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وتبحث يف توظيف احلواس ) واسيين األعرج(لوليتا ملؤلفها  أصابعيتناول هذا املقال دراسة لرواية        

 إدراكاليت أصبحت عند شخوص الرواية وسيلة اتصال بالعامل وأسلوب  والرتكيز خاصة على حاسة الشم

لينجز الكاتب يف األخري مقولة تندد باالحنراف السياسي وميكن تلخيصها يف ا�يار القيم  األفكارلكثري من 

  .الذي قد صار أشبه بكائنات متوحشة اإلنسانو  اإلنسانية

   مسخ -شم -حواس -لوليتا -واسيين: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
      This article examines the use of the senses and of concentration in the 
novel (Lolita's fingers) Created by its author (Waceni Laredj) and, in 
particular on the sense of smell, which for the characters of the novel has 
become a means of communication with the world and a method of 
perceiving many ideas that have become like wild creatures. 
  Key words   : :  Wassini, Lolita, senses, smell, metamorphose 
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اول الكتاب رة يف أعمال األديب الواحد، وهو أمر حيكثريا ما أثريت قضية الكتابة املتكرّ 
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مرة إىل تناول  ع مسرية الروائي واسيين األعرج أن يالحظ حماولة انتقاله يف كلّ وميكن ملتتبّ 

 لدى أيّ  ذلك يتطلب جتددا يف إمكانيات اإلجناز السرديّ  جديد، ومن الواضح أنّ  فكريّ  فينّ 

باحليوية  إجناز سرديّ  م أيّ ما ميكن أن يسِ مرة عن شيء جديد، وهذا  روائي يبحث يف كلّ 

جديد من  عمل سرديّ  والتجدد واحلضور، وقد يقرب هذا البحث الدائم عما هو إضافة يف كلّ 

من مفهوم التجريب، ومن عالماته هذا التعدد الغوي الذي يالحظ يف الرواية، وهو الظاهرة اليت 

  .لدى عدد من الروائيني الطبيعي أن تتحقق 

القارئ بدءا من عنوا�ا، وبعد البحث يف  تشدّ  )1( "أصابع لوليتا"واسيين األعرج ورواية 

صل �ا، لنجد لوليتا األوىل ومؤلفها وما يتّ : العنوان تشتد الرغبة يف معرفة أكثر من شيء سرّ 

أنفسنا أمام إجناز روائي عند واسيين جتتمع فيه كثري من العناصر التارخيية والسريية والسياسية 

طبيعة تشكيل  لبوليسية، ومن هنا ميكن للدارس أن ينظر إىل الرواية عرب عدة مناظري، بل إنّ وا

التنظري الذي حاول حتديد  ، كما تؤكد بأنّ "ورشية"هذه الرواية قد تفرض على الدراسة أن تكون 

  .ة الفنون واملعارف غري ممكنره عن بقيّ خصائص معينة للرواية حيرّ 

هي حضور احلواّس بشكل : ة دقيقة تشد انتباه الدراسة إليهاإن يف هذه الرواية ظاهر 

  مكثف ويف مقدمتها الشّم، فما أمهية توظيف هذه احلواس عامة وهذه احلاسة بالذات؟ 

   :أصابع لوليتا رواية واسيني األعرج -1

عمل مركَّب غري منفصل عن الكتابات السابقة، وكّل عمل روائّي هو  العمل السرديّ 

 Friedrich" "Schlegel "فريديريك شليغل"والنشيد، كما يرى ذلك  مزيج من احملكيّ 

نتذكَّر عددا من الروايات اليت تصّدرت النسوة عناوينها " أصابع لوليتا"وبالرجوع إىل ). 2(

  "مادام بوفاري"، و )Emile Zola  )3إلمييل زوال" نانا" :وهيمنت على أحداثها مثل

ورة عن احلياة النورماندية وغاص يف تفاصيل شخصيات الذي قدم لنا ص  Flaubertلفلوبري 

ي فيها وبكثري من األعمال الروائية اليت تؤدّ ... ملاكسيم غوركي  "األم"، و )4(بسيطة مبتذلة 

للروسي املتأمرك فالدميري نابوكوف هي اليت كانت رواية " لوليتا"غري أّن رواية ا، املرأة دورا جوهريّ 

ابا منها، ليس للتقاطع العنوّين، بل ملا بني الروايتني من تشابه يف األجواء أكثر اقرت " أصابع لوليتا"

ظ، كو�ا أعماال بشيء من التحفّ أ قر تُ أن من هذه الروايات  كانت  ومن الطبيعيّ . اإلنسانية

، غري أّن ق يف العمل األديبّ الذي يفرتض أن يتحقّ  العامّ  مناقضة للمبدإ اخللقيّ  ،ة التناوليّ حسّ 
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هو و  ؛العنوان ها بدءا مناالنتباه في ما يشدّ لن يرّكز على هذا اجلانب، بل سيبحث يف  املقال

ر ذكرها يف عدد كبري من اليت يتكرّ  ة الشمّ ة حاسّ ف، خاصّ بشكل مكثّ  حضور احلواسّ 

