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*!...؟...صىبئلئاابقييىصف!

خاذالالىرقولكماالطبمي!عةز!للشووواو61)راكثيوءنله-درثفيمصرووفي(تأت-بهـ،ؤالاررو-ر-ا

.(01)العفاد:41بقوبالفحممحىالصوأرانصار

فينخلردوجهةح!مصه!قطهاهـ!نةأ!راورصرحوقد

قال:حينا!رقيالتنهالوانمنفلمرعوضنكشهااكى!مطا!قي-كأواتط؟!-(زاجي"وازرو!4تاءس!"انيفيما؟6"

..،الأنقغ!نرطه،،قية3!وذللكفيبهمانسمعينواءر.والسلوكية
الأسمهذايستحقولاادبايركورلاالنةوسفيما.فاديرقيان))6"

اللقاريءقبفيملأاللهنينشئهالذيادحطلمنرءسءاكلظزاذاالاب-ءمك*وبةانهامععاببةسنص!ص-،تنهأررزانناذللكعلىوالدلليل

.ة.)1("(جذبية

فلعسى،اللفلاسفةيقولكمايسترزآلاالجمالىوهدا.ومض،عاللذةوعقله).غ!يرىو-4.لىخغورحمرأمقا-يحقي-يرحىجىيقول3ما

بالللفظيتصلجمالهنا!وديس5و-دبالم!ىير.في!علجمالهناك.)؟أوالعاميةانفحىبينإفارقسيفيماالترجمةعندانه.

تنم!اببيتعهلىفيمنهذلمولمعيقى3!شعيعىفيلم3آللعيللثماللنللجمكدهحدد!فظهوولمأمنأاروالحىمهاجكلقىان.-رىكأقءز!!ءيرسىالدكضوراما

.........س!:--قىس311المدكألس!ةا-صحابصندءودالاليسالعامي

انلةانها؟قصاصوناإ،كلهاار*كبماالامة5هدوما...المنادبرون.(13الدارسكلنضكليرحدطالتحطيم

احاديثوت!تعرقبعضهم!لى!،اف".لم"-"عرقال"ي"حاءفيأ-صصواراانيرونالرو:اصباراوالحىيجبفىونفمن

لغةتكونانالااللعأمي!اللغة.نصلو"،الاخربعضهمت!أ!نتثاصعض--"وأ،لح!-خضاء5الغ،المءكنورنىنوالا،فقي،وظ!ة

..)11("الدهراخردللكتلمغاراهاوء!،اد.ية"،ؤ-المفممفأ!!ض-ففيوشإصمض"أبجأفى،هـالى.أ؟)

وثلاثينانهاالسوروالثالحرلهضمحال!فىد)ىلحين،حثاماازبال!تدخقدوتي،وتعارفالإراءتبادل-ولمن

...اك!خحميى-صةأبعادمنرءدازكسهالوقففيبهعطاب4فاز

الخاعيرداءهايلبساريفوتهفلااءهـث-لىاداراللىيدهب))فلإأروريالق!ا،ورقؤيأءاأ!فيوالمعرفهق.للقصتية

ينبذانينسىولا،اللدودهذهفيلب"صهءلىا!قوماعدطلأحه)ث!ز!رفا.ز!--اطريرقعنبلأإوصفطرجمطءنالشخحسية

باكرلهكلضاكلكانهن،وفمالهللهكإوولبسى!لتمث!ملللم!عهدلااتهبلبىربإفيوثهرلانرىصاحىهاشسية"مصهـءنالشكبؤ،تأتء-را!زرهبيزوا"حة

اللفنمعرضعلىا!رـضة.نح!حعثواتء-،هـادووقىالرفي"1)ئرلزكأأ)مسه-وعهـنبيئضهااواخلا!هاىاىنتعوفانفنستطيع

........-..هـ.ز--ت-شدم!اأخياوألا-كاجاتالالفا!

وج-سهطلاوقدألىمرحعاىا!لك!بر:وؤ"ادابل؟واوو.ل-!هـا!جه--،ليإهجةجةخصالشانطقنالحنوأذا

الللهخلقهكمابوجههدنايئراء!ولالكحلباجةونهو!بغبااساصجمق،كه-إ.خةالانابسعادهامنبعدءا!زكضيبذلكفاننما

".ألاتروالوءرؤطالقهـوة!هىاهفىو"!أ:الاهوانييرالصزعبدالدكتوريمول

ؤجقولال!قادألاستاذويمضيآف!فى!فيوإئممعنىءنلللترجمةوأسطة(واداةابداتكنللم)ا

وفيالةنونجميعفيعنهغنىلارفى"ؤأك"اظ)فالحق)!كماؤجممايصباوبرصساغوانيةش!لالهبركمسمستقل!طم!

المشاهدنفسفيعاللبابالاترلا!أءبدولا.شمث!بل1811ء!فدوونروتفثييرأ!-"اسىقيالمغاانما.مختلفةقواللبفيالمئمسهرالمعدنيصب

اللفشجوفيوتعمرءالدارحةاللحجاةتهسببهةخ،ء"ز،بثقى))"ز!لمواؤ--فكلم!هـدوابرجاءاصفمصأفيكاعلحوولمااشارةوهي،ودوق

المناظهـوالعورو"ااوسيقىافما.وأذمكهبرالبلاغةوريئةوالج!الانجملعة!،ةمنبربنرالاجزءوالللغة،ألمتعاقبةالاجيالتقفهااللحبباة

ثتسالتيواللحركاتوالمبآسماكماراتلأوماوالالوانالمسماجيقوما.)5("والافراد

وتحضيرالفنينلتهيؤولصائلالااللفنيةوالمعارضا"ل!عبفيوهناكهه،:بانا!ولالىح!يدارإوؤاريدالاس!نماذ!يذهببل

اللطريقفياواللب!بتفيعليهاكانارنينجبرش!وزبربئلاللحفاةاذ!ناونصورافكأدنا"فبنصوعالذياللقاشبالاهوماالاسلوب"

تشع!روانعنهغنىلاالذيالى"هصؤذلكفي.شى؟هـكاناللغةصقفمننت!صءساوإهء،ي.والنفمىألاحساساملاءمنف!و،ورشاعرنافيه

فليس..الابتدالفيهويحرمالرعايةلهتجبمكانفيانهالمشاهدبغدمنلللمتنعاءراداءاء.دقاكاميمةاالاسالليبكلنكثيرااناةولآن

الليهيحتغحالذيالللغةر!يؤتفقدهأاطاللففةللحا!قىاللكسبمنأ!كقيدز!نمللاأسيسىالاصوز!،بعأ)?ورؤوضوح.إلقديمةالألسفلليب

المعباالىيدهبء-ن5تذكركسوةالىحاجتهمناثندالمشاهدالمنقولةالأساليبؤءودمننتجرداناس!ضط!،ولو.تقليديباسب

صصنمنوليس،اللطريقوغيراللبي!تغيرمطنالىداووانهجريرنشةخطوةالعام!بةمنتقضرببحينثاللفصحىىتطويزعلينآلسهل

ذللك،يخاسبالذيطلائهابغيراررمرحعلىالللغهثنانالتخريجهاالم-5بر!ا!فهسحىء،ءىبفرردلكيعودانبغيراللسوياللطريقفي

.(12)المقام)6(30"وفئمباباقوة

:فيقولإ"رأر"عضيرعابأ"اهـ.لأبتنرح3ذلك0ؤ-نالادبانيررونال!صص=!ازء-ارو)كن-2

ورمرحيةعوض).تغرقهاللذياللزمنانقطاصد،بئام"لىلب-ءواو(لااالمازأيركأولكمازقلمجردولب!

