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  األسطورة والمعنى

  (2من  1)

  فراس السواح 

   

قمنا في تعريؼ األسطورة بأنيا ناتج انفعالي غير عقبلني. أي أنيا تصدر عف حالة انفعالية  لقد
–مباشرة تعكس تمؾ العقبلنية الكبلنية بيف الذاتتتخطى العقؿ التحميمي، لتنتج صورًا ذىنية 

المادة. إال أف األسطورة ليست انفعااًل صرفًا ألنيا توسِّط األفكار في محاولتيا –الوعي والعالـ
لمتعبير عف ذلؾ االنفعاؿ وَمْوَضَعتو في الخارج. فيي، والحالة ىذه، نشاط يصدر عف ذىنية لـ 

يا وتحميمو ثـ إعادة تركيبو. إنيا نوع مف الحدس بالكمِّيات تتعمـ بعد كيفية تجزئة موضوع معرفت
ُيَمْوِضع معرفتو الكمية في صور ومشاىد وشخصيات مفعمة برموز ذات دالالت، بعضيا يتصؿ 

بعالـ الوعي وبعضيا يتصؿ بعالـ البلوعي. مف ىنا فإنيا ال تشكؿ "معرفة" بالمعنى الدقيؽ 
ه البنية الرمزية المعقدة مف أجؿ الوصوؿ إلى رسائميا لمكممة. فكيؼ نستطيع اليوـ اختراؽ ىذ

 الضمنية؟ وكيؼ يستطيع العقؿ الحديث التفاعؿ مع ىذه التركة الثقافية الغريبة عنو كؿ الغرابة؟ 

إننا أماـ مشكمة تتعمؽ بالتفسير. فنحف، رغـ إحساسنا اليوـ بسطوة األسطورة ونفاذىا إلى أعماقنا 
عادة صياغتيا بطريقة خطية لتودع رسالة ما ىناؾ، فإن نا غالبًا ما نضيع عف فيـ ىذه الرسالة وا 

تنتقؿ مف المقدمات إلى نتائجيا. أما لب ىذه المشكمة فيو أننا ال نستطيع تجاوز ذلؾ الناظـ 
األساسي لمعقؿ الحديث، وأعني بو ناظـ "البرىاف". فمقد أعادت الفمسفة اإلغريقية، والفمسفة 

كيؿ العمميات العقمية لئلنساف المتحضر وفؽ قواعد البرىاف المنطقي. ثـ العربية مف بعدىا، تش
تابعت العمـو المختمفة التي استقمت عف الفمسفة ىذه الميمة، فنشأ البرىاف الرياضي والبرىاف 

التجريبي بجميع صوره وأشكالو، مما قادنا إلى عصر المعموماتية الراىف. وبما أف البرىاف مرتبط 
التحميؿ والتفكيؾ، وباإلدراؾ المجزِّأ لموضوع معرفتو، فإنو أكثر ما يمكف بعدًا عف  عضويًا بعممية

"المنطؽ" األسطوري الذي يحدس وال يحمؿ، وال يرى في الجزء إال صورة عف الكؿ، وينظر إلى 
 "البرىاف" كشأف متضمف في عممية "البياف". 

http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_sin.htm#sawah_firass
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الميثولوجي، وىو انفصاؿ يشعر بو  إلى جانب ىذا االنفصاؿ النوعي بيف العقؿ الحديث والعقؿ
دارسو الثقافات التقميدية الحديثة، ىنالؾ انفصاؿ مف نوع مضاؼ آخر يشعر بو دارسو الثقافات 
القديمة، ىو انفصاؿ الِقَدـ واالنقطاع. إف العالـ القديـ الذي أنتج األساطير، وكانت بالنسبة إليو 

سطو الطبيعي الخارجي، ىو عالـ بعيد عنا وسيمة تبلؤـ وتوازف مع وسطو الفكري الداخمي وو 
زمنيًا، والعديد مف حضاراتو المنطوية في الزمف السابؽ قد ظير أمامنا مف تحت اآلكاـ، ولـ نكد 

نعرؼ عنو شيئًا وال أسبلفنا القدماء مف قبمنا. فيذه الحضارات موغمة في القدـ، مف جية، 
بيف الِقَدـ واالنقطاع أقوؿ بأف عصر ومنقطعة عنا، مف جية أخرى. ولتوضيح مسألة الفرؽ 

الخبلفة األموية ىو عصر بعيد عنا كؿ البعد ولكنو غير منقطع. فنحف متصموف بو بسمسمة لـ 
تنقطع واحدة مف حمقاتيا أبدًا، ولـ يأِت في سياؽ الزمف الواصؿ بيننا وبينو وقت نسي فيو ناُسو 

ارة سومر، ومثميا إيببل، فقد ظيرت لنا خمفاء بني أمية أو أشعار وأخبار ذلؾ العصر. أما حض
دفعة واحدة ولـ نكف نعرؼ عنيا شيئًا البتة قبؿ بضعة عقود مف الزماف، ولـ يكف األقدموف منا 

 يعرفوف عنيا أيضًا. فيي بعيدة ومنقطعة في آف معًا. 

ـ في ومما يزيد مسألة البعد واالنقطاع تعقيدًا أف الحضارات التي صنعت األساطير لـ تكف تنتظ
زماف ثقافي متصؿ ومتجانس، بؿ إنيا تعاني أيضًا مف مشكمة التباعد الزمني، واالنقطاع بعضيا 

عف بعض في أحياف كثيرة. فالحضارة اآلشورية بعيدة عف الحضارة السومرية ُبعد الحضارة 
اآلشورية عنا. وسومر منقطعة عف آشور أكثر مف انقطاع آشور عنا. لقد كاف اآلشوريوف ورثة 

ثة آالؼ عاـ مف حضارة وادي الرافديف، ومع ذلؾ فمـ يكف بينيـ متعمِّـ واحد يعرؼ شيئًا عف ثبل
الثقافة السومرية وتاريخيا ومموكيا. ولـ تكف النصوص السومرية القميمة الموجودة في مكتبة آشور 

 بانيباؿ إال نسخًا عف أصوؿ قديمة ال يعرؼ أحد شيئًا عف أصميا وفصميا. 

بعض العزاء في أف المتأخريف مف مفكري العالـ القديـ لـ يكونوا في وضع أفضؿ  عمى أننا نجد
منا عندما حاولوا تأمؿ عالـ األسطورة إباف الفترات األخيرة مف تاريخ الشرؽ القديـ، بعدما 

اقتحمتو الثقافة اإلغريقية وأحدثت تغييرات عميقة في بنية وأساليب التفكير المشرقي. وىذه نقطة 
 تطمب بعض التوضيح باألمثمة التي أورد أبرزىا فيما يمي: حساسة ت

 برغوشا وأسطورة التكوين البابمية 

في القرف الثالث قبؿ الميبلد، عاش كاىف بابمي اسمو برغوشا، وضع العديد مف المؤلفات بالمغة 
ريخ اليونانية، وُعِرؼ باسمو اليوناني بيروسوس. ومف أىـ مؤلفات ىذا الكاىف كتاب ضخـ عف تا
بابؿ وحضارتيا، جمع فيو كؿ ما تنامى إليو عممو مف أخبار تواترت إليو عف حضارة شعبو. 
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ولكف ىذا الكتاب الياـ ضاع، وبقيت منو شذرات في بعض مؤلفات الكتَّاب الكبلسييف، بينيا ىذه 
  [1]الشذرة التي يتحدث فييا عف أسطورة التكويف البابمية فيقوؿ:

في البدء لم يكن سوى الظالم والمياه. ثم ظيرت إلى الوجود مخموقات عجيبة التكوين: رجال ذوو 
أجنحة وليم وجيان بدل الواحد. وآخرون ذوو أجسام بشرية ولكن برأسين؛ رأس المرأة ورأس لرجل. 

ية مذكرة ومؤنثة معًا. وغيرىم ليم سيقان الماعز وقرونيا، أو حوافر الخيل وكانت أعضاؤىم الجنس
وذيوليا. وبالمقابل، كان ىنالك حيوانات شتى استعارت أعضاء بشرية، كما استعارت بعضيا من 
بعض أيضًا. وفوق ىؤالء حكمت امرأة اسميا أموركا. والكممة في المغة الكمدانية تعني تامتي أي 

بل، فصارع المرأة وشطرىا نصفين، فجعل من شطرىا الواحد أرضًا ومن شطرىا –مردوخالبحر. ثم جاء 
الثاني سماًء، وقبض عمى المخموقات العجيبة التي تتبعيا جميعيًا، وأحلَّ النظام في الكون. ولكن 

األرض كانت خربة وميجورة، فأمر مردوخ بخمق اإلنسان من تراب ممزوج بدم إلو قتيل ليمأل األرض. 
 صنع الحيوانات بأجناسيا. وبعد ذلك خمق النجوم والكواكب والشمس والقمر.  ثم

مما الشؾ فيو أف جزءًا ال بأس بو مف المعمومات المتعمقة بالمعتقدات البابمية القديمة عف أصؿ 
الكوف واآللية قد وصؿ إلى برغوشا. ولكف األمر المؤكد ىو أف نص أسطورة التكويف البابمية 

بيف أيدينا اليوـ، والذي تحدرت منو ىذه الشذرات التي أوردىا، لـ يكف متوفرًا بيف  األساسي، الذي
يديو. فرغـ اتفاؽ رواية برغوشا في كثير مف نقاطيا مع األسطورة األصمية، إال أف االختبلؼ 

بينيا واضح في كثير مف األحداث الرئيسية وترتيبيا، وفي اختزاؿ بعضيا وغياب بعضيا اآلخر 
واألىـ مف ذلؾ أف نص برغوشا قد قصَّر عف نقؿ جو األسطورة ومرامييا األصمية. وىو تمامًا. 

يبدو لنا اليـو أشبو بتقرير صحفي لمراسؿ غير متخصص يتحدث عف لوح أثري تـ اكتشافو 
حديثًا. إنو صورة عف فترة النزع األخير لعالـ الديانات الشرقية القديمة، بعد جفاؼ روحيا 

 وانقطاع أصوليا. 

، أسطورة التكويف البابمية، التي يرجع اإلينوما إيميشولنقارف اآلف نص برغوشا ببعض مقاطع 
نصيا إلى مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميبلد، لنبلحظ الفرؽ بيف النص النثري التقريري والنص 

  [2]األسطوري.

 * برغوشا 

 في البدء، لم يكن سوى الظالم والمياه. 

  اإلينوما إيميش** 

http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn1
http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn2
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 عندما في األعالي لم يكن ىناك سماء 

 وفي األسفل لم يكن ىنالك أرض 

 لم يكن من اآللية سوى آبسو، أبوىم 

 وممو، وتعامة التي حممت بيم جميعًا 

 يمزجون أمواىيم معًا 

 * برغوشا 

 الوجود مخموقات عجيبة التكوين. رجال ذوو  ثم ظيرت إلى

 أجنحة 

 ... ... ... 

  إيميش  اإلينوما** 

 األم تعامة، خالقة األشياء جميعًا 

 أتت بأسمحة ال تقاوم، أفاٍع ىائمة 

 حادة أسنانيا مريعة أنيابيا 

 ُممئت أجساميا بدل الدماء سمًا. 

 أتت بتنانين ضارية تبعث اليمع 

جتيا بيالة من  الرعب وألبستيا جالل اآللية.  توَّ

 يموت الناظر إلييا َفَرقًا 

  خمقت األفعى الخبيثة، والتنين، وأبا اليول

 األسد الجبار، والكمب المسعور، واإلنسان العقرب 
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 عفاريت العاصفة، والذبابة العمالقة، والبيسون. 

 أحد عشرة نوعًا من الوحوش أظيرت إلى الوجود 

 ... ... ... 

  * برغوشا

 بل وصارع المرأة. –ثم جاء مردوخ

  إيميش اإلينوما ** 

 رفع اليراوة، أمسكيا بيمينو 

 وربط القوس والجعبة إلى جنبو 

 ثم أرسل البرق أمامو 

 ومأل جسمو بالشعمة الالىبة. 

 صنع شبكة يحيط بيا تعامة 

 وصرَّف الرياح تمسك بأطرافيا 

 صفة. ريح الجنوب وريح الشمال وريح الشرق وريح العا

 خمق األمييمو، الرياح الشيطانية، وخمق اإلعصار. 

 الرياح الرباعية والرياح السباعية والزوابع والرياح الداىمة. 

 ثم أفمت الرياح التي خمق 

 فيبت من ورائو وىاجت في إثره 

 وقد حفت بو اآللية، حفت بو اآللية. 

 تدافعت حولو اآللية، تدافع آباؤه اآللية. 
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 في أرض المعركة[ ]وعند المقاء 

 تمت تعامة تعويذتيا وألقتيا عميو مرارًا وتكرارًا 

 فنشر الرب شبكتو واحتواىا في داخميا 

 وفي وجييا أفمت الرياح التي تصطخب وراءه. 

 وعندما فتحت فميا البتالعو 

 دفع في حمقيا الرياح الشيطانية فمم تستطع إطباقًا 

 وامتأل جوفيا باليواء العاصف. 

 الرب من سيامو واحدًا فمزق أعماقيا.  ثم أطمق

 فمما تياوت أمامو أجيز عمى حياتيا 

 وبيراوتو العتية فصل رأسيا 

 وقطع شرايين دمائيا 

 التي بعثرتيا ريح الشمال إلى األماكن المجيولة. 

 * برغوشا 

 وشطرىا إلى شطرين جاعاًل من شطرىا الواحد أرضًا 

 ومن شطرىا الثاني سماًء. 

 ما إيميش اإلينو ** 

 ثم اتكأ الرب يتفحص جثتيا المسجاة 

 ليصنع من جسدىا أشياء رائعة. 

 شقيا فانفتحت كما الصدفة. 
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 رفع نصفيا األول وشكل منو السماء سقفًا 

 وضع تحتو العوارض وأقام الحرس 

 ثم جال أنحاء السماء فاحصًا أرجاءىا. 

  ]= بحر المياه العذبة[استقام في مقابل األبسو 

 ألب أبعاد األبسو قاس ا

  ]= األرض[وأقام لنفسو نظيرًا لو، بناًء ىائاًل أسماه عيشارا 

 ... ... ... 

 أخذ من لعاب تعامة 

 فخمق الغيوم وحمَّميا بالمطر الغزير 

 وخمق من لعابيا أيضًا ضبابًا. 

 ثم عمد إلى رأسيا فصنع منو تالاًل 

 وفجر في أعماقيا مياىًا 

 دجمة والفرات فاندفع من عينييا نيرا 

 ... ... ... 

 ثم نزع عنيا شبكتو تمامًا 

  وقد تحولت إلى سماء وأرض.

، أسطورة أساطير الثقافة الرافدية، اإلينوما إيميشتعطينا ىذه المقارنة السريعة صورة حية عف 
وتقدـ لنا مثااًل عف سمطاف األسطورة الحقيقية الذي ينبع مف سحر البياف، ال مف حبكة البرىاف، 
وأسموبيا المسيطر الذي ال يخاطب العقؿ بؿ الوجداف، وذلؾ في مقابؿ النص اآلخر الذي نزع 

عف األسطورة غبللتيا الميثولوجية وقدميا كمادة معموماتية باىتة، تروي بأسموب موضوعي ومف 
 موضع مفارؽ. 
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 فيمون الجبيمي وأسطورة التكوين الفينيقية 

ؼ عف تاريخ البابمييف في القرف الثالث قبؿ الميبلد، كذلؾ كما قاـ بيروسوس البابمي بوضع مؤلَّ 
فعؿ المفكر السوري فيموف الجبيمي في القرف األوؿ بعد الميبلد، عندما وضع مؤلفًا عف تاريخ 
الفينيقييف وحضارتيـ. ومف المؤسؼ أف كتاب فيموف ىذا قد ضاع كما ضاع كتاب بيروسوس 

أوردىا مؤلفوف آخروف في كتبيـ. في إحدى ىذه مف قبمو، ولـ تبؽ منو سوى شذرات قميمة 
  [3]الشذرات يروي فيموف عف أسطورة التكويف الفينيقية فيقوؿ:

ب مبادئو الخاصة في البدء، لم يكن ىناك سوى ىواء عاصف وخواء مظمم. ثم وقع ىذا اليواء في ح
وتمازج. ذلك التمازج ُدِعي الرغبة، وىي مبدأ خمق جميع األشياء. ولم يكن لميواء معرفة بما فعل. 
وقد نشأ عن تمازج اليواء: موت، الذي كان عبارة عن كتمة من الطين، أو مجموعة من العناصر 

تياب اليابسة والبحر، وُسيِّرت المائية المتخمرة، وىو بذرة خمق وأصل األشياء. ثم استضاء اليواء بال
الرياح والغيوم، وىطل المطر عمى األرض مدرارًا. وبتأثير حرارة الشمس انفصمت األشياء وطارت من 
مكانيا لتتصادم في الجو، فنشأت البروق والرعود وعمى صوتيا أفاقت ذوات الحياة مذعورة، وراحت 

ناثًا...   تتنقل عمى اليابسة وفي البحر، ذكورًا وا 

يتضح مف ىذا النص الذي يشكؿ مطمع نظرية التكويف الفينيقية المنسوبة إلى فيموف أف ىذا 
الكاتب كاف يحاوؿ استجبلء طبيعة الفكر األسطوري الكنعاني القديـ استنادًا إلى معمومات مبعثرة 
مى جمعيا في قالب تفوح منو رائحة الفكر الفمسفي اليوناني. وىو، في سعيو إلضفاء المصداقية ع
نصو، قد اخترع شخصية دينية قديمة دعاىا سانخونياتف، لـ يذكرىا أحد قبمو، ثـ ادعى أنو قد 

نقؿ معموماتو عف ىذه الشخصية. وفي الحقيقة، إف ما وصمنا مف معمومات مباشرة عف 
الميثولوجيا الكنعانية، سواء في نصوص أوغاريت أـ في نصوص فينيقية متفرقة، يمقي ظبلاًل مف 

ى نظرية التكويف المنسوبة لقدماء الفينيقييف ىذه، وعمى معمومات فيموف والمواقؼ الشؾ عم
الفكرية التي يصدر عنيا. لقد عاش ىذا المفكر في بيئة مشبعة بالثقافة اليمنستية، وفي زمف 

كانت األسطورة فيو تتمقى أوجع ضربات الفمسفة اإلغريقية، فمـ يستطع أف يرى إلى األسطورة إال 
الفمسفة، وجاء عممو بمثابة مساىمة أخرى في الحرب المعمنة مف الفمسفة عمى بمنظار 

 الميثولوجيا. 

 ىذا الحديث عف اليوناف يقودنا إلى ما أدعوه بالمشكمة اإلغريقية في دراسة األسطورة. 

 المشكمة اإلغريقية 
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رؽ القديـ. فمقد تبدي الثقافة اإلغريقية انقطاعات حادة في مسيرتيا لـ تعرؼ مثميا ثقافات الش
رأينا منذ قميؿ كيؼ أف كاىنًا بابميًا مف القرف الثالث قبؿ الميبلد كاف قادرًا عمى جمع وتحقيؽ 
معمومات عف تاريخ وثقافة بابؿ، ترجع إلى ما قبؿ عصره بحوالى ألؼ وخمسمائة عاـ. أما 

تاريخيًا( فمـ يعرفوا  إغريؽ القرف السابع قبؿ الميبلد )وىو القرف الذي وعى فيو اإلغريؽ أنفسيـ
عف ماضييـ القديـ ما يتجاوز حدود الحروب الطروادية )أي أواخر القرف الثالث عشر ؽ ـ( التي 

كانوا يعتبرونيا بداية لتأسيس الحضارة اإلغريقية، وينظروف إلييا كماٍض مغرؽ في القدـ رغـ 
ليونانية قد دخمت أرض اليوناف قربيا النسبي إلييـ. ولكننا نعرؼ اليوـ بشكؿ شبو مؤكد أف المغة ا

القارية في مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميبلد، مع فاتحيف ينتموف إلى الجماعات المدعوة 
باليندوروبية، وأف دخوؿ ىذه الجماعات كاف بداية مرحمة حضارية جديدة في أرض اليوناف. وىذا 

تمامًا لدى إغريؽ القرف السابع يعني أف حوالى ألؼ عاـ مف تاريخ الثقافة اليونانية كاف مجيواًل 
 قبؿ الميبلد. 

