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امللخص:
ًدىاوٌ هظا البدث بقيالُت اللغت في اإلاؿغح الٗغبي ٖامت والجؼاثغي زانت وىنها بقيالُت
مٗلضة ؤزاعث الىثحر مً ألاؾئلت لضي هخاب وهلاص اإلاؿغح ،ألن لغت اإلاؿغح لغت مدىعٍت في
الٗمل اإلاؿغحي جخًمً الٗضًض مً الكفغاث ،فهي ألاهثر نلت وجىانال م٘ الجمهىع ،ألنها
حٗخبر ؤخض الؿماث التي جمحز هها ًٖ آزغ في مضي كىة لغخه وكضعجه ٖلى بًهاٌ الفىغة .فلض
عؤي بًٗهم ؤن الفهخى هي اللغت اإلاثلى للخساَب في اإلاُضان اإلاؿغحي ،وجبنى البٌٗ آلازغ
فىغة الىخابت بالٗامُت ٖلى ؤنها هي ألاوؿب لخدلُم غاًت الفهم لضي اإلاخللي ،بهفخه اإلاؿتهلً
لهظه اإلااصة اإلاٗغويت.
الكلمات الدالة:
بقيالُت ،اللغت ،اإلاؿغح ،الكفغاث ،الفهخى ،الٗامُت ،اإلاخللي.
Abstract:
This research deals with the problem of language in the Arab theater in general
and the Algerian in particular as it is a complex problem that raised many questions
among writers and theater critics, because the language of theater is a central
language in theatrical work that includes many codes, it is the most relevant and
communicated with the audience, because it is considered one of the features, which
distinguishes one text from another in the strength of its language and its ability to
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convey the idea. Some of them saw that al-Fusha was the ideal language for
communication in the theatrical field, and others adopted the idea of writing
colloquially as the most appropriate to achieve the goal of understanding for the
recipient, as the consumer of this presented material.
Key Words:
Problematic; Language; theatre; codes; al-Fusha (classic Arabic) ;dialect ; receiver.
**************

.

