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يف تناولنا لسـمييائية أالسطورة سـنتبىن منظور سـمييائيات ا&الB،مسـتفيدين من          

مظاهرها البنيوية و القميية اليت ختولنا الوقوف عىل مسـتوOت متظهر الرموز أالسطورية 
  وٕاشعاعها عىل الفضاء الرسدي  للنرص الروايئ موضوع ا&راسة.

  الية:املهنجية الت و يتأطر مرشوع  ا&راسة cخلطوات
cعتبار أالسطورة لغة رمزية، ٔاو مجموعة من الرموز اليت تعرب عن الوجود إالنساين وmرخيه  -

  )، سـنقوم cستxر ٕاشعاعها الرمزي عىل البنيات النصية الروائية.1املقدس(
يه: ، و�Pierre Brunelسـتعانة خبطوات املهنج أالسطوري لصاحبه بيار برونيل-

 ).L’irradiation)(2( التجيل) و La flexibility( املطاوعةو ) L’émergenceإالشعاع(
  بوصفها خطوات ختتص بدراسة الرمز أالسطوري.

املظهر البنيوي املاثل يف امليثاق أالسطوري  -�نطالق من مظهري أالسطورة:ٔا)-
املظهر التنايص ا©ي نسـتحرض فيه  -اللعنة]، و ب) -التدنيس  اخلطيئة  -[التقديس

  ب الوفية ملقومات امليثاق أالسطوري السابق علهيا يف العنرص (ٔا).ٔاسطورة ٔاودي
 حسب رٔايه اعتبار الرواية جنسًا ٔاسطورOً (بعالقة متعدية)، من حيث كوهنا جنسًا ملحمياً -

امللحمة جنسًا ٔاسطورOً.فٕاذا اكنت الرواية سلي¹ للملحمة وامللحمة و  )3جيل و لواكتش،(
تلتحق الرواية  حبمك �نÁء امللحمي ٕاىل أالجناس  سلس¹ لٔالسطورة. فال غاربة ٔان
  أالسطورية. و يه سليلهتا cمتياز.

لن نربهن عىل البعد السـمييايئ لٔالسطورة، و ال العالقة اليت تربطهام، كون السـميياء يه -
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اللغة أالوىل لٔالساطري، و الطاقة الباطنية  اليت تشحن بعدها الرمزي، فكيف نربهن عىل 
رمزي cٔالساس، و ٕان فعلنا ذÎ اكن من قبيل حتصيل احلاصل، و اخنرط   رمزية يشء

النتاجئ. شأنه شأن من حاول الفصل  املربهن عىل سـمييائية أالسطورة  يف جمهود سزييفي
  بيهنام، ٔالن السـميياء يه ٔاول لغة ختاطب هبا إالنسان مع الطبيعة منذ نشأته البدائية.

تباره ٔاcً رمزOً للجامعة إالنسانية، و يه حلقة �نطالق من ٔاسطورة الطوطم cع   -
الوصل بني املتنني أالسطوري و الروايئ ال×ان متثال هذه العالقة اليت تفاعلت بيهنام بنيوOً و 
دالليًا، تقديسًا و تدنيسًا، و منحت للنص الرسدي وهجه السـمييايئ و بعده ا&اليل يف ضوء 

  يل.ٕاشعاع و جتيل خطوات ميثاق ٔاسطوري ٔاز
تقوم مقاربتنا عىل اسـتجالء البنية أالسطورية لنصني روائيني جزائريني؛أالول لٔالعرج  

واسيين يف روايته "ٔاصابع لوليتا" و الثاين ٔالحالم مسـتغامني يف روايهتا "فوىض احلواس"، 
مسـتخرجني ما ٔامكن من ثنائيات ٔاسطورية مثل: [التقديس، و التدنيس]، و [التعايل 

و اخلطيئة و اللعنة]...اخل. و معلوم ٔان الثنائيات أالسطورية ال حدود لها و�حنطاط] و [ 
ما دامت تسـمتد دميومهتا من تكوثر املتضادات اليت يقوم علهيا الكون بأرسه. و اليت ختولنا 
العبور من النص الروايئ ٕاىل اجلنس أالسطوري، فٕاىل ا&الB السـمييائية الناجتة عن 

الرصيد الرمزي ا©ي ميثل البنية املشرتكة و العصب الرابط  بني تضافرهام، اعÁدًا عىل 
  الضفتني.

  إالشعاع الرمزي لٔالسطورة -ٔاوالً 
  ٔاسطرة التارخي -1

مل تعد أالسطورة ٕارéً ثقافيا مقترصًا عىل ٔادب أالسالف بقدر ما صارت صناعة فنية يف 
  ٔايدي مبدعي العصور املتأخرة يف لك الفنون. 

يتحيل عىل اسـتقصاء ٔابعد ما ميكن ٔان تصل  رة يف بعدها �صطالحو ٕاذا اكنت أالسطو 
  ٕاليه معقوالت إالنسان و متخيالته كام يبني الشلك التايل: 
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ال تنفصل يف بعدها الرمزي (&ى إالغريق عىل أالقل) عن التارخي الوارد ٕالهيم حاكية و  فٕاهنا
)، ؤاخرى Logosمآثر، و ذÎ ملا حيمò التارخي نفسه من قصص معقوB يقبلها املنطق (

) اليت muthos( فضاءاهتام امليتافزييقيةعقل واملنطق ٕاىل ختوم التعجيب والتخييل و تتجاوز ال
أالعاجيب، فيسـتأنس الواقعي  حسرروي حسرها فتداخò روح اخلوارق و تنفخ يف التارخي امل

رب فعل إالنسان من قدرة مه و حوادثه، cملتخيل و حسر عوامله و لغته اليت تقٔاعالأسامئه و ب
ٕاجناز احملال، حترر البرش من حمدودية الفعل و القدرة، و متنحهم زمام املعجزات، و إالú، و 

  اسـتخالص الواقع من احلمل ا©ي يُدِخل املسـتحيل ٕاىل نطاق ممكن.و 
رة بنسج مواءمة بني أالسطورة و التارخي ال تو� من هنا:"قام إالغريق يف العصور املبكو  

  ).4بوجود تعارض ٔاو تناقض بيهنام"(
يف هذه ا&راسة لتتقىص أالبعاد من هذه املواءمة بني التارخي و أالسطورة تتأسس ٔاطروحة و 
السـمييائية لٔالسطورة يف املنجز الرسدي اجلزائري، من خالل منوذ� أالعرج و  ا&الالتو 

مسـتغامني. ال×ين وظفا التارخي ببعديه الواقعي و املتخيل، بلغة تشـتغل عىل  اسيين و ٔاحالم
واقعية اخلطاب التارخيي و حوادثه، لتعيد اصطناعه و  الرمز املشـبع بسـ�ء تتجاوز نطاق
ٔاثر cلغني يف mرخي عىل الشخصيات اليت اكن لها صيت و ختييò فينشأ &ينا عامل رمزي يشع 

الروايئ اجلزائري ٕاال العبور هبا من الواقعية ٕاىل التخييل و من التارخي  أالمة، و ما اكن عىل
  ٕاىل أالسطورة.

        الطوطمية):الطوطمية):الطوطمية):الطوطمية):        ٔاسطرة الشخصيات التارخيية ( رمزية الصورةٔاسطرة الشخصيات التارخيية ( رمزية الصورةٔاسطرة الشخصيات التارخيية ( رمزية الصورةٔاسطرة الشخصيات التارخيية ( رمزية الصورة    ----2222
انطالقًا من كون أالسطورة يه موطن الرموز الشاسع ا©ي نشأ فيه إالنسان يف بداية 

إالطار الصوري ا خماطبة الكون من حوú، و مل مهنعهده، حيث اكنت لغته الرمزية اليت تع
ملا اكنت أالسطورة يه املصدر أالول لعامل فيه ٔاسـئلته وتلقى فيه ٔاجوبته، و ا©ي طرح 

Mythology  

Logos خطاب تخييلي   خطاب عقليMythos  
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الرموز الالمتنايه، فٕاهنا متثل من هنا بؤرة جوهرية للمعرفة السـمييائية للكون نشأته. فال 
فل به يف لك الرثاء الرمزي ا©ي حتميكن ٔان يكون خطاب أالسطورة ٕاال سـمييائيًا cلنظر ٕاىل 

السلوكية اليت عرفها إالنسان. و هذا ما جعل روالند cرث يصنف متظهراهتا القولية و 
هلم أالسطورة ٔ�ول لون سـمييايئ تواصيل بني البرش يف لك زمان و ماكن، سواء يف ٔاقوا

  ).5ٔافعاهلم(وخطاcهتم ٔاو يف سلواكهتم و 
ىل اليت حاكها إالنسان عن برزت املالمح و أالساطري أالو مفن املظاهر القولية لٔالسطورة 

  عن طبيعته و عن آلهته، ٔ�ول الفنون أالدبية عىل إالطالق.نفسه و 
 اخرت� الظاهرة من املظاهر السلوكية لٔالسطورة اليت سرنكز علهيا يف هذه ا&راسة؛و 

ائل االٓن يف بعض القب ال تزال حية حىتالبدائية و الطوطمية اليت عرفها إالنسان منذ عهوده
ٔامرياك اجلنوبية، كام ال تزال ماث¹ يف لغة التخييل أالدبية البدائية يف ٔادغال ٕافريقيا ؤاسرتاليا، و 

 لسـمييائية و الروائية عىل وجه اخلصوص، حتت مظهر رمزي سـنحرص عىل تتبع ٕاشعاعاهتا
سن بنا تعرف ماهية البنيوية و ا&اللية. لكن قبل ذÎ حي عرب خمتلف مسـتوOهتا اللغوية و 

الظاهرة الطوطمية كطقس ٔاسطوري بدايئ،  قبل  تتبعها يف املدونة الروائية اليت تشلك 
  عينة هذه ا&راسة.

