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 الممخص

نفسية اجتماعية عامة، ولكف وقعيا عمى الشعراء أشد، ألف الشاعر وليد بيئتو الغربة ظاىرة     

والقمؽ في الشعر وىذا البحث الذي يحمؿ عنواف ) الغربة  ،وأوؿ المتأثريف بيا، والمعبريف عنيا

يرصد معاناة الشاعر الميبي وما يقاسيو مف مرارة الغربة التي تجعمو يشعر بالقمؽ  الميبي الحديث(

ر، ويعبر عنيا بإنتاجو الذي يقدمو، ولقد وقع االختيار عمى مجموعة مف الشعراء، وسبب والتوت

 االختيار كونيـ األكثر تعبيًرا عف حاالت الغربة في نظر الباحث.

ـ إلى مطمبيف يتقدميما مدخؿ، واعتمد البحث المنيج وقد اقتضت طبيعة البحث أف يقسّ 

وانتيى البحث بخاتمة مناسبة، جمعت  ،الفني وأحياًنا النفسيالمتكامؿ الذي يعنى بالتاريخ والتحميؿ 

 واهلل ولي التوفيؽ . ط .النتائج التي توصؿ إلييا الباحث في نقا
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Abstract 

        Alienation is a general psychological and social phenomenon, but its impact on 

poets is more severe because the poet is the product of his environment, the first 

affected by and expressive. This research which entitled by - Alienation and anxiety in 

modern Libyan poetry- monitors the suffering of the Libyan poet, suffering from 

bitterness, which makes him feel tense and anxious, and expresses it through his 

production that he presents. The reason for selecting a group of poets is that they are 

the most expressive of the cases of alienation from the viewpoint of the researcher. 

The form of the research required that it should be divided into two sections preceded 

by an introduction. The research adopted the integrated approach that deals with 

history, description, psychological analysis, and sometimes the technical one. The 

research ended with an appropriate conclusion that summed the researcher's findings 

into points.  Allah is the Grantor of success. 

يعاني مشاعر االنفصاؿ واالغتراب عف نفسو، فما بالؾ بالشاعر الذي يعّد طميعة  إذا كاف اإلنساف

اإلنساف ىو اإلنساف في كؿ " وبما أف   ,التي تجعمو يشعر بالقمؽ والتوتر المجتمع، فيو يقاسي مرارة االغتراب

المستقبؿ الذي عصٍر وفي كؿ بيئة، يحرص عمى اإلحساس بذاتو وحريتو وما يبعث فيو الشعور بالطمأنينة ب

 . وبما أف(1)يطمح إليو، ويحقؽ لو الحياة الكريمة التي يحس بأنيا الحياة التي يصبو إلييا اإلنساف في ىذا الوجود"

الشاعر وليد بيئتو والمترجـ لما يدور فييا مف تفاعبلت، يكوف ىو مف أوائؿ المتأثريف بيا والممزميف بالتعبير 

اتي واإلنتاج الذي كاف اعر ويعبر عنيا بإنتاجو الذي يقدمو منبثقة مف الواقع الحيعنيا، فالمعاناة التي يعيشيا الش

ما  ، فمشاعر الخوؼ مف المستقبؿ المجيوؿ، والحزف عمى الواقع، والتمممؿ مف الحياة وقسوتيا، وىونتيجة ليا

 .يصح أف نطمؽ عميو )معاناة االغتراب(

                                                           

 .142ـ، ص2004، 1ليبيا، ط -محمد التركي التاجوري: مفاىيـ في النقد األدبي، المكتب الوطني لمبحث والتطوير، طرابمس  (1)
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ربة مف أكثر موضوعات الشعر المعاصر شيوًعا؛ ذلؾ أّف التعبير عف اإلحساس بالغ المطمب األول/ القمق:

الشاعر قد اصطدـ بالواقع وواجيو، فنتج عف ذلؾ شعور باالغتراب الذي ظير في اتجاىيف: اغتراب داخؿ الوطف 

نابع مف عدـ االنسجاـ مع الواقع الذي انتقؿ مف حالة االستعمار إلى حالة السمطات القمعية المحمية التي انتيكت 

المطاردة واالغتراب داخؿ ا الحريات السياسية والفكرية، ومف ثـ انعكس ذلؾ عمى الشعراء الذيف أحسوا بفيي

ب اليجرة أو النفي مما جعؿ مشاعر الحزف واألسى بوىناؾ االغتراب خارج الوطف؛ والذي كاف بس ،أوطانيـ

 تييمف عمى نفوس كثير مف الشعراء في انتظار الغد األفضؿ.

شعراء الميبييف يمكف أف نممس اإلحساس بمشاعر الغربة والقمؽ لدى كثير منيـ، حيث وفي تجارب ال 

عّبرت تمؾ التجارب عف معاناة نفسية ىي في حقيقتيا انعكاس لموقؼ الشعراء مف العبلقات الظالمة التي كانت 

حساسيـ بقسوة الحياة وصعوبة مواجيتيا إذ لـ تكف حاؿ الشعراء " تسود مجتمعيـ، وتعبير عف ضيقيـ بالواقع وا 

الميبييف أفضؿ مف غيرىـ في الدوؿ العربية؛ فقد تعرضوا لؤلسباب والدوافع المشابية وبداٍع مف ذلؾ فقد استحوذت 

التي نجدىا ال سيما شعراء االتجاه الواقعي، دالالت ىذا الحقؿ عمى مساحة واسعة مف مفردات الشعراء الميبييف 

: اوينيا مفردات الغربة والحزف مثؿحيث تطالعنا وفرة القصائد التي تحمؿ عنبشكؿ خاص في شعر عمي الفزاني 

ت والحياة، غربة مياجرة، غربة المبّلح األسمر، غربة المو  قصائد رحمة الضياع، أشعار الحزف المضيئة، حنيف،

 .(2)...، وغيرىا"الموت في الضباب

 الِمْصباحاْنَطَفَأ  :(3)رسالة سمراء(يقوؿ عمي الفزاني في قصيدة )

 َوما َأَطؿ  َغْير ُغرَبِتي َصَباح
                                                           

-69ص ـ،1994القاىرة، ساسي سعيد رمضاف، قضايا التشكيؿ في الشعر الحر في ليبيا، رسالة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة  (2)
70. 

 ـ،1980، 1طرابمس ػػػ ليبيا، ط ،المنشأة العامة لمنشر والتوزيعاممة، المجموعة األولى، عمي الفزاني: األعماؿ الشعرية  الك (3)
 .204-203ص
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 يا َولِدي، ما َأْتعس الَحياة

 ما َأْثقؿ الُوجود ِعندما تموُت ِفي ُضموِعنا الر غاب

 ما َالَعف الز ماف

ُؽ الُوجداف  ِإذا غَدا سآَمٌة وُغرَبٌة ُتمزٍّ

 يا َوَلِدي اإِلْنساف

 َأنا َسِئمُت ىِذه األْسفار

 الُمعتَمة األْسواروىذِه الش واِرُع 

 وَىذِه الحداِئُؽ الِتي ُترِضعيا أْنيار

 وىِذه الِجباُؿ، والَجِميُد مف أنوِفيا َينياؿ

 َيا وَلِدي

 األْحزاف عاَد ِفي َحقاِئِبي ِسوى َرساِئؿَ ما 

يتضح مف خبلؿ النص مدى غمبة اإلحساس الذي يعتري الشاعر مف غربة أشعمت حياتو وجعمتو يفقد  

في الوجود، في زماف يخيـ عميو السأـ واليأس، إف  غربتو تمؾ أحالت كؿ ما يحيط بو مف شوارع الرغبة حتى 

 وحدائؽ وجباؿ إلى أشياء تفقد جماليا ورونقيا، بؿ إنيا قد أمست مدعاة لمزيد مف الشجوف واألحزاف.

شػػػػػاعر، قصيدتػػػو                ومف القصائد التي تدؿ عمى القمؽ النػاتج عػػػف االغتػػػراب الذي يعانيػػػػػو ال 

 ِمْف أْلؼ عاـٍ يا َأِخي وَقبضُة الص دى َتُدؽ       :(4)يقوؿ فييا )العقـ واألصداء(

 ْأبواب َقْمعِة الز ماف
                                                           

 .221، صالمصدر السابؽ (4)
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 وَتْمَعُؽ الُخواَء والفراَغ واْلَقمؽ

 الُمحن ط الَوديع ا المكؼٍّ مْف َصْمِتن

 الد موع وُكنُت كاِذًبا عمى اأَلْطبلِؿ َأْىُرؽُ 

 وأنثَِني مع الُفصوؿ أْغمُز الربيع

 بمفظٍة مشُمولة الحروِؼ والِمداد

 بيمسٍة َتدث ْرُت بالز يِؼ والحداد

قيع  وعندما َأتى الشٍّتاء ِبت  ِفي الص 

 الس اعُة الحمقاُء في الميداف ُتعمف

 القرُف مر  سيٍّدي لمف ُتدْندف؟

...آه  الكْأُس َجؼ  في َيَدي 

 الذي بقَي مف بْسمِتي عمى اأَلْفواهكؿ  

 َنا الَكئيبة الشٍّفاهالجوع َأْو َأْحزانُ 

 ُموصدٌة أْبواُبيا يا َأي يا الَمساء

 لمْف تدؽ  ىذه اأَلْجراُس واأَلْصداء

 لمف تذؿ  ىذِه الر قاب والجباه

يح لمفراغ لمضياء والُخواء  لمرٍّ
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في النص المعروض عدًدا مف الصور، تخمع عمى شعوره طابًعا مف التوت ر األخاذ يعينو  لقد جمع الفزاني 

في ذلؾ قدرة طيبة عمى استخداـ المغة، وبناء العبارة الشعرية، في إيقاع يتراوح بيف الحدة واليدوء، ولكف قؿ  أف 

