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 شكر وعرفان
حمدا لمن بيده زمام األمور، يصرفيا عمى النحو الذي يريده فيو الفّعال لما يريد، إذا 

 .كن فيكون سبحان من لفظ ، وتقدست أسماؤه وجمت صفاتو: أراد أمرا فإنما يقول لو

والصالة والسالم عمى النبي العربي، أفصح من نطق .  وكانت أفعالو عيون الحكمة
خوانو من الرسل واألنبياء، مصابيح  بالضاد محمد عبد اهلل ورسولو، والصالة عمى آلو وا 

 . اليدى وأعالم النجاة

 .الحمد هلل الذي ىدانا إلتمام ىذه المذكرة بفضل ما وىبنا إياه من عمم 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذي المشرف نصر الدين بن غنيسة وأساتذي بقسم 
. اآلداب والمغة العربية أوال وآخرا، كما أقدم شكري إلى محافظ مكتبة كمية اآلداب والمغات

 .ولوالدي الكريمين.عبد العظيم قويدر الذي كان بحق نعم المساند في إنجاز ىذا البحث

 . إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

  أ 

::مقـدمـةمقـدمـة   

شارع "و " رائحة األنثى"سيميائية الشخصية في روايتّي " يندرج ىذا البحث الموسوم بـ - 
في إطار البحث عن سيميائية الشخصية، وىو -  دراسة سيميائية –ألمين الزاوي " إبميس

" موضوع اىتمت بو الدراسات الحديثة، وخاصة الباحثون في مجال السيميائيات 
Sémiologie."  فبينما ركزت المناىج القديمة ذات األسس االجتماعية والنفسية عمى النظرة

األحادية لمشخصية عندما اىتّمت بمضمونيا، نجد أّن المناىج الحديثة أحدثت ثورة نّصانية 
 .وذلك بانصرافيا باالىتمام بيوية الشخصية من خالل وظيفتيا أي شكميا

إّن نظريات السرد الحديثة اىتّمت بدراسة الشخصية بوصفيا جزء ال يتجّزأ من العممية 
فيي تساعد عمى فيم األحداث وتصويرىا  والشخصية عنصر ميم بالنسبة  لمرواية،.السردية

وأيضا مرتبطة بالزمان والمكان ،ومن ىنا لفت انتباىنا موضوع الشخصية من خالل اعتبارىا 
 .ومدلوال،معتمدة عمى رأية فميب ىامون في تقسيمو الشخصية داال

ونظرا لألىّمية التي باتت يكتسبيا التحميل السردي خاصة في الدراسات األدبية 
المعاصرة، بعد دراسة فالديمير بروب في مورفولوجيا الحكاية، فقد شيدت السرديات تحوالت 
عميقة عمى صعيد المنيج والموضوع وتحولت الرواية إلى نتاج سردي مثير لإلغراء واإلثارة 

لمجميور المتمقي، قّراءا كانوا أم نقادا وذلك لثرائيا بعناصر التشويق، والتالعب الفني 
 .اخترت روايتين ألمين الزاوي.باألدوات السردية

وقد اعتمدت المنيج السيميائي ألّنو األكثر مالئمة لمتعامل مع الخطاب السردي، وذلك 
براز جمالياتو  .من خالل استنطاق المتن الروائي وا 

ّنما وفق « رائحة األنثى، وشارع إبميس »   ولم يكن اختياري لمروايتين   اختيارا عشوائيا، وا 
رؤية متأّنية لمخطاب السردي ذي الوجية السياسية ممثال في عممين ألمين الزاوي، حتى 

أحدد مدى الوعي الوطني بحقبتين زمنيتين فاصمتين في تاريخ الجزائر الحقبة األولى متمّثمة 
 .في ما بعد االستقالل والحقبة الثانية زمن المحنة أي زمن التسعينيات

 ؟"شارع إبميس"و " رائحة األنثى "ترى كيف كانت حالة شخصيات روايتي 



 :مقدمة

  ب 

مدخال وفصمين وخاتمة لخصت : وقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى خطة تضّمنت
 .فييا أىم نتائج الدراسة

. أّما الفصل األول فعنونتو بسيميولوجية الشخصية.فضمنت المدخل ماىية الشخصية
سيميائية  )البناء المورفولوجي لمشخصيات، وداللة األسماء)وتناولت فيو بالدراسة والتطبيق 

، ثم أشرت إلى البناء الداخمي لمشخصيات، وتعرضت لتواتر الشخصيات (الشخصيات
 (ومرجعياتيا الشخصية النسوية والحب، الجسد، الجنس، والوطن

لتفاعل الشخصيات مع الزمان والمكان، وتناولت فيو     : أما الفصل الثاني خصصتو لـ
الزمن بأنواعو المختمفة وتعمق األمر، بالزمن التاريخي، واألزمنة النفسية، وزمن التجربة  )

 وأىميتو، كما ذكرت أنواع األمكنة –وزمن الحكي والزمن النحوي،ثم تطرقت إلى المكان 
 . رائحة األنثى وشارع إبميس،وعرجت عن قضية أنسنة المكان الموجودة في روايتيّ 

ألخمص في النياية إلى خاتمة ضّمنُت بين دفتييا مجموعة من النتائج المتحصل من 
 .خالل ىذه الدراسة

 :معتمدة عمى جممة من المصادر والمراجع المتان كانتا أىّميا
 .لعبد المالك مرتاض (بنية الشكل  )لحميد لحميداني،  (بنية النص السردي ) 

 (بناء الرواية  )وسيزا قاسم  -
 (سيمولوجيا الشخصيات الروائية  )وفيميب ىامون  -
  (النص الروائي تقنيات ومناىج )وبرنار فاليط  -
 (المرأة والمغة  )وعبد اهلل الغذامي  -
 (جماليات السرد النسائي  )ورشيد بن مسعود  -
  (فصول في السيميائيات  )ونصر الدين بن غنيسة  -

وألن كل عمل أدبي ال يخمو " رائحة األنثى، وشارع إبميس"ولقد ارتكزت عمى الروايتين 
من الصعوبات، فإّن ليذا البحث بعض الصعوبات، وأىم صعوبة تتعمق بالتطبيق عمى 

 وفي األخير أشكر أستاذي المشرف نصر.  مّما يتطّمب قراءة الرواية عّدة مّرات. الروايتين



 :مقدمة

  ج 

البحث والسير عمى خروجو  وقبولو احتضان ىذا،الدين بن غنيسة عمى رعايتو البيداغوجية
 .إلى النور

وأجدني في ىذا المقام شاكرة ألساتذتي بقسم اآلداب والمغة العربية،وذلك لما قدموه لي 
  .من يد العون 
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::مـــــــدخـــلمـــــــدخـــل   
تعتبر الرواية جنسا أدبيا تعبيريا لفت اىتمام األدباء والمفكرين، وذلك لتفردىا بسماتيا 

فيي أكثر نتاج أدبي يدفع األدباء إلى دراستيا والدخول بيا في مقاربات إجرائية . الممّيزة ليا
ويرجع ذلك المتالكيا لعناصر تميزىا عن غيرىا من األجناس و من ذلك مثال نجد عنصر 

إني أحسد كّتاب الرواية وأغار " اإلغراء والمفاجأة والتشويق ويقول في ذلك محمود درويش 
حقا من الروائيين، ألن الرواية ىي الجنس األدبي األكثر قدرة عمى اإلحاطة بكل أجناس 

 تتشكل أمام القارئ »  ولقد تعددت تعريفاتيا ومن ىذه التعريفات نجد أنيا" الكتابة والفنون 
تحت ألف شكل، مما يعسر تعريفيا تعريفا جامًعا مانًعا، وذلك ألننا نمفي الرواية تشترك مع 

الرواية تشترك مع الممحمة والقصة و .(1)«األجناس األخرى في كثير من الخصائص 
 .األقصوصة والمسرحية في العديد من الخصائص

": ميشال بوتور" ومن تعريفات الرواية عند جممة من النقاد واألدباء الغربيين والعرب يقول 
أي أن الرواية تتكون من دال .(2) « إن الرواية بنية لغوية دالة، أو تشكيل لغوي سردي دال »

 .ومدلول
 فيرى أّنيا شكل خارجي تتصارع فيو تقاليد صارمة وأشكال »": فائق محمد " أما 

متحّدثة، وحياة داخمية تتمّيز بالصدق والحرارة وتسعى إلى التعبير عن الواقع وبمورة رؤية 
مستقمة والرواية وفق ىذا التعريف عبارة عن وعاء يمتمئ فيفيض، ويتحطم عمى يد شرارة، 
جديدة طابعيا التطوير والتجديد ألنيا تنبع عن تجريبية العقل، وقمق النفس، في محاولة 

أن الرواية يجب أن تتمتع " فائق محمد"يرى . (3)«دائمة لمتجُدِد، والخروج من ُقمُقْم القيود 
 . بطابع التجديد و الخروج عن السائد و المألوف

                                                           
 . 11، ص1998،(ط.د)في نظرية الرواية، عالم المعرفة، الكويت،: عبد المالك مرتاض- (1)

 طبيروت،بحوث في الرواية الجديدة، منشورات عويدات،: ميشال بوتور- (2)
2

 .5، ص1982، 

 .92 -93، ص1978،(ط.د)دراسات في الرواية العربية، دار الشبيبة لمنشر والتوزيع،: فائق محمد- (3)
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بالنسبة لنشأتيا ، فيبدو أن فن الرواية قد ظير  في القرن السادس عشر ميالدي،  وأما
، أول رواية عرفيا 1547/ 1610": دون كيخوتادي المنشا لسرفانش" حيث تعد رواية 

 .تاريخ األدب الغربي
 فإن جذورىا تعود إلى ما جاء مبثوثا في كتب الجاحظ، وابن » أما في أدبنا العربي 

، أما الرواية كجنس أدبي فيي حديثة النشأة في األدب (1)«المقفع و بديع الزمان اليمذاني 
 وقد كانت مصر رائدة في »العربي ويرجع ظيورىا إلى مطمع القرن التاسع عشر الميالدي، 

ىذا الميدان حيث استطاعت أن تَُنبَِّو إلى ىذا الفن الجديد، ثم نّبيت إلى ضرورة خمق مثمو 
(2)«في مصر وفي العالم العربي

 « الرواية » لكن بعض الدارسين، يرجح َكفََّة أّن ىذا الفن -
عادة إحياء التراث  مستورد، وىو نتيجة لممواجية بين الغرب بعمومو وثقافتو من جية، وا 

 ومن ىؤالء إسماعيل أدىم الذي يفّسر األدب .... »الكالسيكي لمثقافة العربية اإلسالمية 
القصصي في القرن العشرين منقطعا عن األدب العربي في بنيتو التاريخية، ويراه شيًئا جديدا 

أن األدب العربي تعود نشأتو إلى " إسماعيل أدىم " إذن يرى .(3)«أوجده االتصال بالغرب 
 .االحتكاك بالغرب

 تعود نشأة الرواية العربية إلى التأثير المباشر بالرواية الغربية بعد منتصف القرن »و
التاسع عشر الميالدي، وال يعني ىذا التأثير أن التراب العربي لم يعرف شكال روائيا خاًصا 
بو، فقد كان التراث حافال بإرىاصات قصصية، تمّثمت في حكايات السمار، والسير الدينية 
والفمسفية، أما المقامات العربية فذات مقام خاص في بدايات فن القصص الشعبية وقصص 

والرواية في األدب العربي قد تركت بصمات واضحة في مؤلف . العذريين، وأضرابيم
المويمحي، حديث عيسى بن ىشام، وفي مؤلفات غيره من المحدثين الذين اتخذوا من أسموب 

وتعزى أول محاولة لنقل الرواية الغربية إلى عالم الرواية العربية، إلى . المقامة شكال فنيا ليم
التي  (م1870، 1867)فنيمون مغامرات تميماك " رفاعة رافع الطيطاوي في ترجمتو لرواية

                                                           
 .44المرأة في الرواية الجزائرية، دراسة، ص: مفقودة صالح:ينظر-(1)

 . 15، ص1997،(ط.د)اتجاىات الرواية العربية، دار المعرفة الجامعية، مصر،: السعيد الورقي- (2)

 .44المرأة في الرواية الجزائرية، دراسة، ص: مفقودة صالح-(3)
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تعّد أول رواية عربية َقْمًبا وَقاِلًبا وتظل الرواية العربية قبل الحرب العالمية األولى، عمى حالة 
وأقرب ما تكون إلى التعريب واالقتباس حتى ظيور . من التشويق، والبعد عن القواعد الفنية

لمحمد حسين ىيكل التي يكاد يتفق النقاد عمى أّنيا بداية الرواية  (م1914)رواية زينب 
العربية الفنية، حيث اقترب المؤلف فييا من البنية الفنية لمرواية الغربية التي كانت في أوج 
ازدىارىا أنذاك، وقد عالجت رواية زينب واقع الريف المصري، وىو أمر لم تألفو الكتابة 

 (1)«.الروائية قبل ذلك
أما في الجزائر نالحظ أن الثورة التحريرية كانت مميمة لألدباء، سواء قبل االستقالل أو 

وال تكمن أىمية الثورة وفضميا في ظيور ىذه األعمال وغيرىا بل في كونيا ظمت » بعده 
 اإلنتاج الروائي َأْثَرتْ فالثورة الجزائرية . (2)«تغذي اإلنتاج الروائي في فترة ما بعد االستقالل 

بوجود أول نص روائي   إذا عدنا إلى القرن الثامن عشر فإننا سنتفاجأ»بعد االستقالل و
 موضوعي وجاد واإلنصات النشغاالتو لمعرفتو أوال بشكل" لرضا حوحو " جزائري ىو 

الكبرى، ألنو يستحق ذلك ونبحث بعد ذلك في العدد اليائل من األدباء الذين استطاع 
معطف رضا حوحو أن يخبئيم، ويمنحيم مسمًكا جديًدا في الكتابة القصصية والروائية، فنحن 
في نياية المطاف ندين ليذا الرجل العظيم والحداثي، بامتياز، بالكثير مما وصمنا من جيد 
ثقافي َبنَّاء وحيوي عمى الرغم من ظروف الحرب والتمزق، كما ندين لمطاىر وطار بوصفو 
واحَدا من الذين أعطوا استمرارية ليذا الفن ورسخوه عميقا في جسد األدب الجزائري، الذي 

فنجد أدباء االستقالل قد ساىموا في ترسيخ فن .(3)«كان وقتيا حبيس رؤية تقميدية لمغة والفكر
 .  بطابع السذاجة" غادة أم القرى"رغم اتسام روايتو " رضا حوحو"الرواية في الجزائر، وخاصة 

 :مصطلح الشخصية* 
اختمف الباحثون في ضبط كممتي شخص وشخصية فنجد مفيوميا في القواميس : مفهومه

شخص يشارك في الحدث في قطعة :  الشخصية األدبية»مثل قاموس الروس الموسوعي 
                                                           

 .61، ص1997،(ط.د)ترجمة حصة إبراىيم منيف،: الرواية العربية: روجر آلن: ينظر- (1)

 .52المرأة في الرواية الجزائرية، دراسة، ص: مفقودة صالح-  (2)

(3) -http://www.gulfup.cim/2010-11. 
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فنجد أن قاموس الروس جعل الشخصية و الشخص ىما وجو .(1)«مسرحية أو رواية أو فيمم 
 .لعممة واحدة

 إن الشخصية كائن حركي حتى ينيض في »: أما عبد المالك مرتاض فيعّرفيا قائال
العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونو، وحينئٍذ تجمع الشخصية قياسا عمى 

ويختمف الشخص عن الشخصية . الشخصيات ال عمى الشخوص الذي ىو جمع لشخص
تم الخمط  ... » (2)«بأنو اإلنسان، ال صورتو التي تمثميا الشخصية في األعمال السردية 

باستمرار بين مقولتي الشخصية والشخص، ومن البدييي أن  أّي تصوير لمشخصية أو 
 وبذلك نجد أن فرقا بين الشخص وىو الصورة أما الشخصية فيي كائن (3)«لمذات أو لمفرد

 .ورقي
 فالروائي الحقيقي ىو الذي يخمق الشخصيات، إن شخصية ما في رواية تختمف عن »

شخصية تاريخية أو شخصية موجودة في الحياة الواقعية، فالشخصية في الرواية إّنما تتألف 
فقط من الجمل التي تصفيا أو التي وضعيا المؤلف عمى لسانيا وليس لتمك الشخصية 

 فيذا ىو الفرق بين الشخص (4)« أو مستقبل، وليس ليا أحيانا حياة مستمّرة ماض
والشخصية فالشخص كائن حي حقيقي ينتمي لواقع حقيقي ال متخّيل، بينما الشخصية ىي 

كائن متخّيل يتحرك في فضاء ورقي ليس ليا ماض وال مستقبل، ويجب أن نفّرق بين 
الشخصية الواقعية والشخصية الروائية وتكمن ميارة الروائي في قوة محاكاتو وجعمو 

 .الشخصية الروائية أكثر تماثل مع الشخصية الواقعية
ال يمكننا إغفال دراسة فالديمير بروب عن الشخصية الحكائية، ذلك : الشخصية عند بروب

أن بروب يعتبر من أىم رواد الشكالنية وقد قدم الباحث في كتابو مرفولوجية الحكاية 

                                                           
أبي العيد دودو تحت إشراف الدكتور عز الدين بوبش، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في األدب العربي " سيمولوجية الشخصيات القصصية عند : قماشرؤوف - (1)

 .18، ص2004_ 2003الحديث، جامعة قسنطينة، 

، مجمة العموم اإلنسانية، جامعة منتوري، ع(الشخصية في القصة  ): جميمة قيسمون- (2)
13

 .196، ص2000، 

 .17، ص2012،  (د،ط )ترجمة سعيد بنكراد، دار كرم اهلل لمنشر والتوزيع،: ىامونفيميب - (3)

 .45، 43، ص1999 ،1مستويات دراسة النص الروائي، مقارنة نظرية، مطبعة األمينة دمشق، الرباط، ط: عبد العالي بوطيب-(4)
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الخرافية، تصوره عن الشخصية،ويظير من خالل ىذه الدراسة اىتمام بروب بالجانب 
أن فعل الشخصية تعرف من وجية نظر » المورفولوجي لمشخصية الحكائية، وىي تعتمد عمى

وقد عدت ىذه الدراسة ثورة نصانية أولت االىتمام بالشكل عمى  (1)«أىميتيا لمسيرة الفعل
 .حساب المضمون 

البطل والبطل المضاد : يتكون نموذج سوريو من ستة وحدات ىي» :الشخصية عند سوريو
والموضوع، والمرسل المستفيد والمساعد،وقد أطمق عمى ىذه الوحدات اسم الوظائف 

فنجد البطل وىو متزعم المعبة السردية والبطل المضاد والذي يمثل القوة المعاكسة  (2)«الدرامية
التي تقف في وجو البطل، أما الموضوع فيمثل الغاية المرجوة من البطل، أما المرسل فيو 

ومما . المتدخل في التأثير في اتجاه الموضوع، أما المرسل فيو المستفيد من المرسل إليو
 . يعاب عمى نموذج سوريو ىو اعتماده عمى العمومية

تعتبر نظرية ىامون عن الشخصية من أىم النظريات الحديثة » :الشخصية عند فليب هامون
أن اعتبار الشخصية :المنجزة إلى غاية يومنا ىذا،وقد حدد ىذا المفيوم بدقة عندما قال

وبشكل أولي عالمة أي اختيار وجية نظر تقوم ببناء ىذا الموضوع وذلك من خالل دمجو 
نفيم من ىذا  .(3)«في اإلرسالية المحددة ىي األخرى كإبالغ أي مكونة من عالمات لسانية 

التعريف أن فميب ىامون اعتبر الشخصية مكونة من دال ومدلول تؤدي وظيفة إرسال وتبميغ 
وىذا المدلول عبارة عن » كما اعتبر فميب ىامون الشخصية مدلوال متواصال قابال لموصف 

جمل تتمفظ بيا الشخصية أو يتمفظ بيا عنيا، وتعتبر مجموعة أوصاف الشخصية ووظائفيا 
والشخصية عند . (4)«المكون األساسي لمدلول الشخصية  (معايير كمية)ومختمف عالقاتيا 

 .فميب ىامون ال تكتمل إال في آخر صفحة

                                                           
  77 ، ص1986، 1الناشرون المتحدون، الدار البيضاء، المغرب، طإبراىيم الخطيب، : مورفولوجية الحكاية الشعبية الخرافية الروسية، ترجمة: فالديمير بروب- (1)

 .315، ص2006، جامعة محمد خيضر بسكرة، 4السيمياء والنص األدبي، عالشخصية في السميائيات السردية، محاضرات الممتقى الرابع : معمم وردة- (2)

 .319المرجع نفسو، ص- (3)

 .321المرجع نفسو، ص- (4)
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 محض خيال يبدعو المؤلف، لغاية فنية محددة »أما الشخصية في الرواية الحديثة فكانت
يدل التعريف عمى أن الشخصية ىي ليست مؤلفا واقعيا ويرجع ذلك لكونيا . (1)«يسعى إلييا 

 .إبداعا خياليا يصوره المؤلف
 :أبعاد الشخصية

 كانت الشخصية في الرواية الرومانسية قد تخمصت من القيود األرسطية، وذلك »
بصعود الطبقة البورجوازية في أوروبا وتجسد ذلك بظيور الرومانسية، بوصفيا مذىبا أدبيا 

أسيم في ظيور كثير من المفكرين، الذين نادوا باإلعالء من شأن اإلنسان وألحوا عمى 
ن كانت التعبيرية التي نادت  ضرورة نيمو حّريتو، ومن بين ىؤالء المفّكرين جان جاك روسو وا 
بيا الرومانسية تتوقف مع الشعر أكثر من الرواية غير أن تأثيرىا امتد إلييا، ويظير ذلك في 

 في ويظير إسيام الرواية الرومانسية. (2)«أعمال كل من ولتر سكوت، وألكسندر دوماس
تطوير مفيوم الشخصية ويتمثل ذلك في تخميص الشخصية من إطار التسمية وتصوير 
 .األبطال مموك وأباطرة، إلى التطّرق إلى األفراد العاديين وتمثيل جميع طبقات المجتمع

 لقد تمّيزت العالقة بين البطل الرومانسي والواقع االجتماعي بالتوتر فكان من المحتم أن »و
وسبب ذلك يعود إلى شخصية البطل  .(3)«تنتج الرومانسية أبطااًل مسرفين في ذاتيتيم

 .الرومانسي الذي ينظر إلى المجتمع من خالل مشاكمو وأزماتو الخاصة
أما الشخصية في الرواية الواقعية ُيَرى أنيا اتجيت اتجاىا وطريقا مغايرا عن الطريق 

 ويترتب عن ىذا أن الفنان الواقعي يصدر في رؤيتو ِلْمَواِقع ». الذي سمكتو الرواية الرومانسية
 يترتب عميو أنعن نظرة قواميا االلتفات إلى ىذا الواقع بجزئياتو ىذا االلتفات إلى الواقع، 

فنجد الرواية الواقعية غالت .(4)«يوزع الفنان رؤيتو بحيث تنبع من الواقع، وليس من الذات 
 .في تمجيد الواقع وتطبيقو بكل حذافيره

                                                           
 .61، ص2005، 9الجديد في السرد العربي المعاصر، جائزة الشارقة لإلبداع العربي اإلصدار األول، الدورة : إبراىيمعدالة أحمد محمد - (1)

  .25 و24حسين مصطفى، صالشخصية الروائية عند خميفة : حسن األشمم- (2)

 .26، 25المرجع نفسو، ص- (3)

 .27المرجع نفسو، ص -(4)
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 أما عمى صعيد التشكيل الفني لمشخصية، في الرواية الواقعية فقد تم إىمال البطل بمعناه »
السابق، لتنقل العناية إلى تصوير عدة أشخاص، فيصبح الكل ىو البطل، لكن ذلك لم يمنع 
من وجود شخصية رئيسية، يقصد الروائي من خالليا رسم عامة لكشف وعي الشخصيات، 
وتحديد الموقف العام من الواقع وذلك من خالل العالم المتخّيل الذي رسمو الروائي لعرض 

 . فقدست الرواية الواقعية البطل الواحد وجعمت منو السيد في الرواية. (1)«الحقائق االجتماعية 
 لقد قامت فكرة الشخصية في الرواية الواقعية عمى مبدأ ميم وىو اإلييام فالروائي الواقعي »

ينوع شخصياتو، ويجعل لكل شخصية قصة خاصة بيا، كما يقوم برسم صورة لمشخصية 
الواقعية في الرواية  حيث نجد فكرة الشخصية .(2)«إلخ ... تبرز مالمحيا الجسدية، والنفسية

تقوم عمى اإلييام،وليذا لكل شخصية قصة تخصيا ومالمح جسدية ونفسية تبينيا وكأنيا 
 .جزء من الواقع المعيش

 ذىب ىذا المذىب بمزاك عندما تعّيد بأن ينقل الواقع من خالل شخصياتو، ليخمق »ولقد
عالما منافس لمعالم الواقعي، الحقيقي ومن خالل تقديم شخصيات متخّيمة، تتماىا مع 

نالحظ أن بمزاك قام بنسخ شخصياتو مع ما يتوافق مع الواقع، . (3)«الشخوص الواقعية 
 .وبذلك مثمت الرواية الواقعية وجعمت الشخوص الروائية نسخة لصورتيا الواقعية

أما الشخصية في الرواية الواقعية االشتراكية فيي رفض المتداد لمشخصية في الرواية 
الواقعية، حيث واصمت الشخصية َتعرية الواقع، حيث يصل وصف الواقع إلى وصف 

 .تقريري
 والواقعية االشتراكية فنيا، ىي نتاج لإليديولوجيا الماركسية التي أثَّرْت في نظرية األدب »

ومن بين تأثيراتيا في نظرية الرواية اعتبارىا لمواقعية بمفيوميا األوروبي امتدادا 

                                                           
 .28المرجع السابق، ص-(1)

 .27المرجع نفسو، ص-(2)

 .29المرجع نفسو، ص- (3)
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حيث تحتم عمى االشتراكيين باعتبارىم مصورون صادقون لمواقع أن يتخّموا . (1)«لمرومانسية
 .بصورة حاسمة عن تقديم عرض لمحياة الجميمة واالنسجام

ألّنو ىو الصوت . نالحظ أن البطل في الرواية الواقعية االشتراكية ىو بطل إيجابي
 .المعبر عن الشعب

أما في الرواية الجديدة والتي ظيرت بعد الحرب العالمية الثانية، و جاءت كردة فعل 
 –أحد رّواد الرواية الجديدة " ميشال بوتور "  حيث يرى ». وثورة عمى أنماط الرواية التقميدية

يعمن أن ىناك رغبة قوية، تحممنا عمى لعن الروائي، ىذا الروائي الذي يصّر منذ اليوم األول 
الذي لبس فيو وجيو الواقعي، عمى أن يكممنا عن األوقات العادية، وعن أشخاص عاديين 

ضد الرواية " فميشال بوتور ." (2)«في بيئات عادية، مستعمال لكل حالة كمماتيا الخاصة 
 .التقميدية التي جعمت الشخصية عبدة لمواقع ونسخة عنو

 حيث انحسرت قيمة البطل لصالح األشياء، وأصبحت تتمتع بسمطة دائمة ومستقمة »
فالرواية الجديدة جعمت الشخصية البطمة مجرد . (3)«عمى حساب سمطة اإلنسان المتالشية 

 .شيء ال يتمتع باإلحساس وحصرت البطل في جماد عمى حساب اإلنسان
فنجد الشخصية الروائية عدت من أىم العناصر األساسية في بناء الرواية حيث ال 

يمكن لمروائي أن يصور حياة دون شخصيات تتحدث وتقوم باألفعال، كما نجد تعدد 
شخوص العالم الروائي بقدر تعدد واختالف وتشابك األفكار واألفعال وىذه الشخصيات إما 

مستمدة من واقع اجتماعي، أو تاريخي، من خالل تصرفاتيا وأنماط تفكيرىا، فيذه 
 .الشخصيات صورة حية لألنماط اجتماعية وثقافية، وتجعمنا نتفاعل ونتعايش معيا

                                                           
 .36 و35حسين مصطفى، صالشخصية الروائية عند خميفة : حسن األشمم-(1)

 .38، صالمرجع نفسو-(2)

 .حسين مصطفى، ن صالشخصية الروائية عند خميفة : حسن األشمم:ينظر-(3)
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  :    :    تمهــيـــــدتمهــيـــــد
في تحميؿ النصكص الركائية ىك سيد الدكاؿ السيميائية، كذلؾ " العمـ " مف المعمـك أف اسـ 

تشريحيا  (ppeeiirrccee)مف خبلؿ تحميؿ رمكزه كأيقكناتو كتفكيؾ رمزيتو حسب مفيـك البيرسي 
 أك صفة بلؽمف كأحيانا . كتركيبيا، كمف المعركؼ أف اسـ العمـ يتككف مف اسـ الشخص كلقبو

.  إلخ... الحداد اإلماـ: لممينة الشخصية مثؿ
كفؽ " شارع إبميس " ك" رائحة األنثى " كعمى ىذا األساس ارتأينا أف نحمؿ شخصيات ركايتي 

مف   المنيج السيميائي، معتمديف عمى تكظيؼ مجمؿ الدالالت التي يرتكز عمييا اسـ العمـ
.  خبلؿ عبلقتو بالشخصية ككظيفتو كعبلقتو بالركاية

I. داللة األسماء :(  ((SSiiggnniiffiiccaattiioonn  ddeess  nnoommss): داللة األسماء
 :اسم العمم الشخصي بين االعتباطية والقصدية:اسم العمم الشخصي بين االعتباطية والقصدية -1

يمكف كمف جية " يمكف أف تككف العبلقة بيف االسـ الداؿ كمسماه المدلكؿ عبلقة اعتباطية 
ما أف تكجد  ناحية مف ليذه األسماء أخرم إما أف تقيـ مع الشخصية عبلقة تداكلية محضة، كا 

كما " أم تكجد عبلقة اتفاقية بيف اسـ العمـ أك اصطبلحية  .(1) "مقحمة في الجانب التركيبي
كقد تككف العبلقة بيف الداؿ ، (ff,,  DD..  SSaauussssuurree)" يذىب إلى ذلؾ فريديناند دكسكسير 
قديما أك عبلقة ًعٌميىة كسببية كاصطناعية مقترنة  (PPllaattoonn)كالمدلكؿ كما ذىب بذلؾ أفبلطكف 

 كسببية كاصطناعية مقترنة بقصدية  أم أف اإلسـ مرتبط كمعبر عف خصكصية؛(2)بقصدية ما
فيك يعٌد أحيانا بكابة التكاصؿ بيف . أم أف االسـ مرتبط كمعبر عف خصكصية الشخصية. (3)"ما

فاالسـ ىك الذم يحدد الشخصية، كيجعميا معركفة بعد أف كانت فكرة " القارئ كالنص الركائي 
مختزلة في بعض الصفات المعبر عنيا، فبل بد لمشخصية مف اسـ يككف بمثابة السمة التي 

                                                           
. 57، 56، ص2007، (د، ط)، ، الجزائر، منشكرات األكراس«بناء الشخصية في حكاية عبدك الجماجـ كالجبؿ، مقاربة في السرديات» : جكيدة حماش- (1)

 / .http://.arraFid.ae/arrafid/p20.html _ 3- 2012     مجٌمة الرافدجميؿ حمداكم، المغة في الخطاب الركائي، -(2)

 .                                               نفسوالمكقع -(3)
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ة تحقؽ مفيذه القصد. (1)"تميز الشخصية عف بقية الشخصيات المنتظمة في نفس اإلطار الفني 
 متككنة مف (2) " "ألف االسـ الشخصي عبلمة لغكية  ((**))لمنص مقركئية كلمشخصية كاقعية أكثر

داؿ كمدلكؿ تربط بينيما عبلقة اعتباطية، لذلؾ يجدر بنا أف نبحث في األسباب كالدكافع التي 
 .جعمت المؤلؼ يختار مف خبلليا أسماء الشخصيات

لنقـك بتحميؿ " شارع إبميس " ك" رائحة األنثى " كنتكقؼ عند أىـ الشخصيات في ركايتي 
 ".رائحة األنثى " داللة أسمائيا كنبدأ بحقؿ األسماء في ركاية 

أبيض بياضا جميبل : نسبة ألزىار نكر كؿ نبات جمع زىر، كالزىر: " زىار: رائحة األنثى - أ
" زىار"أما لقبو فيك  " جماؿ الديف زعيتر " ، كنجد اسمو الحقيقي (3)""الحسف األبيض مف الرجاؿ

كىك شخصية تعشؽ الحرية تنتمي إلى الطبقة المثقفة ذات أيديكلكجية شيكعية مؤمنة بأفكارىا 
 .لدرجة كمفتو فقد حياتو

كانت تبصر عمى بعد مسيرة : (زرقاء اليمامة)حمامة برية، مدينة بالسعكدية "كىي ": يامنة  " -
يمامة شخصية رئيسية كىذا المقب كليس اسميا الحقيقي فىعىمىدى الركائي إلى ذكر . (4)"ثبلثة أياـ 

لقبيا كتيميش اسميا الحقيقي، حيث نٌكه إلى أف ىذا االسـ ىك لقب ليا أما اسميا فيك 
ىك االسـ . (5)"نبات أبيض كأصفر طٌيب الرائحة فٌكاح يصنع منو العطكر": ياسميف "":ياسمينة"

 ".ليامنة"الحقيقي 
 رحالة يحكي حكايات شعبية شفاىية، مكجية لجميكر محدد نممس فييا أحيانا ":ابن بطوطة"- 

 .الكاقعية كاسمو مستمد مف التراث
                                                           

 .56، ص« بناء الشخصية في حكاية عبدك الجماجـ كالجبؿ، مقاربة في السرديات»: جكيدة حماش-(1)

 .أم إقتراب الشخصية الركائية مف مطابقة الشخصية الكاقعية- (*)

 .150، ص2009، 1الرؤية كالبنية في ركايات طاىر كطار، منشكرات جامعة منتكرم، قسنطينة، ط:  إدريس بكذيبة-(2)

 .24، ص2010، 1األسماء معانييا العربية كأشير مف حمميا، مؤسسة الفرساف لمنشر، ط:  خضر الخالدم-(3)

 .461ص:  المرجع نفسو-(4)

 .458المرجع نفسو ، ص-(5)
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لقبو العائمي " عمكلة. "(1)"كىك الخاضع هلل صاحب القكة": عبد القادر "":عبد القادر عمولة"- 
كىك مثٌقؼ كفناف كمسرحي اغتالو المتعٌصبكف، كىك الشخصية الرئيسية في الركاية، كىك يتمٌتع 

 . بجرأة كقكة جعمتو يقؼ في كجو القتمة
ينطبؽ " حمامة"ىي عاشقة لزىار كىي مدلمة الركاية كلقب ": حمامة" اسـ طائر ك ":حمامة"- 

 . عمييا، ألف الركاية تظير شخصيتيا ىادئة قميمة الكبلـ محبة لمسفر
الطيب، كزبيدة : خبلصة الحميب الزباد: كىي صفك الشيء، كالزبد": زبدة" تصغر ":زبيدة"- 

الخميفة العباسي، لنعمة في يدىا كىي أـ األميف بف ىاركف الرشيد " ىاركف الرشيد"لقب امرأة 
 . (2)"كبنت جعفر المنصكر

 في الفرنسية التي ""lloouuvvee" " التي ما ىي إال تحكير لكممة" لكفا"عشيقة ابف بطكطة ": لوفا"- 
كينطبؽ عمييا االسـ كىي جاسكسة تعشؽ أنطكاف كىك مف كٌظفيا لحسابو حٌبيا . (3)"تعني الذئبة

لو حيث باعيا أكثر مف مرة فتظير لكفا كشخصية منقادة مستغمة حيث انتيى بيا األمر إلى 
كما تحيمنا الذئبة إلى ذئبة المعبد التي أحبيا . البحث عف زبائف المتعة كعرض جسدىا لمبيع

أكثر مف شاعر،ككاتب مف بينيـ أبكلينير الذم بكاىا طكيبل أماـ الجسر،أيضا نيتشو الذم 
 . إعترؼ أنو ليس فيمسكفا لمقكة كالذئبة امرأة تفكقت عمى العديد مف الرجاؿ

 :شارع إبميس- ب
كىي زكجة القائد " رائحة األنثى" سبؽ أف تعرضنا ليذا االسـ معجميا في ركاية ":زبيدة" -

 .كعشيقة إسحاؽ كينطبؽ عمييا االسـ فيي امرأة جميمة كشابة مقبمة عمى الحياة

                                                           
 .326األسماء معانييا العربية كأشير مف حمميا ، ص: خضر الخالدم -(1)

 .212المرجع نفسو، ص-(2)

 .66أميف الزاكم، رائحة األنثى، ص-(3)
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 فكزية كحممت (2)ىك تصغير السميا الحقيقي"كفازك . (1)"ناجية، ظافرة، ناجحة " ":فوزية" -
قناع تتخفى خمفو " فازك"لقب فازك حتى تيرب مف ماضييا كربما لمتستر خمفو، فكأف لقب 

فكزية كانطبؽ عمييا االسـ حيث نجحت كحققت شيرة في مجاؿ الغناء كالدراسة كحصمت عمى 
 .(3)"امرأة صنعت الفرح"فازك . شيادة الماجستير مف جامعة سكريا

أرييا السيى )كككب خفي مف بنات نعش الكبرل، كالناس يمتحنكف بو أبصارىـ  "":سهى" -
كىي زكجة المانك كينطبؽ عمييا االسـ حيث اختفت مف . (4)"كيقاؿ لو النعش (كتريني القمر

 .حياة المانك كجعمتو يتعٌذب في البحث عنيا
كينطبؽ عميو االسـ فالمانك شخصية . (5)"بالميجة الكىرانية" "الحظ" كىي كممة تعني ":المانو" -

 .تتمتع بحظ كبير فبنى مممكتو كجمع أمكاالن في مدة قصيرة
حذفت األلؼ  (أصميا زيف أب)شجرة حسف المنظر طٌيب الرائحة، الكاحدة زينبة  "":زينب" -

 . (6)"لكثرة استعماليا، دىف السمسـ
 .(7)"شجر حسف المنظر طٌيب الرائحة، كبو سٌميت المرأة: الزينب: "أما معجميا -

" شارع إبميس"أك ركاية " رائحة األنثى"ككؿ ىذه األسماء التي تناكلناىا سكاء في ركاية 
 .تحمؿ داللة المطابقة

أف يدؿ اسـ عمى الشخصية المرسكمة داللة إحالة "نعني بداللة المطابقة : داللة المطابقة- 2
يعبر اسـ العمـ بكؿ : أم. أك استغراؽ كتطابؽ كذلؾ عمى مستكل األكصاؼ كالنعكت كالمزايا

                                                           
 .379األسماء معانييا العربية كأشير مف حمميا، ص: خضر الخالدم-(1)

 .66شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(2)

 .66 المصدر نفسو، ص-(3)

 .379األسماء معانييا العربية كأشير مف حمميا، ص: خضر الخالدم-(4)

 .83شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(5)

 .227األسماء معانييا العربية كأشير مف حمميا، ص:  خضر الخالدم-(6)

 .453 ص1،1997دار صادر بيركت،ط،1لساف العرب، ج:  ابف منظكر-(7)
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كبتعبير آخر، يصبح اسـ العمـ داال . جبلء ككضكح عف الشخصية المكصكفة تعبيرا شامبل ككميا
جئت ": قالت لكفا"يقكؿ الراكم " لكفا"مثبل . (1)"معنكيا مطابقا لمشخصية المرصكدة في الركاية

إلى مالطا مف مكسكك في إطار عقد عمؿ بشركة طيراف ثـ كجدت بعد أسبكع أحمؿ اسـ 
قضيت عشريف يكما " المنامة"أك عفكا إلى " اليمامة"بجكاز سفر لبناني، سافرت بو إلى " فاطمة"

ثـ مف ىناؾ سافرت بجكاز سفر يمني إلى طيراف ثـ قضيت ىناؾ أحدا عشر يكما  كمف ثـ 
يمكف لؾ أف تؤدم ... سافرت إلى الرياض قيؿ لي" عائشة"بجكاز سفر جزائرم باسـ جديد ىك 

ككنت أينما ... أرضية–في كؿ رحبلتي عرفت الرجاؿ كالعكالـ الداكنة التحت ... العمرة ىناؾ
فيي امرأة ذكية شرسة تنقض " لكفا"فانطبؽ لقب الذئبة عمى . (2)نزلت يتـ تزكيجي برجؿ أك أكثر

 .عمى فريستيا مف الرجاؿ كال تتركو حتى تأخذ منو ما تريد
مف خبلؿ ىذا كمو يتضح لنا أف االسـ العمـ الشخصي قد يؤدم داللة المطابقة كنجد ذلؾ 

 .عند إحالة االسـ عمى مدلكلو بطريقة مباشرة
قد يكظؼ اسـ العمـ الشخصي في كثير مف الركايات بشكؿ اعتباطي ": داللة االعتباطية- 3

تستمر أسماء األعبلـ : عشكائي، بيد أف داللتو ال تككف مقصكدة بشكؿ دقيؽ كمضبكط، أم
كما ىك الحاؿ مع اسـ . (3)الشخصية في كثير مف األحياف مف دكف رابط سببي أك قصدية ما
 .أبك بساـ، فاطمة، األـ، فنجد أف ال داللة لو داخؿ المتف الركائي

دكف أف تحمؿ " شارع إبميس"ك " رائحة األنثى"نبلحظ أف ىذه األسماء كجدت في الركايتيف 
داللة كما نبلحظ أيضا أف الركائي حر في تكظيؼ القصدية، فيك حر في التسمية فنجده أطمؽ 

، كما عيف الشخصية حسب كضعيا الزكجي أك األمكمي، "السكير"، "الحداد: "ألقابا مينية مثؿ
 :فيقكؿ (األب، األـ)أك االعتماد عمى ألفاظ تدؿ عمى القرابة 

                                                           
 http://www.arraFid/p20htm/          3- 2012    الدالالت السيميائية في الركاية العربية السعكدية، مجٌمة الرافد،:  حميد الحمداكم-(1)

 .31رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم-(2)

 http://www.arraFid/p20htm/          3- 2012 مجمة الرافد،     :  جميؿ الحمداكم-(3)
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" اإليرانية: "كأحيانا يكتفي بذكر جنسية الشخصية نسبة إلى كطنيا، مثؿ". زكجة الشيخ ككاكبي"
 ".األككرانية"، ك "المرأة السكدانية"ك 
 تعتمد داللة المفارقة عمى تثبيت المفارقة عمى تثبيت التناقض بيف اسـ ":داللة المفارقة- "3

العمـ الشخصي كأفعالو الكظائفية، أك التأشير إلى كجكد كصفات كأفعاؿ تعاكس االسـ الشخصي 
اإلماـ مف يقكد . قدكة حسنة المثاؿ: "كما ىك الحاؿ مع اإلماـ. (1)"في كؿ إيحاءاتو الداللية

كأكرده الركائي تحت مسٌمى الفقيو . (2)"الحاكـ ككلي األمر: المصميف في الصبلة كاإلماـ الكاتب
تعمد الركائي السككت عنو ألنو بحاجة إليصاؿ رسالة كىي الدكر السمبي الذم يمعبو في 

 .المجتمع كتناقض اسمو مع شخصيتو
 كىك الشخصية الرئيسية في الركاية كاسمو الحقيقي عبد اهلل كىك اسـ مركب ":إسحاق"

 .(3)"، كالمحبكب هلل فاهلل سبحانو عميـ عمى الذات اإلليية"عبيد اهلل": "عبد اهلل"كمعنى 
فيذه الشخصية بعيدة كؿ البعد عف ىذا االسـ، فيي شخصية تتبع شيكاتيا مقبمة عمى جميع 

 .المنكرات فاسمو ال يمت بصمة التقرب إلى اهلل كاإليماف
نستنتج مما ذكرناه أف الركاية العربية عنيت بتكظيؼ االسـ الشخصي بدالالت سيميائية 

متنكعة، فمرة معتمدة عمى الداؿ االعتباطي، كأخرل عمى القصدية، كالتي تحمؿ دالالت تفسيرية 
نما كفؽ  كأحيانا تعتمد عمى دالالت المفارقة كالتطابؽ، فاالسـ ال يختاره الركائي بشكؿ مجاني كا 

 .داللة نصية سياقية تفرضيا الركاية
أف أعزز كأخصب داللتيا مف . أردت مف خبلؿ سيميائية األسماء الفاعمة في المتف الركائي

خبلؿ التطرؽ إلى سيمائية األعمار، حتى أعطي لمقارئ فرصة تخمييا ألضفي عمى الركاية 
غير أف أميف الزاكم لـ يعط أىمية ألعمار شخصياتو فسكت عنيا، كأكتفى بترسيـ عمر . كاقعية

                                                           
  http://www.arraFid/p20htm/       3- 2012 المكقع السابؽ،     -(1)

 .38األسماء معانييا العربية كأشير مف حمميا، ص: خضر الخالدم-(2)

  .327المرجع نفسو، -(3)
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كيرجع ىذا السككت قصدا لككف ىذه الشخصيات نماذج بشرية مثمت الصراع . البعض منيا
كىناؾ مقصدية كراء ىذا السككت باعتبار أف العذاب كاحد كاأللـ نفسو . القائـ بيف أفراد المجتمع

  .ألف شخصيات الركايتيف تساكت في كمية الكجع
II -البناء المورفولوجي لمشخصيات: 

اجتيد الركائي في رسـ شخصياتو، محاكال إعطاءىا صفة إنسانية، ككاقعية، حتى نتفاعؿ 
 قدرة خاصة عمى جعؿ شخصياتيا مقبكلة، كأٌنيـ أشخاص كاقعيكف »معيا كذلؾ أف لمركاية 

  كانطبلقا مف التسميـ باستكماؿ الشخصية آخر(1)«يخكضكف تجربة معاشة، أك يمكف أف تعاش 
صفحة مف صفحات الركاية، نتتبع مراحؿ نمكىا كبداية كيؼ كاف البناء الخارجي لمشخصيات 

 .؟"رائحة األنثى " المحكرية في ركاية 
: األنثىرائحة   - أ

 ينصرؼ المؤٌلؼ »، تصكيرا شامبل حيث "رائحة األنثى" صكر الركائي شخصياتو في ركاية 
الينداـ، الييئة، العبلمات الخصكصية، كما : إلى رسـ الصكرة الخارجية لمشخصية بكؿ مكٌكناتيا

:  فصكر الركائي األـ كاآلتي(2)«إلى ذلؾ 
 كاف كجييا يقكؿ مف خبلؿ حمرة كجنتييا، كمف خمؼ زجاج نٌظارتيا، إٌنيا مقبمة عمى فرح »

 (3)«كبير بعد أف حزنت كثيرا لمكت أختي 
 كانت أمي عمى الرغـ مف حزنيا، كىي بتمؾ النٌظارة، مثيرة لمضحؾ، كانت تسقط مف عمى »

، إلى أف اكتشفت حيمة جعمتيا تربطيا بشريط حريرم إلى عنقيا فارتاحت أرنبة أنفيا كؿ لحظة
 (4)«كأصبح شكؿ أمي بالنظارة مقبكال كعاديا كغير مضحؾ بعد شير تقريبنا 

                                                           
 .300، ص1990، 1المركز الثقافي، بيركت، لبناف، ط( الفضاء، الزمف، الشخصية ) بنية الشكؿ الركائي : حسف البحراكم- (1)

 .105، ص1999، 1تحميؿ الخطاب السردم، دراسة تطبيقية، دار اآلفاؽ، الجزائر، ط: إبراىيـ صحراكم- (2)

