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 ة علیمیّ سات التّ بفضاء المؤسّ  المراهق کتابة في  الغائب

 واصل االجتماعي ومواقع التّ 

 ة میدانیّ  دراسة 

 

 

 

 الملّخص: 

ة ا�حديث ع��ا من طبيعة  ا مشروعيّ كتابة املراهق، مستمّد   جدلية ا�حضور والغياب ��يتناول هذا املقال  

 
ّ

 هنيّ بنياتھ الذ
ّ

�� مواقع  م  ة أعليميّ ستھ التّ ما يحضر �� كتاباتھ سواء �� فضاء مؤّس فة.  لوكيّ ة والّس عور�ّ ة والش

ومن  التّ  ف��ا،  الغائب  حجم  عند  نقف  جعلنا  االجتما��   ثمّ واصل 
ّ
الث العوامل  كشف   قافيّ ة 

ّ
وال� ة  �بو�ّ ة 

سات  راسة، انتقلنا إ�� �عض املؤّس ة �� هذه الّد ولتحقيق قدر من العلميّ   ا.لههة  ة املوّجِ ياسيّ ة والّس ينيّ والّد 

   منا استمارةواصل االجتما��، وقّد ة، وزرنا �عض مواقع التّ عليميّ التّ 
ّ
ة من مراهقينا من شأ��ا مساعدتنا  لثل

 تاالخ  ا، والوقوف ع�� حجمكتابا��م ميدانيّ   ع�� معاينة
ّ
ال� �� منظومتنا  ة  ة، وثقافتنا االجتماعيّ �بو�ّ الالت 

 
ّ

 يت�ْ املغذ
ّ
ة، وسلو�ات االنزواء،  جاهات الكتابة لد��م، بما �سمح لنا بتفس�� خطاب العنف ا�حاضر بقوّ ن الت

والّد  ا�جنس  التّ وثقل  املرأة، وسلطة   استقالليّ قليد، وغياب  ين، وازدراء 
ّ

الذ البعد ة  ات، فضال عن ضمور 

والّس والفكرّي   املعر��ّ  والعل�يّ يا��يّ ،  سطحيّ ،  قضايا   �� كب��  ا�غماس  مقابل  اإلبداع،  ملسات  وغياب  ة،  ، 

   واصل االجتما��ّ ة ع�� مواقع التّ خاصّ 
ّ
غة، ال�ي أنتجت ا��يارا م�حوظا لسياقات الكالم، وت�جينا لصفاء الل

ة تدعم نزوع الكتابة لدى املراهق، منا مق��حات تر�و�ّ ا قّد راسة طا�عا شموليّ ملنح هذه الّد و  ة ف��ا.ولرمز الهو�ّ 

 �ة، وعمودها خصائص املراهق.  ة أساسها ا�حرّ �ا تدعو إ�� بناء منظومة تر�و�ّ غ�� أ�ّ 

املفاتيح  املراهق:  ال�لمات  كتابة   �� املراهق-الغائب   -خصائص 
ّ
املوّج الث الّس -هةقافة  سلطة  -ياقا��يار 

 -قليدالتّ 
ّ
 .ة�بو�ّ اختالل املنظومة ال�
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Abstract: 

This article deals with the controversy of presence and absence in the writing of the 

teenager, deriving the legitimacy of talking about it from the nature of his mental, emotional 

and behavioral structures. what is present in his writings, whether in the space of his 

educational institution or on social media sites, made us stop at the size of the absent in them, 

and then reveal the cultural, educational, religious and political factors directed to them. To 

achieve a degree of scientificity in this study, we moved to some educational institutions, visited 

some social media sites, and submitted a form to a group of our teenagers, which would help 

us examine their writings on the ground, and identify the size of the imbalances in our 

educational system, and our social culture that feeds their writing trends, This allows us to 

explain the discourse of violence contained therein, reclusive behaviors, the weight of gender 

and religion, contempt for women, the authority of tradition, and the absence of self-

independence, as well as the atrophy of the cognitive, intellectual, political, and scientific 

dimension, and the absence of touches of creativity, in exchange for a great immersion in 

superficial issues, especially on the Social media sites that produced a noticeable breakdown 

of speech contexts, and our hybridization of the purity of language, and the symbol of identity 

in it. To give this study a comprehensive character, we have presented educational proposals 

that support the tendency to write among the adolescent, but it calls for building an educational 

system based on freedom, and its pillar is the characteristics of the adolescent. 

Key word: The absent in the teenage writing- Adolescent Characteristics-Oriented culture- 

Context breakdown - The power of tradition - Disruption of the educational system. 
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 : الکتابة لدى المراهق   واقع  -1

  املراهق  كتابة �� الغائب عن ا�حديث ةمشروعيّ   �ستمّد 
ّ

 هنيّ من طبيعة ت�و�ن بنياتھ الذ
ّ

 ة،عور�ّ ة والش

 منظور  من فاملراهقة،.اإل�سان عمر من ةالهاّم  املرحلة  هذه �� تھ�خصيّ  �تم�ّ  ال�ي ا�خصائص ومجمل

  ب�ن وسطى �� «مرحلة  أوزي أحمد
ّ
 نمّو  تحديد ��  كب�� تأث�� ذات  العمر  من  ف��ة و�� شد،والرّ  فولةالط

 
ّ

  واالستقالل االنفتاح يطبعها  1ون�جها» خصيةال�
ّ

  واالندفاع ا�ي،الذ
ّ

 �� ا�جامحة غبةوالرّ  عوري،الش

  عب��،التّ 
ّ
  علوم �� الباحث�ن معظم بذلك أقّر  كما  املستمّر  ساؤل والت

ّ
 ي�ولوجيا،والّس  �بية،ال�

 إّن  أوزي. وأحمد  ميد، ومارغر�ت ،إر�كسون  و�ر�ك ،بيا�� وجان  ،هول  ستان�� مثل وسيولوجيا،والّس 

 و�ما ة.ونفسيّ  ةوذهنيّ  ةشعور�ّ  بنية عن سلو�اتھ تصدر ة،وثقافيّ  ةاجتماعيّ  بيئة وسط ينشأ �خص املراهق

 
ّ
  ،2ا�خار�� العالم ع�� اتدر�جيّ  ينفتح ھأن

ّ
  ما وهو ومتباينة، جديدة رسائل استقبال �� �شرع ھفإن

ّ
 لديھ ديول

 
ّ
  هذا . و�أ�ي3ةا�خاصّ  منظومتھ �� موز والرّ  اإلشارات مختلف إدماج عندما يحاول  شديدا راتوت

ّ
 من �وعالن

  ما ة مصداقيّ  اختبار أجل
ّ
 ما لفرض أو  وأحاسيس، ،ٍم يَ قِ وَ  رات،وتصوّ  وعقائد، أف�ار، من  ذهنھ  �� ل�ش�

  اهتلّق 
ّ
 بدافع أو  ا�جديد، الواقع مع ف كيّ التّ  إعادة  مطلب لتحقيق  أو سابقة،  مراحل �� بھ  وآمن  مھو�عل

  عن البحث �غرض أو د،مرّ والتّ  فضالرّ 
ّ

 بطبيعة املرتبطة  ةاال�ستيمولوجيّ  العناصر هذه من  انطالقا   .اتالذ

  أو انحرافا أو غيابا �عت�� وما لها، اطبيعيّ  انبثاقا َعدُّ �ُ  ما  املراهق كتابة �� لنا �حسيتّ  املراهقة،
ّ
 غ�� ياتجل

  املراهق  ة�خصيّ  عن ��ع�ّ  ال أش�الها، ب�ّل  فالكتابة،  .لديھ البداهة �خصائص سليم
ّ
 ومعتقداتھ عاتھوتطل

  فحسب،
ّ
  و�ثبات  لوك،والّس  الفكر �� االستقالل تحقيق نحو نزعتھ عن ماو�ن

ّ
  أي  ،4ات أيضاالذ

ّ
 �شرع ھأن

  تھهو�ّ  عن حثيثا البحث ��
ّ

  اتيةالذ
ّ
 �ّل  تفج�� �� دي��دّ  ال فهو  لذلك  الكتابة. طر�ق عن ةوالوجوديّ  ةقافيّ والث

 �� �ان سواء اتھوضعيّ  مختلف �� ،تلقائّي  �ش�ل رات،وتصوّ  وهواجس خواطر من نفسھ �� �عتمل ما

 نتھمدوّ  أو جسد، أو رمال  أو أ�جار ع�� ىح�ّ و  أ وكهوف، جدران ع��و  أ بيتھ، ��و  أ ة،عليميّ التّ  ستھمؤّس 

 . االجتما�� واصلالتّ  صفحات  ع�� مشاركتھ، و�عليقاتھ أو�� ة،ا�خاصّ 

  : اإلبداع  وندرة  قلید الّت هیمنة  -2

 حقيقتھ عن دائما ��ع�ّ  ال يكتبھ فما املراهق، خر�شات �� والغياب ا�حضور  �يْ ثنائيّ  ع�� مقالنا سيتأّس 

 
ّ
  ة،بيعيّ الط

ّ
  ف��ا تلعب غائبة حقيقة عن منھ ا�حاضر ��ع�ّ  قد ماإن

ّ
  قافةالث

ّ
 ا. انطالقا منمركز�ّ  دورا �بيةوال�

  عالقة
ّ
  �امل شبھ غيابا املراهق لكتابة عاملتتبّ  سيالحظ والغائب، ا�حاضر ب�ن هذه الةالّد  �ابطال�

ّ
 �عةللن

  ملرحل�ي الزمة  ية خاصّ  قليدالتّ  أّن  �حيح  و�شكيلھ.  ونقده، ووصفھ،  �عب��ه، �� ةاإلبداعيّ 
ّ
 واملراهقة، فولة الط

 
حمد، المراهق والعالقات المدرسية، ط -1

ٔ
وزي ا

ٔ
 . 3، ص2000، 1ا

 . 12المرجع نفسه، ص -2
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ٔ
وزي ا

ٔ
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  خاللهما �س�� إذ
ّ
  ف��ما باملثل، واالقتداء موذجالنّ  تقليد إ�� فلالط

ّ
  �س��، ن�جهما وع�� م،يتعل

ّ
 أّن  إال

دون  الباحث�ن
ّ

  هذا أّن ع��   يؤك
ّ
  م��ا عديدة العتبارات املراهقة؛  من األو�� باملرحلة مرتبط �وعالن

ّ
 ا�خ��ة ة قل

  �جالنّ  ومستوى  جر�ةوالتّ 
ّ

  املرحلة اأمّ   ه�ي.الذ
ّ
 ينتقل أن يف��ض فف��ا سنة؛ عشرة أر�ع من تبدأ ال�ي انيةالث

 مّو النّ  هذا �سمح  .1دا�جرّ  واملنطقي الفلسفي فك��والتّ  االستدالل، اتآليّ  واكتساب ل،أمّ التّ  إ�� املراهق

 
ّ

 عن عب��والتّ  واالكتشاف، اإلبداع أمام واسعا الباب فتح ثّم  ومن عليھ، دمرّ والتّ  موذجالنّ  برفض ه�يالذ

 مثال ذلك من  ا�خصب. خيالھ نبع من ةمستمّد  ة�عب��يّ  وأش�ال ة،يّ فنّ  صور  �� قھتؤرّ  ال�ي واألسئلة األف�ار

 من  نة م�وّ  القدم  لكرة �شكيلة  انتخاب  تّم  حيث ة؛عليميّ التّ  ساتاملؤّس  إحدى  طاولة ع��  استثناء، ورد، ما 

 املرمى، حراسة �� فالنا أدرج فقد املراهق، اخبالنّ  هذا ر تصوّ  وحسب  ��ا. العامل�ن األساتذة �عض أسماء 

بينما وجسديّ  ة ونفسيّ  ةذهنيّ  مواصفات ذوي  أساتذة  عة بأر� فاع الّد  �� مسنودا   امليدان وسط �� وضع ة. 

  ةبا�خّف روف  مع واحد ألستاذ ال�جوم تار�ا أخرى، أسماء ثالثة
ّ
 األيمن جناحھ �� جعل وقد  رعة.والّس  ول والط

  اخب للنّ  أّن  إذن يبدو   .لھ نظ��ا  األ�سر جناحھ  و�� أستاذا، 
ّ

 ا�ح�
ً
رؤ�ة  األساتذة، طبائع  حول  ما  � 

 عن اإلفصاح لفضّ  ئة،سيّ  أو حسنة مباشرة ةتقر�ر�ّ  بلغة ع��ا  عب��التّ  من و�دال وسلو�ا��م. ومواصفا��م،

 خصائص حول  ياملتلّق  إ�� مفتوحة رسالة وتحمل املراهق، اهتمامات مع تن�جم ةكرو�ّ  �شكيلة بانتقاء ذلك

 األساليب استعمال  �شأ  لم  مراهق، �اتب و��  ارتقاء  عن   ينّم  ومطلوب الئق يّ ف�ّ  �عب�� وهذا   األساتذة.

  جميعا، ادهاروّ  إ�� و���يء سات،املؤّس  فضاء �غمر ال�ي ةقريعيّ والتّ  ةالتقر�ر�ّ  املتداولة
ّ
 تقديم �� رغب ماو�ن

 �� �س�� عب��،التّ  سياق عن مختلفة ة ر�اضيّ  ةوضعيّ  بخلق سة،باملؤّس  العامل�ن عليمالتّ  رجال عن صورة

 ع�� اخب النّ  قدرة إ�� انتباهھ وتلفت  املشاهد، لدى  أحيانا، ة،خر�ّ والّ�  والف�اهة  املرح  إثارة  إ�� دالال��ا 

  ماتالّس  وترجمة معرفة
ّ

  ة،خصيّ ال�
ّ
 م��ا الواعية سواء األساتذة، �عض ين�جها ال�ي ةلوكيّ والّس  ة،�بو�ّ وال�

 .الواعية غ�� أو

  ساتاملؤّس  فضاء �� هتتوّج  أينما تطالعك ذلك، دون 
ّ
 �� �،�ع�ّ  منسوخة وأش�ال  ورموز  كتابات ة�بو�ّ ال�

 ثيم حول  تتمحور  داتردّ  األك�� فالكتابات  وأفقھ. فك��التّ  و�ساطة وثقلھ، املكبوت حجم عن مجملها،

 والفتوحات  الفحولة، بتعاب�� م�حو�ة ة،تناسليّ  ألعضاء رسومات قبيل من واألستاذ،  والبذاءة، ا�جنس،

  حاق،بالّ�  �اماتا�ّ  توجيھ ف��ا يتّم  الف�ح ا�جن��ي، أساليب عن  فضال ة،ا�جنسيّ 
ّ
 ممارسة  أو واط،والل

 لآلخر، مسيئة كث��ة جمل تتوارد كما أحيانا. وأساتذة لتالميذ، نةمعيّ  أسماء بذكر وع�نالنّ  ب�ن ا�جنس

  غاي��ا 
ّ
 �� تنشط ذلك من العكس ع�� ف�ي القسم، فضاء  داخل تقّل  عاب�� التّ  هذه �انت إن ��...  شهالت

 ةالقانونيّ  املراقبة عن �عيدا ا�حّر  عب��بالتّ  ادهالروّ  �سمح مغلقة فضاءات �األ�ّ  املراحيض؛ فضاءات

  ة،جر�ّ الزّ 
ّ
 .ة األخالقيّ  ة �بو�ّ وال�

 
 . 47جان بياجي، عن جميل حمداوي، مرجع سابق، ص -1
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 اإلبداع ملسات  ف��ا �غيب  وساذجة، مباشرة، مس��لكة،  وكتابات رسومات  املعاين أنظار  أمام  تبدو كما

