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 التراتيل بين الذعر والدين:
نذأ الجيغ مع حاجة اإلنداف البجائي لمديصخة عمى الصبيعة، وتفديخ ضػاىخىا، وقج َحَذَج ذاؾ اإلنداف 
كل شاقاتو وقجراتو مغ أجل ذلظ، وكاف الفغ أىع ىحه الػسائل وأنجعيا وأقػاىا، لمقػى الخوحية التي 

 يستمكيا الفشاف، والسػاىب الخاصة التي تسيده عغ السجسػع.
غ رحع الجيغ، ودرج في أحزانو، وكاف ضخورة وحخفة، بل سبلحًا سحخيًا في يج ولقج ولج الفغ م

اإلنداف، يسارسو ليجرأ خصخًا، أو يجمب نفعًا، وغجت وسائل تعبيخه: الرػرة والرػت والحخكة، كالفأس 
والدكيغ والسجخفة، وسائل لديادة قػة البجائي، وإثخاء حياتو، في تسثيل الصقػس، وتفديخ السعسيات، 

 تججيغ الصبيعة وتأنيديا.و 
واعتقج ذاؾ اإلنداف أف كل ما يقـػ بو في حياتو إْف ىػ إال نسػذج بجئي مقجس، صشعتو  اآللية، يقػؿ 
أحج الشرػص القجيسة: "ىحا ما صشعتو اآللية، وىحا ما سيقـػ بو اإلنداف، وعمى ىحا تغجو ميثػلػجيا 

خخى تثبيتًا لمشساذج البجئية لسعطع الشذاشات األصػؿ أداة كذف ومعخفة وتعميل مغ جية، ومغ جية أ
 .(ٔ)اليامة في حياة اإلنداف والسجتسع"

ولقج الحظ االنثخبػلػجيػف تخسبات اإلنداف القجيع في إنداف العرخ الحجيث، وتساثل السػروثات في 
وبػجػد السجتسعات الستحزخة، فجفعيع ذلظ إلى القػؿ بػجػد ندق فكخي، بشيت عميو الثقافة اإلندانية، 

 أنساط ثقافية تتػارث وتختدف، وإف اختمفت في مزسػنيا.
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 ٜٕٔٓ/ نيدان 

لحا فعمى الشاقج األسصػري أف يكػف مثل اآلثاري، يشبر شبقات الشز، ويحفخىا بأناة وصبخ، ليرل 
إلى أعساقو وجحوره التي نبع مشيا، وعميو أف يتدّمح بثقافة واسعة تسكشو مغ وصل الساضي بالحاضخ، 

 ىا.وأوؿ األشياء بسشتيا
بالجيغ، فكاف الغخض مشو في األصل ىػ  –باعتباره فشًا  –ارتبط الذعخ الجاىمي في نذأتو األولى 

، وتجاوز الذاعخ الجاىمي (ٖ)، وتصػر مغ أدعية وابتياالت لآللية إلى مػضػعات مدتقمة(ٕ)الدحخ
والذعائخ في نسػذج السادح أو البلىي أو السجافع عغ القبيمة إلى الشسػذج الحي يرصشع الصقػس 

، ويمتحع بقػى غيبية تخبصو بالسؤل األعمى "وتميسو بفشػف مغ القػؿ ما يعجد اآلخخوف (ٗ)إنذاد الذعخ
. فكاف أشبو ما يكػف بالشبي والكاىغ، والداحخ، والعالع، والخائي، والحكيع (٘)عغ االتياف بسثميا"

 والذاماف.
ورة، ييجؼ إلى غاية نفعية أكثخ مغ التعبيخ ضخ  –كأي فغ آخخ  –ولقج كاف الغشاء بالشدبة لمبجائي 

عغ السذاعخ واالنفعاالت وحدب، يدعى لمديصخة عمى ما ىػ شبيعي وفػؽ شبيعي عمى الدػاء، 
فكاف البج لمكمسات أف تكػف مذحػنة بقػى سحخية خارجة عغ السألػؼ مذفػعة بالجعاء والتػسل 

الربلة، فيو حسية دعاء الستعبج، وحخارة األمل والتختيل لمتأثيخ في اآللية واألرواح، كاف صبلة أو ك
 .(ٙ)في استجابة الجعاء

، وشقدًا مارسو (ٚ)انتذخت التخاتيل عشج معطع الذعػب القجيسة باعتبارىا ضخبًا مغ الشذاط الجيشي
اإلنداف القجيع كمسا ندلت بو نازلة، أو ألع بو خصب، فكاف يتقخب مغ آليتو، ويتدّلف إلييا برمػاتو 

 و، ويتػجو إلييا بالتزخع والجعاء مختبًل متخنسا.وقخابيش
وكاف الذاعخ الكاىغ السمحق بالييكل ىػ الحي يشذج قرائجه ويختميا أماـ السجسػعة، ويخفعيا إلى 
اإللو أو اإللية، وارتباط الذعخ غشاء وتختيبًل بالسعبج لع يكغ مقرػرًا عمى شعػب ببلد الخافجيغ، وإنسا 