 .39 ص رائحة األنثى،: أميف الزاكم-(3)

 .37 ص المصدر نفسو،-(4)
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 كانت أمي تضحؾ، تعجبني أمي حيف تضحؾ فتممع ضرسيا الذىبية في البداية كانت »
تضحؾ بمؿء فميا حتى يبرز ذىب ضرسيا، لكٌنيا مع مركر الزمف نسيت ضرسيا كذىب 

 (1)«فميا، فاحتفظت بعادة اعكجاج جميؿ أنكثي لفـ يضحؾ 
 اعتمد فرضية تقكؿ بأٌف الشخصية »مف خبلؿ ىذه األكصاؼ نجد أٌف الراكم تعٌمد ذلؾ ألنو 

المترككة دكف كصؼ أك بدكف تمييز يمكنيا أف تككف أكثر حضكرا في الركاية مف الشخصية 
 فاألـ تمثؿ الجماؿ العربي مف خبلؿ حمرة كجنتييا، كجماؿ ضحكتيا (2)«المكصكفة بكضكح تاـ 

 رغـ  تقرر مكاصمة الحياةالتي تكجتيا بضرس ذىبي، كما تمثؿ األـ الحنكنة البشكشة التي
 االعتناء بأكالدىا الباقيف، كما أٌف ىذه األـ كاعية بأٌف الحياة معركة  مف أجؿاآلالـ كالمآسي

. ىزائـ كانتصارات، فتفضؿ جمع شمؿ بناتيا كالتعايش مع ألميا
 التي كانت عيكنيا، كعيكف فيدة شرسة ىاىي منكسرة كفقدت عقميا فاستسممت »فضيمة  -

 عيكف فضيمة مثمت المرأة المجركحة، المحطمة المنكسرة، التي ال تطيؽ (3)«ليذياف عميؽ 
كقد مثمت أيضا الصكرة اإلنسانية لتعاطؼ الشخصيات مع بعضيا . صبرا عمى فقد صديؽ

. بعض في المصائب كالمحفاؿ
 يسير عبد القادر عمى جانبي، كقد قمؽ لخبر إطبلؽ النار عمى الطاىر »: عبد القادر عمولة -

جاككت، اآلف أتأمؿ أكثر قامتو كضخامة جثٌتو، ضخامة مكزعة بتناسؽ جسد منحكت مف 
 ككأٌف ىذه المبلمح لجندم حرب، كليست لفناف، رٌبما قصد الراكم إدماج القارئ مع (4)«مسرح 

 أشبو إٌنومف يقؼ في كجو القتمة ىك  في نظره قأحداث الركاية كرسـ عبد القادر بطبل، ألفٌ 
 كأنا ساكتة   قاؿ ىذه الجممة».  كجنكده ىـ جميكره، سبلحو ىك فٌنو،الفناف قائد أيضاؼ .بقائد

أقرأ مبلمح كجيو الخمسيني الذم يبدك ككجو طفؿ غارؽ في حمـ ينيض مف قركف خمت 

                                                           
 .19 صالمصدر السابؽ،- (1)

 .227بنية الشكؿ الركائي، ص: حسف البحراكم- (2)

 .13 ص،رائحة األنثى:   أميف الزاكم-(3)

 .156 صالمصدر نفسو،- (4)
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يداعب عينو ثـٌ ييرب 
 رغـ سٌنو الخمسيف إاٌل أٌف عبد القادر عمكلة محافظ عمى براءة ركحو (1)«

. كشفافيتيا، لذلؾ كصفو الراكم بالطفؿ الغارؽ في الحمـ
 سحب الشاب الذم ال شكؿ لو، كالذم ال يشبو أحدنا كال يتكٌمـ العربية كال البربرية » :الطشقندي
سحب فنجانا مف عمؽ دفة الخرج مف فكؽ البغمة، دكف أف يسحب لسانو مف فمو، . إاٌل قميبل

منحني إياه ثـٌ مضى في غبار الطريؽ، كتركني مف ساعتيا معٌمقة نيارا في بياء   
 فمثؿ الطشقندم اآلخر الذم يسعى إلى التعايش مع العرب، كخير دليؿ عمى ذلؾ (2)«.حيكاناتو

يمكنو أف يظير بنزاىتو بعضكه المقصكص أماـ ... مختكف (*) الطشقندم»قبكلو الختاف 
 (3)« .قطع جمدةن كارتاح... الجميع

مدٌلمة الركاية لـ يبذؿ الراكئي جيدا في كصؼ مبلمحيا الخارجية كذلؾ بترؾ فرصة : حمامة -
.  أٌكد الراكم أٌنيا ذكية كمثٌقفة قميمة الكبلـ(4)« حمامة فتاة ذكية ».لمقارئ لتخٌيميا كرسـ مبلمحيا

. ليعٌبر عف المثٌقؼ الذم فٌضؿ السككت عما يحدث في الكطف، خكفنا، أك حزنا
 كانت أختي تحاكؿ عبثا، أف تخفي صفار عينييا بالمبالغة في استعماؿ الكحؿ » :يامنة -

اإليراني األصيؿ الذم اشترتو مف الطشقندم كانت تخاؼ دائما مف أف ينزلؽ الكتد القصبي 
خاصة كأٌنيا بدأت تشعر برجفة . الذم تنظـ بو زينة كحميا إلى البؤبؤ فيطفئ النكر نيائيا فييا

 تجسد يامنة الجماؿ العربي الذم تغنى بو الشعراء العرب، العيف (5)«.خفيفة تجتاح مفاصميا
. السكداء المتجممة بالكحؿ، رغـ مرضيا

: فكاف البناء المكرفكلكجي لمشخصيات فييا كما يمي" شارع إبميس " أما ركاية -ب
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 أمي لـ يكف ييميا كؿ ىذا التقديس الذم يعشعش في رأس كالدم لذا كانت مصٌرة »: زبيدة -
 كالشعر الطكيؿ دليؿ عمى (1)«" مكالة السالؼ الطكيؿ " عمى مناداتي زبيد، باسـ غريب ىك 

. ، فالشعر بالنسبة لممرأة تاج لذلؾ نجدىا شديدة العناية بوةالجماؿ كأنكثة زبيد
 كانت المرأة الشابة مبتسمة قادمة إلى الحياة بعنؼ تقضـ تفاحة الدنيا بقكة، لـ أتكٌمـ كنت »

.   كٌؿ ىذا يؤٌكد الجماؿ الفائؽ الذم تتمتع بو زبيدة(2)« ...أنظر إلى حركات شفتييا
 رأيت فييا القائد، كانت حالتو قد تدىكرت كثيرنا إضافة إلى الربك فىقىٍد فىقىدى جزءا كبيرا » :القائد -

  (3)«.مف قكة السمع، كىك ما جعمو يميؿ إلى العزلة، كاالنعزاؿ أكثر فأكثر
يمثؿ القائد الرجؿ العربي الذم يرفض أف يككف منقادنا، أك عالة اختار العزلة الطكعية حتى 

. يبتعد عف المحيط الذم حكلو
 أفاجأ بالمرأة صاحبة األنياب المغمفة بالذىب األصفر جالسة عمى طرؼ » :عاممة الفندق -

 تمثؿ المرأة الساقطة التي ال ييٌميا (4)«.السرير، دكف حرج أك تردد أخذت تدلؾ لي أصابع قدمي
أك ربما تغميفيا ألنيابيا بدافع لفت .شيء سكل جمع الماؿ حتى لك كاف عمى حساب جسدىا

 أفعاؿ لباس،) الرجؿ مف خبلؿ المظير الخارجي الستدراجفالمرأة الساقطة تسعى دكما  ،االنتباه
. (إلخ ....إيماءات أقكاؿ،

 بسرعة ارتديت ثيابي، كجدتني أنيقا عمى الرغـ مف التعب الكاضح في العينيف » :إسحاق -
لحيتي بشعرىا الزغبي بدأت تمؤل كجيي قميبل فتجعمني أشعر بأنني أدخؿ مرحمة جديدة مف 

ض عميو كفرـ ىذه المبلمح تدؿ أٌف إسحاؽ بدأ ينضج أكثر فأكثر، كرٌبما ىك نضج (5)« .العمر
 بسفره لمدراسة كجد نفسو كحيدا، بعيدا عف مف يحب حتى كالدتو التي كانت فمف مف خبلؿ

.  نفسوفمصدر الحناف بعيدة، فمف خبلؿ المحية كتغير ىندامو، حاكؿ أف يككف مسؤكال ىك ع
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  (1)«" فازك " كانت االبتسامة العجيبة لمعنابية التي يطمؽ عمييا الجميع اسـ » : فازو -
تأممت جسدىا الممفكؼ في سركاؿ جيف بجيبيف .  قفزت مف غفكتيا كأسرعت إلى الياتؼ»

 (2)«.بدت لي جميمة بقكاـ مشو كجسد مثير. صغيريف عمى اإلٍليىتىٍيف المنتفختيف المنصكبتيف قميبل
خفت أف تمكت . نظرت في عينييا فكجدتيما مميئتيف بدمع أخضر، كانت شبو مغمى عمييا» 

بيف يدم، طرحتيا فكؽ السرير كأسرعت إلى مكتب االستقباؿ كي أطمب طبيبا بالياتؼ كسيارة 
 فازك كىي الفتاة الجميمة األنيقة، التي تفتقد لؤلماف كتعكضو ببيع جسدىا، الذم (3)«.إسعاؼ

. يخكنيا في األخير ألٌنو ال يستطيع الصمكد، لتستسمـ كتفارؽ الحياة
 كاف اليكارم يبدم لطفا كسمككا ناعما ككاف كٌمما حاكؿ المانك المس بكرامتي في »: الهواري -

كاف اليكارم شابا كسيما قادرا . أحاديثنا الميمية، كتمؾ طبيعتو الفبلحية، إاٌل كيتصدل لو بقكة
مٌرات كثيرة كفي لحظات الخصاـ كنت . عمى اإلغراء كىك يصغر المانك بخمس سنكات أك أكثر

 ىي مبلمح (4)«.كنت أشتـ فيو رائحة الرجؿ الذم أبحث عنو. أىرب إلى حضنو فأجده دافئا
رجؿ يرفض أف تياف امرأة أمامو حتي لك كاف الجاني ىك أخكه، فاليكارم ىك صكرة  لمرجؿ 

. كالرافض لظمميا باعتبارىا كائف ضعيؼ .العربي الشيـ المدافع عف المرأة كحامييا
 بدت فرح دكف حجاب أصغر مف عمرىا أك باألحرل مما كنت أتصٌكرىا عميو كانت »: فرح -

طريقتيا في مص السيجار مثيرة كمغرية كانت تعض السيجارة بيف أسنانيا بطريقة جنكسية 
.  مثمت فرح جماؿ اآلخر، التي تتمٌرد عمى عاداتيا لتحقيؽ رغباتيا(5)«كجنكنية 

لقد قرأت كٌمما نشره في العربية .  ىي زينب ال ترفع عينييا عف ركايات باكلك ككيمك»: زينب -
بؿ إٌنيا تقرأ الركاية الكاحدة سبع مٌرات أك يزيد كتحفظ بعض مقاطع مف بعض الفصكؿ، كىي 

 مثمت (6)«" القارئ العربي لمركاية"  يجب أف تمنح ليا جائزة أكبر قارئة ركاية في العالـ العربي،
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، غير أٌف ثقافتيا لـ تساعدىا في الغربزينب الفتاة العربية المثقفة التي ترغب في معرفة ثقافة 
.  كبقيت حبيسة بيت المانك الذم جعميا عشيقتو كخادمتو،أف تككف مستقمة

 قطعت امرأة حديث السياسة الذم بدأ يذىب في »: صاحبة السالف الطويل والشاب الهادئ -
كٌؿ اتجاه كبدأت تغني أغنية فيركز، كاف صكتيا جميبل بيف الفينة كاألخرل تمعب بسالفيا 

المرأة التي غنت فيركز كانت جميمة يصاحبيا . الطكيؿ الذم يبدك كأٌنو يصؿ إلى أسفؿ ظيرىا
عرفت فيما بعد أنيما . شاب ىادئ بمحية طكيمة كطاقية عمى الرأس، كقد بدا شبييا بشي غيفارا

جزائرياف يعيشاف معنا كأٌنو فناف تشكيمي معركؼ في البمد كفي العالـ كأٌما ىي النازلة مف عائمة 
 مثمت صاحبة السالؼ الطكيؿ الجماؿ الجزائرم (1)«.قسنطينية عريقة فتكتب الركايات كاألشعار

ىا كؿ ىذا الغزؿ، أما صاحب المحية الشاب بكربما حنيف إسحاؽ لمكطف، ىك الذم جعمو يتغٌزؿ 
 لدرجة أٌنو يعيش مع صاحبة ،نجد مفيكمو لمحٌرية تعٌدل كؿ الحدكدؼاليادئ العاشؽ لتشيكيفارا 

مثبل الشاب  (صاحبة السالؼ، صاحب المحية  )السالؼ الطكيؿ دكف عقد شرعي، ككبلىما 
 انصياركىنا يظير  .الجزائرم الذم غير طباعو ككسر الطابكىات بمجٌرد مغادرة تراب الكطف

. الحضارة العربية في الحضارة الغربية
 كانت امرأة أربعينية جميمة تتحٌدث بإنجميزية طمقة عارضة مجمكعة مف األرقاـ » :نيال -

  (2)« .كاألعمار كالمصدر كفصيمة الدـ
 نيبل امرأة مبتسمة بشخصية كاريزماتية مييمنة عمى الجميع إٌنيا صكرة لمقائد الذم ال تفمت »

  (3)« .منو التفاصيؿ
 (4)« لنيبل ابتسامة ساحرة كطفكلية »

 كعادتيا ال تفارؽ شفتييا المصبكغتيف بأحمر شفاه كالسيجارة إاٌل أٌف مبلمحيا بدت متعبة »
كجدت جسدىا ... قرمزم مثير كجنكسي، قامت مف عمى كرسٌييا حٌيتني بقبمة عمى كجيي
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 مثمت نيبل المرأة الجميمة كاألنيقة، كفي الكقت نفسو المرأة المادية التي ترل (1)«.صغيرا كنحيفا
. في نفسيا الرجؿ كالمرأة معنا كقد مثمت فئة األغنياء كذكم النفكذ كالنقكد كالمكلعيف بالسمطة

.  تيتـ بجماليا كحياتيا الحميمية فييذلؾمف غـ كبالر
 مثمت أـ إسحاؽ المرأة المحبة كالمطيعة لزكجيا، المجاىدة التي كقفت في :والدة إسحاق -

رغـ أٌف نٌيتيا ليست الثكرة . كجو االستعمار إلى جانب أخييا الرجؿ، حيث صعدت إلى الجبؿ
ٌنما المحاؽ بزكجيا الذم تحب، إاٌل أٌنيا قامت بدكر نبيؿ في الثكرة، كما مثمت الطبقة المثقفة  كا 

 بمجٌرد أف كصمت أمي الجبؿ، كأنا ممتصؽ بيا كالجعراف كىي الجميمة »النادرة في تمؾ المرحمة 
كانت مثيرة، جٌذابة . الرقيقة كالمتعٌممة قميبل، كضع الكثيركف مف المجاىديف عيكنيـ عمييا

كمثقفة أيضا تعرؼ الكتابة كالقراءة بالمغتيف العربية كالفرنسية كتتكٌمـ اإلسبانية جٌيدنا كتعرؼ 
  (2)«. الفرنسييف كبعض المصرييف أيضاالسينمائييفأسماء الممثميف 

 كألٌف أمي كانت تحبو فقد سحبتني مف يدم ذات يـك كتبعتو كالكمبة الطارد حتى رأس »
أبي بسحره . الجبؿ، لـ تكف الثكرة تيميا كلـ يكف ييميا سكل كالدم كلكف عينيو الزرقاكيف

 (3)«كفحكلتو ىك الذم سرقيا مف البيت كاليدكء لتمتحؽ بو في الصعاب كالشعاب كعكاء الذئاب
كمطمعا بالنسبة . ة لياباشتغمت كممرضة لتبقى بجانب زكجيا كما أٌف جماليا كاف نقمة بالنس

. لمعديد مف الرجاؿ
كانت أمي ... أماـ ىذه العشرات مف العيكف الجائعة التي تريد أف تأكؿ لحـ أمي حيا ... »

جميمة قادرة أف تثير انتباه الجميع ال تمر بصمت أك ال مباالة، أينما تمر إاٌل كتترؾ خمفيا 
 عانت أـ إسحاؽ مف جسدىا األنثكم الذم جعميا فريسة لمعديد مف (4)«.العاصفة كالزكبعة

مر القائد عمى آككاف جماليا سببا في ت. الذئاب البشرية الجائعة لجسد تفرغ فيو رغبتيا الجنسية
. تفٌرد بيا كالزكاج منياؿزكجيا كقتمو ؿ
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ىك شخصية ثكرية، كلدت لمشيادة، ككىبت نفسيا لمكفاح ، تربت عمى حب : والد إسحاق -
الكطف، كىك الذم غامر بكؿ ما لديو مف أجؿ حرية الكطف، أىدل دماءه الطاىرة لمكطف  

نما عمى يد زميمو القائد في الكفاح الذم  لييديو الكطف الشيادة كلكف ليس عمى يد المستعمر كا 
 ىمو مكاسب الثكرة، عكس كالد إسحاؽ الذم كاف عاشقا لمثكرة ال تيمو مكاسبيا بقدر  كؿٌ كاف

ما ييمو انتصارىا فكاف أشبو بالشمعة التي كمما احترقت زادت نكرا، فأىدل ابنو اسما أصبح 
الثكرة التي كاف يقكدىا كيمتحؽ بالجبؿ  ...  كاف كالدم جامعيا »كساما يحممو بعد االستقبلؿ 

 (1)« .كاف طالب طب كلكف قمبو كاف لؤلدب كالسياسة كاالقتصاد ، يحب سارتر كيكره كامك

كاف كالدم معجبا بجده، اسمو محمكد األطرش ىاجر ذات زمف إلى القدس مع مف ىاجركا » 
مف الجكع كالجكر ليؤسس ىناؾ الحقا الحزب الشيكعي الفمسطيني، كيككف أحد أكبر المناضميف 

كاف يقكؿ . كاف أبي قد شرع في كتابة مؤلؼ عف محمكد األطرش. مف أجؿ استقبلؿ فمسطيف 
 (2)«عنو إنو يشبو أب الكطنية الجزائرية مصالي الحاج 

. لـ يكف الزكاج ليعمر رأسو. أما أبي فكاف نقابيا ال يخرج مف سجف حتى يعكد إلى آخر... »
كاف أكؿ مف التحؽ بالثكرة في منطقتنا . أفكار الثكرة كالتغيير كالجزائر ىي التي كانت تسكنو

كلـ يكف ذلؾ بغريب عف الناس في المنطقة فرأسو ساخنة كقمبو مع العدالة كدماغو في 
 كالد إسحاؽ مثؿ العربي الغيكر عمى كطنو، الذم قدـ تضحيات كبيرة الستقبلؿ كطنو (3)«الكتب

. مادية كمعنكية
كصفاتيا ، كاكتفى بخصائصيا،الركائي لـ يعط ىذه الشخصية حقيا مكرفكلكجياأٌف نجد 

.   الداخمية ألف أفكارىا ىي ما تيـ الركائي
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 كانت المرأة شقراء، كقد تكقعتيا سمراء كما ىف السكدانيات  »:المرأة السودانية -
استغربت شكميا حيف أدركت دىشتي لمكف بشرتيا كشعرىا .  أك الصكماليات(*)كالدكمانيات

 (1)«بدأت تحكي لي حكاية أجدادىا الفبلمكف البمجيكييف الذيف ينزلكف مف سبللة األسرة المالكة

د الغربي في الببلد العربية كاستغبللو لثركاتيا حتى بعد كمثمت المرأة السكدانية الكج
. مغادرتو ليا، كذلؾ مف خبلؿ أحفاده الذيف استقركا ىناؾ

كنجد الشخصيات تتعدد كتتبايف بتعدد القراء كاختبلؼ مرجعياتيـ، لذلؾ نجد الركائي أحيانا 
 Bernard)فنجد برنار فاليط . يقدـ كصفا شحيحا حتى يطمؽ العناف لمخيمة القارئ، كثقافتو

Valette)  مكافقا ساغاف(Françoise Sagan) ال أريد أف أصؼ بطبلتي كصفا : حيف تقكؿ
 فنجد أف الركائي يتعمد ىذا التعتيـ  (2)«حسيا فذلؾ يحكؿ دكف تشكميف تمقائيا في مخيمة القارئ 
كالقراء يختمفكف باختبلؼ تكجياتيـ ،كالتعمية في كصؼ شخصياتو حتى يعطي حرية لمقارئ

. كمرجعياتيـ،كثقافتيـ
III - البناء الداخمي لمشخصيات :

بناء الخارجي لمشخصيات، كجب عمينا التطرؽ إلى البناء حديث عف اؿلؿ  تطرقنا أفبعد
. الداخمي،ألٌف الحالة النفسية كاالجتماعية تمعب دكرا في تككيف الشخصية، كتنعكس عمى أفعاليا

 كتتبع لمحاالت »انطبلقا مف تتبع الراكم ألحكاؿ شخصياتو كأفعاليا كما يدكر في خكاطرىا، 
النفسية، كتغيرات ىذه الحاالت حسب تغيرات األكضاع، كالمكاقؼ الناتجة عف تعاقب األحداث 

.  ارتأينا أف نبتدأ بالبعد النفسي لرصد ىذه التغٌيرات(3)« كمسبباتيا
: "شارع إبميس"البناء الداخمي لمشخصيات في رواية  - أ

ىك شخصية تحمؿ في داخميا كرىا كحقدا لمذيف قتمكا كالده، ككانكا سببا في ييٍتًمًو، : إسحاق -
ا لمحناف، ذاؽ مرارة اليتـ كالحرماف مف حضف كالده الدافئ رغـ أف  كما يحمؿ في داخمو جكعن

دىشت أنا » « جرك الجبؿ »إلسحاؽ أبا كأما إاٌل أٌنو يعتبر نفسو لقيطنا، لذلؾ لقب نفسو باسـ 
                                                           

 .اسـ لمجمر كالرماد يسٌمد األرض، كسميت الدكماف نسبة لشٌدة سكادىا: الدكماف- (*)

 .203ص شارع إبميس، : أميف الزاكم-(1)

 .   95 ،ص1999، (د، ط)رشيد بف حدكا، المجمس األعمى لمثقافة، الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية، : النص الركائي تقنيات كمناىج ، ترجمة : برنار فاليط  -(2)

 .106تحميؿ الخطاب األدبي، ص: إبراىيـ صحراكم- (3)
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 كما أٌف عقدتو مف زكج أمو ككرىو لو (1)«جرك الجبؿ، كمثمي اندىشت أمي ليذا البيت الجميؿ 
 (*) مع عقدة أكديباجعمو يكره أمو، كىذه العقدة تغذت ككبرت مع األياـ لتصبح عقدة ألكتر

. حيث حقد عمى أمو كأصبح يتمنى ليا كؿ شر كحقد عمى كالده ألنو أخذ منو أمو
كلـ أكف أصدؽ كنت .  كانت تريد أف تقنعني بأف ىذا القائد ىك كالدم»: إسحاقيقول 

حيث أحس بسعادة كبيرة يـك    (2)«أرفض ذلؾ كأعتبر الرجؿ قد سرؽ مني كالدم ثـ أمي الحقا 
 كانت أمي حزينة مطفأة يـ جيء بتمؾ المرأة الغربية التي »: تزكج القائد عمى أمو فيقكؿ

ا ..... أصبحت بيف عشية كضحاىا الحاكمة بأمرىا في البيت أما أنا جرك الجبؿ فقد كنت فرحن
 أما البعد االجتماعي (3)«لمجيء ىذه المرأة ألٌف بتخطييا عتبة باب دارنا استرجعت أمي كاممة 

: فتمثؿ في مرحمتيف
. مرحمة ما قبؿ االستقبلؿ كمرحمة ما بعد االستقبلؿ

سحاؽ، حيث كانت ظركؼ  فالمرحمة األكلى نجدىا صعبة كمزرية بالنسبة لمشعب الجزائرم كا 
. المعيشة صعبة، فقر، جكع، كحرماف

حقد إسحاؽ عمى أمو التي يعتبرىا أنانية، ألٌنيا فضمت مشاعرىا عمى حساب راحة كلدىا، 
 عمى صحة ابنيا الصغير إسحاؽ انعكس  ماكىذا فمحقت بزكجيا إلى الجبؿ لتبقى بقربو،

. فجسمو الصغير أرىقتو الظركؼ الصعبة التي كاف يعيشيا في الجبؿ
كألٌف أمي كانت تحبو فقد سحبتني مف يدم ذات يـك كتبعتو كالكمبة الطارد حتى رأس  »
 (4)«الجبؿ
.  كانت أمي معجبة بكالدم حد العبادة، ككاف اآلخركف مف أفراد الكتيبة يكنكف لو االحتراـ»

 أما مرحمة ما بعد (5)«ككنت أغار، بمجٌرد كجكد كالدم تيممني أمي كتنساني كمتاع غير صالح 
                                                           

. 22شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم -(1)

ىمالو مف قبؿ - "(*) عقدة إلكترا لكرىو كالدتو التي تزكجت مف القائد الذم قتؿ كالده، كعقدة أكديب لغيرتو مف كالده ككرىو لو ألنو السبب بصعكد كالدتو إلى الجبؿ كذلؾ لبللتحاؽ بكالده ، كا 

 .كالدتو عند لقائو

 .22ص  ،شارع إبميس :أميف الزاكم -(2)

 .21ص: شارع إبميس  :أميف الزاكم-(3)

 .13 المصدر نفسو ، ص-(4)

 .16ص  المصدر نفسو،-(5)
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االستقبلؿ عمى الرغـ مف الرغد الذم كاف يعيش فيو إسحاؽ، إاٌل أٌنو كاف ناقما عمى الحياة 
كخاصة القائد الذم سرؽ منو أمو كقتؿ كالده، ليبتعد في أكؿ فرصة تتاح لو مف البيت كيسافر 

فحبو لمماؿ كشؼ عف شخصيتو . في بعثة عممية لـ يعرؼ أٌف ىذه البعثة ستغٌير حياتو
المنحرفة، كاف يبيع أجساد بنات بمده في النكادم كالفنادؽ كيجمع الماؿ، ليغكص في الكحؿ 

كىك المتاجرة باألعضاء . أكثر كيتعرؼ عمى ابف بمده المانك كيدخؿ معو في عمؿ أقذر كأكسخ
 أصبح »البشرية لكسب الماؿ أكثر كرٌبما كاف غكصو في ىذا العمؿ القذر سببو حبو لنيبل مديرتو

ىك الشيء الكحيد الذم يخفؼ عميو ركتيف ساعات اليـك " حفظ الجثث"كجكد نيبل في مؤسسة 
كنت أسمعيا تتحدث في التميفكف عف أطفاؿ كنساء كرجاؿ ... الثقيمة كبؤس المحيط كغمكضو

يجيء بيـ رجاؿ غامضكف في رحبلت بحرية أك بٌرية أك جٌكية تدفع تكاليفيا مف  
 ىذا ىك اسـ المؤسسة كما ىك عمى األكراؽ « مؤسسات الرحمة كاإليماف لحفظ الجثث »

 ىؤالء األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ يجمبكف كما » (1)«الرسمية كالتي يديرىا المانك بطريقة المايسترك
 مؤسسة الرحمة كاإليماف »تجمب الحيكانات لغرض تجارم، فيـ بمجرد كصكليـ إلى مؤسستنا 

 يتعرضكف لعمميات جراحية مف خبلليا يتـ بتر بعض أعضائيـ كالكمي كالكبد «لحفظ الجثث 
 إٌف الماؿ كالجنس جعؿ (2)«ىي أعضاء يتـ بيعيا . كالقمب كالعيكف كحتى األعضاء الجنسية

ًئدىٍت الرحمة مف قمبو يـك كفاة كالده كزكاج أمو مف  قمب إسحاؽ ميتا، متجردا مف إنسانيتو كرٌبما كي
قاتمو، فياىك ذا يتناكؿ عمبة بيرة كيمارس الجنس في مكاف مييب، كاف األجدر بو أف يتعظ  

 بيت الجثث الذم نحف فيو عمى بركدتو »منو كينسى األمكر الدنيكية كيتذٌكر آخرتو، لكف 
أنا اآلخر فتحت عمبة البيرة عبلمة ىانكيف . الصقيعية فقد شعرت بو يرسؿ أليبة نار جحيمية

كنت أتمنى أف تفرغ مف حديثيا . كبدأت أشرب كقد نسيت أٌنيا سحبتيا مف براد بو جٌثة ميت
 (3)«الحاد دفعة كاحدة كي نعكد إلى شبقنا 

ٌنما نيبل أيضا فيي ت  في النص كؿ معاني القكة مٌثؿليس إسحاؽ كحده الذم مات قمبو، كا 
إف . كالتسٌمط إنيا شخصية جشعة، ال تتكانى عف عمؿ أم شيء يٌدر عمييا الماؿ،كالجبركت

                                                           
 .(190- 189)ص شارع إبميس،:  أميف الزاكم-(1)

 .(193- 192)ص   المصدر نفسو،-(2)
 .193ص  المصدر نفسو،-(3)
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افتقادىا لرجؿ يحبيا كيحمييا، كمعاناتيا مف طمع الرجاؿ كتكالبيـ عمييا، كؿ ىذا خمؼ لدييا 
تككيننا متأٌزمنا كالذم أثر عمى الذيف مف حكليا، كطبيعة عمميا في بيت حفظ الجثث جعميا 

تحمؿ طباعا سٌيئة، متكٌبرة كقاسية، حيث صارحت إسحاؽ بطبيعة عمميـ، كىك المتاجرة ببيع 
. األعضاء البشرية كىددتو إف أفشى ىذا السر

 في ليجة غريبة كصارمة كقد تغيرت نبرات صكتيا الذم كاف قبؿ »: إلسحاق  نيالقالت
ىذا السر مف : - اليـك صكتا يغٌرد، قالت لي كىي تتبعني بخطكات سريعة محاكلة المحاؽ بي

أسرار المؤسسة، السر األكبر، كمسؤكليتؾ كبيرة في بطنؾ، كما ينجٌر عف إفشائو سيككف خطيرا 
إذا ما خرج الخبر مف أركقة المؤسسة فستككف أنت كراء ذلؾ كسيككف مآؿ جسدؾ – ... عميؾ

 (1)«مشرحة باردة حيث نحف في حاجة إلى بعض أعضائؾ 
تكشر نيبل عف أنيابيا كترفع صكتيا ميددة إسحاؽ إف ىك أفشى سٌر عمميـ فمـ تشفع لو 

. عبلقتو الحميمية معيا
 فنيبل اختارت ،أنثكم خاؿ مف األحاسيس عكس في مرآة النفس، جسدفإٌف صكرة نيبل ت

 ألف الركائي ؛ إسحاؽ فقطلى حديثنا في البناء الداخمي عاقتصركقد  .االنتماء لمكاف أشد عفكنة
.  ركز عمى ىذه الشخصية ميمبل بقية الشخصيات

 :"رائحة األنثى"في رواية لمشخصيات البناء الداخمي - ب 
 كأيضا ،في ىذه الركاية عٌبرت الشخصيات عف خكؼ كقمؽ نفسي، مصدره افتقاد األماف

إٌف تكالب يامنة كحمامة، كيمامة، ككالدتيف . فتقاد لرجؿ حامي خاصة الشخصية النسكيةالا
ٌنما ىك البحث عف األماف، خاصة في ظؿ  بدافعحكؿ ابف بطكطة كزىار ليس  الحب كا 

األكضاع السياسية المفجعة التي تعيشيا الببلد كسيطرة اإلرىابييف عمييا، كما أٌف المحيط 
الضٌيؽ كعدـ خركج الشخصيات مف البيت فرض عمييـ ضغطا شديدا، كتأزما نفسيا؛ فيامنة 

 إٌف السمـ صنعو زكج أختي »تركيا زكجيا كىٌج بطفميف ككالدتيف ترٌممت كىي في عٌز شبابيا 
 (2)«الذم ىٌج ذات ليمة دكف أف يخبر أحدنا 

                                                           
 .193شارع إبميس، ص: أميف الزاكم - (1)

 .40المصدر نفسو، ص- (2)
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 أمي مع مركر الزمف سقطت ىي األخرل في غكاية الرجؿ أك غكاية حكايتو، لقد أضحت »
تسمع حكاياتو مف تحت السكر أكثر مما تراقب جمستو مع ابنتيا، إٌنيا ما عادت تتعب نفسيا في 

ما كاف يشغميا ىك إطبلؽ لساف ابف بطكطة الحقيقة أٌف أمي ... مراقبة ما يفعبلنو خارج الحكاية
سقطت في عشؽ ىذا الرجؿ،فمـ تعد تتخمؼ كال ليمة كاحدة عف حكاياتو الحقيقة أٌف أمي ىي 

 (1)«التي دفعتني إلى كؿ ىذا الذم سيحصؿ الحقا 
 األـ تشعر باألماف مف خبلؿ سماع صكت رجؿ في البيت، فمـ يكف ييميا ماذا   أفٌ نجد

يفعؿ ابف بطكطة مع بناتيا بقدر ما كاف ييميا أف تسمع صكتو ليبل فكؽ سطح بيتيا لتستأنس 
 .بو مف كحشة الميؿ لتنسى صكت الرصاص في الخارج

    دعكة شخصية باسـ خاص تشكؿ »أٌما ابف بطكطة فيك شخصية محبكبة كممٌيزة ألٌف  -
عف باقي الشخصيات بعمؽ التجربة " ابف بطكطة " يتمٌيز  .(2)«" التمٌيز " العنصر األبسط مف

كالمعرفة يحكي حكايات شعبية تنقؿ شفاىة مكجية لجميكر محدد كىك الشخصية النسكية في 
نممس فييا أحيانا كاقعية تعكس الحالة االجتماعية الراىنة لمشخصيات، تحس أٌنو استمد  الركاية،

حكاياتو مف المكركث الشعبي أللؼ ليمة كليمة ألٌنو كاف مفتكحا عمى كؿ التراث كالمعتقدات 
مستمدة مف الثقافات اليكنانية كاليندية اؿالثقافية، االجتماعية كالدينية كحتى السياسية 

. إلخ يعتمد عمى أسمكب ممٌيز لجمب المستمعيف. ..كالفارسية
:  بدأتي أتسٌمؽ جباؿ الحكاية كالفصكؿ»: تقكؿ يامنة عف ابف بطكطة

. (3)«حيف فكرت في المغامرة في اتجاه السطح، في اتجاه ليالي ابف بطكطة 
ال يمكف أف يغتاؿ أحده في القرية دكف أف يعمـ بذلؾ ابف بطكطة كلك كاف في اليند أك  - »

السند أك زنجار أك الدكماف، لو ما في بطكف الكتب، كبطكف الناس كبطكف األماكف، كال يمكف 
ف في مجمده   ىربت أسطكريةيظير ابف بطكطة كشخصية خرافية  .(4)«أف ييدفف أحد إاٌل إذا دىكَّ

                                                           
 .35 المصدر السابؽ، ص-(1)

بنية النص السردم في ركاية غدا يـك جديد لعبد الحميد بف ىدكقة، بإشراؼ األستاذ الدكتكر عز الديف بكشيش ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير األدب : نبيمة بكشادة- (2)

 .162، ص2005/ 2004العربي الحديث، قسنطينة، الجزائر، فرحاف بدرم 

 .35رائحة األنثى، ص: أميف الزاكم - (3)

 .(62- 61)المصدر نفسو، ص- (4)
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 كليمة  ليمةألؼ ،ستأثرت بالحكي في كتابامف ىي أف شيرزاد  غير.مف كتاب ألؼ ليمة كليمة
مع شيرزاد  بسط ابف بطكطة سيطرتو عمى الحكي كتبادؿ األدكار"رائحة األنثى"في ركاية  أما

. سكتت عنو شيرزاد أجاب عنو ابف بطكطة كربما ما
أما الكجو اآلخر البف بطكطة فيك عبد القادر عمكلة الممثؿ المسرحي المحب لؤلطفاؿ 

متكجو عند أبنائو في ...  آ السي عبد القادر»الشجاع في طرح أفكاره الذم ال يخاؼ أحدا 
مستشفى األمير 

 رددت بعد أف أقمعت السيارة... أبناؤؾ -
 .(1)«كؿ أىالي المدينة يقكلكف عني إنني أب ىؤالء األطفاؿ المرضى بالسرطاف  -
 األطفاؿ يحيطكننا مف كؿ جية يقفزكف متعثريف في براءتيـ ناسيف الداء الذم ينخر »

"  الزالبية " باحثيف كانكا عف صينية ... أجسادىـ الصغيرة
 ...كؿ كاحدو قطعة -

:  كحيف يسأؿ الممرضة ثـ تجيب بصكت منخفض حتى ال يصؿ صكتيا إلى آذاف األطفاؿ
. طمعت ركحو ىذا الصباح... البقية بحياتؾ- 

. (2)«" عدة " أرل عبد القادر بكٌؿ ىذا الجسد يبكي طفبل اسمو 
كما مثؿ عبد القادر عمكلة صكت المثقؼ الذم فضؿ الكبلـ عمى السككت، باعتباره فردا مف 

بؿ كقؼ في كجو القتمة ككاصؿ ميمتو النبيمة كىي ، لـ يخفو صكت الرصاصكأفراد المجتمع 
: أخاؼ فيضحؾ عبد القادر ثـ يعٌمؽ.  صكت الرصاص يسمع»إيصاؿ أفكاره عف طريؽ فنو 

كعمى الممثمة أف تزغرد  ...عمى الممثؿ أف يمعمع كالمدفع ...مسرح)الرصاص كاؿ -
 .(3)«كالرصاصة

صكت المثقؼ الذم فضؿ السككت كعدـ التدخؿ، فإٌف عبد تمٌثؿ  كانت حمامة ق إفكنستنتج أفٌ  -
أف يككف عضكا فٌعاال ، كيفضؿ  يمعب دكر المتفٌرجمٌثؿ المثقؼ الذم يرفض أفمالقادر عمكلة 

                                                           
 .161رائحة األنثى ، ص : أميف الزاكم-(1)

 .162 المصدر نفسو، ص-(2)

 .161المصدر نفسو، ص- (3)



 سيميولوجية الشخصية                                                                                                     :األول الفصل

 36 

 باعتباره جزءنا مف الشعب الجزائرم، كىذا كٌمفو حياتو كلكف الراكم يرل أٌنو ربح مبادئو كمشاركا
 .كرسالتو اتجاه المجتمع

: تواتر الشخصيات ومرجعياتها- 4
رائحة  "فركايتي في اؿشخصياتاؿ ئي اآلتي بيانا لتكاتر تكاردحصااإل الجدكؿ التالي يمٌثؿ
فمف غير  ؛ أٌنو ليس مف السيؿ تتبع تكاتر الشخصياتمع العمـ، " شارع إبميس" ك" األنثى 

كأسماء )ما شابييا  الضمائر كذكر أىممنا ىذا كقد.  تكاتر الشخصياتالممكف أرقاـ دقيقة حكؿ
 أٌف مثؿ ىذا السمكؾ قد يجٌر عمينا انتقادا » مكتفيف باألسماء فقط نظرا (اإلشارة كالمكصكالت

يتمٌثؿ في أٌف الضمير في رتبتو أك كظيفتو النحكية، ىك عينية االسـ، فمـ إذف أىممناه في اعتبار 
ذا انزلقنا إلى ذلؾ  اإلحصاء؟ كأننا جئنا ذلؾ ألٌف الضمير المنفصؿ يجر إلى الضمير المتصؿ كا 

  (1)«فإٌف السيك سيزداد، كالصعكبة اإلحصائية ستتضاعؼ 

: « رائحة األنثى »إحصاء شخصيات  -
  في المتن الروائيالترددالشخصية 

زبيدة 
فضيمة 
األـ 

يمامة 
يامنة 

حمامة  
زىار 
 (اإلماـ)الفقيو 

الطشقبندم 
لكفا 

04 
03 
86 
19 
28 
61 
50 
33 
37 
17 

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية الساحة المركزية، بف عكنكف "زقاؽ المدؽ " تحميؿ الخطاب السردم، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية : عبد الممؾ مرتاض- (1)

 .142،  ص1995، (د،ط)الجزائر،
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ابف بطكطة 
فاطمة 

الشيخ نكنة 
أنطكاف 

عبد القادر 

107 
03 
01 
07 
20 

: جممة مف النتائجإلى كعميو نخمص 
طغياف الشخصية الذككرية عمى مساحة األدكار في الركاية حيث كاف تكاتر الشخصيات   -

" رائحة األنثى "  مرة، أما الشخصيات النسكية في ركاية 255" رائحة األنثى " المذكرة في ركاية 
. 476:  مرة، أما تكاتر الشخصيات الكمي ىك221: فػ

53.57٪ =نسبة  =
 100 × 255

476
  

٪ 53.57بمغ تكاتر الشخصيات المذكرة 
٪ 46.42: أٌما المؤنثة فيك

46.42٪ =نسبة  =
 100 × 221

476
  

 
مرٌد ، كرٌبما  البعض عف بعضيامتباعدةنبلحظ تقاربا في الشخصيات حيث إف النسب ليست 

 دكف النظر إلى  مف المتعٌصبيف إلى مكضكع الركاية الذم يؤٌكد معاناة الشخصيات ىكذلؾ
 كما أٌف حساسية المكضكع المعالج ككاقعيتو جعمت !!الخارجيف عف القانكفجنسيا مف كيبلت 

 عمى أمرىا خانعة المغمكب يٌغيب األفؽ الركمانسي، فجسدت ىذه الركاية صكرة المرأة اؿكائيالر
عمى صراع (ذكركأنثى )يدؿ صراع ىذه الشخصيات  كما . مسمياتو باختبلؼالخاضعة لآلخر
 يتمتع ببصيرة حاذقة كمخزكف معرفي الركائي كال ريب أف .نعكس عمى سمككياانفسي داخمي 

.  لكي يستثمره كيكظفو ركائيا،الجانب البسيككلكجي لمشخصياتأقدرهي عمى معالجة 
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: « شارع إبميس »إحصاء شخصيات  -
  في المتن الروائيالترددالشخصية 

إسحاؽ 
زبيدة  

كالدة إسحاؽ 
القائد 
 (نيمة  )نيبل 

المانك 
زينب 

أبك بساـ 
 (فرح  )اإليرانية 
السكدانية 

فازك العنابية 
سيى 

30 
52 
40 
39 
35 
66 
20 
50 
08 
02 
32 
10 

.  مرة337تكاتر الشخصيات الكمي ىك - 
 مرة 158: تكاتر الشخصيات الذككرية ىك- 
.  مرة199: تكاتر الشخصيات األنثكية ىي- 

46.88٪   =نسبة الشخصيات الذككرية   =
 100 × 158

337
  

59.05٪   =ية  كنسبة الشخصيات األنث =
 100 × 199

337
 

نبلحظ غمبة الشخصيات النسكية عمى الشخصيات الذككرية كىذا نتيجة المكضكع المعالج 
 في ركاية شارع ةسمبيقامت بكظيفة  المرأة أففنبلحظ . في الركاية كىك الجنس كتعدد العبلقات

انتصار  ( الشخصية النسكيةةغمب) حيث جعميا الركائي كعاء لممتعة، فمثمت ىذه النسبة؛إبميس
 كخاصة مكضكع الجنس حتى يحررىا ،الركائي لممرأة، كتنصيب نفسو لمدفاع عنيا كعف قضاياىا

 الشخصية النسكية عمى ةكما أف غمب. مف النظرة السائدة التي تؤكد أنيا مجرد متعة لفحؿ
. الشخصية الذككرية تدؿ عمى الييمنة األنثكية في المجتمع
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شارع "ك " األنثىرائحة " بالرغـ مف اختبلؼ الحقبة الزمنية كالظركؼ كاألشخاص في الركايتيفك
.  فإف معالجتيا لمكضكع معاناة المرأة متماثؿ" إبميس 

 نظرية مبدأىا أف اعتمادهمف خبلؿ  . أكثر دقةاعتيبركقؼ فيميب ىامكف مف الشخصية مكقفا 
كؼ  س كمف ىنا.الشخصية عبلمة فارغة تيٍمؤلي بالدالالت في أخر صفحة مف العمؿ الركائي

. درسة الشخصية كفؽ نظرة فميب ىامكف أف فنحاكؿ 
.  ثبلثة أنكاع كىيإلىلقد حدد فميب ىامكف تقسيـ الشخصية  

: يكتفي فيميب ىامكف بثبلث فئات ىي: مرجعية الشخصيات- 4-1
نابميكف الثالث في ريش ليك عند ألكسندر ) شخصيات تاريخية» :المرجعية فئة الشخصيات- أ

شخصيات ( الحب، الكراىية)شخصيات مجازية ( فينكس، زكس)شخصيات أسطكرية  (دكما
، إٌف ىذه الشخصيات تحيؿ عمى معنى ممتمئ كثابت (العامؿ، الفارس، المحتاؿ)اجتماعية 

فالمرجعية ىي  .(1)« القارئ ليذه الثقافة استيعابحددتو ثقافة ما، كما أٌف قراءتيا مرتبطة بدرجة 
 .كاالجتماعي الجانب الجانب التاريخي إلىالعكدة 

 إٌنيا دليؿ عمى حضكر المؤٌلؼ أك القارئ أك مف ينكب عنيما في »: شخصيات إشارية- ب
تعبر  كما .فيي الكاصمة بيف القارئ كالشخصية الركائية .(2)«شخصيات ناطقة باسمو : النص

 .عف حضكر المؤلؼ
 فيذه الشخصيات تقـك داخؿ الممفكظ بنسج شبكة مف التداعيات »: الشخصيات االستذكارية- ج

 كىنا تقـك الشخصيات باستذكار ماضييا .(3)«ذات أحجاـ متفاكتة ... كالتذكير بأجزاء ممفكظية
  .عف طريؽ السرد أك المكنكلكج

 بقكة رمزيتيا كداللتيا  "األمير عبد القادر" تتمٌيز الشخصية التاريخية :  الشخصية المرجعية-
أٌما الشخصيات اإلسبلمية عمي كٌرـ اهلل كجيو؛ فذكريىىا يدؿ عمى الثراء الثقافي كالتبايف الفكرم 

كلقد ىيمنت الشخصية األسطكرية عمى . ، كازدكاجية تاريخية(*)كتحقيؽ انصيار حضارم
 متمٌثمة في األمير عبد القادر الذم ال (**)لى أسطكرة البطؿ الممحميإيركرة الحدث كتحيؿ س

                                                           
 .29 ص2012، (د،ط)عبد الفتاح كميطك، دار الكبلـ لمنشر كالتكزيع، الرباط، المغرب،: سميكلكجية الشخصيات الركائية، ترجمة سعيد بنكراد، تقديـ: فيميب ىامكف- (1)

 .30المرجع نفسو، ص- (2)

 .31المرجع نفسو، ص- (3)
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كما أحالتنا ركاية رائحة األنثى ليؤكد لنا الركائي أف الرقص ىك طقس مف طقكس .يمكت أبدا
 . الحزف،كليس الفرح دائما مثمما فعمت أـ يامنة حينما أعدـ المتعصبكف ابنتيا

 كٌمما مات عبد القادر ينبت لكىراف عبد القادر آخر أطكؿ مف األكؿ بخمس سنتيمترات عمى » 
تقكؿ حكاية في ىذه المدينة إٌف آخر عبد القادر قبؿ الطكفاف األخير سيككف بحجـ ىذا ... األقؿ