هلا إىل ظاهرة جديرة بعناية البحث، هلذا رأيت أن أحبث صفحات الرواية، وهو األمر الذي حوّ 

يف النظر إىل األشياء وحدسها وسيلة اليت تبدو  الشمّ حاسة زا على ة مركّ عامّ  سّ يف داللة احلوا

ذات صلة بفكر  أدقق النظر يف املواقف اليت تبدو �ا احلواسّ  أن وفهمها، ومن هنا كان عليّ 

 .ن ملفوظا�االرواية ومقوال�ا ورؤاها، انطالقا م

  :رواية حواس" أصابع لوليتا "  -2

ال إىل أحد أبرز األعمال فهي ترجعنا أوّ : تأخذ أكثر من بعد "ع لوليتاأصاب"العنونة يف 

ا خاصة، وقد أعطت طفال جنسيّ ة واالحنراف امللتهم لألعامّ  ة اليت تناولت اجلانب النفسيّ الروائيّ 

، وسردت اعرتافات ويومّيات العناية األوىل من بداية العمل إىل �ايته ة مبفهومها اجلنسيّ احلاسّ 

امسه مهربت مهربت قبل وفاته عام اثنني ومخسني وتسعمئة وألف يف السجن قبيل  رجل أرمل

       )5.(احملاكمة

 فإنّ  )6(ي الشيء للمرة األوىل فيغرسه يف الوجود والكالم ويظهره، وإذا كان العنوان يسمّ 

ل حول مربّر ويدفعنا إىل التساؤ ة يف إدراك األمور، ية احلاسّ حييلنا على أمهّ " أصابع لوليتا"عنوان 

لعّلها تفاصيل مسرية اجلزائر التارخيية ترك العقل يف البحث عن احلقيقة واعتماد احلواّس يف تأّمل 

  .وصلنا إىل نتيجةت

رغبة يف حتقيق  ؛ ذلك أن كلّ كهذا  أن يلجأ واسيين إىل عمل عامليّ  لقد كان من الطبيعيّ 

من الثقافات،  كما جند ذلك يف  كبري  رة كمّ حماو شيئا من املغامرة و ب ة تتطلّ ة أو فكريّ يّ إضافة فنّـ 

ة عاملية كثرية مضيفا إليها الذي تفاعل مع منجزات سرديّ  -مثال –أعمال روائية لرشيد بوجدرة 

بانسجام جوانب من الثقافة الشفوية اجلزائرية، فال غرابة بعد ذلك أن تتميز جتربته بالثراء والعاملية 

ام الرواية ومع ذلك فقد أثري ا�ّ ) 7(.1972مشسوضربة  1969خاصة يف كل من التطليق

-ة يف تقدمي عملهوهو يستحضر التجارب العامليّ  -كاتبها  نظر إليها على أساس أنّ اليت اجلزائرية 

يف أغلب األعمال، كما يكون  dédoublement structurel يكون ذا انشطار بنيويّ 

ة وقد يكون ذلك نامجا عن صدمة نفسيّ  ة،عقالنيّ  مغرتبا وصاحب وجهة نظر ذاتية بعيدة عن كلّ 

الروائيني  أنّ  تأثر من أي كاتب بأعمال سابقة أو إيديولوجيات، إالّ  ، وبالرغم من كلّ  )8( .ما
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وبذلك يطلب أن تكون  )9(بعرض اإليديولوجيات وصراعا�ا ليقولوا أشياء خمالفة،عموما  يقومون

  . وأمسى، بعيدا عن تكرار املتناول املعهودا هو وارد يف اإليديولوجيا رؤية السارد أكرب ممّ 

اعتماد الكاتب وهي  هو الالعقالنية اليت أثارها البحث الروايةأكثر يف هذه  هو الفتما  إنّ      

بدل التفكري والتحليل، بالرغم من استحالة واإلدراك لدى شخصياته، طريقا إىل املعرفة  احلواسّ 

ووجود الشم والعطر يدفعنا إىل . نهااته يف وعي األشياء وتبيّ والعقل ؛ أل�ا أدو  الفصل بني احلواسّ 

التساؤل عن وجود عالقة بني الشم واجلرمية، وهذا التساؤل يذهب بنا إىل رواية أملانية بعنوان 

 Patrickأشادت �ا أصابع لوليتا، وما جيمع بينهما هو أن عطر باتريك زوسكيند " العطر"

Suskind  الذي كان يؤكد ذاته طيلة " غروين"ل شخصيتها األوىل كانت قصة جرمية ومن خال

  .  ويف أصابع لوليتا ارتبط الشّم باجلرمية السياسّية) 10(الرواية بواسطة الشم

  :يّ لوليتا والهاجس الحسّ   - 3 

؛ إذ إّن الرواية األصل يف عنوان أي رواية لتكون رواية حواسّ  "لوليتا"قد يكفي ذكر اسم 

ي وه بعد أن بيع منها مخسة عشر مليون نسخة،" جناح فضيحة"أنهوصف جناحها ب"لوليتا"

- vladimir Nabocov ) 1899"نابوكوف فالدميري"للروسي األصل األمرييكي اجلنسية

إحدى أهم فُعّدت ،  1940منذ اقام يف الواليات املتحدة كتبها باألجنليزية بعد أن ) 1977