�درًا ما يكون نباmً ٔاو قوة ا يكون يف صورته العامة حيوان، ويشـيع عن الطوطم ٔانه عادة م
  ماء) تدخل يف عالقة خاصة مع لك امجلاعة. -طبيعية(مطر

بدرجة éنية هو الروح اليت حتمهيا، أالوىل هو أالب أالول للجامعة، و وطم c&رجة فالط
بذا فقد يكون لهذا وحيًا مث اجÁعيا و mرخييًا، و وراعهيا اخلّريِ ا©ي يوحدها ذهنيًا و ر 

يأوي ٔابناءه. فأولئك ا©ين جيمعهم الطوطم ه خطريًا عىل البعض. "ٕانه يعرف و السبب ذات
ا©ي جيلب خرقه ٔاو اخلروج عنه لعنة  -ون ٕاذ ذاك ٕاللزام املقدس نفسه مه خاضع

  ).6ٔاكيدة"(
نفهم من هذا التأطري النظري للظاهرة الطوطمية ٔ�سطورة راخسة يف السلوك البرشي منذ 

ت همينته القدم، بأن الطوطم ميثل يف مجمل عالقاته:أالب الرمزي للجامعة، حيث ينضوي حت
هو من هذا املنطلق ٔاب د مشلهم و ينسج عالقات ٔاخوهتم، و ليوحسلطته لك ٔابناء القبي¹، و 
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من هنا ن طرف ٔابنائه (ٔافراد القبي¹)، و مقدس يمت حترمي قتò ٔاو تدمريه ٔاو إالساءة ٕاليه م
يتخذ ت' املاكنة املتعالية يف خمياهلم، حبيث حيظى هباB من التقديس تبقيه حيا يف ٔاذهاهنم و 

  نهتـى كاكئن يف صورته الطبيعية.خميالهتم حىت و ٕان مات ٔاو ا
ٕان أالب الرمزي يف عرف أالساطري الطوطمية هو منوذج مصطنع ٔالب منوذ�، ٔاو: "منوذج 

cٓء الفعليون خطاه، ليتحولوا بدورمه ٕاىل اcٓء رمزيني، يتبع ٔاويل لٔالب، جيب ٔان يتبع اال
  ).7السابقني"( هيتدون هبدهيم، يف زمن دوري متكرر يعيد به الالحقونأالبناء خطامه، و 

و هذه الصفة c©ات يه اليت يمتتع هبا القادة الروحيون للتارخي العريب، حيث يمت عادة 
حتويلهم من ٔاشخاص عاديني ٕاىل رموز ٔاسطورية ذات طابع طوطمي يبسط ٔابوته الرمزية، و 

عهم زعامته الروحية، عىل مجيع ٔابنائه (ٔافراد شعبه) ا©ين يتحولون ٕاىل مريدين ٔاو ٕاخوة جتم 
  ٕاىل تقديس. حمبته و ٔابوته و الوالء c úالحرتام ا©ي يتحول

ال يكون حرامًا ٕاال من سكن احلرم، وفاالحرتام لكمة تتضمن بداخلها لكمة حرام، و ال 
يسكن احلرم ٕاال مقدس، و املساس cملقدس ٔاو انهتاكه يقتيض اللعنة جزاًء، حبسب امليثاق 

  ):8أالسطوري(
  امليثاق أالسطوري

  
  
  

    
  

  ) امليثاق أالسطوري1الشلك (
يتعلق أالمر بثقافة البحث عن القدوة يف عامل يفتقر فعليًا ٕاىل القدوة، و من هذا �فتقاد، 
تنبت عشـبة ٔاسطورية يف ذهن لك مريد لالقتداء، جمبول بروح العبودية و البنوة للزعمي 

، و إالنسان يف لك ت' أالحوال وأالب حىت و ٕان اكن رمزOً مفتعًال. و ختيليًا مصطنعاً 
  cحث عن املثال الضائع (الزعمي/ أالب/ الرمز/ املثال احملتذي/ منوذج �قتداء).

 المقدس

 الخطيئة ا�نتھاك محرمال

 عنةالل
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 Oًٕاذا اسـتعر� لغة أالساطري نقول: هو حبث عن فردوس مفقود ٕالنسان يفتقد افتقادًا جوهر
فطرية جتعل االٓديم، ملفهوم الفردوس ا©ي ميثò المنوذج احملتذي، من منطلق قناعة ٕانسانية 

حيمل يف طويته حبثًا ميتافزييقيًا عن القدوة و املثال ا©ي يسـتنري به، يك يوجه معò يف احلياة 
يركن ٕاليه وجوده. ٕاذ يسـتحيل (يف اعتقادي) وجود صنع مبقتىض �سرتشاد مسـتقبò، و و ي 

يه فيوليه مبوجب ٕانسان ال قدوة ú، ٔاو عىل أالقل ال يبحث عن قدوة ٔاو منوذج ٕانساين حيتذ
  هذه املاكنة  قدرًا من العظمة و إالكبار. 

        السـمييائية ا&اBالسـمييائية ا&اBالسـمييائية ا&اBالسـمييائية ا&اB    املسـتوى التوليدي للبنياتاملسـتوى التوليدي للبنياتاملسـتوى التوليدي للبنياتاملسـتوى التوليدي للبنيات    ----éنياéنياéنياéنياََََ    
        التقديس (حاB التوازن أالوىل)التقديس (حاB التوازن أالوىل)التقديس (حاB التوازن أالوىل)التقديس (حاB التوازن أالوىل)    ----البنية أالوىل لالبنية أالوىل لالبنية أالوىل لالبنية أالوىل ل8888الB أالسطوريةالB أالسطوريةالB أالسطوريةالB أالسطورية    ----1111

يبادر� البطل الروايئ يف النصني بوضع منوذجه أالبوي الرمزي موضع التقديس و إالعالء، 
م تدنيسه، و عندها ينتقل من الوضع  ليدخò تدرجييًا ٕاىل احلرم، حيث يمت تقديسه، و حير9
البرشي ٕاىل الوضع املثايل حيث يتآلف مع لك ما هو رمزي و ٔاسطوري، مبا حيمتò من سـ�ء 
خترج به من نطاق زمن الواقع ٕاىل ضفاف الالزمن اخلليق cلاكئنات الرسمدية اليت الزمن و 

سوى املتخيل و امليتافزييقي ا;رد، ويه صفات جترده من وضعه ا&نيوي ومتنحه ال ماكن 
  صفة املتعايل يف خميال من يواليه و يقدسه.

  الرايس �cc(الرئيس بن بò).-أالب الرمزي يف رواية ٔاصابع لوليتا لواسيين أالعرج ٔاسطرة-ٔا)
&الB، حيمل صفتني اسـتعالئيتني متثل تسمية "الرايس �cc" يف هذه الرواية لقبًاطوطمي ا

ضافيتني عىل �مس احلقيقي (ٔامحد بن بò).و ال يفوت أالعرج واسيين ٔان يعلق يف هامش 
الرواية عىل هذا اللقب"c"�ccعتباره لكمة:"عامية جزائرية، و تعين الرئيس ٔابو�، تسمية 

  ).9"(اكنت تطلق عىل ٔاول رئيس مجهورية للجزائر املسـتق¹: ٔامحد بن بال
الصفة أالوىل يه الرايس، اليت حتمل معىن الرئيس، مع العمل ٔان الروايئ يتحدث عنه يف 
زمن القصة التارخيي ا©ي اكن فيه الرئيس بن بò يف السجن بعد التصحيح الثوري، و عىل 

  الرمغ من ذÎ مل يسقط عليه صفة الرئيس بل راح يكررها و يؤكد علهيا يف لك مناسـبة.
مزنB أالب القويم للجامعة  ثانية يه �cc، مبعىن: ٔابو�، و يه صفة تبلغ بصاحهباو الصفة ال 

  اليت تنضوي حتت بنوته بصورة رمزية.
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ٕاOه الشعب ا©ي خرج من �سـتعامر و هو يف ٔامس احلاجة  ٕانه لقب ٔابوي للزعامة منحه
.òٕاىل قائد قويم، و زعمي حقيقي و ٔاب حيمل مسؤوليته و يرعى مسـتقب  

ا يف نظر بطل الرواية"يونس مارينا" فقد بلغ هذا الرمز درجة من التعايل جعلته ٔاسطورة ٔام
حماطة cلغموض فقد "اكن يرى فيه شيئًا خارقًا من فرط ما مسع عنه من قصص غريبة، وهو 

قامة فارعة و نظرة ملعونة خترتق عر و صغري ختيò شيئًا خارقًا... بأنف و عينني و رٔاس و ش
... قىض لي¹ دون توقف وال اسرتاحة يكتب شيئًا مل يكن يعرف شلكه و ال جخò الباطين

  ). 10الزمن ا©ي سيسـتغرقه "(
ٕاهنا حلظة تأمل و ٕاجعاب جتاه الرمز املقتدى خترج cملريد عن خارطة الزمن و التارخي والواقع، 

ٕاىل حلظة  لقد حتولت حلظة التأمل و �نكباب الولهان بني �بن املريد و أالب املراد
ٔاسطورية الزمنية، يفقد صاحهبا ٔاية عالقة cلزمن الكرونولو� و ينخرط يف الالزمن حيث 

ما اكن عىل زعمي أالبوي و القائد الرمزي،  و يعانق أالساطري و اخلرافات اليت التحق هبا ال
 وúمريده �بن الباحث عن المنوذج املقتدى ٕاال �خنراط يف ت' اللحظة املسـتغرقة يف ال

هرcًمن زمنه القايس ا©ي مل يعد صاحلًا للحياة. لقد اختار بطل الرواية الكتابة و التأليف 
ختيييل يطوح به بعيدًا عن الواقع و احلقيقة والعامل  الرايس �cc:تأليف عن أالب الرو�

  ).11فصار: "حىت هو ال يعمل ٕاذ اكن ما يرويه حقيقيًا"(
ييل داخل التخييل حيL ٔاسطر خشصية قائده "ٔامحد بن لقد اخنرط البطل بدوره يف خت  

بò"، ا©ي غادر امسه احلقيقي فأصبح "الرايس �cc"، لقب جعل منه ٔاcً رمزOً يف مرح¹ 
ٔاوىل، مث راح البطل يونس مارينا يؤلف عنه القصص و املغامرات اليت نسجها خياú،بل مل 

وراء غواية الرسد، و حسر احلاكية، وجه  يعد يرغب يف تقيص مدى صدقية ما يكتب مندفعاً 
  أالساطري اليت يسـتظل هبا يف تشكيل صورة طوطمية لزعميه املقتدى.

  أالب الرمزي يف رواية فوىض احلواس ٔالحالم مسـتغامني (الرئيس بوضياف) ٔاسطرة -ب)
شأن بطل أالعرج واسيين حتمل بط¹ ٔاحالم مسـتغامني (حياة)يف رواية فوىض احلواس، 

يعىل بساط رمزي ٔاسطوري و تدخò حرم التقديس، حيث ينال مزنلته ٕاىل  المنوذج زعميها
  جوار القديسني و ٔاعظم ٔابطال املآثر و املالمح.
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ٕان الزعمي ا©ي متجده بط¹ ٔاحالم مسـتغامني رئيس جزائري سابق هو رابع رئيس للبالد بعد 
  بن بò، ٕانه الرئيس محمد بوضياف. 

منوذOا الطوطميبسـ�ء ٔاسطورية ترفعه فوق مصاف البرش وحتيطه  تعمد الروائية ٕاىل تقدمي
من المتجيد يعانق فيه مقامات الLذج اخلارقة اليت ال نصادفها سوى يف املالمح و  بوجه متعالٍ 

  أالساطري فتقول:
" ها هو بوضياف.يأتينا مشـيًا عىل أالقدام، مشـيًا عىل أالحالم. فتخرج السـتقباú أالعالم 

  ).12وجيل ... يرى فيه قامته، mرخي اجلزائر يف عظمهتا اخلرافية"(الوطنية، 
تبلغ البالد عظمهتا اخلرافية بعظمة رجالها يف مبالغة ٔاسطورية يغادر فهيا البطل واقعه وmرخيه 
و حىت امسه البرشي ليتق8 قدسـية املقام كزعمي رو� و ٔاب رمزي لشعب يرى فيه 

بعينيه، هذا ا©ي يناديه رفاقه ((يس الطيب الوطين))، و لو تقبيò و  املُخلّص:"اللك يريد
  ).13تناديه قلوبنا اليوم: ((ٔايب))"(

يتق8 الرئيس مظهر أالب يف عيون امجلاهري اليت صارت ú ٔابناء، سـيحولونه بعد برهة ٕاىل 
رمز يسكن التارخي ٕاىل جوار أالبطال القوميني و صناع املالمح، و هكذا يبدٔا هذا الرمز 

الرشارة  1954التحول من التارخي حنو أالسطورة:"كزعمي ٔاشعل ذات نومفرب سـنة رح¹ 
  أالوىل للثورة التحريرية.

