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فيلميبث11القنالعلىعربيميلميبثعن!ماافهالمعلوممن

العربيةفالافلاآ،ألمنتفاةالافلاممنوكليهما،هلقنالاعلىأميركي

؟لمنتجةا)بورجوافىيةلاخلاهياتتخضعمنهالجديدةاوحى،قديمة

يتزوجالذيالعاللةبناللطبيبوالمهندسحولوتدور،!قيمها؟الامهوليا!ت!لأفيوا؟مزر..آفعفمغزيون

،الفقيرةابنهبزوجةيقبلماسرعاناللذيوأ،اًلباشادءواارادةرغم

ذللكشابهوما،الباشابا"بنةلفلاحاابن1غرامأو،المليونيرغر"مأواننلقزيونمحطتيتشا!للبنان!يالوا!تالمثقفونيتابع

،الطيقاتبينتالاهمسوءثلةءلمجتعثلةانعلىتركيزمنتثيركثيوةبرا!ج9591محاممنذ.لقدمانو(اللتينبيرو!فيالعاملتين

مخيفه.ئغالل!وانالثقافيالعزومحاولاتموضوعالبحثبساطعلىوتطرحالتساؤل

و!عنتريات،ملحمأـبوببرامجتصفعكفائها،المحلعةاًلبرامجاًما.الايركي

سليم،ابوشارببمبمفازلةآ،..المكسرةولفتهالمراجلأبوها.بئامجبراوالنقدبالحديثالوطنيةالصحاكةتناولثوقد

ببرا.مجالمثاهدينعلىالطلوع1أ!،"الليلفيبيروتب!نهز"ومصةمنأكترطالنتكما،تيثهاالتيا،سموممنوحذرتالمصتين1

..وليلةليلةأللفحكاياتعبرتاريخبمقاللبفيأسطورية.للسلطاتمباشرااخضاعابرامجهااخضاعاوبتأميمها

فسرضالبورجوازيةقحاول"ألمنصة))لبرامجاهذهكلوفي"آلحرية"مجلةمن42؟اللعددفالخاللدخلمونكتبو

افراجواسخيفةمعالجةفيقضيتهاتخممالتيوأخلافهانصائحها"فعالةأمبرياليةأداة"التلفزيونانفيهايثبتأنأرادمسهبةد!اسة

لك!كنبماوهذا..فرصالدنيا:للمواطنتقول،ممسوخذلكعلىأجابثم"؟لبنانتلفزيونيقدمماذا)،:ونساءل

التالي:بالتحقيق

الاميركيةالليرامجمضمونمهطىالبر2تتوزء،الاميركيةالخلفيةذاتيوه11اللقنالفي:،ولا

الواحدة:للقنالاو!لىالتاليالشكل

البرامسجمنبالمنة25علىتستحوذالتياي!ركيةالافلام-أبالمئة؟2كيركيةمسلسلاتس

عا"كلةهياميركيةعانلةفكل،اللحقيقييئلبقرارعاةعلىتعرفكبالمئة25أميركيةأفلامس

...الطر!1و!عللسرقةتل!لا!ديعةىاقيةعائلة،"بوتانزا"كهـبالمئة6متحركةصورس

الهئوربهاعبثأنبعدوصعوبلأبمشقةا!تحدةألولاياتاأعمرتوانهابالمئة2،؟"وثلألقيةأفلام"-

بالمائة.مائةمضمونةالةالع!وان،"،المتوحشوناتنرسون"الخاص1جونسونمترجمضمها"الوثائقيةالافلام"وهذء

..مثيرة"فائدة"فيهفعرضها،المحترمةالمسلسلاتاما-بقنالعلىالاميركيةلبرامجاحصيلةقنكون..نوفلكميلالسيد

ء:يليحايعرض11القنالعلى.الالبوعفيلقيقةع؟12أي،"بالمئة9،61))واحدة

الالمانبم-الجيتىنصفأفنوااميركييناجنود7:لمعركةاجحيم-االخلغيةوذاتبالعربيةالناطقة7القنالفيالبرامج1اما:ثانيا

لهمسالاناخىكاأحدمنهميمتولمأوروبافي"بطولية"معاردفي:التالي؟لشك!علىفتتوزع،الصهيوفيةوسيكامالفرنسية

.سالبقاءوالعزةاطولبالمئة5،21أميركيةمسلسلات-

يخترف،ىضإبطبقيادةالمساجينمن6ةالرعبكتيبةس؟بالمئة5،01اميركيةمتحركةصور-

فائقة.ببراعةوي!خمحثونهمويبيم!ونهم"الاغبياء"الالمانخطوطدق!قة009توازياللبرامحمنبالمئة؟امجموعهماأي

اللعالمعنالدقاعيحاولونعةنحوارجال:اللريةاللغواصة-003سنوهياا

البص.حيوإناتومنالشيوعيةعبثمنعلى4ثعا!سعلساعة.6ديتعرضالواطنانذلكومعنى

"لذكطالبقرعيوطالطيبالاميركيقافلة:العرباتقافلة-،.شهرياااًو5القنالعلىساعة.9و،7لقنالا

الضعفاء.وعنا.لعدلعنيدافععنفعاذا،الحشدهدافبميتمثلالاميركيالغز،كاناذاا

عسمابنا،الفذالاهيركياللجاسوس:الوطواطاًلرجلسعأالمحليةامجالبرا

الشيوعية.الجاسوسيةمصمبوفدجيمسالبرامجان؟لومخففةستكونالاميركيةالبرامجهذهفعاليةان

قاريئرجالايقهرالذيالاميركيجبروت:الفضاءمنغزاة-6تقممأنمؤسساتمنننظراناللعبثمنولكن..ازيهاتواالمحلية

.الانسانليفنوااللفضاءمنالبراهجتبدوولذلك.وأخلاقياتهامصالحهامعئتعارضمجهودات

التاسعاللقرنفيالاميركليمةالمخابر؟تعميل:وستجيم-7.المحليةامجالبراهرطقةفيالتلفزيونيللغريقنجاةكخشبها!يركية

الدائم.وتفوقهعشر:النسبهذءالمحليةالبراهجتستحوذ11و5لقنالاعلى:أولا

مسلسلا:13فهنالك،7القنالعلىامابالمئة؟2عربيةأفلامس

!ستمرالذي)بونانزا،المعارر،الفضاءاشرطة،البارون-بالمئة02محليةبرامج-

يلاحسقالذيالجاسوسأوسنستمانبيل،(اتسنوأمنذهرضهبالمئة9،1أطفال-

لبم،اشياطيئ،مافيكس،سمارتجت،(ويدحرهمالشيوعيين:7القنالامجبرا:ثانيا

،(العربيالبعرييعيشحيث)االصحراشياطن،الموتمعسناقبالمئة2،(1عربيةافلام-

.المجهول،كاستربالمئة22محليةبرامج-

كرجل،-!ميالطيباالاميركييبرزالمسلسلاتهذءكلوفيبالمئة1،1اطفال-
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والعائلةالتلفريونالمتصوق،العاتيةالشيوعيةمحارب،مخدص،يقهرلا!كيذكي

العدو.هعالعنيف،اللين،الديمقزاطي،اقيفيزيقبية؟للقوىهلى

التلفزيونانالىتصلنتائجالتلفزيونحولالعلماءأبحاثفييشكلماذاالاميركيعلىتركيزامنالهائلالذكيالحشداهدا

بالواقعتفكيركلعلىيقضيحيث،آليةحياةالىالعائلةحياةيحيلهذاان؟المتؤوقةالاميركيةللمنتجاتالتجاريةائدعايةبجانب

ليربظالمطالعةعلىويقضيالاجتماعياالاحتكاكويرمنع،ومشاكلهيشكلالانسانعلىالمتفوق"السوبرمان"الاميركيلمحلىالتر؟ين

لطبقاتاانخاصة،ويتكلميتحرللضآللذيالالهمعبدفيكص!نمالأسرةبمعيشةوالصماثل،ا!خفيألارهابالىقهدف"4دماغسل"محاولة