   )11(.الروايات األمرييكية يف القرن العشرين

ال شيء أمجل من : "هذا النص املوازي"أصابع لوليتا"يف  ا يؤكد أمهية احملسوس واحلواسّ وممّ 

 Ives Saint " إيف سان لورون"وهو نّص جتاري يف األصل، صاحبه هو  )12(..." جسد عارٍ 

Laurent  ّصّر على اإلفالت من هذه الداللة أالكاتب  ة، إال أنّ املعروف يف عامل العطر خاص

الكتابة هي احلاسة اليت توقظ أشياءنا الدفينة : غوص يف أعماق الغايات األدبية فيقولالبسيطة؛ لي

ة اليت وقد تكون الوحشيّ  )13(...الرائعة، ورمبا تذكرنا أيضا بوحشيتنا املقيتة وبأدفإ نقطة فينا أيضا 

لتسعينيات يف ا-ة الدامية اليت مألت اإلنسان اجلزائري تشري إليها الرواية هي األحداث السياسيّ 

 .بكثري من اخلوف واالنطواء -خاصة

ما يشد االنتباه فيها هو تلك اليت  د احلواس يف الرواية وحتضر يف مواقف كثرية، لكنّ وتتعدّ 

ة يّ حنو احلسّ يتطّور مسار الرواية ف ."يونس مارينا"تروي عنها الشخصية األساس، شخصية 

فاألصابع لفظ مثري : ه العامّ يف حتديد التوجّ ك بعد ذل العنوان لتبدأ احلواسّ  أّوال يفة واجلسديّ 
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على  ة روحية، كما ميكن أن تدلّ يّ ة فنّـ جبوانب معنويّ كذلك   إّال أ�ا ميكن أن توحي ،للحسّ 

ها تداعب اجلسد أيضا، تعزف على بيانو أو قيثار أو غريمها، لكنّ هي ف ؛ةيّ ة احلسّ اجلوانب اجلسديّ 

يذهب  "لوليتا"ة، إّال أن وجودها جنبا إىل جنب مع بقيّ وتلهب الرغبة احلّسية، وقد توحي بالش

  . وندرك هذا بعد أن نقرأ لوليتا األصل، مباشرة إىل اجلانب احلسيباملتلّقي 

ا لغة ثانية داخل اللغة؛ إىل أداة تعبرييّة، وميكن القول بأ�ّ  يف أصابع لوليتا تتحّول احلواسّ 

ه تشمّ الشخصية ائحته، وليس من ألوانه أو حمتواه ففرح بالكتاب انطالقا من ر كما جند ذلك يف ال

  )14(وتعرب عن سعاد�ا برائحته 

اليت من خالهلا حياول  ا حاسة الشمّ إ�ّ : ة دون غريهاالرتكيز على حاسّ  وكثريا ما يتمّ 

الرواية  ضح أنّ يتّ " لوليتا"تسمية الشابة  ف على امرأة تسكن الذاكرة، وبعد معرفة سرّ الكاتب التعرّ 

ذلك قريبا مما طرحه  دة األبعاد؛ اجتماعية سياسية نفسية، وقد يكون كلّ متعدّ  )15(ها عقدة حترك

 Jean" جون بيار ريشار"مبدإ "يف حديثه عن   Gérard Genetteجريار جونيت 

Pierre Richard  ّة، الذي يبحث يف املعىن وااللتحام املتحققني داخل األحالم األساسي

نة يف العامل اخلارجي يف مستوى منطقة الوعي العميقة ، من حاالت معيّ ادّ واملأثور من العناصر واملو 

التخييل ) Gaston   Bachelard )16"باشالر"اها هذه، لكن املنفتحة على األشياء اليت مسّ 

وهذا ما هو متحقق يف هذه الرواية اليت متزج جمموعة من املوضوعات السياسية  )17("املاديّ 

ق فمتحقّ  ا التخييل املاديّ ، أمّ "سرية الرئيس أمحد بن بلة"والسريية " لذاتيةسرية الكاتب ا"والسرياتية

  .األخرى مع جمموعة من احلواسّ  يف العطر والرائحة، واستعمال الشمّ 

إذ التفاوت بني " بن بلة"ومن الطبيعّي جّدا أن تلتفت الرواية إىل التاريخ من خالل سرية 

هو يف مدى إحساسها بالتاريخ؛ فهذا ) spengler )18األمم حبسب ما يرى سبنغلر 

وهذا اإلحساس ) 19(اإلحساس هو الذي ميكن أّي مجاعة إنسانية من معايشة املاضي واملستقبل،

الدقيق بالتاريخ كذلك هو الذي يدفع إىل كتابة السرية، فال عجب يف أن تكون السرية جزءا من 

 ) 20. (التاريخ

صيله احلقيقية أسئلة كثرية حول عالقة الواقع ويطرح وجود التاريخ يف الرواية ببعض تفا

احلقيقّي بالعمل األدّيب الذي ينطلق أساسا من عامل حقيقي وحادثة حقيقية أو أكثر لكن شعريّة 

