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Abstract 

Women revolted against men since the end of the old stone age when the control moved to men. 

During the old stone age, the mother was the controller, accordingly, women throughout the time 

women tried hardly to regain that status. This theme appears widely in the Sumerian myths like the 

myths in which Ninkhursag, Inana play role or the females in the Epic of Gilgamish in Babylon. Also 

such theme in Kaza'el Al-Majidi's poetry.    

 ملخصال
ة الخلــق وتنظيمــه ر فــي كيفيزــكه له الــذ  وعنــدهما تــدخ  ، دت األنثــى علــى الرجــل فهــي لــم تبــقه مستســلمة  لــه ومنقــادة  علــى مــرز الــزمن تمــر  

القــديم عنــدما كانــت األم األولــى هــي المســيطرة والمعبــودة لــت الثقافــة صلــى الــذكر بانتهــاء العصــر الحجــري وبعــد أن تحو  ، محــاوال  صقصــاءها
كلز هذا تمر  ، الوحيدة نالحـظ ذلـك فـي عـدد ، و( األم األولىدت األنثى وقاومت الرجل في محاولة منها للعودة صلى النموذج البدئي )نم  بعد ه

أو بـبعض النسـاء أو الرمــوز األنثويـة فـي ملحمــة ، إنانــاأو ب، قـة بننخورسـاجكاألســاطير المتعلز ، مـن األسـاطير المتعلقـة باثنــاث فـي سـومر
لتكــون نصوصــه متعالقـــة ، ومحاورتهـــا، دات فــي شــعره عبـــر التنــاص معهــاوخزعــل الماجـــدي تمثّــل هــذه التمـــر   .كلكــامش فــي بابـــل الحقــا  

، وبـاألخص الكشـف عـن النسـق االنثـويليأتي الكشف عن النسـق الثقـافي المـتحكزم فـي هـذه النصـوص ، ةومتفاعلة مع األساطير السومري  
ي ا  منتهيا  ثقافي ا   ُل النقدي بادئا  نصز  ثقافي(. -ألستطيع أْن أسمزي هذا المنهج بالمنهج )األسطو، فيأتي العهمه

 مةمقد  ال
وقـوف علـى د األسـطوري السـومري فـي شـعر خزعـل الماجـدي البـد  مـن اليـات ثيمـة التمـر  في البداية وقبـل الغـوص فـي عـرض تجلز 

 .العروج على تعريف موجٍز باثلة )صنانا( وقرينها اثله )دوموزي( ثم  ، ا  د والصراع فلسفي  مصطلح التمر  
 : دالتمر  

د مـن وجهـة نظـر ألبيـر والتمـر  ، د من أجل الحرية بصورة واعية وبتأسـيس جديـد ومغـايرل من نادت بالتمر  الفلسفة الوجودية أو   د  عتُ 
، د هـو رؤيـة واضـحة لشـيء ال عقالنـيالتمر  فـ، ا  شـجاع ا  مستبصـر  يـا  واع ا  تمـّردنجـده د( اثنسـان المتمـرز  -كتابيِه )أسـطورة سـيزيفكامو في 
ــوهــو تمــر   بــأن يكــونه فــي صــراع مــع واقــع أعظــم  ( االعتــزازمشــهد الكبريــاء اثنســاني ال يضــاهيه شــيء صن  )وهــو تمجيــد للكبريــاء ، دد متوحز

أكثـر ، رغبـة الوضـوح، رغبـة الحيـاة، ز به من عمقز على الوعي بما يتمي  وكامو يركز ، ومع ذلك فإن  باثمكان مقاومته، يسحقواقع ، قدرة  
د فليسـت الكبريـاء صاّل محركـا  و وسـيلة  لتحّمـل المهمـة السـاحقة بإبقـاء الـوعي خـارج اليـومي البليـد السـخيف. فـالتمر  ، مما يلح علـى الكبريـاء

 .(1)د الوعي اثنسانيد الكبرياء فحسب بل هو تمر  ر  عنده ليس تم
 : د هي الحرية التي يقسمها على ثالثة أنواع رئيسيةفي أكثر األحيان كانت غايُة التمر  

 حرية الفكر.  -1
 حرية المناقشة(.، حرية الكتابة، حرية القول )وتشمل حرية القراءة -2

                                                           
 19،ص. 1955، 1،روبير دولويّيه، تر:سهيل ادريس،دار العلم للماليين،بيروت،طينظر:كامو والتمّرد  1
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 حرية التصّرف. -3
أو باالمتنـاع عنـه انطالقـا  مـن اثرادة اثنسـانية وحـدها دون أي  -نظريـا  أم علمـا   -الفعـل الحرية بشكل عام هي قدرة على تحقيـق

(1)تأثير خارجي"
. 