  ا�خيال مع ا��جاما املراهق، ة �خصيّ  �� املف��ضة
ّ

قبيل.1املرحلة هذه �� لديھ ينشأ الذي  قا�خال  :من 

  ناس��التّ  العضو  رسومات أو ، "األستاذ يختفي  هنا اضغط"
ّ

أسماء   ذكر أو الكرا��ي، ع�� املنتشرة �وري الذ

 مسيئة ورسومات �لمات �خر�شة االنزواء أسلوب أ�حا��ا ينت�ج حيث العتمة؛  كتابة أو صديقة،

«تمارسجنسيّ  مكبوتات لتفج�� أو أل�خاص، املثليّ للّد  أو ،»إبليس مع ا�جنس ة  عن  املث��ّ فاع  «دع    ة 

  وا�جد «العّز  ةوالعرقيّ  ةالعنصر�ّ  خطابات  لتمر�ر أو وشأنھ»،
ّ

 ملدح أو ،»شةاملهّم  تازة «،»�فيالرّ  عبللش

م ھذمّ  أو  أستاذ 
ّْ
   ،»«ْمَعل

ْ
وف  جماعة أو  �خص سّب  أو ،»جاالرّ  لفر�ق «ديما مناصرتھ عن  اإلعالن  أو  ،»«ُبوَعرُّ

«Fuck prof»،«Fuck BTS»  األنا طرف من عادة ا�حظورة  املراهق�ن بكتابات مليئة  املواقع هذه �انت  . و�ذا 

نت االستمارة  نتائج فإّن  للمجتمع، األع��  ويع�ي %،50 تتجاوز  ال املراحيض فضاء ��  كتبوا الذين �سبة  أّن  َبيَّ

  زالت ما املغلقة الفضاءات هذه أّن  هذا
ّ
  مات ا�حرّ  لقول  مالذا فعال ل�ش�

ّ
 ةوا�جنسيّ  ةواألخالقيّ  ةقافيّ الث

 من مطالنّ  هذا وراء تقف ال�ي العوامل أهّم  ولعّل   علنا. ذلك عن اإلفصاح ع��  القدرة دون  ةياسيّ والّس 

ال�يا�خلفيّ  الكتابة  ة،سي�ولوجيّ  ةتر�و�ّ  عوامل  �� قليدوالتّ  واالج��ار، �اكة،والرّ  ة،طحيّ بالّس  � تتم�ّ  ة 

 لة مخيّ  ع�� واألستاذ والبذاءة، ا�جنس، مواضيع تطفو أن يمكن ال  أحيانا. ةوقانونيّ  ة،وسوسيولوجيّ 

  وا�شغاالتھ املراهق،
ّ

ها ارتبطت إذا إال
ُّ
 املراهق، لدى  اخنة الّس  املواضيع هذه  مثل �� املنت�ج حر�مبالتّ  جل

 من أو ة،عليميّ التّ  الفضاءات داخل وتر�ية ومعرفة سلو�ا  املمارس و�القمع  الكبار،  عند ع��ا واملس�وت

  البيوت �� مسموعة خطابات خالل
ّ

 واإلجبار، لق�نالتّ  حول  ممركز تقليدّي  تر�وّي  نمط لسيادة أو وارع،والش

  أّن  وا�حال   .ولإلنصاف اإل�سا�ّي  فاعلللتّ  ومفتِقد
ّ
 خالل من  املنشود، غي��التّ  ��ذا منوطة  املعاصرة �بية ال�

 الفرديّ  �ات وا�حرّ  املواطنة، قيم ع�� قائمت�ن عة متنوّ  وثقافة منفتحة، عقول  بناء 
ّ

 وا�حقوق، ة،فافيّ ة، والش

  تفك�� أفق وتوسيع ا�جتمع، �� ال�امل  واالندماج عا�ش،والتّ 
ّ
 و�ظهار خيارات عب��،للتّ  بدائل وتوف�� م،املتعل

 .ا�حياة �� أخرى ممكنة

باعتباره فضاء ا�جسد يندرج ،ددالصّ  هذا �� املراهق  اهتمامات   ناجعة ووسيلة للكتابة، اهاّم  ضمن 

�ا باعتباره  استثماره يحاول  فهو لذا عب��،للتّ 
ْ
   واإلشهار. عب��للتّ  ولوحة ا خاصّ  ِمل

ّ
 طغيان هو املالحظ أّن  إال

  وخر�شات صور  فيھ تتنا�خ حيث ومضمونا شكال قليدالتّ 
ّ
  واإلبداع. الفّن  ملسات ف��ا تتوارى  ة،وعامليّ  ةيّ محل

 ل أوّ  شعره حلق  من وليس ثانية مختلفة، بطر�قة قص الرّ  حاول  كمن  املالعب �� ةمرّ  ل أوّ  رقص من  فليس

َمْن  امَّ  ��ندسة ةمرّ 
َ

ِقھ إ�� س�� ك
ْ
  َحل

ّ
 قص��ة رسائل عضالتھ ع�� وشم من وليس بخالفها، أو  نفسها ر�قةبالط

  كمن وكتابات ورموزا
ّ
  وال قليدللتّ  قابل غ�� خاّص  فعل فاإلبداع نفسها. ا�خطى بعات

ّ
 إذن العيب إّن  شو�ھ.للت

  عليھ،  أو  با�جسد  الكتابة �� ليس
ّ
ْهِوِهم، اآلخر�ن، وفضاء  لقول  دف��ا جسدك تجعل أن هو  العيب  ماو�ن

َ
 ِلل

 
ً
  هذا ة�ّح  عدم أدركنا لھ، حياة ال قليدالتّ  أّن  علمنا و�ذا  إلبداعا��م. ةمجانيّ  ةإشهار�ّ  ولوحة

ّ
 لدى  �وعالن

  ةوثقافيّ  ة سوسيوتر�و�ّ  عوامل تنامي عن اتجالنّ  مراهقينا 
ّ

   لھ. يةمغذ
ّ
 خالل إذن، املراهق، عقل  لفتش�
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 مهيمنة ةثقافيّ  وقائع  تفرضها  ونزوعات ومعتقدات، وقناعات، رات،تصوّ  وفق يتّم  ابقة،الّس  مّو النّ  مراحل

 دون  يحول  ما غالبا الوضع هذا أّن  وا�حال  .ةوال��بو�ّ  ةواالجتماعيّ  ةفسيّ النّ  املراهق طبيعة ع�� اضّد 

 اإل�سان إ�� ظرالنّ  إّن  .ةوا�خاصّ  ةالعامّ  الفضاءات �� ذلك عن عب��التّ  ير�د حاملا �حيح �ش�ل استثمارها

  لھ، ا�حامل ا�جسد حول  ثقافتنا  زاو�ة  من
ّ
 معرفة تار�خ �� ةحقيقيّ  أزمة  لو�رتون  دافيد  نظر �� ل �ش�

  يوجد ال بذاتھ «فا�جسد اإل�سان
ّ

   اإل�سان. قبل من اثقافيّ  مب�يّ  وهو إال
ّ
  هةموّج  نظرة ھإن

ّ
 طرف من خصلل�

 ده.يجّس  الذي  اإل�سان عن األحيان أغلب �� �هتم�ّ  أن  دون  من تخومھ معالم دتحّد  ال�ي ةالبشر�ّ  ا�جتمعات

 و�ما   حياتھ. مراحل مختلف �� اإل�سان بھ  �شعر اعّم  عب�� للتّ  ة��ائيّ  ال اتإم�انيّ  يتيح  هائلة طاقة  . ا�جسد1»

 
ّ
  ثقافتنا �� مأسورا مازال  ھأن

ّ
 بما جسده،  استقالل  تحقيق  �� صعو�ة بدوره، يجد، املراهق فٳّن  ة،هوانيّ الش

 .ا�جسد و�بداع اإلبداع، جسد ب�ن الفوارق  إحداث ا��و�التّ  جاوز،والتّ  �م�ّ التّ  قيم�يْ  امتالك من يمكنھ

 كذلك يرغبان �مافإ�ّ  ة،ا�خاصّ  بمق��حا��ما  جسد��ما ع�� الكتابة  نحو  ين�عان واملراهقة املراهق  أّن  وكما

  .الظهر ع��  أم در الصّ  ع�� سواء و�لمات بجمل، ألبسة ارتداء ��
ّ
  ا�خطوطات هذه أّن  اهروالظ

ّ
 ف��ا متتحك

  لنوع تبعا ةجار�ّ التّ  وق الّس 
ّ

 �علمها قد ةر�اضيّ  أو ةعسكر�ّ  ساتبمؤّس  أو باملشاه��، عالق��ا �� ر�اتالش

 من  نتب�ّ  كما  بطبيع��ا علم لھ ي�ون  أن دون  ارتداءها  ُيقبل ع�� وقد  وارتدا��ا، اقتنا��ا ع�� فيحرص  املراهق

  مساءلتنا
ّ
 POOVERACING, SPEED ̵ U.S. ARMT ,األلبسة: �عض ع�� ورد ما ذلك  أمثلة من   م��م. ةلثل

Calvin Klein In Air, ARMANI  .والعزوف اإلقبال  من بموجات  املراهق�ن عند ا�خطوطة األلبسة  هذه  وتمر 

  جاح والنّ  أث��التّ  درجة حسب
ّ
 �ات متغ�ّ  من  حولھ يجري  ما ب�ّل  ةا�حساسيّ  شديد فاملراهق ة،والعامليّ  يةا�حل

 . ةوظاهراتيّ  ةسلوكيّ 

 ال ةعليميّ التّ  ساتاملؤّس  فضاء  داخل واسع نطاق ع�� املنتشرة  عاب�� التّ  هذه  مثل أّن  ��  إذن شّك  ال

 فائقة قدرة لكتيم األخ�� هذا أّن  وا�حال املرحلة. هذه �� املراهق لدى  جاوز والتّ  اإلبداع يةخاصّ  مع تن�جم

 اخرة،الّس  والكتابات موز والرّ  وال�ار��اتور  سوماتالرّ  عن اتجةالنّ  اإليحاءات هذه فبمثل ذلك، تحقيق ع��

 بديال و�طرح بل ،ا�خاّص  عاملھ  عن �عب�� أحسن ��ع�ّ  أن  �ستطيع املتاحة، ة اإلبداعيّ  األش�ال ومختلف

 ال الكبار أيضا، عن يصدر  ما غالبا والذي  لديھ، قليدالتّ  بؤس ع��  لميذالتّ  محاكمة أّن  والواقع   لھ. ممكنا

  قليدالتّ  أّن  �علم عندماف ياق.الّس  هذا �� �ستقيم
ّ
 اتنا،ومن�جيّ  حياتنا، ونمط تفك��نا، من كب��ا هامشا ل�ش�

  خطابنا  �� سواء  ومعارفنا 
ّ
  أو ي�يالّد  أو يا��يّ الّس  أو  �بوّي ال�

ّ
 �� بنا املنوطة ةاملسؤوليّ  حجم قا��، ندركالث

  مشاريع فشل عوامل و�عرف دد،الصّ  هذا
ّ
 لغياب مباشرة كنتيجة ةالعقالنيّ  وجمود طو�ل، زمن منذ �بيةال�

  األوطان. هذه �� ةيمقراطيّ والّد  �ةا�حرّ 
ّ
  قافةفالث

ّ
 ناتھم�وّ  ع�� اضّد  ادرةوالصّ  املراهق كتابة �� مةاملتحك

 
ّ

  ةهنيّ الذ
ّ

  ةعور�ّ والش
ّ
  نفسها �� ة،قافيّ والث

ّ
س تقليد �ّل  إّن  للوجود. ورؤ�تنا حياتنا، طرائق �� شةاملعش ّدِ

َ
 ُمق

�� استنبات  و�ّل  للما��ي، ��يناميّ والّد  نازع،التّ  فشل   األصعدة، مختلف وع�� القوى، �ّل  مع ا�حاضر ة 
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  قاليد،والتّ  والعادات األصول، بمقوالت االحتماء إ�� حتما يانيؤدّ 
ّ
  أحضا��ا �� واالرتماء �اث،وال�

ّ
 ومن  ا،يّ �ل

 ا��و�التّ  قليد،التّ  منظومة ع�� لإلجهاز الوحيدة الوسيلة باعتبارهما واالبت�ار اإلبداع عن  �امل �جز إ�� ةثمّ 

  �� و�دمجو��ا مراهقونا، ��اسيتشرّ  ال�ي جديدوالتّ  غي��التّ  ةعقليّ  بناء ةإم�انيّ 
ّ

  ��م�جال
ّ
 .ةة واإلبداعيّ قافيّ الث

 : هجات ّلوبروز ال  الفصحی  غة الّل تواري   -3

  عب��التّ  املراهق كتابة �� كذلك الغائبة شبھ العناصر من
ّ
 األو�� املراحل أّن  علما  الفص��، غةبالل

  بن�وع �تتم�ّ  قبلها، ما ىوح�ّ  للمراهقة
ّ
  إذن �� فما  ة.األصليّ  بلغتھ عب��التّ  نحو فلالط

ّ
  هذه اتيّ تجل

ّ
 اهرةالظ

 
ّ
  وتواري  ة،يّ العامّ  بروز وراء تقف ال�ي العوامل �� وما املراهق؟ خطاب �� غو�ةالل

ّ
 ؟األمّ  غةالل

 ا�جناس توظيف غرار ع�� اجّد  نادرا يبقى ةسميّ الرّ  بلغتھ املراهق ارتباط عن �ةمع�ّ  جمل من اهينّ اع  ما

 وا�جما��ّ  ال��ّ الّد  أثره لھ موسيقي �غم و�حداث ا�حروف، بمواقع العبالتّ  خالل من أحيانا، اموالتّ  ا�جزئي

«�جر»ا�خن� «ا�حزن   :اليت�نالتّ  العبارت�ن مثل القارئ، ةونفسيّ  ذهن ��   أخرى  جانب إ��  ،»هرج ، 
ّ
 غةبالل

 
ّ

  عن صادرة الكتابات هذه هل ندري  . ولسنا «wac caw»ةتينيّ الال
ّ

 دينمتعّد  أ�خاص عن أم ذاتھ خصال�

 أسماء قسم، جدار ع�� مثبتا وجدناه ما غرار ع�� ةخر�ّ نابز والّ� بالتّ  موحيا تنافرا أحيانا نتتضمّ  ل�و��ا

  مخطوطة ةأنثو�ّ  ةستّ 
ّ
تب فيما األحمر، ون بالل

ُ
ا��:  التّ  القول  مختلف و�خط أسود، بلون  يمي��ا ع�� ك

 أنواع من كنوع الَبْعِدي  جالبالّ�  املليئة املراهق كتابة  طبيعة بامللموس تكشف عبارة هللا». و�� «رحمكم

 القر�بة ارجةالّد  بلغتھ مكتوب هو ما ع�� دّ للرّ  حاجة نفسھ �� يجد إذ املراهق�ن، با�� مع واصلوالتّ  ا�حوار

لإلناث   �ةاملم�ّ  مائرالضّ  ب�ن تركي��ا �� �يم�ّ  ال بحيث ة،عب��يّ التّ  اتھإم�انيّ  ومن واقعھ،  ومن أحاسيسھ، من

  ةا�خاصّ  مائروالضّ  )،(رحمكّن 
ّ

 كتابة نمع�ّ  لفظ كتابة �� املطلو�ة ا�حروف ب�ن أو (رحمكم)،�ور  بالذ

  �ايةال�ّ  أو  القاضية ر�ةالضّ  �ع�ي الذي   koهو املقصود إذ  ،Caw  �لمة غرار ع�� �حيحة،
ّ
  للفر�ق.  ةاملذل

 إ�شائي بخطاب  مثبتة املعاينة، ساتاملؤّس  من  مختلف�ن موقع�ن �� دةم��دّ  فصيحة  جملة حظنا  ال  كما

  إ�� الةامليّ  املراهق طبيعة  مع اعمليّ  ين�جم
ّ
 �انت و�ذا  وعناق».  نظرة املشتاق  حّق  من و�� «أليس ساؤل،الت

