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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 

ُ
مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 مـظاهر العـنف فـي روايـة الـشاحنة حملـمود سـعيد

 بيداء حازم سعدون 

15/10/2022 تأريخ القبول:       28/9/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لـى بيـان مـظاهر العـنف فـي روايـة الـشاحنة لمحـمود سـعيد، تـهدف هـذه الدراسـة إ          
ـي الروايـات خاصـة والـمعاصرة منـها يـالحظ أنَّ قضية فالـمتأمل فـي مظـاهر العـنف ف

العنـف ظـاهره استـقرت فـي أغلـب المــجتمعات الـعربية المعاصـرة، ألسـباب كثـيرة؛ سيـاسية، 
واجـتماعية، واقتـصادية، ونفـسية، وبدنيـة، وقـد كـان لـهذه الظـاهرة آثارهـا السلـبية عـلى 

، وعالقاتـهم ابـعضا ا فـي علـاقات أفرادهـا بعضـهم رفـت تـحوًلا جـذريا المديـنة العربيـة التـي ع
بمحيـطهم الـذي أصبـح يـميزه الـشعور الدائـم بعدم األمن؛ مـما أثَّر علـى المسـتويات النفسـية، 
وأسـهم فـي تفـكيك الـشعور الجمـاعي بالوحـدة عـبر إشـاعة الـفردانية، والخـوف الدائـم مـن 

 ل.المسـتقب
نــهج اًلسـتـقرائي التحــليلي، وفـي سبـيل تحـقيق ذلـك وظَّـف الـباحث فـي دراسـته الم  
ــذي يعتــمد عــلى جمــع المــادة العــلمية مـن خـالل الوقـوف عـلى جـوانب روايـة "الشـاحنة"، الَّ 

مظـاهر العـنف داخـل ومــن ثــمَّ اًلســتعانة بالمنــهج التحـلـيلي مــن أجــل بــيان وتوضـيـح 
الروايـة، والـتي حـرص الكاتـب فـي توظـيفها وتسـليط الضـوء علـيها، وانــطالقاا مــن هــذا 
اًلعــتبار بــدأ البــاحث بالوقــوف علــى جـانـب التـعريف بمـظاهر العـنف، وآثـاره فـي الدراسـات 

 هر العـنف فـي روايـة الـشاحنة لمحـمود سـعيد.األدبيـة، انتــهاءا بــعد ذلــك بالــوقوف علـى مـظا
ت إليـها الدراسـة أنَّ أشــكال العــنف الــتي رســمها اــلروائي النـتائج التـي توصـلَّ  برزــن بــين أ  وم

والــكاتب محــمود ســعيد فــي روايــته الــشاحنة تكــشف عـــن حقــيقة رؤيـة الــروائي للعنــف 
ا سياسيــاا يســتحق الدراسـة بفــعل الوضــع الـــراهن الــذي تعيــشه الــبالد، ومـا بوصـــفه موضــوعا 

يتـــعرض لـه الســـجين واألســير فــي سجـــون األســرى والمـــعتقالت فـــي الــعراق وفــي ســوريا، 
ت المـــستعمرة، لكـــن مــن تعذيــب وضــرب وتصــفية وقـهر مــن الــسلطات الحـــاكمة أو السلطــا

                                                 

 قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل/ُأستاذ مساعد. 
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الروائــي "محــمود ســعيد" كغــيره مـــن الروائــيين يهــتم بالتوثيــق التاريــخي لألحــداث، األمــر 
ثــارة المــتلقي اقنــاعاا وتأثيـــراا وامـــتاعاا.  الــذي يجـــعل الـــرواية لهــا مــتعة جمــالية، وا 

 .األدبي في رواية الشاحنة السرد وقد أوصت الدراسة بدراسة أشكال
 .المظاهر ، العنف ، الروائيالكلمات المفتاحية:     
 قدمة:ـــالم

ها ــت، كونــي ذات الوقــربكة فــلق والمــثيرة للقــواهر المــن الظــنف مــاهرة العــظ عد  ــ  ت
بر ـــماعية تعـــة واجتــهرة فردياـــي ظـــباب، فهـــلة أســن جمــل مــد بـــبب واحــن ســي مــا تأتــل
طنع ـــي تصـــسانية التـــصية اإلنـــياق الشخـــي ســـتناقض فــل والـــعف والخلـــيعة الضـــن طبـــع
ي ــداف فــن أهــيه مــبو إلــا تصــل مــــها كــحقق لــه سيـــنَّ ادها أ  ـــك ًلعتقــسلوك، وذلــذا الـــه
ت ــتماعية تحـــالقات اًلجـــي العــنف فـــوة أو العـــتخدام القــنَّ اسأل   ؛الفــواقع خــين أنَّ الــح

ا عــعد خــان يــبرر كـــأي م  مألوف.ـــن الــروجا
ير ــمام كبـــيرة باهتــة األخـــي اآلونــاهره فــنف ومظـــوع العـــى موضـــقد حظــك فـــلذل

ناس، ــيومية للــياة الــرة الحــى دائــوله إلــوره، ودخــزايد صــيجة لتـــ، نتباحثينـــين والـــن الدارســم
وجه ـــياسي المــف الســى العنــراا علــعد قاصــم يــية، ولــاهرة عالمــى ظــنف إلــول العــتح إ ذ
ياتهم ــي حــراد فـــالت األفـــن تفاعــجزأ مــا يتــزءاا لــج ارصه ــنَّ ل أ ــاسية، بــنظم السيــد الــض
 ومية.ــالي

نذ صدور رواية "الشاحنة" لمحمود سعيد حازت على مكانة أدبية مرموقة في ـوم
دلت هذه الرواية على جسارة كتابية ورؤية استكشافية فاحصة  إ ذخارطة اإلبداع الروائي، 

ف في موضوع كابده تمتع بها مؤلف الرواية "محمود سعيد"، الذي استطاع أن يقدم المختل
قبله عدٌد ًل بأس به من الروائيين العرب وغيرهم، ولهذا لم ينقطع النقاش حول هذا 

 المنجز اإلبداعي منذ صدوره إلى وقتنا الحاضر.
وقد استطاع الروائي في هذه الرواية توظيف أشكال العنف ومظاهره المختلفة 

قتصادي، والنفسي، والجسدي والذي تنوع ما بين العنف "السياسي، واًلجتماعي، واًل
البدني" ببراعة أدبية وفنية فائقة تميزت من خاللها هذه الرواية بين سائر أجناسها األدبية 

