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حديثهم"فياللفصحىبخعموقالمسرحيةاشخاصممظماظ"قد!بعضها،صاياعدغاليومالمربيةاللغةتواجه

الللبنانج!.باللعاميةكثلت!اعاىتصرالتي،الثعدبيخادمريىصاامسوىاف!ب!كملغةكلتواجههممابعضها،حديثوبعضها

ثيابطيلبسثدءاعبسىوكذللك،تركياببرزفيفييئضكرعندماغالىثم!ت،1اكبالبي!ئةمع.صعتمرتفاغلفيالحيبالكائنأشبه

محاودةمنخبب!5ءباودهمابهارتحدثاللياللا!جة!ن.مصريكانب،واليقظةبالتجدديطالبهماالذيالزمنومع،و!و!صا

يئطق-المتبمواللهجة."مرفيالثا"كةاللعا!يةللعربيةباالتحدتالتركيالكات"أقدممنفهي.بهاخاصةاوضاعمنينبعوبعضها

!12ءا!رفاومريةار!ايةهي،ا!انيدهاعنهادافعواطالمابهاانناطقينمنكثيرينانكما،اًلحية

صفةتخفيربمار،شاامان)ء:بقودههذاادنإسارونبرروقداإتيالثعوبتاريخانالىهذاقوميةاودينيةلاعتبارات

جوارعناللبميدينمنهذأكتابناعاىاطاعمنكلعاىواصط!صلأكلامهاوبلادالاندلىفيحدثكماتتكلمهاكانتوالتي-تكلمها

بأناللقادىءنعلحضوةدكيالتضبيههذاتحرإووجبفدهذا.للبنانهذءتكييففيمباضدخللهمماوجغرافيتهم-الفرس

بعضفيالهـوناكصعبكلو%ء-تمم!!!وواصطلاحانهالكلامهذاللهجة.المقتر!حلولهاوتوجيه،ألقضايا

اولئكمنعأن!،رت.خببهءةاصار2ورة3المذاللض،دءةانورما،للبنانناحياتوتيير،اللعربيةالكتابةتيسه!قضاياانراينافيو

للعاللها.روواؤقأكلا"لح،بجعلاناوللفااسننحسنؤدفلذللك،الاثصض،صتواج!هماأهمهيوالعاميةالفصحىبينوالنزأع،النحو

و!فحكالاشضإصارإثن!نلألمعارةعزفمنذدك!ظرفان!رولابعضهاتتصلقضاياوهي.قفمابامناليومالعربيةاللغة

حينماع-م!ميفىلم!مذرومش(-.زظيرهملىأكدمربشاامسمعكلاجدا!لالىصولالؤربصاحداهاحلانبحيث،بصعض

الممرفةقدببلي!أنراك!نادروء،إثمهراهـلاصطلاححسب9"خكلمبننكوكما،النحو.!شحكلةمندزعخلا5الاعرابفمشكلة.غيرها

.)3("بارمربيمسرحياتناديالحواربهايكتبالتياللغةمشكلةن9

كل!صأ)،،مو!جبت؟و،ازإولودثؤ-نهجهنهبمكذلك.-والعاميةالفصحىمشكلةمنفرعوقصصنا

رونهاأحزاءكشبءفؤد1391ءاصأ،(4القدلهومحمرالجد.!ذغحدتهاتظهرلمالحواربهايكتبالتياللغة4ومشمكل

فسو،.نسطة.اتواررحه،هـ!اات"ثاويةبىتصاهوأخرىبالف!صحىوالقصة،المرحطريىالحديثالعر!الادبطرقحينال!

عىاكماابررصأرسببلةى،،لاخةحربئرءأنيريدلابأنهذلكالحوارب!تحدمانالادبيانالقالبانفهذان،الغربيبمعناها

لىصبلؤتا.طهـمةا-!رضونارضىحىان)دبرولااوروغهتتليدوسيلةباعتبارهوامحأالقصةفيكمماالسنردعنمستقلالما

......:لقولولهذااللغةانسنوولى.المرحفيكماساسيةالاالفنيجيرالتع

..تاريخفيالمستقلالوالسعالنحو!ذاعلىالحواراستخدم

رانجنهوللكني،ا:4،ف؟ا1(-،!أ؟4أزعموماو!،طاوجهااصةرت"حديثبصعدداننماالاشمكالهـصاروأصبح.العربيالادب

العل!الطبقةأ!هخاصج"لءلىاصطاحتققد،الانصتىوجهأ!م!ولا،العاميةالىينتميشفاهيهلغةظل!وفلا،مكتوب

دهمتتيحواًصوالهـموءازترر-لإ،بملاناللفصحىي!تكاموناللروا،قيفيتتنازعهولهذا،الفصحىالكتابةلغةألىبكاصال"ينتمي!و

