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 : المسكوت عنه في المجتمع الجزائري  وإشكاليةالشذوذ الجنسي 

 محطات النقل العمومي الخاصة بقراءة في الكتابات الحائطية على جدران المراحيض 

 02جامعة أحمد بن بلة وهران :  الجياللي كرايس. 1 

 مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس:  ربيع زمام. 2

 

 الملخص: 

  أنفسنانحن نعكس واجهات وال نعكس حقائق، ونعيش في المسكوت عنه الكثير من االنحرافات التي نجد 
نرفضها ونتهرب منها في الواقع، فنحن ال نعترف بها وال نعترف بوقوعها، لكن النظرة السوسيولوجة 

واألخالقي، الفاحصة تجعلنا نطل على المجتمع من داخله، ونحاول تشريح واقعه السياسي واالقتصادي 
ات الحديثة، والتي و المثلية الجنسية حسب الدارسموضوع الشذوذ الجنسي أل وهذا ما دفعنا إلى التطرق 

ليها، رغم  ا غير معترف بها وال بالمنتسبين إنهاسع وطويل في مجتمعنا الجزائري، إال أنجد لها تاريخ و 
الجنسية التي نجدها على   اإلعالنات ليات التواصل تلك صلهم فيما بينهم، حيث نجد من بن آوجودهم وتوا

رقام هواتف  لمتعة واللذة المدنسة، حيث نجد ألسواق طات النقل العمومي، والتي تحولت إلى أجدران مح
ات محددة، وبذلك تحولت و البحث عن شريك بوصفاذ وعرض للخدمات ولتفاصيل الجسد أللشو 

ن تخلق مجالها  اجتماعيا، إال أنها استطاعت أ لى فضاء تواصلي لفئة هامشية ومنبوذةالمراحيض إ
عالنات يه عن طريق عينة من تلك اإل للتطرق إ، وهذا ما سنحاول ااإلغرائيالخاص، وتضمينه بخطابها  

و المسكوت عنها  واصل الشواذ فيما بينهم عن طريق أسواق المتعة أو اللذة المحرمة أالجنسية، وكيف يت
 اجتماعيا. 

 الكلمات المفتاحية :

 الشواذ، المتعة المدنسة، المجال الجنسي الخاص، المسكوت عنه، أسواق المتعة. 
Abstract : 

We always live in the untold as well as we do not reflect facts but social interfaces that we 

found ourselves refusing it and fleeing from it in our daily life. Therefore, we neither admit it 

nor admit its occurrence. Yet the sociological view makes us look at society from within and 

try to dissect its political, economic and moral reality. This what led us address the issue of 

homosexuality or homosexuality, according to modern studies, which we find a long and long 

history in our Algerian society, but it is not recognized by the affiliates, despite their presence 

and communication among them, where we find among the mechanisms of communication 

those ads sex of which can be found on the walls of toilets of the public transport stations, 
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which turned into markets for fun and pleasure, where we find the phone numbers of the 

peddlers and the offer of services and details of the body or search for a partner with specific 

recipes, and thus turned toilets into a communicative space for a marginal and socially 

outcast, but she was able to create her own sphere. Moreover, this is what we will try to 

address him through a sample of those sexual ads, and how they communicate with each other 

through the markets of fun or pleasure forbidden or socially excluded. 

Keywords : 

Homosexuals, hedonistic pleasure, private sexual sphere, silence, pleasure markets. 

 

 مقدمة:

  سلوكيات في اجتراح   اوحضر  االجنسية وانخرط الجميع بدو  األخالقمنذ عهد ابن خلدون انهارت مرجعية 
المجتمعات المغاربية بما فيها المجتمع الجزائري، تعيش تراكمات  أن أي ،1هرطقية بحبور قل نظيره 
بعيد، فرغم النصوص الزجرية التي جاء بها   أمد لنقل منحرفة، منذ  أو، أخالقيةتاريخية لممارسات غير 

  أن إال، في إطار ما هو شرعي الذي عمل على تقنين الحياة الجنسية، وتحديد خارطتها بوضوحو ، اإلسالم
 دخول دائرة المدنس أوابتكار طرق جديدة،  إلىالمغاربي  اإلنسانلبحث عن اللذة ستدفع بهذه الرغبة وا
  مقتصرةعد ت  التي لم ، و نشهده اليوم من انتشار لمظاهر الشذوذ الجنسي شهواته ورغباته، وهذا ما إلشباع

والمناطق المعزولة حيث   القرى ، وربما تعتبر ل امتدت لتشمل القرى والمدن الصغيرةعلى كبريات المدن، ب
يصبح منفذ النجاة الوحيد لمجتمع   إذ ، النتشار الشذوذ الجنسيخصبة   ةالمرأة وتنقلها، بيئ  يندر خروج
فيه الملذات ومعاينتها والتعرف عليها، وهنا كان الشذوذ  المه وتأخر فيه سن الزواج، وأتيحت تغيرت مع

، باحثين عن فضاءات للتواصل ولعرض الخدمات أنفسهما المكبوتون جنسيا الجنسي البؤرة التي يلقي فيه 
  أنها، للتعارف وللتواصل، خاصة رطقين جنسياحدى وجهات المهوتناقل الخبرات، إذ كانت المراحيض إ

ا عن اللذة والمتعة، ومن همزة تواصل بين البدو والحضر، بحث  أنها يتقع في محطات نقل المسافرين، أ
 :ننا طرح اإلشكال المحوري للدراسةهنا يمك

بالشذوذ الجنسي بات الحائطية على جدران المراحيض، وما عالقتها الكتا ما هي القراءات التي تحملها 
 ؟   داخل المجتمع الجزائري 

 :  عت عنه مجموعة من األسئلة التاليةهذا اإلشكال المحوري للدراسة تفر 

 
 .19، ص2010 الجنس والحريم روح السراري السلوكات الجنسية الهامشية في المغرب الكبير، ترجمة عبد هللا زارو، دار إفريقيا الشرق، المغرب،  مالك شبل،  1
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  إلىواقع االنحرافات الجنسية في المجتمع الجزائري؟ وكيف انتقل الشذوذ من المسكوت عنه هو ما 
  هي للتواصل والتعارف؟ وماعام فضاء  إلى خاص المصرح به؟ وكيف تحولت المراحيض من فضاء 

 ؟  الجنسانية على جدران المراحيض  ئطيةالحاالكتابات  الصور والرسومات التي تحملها  والمعاني الدالالت 

 إلطار المنهجي للدراسة اأوال : 

 فرضيات الدراسة :.1

 عبر التاريخ   الشذوذ الجنسي سلوك مرافق لإلنسان العربي في الالمصرح به.1

 الشذوذ في وسائل االتصال والتواصل بينهم  إلى أدىالشذوذ في العالقة الجنسية .2

 المقموعة اجتماعيا تعبير عن الرغبة الجنسية الكاتبات الحائطية الجنسية .3

إلى تحقيق مجموعة من األهداف، والتي نريد من خاللها  الدراسة نسعى من خالل هذه  أهداف الدراسة:.2
لى قدرة هذه الفئة  إالمجتمع الجزائري، و االنحراف الجنسي داخل الشذوذ و إماطة اللثام عن مدى انتشار 

 . في التواصل والتعبير عن رغباتهم على ابتكار طرق وأساليب جديدة

من أجل  المدونة على جدران مراحيض النقل العمومي،على محتوى الكتابات الحائطية  كشفمحاولة ال
 . مضمونها تحليل  و  اوتفسيره افهمه

لقد اعتمدنا في هذه الورقة البحثية على منهج تحليل المحتوى، حيث حاولنا قراءة تلك  المنهج المتبع: .3
محطات النقل العمومي، وهي تحمل   المضامين التي تحملها تلك الصور، الموجودة داخل مراحيض 

مؤشرات على مدى انتشار الشذوذ الجنسي، وتحول الشواذ إلى فئة تعمل على التواصل فيما بينها، وما  
 تعبير عن الرغبة الجنسية.   إالتلك المنشورات 

ألننا بصد لقد اعتمدنا على تقنية تحليل المحتوى كونها تقنية وفي نفس الوقت منهج دراسة، التقنية: .4
قراءة مضامين تلك الصور وما تحمله من تعبيرات جنسية، كمحاولة لتفسيرها وفهمها ضمن إطارها  

 الخاص.