  اللحظة مل يعد ú امس.. منذ خطا عىل تراب الوطن، ٔاصبح امسه هو "التارخي"
  ٔاليس التارخي ((هو ما مينع املسـتقبل من ٔان يكون ٔاي شئ)).

  ).14ًا معر ٔاحالمه"(االٓن مل يعد ú معر. لقد ٔاصبح ú ٔاخري 
من دائرة زمن التارخي  -كام فعل أالعرج واسيين -هكذا ترشع الروائية يف ٕاخراج بطلها 

ه أالساطري جمردة من لك البرشي، لتطرحه يف الالزمن cعتباره الفضاء ا©ي تسـبح في
معايري املنطق، فليك تسكن الشخصيات حرRا أالسطوري يتوجب ٔان تتحصن قياسات و 

و هذا ما يشفع للرسد التارخيي بركوب صهوة  طاقة رمزية، و تتسلح بسـ�ء ٔاساطرييةبأكرب 
  أالسطورة اعÁدًا عىل آليات الرمز املشاعة بيهنام.

  انهتاك احملرم). -التدنيس(حاB �نقالب -البنية الثانية ل8الB أالسطورية -2
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  ).عند أالعرج واسيين (اخلطيئة و اللعنة إالطاحة cلرمز -ٔا)
كلك قصة ٔاسطورية حياط احلرم cملنهتكني، كام حياط الكزن cللصوص و ا;رمني، و حياط 

حتاط النعمة cلنقمة.كذÎ ال يعمر الزعمي يف حرمه حينًا من ا&هر حىت الفردوس cملاكره، و 
يُنهتك، و ال يطيل المتتع cٕشعاعرمزيته اليت ٔاسكنته برج العاج،حىت يثقب و يهتاوى كيانه. 

  للك ٕاú شـيطان، و للك طاعة عصيان، و للك سالم عدوان.ف
ٕاهنا اللحظة املشوقة اليت ينتظرها قارئ أالساطري و هو يعايش سعادة حمفوفة   

cملهاÎ، و كنوز حماطة cللصوص، و سفينة آمنة ترتقهبا ٔاعني القراصنة. و مدينة طروادية 
  نعميها ٕاىل رماد.املالمح تسـيل لعاب الغزاة ا©ين ينتظرون حلظةحتويل 

ٔابطالها ا©ين سـيخبو ٕاشعاع رموزمه حيL تدنس ٔايدي االٓمثني هذا هو مآل املدن و   
حرم قداسـهتم. و ينقلب سلطاهنم ٕاىل عبودية، يعيشون فهيا ذل القهر بعد العز، ويعيش 
القارئ معهم حلظات تطهري عصيبة حياول فهيا مساندهتمو ترقب حلظة عتقهم، لكن دون 

ما توقعه من عواصف هوجاء بعد السكينة و �طمئنان قد آن ٔاوانه، وحل  جدوى. ٔالن
  زمانه، حبسب امليثاق أالسطوري.

©Î يسقط زعمي أالعرج واسيين "الرايس �cc" بعد رحلته أالسطورية اليت   
خ8ته زع�ً طوطميًا و ٔاcً رمزOً، بني براثن ا©ئاب (ذئاب العقيد، ويه تسمية جلهاز 

رات يف الرواية) اليت طال ترصدها ú حىت حتينت الفرصة أالنسب و انقضت عليه يف اVاب
جهمة مباغتة. يف حلظة اكن اللك منرصفًا ٕاىل اللهو و التسلية و سكينة احلياة بعد رحيل 
املسـتعمر: "اكن معر البالد املسـتق¹ حديثًا ثالث سـنوات... مثل غريه ظن يونس مارينا ٔان 

لت... و ٔاحاطت cمللعب مل تكن ٕاال مشهدًا طارئًا الهدف من ورائه تصوير ا&ccت اليت نز 
يه حتتل ساحة ٕاال ثالث سـنوات. اكنت ا&ccت وفيمل عن الثورة اليت مل مير عىل انهتاهئا 

الشهداء و إالذاعة و التلفزيون، و امللعب الكبري ا©ي اكن يتفرج فيه الرايس �cc مقاب¹ كرة 
  ). 15يل، تبدو ٔ�هنا لُعب منتظمة تنتظر من حيركهًا"(قدم ضد الرباز 

لقد اكن اللك منغمسًا يف حلظة رغيدة من اللهو، بيL اكنت لعبة ٔاخرى حتاك يف   
الظل فضل الروايئ وصفها يه �خرى cللعبة بدل لكمة �نقالب، و منح دccت 
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Zلعب و ا&ىم اليت تنتظر من حيركها. بيL اكنت يه اليد اليت  �نقالبيني و مدفعيهتم صورة ال
سـتفسد اللعبة بأرسها، و أالقدام اليت سـتدنس احلرم و تدوس عىل مقدساته و تقود 
قديسـيه ٔارسى ٕاىل غياهب السجون. و هذا ما حدث للزعمي الرو� و القائد الرمزي 
ربه الرايس �cc يف رواية أالعرج واسيين يف مشهد مأساوي ٔاهنـى به للعبة: "عندما ٔاخ

صديقه جبدية �نقالب ضد الرايس �cc، مل يصدق، و حاول ٔان يقنعه بأن املساBٔ ال تعدو 
ٔان تكون فرقة "بونيت كورفو" اليت اكنت تصور فيمل معركة اجلزائر. لكن يف املساء اتضح لك 

  ).16يشء، و صعد العقيد ليعلن التصحيح الثوري"(
�cc ؟لكن ما مصري الزعمي الرمزي الرايس  

يف لك أالحوال مل يكن مصريه ليخالف مصائر أالبطال أالسطوريني املأسورين ا©ين تؤرش 
طريقة ٔارسمه املهينة و املبالغة يف تعذيهبم عىل خطورة شأهنم و مشوخ قامهتم ٔامام آرسهيم، 
فهم عظامء شاخمون حىت يف هزميهتم و إالطاحة هبم:"رٔاى الرايس �cc يف ماكن معزول مل 

). و ذÎ ٔالسـباب ال يعلمها سوى منهتك احلرم و مدنس 17ه حىت القت¹"(يوضع في
أالساطري و خمرب أالحالم امجلي¹:"اكنوا يريدون قتò يف مصت و عزB. للعقداء سـياسة 
غريبة يف ذÎ. يأخذون الشخص مث يسكتون عنه مثلام يفعل املوت، حىت ينساه الناس، و 

  ).18ه... مينحونه هدية للbب... يألكون محله..."(بعدها يفعلون ما يشاؤون به. ميزقون
بعد ٔان تألق زمنًا كبطل رمزي عانق أالساطري و رموزها، و حاز عظمي صفاهتا،   

ينقلب املشهد cلبطل كام تنقلب السفينة يف عاصفة حبرية مباغتة، و يغدو نعميها حج�ً، 
الشحوب و احلؤول متهيدًا  فتنقلب صورة البطل أالسطوري و الرمز القيادي ٕاىل سـ�ء

هذا هو الرايس �cc، ٔااكد ال ٔاصدق؟ لقد حنف كثريًا،  -لالندéر، و الهناية املأساوية للعبة:"
و هللا حيزنين؟ ال ميكن ٔان يُفعل به هذا، أالفضل ٔان يُقتل... ٔاصيب الرايس �cc بdٓبة 

ر. مرَض... سـيعتربونه Rبوًال طوي¹ دفعت به ٕاىل التفكري يف ٔاسهل و ٔاقىس احللول: �نتحا
و يُقاد يف اليوم التايل ٕاىل مستشفى أالمراض العقلية. ٔاصبح يشكك هو نفسه يف ملاكته 

  ).19العقلية"(
مل طري، ورح¹ تتحول فهيا الرموز من القداسة ٕاىل التدنيس، رح¹ مألوفة &ى قارئ أالسا
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  مله' مكصري هنايئ. يكن رمز أالعرج واسيين لينجو من هذا املآل أالسطوري ا
تعيش أالسطورة بفضل جدل قداسـهتا و تدنيسها. كام تعيش الرموز بداخلها بفعل لعبة 
التوجه و�نطفاء، اليت تسمح بتفعيل إالشعاع السـمييايئ ا©ي حتفل به الرموز أالسطورية، 

ٔاو  -سكام شهد� يف العنرص أالول اخلاص cلتقدي-التعايلز عند التوجه و حيث تتألق الرمو 
cٔالفول و �حنطاط،كام قادتنا ٕاليه الرموز يف هذا العنرص الثاين اخلاص cلتدنيس كشلك 

خشصية  سـمييايئ متاكثف ا&الB املنحدرة حنو �حنطاط cلبطل الرمزي ا©ي اكن يف البداية
  ٔاسطورية شاخمة، و منوذجًا قوميًا حيتذى بعظمته اخلرافية.

  الطرح يف العراء). -مسـتغامني (انهتاك املقدساغتيال الرمز عند ٔاحالم  -ب)
حيL تصل حبكة احلاكية ٕاىل عقدهتا تبدٔا �نقالcت البنيوية يف الربوز مكؤرشات   

و  سـمييائية تو� بتحوالت جذرية يف معق اخلطاب، فتبدٔا املسارات املتصاعدة يف الهتاوي،
أالفول.و ذÎ حيL تطال  الرموز املشعة يف الغروب والقمي املوجبة يف �سـتالب. و 

مسي يف عرف  �نقالcت ا&رامية الرموز املقدسة يف عز حرRا، و هو الفعل ا©ي
معلوم ٔان التدنيس من جنس اخلطيئة،و تؤول لك خطيئة يف الهناية ٕاىل أالساطري تدنيسًا، و 

 لعنة مؤكدة جراء انهتاك املقدس حسب منظورسـيغموندفرويد يف وصفه النهتاك الطوطم
).لكن من مفارقات أالساطري ٔان يتحول الزعمي ٕاىل حضية وكبش 20املقدس للجامعة(

فداء:"اكن بوضياف يف وقفته أالخرية ت' موليًا ظهره ٕاىل سـتار القدر.. ٔاو ((سـتار 
  الغدر)). يبدو واثقًا، و ساذجًا، و جشاعًا، و بريئًا. فكيف ال حيصل ú..لك ا©ي حصل؟

حدث حلظهتا. ٔاذكر ٔان آخر لكمة قالها اكنت ((إالسالم)). وقبل ال ٔادري عن ٔاي شئ اكن يت
ٔان يهنـي مجلته، اكن ٔاحدمه، من املسؤولني عن ٔامنه، خيرج ٕاىل املنصة من وراء السـتار 
املوجود عىل بعد خطوة من ظهره، ... مث راح يفرغ سالحه يف جسد بوضياف، هكذا 

لسـتار نفسه. كنا يف التاسع والعرشين من مبارشة ٔامام ٔاعني املشاهدين، و يغادر املنصة من ا
  حزيران.

