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 )بسم ميحرلا نمحرلا هللا(

 ممدمة

 وبعد: اللهم ٌّسر وأعن،    

ًّ فً بُ فاللؽة وسٌلة تعبٌرٌّة، ذات مظاهر متؽٌرة ومتملبة،      نً علٌها نشاط اإلنسان المعرف

تحدٌات متفاوتة فً مختلؾ زواٌا هذا العالم، والحدٌث ، إال أنها أصبحت تواجه كافة المجاالت

ٌمثل مؽامرة حمٌمٌّة فً مجال الدراسات  وعاللتها بالحضارة ،عن تحدٌات اللؽة العربٌّة

اللؽوٌّة المعاصرة، فً ظل تعدد الفرق بٌن مخالؾ ومناصر ومحاٌد، والمستوٌات بٌن فصٌح 

ًّ ومزدوج، وفً ظل اختالؾ هذه ٌبدو ، مترامٌّة األطراؾ تؽٌراتلمعبرة عن التعبٌرات ا وعام

المرتبطة بمجاالت أو مإسسات أدبٌّة وعلمٌّة تطور مستوى الكتابة الحدٌثة  إلى أن ذلن ٌرجع

 لم تكن موجودة من لبل أو موجودة بصورة مختلفة عّما هً علٌه اآلن.

ًّ بالبحث فً      ، فإن رات اللؽوٌّةهذه المستوٌات ومظاهر التؽٌوإذا ما بحثنا عن الَمْعنِ

متمّكنًا من أدوات اللؽة، وباستطاعته أن ٌإلؾ بٌنها لٌنطلك ٌملن  أذهاننا تُصرؾ إلى شخص

الصعوبات التً لد تواجهه، إال أن األمر ال ٌمؾ عند حد امتالكه ألدواتها أو التؤلٌؾ بٌن 

ًّ ٌحوال ول إلى نتٌجة ن دون الوصأدواتها واالنطالق، فالوجهة ؼٌر المحددة والهدؾ الضباب

 اللؽة تمؾ على مفترق طرق كثٌرة.مرضٌة، و

من هنا كان مشروع ممرر التدرٌبات النحوٌّة والصرفٌّة، إذ ٌمثل هذا الممرر نهاٌة سلسلة     

. ولما كان مشروع الممرر دراسة دروس النحو والصرؾ المكثفة فً جامعة السلطان لابوس

لتوفٌك الحكٌم، سعًٌا وراء اإلجابة عن كثٌر من لؽوٌّة، تهدؾ إلى الموازنة بٌن عملٌن 

لتكوٌن  وطبٌعتها، وتبلورها فً األعمال الفنٌّة، األسبلة حول ما ٌُسمى بـ"اللؽة الثالثة"،

ًّ ألرب إلى الموضوعٌّة بالمدر الذي ٌساعد الدارس على تناول مولؾ  ًّ منهج علم

   موضوعات بحثه، بؽض النظر عن الحجب المانعة.

" بعد التمدٌم والتمهٌد الصفمة والورطة )موازنة لؽوٌّة( هذا البحث الموسوم بـ"بٌنففً     

 ثالثة فصول، هً كاآلتً:

 دعوى اللؽة الثالثةالفصل األول: 

ٌكون الحدٌث فً هذا الفصل عن تارٌخ البحث فً هذه المضٌّة، وتحدٌد دوافع من بحث     

، من خالل عملٌن اثنٌن )الصفمة الحكٌملن للحدٌث عن تجربة توفٌك فٌها، مستطردٌن بذ

 والورطة(، ممهدٌن للفصل المادم الذي سٌكون صلب البحث فً الموازنة بٌنهما.

 "الورطة"و "الصفمة"الفصل الثانً: بٌن 

ٌؤتً هذا الفصل كاشفًا عن حمٌمة المماربة بٌنهما، ودعوى المابل بالتزام الحكٌم فٌهما     

زنة بٌنهما لؽوًٌّا من الناحٌّة الصوتٌّة، والصرفٌّة، والنحوٌّة، مسلًكا واحدًا، لتكون الموا

ا إمالًء وترلًٌما. ومن بعد الموازنة إخراجهمطرٌمة والداللٌّة. مع اتخاذ فرصة للتعلٌك على 

 ٌؤتً الحدٌث عن النتابج التً ستحدد مستمبل هذه الدعوى، ممهدٌن بذلن للفصل األخٌر.



ٌّة وآدابها  –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌّة  –جامعة السلطان لابوس  ٌّة –لسم اللؽة العرب ٌّة والصرف  ممرر التدرٌبات النحو
 

ٗ 
 

 ة التوفٌمٌّةالفصل األخٌر: مستمبل التجرب

كل ما سبك، إضافة إلى ما استمع إلٌه الفرٌك من آراء متفاوتة فً هذا الفصل المبنً على     

حول لضٌة اللؽة الثالثة، سٌعمد الفرٌك على تمسٌم وجهات النظر حسب مستوٌات ثالثة، 

اللؽوّي تمس الوالع خذه، راسًما مستمبل الحدٌث عن نظرٌّة ٌتحدد من خاللها السبٌل الذي سٌت

 وحاجته إلى لؽة تإدي مختلؾ أؼراضه.

الجدٌر بالذكر بعد فصول البحث، أن تناول "الصفمة" و"الورطة" بالموازنة فً دراسة     

ًّ لؽوٌّة، ٌثٌر إشكااًل مبدبًٌّا، ٌ وإمكانٌّة دراسته لؽوًٌّا، ونرى  ،كمن فً حمٌمة النص المسرح

ًّ إنما "لبداٌة، إذ ٌمول لابل منذ ا األفضل اإلجابة عن هذا اإلشكالأنه من  أن النص المسرح

المتِخذة  فٌتراءى أمامه مبدبًٌّا عدم جدوى الدراسة "ُكتب لٌُمثل على المسرح ال لٌُدرس لؽوًٌّا

 مادة حٌّة تنطلك منها وبها. مسرحٌّةمن النصوص ال

 ذهنٌّة بخاصٌّةأن مسرح توفٌك الحكٌم ٌتمٌز  ، من ناحٌةتؤتً اإلجابة عن هذا اإلشكال    

، )ذلن بشكل عام بؽض النظر عن األنماط الثالثة التً سٌؤتً ذكرها فً التمهٌد( ووالعٌّة

، بل إن توفٌك ألرب للمراءة أكثر من التمثٌلمسرحه  مما جعلألدبه،  الدارسونصرح بها 

فً  فً أثناء حدٌثه عن النملة التً حدثت الحكٌم صرح بذلن فً ممدمة مسرحٌّته "بجمالٌون"

      :طبٌعة أعماله

"ما الذي حدث لً إذن بعد تلن األعوام! كٌؾ صرت إلى هذه الخٌبة، حتى أكتب رواٌات إذا 

أصؽى إلٌها الكبار ناموا! السبب بسٌط: هو أنً ألٌم مسرحً داخل الذهن، وأجعل الممثلٌن 

زلت محتفًظا أفكاًرا تتحرن فً المطلك من المعانً، مرتدٌة أثواب الرموز! إنً حمٌمة ما 

ولكن المفاجآت لم تعد فً الحادثة بمدر ما هً فً الفكرة؛  "Coup de theatre"بروح الـ 

لهذا اتسعت الهوة بٌنً وبٌن خشبة المسرح، ولم أجد "لنطرة" تنمل مثل هذه األعمال إلى 

 الناس ؼٌر المطبعة.

؟ أما أنا      ًّ لمد تساءل البعض: أوال ٌمكن لهذه األعمال أن تظهر كذلن على المسرح الحمٌم

فؤعترؾ بؤنً لم أفكر فً ذلن عند كتابة رواٌات مثل: "أهل الكهؾ" و"شهرزاد" ثم 

"بجمالٌون". ولمد نشرتها جمٌعًا، ولم أرض حتى أن أسمٌها "مسرحٌّات" بل جعلتها عن 

عن مجموعة المسرحٌّات األخرى المنشورة فً مجلدٌن، حتى تظل عمد فً كتب مستملة 

 .ٔبعٌدة عن فكرة التمثٌل"

، الذي بدا فً البداٌة متؤثًرا      ًّ ًّ الوالع ًّ، مسرحه االجتماع وإلى جانب مسرحه الذهن

ًّ عند الحكٌم  ًّ االجتماع ًّ إلى حدّ كبٌر، "حتى إذا لامت الثورة تطور الفن المسرح بالذهن

                                                           
ٔ
( لبل الصفمة 9ٕٗٔوالجدٌر بالذكر هنا أن توفٌك الحكٌم كتب بجمالٌون ) .ٖٔ -ٔٔالحكٌم، صـ، توفٌك "بجمالٌون" مسرحٌّة 

( مما ٌعنً أنه كتبهما بعد أن حدثت النملة الذهنٌّة فً أدبه، ثم النملة االشتراكٌّة. على أن مسرحٌّاته 9ٙٙٔ( والورطة )9٘ٙٔ)
 لنا نمعن فً الفكرة لبل التفكٌر فً التمثٌل.االجتماعٌّة ال تخلو من والعٌّة ذهنٌّة، األمر الذي ٌجع
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ًّ ممعنًا فً تصوٌر والع المجتمع، متؤثًرا بفلسفة الثورة متخلصً  ا من آثار مسرحه الذهن

 .ٔاالشتراكٌّة"

ًّ ٌجب  مسرحٌّةثم ٌجدر التنبٌه على أن ممثل ال     فً مثل هذه األوضاع ملتزٌم بنص مسرح

أن ال ٌخرج عنه إال بما ٌتٌح له الدور، وما ٌمّره المخرج، وٌتناسب مع جو المشهد، وبذا 

تكون وظٌفة اللؽوّي سابمة لوظٌفة ممثل الدور، فهو ٌراجع النص وٌمرأه وٌتعامل معه؛ لٌحدد 

الحكٌم فً ممدمة الصفمة، وذلن ٌُساعده  ل على وجهٌن كما ادعى توفٌكمدى صالحٌّة أن ٌُمثَ 

 الجمهور. مستوٌات الثمافٌّة التً ٌنتمً إلٌهافً اختٌار الوجه األمثل للتمثٌل مراعًٌا اختالؾ ال

المراءة والتمثٌل تذكٌر بما صرح به توفٌك الحكٌم مما ٌربط موضوعنا  لضٌةفً منالشة و    

 مسرحٌّة: "... فاستخدام الفصحى ٌجعل الصفمةبالفصحى والعامٌّة، إذ نجده ٌمول فً بٌان ال

ممبولة فً المراءة، ولكنها عند التمثٌل تستلزم الترجمة إلى اللؽة التً ٌمكن أن ٌنطمها 

األشخاص: فالفصحى إذن لٌست هنا لؽة نهابٌّة فً كل األحوال! كما أن استخدام العامٌّة ٌموم 

فً كل زمن، وال فً كل لطر، بل وال  علٌه اعتراض وجٌه: هو أن هذه اللؽة لٌست مفهومة

 .ٕ"فً كل إللٌم؛ فالعامٌّة إذن لٌست هً األخرى لؽة نهابٌّة فً كل مكان أو زمان

كما أن اتخاذ مادة المسرح لدراسة لؽوٌّة تتٌح للؽوّي التطلع ألهداؾ نبٌلة سعًٌا لالرتماء     

والعلمٌّة. وهنا نعجب من الذٌن  واإلعالمٌّةبلؽة الكتابة الفنٌّة فً مختلؾ المجاالت األدبٌّة 

حٌن علموا أننا بصدد الحكم على تجربة أدٌب كبٌر، له مكانته الفنٌّة  وعاتبونا عنّتونا

نا فً هذا الممام توضٌح الموضوعٌّة التً َسنُلزم أنفسنا بها فً هذا ب ٌجدروالعلمٌّة، إذ 

كانة توفٌك الحكٌم العلمٌّة، إنما على أن هذا البحث ال ٌمس بممن البحث، على رؼم ٌمٌننا 

العكس، إذ ٌبدو من التجربة التً خاضها سعٌه وراء البحث عن حل لمختلؾ المشكالت الفنٌّة 

، إلخراجه بؤمثل صورة، لكنه ٌُعلك على تجاربه هذه بموله فً  ًّ التً تواجه المسرح العرب

ا نحن نموم بتجارب ال نهاٌة لها، نهاٌة الصفمة: "وما من حلول نهابٌّة فً األدب والفن؛ إنم

نشؽل بها حٌاتنا بؤكملها، ولٌس من شؤنً النتابج؛ فالنتابج ال تجعلنا نسترٌح! ألن المشتؽل 

، بل خلك للتجربة والمحاولة، ثم التجربة والمحاولة، بالعلم أو األدب أو الفن لم ٌُخلك لٌسترٌح

  .ٖوال شًء ؼٌر ذلن"

ًّ بٌنهما وفً إمكانٌّة الموازنة بٌ     ن نصٌن لنفس المإلؾ تنبٌه على أن الفاصل الزمن

)عشر سنوات( كفٌل بإحداث تؽٌٌر فً أسلوب الكتابة التوفٌمٌّة، وإن كان طفٌفًا؛ فالتملبات 

الحضارٌّة فً المجتمع المصرّي، لها دور كبٌر فً إثارة أسالٌب الُكتاب واألدباء آنذان، كما 

 أو الثورات آخر، ولسنا بصدد الحدٌث عن آثار الحرب أو السلمٌُسند إلٌها التؽٌر فً أي مجال 

 ، ونخص بالذكر توفٌك الحكٌم، إذ لم ٌكن بمعزل عن كل ذلن.على طبٌعة الكتابة الفنٌّة

سٌاق الحدٌث عن كٌفٌّة التصدي للعمبات التً ستواجهنا، إثارة حول موضوع وفً     

ًّ العامٌّة المصرٌّة، إلى  نصوص الموازنةتعبٌرات من مرجعٌّة  أن  -مثالً -فؤنى لطالب عمان

ٌستعملها ولكن بداللة أخرى بعٌدة عن أو  عامٌّتهكلمات لم ٌعتد على استعمالها فً  ٌفهم

                                                           
ٔ
 .ٕ٘٘فً التراث والشعر واللؽة، شولً ضٌؾ، صـ 
ٕ
 .٘٘ٔالصفمة، توفٌك الحكٌم، صـ 
ٖ
 .ٓٙٔ، صـالمصدر السابك 
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ًّ ، المصرٌّةعامٌّة الداللتها فً  ، لد تبدو ناهٌن عن جهله بالعامٌّات فً ألطار العالم العرب

 لفظةورود إال أنه ٌجدر بنا التنبٌه على أن  ،الموازنة استبالًا لنتابج اإلجابة عن هذا اإلشكال

 ما ٌرمً إلٌه النص فً عمومه، إذ ال ٌعنً عدم فهمؼامضة الداللة من العامٌّة المصرٌّة، 

 اعد الدارس على فهم الممصود منها.الكلمات ومختلؾ التعبٌرات ترد فً سٌالات تس

من فً لهجة  كلمة بمختلؾ دالالتها احة للسإال عنثم إن الكتب ومختلؾ المصادر مت    

 ، من خاللةا بسرعة لحظٌّ ممكنً ة البحث عن أصولها اللؽوٌّ لهجات العربٌّة، كما أصبح 

وإذا ما نالشنا فكرة انبثاق  ات المعاجم وبرامج البحث الشاملة، والمكتبات الرلمٌّة.تطبٌم

 م المابلٌن باستمالل العامٌّةالعامٌّات بشكل عام من الفصحى، وجدنا أنها فكرة مؽرٌة، على رؼ

   .، واختصاصها ببنٌة لابمة بذاتهاعنها

ًّ والفصٌح، الجدٌر بالذكر هنا     ًّ عند توفٌك  فً سٌاق الحدٌث عن العام أن المالب المسرح

أساس الدعوى -الحكٌم، مما اتخذناه مادة لهذه الدراسة اللؽوٌّة، ٌستطٌع الواحد منا على 

ٌمول الحكٌم فً بٌان الصفمة: "تلن هً لؽة هذه ، إذ أن ٌمرأه على وجهٌن -التوفٌمٌّة

لراءتها طبمًا ه إذا أعاد : لد ٌبدو ألول وهلة لماربها أنها مكتوبة بالعامٌّة، ولكنمسرحٌّةال

لمواعد الفصحى فإنه ٌجدها منطبمة لدر اإلمكان. بل إن المارئ ٌستطٌع أن ٌمرأها لراءتٌن: 

، فٌملب "الماؾ" إلى "جٌم" أو إلى "همزة" تبعًا للهجة إللٌمه  ًّ لراءة بحسب نطك الرٌف

، ثم لراءة أخرى بحسب ًّ ًّ  فٌجد الكالم طبٌعًٌّا مما ٌمكن أن ٌصدر عن رٌف النطك العرب

 .ٔالصحٌح؛ فٌجد العبارات مستمٌمة مع األوضاع اللؽوٌّة السلٌمة"

على هذا األساس ٌنطلك البحث موازنًا بٌن عملٌن )الصفمة والورطة( ورد أن توفٌك     

 مسرحٌّة، أو باألحرى كما ٌُعبر هو بنفسه فً بٌان ٕالحكٌم لد اتخذ فٌهما مسلًكا واحدًا

حاولت شٌبًا من هذا التمارب الذي سبك لً أن حاولته فً  مسرحٌّةالورطة: "فً هذه ال

"الصفمة" بما أسمٌته "اللؽة الثالثة" فلؽتها هً لؽة التخاطب العادٌّة فً حٌاتنا الٌومٌّة، 

ولكنها مع ذلن لرٌبة إلى العربٌّة الصحٌحة، فهً إذن عند التمثٌل لن تحتاج إلى الترجمة إلى 

الواحدة، بل نص واحد هو هذا  مسرحٌّةذلن لن ٌكون هنان نّصان للما ٌُسمى بالعامٌّة، وب

النص، وال عبرة للمول إن الممثل سٌنطمه مختلفًا أي "عامًٌّا" فهذا المول مردود؛ ألن مخالفة 

 .ٖالمنطوق للمكتوب أمر شابع لدًٌما وحدٌثًا"

ًّ  الفرٌك مشروع البحث كان ولما      ٌعد الذي والصرفٌّة، النحوٌّة التدرٌبات ممرر فً النهاب

 من نتعمك محاولة به رجونا العربٌّة، اللؽة لسم فً والصرؾ النحو ممررات سلسلة نهاٌة

 وإنما تواجهها، التً المعاصرة التحدٌات من لكثٌر التصدي وراء اسعًٌ  لؽتنا، لضاٌا فً خاللها

 ٌسترٌح، ال بالعلم فالمشتؽل البحث، خالل من إلٌها سنصل التً بالنتابج تعلمًا لٌس ذلن نمول

 ".ذلن ؼٌر شًء وال والمحاولة، التجربة ثم والمحاولة، للتجربة ُخلك بل"

! ًّ  وهللا الول

                                                           
ٔ
 .ٙ٘ٔالمصدر السابك، صـ 
ٕ
 عبد دمحم علً سلٌمان. د ،(الحوار لؽة فً أسلوبٌّة دراسة نموذًجا، الصفمة مسرحٌّة) الحكٌم توفٌك مسرح فً الثالثة اللؽة: انظر 

 .الورطة مسرحٌّة بٌان من للحكٌم نملناه الذي النص على المسرحٌّتٌن بٌن المماربة بدعوى المابلٌن اعتماد هنا بالذكر الجدٌر. الحك
ٖ
 .79ٔ-78ٔالورطة، توفٌك الحكٌم، صـ مسرحٌّة 
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 تمهٌد

 المسرح تارٌخ حول الباحث ذهن إلى المتبادرة األسبلة عن مجٌبًا التمهٌد هذا ٌؤتً    

 ًّ  الكتابة وأنماط ،المسرح فً الحكٌم توفٌك وتجربة ،مسرحٌّةال الكتابة لؽة وتطور ،العرب

، آملٌن أن "الورطة"و" الصفمة" تًمسرحٌّ  ملخص إلى ومنها بها، مرت التً واألطوار لدٌه،

 ٌساعده ذلن على فهم لضٌة البحث.

