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النص تحاول هذه الورقة البحثية أن تتناول ظاهرة الزمن في الرواية من حيث انزياحاته وما تضفيه على          
قامت بخرق هذا النظام  ترما في الرواية الجديدة التيلم يعد محالتسلسل الخطي للزمن الروائي من جمالية، ف

فتعتمد  ،وكسرت عمود السرد، وأنشأت لنفسها نظاما زمنيا خاصا تسرد على أساسه أحداث الرواية بكل حرية
  . التداخل والتزامن واالسترجاع واالستشراف

الجديدة التي تسعى ألى التميز بخلق لواسيني األعرج نموذجا لهذه الرواية " أصابع لوليتا" وتعد رواية         
  .نظام سردي، يجعل البناء الروائي يُتلقى بطريقة أكثر انتباها وعمقا

  

******* 

        :مدخل
يشد إليه كل «يعد الزمن أحد أهم البىن السردية املشكلة للخطاب الروائي، فهو 

من طروحات نظرية  عناصر البنية األخرى بقدرته على التمركز وفق رؤية الكاتب املستمدة
، 1»تنهل من خصوصية اخلطاب السردي الذي جعل الزمن إحدى لبنات فن الرواية

فالشخصيات واألحداث ال تتحرك إال ضمن إطار زمين البد منه، فإن فقدته الرواية 
توقفت ومجدت يف حلظة ال ميكن أْن تستمر بعدها، هلذا ميتاز زمنها باملرونة والطراوة فهو 

يظل عدمي االكتمال ألنّه «مام تارة، ويستذكر املاضي تارة أخرى، كما أنّه يتحرك حنو األ
  .يت اهول، من خالل استشرافه لآل2»ميلك إمكانية االنفتاح على املستقبل يف أي حلظة

هذا القدرة اليت متتلكها الرواية يف التقدم والرجوع يف الزمن عرفت ا الرواية 
يسري فعل و  سكية اليت حترتم التسلسل اخلطي للزمناجلديدة على عكس الرواية الكال
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منطقه، يف حني أّن الرواية اجلديدة قامت خبرق هذا النظام وكسرت و  السرد على نظامه
عمود السرد، وأنشأت لنفسها نظاما زمنيا خاصا تسرد على أساسه أحداث الرواية بكل 

  .حرية فتعتمد التداخل والتزامن واالسرتجاع واالستشراف
فاحلادثة إما أن تكون ... البعدو  من عالقيت القبل« برادىل أّن الزمن يتألف  يرى

طاملا مها كذلك فإما حيوزان على التنوع واالختالف، و  قبل حادثة أخرى أو بعدها،
وبالتايل فال وحدة من خالهلما ولكن توجد عالقة ترتبط بينهما، واعتمادا على هذه 

، وإن كانت نظرة برادىل للزمن نظرة فلسفية فهي تصف 3»العالقة يستمر الزمن يف التدفق
حقيقة الزمن الذي ميكن أْن نقول عنه إنّه يشبه قطعة املغناطيس ميثل القطب الشمايل 
القبل، والقطب اجلنويب البعد فهو مرتبطان لكن يف الوقت ذاته متنافران ال ميكن هلما 

  .االلتقاء
الزمين «يف دراسة العالئق بني الرتتيب  جيرار جينيتيتجلى الرتتيب الزمين عند 

وهذا يتطلب  4»لتتابع األحداث يف القصة والرتتيب الزمين الكاذب لتنظمها يف احلكاية
حتديد أمناط املفارقات الزمنية، ويقصد ا أشكال التنافر اليت تقع بني ترتيب القصة 

قة الزمنية ميكن أن نقول وترتيب السرد، فتتهدم ا قداسة الرتتيب النمطي للزمن، فاملفار 
عنها إّا تتميز حبركة زئبقية، إذ ميكن هلا االجتاه إىل األمام مث العودة إىل الوراء، أي ترتك 
هلا احلرية املطلقة يف التحرك حنو املاضي أو املستقبل، تكون أحيانا قريبة من اللحظة 

  :مظهرين مها احلاضرة وأحيانا أخرى بعيدة عنها، وتتجلى املفارقة الزمنية يف
يعد االسرتجاع شكال من أشكال السرد االستذكاري، حيث إنّه : االسترجاع  - أ

إعطائنا «يرجع إىل الزمن املاضي، فيخرج عن النظام الطبيعي للزمن قصد 
معلومات حول سوابق شخصية جديدة دخلت عامل القصة أو بإطالعنا على 

، 5»من جديد حاضر شخصية اختفت عن مسرح األحداث مث عادت للظهور
  .أو يضمن لنا تقدمي أكرب قدر من املعلومات عن حياة الشخصية
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، "االستحضار": أطلقت مصطلحات عديدة على مصطلح االسرتجاع منها
هو مصطلح استهجنه عبد املالك مرتاض و  ،"الفالش باك"، و"األمام السرد من"و