 .  (1)«!! «  جبؿ سيدم عبد القادر »الجبؿ الذم يسند المدينة كالذم يسمى ىك اآلخر 
فمثمت مصالي الحاج، محمكد األطرش، الرئيس : أما الشخصيات ذات المرجعية التاريخية

 طكؽ  » ابف حـز األندلسي صاحب :كذلؾ الشخصيات الثقافية.كالرئيس بكمديف بف بمة،
، فنجد الركائي كظؼ كتابا كحكاما «صاحب كتاب منطؽ الطير»   كفريد العطار«الحمامة 
لة الذم ڤمػ محمكد دركيش، زرياب، ألبير كامي، تكلستكم دكستكيفسكي، الخطاط ابف » كشعراء،

كىذا راجع لمثقافة ". مارغريت دكركاس " ، "ميشيؿ فككك " بترت يداه فأصبح يكتب بقدمو، 
كقد اعتمد عمى التنكع في انتماء الشخصيات إلى بيئات مختمفة . الكبيرة التي يتمٌتع بيا الركائي

قد كاف حضكر الشعراء كالمفٌكريف ك ،كمجاالت متباينة كثقافات متعددة، كتعدد العصكر
 انتمكا إلى الحضارتيف العربية كالغربية المتيف يممؾ الكاتب كما ،كالفبلسفة قكيا في الركايتيف

 ؛طبلعا كاسعا عمى كمتييما كجاء ذكر ىذه الشخصيات في األماكف التي دارت خارج الكطفا
.  حيث كجد الطبلب كالمثقفكف في أكساط تسيطر عمييا النخب

 حيث تكثر لديو شخصيات ذات ميف محددة ؛كما تكجد شخصيات ذات مرجعية اجتماعية- 
كمعركفة، الحداد، الطباخ، النادؿ، الشرطة، المكٌظفكف، الطمبة، الكتاب، المدراء، كأيضا 

الشخصيات  أما .إلخ... االبفشخصيات نابعة مف أكساط أسرية كالزكجة كالبنت كالجد، األب، 
  اختبلؼعتمد عميو ليدؿ عمى السخرية مف اكىك بطؿ ركاية سرفانتس ك"دكنؾ شكت"الفكرية 

 كأف قاتؿ دنؾ شكت اليكاء فيؤالء يختمفكف عمى ،رأم المثقفيف حكؿ سيؼ األمير عبد القادر
 الذم ىـز الترؾ كالفرنسييف ىذا سيؼ األمير" ألف السيؼ لف يفقد األمير ىيبتو؛منحكتة صخر
صاحبو كمؤلفو  الذم أسر أـ ىك سيؼ دكف كيشكط المنشا، "خنؽ النطاح"كقادة معركة 

                                                           
 .رجؿ سمـ كحرب- (*)

 .بطؿ ممحمي أم يتمٌتع بخكارؽ- (**)

 .153أميف الزاكم ، رائحة األنثى، ص- (1)
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كاف عمى النحات أف .عمؽ ثاف متأسفا....سرفنتس في ىذه المدينة كالذم بدؿ بكمشة مف العبيد
 الذم ينصب عميو االتجاهفي  اختمفكا كما، .........يستميـ سيؼ عمي ابف أبي طالب

".  البحرإلىنجعمو ينظر  ....التمثاؿ
كاف ليا منحى إشارم أك استذكارم في ؼأما باقي الشخصيات التاريخية التي بثيا في ركايتيو 

 إشارةككظفت الشخصيات ذات المرجعية األسطكرية بصفة . الغالب، ككذلؾ الشخصيات الثقافية
كانت ...  كاف يا ما كاف» بالنسبة لؤلميرة رمانة مكالت السالؼ الطكيؿ األمر استذكارية كما 

 لما كاف لمشمس « شميسة » أٌما أبكىا أطمؽ عمييا اسـ « رمانة » أك « كرزة »تسمى عند العامة 
. (1)«مف سمطة عندىـ 

مثمتيا يمامة، يامنة، حمامة، ابف " رائحة األنثى "  في ركاية :الشخصية االستذكارية- و
 أنا » . (2)«لذا سأحكي لكـ حكاية ...  أنا اسمي زبيدة ».أٌما شارع إبميس زبيدة، إسحاؽ. بطكطة

تنـ عف الرغبة في االعتراؼ كالكشؼ عف خبايا الذاكرة ترٌكز زبيدة عمى . (3)«...حمامة طير حره 
كقد تمٌيزت كؿ قصة باستقبللية . االسترجاع كمفارقة زمنية لمكشؼ عف ماضو مؤلـ بالنسبة ليا

مكتممة البناء، كاالعتماد عمى الضمير المتكٌمـ، التي تظير الرغبة في االعتراؼ كتعرية 
أحدثت ؼكتمٌيزت الٌشخصية االستذكارية إلسحاؽ بالٌتميز كالتفٌرد عف باقي الشخصيات . الماضي

 أنا جماؿ ». جدلية بيف الماضي كالحاضر، كما كٌظفت الشخصيات االستذكارية لمتعريؼ بنفسيا
ىٌجرتني الحرب مف ببلدم ...  اسمي زىار» أيضا (4)« ...1935أكت 29عمراني مكلكد في 

اعتمد الركائي أميف الزاكم عمى المنطؽ السيزيفي الذم يعتمد عمى اليدـ . (5)«...1959في سنة 
 .كالبناء

                                                           
 .140رائحة األنثى، ص: أميف الزاكم- (1)

 .11شارع إبميس، ص: أميف الزاكم- (2)

 .95رائحة األنثى، ص: أميف الزاكم- (3)

 .136شارع إبميس، ص: أميف الزاكم- (4)

 .81رائحة األنثى، ص: أميف الزاكم- (5)
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متدٌينة بحجاب كىي شخصية كرعة ك (المرٌكبة)الشخصية في  اإليرانية االزدكاجيةكلقد مثمت 
كىك ما يفصح    أما الكجو اآلخر فيك الفتاة الطائشة المتحٌررة المحٌبة لمعبلقات مع الرجاؿ،ممتـز

. عف اختبلؿ التكازف النفسي لمشخصية
نيؿ   عمى مرجعية الشخصيات كالتي جعمت النص جسرا لمتكاصؿ كمنبعااإلطبللةبعد ىذه 

مما جعؿ النص الركائي متصالحا مع  .كأدبية تاريخية كدينية :كاردمنو الركائي مف مختمؼ الـ
 يتنفسو الركائي فجعؿ ركايتيو حجرة كاسعة تستقبؿ أككسجيناكمثؿ المكركث  .النصكص القديمة

  لمركائي كأكسب الركايتيف مصداقيةالركائيةخدـ التجربة  مما .ليياإمختمؼ الزكار كالكافديف 
ليكشؼ لنا أميف  "طكؽ الحمامة"مثبل أستمد الركائي قصتيا مف كتاب " رائحة األنثى"ركاية 

رائحة " ركايتي عمىانطبؽ  كىذا ما .جممة تفاعبلت فكرية كلغكية ىك الزاكم أف النص الكاحد
عايشتا حقبتيف حاسمتيف األكلى زمف  كجمعتا السياسة كالتاريخ كالفف فيما "إبميسشارع "ك" األنثى
. بعد الثكرة أما الثانية فترة الثكرة كما.زمف العشرية السكداء األزمة

.  تناكؿ أىٌمية الشخصية النسكية في الركايتيف إلىننتقؿ 
.   الشخصية النسكية مف منظكر الركائي:أوال

 .(الحب، الجسد، الجنس كالكطف)الثالكث المحٌرـ الشخصية النسكية ك :ثانيا
. الشخصية النسوية من منظور الروائي: أوال

 :تمهيد
I. مفهوم السارد. 
II. مفهوم الراوي .

 . التعدد الصكتي في الركاية -1
 . الركاية األحادية الصكت -2
 . الركاية المتعددة الصكت -3
 . استعماؿ ضمير المتكٌمـ األنثكم -4

III. الرؤية السردية. 
 . الرؤية مف الخمؼ -1
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 .الرؤية مع  -2
 .مخطط يكضح تناكب السرد في الركاية -3
 . مخطط يكضح قير المرأة -4

 
: هيــدتم

حيث استطاعت أف تنافس األجناس      تطكرت الركاية في القرنيف الماضييف بشكؿ سريع،
األدبية القديمة ، كاستثمرت الركاية حقكؿ األدب مف خبلؿ األساليب ك التقنيات المعقدة فتحكؿ 

يحكم الكصؼ ك الحكار ك المعب بالضمائر فالمرأة تتكمـ  النص األدبي إلى حقؿ تجارب ثرم،
. بصكت الرجؿ ك الرجؿ يتكمـ بصكت أنثكم، ك السرد ىذا األخير الذم نحف بصدد تعريفو

.I مفهوم السرد :( La narration ) 
:   يقـك الحكي عمى دعامتيف أساسيتيف»

.  أف يحتكم عمى قٌصة مٌا، تضـٌ أحداثا معٌينة:أوالهما
 أف يعٌيف الطريقة التي تحكي بيا تمؾ القصة، كتيسمى ىذه الطريقة سردا، ذلؾ ألٌف :وثانيهما

قٌصة كاحدة يمكف أف تحكى بطرؽ متعددة، كليذا السبب، فإٌف السرد ىك الذم ييٍعتىمىدي عميو في 
. تمييز أنماط الحكي بشكؿ أساسي

إٌف ككف الحكي، ىك بالضركرة قٌصة محكية يفترض كجكد شخص يحكي كشخص ييٍحكىى لو 
 كطرؼ ثاف يدعى « Narrateur » أك سارد « راكيا »أم كجكد تكاصؿ بيف طرؼ أكؿ، يدعى 

، كسنرل عند حديثنا عف الشخصية الحكائية أٌف المبدأ في « Narrataire »مركينا لو، أك قارئنا 
ذا . الٌراكمكعبلقة الراكم بالقارئ ىك مبدأ الثقة، ألٌف القارئ ينقاد مبدئيا، نحك الثقة في الركاية  كا 

 بيف زنحف تجاكزنا مجمؿ القضايا التي تناقشيا البنائية في ىذا المجاؿ، كىي متعٌمقة مثبل بالتميي
الكاتب كالراكم، كبيف القارئ كالمركم لو، فإننا نستخمص مف كؿ ما سبؽ أٌف الركاية أك القٌصة 

  (1):باعتبارىا محكيا أك مركيا تمٌر عبر القناة التالية
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  (1)  القصة 

 السرد كما تكرده معاجـ المغة العربية يعني تتابع الحديث  »:   أما المفيـك المعجمي لمسرد فيك
تأتي بو " تقدمة شيء إلى شيء " ، جاء السرد بمعنى "البف منظكر"ففي لساف العرب . كانتظامو

منتسقا بعضو في إثر بعض متتابعا، كسرد الحديث يسرٌده سردا إذا تابعو ككاف جيد السياؽ لو 
 ىك الكيفية التي تيركل بيا القصة عف طريؽ « السرد » كأٌف  ».(2)«كسرد الصـك إذا كااله كتابعو 

ىذه القناة نفسيا، كما تخضع لو مف مؤثرات، بعضيا متعٌمؽ بالراكم كالمركم لو، كالبعض 
 إٌف الركاية ال تككف ممٌيزة فقط بمادتيا، كلكف أيضا بكاسطة ». (3)«اآلخر متعٌمؽ بالقٌصة ذاتيا 

ىذه الخاصية األساسية المتمٌثمة في أف يككف ليا شكؿ ما، بمعنى أف يككف ليا بداية ككسط 
. فكؿ ركاية ليا بداية كنياية تميزىا عف غيرىا . (4)«كنياية 

 « كمكد ليفي ستراكس»كما تجسد في دراسات كيعٌد عمـ السرد أحد تفريعات البنيكية الشكبلنية،» 
" الذم يعد أكؿ مف استعمؿ مصطمح " تزفيتاف تكدكركؼ " كتطٌكر ىذا الحقؿ مع البمغارم 

Narratologie " (عمـ السرد، السرديات) كاألمريكي " الغيردا جكلياف غريماس " ، كالفرنسي  "
.   مصطمح السرداستعمؿنبلحظ ف تكدكركؼ أكؿ مف . (5)«" جيرالد برانس "
II .»ىك مكقع أك دكر أك كظيفة، أك سمطة يصنعيا الكاتب في صكرة إنساف أك : مفهوم الراوي

في صكرة أم شيء آخر لو كعي إنساني بمعنى أٌنو ذات ليا مقٌكماتيا الشخصية المؤثرة عمى 
 كىك بيذا يمٌثؿ الكسيط الفٌعاؿ بيف المؤٌلؼ كالشخصيات ،طريقة اإلدراؾ كعمى طريقة العرض

كالقارئ كالنص، كبيف العالـ الفني المسٌجؿ في النص الصكرة الخيالية لمعالـ نفسو عند تشكيميا 
 إٌف الراكم كاحد مف شخكص القٌصة، لكٌنو ينتمي إلى عالـ .مف جديد في ذىف قارئ النص

مغاير عف العالـ الذم تتحٌرؾ فيو الشخصيات، كيقـك بكظائؼ تختمؼ عف كظيفتيا، فبينما تقـك 
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الشخصيات بصناعة األفعاؿ كاألقكاؿ كاألفكار التي تدير دٌفة العالـ الخيالي المصٌكر كتدفعو 
كيجسد . (1)«فإٌف دكر الراكم يتجاكز ذلؾ إلى عرض ىذا العالـ مف زاكية معٌينة . نحك الصراع

إٌما أف يككف الراكم خارجا عف نطاؽ : ىناؾ حالتاف:  المتكٌمـ في الحكي»الراكم سمطة الكاتب ك
يككف شخصية حكائية مكجكدة داخؿ الحكي فيك   أك. Hétérodigétique Narrateurالحكي

 كىذا التمثيؿ لو مستكيات فإٌما Narrateurinomodié Gétiqu .الحكي إذنا راكو ممٌثؿ داخؿ
أف يككف الراكم مجٌرد شاىد متتبع لمسار الحكي، يتنقؿ أيضا عبر األمكنة، كلكٌنو ال يشارؾ مع 

ٌما أف يككف شخصية رئيسية في القٌصة  شخصية مف  كالراكم ىنا. (2)«ذلؾ في األحداث كا 
. شخصيات الركاية كمؤثر في السرد

 يسمح الحكي باستخداـ عدد مف الركاة، كيككف األمر في شكمو األكثر بساطة عندما »ك
يتناكؿ األبطاؿ أنفسيـ عمى ركاية الكقائع كاحدا بعد اآلخر، كمف الطبيعي أم يختٌص كؿ كاحد 
منيـ يسرد قٌصتو، أك عمى األقؿ بسرد قٌصة مخالفة مف حيث زاكية النظر، لما يركيو الركاة 

اآلخركف، كىذا ما يسمى عادة بالحكي داخؿ الحكي كعمى مستكل الفف الركائي يؤدم ىذا خمؽ 
 كما »كىك ما يعرؼ بالتعدد الصكتي في الركاية . (3)«شكؿ متمٌيز يسمى الركاية داخؿ الركاية 

أٌف تعدد الركاة يؤدم غالبا إلى تعدد كاختبلؼ كجيات النظر حكؿ قصة أك قضية كاحدة كىك ما 
أم ثراء الركاية بآراء عديدة كتختمؼ ىذه اآلراء حسب . (4)«زكايا متعددة لمرؤية : يطمؽ عميو بػ

كتبعا لذلؾ تدلنا كؿ مقكمات ىذه . ىك الفاعؿ في كؿ عممية بناء:  الراكم»ثقافة الٌراكم كما أٌف 
كيعد الراكم ىك الممسؾ بزماـ األمكر . (5)«العممية بصكرة غير مباشرة عمى ذلؾ الفاعؿ 

 فالراكم ىك الذم يجسد المبادئ التي تقـك عمييا األحكاـ التقييمية كىك الذم يخفي أفكار »
  . حيث يجسد الراكم مبادئ كأفكار الكاتب كيصبغ شخصياتو بيا؛(6)«الشخصيات أك يجمكىا
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 : التعدد الصوتي في الرواية- 1
 التي تحمؿ صكت اآلخر داخؿ mot d’autrui تيتـ دراسة الكممة، كبخاصة كممة الغير »
، بشكؿ خاص في دراسة النثر الفني كفيمو، كنقكؿ  النثر بيذا التحديد ألٌف "األنا " كممة 

 فٌرؽ بيف النثر كالشعر مخرجا ىذا األخير مف الممارسة الحكارية لما لو مف خصكصية "باختيف"
 أم أف ؛ فرؽ بيف الشعر كالنثر"باختيف"فنجد . (1)«تجعؿ الشاعر يتحمؿ ممفكظاتو بشكؿ مباشر 

.   لمشعر خصكصية تميزه عف غيره
 ضمير الغائب يجعؿ الراكم محايدا كال يقحـ نفسو في مجرل األحداث »كما أٌف استخداـ 

، فإٌف "اريف كجيرار جينات " ك"كميب برككس كركبرت"كمكاقؼ الشخصيات كعمى حد تعبير 
السارد الغائب ال يككف شخصية في القصة بؿ إٌنو يحكي القصة مف الخارج ألٌف رؤيتو 

اإليديكلكجية في أغمب األحياف تككف مساكية لرؤية شخصياتو أك أقؿ منيا كمف ثـ ال يقحـ 
كاستخداـ ضمير . (2)«رؤيتو اإليديكلكجية أك الفكرية أك أىكاءه الذاتية في نسخ النص الركائي 

الغائب يجعؿ مف الراكم محايدان، كمعرفتو لؤلحداث ال تتعدل معرفة شخصياتو كقد مثؿ ىذا 
بؿ نجده . (3)« حيث أٌف معرفة الراكم ال تتجاكز معرفة شخصياتو»" شارع إبميس " النكع ركاية 
 بمعرفة أشياء كأحداث جديدةػ فمثبل عندما صارحت نيبل إسحاؽ عف طبيعة عمميـ أأحيانا يتفاج

في ليجة غريبة كصارمة كقد » : يقكؿ. كىددتو بالتصفية إف ىك رفض القياـ بو أك االعتراض
تغٌيرت نبرات صكتيا الذم كاف قبؿ اليـك صكتا يغٌرد، قالت لي كىي تتبعني بخطكات سريعة 

ىذا سر مف أسرار المؤسسة، السر األكبر كمسؤكليتؾ في إبقائو في : - محاكلة المحاؽ بي
كسيككف مآؿ جسدؾ في مشرحة ... بطنؾ كما ينجر عف إفشائو سيككف خطيرنا عميؾ كعمينا

.    كبيذا الحدث الٌطارئ" نيبل " فالٌراكم ىنا تفاجئ بشخصية . (4)« باردة 
 كالتي يمسؾ فييا المؤلؼ :Roman homophonique: الرواية األحادية الصوت »- 2

بخيكط السيطرة المطمقة عمى العمؿ بحيث ال يسمع إاٌل صكتو الذم يغطي عمى كؿ ما يحتكيو 
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 صاحب Léom Tolstoiمف تركيبات ككممات، كيمثؿ ىذا النكع الكاتب الركسي تكلستكم 
ففي ىذا النكع مف الركاية يككف المؤلؼ ىك السيد، كيبسط . (1)«" حرب ك سبلـ " ممحمة 

.   سيطرتو المطمقة عمى الركاية
 :مٌثؿ ىذا النكع مف الركاية األحادية الصكت حيث ابتدأ السرد بػت ركاية شارع إبميس أفٌ كنجد 

 ثـ أخذ منيا الراكم كىك نفسو البطؿ إسحاؽ كاسمو عبد اهلل بف 12 ك 11في ص" زبيدة " 
نبلحظ أٌف جميع فصكؿ الركاية سيطر عمييا ك ، كأخذ يسرد قٌصتو بنفسو،كرامو خيكط الحكاية

الراكم إسحاؽ، بينما تعكد زبيدة في الفصؿ األخير إسحاؽ الفصؿ السادس كىك بعنكاف صبلة 
:  حكاياتثبلثالغائب لتحكي لنا سر اختفاء إسحاؽ مف خبلؿ  

 إٌنو » أٌف إسحاؽ ىرب مع فرح األصفيانية بعدما أرىقو العمؿ مع نيبل كالمانك :الحكاية األولى
كىك نابع مف غيرة أنثى عمى رجؿ لـ تستطع . (2)«سافر في إثر األصفيانية صحبة صديؽ لو 

.  تركيضو 
 لـ يكف إسحاؽ راغبا في الكصكؿ إلى فرح األصفيانية بقدر ما كاف يريد اليركب مف كؿ »

  أٌما .(3)«ما يربطو بالمكت كالمكتى
أٌف إسحاؽ حٌف إلى زكجة أبيو زبيدة حتى " المانك " عمى لساف زينب حبيبة : الحكاية الثانية 

. يعينيا عمى تزكيجيا مف مدٌرسيا العراقي
 كتركم زينب أٌف إسحاؽ قد صارحيا بأٌنو سيغادر مدينة األمكات ىذه بعد أف شده حنيف »

جارؼ إلى زكجة أبيو زبيدة التي كاف يريد مف خبلؿ عبلقتو بيا االنتقاـ ألبيو مف أٌمو التي 
أعطت جسدىا الطاىر لذاؾ القائد الخائف كأٌف بعكدتو سيساعدىا كي تتزٌكج مدٌرسيا العراقي 

 .  (4)« الذم خطؼ عقميا
 

. « شارع الجبية »أٌما الحكاية الثالثة فيي عمى لساف المانك أٌنو اختفى في أحد الشكارع 
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 يركم المانك كالذم يفتخر أٌنو نٌصب ابف بمده إسحاؽ عمى كرسي مرفكع عمى عرش كجاه »
كماؿ كثير منذ أف دخؿ بيركت كأٌنو دٌلمو دالؿ األمراء كأٌف ىذا األخير، كعادتو، غادر المؤسسة 

كقد نزؿ إلى كسط بيركت ليشرب قيكتو كيتمشى قميبل . يـك اختفائو في كقتو الركتيني اليكمي
 كما يحمك لو أف يسميو كالذم يعشقو كيذٌكره « شارع جبية البحر »عمى ككرنيش المدينة أك 

كيرجح أف إسحاؽ . (1)«ضاع أثره . بمثيمو بكىراف، كمف كسط المدينة أك مف ىذا الشارع اختفى
.  مدينة كىرافإلى ىرب ألنو حٌف 

 "دكستكيفسي"التي رفع لكائيا : Roman polyphonique: الرواية المتعددة الصوت»- 3
 فقرة نكعية في مجاؿ األنكاع األدبية كالتفكير الجمالي، كالتعدد الصكتي كما "باختيف"كأعٌدىا 

، يعني إلغاء الذات المتحٌدثة، حيث تتبايف أصكات عديدة تنسجـ فيما بينيا "باختيف"يستخدمو 
كتعتبر دكف أف تككف أم منيا ىي المسيطرة كفي ىذا النكع، يسمح الكاتب لمصكتيف بالظيكر 

 كصكت اآلخر باعتباره ،داخؿ الكممة الكاحدة كتعني بذلؾ صكت األنا المتحٌدثة داخؿ الركاية
جزءنا مف الكممة، كيصير مف الصعب حينئذو تحديد كضعيتيا الخاصة، مما يمنح حٌرية أكبر 

إلى حيف – لمشخصيات لتقكؿ ما تريد، بمعنى أٌف ىذا النكع مف الركاية يقـك باستبعاد الكاتب 
فيذا النكع يجعؿ دكر الكاتب مجرد دكر .(2) «بحيث يككف دكره الظاىر تنظيـ كمماتيا ال أكثر

.  ثانكم ميمتو ترتيب الكممات فقط
 بضمير المتكٌمـ « بباب السماء »حيث يبدأ الراكم ركايتو " رائحة األنثى"مثؿ ىذا النكع ركاية 

كىناؾ يستمـ " باب الغكاية كالنكاية أيضا"األنثكم مف ثـ تكمؿ يامنة ركاية الحكاية إلى أف تصؿ 
تعكد «  باب الدفف » تركم فيو حمامة كفي «باب الكذب» ك «كباب النساء»السرد ابف بطكطة 

.  السرد يمامةتستمـؼ «باب الحرير»، أٌما في «باب الحديث الشريؼ»يمامة لمسرد كتعكد حمامة في
 لمسرد نبلحظ أٌف الراكم لـ يكف مفردا في ركاية رائحة األنثى «في باب عبد القادر»تعكد حمامة ؿ

بؿ جعؿ الشخصيات مشاركة في السرد مما أعطى الركاية طابعا فنينا كجمالينا كذلؾ ما أكسب 
الركاية طابع الكاقعية ككأٌنؾ جزء مف شخصيات الركاية كتستمتع بتبادؿ الكبلـ كالسرد بيف 

. كىذا ما يسمى بآلية اإليياـ بالكاقع. الشخصيات
                                                           

 .221شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(1)

 .70 - 69شعرية التناص في الركاية العربية، ص:  سميمة عذاكم-(2)
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تسعى أٌم ركاية قديمة أـ جديدة إلى اإليياـ بكاقعيتيا عبر محاكاة :  آلية اإليياـ بالكاقع»
الكاقع نفسو في محافظتيا عمى خطية السرد كتتابعو، كعدـ خرؽ ىذا النمط إاٌل إذا كانت 

كبناء شخصيات تكجد أك يحتمؿ كجكدىا . ضركرة، فيكظؼ االسترجاع كاالستباؽ تبعا لمحالة
لكف الركاية الحديثة ال تمتـز بمحاكاة الكاقع كال تحتـر خطيتو، كما أٌف – فعميا في الكاقع 

الككف الركائي مف خبلؿ الذات مع   إنيا أجزاء كأشبلء، يبدأ اإليياـ بكاقعية،الشخصيات متعددة
.  (1)«أحداث تاريخية بعينيا 

 الحكار الداخمي ىك تحكيؿ المكنكلكج إلى »كما كٌظؼ الركائي تقنية المكنكلكج كالتي تؤكد أٌف 
عادة رسـ مبلمحو  لحظة لمتطيير النفسي، عبر تضميف أكثر االنطباعات شراسة تجاه اآلخر كا 

ف دٌؿ تانجد الركائي كظؼ المكنكلكج في كؿك .(2)«كفؽ القناعة المكتكرة لمسارد  ذلؾ  الركايتيف كا 
 كما   فإنما يدؿ عمى اضطراب شخصيات الركاية كتمٌزقيا الداخمي، كعدـ استقرارىاءعمى شي

اعتمدت الشخصيات عمى مكنكلكج لميركب مف الكاقع خكفا مف السمطة األسرية، كالسمطة 
 إلىفيربت . فاألنثى ال تستطيع البكح بكؿ ما تريد خكفا مف المجتمع كاألسرة. السياسية
. لتنفيس عف مكبكتاتيا كلحماية نفسيا مف محاكمة العائمة ك المجتمع مف أجؿ االمكنكلكج 
 تساءلت بيني كبيف نفسي أليس كراء ىؤالء الغرباء »:  بعيدا عف رقابة نيبلإسحاؽيقكؿ 

حكايات يحممكنيا إلى مثؿ ىذه المؤسسة المحترمة، مؤسسة حفظ الجثث؟ في ببلد المسمميف 
.  (3)«الناس تؤمف بأٌف المٌيت سٌيد األحياء 

 عمي أاٌل ألبس سكل مبلبسيا، كأاٌل أناـ إاٌل في فراشيا كأاٌل »: كتناجي يامنة نفسيا فتقكؿ
 تريد يامنة الفكز بابف بطكطة فتمجأ .(4)«أحتذم إاٌل حذاءىا عمى الرغـ مف أٌنو أكسع مف قدمي

 تخشى رقابة ألنيا اجتماعياكجسميا كحتى  كيظير تعب ىذه الشخصية نفسيا  تقميد أختياإلى
الذم ينشئو داخؿ الذات بينيا كبيف  (المناجاة  ) الحكار »الرعب مف خبلؿ  المجتمع فيظير ىذا

نفسيا ال يبٌيف الصراعات المتعٌمقة فييا كحسب بؿ يتيح كذلؾ رؤية عممٌية المخاض العسير 
                                                           

 .171ص:  اليكية كالتخيؿ-(1)

 .122 ص2012، 1الفتنة كاآلخر أنساؽ الغيرية في السرد العربي، الدار العربية لمعمـك ناشركف، منشكرات االختبلؼ،دار األماف الرباط، ط: ماجدكليف  شرؼ الديف-(2)

 .188شارع إبميس، ص: : أميف الزاكم-(3)

 .75رائحة األنثى، ص: أميف الزاكم - (4)
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كما نبلحظ بداية  .(1)«الذم تعرفو في تكٌكف كعييا الجديد كالكالدة الصعبة لشخصيتيا الجديدة 
 راك غائب معمنة بذلؾ بؤرة النظر التي مف خبلليا تتـ عممية »ركاية رائحة األنثى بصكت 

السرد، إاٌل أٌف متابعة ىذا الصكت تبٌيف عف جممة مف المزايا أك الصفات التي تىًسميوي كتمٌيزه كرا 
   .(2)« .ك منفرد

 : ضمير المتكّمم األنثوياستعمال- 4
، إلى أنثى غائصة في السردية متشٌبعة بالذاتية "رائحة األنثى " لقد تحٌكلت المغة في ركاية 

. كاالنفعالية كالكجدانية
إٌنيا الخطيئة الجميمة التي كقع فييا أميف الزاكم حينما تخمى عف قطرة مف فحكلتو 

كالمتمٌثمة في ضمير المتكٌمـ الذككرم ليعٌبر عف أنثى متعٌطشة لمتحٌرر ككسر القيكد، ترفض أف 
فيبدأ السرد بضمير المتكٌمـ األنثكم، أٌما في ركاية . تككف نصا شيكانيا تتمٌتع بو حكاس الرجؿ

أك . شارع إبميس فينصب األنثى راكية، كيسٌمميا السرد في بداية الركاية ليستممو منيا فيما بعد
 كيدؿ ىذا .في بقٌية فصكؿ الركاية كيعيده ليا بعد ما يقرر الراكم االنسحاب في الباب األخير

التناكب في السرد كتعدد الشخصيات مف مختمؼ المستكيات الفكرية كاالجتماعية عمى محاكلة 
الركائي إخفاء ىيمنة األسمكب كالصكت الكاحد، كيجتيد الركائي في ىذا التعدد الصكتي حتى 

يقنع المتمقي أف ىذه الفكرة ىي صكت اآلخريف، كما أف الركاية القائمة عمى التعدد الصكتي ال 
تطالب الركائي بالتنازؿ عف كعيو مثمما تطالبو الركاية أحادية الصكت لذلؾ تعددت المستكيات 

كما اعتمد الركائي عمى ىذا التناكب الصكتي، كذلؾ لمكشؼ . المغكية بتعدد الشخصيات كاآلراء
 .عف تفاكت المكاقؼ بيف السارديف في مسألة المكت كالحرية، كالحياة، كالفرح

لكف رغـ ىذا التعدد لمشخصيات، إال أف شخصية إسحاؽ ىي المييمنة كيبدأ الراكم ركايتو 
ليستممو إسحاؽ كىك أحد . (3)« أنا اسمي زبيدة »باسترجاع ذكريات ماضية عف طريؽ زبيدة 

شخكص الركاية، كما يرجع ىذا التناكب إلى الركاية السياسية كالتي تفضؿ ىذا النكع مف التناكب 
 .  حتى يخضع أصكات شخصياتو لصكتو، ألف السرد تنكع مف ذاتي إلى تاريخي

                                                           
 .109  ص2002، 1، دار اآلداب لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط«السمطة كالراكم /  المثٌقؼ كالمدينة »المتاىة كالنمكية في الركاية العربية، : سامي السكيداف- (1)

 .180المرجع السابؽ،  ص- (2)

 .11أميف الزاكم، شارع إبميس، - (3)
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III- الرؤية السردية: 
 ( Vision par derrière ): الرؤية من الخمف  » -1

بمزاؾ، فمكبير، كيتمٌيز السارد فييا بككنو يعرؼ كٌؿ – كتستخدـ عادة في الركايات الكبلسيكية 
كالرؤية  .(1) «(شخصية < سارد  ). شيء عف شخصيات عالمة، بما في ذلؾ أعماقيا النفسية

مف الخمؼ تجعؿ الراكم في كضعية المطارد فيك يبلحؽ الشخصية، كيتابعيا مف الخمؼ 
 !!مف كؿ فج جاؤكا  »كتستخدـ ىذه التقنية لمكصؼ ألٌف الراكم يقدـ لنا لقراءة كؿ ما يراه بعينو 
كقد مثمتيا ركاية  (2)«أصدقاؤه، أىمو، صحفيكف الذيف أحبكا مسرحياتو، كبعض رجاؿ السمطة 

 . حيث نجد الراكم أعمـ مف الشخصية كىيمف عمييا السرد بضمير الغائب؛رائحة األنثى
ما ليا مف انعكاسات سمبية عمى ؿ كقد تعٌرضت ىذه النظرة لمطعف مف طرؼ بعض النٌقاد »

 إٌف ىذا القص أدل إلى »تماسؾ العمؿ الركائي ككحدتو، فيذا ىنرم جيمس يقكؿ معمقا عمييا 
التفكؾ كعدـ التناسؽ حيث إٌف االنتقاؿ المفاجئ مف مكاف إلى مكاف، أك مف زماف إلى زماف أك 

تككف  كمف شخصية إلى شخصية، دكف مبرر، بؿ دكف االنطبلؽ مف بؤرة قصصية محددة،
إٌف استعماؿ الركائي .  (3)«نتيجة التشتت كعدـ الترابط العضكم بيف المقاطع المختمفة في الركاية

تكاد تغزك معظـ أعمالو رغـ أٌف ضمير المتكمـ  (ضمائر الغائب، ىك، ىي  )لعبة الضمائر 
ىك السائد، إاٌل أٌف ضمير الغائب ال يستطيع اإلستغناء عنو، كال يمكف قياـ ركاية دكف ضمائر 

حيث يختفي المجـر كراء ضمير " أغاتا كريستي" عمى نحك ما نجده في ركايات »الغائب 
فنجد قدرة رىيب كمقدرة . (4)« (ىك)، بينما يفتش عنو القارئ كراء ضمير الغائب (أنا)المتكمـ 

رائحة " فذة لمتبلعب بالضمائر عند أميف الزاكم، كىي سمة طبعت جميع ركاياتو كأخص 
، حيث لما ليذه الضمائر مف دكر فعاؿ في تكجيو كشد انتباه القارئ "شارع إبميس"ك " األنثى

                                                           
 .188، ص 1999، 1مستكيات دراسة النص الركائي، مقارنة نظرية، مطبعة األمنية، الرباط، المغرب، ط:  عبد العالي بكطيب-(1)

 .09رائحة األنثى ، ص:  أميف الزاكم-(2)

 .189، 188مستكيات دراسة النص الركائي، مقارنة نظرية، الرباط، ص:  عبد العالي بكطيب-(3)

 .115الخطاب الكاصؼ لثبلثية أحبلـ مستغانمي، ص:  حسينة مفبلح-(4)
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بيف السارد " نحف" بينما  (أنا السارد)فاألنا تبعا ليذا المشارة إليو في الركاية يمثؿ قناعة »
إٌف الٌمجكء إلى ىذه الصيغة . (1)«(ال أنا)إلى  (أنا)عممية ضـ " نحف" كالقارئ عمى أساس ككف 

مف التعبير؛ أم استعماؿ ضمير الغائب لو داللة عمى فصؿ ضمير الغائب زمف الحكاية، أم 
 .فصؿ زمف الحكاية عف زمف الحكي

 ( Vision-avec )مع - الرؤية » -2
خصكصا في المكجة الجديدة لمكتابة الركائية، حيث ككىي رؤية سردية كثيرة االستعماؿ، 

يعرض العالـ التخييمي مف منظكر ذاتي داخمي لشخصية ركائية بعينيا، دكف أف يككف لو كجكد 
 ما جعؿ الناقدة البمجيكية فرانسكاز  زغاف ركسـ كيكف »كىذا . (2)«مكضكعي محايد خارج كعييا 

 Fransoise Yan Rossum Gyom الظاىرتية – تسمييا بالكاقعية الفينكمينكلكجية – 
Réalisme phénénologique إٌف السارد ىنا بالرغـ مف ككنو قد يعرؼ أكثر مما تعرفو ،

الشخصيات، إاٌل أٌنو مع ذلؾ ال يقدـ لنا أم تفسير لؤلحداث قبؿ أف تصؿ الشخصيات ذاتيا إليو 
كيمكف أف نمٌيز ىنا شكبل فرعيا يتـ الحكي فيو بضمير المتكمـ كذلؾ بتطابؽ الشخصية الركائية 
دكف أف يؤثر ذلؾ عمى طبيعة العمؿ الركائي، كيحكلو ألكتكبيكجرافية، ألٌف ذلؾ متكقؼ أساسا 

كيمثؿ . (3)«عمى نكعية التعاقد المبـر بيف الكاتب كالقارئ، أىك تعاقد أتكبيكجرافي أـ ركائي
 .كذلؾ مف حيث المعرفة (شخصية = سارد  )تكدكركؼ ىذه المعادلة 

كقد مثميا ركاية شارع إبميس بحيث نجد الشخصية الساردة تتطابؽ مع الشخصية الركائية 
 مف الدارسيف مف ال يضع فرقا بيف الكاتب كالراكم كذلؾ ». كىيمف عمييا السرد بضمير المتكمـ

فأكؿ ما يثير انتباىنا لدل بداية قراءة ركاية شارع إبميس ىك السرد بضمير المتكمـ  .(4)«ما نجده 
المؤنث بكصفو تقنية مف التقنيات السردية التي أصبحت مييمنة عمى النصكص الركائية، فركاية 

شارع إبميس كضع الكاتب فييا مسافة بينو كبيف السارد، معمنا استقبللية السارد عف المؤلؼ 
                                                           

 .114 المرجع السابؽ، ص-(1)

 . 189مستكيات دراسة النص الركائي، مقارنة نظرية، ص :  عبد العالي بكطيب-(2)

 .188 المرجع نفسو، ص-(3)
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كاستعمؿ أميف الزاكم . كربما ليبتعد عف االلتباس؛ أم أف ييقرأ نصو عمى أنو سيرة ذاتية لمركائي
فالراكم المشارؾ الذاتي كىك المشارؾ في سياؽ . ضمير المتكمـ حتى يمنح النص أبعادا لمتخيؿ

الركاية مف خبلؿ استعمالو لضمير المتكمـ؛ فاألحداث تصؿ إلينا مف خبلؿ الراكم نفسو ففي 
يعرض الكاتب لحياة إسحاؽ بعد مغادرتو الكطف كسفره إلى سكريا مف " شارع إبميس" ركاية 

خبلؿ رحمة عممية يسرد لنا الراكم مف خبلؿ ضمير المتكمـ الذم يستحكذ عمى الشخصيات التي 
 (البطؿ السارد )يحتؾ بيا مستخدما التداعي الحر لؤلفكار كالمكنكلكج الداخمي فنجد إسحاؽ 

ذىب في رحمة عممية لسكريا لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف جامعة دمشؽ، فيركم لنا عف 
 (يتـ، حرماف)ىمكمو كالتي تمثؿ ىمـك المثقؼ الذم حطمتو الظركؼ بفعؿ البيئة التي نشأ فييا 

نيبل، فازك )كؿ ىذا أثر عمى سمككو، كبعث في داخمو شراىة كنيما لممارسة الجنس مع 
، كنبلحظ أف الراكم عندما تحدث عف نفسو استخدـ المكنكلكج الداخمي كحديثو (كاإليرانية كغيرىـ

 .    عف االغتراب كالحكار كالسرد العادم
بحث في " فيك يجعؿ في كتابو" عبد المالؾ مرتاض "  كذلؾ ما نجده عند الدارس الجزائرم »

، الكاتب كالراكم شخصا كاحدنا حيث تترافؽ الكممتاف عنده كٌمما سعى لمحديث عف "نظرية الركاية
إٌف استعماؿ ضمير الغائب يتيح لمكاتب الركائي أف يعرؼ عف شخصٌياتو، » أحدىما كقكلو مثبل 

، كيطمؽ اسـ السارد عمى الذم يتحٌدث داخؿ النص، كيحكي «كأحداث عممو السردم كؿ شيء
. (1)«أحداثو 

سحاؽ "  أٌف جدنافكأٌما في ركاية شارع إبميس مثبل  ،  لـ يتكقفا عف حدكد التعريؼ "زبيدة ، كا 
 مع كجكد السارد  ».بو أف يقٌدـ حقائؽ أخرل، خاصة  الكاتبأرادكبالكاتب كطرح رأٌيو البديؿ، 

كالكذب الركائي؛ لذا ال يحٌؽ أف يحاسب  (الصدؽ  )ذاتو بيف منطقة كسطى بيف الحقيقة 
   .(2)«الركائي أك الكاتب عمى ما يقٌدمو ألٌنو ليس مؤرخا إٌنما راكيا ال أكثر

 حيث نجد أٌف الكاتب يرل نفسو ، ركاية شارع إبميس عف الكاتب الراكم الناقدأفصحتكما 
 كمف خبللو مرر أفكاره اإليديكلكجية كقاـ باالختفاء خمؼ الراكم، رٌبما ليتنصؿ ،في الراكم

. الكاتب مف المسؤكلية، كذلؾ بإلصاؽ كؿ آرائو بالراكم
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 منذ القديـ حاكؿ الرجؿ أف يستأثر بالمغة األدبية، كأف يستبٌد بمممكة الكتابة دكف المرأة التي »
أزاحيا إلى أطراؼ نائية ميممة مف مممكتو كحيف أرادت المرأة العربية في العصر العباسي أف 
ترفع صكتيا مطالبة ببعض حقكقيا المغكية كالسياسية، كاجييا الرجؿ بميجة جنسية صارخة 

:  عمى لساف الشاعر!تختزؿ كؿ حقكقيا في نصيبيا البيكلكجي مما يتصٌدؽ عمييا بو مف ذككرتو
ما لمٌنساء كلمكتابة كالعمالة كالخطابة » 

  (1)«ىذا لنا كليٌف مٌنا أف يبتف عمى جنابٍو 
كقد مثؿ الفكر األكركبي المرأة الشرقية في شخصية شيرزاد مستندا إلى تأثير مخياؿ الفكر 
األكركبي بألؼ ليمة كليمة، فمثمت شيرزاد المرأة المغرية، أٌما الرجؿ الشرقي لـ يكف محظكظ 

. كمثؿ نمكذج شيريار
: أٌما أميف الزاكم فاعتمد عمى ثنائيتيف
: الشخصية المقيكرة كالشخصية القاىرة

نمكذجا لممرأة " رائحة األنثى "  تناكؿ الركائي أميف الزاكم في ركاية (*)المرأة النمطية- أ
حيث جٌسدت صكرة المرأة  (األـ، الزكجة، البنت)المغمكبة عمى أمرىا، المقيكرة كمثؿ ذلؾ 

السائدة في بنية الكاقع االجتماعي المتخٌمؼ، حيث يرل أٌف المرأة النمكذج ىي المرأة المستسممة 
ٌنما قناعة منيا  بحكـ البيئة »الخاضعة كما أٌف الشخصية النمطية ال تستسمـ خكفا مف كاقعيا كا 

.  (2)«التي نشأت فييا ترل أٌف ذلؾ شيئا طبيعيا ليا 
 )يتمظير في شخصية ككسنتتبع أىـ نمكذج مثؿ ىذا النمط، مف خبلؿ الشخصيات النسكية،

. (األـ، الزكجة، البنت 
قيـ التخٌمؼ المنتشرة  (يامنة، كيمامة، كحمامة  )كبناتيا - أـ يمامة- تعكس شخصية األـ
تظير القرية بكصفيا فضاءه حصينا لقيـ التخٌمؼ، حيث انعكس الكاقع كما كالسائدة داخؿ القرية، 

الخارجي بضغطو عمى الكاقع الداخمي، خصكصا أٌف سٌكاف القرية خاضعكف لخطب الشيخ تجاه 
                                                           

خطاب التأنيث، دراسة في الشعر النسكم الجزائرم كمعجـ ألعبلمو طبعة خاصة، منشكرات محافظة الميرجاف الثقافي الكطني لمشعر النسكم كزارة :  يكسؼ كغميسي-(1)

 .37، ص2008الثقافة، 

 .امرأة نمطية ىي المرأة المكجكدة في مخياؿ الرجؿ الشرقي؛ أم بصكرتيا الجاىزة (*)

 .191، ص2006، (دط)الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، مجمس الثقافة العاـ، سرت، ليبيا، : حسف األشمـ- (2)
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المرأة، كذلؾ مف خبلؿ تأكيده أٌف المرأة رمز لمشر كالفتنة، فاتحدت المؤسسة الدينية مع التقاليد 
ذا انتيت الصبلة التي كانت سريعة صبلة الرجاؿ ». يد المرأة، كتقزيـ دكرىاممف أجؿ تؽ  كا 

كيمنع عمى المرأة دخكؿ المساجد ألنيا فاقدة لؤلىمية كيشترط في . (1)«كحدىـ، النساء لـ يصميف 
. ناتج عف ترسبات دينية إلماـ يدعي العمـ كالتفقو  كىذا .الصبلة العقؿ

...  ينتقؿ الختـ كالسجؿ كالعمـ سنة كاممة عند عائمة، لينتقؿ في حفؿ كبير إلى عائمة أخرل»
ينتقؿ الختـ، كالسجؿ، كالعمـ مف عائمة إلى أخرل تحت زغاريد النساء العازبات فقط يمنع عمى 
النساء المتزكجات كالمطٌمقات كمف لـ تبمغ دكرتيا الدمكية إطبلؽ أم صكت مف زغركدة أك 

.  (2)«غناء 
ف تفرضيما عمييا سمطة أعمى كتظير المرأة ىنا بكصفيا ا التسٌمط كالقمع المذ»كىنا يظير 

كىك ما تجٌسد في استجابة . (3)«الطرؼ الذم تفرض عميو الضغكطات فيككف بذلؾ بؤرة التكتر 
 كاف الفقيو ال يزاؿ يقرأ آياتو » (*)كالدتيا إلى ضغكط المجتمع الذككرم حيف قاـ بإعداـ يمامة

ـٌ ألقكني في النار المكقد كقد كضع يده عمى أذنو اليمنى فغطى كٌؿ حنكو، ث
»(4). 