في!يكم،للحوادثهايقهءعانبره*نلا-رحالم!ص-*جةطىهـدولى!ءالءوزوفراؤ!رس!جى)"كم!اعلاتهءلىالناس)كلامتسمجبلا

فيالذيناكعخوصوسائرهذاعطجلاأناءديقلوللم،اًدواقعاحمدوالاستاذ(8)!جنطهالدكخورتصبيرحدعلى



مهارعمبا-الر-ابهت4مقالفيالصقاداجانىككللماانطقهمؤكيف،ايطاليةمدينةومنالبئدقيةاهلمنكانواالمسرحية

يمنع:لاانه-يحالف!لحوارللانت!ارحجحمنلساقه!نشاء-ونحش!منااحدبباليرطرللمبل،الانجاصريةباللغةشكسبير

فت.لمبنالمجانةموردزردلانهاقيتاالمسرحءبلمىكأورلمع،ءالامحة))بةاليمرروة9041ونإءرهـ؟لا!كازهـل:ير-صألاناللعرريمسرحناعلى

.2()0"ياتالروابمضىكلنهامواضعد!وتظرسقالذءدي.(ا)س،ة.!خ("دشخالىرورليءفئقي،!ل!*رئيالمهاللؤلاحليفاقكيؤ!ادن:يقالؤلمماذا

الف!--،هيةاكءث-)ب،تعظبةابزذا"صثاه-وكذكذد-تاىا،!أميارالرورجيزونمنورد-3

لاحياة.توغرافيةفهصورةليسمتازهامنليالرغ!مبااور،رو!ةيى-ىأرف،ؤ!واذللحبتسجبيلأالآدببكنلموانار!

أ!اهـباأراءوا-زرز!ددهءاى-اباحالصكادانبرلنضحف--"!خاككازتاذاؤ!شي!.نجالحجاذالهملةمقطوع

.يقولؤ:جدهواد-حنماالم--رح.بمرو!"-طبالمعنىلاواقعتسج!ليسالادبكاناذافلنه،لثغةبها

واللوحةالمسرحعلى"باللعاميةاي"بهاالمنمثيلمنحرجلا"زاكزخ!قان!ذافحنى،الفحصحىان!الىيفهمهالذى

تعمولا"المكأمنمعتبقىلاإ+نيااًلاحوالب!ضءنتفرجث،اًللي!-ر،ءأباصاهـاصان!اماار-وفيالثتركتاذاالشضحمية

.....-)1؟("اًلاؤ،طرسازرأل!لملأماولفياليهلشاربمااك!نفاء،ءجبمنبفامر،

مص-!،جدبدارارا)ب-!!داانوالوا!ع(ع!؟ؤبسهء-هاانمنبدلاالشخصتياتنحمفانههذاومعنى

البحلاءى"وبر؟لبهان(!-255-16.)"لأكللم!*!ؤاب-س.القصحيالفندا"رةعنبالنشمخحبةرغريممما

هـ-4وصةاايضاليسى)كنه،للواقعتسجبلملأ،حقاالادب

للفظااو،معربغيركلامااول!للحناارر،بهذافيوجت!وان".الواقعلهذأتج!صمهوبل

هدايبعضالاعرأبلانذللكتركناانمااناؤ،علموا،ج،"4ءنكلكدولا.........

!2!("حدءجه!،ادا!هـبانكماهـجهاساليبالعاميهوبالهالىهدا

:ال-!للأءىدهؤىأحا-ظأأنفكدو!،نلقولكفا..يبرموازجالوالمواويل.ؤخيةغيرإ-باساالفحممحى

.........-بوالادب.ذلكءاىدل!لرامياحمدواغانيالتونسي

!بثورهلوافي،دلنحومخ،!ةجهدلأوكون،الللحرزتصسع"هـنرصدا!فقؤ"!ف-برر.طقحينالذيهوالناجح

"!والخددل!وضوكل،دبةلملإاحالقواال!حاصضاظ-لءىهـاخة(لأءلمم،لفعكمااخصبباراالالفاروهذهوزرءيبالفاظهأيختأر،ابعادهما

"قائلا:والتمي!نالديان"كت،لهفى،لحناامفصهصحأ.اكا-اهـ"فالت!".الىماص!ةاوالف!محىام5تتكازتسوالمفنيل

لا..-...راولوو،الحوارفيالعاميةواستعماليتعارصلاالفني

نإفاياك،اًلاءراب!دلأمنةفيدر-ا!ول!ظك-!عتوءش))ص-.-!نركتالذرقلم:صححهبيحمبىخاذكالاسقصاصادجد

تلحنبانغيرتهاانفانك،الفاظهاومخارجاعرابهامعالاتحكيها:قاثلاالعامية

تلكمنخرجت،ا!:لمد.-ئالموللديرن،مممش،ر!ء،،واخرجابهااعىفي1(.)("و/مروذوفىبعنابةتكتبانينبغيللغةايضاهيانها"

الفضولواحدبمعمىالل!نه*،لهضايعل))ءجميرلفضوعليكالحكايرةالسرحىجاتاحدىلفمرعنتذرجملفيكتبكما

!نبنادرةسمعتاذاوكذنك،"ويهاخصرلاالقثلأمفيزيادةوهو:يقول

فيهطتستعملانفايار،اللطغامماجال!تتوةمنوءاحة،العوامنوادرالفصحىفيالاجادةمناصعبتكونميةالطفيفالاجادة"

لعرد،مخوجاقيكمنللهاتجحلاو،!صنالةظالهاخلميرل!او،الاعراباشعرفاماللفاظهاختب،رواحسس.ادصوقيةمن4بلغتارتفعللكنه

ابىبدتالذيو"ظ،صورتهامن9،هـجوخ،بلم،ألارو.%عإؤ-ءددلكران.)15("!ءزرلةاو-وشيةعاميةفياتعثرانياقرأعوانا

)4؟(."للهالاحو!وا!خممابرإ!،ارء!طار!،مويدهـب،4:انهتيصورمحمودءنيقولكمما

سربانه"انارر!يو))ك!لمبهؤىال!ا-!روى!اهداؤكلرو-رحلعاورة1بااشةبالكنابةالمنادينمدرس!زعيم"

..-..........ادقاللصالى!عبيران5ولاعضقاداورعبادنتملكعلىفا3قاكانلانه
.ا)عر!ا!برعصوياالمطامهـممياربناسر!اً.يشيير"مم

كلامفياضرارويمأفا!!نه!،-حش،ؤأ!،رابءاجه!ادحمحاذيرنوا،ق*اهـ-"الم-صجبةىنتاذاوبركاصة،،زالاتهذامنهيتطلب

كلأمه:احضروكان.المذرووص"ال!إبخصاللعددكثيرلهاللحاهـكأفياسدوبهيدرسواانبهمجديرنهجهعلىاليوميسيرور

ثم-هـ!-،،اضالى+.ال!عصحفاذدبصكأتانهةورئ!صاف--بانطلاقة!بكراارضايحرثكأنانهمع-فسيدمشهم
..........01)16("كافوالتوالتعثراقلقذةاوبعد?ندمهوخفة

لى.بكلو!هـا!إىا)-:،ح!رروا!:اللق!القا!ر!بدالدكلهوريقولكذاك

ك!تالى"قوليمن:ملحوررقولعهوحكا!تيقوللىت!نكرولا"
..ء....ولي-ء-تة-ك!مخظاثتم!صتو-اخرىيغةيكلاللعامية.للغةان"

الاعرا!اىأ!ولواكا"لسعاكنتان"
اقل.ولل!"سبع؟عمع،ش،--امورفيالاالناسىيستحهـءهالااو"!الامةتنكدائماهي

سامعلار،ألاءراًل!!لامرف!داللحئانكيا،المواديرننوادريفسد

وتلكالل!ةوتلك،المضرجوذللكاللصورةزلمفىاء!!؟ف،الىكلامذللكإماتهـ-قيهباو!شلهطالعامبةاللغةواتها!نا.الماديةحاجاتهموقضاء