ويتجمى انقطاع الثقافة اإلغريقية عف ماضييا بشكؿ واضح في مجاؿ األساطير والمعتقدات 
ؽ ـ، إف ىسيود وىوميروس، المذيف  425الدينية. يقوؿ ىيرودوتس، المؤرخ اليوناني المتوفى عاـ 

وىذا القوؿ  [4]ريؽ أساطيرىـ وصور آليتيـ.عاشا قبمو بأربعمائة سنة، ىما المذاف رسما لئلغ
الذي ُأِخذ عمى عبلَّتو زمنًا طويبًل ال يعكس بالطبع حقيقة األمر، ويعطي صورة عف جيؿ 

رفونو أياـ ىيرودوتس لـ يكف يتعدى في اإلغريؽ بأصوؿ ديانتيـ وأساطيرىـ. فكؿ ما كانوا يع
قدمو روايات ىذيف المؤلفيف، المذيف جمعا ونسقا وأعادا صياغة التقاليد التي تواترت إلييما منذ 
القدـ. والمشكمة التي تواجينا اليـو في دراسة الميثولوجيا اإلغريقية ىي أننا، رغـ معرفتنا األكيدة 

خة األخيرة المنقحة عف التقاليد الميثولوجية األقدـ، إال أننا بأف ىسيود وىوميروس قد قدما لنا النس
ال نستطيع اختراقيما وصواًل إلى األشكاؿ األصمية، كما فعمنا بخصوص أعماؿ فيموف الجبيمي 
وبرغوشا. والسبب في ذلؾ راجع إلى عدـ توفر نصوص أدبية وأسطورية مف الفترات السابقة 

ضطروف ىنا إلى االعتماد عمى صياغة أدبية لمميثولوجيا لمقرف الثامف قبؿ الميبلد. ونحف م
اإلغريقية عبثت بيا يد محررييا بشكؿ حاذؽ. ىذه الصياغة األدبية التي ابتدأىا ىوميروس 
وىسيود، ثـ تابعيا فيما بعد عدد مف المؤلفيف الكبلسييف، تمثؿ انتصار العمؿ األدبي عمى 

فنحف ال نممؾ أسطورة يونانية ُنِقمت  [5]ميرشيا إلياده.المعتقد الديني، عمى حد قوؿ مؤرخ األدياف 
نما مف خبلؿ وثائؽ أدبية منمقة منقطعة عف خبراتيا الدينية  إلينا في سياقيا الديني الشعائري، وا 

جيا مجردة مف القدسية ومنزوعة عنيا صفة األسطرة. وفيما عدا األصمية، أي مف خبلؿ ميثولو 
ميثولوجيات ديانات األسرار التي نجت مف التصرؼ األدبي بسبب الطابع المغمؽ لتمؾ الديانات، 

فإني أرى أف معظـ التفسيرات التي جيد الميثولوجيوف المحدثوف في استنباطيا لؤلساطير 
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نيا لـ تتعامؿ مع أساطير أصمية، بؿ مع نسخة أدبية ال الكبلسية تشكؿ جيدًا ضائعًا بحؽ أل
يربطيا باألصوؿ سوى أوىى الروابط. ثـ إني أنطمؽ مف ىذه المقدمة، التي أطرحيا بكؿ ثقة 
عممية، إلى القوؿ بأف أية دراسة لمميثولوجيا اإلغريقية يجب أف تنظر إلى ذلؾ الركاـ األدبي 

تمتفت إلى الميثولوجيات الشعبية الخاصة بديانات كمصدر ثانوي ومشكوؾ بو وخاضع لمنقد، و 
األسرار في الثقافة الكبلسية، ألنيا الميثولوجيات الوحيدة التي تمثؿ بحؽ ما بقي مف الميثولوجيا 

 اليونانية األصمية. 

لى تساؤلنا األساسي المتعمؽ بكيفية تعامؿ العقؿ  نعود اآلف إلى معالجة مسألة "التفسير"، وا 
 ؾ التركة الثقافية الغربية عنا كؿ الغرابة. الحديث مع تم

 األسطورة بين البسيط والمستغمق 

مف خبلؿ األفكار التمييدية التي سقتيا أعبله قمت بإلقاء الضوء عمى عقبتيف رئيسيتيف نواجييما 
في فيمنا وتفسيرنا لؤلسطورة. العقبة األولى ذاتية، وتتعمؽ باختبلؼ آليات تفكيرنا اليوـ عف 

تفكير اإلنساف القديـ، والثانية موضوعية وتتعمؽ بالبعد الزمني واالنقطاع عف تمؾ الثقافات آليات 
التي أنتجت األساطير. ولكننا رغـ العقبات مطالبوف بفيـ وتفسير ىذه التركة الميثولوجية الغنية، 

ة الظؿ، ألننا ال نستطيع أف نبقي عمى ىذا المصدر الياـ مف مصادر الثقافة اإلنسانية في دائر 
وال أف نقوؿ مع بعضيـ بأف األسطورة ليست إال نتاج طفولة العقؿ اإلنساني القاصر، في مرحمة 
مف مراحؿ تطوره، وأنيا تفتقر إلى أية قيمة إيجابية أو مغزى، ألننا نكوف بذلؾ قد حكمنا عمى 

 الحضارات الكبرى الغابرة بأنيا لـ تكف سوى أقنعة لمغباء البدائي. 

بدأ دارسو الميثولوجيا باستعراض ونقد لممدارس الرئيسية التي نشأت منذ أواسط القرف غالبًا ما ي
التاسع عشر، مف طبيعانية وبراغماتية وبسيكولوجية وبنيوية وما إلييا، لينتيوا إلى الوقوؼ إلى 
جانب واحد منيا، أو التأسيس لنظرية جديدة ينطمقوف منيا. وىذا ما لف أفعمو ىنا، ألف منيجي 

خاص ىو منيج تجريبي ال يقوـ عمى نظرية بعينيا تدَّعي الشموؿ واإلطبلؽ، بؿ عمى النظر ال
لى خصوصية كؿ أسطورة ضمف ىذا النسؽ الميثولوجي  إلى كؿ نسؽ ميثولوجي عمى حدة، وا 
الذي تنتمي إليو. ولسوؼ ألجأ فيما يمي إلى عرض ىذا المنيج التجريبي مف خبلؿ تقديـ ثبلثة 

طير، تتدرج في تركيبيا مف البسيط إلى المعقد إلى المستغمؽ. ثـ أجري مع نماذج مف األسا
القارئ محاوالت في الفيـ والتفسير، لنستكشؼ معًا كيؼ تتدرج األسطورة في إسبلـ قيادىا لنا، 
ونختبر مدى فعالية أدواتنا في التعامؿ معيا. ونماذجنا ىذه مستمدة جميعًا مف ميثولوجيا الشرؽ 

 القديـ. 
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 لنموذج البسيط * ا

 ىالك مدينة أور 

يبدأ ىذا النص السومري ببكائية لئللية ننجاؿ، إلية مدينة أور، تندب فييا مدينتيا التي اتخذ 
  [6]اآللية قرارًا سماويًا بتدميرىا. أقتطؼ مف مطمعيا األسطر التالية:

 اليوم الذي كنت أخشى، يوم العاصفة، 

 يوم العاصفة ذاك، قد ُكِتب عميَّ وُقدِّر. 

 ىبط عميَّ مثقاًل بالدمع، 

 يوم العاصفة ذاك، قد ُكِتب عميَّ وُقدِّر 

 ىبط عمي مثقاًل بالدمع، ىبط عميَّ أنا الممكة. 

 اليوم الذي كنت أرتعد منو، يوم العاصفة، 

 فة ذاك، قد ُكِتب عمّي وقّدر. يوم العاص

 ىبط عميَّ ُمثقاًل بالدمع. 

 جفا الرقاد وسادتي واألحالم، 

 ألن األسى المرَّ قد ُقدِّر عمى أرضي وشعبي. 

 سعيت إلى شعبي كما البقرة إلى ِعجميا، 

 فمم أستطع نشمو من الطين. 

 ألن الحزن واألسى قد ُقدِّرا عمييا. 

 ستدمَّر أور فوق أساساتيا، 

 ستفنى أور في مكانيا، 

  حتى لو نشرت جناحي وطرت إلييا.
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بعد المرثية الطويمة التي ُيستَيؿ بيا النص، نجد اإللية ننجاؿ تسعى يائسة لدفع الكارثة عف 
 مدينتيا، وتستجدي مجمع اآللية الذي انعقد التخاذ القرار الحاسـ: 

 ثم توجْيُت بتصميم إلى المجمع قبل انفضاضو، 

 جموسًا يتعاىدون.  [7]آلية األنوناكي بينما كان

 . ، فتحت ذراعيَّ  جرجْرُت قدميَّ

 ذرْفُت الدموع أمام آن 

 بكيت بحرقة أمام إنميل 

 قمت ليما: عسى أور ال تدمَّر، 

 قمت ليما. عسى مدينتي أور ال تدمَّر، 

 ولكن آن لم يعط دعائي أذنًا، 

نميل لم يثمج صدري بكممة،   وا 

 بل أصدرا األوامر بيالك المدينة، 

 أصدرا األمر بيالك أور. 

  وسيفنى أىميا وفق القضاء النافذ.

وىكذا يصدر القرار مف مجمع اآللية بدمار المدينة وىبلؾ أىميا، ويعيد مجمع اآللية إلى إنميؿ، 
ة، بتنفيذ القرار. وقبؿ أف يتحرؾ إنميؿ ألداء ميمتو، يقـو إلو القمر نانا، المعبود في رب العاصف

مدينة أور، بمحاولة أخيرة مف جانبو لمدفاع عف المدينة، ويبتيؿ إلى إنميؿ بدعاء طويؿ نقتطؼ 
 منو بعض أبياتو: 

 أي أبي إنميل الذي أنجبني. 

 أيَّ ذنب جنتو مدينتي حتى أدرت وجيك عنيا؟ 

 أي أبي إنميل الذي أنجبني. 
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 انشل مدينتي من وحشتيا، ضميا إليك ثانية. 

 انشل معبدي من عزلتو، ضمو إليك ثانية. 

 دع اسمك يعمو في أور مجددًا، 

  دع أىمييا يرتعون في حماك مثمما كانوا.

لـ يعطوا  ولكف إنميؿ يجيبو، بعد أف يستمع إليو مطواًل، بأف قرار اآللية ال رجعة عنو، وأف البشر
 ميثاقًا باستمرار األحواؿ وراحة الباؿ. لـ تقترؼ أور ذنبًا ولكف قد ُحَـّ عمييا القضاء: 

 أجاب إنميل ابنو قائاًل: 

 قمب المدينة يبكي، وناي القصب فييا ينوح. 

 شعبيا يقضي يومو في العويل والصراخ. 

 أي نانا، أييا النبيل، عد لشأنك، 

 . فإنك لن تقايض بالدمع شيئاً 

 ُحكمنا ال مبدِّل لكمماتو، حكم المجمع. 

 لقد ُمنَحت أور سمطانًا ولكنيا لم ُتمَنح دوامًا. 

 منذ القدم، منذ أن أرسيت البالد إلي يوميا ىذا، 

 من رأى منكم ُممكًا باقيًا؟ 

 كذا فسمطان أور قد اجُتثَّ وولَّى. 

  أما أنت يا نانا، فدع اليمَّ عنك واىجر البمدا.

يشرع إنميؿ في ميمتو مستخدمًا العاصفة، سبلحو التقميدي الرىيب، وذلؾ في مقطع  بعد ذلؾ
وصفي طويؿ يثير في النفس الرىبة والشفقة. وعندما يرفع إنميؿ غضبو عف المدينة تكوف قد 

 تحولت أنقاضًا: 
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 جثث البشر مثل كسرات الجرار 

 كانت تمأل الطرقات 

 الجدران المتينة قد تياوت، 

 العالية والمسالك  والبوابات

 قد تكدست فييا األجداث. 

 في الشوارع العريضة التي شيدت األعياد، 

 وفي المرابع الطمقة التي حفمت بالراقصين، 

 تراكمت جثث الموتى 

  ومأل دم البالد آبارىا.

يعتبر ىذا النص واحدًا مف عيوف األدب المشرقي القديـ، وىو يتألؼ مف حوالى أربعمائة بيت 
أما الحادثة التاريخية التي يمكف  [8]فعمة بالعاطفة القوية الدافقة والصور المؤثرة المعبرة.شعري م

دينة أف تكوف أساسًا ألحداث ىذه األسطورة، فيي اليجوـ الكاسح الذي قاـ بو العيبلميوف عمى م
ؽ ـ، فحاصروىا مدة ثـ فتحوىا واستباحوىا بضعة أياـ. لكف األسطورة ال  2111أور حوالى عاـ 

تنظر إلى ىذه الواقعة في سياقيا الزمني وفي دالالتيا التاريخية، بؿ تنتقؿ بالحدث إلى المستوى 
يا في ذلؾ الميثولوجي وتعالجو عمى ىذا األساس، فتسخره مف أجؿ تقديـ األمثولة والعبرة، شأن

شأف بقية األدبيات الدينية الشرقية البلحقة. إف رسالة األسطورة ىنا واضحة كؿ الوضوح وىي 
تقوؿ لنا إف عالـ اإلنساف قائـ عمى الصيرورة والتبدؿ الدائـ، واإلنساف ال يكاد يطمئف إلى ثبات 

اتو اليومية التي وديمومة رغده، حتى يحَـّ عميو قضاء اآللية بغتة وىو غارؽ في ليوه ومتع حي
أِمف إلى استمرارىا. والدوؿ والممالؾ ال تقوـ وتزدىر فتصؿ أوج عزتيا حتى تأتي ساعة 

اندحارىا. ومدينة أور لـ ترتكب ذنبًا واضحًا ولكنيا أِمنت إلى رغدىا وطيبات رزقيا ودواـ 
 مجدىا. ويمخص النص رسالتو ىذه بكؿ وضوح في األبيات التي تقوؿ: 

 ر سمطانًا ولكنيا لم ُتمَنح دوامًا. لقد ُمنَحت أو 

 منذ القدم، منذ أن أرسيت البالد إلى يوميا ىذا، 
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 من رأى منكم ُممكًا باقيًا؟ 

  كذا فسمطان أور قد اجُتثَّ وولَّى.

، حيث يقوؿ أوتنابشتيـ ممحمة جمجامشمثؿ ىذه الرسالة الواضحة يقدميا لنا مقطع جميؿ مف 
  [9]العمود السادس: لجمجامش في الموح الحادي عشر،

 ىل نشيد بيوتًا ال يدركيا الفنا 

 وىل نعقد ميثاقًا ال يصيبو الِبمى؟ 

 ىل يقتسم اإلخوة ميراثيم ليبقى دىرًا 

 وىل ينزرع الحقد في األرض دوامًا؟ 

 ير ليأتي بالفيض أبدًا ىل يرتفع الن

 وىل يترك اليعسوب شرنقتو 

 ليدير وجيو لمشمس طوااًل؟ 

 فمنذ القدم ال ُتظِير األمور ثباتًا 

 النائم لمميت توأم 

 أال تفشي صورة الموت كمييما؟ 

  أال يتساوى األمير والفقير في حضرة الردى؟

المشرقية. فالقضاء يُحُـّ عمى المدف إف فكرة القضاء والقدر ىي فكرة راسخة في األدبيات الدينية 
المزدىرة وعمى األفراد وىـ في قمة مجدىـ وعزتيـ؛ وما عمى اإلنساف إال أف يقبؿ باإلرادة 

اإلليية، سواء أكانت مقاصدىا واضحة أـ خافية. فيا ىو ذا إبراىيـ، في سفر التكويف مف العيد 
اتخذ قرارًا بتدميرىما كما شفع اإللو نانا القديـ، يشفع لمدينتي سدوـ وعمورة أماـ الرب بعد أف 

لمدينة أور أماـ إنميؿ: "فتقدـ إبراىيـ وقاؿ: أفُتيِمؾ البارَّ مع األثيـ؟ عسى أف يكوف خمسوف بارًا 
في المدينة، أفُتيِمؾ المكاف وال تصفح عنو مف أجؿ الخمسيف بارًا الذيف فيو؟ حاشا لؾ أف تفعؿ 

ذا أشرقت الشمس عمى مثؿ ىذا األمر." ولكف شفاعة إبر  اىيـ تفشؿ كما فشمت شفاعة نانا: "وا 
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األرض، دخؿ لوط إلى صوغر. فأمطر الرب عمى سدوـ وعمورة كبريتًا ونارًا مف عند الرب مف 
ذا كاف إثـ المدف 18السماء، وَقَمَب تمؾ المدف وجميع سكاف المدف ونبات األرض." )التكويف  ( وا 

اذ القضاء، فإف مثؿ ىذا اإلثـ يتخذ ذريعة ظاىرية عندما ال في أسطورة سدوـ وعمورة ذريعة إلنف
يتناسب العقاب مع فداحة اإلثـ. ففي سفر صموئيؿ الثاني يقرر الرب إىبلؾ الشعب لسبب 
مجيوؿ، فيدفع داود الرتكاب خطيئة مف شأنيا تعريض الشعب بأكممو إلبادة شاممة: "وعاد 

ود قائبًل لو: إمِض واحِص إسرائيؿ وييوذا. فحمي غضب الرب عمى إسرائيؿ، فأىاج عمييـ دا
فقاؿ الممؾ لرئيس الجيش الذي عنده: ُطْؼ في جميع أسباط إسرائيؿ وعدُّوا الشعب فأعمـ عدد 
الشعب." وبعد االنتياء مف عممية اإلحصاء، ُتَحدُِّث داوَد نفُسو بأنو قد أخطأ، فيستغفر ربو 

و: "فجعؿ الرب وباًء في إسرائيؿ مف الصباح إلى معترفًا بذنبو، ولكف الرب ال يمتفت إلى توبت
الميعاد. فمات مف الشعب سبعوف ألؼ رجؿ... فكمَّـ داود الرب وقاؿ: ىا أنا أخطأت، وأنا 

 ( 24أذنبت. وأما ىؤالء الخراؼ فماذا فعموا؟" )صموئيؿ الثاني 

ة: "فمما جاء أمرنا وفي القرآف الكريـ لدينا العديد مف األمثمة والمواعظ عف ىبلؾ المدف اآلثم
جعمنا عالييا سافميا وأمطرنا عمييا حجارة مف سجيؿ منضود، مسومة عند ربؾ وما ىي مف 

( "ولما جاء أمرنا نجينا شعيبًا والذيف آمنوا معو برحمة منا 83-82الظالميف ببعيد." )ىود: 
( 95-94)ىود:  وأخذْت الذيف ظمموا الصيحة فأصبحوا في ديارىـ جاثميف كأف لـ َيْغنوا فييا."

ولكف أحكاـ المشيئة اإلليية قد تكوف خافية عف أفياـ البشر، ويحُـّ القضاء عمى جماعة دوف 
ذا أردنا أف نيمؾ قرية أمرنا مترفييا ففسقوا فييا، فحؽ عمييا القوؿ فدمرناىا  سبب واضح: "وا 

بدمار المدف  ( فينا، وعمى العكس مف بقية القصص القرآني المتعمؽ16تدميرًا." )اإلسراء: 
اآلثمة، نجد أف الدمار قد حؿ عمى مدينة لـ تأثـ، بؿ لقد أثـ مترفوىا بتوجيو مف الرب فحؽ 

عمييا القوؿ. ذلؾ ألف عمى اإلنساف أال يركف إلى دواـ منجزاتو وىناءة عيشو، وأف يسمِّـ بالقضاء 
"ىو الذي جعؿ لكـ  والقدر خيره وشره مف اهلل تعالى. وتدور اآلية التالية حوؿ نفس الفكرة:

ليو النشور. َأِمْنتـُ مف في السماء أف يخسؼ  األرض ذلواًل فامشوا في مناكبيا وكموا مف رزقو وا 
بكـ األرض فإذا ىي تمور؟ أـ أمنتـ مف في السماء أف يرسؿ عميكـ حاصبًا فستعمموف كيؼ 

 ( 17-15نذير؟" )الممؾ: 

عيشو، بدؿ الركوف إلى لطؼ الخالؽ والتسميـ  وحوؿ االطمئناف إلى دواـ منجزات اإلنساف وىناءة
بقضائو، لدينا في القرآف الكريـ أيضًا أمثولة ذات مغزى كبير حوؿ قانوف التغير الدائـ: "واضرب 

ليما مثبًل رجميف جعمنا ألحدىما جنَّتيف مف أعناب، وحففناىما بنخؿ وجعمنا بينيما زرعًا. كبل 
، وفجرنا خبلليما نيرًا وكاف لو ثمر. فقاؿ لصاحبو وىو الجنتيف آتت أكميا ولـ تظمـ منو شيئاً 
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يحاوره أنا أكثر منؾ مااًل وأعز نفرًا. ودخؿ جنَّتو وىو ظالـ لنفسو. قاؿ ما أظف أف تبيد ىذه أبدًا، 
وما أظف الساعة قائمة. ولئف ُرِددُت إلى ربي ألجدف خيرًا منيا منقمبًا ]...[ وأحيط بثمره فأصبح 

ما أنفؽ فييا وىي خاوية عمى عروشيا، ويقوؿ: يا ليتني لـ أشرؾ بربي أحدًا،  يقمِّب كفيو عمى
 ( 43-32ولـ تكف لو فئة ينصرونو مف دوف اهلل وما كاف منتصرًا." )الكيؼ: 

أنتقؿ اآلف مف ىذا النوع البسيط مف النصوص الذي تسير أحداثو في اتجاه خطي واحد، إلى 
كثر مف اتجاه، وتتقاطع ضمف بنية أكثر تعقيدًا مف بنية النوع المركب الذي تسير أحداثو في أ

 النوع األوؿ. 