ذلك على الرغم من أن و  الذي يعين الرجوع حنو الوراء؛ "االرتداد"مبصطلح «واستبدله 
هي املصدر األكثر استعماال " الردة"ولكن . معناه كَفَر بعد إميان": ارتد عن اإلسالم"
، Flash-bock"«6: "مقابال لـ" االرتداد"ولذلك حمضنا حنن )... حروب الردة(

  .أّن ترمجة هذا املصطلح االجنليزي إىل العربية حيدث ضبابية يف املفهوم - حسبه-خباصة 
ميثل االستباق الشكل الثاين من املفارقة الزمنية، والذي يرد أيضا : تباقاالس  - ب

، حيث إّن منط السرد فيه يعتمد التطلع إىل املستقبل يف سرد "االستشراف"باسم 
بعض األحداث اليت تكون سابقة ألواا أو متوقع حدوثها الحقا، فيعدو 

وظيفته يف النسق الزمين عصب السرد االستشرايف ووسيلته إىل تأدية «االستباق 
وعلى املستوى الوظيفي تعمل هذه االستشرافات مبثابة متهيد أو . للرواية ككل

توطئة ألحداث الحقة جيري اإلعداد لسردها من طرف الراوي فتكون غايتها يف 
هذه احلالة هي محل القارئ على توقع حادث ما أو التكهن مبستقبل إحدى 

إىل بعض االحتماالت املرتبطة بسري ، من خالل اإلشارة 7»الشخصيات
  .األحداث

يتخذ االستباق أضربا عديدة عند حضوره يف اخلطاب الروائي، فقد يعتمد التكهن 
واالحتمال، من خالل اقرتاح ما قد حيدث يف الرواية، أو يعتمد األحالم اليت يتحقق فيها 

ك أّن نسبة حتققها املستحيل، ممّا يكسب هذه املفارقة الزمنية خاصية الاليقينية ذل
مستقبال مشكوك فيها، فإذ مل تتحقق فإّا ستْخرُِق أفق انتظار القارئ؛ وا تتميز رواية 
عن أخرى فاليت تتعمد قصًدا كسر تراتبية الزمن، فهي ال تعبث به بقدر ما تستخدمه 

  .تعيد تشكيله، فتحقق للزمن شعريتهو  سالحا فنيا تفكك من خالله املتوقع
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املاضي، واحلاضر، "زمن الرواية عن الزمن النحوي الذي يلتزم  ذا يتميز
، زمن يسري وفق خٍط واضح، فكلما سار حنو املستقبل فإن ما فاته ميثل "واملستقبل

ماضياً، ومساره ميثل احلاضر، والنقطة اليت يريد الوصول إليها متثل املستقبل؛ لكن الزمن 
ا يتالعب به فقد ينطلق من احلاضر ليعود يف الرواية ال يعتمد هذا التسلسل املنط قي، إمن

إىل املاضي ويسرتجع أحداثه أو يتقدم وحيقق املستحيل من خالل استشراف املستقبل، 
، وهو زمن القصةالتفريق بني «وهو ما يؤدي إىل تداخل األزمنة يف السرد؛ كما أنّه جيب 
، وهو الزمن زمن الحكايةي، والزمن الذي استغرقته األحداث املتخيلة يف وقوعها الفعل

امللفوظ، أو املكتوب، الذي يعرض الراوي فيه لتلك احلوادث، عرضا جيعلها قابلة للقراءة 
يف احلدود اليت يسمح ا الوقت، من جهة، واحلدود اليت تسمح ا أداة التعبري، وهي 

، فزمن قصة شخصية ما أو حدث معني خيتلف عن زمن 8»اللغة، من جهة أخرى
  .قد يقع العكسو  ها، فقد يكون زمن القصة أطول من زمن السرد،سرد

لواسيين األعرج فسنالحظ أّن زمن القصة فيها " أصابع لوليتا"ولو عدنا إىل رواية 
يفوق الستني سنة، لكْن ال " يونس مارينا"أطول من زمن السرد، فزمن قصة شخصية 

قى القارئ يف قراءة أحداثها مدة يعقل أْن يقوم املؤلف بكتابتها طول هذه املدة، أو يب
ستني سنة، إمنا يـَْعَمُد املؤلف إىل االختزال وسرد األهم من األحداث، فيضحى زمن 

ليس زمن القصة التخييلية، فالزمن و  السرد هو الزمن الذي يتم فيه كتابة الرواية وأحداثها
به باعتماد التقطع  األول خاضع إىل الرتتيب املنطقي أما الثاين فيقوم الروائي بالتالعب