وبعضب?فهاضحفىانماالذي-الامرورذاءلىدخلمتؤاذا،العادةوللي-فوز!وسهممتحدثيهاللعقولىمراةالاغةلانالتخلفبإذالانةسنا

اللىوحولتهات!!ل!ا!وا!خحهالاعرا!حروف-ؤءاد!ةكلام.)17("للتعييرمنفصلمةاداةمجرد

...."......ددنبمص!دورللدتحورالنثريالمم!-رحكتابوفي

المعنىالقلبوالنجابةالمروءةوا!لى،الفصحاءالاعراباللفاظصورةؤجقصوللزبكلازطونالذبائحمسرحسجةعنلتحدث

.)25("صورتهوفهـلت،نظمهانقلابمع..:بهماآن

ىبةهـ(672-312)!ةبناأجازكألك-5أىترزدامهءنب!ؤف،الرراميةللحركةباغمبامركزادفيقاحوارا"

ورمدمت-4.ؤيقال--ث11الاكأ،رءجون))كتابهةي/اأخ!؟تاشضسيه،تواالمورانبل.اللبيانيصويرالةفيالللغةامكانياتللكافة

عليكيذووبنؤإرالنوادرمنحدرتفيبكءراناللحنو؟ذللك))اننحسبكنامانحوءلمىالحوارمواضعبعضفيو.حوالدلتتسلسل

الحديثبعضسابررماالاءدابلان،ت!لعمدهانمنكواردناتعمدناءانا.)18("تستطبكهالعاميةاللغة

".حلاوتهااللنادرةحسنهوشاطر:لىف--ولعا

و،ئلا:ءا-ولليروا*تولي)حنهازادرذرذكرثبماللقصيحى-كأفاللغة.للموضوعالللغةملاءمةهوالعامالمقياس"

حقوقهاا،هئروار،لاعرابوؤيتاي-فاظالالءذهانترىالا")91(.يا"ءبىاكوولفيصلا!قىاقلانهاشكفلافيالتراجيدياصلحتاذا
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مجردلاالادبمنفطعةالىوحده41معروفاقديمةااللكيمياءكسريكافيمءاناحواللهااحسنوكانسامعهاولاستبشعهاحلاوتهالذ!بت

وجالزورنة.يش!وبرناردالل!ديثالعصرفياللحواراساتذةان.تقرير.)26("الفاظهاثقلمعناهاللطف

اللدارجالكلاممطلقايع!س!لاحاصعا(النانبعونمنالمملوللنامن4ولبموىمرشهست!امؤيالمتو))ؤدامهبنجهلأواجازبعدهطومن

لم......كل--نعددتجمفالس!باللمف!*ثء!بهماالستخدام"337ى

حيمالىانهلحول!يربللغهالالعاقيةبرادخس!ىالفصحىااللكةءال2:بينهامنالحالات

مرحيةكتاقيحآلةفيالدارجائكلامانماهـمناسمتعمالاللفوادرحكا/ةوهو،غيرءفيهيستعملانيجورلاموضع"

النا!!من*ف!عهمااسبلكنها،ار!صرهالحياةء.!لمىالانسانحكا!،منىفاله،والسفهاءالسخفاءواللفاظوالمضاحك

7ويملأن،الفنيالاختياراساسءلىاغتهانهابل،نطىامس"عمدهـتدورردت،بهااريدما"منىءتخرجتقالوءماغير

ات-سجقسىالىرجوواارذ!كمشا!اىهـاغايةوباغتموقعهاوقعتقائلهالفظوعلىسمعهاكماحكاهاواذا.

.جابريالاجالناقدبهماررتصهدبنالزرا!ا!)27(0"دفظهاسخافةمنيمبعلحايههاجمنوللم،بهااريد

الف!جةخصائمهكلتكمنلاالدراميالحوار.و!كنالمكتوباللحنيجزلمقدأمهولكن

--،.أليةادائهبقةطرفيبل،دحمبا!اشهروةطرفي.وللي!ى،اصلاحهفيتجولوالروايةفيهيمترراللطرفلان"

:"الاخة"كتار"فييسغندر.رقوكج)8؟(."فكرةولارويةءيهرعلىاضءءرياللذيالملمفوظاللكلامكخل

وبصءمنومئاتمئاتالنطقعئدتحتملالواحدة!سملة"اهـتيا!وبالحوارمنتس!".واجهلوولعإ4

..والاذاعةوالسينماالسمرحفيالحالهوكمانطقهلعاد

ا!زيالمراميوالفئانخفاء4العاطفالواناشدتقابل(لضبالاخلافو!!وابزدكماور!وبااللحنلاحبز..آلخ

ب!االللائقجملالتعبيرللكليجدارعلهالمسرحفيبررورء.بقومالعاميىصةمنبدلااذنالف!حىاستخدامفليس

مواهبه.علىدلاحطماوذللكءاوضج،تضاسبهاالتياللحقةوالنغمةجمالهيعطيهالذيهوولا،الحوارفنيةعلىالدلسلهو

تحدي!ت!لفمعر!ةخاكقماتمنالحملللتعبيرتعدفىقمهاصحي!فةةيقرب!فثينعسهاللجملبنطقهفصيحاالحواريكونفقد،الواؤعنقلتهمةمنيبرئهاو

..ووا!ااحف-رىشزوطهنالكازصما،ذلكمنشيءيتحققولا
يبف-ىبل،مكللاتهاكلأستخراجمعناهليساللنحويةعرالفنب-ةانصناعةبهاوتتحققال!فضبالتهيؤبهالتحقق

الحوارمنهالتكونالتي"الحملدلكنمتقدبت!حدقيمحهاعننفعا،رلتعبعدوالتتوبعوالصاوينوراءهاالتيوالفكرةكالحركةتلحوا،

..:.قا!لوبعضروتقديموالتشويقالمتحدثبنلشخحسياتطبقا

ب،دعبإرةالانفعابكأالعبارةفيهاتخستدطحالاتهنادانغير"التيالعباراتوأستبعادألاخزالب!ضوتأخيرالاحاديث.

الىش!ساق"جردبهـامدتصقةتبقىانمنبدلاتغيرهاانحدالىالئحوية"!-ققشروهـ"دوهذهالت!راروءدمالانتباهزشتت

بر،خضيبار،بهصورتيناللعهـوم4وجعلى،نف،اعنت!راللغةؤ!الانفعاللي!ةوات--وزستاذالا.ج!ول،يرقالطر.بم!هعه3.ار-وةب

اللغةمعينيانيعني،اللجملةفيللهايخصصاللذيوبالكانالكلمسات:ال"فح

.)32(والتنظب!المؤدات!هاالاساسيينالانفعالليةحولاموريدورؤث،!لاارطربقاوالمنزلفياللعاديز،للحديت))

المنطقيةوالللغةالانفعاليةا(لمغةيبنالاساسي-قاللفرئحصرلهـ"االماروفةالمتفرقةباو*فاصبلراخر،"نظمغيراسلوبوفي،تاؤ!ة

لالمكتوبةالللغةنقارنتلدماجله(،:-قاللفرقوهذا.المجملةشوينفيلايرمحالحوار!ذاوقنل.الاسءلىزرتكزولا،رابطيربطهالاالتي

اللكلماتفيهف!لكاللذيالمنطقيا!؟هـتيبلانذلك..ارو،ةابال!شة.اطلاف،ارر"هـحعلىيظ،ران

..501001001ء.0010.0-ومقصدهابئائ،1فياقرباحاديثاللحياةفياللناسمنذسممعوؤ!
واندليلان،لمتكلمهلجملهمىدلما.بم!صملمكة.وبهالجملهمي