كانو،،اكاميةاار)ور"إت!إهون؟ددني!الل!قةوجعداشخ،صادح!هـذاأي،فننطقهلعودالحلاتبعضلمحيوأننمالاسيمااللغتان

المواؤفرمضفي!نيوكلاتواصطلاحاتالضاراتاللعاميةدلغةاروإ-احالاتجمهكما،!نهينبعالذياصلهالىلرده

المواؤفزره5لل!اتاقييفد4!انواللحلاوةاللعلوبةمناًإخصوصةمثلفيالىالحوانبل،.والسينمائيوالاذاءي!،الممرحى

واللحوادث"اللع،ليالمواؤففياج*خاظاصوللهامناجتثثتهاوللكني:الحلات!دء

اللعاميةوضعتوللو.جمالااذصءىااللغةالاتكسبهالاالتيالفاجعةالمسرحهبئللجملةكانتوللذللك،ليقرألالليق،لاصلايروضع"

المنتى،اةهذهمقثهـ-لشعبت.كة9اضحوقانجنهالمسختهافيهاموض!هافيالمسرجينالكنابكبارعنىوللذللك.اللصفةبهذ.المحددةخصائصها

اللدنيااللطبقةاًشخاصجع!،علىاصطاحااذاانناوهياخرىمشكلأةاللخاصلآ،وموسيقاها،اللصوتنطابعهاالمسرجةلجملهم،بمونباناللعاللم

اولا،بها،كأموهمانطبييهمءخعلىوجباللعا"يةيت*لمونالروايةفي.)1("اللقصراوالطولمنوحدودها

منالازتقالالسامعلىهبمفيإخقللاللكيوثانيا،اللقريقانديتفاهم-الضرورةوبحكمعمليا-الم%مكلةلهذءتعرضقدو

...وجوابالسمؤبيناماءيةااللىا!فصسرىومناللفص!ىالىالآاللعامينظرب،نهاتعرضكمامسرحىيةاوقحةبكتابةهممنكل

يتحادثن"لمورهنفيبكل.ات:اخرىصعوبةالوجههذامنتفرعتثموالمرحالقصةكتابذلكفيبممابالادبالمثمتغلجناكثر

للغةاً،!.،مرنو-رو؟ضولر!ظويهصقنالرجالامراًي!صارعما.ولغيرهملانفسهمالقضيةضحواليوكأنمما

ويمكنباللفصعىولاللعاميةباهيلاثالثةللغةدهنجعلتقد؟تكدمنا!ديثأدبف،فيمرةلاولالشكلةواجهوقد

تفدمماعىوبناء.(،اأصشؤةواللعامببةخةالمضةالفصحى"تس!ايتها!ف،الىمص!ةاولبترج!ةداماحينالنقداشمارون

بعدوس!رى،واقى!لصطةوالف!ءى،اللعاميةللغاتثلاثالروايرلآفييكونفقد،ييلمو"ابخخيل"مرحية5و!كه7؟18عامالعربية

.)"(.اًحسنتأماساتهلالتمثيلكا.نولكنهاليوميدهثناقدحلالىيصلانحاول

حين،نفسهاا!مكا"فيأعببه!مجخاكننوقعكمما،الاشكاللهذاحلامرةلاوليتلمساديبمنطبيعيةولة2محا

رقةبلرفحلهاأ!17بهام"والب!ونالاباء"مسر،حيتهثرهذاوفي.الواحدالادبيالعملفيلغةمناكثرفاستحدعم

العقدغلىحللابالالسلر!ذأبأنيعترفكانوان،هـ!ابهـ":نجميوسفمحمدالدكتورلقول

ه



ننجحونرن.كلامهيعتبراحدفلا.مجنونراجلدا:اسطفانرجالاكبراءضناءألىبحاجةتزاللافالمسألة،الاسماسية

هرامه.ماينولوهو..)15وكتابهااللغة

يهربونخله،فمهونسدنجاوبهوكلتيننقدراحنا:فنرييتلخصثانيا*اتجاهافيمثل!طكلعثمانمحميداما

بينويتأتىيحصلماعلىتشتملالكوهيديه.امهحجرفيويستخبيالمحوارفيالعاميةهيفق!واحدةلغةاستخدامفي

.اًدناسفيبالف!صحىالحواريستخدمبينما،فق!المسرحى

.الالماسزك!كلامكيافنريعليكعقارم:اسطقاناشخدامنظريةللجمه!ورءضحوقد.القصصيالحوار

النحويةالللغةتسشعملمخاطباتهافيالعاللمترىفياهل:متركيفيالفصحئ!نبدلاالمسرحيالاداءفيالمصريةالعامية