  اكنت الساعة تشري ٕاىل احلادية عرشة و عرشين دقيقة.
و اكنت اجلزائر..تتفرج مبارشة عىل اغتيال ٔاحالRا... و اكن عمل اجلزائر املوجود عىل املنرب، 
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تنحين يف بركة قد ٔاصبح مصادفًة غطاًء لرجل ينام ٔارضًا. جاء لريفع رؤوسـنا.. جفعلنا ٔاحالمه 
دم... جفأة توقف بنا القدر، كام تتوقف جعالت سـيارة يف الوحل، و يه يف طريقها ٕاىل 

 ).21مشوار مجيل"(
تدنيس املقدس، و إالطاحة cلرمز، اليت يطلق علهيا يف قاموس  ٕاهنا حلظة  

ٔاشـياء أالساطري؛ حلظة اخلطيئة اليت تهتاوى فهيا الرموز و املقدسات و املبادئ لتتحول ٕاىل 
  ال حياة فهيا.

سـمييائيًا تُعترب حلظة انتقال الرموز من إالشعاع ٕاىل أالفول و من احلياة ٕاىل املوات، مؤرشًا 

حتوليًاملسـتوى اخلطاب، من لغة التجريد ٕاىل لغة التجسـيد، و من و� إالشارة ٕاىل ترصحي 
ز ٕاىل ٔارض الواقع العبارة، ليزنل اخلطاب نزوًال حاسامً من علياء الشموخ أالسطوري للرمو 

  الفجائعي بلك مظاهر احنطاطه و بؤسه.
  مرح¹ اجلزاء ( حاB التوازن الهنائية) -حلول اللعنة -3

يف ظل اسـتئناس بنص ٔاسطوري ٔاودييب يشع بدالالته عىل املسارات الرسدية لبطيل 
  الشخصيتني الروائيتني الرمزيتني شهد� مرور الرح¹ بثالث مراحل حامسة:

وىل: مرح¹ توازن شهدت ٕاشعاعًا ٔاسطورOً يقدس فيه البطل بصورة طوطمية املرح¹ االٔ 
يتعاىل مبوجهبا من الواقعية ٕاىل الرمزية  تدخò احلرم ا©ي ال جيب تدنيسه حبسب امليثاق 

  أالسطوري.
يه مرحة اخلطيئة و انهتاك احلرم اليت وجد�ها عن الب أالوضاع) واملرح¹ الثانية: (حاB انق

واسيين ممتث¹ يف إالطاحة cٔالب و �نقالب عىل سلطانه، و احلجر عليه يف أالعرج 
  زنزانة، و عند ٔاحالم مسـتغامني اغتيال غادر ٔادخل البالد يف متاهة فتنة طوي¹ أالمد.

و قد شهد� &ى واسيين بأن اخلطيئة و التدنيس قد ترتب علهيام مجموعة من النذر، 
للعنة  عىل امتداد املرح¹ البومدينية يف النصف الثاين وإالرهاصات اليت حذرت من حلول ا

من السـبعينيات املرح¹ الشاذلية يف الxنينيات لتحل اللعة يف عرشية التسعينيات، بعد ٔامد 
  غري قصري من النذر و إالرهاصات املوحية بقدوم اجلزاء.

مًا حيث تعلق ٔاما عند ٔاحالم مسـتغامني فٕان إالطاحة cٔالب اكن ٔاكرث فداحة و ٔاجسم جر 
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أالمر cغتيال أالب الرمزي مبارشة و Oارًا (اغتيال بوضياف)، و هنا غاب النذر 
  وإالرهاصات و املوحيات، جفاء اجلزاء مبارشًا دون مقدمات لتحل اللعنة دون ٕانذارات. 

املرح¹ الثالثة: (حاB التوازن الهنائية). و يه مرح¹ اخلروج من الفردوس، حبلول اللعنة 
نتظرة جراء اخلطيئة يف حق ٔاب مقدس، لعنة فورية يزنل القصاص مبوجهبا عىل البطل امل 

(بطل الرواية مواطن ممثل للشعب) ا©ي ال ذنب ú يف التدنيس و إالساءة و اخلطيئة، 
وقد يتساءل القارئ ما ذنب �بن الربيء يف مقتل ٔابيه ا©ي طاملا معل عىل تقديسه 

  وٕاعالئه.
ة لهذا اجلزاء و اللعنة لبطل تربئه مسريته من اقرتاف اخلطيئة سوى يف لن جند ٕاجابة شافي

مرسحية ٔاوديب ملاكً لسوفولكيس، حيث برٔاه سـيغموند فرويد يف حتليالته من ٔاي جرم 
حىت لو اكن ذÎ بيديه لعدم وعيه و علمه مبا يفعل. و ميكن جتسـيد املسارين أالسطوري و 

  ):22ط التايل(الرسدي وفق منوذج الري فاي يف اVط
  
  
 
  
  
 
  

    
    

 
 
 
 

  الوجود يف الفردوسحاB توازن 

  مرح¹ �ختبار
 انهتاك احملارم

  ارتاكب اخلطيئة

 ميثاق التقديس

 التدنيس

 اخلروج من الفردوس
  هنائية حاB توازن

 اللعنة / اجلزاء
 بفقء العينني تكفري

  قتل أالب و
  الزواج cٔالم
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  ) بنية ٔاسطورة ٔاوديب حسب منوذج الري فاي2الشلك (
  

    
  

    
  
  
  

  ) بنية النص الرسدي لرواييت أالعرج واسيين و ٔاحالم مسـتغامني3الشلك (
نالحظ بأن املسار أالسطوري أالودييب للعنة يتوازى مع املسار الرسدي لٔالبوين الرمزيني 

الالواعي) حبسب -يف الروايتني. ٔاما املعين cللعنة(امللعون) فهو برp يف احلالتني (ٔاوديب
الالواعي)يف منظور -)و(الشعب23املنت أالسطوري يف مرسحية ٔاوديب ملاكً لسوفولكيس(

  الروائيني واسيين و مسـتغامني.
  ٕاىل الواقعي)من أالسطوري  املسـتوى التحويل للبنيات ا&اB (مؤرشات التحول -éلثاً 

حتمتل القصة املرسودة ٔاكرث من مؤرش سـمييايئ يتحول مبوجبه اخلطاب بصورة   

تداولية من أالسطورة ٕاىل الواقع، و من الواقع ٕاىل أالسطورة. حتول حتمكه عدة مؤرشات 
 مهنا اللغوي و البنيوي و ا&اليل، و يه مسـتوOت تتحمك يف يف مسار الرسد و حتوالهتا

ء يف بنيته السطحية(يف املؤرشين اللغوي و البنيوي) cعتبارها داًال، ٔاو البنية السـمييائية سوا
  العميقة (يف املؤرش ا&اليل)، cعتبارها مدلوًال للخطاب. 

  املؤرش اللغوي(من لغة إالنشاء ٕاىل لغة التقرير) : -)1
للكمة اليو�نية ٔادبيًا تتعرف أالسطورة بكوهنا "حاكية مرسودة متواترة، و هذا ما تشري ٕاليه ا

Muthos " اليت تعين"حديث"، حيث تفرعت عهنا لكمةMytheيه ماكفئة " الفرنسـية، و
" ٔاي Légende" ٔاي: "قول" cلالتينية اليت جاءت مهنا لكمة "Legoيف املعىن للكمة: "

).حيث تقوم أالسطورة يف شقها احمليك عىل قدرات الراوي 24القصة املأثورة cلفرنسـية(

 حاB توازن ٔاولية

  مرح¹ �ختبار
 انهتاك احملارم

حالة توازن 
  نھائية

 اللعنة / الجزاء

  سـيادة الرئيس /أالب

 ارتاكب اخلطيئة

 الخروج من الفردوس

الرئيس  ٔاب رمزي  التقديس
 للشعب

 التدنيس

 اللعنة

  ٕالطاحة cلرئيس/ واسيين
 اغتيال الرئيس/ مسـتغامني

 شرية التسعينياتع
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إالنشاء، ©Î فهـي ختتلف من رواية  سعة خياú و بالغة خطابه و قدرته عىل معمتدة عىل
أالسلوبية يف الفنية و خشص ٕاىل رواية آخر الختالف خميالهتم اخلالقة، و قدراهتم أالدبية و 

  التعاطي مع بنيهتا اليت تبقى éبتة مع تغري مسـمتر لشلكها و ٔاسلوب حاكيهتا من خشص الٓخر.
ذا تترسب ٕاىل أالسطورة لك ٔامناط التخييل النابعة من ا&فق اVيايل من عنرص احلاكية هو 

للك راٍو حيL حياول يف لك رواية لٔالسطورة ٔان :"يفصل ذاته عن الزمان ا&نيوي اخلايل، 
سطورة ). ما يعين ٔان أالصل يف لغة االٔ 25و يلتحق حسرc Oًلزمان الكبري، الزمان املقدس"(

حسره بأالعيب التأثري امجلايل ا©ي هيدف ٕاىل ٕامتاع املتلقي و و هو إالنشاء و زخرف اللغة 
يه ٔاسلحة ٕانشائية ال غىن عهنا للك راٍو هيوى رسد أالسلوب واللغة والشعرية والتخييل و

  أالساطري.
  التحول من إالنشاء ٕاىل التقريريف رواية ٔاصابع لوليتا لٔالعرج واسيين -ٔا)

لروائيني أالعرج و اسيين و ٔاحالم مسـتغامني حيL هذا النوع من اللغة هو ما شهد�ه &ى ا
العالقة  اك� يصوران زعميهيام الرمزيني عىل شالكة أالبطال اخلارقني، يقول واسيين مصوراً 

ٔابيه الرمزي الرايس �cc(ٔامحد بن بò): "اكن و  املثالية الرابطة بني البطل "يونس مارينا"
ال صص غريبة... قىض لي¹ دون توقف وه من قيرى فيه شيئًا خارقًا من فرط ما مسع عن

  ).26ال الزمن ا©ي سيسـتغرقه"(ة يكتب شيئًا مل يكن يعرف شلكه واسرتاح
حيL يسـتغرق املريد يف سـيده يفقد الزمن و املاكن معناهام يف حلظة اسـتغراق ولهان، 
ط يتحول مبوجبه الرئيس ٕاىل ٔاب رمزي، ٔاو زعمي، ٔاو سـيد مطلق، ٔاو طوطم مقدس حما

cلتبجيل و �سـتعالء. فرض نفسه عىل املشهد و اللغة عىل السواء، جفاءت احلاكية 
بأسلوب غري مبارش يؤثر �سـتغراق يف ا©ات العاشقة يف حرضة معشوقها ا©ي طاملا 
مسعت عنه ٔاعاجيب الbم، و ما اكدت ترى مالحمه حىت انغمست يف الكتابة عهنا دون 

  وعي مبا تكتبه.
غةالكتابة أالسطورية بيد الروايئ ٕاىل كتابة ال تقل ٔاسطورية بيد بطل أالعرج هكذا ٔافضت ل

واسيين(يونس مارينا) عن زعميه الرمزي الرايس �cc يف مقال حصفي قلب ا&نيًا عىل بطل 
الرواية:"مل يكن يونس مارينا يعمل ٔان قصصه و ٔاوهامه و خرافاهتعن الرايس �cc ستشد 
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د/ محمد أالمني حبري                   سـميياء أالسطورة يف الرواية اجلزائرية                                          

 هو ال يعمل ٕاذا اكن ما يرويه حقيقيًا... اختلط عليه الصحيح مبا الناس ٕالهيا بقوة. حىت
)"ò27ختي .(  