.!33("نراهـنالمارهاحدمعاللجائلالبائعحديثدلكفمن.الفنياللحوارابى

قبلايازفعامنطقلكنه،ايضامشطقهلهترزجبأز"النغس.لعلماللدارسيناحدكنبهلوكماحواراًيحاورفأنه.بضاتلى4

الموضوعيةللظواعدوفقالافكارالاترصفيه،نتيءكلمى.الاءراًءأسالليبتحملعمباوات41وانتقى.مجهودا!يىبذلقدلانهذللك

التيالذاتيةللاهميةوفقابلالمتصلالتفكيريفرضهاالتي-.اللشراءالىفتدفعه،يقالكلعابرعلىلتؤثرواللتشويق

سامعه.الىبها؟وحىانيريدالتياوالمت!لمءإجهالضاعهارضحدثاتنانياىهواللبائعوحديثالعادياللحديتبينواللؤقي

ابعادمنكبعدالقهجاتاختلافيستخدموكمما-06.فهو،الليهالوصولعلىتساعدجمولهاكلمةوكل،عرصالىةاعم!ا

مم!رد،مكانيةفةكهساالضطشذمر!اىرا!يعربلكلماتهوهو،قصدءبهاثققوضوحفيويبرزهاعباراتهينتقي

القاص-رةاوصكندريةالالىمنللنققنيمثلاالصعيدلهجةذكرقجبالتيتلكسوىيترللثولادخيلةاورائ!ةكلمةكلفيحد!.

نجدغانملفتحيالحلقصةءففي.حرحااواسيوطالىالاحاديتلااللحديثهذايشبهالمسرحيواللحوار.اًلمستمعانت!باء

)عيركب.القاهرةمحطةالىيذهبانقصنةبطلالمحققانرل!الهويسعت!هـفغايةيقصدلائهذللك،تافهةاموراتتناولار"لمياللعادية

صعيكهبينجرثافيسمع،الصعيدالىا!أفرانزطارمافهو.واتثويقالان!باهوجذباللعواطفعلىالنائيروينوخى

نرن!سيةتنحدثالثنراءوكازت،اسمرورا!نراءيسعىمثددحوارانههوواحدفارقمعاللحياةفياللناسيقوله
.....)92("غايةالى،

البطلى:يقول،الصعيديةباللهجةنطقتهوفجأة،عدبهإستنتهدباكثيراحممدعليالاسشاذانالغريبومن-

اكلات،من"اللقافاتطردلتالتياللجيمحروفوصدمتني"ومي-"للحوارواقعية"عنعقدهالهمحاةمرةفي7

كلةمنردلاالشقراءتممصتعماهااني"اللخدجات"كلةوصدمتني"هير!ونبرأي-الفحسحىباللفةالحوارعنالدفاعلسب!ل

اقاصياللىالصعبديةاللهجهبهـذهمحمولاانتقلكئت..."الملابسى":قونهعنهاقتبسأذالسر-جةفنفيكتابه"اولد

أ)34"اللقاولرةمحظةمنبمديتحركللمواللقطاراللصعيدبينيجمعاللهـلاممنطرازايخلقانالمسرحيالكاتبمهمةان"

علىللدلالةايضماتستخدأمنفسهاالفصحىواللغةاللحياةعنمسرحيةكتبفاذا.الواقعوممشابهةالواعيةالدلالة

فيحوارأمهاالستتعشدالزمنيةالمسافة،اخرىمسافاتبسرمحولة،الدارجاللكلامكلنانماطاشكلاقسيستعملالسوية
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أحبذقنا..اللفنياللجوهونعم..اليوميةدقنهاغيردغةاستخدامومزيةروايةحوارفيالفكريةالسافةأو،تاريخيةرواية

اقدرلانهادلى،اللفصحىمنمبروالونأد3ءصويرطىاقدرلانهالاا!كاءيةفبالمعاصرللاجتماعيقعناألىوعنالبعدأو،فامسفيةأو

لشإفاللجواجيإناضروريةلا؟هابل،الفمححىمن!عبيووالىألتصويرعلى.يةاسطوريةوارحوار

بص!هذهقريلااللفنياللجوتشوشهذهةالامر،*قصتضاوفي..الفنيضد.الستعمالتقالالتك!الحجةاننرىوهكذا-7

اللغةالامرركيةاًيقصةهذءفياستخدم!ودو..المصريرةاللعاءيةاللل!فيمكانالىمنمكانلهـجاقطاختلافوهيالحوارفيالعامية

اللذوفىهايقتضبللغةبايالاتطلاق9زكيالىشجوزمعكأالمبسطالفصحىالحبةهذه،بيئةالىبيئةومنبلزمانالىزمانومن

)37(."الاءروالامرلميميبجوهـ،اشهـاتزواظاانق!صةدمدتواحقاميصرماالعاميةيجيزونمنفيهايجدالتيهينفسمها

حسنمحمودالاستاذعن"عبرفقدإلمعارضإرأياأماعولملاحدهونفسهالاختلافهذالان.فنيااستخدامها

قالاحيثزفسهماالخرجمةلهذه4!قدمتفي،الادبيالعملفيوالازمنةوالامكنةالشخصياتتجسيم

اللدارجة*لدغةلى2"اًلمسرصهذءيركأورلملانالاديبرجم211راى"فريتولاماوهو،متميزاوأض!حمامنهاكليصبحبحيث

سسجزءانقرؤدوكان،رأي"علىمواف!قيت"فيوترددت،!وفي،والنتخصياتوالمكمانالزمانلديهمايستويالتيالفصحىفي

اللد!رجة،باللغةنفسمهالرزءوغلىا!بب!ةا!مربكأاللغةالىاسرحي!مسطحةاومجردةشخصياتخاقلخطراالكتابضيعرمما

فوموا!فىتمنالاصلفيبمااحتفطتقدارطمةا!ورةانقوجدتانكما،بينهانفرقنكادلابحيثأساليبهافيتتقاربأ)و

ذا!انوراـلمت.المعتحالىاوالصحيحةلاللاغةفيبهاة؟فاضدالاصمبىيدليانعلىكاتب!ناكثراغرىماكثيراالفصحىاراحى

يروائماللدغةو!و،الامريكيالم!ززطمبيعةمنوامإا"شج!ؤء،ورمنايسيجعلهاانمنبدلانتمخصياتهلسحانعلىوولسفتهرائهيا

ا!كو!رب؟تعرضفي!اً!لمةاك!برأواانل!أبلبقوللقد،لآارماءيكونبلهجاتهاتنطقيجعلهاحينولعله.نفسهماعنتعبر

.)38("المصويالمسرحفيوالمهازل/.المنحدرهذااىاينزلقلنانهالىاطمئنانااكثر

فيالكقدتناز!أننألاتاوالمدرتانفرا-1.عوائق"بعنوانلهمسالفيالركيمفيتيؤويقبىل

شىرهـلاكةضعوض"ص!ارء(ىتجووانمالي!ودبيةالائتنا."عندناالمسرحية

فالمدرلسة.تحققهبدونالادبيامملايكتمللاالرواراخرى!سالةفىنبالض/بمتبانالعصريشكسببرنااثرفاذا"

الدكتوريقولءما-ترىأكبرا!ضما!االموضصوعتولىاكيلةالمثحلفاذ؟؟العاميثربراكامالةصهـيجلنثرباايكتب:له.نعرض

دفالحوارهذاصثلفيا-جاةالغةاستخدامان-مندور4اللعهررالرواياقظنواللحدفيكأالتاريضببةواياتالرفيال!محىباختيار

القارىءفيالتأثيرعواملمنها!اعاملال!كاتساجققب؟نفه-حىي!؟!!ها؟ن3لم*نلامحليةو؟ببئةشعبقىاشخاصا.فهسورالتى