الاصطلاحية.اللغةاوالمفيدةالروايات"المسمه2918عاملهصدركتاب؟مقدمة

مابيكلمواعمرهموالفنونالمعارفواصحابالمشايخ:اسطفانمأسىمنثلاثعلىيشتملكتاباوهو"التراًجيد.علمفي

.(8)والنونباللتاف."والاسكندر""اوافي!جينيا\)"استير"هيراسين

المثعهدهذافي):قاللااللحوارهذاعديدوقاانويال!ىكتورويعقبنثرء!بهايتميزالتىالمقاماتبلغةالمقدمةهذهفييقولفهو

معر"مستقنل"صحيفةمحررالظناكبرهو،لهخصمعليصنوعيرداللغةفناللعموميفهمهنظمهارجعلت،المنظوماصلهاولانبعت"

مصرفيتصدركانتالتين!4!-ول"لأ!83،،0!+"ء.واللعوام)6("للخواصافيالنفسعند2وفعوالمقا،للهذاانسبالدارجة

لانهبالابتذالعاحبهورمىمرةمناك!راللعربيالمسرحهاجموقدالنظر!زوهذء":بقولهالرأيهذاعلىعوشلويسالدكتودويعلق

جمالي.وردمنطقيرد:رداقعليهولعنو،.اللعاميةالللغةيستخثميدعللمبلالعثمانمحمدلان،*دبيداريخنافيالخطودةبالغة

والناس"الناسبينيتاتى"اللذبربالواقعالكوميديايعرلىاولاانهمن"انسب"لانهابل،.فعسب!مهالسهوللةالعاميةالللغةلاسشخدام

ثم.والمثقفينمنالمشايخكالواولواللعاميةيتكلمونالواقعيةحياتهمفيللنفسامتحااشدولانها.يقولكماالممرحيالتعبرفياللفصص

ادبللغةتكونلانترشحهاجمالليةطاقةللعاميةانإثبتانيحاولهذاكللللعاببةانجدلاوهو،اللفصحىمنللهاوامتاعامئهاوكلرا

نفسها.المسرحيةهذءهو،مباشرادلليلاذللكعلىويقدماللفصعىكاللغةحتىالفعحىمناوقعانهاالىيذهببلوحدهمالعامةنفو!سفيلأئر

المقطوعاتتدبيجخلاللهااعادبل-السجمكتابتهافيالتزمفقد".)7(اوو!غينسين

لانالنثر-مسجوعةجديرهـةعباراتفيالسابقةمسرحياتهمناًلمختارة...

المغرميناللعصراًهلعرففيكاناللشعرقوافييمثلالمرععاللفنيترجمتهفيالعاميهجلالعثمانمحمداستحدموكما

استطاعطريفةتجربةوتلك،الاديبقام!ايهمايرقىغاقيبا!قا!ات-ارفيايضاالسححدمهافافاللتراجيداياللحوار

-بالحواريحتفظوان،لللمعانيالاللفاظيخضعانجمروشهصنوع!ها!طلموليير!ميديكاربعتجرجمةقاممجندمماالكوميويا

داكرغعلىالتيسيرفبمالسجعآيةمنافادلملهبلالمعهودةبسرءهتهالشيخ"وهى"اللتيالراتنحبمنروايلتالاربع"كتابه

فالسحع،الفكاهةصنعفياخرىناحيةومن،ناحيةمنالمجن"الازواجومدرسة""العالمدوالنساع""متلوف

(9)000000000جعلهفقدالقصسصىالحوارا"،."اشنسماءومدرسة،

لللجهدهادلهرلىاقربلعهلطرلافيبولروايةبترجمةقامعندمافعلمانحوعلىباللفصحى

يكتبلمالذيتيميىرمحمدالاتجاءهذااصحابومنانهمنبالرغم"حنةووردقبول"اسمتحتهوفرجيشي

حلخلالضامماثلاآبينالقضهعينوفىنماكلكتمهمن،مقطاممثحكلةالطباعمن"المقذمةفيقولهحدعلىالروايةاخر!

