
 176-561 .م، 050202/ غضص دفاثز إنسانيات

561 

 *ألادباء الشباب والعنف في الىكت الزاهن

* داودمحمد 

(1)
  

 ملدمة

ت اإلاىخىبت باللغت الػغبُت بلى آلان، مىيىغاث  بضاًاتها ألاولى، مىظ غالجذ الغواًت الجؼاثٍغ

سُت التي غغفتها الجؼاثغ اإلاؿخللت. ووؿخُُؼ  غضًضة، اعجبُذ بمسخلف الؿُاكاث الؿُاؾُت والخاٍع

، وبهفت مجملت ّ ؤن هلٌى اإلاىيىغاث ألاؾاؾُت التي جُغق بليها وجفاغل مػها هظا ؤلاهخاط  ؤن 

ت والشىعة  ٍغ  الاظخماغُتالغواجي هي اإلاهاثغ الفغصًت والجماغُت وجدىالتها يمً مؿاع الشىعة الخدٍغ

ّ.الاؾخلالٌالتي ؤغلبذ 

ّ  كض جماهى بلى خض بػُض مؼ الغواجي الظي جًمىخه هظه الىهىم هظا الخُاب واإلاالخظ ؤن 

غظؼ طلً بلى الُبُػ ،الخُاب ألاًضًىلىجي الظي ؾاص زالٌ الؿبػُىاث ت للؿلُت ٍو ت الكػبٍى

لهظا الىىع مً الىخابت بىاؾُت ماؾؿاتها الشلافُت وألاًضًىلىظُت  هابلى اخخًاجّو الحاهمت آهظان

ىُت لليكغ والخىػَؼ،  حن، الّو)وػاعة الشلافت ومجاالتها الكغهت الَى جغاثض اجداص الىخاب الجؼاثٍغ

ىُت ّ.(…الَى

صاثما اإلادىع ألاؾاس ي لهظه الىخاباث، التي واهذ جىُلم مىه وحػىص  وان الاعجباٍ بالىاكؼ اإلاغظعي

بلُه، باغخباعه ؤؾاؾُا في ول الىماطط اإلاىخىبت، لىً يمً جهىع بًضًىلىجي ٌكُض بالشىعجحن 

ّالعجباَهما مػا، هما وان ٌػخلض آهظان.

سُت وكض ازخلفذ ؤؾالُب الىخابت ا لغواثُت وعئاها مً عوماوؿُت بلى واكػُت طاجُت ؤو جاٍع

غذ غلى ؤظىائها مسحت باالظخماعيواظخماغُت، وواكػُت ؤؾُىعٍت ؤخُاها، خُض ؤمتزط الظاحي  ، َو

خفاءٌ بمؿخلبل ظضًض  ً ًبدض غً طاجه ٍو خي والاظخماعي لَى مً الخفاٌئ بدخمُت البىاء الخاٍع

                                                           
*
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 الاظخماغُت والؿُاؾُت، بل بالػىـالىهىم مً الهغاغاث وػاهغ. لىً هظا ال ٌػني زلى هظه 

غغف ؤلاهخاط الغواجي الجؼاثغي ههىنا ًمىً جهيُفها يمً األاصب الؿُاس ي اإلالتزما ليل  مً طلً

اع وغبض الحمُض بً هضوكت ولػغط واؾُني وعقُض بىظضعة وغحرهم ّ…مً الُاهغ َو

ّعا ابًجابُتا، حػبّ وكض وظف هاالء الغواثُىن وغحرهم ؤبُاال لػبىا ؤصوا
 
م اإلاجخمؼ بإمل ر غً حػل

التي قملذ مسخلف اإلاُاصًً )الؼعاغُت منها والهىاغُت والشلافُت(، وبالخالي  الاظخماغُتهجاح الشىعة 

، بلغذ الهغاغاث اللغن اإلااض ي بىاء امجخمؼ مشاليا، لىً مؼ خلٌى الشماهِىاث والدؿػُىاث

فازخلذ  ،ة جضغى بلى كُام هظام ؾُاس ي ظضًضضالؿُاؾُت ؤكهاها مؼ ظهىع كىي ؾُاؾُت ظضً

ً اللىي الؿُاؾُت لهالح التراظؼ غً الخِ الؿُاس ي التي اغخمض في مغخلت الؿبػُىاث  مىاٍػ

ت، مً ظغاء هظه الظغوف الجضًضة، حػغف ما ًمىً حؿمُخه با امغخلت  وهىظا بضؤث الغواًت الجؼاثٍغ

ّ  ً م الظي بلغ طعوجه مؼ بضاًت ىيؼ اإلاخإػّ رث ههىنها وبُغق مسخلفت غً هظا الا بط غبّ الك

الؿُاس ي  الاغخُاٌالتي احؿمذ باؾخػماٌ الػىف الغمؼي واإلااصي، ؤي اللغن اإلااض ي ّو الدؿػُىاث
الؿُاس ي  والاؾخلغاّعها مغخلت جضازل اإلافاهُم وػغؼغت الُلُىاث وغُاب ألامً الفغصي والجماعي. بجّ 

ّ.والاظخماعي

 الزوائي العنف والنص  

سُت اإلاخػاكبت، غىفا مخػض ّ مؼ الجؼاثغي غلى مغّ غغف اإلاجخ ص الجىاهب. وبطا وان ألاػمىت الخاٍع

ّ
 
ت اإلاسخلفت ومالػما لها، فةه ه ًلىم غلى ػغؼغت الػىف، مً َبُػت جىاظض اإلاجخمػاث البكٍغ

ولػل الخهىنُت التي  ؤو ٌػُض نُاغتها مً ظضًض. الاظخماغُتالظي كض ًمحز الػالكاث  الاؾخلغاّع

ها الػىف الظي ًُبؼ اإلاجخمؼ الجؼاثغي اإلاػانغ، ججػل الدؿاٌئ قغغُا مً الىاخُت اإلاػغفُت ًخمحز ب

