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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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األسطرة في الكتابة بني إوالية الترميز 
والنهائية التدليل

»أسطورة اإلنسان والبحيرة« لدالل خليفة منوذجا
عايدة حو�شي

جامعة عبد الرحمن مية � بجاية � )اجلزائر(

haouchiaida2@yahoo.fr

ملخ�ص:

تعود الأ�شطورة اإىل جمال علم العالمات Semiology بو�شفه علما عاما، ممتدا من علم اللغة،  و تدخل الدلئل 

ع���ربه يف �شيورة تدلي���ل )Semiosis( ق���د ت�شتوجب برهنة معقدة، ل�شيما فيم���ا يحيل اإليه الرمز من خالل ت�شكالته 

الدليلي���ة � مو�شوع درا�شتنا� ففي �شوء اأ�شطرة عن���ا�شر الكتابة عند الأديبة القطرية »دلل خليفة«؛ تاأتي درا�شتنا امل�شتندة 

اإىل املنهج ال�شيميائي ملقاربة الإوالية الرميزية واأبعاد التدليل يف ن�س »اأ�شطورة الإن�شان والبحية«، بغر�س اإماطة اللثام 

ع���ن اآلي���ات الأ�شطرة عند الأديبة، وم���دى حتكمها يف �شيورة التدليل من خالل املرم���وزات وفاعليتها يف اخلطاب الأدبي 

القطري )على �شبيل التمثيل ل احل�شر وال�شرد(.

الكلمات املفاتيح: التدليل/ الرميز/ الأ�شطورة/ اخلطاب الأدبي القطري.
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Use of myth in the writing between the utilitarian coding 
and infinitive inflection 

«The Legend of Man and the Lake»

By Dalal Khalifa as a model
Aida Haouchi

University of Bejaia, Algeria
Email : haouchiaida2@yahoo.fr

Abstract :
According to Barth, the myth goes back to «an extended field of general science from 

linguistics called semiology.» The evidence goes through it in a process of semiosis may 
require complex proof, especially in what the symbol refers to through its indicative 
formations which are the subject matter of our study. In the light of the writing elements 
of the Qatari writer «Dalal  Khalifa»; our intervention is to approach with  a semiotics 
method; the coding mandate and the dimensions of the semiosis in the text of « The 
Legend of Man and the Lake «, in order to reveal the mechanisms of the creation of 
legend  in the writer, and the extent of its control in the process of semiosis through the 
coding and its effectiveness in the Qatari literary discourse (For example and not limited 
to narration(.

Keywords: Semiosis/ coding / myth / Qatari literary discourse.
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يعت���رب ا�شتح����شار اخلط���اب الأ�شط���وري يف الن����س 

ال����شردي املع���ا�شر، رهانًا م���ن رهانات التحي���ني البطويل 

امللحم���ي يف الن�شو�س املختلف���ة، اإذ يعمد الكاتب اإىل هذا 

الن���وع من التوظيف بغية اللتفاف حول اخللق الت�شويري، 

ال���ذي ي�شعى ب���دوره اإىل اإثب���ات مدى طواعي���ة اخلطابات 

املختلف���ة لحت����شان ه���ذا امل���وروث العامل���ي، ناهي���ك عن 

توظي���ف الرم���وز يف الواق���ع  واإحيائه���ا ع���رب الالواقع؛ كي 

ت�شهم يف التدليل اإبداعيا. الق�ش�س الأ�شطورية  كما يقول 

ليف���ي �شراو�س)Levis Straus(« تبدو بطريقة حتكمية  

بال معنى وبعبثية، ومع ذلك فاإنه يبدو اأنها تعاود الظهور يف 

، حيث ي�شعى الكاتب يف �شوئها 
(((

خمتلف اأنحاء العامل ... «

اإىل خلق جمالية تزاوج املوروث الإن�شاين بالن�س املعا�شر، 

ل�شيم���ا اإذا ف���ر�شت اللغ���ة ا�شتدعاًء خ���ا�شا لالأ�شطرة يف 

الكتاب���ة؛ �شواء يف �شوء الرمي���ز، اأو التدليل لر�شم �شورة 

ت�شكيلي���ة من خالل عالم���ات الأ�شاطي القدمي���ة، واإعادة 

بعثه���ا؛ ك���ي حتمل ال���دللت الن�شي���ة املنوطة به���ا. تدخل 

الأ�شط���ورة به���ذا ال����شكل اإىل الن�س الأدبي لت����شكل جزءا 

من���ه، ولتعك�س ما عجزت اللغة العادية عن قوله. اإنها حتتل 

ال����شدارة دللة وتدلي���ال، فامليثولوجيا يف اأرق���ى معانيها، 

ه���ي القوة التي متار�شها اللغة على الفكر يف جميع املناطق 

.
(((

، ل�شيما يف الن�س الأدبي
(((

املمكنة للفاعلية العقلية«

تقول الأ�شطورة اإّن ال�شمكة قد متكنت من اأ�شر ريح ال�شمال التي كانت تهب طويال   (((

وتزعج، وقد اأطلق �شراح ريح ال�شمال عندما وعد باأل يهب طوال الوقت، ومنذ ذلك 

االأ�شطورة  �شراو�س.  ليفي  كلود  ينظر  اأو يومني.  اإل ليوم  لتهب  اأ�شبحت  احلني 

واملعنى. تر وتق: �شاكر عبد احلميد. ط1 بغداد. 1982. ص: 30، 41.

)2)  اأرن�شت كا�شير. اللغة واالأ�شطورة. تر: �شعيد الغامني. هيئة اأبو ظبي للثقافة 
والراث. املجمع الثقايف، دار الكتب الوطنية كلمة. 2009. ص:25.

لأن »ال�شرط ال�شروري لتكوين الآلهة  ال�شخ�شية � على راأي اأو�شرن � هو عملية لغوية �   (3(
تاريخية، فما اإن يتم ت�شور اإله خا�س يف البداية حتى يطوق با�شم خا�س، لبّد من 

اأن يكون م�شتقا من الفاعلية اخلا�شة التي ت�شببت باإحداث ذلك  الإله، ومادام هذا 

ومن  الإله،  قوى  حدود  هي  معناه  حدود  فاإن  الأ�شلي،  مبعناه  ويوؤخذ  يفهم  ال�شم 

اأجله  من  خلق  الذي  ال�شيق  امليدان  بذلك  دائما  يحتفظ  الإله  يظل  ا�شمه،  خالل 

اإذا فقد ال�شم من خالل حدوث تغيات  اأن الأمر يختلف متاما،  يف الأ�شل، غي 

ل يعود  حينئذ  احلية،  باللغة  اأو ارتباطه  معناه  اللفظي،  جذره  اأو هجران  �شوتية 

ال�شم يوحي لأولئك الذين ي�شتخدمونه بفكرة فاعلية مفردة، ينبغي اأن يتحدد بها 

املو�شوع الذي يحمله ح�شر، فقد اأ�شبحت الكلمة ا�شم علم... وهي توحي كاأي ا�شم 

بالتطور  ي�شتمر  )كائنا( جديدا،  اأنتج  قد  يكون  وهكذا  �شخ�شية.  بت�شور  اإن�شاين 

وفق قانونه اخلا�س، ويحقق الآن مفهوم الإله اخلا�س، الذي كان يعرب عن فاعلية 

معينة اأكرث مما يعرّب عن طبيعة معينة، جت�شده ويبدو مكت�شيا باللحم والدم، اإذا 

�شح التعبي، وحينئذ يكون هذا الإله قابال للت�شرف واملعاناة، �شاأنه �شاأن املخلوق 

وظيفة  كامال يف  يتحقق  اأن  من  بدل  الأفعال،  اأنواع  فينخرط يف جميع  الإن�شاين، 

واحدة، يرتبط بها كذات م�شتقلة«. ينظر: اللغة واالأ�شطورة. ص: 49، 50. 

»اأ�شطـــورة االإنـــ�شان والبحـــرية«؛ ن�����س كتبت����ه الأديب����ة 

القطرية دالل خليفة  ليكون �شورة متحررة من حدود الواقع، 

و ملرَ ل؛ ن�����س ي�شتمد طواعيته من الظواهر العبيثة اخلارقة. 

اإن����ه اإًذا اإعادة ت�شوير للواق����ع  يف �شكل اأ�شطورة اأعيد بعثها؛ 

ليحياه����ا الإن�شان مع نف�شه، اأ�شط����ورة يعي�شها خمتار )بطل 

الرواية( م����ع اأ�شدقائه، فيغ����در بهم بع����د اأن اأحدث انقالبا 

ع�شكري����ا على حكم املل����ك ال�شابق. اإّنه����ا �شورة تعك�س �شعور 

اإن�����شان راأى نف�شه على �شطح البحية اأ�شدا؛ فعانى نرج�شية 

و�شراعـــا نف�شيـــا من ن����وع خ����ا�س، حيث طغى وجت����رب، لكّن 

ال�����شورة خانته، وحتولت اإىل �شكل حيـــة، وبعدها اإىل �شورة 

قط����ة، ما قاده اإىل ردم البحية... تقول الأديبة دالل خليفة  

عن »اأ�شطورة الإن�شان والبحية«: »هذه الرواية لي�شت �شورة 

فوتوغرافية للواقع، ولكّنها كاريكاتي له ...، وقد و�شفت هذا 

العمل باأنه كاريكاتي ل�شراكه مع ال�شورة الكاريكاتيية يف 

التح����رر من الواقع وحدوده، ولي�����س ذلك حتديثا بقدر ما هو 

عودة اإىل �شكل من اأ�شكال الأدب القدمية، التي كانت توظف 

اخليال ب�شكل اأكرب، وت�شتعني باخلوارق يف التعبي عن الفكرة 

الأدبية، ومبا اأن جانبا م����ن هذا العمل ياأخذ �شكال اأ�شطوريا 

اإىل حد ما، حيث يقدم تف�شيا عابثا لظاهرة معينة كما تفعل 

بع�س الأ�شاطي؛ فمن الطبيعي اأن يختار لها زمن قدمي، وقد 

اأخ����ذت اأ�شماء �شخ�شياته م����ن الراث العرب����ي، ولكن ذلك 

ل يجعله����ا عربية بال�����شرورة... ق����د تلتقي خط����وط الرواية 

، فم����ن �شمات  اأ�شالة 
(((

بخط����وط الواقع ت����ارة وتبتعد عنها«

. اإنها 
(((

التفكي الأ�شطوري »اأن يوؤدي دور التفكي الت�شوري«

، والتي  نفر�س 
(((

فك����رة اأدلة خا�شعة ل�شياق ثقايف يوجهها

دلل خليفة. اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. دار الكتب القطرية. ط2، 2011. ص: 5.  (4(
)5)  ينظر: اللغة واالأ�شطورة. �س: 40، 41. 