فــي حقهــا  ر النســوية فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين نوعــا  آخــر مــن الحريــة وهــو )حريــة المــرأة(وأضــافت حركــات التحــر  
صـراعا  دام بينهمـا آالف  -تقريبـا   -دهـا علـى سـلطة الرجـل لتنهـيحقهـا عـن طريـق تمر  بالسياسة واالقتـراع ومسـاواتها بالرجـل حتـى أخـذت 

 .السنين
 : الصراع

ويطلق الصراع مجازا  على النزاع ، ته الماديةب على اآلخر بقو  الصراع في األصل هو نزاع بين شخصين يحاول كل منهما التغل  
ـ منهمــا أنْ  تين معنـويتين تحـاول كـل  بـين قـو   وقـد يصــارع ، أو وسـيلتين، أو مبـدأين، أو نـزعتين، كالصـراع بـين رغبتــين، محـّل األخـرى لتح 

ف هذا األمر تحـت عبـاءة كـل تنـاقض يقـع فيـه حين يصنز  –كما يرى كانت  –ُه صذا كان متناقضا في نظره لبعض الموضوعاتالعقل نفسه 
(2)العقل عند بحثه عن أمر غير مشروط 

. 
 : على أربعة أقسام رئيسيةوينقسم الصراع في الدراما 

 .(الصراع المرهص أو الدال –الصراع الصاعد التدرج  –الصراع الواثب  –)الصراع الساكن 
والصـراع الصـاعد يجـب أن يرمـز ، والصراع الواثب هو الذي يحدث وثبا  وبسـرعة، ر طويلةوالساكن هو نتيجة لعملية نشوء وتطو  

 صليِه أوال بواسطة القوى المحتومة. 
ة الحيــاء والصــراع موجــود فــي المحبــة والبــداءة والعجرفــة والبخــل وقل ــ، د تنتقــل الشخصــية بواســطة الصــراع مــن حالــة صلــى أخــرىوقــ

فهــو ، فالصــراع موجــود فــي كــل مظــاهر الحيــاة منــذ أن يولــد اثنســان حتــى يمــوت، والغــرور والــدهاء واالحتيــال والخجــل والمكــر والخبــث
  .(3) بوجود الصراع  تستطيع الشخصية الكشف عن ذاتها صال  وال موجود في أي شيء وفي كل مكان

 ُد صراعا  ؟دت الشخصيةُ )األنثى( على األرجل ؟ أال يخلق هذا التمر  فكيف صذا تمر  
 د ينتج عن صراع بالضرورة.وليس كل تمر  ، دصراع ينتج عن تمرز  فكل  ، بلى

 : إنانا
، وعاداتهـا، وطباعهـا، أنوثتهـا: خلع عليها العراقيـون القـدماء جميـع خصـائص المـرأةهي صلهة الحب والرغبة الجسدية والحرب وقد 

يتنافسـان علـى  (الراعـي والفـالح)ة  هـي فتـاة حيـرى بـين حبيبـين ومـر  ، ة  صمرأة سهلة ضـعيفة تقـع فريسـة بيـد الرجـلمر   فهي، فتعددت صورها
 .(4)له في آخر لحظة فكانت سببا  في شقائهرت ت أحدا  ثم  تنك  ومرة ثالثة بدور فتاة أحب  ، هاحبز 

ــْت صلــى العــالم األســفل  (اآللهــة األم)ليســت صلهــة أمومــة  -كمــا يــرى الــدكتور نائــل حنــون  -وهــي  بــل هــي صلهــة الحــب وحــين نزل
ة هــــي وأن  صلهــــة اثنجــــاب الســــومري، لــــمْ تــــؤثره علــــى الطبيعــــة وخصــــوبة اثنتــــاج أو علــــى التوالــــد فصــــفة اثنجــــاب ليســــت مــــن صــــفاتها

   .(5)(ننخورساج)
فهــي فــي ســومر )صنانــا( وفــي بابــل ، . ولهــا عــدة أســماء فــي الحضــارات القريبــة مــن ســومر(6)حيــث يصــفها كريمــر باثلهــة األم 

 (جيـــا)و (ديمتـــر)وعنـــد اثغريـــق (، و)ســـيخمت (هـــاتور)و (صيـــزيس)و (نـــوت)وفـــي مصـــر (، و)عســـتارت (عنـــاة)وفـــي كنعـــان (، عشـــتار)

                                                           
 423، ص 2009سليمان ،التنوير للطباعة و النشر ،بيروت ، د.ط ، أنطلوجيا الوجود ، ايمانويل كانط ، تر: د.جمال محمد أحمد  1
  725، ص1385، سنة 1، د.جميل صليبا ، منشورات ذوي القربى ، مطبعة: سليمانزادة ، ط1ينظر المعجم الفلسفي ، ج 2
  82-77، ص 1996ينظر عناصر الرؤية عند المخرج المسرحي ، د.عثمان عبد المعطي ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ال توجد طبعة ،  3
 . 83، ص 1973،  1ينظر: عشتار و مأساة تمّوز ، د. فاضل عبد الواحد علي ، منشورات وزارة اإلعالم ، دار الحرية ، بغداد ، ط 4
  88-87، ص 2002،  1ائد الحياة و الخصب في الحضارة العراقية القديمة ، د. نائل حنون المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، طينظر : عق 5
 1للكتاب،ط عامةينظر: أساطير العالم القديم ، صموئيل نوح كريمر ، تر: أحمد عبد الحميد يوسف ، مراجعة : د. عبد المنعم أبو بكر ، الهيئة المصرية ال 6

 . 77، ص 1974،د.ت،  
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 (الــالت)وعنــد العــرب  (فينــوس)و (و)ديانــا (ســيريس)وفــي رومــا  (ســيبيل)وفــي فرجيــا ب ســيا الصــغرى  (أفروديــت)و (أرتمــيس)و (رحيــا)و
كمــا وتتنــوع خصائصــها ووظائفهــا و الطقــوس (، بريجيــت)و (دانــو)ة وفــي حضــارة الســلت األوربي ــ(، كــالي)وفــي الهنــد (، منــاة)و (و)العــزى