   .إعداـ يمامة ألٌنيا كقعت في جريمة زنا المحاـر مع ابف أختيا

نمكذجا لممرأة  النمطية المقتنعة – أـ يمامة - تمثؿ شخصية األـ: في ركاية رائحة األنثى
كذلؾ مف خبلؿ ،بالكاقع كالمستجيبة ألكامره، كىذا ما كانت تحاكؿ األـ ترسيخو في ذىف بناتيا

 الحقيقة أيضا أٌف أمي ىي التي دفعتني إلى كؿ ». إرساليف تباعا إلى السطح لمقاء ابف بطكطة
ىذا الذم سيحصؿ الحقا بعد أف دفنت أختي، إٌف مباغتتي ليا كىي كمف تحت السكر تستمع 
حكايات الرجؿ الذم يجمس ابنتيا في حجره عمى السطح يشرباف معنا الشام، كمف كأس كاحدة 

كيدخناف ذلؾ الشيء مف سيجارة كاحدة، كؿ ىذا ىك الذم دفعني إلى المغامرة في اتجاه 

                                                           
 .123رائحة األنثى، ص: أميف الزاكم - (1)

 .116المصدر نفسو، ص- (2)

 .191الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ- (3)

 .إعداـ يمامة ألٌنيا كقعت في جريمة زنا المحاـر مع ابف أختيا: (*)

 .145رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم -(4)
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 فكانت ترسؿ بناتيا لمسطح حتى ،متعة لفحؿ مجرد ككنيا استجابت األـ لكاقعياك .(1)«السطح
. يسيرف عمى راحة كخدمة  ابف بطكطة

 ال تريد تحقيؽ كيانيا أك الشعكر بذاتيا بكصفيا »كما كرست أـ يمامة صكرة المرأة التي 
 ك كانت تعمـ بأٌف عشيؽ بناتيا ابف بطكطة سبب في القضاء عمى بناتيا كرغـ ذلؾ .(2)«إنسانا 

. بقيت عاجزة ألف غكاية ىذه الشخصية سحرتيا
 ». ترل أـ يامنة(3)«سأفقد الثانية ىذه قمبيا أرؽ: أمي جالسة عند قدمي، تبكي كتبكي، كتقكؿ»

نفسيا مخمكؽ أدنى مف الرجؿ، فيك يفكقيا إدراكا كقكة، كىك الحامي كالمعيؿ، كىك محكر 
  .(4)« حياتيا

مثمت األـ في ركاية شارع إبميس نمكذج لممرأة القاىرة كالمقيكرة في نفس : ركاية شارع إبميس
. الكقت

 كانت أمي ترغب أف تكٌرطنا ». قاىرة حيف ساعدت ابنيا إسحاؽ في تدنيس عرض القائد
 كربما لتنتقـ مف .(5)«أكثر في مغامرة مفتكحة كاف ذلؾ عشية بداية أياـ شير رمضاف المبارؾ 

 بيذا التصٌرؼ كنت أشعر أٌف أمي تريد أف تعتذر لركح كالدم ». القائد الذم قتؿ زكجيا ليتزٌكجيا
كتكاطئيا ، أمي تقـك بكؿ ىذا ألٌنيا تريد التخفيؼ عف ذنبيا» .(6)«عمى ذنبيا كخديعتيا الكبرل لو

كأيضا  .(7) «أك رٌبما ىذا ىذياف جرك ضائع. كتكاطئيا مع ىذا القائد في اغتياؿ كالدم الشييد
نمكذجا لممرأة المقيكرة حينما ترضى الزكاج مف القائد الذم قتؿ زكجيا، فيي نمكذج لؤلرممة 

حيث جعميا تتسٌرع في - القائد- التي غاب عنيا زكجيا كفرضت عمييا الحاجة أف يكفميا رجؿ
.  االرتباط بو مع عمميا أٌنو ارتباط محكـك عميو بالفشؿ

                                                           
 .35 المصدر السابؽ، ص-(1)

 .194الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ- (2)

 .35رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم-(3)

 .194الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ- (4)

 .30شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(5)

 .34 المصدر نفسو، ص-(6)

 .48 المصدر نفسو، ص-(7)
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كأيضا عمميا بأٌف القائد ىك مف قتؿ زكجيا، كلـ تتكاف لحظة في االرتماء بيف أحضانو        
 خبل الجك لقائد الكتيبة، فبدأ يراكغ أمي تارة كييددىا تارة أخرل، كلـ يطؿ بو الكقت، إذ أفصح »

كلـ يطؿ الكقت، خكفا أك حبا، استجابت إليو فساقيا إلى فراشػػػو . ليا بأٌنو أكلى الجميع بيا
 (1)«.كقرئت فاتحة الكتاب الكريـ، كتـٌ طي صفحة كالدم كأصبحت أنا جرك الجبؿ أك الغابة

. تعتبر غنيمة حرب مثميا مثؿ الفيبل كالسٌيارة التي أخذىما القائد– كالدة إسحاؽ – كانت األـ 
 لـ يطؿ بنا البحث عف مسكف إذ كجدنا فيبل جميمة في حي »بعد نياية الحرب كنجاح الثكرة 

   (2) «.حتى السٌيارة ترككىا في المرآب بمفاتيحيا... فيكتكر ىيغك الراقي
 القائد الذم خطؼ أمي مف حضني ». فكاف عقاب السماء لمقائد كلؤلـ حيف حرميما الذٌرية

. كالدم ذات حرب، كالحرب حرباف، انتظر طكيبل لكي يرزقو اهلل ذٌرية كلكف السماء لـ تستجب
لذا قرر أف يتزٌكج مف امرأة ثانية عٌميا تمنحو بيجة األطفاؿ كنعمة الخمؼ الصالح فيمتمئ بيتو 

ىنا يفرض عمى كالدة إسحاؽ أف تحمؿ لقب الشخصية . (3) «بالبنيف كالبنات كتمؾ زينة الدنيا
 » -المتمٌثمة في اإلنجاب – الميٌمشة كالمقيكرة حينما يقٌرر الزكاج عمييا عٌمو يجد ضالتو 

 كانت أمي حزينة مطفأة يـك جيء بتمؾ المرأة الغريبة »، (4)«فالسعادة دائما تككف عابرة كقصيرة 
الغريبة التي أصبحت بيف عشية ك ضحاىا الحاكمة بأمرىا في البيت كانت إحدل قريباتو التي 

كقد عٌبرت األـ عف ىذا القير مف . (5) «لـ يتجاكز عمرىا العشريف سنة، كالتي فقدت خطيبيا
 لـ تكٌمـ فييا   أغمقت أمي عمى نفسيا الغرفة كحيدة مدة سنة كنصؼ»خبلؿ عٌدة تصٌرفات 

 صامت أمي عف الكبلـ إاٌل معي، بعد ». (6)«القائد، كلـ تتقابؿ مع ضٌرتيا كلـ تبادليا التحٌية 
انتقمت لتقاسمني غرفتي، كٌنا نناـ عمى . سجنيا اإلفرادم الطكعي الذم داـ ثمانية عشر شيرنا

                                                           
 .20شارع إبميس ، ص: أميف الزاكم-(1)

 .21المصدر نفسو، ص-(2)

 .23 المصدر نفسو، ص-(3)

 .204الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ- (4)

 .23شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(5)

 .23 المصدر نفسو، ص-(6)
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سرير كاحد ككانت تقضي الميؿ باكية كىي تيذم، ىذياف عف كالدم كعف مشاركتيا القائد في 
. (1)« االغتياؿ

 مخٌمفات مجتمع غابت فيو المسؤكلية، كحكمتة الغرائز كالعادات، ككلدت » كٌؿ ىذا بسبب 
ىمشت كالدة إسحاؽ . (2)«فيو لصكص األحبلـ كالمكت، كنفكس مضطربة كتعاسة طكؿ الحياة 

. بسبب عامؿ الزمف أيضا ألٌنيا كبرت كما عادت تغكم القائد
:  شخصية المومس-ب
مثمت شخصية المكمس بكصفيا عنصرا مف عناصر بنية المجتمع في فضاء المدينة  انييار - 

القيـ االجتماعية كأيضا انييار المجتمع اقتصاديا كتبدك شخصية المكمس كضحية مف ضحايا 
الطبلؽ مف أىـ األسباب التي جعمت المرأة تمتيف أٌف المجتمع كالرجؿ بالدرجة األكلى، فنجد 

مينة البغاء، كتحٌكلت مف امرأة نمطية ىٌميا الكحيد منزليا كزكجيا إلى امرأة متحٌررة كقحة كذلؾ 
بسبب نبذىا، حيث فٌضمت فازكا العنابية بعد تجربتيا القاسية مع زكجيا العيش حٌرة كحيدة عمى 

ألكامره، كخاضعة  يجعميا أسيرة قيدا الرجؿ ألٌنيا أصبحت ترلأف تقترف برجؿ ثاف يقٌيدىا، 
 اليـك لف تغني كأنا لف أعزؼ كأنت ». كالحياة ببل حٌرية عرجاء كما كاف يقكؿ الشاعر نزار قباني

إٌنؾ أييا العالـ : كذات ظييرة جاءتو قائمة...  بكت كبكت كغسمت لو قدميو» .(3)«حٌرة. حٌرة. حٌرة
لقد برد خاطرؾ تجاىي كماتت نفسؾ التي كانت تمتيب ألنفاسي، فأنا اآلف حٌرة، كسأنسحب مف 

 .(4)«حياتؾ سأرحؿ 
    حيث بعد طبلقيا امتينت فازك العنابية الغناء في الكازينكىات كالسير كٌؿ ليمة حتى مطمع 

 باتت تغني ».كاختارت فازك العمؿ في مينة ىامشية رغـ تعٌرض سمعتيا إلى اإلساءة .الفجر
، كمحمد عبد الكىاب في النكادم الميمية كأٌف حاليا المادم تحٌسف بسرعة .أغاني أـ كمثـك

 .(5)«كبيرة
                                                           

 .23شارع إبميس ، ص: أميف الزاكم-(1)

 .18 ، ص 2، ط2007، منشكرات الخبر، سنة (رؤل كانطباعات  )عائشة بنكر، قراءات سيككلكجية في ركايات كقصص عربية :  ينظر-(2)

 .87شارع إبميس،ص:  أميف الزاكم-(3)

 .88- 87 المصدر نفسو ، ص-(4)

 .88 المصدر نفسو، ص-(5)
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 البنية تكرس الداللة » مف الرجؿ حيث  أقكلكما تظير الشخصية النسكية لممكمس عمى أنيا- 
عمى أٌف العبلقة بيف الزكج كالزكجة تككف السيادة فييا لمرجؿ، أٌما العبلقة مع البغي فتككف 

 كسبب ىذا أٌف المرأة ال تشعر بالتحرر ألٌنيا مضغكطة مف .(1)«بيد المرأة - غالبا- السيادة 
خبلؿ المؤسسة الرسمية الممٌثمة في الزكاج، أٌما المكمس فمتحررة كال سمطة عمييا لذلؾ ىي 

 كانت العنابية فيمسكفة كىي التي غادرت الجامعة بعد أف أنجزت رسالة »خبيرة بشؤكف الرجاؿ 
رؤية – فازك العنابية – حممت شخصية المكمس . (2)«ماجستير في الفمسفة عف ميشيؿ فككك 

شاممة لمكاقع بإيجابياتو كسمبياتو، كقد أٌكدت أف امتيانيا ليذه المينة السٌيئة ناتج عف حاجتيا 
الجزائر فترة ما بعد – االقتصادية كأيضا لمظركؼ السياسية القاىرة التي تمٌر بيا ببلدىا 

 ال يكجد إنساف عمى كجو األرض يحب ببلده مثؿ الجزائرم، لقد »إسحاؽاالستقبلؿ يقكؿ  
تعٌرفت عمى فتاة ابنة البمد جزائرية، في ىذا الفندؽ دارت بيا الدنيا الكمبة، كلـ تجد طريقيا 

لقكتيا سكل بيع جسدىا في ىذه المدينة التي تمتمئ برجاؿ الخميج، كأىؿ البمد الميسكريف، فكانت 
كانت دكف شؾ تجد عندىـ الماؿ ... تقـك بعمميا في النكادم الميمة كأٌية كاحدة مف بنات اليكل
 حضف ابف إلىلذلؾ كانت تيرب .(3)«كلكنيا لـ تكف لتجد عندىـ رائحة البمد، فحكلة الجزائرم 

. إسحاؽبمدىا 
كالنبذ .  مكقؼ المجتمع مف المرأة الممتينة البغاء، يحمؿ نظرة فييا معاني الدكنية»أف كما

ىي ككالتيميش، فيي مجٌسدة لمخركج عف السائد كالمألكؼ، كمنظكمة الضغط االجتماعي، 
كسيمة عقاب فقط، كليست مخٌكلة بالبحث في أسباب االنحراؼ لتبقى المرأة مجٌرد كياف تافو 

فالمانك يعتقد أٌف زينب مجٌرد امرأة فاقدة لمشرؼ، ال تممؾ أم حؽ في . (4)«ميٌمش ككعاء لممتعة 
فيي كعاء . تقرير مصيرىا حتى المساكمة ال تممكيا، فيي رغـ أنكثتيا كغكايتيا ال تساكم دينارا

ٌف جسدىا أشبو بجسد مٌيت، أصبحت مكمسا بفعؿ العادة ال الحاجة أك إحتى . لممتعة فقط
 كفي الصكرة المقابمة نجد شخصية المكمس رغـ الغكاية التي كانت السبب في فقدىا ،الحب

                                                           
 .119الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ- (1)

 .97شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(2)

 .151 المصدر نفسو، ص-(3)
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الحياة السكية المرغكبة فنجد – إال أف الكازع الديني قكم، كأٌنيا تتمٌسكف بالحياة األخرل . لشرفيا
فيقكؿ إسحاؽ في »زبيدة رغـ حٌبيا لممارسة الجنس مع إسحاؽ إاٌل أٌنيا ترفض إفساد صياميا 

إذ يستحيؿ أٌف أمس جسدىا .  كانت زبيدة امرأة تحتـر صياميا» عف زبيدة « شارع إبميس  »ركاية
كاف محٌرمنا عمٌي أف أفعؿ شيئا مما يفسد عمييا صياميا الذم تؤديو بإيماف . الصائـ نيارنا

»(1). 
 يأثـ الجسد لكف تظؿ الركح محتفظة بجكىرىا كىذا قريب مف فكرة الركمنسييف »فعند المكمس 

بصفة عامة عف البغي الفاضمة كما نجد في الركاية الشييرة غادة الكاميميا لمكاتب الفرنسي 
 .(2) «ألكسندر ديماس

نبلحظ أٌف أميف الزاكم قد اعتمد عمى صنفيف مف الشخصية النسكية تمثؿ الصنؼ األكؿ في - 
كقد مثمتيا المرأة النمطية، تمثمت في شخصيات األـ، األرممة، المطٌمقة ،المرأة المقيكرة الميٌمشة

حيث يظير انتصار المجتمع لمشخصية الذككرية، كنبلحظ تعامؿ المجتمع مع المرأة مف خبلؿ 
ثنائية الجسد كالعادات، كىذا ما حتـ عمى المرأة البحث كاالندفاع نحك الرجؿ، ألٌنو المنقذ الكحيدة 
لممرأة مف التيميش، أٌما الصنؼ الثاني، تمثؿ في الشخصية المنبكذة كقد مثمتيا المكمس، حيث 
مَّؿى الركائي المجتمع المسؤكلية في إفرازه ىذا النمط مف الشخصيات، كانت الشخصية النسكية  حى

مدفكعة إلى البغاء كذلؾ بسبب العامؿ االجتماعي كالعامؿ االقتصادم فالمكمس عٌبرت عف 
كشارع " "رائحة األنثى"المطٌمقة، كالعانس، كاألرممة كالمغمكب عمى أمرىا، كقد عكست ركايتي 

 صكرة سمبية لمفساد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي ك تجاكز الركائي العير »، "إبميس
كقد ركز . (3)«الجسدم الذم تمارسو المرأة مرغمةن إلى عير أكبر، كالمتمثؿ في الفساد السياسي 

كذلؾ مف خبلؿ تعريتو . الركائي عمى قضايا ميٌمة مثؿ قضيتي الجسد، كالتفرقة بيف الجنسيف
إال أف الركائي كاف الركائي جريئا في طرح أفكاره،كالتي تتعارض مع مجتمع مسمـ لديو . لمكاقع

 .  تقاليده االجتماعية
 

                                                           
 .34شارع إبميس، ص:   أميف الزاكم-(1)

 ..121الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ- (2)

 .239الشخصية الركائية عند خميفة حسيف مصطفى، ص: حسف األشمـ: ينظر- (3)
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 المرأة

 

 

 
 

 

 
 
  
  
   بداية السرد ختاـ 

 الحكي كتكقؼ السرد       
 مخطط يوضح تناوب السرد في رواية شارع إبميس .1

            
 األىػػؿ 

 
  األعراؼ 

رجؿ الديف كالتقاليد       
 

 المجتمع 

مخطط يوضح حركة قهر المرأة  .2
     المرأة في رواية              رجل الدين في رواية                        

 " رائحة األنثى "                             "رائحة األنثى"                            

 
 منافق     مقموعة  انتهازي

                                                                      يامنة كيمامة كحمامة كاألـ 
     
 

                                                                           

 تناكب السرد

 نيال

 المانو

 زينب

 

 المانو

 نيال

 

 إسحاق

 أكؿ جمسة

 اعتراؼ

 زبيدة
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 (الحب، الجسد، الجنس والوطن)الثالوث المحّرم الشخصية النسوية و: ثانيا

 :تمييد
 "شارع إبميس "ك " رائحة األنثى"تمثؿ الحب في الركايتيف  -1
 "شارع إبميس "ك " رائحة األنثى" في الركايتيفالجػػػػػػػػسدحضكر  -2
 "شارع إبميس "ك " رائحة األنثى"تمثؿ الجنس في الركايتيف -3
 "شارع إبميس "ك " رائحة األنثى"الكطف في الركايتيف / المرأة  -4
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لقد أسيمت الركاية في بمكرة الفكر اإلنساني، كذلؾ مف خبلؿ طرحيا لمكضكعات : تمييد

جديدة عمى اإلنساف سكاء كاف في مجاؿ القضايا النقدية، كالحقكقية، كالسياسية، معتمدة عمى 
داعبت الركاية كخطاب مشاكس عنيؼ مدمر لممنطؽ السائد منشئا منطقو الخاص الجديد، 

، كتعمقت فيو، تناكلت أيضا الجسد كالحب  ألف العشؽ ك الغراـ مرتبط بالجنس ؛الثالكث المحـر
إف كاف الجنس غذاء لمجسد، فالحب غذاء لمركح، كما حاصر الركائي ىذه المحرمات ؼكالجسد، 

 مف خبلؿ الكتابة في ،المجتمعفي االجتماعية إال محاكلة منو تضميد الجرح الذم ينزؼ 
، ارتدت ت الممنكع كالتي أغر أميف الزاكم كجعمت معظـ أعمالو تقترف بيذا الثالكث المحـر

كنبدأ . ثكب الممنكع كرقصت عمى أنغامو الشخصيات" شارع إبميس" ك" رائحة األنثى"ركايتي 
. بتناكؿ مكضكع الحب في الركايتيف مف خبلؿ تعريفو كذكر أىـ أسمائو

 كقد عبر عنيا بكؿ أحاسيسو كمشاعره كقد أطنب ، في قمب الرجؿ كبيرةيت المرأة بمكانةظح -
.  الشعراء في ذكر المرأة ككصفيا، كالتعبير عف حٌبيـ ليا

. كٌؿ شاعر يييـ في امرأة
 يقكؿ نزار قباني »

أرجكؾ يا سٌيدتي 
 أف تدركي بأنني إنساف  

  .(1)« كتسحبي السيؼ الذم زرعتو في فكىة الشرياف 
 

                                                           
 .206، ص2011، األردف 1مختارات مف شعر نزار قباني، جركب لمنشر كالتكزيع، ط: زياد أبك لبف- (1)
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 تعٌددت تعريفات الحب ":شارع إبميس "و " رائحة األنثى"تمثل الحب في الروايتين - 1

 كاختمفت مسٌمياتو فمنيـ مف يرل أٌف الحب ىك ترؾ النفس بيد اآلخر؛ أم الرضكخ كاالستسبلـ ك
 الحب ىك الخضكع، كالذؿ لممحبكب، فمف أحٌب محبكبا كخضع لو فقد تعبد قمبو لو، بؿ التعبد »

التتيـ أيضا، فإٌف أٌكؿ مراتبو العبلقة، كسٌميت عبلقة لتعٌمؽ المحب : أحد مراتب الحب، كيقاؿ لو
 :بالمحبكب، قاؿ الشاعر

. (1)«  كعمقت ليمى كىي ذات تمائـ             كلـ يىبد لؤلتراب مف ثدييا حجـ 
 الحب كاحد كأسماؤه عند العرب ستكف اسما ىذا ما رصده ابف القيـ الجكزية إحصاءه  »

كسردنا ثـٌ متابعة كتحميبل 
 .فالحب تعددت أسماؤه كصعب إحصاؤىا نظرا لكثرتيا. (2)« 

كلما كاف الفيـ ليذا المسمى أشد، كىك بقمكبيـ أعمؽ، كانت أسماؤه لدييـ أكثر، كىذا  »
ا بو، أك  عادتيـ في كؿ ما اشتد الفيـ لو، أك كثر خطكرة عمى قمكبيـ، تعظما لو، أك اىتمامن

 .(3)«كقد اجتمعت ىذه المعاني الثبلثة في الحب، فكضعكا لو قريبا مف ستيف اسما ... محٌبة لو
 كأيضا

الحب في أصميا دالة كلكٌنيا تحٌكلت لتككف مدلكال يستقطب الدكاؿَّ األخرل إٌف كممة  »
اشتد فيميـ ليا كقكيت في قمكبيـ . كانت كاحدة فصارت ستيف. فصارت مسٌمى يجذب األسماء

  الداللي بالعديد مف الدكاؿالحب أثرت الحقؿكلفظة . (4)«فأحبكا الحب كعظمكه كصار ىما ليـ
العناؽ كالضٌمة كالغمزة : ؟ قالت...ما تعدكف العنؽ فيكـ: قمت ألعرابية:  قاؿ األصمعي»ك

. يقعد بيف شعبيا األربع ثـٌ يجيدىا: ؟ قمت...يا حضرم فكيؼ ىك عندكـ: ثـ قالت. كالمحادثة

                                                           
 . 149، ص2004، (د، ط)الجكاب الكافي لمف عف الدكاء الشافي، تحقيؽ ماىر عبد العتي، دار الكتب الحديثة، األردف،: ابف القيـ الجكزية- (1)

 .31، ص2006، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط(مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كالمغة ) ، ثقافة الكىـ (2)المرأة كالمغة : عبد اهلل قدامي- (2)

 .32- 31المرجع نفسو، ص- (3)

 .32المرجع نفسو، ص - (4)
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  كاألصمعي ال يفرؽ بيف الحب كممارستو.(1)« يا ابف أجف ما ىذا عاشؽ ىذا طالب كلد : قالت
 . كما ال يفٌرؽ القائد في ركاية شارع إبميس بيف حب المرأة كالرغبة في الكلد

رائحة "ترسـ لنا ركاية كعانت شخصيات الركاية مف سمطة العيب، كما ىك جار في الركاية،  -
كجكد سمطة اجتماعية كدينية كىك ما يسمى ب مف اعتراؼ جماعي ا منبثؽن ا اجتماعين ا مممحن "األنثى

ٌكجت برجؿ يكبرىا سنا طمعا  بمنظـك القيـ الشرقية، فنجد زبيدة أبعدت عف حبيبيا العراقي، كزي
 ىذه القادمة، الزكجة الجديدة دخمت  »: يقكؿ إسحاؽتحبٌمف أىميا عفي مالو كحتى يبعدىا 

ف ... عمينا دكف استئذاف سممت عمي بحرارة زائدة كابتسامة عريضة دخمت المدرسة كأٌنيا حتى كا 
كأٌف معٌمميا العراقي كاف يحبيا كأٌنو كعدىا ...قاطعتيا لمزكاج إاٌل أٌنيا تعرؼ القراءة كالكتابة

 ؛الفشؿ بكحكـ عمى ىذه العبلقة.حرمت زبيدة مف حبيبيا كزكجت برجؿ يكبرىا سنا .(2)«بالزكاج 
، كلـ تجذ زبيدة حؿ إلخراج ماىك كامف في أعماقيا مف عكاطؼ ألنيا مرتبطة بالجنس كالرغبة

 .سكل الخيانة كممارسة الجنس الفعمية مع إسحاؽ. كرغبة جنسية معطمة
 فأكؿ مفيـك لمتحرر ىك »فنجد الشخصية النسكية ترغب في التحرر مف ىذه القكانيف كالقيـ 

إرادة في االنقبلب مف كؿ الضكابط، كالمحٌرمات التي تتبناىا منظكمة القيـ الشرقية في تحديد 
فات األخبلقية التي تختزنيا كمنظكمة القيـ كالمكاص... العبلقات الجنسية بيف الرجؿ كالمرأة

كما تشمؿ مفاىيـ عف اإلسبلـ كليدة ترسبات . الذاكرة الجماعية ككؿ التقاليد، كالعادات كالخرافات
كالتي ألنيا تخؿ بالمجتمع فمثبل . (3)«ثقافية كتاريخية، اكتسبت طابع القداسة مع مركر الزمف

كمف القيـ التي . ألٌنو حدد العبلقة الطبيعية في إطار شرعي كىك الزكاجكيرفضيا اإلسبلـ 
الشرؼ باعتباره العمكد الفقرم لمقيـ األخبلقية فيي » ترفض العائمة كالمجتمع فتح أزرار برقعيا 

ٌنما تمتد لتشمؿ المجتمع ككؿ مركرا باألسرة، كالشرؼ كإطار  ال تمس أخبلؽ المرأة فحسب كا 
                                                           

 .33، ص(مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كالمغة ) ، ثقافة الكىـ (2)المرأة كالمغة : عبد اهلل قدامي-(1)

 .29شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(2)

 . 150، ص2010، (دط)فصكؿ في السيميائيات، عالـ الكتب الجديد لمنشر كالتكزيع، :  نصر الديف بف عنيسة-(3)
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معيارم مثالي ك تمثؿ قيمة أخبلقية ميمة تحدد األفعاؿ كتضبط سمكؾ المرأة فيي تؤدم كظيفة 
ك زبيدة لـ تعارض . (1)«التماسؾ في النسؽ األخبلقي مما ينعكس بدكره عمى تضامف المجتمع 

كقبمت الزكاج مف القائد حتى تحافظ عمى تماسؾ أسرتيا كلتنقذ نفسيا مف عقاب  عائمتيا
لمعمميا العراقي ألف مفيـك العذرية  كقمعت رغبتيا كحبيا المجتمع كما حافظت عمى عذريتيا

مف كؿ القيكد يمارس الرغبة ا  محررن  فنجدهالرجؿ أما .ينحصر عند العرب بالنسبة لممرأة فقط
. ختمؼـمفيـك العذرية فإٌف في المجتمعات األخرل  أما، بأريحية

ذا »العذرية عند الغرب   ترتبط باالمتناع عف ممارسة الجنس خصكصا في المرحمة المراىقة كا 
كانت الدراسات العربية تربط مفيـك العذرية باإلناث فإٌف المعنى الغربي ينطبؽ عمى الذككر 

.   (2)«كاإلناث معنا 
.        لذلؾ قتمت يامنة ألٌنيا أحٌبت ابف بطكطة،فالحب عند العرب مرتبط بياتيف القيمتيف

ـٌ قادني »يامنة : تقكؿ  حافية كنت فاألرض الطاىرة استممني منيا الذم كاف يقرأ الفاتحة جيرا، ث
خارج الحكش، كاف الفقيو ال يزاؿ يقرأ آياتو كقد كضع يده عمى أذنو اليمنى فغطى كٌؿ حنكو ثـٌ 

لكف أمي لـ تسمعني كاف صكتيا يرٌف ... ألقكا بي في النار المكقدة فرحيف كانكا، صرخت أمي
.    بصكرة األسرة في المجتمعاكأيضا نجد الشرؼ مرتبطن . (3)«إٌنو يـك ابنتيا ... في أذني

ذا كاف اإلسبلـ يرفض الزنا ألٌنو »ك  الشرؼ المرتبط عاده بصكرة األنا  في مخياؿ اآلخر، كا 
يخؿ بنية المجتمع مف خبلؿ تفكيضو ألىـ ركائزه أال كىي األسرة، فإٌف المنظكمة الشرقية 
تستنكر الزنا ألٌنو يضع صكرة ىذه األسرة مكضع اإلىانة كاالزدراء الذم قد يصؿ إلى حد 

ذا كاف اإلسبلـ قد حدد لجريمة الزنا عقكبة الجمد حفاظا عمى تكازف  اإلقصاء مف الجماعة، كا 

                                                           
 .68، ص2010، 1العذرية كالثقافة، دراسة في أنتربيكلكجيا الجسد، دار لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ط: ميا محمد حسيف:  ينظر-(1)

 .68 المرجع نفسو، ص-(2)

 .145رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم-(3)
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 .(1)«قد اتفقت عمى غسؿ عار الزنا بالقتؿ كاإلقصاء كالتيميش المجتمع فإٌف القيـ الشرقية،
حصؿ مع يامنة حيف  ما  كىذاكاالحتقار، كالنبذ االجتماعيكعقكبة الزنا ىي القتؿ كالرفض 

. قدسية الشرؼ كالعذرية حاكلت كسر
 حصؿىك ما مف ىذه القيـ، فالعكس عانت " رائحة األنثى"  شخصيات ركاية  تكفإف

 رٌبما بسبب البعد عف الكطف ،، فنجدىا تتمتع بتحرر أكثر"شارع إبميس"لشخصيات ركاية 
كالعيش في بيئة أخرل ففازك العنابية لـ تكف دعارتيا سكل أحد تمظيرات التمٌرد عمى القيـ كرٌبما 
ىك انتقاـ الركائي مف البعثات العممية التي يجدر بنا أف نسمييا بعثات النعش، فجميع مف ذىب 

. إلخ... عاد في نعش، فازك إسحاؽ
 لـ ». كما مثمت ىذا التمٌرد فرح اإليرانية كعنكف الكاتب ذلؾ الفصؿ بمكر الحاجة اإليرانية- 

أكف أتصٌكر يكما أٌف امرأة محٌجبة يمكنيا أف تشٌد انتباىي، كىا ىي ذم ىذه تشغمني كتمعب في 
حاكلت أف أفٌسر سبب انجذابي إلى ىذا . ىذه المرأة نظرتيا غريبة. رأسي مع ىذا الصباح البارد

 أنظر إلى أصابع قدمييا المتيف تسبحاف في بياض فائض »يقكؿ أيضا . (2)«الكجو الغريب 
بالشيكة داخؿ نعؿ مف الجمد البسيط، شعرت أٌنيا تتحٌرؾ أكثر تركح كتجيء، كأٌنما تريد أف 

تستعرض ما يمكف اإليياـ بو مف تفاصيؿ جسد مدسكس في عباءة سكداء فضفاضة مف حرير 
 ابتسمت ابتسامة لـ أفيـ مغزاىا إاٌل أٌنيا أشارت »كفي األخير .(3)«اؼقأك كٌتاف خفيؼ ىؼ

كبحركة استيزائية إلى كالدىا الذم كاف إلى جكارم يغرؽ في نـك عميؽ عمى مكسيقى شخير 
كانت ...  بدت فرح دكف حجاب أصغر»استغمت فرح تعب كالدىا لتراكد حبيبيا ك .(4)«متقٌطع
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لـ تجد اإليرانية حؿ . (1)« ...كعانقتني كنمنا عارييف... طريقتيا في مص السيجارة مثيرة كمغرية
 ممارسة الحب إاٌل التخفي كسط الحجاب كالتمٌرد في الميؿ حتى تحمي نفسيا مف كالدىا مف أجؿ
 !!ييجـ عمي كجو أمي"  االغتراب كاليتـ، إف عبارة اآلخرمثؿ الحب في شقو  كما .كالمجتمع

فامتمئ بيذا الفيض المكرد كسيؿ حكاية تتدلؽ مف فـ ذم شفتيف بارزتيف بسحر عجيب ييجـ 
تدؿ في طياتيا عمى . (2)"عمي ىذا الكجو فبل أرل سكل تمؾ األصابع كىي تفتت رماف فبراير

. عاطفة قاسية متأنية مف صدؽ التجربة ك عنفكانيا كحاجتيا إلى عكدة دافئة إلى حضف األـ
تشبعت   المريع الذماإلنساني خطكرة الكضع  إلى تشير«ييجـ» استعماؿ الفعؿ المضارع إف

ماتت ". "الزفرة"كالعميقة التدليؿ  كيتمثؿ في الصكرة الصكتية العالية التعبير، بو الذات الكاتبة
 انفتح داؿ البكاء بطبيعتو السيميائية كما .(3)" تنيي حكايتياأفماتت دكف  ... كىي تحكيأمي

 .(4)"الباب المغمكقة  عتبةإلىغمبيا البكاء فانسحبت "الخصبة عمى داؿ الحزف فيقكؿ الركائي 
تدؿ عمى االقتراب الشديد مف فضاء   كأيضا،الذات الراكيةإلييا  آلتفيي تدؿ عمى الحاؿ التي 

. المكت 
  بؿ تحكلت إلى رمز أسطكرم تاـ الحضكر، طبيعية يتذكرىا الراكم أـ لـ تكف مجرداألـ إف

فتحكلت ، سطرتياأاجتيدت الراكية في استحضارىا ك.فيي عبلمة عمى الرحيؿ كالمكت كالتأثير؛ 
عادتيا في صكرة أختيا يمامةإلى األـ .  طاقة ايجابية كذلؾ بقتؿ يامنة  كا 
ذا الدكتشي يستقبمني بعنؼ كحناف دافؽ "  مع الميمة الثامنة صعدت كعادتي إلى السطح، كا 

عرفت .. كانت عيناه بفيضيما كعيني عاشؽ، كاف يحمحـ ك يبكي كاضعا رأسو عمى حجرم
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ىنا يدؿ المكت . (1)"بيا فيكعدت . »  يامنة«قبر.. لحظتيا أنني تركت نفسي عند شاىدة القبر
عمى التفاصيؿ المتأنية في مكنكلكج درامي دامي، الكحدة تبمغ فيو أعمى درجات القسكة 

.   ك المرارة ك قربيا مف المكتاالضطيادك
صالحا لمصداقة ك األلفة ك نزع فتيؿ . الراكم حاكؿ أف يجعؿ المكت أليفا، كقريبا ك اجتماعيا -

 .الخكؼ كالرعب عنو ك ذلؾ بتركيضو
 فأناديوفي اليـك التالي بدأت أ تمرف عمى تقميد صكت أختي، كنت أحضر ابنيا األصغر "  -

في  ، إف المكت يظير(2)..." مدل انتباه ك قمقو أيضافأالحظ... يا عبد المجيد: مف خمؼ الباب
أمي تغني ....  مني الغرباء، كانكا بمحي مثيرة صامتيفاقترببيدكء ك شرر "الكممة ك المشيد

 إلى عتبة الباب المغمكقة فانسحبتأما الثانية فقد غمبيا البكاء، ... كالمرأة الكاقفة أماميا تطؿ
ترددىا . كتركت لؤلخرل ميمة طيارتي، كانت تصب الماء ك تردد سكرة الفاتحة التي ال تحفظيا

لـ يطؿ بي المكقؼ إذ أخرجت مف الغرفة بعد أف . متبعة صكت رجؿ يقرأىا جيرا في الخارج
ثـ ألقكا بي في النار المكقدة، فرحيف كانكا ... حافية كنت فاألرض طاىرة... بدلت ثيابي

   (3) ."ابنتيالكف أمي لـ تسمعني، كاف صكتيا يرف في أذني إنو يـك . صرخت أمي
 ىذه الرغبة في المكت كالتخمص مف أدراف المجتمع القاسي كرد فعؿ جماعي تأتي" كما  -

 االغترابفتكلد لدل الشخصية إشكالية . عمى آخر معنكم يستكطف الذات، كيخربيا مف الداخؿ
أف الركاية تحمؿ نقدا  كىك تكظيؼ ال يخمك مف إيديكلكجيا، كما. بشقيو الداخمي كالخارجي

صارخا بيف طياتيا لمظاىر التخمؼ كالظبلـ في جزائر الحاضر كمبلمح انتكاسة الحمميف 
يعتبر ىذا األخير مف كعمى الككف النصي لمركايتيف، المكت  فخيـ  .(4)" الفردم كاالجتماعي
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 ألف المكت تجربة البد منيا، حيف رأت الذات اآلخريف يمكتكف ؛أىـ المشاكؿ التي تكاجو الذات
كقفت ىي األخرل في مكاجية المكت، ترقد يامنة في السرير منتظرة المكت كآخر تجربة تمر 
بيا الذات، فالحب كالمكت متساكياف، حزف يامنة كغيرتيا مف إيفا الركسية، كخكفيا مف فقداف 

 .ابف بطكطة جعمت المكت كالحب متشابياف، إف كاف الحب مصدرا لمفرح فالمكت كذلؾ
أٌف الشخصية النسكية في الركايتيف تحمؿ قضية شائكة البنى إلى نخمص مف ىذا كمو  -
نما ،(نفسانية ك فكرية ك معرفية، كسمككية)  لـ يعتمد الركائي حشك الشخصية النسكية بأفكاره كا 

مف خبلؿ تربية سمككيا ك تيذيبو، كجعؿ مف أسباب ىركب الشخصية النسكية إلى الحب، ىك 
 ، التخٌمص مف أطراؼ صراع صارت تؤرؽ المرأةتيا فيالبحث عف الدؼء االجتماعي، كرغب

شارع "ك " رائحة األنثى"ف االركايت. كىي الرجؿ، الذات، كالمؤسسة االجتماعية، كأخيرا المكاف
ف بببلغة اف مفعمتاجاءت الركايتكىما نشيد الذات التي تكاجو مصيرىا الفاجع كاألليـ، " إبميس

المكت، ك جاءتا مجممتيف بإيقاع حزيف، كغناء فاجع تحاكؿ الذات فيو أف تدفف جركحيا 
 .  بجماليات الحب ك المكت معا

 ":شارع إبميس "و " رائحة األنثى" في الروايتينالجــــــــسدحضور - 2
كالمغة عند النٌحاة . (1)« أصكات يعبر بيا كؿ قـك عف أغراضيـ »عرؼ ابف جني المغة أٌنيا  -

كابف جني أصكات كألفاظ كيقصدكف بيا المغة اإلنسانية؛ ألٌنيا تمٌيزه عف غيره مف الكائنات 
كلكٌنيـ ال ينكركف المغة الجسمية فإشارات اليد كمبلمح الكجو كغيرىا؛ إذا يكجد فرؽ بيف المغة 

كالمسانيكف قد تكٌسعكا في مسألة المغة،فحتى السيميائيكف تناكلك المغة . عند النٌحاة كعند غيرىـ
" المغة " ف العرب كالمحدثيف فقد جعمكا ك أما المساني». كتتجٌسد في إشارات اليد كلكحات اإلشيار

جعمكا المغة عبارة عف قد نبلحظ أٌف كبلن مف ابف جني كالمسانييف . (2)«" بالمساف " مقتصرة 
. غير أٌنيـ تناسكا الصمت كتفسيره، كنجده أحيانا أبمغ مف الكبلـ الميجة كالمحف،
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 الحركات »فمغة الجسد متجمية في . (1)« لغة الجسد قد غدت عنكانا متداكال معركفا  »كنجد
لى ىذا ذىب الدكتكر محمد بنيس في«كالصمتيات في اإلبانة كالتكاصؿ كبلـ "  كلغة اإلشارة كا 

 أليس الجسد ىك المادة األكلى لحياتنا؟ سؤاؿ يفيد أٌف الجسد صنيك الحياة فبل حياة »يقكؿ  "الجسد
كألٌف . كالمكت كحده. م الجسد نككف أماـ المكتؼبدكف جسد، كال جسد بدكف حياة عند ما ينت

ال تعرؼ االستقرار، رحيميا دائـ، في  .كبلـ الذات التي. الجسد حيه فإٌف كبلمو ال نيائي
 ىذا المقطع أٌف  فيبنيس يؤكد محمد. (2)«كبلـ الجسد . كلذلؾ فإٌف الكبلـ كبلميا. المجيكؿ

كبلـ الذات ىك كبلـ الجسد كبزكاؿ الجسد يزكؿ الكبلـ، كأثبت الجسد كمكضكع كجكده ضمف 
ا قائما بذاتو كقؼ عنده الدارسكف مف الشعراء كاألدباء . الفكر اإلنساني كغدا مكضكعن

ـٌ نسيجا ضالجسد ىك الكجو الفيزيقي لئلنساف، لو طرقو الخاصة في التعبير كالتكاصؿ، لغتة ت -
مف االستطرادات الحبمى بالدالالت، نقؼ عند ىذا المكضكع بدراستو دراسة كصفية كذلؾ 

. !؟بكصؼ أعضائة
:  وصف الشعر

 إذا تزٌكج أحدكـ المرأة فاليسأؿ عف شعرىا فإٌف الشعر »: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسٌمـ
.  (3)«أحد الجماليف 

 :أقوال بعض العمماء في َشْعِر المرأة
قاؿ حمزة ابف الحسف األصفياني في كتابو األكصاؼ أستجيد كامف المرأة شعرىا، فإٌف - «

 . الشعر أحد الكجييف
 .الشىٍعري األسكد برنس الجماؿ:  كقاؿ خالد بف صفاف -
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شعر جفاؿ : يقاؿ. كماؿ الحسف في الشىٍعر:  قاؿ أبك منصكر الثعالبي في كتابو فقو المغة -
ككجؼ، إذا كاف متصبل ككثا، إذا زادت كثافتو منسدر إذا كاف منبسطا، كبسط إذا كاف مترسبل 

 .(1)«ككجؿ إذا كاف بيف البسط كالجعد، كسخاـ إذا كاف حسنا لينا كمعدكف، إذا كاف طكيبل ناعما
 : القيسؤيقول امر -

 أسكدى فاحـو         أثيثو كفتًك النخمًة الميتىعىٍثًكًؿ (*)المتف      كفرع يغشٌى 
.  (2)  تضؿ المدىارل في مثنى كمرسؿ  غدائره مستشزرات إلى العيمى              

 لقد »أما في ركاية رائحة األنثى فقد تغنى الركائي بالشعر باعتباره جزءا مف الجسد يقكؿ
اختار ليا أبكىا سبع خادمات إفريقيات ميمتيف مشط كترتيب سالؼ األميرة الذم يبمغ طكلو 

كاف أبكىا يطعميا بيده الفستؽ اإليراني كؿ مساء ليتمتع برؤية ... ثبلث مرات طكؿ قامتيا
كما يدؿ الشعر أيضا عمى . (3)«سالفيا ممددا ممشكطا عمى زربية فارسية خصصت لذلؾ 

الشباب كالشيخكخة فإذا مثؿ شعر مكالت السالؼ الطكيؿ عف الجماؿ كالشباب فقد مثؿ شعر 
  .(4)«أمي التي بدأ شعر رأسيا يشيب بسرعة  ... ». األـ الشيخكخة

 :السوالف
 كىي كناية عف خصؿ الشعر ترسؿ عمى الخد كأحدىا سالفة كسٌميت خصمة الشعر سالفة »

التصاليا بالسالفة إذا السالفة ىي مكضع إرساليا كقد تسمى أيضا أصداعا ليذا المعنى إذا 
كالسالؼ ىك جزء مف أطراؼ الشعر الذم تتفنف المرأة في إظياره . (5)« الصدغ ىك مبدأ إرساليا 

.  قطعت امرأة حديث السياسة الذم بدأ يذىب في كؿ اتجاه، كبدأت تغني أغنية لفيركز»: يقكؿ
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كاف صكتيا جميبل، بيف الفينة كاألخرل تمعب بسالفيا الطكيؿ الذم يبدك أٌنو يصؿ إلى أسفؿ 
. مثؿ السالؼ الغكاية كالشيكة بالنسبة إلسحاؽ. (1)« ظيرىا 

 أمي لـ يكف ييميا كؿ ىذا » كتصر كالدة زبيدة عمى مناداتيا بصاحبة السالؼ الطكيؿ تقكؿ
مكالت " التقديس الذم يعشعش في رأس كالدم لذا كانت مصٌرة عمى مناداتي باسـ غريب 

. كىذا المقب أطمؽ عمييا نسبة لطكؿ شعرىا. (2)«"السالؼ الطكيؿ
رفع عيني مف عمى سالفيا المسدكؿ خمؼ أ لـ »سحاؽ يغـر بصاحبتوإغكاية السالؼ جعمت  

 . (3)«ظيرىا كخصمتيا النازلة بغكاية 
: الجبهة

. كالجبيناف يكتنفانيا مف جانبييا مكضع السجكد مف اإلنساف،
ٌنما الجبية: (أدب الكاتب  )قاؿ ابف قتيبة في  : كال يكاد الناس يفرقكف بيف الجبية كالجبيف، كا 

كالجبية . (4)مسجد الرجؿ الذم يصيبو ندب السجكد كالجبيناف مكتنفاف بيا مف كؿ جانب جبيف
 .ىي الفراغ الذم بيف العينيف ك الشعر 

مثؿ الجبيف مصدر الغكاية . (5)« خصمتيا النازلة بغكاية فكؽ جبينيا الناصع »: يقكؿ إسحاؽ
ٌف الشعر المسدكؿ عمى الجبيف الناصع كاف كفيبل بغكاية إ حيث ؛كالشيكة في ركاية شارع إبميس

.  إسحاؽ
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 :  كقاؿ أبك كبير اليذلي» -

ذا نظرت إلى أسرتو كجيو        برقت كبرؽ العارض المتيمًؿ          كا 
مقيان . (1)«كيستحب أيضا مف الجبية اتساعيا مف غير إفراط  ألف اإلفراط يجعؿ ذلؾ عيبا خى

: العيون والحواجب واألنوف
الزجج كىك دقة مخط الحاجبيف كامتدادىما مؤخر العيف كأٌنما :  مف أكصاؼ الحكاجب»

. أم كثرة الشعر. (2)«الزببي كىك غمظ شعرىما ككثافتو : كضٌده. خطا بقمـ
ؿً » :كصؼ العيكف ليس : كىك سكاد جفكًف العيف مف غير كحؿ، كمنو قكليـ:  فالعيف الكىحى

. أم صاحبة العيكف الكبيرة. (3)« الكاسعة العينيف : التكحؿ في العينيف كىالكحًؿ كالنجبلء
 بمجٌرد أف اتخذت ليا مكانا قبالتي سحبت النٌظارة السكداء مف عينييا فبدت »: يقكؿ إسحاؽ

عيكف فازك العنابية مثمت عيف المرأة . (4)« آثار ندكب زرقاء عمى جفاؼ عينيا الكاسعتيف 
. العربية الجميمة

: أٌما األنكؼ فمف أكصافيا
كىك استكاء عمى قصبة األنؼ مع ارتفاع يسير في األرنبة كىك مف صفات الجماؿ :  الشمـ»

. كعبلمة السؤدد في الرجاؿ
-  رضي اهلل عنو- قاؿ حساف بف ثابت

ُـّ األنكؼ مف الطراًز األكًؿ             ًبيضي الكجكه كريمةي أحسابيييـٍ          شى
أشـٌ بذلؾ كصفو أصحابو، كفي بعض األحاديث ما – ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسٌمـ 

كالمعركؼ ما ذكرناه كلعٌؿ الفتك فيو كاف - كاف أفتى- صمى اهلل عميو كسٌمـ– يدٌؿ عمى أٌنو 

                                                           
 .58اإليضاح في فكائد النكاح، ص:  اإلماـ السيكطي-(1)

 . 62 المرجع نفسو، ص-(2)

 . 52، ص2006، 1المرأة كالجماؿ كالحب في لغة العرب، دار الكتب العممية، بيركت، ط:  عرفاف محمد حمكز-(3)

 .67شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(4)
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كانت أمي، عمى الرغـ » كاصفة كالدتيا : تقكؿ يامنة. (1)«حفيا جدا كما ذكرناه في البمج كالقرف 
إلى أف . مف حزنيا، كىي بتمؾ النٌظارة مثيرة لمضحؾ كانت تسقط مف عمى أرنبة أنفيا كؿ لحظة

يدؿ أنؼ األـ عمى صغره كعدـ  .(2)«اكتشفتي حيمة جعمتيا تربطيا بشريط حريرم في عنقيا 
.  الجماؿ العربي المقاـك لمزمفاألـجسدت . ارتفاع أرنبة أنؼ األـ لذلؾ النٌظارة تسقط

 كما أٌف الجسد في الركاية، يمثؿ أداة تكاصؿ »نجد طغياف الجسد األنثكم في الكصؼ، - 
كتعبير عف أحاسيس كمكاقؼ البطميف اتجاه بعضيما البعض، إذ أٌنو يمعب دكرا كظيفيا في 