 ** النموذج المركب 

 إيتانا والنسر 

ؽ ـ(، وذلؾ مف موقع  1611-2111وصمنا أقدـ نص ليذه األسطورة مف العصر البابمي القديـ )
ؽ  1111-1611سوسو عاصمة عيبلـ، كما وصمنا نص آخر مف العصر اآلشوري الوسيط )

، ونص ثالث مف مكتبة آشور بانيباؿ بنينوى يعود إلى القرف السابع قبؿ الميبلد، ىو أكمؿ ىذه ـ(
النصوص وأكثرىا وضوحًا. ورغـ وجود بعض االختبلفات البسيطة بيف ىذه النصوص الثبلثة، 

إال أف األحداث الرئيسية لمقصة واحدة، ويكاد التطابؽ أف يكوف حرفيًا بينيا عند كثير مف 
ر والمقاطع. وسوؼ أقدـ فيما يمي ممخصًا لؤلسطورة اعتمادًا عمى ترجمة ستيفاني دالي السطو 

  [10].1981الجديدة لنسخة نينوى، في كتابيا الصادر عف أوكسفورد عاـ 

في األزماف األولى عندما كاف اآللية يخمقوف الجيات األربع، ويضعوف  تدور أحداث ىذه القصة
مخططًا لبناء أوؿ مدينة لمبشر ىي مدينة كيش. فبعد أف انتيوا مف أعماؿ الخمؽ والتنظيـ أسسوا 

منصب الُمْمؾ، وراحوا يبحثوف عف شخص مناسب ينصبونو ممكًا عمى المدينة، ليكوف حاكمًا 
 ارىـ أخيرًا عمى إيتانا: صالحًا لمناس فوقع اختي

 اآللية الكبار، آلية اإليجيجي صمموا مدينة. 

 آلية اإليجيجي وضعوا ليا األساسات. 

 آلية األنانوكي صمموا مدينة كيش. 

 آلية األنانوكي وضعوا ليا األساسات. 

http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn10
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 آلية اإليجيجي صنعوا ليا قوالب اآلجر. 

 >...< 

 اآللية الكبار الذين يقدِّرون المصائر، 

 جمسوا، تشاوروا في أمور البالد، 

 بينما كانوا يخمقون جيات العالم األربع ويصيغون شكميا. 

 >...< 

 لم يكونوا قد أقاموا ممكًا عمى الناس قاطبة، 

 حينئذ، قد ُأوثقا معًا،  [11]ولم يكن التاج وعصابة الرأس،

 ولم يكن أحد، بعد، قد لوَّح بصولجان الممك. 

 ولم تكن منصة العرش أيضًا قد ُرِفعت. 

  [12]]بعد ذلك ىبط الُمْمك من السماء[.

 ث عن راٍع، كانت عشتار في ذلك الوقت تبح

 كانت تبحث ىنا وىناك عن ممك. 

نميل يبحث عن منصة عرش إليتانا،   وا 

  الشاب الذي كانت عشتار ال تني تبحث عنو.

وىكذا وقع اختيار اآللية عمى إيتانا ليكوف أوؿ ممؾ أقيـ لحكـ الناس، وتنتيي مقدمة النص. بعد 
تيف، ثـ الربط بينيما عند مفصؿ ذلؾ ندخؿ إلى متف األسطورة الذي يتألؼ مف جزأيف، أو قص

معيف في سير األحداث، لسبب يبدو غير واضح مف الوىمة األولى. فبعد صعود إيتانا عمى 
العرش في كيش، نمت شجرة عمبلقة وارفة الظبلؿ، وجاءت إلييا حية فاتخذت مف قاعدتيا وكرًا 

ىد االثناف عمى العيش ليا ولصغارىا، ثـ حط عمى قمتيا نسر فصنع لو ولفراخو عشًا. وقد تعا
بسبلـ وعمى اقتساـ الرزؽ فيما بينيما. فإذا اصطاد النسر فريسة جاء بيا إلى المكاف وترؾ الحية 

ذا اصطادت الحية فريسة جاءت بيا أيضًا وتركت النسر وفراخو  وصغارىا يقتسمونيا معو، وا 

http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn11
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ش، إلو الحؽ والعدالة، عمى يقتسمونيا معيا. ثـ وثَّؽ الطرفاف عيدىما ىذا بالقسـ أماـ اإللو شم
احتراـ االتفاؽ وعدـ النكث بالعيد. سارت األمور سيرًا حسنًا واحتـر كؿ مف الحية والنسر 

اتفاقيما، إلى أف كبر فراخ النسر ولـ يعودوا بحاجة إلى رعاية. عندئذ أضمر النسر في قمبو شرًا 
 وراح يتحيف الفرص ألكؿ صغار الحية: 

 وشبوا، عندما كبر فراخ النسر 

 أضمر النسر مكيدة شريرة في قمبو. 

 ثم تحدث إلى فراخو قائاًل: 

 إني آلكل صغار الحية. 

 سيشتعل غضبيا عمي بالتأكيد 

 ولكني سوف أطير عاليًا وأختبئ في األجواء، 

 ثم أىبط إلى أعمى الشجرة فقط ألخطف من ثمرىا. 

 فقال لو فرخ ُمزغٌب كثير الحكمة، قال ألبيو: 

  ذلك يا أبي، ألن شبكة شمش سوف تمسك بك.ال تفعل 

ولكف النسر لـ يستمع لنصيحة ابنو الحكيـ، وبينما كانت الحية غائبة عف وكرىا نقض النسر 
عيده وانقض فأكؿ صغارىا ثـ ىرب. وعندما عادت الحية بصيدىا واكتشفت ما فعمو النسر، 

مف النسر. استجاب شمش لدعاء بكت وذرفت دموعيا أماـ اإللو شمش ضارعة إليو أف يثأر ليا 
الحية ورسـ ليا خطة توقع بالنسر. دفع إلييا بثور مقيد في الفبلة، عمييا أف تقتمو وتختبئ في 

أحشائو. وعندما تحط طيور السماء لتأكؿ مف الجيفة سيأتي النسر بينيا أيضًا. وعندئٍذ عمييا أف 
ثـ ترميو في حفرة عميقة ليموت ىناؾ تنبري لو وتقبض عميو فتنتزع مخالبو وتنتؼ ريش أجنحتو، 

ُـّ النسر أف يحط معيا ليأكؿ  مف الجوع والعطش. تسير الخطة بنجاح وتأتي الطيور لتأكؿ وَيُي
أيضًا، ولكف فرخو الحكيـ يحذِّره مف احتماؿ كموف الحية في بطف الثور لتثأر لصغارىا منو. 

كؿ بيدوء وسبلـ دوف أف ترى ما يعكرىا، تردد النسر قميبًل، ثـ أقدـ عندما رأى بقية الطيور تأ
فطار وحط عمى الثور. عندئذ انقضت عميو الحية مف مكمنيا فاقتمعت مخالبو ونتفت ريشو ثـ 
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ألقتو في الحفرة العميقة غير آبية لتوسبلتو، ومضت تاركة إياه لمصيره. راح النسر يتضرع في 
  كؿ يوـ إلى شمش، لعمَّو ينقذه مف ورطتو. فقاؿ لو شمش:

 إنك مخموق مؤٍذ وشرير، وقد أحزنت قمبي. 

 لقد ارتكبت فعاًل مرذواًل من قبل اآللية، ال يقبل الصفح. 

 ىا أنت ذا تموت، ولكني لن أقترب منك، 

  بل سأقيِّض لك رجاًل، فاطمب منو عونًا.

عاقر وقد  ىنا تنتيي القصة األولى وتبدأ القصة الثانية التي تعود بنا إلى إيتانا الصالح. فإيتانا
شارؼ عمى الشيخوخة دوف أف ُيرَزؽ بغبلـ يخمفو عمى العرش، وىو يصمي في كؿ يوـ ويقدـ 
قرابينو إلى اآللية مف أحسف مواشيو، عمَّيا تنظر إليو بعيف العطؼ وترفع عنو لعنة العقـ. ثـ 

في يسمع بنبتة مزروعة في السماء تشفي مف العقـ، فيدعو اإللو شمش أف يجعؿ ىذه النبتة 
متناوؿ يده. يستجيب لو اإللو ويدلُّو عمى مكاف النسر الحبيس، فيحرره ويشفيو لقاء أف يطير بو 
إلى السماوات الُعمى لجمب نبتة اإلخصاب التي تتعيدىا ىناؾ عشتار بالرعاية والسقاية. يأتي 

مجددًا.  إيتانا إلى حفرة النسر ويخبره بمشيئة شمش، ثـ يعمؿ عمى شفائو وتعويده عمى الطيراف
وعندما يتعافى النسر يعتمي إيتانا ظيره فينطمؽ بو ُصَعدًا في طبقات الجو العميا، حتى تبدو 
األرض وكأنيا بستاف صغير ويبدو البحر الواسع وكأنو قدر ماء. ولكف قوى النسر تخور 

 ويعترؼ بعجزه عف المضي ُقُدمًا أبعد مف ذلؾ، ثـ ييوي عائدًا إلى األرض. لدى رجوعو إلى
و عمى  كيش يرى إيتانا أحبلمًا غريبة عف رحمة ثانية إلى السماء، منيا الحمـ التالي الذي قصَّ

 صديقو النسر: 

يا  نميل وا   رأيت أننا نمضي عبر بوابة آنو وا 

 ىناك ركعنا معًا، أنا وأنت. 

 ثم رأيت أننا نمضي معًا، أنا وأنت 

 عبر بوابة سن وشمش وأدد وعشتار. 

 أنت. ىناك ركعنا، أنا و 

 رأيت بيتًا فيو نافذة غير موصدة. 



 21 

 دفعتيا، فانفتحت وولجت منيا، 

 فرأيت ىناك فتاة مميحة الوجو مزينة بتاج، 

 وىناك عرش منصوب ]...[، 

 وتحت العرش أسود رابضة مزمجرة. 

 فمما ظيرُت ليا قفزت نحوي. 

  عند ذلك أفقُت من نومي مذعورًا.

اح محاولة ثانية ليما في ارتقاء السماء، فيقرراف التحميؽ يرى النسر في حمـ إيتانا بشارة بنج
يا،  نميؿ وا  مجددًا. تنجح المحاولة ويصؿ النسر بإيتانا إلى سماء آنو، حيث يدخبلف بوابة آنو وا 

فيسجداف ىناؾ، ثـ يجتازانيا إلى بوابة سف وشمش وأدد وعشتار، فيسجداف ىناؾ أيضًا. ثـ يفتح 
ينكسر الرقيـ وتتوقؼ القصة. ولكف مف المؤكد أف الجزء المفقود يقص  إيتانا البوابة ويدخؿ، وىنا

ثبت عف كيفية حصوؿ إيتانا عمى نبتة اإلخصاب والعودة بيا إلى األرض، ألننا نعرؼ مف وثيقة 
أف الممؾ إيتانا كاف أوؿ ممؾ عمى كيش بعد الطوفاف، وأنو الذي أسس لسبللة كيش  مموؾ سومر

 لعرش كاف ابنو المدعو بالح. األولى، وأف وريثو عمى ا

ح انتماء ىذه األسطورة إلى مطمع عصر السبلالت في منطقة  إف لدينا مف األسباب ما يرجِّ
يرجع إلى  –وىو النص البابمي القديـ  –ؽ ـ(. فرغـ أف أقدـ نص ليا  2611سومر )حوالى 

سطوانية التي ترجع إلى مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميبلد، إال أف العثور عمى عدد مف األختاـ األ
ؽ ـ(، والتي نرى عمييا مشيدًا يمثؿ صعود إنساف ما إلى  2311العصر الصارغوني )حوالى 

السماء عمى ظير نسر، يؤكد لنا أف أسطورة إيتانا كانت معروفة خبلؿ أواسط األلؼ الثالث قبؿ 
ف قريب مف الميبلد، وأف جذورىا تضرب أبعد مف ذلؾ في عصر السبلالت األولى، وحتى زم

صعود أسرة كيش األولى، أوؿ وأقوى األسر الحاكمة في سومر، التي كاف مموكيا ينتموف إلى 
الذخيرة السكانية السامية، ال السومرية، عمى ما تدؿ عميو أسماؤىـ. ولكف ما معنى ىذه 

 األسطورة، وأية رسالة تحمؿ لنا؟ 

ف غير متجانستيف، إال أف رسالتيا رغـ الحيرة التي يسببيا لنا احتواء األسطورة عمى قصتي
واضحة تمامًا. ذلؾ أف الياجس الرئيسي ىنا ىو التأسيس ألصؿ مؤسسة الممكية التي "ىبطت 
مف السماء"، عمى حد تعبير النص البابمي القديـ. فأسطورتنا ىي أسطورة أصوؿ، وتنتمي إلى 
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جتماعية القائمة وتجذيرىا تمؾ الزمرة مف أساطير األصوؿ التي تيدؼ إلى تبرير المؤسسات اال
في البدايات الميثولوجية األولى، مف أجؿ إسباغ طابع القداسة عمييا. فمطمع النص يعود بنا إلى 
األزماف الميثولوجية البدئية، عندما كانت اآللية تضع الممسات األخيرة عمى الكوف الذي خرج 

ا التفتت إليو بعد أف انتيت مف ىندسة لتوِّه مف رحـ الييولى البدئية. فكانت مؤسسة الممكية أوؿ م
"، وشكمت جيات العالـ األربعة ووضعت مخطط أوؿ مدينة لئلنساف وأرست ليا األسس. "المكاف

وبعد أف خمقت اآللية منصب الممؾ وحددت لو شاراتو ورموزه، راحت تبحث عف رجؿ يشغؿ ذلؾ 
إلى تجذير مؤسسة الممكية الوراثية  المنصب فوجدتو في إيتانا الصالح. تنتقؿ األسطورة بعد ذلؾ

أيضًا في الزمف الميثولوجي. فيذه قد ىبطت أيضًا مف السماء عف طريؽ نبتة اإلخصاب التي 
 جمبيا إيتانا مف ىناؾ فوىبتو ولدًا ووريثًا عمى العرش. 

ولكف ما معنى قصة الحية والنسر؟ ولماذا ُجِعمت بمثابة مدخؿ إلى المتف األساسي لؤلسطورة؟ 
ف القراءة األولى لمنص تغرينا بالنظر إلى قصة الحية والنسر عمى أنيا مجرد حكاية، ذات طابع إ

تشويقي، تـ دمجيا في السياؽ العاـ لمقصة الرئيسية ألغراض أدبية محضة. إال أف التبلـز 
الطويؿ بيف القصتيف في جميع النصوص التي وصمتنا لؤلسطورة، عبر أكثر مف ألؼ عاـ، 

 استبعاد ىذا التفسير القريب والبحث عف تفسير آخر.  يدفعنا إلى

إف مفتاح الولوج إلى سر العبلقة بيف القصتيف ىو التساؤؿ المشروع الذي يخطر بالباؿ عقب 
قراءة النص وىو: لماذا كاف عمى النسر أف يمر بتجربتو األليمة تمؾ قبؿ أف يصعد بإيتانا إلى 

يوكؿ ليذا النسر نفسو أو لغيره ميمة الصعود، دوف  السماء؟ ألـ يكف بمستطاع اإللو شمش أف
أف يكوف قد تعرض لتمؾ األحداث التي أودت بو إلى أعماؽ الحفرة حيث وجده إيتانا؟ إف الجواب 
عمى ىذا التساؤؿ متضمَّف في بنية النص نفسو الذي يقوؿ لنا صراحة، ومف خبلؿ توكيده عمى 

لنسر أف يمر بتجربتو مع األفعى قبؿ أف يكوف قادرًا الربط العضوي بيف القصتيف، إنو كاف عمى ا
عمى التحميؽ في طمب نبتة اإلخصاب. فيذه التجربة ىي التي أىَّمتو لمميمة وجعمت منو نسرًا 
 مختمفًا عف بقية النسور. فما الذي تضمنتو التجربة مع الحية وأية قوى استثنائية أكسبتو إياىا؟ 

ميف قادا إلى حدث ثالث ىو مركز القصة بكامميا. ويمكف تتضمف التجربة مع الحية حدثيف مي
 تصوير ىذه األحداث الثبلثة وفؽ المخطط التالي: 

 الصعود إلى السماء                                                           
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 أكل صغار الحية 

   

   

   

   

   

   

 

 

 وط إلى قاع البئر اليب                        

   

ني أرى في الحدثيف األوليف مرحمتيف في طقس عبور وتعدية  . في المرحمة األولى Initiationوا 
يأكؿ النسر صغار الحية، وفي المرحمة الثانية ُيمقى بو في قاع حفرة أو بئر عميقة في باطف 

ى تتعمؽ األرض. فأما أكؿ صغار الحية فيو إجراء طقسي يؤدي إلى إكساب النسر قو 
باإلخصاب، ألف الحية ىي رمز لمخصوبة في ثقافات الشرؽ القديـ ورمز لمشفاء أيضًا. وأما 
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اليبوط إلى قاع البئر المظمـ فيو إجراء طقسي آخر مشابو مف حيث الغاية. فمقد كاف عمى 
األـ، لكي ُيبَعث مف جديد معافى ومزودًا بقوى تتعمؽ –النسر أف يموت رمزيًا في باطف األرض

دتو بيا ننخرساج، األرض. أما الشجرة التي كانت مسرح الصراع بيف النسر  أيضًا باإلخصاب زوَّ
والحية، فتمثؿ مبدأ الحياة الذي قوامو قطباف: الموجب والسالب، المبدأ الذكري والمبدأ األنثوي. 

لحية وىنا يتجسد المبدأ الذكري في النسر الذي يسكف قمة الشجرة ويطير في السماء، وتجسد ا
المبدأ األنثوي الممتصؽ باألرض. وما الصراع بيف النسر والحية إال تمثيؿ لمتناقض بيف 

المبدئيف. لقد ىبط النسر أواًل مف القمة إلى األرض حيث جحر الحية، ثـ ىبط أعمؽ مف ذلؾ 
في غياىب البئر حيث رحـ األرض، لينطمؽ بعد ذلؾ في طمب النبتة التي تتعيدىا بالرعاية 

إلية الخصوبة الكونية. ىذا المغزى السرَّاني لعبلقة النسر بالحية يفسر لنا عدـ جدية عشتار 
الِعقاب الذي تعرَّض لو النسر، ومسارعة اإللو شمش إلى العفو عنو ليوكؿ إليو الميمة التي 

صار اآلف صالحًا ليا، بعد أف تحوؿ، عبر الطقس الذي مر بو، مف نسر عادي إلى نسر قادر 
 مياـ ال يقدر عمييا غيره.  عمى إتماـ

وإللقاء مزيد مف الضوء عمى التفسير الذي أتقدـ بو ىنا، سوؼ أستعرض فيما يمي عددًا مف 
التصورات األسطورية الموازية، المستمدة مف الميثولوجيا المقارنة. ففي ميثولوجيا الشعوب في 

ية وعالـ البشر وعالـ العمالقة أوروبا الشمالية ىناؾ شجرة كونية عمبلقة يتوضع عمييا عالـ اآلل
وعالـ الموتى. فيي تمد رأسيا إلى األعمى نحو عالـ اآللية وتضرب بجذورىا في العالـ األسفؿ 

عالـ الموتى. ونجد ىذا التصور نفسو في ميثولوجيات شماؿ ووسط آسيا، وفي ميثولوجيات 
جرة باعتبارىا مركزًا لمكوف وتعمؿ معظـ الثقافات الشامانية. ففي األساطير الفنمندية، تقوـ ىذه الش

عمى الربط بيف أجزائو وأقاليمو المختمفة. عمى أوراقيا يتغذى اآللية وبيف أغصانيا تولد األرواح. 
ومف خبلؿ تجديد حياتيا تمقائيًا، فإنيا تعمؿ عمى تجديد حياة الكوف وعوالمو، وتقدـ في الوقت 

اليد الشامانية شجرة الحياة ىذه عمى ىيئة جذع نفسو لئلنساف وسائؿ تحقيؽ الخمود. وتمثؿ التق
حفرت عميو درجات سمـ، تعيف الشاماف عمى العروج نحو العوالـ العميا في رحمتو الَوْجدية، حيث 

يعبر سمسمة السماوات وصواًل إلى السماء العميا حيث يقيـ اآللية. وفي أحياف كثيرة، نجد أف 
الكائنات التي وجدناىا في أسطورة إيتانا والنسر. ففي شجرة الكوف، أو الحياة ىذه، تسكنيا نفس 

بورنيو الجنوبية يجري تمثيؿ الشجرة الكونية وقد سكنت الحية عند قاعدتيا وسكف النسر في 
قمتيا. وتقوؿ األسطورة إف الصراع بينيما يقود إلى تدمير الشجرة، ولكنيا تنبعث جديدة مرة 

سنجاب ينقؿ الرسائؿ العدوانية بيف النسر الذي يقيـ في  أخرى. وفي الميثولوجيا التوتونية ىنالؾ
  [13]قمة الشجرة والحية التي تسكف في قاعدتيا.
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 *** النموذج المعقد 

 أسطورة خصاء آنو 

ى أواسط األلؼ الثاني قبؿ الميبلد. والحوريوف ىـ أسطورة خصاء آنو ىي نص حوري يعود إل
شعب تعمَّـ لغة خاصة ال تنتمي إلى عائمة المغات السامية وال إلى عائمة المغات اليندوروبية. وقد 
بدأوا بالتسرب التدريجي مف الشماؿ إلى مناطؽ الجزيرة السورية خبلؿ النصؼ الثاني مف األلؼ 

كويف عدد مف المدف القوية فييا. وقد شكؿ ىؤالء الحوريوف الثالث قبؿ الميبلد، واستطاعوا ت
القاعدة السكانية العريضة التي قامت عمييا مممكة ميتاني القوية بقيادة شرائح عسكرية ذات 

أصوؿ ىندوروبية، اختمطت بالحورييف وجمعتيـ في مممكة واحدة. سيطرت مممكة ميتاني عمى 
مغت أوج قوتيا إباف القرف الخامس عشر قبؿ مناطؽ حوض الخابور األعمى في سورية، وب

الميبلد، حيث استطاعت إخضاع معظـ مناطؽ الجزيرة العميا وسورية الشمالية والوسطى، 
وصارت القوة الثالثة في المنطقة إلى جانب مممكة الحثييف في األناضوؿ ومممكة مصر في 

  [14]الجنوب. تقوؿ األسطورة:

في قديم الزمان، كان أاللوس ممكًا في السماء. وطوال مدة جموسو عمى عرش السماء، كان آنوس 
]=آنو[ األول بين اآللية، يقف بين يدي أاللوس ويسجد عند قدميو ويقدم لو كأس الشراب. مضت 

اء. ولكن في السنة التاسعة، قام آنوس فنازع أاللوس السيادة تسع سنوات وأاللوس ممك في السم
وقيره في المعركة، فيرب من وجيو وىبط إلى األرض المظممة، ثم اعتمى آنوس العرش. طوال مدة 
جموسو عمى العرش كان كوماربي الجبار يقدم لو الطعام ويسجد عند قدميو ويقدم لو كأس الشراب. 