سُت. ّوالخاٍع

ّالاججاهًجب الخظهحر، في هظا  لت مً  ، ؤن  ، (5411-5392) الاؾخػماعالجؼاثغ مغث بمغخلت ٍَى

ؿيان اؾخػمل فيها هظا ألازحر، ول ؤؾالُب اللمؼ واللخل الىخص ي والخدلحر الشلافي يض ال

ت  ٍغ ، خُض طهب ضحُتها آلاالف مً (5460-5411)ألانلُحن لهظا البلض. زم مغخلت الحغب الخدٍغ

حن، لىً ملاومت هاالء لإلصاعة الفغوؿُت واؾخػمالهم للػىف اإلااصي والغمؼي يضها، وان  الجؼاثٍغ

لتي جمحزث قغغُا وبًجابُا، باغخباعه الىؾُلت الىخُضة لللًاء غلى الظلم واإلاماعؾاث الخػؿفُت ا

ّبها هظه ؤلاصاعة.

ىُت،  الاؾخلالٌومؼ خهٌى الجؼاثغ غلى  وقغوغها في جإؾِـ ألاظهؼة الؿُاؾُت للضولت الَى

اجسظ الػىف الغمؼي واإلااصي بحن ؤفغاص اإلاجخمؼ الجؼاثغي ؤؾالُب ؤزغي. ولىً هظا ال ٌػني، زالٌ 

ّؤاإلاغخلخحن الؿابلخحن،  ّعؾىا غىفا يض بػًهم.الؿيان ألانلُحن لهظا البلض، لم ًما ن 
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 ً حن آزٍغ حن يض ظؼاثٍغ للض وان هظا الىىع مً الػىف الضازلي اإلاىظه مً َغف ظؼاثٍغ

حن، مجؼعة ملىػة،  الاكخخاٌمىظىصا، مىظ بضاًت اهُالق الػمل اإلاؿلح ) بحن اإلاهالُحن والجبهٍى

اث، وبن واهذ (؛ لىً هظه اإلاماعؾ…اغخُاٌ غبان عمًان وغحرهم والُلبت الظًً الخدلىا بالشىعة

ّهامكُت، فةجها ظلذ في غضاص اإلاؿيىث غىه.
ت هظه ألاخضار وغبّ  اع، للض سجلذ الغواًت الجؼاثٍغ ػا للُاهغ َو

 
رث غنها وبسانت عواًت االال

الخهفُت الجؿضًت إلامشلي  ذالتي ؤقاعث بلى الخالفاث الضازلُت التي غغفتها الشىعة، وهُف جم

ّػمل اإلاؿلح.الِؿاع الجؼاثغي الظًً الخدلىا بال

بن بغوػ الهغاغاث الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت بحن مسخلف الخُاعاث التي قاعهذ في الشىعة 

فلض مػىاه. وجالخلذ ألاخضار مىظ 5460اإلاؿلحت مىظ نُف  نيا ًخهضع ٍو ، ظػل اؤلاظماع الَى

ام ؛ بلى ؤن ؤخىم الىظ…وما لحله مً كمؼ وحػظًب واغخُاال ث للمػاعيحن 5461ظىان  54اهلالب 

غلى فئاث مسخلفت مً الكػب الجؼاثغي بلبًت مً خضًض، خُض ؾُُغ الحؼب الىاخض غلى وافت 

ّاليكاَاث الؿُاؾُت.

ّ ـ  آهظان ؾىي فئاث اإلاجخمؼ الؿُاس ي، باغخباعها  لم ًىً، في البضاًت، الػىف الؿُاس ي ًم

ني ا ؤو اإلاُالبت حػُض الىظغ في الخىظه الكػبىي للىظام ؤو جداٌو ؤن جخمغص غلى اؤلاظماع الَى

ّبالخػضصًت الحؼبُت والضًملغاَُت.

غغف الكاعع الجؼاثغي غضة اهخفاياث  ُضبدوظل ألامغ غلى خاله، بلى بضاًت الشماهِىاث، 

التي  5433وما واهذ ؤخضار ؤهخىبغ  …وغحرها 5430، وؤخضار وهغان 5432قػبُت )الغبُؼ البربغي 

ني، بال  نيا وجدضر قغزا غمُلا صازل اليؿُج غً جهاًت  بغالًهاقملذ ول التراب الَى اؤلاظماع الَى

. ووان للحغهت ؤلاؾالمُت صوعا هبحرا في حػمُم هظا الكغر، مً زالٌ الُغوخاث الاظخماعي

اللغن  ألاًضًىلىظُت التي َغختها بلىة في الؿاخت الؿُاؾُت مىظ جهاًت الشماهِىاث وبضاًت الدؿػُىاث

ًّضًىلىجي ول فئاث اإلاجخمؼ اإلاسخلفت.وهىظا قمل الػىف الؿُاس ي وألّا ،اإلااض ي

خطح مم ّ ٍّو  كض حػغى ليل ؤقياٌ الػىف الضازلي مىظ اهُالق اإلاجخمؼ الجؼاثغّي ا ؾبم ؤن 

بلى آلان. ولىً اإلاؿخىي الظي بلغه هظا الػىف الضازلي الظي  الػمل اإلاؿلح يض اإلادخل الفغوس ي
سُت ًمحّ  بل بقيالُت اظخماغُت مً الهػب ًمشل ظاهغة زُحرة  االحالُتاز هظه اإلاغخلت الخاٍع

 الاظخماغُتمما صفؼ بمسخلف الباخشحن في خلٌى الػلىم  ،خىهً بيخاثجه آلاهُت واإلاؿخلبلُتال

ّبها ومداولت ؤلاظابت غً ماهُتها وزلفُاتها وؤؾبابها وهخاثجها. الاهخماموؤلاوؿاهُت بلى 

ّ اط ؤو مسالفت اإلاػاًحر ؤو اللىا بن  غض التي حػحن الىيػُاث اإلالضعة الػىف ًلخط ي افىغة ؤلاهٍؼ
ها َبُػُت، غاصًت ؤو قغغُت. جىظض في فىغة الػىف، فىغة الازخالٌ ؤو الايُغاب، ؤهثر ؤو ؤكل بإجّ 
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1ظغفُت ؤو مؿخضًمت لىظام ألاقُاءا
وغلى هظا ألاؾاؽ، جدمل فىغة الػىف في َُاتها كُما كض  .

