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 الشعر الحديث في ليبيا                                                  

 

سلطة العثمانية، م التي استقلت فيها ليبيا عن ال1711استمرت هذه المرحلة إلى غاية ، وعاشت ليبيا حالة من االضطراب

لمركزية العثمانية، ولفقد إلى السلطة ا البلدليعود  1835ثم تدخلت الدولة العثمانية عام  1832لكن الليبيين ثاروا ضدهم عام 

عليها،  ار الغربيباستيالء االستعمالدول العربية حاالت كم العثمانيين، وانتهى في أغلب خضعت معظم الدول العربية لح

التي فرضت سة التتريك سياب. ولقد تأثرت ليبيا خاللها م1911 االستعمار اإليطالي عامبدء لذلك فقد كانت نهايته في ليبيا ب

 حياة ثقافية متخلفة.

ن بعيدا عود الركى في فانزولها بقية البلدان العربية,  تالعهد التركي بالمحنة نفسها التي تعرضاألدب في قد مر فوهكذا   

غير  ذل, إلىفي مدح الحاكم, أو مداعبات, أو وصف مبت محصورةجنوح الخيال وانطالق الفكر فكانت األغراض الشعرية 

 .اوتصنع اذلك... وكانت أساليبها ركاكة وإسفاف

ارودي, ال الب)ثم جاءت نهضة شعرية جديدة وافدة من الشرق, صوت التجديد من ناحية الموضوعات والمضامين. جاء أمث 

وأحمد  مصطفى بن زكري وسليمان الباروني, في ...وتجلى تأثيرهموصبري, وشوقي, وحافظ, والزهاوي, والرصافي, 

فيد( رغم سن )الحوأحمد الشارف, وأحمد قنابة وأحمد رفيق المهدوي, وأحمد الفقيه الح بن شتواناالزدام, واألزمرلي, و

 محافظتهم على شكل ومضمون الشعر العربي القديم في معظم أشعارهم.

, )وهي أن األدب الليبي كله, 1957ي مقدمته لديوان علي الرقيعي سنة وهناك حقيقة واضحة سجلها خليفة التليسي ف      

يزال في طور المحاولة, ومعنى ذلك أن األدب الليبي لم تنضج له حتى  نثره وشعره, قصته ومقالته, دراسته وخاطرته, ما

ق له معنى التعبير عن اآلن شخصية أصيلة واضحه, انه يحمل في أعطافه صراع البداية من أجل مستقبل أدبي مشرق يتحق

 (.41الشخصية الليبية داخل اإلطار العام للقضية العربية()

ببعض الظواهر الزائلة تارة,  لقد تأثر الشعر الليبي باإلطار التاريخي الذي وجد فيه شأن كل أدب في العالم, فانخدع      

وعبر عن مشاعر الشعب إزاء محتله ومغتصب أرضه وبالده, وأشاد بالسنوسية طائفة من الشعراء أمثال )فالح الظاهري, 

وأحمد الطائفي, وعبدالرحمن الجغبوب وغيرهم( فجادت نصوصهم )المتبقية من شعرهم بالكثير مما ينفع المؤرخ لتلك 

 (.42الحقبة من التاريخ()

)ولم تكن المراحل التي مر بها الشعر الليبي لتهيئ ظروفاً مناسبة لنشاط هذا الفن أو بعث نهضة قوية خاصة به, ومع       

اللون من التعبير في سائر المراحل التي مرت بها الحياة األدبية, فكان  ذلك نستطيع القول بأن ذلك لم يُحل دون وجود هذا

سون طريقهم وسط المعوقات الكثيرة ليأخذوا دورهم في مجال النظم والقريض, بل يطالعنا بين الفينة والفينة شعراء يتحس  

 (.43كان منهم من امتلك ناصية الشعر فاستحق النظر واستوقف الدارسين()

سن حد الفقيه , وأحموقد وجد في العهد العثماني الثاني شعراء مجيدون من أمثال أحمد بن زكري, وعبدهللا الباروني      

التي  ألجيالأشعارهم التي لم تكن متوفرة ل )الجد( وغيرهم ممن أتاحت لهم ظروف الطبع مع ظهور الصحافة, فرص نشر

 سبقتهم, فحفظت بذلك أشعارهم في وسائل أصبحت في حكم المخطوطات.