و هكذا اندمج بطل الرواية يف لعبة التخييل اليت زجت به وسط تيارين متناحرين؛ تيار 
أالبناء الرمزيني املعجبني بقائدمه و ٔابهيم الرايس �cc، و تيار السلطة النامقة عليه و عىل 

ى البطل يونس مارينا طريد القطبني املتصارعني بسبب ما كتبه عن الرايس ٔاتباعه، فأحض
�cc، و هو يمتتع مبا يكتب: "جمرد لعبة مل يدرك خماطرها قبل ٔان تتحول ٕاىل عقوبة 

)، اكن البطل يلهو برسد قصة بطò أالسطوري الشائقة دون ٔان يدرك بأن 28معر"(
نة اليت انتقلت ٕاليه بسحر ال حيدث ٕاال يف املساحة بدٔات تتالىش بني اللعبة و اللع 

أالساطري:"و ٔان اللعبة نفسها اليت مازح هبا قدرًا جمنوً�، ستنقلب عليه يومًا ما، و تسحبه 
)، و حيL تتحول أالسطورة ٕاىل واقع، تتحول معها مصائر 29حنو جفيعة ٔاكرب من سـنه"(

جائعي و الهناية املأساوية، الشخصيات من حالوة اللعب و حسر اخليال ٕاىل السقوط الف
حيث تنتقل لعنة أالب و تلحق �بن، فيورثه املصري و املنقلب املأساوي كام وّرثَه مسعة 
البطوB و الشموخ من قبل، و يه ٕاشارة سـمييائية ٔاسطورية املرجع تربط خشصييت أالب و 

  �بن برابطني رمزيني:
قدر، فيقدس أالب فيغامر cلتأليف الرابط أالول: ٔابوة رمزية جعلت �بن يعجب، في-

والكتابة عن ٔابيه الرمزي املقتدى. فينال ٕاجعاب أالبناء اVلصني، و يرث بعضًا من السامت 
البطولية لهذا القائد أالسطوري ا©ي حتاك عنه يوميًا خمتلف القصص و أالساطري، حىت مل 

  يعد ٔاحد يبايل حبقيقهتا ٔاو زيفها فهام سـيان.
الرابط الثاين: اللعنة اليت طالت �بن عن طريق العدوى، حسب امليثاق أالسطوري -

القائل بأن لعنة االcٓء الحقة الحماc Bٔالبناء و أالحفاد ما مل يكفر عهنا، ٕاهنا ٔاسطورة ٔاوديب 
خطيئته، مادام االٓمث ا©ي مل يكفر عن لعنته، و  بشلك من أالشاكل، لكنه ٔاوديب

  مي يف عرف العظامء خطيئة، و عار يلوث mرخيهم.�ستسالم و التسل
تفرتض اخلطيئة يف ميثاق أالساطري لعنة ال فاكك مهنا، و تقتيض اللعنة ٕاما تكفريًا يقتص فيه 
صاحبه من نفسه و يتوب، ٔاو عقاcً حمتيًا ٕاذا ما رفض التكفري التوبة. و هذا عىل ما يبدو 
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  عميه الرايس �cc.هو مصري بطل أالعرج واسـينييونس مارينا و ز 
غري ٔان املفارقة يف هذه احلاكية يه ٔان اللغة اليت تسـهتل هبا احلاكية تناقض اللغة اليت تنهتـي 
هبا، فأالوىل كام شهد�ها كتابة ٕانشائية أالسلوب، شعرية اللغة، تفيض كتابة الروايئ فهيا ٕاىل 

 ياة زعميه)يف مغامرة حاكئيةكتابة ٔاخرى تزج cلبطل (ا©ي يصبح اكتبًا ٕانشائيًا éنيًا حل 
تتالىش فهيا احلدود بني ما هو حقيقي و ما هو خيايل. فيضحى البطل قائدًا رمزOً ٕالخوانية 

 -و wهام صار بطًال رمزOً -الرايس �cc، فينجر�بن مع ٔابيه  متسعة من مريدي و ٔاتباع
cٔالب ٕاىل غياهب جسن ٕاىل لعنة مث ٕاىل عقاب ينهتـي cالبن ٕاىل املنفى و �غرتاب. و 

  جمهول.
الرايس c (�ccلقارئ  -لكن عىل خالف املسار الرسدي، تعود اللغة الثانية (جسن أالب

 Oًخرب cًمبارشة ٕاىل الواقع لتصف عقوبة بطلها بصورة ال شعرية و ال ختييل فهيا،تعمتد ٔاسلو
ييل. و ذÎ حيL ما يعرتف مبارشًا هو ٔاقرب ٕاىل الوéئقية و إالعالم منه ٕاىل إالنشاء والتخ 

 Î ٔاعتذر منك، لك ما حدث":úموىس محلر لصديقه يونس مارينابطل رواية واسيين بقو
من آالم كنت وراءه. ٔا� من ورطك O عزيزي. ظننت ٔاننا ميكن ٔان نغري العامل بسهوB كبرية 

لك يشء، يفكر... و نسينا ٔان القت¹ اكنوا ٔارشس. مل نكن حنمل ٕاال ٔافاكر�، و اكنوا حيرقون 
حيفرون حفر املوت للك من خيالفهم... ساروا عىل هدى شعار لك من ليس معنا هو 

اعوجاج يف مشييت اكن بفعل القناين لك ما تراه من انكسار يف مشـيي و  ضد�...
  ).30واخلوزقة"(

جافة من قبيل ر أالسطوري بوسائل جامدة cردة و ينفذ العقاب عىل اخلطيئة ذات املسا
نة و اخلازوق، اليت تصدم القارئ بواقع السجون السـياسـية بلك قسوهتا، ٕانه خروج القني 

قرسي من أالسطورة ٕاىل الواقع، و خروج من إالنشائية ٕاىل إالخبار الوصفي و التصوير 
يف مواص¹  املشهدي الواقعي. حىت ٔان البطل(يونس مارينا) نفسه مل يعد يرى من جدوى

ينصحه به احلاج مريزق معلمه أالول يف الكتابة حني هذا ما الرسد بلغة إالنشاء و 
 ترتكها هترب بك خاطبه:"قلل من إالنشاء O بين إالنشاء يضيع املعىن... اللغة متوهة، ال

ليس حيث مشـيئتك، قاوم غهيا. لو اكنت امرٔاة لقلت Î اذهب وراءها حيث تشاء يه، و 
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    ).31و ٔاعطها لك ما مت'، و لكهنا ومه ساحر و خطري"(
هكذا صارت اللغة إالنشائية وهامً و خطرًا عىل الكتابة &ى املؤلف و بطò معًا، cختصار؛ مل 
تعد لغة إالنشاء أالسطورية و ٔاسلوهبا الشعري يف مصلحة احلاكية بأرسها اليت حتولت 

 بالغته و ٕامتاعه. لتعود بنا القصة يف خطاcً مبارشًا و ٕاخبارOً مغزاه نقل حمتوى اخلرب و ليس
  هنايهتا ٕاىل الواقع بعدما حلقت بنا يف عوامل الرمز و متعالياته. 

فنحصل من قصتنا عل خطابني أالول يغادر بنا حنو أالسطورة و الثاين يعود بنا ٕاىل الواقع، 
ة العقاب الشنيع عىل فأالسطورة يه لغة املغامرة امجلي¹ اليت تنهتـي ٕاىل خطيئة و الواقع هو لغ

العقاب حيصل القارئ عىل خيط رمزي يربط القصة مبتنني ٔاحدهام نة و اقرتافها، وبني اللع 
ٔاسطوري و الثاين واقعي، و يربطه من Oة éنية ببطلني ٔاحدهام بطل ٔاسطوري خياطر 

ٔاتباعه،  الثاين رئيس دوB وقع يف أالرس معسبيل ٔامته فيضحى طريد أالعداء و  بنفسه يف
c مس الرايسc مس ٔامحد خي8 أالول يف خميال أالممc و يسجل الثاين يف جسالت التارخي �c
  بن بò. و الشخصيتان وOان لرجل واحد.

  التحول من إالنشاء ٕاىل التقرير يف رواية فوىض احلواس ٔالحالم مسـتغامني. -ب)
عىل نسق مواٍز، ترمس الروائية ٔاحالم مسـتغامني صورة ٔابهيا الرمزي ا©ي ٔانزú القدر من 

ة ٕالغاثة شعبه البائس و جندته،حيث تعمد ٕالىتصوير ٔابهيا الرمزي السامء يف Rمة مقدس
(بوضياف) بأسلوب ال خيلو من نزوع ٔاسطوري ترتمجه لغة ٕانشائية املبىن ٔ�منا حتيك عن 
فارس جوال جاء من مآثر القرون الغابرة لنجدة شعبه:"اكن ال بد من امسه ليعيد الثقة ٕاىل 

تناوب عليه حكامً بعد آخر، عيل cc و أالربعني  شعب مل يعد يثق بشئ، و ال بأحد و قد
). و لطاملا اكن جمرد ذكر امس ٔاحد أالبطال أالسطوريني اكفيًا لزيرع الرعب يف 32حراميًا"(

نفوس خصومه، و قد متثل بوضياف هذه الصفة ليعلن عن حضوره الرهيب ا©ي يبدد 
ا ٔاعظم قادة التارخي:".. رجل ú مشل صناع ٔازمة شعبه.حامًال ٔانبل الصفات اليت يشـمتل علهي

 قامة عبد النارص، و لكامت بومدين، و نزاهة بوضياف...يعد� بأحالم بسـيطة، ندري ٔانه
لكن بوضياف منذ أالزل كنا ننتظر بوضياف، و  سـيحققها... و تصبح لكامته شعار�. قطعاً 

  ).33ماذا تراه اكن ينتظر؟"(
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لق به ذهن القارئ، كام تصل به عقدهتا تصل حبكة لك ٔاسطورة ٕاىل تشويق ٔاسلويب يعت 
  ٕاىل لغز معلق بعالمة اسـتفهام كبرية تسـتثري تساؤالته حول مصري البطل الرمزي.