 .1مقدمة:
ٌٗض ٖامل اللغت مً ؤلاقياالث الجىهغٍت التي ٖغفها اإلاؿغح مىظ وكإجه وجُىعه في
الىًَ الٗغبي بهفت ٖامت ،والجؼاثغ بهفت زانت ،فاللغت واخضة مً الغواثؼ التي ًبنى ٖليها
الخُاب اإلاؿغحي ،فهي جدمل في َُاتها ٖضة قفغاث طاث بًداءاث مىحهت للمخللي ،فجمالُت
الىو ألاصبي اإلاؿغحي جىمً في لغخه ،باٖخباعها الىٖاء الخامل لكاون خُاة ؤلاوؿان الثلافُت
والاحخماُٖت .نفىة هظا اإلاىيىٕ الظي ؤؾاٌ الىثحر مً الخبر وقض باٌ الٗضًض مً الىخاب
واإلاؿغخُحن ،فمنهم مً اجسظ الفهخى لغت عؾمُت لىخابت الخىاع اإلاؿغحي ،ججؿُضا لىُْفت
ً
فًاء لإلبضاٖاث الفىُت الظي ًغقى بالجمهىع الى
اإلاؿغح التي جخدلم بلغت الثلافت ،بةٖخباعه
مؿخىي الىعي والغقي وؤلابضإ والجماٌ ،ومنهم مً جبنى الٗامُت لغت للخٗبحر اإلاؿغحي بدىم ؤنها
لغت اإلاجخم٘ الؿاثضة واإلادىُت وألاهثر واكُٗت.
مً هظا اإلاىُلم اخخضم الهغإ بحن صٖاة الفهخى مً حهت وماٍضي الٗامُت مً حهت
ؤزغي ،خىٌ اللغت التي جدلم الكغٍ ألاؾاس ي وجىنل عؾالت الىو اإلاؿغحي اإلاىُىق للمخللي
وحكض اهدباهه ،فإيهما ؤكغب بلى الجمهىع؟ ،وؤيهما ًدلم الغاًت مً الفغحت؟ اللغت الفهخى ؤم
الٗامُت؟ وإلااطا؟.
 .2إشكالية اللغة في املسرح العربي:
حٗخبر كًُت اللغت مكىال ؤػلُا مىظ وكإة اإلاؿغح الٗغبي بلى غاًت ًىمىا هظا فلض ؤزاعث
هلاقا وحضال هبحرا بحن الٗضًض مً اإلاؿغخُحن .. " ،فيل ألاكُاع الٗغبُت جماعؽ اإلاؿغح باللؿان
الضاعج ،والللُل منها اخخفٓذ بمؿغح ٌٗخمض الفهخى مىحه للىسبت في ؾىعٍا ومهغ وفي
الٗغاق ."1فالفهخى هي اللغت التي ججم٘ الٗالم الٗغبي وجيهئ له ٖامل الخىانل والخلاعب
والخفاهم ،فهي" الُغٍم الىخُض لخساَب اإلاؿغح بحن بلضان الىًَ الٗغبي ،باٖخباعها اللغت
اإلاكترهت بحن قٗىبه والىفُلت لخسُي مكيل اللغت هٓغا لخىىٕ لهجاجه  ،"2فالفهخى في هٓغ
ابً ؾىان الخفاجي " :هي الٓهىع والبُان ومنها ؤفصر اللبن بطا اهجلذ عغىجه ،وفصر فهى
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فهُذ ،كاٌ الكاٖغ :وجدذ الغغىة اللبن الفهُذ ،وٍلاٌ ؤفصر الهبذ بطا بضا يىءه،
وؤفصر ول ش يء بطا وضر  ،"3فإعاص ؤههاع الفهخى خؿم ألامغ لهالخها ٖلى خؿاب الٗامُت،
ألن حٗضص لهجاث الخُاب اإلاؿغحي ًُبٗه باإلكلُمُت وٍدض مً اهدكاعه وفهمه ٖلى هُاق
واؾ٘ ،فالٗامُت لِؿذ مفهىمت ال في ول ػمان وال في ول ميان.4
وهظا ما ؤهضه َه خؿحن مىظ ؤهثر مً ههف كغن مض ى ،وطلً ٖىضما وكف بلى حاهب
الفهخى ،وؤًض اؾخسضامها ولغت للخىاع اإلاؿغحي ،فُلىٌ .... " :وهاالء ًيؿىن ؤن الٗهغ الظي
ٌِٗكىن فُه ،وال ًلضعون ؤن هظا الكٗب الظي ٌُٗفىن ٖلُه ًغقى عكُا ؤصبُا مًُغصا،
وٍفهم لغت اللغآن في ٌؿغ ،وطلً وله ًإجًُ مً الثلافت التي جىدكغ ومً الصخف التي ًلغئها،
بطا ؤنبذ وبطا ؤمس ى ،ومً الخُب واإلادايغاث التي ٌؿمٗها ،وكض اؾخُإ هظا الكٗب ؤن
5
ًجٗل لىفؿه لغت عاكُت في خضًثه وخىاعه ال ًياص ًفغق بُنها وبحن اللغت الفهخى بال ؤلاٖغاب...
"بما ؤن مهمت لغت اإلاؿغح جىمً في مساَبت الجمهىع بازخالف مؿخىٍاجه الفىغٍت والثلافُت،
ليىنها وؾُلت حٗبحر ،وٍيبغي لها ؤن جىلل مىىىهاجه بلى اإلاخللي بهضق وؤماهت ،فٗلى لغت الخُاب
اإلاؿغحي ؤن جيىن لغت مفهىمت مً كبل حمُ٘ اإلاخفغححن ،وهظا ؤهضه الجاخٔ ٖىضما جدضر
ًٖ الخىاع اإلاؿغحي فضٖا ؤن ًىلل الىالم هما هى في الىاك٘ ٖلى لؿان الصخهُت وهبه الى
الخؿاعة التي كض جهِب اإلاؿغح الىاكعي بطا حٗل الىخاب اإلاؿغخُحن شخهُتهم الىاكُٗت
جخيلم ٖلى اإلاؿغح لغت غحر اللغت التي جخيلم بها في واكٗها.6
وكض عص ٖغؾان ٖلى ول مً عؤي ؤن في اللهجت الٗامُت كضعة ٖلى الخىانل م٘ حمهىع
ؤوؾ٘ بذجت ؤن الغالبُت الٗٓمى مً الجمهىع الٗغبي ال ٌؿدؿُغ اللغت الٗغبُت الفهخى وال
ًفهمها ،وٍخًمً الغص جهغٍدا وافُا مً ؤن ؤلاوؿان الٗغبي ًفهم اللغت الٗغبُت الفهخى
وٍخٗامل مٗها ،ولى لم ًىُم بها ،بط ٌؿخم٘ الى اللغآن الىغٍم والخضًث الكغٍف ،بل وٍلغؤها،
وٍفهم ما ًلغؤه جماما.7
وٍغي ؾٗض هللا وهىؽ ؤهه ال جىحض ؤي مكيلت ٖىض اإلاخللي بطا ما ٖغيذ اإلاؿغخُت
باللغت الفهخى ،بط ًغوي لىا ججغبخه الخانت خُث ًلىٌ " :لي ججغبت شخهُت في هظا اإلاًماع
خحن كضمذ مؿغخُت (الفُل ًا مالً الؼمان) ؾإلذ ٖضصا مً اإلاخفغححن ؤزىاء زغوحهم ٖلب
الٗغى ًٖ لغت اإلاؿغخُت وجبحن لي ؤن مٗٓم الظًً ؾإلتهم لم ًيخبهىا فُما بطا واهذ اإلاؿغخُت
مىخىبت بالفهخى ؤو الٗامُت ،وبالخالي لم جىً الفهخى في اإلاؿغخُت مكيلت مً مكاول