ألافغاص ؤو اإلاجمىغاث الظًً ًماعؾىهه يض مً اإلاىكؼ الظي ًدخله  اهُالكاجيىن بًجابُت ؤو ؾلبُت 

.ً ّآلازٍغ

اث الػلمُت وهظغا ليىن ولمت اغىفا مخػض ّ صة الضالالث وجسًؼ في مػالجتها للػضًض مً الىظٍغ

، وغلم الىفـ وؤهتروبىلىظُا، وغلم الؿُاؾت(، اظخماعوجلاعبها مسخلف غلىم ؤلاوؿاهُت )مً غلم 

ت التي  خضًض اظخماغُتبها هظاهغة  الاهخمامفةن  ظضا، بطا اؾخصىِىا بػٌ ألاغماٌ الفىٍغ

ً ؤهجلؼ، ؾُلمىهض فغوٍض، وظىعوط نىعٍل، وعهيي ظحراع وظىن  ضًٍغ زههذ لهظا اإلاىيىع )فٍغ

ىض ّ(.…بٌى ؾاعجغ والتربً ًامحن وؤها ؤٍع

ّوفي هظا الهضص اليلمت هفؿها غحر مىظىصة همضزل في اإلاىؾىغت  ، حكحر فغاوؿىاػ بًغحي بلى ؤن 

5466، وطلً في َبػتها لؿىت الػاإلاُت
. لىً بغوػ هظه الظاهغة في هظا الػهغ واجساطها ؤوظها 2

كغل وؾا ثل مخباهُت ومخىىغت، ظػل الحضًض غنها ًإزظ خهت ألاؾض مً البرامج ؤلاغالمُت، َو

ت بكيل واؾؼ الاجهاٌ هجض ؤن ألاصب الغواجي كض غالج مىيىغاث الػىف والحغب  ، هماالجماهحًر

ت، وهجض الغواًت البىلِؿُت التي حػغيذ إلاىيىع في مسخلف اإلا سُت التي غغفتها البكٍغ غاخل الخاٍع

ت الىبريد التي هي غباعة  مت واللخل، وكض ظهغ هظا الىىع مً ألاصب امؼ جُىع اإلاغاهؼ الحًٍغ الجٍغ

متا سُت ؤي التي حػخني بالحغب واللخا ،3غً مخاهاث مالثمت للُام الجٍغ ٌ وبلى ظاهب الغواًت الخاٍع

ت، والغواًت البىلِؿُت هجضبحن الضٌو اإلاخىافؿت واإلاخهاعغت خٌى اإلاهالح  ؤصب الغغب الظي  الحٍُى

ّ.4ًخمشل في الخػامل مؼ ألاؾاَحر اإلاسُفت وألامىاث وألاقباح

ّ هظا الهىف مً ألاصب، إلاا ًخًمىه مً غىف وعغب، لم ٌػغفه ألاصب الجؼاثغي اإلاىخىب  بن 

ّباللغت الػغبُت ب
 
 الاؾخػماّعفما غضا بػٌ الغواًاث التي حكحر بلى الشىعة اإلاؿلحت يض كلُال،  ال

ّ ّالػىف التي حكخمل غلُه هى مىظه يض آلازغ، ؤي اإلادخل الفغوس ي وعمىػه. الفغوس ي، فةن 

 انبثاق حلل روائي جديد

قهضث مغخلت جهاًت الدؿػُىاث مجمىغت مً الىهىم الغواثُت اإلاىخىبت باللغت الػغبُت، والتي 

الجؼاثغ مىظ بضاًت  غاقتهاي ظل ألاوياع اإلافجػت التي ً اإلاهاثغ الفغصًت والجماغُت فجخدضر غ

ت. الاظخماغُتجضفم الػىف اإلاؿلح يض الفئاث  وجمخاػ هظه  اإلاسخلفت ويض عمىػ الضولت الجؼاثٍغ

ّد الىخاباث بإجها

                                                           
1 Michaud, Yves, Violence (Encyclopedia Universalis), Paris-France, P. Editeur, 1996.  
2 Heritier, Françoise, De la violence (séminaire), Paris, Edition Odile tacob, Septembre 1996, p.13. 
3 Raimond, Michel, Le roman, Paris, Armand Colin, 1989, p.31. 
4 Todorov, Tzvetan, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Editions du Seuil, 1970, p. 81. 
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ّ
ً
ل مً ألاصب جدمل دؤوال ُِ ّ.اء، ًىخب ألٌو مغة ألاصب الغواجيبهماث ظ

كغث هظه ألاغماٌ ولها يمً صوع وكغ زانت، ؤي لم جدخًنها ماؾؿاث الضولت بهفت زاهُا د و

ّمباقغة، مما ًمىدها اؾخلاللُت هبحرة في اليكغ والخىػَؼ.

حػُض الىظغ في الػضًض مً اللًاًا ّو شا د جدمل هظه الىهىم في مًمىجها ؤَغوخاث ظضًضةزال

ت وألاًضًىلىظُت التي ؾاصث وفي الؿاخت الشلا ّها.هغؾتّو فُتالفىٍغ
ها حػُض الىظغ في ب هظه الىهىم هخابت ظضًضة، ًمىً حؿمُتها ابػىف الىوا ألجّ عابػا د ججغّ 

الىخابت الخللُضًت اإلاػغوفت بخالخم ؤػمتها وؤخضاثها. فهظه الىهىم الجضًضة مدكظُت، حكظي 

ّالظاهغة والظاث.