من ما ميكن أن يقع يف املستقبل على " يونس مارينا"والتشظي، فبداية الرواية تسرد قصة 
 يونس "لسان هذه الشخصية، مث يعود السارد إىل احلاضر ويسرد أحداثه اليت متثلت يف أن

عة يف الذي نال على إثره شهرًة واس" عرش الشيطان"يقوم بتوقيع كتابه األخري " مارينا
، وتثري حفل التوقيع "الكمي"العامل، فأحبه كثريين وعارَضه بشدة أكرب آخرين خباصة 

فتاة من بني احلاضرين حيث إّا رسخت صورا يف نفسية الكاتب،  بني هذا الزمن 
بشكل أقرب، فقد " لوليتا"احلاضر وسريه بشكل طبيعي حنو زمن تعرفه على هذه الفتاة 
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ماٍض من حياته حنو تذكره لسبب نفيه إىل فرنسا والنشاطات اليت   ختلله رجوع إىل زمن
  .كان يزاوهلا يف قريته مارينا باجلزائر

: يتجسد كثرياً، من ذلك" أصابع لوليتا"إّن التقطع والتشظي الزمين يف رواية 
كيف ميكن المرأة ... تساءل يونس مارينا يف أعماقه، وهو ميشي على أطراف احلديقة «

ور الكنيسة كل صباح أحد، أن تقبل باالنتحار، مث باحلرق؟ رّمبا كانت بوذيتها مؤمنة، تز 
شيء يف العامل كان ميوت، وشيء آخر يف العامل ال أحد يعرف . هي من حسم األمر

الحظ عندما . مل يفاجأ يف النهاية، ألّن قرارها كان واضحاً . شكله، كان يولد بقسوة
ت واضحة يف ذهنها على الرغم من أّا كانت يف تلك زارها برفقة لوليتا أّن الفكرة كان

فوجئ أّا كانت تعرف كّل شيء، ومل متنعها السنوات الثقيلة اليت . الظهرية يف كامل ألقها
قام عليه، إذ 9»عاشتها، من معرفة التفاصيل

ُ
، فهذا املقطع يربز تقطع الزمن والتالعب امل

كالرا "عن سبب انتحار " يونس مارينا"ل إّن السارد يسرد حلظة حاضرة تتمثل يف تساؤ 
املرأة املؤمنة، لكّنه يعلل هذا عندما يسرتجع حدثا ماضيا كان توقيته يف " ماكسيم

الظهرية، حيث إنّه َعِلم برتَُسِخ فكرة االنتحار عندها، وهذا االستذكار حيمل داللة شعرية 
نت تعانيه شخصية كالرا من مميزة، فهو عندما يعرض هذا التقطع الزمين فإنّه يربز ما كا

اضطراب وتشظي نفسي، فنجح املؤلف يف االرتقاء بالزمن إىل درجة أعلى من أْن يكون 
  .زمن للسرد فحسب إّمنا هو زمن يعكس بعضاً من حاالت الشخصيات

التالعب بالزمن يف الرواية ال يعكس حالة الشخصيات فحسب، فإىل جانب 
ئمة على التقطع والتشتت واالضطراب، فعندما يراوح ذلك فهو يربز أّن أحداث الرواية قا

املؤلف بني زمن احلاضر وزمن املاضي من خالل التقدم واالرتداد، فإنّه خيربنا أّن الرواية 
تسلط الضوء على قضية حساسة وتعرف اختالفات عديدة، حيث إّا تستعرض قضية 

الرواية، كما قدمت ، اليت سببت اضطرابا يف العامل حبسب بعض شخصيات "الكامي"
صورة عن جزائر ما بعد االستقالل فقد عانت من انقالبات أدت بتشظي اتمع 
اجلزائري بني تابع للرايس بابانا ومعارض له يعلن والءه للعقيد وذئابه، فارتقى خطاب 
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الرواية من خطاب يعرض حقائق واقعية إىل خطاب أديب يقدمها بشكل غري متوقع يرتنح 
  .وماض ومستقبل فيه بني حاضر

بالكثري من الرجعات املختلفة إىل املاضي، من ذلك " أصابع لوليتا"حفلت رواية 
" الرايس بابانا" "مارينا"أليام صباه عندما زار قريتهم " يونس مارينا"اسرتجاع الكاتب 

فيتذكر كيف حضرته أمه للقائه، واسرتجع بعد الذكريات السعيدة مع ابنة احلاخام 
جع من أيام شبابه عمله صحفيا يف جريدة سرية نسج فيها قصصا من ، ويسرت "سارة"

يتذكر جيدا «، مما جعله شخصا مغضوبا عليه من طرف العقيد "الرايس بابانا"خياله عن 
أنّه قبل أن يظهر اسم يونس مارينا، يف القائمة املغضوب عليها، بل احملكوم عليها غيابيا، 