.أ!3(باإواقعالايهامعاملوهووكسبه.)35("التلويرنفيوالصدقا!..صويرفيالدةصةح!"،بعلىالا

"رأيسالىاضاف!!دمندورالدءصورنيكلوبذلكعالميةبنتصخصياتالقارىءبتأثريتعلقفيماأما-8

كتابه:في-اليضاا!ور!ةانومبالى-ابداهان-لصبقالذيبا!فيصر-كمار!ونارصاحوانأواجنبيةباخةمكتوبةانهامع

!صسذافهـفي.9،91ءامننتسهالذي"والفن)الادبفي"مى!شطقلابيئةمنتكونوقدالعربيةا)ىعضهـترجمته

ال!وروجديافيالعامىارلا-وأجازر"منوبىارت!-الكتابالاصر:انيرىا!دأويأنورالاستاذفان،الفصحىلمقابل

-(للفصحىليختصرصنلكلالفعفزورطة!يياانا!ئرميلى)اتيا!ار/نجبةللارف!والوجدانياللفكريتمثلنابحمليةيتعلق"

يخغط!لااوشمثيلهدادامفيا...الشخهبباتوالاحد+ثفوةلم،تجري

الروابءفيفصبةاكلز.:ركارإمكنلاا!4هـألةفيانه"اءديثة،االلعاميةوالقببمكأللفصحىالماديةاللظلالبرظرنالداخليوبمبنأفي

مدوانعئدئذقاللغهالانسياز.بئجقجم!"،1ثكأء-يةلكلىزقيرك،واذطل!"هاتعئرور!ةزءتةوهرحلةالارتباظدلالةمنعنهايترسبانيم*نوكلا

ا!نسانص-ة.للح!نفيقة9تلكاثسخص"-كأاتسلباكاانهاا!اءص!،عمنتشلطاكباوباناحيةمن-ألاؤلعلىذلمتلقىؤ،ننا،تلكاوكأاللا!!ذءالليها

ماهونمرصه،تهتقوللهء،انباعتبارالمؤللفتحالسبان،جوزولابل.)26("التمثيلبةتلكالاصالةمنبهاقبألم!نسبة-النوؤبما

./جععثانيمكنمماذوكلي*ونان)بمصاذ،الحياةفيباللفعليحث،الكلامهذافيالتاريخيةاللارضيةءاىينطبقوما

فيهسايضعهاا.ىاالإلساتواالخاصة2!ارظرولرضعخصيةتهيأتاذا.البيئيةاوالمكانيةالارضيةءاىينطبقط

نذكرانو!بوهنا،الللغقىواؤمهكأاقيورءأاض!اهـذافيو.!خل.ا(ؤللفدا!رف-ةارأزوتركحجةبينز،مترجموترددقدو

بلغ!لمتثدثاللروارةثءصتر(تروننضصي!كلب!رك.بقللماًصدااًنانهااساسعليالمثسخصياتبيئةعنالنظربغضالفصحى

-66ا!ةعالىا!مةسبلمعجنة،عربيةبلهجةالعربيالقارىءوءيفيترتب!لا

واالقارىءتذوقينتمتتاللهجاتهذهباحدىنطقهاان

*ء.!ححيمسىسر..حمى!ث-ةالىتنتميهيبينماحليالوناتهبهالانهاالمستهمع

.اًاً.المسافةالفصحىاللغةتمنحكماتماما،سئتناعناصحالها

لدا!"!!!ر!بالل!"النقليالسحصيال!سماوىلمحا!لهدا،أحسيه

بعدندركويجعلنا،المكانمةالمسافةهذهيمنحهاالفصحى

"!الاددر"وكنبوهكذا.التارلخيةالمسرحيةاوالقصةحوادفيحالةالزمنية

إاًفى!فى!..".المترحمة.ألفنيةالاعمالحالةفى.لصودةتنقل! ..المحاصهالاعمال0حاله!ىالعامىللحوالىالدميه.الميرهلمحار

فىالحكيمتوفيقالاستاذالرأىهذافيعبرومد

الئ!عةا!زائريةمنمكنعةماحدك!"لممرحيةإديباالاستاذبدرترجمةعلىتعليقه

..حيث،هارتوموسفمانكولجورخ"حاجةمنهاولخد
القامةعمرنهج37.فل

وللكن4...المسرحياتبعضفياللعاميةاستعمالمحبذيمنانى"

حر!ي..!ر"!ىمى.عمر!ير!ه.-ححيم.!ييص؟.ه...اللفئيجوهايفسداننياللعصريةالمحليةاًلمسرحيات..؟.مسرحياتأي
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ووقعواوتصعرائه*عبالنتاد؟ءلعامةالمهمةووفهبعغنمناوخاصة5هـههههـههههـهههصه

)43("وابتكارتعييرل3ء!ينبعم!(ا!وارلغة

وذحن:

.،فيذا.دو.....ردذا5-93الصفحةعلىالمنشعرتنمةس
انسالياةعنإخلقاز4يعدفيبياىعىنيء!اىنا1))1

انههـام"!غمالرعلىلمدالاثؤ،ذفىالنضكى!الادبيرلضارع!عبثاوجدنالماك!!ههه!!ي به.
تؤلراناستطاعتالشعكلكقداللجانبوضياعق"،،الللغورةالروءكأ

.4()("زكهابمجرد-،"مثلاب!ريبلغةوالل!حراوي،الص!يديبلعغةاللصص-ري"اللخاصقى

لم?-هـص-"-ن"زينبا)مثلروار،تفاتكذلكهذامثلالىاللكتابيل!وانمامف!ومفيرخليطاالمسرحبكأجاءتوالا"

"ألاريىففيز،ئبيوصياتا)و،1الروحةوءود".!ج!لالللغةرواقمبةالمقصودوانما.عرصيةوبطراقة،الليهيعمدوىالقصد"

،الحكبمفبق)ضوالمجتهحصسرحتمش-الجاتوفيهـسنوالعاط!بةواللعقايةالننيةالواةعيةفهي،الروايةلشخصياتملاءمتها

الرحمنلعبدكىوالار،(51إ-حباءياهـغماليووالمقاماتبمقصودةالللفظيةفديستاؤميةالوواما،الفلاسفةباق!لمراًمييشحدثفلا

للطيفةالمفتوحوالباب،غازملفتحي،والجبل،قاويالشرقنايكو!أنمنيخرجلاإهـيابيالابليفاللطاوالمسرصياللطرففي

على-التاررخئيدور!ااحدرلاإ-2ؤتجةاعمال!يا)زير،تؤوةالحوارتعطيبالتيالللف!قىاواقعيةاولليست.مناعة"فنوكل-

ل!كتبقدو،العرريادبنافيالهـوازيلكن-ألاقلكلقبل"الانسانيالوإةعيةمناللقوةووذهتآتيوانما،دلحياةمشاكلته

)غحسيحاارلحواهـشرءايهاطبقلوو،لعاميةبا!،أرحىو.4(.)"شيء

تاريخنامنفجأةوالخيتبالاءداماتلبهاءاىالحكملضم:لىرىمندورالدكتورفانألىوماما

.الادبينيالمعلممنظلالءناحياناالتعيبرعلىاللحيةاللعامببةالللغةقدرة"

هذهءلىتعلجقماالمى:اءبر!هـفالاستلذكتبووراللدقةبنفسعنهاالتعبيراللفهمحىتس!شطيعلاقدالتيوالاحاسشي

:فقالضياولالعامفيأثيرتءتماألتكيةكثيرا؟هـؤعالذيهواللحقيقةب!ذءالاحسعابىانا"ؤكدومن.والايجاز

يمكنلا!كاملعمل..الادبيالانهإجببنهومن...اد!نيالمل))وفيبل،تالمسرحنإانواعبعبىلمنابةفياللعاميةتفضيلالىالادباءمن

نانستطعلافنرن..منفصلمةكأحزاءعلمهاوالحكم..مقومانهتحزئلمةاللقصصمننررفيارشمعب!ةصءص!باتالمهببناللحوارو"الاجزاكنابة

-.)1،(.((السواءعلىوالقصيرةاللطويلة-

اللع!للان،حدهعلىمثهاكلانقومللكي،وقكرتهلوبهواىللةتهنفهول

العملنظلممونس،معاوتفاعرهااللعناصرهذءاندماجعنناتجاللفنيمشابهرأيعنالقطالقادرء:دالدكتوريعبركما

نا.حدهعلىتكوينه.عناصرمنعنصركلنرىانحاواخااذااللفني:فيقول

بحكملا..ؤجه.وجودهابحكمعناصرءتقاساندجبالفياكلملافل!واصادقادكيقانعصويرااقعالو.فصويرعلىال!ن!ابوحرص"

)46(."سحلاتنافيوجودهافيالتعمببرمناسلوباللقصةلش!خصبباتيكونحيناللعامياللحوارالى

قائلا:الحكيمو-قزوالاست،ذاءاندماسرعةفيواكفمصبكأالماديرلمةصورهماست!حضارعاىاللقارىءيعيناللحياة.