 المختلفة.
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"، لـم مظاهر العنف في رواية الشاحنة لمحمود سعيد ومن ذلك كله نالحظ أنَّ "
ت إليـه مـن الدراسـات علـي حـسب مـا توصـل-يسـتقل بدراسـة واحـدة تتضمـن الحديـث عنــه

 الـأمر الـذي دعـاني إلى اختيـار هـذا الموضـوع. -والـبحث العلـمي
 أهمـية الدراسـة وأسـباب اختـيارها:

 تكمـن أهمـية الدراسـة وأسـباب اخـتيارها فـي عدة أسباب، لعـلَّ مـن أهمـها مـا يلــي:
 التعريف بمصطلح العنف في الدراسات األدبية. .1
 ى مظاهر العنف وأشكاله المختلفة في رواية الشاحنة.الوقوف عل .2
 إثراء المكتبة العربية األدبية بمثل هذه الموضوعات الجديدة والفريدة من نوعها. .3
مساعدة الباحثين والمشتغلين في الدراسات األدبية الروائية في التطلع على منهج  .4

 ية.الروائيين في توظيف جوانب العنف وأشكاله في رواياتهم األدب
 مشـكلة الدراسـة، وتـساؤالتهـا:

ومشـكلة الدراسـة التـي يسـعى البـاحث تناولهـا وتوضـيحها تكمن فـي تسـليط الضـوء 
على جوانب ومظاهر العنف في رواية الشاحنة لمحمود سعيد، وذلــــك مـــن خــالل الوقـــوف 

ــوف علـــى جوانب العنف والتي عـــلى روايته التي نحن بصدد دراستها اآلن، ومــن ثمَّ الوق
 تنوعت ما بين سياسية، واجتماعية، واقتصادية، ونفسية، وجسدية بدنية. 

ها المــطروحة، كمـــا تكــمن مــشكلة الدراسـة أيــضًا فــي اإلجـــابة عــن أسئلــــت
  ي:أتوذلــك فيـما ي

 تســــاؤالت الدراســـة:
ـها طــبيعة البـــحث العلــمي، ويحــاول الباحــث تفرضــ عديدة تســـاؤالتثمـــة ع

 جاهــًدا اإلجــابة عنـها بــين ثنــايا موضـوعه.
الــعوامل والمــــؤثرات التــي ساعدت على وجود العنف السياسي  زبر مـا هـي أ   .1

 واًلجتماعي؟.
 كيف استطاع الروائي محمود سعيد توظيف مظاهر العنف في روايته الشاحنة. .2
ظاهر العنف اًلجتماعي أسباب ودوافع ارتكز عليها الروائي في تسليط هل لم .3

 الضوء على هذه القضية؟.
 حدود الدراسة:
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أمَّا حدود الدراسة فمثل هذه الدراسات ًل نستطيع أن نقف على حدودها المكانية أو 
عة، الزمانية، وذلك لصعوبة اإللمام بها لتشعب وتعدد جوانبها وقضاياها المختلفة والمتنو 

ولكن هنا سوف نقتصر على بيان الحدود الموضوعية وهي جانب مظاهر العنف في 
الرواية، وتسليط الضوء على هذه الجوانب، واستنباط ما تتضمنه من قضايا مختلفة 

 ومتنوعة.
 المـــنهج العلمـــي المـتبع:

ـا عـن المنهـج العلـمي المتـبع فـي هـذه الدراسـة فقـد اعتـمد البــ ظيـف ـاحث عـلى تو وأمَّ
الوقــــوف علـــى رواية بلـــمية لمـــادة العـــذي يعتــمد علـــى جمـــع االَّ المنهــــج اًلستقـــرائي، 

"الشاحنة" لمحمود سعيد، ومــن ثـمَّ اًلستعــــانة بالمنهــــــج التحـليلي الذي يخدم طبيعة البحث 
 الموضوع والبحث العلمي.

 :راسةخطة الد
 مظاهر العنف في رواية الشاحنة لمحمود سعيد.

 ـا خطــة الدراســة فمقســمة إلـى مبحثين، بيــن مقــدمٍة وخاتـمٍة: أمَـّ 
مـقدمة: يذكـر  فيهــا الباحــث أهميــة الــدراسة وأســباب اختيـــارها، ومشكــلتها وتســاؤًلتها، 

 ـدودها، ، وخــطة الدراســة.وأهدافــها، والمنــهج العلمــي المتـبع، وحـ
 ل: التعريف بمظاهر العنف، وآثاره في الدراسات األدبية.وَّ المبحث األ  

 المبحث الثاني: مظاهر العنف في رواية الشاحنة لمحمود سعيد.
 الخاتمــة، وتتـــضمن أهــم النتــائج والتوصــيات الــتي توصــلت إلــيها الدراســة.

 ي:أتــتمل عــلى مــا يـالفهــارس العلــمية، وتش
 .فهـرس المصـادر والمـراجع 
 .فهــرس الموضـــوعات 

 :لوَّ المبحث الأ 
 التعريف بمظاهر العنف، وآثاره في الدراسات الدبية.

 التعريف بالعنف لغة واصطالًحا:
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 العنف لغة:

تعددت الدًلًلت اللغوية والمعجمية لمصطلح العنف في المعاجم العربية واللغوية 
"، وذلك كما ورد في لسان العرب ًلبن منظور أنَّ العنف يراد به الخرق مادة "ع   ن ف 

ر ق  ولم يرفق، وهو ضد الرفق: ع ن ف  به وعليه يعنف عنفاا  والتعدي، فنقول: ع ن ف  أي خ 
وعنافة، أي قسا عليه، وهو عنيف إن لم يكن رفيقاا في أمره، ونقول اعتنف األمر، أي 

 .(1)أخذه بشدة وقسوةأخذه بعنف، وأعنف الشيء 

الممكنة مع الواقع ومع خيرة كذلك وقد قيل إنَّ العنف :" لغة التخاطب األ  
اآلخرين، حيث  يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحيث 

 .(2)ترسخ القناعة لديه بالفشل في إقناعهم باًلعتراف بكيانه وقيمته"

(، violent( هو )violenceني لكلمة العنف )كذلك ونالحظ أنَّ األصل الالتي
والتي تعني اظهاراا عفوياا وغير مراقب، كرد على استعمال القوة المتعمدة، أي استخدام 

 .(3)بشكلها المباشر واللغوي

ومن خالل ما تمَّ عرضه يتبين لنا أنَّ العنف لغة يدور حول  خالصة القول:
، والخوف الشديد، والفزع، والعنف اللفظي الغلظة في الكالم، والقتل، واللوم الشديد

والجسدي، وكلها تصب في مفهوم واحد وهو ممارسة القوة للوصول إلى هدف معين أو 
 أخذ شيء بالقوة.