لقد لم بع�س الدار�شني كلود ليفي �شراو�س لأنه اعتقد اأّن« الأ�شاطي اخلا�شة ب�شعب معني    (6(
ميكن تف�شيها وفهمها فقط من خالل الإطار الثقايف اخلا�س بهذا ال�شعب فقط، وهناك 

اأ�شياء عديدة ميكنني اأن اأقولها خالل حديثي لالإجابة عن هذا العرا�س، يف املقام الأول 

يبدو يل اأّن  من الوا�شح بدرجة كافية – كما مت تاأكيد ذلك  من خالل ما ي�شمى مدر�شة 

)بيكلي( يف ال�شنوات الأخية – اأن �شكان اأمريكا  قبل كولومبو�س كانوا اأكرب حجما مما 

اأن هذا  اأنهم كانوا اأكرب حجما فاإنه من الوا�شح  اأن يكونوا عليه من قبل، وحيث  افر�س 

واأّن املعتقدات واملمار�شات  اإىل حد ما،  اجلمهور الكبي كانوا على �شلة ببع�شهم البع�س 

والعادات  اإذا كان ميكنني اأن اأقول، كانت تت�شرب وتنتقل بينهم، وكل جمموعة من ال�شكان 

النقطة  ال�شكان،  الأخرى من  واعية مبا يحدث لدى املجموعة  واإىل حد ما،  كانت دائما، 

الثانية يف الق�شية التي ن�شعها يف اعتبارنا هنا هي اأن الأ�شاطي مل توجد يف حالة عوملة  يف 

بيو ويف كندا من ناحية ثانية، ولكن فيما بني هاتني الثقافتني ميكن اأن جند دائما الكثي 

من الأ�شاطي امل�شركة. ينظر: االأ�شطورة واملعنى، ص: 48.
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يف بحثن���ا األ تتوقف عند املعنى املنطقي، بل تتجاوزه اإىل 

م�شت���وى اأكرث ات�شاع���ا تفر�شه اإوالية الرمي���ز ول نهائية 

التدلي���ل. مبعنى؛ ملاذا اأ�شطورة الإن�شان والبحية، وملاذا 

الربيع، وملرَ البعث؟

اإوالية الرتميز يف اأ�شطورة االإن�شان والبحرة 

)الربهنة املعقدة و�شدى الرمز(

من �شم���ات الّلغة اأّنه���ا ذات اإنتاجي���ة، كما ل حتدها 

املع���اين النهائي���ة اأو املب���ا�شرة، ومب���ا اأن م���ن  م�شمولت 

؛ فاإننا ن�شجل م���ن جهتنا خ�شو�شيته  
(((

العالمة الرم���ز

الناحي���ة  م���ن  �شواء  الكتاب���ة،  يف  الأ�شط���رة  �شم���ن 

 التمثيلي���ة اأم م���ن الناحي���ة العرفي���ة. يقول اأمربت���و اإيكو

) Umberto Eco(: »الرم���ز كي���ان ت�شويري، اأو غي 

ت�شوي���ري، ميثل من خ���الل خ�شائ����شه ال�شكلية، اأو من 

اأو ح���د�شا،  اأو قيم���ة،  حدث���ا،  الع���ريف،  طابع���ه  خ���الل 

؛ فالرم���وز )باملعنى ال�شع���ري(« قد حددت 
(((

اأو هدف���ا«

طوال م����شية تاريخ الفكر بطريق���ة غام�شة وغي قارة، 

 .
(((

ال�شيء الذي جعل التعرف عليها بدقة اأمرا م�شتحيال«

فما بالن���ا بالأ�شطورة يف هذه احلال؟ خا�شة اإذا انطلقنا 

م���ن اإ�شكالية العرف والقانون املتحكمني يف توجيه الرمز 

رغم الربهنة املعقدة التي تلفه.

لق���د اأدى الهتم���ام بالأ�شطورة اإىل الإق���رار بحتمية 

توجيهه���ا للحظ���ات تاريخية خ���ا�شة، اإذ ت���روي بو�شفها 

ملمح���ا عجائبيا تاريخا مقد�شا، كما تخرب كما ت�شورتها 

مي�شي���ا اإيلي���اد عن ح���دث وق���ع يف الزم���ن الأول، زمن 

ي�شتوقفنا هنا ا�شتدلل اإيكو مبوقف تودوروف. حيث يقول:« تودوروف هو الأول   (1(
الأول  لأن  الآخر  من  اأحدهما  ل يتميزان  والرمز  العالمة  باأن  يعرف  الذي 

املوجودة  النفاذ  عدم  خا�شية  نقابل  اأن  ل ميكن  كما  مربر،  والثاين  اعتباطي 

يف الرمز باملواطاأة يف العالمة لأّنه )يف هذه احلالة( جنعل من اإحدى تبعات 

تر:  اللغة.  وفل�شفة  ال�شيميائية  اإيكو.  نف�شها(«اأمربتو  العملية  و�شف  العملية 

�س:  لبنان   ،2005 ط1،  العربية،  الوحدة  درا�شات  مركز  ال�شمعي،  اأحمد 

.335 ،334
مراجعة:  بنكراد،  �شعيد  تر:  وتاريخه،  املفهوم  حتليل  العالمة،  اإيكو.  اأمربتو   (2(

�شعيد الغامني.ط، املركز الثقايف العربي1، 2008. �س: 37.

الفن،العالمة،  نظرية  �شمن  يدر�س  ال�شعر  يف  الرمز  اأن  اإىل  ننتبه  اأن  علينا   (3(
حتليل املفهوم وتاريخه، �س: 85.

البداي���ات العجيب. حي���ث تذكر كيف خ���رج واقع ما اإىل 

حي���ز الوجود، بف����شل اأعم���ال باهرة قامت به���ا كائنات 

. ت�شي���ف ه���ذه العن���ا�شر اإىل زم���ن 
(((

خارق���ة عظيم���ة

البدايات العجيب يف الن�س الأدبي امتزاجا من التعالقات 

الدليلي���ة، الت���ي ت���ربز اإىل الوجود بعث���ا  ت�شويريا خا�شا 

ل����شيورة احلك���ي زمني���ا،  ل�شيم���ا يف اقران���ه بال�شور 

الأ�شطوري���ة من قبيل؛ )االآلهة والبحـــرية( اأو )االإن�شان 

والبحـــرية(. اإّنه���ا تعك����س يف الن����س -قي���د ال���درا�شة 

-عالق���ة خمتـــار بهذه البحية العجيب���ة؛ لأّن التفكي يف 

اإحالت���ه اإىل م�شمون معني، يقود الع���رف اإىل اإبراز مدى 

ا�شتيعابه لفكرة هي قانون ب���الأ�شا�س، اأّما رمزية خمتار 

فتظهر م���دى ا�شتيعاب اللغة للرمي���ز الف�شفا�س، الذي 

عمل���ت دلل خليفة على توظيف���ه يف روايتها، والذي جعل 

الرمز )Symbol) حامال لدللت كثية، لكنه مل يفتاأ 

يحافظ عل���ى كونه »دليال متفق���ا علي���ه، اأو متعلقا بعادة 

.
(((

مكت�شبة اأو فطرية«

لقد كان خمت���ار »مبهورا ب�شورته التي انعك�شت على 

مي���اه البحية ال�شافية. لقد كانت �شورة اأ�شد، اأ�شد بكل 

�شمات���ه؛ اأ�شد بكل عظمته؛ اأ�شد ينظر اإىل الأعلى ب�شموخ 

وفخر. مل ي�شدق عينيه، �شرفهما عن �شورة الأ�شد، عن 

البح���ية كّلها، ث���م نظر ثانية فاإذا به ي���رى الأ�شد ثانية، 

فابت�شم ابت�شامة كبية اأفرغ فيها كل ابتهاجه، ثم انطلق 

)4)  ينظر: مي�شيا اإيلياد، مالمح من االأ�شطورة، تر: حا�شيب كا�شوحة،  دم�شق، 
من�شورات وزارة الثقافة،.1995. ص: 11. )بت�شرف)

الذي  هو  دلئليا  حد�شا  الأقل  على   � املرات  بع�س  يف  عنى  قد  اأنه  »جند  كما    (5(
لتدل  مع(  )يرمي  ما وظفوا  غالبا  الإغريق  لكن  الأدب،  يف  �شدى  عنه  نبحث 

اأو عقد.  مماثلة  معنى  يف  دائما  الرمز  ونلقى  اأو مماثلة،  عقد  موؤ�ش�شة  على 

اأي: دليال مماثال، فبالإغريقية نار احلرا�شة هي  اأر�شطو يوظف الكلمة رمزا 

كلمة  رمز.  هو:  اأو راية  منوذج  اتفاقا.  حوله  و�شعناه  الذي  الدليل  اأي  رمز؛ 

 ال�شر هي: رمز. عقيدة اإميانية ت�شمى رمزا، لأنها �شارة اأو اآلية لن�شر الهويات

اأو ال�شك  الو�شل  رمزا.  ت�شمى  م�شرح  تذكرة   .)  Badge or shibboleth(

الذي ي�شمح لأحد اأن يح�شل على �شيء هو رمز، فوق هذا كل عبارة اإح�شا�س 

معنى  البدائية«  الّلغات  يف  للكلمة  الرئي�شة  الدللت  هذه  كانت  رمزا؛  �شميت 

هذا اأن الرمز ميكن اأن تكون له �شيورة و�شيورة عند املجتمعات املختلفة ويف 

الّلغات املتعددة. ينظر:

Charles Sanders Peirce. Philosophical writings of Peirce. Se-
lect. Edit Justus Buchler.Dover Pub .INC. New York .1955. 
P: 113-114.
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مبتعدا عن البحية، ولكّنه عاد ثانية، واأخذ يتاأّمل �شورة 