 ًّ  الحدٌث أواًل: تارٌخ المسرح العرب

، وحمل تجارب، فّجر أعمااًل تباٌنت ٌمثل      ًّ أوجهها المسرح تجربة مثٌرة فً العالم العرب

، واألمر ٌتعداه فً الفنٌّة بتباٌن فكر أصحابها، وثمافاتهم، ومستوٌاتهم العلمٌّة واالجتماعٌّة

وسابر عناصره الدرامٌّة المعلومة منذ أٌام المسرح  شخصٌّاتالمسرح إلى الزمان والمكان وال

 ، ًّ ، ونخص بالذكراإلؼرٌم ًّ : متداولتٌن فكرتٌن إلى ظهوره بداٌات ترجع إذ هنا المسرح العرب

، بالمسرح العرب تؤثر نتاج كانت بداٌته أن األولى ًّ  العرب من سافر من نمله الذي األوروب

ًّ  العالم إلى رآه ما توظٌؾ فكرة معه حامالً  عاد ثم هنان إلى  المسرح أن واألخرى. العرب

 ًّ  التً...(  الحكواتً، الظل، خٌال المرالوز،) الشعبٌّة الدرامٌّة الظواهر بتطور نشؤ إنما العرب

 .ألطاره مختلؾ فً العرب ٌمارسها كان

ًّ ملا التمثٌل فن إدخال له، "أول من خطر ٔالنَّماشوالبداٌة عند مارون       العالم فً سرح

 ًّ  فلما .الرواٌات من فٌها ٌمثل وما مسارحها فؤدهشه" إٌطالٌا إلى. إذ سافر مارون ٕ"العرب

 فلما. "البخٌل" رواٌة تمثٌل على ودربهم أصدلابه، من مسرحٌّةبٌروت ألؾ فرلة  إلى عاد

 حً فً باسمه عروؾملا بالشارع منزله فً واألعٌان المناصل حضورها إلى دعا أتمنوها

وتراوحت أعمال مارون المتمٌّزة باألصالة بٌن الُمعَد  .ٖ"8ٗ8ٔ سنة وتٌربب الجمٌزة

 ًّ والسورّي المحتضن األول لهذا الفن فً  والمإلَّؾ والُممتَبَس، وبذا ٌكون الفضاء اللبنان

 ًّ لشبلً مالط  مسرحٌّةٌدخل ضمن هذا السٌاق بعد مارون النَّماش، الترجمات الو .العالم العرب

ًّ فً ال كتابات  الحداد، وأخًٌرا لنجٌب مسرحٌّةمن الفرنسٌّة، ومحاوالت بث التارٌخ العرب

 .(جبران خلٌل جبران، ومٌخابٌل نعٌمة) الوالعٌّة االجتماعٌّة عند أعضاء الرابطة الملمٌّة

. نُملت بعد وفاة مارون إلى مصر، وهنان ظفرت بالظهور الجدٌر بالذكر أن هذه التجربة    

 فً ذكرنا ذلن بالبداٌات األولىوإذ ما أردنا الحدٌث عن بداٌات المسرح الحدٌث فً مصر، 

ًّ فً مصر، فٌمو ،عهد الحملة الفرنسٌّة ًّ عن هذه الوجهة والوجود النابلٌون ل سٌد كٌالن

مثِّلت فٌه الرواٌات باللؽة الفرنسٌّة؛  البركة بوجه ضخًما مسرًحا نابلٌون : "أنشؤمسرحٌّةال

 ، فؤعاد799ٔ سنة ثورة خالل دّمر المسرح هذا ترفًٌها عن الجنود، وتسلٌة لهم. ولكن

 من بالمرب مولعه وكان الجمهورٌّة" "مسرح علٌه وأطلك من جدٌد، بناءه مٌنو الجنرال

 .ٗاآلن" النوبً ؼٌط شارع

                                                           
ٔ
 .ٕٕصـ أول خطبة عن التمثٌل لمارون النماش، المرجع السابك،: انظر 
ٕ
 .ٕٔالمرجع السابك، صـ 
ٖ
 .ٕٔالمرجع السابك، صـ 
ٗ
، سٌد علً إسماعٌل،   ًّ  .ٖٔصـهامش: تارٌخ المسرح فً العالم العرب
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ًّ حدٌث، له      إال أن هذه البداٌات مهدت الطرٌك بعدها أمام لٌام مسرح مصرّي أواًل ثم عرب

. مكانته وسماته الخاصة التً تمٌزه من بٌن مسارح العالم ًّ ذكر تطور فكرة بعدها ٌؤتً  العرب

 األوبرا دار ثم( 8ٙ8ٔ) عام األزبكٌّة مسرح إلى لتصلالمسرح فً عهد الخدٌوي إسماعٌل 

باختالؾ موضوعاتها  الشامٌّة مسرحٌّةال الفرق مختلؾ ملتمى كان وهنا ،(8ٙ9ٔ) عام

 .اتها، وتعدد أسالٌب الكتابة فٌهاوشخوصها ومالمحها الفنٌّة، وتعدد مصادرها، وتمازج ثماف

الجدٌّة عند ٌعموب صنوع، إذ ، فالبداٌة مسرحٌّةأما عن الجهود المصرٌّة فً إنشاء فرق     

ًّ المزدوج، نتٌجة سفره إلى إتمانه لؽات أخرى إلى جانب لؽته األم، و تمٌز بتكوٌنه الثماف

إال أن  حدٌث ٌُعنى بذكر األوضاع المصرٌّة.إٌطالٌا، عابدًا منها مدرًكا ضرورة إلامة مسرح 

فً تطوٌر المسرح  مسرح صنوع لم ٌستمر، وتولؾ مدة، برز بعدها دور الفرق الشامٌّة

المصرّي، وهنا نذكر سالمة حجازي، ومشاركته فً التمثٌل والؽناء ضمن فرق شامٌّة، 

 فً مصر. مسرحٌّةوٌُحسب له التجدٌد فٌهما، ممهدًا لظهور سٌد دروٌش، كبٌر الموسٌمى ال

الجدٌر بالذكر فٌما ٌخص موضوع البحث هو أن هذه الفرق الشامٌّة كانت تعتمد فً     

اس على مسرحٌّات مترجمة أو معدة من اللؽة الفرنسٌّة، وإنما نشٌر بذلن للوصول إلى األس

مإلفة، فبعد اإلرهاصات التً سبمت ظهور  مسرحٌّةنموذج كتابة محلٌّة مصرٌّة، أي نموذج 

ًّ منهم: إسماعٌل  مسرحٌّةالكتابة ال المإلفة، نذكر مجموعة من المهتمٌن بالتؤلٌؾ المسرح

ًّ، ودمحم تٌمور فً مجموعة فً مسرح ا عاصم لمجتمع، وإبراهٌم رمزي فً المسرح التارٌخ

، مسرحٌّات بخلفٌّة أجنبٌّة، فعمل على نملها إلى الوالع المصرّي بؤحداث وشخوص مبتكرة

،فً وفً هذه الظروؾ المهمة  ًّ ذكر توفٌك الحكٌم، وسٌؤتً الحدٌث عن  ٌرد التؤلٌؾ المسرح

 تجربته منفصاًل.

 المسرح تارٌخ فًمحطة مهمة  العشرٌن المرن من الثانً العمد ٌعدبعد هذه الحمبة،     

 ًّ ، إذ ٌُعد عمله مرحلة مهمة لظهور أبٌض جورجالحدٌث. ذلن ٌحٌلنا إلى شخصٌّة  العرب

ًّ المابم على أسس علمٌّة، مستفٌدًا من دراسته فً فرنسا. والجدٌر بالذكر  التدرٌب المسرح

ًّ مما ٌخص بحثنا هو  ، والنص المسرح ًّ أن هذه الحمبة تمٌزت برلً مكانة الممثل المسرح

ام سعد زؼلول بالعربٌّة والتعرٌب، وفً ظل االهتمام بفن إخراج العملٌّة أًٌضا، فً ظل اهتم

 عند عزٌز عٌد. مسرحٌّةال

لٌعود إال أن هذا النشاط الذي شهدته حركة المسرح، تراجع بسبب الحرب العالمٌّة األولى،     

التً ُعنٌت  مسرحٌّةبعدها إلى النهضة، ومواصلة المسٌر نحو االرتماء بمستوى الفرق ال

ا على الخشبة،  ٌناط لها مختلؾ األدوار بالتمثٌل آنذان، والتً أصبحت المرأة فٌها جزًءا مهمًّ

، عدهاب المإلفة العربٌّة مسرحٌّةولسنا بصدد التوؼل فً شتى األعمال الالربٌسٌّة والفرعٌّة. 

أحدث نملة كبٌرة فً طبٌعة الكتابة نموذًجا كونها  ،تجربة توفٌك الحكٌمإال أننا سنركز على 

ًّ من كذا تجربة مسرحٌّةال  .ُعنٌت بمحاكاته، ثم توضٌح مولؾ العرب
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 ٔثانًٌا: مسرح توفٌك الحكٌم

 :سرح، ٌجدر بنا التعرٌؾ بشخصهلبل الحدٌث عن تجربة توفٌك الحكٌم فً الم    

)لرٌة "الدلنجات"  فً مدٌنة اإلسكندرٌّة ٕ(898ٔ)ولد توفٌك إسماعٌل الحكٌم عام     

، ووالدته ابنة أحد الضباط مصرًٌّا رٌفًٌّا من أثرٌاء الفالحٌنكان والده  بمحافظة البحٌرة(.

، أّما والدته فكانت شدٌدة  ًّ األتران المتماعدٌن. اشتؽل والد توفٌك الحكٌم فً السلن المضاب

ًّ، ولد حرصت على أن تؤخذ الحٌاة فً بٌتها طابعً ال ا ارستمراطًٌّا تركًٌّا، فخر بؤصلها الترك

 فً عزبة والده بالبحٌرة؛ ولعلَّ ذلن ما فكانت تعزل ابنها عن أترابه من األطفال، فعاش منعزالً 

، فتعلّمتْ  ًّ ًّ الداخل ، وشؽؾ نفسه بالفنون الجمٌلة، والموسٌمى جعله ٌستدٌر إلى عالمه العمل

 المراءة، وهذا ما جعله ٌنضج نضًجا ذهنًٌّا مبّكًرا.

سابعة ألحمه أبوه بمدرسة حكومٌّة، ولّما أتّم تعلمه لحكٌم سّن العندما بلػ توفٌك ا    

، أرسله إلى الماهرة إلكمال تعلّمه الثانوّي، وألام فً الماهرة مع عّمه وعّمته اللّذَ  ًّ ٌْن االبتداب

" الثانوٌّة، إذ لتحك توفٌك الحكٌم بمدرسةذان. اكانا ٌُمٌمان هنان آن ًّ ال إجازة ن "دمحم عل

. بعد (9ٕ٘ٔ)ها عام ثّم التحك بمدرسة الحموق وتخّرج منالبكالورٌا، الكفاءة، ثّم نال إجازة 

أن أنهى دراسة الحموق، سافر الحكٌم إلى فرنسا الستكمال دراساته العلٌا فً المانون، ولكنّه 

ًّ وكتابة المصَّةانصرؾ هنان إلى  ، فتعلّم العزؾ على ، كما اهتم بالموسٌمىاألدب المسرح

، مسرحٌّةالعود، وعنً بالتمثٌل، وأخذ ٌتردد على دور المسرح، وٌشهد ما تعرضه الفرق ال

 .فنما فٌه حّب المسرح والتمثٌل

بتهمة ملعة الثورة، فمُبض علٌهم، واعتملوا بالفً  اشترن الحكٌم وأعمامه( 9ٔ9ٔوفً )    

نجلٌز. وعندما وصل نبؤه إلى والده أسرع إلى الماهرة وسعى بكل جهده التآمر على الحكم واإل

وأمواله لإلفراج عن ولده وإخوته، ولكن السلطات العسكرٌة مانعت ذلن، ووافمت بنملهم من 

معسكر االعتمال إلى المستشفى العسكرّي. وبعد أن هدأت األحوال بدأت السلطة تفرج عن 

تملٌن، وكان الحكٌم وأعمامه أول من أُطلك سراحهم، ولد تركت هذه الحادثة أثرا لوٌّا فً المع

 .لى المستعمرٌن، وٌسعى لحرٌة بالدهنفس الكاتب جعلته ٌشعر بالنممة ع

، كان الحكٌم ٌجتاز أهم سنً      ًّ فً هذا الجّو الُمْفعَم باالنفعاالت الوطنٌّة، والصراع السٌاس

ًّ، وجعلته ٌنؽمس فً المضاٌا الوطنٌّة (، فٕ٘ -8ٔ) عمره بلورت وعٌه، ونضجه الذهن

، وبمً ٌتردد على مسرحٌّةواالجتماعٌّة، فاشترن أواًل فً الثورة، ثم انخرط فً الحركة ال

انخرط فً عالم المسرح، بعد أن تعّرؾ أدواره ، وتمثٌلٌّةالفرق الالمسرح، وٌشاهد عروض 

، فكتب عام مسرحٌّةكة النشطة، عن طرٌك الكتابة الوأسراره، ثم بدأ ٌسهم فً تلن الحر

ًّ الضٌؾ الثمٌل" ا( "9ٔ8ٔ)  .لتً ترمز إلى االحتالل البرٌطان

                                                           
ٔ
 .8ٔ -ٔٔصـ عكاري، سوزان ،(مسرحه فً الشعبٌّة األسطورة) الحكٌم توفٌك: انظر الحكٌم ومسرحه، بتوفٌك التعرٌؾ فً   

ًّ الحدٌث واتجاهاتهم الفنٌّة )الشعر :وانظر (، دمحم زكً العشماوّي، صـ -المصة -المسرح -أعالم األدب العرب ًّ  -ٖٕ٘النمد األدب
ٕ8ٓ. 
ٕ
ثمانٌة عاش لد  (، وبذلن ٌكون987ٔ) ٌولٌو (، وتوفً فً السادس والعشرٌن من898ٔ) عامولد الحكٌم فً التاسع من أكتوبر  

 عاًما. وثمانٌن
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ة الؽربٌّة محت له بالطالع على منابع الثمافإلامة توفٌك الحكٌم فً فرنسا، س مدةإّن     

 فً تارٌخ المسرح: مهمتٌنوالعالمٌّة، وجعلته ٌعاصر مرحلتٌن 

. مسرحٌّةاّطلع فٌها على اآلثار ال :األولىالمرحلة  ًّ  األوروبٌّة، فشهد عروض المسرح الشعب

 .فً فرنسا تمثّلت فً الحركة الثمافٌة الجدٌدة التً ظهرت األخرى:المرحلة 

 حٌاتنا فًالعربٌّة الحدٌثة، فهو من أبرز العالمات  مسرحٌّةالحكٌم رابدًا فً الكتابة الٌعد     

كما ٌُعد  والمبدعٌن، األدباء من متعالبة أجٌالإلى  تؤثٌره امتدإذ  والثمافٌّة، والفكرٌّة األدبٌّة

ًّ  لمسرحل ارابدً  ًّ  الفن هذال اومإسسً  ،الذهن ًّ  الجدٌد، المسرح على المستوٌٌن العرب

. ًّ  والعالم

 وتوظٌؾ ،شخصٌّاتال وابتكار ،اإلبداع على لدرته فً الفنٌّة الحكٌم ممدرة وتتجلى    

 وحسن تمرس مهارة عن وٌكشؾ واإلتمان، بالبراعة ٌتمٌز نحو على والتارٌخ ،األسطورة

ًّ  للمالب اختٌار  بما لدٌه الحوار مستوٌات تنوع إلى باإلضافة ،إبداعه فٌه ٌصب الذي الفن

ًّ  الفكريّ  مستواها مع وٌتفك ،هشخصٌّات من شخصٌّة كل ٌناسب  .واالجتماع

 :أنماط ثالثةوالمسرح عند الحكٌم ٌُمسم على     

 المسرح  ًّ  الذهن

 الالمعمول مسرح 

 المسرح  ًّ  االجتماع

 وخالصة هذه األنماط الثالثة فً اآلتً:

ًّ  المسرح:  أوال  (والعمل األفكار مسرح) الذهن

ضمن هذا النمط، إذ ٌبدو أنه نمط مناسب للمراءة أكثر  مسرحٌّاتال من الكثٌر الحكٌم كتب    

 على سماطهاإ ٌمكن التً والرموز الدالبل من عالًما خالله من المارئ فٌكتشؾمن التمثٌل؛ 

 من كبٌر بمدر تتسم والمجتمع، للحٌاة ةنمدٌّ  رإٌة تمدٌم فً لتسهم وٌسر؛ بسهوله الوالع

 شهرزاد،أهل الكهؾ، وبجمالٌون، وبراكسا، و :اته الذهنٌّةٌّ مسرح ومن. والوعً العمك

  ، نعرض أشهرها فً اآلتً: الحابر السلطانو إٌزٌس،و الحكٌم، سلٌمانو

 ككاتب شتهروا الحكٌم تؤلك :"الكهؾ أهل" مسرحٌّة  ًّ  حممته الذي النجاح بعد مسرح

 ةوالوالعٌّ  ةالرمزٌّ  بٌن فٌها مزج، إذ (9ٖٖٔ) عام شرتنُ  التًالكهؾ  أهل مسرحٌّة

 مسرحٌّةال هذه وطبعت ؼموض، أو تعمٌد دون والعمك بالخٌال ٌتمٌز فرٌد نحو على

 أكبر وهذا ،واإلنجلٌزٌّة واإلٌطالٌّة الفرنسٌّة إلى ترجمت كما األول، عامها فً مرتٌن

ًّ  المسرح أن بالذكر والجدٌر شهرتها، على دلٌل  نشاطه بها افتتح لد الموم

، ًّ  ذلن وكان ،الكهؾ أهل هً فٌه المعروضة مسرحٌّةال العروض أول فكانت المسرح

 الفشل كان لألسؾ ولكن، طلٌمات زكً الكبٌر الفنان مخرجها وكان ،(9ٖ٘ٔ) عام

 فً السبب عزا الذي نفسه الحـكٌم توفٌك األستاذ حتى بذلن، الجمٌع واصطدم حلٌفها،

 .عملًٌّا تعرض أن ٌصلح وال للذهن، ومخاطبة فكرًٌّا كتبت أنها إلى ذلن
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 الشهٌرة الذهنٌّة مسرحٌّاتال من وهً ،(9ٕٗٔ) عام نشرت :"جمالٌونب" مسرحٌّة 

وفً هذا المجال ٌحسب للحكٌم  .المدٌمة اإلؼرٌكأساطٌر  على فٌها اعتمدللحكٌم، إذ 

 التراث من مستوحاة أحداثها مسرحٌّات ثالث فكتباستؽالله األساطٌر الٌونانٌّة؛ 

 ًّ  أفكارهها فٌ بثّ  ولكنه أودٌب، والملن جمالٌون،وب براكسا،: هً. األسطوريّ  اإلؼرٌم

 موضوعاتها. فً الخاصة ورإٌته

 

 من الحكٌم ٌظهرإذ  ،(9ٖ9ٔ) عام ونشرت: الحكم مشكلة أو "براكسا" مسرحٌّة 

ًّ  اإلطار من ساخًرا مسرحٌّةال هذه خالل ًّ  النظام ومن ،اإلؼرٌم  فً المابم السٌاس

 هذه وفً. عنوانها سوى تحمل الحكٌم تمدٌر فً تكن لم التً ةالدٌمولراطٌّ  وهو مصر

 األحزاب نظام فً آرابه الحكٌم جسدّ  ،"األرٌستوفانً" الطابع تحمل التً مسرحٌّةال

 المنافع سبٌل فً العامة بالمصالح والتضحٌة شخصٌّةال المؽانم على والتكالب

 .الخاصة

 

 كما للحكٌم ةالعبمرٌّ  الموهبة تتجلى لمإذ . (9ٖٙٔ) عام نشرت: "دمحم" مسرحٌّة 

 وربما. عربٌة مسرحٌّة أطول بل ه،مسرحٌّات أطول وهً "دمحم" مسرحٌته فً تجلت

 من مادتها الحكٌم استمى ولد. المسرح على وضعها الصعب من فإنه طولها بسبب

 أنها إذ السالم، علٌه للرسول سٌرة بمثابة مسرحٌّةوال المعروفة، الدٌنٌة المراجع

 . الحٌاة تلن جوانب أهم تؽطً الرسول حٌاة من فمرات تشمل

  الالمعمول مسرح:  ثانٌا

 فً بالعبث ٌسمى ما هو لٌس عندي الالمعمول إنّ " :الالمعمول مجال فً الحكٌم ٌمول    

ًّ  وتفكٌرنا فننا فً لما استكشاؾ ولكنه … األوروبٌة المذاهب  فً المعمول تالحم من الشعب

 المنابع هذه ارتٌاد على التشجٌع مجرد إال الحدٌثة ةاألوروبٌّ  للتٌارات ٌكن ولم…  الالمعمول

ًّ  التفكٌر سٌطرة من خشٌة دون افنًٌّ  ًّ  المنطم  فً ةالعالمٌّ  الفنون ٌحكم كان الذي الكالسٌك

 أننـا شعرنا حتى ذلـن من الٌوم تتحرر ومذاهب تٌارات وجدنا إن فما … المختلفة العصور

 وأشد وأعمك ألدم عندنا ألنها…  أنفسنا فً التٌارات هـذه عـن بالبحث ؼٌرنا من أحـك

 .ٔ"بشخصٌتنا اارتباطً 

 ومن أشهر مسرحٌّاته فً هذا النمط:    

 ةوالرمزٌّ  ةالوالعٌّ  من مزٌج وهً، (9ٖٙٔ)نشرت عام  فـم": لكل الطعام" مسرحٌّة .

 التفكٌر طرٌك عن العالم فً الجوع مشكلة حل إلى مسرحٌّةال هذه فً الحكٌموٌدعو 

 المضٌة هذه إلى ٌنظر فهو للجمٌع، الطعام لتوفٌر ةخٌالٌّ  ةعلمٌّ  مشروعات فً

 فالحكٌم. ةالسٌاسٌّ  المضٌة عن الجوع لضٌة تعزل التً نفسها ةالمثالٌّ  نظرته الخطٌرة

ًّ  واالستؽالل "ةاإلمبرٌالٌّ "و االستعمار عاللة إلى هنا ٌتطرق ال  الجوع بمضٌة الطبم

                                                           
ٔ
ٌّة )سٌرة ذاتٌّة(، توفٌك الحكٌم. ملحوظة: الكتاب ؼٌر فً حدٌث   توفٌك الحكٌم عن تجربة الالمعمول فً أدبه، انظر: مالمح داخل

 مرلم فً نسخته اإللكترونٌّة، إال أن حدٌثه عن الالمعمول جاء فً إجابته عن السإال الثالث أسفل عنوان "الموجة الجدٌدة".