.لللمسرحية،اللفنياللجودالمؤللفاعييرانهوالمسرحللغةفيرايي"مبكرةاعم،لفي3الحوارذلكنماذجءئعث-راًن!!انونسننطبعوشر.

فيحرايكونانيجبواللغنانالفنيةوغريزتهالادبيللذوقهمتروكوه!ا)2((."عترالتاسعا!رنكتمابمنوفي!هديكضا!المثل

واخاهـاللفمحى.وادخبيراللت!صويرفياببهايحتاج/لتياللغةاخأصارابرا!اماا!لؤوليايىالنقديةالمدرلسةأما

اللعورة.اوالفكرةمونومض،المسرجةبموصوعاحببانامرهوناللعاميةاًواكصطهذا!متبر،داخ)منالادجمماا،وولوتدرسء

الاعنهاعبب!روألتابراًرها،5ءنلاوصوررواف!موه"وعاتفهناكالنظرعنيختلفلا،خارجهمنالادبيأعملاعلتوضامؤ

هنا"ثملحدوينهاملاخاك!مهحدلاهناكلاصعوح!لىهاكمااللعامصحىلمنالاس!نعمالم.الخ..تاريخيولنفسياوأجتماءباساسءلىاليه

د.و.....ولنحسب،اولاككلالفنيالعملاىانذظرانوالحمحيح

الاج!بيةاوالتاريخببةاواوصوعةاالعربيةارواياتاانمىلا!أقولسريعالواءالعمللهذافنيةمنحفقهمالدىطبقالغتهعلىلقدنا

جبالمحلةالممريرةوانالروايات،باللفص!ىكونانيجباللفكريةاوعلىالاخكيرفالحكم.لهجاتهااحدىامالفصحتىأكانت-

المحلةالمصريةالرواياتمننج!الاحيانبعضففي،باللعاميةت!مبمانلاأوفنهو!ل:الالسؤهذأعلىبالاجابرةالادجمطالعمل

الرواياتوفي.اللفصحىالىومررميهوازكارءتصويرهفييص،ج؟./
...لن

فالتحديرر.بالعاميةاللطريفةونوادرهمثلاؤكاهاتهابرازيتمماالممرقيفيا!ىتلتزمل!ادبيةاعمالاانالزمناثبتوقيد

ت!قييص!.التحديدلاق،دلغناننحددانيجبولا.اللخطفى!ؤمنا!ار!افيبقيتقدالشعبيةوالسيركالملاحم،السلوبها،

الغنياللذوقالىو.نفصيلاجملةمتروكةاذنالمثلة.اللحرية!ووافئالنزهـتافنيالادبيةالاعماإمعجنب.ألىجنبايلادجمه.

.)47!اصكلار"نامحموفضبماليحصشتاذاللفناكذلكهوعند.فنباالاصلح!ويقيالذي"لمحالاص"وأن،الفصحى.

..كانتاياالرديءانكما،المستخدمةأللغةعنالنظربفض

دا!هثيل"4رواا!-وهدةاول-ببالهيخطرالمسرحياللكاتبانا)فيالتطرفاحياناكانالرداءةمحسدروأن،اندثرقد-للغته

نالج!فحشم،طبقاتهتباينعلىالجمهـورسيخاطبوانه،المسرحعلىوراما،ا!ونحسابءلىلذاتهااللكةبفصاحةألاهتممام

اه!د،متنهمنعرفتمادلعهونوبدو،للغةمنأ!تبماالاذانيرطرقالل!تركط!ة!واضرىاحيانفىالرداءةمصدركانكمما

وحشة،تردءلا،اللقلوباعمإقاللىشيلهالفنيعملهيأخذصلاا،ؤبقتوقولحدءلى-بل.المضكلونءلىجنتركاكة
النظارةعلىفهمهايتعذركلماتروا،تهتخللتةان.عراًلةتعوقهو يكن:-لمالحكيم

ومنى.الانقطاعمأمونةغيرالممثلينبينوبيمهماللصلةكانت،الجملةةي

المسرحي.الادبمنالمرجوةاللفا/هـةوضاعتاللطأتيرذهباللصلةانقطعتالادبمنتقصبرأوقصور*مةالااحء،ناالتغبيالادبظهـور""

والل!و،اللذ!نيةلللم؟مةمجالاتالحقةيللهيالتمنئيلدورواناللغريبومن..."صحاءاللفجمودعاىاصت!جهـاجصوخةاو،الرسمي

حسنومن،مغزاهافي.نهديبيةرلمالةتحملهدامعكانتوان،البريء4وجداشعص!االادبللهـذااللرو؟ر!واإنناءإمذاصبمالت.نملتأذااانك

بأناللهوذللكورقة،أ(تعة"لمكصفاءسحيالمسا)كاتبيكدرالاالكياسة.نخلىفةد...ءيحاللصاللطر!فيا!سائرهواللغةلااللأرزجثمن"
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هيالازجالوتلك.هتراحبةشىوالثقافةالادبميادينفأمامها.خطلهأ..معانيهوتخ"ى،ف!مهعليهميسنغلقشيئالللجمهور/مدم

سبيل-فيع!ةتقفللم،المحضةباللعاميةوتماسيناتصابحناوالاغانيب)-منور!ءلمصةلحادثةعرضاًلمرحبةانهذاالىيضاف

اللعامب-قىانالىالفصمحىولتطمئن.ةميرايبهاتلحقوللمالفصحىاللكاتبيصلوللكي،اجتماعيئوأما،نةصلميةواما،عاطةيةاما،اللحباة

الر؟وم.برأمهاالانصالعلىدائماتحرصاتياوربيبغهاوريدتهاءلىموضوعهعرضفييحرصانعليهيجب،وا!زرأتيرالاؤظعألى

المسرحيالكاتبعلىللغوياتجاءقرصفان،أمرءنيكنو"لحما،بلغتهم،صخالانتينطقبرآنالادانلهرتمولىن،التمىويرفيالسسءة

ار؟ختب-في4حريئمنصدللكذمعوفيه،واللعنتإرتعسفمنضربالصدارة،ءعلبانجريرق!و.وخصازصسماتمنا!مماتمثلا!تي

سلوكوفي،الاغراضمنعنهالترجمةيريدعمالللمزجمةالوسائلأب!بناللطرقاقربمنعنهيصرانفعليه،الافهامالى؟وأيصلص"تللم!ى

اولفي-المغةوا...للهايكنبالهياللجماهيرقلوبالىالسبيلأيسرالمقصود.ا!"دؤءبلوغفيسدادااكرتؤنأ!تيالغةبااي،واضمنها

.)8(("لللأ"عبيرمجردةاداةالاهـيماسواخرءالاءرفيالئاصععبيرالتءناللفهءىتعجزوهل:يقولسمانلورب

