
 الحلقة الثانیة من برنامج " الشرق في الغرب " 

مرحبا بً كم في الحلقة الجدیدة من برنامج " الشرق في الغرب ". الیوم سنتكلم عن 
ظاھرة "العربیزي" . أنا اِس مي نجیب وضیوفي الیوم: مریم, دیانا, كارا, سمیرة  

وعبد الرحمن لن یشاركنا الیوم في الحلقة النھ في مالیزیا.

ف؟  ھل سمعتم عن لغة " العربیزي" ؟ ماھي؟ وكیف تَُعرَّ

 كارا: آه, أال یكتبھا العرب باالحرف الالتینیة وباألرقام؟

بدل  2بدل العین و 3بدل حرف الحاء و 7 الرقم مریم: صحیح! یستعملون مثالً 
 الھمزة.

 نجیب: ھذا مثیر لإلھتمام! عندي سؤال یا دیانا: من یستعمل" العربیزي" ومتى؟

یستخدمھا معظم الشباب والصبایا العرب في كتابة الرسائل القصیرة مثل الـ  دیانا:
SMS  أو التشاتCHAT .  

زي" تستخدم أیضاً في اإلعالنات التجاریة.آه, وأیضاً یا دیانا " العربی كارا:  

سمعنا أن العرب یستخدمون " العربیزي" في الحیاة الیومیة. یا مریم: لماذا؟ نجیب:  

لتساعد الشباب في التواصل مع أصدقائھم بسرعة وبسھولة. مریم:  

أه طبعاً فھي لغة شبابیة. كارا:  

عفواً عفواً ھي لیست لغة. سمیرة:  

إذاً ما ِھَي؟ نجیب:  

.ھي فقط طریقة كتابة مستحدثة سمیرة:  

ما ھو تأثیر " العربیزي" على اللغة العربیة الفصحى؟ ؟نجیب: طیب ما رأیكم  

سمیرة: لفھم الظواھر الكبیرة الزم نفھم الظواھر الصغیرة أوالً. في البدایة تعلمنا 
لھجة بالحروف الالتینیة. الفصحى وكتبنا وقرأنا بالحروف األبجدیة العربیة ثم تعلمنا ال

 حسب رأیكم ھل تعلم اللھجة بالحروف الالتینیة یغیر لغتنا العربیة الفصحى؟ 



 

ولكن  ال أعرف إذا كان " للعربیزي" تأثیر سلبي على لغتنا العربیة الفصحى. دیانا:
یرى بعض الباحثین أن إستخدام ھذه اللغة الشبابیة سیكون لھ تأثیر سلبي على اللغة 

وعلى التعلیم والثقافة. العربیة  

طیب شكراً لضیوفنا على ھذا الحوار الشیق. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. نجیب:  

 

 الى اللقاء...........
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