 مجموعة من الصور والرسومات والكتابات الحائطية على جدران بعض محطات النقل العمومي: العينة.5
 .بالجزائر
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 مفاهيم الدراسة :  .6

للمفاهيم، حتى نقرب الصورة حول تجليات   إجرائيةتعريفات عرض سنعتمد في هذه الورقة البحثية على  
جل عرض ة تم ابتكارها من أظاهرة الشذوذ الجنسي وكيفية تواصل الشواذ عن طريق قنوات خاص

مدى   إلىوتشير بوضوح  خدماتهم، وتكوين شبكة عالقات عن طريق فضاءات تواصلية خاصة ومبتكرة
أرقام لهواتف شخصية مدونة على جدران  عملية التواصل والتعارف تتم من خالل انتشار الظاهرة كون 

 المراحيض العمومية لمحطات النقل.

، وهي ال  لذين لديهم رغبات جنسية غير عادية أو غير سويةا مجموعة األفراد ونقصد بهم  الشواذ:أ. 
كال إلى لى نفس جنسه، أو نجد الجنس الواحد يميل إوافق مع الممارسة الجنسية الفطرية، حيث تت

يلبون  الشاذة لطريقة نهم بتلك ا، بل يعتقدون أ السليمة ن بمخالفتهم للفطرة، وهم ال يعترفو الجنسين ذكر/أنثى
 عن مواقفهم بكل حرية.مما يجعلهم ال يجدون بدا من التعبير رادتهم،  رغباتهم التي تفوق إ 

بطرق تتعرض مع  الجنسي   اإلشباعالجنسية وعن  لذةالالمتعة و وهي البحث عن  المدنسة:المتعة ب. 
المنظومة األخالقية والدينية للمجتمع، وتندرج ضمنها مجموعة من الممارسات الجنسية كالزنا والشذوذ 

 وغيرها. 

 مجال للتواصلراحيض التي حولها الشاذون جنسيا إلى ونقصد به تلك الم المجال الجنسي الخاص:ج. 
 ، وهنا تحول المرحاض ن الرقابة أو الضبط االجتماعيين، بعيدا ع الجنسانية يتسم بنوع من الخصوصية

 .نسياج الشواذ أصبح ينشط فيها  من الفضاءات التي  لى نوعإ العمومي

يتداولها، ترف بها وال  يعال   المجتمعن أ الإ، هو كل ممارسة تحدث داخل المجتمع المسكوت عنه:د.  
لذا تقابل من قبل   ، المدنس ومع القيم األخالقية السليمة، أو أنها تعبير عن  المقدس كونها تتعارض مع

ل بك الميوالت الجنسية الشاذةومن بينها وتصنف ضمن الطابوهات،  المجتمع باالستنكار والرفض،
، حيث  وغيرها ات جنسية مع الحيوانحتى العالقات ال أو، اإلباحية ، من زنا وشذوذ ومتابعة لألفالماأشكاله

 خالقيا وال دينيا. نها غير معترف بها اجتماعيا وال أموجودة لك أنها

بكل   اتهم الجنسيةيعبرون فيها عن رغب التي أصبح األفراد  الفضاءات تلك ونقصد بها  سواق المتعة:أه. 
أرقام تبادل رسم صور معبرة أو  ، من خالل القانونية والدينية وغيرها حرية بعيدا عن الرقابة االجتماعية

سواق  عن شركاء لهم نفس الرغبات والميوالت الجنسية، ونجد من بين هذه األالبحث جل الهواتف من أ
الخصوص، بعد ظهور وقد عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا ب العمومي، مراحيض محطات النقل 

االتصال والتواصل بين من يبحث عن اللذة أو المتعة الجنسية  الهواتف النقالة، التي سهلت من عملية 
 بعيدا عن الضوابط القانونية أو الشرعية. 
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 ثانيا : محاور الدراسة 

:ومظاهر المسكوت عنه في التاريخ  الجنسي الشذوذأ.

، إذ يحق لنا  1الدهشة هي الكلمة الرئيسة التي تتملك المتابع لما يجري على الصعيد الثقافي       
، لكن ال يحق لنا من جهة أخرى  إن صح القول األخالقي االنفالت ننا نعيش عصر  التصريح بأ

، بل هو مجرد استرداد للماضي ! اليومحتى يعرفه المجتمع لم   أنه عصر فريد من نوعهبالقول 
االنحراف  الشذوذ أو  ألن انتشار سباب والنتائج،ه مع اختالف بسيط في الدوافع واألتفعيل ل وإعادة

مجرد عودة  نأل  الغريب عن مجتمعنا،باألمر  ليس  وخاصة على المستوى الجنسي،  بكل أنواعه
ن تاريخ  حد االعتراف بها، مالتي ال يريد أالمسكوت عنها، وعن الممارسات  الكتابات  إلىبسيطة 

يمكن االستحمام في النهر مرتين، عكس ما صرح به   هنأبينا، سيجعلنا ندرك شئنا أم أسالفنا أ
اليوم، مورست من قبل، ونحن اليوم نعيشها لكن بتوابل هذا العصر،  األخالقية، فهرطقتنا سودهير 

ء المغاربي ن الفضاير، كما أ بصح التع  إذاو الساخنة فائقة، أواالتصال ال اإلعالمخاصة وسائل 
ت الممارسة الجنسية  كاديمية استطاع استنطاق حالة الصمت  التي لفوعن طريق الدراسات األ

رسالة   11عمل و   42حيث نجد أن أكثر من   خارج إطار مؤسسة الزواج،المدنسة أو التي تتم 
ويمثل  ، 2جامعية تتناول الدعارة في اإلطار المغاربي وهي دعارة لكال الجنسين أي ذكورا وإناثا

االنحراف الجنسي كل نشاط جنسي فعلي أو قولي أو حتى خيالي قد يؤدي إلى النشوة الجنسية أو  
، والذي يفضله الفرد على الممارسة الجنسية السليمة، ضمن ضوابطها  يهدف إلى اللذة الجنسية

، وقد أصبح هذا األمر موضة هذا العصر باسم الحرية الشخصية والتحرر، التي  3وأطرها الشرعية 
أصبح الميل إليها والتصريح بها يسير بخطى متسارعة نحو الخروج إلى العلن في مجتمعاتنا،  

الغربية تدخل ضمن حقوق األفراد وحرياتهم الشخصية، ويمكن أن ات بعدما أصبحت في المجتمع
تتوج بكل بساطة بالزواج، والقول نحن هنا نستمتع بهذه العالقة، ال يهمنا إن كنتم تعتبرونها انحرافا  
أو شذوذا، إنها تجعلنا نشعر باللذة والمتعة، هكذا نتصور المنحرفين جنسيا وهم يخاطبون المجتمع،  

حائط تلك القيم والمعايير األخالقية بكل جرأة، إن هذه الجرأة تحيلنا إلى أن هناك ضاربين عرض ال
جذورا لهذه الميوالت والممارسات الجنسية الشاذة، والتي وجدت عبر التاريخ بشكل معبر عنه، غير  

أنها أصبحت فيما بعد ضمن األمور المسكوت عنها في مجتمعنا، حيث أن مجتمعاتنا المغاربية  
نها المجتمع الجزائري عرفت هذه الهرطقة الجنسية، حتى بعد دخول اإلسالم، إذ انتشرت ومن بي

 
  21دون سنة نشر، ص الممنوعة، مكتبة عسكر للنشر، لبنان،الشبق المحرم، انطولوجيا النصوص إبراهيم محمود،    1
، مركز دراسات الوحدة  31/32( مجلة إضافات، ، العددان  187 – 159، أدبيات الدعارة في المجال المغاربي زخم معرفي بتحفظ، ) كلثوم أقيس  2

 .160، ص2015 العربية، لبنان،
، أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على  لبلوغ وعالقته بالتعرض لالعتداء أثناء الطفولةاالنحراف الجنسي بعد ا  أحمد بن محمد الشهيري،  3

 .14، ص2010 درجة الدكتوراه بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية،
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ظاهرة اإلباحية في ارتكاب المعاصي واألنشطة المحرمة عند بعض أصحاب التفنن في شهوات 
اإلطار الشرعي الذي  ، حيث أنه وبالرغم من أن اإلسالم وضع ضوابط للجنس ضمن1البطن والفرج 

واج، إال أن هذه الشبقية والبحث عن المتعة خارج اإلطار الشرعي بقيت حاضرة  هو مؤسسة الز 
ومستمرة في الوجود في المجتمعات اإلسالمية، بدليل أن "االتجاهات الجنسية كانت مفتوحة نسبية،  

