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 الصوت االنثوي والتصعيد االيروتيكي في متاهة برهان شاوي

 د. مسار غازي شناوه

 كلية التربية االساسية/ جامعة سومر

 2022/ 5/ 1تأريخ القبول:       2022/ 4/ 12تأريخ الطلب: 

 الملخص باللغة العربية

تسعى هذه الدراسة اىل مناقشة قضية 
مهمة وحساسة يف اآلن نفسه ؛ أال وهي 
قضية االيروتيكية يف الرواية العراقية؛ وقد 

اختيار روايات الكاتب العراقي عمدنا اىل 
املغرتب "برهان شاوي" املوسومة باملتاهات 
واليت بلغ عددها يف التسع ) متاهة آدم/ 
متاهة حواء/ متاهة قابيل/ متاهة األشباح/ 
متاهة إبليس/متاهة األرواح املنسية/ متاهة 
العميان/ متاهة االنبياء/ متاهة العدم 
 العظيم(؛ ذلك أن الروائي من خالل

ابطال املتاهات عمد اىل التأكيد على أن 
الرغبة الغريزية للذات االنسانية، متثل 

 سلطة داخلية تقوم بتوجيه سلوك الفرد

ومتارس تأثريها يف الالوعي اجلمعي منذ 
األزل وحىت اليوم، وهي يف بعض مراحلها 

تتخطى اإلحساس البدين إىل دفء 
 املشاركة واألمان واالنتماء، أما األولية

اجلنسية فهي اللبنة األهم يف تكوين العامل 
الغرائزي الداخلي، ذلك أنه عامل متعدد 
املتطلبات. وجمموعة الغرائز هذه متثيل 
للحرية قبل التاريخ أو هي احلرية الالتارخيية 
، ويكون منطلقها من منطقة الالشعور 
الالواعية وليس الالعقالنية، الباثة خلطاب 

 ناء ممارسته. ذي رغبات غري معللة، أث

    This study seeks to 
discuss an important and 
sensitive issue at the same 
time.  namely, the issue of 
eroticism in the Iraqi 
novel;  We have chosen 
the novels of the 
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expatriate Iraqi writer 
"Burhan Shawi" tagged 
with labyrinths, which 
numbered in the nine 
(Adam's Labyrinth / Eve's 
Labyrinth / Cain's 
Labyrinth / Ghosts' 
Labyrinth / The Labyrinth 
of Forgotten Souls / The 
Blind's Labyrinth / The 
Prophets' Labyrinth / The 
Great Nothingness);  This 
is because the novelist, 
through the heroes of 
labyrinths, asserted that 
the instinctive desire of 
the human self represents 
an internal authority that 
directs the behavior of the 
individual and exercises its 
influence on the collective 
unconscious from time 

immemorial until today.  
It is the most important 
building block in the 
formation of the inner 
instinctive world, as it is a 
world of multiple 
requirements.  And this 
group of instincts is a 
representation of freedom 
before history or is 
ahistorical freedom, and its 
starting point is from the 
unconscious area, not the 
irrational one, which 
transmits a discourse with 
unexplained desires, 

during its practice. 

 منت الدراسة..

لقد  أُدخلت حديثا الغريزة اجلنسية يف  
شبكة من العلوم املادية والنفسية والرتبوية 

، فيذهب "فوكو" إىل أن  (1)واألخالقية



 2022( لسنة 1،ج4اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع مجلة القادسية في 
                          

149 
 

سية تشرع حوهلا السلطة اجلنس مادة أسا
،  (2)مما يعين أهنا متثل بؤرة الصراع األهم

إذ إن ممارسة اللذة ال تلتقي مع إلزام 
سلطة احلضارة اإلنسانية، ومل يعد بإمكان 
أحدمها القضاء على اآلخر أي السلطة 
الغرائزية واحلضارة، وهلذا فهما مرتابطتان 
بآلية معقدة تتمثل بتطاردمها، وتقاطعهما، 

انطالقهما املتجدد، وهذا مما ميثل جانب و 
 .(3)اإلثارة والتحريض

وقد ظلت الغريزة اجلنسية تارخييا،   
متموضعة بني التزمت واإلباحية، إذ 
أعلنت الفلسفة املثالية احلرب على الغريزة 
اجلنسية، كما هي احلال عند أفالطون، 
فيما عّدها هيجل عامال مهما جيعل 

لذايت ألهنا هتبط الوعي يفقد استقالله ا
 .(4)باإلنسان إىل مستوى احليوانية

يف األدب، وبالتحديد يف الفن الروائي يتم 
 توظيف اإليروتيكي وفق أربع ضرورات :