بالمعاميةمسرحيلالهفيفالحوار،جلالعممان.حمدفعلهى."العربيةالامةعوائدعلىجعلتهو،لإفرلجية

فيتيمورمحمودالاستاذيقول.بالفصحىور!صهوفيجلالعثملنمحمدنهجصموحيعقوبنهجوتد

تيمودمحمداخيهاعمأل.مجموعةمنالاولللجزءم!ر!"انيجبانهااعلناحين،اللهزللنيالمسرحبلغةيتعلقفيما

.22!اعأم"الروحوميض"بعنواننشرتاقى،الليوميةحيانهمفيالناسبهمايتحدثالتياللغةتكون

واللهاوية-افنديالستارعبدالثوررواياتهتيمورهـحمد!ب"النحويةثلغةمقأبلفيالاص!!الللغةاًسمعليهاواطلق

فاوجدها!نه"اللعامية"المصريةباللغة-ا!ىفيوا!ةور-فرقته.!طمناثنيننلس!ا2علىافراىهذاعنوعبر

روايتهفكنبمرةحاولوقد.اللفصحىالعربيةالللغةمنللحقيقةانطباقاوهي،ا129عاموفلألهقبيلآلفهلمسرحيةاحرلى

ودكنهالشكلبهذاومثلتالعربيةبالللغة؟(ا!ميفيار!ور"الاولىوقد-"يقاسيهومامصرموليير"باسمالمعروفةالمسرحية

المؤللفيكتباتىمشكلالللغةفيرأيهوكان.اللعاميةبالللغةكتابتهااعاد:اًلتاللىاللنحوعلىجواًرهادار

كلهاتيمورمحمدوروايات"عصريةمصريةالروايةكانتادابالعاميةويطعنيلم،باسكئدريةشهرجرئالواقرأخذ:اسطفان

الرواياتكتألليفذللكعدافيمااللفصحىوباللعربية"ا!وعهذامنمكتوبةورواياتهاخارجةالنحواصولعنلكونها،اللعربيةالتيلالرات

الللغاتمنالرواياتوتعريب"كلاسيك"ءاللقديمةوالمصريةاللعربية.الدارجةباللغة

الكاتبلانالصوابفيغاقيهذ.ونظريض4.جراوهلمالاجصالوطنابناءمنترىياهل،مينهودءالل!مكتبوالليثمتري

بالللغةعصريةروايةكتباذااللحقيقيالمل!بالمبعاي"اللريالليست".*ودوبيينمناي

كتابةمنبعيتهلانينشدطالتيلللحقيقةمخاللفااللعملهذاكاناللفصحىفيايطاليانيوانكما-ةالاقوالهذهكاتبايطالياني:اسطغان

المصرية،الحياةمنحقيقيةمشاهدعرضهوالرواياتمنالنوعهذا.الجرثالىرات

لاحقائقعرض،جوهمفيويعيشونبلغتهميتكلمونانسخاصغرض"ايجبمسرئيسنامندا.بالهمراجلدا.عمياعرفته:متري

.نجبالعرضجديدةلعبةفيويرانا،بيفوتعليناوكلما،بيموتبالغيرة،،يعقوب

عنالافصاحفيوشجاغهتيمورجرأةعلىالعملهذادلو!رالرواياتلعبلنابيقول.سعيدنهاركملنامايقولحتى،-عمرءبنعيد

لىواياتاللجديللمسرحكبمناولالهىورااذالانبألغلاننارأيهيومذاتلهلقلنا.!غارولاحبارمنهاماينبسطو.عارالهلسلكي

.(01)"اللعاسةباللغةفن!لمااللضحكمنمتنا.شنيعةقطعةلنافجاب.اًلبديعةرواياكورينا

واللقافبالنحوكاتبهاانهوقلاحدفناهاوجههفييوموباني.قرينأها

فيتيمورمحمدعهببدعببسىالقصاصعارضقدووإوكسونيشر!ونوانتوالبنطالونويدبس.يدخدوننحنم!بةو"دنون

احسان"قصصهلمجموعةمقدمتهفيفكتبالاتجاههذا.يئ!وقكلئاذلدوبعد.ويضحكون
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ديداًبراهيممثلكاتبلدىا،تجاههذاوضحوقد:يقولكتب22!اعامنثرهاالتهيئ"هانم

الكاتبابراهيملروايتهمقدمتهفيرعلن!هوالمازةي.!اورالمحادف!تبهاقكباففالاضةمسألهاناعترفانويجب"

قاثلأا،جادالىتوصسلتالىقلحببراواتعبتنيفكريؤهـاجهدتالثتائية

خلامسااستطعتمااللعاميةانقيان+للحوارفيل!سإتودد)ءعظيمالقرقلات،اللفنيالكاتبتعترضعويصةمشكلةوالللغة،للهاحل

هناومن..قلقةنابيةنجبهاتجيعاللعربيةانرأ-حئقطبيلةموأضعأستعملنسافان،نتكلمها!لتيواللغةبهانكتبالىفي!لخغةةبينجدا

لايستكرهايثالىهاانليبداخيتما؟لعربيةبالاغة،كورانلللحوارآثرتالممحةيتطلباللذياللفنمحنبعيدةشاذةمتناقرةمتكلفةظهرتالاولى