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الخىانل ،وجىغع معي ألامغ هفؿه في (خفلت ؾمغ مً ؤحل  05خؼٍغان) بن لم جىً هىان ؤًت
مكاول في الخللي بحن اإلاخفغححن وبحن اإلاؿغخُت التي واهذ ولها مىخىبت بالفهخى.8
وهىظا ؤنبدذ بقيالُت اللغت مً اللًاًا التي ماػاٌ اإلاؿغح الٗغبي ٌٗاهيها والاجفاق
خىلها ٌٗض ؤمغا مؿخدُال ،فماػاٌ الخالف خاصا وكاثما خىٌ هُفُت هخابت الخىاع اإلاؿغحي
اإلاىحه الى الجمهىع ،باٖخباعها " ؤصاة للترابِ جهل بحن اإلاالف و الجمهىع ،وهي ٖامل له صوع
في بهجاح اإلاؿغخُت ؤو بزفاكها ،" 9فهىان مً الىخاب مً ًامً بإن الٗامُت هي لغت اإلاؿغح
وطلً جدذ مؿمى خغٍت الخغبحر والىاكُٗت ،زانت ؤولئً الظًً ًىخبىن مؿغخُاث جداوي
اإلاجخم٘ طاث الُاب٘ الهؼلي وهى ما ٌٗغف باليىمُضًا وطاث الُاب٘ الاحخماعي وهى ما ٌٗغف
بالضعاما الاحخماُٖت بط ٌٗخلضون ؤن الٗامُت هي وخضها نالخت لىخابت الخىاع في مثل هظه
اإلاؿغخُاث ،هما ؤن هخابتها بالٗامُت جللى اؾخلباال واؾٗا مً َغف الجمهىع خُث حٗغى
ؤمامه خُاجه الفٗلُت وكًاًاه الىاكُٗت ،في خحن لم جللى اإلاؿغخُت الٗهغٍت اإلاىخىبت بالفهخى
الُىم ما جللاه اإلاىخىبت بالٗامُت مً ججاوب وحٗاَف وفهم للمجخم٘ مً َغف الجمهىع،
فؿبب طلً خؿب الضهخىع ٖبض الٗؼٍؼ اإلالالر ًغح٘" الى الٗاصة التي اجبٗتها الفغق اإلاؿغخُت
اإلادلُت ٖىضها مىظ وكذ َىٍل ،فُبٗذ ٖليها الظوق الٗام لجمهىع اإلاكاهضًً ،ولى حغث لغحر
طلً إلاا ؤخـ الجمهىع الُىم بإي حعجب ؤو غغابت في مكاهضة اإلاؿغخُاث الٗغبُت ممثلت باللغت
الٗغبُت الفهخى." 10...
بِىما ًغي ؤههاع الفهخى ؤن الىخابت اإلاؿغخُت باللغت الٗامُت فُه ابخظاٌ لألصب وخِ
مً كُمخه ،وبزغاج الخىاع الضعامي مً الٗمم الى الؿُدُت والخفاهت بِىما اللغت الفهخى هي
وخضها اللاصعة ٖلى الخٗبحر بٗمم ًٖ كًاًاها الٗغبُت اإلاٗانغة.فالفهخى هي لغت اللغآن
الىغٍم التي ًجب الخفاّ ٖليها والاعجفإ بها الى مؿخىي وكغ الٗلم والثلافت وجظوكها بجمُ٘
الىؾاثل ،بما في طلً اإلاؿغح ،وٍدخج ؤصخاب هظا الغؤي بيىن ؤن الفهخى هي اللغت اللاصعة
ٖلى ججاوػ خضوص اإلايان والؼمان والاعجفإ باللًُت الاحخماُٖت الى مؿخىي ٌؿمى ٖلى الثرزغة
خىٌ ؤمىع الخُاة الُىمُت ،لىىىا وكحر الى ؤن هىان شخهُاث ًىاؾبها الىُم بالفهخى مً
فئت اإلاخٗلمحن واإلاثلفحن ،وؤزغي جىاؾبها الٗامُت والٗماٌ والفالخحن ومً ٖلى قاولتهم ألن اللغت
ًجب ؤن جسً٘ للمؿخىي الثلافي والاحخماعي للصخهُت ،خُث فٗل هظا فغح ؤهُىان في
مؿغخُخه (مهغ الجضًضة ومهغ اللضًمت) ،والفىان اإلاغغبي ؤخمض الُُب الٗلج في مؿغخُخه
(بحن هاعًٍ) التي كضمها بلغت مؼصوحت بحن الٗامُتوالفهخى.
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هما ؤن لخىفُم الخىُم في هظا الجضاٌ الضاثغ بحن الٗامُت والفهخى بكتراح فىغة اللغت
الثالثت " :بهىا ال هضٖى بلى ؤن ًلم٘ اإلاؿغح بفهخى حاهؼة ؤو ٖامُت حاهؼة ؤو بخىلُفت مفبرهت
مً ٖامُت مفصخت ؤو فهخى ملغبت ،فلض حؿخضعي مخُلباث بٌٗ الخجاعب هظه اللغت ؤو جلً
ؤو الازىحن مٗا ولىً ال ٌكيل طلً كاهىها حاهؼا نالخا ليل الخجاعب ."11
فان مداوالث الخللُل مً اللغت الٗغبُت الفهخى ونالخُتها لٗلىم الٗهغ وآصابه
وفىىهه وببٗاصها ًٖ فً اإلاؿغح مىُللها هى الاؾخٗماع واإلاؿدكغكىن واإلاخغغبىن الظًً ؤعاصوا
بخضار الكغر الثلافي في حؿم ألامت الٗغبُت وجدىٍل لغت اللغآن والثلافت الٗغبُت الى لغت مُخت
وجغار ٖلُم ،فمً ؤهضاف فً اإلاؿغح جغبُت ملىت الؿم٘ ٖلى الفهخى وبًهاٌ اإلاٗنى مً
زالٌ هالم الصخهُاث ،ؤلم ًلل ابً زلضون كضًما " :الؿم٘ ؤبى اإلالياث اللؿاهُت ".12
 .3إشكالية اللغة في املسرح الجزائري بين الفصحى والعامية:
بقيالُت اللغت في اإلاؿغح ومؿغح اللغت مً ؤهثر ؤلاقيالُاث التي َغخذ في الخغهت
اإلاؿغخُت في الجؼاثغ مىظ فجغ بضاًتها م٘ الغواص ألاواثل خُث واهذ مدل هلاف وحضاٌ بحن
اإلاماعؾحن لها ،وعغم ؤن ؤلاقيالُت ٖغفتها مسخلف الخغواث في البالص الٗغبُت بضعحاث مخفاوجت،
بال بنها واهذ ؤهثر خضة في الجؼاثغ مً البلضان الٗغبُت ألازغي ،باٖخباع ؤن الجؼاثغ واهذ جدذ
الاؾخٗماع الفغوس ي الظي لُاإلاا وان هضفه اللًاء ٖلى اللغت الٗغبُت باٖخباعها ٖامل وخضة
وجماؾً الكٗب الجؼاثغي ،وؤخض ٖىانغ هىٍخه الىَىُت ألاهثر ؤهمُت ،فيان كاصة الخملت
الفغوؿُت ؤهاصان ًضعوىن حُضا هظه الخلُلت ،لهظا واهذ مً ؤولى الخىنُاث التي ؤُُٖذ
للجِل الفغوس ي في بضاًت الاؾخٗماع ؾىت ٖ "1830لمىا لغخىا واوكغوها ختى جدىم الجؼاثغ فةن