األوىل : بوصفه مرتكزاً للعالقات اإلنسانية 
 .(6)يف الرواية، ومنها قضية احلب

الثانية : تتمثل يف وظيفة الغريزة اجلنسية 
ترمي إىل ختليص الذات من املوضوعية اليت 

قواعد إلزام االعتقال الثقايف، وإعادة 
احليوية التلقائية هلا، اليت تنمو فيها مجيع 
العالقات اإلنسانية بصورة سوية ومن 
ضمنها العالقات اجلنسية، كما يرى )رينيه 
جريار(، فالنشاط اجلنسي عنده ميثل )مرآة 
الوجود برمته، واالفتتان موجود بكل مكان 

لكنه ال يفصح عن نفسه قط، فيظهر  ،
 .(7)تارة بلبوس الرتفع، وتارة بلبوس اإللزام(

الثالثة: يُوظف اجلنس يف األعمال الروائية 
إلبراز التداعيات النفسية لدى 

 .(8)الشخصيات

فوكوي بأن  –الرابعة: من فهم فرويدي 
اجلسد هو احلقل األبرز لتجسيد ممارسة 

 .(9)سلطةالعنف والقمع واالنتهاك وال

وقد خضعت قضية اجلنس إىل قيود 
وحترميات وتشريعات وحمددات دينية 
واجتماعية ترى يف اجلنس تابوا ال ميكن 
البحث فيه ما دام أساًسا للخطيئة 
والذنب، إال إن الروائي "برهان شاوي " 
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يلجأ إىل التصادم مع هذا التابو والتوغل 
فيه، إلظهار الغرائز اجلنسية املكبوتة، 

وصول إىل املضمر الثقايف وأنساقه وال
الشعورية والالشعورية، من حيث إنه يرى 
اجلنس مادة ثقافية هلا حضورها الفاعل 
واملؤثر يف احلياة النفسية لإلنسان ودوافعه 
السلوكية، يف حماولة منه  جلعل 
الشخصيات الروائية تعرب عنها نفسها، 
متتبًعا آلية جديدة يف السرد الروائي تسمح 

باخلروج عن النظم التقليدية اجلامدة له 
والفارغة، وليبني أن اجلنس قضية جيب 
االنتباه إليها بعيًدا عن الضغوط 
االجتماعية والدينية والقراءات األخالقية 

 . (10)الصارمة

 سلسلته زيزتع على الروائي عمل وقد      

 " هو موحًدا عنوانا حتمل اليت الروائية
 وجديدة، حديثة سردية بتقنيات املتاهات"

 على الضمين التمرد من نوعا بوصفها

 جتارب مثلتها اليت التقليدية الروايات

 موضوعة يتناول فنراه العرب، الروائيني

 نراه بل ومنفتح، متحرر بشكل "الليبدو"

 إىل اهلامش من ةاملرأ وينقل املعادلة يقلب

 العالقة سلطة ترفض أحيانًا فهي املركز،

 خارج عالقة حنو ولتخطو احلميمة، الشرعية

 على تتمرد أن حماولة الشرعية، اهليمنة

 الالوعي..! يف املخزونة الذكورية السيطرة

 الثقافة النتقاد "متاهاته" يف يسعى كما

 مقوالهتا وتفكيك السائدة األبوية

  ومفاهيمها.

 السلطة هيمنة أن من الرغم فعلى     

 أن يرى املتوارث االجتماعي والفكر الدينية

 ميكن ال وحترمي( )تابو عنه مسكوت اجلنس

 للذنب ومرجعية أساساً  دام ما فيه البحث

 إىل شاوي بُرهان الروائي يلجأ واخلطيئة.

 إلظهار فيه، والغور التابو هذا اخرتاق

 ياتهشخص عند املكبوتة اجلنسية الغرائز

 الثقايف املضمر عن ليكشف الروائية،

 يعد ألنه والالشعورية، الشعورية وانساقه

 الفاعل حضورها هلا ثقافية مادة اجلنس

 شخصياته وحياة البشر حياة يف ومركزيتها

 آلية عن للتعبري منه حماولة يف الروائية،
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 النظم عن باخلروج له تسمح جديدة