اليػناني الحي تشدب إلى نخاه ماثبًل في تخاتيل اخشاتػف وصمػاتو لئللو الذسذ، وفي أشعار أورفيػس 
غشائو ومػسيقاه تأثيخات غخيبة معجدة، ويقابمشا في شعخ األنبياء الذعخاء في الكتاب السقجس مثل أيػب 
وداود وسميساف عمييع الدبلـ، ونخاه كحلظ في السعمقات وارتباشيا بالسعبج األكبخ عشج العخب وتعميقيا 

 عمى أستار الكعبة.
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 ٜٕٔٓ/ نيدان 

عثخ عمييا في عرػر مختمفة عمى عشاية الدػمخييغ والبابمييغ بتأليف  تجؿ األلػاح الدػمخية التي
التخاتيل التي غجت فشًا راقيًا مغ فشػنيع، تشػعت أصشافو وأشكالو حدب مػضػع التختيمة، ونػع اآللة 

( بسعشى رتل / تختيمة، Shireالسػسيقية التي كانت تشذج عمى أنغاميا، وأشمقػا عمى ىحا الفغ كمسة )
 .(ٛ)( بسعشى أنذج/رتل/غشى، مع السػسيقى أو مغ غيخىاZemmaruفي األكادية ) يقابميا

ويذيخ السرصمح "شيخ" أي شعخ بسعشى الغشاء والتخنيع إلى الجحور الدامية القجيسة لتدسية الذعخ 
إذا نصقشا حخؼ العيغ ىسدة وخففشا اليسدة إلى ياء، وإلى عبلقتو الػثيقة بالجيغ مغ خبلؿ  –بيحا االسع 

تختيمو، حيث كاف الغشاء جدءًا أصيبًل في كل الجيانات الػضعية والدساوية نخاه ماثبًل في تجػيج القخآف 
 الكخيع وتختيمو، وفي التخانيع والتخاتيل الجيشية الييػدية والسديحية.

ويبجو أف ىحا السفيـػ ىػ الحي كاف سائجًا بيغ الجاىمييغ، حيث كاف الذعخ غشاء وإنذادًا، فكانػا 
قػلػف: "أنذجني فبلف ... وأنذجت فبلنًا، وأنذج فبلف، ويؤكج حداف ىحه العبلقة بيغ الذعخ والغشاء ي

 :(ٜ)فيقػؿ
 إن الغشاء ليذا الذعر مزسار  تغن في كل شعر أنت قائمــــو 

الذسذ" إلى وجػد مثل ىحه التخاتيل عشج العخب في اليسغ، حيث  ويذيخ الكذف األثخي لػػ"تخنيسة
يدتجيخ الذاعخ الكاىغ في ىحا الشز باإللية الذسذ التي تخفع قجر مغ يبجميا، وتحط مغ شأف مغ 
ييجخىا، ويتػسل إلييا أف تقيو وقػمو صخوؼ الدماف وبػائق األياـ، وأف تجمب ليع الخحسة والبخكة 

 والخيخ تقػؿ التخنيسة:
 "وفي الذعب الخرب أزجيِت  

 وبئر )يذكر( حتى الجسام مألت 

 ووْعدك الذي وعدت بو أصمحت 

 أعشتشا يا شسس إن أنت أمطرت 

 (ٓٔ)نتزرع إليك فحتى بالشاس ضّحيت" 
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وتػجو العخب اليسانيػف كحلظ برمػاتيع وأدعيتيع وابتياالتيع السختمة لئللو )عثتخ( إلنداؿ السصخ عمييع 
 .(ٔٔ)انت ليع كسا لغيخىع مغ العخب صبلة خاصة باالستدقاءسشي انحباسو، وك

 بين السرأة وعذتار:
تزخب جحور عبلقة السخأة بعذتار في أعساؽ الساضي الدحيق، حيث شعخ اإلنداف في فجخ تاريخو 
البعيج أف السخأة صشػ لؤلرض ورديف ليا، وأف خرػبتيا قبذ مغ خرػبة األـ الكبخى األرض "فسغ 

ة ججيجة، ومغ صجرىا يشبع حميب الحياة ... لقج كانت السخأة سخًا أصغخ مختبصًا بدخ جدجىا تشذأ حيا
أكبخ، سخ كامغ خمف كل التبجيات في الصبيعة واألكػاف، فػراء كل ذلظ أنثى كػنية عطيسة ىي مشذأ 

 .(ٕٔ)األشياء ومخدىا، وعشيا ترجر السػجػدات، وإلى رحسيا يؤوؿ كل شيء كسا صجر"
إلى إلية، تسّثمت فييا الجيانات القجيسة فكخة األمػمة، وشّخرتيا في األـ الكبخى / استحالت السخأة 

عذتار. مح ذاؾ تشاسختا وتاىت الػاحجة في األخخى، وانعقجت الرمة بيشيسا، وفي ضػء ىحا الترػر 
 نحاوؿ نمسذ العبلقة بيغ السخأة في الجاىمية وعذتار.