خىمذ الجؼاثغ فلض خىمىاها خلُلت ،" 13فإغلب الجؼاثغٍحن واهىا ال ٌٗغفىن مً اللغت
الفهخى بال الللُل ،فياهذ الضٖىة الى مؿغح جيىن لغخه قٗبُت بمٗنى ؤوضر لغت الكٗب
"الضاعحت ؤو الٗامُت" ،بالغغم مً اهخلاصاث اإلاخٗلمحن الظًً واهذ حجتهم ٖلى ؤن جلضم
الٗغوى اإلاؿغخُت باللغت الفهخى ،حؿمذ بخٗلم الكٗب والخفاّ ٖلى لغخه الٗغبُت التي
خاوٌ الاؾخٗماع الفغوس ي َمؿها ،ما ؤزاعا حضال واؾٗا بحن ماٍضي اللغخحن الفهخى والٗامُت.
هظا اإلاض والجؼع بحن الفهخى والٗامُت في اإلاؿغح الجؼاثغي ؤصي الى ْهىع زالف بحن
الضاعؾحن اإلاؿغخُحن خىٌ ؤيهما ؤصر في جإلُف الخُاب اإلاؿغحي ،ومنهم الياجبت الفغوؿُت
"ؤعلُذ عور" التي طهغث ؤن اللغت هي ؤنٗب اإلاكاول التي واحهذ اإلاؿغخحن الجؼاثغٍحن ،14بال
ؤن مدمض الُاهغ فًالء هفى وحىص مكيلت بحن الفهخى والٗامُت ٖلى زكبت اإلاؿغح " لِؿذ
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هىان مكيلت بحن الفهخى والٗامُت ٖلى زكبت اإلاؿغح  ،"15فمنهم مً اٖخبر ؤن اللغت الٗغبُت
ا لفهخى وؾُلت للخٗبحر ًدافٔ بها ٖلى اهخماءه الٗغبي ؤلاؾالمي ،ومنهم مً صٖا الى اؾخٗماٌ
الٗامُت مخذججا بالىاكُٗت واإلاىفٗت ،ولم ٌٗلم بإهه ٌؿاٖض الاؾخٗماع الفغوس ي يض لغخه
الىَىُت  ،وللخىيُذ ؤهثر ؤعصها ؤن هبحن حجت ول َغف مً هاالء.
 .3.3املدافعون عن اللغة الفصحى:
ًغي ؤههاع هظا الاججاه ؤن اللغت الفهخى هي لغت الخساَب والىخابت والٗلم والفً فهي
الجامٗت لألمت ومغآتها ،وجدمل في َُاتها جاعٍسها اإلاٗغفي الٗغٍم وحىهغ ألانالت ،لهظا التزم
الىخاب اإلاؿغخُحن ٖلى الخإلُف بها ألنها "جدمل زهاثو اللىة والبلاء والاؾخلغاع في الخٗبحر
ًٖ قاون الخًاعة ومُالب الفً  ،"16بدُث ؤنها الىخُضة للخٗبحر ًٖ مؿغح ؤنُل كاصع ٖلى
مٗالجت اإلاىايُ٘ اإلاغجبُت بخاعٍش ألامت الجؼاثغٍت ،فهي ؤغنى اللغاث وؤهثرها غؼاعة ،فهي لغت
اللغآن الىغٍم وهي ٖامل مهم مً ٖىامل الىخضة الٗغبُت وهي وخضها ؤصاة الخٗبحر في
اإلاؿغخُت..17فما حٗغيذ له اللغت الٗغبُت الفهخى في الجؼاثغ مً َغف ؤلاؾخضماع الفغوس ي مً
كغاعاث حٗؿفُت ؤصث الى تهمِكها ،وٖضم الؿماح بخٗلُمها ،ؤصي الى ْهىع ملاومت قضًضة ٖىض
الكٗب الجؼاثغي هخج ٖنها ملاَٗت ألاؾغ الجؼاثغٍت للمضاعؽ الفغوؿُت م٘ مى٘ ؤبىائها مً
الالخداق بها ،ومً جم هلخو اللىٌ ؤن ما ٖاقه اإلاجخم٘ الجؼاثغي خُاٌ الخىاحض الاؾخٗماعي،
وان هضفه هى ججغٍض ؤلاوؿان الجؼاثغي مً ول ملىماث شخهِخه.
ٖلى هظا ألاؾاؽ اٖخمضث الخغهت ؤلانالخُت ٖلى الفهخى لغت للخىاع مً ؤحل نلل
ألاطواق وجىمُت الىعي لضي الكٗب الجؼاثغي للغقي الى مؿخىاها ،ال ؤن تهبِ اللغت الى مؿخىي
الكٗب ،فمهمت اإلاؿغح جغكُت الكٗب لغىٍا ال مؿاًغجه في يٗفه اللغىي والخٗبحري ،بلى حاهب
طلً ٖمل الضٖاة الى الفهخى ٖلى مداعبت الٗامُت في الخُاة الُىمُت للجؼاثغٍحن ،خُث واهىا
ٌكمئزون منها وَٗخبرونها مخغحرة ،فاللهجت جضٌ ٖلى حهل ناخبها ومً اٖخلض ؤنها وؾُلت
للثلافت ،فهى في الىاك٘ ال ًغٍض بال جغؾُش ألامُت ،وجغؾُش الخسلف الثلافي .18
بيافت بلى هظا اٖخبر عواص الخغهت ؤلانالخُت ؤههاع الٗامُت ؤطًاٌ الاؾخٗماع ًسضمىن
مسُُاجه التي جغمي بلى هضم ؤهم عهحزة في شخهِخىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،وكض ؤهض مدمض
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الُاهغ فًالء مىكفه هظا في كىله ":وهدً هٗغب حيؿا وجاعٍسا وزلافت وٖلُضة ،ال ٌؿٗىا بال
ؤن هلف ؤمام هظه اإلااامغة يض لغخىا اللىمُت مىكفا نلبا ال هىاصة فُه ،"19صٖما لهظا اإلاىكف
كًُت اعجباٍ اإلاىايُ٘ الخاعٍسُت باللغت الٗغبُت الفهخى فال ًجىػ مً الىاخُت الىاكُٗت ؤن
ًلام زُاب مؿغحي بالضاعحت ٖلى لؿان بُل ٌٗىص الى الٗهغ الجاهلي "هٗىتر بً قضاص" ،ؤو
بُل مً الٗهغ ؤلاؾالمي "ههالح الضًً ألاًىبي" ،بط ًغي الضهخىع بصعَـ كغكىة ؤن
اإلاؿغخُاث الخاعٍسُت جىاؾبها اللغت الفهخى ،ألنها جدؿم بالجضًت ؤي التراحُضًا ،ممٗؼاػ طلً
بلىله " :اإلاؿغح الخاعٍخي له لىهه الخام ولغخه في مساَبت الجمهىع وصغضغت مكاٖغه
وؤخاؾِؿه." 20فلض ؤنغ الىثحر مً اإلاؿغخُحن ٖلى اعجباٍ اإلاؿغح الىالؾُيي باللغت الغاكُت،
خُث ًجب ؤن ًدخفٔ ألابُاٌ الظًً ًيخمىن الى َبلاث اإلاجخم٘ الٗلُا بخمحزها وؾمىها فُما
جىُم به وحٗبر ًٖ ٖىاَف هبُلت ،وؤن ًترن للٗامت الٗىاَف واللغت ألاهثر جضهُا.21
فالفهخى هي اللغت الىخُضة التي جغبِ للكٗب الجؼاثغي بٗغوبخه وصًىه ،فجىعج
ؤبٌُ كضم لىا ٖام  1921مؿغخُخحن مً الخاعٍش الٗغبي هخبخا باللغت الفهخى هما( :نالح