ٌّة وآدابها  –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌّة  –جامعة السلطان لابوس  ٌّة –لسم اللؽة العرب ٌّة والصرف  ممرر التدرٌبات النحو
 

ٕٔ 
 

 على بالمضاء إال ٌتم ال الجوع على المضاء أن عمدًا ٌتناسى أنه أو بباله ٌخطر وال

 النظام على بالمضاء إال ذلن ٌتم وال ،نهبًا الشعوب خٌرات تنهب التً "ةاإلمبرٌالٌّ "

ًّ  الرأس ًّ  مال ًّ  النظام وسٌادة االستؽالل  طرٌك عن للكل الطعام ٌوفر الذي االشتراك

 .العادل والتوزٌع اإلنتاج زٌادة

 

 الحكـٌم ةرمزٌّ  فٌها تتضح واحد، فصل من مسرحٌّة وهً ":الجنون نهر"  مسرحٌّة .

 رأى كما كان نهر من رعاٌاه جمـٌع شرب ملن عن لدٌمة أسطورة ذكر علٌناإذ ٌعٌد 

 له ورفٌك هو ٌعزؾ ثمّ   ه،ماب من شربوا الذٌن جمٌع لجنون امصدرً  منامه فً الملن

 لم الذٌن االثنٌن هذٌن أن فعالً  رعاٌاهم قدّ لٌص حتى األحداث وتتطور الشرب، عن

 فإنّ  ذلن وعلى المجنونان، أنهما بدّ  ال عنهم، اختالؾ من فٌهما بما مثلهم، ٌشربا

 إلى إشارة أي من تهمسرحٌّ  الحكٌم جردّ  ولد. شربوا مثلما أٌضا ٌشربا أن علٌهما

 الحكٌم العترض اوضوحً  أكثر بصورة نشعر أن نستطٌع فإننا وهكذا. والمكان الزمان

 . التماثل و االنسٌاق على فٌجبره اإلنسان على المجتمع ٌزاوله الذي المسر هذا ضد

 وفًالشباب،  عرؾ ولو ،الؽد إلى رحلة: وٌندرج ضمن هذا النمط أًٌضا مسرحٌّتان    

 رجل ٌسترد الثانٌة وفً. المستمبل فً سنة خمسمابة رجالن ٌسافر منهما األولى مسرحٌّةال

 الحكٌم ٌخرجل .ٌخفمون ولكنهم الجدٌدة حٌاتهم مع التكٌؾ اجمٌعً  هإالء وٌحاول. شبابه مسن

 جوار وإلى. أٌدٌّنا متناول من أبعد ألنهما ٌنال، ال والخلود ٌمهر، ال الزمن بؤنّ  كل ذلن من

ًّ  البحث عن والناجمة الممكنة الخطٌرة النتابج إلى الحكٌم ٌشٌر الزمن فكرة  .فٌه والتمدم العلم

 ًّ  أخًٌرا: المسرح االجتماع

واألخالق النابعة من والع ٌنمل لنا الحكٌم فً هذا النمط، صور الشخوص، واألوضاع،     

أو تلن التً تصور الطبٌعة البشرٌّة أًٌّا كان جنسها أو وظٌفتها فً  المجتمع المصرّي،

خاصة فً الحمبة التً تمخضت عنها  المجتمع، بمشاعرها وأحالمها وتطلعاتها وآالمها،

وعدد المسرحٌّات فً العالمٌّتٌن.  الحرب العالمٌّة الثانٌة، بحكم أن توفٌك لد عاصر الحربٌن

بداٌات النصؾ الثانً من المرن ٌرجع نشرها إلى  مسرحٌّةهذا النمط واحد وعشرون 

 :، منهاالعشرٌن

 بٌن ٌوم ولٌلة": وٌطرح الحكٌم فٌها مسؤلة فلسفٌّة حول إمكانٌّة تؽٌٌر  مسرحٌّة"

الوالع بسرعة، ذلن الوالع الذي ؼالبًا ما ٌكون منالًضا لرؼبات الفرد، جداًرا أمام 

 والمشكالت التً تحٌل دون تحمٌمها.الصعوبات  ، مثًٌرا بذلنتحمٌك أحالمه وطموحاته

 

 إكراه اإلنسان فً الكشؾ حول  مسرحٌّة"أرٌد أن ألتل": إذ تدور أحداث ال مسرحٌّة

عن حمٌمته، حتى لٌفمد بعدها طعم الحٌاة لبل أن ٌموت موتته الحمٌمٌّة، ففً هذه 

تحرن رؼبة جامحة فً المتل فتاة، األمر الذي ٌدفعها إلى محاولة لتل زوج  مسرحٌّةال

من زوجٌن ٌؤبى كل واحد منهما الموت، وتفضٌل الحٌاة، لٌُكتشؾ بعدها زٌؾ السالح 

 المراد لعملٌّة المتل هذه.
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فً  مسرحٌّةولبل عرض الخصابص العامة لهذه األنماط الثالثة، ٌبدو للدارس أن الكتابة ال    

، تبلورت فٌها مختلؾ مظاهر لدرة توفٌك األدبٌّة والفنٌّة، إال أننا تجربة الحكٌم مرت بمراحل

المستخدمة للتعبٌر عن أدوار مختلؾ الشخوص،  مسرحٌّةنود التركٌز على طبٌعة اللؽة ال

 وهنا ٌمكن وصؾ كل مرحلة باآلتً:

 المرحلة األولى
أن تكون ممتبسة إلى  لرب إلىالتعبٌرات األ، إذ نجد مرحلة ما لبل النضج

والفضٌلة فً توظٌفها حدّ كبٌر من تعبٌرات أخرى موجودة من لبل، 
   لكنها لاصرة. لصالح المعانً واألفكار الذهنٌّة، فبدت اللؽة الفنٌّة فضفاضة

 المرحلة الثانٌة

مرحلة نضج اللؽة الفنٌّة المعبرة عن لدرة توفٌك الحكٌم فً تمحٌص 
صٌاؼة الحوارات، فبدت اللؽة فً هذه المرحلة أعمك من سابمتها، وبدت 
صٌاؼة األلفاظ فٌها تخضع لممابالت ذهنٌّة مع ما تحمله اللؽة من 

 إمكانٌّات، ثم إنها مرحلة متنامٌة فً ذاتها. 

 المرحلة األخٌرة

التً مكنت توفٌك من نضج، إذ تطورت فٌها اللؽة الفنٌّة ما بعد مرحلة 
، بٌنهما،...( المناسب لحوار كل شخصٌّة  ًّ تحدٌد المستوى )فصٌح، عام

الزمن باألخذ بعٌن االعتبار و، مع الوضع العام المحٌط بها، مسرحٌّةفً ال
ًّ لهذه الكتابة ال ٌم . نستطٌع المول هنا أن توفٌك الحكمسرحٌّةالتارٌخ

ًّ، موظفًا إٌاها للخوض فً تمكن من ا إلمسان بناصٌة التعبٌر اإلبداع
 .تجارب فنٌّة، ٌتخذ بحثنا من إحداها موضوًعا مثًٌرا

 

 اآلتً:الملخص  فًالسالفة الذكر  األنماط الثالثةخصابص وٌجمل دارسو مسرح الحكٌم     

 الشكل فً التنوع  ًّ  والكومٌدٌا، الحدٌثة، الدراما: همسرحٌّات فً نجدإذ  ،المسرح

 .ةاالجتماعٌّ  والكومٌدٌا والتراجٌوكومٌدٌا،

 المذهب: نلمسكتاباته، إذ  فً مسرحٌّةال ةاألدبٌّ  المذاهب بٌن الحكٌم جمع  ًّ ، الطبٌع

 ًّ ًّ  ،والوالع  .والرمزيّ  ،والرومانس

 فرنسا فً إلامته أثناء ةاألجنبٌّ  الثمافات على واطالعه الواسعة الحكٌم لثمافة نتٌجة ،

 التراث من فاستفاد ،أنواعها مختلؾ على الثمافات هذه من ٌستفٌد أن استطاع

ًّ  األدب إلى ورجع الثمافات، هذهل األسطوريّ   الضخم تراثه من لٌنهل أًٌضا العرب

 . همسرحٌّات فً وٌوظفه

 المونولوج" ٌتفادى أن أسلوبه فً الحكٌم استطاع"ٔ  ًّ  من سمة كان الذي المحل

 .الواسعة والحبكة المشع بالحوار واستبدله. سبمه

 موضوعاتها ةحٌوٌّ  إلى إضافة التعبٌر، بجمال الحكٌم مسرحٌّات تمٌزت. 

 بالتنالض الحكٌم مإلفات تزخر  ًّ  مـن فٌها بما وهلة ألول النظر تلفت فهً. األسلوب

 تها،شاعرٌّ  وعمك ،الفكهة بروحها ةالفلسـفٌّ  ةالرمزٌّ  وعمك ،التفصٌالت ةوالعٌّ 

 .ةكالسٌكٌّ  بنزعة األحٌان من كثٌر فً ممترنة حدٌثة بنزعة

                                                           
ٔ
.الداخل شخصٌّةالمونولوج: حوار ال  ًّ 
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 شخصٌّاتفال. شخصٌّاتال خلك مسؤلة الحكٌم عند الذهنٌّة مسرحٌّاتال على ٌإخذ مما 

ًّ  مسرحه فً وٌبدو  .فٌه ومإثرة به متؤثرة بالصراع منفعلة حٌة نابضة تبدو ال الذهن

 أن هذه السمة وجهت المول بمرابٌّة مسرحٌّات الحكٌم وعدم تمثٌلها.

 من فٌها الحكٌم برزوٌ. ةاالجتماعٌّ  مسرحٌّاتال فً بوضوح ةالمصرٌّ  البٌبة تظهر 

 همسرحٌّات عاصرتها التً المصريّ  المجتمع مشاكل تصوٌر على البارعة لدرته خالل

 .المشاكل لهذه معالجته فًه وأسلوب ،الولت ذلن فً ةاالجتماعٌّ 

 أوالهما فً كان. متنالضتٌن صورتٌن على الحكٌم توفٌك مسرح فً المرأة ظهرت 

 . معها ومتعاطفًا ،امناصرً  األخرى فً كان بٌنما لها، معادًٌا

 الحكٌم مسرح تمٌز خاصٌة نستنتج أن ٌمكن  ًّ  ومسرحه ،خاصة بصفة الذهن

 ًّ  الدلٌك النظام وهً ،عامة بصفة الالمعمول بطابع المتصؾ ومسرحه ،االجتماع

 لهذه المحكم والبناء وتفاصٌلها، همسرحٌّات لموضوعات اختٌاره فً اتبعه الذي

 .ةالعالمٌّ  مسرحٌّاتال بؤشهر طوٌل تمرس بعد أسراره إلى توصل الذي مسرحٌّاتال

 ٌستخدمها الحكٌم فً  ًالت مسرحٌّةتكمن الخاصٌة األخٌرة فً لؽة الكتابة ال

 تفاوتوت ،والحوار ،شخصٌّاتوال ،الموالؾ باختالؾ تختلؾه عند اللؽةف ه،مسرحٌّات

 نوع أو شخصٌّةال ثمافة تفاوت بحسب( ةالمصرٌّ ) ةوالعامٌّ  الفصحى بٌنفً أحٌان 

على أن هذه الخاصٌة األخٌرة هً التً ستحظى  .المخاطب ومستوى المولؾ

 بالصفحات المادمة من البحث.

 "الورطة"و "الصفمة"أخًٌرا: ملخص مسرحٌتً 

 :(9٘ٙٔ) "الصفمة" مسرحٌّةملخص 

، ٌكون مع شركة عمارٌّة إلى نجاح صفمة ونكفر ٌتطلعأهل حول  مسرحٌّةال أحداث تدور    

من  زراعٌّة فً لرٌتهم، تعود علٌهم بالنفع، وتعوض ما خسروهنتاجها امتالكهم ألرض 

أموال. إال أنهم ٌواجهون مشكالت تحول دون إتمام مبلػ الصفمة، كتخلؾ أحدهم عن الدفع، 

سترجاع المبلػ المسروق منها، ٌدته، التً ستؤبى هً األخرى إال اواضطراره لسرلة مال س

 بدعوى أنها جمعته لمستلزمات وفاتها. 

 منهم لٌسلب أتى أنه فظنواثم ٌؤتٌهم نبؤ وصول أحد أهم اإللطاعٌٌّن من أبناء المرٌة،     

فالترح أحدهم رشوته بالمال بعد جمعه  ، بصفمة هً أجدى من صفمتهم مع الشركة،أرضهم

 عندما هلكن، ةشخصٌّ  لشإون للمرٌة أتى ألنه الفعل هذا من تعجب بدوره والذيمن أهل الكفر، 

األرض، فكر فً الظفر بها دونهم، إال أن ٌسمحوا لفتاة شابة )خطٌبة أحد أبناء بالصفمة و علم

المرٌة( بالذهاب معه كمربٌة، فتوافك الفتاة، وتطلب من أبٌها الموافمة على ذهابها، فً سبٌل 

 إنجاح الصفمة، وفرحة أهل الكفر.

    ، ًّ مدعٌة إصابتها بمرض  إال أن الفتاة تدبر حٌلة ذكٌة تخرجها من بٌت اإللطاع

أهل الكفر بنجاح صفمتهم وامتالكهم  لمرٌة سالمة بعد ٌومٌن، لٌحتفلإلى افتعود  "الكولٌرا"؛

 بكشؾ فضابحه للجمٌع.لألرض، وتكفل الحاج بدفع تكالٌؾ كل شًء، بعد تهدٌد أحدهم إٌاه 

  وتُسمع الزؼارٌد.فتعم الفرحة 
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 :(9ٙٙٔ) "الورطة" مسرحٌّةملخص 

ًّ  حول مسرحٌّةال أحداثتدور       أستاذ بكلٌّة الحموق( -)ٌحٌى بدران لبول أستاذ جامع

فً شمته، بالتراح من رجل دار النشر )راؼب( فً سبٌل  استمبال مجموعة من المجرمٌن

إعطاء المٌمة العلمٌّة لمإلفات الدكتور، مما ٌزٌد إلبال الدارسٌن علٌها. إذ تم االتفاق بٌنهما 

أمر مخطط جرٌمتهم لرجال األمن، على أنهم سٌتركوا له المجال لٌدرسهم  بؤال ٌكشؾ الدكتور

   ، ممسًما بشرفه وعدًا بذلن.دراسة حمٌمة، لابمة على التجربة العلمٌّة

( شوشوبسبس، : منٌر، رجالن وامرأةوما إن تم االتفاق حتى أتى المجرمون الثالثة )    

ت، بٌنما كرس الدكتور ٌحٌى جهده فً وشرعوا فً التخطٌط لجرٌمة سرلة محل المجوهرا

، من خالل مالحظته، واستمراء ذلن فً ردودهم وتصرفاتهم دراسة مشاعرهم، وتحلٌل أفعالهم

 على أسبلته.

إال أن األمور تعدت سرلة محل المجوهرات إلى مطاردة أمنٌّة، ثم جرٌمة لتل للحارس     

، وإصابة فً كتؾ أحدهم بسبب رصاصة الحارس  ًّ ، منها تطورت األحداث إلى األمن ًّ األمن

محاواًل التمسن بدافع العلم  ،اضطرار تؽطٌة الدكتور على أفعال المجرمٌن، وعدم كشفها لألمن

ة، وشاع خبر المبض علٌه بريء بارتكاب الجرٌم شاببذلن وصل األمر إلى اتهام  والتجربة،

 واستجوابه فً الصحؾ.

استجواب المتهم البريء، متل، وضحٌتها، وأمر اصٌل جرٌمة الولما علم الدكتور بتف    

والحكم الصادر ضده، لم ٌطاوعه ضمٌره على السكوت، محاواًل إٌجاد مبررات لتصرفه حٌال 

ما ولع، إال أنه ٌحسم األمر بعد أن ؼادر مجموعة المجرمٌن شمته، بتسلٌم نفسه إلى األمن، 

مدرًكا فً نفسه أن لحّب العلم  .دامالبريء من اإلع الشابإلنماذ  باعتباره منفذ الجرٌمة،

 ًّ فعل المخدر، الذي ٌخدر الضمٌر، والمسإولٌّة، وٌحجب الرإٌة  -أحٌانًا-وفضول البحث العلم

  الواضحة للنتابج.

، والحدٌث عن      ًّ وبعد التمهٌد لمضٌة البحث، من خالل عرض موجز لتارٌخ المسرح العرب

تً وتلخٌص أهم أحداث مسرحٌّ  ،مسرحٌّةحٌاة توفٌك الحكٌم، ثم تجربته فً الكتابة ال

تحلٌاًل وموازنة، تؤتً الفصول الثالثة للتعمك فً صلب المضٌة، "الصفمة" و"الورطة" 

لؽوٌّة تُحًٌ روح البحث لة والتجربة النبٌلة فً المٌام بموازنة مستمسكٌن بهدؾ المحاو

وتناولها بالجد  ،الحفاظ على ممٌزات لؽتنامن شؤنه أن ٌذكً فٌنا مسإولٌّة كل ما والتطلع إلى 

 والعزم وصدق النٌّة.
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الفصل األول: دعوى "اللؽة الثالثة"
ٔ
 

هل لهذه اللؽة وجود فً ف وسمها بـ"اللؽة"،ٌبدو أن أول ما ٌُثار فً لضٌة "اللؽة الثالثة"     

ًّ لمصطلح اللؽة،هذا  الوالع اللؽوّي؟ تؤتً اإلجابة عن إذ هل  السإال من استٌعابنا الحمٌم

ترلى هذه اللؽة ألن تكون أصواتًا ٌعبر بها لوم معٌّنون عن أؼراضهم؟ ثم هل هً نظام لابم 

بها أعضاء هذه المجموعة االجتماعٌّة  بذاته مكون من رموز ملفوظة عرفٌّة ٌتعاون وٌتعامل

ًّ  المعٌنة؟ هل هً أداة  وأخًٌرا ؟للتفكٌر فهل من وظابفها التوصٌل؟ وهل تعمل كمساعد آل

 للتسجٌل والرجوع؟ 

رحت، إال أنه بالضرورة ال ٌؤبى سٌاق حدٌثنا عن "اللؽة الثالثة" المعانً المجردة التً طُ     

هذه المنظورات المجردة، إذ اللؽة "أكثر من أن تكون أداة نا فً اللؽة تفكٌرأن ٌتعدى ٌجب 

ًّ للفكر، أو تعبًٌرا عن عاطفة. فاللؽة جزء من كٌاننا  ًّ، وهً عملٌّة  السٌكولوج الروح

فٌزٌابٌّة واجتماعٌّة، وهذا كله ٌثبت أن اللؽة هً الرابطة الحٌوٌّة بٌن أفراد المجتمع، والتً 

 .ٕهدافه"حد أر عن حاجاته، وتجمع شمله، وتوتعب

ٌنالش الباحثون اللؽوٌّون مسؤلة وجود وجهة نظر ثالثة بعد منالشة التعبٌر عن الفصحى     

بمختلؾ مستوٌاتها، والتعبٌر عن العامٌّة بمختلؾ مستوٌاتها كذلن، إذ تؤتً هذه الوجهة 

ا وفصحى فمط، إنما إلى جانبهما كم ،الثالثة فً وصؾ الرأي الذي ٌمر بعدم وجود عامٌّة

"فصحى مخففة"، "عامٌّة مشرلة"، ، "لؽة وسطى" "لؽة ثالثة"، هنان: تختلؾ التعبٌرات

"اللؽة المتوسطة"، "اللؽة الخنثى"، ...، والذي ٌبدو من هذه التسمٌات معارضة مبدبٌّة لمن 

أطلك على هذه الوجهة اسم "اللؽة الثالثة"، وعبر عن هذه المعارضة الدكتور أحمد دمحم 

ه: "والحمٌمة أنه ال ٌمكن التحدث هنا عن "لؽة ثالثة" مستملة تتوسط بٌن لؽتٌن بمول المعتوق

مختلفتٌن. وإنما الحدٌث عن الوسٌط أو "المستوى اللؽوّي الثالث" الذي ٌمؾ بٌن مستوٌٌن 

 .ٖربٌسٌن للؽة لومٌّة واحدة"

للناطمٌن به صالتهم هذا المستوى اللؽوّي الخاص الذي تحدث عنه ٌوسم بإمكانٌّة تحمٌمه     

فً مختلؾ مجاالت حٌاتهم االجتماعٌّة، والفكرٌّة، والثمافٌّة، جاعاًل اللؽة أكثر مرونة وسعة 

فصحى العربٌّة وعامٌّتها، "بٌن اللؽة  بٌن الحتواء الوالع الجماهٌرّي المعاش، فهو وسٌط

رجة". من ذلن نتفك مع كون العلٌا الرالٌة أو لؽة الكتابة األدبٌّة، ولؽة التخاطب المحكٌّة الدا

التعبٌر عنه بـ"اللؽة" إنما ألرب إلى المجاز ال الحمٌمة. وأتى ذلن من إٌمان الفرٌك بؤن 

العامٌّة منحدرة من الفصحى متطورة عنها، ومرتبطة بها ارتباًطا، مهما بدا أنها مختلؾ 

، إذ استمالل العامٌّة لضٌة ولسنا بصدد منالشة ومهما بدا تؤثرها بالعوامل الخارجٌّة، عنها،

ٌكفٌنا معرفة الكثٌر من األسالٌب والتعبٌرات التً نستخدمها فً العامٌّة وال ندرن أساًسا أن 

، ثم إن المول باستماللها صعب للؽاٌة، ألسباب ٌعلمها المابلون لها وجًها فصًٌحا سلًٌما

 باستماللها، وٌمرون بها.