طات القطار واحلافالت، كان ال يفكر يف على واجهات حمافظات الشرطة وبعض حم
شيء آخر إّال يف مقالته القادمة اليت يكتبها بلذة يف دماغه قبل أن حيققها على 

، وعلى اثر ذلك رحل إىل وجهة جمهولة، وهذه االسرتجاعات متثل اسرتجاعات 10»الورق
مت التالعب به،  بعيد املدى، ومل تذكر بالرتتيب الزمين الذي مت عرضه يف هذا املوضع إّمنا

  .فقد ُسبق حدث على أخر، ومت دجمها يف سرود حاضرة
أما عن االسرتجاع قريب املدى والذي ال يتجاوز ساعات أو أيام أو أشهر من 

لنفسها، " لوليتا"حدوثه، من ذلك اسرتجاعه للحظة مل تتجاوز الثواين متثلت يف تفجري 
وجه لوليتا ... يء يتحرك بوجل وخوفمث عادت الصور باحلركة البطيئة، إذ كان كل ش«

... يف آخر حلظة، وشعرها الذي غرق يف البياض اهلادئ الذي لونته بقايا مشس الغروب
رأى جسدها . فجأة تعود الصورة من جديد إىل سرعتها القصوى، فيتداخل كّل شيء فيه

يا من اهلّش وهو يتطاير سريعًا يف كّل االجتاهات لينسحب وجه لوليتا الطفويل ائ
، وهو اسرتجاع مل يقصد به التذكري ألنه مل مير على حدوثه ثواين، إّمنا الغرض 11»املشهد

أو الصدمة الكبري اليت أصابته من هول " يونس مارينا"هو نقل الدهشة اليت اعتلت وجه 
احلادث ومن قام به، فهو مل يتوقع أن يكون قاتله أحب شخص إىل قلبه، كما أّن هذا 

بد منه حىت للقارئ، فبصفة قارئة للرواية فإّن هذا احلدث خرق املتوقع االسرتجاع ال 
عندي، ومل أصدق وقوعه لكّن هذا االسرتجاع السريع أكد حدوثه، وهذا ما أكسب زمن 
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الرواية شعرية خاصة، وهذا يعد من االسرتجاعات الداخلية واملقصود ذه االسرتجاعات 
أّن الرواية قدمت هذا الضرب من  أن تكون مرتبطة بشخصيات الرواية، ومبا

، على "اسرتجاعات خارجية"االسرتجاعات، فهذا يأخذنا ال حمالة إىل القول إّن هناك 
الرغم من أّا ال تشغل حيزا كبريا يف خطاا مثل االسرتجاع الداخلي؛ ومن 

زي، ، احملتشد املرك1أوشويرت ... «اسرتجاع مصائب النازية : االسرتجاعات اخلارجية جند
، مركز إبادة كّلية، أو 1941أكتوبر  8أو بريكونو، الذي فتح يف  2أم أوشويرت 

، فهذا 12»كمحتشد للعمل  1942ماي  31، مونويتز، الذي دشن يف 3أوشويرت
اسرتجاع خارجي ال عالقة له بشخصيات الرواية سوى أّن دافيد ايتيان أشار إىل أّن جده  

م من ذلك فإّن هذا االسرتجاع التارخيي كان من ضحايا هذه اإلبادة، وعلى الرغ
اخلارجي ال يعين أنّه حشو يف السرد، إّمنا له ملسة شعرية أكسبته طابعا أدبيا يتجلى يف 
قدرة الروائي على اجلمع بني الداخلي واخلارجي بطريقة ال حتدث خلال يف خطاب الرواية 

ليس الوحيد، فنجده يسرتجع أو تشويشا لذا القارئ؛ وهذا االسرتجاع اخلارجي يف الرواية 
أصل "حدث حمرقة اليهود، ومرض العقيد، وتاريخ بعض اللوحات الفنية مثل لوحة 

  ".العامل
من املفارقات الزمنية املعتمدة يف الرواية " االستباق"و" االسرتجاع"تعد تقنييت 

شبه منعدم باملقارنة مع " أصابع لوليتا"بشكل كبري، غري أّن االستباق يف رواية 
االسرتجاع، لكّن املدهش يف االستباق املوظف يف الرواية أنّه ميثل أول تقنية زمنية 

مث أبدأ السري وحيدا على سطح البحر، وأنا ال أدري ... «: نصادفها يف مستهل الرواية
يونس "، إذ إّن الكاتب 13»إىل أي شوق سيقودين هذا الرحيل حنو عاصفة الكتابة

يبدأ أوال بالسري على سطح البحر لوحده، وكأنّه يف املاضي  يريد يف املستقبل أنْ " مارينا
اليت نتعرف عليها –" لوليتا"كان يسري عليه برفقة شخص ما وعلى األغلب تكون 