الضًً ألاًىبي) و(زغاث الٗغب) للياجب حىعج خضاص ،وْهغ يمً هظا الاججاه فغق ؤقهغها
حمُٗت الُلبت اإلاؿلمحن ،وحمُٗت اإلاهظبُت وحمُٗت اإلاىؾُلى اإلاُغبُت ،ومً الىهىم
اإلاؿغخُت التي كامىا بخإلُفها (الكفاء بٗض الٗىاء)( ،زضٌٗت الغغام) و(بضٌ٘) لُاهغ ٖلي
الكغٍف و(في ؾبُل الىًَ) و(فخذ ألاهضلـ) إلالخبؿهما مدمض اإلاىهالي ،22وؤلف ؤخمض جىفُم
اإلاضوي مؿغخُت (خىبٗل) الخاعٍسُت التي ججؿض الىفاح وجمجض الىًَ في نغإ هظه الصخهُت
يض عوما وهي هىٕ مً البٗض الؼماوي ومياوي للىاك٘ الظي ٌِٗكه الجؼاثغٍىن م٘ الاؾخٗماع
الفغوس ي ،وفي هفـ اإلاًمىن ؤلف ٖبض الغخمان مايىي ؾىت  1952مؿغخُت (ًىغغَت) ،صون
ؤن هيس ى طهغ مؿغخُت (بالٌ) الكٗغٍت إلادمض الُٗض آٌ زلُفت ،التي جديي نمىص ؾُضها بالٌ
في وحه الٓلم واؾخماجخه في ؾبُل صًىه وٖلُضجه ،هما ؤلف ٖبض الغخمً الجُاللي مؿغخُت
(الهجغة الىبىٍت) التي ًغوي فيها هجغة الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم ،والتي واهذ ولها
بالفهخى ،باٖخباعها اللغت اللىمُت للجؼاثغ واؾخٗمالها يغوعي وطلً " خفاْا ٖلى مبضؤ
الىَني واللىمي وعصا ٖلى الهجىم اإلاىحه بليها مً ٖضو خاكض ٖليها مخأمغ ."23
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بط ؤن مىكف الخغهت ؤلانالخُت مىظ وكإتها مبني ٖلى مباصت اللُم ألازالكُت وهي
اإلادافٓت ٖلى الضًً ،وبخُاثه في الىفىؽ ،بٗث اللغت الٗغبُت ،الاٖتزاػ بالىًَ ،ووكغ ألازالق
الؿامُت ،فجٗلىا مً اإلاؿغح وؾُلت إلخُاء اللغت الٗغبُت والابخٗاص ًٖ الٗامُت اإلامؿىزت.
ومً عواص ؤههاع الفهخى هظهغ ؤًًا مدمض الُاهغ فًالء ؤخض زغٍجي حمُٗت
الٗلماء اإلاؿلمحن الظي واهذ مؿغخُخه (لُلت بيذ الىغامت) مً اإلاؿغخُاث الفهُدت اإلابضٖت،
التي خاوٌ مً زاللها مداعبت الىٓام اللبلي الظي ال ًلغه ال صًً وال ٖغف ،ومؿغخُت
(الصخغاء) التي خاوٌ مً زاللها الخضًث ًٖ الىفاح وزغوة وجمجُضهما ،وكض طهغ هظا الكغٍ
في عؾالت بٗث بها ألاؾخاط "الهاقمي الخُجاوي" ؤخض مدغعي حغٍضة (البهاثغ) بلى مدمض الُاهغ
فًالء حاء فيها " :ؤكضمذ بصجاٖت ٖلى اكخدام الٗلبت....بمداولخً اإلاكيىعة في بخُاء لغخىا
الٗؼٍؼة ٖلى ؤزكاب اإلاؿغح ،وهبظ جلً الُمُاثُت اإلامؿىزت التي حكىب لغت ألامت الجؼاثغٍت
 ."24بط ًغي فًالء ؤن اإلاكيلت هي ماامغة يض اللغت الٗغبُت جدؿتر باهدُاػها للىاك٘ وحمهىعه
ألامي ،وجغٍض نغف ألامت ًٖ مباصئها وزىابتها ألاؾاؾُت خُث ًلىٌ " :ومً مكاول اإلاؿغح
اإلافخٗلت كًُت ما ؤؾماه اللغت اإلاؿغخُت هظه اإلاكيلت زللها الاؾخٗماع وؤهضها الجهل ،ال في
الجؼاثغ فلِ ولىً في ول الىًَ هىب باؾخٗماع ؤوعوبي خاكض ."25
وفي هظا الهضص ًظهغ مدمض مهاًف "ؤن الخٗبحر بالفهخى في َلُٗت ما ًجب ؤن ًلتزم
به اإلاؿغخُىن ،فالفهخى جدمل مً زهاثو اللىة ما ؤٖانها ٖلى اؾدُٗاب الثلافاث اإلاخباًىت
في قتى ٖهىع الخاعٍش ولظلً وٗضها لغت البلاء والاؾخلغاع في الخٗبحر ًٖ قاون الخًاعة
ومُالب الفً." 26
وبالىٓغ الى الخلبت الؼمىُت التي مغث بها الىخابت اإلاؿغخُت في الجؼاثغ ،هجض ؤنها ٖغفذ
بعهاناث هثحرة منها ٖامل الُبلت اإلاثلفت في جلً الفترة ،وبالغغم مً مداوالث ؤلانالخُحن
واإلاغبىن الىخابت في اإلاؿغح باللغت الفهخى التي اجسظوها وىؾُلت للخثلُف وجغبُت اليلء،
لهضف ؤلانالح الاحخماعي والخىُٖت وبًلاّ الكٗىع الضًني ،27بال ؤن ول هظه اإلاداوالث باءث
بالفكل ولم جللى ؤلاكباٌ اإلاىاؾب للجمهىع الجؼاثغي فهظا ألازحر لً ًجض في مؿغح ال ًفهمه
ؤًت مخٗت ؤو جفاٖل وما ؤفسر اإلاجاٌ للمؿغح الٗامي لالهدكاع هى مى٘ الاؾخٗماع الفغوس ي ألي
ٖغى مؿغحي فهُذ ،ؤًًا هٓغا لبٗض هظه اللغت ًٖ اللغت التي وان ٌؿخٗملها الكٗب
الجؼاثغي آهظان ،التي حٗخبر هجحن مً اللهجاث ولِؿذ الٗغبُت والفغوؿُت فلِ بل مؼٍج بحن
لغاث البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ.28
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 .2.3املدافعون عن العامية:
وألههاع هظا الُغح الٗضًض مً الدجج ،منها ؤن اللغت الٗامُت هي اللغت البؿُُت التي
ٌٗغفها الكٗب الجؼاثغي بإصق جفانُلها ،فهي ألاكضع ٖلى هلل فغخه وخؼهه وآماله وكض ؤقاع الى
طلً مخي الضًً باقُاعػي في مظهغاجه " :هظه الىهىم لم جىل هجاخا ًظهغ ولم حسجل ؤزغا
ٖلى الجمهىع الجؼاثغي  ،"29هما ؤهض مهُفى واجب ٖلى يغوعة هخابت مؿغح واكعي بلغت ٖامُت
في كىله " فلً ؤؾخسضم بال اللغت الٗامت بطا ما ؤعصث هخابت مؿغح واكعي  ،"30فاإلاؿغح يغوعة