  الروائي. ردالس يف والفارغة اجلامدة التقليدية

تفصح  املتاهات اليت يبلغ عددها      
التسع ، عن رؤية الكاتب اليت تتمثل يف 
أن اجلنس يُفسر كل السلوك البشري، وهو 
معيار صادق يف حتديد رؤية العقلية 
الذكورية يف عالقته مع املرأة، وجتسيد رؤية 
ومعىن املرأة عند الرجل، ومعىن الرجل عند 

اجلنس مقياسا بالغ  املرأة، بل  هو يعد
احلساسية ألكرب معاين احلياة اإلنسانية، 
وهي احلرية، ذلك أن مثل هذه العالقة 
تُعد من العالقات اليت تواجه الرجل واملرأة 
يف حياهتما االجتماعية على السواء، 
فضال عن كوهنا من العالقات الطبيعية 
والغريزية، واليت تتضمن كل املفاهيم 

، والعالقات االقتصادية، واألنساق الثقافية
واملنظومة االجتماعية بني  الرجل 

. وهذا ما ختربنا به )متاهة حواء( (11)واملرأة
على لسان بطلة الرواية "حواء الزاهد" 
وهي تديل برأيها عن احلب حلبيبها "أدم 

:)) اعتقد بأن احلب ينشأ احملروم" قائلة 

حينما اجلسد يتوق اىل اآلخر، وإال فأن 
ال ينشأ حىت لو كانت هناك  التجاوب

عالقة جسدية ... كان آدم احملروم يصغي 
إليها مستغربا هذا التحليل العميق منها، 
وكأهنا قد قرأت عشرات الكتب لفرويد 
ويونغ وغريه من علماء النفس الذين 
انتبهوا لدور العامل اجلنسي يف حياة 
البشر. فكر مع نفسه بأهنا قد توصلت 

نسانة خملصة وصادقة اىل كل هذا ألهنا ا
 مع نفسها. نظر إليها قائال:

أنا مندهش فعال من حتليلك  
العميق هذا. هل قرأت لفرويد، 

 يونغ وهربرت ماركوزة؟
من هؤالء ؟ مل أمسع هبم إال اآلن  

 منك . من هؤالء؟
هؤالء ياسيديت ببساطة شديدة  

وبدون تعقيد نظري، علماء يف 
التحليل النفسي، يعتقدون ، ال 

املؤسس هلذا العلم سيما 
سيجموند فرويد، بأن للجنس 
الدور االساس واملهم واملوجه 
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للكثري من تصرفات وأفعال 
االنسان السلوكية ، ووضعوا 
تصوراهتم للحياة اجلنسية السليمة 
، واملنحرفة ، ودور االشباع 
اجلنسي يف تنظيم وتطوير 
الشخصية، وتوقفوا عند الكبت 

بية اجلنسي ، وخللوا آثاره السل
على شخصية االنسان وتعقيداته، 
ووضعه النفسي والعصيب. حينما 
مسعتك تتحدثني عن عالقة احلب 
باالشباع اجلنسي ظننتك قد قرأت 

عمد  ، (12)هلم شيئا من هذا ((
الروائي حتميل متنباه ورؤيته 
الفرويدية يف القضية اجلنسية الذي 
جنده متداوال على ألسنة ابطال 

)اجلسد هو متاهاته التسع بأن 
احلقل األبرز لتجسيد ممارسة 
العنف والقمع واالنتهاك والسلطة( 
، ولعل السر يف ذلك ميكن يف 
رغبة الروائي برهان شاوي يف 
التعبري عن املسكوت عنه ، ومدى 
ارتباطه باجلانب االجتماعي ، 

)) الرغبة وبالسياسي ، وبالديين.
ليست أصل اخلطايا.. وإمنا هي 

ألمل والتوتر حبث حمموم حملو ا
الداخلي واخلوف من الوحدة 
والعزلة.. حىت وهي يف أشكاهلا 

 (13)املبتذلة..((

إن الروائي بُرهان شاوي يرى أن      
انفتاح النص على الفعل اجلنسي، 
بكل صراحة وبعيًدا عن التورية، 
والتوغل يف وصف املعاشرة اجلنسية 
الشرعية وغري الشرعية بشكل 

ى تفوق الرغبة تفصيلي، والرتكيز عل
اجلنسية لألنثى على السلطة الذكورية، 
وخروجها من دائرة الصمت اليت 
ُحصرت فيها، إىل دائرة االنفتاح 
والقول والفعل يؤدي إىل إعادة صياغة 
ذلك العامل الذي عمل على هتميشها، 
وإعادة دجمها يف الوسط االجتماعي، 
وصياغة هويتها وحقوقها اليت 