لهتلجالتبم،للتلؤزيونالرئيهيالزبونهيوالفقيرةسطىالووتكرارنركيزالىيحتاجلاالدماغغسلانأاذ،"ا)سوبرهان"

منصجاتمعبورجوازيةوأفغارتطلعاتوهايقدمالذيواءيفواغلسد.مثيرمتموقمحنيفقالب،فينفسهكعمنسنمجموءفطق

تنتق!ل"كوكتيلحفلة"الىالاسرةتنتقلأندعوض،شفوقةمشاهـدأيانللدرجة،الامهـيركياالغزوفيجدامتوفر!هذا

البيت!الىالحفلةانهالا،وضعفه"الي!انكي)وبسخافةالافلامهذهتقصدهبماعالم

لأالطيباللبطللاجانبالىشعوريالامنحافيا.فجدءمعينم!سلسلامام

الدصيتموكيف،تصاغوكيفالا!بارفىنتكلمللم،وبعد701

.تننوجهيعرءىاللذيايرانشاهاللكونمحورعنتتكلممولم،والتركيز3يفالذيوابادته.وصربالفيتنامفيسعوطهمسحيحاولىأذي

ونصف!ساعةلمد*برناسجفي.فضةمنطبقعلىنؤسه

،للبنانفيتلفزيونالاميركيةآلمسلستمضمونجهةمنه!ا

اللذي1الهائلالاميركيالحشدهذابعد:الاخيرالالسؤاولميبقى.؟السريمةالظاهرةنتائجههيماولكن

للداخليغرد!امللسرمعنمن!هومهمتهااللىالنالتيشعولعارمةبخيىدلتآونبرماصورةلئو!حا!كلالاميركيالمجتمعمنرراسهسئستعير
الثقةوا

أ؟الالسمالا.،اللنأليدلمفريون11منرقيماذااهذابعد.برك.المنحرافينالشبابعلىالبشعالاميركيواثر

..الرعن،نيويوركفيالاجتماعيةالبحوثلمعهددطاسةففبم

كلي*:التاليةالنتائح،.الاحداثانحؤافعلىالتلفزيونيةاللبر(مج

ابطالوهوامراتبدسمائستألرو"ا-لفتيانمنبالمثة01-

العرليةالمأنحافيالعر!اًلطلمةمشكلات..التلفزيون
..!.0.البندكيةحملالتلفزيونبهمأثاربالمئة94-

ط!بيمبسام:بفلم7.ادمرقةوسائلالتلفزيونعلمهمبالمئة8؟-

العرنجرالعلمميللباحثااهتمامتستحقالتيالموضوعاتمن.الشرطةتضليلبرسائلالتلفزيونعلمهمبالمئة21-

يكنللمواللاسف.الخارجفياللعربلطلبةاقضايابالورةالرزم.اللجريمةطرفىالتلغزيونعلمهمبالمئة12-

العلمي،للبحثمجالا-هعرفتيحسب-الانحتىآلموضوعهذابصلااوللمحلىالحعولسهوورفكرةللديهمتكونتبالمئةع،-

الوسائلايجادواالخارجفيالعربالطلبةمشكلاتعنللقثف.دعباومناء

.المشكلاتهذءعلىللتغلبا!لولوإ.:المنحرفاتللبناتبالنسبةأما

.المثيرةالافلامبدافعالرذيلةالىانزلالقنبالمئةء؟-

الطلبةوضعحولالتجريبيةالابحلاخاصبشكلافتقضصوقد.كتقليدحمر"ءصاخبةحفدتعلىلرددنبالمئةا،-

للذلك،الضرورية*حصائياتجانبالى1هذا،اللخارجفياللعرب1بالاحبمملوءةطليقةحرةلمعيث!ة4ارراستركنبا/!ئة38-

أثناءالشخصيةمراقبلأ-ليعلىا)بحثهذافي(محتمدأنعليىن.التلفزيونيةوالعواطف

يسلاصدأنأملوكلي،أودوبافيقضيتهااقىالطويلةالسنوات7

لبحثافذاتطويرعلى،الخارج1فيدرسواممن،آخرونكتابورغم،ألاحداثمحلىللتلفزيونالرهيبالاثرهذ"الىقياسا

سوفالبحثهداوفي.أفضلتائحالىللوصولعلمياوت!فدهدقيقة.2ي!تغر!الاووآلامجبرااننجد،المنخطةاًلمحليةالبرامج0

أمض!تصث،فقطاللغربيةالمانيا9!رآلعربا!طلبةوضععلىأرفيوتمفلميآتاتخانقاللبفيللمدأرسدعاياتعنعبارةوهو،اسبوعيا

لانزر+نهاالي)الاخرىال!ولاالىاظرقولن،ضراستيأهـ-وامبينما،اروناءمغلينا!سبصوت،تخففمذيعةخلالمنللصنار

اللقرةقصربسبب،الاخرىالاوروبةالدولبخصوصبقيتملاحظاتي.الشاشةعلىالخضاريبعنالاخرياتالمذيعات

جافبا:ادعهالذللك،،.سطحيةبهاقضيتهااننيالمرجلةالمذ!قىصوت،لصغاراذهنفيسيعلقاللذيفما

!؟الاميركي")سوبر"انا"أم..ونصائحها

إلى!ش!ابارمربار!قي!كوالننياالا!اب-الهمويفتحأط!الخمصةيرجمعانعله،الجو"بمعرفةيريدمن

":ارفرببةالمافيااللىا،نقسموالم.اناهيركيهنأبطالاوسيجم!م،التلفزيونسيرة

مصارعة.حلبةبدونولكنا(ء!مانيبرنس"و"نصاتصلحب"

توللن!ءيةبعئثب!تحليلقبلمنلخولطلبةفيلعرغمارؤاكطلحثنمالاانغرمنالمدالامبيركيالوثائعيالفيلم

المانيا.غر!فيللدداسةالطلمةاهوءالتجمدعتلالاس!ا!وثيقلىلمضكل
اً.ء...هـالاتبثالتىالوثائقيةالافلامفيالاميركيةاللدعايةقمةأما

.العربلطلبةمنق!اتحمسققهناكمراقباوحسب"لبييتمترجمنوفلكميليقفحيث،كبيرجمهورلهسسلسلبعد

لمالغربيةالمانيافيالعربالطلبةمنكبيرعدديوجد:اولابتمةلكليقذفأو،لر/اقءلآاأمصكاحياةمحنءمولىاليعدكالابيض

اسستدةفكانتالبكالوريافحوصفيجيدةدهـجاتعلىايحصلوا..وعدالتهم*محعثعتهمبرقيكيقنعوك"العلماء"المتأمركيئالعربمن

لعربيةالجامعاتاهـمماللدراس!ةوهلهملاعليهاحصلواال!نيالثانويمةالمحذبم!والعنفاءوالفقراجآلزنو!ميوةأحداتذهنكهـيكانتواذا

يذهبونهولاءءمظمفك(ى.طليتهامنعالليةعلاماتتطلبالتكمااروطنةحب-كأمسيرةبصورةاليومنفسفينوفلميو3عليكطالع،أحدثته

لقنىرةوحمنى-كانتالالماتيةالجاهعاتاىحيث،اللغرأبيةالمافياآلىلايو/از!الاميركيونيهبصيصواشنطنفياستقبلواوف!راءرنوجعن

للدلك.المبتدئينالطلبةمنعاليةبمؤهلاتتطاللبلا-نسبياقصيرة.الاسودمعابرض،لهموبيوتخيموبرناء
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و(قولها-.لدلىجةالامورهذهأ(لعربالطلبةامنكبيرجزءؤيستعلانسيئة،:العرجاتثوجمياليكالولىياطليةمنتتماللفالاولىالفئةهذهفلأ!