كما أنها كانت تحظى بتسامح واضح، فكما أن تحريم الخمرة لم يمنع من شربها وإنشاد األشعار  
حريم المثلية الجنسية كذلك لم يسد أبواب اللذة المحرمة وأبواب التغني بها، ولم ينتظر  فيها، فإن ت 

الناس الجنة لالستمتاع بالغلمان، نذكر من تلك المظاهر الغلمان الذين كانوا يطوفون حول ملوك 
من   وخلفاء منهم األغلبي إبراهيم الثاني، والخليفة األمين المعتصم، أضف إلى ذلك الغالميات وهن
الجواري الالتي تنكرن في لباس غلمان لينشرن في المجالس والبالطات استيهامات االلتباس  
واالزدواج، بل مكننا الحديث بكل يسر عن منعرج جمالي وإيروسي جعل الثقافة العربية، منذ  

ر، النصف الثاني من القرن الثامن، تحتفي بالمثلية وتتغنى بها، فقد ظهر وانتشر فن الغزل بالمذك
وبرز شعراء كأبي نواس يدعون إلى المجون وينشدون في الخمرة وحب الغلمان ولهم مع ذلك حظوة 

لدى العامة والخاصة، ومن عالمات هذا المنعرج المثير للجدل الذي أقامه الجاحظ بين "صاحب  
  الغلمان" و "صاحب الجواري"، فقد جعل المنتصر للغلمان يعتبر محبة النساء دون الغلمان شأن
"أعراف أجالف جفاة ال يعرفون رقيق العيش وال لذات الدنيا"، كما أضيف إلى قصص الحب 

العذري، قصص عن عشاق مثليين ال تقل شهرة عن األولى، بل وخلفت نماذج بطولية يتماهى بها، 
لكي نكتشف العدد الوافر من أخبار عشق النساء   ،يكفي فقط أن نعود إلى الفهرست البن النديم

تشف تراجم عشاق كالنحوي  ي نككل ،والرجال للرجال، أو نعود إلى طوق الحمامة البن حزمللنساء 
أحمد بن كليب، قضوا نحبهم عشقا لرجال آخرين، وهي تراجم لم يكن ابن حزم يعلق عليها باحتقار  

وال تشنيع، ويبدو أن المثلية السلبية نفسها لم تكن تجابه باالحتقار كما هو الشأن لدى الرومان، 
محددة، هو المستعمل على األقل   السيما أن ثنائي العاشق والمعشوق الخالي من إيحاءات جنسية

في تراجم العشاق للحديث عن الشريكين المثليين، ويكفي أن نلقي نظرة على كتب الباه وآداب 
النكاح على اختالفها وتباعد أزمانها ما بقي كتاب "السحاقات" للصيرمي في القرن التاسع، و "نزهة  

طر" للنفزاوي في القرن السادس عشر،  األلباب" للتيفاشي في القرن الثالث عشر، و"الروض العا
لنكتشف كل الممارسات اإليروسية الخارجة عن المألوف بل والمؤدية أحيانا إلى فوضى تراتبية  

 .2وجنسية تجسدها على أحسن وجه وضعية السيد الذي يطأه عبيده برضاه" 

 
، ، مخبر البحث التاريخي 14/15( مجلة عصور الجديدة، العدد  179 – 162وسائل الترويح عن النفس في المغرب األوسط، ) تواتية بودالية،   1

 .174، ص2014تاريخ الجزائر، جامعة وهران، 
 .19-18، ص2005 ،، المركز الثقافي العربي، المغرب1رجاء بن سالمة وآخرون، التذكير والتأنيث )الجندر(، تر: أنطوان أبو زيد، ط  2
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 ويقول أحدهم في وصف غالم :

 غالم فوق ما أصف ** كأن قوامه ألف

 عبني ** أخاف عليه ينقصف إذا ما مال ير 

 وأشفق من تأوده ** أخاف يذيبه الترف

 وقد قال ابن الفياض في غالم له أثير لديه استوحش منه لميله إلى غالم آخر يقال له إقبال :

 أنكرت إقبالي على إقبال *** وخشيت أن تتساويا في الحال

  1هيهات ال تجزع فكل طريفة *** ربح يهون وأنت رأس المال

من   انوعكان يعد في بعض الحاالت الشذوذ الجنسي  تظهر أن، تاريخيةوقائع  بعض ال إن     
الغربي، من إطالق  الكرم وحسن الضيافة، وها هو اليوم نوع من التحرر والتحضر على السياق 

خاصة الجنسية منها، ونحن اليوم ال ننكر تحول الشذوذ إلى واقع،  ميوالت الو  لرغبات العنان ل
ذ إلى فئة أصبحت تفرض نفسها فرضا، وتتمدد في العديد من الفضاءات االجتماعية، حيث  والشوا

أصبحنا نراها في الشوارع وفي الجامعات وفي المؤسسات العمومية والخاصة وفي المالهي وفي  
مواقع التواصل االجتماعي، رغم أن الجميع يقول: "ال حاجة لنا بإنجاب هذا النوع من البشرية" على  

لكن الشذوذ الملعون في العلن والمرحب به في السر عاد اليوم، أو لنقل استمر   ،2و أوشعبير حد ت
في المقاومة من أفول تارة إلى بزوغ تارة أخرى، قد ظهر اليوم من جديد، وإن كان في الماضي  
يعبر عن الترف والبذخ، ربما هو اليوم يعبر عن ظروف اجتماعية أكثر مأساوية، حيث نجد أن  

جتماعية كتأخر سن الزواج، وتعقد التكاليف أدى بالكثير من األفراد إلى االكتفاء  بعض العوامل اال
بتلبية الرغبة الجنسية بطرق منحرفة دون فتح باب الزواج وتكوين أسرة، ومن جهة أخرى هو أيضا  
نتيجة تربية أسرية ومجتمعية، وفشل لمؤسسات التنشئة االجتماعية في التصالح مع التربية الجنسية  

أن ظهور الشذوذ الجنسي والكبت هو بمثابة العمود الفقري  مالك شبلمجتمعنا، حيث يرى  في 
 .3للتربية الجنسية التي يتلقاها الطفل المغاربي 

 
، 2016، 1وفاء الدريسي، الجواري والغلمان في الثقافة اإلسالمية مقاربة جندرية، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، المغرب، ط   1

 .102ص
 .91، ص2008، دار الطليعة الجديدة، سوريا، 1من الجنس إلى أعلى مراحل الوعي، تر: أيمن أبو ترابي، طأوشو،   2
 .38ص ،مرجع سبق ذكرهمالك شبل،    3
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إن تاريخية الممارسات الجنسية الشاذة في مجتمعنا ومن بينها اللواط أو إتيان الذكور كما عبر       
هذه الممارسة عبر التاريخ خلفيات شغلتها وربما ال تزال  عنه النص القرآني، تشير بوضوح إلى أن ل

تشغلها إلى اليوم، لكن شذوذ هذا العصر ربما قد تساوى فيه الطرفان، أي السالب والموجب، أو 
الفاعل والمفعول به، فقديما كان الضعفاء أو العبيد وأسرى الحروب يزج بهم في هذه الممارسة، 

ه، لكن اليوم أصبح االنحراف الجنسي واختيار الموقع أو الدور ويكونون تحت وطأة الضغط واإلكرا 
الذي يلعبه الشاذ، خاضعا لخياراته ولرغباته، وهنا يمكن القول أن الشذوذ المحلي الذي كان اللواط 

قد زاحمه الشذوذ المعولم،  ،1من بين مظاهره، تعبيرا عن القوة والمباهاة والفحولة لدى بعض القبائل 
على األقل من خالل   فور السالب أو المفعول به، مخجال أو يشير إلى الضعحيث لم يعد د 
بل هو دور القوي أو الباحث عن المتعة، واللذة ، معهم حوارات ، حيث أجرينا بعض المنطق الشواذ 

الجنسية التي لم يجد طريقا إليها سوى أن يكون شريكا أو عشيقا للطرف اآلخر، كما أن تلك  
الممارسة والتي كانت إما بهدف التباهي، أو كنوع من الكرم وحسن الضيافة، أصبحت اليوم نوعا  

خيرة، ومسالمة، بل يجب ان تحترم من طرف من الحب أو العشق، بل هم يعتقدون أنها عالقة 
 2يقول: "أن األشكال الجديدة للشر ترتدي عباءة الخير والحب"  زيجمونت باومنالمجتمع، وهنا نجد 

، إن هذه النبرة أصبحت موجودة في (27، ص 2018)زيجمونت باومن، ليوندايس دوسكيس، 
ن عن أنفسهم، وعن خياراتهم ويعتبرون  الترسانة المفاهيمية التي يستخدمها الشواذ، إنهم يدافعو 