.
(((

الأ�شد التي اأ�شرته بجمالها حتى نخاع النخاع«

اإّنها متثالت البحية الأ�شطورية الإغريقية يف كونها  

تع���ود اإىل)الرنج�شي���ة( )Narcissism(  يف اقرانه���ا 

برنج����س؛ ) نر�شي����س() Narcissus(، و« كم���ا ت���روي 

الأ�شط���ورة الإغريقية القدمية، كان هذا ال�شخ�س يتميز 

مبظه���ر جميل، وقد �شاه���د اأثناء جتوال���ه يف اأحد الأيام 

- وفقا لالأ�شطورة يف الريف - �شورته املنعك�شة يف بحية 

هادئة يف اأحد الغابات، ووقع بجنون يف حب نف�شه متمثلة 

يف �شورت���ه، ومل���يء بالياأ�س لأّنه مل ي�شتط���ع الو�شول اإىل 

املحبوب؛ فقتل نف�شه، ومن نقاط الدم القليلة التي �شالت 

عل���ى الأر�س بج���وار املاء، من���ت زهرة عرف���ت من ذلك 

. الرمز بهذا 
(((

الوقت حتى يومنا ه���ذا بزهرة الرنج�س«

ال����شكل ه���و »دليل يفقد �شف���ة جتعله دلي���ال، اإذا مل يكن 

؛ لأّن���ه » ل ميكن اإن���كار الأهمية الكبية 
(((

هن���اك موؤول«

للرم���وز يف �شائ���ر ميادي���ن املعرفة، اإذ ه���ي القادرة على 

متثي���ل كل املو�شوع���ات، والأح���داث، واإظه���ار العالقات 

 .
(((

القائمة فيما بينها «

�شكل  يف  خمت���ار  نرج�شي���ة  اإىل  الإ�شارات  توال���ت 

ت�شاعدي منذ بداية الن�س، حيث ظهر متاأثرا باأ�شديته، 

عا�شق���ا يف حال���ة حب متوه���ج لذات���ه، ورغم اأنه���ا حالة 

، اإل اأنها تخلق 
(((

ن���ادرا ما توجد يف التجرب���ة الإن�شاني���ة

جوا مفعما بالرمزية يف الن����س الأدبي، و»على كل توجد 

درجات م���ن حب ال���ذات اأو)الرنج�شي���ة( �شائعة جلميع 

الأجن���ا�س الب�شري���ة، وه���ذه ل تخت����س فق���ط باجل����شد 

امل���ادي، ولكن اأي����شا بفكرة املرء ع���ن �شورة ج�شمه لدى 

. ولنا 
(((

الآخرين، و�شورت���ه عن ذاته ككائ���ن اجتماعي«

اأن نتتب���ع كيفية الت���درج يف اإح�شا�س خمت���ار برنج�شيته، 

)1)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س:20.
عبد الرقيب اأحمد البحيي، ال�شخ�شية الرنج�شية � درا�شة يف �شوء التحليل   (2(

النف�شي، كلية الربية/ جامعة اأ�شيوط. ط1. 1987، ص:3.

(3( Philosophical writings of Peirce. P:104.
 ،1990  ، الطليعة  دار  بيوت،  ط1  ال�شيمياء،  يف  تيارات  فاخوري،  عادل   (4(

ص:60.
)5)   ينظر: ال�شخ�شية الرنج�شية، �س: 3.

ال�شخ�شية الرنج�شية، �س: 3. )بت�شرف(  (6(

منذ روؤي���ة �شورة الأ�شد يف البحية اإىل ا�شتحقاق امللك؛ 

حي���ث �شكلت هرما ت�شاعدت ع���ربه الرغبة من القاعدة 

اإىل القمة، بو�شفها حالة نف�شية متطورة، ميكننا متثيلها 

ت�شاعديا وفق ال�شكل الآتي: 

»اأكدوا لهم ا�شتحقاق

خمتار للملك الذي تثبته �شورته

يف البحرية )�س:40،141)

»كيف تن�شني �شيئا مهما، مثل ظهوري

اأ�شدا يف البحرية« )24( يقول خمتار ل�شلمى.

»اأخرب خمتار اأ�شدقاءه باأ�شديته« )21)

»كان مبهورا ب�شورته واأخذ يتاأّمل �شورة االأ�شد الذي اأ�شرته

بجمالها حتى نخاع النخاع« )20)

)ر�شم تو�شيحي 1(

لقد تغذت نرج�شية خمتار يف ت�شاعدها بال�شتعداد 

ال���ذي توفرت علي���ه نف�شيته، متاما كما ح����شل لرن�شي�س 

مل���ا انبهر بجماله يف البحية، حي���ث اأ�شفى الإرجاع على 

�شخ�شية خمتار؛ مالمح من �شفات نر�شي�س الأ�شطورية، 

كم���ا كانت البح���ية قا�شما م����شركا بينهم���ا؛ فهي التي 

�شورت لكل منهما جم���ال وعظمة منقطعي النظي. اإّنها 

اإًذا »العالم���ات الت���ي ين����شخ فيها التعب���ي، اعتمادا على 

بع����س قواعد النع���كا�س، وبالفعل توج���د عالقة )برهنة 

معق���دة( Ratio difficilis جتع���ل كل معاجل���ة عل���ى 

 .
(((

م�شتوى التعبي حتدث تغييات على م�شتوى امل�شمون«

فلق���د حلت �شف���ة الأ�شدية عند خمتار حم���ل حب الذات 

والنبه���ار بها عن���د نر�شي�س؛ مبعن���ى اأّن »امل�شمون الذي 

يحي���ل اإليه التعبي لي�س اأبدا غام����شا اأو �شبابيا، كما اأنه 

. فحني 
(((

ل توجد اإمكاني���ة تاأويالت مت�شارب���ة اأو بديلة«

ربطت البح���ية ب���ني �شورة الأ�شد والرنج�شية، مل يفقد 

الدلي���ل خا�شيت���ه املرجعي���ة، بل خ����شع لقاع���دة اتفاقية 

وحاف���ظ على خا�شيته يف التدليل، ناهيك عما يحمله من 

معان وم�شامني اإرجاعية، توجه قارئ )اأ�شطورة الإن�شان 

والبح���ية( �شوب عالقة �شورة خمت���ار ب�شورة نر�شي�س 

ال�شيميائية وفل�شفة اللغة، �س: 331. )بت�شرف(  (7(
املرجع نف�شه، �س: 332.  (8(
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الأ�شطوري���ة، ما جعل الأ�شدية �شمة من �شمات التغيي يف 

امل�شمون الأ�شطوري الذي هدفت اإليه دالل خليفة، حتى 

تخلق جوا خا�شا من الأ�شطرة يف ن�شها. 

الإن����شان  »اأ�شط���ورة  يف  خمت���ار  نرج�شي���ة  توزع���ت 

والبح���ية« ب���ني ال����شدة وال�شع���ف؛ فمثلم���ا ت�شاع���دت 

حدتها، ت���درج �شعفها، ما ق���اد االأديبـــة اإىل تتبعها وفقا 

مل���ا تقت�شيه من تف���اوت يف الدرجات بني ال���ذوات، حيث 

عم���دت اإىل اإي�شالها اإىل اأ�شعف درجة، حماولة الق�شاء 

عليها. اإنها تنزل �شيئا ف�شيئا من درجة الأ�شدية اإىل خبث 

احلية، ثم اإىل غرور القطة، بو�شفها رموزا قللت من حب 

الذات عند خمت���ار، بل قادته اإىل ال�شتي���اء؛ اأي انقالب 

الإح����شا�س الهرم���ي اإىل هرمية عك�شي���ة، تخالف املنحى 

الت�شاعدي للنف�شية الرنج�شية، كما تقود اإىل التقهقر يف 

الأحا�شي�س، الذي ي�شل اإىل حد تتفيه ال�شخ�شية واحلط 

من �شاأنها؛ ما ميكن متثيله بهذا ال�شكل:

ذهب متنكًرا اإىل البحرية .. وهو ياأمل اأن تعود اإليه �شورة االأ�شد،

ولكنه مل ير اأ�شًدا بل هًرا )155)

»لقد راأى انعكا�شه على �شطح البحرية على هيئة حية،

�شعق لتلك ال�شورة، وحاول اأن يعّدل من و�شعه ليخرج

�شورة االأ�شد ثانية، ولكن احلية ظّلت حية« )142)

�شعر اأن البحرية خدعته، وخذلته عندما

اأظهرت له �شورة اأ�شد مل تظهر له

اأن االأ�شد لكي ي�شبح اأ�شًدا

يجب اأن يقتل اأ�شًدا اآخر،

و.... )75)

)ر�شم تو�شيحي 2(

لق���د �شكل���ت اأ�شط���ورة الرنج�شي���ة حم���ور الأحداث 

يف عم���ل دالل خليفـــة، ونقط���ة حتول مهم���ة ل�شيورتها، 

بو�شفه���ا م���دار الإ�شكالي���ة ح���ول ع���دم تطاب���ق كل م���ن 

الربهن���ة املعق���دة واملع���اين غي املب���ا�شرة، الت���ي تتوافر 

عليه���ا الرواية، حيث اأمكن للدليل عرب )متثالت اإيكو  يف 

ال�شخ�شي���ة الرنج�شية )خمتار وعمـــرو( اأن يف�شح عن 

م�شامني �شاحل���ة للتاأويل، رغم تواف���ر عن�شري العرف 

والقانون الجتماعي، لأّن »الف�شل يف املعنى غي املبا�شر 

ب���ني الإمكانية العادي���ة للتاأويل امل���وايل، وال�شعور براكم 

مدلويل يح����س به املتلق���ي اإزاء عالمة يب���دو اإر�شالها يف 

، وهو 
(((

ظرف معنّي غريبا، اأو غي مربر مبا فيه الكفاية«

مدخلنا اإىل الرمزي الأ�شطوري � مو�شوع درا�شتنا�  

اإّن الرم���ز الذي �شكل اأ�شداء لرنج�شية خمتار، وكان 

ي���رى فيه جماله وعنجهيته، هو عمـــرو الذي عاقبه مثلما 

عاقب���ت الآله���ة )نر�شي����س( ملا ت�شب���ب يف اأذي���ة )اإيكو( 

)Echo(، وه���ذا عل���ى الرغ���م م���ن اأن نرج�شية خمتار 

كان���ت تف���ر�س �شدى مغاي���را هو ال���ذي تعك����شه الأنثى 

. لق���د عمدت 
(((

�شلم���ى؛ لأنهم���ا »جـــزاآن لـــ�شيء واحـــد«

املوؤلف���ة اإىل خل���ق انحراف يف الرمي���ز من حيث اجلن�س 

باأن جعل���ت ال�شدى )العقاب( ممث���ال يف �شخ�س عمرو 

، ب���دل م���ن اأن يتمث���ل يف �شلم���ى )الأنثى(، 
(((

)الذك���ر(

وه���و الذي ي����شكل لعبة يف الربهن���ة، لأن )ال�شدى( غّي 

م����شاره اإىل التجلي يف �شخ�س)عم���رو(. مل يكن خمتار 

ق���ادرا على النفالت من قب�شة ال����شدى، وكان ال�شدى 

جم���ربا على الرتب���اط به بحك���م الطبيعة، لك���ن الأديبة 

�شطرت له تطويعا من نوع خا�س. اإّنه ال�شدى الذي اأراده 

خمت���ار �شميا له ي�شت�شيغ تاأنيبه، لكن ال�شدى عار�شه، 

وحت���داه، خالف ما اأرادت الآلهة من���ه اأ�شطوريا، وبحكم 

الرتب���اط، مل ينفك خمتار يتخل�س من���ه، لأنه جزء منه 

ومن واقعه، كما اأ�شحى �شدى ل�شريرته، يجل�س ليتحدث 

، كما كان ياأخذ بن�شيحته، 
(((

اإليه؛ »حتدث مع �شجينه«

، لكن 
(((

فلق���د »تذكر اجلـــزء الثاين من ن�شيحة عمـــرو

خمت���ار الرنج����شي ي�شت�شي���غ اأن ي�شمع م���ن ال�شمي ما ل 

يري���د الإقرار به. يقول عمرو: »ولكن متى ما ردمت تلك 

البحـــرية فمعنى ذلك اأنـــك ردمت تراثنا ورمزنا... لقد 

ردمتنـــا جميعا اأيها املتهور...ال بـــل يعني اأن الدنيا كلها 

اأ�شبحـــت خمتـــار! كل �شيء يفعل مـــن اأجل خمتار، وكل 

)1)   امربتو اإيكو: ال�شيميائية وفل�شفة اللغة، �س 333.
اأنني  واأظن  يل  ملجاأ  اأعتربه  الذي  الإن�شان  هي  اأي�شا:«�شلمى  خمتار  يقول    (2(
يل«.  امراأة  اأن�شب  واأنها  لها،  رجل  اأن�شب  اأنني  ل يعني  ذلك  ولكن  ملجوؤها، 

اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. �س: 11، 62.