شغل شاعرياتهم.  وقد رأينا الشعراء الذين جاؤوا بعد هذه الفترة واستعرضنا أشكال ومضامين أشعارهم وذكرنا أهم ما   

خصبة )بظهور النزعة الوطنية, وقد تمثلت بشكل خاص في اإلحساس وكان من الطبيعي أن تتميز تلك الحقبة الشعرية ال

ً أن الحكومة اإليطالية تعمل جادة  بخطر الغزو اإليطالي والتنبيه إلى وجوب االستعداد للدفاع عن البالد, فقد كان واضحا

طالق يدها من قبل الدول للتمهيد لهذا االحتالل, وتهيئة الجو لحملتها العسكرية والتحرش بالدولة العثمانية, وضمان إ

 (.44األخرى( كلما قال خليفة التليسي)

لعربية ن باإليمالؤها اوهذا اإلحساس بالخطر من قبل الشعراء جعلهم يقاومونه في شعرهم بكل ما أوتوا من قوة أدبية م      

داً بين مخ الواحد التاريولغة, والعروبة نسباً, واألرض العربية وطناً لكل الناطقين بالضاد والمؤمنين بلغة القرآن الكريم,  وح ِّ

 العواطف والمشاعر واألصول والفروع...

تأثرت ليبيا بالصراعات اإلسالمية المسيحية التي كانت غايتها التحكم في المنافذ البحرية المتوسطية خالل القرن السادس 

، وكان من الطبيعي أن 1530عشر وكانت المرحلة العثمانية نتيجة من نتائج هذا التأثر، بعد أن استولى اإلسبان عليها عام 

مية مساعدة من القوة العثمانية التي كانت سيدة على البحر المتوسط، فما كان من يطلب الليبيون باسم األخوة اإلسال

م، فخلص طرابلس من هيمنة اإلسبان وظلمهم، وتحولت 1551"درغوت باشا" إال أن يستجيب للواجب اإلسالمي عام 

 (1) الحياة الليبية شيئا فشيئا من الطابع العشائري إلى بداية مظهر الوحدة الوطنية الليبية.

األدب الليبي  فقد صار فيها 1911و 1835ويرى بعض مؤرخي األدب أن األدب الليبي قد عاش بداياته الجديدة بين سنتي 

ثير من طت فيها كلتي نشقادرا على مواكبة الحركة األدبية العربية ونهضتها بفضل المجالس األدبية وشتى النوادي الثقافية ا

الترقي  ت صحيفةالصحافة والطباعة دور بارز في دفع الحركة األدبية نحو النضج وكانالحوارات الفنية كما كان لظهور 

 على يد مؤسسها أحمد البوصيري أهم صحيفة في هذا المجال.

ومنذ مطلع القرن العشرين تناول الشعر الليبي قضايا الوطنية والقومية والموضوعات االجتماعية، كما كانت الدعوة إلى 

وفا في وجه االستعمار الغربي خاصة بعد تخلي العثمانيين عن دورهم في الحماية، ويعد هذا الشاعر الوحدة العربية وق
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امتدادا للتيار التقليدي أو اإلحياء الذي سار فيه مفهوم وحدة العروبة واإلسالم، ويبدو المفهوم القومي عند الشاعر واضحا 

شهده مطلع القرن العشرين: جمعية حفظ حقوق الملة  في عدم حصر الكالم عن أي بلد، في خضم نشاط جمعوي كبير

اإلصالحية ... تحت رعاية كوكبة من  والجمعيةالعربية، وجمعية اإلخاء العربي، والجمعية القحطانية، والمنتدى العربي، 

الجوانب  العقول الكبيرة: بطرس وسليم البستاني، الكواكبي أديب إسحاق ... ولم تكن هذه الجمعيات والنوادي تركز على

األخوية العاطفية فحسب بل راحت تحث على مواجهة التحديات المشتركة للتغلب على خطر االستعمار الغربي، وزادت 

( وهو ما يبرز طابع االلتزام في هذه الموجة الشعرية الليبية األصيلة. 1حدة هذا التوجه مع ظهور بادرة وعد بلفور خاصة.)