 املرحلة هذه �� يو��، ال  فاملراهق  االستفهام، عالمة  إ�� تفتقد  �ا فإ�ّ  ودالل��ا، بني��ا �� �حيحة  العبارة  هذه

  ل��كيبھ  ةيّ أهمّ  ة،العمر�ّ 
ّ
  غوي،الل

ّ
  ن.مع�ّ  طارئ  سياق �� مشاعر من يخا�جھ اعمّ  عب��التّ  إ�� فقط �س�� ماإن

  إّن 
ّ
  ة،معيار�ّ  بنية ليست املراهق  منظور  من غةالل

ّ
 �ستوي  لذلك فحسب، سائلالرّ  إلبالغ وسيلة �� ماإن

  بالفصيح، العامّي  عنده
ّ
  ضم�� باأليقونة، ا�جملة مز،بالرّ  فظالل

ّ
  بضم�� ثاملؤن

ّ
 املق��ضة  األلفاظ  ر،املذك

  واملنحوتة، كما �ستوي النكرة باملعرفة أيضا. واملعر�ة، خيلةبالّد 

  دوا�� أهّم  أّن  أعتقد
ّ

  عب��التّ  عن املراهق �تخ�
ّ
  أساسا، ةثقافيّ -سوسيو دواع �� الفص�� غةبالل

ّ
 ماف�ل

  وشرائحھ ساتھ،مؤّس  بدواليب واحتّك  ا�جتمع،  مطاحن �� انخرط
ّ

  إال
ّ
  روتأث

ّ
 تداوال أك�� �األ�ّ  �جات،بالل

  وأّن  ةخاصّ  عنھ، عب��التّ  ير�د ملا واستجابة
ّ
 واالنفعال، ة،وا�حيو�ّ  رعة،الّس  رحم من نا�عة �جةالل

  الكتابات تتوارى  ذلك ل�ّل  للمراهق. املالزمة ة وا�حساسيّ 
ّ
 بينما ده،وتقيّ  املراهق  لتكبّ  �ا أل�ّ  الفص��؛ غة بالل

 أو أخرى، اق��اض  أو �لمة، ت�حيف أو  خطإ، ارت�اب من  حرج  دون  حليق والتّ  باالنطالق  ةيّ العامّ  لھ �سمح
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هو   كما طقالنّ  ةعمليّ  تبطئ ما عادة ال�ي ا�حركة ف��ا و�غيب ة،بقوّ  �ون الّس  ف��ا يحضر ةلغو�ّ  خلطة تركيب

  .ةالعر�يّ  لغتنا مألوف ��

 تقّل  ، بينما %40وصل مائة وعددهم الفص��، بلغتنا كتبوا الذين �سبة أّن  االستمارة نتائج أظهرت 

 
ّ
  ا�جدران ع�� املثبتة الكتابات �� بكث�� سبةالن

ّ
 ا�جال �سمح ال حيث واختصارها لسرع��ا مار�ّ  اوالت،والط

  أو ة،املغر�يّ  ارجةبالّد  الكتابة �سبة بلغت ذلك عكس ع�� وسليمة. وا�حة جمل ل��كيب
ّ
 ةاألجنبيّ  غةبالل

  الكتابات. مجموع من 60%
ّ

 الكتابة، �� رعةالّس  نحو املراهق�ن نزوع درجة ع�� اتاإلحصائيّ  هذه روتؤش

  كما ممكنة. حروف بأقّل  سائلالرّ  و�بالغ
ّ

 التّ  نحو ملموس َمْيٍل  ع�� رتؤش
ّ
  قعل

ّ
 ظاهروالتّ  ة،األجنبيّ  غاتبالل

 
ّ
 الميذالتّ  عدد  مع تماما  ين�جم وهذا والعصرنة. رحضّ التّ  ع��  داللة  �ا و�أ�ّ  ��ا  طق النّ  وحسن  لها،بتمث

 املشارك�ن عدد يرتفع حيث ا�خطابات، مجال �� اسنو�ّ  سةاملؤّس  تجر��ا ال�ي املواز�ة األ�شطة �� املشارك�ن

 
ّ
سنو�ّ اإلنجل��يّ  غةبالل   املشارك�ن عدد �� وا�ح انخفاض مقابل ا،ة 

ّ
 عدد تراجع فيما ة،الفر�سيّ  غةبالل

  ا�خاِطب�ن
ّ
  .ةعّد  سنوات  �� فرالصّ  مستوى  إ�� ةالعر�يّ  غةبالل

  وسائل انتشار ومع
ّ
  عن �عدا املراهق كتابات ازدادت ا�حديثة صالاالت

ّ
  ة،القاعديّ  غة الل

ّ
 ال رف فالظ

ا املصط�حات ة�ّح  من  تثبّ للتّ  امل�جم إ�� بالعودة لھ �سمح
�
 القص��ة، سائلالرّ  طبيعة أّن  كما ومعً�ى. خط

  وابطالرّ  معظم إسقاط املراهق ع�� فرض منالزّ  وسرعة اال�شغاالت، دو�عّد 
ّ
 من ةهامّ  وأجزاء بل ة،غو�ّ الل

  باتت لقد  .ال�لمات
ّ
 ةواصليّ التّ  املوجات هذه مع قوط الّس  مشارف ع�� م��ى وقت أّي  من أك�� الفص�� غةالل

 رةمصوّ  ةلغو�ّ  وتراكيب ة،شعور�ّ  وأيقونات مخدوجة، وأش�ال رموز  عن عبارة أصبحت حيث ا�جديدة؛

 
ّ
��شّك  وال أساسا. َحَجًرا وا�حر�ات موز والرّ  واألش�ال األجسام ف��ا  ل�ش�  �� ناتامل�وّ  هذه دخول  أّن   

  عب��التّ  منظومة
ّ
 ةا�خاصّ  لغتھ الوظائف، دمتعّد  كنولو��،التّ  ندالّس  �� وجد املراهق أّن  إ�� �ناين�ّ  غوي الل

  املنظومة �جزت ال�ي
ّ
 �� ةجوهر�ّ  أزمة بحدوث ل حوّ التّ  هذا وُ�نذر ومنا�جها. برامجها �� ن�جها عن ة�بو�ّ ال�

  وظيفة
ّ
  .1املعلوما�ي ا�جارف ة �� مواجه��ا للمّد الكالسيكيّ  غة الل

 : ین یاسة والدّ والسّ  والوجود  الفکر  -4

  ةعب��يّ التّ  ا��اإم�انيّ  مرحلة فل�ّل  راشدا، �خصا املراهق  من نجعل أن نر�د ال
ّ

  ةهنيّ الذ
ّ

 غ��  .ةعور�ّ والش

  علوم نتائج أّن 
ّ
 فك��التّ  من عالية درجة قيحّق  عشرة، ا�عةالرّ  نةالّس  حوا�� املراهق، ذهن أّن  تثبت �بيةال�

 تھ،وهو�ّ  وجوده، حول  ومقلقة  عديدة أسئلة  بطرح مّو النّ  هذا  لھ  ويسمح  .جر�ديالتّ  ل أمّ والتّ  املنطقي،

عن ال�ون، وخلق  وجنسھ،  وانتمائھ،  فضال  ،  2ينوالّد  والفلسفة، واملبادئ، القيم، �� فك��التّ  وخالقھ، 

ا �� أساسھ، فليس هناك و�� معزول عن غرضھ وموضوعھ  يكت��ي طا�عا وجوديّ   ما هو فكرّي   �ّل   ة وأّن خاصّ 

 
ّ

 وحياتھ، تھ�خصيّ  �� عميقا التحوّ  ُيْحِدث الذي  هو فك��التّ  من مطالنّ  هذا أّن  . والواقع3د مرلو�ون�يكما أك

 
زمة الهوية اللغوية في العالم العربي، مجلة باحثون، عدد -1

ٔ
 . 31، ص2017 -1حسن مالك، شبكات التواصل االجتماعي وا

وزي، مرجع سابق، ص -2
ٔ
حمد ا

ٔ
 .53ا

ندلس بيروت، ط -3
ٔ
 . 141، ص 1982 -4عن علي زيعور، مذاهب علم النفس، منشورات دار اال
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  ةمركز�ّ  عن اإلقالع من و�مكنھ
ّ

 إ�� �ش�� ا�حال واقع أّن  غ�� طاقتھ. لوتكبّ  خيالھ تأسر ما عادة ال�ي اتالذ

نان وأسئلتھ فكتاباتھ، املراهق، فكر  �� م�حوظ تراجع َبّيِ
ُ
  �عد لم القضايا  هذه  مثل أّن  ت

ّ
 وا�حا �اح�ّ  ل �ش�

  �ان كما واهتماماتھ  ا�شغاالتھ  من
ّ

 .اليوم مراهق من أن�ج األمس مراهق و�أّن  قبل، من أنالش

  إّن 
ّ

  الكتابات  غلبة  هو ظرللنّ  فتالال
ّ
  الفضاءات داخل ة والعنصر�ّ  ة ائفيّ الط

ّ
 وطاوالت  جدران ع�� ة�بو�ّ ال�

 «viva barça»أحرار» العرب«،»�ستغرب فال وحضارة  تار�خ تازة  «،»حضارة «سواسة  لقبي من  سات املؤّس 

«ا�جد»قردة  =«ال��ود ولعّل »�فللرّ  ،   ثقافة ترسيخ استمرار  هو  ؤ�ة الرّ  هذه أملت ال�ي األسباب أهّم  . 

  دتمّج  ة،ليّ قبَ  ةطائفيّ 
ّ

 وحرماتھ حقوقھ، وان��اك و�قصائھ، اآلخر، جلد مقابل ��ا، وتحتفي ة،ا�جماعيّ  اتالذ

  كرَّستھ ما أسوأ وهذا ة.عامّ  واإل�سان وال�ون  ةواألمّ  ا�جتمع ثقافة ع�� اضّد 
ّ
 �بية  ال�

ّ
 �� ةالعر�يّ  ةقافيّ الث

  فإذا  جديد. من إنتاجھ  إعادة ع�� وعملت بل االستقالل، �عد ما  مرحلة
ّ
ظر مثال ةبالهو�ّ  األمر ق�عل

ُ
 إل��ا ن

 «،»العالم �� �شر  أذ�ى «املغر�ي دةّد ومتش  قةضيّ  نظرة
ّ
 »ماءالّس  من نزلت ةالعر�يّ  غةالل

ّ
 رسول هللا».  ،«إال

  و�ذا
ّ
  ة بثنائيّ  أي با�جنس األمر ق �عل

ّ
 من  �ائنا  باعتبارها ا�حضيض، �� األخ��ة  هذه  وضعت واألن�ى كر الذ

  رجةالّد 
ّ
ظر انية،الث

ُ
 ودعا��م صلوا��م، �� دون يردّ  الذين ال��ود  عقيدة إ�� أقرب  ��  ازدراء نظرة إل��ا  ون

  ي ر�ّ  (أشكرك
ّ
  :عموما املرأة حول  جتدبّ  ال�ي الكتابات  تلك من أن�ى). تخلق�ي لم كألن

  »أعوج ضلع «املرأة •

• «les femmes sont des puttes» 

 »النساء كيد« •

تراكم تراث   عن ناتج ،ثقا��ّ  دي�يّ  فكر من ةمستمّد  يجدها املراهق، كتابة من ماذجالنّ  هذه ملثل لفاملتأمّ 

الّد  عصور  سليل معر��ّ  ف��ا  ارتدى  ثقافيّ خالية،  لباسا  شرعيّ ي�ي  منحھ  ما  وهو  واالمتداد  ا،  الوجود  ة 

 إقصاء ثقافة خاللها  ستتكرّ  ولة؛وللّد  لألسرة، وقائدا جل، �� هذه العصور، حاميا الرّ  لقد �ان  مود.الصّ و 

  تدب�� عن و��عادها املرأة،
ّ

خلت، �ش�ل شبھ   قد االستمارة �انت و�ذا  .واألسرّي  واالقتصادّي  يا��يّ الّس  أنالش

  ع�� م��ا ورد ما فإّن  للمرأة، املسيئة الكتابة �امل، من
ّ
 ألّن  الغياب، هذا تماما يناقض وا�جدران اوالتالط

 هذه مثل إثارة بتجنّ  إ�� يدفعهم قد وأستاذهم زمال��م، بحضور  مل��ا وظروف أسئل��ا مع الميذالتّ  �عامل

 املراهق حينما ير�د أن يكتب عبارة بذيئة، خاصّ   اإلساءات. والغر�ب أّن 
ّ
ھ �سارع  ة ما يرتبط م��ا با�جنس، فإن

 ة أو إنجل��يّ ة؛ فر�سيّ استعمال لغات أجنبيّ إ��  
ّ
، دون  انية املسيئة للمرأة �ش�ل عامّ ة، ع�� غرار العبارة الث

 عب�� بلغة أجنبيّ وقع فظاظة التّ  تھ، وسياقھ املنتج�ن لھ. و�أّن ة ا�حكم، أو خلفيّ أد�ى إشارة إ�� �سبيّ 
ّ

 ة أخف

�ا ثقافة شائعة ��  أ�ّ   اس، وا�حّق ة للنّ ا لألخالق العامّ ان��ا�   ة، أو هو أقّل من وقعھ ع�� القارئ بلغتھ األصليّ 

   مجتمعنا.

  هذه  أّن  من غم الرّ  وع�� 
ّ
 اتخلفيّ  من تخلو ال ذلك مع  �افإ�ّ  ة،ودينيّ  ة،وقوميّ  ة،إثنيّ  مالمح  ترتدي  واهرالظ

  إحدى  ع�� وجدناه كما ةسياسيّ 
ّ
تب حيث اوالتالط

ُ
 «�� :ةعامليّ  شهرة اكت��ى الذي جاءالرّ  �شيد من  جزءٌ  ك

  حا��، �ش�ي ملن ظلمو�ي، بالدي 
ّ

  ا�خطابات هذه باستثناء  العا��». لر�ي �وةالش
ّ
 يا��يالّس  ب�ن تمزج ال�ي ينةالل

 ةياسيّ الّس  لألحزاب أثر فال املراهق�ن، كتابات �� غيابا ا�حقول  أك�� يا��يالّس  الفكر يظّل  واالجتما��،
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 ا�ح�ومات، �عاقب إشهار  عن فضال باالست�جان.  وأ عمبالّد  سواء و�صالحا��ا، ا��اوملرجعيّ  ول��امجها

 �ةحرّ  غياب إ�� ذلك و�رجع  ة.ياسيّ الّس  موز والرّ  ا�حكم، أنظمة واختالف سات��،الّد  و�غي��  وال��ملانات،

  من واسعة شرائح لدى  فك��التّ 
ّ

 وجرأتھ، وقناعتھ، املراهق، ثقافة ع�� سلبا ينعكس امّم  املغر�ي، عبالش

  األنماط هذه مثل فشيئا، شيئا محالة ال  سيمحو ار�خالتّ  أّن  و�عتقد يا��ي.الّس  للوضع ورؤ�تھ
ّ

 ةهنيّ الذ

  موجات من  املاتحة 
ّ
عواملترّس  بفعل ائدة،الّس  قافة الث  وعقديّ  ةواقتصاديّ  ة سياسيّ  بات 

ّ
و�ل ارتقت  ة،  ما 

و�ّح  ا�جتمع،  شبابھ  ثقافة  استقى  معتقداتھ  وم�وّ ت  طبيع��ا،  وجوهر  األشياء،  كنھ  من  نا��ا،  كذلك 

 ��ا. ��ا من ك��ة تداولها ال من �ّح من تداول ثقافة بائدة تكت��ي قوّ  بدال ا��اومستجّد 

 ع�� الميذ التّ  أحد رسمھ ما  غرار ع�� ا،جّد  نادرا يبقى ي�يالّد  الفكر  مجال  �� أضواء من  جده ن ما إّن  