قق إال بتحقق ُهضمت، واليت لن تتح
الذات، وهو بذلك يصوغ جتربة روائية 
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سردية مغايرة لتلك التجربة الساكنة 
اليت ال تعرف التغيري. كما جاء على 

حواء الزاهد )) إذا كانت الغريزة لسان 
اجلنسية هي سر اخلطيئة وجوهرها، 
فأن البشرية هبذا املعىن هي مثرة 
اخلطيئة..! وإذا كانت الغريزة اجلنسية 

ر اخلطيئة وجوهرها، فأن البشرية هي س
هبذا املعىن هي مثرة اخلطيئة..! فلماذا 
إذن صار مثة تشريع للخطيئة من 
خالل الزواج..؟ بل ومنحت هذه 
اخلطيئة قداسة خاصة، باسم الزواج 
..؟ بينما صارت هذه اخلطيئة خارج 
تشريع األديان، أي خارج الزواج ، 
 تُعد زىن وخطيئة حقيقية يعاقب عليها
..حبيث يتم نبذ مثارها من قبل اجملتمع 
والدين والقانون..؟ أال تكون االديان 
هبذا املعىن احلارس والشرعي واملقنن 

ان قول حواء الزاهد  ، (14)للخطيئة؟((
يكشف قدرة  الكاتب  على استعمال 
أدواته الفنية بكل حذق ، ويقدم 
شرحيته االجتماعية مبنظار فكري وفين 

والعادي لعالقات يتجاوز املألوف 

تلك الشرحية. إن ما يسعى اليه الروائي 
يف روايته ومما له عالقة بقضية اجلنس 
، العالقة األزلية بني الرجل واملرأة ، 
هو إبراز املستوى االنساين منها أوال، 
ومن مث إبراز االبعاد اليت متنحها تلك 
العالقة أفقيا أو عموديا داخل تلك 

تأثريمها املتبادل الشرحية االجتماعية ، و 
 فيما بينهما، وبني أفراد اجملتمع.

يسعى الروائي يف روايته اىل التأكيد 
على أن املستوى االنساين هلذه العالقة 
)اجلنسية( ال يتمثل مبا يتمحور حول 
ما هو شرعي ومشروع منها ، أو 
مقبول لدى اجملتمع ، أو مواصفات 
تلك الشرحية االجتماعية على أقل 

منا جند ذلك املستوى ايضا تقدير، وإ
يف العالقة اليت تنمو وبعضها حتت ظل 
اآلخرين خارج نطاق اجملتمع، لنصل 
اىل ان تسلك سلوكا مغايرا ملا جبلت 
عليه تلك الشرحية واجملتمع بصورة 

 )) :(15)عامة من أخالق وسلوك وقيم
أحست حواء الزاهد باخلوف من 
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شطحات تفكريها. نظرت إىل ابنها 
ذي هو مثرة خطيئتها احملرمة، هابيل ال

 لكنه أيضا مثرة حبها وعشقها احلقيقي
ورغبتها العميقة املنبوذة  من اجملتمع 
والدين ؟ مث التفتت اىل ابنها آدم 
املالك، الذي هو مثرة خطيئتها 
الشرعية احلالل ..مثرة عالقة غري مبنية 
على احلب، لكنه االبن الشرعي أمام 

أهنا ال  الدين واجملتمع..!! صحيح
تفرق بينهما، فكالمها نشأ يف أعماق 
رمحها وهو قطعة من جسدها، إال أهنا 
تشعر باألسى على ابنها هابيل الذي 
بال شك سيواجه  يوما ما حقيقة مرة، 
بالرغم من أهنا قد سجلته باسم 
زوجها الذي مات يف سجن 

 .(16)بوكا..!!((

جند يف متاهات الشاوي حضورا أكرب 
دد ملراياهن املنكسرة، للحواءات، وتع

والتوغل يف كوابيسهن وجتارهبن 
املعتمة، وحماولتهن االنفالت من 
مقصلة الفساد والتقاليد واالعراف 

اجملتمعية السائدة اليت شكلت سلطة 
قامعة لوجودها كما يفصح عن ذلك 

أحيانا أسأل قول "حواء الصايغ" )) 
نفسي: من أنت ياحواء..؟ ملاذا يا 

ن حلياتك وكأهنا حواء كنت تنظري
ليست حياتك، وال ختصك أنت؟ 
تنظرين لنفسك وأنت تساقني اىل 