                                                           
ٔ
ٌجدر بنا التنبٌه على أن الممصود من "اللؽة الثالثة" ذلن المستوى الذي تحدث عنه توفٌك الحكٌم وادعى استعماله فً  

ٌّة   مسرحٌّتٌه، ولسنا بصدد التوؼل فً منالشة المضاٌا األخرى التً أثارها الباحثون حول ما تعنٌه اللؽة الثالثة من ازدواج العرب
 ج لؽة النثر ولؽة الشعر، لذا سٌكون البحث محصوًرا على ما لصده توفٌك الحكٌم نفسه.واألجنبٌّة، أو ازدوا

ٕ
 .ٕٖاللهجات العربٌّة )نشؤة وتطوًرا(، عبد الؽفار حامد هالل، صـ 
ٖ
 .89نظرٌّة اللؽة الثالثة )دراسة فً لضٌة اللؽة العربٌّة الوسطى(، أحمد دمحم المعتوق، صـ 
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ًّ لبل أي  والحدٌث فً دوافع البحث عن هذه الوجهة     الثالثة، ٌبدأ من الوالع اللؽوّي والثماف

ًّ بشكل عام ٌشهد اضطرابات لؽوٌّة نتٌجة انسٌاله خلؾ الصٌحات شًء آخر،  فالمجتمع العرب

المروجة للتشكٌن فً مدى فاعلٌّة اللؽة األم، ولٌامها بوظابفها فً مختلؾ المجاالت الفكرٌّة 

ى، ومن جهة العامٌّة فمد ظهرت حركات لابمة على ، هذه من جهة الفصحوالثمافٌّة والفنٌّة

، الذي ال ٌنشد سوى التبلٌػ  ًّ دعوى حٌوٌّتها، وفاعلٌّتها، ولربها من الوالع االجتماع

 والتواصل.

ٌت على أساس تبدو دعوات بنما إال أننا فً هذا البحث لسنا بحاجة إلثبات ذلن، فهً على     

صراع ٌثٌر الحدٌث عن مكونات الهوٌّة العربٌّة وخصابصها، والدعوة إلى التمسن بها مع 

"من أكبر األوهام كذلن ما التطلع إلى عالمٌّتها، وفً هذا الشؤن ٌمول الدكتور أحمد مختار: 

أن  ٌدعٌه بعضهم أن العامٌّة لؽة متحركة متجددة، وعً لادرة على مواكبة الحٌاة، فً حٌن

الفصحى لؽة جامدة متحجرة تعكس اهتمامات وخبرات عفً علٌها الزمن، ولم تعد تدخل فً 

تجاربنا ونشاطاتنا المستحدثة. وهذا كالم ال معنى له، فاللؽة مرآة العمل، وهً انعكاس 

إلنجازات أصحابها الحضارٌّة. واللؽة ال تنمو فً فراغ، وإنما تنمو نتٌجة نمو أصحابها، 

 .ٔها اللؽوٌّة بازدٌاد خبرات أهلها وتجاربهم"وتزداد ثروت

ما الحدٌث عن "اللؽة الثالثة" إال نتاج هذا الصراع، إذ من هنا أتى دافع البحث عن "لؽة"     

عفوٌّة أصٌلة، لؽوٌّة إللامة صلح تتعاٌش فٌه أجواء تمؾ وسًٌطا بٌن الفصحى والعامٌّة، 

لها صفات خاصة حاول باحثون لؽوٌّون  . تلن اللؽةمستؤنسة ألرب إلى جمهور المتلمٌن

 وملخصها فً اآلتً:، ٖ، فً سبٌل التطلع إلى "نظرٌّة اللؽة الثالثة"ٕتعٌٌنها

  أن تكون عربٌّة محكٌّة، فصٌحة سلٌمة فً تكوٌنها العام: أي فً أصواتها، ومتنها

، وبناء ًّ  كلماتها وتركٌب عباراتها. األساس

  مراحله، ولؽة اإلعالم الجماهٌرّي فً معظم أشكاله أن تكون لؽة التعلٌم فً جمٌع

ًّ عامة. ولابلة ألن تكون مشتركة بٌن مختلؾ أفراد  ولؽة للثمافة والتثمٌؾ المحك

 المجتمع.

  تسٌر فً مختلؾ درجاتها ومجاالتها وفك لواعد العربٌّة الفصحى نفسها، ووفك

 أسالٌبها المطورة المحدثة، ال تجافٌها.

 جنبٌّة المعربة والدخٌلة نصٌب واؾ.لها من األلفاظ األ 

 المتطورة، ومع طباع الناس  منسجمة مع مستجدات الحٌاة الحاضرة وظروفها

 وذولهم العام المشترن.

  متخففة من كل ما ٌمنع من دٌممراطٌّتها ودٌممراطٌّة األدب والفكر، الذي ٌتم إٌصاله

. ًّ ًّ والموم  ونشره بها، على المستوى اإلللٌم

 ما ٌإدي إلى الشعور بصعوبتها أو اإلحساس بخصوصٌّتها أو عزلتها  بعٌدة عن كل

 عن الحٌاة العامة.

                                                           
ٔ
 .97، نماًل عن المرجع السابك، صـ7ٙالمعاصرة والحاجة إلى حلول ؼٌر تملٌدٌّة، أحمد مختار عمر، صـزمة اللؽة العربٌّة أ 
ٕ
ال ٌعنً إدراج صفات "اللؽة الثالثة" فً هذا السٌاق أننا نمؾ إلى جانبها موافمٌن ال معارضٌن، إنما موضوعٌّة البحث تتطلب ذكر  

 لنهاٌة.وجهات النظر المختلفة، لتكوٌن مولؾ منها فً ا
ٖ
 .ٔٓٔ -99المرجع السابك، صـ 
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 .مٌسرة المواعد واألسالٌب، دون تفرٌط 

 . ًّ  بعٌدة عن كل ما ٌنؤى بالجٌل أو ٌفصله عن عناصر تراثه الفكرّي واألدب

 .سهلة التعلم واالكتساب 

، ومشاركتها مشاركة التطلع إلى انتشارها" شده المنادون بـ"اللؽة الثالثةعموًما فإن ما ٌن    

ًّ وإبداعه، وتزٌد من ترسٌخ هوٌته المومٌّة والحضارٌّة" فعّالة فً "االرتماء بالفكر العرب
ٔ .

كما ٌمر هإالء بؤن التطلع إلى "لؽة ثالثة" لٌس بؤمر جدٌد، مستدلٌن على ذلن بممولة ألحمد 

هـ(: "الكالم ثالثة أضرب: ضرب ٌشترن فٌه العلٌّة والدون، وذلن أدنى 9ٖ٘بن فارس )ت

، كان طباع لوم فذهب بذهابهم. وبٌن هذٌن ضرب لم ٌنزل  ًّ منازل المول، وضرب هو الوحش

ها على األفواه وال ارتفع ارتفاع الثانً، وهو أحسن الثالثة فً السماع وألذّ نزول األول، 

 .ٕوأزٌنها فً الخطابة وأعذبها فً المرٌض وأدلها على معرفة من ٌختارها"

ٌمثل بصٌػ وتراكٌب رس أنه فً كتابه "متخٌر األلفاظ" الجدٌر بالذكر بعد ممولة ابن فا    

الثالث الذي دعا إلٌه، وفً ذلن إشارة إلى التماسه طرٌمًا عربٌّة مؤثورة من عصره للمستوى 

 مستوى الضرب األول والضرب اآلخر.سد الفجوة الوالعة بٌن وسًطا بٌن طرٌمٌن، ل

أما عن دعوى "اللؽة الثالثة" فً الدراسات اللؽوٌّة المعاصرة، فإن عددًا من الباحثٌن اهتم     

حول إطار الوحدة اللؽوٌّة، واألداة المشتركة فً بها، سالكٌن فً ذلن سباًل متباٌنة تدور 

ًّ والمنطوق، سنعرض بعًضا من آرابها فً منالشة التجربة التوفٌمٌّة، فالذي  التعبٌر الكتاب

 ٌعنٌنا بعد التنظٌر فٌما سبك التطبٌك بتناول تجربة موسومة بـ"اللؽة الثالثة".

هنان تجارب سبمت تجربة توفٌك الحكٌم فً إال أنه ٌجدر بنا أواًل اإلشارة إلى ما إذا كان     

ًّ تمثلت دعوى "اللؽة الثالثة" وإن كان بمسمى مختلؾ عنها . من هنا ٌؤتً المسرح العرب

فً  وٌلكوكس "فمد ترجم فً استعمال لؽة وسطى، التلمابٌّة وتجربته ٖالحدٌث عن وٌلكوكس

ٌات شكسبٌر. ولما كان نهاٌة المرن التاسع عشر أجزاء من الكتاب الممدس، ومن بعض روا

الموضوع نفسه فوق المستوى الفكرّي للعامة فً عصره، كان التعبٌر عنه بالتالً خارج 

دون أن -. ولذلن نرى وٌلكوكس الوعاء اللؽوّي الذي ٌستخدمه العامة للتعبٌر عن أنفسهم

ى الرؼم ٌستخدم لؽة تتناسب فً رلٌّها مع رلً الموضوع الذي تنمله، عل -ٌعمد إلى ذلن عمدًا

 .ٗ"من جرٌانها على لواعد اللؽة العامٌّة

فً أوابل المرن العشرٌن،  ٘تً الحدٌث بعدها عن تجربة واعٌة على ٌد فرح أنطونؤثم ٌ    

ًّ مع إحساسه فً الولت ذاته بالتدرج اللؽوّي لطبمات المجتمع جعل  "فرؼبته فً الصدق األداب

من الضرورّي عنده أن ٌستخدم فً مسرحٌّته "مصر الجدٌدة" ثالثة مستوٌات من اللؽة بداًل 

 .ٌٙنهما عادة"ٌتم الخٌار بمن المستوى الفصٌح الواحد أو حتى المستوٌٌن اللذٌن كان 

                                                           
ٔ
 .9ٓٔالمرجع السابك، صـ 
ٕ
 .ٖٗمتخٌر األلفاظ، أحمد بن فارس، صـ 
ٖ
 .(9ٖٕٔ ـ 8ٕ٘ٔ) (William Willcocks) وٌلكوكس وٌلٌام 
ٗ
 .97مستوٌات العربٌّة المعاصرة فً مصر )بحث فً عاللة اللؽة بالحضارة(، السعٌد دمحم بدوي، صـ 
٘
 (ٔ87ٗ - ٔ9ٕٕ). 
ٙ
 .98المرجع السابك، صـ 
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الجدٌر بالذكر أن فرح أنطون وزع المستوٌات الثالثة حسب الطبمة االجتماعٌّة التً تنتمً     

،  ،مسرحٌّةإلٌها الشخصٌّة فً ال ًّ  مدرًكا وجود مستوى ثالث ال هو بالفصٌح وال هو بالعام

 :ٔوذلن كاآلتً

 الشخصٌّة المستوى

 خصصه ألشخاص الطبمة العلٌا الفصحى

 خصصه ألشخاص الطبمة الدنٌا العامٌّة

 خصصه للسٌدات اللؽة المتوسطة، أو الفصحى المخففة، أو العامٌّة المشرلة

 

 بـ"اللؽة الثالثة" وبعد البداٌة الجدٌّة لفرح أنطون، تؤتً تجربة توفٌك الحكٌم الموسومة    

إٌمانًا منه أن  ،ٕالورطة )المكتوبة بعد عمد من كتابة الصفمة( مسرحٌّةبتصرٌح منه فً بٌان 

فً  المحلٌّة، موضع جدل وخالؾ. إذ ٌمول مسرحٌّةمسؤلة اللؽة التً ٌجب استخدامها فً ال

 ًّ : "لد كثر الكالم حول العامٌّة والفصحى، ولد حدٌثه عن المشكالت الفنٌّة فً العمل المسرح

 مسرحٌّةً محٌط واحد هو: محٌط الرٌؾ المصرّي. كتبت سبك لً أن خضت التجربة مرتٌن ف

"أؼنٌّة الموت" بالفصحى؛ فما هً النتٌجة فً نظري؟  مسرحٌّةالزمار" بالعامٌّة، وكتبت "

ممبولة فً المراءة،  مسرحٌّةأشن فً أن المشكلة لد حلّت تماًما؛ فاستخدام الفصحى ٌجعل ال

 إذن فالفصحى: األشخاص ٌنطمها أن ٌمكن التً اللؽة إلى الترجمة تستلزم التمثٌل عند ولكنها

 هو: وجٌه اعتراض علٌه ٌموم العامٌّة استخدام أن كما! األحوال كل فً نهابٌّة لؽة هنا لٌست

 إذن فالعامٌّة إللٌم؛ كل فً وال بل لطر، كل فً وال زمن، كل فً مفهومة لٌست اللؽة هذه أن

 .ٖ"زمان أو مكان كل فً نهابٌّة لؽة األخرى هً لٌست

به  اومن هذه المشكلة انطلك توفٌك الحكٌم كؽٌره من الباحثٌن مفتًشا عن حل لها، وإذ    

، تلن التجربة التً تهدؾ إلى بعد تجربة الفصحى وتجربة العامٌّة ٌٗمدم على تجربة ثالثة

أن ٌنطمه ٌمكن "إٌجاد لؽة صحٌحة ال تجافً لواعد الفصحى، وهً فً نفس الولت: مما 

األشخاص، وال ٌنافً طبابعهم وال جّو حٌاتهم! لؽة سلٌمة ٌفهمها كل جٌل، وكل لطر، وكل 

 .٘إللٌم، وٌمكن أن تجري على األلسنة فً محٌطها"

"لد  مسرحٌّةوفً هذه ال (9٘ٙٔته "الصفمة" عام )بلور الحكٌم تجربته أواًل فً مسرحٌّ     

ولكنه إذا أعاد لراءتها طبمًا لمواعد الفصحى ٌبدو ألول وهلة لماربها أنها مكتوبة بالعامٌّة، 

فإنه ٌجدها منطبمة على لدر اإلمكان. بل إن المارئ ٌستطٌع أن ٌمرأها لراءتٌن: لراءة بحسب 

، فٌملب "الماؾ" إلى "جٌم" أو إلى "همزة" تبعًا للهجة إللٌمٌّة؛ فٌجد الكالم  ًّ النطك الرٌف

                                                           
ٔ
 ، نماًل عن المرجع السابك.مصر الجدٌدة، فرح أنطون مسرحٌّةانظر: ممدمة  
ٕ
 .78ٔبٌان الورطة، صـ :انظر 
ٖ
 .ٙ٘ٔ -٘٘ٔبٌان الصفمة، صـ 
ٗ
بالفصٌح وحده لد تكون تسمٌة توفٌك الحكٌم للؽته فً الصفمة والورطة بالثالثة، على أنها العمل أو التجربة الثالثة بعد كتابته  

ًّ وحده وهً التجربة الثانٌة.  وهً التجربة األولى، وكتابته فً العام
٘
 .ٙ٘ٔبٌان الصفمة، صـ 
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، ثم لر ًّ ًّ الصحٌح؛ فٌجد طبٌعًٌّا مما ٌمكن أن ٌصدر عن رٌف اءة أخرى بحسب النطك العرب

 .ٔالعبارات مستمٌمة مع األوضاع اللؽوٌّة السلٌمة"

أن افتراض نجاح هذه التجربة وارد على حد تطلع توفٌك الحكٌم، كما أن  الجدٌر بالذكر    

ة نجاحها محسومة فً لوله: "إذا نجحت فً هذه التجربة فمد احتمال فشلها كذلن، فؤما نتٌج

موحدة فً أدبنا، تترب بنا من اللؽة  مسرحٌّةدي ذلن إلى نتٌجتٌن: أولهما السٌر نحو لؽة ٌإ

التمرٌب بٌن طبمات الشعب  -وهً األهم-الموحدة فً اآلداب األوروبٌّة، وثانٌتهما  مسرحٌّةال

على لدر اإلمكان، دون المساس  الواحد، وبٌن شعوب اللؽة العربٌّة؛ بتوحٌد أداة التفاهم

 نتٌجة فشلها فمحسومة بداهة من عدم إدران نتابج نجاحها. وأما. ٕبضرورات الفّن"

إال أن األمر الذي ٌعنٌنا هو استمرار هذه التجربة عند توفٌك الحكٌم إلى ما بعد عمد من     

 ن مدى صحة دعواه فً أنهالمٌام بموازنة للتؤكد م فضولفٌنا  أثارالتجربة األولى، األمر الذي 

 لٌس شكًّا فً ممدرته على الكتابة بنفس األسلوب والمستوى فً الثانٌة مسلن األولى.سلن 

التعرؾ عنها فً ممدمة هذا البحث، وأهمها ، إال أن للموازنة أهدافًا أسهبنا الحدٌث اللؽويّ 

تٌن، من دة فً المسرحٌّ رفً مختلؾ المستوٌات اللؽوٌّة الواعلى أهم المضاٌا اللؽوٌّة الواردة 

 ثم بناء مولؾ وتكوٌن رأي من لضٌة لؽوٌّة مثٌرة.

                                                           
ٔ
 .ٙ٘ٔبٌان الصفمة، صـ 
ٕ
 .7٘ٔ -ٙ٘ٔالمصدر السابك، صـ 
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 "الورطة"و "الصفمة" بٌن :الفصل الثانً

الورطة:  مسرحٌّةٌنطلك هذا الفصل من دعوى صرح بها توفٌك الحكٌم، بموله فً بٌان     

 بما" الصفمة" فً حاولته أن لً سبك الذي التمارب هذا من شٌبًا حاولت مسرحٌّةال هذه فً"

، ومن هذا التصرٌح تحدث باحثون عن استمرار التجربة التوفٌمٌّة ٔ...""الثالثة اللؽة" أسمٌته

مستطردٌن بذلن للتعلٌك على المستوى اللؽوّي العام  فً ما وسمه الحكٌم بـ"اللؽة الثالثة"،

بحثنا إال أن  التوفٌمٌّة،، باإلضافة إلى الحكم على نجاح أو إخفاق التجربة مسرحٌّةفً كل 

الموازنة بٌنهما لؽوًٌّا من الناحٌّة الصوتٌّة، والصرفٌّة، والنحوٌّة، والداللٌّة. مع سٌتخذ سبٌل 

 .اتخاذ فرصة للتعلٌك على طرٌمة إخراجهما إمالًء وترلًٌما

 ًّ  أواًل: المستوى الصوت

طة، إال أن أؼلبها تدور تتعدد مظاهر الملحوظات الصوتٌّة فً مسرحٌّتً الصفمة والور    

، الذي ال ٌإثر على البنٌّة الصرفٌّة للكلمة عادة. ثم نشٌر إلى أن فكرة حول  ًّ اإلبدال الصوت

هذا اإلبدال عادة ٌكون بٌن األصوات المشتركة فً المخرج أو الصفات، ولد ٌحدث ذلن بسبب 

سنا بصدد تفصٌل أسباب المشاكلة الصوتٌّة أو مجاورة األصوات الضعٌفة لألصوات الموٌّة، ول

 ًّ ًّ له فً الحوار المسرح ، فؤكبر مسوغ مبدب ًّ ًّ مراعاة  هذا اإلبدال الصوت النطك اللهج

 ًّ وفً ذلن ٌمول الدكتور إبراهٌم أنٌس: "فمدت معظم اللهجات المصرٌّة بعض  ،العام

على الترتٌب: األصوات العربٌّة المدٌمة، أمثال: الثاء، والذال، والظاء، والماؾ، واستبدلت بها 

التاء، والدال، والضاد، والهمزة أو الجٌم. ولد اطرد هذا اطرادًا ٌدعو إلى الدهشة فً كل 

. والذي ٌلحظ فً هذا التؽٌر بصفة عامة، هو االنتمال ببعض األصوات الرخوة الملٌلة الكلمات

 وفً اآلتً التمثٌل:. ٕالشٌوع فً اللؽة الفصٌحة، إلى نظابرها من أصوات الشدة"

 الصفمة مسرحٌّة: 

"ندبح الدبٌحة"، "دلن هلل"، "برؼٌؾ درة"، "تصح منن الكلمة إبدال الذال دااًل:  -ٔ

 ي"، "ادبحوا ٌا أوالد".د

 "بعضمة لسانن". ا:الظاء ضادً  إبدال -ٕ

 ".التور فً له ال"إبدال الثاء تاًء:  -ٖ

بهدؾ ) ، وإبدال همزة المطع فً بداٌة الكلمة همزة وصلحرؾ علة إبدال الهمزة -ٗ

الجدٌر بالذكر فً تخفٌؾ الهمزة وروده فً اللهجات العربٌّة، وأمثلته  (:تخفٌؾال

صوت ٌخرج من ألصى تسولها كتب اللهجات العربٌّة، ومسوغ ذلن أن الهمزة: "

 -على ما توصل إلٌه علم األصوات–الحلك كما ٌمول علماإنا المدامى، ومن الحنجرة 

على أرجح اآلراء –هور وال مهموس وهً صوت مجهور شدٌد عند المدماء، وال مج

وٌنطبك معه الوتران تماًما ثم ٌنفرجان فٌخرج صوت له دوي،  -فً العصر الحاضر

وانفجار، وفرلعة شدٌدة، ولذا كانت تحتاج إلى مجهود عضلً كبٌر حال نطمها، ولذا 

                                                           
ٔ
 .78ٔصـ ،الورطة بٌان   
ٕ
 .7ٕٕفً اللهجات العربٌّة، إبراهٌم أنٌس، صـ 
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وجدنا العرب ٌختلؾ بعضهم عن بعض فً نطمها، والتمسن بها فً كالمهم، فوجدنا 

ٌحممها، ووجدنا منهم من ٌخففها بإبدالها بحرؾ من جنس حركة ما لبلها أو  منهم من

جعلها بٌن بٌن أو حذفها، والهدؾ من ذلن التخفٌؾ فً هذا الصوت الموي بتحوٌله 

"بالفواٌد : . ومثال ذلن فً الصفمةٔإلى أصوات لٌنة؛ لٌمكن نطمها بٌسر وسهولة"

 .ه"، "راسنا""الصدا"، "سما"انت"،  "،، "اناة"المانونٌّ 

 الورطة: مسرحٌّة 

 الورطة اآلتً: مسرحٌّةوظات المتكررة فً حومن المل

"، "وحاجات كدا"، )"من الرجل دا"، "سؤلت السإال دا"، "خد لن :داالً  الذالإبدال  -ٔ

 (."دبوس دهب"

ًّ  اإلبدال هذا مثل فً الضاد تنطك) ظاءً  الضاد إبدال -ٕ  توجد ال أنه إال مفخمة، زاًٌا الصوت

 ("مظبوطفنجانٌن " ،"بالظبط ومطرحها" ،"بالظبط(: )"ظاء فتكتب لها مكتوبة صورة

، "المسدس جهة ضهره كان" ،"الجدار على المسنود الضهر: )"ضادًا الظاء إبدال -ٖ

 (."تنضٌؾ المسدس"

 (.ال أنام أكتر من ساعتٌن""سمعً تمٌل"، "ٌعنً التالتة تابتة"، "أنا ) الثاء تاًء: إبدال -ٗ

 بهدؾ) وصل همزة الكلمة بداٌة فً المطع همزة وإبدال علة، حرؾ الهمزة إبدال -٘

)"إنً جاٌز أصدم كإنسان"، "واللواٌح"، "لصوص الخزاٌن"، " لاٌمٌن  :(التخفٌؾ

 (.، "هات الجراٌد"، "الٌمة"، "الراس"، "الفاس"عدة أساتذة الجامعة"، "ماٌة"بمسا

 )"السهادة"(. الشٌن سٌنًا: إبدال -ٙ

 كلمة: مثل المدٌمة، لهجاتنا فً الصوتٌّة التطورات عن الناتجة الكلمات استخدام -7

ببعض. وتبدو هذه  بعضها األصوات اختالط من واإلزعاج الجلبة على الدالة" الشوشرة"

السمة فً لهجاتنا العربٌّة واضحة فً عناٌتها باألفعال الرباعٌّة المتكررة المماطع أو 

من أصوات الكلمة، بحٌث إما أن ٌكون الصوت صوت واحد الشبٌهة بها، "فؤحٌانًا ٌتكرر 

األول والثالث متماثلٌن مثل: بربش، جنجل، رهرط، سمسر، زمزأ، كركب، مخمض، 

  .ٕمرمط، مسمر، مرمػ، نعنش، ..."