  طو�لة �حية ذي  لرجل ا�ار��اتور�ّ  رسما أبدع حيث دف��ه،
ّ
 ش�ل ع�� رأسھ �خم. وجسم سوداء، ةكث

  األع��. من ويغلق يفتح كب�� صندوق 
ّ
ُ�عملون  ال ينالّد  رجال �عض بأّن  أجاب ذلك مضمون  عن سألُتھ اومل

  ة، سمعيّ  ة خرافيّ  بمعتقدات عادة  ايملؤو��  بل ،عقولهم
ُ
 يبقى ندوق الصّ  وهذا  آخر�ن.  مشايخ من  عل��م م��ت

  قابال
ّ

  واإلفراغ حنلل�
ّ
 .اّم  بضاعة لتخز�ن  مستودع ھو�أن

ْ�ُج  ي��غ 
ُ
  املراهق  ن

ّ
  من  انتقل ما�ل

ّ
 استمرار ظّل  �� ينمو أن يمكن  ال  وعيھ  أّن  أي  املوضوع، إ��  اتالذ

  ذاتھ. حول  تمركزه
ّ
  ا�خار�� العالم إ�� املراهق انتقل ماف�ل

ّ
 أوعاءٌ  وعيھ و�حذت مغايرة، تجارب صدمتھ ما�ل

املراهق،  مختلفة. أخرى  خطاب   �� نالحظ،  املنظور  هذا   ةاالجتماعيّ  والعدالة �ةا�حرّ  ملقوالت غيابا من 

  والواجبات، ا�حقوق، �� واملساواة
ّ
ِردُ  ال ف�ي ،ذهنھ �� حضورها ال�عدم اكنّ  فل�ن واالستبداد، لم،والظ

َ
 ت

  ما  وهذا  كتابتھ،  �� كث��ا
ّ

  بمنجزات  اإليمان ية أحّق  ثقافة  غياب  ع�� ريؤش
ّ

 ا�حقوق  �� ومكتسبا��ا  عوب، الش

 ى تتبّد  أن  املف��ض ومن املرحلة، هذه �� تھاستقالليّ  تحقيق  �� �شرع  املراهق أّن  علما ات،�ّ وا�حرّ  والقوان�ن

 املثا�� عاملھ  ببناء لھ  �سمح بما  غي�� والتّ  فكيك،والتّ  حليل،والتّ  قد،والنّ  فض،الرّ  قيُم  أفعالھ  وردود  كتاباتھ، ��

 أّن  أظهرتا فقد الغياب، هذا املدرسة فضاء �� وا�خطوطات االستمارة، اتإحصائيّ  زتعزّ  لقد .ا�خاّص 

  األسماء، كتابة �سبة بلغت فيما  ،%13بـ    ريقّد  والعلوم الفكر مجا��ْ  �� كتبوا الذين املراهق�ن �سبة
ّ
 هو،والل

 ع�� ذلك  ي��جموا لم العلوم خانة �� عالمة وضعوا الذين أّن  وا�حال  .%87  لها مع�ى ال  وخر�شات والبذاءة،

  �سيطت�ن ت�نفكر�ّ  جملت�ن سوى  تظهر لم إذ  "،كتبت؟ ماذا"  سؤال  عن اإلجابة مستوى 
َ
 ت�ن،متداول

  ع�� أخرى  كتابات عن عار». فضال وا�جهل نور  العلم«و ،»�ستمّر  ا�حياة«وهما
ّ
 مجال  إ�� تنت�ي اوالتالط

«ساعةالفكر   موجود»،  أنا  «ملاذا  مثل:   �غيب  ت�اد فيما ، «why are you gay»،»ا�جحيم �� اإلش�ا��، 

 وغيا��ا املراهق، و�� �� العلوم حضور  إّن  .ةور�اضياتيّ  ةهندسيّ  وأش�ال رموز  باستثناء العلوم منجزات

  اعمليّ 
ّ

  لدى  ةوخاصّ  املعاصرة، ثقافتنا  �� ط��الّس  العل�يكر  الف هيمنة ع�� ريؤش
ّ

 فرغم امية.النّ  عوبالش

  ال �ا فإ�ّ  العلوم، ر تطوّ 
ّ
 كتابا��م، �� م�حوظ  �ش�ل �غيب  لذلك  أبنائنا، واهتمامات فكر  �� مقلقا  �اح�ّ  ل �ش�

  تحليلهم ات من�جيّ  �� العل�يّ  البعد ضمور  ولعّل  وخطابا��م.
ّ
  واهر للظ

ّ
 ة،ينيّ والّد  ة،واالقتصاديّ  ة،بيعيّ الط

 .أخرى  ة وظيفيّ  بأ�عاد مقارنة توار�ھ ع�� وا�ح دليل ةياسيّ والّس 
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  أتون  �� بھ ُيلقي ومظاهر، راتوتصوّ  قيم  من ا�جتمع، هذا �� املراهق  يكتسبھ  ما  إّن 
ّ
 وظالم ائفية،الط

�جرا أم  أم حجرا أم �شرا  �ان سواء اآلخر، واح��ام االختالف وتدب�� االنفتاح قيم  دعم من بدال ةالعنصر�ّ 

ا �� أساليب العنف   �سقط  األخالق  عديمة األفق، قةضيّ  مراهقينا كتابات نجد أن  نأسف لذا  حيوانا. تو�

 
ّ
 الل

ّ
والت والوشاية،  والّس فظي،   وا�خيال  ة،املستقبليّ  ؤ�ةللرّ  تفتقد حاملة، غ�� كتابة  �األ�ّ  طحية،شه��، 

 
ّ

 منحدرة، ةسوسيولوجيّ  ثقافة بذلك  عاكسة  أنماط تفك��، وأساليب حياة �جينة، باج��ار وتكتفي ق،ا�خال

َمة عتتجرّ  يةم��دّ  قيم من عموما العر�ي اإل�سان لدى  خترّ�  اعمّ  تكشف
َ
 وا�حرمان، والكبت، ا�حقد، َحل

  فاق،والنّ 
ّ
  ا�حاضرة املقوالت هذه مثل أّن  وا�جتمع. والواقع واملدرسة البيت فضاء �� ة�جيسيّ والن

ّ
 ع�� رتؤش

  منظومتنا تنت�جها ال�ي ةالقسر�ّ  غييبالتّ  منظومة 
ّ
 ة،الوصيّ  الوزارات لدى  أم األسرة  داخل سواء  ة�بو�ّ ال�

  طو�ل. زمن منذ اإلصالح شعارات وتف�ح
ّ
  ا�جتمع، دواليب عن معزولة ليست �بيةفال�

ّ
ولة  طات الّد ومخط

 املب�ي ا�جتم�� املشروع غياب إ�� ذلك أرجع قد جسوس محمد و�ان  ة.عليميّ ة والتّ واالقتصاديّ  ة،ياسيّ الّس 

  الوفاق ع��
ّ
 .1قةيّ الضّ  ةياسيّ الّس  هاناتالرّ  عن  �عيدا ة،املستقبليّ  ؤ�ةوالرّ  �ا��يوال�
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 عب�� والتّ  الكتابة ممارسة �� م�حوظ ظتحّف  من تبديھ ملا املراهقة كتابة عن ا�حديث العنصر هذا �� نودّ 

 أحاسيس  من تحملھ ما  ب�ّل  كتاب��ا، مجمل أّن  فاملالحظ الواقع. قسوة من استيا��ا أو وأحالمها، رأ��ا، عن

  اعموديّ  ديقاتالصّ  أسماء ذكر ع�� تقتصر ت�اد ،...ومعاناة وأحالم وأف�ار
ّ
NOURA,   األحمر، مثل: ون بالل

,DOHA, SABAH, ZINEB،AHLAM، سهام :قبيل من  بي��ّن  يجمع الذي األز�� ا�حّب  وشائج عن  عب��للتّ  أو 

 هم،والّس  والوردة �القلب الفلك هذا �� تدور  ال�ي ةقليديّ التّ  موز الرّ  �عض إ�� إضافة ،2دائم حب =حنان+

 �� أف�حت، ال�ي �� واحدة فتاة أّن  االستمارة نتائج أظهرت فقد   .�عضهّن  عند يةاملتخّف  الوشوم  و�عض

ا  �عرب  أن دون  بقولها  لشاّب  �ا ح�ّ  عن "كتبت؟ ماذا" سؤال عن جوا��ا  شاّب  عن  كتبت  «بطبالضّ  كتبتھ  َعمَّ

  نفس  أبادلھ  وأنا  �ييحبّ 
ّ

  تتّم  ما غالبا كتاب��ا أّن  واملالحظ  عور».الش
ّ
 من ة،اإلنجل��يّ  ةوخاصّ  ة،األجنبيّ  غة بالل

 ��ذه طق النّ  �� ل��اع��ا ا إمّ  ،good speaks in the silence of heart, beginningis the  Listening:  قبيل

 
ّ
  عادة املسطورة  املراهق�ن مستبشعات  عن أيالنّ  �� لرغب��ا  أو،  غةالل

ّ
 لطهر م��يء  وأغل��ا  ة،العر�يّ  غةبالل

 مثل من تخلو ما غالبا ال�ي كتابا��ا زه�عزّ  أو�لالتّ  هذا  ذكره. إّن  عن املرء �ستنكف ��اوعزّ  وشرفها الفتاة،

  املراهقة �خصائص  وفقا  املطلوب بينما ا�خشنة، األساليب  هذه
ّ
 عب��التّ  هو  ة ي�ولوجيّ والّس  الف��يولوجية

 ما معظم غياب دوا�� �� ، فما3تھوقدسيّ  تھ،وجماليّ  ا�جسد، �اتمتغ�ّ  تجاه  املتنامي  الباط�ي شعورها عن

  واهتمامات  ا�شغاالت عن حقيقة ��ع�ّ 
ّ
 بالدنا؟ �� املراهقة الفتاة  عات وتطل
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ٔ
حمد ا

ٔ
 .115ا

3- Saber hamrouni, La psychologie de l´adolescent P8,Version numérique : www.issep ̵Ks.ru.fn. 
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البشعة،   باالن��ا�ات مثخنة  ةتار�خيّ  س��ورة بفعل ية، م��دّ  الزالت ا�جتمع �� املرأة  ةوضعيّ  أن الواقع 

َد  ما وهذا   ضم�� اإل�سان املعاصر.  ويستنكرها هايمّج  ال�ي مجة الّس  واطؤاتوالتّ 
َّ
 شعورا ذا��ا  املرأة  لدى  َول

  الوضع، ��ذا اإليمان درجة  إ�� �وصوالنّ  باإلحباط
ّ
ة املراهقة  معھ وضعيّ ل  محتوم، تتحوّ  سماوّي  قدر ھو�أن

س�ونيّ  حالة  تحرّ إ��  أك��  يبدو  الذي  املراهق  عكس  وتحوّ ة،  و�شاطا   سعاد ة املغر�يّ  ةالقاصّ  و�انت  ال.را 

 رها،وتحرّ  بإنصافها املعاصرة  املرأة تطالب حيث املفارقة، إ�� هذه قصصها إحدى �� أشارت قد غاي الرّ 

ا �عود بينما و�
َ
  ممارسة إ�� ت

ّ
  قليديةالتّ  �بيةال�

ّ
ا تصبح حاملا طةاملتسل م�

ُ
 . واملالحظ1ةة أو تر�و�ّ إدار�ّ  مسؤولة أو أ

  هذه  أّن 
ّ
  ةالعنصر�ّ  ةاالرتداديّ  قافةالث

ّ
مبتدعة، سواء داخل املدرسة   ة دينيّ  اراتتيّ  طعام من  ىمازالت تتغذ

خارجها،  ة،االجتماعيّ  والعدالة، املساواة، قيم ع�� املبنية ا�حداثة عصر العالم فيھ دخل وقت �� أم 

 ا�جتمع خدمة �� مساهم��م مدى  ع�� اليوم مب�يّ  األفراد ب�ن ةاألفضليّ  فمقياس ة،واإلنتاجيّ  واملشاركة،

  أو وا�خشونة العضلة  أو ا�جنس أساس ع�� وليس ا�حضارة، و�ناء 
ّ
 ...واالكتناز يونة الل

ك  "�� ودينا"،  عقال "ناقصة  أعوج"، "ضلع  ׃قبيل من ثقافة  إّن 
ْ
 ة مسؤوليّ  تحميلها يمكن  "ال ، "لالرج ِمل

ها  " ار"،النّ  أهل أك�� "من "،عاطفّي  "مخلوق  وماكر"، �ائد "�ائن ا�جتمع"، ��
ّ
�ل  أك�� "من عورة"،املرأة 

  "م�ا��ا الف�ن"،
ّ
 عْ �َ  أن "حرام  البيت"، بي��الط

ُ
  يمك��ا صو��ا"...ال َو ل

ّ
  أن إال

ّ
 وقناعة ة نفسيّ  ع�� سلبا رتؤث

  ا�جتمع. �� املرأة
ّ
  هذه من ا�خروج حاولت ماو�ل

ّ
  القاسية األح�ام لهذه صدي والتّ  رنقة،الش

ّ
 ووصفت إال

  بذيئة  بأوصاف 
ّ
 ا غيض ا ونفسيّ اجتماعيّ  حالة املراهقة أّن  و�ما   ا�حركة. ع�� قدر��ا و�شّل  كرام��ا، من تحط

 �عا�ي  �ائن �اإ�ّ  وا�شغاال��ا، هواجسها مختلف عن ر�حوالصّ  ا�حّر  عب��التّ  ع�� قادرة غ�� ف�ي فيض، من

  هذه اءجرّ  األوجھ دمتعّد  كبتا
ّ
  ةاالجتماعيّ  قافة الث

ّ
  مظاهر أبرز  ولعّل  املة.الظ

ّ
 قبول  هو ائدالّس  لمالظ

دان بينما أحيانا، و��جيعھ  املراهق اتسلوكيّ 
ُ
 باعتبارها �عنف لها يصّد التّ  و�تّم  قة،املراِه  اتسلوكيّ  ت

  ا�جتمع ير��ي الذي  متالصّ  إ�� ت�جأ أو  تكتبھ، ما تخفي ما غالبا ف�ي لذا من.الزّ  خارج طفلة
ّ

 �وري الذ

 املهيمن، بينما ذاكر��ا �شطة، ووع��ا يقظ ع�� الّد 
ّ

 «لهذا  ن،مان وامل�ان املناسب�ْ  �� الزّ وام، ال ينطقان إال

 
ّ
 ولم ،2الوصاية» ثقافة يتجاوز  لم �ائن عن تصدر �األ�ّ  ا،جّد  ومحتشمة غائبة املراهقة كتابة تظّل  ھ�ل

 
ّ
  صار ىح�ّ  واالزدراء والغلبة الهيمنة فكر باتترّس  ثقل من  �عُد  صيتخل

َ
 .��ما املساس َيْحُرم وشريعة دامعتق
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  عن ّي جّد  بحث سوى  املراَهقة ليست 
ّ

 واقع يفرضها ال�ي الكمون  مرحلة من املراهق ينتقل فف��ا ات،الذ

 
ّ
  مرحلة إ�� واالحتماء، وال�جز با�خشية املوسوم فولةالط

ّ
 العالم، ملواجهة جامحة غبةالرّ  حيث �التج�

   . إّن "واآلن هنا موجود اأن :"عبارة  و�عالء
ّ

بع وات، بل �� النّ ذات املراهق �� هذه املرحلة ليست ذاتا كبا�� الذ
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   منحھ مع�ى وقيمة��يء، ومصدر الوجود، ف�ي ال�ي ت  ل�ّل   ا�حقيقّي 
ّ

ُبوْرت و�ان .1د م��لو�ون�ي كما أك
ْ
ل

َ
 قد أ

 ر طوّ التّ  عن  املسؤولة �� املراهق «أنا»  إ�� أّن  لتوصّ  حيث املراهق ذات عھ لنمّو تتبّ  ذهب أ�عد من ذلك ��

 فرو�د من  �ّل  زعم  كما  املكتسبة  ةاالجتماعيّ  أو  ة ا�جنسيّ  ا�جوانب  وليست  تھ،�خصيّ  �� ا�حاصل

  فاالهتمام ثّم  ومن،  2ون و�يركس 
ّ

  اتبالذ
ّ

 إ�� وصولھ ح�ن  كث��ا، بذاتھ ��تّم  ة «فالفرد�خصيّ  دوافع يھ�غذ

 كتابات  صتتفّح  . وعندما 3»��ااستقالليّ  عن فاعالّد  أو تأكيدها أو إثبا��ا محاوال واملراهقة، البلوغ ف��ة

  مفتقدة  تجدها املدرسة، فضاءات �� املراهق�ن 
ّ

  رات ملؤش
ّ
 اأ��ّ  يثبت اّم م كذلك  وعار�ة ة،االستقالليّ  ع�� ةدال

 قول  املقولة هذه  نتا�ع  ونحن بھ ظفرنا  ا�جتمع. فما  تنازع �� وقضاياها ورؤ���ا حضورها، لها ذات عن صادرة

 العبارات، هذه ثل مأّن ��    وال شّك  . »أخرى  بالد �� حقوق  أحالمي،« »Only God can judge me«�عضهم

  نزعة  �شوء  عن ا عمليّ  ��ع�ّ  ندر��ا، ع��
ّ

 املرحلة هذه مع تماما  من�جم �شوء  وهو املراهق. لدى  اتية الذ

 طرف ومن  تارة، أهلھ قبل  من متباينة محاكمات إ��  باستمرار ضيتعرّ  املراهق �ان  فإذا  حياتھ.  من  ةالعمر�ّ 

اآلخر�ن،   عن يصدر امّم  ممتعضا يجعلھ  باالستقالل شعوره فإّن  أيضا، زمالئھ ومن  أخرى، تارة  أساتذتھ

تنب�ي ع�� فهم جيّ أل�ّ  وغ�� راض عن ذلك؛  هو يراها ال لآلخر �شازا تبدو ال�ي فسلو�اتھ د لطبيعتھ.�ا ال 

 وحده «هللا  :عبارة تبدو هكذا ة.االجتماعيّ  ائرةالّد  عن  ا�ختلفة  املواقف  من مز�د بإطالق زها �عزّ  بل كذلك،

  القاطع رفضھ عن �ةمع�ّ  محاكم�ي» �ستطيع 
ّ

  شؤونھ �� الغ�� للتدخ
ّ

 سلطة يملك أحد فال ة،خصيّ ال�

 ذات �اإ�ّ  .املراهق ذات وتقو�م تقييم، من يمكنھ أحد من تفو�ضا  أو ة،سياسيّ  أو ةدينيّ  أو ةمعنو�ّ  أو ةيّ مادّ 

 .والسمّو  ة،املثاليّ  من كب��  قدر ع�� تقف

  تكتفي ال
ّ

  عا��التّ  عبارات  بإنتاج املراهق عند ات الذ
ّ
  ة،�جيسيّ والن

ّ
 أحالمها، عن عب��للتّ  تمتّد  ما و�ن

 
ّ
  العبارة أجلتھ كما ووجودها عا��ا،وتطل

ّ
 ب�ن مقارنا وا�حقوق، األحالم ب�ن املراهق هذا ف��ا مزج ال�ي انيةالث

  قها.تحّق  شروط  ل�ّل  ُمفتقدة �ا أ�ّ  غ��  لألحالم، ُمنتجة  األو��  :ت�نحضار�ّ  ت�نوضعيّ 
ّ
 لألحالم منتجة انية الث

 تنامي إّن  املواطن�ن. جميع لدى  حقوقا باتت  فقد ذلك من  أك��  بل الواقع، أرض ع�� تجسيدها  ولشروط

خر  ال  بلدان  وجود ثقافة  دَّ
َ
 هذه مضمون  ر يفّس  �اتوا�حرّ  ا�حقوق  �امل ومنحهم أبنا��ا،  إسعاد �� جهدا ت

 ال�جرة ظاهرة صعود كذلك ريفّس  كما االستمارة. صفحات من صفحة ع�� املراهق كت��ا ال�ي ا�جملة

  لدى ة ظاميّ النّ 
ّ

 ة.األصليّ  بلدا��م �� األحالم  وانكسار  الواقع، لبؤس ممكنا بديال أصبحت بحيث باب،الش

 ا،وحقوقيّ  اواقتصاديّ  ا سياسيّ  القائم للوضع  ناعما نقدا العبارة هذه خالل من ھيوّج  املراهق أّن  وا�حاصل

  العالم، شعوب ب�ن ةحضار�ّ  فجوة عن خاللھ من ��ع�ّ 
ّ
الفشل،   ھينبّ  ھو�أن مشاريع  إنتاج  استمرار  إ�� 

  واستنبات
ّ

  روطالش
ّ

الزّ املمتّد  ةإ�سانيّ الال  �� وامل�ان.ة   �حياة حّرٍ  اختيارٍ  �� ا�حّق  لها كذات و�صرخ  من 

 طر�قھ �عرف أن وا�حقوق  واملساواة والعدالة لكرامة ا يفتقد تنموّي  مشروع ألّي  يمكن فال كر�مة، ةمستقبليّ 

  قد سارتر بول  جان و�ان  جاح.النّ  إ��
ّ

«إّن  ةالوجوديّ  ةإ�سانيّ  عن حديثھ �� دأك  فلسفة ةالوجوديّ  قائال 

 
 .143علي زيعور، مذاهب علم النفس، مرجع سابق، ص -1
 . 32عن جميل حمداوي، المراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولها، مرجع سابق، ص -2
 نفسها. فسه، الصفحة المرجع ن -3
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  إّن .  1�شاء» ما لنفسھ يختار  ا،حرّ  لذاتھ، مواجها اإل�سان تضع فلسفة صميمها  �� �ا أل�ّ  متفائلة،
ّ

 ةاتيّ الذ

والفعل   فك��التّ  ونمط االختيار، �� تھومسؤوليّ  ة، الوجوديّ  قيمتھ  الفرد  �� ز �عزّ  أصيلة،  ةإ�سانيّ  نزعة

 . 2»ةالوجوديّ  مبادئ من ل األوّ  املبدأ هو هذا  بنفسھ. هو يصنعھ ما سوى  ليس  «فاإل�سان

  عن ��ع�ّ  بما  نظفر لم العبارت�ن هات�ن دون 
ّ
  كذات املراهق ذات يات تجل

ّ
 وحضورها، كيا��ا، لها  ة مستقل

  ياء  أساليب انتفت لذلك  ��ا.وهو�ّ 
ّ
).  ..وحدي  كيا�ي، نف��ي، وألفاظ (ذا�ي، املفرد(أنا)، وضم�� م(ي)،املت�ل

  وحينما
ّ
  مقابل األنا  ص تتقل

ّ
 خالل لھ  ضت�عرّ  الذي  امل�خ حجم ندرك املراهق�ن، خطابات  �� الغ�� مت�خ

  ص��ورة
ّ
  صوت إعالء  إّن  لها.�ش�

ّ
  مرحلة  ب�ن الفاصل ا�حّد  هو املراهق لدى ات الذ

ّ
 املراهقة، ومرحلة فولةالط

  العالمة هو لنقل أو
ّ
  وسالمة االنتقال، حسن ع�� ةبيعيّ الط

ّ
فبعدماخصيّ ال�   ظّل  ة. 

ّ
 تحت  زمنا فلالط

 بحاجة  �عد لم  فاملراهق ا�حماية، هذه  من ا�حت�يّ  ا�خروج ف��ة تأ�ي املش��ك، واالهتمام عايةوالرّ  الوصاية

  عضده اشتّد  �عدما  خطواتھ عيتتبّ  من إ��
ّ

  غياب  أّن  وا�حال   .والعض�� ه�يالذ
ّ
  ياتتجل

ّ
أو ا�حجر  الذ ات، 

  ي��جم مراهقينا  لدى عل��ا،
ّ
  ة للمنظومةةالفكر�ّ ف املرجعيّ تخل

ّ
 ،واحدّي  فكر  عن  تصدر ال زالت  ال�ي ة �بو�ّ ال�

  وشمو��ّ  ،نمطّي 
ّ

 االنصهار، قيم ز �عزّ  ة تر�و�ّ  أنماط و�� عية.والرّ  القطيع  وثقافتا ا�جماعة، سلطة يھ�غذ

 والتّ  ة،الفردانيّ  وتحارب والكمون، وا�خفوت، وا�حو،
ّ

  بناء كيان مستقّل   ألّن  وت؛الصّ  ورفع  واإلعالء، �،ج�

 قتھحّق  ما  معلوما بات لقد  ة.العامّ  ومشاعر  أذهان  �� خ ترّ�  امّم  واملألوف  ائد الّس  ع��  د مرّ التّ  إ��  حتما ي يؤدّ 

 
ّ
 ا�خروج ع�� قادرة ا�ّ و أور  �انت ما و�دو��ا  ائدة،الّس  لألنماط وتجاوز  م،تقّد  من الغرب  �� ة الفردانيّ  �عةالن

  من
ّ
أسباب   أهّم  و�ان أدريس أبر�ان قد أشار إ�� أّن  .طو�ل زمن مدى  ع�� ا�جماعة فكر  فرضھ الذي  فهاتخل

. فلوال  3  ماغ الفردّي ة �عود باألساس إ�� ا�حجر املفروض ع�� الّد للبشر�ّ   ماغ ا�جما��ّ ّد انحصار ال استمرار 

 
ّ
 برونو لظل

ّ
 س نظر�ّ ، ولوال إ�شتاين، مؤّس اس�� اعتقاد النّ  ةمس تدور حول الكرة األرضيّ ت الش

ّ
ة،  سبيّ ة الن

لقيح  ذلك نيوتن من قبل. ولوال إيدوارد جين� مكتشف التّ   من وامل�ان مطلقا كما سّن قياس ا�حركة، والزّ   لظّل 

 
ّ
�ن زمنا  ين املسيحيّ ة كما أف�ى بذلك �عض رجال الّد ت �سبة الوفيات �� صفوف األطفال مهولة، وعاديّ لظل

 طو�ال، �� محاول��م ت��ير واقع مؤلم. 
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 :  االستمارة  نتائج  -7

 مختلف خاللها لنا�ّج  ة،تأهيليّ  اتثانو�ّ  ثالث زرنا  املراهق، كتابة �� الغائب لطبيعة تحليلنا  ولتعز�ز

�ذه  � املراهق�ن من عدد إ�� استمارة مناقّد  كما ببعضها. استشهدنا ال�ي موز والرّ  سومات،والرّ  الكتابات،

 ع�� و�� ا�شغاال��م، من ةهاّم  جوانب تمّس  دقيقة، ةشموليّ  أسئلة وفق ع�� مل��ا أجل من ،ساتاملؤّس 

 
ّ

 :ا��التّ  �لالش

  سةاملؤّس  فضاء �� الكتابة �شأن استمارة
ّ
 :ة�بو�ّ ال�
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 موذج انطالقا من رؤ�ة شموليّ أعددنا هذا النّ  
ّ

ة أسئلة  ز�ن ع�� ستّ ة لهاجس الكتابة لدى املراهق، مرك

من  مستمّد  الكتابة، ة  وفضاء  املكتوب،  وطبيعة  ومجالها،  الكتابة،  فعل  ممارسة  نحو  نزوعھ  طبيعة 

ثّم  ظّل   ودوافعها، وغايا��ا،   �� لديھ  الكتابة  رغبة  استمرار  حول مدى  سؤال  بطرح     ان��ينا 
ّ

الش اشة  ظهور 

 ال. الكتابة واإلرس  ة، ويسرا وسرعة �� تنفيذ فع��ْ رقاء باعتبارها أك�� استجابة، وفعاليّ الزّ 

موذج عديدة م��ا، الوقوف عن كثب ع�� فعل الكتابة لدى املراهق،  اتنا وراء اعتماد هذا النّ �انت خلفيّ 

ة، ومواقع  عليميّ سات التّ ات املؤّس ومعاينة مدى ا��جام ما ورد ف��ا من مكتوب مع ما هو مثبت ع�� جدار�ّ 

أْج التّ  ا�ش لت مختلف صفحاتھ جزءا هامّ واصل االجتما��. وقد  املراهق، ونزوعاتھ، ومصادر  ا من  غاالت 

ا ال تتوافق مع  ا ومعرفيّ ا واجتماعيّ ا ونفسيّ ل ال�ي �عيشها املراهق ف��يولوجيّ حوّ حالة التّ   الكتابة لديھ. غ�� أّن 

��ذه الفضاءات، بل ت��جم حجم االنحراف الذي �سكن كيانھ �� رؤ�تھ لذاتھ ولآلخر. فليس هناك    خر�شاتھ

ي�ّ�  والّس ما  والبذاءة،  العنف،  حجم  حضور  والّس طحيّ ر  ا�جنس،  وثقل  والّد ة،  الفكر  ياسة،  وغياب  ين، 

فراغ �� بناء عقول  ، و ، وانحدار أخال��ّ حليل، سوى �عب�� صر�ح عن سقوط تر�وّي ات التّ واملعرفة ومن�جيّ 

 ا ومن�جيّ أبنائنا بناء وظيفيّ 
ّ

  ا و�ان حر�ّ   ن مستقبال.املطلو��ْ   وا�حضارّي   ��م من تحقيق االرتقاء الفكرّي ا، يمك

ع��   مساعد��م  خالل  من  وفلسف��م  وسلو�ا��م،  كتابا��م،  �عكسها  ملراهقينا  أخرى  صورة  نرسم  أن  بنا 

نو��ّ  انتقال  مرا  إحداث  با��  غرار  ع��  طبيعة  املتحضّ   البلدانهقي  وسلس،  مع  الكتابة  تتالءم  حيث  رة، 

 فسيّ ة والنّ الف��يولوجيّ   ت ال حوّ التّ 
ّ

 ة واالجتماعيّ عور�ّ ة والش
ّ

 هنيّ ة والذ
ّ
 ة، فال يبدو الن

ّ
 ع�� قدر �س��  شاز ف��ا إال

يعة  إ�� ضرورة بناء تر�ية من�جمة مع طبروا دماغكم"  ومعقول. و�ان إدريس أبر�ان قد دعا �� كتابھ " حرّ 

الّد   دماغ  إجبار  يجب  «ال  بقولھ  مشا��ة  اإل�سان  ع��  املدرسة  إجبار  يجب  بل  املدرسة،  ليشبھ  ماغ 

اهتداء بما قالھ دافنت��ي «ال يجب أن نج�� الطبيعة �ي �شبھ أف�ارنا، بل علينا أن نج�� أف�ارنا  1دماغنا»

 
ّ
الط مجاراة   2بيعة»ع�� 

ّ
ال� قطار  �عيد  أن  ير�د  فالباحث   �بية،  . 