فيو يؤرؽ صاحبو ويجعمو دائـ يرتفع إلى درجة الصخب ويمثؿ االغتراب أحد شواىد الخوؼ والرجاء المنتظر؛ 

الّترقب واالنتظار لفّؾ الكرب وانفراج الضيؽ بزواؿ اليـّ وتحقيؽ الرجاء، فنجد ذات الشاعر حائرة ينيشيا الحزف 

 :(6)مف )البحر الخفيؼ( (5). يقوؿ عبد المولى البغداديالرعبوتتقاذفيا عواصؼ الخوؼ و 

 ِبَمِييِب اأْلََسى َوَأْدَمْت ُشعػُػوِري َرْتنػِػي ْرَبتِػي َلَقْد َصيَ ػػػػػػػػػْف غُ ػػآٍه ِمػػ

 ِديػػِريػػػػػػُو ِفي غَ ػػػػػػػَتَتَراَءى َويْػبَلتػُػ بػًػػػػػا ػػػػػُؼ ُرعْ ػػػَواِصػػػػػػػا َبث ِت اْلعَ ػػػػُكم مَ 

 ػػػِريػػػػػَوَزِفيػي ػػػػِريًقا ِفي َأْدُمعػِػػػػػػػػغَ  ُأَراِقُب اْلَغْيَب فِػي ُمَؤشٍِّر ِمْذيَاِع 

 اٍء َيِسيػػػػػرِ ػػػػػػَيْنفػُػُث اْلَيْأَس َأْو َرجَ  ػْوٍؼ ػػػػػِري َبْيَف َخػػػػػػػػػػَتَتَرد ى َمَشاِعػػ

العودة إلى غياىب المجيوؿ إف إحساس الغربة يسرؽ ضياء الحياة ويذىب بالشاعر إلى حد الرغبة في  

، وكمما سار في شوارع المدينة التي داد بعدًا عف دياره يوما إثر يوـ، فقد باتت حياتو ببل مغزى وىو يز والعدـ

ر الشروؽ والغروب؛ يعيش فييا بعيدًا عف موطنو األصمي زاد إحساسو بالغربة والّسأـ وتساوى في نفسو وقع مظي

 :(7)يقوؿ محمد الشمطامي .أال وىو الشعور باألسى

 أوّد لو أذوب في بيارؽ الضياء

                                                           

يا، وواصؿ دراستو ليحصؿ عمى الميسانس في ـ بطرابمس، وتمقى تعميمو األوؿ ب1938 .3 .7محمد البغدادي، ولد في المولى عبد (5)
ـ، ثـ الدكتوراه مف 1968ـ، والماجستير مف كمية المغة العربية باألزىر عاـ 1965المغة العربية مف كمية المغة العربية بالبيضاء عاـ 

مف بينيا: الرأي في األردف، و الشعري في عدد مف الدوريات األدبية في ليبيا، والوطف العربي، جـ. نشر نتا1971األزىر أيًضا عاـ 
الرىاف بعد العراؽ، وغيرىا. انظر: عبداهلل : موالي، عمى جناح نورس، مف عميو درة في لندف. لو عدة دواويف منياوالعرب الصا

 .1/499، ـ 1،2008معجـ الشعراء الميبييف، دار مداد لمنشر والتوزيع واإلنتاج الفني، طرابمس ليبيا، ط مميطاف،
 .171ـ، ص1999، 1ليبيا، ط-نورس، دار الكتاب الجديد، طرابمسلى البغدادي: ديوانو، عمى جناح المو عبد (6)
 . 56–54، ص1998لتوزيع، ط: األولى، ، الدار الجماىيرية لمنشر وامحمد الشمطامي: منشورات ضد السمطة (7)
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 طريؽ لمعدـأوّد لو أعود بال

 ألرسـ الحنيف يا شوراع السأـ

 يزاؿ حّبنا الكبير وفي الفؤاد ما

 يموكو الظبلـ في مجرة المحف

 ويكبر الحزف

 ويكسر الترحاؿ فوؽ كّفو

 القمـ

 زمف ديارنا بعيدة المطاؼ يا

 نموت باألحزاف في شوارع

 السػػأـ

 أيبعث الندـ

 بكؿ قمب ما يزاؿ يقضـ الّسياد

 والغروب باألسىيمّوف الشروؽ 

والمتأمؿ في شعر عمي الرقيعي يجده متوغبًل في أعماؽ نفسو عند التعبير عف ذاتو، فيو يصّور  

أحاسيسو المتنوعة تبًعا لمشكبلتو النفسية المتعددة سواء مع نفسو أو مع محيطو، وال شؾ أف ىذا التصوير جعمو 

الشعور باالغتراب، واإلحساس العنيؼ بسطوة األلـ يبرز أىـ خصائص الذاتية، وأجّؿ مظاىرىا التي تمثمت في 

 .(8)والقمؽ والحيرة عمى نفسو، حتى تحوؿ شعره إلى مرآة صّورت ذاتو أصدؽ تصوير

                                                           

ـ، 2004، سنة  1مجمس تنمية اإلبداع الثقافي، الجماىيرية ػػػ طرابمس، ط ،القصيدة الرومانسية في ليبياتياني مفتاح راشد،  (8)
 .120ص
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فالكممات المعبرة عف الحزف واأللـ يكوف غالًبا منبعيا أعماؽ النفس المغتربة، يقوؿ الشاعر عمي الرقيعي  

 :(9)البحر الكامؿ(مف ) معبًرا في قصيدتو )أصداء مف بعيد(

َنى  ِفي َمْركِب اأَلْوىاـِ ِفي َرْكِب الَيواِجِس والض 

 َأمٌؿ َتبَلَشػػى ِفػػي َمفاَزاِت الكآبػػِة والَعَنػػا

 َداِمي الَجَواِنِح َذاِوَي األْشبَلِء َمْصُدوَع الُمَنى

 َيْيِوي ِإلى اْلُجْرِؼ الس ِحيؽ فبَل ِضياَء َأْو َسَنا

*********************** 

 ِإنٍّي َغِريٌب َساِدٌر َعْبَر الَمَجاِىِؿ في الظ بلـْ 

 َأْمِشي ِبَأْقداِمي الَكِميَمِة فوَؽ َمْرذوِؿ الر َجاـْ 

 ُمَتَعثًرا َأْخَشى الس ُقوَط ِمف الَوَراِء ِإَلى اأَلَماـْ 

 َوَىؿ اْلَغِريػُب اْلَباِئُس اْلَمْنُيوُؾ َيْحَفُؿ ِباْلَمػداـْ 

********************** 

 يبْ دتاِئٌو ِفي َمْيَمِة َقْفٍر جَ  ِإنٍّي َغِريبٌ 

 ِإنٍّي َفِقيٌد َكالت َقى ِفي َقْمِب َشْيَطاٍف َغُضوبْ 

 الَبْيَجٌة ُتْضِفي َعَمي  َواَل َأِنيٌس َأْو َحِبيػبْ 

ِبيبْ   ِإال  اْلَمَواِجُع َفّضٌة َىْوَجاُء َوالد ْمُع الص 

ة ودامية ومظممة كأنيا الحياة بمركب أوىاـ في تذّمر ويأس يتبلشى معو األمؿ، كآبة حزينيصؼ الشاعر  

إلى العودة إلى الوراء، غريب إال دوف ضياء، في نزعة ذاتية متكررة يخشى السقوط الذي ال يقود مف جرؼ عميؽ 

                                                           

 .65ص ـ،1979، سنة  1مقدمة كامؿ حسف المقيور، الشركة العامة لمنشر والتوزيع واإلعبلف، ط ،حنيف الظامئعمي الرقيعي، ال (9)
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جع كثيرة وكبيرة وعاتية تضيؽ بيا وال يتركو الحزف واأللـ يمتقي مع حبيب، فالموا اتائو ال بيجة تضفي عميو سرورً 

النفس البشرية حتى غزارة الدموع، إنو اغتراب شديد تصادـ فيو الشاعر مع المجتمع بعاداتو البالية، فانطوى عمى 

)الرقيعي( تنكسر فييا النفس المنعزلة فيزداد غربة وىو بيف أىمو  نفسو، وىذه الرومانسية الحزينة لمشاعر

 اعر بصدؽ وعاطفة جياشة عف عمؽ معاناتو الذاتية.ومجتمعو، عّبر عنيا الش

ولقد شاعت في أغمب قصائده نغمات الحزف واأللـ في تصويره لذاتو نظًرا لغمبة عاطفة الشجف واألسى  

عمى نفسو التي يراىا وحدىا مف تجرعت كأس األلـ والشقاء في الحياة، بسبب دقة حسو، ورقة مشاعره، حيث 

 :: مف) البحر الكامؿ((10)حمة(يقوؿ في قصيدتو )حياة قا

 ِمغناٌج َلُعػػػػوب (11)َىِذي َحياُة اأَلْحمػػؽ الَمأفػػػوف

 َىِذي اْبِتسامات الَجُيوؿ َعمى َمَدى الث ْغر الط روب

 ِإال  َحَيػاِتي، َشقػػوٌة، وتمػَػزؽ َعػػاتِػػػي الُيُبػػػػػوب

 اْلُخطػػػػػوب ِإال  َأَنا ِفي َخاطػػػِر األي اـ َتْمَفُحنػػػػػػي

 ِإال  َأَنا ِفػػي َقْبضػػػػِة اآلالـِ َمْجػػُروح اْلَوِجػػيػػػػب

 ِإال  َأنا، ِمػػْف ُعْنػػوِة اأْلَْسقػػاـِ َمْحػػُزوف َكػػِئيػػػػب

 ِإال  َأَنا ِفي َحْيَرتِػػػي الر ْعناِء ِفي َشكٍّي الُمِريػػػػب

ْت ِجراحي ِفي الَجواِرِح،  الَجواِنِح بالم ِييبفي  ضج 

 َوَقَسْت عمى َذاتِػػػي الش ِقي ة ِباْلَعَنا اْلَفظٍّ اْلَغُضػػػوبْ 

 َفَتَمْمَمػَؿ اْلَقْمػػػُب الُمَغن ػػػى ِباْلَمَواِجػػػِع والُكػػُروبْ 

                                                           

 .103المصدر السابؽ، ص (10)
 .13/19 ،ر، لساف العرب، مادة )أفف(المأفوف: أفف الرجؿ نقص عقمو، ابف منظو  (11)



 الغربة والفمق في الشعر الميبي الحديث "نماذج مختارة"( 12)
 محّكمة مجلّة علمّية "علَّمه الَبيان"                                  باكير سالمـة د. محمد                      

 

 

   

 (302الصفحة ) م2021هـ / مايو1442رمضان  / العدد الثاني

 َيْرُنو ِإلَػػى اأْلَمِؿ اْلُمَكف ِف ِفػػػػي َتَوابِػيت اْلُغػػُروبْ 

، والم  ما زاد مف معاناتو، حتى ضاقت بو قمب الشاعر، واشتعمت في جوارحو  واجعلقد أثقمت اليمـو

 الدنيا، وفّضؿ الموت عمى الحياة ليتخمص مف المواجع والكروب.