، وال يعرف نتائج هذا األمر الذي ميلؤه شوقا للكتابة، ونعتقد أن هذه البداية -الحقا
ا، فقد اعتمد على االستباق كبداية وهو متثل الصورة الشعرية اليت ستتضمنها الرواية الحق

أمر غري مألوف، فاألصل أن يبدأ السرد باحلاضر مث يتالعب به هذا من جهة، ومن جهة 
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أخرى فإّن السري على البحر أمر غري ممكن، فكيف سيسري؟ أو إنّه ال يقصد ذه العبارة 
وهو ما يشري إىل  املعىن الظاهر؟ ومل يكتف بذلك بل عّد الكتابة عاصفة من األشواق،

أّن الرواية ستحمل يف ثناياه صورا غري متوقع وخارجة عن املعيار املألوف لألمور؛ 
فاالستباق يف هذا املوضع من الرواية ما هو إال دليل على أّن الرواية ستكون مفعمة 

  ."الشعرية"بـ
وألّن الزمن السردي واسع التوظيفات فإننا جند نوعا أخرى من عمله ضمن 

زمن (زمن اخلطاب و  ب الروائي وهو املتعلق بسرعته أو بطئه ما بني زمن القصةاخلطا
، فزمن القصة هو زمن يقاس بالثواين أو الدقائق أو الساعات أو الشهور أو )السرد

: أّما زمن اخلطاب فهو زمن يقاس مبدة قراءته؛ وهذه التقنية يطلق عليها... السنوات
  :هيو  ضمنها تقنيات ُتسهم يف تسريعه أو تبطئه،اليت هي األخرى تندرج " الدميومة"

على السارد أْن يقدم  -أحيانا  –تفرض مقتضيات السرد : تسريع الحكي  - أ
بعض األحداث الروائية اليت استغرق وقوعها مدة زمنية طويلة يف مساحة ضيقة 
من اخلطاب الروائي، كونه يركز على املوضوع األهم للسرد، هلذا يلجأ السارد إىل 

  :تني يضغط فيهما مراحل زمنية طويلة، والتقنيتني مهاتقني

اخلالصة تقنية زمنية يكون فيها زمن اخلطاب أقل من زمن ): المجمل(الخالصة  -1
ية طويلة يف مقاطع قصرية أو إشارات القصة، حيث يتم فيها تلخيص مرحلة زمن

مكانة حمدودة يف السرد الروائي بسبب طابعها االختزايل املاثل «سريعة، وهي حتتل 
يف أصل تكوينها والذي يفرض عليها املرور سريعا على األحداث وعرضها مركزة 

  .، فتتسارع مدة الزمن14»بكامل اإلجياز والتكثيف

االستعراض السريع لفرتة من املاضي، «: إن للخالصة وظائف عديدة أبرزها
فالراوي بعد أن يكون قد لفت انتباهنا إىل شخصياته عن طريق تقدميها يف مشاهد، يعود 
فجأة إىل الوراء، مث يقفز بنا إىل األمام لكي يقدم لنا ملخصا قصريا عن قصة شخصياته 
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ني ما كانت عليه ، فتذكرنا مباضي الشخصية، وهو تذكري يهدف إىل الربط ب15»املاضية
وكيف صارت؟ وهل هناك رابط بني أحداث املاضي واحلاضر على الشخصية، كّما أّن 
اخلالصة تساهم يف سّد بعض فراغات السرد دون املبالغة يف ذلك، بوصفها تقنية ختتزل 

  . األحداث وال تضيعها
ميثل احلذف تقنية زمنية من تقنيات تسريع احلكي، حيث ):القطع(الحذف   -2

 ّعدم التطرق ملا و  تقضي بإسقاط فرتة، طويلة أو قصرية، من زمن القصة«ا إ
، إذ يُْكَتفى فيها بذكر عبارات زمنية حمددة تدل 16»أحداثو  جرى فيها من وقائع

، وبوصفه ..."مضت سنوات"أو ..." و بعد مرور أيام"على هذا احلذف، حنو 
خيتلف عنها يف أنّه ال تقنية تشرتك مع اخلالصة يف تسريع وترية احلكي، فإنّه 

يعرض أي تفصيل عن الزمن احملذوف ويسكت عن أحداثه بعكس اخلالصة اليت 
  .تذكر تفاصيل بسيطة جدا دون تعمق فيها

تضّم مقاطعا سردية تزداد فيها سرعة الزمن من خالل " أصابع لوليتا"إن رواية 
ا أخرى؛ ومن املقاطع اليت التنويع يف اعتماد تقنية اخلالصة أحيانا، وتقنية احلذف أحيان

وردت بتقنية اخلالصة، مقطع اسرتجع فيه السارد ذكرى من حياة شخصية الكاتب 
على مدار «: واليت تعود إىل فرتة زمنية بعيدة دون أْن يتعمق يف تفصيالا" يونس مارينا"