ًّ فً المسرحٌّتٌن، أن تفشً      الجدٌر بالذكر بعدها كنتٌجة لدراسة المستوى الصوت

كثافتها فً الورطة كان أظهر منه فً الصفمة، أي  الملحوظات التً ذكرناها فً الورطة كان

 فً الصفمة.أكثر منه 

أّن توفٌك الحكٌم  الملحوظات الصوتٌّة فً المسرحٌّتٌن،من خالل تمصٌنا ألهم وٌبدو     

ال نحاول  صوات العربٌّة، ونحن بذكر ذلناألبنطك العامٌّة المصرٌٌّن فً أو ٌطوع  ٌعكس

، إنما  المضاء على العامٌّات أو اللهجات المحلٌّة ًّ نشٌر إلى وتمظهرها فً الفصٌح العرب

لدراسة لؽة مشتركة محافظة رجها وصفاتها امخبعربٌّتنا ولهجاتها  ؤصواتب ضرورة معرفتنا

                                                           
ٔ
 .ٕٓٔعبد الؽفار حامد هالل، صـاللهجات العربٌّة )نشؤة وتطوًرا(،  
ٕ
 .ٖٕٙفً اللهجات العربٌّة، إبراهٌم أنٌس، صـ 
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ت، ٌُولع اللبس بٌن المفردافخلط النطك باألصوات على أصالتها، ثم العمل على إتمانها، أما 

 ولؽتنا دلٌمة لابمة على أمرٌن واضحٌن: التخفٌؾ، وأمن اللبس.

كتابة الكلمات بهذه الصورة التً تجعل نطمها  منال ٌرى حرًجا  فً تجربته هذه الحكٌمف    

، "االختزاالت"و "الرخص"المعتاد فً الفصٌح المشترن، وٌسّمً ذلن نوًعا من  خالؾ النطك

: "والوالع الذي أالحظه فً  ًّ إذ ٌمول بعد تفاإله باستمرار ضٌك الهوة بٌن الفصٌح والعام

كثٌرون هو عكس هذا الزعم )ٌمصد زعم عمك الهوة بٌن الفصحى والعامٌّة( الٌوم، والحظه 

فالعامٌّة هً الممضً علٌها بالزوال، والفارق بٌنها وبٌن الفصحى ٌضٌك ٌوًما بعد ٌوم، 

مع إلى فالحنا أو عاملنا فً مجلس األمة أو مجالس اإلدارات لٌتضح لنا أن لؽة وٌكفً أن نست

الكالم العادي لد ارتفعت إلى المستوى الفصٌح، فهو مثاًل ٌمول: "دا موضوع ٌهم جمٌع 

الفالحٌن" أو "األرباح دي تم توزٌعها بالنسبة ألؼلب العمال" إلخ، فإذا تجاوزنا عن اإلبدال 

سم اإلشارة "ذا، وذي، وذه" الذي ٌصبح فً التخاطب "دا، ودي، وده" فإن للذال والدال فً ا

العبارة كلها تصبح صحٌحة، وهذا النوع من الرخص واالختزاالت موجود فً اللؽات الحٌّة 

 .ٔعند التخاطب، بل وفً الكتابة الحوارٌّة"

ًّ ٌشٌر الحكٌم فً بٌان الورطة أن األصوات ا     لعربٌّة )مثل وفً موضوع اإلبدال الصوت

الدال، والذال، والضاد، والظاء( ٌحل بعضها مكان بعض فً بنٌة الكلمة كما هو فً بٌبات 

ولبابل، مشًٌرا إلى أن لضٌة كهذه تردد ذكرها فً الكتب المدٌمة، "فكلمة "فاض" كانت تنطك 

 وعلى ذلن ال جناح فً نطمنا "فاظت روحه" ٕأحٌانًا "فاظ" .. ووردت فً الكتب المدٌمة

"بالظبط" بداًل من "بالضبط" ونطمنا "دا" و"دي" و"ده" بداًل من "ذا" و"ذي" و"ذه" 

 وكذلن ما ٌسٌر على نهجها مثل "كذا" التً ننطمها "كدا" أو "كده".

ًّ : المستوى الصثانًٌا  رف

ًّ لما كان      ًّ المستوى ذان  المستوى الصرف بؤبنٌة األفعال واألسماء، والمصادر،  المعن

مرتكًزا على ما ٌُسمى بجذر الكلمة، المبٌن  ،بشكل عام التصرٌؾوالمشتمات، وعملٌة 

، الحظنا من خالل دراستنا للمسرحٌّتٌن مجموعة معالجات صرفٌّة ٌموم بها  ًّ لمٌزانها الصرف

ن لضاٌا وردت فً كال من ذل توفٌك الحكٌم فً سبٌل خدمة ما سّماه بـ"اللؽة الثالثة"،

  فً اآلتً:من الصفمة المسرحٌّتٌن، تفصٌلها 

 لول  -سبٌل المثال-: إذ نجد فً الصفمة على أسماء وافعاالً  تؽٌٌر الصٌػ الصرفٌّة

صل استخدام اسم واأل ،فاعلالاسم على وزن  "جاهزـ"ف، "جاهزكل شًء ": سعداويّ 

" إذ أفٌدتعبٌر ورد على لسان عوضٌن: "على األلل ومن ذلن أًٌضا،  .المفعول ُمَجّهز

ومثال آخر  صٌاؼة اسم التفضٌل هنا تكون بإضافة أكثر مثاًل، فنمول: "أكثر فابدة".

" فكلمة "الؼٌة" هنا ال ٌُراد بها الؼٌةعلى لسان المعلم شنودة: "تصبح الصفمة 

، ٖ"ملؽاة" بمعنى "محذوفة"معنى الكالم الذي ال فابدة منه وال نفع، إنما ٌراد بها 

                                                           
ٔ
 .7ٗٔ -7ٖٔبٌان الورطة، صـ 
ٕ
الجدٌر بالذكر هنا أن الحكٌم ال ٌهتم فً مثل هذه السٌالات بذكر صرٌح لمصدر أو مرجع، مكتفًٌا بمول "ووردت فً الكتب  

 المدٌمة" أو "فً بعض البٌبات والمبابل"...إلخ.
ٖ
 ٌمكن لبولها مع التوسع، إذ ٌصبح الكالم عن الصفمة كالًما ال فابدة منه وال نفع فٌُلؽى لعدم جدواه. 
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" للداللة على الخالص من الفعل وبلوغ حد النهاٌة انتهٌناوفً األفعال مثاًل استعمال "

 .ٔ"نهٌنافً إنجازه، واألصل استعمال "أ

 ٌنفعن"  لالؽسٌ" :من مثل ما ورد على لسان الحالق :الشاذة الصرفٌّة استخدام الصٌػ

 عنى المؽسول.بمفالؽسٌل اسم مفعول شاذ، وعلٌه ٌكون 

 تؽٌر بنٌة الكلمات  ) ًّ  كلمة :من مثل ،بالحذؾ أو اإلضافة أو اإلبدال)أي وزنها الصرف

"، وكذلن كلمة أٌدٌنا"واألصل  "إٌدٌنا" "، وكلمةالموسى"واألصل  "الموس"

 "ٌستحً" واألصل: "ٌستحًٌ".

 (أي طاسن) "طاستن" من مثل:ً إضافة التاء الدالة على المإنث، التوسع ف ،

 ، وهذه بلوى متفشٌة فً العامٌّة."سكٌن"بدل  "سكٌنة"

نورد  الورطة مسرحٌّة فً لتوفٌك الحكٌم ذلن كان فً الصفمة، ومن المعالجات الصرفٌّة    

اآلتً، وهً ملحوظات تكررت فً المسرحٌّتٌن إال أنها بدت ظاهرة هنا أكثر من الصفمة، إلى 

 : جانب ملحوظات لم تكن موجودة فً الصفمة

 واألصل" عازب" كلمةدالت الحادثة بٌنها نذكر مثاًل اففً تؽٌٌر الصٌػ الصرفٌّة والتب    

ًّ  الفعل من الفاعل اسم صٌاؼة إذ" فاكر" كلمة إلى باإلضافة "أعزب"، استخدام  فَّكر، الرباع

والجدٌر بالذكر فً هذا الفعل وتوسع الحكٌم فً تصرٌفاته  .فاكر ولٌس ُمفَّكر على تكون

ومن مثل هذا اآلتً: "تفتكر ٌا دكتور"، "فاكرنً"، "فكرن أنه ٌمكن..."، "افتكرتكم". 

 مسرحٌّةالتوسع بزٌادة حروؾ على بنٌة الكلمة إلضافة معنى أو أكثر استعمال شخوص ال

 للتعبٌر عن بالػ األسؾ. لكلمة "متشكر" للتعبٌر عن بالػ الشكر، و"متؤسؾ"

وضمن إبدال صٌؽة محل أخرى استعمال كلمة "مبرون" واألصل صٌاؼة اسم المفعول من     

ًّ "بارن" على "مبارن"، أما مبرون  فمن الفعل "برن" ولٌس محل معناه فً  الفعل الرباع

 مثل هذا السٌاق.

ولد ٌكون التؽٌٌر فً الصٌؽة الصرفٌّة حذفًا من مثل: "هوا"، و"سما"، وفً الفعل مثل     

لول أحدهم "فلٌحى العلم" )ٌمصد فلٌحٌا العلم(، أو إبدااًل للتخفٌؾ كاستعمال "انحطٌت" بدل 

 "انحططت"، أو زٌادة ؼٌر مرؼوبة كما فً "بالً كتٌر"، واألصل: باٍق كثٌر أو البالً كثٌر.

هذه المعالجات الصرفٌّة، نالحظ أن توفٌك الحكٌم فً تجربته هذه ٌحاول صنع معادلة بعد     

موزونة بٌن وجهٌن، الوجه الفصٌح، وذلن اآلخر الذي ٌفهمه الناس، وال ٌنافً طباعهم، 

دة فعال الموالب اللؽوٌة التً ألتزم بها الحكٌم فً تجربته الرابدة كانت موجووجو حٌاتهم، فـ"

دابرة ودور الحكٌم كان فً اختٌار تلن الموالب وتوسٌع  ،معٌن من المجتمع فً لطاع

 .ٕاستخدامها خارج ذلن المطاع"

 نحويّ : المستوى الثالثًا

ومنه مٌزة هذا المستوى عن المستوٌات السابمة أنه ٌُعنى بالتركٌب لبل أي شًء آخر،     

 أحوال ابه ٌُعرؾالنحوٌّون وضعها وهو مبنً على لواعد السٌاق،  داخل الكالم ظابؾو نعرؾ
                                                           

ٔ
 ٌمكن لبولها مع التوسع فً داللة الفعل انتهى. 
ٕ
 .7ٖمستوٌات اللؽة العربٌة المعاصرة فً مصر )بحث فً عاللة اللؽة بالحضارة(، السعٌد بدوي، صـ 
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هذه  تمعٌد فً النحوٌونشرع  لذلن العربٌة؛ للؽة حافظا خٌر فالنحو. الجملة العربٌّة الفصٌحة

بنابها  على الحفاظ -شن ال- ذلن من وؼرضهم اإلعراب، فً ٌلحنون الناس وجدوا لما المواعد

 وسالمتها.

 تؽٌرات الجملة على ٌطرأ فمد البالؼة؛ علم مع متمطعة خطوط فً تتداخل النحو حدود    

ًّ فً  معها عمل ٌنتهً ومن ذلن نود اإلشارة إلى أننا ال تفسٌرها، النحوّي، مشًٌرا بذلن للبالؼ

ننكر حدوث التؽٌر فً بنٌة الجملة العربٌّة الفصٌحة، وال حتى فً اللهجات، لدًٌما وحدٌثًا، فمد 

تلؾ فٌها الرأي بٌنهم، ولد نسبوا هذا الخالؾ "روى النحاة فً المطوالت من كتبهم مسابل اخ

ًّ إلى لبابل معٌنة على أنها لهجاتهم وما تستطٌعه ألسنتهم" اإلعراب
. إن ما نرٌد تبٌنه لبل ٔ

 النحو لواعد وضعوالد  وناللؽوٌّ  كان إذاالشروع فً الموازنة بٌن المسرحٌّتٌن، هو أنه 

 ؟ولهجاتها اللؽة بٌن امفترلً  أو االنحو فارلً  ٌشكل فهل ،العربٌّة الفصٌحة اللؽة على احفاظً 

 أصحابها اختلط فصٌحة لؽة إال هً ما اللهجةتبدو اإلجابة واضحة عند من ٌإمن بؤن     

 ففمدوا ؛ةوالمبطٌّ  ،ةوالفارسٌّ  ،ةاآلرامٌّ  المواطن إلى موطنهم من العرب خرج" عندما بؽٌرهم

 فالعرب األخرى، بالشعوب الحضاريّ  االمتزاج لبل اللؽة على تحافظ كانت التً ٕ"اللسان ملكة

 ٌكون أن على -مثال-هم عتواضُ  ثم ٌؤتً بالفطرة، النحو بمواعد المتمٌد الحدٌث ٌحسنون كانوا

 كسابمٌنا الٌوم نحن نسمٌه ما فٌهم رّسخ الذي هوو ؛امنصوبً  به والمفعول ا،مرفوعً  الفاعل

 .واإلعراب النحو بمواعد

 على ٌكن لم إن ،ثمل بعض المواعد التً تملٌها علٌها اللؽة من اللهجةوبذا تحررت     

من هنا بدأت تتراءى أمامنا الهوة  كلماتها، أواخر ضبط مستوى على فسٌكون بنابها مستوى

 الناس وألن .هاؽٌراللهجة لو ة،الرسمٌّ  لسٌالاتبٌن اللؽة واللهجة. وأصبحنا نستخدم اللؽة ل

 موجة اكتساح خضم فً .اصراعً  الفصحى وبٌن بٌنهم تجد ةالعامٌّ  اللهجة على اعتادوا

ًّ  العالم ةالعامٌّ اللهجات   للحدٌث ضبط من علٌه كانوا ما إلى العرب عاد إٌاه، وتؽطٌتها العرب

 الحدٌث بضبط نمصده مابطرٌمة خاصة مناسبة لطبٌعة الحضارة المعاصرة. و لكن بالفطرة،

 تستعمل -المثال سبٌل على- الكسرة أن سلفا ٌعرفون فهم ؛كالمهم تحكم لواعد ال أنه بالفطرة

 .فمط األنثى لمخاطبة

التزام النص الذي انطاللًا من دٌباجة الحدٌث عن النحو واللؽة واللهجة، نود تبٌن مدى     

ٌمزج بٌنهما فً لالب واحد بدعوى إمكانٌّة الجمع بٌنهما دون المساس بمواعد أو خصابص 

ًّ الصفمة والورطة، تلن أحدهما، وذلن من خالل تتب ع الملحوظات النحوٌّة فً مسرحٌت

الملحوظات التً نظن أنها تمس لواعد الفصحى مخضعة إٌاها للعامٌّة، فإن سلم النصان منها 

 علمنا بداهة نجاح تجربة توفٌك الحكٌم، على الرؼم من عدم تعلمنا كما أسلفنا بالنتابج.

 فً اآلتً: ملخصهاوأهم ما وجدناه فً الصفمة من ملحوظات، 

 أنا المتحمل وساكت"، واألصل إما لوله على  :عطؾ النكرة على المعرفة من مثل"

 ."أنا المتحمل ساكتا" :حالوإما لوله على ال "أنا المتحمل والساكت"العطؾ: 

                                                           
ٔ
 .8ٕإبراهٌم أنٌس، صـ فً اللهجات العربٌّة، 
ٕ
 .ٕٗ، صـفرٌحة أنٌس اللهجات وأسلوب دراستها، 
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 واألصل لوله: "وإن  "وإن ؼاب ذنبكم على جنبكم" :من مثل حذؾ فاء جواب الشرط

 ؼاب فذنبكم على جنبكم".

 فمط هلل تعالى تمدٌم "فمط" على ما بعدها من كالم:  :من مثلدٌم ما حمه التؤخٌر تم"

 .وللسمسرة"

  واألصل  "ربنا فرح للوبهم كلهم ... كلهم" :من مثل توكٌد المتصل بمنفصلعدم

كذلن فً ما ورد على لسان عوضٌن:  لوله: "ربنا فرح للوبهم هم كلهم ... كلهم".

"... إننا دفعنا كلنا لسط الشركة" واألصل لوله: "إننا دفعنا نحن كلنا"؛ إذ إنه إذا أرٌد 

توكٌد الضمابر المتصلة، والمستترة توكٌدًا معنوًٌّا، وجب أن تإكد أواًل لفظًٌّا بضمابر 

 الرفع المنفصلة، ومن ثم تإكد بالنفس أو بالعٌن ...إلخ.

 ال تعرؾ عمرو من زٌد" واألصل  :من مثلالفصٌحة  اإلعرابم االلتزام بؤوجه عد"

كذلن فً لول سعداوّي: "ٌعنً موافك" واألصل:  .من زٌد" عمًرالوله: "ال تعرؾ 

 "ٌعنً موافمًا" على أنها مفعول به للفعل ٌعنً.

 شابع فً ٔالتوسع فً إضافة الشًء إلى نفسه، وهو ملمح نادر فً الفصٌح ، ، ًّ العام

 ومن مثل ذلن: "عم "سعداوّي" أبو محروس لدامن"؛ فالعم هو سعداوّي نفسه.

 ومثاله ، ًّ  وهو السنة طول: "اإلكثار من استخدام األفعال المساعدة، وهو ملمح عام

 لدامن لاعد"و". المرش أحط لاعدة أنً عارؾ وانت: "وكذلن". السمن ٌصطاد لاعد

 الكهرمان". سبحته على استخارة ٌعمل

 اآلتً:فملخصها الورطة فً  النحوٌّة ملحوظاتأهم الأما     

  ًّ "أنا لطعت فٌه من مثل: ، ٕأو تركٌب الجملة الفصٌحةعدم مراعاة المولع اإلعراب

واألصل لوله: "أنا لطعت فٌه شوًطا ال بؤس به". وكذلن فً  ال بؤس به!" شوط

و"عمل شًء من هذا  علٌنا" فاألصل لوله "أصبح خطًرا علٌنا". خطر"أصبح 

و"أنا مستبشر خٌر" واألصل  المبٌل" واألصل لوله: "عمل شٌبًا من هذا المبٌل".

خًٌرا". و"تحضر لً مجرم" واألصل لوله: "تحضر لً  لوله: "وأنا مستبشر

بًا من هذا مجرًما". و"... َعِمَل شًء من هذا المبٌل" واألصل لوله: "عمل شٌ

اعزم أنت ... عزم أكٌد" واألصل لوله: "اعزم أنت عزًما  المبٌل". و"لبل كل شًء

و"أثناء اللٌل  و"إما ثمة أو عدم ثمة" واألصل لوله: "إما ثمة وإما عدم ثمة". أكٌدًا".