وروح الشبات، انتذخت عبادتيا عغ كل الذعػب القجيسة  كانت عذتار تجديجًا لقػة اإلخراب الكػنية
قبل الدػمخييغ وبعجىع، واختمفت أسساؤىا باختبلؼ الذعػب التي عبجتيا، فيي "إناثا" الدػمخية، 
و"عذتار" البابمية واألكادية، و"أناياتيذ" األشػرية، وعشاة الكشعانية، وعذيخة أو أثيخة الفيشيقية، 

وديت اإلغخيقية، وفيشػس الخومانية، وإيديذ السرخية، وأناىيج الفارسية، وعذتخوت العبخانية، وأفخ 
 والعدى أو الدىخة العخبية.

وكانت عذتار مسثمة القػة العطسى وربة الحياة، ضيخت في الخسـػ القجيسة وىي تزع الكػف كسا تزع 
لتي شكميا اإلنداف لمعبادة األـ وليجىا، مسا يؤكج سيادة األلػىية السؤنثة، يؤيج ذلظ أف أقجـ التساثيل ا

في العرخ الحجخي في تساثيل أنات عمى شكل دمى شيشية أو فخارية أو حجخية عمى ىيئة امخأة 
حبمى أو أـ تزع إلى صجرىا شفميا الرغيخ، أو عارية الرجر تسدظ يجييا بكفييا في وضع 

 .(ٖٔ)عصاء
اجتساعيًا إلى األنثى، ال لقػتيا البجنية، وفي السجتسع األمػمي أسمع الحكخ زماـ أمػره ديشيًا وسياسيًا و 

وإنسا لقػاىا الخوحية القادرة عمى التػسط بيغ عالع البذخ وعالع اآللية، وإيقاع جدجىا السشدجع مع 
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 السؤتسر العمسي الدولي الحادي عذر

 ٜٕٔٓ/ نيدان 

إيقاع الصبيعة، فكانت الكاىشة والعّخافة والداحخة والصبيبة والشّداجة والخّياشة، وصانعة األواني، 
 ا ضل الخجل صائجًا يتشقل وراء شخائجه.ومكتذفة الدراعة والشار، بيشس

والعخب في الجاىمية كغيخىع مغ الذعػب عبجوا السخأة وقجسػىا، وقج أكج القخآف الكخيع ذلظ في قػلو 
، وشبيػىا بالجمية التي تعشي لغة "الرشع أو الرػرة (ٗٔ)تعالى: "إف يعبجوف مغ دوف هللا إال إناثا"

الحي ىػ صػرة لمخبة السعبػدة، أو يقجر "الػثشي عمى تذبيو السخأة ، وبالتسثاؿ (٘ٔ)السشقػشة مغ الخخاـ"
 :(ٚٔ)قاؿ األعذى (ٙٔ)بسا يعبج إف لع يكغ لمسخأة السعبػدة في الذعخ شيء مغ القجاسة؟"

 بسذىب من مرمر مائــــــر كدمية صـــــــــهر محرابيــــــا 
 :(ٛٔ)وقاؿ الشابغة الحبياني

 آُجرٍّ يذاد وقرمــــدبشيت ب أو دمية من مرمر مرفهعة 
وسّسػا قبائميع بأسساء مؤنثة مثميا مثل: مخة وججيمة وشابخة وخشجؼ وضاعشة، ومجركة، وندبػا إلييا 
أبشاءىع مثل الدميظ بيغ الدمكة وخمعػا أجداء جدجىا عمى ندبيع السقجس مثل: البصغ والفخح والرمب 

الشدل، وضخبػا بيا السثل فقالػا: أنجب مغ أـ  والطيخ والخحع، واحتخمػا السخأة السشجبة الػلػد مكثخة
، واعتشػا (ٜٔ)البشيغ وىي بشت عسخو بغ عامخ ججة لبيج، وأنجب مغ عائمة، وىي بشت ىبلؿ بغ مخة

 :(ٕٓ)بالسخأة البجيشة السستمئة داللة عمى الخرب والحياة فقاؿ امخؤ القيذ
 ـــة السشفطــــــركخرعهبــــــة البانـــ  َبَرْىرىــــٌة رؤدة رخرــــــــة 
 ــالم تفّتر عن ذي ُغروب خِرْر   فتـــــهر القيام، قطيع الكـ 

 
فالرػرة التي يقجميا امخؤ القيذ لمسخأة في ىحه األبيات، وكسا قجميا مغ بعجه شعخاء آخخوف أمثاؿ 
األعذى وعمقسة والحادرة، ليدت ناتجة عغ التقميج األعسى، وال تتعمق بالحوؽ الجسالي الدائج في 