السماء. ولكن في السنة التاسعة قام كوماربي فنازع آنوس مضت تسع سنوات وآنوس ممك في 
السيادة وقاتمو مثمما قاتل آنوس أاللوس. وعندما لم يستطع آنوس الصمود أمام كوماربي انتزع نفسو 
من بين يديو وىرب، وكطير حمق في السماء. اندفع وراءه كوماربي فأمسك بقدميو وجرَّه من ىناك ثم 

سائمو المخصب إلى بطن كوماربي. عندما ابتمع كوماربي َمْني آنوس عضَّ عمى قضيبو فانسال 
استدار آنوس نحو كوماربي مبتيجًا ضاحكًا وقال لو: ىا أنت ذا سعيد لما  [15]واستقر في جوفو،

عادتك لن تطول، ألني زرعت في داخمك وزرًا ثقياًل. لقد جعمتك تحبل بإلو أخذتو في جوفك، ولكن س
العاصفة النبيل، كما جعمتك تحبل بنير دجمة الذي لن تطيق حممو، وأيضًا بتاسميشو النبيل )وزير إلو 
العاصفة(. ثالثة آلية مخيفة زرعت بذورىا في بطنك. فامض اآلن وانطح رأسك بصخور جبالك. ولما 

وس من كالمو تابع طريقو نحو السماء واختبأ ىناك. عند ذلك بصق كوماربي بعض المادة انتيى آن
 التي ابتمعيا عمى األرض فولد منيا تاسميشو ونير دجمة. 
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أما كوماربي فقد مضى إلى مدينة نيبور السومرية ليحصؿ عمى مشورة إيا، إلو الحكمة الرافدي. 
ا الذي دار بيف الطرفيف. ثـ نرى كوماربي مازاؿ ولكف النص مشوه في ىذا الموضع وال ندري م

في نيبور يعدُّ األشير المتبقية لمدة الحمؿ، والجنيف في بطنو ينمو، إلى أف اكتمؿ وجاءت ساعة 
المخاض. ولما لـ يكف كوماربي مجيزًا كما النساء ألداء والدة طبيعية، فإف آالـ المخاض تشتد 

لو العاصفة في بطف أبيو ال ي جد طريقة لمخروج بسبلـ. وىنا يتدخؿ اإللو المخموع آنو عميو، وا 
ؿ عميو في االنتقاـ مف كوماربي. وتبدأ مشاورة بيف آنوس وبيف  لمساعدة إلو العاصفة، ألنو يعوِّ
إلو العاصفة الحبيس في الداخؿ حوؿ الطريقة التي يمكف بواسطتيا حؿ المعضمة. ويجري بحث 

لمنفذ الذي يمكف إللو العاصفة شؽ طريقو عبره. ويبدو أف كؿ االحتماالت الممكنة في أفضمية ا
اختيار المنفذ كاف أمرًا في غاية الصعوبة، ألف الخروج مف إحدى الفتحات، كما نفيـ مف شذرات 
الموضع المشوَّه في الحوار، سوؼ يتسبب في تعطيؿ عمؿ العضو أو الحاسة المقابمة عند إلو 

ف كوماربي سوؼ يسبب لو العمى، والخروج مف األذف العاصفة عقب والدتو. فالخروج مف عي
سوؼ يبتميو بالصمـ. وىكذا تـ استبعاد جميع المنافذ العميا بما فييا جدار الرأس ألف الخروج مف 

الرأس سوؼ يبمبؿ عقؿ إلو العاصفة. بعد ذلؾ يتـ بحث احتماالت المنافذ السفمى. فيقترح إلو 
النفاذ عبرىا، ولكف آنو يستبعد ىذا اإلجراء ويحذره مف العاصفة أف يقوـ بشؽ مؤخرة كوماربي و 

مخاطر غير واضحة في السطر المشوَّه. ثـ يجري اقتراح الخروج مف مكاف يدعوه النص 
بػ"الموضع الحسف" دوف تعييف اسمو. وبما أنو لـ يبؽ مف المنافذ السفمى سوى السرة والقضيب، 

والشؾ. تشتد اآلالـ عمى كوماربي فيأتي إلى فإف ىذا الموضع الحسف ينطبؽ عمى واحد منيما 
حضرة اإللو إيا ويتياوى أمامو مف األلـ وىو يصرخ كالمجنوف: "أخرجوا إليَّ ابني أعطوني ابني 

ألبتمعو." يرسؿ إيا في طمب مجموعة مف السحرة ألداء طقوس تعيف كوماربي عمى الوضع، 
رؤوف التعاويذ، ويعمموف جيدىـ في الحفاظ فيأتي السحرة فيمددوف اإللو ثـ يقدموف القرابيف ويق

عمى شرج كوماربي مف اقتحاـ ابنو لو. يقوـ إلو العاصفة بمحاولة أخيرة لمخروج مف مؤخرة 
كوماربي ولكنو يفشؿ، عند ذلؾ يتجو نحو "الموضع" الحسف وينبثؽ مف ىناؾ إليًا مكتمؿ القوة 

لشذرات فنفيـ منيا أف آنو المخموع قد والرجولة. )تمي ذلؾ فجوة في النص(. أما ما تبقى مف ا
 ساعد إلو العاصفة عمى خمع أبيو واالستيبلء عمى عرش السماء. 

ح بعض دارسي ىذه األسطورة، ومنيـ  وفيما يتعمؽ بػ"الموضع الحسف" الذي خرج منو اإللو، يرجِّ
G.S.Kirk ،أف يكوف الموضع المعني ىو القضيب وذلؾ لسببيف:  [16]مف جامعة كامبريدج

فالقضيب ىو العضو المقابؿ لعضو الوالدة عند المرأة، وىذا ما يجعمو أكثر مبلءمة لتقميد العممية 
اقترانو  عند الرجؿ. كما أف القضيب، باعتبار دوره في عممية اإلخصاب، ىو الوحيد الذي يحُسف

ح أف يكوف العضو المعني ىو السرة  [17]بإلو العاصفة بما ىو إلو لمخصب أيضًا. غير أني أرجِّ
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لو العاصفة أف الخروج مف أي موضع في جسـ كوم اربي ألننا نفيـ مف الحوار بيف آنوس وا 
سيسبب العطب في العضو المقابؿ عند إلو العاصفة. مف ىنا فإف مف األجدر أف يكوف القضيب 
ىو أكثر األعضاء استبعادًا، ألنو ما الذي يجنيو إلو الخصب مف اقترانو بالقضيب إذا كاف ىو 

 نفسو فاقدًا لوظيفة القضيب؟ 

بة؟ لماذا وقعت تمؾ االنقبلبات المتوالية واآلف، ما الذي يعنيو ىذا النص ذو البنية المعقدة المتراك
في السماء؟ لماذا عضَّ كوماربي قضيب أبيو وابتمع سائمو المخصب؟ ولماذا كاف عمى إلو 

 العاصفة أف ينمو في بطف أبيو مف دوف أـ؟ 

مف األدوات القوية التي تعيننا عمى التعامؿ مع النص األسطوري المفرد إرجاعو إلى النسؽ 
ذي ينتمي إليو، وذلؾ ألف ىذا النص إنما يكتسب معناه ومغزاه مف خبلؿ موقعو الميثولوجي ال

ياه في  في ميثولوجيا الثقافة التي أنتجتو، ومف خبلؿ ترابطاتو مع األساطير األخرى التي تنتظـ وا 
نسؽ واحد، وذلؾ مثمما تكتسب الكممة المفردة معناىا ومغزاىا مف موقعيا في سياؽ الجممة 

ؼ إلى ذلؾ ضرورة تحديد الزمرة التي تنتمي إلييا األسطورة ضمف النسؽ المفيدة. يضا
الميثولوجي ذاتو، وذلؾ كأْف تكوف أسطورة أصوؿ وتكويف، أو أسطورة خصب، أو أسطورة 

طقسية مف نوع خاص، الخ. وىذا التحديد يعتمد عمى معاينتنا المبدئية لمشكؿ في ضوء معارفنا 
 ذا الميداف. السابقة والخبرة المكتسبة في ى

وبتعبير آخر، فإنو مف غير المجدي في المرحمة األولى مف اإلقباؿ عمى النص تفسير أسطورة 
مصرية، مثبًل، عف طريؽ المقارنة مع أسطورة إغريقية، أو النظر إلى أسطورة إفريقية عمى ضوء 

لمحمية ضمف نسقيا الميثولوجيا البابمية. بؿ البد، أواًل، مف النظر إلى األسطورة في ترابطاتيا ا
وضمف زمرتيا. فإذا أتممنا ىذه الميمة المبدئية استطعنا بعدىا االنطبلؽ إلى إجراء المقارنات 
البعيدة منيا والقريبة، ولكف ضمف نظاـ صاـر في الوقت ذاتو، يبتعد بنا عف تممس المشابيات 

خذىا لغاية المقارنة السطحية التي تقود إلى نتائج متسرعة، ويبقي عمى فيمنا ألية أسطورة نت
ضمف بيئتيا والثقافة التي أنتجتيا. إف مثؿ ىذا المنيج الصاـر في المقارنة يجب أف يحؿ محؿ 

 The الغصف الذىبيالمنيج القديـ الذي اختطو السير جيمس فريزر في موسوعتو المعروفة: 

Golden Bough يف في في أوائؿ القرف العشريف، ومارس تأثيرًا عمى سمسمة مف الباحث
 Theفي كتابو  Robert Breffualtاألنثروبولوجيا النظرية والميثولوجيا، كاف أوليـ روبرت بريفو 

Mothers وآخرىـ جوزيؼ كامبؿ ،Joseph Campbell  في ثبلثيتوThe Masks of God حيث يتـ ،
متباعدة، تقديـ الفكرة األسطورية، ثـ إتباعيا بحشد مف األمثمة الموضِّحة المستمدة مف ثقافات 

 والمنَتَزعة مف سياقاتيا وترابطاتيا المحمية. 
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وفيما يتعمؽ بنص خصاء آنو الذي بيف أيدينا، فإننا ال نستطيع أف ندرسو عمى الخمفية الثقافية 
الحورية، وذلؾ لندرة النصوص الحورية، وخصوصًا األدبية واألسطورية منيا. فنحف ال نممؾ 

ييف مكتوبيف بالمغة الحثية. مف ىنا البد لنا مف المجوء حتى اآلف سوى نصيف ميثولوجييف حور 
البابمي. فمقد تجاور –إلى ربط نصنا بأكثر األنساؽ الميثولوجية قربًا إليو، وىو النسؽ األكادي

الحوريوف مع سكاف وادي الرافديف، ومارست الثقافة األكادية عمى الحورييف تأثيرًا أكبر مف تأثير 
الميتانية، –عمى ذلؾ استخداـ المغة األكادية في كتابة معظـ الوثائؽ الحوريةالثقافة السورية. يدلنا 

 وتداخؿ بانثيوف اآللية الحورية مع بانثيوف اآللية البابمية. 

ومف ناحية ثانية، فإف الصمة الوثيقة بيف الجماعات الحورية والجماعات اليندوروبية التي وفدت 
ترة قصيرة، وشكمت طبقة حاكمة في مممكة ميتاني التي إلى مناطؽ الحورييف، بعد قدـو ىؤالء بف

ىندوروبية يمكف ليا –كاف الحوريوف قاعدتيا السكانية، تدفعنا إلى البحث عف روابط ثقافية حورية
لى أخذ نسقيف ميثولوجييف ىندوروبييف بعيف االعتبار، ىما  أف تضيء جوانب مف موضوعنا، وا 

د النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميبلد عددًا مف النسؽ الحثي والنسؽ اإلغريقي. فمقد شي
التحركات واليجرات لجماعات رعوية محاربة تتكمـ بمغات ىندوروبية. فإلى آسيا الصغرى توجيت 

لى مناطؽ الجزيرة والشماؿ السوري توجيت  الجماعات التي ُعِرفت تاريخيًا باسـ الحثييف، وا 
لى أرض اليوناف القارية توجيت الجماعات التي حممت  الجماعات التي عرفت باسـ الميتانييف، وا 

إلييا المغة اإلغريقية. ويغمب الظف أف الحورييف والميتانييف والحثييف واإلغريؽ كانوا يتشاركوف 
 مناطؽ السكف نفسيا، قبؿ أف يبدأوا تحركاتيـ الكبرى. 

فإف النص ال يخفي ألوؿ ىذا عف النسؽ. وأما عف الزمرة التي تنتمي إلييا أسطورة خصاء آنو، 
وىمة شبيو مف حيث البنية العامة بأساطير التكويف في كؿ مف بابؿ واليوناف، ولكننا ال نعثر 

عمى ما يشبيو في الميثولوجيا الحثية، ألف ما نعرفو حتى اآلف عف الميثولوجيا الحثية ال يحتوي 
خصاء آنو بأساطير عمى نص متكامؿ في األصوؿ والتكويف. مف ىنا فإف مقارنة أسطورة 

 التكويف البابمية واإلغريقية سوؼ تقدـ لنا اإلضاءات البلزمة عمى النص. 

تقوـ أسطورة التكويف البابمية عمى عنصر الصراع بيف أجياؿ اآللية. وىذا الصراع يعكس ثبلثة 
عصور متتابعة تؤدي في النياية إلى استتباب نظاـ الكوف بعد خروجو مف رحـ الييولى. ففي 

بدء كاف العماء المائي ممثبًل بثبلثة آلية ىي تعامة، الماء المالح واألـ األولى، وآبسو، الماء ال
ح أف يكوف الضباب المنتشر فوقيما. ثـ  الحمو والزوج األوؿ، وممو الذي ينتج عنيما والذي نرجِّ

يمثبلف في تفسير أخذت ىذه اآللية البدئية تتكاثر، فنشأ عنيما أواًل الثنائي ليمو وليامو )المذاف 
المدرسة الطبيعانية الطمي والرواسب المائية(. وعف ىذيف نشأ الثنائي أنشار وكيشار )المذاف 
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 [18]يمثبلف في تفسير المدرسة الطبيعانية الجانب السماوي والجانب األرضي مف خط األفؽ(.
ثـ أنجب أنشار وكيشار بكرىما آنو، وأنجب آنو ابنو إيا الذي كاف واسع الحكمة شديد الدىاء 
والذكاء وأكثر قوة وعتيًا مف آبائو. وقد كاف ىذا الجيؿ الثاني مف اآللية في حالة حركة دائبة، 

رت بإفنائيـ والتخمص يصخبوف في جوؼ تعامة ويسببوف األرؽ واإلزعاج لئللية القديمة، حتى فك
مف ضجيجيـ لتعود إلى حالة السكوف األولى. وبعد التشاور في األمر قرر آبسو شف حممة عمى 
الجيؿ الثاني، ووقؼ إلى جانبو ممو؛ أما تعامة فآثرت الحياد لعدـ رغبتيا في قتؿ أبنائيا. فبادر 

قاـ إيا بإلقاء تعويذتو السحرية الجيؿ الثاني إلى تعييف إيا قائدًا عمييـ. وعندما التقى الجمعاف 
عمى آبسو، فشمَّت حركتو؛ ثـ عمد إليو فقتمو وأسر وزيره ممو. وفوؽ آبسو الماء العذب أقاـ إيا 

مسكنو وعاش فيو مع زوجتو دومكينا. وفي بيت األقدار ىذا، كما يصفو النص، ولد مردوخ، بكر 
متو، تممع كالبرؽ عيناه، يخطو بعنفواف إيا ودومكينا، الذي يصفو النص بقولو: "تخمب األلباب قا

 ورجولة. بفف بديع تشكمت أعضاؤه. ال تدركو األفياـ وال يحيط بو خياؿ." 

ابتيج اآللية بمقدـ مردوخ وأعموه فوقيـ جميعًا. خمؽ آنو الرياح األربعة وسمَّميا إليو، فراح مردوخ 
فصارت قمقة حائرة تحـو عمى يصرِّؼ الرياح ويحدث فييا األمواج التي اضطربت ليا تعامة، 

غير ىدى. واآللية البدئية األخرى نسيت الراحة في خضـ العواصؼ اليائجة، فجاءت إلى تعامة 
تحرضيا عمى القتاؿ واالنتقاـ لزوجيا القتيؿ. خمقت تعامة أحد عشر نوعًا مف الوحوش المخيفة 

ما اآللية الشابة مف الجيؿ وجيزت جيشًا وضعت عمى رأسو اإللو كينغو، وتييأت لشف المعركة. أ
الثالث فقد لجأت إلى مردوخ وأسممتو القيادة بعد أف تنصَّؿ منيا أفراد الجيؿ الثاني. ولما التقى 
الجمعاف اضطربت صفوؼ جيش تعامة لمرأى مردوخ وخارت قواىـ. فتقدـ مردوخ واشتبؾ مع 

ربعة، ثـ أفمت في جوفيا تعامة في معركة منفردة. رمى عمييا شبكتو التي تحمميا الرياح األ
الرياح الشيطانية فتياوت عند قدميو. عند ذلؾ عمد إلى قتميا، وشقَّيا إلى نصفيف صنع مف 

واحدىما السماء ورفعيا إلى األعمى، وأرسى اآلخر فصنع منو األرض. ثـ التفت بعد ذلؾ إلى 
اإللو كينغو الذي  صنع بقية أجزاء الكوف وتنظيمو. وأخيرًا صنع اإلنساف مف تراب ممزوج بدـ

ومعو ابتدأت سيادة الجيؿ الثالث مف  [19]جرى إعدامو. وكاف ىذا آخر عمؿ مبدع قاـ بو.
 اآللية عمى الكوف. 