ة الحيــاة والخصــب وهــي الهــالك عــة ومختلفــة مــن ثقافــة صلــى أخــرى فهــي رب ــفهــي متنوز ، مــن هــذه الحضــارات قــة بهــا والتراتيــل فــي كــل  المتعلز 
ة الحرب في الليل عاشقة وفي النهار مقاتلة ترعى المواقع وهي األم الرؤوم الحانية راعية الحوامل والمرضعات الحاضـرة أبـدا  والدمار ورب  

وهــي ربــة الجــنس وســرير اللــذة وهــي مــن يســلب الرجــال ذكــورتهم ، لمــه الفــاغرة ثلتهــام جثــث البشــرابــة المظقــرب ســرير المــيالد وهــي البو  
هي القمر وكوكب الزهرة والنور والشعلة األبدية وهي العـتم والظلمـة هـي القاتلـة والشـافية والعـذراء األبديـة ، ويخصى تحت قدميها األبطال

 (1)دة الجنون ففيها كل المتناقضاتبة الحكمة وسيز س ور واألم المنجبة وهي البتول وهي البغي المقد  
 : دوموزي

و معانــاة اثبــن الحقيقــي وفــي قائمــة الملــوك الــذين حكمــوا قبــل ، وهــو صلــه ســومري(، صنانــا) (هــو صلــه وثيــق الصــلة باثلهــة )عشــتار
ظل  دوموزي شعبيا  ولـم تكـن  فقد عشتاردوموزي الراعي والصياد وبالرغم من ارتباطه بموضوعة الموت واثنبعاث وعالقته مع ، الطوفان

عليهـا عـوادي الزمـان وزوال الـدول عـدد مـن القصـائد فـي مدحـه  ة التـي لـم تقـضِ ن النقـوش السـومري  و تبـيز  .(2)ديانته من الديانات الرسـمية
 .(3)ها كانت قد نظمت قبل ذلك بكثيرولكن ما من شك في أن  ، بألفي سنة نت قبل المسيح على األقلز ُدوز 
 د إنانا على دوموزيتمر  

دخــال زوجهــا دومــوزي بــدال  عنهــاتمــر   ، دت صنانــا علــى زوجهــا دومــوزي عبــر أســطورة نزولهــا صلــى العــالم األســفل ثــم  خروجهــا منــه واه
بالتـالي فـي تحليـل الـذي سـيفيد ، نـا لهـذه األسـطورةجيب عنـه تحليلُ يفلماذا دخلْت؟ ولماذا أدخلته بدال  عنهـا؟ ولمـاذا هـو بالتحديد؟هـذا مـا سـ

 شعر خزعل الماجدي.
 : نزول إنانا إلى العالم األسفل

لهة الحب واللـذة والحـرب والطمـوح أْن تنـزل صلـى العـالم السـفلي لتكـون سـيدته فـي حـين أن   (ملكة السماء)ر صنانا تقرز  ملكـة العـالم  واه
ها بعـد ثالثـة بأن   (نينشوبور)ها توكانت قد أمرت صنانا وزير ، لسومريةصلهة الموت والك بة ا، تها اللدودةأختها وعدو   (أريشكيجال)السفلي هي 

دعو منـه تـذهب صلـى نبـور مدينـة صنليـل و تقيم عليها نواحا  عند الخرائب في قاعة مجلس اآللهة وأن ت أنْ  هاأيام صْن عجزت عن العودة فعلي
ذا رفض فعلى نينشـوبور أن  ذا رفـض فعليهـ (نانـا)ذهب صلـى أور حيـث صلـه القمـر تـأن ينقذها واه ذهب صلـى أريـدو مدينـة تـأن  المسـاعدتها واه

لكنـه ، ر لـهفتبـرز ، عندئٍذ تنزل صنانا صلى العالم السفلي وعند الباب تلتقي بـرئيس الحـرس الـذي يطلـب معرفـة مـن تكـون ولمـاذا أتـت، )أنكي(
رورها بكل باب ُتخلع مالبسها قطعة قطعة برغم احتجاجهـا وكانت أثناء م، دته من خالل أبواب العالم السفلي السبعةيقتادها بأمٍر من سيز 

فيثبتـون عليهـا ، حتى جيء بها عارية تماما  جاثية على ركبتيها بين يدي أريشكيجال واألنوناكي أي قضاة العالم السفلي السـبعة المخيفـين
م نينشــوبور فــي تقــد  تضــي ثالثــة أيــام وثــالث ليــاٍل وبعــد م، ل صلــى جثّــة تــدّلت عندئــٍذ مــن أحــد القــوائمعيــونهم عيــون المــوت فــإذا بهــا تتحــو  

فشــّكله الكورجــارو والكــاالتور ، ة بكــل حكمــة ودهــاء ثعادتهــا صلــى الحيــاةر خط ــســوى أنكــي فــدبز  اة عنــد اآللهــة ولــم يعنهــالنواحي ــ اجوالتهــ
ريشــكيجال الــذين أات فــي التعامــل مــع مــع بعــض التعليمــات والتوصــي (مــاء الحيــاة)و  (دهمــا )بطعــام الحيــاةمخلــوقين ال جــنس لهمــا وزو  