شلفحن التي قيلذ هبل فضاء زامؿا د حػني هظه الىخاباث بفئت مػُىت مً اإلاجخمؼ، وهي فئت اإلا

ت والجماغاث ؤلاؾالمُت اإلاؿلحتللهغاع الضاثغ خالُا بحن الضولت الجؼاث وجىُبم هظه اإلاالخظاث  ،ٍغ

ا لحمُض غبض اللاصع،اواإلاغاؾُم والجىاثؼا لبكحر مفتي اإلاػىِخحن الاهؼالقألاولُت غلى ول مً عواًتي ا

ّ.بالضعاؾت

 الكتابة واملىت 

ض لىفؿها ؤن جيىن هخابت ّو، ااإلاىث اإلاجاويان، بقيالُت الىخابت في ػمً جُغح هاجان الغوٍخا جٍغ

ّ 5اؾخعجالُت الىخابت هي الىؾُلت الىخُضة التي ًمخلىها الياجب لخجاوػ  قهاصة يض الياعزت. بن 

مدىخه وجلُُف ألاظىاء التراظُضًت التي حػِكها فئاث اإلاجخمؼ اإلاسخلفت. حػلً هظه الىخابت زىعتها 

ّهخابت جفج ّ فهي ،ؽ والؿاثض لخىؿغ الُابىغلى اإلاىغّ وجمغصها  في بدض غىُف غً  غ الظاهغة والىو 

ّ
 
 الاغخُاٌ ىاظه الياجب ؤو اإلاشلف بهفت غامتغىضما ً و مً التراظُضًا.اإلاػنى، اإلاػنى الجضًض اإلاسل

ضفؼ زمً ؤزُاء الؿُاؾُحن الظًً لم ٌػغفىا حؿُحر ألاػمت، ال ًملً مً وؾُلت ؾ ىي اإلاجاوي، ٍو

ٌ الىخابت بلى هىع جخدىّ  ظل هظه ألاظىاء الخاهلت واإلاغغبتفي و مىاظهخه هظا الىيؼ بالللم والىخابت.

مت وملتر فيهامً الهغار اإلاىظ ّ ت  .ه يض الهمذ اللاجل، بلى جىضًض بالجٍغ جغمي الىخابت بلى حػٍغ

ن مً ؾالح ؾىي هاالء اإلادؿببحن في اإلاجؼعة الىخكُت التي ًخػغى لها ؤولئً الظًً ال ًمليّى

ّاليلمت.

ّ عواًتي االاهؼالقا وااإلاغاؾُم والجىاثؼا حػالجان مىيىع اهبشاق الىخابت في ظل ؤظىاء  اإلاالخظ ؤن 

ّ ال مفغ لها مً هظا اللضع ؾىي ّوصة باللخل شخهُاث هاجحن الغواًخحن مهض ّ الاغخُاٌ واللخل. بن 

                                                           
ظمها ، وكض وكغث في مػظهغث الػضًض مً الغواًاث التي جمخاػ بهظه الهفت، والتي ؤعاصث ؤن جيىن قاهضة غلى الىيؼ الحالي 5
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 مماعؾت اظخماغُت وؾُاؾُتاغخباعها بغواًخان مىيىع الىخابت، وجخًمً هاجان ال مماعؾت الىخابت.

ّ
 
غ، وجُغح وظُفت ألاصب وغالكخه زانت بفئت اظخماغُت اخترفذ الللم وسخ غجه لفطح الىاكؼ اإلاٍغ

ن غً عجؼها وضحالتها ؤمام غىف وهٌى الحغب اإلاىظهت يض ى. جظهغ هظه الىخابت وجبحّ باإلالخل ّ
ّإلاؿلح.الظًً ًماعؾىن الػىف ا ألولئًها كخل عمؼي مماعؾيها، بجّ 

تها اللاجلت، لخدضر قغزا في الىظام الغمؼي بجّ  ت، حػلً غً خضاصها وغً ؾىصاٍو ها هخابت ظىاثٍؼ

ّاإلااؾـ غلى الٍؼف والخضٌػت.

 وعنف الذاكزة  6"الانشالق"

الظًً اغخبروا في الغغب الظي حػِكه فئت الصحافُحن جىلل عواًت االاهؼالقا اللاعت بلى ؤظىاء 

غاثلا ًدٌى صون ونٌى ؤلاؾالمُحن بلى  ؿُاؾُت وبضاًت ؤلاعهاب اإلاؿلحال بضاًت اهفجاع ألاػمت

جماغاث ؤلاؾالمُت للًت اليافُت وحكيل ؤهضافا ؾهل الؿلُت. وهظغا ليىن هظه الفئت ال جملً الحما

ّ ّ اإلاؿلحت، فةن  ـ  باليؿبت لى اإلاؿخىي ؤلاغالمي والضغاجي بها وجهفُتها ظؿضًا ؤنبذ ؤمغا هاما غ اإلا

ّ.لها

ش مً الٍؼف الظي جداٌو  ش في عخلت قاكت وزاكبت للظاهغة، جيخلم للخاٍع الغواًت بغاصة هخابت الخاٍع

ً وعاء الكػاعاث  بني غلُه، ؤي جهفُت الحؿاب مؼ ؤولئً الظًً حؿِبىا في الىيؼ الحالي مدؿتًر

ّالشىعٍت ؤو الضًيُت.

ّ طاجه  ني وظلي، وهى في خض ٌّػني الخغوط غً اإلاػُاع، غً ما هى ًلُ -غىىان الغواًت-الاهؼالق  بن 

ّ
 
ش جيىن الػىف وجغاهمه غبر اإلاغاخل الؿُاؾُت، وما ٌػِكه اإلاجخمؼ مً جفجغ غىف، به ه جاٍع

ّ واهدالٌ
 
ىُت بإظهؼتها ألاًضًىلىظُت واللمػُت. به ً الضولت الَى مـ جه الاهؼالق الظي ال اعجبِ بخيٍى

ش الػىف الكامل اإلااؾـ غلى ش الجؼاثغ، جاٍع ّقغغُت زىعٍت كابلت للىلاف. وجماهى مؼ جاٍع

جىلل اللاعت بلى فًاءاث مسخلفت،  -غبض هللا الهامل قاغغ-وهي غباعة غً خياًت لصحافي 

)اإلاسجض وهامكه(. وفًاءاث الصحافت وهظا  فًاءاث الؿلُت وفًاءاث اإلاماعؾت الضًيُت

ًّ الفىضق الظي لجإ بلُه الصحافُىن اإلاهض ّ ال جخىكف غىض غىف  هال هظه الغواًت، ؤجّ صون باللخل. ف

اإلاغخلت الحالُت، بل حكحر بلى غىف الضولت، غىف الؿلُت، ؤي غىف ٌؿدكغي في زباًا الىظام 

ّالظي خىم البالص والػباص وفغى هُمىخه صون بظماع وعيا الجمُؼ.