أنفسهم فئة مسالمة فقط تحتاج إلى نوع من االحترام والتفهم، إنهم ال يتورعون عن توظيف حتى  
النصوص الدينية في تبرير شبقيتهم إذ يعتقد بعضهم أنهم يختلفون عن قوم لوط، ويرفضون نعتهم  

ة  ومحبوبون، وأن مكانهم سيكون في الجنوتشبيههم بأهل تلك القرية، بل يعتقدون أنهم طاهرون 
حوار مع أحد الشواذ صرح فيه بأن الغلمان والولدان المخلدون مذكورون في الجنة، ويقصد به في  )

أقوى منهم، وهو يعتقد أن هللا   نظره المثليون جنسيا، واعتبر أنهم فقط يستجيبون لرغباتهم التي هي
، إنهم يرفعون  (تفوق إرادتهم وقدرتهم على التحمل هاذلك أن، وميوالتهم  المسؤول عن تصرفاتهم وه

  شعار إذا كان هللا هو تجسيد للخير والقدرة، فكيف يوجد كل هذا الشر في هذا العالم؟

إنه منطق يخضع له الشواذ جنسيا في مجتمعنا، الذي ال يمكن القول أن االحتكاك بالغرب هو 
الذي أفسد قيمه األخالقية، وأن الشذوذ ممارسة وافدة، في المقابل نجد أن تاريخنا حافل بمثل هذه  

تكزاته،  الهرطقات، لكن لكل حقبة زمنية أسبابها ونتائجها، وربما شذوذ اليوم له أيضا دوافعه ومر 
خاصة على مستوى طرق التواصل بين الشواذ من كال الجنسين، إذ أنهم يبتكرون طرقا في كل مرة 

 
 .174، صمرجع سبق ذكره تواتية بودالية،  1
، 2018 ، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، لبنان،1الشر السائل العيش مع الالبديل، ترجمة حجاج أبو جبر، طزيجمونت باومن، ليوندايس دوسكيس،    2

 .12ص
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لتحقيق التواصل واختيار الشريك، ولذلك ابتعدنا ربما عن اإلشارة إلى موقف الدين من مثل هذه 
قادرا على  الممارسات، ربما ألن الدين تراجع وفقد سلطته وهيبته وقدرته على الزجر، ولم يعد 

التأثير في النفوس، أو ربما تحررنا إلى درجة أن هللا لم يعد يخيفنا، أو أننا تحررنا إلى درجة اعتقدنا  
أن هللا يتفهمنا جميعا، بالرغم من قيامنا بتلك األمور التي حظرها ومنعها عنا أو حتى حرمها علينا  

وية والمعزولة لممارسة ما نريد يجعل هللا  تحريما مطلقا، أو أننا نعتقد أن الذهاب إلى األماكن المنز 
يغفل عنا؟ إنها مجرد فرضيات نريد االحتماء بها من أجل فهم عودة الشذوذ الجنسي وانتشاره بهذه  
الطريقة، ومحاولة الشواذ جنسيا خلق فضاءات عامة خاصة بهم من أجل التواصل، وكيف أصبح 

ة االنعتاق الكلي من األخالق، مجرد طريقة االنحراف األخالقي وتجاوز مرحلة المجون إلى مرحل
حياة لدى بعض الفئات، التي ربما أعلنت موت هللا في العالم المعاصر، لكنها ال تستطيع أن تنفي  

 . 1أن أمور الناس ليست بخير 

المجتمع الجزائري أو المحلي حتى ال نتهم بالمبالغة والتضخيم له ماله من المحاسن وما  إن      
في كثير من األحيان   يرالمساوئ، وله ذاكرة وتاريخ وماضي مشرق أحيانا وباهت ومر عليه من 

األخرى، كما ال يمكن أن ننكر أن له تاريخ مرتبط بالمشرق العربي، والشذوذ من بين تلك 
الممارسات التي عرفتها المجتمعات البشرية، وعرفها مجتمعنا المحلي، وهو يخضع لسلطانها في  

الشرق " انغداريوش شايفي ذاكرتنا الجماعية، وعلى حد تعبير  هموجود وله ثقل كل مرة، فالشذوذ 
ويمارس بكل  مجتمعناهو اليوم يتكرس في  وها، 2" ظل وفيا لذاكرته األزلية حقبا مديدة من الزمن

رتبطون مع آخرين في عالقات غرامية، تستحسن في السر وتدان يجرأة، حيث أن العديد من األفراد 
وتستنكر في العلن، رغم بروز فئة من الشواذ المثقفين، الذين أصبحوا يحملون هم هذه الفئة وال  

يخجلون بالمطالبة بحقوقها المهضومة، مستغلين الوسائط التكنولوجية الحديثة في إسماع أصواتهم  
يد السرية وإيصال أفكارهم وآمالهم للعالم، لكن الكثير ولنقل السواد األعظم ما يزال وفيا لتقال 

والكتمان، واللقاءات الحميمة في األماكن المعزولة، وربما هي سرية تزيد من حميمية تلك العالقة، 
وتحافظ على ديمومتها في ظل مجتمع يرفض مثل هذه الممارسات، حيث أن الشواذ جنسيا وعلى  

 .3المستوى المحلي يرون أن اإلعالن عن مطالبهم يمثل خيارا لم يحن وقته بعد 

 جعلتهم يبتكرون طرقا معينةى الشواذ في مجتمعنا المحلي إن البحث عن االلتقاء والتواصل لد      
ومن بينها طريقة الكتابات الحائطية التي سنتطرق إليها في  ،من أجل التعارف والتواصل عونهايتب

 الثاني والثالث. ينالمحور كل من 
 

 .43، ص2014 ، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،1فالح رحيم، طالذات تصف نفسها، ترجمة فاتيمو جياني،   1
 .34، ص2007 ، دار الهدى، لبنان،1األصنام الذهنية والذاكرة األزلية، تر: علي موال، ط داريوش شايغان،  2
 .33، صمرجع سبق ذكره أحمد بن محمد الشهيري،   3
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 المنحرفين:صل بين .المتعة المنحرفة وهرطقة التو ب

هناك أماكن يسهل الدخول إليها ويسود اعتقاد أنها متاحة للجميع، لكن الدخول إليها في الحقيقة     
، دخول المراحيض العمومية في محطات النقل العمومي، يبدو سهال  1رفي قلب الس ايضع صاحبه 

 والفاحص والناقد السوسيولوجيومتاحا للجميع، والغرض منه معروف، لكن عندما يدخلها الباحث 
فإنه يرى ويتعرف على الكثير من أسرارها، ألنه يدقق في كل ما هو مكتوب أو   ،أو النفساني

 قراءتهمرسوم ومصور، والذي يحمل دالالت سيمولوجية، نفسية واجتماعية، ويالحظ من خالل 
ي الحر، والمنبر الذي لهذه المادة وجود فئة هامشية قررت أن تكون المراحيض فضاءها التواصل

ستعبر من خالله عن رغباتها وميوالتها الجنسية بكل حرية، تلك الرغبات المقموعة والمصنفة  
ضمن خانة الشذوذ واالنحراف، المرفوضة والمستهجنة من قبل المجتمع، لكن كل أفراده يعلمون  

هو المرحاض  أنها موجودة وغير مصرح بها، وربما من بين األماكن المفضلة للتصريح بها
العمومي، حيث يدون الشواذ أو المنحرفون إعالناتهم، وهم يبحثون عن تواصل من نوع خاص،  

تواصل مع الشريك، وبواصفات محددة ومدونة بدقة، على الجدران أو األبواب، لكن اختيار  
ي الذي يرفض مراحيض محطات النقل العمومي يشير إلى هروب الشواذ من واقعهم االجتماع

وفي المقابل البحث عن شريك في فضاء آخر يسمح فيه بالتصريح، ولذلك هذه الظاهرة،   ويدين
سنجد بين تلك الكتابات التي تحول المرحاض إلى فضاء تواصلي، هي مجموعة أرقام الهواتف 

المدونة على الجدران أو األبواب داخل المراحيض، وهنا تجدر بنا اإلشارة إلى أن هذه الطريقة في  
ظهرت وانتشرت بعد دخول التكنولوجيا التواصلية الحديثة، حيث أنها   ،بين هذه الفئةالتواصل 

ساعدت األفراد على االنعزال، وعلى التحرر من الرقابة ومن المتابعة سواء في األسرة أو المجتمع،  
ألن الهاتف المحمول يمكن الفرد من االتصال والتواصل بكل حرية وسرية، وهنا كان رقم الهاتف 