مً يغوعاث الخُاة الخايغة ولِـ وفلا لُبلت صون َبلت ،31ففي هٓغ مدمض ٖثمان حالٌ:
"ؤوؿب لهظا اإلالام ،وؤوك٘ في الىفـ ٖىض الخىانى الٗىام."32فالياجب اإلاؿغحي الظي ال ًخيلم
باللغت الفهخى في خُاجه الُىمُت وَِٗل في مجخم٘ ًخيلم باللغت الٗامُت فةهه ؾُلضم نىعة
مؼٍفت للخُاة الىاكُٗت ٖىضما ًجٗل الصخهُاث جخيلم بالفهخى ،وفي طاث الؿُاق ،ؤهض
مدمض والي ؤن الكٗب الجؼاثغي لم ٌٗغف اإلاؿغح بال في خحن ؤن ٖغى باللغت الٗامُت  ،33خُث
ؤن ٖغى مؿغخُت "حجا" للمخمحز ؾاللي ٖلي اإلاٗغوف بىىُت (ٖاللى) بلاٖت اليىعؾاٌ بباب
الىاصي بالجؼاثغ الٗانمت باللغت الٗامُت في  1926-04-12ؤمام خىالي  1500مخفغج ،واهذ
مٗغحا خؿما في جإحُج الهغإ بحن صٖاة الٗامُت وؤههاع اللغت الفهخى ،وٖغفذ ألاوؾاٍ
ألاصبُت والفىغٍت في الجؼاثغ هلاقا خضا خىٌ لغت ؤلابضإ اإلاؿغحي واحخظاب الجمهىع الٗغٌٍ،
لُخدىٌ هظا الىلاف الهاصت في البضاًت الى نغإ بحن اإلاؿغخُحن الجؼاثغٍحن جفجن الىلاص
والباخثىن في ونفه ،فإخمض قيُلي ًلىٌ في هظا اإلاىيىٕ " :وحاءث مؿغخُت ٖاللى واللىبلت
التي ؤخغحذ اللغت الٗغبُت الفهخى ،التي ؤنبدذ جىدهغ في الكغٍدت اإلاثلفت ؤو الىسبت ،"34
خُث ؤن هظه اإلاؿغخُت كامذ بدؿم الهغإ الظي وان ًضوع بحن ؤههاع اإلاؿغح الفهُذ
وؤههاع اإلاؿغح الضاعج.
هما ٖلم باقُاعػي ٖلى هظه اإلاكيلت بلىله " :مؿغخُت جخا واهذ بضاًت زهىمت بحن
الٗغبُت والضاعحت  ،"35وكالذ ؤعلُث عور في طاث الؿُاق " :للض واهذ ببضاٖا احؿم بالخجضًض
ٖلى زالر مؿخىٍاث ،وطلً مً خُث الىمِ ومً خُث اإلاىايُ٘ زم مً خُث اللغت
اإلاؿخٗملت ،فةطا واهذ اإلاؿغخُاث ألاولى باللغت الٗغبُت الفهخى كض صافٗذ ًٖ ؤَغوخاث
احخماُٖت وٖالجذ مىايُ٘ هبُلت والىَىُت ،فةن مؿغخُت جخا واهذ مؿغخُت مطخىت
باللغت الٗامُت." 36
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فالضٖاة الى الٗامُت ًغون بإنها الىؾُلت التي جدلم ٖملُت الفهم ،ألن هضف اإلاؿغح في
وحهت هٓغهم لِـ الغف٘ مً اإلاؿخىي اللغىي للمخللي و بهما وؾُلت لالجهاٌ و ؤلاكىإ ،فاللغت
التي هخب بها ؤلانالخُحن نٗبت الخجؿُض فىق الغهذ هٓغا حٗلُض ؤؾلىبها ،و لهظا فكلذ فغكت
باقُاعػي في ؤصاء مؿغخُت "اإلاىلض الىبىي" لٗبض الغخمً الجُاللي ،التي هخبذ ؾىت 1951
باللغت الٗغبُت الفهخى ،هدُجت لهظه الخجغبت التي لم جىل هجاخا ًظهغ ،صف٘ باقُاعػي للخىم
ٖلى هظه الىهىم الىالؾُىُت بٗضم حسجُلها ؤي ؤزغ ٖلى الجمهىع الجؼاثغي.37
وخظا خظو هظا الُغح ٖبض اللاصع ٖلىلت بط مض ى ًالف ألاٖماٌ اإلاؿغخُت بإؾلىب
مبؿِ ًفهمه اإلاخٗلم وغحر اإلاخٗلم ،وكض كاٌ في مظهغاجه " :للض فهمىا بإهه لخُىٍغ اإلاؿغح في
الجؼاثغ البض ؤن هساَب الجمهىع بلغخه  ،"38و مً ؤٖماله اإلامحزة زالزُت "اللىاٌ" ؾىت ، 1980
"ألاحىاص" ؾىت ، 1985و"اللثام" ؾىت  ،1989مٗخمضا في هخابخه ٖلى عؾم الخضر الُىمي
الجؼاثغي في كالب مؿغحي مكب٘ بالغمىػ وملىن بالخبىت و اللهو والؿغص. 39
ومً ؤههاع الٗامُت الظًً اجسظوا مً الضعاحت لغت للخىاع اإلاؿغحي ليي ًىالىا به
الىَغ ،واجسظوا مً اللًاًا الاحخماُٖت مىيىٖاث إلاؿغخُاتهم وناغىها في كالب هؼلي ؾازغ
وهاصف وللي هظا الخُاع هجاخا هبحرا هٓغا إلاداواجه للىاك٘ الجؼاثغي ولُاب٘ الطخً والفياهت
الظي ًخفاٖل مٗه الجمهىع ،وٍاهض باقُاعػي هظا الغؤي كاثال " :مهما ًىً ألامغ فةوي ؤٖخلض
ؤوي لم ؤيُ٘ وكتي ٖىضما وافدذ خُاحي ولها مً ؤحل اؾخسضام اللهجت  ،"40ومً اإلاؿغخُاث
التي هخبذ بالٗامُت هظهغ :مؿغخُت (فاكى) ؾىت  ،1934مؿغخُت (الخىهت) خُث للُذ
اإلاؿغخُخان هجاخا مىلُ٘ الىٓحر ،41ومً مؿغخُاث عقُض اللؿىُُني هظهغ (بابا كضوع
الُمإ)( ،العجىػ والعجىػة) و(هللا ٌؿترها) ،ومً ؤٖماٌ باقُاعػي (ماًىف٘ غحر الصر)،
(بىػعَعي في الٗؿىغٍت) و(الخاحت خلُمت) ( ،اللغاب والهالخحن) لىلض ٖبض الغخمً واوي،
وغحرها مً اإلاؿغخُاث التي ال ػالذ زالضة في سجل اإلاؿغح الجؼاثغي والٗغبي.
فىخبذ إلاؿغح مغجبِ بظوق الجماهحر الكٗبُت البضوٍت وبلغت زفُفت كاصعة ٖلى
جىن ُل الفىغة خُث غلبذ ٖليها ؾمذ الفياهت بضاف٘ بصزاٌ اإلاخٗت ٖلى اإلاخفغححن ،42والخإزحر
في وحضاهه ومكاٖغه لجٗله ًخٗاَف وٍخفاٖل م٘ ؤخضار اإلاؿغخُت وَكاعن فيها بُغٍلخه
الخانت ،ووْفذ وىؾُلت للهغوب مً الغكابت الخٗؿفُت التي فغيتها الؿلُاث الفغوؿُت ٖلى
اإلاؿغخُاث التي هخبذ بالفهخى بذجت ؤنها تهضص الىحىص الفغوس ي في الجؼاثغ.43
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ان الهغإ الظي قهضه اإلاؿغح الجؼاثغي بحن صٖاة الفهخى والٗامُت ،حٗل الىخاب