 .(17)املسلخ وال حتتجني ..؟((

إن حواء املتاهات تعيش مأساهتا 
الرهيبة بصمت، تلك املأساة اليت 
خلقتها العالقات االجتماعية ذات 
النظرة الذكورية اليت صنعت وحافظت 

ائرية على جمموعة القيم والتقاليد العش
املغلفة بغالف ديين مزيف،املرأة يف 
تلك القيم والتقاليد كائن فاقد 
الكينونة، كتلة متحركة، شفافة بال 
ذات ال ترى وال تسمع ال تتكلم 
فتحولت من خالل تلك القيم 
والتقاليد اىل آلة للعمل واالجناب.. 
اهنا شيء لالستهالك احليايت كما جاء 

د )) بع على لسان " حواء الكتيب"
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موت أيب شعرت باليتم احلقيقي... 
حيايت انزلقت متدحرجة يف الفوضى 
بعد موت أيب.. صار القلق يدامهين 
.....وزاد من تعقيد الوضع أن زوجي 
أخذ يهينين، ليس طبعا بالكالم اجلارح 
املهني وامنا من خالل االمهال.. فقد 
ألغاين من الوجود أنا وابنيت وكأننا غري 

 صار يتغيب عن موجودتني أبدا.. مث
البيت ..واحيانا ينام خارج الشقة.. 
وإذا ما جاء فهو يدخل غرفة املكتبة 
أو حيضر ألعاب كرة القدم يف 
التلفزيون.. وإذا ما جاء فهو يدخل 
غرفة املكتبة أو حيضر ألعاب كرة القدم 
يف التلفزيون.. كنا كالغرباء.. نزالء يف 
فندق من ثالثة أشخاص..! واستمر 

لى هذا التوتر لسنة كاملة.. الوضع ع
أحيانا كان الشهر مير وحنن مل نتبادل  
كلمة كلمة واحدة.. فحىت حتية 
الصباح مل  تتح لنا الفرصة أن نلقيها 
على بعضنا.. وكنت صموتة ال أشكي 
حايل ألحد ..فاتصلت بعمي وأمي 
وطلبتهما للحضور .. وجاءاين اىل 

بييت.. وأخربهتما بأنين اريد الطالق 
ما..شرحت هلما طبيعة حيايت.. ُصد

وأن زوجي مل يقرتب مين منذ أشهر 
..غضبا من تصرفات زوجي طبعا.. 
وعاتباين ألين مل اخربمها منذ البداية.. 
لكنهما اتفقا ضدي ووقفا ضد فكرة 
الطالق.. ووعدين عمي بأنه سيصلح 
األمر وجيد له حال.. ومل يكن احلل 
عنده سوى أن يستدعي زوجي .. 

.. ويفاحته صراحة حباجيت ويلتقيه
للجنس!! ومل يشأ زوجي أن يطلقين 

وبعد لقائه  .... أرعبته فكرة الطالق!
مع عمي جاء اىل الشقة عند الظهرية 
دعاين اىل غرفته......فطلب مين 
اغالق الباب ، مث فتح جارورا يف 
الطاولة الصغرية اجملاورة لسريره وال 
اعرف ماذا اخذ منها ..رمبا حبوب 

اغرا.. ومل يتغري شيء كل شيء مت الفي
 يف الظالم .. وبسرعة مقيتة! 

حينما انتهى مين .. وابتعد عين وكأنه 
منحين بركاته وعطاياه املقدسة شعرت 
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برغبة يف التقيؤ.. شعرت بالذل . 
واالحتقار لنفسي! وراودين احساس 
بأن الرجال كلهم ...خملوقات مغفلة.. 
الشرفاء منهم الضعفاء عاجزين.. 

. إن (18)((واألقوياء أنذال ال أكثر!
استشهادنا هبذا املقطع الطويل من 
)متاهة العميان( كان بسبب ما حيمله 
من دالالت كثرية ، منها عن تلك 
العالقة احلسية اليت تفضح عن 
املكنونات النفسية للرجل واملرأة ، ان 
افرتاق اجلسدين ينطوي حتته افرتاق 

تيب روحني ، مل يكن هدف حواء الك
يف تظلمها من غياب زوجها عن 
البيت هو حلاجة حسية مادية ، بل 
هي كانت حباجة اهتمامه ووجوده يف  
كل مفاصل حياهتا، عمدت حواء 
الكتيب  اىل الكشف بلغة صرحية 
وحسية؛ بأن معظم الرجال ال يرون 
وجود املرأة يف حياهتم ال يتعد كوهنا 
جسد فقط ، حمط رغبة وحلم ليل ال 