 ولقد أحّب الشاعر فتاة حبًّا إنسانيًّا عفيًفا بكؿ ما في قمبو مف ظمأ لمحناف، والعطؼ الذي افتقده منذ 

غير أف  ىذا الحب لـ يكمؿ بالنجاح بسبب  ،صغير لـ يدرؾ مف الدنيا شيًئا وىو طفؿ طفولتو عندما توفيت والدتو

تعترؼ بيـ في ظؿ العادات الموروثة في زمف  مشاعرىـ، بؿ التراعي في العاشقيف  العادات والتقاليد التي ال

وتيّوف  لوحيد،ؽ جراحو فاعتصر آىاتو في قصائد شعرية لعميا تكوف المتنفس اوعم ما زاد مف حدة ألمو، الشاعر،

" ولقد مررت بتجربة إنسانية عنيفة عندما أحببت فتاة بكؿ ما في قمبي مف  عميو مصيبتو بفقداف محبوبتو، يقوؿ:

والشوؽ... بعد أْف فقدت والدتي، ثـ وجدت نفسي  وبكؿ ما في جوارحي مف ضمأ إلى العطؼ، ألـ وحرماف،

 .(12)الشعرية، فربما وجدت فييا متنفًسا"خائًفا، فابتدأت أرىؽ كياني، وأعصر قمبي في آىاتي 

ولقد بقيت ىذه المحبوبة ذكرى في حياتو تييج في نفسو كؿ ما ىمت عيونو، ونظرت إلى امرأة رأى فييا  

 :(13)( مف) بحر الرمؿ(بوبتو، يقوؿ في نص شعري بعنواف )خواطرمح

 َيا َناَي ُشُجوِني ىَاَجِت الذٍّكَرى ِإَلى اأْلَْوَتار

 اآلَىاِت َوالن ْجَوى ِمَف اْلَقْمِب الَحِزيفِ  َفَأْعِزِفي

 الش ْكَوى؟ ِإَذا ىم ْت ُجُفوِني ااَل َتَسْؿ َما الش ْجُو؟ مَ 

 َىاَجت الذٍّْكَرى وِلمذٍّْكرى ُجُموٌح ِفي ُسُكوِني

                                                           

 .227، صدت ، شعر والشعراء في ليبيا، روافد المعرفة، دطعفيفي، ال ؽمحمد الصاد (12)
 ليبيا،-طرابمس ،منشورات المؤسسة العامة لمثقافة بشير العتري: لـ يمت قصائد ومقاالت مجيولة لمشاعر عمي محمد الرقيعي، (13)

 .21-19ص ـ،2009 ،2ط
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********************** 

ـ  اَل َتْقُس َفِفي الذٍّْكَرى اْجِتَياحْ   َخمٍِّني َيا َى

ـْ َتْشَؼ اْلِجراحْ َعاِصٌؼ  ـْ َيْخُب َفَم  ِباْلِجَراِح َل

 َحاِئًرا َلْواَلَؾ َما الش ْكَوى؟ َأِلْمُحْزِف اْكِتَساْح؟

ـْ َيأِف الس َراْح؟ ـ  ِفي َقْمِبي َأَل  َراِبٌض َيا َى

******************** 

 اَل َتَر ِفي اْلَيْوـِ ِمْف َحْوِلي ُطُيوًفا َىاِمَداتْ 

 واُف ِمْف "نجَوى" َرِقيُؽ اْلَيْيَنَماتْ َفاْلَيَوى َنشْ 

يعاني الشاعر قمًقا نفسيًّا، وحيرًة قاتمًة، بسبب فشمو االجتماعي في عدـ حصولو عمى محبوبتو، مما  

أحدث ذلؾ خمبًل عنده في التوافؽ النفسي "وتحدث المعاناة بسبب فشؿ اإلنساف في الحصوؿ عمى التوافؽ النفسي 

 مف ثـفينشأ لديو سوء التوافؽ، و قدرتو عمى إشباع دوافعو، أو استبداليا، أو تغييرىا،  واالجتماعي نتيجة عدـ 

يصاب بالقمؽ والتوتر، وىذا نتيجة طبيعية لردود األفعاؿ الناتجة عف اصطداـ الفرد بالبيئة الخارجية، وما تحتويو 

 .(14)مف عقبات وصعوبات وكؼ ومنع"

يحاوؿ أف يتخمص مف ىذا السأـ والشعور بالوحدة والشقاء والقمؽ النفسي إلى التعمؿ  ونجد الشاعر أحياناً  

 :(15)الكامؿ(البحر باآلماؿ، ونشداف أنس الحياة؛ فيقوؿ: مف )

 ِريػػػػػػػَوَحاضِ  اءَ ػػػػػَوَسِئْمُت َوْحَدِتي اْلَكئيبة والش ق

 َوَسِئْمُت َأي اًما َمَضْت وَعُبوُس ُظْممة َخاِطِري

                                                           

 .114-113ص ـ،2001، 1مصر، ط-صية، المكتبة الجامعية، القاىرةجبؿ: الصحة النفسية وسيكولوجية الشخفوزي  (14)
 .53ص سابؽ، ، مصدرحنيف الظاميالرقيعي، ال عمي (15)
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 ِريػػػػػاَة ِلنػػػاظِ ػػػػػػو اْلَحيػػػَضْيُت َأْنُشُد ُظم ًة َتْجمُػَفمَ 

 ِريػػػػاف اْلعاِطِفي الش اعِ ػػػَوُتِريُؽ ِفي َقْمِبي اْلَحن

، ودقة حسٍّو وقد تتعد ى ىمومو الفردية إلى ة مآسيو، رىافة مشاعرهومف بواعث ىموـ الشاعر، ومضاعف 

عور( إلبراىيـ األسطى عمر التي انطمؽ فييا مف تصوير ىمومو الذاتية إلى مجاالت أوسع، كما في قصيدة )الش

البحر ىموـ ال مرئية في الطبيعة والكوف، وىي ىموـ فقد فييا الصبر، وذاؽ مرارة الشقاء واليأس، يقوؿ مف )

ػػػػػػػػػْبٍر فِ ػػػػػي ِبصَ ػػػػْف ِلػػػػػي ِإلِيػػػػػػػػػمَ   :(16)البسيط(  اِضي َوِفي اآلِتيػػا َوِفي اْلمػػاِؿ ِمْنيػػػػػػِفي الحَ      ػاِتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َممم 

 ػػاِتيػػػػػاَىػػػػِتبَ ػػى انْ ػػػْسَتْرَعػػْيِف الَ ػػػػػِف اْلعَ ػػػػػاٍؼ عَ ػػػػخَ       ػػػػي َممؾٌ ػػػػػبِػ ر  ػػػػػػػػػْو مَ ػػػػػػػػػًرا َلػػػػػػػاِعػػػػػػػػػي شَ ػػػػػػػػػػػػَخَمقَتنِ           

 ػػػػػيػػػػػػػػػػػػػاتِػػػػػػػػػػػِو آىَ ػػػػػػػػػػػػػػَدْت تُػػْؤِسيػػػػػػػػٍة َلَغػػػػػػػػػػَأْو ُحْرقَػ      َراِش ِمْف َطَرٍب ػػػػػػػػػػْيُر ِفي األحْ ػػػػػػر َد الط  ػػػػػػغَ  َأوْ           

يػػػػػػػػِت الػػػػػػَأْو َىػػب              ػػػػػاِتيػػػػػػػػػػْجنػػػػي دَ ػػػػْرِؽ فِ ػػػػػػػػػػٍد َوبَ ػػػػػُؼ َرعْ ػػػػَأْو َقصْ       ػةٍ ػػػػػػػػػػػػْوًنا َأْو ِبَزْوَبػػػػعػػػػػػػػػػػُح ىَ ػػػػػػػػػػػػرٍّ

وُح فِ ػػػػػػػػػػػػِت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلحس ػ           ػػػػاِت ػػػػػػػػػػػػػػػػػَوْيتَػػػػػػوًرا فػػػػػػػػي بُ ػػػػػػػػػػػػعُ ػػػا ُشػػػػػػػػَرْتػػيَ ػػػػػػػػَوَأْظيَ       ػِػِرهِ ػػػػػػػػػػػآثػػػػػػػػػػؿٍّ مَ ػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػر 

 ػػاِت ػػػػػػػػػػػػػػاَعػػػػػػػػػػػػػَو سَ ػػػػػػػػػػػٍَّر َصػػػفْ ػػػػػػػػػػِلُتَعكػا ػػػػػػػػػَخم فػػػُتيَػ      اِطبة؟ػػػػػَداُث قَ ػػػػػػْبُر َواأْلَحْ ػػػػػػػػْف َأْيَف ِلي الص  ػػػػػػػمِ          

