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إشكاليت اللّغت في أعمال عبد اللادز علىلت بين
الفطحى والعاميت ّ
ّ
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)(1

ًخّشك اإلاعشح إلاؽىالث ؤلاوعان ِامت ما حّلم رلً بدُاجه الاحخماُِت ؤو
العُاظُت ؤو الاكخفادًت ،وَعخفُذ اإلاعشحي مً هزه الٍىاهش والخلاوّاث التي جزوي
هفه وجفىْ اإلاؽهذ والفشحت ،واإلاعشح ًملً مً ألادواث وآلالُاث التي جاهله في بىاء
مىٍىمت مً اللُم واإلاّش ت والشلا ت وألاخالق .وَعخىؽف الىلُّاث بإهىاِها التي جازش
في الفشد بؽيل ّاٌ ججّله دائما في ِالكت حذلُت مّه .واللغت باِخباسها ؼىال حّبحرًا
ًدلم الىق وٍيخجه ،وهي في الىكذ هفعه وِاء خامل لؽاون الخُاة الشلا ُت
والاحخماُِت .ومً هزا اإلاىىلم لذ اِخمذث الففحى لغت للخىاس اإلاعشحي ججعُذا
لىٌُفت اإلاعشح التي جخدلم بلغت الشلا ت ؛ لن اإلاعشح حضء مً اإلاّىى الشلافي ،ومجاٌ
مً مجاالث ؤلابذاُ الفني ،وهى الزي ًش ْ الجماهحر بلى معخىي مً الىعي والخدمش
وؤلابذاُ والجماٌ.
وهزا ال ٌّني بكفاء دوس اللهجت الّامُت مً اإلاؽهذ اإلاعشحي ،هي مهمت باليعبت
للمخللي ؛ لنها جدلم رائلت الفهم والىعي ،هما ؤنها ؤهثر واكُّت وكابلُت ِلى الخّبحر بر
جدلم الؽشه الاحخماعي وججعذ الىٌُفت الاحخماُِت للغت .وكذ ؤدسن هزا الفهم
اإلاعشحي الجضائشي عبد اللادز علىلت ؛ خُث واهب الخغحراث العُاظُت والاكخفادًت
والاحخماُِت التي مشث بها الجضائش ،وحاءث هفىـه اإلاعشخُت مً ـمُم هزه الخللباث.
ومً خالٌ هزا الىشح هدعاءٌ وهلىٌ  :هُف وٌف ِبذ اللادس ِلىلت خىابه اللغىي
اإلاعشحي ؟ وهل ِىعذ اللهجت الّامُت ومىخاث ِلىلت الىلذًت وؤلابذاُِت ؟
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طؤال الكخابت بالفطحى أو بالعاميت ّ
اللغت هي ؼيل مً ؤؼياٌ الخّبحر التي جيخج الىق و جدلله 1وخمىسها لشوسي
في بىاء الّىفش اإلاعشحي .وكذ اخخلف مالفى اإلاعشخُاث في هزا الؽإن ،واهىللىا مً
ظااٌ مفاده  :هل الخإلُف باللغت الففحى ؤكشب الخّابحر بلى الجمهىس وٍدلم الزائلت
ؤلاهفاجُت والفشحت ؤم الخإلُف بالّامُت هى ألاكشب ؟
اللغت "واهذ وال جضاٌ معإلت ًجب اظخخذامها في اإلاعشخُت مىلْ حذٌ وخالف،
وكذ هثر الىالم خىٌ جىٌُف الّامُت ؤو الففحى" ،2وبالخالي إهفاس الففحى ًشونها لغت
الخىاس الذسامي ولغت الخخاوب والخإلُف في اإلاعشح ،وٍزهش مدمذ مفاًف "ؤن الخّبحر
بالففحى في ولُّت ما ًجب ؤن ًلتزم به اإلاعشخُىن ،الففحى جدمل مً خفائق
اللىة ما ؤِانها ِلى اظدُّاب الشلا اث اإلاخباًىت في ؼتى ِفىس الخاسٍخ ولزلً وّذها -
في غحر جشدد  -لغت البلاء والاظخلشاس في الخّبحر ًِ ؼاون الخماسة ومىالب الفً".3
واللغت هي التي جىمي خشهت ؤلابذاُ الفني بلالبها اللغىي وباؼخلاكاتها اإلاىس ىلىحُت
وبفُغها اإلاجاصٍت والترهُبُت ،هزه لغت خالكت متى اخخاج بليها اإلاعشحي ؤو اللاؿ
ؤو الڨىاٌ ؤو الؽاِش ؤو اإلاذاح .4وحذها .ومً حهت زاهُت هجذ ؤهفاس الّامُت ٌّخبرون ؤنها
لغت الىق ولغت الجمهىس " ،الّامُت هي وخذها التي جلىْ اإلاخفشج وجىـله بلى خالت مً
الفهم ،ولِغ اللغت الففُدت اإلاعخمذة مً هخب ِلم الاحخماُ ؤو الفلعفت ؤو اإلاعشخُت
ؤلاوؽائُت".5