الرغبة عند زوج حواء  أكثر، ان
الكتيب مل تتعد كوهنا كيان مادي 

فحسب، وهو ما ميأل معظم رؤوس 
حينما انتهى مين .. الرجال فحسب)

وابتعد عين وكأنه منحين بركاته 
وعطاياه املقدسة شعرت برغبة يف 

(. التقيؤ.. شعرت بالذل . واالحتقار
وكمحاولة من حواء الكتيب الستعادة 

تلك العالقة  ذاهتا واالنفالت من
البائسة اليت حسستها بأهنا جمرد وعاء 
الفراغ رغبات زوجها احلسية ال أكثر ، 
طلبت الطالق منه ، والتوجه لالمساك 
مبا تبقى من حياهتا باالنكباب على 

)) حتقيق حلمها بأن تصبح كاتبة 
راودتين أحالم بالكتابة.. أنا اصري  
كاتبة .. وتلبستين هذه الفكرة ..لكين 

منها.. بيد أن هذه الفكرة خفت 
.. ساعدتين يف أن أمسك حيايت بيدي

. الكتابة (19)وأعيد صياغتها بنفسي((
هنا بالنسبة حلواء ستشكل حصنا 
حيميها من ضعفها العاطفي ، ووسيلة 
إلقامة توازن نفسي ووجداين مع 
الفضاء االجتماعة؛ ولعلها وجدت يف 
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الكتابة مثنا النوثة مهدورة ، إن مل 
 د واقعا، فستستعاد ختيال.تستعا

متاهات برهان ومما يالحظ على 
شاوي وعند تتبع االحداث جند 
االيروتيكية قد اخذت اجلزء االكرب 
منها، ولعل الكاتب مل يكن يسعى 
من وراء ذلك للحديث عن 
االيروتيكية/ اجلنس لذاهتا، بل أن ما 
يريد أن يقوله ويعرب عنه للقارئ 

مر، احلصيف هو أكرب من هذا األ
وهو الكشف عن الفساد الذي تفشى 

حىت طال 2003يف العراق بعد عام 
كل مفاصله، فمنذ متاهته االوىل 
)متاهة أدم(  ربط بني اجلنس بالعنف 
السياسي ، املرعب ، واملنفلت، 
واألعمى ، وعن انقالب الرغبات 
اجلاحمة والغامضة، والصادمة يف اعماق 
النفس البشرية، حيث احلب احملرم 

لرغبة اجلاحمة ، الغرية اجملنونة واالنتقام وا
الدينء، اخلطيئة الربيئة واالغتصاب 
املرضي، العنف السياسي واجملتمعات 

الفاسدة، حاول الروائي من خالل 
اجلنس تسليط الضوء على املوت 
العبثي للبشر وعن رتابة احلياة فاقدة 
املعىن، وحمنة الوجود واالقنعة، كما 

ل العباسي" جاء على لسان "قابي
السياسي املتنفذ بالعراق ما بعد 

حني دخل قابيل العباسي ))2003
املكتب ......كانت حواء ذو النورين 
تنتظره، وهي تستعد لرتتقي مرة اخرى 
اىل ذرة اللذة، فقد كان معها شبقا 
وداعرا....لكنها فوجئت وقد جلس 
على حافة السرير مهموما....ماذا 

ل بك؟ مايل أراك مهموما بشك
 مفاجئ ؟ 

رأيت املكتب ، والكتب فتذكرت  
 نفسي

تذكرت نفسك؟ هل أنت نسيت  
 نفسك حىت تذكرهتا؟

ماذا تعتقدين أنت..؟ أأنا هذا  
القاتل الذي ترينه أمامك؟ هل أنا 
القاتل الذي يقود بعض الفتيان 
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املتعصبني اخلائبني ، املقهورين 
 الذين حتركهم مشاعر االنتقام؟ 

يس ..انين أنا ياحواء أنسان تع 
اموت يوميا غما، ألن ايا من 
احالمي مل يتحقق...انا ضحية 

 أوهامي وخيايل املارق.
ملاذا تعذب نفسك هكذا ...انت  

اليوم شخصية مهمة ..يهابك 
 االخرون وحيرتمونك..