أّي عمل تتطّلب إضافة قدر من السمات غري املعقولة والعناية مبجموعة من التفاصيل الصغرية 
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إذا ما صادفناها يف عمل أدّيب ما وقفنا أمامها اليت قد ال ننتبه إليها وهي جتري أمامنا ف

  . وهذا يعين أن مقدارا من الطاقة التخييلّية ال بّد أن يتضّمنه العمل األديبّ ) 21.(مندهشني

   :الحواس بين التفاوت والتبادل -4

كثريا ما تتنافر احلواس يف رواية أصابع لوليتا، فيكون إلحداها مساحة أوسع، ودور أكرب، 

يونس "استنشق : " ة أخرى أو ترّددتإذا تعطّلت حاسّ  ة ما أن تقوم بدورها إالّ حلاسّ  وال ميكن

فحاسة الرؤية كان عليها أن تتوقف  )22(.رائحة العطر اهلارب طويال بعد أن أغمض عينيه"مارينا

له ذلك  طويال، لكن مل يتمّ الرائحة فيونس يستنشق  مرُّكزا؛بأن تقوم بعملها  ة الشمّ لتسمح حلاسّ 

تني هنا قد أدى إىل فإذا كان جتاور احلاسّ " حني أغمض عينيه"ة الرؤية فت حاسّ بعد أن توقّ  إالّ 

نوع من الصراع، فإّن هذا األمر يف احلقيقة يتم يف السلوك العادي خاصة يف حلظات نشدان 

  .الرتكيز

وقد تتصارع حاسة ما مع اللغة يف حّد ذا�ا، وبذلك يكون الصمت شرطا لتتمكن 

فالتمتمة هنا  )23(...متتم وهو حياول أن يتفّرس الوجوه : " ية من تنشيط حاستهاالشخص

مصاحبة حملاولة التفّرس؛ أي النظر املركَّز، لذلك يكمل الكاتب املشهد بقوله إّن الشخصية قد 

  )24(...أغمضت عينيها فصارت تسمع جيدا

، ة الشمّ الصدارة حلاسّ  ة تتجاور فيها حاستان أو أكثر، تكونه يف كل مرّ ومن الواضح أنّ 

لتظل سيدة املوقف، رامسة املسار، يف حني أن حاسة الرؤية مثال تبقى مرتددة تفتح مث تغلق، 

ة أخرى غري الشم ة الشم وقد اطمأن الراوي أكثر جلدواها، وقد تكون الصدارة حلاسّ حاسّ  لتستمرّ 

  )25(...يسمع جيدا أغمض عينيه فصار ..."هذا العطر ليس غريبا على حواسي:"وهذا قليل

م يف جمرى ويبدو اعتماد احلواس عامة والشم خباصة منذ بداية الرواية، وسيلة للتقدّ 

األحداث؛ ففي الصفحة األوىل ومنذ العنوان كما هو واضح حتضر بكثافة، وحتّل حمّل الرؤية 

 ستعمل شمّ مبعناها الواسع، فها هي ذي اجلموع ترتاءى للراوي يف الصفحة األوىل، فيقول بأ�ا ت

مثلما يتجّلى ذلك  ة إىل أقصى حدّ روائح بعضها عّلها تعرف شيئا، كما يلّح على فتح هذه احلاسّ 

املعّرب عنها يف   وبذلك تكون احلواسّ  )26(...فتح حاسة مشه عن آخرها مرة أخرى :" يف قوله

احلاسة   هذهحتضر كلمات صرحية واضحة وسيلة إىل املعرفة، وحىت يف حلظات التصوير الشاعري 

 العمل األديب نفسهليغدو ،  )27( ...الرواية اليت بدت هلا معطّرة برائحة الورود : كما جند ذلك يف
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، ويف ذلك إشارة رائحة متّكن القارئ من اإلحساس به، ودون هذا العطر يتعّطل كّل اّتصال ذا

  .نقدية لطيفة إىل شرط أصالة أي عمل

، مرتبطا أحيانا بالطبيعة،  إىل تفضيل حاسة الشمّ د الذي ينتهي يف األخريويبدو هذا الرتدّ 

أغمض قليال عينيه "...الطبيعة، ويركز على الرائحة املنبعثة من اإلنسان اشياء لكن الكاتب يهمل 

ويتّم محل باقة بنفسج فتختلط رائحتها بعطرها، لكن �مل الباقة ويظل عطر  )28( ..."مث فتحهما 

لماذا ال تندمج ف. ائحة اإلنسان وعطره، وليس لرائحة الطبيعةالشخصية، وبذلك تكون الصدارة لر 

  حاهلا ؟ على الشخصية يف عطر الطبيعة، وتفضل أن تنكمش 

  :وبدائية إحساس الشخصية حاسة الشمّ  -5

الشم من أهم وسائل كثري من احليوان يف التعّرف على األشياء واستشراف اخلطر خاصة 

دراسات أّن حاسة الشم أكثر تطورا عند احليوان، بل وتثبت وتثبت ال). بيولوجية(لغايات حيوية 

حاسة الشم كما فقد حدة النظر  قّوةره العلمي كثريا من تطوّ بسبب منتجات اإلنسان قد فقد  أنّ 