 1وامش ،ؤهىاٌ (" ،)8112لمىُت الخىاب في اإلاعشح" ،مجلت إوظاهياثِ ،ذد  ،34ؿ.43 .
 2ـالح ،واهش ( ،)0290أحادًث مع جىفيم الحكيم ،مطس ،مىابْ ألاهشام الخجاسٍت ،ؿّ .031 .
 3مفاًف ،مدمذ ( ،)0220فطىل في الىلد ألادبي الجصائسي الحدًث ،ه ،8 .الجضائش ،الؽشهت
الىوىُت لليؽش والخىصَْ ،ؿ.91 .
 4لذ خفل الترار الؽّبي الجضائشي بصخفُاث سائذة في مجاٌ كىٌ الؽّش و هٍمه ،وكذ جإزش بهزا
ِبذ اللادس ِلىلت خاـت ما حّلم بفً الخللت واللىاٌ والؽّش اإلالخىن ،بر اكخبغ مً خضاهت الترار ما
ًلىي هفه و ٌعتهىي ظماِه ،ومً ؤمشاٌ الؽّشاء الؽّبحن الزًً جإزش بؽّشهم  :ظُذي لخمش بً
خلىف ،ؤخمذ ابً معاًب ،مدمذ بً ظهلت ،مفىفى بً ابشاهُم ،ؤخمذ بً جشٍيي ،مدمذ بً
كُىىن ،واللائمت وىٍلت.
 5بلخىالت ،ظهُلت ( ،)8111-8112اللغت في املظسح الجصائسي بين طبيعت الىظ وحماليت املخللي،
سظالت ماحعخحر ،ؿّ .23 .
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ؤما ِبذ اللادس ِلىلت لذ هخب بلغت اإلاجخمْ اإلاخاوب وؤلف هفىـه اإلاعشخُت بما
ًشبي الفلت بِىه وبحن اإلاؽاهذ ،6لى واهذ الففحى هي لغت اإلاؽاهذ لىخب بها ،ولىً
وغذ الّامُت ِلى العاخت يان اإلاعشح لعان خاٌ اإلاجخمْ ،وكذ ؤدسن ؤن الفً
اإلاعشحي ٌّخمذ ِلى اللغت بالظاط ،وخاـت اللغت املبظطت اللشٍبت مً اإلاجخمْ ،لهزا
ؤِىى للمفشدة واكت حّبحرًت راث دالالث بًدائُت لخفىٍش الىاكْ اإلاّاػ ،ومىدها سظما
ظُمُائُا ًيبن ،ولما اخخُج بلى اللغت وخذها مّبرة ًِ ومىخه التي جيؽي اإلاؽهذ
اإلاعشحي وِخبت الفشحت.
وفي هزا الفذد كاٌ اإلاعشحي محي الذًً بؽىاسصي0221-0229م
"بهىا همضج في اإلاعشخُت الىاخذة بحن الّشبُت ألادبُت والّشبُت الذاسحت ،في اإلاؽاهذ
اليىمُذًت البعُىت هفسح اإلاجاٌ للغت ظىكُت  vulgaire؛ ؤما باليعبت للخىاساث ألاهثر
اسجلاء مشل خىاساث الخب وخىاباث ومداوساث الصخفُاث راث ألابّاد الخاـت ةهىا
وعخّمل الّشبُت ألادبُت".7
هما لم ٌغفل ِلىلت هفِب الجمهىس الزي ًشاه ًدبز خاظت العمْ وٍفملها ِلى
خاظت البفش ،يان دوما ًلىٌ ؤن "الىاط جبفش بأرانها" ،8الظُما ً العحرة والڨىاٌ
و ً الخللت ،9وول رلً مً ؤحل جإظِغ اإلاعشح الّشبي ِلى ؤظاط اإلاىسور الؽّبي
وجإـُله ِلى ملىماث مدلُت كشٍبت مً الؽّب مً خالٌ الخّبحر الفحزًلي للصخفُاث،
والترهحز ِلى هبرة الفىث ومالمذ الىحه ،والصخفُت التي جادي الذوس .واإلالفىد مً
هزا ؤن اإلاخفشج في معشح ِلىلت ًلبل هشحرا ِلى اللفت اإلادىُت بذال مً سئٍت الفشحت
الخمشُلُت اإلاّشولت " ،ـال وعخىُْ ؤن هلىٌ ؤن اإلاعشخُت بما ؤنها حّىغ ججشبت بوعاهُت