 

                                                 

: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري ينظر (1)
 (.257/ 9ه، ) 1414 -بيروت، الطبعة الثالثة  –هـ(، دار صادر 711الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: 

لجامعية المعجم النقدي لعلم اًلجتماع، بودون، ريون؛ وف. بوريكو، ترجمة: سامي حداد، المؤسسة ا (2)
 (.394م، )ص 1986للدراسات والنشر، بيروت، 

ينظر: نظريات العنف في الصراع األيديولوجي، ف. دينيوف، ترجمة: سحر سعيد، سوريا، دار  (3)
 (.122م، )ص 1982دمشق، 
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 العنف اصطالًحا:

غالباا المعنى في اًلصطالح ًل يخرج عن المعنى في اللغة، ومن ذلك فقد 
كل حسب تخصصه ونظرياته، ومن تعددت آراء الدارسين والباحثين حول مفهوم العنف 

ه:" فرض شيء ما بالقوة لم يستطع فرضه بغيرها أو أنه عبارة نَّ ذلك يعرفه علم اًلجتماع بأ  
عن الممارسات التي تتضمن استخداماا فعلياا للقوة لتحقيق هدف عجز مرتكبوها عن 

 .(1)الوصول إليه بغيرها"

سلوك المنظم الذي "ذلك ال ه هو:نَّ إلى جانب ما نالحظه من مفهوم العنف بأ  
اع يتضمن استخدام القوة في اًلعتداء على شخص آخر دون إرادته أو اإلتيان أو اًلمتن

إلى ذلك الشخص، ويسبب له ضرراا جسمانياا أو  ءعن فعل أو قول من شأنه أن يسي
 .(2)نفسياا أو اجتماعياا"

صية ومن ذلك كله نالحظ أنَّ مفهوم العنف يشكل طاقة حبيسة لها مغذيات شخ
أو اجتماعية أو سياسية أو دينية، تنفجر هذه الطاقة لتكون مفاهيم أخرى ترتبط بمفهوم 

نوعاا من الصعوبة في  قذلك، مما يخل العنف، كاًلعتداء والعدوان والكراهية والحقد وغير
 تمييز كل منهم عن اآلخر، نظراا لما تحمله هذه المفاهيم المتعددة من معان متشابهه.

ف بأنَّه سلوك غير اجتماعي للباحث أن يحدد مفهوماا عاماا للعنوعليه فيمكن 
 ىذمع قيم المجتمع، مع مبادئه اإلنسانية وتكون أهدافه قائمة على إلحاق األ   ىيتناف

المادي والمعنوي باألفراد أو الجماعات أو المجتمعات مما يقف عائقاا أمام تحقيق أهداف 
 اًلمن والسالم اًلجتماعي في المجتمع.

                                                 

العنف السياسي واًلجتماعي قراءات ودراسات أنثروبولوجية، محمد عبده محجوب وآخر، دار الثقافة  (1)
 (.13م، )ص 2014-ه1435الطبعة األولى، اإلسكندرية، العلمية، 

العنف األسري في ظل العوملة، عباس أبو شامة عبد المحمود، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة  (2)
 (.13م، )ص 2014-ه1435األولة، عمان، األردن، 
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ذلك ويتداخل مفهوم العنف مع العديد من المفاهيم األخرى التي تأخذ منحى ك
واحداا وتؤدي وظيفة واحدة، ومنها مفهوم "اإلرهاب" الذي يثير الكثير من الخلط واللبس 

السياسيين والصحفيين، وفي الغموض عند التعامل معه، وذلك بسبب شيوع استخدامه من 
وفي تعريف اإلرهاب يمكن القول: إن اإلرهاب عمل رمزي،  الفكري والسياسي الذي ًلزمه،

فهو ًل يستهدف الضحية في ذاتها وحسب ولكن النظام أو الجماعة أو الدولة التي تنتمي 
رسالة موجهة إلى اآلخرين، والهدف  إليها. بلغة أخرى، يمكن القول أنَّ الفعل اإلرهابي يعد  
في حالة من الخوف والقلق والرعب  األساسي منه هو إحداث أثر نفسي سلبي يتمثل

يمكن في إطار التأثير على توجهاتهم وسياساتهم. ولذلك فإذا  إ ذوالتوتر لدى المستهدفين، 
كان العنف المادي يتجه إلى الضحية، فغن اآلثار النفسية السلبية تتولد لدى الجماعة 

تخدام المنظم للعنف التي تنتمي إليها الضحية، يوقوم اإلرهاب السياسي على أساس اًلس
أو التهديد باستخدامه. ويعد استخدام العنف من العناصر األساسية للفعل اإلرهابي، فهو 

 .(1)ًل يمثل عنصراا عابراا أو طارئاا فيه"

خرى لمصطلح العنف  نجد مصطلح "العدوانية" والتي كذلك ومن بين المفاهيم األ  
وك هجومي أو فعل عدواني الذي يقصد بها "ذلك المتصل الذي يحتل إحدى طرفيه سل

يمكن أن يتخذ أيه صورة من الهجوم الفيزيائي، ويحتل طرفه اآلخر النقد اللفظي المهذب، 
 .(2)وكل كائن يجد لنفسه موقعاا على هذا المتصل، تبعاا للموقف اًلجتماعي لذي يحياه"

ع هذا وقد تعددت اآلراء وكذلك النظريات المفسرة لمفهوم "العنف" فمنهم من يرج
السلوك إلى عوامل نفسية مثل نظرية التحليل النفسي، التي تركز على الجوانب النفسية 
للعنف، فعالم النفس "فرويد" يرى "أنَّ اإلنسان ليس هو ذلك الكائن الطيب السموح الظمآن 

 دفاعاا عن نفسه، فهذه الصورة الجميلة عن ًلَّ ه ًل يهاجم إ  نَّ إلى الحب، الذي يدعي أ 
 في الكتب واألشعار والمثل واًلحالم، أمَّا في الواقع فاإلنسان كائن ًلَّ وجد إ  اإلنسان ًل ت

                                                 

رة، دار الطليعة للطباعة اإلرهاب السياسي، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانية، أدونيس العك (1)
 (.73م، )ص 1983والنشر، بيروت، 

مستويات الميل إلى العنف والسلوك العدوائي لدى طلبة جامعة فيالدلفيا وعالقتها اًلرتباطية بمتغيرات  (2)
 (.34م، )ص 2001األردن، –، عمان 28، مج 1الجنس، عصام فوزي، مجلة العلوم التربوية، ع
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يختزن قدراا كبيراا من العدوان والعنف في كوامنه الغريزية. فكل إنسان ميَّال بطبعه إلى 
لى استعماله وتسخيره لتلبية حاجة من حاجات العضوية أو النفسية،  استغالل قريبه وا 

