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ة لدى أحد أعمدة لكتابة املسرحيّ امّية، يف ة العابني اللغة العربّية الفصحى، واللغ ةاللغوي ثنائّيةهذه الدراسة ظاهرة التتناول       
جود لبحث يف أسباب و اسة إىل االدر  الكتابة املسرحّية يف ليبيا، وهو الكاتب واملخرج املسرحي، علي حمّمد انصر، وهدفت هذه

ع، ومن عند يعقوب صّنو  نذ نشأهتامصوهلا العريب، عرب تتبع أ راء املؤيدين والرافضني هلا يف مسرحناآالظاهرة، من خالل استعراض 
ت ي انصر، حيث خلصملسرحي علاكاتب ألعمال الجاء بعده، من الكّتاب املسرحيني، والنّقاد، مث االنتقال إىل دراسة تطبيقّية 

ّية ع بيان مدى صالحمملسرحّية، اته الدراسة إىل مجلة من األسباب اليت كانت وراء اختيار الكاتب لكّل لغة على حدة يف كتااب
  تلك اللغة اليت كتبت هبا تلك النصوص للموضوعات اليت تناولتها.

ُّالكلماتُّاملفتاحّية:
حمّمد  ية عند علي انصروص املسرحلنصّية _ ا)االزدواجّية اللغويّة يف الكتابة املسرحّية _ الصراع اللغوي بني الفصحى والعام     

 (.     _ اللغة العامّية الليبّية
 

Abstract : 

      This study examines the phenomenon of linguistic dualism between classical Arabic and 

colloquial language in theatrical writing  by one of the pillars of theatrical  writing in Libya, 

the author  and director, Ali Mohammad Nasser. The  study aimed to examine the reasons for 

the existence of the phenomenon by reviewing the views of its supporters and dissidents in 

our Arab theatre, tracing its origins since its inception in Yaakoub Sanou and subsequent 

playwrights and critics. And then moving on to an applied study of the works of the 

playwright Ali Nasser Where the study concluded a set of reasons that were the reason for 

choosing  behind the author's choice of each language, separately,  in his theatrical writings, 

indicating the validity of the language in which the texts were written for their subjects. 
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ُّاملقّدمة:
ه وعلى آل ،األانم م على خريلصالة والسالابإلسالم نعمة، وا ىمّن علينا بنعمة اإلسالم، وكف، الذي احلمد هلل رب العاملني      

 :وبعد وصحبه الكرام،
ع بداايت ، يتتبّ الليبّية سرحّيةلكتابة املامّية، يف ابني اللغة الفصحى واللغة الع ثنائّية اللغويّة،فهذا حبث نقدي، يتناول قضّية ال      

بة املسرحّية يف لظاهرة يف الكتاايتناول  ا، مثّ دين الستخدام كّل لغة، واملعارضني هلالظاهرة يف املسرح العريب، ويستعرض أراء املؤيّ  
صر، علي حمّمد انسرحي اململخرج ب وا، وهو الكاتالليبّية ليبيا، من خالل دراسة بعٍض من أعمال أحد رّواد الكتابة املسرحّية

 وحتليلها.
ُّمشكلةُّالدراسة:

لعامّية، وحماولة لفصحى، واللغة اابللغة ا ة املسرحّيةالكتاب ، يف املسرح اللييب، املتمثّلة يفالثنائّية اللغويّةيتناول البحث ظاهرة       
انل بة املسرحّية، و يف الكتا صيته سرب أغوار الظاهرة؛ للوقوف على أسباهبا، من خالل أعمال كاتب مسرحّي لييب متمّرس، ذاع

ني يها على املستوي شاركت فاليت ت، يف املهرجاانمسرحّياته على العديد من اجلوائزيّة، وحصلت قدير الت شهاداتالعديد من ال
 احملّلي والعريب.

ُّ:أهدافُّالدراسة
 ّية:يهدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف العلمّية، ميكن إجيازها يف النقاط التال      

 ذه الظاهرة.ني حول هسرحيالبحث يف بداايت الظاهرة يف املسرح العريب، واستعراض آراء النّقاد، والكّتاب امل .1
وإىل ملسرحّية، نصوصه ا ة يفالبحث يف مدى توفيق الكاتب علي حمّمد انصر يف توظيف اللغة الفصحى واللغة العاميّ  .2

 مسرحّيةٍ  ل نصوصٍ ، من خالةلى حداستطاع الكاتب التوفيق بني اللغتني، عرب الدراسة التطبيقّية لكّل لغة ع أي مدى  
 ج لّ ع مالحظة أّن مناولته، ع الذي تللموضو ومناسبتها مسرحّية، كّل تبت هبا  ، وبيان مدى صالحّية اللغة اليت ك  خمتارةٍ 

 .النصوص املسرحّية اليت تناولتها الدراسة مل تدرس حّّت اآلن
لذي يقوم ا ،لتحليليا نهج الوصفياملجانبني نظري وتطبيقي، مع اعتماد يقوم البحث على  ،ويف سبيل حتقيق تلك الغاايت      

يت من ال ،هني والشواهدامن خالل الرب  ن من تقدمي تفسريات علمّية ومنطقّية للظاهرة،هرة بطريقة علمّية، ما ميكّ على وصف الظا
ة، ملسرحّية املتاحالنصوص ا تفكيك ميكن االعتماد عليه يف حتديد نتائج هذا البحث، مع دقيق،شأهنا أن تساهم يف وضع تصّور 

تابة ابللغة الكاتب إىل الك اليت دعت األسباب ، والوقوف علىخالهلاتيّسر استنباط النتائج من  ،نقديّةو عرب قراءهتا قراءة تفسرييّة، 
سرحّية لكّل رة من النصوص املاذج خمتامنليل الفصحى أحياان، وابللغة العامّية أحياان أخرى، وأّما اجلانب التطبيقي فقد متّثل يف حت

ظة أّن النصوص ، مع مالحولتهابت هبا  تلك النصوص للموضوعات اليت تنا، وبيان مدى صالحّية اللغة اليت كتةنوع على حد
 .املسرحّية للكاتب مل تلق العناية اليت تستحّقها
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ُّأمهّيةُّالبحث،ُّوقيمته:
صيح ة مبستوييها الفة الليبيّ سرحيّ يتناول البحث موضوعا تفتقر إليه املكتبة الليبّية، أال وهو دراسة اللغة امل .1

 نقديّة حتليلّية.والعامي، دراسة 
ا، هرة إىل مسّبباهتلظاا وحماولة عزو يف النصوص املسرحّية،الثنائّية اللغويّة هذه الدراسة تسعى إىل تعليل ظاهرة  .2

 من خالل دراسة نصوص كاتب مسرحي ذي ابع طويل يف الكتابة املسرحّية.
لباحث فيها على اة، اعتمد لميّ عمادة  تعد هذه الدراسة مرجعا م ع ين ا للباحثني يف هذا املوضوع، مبا حوته من .3

سة موضوعّية اودراستها در  غتها،استقراء النصوص املسرحّية للكاتب، من مظاهنا املختلفة، مث وْصف ها وحتليل ل
 فنّ ّية.

ُّأسبابُّاختيارُّاملوضوع:
واقع، من اح على النفتعلى اال إن احلديث عن املسرح هو حديث متصل عن األّمة، فالنّص املسرحي أكثر النصوص قدرة      

أّن  لنقد اللييب، إذاائب ا يف كون غيهنا تبدو أمهّية البحث يف النصوص املسرحّية، كمحاولة الستدراك هذا اجلانب الذي يكاد 
لدى فسّية نب إشباع رغبة نذا إىل جاهية، دراسة النصوص املسرحّية تفتح الباب إىل استكمال هذا النقص يف املدونة النقديّة احمللّ 

يت يكابدها لون املعاانة الملوان  ب لبحثا، حيث يكون حمليًّا الباحث، حيث طاملا كانت ختاتلين فكرة البحث يف هذا العامل املهّمش
 املشتغلون به. 

ُّالدراساتُّالسابقة:
لفرتة اليت يبيا، خاصة يف ايف ل زتْ ة اليت أ نْ  لرغم من الكّم الكبري من النصوص املسرحيّ ن أمهّية املوضوع، وعلى اعلى الرغم م       

ن كّل مّية، على الرغم لغة العام، والعت لغتها اليت كتبت هبا بني اللغة الفصحىتلت السبعينيات من القرن املاضي، واليت تنوّ 
ل دراسة من خال رض ا، إّماة إاّل عملسرحيّ االلغة ثنائّية ذلك، فإّن الدراسات املتخّصصة يف موضوع املسرح اللييب مل تتناول موضوع 

اليت  من هذه الدراساتو سبباهتا، مص يف الغو تتناول نصًّا مسرحيًّا بعينه، أو مقاالت نقديّة تتناول الظاهرة بشكل عام، من دون 
 .تيّسر للباحث الوقوف عليها

إلمارات ّية للمسرح ابلعربااهليئة  شوراتمناملختصر املفيد يف املسرح العريب اجلديد: املسرح يف ليبيا، البوصريي عبدهللا،  .1
سرحّية، من ف قضّية اللغة امليه املؤلناول فوهو كتاب تناول احلركة املسرحّية يف ليبيا منذ نشأهتا، وقد تالعربّية املتحدة، 

ّن أعامّية، معترب ا للغة الخرى ابخالل تقسيمه للمؤلفات املسرحّية على أساس اللغة إىل مسرحّيات ابللغة الفصحى، وأ
 جماراة ملا هو سائد يف املسرح العريب عموما.ذلك جاء 

مخسة نصوص مسرحّية، صالح صاحل، دراسة منشورة على املوقع االلكرتوين: ليبيا العرب أونالين، بتاريخ  .2
وقد عرضت هذه الدراسة إىل اللغة اليت كتبت هبا النصوص املسرحّية موضوع الدراسة، وخلص  ،م8/9/2010

الباحث إىل أّن النّص املسرحي الوحيد ضمن تلك النصوص الذي كتب ابللغة العامّية، كان أكثر النصوص متتعا  
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نطاق عريب أوسع من حميطه احمللي، بينما بقابليته للعرض أمام اجلمهور، مع بقاء مشكلة العامّية عائقا  أمام نشره على 
 طغى على النصوص اليت كتبت ابللغة الفصحى طابع اجلدال، والسرد.

