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 شخصية الروائية بني التناص الديين والسرييال

 
  اجلزائر -بشار  - طاهري حممدجامعة  - نزيهة الطيب عيساني

 اجلزائر -بشار  - طاهري حممدجامعة  - إبراهيم حممد عبد النور
 

 
 
 

ُُ ُمُلخصُُ ُ  ُ  ُ:ُ

             اللذين وظفهاا                                                              تهدف الورقة البحثية  إلى قراءة داللة التناص الديني والسيرذاتي     

ُواسيني ُاعري  ُ"       الكاتب  ُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُأصيبع ُولونايبُ"ُُ          فاي رواياتا   " ُُ ُُُ ُُُ ُُُ ُُييلس ُُ"            لبنااء خصياية   ُ"ُ ُُ ُ

ُُُُمبرييب                                                                        ، كما أنها تبين أن آلية التناص المستثمرة في النص الروائاي لاي يكان داف هاا  "ُُ

                                            وإنمااا  ااي تااني راان يقاادرة فنيااة وإفداريااة تكماان فااي                           القيااور أو ال ااوم الم رفااي،

        فنيا                                                                          استدراء خصيية دينية يتمثلة في خصيية يونس رلي  السالم ليج ل ينها قنارا  

               فسار  ز،ئياام يان                                                      يمر ربره أفكااره ورييتا  لقياايا و ماوم الاوجن الج،ائار ،

       تصييال                               ين خصياية ياونس ياريناا فريااة ال                                       سيرت  الذاتية فرخاقة ورسي فها ياليحا  

   .                                             ليؤكد ين خالل  رييت  فحمولة داللية فنية ينسجمة

 
Résumé :  

     Le but de cette recherche est de déchiffrer la signification de 

l'intertextualité religieuse et autobiographique employées par Waciny 

Laredj dans ses romans "Les Doigts de Lolita" pour la construction du 

personnage de Younis Marina. Elle montre également que le mécanisme 

de l'intertextualité investi dans le texte narratif n'était pas motivé par le 

manque de connaissance, mais il explore la capacité artistique et créatrice 

qui réside dans l'appel d'un personnage religieux représenté par la person-

nalité du prophète Jonas afin de faire de lui un masque esthétique  pour 

passer ses idées et sa vision envers les enjeux et les préoccupations de la 

patrie algérienne. Il a glissé habilement, des passages de son autobiographie 

en dessinant d'une façon fictive des aspects du personnage de Younis 
Marina pour en confirmer sa vision d'un tonique artistique harmonieux. 
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ُمقدمة ُ ُ ُُ:ُُ

       والحاد           المكاان،                                                     الاصيية الروائية يكون سرد  يااتلل فالتفارال يال الا،ين،    

                                                                               لتاكيل البنية السردية للنص الروائي وفناء داللت ، تناولهاا النقااد فالادرا والتحليال 

                                                                         لبلااورة يفا يمهااا فاادءا ياان النقااد الكالساايكي إلااى يوينااا  ااذا ياال النقااد الجديااد ولااي 

                                    لتناو  وت ادد الاريا والتوزهاام الفكرياة                                         يتوصلوا إلى يفا يي قارة تؤسسها، نظرا  

  .                    ت دد المنا ج النقدية                    والثقافية، ضف إليها 

                                                                    فكانااه  ااذه المفااا يي النظريااة فااي يسااتهل  ااذه الورقااة البحثيااة فارتماااد ياانهج 

                                            وألن التنظير وحاده ال يكفاي فقاد ارتمادم زانباا                                تاريصي يط ي فالوصف والتحليل،

                                          استدراء الاصيية الدينية المتمثلة فاي خصياية   :                     يرتك، رلى رنيرين  ما           تطبيقيا  

                                                وثانيها التناص السير  المؤسس رلى إدراج خذرام يان     م،                    سيدنا يونس رلي  السال

        فمقارفاة   "            ياونس ياريناا "                                                السيرة الذاتية للكاتب واسيني األررج ين خاال  خصياية 

                                                                       سيميائية تتلباا قاراءة داللاة توظياف الكاتاب الساي ياونس ياريناا فاي رالقتا  فسايدنا 

      لمؤلاااف                                                         يااونس رلياا  السااالم صاااحب الحااوم، واسااتجالء الصيااوج الرافطااة فااين ا

    كياف    :                                                         الكاتب الروائي رلى أرضية السيرة الذاتية للكاتاب، تحاه تسااي  /       واليحفي

                                                                         وظاف الكاتاب آلياة التناااص للما،ج فاين الاصياية الدينيااة والسايرة الذاتياة فاي فناااء 

                                       أف اد خصيية يونس يارينا وفقا لرييت ؟  
 

ُمقبرعةُسظ يةُومفبهنمُاوشخصنة -1ُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُُُ ُُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُُ

                                                              ا       ت د الاصيية إحدا ال ناصر البانية والماكلة للمتن الحكائي وقاد رادا ا ف ا       

                                             فاا تموا فدراساتها يان كافاة الجواناب، ي تمادين فاي   "                    ال مود الفقار  للقياة "       النقاد 

                       فكاناه الاصياية يان ينظاور                                                   ذلك المنا ج السياقية سبيال لتحليلها وسبر أغوار اا،

                             ام التاي تارفا الاصياية فمحيطهاا                                 ازتماري وتاريصي وغير ا ين اإلسقاج       نفسي،

                                                       ِ َ ُ                الصارزي، دون االلتفام إلى داللة توظيف الاصيية وتأثير ا وتِأَثُر ا وتفارلها يل 

 .                                  ال ناصر السردية األخرا المكونة للنص

                                                                           وإذا ررزنا رلى الروايام التقليدياة ألفيناا أن الكتاا  احتفاوا فالاصياية احتفااء     
                                 األ مياااة حتاااى أنهاااا كاناااه تن اااه فرواياااة                                  ينقطااال النظيااار، فحظياااه فمكاناااة فاللاااة 