ة، واختبلفيما في التفاصيؿ، إال أنيما رغـ عدـ تشابو األحداث في األسطورتيف البابمية والحوري
تقوماف عمى فكرة أساسية واحدة ىي فكرة الصراع بيف أجياؿ اآللية. ففي األسطورة البابمية تتابع 
ثبلثة أجياؿ مف اآللية ىي جيؿ آبسو فجيؿ إيا فجيؿ مردوخ، وىذا التتابع ىو تمثيؿ رمزي لكيفية 

ماء الذي الشكؿ لو، إلى مرحمة التشكؿ والتكوف، خروج الكوف مف مرحمة الييولى الساكنة والع

http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn18
http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn19
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فمرحمة التنظيـ. وفي األسطورة الحورية تتتابع أربعة أجياؿ ىي جيؿ أاللوس فجيؿ آنوس فجيؿ 
كوماربي فجيؿ إلو العاصفة. وتفيدنا مقارنة األسطورتيف في فيـ مغزى الصراع الذي يدور بيف 

صراع ليس سياسيًا ييدؼ إلى السيطرة عمى عرش أجياؿ اآللية في األسطورة الحورية. فيذا ال
نما ىو أيضًا نوع مف التمثيؿ الرمزي لمراحؿ تنظيـ العالـ في التصورات الحورية.  السماء، وا 

ورغـ الشكؿ المختزؿ لؤلسطورة الحورية وعدـ احتوائيا عمى تفاصيؿ مشابية لتفاصيؿ األسطورة 
 األساس. البابمية، فإنيا يجب أف ُتدرس وتفيـ عمى ىذا 

وتقدـ لنا أسطورة التكويف اإلغريقية مف جانبيا نموذجًا أقرب مف حيث البنية واألحداث إلى 
: "في البداية لـ يكف سوى العماء أصوؿ اآلليةنموذج األسطورة الحورية. يقوؿ ىسيود في كتابو 

. وبعدىا األرض الراسخة األثداء جياالمائي المظمـ المتسع ببل حدود. مف ىذا العماء ظيرت 
الحب الذي دخمت قدرتو في صمب األشياء والكائنات جميعًا. كما ولد مف العماء  إيروسظير 

. ثـ إف جيا، أوؿ اآللية، خمقت النيارو األثير، ومنيما ولد الميلالمظممة، وولد  الياويةأريبوس 
السماء  وسأورانالجباؿ العالية والبحر الواسع بأمواجو المتناغمة، وأنجبت دوف زوج بكرىا 

المتوجة بالنجوـ، فغطاىا مف جميع جياتيا وتزوجتو. وعف قراف األرض والسماء ظير اآللية 
. إال أف ىؤالء لـ يروا النور ألف أورانوس كاف يبقي عمى أوالده سجناء في أعماؽ أميـ التيتان

يو األرض غير عابئ بتوسبلتيا. وعندما ولدت جيا كرونوس، اتفقت معو عمى التخمص مف أب
وتحرير إخوتو. كمف كرونوس عند فوىة رحـ األرض ومعو منجؿ حاد زودتو بو أمو، وعندما 
أقبؿ أورانوس لمضاجعة زوجتو مساًء وأولج فييا، انبرى لو كرونوس وخصاه بالمنجؿ ثـ رمى 
بأعضائو التناسمية بعيدًا. سالت الدماء مف الجرح النازؼ وسقطت عمى التربة فولدت منيا 

. أما األعضاء المفصولة فقد وقعت في حوريات الدردار، ووالعمالقة، ربات االنتقاـ، اتاإليرينيَّ 
. وبذلؾ أفروديتالبحر وتسربت منيا المادة المخصبة فصارت زبد البحر الذي تمخض وأنجب 

 ينتيي عصر أورانوس ليبدأ عصر كرونوس. 

لية التيتاف. ولكف سموؾ التي خرجت مف باطف األرض مع بقية اآل رحياتزوج كرونوس مف أختو 
كرونوس حياؿ أوالده لـ يكف بأفضؿ مف سموؾ أبيو. فبعد صعوده إلى سدة السمطاف أخذ يبتمع 

أوالده مف رحيا حاؿ والدتيـ، خوفًا مف منازعة أحدىـ لو مثمما فعؿ ىو بوالده. وىكذا كبر وترعرع 
ألوؿ في جوؼ أميـ. وعندما الجيؿ الثاني مف اآللية في جوؼ أبييـ كما كبر وترعرع الجيؿ ا

ولدت رحيا آخر أبنائيا زفس، كانت عازمة عمى االحتفاظ بو، فدفعت إلى كرونوس حجرًا ممفوفًا 
في قماط فابتمعو معتقدًا أنو المولود الجديد. أما زفس فقد أخفتو أمو في جزيرة كريت وعيدت بو 

يدا ابنتي ممؾ الجزيرة. وعندما ك بر صمـ زفس عمى العودة واالنتقاـ مف إلى الحوريتيف إدراستيا وا 
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أبيو. وىناؾ أجبره عمى أخذ شراب جيزتو اإللية ميتيس، سبب لو اإلقياء الذي ساعد إخوة زفس 
عمى الخروج مف جوؼ أبييـ. ثـ نفاه إلى أقاصي األرض حيث أقاـ ىناؾ بعيدًا عف مشاكؿ 

  [20]العالـ.

تكشؼ ىذه األسطورة اإلغريقية عف تشابو في البنية العامة وفي العناصر الرئيسية مع األسطورة 
 الحورية، عمى ما تبينو المقارنة التالية: 

   . 

 السماء، وتتزوجو. –جيا أوؿ اآللية تنجب أورانوس        ·

 السماء الذي يخدمو طيمة تسع سنوات. –ة وأبوىـ ينجب آنوسأاللوس أوؿ اآللي        ·

   . 

أورانوس يسود عمى الكوف ويسجف أوالده في باطف األرض جيا، وبينيـ كرونوس         ·
 آخر مواليد جيا. 

 يتمرد آنوس عمى أاللوس فيقصيو عف العرش ويحكـ بداًل عنو.         ·

   . 

 يخصيو بمنجؿ حاد عندما أقبؿ لمضاجعة أمو. يتمرد كرونوس عمى أبيو و         ·

 يتمرد كوماربي عمى أبيو ويعض عمى قضيبو بأسنانو.         ·

   . 

ينسكب دـ الجرح مف أورانوس وينسكب عمى األرض وينتج عف تبلقح الدـ والتربة         ·
 العمالقة وآلية أخرى. 

ألرض فينتج عف تبلقح األرض يبتمع كوماربي سائؿ أبيو، ثـ يبصؽ منو عمى ا        ·
والسائؿ إلياف. أما بقية المادة فتنزؿ إلى بطف كوماربي وتنتج بذورىا إلو العاصفة، 

 الذي ينمو في بطف أبيو. 

   . 

http://maaber.50megs.com/fifth_issue/mythology_1.htm#_ftn20
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كرونوس يسود ويبتمع أوالده. كما يبتمع زفس رمزيًا عف طريؽ ابتبلعو لحجر ممفوؼ في         ·
 وغو سف الرشد. قماط، بينما يشب زفس في مخبئو حتى بم

لو العاصفة ينمو في بطنو حتى يبمغ الرشد في شير المخاض.         ·  كوماربي يسود وا 

   . 

 يتشاور إلو العاصفة مع آنو حوؿ أفضؿ طريقة لمخروج مف بطف كوماربي.         ·

بإعدادىا شرابًا مقيئًا يساعد اآللية الحبيسة عمى تتعاوف اآللية ميتيس مع زفس         ·
 الخروج مف فـ كرونوس، بما فييـ الحجر الذي ابتمعو عمى أنو زفس نفسو. 

   . 

 كرونوس يتقيأ أوالده باإلكراه وزفس يقيره وينفيو. زفس يسود.         ·

وينفيو. إلو العاصفة  إلو العاصفة يخرج بالقوة وبعوف تعاويذ إيا السحرية فيقير أباه        ·
 يسود. 

نبلحظ مف ىذه المقارنة مدى تشابو األسطورتيف في البنية العامة وتوافؽ عناصرىما الرئيسية. 
ورغـ أف زفس في األسطورة اإلغريقية قد نجا مف االبتبلع نتيجة حيمة دبرتيا أمو، إال أني أرجح 

ورة، وأنيا كانت تتضمف في أف ابتبلع الحجر ىو عنصر مستحدث عمى الشكؿ األصمي لؤلسط
األصؿ قياـ كرونوس بابتبلع زفس، ثـ خروج ىذا عمى رأس إخوتو بطريقة ما. ذلؾ أف خدعة 
 جيا تبدو لي فكرة مستمدة مف الفولكمور الشعبي، وواىية الصمة باألفكار الميثولوجية األصمية. 

زؿ لمنص الحوري، وخموه مف وكما قمنا عند مقارنتنا مع األسطورة البابمية، فإف األسموب المخت
التفاصيؿ التي يمكف أف تضيء لنا ماىية كؿ عصر مف العصور المتتابعة، وما يقابمو مف 

التحوالت الكونية التي قاد تسمسميا إلى تنظيـ الكوف، يخفي طابعو العاـ كنص في أصوؿ العالـ 
و أنظارنا إلى وتنظيمو. إال أف البنية المشتركة بيف النص الحوري والنص اإلغريقي يج ب أف توجِّ

 رؤيتو في اإلطار العاـ ألساطير األصوؿ وتنظيـ العالـ ودراستو عمى ىذا األساس. 

غير أف األسطورة الحقيقية ال ُتسِمـ نفسيا لمستوى واحد مف التفسير ألنيا تقوـ في األصؿ عمى 
إلى حفريات تخترؽ عدة مستويات مف الطرح الرمزي، األمر الذي يفرض عمينا بالمقابؿ أف نعمد 

المستوى األوؿ لمتفسير لتصؿ إلى المستويات التحتية لمطرح األسطوري. وفي حالة أسطورتنا 
المركبة ىذه، فإف تفسيرنا المبدئي ال يفي كؿ عناصر األسطورة حقيا مف التوضيح. فصراع 
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قامتيـ في بطف األجياؿ يمكف أف يجري دونما حاجة إلى ابتبلع األوالد في األسطورة اإلغريقية وا  
أبييـ حتى بموغيـ سف الرشد، وأيضًا دونما حاجة إلى حبؿ ذكري ووالدة غير طبيعية في 

 األسطورة الحورية. فكيؼ نفسر ىذه العناصر في األسطورتيف؟ 

إني ال أستطيع تممس أي معنى ليذه العناصر الغريبة في األسطورتيف إال مف خبلؿ صراع 
الثقافة الذكرية البطريركية الجديدة، ومنعكسات ىذا الصراع في الثقافة األمومية القديمة مع 

الميثولوجيا. والفكرة التي تقـو عمييا ىذه العناصر ىي فكرة الحمؿ الذكري التي نستطيع التعرؼ 
 عمييا في أكثر مف أسطورة إغريقية. 

، مف حيث إف عنصر ابتبلع السائؿ المنوي والحمؿ بإلو العاصفة في األسطورة الحورية يعادؿ
القيمة الرمزية، عنصر ابتبلع األوالد في األسطورة اإلغريقية. وكبل ىذيف العنصريف يخدـ فكرة 
الحمؿ الذكري، وىي بقية ميثولوجية مف بقايا الصراع الكبير بيف الميثولوجيا الذكرية والميثولوجيا 

ندما كانت األمومية، الذي عكس ذلؾ الصراع االجتماعي الحاسـ عند مطمع التاريخ، ع
فاإللو الذكر في  [21]المجتمعات اإلنسانية تنتقؿ مف الثقافة القروية إلى الثقافة المدنية.

ويثبت أنو قادر األساطير التي تقوـ عمى ىذه الفكرة يدَّعي لنفسو أىـ وظيفة مف وظائؼ األنثى 
عمى الحمؿ أيضًا. وغالبًا ما يكوف ىذا الحمؿ حمبًل مف الدرجة الثانية، أي أف المولود اإلليي 
الجديد يدخؿ في جسد األب بعد خروجو مف رحـ األـ، حيث يقيـ فترة كافية تطيِّره مف آثار 

التيتاف مف أوالد األمومة وتقطع روابطو بكؿ ما تمثمو األـ مف قيـ أنثوية. لقد عاش اآللية 
األرض جيا في رحـ أميـ وترعرعوا ىناؾ في فترة حمؿ طويمة استمرت حتى شبُّوا عف الطوؽ. 
وىؤالء التيتاف ىـ آلية الثقافة األصمية في ببلد اليوناف قبؿ قدـو القبائؿ اليندوروبية إلييا. أما 

إلغريقية اليندوروبية ذات التقاليد اآللية األوليمبيوف مف إخوة زفس، وىـ اآللية الحقيقيوف لمقبائؿ ا
ذا كانت  عًا ليكبروا ويشبوا عف الطوؽ في جوؼ أبييـ. وا  البطريركية، فقد خرجوا مف رحـ األـ ُرضَّ

 األـ قد أعطتيـ الحياة البيولوجية فإف األب ىو الذي وىبيـ الحياة الثقافية. 

ثاني الذكري، ىما أسطورة مولد ولدينا أسطورتاف إغريقيتاف أخرياف تقوماف عمى عنصر الحمؿ ال
ديونيسوس وأسطورة مولد أثينا. في أسطورة مولد ديونيسوس تطمب سيميمي مف زوجيا زفس أف 
يظير ليا في ىيئتو األصمية كإلو لمصواعؽ والبروؽ. وعندما يفعؿ ذلؾ تموت سيميمي ىمعًا مف 

طيع زفس إنقاذ الجنيف مف المنظر المخيؼ وتيبط إلى العالـ األسفؿ وىي حامؿ بديونيسوس. يست
بطف أمو، ولكف قبؿ اكتماؿ نموه، ثـ يعمد إلى شؽ فخذه فيودع الجنيف ىناؾ ويخيط الشؽ عميو. 

ُيكِمؿ الجنيف ما تبقى لو مف شيور الحمؿ، ثـ يخرج إلى الحياة في والدة ثانية بعد أف أمضى 
ي أسطورة مولد أثينا، فإف قسمًا مف أشير الحمؿ في رحـ أمو وقسمًا آخر في فخذ أبيو. أما ف
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زفس يقوـ بابتبلع ميتيس أولى زوجاتو واإللية الفائقة الحكمة، وذلؾ إثر نبوءة حذرتو مف أنيا 
حامؿ بمولود سوؼ يتحدى سمطانو. ُتكِمؿ ميتيس فترة حمميا في جوؼ زفس ثـ تمد اإللية أثينا 

داع أليـ بسبب اضطراب التي صعدت إلى رأس أبييا تحاوؿ الخروج دوف جدوى. انتاب زفس ص
أثينا في رأسو، وىنا تطوَّع اإللو الحداد ىيفستوس لحؿ المشكمة وعمد إلى شجِّ رأس زفس بفأس، 

 ومف الجرح العميؽ خرجت أثينا في عدة الحرب الكاممة. 

ولرب سائؿ يسألنا ىنا: كيؼ ينطبؽ تفسيرنا لفكرة الحمؿ الثاني عمى اإللية أثينا وىي امرأة؟ 
ذه النقطة يجب أف ننظر إلى شخصية أثينا كما رسمتيا الميثولوجيا اإلغريقية. فأثينا ولتوضيح ى

ىي ربة الحرب، وربة الذكاء والحصافة، وحارسة المدف الحصينة، وحامية البنائيف والنحاتيف 
وأصحاب الحرؼ. لـ تتزوج ولـ يخفؽ قمبيا بحب أحد بؿ حافظت عمى عذريتيا ولـ يقربيا رجؿ. 

فأثينا، والحالة ىذه، أقرب ألف تكوف  [22]عماؿ الفنية دائمًا في عدة الحرب الكاممة.تمثميا األ
فكرة مجردة منيا إللية محددة مشخصة. إنيا األفكار التي تصدر عف عقؿ الرجؿ، والذكاء 

ي الذي يصنع بواسطتو تقاليد المدينة. إف الرجؿ يحبؿ ويمد أيضًا كما المرأة ولكنو يمد البراغمات
األفكار التي تصدر عف رأسو كما صدرت أثينا عف رأس أبييا. إنو الحمؿ عمى المستوى الثقافي 

الذي يعادؿ حمؿ المرأة عمى المستوى البيولوجي الطبيعاني. مف ىنا قامت ىذه األسطورة 
ة بتكريس "الفكرة" كمولود ذكري، يتكوف في جوؼ الرجؿ ثـ يخرج مف رأسو بعد أف البطريركي

تطيَّر مف آثار األمومة وتنقَّى مف شوائبيا. لقد ذىب عالـ النفس المعروؼ سغموند فرويد إلى 
القوؿ بأف األنثى في المجتمع الذكوري تممؾ في الوعييا حسدًا لمذكر عمى امتبلكو لمقضيب. 

الرجؿ كاف يممؾ في الوعيو حسدًا لممرأة بسبب مقدرتيا عمى توليد الحياة بالحمؿ  ولكف يبدو أف
واإلنجاب، وذلؾ قبؿ أف يوطد سيطرة قيمو الذكرية في مجاؿ المجتمع والسياسة، فكاف عميو أف 

 يثبت مف خبلؿ األسطورة مماثمتو ليا في ىذه الوظيفة األساسية. 

خضع ليا الفتياف في بعض الثقافات التقميدية، ما يوضح ولعمنا واجديف في طقوس العبور التي ي
الخمفية الثقافية التي يقوـ عمييا عنصر الحمؿ الذكري، بما ىو تطيير لممولود مف آثار الحمؿ 
األمومي، وىو العنصر الميثولوجي الذي وصؿ أعمى درجات التطرؼ في أسطورة خصاء آنو 

أبيو، فنما في بطنو إلو العاصفة في غنى عف  الحورية، عندما حمؿ كوماربي مباشرة مف قضيب
ُيتَرؾ األطفاؿ الذكور في  [23]الحمؿ األولي في رحـ امرأة. فمدى العديد مف القبائؿ البدائية،

. ثـ يخضع الفتى الذي قارب سف البموغ إلى طقس عيدة أمياتيـ منذ الوالدة إلى سف البموغ
تطييري رمزي، يخمصو مف شوائب الفترة التي قضاىا في رعاية أمو وفي بيئة نسائية بحتة، 

ويييِّئو لبلنضماـ إلى عالـ الرجاؿ. يأتي ممثموف عف رجاؿ القبيمة فينتزعوف الفتى مف بيت أمو 
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اع مختمفة مف التابو المتصؿ بعالـ النساء. ويعزلونو في كوخ خارج القرية، حيث يخضع ألنو 
وبيف الحيف واآلخر يعود الرجاؿ إليو فيؤدوف حولو طقوسًا خاصة تساعده عمى الوالدة الجديدة 

مف عالـ النساء إلى عالـ الرجاؿ. وأخيرًا يخرج مف معتكفو ليغدو عضوًا كامبًل في جماعة الذكور 
ًا ما تتضمف اإلجراءات الطقسية قياـ الفتى بتأدية البالغيف. وفي أوؿ خروج لو مف عزلتو غالب

 حركات رمزية أماـ أمِّو مف شأنيا اإليحاء بانقطاعو نيائيًا عنيا وازدرائو لمعالـ النسائي. 

نأتي اآلف إلى النوع الرابع مف األساطير، وىو النوع الذي يستعصي عمى التفسير، وال نستطيع 
ضؿ مف "الفوز مف الغنيمة باإلياب"، عمى حد قوؿ المثؿ حيالو إال الخروج بافتراضات تبقى أف

 المعروؼ. 

*** *** ***  
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  (2من  2)

   

 فراس السواح 

   

 ستغمق النموذج الم

  . أسطورة إنكي وننخرساج1

إلو الماء العذب  إنكيالبطبلف الرئيسياف في ىذه األسطورة السومرية التي ألخصيا ىنا ىما: 
األرض. عاش إنكي وننخرساج عند مطمع األزماف في أرض دلموف، –األـ ننخرساجوالحكمة، و

خوخة وال يعتدي فييا مخموؽ الجنة النقية الطاىرة التي ال يعرؼ ساكنوىا األلـ والمرض والشي
عمى آخر. ولكف األرض كانت قاحمة؛ فطمبت ننخرساج مف زوجيا إنكي أف يجري الماء في 
لو القمر، فاخضرَّت األرض وارتوى الزرع. ثـ أخرج  الجزيرة، ففعؿ ذلؾ بمعونة إلو الشمس وا 

بأال  إيسموند إنكي قضيبو وروى األخاديد في األرض، وغمر حقوؿ القصب، وأمر رسولو وتابعو
يسمح ألحد أف يقترب مف السبخات المائية. بعد ذلؾ ضاجع إنكي زوجو فحممت منو. وبعد 

التي ترعرعت بسرعة إلى طور  ننموتسعة أياـ يعادؿ كؿ منيا شيرًا كامبًل أنجبت إنكي الفتاة 
الضفة  الصبا. وبينما كانت الفتاة تتجوؿ عند السبخات المائية رآىا إنكي، فقطع بمركبو إلى

األخرى وضاجعيا ىناؾ. حممت ننمو مف أبييا، وبعد تسعة أياـ يعادؿ كؿ منيا شيرًا كامبًل 
. وبينما كانت ننكورا تتجوؿ في السبخات المحظورة جاءىا إنكي وضاجعيا ننكوراأنجبت الفتاة 

د إنكي . ولكف قبؿ أف يعمُأتُّوفحممت منو. وبعد تسعة أياـ يعادؿ كؿ منيا شيرًا وضعت الفتاة 
إلى إغواء البنت الجديدة تقوؿ ليا ننخرساج بأال تستسمـ لو قبؿ أف يأتييا بأنواع معينة مف 

الخضار والثمار مف األراضي الصحراوية البعيدة، بينيا العنب والخيار. ويبدو أنيا كانت تعتقد 
بعيدة بعدـ قدرة إنكي عمى استنبات تمؾ المناطؽ. ولكف إنكي يفيض بمائو عمى األراضي ال

ويروييا، ويقوـ بستاني ال نعرؼ ىويَّتو برعاية النباتات حتى تكبر وتنمو فيأتي بيا إلى إنكي. 
يقدـ إنكي النباتات إلى ُأتُّو فتستسمـ لو. ولكف ننخرساج تسرع إلييما وتنتزع بذور إنكي مف بيف 

ة مف انتزاع البذور ساقي الفتاة. ال ندري ماذا فعمت ننخرساج ببذور إنكي ألف النص ينتقؿ مباشر 
إلى القوؿ بأف ثمانية أنواع مف النباتات قد ولدت منيا. نمت النباتات وكبرت. وبينما كاف إنكي 
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يتجوؿ مع تابعو إيسموند، وقع بصره عمى النباتات الغريبة فسألو عف أسمائيا؛ فكاف كمَّما ذكر لو 
ويقدِّر مصائرىا"، عمى حد قوؿ اسـ واحدة منيا اقتمعيا لو فأكميا، وذلؾ "لكي يعرؼ أسماءىا 

النص. وىكذا دواليؾ حتى أتى عمييا جميعًا. تثور ثائرة ننخرساج لفعمة إنكي وتمعنو قائمة: "إلى 
 آخر أيامؾ لف أنظر إليؾ بعيف الحياة." ثـ تختفي. 