 ااَلتِػػػيػػػػػػػػػػػػػي َخيَ ػػػػػػػوِني ِفػػػػػػػػػػػي ِفي ُسكُ ػػػِفي َثْوَرتِػ      ِفي َنْوِمي َوِفي َسَيِري ِفي الس وِؽ ِفي اْلَبْيتِ          

 ػػيػػػػػػػػػػػػػػاتِػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ َأْوقَػػػػػػػػػي ُكػػػػػػػػػػػي فِ ػػػػػػػػؾ  َيْتَبُعنِػػػػػػػَيْنفَػػ      ػاَوِة َمػػاػػػػػػػػػػَح الش قَػػػػػػػػػػَذا َأَرى َشػػْبػػػػػػػػػػػَىػ ػؿٍّ ػػػػػػِفػػي ُكػ         

والضياع التي انتابتيـ، وىـ يعانوف مشاعر الحيرة، والقمؽ، ر الشعراء الميبيوف في شعرىـ "كذلؾ صو   

 .(17)مساوي شت ى في حياتيـ الخاصة والعامة، وقد أضفوا عمى ىذه المشاعر بواعثيا في شعرىـ"

فالمتتبع لشعر إبراىيـ األسطى عمر يبلحظ الحيرة والقمؽ الناتج عف اغترابو في واقعو، وتمز قو وتشر ده في  

 :(18)الرمؿ(البحر د ذلؾ في قولو: مف )خضـ الخطوب المتبلحقة في حياتو، نج

                                                           

،  1جمعة عبد الباسط الدالؿ، وعبدالمطيؼ شاىيف، مطبعة اإلسكندرية، مصر، ط، ديواف البمبؿ والوكر، إبراىيـ األسطى عمر (16)
 .83، صـ 1967

 .169مرجع سابؽ، ص القصيدة الرومانسية في ليبيا، اني مفتاح راشد،تي (17)
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ـُ نَ   ْر ػػػػػػػْزَدىِ ػػػػػػاٌض مُ ػػَسى الر ْأَس َبيتكَ اوَ      ػِحيبًل ِمْثؿ ُعػوٍد َوَغَدا اْلِجْس

 َدْر ػػػػػػاٍء َوقَ ػػػػػػػػَف َقضػػػػػػًرا َبْيػػػػػػػػػػػائِػػػػػػػػحَ     ُروٍد ػػػِري ِفي شُ ػَذا َأْحَيا َوِفكْ ػػػَىكَ 

عكؼ في شعره يقة، فاستسمـ لموحدة والضياع، و ؿ  أسير آفاؽ الحيرة الضظومف الشعراء الميبييف مف  

 (19)يصوٍّر بؤسو، ويستوضح حيرتو، وىذا االتجاه مف شأف الرومانسية السمبية التي يمثميا راشد الزبير السنوسي

 :الخفيؼ(البحر مف ) :(20)في قولو

بػػ       ي اْلَيػػْأُس ػػػػَتَمػػم كنِ َعَجًبا ِلػػػي َوَقْد   اِب ػػَوتَاَىْت َعْيَناَي َوَسط الض 

ٌـّ َأضػػػػػَوىْ        اَح َأْفَكاِري ػَفَعَراِني الذ ىوُؿ واْجتَ   ػَوابِػػػيػػي َصػػػػػػػػػاَع ِمنٍّ ػػػػػ

ـْ        ػُت َأْدِري ػػِسْرُت ِفيِو ُمَضم بًل َلْسػ  وُؿ ِغَياِبيػػػػػَيطُ َقُصَر الد رُب َأ

ىو اآلخر في أبياتو التالية مف دائرة الحيرة الضيقة إلى آفاؽ أوسع  (21)ولـ يخرج الشاعر رجب الماجري 

 :مف )مجزوء الرمؿ( :(22)وأرحب، بؿ ازداد بالقمؽ والضياع النفسي حزًنا وألًما، إذ يقوؿ

                                                                                                                                                                                                   

 .52ص إبراىيـ األسطى عمر، ديواف البمبؿ والوكر، مصدر سابؽ، (18)
ـ بمرسى مطروح، حيث كاف والده ضمف آالؼ الميبييف المياجريف 1938 .10 .1ر أحمد الشريؼ السنوسي، ولد في راشد الزبي (19)

إلى مصر إباف االحتبلؿ اإليطالي لميبيا، وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية عاد مع أسرتو ضمف العائديف، والتحؽ بالجامعة الميبية 
س، ثـ باإلعبلـ نائًبا لممدير العاـ إلدارة الثقافة والفنوف ـ. عمؿ بالتدري1963ببنغازي وحصؿ منيا عمى الميسانس في اآلداب عاـ 

ـ. نشر نتاجو الشعري بعدد مف الصحؼ والمجبلت المحمية 1970ـ إلى 1967بالمناطؽ الشرقية مف ليبيا خبلؿ الفترة مف عاـ 
رة، والجميور بمبناف، المصور بالقاىاىرة، والرأي العاـ بالكويت، و قيدة، مجمة اإلذاعة، والمساء بالوالعربية مف بينيا: برقة الجد

مصدر  معجـ الشعراء الميبييف، : عبداهلل مميطاف،عدة دواويف منيا: أنفاس الربيع، النغـ الحائر، ىمس الشفاه ... انظر ووغيرىا. ل
 .1/523سابؽ، 

 .106ـ، ص1967 لبناف،-بيروت ،1ط راشد الزبير السنوسي، ديواف النغـ الحائر، المكتب التجاري لمطباعة والنشر، (20)
ـ بدرنة، حيث توفى والده قبؿ بموغو العاـ، ثـ التحؽ بالدراسة مواصبًل 1930 .11 .22فتاح المبروؾ الماجري، ولد في رجب م (21)

ـ. مارس العمؿ بالنيابة، ثـ 1956تحصيمو العممي إلى أف حصؿ عمى الميسانس في القانوف مف جامعة عيف شمس مف القاىرة عاـ 
اسة نيابة المحكمة العميا، فوزيًرا لمعدؿ ثـ محامًيا. نشر إنتاجو الشعري في عدد مف الصحؼ والمجبلت المحمية والعربية مف تولى رئ

بينيا: الزماف ، والدفاع، واألسبوع الثقافي، والرواد، والكاتب العراقية. لو ديواف مخطوط، وآخر مطبوع بعنواف: في البدء كانت كممة. 
 .1/331مصدر سابؽ،  معجـ الشعراء الميبييف،يطاف،انظر: عبداهلل مم

 .151ص ـ،1998، 3284ليبيا، رقـ اإليداع -خطوط، دار الكتب الوطنية، بنغازيرجب الماجري، ديواف م (22)
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 َأَنا ِفي ُدْنَياَي َكاْلِفْكَرِة ِفي َواِدي الظ ُنوفِ 

ْوَرِؽ الت ائِػػِو َكالط ْيِر الس ِجيفِ   َقِمػػٌؽ َكالز 

 ِمْف ُعْمِري اْلَحِزيفِ  واأْلَي اـَ َأْقُتُؿ الس اَعاِت 

 َبْيَف َكْأٍس ُتْذِىُب اْلِحس  َوَلْيٍؿ ِمْف ُشُجوِني

األلـ والكآبة ولقد طغى الشعور باألسى والحزف عمى نفوس الشعراء الميبييف المغتربيف، وانتابيـ إحساس ب 

وخاصة عند الرومانسييف منيـ، وىو ما اصطمح عمى تسميتو بػػ )مرض العصر( الذي ىو كما يقوؿ محمد 

عارضاف فيشقى الفرد بيذا حالة نفسية تتولد مف عجز الفرد عف التوفيؽ بيف القدرة واألمؿ المذيف يت" مندور:

رض العصر، ويتخذوف الشعر وسيمة لشكواىـ ...، فإف ىذا الشقاء يصبح ضرورة يعبروف عنيا بمالتعارض

 .(23)واألنيف منو، أو التمرد عميو"

 ونتيجة الحتداـ الصراع بيف القدرة واألمؿ، وبيف الواقع والمثاؿ، واستحالة الفصؿ بينيما  

عصر(، وتوضح مدى قدراتيـ " اتخذ الشعراء الميبيوف مواقؼ متعددة، تبرىف عمى عمؽ إحساسيـ إزاء )مرض ال

، ووسائميـ التعبيرية في شعرىـ، فمف ىذه المواقؼ: موقؼ الشكوى والتبـر مف سطوة األلـ، واعتبار الشعر الفكرية

يصوٍّر نفسو شاكًيا حزيًنا ُمعذ ًبا في صورة إنساف محطـ  (25)فيذا الشاعر عمي صدقي عبد القادر، (24)وسيمة لذلؾ"

                                                           

 .68ص ـ،2006،  6دار نيضة مصر، ط محمد مندور، األدب ومذاىبو، (23)
 .170ع سابؽ، صمرج القصيدة الرومانسية في ليبيا، تياني مفتاح راشد، (24)
جازة 1924 .11 .6عمي صدقي عبد القادر، ولد في  (25) ـ بطرابمس، حيث درس بكمية أحمد باشا، ثـ حصؿ عمى دبمـو التعميـ، وا 

المحاماة، كما درس بجامعة نابولي الشرقية كمنتسب لمدة سنتيف. عمؿ في المحاماة، وكاف عضًوا بحزب المؤتمر الوطني، حيث 
بسبب مواقفو الوطنية، واشترؾ في تأسيس النادي األدبي الطرابمسي. ترجمت أشعاره إلى عدة لغات عالمية. لو اعتقؿ أكثر مف مرة 