همزة الوصل بين الشريكين المفترضين، حيث أن من بين أكثر الكتابات والرسائل المتبادلة   هو
وهي أعلى نسبة من بين ما  30.76داخل المراحيض كفضاء شاذ نجد أرقام الهواتف بنسبة  

 .2احيض تحمله تلك الصورة الملتقطة من داخل المر 

ويدين فئة الشواذ ويحتقرهم، غير أن هذا لم  إن المجتمع في ظاهره يرفض فكرة الشذوذ الجنسي     
يمنع من وجود ممارسات شاذة يتحفظ عليها في السر، جعل هذه الفئة تبحث عن طرق للتواصل 

ولخلق شركاء ونقلهم من العالم الوهمي أو االفتراضي إلى العالم الحقيقي والمعاش، حيث أن قصة  
لكن ما يهمنا هنا هو كيف تحول هذا التعارف عن طريق مرحاض عمومي تبدأ برقم الهاتف، 

 
 .38دون سنة نشر، ص أخرى(، تر: محمد العرابي، منشورات االنتهاكات، لبنان،الجسد الطوباوي )أماكن  ميشال فوكو،  1
 .01أنظر الملحق رقم   2
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الفضاء من فضاء عمومي إلى فضاء خاص، حيث تملكه الشواذ واستطاعوا نقل رسائلهم عن  
إذ تتوفر أركانها على متصل ومتصل به   ،! ول إلى عملية اتصال قائمة بذاتهاتحو طريقه، بل 

ومادة اتصالية، حيث أن عملية االتصال تعرف على أنها تفاعل بين مرسل ومستقبل ورسالة في 
وإذا عدنا إلى طبيعة المتصلين سنجد الشريكين أي الموجب والسالب، ، 1مضامين اجتماعية معينة 

تبدوا واضحة معالم الهرطقة والمجون  فكل واحد يبحث عن شريك مناسب وبمواصفات مناسبة، وهنا
رسة الجنس مع ذكر على أنهم  في تلك الممارسات، حيث نجد أن نسبة الشواذ ممن يميلون إلى مما

، إن هذا  25  2بينما نسبة الشواذ السالبين تشكل ما نسبته    15.38فاعلين تشكل  الهم   يكونون 
النوع الموجب يمكن أن يصرح برغباته في  التفاوت في النسبة بين الطرفين له مبرراته، حيث أن 

المجتمع، وال يتعرض لنفس الزجر والتوبيخ أو العقاب االجتماعي، إذ أنه لم ينافي الفطرة من وجهة  
نظر مجتمع مأزوم أخالقيا، كونه رجل يبحث عن قضاء شهوته، ولذلك ال يجد حرجا في البحث 

ا ورفضا في المجتمع، ولذلك يلجا إلى البحث  عن شريك، أما السالب أو المفعول به هو األكثر قمع
 عن شريك عن طريق التواري والسرية وعدم الخروج للعلن.

لفترة ما نجد أن الطرف السالب لم  ،دنا إلى الممارسة الجنسية الشاذة قديما في مجتمعناإذا ع     
يكن منبوذا إلى هذا الحد، خاصة عندما ارتبط فعل الشذوذ بالكرم وحسن الضيافة، حيث يقول  

إن أهل كتامة كانوا يبيتون أبنائهم مع ضيوفهم ليتلقوا منهم اإلرادة، وال ترى كتامة في  ": اإلدريسي
قوت اجتماعيا، وهنا نحن نتحدث دون العودة إلى إال أن اليوم الطرف السالب هو المم، 3"ذلك عارا

النص الديني الذي يمقت الشذوذ بصفة عامة ودون الخوض في تفاصيله، كون الضمير الجمعي  
ويتجلى ذلك من خالل ما تمليه األعراف والعادات والتقاليد على   ،للمجتمع يرفض الشذوذ ويدينه

قدة من المفاهيم االجتماعية والثقافية مثل العيب األفراد من التزام أخالقي، وكذلك التركيبة المع
من ضبط   الضمير الجمعييفرضه  من خاللالعيب  ون يخش فراد ا، واألوالحشومة والعار وغيره

الشذوذ مرفوض فحدود النص الديني، ولذلك  ون وعقاب المجتمع أكثر مما يخش اجتماعي،
لكن هناك مفاضلة بين الفاعل والمفعول به، في مجتمع يقدس القوة والفحولة، ويعتبر   ،اجتماعيا

 القوة الجنسية من بين مظاهر اكتمال الرجولة.

 
 ، مركز نماء للبحوث والنشر، لبنان،1صناعة الواقع اإلعالم وضبط المجتمع )أفكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع(، ط ،محمد علي فرح 1

 .115، ص2014
 .01أنظر الملحق رقم   2
 .175، صمرجع سبق ذكره تواتية بودالية،  3
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لقد أصبحت التكنولوجيا التواصلية الحديثة من بين سمات هذا العصر، وهذا ما ساعد على تنامي  
األفراد عن الخصوصية واالستقاللية، حيث يمكن لألفراد من خالل وسائل   الفردانية من خالل بحث 

االتصال الحديثة الولوج بكل أريحية وسرية إلى أي موقع على النت، بما فيها المواقع اإلباحية وهي  
أيضا مواقع أصبحت تلبي رغبات وطلبات الجميع، فهناك الجنس العادي وهناك الشاذ والمتطرف، 

قمنا بها ونشرت في مجلة  الرواق حول عينة من المراهقين مدمني المواقع  ومن خالل دراسة
يتابعون مقاطع جنسية شاذة، وتقريبا نفس النسبة مارست عالقات   09اإلباحية، هناك نسبة  

أن   هاربرماسوهذا دليل على انتشار التحرر الجنسي في المجتمع حيث يرى ، 1جنسية شاذة 
، وإذا عدنا إلى  2التحرر الجنسي من بين االنقالبات االجتماعية التي تضرب العالم طوال وعرضا 

تلك المراحيض وما كتب فيها من إعالنات جنسية أو إعالنات ساخنة وبعبارات جريئة، وكأنها  
ة االنفراد للتعبير عن ذاتها بكل حرية، وإرسال رسالة دقيقة وواضحة للطرف تستغل الفرصة أو لحظ

حيث نجد المثليين وهم من يبحثون عن طرف ليمارس معه   ،اآلخر، حيث أن الشذوذ له عدة أنواع
عالقة جنسية لكن مع االكتفاء بدور واحد، وهذا ما يعرف باللواط، ونجد أيضا مزدوجي الجنس وهم  

كونوا فاعلين ومفعوال بهم ضمن العالقة في نفس الوقت، ونجد أيضا من يعشقون  من يفضلون أن ي
  : ، وهذا ما أطلقنا عليه3الغلمان وهم رجال بالغون يبحثون عن فتيان يافعين وبمواصفات محددة

، وتحويل المراحيض من مكان  المبالغة في المجون والبحث عن المتعة  ونعني به" هرطقة التواصل"
ومتميز بالفردانية المطلقة إلى فضاء حميمي ولديه زواره ومرتادوه، حيث يقصدونه للبحث خاص 

 عن اللذة، وعن تلبية رغبات وجدانية يعتقدون أنها تفوقهم وتتجاوز قدرتهم. 