ِ 6للت ِشظانِ ،لى ( ،)0221وكفاث مع املظسح العسبي ،ه ،0 .دمؽم ،ميؽىساث اجداد الىخاب
الّشبي ،ؿ.812 .
 7غشٍبيِ ،بذ الىشٍم ( ،)8108-8100الفكاهت في مظسح عبد اللادز علىلت بين إلابداع والاكخباض،
سظالت ماحعخحر ،حامّت الجضائش _ جلمعان ،ؿ.042 .
 8خمىمي ،ؤخمذ (" ،)8111الترار الؽّبي و اإلاعشح ججشبخان مً الجضائش" ،مجلت إوظاهياث ،سكم ،08
وهشان _ الجضائش ،ؿ.81-80 .
 9بن مُذان ،الخللت ًشجىض ِلى "خفَ الىفىؿ" ،هما ًشهض ِلى "جلىُت الخمشُل الخشوي" ،وهزا ما
بشِذ ُه الىفىؿ الؽّبُت و الخيىاجُت.
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ال جلىم بالىق وخذه وال باإلامشل وخذه وال باالزىحن مّا ؛ بل بنها حعخىمل خُاتها
بالجمهىس ..ؤي بن اإلاخفشج ٌؽاسن مؽاسهت ّالت في خلم الّشك اإلاعشحي".10
ومً أطباب وحىد املظسح العامي اإلاخإزش باإلاعشح الّشبي (اإلافشي ،الّشاقي،
العىسي )..هجذ :
 لّف الخيىًٍ اإلاعشحي في مجاٌ (الىخابت ،الخإلُف ،ألاداء ) ..وفي ـُاغتالىفىؿ باللغت الّشبُت ،مما حّل اإلاعشخُحن ًلجاون بلى اجخار اللهجت الّامُت
ظبُال للخىاـل وؤلابذاُ.
 جفص ي الجهل وألامُت في ؤوظاه اإلاجخمْ ،وىن الجضائش واهذ مديىمت مً كبلشوعا وحّلُم الّشبُت وان مداـشا ولعان خاٌ اإلاجخمْ هى اللغت الفشوعُت.
 عجض اإلاعشح الففُذ في اظدُّاب الىاكْ الجضائشي والخّبحر ِىه.وكذ ؤدسن ِبذ اللادس ِلىلت هزا اإلاىكف ؛ بر ساح ًالف ألاِماٌ اإلاعشخُت بإظلىب
فُذ مبعي ًفهمه اإلاخّلم وغحر اإلاخّلم .وكذ كاٌ في مزهشاجه " :للذ همىا بإهه لخىىٍش
اإلاعشح في الجضائش ال بذ ؤن هخاوب الجمهىس بلغخه"ّ .11
الىلد الاحخماعي ّ
هخب ِلىلت و م همي اللغت الففحى اإلابعىت وىن لغت اإلاعشح بّذ الاظخلالٌ
اجخزث هزا اإلاىحى ،وهزه الخألُف ًخدىم يها العُاق الاحخماعي الّام ،هزا مً حهت،
ومً حهت ؤخشي ِىدة ِلىلت بلى الاكخباط مً الترار الّشبي ؤلاظالمي ،ومً الترار
الؽّبي الجضائشي و جىاـه مْ اإلاّىى التراسي ؤلاوعاوي ،و بخاـت مً اإلافاهُم البرًخخُت.
بشجىلذبشٍخ ( ،)0221-0222ومً معشح الفشوس ي حان ُالس (0290-0208م) ،وكذ ؤخشج
هفىـا لدباء ِاإلاُحن هىُيىال غىغىٌ و مىعُم غىسوي .ومً اإلاعشح اإلاغشبي اهخم بفً
الخللت اهخماما ؤهثروبىلىحُا ودسامُا .12دون ؤن هيس ى جإزش ِبذ اللادس ِلىلت بّبذ
 10غلىم ،ببشاهُم ِبذ هللا ( ،)8118اإلاعشح و بؼيالُت الجمهىس ،ه ،0 .بحروث ،اإلااظعت الّشبُت
للذساظاث واليؽش ،ؿ.013 .
 11مركساث علىلت ( ،)8111شسوق املظسح الجصائسي ،جشحمت مىىس ،ؤخمذ ،الجضائش ،ميؽىساث الخبُحن
الجاخٍُت ،ؿ.88 .
 12خمذاوي ،حمُل "هظسٍت الفسحت الشعبيت عىد املبدع املظسحي الجصائسي عبد اللادز علىلت"،
ًىٍش  :مجلت دهُا الىوً ِلى اإلاىكْ  https://pulpit.alwatanvoice.com :جاسٍخ اليؾ -12-03 :
ّ .8101