لطلبةاهؤلأءفنعض.الاشمئزازوتثيرلقذارةاتبلغسبصراحةن!هرالتيالطلبةلهولاءالعلميةلنوعيةااءةرداعلى،غالبا،يدلمما

اًممجابهن،ليثيرواً،اللشامخةابائهمقصورمنالعاملاتاللفتياتيخنحدثون.الجامعيةدداستهمللدىبوضوح

.الاشمئزازاكثيرالتي1الاساطيرمنذلكوغيرالمانيالىايئلونالذيناللطلبةمنتألفالثانيةواللفئةةثانيا

المحا!الرج!مجت!هضحيةهواو!وبافيالعربياالطالبانالمملخلالمندراستهتمويلمناللطاللبيمكنممافيهالعملالتو!و

هـتاللطالبهذايفلتوعندما،باللجنازير،يقده،غرائزهيكبتاللذيفئاتاكترهيالفئةوهده.الجاهعيةألعطلاثناءوإ،ألفراغوقتفي

دراس!ته.فيويفشللانحوائههريسةيقعالاجتماعيسجنه.عدرااللغربيةالمانيافيالعربالطلبة

الطلنةهلىوقفاليسنتالمأسا!يةالاشياءهذهانذكرهيجدروممامنالغنيةاللعانلاتبتاءامن!تتمتعكلا(لنتالثةألفئةاما:قاتنأ

مجتمطتمناللقالمينالطلبةلجميعتصلحوانما،؟ور،،بافيالعرب:،لسببينالمانيااللىهؤلاءويأ"لي،والاقطاعةالبر!وازيةللطبفاتا

-اعلاهبينتكما-هماللذيئالخ...وباكستافيينيرانيينامنمحاقظةمنجيدةسمعةعلىبالحصولالعربيةالبرجوازية1الاسررغبةا،الهفا

!فينآلونهاإل!ت!إالمنزقةالجنمسيةالتربيةبسبباجتمالثيةضحيةالابناءاهؤلاءحبهواو!وبا.وثانيهمافييدرسونابنائهاجعلطريق

هـازهم.لبرجوازيةاحياتهمتولدهاللذيال!طمبسببللمغامرةادبرجوازيين

عقليةهي،الثاميةباللدهـجةسرأييفيس،طئيالتي،واًلمشكلهحولمجتعه،فيالشاكمةاالالهـاطيراتساعدوخداصةانفسهمفي.المملة

وحتىا،د!يا0الى1معهالعربي1ا!اللببهاياليالتيالمتخلفالمجتمع.هذهالمغفرةحباسسيقويةعلىاود!بافيالحياة

تغييوفيدائماينجحونلالوريينيكونواانيري!ونالذينالطلابأولئكعلىحصلوالذين11اله،ليوالتمخصصالدكتوراهطلبة:رابعا

سنواتملاحظاتفخلال.اللح!ي!ةالتودةامعيتنا-بوجعلهتصرفومرسالالةلكتابةالخاهـجالىفبئونالوطنفيالجامعيةاماتهمدر

لاولوبحياا!!صحعيتفاعلونلاالعربللطلبةاانوجدتعديدة،المعرييناالطلبةمنمخالباتتأملةءالفئة!هذء.اهدكتولىااوماجستير

عن!مافهم،قشورتاثيرعليهما،روباتاثيرفيبقى،وعلمهوحضارته.ماليةحتوميةبمنحيتمتعونالذين،لمصرية2ا/للجامعاتخريجي

الخضارةمع-بالاحرى-يتفاعلوننراهم،ا،روباععيتفاعلونالعربيةالحكلماتمنالوفدين!ئةهبملانجبرةاالفئةوا:خ!امسا

ع!ددافقطنجدو.لكن،الحالبمالانخظاطيعصرهدافيإلمنحلمةالرأسماليةعلىوذللك،الثانويةالشهادةعلىالحصولبعدالجامعيةللدراسة

هـنالتنويرلثصرب"اتىاللذياالانسانيلفكرامعيتفهـاعلمنهمقليلااللواقيينهنالموفدينهؤلاءومعظم،لهاابعينالتلا/المولحساب

اللخ...وفيختهوهيغلفولتيرالىااليسنغالمتحدةالعربيةاللجمهوريةاما.والسعوديينوالليبيين،والسوريين

منحل،متخلف!جتمعوالليدةهياولتي،العقليةاهذهنطاقوفيالتانوية.الشهادةممكلىأءحصولبمدالخالىجفيمنحا-للدراسةاتعطيور

كلفيفتقريبا.اوروبااالىالكسولاالشرفيالجوالعربللطلبةاينقل:نوعينالىتنقسمالغربيةالمانيافيلعربااللطلبةومشكلات

لعرباائطلثةيرتادهمعينمقهىيوجد(وروبافيجامعيةكبيرةمدينةاختلاهـعلى،عامبشكلللطلبةالعظمىلغالبيةايخصلاولالنوعا

زياراضوخلال.اوقالهممعظم-بهيقتلونبالاحرىاو-بهويقضونفيخممصالتانجيأ/لنوعأصاا.اعلاهالمذكورةاللفئاتالطلبةهؤلاءؤجمعية

..ويوغسلافياالسويدوجامعاتباص!شىا!لىا،زيارتيلالمانعةاالمدنلمعظمفيالعرباللطلبةأ!لعلمةالمشكلاتاولا.النحلل.لوحدهمافئةكلتقريبا

التي،الخاصةلمشكلالتاجانبالىا،تودكيالتيالغربيةالمانيا1

ءه"?ءههـه-ارعربا!طقيمن.7%اريقاربماهشللىا،بعدفيماسنذكرها

دراستهم.في

لىأ"رالاكر"!قةعر9اوفى:العهـهالمش!تسب

....لعامة،االمشكلاتجميعحصرالمبسطإالتحليلهرافيالمعتطيعلن
ليتكلمكنمهلكتددم.!..

...المىمقطساتطر!كاشبمللذللك،الخارحفيالألعرباللطلبةيعافيهاالتبم

وبالتقسيطنالفدلالطلبةهؤلاءمنالعظمىالغالبيةفشلتس!بباقيوهبماهميةاكثرها

دراستهم.في

العربية:المجموعة-1.احبوالكنني.البعضيبهسموقد،للجنساهيالرئيسيةالمشكلة

ودواوينوتاريخهاوادأبهلال!لغةلفقهمجلدا06ء،الطلبةمنفعخمرودفشلسببهوالجنسعلاناخرىمرةا؟كداان

كتلجمطضمنهاومنالشعراءلكباراشعرا!،.قماستمفيالعرب

التقاليداتسودهمجتمعهـناو!يوبالىااللعربي1ابالطايأتي

أرنونهايةالاعالياالمرأةفكلمة.والرجلالمرأةبينحديدياستاراتضعالتيالمحافظة

الا!لاورة:-ا"جموءة12اللجنسيالكبتبسيباوصوباالىقمومهفنلالطالبهذامخيلةتثير

الشريفوالحديثوالفقهللتفسيرمجلدا6؟.يع!افيهاللذي

الثرعهيةوالفتاوىوالتار!خالنبويةاهـةتحصرممثدمفرغم،الحمودهذهالعربيالطالبيرىلااودوباوفي

العربي:التراثمحموعةير3والصرأةوضعمعءقارنتهيمكنلاوصعهافان،كلااوصوبافيالمراة
.بالاغلالالمكبلةالعربية

ؤادار!،العربيةاللغةمعاجمفي"جلدا57قحررفهميسيئوناللخارجفيائعربالطلبةمنحيمريئلرىللذللك

.الموسوعاتوتاريحالشراءوطبقات4وقضيةالرأةقضيةوتحتل.الضارةكاللحشراتالنساءويلاحقونالرأة

4صرفعلسىفينكباللطالبفكرفيالرئيسيلمحلاًالجس!جمااًلاشباع

238392بالرقسممجمونحنكلحجزفورااتصلاينظرناللوا-!جمماالعاملاتاللفتياتوخلاصة،علالفتياتوقته!ظم

ببيروتسالمخقرتحاه-الحديدةاطريقا4الىهذا،اوولبافيالمرموفىالابخما!لوضمعهماخرامظرةللطلبة