 ،60  ،15  ،11 والبحية(:  الإن�شان  )اأ�شطورة  من  التالية  ال�شفحات  ينظر    (3(
.188 ،174 ،162 ،152 ،146 ،144 ،141 ،128

)4)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س: 174.
)5)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س: 20.
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�شيء يهـــدم من اأجل خمتار! وكل �شيء اأ�شبح خمتار... 

البلـــد كلـــه اأ�شبـــح خمتـــار، بـــل الدنيـــا كلهـــا اأ�شبحـــت 

(((

خمتار... الدنيا كلها اأ�شبحت خمتار...« 

لقد عكف���ت املوؤلفة عل���ى اإظهار رمزي���ة ا�شم خمتار 

فيم���ا ت�شتلزمه من اأ�شداء حتى يك���ون جزءا من جتليات 

مع���اين الرم���ز؛ لأن ارتب���اط الكلم���ة باملرموز ل���ه عالقة 

.  يقول احل���د�س اإن م�شتوى الرميز 
(((

تالزمي���ة عرفي���ة

هن���ا ل يكمن يف قان���ون ال�شم بقدر ما يكم���ن يف تكوينه 

اأو الربهنة علي���ه، ل�شيما والأمر متعلق ب���ا�شم اأ�شطوري 

لالآله���ة، اأو غيه���ا، وهن���ا عل���ى امل�شابه���ة اأن حتمل اإىل 

الدللة الفرعية اأ�ش�س الدليل الأ�شلي؛ لأنه »عند التفكي 

النظ���ري، متثل الكلم���ة يف اجلوهر و�شيلة تخ���دم الغاية 

الأ�شا�شية يف مثل هذا التعقل الفكري: اأي اإقامة عالقات 

بني الظاه���رة املعنية وظواهر اأخ���رى ت�شبهها، اأو ترتبط 

به���ا وف���ق قان���ون ن�شق���ي مع���ني، وتكم���ن دلل���ة التفكي 

ال�شتط���رادي يف هذه الوظيفة بالكامل، بهذا املعنى، هي 

�شيء مث���ايل يف اجلوه���ر، اأو )عالمة( اأو رم���ز، ل يكون 

مو�شوع���ه كيانا جوهريا، ولكن���ه يكمن يف العالقات التي 

؛ مبعن���ى ما فر�شته كلمة البحية من اإحالت 
(((

يقيمها«

�شياقية اإىل باقي الرموز، وبعدها اإىل اأ�شداء الرموز. اإّن 

دللة كلمة )البحية( على حمتوى فكري معني ل يجعلها 

»جمرد رمز تقليدي، بل اإنها متتزج مبو�شوعها يف وحدة 

ل انف�شام لها، وهذه املزاوجة ل تتم بني التجربة الواعية 

والكلمة فح�شب، ب���ل اإنها ت�شتغرقها، ومهما يكن ما يثبته 

ال�شم، فاإن���ه لي����س واقعيا فح�شب، بل ه���و الواقع نف�شه، 

هك���ذا ينحل الإمكان الكامن بني )الرمز( واملعنى، وبدل 

من )تعب���ي( كاف اإجم���ال جند عالقة هوي���ة، وتطابقا 

.
(((

كامال بني ال�شورة واملو�شوع، وبني ال�شم وال�شيء«

لق���د جلاأت دلل خليف���ة يف ن�شه���ا اإىل تقنية خا�شة 

جعل���ت الدللة تتاأرجح بني الرم���وز واأ�شدائها، لتبعث يف 

)1)  املرجع نف�شه، �س: 253.
)2)  اللغة والأ�شطورة، �س: 93، 96.

)3)  املرجع نف�شه، �س: 107.
)4)  املرجع نف�شه، �س: 110. 109.

الأدل���ة قانون التملك )Acquired law( ملعان فرعية، 

. اإنه 
(((

لأن الكلم���ة وحده���ا التي حتدد �شف���ات الأ�شداء

 (Symbol and the replica( وال����شدى  الرم���ز 

... بل 
(((

ال���ذي لي�س من املقبول اأن ن�شمّيه لغزا اأو اأحجية

ما كان من م�شمولت ال�شدى هو رمز اأدنى، حيث مل يكن 

عمرو �شدى ل� »اإيكو«؛ بل �شدى لرمز اإيكو يف الأ�شطورة، 

ومبوجب ما تق���دم انزاحت دلل���ة )اإيكو=ال�شدى( عن 

طبيعته���ا الأنثوية، لتبث طاقة ال�شدى يف عمرو، وي�شبح 

�شميا ومراآة ملختار. اإّنه »االأذن التي ي�شمع بها خمتار، 

والل�شان الذي يريد خمتار اأن ي�شتمع اإليه، وهو �شمريه 

... األي����شت طاقة من نوع 
(((

الـــذي ي�شجنه منـــذ �شنوات«

خا�س ما بّثته املوؤلف���ة يف هذا ال�شدى ال�شميي، والذي 

عاق���ب �شديق���ه؟ لكن���ه مل ينف���ك ي�شتمع اإلي���ه كما يقول 

.
(((

عمرو: »يريحك اأن تتلقى عقابك على يدي«

الدني���ا  الرم���وز  اإًذا؛  الرم���وز  م���ن  نوع���ان  هن���اك 

الف���ردي  والرم���ز   ،)Degenerate symbols(

)Singular symbol( ال���ذي يع���د مو�شوع���ه وج���ودا 
، حيث ا�شتقل خمتار يف �شكل توليفة من الأدلة، 

(((

فرديا 

بالإحال���ة اإىل من ق���ادوا احلروب، وغ���دروا باأ�شدقائهم 

يف ال���راث الأ�شط���وري، فاأ�شحى متالزم���ا بدللة وجود 

 (Ares((فردي اقت�شى ت�شورا قبليا ب�شخ�شية )اآري�س

؛ اآري�س  الذي ق���اد احلروب، وكان يحب 
((1(

الأ�شطوري���ة

؛ ما يجمله 
((((

العنف، وغدر ب�شديقه، وكان دموي املزاج

عم���رو بقوله:» لقد تغري كثريا، بداأت اأ�شعر اأن مالحمه 

اأ�شبحت �شريرة... اختفى كل اأثر للطيبة منها... اأ�شبح 

يظن اأن االختالف معه يف الراأي حماولة لالإطاحة به، 

و مـــن ثم فقد اأ�شبح من ال�شعـــب اأن تن�شحه اأو تطلعه 

(5( Voir : Philosophical writings. P: 112.
)6)   ينظر: ال�شيميائية وفل�شفة اللغة، �س: 341.

)7)  اأ�شطورة االإن�شان والبحرية، �س: 173، 174.
)8)  املرجع نف�شه، �س: 162.

(9( Voir :Philosophical writings. m p.
اآرثر كورتل. قامو�س اأ�شاطري العامل، تر: �شهى الطريحي.  دار نينوى، �شورية    (10(

دم�شق 2010. ص: 138.

)11)  املرجع نف�شه، �س: 129.
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علـــى مـــا يف داخلـــك، مل يعد �شديقـــا بل طاغيـــة متعال 

(((

على كل االآراء...« 

لقد اجتمعت معظم �شفات اآري�س يف �شخ�س خمتار. 

اإن���ه من �شجن )عمرو(، وو�شع���ه يف القبو، حيث » اأيقن 

عمرو »اأنه �شيمنعه من اخلروج بكل ما ي�شتطيع، ولي�س 

، كما قتل امللك اإر�شاء لرنج�شيته؛ 
(((

ذلـــك ع�شريا عليه«

، وم���ن القبو 
(((

اإذ »�شقـــط امللـــك نفـــ�شه ب�شيـــف خمتـــار«

اأخ���ذ )عمرو( اإىل �شجن املدين���ة دون ذنب. »قيل له اإن 

امللـــك اجلديـــد قـــرر نقلـــه اإىل �شجـــن املدينة...فانهـــار 

عمـــرو واأخـــذ يـــ�شب خمتـــارا وغـــدره... ولكـــن �شعـــوره 

باأنـــه الأ�شبـــح �شجينـــا يف �شجـــن حقيقـــي بعـــث يف نفـــ�شه 

مبزيـــد مـــن املخـــاوف والقلـــق، و�شعـــر اأّنـــه مل ينقل اإىل 

ال�شجـــن اإال لي�شجـــن اأمدا طويال، ورمبا يرتك فيه اإىل 

. اإن���ه ما جعل )عمرو( يع���ي جيدا طول 
(((

اآخـــر عمـــره «

�شجن���ه: »كان مـــذاق طعامـــك الـــ�شيء يوحـــي بال�شجـــن 

املوؤقـــت، اأمـــا طعـــام طهـــاة ال�شجن املهـــرة فيوحي بطول 

، حيث مل يطلق �شراح���ه لأنه معتدل يف 
(((

مـــدة �شجنـــي«

اأف���كاره، لكن عم���را بالن�شبة ملخت���ار »اأخطرهـــم... الأنه 

�شي�شبـــح معلمـــا، وال ن�شتطيـــع اأن نطلـــق �شراح معّلم له 

، ولذل���ك اآث���ر خمتار اأن 
(((

اآراء مـــ�شادة لنظـــام احلكـــم«

يبقي���ه يف ال�شجن حيث قبع فيه طوال فرة حكمه.  تقول 

هند ل�شلمى )زوجة خمتار( : »تعلمني اأنه م�شجون منذ 

. اإنه �شجني �شديق���ه الغادر، الذي 
(((

ثمانيـــة اأعـــوام...«

كان يقول مل�شت�شاره: »وما الذي ذكرك بذلك ال�شجني«... 