معجـ الشعراء  ... . انظر: عبداهلل مميطاف،د ومطر بالفجر، الكممة ليا عينافعدة دواويف مف بينيا: أحبلـ ثورة، صرخة، زغاري
 .1/227مصدر سابؽ،  الميبييف،
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البحر مف ) :(26)داـ مف يستمع إليو، ويرؽ لحالو، مف ذلؾ قولولـ يبد منو غير الطيؼ، ومما يزيد سقمو وحزنو انع

 َشَكْت الن ْفُس َأَساَىا ِلُرَؤى ال ميِؿ اْلَبػػػِييـِ                            :الرمؿ(

 َوَبَدْت َطػػْيًفا َحِزيًنا اَلِبًسػا َثْوَب اْلَكِمػػيػػػػـِ 

 الر ِحيػػػـِ  َدْمًعا َسِخيًنا َيْنُشُد اْلَقْمبَ  (27)َوَىمٍّي

 آِه َوْيِمػػػػي َىْؿ ِلَنػػػْفِسي ِمػػػْف َطِبيػػػػػػْب؟

 َبِعػػػيػػػٌد َأْو قَػػػِريػػػػػػْب؟ َوَىػػػػػػْؿ اْلُبػػػرءُ 

 َىػػػػػْؿ َأَنػػػا َناَدْيػػػُت َلِكػػػْف اَل ُمػِجػيػػػػْب؟

 َوَوِجػػيػػػػبْ  (28)َضاَع َصْوِتي ِفي َىِزيػػػػػـٍ 

قضية الحزف وما يقترف بيا مف مشاعر الخوؼ والقمؽ والكآبة واليأس مف أىـ القضايا التي أفرزىا وتعّد  

اغتراب الشاعر، وال سيما اغترابو السياسي، فحزف الشاعر يتمحور داخؿ رؤاه، كما تتمحور مشاعر الغربة والقمؽ 

ضغوط خارجية أو لصراعات داخمية، فالقمؽ حالة شعورية مضطربة مصاحبة لمتعرض إم ا ل" داخؿ الحزف نفسو،

 :(30)يقوؿ .(29)ال يكوف ليا سبب واضح آني" ويغمب عمييا اإلحساس بالخوؼ، وغالًبا ما

 اْلُحْزُف َىذ َبِني َوَمد  َعَمى َأْجِنَحِة اْلَمَسر ةِ 

 اْلُحْزُف َكاَف َعَصايَ 

 ِفي ُمُدِف اْلَعمى وال مْيِؿ َواأْلَْيِدي

 اأْلََصاِبعِ اْلُمَقط َعُة 
                                                           

 .360ص ـ،1966 ،1ط ليبيا،-بمس، طرااريد ومطر بالفجر، وزارة اإلعبلـعبد القادر، ديواف زغعمي صدقي  (26)
 .15/364 ،ىمت العيف: صبت دموعيا وسالت، انظر: ابف منظور، لساف العرب، مادة )ىمي( (27)
(28) )  .12/609 ،اليزيـ: صوت الرعد، انظر: ابف منظور، لساف العرب، مادة )ىـز
 .137ص ـ،1999، 1لبناف، ط-وريس، سيكولوجيا القير واإلبداع، دار الفارابي، بيروتإبراىيـ ماجد م (29)
، محمد ا (30)  .39، صـ 2013، 1وزارة الثقافة والمجتمع المدني، طرابمس ػػػػ ليبيا، طلشمطامي، عاشؽ مف سدـو
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فالقيود التي فرضت عمى الشاعر كانت عامؿ كبت وعزلة شديديف، فكاف اغترابو في وطنو ومعاناتو في  

المعتقؿ السياسي، ومعايشتو لصور الفساد في واقعو، ىي المبعث األساسي لحزنو، فعندما يصعب عمى اإلنساف 

يو، ولكف سرعاف ما يتولد الحزف في حالة تحقيؽ ىدفو يشعر بالحاجة الشديدة والظمأ الحارؽ لموصوؿ إل

 ُجْرُحَنا َأْعَمُؽ ِمم ا               :(31)اإلخفاقات المتكررة، يقوؿ

ـُ اْلُعش اُؽ ِفي ُكؿٍّ َمِديَنةٍ   َيْزُع

 َطِفَئ َىَذاآٍه... َلْف يَ 

 الظ َمُأ اْلَحاِرُؽ ِفي اْلَقْمِب ِسَوى اْلُحْزف اْلَكِبيرِ 

 يِعْنَدَما ُيْطِمُقنِ 

 َدْعَوٌة ِلمر ْفِض َواْلُعْنؼِ 

والبد مف  ،وة اغترابو وتأثره بالفكر الصوفيوقد حاوؿ الشاعر الميبي المجوء إلى الصوفية لمخبلص مف قس 

كولف ولسف" في كتابو " اإلشارة إلى أف  فكرة الخبلص مف محنة االغتراب بالتصوؼ ىي الحؿ الذي انتيى إليو

إف  أقصى ما يصبو إليو الغريب أف ال " المتصوفة، فيو يمخٍّص صفات الغريب قائبل:الغريب بعد عرضو ألفكار 

نما يصبح شخًصا مت زًنايظؿ غر  كما أنو يود أف يبمغ ضرًبا مف اإلدراؾ الحسي حيًّا شديد الحيوية، كذلؾ  .يًبا، وا 

ًضا أف ييرب مف التفاىات إلى األبد، يرغب في فيـ ذاتو وفي فيـ الروح اإلنسانية وكيفية قياميا بوظيفتيا، ويود أي

وأف تتقمصو إرادة نحو القوة ونحو حياة أوسع وأعنؼ، وأف يتمكف مف التعبير عف ذاتو، ومف تحقيؽ إمكانياتو 

فبل  " -كما ىو عميو عند الشمطامي-فاإلنساف متى انشؽ عف اآلخريف وعمى نفسو وعمى الوجود  ،(32)المجيولة"

ة نورانية تجمع ما يتمزؽ مف أشبلء روحو المتناثرة، فحيف ػػػػػة صوفيػػػػػػعة تمؾ إال  تجربمخمص لو مف معاناتو المرو 

                                                           

 .7المصدر السابؽ، ص (31)
 .251ـ، ص1979 ،2لمكتاب، طمسرح، الييئة المصرية مصطفى بدوي، دراسات في الشعر وال (32)
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ال يجد الشاعر في كؿ وسائؿ الحياة المادية مخمًصا مما تعانيو نفسو مف ألـ وقمؽ وضيؽ واغتراب، فإنو قد يزىد 

اء، وينشأ االستعداد لمزىد والتصوؼ مف ثورة في الحياة ويمجأ إلى اهلل، عم و يجد في ذلؾ المخمص والمنقذ مف العن

باطنية تخامر النفوس، يبدأ صاحبيا بجياد نفسو. وقد أورثت الظروؼ االجتماعية الزىاد والمتصوفة روًحا انفرادية 

 .(33)" تأممية تفر إلى العزلة، فالقمؽ يمؤل نفوسيـ، وتطوؼ أحبلميـ حوؿ الموت والعودة إلى األـ األرض

وتسرب اإلحباط  التي أصابتو في طموحاتو الوطنيةلذي غمب عمى الشاعر، وخيبات األمؿ ولعؿ اليأس ا 

زه، فحالة القمؽ والحيرة، وعدـ االستقرار، ىذه  ،والكآبة إلى نفسو ىو ما غذ ى االتجاه الصوفي في شعره وعز 

عرفة، جعمتو يمجأ إلى األشياء صارت تطبع حياة الشاعر إلى جانب مرارة التساؤؿ والبحث عف الحقيقة والم

استعارة المغة الصوفية بثرائيا ورموزىا التي تعد مفاتيح لكثير مف المفاىيـ والحقائؽ، إلى جانب الفضاء الروحي 

 :(34)والنفسي المشبع بالراحة والطمأنينة، يقوؿ

 ... َمو اٌؿ ِمَف اْلُحْزفِ ِصَفاِت اْلَيْوـِ َوال مْيَمةِ َأْنَت َذا ِفي َعا

 ِمَف الظ فٍّ  َوَكاُبوٌس 

 َوَكْوـٌ ِمَف الت َرابِ 

... َوَنْيٌر ِمْف َسَرابِ  يُح ِفي َطاُحوَنِة ال مْيَمِة َواْلَيْوـِ  َبد َدْتُو الرٍّ

 ُكم َما اَلَح ِلَعْيَنْيِؾ ِمَف اْلُبْعِد...

يُح ِمْف َكْأِس اْلَعَذابِ   َسَقْتَؾ الرٍّ

 اْلَمْحُتوـِ ِفي ال مْيِؿ...َسْوَؼ َيْطِويَؾ ِسِجؿ  اْلَقَدِر 

 َكَما ُيْطَوى اْلِكَتابُ 

                                                           

 .107ص ،ـ1970ات األدبية والمغوية، مصر، ، الحنيف والغربة في الشعر الحديث، قسـ البحوث والدراسماىر حسف فيمي (33)
 .3، ص1998،  1الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع ، طرابمس ػػػػ ليبيا،ط غاني سارؽ النار،محمد الشمطامي، نشيد بروموثيوس وأ (34)



 الغربة والفمق في الشعر الميبي الحديث "نماذج مختارة"( 12)
 محّكمة مجلّة علمّية "علَّمه الَبيان"                                  باكير سالمـة د. محمد                      

 

 

   

 (310الصفحة ) م2021هـ / مايو1442رمضان  / العدد الثاني

ـْ َسَعى َقْبَمَؾ ِمْف َساعِ   تَُناِديِو... ِإَلى َنارٍ  َك

 َوَضْوٍء َخاِفٍت ُيوِمُض ِمْف ُبْعِد...