فٌه زوار تتردد علٌن هنا؟" واألصل لوله مثاًل: "هل ٌتردد علٌن زوار فً اللٌل 

شًء اللً أنا مندهش له هو أن أستاذ فً كلٌّة الحموق له . و"لكن الهنا؟"

مكانتن..." واألصل لوله: "لكن الشًء الذي أنا مندهش له )أو منه( هو أن أستاذًا 

 فً كلٌة الحموق له مكانتن...".

  ما ٌعرفن  اللً، و"نشاطه" ٌزاول اللًتؽٌٌر صور األسماء من مثل: "المجرم

إذ األصل فً االسم  كان لاله الزبون" اللًٌجهلن"، و"وأنا فً دماؼً الكالم 

على لسان شخوص  المنتشرةوالجدٌر بالذكر فً هذه الملحوظة  "الذي".الموصول 

لذٌن ٌإمنون "أنه كان للعرب المدماء لؽتان مستملتان ل الورطة، أنها تمثل دلٌالً 

                                                           
ٔ
 ورد فً ثالثة تراكٌب فمط: مسجد الجامع، وصالة األولى، وبملة الحمماء. 
ٕ
 .ؽرٌبةٌدخل ضمن ذلن ملحوظات فً التذكٌر والتؤنٌث، واإلفراد والجمع والتثنٌة، باإلضافة للتراكٌب النحوٌّة ال 
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وإال  ألدبٌّة، وٌصطنعون األخرى فً الحدٌث العادّي،ٌصطنعون إحداهما فً األسالٌب ا

فكٌؾ نتصور أن اسم الموصول ٌتخذ اآلن فً كل البالد العربٌّة صورة واحدة هً 

"اللً"، بداًل مما نؤلفه فً اللؽة النموذجٌّة األدبٌّة من كلمات متعددة: الذي، التً، 

 .ٔالذٌن، الالتً، الالبً"

ٌرفض االعتراؾ بوجود لؽة منفصلة مستملة اسمها أما اآلن وبعد أن ظهر من     

"العامٌة" نترجم إلٌها العربٌّة، كما لو كانت العربٌّة لؽة أجنبٌّة، من أمثال توفٌك 

الحكٌم، فـ"الموجود هو مجرد لهجة تخاطب عربٌّة استخدم فٌها بعض الرخص 

حاكتب" بداًل واالستبداالت كاستعمال الحاء بدل السٌن فً الفعل المستمبل، فتنطك "

من "سؤكتب" وإلحاق الباء بالفعل المضارع تؤكٌدًا للحاضر مثل "بٌكتب" وكل هذه 

الفروق فً النطك والتخاطب لها نظابرها فً بعض اللؽات الحٌّة، وهً على كل حال 

بوجود لؽة مستملة منفصلة عن  لٌست من الضخامة التً تبٌح الزعم واالعتماد

 .ٕالعربٌّة"

فً سٌاق الحدٌث عن الظواهر المشتركة بٌن لهجات الخطاب اآلن ذكر الجدٌر بال    

مثل نطك "اللً"، تفسٌر كالم الحكٌم فً الفمرة السابمة بنسبته إلى أصل لدٌم كان 

شابعًا فً بعض لهجات العرب المدماء، إذ "التعبٌر عن الزمن الحالً أو عن العادة 

بالدال أو الماؾ، أو العٌن فً أحٌان بفعل مضارع متصل بالباء فً ؼالب األحٌان، أو 

ال ٌعدو أن كلمة مساعدة كان العرب ٌصلونها  أخرى، واألصل فً كل من األمرٌن

بالفعل المضارع حٌن ٌرٌدون التعبٌر عن الزمن الحالً أو العادة، وكان هذا شابعًا فً 

ن لهجات كالمهم، وفً حدٌث خطابهم. وانحدرت هذه الظاهرة إلى لهجات كالمنا اآل

، وأهل مكة، وبعض جهات  ًّ فؤصبح: المصرّي، وأهل الشام، وشرق األردن، والسودان

الٌمن، ٌمولون مثاًل، بٌلعب، بٌؽنًّ ... إلخ. ولسنا نشن فً أن هذه الباء هً كل ما 

ًّ فً لهجة خطابه ٌصلها بالمضارع للتعبٌر  تبمى من الكلمة المساعدة، التً كان العرب

العادة. وٌفترض بعض المحدثٌن لهذا اللفظ المساعد عدة عن الزمن الحالً أو عن 

 .ٖفروض منها: بالً، ذاهب، بدّي، ... إلخ

 فً المستوى النحوّي، تمدٌم ما حمه بٌن المسرحٌّتٌن  ملحوظات المشتركةومن ال

التؤخٌر كما ورد فً الصفمة، إذ ورد فً الورطة عند استخدام المإكدات، من مثل: 

 .لبلها ما لتإكد تؤتً المإكداتلوله: "الشمة نفسها"؛ ف"نفس الشمة"، واألصل 

  توسع توفٌك  على حد سواء بٌن المسرحٌّتٌن كذلن:ومن الملحوظات المشتركة

 ،"ٌكون ٌمكن ال" :نحو والمضارع، الماضً الفعلٌن على الداخلة أن حذؾالحكٌم فً 

ل اإلتٌان. إذ ٌبدو "ذهول لً حصل البد" ،"بالتعب شعر البد" ،"نفعتن البد"  بالموإَّ

 ٌمكن ال" :تكون أن هذه الجمل حك من فكان العامٌة، فً منتشرة موّإِل ظاهرة بدون

 أو" ذهول لً حصل أن بد ال" ،"بالتعب شعر أنه البد" ،"نفعتن أنها البد" ،"كونٌ أن

 الجملة. هذه منه التطعنا الذي للسٌاق المالبم األفصح بالتعبٌر

  ًأخًٌرا نعلك على تفشً استخدام األفعال المساعدة، وإن كانت هذه الملحوظة ف

الصفمة، إال أنها كانت أظهر فً الورطة، واستعمالها بكثرة ٌُضعؾ لٌمة الفعل الذي 
                                                           

ٔ
 .ٕٔٗالعربٌّة، إبراهٌم أنٌس، صـفً اللهجات  
ٕ
 .8ٓٔبٌان الورطة، صـ 
ٖ
 .ٕٕٗ -ٕٔٗفً اللهجات العربٌّة، إبراهٌم أنٌس، صـ 
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ألوم بعدها : "ٌؤتً بعدها، وإمكانٌّة تصرٌفه على مختلؾ األوجه الفصٌحة، ومثاله

"لمنا فً الحال أنا وشوشو نعاٌن دكان "لام عملً اشتؽل"، أؼدر بن"، 

"ًّ  ، "وتم التنازل لها على أساس أنها ناوٌة تفتح محل أزٌاء". الجواهرج

ٌبدو من السابك أن ملحوظات نحوٌّة كانت أظهر فً الورطة منها فً الصفمة، فً حٌن     

شارة أسماء اإلاالختزاالت والرخص فً ورود كثرة من رؼم التبدو أخرى عكس ذلن، على 

 فً الورطة. األسماء الموصولةو

 ًّ  رابعًا: المستوى الدالل

 المجاز أو التعرٌب خالل من وتتبدل ،وتتؽٌر، الكلمات داللة تتطور الزمن من حمبة كل فً    

ًّ  التطور عوامل أبرز ومن. الوسابل من وؼٌرها االشتماق أو  األلفاظ ٌتداولون الناس أن الدالل

 الواحدة والبٌبة الواحد الجٌل أفراد بٌن تتباٌن التً والنفوس األذهان طرٌك عن وٌتبادلونها

 .لذلن تبعا الداللة تتكٌؾف

 حدودها فً ٌختلون أنهم إال ة،المركزٌّ  األلفاظ معانً فً الناس اشترانعلى رؼم     

 التجارب بتنوع وتتنوع تتؽٌر ومالبسات ظروؾ من هافٌكتن وما ظاللها وفً ةالهامشٌّ 

 ، وإلرارهم على استعمالها.األجٌال توارثب الداللة فً االنحرافات تتم ولذلن واألحداث

 وٌتم ،األلفاظ معانً فً والتؽٌٌر التجدٌد إلى الحاجة أي الحاجة، فهو الثانً العامل أما    

 ةاللؽوٌّ  الهٌبات لبل من أو واألدباء الشعراء من الموهوبة النابهة الفبة لبل من وإرادة بمصد

 أما .جدٌد آخر مجال إلى المؤلوؾ مجاله من، كؤن ٌُنمل لفظ ةاللؽوٌّ  المجامعة مثل الرسمٌّ 

ًّ  التطور فً فتتمثل الحاجة هذه دوافع ًّ  االجتماع  .وااللتصاديّ  والسٌاس

تها استعارتولٌد العربٌّة لأللفاظ أو  لكن ماذا عن اختالؾ الداللة بٌن اللهجات نفسها، وعن    

؟ الجدٌر بالذكر أن المعاجم لد روت لنا كلمات لتوسٌع دابرة المعنى عندها األخرىمن اللؽات 

أصحاب هذه أن كثٌرة اختلفت معانٌها اختالفًا تبعًا لتباٌن هذه اللهجات وظروؾ نشؤتها، إال 

ًّ ٌُلمً ضوًءا على تطور  المعاجم لم ٌحاولوا "تنظٌم مثل هذه الكلمات على أساس علم

جات، وعلى الحٌاة االجتماعٌّة فً المبابل، بل كان همهم هو سرد الكلمات المعانً بٌن الله

ونسبة بعضها فمط إلى بٌباتها ... وال شن أن حصر كل تلن الكلمات، وتنظٌمها، والنظر إلٌها 

سٌطلعنا  "Semantics"الذي ٌُسمى عند األوروبٌٌّن على ضوء ما ٌمرره البحث الحدٌث 

 .ٔ"الشؤنعلى نواح من اللهجات جلٌلة 

ًّ فً المسرحٌّتٌن من إٌماننا بإمكانٌة تطور الداللة،      ٌنطلك الحدٌث عن المستوى الدالل

إال أن اإلشكال ٌكمن فً أن البعض لد ٌرفض المعانً وولوعه فً اللهجات المدٌمة والحدٌثة، 

تطور"!، الحدٌثة وٌسمٌّها مولدة، وٌنكر علٌها فصاحتها، من باب أن "الزمن لد تؤخر بهذا ال

كما ال ٌُفهم منا أننا نرٌد بذلن تجاوًزا للمعانً األصٌلة، إال أننا ال نتفك مع من ٌتحاشى 

استخدام المولد، وٌنسبه إلى صؾ العامٌّة. وأمثلة المولد أو المعرب أو الدخٌل من 

 المسرحٌّتٌن فً اآلتً:

                                                           
ٔ
 .7٘ٔالمرجع السابك، صـ 
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 أهم الملحوظات الداللٌّة فً الصفمة:    

  لمماربته بالفصٌح، من والتطور االعتماد على التوسع ًّ ًّ فً االستخدام العام الدالل

ًّ، وبفتحها مثل: " ن بكسر العٌن استعمال عام هً ال ٌهمها فالن وال عالن"، إذ ِعالَّ

استعمال فصٌح صفة للجاهل الذي ال ٌعلم شٌبًا، إال أنها فً السٌاق تدل على الشخص 

ة الفعل "راح، ٌروح، ُرح"؛ فاألصل ً داللالمجهول الهوٌة، الؽٌر معروؾ. كذلن ف

، ومثاله: "والخوؾ علٌها فٌه معنى الرجوع لكنها أصبحت تدل على الذهاب والمضً

و"تفرجً ٌا مبروكة" ٌمصد: انظري، إال أن الفرج فً األصل االتساع  تروح للؽرٌب.

ًّ كلمة "بسٌط" إذ  وطلب التنزه بعد ضٌك. ومن الكلمات التً حدث فٌها تطور دالل

دل فً األصل على الواسع الطوٌل الممتد، إال أنها أصبحت تستعمل فً ضد ذلن، كؤن ت

كذلن فً استعمال كلمة "أبدًا" وهً شابعة فً  تدل على الشًء الٌسٌر الملٌل.

، إذ األصل داللتها على المستمبل إال أنها أصبحت تستخدم لؽٌر زمن مسرحٌّةال

اضً، بما لألبد من معاٍن، ومثل ذلن رد المستمبل كؤن تدل على الماضً أو نفً الم

محروس على مبروكة فً سإالها عن مصلحة المعلم شنودة فً الحكاٌة: "ال ... أبدًا 

وفً ... فمط هلل تعالى وللسمسرة"، وفً نفً تهامً سرلة سٌدته، فٌمول: "أبدًا". 

ومنها "، واألصل فً داللتها على اإلظهار واإلشراؾ، شفنا"كلمة "وعشنا وشفنا" 

 توسعت لتدل معهما على النظر والرإٌة.

  ًّ ، وكلمة " الدالة على فاعل الحراماستعمال الكلمات المولدة، من مثل: كلمة "الحرام

 .ِمْفعَلَة اآللة اسم وزن على ِمْسبََحة""سبحة" واألصل فٌها "

  من مثل: كلمة "الكفر" للداللة على ،ًّ استعمال الكلمات ذات األصل الؽٌر العرب

للت لمرٌة، وهً من السرٌانٌّة كما ورد فً لسان العرب. وكلمة "الخواجة" فً "ا

وهً من الفارسٌّة، ومثلها كلمة  للداللة على الشخص ذي المكانة، "للخواجة المدٌر

 .للداللة على الوساطة بٌن البابع والمشتري "سمسرة"

 وأهم الملحوظات الداللٌّة فً الورطة اآلتً:    

 ًاألسالٌب فً إذ كانت "وواحدة للسفرة"فً  "السفرة" كلمة: ذلن ومثالالداللة،  رل 

 تسمٌتها كانت المعنى هذا ومن المسافر، ٌحمله الذي الطعام بعض تعنً المدٌمة

، من األصناؾ علٌها ما علٌها، وصفاتها لها مابدة على الٌوم تدل أصبحت ثم ،مجاًزا

 .ٔأو أنها "أصبحت اآلن مرادفة للخوان"

 الكون العام، والحكم على الفعل  للداللة على ، ٌبمى(بمىاستعمال الفعل )داللة  توسع

"ٌبمى بعد وصوله إلى ؼاٌته، واألصل فً البماء الدوام والثبات، ومثاله من الورطة: 

، "ٌبمى صحٌح الحكاٌة نمل فً نمل"، و"ٌبمى لدامنا إشكال جدٌد"، وانتهٌنا"

 .جنون""ضروري ٌطمبن وإال ٌبمى مؽفل أو مو

 " كانت تطلك على ببر أو واد لمبٌلة عربٌّة " إذ ترمستضٌٌك الداللة من مثل: كلمة

 لدٌمة، فؤصبحت بعدها تدل على الوعاء الذي ٌُحفظ فٌه الماء.

                                                           
ٔ
 .8ٖٕفً اللهجات العربٌّة، إبراهٌم أنٌس، صـ 
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 :البولٌس" استعمال الكلمات األجنبٌّة )المعربة( الشابعة فً الورطة، من مثل"، 

 ."البارو" ،"البٌرةو" ،"الموتورو" ،"ألوو" ،"التوالٌتو" ،"السندوٌتشاتو"

 والتً هانم"التركٌّة، من مثل: كلمة  من اللؽة المصرٌّة بها العامٌّة كلمات تؤثرت "

 السٌدات على احدٌثً  ٌطلك صار ثم المصور سٌدات على الدٌمً  أطلك تركً لمبهً 

 اللحم تعنً"؛ إذ البسطرمة" وكلمة .واالحترام التبجٌل على للداللة عامة بصفة

، لكّن لها العثمانٌٌّن لؽة آثار بماٌا منالمضؽوط. كما تُعد كلمة "تمام"  المملح المجفؾ

 أصاًل عربًٌّا فصًٌحا.

 ٌُعلك إذ ؛"الجد فً خّشوا" فً" خشّ " كلمة: مثل من المولدة، الكلمات استعمال 

: لابالً  المولدة الكلمات عن حدٌثه سٌاق فً الكلمة هذه على أنٌس إبراهٌم الدكتور

 ال فصاحتها، علٌها وننكر مولدة، ونسمٌها الحدٌثة المعانً نرفض عادة ونحن"

 بعصور الرواة سماه ما بعد فجاء التطور، بهذا تؤخر لد الزمن ان سوى لسبب

 ٌلحك تؽٌٌر بؤي نعترؾ ال عندها ونمؾ المدٌمة، بالمعانً نتمٌد أننا ولوال. االحتجاج

 الحمٌمة فً لٌست إذ الفصٌح، الكالم صمٌم من وعدّت المولدة، المعانً لمبلنا معناها،

 بعد جاءت أنها الرواة، نظر فً عٌب من فٌها ما كل ولكن اللؽوّي، التطور فً بدًعا

 المعانً إلى ننظر بها التمٌد فً ورؼبتنا المدٌمة بالمعانً فلتمسكنا. األوان فوات

 العربٌّة الكلمات بعض أبمت لمد بل. الجدٌّة، أسالٌبنا فً ونتحاشاها شزًرا، المولدة

 صفة إلٌها ونسبوا األدباء تحاشاها فمد هذا ومع بها، واحتفظت المدٌمة معانٌها على

 !.ٔ"مكنسة بمعنى" ممشة" ومثل دخل، بمعنى" خشّ " مثل مبتذلة فؤصبحت العامٌّة،

ًّ )اإلمالء والترلٌم(: المستوى اخامًسا  إلخراج

 مكتوبة فً الحكم على تجربة مسرحٌّةالتً أُخرجت بها ال لد ال ٌرتبط الحدٌث عن الطرٌمة    

توفٌك الحكٌم بشكل مباشر من الناحٌة اللؽوٌّة، إال أنه ال ٌمكن تجاهل بعض الظواهر اإلمالبٌّة 

 وتلن التً تخص عالمات الترلٌم، فً التعلٌك على المستوى العام فً الكتابة الفنٌّة.

فً آخر الكلمة، والتنوٌن التاء األلؾ وكتابة  وٌدخل ضمن هذا الجانب الحدٌث عن    

ثم توظٌؾ عالمات الترلٌم  ونمط الحروؾ المنموطة، باختالؾ موالعها فً الكلمة، والهمزات

 ًّ ًّ للمستوٌات السابمة. وهو  المستوى. والجدٌر بالذكر أن هذا فً خدمة النص المسرح تكمٌل

 ، ًّ ًّ أو صرف ًّ إلى تؽٌٌر صوت  إالوإن كان له أثر على مستوٌاتها، كؤن ٌإدي الخطؤ اإلمالب

 اإلمالبٌّة الملحوظات نفس حوتاهما وذلن ألن المسرحٌّتٌن بٌن نةازالمو فً له أثر ال أنه

ا وكٌفًا. والترلٌمٌّة  كمًّ

ًّ، بعض الملحوظات اإلمالبٌّة أو  الجدٌر باإلشارة هنا أن     الترلٌمٌّة، مراعاة للنطك العام

، مثل التباس التاء المربوطة بالهاء،  ًّ تإدي إلى التباس فً أثناء لراءة النص المسرح

الجدول فً هم الملحوظات أوتفصٌل  والتباس االستفهام باالستنكار، والتباس الوصل بالمطع،

 اآلتً:

  

                                                           
ٔ
 .8ٖٕ -7ٖٕالمرجع السابك، صـ 
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 التمثٌل من الورطة الصفمةالتمثٌل من  الملحوظة

حذؾ نمط الحروؾ مثل التاء 
 المربوطة والٌاء 

، عارفه، ولٌه، خاله، دوده
دمى، ٌستحى، تحملنى، 

 احسبى

 داهٌه، موجوده، بكره،
الكرسى، نظرى،  ،بالمره

 أخى، الثانى

فً بداٌة  إسماط همزة المطع
 الكلمة أو وسطها أو نهاٌتها

 الفل، راسنا، ان،انا، الصدا، 
اوالد، انت، احضر، انن، 
 اسٌاد، اسود

 الدر، اعرؾ،، الؽدا انت،
اعرض،  انبهن، انً، الول،

 اننا احب، اتؤكد،

ً  األلؾ على الفتح تنوٌن وضع ً تمرٌباً،  ، أوالً أبداً، طبعا ً  ،طبعا  مراراً  ،موظفا

 مالها الؼٌر، ماله، ردلها كتابة المفصول موصوالً 

ازدواجٌّة عالمات الترلٌم 
االستفهام على  دلٌالً 
، أو شدة التعجب االستنكاريّ 

 واالستنكار

 أسلفه؟!
 أنتم مجانٌن؟!
 وآخرتها ٌا ناس؟!
 أحملن؟!
 جانب؟!!

 نمل من الكتب؟!
 وأنا ألدر أنالشه؟!
 نظرٌّة من؟!
 المكروب؟!
 أبلػ البولٌس؟!

اإلسهاب فً استخدام النمط 
الثالث للتدلٌل على الكالم 

إضعاؾ ، مما أدى المحذوؾ
 لٌمتها األصلٌّة.

إال أننا نشٌر هنا إلى إمكانٌّة 
إشارة النمط الثالث فً الكتابة 

إلى المهلة بٌن  مسرحٌّةال
الحدٌث والحدٌث أو الدور 

 والدور.

...  ... مراجعة الكشؾ "طبعًا
 ..." شًء ال بد منه

"مفهوم!... وبلعه لرموط 
سمن؟!... خٌبتن كبٌرة ٌا 
 مزٌن كفرنا ..."

... اسمعوا ٌا جماعة  "كلنا
...اسمعوا رأًٌ ... كلنا 
 نروح ... كلنا نحضر..."

"عارؾ ... عارؾ عادتن ... 
 السهر على الجزء الثالث..."
"ال ... ال ... العد براحتن 
 أنت ... دا شؽلً أنا ..."
"أنا راؼب ... هنا ... هنا ... 
 نسٌتنً ٌا عم شعبان؟..."