خوط السعبػد ، وإنسا تحسل تخسبات ديشية مػغمة في القجـ، فسغ ش(ٕٔ)عرخىع كسا ذىب دمحم الشػييي
أف يترف بسا يؤىمو أف يعبج مغ أجمو، وىحه السخأة التي تبجو بجيشة متخىمة عجيسة مبلمح الػجو، بػلغ 
في تزخيع أعزائيا األنثػية، ال تختمف عغ تساثيل عذتار القجيسة التي كاف فييا "الثجياف عبارة عغ 

والخدؼ ثقيل، والػركاف قػياف بارزاف،  كتمتيغ ىائمتيغ مدتجيختيغ، والبصغ مشفتح في إشارة لحسل أبجي،
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 ٜٕٔٓ/ نيدان 

ومثمث األنػثة مشتفخ يذكل مع أعمى الفخحيغ وحجة متساسكة، وقج يتجلى الثجياف ليذكبلف مع البصغ 
 .(ٕٕ)والػركيغ تكػيشًا واحجًا متخاصًا تتجسع فيو ىحه الخمػز في بؤرة واحجة ىي مدتػدع الخمق"

ا الخارقة، وقجرتيا عمى إحياء السػتى إذا أسشجتيع إلى وتتبجى قجاسة السخأة الجاىمية مغ خبلؿ قػتي
 :(ٖٕ)صجرىا وغحتيع بمبغ الحياة مغ ثجيييا يقػؿ األعذى

 عاش ولم يشقل إلى قابـــــر  له أسشدت ميتا  إلى نحرىــــــا 
 يا عجبا  لمسيـــــت الشاشــــــر  حتى يقهل الشاس مســــــا رأوا 

 
 الستعبج البابمي لخبتو عذتار حيغ يخاشبيا في إحجى تخاتيمو:وىحا الػصف ال يفتخؽ عغ وصف 

 يا إلية الرجال ويا ربة الشداء التي ال يدرك أحد خططيا 
 (ٕٗ)فأنت حيثسا تشظرين يحيا السهتى ويذفى السرضى" 

ومغ خبلؿ تعميق خرب السكاف عمييا وبقائيع فيو ببقائيا، فإذا وججت في السكاف وىبتو البيجة 
لحياة، وإذا رحمت عشو أحالتو إلى شمل مقفخ يدكشو السػت ويديصخ عميو الججب فقاؿ والحيػية وا

 :(ٕ٘)السخقر األكبخ
 أو بالد أحييِت تمك البالدا  أيشسا كشت أو حممت بأرض 

 فأي امخأة حقيقية تمظ التي تقفخ ديارىا إذا رحمت عشيا وتحيا إذا عادت إلييا؟
المحيغ يسثبلف درة الحياة في الصبيعة وفدختيسا السمحسة فسا أشبييا بعذتار في غيابيا وعػدتيا 

الدػمخية "ىبػط إنانا إلى العالع األسفل"  وأعاد البابميػف صياغتيا في أسصػرة "ىبػط عذتار إلى 
العالع األسفل، إذ بغيابيا عغ عالع األحياء تجف األرض، ويتػقف الشدل، وتتعصل كل مطاىخ الحياة 

كانت مقخونة بعػدة الحياة ونسػ الشبات وكثخة التشاسل، ترف األسصػرة آثار الستججدة، أما عػدتيا ف
 :(ٕٙ)غياب عذتار عغ البذخ والحيػاف فتقػؿ

 لسا نزلت الديدة إشتار إلى األرض التي ال يعهد مشيا من يدخميا 
 لم يعل الثهر البقرة، ولم يقرب الحسار األتان 
 والفتاة في الطريق لم يقترب مشيا الرجل 
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 السؤتسر العمسي الدولي الحادي عذر

 ٜٕٔٓ/ نيدان 

 نام الرجل في حجرتوو  
 ونامت الفتاة وحدىا" 

وجسع ليا الذعخاء الجاىميػف صفات األمػمة والخرػبة، فخبصػىا بالذسذ والبقخة الػحذية والطبية 
والشخمة والجرة والبيزة والذسذ، وكميا مغ رمػز اإللية السقجسة عذتار مسا يجلل عمى حزػر ىحه 

 الرػرة في البلشعػر الجسعي العخبي.
ىا بالذسذ والدىخة، وخمعػا عمييا صفات الػضاءة والزياء والشػر واإلشخاؽ، واختاروا ليا أسساء فذبيػ 

مرجرة بأـ مثل: أـ أوفى وأـ معبج وأـ عسخو، الرتباشيا باألمػمة، وأسساء تجؿ عمى الدسػ مثل سسية 
عذتار الجالة وأسساء، وأخخى تجؿ عمى اليشاءة والدعادة مثل سعاد وسعجي، وكميا تذيخ إلى صفات 