ب ــ  (طعــام الحيــاة)نشــرا  (أعطونــا الجثــة معلقــة مــن المســمار: )ا  مــن الحقــول هديــة  وقــاالوجــداها مريضــة فعرضــا عليهــا مــاء مــن األنهــار وحه
أن تعـود فتصـعد صلـى األرض ُأِذنه لهـا ، ال يستطيع الخروج منها صال ببـديل (أرض الالعودة)لكن من يدخل ، فانتعشت صنانا (ماء الحياة)و

دة واألشــباح ســيعيدونها صلــى العــالم الســفلي صن فشــلت فــي تقــديم بــديل عنهــا ــره بمنظــر  -وبــدؤوا بــالتجوال فــي مــدن ســومر، مــع عــدد مــن المه
 الـذي (بحثا  عن بديل عنها حتى وصلت صلى كوالب وهي مقاطعـة فـي أرك وكـان ملـك هـذه المدينـة هـو اثلـه الراعـي )دومـوزي -مرعب 

رأتــه وكـانه يحتفــل ويفــرح وقـد لــبس ثوبــا  نبـيال  و جلــس علــى ، وقــد قاســت العـذاب والمــوت -وهــي زوجتـه  -كـان بــدال  مــن أن ينـوح عليهــا 
                                                           

 .  28-27، ص 2002، 8ينظر: لغز عشتار ، فراس السواح ، دار عالء الدين ، سوريا ، ط 1
 . 90-89، ص 2006،  1ينظر: أساطير اآللهة في بالد الرافدين ، ناجح المعموري ، دار المدى ، لبنان ، دمشق ، ط 2
 .   19، ص 1982،  3ر : جبرا إبراهيم جبرا ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طينظر : أدونيس أو تموز ، جيمس فريزر ، ت 3
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فين غير الرحماء ليعيدوا به صلى العـالم السـفلي مه صلى المردة المتلهز وتسلز  (بعين الموت)فإذا بإنانا وقد ثار غضبها تنظر صليه ، عرش رفيع
 .(1)ت هناكفيمو 

"وهكـذا هـبط دومـوزي صلـى عـالم عليهـا : اح يقـولفراس السو   غير أن  ، من عالم األموات (دوموزي)وال يوجد نص واحد يثبت عودة 
 علما  أنه ذكر النص األسطوري كامال  وهو ال يحتوي على صعود دوموزي وانبعاثه من العالم السفلي.  (2)مجددا  في أعياد الربيع"

ل يؤكــد علــى ه علــى مقالــة كريمــر بشــأن انبعــاث دومــوزي مــن جديــد فــاألو  أتــابع رأي الــدكتور نائــل حنــون فــي معــرض ردز وأنــا هنــا 
ودومــوزي ، لخار/الهــار ومــن مســؤولية صلــه الخصــوبة الرئيســي أنكــي نتــاج القطعــان بعــد مــوت دومــوزي ألنهــا مــن مســؤولية اثلــهصاســتمرار 

صن . (3)ة أخـرىفهـو لـم ينبعـث مـر  ، د تقليـد سـنويولـم تنتـِه الحيـاة بنزولـه وكـان النـواح عليـه مجـر  ، د صله راٍع يشرف على الحظائر فقـطمجر  
مرد ُه صلـى الدراسـة  اح يتبعهم بعد ذالك الدكتور فاضل عبد الواحد عليو  سهذا الخطأ الذي وقع به كل  من صموئيل نوح كريمر وفراس ال

و ، بعــل الكنعــاني)هــا كـــ بــاقي النســخ الدوموزيــة فــي بــاقي الحضــارات تنبعــث كل   حيــث وجــدوا أن   -فــي أغلــب الظــن -المقارنــة لاســاطير
ن أن  فـي حـي (والمسيح أيضـا وقيامتـه فـي أورشـيليم، ويوسف العبراني وخروجه من البئر، وأوزريس المصري، أدونيس الفينيقي واليوناني

فـي الديانـة والطقـوس واألسـطرة ال تكمـُن خطورتـه فـي منشـأ األديـان وأصـولها بـل فـي  -التكـرار -وهـذا األمـر دوموزي السومري لم ينبعـثْ 
صصرار الذكر علـى بعـث تمـوز وعـودة الحيـاة والخصـب بـاألخص عنـد الحضـارات الذكوريـة فجعلـوه يعـود عنـدهم فـي حـين أنـه يمـوت فـي 

 سومر. 
تمثيل  كونه داللة على باثضافة صلى، داتها المتوالية على الذكرصنانا /عشتار في باقي الحضارات يدل على نجاح تمر  مثل تكرار 

  (.وديموزي/تموز، صنانا / عشتار)العقل المثيولوجي للصراع بين األنثى والذكر في شخصيتي 
ـ، جهـا وحبيبهـافهنا التمرد الذي أفضى صلى صدخال دوموزي صلـى العـالم األسـفل وهـو زو  ه لـم يحـزْن علـى موتهـا ولـم ة أن ـكانـت الحج 

أن  هـذه الحادثـة كانـت فـي  –كمـا يـذكر د.نائـل حنـون  –ْح عليها وكان في مظاهر فرح واحتفاٍل وعيـد يلـبس أفضـل المالبـس. والسـبب ينُ 
ه رعي األغنام في بالد سومر حيث كان للراعي أواخر شهر آب أو في أوائل شهر أيلول وبما أن  دوموزي كان صلها راعيا  تكون مسؤوليات