ُّمصطلحاتُّالبحث:
، أو عّدة مؤلفني يف عصر معنّي، فيقال: مسرح توفيق املسرحي ملؤلف معنّي  اإلنتاجاملسرح: يقصد مبصطلح املسرح  .1

 .1يف القرن السابع عشراحلكيم مبصر، أو املسرح الكالسيكي بفرنسا 
الكتابة اليت تدّون هبا املؤلفات والصحف واجملالت، وشؤون القضاء والتشريع واإلدارة، لغة ": اللغة الفصحى: ويقصد هبا .2

ة إذا كانوا بصدد موضوع ، وتستخدم يف اخلطابة والتدريس واحملاضرات، ويف تفاهم العامّ ويؤلف هبا الشعر والنثر الفيّن 
 .2اآلداب والعلوم"ميت بصلة إىل 

 .3كّل ما يعرض هلم من شؤون حياهتم""اللغة اليت يتخاطب هبا الناس يف  : هي اللغة العامّية .3
ُّترمجةُّللكاتب:

م، مبدينة املرج بليبيا، متحصل على دبلوم معلمني خاص عام 1946ولد عام علي حمّمد انصر كاتب وخمرج مسرحي لييب،       
العربّية، بدأ حياته املسرحية مع اندي املروج الرايضي الثقايف، كما نشر نتاجه املسرحي ابلعديد من م، يف جمال اللغة 1967

الصحف واجملالت احمللّية والعربّية، وشارك يف كثري من املهرجاانت املسرحّية على املستويني احمللي والعريب، وحتّصل على عديد 
 .4القذايف اليت منحت للكاتب عن نّصه املسرحي )املونليزا(اجلوائز التقديريّة، لعّل يف مقّدمتها جائزة 

 مدخلُّنظري:
، مبا حتمله من شحنات عاطفّية وفكريّة، تعرّب عن آراء كاتبها وأهدافه، وما املسرحيّ اخلطاب تعدُّ اللغة األداة األساسّية يف       

املسرحّية ختتلف عن اللغة يف األعمال األدبّية األخرى، يف أمرين يريد إيصاله من قيم ومضامني ملشاهديه، أو قرّائه، غري أّن اللغة 
أساسيني مها: النّص والعرض، فالنّص حيمل األفكار واملعاين اليت يقصد إليها الكاتب، والعرض هو املستوايت األدائّية لتلك 

، من خالل األفكار واملعاين، وهو مرتبط خبشبة املسرح، ومن انحية أخرى فإّن ثنائّية النّص وال عرض، جتعل من املسرح فنًّا مجاهريايًّ
 .5مشاركة اجلماهري يف لغة العرض املسرحي، ما جيعلها لغة  مشحونة  عاطفيًّا وفكرايًّ 

واألعمال املسرحّية شأهنا شأن كلٍّ األعمال األدبّية األخرى، هي نتاج لعواطف أصحاهبا، وأفكارهم، ومعتقداهتم، وهي تعبري       
عن ثقافة جمتمعاهتم، غري أّن األعمال املسرحّية مبا هلا من صفة مجاهرييّة، صارت أقرب إىل اجلماهري من بقّية األنواع األدبّية 

                                                           
 .356م، ص1984املصطلحات العربّية يف اللغة واألدب، جمدي وهبه، وكامل املهندس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، معجم  1
ئل اإلعالم، وة الفصحى والعربية يف وسااجتياح العامّية للفصحى يف وسائل اإلعالم املرئية، )املظاهر واآلاثر وسبل املواجهة(، صابرين مهدي علي أبو الريش، حبث منشور ضمن ند 2

  .120ص م،2016ه  : 1438ىل، منشورات مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربّية، اململكة السعوديّة، الرايض، الطبعة األو 
 .122نفسه، ص 3
دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع واإلنتاج الفيّن، طرابلس، ليبيا، الطبعة األوىل، ، ترمجة كاملة للكاتب ضمن كتاب: مدونة املسرح اللييب )اجلزء األّول(، عبدهللا سامل مليطان، ينظر 4

 ..513م، ص2008
  .5:  4 ص، 2015 ينظر: جتلّيات اللغة املسرحّية على النّص والعرض، عبد العزيز بو شاللق، دراسة، جامعة حممد بو ضياف، املسيلة، اجلزائر، 5
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يل فرضت على كتّاهبا مسؤولية  أخرى، وهي عرض قضااي األّمة واجملتمع يف قوالب أقرب ما تكون لواقع اجلماهري، األخرى، وابلتا
 وفهمها.

ة العامّية، أو خلق مزيج بينهما يف غمن هذا املنطلق عمد كثري من كّتاب املسرحّية العرب، إىل استخدام اللغة الفصحى، والل      
بعث الوعي الثقايف، واالجتماعي، والسياسي، والفكري بطريقة تتناسب وتطّلعات اجلماهري، وفهمها، ما أعماهلم املسرحّية، بغية 

أاثر اجلدل حول أّي الوسائل التعبرييّة هي األفضل، ولعّل منشأ هذا اجلدل أّن أداة التخاطب يف األعمال املسرحّية، هي احلوار، 
غريها من األنواع األدبّية، بوصف احلوار يف الكتابة املسرحّية، هو أوضح جزء يف العمل وهو السمة اليت متّيز الكتابة املسرحّية، عن 

املسرحي، واألكثر قراب  من أمساع اجلماهري، وأفئدهتم، وهو الواسطة اليت يعرّب هبا الكاتب عن أفكاره، ويكشف من خالهلا عن 
 .6األحداث، ويصف الشخصّيات

ملسرحي، اكتب هبا النّص   للغة اليتاثّله متعن لغة تصاغ يف قالب ختاطب بني شخصيّات املسرحّية، وملّا كان احلوار هو عبارة       
هلا التواصل  يتحّقق من خالّية، واليتملسرحافرتض أهّنا قادرة على محل املواقف، واألفكار اليت أتيت على ألسنة الشخصيّات واليت ي  

ملشكلة، هو امصدر هذه يب، و كلة فرضت نفسها على الكاتب املسرحي العر فيما بينها، فقد شّكلت لغة احلوار املسرحي مش
نبغي يغة احلوار اليت لو: ما هي فسه هوجود ثنائّية الفصحى والعامّية، فصار السؤال الذي يطرحه الكاتب املسرحي العريب على ن
ليت ارغم من املكانة ه وعلى الأنّ  ريب؟ إذأن خياطب هبا العمل املسرحي اجلماهري؟ أو ما هي أنسب أساليب اخلطاب للمسرح الع

احلة لكلّ  عريب، وألهّنا صلثقايف الاوروث ابعتبارها وسيلة لتحقيق األصالة، واحلفاظ على امل حتظى هبا الكتابة املسرحّية الفصحى؛
اعّية ملستوايت االجتماعض ومة لبري مفهتبدو غري مناسبة لبعض األعمال املسرحّية، كما أهّنا قد تكون غزمان ومكان، إال أهّنا 

ذلك فاللغة  إضافة إىلب هلا، امّية أنسل العالعربّية، وهم مشاهدون مفرتضون لألعمال املسرحّية، ابعتبار مجاهرييّة املسرح، ما جيع
، والتمثيل ّيةاحلياة اليوم وصفها لغةة، بالعامّية كانت ومازالت حالة واقعة، ال مناص من االعرتاف بوجودها، يف األعمال املسرحيّ 

ولكن ه، للغرض الذي وضعت لتأدية ا ألفضلافنٌّ شعيبٌّ يعتمد أساسا  على جتاوب اجلمهور، ولعّلها من هذا املنظور تعدُّ الوسيلة 
ة األقطار، ري مفهومة لبقيّ غا جيعلها ة، ممن انحية أخرى تربز إشكالّية اختالف لغة املسرحّيات العربّية ابختالف األقطار العربيّ 

 وحمدودة حبدود البلد الذي كتبت بعاميّته.  
ا، فهو ميتّد إىل        ر احلقيقّية لظهو  هي الفرتةو قرن املاضي، البداايت على الرغم من أّن النشاط املسرحي يف ليبيا ليس جديد 

 قّلة املصادر لعّل مرّد ذلك إىلو ليبيا،  يفة ملسرحيّ تطّرق إىل قضّية اللغة ات دراسة نقديّةند نكاد املسرح العريب عاّمة، إاّل أنّنا ال 
م لكثري منها، وعدادم طباعة بب ع؛ بس، وصعوبة احلصول على كثري من النصوص املسرحّيةاليت تتعّلق هبذا املوضوع ،واملراجع

هذه  ى امتدادلّية علات احملغللوّع اوتن، ابإلضافة إىل اتساع الرقعة اجلغرافّية لليبيا، وجود أرشيف مسرحي حلفظ تلك النصوص
 نكثريا  مة، فإّن  ذه الدراسهعداد ة أثناء إما يصّعب على الباحث تتّبع النشاط املسرحي فيها، ومن التجربة اخلاصّ الرقعة، 