وأحمد ، 1961-1897 وأحمد رفيق المهدوي، 1940-1873 سليمان البارونيالمنوال ومن الشعراء الذين ساروا على هذا 

 ... 1968-1889وأحمد قنابة ، 1975-1873 الفقيه حسن

ابن طرابلس  مصطفى بن زكريهو أواخر القرن التاسع عشر  يذكر التاريخ األدبي الليبي أن أول شاعر ليبي طبع شعرهو

كان عارفا باللغتين وعرف برقة غزله وجمال موشحاته، بالقاهرة،  1892عام   ( أصدر أول عمل شعري له1853-1917)

سا و يعطينا فكرة هامة عن طبيعة و ما وه (2) إداريا.التركية والفرنسية، نشر بعض أعماله في جريدة الترقي، وعمل مدر 

صيلة التي كانت حقيقة القرائح الليبية األالشعر الليبي خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر، لكن هذا الديوان ال يعكس 

. ولنا أن نتصور شتى ةثقافين صالت رحم لما بين هذه البلدان الثالث م ،على صلة ثقافية بكل من مصر شرقا وتونس غربا

سياسي، ومنها ما له عالقة بالجانب المادي الخاص  تاريخياألسباب العميقة التي حالت دون طبع األعمال؛ فمنها ما هو 

 يقول مصطفى بن زكري: بصعوبة الطبع.

 وأمسيت في طي الوجود مقدرا      براني الضنى حتى خِفيت عن الورى

 أقدر في األوهام شيئا وال أُرى        كأني ضمير يستحيل بروزه  

 (3)فمن لي بأن ألقى السقام وأسهرا        وقد كنت أشكو قلة النوم والضنى  

 :ثالث مدارس أدبيةإلى ويقسم الشعر الليبي 

 المدرسة التقليدية:  -1

بذلك مزجا  ية، فكانتإلسالماوهي اتجاه فني التزم بالشروط الفنية والفكرية التقليدية وأبرزها الوزن والقافية والقيم العربية 

 ة من الروحالفئذه فضال عما أخذه شعراء هللروحين المحلية والعربية العتيقة التي نجدها في نفحات من الشعر العباسي، 

يب ضايا وتقرجة القاألندلسية وموشحها، لكن بدءا من الربع الثاني من القرن العشرين فقد ظهرت النزعة المحلية في معال

 لغة الشعر من العصر، فكان ذلك توفيقا بين المحافظة والتجديد. يقول مصطفى بن زكري:

 بين آس وأقاح  وصبوح في صباح

 صفو الزمان رّوح الروح براح  واغتنمء

 خندريس من رحيق  قرقفا تدعى بريق

 (4)في كؤوس من عقيق  عصرت من أقحوان   

ها قاسية وذوة النوفمن الواضح أن الشاعر قد استحضر ثقافتين وضمهما إلى بعضهما وألف بينهما إحداهما الثقافة العباسي

ي يقة تغرسهل الشهيرة "جادك الغيث" بطروالثانية األندلسية وتوشيحها، فال عجب بعد ذلك في معارضة موشح ابن 

:بتفضيل الجديد على القديم والنسخة على األصل كما في قوله وهو يستحضر جوا من أجواء اللهو األندلس  ي 

 بأبي من زارني ملتثما  وجال من رقباء الحرس

 فهو كالبدر بدا مبتسما  يتوارى تحت ذيل الغلس

 وشقيقجال ماء الحسن من وجنته  بين آس وبهار 

 (5)وبدور التّم من غرته  تتجلى في صباح من بريق ...

، فكانت متميزةالخاصة ال األسلوبيةوهكذا يتبين أن هذه المدرسة تنهل من معين قديم بعيدا عن أصالة الشاعر وخطوطه 

 بذلك مجرد صدى للقديم.

 المرحلة التقليدية الثانية:

ابرز من للشعراء بعد أن تشبعوا بقدر مقبول من الثقافة والتعلم. و عرفت هذه المدرسة تطورا وحضورا فنيا فكريا    

األحمدون: أحمد الشارف، وأحمد رفيق المهدوي، وأحمد الفقيه حسن، وأحمد قنابة، وهم مجموعة من  هذه المرحلة ونيمثل
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ا ما نجده كذلك عند محمد الشعراء الذين أحسوا بوطأة االستعمار وعبروا عن مآسي الشعب كما تغنوا بالقيم القومية. وهذ

 القائل مهنئا الجامعة العربية: 1943ميالد مبارك خريج األزهر عام 

 العيد عيدك فاحفلي بالعيد   والعرس عرسك فآصدحي وأعيدي

 غني فقد طال البكاء ورددي   ما شئت من نغم وترديد

 (1)يا أمة كتبت صحائف مجدها  بدم األشاوس والكماة الصيد

 رفيق المهدوي:يقول أحمد و

 يا مصر هذا أوان الجد فاجتهدي  وجاهدي في سبيل الحق واجتهدي

 يا مصر ما ظهر اإلسالم منتصرا  إال بما كان في بدر وفي أحد

 الحق ينصره حث وتضحية   ال خوف من قلة األعداد والعدد

 وهللا لو صدقت في الذود عزمتكم   لما افتقرتم إلى عون وال عدد

ثم  1892ام علذي تعود إليه دراسات التاريخ األدبي الليبي هو مصطفى بن زكري وديوانه الذي عرف والشاعر األول ا