 َوُحُمـٍ ِبالم َيبِ 

 :(35)ىذا الفضاء الرحب، في قولو ويصوٍّر الشاعر

يُح َنْحَوؾِ   ِلَتْحِمُمِني الرٍّ

 الن وِر َواْلُحبٍّ واْلُحْزفِ  ُدفَ مُ  َيا

 َعْبَر اْلَمَساَفاتِ 

ْوِء َأْكَبُر...  ِحيَف َتُكوُف اْلَمَساَفاُت ِبالض 

ْوِء َأْكَبُر...  ِبالض 

َماِف اْلَقِميَمو  ِمْف ُكؿٍّ َأْعَواـِ َىَذا الز 

 ِلَكي َأَتَواَرى

 َعِف الن ْفِس ِبالن ْفِس َكي اَل ُأَواِجو

 ُقِني اْلَوْجُد، َوْجِيي ال ِذي َصارَ َلم ا ُيَؤرٍّ 

 َيْصَطاُدُه اْلَقْيُر ِفي َواِجَياِت الز َمافِ 

ومف ظواىر النزعة الصوفية اإلحساس العميؽ بالقمؽ والغربة في ىذا العالـ الواقعي، فالشاعر في سعي  

الخبلص مف سجف المادة والزمف، حيث دائـ لموصوؿ إلى الحقيقة التي ينشدىا، وفي معاناة مستمرة ال تيدأ ألجؿ 

 :(36)يصور الشاعر المذىب الصوفي الذي يمجأ إليو ليخفؼ مف وطأة واقعو، يقوؿ

                                                           

 .15ص ـ،1،2002الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع، طرابمس ػػػػ ليبيا، ،ط معايدة إلى مدف النور، محمد الشمطامي، بطاقة (35)
 .6صـ، 1،2002الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع، طرابمس ػػػػػ ليبيا،طقصائد عف شمس النيار،  محمد الشمطامي، (36)
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ْؤَيا ـُ الر   َتْعُت

 َيُمد  اْلُحْزُف ِفي َقْمِبي ِشَراَعْيِف،

 َوَأْرَحؿُ 

 َغاِئًبا ِفي َغْيَيِب الم ْيِؿ ال ِذي َيْستَْنِزُؼ،

 الذٍّْكَرى،

ـْ   َأْفِقْد َوْجَيُو...َوَل

 َكاَف ِحْصِني

َقِني التٍّْرَحاؿ  ... َأْرَتاحُ ُكم َما َأر 

  ِإَلْيوِ   

  َوُأِضيُء اْلَقْمَب ِمْف ُنوِر ُعُيوِنوِ                  

صارت تطبع حياة الشعراء إلى جانب مرارة التساؤؿ  يرة، وعدـ االستقراريتبيف لنا أّف حالة القمؽ والح 

الحقيقة والمعرفة، جعمتيـ يمجؤوف إلى استعارة المغة الصوفية بثرائيا ورموزىا التي تعد مفاتيح لكثير  والبحث عف

 مف المفاىيـ والحقائؽ، إلى جانب الفضاء الروحي والنفسي المشبع بالراحة والطمأنينة.

 :الرحيل الدائم /المطمب الثاني

كغيرىـ  -قضية الموت شغمت حيًٍّزا كبيًرا مف اىتماـ الشاعر العربي منذ القدـ، وقد أسيـ الشعراء الميبيوف  

"قضية الموت" والتي جعمت الشاعر ينظر ىذه النظرة التشاؤمية لمحياة، نتيجة مكابدتيـ  في تناوؿ ىذه القضية -

وحة في ذىف الشاعر لمخبلص مف زيؼ العالـ الفاني، وتجرعيـ مرارات واقعيـ الكئيب، فالموت أحد الحموؿ المطر 

إال  أف  الشاعر ال يممؾ سوى القمؽ والتساؤؿ حياؿ مصيره بعد الموت وعف حقيقة البعث والنشور، فالشاعر عمي 

إلى دود الثرى، إلى حد البمى، إلى " الرقيعي يتساءؿ بإلحاح أيف أمضي؟ وعمى الرغـ مف أنو يعي اإلجابة تماًما،
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غوار، إلى األعماؽ" لكنو في الحقيقة يتساءؿ عف مصيره المجيوؿ وراء العدـ، فاغتراب الشاعر ىنا مستمد مف األ

 :(37)الرمؿ( مف )البحر ـ ما وراء الموت مف غيبيات، يقوؿإحساسو بالحيرة والعجز عف في

ـَ الم يْ ػػػػػحَ  ػػػْد ػػػػػػػػت  َوَقػػػػػػػػػػْو َأَنا مِ ػػَأْيَف َأْمِضػػي لَ   وـِ ػػػػػػػػػػػػػػاِر اْلُغيُ ػػػػػػػػػػػػػػُؿ ِبَأْستَػػػػػػػػػػو 

 ػوـِ ػػػػػػػػَواِة الس يُػػػػػػػػَواِر ِمْيػػػػػػػَىْؿ ِإَلى َأغْ  ْؿ ِإَلى ُدوِد الث َرى ػػػَأْيَف َأْمِضي؟ ىَ 

 اْلُوُجوـِ  ِفي َنْيرِ  َىْؿ ِإَلى اأْلْعَماؽِ  ِد اْلَبَمى ػَأْيَف َأْمِضي؟ َىْؿ ِإَلى َلحْ 

كاف عمي الرقيعي يعيش حياتو في رحيؿ دائـ يفكر في الموت، ويصور حرقة نفسو لدنو نيايتو، وىو لـ  

ا في ريعاف شبابو، وىا ىو يستشعر دنو الموت فيخاطبو راجًيا بعد حدوثو،   يزؿ غضًّ

ًرا حبو لمحياة، وظمأه لؤلحبلـ والحب فييا  الرمؿ(البحر )مف  :(38)فيقوؿ مصوٍّ

ِغيرِ ػػػػػػْوُج ِبالس  ػػػػػػػػـ  اْلمَ ػػػػػػػِحيَف ىَ  ِؿ اأْلََسى ػػػػػػػػاِر ِفي َليْ ػػػػػػُقْمُت لمت ي    دٍّ الص 

ـْ َأَزْؿ ِطفْ  بًل ِإن نِػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػاُر َميْ ػػػػػػػا الَجب  ػػػػػػػَأي يَ   َنضػِيرا ػػػػػػبًل َعَمى الد ْنيَ ػػػػػػػػػػَل

ا َفيَ  ـْ َأَزْؿ َغضًّ  اْلَحِقيرِ  (39)وُد َمْنُخورَ ػػػػػػػػػِجْسِمَي اأْلْممُ  ْؿ يْدَوى َىبا ػػػػػػػػَل

ـَ ظُ ػػػػػػػػػػػػِزُؼ اأْلَْنغَ ػػػػػػػػػَأعْ  ُأَغنٍّػػي  اًراػػػػػػػػبٍّ ِقيثَ ػػػػػػػػػػػَخمٍِّني ِلْمُحػػ  َوَرواء (40)ْرًفاػػػػا

 اْلَفضاء َأْو َرحبِ  َفْوَؽ َصْدِر الن ْيرِ  َساِبًحػػػػا ُدوػػػػػػَأشْ  ْيرِ ػػػػَخمٍِّني َكالط  

 اءػػػػػػاٍز ِبالر جَ ػػػػاِوي الن ْفِس ىَ ػػػػػػِفي َمطَ  َشَبُح اْلَمْوِت ُغوٌؿ َراِبٌض  يَوْيحِ 

ألجؿ، وبخاصة في لقد حفمت دواويف عمي الرقيعي بشعر االغتراب النفسي والشعور بالرحيؿ الدائـ ودنو ا 

عندما تتخبط الذات في حيرتيا، وال تفضي أسئمة النفس الحائرة إلى " )الحنيف الظامي(، يقوؿ قريرة نصر: ديوانو
                                                           

 .51سابؽ، ص مصدرامي، ظعمي الرقيعي، ديواف الحنيف ال (37)
 .52عمي الرقيعي، ديوانو: الحنيف الظامي، مصدر سابؽ، ص (38)
 .5/199 ،ابف منظور، لساف العرب، مصدر سابؽ، مادة )نخر( :منخور: نخر الشيء نخًرا: بمي وتفتت، انظر (39)
 .9/228 ،مادة )ظرؼ( ،المصدر السابؽ :وذكاء القمب، انظرالظرؼ: البراعة  (40)
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يقوؿ  .(41)أجوبة مقنعة، يصبح اليأس واستعجاؿ الرحيؿ ىمًّا لمذات الشاعرة، مما يفتح النص عمى معجـ اليأس"

ـْ َأِحف  ِإَلى الر ِحيؿْ  الَ                         :(42)الشاعر  َشْيَء ُيْغِري ِباْلَبَقاِء َفَك

 ِلْمَغْيَيِب اْلَمْسػُدوِؿ ِلم ْغػِز اْلُمَحػػيػٍِّر ِلؤْلُفُػػوؿْ 

 ِلمتٍّيػػػِو ِلْمػػَواِدي اْلُممَػػػف ِع ِبالد ْجػػَنِة َوالذُبوؿْ 

 َواْلُمػػُحوؿْ َيا َتِعَس النٍّيَػػػاَيِة  َبْؿ ِلْمفَػػَنا ِلْمَقْبر

اإلحساس باأللـ والغربة واليأس يجعؿ الشاعر يتمنى الرحيؿ ويستعجمو، وقد عب ر بألفاظ تجسد ما يعيشو  

 مف اغتراب مف قبيؿ: الرحيؿ، األفوؿ، الذبوؿ، الفنا، القبر، المحوؿ.