يقع إنكي مريضًا إثر لعنة ننخرساج، وتستوطف جسمو ثمانية عمؿ بعدد النباتات التي أكميا. 
مرض إنكي إلو الماء إلى قحط يعُـّ األرض، فيجزع اآللية ويبحثوف عف ننخرساج يؤدي 

يمتمسونيا، لعميا ترفع لعنتيا عف إنكي فبل يجدونيا. وأخيرًا يتطوع الثعمب لمبحث عنيا فيجدىا. 
وعندما تحضر إلى مجمع اآللية يمسكوف بأطراؼ عباءتيا ويرجونيا أف ترفع لعنتيا عف إنكي 

 د ننخرساج إلى وضع إنكي في فرجيا ثـ تسألو عف الذي يؤلمو: فتستجيب. تعم

 ننخرساج أجمست إنكي في فرجيا: 

  ما الذي يوجعك يا أخي؟       -

  [ يوجعني…إن ]       -

  لقد استولدْت لك اإللية آيو       -

  ما الذي يوجعك يا أخي؟       -

  إن فكي يوجعني       -

  إللية ننتواللقد استولدْت لك ا       -

  ما الذي يوجعك يا أخي؟       -

  إن أسناني تؤلمني       -

  لقد استولدْت لك اآللية ننسوتو       -

  ما الذي يوجعك يا أخي؟       -

  إن فمي يؤلمني       -

  لقد استولدْت لك اإللية ننكاسي ]...[       -

يات لمشفاء بعدد أوجاع اإللو إنكي الذي وتستمر ىذه الحوارية حتى تستولد ننخرساج ثماني إل
ورغـ أف النص شديد التكثيؼ  [1]يسترد صحتو وعافيتو. وتنتيي األسطورة عمى ىذا النحو.
ج تستولد إليات الشفاء الثمانية ىذه مف واإليجاز عند ىذه النقطة، إال أننا نفيـ منو أف ننخرسا

بطف إنكي، وأف ىذه اإلليات ىي النباتات الثمانية التي أكميا فتحولت في بطنو إلى كائنات إليية 
تحاوؿ الخروج إلى الحياة. وربما ليذا السبب قامت ننخرساج بوضع إنكي في فرجيا ليكوف قادرًا 

 ة الطبيعية. عمى إطبلؽ النبات مف جوفو فيما يشبو الوالد
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سطرًا، وىو خاٍؿ تقريبًا مف النقص والتشوىات وواضح الكممات  271يقع ىذا النص في حوالى 
والصيغ والتعابير، وخاٍؿ مف اإلشكاالت المغوية. ومع ذلؾ فإف التأمُّؿ في معناه يضعنا أماـ 

األحداث التي  جدار ُمْصَمت، ال نافذة فيو وال باب. فما الذي تقصد أف تقولو ىذه السمسمة مف
تنتقؿ بنا مف شيفرة إلى أخرى؟ وأي معنى يكمف خمؼ ىذا النص الذي يتسمسؿ دوف روابط 

 منطقية، ودوف سببية مقنعة؟ 

الشؾ أف التحميؿ المتأني يساعدنا عمى فيـ أجزاء متفرقة مف النص، ولكف دوف أف نستطيع ربط 
لة اإلجمالية. مف الجوانب الواضحة مثبًل ىذه األجزاء في النياية بما يساعدنا عمى استيعاب الرسا

أف الجنة األولى التي تـ زرعيا في األرض إنما نتجت عف اتحاد الماء بتربة األرض، أي زواج 
األرض. فنحف في مطمع النص أماـ أسطورة تنتمي إلى ميثولوجيا –الماء مف ننخرساج–إنكي

تطرؽ الفساد إلى مظاىر العالـ األصوؿ والتكويف. وىي تبدأ بوصؼ كماؿ البدايات قبؿ أف ي
ويدخؿ في نسيج الحياة. كما أننا أماـ تأسيس لفكرة صمة العبلقات الجنسية بخصب األرض 
وتبادليا تأثيرًا سحريًا تراُحميًا. فزواج إنكي مف ننخرساج يأتي بعد سمسمة مف نشاطات إنكي 

اب. وفي نياية النص نجد اإلخصابية. وىذا الزواج يعمؿ بدوره عمى اإليحاء لمطبيعة باإلخص
أنفسنا أماـ جانب إيتيولوجي تبريري يفسر كيفية ظيور إليات الشفاء ووظيفتيف في عبلج 

 األمراض. 

قد تشعرنا ىذه التفسيرات بالرضى وتشغمنا عف بقية التفاصيؿ، أو تعطينا مبررًا لتجاىميا، كما 
ىنا. فماذا عف قياـ إنكي  تجاىميا اآلخروف مف دارسي ىذه األسطورة. وىذا ما لف نفعمو

بمضاجعة ابنتو، ثـ حفيدتو، فابنتيا أيضًا؟ ما الذي تمثمو ىذه اإلليات الثبلثة المدعوات ننمو 
وننكورا وُأتُّو؟ لماذا ىرعت ننخرساج ونزعت بذور إنكي مف رحـ ُأتُّو؟ لماذا ابتمع إنكي بناتو 

 رحـ ُأتُّو؟ الثماني، وىي النباتات التي نمت مف بذوره المنتزعة مف 

إف استعراض أىـ التفسيرات التي ُقدِّمت ليذا النص يدلُّنا عمى مدى غموضو واستعصائو وبقاء 
 رسالتو خفية عمى مناىجنا وطرائقنا في التفكير. 

، لـ يضؼ الباحث المرموؽ في السومريوفتحت عنواف  1963في كتابو الصادر عاـ 
في  1943سير ىذه األسطورة عمى ما قدمو عاـ السومريات صموئيؿ نوح كريمر أي جديد في تف

. فبداًل مف السعي إلى إلقاء أضواء جديدة عمى النص، نراه يتابع الميثولوجيا السومريةكتابو 
ويوسِّع عقد المقارنات بيف النص السومري وأسطورة الفردوس التوراتية: فجنة إنكي وننخرساج 

اه التي فجَّرىا إنكي لسقي دلموف تشبو النير الذي تشبو في براءتيا األولى جنة آدـ وحواء؛ والمي
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ره ييوه في جنة عدف والذي تفرع إلى أربعة أنير؛ والمعنة التي نزلت عمى إنكي مف جراء أكمو  فجَّ
النباتات الثمانية تشبو المعنة التي نزلت عمى آدـ مف جراء أكمو مف ثمار شجرة المعرفة... ثـ 

في  حواءثؿ ىذه المقارنات الواىية عندما يعقد صمة بيف اسـ يسير كريمر شوطًا أبعد في عقد م
التي استولدت لشفاء ضمع إنكي.  تي–ننالنص العبري واسـ إحدى إليات الشفاء، تمؾ المدعوة 

يعني  تييعني "سيدة"، والثاني  نن، حيث المقطع األوؿ سيدة الضمعفاالسـ بالسومرية يعني 
يؤدي  تيأو التي تحيي، ألف المقطع  سيدة الحياةيعني "ضمع". كما أف االسـ في الوقت نفسو 

أيضًا معنى صنع الحياة. وبذلؾ تشبو ىذه اإللية حواء التي ولدت مف ضمع آدـ. فيي سيدة 
ونحف لو سمَّمنا جداًل بمشروعية  [2]الضمع، ويفيد اسميا معنى صنع الحياة في الوقت نفسو.

مثؿ ىذه المقارنات، فإننا ال نجد فييا ما يمقي ضوءًا عمى النص السومري. وكريمر نفسو لـ 
يخمص منيا إلى نتيجة واضحة، إضافة إلى أنو قد تفادى تمامًا معظـ العناصر الغامضة في 

 النص. 

كنوز خر في السومريات، فيقدـ لنا في كتابو أما ثوركيمد جاكوبسف، الباحث المعروؼ اآل
تفسيرًا ذا طابع عمومي يقفز فوؽ التفاصيؿ. يرى جاكوبسف أف األسطورة ترجع في  [3]الظممات

ت في جنوبي وادي الرافديف شبكة مف القنوات أصوليا إلى األلؼ الرابع قبؿ الميبلد، حيف تأسس
المائية أحدثت انقبلبًا اقتصاديًا كبيرًا قاـ عمى اإلفادة القصوى مف ماء النيريف الكبيريف. مف ىنا 

فإف العنصر الرئيسي الذي تقـو عميو األسطورة ىو زواج إنكي، الذي يمثؿ ماء النير، مف 
الماء يفيض في جزء مف السنة ليروي –بو. فإنكيننخرساج، التي تمثؿ حقوؿ الطمي التي تحؼ 

الحقوؿ المحقية الممتدة عمى الضفتيف، ثـ يعود تدريجيًا إلى سريره األصمي تاركًا التربة ننخرساج 
بعد أف لقَّحيا. وأثناء انحساره يكشؼ عف أرض مخصبة أخرى تنتج بدورىا نباتات جديدة ىي 

وفي انتظار عودة النير مرة أخرى إلى الفيضاف، يكوف  إليات النبات الثبلثة ننمو وننكورا وأتو.
إنكي مريضًا واإللية ننخرساج التي لعنتو مختفية عف األنظار، حتى يعثر عمييا الثعمب وتعود 

  لشفاء المريض.

المجاز منيج جاكوبسف الذي يمكف أف ندعوه بمنيج  –بدقة متناىية  –يتَّبع ىذا التفسير 
ظواىر الطبيعة شخصيات إليية، ويرى إلى األسطورة باعتبارىا بنية ، الذي يجعؿ مف الطبيعاني

رمزية تقابؿ، نقطة نقطة، جانبًا مف العالـ الطبيعاني. ورغـ أف تفسيره ىنا يبدو جذابًا لموىمة 
األولى ومنسجمًا مع روح المنيج المستخدـ، إال أننا سرعاف ما نتبيَّف أنو قفز فوؽ العديد مف 

شأنو في ذلؾ شأف كريمر. ولسوؼ أحاوؿ مف جانبي تقديـ تفسير يطمح إلى التفاصيؿ الميمة، 
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شمولية أكثر، ويعمؿ عمى اإلحاطة بمعظـ التفاصيؿ التي تركيا اآلخروف، والربط فيما بينيا عمى 
 نحو مقنع. ولكف مع االعتراؼ مسبقًا بالتقصير عف بموغ األرب. 

بنية متراكبة تتطمب منا أف ننظر إلى مستوياتيا  إف نصًا عمى ىذا القدر مف الغرابة والتعقيد ذو
مف زوايا مختمفة، بحيث تعطينا كؿ زاوية مستوى لمفيـ مختمفًا ومكمبًل لممستويات األخرى. 
فالنص، كما رأى جاكوبسف محقًا، ىو نتاج فترة مبكرة مف الثقافة السومرية، كانت خبلليا 

نتاج  زراعي داـ فترة ألفيف مف السنيف عمى أقؿ تقدير. مشغولة بتأسيس البنى التحتية لنظاـ ري وا 
والشخصيتاف الرئيسيتاف ىنا ىما الماء والتربة، باإلضافة إلى ما نجـ عف عبلئقيما مف مظاىر 
تنتمي إلى عالـ الطبيعة والنبات. وىذا ىو المستوى األوؿ لفيـ األسطورة. أما المستوى الثاني 

الة التي كانت عمييا أرض دلموف في البدايات األولى، فتأمُّمي فمسفي؛ ومفتاحنا إليو ىو الح
والحالة التي صارت إلييا بعد ذلؾ، مع النظر إلى سمسمة األسباب والنتائج التي قادت إلى تبدؿ 

األحواؿ. فأرض دلموف، كما يصفيا مطمع النص، ىي: "مكاف طاىر، مكاف نظيؼ، مكاف 
ث ال يعرؼ أحد رمد العيف وال أوجاع مضيء. حيث ال يفترس األسد وال يفترس الذئب. حي

الرأس. حيث ال يشتكي الرجؿ مف الشيخوخة والمرأة مف العجز. حيث ال وجود لمنشد يندب وال 
لجوَّاؿ ينوح." ولكف ما الذي حؿ بيذه اليوتوبيا البدئية بعد ذلؾ؟ لقد ُىزَّت أركاُنيا وتضعضعت 

الصحة الدائمة، وتنازُع اإلرادات محؿَّ التناغـ  أسُسيا، فحؿَّ الشقاؽ محؿَّ الوئاـ، والمرُض محؿَّ 
المطمؽ واالنسجاـ. وباختصار، نحف ىنا أماـ سقوط ذريع مف عصر البراءة الذي وصفْتو 

 الميثولوجيا السومرية في نصوص أخرى، ومنيا ىذا النص: 

 في تمك األيام، لم يكن ىناك حيَّة وال عقرب وال ضبع. 

 ور وال ذئب. لم يكن ىناك أسد وال كمب مسع

 لم يكن ىناك خوف وال رعب. 

 لم يكن لإلنسان منافس. 

 في تمك األيام كانت شوبور، أرض المشرق، 

 أرض الوفرة وشرائع العدل. 

 وسومر، أرض الجنوب، ذات المسان الواحد، 

 أرض الشرائع الممكية. 
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 وأوري، أرض الشمال، األرض التي يجد فييا كلٌّ حاجتو. 

 ب، أرض الدعة واألمان. ومارتو، أرض الغر 

 وكان العالم أجمع يعيش في انسجام تام، 

  [4]وبمسان واحد يسبح الكل بحمد اإللو إنميل.

ى: معاكسة الطبيعة، أما عف األسباب التي قادت إلى ىذا السقوط، فنراىا في خطيئتيف. األول
فإنكي ييجر زوجو ثـ يستنفد قواه في تحويؿ مياىو مف قنواتيا ليسقي بيا  [5]والثانية: اإلفراط.

لطبيعية والمفرطة بفعؿ آخر األراضي البعيدة الصحراوية. أما ننخرساج فتردُّ عمى أفعالو غير ا
متطرِّؼ وغير طبيعي، حيف تنزع بذوره مف رحـ ُأتُّو، فيدفعو ذلؾ إلى أكثر األفعاؿ تطرفًا وبعدًا 
عف الطبيعة، حيف يمتيـ بناتو واحدة أثر أخرى. وتكوف النتيجة حصوؿ تصدُّع في بنية العالـ 

 حياة وبوابة الموت. الفردوسي وظيور المرض، وىو عبلمة االختبلؿ األولى في ال

وبما أف المرض يتطمب الدواء والشفاء، فإف األسطورة تتابع سرد األحداث التي قادت إلى ظيور 
الشفاء كنقيض ومعارض لممرض. وىنا البد مف عكس مسار األفعاؿ الشاذة وغير الطبيعية التي 

جب أف يدخؿ في فرج قادت إلى االختبلؿ. فإنكي الذي يحمؿ في بطنو حمبًل شاذًا ثماني بنات ي
ننخرساج ليستطيع إنجاب بناتو بطريقة أقرب إلى فعؿ الوالدة الطبيعية. وبعد دخولو تقوـ 

ننخرساج باستيبلد البنات واحدة إثر أخرى؛ وكؿ واحدة منيفَّ موكمٌة إلييا خصيصُة شفاء مرض 
 مف األمراض التي يعاني منيا إنكي. 

اء تحمؿ في طياتيا جانبًا إيتيولوجيًا تبريريًا، ىدفْت وأحب أف أضيؼ ىنا أف والدة إليات الشف
األسطورة مف ورائو إلى تبرير الخواص الشفائية التي تتمتع بيا بعض النباتات. فإليات الشفاء 
الثماني المواتي ظيرف إلى الوجود لسف، مف حيث الجوىر، سوى نباتات خضعت لعممية تحويؿ 

دتيا بخصائص سحرية مف شأنيا مقاومة المرض والدفاع عف الحياة. لقد ابتمع إنكي  رمزي زوَّ
نباتات عادية وحمؿ بيا في بطنو "لكي يعرؼ اسميا ويقرر مصائرىا"، عمى حد قوؿ النص، ثـ 
دخؿ إلى فرج ننخرساج حيث أطمقيا إلى الحياة، وقد تحولت إلى إليات شافية ولدت مف أعماؽ 

. وكؿ نبتة شافية اكتشفيا اإلنساف بعد ذلؾ الماء ومف رحـ األرض بعد عممية تحويمية معقدة
ىي، عمى نحو ما، سميمة إلحدى ىذه النباتات السحرية البدئية التي ظيرت في األزماف األولى. 

 وىذا ىو المستوى الثالث لفيـ األسطورة. 
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ح أف يكوف ىذا النص بمثابة  ني أرجِّ ولدينا أخيرًا مستوى رابع ىو مستوى سحري طقسي. وا 
اعد عمى الشفاء مف األمراض. ومفتاحي ليذا التفسير ىو الشبو الواضح في البنية بيف تعويذة تس

نا ىذا ونصوص أخرى دعاىا ُنسَّاخيا تعاويذ لشفاء المرض، أورد منيا فيما يمي نصيف:   نصِّ

النص األوؿ وثيقة بابمية يذكر كاتبيا أنو استنسخيا عف وثيقة قديمة وردت فييا تعويذة لشفاء 
 سناف. وىذه ترجمتي لمنص: وجع األ

 بعد أن خمق آنو السماء 

 وبعد أن خمقت السماء األرض 

  واألرض خمقت األنيار

 واألنيار خمقت المستنقعات 

 والمستنقعات خمقت دودة السوس 

 مضى السوس باكيًا إلى اإللو شمش 

 وذرف الدمع في حضرة اإللو إيا قائاًل: 

 "ماذا تعطيني لطعامي؟ 

 لشرابي؟" وماذا تعطيني 

 ]فأجابو إيا:[ 

 "سأعطيك شجر التين الناضج 

 أو أعطيك شجر المشمش." 

 ]فقال السوس:[ 

 "بماذا يفيدني شجر التين؟ 

 بماذا يفيدني المشمش؟ 
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 دعني أصعد وأتخذ لي مسكنًا 

 بين األسنان وعظام الفك 

 حيث امتص دماء األسنان 

 وأنخر فييا 

 عند جذور وعظام األسنان." 

 ك سطر موجو لمطبيب المعالج[ ]يمي ذل

 "أدخل اإلبرة وأمسك بقدمو ]=السوس[." 

 ألنك نطقت بيذا أييا السوس، فميسحقك إيا بجبروت يديو. 

 ]حاشية[ 

  تعويذة ضد وجع األسنان       -

  الطريقة: أحضر بيرة وزيتًا وامزجيما       -

  [6]ان.أُْتُل التعويذة ثالث مرات وضع المزيج عمى األسن       -

ولدينا تعويذة بابمية أخرى كانت تُْتمى عند النزوؿ في ماء الفرات لمحصوؿ عمى الشفاء. وىذه 
 ترجمتيا: 

 تعويذة: 

 أييا النير، يا مبدع األشياء كميا. 

 ة الكبار، عندما حفر مجراك اآللي

 َحفُّوا ضفافك بكل ما ىو حسن وطيب. 

 وفيك أقام إلو األعماق إيا مسكنو، 

 ووىبك فيضان الماء الذي ال يقاَوم. 

  كما وىبؾ اإللياف إيا ومردوخ
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 غضبًا ناريًا وجالاًل وروعًا. 

  [7]أنت قاٍض في مشاكل البشر

 أييا النير العظيم، أييا النير المبجل، 

 يا نير المقامات المقدسة، 

 يا من بمائك يأتي الشفاء، تقبَّْمني. 

 انتزع ما بجسمي وارِمو إلى ضفافك. 

  [8]ارِمو إلى ضفافك ]أو[ َدْعو يغور في أعماقك.