اث ظضه  فػبض هللا الهامل الظي ٌػِل مدىخه الصخهُت ؤو الفغصًت ٌؿافغ بىا غبر طاهغجه وطهٍغ

لتراظُضًا الجماغُت التي جلاؾيها بلضة بني مؼغىت، جلً البلضة التي حػاكبذ غليها مجمىغت بلى مخاهت ا
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ت التي ماعؾذ ول ؤهىاع اللهغ والبُل يض اإلاضهُحن والؿُاؾُحن، ؾىاء  مً اللُاصاث الػؿىٍغ

ّوالخهفُت الجؿضًت. الاغخُاٌباإلبػاص ؤو 

 التيه في سمن الىحشية واملىت

لػبت الؿغص اإلاخلىت بقغان اللاعت باؾخػماٌ يمحر اإلاخيلم، بط جفخخذ  ًداٌو الىو الغواجي غبّر

غلى ظى كاجم ًدُلىا هىغا ما غلى ؤصب الغغب إلاا ًخًمىه مً وىابِـ وهىاظـ مسُفت وؤخالم 

ّ
 
خىالي  زماهُت  -، بن لفظت اإلاىث جخىغع باؾخمغاع 7ه الحًىع الىلي واإلاهىوؽ للمىثامؼعجت. ابه

ّ -وؾخحن مغة 
 
ه غبر وامل فهٌى الغواًت د ًًغب اإلاىث خُشما ٌكاء، في ؤي وكذ وفي ؤي ميان، به

دت. وفي ظل هظه ألاظىاء، ٌػِل غبض هللا الهامل وخُضا،  واليابىؽ ًجشم غلى نضع هظه ألامت الجٍغ

ّ ش الؿاصي للبالص، ًىاظه مهحره  مػؼوال، ال ًملً ؾىي ؤن  ًخػمم في زىاًا َفىلخه وفي صهالحز الخاٍع

ّ دلم بإن  عؤؾه كض اهتزع مً  اإلادخىم، هبُل جغاظُضي، ًبدض غً قػاع يىء في ظالم صامـ ٍو

ّ.8ظؿضه بًغبت زىجغ نضتا

ّ ًضا والبالغ مً الػمغ الحالت الىفؿُت لهظا الصحفي الظي ٌكخغل في صحُفت االغؤي الجض بن 

ُىء اؾاثال ؤػعق ظػلخه ٌكػغ بالغشُان والضوعان، والخل مدُمت ومخضهىعة بلى خض ّ زالزحن ؾىت

عغم ول ّو. غاصع مجزله لِؿخلغ بغغفت ابجٌز خلحر عواصه مً باجػاث اللظة الخػِؿاث 9مسخلُا بالضما

ىبت  10ش يءا ، جاعوا وعاءه والاوغالقؤؾخلغ بهفت ماكخت بهظه الغغفت الخػِؿت التي حػبم بغاثدت الَغ

ّ
 
ّه حي الُفىلت حي ؾان ولى الهاصت بالطحُت الغغبُت للػانمت. به

 
م مؼ ظضه اغكم الجمُلت وبه حػل

مى بىلحُت وظماغخه وهخاثب اإلاىث الخابػت لخىظُم ألاثمت  11البدغ والكػغ والحُاةا كبل مجيء هٍغ

ّالجضص الظي هضصوه باللخل ووكغوا الغغب في ؤعظاء البلضة.

ّ ّظهىع الجض ّ بن 
ً
وفي ليكإة الحغهت الشىعٍت الظي جغبى في ؤخًان الػمل الىلابي بفغوؿا  ، ممشال

نفىف الحغهت الىَىُت، هىمىطط للُغح الؿُاس ي البضًل، قهاصة خُت غلى مسخلف مغاخل 

.ً سُت التي غغفتها البلضة مىظ بضاًت اللغن الػكٍغ ّالخاٍع

ىُت  بن الغواجي ًاعر مً زالٌ مظهغاث الجض ّ اإلاخًمىت صازل الىو إلاؿاع الحغهت الَى

ت، وهظا الخهفُت الجؿضًت والؿُاؾُت التي بمسخلف مغاخلها والهدغافاتها ونغاغاتها الضازلُ

ّحػغى لها ااإلاخمغصونا غً الخِ الؿُاس ي الظي ويػه الؼغماء.
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ّ غالكت الجض بدمُضة الكاغغ مبيُت غلى الخمازل بحن غؼلخحن وحػاؾخحن، فاألٌو ضحُت عفاق  بن 

ػعع  الؿالح الظي ؤزخلف مػهم خٌى الخِ الؿُاس ي، فهمكىه وخانغوه بلى ؤن ماث غما، لىىه

عوح الخمغص وخب الحُاة في وعي خفُضة. هظا الظي ٌػِل مإؾاجه بؿبب جبيُه إلالىلت الفاعابي د 

ّ الٌ ملضؽ صًني خب الِـ الغوح هى وخضه الظي ًاصي بلى هللا، بل الفػل هظلًا، وؤياف ابن 

وهىظا جدبلىع شخهُت الكاغغ الىفؿُت  ،12مدل ملضؽ زىعي ًاصي بلى الهالن اإلادخىما

ها ال جهىؼ الحضر، بل جغضخ له، غُت وؤلاًضًىلىظُت، شخهُت مخمغصة لىنها غاظؼة، بجّ والاظخما