األرض وموطنو األوؿ وبما أف  اغتراب اإلنساف ابتدأ منذ الوالدة وكونو دائـ التساؤؿ عف سر وجوده عمى  

في الجنة البد لو مف التفكير في انتياء حياتو وما ينتظره في البرزخ مف حياة أخرى يجيؿ كنييا، كؿ ذلؾ يجعمو 

لتأمؿ والتمرد عمى الواقع دائـ الكآبة، والحيرة، والحزف، والقمؽ، واالنطواء عمى النفس، وىي ذاتيا حالة مف ا

نوعاف: موت حقيقي، وىو الذي يمفظ فيو المرء أنفاسو وتغادر روحو جسده، والموت بالنسبة لئلنساف  .المعاش

ولكف حياة المرء تكوف عديمة النفع  ،وتسكف كؿ حواسو. وموت مجازي وىو ما ال تكوف فيو الحاالت السابقة

والعجز،  بمعنى ال قيمة لوجوده لذاتو ولآلخريف، وتساىـ عدة عوامؿ في ىذا النوع مف الظمـ، والقير، ،والجدوى

 .(43)والجبف، والخيانة، وغياب العقؿ والتفكير

                                                           

،  ـ2004،  1الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبناف، طف نصر،قريرة زرقو  (41)
1/450. 

 .66عمي الرقيعي، ديواف الحنيف الظامي، ص (42)
 .181، صـ 2006، 1مجمس الثقافة العاـ، طرابمس، ليبيا، طالشعر الميبي المعاصر،  سميماف زيداف، قضايا اإلنساف فيأنظر:  (43)
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والشعراء أكثر الناس إحساًسا بذلؾ مف واقع ما يتمي زوف بو مف رؤية تفوؽ رؤى غيرىـ، وما يممكوف مف  

محمد  ممكة تمكنيـ مف النظر إلى األشياء بغير ذات األعيف التي يميٍّز بيما اآلخروف األوضاع. والشاعر

 :(44)نو مف العبث مواجية الموت ورسمو فيقوؿأالموت والحب والحرية" " :في قصيدتو الشمطامي يرى

يَح ال ِتي َتْنُشجُ   َعَبثًا َأْف َنت ِقي الرٍّ

 َواْلُغْرَبَة، واأْلَْقَفاَؿ،

 َوال ميَؿ َوَاْضَواَء النيوفْ 

ْمِت،  ِفي َرَماِد الص 

ِجيِج المرّ  َنار َأوْ                     الض 

والظبلـ  قادريف عمى مواجية الريح -ومف يصفيـ-لقد سئـ الحياة واستسمـ لمموت لدرجة أنو لـ يعد  

المخيـ عمى المكاف المزي ف باألقفاؿ الصمبة، حتى األضواء القوية صارت تؤذيو، ويعتبر ىذه األشياء ىي الموت 

ف نطقوا ال يعدو إال  ضجي  ًجا أشبو بمرارة الموت:بعينو الذي أطبؽ عمييـ وىـ في صمتيـ، وا 

 ِإن ا َميٍُّتوف               

ـَ اْلَمْرءُ                  َفِمماَذا ؟ َتْنَطِفي الر ْغَبُة ِفي َأْف َيْحُم

 ِبَشْمٍس َوَرِبيع               

 َأْخَضًرا َيْطُمُع ِمْف َأْعَماِقَنا اْلُبور، َوُدْنَيا اَل َتُدور               

 َوِلماَذا اَل َنُثور؟               

 َمر ًة ِفي ىذه الد نيا ال تي               

                                                           

، ـ 1998، 2الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع، مصراتو ػػػػػ ليبيا، ط ف الموت والحب والحرية،محمد الشمطامي، أناشيد ع (44)
 .416-415ص
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ـُ ِبالَموت                 َتْزَح

ما دمنا ميتيف فمماذا تقتؿ الرغبة فينا لماذا ينطفئ  -إلى الحياة ونبرة الرفض  ةفي نظر  -يتساءؿ الشاعر 

البلوعي أيًضا؟ لماذا ال ندعو يحمـ بالحياة ويعود لموعي والمباشرة، لماذا ال نثور ولو لمرة واحدة ونسجؿ محاولة 

ف كانت لدينا الرغبة التي نحياىا، فإنو يكثر، بؿ يسيطر عمييا الموت ي . ويقوؿ الشاعر ففي سجؿ تاريخنا، وا 

بؿ ىو لساف كؿ مف ظممتيـ الحياة ونف رتيـ منيا؛ إما بتسمط  ،إنو ال يتحدث عف حالو وحسب نياية القصيدة

الحكاـ عمييـ الذيف أشار إلييـ بسيؼ الدولة أو بالغربة...، وما ىو إال آالـ اآلخريف ليبينيا ويسمط الضوء عمييا 

 َأَتَغن ى                      ويحرض:

 ِبِجراح اآلَخِريف                              

 َوأِلَْجِؿ اآلَخِريف                              

 َوَأَنا اَل َأْمِمُؾ اآلَف َوَطف                              

 اَل َواَل َأْمِمُؾ َغْيَر اْلُحبٍّ ِفي اْلَقْمبِ                               

 اَل َتِغيب اَوَشْمسً                               

 وِببَلِدي َرَحَمْت ِمْف ال َمكافْ                               

لى ُكؿ َمكافْ                                 واِ 

باح                                َفمَيُكْف َمْوِتي ِجسًرا  ِلمص 

ف وىو منيـ؛ ألنو لـ يعد يممؾ مأوى، ال يممؾ إال اإلرادة والتفاؤؿ نفسو لخدمة المعذبيف المشردي رسخ   

بالحياة في إعادة الوطف لما يجب أف يكوف عميو، وما عشقو لمموت إال ليشعؿ شعمة الحرية، وليكوف معبًرا صوب 

 إلييا بالصباح. الحرية التي تعني الحياة المستقمة الكريمة، والتي رمز
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ا يرى الموت في كؿ شيء. الفزاني الموت والحياة في أكثر مف قصيدة، وىو أيضً عمي  ويتناوؿ الشاعر 

 :(45)الصمت" "طرقة في جدار يراه يتربص بالبشر ويرقبيـ في كؿ زاوية، يقوؿ في قصيدتو

 َشاِعٌر َغن ى َقِصيَده

 َقاَؿ َىَذا اْلمْوُت َحْوِلي ِفي اْلَمَتاىاِت اْلَبِعيَدة

ْفُر   َأْظفاٌر َعنيَدةَواْلُوُحوُش اَلص 

 َوْعَمٌة َتْجِري َعَمى الر ْمضاِء َعْذَراٌء َطِريَدة

 َوالش ْمِس اْلَوِقيَدة َتْحَتِمي ِباْلَوْىِج اْلَمْسُعورِ 

 َأْيَنَما َقم ْبُت َعْيًنا اَلَح ِلي َوْجُو َضِحي ة -ماِلي  -آٍه 

 َتْصَمى َخِفي و ُروِحي َجْذَوةٌ َر الن ا ُمْذ َعَرَفتُ 

ـُ اأْلَْرِض َقِضي ةمُ   ْذ َعَرْفُت اْلُحب  َواأْلَْشَواَؽ َأْضَحى َمْأَث

لمموت تأثير مباشر عمى حياة األفراد والمجتمعات بما يحدثو مف تغيير في أنماط حياتيـ سواء أكاف  

لذي يتحدث طبيعيًّا، وفي بعض الحاالت يكوف إيجابيًّا عندما يكوف لصالح المجتمع واإلنسانية. أم ا شاعرنا ا

بمساف غيره مف الشعراء يرى الموت محيًطا بنفسو، وأف  فيالقو تتربص بحياتو كما تتربص الوحوش الضارية 

و الشاعر نفسو بالطريدة المطاردة في الصحراء بطريدتيا لتغرس فييا أظفارىا الحادة شديدة البأس، ولقد شب  

"الموت" احتمت بالموت نفسو الكامف في وجو  والمصير الذي تخافو ،القاسية، ومف شدة خوفو مف المطارد

الشمس المت قدة الحارقة. وما زاد حالتو سوًءا أنو أينما يّمـ وجيو رأى الموت فوجد ضحيتو، وىذه الحالة الزمتو منذ 

 ىو قضية األرض. -كما يرى الشاعر-أف عرؼ معنى الحياة، فالموت 

                                                           

 .341بؽ، صعمي الفزاني، األعماؿ الشعرية الكاممة، مصدر سا (45)



 الغربة والفمق في الشعر الميبي الحديث "نماذج مختارة"( 12)
 محّكمة مجلّة علمّية "علَّمه الَبيان"                                  باكير سالمـة د. محمد                      

 

 

   

 (317الصفحة ) م2021هـ / مايو1442رمضان  / العدد الثاني

يستفيـ الشاعر عف عدـ عدالة الموت وانتقائو العشوائي لضحاياه ساخًرا  (46)صبلة دمعة"وفي قصيدة " 

 ِلَماَذا َيْأُخُذ اْلَموُت الرٍِّجاَؿ؟       منو ومف أفعالو فيقوؿ:

 واْف؟ ػَوِلَماَذا ِفي َرِبيِع اْلُعْنفُ                              

  َأَرى ِإال  اْلَجَبافْ .. آه ِإنٍّي الَ َوِلماَذا؟                             

 َوَبَقاَيا ُجْنُدٍب َخْسراَف َمْوُبوء اْلَكَيػاْف                             

 َوُدَعاة اْلِفْكر ِفي الد ْرِب اْلُمياْف                            

 آٍه ِمْف ُحْزِني ِإَذا َضاَؽ اْلَمَكاْف                            

َراصير اْلِعَجاْؼ                              ِبالص 

َفاؼْ                             ـُ الَفارٍس الَمْصُروِع عمى َىِذي الضٍّ  َوَد

يعيب الشاعر عمى الموت أفعالو المتمثمة في انقضاضو عمى الرجاؿ، وىو يخص بذلؾ الذيف ليـ مواقؼ  

رب اختيار الذيف يتميزوف بمبادئ الشرؼ والمروءة والنجدة، ويستغية، واإلنسانطيبة في خدمة ذوييـ وأوطانيـ 

فيو عمى أمثاؿ ىؤالء، فيو ذات الوقت الذي تحتاجيـ فيو البشرية وتحتاج عطاءىـ،  ىالموت لمزمف الذي يعتد

اء بالكوف، إلى جانب دم ويترؾ الجبناء الذيف نعتيـ بالجنادب المخذولة المريضة ليعج المكاف بكؿ ما يضر

 الفرساف الذيف قضوا في ميداف الشرؼ.