فكـان مـن البـديهي أن يعتلـي عرشـه بثقـة وهـو ، أهمية خاصة فإن ه كان يعيش عيدا  مهما  بالنسبة له في أوائل الخريف حيـث موسـم التوالـد
د ذلـك أنـه قـد ورد فـي النصـوص السـومرية مـا يشـير بوضـوح صلـى ذلـك العيـد حيـث وصـف شـهر أيلـول بـالنص وما يؤكزـ، ةيرتدي ثيابا  بهي  

ــه  هــا تمنــع دومــوزي مــن القيــام بوظائفــه؟ كــان الســبب أو أن  ، فهــل مــن المعقــول أن  صنانــا لــم تســمع بهــذا العيــد .(4)(عيــد اثلــه دومــوزي)بأن 
ص مـن كـل أشـكال القـوى ومحاولة التخل  ، الذكوري ومحاولة صعادة المجتمع صلى أمومته األولى من الدور الرئيسي هو محاولة صنانا التقليله 

ن ــ ، وهــي بنزولهــا صلــى العــالم األســفل كانــت تحــاول الســيطرة علــى ذلــك العــالم.(5)ه كــان حاكمــا  بــارزا  لمــدينتها الوركــاءالذكوريــة خصوصــا  واه
 فطموحها بال حدود. 

 شعر خزعل الماجديدات إنانا في ي تمر  تجل  
دات األنثى فـي شـعره ؟ لمـاذا وهـو رجـلي ؟ كيـف يمكـن ت تمر  ت نزعة األم الكبرى في شعر خزعل الماجدي ؟ أو هل تجل  هل تجل  

ظه وجوُد نسٍق أنثوي  عند شاعٍر رجل ؟ وهل يصح  ذلك؟   أْن يالحه

                                                           
 . 99 -88-87ينظر : أساطير العالم القديم ، د. صمؤيل نوح كريمر ،ص 1
 .  195، ص 2006،  1مدخل إلى نصوص الشرق القديم ، فراس السواح ، دار عالء الدين ، دمشق ، ط 2
 . 180-176، ص  2002،  1حياة والخصب في الحضارة العراقية القديمة ، د. نائل حنون ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، طينظر: عقائد ال 3

 ن من كل ، معتمدًا على أعياد الزواج المقدس في نيسا 125، ص 1999،  1في كتابه عشتار و مأساة تموز ، األهالي للطباعة و النشر و التوزيع ، دمشق ، ط
 عام .

 ي لقاء معه بتأريخ وإن إضافة يوسف العبراني إلى النسخ الديموزية بداللة قيامته من البئر هي من إبداعات األستاذ ناجح المعموري في حقل المثيولوجيا ، ف
14/10/2014 

 . 152 -150ينظر عقائد الحياة والخصب ، د.نائل حنون ، ص 4
 .187،د.ت،ص1صائصهم، صمؤيل نوح كريمر ،تر:فيصل الوائلي،دار الحضارات،بيروت،طالسومريون تأريخهم حضارتهم وخ 5
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وهنـا تـدخل بــاقي ، كاشـفا  النسهـق األنثــوي عنـده (طو ثقافيـا  أســ)ســأقوم بعـرض النصـوص وتحليلهـا ، لـينولإلجابـة عـن السـؤالين األو  
 .)األنيما واألنيموس(: تهِ ليجيب كارل يونغ من خالل ثنائي  ، ة في مقدار صحة الكشف عن نسهٍق أنثوي عند رجل مااألسئلة اثشكالي  
فـي نظـره  –ة ودرهمـا تمثـيالن الغريـزة الجنسـي  وهمـا ، هو النموذج البدئي المذكر: واألنيموس، هو النموذج البدئي المؤنث: فاألنيما

العناصــر األنثويــة فــي شــخص  –يعــوض عنــد أنوثتهــا الواعيــة ، فــاألنيموس هــو العنصــر الــذكوري الالواعــي عنــد المــرأة (التعــويض)هــو –
، علــى شــخص فتــاة خجولــةينطــوي فــي داخلــه ، فقــد نجــد أكثــر الــذكور فحولــة، واألنيمــا هــو العنصــر الالواعــي فــي الرجــل -ع المــرأة المقن ــ

  .(1)عنيف في داخلها، احمع شخص سف  ، نفسيا   تتساكن وأكثر النساء أنوثة
 .فهل كانت األنيما بصورة واعية عند خزعل أم بصورة غير واعية ؟ ولماذا؟ هذا ما ستجيب عنه تحليالت النصوص

 : يقول(، وزينص دم  )( وفي 1988)في مجموعة أطلس شرقي 
را  ، ساحة التحرير وضاع بين األلبسة والبضائعدخل دموزي نفق " أن يحقرن  الشروارع  بطلِعرِه وخضراِبِه ولكرن مراسرم التطهيرِر  كان مقرر 

ره   ْسرل  )واالغتسال فغررت فم  ى بهرا ونسري  وظيفرة تله ر(، قرص الشرعر وتلوينره، وضرع العطرر فري منابرت الشرع ر، غسرل  الفرم، الجسرد غ 
 (2)".اإلخصاب

نزال دموزي مكانها، ألّنها أرادت السيطرة عليه، نزول صنانا صلى العالم األسفلرنا هذا النص بيذكز   .ثم  خروجها واه
كما أن  ضـياعه هنـاك يـدل  علـى عـدم رجوعـه مـن ذلـك ، ال صلى العالم األسفل (نفق ساحة التحرير)يبدأ النص بنزول دموزي صلى 