ا لحاجته العدوانية إًل في كائن آخر يستعمله أو يستغله أو فاإلنسان ًل يجد إشباعا 
 .(1)يضطهده"

والمتأمل الناظر في ظاهرة العنف في الدراسات األدبية يالحظ أنَّ العنف ظاهرة 
هي ظاهرة  إ ذ ؛جتمع معين لم يسلم منها أي مجتمعإجتماعية عالمية، وليست مرهونة بم

نف مع بداية الحياة اًلجتماعية للبشر، فالقاعدة متفشية في جل المجتمعات، وقد بدأ الع
األساسية التي كانت تسير عليها الحياة في العصور البدائية هي قاعدة البقاء لألقوى، 
لكن بتطور الحياة اًلجتماعية والمدنية عبر الزمن ظهرت قيود على هذه القاعدة ومع هذا 

ياة الرغم من الحعلى جي هائل، و وبالرغم مما وصل إليه اإلنسان من تقدم علمي وتكنولو 
نا نجده أن قاعدة البقاء لألقوى ًل تزال نَّ  أ ًلَّ ت يعيشها، إ  صار التي  المتحضرة والمتقدمة

موجودة بشكل أو بآخر وًل يقتصر وجود هذه المظاهر على األفراد فحسب بل نجده بين 
يوع كلمة خيرة في المجتمع العربي شالمجتمعات وبين الدول، ولقد لوحظ في السنوات األ  

وسائل اإلعالم أو حديث األفراد والجماعات عن هذه بأصبحت أكثر تداوًلا سواء العنف، ف
تطرف والعنف قد يستخدم أحياناا الظاهرة، وارتبطت بكثير من األحداث الظواهر مثال ال

ستراتيجية في تحقيق بعض المطالب يمارسه الفرد ضد نفسه أو ضد اآلخرين وقد اك
اعة ما ضد جماعات أخرى في المجتمع، وقد تمارسه الدولة على المستوى تمارسه جم

 الداخلي أو على المستوى الخارجي.

ومن ثمَّ نجد أنَّ من بين المفاهيم اًلجتماعية الهامة للعنف مفهوم ورد في مؤتمر 
األبعاد اًلجتماعية للعنف في المجتمع المصري، وهو أنَّ العنف هو:" كل فعل مادي أو 

ي يتك بصورة مباشرة، ويستهدف إيقاع األذى البدني أو النفسي، أو كليهما بالفرد معنو 
"الذات أو اآلخر" أو الجماعة أو المجتمع بما يشمله من مأساة مختلفة، ويتخذ العنف 

                                                 

م، 2009محمد سبيال، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، الطبعة األولى، مدارات الحداثة، د.  (1)
 (.194-193)ص 
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أساليب عديدة ومتنوعة كانت تمثل التهديد والترويع والنبذ، مثل التشاجر واإلعتداء على 
 .(1)إلنتهاك الجسدي أو معنوي في آن واحد"األشخاص والممتلكات وا

 المبحث الثاني

 :نف في رواية الشاحنة لمحمود سعيدمظاهر الع

" على تيمة الشاحنة" في عمله الروائي الموسوم بـ"محمود سعيدوقف الروائي "
" في حسينالعنف بإشكالية مختلفة، إذ تخبطت شخصيات عمله خاصة شخصية البطل "

سي والخوف والعذاب، الناتج عن العنف إثر الضغط عليه في تهريب دوامة الضغط النف
انب رجال سياسيين من العراق إلى تركيا، والعكس، وذلك ألهداف معينة تختص بج

 ة.م دَّ تلك ال السلطة العراقية في

وللعنف إشكالية معقدة وغامضة، تتجاوز البعد السياسي واًلجتماعي والنفسي 
احب في جوهرة كل ممارسة كل عمل قولي أو فعلي، يص والبدني واًلقتصادي، لتصاحب

نطالقاا من هذا المفهوم يتحدد العنف بأنه اية أو خطابية، اعية كانت أو ثقافجتماتحويلية 
العنف الي يمس كيان اإلنسان ملحقاا بالغير الضرر المادي والجسدي والنفسي والعقائدي، 

 والفكري.

 العنف السياسي في رواية الشاحنة:

لى مظاهر العنف السياسي في الروايات األدبية في العصر الحالي بشكل يتج
ن الذي حدث على مستوى العديد مدث في اآلونة الراهنة واألخيرة، ملحوظ من خالل ما ح

نتفاضات سياسية ًلزمتها نصيب من العنف ولعل السبب ااألقطار العربية هزات وزًلزل و 
بصورة –راب في البنية السياسية، إذ العنف ضطي بروز هذا العنف هو الخلل أو اًلف

                                                 
( العنف في مواقف الحياة اليومية )نطاقات وتفاعالت(، محمد سعيد إبراهيم الخولي، دار مكتبة (1

 (.43م، )ص 2006اإلسراء، بدون بلد نشر، 
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ضع الخواء والضعف والخلل وعدم ليس إفراز البنية المتسقة السلعية، بل بالعكس ن -عامة
 . (1)تساق في السياق والمرتكز اًلجتماعياًل

وقد تمكنت العديد من الروايات من تصوير مظاهر العنف السياسي، ومن هذه 
ي موضوع بحثنا ودراستنا اآلن، فهي رواية سياسية يتعرض الروايات "رواية الشاحنة" وه

فيها المؤلف إلى مظاهر العنف التي يالحظها في مجتمعه، والتي سيطرت على المجتمع 
 بشكل كبير وملحوظ.

ويقول الراوي:" تلك اًلنفجارات الجبارة، اًلنفجارات الهائلة المدمرة أسفل غرفته 
ب هز البين كله، ظنه سيتهاوى ويندك مع مصحوبة بصوت مرعوب، أول انفجار رهي

 .(2)األرض ويندك هو معه فيصبح عجيناا"

وهكذا فقد سعى الروائي محمود سعيد إبراز مظاهر الصراع والعنف الذي كان 
بلغ الصراع أقصاه في هذه الرواية، والتي  إ ذقائماا بين أطراف شتى في مجتمعه آنذاك، 

 م.2010تموز  11بدأت بأحداث 

ين مظاهر العنف السياسي داخل الرواية نالحظ المنافسة حول السلطة ومن ب
والتي تؤدي إلى إثراء النظام بتطلعات وشحنات الحركة وبالتالي فالمنافسة غير المؤدية 

عبر –إلى تصدع النظام ليست في العمق مرحلة من مراحل مسيرة الجدلية التي تسمح له 
 بتمثل الحركة. -تجدده