اقوىفيهاتكونرأيتهاقليلةمواقفعلىاللعاميةوقصرت،السماعفيقضينااررنجبةاسعتعملناوانالمجليةالالوانتصويرفيواللدقةالحقيقية

"12)"التعبيرفيوأفوأالتصويرفيالمرسحياواللقصصيصالنو؟اخراجعلىوحكمنا،العرديةاللغة!لى

المازنياتجاءالصيرفيلىكاهحسن،ذالاستويوضحاركانمحظم2واقوىمنالنوعهذايكلد!انلريدونحن.ادابنامن

إتلغةبيناذالوفقفكيف..اللغربيةالليلادفيهوكماالمصريةالاداب

العربيةقدرةاثبتمناولالمازنياللقادرعبدابراًهيمالاستافى"الراهـ"الاديةاللغةوبين،الحياةفيبهايتكلمونالتيالاشخاص

لالفقدبحيثصياغتهاوعلىالدارجةالغبيراتاحتضانعلىاللفصجىهذاعطمعلىلللدلالةهناونذكرأالمؤللفاتفي!ونانيجبالتي

فيولعله،حراهـتهاتبرداو،سرهايخلاثس؟وجطذبيتهاينقصولااوتأىالفئيالتولىيتيموربكمحمدعليهالماسولىصديقناانالمثكل

(13)"الميزةبهذءينفردكالىالناحبةهذءباللغةالمرفسحيةاللقصصيةالرواياتوضعوجوبالتفكيرامعانبعد

هوالمازنيمايثشرطهكلاتلجداخرزصوفيالىقري!ةالرواياتولتكونالممويةبشخصيتناادبناليتىمالعامية

الكلمةكانتاذاعماالنظريغضاللغةاوضاعءاىالمحافظةاتشديدامحجابتامعونحن.واللجمودالتكفمنخالليةواللضيقةاللفن

يلتؤمولاالفصحىقواعذيلتزمفهو،خبيةاومستحدتةقنحن.اللحطرةالمتطرفةالفكرةهذهعلىالموافقةلايمكننااللعزيزبفقيدنا

بقوله:رأيهيثرح!ذافيوهوتعبشنهااومفرداتهماعنصوي21الادبيستقلانفيلرعتولاالعربيةلللغةيتعصبونممن

ذمتعملهاانلناليجوزجاهببةالكلمةتكونانالضروريمنلليس"التاليهـنتميز4بهخاصة.صفةللاولفقطيكونوللكناللعربيالادب

منا!اتارفاظاتقبىالدنجمافيكةوكل.ير؟ذيا!ةجمودووافانارتأينطواللغةالفنبيئنوفقوحتى.والرفيالتطورحريةللهويطلق

اللجديدةحاجاتهاعنبهاتعبرجديدةاللفاظاتسكاوتصنعاوالاخرىالترادببمنخالليةمتوسطةعربيةبافة.الثنائيةالمحادثاتنكتبان

ومرونةسعةيزيح!ابل،يفسدهـااوبهايزريولاذرنيضيرهاولاشيءمحليهالايظرحشعاميةاللفاظبعضاحيانايتخللهاوقداللغوية

مستحدثة.اوجاهليةالالفاطتكونانا!مولليس.الاداءعلىوقدرةوقدا!ل!والالوانالمصريةبالممب!حةويطليهاوالتكلفاللجمودمن

تايفالل!مفي،وطريقنهاواحكامهاالللغةاوفاععاىالمحافظةا!مارلىنتاذااما.برمتهاعربيةجملةتؤديهلامعئىعاميةكلمةتؤدي

نايجرؤاللذيفمنوالا.الجرجاليإقولكما"النحوساني"عاىمنتصدلىثما!بكماتنقلهابنا-اوفيحسنومقف!بةقصببرةالمحادثات

كلفيالعربيافييتجان-مكند!ظكلوضعواذببئارانيررعي*عجمية.وبرطائنتهماللعاميةباللفاطهموألاجنترالمللالمختلفيالاشمظص

اللغاتمنماللفكأانيزءماو)برعياللذيمنبل؟!ركلاو!رراللذينانفسهمالفرنسييناللكنابفانعلينايعترضمنيقومانهنظنولا

اللفاظسات!ملانعليهاتتعأقبلتيااللعصورمنعصركلالىلا-دءصلمجانشتمؤزولهمفيمايوردونكبراعليهاويحافظونللغتهميعبدون

اللجديدةحياتهاتقتضيهمابحسبجديدةاللفاظاتتخذاوعنما.نسشغنيحالاللفرنسببينوعايةوالانجليزالالمانوالفاظالاعجميةالتراكيب