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الشخمً واوي في ( ً الخللت) ،والىُب الفذًلي في ( اإلاعشح اإلاديي) ،وِض الذًً اإلاذوي
في (اإلاعشح التراسي)...
اإلاجخمْ ِىذ ِلىلت هى مً ؤهم اإلافادس الهامت في ؤلابذاُ ؛ لهه ًىشح كماًا
احخماُِت وظُاظُت و ىشٍت جىحب ِلى اإلاعشحي والىاكذ ؤن ٌعخلهم منها الذسوط
وَعدىىم منها الّبر .ومً بحن الىلُّاث التي اظخمذ منها مادجه  :مؽاول ؤلاداسة
والبحروكشاوُت – هلق العىً وجفص ي البىالت – معإلت اهدؽاس ألامُت والجهل – مّىكاث
الّامل وألاححر واإلاىٌف والياجب واإلاشلف – خشٍت ببذاء الشؤي والخّبحر – مؽيلت الىمى
الذًمىغشافي للعيان والهجشة هدى اإلاذًىت – واكْ الاظخفالح الضساعي والذِم اإلااليّ ...
لذ اظخغل ِلىلت اإلاعشح لخمشٍش مؽشوِه النهمىي الفىشي ؛ بر ٌّخبر اإلاعشح خشهت
دًىامُت احخماُِت وزلا ُت هاد ت ،وفي راث العُاق ٌععى بلى حصخُق الىاكْ اإلاّاػ
بيل مأظُه وؤ شاخه ِلى الشهذ (الخؽبت) ،ورلً بفُاغت هفُت ظهلت وبإلفاً مهزبت،
الىق ِىذه مخىاحذ في ألاظىاق والىشكاث وفي اإلالاهي الؽّبُت التي ٌعخىحي منها
شخفُاث ومؽاهذ ىُت مشل " :شخفُت ِالٌ الضباٌ الّامل البعُي الزي ٌّمل
في بخذي اإلااظعاث الّمىمُت ..شخفُت الشبىحي لخبِب الزي ٌّمل خذادا في وسؼت مً
وسؼاث البلذًت ..شخفُت كذوس البىاءِ ..ىلي و مىىس .13 .ومً هىا ةن لعفت ِبذ
اللادس ِلىلت تهذف بلى بِىاء اإلاعشح الفبغت الاحخماُِت ،وؤن ٌعاهم في س ْ الىعي
كفذ الخغُحر ،الزي ًىشؤ في ؼيل الّشك هما ًٍهش في مالمذ اإلاخفشجُ ،فحر مؽاسوا
في خلم الّشك و وببذاِه ،وٍفبذ اإلامشل وظُىا لي بحن الىق والّشك اإلاخيىن
في رهً اإلاخفشج ،هي برا لعفت جدشس خُاٌ اإلاخفشج ،ولهزا وظم ببذاِه اإلاعشحي
بـاإلالخبغ مً الخُاة الُىمُت ومىحه لها بيل جمففالتها.
ولّل الىلذ ِىذ ِلىلت هى حجش الضاوٍت ،بر ًخّشك لخدلُل اإلاجخمْ ووـفه،
وٍخدذر ًِ الفشاُ الىبلي والاظخغالٌ ألابؽْ لبّن ِىاـش البرحىاصٍت للفلشاء وبلى
الفعاد ؤلاداسي واإلاالي العائذ في جلً اإلاشخلت ،بر جبذؤ معشخُاجه بمالخٍت الخذر
الاحخماعي لخيخلل بلى حّشٍخه وجيخهي بخىهً إلافحره ومعخلبله ؛ في هشحر مً ألاخُان وان
ًفشح بإن الصخفُاث والىكائْ في معشخُاجه لِعذ مبخىشة ولىنها خُت حِّؾ بجاهبه
ِ 13لىلتِ ،بذ اللادس ،)8112( ،ثالثيت (ألاكىال ،ألاحىاد ،اللثام) ،جلذًم سحاء ِلىلت ،وصاسة الشلا ت،
الجضائش ،ؿّ .84 .
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في البِذ وفي خىػ الجحران ،وفي الؽاسُ .و بالخالي خؽبت اإلاعشح ِىذه هي زىسة ىشٍت
هاد ت ،حّخمذ ِلى الشمىص والذالالث الاحخماُِت والخاسٍخُت ،هما ًشهض ِلى البىاء الىص ي
والذسامي للمعشخُت مْ الخيعُم الهىذس ي للففىٌ واإلاؽاهذ ،مؽاسهت اإلاعشح مىلىبت
في البىاء الشلافي والىعي الفىشي والخىىٍشي للمجخمّاث.