                                   الكاتب الفرنسي الم روف لي يااتهر إال  (Balzac)         أن فل،اك "                 الاصيية وآية ذلك 

                                      أحد خصيايام الرواياة الموساوية فاال نوان (Le père Goriot)                فاهرة األ  غوريو

                                  الكاتب الروسي إال فاهرة كاراياموف (Dostoïevski)                           نفس ، ولي ياتهر دوستويفسكي

 " (les frères Karamazov)                                               أحد الاصييام الرئيسة في روايات  اإلخوة كاراياموف
1
  

                                                 
1
  .  43                                                             ييطفي إفرا يي ييطفى، تقديي لويس روض، يير، دار الم ارف، دم، ص   :                                  أالن رو  غريي ، نحو رواية زديدة، م  
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                                                                                  ين  ذه الريية دأ  كتا  الرواية التقليدية رلى التفنن فاي رساي خصياياتهي وأفادروا فيهاا

                                                          حتااى أن الكثياار ياان الاصياايام الروائيااة حفاارم فااي الااذاكرة وصااارم          وصااياغة         خااكال  

                   يان الاذاكرة األحادا  "                             رن كاتبها وحتى رنوانها ومالاه                                وسما ت رف ف  الروايام وفديال  

 "                                                                       وتطور ا ورلقه فذ نية القارئ  الاصيية اإلنسانية النافية التي خلقها الكاتب
2
.  

                                                                    وكان ي يار الجودة رند النقاد الكالسايكيين  قادرة الروائاي رلاى رساي خصياية      

                                                                           تطافق  الواقل وتنب  فالحياة وي بر ين خاللها رن رييت  للحياة والمجتمل، فكانه 

                كاائن حاي لا  وزاود  "                                                  خصيياتهي يرآة راكسة لواقال النااا وجباائ هي رلاى أسااا 

 "                         في،يقاااي فنيتااا  الااانص الروائاااي
3

                      رة التاااي ت لاااي يااان يكاناااة                  ، غيااار أن  اااذه النظااا

                                                                الاصيااايام أفلاااه يااال ثاااورة المناااا ج الحديثاااة التاااي أقياااه اساااتبداد الاصياااية 

                                                                   وإسااقاجام المنااا ج السااياقية، لتبهااه فااذلك يالياار الاصيااية الروائيااة ويااتقلص 

              كائناا  ورقياا   "                                                            حيور ا ووزود ا الفي،يقي المطافق للواقال وصاار لنقااد ي تبرونهاا 

                                           النقااد البنيااو  للحكايااة وكااان للماانهج البنيااو ،    "                          يياايل  الكاتااب راان جريااق الللااة

                                                                          والقااراءة التفكيكيااة والمقارفااة الساايميائية تأثير ااا فااي دراسااة الاصيااية الروائيااة 

                                                                    وفلااورة يفااا يي زدياادة ز لااه ينهااا رنياارا  يكمااال  لباااقي يكونااام الاانص الساارد  

  .      الكاتب                                                                    ويتفارل ي ها في في تاييد داللة النص الروائي وفناء الريية التي يناد ا 

          في دراساة(Vladimir Propp)                                            ورلى أسس المنهج البنيو  انطلق فالديمير فرو       

                       فج ال يان الوظيفاة خالقاة  "                 الاصياية والوظيفاة "                               نيوص الحكاية الصرافية رلاى أسااا 

                                                                         للاصيااية فارتبااار أن الاصيااية يتلياارة والوظيفاااة ثافتااة فيااد أن كلااود ليفااي ساااتروا

(Claude Lévi-Strauss)  ا                 راساة قاصارة رغاي تميا، اا ألنا   ما  داللاة        يرا اا د                  

                                                       تلير ا وتحولها المساتمرين تانمر فرصاة ثميناة إلدراك الميامون  "            الاصيية ففي 

                               وإذا لاي نأخاذ  اذا الب اد الثقاافي     ...                                               الحقيقي للحكاية ولتلوينها الثقاافي واإلياديولوزي 

      ئال يان                                                                  ف ين االرتبار في ت ايلنا يل الاصيية فسنبقى في حدود تحليل خاكلي ال جا

 "     ورائ 
4

  .                                                                 ، فدراست  لي تاليس رمق الاصيية وتوقفه رلى حدود الدراسة السطحية لها

                                                                       وتستمر حلقة الدراسام النقدية في دراسة الاصيية فحثا  رن ريياة أكثار رمقاا            

                                          فدراسات  التي استفاد فيهاا يان فكارة النماوذج    (Grémas)                   وخموال ، فجاء غريماا

                                          ا  وصاغ ينها يفا يم  النظرية حاو  الاصياية، وجاوا     "            لفالديير فرو  "        الوظيفي 

                                                                         يفا يي سافق  فرو  لتطبق رلى نماذج حكائية أخرا غير الصرافة  فوضل النموذج

        والممثال (Actant)                    وز ال يياطلحي ال ايال   ( Modèle Actanciel )        ال اايلي 

                                                 
2
.00م، ص5102رياض الدرمي، فناء الاصيية في روايام ييسلون  اد ، رسالة يازستير، زاي ة القادسية، ال راق،  

 ُ

3
  .   052     م، ص     0991                           سلسلة رالي الم رفة، ديسمبر                                              ربد المالك يرتاض، في نظرية الرواية، الكويه،  
4
  ،  0                     ، رماان، دار يجادالو ، ج "                             رواياة الاارا  وال اصافة أنموذزاا "                                         س يد فنكراد، سيميولوزيا الاصييام السردية   

   .   52    م، ص    5114
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(Acteur)    المستوا ال ايلي  "                                         للاصيية ويكمن الفارق فين المفهويين في أن         فديال                

             يهاااتي فالاااذوام                                 خاااموليا  يجاااردا  يهاااتي فااااألدوار وال                          تصاااذ فيااا  الاصياااية يفهوياااا   ت

                                                          ويستوا يمثلاي نسابة إلاى يمثال تتصاذ فيا  الاصياية صاورة فارد يقاوم     ...        المنج،ة