صورة الجثث التي امتألت بها كل شارع، وكل عطفة  سعيد محمودوهنا يصور 
ر فقط في سوريا،  وكل زاوية، مليون ونصف أرملة، مليون طفل في الشوارع، مليوناا مهجَّ

 .(3)ستة ماليين في العالم داخل وخارج العراق

                                                 

، 1م، ط1/1/2016وزارة اإلعالم السورية على الطباعة ينظر: العنف السياسي، برهان زريق، موافقة  (1)
 (.5)ص 
 (.6رواية الشاحنة، محمود سعيد، دار شمس للنشر والتوزيع، مكتبة طريق العلم، )ص  (2)
 (.12ينظر: رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (3)
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التي ورد في رواية "الشاحنة" من خالل مشهد  مظاهر العنف السياسيويتتابع 
و خنعة مع األسرى، غير المتعاونين معه، فعامر أبو خنعة هو "قائد تعامل عامر أب

العراقيين الهاربين الذي تعتمد عليهم إيران، المسؤول العراقي األول عن تعذيب وقتل 
وتعويق األسرى، قتل بيديه المئات، مازلت أتذكر كيف جاءوا بضابط أسير رفض أن 

قيين أمامناا، سد خامس أنفه فتح المعتقل يعترف على تنظيمه الحزبي، أمسك به أربعه عرا
فمه ليتنفس فجاء عامر أبو خنعة برصاص مذاب يلتهب وسكبه في جوفه بيده، كيف 
سعل الضحية، كيف قذف الرصاص مجبوًلا بالدم...كيف...كيف؟ إن كان هذا من نقلته 

أن ن قرر أ   مصيرنا جميعاا أسود، اللهم إًلَّ  وعرف من أبوك! وعرف أني خالك فسيكون
 . (1)يعفو، وهؤًلء ًل يعرفون معنى العفو"

الذي ذكره الروائي محمود سعيد في روايته،  مظاهر العنف السياسي عنفضالا 
وذلك في مشهد السيد عندما فقد حقيبته الدبلوماسية، والتي تحتوي على "أهم من المهم، 

عراقية في بيروت، تفجير فيها أوراق الحزب، أسماء القيادة، تفصيالت عن تفجير السفارة ال
وزارة التخطيط، تفجير مستشفة ابن الهيثم، تفجيرات الكويت، أوربا، السعودية، كل 
عمليات الحزب الكبرى ومن قام بها، خرائط لمفاعل النووي، خرائط المطارات الخفية، 
 البيوت السرية للطاغية وأوًلده، وقياداته، فيها أكثر من عشرة آًلف وثيقة ميكروفيلم.
أسماء قيادة الفصائل التي ستحمي خلفية قوات اًلحتالل، فيها مستقبل العراق كله، كيف 
سنثبت صدقنا للدول التي ستساعدنا بإسقاط الطاغية إن فقدنا كل ذلك؟ سأقتل نفسي إن 

 . (2)لم ألقها"

نف السياسي الذي ومن ذلك كله نالحظ أنَّ هذه الرواية عالجت موضوع الع
اية العراقية ة الحديثة المعاصرة، وهو أمر يحسب لكتاب الرو في الم دَّ عراق ضرب ال

 موضوعاا عالماا. يرن يصبجرأة التطرف والعنف السياسي قبل أ   وار المعاصرة الذين تصد

                                                 

 (.107رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
 (.162رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (2)
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وقد سعى الروائي "محمود سعيد" إلى إبراز العنف السياسي عبر مشاهد سردية 
السلطة إلى درجة القتل  تكشف خبايا األزمة السياسية المعاشة آنذاك ويصل عنف

 تمارسها أجهزتها المختلفة.

 العنف االجتماعي في رواية الشاحنة:

التي اطنب الباحثون والدارسون  ظاهرة العنف من الظواهر المعقدة والمركبةإنَّ 
البحث في أسبابها ودوافعها، وغالباا ما تكون هذه الدراسات بعيدة عن ب في الحديث عنها،

العنف ظاهرة حقيقية، تخص األفراد كما تخص الشعوب، وتظل  نَّ ي، ذلك "أ  الحقل األدب
 . (1)أهم الدراسات في هذا الشأن تتصل بمجال علم النفس وعلم اًلجتماع"

دب والواقع، باعتباره الملهم األساسي للكتابة األدبية وهنا يحدث التداخل بين األ
والروائية على وجه الخصوص، التي تعد وسيلة لنقل الواقع في تجربة إبداعية، والمتأمل 

بكل أشكاله الناظر في الروايات العراقية يالحظ أنها تميزت بتناولها لمظاهر العنف 
مظاهر العنف التي سيطرت على تقام الطائفي وغير ذلك من نكالقتل والتهجير واًل

 المجتمع.

في رواية الشاحنة بداية من مشهد الروائي  مظاهر العنف االجتماعيوتتجلى 
الذي رسمه لمشهد الجلوس الي اختاره تحت الشجرة العمالقة أمام األمواج على الشاطئ، 

على حيثث شرع بعد ذلك في نثره لحفنة من الشعير على الرمال، فتنزل العصافير فجأة 
حبَّات الشعير، ثم تهجم بعد ذلك موجة كبيرة من الحمام، والتي تغتصب حبات الشعير، 
فتهرب العصافير وينتشر الحمام في كل مكان وسيطر على قوت العصافير دون حساب 

 . (2)لغيره من الطيور

ة ثنائية العنف واإلرهاب جيكذلك وقد عرف المجتمع العراقي العنف اًلجتماعي نت
 العشرية السوداء الدموية المليئة بالمواجع والمآسي.بع في الواق

                                                 

 (.129ينظر: دراسات في الخطاب، نور الهدى باديس، )ص  (1)
 (.7ينظر: رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (2)
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لقد تحدثت الرواية العراقية عن هذه العشرية، فقد استمدت مادتها الحكائية من 
رتكز ااإلرهاب الظاهرة الرئيسية التي  مجريات الواقع في فترة اًلستعمار، وتعد ظاهرة
دام في المجتمع نتيجة الحصار  عليها غالبية الروائيين العراقيين بعد أن حدث ص 

واًلستعمار السياسي، فدخلت العراق في دوامة العنف، وكان الضحية األول هو الشعب، 
تدهور األمور في خصم تلك الصراعات، مما زاد من تأزم وتدهور األوضاع أكثر مما  إ ذ

اعية إلى أدى إلى تشبت المجتمع العراقي، ألن التيار اإلسالمي دفع بالحركات اًلجتم
القوى اًلجتماعية األخرى،  تلفة ومع الكثير منخجهزتها الممواجهات عنيفة مع الدولة وأ 