ش الظي ٌؿلب ؾػاصة ألافغاص  حكهض غلى جدىالث الىاكؼ وجغخل في الظاهغة. هظا هى مىُم الخاٍع

ؿلِ غليهم غىفا، الظي ٌسجل اال مػنى الحُاةا ّ.13َو

ّ ًداٌو الكاغغ مً زالٌ اخىاعها مؼ ظضه بًجاص مػنى خغهت ألاثمت  إلاا ًدضر له، ال قً ؤن 

الجضص لِـ بال امخضاص إلاماعؾاث ؾُاؾُت صقيذ في غهض خىم اليىلىهُل الظي اؾخدىط غلى 

ٌ الؼغماء  الؿلُت باللىة والظي اؤعاص ؤن ًيىن مشل هابلُىن بىهابغثا فللب ول ش يء، خى 

14الحلُلُىن بلى زىهت، وؤوظض ػغماء ظضصا
ش لم ًلم اليىلىهُل وخاق . ُف الخاٍع ِخه ؾىي بتًز

واؾخػماٌ الؿلُت للهغ الىاؽ، وؤخخلغ الؿُاؾُحن، هما وظف عظاٌ ؤمً غالٍ اواهىا فُما مط ى 

ب والؿغكت اإلاىدكغة في ألاخُاء الكػبُتا ظل هظه ألاظىاء، . ففي 15ٌكيلىن ؤفغاص غهاباث التهٍغ

بالشىعة غىف، اإلاضعؾت  ٌالاخخفاالػىف مىظىص في ول ميان، ف حكيل وعي الكاغغ إلاا وان َفال،

جللً صعوؽ ملُئت بدياًاث الػىف، فالحغب والضم واللخل وألاظؿاص اإلادغوكت والىظىه اإلاكىهت 

فاٌ باإلاضعؾت. ّهي ما ًخػلمه ألَا

ؤًً اإلافغ؟ فالخىظه بلى اإلاىخباث وبلى اإلاغهؼ الشلافي الفغوس ي للبدض غً الؿػاصة بحن الىخب 

غ وؤغلم اإلاغهؼ الشلافي ؤبىابه واهخلل ، لم ٌػض ًجضي. ول ش يء صمّ واللغاءة في هىىػ ألاصب الػالمي

غ، وؤنبذ الصحافُىن ؤغضاءا لبػًهم البػٌ، بؿبب  الهغاع الؿُاس ي بلى كاغت الخدٍغ

الاهخماءاث ألاًضًىلىظُت اإلاخىافغة. لم جبم ؾىي اإلالاومت بالىخابت، وخمل مكػل الغؾالت الشلافُت 

ّباَعـ، بػض ؤن كط ى هىان حؿػت ؤقهغ.التي غاص مً ؤظلها مً مضًىت 

الىخابت ؤو اإلاىث، طلً هى مهحر اإلاشلف الظي ٌػِل بحن تهمِل الؿلُت وتهضًض ألاثمت الجضص. 

سحت بغصاء ؤؾىص، ومغجضًت ظلبابا مغكػا 
 
ت، مد بن اإلاىث ؤنبذ ؤهثر قغاؾت فهى هعجىػ ياٍع
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ل، مشلىب غىض الػُىحنا ُىت غلى خهحرة مً الضٌـ ول جيخهب واإلاؿى 16وغُذ وظهها بىلاب ٍَى

ًّىم ظمػُت لخدغى اإلاهلحن غلى كخل الكػغاء ؤوال، وول اإلاػاعيحن زاهُا.

 العنف وعىدة املكبىت

ا اهبشم مً عخم اإلاجخمؼ طاث زٍغف، لم ًىً الاهؼالقبن الػىف الظي ٌسجله الىو الغواجي ا

ا، بل ظاء هدُجت لتراهم ألاخلاص والخُباث وؤلاخباَاث التي ا جغاهمذ في هفىؽ الىاؽ مىظ ؤن غفٍى

عمي بالغومي ما وعاء البدغ. زغط اإلاهمكىن، وطو وألاخالم الًاجػت، وول الظًً وؿُتهم الشىعة )بػض 

ّ.17ؤن وغضتهم هشحرا( وؤلحلذ بهم ألاطي، وكض اهدغفذ غً مؿاعهاا

 ( غانفت هىظاء اهفجغث والبرهاان وصمغث وؤخغكذ5433فيان زٍغف الغًب )ؤخضار ؤهخىبغ 

، (الاغخلاالث، وجبؼ طلً كمؼ وخص ي )خملت …ول الغمىػ التي جضٌ غلى الؿلُت مً مباوي وؾُاعاث

لها، في الُىم الؿاصؽ مً هظا  واؾدُلظ الىاؽ غلى وكؼ ؤخظًت زكىت، جغفـ ول ش يء في ٍَغ
ّ ،ص غلى الؿلُتالخمغّ  الؼمً اليىلىهُالي كض  فمماعؾت الخػظًب وان قبيهت بمماعؾت الغومي وهإن 

ّ.18اصغ

وبغُاء  الؿلُت بلفظ اإلادافظحن مً نفىفه ، إلنالحالاظخماعيواؾخغل الىظام هظا الكغر 

اإلاباصعة لألوظه اللُبرالُت، لىً اإلافاظإة ؤجذ مً مؿاظض ألاخُان الكػبُت الفلحرة. واهذ الؿلُت 

لف جبغي مً وعاء طلً عبذ الىكذ وبخالٌ الؿلم اإلاضوي، لىً ما لم ًىً في خؿابها هى الخدا

الجضًض الظي حكيل مً ألاثمت الجضص، الظًً غاصوا مً ؤفغاوؿخان ومً اإلادافظحن الظًً لفظتهم 

فاٌ الظًً غظبىا في سجىن الىظام زالٌ زٍغف الغًب. هظا الخدالف الشالسي  الؿلُت، ومً ألَا

ً اللىي الؿُاؾُت لهالحه، مما ًضفؼ بالحاهم بلى مداولت  ء في غلُه للبلا الاغخماصؾُللب مىاٍػ

ّالحىم.