                                                                    فدور يا في الحكي فهو خصص فارل ياارك يل غيره في تحديد دور راايلي واحاد 

 "                  أو رادة أدوار رايلاة
5

     الاذ   (Philippe Hamon)                       ، ونيال رناد فيلياب  اايون

               للاو  رلاى أسااا /                                                         فلور يفهويا دقيقا للاصيية الروائية يبنني رلى يكونين لسااني
                                                                أنهااا دا  يحياال رلااى ياادلو  وال تكتماال صااورتها إال ياان خااال  رملهااا ياال فاااقي 

         يورفيماا            فارتبار اا  "                                                    الاصييام في النص السارد  والتأويال الاذ   ياايده القاارئ

                                                  فذلك ال تحيل إال رلى نفساها إنهاا تحتااج إلاى فنااء يقاوم                             فارغا  أ  فياضا  دالليا  فهي 

  ("       التأويال )                                  وتقوم ف  الذام المساتهلكة للانص لحظاة  (        التوليد )                  فإنجامه النص لحظة 
6
 .  

                                                                    فااالنص يااايد الاااق األو  ياان فنيااة الاصيااية ويكتماال خااقها الثاااني رباار القااراءة 

 "       فبنائهاا                                 سي يد فناء ا كما يقوم النص فادوره  "                     المنوجة فالقارئ الذ  
7

           ، ستااف إذن 

                                                                    ين ريية فيليب  اايون أن فنياة الاصياية ترتكا، رلاى أساين  ماا الانص والقاارئ 

                                                                        لتكتماال داللتهااا النهائيااة و ااي الرييااة نفسااها التااي تبنا ااا ساا يد فنكااراد فياارا أن 

                                                                      الاصيية فارتبار ا فناء وليس ي طى زا ،ا  يحددا  سالفا  ال تكااف ران يجماو   "

 "        التااأويلي                          ،ين اإلفااداري ونهايااة الاا،ين                     داللتهااا إال ياال نهايااة الاا
8
               وتبقااى الدراسااام    .

                                                                 النقديااة يسااتمرة فااي اسااتجالء زوانااب الاصيااية الروائيااة، ورصااد تفارلهااا يااال 

  .                                          يكونام النص السرد  في رالقة التأثير والتأثر

 

ُاومقبرعةُاواطبنقنة -2ُ ُُُُُ ُُُُُ ُُ ُُُ ُُ:ُُ

ُُاِسادربءُاوشخصنةُاوديينةُُُ-1ُ-2ُُُُُُُُُُُ ُُُُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُيلس ُرلنهُاوسالمُ"ُِ ُ ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُُ ُ"ُُ

                                                      األراارج فااي الكثياار ياان رواياتاا  إلااى تقنيااة اسااتدراء الاصياايام             يلجااأ واساايني           

                                                                      الدينية لي بر ين خاللها رن رييت  لقيايا ريره، وييطلر رلاى  اذا  الناو  يان 

           فيوظفا  رلاى          دينيا            أو نيا                                                     االستدراء فالتناص الديني لكون الكاتب يستحير ري،ا  

                                استحيااار الاصياايام الدينيااة وتيااوير                                      يسااتويام ردياادة كتوظيااف البنيااة الفنيااة،

     رلاى "                                                                         البطل في ضوئها وفناء أحدا  الرواية في ضوء أحدا  القية الدينية فا  فيوظفا  

   فاي                                                                            يستويام رديدة كتوظيف البنية الفنية، استحيار الاصييام الدينية وتيوير البطال

                                                 
5
 .  25م، ص 0،0990حميد لحميداني، فنية النص السرد  ين ينظور النقد األدفي، الدار البيياء، المرك، الثقافي ال رفي، ج 
6
           دار الحاوار                           رباد الفتااك كليطاو، ساوريا،    يي   تقاد   ،           سا يد فنكاراد     زماة  تر   ،                          سيمولوزيا الاصيية الروائياة             فليب  ايون،  

   02    م، ص    5104  ،  0                 للنار والتوميل، ج
7
  .  55 ص              المرزل نفس ،  
8
  .   012                                         س يد فنكراد، سيمولوزيا الاصيية السردية، ص  
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      تنويال                                                                    ضوئها وفناء أحدا  الرواية في ضوء أحدا  القية الدينياة فاإلضاافة إلاى ال

 "                               في إدخا  النص الديني فاي الرواياة
9
                                     فبطال الرواياة اسام  الحقيقاي سالطان حمياد     

                                                                        السويرتي، لطالما أقلق  سؤا  يحير رن سر  ذا االسي الم،دوج الذ  يجر  وراءه 

                              يجارد نفحاة يان زادك الاذ  أراد أن   "                                            كظل ، ففكه والدت  يلاليق اللل، قائلة ل  إنا 

 "           فا  وفااجارت                      ذ  كان أفاوه ي جباا                 للسلطان حميد ال                 ي طي استمرارا  
10
         ولكان  اذا    .

                                                                    االسااي يااام يااذ فاادأ الكتافااة فأسااماء يساات ارة، ف اااي فااي رااالي افتراضااي يساات ار 

                      حلاي غرياب وزناون ال يحساد  "                                        صاحب في  يونس يارينا جوا  رماره ألن ييادره 

 "    رلياا 
11
                                                            فجااأة وزااد نفساا  صااحفيا رلااى إثاار يقالااة أسااما ا االنقالفيااون كتبهااا راان   . 

                                                             الذ  أجاك فالرايس فافانا، كتب رن رزل ال ي رف رن  سوا أنا  صاديق        االنقال  

           خا ر ياريناا  "                                                           والده، فوزد نفس  فاليدفة في يكاان يفتارض أن ال يوزاد فيا  حينهاا 

   أو                   فأن يكون صاحفيا                                                              فايء غريب  و ي،يج ين الصوف والفرك  و الذ  كان يحلي دائما  

     ف يد                                   ال مالقة، لكن األير فدا ل  دائما                                     ي بر الكرة األرضية رلى يتن الطائرام          كاتبا  

 "      المنا 
12
                                                                     واصل ل بة الكتافة حقيقة يم،زها فصيال  اساتكان فيهاا لحريتا ، يساتمت ا    . 