عمى البيجة والدخور والخرب والدسػ، حيث كانت الدساء حساىا ومسمكتيا فمقبت "بالديجة الدساوية" 
الحي أخحتو مغ إنانا الدػمخية )إف آف( حيث )إف( تعشي سيجة، و)آف( تعشي  (ٕٚ)أو "ممكة الدساء"

 الدساء، تقػؿ تختيمة مخفػعة إلى عذتار:
لظ اإلجبلؿ يا سيجة البذخ وأعطع اآللية، عذتار ماليا في عطستيا "لظ الحسج يا أرىب اإلليات، 

قخيغ، بيجىا مرائخ السػجػدات جسيعًا ليا الجعاء، واسسيا األوؿ بيغ األسساء، نافحة شخائعيا، سامية 
محكسة، مقاميا األعمى، يدعى اآللية إلييا، ضاىخة فػقيع، مصاعة الكمسات، مميكة عمييع، نافحة 

 اإلرادة".

، (ٕٛ)ا ارتبصت عذتار بالسصخ، مغ خبلؿ )إنانا( ابشة اآللية )آنػ( الحي يدّيخ الخياح واألمصاروكس
، ارتبصت السخأة بالدحاب (ٜٕ)وضيػرىا عمى بعس األختاـ مرػرة والسصخ يشيسخ مغ بيغ يجييا

 والسصخ مغ خبلؿ أسسائيا مثل: رباب، ومدنة وسحابة، ووصف ريقيا بساء السصخ السشيسخ، والجعاء
وندبػا فعل  (ٖٓ)ليا بالدقيا، وبخاصة أف العخب قجمػا القخابيغ في سبأ القجيسة مغ أجل االستدقاء

السصخ إلى الكػاكب والشجـػ فقالػا: "مصخنا بشػء كحا" وليذ غخيبًا أف تكػف ندبة الشػء في األصل إلى 
سصخ لغة مغ خبلؿ العداء آنػ وابشتو إنانا / عذتار ال سيسا وأف العدى )عذتار العخب( ليا عبلقة بال

 .(ٖٔ)وىػ السصخ الغديخ وبالذتاء وصفا في قػؿ عسخو بغ لحي إف ربكع يذّتى بالعدى لحخ تيامة"
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 السؤتسر العمسي الدولي الحادي عذر

 ٜٕٔٓ/ نيدان 

وتست السخأة في الفكخ الجاىمي برمة وثيقة إلى كػكب الدىخة الحي تسّثمو القجماء رمدًا لعذتار، حيشسا 
زًا في الدساء، وقج خمج األدب البابمي صعػد ارتقت عقػليع واتجيت نحػ التجخيج، واتخحوا لآللية رمػ 

  (ٕٖ)عذتار إلى الدساء وارتقاءىا عخش السمػكية مغ خبلؿ نذيج ارتقاء عذتار، وفيو
 إلى ىذه السكانة أي عذتار ارتقى 
 ارتقى إلى السمكية عمييم جسيعا   
 أي ايشين كهني أنت األكثر لسعانا  بيشيم 
 الكهاكب"وليطمقها عميك تدسية "عذتار  

ولقج كانت الدىخة في األسصػرة العخبية امخأة جسيمة فاتشة تعير عمى األرض قبل أف ترعج إلى 
، في تفديخ قػلو تعالى: "وما (ٖٖ)الدساء، ووردت أسصػرة مدخيا في كتب التفديخ وقرز األنبياء

وذكخ السمكاف ، ومع أف اآلية ليذ فييا ذكخ لمدىخة، (ٖٗ)أندؿ عمى السمكيغ ببابل ىاروت وماروت"
دوف اإلشارة إلى قرة تتعمق بيسا، مسا يجؿ أف خياؿ السفدخيغ استسج قررًا كاف متجاواًل في أذىاف 

 معاصخييع.
اشتيخت الدىخة عمى مخ األزماف إلية لمحب وممكة لمحة وسيجة لمجافع الجشدي، وأقيع في معابجىا التي 

قػة اإلخرابية الكػنية. وشخريا العخب في انتذخت في العخاؽ وقبخص شقذ البغاء السقجس دعسًا لم
الرشع السعخوؼ بالعدى، وندبػا إلييا دوافع العذق والجشذ واإلخراب  "فدساىا السشجسػف بالدعج 
األصغخ وأضافػا ليا الصخب والدخور والميػ، كسا أف الشطخ إلييا مسا يػجب مخحًا وسخورًا، وزعسػا أف 

لػ نكح رجل امخأة والدىخ حدشة الحاؿ، وقع بيشيسا مغ السحبة مغ شأنيا الذبق والباه واأللفة، حتى 
 .(ٖ٘)واأللفة ما يتعجب مشو"

ويؤكج ذلظ ما ذكخه اآللػسي عغ محاىبيع "أف السخأة مشيع كانت إذا عدخ عمييا خاشب الشكاح نذخت 
ػف جانبًا مغ شعخىا، وكّحمت إحجى عيشييا مخالفة لمذعخ السشثػر، وحجمت عمى إحجى رجمييا، ويك