.4للطهـالبينظرنيجعلهناممس،الغريبةاللاشيماءالاوروبياتحبجافب

------------،.لوبيةالاالمجننمعاتيسودلذيرا،المللايبعدجديدكشيءالاجنبي
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عديدلآلالسبابعامبشكللعلميةاكفاءاتهملسوءاوذك!ائهمءستوىكالتالتسيالاحاديثواتتبعبانإماإم*الظاهرةهذهلماراقبكأتالإخ

.المجاللضيق،هناذكرهايصسبءختلفةاناهـ،بأنالاقنناععلىمجبرانفسيإلاجد-الكسعلمقاهيفي-تجركهط

جمواهمان،درالستهمفيينجحونالااولىافئةاافراداننرىكونهمحاللةفي-ثوص!يتهمانبل،بال!تورةلقيامايسعتطيعواًلنكهؤلاء

الجمامعيةالحياةمعو(دنسجموالمجتمعاإتإهمالمتخلفةاللعقليةوتجاوزوا./مز"رةثورية-لوريين

دائماا/!فشلفيحهـاللفهمالثانيةالفئةافراداما.م!قدمبلدفيالعلميةسنواتامضوااًلخ..رادك،تروتسكيم،بوخ!ارينودفاقهلشين

حتىولاالجإامعيةللدراسإةتؤهلهمالتياللازمةالكفاءاتتملكهملطملموأإن،ااثورةيعدونكانواودكنهم،المهجرفي،ه،روبافيطويلة

المنخفض.بمسإتواهاائعربية"الجامعاتفي،بتعميقالعلميبا،للبحثيقبىمونكإإنواالثوهـبم!بالعملاًلتيميس!نطميعو،1

فئةأياللبحث!طلعفيالمذكورةالثانيةاللفئةالىالانوانتقلقضىاهـهـي.منههوشبما!فيتئاميالمئاضلكذللك.اث!ور!ةثفاؤضهم

عليه4وسفولممط.لوقتانفسفيوالدراس!ةلل!مليأتوناللذ!اللطلب!اسنواتوليصستكفاحتسنواكلهاكانت،باريسفيطويلةسنوات

ولاكعمالحياتهمويقضو!عمالالىيتحولوناللفئةهدهافرادمعظمان1.سخيفهوأحاديثمقاه

يوقعونالذينونويهماقربائهممنخجلهمبسبب،الوطنالىيعولون.المقاهيلجوتابعهـاتنمكلايضنااود!وبافيالعربلطلنة11ومنازل

الكثير.منهمويتحدثونطويلةلسإاعاتالشايإويشربونجماعاتفيهأللطلبةايجلس

الكاملالتفرغتتطلبالغربيةالمانيافيالجامعيةفاورراسة.الاشياءأمتفهعن

نامعالدراسةواالعمليد،بمنولثلى،لكثيرةاومتطلباتهالصعوبتهامنألعربيالطالبيمنعاوروبالىاالمنقولالشرفيالجوهذا

الطلبةمنكدا9ا،عرف1،ا.(المطلقالتقشفوعليهجبارةطاقةيحملالجامببةاللحياةفجو،هكذا،بهنشأاللذيالمننخلفالجوعلىا!تغلب

إماا.جداقليلوعددهمطويلعناءبعدولكنهذافينجحواممنالعربفيكبيرةصعوباتلهيسصببمماعليهمخريبايبقىجدامتقيممجتمإعفي

ويصب!ونالدرالةمحنفيتوقفونذانعنيعجزوناللذينالاخرونفيىفيفشلالاوقاتمعظمفيعليهاالتغلبيسنطيعلا،المرالة

المافياويجعلونالالمانعلىوايحقدونمس!نحيميناوعمإالا-رسميا-..دراسنإنه

حقا.الاشفاوإتثيرا/لفئةاهذهالنفسيةوالحاللة.فشإلهمءنمسؤولةنظاميسإىإجامعينظسإاميسإيطرالغربيةالمانياجامطاتوفي

يقف!ءوتقالالعربي1المجتمعولكنالوطنالىلعودةافييرغبونفهمالطبعداه!اا!قروعللجميعالنظامهذاويصلح"الاكاديميةالحريهة)

للوطنسيعوداللذيلفالثلاالطا،لباناذ،عودتهموجهفيحاجزااختيارفيالمطلقة1الحريةللطالبانهوإلنظامآهذاخلاصة.الهندسةوإ

فيضطر.وللاحتقدارللهزءمعرضا-التافهةتقاليدن!احسب-ةكونفيفحوصلوجدولا.بهالاشتراكايرغبالتيلندواتواالمحافرات

في-لاحظتكماسحيلالهمويقهـضونمكرهينالمانيافيللبقاءهؤلاءالتيالجلاعيةالرسائلعدامالمةالدراأثن!اء!الغربيةالماني!اباهعات

.لتعقيداتواالنفسية1لاهراضاأخرفي.فقطهيوالفحوص.لآخرحينمنيقممهاأنألطالبعلى

لبرجوازيةاالموسرةلطائلاتاابناءمننتشكلالتبمالثالتةالفئةامابحملمها.الجامعيةالصاسةموادفياللطالبيفحعيحيثال!ىاسة1؟الموام

ا!خسافاتواالالاطيرواببباومامرةفيرغبئاوروبالىايئتوناروينالعلمياللبحثعلىالطلبةتمريبفيفتنلخصذاتهابحدالدراسةااما

البعض.لاخرحينمنيختلفافرادهافمصير،اوروباعنسمعوهااًقيظهرعنالكتبحفططريقعنواليسالجامعيةسائلالركابةيقمهمن

حيأتهف!يو!ارغا!طالاوروبيلرألم،لمحياالمجمعميينزلقالحرية"اوصذء.المتخلفةللعربيةاجامعاتنافيعليههوكما،فلب

المفاهيمعلىيخغلبالاخر1واابعض،ولأقتللدراسقىبإتىفلاالأابرإجوازيةعلىاعتياد!ملمدمأ!لا،العربالطلذةمعظمفشلتسإبب"اكإاديمية

بعضويوجد.بهاوينجحالددإاسةعلىؤإينكبالمنحطةالإبرجوازيةكلنهاعيةفيالفحوصاطريقعنالمراقبةنظامدونالمسإتقلاالملمياالعمل

عصرقبلأشتالتيالليرجوازقيبالمفهـاهيميمسكون!ذينااللبرجوازبش،بالتراخبمالحريةهـ-ذهتغريوثانياالعربيةلجدامعاتانظاممثلىعام

ذلكشابهوما!ثقافةااجلمنالثقهـافةحبخملالبرجوازيةانحطاطلةالدرا1غدصينكبيجعلهرادعاالطالبيرىلافحوصلوجدلافمندما

عصرهافيالبرجوازيةليهأإوصلتالذيالانحطهـاطمعينسابونقلا.أإلكسلرودهالمقاهيؤياوقاتهفيقضي

.التجاحالىلدراسةافيتابعونالحاليمشكلةالىيقودهماللعربالطلبةيعيشهألذيم!المنعزلالجو1هذأ

الجامعبكأوالشهاداتهالدكتوراطلبةفئةفهيلرابعةاالفئةادلماللغاتاصعبهسيالتي1،الالماني!ةاللغةمنقمكنهمروموهيأخرى

وجاكل!االوطنةالجامعاتفيدرسواالذين،الماجستيرءضللاخرىا،جدارديءبشكلالالمانيةيتحمثمنهماكبيواعددافثرى،الاوووبية

المت!ةإالعربيةالجمهوريةمنياتيهؤلاءمنكبيووجزء.للتخصصاللغةفيتستعملالتيالالمان!ةيجيدفهو،جيدبشكلالالمانيهيجيديمن

التاموالتفرغالجيدةالحياةمنتمكنهمعاليةجدامعيةمنحايحملونممنالطلبةمعظمفانللذللك.الجامعيةللعلميةآالاإدابة1اللغةولليإستلأالليومي

للدراسة..لغوياوفهمهاالمحاضراتمتابعةيسشطيعونلاالعرب

وانماسببهاهملشواعويصةمشكلةيعانونالطلبةهؤلاءولكنبشكلالمانيافبمالعربللطلبةالعامةالرئيسيةالمشكلاتهيهذء

سإبقاقمتفلقد.بهادرسواالتياللجامعاتفيلسائداالجامعيالنظاما.لتبرالخاصةالرئيسية.المشكلات.معالألجةالىالآنوانتقل.ومبسإطفج

الكتابةحولملاحظات:انظر)العربيالوطنفيالجامعةدوربتحليلوفي-اوصوبافيلعربالل!نبةالخصمىا!فئاتمنخاصةلئةكلتخص

فصل-8.؟عددالتاسعة1السإنة"لحريةا".ااحدلثةالعربية.موجزبشكلعلاهاذكرلمهاقيوا،خاصبشكلالم!انيا

لاكعلمالعربيةالبلدانفيطنيةالوالجامعةانوبينت(لكتابةواالجامعة.