اجلزائر،  الشهور اليت قضاها يف التحميل والتنزيل يف املوانئ املتوّسطّية، الغزوات، وهران،
عّنابة، طنجة، تونس، طرابلس، اسطنبول، بالريمو، جينوفا، وغريها قبل أْن يصعد حنو 

، فلم يفصح السارد عن تفاصيل 17»مرسيليا، مل يناده أحد بامسه احلقيقي لكن ُلوبالْفرِي
يف السفينة، وما كان يتم حتميله أو تنزيله، فقط أمجل األمر يف االسم " يونس مارينا"أيام 

ذي أطلق عليه يف فرتة معينة، وعلى الرغم من أنه مت تلخيص هذا الزمن الذي مدته ال
شهور عديدة يف حدث واحٍد، فإنه ساهم يف تسريع السرد واختصار الزمن من جهة، 



 
 
 
 
 
 

  محمد تحريشي. ذ.أ/ فاطمة الزهراء خبشي               .لواسيني األعرج "أصابع لوليتا"انزياح الزمن في رواية 
  

 

                      2017 أبريل/ 13العدد                        169               مجلة آفاق علمية       / تمنغست.ج.م

السابقة فسد ثغرة من السرد " يونس مارينا"ومن جهة أخرى قدم جزء من حياة شخصية 
  .قبل أْن يصبح كاتبا عامليا مشهورا؟ "يونس مارينا"من كان : تتمثل يف

ثالث ساعات «: تظهر يف املقطع التايل" أصابع لوليتا"أّما تقنية احلذف يف رواية 
ال يعلم ملاذا جاء مبّكرًا إىل املطار وهو يدرك أّن الطائرة، أيّة طائرة، ميكن أن . انتظار

ز ذلك دقائق معدودات، وإذا فعلت فال يتجاو . تتأّخر، لكّنها لن تصل أبدا قبل وقتها
، فقد قفز السارد مدة زمنية ُقدرت بثالث 18»باخلصوص بالنسبة إىل الرحالت الطويلة

ا ال تقدم دورا تأثريا مثل باقي  ساعات وأسقط منها أحداثا ال أمهية هلا، يـُْعَتقد أ
إىل  األحداث األبرز، خباصة وأن احلدث األهم هنا هو انتظار قدوم لوليتا من جاكارتا

مطار باريس، وليس هذا املقطع الوحيد الذي حذفت منه أحداث ثانوية، واملقطع التايل 
، إذ مل يقدم السارد ما جرى من 19»أسبوع مّر بال جدوى. لوليتا مل تظهر«: يربز ذلك

لوليتا غائبة عن أجوائها، أّما املقطع اآليت فقد حذفت "أحداث يف هذه املدة سوى أّن 
بعد أكثر من مخس عشرة سنة من «: مس عشرة سنة كاملةمنه أحداث قدرت خب

املدارس، واملواقع احلكومية، و  استقالل البالد، مل يرتح شهداؤنا الذين يطّرزون الشوارع
مخس عشرة سنة قبل أن جيدوا هلما الطريق إىل مقربة ... واالحتفاالت الدينية والوطنية

السنوات الطوال سوى أن  ، فلم تذكر األحداث اليت جرت ضمن هذه20»الشهداء
شهداء الثورة اجلزائرية مل يدفنوا يف مقابر تليق م، وعدم تعُمق خطاب الرواية يف هذه 

  .  األحداث التارخيية رفعه من أْن يكون خطاباً تأرخياً هلا إىل خطاٍب أديب مرتفع عن ذلك
املعارضة إّن تبطيئة السرد وتعطيل وتريته ميثل احلركة الزمنية :تباطؤ السرد  - ب

قصد سرد ما جرى يف مدة  - أحيانا  –لتسريع السرد واختزاله، يلجأ إليه السارد 
  :زمنية قصرية يف مساحة واسعة من اخلطاب، من خالل تقنيتني، مها

إّن املشهد تقنية مهمة يف السرد الروائي، فهي حتطم رتابته من خالل : المشهد -1
حلوار القائم بني شخصيات الرواية، وبفعل حركيته الزمنية املميز، بوصفه تقنية تعتمد ا

اللحظة اليت يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث «ذلك فإنّه ميثل 
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، فيسريان جنبا إىل جنب يف تقدمي السرد، كما أن احلوار يف أغلبه 21»مدة االستغراق
  .مييل إىل التفصيل وهو ما يسهم يف إبطاء حركية الزمن أثناء السرد

ميز تقنية املشهد باعتماد احلوار يف تعطيل السرد من جهة، ومن جهة أخرى تت
فإنّه يفيد الشخصية الروائية ومينحها حريًة وفرصة للتعبري عن أرائها وأفكارها، وهو الذي 