ر تطوّ  غري أنّ  ،)29(يف حياته، مقابل تطّور جوانب أخرى بعد أن أصبحت احلاجة إىل الصيد أقلّ 

و ما ميكن مالحظته يف الرواية، ويف سلوك الشخصية وشعورها، ة الراوي ههذه احلاسة يف شخصيّ 

أداة للتعرف على األشخاص  -وبشكل يبدو قصديّا - تستمرّ " ة الشمّ حاسّ "فهذه الوسيلة 

   )30(..."واصل توقيعاته متصيدا موقع العطر: "واألشياء دون انقطاع

ذين عدوها عالمة بدائية وفظاظة والعناية بالرائحة يف الرواية مناقضة ملا كان عليه القدماء ال

وحيوانية وجنس، ووسيلة لدى احليوانات للحفاظ على بقائها ومنوها، لكن القس إيتيان بونو 

Etienne Bonnot  غري الفكرة يف منتصف القرن الثامن عشر حني ربط بني احلواس

  )31.(واملعرفة

الذي يعرف عند احليوان األليف  والتصّيد حييلنا هنا إىل املعىن البدائي، بل الوحشيّ 

أخرى شبيهة  ها حواسّ حواسنا اليت منلك ماتت منذ زمن بعيد، وحّلت حملّ : "واملفرتس كليهما

تبادلنا . بعض احليوانات اليت ال سلطان هلا على غرائزها، أغلبها من فوالذ ال حيركها شيء حبواسّ 

ل إىل شيء، وتنسى ا تنتفي، وتتحوّ مناها وهي تصغر وتضمر حىت شعرنا �الدوران حوهلا تشمّ 

   )32(..." رئيس البالد �ائيا أ�ا كانت أمّ 
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وقد جتد الشخصية نفسها مرغمة على أن تلتحم باإلحساس البسيط، حني تعجز عن 

 )أمحد بن بله(ذلك يف املوقف الذي يعيشه يبدو يف موقف يتجاوز إمكانيا�ا، كما  إجياد احللّ 

هو هنا يتحدث ها الفراشة والذبابة، و : اثنني عامله الضيق مبخلوقنيداخل السجن، وقد انشغل يف 

. حىت عندما يقرتب منها ال يسمع إال رفرفات أجنحتها قبل أن تستكني:"عن الفراشة يف حسرة

والتصقت حبرارة زجاج اللمبة اليت   ،عمرها كان أقصر من عمر الذبابة، سرعان ما احرتقت بسرعة

 رائحة جسدها اهلشّ  يوم احرتاقها شمّ . طفئو�ا وقت ما يشاؤونويُ شعلو�ا انون يُ كان السجّ 

الذي تطاير منه الكثري من الغبار األبيض بسبب ضرب أجنحتها يف كل االجتاهات قبل أن 

  )33(".مل يكن الرايس بابانا قادرا على إنقاذها، ألّن اللمبة كانت عالية وملتصقة بالسقف. تستقرّ 

اّسة لكن ك شخصية الراوي باحلتتمسّ  ،املوضوعيّ  املنطقيّ  ينّ وأمام غياب املشروع العقال

من التماهي مع  ويف ضرب، يف إشارة إىل حماولة فهم أسرار القرآن الكرمي، "ذوقال"هذه املرة مع 

 يف عرش الشيطان أيّ  مل يرَ ":ة القرآن اللذيذةحاولة اخرتاق سريّ مب "شديمان رُ سلْ "شخصية 

ة القرآن د حلظة هاربة الخرتاق سريّ يضعه يف أفق الدهشة، جمرّ جهد خارق  استثناء، وال أيّ 

فاحلاسة هنا موقف من حدث أدّيب ) 34(..." ه املاليني وخيافه املاليني أيضااللذيذة، نص حيبّ 

  . وأديب واجهه العامل اإلسالمي باستنكار وصل حد إهدار دمه

الهتداء إىل األسباب ا �تم بوتتعّرف شخصية الراوي على مدى جناحها بالصدفة، ومل

دليال رائحة العرق يف أجساد القراء بيف �اية املطاف واثقة ، األديبّ  حققت جمدهاة اليت املوضوعيّ 

ومنضي يف احلياة، لكننا : "تنتشي مبشهد الزحام الذي جيعل املعجبني يعانونو على بلوغ القمة؛ 

د تتحّمل طوابري البشر الواقفني، نفاجأ باأليادي متتد حنو الكتاب واأللسن تسأل عنه، واألجسا

   )35(..."وروائح العرق والعطور املتفسخة من شدة االحتكاك فقط للحصول على نسخة منه

  :حاسة الشم والعودة إلى بدائية اإلدراك -6

إىل حاّسة شّم " العقل طاقة"حتّول اإلنسان من  يبدو فعل الكتابة يف الرواية مقاومة ضدّ      

كما حيدث يف عالقات قطعان الوحوش اليت تعيش حالة عدوان وخوف   الفعل ورّد الفعل؛

ي عن احلياة االجتماعية؛ وهو الوضع هو االنفراد واالنفصال الكلّ  ر هيمنة الشمّ باستمرار، وما يربّ 