كفي غمرة التعبير عف حب إنساني بمغة . التعبير عف حب اآلخر الذم يختزؿ في الحركة
 ةرغـ عدـ كبلـ البطميف إاٌل أف لغتيما مفيـكك. (3)«إلخ ... جسدية ألفاظيا الرقبة، الذراع، اليد
. إلخ ...فاكىي لغة جسدية مثميا العناؽ كاليد

، بؿ رمزا معٌيفن  فالجسد » كتعبيرا عف مكقؼ معٌيف اكما أٌف الجسد لـ يعد مجرد تابكتو ميتو
المذكر يمثؿ المغة كالتاريخ أما الجسد المؤٌنث فيك قيمة ذىنية معمقة في الفضاء كالفضاء 

الجسد الذككرم ىيمف عمى الجسد األنثكم، حيث سيطر الجسد الذككرم عمى المغة  .(4)«التاريخ 
.  أما الجسد األنثكم فاقتصر عمى المكاف فقط؛كالحكي كالتاريخ

 حينما تكٌمـ الجسد المؤٌنث، كحينما صار كائنا فاعبل كحٌيا "رائحة األنثى"نبلحظ في ركاية 
 أٌما جسد األـ فانتيى الجسد المؤٌنث فيو إلى أف يصبح ». (يامنة  )عكقب بالحرؽ مثؿ جسد 

                                                           
 .68اإليضاح في فكائد النكاح، ص:  اإلماـ السيكطي-(1)

 .37رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم-(2)

 .28- 27 ص2006، 1جمالية السرد النسائي ، شركة النشر كالتكزيع المدارس، الدار البيضاء، ط:  رشيد بف مسعكد-(3)
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 الجسد الذم ينتظر .(1)« جسدا غير فٌعاؿ كغير كظيفي، كقد مثؿ عف صكرة الجسد الناعس 
 .الرحمة األخيرة؛ أم المكت

 الثقافة تمنع الجسد المؤٌنث مف حقو الطبيعي في إرساؿ إشارات عاقمة، إٌنو جسد »كما أٌف 
.  (2)«محصكر حصرا قاطعا في لغة كاحدة لغة، تحمؿ إشارات اإلثارة الشبقية فحسب

 أجسادنا تقكؿ الكثير عنا بطرؽ متعددة مثمما نتكاصؿ بالمغات  »كيرل عمماء النفس بأفٌ 
كلغة الجسد أشمؿ مف المغة المنطكقة لمف يفيـ فؾ شفراتيا يقكؿ ابف . (3)«تماما لمف يفيـ لغتنا 

 في غرفة الفندؽ كانت األكرانية تتشممني، مأخكذة حد الغيبكبة برائحة جسدم، التي » :بطكطة
كانت تجردني مف ثيابي ثـٌ تمصؽ ... فييا مف العرؽ، كرائحة النبيذ ساح ليمتيا عمى قميصي

قكؿ عمماء النفس في  يؤكد ىذا ما فمكفا تعشؽ رائحة ابف بطكطة، ربما. (4)«أنفيا بظيرم 
 ال نستطيع أف ننسى العطر كدكره الميـ في التعبير عف الحب »كالرائحة  تفسير لغة العطر

كيثير الرغبة ، كالعطر يجذب الطرفيف معان « كاإلعجاب مف قبؿ الطرفيف، فالعطر لغة خاصة 
. الجنسية أيضا

سحاؽ، .كاف الجسد األنثكم عاجزا في ركاية رائحة األنثى -  إٌف االتصاؿ الجسدم بيف نيبل كا 
سحاؽ لحاجة نفسية،  سحاؽ، كيامنة كابف أختيا يظير استجابة نيبل كا  سحاؽ، فازك كا  زبيدة كا 

يامنة فكاف أما .فخكؼ نيبل مف األمكات جعميا تمارس الجنس مع إسحاؽ في بيت الجثث
الجسد داخؿ جدراف مغمقة جعميا  كحبسيا االتصاؿ الجسدم لتعذيب الذات ككبت عكاطفيا

 .تحرر كتكشؼ الجسد البف أختيا

                                                           
 .62المرجع السابؽ، ص:  ينظر-(1)

 . 83- 82 المرجع نفسو، ص-(2)

 . 52، ص2012، (د ط)، منشكرات نكميديا الجزائر، (الحب كلغة الجسد الصامتة  )لغة الحب الصامتة :  مارجريت بيتشر-(3)

 .32رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم-(4)
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 ألٌف تبلمس اليديف كالركائح كٌميا تعابير جسدية ؛اتصاليا بإسحاؽ لحاجة جسديةؼأٌما زبيدة 
 عف الجسد األسطكرم، ألٌنو لـ يظير عٌبر أٌما جسد إسحاؽ ؼ،ذات محتكل عاطفي كجنسي

 كما مٌثؿ الفضاء في الركاية مكانا لحرؽ الجسد .كتعددت األقاكيؿ في كفاتو كمسألة غيابو
إلخ، كىك انتقاـ ... لتخميص النفس مف مكبكتاتيا في أماكف مفتكحة مثؿ البار، الماخكر، السطح

شخصيات لـ تحتمؿ األلـ كاالختناؽ مف القيكد اإلجتماعية فأعمف الجسد تحرره كصمكده مف 
خبلؿ ىذه الفضاءات المفتكحة، فعٌبر الجسد في المدينة عف الجسد المفتكح كالمتصالح مع 
 .جميع الحضارات، أما الجسد في القرية فمٌثمو جسد األـ ذلؾ الجسد المختنؽ المكٌبؿ بالقيكد

ٌنما تعكس التحٌكؿ  إف الداللة الكظيفية لمكتابة بالجسد في الركايتيف ال تمثؿ إثارة جنسية كا 
الثقافي كاالجتماعي، كما تمثؿ تطٌكرا في الكعي بدكر الجسد كإنساف، ال كأداة لمشيكة كما اعتبر 

.  الجسد أداة لمحكار كالتحٌرر بالنسبة لمجنسيف
نبلحظ أٌف تكظيؼ الجسد كالجنس في الركايتيف مف أكثر المكاضيع الحٌساسة، خاصة أٌف 

، نجد حساسية مفرطة في تناكؿ  المرجعية الدينية ال تزاؿ تتعامؿ مع الجنس مف قبيؿ المحـر
 .خاصة أف القيكد الدينية كاالجتماعية تكٌبؿ حٌرية الركائي كىذيف المكضكعيف

 ":شارع إبميس "و " رائحة األنثى"تمثل الجنس في الروايتين- 3
الجنس كالديف كالسياسة، نبلحظ أف – في مجاؿ نقد المحٌرمات، كأقصد الثالكث المحـر 

المبدع العربي أسيـ في إضاءة ىذه المناطؽ الحٌساسة، كالتي كانت لكقت طكيؿ تميمة مقٌدسة 
تمدغ كؿ مف يحاكؿ لمسيا، الركاية الجديدة عرفت كيؼ تتغمغؿ إلى ىذه المناطؽ المحٌرمة 

ك " رائحة األنثى " كعمى ىذا النحك احتٌؿ مكضكع الجنس كالديف كالسياسة حٌيزا كبيرا في ركايتي 
نبلحظ أٌف الشخكص لـ تنسجف في الشككل مف الحرماف، كالقير الذم عانت ؼ" شارع إبميس " 

. منو بؿ عٌبرت عنو مف خبلؿ التمٌرد، عمى التقاليد، كظيكر األنا المتمٌردة الرافضة كالناقمة
شباع »تكاجو الذات الساردة في الركاية إشكالية الجنس،   باعتباره كسيمة إلعادة تكازنيا كا 

ذا كانت الذات تقبؿ عمى الجنس  رغباتيا، فيك مؤٌشر أيضا لعدـ إشباع كتحقيؽ ىذه الرغبات، كا 
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فؤلٌنيا تفتقد األماف، إٌف ممارسة الجنس بشكؿ جنكني كفي غير مكضعو كببل مناسبة تعبير عف 
  (1)«.افتقاد لؤلماف

 لذلؾ كانت تجيئني سكرل إلى غرفتي في آخر ». يقكؿ إسحاؽ عف فازك العنابية ابنة البمد
الميؿ إذ تعكد مف عمميا في النكادم الميمية تأخذني في حضيا كتبكي قائمة بعد أف تككف قد 

مارست الجنس مع كثيريف ذاؾ الذم نمارسو في غرؼ النكادم الميمية ليس جنسا أرجكؾ أريد 
باألماف مف خبلؿ العكدة  تمارس فازك الجنس حتى تشعر .(2)«عمى الطريقة الجزائرية ... منؾ

أٌما . العنابية  جسد فازكاغترابعٌبر عف ؼمع الغرباء  أٌما ممارستيا إٌياه .لحضف ابف البمد
. االغترابمحاكلة اليركب مف  لكطف ىكإلى ا العكدة فمٌثؿ إسحاؽممارستو مع 

:  كقد قسمنا الجنس إلى
: البعد االجتماعي لمجنس- أ

تحكؿ إلى صكر أسطكرية في مخٌيمة يمامة، كيامنة، ككالدتيف حيث يعشفى  الجنس نجد
حرمانا جنسيا، كالدتيف تكفٌي زكجيا، كىي ال تزاؿ في عٌز شبابيا، يامنة ىجرىا زكجيا الذم لـ 

 إذف ىذا البيت (3)«. زكج أختي الذم ىٌج ذات ليمة دكف أف يخبر أحدنا»تكف تحس أٌنو زكجيا 
يفتقد إلى سمطة ذككرية، فيٌف كجدف في ابف بطكطة الرجؿ األسطكرة كصماـ األماف كتعكيضا 

عف غياب رجؿ األسرة، الذم يشبع غريزتيف، كاعتبرنو كسيمة لئلشباع الجنسي بينما يتخذ 
بيف يمامة، كابف أختيا كسيمة لمتعمـ كاكتساب الخبرة   (زنا المحاـر  )الجنس في العبلقة المحٌرمة 
ثبات الرجكلة، تقكؿ يمامة أفٌكر في ارتكاب ...  أفكر في الجنس، رغبة الجنس كرغبة القيكة»: كا 

                                                           
   .180اليكية كالتحميؿ في الركاية الجزائرية، قراءات مغربية، ص- (1)
   .151شارع إبميس، ص: أميف الزاكم- (2)
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ا ييرىادي » .(1)«شيء مع ابف أختي  مى  جسد ابف أختي البكر، الذم بدأ يتعمـ ما ييًريدي كما أيًريدي كى
»(2) .

نجد أٌف ىذه التبعية تسمبيا حٌريتيا، بحٌجة الحماية كتكشؼ الركاية عف تبعية المرأة لمرجؿ، ك
كىذا ما يجٌسده ليث يمامة كالكصاية، فيظير الجنس أيضا عمى أٌنو عبلقة سجيف بالسٌجاف، 

كانت تريد أف تكثر مف السكد كرٌبما إلغراء » ىذه العبلقة كيامنة كراء ابف بطكطة مف أجؿ
رغـ اشتداد مرضيا إاٌل أٌف يامنة ال تحٌس كتحاكؿ أف تخفي صفار عينييا . (3)«صاحبيا الميمة 

 رغبة الجنس جعمت يامنة تجيء في عباءة أختيا مف خبلؿ تقميدىا في كٌؿ ،باإلكثار مف الكحؿ
شيء إلى درجة الرغبة في أكميا، ألٌنيا لـ تجد مف حؿ لمكصكؿ إلى ابف بطكطة سكل عكدة 

. (يمامة  )يامنة في جسدىا 
 عمي أاٌل ألبس سكل مبلبسيا كأاٌل أناـ إاٌل في فراشيا، كأاٌل أحتذم إاٌل حذاءىا »: تقكؿ يمامة

، أف أقٌمد مشيتيا كطريقة كبلميا، كضحكتيا الحزينة العميقة،  عمى الرغـ مف أٌنو أكسع مف قدميٌٍ
كفي األخير أدركتي أٌنو عمٌي أف ... كأاٌل آكؿ إاٌل ما كانت تأكؿ، كأاٌل أشرب إاٌل ما كانت تشرب

. (4)«...أذىب إلييا في قبرىا
أف تبتكر  كليس غريبا عمى المرأة. (5)«... جنكني الذم يشرؼ عمى أكؿ جٌثة أختي»

كاستطاعت أف تتكيؼ مع جميع ،  الصديؽ قبؿ العدكبوشيد  فكيدىا، تريد بما المستحيؿ لمظفر
 .الظركؼ

.         يذكرنا كؿ ىذا بالممكة كميكباترا التي ابتدعت أساليب، كطرقان لمكصكؿ إلى حبيبياك
 بعيدنا عف أنظار الزكج المخدكع الممؾ بطميمكس، كدخمت قصر حبيبيا القائد بكليكس قيصر »

                                                           
 .64 المصدر السابؽ، ص-(1)

 .113رائحة األنثى ، ص: أميف الزاكم-(2)
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ممفكفة، كمختبئة في طيات سجادة فاخرة حمميا إليو العبد، كأخبره بأٌف الممؾ الصغير كيقصد 
، كحيف أمر بفتحيا خرجت منيا كميكباترا مغرية كجٌذابة فأعجب (*)بطميمكس، كقد أرسميا إليو

قيصر بجماليا، كدىائيا في الكصكؿ لمبتغاىا كبادلتو اإلعجاب نفسو ككانت النتيجة قضاء تمؾ 
 (1)« .الميمة في مخدعو

إٌف ىجر زكج يامنة ليا كتركيا مع طفميف جعميا تتمٌرد كتنتقـ مف زكجيا مف خبلؿ عبلقتيا 
.  ألٌنو صماـ األماف كمثؿ عف ألـ يؤدم إلى المذة كنتيجتو انتقاـ كألـ في األخير؛مع ابف بطكطة

الب المرأة جسديا في عبلقة زبيدة بالقائد ىذا الزكج الذم ميظير استؼأٌما في ركاية شارع إبميس 
 كأخذت تتحٌدث عف أٌنيا تعرؼ القراءة كالكتابة كتحب أغاني عبد ». فيرضى عمييا رغـ أٌنو يكبرىا

، كجاؾ بريؿ، كشارؿ أزنفكف كأٌف معٌمميا العراقي كاف يحٌبيا كأٌنو كعدىا  الحميـ حافظ كأـ كمثـك
 (2)«بالزكاج 

كرىت زبيدة عبلقتيا بزكجيا فيك ال يكاد يشعر بكجكدىا فيما أشبو بغريبيف، يعيشاف تحت 
زبيدة تزٌكجت .  كؿ منيما رأل في ىذا الزكاج مجرٌد صفقة،سقؼ كاحد، فبل حب كال اىتماـ

، بمالو، أٌما القائد فتزٌكجيا حتى تنجب ألنو يرفض أف يتعايش مع حالتو ككنو عقيـ ال ينجب
أعطت فرصة  القائد لكف خيانة جسد.أف حممو لـ يمتإاٌل يخكنو  تياكل كبدأ القائد رغـ أف جسد

 . لينتقـ مف قاتؿ أبيو كسارؽ أموإلسحاؽ
 (3)«. إٌف القائد قد تزٌكج مٌرة أخرل، قاؿ يجٌرب حٌظو مرة أخرل في طمب السماء ذٌرية نافعة» 

. شعكر زبيدة بالقرؼ كالضيؽ جعميا تبحث عف رجؿ شاب يشعر بيا

                                                           
 . تناكلت الخطأ كما كرد في المرجع« كقد أرسميا إليو »: (*)

 .18اآلخر في الركاية النسكية العربية في خطاب المراة ةالجسد كالثقافة، ص:  نياؿ مييداف-(1)
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 .28 المصدر نفسو، ص-(3)
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كاف أشبو برجؿ مخصى ال يشعر بأٌم شيكة كبأٌم رغبة . كاف مف يراىا مع القائد يظٌنيا ابنتو
ف المسيا ال يشعر بحرارة جسدىا األنثكم الذم يتحرؽ لرجؿ  في احتكاؾ جسدم بينيما، كا 

 مف أيف أتيت لو بيذه الشجاعة ». متشبع بالذككرة يشاركيا السرير كالجسد، ال السرير فقط
 حينيا عرفت بعجز القائد كىك الذم كاف »ك . (1)«كاإلقداـ إنو يبكؿ في سركالو كفي سريره 

تياف الشمس مف مغربيا  يرل السارد أٌف زكاج رجؿ مسف عاجز . (2)«القادر عمى ىٌز األرض كا 
جنسيا بفتاة شابة ىك في حد ذاتو مشكمة اجتماعية، كأيضا زكاج فتاة فتية برجؿ عاجز طمعا 

. في الماؿ مشكمة اجتماعية أكبر، كبلىما نسي أك تناسى العبلقة البيكلكجية التي يحتاجيا
كما يرل أٌف دكتاتكرية األىؿ تعٌد مف أىـ األسباب التي دفعت بزبيدة إلى خيانة زكجيا 
كاختارت إسحاؽ ألنو كببساطة يتمتع بالشباب مثميا، كما أنو يشاركيا إنسانيتيا كيحٌسسيا 

زبيدة نزعت أزرار قميص الخجؿ لتعاقب أىميا . بأنكثتيا التي كانت مقمكعة داخؿ جسدىا
ذا تي». كزكجيا نت مف أٌف القائد غادر البيت بدأت ؽٌ  تشممت رائحتي، قبؿ أف أتشمـ رائحتيا، كا 

 ككأٌنما ىي األخرل ». (3)«الصيد، كنت أنصب ليا كأتحٌيف المحظة كي ألقاىا عارم الصدر 
إذف اضطرت زبيدة لمكاجية قدرىا . (4)«كانت تتحيف حركاتي كي تقابمني في ىذا الركف أك ذاؾ 

عندما يككف الجنس . بالمكر كالدىاء، كىما السبلح الذم تشير المرأة في كجو الرجؿ كالمجتمع
رغبة الجنس عند يمامة، تقـك ". رائحة األنثى " مرتبطا بقطعة مف جسد اآلخر نجد في ركاية 

 قكيستيكييا بكؿ محاسنة كعيكب  عمى الدىشة كالمعاينة الدقيقة فالطشقندم كاف يعجب يمامة

                                                           
 .41 المصدر السابؽ، ص-(1)

 .كردت الكممة كما كجدت في الركاية" أرنفكف. 42 المصدر نفسو، ص-(2)

 .30شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(3)

 .40 المصدر نفسو، ص-(4)
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تعتقد أٌف الختاف يؤدم إلى تشٌكه – يمامة - كأكثر ما كاف يعجبيا عضكه الغير مشٌكه، فيي 
.  العضك التناسمي

تظير العبلقة مع ابف بطكطة في ركاية رائحة األنثى، عبلقة سيد بعبيدة، إف ابف بطكطة 
كذلؾ بجعميف سجينات لمسطح، كلحكايتو . أجيز عمى حٌريتيف، كصادرىا دكف عمميف

أٌنيا كسيمة لئلشباع مف قبؿ يمامة ؾنجدىا تظير ؼكمغامراتو أٌما العبلقة بيف يمامة كابف أختيا، 
حقيقة كسيمة لمنجاة مف حالة االختناؽ التي تعتِّـ عمى حياتيا، كجدت حٌريتيا في في اؿلكٌنيا 

جعمت نفسيا كعاءن – يمامة – جسدىا، حيث تحٌس أٌنيا امرأة مف خبلؿ ىذه العبلقة، نجدىا 
. لمجنس، دكف أف تحٌس، فانتقمت مف شيء ىي تممكو كال يشاركيا أحد في امتبلكو

مثمت األـ األنانية، كرغبتيا الدفينة كأنانيتيا، جعمتيا ؼ" رائحة األنثى " أمٌا األـ في ركاية - 
تقذؼ ببناتيا إلى السطح لمجمكس في حضف ابف بطكطة فالجنس عندىا ليس ماديا، فيي ال 
ٌنما ىك معنكم إٌنيا تشعر بنشكة دفينة عند سماع صكت ابف بطكطة . تبلمس ابف بطكطة كا 

فيي لـ  (األـ  )رٌبما بفعؿ السنكات كالتقدـ في العمر، الجنس أصبح لو معنى آخر عندىا - 
ٌنما احتفظت كبقي عندىا ميكؿ إليو مف خبلؿ شعكر اتعد تقكل عمى ممارسة الجنس الفعمين  ، كا 

داخمي كدفيف، عند سماع صكت ابف بطكطة، فكانت ذركة النشكة عندىا، حيف يسترسؿ ابف 
 مرات أقكؿ أٌنو كاف يحكي ألمي أكثر مما كاف يحكي ». بطكطة في حكاياتو كمغامراتو

يمامة كانت تعرؼ ذلؾ فماتت بسٌرىا، ككرىيا ألمي، ألٌنيا شعرت  أٌنيا بدأت تسرؽ ... ألختي
نجد الجنس ىنا لو داللة عمى التحٌسر . (1)«منيا ابف بطكطة شيئنا فشيئنا، كتجذبو إلى األسفؿ 
. فيي تتحٌسر عمى شبابيا الذم ضاع مع األياـ

: ىي عبلقة انتقاـ يقكؿ إسحاؽؼ" شارع إبميس " في ركاية " زبيدة " ك" إسحاؽ"أٌما العبلقة بيف - 
 نظرتي إلى زبيدة، قمتي في نفسي ىذه فرصتؾ أٌييا الحقير، يا جرك الجبؿ كي تنتقـ ألبيؾ مف »

                                                           
 .22رائحة األنثى، ص:  أميف الزاكم-(1)
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 سيطرت عمى إسحاؽ كجعمتو عبدا ليا االنتقاـغريزة  .(1)«ىذا الذم سرؽ أٌمؾ كاغتاؿ حممؾ 
 كأنا أعتصر جسد زبيدة كنتي أشعر أنني أنتقـ لكالدم ضٌد ثكرة خانتو، كنسيتو »: يقكؿ أيضا

كضٌد أصدقاء صادركا منو زكجتو التي غامرت كالتحقت بو في الجباؿ تسحبني كجرك 
    (2)«الغابة
الجنس كالثأر تساكل عند . (3)« كانت الرغبة الجسدية مرتبطة بنكع مف الثأر النائـ في»

. إسحاؽ فيك يشبع غريزتو، كينتقـ مف قاتؿ كالده عف طريؽ ىتؾ عرضو 
: العضو الجسدي وداللته الجنسية- ب

 كلمجنس »نجد أيضا أٌف الجنس لو دالالت حسب العضك الجسدم الذم تطٌرؽ إليو الكاتب 
طقكسو الخاصة التي تخضع ليا الذات إذا أرادت أف تحقؽ اإلشباع كبالمقابؿ ىي تضع أيضا 

، كاجتماعيةألف اإلنساف مكبؿ بقيكد دينية . (4)«شركطيا الخاصة التي تحتـر بعض األعراؼ 
. كعقائدية

 ىذا (5)« قالت لي كىي تقبؿ قدمي، كترضع أصابع القدميف كاحدنا كاحدنا »: يقكؿ إسحاؽ
األصابع   ىؿ نسينا امتصاص». يزاؿ بيف أسنانيا داللة عمى صغر سٌنيا، كأٌف حميب أٌميا ال

لدل األطفاؿ، إثر حرمانيـ الرضاعة؟ فبل خبلص مف نكبة الفطاـ يمتقيو المرءي في األصبع 
. كبلىما ليك غريزة كشيكة خاصة. (6)«كأصابع اليد صكرة مف أصابع القدـ البديؿ 

                                                           
 .33شارع إبميس، ص:   أميف الزاكم-(1)

 .35 المصدر نفسو، ص-(2)

 .36 المصدر نفسو، ص-(3)

 .181 اليكية كالتحميؿ في الركاية الجزائرية، قراءات مغربية، ص-(4)

 .49شارع إبميس، ص:  أميف الزاكم-(5)

 . 22، ص2008، 1رمزية القدـ كالحذاء، الدار العربية لممسكعات، لبناف، ط:  كريستك انجـ-(6)
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 أٌف تقبيؿ القدـ ىنا يرمز إلى المقدس، كالمدٌنس معنا، كما يعني الطيارة كالقذارة في آف  »ككما
ربما يكحي تقبيؿ القدـ أٌف زبيدة عبدة إلسحاؽ فالقدـ الحافية رمز أنثكم يختزف . (1)« كاحد 

القدـ الحافية تكحي إلى الرغبة . كما تكحي القدـ الحافية إلى الحميمية. (2)«طاقة الميبيدك»
 المرأة حافية دعكة خفية إلى العبلقة كقدـ» " شارع إبميس " الجنسية كنجد ذلؾ في ركاية 

 كما أٌف الحذاء .(4)« شيئاف في جسد المرأة يثيراف الشيكة اليداف كالقدماف»إذ يكجد . (3)«الجنسية
 عمى العبلقة الجنسية بيف المرأة كالرجؿ لذلؾ اىتٌمت المرأة بحذائيا كأناقتيا ا سحرن يضفيكنكعو 

. كأناقة قدميا
 يعتبر الحذاء دكر كبير في زيادة سحر القدـ كيعطييا جاذبية جنسية، فالكعب العالي »

 إٌنيا نيبل كقد لحقت بنا تقفز عف زكج كعب عاؿو  ».(5)«بالنسبة لممرأة يعني النضج الجنسي 
  .(6)«كأٌنما ترقص

أشبو بالمعتقؿ العسكرم فمثبل عندما يمارس إسحاؽ " شارع إبميس " أصبح الجنس في ركاية 
فالجنس ىك – ىك الخكؼ مف المكت – الجنس مع نيبل في قاعة الجثث، لديو داللة الخكؼ 

 كأنا في بيت حفظ الجثث » بعنفكاف الحياة، كبأٌنيما أحياء يعطييا اإلحساسالشيء الذم 
  الذم ىذا المكاف أشبو بالمستنقع الكريو.(7)«ككالمٌرات السابقة تعٌرت نيبل كمية، كمثميا فعمت

ككأف الركائي جرد المرأة مف أىـ شيء مقدس لدييا كىك الحياء،كجعميا .أصبح مقبرة لؤلحياء
 .كائف حيكاني يعيش لمغريزة فقط،رغـ أف المرأة تعتبر مف أىـ ركائز المجتمع

                                                           
 .57 المرجع السابؽ، ص-(1)

 .57 المرجع نفسو، ص-(2)

 .05ص:  المرجع نفسو-(3)

 .146شارع إبميس، ص:   أميف الزاكم-(4)

 .57رمزية القدـ كالحذاء، ص:  كريستكا نجـ-(5)

 .181شارع إبميس، ص:   أميف الزاكم-(6)

 .190 المصدر نفسو، ص-(7)
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كمنذ القديـ قٌدس الشعراء القدـ كتعاممكا معيا عمى أٌنيا رمز لمجماؿ كالقبح بؿ سخركا مف 
:  يقكؿ في ذلؾ جرير ىاجيا: القدـ الطكيمة

. (1)       إذا رجالكـ عٌركا نساءىـ          أبدت محاجي كاألذناب أكراؿو 
ففازك . انتيؾ كيانيا كحكلت إلى مسخ" شارع إبميس " إٌف الشخصية النسكية في ركاية 

لمٌا الحياة . العنابية كانت تثأر مف شقائيا عمى حساب جسدىا كلـ يكف ىناؾ أحد ليشرح ليا
بيذه القسكة، كالعسر، سكل ىذا الجسد المشيي، الجسد األنثكم يمٌثؿ لفازكا نقطة انطبلؽ نحك 
التحرر كالحب كالشيكة، كما يعتبر ذاكرة كطنية، كأبرز ما يمثؿ ذلؾ رغبتيا في ممارسة الجنس 

 عمي أف أمارس معيا الجنس كأنا أتحدث إلييا بالميجة »عمى الطريقة الجزائرية مع إسحاؽ 
 الجنس كالحمـ شيئاف ال يمارساف بصدؽ إاٌل إذا كانا داخؿ غبللة لغة األـ ». (2)«الجزائرية 
.  (3)« كالشارع 

ىك الرغبة في العكدة لمكطف عف طريؽ الجنس مع ابف البمد، يحمؿ الجنس ىنا بعدا 
 ذاؾ الذم تمارسو »إيديكلكجيا، فازكا تشعر بالحنيف لمكطف كأيضا ترفض عبلقاتيا مع الرجاؿ 

عمى الطريقة الجزائرية أريد أف أستحـ ... في غرفة النكادم الميمية ليس جنسنا، أرجكؾ أريد منؾ
مف كساخة أجسادىـ، بفحكلة جسدؾ أريد جنسا مف سبللة ثكرة نكفمبر العظيمة أريد أف أنٌظؼ 

أذني مف غزليـ المائع بكبلمؾ الجزائرم الفحؿ كالحاد المميء بالشتـ كالكقاحة الشعرية     
. (4)«العالية 

                                                           
 .539 بشرح محمد بف حبيب المجمد الثاني تحقيؽ، الدكتكر نعماف محمد أميف طو، دار المعارؼ بمصر، ص43ذخائر العرب :  ديكاف جرير-(1)

 .دابة كالضب= العصى المعكجة، أذناب الكرؿ = المحجي :  شرح المفردات

 .153شارع إبميس، ص:   أميف الزاكم-(2)

 .153ص:  المصدر نفسو-(3)

 .152 - 151ص:  المصدر نفسو-(4)
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 الحب إٌنو ،بعد عبلقتيا مع كؿ ىؤالء الرجاؿ فازك تريد تنظيؼ ىذه الحقارة مع ابف بمدىا
.  لمعكدة لمكطف

: الوشم وداللته الجنسية- ج
 يحتؿ الكشـ كشكؿ مف أشكاؿ فف النقش مكانة فريدة فيك عبلمة ثانية تنقش عمى جسـ »

الفرد غير قابمة لمنقؿ كال لمبيع كغيره مف الفنكف األخرل، كال يمكف االحتفاظ بو في المتاحؼ 
كالرسـ كالنحت فالكشـ نتاج كخزات ممٌكنة في الجمد تنقش بكاسطة عظمة مدببة النياية أك إبرة 

" فمثؿ الكشـ في ركاية  .(1)«مغمكسة بمزيج يترؾ أثرا عمى الجمد ال يسبب ألما كال يمكف إزالتو 
عف الرغبة الجنسية كالميؿ إلى المرأة التي يريد الرجؿ االتصاؿ بيا جنسيا فىتنقيكؿ " رائحة األنثى 

 تريد أف تكقظ جسدم النائـ في « ياسمينة »اسميا الحقيقي " يمامة "  كانت »يمامة في ذلؾ 
عف مزارع الحشيش فكؽ السطكح الترابية عف الكشـ : مكتو البارد، فتحدثني عف ابف بطكطة

  .(2)«الذم يحمؿ اسمي عمى عضده 
كما أف لمصكت كنبراتو داللة جنسية كتأثير عمى العبلقة الفطرية بيف المرأة كالرجؿ ففي - 
مف بيف المغنيات كاحدة ترفع  ... ». مثؿ صكت إحدل العازبات عف ىذه الرغبة" رائحة األنثى"

صكتيا بشكؿ جنكني، جعؿ الرجاؿ تحت الخيمة ينتبيكف إلى ما في صكتيا مف محنة إٌنيا تريد 
أك - بعبل... الزكاج، ال يمكف أف يكجد صكت مقركح بيذه الدرجة إاٌل إذا كاف المرأة تريد بعبل

مثؿ صكت ىذه العازبة عف رغبة . (3)« ...بغبل تمؾ فرصتيا لتبياف حاليا كىك ما في جسدىا
. إخفائيادفينة في االرتباط برجؿ يطفئ لييب جسدىا كيشبع شيكتيا التي لـ تعد تقؤل عمى 

 

                                                           
  1979مجٌمة شيرية تصدر عف كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار الجاحظ لمنشر، العدد الحادم عشر، السنة العاشرة،  بغداد، الجميكرية العراقية، :  التراث الشعبي-(1)

 .51ص

 .24رائحة األنثى، ص:   أميف الزاكم-(2)

 .120 المصدر نفسو، ص-(3)
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                                   عبلقة سجيف بسجاف 

                             لكفا 
ابف بطكطة     عبلقة حضارية                                                       يامنة 
                                                                               يمامة 

مخطط يكضح الجنس في ركاية رائحة األنثى .5
 عبلقة محرمة                       

 
« زنا المحاـر                                » 

 
                                     التجربة كاكتساب الخبرة    

     ابف أختيايمامة                                                             
                         إشباع كانتقاـ مف المجتمع 

 
  انتقاـ      رغبة كتمرد                فازك العنابية                اإليرانية 

                                                     
إسحاؽ                زبيدة    حنيف لمكطف      حب المغامرة        تمرد عمى        نيبل     

                    حنيف لؤلرض كالكطف                     التقاليد كاألعراؼ 
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 ":شارع إبميس "و " رائحة األنثى"الوطن في الروايتين / المرأة - 4
: تمهـــــــيد

يعتبر المجاز كاالنزياح كالتعبير بالرمز، مف أرقى خصائص التعبير اإلنساني بصفة عامة 
كالتعبير الشعرم كالركائي بصفة خاصة،كالمرأة بكصفيا مميمة الشعراء مف المكضكعات التي 

. أيتيًخذىٍت كرمز لمتعبير عف قضايا مختمفة، فالمرأة قضية إنسانية، كاجتماعية كمجتمعية
 إلى الساعة كاف ليا حٌيز في  كحٌتىليا عضكيتيا في المجتمع كالدكلة كالكطف، كمنذ القديـك

ف كاف قد تغٌير الغزؿ بالمرأة  ذاكرة الشعراء كالمبدعيف، كمكقع في قمكبيـ كمجاؿ عقكليـ، كا 
ليأخذ بعدا أشمؿ كأعمؽ، أال كىك البعد الكطني في العصر الحديث، كمف ذلؾ فقد تعددت 

. رمزية المرأة كداللتيا في الشعر لتشمؿ الجانب النثرم، كخاصة جنس الركاية
كاف المبدع ينطمؽ مف ثنائية الكطف كالمرأة، حامبل رسالة « الشعر كالنثر » كفي كمييما  -

 .إصبلحية كتنكيرية
: كمف ىذا كٌمو نطرح اإلشكاؿ التالي

. ىي داللة المرأة ككطف؟ ككيؼ تجٌمت في النثر؟ ما
: ماهية الرمز- 4-1
ىك اإلشارة كاإليماء، كىك يستمـز مستكييف مستكل األشياء الحسية التي تأخذ قالبا : لغة  - أ

 .لمرمز، كمستكل الحاالت المعنكية المرمكز إلييا
كىك مف الكسائؿ الفٌنية الميمة في الشعر كالنثر يعمد إلييا الكاتب لئليحاء كالتمميح بدال مف 

تجمب الرمزية في الركاية كالشعر عناصر التعبير التي ال تكاجو كالمجكء إلى المباشرة كالتصريح 
نما تخاطبيا مف كراء حجاب إلييا عمى طكؼ أك رمث مف األلفاظ بأساليب  الفكر مباشرة، كا 

 كىك ،أنيقة مختارة بسبؿ طريفة جانبية كىنا يكمف سر مف أسرار اإلبداع الفني كاالبتكار األدبي
حساسو كثقافتو  كما ،أف تمؾ األفكار كاألساليب كالسبؿ، ىي مف اختراع المبدع تتصؿ بخيالو كا 

تتصؿ بطبيعة المكضكع كنكعيتو، كنممس تجميات الرمزية في الشعر العربي الصكفي بشكؿ 
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 التي فرضت عمى الشعراء لما « التأكيؿ »يترتب مف مسألة  خاص كفي الركاية الجديدة، كما
. يتعرضكف لو في حاؿ الكتابة الصريحة كالمباشرة

كىناؾ فرؽ بيف اإلشارة كالرمز، فالرمز يمثؿ تصكرا في حيف اإلشارة تدؿ عمى أمر مفرد أك 
  (1).فالرمز أسمكب مف أساليب التعبير ال يقابؿ المعنى كال الحقيقة كجيا لكجو. شيء معٌيف

إلى  ىك اإلشارة بكممة تدؿ عمى محسكس، أك غير محسكس »: الرمزية في الحقل األدبي- ب
دراؾ مداه  .معنى غير محدد بدقة، كمختمؼ حسب خياؿ األديب، كقد يتفاكت القراء في فيمو كا 

. (2)« ...بمقدار ثقافتيـ، كرىافة حسيـ فيتبيف بعضيـ جانب منو كآخركف جانبا ثانيا
 البد لمشاعر الذم »استخداـ األديب لمرمز داللة عمى عمؽ ثقافتو، كسعت إطبلعو، كخبرتو 

يرغب في تكظيؼ الرمز في شعره مف ثقافة كتجربة كاسعة، ألف الرمز مرتبط ارتباطا مباشرا 
. (3)« بالتجربة الشعكرية التي يعانييا الشاعر، كالتي تمنح األشياء مغزل خاصا 

نخمص مف ذلؾ كٌمو إلى أف الرمز في الركاية العربية مف عناصر التعبير التي ال تكاجو فكرة 
ٌنما تخاطبيا مف كراء حجاب، كىذا األسمكب مف اختراع األديب يتصؿ بخيالو  مباشرة، كا 

حساسو، كثقافتو، كما يتصؿ بطبيعة المكضكع  .كا 
كحاالتو المختمفة حضكر قكم في الشعر العربي قديمو كحديثو  حتى  بأسمائو كاف لمحب

أصبح الشعر الغزلي يتسٌرب في حنايا القصائد ككأنما حديث الغزؿ كاحة يفيئ إلييا الشاعر مف 
. تعب المكضكعات األخرل بؿ ىك عكدة إلى جكىر اإلنساف الحؽ

كفي الشعر الحديث اتخذ الغزؿ بعدا كطنيا، حيث جعؿ المرأة مرادفا لؤلرض كشبييا ليا 
الكطف  المرأة  ىيٌتحاد الشعراء باألرض كاألمة كالكطف، فيأخذ صكرة المرأة لتغدكالمتعبير عف 

                                                           
   .200، ص1978، 2الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارؼ، مصر، ط: محمد فنكح أحمد: ينظر- (1)
 .124، ص1979، (دط)المعجـ األدبي، مادة الرمز، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، : جبكر عبد النكر- (2)

   .169، ص1972، (د ط)الشعر العربي المعاصر، قضاياه كظكاىره، الفنية كالمعنكية، دار  العكدة، بيركت، : عز الديف إسماعيؿ- (3)
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كفييا يذكب حبا كحنانا، كمف أجميا يضحي بكؿ ما يممؾ إاٌل أف األرض ىنا جسد بعيد كالمرأة 
. حمـ قريب

كيقـك ىذا المفيـك عمى العناصر المشتركة بيف األرض كالمرأة، فكبلىما رمز العطاء كالتجدد 
. كالخصب كالحياة، كفي ىذا المكف الشعرم يكثر إراد الرمز لمتعبير عف الفكر

   .  (1) كقد تجمى ذلؾ في شعر نزار قباني، كمحمكد دركيش
 فعندما يختار الرجؿ، امرأة ليسكف معيا، أك يسكف إلييا فيذا يعني أنو »: يقكؿ نزار قباني

اختار كطنا كالرجعيكف كالمعٌقدكف، كالباطنيكف، ىـ كحدىـ الذيف يسحبكف مف المرأة جكاز سفرىا 
. (2)« كيفرضكف عمييا منع التجكؿ

 ، قضية معٌبرة عف الكطف كرامزة لوتيعدٌ المبلحظ لمتطٌكر الثقافي يبلحظ أٌف المرأة أصبحت  -
كالمتابع لمقاالت المرأة المعٌبرة عف تحٌررىا كسعييا إلى أف تككف عنصرا بناءن في المجتمع 

حضيت – أم جنس الركاية – يبلحظ أنيا أصبحت قضية تعٌبر عف أٌمة أٌما في اإلبداع األدبي 
بيد أف االىتماـ كالتكقؼ أماـ ىذه التناكالت، لـ يمؽى الفحص . المرأة باىتماـ كبير عند الركائييف

 :تيالمعٌمؽ فكاف مجٌرد فحص عاـ، كمف ىنا نطرح السؤاؿ اآل
كيؼ كظؼ الركائي المرأة في أعمالو؟ 

 لعرض أفكاره »يبدك أف الركائي العربي كجد في المرأة أفضؿ حؿ، كأفضؿ قناع يتخفى خمفو 
تارة كلجذب القراء تارة، كلمتمثؿ بالركاية الغربية تارة أخرل، في كؿ األحكاؿ لـ تكف المرأة فاعمة 

 .   (3)« ...في غالبية تمؾ الركايات المبطرة مف ىذا الجنس الجديد الكافد مف ببلد الغرب
: كما ظيرت كتجٌمت المرأة في تمؾ الركايات عمى عٌدة أشكاؿ

 
                                                           

      www.jehat.com:   19/04/2013     14 :05: الشبكة العنكبكتية- (1)
  . 206 ، ص2010، 1منزالت الرؤيا، الشعر العربي المعاصر كعالمو، عالـ الكتب الحديث، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف ، ط: إبراىيـ أحمد ممحـ- (2)
   http://cahiersdifference.over-blog.net/aeticle.html الشبكة العنكبكتية،  سيد نجـ، المرأة في بكاكير الركاية، -(3)
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:  المرأة من خالل العنوان: أوال
 ىناؾ كثير مف كتاب الركاية يعٌد مغرما بإطبلؽ اسـ امرأة عمى أغمب أعمالو الركائية مثؿ »

 كذلؾ «سامية»، «سممى»، «بدكر»، «أسماء»، «زنكبيا»الكاتب سميـ بطرس البستاني، الذم كتب 
بنت » ىناؾ العديد مف الركايات تحمؿ صفات نسائية تكحي بأف محكر البطكلة ىك امرأة، مثؿ  

 لمكاتب «غادة لبناف»، ك1877 ك 1875 لمكاتب سميـ بطرس البستاني عاـ «الفاتنة»، ك«العصر
.    (1)«  ك غيرىا 1889عبده ميخائيؿ بدراف عاـ 

شغمت الركاية بالمرأة، فمما نضجت الركاية في بعض األعماؿ الركائية الفردية، لبعض » 
. (2)«الركائييف حتى رسخت كجنس أدبي جديد 

... ىناؾ ركايات بأسماء أجنبية أك عربيةك اتمؾ الركايات في أغمبيا يككف عنكانيا نسائين 
 لمكاتب فرانسيس مراشي كما نالت الشخصيات النسائية «غابة الحؽ» منيا »باستثناء القميؿ 

التاريخية حٌيزا مف اىتماـ الركائييف، فكانت بعض الركايات التاريخية باسميا، منيا ما يعتبر 
كما كؿ : جذب القارئ، بعض الركايات باسـ امرأة، داللة فنيةؿىدؼ ما ماختيارا مناسبا كمنيا 

 « زنكبيا ممكة تدمر»، ك « زنكبيا »األعماؿ الركائية المستكحاة مف التاريخ القديـ، مثؿ ركاية 
.   (3)« لطو حسيف «أحبلـ شيرزاد»، ك «إيزيس»ك

لى مرحمة طكيمة مف  يبلحظ الدارس لمكضكعات الركايات التي كتبت في البدايات األكلى كا 
 فبل بد أف اإذا كاف المكضكع أخبلقين كبعد غمبة الفكر األخبلقي مع إقحاـ أحكاـ الكعظ كاإلرشاد، 

»  أك«مديحة»تككف المرأة في حضكرىا المشكه كالمتيمة دائما بأنيا لعبة الشيطاف، كما في ركاية 

لكف األمر ال يخمك مف كجكد بعض األعماؿ القميمة التي تجد في المرأة . «الشيطاف لعبتو المرأة

                                                           
 http://cahiersdifference.over-blog.net/aeticle.html ،المكقع السابؽ-(1)

  .المكقع نفسو- (2)

 .المكقع نفسو- (3)
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الكفاء »، أك «دكلت» «شييدة الكفاء» أك «بثينة»كما في ركايتيف تحديدا أكالىما ... رمزا لمكفاء
. (1)« األبدم

  :توظيف المرأة من خالل المضمون الروائي: ثانيا
تكظيؼ المرأة عف قصدية ..  كقد مٌرت المعالجة الفنية لمركاية بتكظيؼ المرأة عمى مرحمتيف»

ككعي أك عف غير قصد ىك جعميا رمزا لمكطف، فباتت المرأة في العديد مف األعماؿ الراسخة 
تعبيرا عف قير ما أك لرغبة في التحرر مف عدك ما، كأحيانا ىدفا يمتؼ حكلو الجميع كتتعدد 

. التناكالت الرامزة
ف ىك قرف االحتبلؿ كالتحرر ك القرف العشر يعدٌ ربما ىذا الرابط لو مبرراتو المكضكعية، حيث

لمكطف العربي، كمع تصاعد صيحات الكفاح ضد المحتؿ يتبمكر التكظيؼ الرمزم أكثر لممرأة 
. (2) مع اتساؽ نضكج الكاتب كالركاية نفسيا

أنت الفتاة التي »:  مٌثمت حياة عف الكطف يقكؿ خالد المرأة أف« ذاكرة الجسد»نجد في ركاية 
كالعامؿ الذم ساعده عمى . (3)«كاف يمكف أف تككف ابنتي كالتي أصبحت دكف أف تدرم أمي

تذكر كالدتو المتكفاة السكار الذم كانت ترتديو حياة، كفي المقابؿ مثمت األـ صكرة   الكطف 
كلـ أعد أذكر اآلف بالتحديد، كفي أم لحظة بالذات »: كحبيا حب لمكطف، فيقكؿ في ذلؾ خالد

. (4)«أخذ الكطف مبلمح األمكمة، كأعطاني ما لـ أتكقعو مف الحناف الغامض

                                                           
    http://cahiersdifference.over-blog.net/aeticle.html سيد نجـ، المرأة في بكاكير الركاية،الشبكة العنكبكتية، : ينظر- (1)

  .نفسوالمكقع - (2)
 .118، ص 2011، 27ذاكرة الجسد، دار اآلداب لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط: أحبلـ مستغانمي- (3)

 .27ص المصدر نفسو، - (4)
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كقد مثؿ خالد حب أمو، بحب الجزائر، فبمجرد فقداف خالد ألمو التحؽ بالثكرة التحريرية فكاف 
-الكطف بديبل كتعكيضا لحناف األـ، كقد مثؿ خالد أحبلـ بالكطف كاختزؿ الكطف في امرأة 

. (1)«يعيشؾ... عندؾ كاس ماء:  مرتبكا جمس الكطف، كقاؿ بخجؿ»- أحبلـ
أفبل ...  أنت لست امرأة فقط، أنت كطف»كيقكؿ خالد لحياة ناصحا، عندما قررت الزكاج 

. (2)«ييمؾ ما سيكتبو التاريخ يكما
كلـ ...أما عكضتيا بألؼ امرأة أخرل»: فحب األـ كحب الكطف ال يعكضو شيء، فيقكؿ خالد

. (3) «أكبر
كما كظفت أحبلـ الجسد األنثكم كمف خبللو عبرت عف نظرة المرأة لمجسد، فحياة يمثؿ 

 أم خالد فيرل الجسد مساحة لٌمذة، فيقكؿ البطؿ ؛الجسد بالنسبة ليا الحب كالشيكة، أما الرجؿ
منذ حبي األكؿ لتمؾ الجارة الييكدية التي أغريتيا، إلى تمؾ الممرضة التكنسية » : خالد في ذلؾ

لـ أعد أذكر أسماءىـ كال مبلمحيـ تناكبنا عمى سريرم ... التي أغرتني إلى نساء أخريات
. (4)«ألسباب جسدية  محض، كذىبف محمبلت بي ألبقى فارغا منيف