لغته حول اللغة من أالسلوب إالنشايئ و لكن حاملا تطرق الاكتبة مصري البطل حىت تت
حدثة بأسلوب الشعرية، ٕاىل أالسلوب املبارش و لغته التقريرية ٔاو cٔالحرى إالعالمية املت

 إالشارة خربي يفيد ٕاعالم السامع و التأثري فيه دون ٕامتاعه و اجتذابه برونق العبارة و حسر
فتقول: "رحت ٔاmبع بني حني و آخر خطاب بوضياف ا©ي اكن التلفزيون ينقò مبارشة من 

من  دار الثقافة يف عنابة ... موليًا ظهره ٕاىل سـتار... و قبل ٔان يهنـي مجلته، اكن ٔاحدمه
املسؤولني عن ٔامنه خيرج ٕاىل املنصة من وراء السـتار املوجود عىل بعد خطوة من ظهره ... 
مث راح يفرغ سالحه يف جسد بوضياف، هكذا مبارشة ٔامام ٔاعني املشاهدين، و يغادر 
املنصة من السـتار نفسه... اكن لك يشء جاهزًا يك ال خيلف بوضياف هذه املرة موعده مع 

Îفاكن املوت، مبا يف ذ ..òسـيارة إالسعاف اليت ٔاضاعت طريقها ٕاىل املستشفى و يه تنق 
  ).34آخر من يصل من املصابني"(

ال خيتلف اثنان يف معرفة أالسلوب إالعاليم و إالخباري يف نقل هذا املشهد �غتيايل. 
خاصة و ٔان لك االٓليات و الوسائل إالعالمية حارضة، مبا فهيا موضوع احلدث و هو خطبة 

اسـية، تنهتـي جبرمية سـياسـية ٔايضًا، لdٔنك تشاهد ٔاو تقرٔا ٕاعالً� ٕاخبارOً عاجًال عىل سـي
شاشة التلفاز، حيث يرتكز �هÁم عىل جديد اخلرب و تسارع أالحداث و نوعيهتا ٔاكرث منه 

  عىل منط اللغة و بالغة ٔاسلوهبا و حسر عباراهتا.
لوب إالنشايئ أالساطريي ا©ي يسم و هذا منط لغوي خيتلف جذرOً عام رٔايناه يف أالس

بداية احلاكية قبل بلوغها عقدة أالحداث و توترها ٔاين شاهد� كيف ٔاضاعت الاكتبة شعرية 
ٔاولوية نقل الصورة و لغهتا و تنازلت عن ٕانشائية ٔاسلوهبا ملصلحة وقع اخلرب و مفاجأة احلدث، 

  اليت غطت عىل لك مسة جاملية للحاكية.
ية املروية حاكية مبتورة، حيL تنقطع حبكة احلاكية و ٔاسلوهبا و هذا ما جعل من احلاك

ٕاىل ٔاسلوب  -حتت وقع اخلرب العاجل-الشعري و إالنشايئ من الوسط ليمت التحول cلقارئ
خربي جاف ú بعده السـمييايئ املبني ا©ي يمن عن حتول بنيوي يفصم لغة احلاكية ٕاىل لغتني 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا&ويل امللتقى                        504
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 بطلني ٔاحدهام منترص خرايف املالمح و القدوم ٕاىل و ٔاسلوهبا ٕاىل ٔاسلوبني و بطلها ٕاىل
  املشهد، و éنهيام واقعي مهنزم جفائعي املصري و اخلروج من املشهد. 

و هذا ما يسمى يف لغة السـميياء cلتباين، و يف أالسلوبيات cلتضاد البنيوي. غري ٔانه يف 
و التحوالت اليت تنقل  الهناية ملمح خطايب حييل يف سـميياء الرسد عىل ما مسى cحلاالت

املتلقي بواسطة حتويل املشهد من حال ٔاولية مسـتقرة ٕاىل حال éنية تناقضها من حيث 
وظائفية اخلطاب و بنياته الشلكية، واشـتغال عنارصه و عوامò(خشصياته) من حيث داللهتا 

. فيجد املضمونية. يف خطاب تنقض هناOته املبارشة و اخلربية بداOته الشعرية إالنشائية
القارئ نفسه وسط مفارقة رواية خبطابني متناقضني يصنعان تواترًا دراميًا للمسار الرسدي، 
و توترًا نفسـيًا &ى القارئ، ا©ي يعيش يف هذه النصوص نقالت نوعية متواترة بني 

  أالسطوري و الواقعي.
  املؤرش البنيوي(من الزمن أالسطوري ٕاىل الزمن الكرونولو�). -2

ا البنيوي ترمس الرواية العودة نفسها من زمن أالسطورة ٕاىل زمن الواقع؛ ٔاي يف مسـتواه
نو السريورة الرسمدية لٔالساطري املمتدة من أالزل ٕاىل أالبد، و وصوًال  من الالزم انطالقاً 

قاطعًا  ٕاىل زمن واقعي كرونولو� يتحدد cلقياسات اجلامدة و املعايري الباردة، cعتباره سـيفاً 
  ا&قائق االٓزفة.الزمن ٕاىل حلظات ُحتسب cٔالOم والساعات و ت ا©ي حيول امسه الوق

 تتحول الرواية حيL تغادر مظهرها احلاكيئ أالسطوري، ٕاىل تأرخي ٔاو cٔالحرى ٕاىل رسد
mرخيي حيرص فيه الروايئ عىل دقة الزمن وحتديد حلظاته اليت cتت معامل و ٕاحداثيات متتد 

  بيهنا خيوط اخلطاب.
اللحظة أالوىل اليت ينطلق مهنا الرسد التأرخيي لٔالعرج واسيين ساعة التصحيح الثوري تعد  

بدٔا مبكرًا  1965اليت يقول فهيا:"اكن معر البالد... ثالث سـنوات، صيف سـنة 
  ). 35و ٔاحاطت cمللعب"( 1965يونيو  19وحارًا...ا&ccت اليت نزلت يف صباح 
فاة بومدين حمددًا ت' احلقبة اليت يرصدها بتوارخي دقيقة مث خيلص رسد التارخي العام ببوادر و 

... اختار ٔان يعاجل 1978سبمترب 20يف قوú:"بدٔا مرضه الغريب بعد رحلته ٕاىل دمشق يف 
  )36ٔاكتوبر..."( 12سبمترب ٕاىل  29يف �حتاد السوفيايت. فبقي هناك من 
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واريق، و تدخل بنا زمن الوقائع تنبرت احلاكية من زمن أالسطورة وترتكه معبقًا يف عامله اخل
التارخيية اليت حيرص املؤلف عىل ذكرها كام يف املقطع السالف cلسـنة و الفصل و الشهر 

  اللحظة احملددة من اليوم. و هذا التأرخي ينمتي ٕاىل زمن القصة الواقعي.اليوم و و 
ص¹ التارخي اخلاص بعد مفص¹ زمن التارخي العام ٕاىل عنارصه و جزئياته يتجه الروايئ ٕاىل مف

ببطò يك تتوقف احلاكية عند mرخي ٕاطالق رسامحوىس محلر صديق يونس مارينا من 
السجن:"اكن ذÎ بعد ٕاطالق رساحه بناًء عىل مرسوم جملس الوزراء و املرسوم الرئايس 

. بعد 1978ديسمرب  28اخلاص cملعتقلني السـياسـيني، يتذكر محلر التارخي جيدًا. cلضبط يف 
  ).37ٔاOم"( 8ٔاشهر و  6سـنة من السجن، و  13

بعدما اسـهتل هبا روايته، و ذÎ حيL يقلب صيغهتا اخلطابية  يتنكر الروايئ لروح أالسطورة
الزمنية،و هو أالمر ا©ي مينحه القدرة عىل  صياغة قصة واحدة مرتني؛ أالوىل تقوم  و بنيهتا
منا يقول من خالل تغيري منط الزمن: بأن أالسطرة و الثانية عىل إالعالم و إالخبار. �ٔ  عىل

أالساطري مل تعد حتمتل احلياة يف هذا العرص، ٕاذ رسعان ما تنقلب، و تضمحل و تزول 
مسلمة اللكمة أالخرية للغة العرص املبارشة اليت ال ختييل و ال شعرية فهيا مع تسارع وترية 

  �نقالcت و أالحداث اليت تسـتدعي لغة خليقة هبا.
سق اللغوي املبارش و إالخباري نفسه، تنهتـي حاكية ٔاحالم مسـتغامني اليت شهد�ها ٕاىل الن 

منذ قليل تمنق صورة فارس ٔاسطوري مغوار حيمل صورة اVلص ا©ي حيل بدOر ٔاهò بعد 
سـنة عن العودة ٕاىل البيت، بدت و ٔ�هنا دهر بأمكò، غربة  30مغامرات الغربة اليت حبسـته 

  ودة ٔاوليس ٕاىل فردوسه املفقود و حسـنائه املنتظرة (بينيلوب/ اجلزائر).حتيل سـمييائيًا ٕاىل ع
لكن مع املنحى الرتاجيدي لٔالحداث تسقط أالسطورة و لغهتا و زمهنا لتحل حملها وقائع 
تقذف بزمن أالساطري الرسمدي ٕاىل عهوده امليتافزييقية و تأخذ بزمام زمن أالحداث والوقائع 

التأرخي ٔاكرث يك خترب و تستشهد بلحظات زمنية تصلح للتسجيل و ال ليك متتع ٔاو تؤثر، بل ل
التخييل، تقول ٔاحالم مسـتغامني يف وصف كرونولو� وقائعي لسقوط من إالمتاع و 

بطلها:"كنا يف التاسع و العرشين من حزيران، اكنت الساعة تشري ٕاىل احلادية عرش و سـبع 
اغتيال ٔاحالRا.. جاء به الوطن يك و عرشين دقيقة، و اكنت اجلزائر تتفرج مبارشة عىل 
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  ). 38يومًا، و هاهو ياكفئه ذات حزيران بكفن"( 166حيمكه 
ٕانه اعرتاف زمين املقاييس c&قيقة و الساعة و اليوم و الشهر، مع حضور املشهد cلصورة و 
الصوت عرب التلفاز. لdٔهنا شهادة من الاكتبة خبروج الرسد من خطاب التخييل ٕاىل خطاب 

  رخي و التوثيق و تسجيل الوقائع و أالوضاع السـياسـية للبالد. التأ 
ٕالهنا لعبة الرسد اليت تسـتجلب لك سامت الزمن أالسطوري حيL تكون ا©ات الاكتبة 
بصدد بناء منوذج بطويل ٔالب رمزي و زعمي رو� مقتدى، لكن cهنيار مرشوعها 

اس كام من أالساطري، ال جتد أالسطوري ا©ي يصطدم بواقع جرامئي جيتث احلياة من الن
ملوضوعي املقاييس لتعود به ٕاىل ٔارضية زمهنا التارخيي  الروائية سوى الزمن الكرونولوجيا

  القايس ا©ي يبتلع خرية رجاالته، mراكً ٔاساطريمه االٓف¹ ٔاثرًا بعد عني. 
  املؤرش ا&اليل (اهنيار الرمز/ اهنيار القمي/ هناية أالسطورة):  -3

cالهنيار حاملا يسقط البطل و هذا نسق ٔاسطوري مألوف يف الرتاث امللحمي  تبدٔا القمي
إالنساين؛. فبعد موت البطل يفقد العامل معناه، و تتواىل أالحداث و تتعاقب يف خطية رتيبة 
دون ٔاي ختييل رسدي، بل ٕاهنا حلظة موت الرسد أالسطوري ذاته،  فال جتد أالسطورة 

عد موت بطلها cعتباره ركزية املعامر الوحيدة، ٔالن البطل ركن متdٔ رسدOً يقوم مبعامرها ب
ٔاساس يشد اVيال أالسطوري من بدايته حىت هنايته، و هذا هو املنطق ا©ي سارت عليه 
مالمح القداىم ٕاكلياذة هومريوس اليت انهتت مبارشة بعد هالك البطلني هكتورالطروادي و 

ا تقوú، فآثر هومريوس ٔان يضع لها هناية مبارشة بعد آخيل اليو�ين. و بعدها مل يعد للقصة م
  هناية ٔابطالها.
وفق هذا املسار الرتاجيدي ا©ي تنهتـي ٕاليه أالساطري، تسري الروايتان (ٔاصابع   

لوليتا لٔالعرج واسيين، و فوىض احلواس ٔالحالم مسـتغامني)ٕاىل هنايتهيام احلمتيتني. مفبارشة 
لك العرصات الرمزية اليت يقوم علهيا املعامر الرسدي  بعد سقوط أالب الرمزي، تسقط تباعاً 

بداية من سقوط لغة اخلطاب من المنط إالنشايئ ٕاىل المنط التقريري، و سقوط بنيته الزمنية 
من الزمنية أالسطورة ٕاىل كرونولوجية التارخي، لنصل يف الهناية ٕاىل اهنيار القمي بعد إالطاحة 

  ليًا، فيفقد العامل الروايئ معناه مبجرد فقدانه بطc.òلبطل الرمزي ا©ي تعلقت به دال
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  ا&الالت السـمييائية الهنيار أالب الرمزي عند أالعرج واسيين. -ٔا)
يف عبور ٔاخري للحاكية متر هذه أالخرية من ا&الB القميية ٕاىل ا&الB السـمييائية للسقوط، بعد 

صول مغامرته البطولية. ليبدٔا اهنيار تصدع اململكة الرمزية اليت شـيدها البطل عىل امتداد ف
ال يقل رمزية عن اهنيار البطل؛ ٕانه اهنيار ٕامرباطورية القمي و املبادئ و أالفاكر اليت تعد آخر 
تركة خلفها أالبطال أالسطوريون ا©ين ولوا، فتتبدد تباعًا لك القمي إالجيابية النبي¹، لتتالىش 

كامً حني اكن البطل يشد معامر اخلطاب آخر خيوط النسـيج أالسطوري ا©ي شهد�ه حم
  هبمينته الرمزية املطلقة عىل الفضاء الرسدي. 