سقاط هذا الشعور على شخصيات الرواية اليت إ ويتمّ . يف زنزانتها "بن بلة"الذي عاشته شخصية 

حاسة الشم ... من جديد العطر املدوخ نفَسه  فجأة شمّ :" إىل كل إدراكسبيلها  صبح الشمّ ي
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نا هذا بتلك الصور املألوفة عن حيوانات أال يذكرّ .  )36( ...جعلتها سنوات اخلوف حادة جدا 

رفع رأسه  ... أثاره العطر نفسه الذي كان يأيت من مكان ما : " ؟  تستشعر اخلطر حباسة مشها

   )37(..." استنفر كلَّ حواسه ...صدر الذي مل يكن بعيدا كالذئب وهو يتحّسس امل

على باقي احلواس، وتوقظها وتثريها بعد أن احنسرت احلواس  وهكذا �يمن حاسة الشمّ    

، ومل يكن ذكر اإلنسانية األخرى، وهوما يربر موقف الكاتب املندد باالنقالب على ابن بلة

ان من مسخ ال يقوى ال على إدراكه وال على الذئب جزافيا إنه إشارة إىل ما يصيب اإلنس

  .مقاومته

يسمعها : "إن هذا العرض الذي اهتم بالسجن والتعذيب يذكرنا باملثل الشعيب القائل     

وهو مثل يلخص فظاعة التعذيب اليت يكشف عنها أدب السجون يف  " الشيطان فيصم أذنيه

  ) 38.(التعذيبني اجلسدّي والنفسيّ كتاباتنا العربية املعاصرة اليت تفضح ضروب اإلهانة و 

  :حاسة الشم والعجز المفروض -7

يف الرواية ذكر لالمتصاص املرتبط باللذة الفمية، وهو ما يعين من اجلانب النفسي االنطواء 

، وقد يفّسر هذا السلوك الطفويل معاناة )39("أخذ أصابع يديها مث مّصها واحدا واحدا : "والعجز

سبب االغتصاب، ومن هنا فإّن اجنذاب الراوي إليها تعبري عن وحدة لوليتا لفقدان األبوة ب

املعاناة، وإذا كانت لوليتا قد عانت اغتصابا حقيقيا ضحية لألب، فإن الراوي يشعر بذلك 

ومما يربز هشاشة شخصية . 1965االغتصاب السياسي الذي رأى بأّن اجلزائر قد شهدته عام 

: " قليل من الطمأنينة بعيدا عن كّل منطق أو موضوعيةالراوي أنه يستمسك بأي شيء ليحّس ب

، وتتضح هذه اهلشاشة يف  )40(...منحه عطرها اهلادئ الذي تسّرب إىل أنفه نوعا من الراحة

، فهشاشته تبلغ أقصاها حني يتم إسقاط  )41(...عطرك هذا سيسرق مين عذرييت:  قول الراوي

  .1965غتصاب السياسي الذي حدث عام العذرية من األنوثة إىل الذكورة تعبريا عن اال

وقد تصطبغ الشخصية كل مرة بالصفة احليوانية يف التشبيه الذي جيمع نقيضني مها 

التفت حنوه، وهو يتحّسس رائحته اليت تشبه رائحة الذئاب : " الغضب واخلوف مثال

   )42(...والدجاح

 تسمع صوتا فتلتفت اليت) لوليتا(وقد يدّل تشبيه واحد على أكثر من حالة نفسية لدى 

وميضي . ليجّسد ضعفها وخوفها وغضبها، واستعدادها للفتك مبغتصبها )43(... "اليه كأ�ا قطة
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حبواس " يف اكتشاف هذه األبعاد احليوانية اليت تّتسم �ا لوليتا فيقول بأنه أدرك ذلك من عينيها 

  )44(" ...امرأة تشم اخلطر من بعيد 

شخصية تعجز عن أّي إدراك يف غياب الرائحة اليت وأمام هذا املسخ الذي يصيب ال

مرة أخرى أعاده العطر اهلارب اىل حضوره ليتأكد : " تكون دائما عماده يف كل حبث عن احلقيقة

  )45(..." للمرة الثالثة من أنه مل يكن عطر إيفا 

وتعيش الشخصية يف غياب الرائحة أو العطر حالة من احلرية والضياع، والعجز التام عن 

حىت عطرها : "كّليّ الرتباك االتعرب عن كما جند ذلك يف هذه اجلملة اليت معرفة أي شيء؛  

الشاعري من  التعبرييّ  ، وال يتحّرر الراوي حىت وهو يف درجة من السموّ )46(..."انسحب �ائيا 

   )47(..."الكلمات والصور املعطّرة :" الرائحة والعطر وحاسة الشم فيذكر

ث عنه فقد تعاملت الرواية مع شخصية أمحد بن بلة ذي يتحدّ هذا الضعف ال ويف جوّ 

 تعامال خاصا يف توظيف حاسة الشم داخل زنزانته؛ ذلك أن هذه احلاسة قد أوحت بغياب كلّ 

الذي كان يلّف الرئيس، حني  املأساويّ  احللول، وجّسدت الضعف التام، وسامهت يف تصوير اجلوّ 