ّ
سك إ��  وغ��هما  العقل،  قاطرة  ��ما  ومعھ 

 
ّ
طبيع��ا ترفض    ا بدال من فهمها، ألّن ة ّم إذ ال يجب أن نج�� عقول أبنائنا، ومراهقينا ع�� حفظ مادّ   ةبيعيّ الط

 األوّ 
ّ
ا ع�� عدم  ا�ي. وا�حالة نفسها حينما �عاقب تلميذا بدنيّ ل، بينما تبدي استعدادا كب��ا ملمارسة الفعل الث

 ألم ي�حق بھ. طبيعة جسدنا ترفض أّي  ا، ألّن جب ّم قيامھ بوا

 : قین واصل االجتماعي للمراه التِّ  فضاءات  في  عنفوان الکتابة  -8

  املراهق�ن من �جايل��ا مغر�ا مجاال رقاء الزّ  الفضاءات أصبحت
ّ

  ما بفعل باب،والش
ّ
 من لهم رهتوف

 عن  املنبثقة  ةا�خاصّ  واهتماما��م را��م،وتصوّ  وأف�ارهم، خطابا��م، لتمر�ر  عة ومتنوّ  عديدة  ات إم�انيّ 

  همنموّ  طبيعة
ّ

  ه�يالذ
ّ

  انخراطهم إّن  .عوري والش
ّ

 عالقة عن يف�ح ا�جديدة ةعب��يّ التّ  الوسائل هذه �� راملبك

، 3ة ال�ي �شأنا عل��اقليديّ محاكمة، باملعاي�� التّ  والهوس. وأّي  واإلغراء الغرام َحدَّ  وصلت معها، ك��ى  تفاعل

 
1- Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, Référence précédente, P. 158. 
2- Ibid. 
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  االنخراط ملستوى 
ّ

  ادوّ الرّ  لهؤالء مشروطالال
ّ

ات ا�حاضر، وال  الفضاءات، ال ترا�� مستجّد  هذه �� بابالش

املستقبل، �� إجحافا ست�ون  والقيم، والفكر الكتابة �� �ستشرف   كتابة �� سننظر لذلك هم.حّق  كب��ا 

 ومظاهر وخصائصها، ومعاي��ها، بني��ا، ل ��حوّ التّ  طبيعة فهم باب من ا�جديدة، املواقع ��ذه املراهق�ن

  ةاملعرفيّ  ووظائفها  ف��ا، ةا�جّد 
ّ
 .ةة واالجتماعيّ والقيميّ  ةقافيّ والث

  ع�� ا�حديثة واصلالتّ  وسائل آثار من
ّ
  ب�ن تخلط مختصرة  �عليقات  شيوع الفص��، غةالل

ّ
 األمّ  غةالل

 
ّ
 :قبيل من ةودينيّ  ةوسياسيّ  ةواجتماعيّ  ةفكر�ّ  مقاالت حول  وصاحبھ، ّص النّ  ب�ن املنبثقة، �جاتوالل

  جميل كالم •

 �اتبة)  مقال ع�� (�عليق جميلة أنت •

  املوضوع ر�ينوّ  •

 ورائع  حلو كالم •

 معك  أنا •

 راسك(�عليق ع�� �عليق)  يقطع هللا �افر  أنت •

 .ينالّد  مبتعرفش أنت ...زنديق أنت •

  أن نفعا يجدي فهل
ّ
 ال�ي ةاالنطباعيّ  وقيعاتالتّ  هذه بمثل عل�يّ  أو تر�وّي  أو فكرّي  موضوع ع�� ق �عل

 قدرتھ وتحجيم القارئ، ذهن تقليص إ�� هذا ي يؤدّ  أال  .ردبّ والتّ  بصروالتّ  للعمق روتفتق املوضوع، عن تحيد

إّن  ع��   �ساطة عن تكشف عليقاتوالتّ  قييماتالتّ  هذه  مثل االنطالق؟ 
ّ
 قدالنّ  ع�� قدرتھ وضيق ق،املعل

  حليلوالتّ 
ّ
 ا�جا�ّي  اإلطراء  �� املتواصل رغبة  حدود تتجاوز  ال كهذه  ةاس��الكيّ  قراءة أّن  والواقع   .شر�حوالت

 حال هو هذا استفادة. أو إفادة دون  ا�جموعة إ��  االنتماء  عن اإلعالن  �غرض است�جانھ أو  ال�اتب ع��

 املراهقة  فئات  إ�� ادهاروّ  ينت�ي ال�ي واملواقع املنتديات و�عض االجتما��، واصلالتّ  فضاءات معظم

 
ّ

 الهائل، كنولو��ّ التّ  ر طوّ التّ  تنامي ظّل  �� االجتما�� واصلالتّ  مواقع انتشار محاسن ول�ن �انت  .بابوالش

 من املواقع هذه تتيحھ ملا نظرا ة،عليميّ سات التّ جدران املؤّس  ع�� الكتابة �� املراهق لدى  ملموس تراجع ��

من مساو��ا ازدياد �عد املراهق عن    فإّن  و�الغة، �سرعة سائلالرّ  و�يصال ا�خطابات، لتمر�ر  كث��ة فرص

 التّ 
ّ
  �عد إذ لم غة الفص��،عب�� بالل

ّ
 واأليقونات واألش�ال  موز الرّ  أصبحت  بل واصل لديھ،التّ  عماد  ل�ش�

  ف�ي املراهق، لدى ا م�ّح  مطلبا الوسائل  هذه  تتيحها ال�ي
ّ
  َعَناء  ر عليھ توف

ّ
الكالسي�ي، وجهدا ال �عود   �كيبال�

 عليھ بفائدة. 

 برسائل آرا��م عن عب��للتّ  هائلة اتإم�انيّ  من للمراهق�ن أتاحتھ ما املعاصرة، كنولوجياالتّ  محاسن من

 ة قميّ الرّ  الفضاءات هذه مع��ك دخلوا الذين اسالنّ  من واحد املراهق أّن  و�ما  .مةومجّس  موجزة سريعة،

 
ّ

 املواقع هذه أّن   ��شّك  وال االجتما��. واصلالتّ  فضاءات  �� لالنخراط ة هامّ  فرصا  لھ أتاحت  فقد  را،مبك

  فحاتوالصّ 
ّ
 الوسيلة هذه  أّن  و�ما ؤ�ة. والرّ  وا�حجاج، األسلوب، �� وللتغي�� عب��،للتّ  جديدة أفضية ل�ش�

 م�حوظ  �ش�ل ساهمت فقد العصور،  ع�� مّر  أنتجھ اممّ  وأفضل اإل�سان، إليھ وصل ما أر�� �� ةاملستجّد 
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ا�جدران الكتابة عن املراهق�ن من كب�� عدد إقالع �� نظره،تقليديّ  أصبحت ال�ي ع��   ��  تفي �ا ال أل�ّ  ة، 

  لقد مات.وا�حرّ  املكبوتات، تفج�� ةبإم�انيّ  وال اآلخر، مع واصلالتّ  بأغراض
ّ

 �� الوارد أي للرّ  استطالع دأك

 أبدوا  %70�سبة أّن  دو��ا، من سةاملؤّس  بفضاء الكتابة �� املراهق رغبة استمرار مدى  حول  االستمارة

 وغ��ه القسم، فضاء اختيار �� االستمرار �� ��انيّ  عن  %30أعر�ت  فيما بھ، الكتابة �� غبةالرّ  �عدم قناع��م

 .ورسائلها خطابا��ا، لتمر�ر مفيدة وسيلة

  ع�� املسطورة الكتابات حجم أّن  معاينتنا، حسب و�عتقد،
ّ
 بدأت  األخ��ة نواتالّس  �� وا�جدران اوالت الط

  فآراء ا��و�التّ  املاضية، نواتالّس  مع  مقارنة تقّل 
ّ
 ع�� الكتابة نزعة عن عم��ّ  عدول  عن فعال ��ع�ّ  م�ناملتعل

 طبائع تالئم ال�ي الهائلة ة عب��يّ التّ  ا��ا بإم�انيّ  مغر�ة جديدة وسائل بروز  إ�� راجع وذلك وغ��ها، ا�جدران،

 االنفعاالت، و��خيص وا�حركة، صو�ر،والتّ  جسيم،والتّ  جاعة،والنّ  واإليجاز، رعة،الّس  �� املراهق

 واإل�جاب، فض،والرّ  واالمتعاض، والفرح،  ا�حزن، مشاعر عن �ةمع�ّ  أيقونات توظيف ع��  واملشاعر

 
ّ
  عناء  عن  �عيدا �جيع والت

ّ
 وذاكرة قو�م،والتّ  البحث �ات محرّ  وأّن  ةخاصّ  وا�خطإ،  ة ّح والّ�  �كيب،ال�

   أليف،والتّ  فك��،التّ   جهد  ض�عوّ  أصبحت اتالعمليّ  ل�ّل  نةا�خزّ  ا�حاسوب
ّ
 واملسافة املساحة  كذلك  روتوف

 . ادهالروّ  منوالزّ 

 االجتما��ّ  واصلالتّ  ومواقع صفحات  إ�� خول الّد  علينا  لزاما �ان الفضاءات، ��ذه  املراهق، كتابة  لفهم

  أمرا بات ��ا اشط�نالنّ  ةهو�ّ  تحديد أّن  . ورغمMy space و ،Facebookموقع  ةوخاصّ  للمراهق�ن،
ّ

 را،متعذ

تتيحھ تقنيات  قميّ لرّ ا ات والهو�ّ  املستعارة، األسماء ثقافة الستتباب نظرا ملا  ال�ي جاءت كنتيجة مباشرة  ة 

التّ  إم�انيّ كنولوجيّ الوسائل  من   ة 
ّ
الظ ��يئات  ة  مختلفةاف��اضيّ هور  ألغراض   ��ذه الكتابة  عالم إّن  .1ة 

 ببنيات  ا مهتمّ  �عد لم املراهق أّن  الوا�ح من نفسھ. اآلن �� ومغر  من��ك، د،مدهش، معّق  عالم  الفضاءات

 
ّ
  ،واإلمالئّي  حوّي النّ  تركي��ا وسالمة  ��ا،وقواعدها، وفصاح��ا، واستقالليّ  غة،الل

ّ
 ب�حظة مهووسا بات  ما و�ن

 
ّ
 الوضع هذا أنتج  .العالم أقطار جميع من وتفاعال��م اآلخر�ن، ردود  وانتظار عليق،أوالتّ  دّ أوالرّ  شر،الن

  �ّل  .وسلو�ّي  شعورّي  هو ما وم��ا ،معر��ّ  ثقا��ّ  هو وما ،لغوّي  هو ما م��ا ا�خصائص، من  جملة واص��ّ التّ 

  اسحرّ  طرف من است�جان مثار قبُل  من �ان كذل
ّ
 :ي��  ما م��ا نذكر ونقا��ا، غات،الل

  -أ
ّ
  دائرة ساعا�

ّ
 ا�شغاال��م �عد لم إذ املراهق�ن، ع�� تأث�� من أخرى  مواقع تمارسھ ملا  نظرا ،قاشالن

 املراهق انتقال حظنا ال لقد ...وتقليد وحركة، وانفعال، وانفتاح، ،حّب  من طبائعهم، تمليھ ما  �� محصورة

  سقوط حدث عل��ا، مثل عليق والتّ  ة،العامليّ  األحداث مجر�ات ومتا�عة  جديدة، مواضيع  طرح  إ��
ّ
 فلالط

 :�عضهم �عليقات �� ورد حيث مسبوق، غ�� عاملّي  مداد من أسالھ وما  عميقة، ب�� �� انر�ّ 

  � ا�حمد-
ّ

 . قلو�نا �� دائما رّ�ان ، � كروالش

 .ا�حزن  دموع تذرف(émoticône)انر�ّ -
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 . ديالو والعائلة لوالديھ راعيو ،انبر�ّ  تتاجرون أصبحتم-

 .هللا ذكر  تنسو  وال صالتكم وأدّ  بالكبار، خاّص  املوت ليس-

 صور، �شر إ�� املسارعة أو ة،ر�اضيّ  أ�شطة ع�� عليقالتّ  �� للمراهق�ن واسعا انخراطا حظنا ال  كما 

لألمم بال�امرون   إفر�قيا �أس ��ائي �� املصري  املنتخب خسارة �عد أحدهم أورد ما غرار ع�� حولها، وأف�ار

 �عد فرحا �شوشا صالح �حمد صورة  أورد  حيث» .عليك و��ار عليا  ��ار  ..أخو�ا ارة دوّ  نيا الّد «  :�عنوان

 ينغال،الّس  أمام ا�خسارة  �عد ا�حزن  دموع ف��ا  يذرف أخرى  صورة  أمامها  ال�امرو�ي، للمنتخب تجاوزهم

 :ي�� ما  م��ا نورد

 �ناملصر�ّ  مع لنا لوها �شعّ  باغي�ن �نا�جزائر�ّ  مع تصالحنا يا� الفتنة  زرع من  بارك-

 رجال  كنتو �ناملصر�ّ  �خاوتنا الك هارد خاوة خاوة-

 لينا  �انت ما عمرها ما علينا و�� سبعينات  من �� حنا كيتنا-

  سوق  دخل�ي غ�� �ون -
َ

 احسن  kّر ك

 ا�خو�ن�  تبكيش ما-

- 
ّ
  أص�حھ ما  تفسد ال فحةالصّ  ياصاحب هللا قات

ّ
 انر�ّ  فلالط

 �ُسّمِ  ةالعر�يّ  ول الّد  فرقتو �� ونتوما تنقاردو  كمخاصّ  فحاتالصّ  ياهاد نتوما الفتنة عليكم عز�ز �حال-

  الوكيل و�عم � احسبي ا�حقد
ّ
  حظ

ّ
 .....ون �ستحّق  رجال كنتم مصر  ملنتخب قموف

  ور بالصّ  االهتمام -ب
ّ

  ور الصّ  منشورات تحظى  إذ ،ةخصيّ ال�
ّ

 من  كب��  باهتمام للمراهق�ن ة خصيّ ال�

 :والسياسية الفكر�ة باملنشورات  مقارنة ُعليا  أرقاما التعليقات  تحقق أصدقا��م، حيث طرف 

 خو�ا  ر منوّ - 

 البالد  نور�ي-

 برفكتو-

 متألللق -

 ا�خوادري  ك���ي-

 اليك (باألصبع) -

 راااااااءع-

 ديمااااواجد 

premo- 

 ةخلفيّ  أحسن  مسابقة حول   Malek strangerمنشور  مثل  كنولوجيا،التّ  أوجھ ببعض العناية -ج

 جمال ب�ن تراوحت  عة،متنوّ  ات�خلفيّ  بصور  �عليق، ومشاركة   2300حوا�� املنشور  هذا  قحّق  وقد للهاتف.