ّ مؼغىت، وصزىلها في فىض ى  بني البدض غً مخػت الحىم واإلاخػت ببؿاَت هى ؾبب بجهُاع بلضة بن 

غاعمت، وان طلً مىظ ؤن صزلها س ي ؤخمض الؿغظان، الىمىطط ألولئً الظًً اهدؿبىا للشىعة وغاجىا 

هىا في ظمػُاث ؤو . وهم هشحرون وجيّىالاؾخلالٌفؿاصا في البالص والػباص بػض خهٌى الجؼاثغ غلى 

َّاثفت الشىعٍحن الظًً اؾخدىطوا غلى زحراث البالص وعٍىغها الىفحرة.

ّ ىُت  بن  ص ألاكص ى لللىة الػمىمُت للمؼ ول جمغّ  والاؾخػماٌالخىػَؼ الالمخيافئ للثرواث الَى

ت هى التربت التي ؾخبض الػىف الضمىي الظي ًىاظهه ول ؤفغاص  قػبي ؤو مػاعيت ؾُاؾُت ؤو فىٍغ
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خمؼ ومنهم الكػغاء، بػض ؤن اهللبذ الؿلُت غلى الخدالف الجضًض مً زالٌ اهخساباث ازخلِ اإلاج

مً عمىػ  الاهخلامولم ًبم ؤمام ألاثمت الجضص ؾىي  فيها الحابل بالىاًل وؤظهًذ في جهاًت ألامغ.

ّ الاغخُاالثالىظام ومً اإلاجخمؼ فخضعظىا مً 
 
والكُىر  لىا باليؿاءالؿُاؾُت واإلاجاػع الجماغُت، وهي

فاٌ. ّوألَا

يمً هظه ألاخضار اإلااإلات، خُض الػىف مؿدكغي بهفت همجُت، ًداٌو الكاغغ ومً زالٌ 

ّ اإلاٍؼف والظغفي، بدشا غً خب  طاجِخه فهم وبصعان هظه الخدىالث اإلااإلات، ًداٌو ؤن حهغب مً الحب 

ألابُاٌ خلُلي وغً خىان جغجىي به هفؿه الظمأهت، فُللي اإلاىث هلضع مدخىم، مشله مشل 

حن. ّالهىمحًر

ت، ًماعؾه كخلت مً هىع ظضًض،  بن اللخل ؤنبذ هى اللغت الجضًضة، في غهغ الهمجُت والبربٍغ

ب بكيل ًغصصون آًاث كغآهُت  ،19بكغيااؤًاصحهم ملُست بالضما وبحن ؤؾىاجهم بلاًا لحم  غٍغ

ّمللىبّو حػِكه بلضة بني الغاوي ًىعص لهم نفاث البضاثُت والىخكُت لُػمم ظى الغغب الظي  . بن 

سُت )الحجاط بً ًىؾف، الخىاعط وهى مػؿىغون زاعط  غبِ طلً ببػٌ الغمىػ الخاٍع مؼغىت. ٍو

ّ(ؤبىاب البهغة، وألاػاعكت بلضة بني  يُض هفؿه في زىب وميان ظضًضًً، هاللغن الؿابؼ ٌػ ، وهإن 

ّمؼغىت.

 : العشم في سمن الهمجية 20املزاسيم والجنائش

ب وعغب وزىف وكخل همجي، حػِكها مجمىغت مً الصخهُاث التي هي ألاظىاء هفؿها د بعها

جيخمي بلى الفًاء الشلافي )الجامػت والصحافت(، وجدترف الىخابت وهي قهاصة هظه الفئت اإلاشلفت التي 

ّاإلاغخلت الهػبت التي حػِكها الجؼاثغ، جُالػىا بها عواًت بكحر اإلافتى. جدمل هم ّ

ّ ش، مؼ ؤؾباب هظا الىو غلى غىـ، الىو ألاٌو  بن  ال ًداٌو جهفُت الحؿاب مؼ الخاٍع

ّ
 
ما هي غباعة غً عخلت غبر مسُاٌ مجمىغت مً ألافغاص الاهدغاف الؿُاس ي التي جىلض غنها الػىف، وبه

بدشىن غً طواتهم وغً طاجُاتهم الًاجػت بحن الىاكؼ واإلامىً بحن الخُبت وألامل، بحن ؤلاعاصة  ٍو

ؤفغاص هظه اإلاجمىغت التي حكيل غالم مهغغ لجُل ؤنبذ  ولػل جضازل الػالكاث بحن وؤلاخباٍ.

ّضحُت لخالغباث ؾُاؾُت ججاوػجه مػُلت ول عغبت في الحب والؿػاصة والحلم.

ّ الىو الغواجي ًًؼ ؤمام اللاعت مهاثغ ول مً الصحفي وألاؾخاط الجامعي )ب( وؤنضكاثه  بن 

الظًً ٌػِكىن في زًم ؤخضار )فحروػ ووعصة كاس ي وخمُض غبض اللاصع وخمُضي هانغي(، هاالء 

الػىف، ًبدشىن غً الهفاء والُمإهِىت، ولىً ؤظىاء ؤلايغاب الظي قىه اجباع ؾػُض الهاقمي 
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ّبم للؿاخاث الىبري للمضًىت، جىحي واخخالله ألامىع ؾدؿحر بلى ما ال جدمض غلباه. اوان حي  إن 

فالخىف، والللم والباؽ، وال ش يء ًضٌ غلى الُمإهِىت  ،21بُليىع مملىءا بالحغهت والخمغصا

ّ ـ  اإلالغبحن، مشلما فػلىاا بػمغ خلؼون االظًً كُػىا عؤؾه. هاالء،  باإليافت بلى الاغخُاالث التي جم
ت اخخلىا الىفىؽ كبل الىغاس ي، هالىا في البضاًت حػاَف ظمُؼ الىاؽ ألجّ  هم خملىا قػاع الحٍغ

ّ.اعىوؤلاهلاط لىنهم اهللبىا غلى اإلاجخمؼ وغاجىا فؿاصا في ألّا

الغواًت هي غباعة غً خياًت لػظاب هظا الؿفغ، هظه الغخلت اإلااإلات، ًدىيها الغاوي لفحروػ، جلً 

ّالفخاة التي ؤخبها خبا هبحرا، لىىه مترصص ولم ًدؿم مىكفه منها.