مضى؟فيماوجودلهايكنللمالتيالتعيمرومطاللباواللخطةهدةفساديظهر..قاممنهماحدالروللم،لغت!مكلمهم

الاعلفيلليستاللفاظنجبهاتدخلللمللغةالدنياهذهفيواين-(11)"للغةاهادتهايدلكلي

هذا،دونيحولواانوالمتشددينالمتحرجينوسعفيولليس؟معد!هام!لاستخداممحصكليثدءيسىعارضسةهاننلاحظ-وهكذا

اللعريبةالللغةيمنعوااناستطعواًلهمافنهمناسعصركلفيوج!وؤدالدفاعحدانىبتسساهل"انتهتقدالحوارفيالعامية

جديدلكلاللغاظاابنا؟هايستحثوان،الاخرىالللغاتمنتممصتمدانزثقفضبهقصيردالمحادثأتكانتمتىالعاميةاستخدامعن

التجددنيارينحدو-هكذااللحالوسيظل.عهدبهلاسلادـ،1يكنللمالعكحراتنجدانناكما.لهضابطايجادلايمكنامروهو

الذيالتياريدمقانلالمنع.كاللصخوروالمتحرجونالمتشددونويقفوعيىتيموومحمدمنقلبالنسبةاكطبيقعندحدثقد

.(14)"تعويقهعنحتىعاجزةوهيبهاعاد!عغيرحورلحايدورالفصحىانتزمقدثيمورفمحمد،عبيدوعيسىتيمور

ب!اننجد،ال-لهذاالىالماز،يخااطمأنوبينماعبيدعيسىعندالقصصبىالحواربينماقصصهاحوارفي

محموركالاستاذبها.ازت!ىمابغيرالادبيةحي!اتهبدأالادباءفيالكتابلااضطرابمدىءلىررلوهذا.بالعاميةكله

ارتبطكماالادبربتمبابهبالعاميةالروارفا.رتبط،تيمور.والتطبيقالن!يةبينالحوارلغةمسألةفيقتانودللث

تيمورالاستاذمرالمرحلتينوبين.بكهولتهالفصيحالحوار،ثالثاتحياءبواكيرعنبذلكيعبرعبيدوعشى

يكتبرايناهعندمانفسهماعنلباكثمفتصرأعبغترةبعضالكلماتالستخداميبيحلكنهاسلسماالفصحىلسشخدم

بالفصحى.ومرهبانعامية!رةمرتينمرحياته،فسهالسياقفيبل-الحوارفيالعا.يةالتعبيراتأو

ذكلات"ثنابهفياعلنقدتيمورمحمودالا-تأذانمنوبالرغمالالجاههذلرائدوكالت.ذلكضرورءرأىمتى-احيانا

نجليانعليناسصوماستاراواللفصحىاللعاميةبينان"اللعرببةاللغةغاملننرهاالتي"زينب"روايتهفيهببكلحسينهو

هذ.اللعاميةوبيئبينهاتقوماناللفصعحىنجرمنولليس،غمتاوتهفبىالعاميةللغةاستخدامهجانبالىفهو-1491

فيالنظريالر(لىهذادنايطبقللمانهالا،(ا5ً)"حشة1،9اللعزدلمةعلميةوتفبيراتالفاظايستخدمنرلء،القصصيحوارء

واخرىباللعاميةمرةمسرحياتهانكتابةبل،الادبيةاعمالهمنعملجلابية،،وابور،لمضة:الكلملتفمن،لمنمهالسياقفي

اًللعزدة.لبنهنكيداكانت،باللفصسمنانتعبيراتومنالخ.ة.دواربمعنىدوخأ،فهـايظ

عودة"الااولىرواراتهارحوفانا!حكيمتوفببقامااهـاب!اعد،عاقةأيعشغلةاوراهشيئاورا?وجد

الاخرىروايتهحواربينما،بالعاميةمكتوب"الروح-ياحذنسيهمأيبالهعنتاهو-انهكتهلايالايامدقتهاله

معظمانمنبالرغمبالفصحىمكتوبكالرباهـالمقدسبعضااخذت-الحيطةلتخذايبالهالانسعلن

الطبقلتقطاعالىتنتميالروايتينكلتافيالشخحنيات.آلخ...وخرجت-
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امكنلماتقراكماتكتبابعاميةكانتفلونفسهاالعاهجة!نهاالفصمحىفالقمسر"حياتهاما،المدينةفيالمتعلمة

:مندورالدكتوريقول،ال!لولهذهمثلالىالوصولبالسرحالحكيمتوفيقمايسمجهالىجملتهافيتنتمبى

الحكيمتوفيقدنصالممثليناداءطريقة(فيالنظرامعنتعندما"مايسميهالىجملتهاف!تنتميضها5أنعماجميةالطكما،اقيهني

باللغةادوهاقدالممثلينانتبيننفسهـ،النصوفي"الصفقة"في.المجتمعبمسرح

فهذه،اللفصحىاملاءيدزمالاملاءكاناذاانهعنفضلا...اللعاميةمسرحيتهفيوسطحلالىللوصولطبمحاولةقامث!