  )48.("زن كثريا وقد شّم رائحة احرتاقهافح: " نسه مع ذبابةمل يستطع محاية الفراشة اليت كانت تؤ 

ويعجز الرئيس عن محاية أّمه أيضا، لذلك تنشط حاّسة مشّه كما جند ذلك يف قول 

، ويشتّد هذا العجز أمام احلراس، )49(..."أدرك حباسته احليوانية أّ�م سيأتون حنو أمه:" الكاتب

، وحلت حملها "اللة الزهراء"احلراس ماتت هلذا يُعّرون حواّس : "وقد حتولوا إىل كائنات حيوانية

فهل كانت داللة احليوانية أو الوحشية شكال من أشكال اإلدانة ) 50(..." حواس حيوانية 

  اهلواري بومدين؟العقيد على يد " ةأمحد بن بل"ا لرئاسة للسلوك السياسي الذي وضع حدّ 

  :خاتمة

دا من الدالالت الفكرية والفنية، وقد تكون عنايتها ميكن هلذه الرواية أن تقّدم لقرائها عد

باحلواس ظاهرة الفتة، ولعل حاسة الشم أبرزها حضورا وتوظيفا، خاصة وأّ�ا قد محّلتها كثريا من 

  :املعاين النفسية، واالجتماعية والسياسية، وميكن حصر أهم نتائج هذه الدراسة يف النقط التالية

ذلك أن القارئ : سيين األعرج توّجها الفتا يف مسريته السرديةتبدو رواية أصابع لوليتا لوا - 

مل ير من الرتكيز على اجلوانب احلسية واحلواس ما ميكن أن يراه يف هذه الرواية، فإن 

باعتماد جمموعة من احلواس عامة وحاسة الشم خاصة كانت " حتسيس الرؤية"تكثيف 
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كرها، بل وتذكر اإلنسان أيضا، الوسيلة املفضلة يف البحث عن األشياء وفهمها وتذ 

وتعّمق دواخله، وما تضمنه كل ذلك من كشف عن الوجه املمسوخ بصورة عامة الذي 

 .االنقالبية 1965صارت عليه األوضاع السياسية بسبب أحداث 

؛ فيصبح آلة )السّجان والسجني( تركز الرواية أيضا على مسخ اإلنسان داخل السجن  - 

الة إىل الراوي الذي يستشعر حتوله، ويقتنع به؛ فيغدو أو وحشا، مث تتسّرب هذه احل

معتمدا حاسة مشّه يف إدراك ما يريد إدراكه، مث جيد نفسه كذلك يهتدي �ذه احلالة إىل 

مستشعرا من ذا�ا ذاته، حني يرى فيها كثريا " لوليتا " معرفة إنسان مقهور يشبهه هو 

 .ى يد أقرب الناس إليهامن االنكسار والغنب ملا تعرضت له من وحشية عل

، بدال من أن تكون جتسيدا للرمحة تغدو األبوة يف الرواية رمزا للقهر العائلي والسياسيّ   - 

هو الطرح  -رمبا  -ة واللطف وحتّمل املسؤولية، ومن هنا أيضا يبدو مفهوم األبوّ 

أكثر وتتسع الذي كان أكثر تأثريا يف الرواية، وإن مل يتمَّ الرتكيز عليه لتتضح  اجلوهريّ 

من خالل مأساتني يعايشها كل من الراوي ولوليتا،  والسياسيّ  األبويّ : ثنائية القاهرْين

 .وقد أجنزت الرواية كل ذلك من خالل حاّسة الّشم بشكل واضح

بطلها السليب، بالرغم من أ�ا قد استحضرت صورة لوليتا " أصابع لوليتا"غيبت رواية  - 

دها، وهوما أنطق الضحية اليت أنطق نابوكوف جالّ  نابوكوف، وبذلك يكون واسيين قد

ينسجم مع إعالن الراوي صراحة وبصورة �كمية ضرورة االختالف مع العقيد حماولة 

 .منه خلخلة املقدس السياسي 

هل كانت حماورة لوليتا الروسية يف صاحل : تبقى االسئلة متواصلة بعد قراءة أصابع لوليتا  - 

لوليتا الرواية النفسية الرتبوية اجلنسية أن تتجرد من تلك  أصابع لوليتا؟ وهل استطاعت

األبعاد يف األصابع أو تغري وجهتها حني رّكزت على توظيف احلواس عامة، والشم 

خاصة، لتفضح واقعا سياسيا معاصرا يف تاريخ اجلزائر، صار لزاما أن حناوره فنيا؛ إشراكا 

  .       ام، وحماولة استشراف آفاقهللذائقة األدبية يف تصور املسار اجلزائري الع
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 :الهوامش 

                                                           

  2012واسيين األعرج، أصابع لوليتا، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع جملة ُديب الثقافية، مارس  -)1( 

  8م، ص1987، 1ترمجة حممد برادة، دار الفكر ، القاهرة، طميخائيل باختني، اخلطاب الروائي،  -)2(

)3(- Emile Zola, Nana, Pocket, 2006, Paris cedex 13   من الرواية 18ونقرأ يف ص :