، فيي ركاية بكائية لكطف مزقتو اركاية رائحة األنثى اعتمدت عمى السخرية كالرمز كثيرن 
الحرب كخربو أبناءه فتفاعمت الذات مع ىذا التمزؽ، فإذا كانت حمامة باعتبارىا حمـ المشتيى 

شباعيا إنما تسعى إلى اكتشاؼ إكمكضكعا مرغكبا ممتعا، فإف الذات التي تعجز عف تحقيؽ 
بداالت ليذه إرغباتيا في ضكء المكاضيع التي ترغب فييا، كىي في نياية المطاؼ ليست سكل 

الذات فحمامة ىي األـ كالجدة كاألخت كالكطف كالمدينة، حمامة إبداؿ لمذات بالكطف، فالكطف 
 «الخ:..يمامة، حمامة، يامنة، األـ»باعتباره ذات متفرقة في ذكات أخرل 

                                                           
 .85 ص المصدر السابؽ،- (1)

 .184 ص المصدر نفسو،- (2)

 .329 ص المصدر نفسو،- (3)

 .307المصدر نفسو، ص - (4)



 سيميولوجية الشخصية                                                                                                     :األول الفصل

 94 

 ألف الركاية تحطـ الحكاجز الصمبة بينيا ؛ كالصمة بيف المرأة كالكطف في رؤيا الكاتب كثيقة»
في تقديـ : نزار قباني"الكاتبة مف مقكمات الحياة الحب، السبلـ، كفي ذلؾ يقكؿ " األنا"كما تريده 

 نادينا نحف أيتيا الصديقات 1979إحدل أمسياتو الشعرية في اإلتحاد العاـ لنساء العراؽ عاـ 
مفتكح الذراعيف لكؿ الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ كالعصافير، شرط االنتساب لنادينا بسيط جدا يترؾ 

الزكاج مف امرأة كالزكاج مف .. عمى باب النادم كؿ عقده اإلقميمية، كالفئكية، كاألنانية لحظة
.  (1)«إف المرأة شيء كالكطف شيء أخر: كطف، مشركع قكمي كاحد، كال تصدقكا مف يقكؿ لكـ

جعؿ نزار القباني المرأة كالكطف ثنائي كاحد ككجو العممة الكاحدة الكطف ىك المرأة كالمرأة ىي 
. الكطف
 إف المرأة عندما تفكر تكتب الكطف أال يمكف أف تنقسـ عف الخاص، بؿ إنيا تسعى إلى »

التحرر مف محدكدية الخاص عبر ىدـ الحكاجز الكىمية المقامة بيف الخاص كالعاـ كليس أبمغ 
مف ىدـ تمؾ الحكاجز سكل التعبير األدبي الذم قد يستجيب لمشركط الجمالية المؤسسية 

كيضرب بقكة الرؤية المعرفية، ما يؤدم إلى خمخمة الخطاب األبكم المييمف كمنبع ىذه الخمخمة 
ىك التصكر الدائـ الخالد لمفيـك الكطف كبالتالي فإف كؿ ما يغاير ىذا المفيـك يخرج عميو ىك 

. (2)«بمثابو تيديد لمسيادة المطمقة التي يتمتع بيا الخطاب األبكم
ففي الكتاب الشيير الجماعات المتخيمة لدانكت » كقد تناكؿ الكطف كمفيـك عند الكثيريف، 

عف القكمية، ىي مجتمع سياسي متخيؿ كىك متخيؿ أيضا في ككنو محدد : أندرسف يقكؿ
لؤلصكؿ، كذا سيادة، إنو متخيؿ ألف أبناء حتى أصغر القكميات، ال يعرفكف أغمب أفراد 

 الكطف عند .(3)«كمع ذلؾ ففكرة تجمعيـ، كتكحدىـ تعيش في ذىف كؿ كاحد منيـ... قكميتيـ
. أندرسف ىك صكرة المتخيؿ فينا

                                                           
 .205، ص 2010، 1مف زدات الرؤيا الشاعر العربي المعاصر كعالمو، عالـ الكتب الحديث، األردف، ط: إبراىيـ أحمد ممحـ- (1)
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 ينعكس ىذا التخيؿ األحادم المتجانس عمى اإلبداع األدبي، فحركة الشخكص داخؿ »ك
الركاية، كالرؤل التي يطرحيا العمؿ تخمؽ لمقارئ أرضية اجتماعية متماسكة تربط العالـ داخؿ 
الركاية بالعالـ خارجيا، كأٌف الركاية تعيد إنتاج بنية األمة كما ىي متخيمة، كبالطبع بقدر تكافؽ 

. (1)«ىذا التخيؿ القصصي مع المتخيؿ المجتمعي يككف االعتراؼ المؤسسي
كنا نحمـ بكطف نكتب كنمكت مف أجمو »: فتقكؿ أحبلـ مستغانمي عف الكاتبة الجزائرية

فأصبحنا نكتب لكطف نمكت عمى يده، كنا في بدايتنا نحمـ بأف نغترب كنصبح كتابا مشيكريف 
في الخارج، اليـك كقد أصبحنا كذلؾ، أصبح حممنا أف نعكد إلى أرضنا كنعيش نكرات قدر 

. الكطف مثؿ ألحبلـ اليكية كالذات .(2)«اإلمكاف
الكتابة ىي الصكت األنثكم الذم يحاكؿ أف يجد لنفسو مكانا فيصتدـ بكاقع يمفظو  » تعد كما

كيكصمو بالجنكف، كفي رحمة إطبلؽ الصكت بدأت رحمة التساؤؿ عف معنى الكطف الذم يعيش 
. (3)«فيو ىذا الصكت أك باألحرل صمت الصكت

 كبالعكدة إلى الماضي مف خبلؿ امتبلكو يتعمؽ ،(المكت)األـ "تبدأ ركاية رائحة األنثى بفقد 
 كقد مثؿ الفقداف في ىذه الحالة إحساس بالفقد عمى ،إحساس الراكية أك الساردة بفقد أميا

 كفي ازدياده كتعممقو يتبلحـ مع إحساس الفقد الكائف في كؿ بيت فقد زكجا ،المستكل الشخصي
. أك أخا أك ابنا أك حبيبا في الحرب
يتعمؽ إحساس الساردة بالفقد فكؿ ما حكت عنو - حكي األـ–مع االنغماس في الماضي 

األـ مف األحداث كاألشخاص، إنما ىك االرتماء في الماضي كأحضانيا إنما ىك ارتماء في 

                                                           
 .20 ص المرجع السابؽ،- (1)

 .22 ص المرجع نفسو،- (2)

 .45مفيـك الكطف في فكر الكاتبة العربية، ص : شريف أبك النجا- (3)
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حضف الذاكرة، إنما ىك ارتماء إلى كطف، كطف منسكج يقـك بديبل عف الكطف الحالي، كلكف 
. (1) "الساردة تعيده أيضا إلى المركز عالما منسيا ميمشا 

كنبلحظ أف الركائي في الشخصية الرمزية ال ييتـ بالناحية الجسدية الفيزيكلكجية حيث  »
. (2)« يركز كؿ اىتماماتو عمى القيـ كاألفكار التي ترمز إلييا الشخصية 

كما أف الشخصية الرمز، تتميز بالغمكض، كىذا ما يؤدم إلى أف تتعدد التفاسير كاختبلؼ »
 .(3)« الدالالت

كما جاءت المرأة الرمز مع الكطف، حتى بعد التحرر مف االستعمار األجنبي كنجد خير مف 
 ترجع « الصبحفبا»، «نياية األمس»، ك «ريح الجنكب» ركايات  » ىدكفةابفمثؿ ذلؾ ركايات 

أىميتيا في أنيا تمثؿ ثبلث مراحؿ مف كفاح شعب الجزائر مف أجؿ التحرر مف المستعمر 
 .(4)« كما تعرضت لمراحؿ التطكر االجتماعي ىناؾ ... الفرنسي

كتسابؽ . في ركاية شارع إبميس (أـ إسحاؽ)في األـ – كقد مثمت الكطف المرأة رمز لمكطف 
كبالمناصب كرككب الثكرة كاالستفادة منيا كذلؾ باستنزاؼ ثركات  االنتيازييف في الظفر بيا

الكطف كزكاج القائد منيا بعد تخٌمصو مف زكجيا، إنما ىك قتؿ لتاريخ كطف ككتابة تاريخ جديد 
ف كأصحاب األلقاب، أما األب فقد مثؿ الطبقة المثقفة التي كيتناسب مع ما يريده ىؤالء االنتيازم

 .(5)«...كاف كالدم جامعيا، قضى سنتيف في الكمية»ىٌمشت، كابتعدت عف السياسة غصبا 
خبل الجك لقائد الكتيبة فبدأ يراكغ »ترفض األـ الزكاج مف القائد، لكنيا ترضخ أخيرا خكفا أك حبا 

                                                           
 .87-86المرجع السابؽ، ص : ينظر- (1)

 . 288، ص2003، 1المرأة في الركاية الجزائرية، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، بسكرة، ط: مفقكدة صالح- (2)

 .289- 288المرجع نفسو، ص-(3)

    http://cahiersdifference.over-blog.net/aeticle.html           2013/4/17   10:46سيد نجـ، المرأة في بكاكير الركاية، الشبكة العنكبكتية، -(4)

  14شارع إبميس، ص: أميف الزاكم- (5)
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كقرئت فاتحة الكتاب ...  خكفا أك حبا، استجابة إليوأمي كييددىا تارة أخرل كلـ يطؿ الكقت
بسبب البناء المجتمعي كافقت األـ عمى الزكاج مف القائد حتى تحمي نفسيا مف . (1)«الكريـ

 .النظرة الدكنية ألنيا أرممة

في غياب الكطف األمف بفعؿ »كما مثمت األـ في ركاية رائحة األنثى رمزا لمصمكد كالمقاكمة 
 .(2)«القتؿ كالتخريب كغياب اليكية كتفكؾ المجتمع

 في حقبة التسعينات، حيث قمة األزمة المجتمعية كالسياسية كبقدر »مثمت األـ عف الجزائر 
ما كانت الشخصيات ذات حضكر متعدد المستكيات في البناء الركائي، بقدر ما عكست 

 .(3)«تناقضات المجتمع الريفي كالمديني
 :مثمت األـ عف الكطف أما بناتيا فمثمف األحزاب السياسية كىذا ما يؤكده قكؿ ابف بطكطة

 .(4)«أعرؼ أنؾ تدركيف أنيا ليست أختؾ مف األب كال مف األـ... أختؾ يمامة»
 لـ تبؾ أمي »أما صمت األـ فمثؿ عف ضياع الكطف زمف المحنة كالفكضى التي آؿ إلييا 

 .(5)«مع أنيا كانت حزينة خرجت عمى الفكر لتعمف لمجيراف دكف بكاء أك نحيب خبر المكت
الدمكع جفت نظرا لتكرار سيناريك المكت كالجنائز إٌف  حتى ،يكحي كؿ ىذا أف الكطف جريح

كانت جنازة يامنة سريعة دفنكىا قبؿ سقكط الشمس، كاف ابف بطكطة يسير في مؤخرة القافمة ال »
 .لتعكدىا عميو أصبح المكت أليفا بالنسبة لشخصيات الركاية نظرا .(6)«يبدك عميو الحزف

                                                           
 . 20المصدر السابؽ، ص- (1)

 .107، ص 2011، 1مصطفى عطية جمعة، ما بعد الحداثة في الركاية العربية الجديدة، الذات، الكطف، اليكية، الكراؽ لمنشر كالتكزيع، ط: ينظر- (2)

 .108المرجع نفسو، ص : ينظر- (3)

 .34رائحة األنثى، ص : أميف الزاكم- (4)

 .34المصدر نفسو، ص - (5)

 .34المصدر نفسو، ص - (6)
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كفي األخير كمف خبلؿ ىذه اإلطبللة الكجيزة عمى داللة المرأة لمكطف في  الركايتيف 
لمرأة كمكضكع رئيس يدكر حكلو الغزؿ لكف تناكؿ الشعراء ؿأف : نستخمص مجمكعة مف النتائج

أف المرأة قضية بكامميا كفييا كجد المبدعكف ك. سرعاف ما تغير ليأخذ مكضكع المرأة بعدا كطنيا
أنيا أكضح داللة عمى الكطف، ككؿ مف الكطف كالمرأة يشتركاف في الداللة عمى العطاء 

. كالخصب
 فمنيا ركايات ، داللةمإف الركاية كجنس نثرم جديد، قد عينيت بالمرأة ككظفتيا كرمز ذ

تناكلت المرأة مف خبلؿ العناكيف كمف خبلؿ صفات نسائية تدؿ عمى المرأة كأخرل تناكلتيا في 
المضمكف الركائي كفي كؿ منيا رمزيات كدالالت لمكطف، كالعركبة، كالقكمية، كاالنتماء  

. كاألرض كالحب
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 :مقدمة
القضايا التي شغمت األدباء والمبدعيف؛ حيث ال يخمو أي عمؿ سردي  يعّد الزمف مف أىـ

مف ثنائية الزمف والمكاف، ونسعى مف خبلؿ ىذه الدراسة لمعرفة مفيـو الزمف باعتباره عماًدا 
 .مف أعمدة النص الروائي وقد التصؽ الزمف بالفنوف السردية

 وال يقصد بالزمف الساعات، والدقائؽ، والفصوؿ وتعاقب الميؿ والنيار أو األياـ »
 .بؿ نقصد بو الزمف كتقنية مف تقنيات وجماليات الرواية. ( 1)«والسنوات

ما مفيـو الزمف؟ وما ىو دوره في روايتي أميف : ووفؽ ىذا المبدأ نصوغ اإلشكاؿ اآلتي
 الزاوي رائحة األنثى وشارع إبميس؟

...  اسـ لقميؿ مف الوقت أو كثيرة»: يعّرؼ الزمف في لساف العرب البف منظور عمى أّنو
الزماف زماف الرطب والفاكية، وزماف الحّر والبرد، ويكوف الزمف شيريف إلى ستة أشير، 
: والزمف يقع عمى الفصؿ مف فصوؿ السنة وعمى مدة والية الرجؿ وما أشبو وأزمف الشيء

 .(2)«أقاـ بو زماًنا : طاؿ عميو الزماف، و أزمف بالمكاف
 الماضي » يقوؿ في كتابو االعترافات أما اصطبلحا فتعددت تعاريفو فيذا القديس أوغستيف

 .(3)«قد انتيى والحاضر يمر والمستقبؿ ال يوجد بعد 
 إف » :كما حوؿ أوغستيف الزمف إلى ذاكرة وىذا مف خبلؿ استحضار طفولتو يقوؿ

أتأمميا في الزمف ... طفولتي التي انتيت توجد في الزمف الماضي الذي انتيى لكف صورتيا
 إف »ونجد الزمف في معناه المغوي مرتبطا بالحدث. (4)«الحاضر ألنيا مازالت في الذاكرة 

الزمف في الحقؿ الداللي الذي تحتفظ بو المغة العربية إلى اليـو ىو زمف مندمج في الحدث 

                                                           
 .   83، ص2010، 1الرواية والعنؼ، دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة، عالـ الكتب الحديث، ط: الشريؼ حبيمة: ينظر- (1)

 . 65، ص1997، 1، ط4لساف العرب، مج : ابف منظور- (2)

 .  8، ص1998، (د،ط)تشظي الزمف في الرواية الحديثة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، : أمينة رشيد- (3)

 .المرجع نفسو، ف ص- (4)
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بمعنى أّنو يتحدد بوقائع حياة اإلنساف وظواىر الطبيعة وحوادثيا وليس العكس، إّنو نسبي 
 .(1)«حسبي يتداخؿ مع الحدث مثمو مثؿ المكاف الذي يتدخؿ مع المتمكف فيو

 األحداث تسير في زمف، والشخصيات تتحرؾ في زمف، والفعؿ يقع في زمف، والحرؼ يقرأ »و
 .(2 )«ويكتب في زمف، وال نص دوف زمف 

 وىو مف العناصر الميمة في تشكيؿ النص الروائي ومنو تنطمؽ أبرز التقنيات »: الزماف
السردية، حيث يفرؽ بيف زمف الحكاية التي تعرض مجموع أحداث الحكاية بطريقة عممية 

في ... حسب النظاـ الطبيعي الخارجي الذي يخضع لمترتيب الزمني، وألسباب المسببات
مقابؿ زمف القصة أو الخطاب الذي يتألؼ مف األحداث نفسيا، لكف بطريقة فنية تتجسد في 

 . (3 )«تقنيات أو جماليات االرتداد واالستباؽ، والتسريع واالستبطاء 
I -(4 ):الزمن (temps): 

، بغية تحديد « الزمف »لقد اجتيد الفبلسفة واألدباء مف أجؿ القبض عمى الشبح اليارب 
ُف العمؿ الروائي، وتحّكمو، كما تشترؾ فيو جميع  ماىيتو خاصة وأّنو مف األساسيات التي ُتَكوِّ

. (5) أف الزمف لو أصوؿ شكبل نية« إبراىيـ عباس »األجناس األدبية، وفي ذلؾ يرى الدكتور 
ومف نبلحظ أف الزمف . (6)وذلؾ  في إدراج الشكبلنييف الروس الزمف في نظرية األدب

عنصر أساسي في الرواية؛ إذ ال يمكننا أف نتصور حدثا سواء كاف خياليا أو واقعيا خارج 
 . بنية الزمف

   
                                                           

 .    192، ص1992،  1بنية العقؿ العربي، مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت، أكتوبر، ط: محمد العابدي- (1)

 .445، ص1994، الكويت 23بنية النص النثري، مجمة عالـ الفكر ع: صبحي الطحاف- (2)

خصائص الفعؿ السردي في الرواية العربية الجديدة، مجمة كمية اآلداب والمغات، دورية عممية محكمة تصدرىا كمية اآلداب، جامعة بسكرة : بعيطيش يحي- (3)

 .   156ص

 .  11، ص1984 ، 1دليؿ الدراسات األسموبية المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع، بيروت، لبناف، ط: شريـ جوزيؼ ميشاؿ: ينظر- (4)

 .  يعود لممدرسة الشكبلنية الروسية- (5)

تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، دراسة في بنية الشكؿ، منشورات المؤسسة الوطنية لبلتصاؿ، والنشر واإلشيار،الجزائر، : إبراىيـ عباس: ينظر- (6)

   .   99، ص2002، (دط)
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I-1 -الزمن السردي   : 
يمكف اعتبار الزمف العنصر األساسي المميز لمنصوص الحكائية بشكؿ عاـ، ال 

باعتبارىا الشكؿ التعبيري القائـ عمى سرد أحداث تقع في الزمف فقط، وال ألنيا كذلؾ فعؿ 
ّنما  تمفظي ُيخضع األحداث والوقائع المروية، لتواؿ  لكونيا باإلضافة ليذا وذاؾ »زمني، وا 

و منيا " externe"تداخبل وتفاعبل بيف مستويات زمنية متعددة ومختمفة منيا ما ىو خارجي
ويذىب بعض المنظريف إلى تعريؼ الرواية  .(1)«نصي محض  " interne" ما ىو داخمي 

 فف يقـو عمى الزمف كالموسيقى، مقابؿ فنوف المكاف كالرسـ والنحت وحتى تبرز »بأنيا 
 .«المعطيات المميزة ليذه الخاصية في الخطاب الروائي 
 ىؿ الماضي موجود؟ »: وفي ذلؾ قيؿ.  وقد تساءؿ بعضيـ إف كاف الزمف موجوًدا أصبل

 .(2)«كبل، ىؿ المستقبؿ موجود؟ كبل، إذف فالزمف غير موجود 
، و برغسوف  ( Higgel )وقد شغؿ وجود الزمف مف عدمو الفبلسفة ومف بينيـ ىيجؿ 

(Bergson ) ،« يبني تفسيره لموجود عمى أساس الزمف، فالوجود ىو  (ىيدجر ) حتى أف
 .(3)«الحضور وما الحضور إال الزماف، وتصبح الحياة مأساة بطميا الزمف 

وفيما يخص تعمؽ الزمف بالمسانيات، فنجد أف المغويات ال تخمو مف التعرض إلى إشكالية 
 حتى أف أىـ ما أضافُو سوسور إلى حقؿ المسانيات الحديثة، ذلؾ المنيج العممي »الزماف، 

الصادر الذي اعتمد فيو اعتمادا كميا الزمف، فما وجود المنيج السانكروني الذي كاف الرجؿ 
أثره العممي الواضح في إيجاده والقائـ أساسا عمى دراسة المساف في حقبة معينة دوف أف 

 وما »حيث فصؿ بيف الدراسات الزمنية الخارجية والداخمية  .(4)«ترجع إلى أحوالو الماضية
إصرار ىذا الرجؿ عمى أف حقيقة المغة كامنة في ذاتيا أكثر مما ىي كامنة في تاريخيا إال 

                                                           
 .141مستويات دراسة النص الروائي مقارنة نظرية، ص: عبد العالي بوطيب- (1)

 .141المرجع نفسو، ص- (2)

 .6، ص1998 نموذج الييئة العامة لمكتاب مصر، « رواية تيار الوعي »بناء الزمف في الرواية المعاصرة - (3)

، ديواف (وحدة البحث في األنثروبولوجية الثقافية ) البنية الزمنية في القص الروائي دراسات أنجزت في مخبر سوسيولوجية األدب : عبد الجميؿ مرتاض- (4)

 .02 - 01، ص1993، 05المطبوعات الجامعية، جامعة وىراف، ع



 تفاعل الشخصية مع الزمان والمكان                                                                           :الثاني الفصل

 104 

ف كاف الزمف التاريخي ال يقؿ أىمية عممية  تصريح مباشر بأنيا كامنة في زمنيا، حتى وا 
عمى زمف المغة اآلتي، باعتبار كؿ حاضر آني حركة زمنية تاريخية لتصور كممة زمنية 

، فإف الترتيب الزمني في الكممات الثبلثة المشتركة يفيـ (طبخ، يطبخ، طبخا  )تافية مثؿ 
عكسيا ألف الطبخ ال يتـ قبؿ أف يطبخ فيو حدث، وال يمكف أف نتصّور شيًئا قبؿ أف يحدث 

ولذا فإف دي سوسور كاف عمى درجة كبيرة ... لكف أّي حدوث يقع في حاضرنا قبؿ ماضينا
 .(1)«مف العبقرية حيف فّرؽ بيف المسانيات السكونية أو اآلنية والمسانيات الزمنية أو التطورية 

ومف األسباب التي أّدت بدي سوسور إلى القوؿ بيذه النظرية ىو رد الفعؿ عمى النظرية 
بأف حقيقة الظواىر كامنة :  الزمانية عمى مبدأ القوؿ»التي  غّذتيا وتأسست عمييا الفمسفة 

في غيرىا ال في ذاتيا ألنيا مستمدة مف العمؿ، واألسباب  السابقة في وجودىا عمى وجود 
إف حقيقة الظواىر كامنة في ذاتيا ال في غيرىا، : السبب والمعموؿ، فاعترضت اآلنية بالقوؿ

األجزاء، داخؿ نظاـ الكؿ الواحد وىكذا قامت الزمانية عمى  باعتبار أّنيا مستمدة مف تضافر
: تقدير الظواىر في ماىيتيا وفي جدليا في حيف قامت اآلنية عمى تقديرىا في وجودىا

 » «إبراىيـ عباس» كما يرى. (2 )«فجوىر الشيء ىو وجوده، ووجود كامف في بنيتو ونظامو 
يراه لوكاتش عممية انحطاط ... بأف الزمف ىو نمط مف اإلنجاز، ذو داللة وصفية متطّورة

 .(3 )«مستمر، وشاشة تقؼ بيف اإلنساف والمطمؽ 
 الصورة الممّيزة لخبراتنا إنو أعـ وأشمؿ مف المسافة »بأنو  (ىانز ميرىوؼ )ويعرفو 

لعبلقتو بالعالـ الداخمي لبلنطباعات واالنفعاالت واألفكار التي ال يمكف أف نضفي  (المكاف)
 .(4)«عمييا نظاما مكانيا، والزماف كذلؾ معطى بصورة أكثر حضورا مف المكاف 
وتعد الرواية كفف »ُعنيت الرواية عناية كبيرة بالزمف؛ ألّنو يعّد مف أىـّ ركائزىا وعناصرىا 

أدبي، ونوع مف أنواع الحكي األكثر ارتباطا بالحياة والواقع البشري عامة وبالتالي بالزمف 
                                                           

 .02ص البنية الزمنية في القص الروائي دراسات أنجزت في مخبر سوسيولوجية األدب،: عبد الجميؿ مرتاض- (1)

 .03المرجع نفسو، ص (-2)

 .100تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص- (3)

 .84الرواية والعنؼ دراسة سوسيولوجية في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص: الشريؼ حبيمة- (4)
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محورىا الذي يشد كامؿ عناصرىا، ويأمؿ النقاد عف طريقيا معرفة كيفية تعامؿ الرواية مع 
الخبرة اإلنسانية، وكيفية تفاعميا مع الزمف ودوره في التصميـ لشخصياتيا وبناء ىيكميا 

 .(1)«وتشكيؿ مادتيا وأحداثيا 
 أواًل زمف جمالي متساوؽ ، وىو ثانيا زمف عاطفي وجداني يقـو عمى »فالزمف السردي 

 ونجد أف ىناؾ اختبلًفا في توظيؼ الزمف .(2)«تناوب أوقات السرد االتساعية واالنحسارية 
اختمؼ توظيفو حسب بناء الرواية كما نجد أف الّمغة ليست ىي األداة الوحيدة التي ترتكز 

 ولما شكؿ الزمف ىاجس اإلنساف »عمييا الرواية، والزمف أيضا مف أىـ أدوات الرواية 
المعاصر، فإف الرواية استجابت ليذه اليواجس معّبرة عف القمؽ الدائـ، وما يعيشو اإلنساف 
في خضـ متغّيرات الزمف وضغوطاتو، ومف ثـ فالرواية ىي التعبير عف رؤية الروائي تجاه 
الكوف والحياة واإلنساف فإحساس اإلنساف بإيقاع الزمف يختمؼ مف عنصر إلى عنصر تبًعا 

 . (3)«الختبلؼ إيقاع الحياة نفسيا 
 .  (4)لقد اىتمت الرواية بمعناه اإلنساف وقضاياه عبر الزمف
 :ويقسـ الزمف كما يمي ( Todorov )ويذىب الدكتور عبد العالي بوطيب مذىب تودروؼ

 :  (Le temps de l'histoire )زمن الحكاية أو المغامرة - 1
 وىو أوؿ مستوى زمني يشد إليو اىتماـ القارئ، باعتبارىا الخيط الرابط بيف األحداث »

المحكية سيرورتيا الدياكرونية مف ماض لحاضر فمستقبؿ، إنو باختصار الزمف الخاص 
باألحداث والوقائع المروية، مع اإلشارة إلى مسألة إدراكو مف قبؿ القارئ تختمؼ بيف 

 Les récits)الصعوبة والسيولة، تبًعا الختبلؼ أنواع المحكي مف حكايات غير مؤرخة 
non datés)  لمحكيات مؤرخة(Les récits datés) (5)«سواء بشكؿ صريح أو ضمني .  

                                                           
 .85ص: المرجع السابؽ (-1)

 .27، ص1985، 1، دار التنوير، بيروت، ط(دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفوظ ) بناء الرواية : سيزا قاسـ- (2)

 .85الرواية والعنؼ ، ص: الشريؼ حبيمة- (3)

 .85الشريؼ حبيمة، الرواية والعنؼ، ص: ينظر- (4)

 .143مستويات دراسة النص الروائي مقارنة نظرية، ص: عبد العالي بوطيب- (5)
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فيقّسميا أيضا وفؽ منيج أو مذىب أورؤية تودروؼ " عثماف الميمودي " أما الباحث 
  .(1):إلى

 .وىو زمف التخيؿ أو زمف المحكي (: Temps de l'histoire )زمن القصة - أ
ويقصد بو زمف الحكي المرتبط بضرورة  (: Temps de l'écriture )زمن الكتابة - ب

 .التمفظ الموجود والحاضر داخؿ النص
وىنا يتمثؿ الزمف المستغرؽ لقراءة  (: Temps de la lecture )زمن القراءة - ج

ف كاف قياسو غير دقيؽ ، لكف يمكف لمقارئ أف يحّدده نسبيا  .النص، وا 
وتتصارع ىذه األزمنة وتتقاطع في بنية النص السردي لتصبغو بمساحيؽ سيميائية 

مظاىر الزمف ال تقتصر نسبتيا عمى نظاـ نحوي أو ... ( Signe )وتحولو إلى عبلمة »
  .(2 )«داللي أو ذرائعي، بؿ تدخؿ بوصفيا عبلمات في عممية ودالالتو أو خمؽ معنى

 إلى: ونعود إلى الدكتور عبد العالي بوطيب
 ويتعمؽ األمر ىنا بالمدة الزمنية التي » (: Temps de l'écriture )زمن الكتابة - 2

الذي يكوف متضمنا إشارات دالة عمى ... يتطمبيا فعؿ سرد األحداث، وىو طبعا زمف الكاتب
 إذف فزمف الكتابة ىو زمف خاص بالكاتب دوف غيره ألّنو .(3)«التاريخ بداية ونياية كتابتو 

 .سيد ىذا الزمف فبل حسيب وال رقيب عميو
 .« Le temps de l'histoire »زمف الحكاية  -
 .« Temps de l'écriture »زمف الكتابة   -
 .    Temps de la lecture »( 4) »زمف القراءة  -

                                                           
،1شعرية تودوروؼ، دار قرطبة، الدار البيضاء، المغرب، ط: عثماف الميمودي: بتصرؼ- (1)

 
 .46، ص1990

 .290، ص(ت.د)، (ط.د)حامد أبو أحمد، مكتبة الفجالة،: نظرية المغة األدبية تر: خوسيو ماريا بوثويمو إيفانكوس- (2)

 .143مستويات دراسة النص الروائي مقارنة نظرية، ص: عبد العالي بوطيب- (3)

 .142المرجع نفسو، ص- (4)
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وال نعني بو زمف القارئ، وقد تطوؿ المدة : ( Temps de la lecture )وزمف القراءة 
عالمة أو )الزمنية أو تقصر، ويخضع ذلؾ لحجـ النص المقروء، وأيضا لنوعية القراء 

 .(1)(عادية

و " رائحة األنثى " ومف ىذه الخطاطة السيميائية لمزمف سنتتبع دراسة أزمنة الروايتيف 
 ".شارع إبميس "

I-2 -الزمن التاريخي: 
حيث بدأ . 1988حّدد الراوي الزمف التاريخي الذي يحيؿ لزمف المحنة إلى أزمة أكتوبر 

لـ نصنع »بزمف مقتؿ الفناف الراحؿ عبد القادر عمولة في أحد أياـ شواؿ " رواية رائحة األنثى"
 .(2)«نسينا، حتى أف نشتري ألبسة جديدة لؤلطفاؿ... حموى العيد ىذا العيد

َفُحدِّدت بداية الرواية باستقباؿ جثة عبد القادر عمولة، وانتيت أيضا بقتؿ عبد القادر 
 رصاص كثيؼ أيف ذىب السي عبد »" باب عبد القادر" عمولة، وَعْنَوَف آخر باب باسـ 

  . (3)«لقد ودعتو إلى األبد- القادر؟ 
وقد حدد الراوي أشخاص معّينيف، كاف ليـ النصيب األكبر مف األلـ والوجع في العشرية 

المثقفوف والمرأة بالدرجة األولى، ويبدو جمًيا استعاض الراوي مف ىؤالء القتمة، : السوداء وىـ
اإلخوة كما يسمييـ الراوي أو اإلسبلميوف الذيف يحكموف بقوة السبلح وفرضوا عمى المدينة 

عف األمير الذي سقط مف رخامة، عف أحياء :  عف وىراف»وسكانيا في رعب وخوؼ 
تكدست فييا السمع تحت مطر مف الرصاص، عف بحر أو المدينة غامضة، عف رصاص 

 .  (4 )«..ورصاص وجنازات وجنازات وفجائع
لقد تكمـ الراوي عف حقبة زمنية ىامة مّرت بيا الدولة الجزائرية وكؿ مدنيا ووالياتيا وخص 
بالذكر مدينة وىراف وتحّدث عف قتؿ كؿ مف ُيعاِرض ىذه الجماعة في الفكر والمعتقد، فيذا 

                                                           
 .144مستويات دراسة النص الروائي مقارنة نظرية، ص: عبد العالي بوطيب: ينظر- (1)

 .10رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (2)

 .164المصدر نفسو، ص - (3)

 .164المصدر نفسو، ص - (4)
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الصحفي جماؿ زعتر تحكـ عميو الجماعة بالقتؿ، ألّنو شيوعي حّر في أفكاره رافض ليا 
قرأ .. ىذا الصباح مف ىذه الجمعة الحزينة.. يـو مبارؾ عند المسمميف.. اليـو يـو جمعة»

فتطير الروح ويسقط الجسد عمى قبر .. رصاص مخادع أسود ماكر يخترؽ قمبو.. الفاتحة
عبد "كما يجب أف يسّميو رفاقو في رمضاف لُيقتؿ بعده صديقو " زىار " قتؿ . (1 )«األـ

 .في شواؿ" القادر
 فكاف قبؿ انطبلؽ زئير الثورة بثبلث »" شارع إبميس " أما الزمف التاريخي في رواية 

 وىو زمف والدة بطؿ الرواية «سنوات ونصؼ السنة بالحساب اإلسبلمي والغريغوري اليوناني 
وراوييا إسحاؽ، لينتقؿ بعد ذلؾ ويتكّمـ عف الثورة واندالعيا والتحاؽ والده بيا لتمحقو والدتو 

 كاف أوؿ مف التحؽ بالثورة »وىي تجر ابنيا إسحاؽ جّر الَحْبِؿ كما يجب أف يسمي نفسو، 
وألف أمي تحبو فقد سحبتني مف يدي .. في منطقتنا ولـ يكف ذلؾ بغريب عف ناس المنطقة
لينتقؿ إلى الحديث عف وفاة أبيو الذي . (2)«ذات يـو وتبعتو كالكمبة الطارد حتى رأس الجبؿ 

ـّ إلى التكمـ عف االستقبلؿ ومغادرة المجاىديف لمجباؿ  قاـ القائد بتصفيتو ليتزوج مف والدتو ث
 ونزؿ المجاىدوف مف رؤوس الجباؿ فرحيف بانتصار الثورة وعادت أمي »بعد طردىـ لممحتؿ

  .(3)«مع العائديف تسحبني مف يدي سحبا 
وأخيرا عف زمف الستينات الذي يمّثؿ زمف البعثات العممية فيي التي استفاد منيا إسحاؽ، 

غير أف حياتو تعّقدت أكثر فأكثر مف خبلؿ عيشو في سوريا، مدينة الغواية كما يسّمييا، 
وزمف ما بعد الثورة لـ يرتؽ بالناس كما كانوا يتصّوروف، وقابموا ىذا التسّمط بمحبة وطاعة، 
 .رّبما الرتباطيـ الديني، فحّكاميـ مسمموف مثميـ، أو رّبما لتعبيـ مف الحرب وما خسروا فييا

 :فكاف الزمف في رواية رائحة األنثى يسير عمى ىذا النحو
     موت عبد القادر      موت عبد القادر            

 
                                                           

 .92رائحة األنثى، ص : أميف الزاوي- (1)

 . 13شارع إبميس، ص: أميف الزاوي-(2)

 13المصدر نفسو، ص- (3)
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 .فيو كما قمنا سابقا ابتدأ بمقتؿ المسرحي الفناف عبد القادر عمولة لينتيي بمقتمو أيضا
 :أّما رواية شارع إبميس فمثمت عمى النحو اآلتي

 
   انتصار الثورة  انطبلؽ الثورة  قبؿ الثورة  

 
 

 تحديد دقيؽ أو حصر لزمف معيف يتصؿ بوقوع »فكاف الزمف في رواية شارع إبميس 
 .(1)«أحداث معّينة ألشخاص معّينيف في أمكنة معّينة 

I-3 -األزمنة النفسية: 
 زمف » مف قمؽ وتمزؽ داخمي «رائحة األنثى وشارع إبميس»تعاني شخصيات الروايتيف 

وجداني يتخطى الساعات واألياـ واألجياؿ بؿ يشمؿ الساعات واألياـ واألجياؿ، ويختمط فيو 
 . (2 )«الماضي بالحاضر بالمستقبؿ، إّنو زمف تقؼ فيو ساعات الحائط لتدؽ ساعة القمب

لقد سيطر اإلسبلمّيوف عمى الحكـ فعاثوا في المدينة فسادا، وىكذا صّورتيـ رواية رائحة 
أما في رواية . وذلؾ مف خبلؿ تقتيميـ. األنثى فعاش الشعب زمف األسى والخوؼ والفجيعة

 . مف األزمنة النفسية شارع إبميس فقد عاش إسحاؽ ألواف قوس قزح
 . زمف االنتقاـ مف االستعمار ومف القائد الذي قتؿ والده وتزوج أّمو -1
 زمف االنتصار وتحقيؽ الغاية وطرد االستعمار واالنتقاـ مف القائد مف خبلؿ زوجتو  -2

 .زبيدة ومضاجعتو ليا
 زمف الخوؼ والرعب، حيف انتقؿ إلى سوريا وعمؿ ببيع األعضاء البشرية مع المانو  -3

 .ونيبل

                                                           
 .228تحميؿ الخطاب السردي، ص: عبد الممؾ مرتاض- (1)

 .31دليؿ الدراسات األسموبية، ص: جزيؼ ميشاؿ شريـ- (2)
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في رواية رائحة األنثى فقد عاشت حياة العبث  قبؿ وصوؿ اإلسبلمييف " يامنة"أما 
وسيطرتيـ عمى الببلد، لتعيش الذعر ويحكـ عمييا اإلسبلمييف بالموت حرقا أماـ أعيف سكاف 

ثـ ألقوني في النار ..  بيدوء وشرر اقترب مني الغرباء، كانوا بمحى مثيرة صامتيف»القرية، 
 .(1 )«الموقد 

 :كؿ ىذه األزمنة أّثرت عمى إسحاؽ خاصة
 . زمف وفاة والده -1
 . زمف معاناتو مف الغيرة مف القائد الذي أخذ مكاف والده -2
 . زمف إبعاده مف البيت ومعاناتو في المدرسة الداخمية -3
 (مدينة األموات).  زمف رحمتو، ووحدتو في سوريا -4
 . وفاتو وتعدد األقواؿ حوؿ ذلؾ -5

في مجاؿ سمبي  (الزمف) مف المشاعر القمقة، ويضعو » حيث عانى زمنيا في الرواية 
  .   (2 )«يمنع عنو حّقو في االمتبلء الوجودي، ويدفعو إلى اإلحساس بالفراغ وعدـ االكتماؿ 

بعد فقدىا إلسحاؽ، مف امرأة مادية مسترجمة إلى امرأة حنونة " نيبل " كما تحّولت مشاعر 
 .تبكي معظـ الوقت لفقدىا الحب الحقيقي والرجؿ الذي كانت تحّس بأنوثتيا بيف يديو

 رغـ غضب المانو وتيديده المتكرر ليا بالطرد وتجريدىا مف مسؤولية إدارة المصمحة، »
إال أنيا لـ تستطع إخفاء حبيا إلسحاؽ الذي مّر عمى اختفائو ما يزيد عف ثبلثة أشير، في 

 ثـ تبكي غيابو « بيت الجثث »لحظات الحنيف إليو كانت نيبل تعود إلى مكاف خموتيا في 
بيف برادات الموتى،  وتمارس العممية السّرية حتى يرتفع صوتيا عاليا في سماوات الشبؽ

 .(3 )«فتعمف غيابو وتسبو وتتمنى لو أياما سعيدة
 
 

                                                           
 .145رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (1)

 . 102تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، ص: إبراىيـ عباس- (2)

 . 218شارع إبميس، ص: أميف الزاوي-(3)
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I-4 -زمن التجربة وزمن الحكي: 
لقد استأثر الراوي في الروايتيف بالحكي باعتباره شخصية مف شخصيات البنية السردية 

 وبشاعة الفترة –فكاف شاىدا مشاركا في األحداث باعتباره جزًءا منيا، ليؤّكد شناعة اإلرىاب 
التي جاءت بعد خروج االستعمار التي أراد الراوي أف يصوبيا رغـ شوائبيا ليصؼ تجربة 

لقد تساوى زمف الحكي . ماضية، فكاف الراوي طرفا في الموضوع وواصؼ لواقع عايشو
فبل ييـ الراوي عدد التضحيات بقدر ما تيّمو النتائج إّف زمف . الحاضر مع الزمف الماضي

 .الحكي يختمؼ عف زمف التجربة مف حيث زمف السرد
نمطا سرديا يشبو الرواية السيراواتية " رائحة األنثى و شارع إبميس "وتبدي الروايتيف 

، فالراوي عميـ بحيث يسرد الوقائع كأنيا وقعت اآلف؛ أي كأّنيا تقع في زمف (السيرة الذاتية)
الحكي والتجربة الحاضرة، وكما أف الراوي يعتمد عمى قوة الوصؼ التي تجعؿ القارئ يتخيؿ 

 .نفسو مشاركا في األحداث
I-5 -الزمن النحوي: 

 يحكي أحداث انقضت، ولكف بالرغـ مف ىذا االنقضاء »نبلحظ أف الراوي في الروايتيف 
 . (1 )«فإف الماضي يمثؿ الحاضر الروائي 

فنبلحظ أف الزمف الحاضر ىو الزمف البطؿ الذي يحمؿ عمى عاتقو ميّمة استحضار 
وتعّد الرواية ممتقى لمعديد مف . (2)« الجزء الوحيد الذي يمكف إمساكو »الماضي، خاصة أّنو 

داللتة »وىذا ما يصطمح عميو بالزمف النحوي ألّف  (ماضي، حاضر، مستقبؿ  )األزمنة 
تتعّمؽ مع أزمنة األفعاؿ باستعماالتيا في السياؽ السردي أساسا، فبل شؾ في أّف دورىا ىو 
إبراز تعارض وجيات النظر أو المحافؿ السردية أكثر مما ىو اإلشارة إلى سيرورة زمنية 

 .(3 )«( المستقبؿ– الحاضر –تشمؿ الماضي )

                                                           
 .28بناء الرواية، ص: سيزا قاسـ- (1)

 . 179 ، ص2002 - 2001، دار الغرب لمنشر والتوزيع، وىراف، 1بنية الزمف في الخطاب الروائي الجزائري، ج: بشير بويجرة محمد: ينظر- (2)

 . 108النص الروائي، تقنيات ومناىج، ص: برنار فاليط- (3)
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نبلحظ غمبة الزمف الماضي واالنطبلؽ مف الحاضر إلحياء الماضي، مع غياب المستقبؿ 
بيامو  .وربما يعود ذلؾ لخوؼ الراوي مف المستقبؿ، لغموضو وا 

 إْف كاف ىذا حاؿ الزمف فكيؼ ىو الحاؿ مع المكاف يا ترى ؟  

II -المكــــــان: 
يمثؿ المكاف في العمؿ الروائي عنصرا ميًما، وال تكمف أىّمية المكاف في أّنو فضاء تجري 

فيو األحداث، وفضاء تتحرؾ فيو الشخصيات فحسب، بؿ ألّف المكاف ىو الذي يصنع 
 »الحوادث والشخصيات، فالمكاف ىو الذي يفرض عمى الروائي نوع شخصياتو، وتحّركاتو 
فيغير إيقاع السرد بعبور السارد أمكنة مختمفة في الرواية، مما يؤدي إلى تغيير األمكنة 
داخؿ الفضاء الروائي الذي ينتج عنو نقطة تحوؿ حاسمة في الحبكة وبالتالي في تركيب 

 .(1)«السرد والمنحنى الرامي الذي يّتخذه 
 يشكؿ المسار الذي يسمكو تجاه »ولممكاف دور كبير في ترتيب األحداث و تنظيميا؛ إذ 

السرد، وىذا التبلـز في العبلقة بيف المكاف والحدث ىو الذي يعطي لمرواية تماسكيا 
وانسجاميا ويقرر االتجاه الذي يأخذه السرد لتشييد خطابو، ومف ثـ يصبح التنظيـ الدرامي 

 .(2)«لمحدث، ىو إحدى المياـ الرئيسية لممكاف
 قطعة شعورية »وبما أّف اإلنساف ابف بيئتو يؤثر ويتأثر بيا وىذا ما يؤكد أّف المكاف 

 .والمكاف مرتبط بالشخصية ويعدجزءا منيا. (3)«وحسية مف ذات الشخصية نفسيا 
المكاف ىو اإلناء الذي يجمع الحدث والشخصية وغيرىما مف عناصر القصة، فالمكاف ال 

 ىو الطبيعة الجغرافية التي تجري فييا األحداث، والمحيط وما »يختمؼ أىّمية عف الزماف 
 . (4)«فيو مف ظروؼ وأحداث تؤثر في الشخصيات 

                                                           
 ،جامعة محمد 6تممسات نظرية في المكاف وأىميتو في العمؿ الروائي، مقاؿ مف مجمة المخبر،أبحاث في المغة واألدب الجزائري، ع: سميـ بتقة- (1)

 .27، ص2010خيضر،

 .  27المرجع نفسو، ص- (2)

 . 28المرجع نفسو، ص- (3)

 . 165تحوالت السرد، دراسة في الرواية العربية، دار الشروؽ، عماف، األردف، ص: إبراىيـ السعافيف- (4)
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 بؿ البد أف تقع في فضاء مكاني حقيقي  أو »وال يمكف أف نتصور أحداثا خارج المكاف 
 .ألّف المغة مف تربط المتمقي بالمكاف.(1)«يصوره الكاتب بواسطة المغة 
 المكاف المفظي المتخّيؿ، أي المكاف الذي صنعتو المغة انصياًعا »والمكاف في الرواية ىو 

 . (2)«ألغراض التخيؿ الروائي وحاجاتو 
ومف ىنا يكتسب المكاف . فالمكاف صورة انزياحية ذىنية تطبع الشخصية بكؿ انفعاالتيا

 بالخشبة المسرحية التي تتجو صوبيا العيوف النظارة »أىمية في العمؿ الروائي فيو أشبو 
ففييا تتجمى األحداث، وتنطمؽ، وعمييا يتكئ الشخوص لمتفاعؿ في إطار زماني يتكّفؿ 

 .(3)«صاحب العمؿ بتحديده 
والمكاف ُيكسب لمشخصية ىويتيا؛ حيث ال يتحّقؽ وجود اإلنساف إال في عبلقتو بالفضاء 

ومف ىنا كاف ارتباط البحث عف اليوية، بالبحث عف المكاف، فالذات البشرية ال تكتمؿ »
داخؿ حدود ذاتيا، بؿ تبسط خارج ىذه الحدود، حيث المكاف الذي يمكنيا أف تتفاعؿ 

بأبعاده اليندسية، والذي يتـ تحديده عف طريؽ المغة وىو الفضاء  فالفضاء المتخّيؿ. (4«)معو
الجغرافي، ألّنو مرتبط بالشخصيات، وىو الفضاء الروائي الذي تقع فيو األحداث وتتفاعؿ 

 فاإلنساف مكاف لموعي، تختزؿ عبر الوعي األمكنة كّميا، ابتداء »وتتحّرؾ فيو الشخصيات 
 .(5)« (الكوف)مف األمكنة الصغرى واألمكنة الكبرى المألوفة، وانتياء بالمكاف المطمؽ 

فالمكاف الجغرافي في الرواية تحتضنو الّمغة التي يتبلعب الروائي بعوالميا ويوظفيا فيما 
 إّف الفضاء الجغرافي في »يخدـ النص الروائي فيصير المكاف محكوما بالمنطؽ المغوي، 

                                                           
 .112، ص2001، 7الرؤية والبنية في روايات الطاىر وطار، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ع: إدريس بودية- (1)

 8لواسني األعرج، مجمة المخبر، أبحاث في المغة واألدب الجزائري، جامعة محمد خيضر،ع بناء المكاف المفتوح في رواية طوؽ الياسميف: نصيرة زوزو- (2)

 . 21، ص2012

 . 21المرجع نفسو، ص- (3)

  . 22الرواية والعنؼ دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص:  الشريؼ حبيمة(-4)

 . 21المرجع نفسو، ص- (5)
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ليس طبيعيا محسوسا، بؿ ىو فضاء تجريدي ال يعطي لو الكاتب معنى محددا بؿ ... الرواية
 .ويترؾ لمقارىء فرصة التخيؿ ومحاولة فؾ لغز ىذه األحجية. (1)«لو مخطط المتاىة

 الذي يشمؿ مجموع األمكنة التي »": الفضاء الروائي" في فف الرواية نسمع كثيرا عف 
 فضاءىا الواسع المجسد بطريقة فنية في – بذلؾ –تظير عمى امتداد بنية الرواية مكونة 

 .(2)«جممة مف الثنائيات الجمالية المتضادة أو التقاطبات المكانية 
ال يقـو المنزؿ إاّل بأعمدة تسنده، ويرتكز إلييا، فإذا أىممنا عمودا مف ىذه األعمدة أو 

الركائز اخّتؿ ىيكؿ المنزؿ وسقط، فكذلؾ األمر بالنسبة لمرواية، فيي ترتكز عمى المكاف في 
 أّف المكاف لـ يعد عنصًرا ثانويا في »بنائيا، وال يمكف ألي روائي االستغناء عنيا حيث نجد 

الرواية فقد صار عنصرا أساسيا لمعمؿ الروائي، يتخذ أشكاال ويحيؿ دالالت مختمفة، يكشفيا 
التحميؿ والدراسة وفؽ تصورىا يخضع لمبدأ القطبية القائمة عمى ثنائية التضاد بيف األمكنة 

تتقابؿ معبرة عف العبلقات التي تربط الشخصيات بمكاف تحّركيا أو عيشيا تبًعا لمثقافة 
 .ألّف لممكاف سطوة عمى الشخصيات. (3)«والعادات واألفكار والسموكات السائدة فيو 

لقد أثارت ثنائية الزماف والمكاف اىتماـ اإلنساف منذ القديـ، ونجد ذلؾ خصوصا عند 
الشعراء الجاىمييف، فيذا امرئ القيس يبكي حبيبتو، والمكاف، والزماف الذيف يحّف إلييما في 

 :معّمقتو الشييرة التي خاطب فييا المثنى يقوؿ
 .(4) ِقَفا َنْبِؾ ِمْف ِذْكَرى َحِبيٍب َوَمْنِزِؿ              ِبَسْقِط الِمَوى َبْيَف الُدُخوِؿ َفَحْوَمؿِ      

جاءت الرواية وغزت الساحة األدبية فأصبحت سّيد الميداف غير مدافع، فسارت عمى 
 الشخصيات، الزماف   »خطى الشعر، حيث تتّبعت عناصره الثبلثة وأصبحت عمادىا 

                                                           
، جامعة المسيمة محاضرات (تجريدية المكاف ) الفضاء الحكائي في رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو الزكي قراءة سيميائية : بف ستيتي سعدية: ينظر- (1)

 . 2006، جامعة محمد خيضر، 4الممتقى الرابع السيمياء والنص األدبي،ع

- 156)ص   2011، عخصائص الفعؿ السردي في الرواية العربية، مجمة كمية اآلداب والمغات، دورية عممية محكمة تصدرىا كمية اآلداب،: بعطيش يحي-(2)

157.) 