ويُربزها احلوار سواء أكان حواراً بينها ، "احلوارية وتعدد األصوات"يكسب الرواية خاصية 
الرواية أم حوارًا بينها وبني ذاا، فيكون األول مشهدا حواريا  وبني شخصيات أخرى يف

مباشرا أّما الثاين فهو مشهد حوار داخلي يسمى باملونولوغ، ويقصد باملشهد احلواري 
املباشر احلوار الذي يقوم بني شخصيتني من الرواية أو أكثر حول موضوع معني، أّما 

فهو حوار تقيمه الشخصية مع ) Monologue(املشهد احلوار الداخلي أو املونولوغ 
يلقي الضوء على العامل الداخلي لألشخاص، ويقّرب و  يغين الرواية،«ذاا لذاا، وهو ما 

ويضع هذا األخري يف اجلو العاطفي، . املسافة، وخيتصرها، بني الشخصية السردية والقارئ
لشخصية التخيلية، وتعّد ، فتقوم عالقة بني القارئ وا22»والنفسي املتوتر الذي متّر فيه

هذا العالقة عالقة غري طبيعية خترج عن املعايري العادية، فبعد ما كان لُكل واحٍد منهما 
يف الرواية الكالسكية اليت ألغت دور القارئ وجعلت من الشخصية –موقعه اخلاص 

ر له ، القارئ جمرد مطلع على اخلطاب الروائي ال غري، وال دو - الروائية شخصية ال تقهر
الشخصية جمرد ساردة لألحداث تقدم و  يف تأويل أحداث الرواية وأفعال شخصياا،

جممل صورها، أصبح بإمكان القارئ أن حياور الشخصية التخيلية ويربر أفعاهلا ويؤوهلا 
 .عند إطالعه على دواخلها

طاء يلجأ إليها السارد عندما يريد إب ∗الوقفة الوصفية أو االسرتاحة:الوقفة الوصفية -2
حركة زمن السرد أو إيقافها، وحيدث ذلك عندما يعتمد على الوصف، فالوصف 
يعين السكون وتوقف سريورة الزمن وحركته، كّما أنّه يضف ملسة شاعرية وتزينية إىل 
خطاب الرواية خباصة إْن كان وصفا أسلوبيا؛ فيغدو للوقفة الوصفية وظيفتني يف 
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ظيفة التزينية، بوصفه ظاهرة مرتبط بالبالغة اخلطاب، األوىل ميكن أْن نسميها بالو 
واألسلوب، أّما الثانية فهي الوظيفة التوضيحية اليت يكون فيها الوصف خادما للسرد 

 .، فيصبح بذلك أداة سردية مهمة23وداال على معىن حمدد يف سياقه

تعطيله، و  يف مواضع منها إىل تقنية تبطيئة السرد "أصابع لوليتا"جلأت رواية 
ت يف مزجها بني تقنية املشهد وتقنية الوقفة الوصفية، لكنه تراوح غري عادل، ذلك فراوح

أن تقنية املشهد طغت على تقنية الوقفة الوصفية، ولنا ذا املقطع من الرواية الذي جيسد 
  :تقنية املشهد

 نعم خويا؟ مل أفهم؟ -« 
 هل تعرف أحًدا من هؤالء؟ -

أقول لنفسي هل أستطيع حضور و  و هاذوا شكون؟ كنت أنظر إىل وجههم -
مل يذكروا مكان احلفل؟ أنا أيضًا حاب نفرج . الربكة. سهرم؟ فرقة موسيقية

توحشت . كل النهار وأنا منكفئ على فمي. على خاطري، قتلتين اخلدمة
 .الشيخة الرميييت

 :مث أضاف. مل أفهم، قال الرجل -

 واش ختدم؟ -

قبل ما أدخل فيها . ئيةأحب األحدية النسا. صالح الصبابيط. إسكايف -
يا لطيف؟ ما ... أحدية الرجال... أية رائحة زكية. يااااااي. أمشها. املسامري

 .عندك ما تشمّ 

 تتقعد يب؟ تسخر من عقلي؟ -

 ...حاشا يا سيدي -
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رهنوا و  باعوا البالد. يا محار؟ هذه ليست فرقة موسيقية؟ هؤالء أعداء الثورة -
، 24».قراش؟ هؤالء أعداء الثورةأنت أعمى؟ ما تشوفش؟ ما ت. االستقالل

ذئب (فهذا احلوار الذي جرى بني يونس مارينا ورجل من أتباع العقيد 
، أكسب اخلطاب شعرية خاصة متثلت يف االحنراف الذي وقع يف )العقيد

سيوجه احلوار إىل هذا االجتاه اهلزىل " يونس مارينا"اخلطاب، فلم نتوقع أن 
لو كان يف مكانه أخر جلعل حواره حواراً التهكمي فخرق املألوف، حيث إنّه 