أطلىب علىلت ّ
ًدىٌ ِلىلت الخذر الُىمي الجضائشي بلى خذر معشحي مؽبْ بالشمىص وملىن
بالخبىت واللق والعشد ،14و اإلاعشح ها هىا وظُلت للىؽف ًِ دخائل الىفغ
ؤلاوعاهُت وخلجاتها ،بما جملىه مً مّىى احخماعي.
ؤلف ِلىلت مجمىِت مً اإلاعشخُاث هزهشها واآلجيي  :الّلم ظىت  0212و الخبزة
ظىت  0291وخمم ظلُم ظىت  ،0298ومعشخُت اإلاائذة ظىت  ،0298وخمام سبي ظىت
 0293وخىث ًإول خىث ظىت  ،0292ألاكىاٌ ظىت  0221وألاحىاد ظىت  0222واللشام
ظىت  ،0229والخفاح ظىت  0228وؤسلىوان خادم العُذًً ظىت  .0224ؤما معشخُخه
الّمالق لم ًيخه منها هخابت وبِذادا وجإلُفا؛ ورلً بعبب اغخُاله اإلافاجئ ظىت 0223م.

مظسحيت ألاكىال ّ
حاء في معشخُت ألاكىاٌ"ًلىٌ الڨىاٌ ً :ا العامْ لُا يها ؤهىاُ هشحرة يها اللي
ظشَّت ٍِلم جشَِ غىاش ي هادئت والضلضلت ججّل اللىم مفجىِت عجالهت حّفً
الخىاوش وتهُج وجدىصن للفخىت اللي جخمىج في وشٍلها جىـل مدلىت جدعشظب جفُن
ِلى الخلم وجفشك اإلادىت".15
الكلماث الفطيحت ّ