هكذا يؤدي اهنيار البطل الرمزي ٕاىل ٕاهنيار اململكة أالسطورية، و ٕافالس رصيدها القميي، و 
و هو ما نشهده يف اخلطاب التايل لٔالعرج واسيين، حيL خياطب املعارض موىس محلر 

 س مارينا و قد مجعهتام ٔابوة الرايس �cc و حبه، مث رشدهتام وعاقبهتام معًا:"صديقه البطل يون
ظننت ٔاننا ميكن ٔان نغري العامل بسهوB كبرية ونسينا ٔان القت¹ اكنوا ٔارشس، مل نكن حنمل ٕاال 

  ). 39ٔافاكر� و اكنوا حيرقون لك يشء يفكر"(
الفكرية و التخييلية اليت تتعلق هبا ٕان ٔاول قمية حترتق و تهنار يف هذا اخلطاب يه القمية 

الرموز و تعيش، ٔاما و قد احرتقت فٕان هذا �حرتاق حيدث داخل من حيملها و هو البطل 
يونس مارينا ا©ي اعرتف مع ٔاخيه محلر ٔاهنام ال حيمالن سوى ٔافاكرهام فٕان يه احرتقت 

  احرتقوا معها. بلك ما حيمل  �حرتاق من سامت ٔاسطورية. 
من وOة نظر رمزية هو هناية حياة و بداية حياة ٔاخرى؛ ٕاذ حيرتق طائر الفينيق  فاالحرتاق

يف أالساطري إالغريقية، ليؤرش سـمييائيًا عىل هناية قرن و بداية قرن جديد؛ ٔاي هناية جيل 
هو ورة الفينيق املنبعث من رماده، و و بداية جيل آخر مبالمح طفولية متجددة، و يه ص

  بعاث و التجدد.عالمة رمزية عىل �ن 
و احرتاق مدينة طروادة يف امللحمة الهومريية (إاللياذة)، ٕاشارة داB عىل هناية عرص أالبطال 
املؤلهني الاكملني، و بداية عرص إالنسان البرشي اخلطاء. هذا ما شهد به املرسح إالغريقي 

). اليت 40املعمتد عىل خطيئة إالنسان بدل فضيلته بداية من مرسحية ٔاوديب لسوفولكيس(
  ٔاهنت عرص الفضي¹ امللحمية cخلطيئة املرسحية.
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و ها حنن نشهد احرتاقًا بدالالت سـمييائية ٔاسطورية املرجع، تسم هناية عرص أالفاكر 
  املسـتنريةو ٔاحصاهبا cالحرتاق، ٕاشارة عىل هناية عهدمه. 

معًا، ٔالن ثنائية  غري ٔان الهناية املنفتحة عىل �حرتاق يه هناية منفتحة عىل التجدد يف آن
�حرتاق و �نطفاء، يه ثنائية ٔاسطورية ا&الB حتيل يف اللحظة ذاهتا ٕاىل ثنائية املوت 

التجدد، و تشري يف دالB ختامية ٕاىل دورة احلياة اليت التهنـي عرصًا �نبعاث، و �نهتاء و و
  ٔاو جيًال ٔاو خشصًا  ٕاال لتنشئ آخر مبالمح متجددة.

ريرية من طرف رفاقالرايس �cc، لتحرق بنارها املسـتعمر، مث متتد تشـتعل الثورة التح
ٔالسنهتا لتحرق ٔابناءها و ٔاوهلم الرايس �cc (ٔامحد بن بò)، مث حترق ٔابناءه و ٔاتباعه، مث تأيت 
عىل البالد عرشية حترتق فهيا بفتهنا و تناحر ٔاطرافها بشلك جنوين. ٕانه احرتاق يو& 

 ًÁٕاىل وعي متجدد من معق أالزمة، و جيل ينبت من معق احلرائق  احرتاق، لكنه يفيض ح
و رمادها، كام لو ٔان ا&الB اليت تسري احلاكية عىل ضوهئا يه دالB حمرتقة متجددة بشلك 

دورة الزمن أالسطوري ا©ي ال ينهتـي ٕاال يك ينبعث املسـتعاد، و دوري، تسم دورة التارخي 
  بسـ�ء فينيقية ٔاسطورية. 

  الت السـمييائية الهنيار أالب الرمزي عند ٔاحالم مسـتغامني.ا&ال -ب)
يبدٔا التارخي حيL تنهتـي أالسطورة، ٔاو قل تهنار أالسطورة حيL يقيض التارخي عىل بطلها 

كام -الرمزي، هذا ما حدث مع أالب الرمزي ٔالحالم مسـتغامني (محمد بوضياف)، ا©ي جاء 
هيدي اجلزائر كزنها الضائع ا©ي سطا عليه ل -نصت الاكتبة يف اسـتعارهتا أالسطورية

أالربعون حراميًا منذ �سـتقالل، لكن حاكيهتا تنهتـي عىل غري العادة، cنتصار أالربعني 
حراميًا عىل البطل حمتفظني cلكزن ٔالنفسهم، mركني للشعب مصريًا منفتحًا عىل مآس ال ٔافق 

ٔامام جxنه و يفركون ٔايدهيم فرحًا بغنامئ لها:"أالربعون حراميًا ا©ين اكنوا يسعدون رسًا.. 
  ).41ميكهنم مواص¹ التناوب عىل السطو علهيا لسـنوات ٔاخرى"(

من هنا يبدٔا السقوط و التحول الرتاجيدي من العظمة أالسطورية ٕاىل احلضيض الواقعي، و 
اعًا مبجرد من البداOت البطولية ٕاىل الهناOت املذB، و تبدٔا القمي و املبادئ يف �هنيار تب

سقوط البطل رصيعًا عىل ٔايدي خصومه من ٔاعداء الوطن. تواصل الاكتبة رسد السقوط 
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املأساوي للقمي :"اهنيار صاعق لٔالشـياء. وطن يغمى عليه، يدخل حاB من الهسـتريO، يبيك 
رجاú اكٔالطفال يف الشوارع... رجل مل ميش يومًا cطمئنان عىل تراب الوطن، حتمò القلوب 

  ).42ًا برشية حنو الرتاب. رجل مييض.. و يرتكنا من جديد ليمتنا"(ٔامواج
لقد حتدثت لغة أالساطري مبا يكفي عن نعمة وجود أالب وسط هبجة ٔابنائه، و لكام اكن أالب 

مست قميته، ٔاما وقد مصتت أالسطورة بعد مشوخ ته و تضاعفت قداسـته و رمزOً تعالت ماكن 
  يتحدث لكن بلغة معاكسة للغة أالساطري. سالف فقد آن للتارخي الوقائعي ٔان 

فبعدما حول التارخي انتصار البطل عىل أالربعني حراميًا ٕاىل اهنزام عىل ٔايدهيم ها هو يهنـي 
ٔاحالم الشعب ٕاىل الرتاب، و يهنـي متتعهم بنعمة التفافهم عىل أالب الرمزي ٕاىل فراغ اليمت 

ا©ي مازج يف ختييò الواقع  ا©ي سيرشدمه من جديد، ماحيًا هبجة أاللق أالسطوري
cخلرافة، معيدًا الرح¹ الرسدية ٕاىل نقطة الصفر. لتفتتح عهدًا جديدًا يرمس بدايته بسقوط 
ٔاعىل رموزه:"مذ سقط بوضياف قتيًال مبارشة عىل شاشة التلفزيون ٔامام ماليني الناس، 

كون دوره اكن واحضًا ٔان مومس الصيد قد فتح، و ٔاصبح السؤال بعد لك موت: من سـي
). ينفتح سؤال املأساة عىل املسـتقبل متامًا كام ينفتح سؤال املسـتقبل عىل املأساة 43االٓن؟"(

يف هذا التساؤل الرتاجيدي أالخري للاكتبة يف ٔاعقاب سقوط ٔابهيا الرمزي ا©ي ترك وراءه 
، حيL زالت القمي عاملًا خراcً مل يعد صاحلًا للحياة بقدر ما صار مرتعًا للقت¹ و ميداً� للتناحر

  بزوال من يرعاها من رجاالت التارخي.
ٔ�ن لك القمي السالفة اليت اسـتدعت ٔالجلها الاكتبة لك مالمح اخلطاب أالسطوري اكنت 
زائفة و هشة حتيل يف تداعياهتا احلوادثية املتالحقة عىل هشاشة الوضع أالمين ا©ي تعيشه 

ن املعارص ٔامام قوة البؤس، و عنف التارخي البالد، و هشاشة القمي اليت حيملها إالنسا
املعارص.©Î مل تعمر أالسطورة ٕاال كام يعمر احلمل امجليل، و مل يعش هذا أالب الرمزي ٕاال 
كام تعيش مشعة آف¹ متنح صاحهبا حلظات مرسوقة و آزفة من أالنس. ف� يتكرس �هنيار 

  دها ٕاىل منهتاها املأساوي احملتوم.القميي للعامل و أالشـياء منطقًا حيمك احلاكية و يقو 
تبعث أالسطورة من رماد التارخي ا©ي اكية البعد أالسطوري من جديد، و و هبذا تعانق احل

ٔاحرقها حبوادثه التسجيلية و لغته املبارشة اخلربية، لتنتعش أالسطورة cلهناية ا&رامية للبطل 
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بأنه حييا يف كنف عز ٔابطاú أالسطوريني أالساطري ذا العامل ا©ي حدثتنا املالمح و و العامل. ه
و يأفل و ينهتـي بهنايهتم.  هذا ما حدث لعاملي ٔاحالم مسـتغامني و أالعرج واسيين ال×ين 
قدما لنا عاملًا رسدOً معلقًا بكعب ٔابطال cلغا يف تضخميهم cخلوارق واخلياالت، مث معدا ٕاىل 

ي من بعدمه. وهذه التقنية املمتث¹ يف نفخ ٕاسقاطهم ٕاسقاطًا مدوOً، جعل بهناية العامل القمي
بني البرش مسافة cهظة، مث فعال والصفات حىت ترتسم بينه و البطل cخلوارق و عظمي االٔ 