.الع،ور--يهه*الروار!حضراز"تحرمحمودي!ولثمابدا،تعجزلااد،سإوآدجواب؟المسرحيةكاتبيتناوللهالذيا(وة*وع

لى-نومنبل،لتقرالالتمثلكتبتالتيالىصحجاتءاىانتء!طيعلا-فةاللصر!ذه-ؤهـك!اضديرتألعهلااله"،بةللضكأوا.كنها

جمةالمترالمم!راحيةاما،المسابنللموباتخطجغا)تيثنالااهذاللإقاتثظت2الىةاررسصثررلالةتبلغ

ليالفصحى.تصاغانةجحرريىفك)تاهما،التاريخيةاو؟فكأاروح!ةلإ"قي3وجوبفي،ؤواظوفيا)*فبالاقندةوروط

علكاذل-لمكيردواانالفمحىلانحصيارويمكن-11لف"تقاربمناللرغمفع!.الانجاءريةالمسرحياتكبما2زرأهماالع،ءة

-مكتوبةاوووذاعة،المنشورةال!(صة10اسالصءل4كاهـخهاتخلوتكلاد،عباراتكلنالهسرصجة.ؤخلمولا،هناكواللح!يرتاللككابركأ

حيثالم-ايةالبيئةمن،العربرقيلغتض،ث!فيبنداولاأوسعتت،ولاررس!حيةلاىالادللدوها،الادبر-فىواللككبا،قه!صب!الروايرإت

.-ومكازجازمازجا-ممث!تركةير"لغوضيةبارالحواريرتبد!ألاللفاظمنالناسيندائر!وماكل

عا--بوقارئهألادبيعها"وشخصياتللماؤ)فإوبالنسبةانذللك،والادتداءقيهـربمبالفاولىكمانلعله،كفمصسعاملىوثمة

ءربب"بيئةفيالادبيالعملتداولبمجردو)كن2،للسواءيرنرء-دثمصرفيونحنهاً)عامكهإنهـ،ة!و،الحوارعالىتقومأكسرصبزقى

الحوإروظائفبعحرتتحن،للكازحببيئةعنحتختافواسن!سافمت،اًلللغةه!ءادانناقنورودت،ح!بالعاءبعضالىليعضنا

نفراحينانناوكه،،ؤ-"العاميةاستخدامتبررالتئيالارتباطوثيقةللذ!نوهي،مكاننلفيمهوراللحىمسموعة؟ي،لهجكةها

رلهـ!كأت*امالطشخحيا.ؤ"أبزطالاالمترصلأمالادريالعملفانه،اللعاميلحواربامسر!ءكأالمصريث،!دفمتى.ية41ءصب!اتنا

فانكذلك،الاصاجةبيبيئتهاالعربيالقاريءتبط)بىلاالي-4،تونح:-5،ن!-ىاءهأقفيأله.لاكأرتالم-ةيالللةكأالى،ممتمع

-ربةالمفاوس!وريااوالعراقفيالعربىالقاريء!ذاتءوؤ-واانالل!ميحان!ارءقىمنولي*!...مسامعهواهـصكذبتها

-واز--"مصرحيلادليحبادبياع!لملأيحزراحينإ-ودانااوو!وقولا،للفصحىبايضرلاذللك!ان،ال!معبدلمغةالمسرحياتكننابكأمن

ع!حييمييمهرعر.عحم!سي.-عسييييى.حمحيمي".سييمممحر.مييسر

حنثاضحر"

لق!ضع!زعيماصموا!صاهـء1
ل!.؟7

بحقإسم-5ء--حن

لفكئرئرئاالليا
،ث.

.7اللغدلعماللمسعوومهاللعر!ىهيضعأحهصمد!لعمةسةاللقومسشفيص!ةبيهفيء مى.اًللننمعوبريه.محاولاتصكن.

واللحديث.

--

لبنازجمباقرشا051الثمنيلادابدارمش!ورات

6.عم.2!صسمسعييير.حمييححر
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ا!جم!ور،يديببندصفيربر*"ربقيفهوالادبءظهججثومنالللغةحيص"وعب!يرتبل!باهجاتءنتكل!انا!شصبت!طالبلا

اجدرب.اا!"?رطىارادتهباءللاءكفجملواهـضظ-لى.عليهااوللهاليحكم.الاصليهببيئشها

)51(."!!ونباوذلرلغيببارج!اًلارادةهذه.قديرفييقالماوكلب-ل،الف-يةوظازء4تتوواللاهناالعا!يالحواران

)!ذهالمقترصةل)حىلولزالمظالقيوسشروهـض!ذاالقاريءيسمهتطعل!اداوجودءز:ررالتيوظائفهكلتتعطل

.-ءلةالمنش.للور!لالفنيةالوظيفةبتعطليهددمهايتابعهويفهمهان

العربيالقاريءلهذابالخسبةبالف!محىالحواران

ا)،كص!اروزكببرولصفا!اهرةالفنيى"وظائفهبعضتتعطلاذ،المترجماحوارايشبهقد

المترجمالادببقراءة-استمتاءخاءدماسباباخدوهذا"

:اليحىتمصمادر.العمليفقذلكن""ايةالاصلغش"فياءلهبقرنستمتعكما

الفنيةالوظائ!،فهـذه،مالف!عدمخطورةمنءا"الادبي

.ء.ء،ط-56!أورتفى-6أورددا-الخ!رصلحءبرلة-اركسلل*يفضيةوسباة!باز!ا،ذاتهافينحاية!ة

ا!،اءبررإدة-مر!وعواللزعلممضعالارهـ،ب:!قي!حميى-2تضبجقفيسبباكاؤتفاذا،ربئالاخرالى،7الادبيالعصل

.6291سنةيودببو.3-القاهرة-ثجمت!افيالخظراعادةمنبدفلا،ألاضرريئ!ؤلاءدائرة

الفنية.
.،ص-هـ491لسةابريل-اللجديدةلسالةا!-2

له!ةنإفه!ومك!انكلفيالعربلي،ناوالاحشجاج

04قصلمجموء"مفءةفيكبماعفيفمحمددللكبباىفيزوسع-(بصددلازضاضعيفاحتجاج(!(أويحبونهاالقاهرة
.6(91سمه-؟2العدد-قىاللقصمحلةمطوءلمت-أنوار""....

فهل.،العربا)كتابلكلبالف!بهعامهقواعدعنالحديث

-حرجفيالفه.حبىالعرببة:ا،!وأنىالمعزيرزعبدا!دءةور-5القا!ريرةاهجتهلانمصرفيللكاتبأئيالعاصالحواريباح

.02ص-5691ورةابريلى-الادابمجدةنت!لماخرىعربيةدولفيلاكاتبيباحولام!هومة

الللغةمنقىالع؟كلقيآللعربهقىا!لغهءوقف:حديدابوفريدمرءد-6اردظا!اانناا!اهرة؟!مثلالذيوعح!بلادهللهجة

-5391سنة-7ب-العربيةالللغةمجلمجمع-اللفصحىاًدعربية.تثبتانمنأصنرالرلجةنجدالبدأذعممار

.802ص-القماهرة
ا)لتصارضهذامولسىعنسلامةعبرومد-12

9ص-اللكافا؟رهموودمة-7ارار!وولخةفيااسىكخدامهايرىافيالحوارلغةبين

ور3ءللاد((قرص،تجم،ورية))قصصلمجموءةمقد?فيانظر-8انبدلااز"وراى،قوميةلاسبابالستخدامهايرىالتي

ب!.اديولف.يقولفهوباحدهمايضحي

خلالمناصريرةاوطفيمحاة*رآت:ضير3احمهـباعلي-19السبنماوالمسرحءلىباللفص!ىاللحد/تعرابةانكرلاانا"