الكلماث العاميت ّ

ؤهىاُ هشحرة ،ظشَّت ،هادئت ،الضلضلت ججّل

الگىاٌٍِ ،لم ،جشَِ ،غىاش ي ،جدىصن ،اللي

اللىم ،مفجىِت جىـل ،جفُن ِلى الخلم ،مدلىت ،جدعشظب.
جفشك اإلادىت.
 14بىؼِبتِ ،بذ اللادس ( ،)0223-0224مظسح علىلت مطادزه وحماليخه ،سظالت ماحعخحر ،حامّت
وهشان ،ؿ.482 .
ِ 15لىلتِ ،بذ اللادس ،)8112( ،ثالثيت (ألاكىال ،ألاحىاد ،اللثام) ،ؿ ّ .844
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مظسحيت ألاحىاد ّ
حاء يها ِ" :الٌِ ،الٌ الضباٌ ،هاؼي ماهش في اإلاىىاط خحن ًفلح كعمخه وٍش ذ وسخ الىاط،
ًمش ِلى الؽاسُ الىبحر صاهي خىاط باػ ًمضح بّذ الؽلاء ..يهشب ؼىي للىظىاط".16

الكلماث الفطيحت ّ

الكلماث العاميت ّ

هاشط ،ماهسً ،طلح ،وٍسفد ،وسخ الىاض،

عالل ،الصبال ،في املكىاض ،شاهي ،باش،

ي..
ًمس على الشازع الكبير ًمصج بعد الشلاء ..يهسب شى ّ
شىي للىطىاض ّ

مظسحيت الخبزة
حّالج مؽيلت اإلاجاِت ،جبذؤ باظخخذام جلىُت الشاوي الزي ًلذم شخفُت "الس ي
ِلي" " :وان الس ي ِلي في الخش ت واجب هام في العً كشٍب ًلخم ظخحن ِام ،خىحن
هشٍم ،ؼّبي مّشوف كلبه واظْ وٍدعً الّىن والٍشوف ،خبزتها مىُىها مً الخشوف،
وان الس ي ِلي واجب هام ،اإلادل لُم ،والللم كذام ؤ ّاله الىُبت حؽهذ ًىم
اللُامت".17
الكلماث الفطيحت ّ

الكلماث العاميت ّ

الخش ت ،واجب ،هام ،كلبه ،واظْ ،خىحن،

الس ي عليً ،لحم ،خبزجه ،مىيطهاً ،حظً

هشٍم ،ؼّبي ،مّشوف..،

العىنّ .