إف  الشعور بالرحيؿ الدائـ جعؿ مف بعض الشعراء المغتربيف يػتأمموف في الحياة ويتأثروف بانفعاالتيـ  

لقد وجدت صيغ االستفياـ عف ماىية الحياة وأسرارىا في شعر إبراىيـ األسطى عمر، " الذاتية، وتفاعموا مع واقعيـ

                                                           

 .315صالمصدر السابؽ،  (46)
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)ما الحياة( التي تتردد فييا سؤاالتو اليامسة القمقة، فيقـو مف غفوتو ليجيب عنيا بنفس وبخاصة في قصيدتو 

 :(48)الرمؿ( مف )البحر يقوؿ في ىذه القصيدة: (47)نز اعة إلى التشاؤـ، استمدىا مف حرارة تجربة معيشة وواقع أليـ"

 ُقْمُت َمْذُعوًرا ِمَف الن وـِ َعمى َصْوٍت ُيناِدي

وُت ِفي َسْمِعي َغِريُب الن َبراتْ َوَتَجم ى   الص 

 َجاَء ِمْف َفْوِقي َوِمْف َتْحِتي َوِمْف ُكؿٍّ اْلِجَياتْ 

 ِفيِو لُػػْطٌؼ ِفيِو ُعْنػػٌؼ ِفيػػِو َحػػْزـٌ َوَأَنػػػػػاة

ـ  ُقْؿ ِلػػػػي ما الَحياة  َقاَؿ: َىْب َنْفَسَؾ َميًٍّتا ُث

 ْأٌس َوُشػػػػػػُروْر ُقْمُت: آاَلـٌ َوَأْحػػػزاٌف َوَيػػػ

 َوَشقَػػػاٌء وَضػػػبَلٌؿ َوُجػػُنػوٌف َوُغػػػػػػػُروْر 

ـٌ َوَسَخافػػػػػاٌت َوُزورْ   َوَأَكػػػاِذيػػػٌب َوُظْمػػػ

ـُ اْلَفْصػػِؿ ال  َأْدري إلَى َأْيػػَف اْلَمِصير َوِختَػػا

ما يعكس القمؽ والحيرة  ، وىو، ومستقبميا الغامضعف مصير الحياة ىذه التساؤالت التي يطرحيا الشاعر 

 ، فنراه يكثر مف صيغ االستفياـ، وغالًبا ما يكتفي باإلجابة عنيا بالقوؿتسيطر عميو وخاصة عند خيبة األمؿالتي 

 إليميا أبي ماضي التي يقوؿ في مطمعيا:      (49)الطبلسـ() لست أدري( متأثًٍّرا في ذلؾ بقصيدة)

ـُ مْف أيف، ولِكنٍّي َأتَْيتْ                                ِجئُت اَل أْعم

 َولقْد َأْبَصْرُت ُقد اِمي َطِريًقا َفَمَشْيتْ                              

                                                           

 .228-227سابؽ، ص جعر م القصيدة الرومانسية في ليبيا، تياني مفتاح راشد، (47)
 .103إبراىيـ األسطى عمر، ديواف البمبؿ والوكر، مصدر سابؽ، ص (48)
  .193ة العربية لمتأليؼ والترجمة والنشر، صظإيميا أبوماضي، ديوانو، دار اليق (49)
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ـْ أبْيتْ                                وَسَأْبَقى َماِشًيا ِإْف ِشْئُت ىذا َأ

                                                   َلْسُت َأْدِري     كيَؼ ِجْئُت؟ كيؼ أْبَصْرُت َطِريِقي؟                             

تجربة إنسانية خاصة بوصفيا الموت حقيقة مطمقة ألح ت عمييـ اختمفت نظرة الشعراء إلى ىذه القضية؛ ف 

ومتباينة، فمنيـ مف أطاؿ الحديث عف غربة فأطاؿ بعضيـ الحديث عنو، لكف طريقة تناوليا كانت مختمفة 

اإلنساف قبؿ الموت وبعده، ومنيـ مف لجأ إلى تأكيد حقيقة الموت وحتميتيا وأف الخوض في كؿ مغريات الحياة 

ومحاولة تناسي ىذه الحقيقة ال يمغييا بأي حاؿ، ومنيـ مف كاف يرتجي الموت، ليقبض روحو المعذبة لتساوي 

فبل تنتيي غربتو األولى  ،منيـ مف أطاؿ التساؤؿ حوؿ سر النياية المعم ى عف البشرالحياة والموت عنده، و 

وبما أف  اغتراب  ،فكير في مصيره المجيوؿ بعد الموتبالموت حتى يدخؿ تفاصيؿ غربة أخرى مف خبلؿ الت

لجنة البد لو مف اإلنساف ابتدأ منذ الوالدة وكونو دائـ التساؤؿ عف سر وجوده عمى األرض وموطنو األوؿ في ا

التفكير في انتياء حياتو وما ينتظره في البرزخ مف حياة أخرى يجيؿ كنييا، كؿ ذلؾ يجعمو دائـ الكآبة، والحيرة، 

 والقمؽ، واالنطواء عمى النفس، وىي ذاتيا حالة مف التأمؿ والتمرد عمى الواقع المعاش.

مًطا آخر بعد االستقبلؿ، حيث يتقوقع الشاعر واالغتراب النفسي بشكؿ عاـ عند الشعراء الميبييف اتخذ ن 

يعبر عف غربة الشعب مف خبلؿ ، في حيف كاف في الفترة االستعمارية عمى ذاتو، فأخذ يصؼ تمزقو وضياعو

ـ ػػجوف أشعارى، فأصبحوا ينسوػػػػػربي الحديث وتأثرىـ بومرجع ذلؾ اطبلع الشعراء الميبييف عمى الشعر الع ؛نفسو

فضبًل عف فشميـ في تحقيؽ آماليـ وأحبلميـ في إصبلح  ،سيـ، محاكيف بذلؾ شعراء عصرىـوما تختمج بو نفو 

 متاىات االغتراب النفسي. ع، كؿ ذلؾ أدى بيـ إلى الوقوع فيالمجتم

 وأختـ بحثي ىذا ببعض النتائج التي توصمت إلييا:

نفسية، أو االجتماعية، أو ػػػػ ظاىرة االغتراب إنسانية تكونت مف الظروؼ المحيطة بالشاعر، سواء ال1

 االقتصادية، أو السياسية.
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ػػػػػػ االغتراب لو صمة أكثر بالشعر مف غيره مف األجناس ، ولعؿ ذلؾ يعود لطبيعة الشعراء النفسية، فيـ أكثر 2

 قمًقا ورفًضا لمواقع.

عامة، في كيفية تناوؿ  ػػػػػ يشترؾ الشاعر في ليبيا مع غيره مف شعراء العربية بصورة خاصة، وما سواىـ بصورة3

 القضايا الوطنية، والقومية، واإلنسانية، والذاتية.

التي داخؿ الوطف ، واغتراب المدينة،  ػػػػػ كاف لفترة االستعمار في ليبيا أثر كبير في اغتراب كثير مف الشعراء4

 حاوؿ التخمص منيا بالمجوء إلى التأمؿ الصوفي، واليروب إلى الطبيعة.

عراء االغتراب في ليبيا عف غيرىـ مف شعراء عصرىـ بأنيـ لـ يكونوا مدونيف لؤلحداث فحسب، بؿ ػػػػػ تميز  ش5

كانوا يخوضوف فييا بوىجيـ الحسي مدركيف لما يتناولونو مف قضايا ما أكسب شعرىـ المعاناة الصادقة، والحزف 

 العميؽ، والقمؽ، والشفافية البالغة.

 لممآسي واآلالـ، بؿ ىو أيًضا دعوة إلى التمرد واالنعتاؽ.ػػػػػػ  الشعر الميبي ليس وصًفا 6

ػػػػػ  مف أىـ أسباب شعور الشاعر باالغتراب الفقر، والسجف، واالضطراب، والتغيرات السياسية، واالجتماعية، 7

 واالقتصادية في الببلد

 : قائمة المصادر والمراجع

عبدالباسط الدالؿ، وعبد المطيؼ شاىيف، مطبعة  ػػػػػ إبراىيـ األسطى عمر: ديواف البمبؿ والوكر، جمعة1

 ـ.1966،  1اإلسكندرية ػػػػػ مصر، ط

 ـ.1999، 1ػػػػػ إبراىيـ ماجد موريس، سيكولوجيا القير واإلبداع، دار الفارابي، بيروت ػػػػػ لبناف، ط2

 . ط ػػػػػػ إيميا أبو ماضي، ديوانو، دار اليقظة العربية لمتأليؼ والترجمة والنشر.3
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ػػػػػػ بشير العتري، لـ يمت قصائد ومقاالت مجيولة لمشاعر عمي محمد الرقيعي، منشورات المؤسسة العامة 4

 ـ.2009، 2لمثقافة، ليبيا، ط

ػػػػػ ػتياني مفتاح راشد، القصيدة الرومانسية في ليبيا، مجمس تنمية اإلبداع الثقافي، الجماىيرية، طرابمس ػػػػ  5

 ـ.2004،  1ليبيا،ط

،  1ػ راشد الزبير، ديوانو: ىمس الشفاه، الدار الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعبلف، بنغازي ػػػ ليبيا، طػػػػػ 6

 ـ.1999

 ـ.1998، 3284ػػػػػ رجب الماجري، ديواف مخطوط، دار الكتب الوطنية، بنغازي ػػػػػ ليبيا، رقـ اإليداع  7

الحر في ليبيا، رسالة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، ػػػػػػ ساسي سعيد رمضاف، قضايا التشكيؿ في الشعر  8
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