                                                 يكن يادرك يصاجر اا، وأن الل باة نفساها التاي ياامك فهاا   "                        فسحر  ذه الل بة التي لي

 "   سن                                   يا، وتسحب  نحو فجي ة كانه أكبر ين                     ستنقلب رلي  يويا            يجنونا          قدرا  
13
.  

                                                                     يقاااالم يارينااا نقلااه تفاصاايل ساارية راان أدق الاادقائق المت لقااة فااالرايس فافانااا             

        ساي ريهي      ...     يلاير     ...      خلي   "                                           القه صدا جيبا فين الرافيين لالنقال  و ي يرددون

         لان يجاريا   .                                  فافاناا الاذ  لاي يكان سايذا لهاذا الحاد                             وست رف رلى األقل سايرة الارايس

                                                                         رلى قتل  ف ديا فيحوا نهائيا و إال سياكل ذلك فييحة دولية تسحب ينهي يا تبقى 

 "                                                       ين خررية ثورية؟ الفييحة رنديا تصرج ين أيديهي تيبر يصيفة
14
.  

                                                                       أمرج يارينا النظام فكتافاتا  التاي أزجاه النقاخاام فاي يقهاى النجماة لييابر فاي     

                                      تطلاب السالطام ال ساكرية يان كال يان رأا أو  "                     رميال يستحق االستذيا  و     نظره 

        أن ي لاي     ...                                                              ت رف رلى ال ميل المسمى يونس يارينا ويجمورت  التاي يااتلل ي هاا

                      لقاد اساتكثر الصوناة رلاى     ...                                                السلطام رنا  أو يتيال فاأ  يركا، أيناي أو أياة ثكناة

      والنااار                                                 فالدنااا اسااتقاللها ولكاان يااد الدولااة ستياار  فقااوة الفااوالذ
15
           لحظااة صااادقة   . 

  .          فقية حيات                                      فمقالة نسجها فأكاذيب ز لت  يطاردا                           ز له افن الاهيد كاتبا  

                                                 
9
 .31ص  م،5115 دياق يناورام اتحاد كتا  ال ر ، توظيف الترا  في الرواية ال رفية الم اصرة، يحمد رياض وتار، 
10
ُ .   022 ص    م،    5105  ،  0                                            أصافل لوليتا، دفي، دار صدا للنار والتوميل، ج               واسيني األررج،  
11
ُ .            اليفحة نفسها              الميدر نفس ،  
12
ُ .  12              الميدر نفس ، ص  
13
ُ .  90 ص              الميدر نفس ،  
14
ُ .   014 ص                الميدر السافق،  
15
ُ .   012   ص              الميدر نفس ،  
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                                                                فتسمية يونس يارينا تحليل فاي زانبهاا التناصاي رلاى خصياية النباي ياونس                 

                                                                         رلي  السالم الذ  ورد ذكره في القرآن الكريي سواء في رالقتا  فاالبحر أو تصلييا  

َسالِيَن  "   :               ا لقول  ت الى                 لقوي  فإساليهي زمي َ  َوإِنَّ يُونَُس لَِماَن المُمرم  ِ  َ ُ  م َ    م  ِ َ   َ َ   ِ َ  إِذم أَفَاَق إِلَاى   (    049 )َ  ِ َّ  ُ  ُ  ِ م  َ َ

ااُحونِ  ُ   ِ المفُلمااِك المَمام َ  م ِ    م َحِياايَن    (   031 )    م ُ م َ  فََسااا ََي فََكاااَن ِيااَن المُمدم   ِ  َ ُ  م َ    م  ِ   َ   َ َ   َ َ   َ َ  فَالمتَقََماا ُ المُحااوُم َو ُااَو   )   030 ) َ ُ  َ   ُ   ُ َ  ُ   م  َ  م َ َ

الَ أَنَّ ُ َكااَن ِياَن المُمَسابيِحيَن   (    035 )  ُ  ِ    ُيلِيي   َ  فَلَوم   ِ َ  ي  ُ َ    م  ِ   َ   َ ِم يُبمَ ثُاون   (   034 ) َ َ م َ  َ َّ ُ  نِاِ  إِلَاى يَاوم ََ فِاى فَطم َ  ُ  لَلَبِا ِ   ُ م ِ   ِ َ   َ م َ   ِ   َ م ِ ِ َ َ  

نَاهُ فِااالمَ َراِء َو ُااَو َسااقِيي     (   033 ) َ  ِ    فَنَبَااذم   َ ُ  َ   ِ   َ  َ اان يَقمِطااين   (    032 ) َ َ َ م َ  ُ  ِ  م ِ    َوأَنبَتمنَااا َرلَيمااِ  َخااَجَرة  يي َ     ي   َ م  َ  َ   ِ َ  َ م   (    032 )َ  َ  َ م َ  

َساالمنَاهُ إِلَااى ِيائَااِة أَلمااف أَوم يَِ،يااُدونَ  ُ   َ َوأَرم   ِ ِ   َ م   َ م  َ َ   ِ َ  م َ  ُ  ِ َ   نَااا ُيم إِلَااى ِحااين   (    032 )  َ  َ م ِ    فَااََينُوا فََمتَّ م َ  َّ م َ  ُ م  ِ َ   َ    ُ  َ  َ ( 31  (" 
16
 .  

    La mer  -  La marine                                            لفظاة ياريناا األزنبياة نسابة إلاى البحار يان كلماة         وأيياا  

           النباي رليا    (           صااحب الحاوم )                                           وكأن  تنااص ضامني فاي حيثياام الحيااة فاين ياونس

                                                                       الساالم وياونس ياريناا اليااحفي، فالف ال ياونس ياريناا أفااق يان ذئاا  ال قياد الااذين 

                                 الااني ة، فاضاطر إلاى يلاادرة الابالد                                             ددوه فالقتل، فسبب يقاالتا  التاي فياحه أرماالهي 

                                                                         فأوراق ي،ورة غيرم يسار حيات  فقبل أن يلاادر اختفاى ران األنظاار ورااي فاي حفارة

                    أيان قياى ساتة أخاهر فاي  "                                              يظلمة اكتاف في األخير أنها يااخور ريااة الطويلاة، 

 "                                                                   يكان يللق في ياخور رياة ين أزل ف ل كان فمثافة زريمة لي يقدر يصاجر ا
17
.  