 ذلظ ليبًل وتقػؿ: يا لكاح، أبغي الشكاح قبل الرباح، فيديل أمخىا وتتدوج، قاؿ الخاجخ:
 وكّحمي عيشك أو ال فدعـــــي  ترّشعي ما شئت أن ترّشعــــــي 
 (ٖٙ)مالك في بعل أرى من مطسع" ثم احجمي في البيت أو في السجسع 
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 مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة 
 السؤتسر العمسي الدولي الحادي عذر

 ٜٕٔٓ/ نيدان 

شاصع السذخؽ البخاؽ الػضاء فاألزىخ كسا وتتذاكل السخأة مع الدىخة / عذتار في لػنيا األبيس ال
يقػؿ ابغ مشطػر ىػ البياض الشّيخ وىػ أحدغ األلػاف، كمف بو الذعخاء وأخحوا مشو صفات الخفعة 
والدسػ والصيخ والشقاء فػصفػا بو الذخريات التي كانت مػضع إجبلؿ وتقجيذ في مجتسعاتيع 

 والسخأة السثاؿ عمى الدػاء.كالسمػؾ والدادة واألبصاؿ، فكاف لػف الخجل السثاؿ 
كانت السخأة في الفكخ القجيع كاىشة األـ الكبخى، والقّيسة عمى شقػسيا وشعائخىا، مّثمت عذتار في 
شقذ الدواج اإلليي السقجس مقابل السمظ الحي كاف يتقسز شخرية دمػزي / تسػز، ومسا يجلل عمى 

تيا ميشتيا كاف عميو أف يمغي ذكػرتو، ويتدسى أسبقية كيشػتية السخأة أف الخجل حيشسا كاف يخيج مذارك
باسسيا ويمبذ لباسيا، ولع تكغ صػرة السخأة الجاىمية بعيجة عغ صػرتيا القارة في الحزارات القجيسة 
فكانت الشداء الكػاىغ أكثخ عجدًا مغ الكياف، وتذيخ أخبار شخيفة الخيخ التي تكيشت بانييار سج 

إلى أسبقيتيا في ىحا السجاؿ، كسا  –شق وسصيح  –غ جاىمييغ مأرب وبذخت بخميفتييا أعطع كاىشي
تذيخ الشرػص القتبانية إلى أسساء نداء دخمغ في سمظ الكيشة وقّجمغ أنفديغ مشحورات إلى 

.ويبجو أف الصقػس التي كانت تسارسيا السخأة الجاىمية في الحخب كالبػؿ بيغ الرفيغ الحي (ٖٚ)السعبج
 ذكخه الذاعخ بقػلو:

 (ٖٛ)إذا غدت في صهرة الدعالي" رّد الخيل باألبهال"ىييات  
والغشاء التحخيزي في ساحات القتاؿ عمى إيقاع الجفػؼ والسداىخ والجفػؼ، عمى نحػ ما فعمتو ىشج 

 بشت عتبة زوج أبي سفياف في معخكة أحج وإنذادىا:
 نسذي عمى الشسارق   "نحن بشات طارق  
 والسدك في السفارق   الدر في السخانق 
 أو تدبروا نفــــارق    تقبمها نعانقإن  
 (ٜٖ)فراق غير وامق"   

والتعّخي الفاضح، والجعػة الرخيحة إلى مسارسة الجشذ مع الفارس السشازؿ كسا حجث في يـػ التحالق 
، وما قالتو ىشج بشت (ٓٗ)حيشسا أقبل الفشج الّدماني وىػ شيخ كبيخ ومعو بشتاف تجخدتا وارتجدتا شعخاً 

 حزخة الػادي:خالج في يـػ 
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 ٜٕٔٓ/ نيدان 

 (ٔٗ)فدلكم تزني بو الحبيبة  من رجل يشازل الكتيبة 
يبجو أف ىحه الصقػس ليدت بعيجة عغ شقػس عذتار وىي ربة لمجشذ والحخب، حيث ضيخت في 

، (ٕٗ)السيثػلػجيا الدػرية عمى إحجى السدبلت "مقاتمة عارية فػؽ فخس، وقج شجت عشانو عمى جدجىا"
 .(ٖٗ)في نداليا مع خالج بغ الػليج عارية نافذة شعخىا –خب عذتار الع –وكحلظ خخجت العدى 

فيؤالء الشداء المػاتي كغ يجعػّف صخاحة لمعشاؽ والػماؽ كغ عمى غخار ما عخؼ في أرجاء الذخؽ 
القجيع بغايا مقجسات مثل كاىشات الدىخة / عذتار المػاتي كغ "يسارسغ الجشذ نيابة عغ كل الشداء 