مظسحيت حمم طليم ّ
"الباسح اإلاذًش كالي لض إلاىخب جاُ هى مىبّذ ما همني ِلى البىاء الىوني والخىىُ
واإلاخىي ،كاٌ لي  :ماؼُحن اهلفىلً مً الخّىٍماثٌّ ،ني ماؼحن ًىلفىلً مً
الخلفت بدُث اإلاحزاهُت ساها ما جىفُىاػ.18" ..

 16اإلاشحْ العابم ،ؿ.92 .
 17مظسحيت الخبزة ،ؿ.3 .
ِ 18لىلتِ ،بذ اللادس ،حمم طليم ،ؿ.41 .
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الكلماث الفطيحت ّ

الكلماث العاميت ّ

البازح ،املدًس ،املكخب ،البىاء الىطني،

صگالي ،جاِه ،ماؼُحن ،اهلفىلً،

املخطط ،الخعىٍػاث ّ

الخلفت ،جىفُىاػ

املعجم العامي ذاث الظياكاث املخىىعت ذاث الىمط الفكاهي /التهكم /السخسٍت/
الخىكيذ ّ
 فاكى  :اهىؽف ألامش وٌهش للُّان، جللش  :ماث، الدعىة حغلي  :في اإلادىمت هجذ ؤهاط هثر ًخابّىن كمُاهم ومؽاولهم اللمائُت، غازبين عليه الىح  :مخىاظحن ومخغا لحن ِنهم، مخعابص مع املحامين  :كمُت بداسٍت في ـذ مخابّتها بفّىبت، مازاكش حشىف في الدمىماث ٌّ :ني ولُّت اإلاعدؽفى الشدًئت، مازاكش حشىف فيىا هدمسوا  :ظُاسة ؤلاظّاف اإلاّىلت، ماء شهس مگطس  :هالم مىصون مازش،إذا ضاحي وال مغيم  :برا وان في خالت خعىت ؤم ظِئت، حلىل الفهاًمي  :ولمت الفهاًمي جذٌ هثرة الىلذ لإلداسة وِذم سلاه بىشٍلتالدعُحر،
 عالل الصبال  :جىحي هزه الصخفُت ِلى الخغُحر والخىلْ بلى ما هى ؤ مل،ْ
 َعكلي :شخفُت مهضوصة غحر كادسة ِلى مىاحهت الفّاب ،لىً في معشخُت ألاحىادوٌفذ هصخفُت ووىُت جدب الخحر للجمُْ،
 شٍىىبت جلميرة هجيبت لكنها مسٍػت بمسع الللب  :هىاًت ًِ البالد التي جمشبالصماث هإصمت العىً ،الىلل الّالج.
 كل مً أدي أًخلظ  /املحاطبت على الدوزو الخالي  :اإلاداظبت، الدعىة مسوهت  :في كفش الّذالت، وظاء مسبعين داًسًٍ حظديفت وٍدباكىا  :ؤمام وهُل الذولت، مسبع على كسس ي  :مّاوي الىشس ي جذٌ ِلى العلىت ،اإلاعاولُت ،الجاه ...وحّني بلاءاإلاعاوٌ في مىفبه ولم ًدبذٌ،
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 الازع ًا الڨليل الازع  :ال جخيلم في ؤؼُاء ال حّىًُ وبال ظىف تهلً الثلافت تهدن ألاعطاب  :اإلاعشح الؽّش والفىىن الدؽىُلُت والّشوك الفىُتججّل مً ؤلاوعان سحال ظىٍا هادئا مشخا،
 هجسي مىشٍطي على الكخف  :منهىن بعبب مخاِب ؤلاداسة واظخخشاج الىزائم، الخطاب الدًماغىجي  :هي مجمىِت مً ألاظالُب والخىاباث العُاظُت التي ًلجإبليها العُاظُىن إلغشاء الجماهحر وجشلُتهم.19
 حلىل الفهاًمي ٌعسف بصحال زاهي طىمت مفخاح الظكىت ،شحال حظىي كظمتألازع للبىاء وبصحال زاهم ًدبدلىا دزاهم فسوظا" .شخاٌ" مفشدة ِامُت جىشح ِلى
ؼيل ظااٌ وحّني هم ّ :
 دزث امللف جحذ الباط  :بمّنى "ؤلابي" ّ دًس كسعيك في املاء ًبردوا  :حملت حّبر ًِ ؤلاوعان الزي ًشٍذ اسجلاء مجزال ـّباومياهت غحر ماهل لهاّ ،
 عىده عين ثالثت شاًدة  :بإن ؤلاوعان له هفىر وله ؤًذي في العلىت،َ
 ما عىده هيف ّْم ّر َّهب  :مشله مشل ؤغلب الىاط.مً خالٌ ظشد هزه اإلافشداث اإلاعجمُت ،هشي ؤن ِبذ اللادس ِلىلت ٌّخمذ ِلى الخّابحر
راث الخمىلت الخىىُدُت التهىمُت كفذ جىـُل ؤ ياسه وآسائه ،وكذ مشلذ هزه الىفىؿ
اإلاعشخُت ِخبت زلا ُت نهمذ ِلى ببشاص الهىٍت الجضائشٍت بحن الشلا اث اإلاغاسبُت
وألاوسبُت ،ومخإزشة بالىاكْ الاحخماعي (الضواج ،الىالق ) ..والفىشي(اإلالشوئُت ،ألامُت) ..
والعُاس ي (الخىم ،الىٍام ) ..وهي مىالُْ الخؽبت ؼيلها بإظلىب دسامي عجُب.
ووعخىُْ اللىٌ ؤًما ؤن اللغت الّلىلُت هي هلىت جلاوْ هلي إل شاصاث ألاًذًىلىحُت
و اإلاّش ُت والشلا ُت ،التي ؤظلىذ ٌاللها ِلى ؤلاهخاج الفىشي وألادبي و الفني و ؼيلذ
وبُّخه و خفائفه .وكذ ؤبذُ بدم في بًجاد ملاسبت ؤهثروبىلىحُت و ظىظُىلىحُت
وحمالُت للمماسظاث الخلفٍُت في الخىاب اإلاعشحي الجضائشي.