اإلاؿغخُحن ول مً "ٖاللى" ،و"عقُض للؿىُُني" ،و"مخي الضًً باقُاعػي"ٖ ،لى ؾبُل اإلاثاٌ
ال الخهغ وغحرهم الىثحرً ،ضعوىن يغوعة البدث ًٖ خل وؾُِ لهظه اإلاكيلت ،في هفـ
اإلاىيىٕ ًلىٌ ؤخمض جىفُم اإلاضوي " :ؤما زانت في مضًىت الجؼاثغ ،فاإلاؿغح ال ٌؿخُُ٘ ؤن
ًيىن مً ؤوٌ ؤمغه ٖغبُا فهُدا بهفت بدخت ،الللُل ما ًفهم جلً اللغت بحن َبلاث الٗماٌ
الفلحرة وَبلاث اإلاخٗلمحن حٗلُما فغوؿُا ،بل البض مً الخضعج ش ًيء فص ًيء واهخلاء ٖامُت عاكُت
للغواًاث جيىن نلت ونل بحن الٗامُت الخالُت والٗغبُت الفهخى  ،"44هفـ هظا الاججاه طهب
بلُه ؾاللي ٖلي في كىله الظي هلله لىا ؤخمض بُىى" :هىذ ؤهخب باللغت الٗامُت اإلافهىمت مً
َغف الجمُ٘ ولىً لِـ باللغت الؿىكُت الغصًئت فهي لغت ٖغبُت ملخىهت ومىخلاة ،"45وكض صٖا
بلى طلً الضهخىع ًىؾف بصعَـ الى لغت زالثت في اإلاؿغح ،جيىن ؤكغب بلى الفهخى وبلى ٖامُت
جيىن ؤكغب بلى اإلاىُم والاخدكام وؤكضع ٖلى الخبلُغ ،فاإلاجخم٘ الجؼاثغي ًخهف بالثىاثُت
اللغىٍت ،وهي وحىص لغت فهُدت ولغت ٖامُت ،وهظه ْاهغة َبُُٗت مىدكغة في ول لغاث
الٗالم ،فالٗامُت ؤوكإها الٗامت لخُاتهم الُىمُت ،والضلُل ٖلى طلً ؤنها لغت اإلاجخم٘ الجؼاثغي
في البِذ ،الؿىق والكاعٕ ،فهي اللغت الفهخى الكٗبُت هما ؾماها الضهخىع "ٖهام مدفىّ"
في هخابه اإلاؿغح مؿخلبل الٗغبُت ،46ومً الظًً ؾاًغوا هظا الُغح اإلاىاصي باللغت الثالثت هظهغ
الياجب اإلاؿغحي "الجىُضي زلُفت" في مؿغخُت (في اهخٓاع هىفمبر حضًض).
 .4خاثمة:
ًخطر لىا مً ول ما ؾبم ،ؤن اللغت اإلاؿغخُت لم جىً ؤبضا مكيلت مً مكاول اإلاؿغح
في ؤي بالص مً البلضان التي ابخلُذ باالخخالٌ ألاحىبي ،فاإلاؿغح الجؼاثغي ومٗه اإلاؿغخت الٗغبي
لم ٌكً ًىما وَإة العجؼ ؤو الًٗف ؤو ؤلاعهاق مً مكيلت اللغت ،بال مً زالٌ هظا اإلابضؤ
اإلافخٗل الظي زللت الاؾخٗماع وؾاع فُه ؤٖىاهه وٖمالئه ًٖ كهض ؤو غحر كهض ،فالخلُلت ال
لىحىص مكيلت الفهخى والٗامُت ٖلى زكبت اإلاؿغح فيل ما هىالً هى وحىص فغٍلحن ،ؤخضهما
ًضٖى الى اؾخٗماٌ الفهخى في اإلاؿغح خفاْا ٖلى اإلابضؤ الىَني واللىمي ،وآلازغ ًضٖى الى
اؾخٗماٌ الٗامُت ألنها ؤهثر واكُٗت وؤكىي هفٗا وؤغؼع بهخاحا وفاثضة ،فلى ؤههف هظا الفغٍم
هفؿه وقٗبه مٗا ،إلاا ؾمذ لىفؿه ؤن ًلف خُث صٖاوي وصٖاًاث وماجمغاث ألاحاهب يض
لغخه الىَىُت ،ولىىه الخممً ،ؼًٍ لهاخبه ؤزُاءه ،والجهل ًدىٌ صون فهم الخلاثم اإلاجغصة.
 .5الهوامش:
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 -1بىحاصي ٖالوة ،الُاهغ ٖلي الكغف عاثض اإلاؿغح اإلاغمىٍ ،الخبر ألاؾبىعي ،الٗضص  ،457صٌؿمبر  ،2007م
.23
 -2مسلىف بىهغوح ،مالمذ مً اإلاؿغح الجؼاثغي ،الكغهت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،1982 ،م.281
 -3ابً ؾىان الخفاجي ،ؾغ الفهاخت ،صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث ،1982 ،1ٍ ،م .57-56
 -4هبُل عاغب ،صاع غغٍب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،اللاهغة ،2001 ،م.24
َ -5ه خؿحن ،لغت اإلاؿغح اجيىن الٗغبُت الفهخى ؤم الٗامُت الضعامُت ،مجلت الجىان ،الٗضص ًٖ ،1934 ،3
الخُُب مدمض وامل ،هٓغٍت اإلاؿغح ،ج ،2م.792
ٖ -6هام مدفىّ ،هٓغة الى مؿخلبل اللغت اإلاؿغخُت ،مجلت الٗغبي ،الٗضص ً ،374ىاًغ  ،1990م.152
 -7ص.خىعٍت مدمض خمى ،جإنُل اإلاؿغح الٗغبي بحن الخىٓحر والخُبُم ،اإلادغع ألاصبي لليكغ وجىػَ٘ والترحمت،
 ،1991م.315-312
 -8الهُئت الٗغبُت للمؿغح ،ملاالث اإلاؿغح ٖىض ؾٗض هللا وهىؽ للضهخىع /اصعَـ الظهبي  -اإلاغغب-
 http://www.atitheatre.aeبخاعٍش ٖ 2020-09-11لى الؿاٖت .17.00
 -9ص.صاوص غُاقت الكىابىت ،ص .مهُفى مدمض فاع ،اإلاهاعاث ألاؾاؾُت في الفىىن الىخابُت ،صاع الفىغ لليكغ و
الخىػَ٘ ٖ ،مان  ،2007 ،2ٍ ،م .7
ٖ -10بضالٗؼٍؼ اإلالالر ،البضاًاث ألاولى للمؿغح اإلاٗانغ في الُمً ،مجلت ٖالم الفىغ اإلاجلض  ،87الٗضص ،4
اليىٍذ  ،1987واهٓغ ألاصب وفىىهه إلادمض مىضوع :صاع نهًت مهغ للُب٘ واليكغ ،الفجالت ،اللاهغة ،ص.ث.
 -11هجُب الجباعي ،فً اإلاؿغح وبقيالُت اللغت ،مجلت الفُهل ،الٗضص َ ،321ىجت ،اإلاغغب ،ماي  ،2009م
.22
 -12هجُب الجباعي ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.23
 -13ماػن اإلاباعن ،صوع اللغت في الخٗلُم الٗالي ،اإلااجمغ التربىي لخُىٍغ الخٗلُم الٗالي والجامعي ،صمكم،ٍ ،
 ،1971م .563-562
- Roth Arlette, Le Théâtre algérien Français – maspro p 44-