 إلطالع عليها.رسني من اد والدامتّكن النقا ،وسيلة ، مل تطبع، ومل تنشر أبيّ  صرانحممد ب علي اتالنصوص املسرحّية للك

                                                           
 م.2013املؤمتر الدويل الثاين للغة العربّية، ديب، ، سليمان حمّمد عبد احلق، توفيق احلكيم، مسرحّية الصفقة منوذجا، دراسة أسلوبّية يف لغة احلوارينظر: اللغة الثالثة يف مسرح  6
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دافع  منذ البداايت األوىل للمسرح العريب،، فعاّمة لصراع بني الفصحى والعامّية ليست جديدة يف املسرح العريبإّن قضّية ا      
اليت ارتضاها هلا، ففي مسرحيته )موليري مصر وما يقاسيه( حاول صّنوع من خالل  ،يعقوب صّنوع يف مسرحيّاته عن اللغة العامّية

على اإلحياء، اليت متّكنها من أن تكون لغة أدب وفنٍّ،   العامّية القدرة   ة  غ  ن يثبت أّن للُّ أ ،احلوار الذي يدور بني أسطفان ومرتي
، والدعوة ذاهتا ندها عند الكاتب املسرحي عثمان صربي، الذي دعا إىل االبتعاد عن الكتابة ابللغة الفصحى، 7كاللغة الفصحى

، وهو الرأي الذي بّرره حممود تيمور، 8بلغة سهلة سلسة، يفهمها اجلميع، حّّت العاّمة فيه وأّن األليق ابلتمثيل، أن تكون الكتابة
 .9الذي عّلل كتابة أخيه حمّمد تيمور ملسرحّياته ابللغة العامّية، أبهّنا أكثر انطباقا  للحقيقة والواقع من اللغة الفصحى

ألهّنا هتدم لغة  ؛ت نقديّة أخرى، تدعو إىل احلّد من الكتابة ابلعامّيةويف مقابل هذه الدعوة إىل الكتابة العامّية، تعالت أصوا      
 .10سى، وفؤاد مشنوق، وحلمي احلكيمر اجملتمع، وتؤذن ابنداثر اللغة الفصحى، ومن هؤالء النقاد، حنفي م

لطريق حمّمد مندور، الذي ا بني الدعوتني السابقتني، وممّن انتهج هذه اوهناك طائفة أخرى من النّقاد، آثرت طريق ا وسط        
ا كثري من الكتّاب، ومنهم، أمحد كمال اليت انتهجها أيض  ها، نفس، وهي الطريق 11اقرتح امتزاج العامّية ابلفصحى يف الكتابة األدبّية

اد ، كما دعا حمّمد غنيمي هالل إىل عدم التحجري على الكاتب املسرحي، إذا أر 14، وعلي أمحد ابكثري13، وتوفيق احلكيم12سرور
 .15أن ينتج أداب  شعبيًّا، أن يكتب ابللغة العامّية

ؤيٍّد للكتابة والنّقاد بني م ابتّ وانقسام الك الصراع بني الفصحى والعامّية يف املسرح العريب،مدى احتدام يظهر لنا  ،ممّا سبق      
اللغة  يث خيتار الكاتبسارين، حبني املوسط بلفصحى، مع وجود فريق اثلث، دعا إىل انتهاج مسار الكتابة ابابلعامّية، وداٍع إىل 

، من خالل النظر إىل موضوعه. اليت تالئم كل    نصٍّ
، حيث انتشرت يف املرحلة األوىل، املسرحّيات 16بدأت احلركة املسرحّية يف ليبيا، متأثرة ابحلركة املسرحّية يف الدول العربية     

د يف املسرح العريب آنذاك، وقد تناولت تلك املسرحّيات قضااي اجتماعّية متنّوعة، إىل املكتوبة ابللغة الفصحى، جماراة للتيّار السائ
جانب ظهور نوع آخر من املسرحّيات، اليت تطرّقت إىل قضااي إنسانّية عاّمة، وصاغت حوارها أبسلوب أديب ال خيلو من 

مرحلة ظهور  ،، مّث تلت هذه املرحلة18ااي االجتماعّية احمللّية، مّث بدأ االجتاه إىل املسرحيّات العامّية، اليت اهتّمت ابلقض17التكّلف
                                                           

 .200:  199م، ص1963املسرح العريب دراسات ونصوص، حمّمد يوسف نم، دار الثقافة، بريوت، لبنان  7
 .117:  108م، ص 1922التمثيلّية، عثمان صربي، اجلزء األّول جمموعة رواايت صربي  8
 . 56م، ص1922مؤلفات حمّمد تيمور، اجلزء األّول، وميض الروح، مطبعة االعتماد، مصر، الطبعة األوىل،  9

يل األّول حول قضااي املسرح يف العامل العريب، اإلسكندرّية، ينظر: قضّية النّص املسرحي بني الفصحى والعامّية يف مصر، دراسة، سّيد علي إمساعيل، منشورات املؤمتر الدو  10
 .73:  72م، ص1996

 . 144ينظر: يف األدب والنقد، حممد مندور، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص 11
 م.1954 الطبعة األوىل، ينظر: ابلفصحى املبّسطة، الصراع األبدي ومسرحّيات أخرى، أمحد كمال سرور، مكتبة النهضة املصريّة، 12
 ينظر: مسرحّية الصفقة، وكتابه، قالبنا املسرحي. 13
 ينظر: حماضرات يف فنّ  املسرحّية من خالل جتاريب الشخصّية، علي أمحد ابكثري، الناشر، مكتبة مصر. 14
 .43م، ص1962العاشر، يناير ينظر: الصراع بني الفصحى والعامّية يف املسرحّية، حمّمد غنيمي هالل، جمّلة الكاتب، العدد  15
 .419:  385م، ص1979ينظر: املسرح يف الوطن العريب، علي الراعي، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،  16
العربّية املتحدة، الطبعة األوىل،  ت، اإلماراّمة، الشارقةينظر: املختصر املفيد يف املسرح العريب اجلديد، املسرح يف ليبيا، إعداد، البوصريي عبد هللا، اهليئة العربّية للمسرح، األمانة العا 17

 .44:  34م، ص2009ه ، 1430
 ينظر: املوضع نفسه. 18



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   يوليو/   واألربعون  ثامنالعدد ال

 
8 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

الفرق املسرحّية، وانتشار املهرجاانت املسرحّية يف ليبيا، فرتة السبعينيات، فعادت املسرحّية الفصحى إىل الظهور من جديد، لكّنها 
خالل طباعتها، ولعّل ميل اجلمهور  ظّلت حبيسة هذه املهرجاانت، مع حصول بعض النصوص املسرحّية على فرصة النشر، من

املمثلني، وميل الكتّاب إىل اختيار موضوعات أداء الكوميديّة خاّصة، وتديّن  املستوى الثقايف، وضعف  ،اللييب إىل املسرحّية العامّية
، كلُّ تلك العوامل سببت يف أن تنحصر الكتابة املسرحّية الفصحى، يف زاوية ا  .19ملهرجاانت، والنشرال تلقى رواجا  مجاهريايًّ

ابمتياز، ال لكونه استطاع إنتاج نصوص مسرحّية القت  ة يف الكتابة املسرحّية الليبّيةميّثل علي حمّمد انصر، حالة استثنائيّ      
الوقت رواجا  مجاهرياي  على املستوى احمللي*، بل ألنّه استطاع ومبهارة أن جييد اخلطاب املسرحي مبستوييه الفصيح والعاّمي، يف 

ة العامّية فقط، بسبب عدم غإىل االقتصار يف كتابة نصوصهم املسرحّية على الل ،الذي جلأ فيه كثري من الكّتاب املسرحيني العرب
هم األقدر على معرفة  ،هي لغة انبعة من الشعب، وكتّاب املسرح ،، أو حبّجة أّن لغة الكتابة املسرحّية20الفصحى متكنهم يف اللغة

 املستوى الثقايف ملتلّقيهم. 
حني كان ميارس فّن ا يف ظهور الكثري من األعمال املسرحّية، ا ابرز  كان الهتمام اندي املروج الرايضي ابلنشاط املسرحي، أثر         

جانب ممارسة النشاط الرايضي، ويذكر ، الذي كان يقّدم األعمال الفنّية والثقافية، إىل االجتماعّية النادي اتاملسرح ضمن نشاط
حيث شّكل هذا النشاط املسرحي النواة األوىل لتكّون مسرح املرج بداايته الفنّية قد انطلقت من هذا النادي،  علي حمّمد انصر أنّ 

ت ، وبدأ تقدمي عروضه، من خالل املشاركة يف املهرجاانم، الذي انفصل بنشاطه عن النشاط الرايضي للنادي1970سنة 
، وقد تنّوعت األعمال املسرحّية اليت ألفها الكاتب، بني مسرح الطفل، وبني أعمال تناولت قضااي املسرحّية احمللّية والعربّية

اليت قام املؤلف إبعدادها وإخراجها، واألعمال  ،اجتماعّية وإنسانّية عاّمة، هذا إىل جانب األعمال املسرحّية العربّية والعاملّية
 .  21 قام بكتابتها للتلفزيوناإلذاعّية اليت

أّن اللغة أصوات  ،، وجاء يف معجم اللغة العربّية املعاصرة22اللُّغ ة : الل ْسن ، وحدُّها أهّنا أصوات يعربّ  هبا كلُّ قوٍم عن أغراضهم      
ْلن ا و م ا ) بقوله: املعىن هذا إىل تعاىل هللا أشار وقد، 23يعرّب هبا كلُّ قوم عن أغراضهم  24( هل  مْ  ل ي  ب  نيّ    ق  ْوم ه   ب ل س ان   إ ال   ر س ولٍ  م ن أ ْرس 