ميثل و  ،"بأنّه ال يعرف عنهم شيء"مباشرًا ال التواء فيه، أو يكتفي باالجابة 
 .هذا املشهد مشهدا حواريا مباشرا

إىل جانب املشهد احلواري املباشر يف ) املونولوغ(ُوظف املشهد احلواري الداخلي 
ى أغلب مشاهد الرواية، وهذا مقطع مونولوغي أجره الرواية، وإّن استوىل احلوار املباشر عل

أهذا هو الرجل الذي كان وراء كّل شيء وقع يل يف حيايت؟  «: مع نفسه" يونس مارينا"
كان وراء منفاي وأملي الكبري، وراء حيب األّول بعد سارة ابنة احلاخام يف مارينا، مرمي 

وراء كل ما حدث من هزّات مجيلة ماجدالينا، وكان وراء احلكم علّي باإلعدام ومنفاي، و 
أقام هذا املونولوغ ملا رأى الشخص الذي ال طاملا أراد " يونس مارينا"، فـ25»يف الكتابة

، فعندما رآه دارت يف خلده أفكار عديدة، "الرايس بابانا"رؤيته ومل يستطع إليه سبيل 
 ت إليه حياته إىل ال يرجع ما وصل" يونس مارينا"وهنا تربز شعرية فريدة تتمثل يف أن

ا يشري إىل أن " القدر" الرايس "مثل أغلب الناس الذين يرجعون سبب سريها إىل ذلك، إمن
 . هو من وجه مسار حياته إىل املنحى الذي هي عليه" بابانا

أّما عن تقنية الوقفة الوصفية اليت مل حتظ بالقدر نفسه من التوظيف الذي وظفت 
، فلنا ذا املقطع الذي توقف فيه السرد قصد وصف لوحة به تقنية املشهد يف الرواية

تأمل طويال اللوحة اليت . جلس على الكنبة قليال كما تعّود أن يفعل دائماُ «: الذبابة
كان وجه املرآة يّتخذ يف كّل حلظة وضًعا خمالًفا بسبب لعبة . املواجهة له "الذبابة"مسّاها 
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يدًا ما كانت حترّكه يف خمتلف االجتاهات الضوء والظّل املسّلط على اللوحة، كأن 
ملح من بعيد لطخة . مل يكن وجه املوناليزا، لكّن ا بعض الشبه الغريب. واألوضاع

، ويف هذا املقطع  26»صغرية تشبه التوقيع املدفون حتت كتل جديدة من األلوان الثقيلة
عرية ارتفع معها كانت وظيفة الوصف وظيفة تزينية خالصة، برز فيها على أنّه خاصية ش

من الوصف العادي إىل وصف متميٍز حرك فيه الصورة الساكنة، فكيف المرأة مرسومة 
كأا كائن حي فتربز خمتلفة يف اجتاهات و  خالية من احلياة يف لوحة زيتية أْن تتحرك

  .متنوعة
أثناء سردها الرتتيب الزمين العادي واملنطقي فبعد " أصابع لوليتا"خرقت رواية 

ا لتقنيات الزمن املتنوعة الحظنا أا خرجت بالرواية من اخلط املستقيم للسرد الزمين تتبعن
إىل االنعطاف واالنزياح، فتقنييت االسرتجاع واالستباق بوصفهما من املفارقة الزمنية 

تقنية االسرتجاع متثل السمة : ميكن أْن نستخلص أنّ " أصابع لوليتا"السردية يف رواية 
اية، كوّا اهتمت باسرتجاع املاضي ضمن ثنايا احلاضر، فتنوعت املقاطع البارزة يف الرو 

االسرتجاعية بني اسرتجاع قريب املدى واسرتجاع بعيد املدى، وبني اسرتجاع داخلي 
واسرتجاع خارجي، أما االستباق فإّن حضوره ال يشغل األمر الكبري يف السرد غري أّن 

الوقع املميز يف تقدمي صورة أولية عن  -حسبنا–له  افتتاح سرد الرواية ذه التقنية، كان
بني " أصابع لوليتا"؛ أما عن تنوعت املدد الزمنية يف رواية "أصابع لوليتا"انزياحية رواية 

تباطئه، فإّا حافظت على توازن خطاا الروائي، حيث إّن و  تسارع يف السرد
جراءات احلبك اليت حصلنا عليها اسرتاتيجيات التسارع والتباطؤ خيدم يف تعزيز فهمنا إل«

، فتخلصت 27»بواسطة ألفتنا إجراءات احلبك ووظيفة مثل هذه اإلجراءات احلبكية
  .الرواية من مالمح السرد التقليدي لتخرج بسردها احلديث إىل الالحركية يف الزمن
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