.
(((

لأن �شميه قد مات، ومل يكن ي�شتطيع روؤيته

نفهم من هذا اأن الرمز اأو �شداه �شواء اأعرّب كٌل منهما 

)1)  اأ�شطورة االإن�شان والبحرية، �س: 129.
التالية الدالة على: حب�س خمتار لعمرو يف  )2)   ينظر: املرجع نف�شه. ال�شفحات 

القبو: 29، 30، 31، 38، 41، 42، 45، 64، 78.

)3)  املرجع نف�شه. �س: 70.
املرجع نف�شه . �س: 78. 79.  وينظر اأي�شا ال�شفحات التالية التي تكرر و�شف   (4(
 ،81  ،80 الغائب ملختار:  ال�شمي  لأنه ميثل  �شوى  ال�شجن؛ ل ل�شيء  عمرو يف 

 .124 ،122 ،92 ،83 ،82
)5)  املرجع نف�شه.�س: 92.

املرجع نف�شه. �س: 128.   (6(
)7)  املرجع ال�شابق. �س: 150.

)8)  املرجع نف�شه. �س: 183.

عن عملية اعتباٍر قانوني����ة اأم ل؛ فاإّن دللتهما تبقى قائمة 

عل����ى التف����اق، لأّن الرمز: »قانون انتظ����ام للم�شتقبل غي 

املح����دد، فالبد اأن يو�شف موؤوله بالطريقة نف�شها، و اأي�شا 

؛ مبعنى اإذا تعذرت 
(((

مو�شوعه املب����ا�شر الكامل اأو دللته«

الربهن����ة عل����ى متثي����ل الأ�شط����ورة يف حياتن����ا، فاإنها تكون 

ممثال ع����ن احل����دث ككل، ونق�شد باملمث����ل ما يقوم مقام 

الدلي����ل، لكنه يختلف عنه؛ الأم����ر الذي يعود ح�شب جيار 

دولودال اإىل طبيعة الرمز يف حدِّ ذاته عرب ارتباطه باأنواع 

م����ن املو�شوع����ات، اأي �شواء ارتبط ب�����شيء ي�شبهه، اأم عن 

. اإنها اإر�شاليات 
((1(

طري����ق »ارتباطه باملوؤ�شر كجزء من����ه«

مراوح����ة ب����ني التدلي����ل القبل����ي والبع����دي، يف �شبيل خلق 

توليفة من امل�شامني يف الن�س )مو�شوع درا�شتنا(.

)ال�ش��كل  االأ�شط��ورة  يف  وامل�شم��ون  ال��دال 

واملفهوم واملدلول(:

ي���رى رولن ب���ارت اأن الأ�شط���ورة لي����شت مو�شوع���ا 

ول مفهوم���ا ول فكرة. لأنها �شيغة من �شيغ الدللة، وهي  

�شكل، حي���ث لبّد يف وقت لحق م���ن اأن ن�شع لهذا ال�شكل 

حدودا تاريخية، و�شروط ا�شتخدام لإعادة ا�شتثمار املجتمع 

خا�شة توؤطر 
((((

. الأ�شطورة اإًذا »منظومة
((((

من خالله

؛ 
((((

ال���دللت يف الن�شو�س لئال حتدث اأ�شلب���ة للمعاين

مبعن���ى دللة غام����شة اأ�شحت وا�شح���ة »، فالأ�شلبة هي 

.
((((

مثل ا�شتعارة �شارت جمازا �شائعا«

 ي�شرخ عمرو قائال ملختار، 
((((

»تلك لعنة البحرية« 

فكما كانت البحية لعنة على نر�شي�س، اإذ عك�شت �شورته 

وقادت���ه اإىل النتح���ار، اأرادته���ا دلل خليف���ة لعن���ة  حتل 

عل���ى خمتار، وعلى من جاوره،  فلوله���ا ملا تواترت �شور 

(9( Philosophical writings. m p.
(10( Charles Sanders Peirce. Ecrits sur le signe. Rass et trad par : 

Gérard Deledale. Ed du Seuil. 1978. P: 162
دار  املقداد.  قا�شم  تر:  اليومية،  احلياة  اأ�شطرة  اأ�شطوريات،  بارت،  رولن    (11(

نينوى. 2012، �س: 225.

)12)  ينظر: رولن بارت، املعنى الثالث ومقاالت اأخرى، تر: عزيز يو�شف املطلبي. 
بيت احلكمة بغداد.ط1 2011. �س:7.

املرجع نف�شه، �س: 231.  (13(
)14)  ال�شميائية وفل�شفة اللغة، �س: 341.

)15)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س: 174.
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احليوان���ات عاك����شة �شخ�شيات من يزروه���ا، اإنها املراآة 

الت���ي عك����شت �شور احليوان���ات الثالث���ة؛ الأ�شد، احلية، 

والقط؛ ما �شاهم يف اإعطاء دلل خليفة  بديال عن رمزية 

ِل����ًشا  اإىل الأ�شط���رة يف الكتاب���ة،  الأ�شط���ورة، وانتق���ال �شرَ

ب���اأن قدمت فناًء ل للرنج����شي )خمتار(، بل للبحية، يف 

�شكل م���وت لالنبعاث الأ�شطوري، ال���ذي ميكن اأن تخلقه 

البح���ية  يف امل�شتقبل، فحررت اإيك���و عرب ب�شي�س اأمل؛  

مم���ا ميكن اأن  يخرج ال�شدى م���ن ال�شجن الذي و�شعته 

فيه الآلهة،  ناهيك عن  �شرورة ردم البحية ، مثلما تقول 

�شلمى» ليـــت هذه البحرية مل توجد... ليتها تختفي... 

، لأنها »حتطم النا�س ب�شراحتها القاتلة، 
(((

ليتها تردم«

.
(((

بل  على االأحرى باأوهامها«

يقول خمتار:»رموز هذه البحرية مبهمة، وال ينبغي 

اأن نوليها اهتماما...لقد اآن لنا اأن نفتح اأعيننا واأذهاننا، 

و ننتبه مل�شتقبلنا فنهتم ببناء بلدنا وتعمريه، ونتخل�س 

مـــن كل ما ي�شبب لنا التخلـــف وااللت�شاق بتلك االأفكار 

الظنيـــة، وال �شبيـــل اإىل ذلك مع وجـــود رمز التخلف يف 

، لك���ن �شداه مل 
(((

بلدنـــا اأال تـــرون اأن نـــردم البحـــرية؟

 .
(((

يتقبل ذلك، بل �شاح: »ال بل تخل�شت من البحرية«

يق���ول عمرو: »متـــى ماردمت البحرية فمعنـــى ذلك اأنك 

�شوؤاال  بالـــذات جنـــد  وهنـــا   ،
(((

رمزنـــا« تراثنـــا،  ردمـــت 

مهمـــا يفـــر�س نفـــ�شه، و يجـــب علينـــا اأن نطرحـــه )مَل 

اآثـــرت �شاحبـــة النـــ�س ردم البحـــرية، ال رد خمتار فلقد 

»ردمـــت اجلميع لئال يـــروا �شورهم يف املـــراآة، واإن تعذر 

عليهـــم حموها مـــن اأذهانهـــم، ما جعل ال�شدى )عمرو( 

...اإنها 
(((

يقول  ملختار »لقد ردمتنـــا جميعا اأيها املتهور«

وقائع مبثابة الظواه���ر الثقافية التي »تعك�س اأدلة مكنتنا 

م���ن تتبع طابع الرميز يف الن�س، وب�شفتها كذلك فاإنها 

لي�شت �شوى ن�شق دللة، مادام الأمر يتعلق مبجرد ت�شمية 

اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. �س: 231.  (1(
املرجع نف�شه. �س: 232.  (2(
املرجع نف�شه. �س: 249.  (3(
املرجع نف�شه. �س: 252.  (4(
املرجع نف�شه. �س: 253.  (5(
املرجع نف�شه. �س: 253.  (6(

ال�شيء، اأي ما دام الأمر يتعلق بربط �شيء حا�شر)دال( 

ب����شيء غائب )مدلول(، ه���ذا واإن كان ميكنه���ا اأن تكون 

 .
(((

�شيورة توا�شل اأي�شا«

اإّنه البع����د الذي �شطرت����ه الأديبة ل�شي����اق الرميز يف 

ن�شها، حتى تثبت مق�شدية التدليل، حيث �شرحت، بكون 

البحية رمزا من رموز بلدة خمتار. هو الرمُز الذي �شافر 

اإىل اأ�شط����ورة عجيبة، واأثبت نف�����شه يف الن�س؛ لأّنه »دليل 

، ومبا 
(((

يت�شل مبو�شوع يدل على قانون جماعي لأفكارنا«

اأن الرموز اأ�شناف، فقد اآثرت دلل خليفة عدم القت�شار 

على الرموز ذات الأ�ش�س التقييدية؛ ما �شجعها على اعتماد 

. من هنا 
(((

الرموز احل����رة ذات املعاين التاأويلية املتعددة

ميكن تقوي�س �شكل املعن����ى الذي وجه الرموز املعتمدة يف 

»اأ�شط����ورة الإن�����شان والبحية«؛ بو�شفه����ا، تدرجت �شمن 

اأ�شطورة البحية يف عدة م�شامني ت�شورية؛ كان اإطارها 

الع����ام ف�شل الربي����ع، ثم ت�شورات اأخ����رى لأ�شداء رموز.  

ميكننا تتبعها كما ياأتي:

الرمز الت�شوري، اأو الت�شور الرمزي:

لقد اعتنت الأديبة بالرمز الت�شوري، اأو الت�شور الرمزي 

  : (A rhematic symbol or symbolic rheme(

بو�شفه دليال مت����شال مبو�شوعه عرب« اجتماعية الأفكار 

العام���ة. تعد اأ�شداوؤه �شورة ذهني���ة؛ اأي �شورة توؤدي اإىل 

اإنتاج مفهوم عام... فالرمز الت�شديقي �شبيه مبا ي�شميه 

املناطقة :)توليد امل�شطل���ح(، )Generat term(.اإّنه 

دلي���ل عريف؛ �شداه دليل ف���ردي تاأ�شيي ت�شوري من نوع 

خا�س، حيث تف���ر�س هذه ال�شورة على الرمز يف العقل. 

اإّنه���ا موجودة يف هذا الذهن من قب���ل، بغية تقدمي ولدة 

مفه���وم جدي���د يختلف ع���ن الأدل���ة الفردي���ة التاأ�شيية 

.  لق���د كان الربي���ع يف فرجيني���ا وعن���د 
((1(

الت�شوري���ة«

ال�شوري���ني دللة عل���ى البعث، ومرحل���ة لالحتفال بقدوم 

مايكل ريفاتي، دالئليات ال�شعر، تر: حممد معت�شم، الرباط، من�شوراتكليةالآ  (7(
دابوالعلومالن�شانية 1997�س: LXII)التوطئة(

(8( Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux de sémiotique .tr : 
Berthe Fouchier . Axelsen. Clara Foz . Méridien .paris 1987.p :31 .