 
ّ
  عوتنوّ  بيعة،الط

ّ
 ور،الصّ  وغرابة ا�حيوانات، وحّب  باملشاه��، أث��التّ  وحجم العقيدة، وثقل قافة،الث
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 الستثمار ومست�جن، ونا�ح  ومشارك  ومعارض،  دمؤ�ّ  ب�ن متضار�ة  عليقات التّ  وجاءت  ...�عضها وغموض

 
ّ

 :املنشورات هذه مثل �� الوقت إضاعة من بدال د،ينفع من صالة و�عبّ  فيما حظةال�

- 
ّ

 هللا  رسول  ع�� �ص�

 و�ي��م بيننا الذي  العهد  واحدة لركعة قبورهم من يخرجون  ون يتمنّ  مالي�ن،  صالتكم ع�� حافظو-

 .��يذرّ  ومن الةالصّ  مقيم اجعل�ي ير�ّ  ،كفر  فقد تركها فمن الةالصّ 

 دينك  اشنو- 

 ا�حيوان ووتحبّ  اإل�سان ت���و-

 املنظر؟؟؟؟ ر�يصوّ  انت-

-perfecto 

 غاية -

-fantastics 

 حظنا ال حيث  خاصة ما يرتبط م��ا با�حكم، واألقوال املأثورة،  ة،الفكر�ّ  باملنشورات االهتمام تزايد  -د

 إ�� �سب��ا �� �شّك  منشورات، حول  آراءهم ف��ا ُيبدون  املف��ضة، صفحا��م ع�� للمراهق�ن واسعة مشاركة

  نظرا  اشر�ن،النّ  اتهو�ّ  ضبط لصعو�ة  املراهق
ّ
 والك��ة ،الفكرّي  والعمق ،املعر��ّ  ا�حقل �� عنوّ بالتّ  صافهاالت

 لد��م. فك��التّ  نزوعات وطبيعة منظورا��م، مع �ساوق  عن افعليّ  ��ع�ّ  جةاملدبّ  عليقاتالتّ  أّن  غ�� واتر.والتّ 

 ا:  صفحة مّ  ع�� ورد  ما ذلك  من

  �عتقد أن "قبل 
ّ
دباالكتئاب،  مصاب كأن

ّ
 باألغبياء"  محاطا لست أنك  الأوّ  تأك

 :�عضها وهذه (برتاج)،  تقاسم  2500و �عليقا،  530بحوا�� املنشور  هذا حظي 

 فت الزّ  زّي  تھنفسيّ  واحد ل�ّل  رسالة - 

 جميل -

 عظيم الكالم-

 وهللا  �ّح -

 وا�حاسدين  وا�حاقدين باألغبياء محاط�ن-

 تحف  حاجات  بتنشر  انت-

 اف و�زّ  محاطة-

-Entourage khraaa 

  باالكتئاب األغبياء عالقة إيھ-

-rue hhhT 
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 الوحيدة  ة الغبيّ  أنا ال- 

 شسوي؟  محاط و�ذا- 

- 
ّ

 ....��اية ملوش الغباء اأّم  حّد  لھ �اءالذ

 :ذلك من ي��ا،ألهمّ  �عضها  نذكر أخرى، منشورات هناك

 لسانك دام ما روحك بجميل �� شأن وال  ئھسيّ  أفعالك تكون  ح�ن  ا�حسنة بنواياك  �� عالقة ال "

 "مؤذيا

  ال"
ّ
  �ّل  فليس �عطي ما  مثل ع�� تحصل أن أبدا  عتتوق

ّ
 "مثلك قلب لد��م  اسالن

  �عم من تملك ما قيمة �علم ال  فأنت حياتك، ��  األشياء بأ�سط استمتع"
ّ
 "تفقدها ىح�

" 
ّ

  ملن قصف
ّ
  ةبقوّ  اصفعھ ثّم  القسوة مكعل

ّ
  �علم ى ح�

ّ
  كأن

ّ
 "مت�عل

 بأن �ا��  وهذا  العكس، لك نيب�ّ  ذلك ومع  كث��ا ويغتابك يكرهك �خص تجالس  أن املتعة ةقمّ "

  يخ��ك
ّ
 . دي�ابر�و) لليوناردو بصورة  (مرفوق  منافق" جبان إ�� تحو�لھ ع�� قادرة هيبتھ بحضورك كبأن

  للمراهق�ن، االجتما�� واصلالتّ  صفحات من  املأخوذة  الكتابات لهذه  �سيطة  قراءة إّن 
ّ

 بزوغ ع�� رتؤش

 �اأ�ّ  اظننّ  ىح�ّ  طو�ل، زمن مدى  ع�� ستتكرّ  ال�ي ةقليديّ التّ  املفاهيم من بجملة سيعصف جديد، عهد

  مفاهيم رأسها  وع��  متينة، أسس وذات  �املة، ة،��ائيّ 
ّ
 ة،وا�خصوصيّ  والواقع، والقيم، واصل،والتّ  غة،الل

 :استخالصها أمكننا ال�ي االستنتاجات �عض وهذه .غ��ةالصّ  وأناه املراهق، فكر ة ومحدوديّ 

  �عد لم  -أ
ّ
  حيث  واصل،التّ  وسائل من واحدة وسيلة سوى  املراهق منظور  من غةالل

ّ
 مجالها إ�� ل�سل

 وأشباه رة،متكرّ  و�لمات وحروف ة،يدو�ّ  ورموز  وعالمات، وأش�ال، ة،شعور�ّ  أيقونات مثل آخرون، مرتزقة

 
ّ
  تالقح عن فضال مختلفة، ةغة، ول�جات قوميّ الل

ّ
 أو حضور  أّي  لنقا��ا �عد لم إذ  و�جن��ا، ة،العامليّ  غات الل

  دة،متعّد  قراءات يحتمل محبوك لغوّي  خطاب بناء ليست املتواصل غاية دامت ما قيمة
ّ
 بصورة سمو�ت

  وخياال، وفكرا، أسلو�ا، صاحبھ
ّ
  ��  عب��التّ  غايتھ  ماو�ن

ّ
 وا�ح، رأي أو شعور، أو  موقف، عن  حظةال�

  أخطا��م عن البعض �عضهم املراهقون  �سائل ال لذلك مدروس. وغ�� سريع عفوي، مكشوف،
ّ
غو�ة، الل

   أّي   أبداولم يرد  
ّ
 نقد أو مالحظة تدعو إ�� ضرورة اح��ام سالمة ال�

ّ
 يرون ة، بل والغوي للغتنا القوميّ �كيب الل

  عيبا ذلك
ّ
  قيمة من يحط

ّ
 ،تامّ  �ش�ل قتحّق  قد سالةالرّ  من الغرض دام ما ّص وا�خطاب، والنّ  �كيب،ال�

 .لبس و�دون 

  
ّ

  أسالت كم جميعا  رنتذك
ّ
  عندما  واست�جان ونقد، مداد، من �جاتالل

ّ
  حرمة إ��  لت�سل

ّ
 ةاألدبيّ  غة الل

  غ�� امية،الّس 
ّ
 ةالليّ الّد  وسالس��ا، و�حنا��ا ة،عب��يّ التّ  قيم��ا عن �شراسة يدافع من ظهر  ما  سرعان ھأن

 ما أّن  وا�حال ة.واأل�اديميّ ة،  ينيّ والّد  ة،ياسيّ والّس  ة،وائيّ الرّ  ا�خطابات مطلو�ا �� �امم�ّ  تنويعا  أمست ىح�ّ 

 مماثلة مقاومة سيعرف مسبوق  غ�� ت�ج�ن من ة، االجتماعيّ  واصلالتّ  فضاءات �� العالم، لغات �عرفھ

  عن  دفاعا 
ّ
 سيذوب ما  سرعان  لكن  .ل�حضارة وعنوانا  ة،للقوميّ  وشعارا ة،للهو�ّ  رمزا باعتبارها  األصيلة غةالل

  بصورة تم��ي ال�ي ة االف��اضيّ  الفضاءات واقع سلطة أمام املما�عة جليد
ّ
 ر طوّ التّ  نحو املعاصرة غةالل
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  دون  واالكتمال،
ّ
  �او�أ�ّ  �جل��ا، إيقاف ع��  قدرة ألّي  أحد امتالك ودون  ف،توق

ّ
ر خارج آخ �وكب �� لتتش�

 .يطرةالّس 

 �شارك أو صفحتھ، يفتح من تجد ما نادرا إذ الفضاءات، هذه ادروّ  ةمطيّ  املستعارة األسماء أصبحت  -ب

  سواء املثبتة األسماء طبيعة ذلك ع�� تدّل  .ا�حقيقّي  باسمھ منشور  أو بتعليق،
ّ
  أم ة،العر�يّ  غةبالل

ّ
 غةبالل

 
ّ

 سكران،  جغيسو جغيسو،  Tata Adaw, Aminos Amine  Ana hna, Um Aws,قبيل: من ة،تينيّ الال

  نحو ا�حموم باقالّس  هذا و�أ�ي  .Minto Maryol،ماروك شوب  براند بيست،  بالعا�ي ما��ي
ّ
 هور الظ

 اسم أو �عنوان بدءا فحةالصّ  ةوخصوصيّ  واالنفراد، �،م�ّ التّ  هاجس ضغط تحت مستعارة بأسماء

 التّ  بدافع وليس صاح��ا،
ّ

 كما ةالواقعيّ  حالتھ من إذن، االسم، انتقل  .قبُل  من بدا كما ة، و�خفاء الهو�ّ رنك

 صورتھ حالة إ�� ة،ا�حقيقيّ  تھوهو�ّ  املراهق، ةل�خصيّ  تأر�خا �ان حيث املدرسة فضاءات �� ذلك رأينا

  العادي  املواطن �ان فكما العالم. إ�� تصديرها �� يرغب ال�ي 1ةاالف��اضيّ 
ّ

 أو جم،النّ  صورة مي�خ

  يراه ال الذي  انالفنّ  أو ،يا��يّ الّس 
ّ

 املراهق  صورة حال كذلك ينما،الّس  أو ا�جرائد أو  لفز�ون التّ  ع�� إال

 ما هناك فليس ا�حدودين. غ�� وجمهوره جماعتھ، أع�ن �� ت�خيمها إ�� جاهدا �س�� ال�ي ةاالف��اضيّ 

 أ من يمنعھ
ّ

  لآلخر�ن يو�� ال
ّ
لقد باتت    .ا�جميع لدى  مألوفة باتت االستعارة ثقافة وأّن  ةخاصّ  كذلك، هو ھبأن

 ة لروّ االف��اضيّ ات  ق الهو�ّ � هاجسا يؤّر م�ّ ة التّ خاصيّ 
ّ
 اد اإلن��نيت، ليس �� جانب الل

ّ
ذين باتا  غة واألسلوب الل

 ��خا واحدة ع�� الصّ 
ّ
 ما �� جوانب ال��وفايل، واملنشورات أساسا.  عيد العاملي، و�ن

فال با�� ع�� ي�يالّد  ا�خطاب هيمنة -ج  ة.دينيّ  نفحات  من �عليق أو منشور، يخلو ي�اد  ا�خطابات، 

 أو ةقرآنيّ  آية من جزء إقحام إ�� املتواصل �سارع حيث  ةإسقاطيّ  بطر�قة ما يتّم  غالبا إدراجھ أّن  واملالحظ

  مسلم�ن، حنا   :مصط�حات، مثل ىح�ّ  أو  ،نبوّي  حديث
ّ
 االسالم، ال �� خاوة هللا، رسول  ع�� ص��  هللا، قات

  با�، إال  ةقوّ  وال  حول 
ّ
 دون   .....� رجعو �، ا�حمد الوكيل، و�عم هللا حس�ي هللا، وهللا، سبحان �ّح  هم، الل

 ة،وا�حجاجيّ  ة،الليّ الّد  وظائفھ ي يؤدّ  �ي استعمالھ وشروط اشئة عنھ،وال لداللتھ النّ   الكالم، لسياق مراعاة

  طبيعة عن ��ع�ّ  اّم  خطاب ترديد تواتر  أّن  و�بدو  ة.واألخالقيّ  ةوالقيميّ 
ّ
 وهنا صاحبھ، عقل ل�ش�

عقل يتعامل  العر�ّي  العقل من «أّن  العر�ي"، العقل كتابھ "بنية �� ا�جابري، عابد دمحمّ  قالھ ما �ستحضر

 مع األلفاظ أك�� مّم 
ّ

 ا يتعامل مع املفاهيم، وال يفك
ّ

، 2  انطالقا من أصل أو ان��اء إليھ أو بتوجيھ منھ»ر إال

 جو�ز والقياس.لهذا ال يمكنھ أن ينتج املعرفة بل يحصلها عن طر�ق االستنباط واملماثلة والتّ 

 إليھ  تمّت  ال هوامش إ�� املوضوع جوهر  من  عليقاتالتّ  ترفرف حيث ب�ن املواضيع، ة ا�حادّ  االنتقاالت -د

�� منأى عن سياق الكالم، غ�� آبھ ما يقول  متفاعل ف�ّل  بصلة، يقال، وال بمضمون   أن يجب بما لديھ، 

  البضائع  لعرض سوق  إ�� املوقع  ل يتحوّ  القول، حيث
ّ
 وا�حاالت ة،والعقائديّ  ةوالثقافيّ  ةواملعرفيّ  غو�ةالل

 املقول  وتقو�م نقد، إ�� صاحبھ  منھ  ��دف �عليق، ع�� �عليقا  تصادف ما  نادرا إذ واالجتماعية،  النفسية 
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 و�ذا املعرفية. خطوطھ و�ثراء حدوده، واح��ام و�غنائھ، ووحدتھ، املوضوع تماسك ع��  ا�حفاظ �غرض

  ومخجال، عنيفا، دّ الرّ  ي�ون  ما فغالبا حدث
ّ
 عن فضال اتھ،وأدبيّ  واصل،التّ  فلسفة غياب عن  ينّم  اوفظ

 : قبيل من ائھ،لقرّ  وال شيئا، لھ تضيف ال ةوسطحيّ  ة،ش�ليّ  ردود هيمنة

 أحسنت خ��ا، هللا جزااك وهللا، �ح، صدقت احرفيّ  واع، �ححح، كالم فعالن، �خخخخم، -

 
ّ
 ...الب�ن ذات  اص�ح اللهم شر،الن

 ياقات، ع�� جودة منتوجاتھ الفكر�ّ املراهق ال يحرص، �� هذه الّس   إّن 
ّ
 غو�ّ ة والل

ّ
ة،  قافيّ ة، واق��احاتھ الث

  فاعل معها، ب�ّل للتّ ص هامشا كب��ا  دود ال�ي ينالها منشوره أو �عليقھ، حيث يخصّ بقدر ما يحرص ع�� الرّ 

 
ّ
ة أطراف العالم. بل أك�� من ذلك فهو  مشاعره وقدرتھ ع�� ��ج عالقة اح��ام وتقدير مع زمالئھ من �اف

ُق كث��ا من �عض أصدقائھ الذين لم �شار�وه بتعليقا��م االعتياديّ 
َ
ة، لذلك تجده بالقدر ذاتھ حر�صا  َيْقل

منتقديھ، أو مست�جنيھ،   ا �� توجيھ ردود الذعة ل�ّل توّ ع�� من لم يكتب، وع�� من كتب ونقد، حيث �شرع 

 ة أحيانا. ة عنيفة وال أخالقيّ فاعل إ�� معارك هامشيّ ل معھ سياق التّ يتحوّ 

الّس   -ه ويش"ا��يار  ماي�ل  ذلك  إ��  ذهب  كما   1ياق" 
ّ

الش واقع  سمح  فقد  اإللك��ونيّ ،  لروّ بكة  ادها  ة 

أف�ار، وصور، وأحداث، ومق��حات، وردود أفعال، و�عليقات... تأ�ي  ما يق��حون من    بمشاركة اآلخر�ن ��

 
ّ
م إ�� جمهور ة، تقّد ة والعقديّ ياسيّ ة والّس ة والثقافيّ ة واالقتصاديّ عة من سياقا��ا االجتماعيّ معظمها مقتط

 خواسع عاملي يقرؤها �� ظروف ت
ّ
ئ، األص��. وسيالحظ القار   ّص روف ال�ي ُيكتب ف��ا النّ تلف تماما عن الظ

 الت عديدة طرأت ع�� خطاب املراهق، م��ا:والباحث معا مالمح هذا املعطى ا�جديد من خالل تحوّ 

 . اة أمرا عاديّ اعتبار إخفاء الهو�ّ  -

-   
ّ
ة،  ة، وثقافيّ ة، وعلميّ ة، وحضار�ّ ت لتشمل مواضيع سياسيّ ساع دائرة اهتمامات املراهق�ن حيث امتّد ا�

 ة من قبل. يّ ة... لم تكن تحظى لديھ بأهمّ هر استثنائيّ ة، وظواة، وحاالت اجتماعيّ واقتصاديّ 

 انتفاء قيمة الهو�ّ -
ّ
 يّ ة ا�حل

ّ
 ة ممث

ّ
 ين والوطن. غة والّد لة �� الل

- 
ّ

 ة للمراهق�ن خاصّ ع�� تجارب عامليّ   ا�ي من خالل االنفتاح املستمّر ارتفاع منسوب الو�� الذ
ّ

باب  ة، وللش

 وام��جت ا�خصوصيّ ة، بحيث تداخلت األعمار، عامّ 
ّ
 ة. قافيّ ات الث

دو�نة �ش�ل ال يتطابق أحيانا مع ما �س�� إسقاط األح�ام، واألفهام، واملالحظات ع�� املنشور، أو التّ -

 
ّ
ة القارئ، وغاياتھ، وتضارب اآلراء  قافات، وثقل ذاتيّ إليھ صاحبھ، وذلك �سبب عزلة العبارة، وتداخل الث