ال يهابين اال اجلبناء.. وضعفاء  
النفوس..الذين ال يعرفون 
حقيقيت..أنا لست سوى جمموعة 

 بائسة.حماوالت يائسة و 
حىت امتالكي للنساء ....ليست  

اال حماولة يائسة للهروب من 
نفسي، من خيبيت، من شكي، 
من اسئليت املشؤومة عن جدوى 

 وجودي
حىت زواجي منك ليس اال حماولة  

الثبت لنفسي بأين استطيع ان 
اجنز شيئا، لكين أنسان 

عند تتبع النص  ، (20)فاشل..((
 جند أن اجلنس أو عالقات قابيل
مع النساء مل تكن سوى تنفيسا 
عما اصابه من امتالء باخليبة يف 
احلياة ، وفشله يف أن يكون انسانا 
ناجحا ، العالقة مع املرأة مل تكن 
سوى تعويض عن النقص الذي  
كان يعاين من قابيل، ومل يستطع 
أن يسده حىت بعد أن اصبح رجل 
دولة ، بل ان ارتباطه السياسي  

ضاع املرأة كان وسيلة ناجعة إلخ
 لنفوذه.

من القضايا املهمة اليت طفت اىل السطح 
وعمد الكاتب تسليط الضوء  2003بعد 

عليها هي أن اجلنس أمر مشاع بني 
املخلوقات، إال أن الشرع قد قنن هذه 
العالقة؛ أي أن التحرمي جاء من الشرع 

، وهذا  (21)وليس من طبيعة االشياء
ة يتجلى لنا يف تسليط الضوء على قضي

)جنس احملارم( والعالقات غري املشروعة 
عرفا، عالقة االبن بأمه، والبنت بابيها، أو 
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بأخي الزوج ، أو عالقة الزوجة مع والد 
زوجها كما جاء على لسان "حواء  
كوناي" اليت استغلت غياب زوجها 
العاجز جنسيا على اثر سفره للعمل ، 
والدخول بعالقة مع والده "احلاج حسن" 

عرتافها لصديقها املهندس " أدم تقول يف ا
)) اتعرف يا أدم .. اشعر بتقزز املطرود" 

من تلك املرأة اليت كنتها يف تلك الفرتة، 
ففي تلك الليلة زينت نفسي ولبست ثويب 
الشفاف املثري جدا، الذي جاء يكشف 

كثريا عن جسدي، ومتددت على سريري  
بانتظاره. ووضعت أحد االفالم اليت جلبها 

اجلهاز.....الغريب أنه تأخر تلك زوجي ب
الليلة ، لكين بقيت انتظره، وحينما مسعت 
حركته وهو يدخل البيت كشفت عن 
نفسي بعد أن اخفضت صوت التلفزيون 
الذي تركته يعرض الفلم اجلنسي الذي 
اخرتته عن اب يضاجع ابنته حينما يرجع 
سكرانا....وساعدين يف رسم خطيت 

غرفة . القى الغواء العم ، دخل العم ال
نظرة على شاشة التلفزيون الذي كان 
مشاهد الفلم الساخنة ...حدق جبسدي 

العاري لينهي عاصفته يف 
اعماقي.......لكنه ارتعب حينما وجد 
دم بكاريت..حينها قام منصرفا مرعوبا 

 .(22)وكأنه استوعب ما فعل((

ومل خيتلف احلال مع حواء املؤمن يف متاهة 
يف عالقة مع والد  ادم ، واليت دخلت

زوجها أدم التآهه االستاذ اجلامعي ، نتيجة 
المهال زوجها ، وانشغاله عنها بأحباثه من 
جهة، ولزواجه منها زواجا تقليديا وكان قد 
وافق عليها لتساعد أمه يف البيت فلم 

 .(23)يستطع التقرب منها

لعلنا نلحظ  رؤية الكاتب يف هذه القضية 
ـــ" ايفا اومسك" اليت احلساسة واليت محلها ل

تعرضت لالعتداء من قبل زوج أمها، 
خانته مع  حماولة منه لالنتقام من أمها اليت

)) أحسست بسقوط شاب صغري تقول:
املقدس، فكل شيء دنس وملوث، 

إن  ، (24)ومبتذل مهما بدا لك ساميا.((
املعادلة اليت يقدمها برهان شاوي، من 

مع ، خالل منهجه الفكري، وهي أن اجملت
وليس الفرد هو مثرة الوضع السياسي 



 2022( لسنة 1،ج4اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع مجلة القادسية في 
                          

160 
 

السيء للقلة الفاسدة، فقد رافق االهنيار 
السياسي الذي شهده اجملتمع العراقي عام 

اهنيارا يف البىن االجتماعية ،  2003
واالخالقية للذات العراقية، ذلك أن 
اجملتمع كان منسحقا حتت عجلة الفساد 
اليت ظهرت للسطح فجأة فقد أثرت على 