فيطوصدت.قلبظهرعنالكتبحفظوانماالعليالبحثطلابها:فئةبكلالخاصةالمش!ت-ج

و،لسإت"فحوصجامصة"إبلادنافيالجامعةانالىتحليلينهاية

الدكتوراءطلبةمشكلةترفدبالذاتوهنا."علميبحتجامعة"يئهإبونالذينفئةهيالبحثمطلعفيذكر"نهااانيالاولىالفئة

إ)وطن.افيدرسوااًلذينمعدللررإاءةاللعربيةالجاءماتفيقبولهملعدمإسةللدلىاالمانياالى

ضخسإ،عامياجهداتتطلبالدكتوراهرسالةانالمعروف!فمن.الثانويةالشهادةفيدرجاتهم

يجدللذ،لك.ذلكقبللعلمياالبحثومارستعلممنالاعليهيقوىلاحصلوا/الذينإمنوتتشكلالاولى:فئتينبيننفرئانهناويجب

!ذا،ا!علميلبحثافيتمرسهملعممبالغة!عوباتاوركوراءطلبةالفحوصاثناءكالاضطرابعدارضةلاسبابا!ثانويةفيرديثةعلاظنطعلى

جديد.منيتعلموهاانيجبالتياللغةصعوباتجانبالىالحففتتطلبلتيابلادنافيالفحوصطرقإةبسإبباإو،ذلكتإابهوما

عالىالحصولدونا)وطنالىيعوهـونالطلبةهؤلاءمنوكثيروناولئكمنفتتمشكلالثانيإةالفئةاما.الذصوءدتفهموعدمقلباإرعن

جةدرع!ىيحصلوهـصن.اجلهامنجامموالتياالدكتوراهدرجةانخفاضبسببلثانويةاالشهارةفيرديئةعلاماتعلىحصلواالذين
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اهسذاالباعالعربيةلدولاوعلى.للمواسةلخا!جاالىاًلسفرا/للأوللجهدوا،المضنبمالعمل!منسنواتلخمسا!لىيزيدمايمضيالدكتوراء

بلادناالألىالاورو(بيةالجامعاتحمسناتنقليمكنطريقهفعن،السبيلكابقيبعدالدكتوراهررجةعلىالالمانالطلبةيحصلبينما،لكبيرا

الاوروبية.الجامعاتاهذهالىطلبتنانقلدون.سنتينعلىغا،لباتزيدلابمدةبذللكالخاصةلرسالةا

فيلعرباالطلبةمشكلاتانلىابحثيختامفياشيرانوأحبعليهاحصلالتيالدراسيةالمنحطلبةمنتتألفالخامسةوالفئة

التقليديالعربيالمجتمعفيالسسهالهاإجمتماعيةمشكلاتالخارجوءعظمهمالثانويةاللشهادةفيالجيدةدرجاتهمبسبباصحابا

أسسعلى"المشكلاتهذهعلىالقضاءيمكنولابةالمتخلفةواديوالوجيتهفئاتانجحمنهياًلفنةوهذه.وسعوديون،ليبيونوسوريونعراقيون

.المتخلفةالاجتمهـاعيةالجفورحمكلىالقضاءدونسعامبشكل-فرديةبعكس-بنجاجدراًستهمينهونافرادصامعظمانحيثالعربالطلبة

اللعربي.لمجهمعناألألعائلاتمنغالباهمالذقيالسعوديينالطلبة1عداما-الآخرينلطلبةا

الوطنيةجامعائنادامتوماالحائيبشكلهالمدرسيلنظامادام!مامثلافران!ووتجامعهففي.مطلقايدرسونلااللذينوالا!اعيةالمالكية

وما،العلميللبحث،ليمبىللفحوصمركرابكونهاالهخلفعنتعبيراتوا!ررغمالجامعةتأسيسمنذ)الآنحتىسعوديطالبأي!نخرجلم

علىوليسوالخرافاتواللشعالرالايطقوسعلىيقومالعربيممجتمعناداملأ.الجافعةهذهفيا!سعوديسيناللطلبةعدد

م!اوكلالاحوالهذهدامتماالخ...!حديثةاجياوالتكنولوالعلم

الخارجفيالعربالطلبةمشحلفانمبخنممنافيسائدةمعهايترابط:ختامببةملاحظات-د

الامراضادحورببعامتدادااي،الوطنكمشعاكلنفسهاممونسوف

بيشكلهوالامتدادهذاولكن،المتخلفاالعربيالمحننمعفيالاجتماعيةبصحتهاعتقدفانعيالبحتلهذاوالتبسيطيةالفجةالطبيعةرعم

!حديث.االعلمعلىيقومجدافتقدممجتمعقلبفيلوجودهمجسمتقولانوآمل.عديدةسمنواتدامتشخصيةمراقباتعلىيرتكزلانه

وردمابمناقشةا!عربيةوالصعلإمالتربيبماوراراتفياكختصةالجهات

طيييبسامفراثكفووىمثلالنسيانالبحثهذامصيريكونلاانحميراوآملاللبحثهذافي

لوضعهالاالبحثهذااكتبلموانا.ا!ربيةالمؤلفاقمعظممصير

.اللنقاش

يلي:بماتتلخص-البحثهداعلىبناء-اقتراحاتيان

-..التقدميةلعربيةالديولافيالمدرسيلكظامألشاملالتغيير-ا

يوسفالحاجالله1حسب:منرسالةلعلميااًلبحثادخالطريقعنوذلك-هذاعلىةقادرهيوالتي-

والقصةالشعرفيالحديدعنهؤلاءتمرينطريقعنوذلكوا)ثانويةالاعداديةلمدارساالىحتى

مم!*المدارسفييحدثمامثل-بسيطةعلميةابحاثكتابةعلىالتلاميذ

الادبيةلندوةارئيس،الامينحامداللهعثدالاستاذمعلقاءفيالمصادرالىلرجوعاكيفيةعلىاًلف*ميذهؤلاءتعليمعلىكذلك-الالماثية

لسوثاثياالادبهمومفيكثيرةمناعالىالحديثتطرقي،ماندربامظهرءئاللحفظطرفىوالغاءبهاالتصرفوكيفيةعنهاوالبحثالعلمية

ا،لقص!واالشعرفيالجديدوخصوصا،طريقهفيتقفالتيوالعمباتلصغاراااضلاميذلتعليمومناقشتهاالنصوصفهمبطرفىوتعويضهافلب

اًلخصب:للقاءاذللكحصاديليماوفيهذاان.لمبمماا!حفظيسببه!الذيللاتفكيراعن!وضاالتفكيرعلى

العرببم/(لشعرمنيتجزالأجزءالحديثالسودانيالشعرالتيالجامعيةالدراسةامحباءتحملعلىقادريناًلتلاميذهؤلاءسيجعل

ا!لأقهاعنس!هينفصمولا،تهخطواويمشي،بمؤلراتهيتأثر،اًلحديت.ا!طالحثعلىتقوم

كاكت-ا!لهعبدالاستاذايقولكما-الحديثالسودانيوالشعر-وادخالاللعرييةالبلدانفيالحاليةالجامعيةاًلانظمةتعيير-2