(9( Ibid. m p.
(10( Philosophical writings.p:117.
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الربي���ع، ومب���رور املوك���ب امللك���ي يف )اأ�شط���ورة الإن�شان 

والبحية(. اإنه���ا الإحالة اإىل )اأدوني����س()Adonis(؛ 

ال���ذي كان »يحتف���ل بعودت���ه اإىل الأر�س �شنوي���ا، ومثلت 

، وهي ت�شمية »م�شتقاة 
(((

عودته بزهرة �شقائق النعمان«

م���ن اللق���ب الكنع���اين اآدون اأو الآلهة، قد تبن���ى الإغريق 

عب���ادة اآلهة اخل����شب، وربطوه���ا باأدوني�س، ال���ذي قتله 

خنزي���ر وح����شي، وبالن�شب���ة لل�شوري���ني فق���د كان حيوانا 

مقد�شا، وقد وقع���ت يف غرامه اأفروديت وبر�شفونة، اآلهة 

. فلق���د مت ا�شتح����شار رمز البعث يف 
(((

الأر�س واملوت���ى«

الن����س، لغ���ر�س ا�شتقب���ال موكب امللك يف ف����شل الربيع 

)م���رة كل �شن���ة(، م���ع تزي���ني املدين���ة بال���ورود، ولب����س 

. لق���د اأ�شحى احتفال ملزما لل�شعب، 
(((

اأجمل الثياب...

ومرجعي���ة ن�شي���ة ت�شتوجب بع���ث الرم���ز الأ�شطوري يف 

رحلت���ه احل�شارية اإىل حياة ال�شع���وب املختلفة. ما ميكن 

متثيله مبا ياأتي:

احتفاالت الربيع التي تقام يف فرجينيا كل �شنة )اآتي�س( روم 

205 ق.م )قامو�س اأ�شاطري العامل �س: 17( واحتفاالت االعتدال 
الربيعي وقت عودة ع�شتار اأو زوجها .. كان يقام احتفال عظيم يقوم 

فيه امللك بدو االإله االأكرب )االأ�شطورة والرتاث �س: 121)

احتفاالت املدينة )مرة واحدة كل �شنة 

يف الربيع )يرون االأزهار املو�شمية الربيعية( 

اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. �س: 242،16،14،6 

)ر�شم تو�شيحي 3( الربيع رمز البعث

تخ�س رم���وز البعث به���ذا ال�شكل مو�شوع���ات موجودة 

من قب���ل، لكّنها تعمل عل���ى اإبراز مفهوم ع���ام يجعل الرمز 

الت�شوريف���ي املنزلة نف�شها التي حتظى به���ا الأدلة الفردية 

التاأ�شيية الت�شوري���ة. اإىل هنا يكون هذا الق�شم مبنيا على 

الت�شابه �شمن جهت���ي )القبل/البع���د(. وكاأننا بال�شيورة 

العامة ملفهوم الربيع قد حولت م�شار الرمز قليال، لينحرف 

اإىل الت���اأ�شي، ف�)الفيني���ق( )Phoenix( ��� ح�شب بور�س ��� 

ل يوج���د واقعي���ا، لكن اأو�شاف���ه الواقعية معروف���ة جدا عند 

؛ 
(((

املتكلم وامل�شتمع، وهي كلمة متاأثرة واقعيا مبو�شوع معني

)1)   قامو�س اأ�شاطي العامل. �س: 17.
)2)  املرجع نف�شه. �س: 17
املرجع نف�شه، �س: 17  (3(

(4( Philosophical writings. p :117.

اأي اإن الركي���ز على اخل���رب هو تركيز ل مي����س كونه القبلي 

اأو البع���دي، بل ت�شكيل���ه �شورًة مفهومًة ب���ني ركني الت�شال 

الواقعي، رغم كون الكلمة ل حتمل وجودا واقعيا. وهنا بداأت 

الأديبة دلل خليفة، حت���اول اأ�شطرة اأجزاء الدليل، ا�شتنادا 

اإىل القبلي، واإعطائه بعده يف احلياة اليومية، حيث �شطرت 

اأ�شلوبا مميزا يف تدليل اأ�شداء الرموز، لئال ينفلت امل�شمون 

الأ�شط���وري من بني الأحداث البعدي���ة، بل ياأخذ ن�شيبه من 

امل�شامني القبلية، ويبع���ث فيها من احلياة اليومية نوعا من 

الأ�شطرة التي تدخل فيما ميكن اأن نطلق عليه: » خ�شو�شية 

الت�شوير، والأ�شطرة يف الكتابة عند دلل خليفة«. 

 وحتريف املعنى:
(((

تفكيك رموز االأ�شطورة

ت�شتدعي الرغبة يف تفكيك متعلقات الرنج�شية قدرة 

عل���ى ا�شتيع���اب اأ�شكال املعنى. اإنها املرحل���ة التي نتجاوز 

فيه���ا م�شت���وى القامو�شية، كي ن����شل اإىل م�شتوى تفكيك 

ال�شف���رات يف الن����س قي���د ال���درا�شة.  ف���اإذا »رغب���ت يف 

تفكيك رموز الأ�شطورة؛ لب���د اأن اأكون قادرا على ت�شمية 

.  لأّن العالقة »التي تربط مفهوم 
(((

املفاهيم مب�شمياتها«

الأ�شط���ورة باملعنى هي اأ�شا�شا عالقة حتريف، وهنا نعرث 

على ت�شاب���ه �شكلي ما م���ع منظوم���ة �شيميولوجية مركبة 

كمنظم���ة التحلي���الت النف�شي���ة، ومثلما يعت���رب فرويد اأّن 

املعنى امل�شتر لل�شلوك يحّرف معناه الظاهر، كذلك فاإّن 

املفهوم يف الأ�شطورة يحّرف املعنى، طبعا هذا التحريف 

ل يك���ون ممكن���ا اإل لأّن �شكل الأ�شط���ورة يتك���ون اأ�شا�شا 

من معن���ى لغوي، يف منظومة ب�شيط���ة كمنظومة الل�شان، 

ل ي�شتطيع املدل���ول اأن يحرف اأّي �شيء، لأّن الدال الفارغ 

والع�شوائي ل يبدي اإزاءه اأّي نوع من املقاومة، لكن هنا كل 

�شيء خمتل���ف: فللدال وجه���ان اإىل حد ما: الأول ممتلئ، 

والثاين فارغ، وهو ال�شكل... اإّن ما يقوم املفهوم بتحريفه 

.
(((

هو الوجه املمتلئ؛ اأي املعنى«

ينظر:  رموزها.  وفك  الأ�شطورة  قراءة  بارت  عنوان  من  ا�شتقيناه  عنوان   (5(
اأ�شطوريات.  246.

اأ�شطوريات. �س: 238.  (6(
املرجع نف�شه. �س: 240.  (7(



83
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

ولنا اأن نح���اول التموقع بني دفتي بع�س الأدلة الفارغة 

وامل���الآى داخ���ل اأ�شطورة دلل خليفة، الت���ي حتول مبوجبها 

نر�شي����س واإيك���و اإىل عم���رو، ث���م ت���درج خمتار م���ن اأ�شد، 

اإىل حي���ة، ثم اإىل ق���ط، اإىل اأن ردمت البح���ية. »كيف مت 

ا�شتقبال اأ�شطورة االإن�شان والبحرية«؛ هو ما ينبغي العودة 

اإلي���ه يف �شوء ازدواجية ال���دوال يف الن����س،  لأنها �شتاأخذ 

املعنى وال�شكل بعني العتبار، وهو ما يوؤدي اإىل اإنتاج اأمناط 

. تبع���ا ملا تقدم ميكننا 
(((

خمتلفة م���ن القراءات يف الن�س

التمثيل بالأ�شكال الأ�شطورية الآتية:

دال االأ�شطورةالدال املمتلئالدال الفارغاالأ�شطورة

على  رك������زت  اإذا 

ف���اإين  ف������ارغ،  دال 

ميالأ  املفهوم  اأت��رك 

�شك�����ل الأ�شط��������ورة 

واأجد  غمو�س،  دون 

نف�شي اأمام منظومة 

تعود  حيث  ج��دي��دة 

ال����دلل����ة ل��ت���شب��ح 

.
(((

حرفية

دال  على  ركزت  اإذا 

اأم��ي��ز فيه  مم��ت��ل��ئ؛ 

ال�شكل  م��ن  امل��ع��ن��ى 

وبالتايل  ب�����و�شوح، 

ال���ت���ح���ري���ف ال����ذي 

ي�����شب����ب����ه ال�����شك����ل 

ل���ل���م���ع���ن���ى، ف�����اإين 

ب���ه���ذا اأف�����ك دلل���ة 

.
(((

الأ�شطورة

على  رك������زت  اإذا 

الأ�شط���������ورة،  دال 

ل���و اأرك�����ز ع��ل��ى كل 

املعنى  م���ن  م��رك��ب 

ف�شاأتلقى  وال���شك��ل، 

ع�����ن�����ده�����ا دلل�������ة 

واأ�شتجيب  مبهمة، 

ل����الآل����ي����ة امل���ك���ون���ة 

.
(((

لالأ�شطورة

ر�شم تو�شيحي4

ف�����ن راف���������دي، 

اإله  اليمني  على 

اخل���������ي، ع��ل��ى 

ال������ي�������شار اإل�����ه 

ال�ش�������ر)عليهما 

�شارت  اأج��ن��ح��ة 

م��ن م���وا�شف���ات 

املالئكة. )ج�شم 

(((

احلية)

الأ�شط���وري���ة  دال 

ال�������ف�������ارغ ل���ي����س 

اإل ما يرم���ز اإلي����ه 

ع�����رب الإل�����ه�����ني، 

وما  و�شك��ل��ي��ه��م��ا، 

املت�شور  يف  يوجد 

حولهما،  الذه��ني 

ارت��������ب��������اط  يف 

ال�شيطان باحلية.

بنا  ت���ذه���ب  ه��ن��ا 

اإىل  الأ�شط���������ورة 

حتريفية،  م��ع��ان 

مقدمة لنا �شراعا 

�شبيها  الآلهة  بني 

بني  ب������ال�������شراع 

حيث  ال������ب�������شر. 

الأ�شطورة  ترتبط 

ذهني  ر�شم  ع��رب 

حقيقية،  ب��ق���شة 

ت����راءى ل��ن��ا عرب 

خمطط ت�شوري.

ل تخفي،  الأ�شط���ورة 

ول ت���ظ���ه���ر �شي����ئ����ا،  

ول تكذب، لأنها نابعة 

جمعي،  متخيل  م��ن 

ال�����شدق.  ت��ق��ول  ول 

ل�شكل  حت��ري��ف  اإن��ه��ا 

هروب  ع��رب  ومفهوم 

ارت��دادي)م��ن خالل 

الأدب(،  يف  ال�شعرية 

املنظومة  خالل  ومن 

حني  يف  ال�شيميائية. 