 .وهو صله الخصوبة السومري، ة أخرىالعالم مر   (النفق)
فكــر  بقــاء دمــوزي فــي النفــق / العــالم األســفل. أرى انتصــاره األنوثــة العشــتارية فــي وباســتلهامه لهــذه األســطورة التــي أفضــت صلــى

 فهو لم يخرجه من العالم األسفل ألغراٍض ثقافية.، الماجدي
 : يقول، من نفس المجموعة (نص عشتاري)وفي 

أمنحرك ، أمنحرك  الفطنرة  والبركرة، أمنحرك فرن  الخلروةِ ، أمنحرك  الحرءا   األحمرر   الرورد، .أمنحرك  الشرال  الحلرو  ."أمنحك  اآلن الخاتم الحلو  
ة برالحرام، أمنحرك  الكر ا المتررع دائمرا  ، أمنحك المشط الءي يجعل  الشرعر  األسرود  ، السوط أمنحرك البكرا  أثنرا  ، أمنحرك الكترب المحرالب

 (3) ".وال أمنحك نفسي، المأمنحك الطبول و األع، أمنحك اللءة القاسية، عمل الحب
ها نسخة من صنانا بطموحها بوظائفها بديانتها لم يتغيـر  أن  صال  ، وعشتار بابلية (نص عشتاري)على الرغم من أن  النص هو بعنوان 

لكنهـا ال ، عشتار هنا التي حازت على نواميس الحضـارة تعطـي كـل شـيء للـذكر تعطيـه كـل  النـواميس بـال مقابـل وكأن  ، سوى االسم فقط
لتعضـيد دور المـرأة وفـرض  ة منـهفـي محاولـ، على عكس ما تذكره كتب المثيولوجيـا عنهـا بكونهـا ضـعيفة منقـادة ألي  كـانه ، تعطيه نفسها
، مـا ألن  شخصـية صنانا/عشـتار الطموحـة والمحاربـة أسـقطت نفسـها بـوعي أو ال وعـي علـى الـنصأو ُرب  ، تها الروحية والنفسيةسطوتها وقو  

ـــإن  خزعـــل جعلهـــا فـــ ـــاألنثى ككـــل، أبـــدا   (ال تعطـــي نفســـها)ي كـــّل األحـــوال ف ـــة عـــن اعتـــداده ب ـــة ب  رُ ، كناي مـــا النصـــهاره مـــع مفـــاهيم الحداث
. المركـب .مركـب بـا)وما يؤكد وجود األنيما عنده هـو نـص  .ى عنده النسق األنثويفي الحالتين يتجل  ، أو لطفح األنيما عنده، سسيولوجيا  

 ."األنيما في داخله تتضح وتمنحه قوبة مقدبسه: ففي النهاية يقول(، ى النقطةالذي يؤدي صل
 أنثى الكون شجرة  روحه. 

ل إلى امرأة."  (4)الرجل  المكتمل  يتحوب

                                                           
لثقافة ، يونغ و اليونغيون و األسطورة ، ستيفن .إف ووكر ، تر: جميل الضحاك ، مكتبة األسد ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، وزارة اينظر:  1

 .  70، ص 2009دمشق ، د.ت ، 
 . 65-64ص  2001، 1، خزعل الماجدي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط 1األعمال الشعرية ، ج 2
 . 66-65، خزعل الماجدي ، ص 1األعمال الشعرية ، ج 3
 .75، خزعل الماجدي ، ص 1األعمال الشعرية ، ج 4
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منـه كائنـا   بـل صن هـذه األنيمـا هـي التـي تجعـل، بـْل يفتخـر بـذلك ألن  ال رجولـة بـال صـبغة أنثويـة، فهو يعترف بوجود األنيما عنده
 بعد هذا ؟ أنثوي يظهرُ  نسقٍ  فأي  ، وال سمو وال تقديس ألي كائن صن لم يكْن جزءي منه أنثى، سا  مقد  

 : يقول(، الراعي)بلفظة  (دموزي)ثم يذكر الماجدي اثله الشاب القتيل 
 "كم شهق الراعي مصعوقا بشهواتك

 (1)متحّوال  صلى تراب بين يديك "
فإنانــا هنــا  -كمــا يقــول-( بقصــبتكِ )ولــيس هــو فحســب "ومــازالوا الرجــال ينكســرون ، علــى يــدهابإشــارة منــه صلــى مصــيره المأســاوي 

ل صلـى تـراب ه جعل دوموزي يتحـو  الرغم من كونه لم يتالعب باألسطورة )صنانا ودوموزي( بإطارها العام لكن  وب، دةة على الرجال متمرز عصي  
مْ فاآللية هنا تختلف ألن  ، بين يديها كـذلك تحويلهـا )فـي القصـيدة( صلـى )ليليـث( الشـيطانة الجميلـة التـي تسـكن ، صلى العـالم األسـفل ه لم ُيْقحه

لكـن  ، ونقطـة اثلتقـاء بينهمـا هـي الجمـال واثغـواء فقـط، انه بـين اثثنتـينوشـت  ، فـي أي نـص مثيولـوجي صلـى ليليـث لْ فإنانا لم تتحو  ، القفار
 سؤاله

 وب القفار؟ "من قال أنك تحّولِت صلى شيطانٍة تج
 (2)من قال أنِك اختفيِت "