السودامي1لشبابامنصفوةلدىالخمسيناتأوائلفيالموفقةبدايته:التالليةالالسسعلىيقومافىي،لنمواتانظام

الرواد1ظهرحيثومعاهدهامصرجامعاقفيالعلمتتلقىاو،تتعلمكانت.فصيرةجامعيةبرسائلالألقيامطريقعنلعلمياالبحث-

،)الفيتوري،:الفتيانهؤلاءلىاسوعلىالجديدالاددياللونلهداالاولالعودةطريقعنالسيمنارنطاقىفيالعلميةالنصوصمناقشة-

هناككانالسوداًنونر.،فارس)و(السرتاج)و(جيلي)و/.وتطويرهاالنصوصلهذهالعديدةالعلميةالتفسيراتىالى

0وآخمرون(كجراي)وخليفةحهـسنومبارك،ابرأهيماًحمدصلاح.قلبعنظهرالحفظعلىيقوملذياالحاليالفحوصنظامالغاء-

كانحيث،باللذاتالاشترابهبةالواقعيةمن(رضعلىلشعراهذاونماالحالهوكما-لجامعيوناالاسا!ذةيجبرانيجبهذاجالبالى

العسناثسرتاجمثلبعضهمفعنأثو،الالفشراكيينالمشبمانمنروادهاكثرجانبالىباسقمراوالعلميبالبحثالقيامعلى-اننق!مةاردولطكي

بعد.منثم،الحليمعبدكملاابالمثماعربدأيتهمفيوفارسوصلاحانيجبالعلصيبا!بحثيقوملاالذيالجامعبمالاستاذو.التدريس

يتسمعلاوآخرينبعداديوشوقي،جوادوكا!م،والسياب،بالبيماياًلاستاذكسلعطي!صةعلىللقفدذلكشابهوماتبهرافينقصايعاني

الشعرحركةظلتلجديدةاالمدرسةهذءمقابل،في.لذكرهمالمجال-.بلادنافيالجامعي

المئاصومختلفتمثلالسودانداخلفيالطبيميتدرجهافيمراكزوانشاءبلادنافيالسائدالجامعاقنظمامتعييران-3

الكبير:؟الأالثلائيكهـانسها2روعلىيةتقليدعنامروامحمرها،والاتجاهاتالىالعودةعلىالخدارجفيالعربالعلماءيشجعسمولىالعلميالبحث

له!قلي!دياالالجاههذاو!كن.الرحمنعبداللهوعبمد،والعباسي،البناسيساممدءماهذا.العلميةالنهضةفيلقياماعلىللمساممدةالوطن

هناكانغير،الجديد"41!وسةظهرتعثمطالاحتضاروشك!كانلوسيعبسببإخارج،1فييصرلونالذ!نالطلبةمحددمنا!مقايلاعلى

،زخررشةبا!جزاللةكثيرابحوتهتمبينتمتارجحظلتأخرىاتجاهات.جامعاتناوتحسيئ

الرومانسيةالع!ىوتميلحدممبرالىالقدببمالفمعكل،تفصلالاس!وب!لاءم!ظملانالخمارجفبىاكراسمةالنروطتمثمدبدوبالتالي-؟

محمدالشاعرالول!رو2ألالاتجاءهذارأسعلىيقفوكان.تتحررحينماجعلويجبملخارجافيللدواسةيلهصوناورينمن،دواستهميمنهونلا

حيثالتجديدركبأىالاحقةقترةفيانفما!ذي.همجنوبالمهديانشرطعلى،العلياالمثهاداتطلبةعلىوقفاالخارجفيااللدراسة

الجزالة1علىاًصرارهمعبهاباسىلالمقدرةالتفعيلةبشعرالكتابةمارسبالبحثكفاء+همابرازجائبالىبهاسيدرسونالتيالدولةلغةيتقنوا

.لاسلوبواالعبارةفيوالاصالة.الخارجالىالسفرقبلالعلمي

وقد،فممدردالان!اهاكتهذءمناًثطبوعلشعريالانتاجااماالجامعبيئالاساتذةبجلبوكوباكالصينلتقمميةااللولتقوم-5

،ظاهر؟!ئاريفيهالشعراًتمثو!حركةتكئلمطويلةسنواتءضتهذهطلمبةيح!ناجفلاجامعا!افيلاتدريسالرولمنوغمرهافونسامق
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ونذكر،المحدثينلشعراءامنالعروووأوبيروتوالشاممصربشعرمتاثراوصرنس،لاسواقافيأخرىمرةالعديخثالشعردواوينظ!رتحتى

المكيمحمد:حصرا،المثالسبيلعلىالشبانلشعراءاهؤلاءمناحمدولصلاح،دواوينهمجموعةفيالفي!توريلمحمدجديدءننقرأ

اللهعبد-ا.للحيعبدورحممد-عثمانالنود-اللقيومعبدعلبم-براهيمالجوادا"فيالرحمن/عبدلجيلياخيراوإ"الهببايغضبه"فيبراهيما

لشعريانهديواوجيزوقتفياخرجالذيالوحيدهووالاخير-شابووهذه."الاخضرلقلبا"فيالحسنالسروتماج"المكسوروالسميف

النمطعنيرنأى،الآخرينزملائهثممعرمثلوشعرء."لانسانأغنية"خطفيالشعإراءهؤلاءحياةفيجديداتطورابحق!مثللألدواوين

القصيدة.؟-اءفبىواهتقليديةالمطقيمةالابعادمحلماتماماالتفليديانوايمكن.أيضاالفتية(ساليبهموفي،،السياسيالفكريسيرهم

روقإارفاسهابسرعةتتميسإزبعباراتحرتداعشعرهاكثرانادللشعريرادمهـاالىأقربأصبحجمعياشعرهمان،باختصارنقول

بعدتكتملللملانها،ا)مسببهيالشاعرتجربةزكونوربما.خطواتهااسلوبعلىفيهنحإفظكنااللذيالزمنمضىفقد.يكونانالحديث

شابو()اً"(ميزالماالطريقانغير.النضجمنالغايةتبلغاوفكرياتخلفاذلكوكان.الجديدةالقصيدةفىإتىالتقليديةلعباهـةا

الادبلاسراءمجالوعقدرةتجربةيبذهمنوفيهم،الآخرينوزهلائههؤلاءشعرائنامنشاعرأيفيهاصبحاللذينوقتاوجاء.جدالبدون

منهتحدولابائدةرواس!بتكبلهلاالذيلتجديدبالمالحديثالسوداًنيلونفيالمتفردةوالذاتيةشخصيتهاولايثبتانو:بجدارةجاهدايحا،ل

مركبة.نفسيةعقددتجديإميدانفيباعهطولثانيةيؤكدوان،تعبيرهوأسلوبتفكيرء

فحبمامضواالذينالاولروادهبينالحدلثلسودانياالشعرانالخاإركيانهلهفناليكونوجودهواثباتوؤصفيتها،لحديناللشعر

يزخرباهوهستفدير-ظرههؤلاءلجدداالمث!بانوبين،لتجديداطريق.وافكرةوجوداالمعاصراللعربيانساننادوحيمثلالذي

المضمونفبمالخاصالمحايةوبرالنكهة،المتميزةوبالشخصيةبالحيويةولم،نفسهعلىحتىوتمرد.تماماالاولىلخطاابةاهجرالغإننوري

،المعاصرةالانسانيةرحاببعد2الىفيةالشاعرانطلا!اكع،والتعبير.تفعيليةاجزاءعلىالمقطعاًلىضيالوزنولا،القافيةاأسيريعد

وابتهاجالها.تهاومسراوههومهاآلامهافيصسفمة،الغورممميقةاثس!انيةروحعنليعيرفريدبصوتوانطلق

*كللاالعبارةأسرهنوخرججاهداحاولابراهيماحمدوصلاح.الوجدان

كانحينماعباساحمم!أنالدك!نورالجليلالاستذقهـاللهاكلمةهناك-،الاولديو"نه-"الابنوسغابة"فيسائد"كلالتالتبملتقليديةا