 إالّ  احلقّ   إىل الدعوة تتم وال ،25احلقّ   إىل الناس ودعوة ،اإلفهام وهي ،لالرس إرسال من الغاية عن ني  ب  ت   الكرمية القرآنية اآلية إن
ا"ر  حْ س  ل   ان  ي  ب   الْ  ن  م   "إن   والسالم: الصالة عليه الرسول وقول ،اهب يتكلم من كلُّ   فهمها يستطيع واضحة، مفهومة بلغة

 على ديؤكّ   26
 .واملخاطب املتكلم بني اللغوي التواصل ةأمهيّ 

                                                           
 ينظر: املوضع نفسه. 19
مناذج شعريّة تطبيقّية،  م، وينظر أيض ا: االزدواجّية اللغويّة يف األدب2003مركز زايد للرتاث والتاريخ  ،ينظر: قضّية اللغة يف احلوار األديب، مسر روحي الفيصل، حماضرة منشورة 20

  .170م، ص2007مهى حممود العتوم، جمّلة احتاد اجلامعات العربّية لألدب، اجمللد الرابع، العدد األّول، 
املدين، ليبيا، الطبعة األوىل، م، إعداد، نوري عبد الدائم أبو عيسى، منشورات وزارة الثقافة واجملتمع 2008: 1908ينظر: ليبيا مائة عام من املسرح، هكذا تكّلم املسرحّيون،  21

 ..639: 635م، اجلزء األّول، ص2013
 لسان العرب مادة لغا. 22
 .2020م، اجملّلد الثالث، ص2008معجم اللغة العربّية املعاصرة، أمحد خمتار عمر وآخرون، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة األوىل،  23
  4 اآلية إبراهيم سورة 24
 .651:  650ص ،4م، اجمللد الثاين، سورة إبراهيم، اآلية 2003ه  : 1423للحافظ ابن كثري، دار احلديث، القاهرة، ينظر: تفسري ابن كثري،  25
 (.5767صحيح البخاري، كتاب الطب، ابب: إن من البيان سحرا ، رقم احلديث ) 26
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 األبرز،يبقى هو  صل اللغوي أن التواويف املسرح، وعلى الرغم من تنوّع وسائل التواصل والتخاطب على خشبة املسرح، إالّ       
 ،لتواصلا ترتيب يف ألوىلا علهاجت ،موقة  مر  مكانة   غةللّ  تبقى ،لتواصلا طرق تعدد نم يكن مهمافعلى كشف قناع املعىن،  ،واألقدر

 شاهدا ،م أو ،قارئ   فاملتلقي ملسرحي،ا العرض يف ةوخاصّ  املنطوقة، غةللُّ  كربى  ةأمهيّ  يعطي ما هذاو  واملخاطب، ماملتكلّ   بني ما
 واألفكار األصوات نم أبلوان زخرت اليت ،األوىل الرئيسة تواصلال أداة بوصفها ،اللغة خالل من للمتكلم مواجهة حالة يف يكون

 املختلفة. انزعاهت يف ّيةإلنسانا احلالة عن وتبني والرؤى،
ُّتطبيقي:الُّانباجل

 أن إىل سعىي ،انحية من فهو العريب، ملسرحيا الكاتب واجهي الذي ،ذاته يلتحدّ  ا تواجه انصر علي ندع املسرحّية اللغة      
 سرحيّاتهم تالمس أن إىل يسعى أخرى انحية منو  فصحى، لغتها كونت أن ّتمحي هذاو  ألدب،ا ستوىم ىلإ اتهمسرحيّ  ترتقي

 .بوجودها العرتافا من مندوحة ال ،واقعة حالة لعامّيةا جيعل ما جلماهري،ا ومهوم الواقع،

 واضحة، نقّية، هلة،س لغة اهنّ أ لفصحى،ا للغةاب كتبت  اليت ،صران حمّمد علي مسرحّيات يف ،حلوارا لغة على يالحظ ما إنّ       
 دايةالب كانت  حيث ي،دّ  ج   ابعط ذات قضااي لتتناو  قد املسرحّيات هذه أنّ و  ،*األسلوبّية األخطاء نم سليمة تكون تكاد

 تناول وقد م،1973 ةنس طرابلس مبدينة للمسرح، لثاينا الوطين ملهرجانا يف رضتع اليت أمحر( دائما )الدم سرحّيةمب احلقيقّية
 ماو  السري، وادثح موضوع وهو الأ ،وقتئذ اللييب املسرح يف املعتادة ملوضوعاتا من كني مل ،مأساواي   واقعيًّا موضوعا فيها الكاتب

 لنضج،ا وبداايت اخلربة، نقص عن النامجة لبداايت،ا مشكالت نم كثريال هبااش قد املسرحّية أنّ  إالّ  ،**اجتماعّية مآسٍ  من ختّلفه
 عضب يف فجًّاو  اشرا ،مب املسرحّية يف حلوارا جاء لذلكو  ؛االجتماعي طهوحمي بيئته يف لشخصّية،ا تهاخرب  على املبدع يعتمد حيث

 .الواقع المسي أداب   حيكي أن يف لرغبةا عذر للكاتب لتمسن ولعلّنا األحيان،
 قضّية فيها تناول اليت ،كالرعد(  فجر ) سرحّيةمب -متّرساو  خربة أكثر الكاتب يصبح حني -ننيس بعشر ذلك بعد لنلتقي      
 اترخيي موضوع وهو البغيض، العثماين احلكم من التحّرر يف الليبيني ورغبة األمريكي، اللييب الصراع قضّية هي ،اترخيّية وطنّية

 وذلك ؛منه ةاملرجوّ  الغاية ألفسد ،العامّية ةغابلل كتب  لو ولعّله به، التعريف يف الفصيح النصّ  وّفق كفاحّية،  طبيعة ذا ي،د ّ ج  
 هي كانت  ،الفصحى اللغة أنّ  يؤّكد ،املسرحّية هذه من مقاطع استعراض وإنّ  ة،الليبيّ  األقاليم بني العامّية اتغالل ختالفال

 وحمكم، ،سلسل أبسلوب التارخيي، احلدث تناول من متّكن قد ،الكاتب أنّ  ةخاصّ  ،ضمونامل هذا عن ريللتعب ،واألنسب ،األجدر
 يف الثوريّة، الوطنّية العناصر بني يدور الذي احلوار هذا ،إليه ذهبنا ما تثبت اليت املقاطع منو  التارخيّية، األحداث واقع من قريبو 

 :27ةعربيال تو بيال أحد

                                                           

تلك األخطاء، حني لعدم التصحيح اإلمالئي  لذلك تعّمدانو لناشر؛ األخطاء اإلمالئية، يف املسرحّيات املطبوعة، مل نعتربها من األخطاء اللغويّة للمؤلف، ألهّنا تقع ضمن مسؤولّية ا *
 االستشهاد بتلك النصوص املطبوعة. 

ضوع حوادث السري، ولئن يني ملأساويّته، وهو مو لكتاب املسرحثري من ادراميًّا جريئا؛ ألّن الكاتب تناول فيها موضوعا جتّنبه ك**مسرحّية )الدم دائما أمحر(، كانت تعّد يف وقتها حتداي  
 يف حينها. ة املسرحيةتابعني للحرك، واململ حتقق املسرحية أيّة جوائز يف املهرجان الذي عرضت فيه، إالّ أهّنا القت استحسان اجلمهور، وثناء كثري من الفنانني

:  53م، الفصل األول، املشهد الثالث، ص1983فجر كالرعد، مسرحّية، علي حممد انصر، منشورات املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، الطبعة األوىل،  27
54. 
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 ؤا..شا مّت يقتلوهنم م..يسجنوهن ضربوهنم..ي م..هل اعبيد دلالب ذاه ابناء يعتربون اهنم :مصطفىُّالريس
 ابناء نحن اصبحنا لقد احد.. من اعرتاض اي وند يعذبوا.. ان قتلوا..ي ان يف حلقا املك  مهل وكأن

  خرياتنا.. كل  ستنزفواا بل الثمن.. دفعواي ان وند لبازارا نم شرتوهنمي الذين عبيدهم من اجزء الوطن
 اهتم.لذم هبا لريضوا اموالنا كل

 من ابتداء علينا.. تمر  اليت االحوال ونعرف ملدنا هذه ابناء نم القبائل.. ذهه ابناء نم لناك  :عوض
 اليت ةالثقيل لضرائباب يوانية..وانتهاءااحل رواتناث ومن لناها من ابلكثري ودتا اليت وبئةواال مراضاال

 وران..دص على غماو  ثقال يشكل لكذ علينا..كل فرضوها
 صدوران.. عن الغم هذا نزيل ان نال آن :شاب

 ا.بيوتن وتضررت جتارتنا.. تضررت فقد انفوسن عن لغما هذا ةازال بغين نحن :التاجر
 نعمت مل ،الطباعّية األخطاء هذه أنّ  إالّ  لنقل،ا يف لألمانة إلمالئية،ا األخطاء صحيحت دمع دانتعمّ  أنّنا من الرغم وعلى     

 الوضع مع اسبيتن مبا ،املتحاورين عند لثوريا احلماس ذلك لنا صّوري أن ستطاعا الذي الفصيح، لنصّ  ا مبتعة اإلحساس
 لثوري،ا القائد دور يف ظهري ،مصطفى فالرّيس ،اجملتزأ ذاه يف اركتش اليت ،الشخصّيات من شخصّية لكلّ  والفكري ،االجتماعي