 
 

 

 ة: نتابج وملحوظات عامأخًٌرا

بعد سلسلة الملحوظات السابمة فً مختلؾ المستوٌات اللؽوٌّة، المرفمة بالتمثٌل من مماطع     

 هالمسرحٌّتٌن، والتً عملت على تمرٌب الطابع اللؽوّي السابد فٌهما، ذان الطابع الذي سعى فٌ

ٌثار حولهما من شبهات، بدت المسرحٌّتان  الحكٌم إلى عمد صلح بٌن الفصحى والعامٌّة وما

تجربتٌن لابمتٌن على أساس فكر ٌنشد الوصل بٌن أبناء اللؽة الواحدة، فً ظل الصورة 

 .واللؽة من أهمها، المشوهة لعناصر هوٌتهم

ولما كانتا تجربتٌن فإن الحكم على مدى نجاحهما أو فشلهما حكم على نجاح أو فشل     

من هنا ٌنشؤ لدٌنا تحدٌان: فاألول ٌكمن فً أن  الحكٌم بـ"اللؽة الثالثة"،التجربة التً وسمها 

: عامٌّة عامٌّة المثمفٌنألرب إلى مستوى المسرحٌّتٌن تنتمٌان إلى مستوى لؽوّي واحد )

(، على رؼم اختالفهما، فالفرق بٌنهما لٌس كبًٌرا متؤثرة بالفصحى وبالحضارة المعاصرة معًا

نمر نتابج الموازنة بسهولة. واآلخر ٌكمن فً تعدد المستوٌات اللؽوٌّة  إلى الحد الذي ٌجعلنا

ًّ لشخوص كل  الواحدة مسرحٌّةداخل ال ٌتفاوت مإثًرا على  مسرحٌّة)أي أن التكوٌن الثماف
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إلى الحكم علٌهما ، مما سٌضطرنا ٔطبٌعة المستوى اللؽوّي الذي تتحدث به الشخصٌة نفسها(

ًّ عام، ألرب إلى   الموضوعٌّة.بشكل نسب

، الموسومة بـ"اللؽة الثالثة" وبما أن إعالن نتابج الموازنة سٌمس كثًٌرا من تجربة الحكٌم    

نفسها فالحدٌث عنها وعن التوفٌمٌّة هذا الفصل، أما عن التجربة ا هنا فً فسٌكون نصٌبه

سبل، مستمبلها خصصنا له فصاًل أخًٌرا نبسط فٌه المول لتحدٌد مستمبل ورإٌة واضحة ال

 للباحث أن ٌتخٌر منها ما ٌمثله.

كونها التجربة األولى، إذ ٌصفها شولً ضٌؾ فً كتابه  (9٘ٙٔ" )الصفمة"والبداٌة من     

بٌن الفصحى والعامٌّة بدت فً جوانب من  األسوار"فً التراث والشعر واللؽة" لاباًل: "

تُعد  -بهذا األداء اللؽوّي الجدٌد-الصفمة  مسرحٌّة، وكؤنها كانت ألواًسا وهمٌّة. ومسرحٌّةال

إرهاًصا لوًٌّا لتحول خصب فً لؽة المسرح الفصحى، إذ تلتحم بها العامٌّة التحاًما من شانه 

أن ٌمحو جانبًا من األسوار والحواجز التً كان ٌظن أنها تفصل بٌن عبارات العامٌّة وعبارات 

. وٌمثل على ٕهذا االتحاد البدٌع"الفصحى، فإذا هما ٌتعانمان على منصة المسرح، وٌتحدان 

ذلن بمجموعة من العبارات واألمثال العامٌّة، كثٌرة الجرٌان على األلسنة فً اللؽة الٌومٌّة 

الدارجة، وهً فصٌحة تامة. لكنه ٌُتبع ذلن تعلٌمًا على مخالفته لتوفٌك الحكٌم فً إثبات النطك 

ًّ لبعض الحروؾ فٌها مفترًضا أنه ما كان ٌنبؽ ً للحكٌم أن ٌهبط بفصحى المسرح إلى العام

ضرورة واضحة، إذ كان ٌُتولع منه أن ٌرتفع بها إلى الفصحى كما استطاع أن العامٌّة دون 

ٌرد كلمات عامٌّة إلى أصلها الفصٌح فً األمثال التً استخدمها فً مسرحٌّته )رد الحكٌم كلمة 

 .ٖ"ما لو" العامٌّة إلى كلمة "ما له" الفصٌحة(

ًّ إال      أننا نإمن أن زاوٌة أولى من المضٌة ٌجب أن تحال باتجاه المتلمً للنص المسرح

على خشبة المسرح، وزاوٌة أخرى ٌجب أن تحال باتجاه لارئ النص أي متلمً  لُ وهو ٌُمثَ 

ًّ والفكرّي لكلٌهما ٌحتم مسابل كثٌرة من  النص بعٌنه ثم ذهنه ثم لسانه، إذ المستوى الثماف

تً سٌتخٌرها لتلمٌه هذا النص، نمصد بذلن أنه إن كان مصرًٌّا مثاًل لن ٌواجه بٌنها الطرٌمة ال

ًّ دون اهتمامه بالوجه اآلخر، وإن كان على ؼٌر ذلن فإما  مشكلة فً لراءته على الوجه العام

أن تحركه ثمافته ومعرفته باللهجة المصرٌّة، وإما أن ٌحركه نظٌر النص المكتوب عنده فً 

، فٌفهما وٌتفاعل معها كونها ممبولة عنده حتى إن خالفت وجًها طاب عنده(ذهنه )أي لؽة الخ

 فصًٌحا فً أحد تعبٌراتها.

( وهً التجربة األخرى امتدادًا لألولى بعد عمد من 9ٙ7ٔثم الحدٌث عن "الورطة" )    

ى إثبات الزمن. إذ بعد توسع الفكرة ٌؤتً الحدٌث عن الرخص واالختزاالت، والدعوة إل

الكلمات العامٌّة على الصورة التً تُنطك بها )مثل: "إٌوه" اختزال "إي وهللا"، "إٌه" اختزال 

فً الكلمات  ةالحادث ةالصوتٌّ  توهذا ال ٌختلؾ كثًٌرا عن منالشتنا لإلبداال ٗ"أي شًء" ...(

، فمد الصفمة مسرحٌّةالتً مثلنا لها فً الفصل الثانً أثناء منالشتنا للملحوظات الصوتٌّة فً 

                                                           
ٔ
الواحدة، متنماًل بٌنها دون إثارة أي  مسرحٌّةفً سلسلة حوارات اللد ٌحسب للحكٌم هنا ممدرته على تنوٌع المستوٌات اللؽوٌّة  

 مشكلة فنٌّة، مما ٌجعلنا نعٌد التفكٌر فً هدؾ تمرٌب أبناء اللؽة الواحدة فً المجتمع الواحد على رؼم اختالؾ مستوٌاتهم.
ٕ
 .7ٕ٘فً التراث والشعر واللؽة، شولً ضٌؾ، صـ 
ٖ
 .8ٕ٘السابك، صـانظر: للمزٌد من األمثلة، المرجع  
ٗ
 .7ٙٔانظر: بٌان الورطة لمعرفة المزٌد من األمثلة، صـ 
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أما فً الصفمة فهً لم تتعد بنٌة  كاملة تراكٌبالختزالها تبدو الرخص أوسع فً الورطة 

للملحوظتٌن نتٌجة واحدة، هً الهبوط بمستوى الفصحى إلى ؼالبًا، إال أن الواحدة الكلمة 

 العامٌة سواء أكان ذلن على مستوى الكلمة أو التركٌب.

بداالت الصوتٌّة، نضٌؾ ما حدث للصٌػ الصرفٌّة، ومن الحدٌث عن اختزال التراكٌب واإل    

فنحن وإن استطعنا لبول بعض التؽٌٌرات الصرفٌّة توسعًا فً الصفمة، فإننا لم نجد للصٌػ 

المستوى  تلن المتعرضة لبتر أو زٌادة. وعنالمتؽٌرة فً الورطة سبٌاًل لتصرٌفها خاصة 

ًّ فإن ظواهره المختلفة من اتساع أو ضٌك أو  ًّ أو انحطاطالدالل بدت أكثر وضوًحا فً ، رل

 لبوالً  أوسع كما نجدها .أكثر من الفصٌح الورطة العتمادها على تصرؾ الناطك بالعامٌّة

 .والمولد والمعرب للدخٌل

ٌبدو أن تفسٌر وجودنا لكل الملحوظات السابمة فً المسرحٌّتٌن )على الرؼم من تعهد     

من  نص ورطتهلرب ، ومن األوضاع اللؽوٌّة السلٌمةالحكٌم من استمامة نص صفمته مع 

الصفمة  ، إذ تمؾصٌن إلى مستوى "عامٌّة المثمفٌن"( ٌكمن فً انتماء النالعربٌّة الصحٌحة

، بٌنما تمؾ الورطة على طرؾ هذا "فصحى العصر"على طرؾ هذا المستوى المرٌب من 

هذه تؽلؽلت "فً كل الثمافة  و"عامٌّة المثمفٌن" ."عامٌّة المتنورٌن"المستوى المرٌب من 

والمعرفة فً المجتمع المصرّي فً الولت الحاضر، بحٌث إنه ال ٌدور حدٌث أو تجرى منالشة 

بٌن المثمفٌن خارج إطاره. ولذلن فمد أصبحت "عامٌّة المثمفٌن" بمفرداتها وتعبٌراتها 

 .ٔالمعاصرالعلم ومرونتها مستودع الحضارة المصرٌّة الحدٌثة، ولسان 

الذي ٌصل فٌه تدهور صفات الفصحى التملٌدٌّة دكتور بدوي هذا المستوى بؤنه: "وٌصؾ ال    

العربٌّة  -من بٌن درجات أو-إلى حدّ ٌصبح معه من ؼٌر الممكن أن ٌبمى داخل حدود 

الفصحى. كذلن نستطٌع أن نصفه من وجهة نظر أخرى بؤنه هو الحد الذي ٌصل فٌه ارتماء 

ًّ عن ثمافة  العامٌّة فً اتجاهها نحو الفصحى إلى درجة تصبح معها لادرة على التعبٌر الشفاه

بول الشًء بؽض . ولذا ٌبدو لنا هذا المستوى كؤنه حمل تجارب إذ ٌصبح باإلمكان لٕالعصر"

 النظر عن ؼرابته، لتحدٌد ما إذا كان ممبواًل صالًحا للبماء أو ؼٌر صالح محتاج إلى تعدٌل.

 علٌه بُنٌت الذي الداخلٌّة اللؽوٌّة المستوٌات خط تصور نستطٌع األساس هذا على    

 :المثمفٌن عامٌّة مستوى فً المسرحٌّتٌن
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وانظر: اللؽة الخنثى فً  .ٕٓٔمستوٌات العربٌّة المعاصرة فً مصر )بحث فً عاللة اللؽة بالحضارة(، السعٌد بدوّي، صـ 

، ن97ٓٔ/9/8البرنامج الثانً لإلذاعة، عباس خضر، جرٌدة األخبار ) ًّ  ماًل عن المرجع السابك.(، الملحك األدب
ٕ
 .7ٗٔالمرجع السابك، صـ 

فصحى 

 العصر

عامٌّة  ذروة عامٌّة المثمفٌن

 المتنورٌن

 الحاج

 تهامً

 الدكتور ٌحٌى

 بسبس

 الصفمة

 الورطة
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مخطط، األلرب )تمثل الجانب األٌمن من ال الصفمة مسرحٌّةشخوص مستوٌات تتوزع  إذ    

الذي ٌمثل المستوى  ابتداء من المستوى اللؽوّي للحاجنسبًٌّا  تدرٌجًٌّا إلى فصحى العصر(

األلرب إلى فصحى العصر، وصواًل إلى المستوى اللؽوّي لتهامً الذي ٌمثل مستواه األلرب 

لذروة عامٌّة المثمفٌن. وكذا مستوٌات شخوص الورطة )تمثل الجانب األٌسر من المخطط، 

بسبس الذي األلرب إلى عامٌّة المتنورٌن(، إذ تتوزع تدرٌجًٌّا ابتداًء من المستوى اللؽوّي ل

ٌمثل مستواه المستوى األلرب إلى عامٌّة المتنورٌن، وصواًل إلى المستوى اللؽوّي للدكتور 

ٌحٌى الذي ٌمثل مستواه المستوى األلرب لذروة عامٌّة المثمفٌن واأللرب لفصحى العصر 

  ٔبالنسبة للمستوٌات اللؽوٌّة فً الورطة.

 ،تنظٌر الحكٌم وتطبٌمههنان تنالًضا بٌن  أن للباحث بعد هذا التصور إال أنه ٌتراءى    

فالمستوى الذي وسمه بـ"اللؽة الثالثة" والذي أراد منه تمرٌبًا بٌن أبناء الشعب الواحد، نراه 

 مسرحٌّةمستوى متفاوتًا متباٌنًا فً داخله، فالحدود بدت واضحة اآلن بٌن شخصٌّات ال

الواحدة. هذه الملحوظة منطمٌّة إلى حد كبٌر، إذ ٌستحٌل أن ٌعٌش مجموعة من األفراد فً 

ًّ فكرّي موحد، فتلن ؼاٌة صعبة المنال، وإن كانت  بمعة ما، ٌنتمون جمٌعهم إلى مستوى ثماف

بعٌدة المدى، فلن تصل إلى حد الحكم على تجربة الحكٌم بالفشل أو اإلخفاق. إنما هً تجربة 

، ال نراها نحن من منطلك الهوة بٌن فصحى وعامٌّة لبل أن نراها مسرحٌّةشكال اللؽة اللحل إ

من منظور مكتوب ومنطوق. ثم من إٌماننا بؤنها دعوة مبطنة للمحاولة والتجرٌب، فالحكٌم 

ال بد من أن تكتب باللؽة الفصحى المٌسرة، لتلمى  مسرحٌّةمدرن بال شن، معترؾ بؤن ال

لؽة الصحافة إذ إن المالحظ أن " اإلعالم والصحافة ذلن، د، كما وجدت لؽةاالحتفاء والتؤٌٌ

فً حٌاتنا الحاضرة، فال بد إذن من أن نعمل على أن تكون لؽة المسرح أرلى من لؽة المسرح 

فً التمثٌلٌّة العصرٌّة فً مستوى لؽة الصحافة على األلل، إذا أردنا أن ٌكون لمسرحنا دور 

 .ٕصحافة فً تطور أداة التعبٌر لدى الجماهٌر"لٌادّي مماثل لدور ال
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ٌّة المعاصرة، السعٌد بدوّي.  ٌّة، انظر: مستوٌات العرب  لالستزادة المعرفٌّة فً موضوع المستوٌات اللؽو
ٕ
 .8ٕٔ -8ٔٔبٌان الورطة، صـ 
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 مستمبل التجربة التوفٌمٌّة: الفصل األخٌر

 ما بمستمبل التجربة التوفٌمٌّة الموسومة بـ"اللؽة الثالثة"، بناء على ٌمثل هذا الفصل تنبًإا    

كان فً الفصل الثانً من موازنة بٌن عملٌن مسرحٌٌّن ٌُظن أنهما التطبٌك األمثل لهذه اللؽة 

عند توفٌك الحكٌم، بدلٌل ما ألره فً بٌانهما كما ورد سابمًا، إال أننا هنا وجدنا فسحة نبلور 

افٌّة فٌها مولفنا أكثر من هذه التجربة، ومولؾ المهتمٌن بشؤنها على اختالؾ مستوٌاتهم الثم

والفكرٌّة، على أننا نذكر لبل كل شًء أن تجربة الحكٌم وما لمنا به من موازنة بٌن 

باٌنة حول عاللة مسرحٌّتٌه "الصفمة" و"الورطة"، إنما لضاٌا حٌوٌّة تدخل ضمن دراسات مت

 لؽتنا بالحٌاة، والبحث عن وحدة لؽوٌّة.

برت "بنت الشاطا"، وكما تحدث "أمل كبٌر تعترضه صعوبات جمة"، كما ع وهذه األخٌرة    

عمدة المولؾ أن . على ٔعن ذلن الدكتور إبراهٌم أنٌس فً "مستمبل اللؽة العربٌّة المشتركة"

وجود لهجات محلٌّة تمضى  من هذه الوحدة اللؽوٌّة إنما مردها عند "بنت الشاطا" لٌس فً

فرولًا صوتٌّة فً األداء، وال أن بٌن الشعوب العربٌّة  ولٌس فًبها حاجات الحٌاة الٌومٌّة، 

فً اختالؾ بعض أسالٌب التعبٌر بٌن األلطار العربٌّة تبعًا لظروؾ بٌبتها وتؤثرها ى حت

فً استحداث دالالت جدٌدة لأللفاظ لم تنص علٌها  بؤسالٌب أجنبٌّة شتى، ولٌست تلن العمدة

ا على عزل الفصحى عن المعاجم المدٌمة. إنما العمدة تكمن فً "إصرار بعض حماة اللؽة عندن

، وولعهم باستعمال ألفاظ عربٌّة أماتتها الحٌاة ونّصت المعاجم المدٌمة نفسها على أنها الحٌاة

ُمماتة. وفً إصرارهم على تعطٌل المجاز، وتجمٌد األسالٌب والدالالت فً لؽة حٌّة، أخّص 

ٍظ فً الداللة صفاتها المرونة والتجدد والتوسع فً استحداث دالالت مجازٌّة ألنى ملح

  .ٕاألصلٌّة"

للفصحى وحدها، والفبة الموافمة المنادٌة ساس وجود مثل هذه الفبة المتعصبة وعلى أ    

ًّ معها؛التؤثٌر والبمزج العامٌّة بها إلحداث  "اللؽة  كانت ردود الفعل من تجربة تجاوب اإلٌجاب

منها جلٌة  الموالؾالثمافٌّة والفكرٌّة والعلمٌّة، ولم تكن  المستوٌاتالثالثة" متباٌنة حسب 

المالمح حتى تبلورت الفكرة إلى تطبٌك ٌُصرح فً بٌانه أن لؽته موسومة بـ"اللؽة الثالثة"، 

 وفً سبٌل تفصٌل ذلن ارتضٌنا تمسٌم وجهات النظر إلى ثالثة مستوٌات:

 :أو  فكرة استمرارها رافضٌن، وأصحابه حكموا على التجربة بالفشل المستوى األول

، على أنها تجربة لم تكن فً محلها، أو متنببٌن بانمضابها بعد تطبٌك الحكٌم لها

ذان الحل األمثل لتضٌٌك الهوة بٌن الفصحى والعامٌّة، تلن الهوة التً  باألحرى لٌست

ولٌس أدل على ذلن من اتهام التجربة التوفٌمٌّة  وجهة نظرهم. منستظل تتسع 

لؽة "إسبرانتو عربٌّة" سٌكون مآلها الفشل كما حدث لة اختراع محاوـ"ب

كما ٌذكرنا هذا المستوى برأي الدكتور شولً ضٌؾ فً  .ٖ""إلسبرانتو العالمٌّةـ"ال

ال ٌوجد لوله: "وفً الحك أنه ٌنبؽً أن نتفك على أنه  ، المبنً علىتجربة الحكٌم

                                                           
ٔ
 .ٕ٘ٓانظر للتفاصٌل: لؽتنا والحٌاة، بنت الشاطا، صـ 
ٕ
 .9ٕٓ -8ٕٓالمرجع السابك، صـ 
ٖ
. نماًل عن مستوٌات العربٌّة المعاصرة فً مصر )بحث فً عاللة اللؽة ٖٖٔانظر: مسرح توفٌك الحكٌم، دمحم مندور، صـ 

 .ٕٓٔبالحضارة(، السعٌد بدوي، صـ
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وفً هذا السٌاق  ٔتوسط بٌنهما"لؽتٌن: لؽة فصحى، ولؽة عامٌّة، وال  عندنا سوى

 : "ٌتضح أن محاولة الحكٌم إٌجاد لؽة ثالثة للمسرح تتوسط بٌن الفصحىٌمر بؤنه

"الصفمة"  فً مسرحٌّتٌه: تطبٌمه لها -أو كاد ٌمضً- علٌها لَضى والعامٌّة

علٌها من نطك الحروؾ فً بعض الكلمات العامٌّة العربٌّة  أدخل بما و"الورطة"

تنطمها العامة، وأًٌضا بما أدخل علٌها من االختزاالت العامٌّة لبعض محرفة كما 

الكلمات العربٌّة، وبذلن أصبحت تحمل ؼٌر للٌل من ألفاظ العامة ونطمهم الذي ٌحرؾ 

الكلم عن مواضعه. ومن المإكد أن إٌجاد لؽة وسطى للمسرح بٌن العامٌّة والفصحى 

 .ٕا فً فصحى المسرح المنشودة"على هذا النمط من شؤنه أن ٌحدث خلاًل خطٌرً 

وٌشبه هذا الحكم وجهة نظر دمحم العبد فً تجربة الحكٌم على أنها "تشوٌه ؼٌر     

إذ إن "اللؽة ال تعرؾ، وال ٌمكن أن تعرؾ لؽة ثالثة، فهً إما  ٖجابز للؽة العربٌّة"

لهجة ؼٌر إما أن تكون لؽة معربة نسمٌها الفصحى، أو فصحى أو عامٌّة ... فالعربٌّة 

معربة نسمٌها العامٌّة ... بٌنما كانت لؽة الحكٌم اصطناًعا وتصرفًا فردًٌّا، وتفصًحا 

وكذلن مولؾ ؼنٌمً هالل  .ٗممصودًا إلٌه، وتجمٌاًل للؽة معٌنة بجمالٌّات لؽة أخرى"

"ًّ بدعوى أن الفصحى "لٌست عاجزة عن التعبٌر الدرام
٘. 