تحدوالتيالدوافعفيأثكاصبحت":91ع8عامالخرطومبجامعةوقد،الموضوعلالشكلاهوفنهفبموممذابهالقيودكلمحطمالينطلق

فيالممرهووما.اإلحديثالشعرإهاجمةالىطومالخرفيبالثس!راءالعربيالبيت1وحدةفكرتهيشعرأنبدونمجدولاليمابائياالهايكوحا،ل

وزمنينومذهبينجيلينبينصراعأهو؟الشعرهداعلىالحملةهذء:يقولماهثلمفردةقصيدةالرةهذهلبيتاذصيرالقديم

فيهشصاغضايزاللاانهعلىالحديثالشعرفان..ربما؟.وعقليتينهناكالارضوخيإراتالنيل

منخر3لنوعموتئذيرالمقبلةالسنواتفيجمونقدانهالا،لسودانا..ذلكومع

*"..البقاءعناصرعنهستتخلىالشعر..ذلكومع

زيادة-عباسحساناا.لدكتورانلنايثبتتقدمماضوءوعلىمعاركتمتغرقهأذيزيدولاالهـببايكضبةعنديتوقفصلاحاولكن

النظربصدفهو-العربيوطننافيمحترمةادبيةل!ملطهـةانهعلىمنوالابرهـاعالخلقمواصلةعنفتصرفهالشخصيةوالبطولاتالسحاسة

سوقلهاتزالوماكالتالحديثالشعرعلىالحربانغير.للغاية.حديختوهضممونفىشكلاًجل

وهلالنقطةهذءنثيرانرأيناذللكأجلومن.انالسودفيرائجةالجواد":الاخير4ديوافيحقاجددإفقدالرحمنعبدجيليامنا

؟الآنبعدالسودانافيالحديثالشعرعلىتماثيرمنا!حملهلهذهلهد.ا!اصرينالعربالشعراءمصاففيووقف"اكس!وروالسيف

:فيقوليستطردالامينحامداللهاعبدالاستاذواقترب،وقفصيلاوجملةومضموناشكلا،القديمالمضمونعنتخلى

والجموداللفكريالعقميدف!هاعموماالتجديدعلىالحربان-،وفجرهالاشمهانعذاباتيصيشىوانجندأ،!اكعراكثرالوجوديةألىتماما

بدايرثةفيكلهاًلعربيانوطنفياًللجددافعراءتحملومثلما،ا!عاطفييعيث!ىهذاالاخيرديوافهوفي،هت!الممزقةالمخشقةذاتهمنفاتخذ

؟وسرإبنثابتعهبفيالعائسيئالمتعصبينحملاتالرائدهإءحلالا!لهمتسكأوكرو،عايقهروحيةشفافيةعنيئبيءباسلوبووحدته"غربت

ناعنعجزوا،الذين،بهماضراوا،الضبىوالمكعبر(الشنفري)لازديا.ممتازةفنية

كثر-المسورانفيوسيحدثحدثكذللك،والتقدمالزمنعجلهيفرملوادبوالهقييرنالقديمصوتهيزالطاللعسنالسرتاجانغير

.الاخرىائقيقةالا!اربقيةكيحدثممامنهيالديوانهذافيقضإئدهكثرانالىداًجعذلكولعل،ديدال

مئا!حديثاًالمونهداًعلىومغتعلامركزاهجوماهناكانصحيجا!طاعاًلذيالشعراًءهؤلاءبينمنالوحيدهوالهثم،القديمةالفترةا

إرىالشعرهذاعلىاللهجوم1فيتيخصصواافىينرأسوع،الشعر،الاخيرةالآ،نةفيبدأ،لكنه،الفنبموالفكري6تجاههعلىيحافظان

.الخرطومجاءعةبالآدابالمحاضرالامبنالدينعزالاكمشاذ،السودانعن/ليبتعدالاظلأ!منمزإيدالىيتجه،وبعدهالديوانصدورقبل

بل،وصمقلاتمنوينشرهيكتبهبمايكتفلمالص!نعزذواًلات4،لحياةافيالانسانيةالجوانبوليتعمقالحادةالسياسيةالنظرة

حطمبؤصدلحديثاالث!عضرعلىلهحوما!ىكأبمناكترصدر3قد.الجديدةالمضامين"هذهءن!رمعبرةإتصبجحتىالفنيةوليطوهـا؟داته

اا-خداىالشعرمناللونهذاوتطويرلانعالشالجادةالمحاولات.الكثيرمنهننتظروانناوجديرذلكعلىأمينا)سروتاج

كضجةنظريةا!حديثاالشمعرمقابلفيينشىءانحاولكما.لحديرتافسينزالوط،مؤخرااخرىمرةانتاجهم1نشر،االذفيهمهؤلاء

هدفهاكان(لمتجدد1افنا)يةنظرواسماهاتجديداتهازعم(مبتكلة)انهيعتقدوالذي(المجاذيبنارأمجنوبالمهديمحمدديوانانتظاد

قبلمنعيهاكتملتبر!طقنكلاعولعلىالحفاظهوببساطةهذا.الحدلثاسودانيللشعهـاآلسابقةللفترةالت!مفاهيمسيفلب

واًلمفا!م،الاصولهذهتاكيدطريقعنوالتجديدالبدائط1مفاهيمهووعصناندونقرنربم!ر!حب!لا!اعرهطلان.ررظنمهما

ءثسستةلعربياللشعركانانانهبمعنىوالساليبهانهجهاواقباعيعترالهمع،تقييماودراسةموصعيكونانودونالكافية"لشهرة

يتمانبدلااذنالتجديدفان(الفراهيدي)نهجعلى(خليليا)بحراف!للديوان،الزمننسبقانتريدإلااتناب!يد.اصالةالشعراءاشهرمن

.جديدةبحور"اختراع)استطعنااذاوذ!ك.جديدةأبحرباضهـافة،اخإرى/مقالاتاو،مق!لةعنهنفردانيمكني!خرجوعندما،المطبعةافي

لااذ..القديمةالاسنةالاب!رتلكفيالاستمرارمنبدلاذللكوبمدميظهرلمالشعراءمناخرىمجموعةالىنشيرانمنبدلاانئهـاكما

ليسانهترىوكما.بحزنونمنولاتجديدولاظورولاخلقولابمبإاراالادبفيالتاثيإرواضحةاصمحتولكئها،*نحتىمطبوعاانتاجهم

السمتيناتاوالفيأظهرواالذينلشبانامنمجموعةلانها.السوهاني

بة5891ع!امربيعثأشعر!مجدة*واغلب!م،للتعبيروسيلةالمنمموجالحرالتفعيلةشعو!مرهميتخذوالذين
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منمذمهايستوحيالتيالاخيرةقصصهفيخاصة،متقناجيدارسمامنهناكليسانهكما"المعذبةالسوفسطائية"هذهفيجديدهن

العمل.بسبباليهاسافرالتيوبواديهالسودانقرىبعضمجردهناللدماكلانما.ابتديعهااوفهمهايمكن!ضومةنكرية

و/بهية"لصمداعبد"لاخيرةامجموعتهفيزدوقا،لطاهرحسناماهوحسمبالقديمعبادةيقدستخلفيمتعصبتفكيرمننابعة(طرطشة)

وهو،عجلعلىالمجموعةهذ.اعداذ0لنشراالىلطريقاتعجلفقد

الابخما!بماامونذات!مهمنالكثير!هاوالم،ا!لادعن!ددعممحلىالشديدحرصهمنفبالرغمالطيبا!لهعبدلدكتورااما

المجموعةهذهاما.الخرطومفيخلقهاقدكانردماوالتي،الر!والتفعيلةلثعرومعارض!،الادبفياللباليةالفنيقةالتقليد،يةالاساليب

0001ذ....يكنبانحاوللانهالاميناللدينفيمنتعصباأقلكانفربماعامهبصفة

يتسياللعدالحكإكطياتلالحاللقصهصهادللإسافبممممصهاطومنميبهثير،يممردأسمعهابصراحةمؤكدا.الشعريةمصحياتهبعص(المستحدثة)اللريقةبهده