 يلتقط املتحّمس الشابو  مصطفى، لريسا الهق ام يؤّكد ،لثوريّةا الكوادر أحد عوضو  اجلماهري، اسمح خطاابته تلهب الذي
 لثورةا له تبدو ارته،جت رتتضرّ  الذي التاجرو  "،صدوران عن الغم هذا زيلن ان لنا آن" محاس يف ويكّررها األخرية، اسّيةاحلم اجلملة
 ابمللل، حيسُّ  ال لقارئا علجي شّيق، قالب يف التحّرريّة املشاعر ذهه جتمع أن لفصحىا اللغة ستطاعتا لقد ارته،جت نقاذإل فرصة

 إضافة وواضحة، قيقةد عاينامل أنّ  ماك  عنه، تعربّ  الذي دثحلل العام اإلطار نع خترج الو  ،الشخصيّات تناسب متناسقة فاأللفاظ
 ذاه خالل من يرغبان ،وعوض مصطفى الريس أبنّ  وحيي مبا لكالم،ا أكيدتب إحساس من الرتاكيب بعض تكرار أشاعه ما إىل

 .الظلم رفع على مصّمم كالمهاف والتاجر، لشابا المك  دهيؤكّ   ام وهذا ها،رسيخوت ،احلاضرين يف لثوريّةا الروح بثّ  يف ،األسلوب
 يف للغوص املتلّقي جذب على الفصحى اللغة درةق وعن ابألساليب، ملسرحيا النص راءث نع كشفي لسابقا حلوارا إنّ       

         إيصاهلا. ىلإ الكاتب يهدف ليتا واملضامني األبعاد،
 ،وفلسفّية ،فكريّة قضااي تناولت اليت )امللتصقان(، العنكبوت(، )زفاف البندول(، )رقصة مسرحيّات ند ذاته اإلطار ويف      

 فكري ملوضوع تناوهلا خالل من ليبّية،ال املسرحّية الكتابة يف اجديد   أسلواب   البندول، رقصة مسرحية تمثّل حيث عاّمة، وإنسانّية
 احلبّ   عاطفيت بني الصراع يف متمثال   والشرّ ، اخلري بني األزيل الصراع موضوع وهو قبل، من طرحه اللييب املسرح يعتد مل إنساين،

، عن اإلنسان حبث عرب والكراهية،  أن إىل الوصول سبيل يف أمامه، عائق ا تقف اليت غرائزه، مع البحث هذا أثناء يف وصراعه احلبّ 
 عرض قدو  الصراع، هذا دميومة إىل ترمز ،بندولّية حركة يف أترجحه إىل غرائزه وبني بينه الصراع هذا لينتهي الناس، حياة احلبُّ  يعمّ 

 واحدة وشخصّية ومهّية، شخصيّات بني فكري حوار خلق خالهلا من استطاع ،سلسةو  حّية، فصيحة بلغة الصراع هذا الكاتب
 يف يدور الذي احلوار هذا استعراض يف ولعلّ  وغرائزه، ذاته، من الشخصيّات بقّية تنبع الذي (، آدم ) شخصّية هي ،حقيقّية
 على غريها دون الفصحى قدرة على دليال   نفسه، يف والشر اخلري غريزيت وبني اإلنسان، آدم بني املسرحّية، من األخري الفصل



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   يوليو/   واألربعون  ثامنالعدد ال

 
11 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

 تتأهب حني وذلك الفصحى، من قربت مهما عاّمية ةغل أبي ختيّله أو عنه، التعبري ميكن ال الذي الراقي، املضمون هذا عن التعبري
 :28التايل احلوار فيدور بينها، تتنازعه ،الغرائز هذه بني وسطى منطقة يف آدم ويقف البعض، بعضها لقتال الغرائز

 مجيعا . لكم أان حد..أل ملكا   ستل أان :آدم
 لنا. أنت :احلارُّاملسؤول
 لنا. هو بل :املسؤول
 املقّدس. الربكان يفّجرل جاء .. جلناأ من جاء هو نا..ل هو :احلارُّاملسؤول
 ذلك. يفعل نأ له نسمح لنو  حنن.. لكنام هو :املسؤول

 مجيعا . كمل مجيعا .. لكم انأ الوضع( تهدئةل منه اولةحم )يف :آدم
 مللعون.ا الربكان ذلك تفجر أن كل نسمح ولن نك..ع نتخلى نل )إبصرار( :املسؤول
 أبيت. أم ئتش .. سنأخذه.. نأخذه..س أكثر( إبصرار) :احلارُّاملسؤول

 دمآ يد وميسك البارد املسؤول يسرع اهتاذ اللحظة يف ده،ي من دمآ ميسكو  حلارا ملسؤولا )يتقدم
 ليهم..مسؤو  ملساعدة ألتباعا مجيع يهب ينماح أكثر لصراعا شتدي وه.حن آدم يشد منهما كل  األخرى..

 إىل أشبه هي ندوليةب حركة يف واجلذب الشد ملّيةع تستمر لبندول.ا مثل لطرفنيا نيب تأرجحي دمآ يظل
 .(املعركة. إىل منها الرقص

 األملاين واملخرج والشاعر للكاتب املدن( أدغال )يف مسرحّية عن مستوحاة تكون هافلعلّ  العنكبوت زفاف مسرحّية أّما      
 مسرح على ،األحراش( )يف عنوان حتت مرّة، ألّول مسرحيًّا قّدمت اليت م،1924 : 1921 العامني بني بريشت، برتولت

 يف أسرة )سقوط اسم حتت وقّدمت أخرى، مرّة أنتجت مثّ  م،1923 مايو من التاسع يف األملانّية، ميونخ مبدينة )ريزيدانز(
 عنوان إضافة مع األصلي، اعنواهن حتت م،1927 عام اثلثة مرّة لتقّدم وتعديله، املسرحي النصّ  مبراجعة الكاتب قام مث ،األحراش(

 ،لةعائ انتصار إىل يؤول رجلني، بني مرير صراع حول املسرحية أحداث تدور حيث و(،غشيكا يف رجلني )صراع هو: فرعي
 الذي نفسه يامليتافيزيق الصراع وهو ،29م1912 عام األمريكية، شيكاغو مدينة يف الصراع أحداث وتدور أخرى، عائلة وسقوط

 الصراع أنّ  وكما )الكبري(،و )الصغري( امسي: انصر علي لكاتبا هلما اختار الذين ،العنكبوت زفاف مسرحّية يف الرجلني بني يدور
 زفاف يف والكبري الصغري بني الصراع كذلك  وثروهتما، وحلفائهما، اخلصمني، حياة على فيه الرهان يقوم األملانّية، املسرحّية يف

 مسرحّية يف املكان كان  وإنْ  عليها، واالستحواذ ،امتالكها يف والكبري الصغري من كلٌّ   يرغب اليت ،األرض حول يدور ،العنكبوت
 هوو  فيه، معامل ال مكان انصر علي عند املكان فإنّ  الفرتة، تلك يف يالاخل من مدينة كانت  اليت ،شيكاغو مدينة هو بريشت
 خوض يقبل واآلخر يًّا،روح اميتافيزيقي صراعا خيوض ،األملاين النص يف الصراع طريف أحد كان  نْ لئو  كذلك،  اخليال عامل إىل ينتمي

 روحيًّا، صراعا خيوض فالصغري العنكبوت، زفاف ةيّ مسرح يف والكبري الصغري بني الصراع كذلك  والبقاء، النجاة أجل من الصراع
 األملانّية، املسرحّية يف )شلينك( أنّ  وكما الصغري، أطماع من النجاة أجل من الصراع خيوض الكبري بينما الشيطان، إىل أقرب جيعله

                                                           
 . 176:  175م، الفصل الثالث، ص2007:  2006الم، الطبعة األوىل، رقصة البندول، مسرحّية، على حممد انصر، منشورات اللجنة الشعبّية العامة للثقافة واإلع 28
 م، عن مقال إلبراهيم العريس.2011ديسمرب  22، بتاريخ m.marefa.orgينظر: يف أدغال املدن، مقال منشور على املوقع االلكرتوين، املعرفة  29
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 إبفساد )الصغري( ّيةلشخص بلةاملقا الشخصّية )كاركا( من هممت   ،العنكبوت زفاف يف الكبري لشخصّية املقابلة الشخصّية وهو
 عشيقته. سرقة وحماولة ،زوجته إبفساد الكبري الصغري هميت   كذلك  وأخته، عشيقته

  لو حّّت  عامله، مع التواصل اإلنسان وحماولة الوحدة، مأساة عن يعرّب  أن الفصيح، النصّ  خالل من انصر علي استطاع لقد      
 اليت اللغة يف احلال هو وكما عامله، مع يتأقلم أن حياول الذي احلاضر، العصر إنسان صراع وهو معه، صراعا التواصل هذا كان

 تتناسب وبعبارات ،فيعر  أبسلوب ميتافيزيقية قضّية يطرح أن انصر علي استطاع كالرعد،  فجر مسرحّية يف الكاتب استعملها
 ،املضامني هذه أنّ  من قلناه، أن سبق ما ديؤكّ  ،والكبري غريالص بني يدور الذي ،التايل احلوار ولعلّ  ،إليصاهلا تصيغ اليت واملعاين

 .30الفصيحة اللغة من حواريّة، قوالب يف صوغها يستطيع متمّرس، قلم إىل حتتاج وأهّنا العامّية، غةابللّ  عنها التعبري ميكن ال
 خيفي انك  الذي الكبري فيها يتواجد زاوية ىلإ يتجه مث معهاجي وواثئقه، وراقهأ ىلإ يعود) :...الصغري