14

 -15مدمض الُاهغ فًالء ،اإلاؿغح زاعٍسا وهًاال ،مجلت الثلافت ،الٗضص  ،90هىفمبر -صٌؿمبر  ،1985الجؼاثغ،
م.281
 -16ص.مدمض مهاًف ،الىلض ألاصبي الجؼاثغي ،الكغهت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،1981 ،2ٍ ،م.76
 -17بىٖىاوي ؾمحر ،مٓاهغ جىُْف شخهُت "حجا" وممحزاتها ،فًاءاث اإلاؿغح ،الٗضص  ،08ؤفغٍل ،2017
م.96
ٖ -18لي ٖللت ،وكفاث م٘ اإلاؿغح الٗغبي ميكىعاث اجداص الىخاب الٗغب ،صمكم ،1996 ،1ٍ ،م.208
 -19مدمض الُاهغ فًالء ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.280
 -20ص.اعصٌـ كغكىة ،الٓاهغة اإلاؿغخُت في الجؼاثغ صعاؾت و الؿُاق و آلافاق ،صاع الغغب لليكغ والخىػَ٘ ،ص،ٍ.
الجؼاثغ ،2005 ،م.7

260

ISS

ISSN : 1112-945X

الحوار المتوسطي

مج 3/ 11

ديسمبر 0202

E-ISSN : 2571-9742
P- ISSN: 1112-945X

األبعاد التاريخية للغة العربية الفصحى والعامية في المسرح
شاعة محمد أمين  /دين الهناني  ،أحمد  ،المجلد الحـادي عشـر ،العدد  ،3ديسمبر
 ،0202ص ص 969-942

 -21ص .ؤمحن ُٖىَي ،صعاؾاث في اإلاؿغح ،اإلاىخبت ألاهجلى اإلاهغٍت ،مهغ ،م .138
-22نالر إلاباعهُت ،اإلاؿغح في الجؼاثغ /صاع بهاء الضًً لليكغ والخىػَ٘ ،2007 ،الجؼاثغ ،م .78
 -23مدمض الُاهغ فًالء ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .281
 -24ص.صًً الهىاوي ؤخمض ،اإلاؿغح ٖىض حمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغٍحن ،مجلت الضعاؾاث الثلافُت واللغىٍت
والفىُت ،الٗضص  4حاهفي  ،2019اإلاغهؼ الضًملغاَي الٗغبي ،بغلحن ،م.267
 -25مدمض َاهغ فًالء ،اإلاؿغح جاعٍسا وهًاال ،اإلاؿغح الجؼاثغي في ٖهضًه الاخخاللي والاؾخلاللي ،ج ،2صاع
هىمت ،الجؼاثغ ،2000 ،م.40
 -26مهاًف مدمض ،فهىٌ في الىلض الجؼاثغي الخضًث ،الكغهت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ،2ٍ ،
 ،1981م.76
 -27نالر إلاباعهُت ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .285
 -28ؾاماعا ؤلىؿىضع ،الف ٖام وٖام ٖلى اإلاؿغح الٗغبي ،ث ع :جىفُم اإلااطن ،صاع الفاعابي ،بحروث ،1ٍ ،
 ،1981م .10
 -29ص.ػهحر ناخب ،ص.هجم ٖبض خُضع،ص.بالؾم مدمض :صعاؾاث في بيُت الفً ،صاع مىخبت الغاثض الٗلمُتٖ ،مان،
ٍ ،2004 ،1م.5
 -30ؤهٓغ ،ص.هؼاع قلغون :،قاهغ خؿً آٌ ؾُٗض وهٓغٍت الفً الٗغبي ،صاع مدمض ٖلي لليكغ ،جىوـ،1ٍ ،
 ،2010م .12
 -31جىفُم الخىُم ،اإلافىغ ،مُاب٘ ألاهغام الخجاعٍت ،اللاهغة ،ص.ث ،م .219-218
ٖ -32ؼ الضًً حالوجي ،الىو اإلاؿغحي في ألاصب الجؼاثغي ،وػاعة الثلافت ،الجؼاثغ،2007 ،م .122
33

-Mohammed Kali, Le théâtre Algérien, La fin d’un malentendu, Le Tabou sur les
langues, la langue arabe un enjeu extra théâtral , Ministère de la culture- Direction
des arts et des lettres, 2015,P 151.

 -34بىحاصي ٖالوة ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .23
 -35بىحاصي ٖالوة ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .67

36

- Roth Arlette, OP, Cit, P241.
- Mohiédinne Bachetarzi, Mémoires tome 3, p39.

37

 -38مظهغاث ٖلىلت " ،"2000قغوق اإلاؿغح الجؼاثغي ،جغحمت مىىع ؤخمض ،الجؼاثغ ،ميكىعاث الخبُحن
الجاخُٓت ،م.22
 -39بىقِبت ٖبض اللاصع ،مؿغح ٖلىلت مهاصعه و حمالُاجه ،عؾالت ماحِؿخحر ،حامٗت وهغان،-1994-1993 ،
م.325
 -40مدمض مهاًف ،الىلض ألاصبي الخضًث في اإلاغغب الٗغبي ،اإلااؾؿت الىَىُت للفىىن اإلاُبُٗت ،الجؼاثغ،2ٍ،
 ،1984م.203
 -41ص.اصعَـ كغكىة ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.48
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 -42بىٖالم عمًاوي ،اإلاؿغح الجؼاثغي بحن اإلااض ي والخايغ ،اإلااؾؿت الىَىُت للىخاب ،اإلاىخبت الكٗبُت،
الجؼاثغ ،ص ث ،م.68
 -43مدمض غغبي ،ألاويإ الاحخماُٖت والخلافُت في ٖمالت وهغان  ،1962-1945عؾالت صهخىعاه ،حامٗت الجُاللي
الُابـ ؾُضي بلٗباؽ،ولُت الٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت ،كؿم الٗلىم الاوؿاهُت ،2015-2014 ،م .426
 -44ؤخمض جىفُم اإلاضوي ،هخاب الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الىَىُت ،للىخاب ،الجؼاثغ ،1984 ،م.367
 -45ؾاللي ٖلي  ،قغوق اإلاؿغح الجؼاثغي ،جغحمت ؤخمض مىىع ،ميكىعاث الخبُحن الجاخُٓت ،الجؼاثغ،2001،
م .08
ٖ -46هام مدفىّ ،اإلاؿغح مؿخلبل الٗغبُت ،صاع الفغابي ،بحروث ،لبىان ،1991 ،1ٍ ،م.89
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