إف البنية العامة لنص إنكي وننخرساج، بصرؼ النظر عف تفصيبلتو، تتألؼ مف ثبلث واحدات 
. دخوؿ الفساد إلى الكوف وظيور 2. عودة إلى األصوؿ وكماؿ البدايات؛ 1أساسية ىي: 

يذة السوس ووجع األسناف. فالنص . ظيور الشفاء. وىذه البنية ذاتيا نجدىا في تعو 3المرض؛ 
يرجع في مطمعو إلى البدايات األولى، عندما خمقْت السماُء األرَض، واألرُض خمقْت األنياَر، 

إلخ... ثـ يشرح كيفية ظيور مرض األسناف، وينتيي إلى وصؼ العبلج الذي يتـ بعوف اإللو إيا 
لنير وفؽ بنية مشابية، ولكف الذي أنجب إليات الشفاء في أسطورتنا. كما تنتظـ تعويذة ا

باختصار أشد. فيي تعود أيضًا إلى البدايات التي تـ عندىا إبداع األشياء كمِّيا، وتنتيي 
باالستحماـ في ماء النير الذي يقيـ اإللو إيا في أعماقو، والذي يصؿ المحظة الراىنة لممريض 

  بتمؾ البدايات الكاممة األولى.

ـ وراء ىذا النوع مف الطقس السحري المرافؽ لمعبلج الطبي تنطمؽ إف المواقؼ الفكرية التي تقو 
مف اعتقاد اإلنساف القديـ بأف المرض، كعبلمة مف عبلمات االختبلؿ في الطبيعة، يمكف شفاؤه 
عف طريؽ انتزاع المريض مف سياؽ الزمف الحالي والعودة بو إلى الخمؼ في اتجاه معاكس نحو 

ناؾ ألـ وشيخوخة وعجز. ىذه العودة إلى البدايات تجعؿ القوى يـو لـ يكف ى –كماؿ البدايات 
اإلليية الخالقة حاضرة ىنا واآلف مف أجؿ مدِّ يد العوف إلى المريض. ونحف أماـ ىذا الطقس 
المصغَّر يجب أف نتذكر نموذجو األساسي األكبر، أال وىو طقوس رأس السنة الجديدة التي 

في أعياد رأس السنة يقـو الكينة في بابؿ بتبلوة أسطورة تنطمؽ مف المواقؼ الفكرية عينيا. ف
التكويف البابمية كاممة، ثـ يجري تمثيميا دراميًا مف أجؿ تجديد العالـ الذي َبِمَي في السنة الماضية 
عطائو دفعة خبلقة جديدة في سنة أخرى قادمة، عف طريؽ استحضار القوى اإلليية الخبلقة  وا 
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ماف األولى. والمعنى العميؽ لمطقس ىنا، ال يتصؿ بإحياء ذكرى تمؾ التي أبدعت الكوف في األز 
األحداث الميثولوجية العظمى، أحداث األصوؿ والبدايات والتكويف، بؿ بتكرارىا وجعمنا معاصريف 

ليا، فنستمد منيا القوة عمى التجديد واالستمرار وتصحيح عبلمات االختبلؿ في حياة 
  [9]اإلنساف.

وفي الثقافات التقميدية نعثر عمى ممارسات طقسية تقوـ عمى المواقؼ الفكرية عينيا مف مسألة 
األصوؿ والبدايات والقوة الشفائية التي يتضمنيا استحضار زمف األصوؿ. ففي أوستراليا تروي 

كيؼ جرح العجوز فيناموف نفسو جرحًا بميغًا في أثناء انشغالو بصنع قارب. عندئذ  قبيمة الكاليوال
عمد إلى تبلوة التعاويذ التي تسترجع أزماف األصوؿ، فتبل نشأة الحادثة التي أدت إلى جرحو، 
ولكنو لـ يتذكَّر الكممات التي تحكي قصة أصؿ الحديد، وىي الكممات التي يمكنيا أف تشفي 

أحدثتو األداة الحديدية الحادة. ثـ بعد أف التمس العوف مف سحرة آخريف صاح الجرح الذي 
 فيناموف: "اآلف تذكرت أصؿ الحديد!" ثـ بدأ يتمو التعويذة التالية: 

 اليواء ىو األول بين األميات. 

 الماء بكر اإلخوة والنار ثانييم، 

 والحديد أصغر الثالثة سنًا. 

 إن أوكو، الخالق العظيم، 

 األرض عن الماء وأطمع الشمس في األقاليم، فصل 

 لكن الحديد لم يكن قد ُوِلد بعد. 

 وىكذا ولدت الحوريات الثالث 

  [10]الالئي صرن أمَّيات الحديد.

بلج ال يؤتي مفعولو إال إذا ُعِرؼ أصؿ الداء وأصؿ والفكرة مف وراء ىذه القصة ىي أف الع
الدواء. وىذه فكرة شائعة لدى العديد مف الثقافات النقمية. فكؿ تبلوة سحرية يجب أف تتقدَّميا 

تعويذة تحكي أصؿ الدواء المستعمؿ. وىـ يقولوف صراحة في مطمع أناشيدىـ الطقسية ىذه أنو 
ُيستعَمؿ. وىنا تبدأ التعويذة بالعودة إلى زمف األصوؿ وكيؼ إذا لـ ُيْرَو أصؿ الدواء ال يجوز أف 

  [11]قامت المرأة األولى بزراعة النبتة الشافية، إلخ.
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لمشفاء، يقـو بموجبو ساحر القبيمة البدائية في اليند، ىناؾ طقس ُمَعدٌّ  Bhilsولدى جماعة البييؿ 
، وىي دائرة ذات mandalaبتطيير المكاف المحيط بمرقد المريض، ثـ يعمد إلى رسـ مندال 

خصائص سحرية تزمر إلى الكوف في تمامو. ورغـ أف التعاويذ التي تُتمى في ىذه المناسبة ال 
ذرة قرب المريض تنوب مناب تشير صراحة إلى خمؽ العالـ، إال أف المندال المرسومة بطحيف ال

تبلوة األسطورة، وتؤدي غرضًا شفائيًا بجعميا المريض يعاصر رمزيًا عممية الخمؽ، ويمتمئ بتمؾ 
  [12]القوى البدئية اليائمة التي جعمت الخمؽ ممكنًا في األزماف البدئية.

ولدى جماعة الناواىو، اليندية أيضًا، طقس لمشفاء يتألؼ مف سرد أسطورة التكويف األصمية، 
يعقبيا سرد ألساطير األصوؿ الفرعية، ثـ تنفيذ رسوـ عمى األرض ترمز إلى مراحؿ الخمؽ 

يذ والتاريخ الميثولوجي لئللو. ولدى جماعة الناخي في الصيف قرب التيبت عدد مف التعاو 
الطقسية ذات الغرض الشفائي. وىي تبدأ بِذْكر والدة الكوف ثـ ظيور المرض ثـ األدوية الشافية. 

تبدأ إحدى التراتيؿ بالمطمع التالي: "عندما في البدء لـ تكف السماوات واألرض والشمس قد 
قصة  ظيرت، والنباتات والقمر والنجوـ أيضًا، عندما لـ يكف شيء مما كاف بعد ذلؾ." تمي ذلؾ

األوؿ الذي جمب معو  Shamanخمؽ العالـ ووالدة الشياطيف ثـ ظيور المرض، فظيور الَشَمف 
األدوية الشافية. وتبدأ أنشودة طقسية أخرى عمى النحو التالي: "في الوقت الذي ظيرت فيو 

السماء وظيرت النجوـ والشمس والقمر، وظيرت األرض والنباتات، إلخ." وبعد االنتياء مف سرد 
فاصيؿ الخمؽ، تأتي األنشودة إلى سرد قصة طويمة عف أصؿ األدوية وكيؼ صارت في حوزة ت

رئيس األرواح الشريرة، ثـ تسرد قصة ميبلد الَشَمف األوؿ، وكيؼ صار إلى وظيفتو ىذه، وكيؼ 
جعؿ األدوية متاحة لمجميع. ففي أحد األياـ رجع الَشَمف إلى بيتو ليجد والديو ميتيف، فعـز عمى 

ىاب بحثًا عف دواء يمنع الموت. بعد مخاطر ومغامرات كثيرة وصؿ إلى موطف رئيس األرواح الذ
وسرؽ األدوية العجيبة التي يحتفظ بيا. وبينما ىو ىارب مف المطاردة وقع عمى األرض فتناثرت 

وفي ثقافتنا الشعبية اإلسبلمية تتمتع قراءة  [13]األدوية عمى التربة ونبتت منيا أعشاب الشفاء.
المولد النبوي بقوة األصوؿ. فنحف عندما نستعيد قصة مولد الرسوؿ )ص(، إنما نستحضر مف 
، جديد قوى فائقة مقدسة، ونستشعر وجودىا بيننا لتعيننا عمى األمر الذي مف أجمو ُيقَرأ المولد

 شفاًء كاف، أـ دفعًا لببلء، أـ استنزااًل لمبركات. 

أخيرًا، وقبؿ نياية المطاؼ، لديَّ استطراد قصير حوؿ عنصر دخوؿ إنكي في فرج ننخرساج، ثـ 
خروجو منو في والدة جديدة مع نباتات الشفاء. لقد تجاىؿ السيد كريمر في ترجمتو لمنص 

المعني عمى الوجو التالي: "ثـ قامت ننخرساج  السومري ىذا العنصر تمامًا، إذ ترجـ السطر
بوضع إنكي قرب فرجيا." ولؤلمانة العممية فقد أشار في الحاشية إلى أف التعبير في السومرية 
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ننا نرى ىنا، أف عنصر الدخوؿ في جوؼ ننخرساج –يشير إلى أنيا قد وضعتو في فرجيا. وا 
صوؿ. ذلؾ أف فكرة العودة إلى الرحـ األرض ىو عنصر مكمؿ لعنصر الرجوع إلى البدايات واأل

تحمؿ بحد ذاتيا نوعًا مف الرجوع إلى الخمؼ، وخصوصًا إذا تعمؽ األمر بالرجوع إلى رحـ 
األرض، خالقة الجنس البشري في الميثولوجيا المشرقية، وأـ اآللية جميعًا في التصورات 

قِّبت ننخرساج )التي تظير ىنا الميثولوجية المبكرة. نقرأ في نص بابمي عف خمؽ اإلنساف، حيث لُ 
 ( بالرحـ األـ: ماميباسميا اآلخر 

 أنت عون اآللية، مامي، أيتيا الحكيمة 

 أنت الرحم األم 

 يا خالقة الجنس البشري 

 اخمقي اإلنسان فيحمل العبء 

  [14]ويأخذ عن اآللية عناء العمل.

ح أف المريض  ذا كاف تفسيرنا لؤلسطورة عمى أنيا نوع مف تعويذة الشفاء صحيحًا، فإننا نرجِّ وا 
كاف يمر بطقس رمزي مف شأنو اإليحاء برجوعو إلى رحـ األرض، كما رجع إنكي. وىنا نستطيع 

بوط النسر إلى رحـ أف نقارف عنصر دخوؿ إنكي في رحـ األرض، في أسطورتنا، بعنصر ى
األرض أيضًا، عندما لبث في قاع البئر مدة طويمة قبؿ أف يكوف قادرًا عمى استعادة صحتو 

واكتساب قوى ذات عبلقة بخصائص اإلخصاب. كما تضيء لنا المقارنة مع الطقوس الشائعة 
 لدى الثقافات النقمية وبعض الثقافات الراقية جوانب ىامة مف موضوعنا. 

التي يمر بيا الفتياف مف  initiationمف المجتمعات النقمية، تتضمف طقوس التَّْعِدَية لدى العديد 
ؿ  أجؿ العبور بيـ مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة النضج سمسمة مف األفعاؿ الرمزية التي تخوِّ
ظمـ، المرشح لمتَّْعِدَية إلى جنيف بغية توليده ثانية. فيو يعود إلى الرحـ مف خبلؿ إقامتو في كوخ م

األـ. وىذه الوالدة الثانية –أو دفنو في حفرة صغيرة ضمف بقعة مقدسة، متواحدة مع رحـ األرض
ىي التي تجعؿ مف الفتى عضوًا مسؤواًل في مجتمعو. ىذه الخصيصة التجديدية لمعودة إلى الرحـ 

اء المرض ُتسَتخَدـ أيضًا في الشفاء. ففي اليند مازاؿ الطب النقمي، إلى يومنا ىذا، يقوـ بشف
وتجديد شباب الشيوخ عف طريؽ دفنيـ في حفرة داخؿ األرض ليا ىيئة الرحـ. وفي الصيف يتمتع 
طقس العودة إلى األصوؿ بتأثير شفائي كبير. ويولي المذىب التاوي ىناؾ أىمية كبيرة لتمريف 

الجنيف، يدعى التنفس الجنيني. وتتـ ممارسة ىذا التمريف بالتنفس ضمف دائرة مغمقة كما يفعؿ 
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ومحاكاة دوراف الدـ وحركة األنفاس مف األـ إلى الطفؿ وبالعكس. وتقوؿ المقدمات النظرية ليذا 
الطقس إنو، بالعودة إلى األساس وبالعودة إلى األصؿ، نطرد الشيخوخة ونعود إلى الحالة 

  [15]الجنينية.

لة عند ىذا النص نتساءؿ: ىؿ استطعنا الولوج إلى األسطورة وتمقي  بعد ىذه الوقفة المطوَّ
رسالتيا، أـ بقينا نراوح مع بقية المفسِّريف عند العتبة؟ أترؾ الجواب لمقارئ الذي أتعبتو معي 

ذىني واإلصغاء إلى عجائب )الذي كاف، ربما، يظف قراءة الميثولوجيا نوعًا مف االسترخاء ال
الحكايا الممتعة( وأنتقؿ إلى تقديـ نص آخر ينتمي إلى النوع المستغمؽ، عمى الرغـ مف بساطة 

 بنيتو وجاذبية أحداثو. 

  . إنانا وشجرة الحمبو2

يقاعو الشعري الداخمي بمقدمة في التكويف  يبتدئ ىذا النص السومري الحيوي والمؤثر بأسموبو وا 
 وخمؽ العالـ: 

 في األيام األولى، في مطمع األيام األولى. 

 في الميالي األولى، في مطمع الميالي األولى. 

 في األيام األولى، في مطمع األيام األولى. 

 في األيام األولى، عندما جرى خمق كل ما يمزم. 

 في األيام األولى، عندما جاءت المشيئة بكل ما يمزم. 

 ات المقدسة. عندما جرى َخْبز الخبز في المقام

 عندما جرى أكل الخبز في بيوت البالد. 

 عندما تم إبعاد السماء عن األرض. 

 عندما تم فصل األرض عن السماء. 

 عندما تم تعيين اسم اإلنسان. 

 عندما اضطمع آنو بالسماء. 
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 عندما ُحِمَمت أريشكيجال إلى العالم األسفل غنيمة. 

 عندما أبحر، عندما أبحر. 

 ألب يطمب العالم األسفل، عندما أبحر ا

 انيمرت عمى الممك الحجارة الصغيرة، 

 انيمرت عمى إنكي الحجارة الكبيرة. 

 الحجارة الصغيرة التي ُترَمى باليد، 

 والحجارة الكبيرة التي ُتقَذف بالقصب الميتز، 

 مألت قاع المركب، مركب إنكي، 

 غمرتو في انقضاضيا كعاصفة داىمة. 

 قدمة المركب ىاجم الماء الصاخب م

 مثل ذئاب مفترسة. 

 وىاجم الماء الصاخب مؤخرة المركب 

  مثل أسوٍد كاسرة.

 ىنا تنتيي المقدمة، لتبدأ األسطورة بالمطمع التالي: 

 في تمك األزمان، شجرٌة، شجرة حمبو 

  [16]ُزرعت عمى ضفو نير الفرات.

لقد كبرت شجرة الحمبو )معنى االسـ غامض الداللة( عمى شاطئ النير ترتوي مف مائو، إلى أف 
جاء يوـ ىبت فيو ريح الجنوب بقوة واقتمعت الشجرة فرمتيا إلى الماء الذي حمميا. وفيما كانت 

"، عمى حد التعبير إنميلة اإللو وكمم آناإللية إنانا "تييـ عمى وجييا خائفة مف كممة اإللو 
الحرفي لمنص، وقع بصرىا عمى الشجرة فأعجبتيا، وانتشمتيا عائدة إلى بستانيا الخصب حيث 
غرستيا ىناؾ، ثـ راحت تعتني بيا لكي تصنع مف خشبيا عرشًا لجموسيا وسريرًا لمضجعيا. 
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ائنات غريبة احتمتيا. فقد وبمرور األياـ، كبرت الشجرة، ولكنيا لـ تورؽ ولـ تزىر ألف ثبلثة ك
آوت إلى قاعدة الشجرة حيَّة ىائمة ال يؤثر فييا سحر وال تعويذة، فجعمت ليا وكرًا ىناؾ، واتخذ 

ومف قمتيا طائر  ، وىو طائر أسطوري عمبلؽ إمدوجدمسكنًا لو ولصغاره )ويدعى أيضًا  الزُّ
فراحت الفتاة المرحة إنانا  ، شيطانة القفار.ليميثمعروؼ بعدائو لآللية(، وفي الوسط أقامت 
إلو الشمس طالبة عونو عمى استرجاع شجرتيا،  أوتوتبكي وتذرؼ الدمع. مضت إنانا إلى أخييا 

ممؾ أوروؾ وسألتو العوف فاستجاب ليا. وضع  جمجامشولكف أوتو لـ ييتـ لؤلمر. فمضت إلى 
يا بفأسو. ولما رأى جمجامش عميو درعو وحمؿ فأسو فجاء إلى الشجرة حيث صارع الحيَّة وقتم

الطائر ما حؿَّ بالحية فرَّ بصغاره إلى الجباؿ البعيدة. أما ليميث فقد قوَّضت بيتيا وعادت إلى 
القفار. عندئٍذ عمد جمجامش إلى الشجرة فاجتثَّيا وقدَّميا إلى إنانا لتصنع منيا عرشًا وسريرًا. 

. ومعنى مكُّو، ومف قيمة الشجرة بكُّوة وبالمقابؿ، فقد كافأتو إنانا بأف صنعت لو مف قاعدة الشجر 
ح أف تكونا طببًل وعصا الطبؿ.   ىاتيف الكممتيف غامض، غير أف مترجـ النص السيد كريمر يرجِّ

نكيدو والعالـ  عمى ىذا النحو تنتيي أسطورة إنانا وشجرة الحمبو، لتبدأ بعدىا أسطورة جمجامش وا 
بكُّو والمكُّو( بيف األسطورتيف، بحيث تبدأ أسطورة األسفؿ. ويربط عنصر األداتيف الموسيقيتيف )ال

نكيدو مف استبلـ جمجامش لؤلداتيف المتيف تسقطاف منو بعد قميؿ مف كوة في األرض  جمجامش وا 
ر ممحمة جمجامش البابمية قد تعامؿ مع األسطورة الثانية بشكؿ  إلى العالـ األسفؿ. وبما أف محرِّ

في نياية قصتو، حيث شكمت الموح الحادي عشر واألخير مستقؿ عف األسطورة األولى، ودمجيا 
ح أنو قد استند في ذلؾ إلى تقميد آخر يفصؿ بيف األسطورتيف ويتعامؿ  مف الممحمة، فإني أرجِّ
مع كؿ منيما عمى حدة. وىذا ما سوؼ ألجأ إليو ىنا، فأتعامؿ مع أسطورة إنانا وشجرة الحمبو 

نكيدو و   العالـ األسفؿ. كنص مستقؿ عف أسطورة جمجامش وا 

ال يأتي استغبلؽ ىذه األسطورة مف بنيتيا المركبة، وال مف غرابة حوادثيا وتداخميا، أو مف 
غموض عقدتيا القصصية. فنحف ىنا أماـ حكاية تبدو بسيطة لموىمة األولى. وىي تسير باتجاه 

شجرة. ثـ يتـ حؿ خطي واحد وصواًل إلى العقدة التي تتمثؿ في استيبلء الكائنات الثبلثة عمى ال
العقدة بطريقة مألوفة في عدد مف األساطير الرافدية األخرى، وصواًل إلى النياية السعيدة 

وحصوؿ إنانا عمى بغيتيا. كؿ ىذا يجعؿ قارئ ىذا النص يتناولو كػ"حدُّوتة" عادية ال تحمؿ 
خمؽ رسالة ميمة. غير أف أوؿ ما يصرؼ نظرنا عف بساطة القصة ىو تمؾ المقدمة في ال

يقاعيا الموسيقي المؤثر. فكؿ ما في ىذه  والتكويف المؤلَّفة مف جزئيف، بأسموبيا الَجِزؿ وا 
االفتتاحية الفخمة يييئنا لتوقع حدوث أمر َجَمؿ ما. يضاؼ إلى ذلؾ أف األسطورة الرافدية قد 

دتنا عمى أف استرجاع األصوؿ والعودة إلى البدايات ىو مقدمة لقوؿ شيء ميـ أو ال كشؼ عوَّ



 52 

عف سر مف األسرار. إف كؿ فعاليات الخمؽ والتكويف في القسـ األوؿ مف المقدمة، وما جرى 
إلنكي وىو يبحر لمقاومة قوى العالـ األسفؿ في الجزء الثاني مف المقدمة، ينتيي إلى سطر واحد 

رة، األمر الذي يدؿ عمى أف ىذه الشج –ىو بداية القصة: "في تمؾ األزماف، شجرة، شجرة حمبو" 
وما جرى ليا، ىي الشأف المركزي، وىي التي مف أجميا ُوِضَعت المقدمة. فيؿ يسعفنا تأمُّؿ ىذه 

 المقدمة في إلقاء الضوء عمى أوؿ مستويات ىذه األسطورة. 