 كنت    ما إذا واضح(.. حند يف يواجهه الصغري منه يقرتب حنيو  يديه، نم إراديّة ال ركةحب عصابهأ توتر
 ذن..؟إ الشيطان يكون منف الشيطان.. أان
 أنت.. الشيطان.. هو كيدأت بكل نتأ هكذا.. ىلّ إ تنظر ال

 املوضوع. يف لندخلو  الرتهات.. ذهه من عناد )مقاطعا( :الكبري
ُّاالجتماع..؟ نم تتهرب ملاذا :الصغري
 تمع؟ن فلماذا قوله.. ريدت ما يدا  ج أعرف :الكبري

 ..خارقة شيطانية قوة لك نإ حقا   لك..؟ أقوله نأ أريد ام حّت تعرفأ جيب..ع ابستهزاء() :الصغري
  أمتلكها! ليتين

 تريد؟ ماذا حتدث. لهذر..ل وقت ديل ليس :الكبري
 كذلك؟  أليس وله..ق أريد ما تعرف أنت :الصغري
 سالم. يف وحنيا األرض نتقاسم ليك..ع طرحته أن سبق لذيا غري خرآ حلّ  يل يسل سنا ..ح :الكبري

 مستجدات.. وجاءت ملواقع،ا وتغريت األحداث، طورتت لقد ..قدمية لولح ذهه :الصغري
 لفلسفّيةا ابملعاين املشحونة ،املباشرة ةالقصري  اجلمل عتمدا  م الشخصّيات، بني املسرحي نصّ  ال بقّية يف احلوار ويستمرُُُُُُّّّّّّ

    .العميقة
 و )امللتصقان( األخريني مسرحيتيه يف أيض ا ،انصر علي هعتمدا الذي ،املمتنع سهلال األسلوب من النمط هذا يتكّرر       

 تناسب حبيث بدقّة، ألفاظه أغلب اختريت وقد فائقة، بعناية مرسوم بليغ، فيّن  حوار هو بل عادي، غري حوار وهو )املوانليزا(،
  نصوص،ال هلذه إعداده نيح الكاتب ولعلّ  خالله، من تتحاور اليت الشخصيّات، مع وتتوافق له، توضع الذي الدرامي، البناء
 يتفاعل وأن عاّمة، العريب اجلمهور يشاهده أن ميكن مسرح إجياد إىل ويهدف ،العربّية إىل املسرحي بفّنه الوصول إىل يرنو كان
 يعّززه االعتقاد وهذا الفصحى، العربّية هي النصوص، هذه يف احلوار لغة تكون أن من مندوحة فال القصد، هو هذا كان  وإذا معه،

 فإن كذلك،  األمر كان  وإذا ،الدرامي الطرح جبديّة ااحتفاظه مع ،*الفنّيةو  األدبّية، عناصرها اكتملت قد املسرحّيات هذه أنّ 
                                                           

 م.2007:  2006لعامة للثقافة واإلعالم، الطبعة األوىل، زفاف العنكبوت، مسرحّية، على حممد انصر، منشورات اللجنة الشعبّية ا 30



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   يوليو/   واألربعون  ثامنالعدد ال

 
13 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
Faculty of Education Almarj 

 الفصحى لقرب تفصيال ؛ وأدقّ  اختيارا ، وأوفق استقامة، أكثر أسلوب هو املسرحيّات، هذه يف الفصحى للغة الكاتب استخدام
 ،الفصحى اللغة خدامستا أنّ  كما  ى،املتوخّ  النفسي األثر وإحداث وظيفتها، حتقيق على وقدرهتا الدرامّية، الشخصيّات واقع من

 عن التعبري وتعقيدات ،اإلنسانّية النفس حاالت عن خالهلا من يكشف إحيائّية، كوسائل  الغامضة، الصور توظيف للكاتب أاتح
    الالوعي. عامل

 أنّ  إىل شارةاإل جتدر العامّية، ابللغة كتبت  اليت النصوص تلك أي املسرحّية، النصوص من الثاين النوع إىل االنتقال وقبل     
 أخطاء يف الفصيحة، املسرحّية نصوصه أغلب يف أوقعه العاّمة، أفهام إىل وقريبة سهلة، فصحى بلغة الكتابة الكاتب حماولة

 من حملا   سنعرض التايل، اجلدول خالل منو  اخلطل، من املعىن وليسلم الصورة، لتكتمل فيها؛ الوقوع عدم به جديرا   كان  أسلوبّية،
 وليست للطباعة، معّدةٍ  غري ،قدمية مسّودة هي أيدينا بني اليت النسخة أنّ  مالحظة مع ،31املوانليزا ملسرحّية قراءة يف األخطاء هذه

 .**بتصويبها اوقام ،األخطاء هذه بعض اتدارك قد الناشرو  املؤلف ولعلّ  املسرحّية، من طباعتها مت اليت النسخة
 مالحظات الصواب اخلطأ ت
 ةاإلضاء ضعيفة غرفة اإلضاءة معتمة غرفة 1

 افتخ ضوء هبا غرفة
 ،ّولهأ ظالم لليل،ا عتمة لسان:ال يف جاء

 .للضوء فةص وليست ليل،ل صفة والعتمة
  غريةص واحدة فذةان إالّ  اللهم صغرية احدةو  انفذة اللهم 2
 .أنثى لغةال يف الرجل للسان:ا يف جاء هرجلي إحدى يف لعاهة نتيجة رجليه أحد يف لعاهة نتيجة 3
 عندما(،) مبعىن مل () ستخدمي ام ثريا  ك  الكاتب ستدارةاال أكمل وعندما ةاالستدار  ينهي وملا 4

 ةلعاميّ ا يف ملتبعا لعاّميا ألسلوبا على جراي  
 الليبّية.

 التفاصيل يف االختالف لوقع تلفخت الوجه سمر  تفاصيل أّما خيتلف الوجه سمر  تفاصيل أما 5
 املصابني جبرّ  ملصابنيا هؤالء ثلم ضايمر  لست أان املصابون ؤالءه مثل مرضا لست أان 6
 والتفت يء،الش ىلإ لّفتت للسان:ا يف جاء اآلخرين نتباها يلفت انك  لو كما اآلخرين نتباها يستلفت انك  لو كما 7

  إليه. جههو  صرف إليه:
 من العينني اتنيه سأقتلع ه:غضب زدادا قدو  الشاب 8

 حماجرها...سأقتلعها
 العينني اتنيه أقتلعس ضبه:غ زدادا قدو  الشاب

 تلعهماحماجرمها...سأق من
 

  ضاألر  إىل قوةب يدفعه الشاب األرض على قوةب يدفعه الشاب 9
 طرةق البؤس كأس  تتجرع لدنياا ذهه يف وتركتها طرةق قطرة البؤس أسك  جترتع دنياال ذهه يف وتركتها 10

 قطرة
 ال  و   ي  ت ج ر ع ه  ) عاىل:ت الق جرّع،تت واألفصح:

يغ ه   ي ك اد    (ي س 
                                                           

 املوانليزا، مسرحّية، علي حممد انصر، مل تنشر. 31
 األلفاظ وقّوة ابحلركة املتصفو  النظر، وجهات يف االختالفو  الصراع لىع لقائما لواضحا احلوار جانب إىل ،والشخصّيات واألحداث، واللغة، كرة،الف األدبّية، لعناصراب يقصد *

 وصف بتقدمي الكاتب عناية نالحظ اليت املسرحي، للعرض املكّملة لفنّ ّيةا القطع الفنّية، ابلعناصر ويقصد دقيق،و  حمكم توزيع فقو  األحداث رتبت ليتا لدرامّيةا احلبكةو  وجّديتها،
    ة.املسرحيّ  نصوصه يف هلا يقدق

 للطباعة. املعّدة غري األوىل والنسخ األولّية، اخلطاطات على النصوص، بعض دراسة يف العتمادا إىل اضطران ما هو وعة،املطب املسرحّية لنصوصا توّفر دمع نأ ىلإ إلشارةا **سبقت
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 معي واقفهام من لرغما لىع آلنا تعذبت أمك يل معاملتهاو  موافقتها نم الرغم لىع آلنا تعذبت أمك 11
 يل ومعاملتها

 

 اعتمدت العربّية، الكوميديّة املسرحّية احملاوالت أوىل نّ أ إىل تقودان النّقاش، ارونم عند لعريبا املسرح داايتب ىلإ لعودةا إنّ        
 إضحاكها، خالل من اجلماهري، جتذابا إىل هتدف كانت  اهلزلّية لبدايةا هذه لعلّ و  للضحك، ثريةم ناصرع تكونل حمللّية؛ا اتغالل

 الغرض. هذا لتحقيق هبا وسلوات اليت املنشودة، التهمض احمللّية للغاتا يف الجتاها اهذ أصحاب وجد وقد
 اهلدف شبّاك، سرحّياتم غالبا هيف إلطار،ا ذاه عن ةالعاميّ  ةغابلل كتبت  ليتا انصر علي تمسرحيا أغلب خترج تكاد ال      

 وعدم ملسرحيّات،ا تلك بعض نع الكاتب ضار  عدم ريفسّ  ما هذا لعلّ و  العرض، قاعات ىلإ للولوج جلماهريا جذب منها
 تناولت سرحّيةم هيو  ،املعيز( سرّاق أقدوره) سرحّيةم العامّية، ةغابلل تبتك  اليت املسرحيّات منو  *،هلا كاملة  بنصوص احتفاظه
 الكاتب اختيار ربّري ما ذلك ولعلّ  جملتمع،ا طبقات من املسحوقة الطبقة ىلوإ بل لشعبّية،ا الفئات ىلإ نتميةم جتماعيًّا،ا موضوعا