مهددا  معناها  يكون 

بالزوال يقاوم ويرتد. 

ل����الإب����ق����اء ع��ل��ي��ه��ا. 

.
(((

ولو خارج التاريخ

�شوؤال بارت هو الآتي: )كيف يتم ا�شتقبال الأ�شطورة؟(، وقد اعتمدناه يف �شيغة   (1(
املا�شي. اأ�شطوريات. �س: 246. )بت�شرف(.

ينظر: املرجع ال�شابق . �س: 246.  (2(

ينظر: املرجع ال�شابق . �س: 246.  (3(

ينظر: املرجع ال�شابق . �س: 247.  (4(
يد القمني، االأ�شطورة والرتاث، املركز امل�شري لبحوث احل�شارة، ط1999 ،3. �س: 61.  (5(

رغم اأن ال�شعر يبحث عن دللة حتتية، فالأ�شطورة تبحث عن دللة متطرفة.   (6(
ينظر: اأ�شطوريات.

دال االأ�شطورةالدال املمتلئالدال الفارغاالأ�شطورة

ر�شم تو�شيحي 5

قد�شه  قط  1�شورة 

امل����������شري���������ون 

ال�������ق�������دام�������ى 

ف�����������ي ال�����ق�����رن 

قبل  ال���������شاد�س 

امل���ي���الد)ح���ي���ث 

ع���ب���دوا ب����ا�شت 

ب���������������راأ�س ق���ط 

(((

وج�شم امراأة

�شك���������ل ح����ي����وان 

ال����ت����ب�����س ب���ع���دة 

خرافية،  اأو�شاف 

ملوا�شفات  حامال 

التي  احل��ي��وان��ات 

ي�شكل جزءا منه.

�شكل غي منطقي، 

ت�شورناها  حل��ال 

بالواقع  مرتبطة 

اإّنه  اأو بالتخييل. 

ك���ائ���ن ق�����ادم من 

حرمته  الأب���دي���ة، 

من  الأ�شط����������ورة 

.
(((

التاريخ

احلية  بقيت  لقد« 

مقرنة بقوة ال�شر 

اإىل  ورمزا  حقيقة 

اأح����دث ال��ع���شور  

ال���ع���ق���ي���دة  ويف 

ال���ف���ار�شي���ة، جند 

ال��������ف���������شل  يف 

كتاب  م��ن  الثالث 

 B u n d a h e s h
اأن)اإه������رم������ان( 

ت�شكل  ال�����شر  اإل���ه 

ومالأ  احلية  بهيئة 

ال��وج��ود ك��ل��ه، ثم 

يف  �شم��وم��ه  اأر�شل 

ول���م  �ش��يء،  ك��ل 

هبط  حتى  ينهزم 

اخلي  اإل��ه  هرمز 

اإىل الأر�س واأعاده 

.
(((

على قراره«

اأب���ع���اده ع���رب فك 

هو  م����رم����وزات����ه؛ 

ناحية  م��ن  ك��ائ��ن 

اخل��������ل��������ق، غ���ي 

اإل يف  م��وج�����������ود 

التفك���ي البدائي، 

ل ننف�����يه  لكن������نا 

كمفهوم له وج�وده 

بني باقي املفاهيم، 

ول���و ت��ع�����ار�س مع 

الع����رف الرم���زي 

ارتداديا.

عكف����ت دلل خليف����ة يف ن�شه����ا على الإحال����ة اإىل قوتي 

ال�شر واخلي، املوجهني لق����وى احلياة، يف �شكل �شراع وّجه 

اأح����داث الأ�شاطي. علين����ا اإذن اأن ندرك حتميتها يف توجيه 

الدوال اأثناء معاجل����ة الكتابة وال�����شورة؛ لأّنهما »عالمتان 

ت�����شالن اإىل عتبة الأ�شط����ورة، وت�شطلعان بالوظيفة الدالة 

. اأو كما يرى 
((1(

نف�شها، وكلتاهما ت�شكالن اللغة واملو�شوع«

رولن ب����ارت اأن م����ا وراء اللغة ي�����شكل بالن�شب����ة لالأ�شطورة 

نوعا م����ن الحتياطي، فالب�����شر لي�شوا عل����ى عالقة حقيقية 

.
((((

بالأ�شط����ورة، ب����ل عالقتهم به����ا هي عالقة ا�شتخ����دام

/https://ar.wikipedia.org/wiki با�شتيت.  (7(
اأ�شطوريات. �س: 273.  (8(

الأ�شطورة والراث. �س: 56.  (9(
)10)  ينظر: اأسطوريات. ص:233.

)11)  ينظر: املرجع نف�شه. �س: 265. 
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حي����ث اأحالتن����ا )اأ�شطورة الإن�����شان والبح����ية(، اإىل تاريخ 

احلية والقط على ال�شواء، وكيف �شكل كالهما معنًى و�شكال 

و�شول اإىل عتب����ة الأ�شط����ورة، فرغم ع����دم انتفاء املعنى يف 

هذا امل�شتوى من التدلي����ل، اإل اأنه كان غام�شا نوعا ما، لأن 

عالقته بالّلغة مل ت�شم����ح له بالتمو�شع داخل الذهن اإل عرب 

الإرجاع والت�شمني؛ ما يحتم على القراء اأن يفتحوا قامو�س 

الدللة، ناهي����ك عن املو�شوعة التدليلية؛ مبعنى؛ مل احلية؟ 

ومل الق����ط؟ ومل حتولت الأ�شدية يف الرنج�شية اإىل عتبة من 

العتبات امل�شتخدمة يف »اأ�شطورة الإن�شان والبحية«؟

لق����د اأوزعت احلية حل����واء يف اجلنة بالأكل م����ن الثمرة 

)اإبلي�����س(  اأو ه����ي  )اإبلي�����س(،  رم����ز  اإًذا  فه����ي  املحرم����ة؛ 

اأو »ال�شيطان«. اإنها اأْحي����ل جميع حيوانات الربية التي عملها 

، كما اأننا ل����و رحلنا جنوبا نحو جزيرة العرب، 
(((

الرب الإله

. والأمر 
(((

ف�شنجد اجلاهليني ي�شمون الثعبان الكبي �شيطانا 

التي عبدها 
(((

(Bastet()ذاته بالن�شب����ة للقط����ة )با�شتيت

امل�شري����ون القدامى، ما يجعل توالد امل�شام����ني بهذا ال�شكل 

ت�شفيا للمدل����ول، يتجاوز الرمز الب�شيط اإىل ماوراء الرمز. 

ت�شب����ح امل�شامني بهذا ال�شكل؛ تدلي����ال هرمًيا ل نهائيا، ُبني 

عليه الن�س يف �شكل توليفة من الدللت املاوراء �شيميولوجية، 

والتي تعد طريقا يف املعنى من الدللة ال�شريحة اإىل الدللة 

ال�شمنية، التي اإّما اأن ت�شرط الق�شدية يف التدليل، اأو تكتفي 

بالداللـــة؛ حيث تتمرك����ز الوظائ����ف الدليلي����ة اأ�شا�شا »حول 

. ن�شي هنا اإىل 
(((

ال�����شنن امل�شركة بني املر�شل واملر�شل اإليه«

اأن »الأ�شطورة م�شتحيلة، لكن ما ميكن لالأ�شطورة اأن تقدمه 

للق����راءة با�شتمرار، هي الفو�شى نف�شه����ا، فقد تعطي العبث 

. اإّن الإ�شكال الذي 
(((

دلل����ة ما، وحتول العبث اإىل اأ�شط����ورة«

يف����ر�س نف�شه، هو كيفي����ة تعلق كل من احلي����ة والقط، برمز 

الرنج�شي����ة، ناهيك عن رمز البحية، فلق����د ا�شتمرت فكرة 

اجلم����ال مع نر�شي�س، ومل تتوقف يف حني تدرجت مع خمتار؛ 

االأ�شطورة والرتاث. �س: 57. )الإ�شحاح الثالث �شفر التكوين(  (1(
املرجع نف�شه. �س: 59.  (2(

قامو�س اأ�شاطري العامل. �س: 32.  (3(
حلميداين،   :حميد  وتق  تع  ترو  االأ�شلوب،  حتليل  معايري  ريفاتي،  ميكائيل   (4(

من�شورات �شال .ط1 مار�س/ 1993 �س: 68 .

اأ�شطوريات. �س: 245.  (5(

فعانى �شراعا كبيا يف �شبيل احلفاظ عليها. مل يقتل خمتار 

نف�شه مثل نر�شي�س، لكنه قتل �شميه، وردم البحية، ولنا اأن 

نتتبع ذلك مبا ياأتي:

)ر�شم تو�شيحي 6( 

مل تك����ن رمزي����ة القطة؛ ال�����شورة الت����ي ت����ر�شي اأ�شدا 

يع�����شق ذاته. يق����ول خمتار: »كنـــت اأحـــب حقيقتـــي عندما 

كنـــت اأ�شدا...اأنـــا اأ�شد، تلـــك حقيقتـــي الدائمـــة، اأما القط 

فهـــو �شورة موؤقتـــة الأنها ليـــ�شت نفـــ�شي احلقيقية، لذلك 

 .
(((

اأرفـــ�س اأن اأراهـــا، اأكـــره اأن اأكـــون قطـــا طرفـــة عـــني«

لق����د خرج ال����دال اإىل مدل����ول نتيجة ع����دة م�شامني ، حيث 

مل تك����ن فكرة حتول رم����ز الأ�شد اإىل حي����ة وبعدها اإىل قط 

اأم����را عبثيا يف »اأ�شطورة الإن�����شان والبحية«، لأّن الدال يف 

الأ�شط����ورة »يظهر ب�شكل مبهم، فهو معن����ى و�شكل، يف الآن 

ذات����ه، وهو مل����يء من جانب وفارغ من جان����ب اآخر، والدال 

مبا ه����و معنى يفر�س قراءة ما، فاأن����ا ادركه بعينّي، لأّن له 

واقع����ا ح�شيا  )Sensorielle( عل����ى عك�س الدال الل�شاين 

ال����ذي هو م����ن طبيعة نف�شي����ة بحتة، ويتمتع بغن����ى، فت�شمية 

الأ�شد الأ�شد، وحتي����ة الزجني هما جمموعت����ان معقولتان، 

تتمتعان مبعقولية كافية، ونظرا اإىل اأّن معنى الأ�شطورة هو 

كل العالم����ات الل�شانية، فله قيمة خ����ا�شة به؛ لأّنه جزء من 

تاريخ، هو تاريخ الأ�شد، اأو تاريخ الزجني، يف املعنى، هناك 

دللة، متكون����ة ب�شكل م�شبق، وميكنها اأن تكتفي بذاتها، اإذا 

مل تدركه����ا الأ�شطورة ومل جتعل منها فج����اأة، �شكال فارغا، 

وطفيليا، املعن����ى مكتمل م�شبقا، ويف����ر�س معرفة وما�شيا 

.
(((

وذاكرة ونظاما ت�شبيهيا للوقائع والأفكار والقرارات«

)6)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية. �س:169.
)7)  املرجع نف�شه. �س: 235.
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لق���د حتول ال����شكل اإىل معن���ى حيث ه���وت �شخ�شية 