 . 194، ص2010، 1، عالـ الكتاب الحديث، أربد، األردف، ط(دراسة في روايات نجيب الكيبلني ) بنية الخطاب الروائي : الشريؼ حبيمة- (3)

 . 19، ص2004، 2003 األدب الجاىمي، 1دروس في مقياس األدب الجاىمي و األموي ج: صالح مفقودة- (4)
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 إّف كؿ قّصة تفرض نقطة » بؿ أصبح جسد النص الروائي قائما عمييا، حيث «المكاف 
انطبلؽ زمنية ونقطة اندماج في الفضاء، أو يمـز كؿ قّصة عمى األقؿ أف تحدد منذ البداية 

 .حتى يحّدد القارئ زماف ومكاف القصة.  (1 )«زمنيا ومكانيا مًعا 
نبلحظ أّف المكاف يمعب دوًرا فّعااًل في النص الروائي، فيو ينقؿ إلينا صورة فوتوغرافية 

 .         عف أماكف مختمفة تجري فييا األحداث
II-1 -تعريف المكان عند الّمغويين: 

تكاد معظـ التعاريؼ الّمغوية تحصر المكاف في المواضيع والمكانة والمنزلة، فنجد ابف  
 المكاف والمكانة واحد، التيذيب لميث مكاف في أصؿ تقدير الفعؿ، ألّنو »منظور يرى أّف 

مكنف : موضع لكينونة الشيء فيو، غير أّنو لما كثر أجروه في التعريؼ مجرى فَعاؿ، فقالوا
والدليؿ عمى أّف المكاف مفعؿ : لو، وقد تمّكف وليس ىذا بأعجب مف تمسكف مف المسكف قاؿ

 (2)«أّف العرب ال تقوؿ في معنى ىذا ىو مكاف كذا وكذا إاّل مفعؿ كذا وكذا بالنص 
 .(3)«ىو رفيع المكاف، جمع أمكنة :  الموضع والمنزلة يقاؿ»والمكاف ىو 

 المكاف الموضع والجمع أمكنة كقذاؾ وأقذلة وجمع الجمع »أّما المكاف عند ابف سيده فيو 
 .(4)«أماكف 

 مّكنو اهلل مف الشيء، وأمكنو منو، بمعنى »أّما الجوىري فيرى أّف تعريؼ المكاف ىو 
 .(5)«وفبلف ال يمكنو النيوض أي ال يقدر عميو 

كؿ ىذه التعريفات تؤّكد أّف المكاف ىو المنزلة والموضع، وقد جاء لفظ المكاف في 
 .التعريفات عمى وزف فعاؿ

 

                                                           
 .5،ص2002عبد الرحيـ حزؿ، إفريقيا الشرؽ المغرب، : الفضاء الروائي، ترجمة: جيرار حينات وآخروف- (1)

 . 83، ص1997، 1، ط4لساف العرب، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، المجّمد : ابف منظور- (2)

 .  383، ص1985، مطابع األوفست، مصر، 2المعجـ الوسيط، مجمع المغة العربية، ج: محمد عمي عموية ومجموعة مف المعجميف- (3)

 . 83، ص6لساف العرب مج: ابف منظور- (4)

 . 414المرجع نفسو، ص- (5)
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II-2 -تعريف المكان عند الفالسفة واألدباء: 
 موجود مادمنا نتحيز فيو وكذلؾ إدراكو عف طريؽ الحركة »يعّرؼ أرسطو المكاف أّنو 

 التي أبرزىا حركة النقمة مػف مكاف إلػى آخػر، وىػو مفػارؽ لؤلجساـ المتمّكنة فيو وسابؽ عمييا 
  .(1 )«وال يفسد بفسادىا 
 ىو أحد العوامؿ األساسية التي يقـو عمييا الحدث، فمف تكوف ىناؾ »كما أّف المكاف 

دراما، بالمعنى األرسطي لمكممة، ولكف يكوف ىناؾ أي حدث، ما لـ يتعمؽ تمتؽ شخصية 
روائية أخرى، في بداية القصة، وفي المكاف يستحيؿ فيو ذلؾ المقاء، وذلؾ الخرؽ المولد 

Transgression génératrice ال يوجد إاّل طبقا لطبيعة المكاف وموقعو داخؿ نسؽ 
  .(2 )« تجمع فيو الصفات الجغرافية والصفات االجتماعيةSystème Locatifمكاف محّدد 

  .(3 )« إّنو األرض والتاريخ »أّما المكاف عند محمود درويش 
II-3 -المكان عند النّقاد: 

 إّف المكاف ىو تمؾ المساحة التي عشنا فييا لحظات عزلتنا، » باشبلر بقولو يرى غاستوف
والتي عانينا فييا مف الوحدة، والتي استمتعنا بيا، ورغبنا فييا وتأّلفنا مع الوحدة فييا تظّؿ 

 .(4 )«إّف المكاف المرتبط بوحدتو مكاف خبلؼ  (...)راسخة في داخمنا 
يياـ بمصداقية   كما أّف المكاف الروائي يفرض انزياحا وتخييبل يؤدي إلى افتراض وا 

 إّف األمكنة تمعب في خياؿ »و . (5)« مكاف الرواية ليس المكاف الطبيعي » الرواية وواقعيتيا
إّف فتنتيا أو سحرىا يصبحاف فتنة . الناس دوًرا ال يختمؼ عف ذلؾ الذي يمعبو األشخاص

وسحًرا إنسانييف، إّنيا تحمؿ اسما يؤنسيا، يفّرحيا، تعرض نفسيا وتتوارى تخفي أسرارىا 

                                                           
 . 18، ص1999 ، 1المكاف في النص المسرحي، دار الكندي لمنشر، األردف، ط: منصور نعماف نجـ الدليمي- (1)

 . 29، ص2009، 2بنية الشكؿ الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: حسف بحراوي- (2)

 .  26، ص2006، آذار، 129فكرة المكاف وتطّور النظرة إلييا في الفكر اإلنساني العربي والغربي، مجمة عماف الكبرى، ع : حسف لشقر- (3)

 .  40، ص1984، 2غالب ىمسا، المؤسسة الجامعية لمدراسات، بيروت، لبناف، ط: جماليات المكاف في ترجمة: غاستوف باشبلر- (4)

 . 74، ص1985، 1، دار التنوير، بيروت، ط« دراسة مقارنة لثبلثية نجيب محفوظ »بناء الرواية، : سيزا قاسـ- (5)
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في ترجمتو " غالب ىمسا " وىذا ما يؤكده . (1)«تحث عمى الرغبات ترفع حجب الجماؿ 
حيث حدد أنواع األمكنة مع  «  G. Bachelard»" لغاستوف باشبلر " لجماليات المكاف 

 :األربعة أمكنة وىي: تأكيد أف الرواية العربية وظفت
 .(2 )« المكاف المجازي، المكاف اليندسي، المكاف كتجربة معاشة والمكاف العادي »

 في تعميقو عمى تقسيـ المكاف عند «  محمد برادة» يذىب مذىب « حسف نجمي »غير أّف 
 ال يمكف تقسيـ األمكنة، أو الفضاءات في ىذه الحاؿ إلى »: فيقوؿ في ذلؾ. باشبلر

مجازية، ألّنيا كميا مجازية، أي ال تساوي الواقع، والمكاف داخؿ أي نص أدبي يصبح في 
 .؛ أي أف المكاف مجرد فضاء ورقي  متخيؿ (3 )النياية نوًعا مف السعة في المجازية

وظير مصطمح حاوؿ أف يكوف أشمؿ عف المكاف وىو مصطمح الحّيز، ويظير ذلؾ عند 
 في كتابو منطؽ السرد، حيث جمع بيف كؿ مف المكاف والحّيز وعرؼ « عبد الحميد بورايو »
 الذي يشبو األماكف سواء منيا المتخيؿ أو الفعمي الذي لو مرجعية »، « الحّيز المكاني »

 وأّكد أف «عبد الحميد بورايو» فخالؼ ما ذىب إليو « عبد المالؾ مرتاض »أّما . (4)«واقعية 
 ذلؾ بأّف المكاف لدينا، ىو كؿ ما عني ». الحيز والمكاف ليسا نفس الشيء، بؿ فرؽ بينيما

حيزا جغرافيا حقيقيا، مف حيث نطمؽ الحيز عمى حد ذاتو، عمى كؿ فضاء خرافي أو 
أسطوري، أو كؿ ما ينّد عف المكاف المحسوس، كالخطوط و األبعاد واألحجاـ واألثقاؿ 

واألشياء المجسمة مثؿ األشجار، واألنيار وما يعّبر عف ىذه المظاىر الحيزية مف حركة أو 
 . (5)«تغير 

                                                           
 . 140، ص2000، 1شعرية الفضاء المتخيؿ واليوية في الرواية العربية المركز الثقافي، ط: حسف نجمي- (1)

  (.226- 217)، ص 1981، 1غالب ىمسا، المكاف في الرواية العربية، واقع وآفاؽ دار ابف رشيد لمطباعة والنشر، عماف، ط: ينظر- (2)
 .52شعرية الفضاء، ص: حسف نجمي- (3)

 . 116، ص1999، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، (دراسات في القصة الجزائرية الحديثة) منطؽ السرد : عبد الحميد بورايو- (4)

 . 245، ص1992، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، "زقاؽ المدؽ " تحميؿ الخطاب السردي، معالجة سيميائية مركبة لرواية : عبد المالط مرتاض- (5)
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المكاف، الموضع وجمعو أمكنو وىو : المكاف قائبل" جميؿ صميبا " كما عّرؼ الدكتور 
ويعّرفو . (1 )«المحدد الذي يشغمو الجسـ وىو مرادؼ لبلمتداد، ويرادفو الحّيز ( Lieu )المحؿ 

 وسط أو حّيز متجانس، تأخذ فيو الموضوعات الخارجية موقعيا، أو »: بأّنو" مبارؾ ربيع " 
 .(2)«بعبارة أخرى توجد أو تتجاوز فيو الموضوعات واألشياء بصفتيا الخارجية 

نبلحظ أّف ىناؾ اختبلؼ في اآلراء حوؿ تحديد مدلوؿ المكاف، الحّيز، الفضاء فيناؾ 
 .إلخ...المقاـ، الموضع، المحؿ، الحّيز: مرادفات ّعدة تستعمؿ لمداللة عف المكاف منيا

 فالفضاء الروائي ىو الذي يسمح »فالفضاء لو دور فّعاؿ في تنمية األحداث الروائية 
بإدراؾ الداللة الشاممة لمعمؿ في كّمية، كأف التحميؿ ليس بمقدوره ادعاء تفسير جميع أسرار 

 .(3)«النص، أو كشؼ مختمؼ مظاىره 
 ىو – الفضاء عند حميد حميداني، الحّيز عند مرتاض، وعند أنريكي أمبرت » :المكاف
 فعند Espace وفي المغة الفرنسية Space مسرح األحداث وفي المغة اإلنجميزية –والزماف 

الحمداني يفضؿ استخداـ الفضاء عف المكاف، ذلؾ ألّف الفضاء شمولي ألّنو يشير إلى 
المسرح الروائي بكاممو، والمكاف يمكف أف يكوف فقط متعّمقا بمجاؿ مف مجاالت الفضاء 

إّنو مجموع مف األمكنة التي تقـو عمييا الحركة الروائية المتمثمة في سيرورة ... الروائي
 .(4)«الحكي

ألّف الغالب ىو مصطمح الفضاء  (المكاف  )أّما النقد الغربي فنادرا ما يستخدـ مصطمح 
ف تعددت دالالتو، فقد يشير إلى الفضاء  الجغرافي   األماكف التي تدور فييا األحداث وقد »وا 

باعتبارىا أحرؼ طباعة عمى  (الفضاء النصي  )يستخدـ في التعبير عف الكتابة الروائية 

                                                           
 .412، ص1994،الشركة العالمية لمكتاب، بيروت، 2المعجـ الفمسفي، ج : جميؿ صميبا- (1)

 .13:00 عمى الساعة www.awsat.com  12/02/2013   موقع األوسط، : مبارؾ ربيع- (2)

 .31 ص2002، (ط. د)تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات المؤسسة الوطنية لبلتصاؿ والنشر واإلشيار، الرويبة، الجزائر : إبراىيـ عباس- (3)

 2005 9الجديد في السرد العربي المعاصر، الثاني في مجاؿ النقد األدبي، جائزة الشارقة لئلبداع العربي، اإلصدار األوؿ، الدورة : عدالة أحمد محمد إبراىيـ- (4)

 .81، ص2006إصدارات دائرة الثقافة واإلعبلـ، حكومة الشارقة، 
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وُنمفي أّف الرؤية الجديدة لممكاف في الرواية الحديثة تختمؼ وتتعارض . (1 )«مساحة مف ورؽ
 .مع الرؤية التقميدية التي جعمت المكاف مجّرد ديكورً 

 المكاف الواسع مف األرض، فإّنو في اإلصبلح الحّيز »أّما الفضاء إذا كاف لغة ىو 
الزمكاني الذي تتمظير فيو الشخصيات واألشياء متمبسة باألحداث تبعا لعوامؿ عّدة تتصؿ 

 .؛ ألف المكاف يحّدد حسب بيئة الشخصيات(2)«بالرؤيا الفمسفية ونوعية الجنس األدبي 
 األوؿ محدد يترّكز فيو مكاف وقوع »إّف االختبلؼ بيف المكاف والفضاء يكمف في أّف 

  .(3)«الحدث واآلخر أكثر اتساعا ويعبر عف الفراغ المّتسع الذي تتكّشؼ فيو أحداث الرواية
II-4 -أهمية المكان: 

 فالمكاف ىو العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص الروائي ببعضيا البعض، وىو الذي »
يسـ األشخاص واألحداث الروائية في العمؽ، ويدؿ عمييا وىو داؿ عمى اإلنساف قبؿ أف 
يكوف دااًل عمى جغرافيا محددة أو دااًل عمى تقنية تبرر حدوث الواقع واألحداث، فالمكاف 
الروائي ىو أساسا مكاف اإلنساف يحدد سموكو وعبلئقو ويمنحو فرصة الحركة ويمنعو مف 

  .(4)«االنطبلؽ 
 كاف لممكاف في مسيرة أّي »واإلنساف منذ والدتو وحتى وفاتو محاط بعدد مف األمكنة و 

فمنذ أف يكوف نطفة، يتخذ مف رحـ ... إنساف قيمتو الكبرى ورمزيتو التي تشّده إلى األرض 
األـ مكانا يمارس فيو تكوينو البيولوجي والحياتي حتى إذا حاف المخاض وخرج الجنيف يشـ 
أوؿ نسمة لموجود الخارجي كاف الميد ىو المكاف الذي تتفتح فيو مداركو وتنمو فيو حواسو 

وبعد الميد تتبمور األبعاد المكانية لئلنساف بصور أوضح في البيت والمدرسة والنادي 
والشارع بؿ في البحر والجو أيضا في انحياز، مكانية ال حصر ليا قد يكوف القبر في 

الحقيقة ىو النياية أو المحّطة األخيرة لكؿ منيا،ويتبّيف مف خبلؿ ىذا االلتصاؽ الحميمي 
                                                           

 .82ص: المرجع السابؽ- (1)

 .14، ص2006أمانة عماف الكبرى، العدد مائة وتسعة وعشروف، آذار، : المكاف في العمؿ الفني، مجّمة عماف: أحمد زنير - (2)

 . 164، ص1996، - قسنطينة –عمار زعموش، جامعة منتوري : بنية القصة الجزائرية القصيرة عند المرأة، رسالة ماجستير، إشراؼ: باديس فوغالي- (3)

 .128، ص2005، 1البنية والداللة في روايات إبراىيـ نصر اهلل، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط: أحمد مرشد- (4)
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خضاعو العبلقات اإلنسانية  بيف اإلنساف تجسيد المجردات إلى ممموسات، ومحسوسات وا 
والنظـ إلحداثيات المكاف ثـ إضافتو،ىذه األخيرة عف طريؽ المغة عمى المنظومات 

 يكتسي لممكاف أىمية عند لمقارئ؛ حيث يأخذ المكاف عمى عاتقو ميمة الّسياحة .(1)«الذىنية
 . بو داخؿ عالـ روائي متخّيؿ

 ألّف تشخيص المكاف ىو الذي يجعؿ مف أحداث الرواية بالنسبة لمقارئ شيئا محتمؿ »
الوقوع، فيو الذي يعطييا واقعيتيا، فكؿ فعؿ ال يمكف تصوره ووقوعو إال ضمف إطار مكاني 

 عندما اعتبر المكاف ىو مؤسس الحكي، ألّنو يجعؿ القصة «ىنري ميتراف»وىذا ما ذىب إليو 
متخّيمة ذات مظير مماثؿ لمظير الحقيقة، أي عند رسميا ووضعيا مف مخّيمة األديب إلى 

ألّف وصؼ المكاف أي البيئة التي توجد فييا الشخصية يساىـ في تحفيز القارئ . (2)«الواقع
عمى مواصمة القراءة وانسجامو مع الشخصية والفضاء السردي، ويساعده عمى تخّيؿ المكاف 

ّف   الرواية ميما قّمص الكاتب مكاف فضاءىا تفتح الطريؽ دائما لخمؽ أمكنة »واقعيا، وا 
 .(3)«أخرى، ولو كاف ذلؾ في المجاؿ الفكري ألبطاليا 

 الوجيزة في دعامتيف مف دعائـ الرواية ىما ىذه اإلبحارة وفي األخير نخمص مف خبلؿ
 إلى أّنيما عنصراف متكامبلف ومتداخبلف، وىما يمّثبلف وجييف لعممة واحدة «الزماف، المكاف»

 . إذ ال يكاد يخمو منيما أي عمؿ روائي
III-  شارع إبميس " و" رائحة األنثى" أنواع األمكنة في روايتي:" 
III-1 -الفضاء المكاني المفتوح: 

 ىي انفتاح الفضاء المكاني واحتضانو لنوعيات مختمفة مف البشر، فروايتا :المدينة- 1-1
 غنّيتاف باألماكف، ونجد الراوي قد ذكر العديد مف المدف «شارع إبميس» و «رائحة األنثى»

... وىراف، سطيؼ، الصيف وسمرقند، الروماف، مالطا، الشاـ، تممساف، سوريا  القدس: مثؿ

                                                           
 .13المكاف في العمؿ الفني، ص: أحمد زنير- (1)

الرواية المغاربية، تشكؿ النص السردي في ضوء البعد اإليديولوجي، ط: إبراىيـ عباس- (2)
1

 .219، ص2005، 

 . 33، ص2001تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية، منشورات المؤسسة الوطنية لبلتصاؿ دار النشر واإلشيار، باتنة، الجزائر، : إبراىيـ عباس- (3)
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إلخ فيي مدف مّر بيا السارد، بيد أّف المكاف الراسخ في ذاكرة السارد ىو وىراف بالنسبة 
 .« لشارع إبميس»، ووىراف وسوريا بالنسبة لرواية «رائحة األنثى»لرواية 

باب السماء، باب اليدىد، :  مف ثبلثة عشر بابا ىي كما يأتي«رائحة األنثى»تتكوف رواية 
باب الغواية، باب المكتوب، باب التدويف، باب الغواية والنكاية، باب النساء، باب الكذب، 

وىذه األبواب . باب الغيرة، باب الدفف، باب الحديث الشريؼ، باب الحرير، باب عبد القادر
المجتمعة تحكي مرارة سنوات الجمر وبطشو، وتزخر ىذه الرواية بكـّ مف األمكنة نظرا 

 . لصعوبة الفترة المتناولة؛ حيث ُفرض عمى الشخصيات السجف الطوعي خوفا عمى حياتيا
 معروؼ عنيا أّنيا مجموعة مف التجّمعات المكانية الكبيرة والغير متجانسة »: والمدينة

تعيش في قطعة محدودة نسبًيا وتنتشر فييا الحياة الحضرية المدنية، ويعمؿ أىميا في 
الصناعة والتجارة، أو كمييما مًعا، كما تمتاز بالتخصص وتعدد الوظائؼ السياسية 

يعمف السارد منذ الباب األوؿ انكسار المدينة وذلؾ مف خبلؿ وصؼ . (1) «واالجتماعية 
 .الموت والدمار، والضياع

 .(2)« تختفي المدينة لتخرج مدف أخرى مف غابة المخطوطة »

 مف اف لمحزف لوف ». كما أّف لوف المدينة تحوؿ بفعؿ األلغاـ والرصاص إلى لوف أسود
تعمقت العيوف بالسماء الدكناء  ». (4)« أعتقد أف لمحزف الموف األسود والرمادي ». (3)«المطر

أف ييطؿ مطر في وىراف في مثؿ ىذا الشير فأمر وارد، عّمقت أنا أيضا بحركة آلية نظري 
في السماء الغائبة، في الفراغ، فكرت في السطؿ الفارغ الذي أضعو لبلمتبلء بمثؿ ىذا 

 .(5 )« مطر حامض، مطر مف الخؿ، ماء مخموط بالكبريت... الماء

                                                           
 .93، ص 2001، 1أسماء شاىيف، جماليات المكاف في روايات جبرا إبراىيـ، دار الفارس لمطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ط: ينظر- (1)

 .15رائحة األنثى، ص : أميف الزاوي- (2)

 .09المصدر نفسو، ص - (3)

 .07المصدر نفسو، ص -(4)

 .10المصدر نفسو، -(5)
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ما جعؿ الممفوظ الروائي يغرؽ في وحؿ المدينة ىي وىراف التي أصابيا الذىوؿ، وىذا 
نسينا حتى أف نشتري ألبسة جديدة ... لـ نصنع حموى العيد ىذا العيد »الحزف ومناجاة النفس 

 .(1) «لؤلطفاؿ 
إّف سقوط المدينة وموت عبد القادر عمولة زاد مف مأساة الساردة وانحبلؿ القيـ واكتساء 
المدينة لباس المومس التي تبيح لكؿ العابريف نفسيا، خوفا فتحت المدينة ذراعييا لآلخريف 

 كمما مات »مدينة عبد القادر تبكيو بعد رحيمو وىي المدينة التي كانت متمسكة باألسطورة 
... عبد القادر ينبت لوىراف عبد القادر آخر، أطوؿ مف األوؿ بخمس سنتمترات عمى األقؿ
تقوؿ حكاية في ىذه المدينة إف آخر عبد القادر قبؿ الطوفاف األخير سيكوف بحجـ ىذا 

 .(2)«"جبؿ سيدي عبد القادر"الجبؿ الذي يسند المدينة والذي يسمى ىو األخر 
يئست المدينة بعد موت عبد القادر مف ىذه األسطورة وما عادت تؤمف بيا، فغاصت في 

 .القذارة والغواية وأصبح الكؿ يخافيا ويخشى غوايتيا
 .(3 )« أشعر أف المدينة يأكميا طاعوف أو زلزاؿ مدمر»
 .(4 )«مدينة كانت تخيؼ، ىا ىي خائفة »
 فأرسمتو إلى مدينة أرزيو كي ال تبمعو !! كانت وىراف تخيفيا، مدينة الغواية والياوية»

معؾ حؽ يا اللة زىرة، فوىراف مدينة اَل ُيَقاَوـُ ِإْغَراُؤَىا... وىراف
»( 5). 

ـّ عبد القادر ترفض دراستو فييا وغّيرت وجيتو إلى أرزيو  . غواية وىراف جعمت أ
قمب غيمة  جرو :  َفَتَتَكوَّف مف ستة عشر فصبل معنونة كما يمي«شارع إبميس»أما رواية 

الجبؿ، مرض أسطورة،الممحاة الصراؼ والدمى، ليست ىناؾ جنة، ممكة النحؿ حكاية 

                                                           
 .10رائحة األنثى ، ص : أميف الزاوي-(1)

 .153المصدر نفسو ، ص - (2)

 .152المصدر نفسو ، ص -(3)

 .149المصدر نفسو، ص - (4)

 .149المصدر نفسو، ص - (5)
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الساعة والجدة العاشقة أيضا، الصراؼ والدمى، ليست ىناؾ جنة، مكر الحاجة اإليرانية 
عزاء الربيع، صباح ذاؾ المنكر السعيد، عمى خطو إبميس، حطب النار الموقدة حرير خشف 

تبدأ في فصؿ قمب غيمة السرد قبؿ اندالع ثورة نوفمبر .. جدا، أعراس الجنائز صبلة الغائب
بثبلث سنوات وينتقؿ إلى الثورة لينكر ىزائميا وانتصاراتيا، والمدينة ىي وىراف، لينتقؿ بعدىا 
إلى االستقبلؿ وطفولة السارد، ليتحوؿ في فصؿ الممحاة وباقي الفصوؿ ليتكمـ عف ذكرياتو 

وعبلقاتو االجتماعية والحميمية مع السورييف وأيضا الشباب الجزائري الذي استفاد مف 
الذيف قصدوا جامعة دمشؽ لمدراسة، ونيؿ الدراجات العميا - البعثات العممية-رحبلت النعش 

 نزلت بمدينة دمشؽ كاف ذلؾ ». في بداية الستينات، متذّكرا المدينة حنينا وشوقا، وجعا وندما
 ». (1)«في نياية شير سبتمبر، الخريؼ أحبُّ الفصوؿ إلى قمبي رّبما ألنني مف برج القوس

 .مدينة خائفة ترفض أبناءىا. (2 )«بدت المدينة منكمشة ميزومة أو مفجوعة 
عبرت سوريا بالنسبة لمشخصية النسوية، فضاء لمحب والجنس  «سوريا  »: المدينة الجّنة - أ

وعبرت وىراف عف المدينة القيد، المقبرة المقننة بالعادات والتقاليد، فنجد أّف الشخصية 
النسوية قد وجدت جّنتيا فوؽ األرض في سوريا، رغـ ممارسة فازو العنابية لمجنس بحثًا عف 
األلـ غير أف ىذا األلـ فيو لذة ومتعة وأخيًرا ألـ رافقيا عند الموت فيي تنتقـ مف المدينة التي 

، وتحاوؿ االستمتاع بمّذة الحّرية في المدينة التي ال تفرض قيوًدا "وىراف"أخذت منيا حبيبيا 
 .عمى الزوار سوريا

جعمت الطالبات الجزائريات تمتص رحيؽ الحّرية الزائفة واالرتماء في أحضاف الغواية 
 . بجنوف وحيوانية والشبقية

في البداية أخافني جو الفندؽ كثيرا إذ عرفت بأنني في فندؽ خاص بالعاىرات  »
الجزائريات، وما أخافني أكثر ىو حنيف شممت رائحة الحشيش التي تمؤل األروقة ليبل آتية 

                                                           
 .53شارع إبميس، ص : أميف الزاوي- (1)

 .14رائحة األنثى، ص : أميف الزاوي- (2)
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في أجيزت األمف  منتفذيف مف غرؼ النزيبلت المواتي ربطف عبلقات مشبوىة مع رجاؿ
 .(1)«والمخابرات 

 مع سقوط الميؿ تصطؼ عشرات سيارات األجرة ومثميا مف السيارات الخاصة أماـ »
 .(2)«الفندؽ لشحف الفتيات إلى النوادي الميمية 

كؿ ىذا يوحي بالعبثّية والحّرية المدّمرة لمفتيات الجزائريات، وربما شارع إبميس المغارَبة في 
 .   سوريا والمدينة الجّنة ىي الجحيـ في حد ذاتو

مّثمت سوريا بالنسبة إلسحاؽ، مدينة الحمـ ومصدر السكينة :  مدينة الهروب والحّرية - ب
ارتمى في أحضانيا حتى ينسى وجعو، وخطيئتو مع زوجة زوج أّمو، مدينة  واليدوء، مدينة

ىرب إلييا لينسى رواج أّمو مف قاتؿ والده، فكانت في البداية دمشؽ المدينة التي تبعث في 
يمارس فييا جنونو دوف أف يخاؼ أف يفاجئو القائد ويطرده مف . نفسيتو الغبطة والراحة

 .البيت
المدينة التي يشعر فييا بحّريتة، ويسير في شوارعيا دوف خوؼ مف أف يشّوه اسـ والده 
الشييد، مدينة يفرغ فييا شيواتو مع أكثر مف امرأة دوف أف يخاؼ أف تراه زبيدة، خطيئتو 

 .األولى
مدينة مّثمت ضياع . (3)«ضحكت فرح ومثميا ضحكت وعانقتيا، وعانقتني ونمنا عارييف  »

الشباب الجزائري في فترة حاسمة بالنسبة لمشعب الجزائري، شباب أرسؿ لمدراسة ليعود ويبني 
وطف حّطمو االستعمار، وقع في فخ الحّرية الزائفة والمجوف، فبدؿ أف يعود بشيادات عميا 

 .عاد في نعش
تناولت رواية شارع إبميس حقبة زمنية حساسة مّثمت فترة ما بعد الثورة حيث ما إف َخفَت 
صوُت الرصاص واأللغاـ والمدافع التي كانت موّجية إلى صدور المحتؿ والمستعمريف حتى 

 ولكف لتوّجو إلى صدور الشعب الذي كاف سببا « رائحة األنثى »عادت ولعمعت في رواية 
                                                           

 .74شارع إبميس، ص  :أميف الزاوي-(1)

 .74المصدر نفسو، ص  (-2)

 .153المصدر نفسو، ص -(3)
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مّثمت المدينة الكثير مف التناقضات الخوؼ والرعب، الحب والتمّرد، عمى . في تحّرر الوطف
 .اليروب والتحّرر

 ىكذا ىي المدينة تقضي عمى الشخصية بالوحشية، وتضعيا موضع الحرج والضيؽ »
تدفعيا إلى الفعؿ السمبي المنيؾ، تباشره وىي تدرؾ عبثية ما تقـو بو، يصؿ إلى طريؽ 

 .(1 )«مسدود
 إلى اليروب مستسمما أماـ المدينة التي أغوتو سوريا وحنينا « شارع إبميس »فيعـز راوي 

 .إلى المدينة التي جرحتو وىراف
 مف مكاف مفتوح إلى فضاء معزوؿ «رائحة األنثى  » مّثمت القرية في رواية :القرية- 1-2

تفتقر " فرائحة األنثى " ومغمؽ، نمطي، والقرية ىي ذلؾ التجّمع الذي يفتقر ألبسط المرافؽ، 
تاجر متجّوؿ، كاف يجيء قريتنا  »إلى سوؽ يتزود منو السكاف بالمئونة حيث تعتمد عمى 

البغمة ممؾ لتاجر كبير يقاؿ إّنو يجمب بضاعتو مف الصيف وسمرقند . يسوؽ بغمة شيباء
 .   (2)«والدوماف وببلد أخرى

كما تعّبر القرية عف المستوى االجتماعي الناتج عف القير وفضاء تباح فيو أعراض 
  فيقوؿ. النساء وأرواح األشخاص كما تعتمد القرية عمى الخرافات والعّرافات، وانتشار الجيؿ

التي يمؤل جذعيا النمؿ كؿ صيؼ، وتعّمؽ فييا النساء قطعا مف " الذّكار "  شجرة التيف »
أثوابيف ذات الموف األخضر، وبعضيف كّف يجففف حميب أثدائيّف ثـ يضفف إلييا دقيؽ الحمبة 

والعسجد والثـو واألوساخ التي تتجمع، تحت األظافر في الرجؿ اليسرى ثـ يعّمقف ىذا 
المخموط في رأس برعـ انبثؽ جديدا ىذا الفصؿ، كاف الشاب ينظر إلى فروع ىذه الشجرة 

 .  (3 )«العجيبة التي عمقت فييا عراجيف التمر والتيف المجفؼ، ومّصاصات الرضاعة لؤلطفاؿ
 يأتي الربط بيف ما يحدث اآلف وما حدث باألمس في مثؿ ىذا المكاف ليس صدفة لكي »

يحدد ىوية الفعؿ، فعؿ العنؼ المتمّثؿ في القتؿ واالغتصاب، فما يقـو بو ىؤالء اليـو ال 
                                                           

 (.64. 63)الرواية والعنؼ، دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة، عالـ الكتب الحديث ، ص: الشريؼ حبيمة- (1)

 (.20. 19)رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (2)

 .21المصدر نفسو، ص- (3)



 تفاعل الشخصية مع الزمان والمكان                                                                           :الثاني الفصل

 126 

ف لـ يكف صريحا، يمكف  يقـو بو إاّل عدو األمس، ويحضر السؤاؿ في صيغة التعّجب، وا 
لما يفعموف بنا ىذا؟  ألسنا أبناء وطف واحد؟  كاف لبلستعمار دوافعو  )صياغتو بيذا الشكؿ 

 . (1 )«وأىدافو لكف ألّي ىدؼ يقتؿ ىؤالء ويغتصبوف أىؿ بمدىـ
فنجد أّف القرية مّثمت عف القتؿ والخوؼ، بفعؿ المغتصبيف كما أّف قساوة الطبيعة أّثرت 

، إّف (المغمؽ  )سمبا عمى أفعاؿ الشخصيات، فتجدىا ترغب في االنعتاؽ مف سطوة الفضاء 
حمـ الشخصيات بالسفر عف طريؽ حكايات ابف بطوطة، ىي ىروب مف رتابة الحياة ألّف 
القرية فضاء مغمؽ عمى ذاتو رغـ أّنو مفتوح فيو ال يطرح فكرة االنفتاح عمى فضاء عمى 

 . فضاءات مغايرة، ففكرة السفر عف طريؽ الحمـ تكسب الشخصية متعة ووعد بالسعادة
 . (2 )« قبؿ كؿ شيء حركة في الفضاء–فالسفر  »
 أنا أيضا ال يخيفني السفر ألني ال أعرؼ ىؿ أنني مسافرة أـ أنني عائدة إلى مكاف ىو »

 كّمما وجدت نفسي في رحيؿ في حافمة أو قطار أو طائرة، أقوؿ بمجّرد أف –مكاني األصمي 
 . (3 )«أنزؿ المركوب ىذه الطريؽ تشبو طريقا في ذاكرتي
في قريتنا عادة غريبة، إذا الواحد منا حيف  »نجد اعتماد القرية عمى عادات بدائية جاىمية 

يبمغ سف األربعيف يذىب في جمع غفير مف المسنيف إلى المقبرة، فيدور ما بيف القبور ويسمـ 
ومف ... ويسأؿ عف أسمائيـ واحًدا واحًدا ثـ يختار لو جاًرا، فيقوؿ ىذا قبري. عمى نزالئيا

. (4)«حتى ولو مات في السند أو أكمو الحوت فإف قبرا رمزيا يحفر لو. يوميا يظؿ ىو قبره
 . القرية شكمت لمشخصيات فضاء المحزف والعذاب

 
 

                                                           
 .54الرواية والعنؼ، دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة،  ص: الشريؼ حبيمة- (1)

 في آليات المحكي الروائي المغاربي الجديد، مقدمة لكمية اآلدب – نظرية تطبيقية –سرديات الخطاب الروائي المغاربي الجديد، مقارنة نصانية : طاىر رواينية- (2)

 .253، ص(2000- 1999)والمغات، قسـ المغة العربية وآدابيا، جامعة الجزائر، السنة الجامعية،

 .130رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (3)

 .53المصدر نفسو، ص- (4)
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 : الشوارع واألحياء- 1-3
الشوارع واألحياء ىي الفضاءات المفتوحة التي نيرب إلييا لمترويح عف النفس، غير أّف 
الروائي لـ يركز عمى الشوارع واألحياء في الروايتيف، والشارع ىو المكاف الذي يمتقي فيو 

المكاف الذي تمتقي فيو  »الناس، فنجد فيو كؿ المظاىر التي تعبر عف وجو المدينة وىو 
كما يمثؿ مناسبة لتقديـ ... أنواع مختمفة مف البشر ويزخر بأشكاؿ متنوعة مف الحركة

عف ألـ دفيف بالنسبة " شارع إبميس "  وقد مّثؿ الشارع في رواية (1).«شخصيات جديدة
 قاؿ لي وقد بدت أْسَناُنُو »إلسحاؽ، فيو يذكره كيؼ قتؿ القائد والده، حتى يتزوج أمو، 

جئت ألصطحبؾ معي لحضور مراسيـ تسمية أحد الشوارع : ميترئة في صفارىا المقزز
المراسيـ ستشرؼ عمييا شخصية حزبية كبيرة تجيء مف العاصمة . الكبرى باسـ والدؾ

كاف يتكّمـ عف والدي . خصيصا ليذا الحدث، سيكوف االحتفاؿ غًدا الساعة العاشرة صباحا
 .(2 )«وكأّنما ندـ أصابو أو شيء شبو وخزات الضمير تقض مضجعو

كما اعتبر الشارع الفضاء الحر بالنسبة لمشخصيات والشباب و يشكؿ كؿ واحد منيـ قنبمة 
موقوتة، قابمة لبلنفجار في أّية لحظة، بسب الكبت الناتج عف الظروؼ القاىرة والحساسة 

 في الشارع الناس ال تتحّدث سوى عف الشيداء والمختفيف، والصراعات ». التي يعيشونيا
الجيوية والعرقية التي بدأت تظير ىنا وىناؾ ومؤامرات السياسييف بعضيـ ضد بعض 

     .(3 )«والصراع بيف العسكر مف جية وأىؿ السياسة مف جية ثانية
مكانية التنقؿ وسعة اإلطبلع والتبادؿ لذا »فالشوارع   أمكنة عامة تمنح الناس حّرية الفعؿ وا 

فيي أمكنة انفتاح تنفتح عمى العالـ الخارجي، تعيش دوًما حركة مستمّرة تؤدي وظيفة ميّمة 
فعّبر الشارع عف ىمـو الناس وحاجاتيـ . (4 )«في سبيؿ الناس إلى قضاء حوائجيـ

 آالؼ الجماىير تنزؿ ». مواطف/ رئيس/ فقير/ ومشاكميـ، فالشارع جمع جميع الفئات غني
                                                           

 . 164، ص(دراسات في القصة الجزائرية الحديثة ) منطؽ السرد : عبد الحميد يورايو- (1)

 .43رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (2)

 .22شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (3)

 .244بنية الخطاب الروائي، ص: الشريؼ حبيمة- (4)
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جاء بف بّمة لوىراف لحضور مقابمة رياضية وىو الرئيس . شوارع وىراف مف كؿ جية جاءوا
 . (1 )«الرياضي الذي كاف أياـ االستعمار َيْمَعُب في فريؽ كرة قدـ مشيور

المعروؼ أّف المطار ىو المكاف الذي يصؿ األحبة ببعضيـ البعض : المطار- 1-4
والمكاف الذي يصؿ المغترب بوطنو األـ، لكننا تعّودنا عمى أف نستقبؿ أحياء في المطار ال 

ويقدـ لنا وصفا . أموات، فالسارد في ىذا المطار بصدد استقباؿ جّثة أعّز صديؽ بالنسبة لو
أحّس بأّف السماء ىي ...  اآلف قبؿ أف تحط الطائرة التي ينتظرىا خمؽ كبير». دقيقا لممطار

 . مصدر األحزاف ومصدر األمطار أيضا
فمـ أجد فوقي سوى سقؼ مصنوع مف مادة صحفية تشبو . رفعت عيني أبحث عف السماء

تمؾ تقنية لمحفاظ عمى جودة األصوات في القاعات ... في شكميا الفّميف أو شيد عسؿ النحؿ
أصوات الموسيقى، وصوت موّظفة االستعبلمات، القاعة مّيتة، ال موسيقى، جياز ... الكبرى

 .  (2 )«التيوية معّطؿ
خبل المطار ...  غاب التابوت»مّثؿ المطار عف الرحيؿ لكف السارد يقصد الرحيؿ األبدي 

إال مف قّمة، غير بعيد ثّمة موّظفة الديواف الوطني لمسياحة ال تزاؿ مصموبة تحت المطر، 
 .(3 )«قامة مف كمس أو ضباب

 . شكؿ المطار فضاء لمحزف والحسرة والفراؽ، مكاف مّيت بالنسبة لمسارد
ىو المكاف الذي يتجّمع فيو الرجاؿ غالبا، ويقصدونو قصد الترفيو وتمضية : المقهى- 1-5

الذي يحافظ عمى . الوقت والمقيى لديو مكانو حضارية، وخاصة بالنسبة لممجتمع العربي
المقيى، ولو تتبعنا تاريخ الرواية سواء  »: أماكف خاصة، والتي يعتبرىا جزًءا مف تاريخو منيا

 .(4 )«في الغرب أو العالـ العربي، لوجدنا ليذا المكاف حضورا كبيرا

                                                           
 .39شارع إبميس، ص:  أميف الزاوي- (1)

 .8ارائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (2)

 .13المصدر نفسو، ص- (3)

 .19بنية الشكؿ الروائي، ص: حسف بحراوي- (4)
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خصوصا لمكانتو الثقافية قديما، و كاف معظـ مرتاديو مف المثقفيف وأىؿ العمـ، فكانت 
 تأطير لمحظات العاطمة والممارسة المشبوىة »المقاىي أماكف لمثقافة واألدب، أّما اآلف فيي 

التي تنغمس فييا الشخصيات الروائية كّمما وجدت نفسيا عمى ىامش الحياة االجتماعية 
 . (1 )«اليادرة

 نزلت باريس ألّوؿ مرة وبعد أسبوع قضيتو فييا جمست في مقيى وقبؿ أف آخذ لي مكانا »
وبالفعؿ اقتنيت جريدة مف أقرب كشؾ . قمت سأشتري جريدة ألطمع عمى ما يحدث في العالـ

مكتوبة بالعربية طمبت قيوة، تحدثت مع النادؿ بالفرنسية طالبا قيوة معصورة          
  . (2 )«(إكسبريس)

أوؿ مرة منذ أربع سنوات يذكرني ىذا .  جمست في المقيى قميبل لتناوؿ قيوة إيطالية»
ىنا المقيى مكاف الستدعاء . (3)«المقيى مقاىي وىراف التي تعود إلى الزمف الكولونيالي 

 .الذاكرة
إذا ذكرنا اسمو شعرنا بالوحشة والخوؼ كما أنيا المكاف  الذي ىي المكاف: المقبرة- 1-6

الذي يجمع جثث األموات الذيف فارقونا، وىي الرحمة األخيرة لئلنساف، ففي رواية رائحة 
حيث اعتاد كؿ  (زىار  )األنثى تمثؿ المقبرة الصدر الحنوف بالنسبة لمصحفي جماؿ زعيتر 

 . يـو جمعة أف يمر بقبر أمو
يمر كؿ جمعة بالمقبرة بمدينة قديؿ عمى بعد عشريف كمـ .. كعادة جماؿ الديف زعيتر »

 .(4)«األـ غواية حبيا حتى الموت . عف وىراف، ليترحـ عمى قبر أمو
فاألـ لـ تكف مجّرد أـ طبيعية يتذكرىا زىار بؿ تحولت إلى رمز أسطوري تاـ الحضور 

في استحضارىا وأسطرتيا  (زىار  )والتأثير، فيي عبلمة عمى الرحيؿ والموت اجتيد 
 ىذا الصباح مف ىذه الجمعة »فحتى موتو كاف بيف يدييا . فتحولت إلى منقذ، وعنواف لمموت

                                                           
 .124شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (1)

 .174المصدر نفسو ، ص-(2)

 174المصدر نفسو، ص- (3)

 52رائحة األنثى، ص: أ ميف الزاوي- (4)
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فالعرب كانت تقرأ عمى .. قرأ الفاتحة وربما شيئا مف الشعر الجميؿ.. عمى قبر أمو.. الحزينة
فتطير الروح ويسقط .. رصاص مخادع أسود ماكر يخترؽ قمبو.. األموات عيوف األشعار
لتسألو ولدي حبيبي ىؿ أصابؾ . (1)«سمـ الروح بيف يدي روح أمو .. الجسد عمى قبر األـ

   !!مف ضرر
تحوؿ المكاف السطح إلى مأوى حر يحيؿ عمى " رائحة األنثى " في رواية : السطح- 1-7