تمارس األسطر الثبلثة األولى مف المقدمة تأثيرًا سحريًا عمى السامع يساعد عمى وضعو خارج 
 يقة تشبو ما تفعمو بنا الفكرة الموسيقية األولى مف مقطوعة سيمفونية: زمانو اليومي المعتاد، بطر 

 في األيام األولى، في مطمع األيام األولى 

 في الميالي األولى، في مطمع الميالي األولى 

  في األيام األولى، في مطمع األيام األولى

لؾ بثبلث صيغ بعد ذلؾ يأتي النص إلى سرد كيفية ظيور الكوف ووضع أسس التحضُّر، وذ
 تكرر كؿ واحدة سابقتيا بطريقة مختمفة: 

 في األيام األولى، عندما جرى خمق كل ما يمزم 

 في األيام األولى، عندما جاءت المشيئة بكل ما يمزم 

  عندما جرى َخْبز الخبز في المقامات المقدسة

 ،" ويشير في السطر ُيجِمؿ النص في السطر األوؿ والثاني عممية الخمؽ بتعبير "كؿ ما يمـز
ر بتعبير "َخْبز الخبز". ذلؾ أف صنع الخبز وأكمو ىو الذي يميِّز  الثالث إلى أصوؿ التحضُّ

اإلنساف المتحضر عف َسَمِفو اليمجي. وأما الصيغة الثانية فتؤدي المعنى نفسو، ولكف مع بعض 
 التوضيح: 

 عندما تم إبعاد السماء عن األرض 

  عندما تم فصل األرض عن السماء

  عندما تـ تعييف اسـ اإلنساف
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"، الذي تكرر في السطر األوؿ والثاني مف الصيغة األولى، يجري تفصيمو  إف تعبير "كؿ ما يمـز
ىنا في السطريف عينيما، حيث نرى كيؼ تـ الخمؽ بإبعاد السماء عف األرض وفصؿ األرض 

ر فيشار إلييا في السطر الثالث بتعبي ر "تعييف اسـ اإلنساف". ثـ عف السماء. أما أصوؿ التحضُّ
 تتابع الصيغة الثالثة لتعطينا مزيدًا مف التفاصيؿ: 

 عندما اضطمع آنو بالسماء 

 عندما اضطمع إنميل باألرض 

  [17]عندما ُحممت أريشكيجال إلى العالم األسفل غنيمة

إف الكوف الذي أصبح اآلف متمايزًا عف الكتمة الييولية األولى قد ُأعِطَي معًنى روحانيًا، وحمَّت بو 
نميؿ قد اضطمع بشؤوف األرض  اآللية تديره. فآنو قد اضطمع بشؤوف السماء في السطر األوؿ، وا 

لمحديث عف اإلنساف  في السطر الثاني. أما السطر الثالث الذي ُأفِرد في الصيغتيف األولييف
ر، فإنو يعممنا ىنا عف مصير اإلنساف: الموت، الذي ظير عقب تمايز العالـ  وأصوؿ التحضُّ
 األسفؿ عف العالـ األعمى وتخصيصو كمكاف ألرواح الموتى، وتعييف أريشكيجاؿ حاكمة عميو. 

حو العالـ األسفؿ، بعد ذلؾ يبتدئ الجزء الثاني مف المقدمة، ويفيدنا بأف إنكي قد أبحر بمركبو ن
وحصمت مواجية بينو وبيف قوى العالـ األسفؿ لـ ُتحَسـ. وينتقؿ النص بعد ذلؾ مباشرة إلى 

 القوؿ: 

 في تمك األزمان، شجرة، شجرة حمبو 

 ُزرَِعت عمى ضفة نير الفرات 

  شربت وُسِقَيت بماء الفرات

العالـ األسفؿ؟ إف كؿ ما الماء و –ما الذي تشير إليو تمؾ المواجية غير الحاسمة بيف إنكي
أستطيع استنتاجو مف ىذه المواجية التي ُتِرَكت مفتوحة ىو أف إنكي، باعتباره ممثبًل لمقوى التي 

تدعـ الحياة، والعالـ األسفؿ الذي يفغر فاه اللتياـ الحياة، ىما تمثيبلف لقطبيف متعارضيف 
نيما. لقد حاوؿ الماء، بعد أف أحيا ومتعاونيف، ال يستوي الوجود اإلنساني إال بتعارضيما وتعاو 

األرض بما عمييا مف كائنات، أف يشؽ طريقو نحو العالـ األسفؿ األجرد المظمـ العقيـ ليحييو 
كما أحيا العالـ في األعمى، ولكف تقدُّمو قد ُأوِقؼ. ولذلؾ نجد أف الماء العذب يكمف في 

سفؿ؛ ومف ىناؾ يصدر عمى شكؿ األعماؽ، عند المستوى الفاصؿ بيف سطح األرض والعالـ األ
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أنيار وينابيع وآبار، ولكنو ال يستطيع الغوص أكثر مف ذلؾ ألف قوى الُعْقـ تقؼ لو بالمرصاد 
 منذ تمؾ األزمنة الميثولوجية األولى. 

مف تمؾ المواجية األولى بيف قوى الخصب وقوى العقـ ينتقؿ النص إلى ظيور شجرة الحمبو التي 
ة في شكميا الخاـ البدئي الذي لـ يخضع بعد إلى تنظيـ. ونظرًا لعدـ وجود تمثؿ الحياة الزراعي

مف يعتني بالشجرة البرية، فقد اقتمعتيا ريح الجنوب، وطافت فوؽ المياه، إلى أف انتشمتيا إنانا 
وزرعتيا في بستانيا. وىنا يجب أف نبلحظ أف النص ال يقدـ لنا إنانا في صورة اإللية المكتممة، 

ة التي تييـ خائفة  المسيطرة فعبًل عمى نفسيا المتحكِّمة في حياتيا، بؿ في صورة الصبيَّة الغضَّ
مف كممة اإللو آف وكممة اإللو إنميؿ، والتي لـ تحصؿ بعد عمى رموز سمطانيا. وىي، عندما تقوـ 

زيف بزراعة الشجرة في بستانيا وتأخذ في العناية بيا، فإنيا تأمؿ أف تعطييا ىذه الشجرة أىـ رم
 مف رموز سمطانيا عمى الخصب والحب. وىا ىي ذي تفكر بصوت مسموع قائمة: 

 متى تصير الشجرة عرشًا مثمرًا أجمس عميو؟ 

  متى تصير الشجرة سريرًا مثمرًا أضطجع عميو؟

نة قد ساعد عمى نموىا، ولكنو لـ يساعد  عمى أف انتقاؿ الشجرة مف الحالة البرية إلى الحالة المدجَّ
زىارىا، ألف ثبلثة كائنات تنتمي إلى قوى العماء والفوضى والموت قد حمَّت فييا. عمى إورا قيا وا 

فطائر الزو معروؼ بمقاومتو لقوى النظاـ التي سادت بعد التكويف، وىو ال يدَّخر وسعًا في 
خمخمة نظاـ الكوف كمما سنحت لو الفرصة )عمى ما نعرؼ مف نصوص بابمية الحقة(. أما ليميث 

انة جميمة ليا أجنحة ومخالب الطير، تنتمي إلى قوى العالـ األسفؿ وتسكف القفار فيي شيط
والخرائب. وأما األفعى فإنيا ال تظير ىنا كوكيمة لمخصب، بؿ كوكيمة لقوى الفوضى والدمار. 
وىي مف النوع "الموياتاني" الذي يجب عمى إلو الخصب قتمو قبؿ أف يسيطر فعبًل عمى قوى 

. نقرأ في نصوص بعؿ عناةا الحية ذات الرؤوس السبعة التي صرعتيا اإللية اإلخصاب. ومثالي
 وعناة المقطع التالي: 

 اآلن تريد أن تقتل لوتان، الحية الياربة 

 اآلن تريد أن تجيز عمى الحية الممتوية 

  شالياط العتيَّة ذات الرؤوس السبعة

 وفي مقطع آخر: 
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 ألسُت التي قضت عمى التنين؟ 

  [18]سحقت الحية الممتوية ذات الرؤوس السبعة؟ ألسُت التي

التستطيع إنانا حياؿ الموقؼ الجديد إال البكاء وذرؼ الدموع. وعندما يخذليا اإللو أوتو، يخؼ 
طائر والشيطانة. وبذلؾ تتخمَّص الحياة النباتية مف تأثير لنجدتيا جمجامش فيقتؿ األفعى ويطرد ال

قوى الفوضى وقوى الموت، وتغدو جاىزة ألف تكوف مقرًا لعرش ألوىة الخصب، وجاىزة ألف 
تكوف مضجع ألوىة الحب والجنس. وباستبلـ اإللية إنانا رموز سمطانيا عمى ىذيف المجاليف، 

النباتية طور الزراعة المنظمة تحت رعاية إنانا التي  المتمثِّمة بالكرسي والمضجع، تدخؿ الحياة
 تحولت اآلف مف فتاة خائفة إلى سيدة مكتممة ومسيطرة عمى الخصب والحب. 

يبقى أمامنا عنصر ىاـ بحاجة إلى إيضاح. لماذا جاءت المعونة مف جمجامش ممؾ أوروؾ، ولـ 
الرمزي الذي يمعبو جمجامش ىنا تأت مف اإللو أوتو أو أية شخصية إليية أخرى؟ وما ىو الدور 

نة؟   بمساعدتو إنانا عمى استكماؿ دورىا كإلية لمخصب والحب وسيدة عمى عالـ الطبيعة المدجَّ

ال توجد أمامنا سوى نافذة واحدة نستطيع الولوج منيا إلى رمزية الدور الذي يمعبو ممؾ أوروؾ ىنا 
 الزواج المقدسىذه النافذة ىي طقوس في مساعدتو إلنانا، اإللية الرئيسية لمدينة أوروؾ. و 

Hierogamy فبموجب ىذه الطقوس المؤسَّسة منذ عصور ما قبؿ األسرات، كاف عمى ممؾ .
ويتزوج مف اإللية إنانا مرة كؿ عاـ، فيمتقياف في غرفة ُمَعدَّة  دوموزيأوروؾ أف يمعب دور اإللو 

كاىنات إنانا كانت تنتظر الممؾ  ليذا الغرض تقع في أعمى برج المعبد. وأغمب الظف أف كبيرة
ىناؾ في غمرة االحتفاالت، فيصعد إلييا ويناـ معيا، وأف االعتقاد السائد كاف يذىب إلى أف روح 
اإللية تحؿ في الكاىنة وروح اإللو تحؿ في الممؾ. ومف لقائيما تنبثؽ قوة خصب كونية تساعد 

حبلؿ الخصب في الطبيعة وفي ال كائنات الحية. ويبدو أف األسطورة عمى دفع دورة الفصوؿ، وا 
ىنا تجعؿ مف جمجامش أوؿ ممؾ ألوروؾ، ومؤسِّسًا لطقس الزواج المقدس. وليس عونو إلنانا 

األمر الذي  –عمى تأسيس عرشيا واستكماؿ سريرىا إال مقدمة لدوره المقبؿ كزوج طقسي ليا 
نت إباف حكـ الممؾ  يا األقدـ قد ُدوِّ جمجامش، أي فيما بيف القرف يرجح أف األسطورة في نصِّ

السادس والعشريف والقرف الخامس والعشريف قبؿ الميبلد. ومف الممكف أيضًا أف الصيغة األكثر 
قدمًا لؤلسطورة، التي ترجع إلى ما قبؿ عصر األسرات، أي إلى األلؼ الرابع قبؿ الميبلد، كانت 

 بديُمو الطقسي.  تجعؿ مف دوموزي نفسو بطؿ الرواية؛ ثـ حؿَّ محمَّو فيما بعد

  خاتمة

http://maaber.50megs.com/sixth_issue/mythology_1.htm#_ftn18


 56 

لقد حاولنا في الصفحات المحدَّدة ليذا البحث أف نبحث عف "المعنى" في عدد مف األساطير 
المنتقاة مف تراث الشرؽ القديـ، وذلؾ وفؽ منيج تجريبي ال يمتـز بموقؼ مسبؽ أو بمدرسة مف 

اخميًا متماسكًا ينضوي مدارس التفسير. وكاف غرضنا مف ذلؾ أف ُنظِير أف لؤلسطورة "نظامًا" د
عمى رسالة ما، رغـ ما يبدو عمييا مف تفكؾ ظاىري أحيانًا، ال ينسجـ مع مفيومنا الحديث عف 
"النظاـ". ىذه الرسالة، كانت يفيميا ويستوعبيا اإلنساف القديـ الذي لـ يكف بحاجة طبعًا إلى 

حد الفروؽ اليامة بيف فكرنا القياـ بمثؿ ما نقوـ بو لكي يفيـ أساطيره ويستوعب رسائميا. إف أ
الحديث وفكر اإلنساف القديـ ىو أننا ال نستطيع فيـ ظاىرة بكمِّيتيا إف لـ نعمد إلى تفكيكيا 

ومعرفة أجزائيا المستقمة جزءًا جزءًا. وكمما اعتقدنا أننا فيمنا األجزاء عند مستوى معيف انتقمنا 
ي اعتمادًا عمى السير الخطي مف مرحمة إلى إلى المستوى األعمى، وىكذا وصواًل إلى الفيـ الكمِّ 

أخرى. وذلؾ عمى عكس اإلنساف القديـ الذي كاف يرى إلى الظاىرة بكمِّيتيا، ويحدس أنيا ال 
تستمد األجزاء عنده معناىا إال مف الكؿ. مف ىنا، فإف "المعنى" الذي نحاوؿ الكشؼ عنو في 

 اىتًا لممعنى الميثولوجي الخفي في النص. األسطورة باستخداـ أدواتنا التحميمية يبقى ظبًل ب

إف مشكمتنا مع "المعنى" في األسطورة ناجـ عف مفيومنا لممعنى. ولتوضيح ىذه النقطة أستعير 
مثااًل مف المغة. فنحف عندما نريد توضيح معنى كممة مف الكممات فإننا نورد عددًا آخر مف 

معنى في الذىف. وىذا ما تفعمو القواميس الكممات أو الجمؿ المفيدة التي تعمؿ عمى تكويف ال
عادة عندما ُتسَتشار بخصوص كممة ما فتحيؿ إلى كممة أخرى أو كممات، ثـ تمِحُقيا بجمؿ 

مركبة. ورغـ ذلؾ، فإف إحساسنا بالكممة يبقى إحساسًا مباشرًا، وىي تستثير فينا مف االنفعاالت 
ذا استشرت القاموس بخصوص كممة "نار" مثبًل المختمفة ما ال تستطيع الكممات المفسِّرة خمقو. فإ

لقاؿ لؾ: اشتعاؿ، حريؽ، توقُّد... إلى آخر ما ىنالؾ مف مترادفات تحاوؿ نقؿ المعنى المطموب. 
ولكف حاوؿ في ليمة مظممة أف توقد في الخبلء نارًا وتمبث ساكنًا أماميا تحدِّؽ فييا. عند ذلؾ 

سيط، ألنؾ تكوف قد تجاوزت الكممات والمترادفات فقط يمكف لؾ أف تستمـ سرَّ الكممة دوف و 
 ونفذت إلى سرِّ الشيء. وىذا ما يجب عمينا أف نفعمو حياؿ األسطورة لننفذ إلى سرىا دوف وسيط. 

إف األسطورة، مف حيث شكميا، ىي وسيط رمزي لمَْوَضعَة االنفعاؿ الداخمي في الخارج، مف 
دما نأتي إلى التحميؿ والتفسير فإننا نمجأ إلى ولكننا عن خبلؿ وسيط رمزي آخر ىو الكممات.

وسيط ثالث، إلى جممة أخرى مف الكممات تعمؿ عمى شرح الجممة األصمية؛ في الوقت الذي 
يجب عمينا فيو أف نزيح تمؾ الجممة األصمية وصواًل إلى الحالة االنفعالية التي أنتجت األسطورة. 

ونفذنا إلى سرِّىا دوف وسيط. وىذه ميمة صعبة تنقمنا مف  أي أننا نتأمؿ األسطورة كما تأمَّمنا النار
 "البحث" إلى ما يشبو "التصوؼ". 
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اعتمدت في ترجمة ىذا الممخص عمى ترجمة كريمر الكاممة لمنص. انظر مساىمة كريمر في موسوعة نصوص  [1]
 الشرؽ القديـ: 

J. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts, Princeton, New Jersey, 1969, pp.38-40.  

[2] S. N. Kramer, The Sumerians, University of Chicago, 1963, pp.148-149.  

[3] Th. Jacobsen, The Treasures of Darkness, Yale University, 1976, p.113.  

[4] S. N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row, New York, 1961, p.107.  

أنا مديف ىنا بفكرتي "اإلفراط" و"معاكسة الطبيعة" لمباحث ج .س. كيرؾ. وقد طورت ىذه الفكرة بما يخدـ تفسيري  [5]
 الخاص. انظر كتابو: 

G. S. Kirk, Myth, Its Meaning and Function, op. cit., pp. 96 – 98.  

[6] Alexander Heidel, Babylonian Genesis, op. cit., pp. 72-73.  

 المذكور في شريعة حمورابي.  إشارة إلى ما يدعى بتحكيـ النير [7]

[8] Op. cit., p. 75.  

مرسيا إلياده فكرة العودة إلى كماؿ البدايات في عدد مف كتبو، منيا ثبلثة مترجمة إلى ؼ عالج مؤرخ األدياف المعرو  [9]
، بترجمة نياد خياطة. ويمكف لمف شاء مراجعة أي مظاىر األسطورة، العربية ىي: المقدس والدنيوي، أسطورة العود األبدي

 واحد منيا لمتوسع في ىذا الموضوع. 

 . 19، ص 1991، بترجمة نياد خياطة، دار كنعاف، دمشؽ مظاىر األسطورةميرسيا إلياد،  [10]

  .19المرجع نفسو، ص  [11]

 . 28-27المرجع نفسو، ص ص  [12]

 . 33-28المرجع نفسو، ص ص  [13]

[14] A. E. Speiser, “Akkadian Myths” (in J. Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts, p. 99.  

 . 81-77ميرسيا إلياد، المرجع السابؽ، ص ص  [15]

[16] S. N. Kramer, The Sumerians, University of Chicago, 1963, pp. 199-202.  
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ترجـ كريمر ىذا السطر عمى الوجو التالي: "أخذ كور اإللية أريشكيجاؿ غنيمة  1948في كتابو القديـ الصادر عاـ  [17]
سطوري يسيطر لو" واعتقد بأف كممة "كور" الواردة ىنا، التي تدؿ عمى العالـ األسفؿ، كانت في األصؿ تدؿ عمى كائف أ

عمى العالـ األسفؿ، وأف ىذا الكائف قد اختطؼ أريشكيجاؿ، مثمما اختطؼ ىاِذس بيرسفوني في األسطورة اإلغريقية. ولكف 
كريمر تخمى عف فيمو ىذا في كتبو البلحقة. وجاءت ترجمتو األخيرة لمسطر عمى الوجو الذي أثبتُّو أعبله: "عندما ُحِمَمت 

ني أرجِّح أف أريشكيجاؿ إلى العالـ األ سفؿ غنيمة"، دوف أف يبيِّف مف ىو الذي حمؿ أريشكيجاؿ إلى العالـ األسفؿ. وا 
السطر الببلغي المختصر جدًا أراد أف يقوؿ بأف اآللية قد حممت أريشكيجاؿ إلى العالـ األسفؿ غنيمة ليا. أي أف العالـ 

تيا مف تمؾ القسمة. وقد تبنَّيت مف جيتي في كت تفسير كريمر القديـ. أما  مغامرة العقؿ األولىابي األوؿ األسفؿ كاف حصَّ
حًا التفسير الذي قدَّمتو لتوِّي، والذي يتبلءـ مع روح النص وأسموبو.   ىنا فإني أرفض ترجمتو القديمة وأشكؾ بالثانية، مرجِّ

[18] C. H. Gordon, Ugarit, Norton Library, New York, 1967. 
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