 19الىُاليِ ،بذ الىهاب (ماسط  ،)0224مىطىعت الظياطت ،املؤطظت ،ه ،8 .بحروث ،الّشبُت
للذساظاث واليؽش ،ؿّ .011 .
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البيبليىغسافيا ّ
ؤمل ِمش ،بعُم الش اعي ( ،)8108معجم املططلحاث الدبلىماطيت والظياطيت ،اليىٍذ،
بعُم داس هاؼشي.
حالوجيِ ،ضالذًً ( ،)8110الىظ املظسحي في ألادب الجصائسي ،دزاطت هلدًت ،ه،0 .
مىبّت هىمه.
الّؽماوي ،مدمذ صوي ،املظسح أضىله و اججاهاجه املعاضسة مع دزاطاث جحليليت ملازهت،
بحروث  -لبىان ،داس النهمت الّشبُت للىباِت واليؽش.
إلاباسهُت ،ـالح ( ،)8112املظسح في الجصائس اليشأة و السواد و الىطىص حتى ، 1972
هِ ،0 .حن ملُلت  -الجضائش ،داس الهذي.
بىهشوح ،مخلىف ( ،)0222املظسح الجصائسي ثالثين عاما مهام وأعباء ،الجضائش ،ميؽىساث
الخبُحن الجاخٍُت.
معشخُاث ِلىلت مفىسة  ،DVDماظعت ِبذ اللادس ِلىلت.)8103( ،
ِلىلتِ ،بذ اللادس ( ،)8112ثالثيت (ألاكىال ،ألاحىاد ،اللثام) ،جلذًم سحاء ِلىلت ،وصاسة
الشلا ت-الجضائش.
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