لقد تحول المرحاض إلى فضاء تواصلي، لكن لفئة معينة تشعر بنبذ المجتمع لها، وبرفضه     
لتي يلبون بها رغباتهم الجنسية، حيث أنهم يرفضون الممارسات الجنسية  واستنكاره من الطريقة ا

السليمة، ويعتبرونها غير كافية إلشباع رغبتهم الجامحة، ولذلك وجدوا في المرحاض مكانا يعبرون  
فيه على حضورهم، حيث أن المرحاض وجدرانه مستعدة لتخبرنا بما يحدث داخل المجتمع وفي  

الرفض، إن جدران المراحيض وأبوابها تتحدث نيابة عن مجتمع يسير  صمت، ونوع من النكران و 
نوح الفردانية، وعن أفراد مهتمين بتلبية رغباتهم الجنسية، إذ يمكن أن يكون بين الشواذ متزوجون 

ويعيشون عالقة جنسية عادية، وهناك منهم من يعرف أن مصيره الزواج واالرتباط بأنثى تلبية  
والتي   L’orgasmeدرك أنه لن يبلغ مرحلة النشوة الجنسية أو االنتعاض  لرغبة المجتمع، لكنه ي

 
(،  25 -07)  –دراسة ميدانية   –إدمان المواقع اإلباحية لدى المراهقين ودور التكنولوجيا التواصلية في انتشار الظاهرة  ، ربيع زمام، الجياللي كرايس  1

التحديات االجتماعية والوطنية باألردن، العدد الثامن، نوفمبر، مخبر الدراسات االجتماعية مجلة الرواق، عدد خاص بفعاليات المؤتمر الدولي حول  
 .21، ص2017والنفسية واألنثروبولوجية، المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان، الجزائر،

 .07، ص2010 زائر،، منشورات االختالفات، الج1إيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، تر: عمر مهيبل، طيورغن هابرماس،   2
 .27-22ص مرجع سبق ذكره، أحمد بن محمد الشهيري،   3

http://www.madjalate-almayadine.com/
http://www.madjalate-almayadine.com/


 www.madjalate-           الرابعالعدد              مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة             

almayadine.com 
 
 

196 
 

، فلذلك هو يبحث عن الشريك وعن لحظة 1هي الوصول إلى أعلى درجة من اللذة الجنسية 
االنتعاض الضائعة من حياته، لحظة ال يمكن أن يصل إليها إال عن طريق الفصل الواضح بين  

 . غباته وبين ما يريده منه المجتمعر 

يعترفون ويعرفون بأنفسهم في  إن المرحاض العمومي هو مكان يصرح فيه الشواذ بما يريدون،     
، إنه أشبه بجلوس اإلنسان المسيحي المعتقد أمام باب االعتراف، ليخبر الراهب بأشياء  الوقت نفسه

صول هو على يقين أن القديس يرفضها ويستهجنها، لكن ال حل سوى مجابهته بها، في سبيل الح
على الخالص النفسي والروحي وكذلك الشواذ والمنحرفون يعترفون لبقية أفراد المجتمع ممن  

يستعملون تلك المراحيض، بوجودهم ضمن هذا المجتمع، بعد أن فشلت القنوات الشرعية أو السليمة  
عالم   إلىفي إشباعها بالنسبة إليهم، أو حالت دون ذلك، ومن هنا يمكننا القول أن المرحاض تحول 

، ويصرحون فيه بكل  المنشودة ضالتهمعن الذين أصبحوا يبحثون فيه  خاص بالمنحرفين جنسيا، 
في القول بأن   نوربرت الياسميوالتهم الملعونة اجتماعيا، ويمكن أن نذكر هنا ما ذهب إليه 

أولئك  التناقض بين الدوافع السلوكية العفوية وبين دوافع الكبت مديدة األجل، التي يشعر بها فقط
األشخاص ذووا الشعور القوي بفردانيتهم، وهم يحتفظون بهذا الشعور في دواخلهم، ويسقطون ذلك 

 .2كله في داخل عوالمهم

إن تمثل المنحرف جنسيا أو شاذ للمرحاض يختلف عن تمثلنا له، حيث أنه قد تملكه وأصبح       
اللذة وتلبية الرغبة الجنسية التي  فضاءا خاصا به، فهو يلجأ إليه للبحث عن شريك، للبحث عن 

هي رغبة تقع بين المدنس والمقدس، إذ يمكن أن نلبيها ونحن في مقام الصالحين والقديسين،  
ويمكن أيضا أن نلبيها ونحن بين الشياطين والمهرطقين، إن تماهي الحدود والفواصل بين المقدس 

لكه الشواذ ويفرضون فيه منطقهم،  هو من حول المرحاض إلى فضاء يمت ،والمدنس في عالم الجنس
وهو أيضا ما يجعل أي شخص عادي أو متدين يدرك هول ما يقع في مجتمع يدعي الطهارة   
والسذاجة، وأنه ال يعرف ما يحدث، في البيوت والفنادق والحدائق العامة، المالهي وغيرها من  

متطرفة بحثا عن المتعة   األماكن األخرى، حيث يمكن أن يعربد الناس ويمارسون الجنس وبطريقة
واللذة، وال يمكن أبدا التقليل من لذة الجنس ومن سيطرته عل العقول والقلوب، في مجتمع هندسه  

الدين وحرم المتعة خارج إطار مؤسسة الزواج، لكن مع ما يشهده الواقع االجتماعي من بطالة  
اج وزيادة العنوسة، أصبح  للشباب، وعزوف عن الزواج في ظل غالء المهور وارتفاع تكاليف الزو 

 الجنس يصنع الحدث في حياتنا اليومية. 

 
 .25، صمرجع سبق ذكرهإبراهيم محمود،    1
 .156، ص2014 ، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا،1مجتمع األفراد، تر : هاني صالح، ط، إلياس نوربرت  2
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في كتابه المتعة المحظورة: الشذوذ الجنسي في تاريخ العرب: “إذا كانت  إبراهيم محموديقول      
إن  ،1" اللغة هي هوية اإلنسان، عالمته الفارقة، فهي كذلك الدالة عليه، والمؤرخة له في المقابل…

، حيث أنه مكان  أمر غير مقبول اجتماعيا  رانه إلى فضاء للتواصل وللكتابةو جد تحول المرحاض أ
صامت خاصة في الثقافة العربية اإلسالمية، إذ تحرم النصوص الدينية الحديث داخل المرحاض، 
لكن وجود تلك الكتابات وبتلك اللغة الفجة يحتم على الداخل إليه أن يتحدث، إلى واقع مجتمع ال  

يعترف به، إال تلك الجدران التي تحولت عن طريق عبارات خادشه للحياء، وتحمل الكثير من  أحد 
اإلغراء ومن الدعوة إلى المتعة وإلى اللذة الجنسية المعربدة والمنعتقة من كل قيمة أخالقية، ولذلك 

ابة ليس وليد عدنا إلى اللغة وإلى جانبها الهوياتي والتاريخي، كون الشذوذ الجنسي والتعبير عنه كت 
اللحظة، وال يمكن القول أن الغرب هو من فتح أعيننا نحن المسلمون الساذجون لمثل هذه 

، 2الممارسات الماجنة، حيث أن السحاق واللواط موجود في تاريخنا وفي أدبنا وجودا بارزا وواضحا 
الحياة وتعبيرا  ألن تاريخنا حافل بمحطات شاذة، ومحطات كان فيها الشذوذ الجنسي من بين ملذات 

عن الترف والبذخ، وها هو اليوم يعود كتعبير عن االنحالل، وعن الفردانية المطلقة وعن التحرر  
اذ و الذي ال عودة من بعده، كل هذه المعاني تكشف عنها تلك اللغة الحميمية التي اختارها الش

ي مدنسة، ه  في أسواق عة تباع وتشترى ت وتحولت إلى سلللترويج ألجسادهم، بعد أن تشيئ
 وهامشية وغير معترف بها. 

 . المراحيض العمومية أو فكرة أسواق اللذة المدنسة:ج

تلك هي الفكرة األولى التي تجول في خاطرك وأنت تدخل تلك  ،"أجساد معروضة للمساومة"   
العوالم التي صنعها الشواذ أو المنحرفون في نظر المجتمع، إنهم فقط يبحثون عن تلبية رغباتهم  

الجنسية الملحة التي هي في نظرهم تفوقهم وتقهرهم، ويعتبر أسلوب الكتابة وإظهار الجنسانية  
عن تاريخنا حيث نجد الكثير من الشخصيات البارزة التي كتبت في   المنحرفة ليس بالواقع الجديد 

الشذوذ بل واعترفت بمثليتها وخلدت ذلك في قصائد، وتغزلت بالطرف اآلخر ومن بينهم نجد  
وتغنيه بالشخص الذي كان يميل إليه جنسيا حيث يقول في حبه ألبي    أبي نواسشخصية الشاعر

 عبيدة النحوي: 

 يعتهصلى اإلله على لوط وش

 : آمينا  أبا عبيدة قل باهلل

 
 https://rainbowsudan.wordpress.comزانيلي موهولي    1
 نفس المرجع.   2
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 ألنت عندي بال شك زعيمهم 

 .1منذ احتملت ومنذ جاوزت ستينا 

كون الشاعر ال يتغنى بجسد امرأة أو   ،بل تطرف في المجون واالنحراف ،إنه نوع من المجون 
بينهما عالقة كعالقة الرجل  حدث برجل يعشقه ويحبه، ويريد أن ت يصف تفاصيله الدقيقة، إنه يتغنى