-.حديدااستعمالفي(غضاضة)يرىلاالهالمسرحيالطهد.احدى!قدمةفي

والشعر.،اًل!ثمعرمجالفيذلكينكرولكنه.المسرحيةفيالتفعيلمة

4نلنشر،"ماءبلابئر"الثانيةمجموعتهزرولىالطيبأىوللقد!خاصبوجهالغنائي

المحل!هلشكلاهفيبالصحفجمنهاانجطهـمويمتازتطوم!رمرطخوظاوقدويتطوميونبمالطيب:قائلااًلاميناللهعبدالاستاذيستطردو

الحديثالسودانيالشعرمناللونهذاعلىالهجومانظنيوفي
تبروالمحاولاتهذموا،ضح،جديدةتجار!الىالسودانيةالقصة

-.جم!بل،بعيداوقريبمنلشعراقضيةيصرلم،ومحيرهما!اديميينمن

احكموا،اللعد!فيهااوحزالتيوا"سومالىميكلحاكمه))مصته
.-..كي،صيدااقدامهموضعيتبصرا!فنهذادلىوااكثرجعلللقد،بالعكس

القصةشخوصمنوجعل،منطقيةولافكريةلالمسيةوحدةفيالسرد
الحديثالشعرنفادبينالجادوالحواراللمناقشاتمجالاتفتحانهكط

لوقتافيوعميقةبسبطةانسانيةابدونقصدمرموزأاوفصد!نالسوفسطائي!ين1هـنالمثموهذاومعارضيوبينهم،بيتهممافي

خلالياتودوا،اخرىمجموعاتصدبووبيالالىالمجتمكلوينتلر-نفسه!والنكوصالتحجروعشاىواالمتحذلقين

قصصيةمجموعةطبعتمحمثبيروتفيفعلاذلألكبدأوقد.لماماهذا

ع!ةالرهنتهىفيوقصصيدلاائيصالحوالص،صاللحللطي!***

واسعة.حركةبدايةالعأمهذاشهدفقدالسودانفيالقصةعناما

حدلي!ئةللقصهلمحليةالولمربيةلةبعامةهر،لالعماكقةمفهوومحأبمعاكييويعك!سوحثتل!مكىنه،مدىمميتركودالقصةكتابأصابانبعدوذلك،الميدانهذافي

فنيةخصوبةالجميلةولغتهالشفافباسلوبهيغنيها،وفريمهممتازة.عديدةسنوات

كانهناومن،والاجنبياالعربيالقارىءتناولالىكشرااقربتجعلهاالصحاف!هاهتمامفيظهرتقدنقصد.الذيالانعاشىبدايةان

.السواءعلىوالاجانب،العربالنقادمنبهالاهتمامهذاصحيفةاومجلةتخلوتكادفما.ثابتبشكلالاقصوصةبنشر"لمحلية

اسمها،خالدبكرلابيمجهوعةص!لار(لعامهذاخلاليتوقعكمامنلكاتبقصةمنالادلطبهمومافتمامدش11تهتماسبوعيةاويومية

لبثيرومجموعة،ابراهيمعلياللهلعبداخرىو!موعة،"الريال"القصةوبخاهتأنيةالسو!والقصة.الناشئيناوالمعروفيناكتابا

ملكةالسودانيةأللكا-لبةكبيرةروايةلطهورفرء!ةو!اك،ار!بهـ!ىاتقليدىفكلهاعلىتمردباللفعلبدأتالطورهذافيالقصيرة

محمد.إلدارهـىظ!33النولهذانموذجابرزولعل.الثبابا!ىابمن!جموءة

استطاعالمشابالكاتبهذاان.لحلوالعيسى"الببغاءريش)مجموعة

وتزرهرتنمو!اتيةالسورالقصةحولىاخرىواسعةدراساتوثمةاستطاعحيث،القصيرةثصص4فيواماناًلزمان:البعدينيحطمان

يساعدمما.وخارجهالسودانفياكاديميةاتجاهأتتغذيها،باستمراراهمالاالحدلثواهـمل،الكلاسيكي،المنطقيالسردعنتمامايبتعدان

بمسشقبلها.وارهاص،معالمفاجلاءواعنرئاالقصةحركةتقييمعلىحتماهناومن.تلميحاالأيعدلملديهلشخصياتاًرسماككما0كبيرا

ءجوبة،مخت!ارالشاباعدهااالتيالماجسشيررسالةالدلىاساتهذهمناطب،ف!عنتنموشخوصه،!حرااًلتداعيبلحكاتءلميئةمحاولالهكافت

ه!افيستقدموالتي،المتحرهلعربكأابالجمهوريةالعلومبدار.وجودية

اعدادهاايضاللماجستيربسد2ىاخردسالةدنهناا.كما(لصيفر

بمولصكو.الآدابمعهدالىلتقديمهاالرحمئ!ر!ئيارمرولىا!اصانيرمكنظاهـوهوهذه.النضجعدماسلوبهعلىر!،-نأخذ

وعلى..الشابلكاسطالدىوالتجربةوالاستمرارالزمنبمروريتلاشى

وا!ظرجيم،المحليالاهتماماليهمفاى،!ادي!االاهتمامهدااى،ا!حوهـيوعثصان،الطيببفريكتبالاقصوصةمنالن!هدا

أصبحتوانها،اقداههاعلىكبتقدالسورانيةالقصلآانوكدا!عام.ب!دمطبوعةمجموعثةمنهملا!تصرلمانهب!د،وآخرون

ناكما،اضحةواشنميزةاضافماتالحديثاًللصبيالتراثالىتضيف
منفسحماالميدانيزالماالقصةفيالنقليديلواقعياالانجاهوفي

المفاهيمحيثمنويثريهاالسودانيةالقصةيغنيلعربياالتراثهذا

المنطلقهذامنالقصةستقبلولعلالمتطورةالخنيهوالانماط،(،لشقديةزدووالطاهروحسئ،خاللدبكركأبي،مختلفينلكنمابنماذجاء"م

؟التبع"الثابةيتهرواألعامهذااءمدرقدوالاول،!ررولطيبواً

ين.وللاضلناانفعاجلييةوثمارتجاربعنيعنبىءمضمونا"الربيعبداية"*ولىوا!هلراتحذمثلمالهاواتخذ."الر1

اكثرانالسودفيالآنواصحةتبدوا(لتيالامكاني!اتفانوعموما،يتع!ااندونلاشترايلآاقيا)واالىيقترب،صارخأ!اشبا

الشعراءالشبانرسنالقافلةفهذه،قليلةء-فحاتفيتحص!انمنبدفعوعفويةببساطةيتحركونلديهالشخوصلان،ذلكينبغيكما

تحسواحسدت،وتمردبجرأةالطريقصضيسمقحتراًوالقصاصبنوهذا."العميقوالانسانمةالنفسي!ةالابعادوتئقصهم"واصحخارجي

.(لعطاءيكو!مااغىءلىتهتحاناهبةعلىفصارت،اثصىبدفءطلقعطوالتسي"المرالتب!"قص!تهبطلةفيواضحااًلرالهئلمسما

مختلفلامصثاتفيهت!حتللقد،بالامىغيره،اليومنالسوداان،ال!ثوري!هالاثننراتفكيرهايوافقلاا!بروجواريتفكيرهلانؤوجها

مستمر،تحركفييصطخبشيئافيهانيحىالمرءوان!وا!ررلاؤفي،عديدةالفعتراكيةمجتمعاتفيسائدالقهمةامنللوناهذايكونوقد

و؟لنضحوالصدىالعنسادو،االاختيارفيهيتحققموسممنيدنووهووالاملاءال!ربةالمفالاءمنكنوع!ايبصلسودانىبلدكىولكنه

الشخصية.وبروز!الفنبم

هىافهو،رواياتهفيعيرء؟لقصيرةقصصهفيخالدبكروابو

يوسبفالحايمنلهاحسبا!خبرطومويرسمهم،الانسافي"ابعال!مكلعللث!خوصهويضفيبالحيويةيمتلىطء
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