                                                         فااي كنااف الحفاارة السااوداء المظلمااة أخااب  فاابطن ساامك الحااوم يتقاااجل              فهااذه ال تمااة

 "                                      فاكل ري،  يل حوم سيدنا يونس رلي  السالم "
18
                           ف د أن التقم  ووفار لا  األيان   

   يان          يؤقتاا                       ا                                              والحماية ين يوم يحتاي كذلك المكان المللق ينر للياحفي ياريناا أياناا  

ا إلاى                 لتلييار الثقيال،         حماال رابء ا                           يتقاج اان فاي ظلماة المكاناة،   .             يطاردة الذئا    ا      فارا

                                                                          البحر فتدراكتهما رناية هللا ت الى، فيونس يارينا وفق رلى تصوم اليأا يماا أصااف  

                                                                             ولكن  لي يسمر لا  أن يقتلا  أو يسات مره أو يليار رنوانا  أو يدخلا  القبار فاستساالم،

  .                                                 فبساجة اخت،  كل الحكايام ورف  أن يموم قبل أن يموم

ُ              آياان فهااا ولكناا  ُزوفاا  فاااالرتراض،                   أراد أن يبلاار رسااالة                                   التهديااد والتياافية                 

            حينهاا انقطال    ، "     إتياان "        كما قاا     "              فال نبي في وجن  "                            الجسدية، فأرغي رلى الهجرة،

                                                                     الحبل السر  الذ  رفط  فاالوجن واتيال فاوجن آخار أ اداه األياان والحرياة التاي 

                                                               حرياا  ينهااا فااي مياان ييااى، ف جبااا تنقلااب المااوامين وتياااغ الم ااادالم فطاارق 

          لماا اختاار  "                                                              يلايرة،حماه اليوم ين قتل والده فاأليس و ذا تساي  ظل يطارد يار  

                                                                         يارينا المكو  في فلد كان يان وراء اغتياا  والاده فاي الت اذيب؟  اذا ساؤا  حقيقاي 

ر  "                                            ا سيأتي يويا ويوضل كل خيء رلى جاولة النقاي الما
19
.  

                                                 
16
ُ  .   031    إلى      049                      سورة اليافام ين اآلية  
17
ُ .  25                 الميدر السافق، ص   
18
    ياوم          يلاار  كاي       ناار فاي   ، "            أصاافل لوليتاا "                                              تجليام انقال  فويدين رلى أحمد فان فلاة فاي رواياة                  حميد ربد القادر،  
02  / 10  / 5104    ،   https://www.maghress.com/magharib/34068ُ

19
ُ .   049 ص               أصافل لوليتا،               واسيني األررج،  

https://www.maghress.com/magharib
https://www.maghress.com/magharib
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                                                                    فاستدراء خصيية يونس رلي  السالم لي يكن ربثا وإنماا  او اساتدراء ينبال يان           

                                                                          يقيدية يتدثر خلفها الكاتب ويمر ربر ا رييتا  لمنهاة الياحافة أنهاا أخاب  فرساالة 

                                                                        األنبياء ويها كان حايلها فاين قويا  وراايرت  فإنا  يقافال فاالرف  والم ارضاة إن 

                                     المتجاذرة فاي األرمااق فهناا يحاد  التقااجل                                      درا لمفا يي تصالف ي تقداتهي الراساصة

                                                                    فين الاصييتين فيونس يارينا درا إلاى رفا  االنقاال  والتمساك فالااررية فكاان 

  .                                                             يييره المالحقة والتهديد فالموم فكان البحر والماخور يالذه للنجاة

 

ُاوشخصنةُاو وائنةُواوايبصُاوسن ذات ُُ-2ُ-2ُ ُُُ ُ ُُ ُُُُ ُُُُُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُُ:ُُ

                                             ائياة إلاى آلياة التنااص يال سايرت  الذاتياة                                 ي مد واسيني األررج في كتافات  الرو            

  "                                               فيم،ج يافين حمولة الذاكرة الفردية ورنير الصياا  "
20
                   إذ تحيار  اذه النياية    ،

                                                                    الذاتياة فااي أخااكا  راادة ينهااا الاصياايام،فهو ي بار ياان خاللهااا راان ذاتاا  فتوظيااف 

                                                                          يرز يام سيرية لييقة فحيات  ورائلت  تبدو سيرة ذاتية غير ي لنة، وأناا ال تفيار 

          فالتصيياال،                                                                راان ذاتهااا وحقيقتهااا ليحقااق ذلااك التمااامج فااين الااذام والواقاال يط مااا  

                                                                      ونستاف  ذا ين خال  خصيية يونس يارينا فالكاتب يت الق ي   فإدراج  ز،ئيام 

  .                                                                ين سيرت   الذاتية، لينقل تجرفت  لآلخرين فاالتكاء رلى يحمو  الذاكرة

                      الكاتاب الروائاي ناتلمس    /                                                  وفتتب نا لحيثياام وتفاصايل حيااة ياونس ياريناا الياحفي 

                                                                          أثرا لواسيني األررج في صياغت  لهذه الاصيية ، فيونس يارينا لي يهنأ  يويا ظل 

                                                           ياان ذئااا  ال قياد، واليااوم ياان أياااد  الجماراام المساالحة التااي أفتااه           ارفااا            يطااردا  

        افتسامه   "                           فاي رواياة راري الاايطان حينهاا                                     فقتل ، لجرأت  رلى المساا فالمقدسام

                                          اال ت لااي يااا دافيااد أن والااد يااونس يارينااا حماال          يبطنااا                   كماان اكتاااف ساارا    "     يااار  "

 "                                السالك ضد فرنسا، ونحن نحميا  الياوم
21

                                      ، ياا ي انيا  ياريناا فيا  إخاارة إلاى أمياة 

                                                                       المثقف الذ  يطارد فسبب أفكااره وزرأتا  فاي البحاَ ران اإلزافاة لاساذلة المللقاة 

                                                                      ايية، يريدون تكميي فم ، حتى تسود ال تمة ال قو  وينلمس الجميل في غيا ب    الل

    رلاى  "   :                                                                      الجهل وينقادون كما تقاد الدوا ، ل نة القتل تطارده كظل  كما يقاو  ياريناا

                                                                        كل حياتي كانه كلها رن ربارة يصاجر يتكررة، ين ذئا  ال قيد إلاى زاراد اإلياام 

 "         وق للقتلة                                    اليحية دائما فراخة ألوانها لي ت د تر
22
.  