بالمرأة، وإذا عدنا إلى تلك الكتابات على جدران المراحيض اليوم، نجدها ال تخرج عن هذا السياق  
والمتعة، والباحث عن إشباع الغريزة، ومخاطبة   اللفظي، وعن التعبير الماجن، والمشبع باللذة

يث نجد مصطلحات من قبيل :  الطرف اآلخر بكل تحر وانعتاق من سلطان المجتمع وهيبته، ح 
غرائية  إ  عبارات   ، وهي، وغيرها من العبارات األخرى "نقش ملحم"  ،"أنوش مليح"، "نقش مليح"

 شاذ كما نجد حتى اللطرف اآلخر، جل الوصول إلى اوإغوائية يستخدمها الشاذ السالب من أ
،  "نياك"، "زب كبير" رات على سبيل:ا ج لفحولته ولقوته في الجماع، عن طريق عب الموجب يرو 

هنا يمكن   ،2و عن طريق رسم جسد رجل مع قضيب مضخم وفي حالة انتصاب "، أمليحنياك "
العودة أيضا إلى أهمية الجسد وما يلعبه من دور في عملية اإلغراء واإلغواء، حيث يتفنن المثلي  

، إنه يتحدث بصوت تلك دبره مؤخرته أوعن حجم أو شكل جسده خاصة  السالب في وصف
و يعاملها  األنثى التي لم يكنها، أو هي موجودة بداخله وتتألم لكون المجتمع أرادها أن تكون ذكرا وه

كذكر، لكن العواطف والوجدان فقط من يعترفان لها بأنوثتها، ولذلك هو يجد الفضاء المناسب 
للتعبير عن جسده ووصفه كما يعتقد هو وكما يريد، كما أن المثلي الموجب يتحدث عن فحولته، 

نا يمكن  وه  ،وعن قدراته الجنسية، وهو ال ينسى القضيب وحجمه نظرا ألهميته ودالالته الرمزية
يرى أن هناك أهمية كبيرة ألحجام األعضاء التناسلية   الذي مالك شبلالعودة إلى ما ذهب إليه 

، ومن خالل الجدول التحليلي للصور نجد أن نسبة الكتابات التي  3الذكورية في المجتمع العربي 
دليل على تحرر وانعتاق المثلي   ذاوه ،20.19تحمل نوع من اإلغراء واإلغواء، تقدر بنسبة  

داخل فضاء المرحاض في التعبير عن كينونته وعن وجوده، وهو يشعر لحظتها فقط بأنه يعيش  
يكون، ويصف أيضا مشاعره    على الطريقة الصحيحة، حيث يصف جسده كما يريد له هو أن

د الذي يبحث خر يقدر تلك النفسية، وذلك الجسآطرف شريك أو بكل حرية، ويبحث عن  وعواطفه
عن المداعبة الجنسية الفعلية ال التي يسطرها المجتمع ويفرضها على أفراده، وهنا أيضا ومن خالل  
منظار الدين واألخالق نجد المثلي أو المنحرف جنسيا يميل بغرائزه وعواطفه نحو البهيمية، أو نحو  

ف بالرغبة الجنسية، وربما  السقوط األخالقي الذي يضر بالمجتمع، حيث أن النظام االجتماعي يعتر 
 

 https://rainbowsudan.wordpress.comزانيلي موهولي،    1
 .01أنظر الملحق رقم   2
 .142، صمالك شبل، مرجع سبق ذكره  3

http://www.madjalate-almayadine.com/
http://www.madjalate-almayadine.com/


 www.madjalate-           الرابعالعدد              مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة             

almayadine.com 
 
 

199 
 

يتفهم حاالت الزنا لكنه ال يتفهم حاالت الشذوذ خاصة عندما يكون الشاذ سالبا، إذ يعتبره المجتمع  
قد أو لعائلة م أللعنة أو نكسة، أو عقاب من هللا ألب أو  "دعوة شر" على حد التغبير المحلي، أو 

شاذ له حساباته أيضا، الكل يعترف بالغريزة  من المعاصي، فالمجتمع له حساباته وال عديد ال ت اقترف
:فاطمة المرنيسي  ل ولكن يبقى توظيفها يحمل دالالت مختلفة لدى الطرفين وهنا تقو 

، الجنس 1" المجتمع وليس الغرائز في حد ذاتها دام الغرائز هي التي تفيد أو تضر"طريقة استخ 
ن  تجعله يقبل بأ أن   أو،  اإلنسان في العبوديةوالمتعة والنشوة واللذة، كلها متع يمكنها أن توقع 

اإلشباع  تحقيق ذلك هو    من وجهة نظره الجامحة والمستثارة للفرد   المهمو ، شيئا أويكون سلعة 
تلك  والديني، ويعتبر اللجوء إلى األخالقيطبيعته وعالقته بالجانب   إلى، دون االلتفات الجنسي
بكل حرية، والبحث   الرغبة الجامحةجل التعبير عن المجتمع من أعتمة والهامشية داخل الم األماكن

في عملية   الهواتف أرقام أهمية  إلىشرنا سابقا للذة، حيث أأو بائع شريك أو عن من مشتري عن 
قع  ي ،يهامش  أوموازي خر آمجتمع  تأسيسيجري البحث عن   إذ ، االتصال والتواصل بين هذه الفئة

، ومن العادات والتقاليد هو مجتمع متحرر من ثقل النص الدينيو ، هامش المجتمع الواقعيعلى 
  ،أو الضمير الجمعي بالثقل المجتمعي والقيم ومعايير واألعراف االجتماعية،  إنه غير آبه كذلك

  األجساد تاقت  كلما إذ ، لتواقة للقاء والتواصلا األجساد بتلك  فيه إالمجتمع للشواذ حيث ال يعترف 
  ،حها العقائد ونالها التأثيم والنبذ والتجريماوروضت جم ،األخالقسلطان  ت بينهالألجساد حال

من الحرية    انوع أو اك يجد الشواذ منفذ للذ ، 2أو نفسية  أخالقيةمعاناة  إلىاللذة  إلىوتحول توقها 
 ت بااالكتتلك  إلزالة، رغم تدخل المجتمع في كل مرة  تشكيلهاداخل هذه الفضاءات التي تم 

  أوه رفض من طرف مجتمع الشواذ لفكرة الطمس ، إن جرأة والصور، لكنها ما تنفك حتى تعود وبكل 
رفض لتكريس ثقافة المسكوت عنه وغير المصرح به، فالمجتمع ال يبحث   أيضا اإلخفاء، كما أنه

تبر تلك  لكن مجتمع الشواذ يعهو يريد طمسها وعدم االعتراف بها، عن حلول لهذه الظاهرة، فقط 
  وقوانينهونوعا من تحدي المجتمع،   ،اإلشهاروتلك الطريقة في التواصل نوعا من  ،الكتابات 

ن تجارة  الشذوذ موجود وأ أن، هذه الفضاءات  إلىدخلوا  كلمان العاديي األفراد تذكر   إنهاوسلطانه، 
عن مثل هذه   ىمنأحد في أنها تخبر المجتمع أنه ال أ، كما ةوالبحث عن المتعة موجود  األجساد 

، وبذلك هو  هو من كتبها  الصديق أو األخ  أو االبنيكون   أن، حيث يمكن سلوكات والممارسات ال
 لومنوع من ال إنه صح التعبير،  إنا المهرطق جنسي أولى ذلك العالم السري والمعربد إيبين انتماءه 

فمثلما هم محاربون في عالم النور،  ، األسوياء  على الذي يمارسه المنحرفون جنسياالعتاب  وأ
 

، المركز الثقافي العربي، المغرب األقصى،  4اروزيل، طما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية، تر: فاطمة الزهرة  فاطمة المرنيسي،: أنظر كتاب   1
2005. 
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يزعجونه كما يزعجهم، ويرفضونه   إنهمموجودون في عالم الظالم،  أنهم يخبرون المجتمع   منجده
الشذوذ  إنالمجتمع  أفراد من خاللها تخبر  منابرتلك المراحيض تحولت  أن حيث كما يرفضهم، 

كما في   عالم النساء فيشذوذ موجودة ظاهرة ال أن أيضاواشتهاء الرجال للرجال موجود، لكنها تقول 
للنساء عربدتهن وهرطقتهن الجنسية، لكن الكل يفضل الصمت وعدم  حيث أن ،عالم الرجال

، حيث يرى  األنثوي الخوض في الموضوع، ويجري التركيز فقط على العالم الذكوري وطمس العالم 
 اآلخر( الوجه صميم بنيته )السحاقفي تاريخه ما هو من تاريخ الجنسانية يغيب أن   محمود إبراهيم