ّجيتو، بعيجًا عغ أي مطيخ مغ مطاىخ الجعارة الخخيرة، أو إرضاء السيل بكل أبية الصقذ الجيشي وج
 .(ٗٗ)الذخري"

يبلحظ مغ يقخأ الذعخ الجاىمي أف السخأة ىي العشرخ األساس، والسحػر الخئيذ الحي تأتمف حػلو أو 
التي عادة ما تشدب  –تبعث مشو أغخاض القريجة وعشاصخىا وصػرىا، فالذاعخ يقف عمى أشبلليا 

ويرف آثار غيابيا، ثع يتابعيا وىي تخحل في ضعشيا، ويدّمي ىسو عشيا بخحمة في الرحخاء  –ا إليي
 .(٘ٗ)عمى ناقتو التي تذبو حسار الػحر أو الثػر أو البقخة الػحذية أو الشعامة

ونجج في الػقفة الصممية ضالتشا، وشاىجنا عمى عبلقة الذعخ بالجيغ، وارتباشيا بالسػروث القجيع، 
لمذعخ الجاىمي في نذأتو األولى بأنو تخاتيل وتخانيع، يقػؿ الجكتػر عادؿ البياتي "إنيا جاءت  وتسثيميا

مػروثًا مغ مخحمة اقتخاف الذعخ بالتخاتيل الجيشية التي كانت وسيمتيا التعمق بالحجارة السقجسة، وبقايا 
: "إف الذعخ العخبي الحي يأتي في أوؿ(ٙٗ)الييكل الجيشي" القرائج، ما ىػ إال تخاث  ، ويقػؿ داود سمـػ

ممحسي مغ مبلحع ما قبل التاريخ عشج الدامييغ، حيث كاف الذاعخ يقجـ صبلتو لئللية قبل الذخوع 
 .(ٚٗ)إلى الغدؿ بالسخأة" –عغ شخيق التجىػر  –في القريجة، ثع كاف أف تحػلت البجاية 

وانا( ابشة السمظ سخجػف األكادي، وىحا ما نخاه في القريجة التي نطستيا الكاىشة العطسى الذاعخة )انجج
حيث استيمتيا بسجيح اإللية إنانا/عذتار، وتعجاد صفاتيا وقجراتيا، ثع تحجثت عغ معاناتيا، وتػسمت 

 إلييا أف تفخج كخبيا، وتخمريا مغ محشتيا، تقػؿ:
 "يا من تكثرين الشدل لإلندان والحيهان، إليك أرفع ىذه األغشية 
 ق بالشهاميس صاحبة الكمسات السبجمةيا واىبة الحياة التي تمي 
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 ٜٕٔٓ/ نيدان 

 يا واىبة الحياة الرحيسة، السذعة القمب أرفع إليك أغشيتي وفق الشهاميس 
 (ٛٗ)أنا الكاىشة العميا أنجدوانا" 

وىكحا كاف الذاعخ الجاىمي، سار عمى خصى أججاده الدامييغ، ونيج نيجيع، فبجأ قرجيتو بػصف 
 يا، ثع كاف يرل بعج ذلظ إلى غخضو الخئيذ مغ القريجة.السخأة والبكاء عمى غيابيا، والتػسل ل

تحزخ السخأة في السقجمة الصممية إلية أو شبيية بيا، يخمع عمييا الذاعخ كل صفات العمػ والقجاسة، 
ويشحت ليا صػرة كأنيا التسثاؿ، ويرفيا وصفًا مثاليًا ال يتػفخ في امخأة حقيقية، يدتسجه مسا قبع في 

بج األجياؿ، وال نجج فخقًا ذا باؿ في أوصاؼ السخأة التي يحكخىا الذاعخ الجاىمي ال وعيو الستػارث ع
في مقجمة قريجتو واألوصاؼ التي يخمعيا الذاعخ الخافجي القجيع عمى عذتار في تخاتيمو السخفػعة 

 ليا، كسا في قػلو:
 "عذتار متدربمة بالمذة والحـــــب 

 مفعسة بالحيهية والدحـــر والذيــــهة 

 في شفتييا الحالوة، والحب في فسيا 

 (ٜٗ)وبظيهرىــــــا يتـــم االبتيـــــاج" 

وىحا الشػاح الحي يتجمى في "قفا نبظ"، ويكاد يكػف عرب السقجمة الصممية، وشخيانيا األكبخ، ىػ سسة 
ي الشفذ العخبية والدامية مشح فجخ التاريخ، إنو نػاح عمى االنيجاـ الحزاري، والسػت والخػاء الت

نتجت عغ غياب ربة الخرب والحياة السخأة / عذتار، ولصالسا كانت الجمػع في كل الجيانات قخابيغ 
يقجميا الستعبج عمى عتبات السعبػد، وكمسا ذرفت وكثخت وانيالت، كمسا زاد عصف اإللو ورأفتو عمى 

 عّباده.
نفعاؿ أماـ الذّح فالصممية كسا يخى يػسف اليػسف، نسط عخبي خاص مغ أنساط شقػس الخرب، واال