                                                                 ذه األحدا  في حياة اليحفي والروائي يارينا رايااها واساني األرارج فاي               

                                                                          فترة ين حيات  واساتثمر ا ليادغي خاتاتا يان سايرت  الذاتياة، ويساير فهاا فرخااقة فاي 

                                                 
20
  ،  0 ج                              دار البيرونااي للنااار والتومياال،        األردن،                                                     نيااا  قاسااي، الاانص اإلفااداري فااين السااير  والمتصياال الااا ر ،  

  .  21 ص    م،    5102
21
ُ .   041  ص    ،                          واسيني األررج، أصافل لوليتا  
22
ُ .   020              الميدر نفس ، ص  
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                                                                         ثنايا األحدا  المتنايياة فتياارد، فهاو أيياا كاتاب روائاي ت قبتا  األيااد  الساوداء 

                                                    لقتل، فقا لكونا  يثقفاا رفا  اإلزافاام الجاا ،ة ران أوضاا                      فالمطاردة والتهديد فا

                            ا                                           فلده فتيدا لمساءلة األوضا  رلا  يجد زوافا يافي غليلا ، فكاان ثمان ذلاك ال اي  

                                                                            خارج الديار فلد قتل والده فبرودة، وينح  الحياة اآليناة فحارارة وحفااوة، لايس  اذا 

                          فولياة فاي يديناة ياريناا إلاى                                                       التقاجل الوحيد فل نلفى يارينا ي ود فنا إلى ذكريات  الط

                                                  فاجنااة كمااا يسااميها رحاال إلااى حكاياتهااا الماااوقة فتأخاايرة   "    حنااا "            حياان زدتاا  أو 

                     ا                حين حنا فاجنة و ي تحكا رلى رأسا  ليكاون  "                                الذاكرة فرأا نفس  فجأة زالسا في 

                                                                          حظ  في الدنيا كبيرا، وتحكي ل  أزمل الحكايام، فالقر  ين يادفأة جينياة صان تها 

  "                                             تفاد  فرد البيه الذ  ال خيء ييده في فيل الاتاء                 فيد ا في خبافها ل

                                                              فيمة خصيية ين واسيني حاضرة كالااذرام فإفادا  حاين راانى كماا ي ااني             

                                                                          يونس يارينا فسبب كتافات   ي ي اناة جاله كل يثقف في  ذا البلاد يحكيهاا صاديق  

       ينا أن                                               ظننه أنناا يمكان أن نليار ال االي فساهولة كبيارة ونسا  "                  يوسى األحمر فتحسر 

                                                                             القتلة كانوا أخرا، لي نكن نحمل إال أفكارنا وكانوا يحرقون كل خيء يفكر كانوا يا 

           وسااروا رلاى      ....                                                    ر،ي،  أسوأ يان غاوفل، يحفارون حفار الماوم لكال يان يصاالفهي

 "                                 د  خ ار كل ين ليس ي نا فهو ضدنا
23
.  

         صاحفيا                                                                   وتبقى الكتافة قدر األررج كما  ي قدر يارينا صدفة ز لاه ينا  كاتباا              

                                                                             إلى روائي ان،لق في غمار ل بة ساحرة ويجنونة فمقالة االنقال ، دفال ثمنهاا غالياا  

                                                                        لي ي  حياة قلقة فاسي يست ار المي  جاوا  حياتا ،  اي آالالم دفيناة وغاائرة ت اتلج 

    او         آخارا                 واختاار قادرا   "                                                في صدره كلما تذكر ا خا ر فااأللي وكأنا  حاد  اللحظاة، 

 "       جن ذات                        الكتافة لكي يافى ين الو
24
  .                                   و ي ربارة لطالما ردد ا واسيني األررج  

               كال ما يلتقاي فاي                                      و إال صورة يصت،لة ين واسيني األررج،                يونس يارينا يا            

                                       والم اناااة ذاتهااا يوازهااان يياايرا                        افاان خااهيد،أريلة خااهيد،       خااهيد،              الم جااي ذاتاا ،

                                                                   رنوان  المطاردة والموم غير أن األررج  دده سادنة الادين فالقتال فاي فلاده    ،       واحدا  

ُ  ِ                                        واضااطر أن يهااازر ف ااديا ُضاايِق رلياا  وراااي فااي ينااا  ياان األلي،فااي وجاان يقتاال                       

                           األياااد  السااوداء جويلااة الحقتاا                                                  أفناءه،فينمااا يارينااا وازاا  التهديااد و ااو فااي فرنسااا،

   :                    فااألررج يان قبال فقاولهي                                             ُ  حتى و و  ناك،أصدرم فتوا فمارورية قتل  كما فُ ل

                                                                         إن يارينا رنديا كتب رري الايطان حكي رلى نفس  فنفس  ثي إن الحكي رلي  زاء "
                                                                          ل مالت  إضاافة، إلاى كتافاتا  التاي ت مال رلاى إفسااد أخاالق النااا الساي فاي الدساي،

                                                                      يارينا ف مل   اذا كاان أساوأ يان سالمان رخاد ، األييار أرطاى األيار فاختطافا  أو

                                                 
23
ُ .   051-   009  ص       افق،          الميدر الس  
24
ُ .   052  ص    ،           الميدر نفس   
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              الطلااة يجاب أن      ...                                              يجاماة كل ين يقاوم فاذلك ألن قتال الكاافر يان أيار هللا    أو        قتل ،

 "                                                           يجب أن يدف وا الثمن وأن ي رف أرداء اإلسالم أن  ناك يدا للقياص         يقتلوا،
25
 

       يترصاد                                            قلبه حيات  زحيما كما قلبتها يقالتة ين قبال،  "            رري الايطان "      روايت             
                           سببها تياور  فاي أ  ريار نحان؟                   حكي رلي  فاإلردام ف "                      ف  الموم ين كل ماوية

 "            في  االك إنساان        سببا                            كيف يمكن أن يكون كتافا  
26
                           والرواياة نفساها صان ه اللقااء   . 