المـــرأة عنـــد الماجـــدي خالـــدة ، فهـــي صمـــرأةي ال شـــيطانة وال مغويـــة وال تختفـــي أبـــدا   الضـــمني هـــو ســـؤالي مجـــازي  يخـــرج لمعنـــى النفـــي
مجموعـة )مخطوطـات  مـن (البنـت الغجريـة)أمـا قصـيدة  .ليتحقـق وجـود الرجـل نفسـه برؤيـة سـارترية بامتيـاز، تهـا دائمـا  ووجوُدها قبل ماهي  

 كأنه الماء / أنكي وكأّنها صنانا وقد أخذت منه كل  شيء.، رتلك البنت التي شربت معه وأغرته وفي الصباح تركته وحيدا  يتبخ  ، ة(غجري  
 "شربنا فخلعْت قميصها وتدلْت أفاعي 

  امتألت، شعرها على صدرها و ظهرها
 وكؤوا الخمرة ، كفوفي بكؤوا جسدها

 كان ، الهما وكؤوا الناروكؤوا 
 ، جسدها مثل البلور وله رائحة حنطة

... 
 في الصباح كان العرا قد انتهى وكان 

 وكانت ، ون أغراضهمأهلها الغجر يلم  
 هناك زجاجة خمر كبيرة فارغة وقمر كبير 

 ا نائم وسما  واسعة مغمضة العينين أم  
 هي فكانت بينهم تحرضهم بنشاط على 

 وحين رحلْت لم تلفت حتى إلى ، الرحيل
 مخزن القش 

ر  بصعوبة  (3)" أمبا أنا فكنت  أتبخب
نموذجــا   لتكــونه  - كمــا قلـتُ  -تختصــرها صنانــا لتكـون، دةومتمـرز ، ةوقوي ــ، ومجنونـة، ةحب ــومُ ، وقاســية، جميلـة، هكـذا هــي المـرأة دائمــا  

 بدئيا  يوازي نموذجه )األم الكبرى(. 

                                                           
 .275م.ن، ص 1
  275، 1األعمال الشعريَّة، ج 2
 .688-687م.ن، ص 3
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)خـواتم  فـي )سـادنات األقـدار( مـن مجموعـة المحتومـةه  هُ تـهر الشـاعر جحيمي  يصـوز و ، هاالذكور الذين وقعوا بحبز فدوموزي أحد نماذج 
 : األفعى(

 : وهي تنزع الريش  من عمامتها، "قالت األولى
 ستءهب، أيامك  معها قليلة، انظرْ  تعال  

ْن ، بك  إلى حقول الجحيم وقد ال تعود  وا 
 ومدمبى. أنظرْ عدت  فستعود محترقا  

ْر فيما أنت  ورا ك وأمامك  وتبصب
 مقدٌم عليه.
نة، قالت الثانية  : وهي تفرش أمامي صحيفة  ملوب

 هنا تقع على وجهك  وهنا ينكسر ءراعك  
 األيسر وهنا تضرب نبضات قلبك
 وعند، وفوق هءا السرير تفقد الءاكرة
 وقرب ، هءه األعمدة تسقط في الجب  

 وهناك  ، رأس ك  هءه الضفاف يشيب 
ع من ألم غدرها  وهنا ستسرق ، ستتوجب

 (1)".أموالك
اختارته صنانا ليكون بديلها  ة والشياطين بعد أنْ ده ره ة اقتياده صلى العالم األسفل عن طريق المه في تماٍه مع أسطورة صنانا ودموزي وكيفي  

مازجــا  ذاتــه بــذات ، ةصضــافة منــه علــى األســطورة الســومري   فــي، يفتــرض الشــاعر وجــود ثــالث ســاحرات يتنبــأنه بمصــيره قبــل وقــوع الحادثــة
ويـدخل بيتهـا ، سـتكون بالفعـل التـي ى لو كانت هـذه هـي نهايتـهحت  ، ه رغم هذه التحذيرات يبقى أسيرا  لحبز المرأةلكن   –كعادته  –دوموزي 

 في صشارة منه النتصار الحبز وان ه الخالص رغم كلز شيء.
 المخصص لقطع الكروم، بيتها مِ "صعدت  على سل  

 ودخلت  .وأعدت  الريش  والصحيفة والكرة ونزلت  
 إلى بيتها

 (2)السادنات كن  يغزلن  بمغازلهن  ويبكين  "
ــا  أنموســي   نانــا تحمــل بصــورة أو بــأخرى ذات ة والقســوة التــي تحملهــا تتعــاظم وتعلــو فتســبب القــو   -فــي بعــض األحيــان - ة  بــداخلهاواه

 : وجاء هذا نتيجة تمر ها الدائم، الكثير من النساء ل صلىفتترح  
 األنيموا تبعكِ : الثعبان "في قلبكِ 

 يفترا  األنثى التي فيكِ              
 ويخرج عاريا               
 (3)من شق  جربِتِك العتيقة"             

بعد قصز الشياه فانفطرت رائحة البخور وربطتها بالجبال( مـن  النايه  صنعه  وفي تماٍه آخره مع دوموزي يقول في قصيدة )وكان أنْ 
 : مجموعة )السومرّية أحالم في اتضاح جحيمها وفراديسها العالية(

                                                           
 .615-614، ص 2005،  1،خزعل الماجدي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2ل الشعرية،جاألعما 1
 من القصيدة نفسها. 617،ص2األعمال الشعرية،ج 2
 من المجموعة نفسها. 649م.ن ، ص 3
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 بْ "قالوا له تعء  
 قال في جحيمها

