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=>& أو إ��دة 678 ا�4�5ض وا2%�ه0 / ا.��(� دا-& 

�C اA�)B@ . ا�$<� ا����# ا��اه�D<E ى�� G<H

 �I�>Jو ��H*�ا� ��، ا�<�ا�ِ�وا�I�>L ا���7

� ا�Mن، ا�<"�N$ا�� �ِ���Gِ%�ت وا�)$�(@ ا���7

� . �PJQمً%	�� ،S��ع (*ف �>�أ، أد�V<دا-& ه!ا ا�

� �Eوي ]�Dً� �� أ(V*رٍة ��>GXِة اM*ا�
 ا�<W@ة "]W^
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3 –  nإ ،�E��د ا2%�ه0، دا-& ا.��(

"�aP7أ(�ار ا� d"�" ه0 إدراك�%� nإ ،

 .اf()��رة

�"d ا�Pو�# ا�W>�/ ا����# �qIادف،  – 4

GJَة اL>*ل �)ur8�% و�5Eٍذ وE*اrs8، و

����ت، �x'7 : ه%� ��ا��... ا.��(D"Lُا

��ت، اV)B*ر�Iت"� ...اf()��رة، ا`

� ا��}��زة – 5����Hو �ُI*ز ه%� أو�|E. 

الراعي يقتل الملك، ويتزوج : حكاية راعي العجال صياغةٌ ألسطورة معقدة موغلة
ه أن تذهب إلى الملكة، من أم" راعي العجال"لقد طلب . الملكة، ويستولي على العرش

  .هددها. خافت األم؛ بكتْ، وتوسلتْ إليه. وتُخبرها أنّه يريد أن يتزوجها

وافقت الملكة رافضةً تذلّل . وأخبرت األم المدهوشةُ المرعوبةُ الملكةَ برغبة االبن... 
ف تنتظره في وسو. وطلبتْ حضور الراعي ليالً؛ فهي ستترك النافذة مفتوحة. األم، وانفعاالتها

  .وفي تلك الليلة وضعت الملكةُ الملك في غرفتها؛ وانتقلتْ إلى غرفته... غرفتها

هب الملك النائم وسأل ... في الليلة المظلمة دخل الشاب، واندس في فراش الملكة
وقلتُ ألخصامك إنك فعالً تملك خصيتَين ! أنا أحبك: من أنتَ وماذا تريد؟ فرد عليه: مذعوراً

. وهكذا فأنا جئتُ ألتأكّد بنفسي من صحة قولي، وكذبِ الحقيرين المعادين. حتَين قويتَينصال
بارتياح وكانت الملكة تُصغي؛ وتبتسم ... سر الملك طالباً منه التحقّق المزيد، ومتابعة التفحص

وفي الصباح نادى راعي العجال على أمه؛ طالباً منها العودة إلى الملكة، وتكرار . وخوف معاً
  .وجاءت مرةً أخرى إلى بيت الملكة، وخبرت. ذُعرت األم؛ وهددها االبن القاسي... طلبه

ي رحبتْ الملكة، وقالتْ إنّها سمعتْ ما دار؛ وإنّها لن تخطئ مرة أخرى، وستنام ف
  .غرفتها تاركةً النافذةَ مفتوحة

وهب الملك من رقاده . وتقدم مندساً في الفراش. وجاء الراعي تحت جنح الظالم... 
قالوا لي صحيح إن لك خصيتَين، لكن إحداهما أصغر من ": البطل"فرد . مهدداً ومستفهِماً

سر . بيدي كال منهما ألتحقّق كنتُ أزن. وها أنذا بدأتُ بعملي. إحداهما غير صالحة. األخرى
هذه أكبر؟ : قائالً) كي تسمع الملكة(وراح هذا يصرخ . وطلب من الشاب متابعة العمل. الملك

  .وال تزن أحدهما أكثر من األخرى. هما صالحتان. هذه أصغر أو أخف وزناً؟ كال! ال

ا بعد، في اليوم الثالث، وفيم. وكانت الملكة المنتظرة في غرفة الملك، تتهيأ للحب والقتل
انزاح القحط عن المدينة، وارتفع الجدب والمحل، وهطل المطر، وشربت األرض ماء السماء، 
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وطيب . في اللذة والنعيم"وعاش الناس . فقد أطّل الربيع، وأزهرت األشجار... ونبت الزرع
  ".عيش السامعين

لتحليلنفس، لهذه الحكاية الشعبية التفسير التحليلْنَفسي، بحسب المدرسة العربية في ا
يتلخّص بأن المعنى الالواعي، المكبوت أو الدفين، مؤداه أن الملكة واألم شخصيةٌ واحدة؛ 

وأن خوف األم ورعبها تعبير رمزي . وذلك طبقاً ألوالية اإلبدال أو االندماج بين الشخصيتَين
 فرحها وطاعتها البنها تعبير عن رغبتها عن خوفها من االستسالم للرغبة، إلرادة ابنها؛ وأن

  .المحرمة في االستسالم والرضى والمتعة

وأن التسوية األخيرة بين رغبتَيها المتناقضتَين، الرغبة في األمر والرغبة عنه، جرت 
وانتهى التوتر والقلق عندما تمت الموافقة المناوِرة على الزواج بين الملكة والراعي الشاب، 

رغبته الالواعية في الزواج؛ وفي إزاحة الملك واالستيالء على . وابنها بين األم لقد حقّق االبن
عرشه، في قتل األب والزواج من األم.  

األم ترضخ لرغبة ابنها وتقبل بقتله ألبيه، لزوجها، هي الملكة تنصب األفخاخ أو / أ
، )لرغبتها المقموعة(رغبة تضع الحواجز أمام تحقيق رغبة الراعي، وقبل أن ترضخ لتلك ال

  .دفاعاً ورداً على التردد الخائف قبل الوقوع في المحرم أو أكِل الثمرة الممنوعة المقدسة

فهما رمز . الخصيتان المهددتان من الجمهور أو المجتمع تعبير عن قلق الخصاء/ ب
الزاهر والتكاثر، البقاء الحياة المتجددة وللخصوبة، الوفرة في األرض والمواسم، والجنسِ 

  .واالستمرار في الطبيعة والناس

وعلى . راعي العجال هو الشباب في العمر، والفحولةُ والمطر، الربيع ورمز إلهي/ ت
هذا، فالضعفُ الجنسي عند الملك، فقدان القدرة الجنسية عند الرجل، مكافئ ومرمزِن للجدب 

  .راض والجوعوالشرور، للجفاف في الطبيعة، ولألم
الجنس مقدس وإالهي، ورمز للبقاء والخلود؛ وهم يقلق الفرد والنوع، وتجربةٌ تعبدية، / ج

وديانة أسطورية، واحتفاالت جماعية وتقاليد شعبية تربط الفعل الجنسي عند البشري 

المقدس  الجنس الجماعي في الحقول؛ البغاء: يراجع(بالظواهر الطبيعية وبالرغبة اإللهية 

  ).في الهيكل؛ الجنس المشاعي التعبدي

< <
]…<l^�^fií×‘<l]ƒ< <
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