الحي تسارسو الصبيعة عمى اإلنداف وىشاؾ تذابو بيشيا وبيغ التسػزية، ىحا التذابو يتجمى في أف كبًل 
مشيسا تشصػي عمى عشرخ الشػاح احتجاجًا عمى الججب والقحل، كسا تحتػي عمى العشرخ الجشدي 

 .(ٓ٘)مشجمجًا انجماجًا عزػًا مع العشرخ الدابق
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قج رأى في السقجمة الصممية فقط بقايا تخاث ممحسي  –كسا ذكخت مغ قبل  –رسيغ وإذا كاف بعس الجا
سامي، جاء مغ مخحمة اقتخاف الذعخ بالتخاتيل الجيشية، فإنشي أذىب إلى أبعج مغ ىحا، وأرى أف في 

وليذ مقجمتيا  –إف نحغ أنعسشا فييا الشطخ وقخأناىا قخاءة أسصػرية  –الذعخ الجاىمي قرائج بأكسميا 
غ ىحا القبيل، ىي تخاتيل يخفعيا الذعخاء إلى آليتيع متػسميغ متزخعيغ، وخيخ مثاؿ عمى ذلظ عيشية م

 :(ٔ٘)الحادرة التي مصمعيا
 وغدت غدو مفارق لم يربع   بكرت سسية بكرت فتستع

، نحذ أف الذاعخ الحادرة ال يتغدؿ عمى عادة الذعخاء الجاىمييغ، وال (ٕ٘)إذ ونحغ نقخأ ىحه القريجة
خ فخخىع، وإنسا يقيع صمة بيغ سسية وقػمو، ويحذج غدلو وفخخه، وبقية معاني قريجتو ليرف يفخ

مأساة قػمو بعج رحيميا، ومطاىخ السحل والججب التي حمت بيع بعج فخاقيا، وكأنو يقارب بيغ آثار 
أجل غيابيا، وآثار غياب عذتار حيغ ندلت إلى العالع الدفمي، فيشاجييا، ويتحّلل ليا، ويرمي مغ 

 عػدتيا لتعػد الحياة معيا.
وعمى شخيقة تخاتيل عذتار البابمية، بجأ الذاعخ قريجتو بتسجيج سسية الّدسية التي ربصيا بالدساء، 
وراح يرف جساليا األنثػي السثالي، ويحكخ صفاتيا التي تسيدىا عغ غيخىا، وأىسيا صفة الخرػبة 

 رب الحياة.التي تسّثمت في عحوبة ريقيا الحي تحػؿ إلى ماء يخ
وعمى عادة التخاتيل الدػمخية والبابمية في مجيح الحات وتسجيجىا، سعى الذاعخ في المػحة الثانية مغ 
القريجة التي درج الجارسػف عمى تدسيتيا لػحة الفخخ إلى تبخئة قػمو مغ كل دنذ وقرػر، وليتػجو 

يا ربة السصخ ويا سحابة إلى سسية / عذتار مغ خبلؿ صػت الجساعة بالقػؿ: "ِلَع نقست ورحمت 
 الدساء أو يحق عميشا كل ىحا العحاب رغع تػافخ كل ىحه الرفات؟!

ويعػد إلى مشاداة سسية ومشاجاتيا ويجعل مغ اسسيا تخنيسة أو شعيخة أو تعػيحة يتعّػذ بيا مغ كل شّخ، 
 يدتعصفيا ويدتخحسيا ويزخع إلييا أف تدسع نجاءات جساعتو حيغ يقػؿ 

 ُرفع المها لشا في مجسع  سعت بغدرةفدّسي ويحك ىل س
 وحيغ يقػؿ:
 باكرُت لذتيم بأْدكن ُمْترع  فدسي ما يدريك أْن ربَّ ِفْتية 
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وكأنو يقػؿ: رحساؾ يا سسية أف تدسعي شكاية قػمي، رحساؾ يا سسية مسا حّل بشا، رحساؾ أف 
 تشطخي بعيغ العصف والذفقة عميشا.

أنذػدة إلى ربة  –كسا إخاؿ  –قاؿ: "فقريجة الحادرة وأتفق مع السخحـػ نرخت عبج الخحسغ حيغ 
إال أف يكػف  –وىػ الجاىمي  –الخرب، وما كاف الحادرة يخـو أف تسحل دياره، وما كاف يعتقج 

الججب نقسو مغ ربة الخرب، فػّجو قريجتو ضارعًا إلييا، واججًا بيا، متحلبًل ليا، وأزيج فأقػؿ: ليدت 
عذتار، وليدت ىحه األنذػدة إال تختيمة كتخاتيل القجماء، مسا يؤكج عخاقة  إال –كسا رأيشا  –ىحه الخبة 

 الذاعخ الجاىمي، واغتخافو مغ مػروث أججاده الدامييغ.
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