اف به، فهو كحديث حسي غير مالحظ  للواط، وعدم ذكره أي السحاق بمثابة نفي االعتر أو المقابل 
  متخفيا، أي القضيب المالحظ جيدا في مقابل البظر المسكوت عنهنه ثابت ويكاد يعيش متسترا و إ
من خالل بعض العبارات  ن الشواذ الموجبو  يلجأ، حيث الشهوة واللذةطلب تحكمه  نه عالمإ، 1

وكأنه سوق يعرض فيه مختلف السلع وما  ،متفاوتة إلى الترويج لفحولتهم وقوتهم بطريقة الجريئة
رقمه، على المشتري أو الشواذ السالبون إلى االختيار حسب أذواقهم، ومن يقع عليه االختيار يأخذ 

تشير   الحائطية بات اتالك من   6.03 وتعتبر نسبة ل إليه،وصالخيط الذي ي إذ يعتبر رقم الهاتف
،  ل الشريك في حالة رضاعالجنسي وج اإلشباعقوة العضو الذكري، وعلى القدرة على حجم و  إلى

لفحولة الرجل  معيارا تزالما الجنسية  قوة القدرةن لى تجذر فكرة المجتمع الذكوري، وأوهذا يدل ع
  اإلطارمن بين المواضيع التي استوقفت الباحثين في الجنسانية في  اإلغواءمسالة  إنوقوته، 

فظ على هذه  المغاربي يحا اإلنسانوربما الزال  ،معروف منذ القدم أسلوب  أنها، أي 2المغاربي
حتى   أو ،ذكر/ ذكر أو أنثى،سواء كان ذكر/  اآلخرالطرف الخاصية والقدرة على إغواء وإثارة 

 . أنثى /أنثى

واضحة   إشارةهي   ويروج لكينونته داخلها،االنحراف الجنسي وقدرته على خلق عوالم ينشط   إن    
  األيامتخرج في يوم من   أنوال نستبعد  ،قوة هواتية إلىالهامشية  أوتحول هذه الظاهرة المنحرفة  إلى

في الواقع فيه وترسم فيه تفاصيل مستقبلها  تحيىالذي  والزوايا الهامشية من عالم الظالم
 أومنها مرتبة  أدنى أنهالبقية العوالم التي ال تعتقد  ومواز ييق والبحث عن مكان حق  ،المكشوف

،  أنفسهم وإثبات وجودهم وأحقيتهم في العيش كما يرغبون  فرض اجتماعية، في السعي إلى مكانة 
 أونسية ونفي كل مفاهيم االنحراف والشذوذ واعتبارهم شريحة لها تصورها الخاص للحياة الج

ينشا معنى جديد    أنهل يمكن ": جوديث بالتركن طرح السؤال الذي طرحه يمالمرض عنها، وهنا  
 . "المحتوم؟ األخالقي اإلخفاقلألخالق من مثل هذا 
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 خاتمة:

العالقات الجنسية الشاذة،  أوظاهرة االنحراف الجنسي،  أنالقول  نايمكن ما سبقمن خالل هذا 
ظاهرة يعرفها المجتمع الجزائري منذ القدم، وهي تتجلى في كل مرة وفي كل مرحلة تاريخية، لكن  

تتأثر دائما بالواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي السائد، وها  أنها إذ بمفاهيم ودالالت مختلفة، 
  إلىالتواصلية، وسعي المنحرفين  بالتكنولوجيار عن طريق التأثر  هالمجتمع وتظ إلىهي اليوم تعود 

تهم الجنسية، مواجهين المجتمع بخياراتهم،  خلق عوالم خاصة بهم، يصرحون فها برغباتهم وميوال
حتى مرضى.   أومنحرفين،  أوشاذين  أنفسهماالعتراف، كونهم ال يعتبرون  وباحثين عن نوع من

حتى وان كان    حيز خاص، عنيبحثون  وأنهم أسوياء، أفراد  أنهمعلى   أنفسهم إلىبل هم ينظرون 
فضاء عام تشغله مجموعة من الذوات التي تعتبر نفسها  إلىداخل المرحاض العمومي الذي تحول 

ت عنها في الممارسات اليومية، لكن تلك الطريقة في التواصل والتعبير  مسكو  أومهمشة ومقهورة، 
 المصرح به. إلىمن المسكوت عنه  أخرجهو ساحة النقاش،  إلىموضوع الشذوذ  أعاد عن الذات، 

 قائمة المراجع :

إضافات، ،  ( مجلة  187 – 159أقيس كلثوم، أدبيات الدعارة في المجال المغاربي زخم معرفي بتحفظ، )  .1
 . 2015،  ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان31/32العددان 

 . 2008، ، دار الطليعة الجديدة، سوريا1، من الجنس إلى أعلى مراحل الوعي، تر: أيمن أبو ترابي، طأوشو. 2

دود للدراسات ، مؤسسة مؤمنون بال ح1الدريسي وفاء، الجواري والغلمان في الثقافة اإلسالمية مقاربة جندرية، ط .3
 . 2016، واألبحاث، المغرب

، أطروحة  االنحراف الجنسي بعد البلوغ وعالقته بالتعرض لالعتداء أثناء الطفولة  محمد، الشهيري أحمد بن. 4
 . 2010، للعلوم األمنية، السعودية مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بجامعة نايف العربية

، المركز الثقافي 4فاطمة، ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية، تر: فاطمة الزهرة اروزيل، ط . المرنيسي 5
 . 2005، العربي، المغرب األقصى

، الشبكة 1دونسكيس ليوندايس، الشر السائل العيش مع الالبديل، ترجمة حجاج أبو جبر، ط . باومن زيجمونت،6
 . 2018،  العربية لألبحاث والنشر، لبنان
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( مجلة عصور الجديدة، العدد   179  – 162. بودالية تواتية، وسائل الترويح عن النفس في المغرب األوسط، ) 7
 . 2014،  ، ، مخبر البحث التاريخي تاريخ الجزائر، جامعة وهران 14/15

، ع، لبنان، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزي1، الذات تصف نفسها، ترجمة فالح رحيم، طجوديث بالتر. 8
2014 . 

 .2014،  ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان1، نهاية الحداثة، تر: بوفاضل، طجياني فاتيمو. 9

، المركز الثقافي العربي،  1، التذكير والتأنيث )الجندر(، تر: أنطوان أبو زيد، طرجاء بن سالمة وآخرون . 10
 . 2005، المغرب

إدمان المواقع اإلباحية لدى المراهقين ودور التكنولوجيا التواصلية في انتشار  ، كرايس الجيالليزمام ربيع، . 11
(، مجلة الرواق، عدد خاص بفعاليات المؤتمر الدولي حول التحديات   25 -07)   –دراسة ميدانية  –الظاهرة 

األنثروبولوجية، المركز  االجتماعية والوطنية باألردن، العدد الثامن، نوفمبر، مخبر الدراسات االجتماعية والنفسية و 
 . 2017، الجامعي أحمد زبانة غليزان، الجزائر

 . 2007ن، ، دار الهدى، لبنا1، األصنام الذهنية والذاكرة األزلية، تر: علي موال، ط. شايغان داريوش12

هللا زارو،  شبل مالك، الجنس والحريم روح السراري السلوكات الجنسية الهامشية في المغرب الكبير، ترجمة عبد . 13
 . 2010، دار إفريقيا الشرق، المغرب

،  1طصناعة الواقع اإلعالم وضبط المجتمع )أفكار حول السلطة والجمهور والوعي والواقع(، ،  محمد علي فرح .14
 . 2014، مركز نماء للبحوث والنشر، لبنان 

 ، دون سنة. للنشر، لبنانمحمود إبراهيم، الشبق المحرم، انطولوجيا النصوص الممنوعة، مكتبة عسكر . 15

 ، دون سنة. الجسد الطوباوي )أماكن أخرى(، تر: محمد العرابي، منشورات االنتهاكات، لبنان، فوكو ميشال .16

 . 2014،  شر والتوزيع، سوريادار الحوار للن،  1طمجتمع األفراد، تر : هاني صالح، ، نوربرت إلياس .17

،  منشورات االختالفات، الجزائر، 1طيتيقا المناقشة ومسألة الحقيقة، تر: عمر مهيبل، ، إهابرماس يورغن.18
2010 . 

، https://rainbowsudan.wordpress.com، المثلية الجنسية في الرواية العربية، موهولي زانيلي.19
 . 22:13، على الساعة   24/12/2017
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 . 21:18، على الساعة   21/11/2017
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