فيطريقةعلىالانحتىتسننقرلىمالتياللعاميةكقابةعندعامةظاهرةأ!حبنطق،حوأرها1ءةقريمكنبحيث"الصففة"

تنطسقذللكومع،بالقافتكتبمثلا"قال"فهـلمة،اللكتابياًملائهابحسب!رأهاانلمجشطمعالقارىءانبل،اللعامىوبللنطق

فسهماوهذا،جيمااوهمزةعاميالنصاللقاركهاء.بأىاحساسعنديقلباوجيمالىآلقانطفيقلبقراءتينالريفيالنط!

.!21)"يفعلهاناللقاركهويستطيعالممثلون0(16)ه!زةالىالقاف

هذهمثلفياللنتينبينالتوفجقانهذامعنىكذلكحاولواالذينألادباءمنم!و!ونجيب

منالالستفادةنتيجة،فق!الورق!لىقيانمماالمحعاولاتالثالثللاتجاءقطورايعتعروهو،وس!حلالىالوصول

ولللعاميةالفصحبىمنكلكتابةطريقةفي،الملجو!النقصالفاظاشخصيمانهانطقفقد،المازنييدعلىوضحالذي

قائمه.المشكلةظلتفقدالنطقعنداماالكلماتتأخيرحيثمن-وتركيبهادلالتهالكنذصحى

هنكلكتابةطريقةفيالوحودالنقصلهذاونتيجة:الحديثهذانقرأفعندما،العاميةالى-اقرب-ا(وتقديمهأ

!.اضطرارااكثرالمثتمراءاننحدوالعاميةالفصحى(.17لبهاوطارمخهافأكلرجلغواها،وحيلألكهربت

ذلك،باللضحىوامابالعاميةاماينظمواانالىالنثركتاب.سليمهعربيةالقأ!فيمصاغعليميتعبيرامامأننانجد

معرباالقارىءيقرأهانيمكنالمنظومغيرالفصيعالكلاملانكماالفصيحالحواوانصارمنلشى!حفو!ف!نجيم!ه

آلشعو،حاللةفي،تحقيقهيمكنملاوهو،معربغيراوفصيعحوارذوادقبتعبيرهوبل،عنهلقالكمااويقول

حزءا-النطقطريقةاخروبمعنى-،الاعرابيكونحيثتركيبناحيتيمنعامىوالاعرابااتفردات،ناحيتيمن

اننثركتابفانلذلكونتيجةاللشعر.موسيقىفياساسيامجردلشمت":اللغةانذلك.المفرداتودلالاتالحملة

وسإئلالعربيةكتابتناقيللموجودالنقصهذأعوضواقدالكلماتنظامانبلالفاظها،ن!بالمعاجميردماولامفرداتها

عيادشكرىالدكتوريقول،اخرىلايصحمعيننظاملغةوبخل،شروطهاءنالعهـاسيشرط

*..(18)"بهالاخلال

اللحديثالعصرفياللكتابةاسلوبعلىجرىتطوراهمولعل"حر!اتلاقسمالتىالعربيةامتإبةانويبدو

فيالكنابقلوحينيبدوقيماتلقائيافتالتيالتركيببساطةهو!زهصلبفيالئالق!حركاتولاكلملتهااخرفياالاعراب

التقديممنوخلتاللجملققصرت،الهـلات(واخري!ضبطوا*قرائهمفيقوتومححفو!م!باعثلىلكتال!ااتاحقد،.الكلمات

شيرالتيانربمعلاماتواستعملت،بينهاالربطوسهلواللظخيرا!اظهحواركتابةفبىينجحوأالط"الصفقة"فياللحكي!