قصائية عنيفة، مولداا حالة العنف الذي ساهم بتفريغ إ  ستعادها بخطاب وسلوكيات االتي 
اإلرهاب الذي ضرب بقوة بين أبناء الشعبة التي كانت القاعدة اًلجتماعية والسياسية لهذه 

 . (1)كات اًلجتماعية والشعبيةالحر 

في رواية الشاحنة من خالل تصوير  نشاهد جوانب العنف االجتماعيوهنا 
جتمع، فقد وصف ذلك المشهد بقوله:" مات أبوه بمرض اإلسهال الدموي، مالراوي لحال ال

 هأجبروا مئات األسرى على شرب ميا سمع خاله يقول: لست متأكداا اًلميبا أو الشكال،
المراحيض؟ أكل الديدان، الخراء"، تقزز، امتالا قلبه كراهية، اللعنة، كيف  ه، مياالمراحيض

المراحيض؟ أتعس من ذلك وضع السجين في  هجبرون إنساناا مثلهم على شرب مياي
زنزانات انفرادية، ًل ضوء مطلقاا يدفعون الماء والطعام من خالل فتحة تحت الباب، 

ي صدر الزنزانة، ًل فراش ًل بطانية، السجن في المرافق حفرة، يجب أن تبحث عنها ف
الشمال، درجة الحرارة عشرون تحت الصفر، هناك ينغلق المرء على برده، أمراضه، 

 . (2)همومه، ليس عنده ما يشغل ذهنه سوى اقتراب الموت وذكريات تحيا وتموت؟"

إلى جانب ما يصوره "محمود سعيد" في روايته من جوانب العنف اًلجتماعي، 
وذلك في تصويره لتوقف مصانع البيتروكيماويات، وما تنتجه من حبيبات البالستيك، 

                                                 

م(، دراسة موضوعاتية فنية، مليكة 2005-م1955ينظر: تجليات األزمة في الرواية الجزائرية ) (1)
ة العقيد الحاج لخضر، باتنة، ضاوي، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه العلوم في األدب الجزائري، جامع

 (.12م، )ص 2015
 (.16-15رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (2)
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قاطعتنا دول العالم كلها، وذلك نتجية للحصار القاتل الذي وصفه بهذا الوصف نظراا 
 .(1)للعنف اًلجتماعي الذي يحدثه ذلك الحصار

ا بعد داخل الرواية من خالل ما حدث في تركي صورة العنف االجتماعيويمتد 
سفر حسين إليها بشاحنته، وبعد أن قام أبو مازن وم ن معه بتصليحها لهذه الشاحنة دون 
عطاءه مبلغ من المال، واستضافته في تركيا )إسطنبول( على  إذنه، ودون معرفته، وا 
أحسن حال، كل ذلك جعل حسين يفكَّر في أنَّ هناك أمٌر ما سوف يجبرونه على فعله، 

زاا على أبي مازن إلى العراق، ومن ثمَّ دقَّ قلب حسين بعنف، وهو تهريب ضيفاا عزي
ا له من دون إذنه،  احترقت دماؤه، إذا هذا هو الثمن، هل ينفجر؟ غيَّروا شيئاا خاصا
سيرغمونه على فعل ًل يرضاه، كانوا كمن اغتصب شرفه، هل يثور عليهم؟ هل يعاركهم؟ 

هل يصرخ؟ فرحة انقلبت إلى مصيبة،  أيفيد العراك بعد أن فعلوا ما فعلوا؟، هل يجن؟
 . (2)تمنى لو كان قريباا من البحر لرمى نفسه به وعام حتى تعب......

من مظاهر العنف  محمود سعيد في روايته الشاحنةإضافة إلى ما نظمه 
نالحظ أنَّه برع في  إ ذاًلجتماعي من خالل الظلم الذي وقع على األسرى، وعلى أهلهم، 

 د وهو مشهد الظلم الذي عاشه العديد من األسرى.تصوير هذا المشه

الذي يرويه الكاتب محمود سعيد على لسان الجدة  الظلم االجتماعيفمشهد 
وحفيدها الذي استطاع حسين أن يحملهما معه في شاحنته، بعد أن علم أنهما لم يتمكنا 

الحفيد  علم حسين أنَّ  إ ذمن الحصول على وسيلة مواصالت تنلقهم إلى ما يريدونه، 
طالب في الجامعة، وقالت له جدته "دعنى أرى أباك قبل أن اموت، بعنا دارنا، دفعنا 
الرشوة ًلحد ضباط سجن المّزة، سمحوا لنا برؤية أبي، ذهبنا لزيارته، رأيته ألول مرة منذ 
أخذوه. مليوت ليرة! بعتم البيت مقابل زيارة سجين مرة واحدة. هذا ًل ي صدق، أيوجد ظلم 

 ا؟كهذ

                                                 

 (.43ينظر: رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
 (.71ينظر: رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (2)
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 وًل في أي دولة، مهزلة القرن الواحد والعشرين؟

 لماذا أول مرة؟

 . (1)هم عندما اعتقلوه كنت في بطن أمي"ألنَّ 

ومن ذلك كله يتبين لنا أنَّه وعلى الرغم مما توصلت إليه المجتمعات الحديثة من 
تطور ورقي في جميع مجاًلت الحياة تبقى ظاهرة العنف سمة من سمات البشر يتسم به 

يكف العقل عن قدرة اإلقناع فيلجأ اإلنسان لتأكيد الذات بالعنف  إ ذفرد والجماعة، ويكون ال
من خالل ضغط جسمي أو معنوي ذو طابع فردي أو جماعي فينزله اإلنسان بقصد 

 السيطرة أو التدمير.

 العنف االقتصادي في رواية الشاحنة:

قتصادية تلعب دوراا مهماا في أمَّا جانب العنف اًلقتصادي فنالحظ أنَّ العوامل اًل
توجيه دوافع العنف والعدوان عند المجتمعات والبشر، فالحاجة اًلقتصادية ًل يشبعها أي 
بديل محتمل، وكثرة المشكالت اًلقتصادية تؤدي حتماا إلى تدمير الحضارة وأسس البناء 

سبب نمو اًلجتماعي، وتترك آثارها على عامة أبناء المجتمع، فالبناء اًلقتصادي ي
عالقات اجتماعية معينة، فإن كانت مشبعة اقتصادياا أحدثت التماسك والترابط 

ن كانت عكس ذلك ولدت السلوك العدواني والعنف  . (2)اًلجتماعي، وا 

براعة الكاتب محمود سعيد بحنة قتصادي في رواية الشاونالحظ جانب العنف اًل
اعي في العراق من خالل ما وجده من استعمار األدبية والفنية في تصويرة للمشهد اًلجتم

واحتالل واضطراب سياسي واجتماعي ساد في أرجاء المجتمع كله. نتج عنه الضيق 
 اًلقتصادي في المجتمع.