 
ّ
 ع�� سياق الكالم.شويش ال�ي �عمل باستمرار ع�� الت

-   
ّ
 ا��يار قيمة املعلومة، إذ لم �عد لها أثر كب�� �� حياة املراهق، ما دامت ال �ش�

ّ
سبة  ل جديدا مدهشا بالن

  ما يجري �� عالم شب�ّي  متا�عتھ ل�ّل  إليھ، �� ظّل 
ّ
 سريع اإلصدار، واإلخبار، وال�

ّ
ليت  الع. فأينما وّ �و�ج، واالط

 
مل شمس، جدليّ  -1

ٔ
واصل التواصل" على شبكات التّ  -المكان/ المسافات االجتماعية -مان/ الوقتالزّ  -ة انهيار سياقات "الهويةا

ثيراتها المجتمعيّ 
ٔ
 . 244، ص 2022 -185ة في العالم العربي، عالم المعرفة، عدد االجتماعي وتا
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جاوب املطلوب  شرط التّ  وجهك ستسمع من املراهق، ومن غ��ه ما ترغب �� إطالعھ عليھ، أو إقناعھ بھ، ألّن 

 د تحصيل حاصل.ة �سقط فورا، مما يجعلھ مجرّ ة تواصليّ وضعيّ  �� �ّل 

  إ�� املوضوع من  االنتقال  -و
ّ

 املواضيع مجمل �� بدونھ، أو بو�� ذاتھ، املراهق يقحم حيث ات،الذ

 أو املماثلة  ضغط تحت مشهدا أو  صورة، أو  فكرة، يداعب  وهو أناه  جماح كبح  �ستطيع فال املق��حة،

 املوضوع ة موضوعيّ  عن  َ�ْعِدل  ما غالبا  لذلك فهمھ. ع��  املوضوع استعصاء أو االختالف، أو  املما�عة،

 من بدال منھ �خ��يّ  موقف إبداء أو �عيشها، تجر�ة يخا�جھ، أو شعور  عن عب��بالتّ  فيھ، ذاتھ إلدماج

 بدال ا ذم�  أو مدحا املنشور، صاحب ع�� عليقللتّ  مسارعتھ أيضا رهيفّس  ما وهذا  .ومناقشتھ ونقده، تحليلھ،

 قبيل:  كتابتھ، من من

  رجل، كالمك وهللا �،مم�ّ  أنت ،عبقرّي  أنت  -
ّ
  ...عبيط  أنت فحة،الصّ  ياصاحب هللا قعظيم، ات

  هذا أّن  والواقع
ّ
  تحظى حيث ةالعمر�ّ  املرحلة هذه مع فقيتّ  املراهق ذات نحو �وعالن

ّ
 بقيمة ف��ا اتالذ

  ومدهشا جديدا اكتشافا باعتبارها ك��ى 
ّ
  سبةبالن

ّ
أن غ��  �ع�ّ إليھ،  مجا�ّي ھ  توظيف  عن  يرا��   �  ال  لها، 

 
ّ

 روط املوضوعيّ الش
ّ

 ا، ووظيفيّ ات إدراجا سو�ّ ة إلدراج الذ
ّ
 ما �عكس حجم التّ ا، إن

ّ
 م  �خ

ّ
"أنا" ما    ـ�لنة لوالش

 ى �ستقيم. د األ�عاد ح�ّ زالت �� حاجة إ�� بناء متعّد 

 -ز
ّ

 تفك
ّ
الل ب�ن  العالقة  أواصر  والهو�ّ ك  القوميّ غة   ة 

ّ
الل �عد  لم  إذ  التّ ة،  شب�ات   �� االجتما��ّ غة    واصل 

 ة لها ثقاف��ا، وفكرها، وفلسف��ا ��  اطق�ن ��ا، باعتبارهم أمّ ة النّ حاملة لهو�ّ 
ّ
 الوجود، و�ن

ّ
غة  ما أصبحت الل

 
ّ

مع�ّ بابيّ الش هو�ّ ة  عن  عمر�ّ �ة  مرحلة  مم�ّ ة  ل�ّل ة  إ�ّ   �ة  العالم.  للهو�ّ مراهقي  ٌن  َبّ�ِ تجاوز  إذن   �ا 
ّ
الل ة  غو�ّ ات 

 ة، و�يديولوجيّ القوميّ 
ّ
ة ذات خصائص جديدة قوامها االقتصاد �� الكالم،  ل مالمح لغة عومليّ ��ا، مقابل �ش�

 وسرعة اإلرسال، و�جن
ّ
 سالة، وُيسر القراءة. �كيب، و�ساطة الرّ ة ال�

 -ح
ّ
واملتحوّ الث الكالسيكيّ ابت  الفضاءات   �� سواء  املراهق،  كتابة   �� التّ ل  مواقع  ع��  أم  واصل  ة، 

 االجتما��ّ 
ّ
   اهر أّن . فالظ

ّ
 ابت ف��ا هو حاجتھ إ�� التّ الث

ّ
فض، أو  ات عن طر�ق الرّ عب��، و�صراره ع�� إبراز الذ

ة، و�إقبال ورغبة ال نظ�� لهما. كما  االحتجاج، أو اإلدانة، أو تفج�� املكبوت، وهذا ما يمارسھ بقوّ أييد، أو  التّ 

 نزعتھ نحو تكريس أسلوب النّ   أّن 
ّ

 ة األح�ام، و�طالقيّ ذع، و�ذاءة األلفاظ، وعموميّ قد الال
ّ
ل  ��ا ما زالت �ش�

هاّم ح�ّ  خاصّ �ا  لآلخر  نظره  وزاو�ة  تفك��ه،  من  عامّ ا  وللوجود  املتحوّ ة،  بينما  الوسائل، ة.  اختالف  هو  ل 

التّ   ومساحة 
ّ
وا� املشارك�ن،  أعداد  وارتفاع  التّ عب��،  دائرة   ساع 

ّ
ا�حل من  �سرعة  انتقلت  ال�ي  إ��  يّ فاعل  ة 

أّن العامليّ  بيد  العمليّ   ة.  هذه  جوهر�ّ مضمون  �غي��ا  �عرف  لم   ات 
ّ
بالل �حق  ما  ت�ج�ن عوملّي ا سوى  ،  غة من 

ة �ان  ة. وما ظهر من ت�خيم لذات اف��اضيّ ��ا القوميّ ة هو�ّ ��ا، وافتضاض لعذر�ّ سيّ وانتفاء ألصال��ا، وقد 

 مفروضا أن تصغر، وتتواضع أمام ذوات عامليّ 
ّ
ة، مستثمرة غ�ى  ح نزوعا��ا املرضيّ م، وت�ّح ة مختلفة، وتتعل

  مح االرتقاء الفكرّي عة وا�ختلفة، فضال عن ظهور مساحة واسعة ملال الفضاء العاملي، وثراء أطروحاتھ املتنوّ 

 
ّ

فك��،  ات التّ ع�� من�جيّ   ر�ن وفالسفة وعلماء، سي�ون لها حتما تأث�� إيجا�ّي من خالل مطارحة مقوالت ملفك

 وتنويع مصادر املعرفة ال�ي ستلعب دورا حاسما �� �شكيل عقول مراهقينا مستقبال.
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ة الواق��، إ�� فضاء مواقع  عليميّ سا��م التّ من الكتابة �� فضاء مؤّس   انتقال مراهقينا   أّن    ��ال شّك   -ط

  ة ما يرتبط م��ا بجدل الواق��ّ الت عميقة �� املفاهيم، خاصّ ، سيف��ي إ�� تحوّ االف��ا��يّ   واصل العاملّي التّ 

ظر إ�� اآلخر  نّ ة، وزاو�ة اللوك، والقيمة، وا�جمال، واإلنتاج، والهو�ّ �� الوجدان، والفكر، والّس   واالف��ا��يّ 

غي��، وال بحدوده،  ؤ بطبيعة التّ نبّ مان وامل�ان، ال �ستطيع أحد اليوم التّ �� الزّ   د، و��� الوجود املمتّد املتعّد 

 ة. وآفاقھ، وآثاره ع�� مستقبل اإل�سان عامّ 

 : ة تربویّ  مقترحات  -9

  املبادئ اعتماد يف��ض  معها، ومن�جمة املراهق  خصائص  نع منبثقة سليمة  كتابة  لتحقيق
ّ
 ة�بو�ّ ال�

 ׃ اليةالتّ 
 .عل��ا ُجبل ال�ي املراهق  طبيعة  فهم •

 .وانفتاحها تھ�خصيّ  نمّو  تخدم ةتر�و�ّ  رؤ�ة وفق و�عز�زها لديھ الكتابة ةيّ خاصّ  دعم •

  القطيعة من بدال عنھ، يصدر فيما وا�حوار، واصلالتّ  اعتماد •
ّ

 معا�جة �� فضوالرّ  جبوال�

 .املطروحة القضايا

 .املواز�ة األ�شطة  �� و�دماجھ املدرسة �� أم البيت داخل سواء القرارات �� إشراكھ  •

  قد النّ  ملكة تر�ية •
ّ
  �ة ا�حرّ  من جّو  إلشاعة لديھ، ساؤل والت

ّ
 وا�حّق  أي الرّ  �� ةواالستقالليّ  ةفافيّ والش

 .عب��التّ  ��

  وسلو�اتھ منجزاتھ  إطراء •
ّ
 .واالرتقاء مّو النّ  من اّم  درجة قتحّق  ما�ل

  ع�� و�طالعھ واملدرسة، األسرة  طرف من لديھ داقةوالصّ  دقالصّ  قيم دعم •
ّ
 من مشرقة اتمحط

 .لھ سند خ�� لت�ون  املراهقون، ع��ا أبان ال�ي املراهقة  مراحل

  اقتحام •
ّ
  وتناولها،  ابوهاتالط

ّ
 .الشعوره �� أك�� تكبت ال ىالفرصة، ح�ّ  أتيحت ما�ل

  املراهق  تحسيس  •
ّ
 لھ �سمح  بما وفكره بمشاعره االرتقاء  ع�� العمل ثّم  ومن ا،جّد  سوّي  �خص ھبأن

 .ا�جتمع بناء �� ة واإليجابيّ  الة الفعّ  باملشاركة

  فّن  مستوى  ع�� سواء  اشئةللنّ  قدوة  لت�ون  املراهق، لكتابة  خاصة فضاءات فتح •
ّ
 ع�� أم ا�خط

 .ا�خطاب اتإرساليّ  مستوى 

خاصّ  •  يّ ��جيع 
ّ

الذ استقالل  أل�ّ ة  الشباب،  لدى  الهو�ّ �ا  ات  التّ عنوان  ومناط  ا�جديدة،  نازع  ات 

 ، وطر�قة ناجعة ل�حفاظ ع�� التّ اإليجا�ّي 
ّ
أي، والفكر،  بي�� املف��ي إ�� االختالف �� الكتابة، والرّ نوع الط

 
ّ

 عور، واألحالم، والتّ والعقيدة، والش
ّ
�� ظّل ة... خاصّ عات، واملنافسة، وا�جّد طل    ة 

ّ
الش   ب�ّي مسا�� ا�جمهور 

 . 1داملوّح  ا�جم��ّ  لتشكيل الو�� اإل�سا�ّي 

 
مل شمس، مرجع سابق،  -1

ٔ
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�� ورشات ت�و�نيّ  • تلفز�ونيّ مناقشة كتابات املراهق�ن بجميع فضاءا��ا ووسائلها،  �� برامج  أو  ة،  ة، 

َرك ف��ا هؤالء الشباب ع�� نطاق واسع، وُيسمح لهم ف��ا بإبداء آرا��م ب�ّل 
ْ

�ة وشفافية، حرّ   وفيديوهات ُ�ش

 ى ال �شعر باستمرار ا�حجر والوصاية �� زمن االنفتاح واملشاركة. ا ح�ّ ا، وتقو�مها ذاتيّ مع ا�حرص ع�� تثمي��

ال �عيش املراهق معزوال عما يجري �� مالعب مجتمعھ، لذلك ال يجب أن ننتظر ثمارا مستساغة   •

، أي إ�� حقيقة  ال إ�� و�� جماه��ّي تنا. فال ��ضة وال حداثة ما لم يتحوّ ا �غرسھ �� تر�تنا، وجغرافيّ أك�� ممّ 

 .1واد األعظم من مجتمعنا كما قال ع�� أسعد وطفةالّس  ة، تمّس ة وذاتيّ ة قاعديّ تر�و�ّ 

ة من  ة ال�ي تمنع املراهقة املغر�يّ ة عادلة، �� العوامل ا�حقيقيّ ظر، بطر�قة تر�و�ّ علينا أن �عيد النّ  •

واصل االجتما�� منح��ا هامشا  مواقع التّ   عب�� عن ذا��ا، أسوة بزمال��ا، �� هذه الفضاءات. وا�حال أّن التّ 

 . ة، وفرض وجودها ككيان مستقّل عب�� عن آرا��ا ا�خاصّ �ة، سمح لها بالتّ من ا�حرّ 

ة،  عليميّ سات التّ ، وفضاء املؤّس واصل االجتما��ّ محاكمة خر�شات مراهقينا بفضاءات التّ   ال يحّق  •

واصل املعاصرة، ولم تفهم سلط��ا، وآثارها  ا التّ ات تكنولوجية لم تنبثق من سياقات مستجّد بمعاي�� تقليديّ 

 
ّ

والش الفكر،  النّ ع��  وزاو�ة   عور، 
ّ
إن معا.  والوجود  ا�حياة،  إ��  و�ذل  ظر  خطابا��م،  من  االق��اب  علينا  ما 

 
ّ
 مجهود مضاعف إلدراك طبيعة هذه ا�خطوطات املت

ّ
مشروط ع�� تجارب العامل�ن، بما  سمة باالنفتاح الال

 وّ �سمح لنا بتحقيق تح
ّ

 ل ذا�ي يمك
ّ
�ول  ننا من معرفة أبواب ولوج البارجة، بدال من إجبار املراهق ع�� الن

اس واملراهق�ن خصوصا، بطر�قة واسعة ال  �ت شبكة اإلن��نيت �ش�ل ال رجعة فيھ، حياة النّ م��ا. «فقد غ�ّ 

 يمكن تصوّ 
ّ
 رها... يجب علينا أن نتعل

ّ
 نقل ب�ن ا�جم التّ م ما �عانيھ املراهقون، ونتعل

ّ
 . 2ة لفهمهم»بكيّ ماه�� الش

•  
ّ
الط صور��م  مالمح  كتابا��م،  خالل  من  مراهقونا،  س��سم  ذهنيّ بيعيّ فهل  وشعور�ّ ة  ومعرفيّ ا  ا  ا 

 وسلوكيّ 
ّ
ال� بؤس  سيعكسون  أم   ا، 

ّ
الث و�حالة  املتداولة،�بية،  ا�خطاب،  قافة     وعنف 

ّ
من�جيّ وتخل ات  ف 

عيد  واصل االجتما�� ع�� الصّ االنفتاح الذي أتاحتھ وسائل التّ فك�� �� املدرسة، واألسرة، وا�جتمع رغم  التّ 

 العاملي، مكّس 
ّ
ت، لزمن طو�ل، عامال حاسما �� �شكيل أوعاء أبنائنا، وتوجيھ منظورا��م  رة بذلك حدودا ظل

 ا خالصا، بل هو مسلسل جما��ّ جاح ليس عمال فرديّ الفشل أو النّ   علما أّن ة،  ة وللوجود عاّم ل�حياة خاصّ 

  اعن اختيارات واعية �جتمع ّم ناتج 
ّ

 .3د ادريس أبر�انكما أك

 

 
سعد وطفة، التربية والتنوير في تنمية المجتمع العربي، كـتاب جماعي، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة   -1

ٔ
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3 -Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau, Référence précédente, P 148. 
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