خمت���ار امل�شتقاة من �شخ�شية نر�شي�س، من اأ�شديتها اإىل 

ال�شيطاني���ة، ثم اإىل حب الذات كم���ا تفعل القطط، وهنا 

اأفرغ���ت ما حتمل���ه م���ن خ�شائ����س لإمكاني���ة احلدوث، 

املنظوم���ة  اإط���ار  يف  املعن���ى  اختزله���ا  اأدل���ة  واأ�شح���ت 

الأ�شطوري���ة. يقول بارت »حينما يتح���ول املعنى اإىل �شكل 

فاإّنه يبعد اإمكانية حدوثه، اإّنه يفرغ نف�شه، وي�شبح فقيا، 

فيتبخ���ر التاريخ ول يبقى منه �شوى احل���رف، هنا يوجد 

حت���ول متناق�س يف عمليات القراءة، واختزال غي عادي 

 .
(((

للمعنى اإىل �شكل وللعالمة الل�شانية اإىل دال اأ�شطوري«

اإن ما ت�شتوجبه منظومة املعنى يف الأ�شطورة هو ما تو�شل 

اإلي���ه رولن بارت حيث نظر اإىل ال���دال يف الأ�شطورة من 

خالل وجهت���ي نظر« كحد نهائ���ي  يف املنظومة الل�شانية، 

اأو كح���د ابتدائي يف املنظوم���ة الأ�شطوري: لب���ّد لنا هنا 

م���ن ا�شمني: عل���ى �شعيد الل����شان؛ اأي احل���د النهائي يف 

املنظوم���ة الأوىل، �شاأطلق على الدال ا�شم املعنى )اأ�شمي 

اأ�شدا� زجنيا يوؤدي التحية الع�شكرية الفرن�شية(، اأما على 

�شعيد الأ�شطورة ف�شاأ�شميه؛ �شكال، اأما بالن�شبة للمدلول 

فلي����س هناك غم���و�س حمتمل، و�شنرك ل���ه ا�شم مفهوم 

)Concept(، احل���د الثال���ث هو العالق���ة املتبادلة بني 
احلدي���ن ال�شابقني، وهو العالم���ة يف املنظومة الل�شانية، 

لك���ن لي�س من املمكن اعتماد ه���ذه الكلمة التي ل غمو�س 

فيه���ا لأّن ال���دال يف الأ�شطورة )وهنا تكم���ن خ�شو�شيته 

الرئي����شة(، م�شكل م�شبقا من عالم���ات الل�شان، �شاأطلق 

على احل���د الثالث م���ن ح���دود الأ�شط���ورة ا�شم الدللة: 

الت�شمي���ة مربرة هن���ا نظرا لأّن الأ�شط���ورة تتمتع بوظيفة 

. وهنا 
(((

مزدوج���ة، فهي ت���دل وت�شي، تفه���م وتع���ر�س«

ميكنن���ا اأن نتجاوز الدللة فيما ميكن اأن ت�شله الق�شدية 

لنناق����س امل�شاأل���ة مع دالل خليفة يف اإطاره���ا التوا�شلي. 

وذلك بغي���ة الإجابة عن الت�شاوؤل الذي �شبق وطرحناه يف 

بداية الدرا�شة، ملرَ اأ�شطرة اأ�شطورة البحية؟

لقد عم����دت دلل خليفة اإىل حتيني اأ�شطورة البحية، 

)1)  املرجع ال�شابق. �س: 235.
)2)  املرجع نف�شه. �س: 234.

يف �شكل ت�شارع بني ذاكرتني، ت�شعى ق�شية املدى منهما 

اإىل اإعطاء بعد لطويلة امل����دى. اإنها متالزمة القبل والبعد 

يف ثقاف����ة الكتابة عن����د الأديبة، التي فتح����ت عوامل اخللق 

يف الأ�شط����ورة  م����ن خالل �شم����ات التدلي����ل املو�شوعي، يف 

�شكل م�شام����ني للمدل����ول الأ�شطوري املت����وارث. اإنها تلب�س 

اأ�شطورة الع����امل احلديث، مثلما تتمثله����ا دلل خليفة. لأّن 

»بع�س )اأمناط ال�شلوك الأ�شطوري( ماتزال باقية نعاينها 

باأعيننا. نحن اإذن ل�شنا ب�شدد )روا�شب( لعقلية قدمية يف 

القدم، بل ميكن الق����ول اإّن بع�شا من مالمح ومن وظائف 

 ،
(((

الفك����ر الأ�شطوري، تدخ����ل يف بنيان الكائ����ن الب�شري«

امل�شاأل����ة التي  اأع����ادت الأديبة بثها يف )اأ�شط����ورة الإن�شان 

و البح����ية(؛ بخل����ق نهاي����ة اأخرى له����ا ج����ذور نر�شي�شية، 

وت�شورات لع����امل ما بعد بحية الأ�شط����ورة القبلية، حيث 

تعالج املوؤلفة الت�شور البعدي بالفقرة املوالية:

بقية االأ�شطورة: عندما ردمت البحرية اختفت على 

االأبـــد، و لكّنهـــا مل تختـــف من اأذهان بعـــ�س النا�س، الأن 

امللـــك خمتار مل ياأمر بردم �شورتهـــا و ذكراها يف عقول 

النـــا�س، لذلـــك فقد بقيـــت يف خميلة كثـــري منهم توهم 

مـــن توهم، وتغر من تغر م�شورة لهـــم اأنف�شهم باأ�شكال 

غريبـــة جتعلهـــم يفعلـــون اأ�شيـــاء اأغـــرب، حتـــى يغـــ�شب 

ما يفعلونـــه اأنا�س اآخرين فيقاومونهم بـــ�شرا�شة، ومنذ 

ذلـــك اليـــوم و الوهـــم يتنـــاوب مع الغـــ�شب نـــداء النا�س 

(((

فيجدان دائما من يلّبي النداء... اإىل يومنا هذا !« 

معنى هذا اأن املخيلة اجلمعية، هي التي حتافظ على 

الأ�شط���ورة، وهي من يغذيها ويقدم لها الأ�شطرة الكفيلة 

بالربهنة عليها وفق قانون التدليل اخلا�س. واإّنه ملن املهم 

التنوي���ه مبا جلاأت اإليه الأديبة يف �شبيل خلق نظام خا�س 

بها يف الكتابة؛ اأولها اأنها فتحت عوامل الأ�شطورة القبلية، 

و ثانيهم���ا اأنها حينت ما راأت واجب���ا حتيينه فيها، لكنها 

مل تنف���ك ت���درك اأن البحية لي�شت بح���ية واقعية متكن 

الن���ا�س م���ن ردمها. اإنها بح���ية حقيقية،وه���ي املت�شور 

مالمح الأ�شطورة. �س: 217.  (3(
اأ�شطورة الإن�شان والبحية. �س: 256.  (4(
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الذهني الذي يحيا يف العقلية ال�شعبية، لأن ال�شور قبعت 

يف خميلة الفرد رغم ردم البحية.

لق���د وجدت الأديبة القطري���ة دلل خليفة يف توظيف 

الأ�شط���ورة يف ن�شه���ا، ما ل ميكن اأن يقدم���ه لها الواقع، 

فاأبان���ت عن ال����شراع الذي يحي���اه الإن����شان؛ من خالل 

اإماط���ة اللثام ع���ن اأ�شاطي ت�شكن اأذهانن���ا. اإنها تغريبة 

الواق���ع يف �شوء تغريبة الذهن، ف���ال غرو يف اأن ت�شتوحي 

رم���وز هذا الإن����شان من البداي���ات العجيب���ة، واأن تر�شم 

لوحة ال�شراع ب���ني اخلي وال�شر؛ ما اأت���اح لها ا�شتخدام 

الرم���وز احلاملة ل���دللت هذا ال�شراع، لي����س يف الواقع 

اخلارج���ي وح�شب؛ بل فيم���ا تختزنه ذواتنا م���ن اأحقاد، 

وغ���در، وغ���رور، �شكنت �شخ�شي���ة خمتار) املل���ك(. اأّما 

عم���رو، فحملت نف����شه، ال�شفاء، وامل�شاحم���ة، لكن دون 

اأدنى ذرة مقاومة لتجاوز �شجنه، وظلم خمتار له.

لق����د ق����ادت �شخ�شية خمت����ار  اإىل كل رم����ز اأ�شطوري، 

اجتمعت فيه �شمات ال�شر، ورحل بنا عرب الأ�شطرة  اإىل جميع 

الأزمنة، ل�شيما حياتن����ا اليومية، يف حني عك�شت �شخ�شية 

عم����رو، رموز ال�شتكانة رغم احلكمة. اإنه ال�شمي املنوم يف 

حياة كل �شعوب الع����امل، قدميا وحديثا؛ ما ي�شتدعي القول: 

اإن الرمز الأ�شطوري لي�س رم����ز البدايات العجيبة وح�شب، 

اإمن����ا ما قد مي�س اأ�شاط����ي نحياها، وتدخ����ل �شراع التاأريخ 

الذي تعاين منه الأ�شطورة يف عالقتها مع التاريخ...

بهذا تكون الأديبة قد اأعادت بعث رموز اأ�شطورية من 

امل���ا�شي، لتلب�س لبا�س الهي���كل الثقايف العام الذي يحيط 

بن���ا. فلقد حاولت دلل خليفة خلق اأ�شطرة من نوع مميز 

يف ن�شها، مربزة اأبعاد ما اأقدمت عليه، وكاأنها ت�شطر اإىل 

جان���ب ذلك تدليال للمعاين التي حمله���ا �شكل )اأ�شطورة 

الإن�شان والبحية(، ناهيك عن مناق�شة املت�شور الذهني 

ال���ذي تكتنزه ال�شعوب يف اعتم���اد القوانني الرمزية،  وملرَ 

ل؟ حيث مل تعمد اإىل حذف التاريخ، ول عجائبية الراث 

الإن�شاين، بل اأطلقت العنان لن�شها كي يحيا و�شط رمزية 

وت�شوي���ر مميزين. اإنها املرموزات التي ت�شدنا اإىل ما�س 

�شحي���ق، ا�شتذكرتها دلل خليفة من خ���الل ن�شها، لئال 

يردم غي اجلانب الداكن من البحية.
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