.72ص-تجاربيالشندبيناللقوميةالوحدةلمصلحةبذلكنضحياننستطيعوللكننا

.؟691سنةمايوأ3-اللقاوورة-الاخبارصحيفة-01نحلمهاللذيالا؟براللحلموللكن،تضحيةذلكفيانانرللست،العربية

.1(ص-5691سنة-دارألند!ممنالقه-قىالمصريفاللوان-11انيسنحقاللحلمهذا...الاستعمارالانينهبهاؤويةدولةايجادهو

المقطهحوخطفالمقببنالل!ب-"ط:ورةساعاتاللعقاد:محمودعباس-ا؟).5("الاقليعيالفوللكلوومنوبشيءباللا،جاتاجلهمننضحي

هـتاارألىا*"،بفياشبروقد.69-ء9ص-اج9291ةةالح،ضرةمرصاخن،ؤيالحواركاتبانهذاوممنى

7؟9!.لسنةابريرءل22فير!خ5زضبقا!الكتباذاالشعببعامةاصا،اثنيقباحديضحيان-ءليه

73.ص-المسر!كأؤنفيمحاضرات:لاثراحمدءلي-13الادبيبجم!ورهواماءمحمودتيموراوضحكمابالفصحى

.....ولهذا.بالعاميةكتباذاالعربيةالدولمختاففي

اللفاهرهكصالعروبدارء*ب"-الةقدفيحغات.حقييحيي-041:تيمورمحمودنت

.002صيسشومانمااللغصحىعلىاللعامي!ةيرؤثراذالمسرحيالكاتبان"

سصة-العروبةدارمكتقيلمهنةأ-حقيسرؤصمحمهـلقلغحلالبحييرر-ا619ًمنالمذاءـبفيهتسم!نقرللماللذي،اللحالراللعصرهدافيادبيةبمنجربة

6-رؤمالتقاؤيهالمكنبة-"ررةالمهالقصةؤءر:حقييحيي-16

564ص-اللقاهرة-النهضةرغدبةالقلمداد

فيمالامجلةن!رليفلرأيلمسرحي\3حوكماضلق!28ا9للقادريىسعمبركتول!ت"م!!5االشصيدج!لارفند!

8.ص-691اسنةابريل-الش،رمجلةالمعاصرالعربيالمسرحقضايا

لدراساتاكلك!د-النثريالمسرح:مندثرمحمدنور3الد-18

.71-9591سنة-القا!رة-اللعالليةاللعرديةبالقاهرةسليمانشارء

الءشغلجنه-والنقدالادبفي:مندورمحمدالدكيدر-91

.عا5ص-!491سنة-اللقاهرة-واللئشرواترجمة

.69ص-اللكتببينساعات:اللعقادءباس-.؟مصذلةواسغرممنرقعمو

مجلةوالعاروجم!فالفصحىفياللبحوثأغراض:اللعقادعباس-21

7و7فديدع!اعىى1وتنرح!سإحمدض!بطها،:اللقاللبخلاءاللعدجآلبةفا2اللل!كأمجمع"المبلحلمي:ارةباد

ؤصةاحر)لأ8ص-اب-القاهوة-المصروةاللكضبدار-اللجارم

.(مازنابيمعاللغمرجبل
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محمودحسنتقديمومعهامستقلةطبعة"حاجةمنهاواخدحدشما".12ص-العربيةفكيوهان-23

.!اع8سنة-اللقاهرة-الانجلومكتبة-فقطهارون!السمعبدتحقيق-والتبيينالبيان:ا)جاحظ-؟،

-؟691سنةمايو-14اورد-اللقاهرة-اللكا.نبمجلة-!1.2ا-6(45صاب-اللقاهـهـة-والنشروالترجمةلفالىلجنةمظبعة

.7صهـهارون?ه-تحف--قى-اللحيسوان:اللجاحظ-ء2

156.-155ص-والنقدا!دبفي:مندورمحمد3"وراللد-.-؟ص-ا!هـ-1357سنة-القاهرة-الحلبيالبابيمصطفىمكنبة

واللفصحىاللعاميةبينالمسرحية:مندورمحمد3؟ورالد-1(.281-282

61.ص-6191!منةديسمبر-9اللعدد-اركاتبمجلة-والشعرالقاهـرة--المصريةاللكتبدار-الاخبارعيون:فتيبةابن-26

المصريةالقصةفيمنسكلتان:اللقطاللقادرعبدبرور3الد-2(ن-صمالمؤللفمقدمة-الاولىالمجلد-5.91لتكأ

-5891سنةمارس-ا!ولاللعدد-اًللقاهرةالشهرمجلة-اللقصبرةاأدكتورحواثيهوعلقحققه-النثرنقد:جع!ربنقدامه-27

.01صواللترجمةاللطلليفللجنةمظبعة-اللعبادياللحميدوعبدحسبنطه

.1(0ص-اللعمرزهرة-اللحكيم-توفيق3(912ص-اً(9.سنة-اللقاهر"-شروالت

.112ص-اًلسابقالمرجع-(،((1-143ص-السابقالرجع-28

اله"السقامات"روايتهمقممةفيالسباعيبوسفاع!ن-45المصريالاديبمجلة-المسرحيةفيالحوار:اللهؤمحازور-92

اللقصةابطالوجدانيلبثللملكنهبالفصمحىاللحواريكتبانحاول.917-178ص-!ا.سنةمارس-اقا!ر"ا-

لالعاعية.احاديثهمفىمنهالرغمعلىينطقوق7عص-المسرحميمةةنفيمحاضرات.باكنيراحمدعلي-.2

..185ص-اللغة:مندريسى.ج-31

.6191سنةيونية22-الليوسفروزمجلة-18646ص-السابقالمرجع-؟2

المعرفة-دار-والادباللاعةحديثمن:مطراللعزيزعبد-7(1910ص-اللسابقالرجع-33

.اع9-ا58ًص-الحكيمتوفيقالاشنادمعس6291سنة-اللقاهرة-اليرو!فلوز-ا!بيا*!ب-اد!ل-غانمفخي-!3

الادادسمكنبة-والمسرحاللقصةفيدراساتتيمورمحمود-8(130ص-9591سنةفبراير-95اللعدد-ارلاهرة

.376-271ص-"القا!ر161اللقاهرةص-الادابمكتجة-الادبفن:الحكيمتوفق-35

ا!!بمجلة-الكويديامندداع:!رورءحمدالدكأور-694ص-6191سنةماركس-بيروت-الاداب"جلة-36

المستوىبينالمسرح:وكذللك.8ص-6191سنةيولليو-؟اللعدد-حسنومراجعةجمع-اًلامريكيا!دبمنمسرحياتاربع-37

12.ص-6191سنة-7اللعدد-اللكا!لبمجلةسواللجمهورشة-القاهرة-ا!.لجلومكتبة-اللحكيمتوف!يقبقلممقدمة-محمود

.بة6ص-5891سنةابريل-اللجديدةالرسالة-5491.05

.277ص-والمسرحالقصةفيدراسات:تيمورمحمود-51اًلمسرجيةهدءترجمةطبعتكما-316ص-السابقالمرجع-38

7.،****يه!***********************************ء************+!*،*كأ*يمه******-************"،*"*
.-

.؟

أبةحديثا3*ضطر
!ماء"ء***

ور-صاصىء.4ا-!ص
لمهـ،4-،:

ل!ء
!ا..

لمجه!القصيإافي
،./

*:

شكريغاليتا!ييف
......

كيف:والثئسمضبةعنعمهيعنهاوافيةاسةدر
..:

**

المعاصرينلعرباالروائيمببناش!هرعألجهأ**
*.

.*يلأد!دارمنننمورات.لق045الثمن ". ******
كل!-كلردهههسهدهكلهكله*،،مهده*ب،هدههههدردر!دهههه،،كلهه*،،،،*،،كلهه**،"**،،*،،،،**،،،،***ب
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