المحققومن.المعنىوضوحعلىدتساعداللكلامبينالطبيعيةالوقفاتاللىالعاميةالىتنتميانويمكنكتابتهافيالفصحىالىتنتمي

جلأسبيفوتهانلابدمعربغيرالادبيالنثريقرأاللذياللقارجم!ءافي:حينفشحننالقهاعند

يفيلض؟؟!طارد!اىنةنإهئهئيزمنومولآعتتاذ!رللكنحفمدكبيردزملاءيقرأوهوال!يفكونممنعاممرنصفلرجلنستمع"

حوارءفيصو!نجيبيطقةمماقريبالمسرحييقرااتفىى،دينيةشعميةقصةلهميقرأاواليوميةاللصحيفةله

مفرداقهاالفصحىمننأخذأنيرىفهو،القصصي(ا9ً)"اللعاميةاللغةفيويسمعهاينطقهاكماالكلمات

حيثمنوبلاغتهلاومنطقهااسلوبهاالعاميةومئواعرابهايراصاامماب!،لاءمنهاأستفاداليعيالميزةوهذء

المرنة.الح!ةخصائصهاوسإئروالتماخيراققديمهذاعنويعبر،نتلافاءانيج!بكتابتنمافيعيباءالبعضى
:يقولحينتيموومحمودالاستاذالرأى

عنتنفصلولاواقعناتعهـسجديعهلغةعندناكونوبذللك"ذةكيراالار!اظضبط!عذفينفرانعليناالواجبمنانه"

بلدبكلالخاصةوالظلالبلالوانتحفلمتطورةحيةللغة،الفصحىلانه،ارقراء!ءهافييخنلفالمضبوطلانجبرالاللفاظلان،عملياجديا

اللعربيةولقراءالعربيةاللشعوبلجميعمفهومةوللكنها،حدظعلىعربيءلمى،!حة!ساءة!قراللكياولانفهماثئامنماقيلعلينايصدو

لشعرمنمانجدء3اللقدفيللذللكمثالاصوللعل.مكانكلفي(لأ.2،الصحيحاللف!منفهمللكياولانقرأانوهو،باللكتابةالمقصورعكس

فصيحفهوذللكومع،عصرءفيالمصريةالدارجة!وحمنزهيرالبهاء

.(23)"الادابقواعدعدىجارالحكيمتوفيقمحا.ولاتامثلمحاولاتأووجود

الحوارمناللونهذااستخدامهعلىوسششهدكتابةطريقةالىاخرىناحيةمنيرجعمحفو!ونجيب

."فوضىوالدنيا.""جحاءسمار"مسرحيةمنتهبنماذج

طبققدباكثحرالاستاذاننعتقدفانناذلكومع

.معظبمدساملاتبفيم!بنامنهالتحفظهيآمىمنحتىكثيرم!اج!ايمهالقيومبهكعية

ابداهاالتيالملاحظةتلكذلك.صثال،النقادبعضالرأيا-
قط!"مسرحيةفيالحوارللغةعلىدوارء!ؤادا!أشدكبواًببوركسودناثعيومعبدمكتبهزورو

:يقولفهوباكثيرمسرجيكاخر"وفيرانمجلةوكذلك،العربيةالمطبوت.احدث

جوهررء،مثكلةقمثلالمسرحيةهذءفيالحوارلغةاىوالحق"الادابدارو!شورات.وقيةالبيراالاداب

كانتولوحتىاللذصحسباللغةمسرحيلالهكلثنابةعلىيصرفباكعو

-63الصفحةعلىاًلننتمةس
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لكىحموعتهمىاكناكنوبهغلمصهتنمكرىألىع!سعم!ااصبحلأعب!م!فم55م!ه!!هممم!ه!صأ!مي

لطر!حي،العصيرء

ضرورةدغيرالعاميةوالتراكيبالالفافاستخدامفي.ا!ارلغة

علىنذكر،للتصيرفشيةكأداةاستخدأمهفيلححت....ة.... -6الثصمحهعلىالمسمورسه-

!!ر!ي حي
الدكتورجمثليناقدعنهقالالذي"جديدميلاد"القصصية

انه:عوضلويسحعالةفيالنفسثائرزوجانجدانالنتيجةوتكوت"اجتماعيةفكاهية"

فييخرردولاعربيةسلامةرغماسلامللغةا-خدامفييخزددلا".جمليالعشرالحسطبهذااحالسبهاصرت"يقولاللهيستيريةمنقريبة

والعربيمنها(لعاميوالاللفاظوالتعابيراتراكيببمالوفاللفصحىتطعيمقاشسط!خبةفىلىةحالةميوهونرجتهيخاطبار"والقطيرالنفير

!يقولىضييحيىيفعلماغرارعليلغتهانلأقةفيذللكيؤثرانلونبابيالتحديتهفيويسصتشهه"المثليقولكماوانسلتبدافهارقني"

عنوحدثك"المنطقةتوسئامكنكيف"و".بةكلههناانالمصينة"رمزكيعديقهعنهيقولانذللكتيريرفييكفيدلا،الحكمشعرعيوتمن

فيالدولابدنكثيالكبيروالمطم!المريلةوالمثواراللعرف!حالىاففعالهملحظاتفييتحدثونلاالاحياءفألناس،*دببكنبمغرآانه
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