الستعمارية اإليطالية عام تفاجأ ليبيا بالهجمة ا قبل أن 1908ديوان الشاعر عبد هللا الباروني ثم ابنه سليمان الباروني عام 

1911    

رف ضي الشاعر أحمد الشاثالثينيات القرن هي دعم الحركة الوطنية ويعد القابدءا من الشعراء  كانت موضوعاتولقد 

 أبرز ممثل لهذه المرحلة ومن شعره: (2)( 1864-1959)

 رضينا بحتف النفوس رضينا    ولم نرض أن يعرف الضيم فينا

 ولم نرض بالعيش إال عزيزا       وال نتقي الشر بل يتقينا

 (3)ولم يرض بالعيش إال أمينا  فما الحر اال الذي مات حرا    

 

 ر تبشرفإنه قد ظهرت إرهاصات وبواد ،نولئن استمرت المحافظة على مضمون وشكل الشعر العربي في ليبيا      

ونه من ال مايتلقوإ ،همبانبعاث أنفس تواقة إلى التجديد من الشباب )ليس لهم زاد في هذه المعركة التي يخوضونها إال عزيمت

م أشبه فه ،بيةإن بالدهم لم تزودهم بوراثة أد، يهات هامة تأتيهم على صفحات الكتب والمجالت الشرقيةتأثيرات وتوج

  بالعصامي الذي يخوض وحده معركته من أجل مستقبله وذلك هو صنيع األدباء في بالدنا(

يتتلمذ شرق... )وها التي ينفعل بويرى التليسي أن الشعر الليبي, بداية من أواخر الخمسينات, أخذ ينفعل بالقضايا ال      

خصية ش على الشهي تعيف ،يُراد لها من األصالة لشيوخ األدباء ويتتلمذ لشبابه بصفة خاصة... فشخصيتنا األدبية لم تبلغ ما

 األدبية في الشرق يظهر ذلك بشكل واضح في الحركة الشعرية التي تعم ليبيا هذه األيام(.

ية ــركـــات الشعـــراضـي بالحـي المي إلى أن الحـــركـــة الشعــرية كــانـــت قـــد تــأثـــرت فــوقــد أشـــار التليــــس      

شرقية يال الفي الشرق حيث تتلمذ ذلك الجيل على مدرسة شوقي وحـــافظ... وظلت األجيال الشعرية تتتلمذ على األج

وهو  ،تهمم وشهرهور علم تونسي نافس المشارقة في شاعريتهالمتعاقبة في كل األقطار من الخليج إلى مصر... إلى حين ظ

 ،زار قبانيون ،يابوبدر شاكر الس ،الوهاب البياتي إلى جانب من ذكرهم من المشرق الكبير أمثال عبد ،أبوالقاسم الشابي

ــذي فيتوري الــد الومحم ،مــاضــي يوإيليـا أب ،وفـدوى طـوقـان ،ومحـــمــد فـوزي العنتيــــل ،الصبـــور وصالح عبد

 وليبيا أصال وجنسية فيما بعد. ،ومصر نشــأة ،تتنــازعه الســـودان مولداً 

ن العهد علذي اختلف اأما المرحلة الثالثة التي مرت بها ليبيا, فهي مرحلة االستقالل تحت حكم الملك السنوسي  - 3      

ً باألسلوب نفسهواستمر فيه الشعر الذي عرف سابق ،التركي واإليطالي والفرحة  ريحيةلكن بمضامين فيها شيء من األ ،ا

ابة فيها صوات شوحرية التعبير في شؤون كان يمنع االستعمار الخوض فيها... وبدأت تظهر إلى جانب األصوات القديمة أ

 كثير من التجديد في الشكل والمضمون.

ً معرهم )ت الجادة عن أولئك الشعراء الذين كان شوالدراسا ،وقد طُبعت فيها كثير من الدواوين الشعرية       ن ممنوعا

  النشر(.
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القضاء والتدريس ورئيسا للمحكمة الشرعية العليا. يروى أنه مدح موسوليني بالحزم صار موسوليني مالكا  اشتغل في  - 2

 ثقة البالد فأصبحت تهواه ...
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