                         الرواياة التاي تهادد فاالموم                     إنهاا يفارقاة القادر،                   ا               يل لوليتا التي غيارم رتافاة حياتا ،

  .                           تمنح  حياة ين فين فكي الموم

                               ا      أيقونة است ارتها الجمارام المسالاحة يان                                        ذه اللوليتا القادية ين رالي الموضة،          

       ولكنهااا                                                                   رااالي يلاايء فالهااخااة إلااى رااالي ييااج فااال نف والقتل،خااتان فااين ال ااالمين،

       إذ فهاا                                                                     وسيلة للتموي  لتيفية يارينا زسديا ف اديا خاحنه  فم لوياام يلالطاة رنا ،

   .                                     ويااارر خاصاة افتقادتها يان أقار  المقارفين                              تكتاف خصيا آخار ينحهاا الحيااة،

     فحاين                                                                    نبلة يوقوتة زندم لتفجير يارينا لكنهاا فجارم نفساها لتمانر لا  الحيااة ،     ي ق

                               تصليه ين ألاي أثقلهاا وكأنهاا تيال                                            احتفله فأزمل ريد ييالد في حياتها كما قاله،

                                           أتمنااى أن تحبنااي فالاااكل الكااافي وتياالي يويااا ياان  "                        آخاار وصااية فااين يااد  يارينااا 

    وياان                   لحمايتااك ياان نفسااك،                                       أرتقااد أنااي أحبااك وياملااه قااادرة رلااى المااوم       أزلااي،

 "                                         اآلخرين القتلة في البالد كثر و وياتهي ت ددم
27
.  

   إال                                                                    ورغي ن تها فاإلر افية التي حاوله قتل يثقف سياسي في فلد ينح  األيان،            

            لوليتاا كاناه  "                                                         أن  في قرارة نفس  يدرك أنها خاصص يلااير لماا يروزاون يان أخباار

         يان الاذ               ا          ما ا ياالك النااار القاساي؟         ين الذ  سا                    كانه ضحية ألصاف ها،           خيذا آخر،
                                               ين قرفها ين الحنين الذ  ال يماوم أفادا ؟يان أرطا اا                           أرطا ا  ذا الاوق اللريب؟

 "                                صفة اللرافة و و ال ي رف خيذا رنها
28
.  

          كماا انتيار                                                            انتيرم لوليتا لقيي النبل فطريقتها الصاصة كما رسامها األرارج،            

    رلااى               وظاال يحافظااا    ،                                                     يارينااا  ااو اآلخاار لقاايي النباال رغااي ثقاال الم اناااة رلااى كا لاا 

                                كذفااة صاان ه ينااي كاتبااا وصاادفة قاسااية  "   :                                 إنسااانيت  فيااوز، يارينااا حياتاا  فقولاا 

            وصادفة أساوأ                                                           واستثنائية ريه في نحو المنافي سرقه يني حيااة وينحتناي أخارا،
 "                                    تي ني اليوم رلى رأا المهددين  فالموم

29
.  

                                                 
25
ُ  .   455-   450 ص              الميدر نفس ،  
26
ُ    042 ص  ،              الميدر السافق  
27
ُ  .   349  ص               الميدر نفس ،  
28
ُ  .   325  ص               الميدر نفس ،  
29
ُ  .   059  ص                 الميدر السافق،  
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                                                            الاانص يلاايء فالري،يااة المكثفااة فااي تفاراال الاصياايام داخاال يسااار الاانص             

            وياريناا ريا،   .                                                              فلوليتا تأخذ ري، الثورة الج،ائرية التي تي إزهاضها ف د االستقال  "

                                                                       لالسااتقال  وكااأن الروائااي يريااد لفااه انتبا نااا إلااى أن الثااورة واالسااتقال  ال يبنيااان 

                                        اساااتمراريتهما ير اااون فاااالتفتر رلاااى الثقافاااام         فااال ضااامان                   وحاااد ما المساااتقبل،

 "                          والحيارام والتواصل يل اآلخر
30
.  

       تحيلنااا   "     يااونس "                                                    قااد يثيرنااا  ااذا الوصاال المتناااق  فااين فطلااي الروايااة فمساامى             

            فااحنة داللياة         يحمال    "       لوليتا "                   وفالمقافل يبرم اسي                               داللت  رلى المقدا فكل حمولت ،

                          وفاي ثناياا ذلاك زمال فاين فطال                                               رنوانها الجرأة واإلغاراء أو المادنس فكال حمولتا ،

                        ونسااج خيااوج  ااذه التناقيااام    .                                            ياادين فاإلسااالم  والبطلااة  ت تنااق الديانااة المساايحية

      وترساي                                                                      فاألصافل التي ز لها فارلة في كل يسار الرواية فهي تمنر الحياة والموم،

                   يااذا أرادم أن تقاو                                      لنور وال تمة وفيقى الساؤا  يطروحاا         وتنار ا                 البهجة والكَفة،

  .            أصافل لويتا؟

 

ُاوخبتمة -3ُ ُ ُُُ ُُُ

  :                                        ونصلص  في ختام  ذه الورقة البحثية إلى أن        