 ألبناء اليومّية ابحلياة وألصق لواقع،ا إىل وأقرب صدق ا، أكثر ة،احملليّ  العامّية للغةا تبدو ملوضوعاتا ذهه ثلم فيف لعامّية،ا للغة
 التعبري تاجحي دويّة،ب برقاويّة طبيعة وذ ريفي، مكان هوف ،املسرحّية أحداث فيه دورت الذي لمكانل مناسبة لعامّيةا فاللغة الشعب،

 واقعّية. كثرأ جيعلها ما االجتماعّية، والدالالت لنفسّية،ا احلاالت عكست اليت لغتها،ب حلديثا ىلإ عنها
 مرتبطة املسرحّية اللغة أنّ  وذلك ،إيصاهلا يروم اليت الفكرة إيصال إىل املنطوقة اللغة استخدام خالل من الكاتب سعى قدل      

 ميكن العامّية اللغةف يعاجلها، اليت واملشكلة ذاته، املسرحيّ   النصّ  بناء يف تكمن القيمة أنّ  ابعتبار هبا، تتحاور اليت ابلشخصّيات
 طالعناي املسرحّية يةبدا ففي ،الشّباك هو املسرحيّات من النوع هذا هدف أن دام ما اجملتمع، من شرحية ألكرب الوصول خالهلا من

 :32التايل احلوار
 محاد!.. :الفتاة
 خفيت؟ :محاد
 فجعتين.. :الفتاة
 خوافة.. :محاد
 افخن ما غريي كان  غافلة.. أانو  وراي بتص بصرية اف؟خن ما كيّن و  :الفتاة
 مية..؟ن اي بصرية انأ بصرية.. فتعل(..م )بزعل :محاد
 وأنت.. ةغافل كنت  نت..ك  أان قصدي.. موش وش..م )مرتبكة( :جنمية
 عارفه.. كنت  اللي لصوبا أوصول خطييتا أنت بتسم(..ي وهو مقاطعا) :محاد
 الصوب؟.. :جنميه

 املسرحي بنصه يرتّفع أن حاول كاتبال أبن للقارئ يوحي ونمية، محاد شخصييت بني يدور الذي احلوار من اجملتزأ هذا إن      
 من املسرحّية، كتاابهتم  يف العامّية اللغة اعتمدوا الذين الكتاب من كثري  اتبعه الذي واملتدينّ  ك،الركي العاّمي األسلوب يف الوقوع عن

                                                           

   .ا عن عدم رضاه عنهاعرب يل شخصيًّ  ، وقداكالقطر اللييب، إالّ أّن الكاتب يصنفها مسرحّية شبّ  على الرغم من النجاح الذي حققته مسرحّية خاليت مشهّية يف عموم *
 م، مل تنشر.1998أقدوره سّراق املعيز، مسرحّية، علي حمّمد انصر،  32
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 راتبة يكسر أن حياول عندما املطب، نفس يف يقع الكاتب أنّ  يبدو ولكن املبتذلة، والرموز السوقّية، األلفاظ استعمال خالل
 بني واالبتذال، اإلسفاف، من ختلوا ال حوارات فتجري ،مهوراجل إلضحاك كوميديّة  مشاهد افتعال خالل من ،املشاهد

 للنصّ  حقيقّية خدمة أي دمتقّ  أن دون للجمهور، إضحاك وسيلة لتكون ؛املسرحي النصّ  يف الكاتب أقحمها شخصيّات
 وتبدو املسرحي، احلدث منو يف ّيةحقيق قيمة بال شخصيّات فهي رمضان(، مهيوس، )مربوك، الشخصيّات، هذه ومن املسرحي،

 املسرحي، النصّ  شخصيّات بقّية بني أو بينها، تدور اليت احلوارات تكون ما وغالبا اإلضحاك، لغرض أقحمت شخصّيات أهّنا
 يفرّ  حيث املتالزمة، الشخصّيات هذا على فيه نتعّرف الذي األّول املوقف منذ تظهر اليت املصطنعة، الكوميديّة ابملواقف مليئة

 املاعز للحم أكله بسبب ؛معدته يف أبمل يشعر مثّ  األشجار، بني وخيتبئ القبيلة، من شاة سرق أن بعد ارديهمط من أقدوره
 عرفوا اليت املتعّلقات، هذه جيدواو  املرحني، األشخاص من ةثالث ليدخل متعّلقاته، وترك خمبأه، من اخلروج إىل يضطره ما ،املسروق

 روايقرّ  ل رآه، مبا رفيقيه وخيرب ابلضحك، فينفجر ،مزرٍ  وضع يف اخلالء يف أحدهم يجدهل نه،ع ابلبحث فيقومون ،أقدوره ختصُّ  أهّنا
 واحلوارات املصطنعة، الكوميديّة املواقف هذه مثل لتسيطر املنوال، هذا على األحداث ومتضي إلخافته، مفتعال   مقلبا   واعدّ ي   أن معا  

 :33احلوار هذا خالل من قلناه عّما المثا نعطيول املسرحّية، مشاهد بقية على املبتذلة
 قدوره..ا خمالة اال اظينم هاملخالة.. هيوس..م اي :أحدهم
 هنا؟!.. مسيبها كنه  هي.. هناأ هللا ليمع .. خالة(امل يتفحص )وهو :مهيوس
 املربوك؟ اي هل موش هالرباشه هنا قاعد دبشها ابقي هوآ الشجرة( يف بحثي وهو) :االخر
 فاضيه.. لكن راشته..ب هذي يوه..ا ابلزمزمية(.. أمسك )وقد :مربوك

 حاجه.. شي له ايرتص الراجل بلكي املكانه على رمةب خوذ رمضاناي ذهك  :مهيوس
 :سريع حبث وبعد      

 كنك  يبتسم( وهو رمضان )يعود بيه فضحهم دميه اللي ملشروطها ها ىف عوهد عطيهي هللا :مهيوس
 إلقيته؟ تضحك؟..

 راي.. نديع امسعوا ضاحكني( ينفجراف هلما يهمسو  كثرأ نهمام يقرتب) يته..إلق )هامسا( :رمضان
 عليه؟ نضحكوا رايكم شنو

 عليه تنطلي لذيا البسيط أقدوره شخصّية فيها تظهر ة،مصطنع مواقف لقخ خالل نم املفتعل، لضحكا جوقة وتستمر      
 .اجلماهري إضحاك سبيل يف لكذ كلُّ   ،يفعل أو ،يقول امب يبايل ال والذي احليل،
 عدب ذات قضّية يطرح كونه  مع نّصه، مستوى دينّ ت يف سامهت اليت لعناصرا تلك نع ستغيني نأ لكاتبا مكانإب انك  لقد      

 خالل ومن املسرحّية، أحداث فيها تدور اليت والزمنّية املكانّية لبيئةا خالل من لرتاثا معني نم ينهلو  تمّيز،م أخالقيو  اجتماعي
 نياحلبيب بني القطيعة مثّ  غزلّية، شعريّة مطارحات نم اللقاء هذا يتخلل ماو  البئر، لىع احلبيبني نيب اللقاءك  لرتاثية،ا للعناصر توظيفه
 كانت  اإلضحاكّية، لعناصرا تلك لكنّ  لشعبّية،ا ابألمثال الستشهادا اللخ ومن لمستعمر،ل ابلعمالة البطل ائلةع اهتام بسبب

 الضحك. حيققها اليت لوقتا ومتضية للتسلّية، اجملال فسح ام يتالشى جعلتهو  لدرامي،ا لصراعا تلتق ميّتة، مناطق وجود يف سبب ا
                                                           

 أقدوره سّراق املعيز. 33
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 يالمس مستوى إىل ابلفصحى تنزل اثلثة، لغة استعمال يف فيها نح اليت ( لو ) مسرحيّته يف الكاتب تداركه ما هذا ولعلّ       
 هذه ولعل فصحى، ذلك جيعلها أن دون الفصحى، يالمس مستوى إىل ابلعامّية ويرتقي عامّية، ذلك جيعلها أن دون العامّية،
 يف نحت ملهمة، جتربة أهّنا من احلكيم، لتوفيق الصفقة مسرحّية على تعليقه يف العامل أمني حممود قاله ما عليها ينطبق املسرحية

 عن تزيل أن يف نحت كما  اليومّية، املخاطبة يف تستخدم دتع مل عناصر من يثقله ما بعض الفصيح، اللغوي الرتكيب من تزيل أن
 مهّمني عاملني من املسرحّية هذه يف استفاد قد انصر علي ولعلّ  ،34الفصيحة الرتاكيب وبني بينه يباعد ما بعض العاّمي، الرتكيب

 من واقعيتني شخصيّتني حول تدور فهي املسرحّية، موضوعو  ،35الفصحى من الكبري وقرهبا ة،الربقاويّ  العاّمّية اللغة طبيعة مها:
 العودة قررات اللتني ،الشخصيتني بني تدور اليت احلوارات خالل من ذلك ويتجّلى الثقافة، من حظ ا هلما أنّ  يبدو اللييب، اجملتمع

 .الواقع يف اختذاتها اليت تلك عن خمتلفة قرارات اختاذ خالل من ،تغيريها وحماولة ماضية، أحداث إىل ابلذاكرة
 كشفي لة،املتخي   الشخصّيات بني أو املسرحّية، يف الرئيستني الشخصيتني بني ريدو  الذي احلوار من جزء استعراض إن      
 إاّيها مستبدال السياق، مع تنسجم ال قد اليت الفصحى مفردات بعض فيها هجري اثلثة، لغة إجياد يف الكاتب رغبة عن جبالءٍ 