 –. قصة طبيعية واجتماعية ألسرة خالل االمرباطورية الثانية  Macquart  Rougonآل روغون ماكارت

األصول اإليديولوجية، دار النهضة العربية بريوت، : واقعية يف األدبالرومانتيكية وال: حلمي مرزوق: وينظر

، حيث يشري الكاتب إىل سخط جمموعة من الكتاب ومهامجة ما ورد من صور خليعة 66-65، ص ص1983

  .يف سلسلة رواياته عن هذه األسرة

 (4)- Gianfranco Stroppini Madame Bovary ou L’idealisme de Flaubert, 

bulletin de l’association Guillaume Budé, Annee 1992, 2, pp174-180, 

p174 

متّيزت بطابع التوثيق، وهي وفقا  إىل أّن هذه الرواية قد" الرومانتيكية والواقعية يف األدب"ويشري حلمي مرزوق يف 

 . أساس لكّل دراسة يف علم النفس االجتماعيّ  -لرأي بليخانوف 

 5، ص2006وكوف، لوليتا، ترمجة خليل حنا تادرس، دار اجليل بريوت فالدميري ناب: ينظر -)5(

، 2001، 1بو العيد دودو، اجلزائر، منشورات االختالف، ط: مارتن هيدغر، أصل العمل الفّين، ترمجة -)6(

  .97ص

(7  ) LE  DIALOGISME  DANS  LE  ROMAN  ALGÉRIEN, DE  

LANGUE  FRANÇAISE, Thèse de Doctorat Nouveau Régime, 

présentée par Vladimir SILINE, sous la direction du Professeur Charles 

Bonn, Université  Paris 13, Formation  doctorale « Etudes littéraires, 

francophones et comparées » , 1999, p13 

  15املرجع نفسه، ص -)8(

   26ص،1990وجيا، املركز الثقايف العريب، بريوت، محيد حلميداين، النقد الروائي واإليديول -)9(

 1990" احلمامة"، و1985" العطر"واشتهر بروايته  1949ولد عام كاتب أملاين (10) 

                 Dictionnaire hachette, edition 2012,p1558:ينظر

(11) - Marc CERISUELO, « LOLITA, livre de Vladimi 

Nabokov  », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 18 

septembre 2014. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/lolita/ 
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  9متهيد أصابع لوليتا، ص) 12(

  52نفسه، ص) 13(

  22، 21نفسه، ص(14)

، دار الكتاب 1985، 1405، 1جاء يف معجم املصطلحات األدبية املعاصرة لسعيد علوش، ط -(15)

تدل يف سيميولوجية القصة على جمموع احلوافز املفرتضة " أن العقدة 152، سوشربس الدار البيضاء، صاللبناين

  .وتشري العقدة يف الداللة إىل الشيء الثابت" توماشفسكي"لثوابت وضعية أولية من منظور 

درس العلوم والفلسفة مث  1962-1884 فيلسوف فرنسيّ Gaston Bachelard غاستون باشالر (16)

مث يف السوربون وعرف بتحليله لشروط املعرفة العلمية مؤكدا أن تطورها  Dijon" دجيون"ّرس يف كلية اآلداب بـد

مع تركيزه ) تصور فوري، رأي، نتائج بثقة تامة يف أ�ا حقائق �ائية(ال يتم إال باالنتصار على احلواجز االبستيمية 

، 1938، تكوين الروح العلمية 1934قل العلمي اجلديد الع: من أعماله... على تأسيس حتليل نفسي للتفكري

، 1941، املاء واألحالم 1937، التحليل النفسي للنار 1953، املادية العقالنية 1948العقالنية التطبيقية 

، سيميائية حلم 1957، سيميائية احليز، 1948األرض وأحالم اإلرادة، األرض وأحالم الراحة 

 ,Voir, Petit Robert 2, rédaction gérée par Alain Rey, Paris 75013...اليقظة

1993, p 155                                                                                                

       

(17) - Gérard Genette, Figures 1, collection tel quel, éditions  Seuil, Paris 

6,1966, p91- 

)18(  Oswald Spengler  أهم منظر للتارخيانية 1936-1880فيلسوف أملاين ،historicity  واضعا

عليها بصمة سوداوية بتصوره للدورات التارخيية مربزا خضوع كّل ثقافة لكلية عضوية وقاده تصوره إىل القول با�يار 

  . احلضارة الغربية

     Petit Robert 2, dictionnaire des noms propres, p1697:ينظر

  9، ص1996، 1إحسان عباس، فن السرية، دار الثقافة بريوت، ودار الشرق عّمان، ط) 19(

، 5ضوابطه وأمناطه، دار األندلس، السعودية، ط: حممد الصاحل الشطي، فّن التحرير العريبّ ) 20(

   216م، ص2001هـ1422

  18، ص2006، 1وزو، ط آمنة بلعلى، املتخيَّل يف الرواية اجلزائرية، دار األمل تيزي) 21(

  60أصابع لوليتا، ص(22) 

  60نفسه، ص)23(

  60نفسه، ص) 24(

  60نفسه، ص) 25(
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