                                                 

 (.146رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
، سرحان بن دبيل 1998-م1976دراسة تحليلية مقارنة ينظر: ظاهرة العنف السياسي في الجزائر ( (2

(، وأسباب العنف السياسي 13م، )ص 2000( شتاء 28( مج )4العتيبي، مجلة العلوم اًلجتماعية، ع )
 (.8م، )ص 1998(، 93ودوافعه، حسن بكر، مجلة الفكر العربي، ع )
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فقد صوَّر الكاتب هذا المشهد وهو العنف اًلقتصادي فقال:" منذ أن فتح عينيه 
لسجائر ساخناا، ضايقه أول رأى أمه تدخن، عندما يقترب منها يخرج من فيها دخان ا

األمر، ثم اعتاد عليه....... انقطعت أمه عن شراء السجائر اإلنكليزية الم هربة ًلرتفاع 
 . (1) ثمنها، او بسبب الحصار..."

ويتابع الروائي محمود سعيد تصوير مشهد العنف اًلقتصادي في العراق في 
 إ ذلتي تحتاجها المستشفيات، مشهد تأثير الحصار على المجتمع، وقلة وجود األدوية ا

صور ذلك المشهد وهذا العنف ببراعة أدبية فائقة، فقال في حواره:" أرجو أن تأخذ مني 
 كما تأخذ من اآلخرين، استطيع أن أدفع الفقراء أولى مني.

 هز الطبيب رأسه:

ًل أبخل على الفقراء، أساعدهم ما أمكن، لكني سآخذ منك بطريقتي، ليس اآلن، 
 ك تذهب إلى األردن وسوريا وتركيا كثيراا.سمعت أن

 نعم.

 .(2)إذا سنكلفك بجلب أدوية نحتاجها في المستشفى، قتلنا الحصار"

نالحظ الرشوة التي سيطرت على المجتمع في  العنف االقتصاديومن مظاهر 
ن وا من خاللها إلى تقبل الرشوة مم اًلقتصادية المتردية، التي لجأذلك الوقت، نظراا لحالته

الغير، لسد مشكالتهم اًلجتماعية واًلقتصادية، وقد صور الروائي محمود سعيد هذه 
القضية عند موظفين وعمال الطرق والحدود ونقاط التفتتيش بين حدود الدول بعضها 

 البعض خاصة السوريين، معلالا أن رواتب السوريين ًل تسد الرمق.

وم التالي استطاع حسين أن ويصور الروائي هذا المشهد بقوله:" في صبيحة الي
يجد الشخص المناسب، وعده أن ينهيه في الواحدة بعد الظهر، المفتش قصير، كرش 

                                                 

 (.14رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
 (.90د سعيد، )ص رواية الشاحنة، محمو  (2)
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صغير، أبيض، أحرقت مالمحه الشمس، تجاوز الخمسين، لم يتحرك إًل بعد أن وضع 
حسين في جيبه ثالثمائة دوًلر، كان يسير إلى جانبه وحبيبات العرق تتناثر على جبهته، 

غير تقاطيعه المتأثرة بالحرارة، قميصه األبيض بخطوط زرق خفيفة مبلل جميعة أنفه الص
حتى الياقة. ضحك وهو يرى الزنابيل والمراوح والمكانس الخوص، علَّق وهو ينظر إلى 

 عيني حسين ويبتسم:

ا معكم؟"  . (1)صدق بوش، أرجعكم إلى القرن الحجري، فهل رجعت تركيا أيضا

 ي رواية الشاحنة:العنف الجسدي "البدني" ف

والعنف الجسدي أو البدني هو ذلك السلوك العنيف الموجه نحو الذات أو 
اآلخرين إلحداث األلم أو األذى أو المعاناة للشخص اآلخر، ويتجسد العنف الجسدي في 
صور مختلفة منها "الضرب، الدفع، والركل، وشد الشعر، والعض، وهذا النوع من العنف 

 .(2)من الغضب الشديد ويكون موجهاا ضد مصدر العنف والعدوان يرافقه غالباا نوبات

أكثر المواقف الذي يصوَّره  تعمق العنف الجسديومن بين المشاهد التي 
الكاتب، والذي يدور بعد خروج خاله بعد أن أطلق الصليب األحمر سراحه، عاد وحده 

يتجاوز وزنه خمسة  بعد عشر سنين من تاريخ أسره، تسلموه نحيفاا يمشي على عكاز، ًل
وأربعين كيلو جراماا، تصفه أمه :"كالريشة يكاد ينقصف"، كان ذلك قبل بدء حرب الخليج 

 . (3) األولى ببضعه أشهر....."

 مظاهر العنف الجسدي والبدنيكذلك وقد برع الروائي محمود سعيد في تصوير 
حفيد وابن الجدة العجوز بيَّن صورة األسير وهو والد ال إ ذفي صورة األسرى في السجون، 

وصف أباه "كان يسير على عكاز،  إ ذن ينقلهما معه في شاحنته، ين أالتي استطاع حس

                                                 

 (.136رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
م، )ص 1998(، 93ينظر: أسباب العنف السياسي ودوافعه، حسن بكر، مجلة الفكر العربي، ع ) (2)
8.) 

 (.16ينظر: رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (3)
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رجلة اليمنى مشلولة لكثرة الضرب، إحدى عينيه مفقوءة، عمرة واحد وأربعون عاماا، لكن 
 كل شعر رأسه أبيض،  لست أدرى لماذا أصيب بالبهق! كانوا يقولون عنه أنه وسيم، يده

 .  (1)اليمنى ترتجف من التعذيب"

 العنف النفسي في رواية الشاحنة:

في رواية "الشاحنة"، والعنف النفسي هو كل ما  أشكال العنف النفسيتعددت 
يحدث ضرراا على الوظائف السلوكية والوجدانية والذهنية والجسدية للمؤذي مثل رفض 

استعالل، برود عاطفي، صراخ،  وعدم قبو الفرد، تخويف، إهانة، تخويف، تهديد، عزلة،
 .(2)سلوكيات غير واضحة

أشكال العنف النفسي في روايته وقد عبَّر الروائي محمود سعيد في روايته 
الفزع والهلع التي أصابت الجميع جرَّاء التفجيرات، واألحداث  عبَّر عن حال إ ذ "الشاحنة"