تقنية ٕاسقاطه من عليائه بصورة تراجيدية مدوية، تسمى يف لغة أالجناس أالسطورية ب 
ة منذ بداية التشييد المنوذ� يه �سرتاتيجية اليت ٔالفيناها قامئ)، و44املبالغة املأساوية(

  لٔالب الرمزي يف الروايتني ٕاىل غاية ٕاسقاطه بصورة جفائعية معاكسة لبدايته البطولية.
  احلاالت و التحوالت:-رابعاً 

خنلص يف أالخري ٕاىل منوذج سـمييايئ يرتكز عىل بنيتني وظيفيتني: البنية أالوىل يه بنية 
انية يه بنية تدنيسه، متثل أالوىل(بنية التقديس) التقديس للمنوذج الطوطمي، و البنية الث

مقوB "احلاB"، ٔاو احلاالت" و يه الوجه أالويل ا©ي قابلنا به المنوذج احلامل للسـ�ء 
أالسطورية، بيL متثل البنية الثانية(بنية التدنيس) مقوB: "التحول ٔاو التحوالت"، و يه 

 -بنيوية -غريت سـ�ؤه مبوجب عدة مؤرشات (لغويةالوجه الثاين ا©ي آل ٕاليه المنوذج ا©ي ت
 Bداللية) انتقل مبوجهبا من السمة أالسطورية ٕاىل السمة الواقعية، وال يمت العبور من احلا
أالسطورية أالوىل ٕاىل التحول الواقعي الثاين، ٕاال عرب تقويض تدرجيي ملقوالت اخلطاب 

و حموها بواسطة مقوالت واقعية ٔاكرث  الرمز) -إالنشاء -التخييل -أالسطوري (الالزمنية
التوثيق احلواديث). مما يو& &ى القارئ مواOة  -إالعالم وإالخبار -مبارشة (املعيارية الزمنية

نصية بني عاملني نقيضني يسـتوحيان داللهتام التناقضية من حاالت و حتوالت طرٔات عىل 
ة و واقعية mرة ٔاخرى، منحته بطل وحيد اكن عىل امتداد النص عرضة لتجاذcت رمزية mر 

من الوOة السـمييائية داللتني نقيضتني:(دالB حاB ٔاسطورية و دالB حتول واقعي) من شأهنا 
ٔان تنتقل يف مرح¹ الحقة ٕاىل القارئ لتحمك معلية تلقيه للنص بصورة انشطارية للك من 

  املتبادB بيهنام. &الالت و القمي املرتبطة هبام و العامل و البطل و مج¹ السامت وا
حفيL يتعاظم هذا البطل بصورة مبالغ فهيا يزدهر العامل من حوú و يتأثر الفضاء الرسدي 
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تصل عدوى التأثر حىت ٕاىل قارئه، و حيL يهنار يتصدع العامل من حوú و تتفكك اكئناته و و 
به املؤلف ٕاىل عراه، و يتسمم الفضاء الروايئ و تنتقل عدى التسمم ٕاىل القارئ ا©ي يوقع 

بني جانب بقية حضاO قصته اليت تعمد ٕاىل تعمية احلدود الفعلية بني أالسطوري و التارخيي، و 
mرة ال يفصل بني احلاB و التحول سوى مؤرشات سـمييائية رفيعة، تربط الواقعي والرمزي، و

  البطلني.و تفصم ٔاخرى بني اخلطابني والعاملني و 
  و حتوالهتا السـمييائية ٕاىل المنوذج التايل: لتخلص بنا ا&راسة يف حاالهتا

  
  

   
  

    
  
  
  

  احلاالت و التحوالت السـمييائية و مؤرشاهتا -)4الشلك: (
السـمييائية لبنية اخلطاب الروايئ  و صوًال ٕاىل هذا المنوذج التاكميل بني احلاالت و التحوالت

ئية الواقعي و أالسطوري اليت تلف لك من مبظاهرها الشلكية و قميها ا&اللية املنبنية عىل ثنا
البطل و العمل، ميكننا ٔان نسـتخلص مج¹ من النتاجئ اليت ومست اخلطاب الروايئ يف مدونيت 
أالعرج واسيين و ٔاحالم مسـتغامني اللتني اعمتد�هام، مبيسم حتويل متعدد املظاهر. و ميكن 

  يف النقاط التالية: ٔان نصيغ ت' التحوالت و دالالهتاالسـمييائية أالسطورية
ٕان املبالغة يف ٔاسطرة الشخصية القدوة من شأنه ٔان يرفعها ٕاىل مصاف أالبوة  -*  -

الرمزية، و هذا سلوكفطري &ى إالنسان منذ عهوده البدائية، ٔاطلق علهيفي معجم 
  أالنرثوبولوجيا مصطلح الطوطمية.

 ٔاسطورOً، فٕان سلواكً  -ويه ٔابوة رمزية جتمع مشل البرش -مبا ٔان الطوطمية -*  -

 مستوى الحا�ت

 خطاب تخييلي

 خطاب �زمني

 بطل إيجابي (مقدس)

مستوى التحو�ت                        

 خطاب واقعي

 خطاب بمعايير زمنية

 )بطل سلبي (مدنس

 مؤشر لغوي

 مؤشر بنيوي

 مؤشر د�لي

 مؤشرات التحول
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أالساطري ال زمن حمدد لها و ال ماكن، و cلتايل ميكن ٔان نعرث لها عىل اéٓر و متثالت ال تزال 
  سارية يف عرص� احلايل لكن بأشاكل و مظاهر خمتلفة عن صورهتا البدائية.

ال وجود لتعارض بني التارخيي و أالسطوري يف تعامل إالنسان مع اخلطابني،  -*  -
صيات التارخيية عادة ما تتحول بلك يرس يف خميال إالنسان ٕاىل خشصيات كون الشخ 

ٔاسطورية تمت املبالغة يف تضخمي ٔافعالها و منجزاهتا و بطوالهتا بصورة خوارقية لكام روهتا 
  أالجيال و تواترت ٔاخبارها يف املآثر و احلاكOت.

رمزOً تتعاىل به  لكام حتولت الشخصية من التارخي ٕاىل أالسطورة اكتست طابعاً  -*  -
تسـتوحيه من أالسطورة اليت ليست  عىل مسـتوى القدرة البرشية، مما يكسـهبا بعدًا سـمييائياً 

  سوى لغة رمزية يف تعريفها أالمشل.
لٔالسطورة ٕاشعاع تنايص جسده املسار التوافقي للروايتني مع ٔاسطورة  -*  -

 الفردوس حىت وقوعه يف ٔاوديب، يف منوذج الري فاي ا©ي تتبعها منذ والدة البطل يف
اخلطيئة و لعنته، cعتباره ملعوً� بريئًا جسدته الروايتان بعد ارتاكب خطيئة إالطاحة cٔالب 
الرمزي، فلحقت لعنة التسعينيات الشعب اجلزائري الربيء براءة ٔاوديب من مقتل ٔابيه، 

هبام و هو ما ٔاقرته فاكن wهام كبش فداء برئ غري ٔان لعنمتها �جتة عن الوعهيام مبا حييط 
أالسطورة cلنسـبة ٔالوديب و الروايتان cلنسـبة للشعب اجلزائري ا©ي اكن عليه ٔان يسدد 

  مثن خطيئة مل يرتكهبا.
يقوم املعامر السـمييايئ لٔالسطورة اليت يتأطر هبا النص عىل ثالث مؤرشات  -*  -

  جوهرية يه:
اب (مبارش /غري مبارش)، ية اخلطاملؤرش اللغوي: و يقوم عىل عنارص ٔامهها نوع -1
املسـتوى أالسلويب (ٕانشايئ/خربي) و وسائل و قنوات خطابية (لغة إالعالم، و التوثيق و 

  الصويت و الصوري للمشاهد).
املؤرش البنيوي: و يمتثل يف حتول البنية الزمنية و تواترها من زمن أالسطورة غري احملدد  -2

B سـمييائية بليغة تؤرش عىل غرضية حتويل ٕاىل الزمن الكرونولو� احملدد، و يف ذÎ دال
النظرة ٕاىل التارخي من خطاب أالسطورة ٕاىل خطاب الواقع. فٕان اكنت بداية القصةcخلطاب 
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أالسطوري القامئ عىل التأثري و إالمتاع و شعرية التخييل امجلايل للمغامرة، فٕان منهتـى القصة 
ى خمتلفًا يف محموú التأثريي العاطفي قد اعمتد عىل صيغة اخلطاب الوقائعي ا©ي يتبع منح

  للمشهد بغية رفع احلس ا&رايم للصورة. الناجت عن طريقة التصوير املشهدي للحدث.
املؤرش ا&اليل: ٕان دالالت ذÎ التحول من أالسطوري ٕاىل الوقائعي املبارش تفيض يف   -3

جديد، و ذÎ يف ختام القصة ٕاىل تصعيد درايم يصل احلاكية املرسودة cٔالسطورة من 
بوضياف cلنسـبة ٔالحالم بن بc òلنسـبة لٔالعرج واسيين، و الهناية ا&رامية لقصيت الرئيسني(

  مسـتغامني) cعتبارهام بطلني و ٔابوين رمزيني لشعهبام.
يتجىل اخلطاب الروايئ يف مشهده اخلتايم بسامت فنية ثالث: مسة ٔاسطورية  -*  

úمسة املشهد ٔ�ب رمزي و مقدس طوطمي، و  اضطلعت بتقدمي البطل و طريقة ٕادخا
mرخيية وقائعية صورت للقارئ مشاهد إالطاحة به و ٕاسقاطه و تدنيسه، بطريقة ٕاخبارية 
وٕاعالمية مبارشة حبوادث تسجيلية وéئقية جزمت أالسطورة و ٔاهنت خطاهبا. ِبِسمة درامية 

مبجرد فقدان البطل ا©ي تعيد للخطاب ملمحه أالسطوري حيL ينطفئ العامل و يفقد معناه 
  أالسطورية.éبتة يف مجيع املتون امللحمية و ميثل القلب النابض للكون الرسدي. و هذه مسة 

ليجمتع مشل الواقعي cٔالسطوري من جديد حيL تنهتـي القصتان ٕاىل هناية ٔاسطورية تهنار 

 و أالساطري فهيا قمي العامل بهناية البطل أالسطوري. و هذا ما حتدثت به كربى املالمح
الكونية و جاء الروائيان أالعرج واسيين و ٔاحالم مسـتغامني ليك حياكيان هذه البنيات 
أالسطورية سواء من حيث املسار البنيوي الزمين للقصة ٔاو بالغة أالساليب و تنويع 
اخلطاcت، بلك ما تزخر به ت' احلاالت و التحوالت اللغوية والبنيوية و ا&اللية من 

الرمزي ومدلولها السـمييايئ لكام تواجشت بنية  من شأهنا ٔان تفيض مبحمولها مييائيةمؤرشات سـ 
  عىل االٓداب املعارصة. النص مع أالساطري واملالمح اليت الزالت تشع بسـ�هئا
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 . 240، الفصل أالخري بداية من الصفحة 1مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة و النرش مبرص، ط
)24( – Voir: Claudia de Oliveira Gomes, Carles TAFANELLI: 

Comprendre la mythologie, paris, éd, studiorama perspective, 2006, 
p15. 
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