ّ
 
ّوالؿبب ٌػىص بلى ؤه فحروػ  ه، ؤي الغاوي )الصحافي ب(، وان مخىاكًا في غالكخه باليؿاء، ًدب 

ػكم وعصة كا اثَو ماعؽ خُاجه الجيؿُت مؼ ؤزٍغ وهظا ؾبب ابخػاص فحروػ غىه. والغواًت  …س ي ٍو
ها زالنه مً هظه ألاػمت الىفؿُت، ولها غباعة غً بدض غلى هظه الفخاة الجمُلت واإلاخمغصة، وهإجّ 

الاظخماغُت التي ٌػِكها في ظل ؤظىاء الايُغاباث الؿُاؾُت والاغخُاالث واإلاجاػع الجماغُت. وجبرػ 

بت في الىخابت، هدل وؾِ بحن الهغب ؤو اإلاىث، فالىخابت هي االؿالح الىخُض في هظه اإلاػغهت الغغ

ت الىاظهت. هؼع ألاكىػت، فطح اإلاؿيىث غىه بجها جهف  …لهظا بضؤث ؤهخب عواًتي الشاهُت …لخػٍغ

22ول ما ؤكؿمذ بإن ال ؤكىلها …ول ما غاهِخه …ول ما عؤًذ وقاهضث 
.ّ

غس ى ؤن جفػل هظه الصخهُاث الػاظؼة غً جدلُم طاجُتها. فالصحافي لىً بلى ؤًً اإلافغ؟ فما 

ّ غ له )ب( الظي خاٌو ؤن ٌؿخيبًُ الهامل مً اإلاجخمؼ، ؤلخلي بغخمت، الياجبت اإلايؿُت، التي جفؿ 

اث، هما ًلخلي بجػفغ اإلايس ي،  ؤؾباب بهلُاغها غً الىخابت بؿبب الجى الالزلافي للبالص وكمؼ الحٍغ

ً لجىت للضفاع غً خلىق الظي ٌػلمه الخاٍع ش والىًاٌ مً ؤظل الضًملغاَُت، فُاؾؿان مؼ آزٍغ
ص في خبه بحن فحروػ ووعصة كاس ي، وغالكخه ؤلاوؿان. لىً الصحافي )ب( غاعق في طاجِخه ومترصّ 

بهضًله خمُضي هانغ وؤخمض غبض اللاصع لم جىً بال غباعة غً مإؾاة ظماغُت لجُل ياجؼ 

ّكاث بال النهاًت التي عؾمذ لها، وهي جهاًت مفجػت.وغاظؼ. ولم ًىخب لهظه الػال

فحروػ بلى مضًىت ألاهىاع، هغبا مً هظه ألاظىاء الخاهلت، ووعصة كاس ي اهخدغث وكض وان ؾافغث 

ا خمُضي هانغ فلض ؤنِب باجهُاع غهبي ؤصي به بلى ؤم ّ ،هظا شجاغت هبحرة في هظغ ؤنضكائهافػلها 

ا عواًخه اوكهت الشػالب وممخلياث الظثابا، ؤم ّ ض ؤن ؤجم ّالخىظه إلاؿدكفى ألامغاى الػهبُت، بػ

ؤخمض غبض اللاصع فلض جدٌى بلى صعوَل، لم ٌػض ًبرح اإلاسجض، بػض ؤن ؤخغق ؤقػاعه وهاظغ غاثلخه 

ّوؤبىاءه.
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وؤمام جدلل هظا اإلاجخمؼ الهغحر، الظي لم ًهمض ؤمام هٌى الياعزت، وؤنِب في ؤغماكه مً 

ً ظغاء هظا الػىف الىبحر، ل إلغغاءاث  والاؾدؿالمم ًبم ؤمام الصحافي )ب( ؾىي الفغاع مً الَى

غ إلاجلت ؾُاخُت، ؤو  الظي ٌػغيها غلُه ؤخض عظاٌ ألاغماٌ الخلُجُحن وهي جىلي مىهب عثِـ جدٍغ

ّاهخظاع فحروػ الظي ؾخػىص مً باَعـ.

 خالصة

ؿُاس ي صون حغُحره بن ؤخضار الػىف التي حكهضه الجؼاثغ التي عافلذ غملُاث بنالح الىظام ال

ً، هما ؤفغػث  ت، بػًها ؤهخج ووكغ ووػع زاعط الَى ا، ؤفغػث الػضًض مً ألاقياٌ الخػبحًر ظظٍع

مجمىغت مً الىهىم الغواثُت التي جُغكذ لهظه الخدىالث الاظخماغُت والؿُاؾُت. وهظه 

 ، لدسجل الغاهًاؾخعجالُتالىهىم هي غباعة غً قهاصاث هخبذ جدذ يغِ ألاخضار، بهفت 

ص باإلاؿيىث غىه، وهى كخل طاجُت ؤلاوؿان الجؼاثغي، وبسانت اإلاشلف، كبل كخله ماصًا وآلاوي، وجىض ّ

جغجِب محزان اللىي الؿُاؾُت وبغُاء عئٍت وفي  وبطا وان للػىف صوع في بغاصة واغخُاله ظؿضًا.

ّ ش، فةن  ظضًضة،  الىخابت ألاصبُت، غىضما جخسظه مىيىغا لها، جًفي غلُه ؤبػاصا ظضًضة للخاٍع

جماعؽ غلُه خؿاؾُتها وظمالُتها لخجػله ؤهثر بكاغت ووخكُت، واللاعت في هظه الحالت ال ًمىً له 

ّبال ؤن ًلف مىه مىكفا غضاثُا.