ة السياسية في ذلك المجتمع وفي التي صورها الروائي في بداية روايته للتعبير عن الحال
هذا العصر، فيقول الراوي:" تلك اًلنفجارات الجبارة، اًلنفجارات الهائلة المدمرة أسفل 
غرفته مصحوبة بصوت مرعوب، أول انفجار رهيب هز البيت كله، ظنه سيتهاوى ويندك 

 . (3)مع األرض ويندك هو معه فيصبح عجيناا"

التي تسيطر على النفس البشرية نتيجة ما  مظاهر العنف النفسيكذلك ونالحظ 
تالقيه من إيذاء وضرر نفسي، وذلك مثل ما صوره الروائي فيما يحدث مع المسجونين 

ذكر الروائي على لسان حسين قائد الشاحنة أنَّ "أول شيء يغتصبون السجين  إ ذاألسرى، 
شرف، ثم يعذبونه مرات ومرات حتى يذلوه اتعس إذًلل، يفقدونه أي شعور بالرجولة وال

يخصونه،  نه حتى يصاب بالسل، يقطعون ذكره أحتى يفقدونه أحد أعضائه، يجوعون
يضربونه على رأسه حتى يفقد وعيه أو يصاب بخلل في المخ، يشربونه الملح مركزاا حتى 

                                                 

 (.147رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
ابه ومظاهره وآثاره وعالجه، د. خالد بن سعود الحليبي، مدار الوطن ينظر: العنف األسري أسب (2)

 (.54م، )ص 2009للنشر، الرياض، السعودية، 
 (.6رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (3)
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يصاب بغضط الدم، يسقونه الزيت يومياا حتى يصاب بتصلب بالشرايين والسكتة القلبية، 
أنواع التعذيب في كل دولة، أتعس الدول في العالم كله بالتعذيب سوريا عندنا قائمة ب

يران"  .(1)وا 

 الخاتمة.
 وختاًما...

ومن خالل ما تمَّ عرضه وبيانه في دراستنا المعنونة بـ" مظاهر العنف في 
رواية الشاحنة لمحمود سعيد" توصلَّ الباحث إلى العديد من النتائج، لعلَّ من أهمها ما 

 يلي:
شاحنة ــته الــي روايــعيد فــمود ســكاتب محــلروائي والــمها اــتي رســنف الــكال العــإن  أش. 1
عل ــة بفـتحق الدراســا يســا وعاا سياسيــفه موضـــف بوصــروائي للعنــة الـيقة رؤيــن حقـــشف عــتك

ون ـــي سجــير فــجين واألســـه السـعرض لـــا يتـبالد، ومــشه الــذي تعيــراهن الـــع الــالوض
ن ــهر مـفية وقــرب وتصــب وضــن تعذيــوريا، مــي ســعراق وفــي الـــعتقالت فـــرى والمــاألس
ن ـــيره مــعيد" كغــمود ســي "محــن الروائـــستعمرة، لكـــات المــاكمة أو السلطـــسلطات الحــال

تعة ــا مــرواية لهـــعل الـــذي يجــر الــداث، األمــخي لألحــق التاريــتم بالتوثيــيين يهــالروائ
ثــجم ا.ـــراا وامـــاعاا وتأثيــتلقي اقنــارة المــالية، وا   تاعا

مظاهر الشدة والقوة  استعمالعية عالمية يرتبط سلوكها بظاهرة العنف ظاهرة اجتما .4
 والعنف.

ص األدبية التي تتميز بها عن تميزت رواية الشاحنة بالعديد من المميزات والخصائ .5
ها نص سردي قصص نثري يشتمل على العديد من القضايا نَّ ؛ أل  األخرىقي األجناس با

 اًلجتماعية التي نظمها الروائي في روايته.
راق، ت بها العحاول الروائي محمود سعيد في روايته تقديم نموذج عن األزمة التي مرَّ  .6

رصد لمختلف األحداث السياسية واًلجتماعية في هذه الفترة، كما عبَّرت روايته بإذ حاول 

                                                 

 (.199رواية الشاحنة، محمود سعيد، )ص  (1)
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عن راهن العراق، فقد كانت هذه الرواية قريبة من الحدث برصدها لمشاهد العنف والقتل 
 واألسر وغير ذلك من مظاهر العنف.

لقد كان العنف السياسي في هذه الرواية شكل من أشكال التخريب والدمار والقتل  .7
 حقيق أغراض سياسية مختلفة.لهدف ت

أمَّا توصيات الدراسة فنظراا ألهمية هذا الموضوع العلمي واألدبي  توصيات الدراسة،
 دبي في رواية الشاحنة.فيوصي الباحث بدراسة أشكال السرد األ
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Manifestations of Violence in Mahmoud Saeed's Novel The 

Truck 

Beidaa Hazem Saadoun 

  

Abstract 

         This study aims to show the manifestations of violence in 

Mahmoud Saeed's novel "The Truck". The contemplator on the 

manifestations of violence in novels, especially contemporary ones, 

notices that the issue of violence has settled in most contemporary 

Arab societies, for many reasons; including political, social, 

physical, and economic. This phenomenon had negative effects on 

the Arab cities, which witnessed a radical transformation in the 

relations of its members to each other, and their relations with their 

surroundings, which became characterized by a constant feeling of 

insecurity. This affected the psychological levels, and contributed to 

the dismantling of the collective sense of loneliness through the 

spread of individuality, and the constant fear of the future. 

In order to achieve study objectives, the researcher employed an 

analytical approach, which depends on the collection of the 

scientific article by taking into account the different aspects of "The 

Truck" novel, and then the use of analytical approach to indicate 

and clarify the manifestations of violence within the novel, which 

the author is keen to recruit and highlight. Based on this 

consideration, the researcher began by defining the manifestations 

of violence and its effects in literary studies, and then ended by 

examining the manifestations of violence in Mahmoud Saeed's 

novel "The Truck." 

Among the most important findings of the study, the forms of 

violence drawn by novelist and writer Mahmoud Said in his novel 

reveals the reality of the novelist vision of violence as a political 

theme deserved for studying due to the current situation in the 

country, and what the prisoners and captives faced in prisons at Iraq 

and Syria in the forms of torture, beatings, liquidation and 

subjugation by the ruling authorities or the colonial authorities. But 
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the novelist "Mahmoud Saeed", like other novelists, is interested in 

historical documentation of events, which makes the novel an 

aesthetic pleasure, and impresses the recipient with persuasiveness, 

impact, and interest. 

The study recommended studying the literary narrative forms in 

"The Truck" novel. 

        Key words: appearances, violence, novelist. 