رد هو األخر... بل يتمادى الكاتب الف
من خالل شخصياته ليبني خطورة اجلسد 

(( وسطوته كما تكشف ذلك حواء الزاهد
بدأت أدرك ملاذا يتصارع العامل كله من 
أجل النساء، وملاذا قتل قابيل أخاه هابيل، 
وملاذا أخرج اهلل أبانا آدم من اجلنة، وملاذا 

املزيد يسعى الرجال اىل السلطة ألهنا تعين 
من النساء، وملاذا وضعت االديان اليت 
اسسها الرجال احلدود للنساء، حبيث تقيد 
حركتهن، ألهنن أكثر ادراكا ألمهية احلب 

،يعمد الكاتب يف نصه  (25)يف احلياة((
االشارة اىل أن املرأة بوصفها جسدا جمبولة 
على اخلضوع لعدة سلطات تلك 
السلطات اليت ربطت وجودها بوجود 

رأة، وهي املعادل املوضوعي للجنس يف امل

النص. بوصفها الطرف الثاين من املعادلة 
 االيروتيكية.

 اخلامتة   

متاهات برهان شاوي هي روايات عن  
احلب احملرم والرغبة اجلاحمة، عن الغرية 
اجملنونة ، عن اخلطيئة الربيئة واالغتصاب 
املرضي، عن العنف السياسي ، واجملتمع 

 تابة احلياة فاقدة املعىن.الفاسد، عن ر 

عمد الروائي اىل مناقشة اجلسد الذي 
جيسد لعبة سردية مهمة من منظور السرد 
يف سياق العالقات االيروتيكية املتشكلة 
أصال من مفاهيم عدة مقدسة ومدنسة، 
متتلئ متاهات الشاوي بالعالقات احلسية 
، واوصاف ايروتيكية مليئة بتضاريس 

جلنس موظفا توظيفا اجلسد، ليغدو تابو ا
حيا يف انتقاد تابو السلطة السياسة، 
واالجتماعية ، والدينية اليت تقود اجملتمع 

 املتخيل يف املتاهات.
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متاهة حواء: برهان شاوي، دار  -2
 م.2013، 1العربية للعلوم ناشرون،ط

متاهة قابيل: برهان شاوي ،  -3
، 1منشورات ضفاف،بريوت، ط

 م.2016

متاهة العميان: برهان شاوي،  -4
، 1فاف، بريوت، طمنشورات ض

 م.2016

متاهة ابليس: برهان شاوي ،  -5
، 2منشورات ضفاف، بريوت،ط

 م.2017

متاهة االنبياء: برهان شاوي: دار  -6
 م.2019، 1ميزوبوتاميا، بغداد، ط

متاهة االرواح املنسية: برهان  -7
شاوي، منشورات االختالف، 

 م.2015، 1اجلزائر،ط

متاهة االشباح: برهان شاوي:  -8
، 1منشورات ضفاف، بريوت،ط

 م.2016

تاريخ اجلنسانية "ارادة املعرفة":  -9
ميشيل فوكو، ترمجة حممد هشام، 

 م.2004افريقيا الشرق، املغرب،

التاريخ اإلجرامي املعاصر  -10
للجنس " سيكولوجية العنف 
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البشري": كولن ولسن، ترمجة د.رفعت 
السيد علي، منشورات مجاعة حور 

 م.2001، 1ة ، طالثقافة ، القاهر 

التجزيئية يف اجملتمع العريب:  -11
نازك املالئكة، دار العلم للماليني، 

 1980، 1ط

اجلنس يف الرواية العراقية : داود  -12
 م.2018، 1سلمان الشويلي، ط

كتاب احليوان: اجلاحظ، الناشر   -13
 م.2004، 2مصطفى البايب احلليب،ط

الكذبة الرومانسية واحلقيقة  -14
ية ، رينيه جريار ، ترمجة رضوان الروائ

ظاظا ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
 م.2008،  1بريوت، ط

الفرد واجملتمع: ميشيل فوكو:  -15
، 1حسني موسى،دار عني،ط

 م.2015

النزوع األسطوري يف الرواية  -16
العربية املعاصرة : د.نضال الصاحل ، 
منشورات احتاد الكتاب العرب، 

 م.2001دمشق ، د.ط،

وجهة النظر يف روايات  -17
األصوات العربية ، حممد جنيب 
التالوي ، منشورات احتاد الكتاب 

 م.2000العرب ، دمشق ، د.ط 

 

 