 

  لحكم على التجربة ا بٌن المنتصؾ فً المستوى هذا أفراد ٌمؾ :الثانًالمستوى

 من الثالثة للؽة بما منهم اإٌمانً  ،والحكم علٌها باإلخفاق التام كذلن ،بالتوفٌك التام

 من هذا والعامٌة، الفصحى بٌن الهوةشبهة  وردم المجتمع، طبمات تمرٌب فً فضل

 مجاالت فً التوسع إلٌها ٌإدي لد سلبٌّة بنتابج ٌمرون فهم أخرى جهة ومن جهة،

ها، استعمال فً االعتدال بؤن هإالء ٌإمن هنا من ، أو إساءة التطبٌك فٌها،الثالثة اللؽة

ًّ منها  لبل كل  وشٌوعها لبثها السعً من حتى أولى ٌكون لدوتحدٌد المولؾ العلم

ومن هنا حاولوا تفسٌر هذه اللؽة بإلرار وجود مستوٌات للؽة العربٌّة . شًء

على أن  والحٌاة بشكل عام. رابطٌن ذلن بفكرة عاللة اللؽة بالحضارةالمعاصرة، 

مولفهم هذا ال ٌعنً أنهم ال ٌمرون بوجود فوارق واضحة بٌن لؽة الحٌاة الٌومٌّة، 

 ولؽة الفكر واألدب.

لٌس أدل على ذلن من مولؾ الدكتور منذر عٌاشً، إذ ٌمول: "ٌتبٌن لنا أن لضٌة     

خل فً إطار ما تسمٌه اللسانٌّات ازدواجٌّة اللؽة، ولكنها تدخل الفصحى والعامٌّة ال تد

ومنها ٌنطلك الدكتور  .ٙفً إطار آخر ٌمكن أن نصطلح علٌه بـ"المستوٌات اللؽوٌّة""

عٌاشً إلى الحدٌث عن مستوٌٌن هما: التمكن واألداء. فـ"التمكن هو المعرفة 

ناس ٌتساوون فً هذه المعرفة. وأما الضمنٌّة للبنى التحتٌّة التً تتكون اللؽة بها. وال

ًّ للؽة، وٌتجلى فً بناها الفولٌّة. والناس ال ٌتساوون فً هذا  األداء فهو اإلنجاز الفعل

خالفًا للتمكن. وهنان أسباب كثٌرة تفسر هذا األمر، منها: التعلٌم، والوسط 

                                                           
ٔ
 .ٕٓٙفً التراث والشعر واللؽة، شولً ضٌؾ، صـ 
ٕ
 .ٕٓٙالمرجع السابك، صـ 
ٖ
، نماًل عن: حوار الحكٌم ٔٔالحك، صـ عبد ، سلٌمان(الحوار لؽة فً أسلوبٌّة دراسة) الحكٌم توفٌك مسرح فً الثالثة اللؽة 

  .9٘ٔوتجربة اللؽة الثالثة، دمحم العبد، صـ
ٗ
  .9٘ٔحوار الحكٌم وتجربة اللؽة الثالثة، دمحم العبد، صـ :، نماًل عنٔٔالمرجع السابك، صـ 
٘
، دمحم  ، نماًل عن:ٔٔالمرجع السابك، صـ  ًّ  .8ٕؼنٌمً هالل، صـفً النمد المسرح
ٙ
 .ٔ٘لضاٌا لسانٌّة وحضارٌّة، منذر عٌاشً، صـ 
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، والتدٌن، والثمافة، ًّ إلى آخر ذلن من العوامل التً تجعل األداء متفاوتًا بٌن  االجتماع

أن عملٌّة اإلٌصال ممكنة، أو هً لابمة الناس. ولكننا نرى، وإن كان التفاوت لابًما 

فعاًل بٌن أفراد الجماعة الواحدة، وما ذلن إال ألنهم ٌتساوون جمٌعًا فً التمكن، أي فً 

افٌة إللؽاء المسافة بٌن المرسل والمرسل امتالن البنى التحتٌّة للؽة. وهذه وحدها ك

 .ٔإلٌه فً العملٌّة الخطابٌّة، أو فً التواصل عبر اللؽة"

وخالصة رأٌه ٌكمن فً إٌمانه أن الفارق بٌن الفصحى والعامٌّة "فارق فً األداء     

ال ٌمس إال السطح، أما التمكن، أي البنى الضمنٌّة، فلم ٌتبدل ولم ٌتؽٌر. وهذا الفارق 

ًّ وموجود فً كل اللؽات الحٌّة، وهو ٌعود كما أشرنا إلى مستوى كل متكلم فً طب ٌع

ًّ للكالم" أدابه اللؽوّي وإنجازه الفعل
ٕ. 

أما فً الحكم على تجربة الحكٌم نفسها، وتحدٌد مستمبلها فً هذا المستوى     

فً  المحاٌد، نعرض رأي السعٌد بدوي من خالل كتابه "مستوٌات العربٌّة المعاصرة

 مسرحٌّةمصر" )بحث فً عاللة اللؽة بالحضارة(، فتعدد المستوٌات الثمافٌّة فً ال

الواحدة لم تكن عند السعٌد بدوي ملحوظة سلبٌّة تماًما، على رؼم تنالضها مع 

دة،  مع حرصه -فهو ٌرى المنهج الذي ألزم به الحكٌم نفسه فً إٌجاد لؽة ثالثة ُمَوّحِ

أن ذلن لد ٌكون ممصودًا من  -ابً على تجربة الحكٌمالشدٌد فً عدم إطالق حكم نه

الحكٌم نفسه "خضوًعا للضرورات الفنٌّة، وفً هذه الحالة تكون فكرته عن "وحدة 

فهو ٌإمن على رؼم اتهامات رأي  .ٖاللؽة" أوسع حدودًا مما ٌظن المارئ ألول وهلة"

من العدم. فالموالب النماد فً المستوى األول أن الحكٌم "فً الوالع لم ٌوجد شٌبًا 

اللؽوٌّة التً التزم بها الحكٌم فً تجربته الرابدة كانت موجودة فعاًل فً لطاع معٌن 

من المجتمع، ودور الحكٌم لد تمثل فً اختٌار تلن الموالب وفً توسٌع دابرتها خارج 

 .ٗذلن المطاع"

 ودراستها بموضوعٌّة منهجٌّة، إال أنه إلى جانب تصرٌحه بفضٌلة هذه التجربة،    

لم ٌمنعه ذلن من التصرٌح بالمتنالضات الموجودة فٌها، لاباًل: "على أن من 

المتنالضات التً تستولؾ النظر فً محاولة الحكٌم: أنه فً الولت الذي أراد فٌه 

توحٌد اللؽة فً مصر وإنهاء االزدواجٌّة المابمة بٌن الفصحى والعامٌّة لدى أبنابها 

لد نجح ال فً إنهاء االزدواجٌّة، بل فً إضافة مستوى آخر هو اللؽة الثالثة، أو  نراه

بعبارة أدق: فً االعتراؾ بوجود مستوى آخر، ولفت األنظار إلٌه. ذلن أن هذا 

 .٘المستوى كان موجودًا ولابًما فعاًل حتى لبل أن ٌكتب عنه الحكٌم"

 

  الثالثة، باللؽة ٌسمى ما إلرار بضرورة المستوى هذا أصحاب ٌإمن :األخٌرالمستوى 

 شؤن من تملٌال لٌس ة،واإلعالمٌّ  ةوالثمافٌّ  المعرفٌّة المجاالت مختلؾ ضمن وإدخالها

 ٌنبؽً مما أكثر كٌانها فً ةالعامٌّ  روح لبث ٌسعون الولت نفس فً ولكنهم الفصحى،

 .المعالم الواضحة النظرٌّة سمة إلعطابها والسعً لفكرها، التروٌج خالل من وذلن له،

                                                           
ٔ
 .ٕ٘ -ٔ٘المرجع السابك، صـ 
ٕ
 .ٖ٘المرجع السابك، صـ 
ٖ
 .ٔٓٔمستوٌات العربٌّة المعاصرة فً مصر )بحث فً عاللة اللؽة بالحضارة(، السعٌد بدوي، صـ 
ٗ
 .ٕٓٔالمرجع السابك، صـ  
٘
 .٘ٓٔالمرجع السابك، صـ 
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المتعلمون  ٌفهمهماالتً  اللؽةتلن  الٌوم، الصحافةو اإلعالم لؽة الثالثة فاللؽة

 األدبٌّة الساحة فً نفسها فرضت والعة حمٌمة وهً .على حد سواء وناألمٌّ و

والتجاوب  ،ولما كانوا ٌنشدون التؤثٌر فً وجدانٌّة الشعب .الشباب أدب فً وبخاصة

 اللؽةـ"ب ٌعرؾ ما وجود من ضٌر فال مع معطٌات الحضارة، واالتصال بها، كان

  .والمبنى المعنى فً سلٌمة تكون أنمع اشتراطهم على  ،"الثالثة

 جالل مثل: العرب، النماد من كثٌر لبول الدعوى هذه نالت المستوى هذا وفً    

إبماء أمثال هذه التجارب "بنت الشاطا" تمٌل إلى على أننا نرى أن  .ٔالعشريّ 

اللؽوٌّة، من خالل إٌمانها بؤن حٌوٌّة اللؽة ستؤبى العمم والجمود المفروض على اللؽة 

من خالل أصحاب المستوى األول، فهً على لدر من الثمة بحتمٌة التطور والتجدد 

أن  -بحسن نٌة–الذي سٌتولى حسب نظرها "مهمة تحطٌم األؼالل التً ٌحاول بعضنا 

ولد ٌكون حدٌثها عن  .ٕبها لؽة كالعربٌّة، زاخرة الحٌوٌّة وافرة المرونة"ٌشلوا 

ًّ بٌن العامٌّة والفصحى، فً كتابها  مستمبل اللؽة العربٌّة المشتركة، ولؽة األدب الشعب

 .ٖ"لؽتنا والحٌاة" نالاًل لوجهتها هذه

إال أن مولفًا آخر ٌترجم جانبًا من هذا المستوى، ٌمثله صاحب كتاب "نظرٌّة اللؽة     

الثالثة" )دراسة فً لضٌة اللؽة العربٌّة الوسطى(، ٌسعى فٌه الدكتور أحمد دمحم 

إزالة أو تالفً الشبهات المحٌطة بالفكرة األم وتطبٌماتها التً بدت بعٌدة إلى المعتوق، 

تنظٌر لنظرٌّة لابمة تعمٌك ال ها البسٌطة البدابٌّة، ذلن من خاللنوًعا ما عن لواعد

على أسس علمٌّة ٌرجو لها مستمباًل نًٌّرا، إذ ٌمول بعد منالشته لتجربة الحكٌم: "إن 

تجربة الحكٌم برؼم اتهام مندور تعد فً الحمٌمة تجربة مخلصة أصٌلة ال ٌبدو أن 

أنها ٌمكن أن تكون مرحلة أو خطوة أولى الحكٌم لد تؤثر فٌها بكاتب آخر سبمه، كما 

التً نسعى إلى المشاركة فً تطوٌرها والعمل على  فً سبٌل الوصول إلى اللؽة

 .ٗنشرها"

وبعد موجز التوجهات المتفاوتة، ٌبدو لنا أن سعة المضاٌا التً تطرق إلٌها المهتمون لد     

وصلت إلى حد الحدٌث عن نظرٌّة لد ٌكون لها شؤنها فً مستمبل اللؽة العربٌّة، إال أننا 

سنترن للزمن لٌبدي لنا ما تخفٌه الدعوات اللؽوٌّة المبطنة فً مختلؾ مجاالت حٌاتنا، 

دراسة الظواهر المثٌرة التً نإمن بؤنها لم تكن إال للشؤن العظٌم الذي احتلته هذه محاولٌن 

 اللؽة فً نفوس أبنابها.

 

 

 

 

                                                           
ٔ
  .ٔٔالحك، صـ عبد ، سلٌمان(الحوار لؽة فً أسلوبٌّة دراسة) الحكٌم توفٌك مسرح فً الثالثة اللؽةانظر:  
ٕ
 .8ٕٓلؽتنا والحٌاة، بنت الشاطا، صـ 
ٖ
 .ٕٔٔ -9ٖانظر المرجع السابك، الباب الثانً، صـ 
ٗ
 .ٙٔٔصـنظرٌّة اللؽة الثالثة )دراسة فً لضٌة اللؽة العربٌّة الوسطى(، أحمد دمحم المعتوق،  
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 ختام

المعنون بـ"بٌن الصفمة والورطة )موازنة لؽوٌّة(" تناول تجربة توفٌك الحكٌم  بحثناذان     

(، فبعد التمدٌم والتمهٌد، والورطة الصفمة) هٌتمسرحٌّ من خالل  "الثالثة اللؽةفً ما أسماه بـ"

  انطلمنا ملتزمٌن نهًجا موضوعًٌّا بفصول ثالثة:

 والدوافع اللؽة هذه حول ٌناللؽوٌّ  جدال عرضنا وفٌه (الثالثة اللؽة دعوى) األول الفصل    

بتارٌخ البحث فٌها، والتطبٌمات  مروًرا. تؤصٌلها وراء السعً فًها مخترعو منها انطلك التً

، إذ عمل مٌالسابمة على تجربة الحك ًّ ، ممهدٌن بذلن للحدٌث عن تجربته فً المسرح العرب

على تطبٌمها فً تجربة أولى وسمت بالـ"الصفمة" تبعتها تجربة أخرى وسمت بالـ"الورطة" 

 بعد عشر سنوات من تجربته األولى.

فٌه  عمدناإذ  "والورطة الصفمة بٌن"ومن هنا كانت الموازنة فً الفصل الثانً المعنون بـ    

تلن اللؽة التً عبر عنها  ،"لؽة ثالثة"موازنة بٌنهما بدعوى المابلٌن بالتزام الحكٌم فٌهما 

الحكٌم فً بٌان صفمته بموله: "لؽة صحٌحة ال تجافً لواعد الفصحى، وهً فً نفس الولت: 

مما ٌمكن أن ٌنطمه األشخاص، وال ٌنافً طبابعهم وال جو حٌاتهم، لؽة سلٌمة ٌفهمها كل 

الل ذلن من خجٌل، وكل لطر، وكل إللٌم، وٌمكن أت تجري على األلسنة فً محٌطها". 

ًّ  المستوىالتعرض لمختلؾ مستوٌات الدراسة اللؽوٌّة ) ًّ  والمستوى ،الصوت  ،الصرف

ًّ  والمستوى ،النحويّ  والمستوى ًّ  والمستوى ،الدالل متوسعٌن فً تناولها بذكر  .(اإلخراج

 ملحوظات ممثل علٌها من المسرحٌّتٌن.

دعواه التً ألزم بها النصٌٌّن،  لنستنتج بعدها خروج الحكٌم فً زواٌا من المسرحٌّتٌن عن    

، فٌملب تلن الدعوى التً  ًّ تمكن المارئ من لراءتها على وجهٌن: "لراءة بحسب نطك الرٌف

"الماؾ" إلى "جٌم" أو إلى "همزة" تبعًا للهجة إللٌمه؛ فٌجد الكالم طبٌعًٌّا مما ٌمكن أن 

ًّ الصحٌح؛ فٌج . ثم لراءة أخرى بحسب النطك العرب ًّ د العبارات مستمٌمة مع ٌصدر عن رٌف

ما أسماها فً باألوضاع اللؽوٌّة السلٌمة!" إال أن الحكٌم ٌفسر كل ما وجدناه من ملحوظات 

ًّ السلٌم، ممطع تمس جانبًا من لد ، التً "الرخص واالختزاالتـ"بٌان ورطته ب الصوت العرب

الفصٌح، أو جانبًا من ا من البنٌة الصرفٌّة السلٌمة، أو جانبًا من التركٌب اللؽوّي أو جانبً 

داللة األصٌلة للكلمة، على أننا لبلنا شٌبًا منها توسعًا ورفضنا تلن التً لم نجد لها وجًها ال

 .فً الفصل الثانً سلًٌما نصرفها إلٌه، وبذلن عرضنا أهمها

، فارتضٌنا بعد مسرحٌّةلنرسم بعدها رإٌة حول المستوى اللؽوّي العام الذي تنتمً إلٌه كل     

ثمفٌن وضع الصفمة على ممربة من فصحى العصر، ملٌمنا بانتمابهما إلى مستوى عامٌّة التس

 ووضع الورطة على ممربة من عامٌّة المتنورٌن كون لؽتها ألرب إلى العامٌّة من لؽة الصفمة.

ونحن باتخاذنا سبٌل وضعها أو تصنٌفها ضمن مستوى لؽوّي نتتبع سماته من خاللها، نإكد 

أكثر من االهتمام بالحكم على التجربة التوفٌمٌّة فً كال المسرحٌّتٌن بالتوفٌك  على جدوى ذلن

أو اإلخفاق، على أنه فً الولت الذي تبدو لنا فٌه التجربة مخفمة فً جانب من جوانبها، تكون 

ًّ الذي ٌكتنفنا، وفً والعكس  نجحت فً جانب آخر لم نكن نحٌط به علًما للمصور العلم
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، إنما نتابج بنٌت صحٌح. وبذا ال ٌو ًّ جد فً التجربة نجاح نهابً، كما ال ٌوجد إخفاق نهاب

 على لدر من التزام الموضوعٌّة والمنهجٌّة العلمٌّة، لد تستطٌع تحدٌد ذلن بنسبٌّة خالصة.

 آراء من انطاللًا "التوفٌمٌّة التجربة مستمبلوبتلن النتابج ٌؤتً الفصل األخٌر راسًما "    

إذ صنفناهم على ثالثة  ،"الثالثة اللؽة" فً الحكٌم والمهتمٌن بمضاٌا لؽتهم، الدراسٌن لتجربة

مستوٌات: مثل األول مستوى المعارضٌن لما وسمه الحكٌم بـ"اللؽة الثالثة"، فتعصبوا 

للفصحى، متنببٌن بفشل تجربته وانمضابها بانمضاء تطبٌمها. ومستوى محاٌد مإمن بفضٌلة 

محاواًل بذلن االستفادة منها فً دراسة المستوٌات  من متنالضاتالتجربة، معترؾ بما تحمله 

 شكلت أمام اللؽة الثالثة الفرصةٌإمن بضرورة إتاحة  ومستوى مإٌد تماًما .اللؽوٌّة العربٌّة

ًّ  العالم فً طرٌمها ًّ سابمًا، ثم ألنها تجربة مخلصة تمثل العرب ، كونها نجحت فً مجال إعالم

 منشودة االنتشار.  الخطوة األولى نحو نظرٌة

على أننا نوصً زمالءنا من طلبة العلم بعد ما توصلنا إلٌه من نتابج أن ٌعكفوا على     

 دراسة لؽتهم، وأن ٌهتموا بكل لضاٌاها المعاصرة، فذلن ٌحفظها من شبهات تلمى لها بطرق

ًّ درسوه فكلفوا بعمل بحث فٌه،  شتى لد تفوق حد تفكٌرهم فٌها؛ وذلن لٌس ألجل ممرر دراس

نوصً كل مطلع على نتابج كما إنما اللؽة نحن وما ٌكتنفها ٌكتنؾ هوٌاتنا لبل أي شًء آخر. 

 نهاٌة ال إذ نهاٌته، البحث ختام ٌعنً الفراؼاته؛ فهذا البحث باتخاذ فسحة فكرٌّة ٌمأل بها 

 .فٌتعلموا ؛لٌُخطبوا التجربة حوله من ٌمنع الذي ذان وخاب تستمر، فالمحاولة ة،للتجرب

 والسالم!
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 ،(الوسطى العربٌّة اللؽة لضٌة فً دراسة) الثالثة اللؽة نظرٌّة دمحم، أحمد المعتوق، 

ًّ  المركز ، الثماف ًّ  .ٕ٘ٓٓ ،ٔط لبنان، بٌروت،/ المؽرب البٌضاء، الدار العرب

  ،(مسرحه فً الشعبٌّة األسطورة) الحكٌم توفٌكعكاري، سوزان،  ، ًّ دار الفكر العرب

 .ٖٕٓٓبٌروت، لبنان، 

 ثالثًا: المراجع )دراسات(

  ،الصفمة مسرحٌّة) الحكٌم توفٌك مسرح فً الثالثة اللؽةعلً دمحم،  سلٌمانعبد الحك 

ًّ (الحوار لؽة فً أسلوبٌّة دراسة نموذًجا، : بحث ممدم للمشاركة فً المإتمر الدول

 .ٖٕٔٓالعربٌّة المتحدة، الثانً للؽة العربٌّة، دبً، اإلمارات 
                                                           

ٔ
. و  ًّ ًّ ثم األلفباب  ٌرمز حرؾ الطاء )ط( إلى الطبعة.مرتبة حسب التسلسل التارٌخ



ٌّة وآدابها  –كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌّة  –جامعة السلطان لابوس  ٌّة –لسم اللؽة العرب ٌّة والصرف  ممرر التدرٌبات النحو
 

ٕٗ 
 

 أخًٌرا: المراجع )موالع إلكترونٌّة(

 المسرح نشؤة: العرب دٌوان مولع  ًّ  (9ٕٔٓ/٘/٘ٔالحدٌث )آخر تارٌخ دخول:  العرب

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article41035 

 

 ،(9ٕٔٓ/٘/٘ٔ)آخر تارٌخ دخول:  :الحكٌم توفٌك وٌكبٌدٌا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8

A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85 

 