فضاء  الطير والطيراف، وكأف البيت ىو قبر غير أرضي ىش ميدد بالسقوط والمحو والزواؿ 
لكّنو رغـ ذلؾ يبقى المكاف الوحيد، والمبلذ الذي ال غنى عنو يذكر الشخصية النسوية في 
الرواية بوىـ االستقرار والتممؾ أما السطح فيو المكاف اآلمف والمتنفس الوحيد في أجواء 

حيف تصعد إلى السطح تأخذ معيا شيئا " يامنة "  أكانت »الحرية فيو مكاف الحب والعشؽ 
إنيا لـ تكف .. إف أختي كانت تجمس في حجر ابف بطوطة.. لتجمس عميو؟  سؤاؿ غبي

ذا ما ». (2)«لتشغؿ نفسيا بيذه األمور التافية   أصعد إلى السطح أسمع حكايات زىار  وا 
 .(3 )«كنت حزينة حد الرغبة الجنسية، فسأجد ابف أختي البكر في قراشي

جسد السطح مكانا معزوال، مكانا لمسكوف واليدوء، كما مّثمت السطوح عف أماكف لحفظ 
 .األسرار وتطميؽ عالـ الواقع، عالـ يخنقيـ

مكاف لميروب بالّذات . ىو الفضاء المائي الواسع المميء باألسرار العميؽ: البحر- 1-8
 ولكف ليس عنواف انكفاء عمى الّذات وارتداد النفس وانشداد إلى الجسـ والجناس »عما يكدرىا 

في الفضاء الشخصي الباطني، وما يحدثو مف حركة تتجو مف الخارج إلى الداخؿ يمكف أف 
تنعكس لتدفع بالفكر عمى الّضرب في أوساع الكوف وتناوؿ ظاىرة الحياة في كؿ مداىا 
الزمني وكؿ امتداداتيا والتعمؽ بروح الكشؼ والّريادة واالنسياؽ، إلى التأمؿ في المنزلة 

                                                           
 .52رائحة األنثى ، ص: أميف الزاوي- (1)

 .45المصدر نفسو ، ص-(2)

 .64المصدر نفسو، ص- (3)
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لذلؾ استوى البحر رمزا رئيسيا لبعض أعمؽ أحبلمنا، وأشّدىا ألقا ... والبحر قادح. البشرية
 . (1 )«وسحًرا

فياىو . ومكاف يحفظ أغبل األشياء خوفا مف العبث فييا. كما اعتبر البحر مكانا مقدسا
الفقيو يأمرىـ برمي جثة زىار في البحر حتى يخفييا عف الجماعة التي يسمييـ اإلخوة ألنو 

 أعجبتو قّصة موسى لماذا ال نضع »والشيوعي محكـو عميو أف يبقى دوف قبر . شيوعي
ليكف البحر نافعا مرة واحدة لنا ... جثّتو في تابوت لوحي، ُمَمْسَمٌر ثـ نرمي بو في البحر

والصيؼ كّمو لؤلجانب مف األوروبييف بيذه الطريقة نرتاح فبل نرتكب ذنبا كبيًرا إذ نحفر لو 
مثؿ . (2)«عمى كؿ حتى إذا ما دفناه فسينبش مف قتمو قبره ويرمي بجثّتو خارج المقبرة ... قبرا

 .البحر مكانا لميروب والمحافظة عمى المقدسات

III-2 -األماكن المغمقة: 
ىو المكاف الذي يشعر فيو اإلنساف باألماف كما يستطيع اف يفعؿ فيو ما : البيت- 2-1

 ويحتؿ بيت البطؿ مركز الصدارة في ىذا النوع مف »يشاء بكؿ حرية، دوف رقابة الناس 
. (3)«األماكف يسمح بخموة البطؿ، ويطمؽ العناف لمخيمتو كي تسرح بعيدا لتستحضر الذكريات

 .(4)"بيت األشياء"البيت بأنو مركز الوجود والحماية، " باشبلر"كما يصؼ 
إف البيت الذي يقيـ فيو اإلنساف، يؤثر تأثيرا بميغا في "فيمثؿ البيت مكاف اجتماع العائمة و 

نفس المقيـ فيو، ويحدد مدى إحساسو بالمكاف، ألنو لمبيت طاقة احتياطية كامنة داخؿ 
اإلنساف يحتمي بيا كمما شعر بخطر العالـ الخارجي لديو، فيقـو بامتصاص مشاعر خوفو 

وقمقو وىو يبرز رؤية عميقة لعالمو الداخمي، إذ يطرح فرضية العجز اإلنساني عندما 
 (.5)"يصطدـ بالمكاف

                                                           
 .376 ، ص2003 ،1المكاف في الرواية العربية، الصورة والداللة، محمد عمى النشر، ط: عبد الصمد زايد- (1)

 .110رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (2)

 .147، 1999، (ط.د)، ديواف المطبوعات الجامعية، ابف عكنوف، الجزائر (دراسات في القصة الجزائرية الحديثة)منطؽ السرد : عبد الحميد بورايو- (3)

 .9ترجمة غالب ىمسا، ص : غاستوف باشبلر- (4)

 .92البنية والداللة في روايات إبراىيـ نصر اهلل، ص : أحمد مرشد- (5)
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 بالبيت وجدنا مكتبو عامرة تغطى جدرانو غرفة كاممة »كما يمثؿ البيت ىوية الشخصيات 
فيدؿ المكاف ىنا عمى .  (1)«وتمؤل البيو الرئيسي أيضا أالؼ الكتب والمجبلت بالمغة الفرنسية

 عّبر البيت عف الفضاء الحر الذي تمارس فيو «أف الشخصية مثقفة تطمح إلى المعرفة
ىذه الميمة وعمى غير العادة لـ يغادر المانو البيت »الشخصية جنونيا دوف حسيب أو رقيب 

فقد فضؿ أف نسير معا، زينب كانت فرحة لقراره ىذا وقد أبدت حيوية ونشاطا في تحضير 
كانت عبلمات الشرب الكثيرة بادية عمى ... ما يمـز السيرة مف أكؿ وشرب كانت سعيدة

 (.2)«حركاتيا ولسانيا الذي بدا خارج سيطرتيا أو يكاد
 لـ يخرج احد مف البيت »وقد مّثؿ البيت في رائحة األنثى عف مكاف خاص بالعائمة بحيث 

لطمب حاجة، كما لـ يدخمو احد لطمب حاجة، بيت مكتؼ بنفسو، كؿ الخروج والدخوؿ كاف 
لعمؿ، كما لـ تدخمو أية شخصية غريبة أو ليست متصمة رحميا باألسرة  فيو بيت ألسرة 

 » .حيث نجد أف حمامة خرجت لمعودة بجثة زىار مف المستشفى. (3)«متماسكة، مكتفية بذاتيا
كانت حمامة صامتة، طريؽ العودة كاف سريعا وموزع القيوة أطفأ مجمره ونفض قاع إبريقو 
مف حثالة البف، كاف يمشي ساحبا بغمو وسط الرجاؿ حزينا، كاف أكثرنا حزنا، ربما مثمو مثؿ 

ذ وصمنا نصبت الخياـ التي كانت مف المفروض أف تنصب في ساحة  حمامة وا 
 لبلستمقاء، وبالرابطة الدينية في عدـ »الف الخيمة ىي الحاجة النفسية . (4)«المستشفى

 .الخيمة ىي الرغبة في تذكر المكاف األخير لئلنساف.(5)«االرتفاع عف موقع القبر
 وىو المكاف الذي تؤدى فيو الصبلة والشعائر وىو المكاف المقدس، الذي :المسجد- 2-2

تسمو فيو الروح، فرغـ منافسة أماكف الميو لممساجد غير أنو بقي محافظا وصامدا وىو 

                                                           
 .22شارع إبميس، ص : أميف الزاوي- (1)

 .194المصدر نفسو ، ص -(2)

 .124، ص 2010، دار نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع، العراؽ، 2الرواية والمكاف، دراسة المكاف الروائي، ط: ياسيف النصير- (3)

 (.59- 58) رائحة األنثى، ص:أميف الزاوي- (4)

 (.137- 136) الرواية والمكاف، دراسة المكاف الروائي، ص: ياسيف النصير- (5)
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الحّيز المكاني الذي يحتضف المشاعر المشتركة بيف أفراد الجماعة حيث تختفي فيو »
 .المكاف الذي يستوي فيو الفقير والغني. (1)«المشاحنات الفردية، وتطغى فيو روح الجماعة 

 ويساىـ المسجد في بناء الرواية، ويشّكؿ إلى جانب األماكف األخرى بناء المكاف العاـ »
لمخطاب، يفتح عمى الناس كمكاف لمعبادة يتجيوف فيو ألداء الفريضة والتزود مف أجؿ 

 .(2)«تقودىـ رغبة روحية ... مواجيتو ظروؼ الحياة الصعبة
 يتوسط اإلماـ غرفة صغيرة عرضيا ستة أمتار وطوليا كعرضيا تقريبا تتخذ جامعا في »

  .(3)«أغمب أياـ السنة 

 مكبرات الصوت عمى منارات مساجد الحي واألنحاء ترسؿ ترتيؿ كتاب اهلل المجيد في »
 .(4)« قراءات مغاربية أو شرقية، والناس خشوع في شير كريـ

فنبلحظ أّف المسجد في المدينة معماريا يختمؼ عف المسجد في القرية وىذا يرجع لعدد 
مّثمتو غرفة صغيرة نظرا لقّمة الناس " رائحة األنثى " السكاف، واتساع الفضاء، فالمسجد في 

 .فيو أكبر لكثرة السكاف" شارع إبميس " في القرية أّما في 
 »: وىو المكاف اإلنساني الذي يضّمد ويداوي جراح المرضى والمستشفى: المستشفى- 2-3

يعد بوظيفتو عكس األماكف المغمقة والمفتوحة كونو يعمؿ عمى ترميـ ما حّطمتو ىذه األماكف 
األخرى المغمقة أو المفتوحة، كونو يعمؿ عمى ما حّطمتو ىذه األمكنة في إنساف أرىقو 

المكاف والزماف فكاف ممجأ كؿ مريض يصنع الراحة النفسية ويقّدـ العبلج األمثؿ لمختمؼ 
األمراض ال يجد المريض في سواه حبًل، سواء أكاف البيت أو الشارع أو المدينة فيو يستشعر 

 .  (5 )«االطمئناف، ويأمؿ في الشفاء 

                                                           
 .47، ص(دراسات في القصة الجزائرية الحديثة ) منطؽ السرد : عبد الحميد يورايو- (1)

 .234بنية الخطاب الروائي، ص: الشريؼ حبيمة: ينظر- (2)

 .62رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (3)

 .32شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (4)

 .378جماليات المكاف، ص: غاستوف باشبلر- (5)
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 فتحت جميع النوافذ المطمة عمى الساحة وخرج المرضى في األوؿ بعضيـ يجّر ساقو »
ثـ تمتيـ الممّرضات ... جًرا واآلخر يحمؿ ذراعو معّمقا بسربيتو أو خرقا بيضاء في عنقو

 .  (1 )«بعضيف بمآزر بيضاء وبعضيف بمباسيف العادي وبزينة مبالغة فييا 
حيف وصمنا الفندؽ جاءني القّيـ عمى مكتب االستقباؿ ليخبرني بأّف أبا بّساـ تـ نقمو إلى  »

 .(2 )«المستشفى المركزي وقد وضع تحت العناية المشّددة في غرفة اإلنعاش الكبرى
مّثمت المستشفى في الروايتيف مكاف لمحزف كؿ مف دخميا خرج جثة ىامدة ومّثمت 

 .المستشفى لممرضى مكاف لمراحة األبدية والبلعودة الرحمة األخيرة
ىي المكاف الذي نتعّمـ فيو ونكتسب فيو خبرات تكوف سندا لنا في الحياة   : المدرسة- 2-4
 كانت المدرسة ىي عالمي الحقيقي، الذي منو بدأت أكتشؼ اآلخر وأتخّمص شيئا فشيئا »

كما مّثمت المدرسة بالنسبة إلسحاؽ مكاف لميو والمجوف واكتساب . (3)«مف رائحة جسد أمي
 السياج الذي يحوط –كنا نقفز ليبل عمى الحائط »عادات سّيئة، بسبب بعده عف رقابة العائمة 

المدرسة لننزؿ إلى المدينة ندخؿ صاالت السينما نغازؿ النساء الجميبلت المكّمفات بإجبلس 
 ونتفّرج عمى les placeusesالجميور كؿ في مكانو حسب ترقيـ التذاكر، كف نسمييف 

 . (4 )«األفبلـ اليندية المثيرة واألفبلـ المصرية الغنائية
 في الميمة األولى التي قضيتيا في سريري بالقسـ الداخمي مارست وألوؿ مّرة العادة »

في القسـ الداخمي تعّرفت عمى مجموعة مف الفتياف القادميف مف الضواحي أغمبيـ ... السّرية
كانوا أبناء الشيداء بسرعة بنينا عبلقة متينة وشّكمنا عصابة في المدرسة، كنت أنا جرو 

  .(5 )«الجبؿ رئيس العصابة دوف نقاش سّمـ لي الشياطيف باإلجماع مقاليد الرياسة

                                                           
 .57رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (1)

 .132شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (2)

 .27المصدر نفسو، ص - (3)

 .26المصدر نفسو ، ص  - (4)

 ..26المصدر نفسو، ص- (5)
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فكانت المدرسة فضاء لمحّرية وممارسة النزوات أكثر منيا مكانا لمعمـ والمعرفة  ويعزى 
ذلؾ لموضعية السّيئة لمتعميـ في تمؾ الفترة فمعظـ الشعب أمي ومعظـ األساتذة أجانب 

 .إلخ، فالمستعمر حاوؿ واجتيد ليبقي الشعب في جيالة... مصرييف وعراقييف
ىو المكاف الذي يمارس فيو الشذوذ والرذيمة بحّرية، ويقصده طالبي المتعة : الماخور- 2-5

رجاال كانوا أو نساء، وىؤالء يمّثموف أوالئؾ األشخاص الذيف ليس لدييـ وازع ديني، بحيث 
يقضوف جؿ الوقت في الشرب واالستمتاع، بنساء بائسات يبعف الشعور بالمذة والمتعة 

 : لآلخريف ويعشف مأساة نفسية وألما رىيبا و يمّثؿ الجنس في الماخور كما يمي
 

 النساء في الماخور ألم وحسرة                                     - (المذة )الرجل + 
 

وىنا يظير التناقض بقدر حرص  السكاف عمى الذىاب إلى المساجد والتمّسؾ بالتقاليد 
والشعائر الدينية بقدر ما يتمّسكوف أكثر بالماخور ليشعروا بالحّرية والحميمية، فيـ أشبو 

 زبائف بار ألفريدي يسبحوف في ». بالذي يمبس قناعا في النيار متعبديف وفي الميؿ الىيف
غيـ مف الدّخاف، كاف الباب مردودا عمى النصؼ حيف دفعتو وتسّممت إلى الداخؿ، نظر إلّي 

 . (1 )«صّب لي كأسا بمقاييس صارمة... الجميع بنوع مف الغرابة
أّما األشخاص الذيف يقصدوف البار في النيار، فكانوا ال يتحّرجوف أف يذىبوا يـو الجمعة 

 حيث نحتـر فييا طقوس ساعة صبلة الجمعة وذلؾ »غير أنيـ يعتمدوف طقوسا في ذلؾ 
بالتوّقؼ عف الشرب واالكتفاء بالنظر إلى الكؤوس ممئ أو فارغة أو نصؼ ممموءة 

وبالصمت أيضا، كاف بعض رّواد البار يقاطعوف شربيـ ليؤدوا صبلة الجمعة بكّؿ إيماف 
خبلص ثـ يعودوف بعد ذلؾ لمواصمة شربيـ   البار مميء يـو األحد تمتمئ بارات». (2 )«وا 

                                                           
 .78- 77شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (1)

 .78- 77المصدر نفسو، ص- (2)
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غالبية الجالسيف مف الفمسطينييف والمبنانييف واألفارقة السود والطمياف وبعض  الفنادؽ،
 .(1 )«األمريكييف يشربوف البيرة المالطية

 .مّثؿ الماخور عف فضاء ووكر لمرذيمة واالستمتاع بجميع أنوا ع الموبقات والمنكرات
III-3 -عالقة المكان بالشخصيات : 

 المكاف بالمعنى »: تعّبر سيزا قاسـ عف العبلقة بيف المكاف والشخصيات بقوليا
دراكو لو يختمفاف - الفيزيقي أكثر التصاقا بحياة البشر مف حيث أّف خبرة اإلنساف بالمكاف وا 

دراكو لمزماف، فبينما يدرؾ الزماف إدراكا غير مباشر مف خبلؿ فعمو في  عف خبرتو وا 
األشياء، يدرؾ المكاف إدراكا حسيا مباشرا يبدأ بخبرة اإلنساف بجسده، ىذا الجسد ىو المكاف 

القوة النفسية والعقمية والعاطفية والحيوانية لمكائف الحي نفّسر أّف البشر " مكمف " أو فمنقؿ 
لذلؾ نجد . (2 )«لجأوا لممكاف في تشكيؿ تصّوراتيـ لمعوالـ المادية وغير المادية عمى السواء

الروائي وىو يصوغ الفضاء الروائي يكوف حريصا عمى أف يتماشى مع طباع ومزاج 
فالمكاف صّور لنا الحالة النفسية . شخصياتو، فالمكاف يمعب دوًرا ىاًما في تكويف حياة البشر

لمشخصيات والحالة االجتماعية واإليديولوجية، فشخصيات في رواية رائحة األنثى شخصيات 
أما في رواية شارع  (القرية  )انيزامية خائفة خاضعة وىذا راجع لمبيئة االجتماعية المغمقة 

إبميس فمّثمت الشخصيات عف شخصيات طامحة حالمة لمتغيير  منفتحة عمى اآلخر، نظرا 
 .    لبيئة المدينة

III-4 -يتمّيز المكاف في رواية رائحة األنثى ورواية شارع إبميس عمى - :  المكانأنسنة
قدرة الروائي في تحديد شخصياتو وتحديد نمط حياتيـ، وضبط عبلقاتيـ العامة وفؽ مبدأ 

 فيندسة المكاف تساىـ أحيانا ». جماعي، وأخبلقي كما جعميـ مشدوديف إليو بشكؿ رحمي
فالمكاف يساىـ بشكؿ كبير في . (3)«في تقريب العبلقات بيف األبطاؿ أو خمؽ التباعد بينيـ 

 يعتبر المكاف الوجو األوؿ لمكوف، وىو محور الحياة الذي تحيا فيو »تحديد ىوية اإلنساف و 
                                                           

 .72رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (1)

 .38، 37، ص2002، الشركة الدولية لمطباعة والنشر، مصر، (ط. د)القارئ والنص العبلمة والداللة، : سيزا أحمد قاسـ- (2)

 .72بنية النص السردي، ص: حميدة لحميداني- (3)
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الكائنات، وتتموضع فيو األشياء، وقد يمعب المكاف دوًرا ميًما في تحديد نسؽ الحياة لمكائنات 
 . (1 )«الحّية التي تعيش فيو، ومنح أشكاؿ محددة لؤلشياء المتموضعة فيو

وقد ظّمت الشخصيات متمّسكة بالمكاف، وقد تجّسد ىذا التمّسؾ في سعييـ إلى التخمص 
 .مف الواقع المزري

وألّف الشخصيات أحبوا أمكنتيـ وذلؾ أللفتيـ ليا ىذا ما أكسبيا ذواتيـ اإلنسانية، أي 
المكاف فأحّبت الشخصيات أمكنتيـ وألفتيا وعاممتيا معاممة ذات عاقمة، فالمكاف مكتظ أنسنة 

المكاف  فكّونت الطبيعة بعناصرىا وظواىرىا بعناصر الطبيعة سماء، مطر حيوانات، َفُأْنِسَنتْ 
الذي عاممتو الشخصيات معاممة إنسانية، فنجد ىذه المعاممة في عبلقة يامنة مع السّمـ الذي 

كاف صديقيا ومعيميا في الخروج مف واقعيا البائس، إلى الوصوؿ لمسطح لتغرؽ في المذة 
إلى عبادة اهلل، وطاعتو، واإلفطار ...  لقد كاف السّمـ ىو طريقنا إلى اهلل»واألحبلـ الوردية 

 نظرت إلى السّمـ الخشبي ». (2)«اآلف أشعر أّف السّمـ عميو أف يكوف ىناؾ ... في الصياـ
أيضا العبلقة الحميمية . (3)«الذي كانت تستعممو يامنة لمصعود إلى عرشيا بيف األحواض

بيف يامنة والكمب الدوتشي الذي كانت تحتضنو وتحكي لو ما تشعر بو ألّف صورة أختيا 
 .تظير ليا في صورة ىذا الكمب الذي كانت تحّبو

ونجد األلفة أيضا عند الحيواف، فالدوتشي عندما يرى يمامة وىي تمبس لباس أختيا 
المتوفاة يامنة، وتكتحؿ بكحميا، وتحكي بطريقتيا ينخدع فييا ويدنو منيا ويداعبيا، ألنو 

 منذ أف جاء بالدوتشي جروا »يضنيا صاحبتو ورفيقتو ومؤنستو في ليالي الشتاء البارد 
صغيرا لـ يغادر السطح، ال صيفا وال شتاء، وعمى الرغـ مف شراستو البادية في شكمو إال أّف 

ارتخاء أذنيو كاف يكّذب تمؾ الشراسة رفع عينيو إلّي، حاوؿ أف ينصب أذنيو إاّل أّنو وجد 

                                                           
 .52، ص1992، 22جدلية الزماف والمكاف في روايات عبد الرحٰمف منيؼ، فؤاد المرعى، مجّمة بحوث جامعية حمب، العدد : أحمد مرشد- (1)

 .41، 40رائحة األنثى، ص:أميف الزاوي- (2)

 .40المصدر نفسو، ص- (3)
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صعوبة في ذلؾ ثـ عاد ليدفف جثّتو في الظبلـ، اقتربت منو بعد أف أدركت أّنو لـ يستنكر 
 . (1)«عيناه تشبياف عيني أختي ... وجودي، وكأّنما كره عزلتو ووحدتو ىنا

 فالحمـ أساسي بالنسبة لمذات، يعطي ليا معنى ولذلؾ ال »كما وّظؼ الروائي الحمـ 
تستطيع أف تعيش بدونو، فما أضيؽ العيش لوال فسحة مف الحمـ فيو يقـو بدور التنفيس عف 

 .(2 )«مكبوتات الذات
ورأيت فيما يرى النائـ ... اشتقت لزبيدة...  ىذا المساء الخريفي الحزيف يذّكرني بزبيدة»

 .(3 )«الذي ضربو حمار لميؿ، رأيت زبيدة خطافة حزينة
 :أيضا ىروب الشخصيات مف األحياء واالستنجاد باألموات مثاؿ -
وأنا في بيت حفظ الجثث، وكالمّرات السابقة تعّرت   ىذا اليـو عمى عادتنا اختمينا نيبل»

 فنيبل (4)« كمية ومثميا فعمت، سحبت عمبتي بيرة باردة عبلمة ىانكيف مف أحد بّرادات الجثث
سحاؽ يعمماف أّف ما يفعبلنو يسخط األحياء، ويجعميما شخصاف مبلماف مرفوضاف  وا 

اجتماعيا، أما األموات فيشاركانيما الّمحظة دوف أف يتدخموا أو يعّكروا َصَفوَّ الّمحظة بيف نيبل 
سحاؽ، عّبر الموت ىنا عف مكاف لكتـ األسرار وممارسة الجنوف، فالحياة أحيانا تفرض  وا 
قرارا صعبا ومجنونا، عّبر إسحاؽ ونيبل في رواية شارع إبميس، عف ىذا الجنوف مف خبلؿ 
سحاؽ وجدا فيو الحّرية  اليروب لبيت حفظ الجثث، رغـ قسوة المكاف ورىبتو إاّل أّف نيبل وا 

سحاؽ يشرباف ويمرحاف دوف حسيب أو رقيب  المنشودة والراحة، فعند األموات السمطة لنيبل وا 
فالمدعّوف ىـ سكاف القبور أموات حكـ عمييـ المكاف والزماف بأف يكونوا أغمب الحضور 

سحاؽ لبيت حفظ الجثث مف مكاف ميجور مييب  جمالية الموت ىنا تتمّثؿ في تحويؿ نيبل وا 
مستنكر إلى مكاف حيوي عادي أشبو بغرفة النـو العادية، فمّثؿ المكاف كأّنو شبيو بإنساف 

 . يكتـ األسرار
                                                           

 .47رائحة األنثى ، ص: أميف الزاوي- (1)

 .174اليوية والتخّيؿ في الرواية الجزائرية، قراءات مغربية، ص- (2)

 .107، 106رواية شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (3)

 .191، 190المصدر نفسو، ص- (4)
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نجد في الرواية رائحة األنثى الحيواف غابت ماىيتو، واكتسبت ذات اإلنساف العاقؿ وذلؾ 
مف خبلؿ إحساسو بمأساة البشر، وشاركيـ حزنيـ حيف مرض بعد وفاة يمامة كما أّنو حاوؿ 

 لقد فّكر الدوتشي في االنتحار حيف ضاؽ بو المكاف عمى »االنتحار، بعد أف فقد محبوبتو 
 .(1 )«ىذا السطح

نبلحظ تعاطؼ الحيواف وأيضا تعاطؼ الطبيعة مع الشخصيات مف خبلؿ الميؿ والذي 
كاف المتنّفس الوحيد واألوحد الذي كانت تحس فيو الشخصيات بالحّرية، ففي الوقت الذي 

تخمى اإلنساف عف أخيو اإلنساف واإلحساس بأزمتو وقت المحف، نجد الطبيعة لـ تتخمى عنو 
 .فحقؽ جمالية لمنص الروائي

 إّف تأّثر الطبيعة بوفاة عبد القادر عمولة تأثرا منقطع النظير كاف التغيير الخارؽ والعامؿ »
 .(2 )«األساسي في حزنيا الذي أحّست بو أثناء تشييع جنازتو 

 .(3 )« الميؿ بدأ ييبط، المطر ىو اآلخر ال يزاؿ ييطؿ، أوال ربما توقؼ»
 .(4 )« أحّس بأّف السماء ىي مصدر األحزاف ومصدر األمطار أيضا»

أصوات الطبيعة أكتسبت حياة عبرت عف األلـ والحزف، والعذاب، كما دّلت في مكاف آخر 
 .عف معانات وتعاسة، وضياع شخصيات الرواية 

صباح مدينة كمسائيا، غموض :" كشفت أيضا عف حجـ الّرعب، والقمؽ فيقوؿ الراوي
وسجمت األصوات حضورىا . (5)"الوقت بيجت الشوارع مشمولة،جرأة النساء الوىرانيات مقممة 

صفارات إنذار، صوت :" مف خبلؿ حالة االختناؽ، والموت في مشيده اليومي فيقوؿ الراوي
مكابح السيارات، جعجعة العجبلت عمى اإلسفمت وعند زوايا الشوارع الضيقة المخيفة 
قوة . المظممة،جثة شاب عمى الرصيؼ، أزيد مف سبعيف بالمائة مف أبناء البمد مف الشباب

                                                           
 .74شارع إبميس، ص:  أميف الزاوي- (1)

 .39، ص2003 ،1أنسنة المكاف في روايات عبد الرحٰمف منيؼ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط: مرشد أحمد: ينظر- (2)

 . 13رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (3)

 .8المصدر نفسو، ص- (4)

 .149المصدر نفسو، ص- (5)
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وكأف الّراوي يبحث عف أي منقذ يخمصو مف ىذه األصوات . (1)"الموت وعنؼ الحياة 
 .المؤلمة وىذه الرائحة الكريية، رائحة القتؿ والظمـ ، رائحة الموت

" سوريا " بالحياة فرض عميو السفر إلى " إسحاؽ " تشّبث " شارع إبميس " ونجد في رواية 
فجأة تذكرني " عّمو يشعر بالحّرية ليتفاجئ بصوت في أعماقو صوت الّذاكرة ، صوت الحمـ 

رغـ ىربو ورحيمو إال أّف حنينو واشتياقو لممكاف الذي ترعرع فيو لـ يتركو " إسحاؽ " "زبيدة 
ومّثمت األصوات أيضا متنفسا . (2)"زبيدة " وتمثؿ لو شبحا يطارده ، مف خبلؿ تذكره لحبيتو 

لجسد معذب، يريد أف يوصؿ صوتو وصرخاتو الّصامتة لآلخر، لممنقذ الذي يرفض أف 
لكف أّمي لـ تسمعني ... صرخت أّمي"... تصرخ " يامنة " يحضر، وىو الحرية فياىي أـ 

 .إنو يـو ابنتيا..كاف صوتيا يرّف في أذني
 "زىار " إنيا ليست "..حمامة " إنيا ليست  -
 .(3) "!!لكنيـ رحموا وتركوا النار -
صرخة األـ ىي صرخة األنثى المعذبة اجتماعيا، والغير قادرة عمى مساعدة ابنتيا  -

 .والوقوؼ في وجو الغرباء
كاف الّدوتشي يسّمـ الّروح مبّدال ." الحيواف أيضا عّبر مف خبلؿ صوتو عف قسوة المكاف 

وقسوة المنظر جعؿ صوتو يختنؽ ويتبّدؿ " ليامنة " ألفة الّدوتشي. (4)"نباحو بصييؿ الحصاف
" مف نباح إلى صييؿ حصاف، وربما أراد الّراوي أف يدّؿ عمى جبروت الغرباء حتى 

ف دّؿ كؿ ىذا " الّدوتشي تحوؿ أماميـ إلى حيواف وديع، وأليؼ مف خبلؿ تغير صوتو، وا 
عمى شيء فإّنما يدؿ عمى فضاعة وشناعة الحدث، ويدّؿ عمى تأـز الحالة النفسية 

 .لمشخصية

                                                           
 .148رائحة األنثى ، ص: أميف الزاوي-(1)

 .62شارع إبميس، ص: أميف الزاوي- (2)

 ..145رائحة األنثى، ص: أميف الزاوي- (3)
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تعبراف مف خبلؿ األمكنة التي " وشارع إبميس " رائحة األنثى " ويمكف القوؿ أف الروايتيف 
تحتوييما عف الحالة النفسية لمروائي في فترتيف زمنيتيف مختمفتيف، و الّروائي لـ تكف غايتو 

كما أف أمكنتو ليست مجرد جماد أو كتمة .وصؼ ىذه األمكنة بقدر التعبير عف رأيو ورأيتو
 .صماء، بؿ يتسرب داخميا دؼء إنساني حي، ويتداخؿ فييا الواقعي بالمتخيؿ

ونبلحظ أف األمكنة ليست محايدة في الرواية فيي تختار وفؽ مقتضيات ثقافية 
 .واجتماعية، وتاريخية 

نبلحظ ثراء الروايتيف بعنصر المكاف، ىذا األخير الذي ال يمكف أف يوصؼ بمعزؿ عف  -
الزمف، وكبلىما لو دور أساسي في العمؿ الروائي ألّف كّؿ رواية تقتضي نقطة انطبلؽ 

 . ومكاف تتحرؾ فيو (الزمف )
 .  بذلؾ يمكف القوؿ أّف الزماف والمكاف كانا محوريف أساسييف في الروايتيف

                   انكسار الحمـ                        تحقيؽ الحمـ 
 

      اليروب سوريا
 

                               الحب             الغربة
 الحمـ وىراف

   

                       حياة                             ألـ

 

 مخطط يوضح عالقة الشخصيات بالمكان

سوريا كسرت حمـ  أما .سفر إسحاؽ إلى سوريا ىو حمـ لميروب مف مدينة خانتو وىراف
وشعورا  وىراف مدينة عاش إسحاؽ فييا الحب أىدتو وىراف ألما. إسحاؽ وجردتو مف إنسانيتو
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فالشخصيات منحت الفضاء لغة ناطقة في المخطط األوؿ أفقدت  .بالغربة وسط أىمو وعائمتو
أما المخطط الثاني عممت الشخصيات عمى بث الحياة مف جديد وسط  .المدينة جاذبيتيا

 .المدينة األـ
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::خاتـــمـــةخاتـــمـــة   

سيميائية الشخصية في روايتي رائحة األنثى وشارع  » حاولنا في ىذا البحث الموسوم بـ لقد
ومن خالل تتبعا جماليات : تقديم دراسة سيميائية عمى امتداد فصمين:  ألمين الزاوي«إبميس 

ألمين الزاوي فتبّين " شارع إبميس " و" رائحة األنثى " الرواية الجزائرية من خالل روايتين 
أّنيما تعالجان صراعا فكريا حضاريا بين زمنين، حيث تتباين القيم األخالقية واالجتماعية 

 .فييما
 :والحظنا ما يمي

تركيز الروائي أمين الزاوي عمى الشخصيات الروائية ومحاولة مطابقتيا لمشخصيات  .1
الواقعية، وذلك باستعماليا كطعم يستدرج بو القارئ الذي يتفاعل معيا وذلك بإغرائيا لو 

 .من خالل اعتمادىا عمى مساحيق واقعية
فكان ىو الناقل لألخبار . سيطرة الراوي وىو شخص من شخصيات الرواية عمى الحكي. 2

واألحداث الراوي يعرف كل شيء عن شخصياتو التي كانت أشبو بدمى يحّركيا وفق اآلراء 
 .واألفكار التي يريد تمريرىا وطرحيا

حول متخيل روائي ينشغل بأسئمة الراىن " أمين الزاوي " تتمحور الكتابة الروائية عند . 3
 .وأزماتو ووضع اإلنسان داخل واقع تراجعت فيو القيم النبيمة أمام غزو القيم الدخيمة المنحّطة

اعتماد المتخيل الروائي عمى أسطرة الشخصيات واستعمال الموروث الديني والتاريخي . 4
وذلك باالعتماد عمى لغة رمزية بعيد كل البعد عن األسموب التقريري الصحفي، . واألسطوري

فقد اعتمد عمى نقد ساخر خاصة في رواية رائحة األنثى، بيدف رصد مفارقات الراىن عبر 
 .نقد اجتماعي

شّكل الزمان والمكان والشخصيات بنية سردية اّتكأت عمييا الرواية، فكانت االسترجاعات . 5
الشوارع  )واعتمد الكاتب عمى الفضاء المكاني المفتوح . العنصر الطاغي عمى األحداث

. الفضاء المكاني المغمق( القرية، البيت والغرفة ) في حين شكمت ( األحياء–المدينة المقيى 
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وذلك من خالل . وقد رش أمكنتو وشخصياتو بتوابل سحرية تكاد تكون ميزة تمّيزه عن غيره
 .أنسنة المكان واعتباره ذاتا عاقمة تقبل المناجاة

تنويعا في توظيف الشخصيات بين شخصيات " أمين الزاوي : " حقق المتن الروائي لـ. 6
 .واّتسم ببمورة الشخصيات ببنائيا المورفولوجي والداخمي. شخصيات رئيسية وأخرى وثانوية

االعتماد عمى تشييء المرأة وذلك من خالل مصادرة حّريتيا، ومعاقبتيا تحت العديد من . 7
 (.الدين، السمطة األسرية، العمل )األغطية 

االعتماد عمى العفوية والواقعية، ألن المبدع عاش أحداثا وعانى التجربة المريرة  فنجده . 8
لى مجتمع لو معتقدات وروافد شعبية  متعاطفا مع شخصياتو مؤكدا انتماءه إلى شخصياتو وا 

 .تاريخية، دينية
فتح العديد من الممفات التي كانت وال زالت حبيسة الذاكرة الجماعية كقضية المجاىدين  .9

المزّيفين، وظيور الحركة اإلسالمية ووقوف الشارع الجزائري عمى فوىة بركان في أحداث 
 .1988أكتوبر 

 .القضاء عمى عقدة البطل الفردي وذلك بفتح المجال لتعدد األبطال .10
وفي نياية الدراسة أشير إلى أني حاولت اإلحاطة ببعض الجوانب الغامضة؟ في 

الروايتين، غير أن ىناك جوانب أخرى ما زالت تنتظر الباحث لمعالجتيا وتكون بداية لعمل 
 .موسع يدرس الموضوع
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::المالحــــــــــــــــقالمالحــــــــــــــــق   

 

 
 

 أمين الزاوي
ىو كاتب ومفّكر روائي جزائري،  ( في تممسان 1956 نوفمبر 25 )أمين الزاوي 

شغمو عالم األدب والترجمة، بين المغات الفرنسية واإلسبانية والعربية، كما عمل أستاذا 
 صورة »لمدراسات النقدية في جامعة وىران، بعد حصولو عمى شيادة الدكتوراه عن 

، ولو عشر روايات نصفيا بالمغة الفرنسية، ونصفيا «المثّقف في رواية المغرب العربي 
مارس التدريس في جامعة باريس . اآلخر بالمغة العربية إضافة إلى مجموعتين قصصيتين

يكتب بالمغتين . في الجزائر العاصمة. الثامنة، عمل سابقا مديًرا لممكتبة الوطنية الجزائرية
 .العربية والفرنسية

 تمّيز بالوالء لمسمطة، فقربتو ولما عرفتو جيدا تخّمصت منو ولو مقولة مشيورة
أمين الزاوي روائي ومفّكر يؤمن بالتعددية المغوية والحوار واالختالف نادى بيتك 
المستور وفضح المسكوت عنو ولو ردود فعل عدة ضد تسميع الجنس وتسييس الدين 

وتقديس الثوابت وتحنيط العربية ألنيا المغات أجنحة بقوادم وحوافي تتيح التحميق لمالمسة 
قارات لغوية مختمفة ويتعامل مع الفرنسية كمستعمرة محررة فيما يعتبرىا مواطنو كاتب 

ياسين غنيمة حرب، وألنو بكل الحساسيات تمك فقد أحرقت كتبو في ساحة بسيدي بمعباس 
وأقيل من منصبو عمى رأس المكتبة الوطنية عمى خمفية قضية الصحافي محمد بن شيكو 

ومحاضرة الدونيس ينتقد فييا الدين لعدم إيمانو بالوصاية الرسمية عمى الشأن الثقافي 
وتحويل المنشآت الثقافية إلى أطالل ينعق فييا البوم والمثقف إلى بوق لمحكومة، وإليمان 
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الدكتور أمين الزاوي أيضا وأيضا بقدراتو الشخصية ألن شيادة الدكتوراه ال يتصدق بيا 
 . أحد عمى أحد، وألن المكسب الثقافي ال يمكن بأية حال محوه بماء الحكومة العكر

 ":رائحة األنثى " مضمون رواية 
مستمدة من الموروث التراثي لكتاب طوق الحمامة ،وذلك "رائحة األنثى "    رواية 

من خالل تقسيم أمين الزاوي ألبواب الرواية من خالل االستميام من كتاب ابن حزم 
وىي تحمل مخطوط ابن بطوطة،وىو شخصية ورد اسميا . األندلسي يبدأ السرد بحمامة

بيذا المقب،وىو جغرافي متمرس في التاريخ نجد الروائي زاوج بين التاريخ والمتخيل وألبس 
ىي "رائحة األنثى "مرجعية ".عبد القادر عمولة"السرد عباءة التراث،لتنتيي الرواية بوفاة 

فترة األزمنة سنوات التسعينات،كما توظف الرواية السيرة الذاتية،أو عنصرا من عناصرىا 
 .في المتخيل الروائي مثل مطابقة الشخصية الروائية،الشخصية الحقيقة 

  كما عبر أبطال الرواية عن شخصيات قمقة،وممزقة، ومثل عن المثقف 
،كما تناول قير المرأة،ومعاناتيا " عبد القادر عمولة " الصحافي،جمال زعيتر،والفنان :بـ

" عبد القادر عمولة "وبدأت باستقبال جثة  .فكانت الرواية معتمدة  عمى الرمز والسخرية
يسخر الكاتب من المكان ألن المطار ىو مكان لمقاء األحبة،أو وداعيم عمى أمل عودتيم 

 ".الموت "وداع أبدي .غير أن ىذا المطار كان لوداع من نوع آخر
تتكمم عن حقبة الثورة التحريرية وعن خيانات القادة ":شارع إبليس " مضمون رواية 

ثم ينتقل الكاتب إلى الكالم عن فترة  وتصفية بعضيم البعض ألغراض شخصية،
البعثات " رواية شارع إبميس"كما تناولت  االستقالل والتكمم عن االشتراكية زمن بن بمة،

شارع " العممية وما ترتب عنيا من سمبية بالنسبة لممرأة والرجل،تناول الروائي في رواية 
وانتشار ظاىرة بيع األعضاء البشرية،والقضية الفمسطينية  ظاىرة تسميع الجنس،"إبميس 

واستغالليا ألغراض شخصية مثل ما حصل مؤسسة حفظ الجثث الخاص برجال المقاومة 
 التي تستغميا نيال والمانو في بيع األعضاء البشرية يتقاطع في ىذه الرواية المتخيل

وعالقاتو الغرامية ثم في األخير .والحقيقي،والرمزي،تتكمم عن طفولة السارد،ثم شبابو
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تتكمم أيضا الرواية عن التاريخ الجزائري  إسحاق وتعد الحكايات حول اختفائو،)اختفاءه 
ما ييمني  ....اسمي زبيدة" من خالل االعتماد عمى الحكي والسخرية أيضا،تبدأ الرواية 

من خالل ىذه الشخصية يظير عمى االعتراف وتعرية الماضي و كشف " قصة إسحاق 
 .خباياه

 :أىم روايات أمين الزاوي
  نزهة اخلاطر 

 امللكة 

  بليس  شارع ا 

  راحئة الأنىث 

 السامء الثامنة 

 



 

 

 



: الفهرس

 ج-أ ...........................................................................................................:مقدمة
 16-08 .................................................................................ماهية الشخصية: مدخل

 98-16 ..............................................................سيمولوجية الشخصية :الفصل األول
 16 ............................................................................................................:تمهيد

 21-16 .....................................................:(سيميائية الشخصيات)داللة األسماء - 1
 30-22 ............................................................:لمشخصيات البناء المورفولوجي- 2
 35-31 .....................................................................:البناء الداخمي لمشخصيات- 3
 ................................................................تواتر الشخصيات ومرجعياتها- 4

 ..................................................« رائحة األنثى »إحصاء شخصيات  -

 ...................................................« شارع إبميس »إحصاء شخصيات  -

 ..........................................................................مرجعية الشخصيات- 4-1

 ...............................................................فئة الشخصيات المرجعية .أ 

 ...........................................................................شخصيات إشارية .ب 

 ...........................................................فئة الشخصيات االستذكارية .ج 

36 - 
36-37 
38-39 
39-41 

39 
40 

14-42 
 ............................................................................................................:تمهيد

 ....................................................الشخصية النسوية من منظور الروائي  
                             ...................مخطط يوضح تناوب السرد، ومخطط يوضح حركة قهر المرأة 

 ...................... (حب، جنس، وطن )النسوية و الثالوث المحرم  الشخصية.

 ............................................................................................................:تمهيد

 ............"شارع إبميس"و " رائحة األنثى" تمثل الحب في الروايتين  -1

  .........."شارع إبميس"و " رائحة األنثى"حضور الجسد في الروايتين  -2

 ..........."شارع إبميس" و " رائحة األنثى" تمثل الجنس في الروايتين  -3

 ..........."شارع إبميس"و " رائحة األنثى" الوطن في الروايتين /المرأة  -4

 
 
 

43 
44-62 

61 
62 
63 
64-70 
70-77 
77-86 
88-98 

 
 
 



 ................................................. تفاعل الشخصية مع الزمكان: الفصل الثاني
 ...........................................................................................................:مقدمة

I. (الزمن السردي، زمن الحكاية أو المغامرة، زمن الكتابة ): الزمن.. 
 ............................................................................... الزمن التاريخي- 1-1
 .................................................................................األزمنة النفسية  -1-2
 ............................................................زمن التجربة و زمن الحكي  -1-3
 .................................................................................الزمن النحوي   -1-4
II. المكان.................................................................................................. 
II-1 -تعريف المكان عند المغويين:............................................................. 

II-2 -تعريف المكان عند الفالسفة واألدباء:............................................... 
II-3 -المكان عند النّقاد:.............................................................................. 

II-4 -أهمية المكان:.................................................................................... 
III- أنواع األمكنة في روايتي رائحة األنثى و شارع إبميس:...................... 
III-1 -الفضاء المكاني المفتوح:.................................................................. 
 ...............................................................................................:المدينة -1-1

 ..........................................................................................:المدينة الجّنة - أ
 ........................................................................:مدينة الهروب والحّرية - ب
 ................................................................................................:القرية -1-2
  ............................................................................:الشوارع واألحياء- 1-3
 .............................................................................................:المطار- 1-4
 .............................................................................................: المقهى -1-5
 ................................................................................................:المقبر -1-6

 ...............................................................................................:السطح -1-7

 .................................................................................................:البحر -1-8
III -2 -األماكن المغمقة:.............................................................................. 
 .................................................................................................:البيت -1-1
 ..............................................................................................:المسجد -1-2
 ..........................................................................................:المستشفى -1-3

101-102 
102-112 
107-109  
109-110 

111 
111-112 
112-124  

115 
116 

116-119 
119-120 
120-123 
120-123 
123-125 
123-124 
123-125 
125-126 
127-128 

128 
128-129 
129-130 

130 
130-131 
131-136 
131-132 
132-133 
133-134 
134-135 



 ............................................................................................:المدرسة -1-4

 ............................................................................................:الماخور -1-5
III-3 -عالقة المكان بالشخصيات:.............................................................. 
III-4 -المكانأنسنة :................................................................................ 

135-136 
136 

136-142 

 ...........................................................................................................الخاتمة
 ...............................................................................قائمة المصادر والمراجع

 ......................................................................(تعريف بأمين الزاوي)ممحق 

144-145 
146-151 
153-155 

 



 :المخص

                                             األمين الزاوي "و شارع إبميس" رائحة األنثى"عنوان المذكرة هو الشخصية في روايتي 

وهو بحث في عنصر مهم بالنسبة لمرواية أال وهو الشخصية  - دراسة سيميائية- 

: وقد اعتمدت عمى الخطة التالية 

. فمدخال تناولت فيه مفاهيم حول الزاوية وحاولت ضبط مصطمح الشخصية في أبعادها , مقدمة

والبناء  ,والذي عنونته بعنوان سيميولوجية الشخصية وتناولت فيه الدراسة التطبيق سيميائية األسماء ,أما الفصل األول
ثم تناولت  لتواتر الشخصيات ومراجعها ,المورفولوجي لمشخصيات ثم أشرت إلى البناء الداخمي لمشخصيات وعرضت

وأخيرا عرضت  ,الثاني فخصصته لتفاعل الشخصيات مع الزمان في المكان أما الفصل ,المحرمالوث سوية والثنالشخصية ال
. وأخيرا خاتمة حممت بين دفتيها حصيمة ألهم النتائج ,ة المكان في الروايتيننسعمى قضية أ

. مكان – زمن – مرجعية – سيمياء - شخصية :الكممات المفتاحية

Summery: 

 The title of the memory is 
«
the personality in the novel of the fermale scent and satan 

street of the writer "amine ezzaui" as a semiotic study. i follow the following plan: 

Introduction then a preface which dealt with the concepts about the novel and tried to adjust 

the terme character and its dimensions the first chapitre entitled the semiotic personality and 

dealt with the study and application of the semiotic names and morphological structure. 

Then, h show the deep structure of the characters, and give importance to the frequency and 

term of the reference. Also I speak about female personality and trinity defence. 

In the second chapter, I dealt with the interaction of the characters with time and place. 

Then, I concluded with the issue of the important role of the place in the two novels. 

Finally, the conclusion which contains the most important results. 

Key words: characters – semiotic – reference time place.  