   فاسااتدرى ياان خاللاا          خياابا                                                 الكاتااب لجااأ إلااى التناااص الااديني فارتباااره يياادرا                

  .                                                         خصيية النبي يونس رلي  السالم وأراد تاكيل  فريية داللية فنية

 يان                                                                   المؤلف ين إدراج سيرت  الذاتية فسالسة في ثنايا المتن الروائي ليمرر      تمكن   

  .                                           خال  خصيية يونس يارينا تجرفت  الاصيية لآلخرين

  تندرج ضمن فذة الاصييام المرز ية حسب تيانيف   "            يونس يارينا "      خصيية                                          

                                                                     فليب  ايون لما يحمل  ين خلفية فكرية ويحمو  إيديولوزي وثقاافي يادرك ربار 

                                                            رواية  ورلى أسااا  اذا التحدياد المرز اي نصياص تيانيفها فانتمائهاا         قراءة ال

                                                                      إلى الاصيية المجامية اإلخارية ألن قراءاتها وتأويلها تمتد ظالل  خارج الانص 

  .                                                 الروائي في تواخجها يل القيص القرآني وخصيية المؤلف

  خصيية رميقة ألنها تؤد  وظيفة فكرية وتس ى  "                         كما أن خصيية يونس يارينا                                        

 "       أفكار ا     لتبَ 
31
                                                             فهو يتأثر فأفكار الكاتب الذ  تدثر خلف  لتمرير أفكاره ويبادئا    

  .                           التي يرغب في توصيلها للقارئ

                                                 
30
ُ http://massareb.com/?p=2614/ 51 ،5104يناير   20،زما  غال ، يقارفة في أصافل لوليتا لواسيني األررج، يجلة يسار  
31
                                                                                                إدريااس فوذيبااة، البناااء والرييااا فااي روايااام الطااا ر وجااار، أنااتج فااي إجااار الج،ائاار راصاامة الثقافااة ال رفيااة،     

  .  92    م، ص    5112
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  ياان يياا،ام الروايااام الجدياادة أفااو   يفهااوم الاصيااية البطلااة ليااالر البطولااة                                                                   

                                                                 الماتركة فين زميل خصييام النص الروائي فكال خصياية تمثال دور البطولاة 

 "    ديهاا                       في حادود الوظيفاة التاي تؤ "
32
                                      فنلفاي ياونس ياريناا يمثال دور المادافل ران   

                                                                 رييااة الكاتااب وأفكاااره وتباارم خصيااية لوليتااا لتحماال ريا ييااادة لمااا يحملاا  

  .                                                          يارينا و كذا تتوم  البطولة رلى الاصييام لتاكل رالي الرواية

 نجد أن تيميي خصيية يارينا يصيل للتقاسيي التالية                                               :  

                                 ز،ائر  الهوا، ولكن يلتيب الهوية  -

                                يحروم ين السند ال اجفي والم نو  -

   ((     فرنسا )                              فهو الزئ سياسي فهوية ردو األيس )                      إحساا فاالغترا  النفسي  -

  .                                                     حايل إليديولوزيا الكاتب ورييت  وثقافت  الم ادية للنظام -
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32
  .  91              المرزل نفس ، ص  
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ُاومصبدرُواوم اج  ُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُُ
 

              القرآن الكريي *
ُ

 ،دار صاادا للناااار والتوميااال، دفاااي، الطب اااة                أصاااافل لوليتاااا،               واساايني األرااارج                                    

  . م    5105       األولى، 

 ،أنتج في إجاار الج،ائار                                        البناء والرييا في روايام الطا ر وجار،               إدريس فوذيبة                     

  . م    5112                        راصمة الثقافة ال رفية،

 ،فنياة الانص السارد  يان ينظاور النقاد األدفاي، الادار البييااء،                حميد لحمياداني                                                       

  . م    0990              الطب ة األولى،                         المرك، الثقافي ال رفي،

 ،رواياة الاارا  وال اصافة لحناا  "                            سيميولوزيا الاصيايام الساردية               س يد فنكراد                           

   .  م    5114              الطب ة األولى،                  رمان داريجدالو ،   ، "            يينا أنموذزا

 ،ديسامبر                      سلسلة راالي الم رفاة،         الكويه،                                     ربد المالك يرتاض، في نظرية الرواية       

  . م    0991

 دياااق،                                           توظيااف التاارا  فااي الروايااة ال رفيااة الم اصاارة،         ض وتااار،        يحمااد ريااا       

    . م    5115                           يناورام اتحاد كتا  ال ر ،

 ،دار                                                             نيااا  قاسااي، الاانص اإلفااداري فااين السااير  والمتصياال الااا ر ، األردن    

  . م    5102              الطب ة األولى،                           البيروني للنار والتوميل،

 ، تقاديي                             ترزمة ييطفي إفارا يي يياطفى،                  نحو رواية زديدة،                أالن رو  غريي      

  .  دم   ،           دار الم ارف                لويس روض، يير،

 ،ترزماة سا يد فنكاراد، تقاديي رباد                              سايمولوزيا الاصياية الروائياة،             فليب  اايون                             

  . م    5104                                               سوريا، دار الحوار للناروالتوميل، الطب ة األولى،                الفتاك كليطو،

 ،رساالة                                      فناء الاصيية فاي رواياام ييسالون  ااد ،                       رياض حسن  اد  الدرمي      

  . م    5102         ال راق،   ،                       يازستير، زاي ة القادسية

 ، 20                                                 يقارفاة فاي أصاافل لوليتاا لواسايني األرارج، يجلاة يساار ،           زماا  غاال   

  http://massareb.com/?p=2614 /  51  .    5104      يناير 

 ،أصاافل  "                                              تجليام انقال  فويدين رلاى أحماد فان فلاة فاي رواياة                  حميد ربد القادر      

   ،    5104 /  10 /  02     ياااااااااااااوم  ،        يلاااااااااااااار  كاااااااااااااي       ناااااااااااااار فاااااااااااااي   ، "      لوليتاااااااااااااا

https://www.maghress.com/magharib/34068 
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