 بني يدور الذي احلوار هذا إىل ننظرلو  عامّية، الكثري حيسبها قد ،فصحى مفردات ذاته الوقت يف اومستخدم شائعة، عاّمّية أبخرى
 :36األّول لقاءمها يستذكران ومها وحواء( )آدم العجوزين

 كل  تغري شي فيه ام حياتنا.. بنينا هنا بعضنا.. رفناع هنا رة..م أول لتقيناا الطريقه لىع ناه :آدم
 يف جيدد نةس كل  مجيل.. ونهل مازال لنوارا لنوار،ا ّتح ألرض..ا .العشب. الغرس.. هو.. كما  شي

 كيف  العشب..؟ يفك  النوار.. يفك  يفه؟ك  كونوان ام ليش جديد ولون ديدج بثوب ويظهر نفسه
 والشيخوخة؟ الكرب زمهن بيش رواحناأ نددوا ام ليش األرض؟

 والشيخوخة!! الكرب زمهن )مرددة( :حواء
 جديد أمل نعطوها جديد.. مد نعطوها ياتنا..ح نددواا رواحنا..أ نددواا الزم يوم كل  يف :آدم

 جديد.. وحب
 يف نيالراغب ،ومعاونيه الوزير وبني األجنيب، الطرف مع املعاهدة توقيع عن املسئول آدم بني يدور الذي احلوار هذا ولنتأملُُُُُُّّّّّّ

 :37البلد صاحل يف تكن مل وإن املعاهدة، على التوقيع إمتام
 لوزير..ا بسعادة مرحبة سهال..و  أهال :آدم

 الوفد.. أعضاء لسادةاب انعرفك يك..ب أهال :الوزير
 م..هب تعرفت وأن سبق :آدم

 بعضكم.. عرفوات عظيم، آه :الوزير

                                                           
 ..aeWww.alitthad م، املوقع االلكرتوين:2013يناير  16ينظر: البحث عن اللغة املسرحّية الثالثة، مقالة، أمحد علي البحريي، جملة االحتاد اإلماراتية،  34
ه ، 1421التاسع والثمانون، القسم األول، شعبان  ينظر: العامّية الليبّية من فصحى تدّرجت إىل عامّية تفّصحت، دراسة، علي فهمي خشيم، جمّلة جممع اللغة العربّية، العدد 35

 م.2012، سنة 36ازي، العدد ب، جامعة بنغلّية اآلدام، كما ينظر: مفردات أهل برقة يف غريب ألفاظ احلديث النبوّي واألثر، دراسة، حممد أمحد الوليد، جمّلة ك2000نوفمرب 
 م، مل تنشر.1977لو، مسرحّية، علي انصر حمّمد، العرض،  36
 مسرحية لو. 37
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 اقعدوا.. تفضلوا.. كويس..أ نعرفهم :آدم
 صعوابت.. فيه قالوا هنمأل الوفد.. عضاءأ عم بنفسي يتج اليوم أان :الوزير

 صعوابت.. فيه :آدم
 تذليلها.. ميكن صعوابتال مجيع :الوزير

 ليلها..تذ ميكن )مرددا( :آدم
 نذللها..ا علشان اليوم نفسيب جيت وأان :الوزير

 لغة ليست كذلك  وهي ملعاجم،ا لغة ليست مهّذبة، غةل الكاتب ستعمالا وه ،السابقني يناحلوار  يف النتباها يلفت ما إنّ       
 والقذف لثرثرةا عن عةومرتفّ   اهلذر، نع بعيدة الرفيع، وذوقه مكانته، هل مجهور خاطبةمل مفرداهتا؛ تريتاخ غةل يه بل الشارع،
 عن تعرّب  اللغة هذه أنّ  كما  طريقة، أبي اجلمهور إضحاك لكاتبا همّ  يكون يثح العامّية، رحيّاتاملس يف عتدانهاا ليتا والشتم،

 طبيعيّا، ريا  س احلوار يسري املسرحّية قّيةب يف هكذاو  قاساهتا،م لىع يكتح ثوابأ اكأهنّ   حّّت  حقيقة، اهب تتكّلم اليت شخصيّاتال
 ه.حتقيق إىل يهدف الذي واملضمون إيصاهلا، الكاتب ريدي اليت الفكرة نع ويكشف ملواقف،ا مع يتطّورو  ألحداث،ا عم ينمو

 :اخلالصة
 فيها امتزجت اليت سرحّياتاملو  العامّية، واملسرحّيات الفصحى ملسرحيّاتا بني تنوّعي انصر ليع عند ملسرحيا النتاج إنّ       
 التالية: النتائج تبنّي ن أن نميك ،عليها احلصول من نّامتك اليت لنصوصا خالل ومن معا ، ناللغتا

 الذي والطرح تتناسب معاصرة أساليب امعتمد   الذهين، الطابع ذات املسرحّيات يف الفصحى اللغة اعتمد الكاتب أنّ  .1
 أخطاء يف عتهأوق سهولة وهي اجلماهري، فهامأ إىل بةقري هلة،س غةل ستخدامها اللخ من املسرحّيات، تلك تتناوله

 فيها. الوقوع نبجت ميكنه كان  أسلوبّية،
 شرحية أكرب إىل الوصول بغية ؛اجلمهور إضحاك منها يقصد اليت اهلزلّية، املسرحّيات يف العامّية اللغة اعتمد الكاتب أنّ  .2

 .الغايّة لكت لتحقيق هزلّية،و  ركيكة عامّية مفردات على اعتمد ولذلك اجملتمع؛ من
 فيها تناول اليت ( لو ) مسرحيّته يف ،الرفيعة العامّية واللغة املعاصرة الفصحى بني مزيج هي اثلثة لغة الكاتب استخدم .3

 مسرحيّاته، شخوص بني ملواءمةا يف اللغوي لتنوّعا هذا اللخ نم لكاتبا فلحأ قدو  اقعي،و  اينإنس مضمون ذا اموضوع  
 يف طريقتهاو  هتا،ونفسيّا الشخوص، تلك عقلّيات عن لتعبريا على اللغة درةق خالل نم ا،هب تكّلمت ليتا للغةا وبني

 ائدة،ر  جتربة هيو  ،اإلنسانّية وطباعها صفاهتاب بقةاملس معرفته ربع ،الشخصيّات تلك مع بطيرت املتلقي علجي ما التفكري،
 .واالهتمام ابلعناية ظىحت أن هلا ّدرق لو وملهمة

 ألنّ  التجيّن؛ من كثري  فيه قول العريب، ملسرحا يف هو ملا تقليدا جاءت اإمنّ  اللييب املسرح يف اللغويّة الثنائّية أبنّ  القول إنّ  .4
 العرب الكّتاب على فرضت ليتا املسرحّية، لنصوصا لكت ناولتهات ليتا املوضوعات طبيعة رضتهاف ظاهرة اللغة ثنائية

 ملسرحّية.ا كتاابهتم  يف للغويا التنويع عموما
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 إىل الدفع املهم من وإنّه اندرة، هي بل قليلة، خاصة املسرحّية وابللغة ا،عموم   اللييب ابملسرح تعىن اليت الدراسات أن .5
 الثقافة نابرم من ومنربا اجملتمع، نع تعرّب  ليتا ألصواتا نم صوات سرحامل ابعتبار ،اتسالدرا من النوع هذا تشجيع

   واألدب.
 املسرحّية الكاتب لأبعما بيبلوغرافيا ملحق

ُّمالحظاتُّاللغةُّالسنةُّاملسرحّيةُّاسمُّت
  الفصحى م1970 احلريّة طريق 1
  العامّية م1972 الشعوذة 2
 املهرجان يف وعرضت م،9731 سنة ّلفتأ صولف الثةث نم مسرحّية لفصحىا م1973 محرأ دائما الدم 3

 نفسها. السنة يف بطرابلس الوطين
  الفصحى م1974 املسألة 4
  العامّية م1975 الوزيرة 5
 م1983 سنة شرتن فصول، الثةث من مسرحّية الفصحى م1981 كالرعد  فجر 6
  العامّية م1984 شالت العرب 7
  العامّية م1985 مشهّية خاليت 8
 م2007 سنة شرتن فصول، الثةث من مسرحّية الفصحى م1986 البندول رقصة 9

 لعددا بنغازي، العربّية، لثقافةا مبجلة شرتن احد،و  صلف نم مسرحّية الفصحى م1990 امللتصقان 10
 م1991 سنة السادس،

  العامّية م1990 واقرين سهوأمخي أحويته 11
 م2007 سنة شرتن واحد، صلف من مسرحّية الفصحى م1993 العنكبوت زفاف 12
 واحد فصل من مسرحية العامّية م1997 لو 13
 واحد فصل من مسرحية العامّية م1998 ملعيزا سرّاق أقدوره 14
 سببب القراء إىل صلت مل سخهان لكنّ  م،0112 نةس ملسرحّيةا نشرت الفصحى م1999 املوانليزا 15

 من ثريك  عم حرتقتا لعّلهاو  ،العام لكذ البالد يف وقعت اليت األحداث
 .احلرب بسبب حرتقتا اليت املطبوعات

 واحد فصل الفصحى م2000 ال و ال 16
  العامّية م2000 سوسه العسكر 17
  العامّية م2008 الضّرة 18
  الفصحى 2015 اهللوسة 19

 .والعامّية الفصحى اللغة بني فةمناص تكون كادت للكاتب، املسرحّية ألعمالا أنّ  لنا تضحي السابق، جلدولا خالل من
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