 وقال لم أكف يوما  عن البكا  وأنا فوق تاللها أشوص  
تي كلبها في بحرِ   ها المزبد.سالب

             (1)ف خء الناي فربطه إلى عنقه"، قصب الشياه فانفطرت رائحة البخور وربطتها بالحبالوكان قد صنع الناي بعد 
ب الشاعر في جحيمها ال فـي العـالم وفي القصيدة يتعذ  ، ة في المرأةفعنوان المجموعة نفسه ينبئ صراحة  عن ثنائية الجحيم والجن  

ن  في حبز ، األسفل والشـياطين ال فـي العـالم األسـفل بداللـة أن  شخصـية القصـيدة الرئيسـية هـي صـاحب النـاي كمن المـردة والعفاريـت تها واه
ب بهــا واألنثـى تلـك األنثــى التـي يتعـذ  ، لكـن  الشــاعر هنـا لـم يكــن دمـوزي كعادتـه كـان راويــا  مـن الخـارج فــي القصـيدة، أي الراعـي دومـوزي

ــ ة عنــده قصــيدة )تمثــال صفالطــون فــي غرفتهــا متــى تكــف  عــن اســتدراجي( مــن يمي ــعلــى مــرز الزمــان ومــا يعــّزز الــروح األن، اق/الرجالالعش 
 : نفسها المجموعة

 كت  فكان فوقي الهوا  وتحتي الهوا  وقلت  فلتطوفي معي األيام."وحين المستِك كان أمري في عماٍ  فتحر  
 كيف  وصلِت لي
 ت علي  أم لهاثي..آثار دمي دل  

.قة لكعت القطع الممز  تتب   -  بدك  ووصلت  إليك 
 أنوارها بنيت ها وكنت  أستقبل سبط  نورها على الصحف واألحجار هل هناك  امرأة تشبهها؟، تستغيث  بي وتطلب الموسيقا
 تمثال إفالطون في غرفتها
 متى تكف  عن استدراجي

 ورضعت من األشجارادين دمع يدي على قرون الثور أو في المراوح التي تعصف بالمياه قضت طفولتها مع الصي  
 بين  بالتعاويء تصاويري على الجدران والمراعيكل  زينتِك في ساقيِك..تركضين  مثل غزالة وتتعص  

.... 
 طبول الشرق تسكنها بنادق الغرب، صرخات الشعوب المقهورة تخرج في كتاباتي ويخرج معها ولعي برماد الحضارات

 (2).. مشهٌد صامت يفضح اإلنسان "
ــ /هاصن ــه أصــبح ُمنِتجــا  للهــواء ، كه وحــين لمــس األنثــى تحــر  ، األوروبــوس، العمــاء الســاكن، البحــر األّول، و( اثلهــة البدئيــة األنثــى)نم 
يعــود لــه بداللــة الــدماء والمــوت ، فــي أعمــاق كــلز رجــٍل باعتبــار أن  دمــوزي نمــوذجي بــدئي  ، ة القابعــة فــي أعماقــهه يعــود للديموزي ــ)صنليــل( لكن ــ

فـي وهي األنثى التي تقتله ، قة وهو الذي رضع من األشجار فهو اثله النباتي الشابكبده الممز   اء الهرب ركضا ( وقطهعِ اث )من جر  والله
 سومر وبابل وباقي الحضارات التي تحاورت مع هذه األسطورة.

 : لم األسفل بدال  عنهاليحاكي أسطورة دخوله المؤلمة للعا (دوموزي)ثنانا و زوجها  -مّرة  أخرى – ثم يعود
. عنزاته لحاها مضرجٌة برالتراب و مشرجب .لبلدٍة يختبي  "ناي رجٍل مفلوج الرأا تبحث عنه زوجته لتسلبمه  الشياطين و هو من بلدةٍ 

 (3)أكوابه مكسور."
ـ تْ التي دل ـ(صنانا)وزوجته هي ، على كونه دوموزي ل  ونايه يد  ، أينما هرب واختبأ ثم تمسكه وتضربه ةُ ده ره تتبعه المه  ة والشـياطين ده ره المه

  .ال وجود للرجل في عالم صنانا الطموحة، عليه

                                                           
  807،خزعل الماجدي، ص2األعمال الشعرية،ج 1
 812-811،ص2األعمال الشعرية،ج 2
 . 242،ص2008،   1، خزعل الماجدي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت، ط3جاألعمال الشعرية ،  3
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. حيرث الفرردوا ال .. ءلرك يعنري الرجروع إلرى الررحم.. أي الرتخلبص مرن األب.وتعني الرجوع إلرى األم (أمارجي)"ت سبمي سومر  الحريبة 
. أمبا نحن ف تعا  من الحجر ".الكلمات المكتوبة هي الكائنات الحيبة. ماءا سيبقى ؟ .. كلبها في طريقها للزوال.أحد يملك شيئا  

(1) 
ـارجي( ة بـذاتهاهي الحري   –على األغلب  –فالمرأة في سومر ذات الطابع األمومي  ة منـذ وهـذا مـا تطمـح صليـه الثقافـة العالمي ـ، )أم 

 الستينات صلى اآلن.
ــ وربــط كــل هــذا باثنســان العراقــي ، بالعــالم األســفل ودخــول دمــوزي فيــه ة ودرج( يــذكر عالقــة نفــق ســاحة التحريــروفــي نــص )حي 

 : )العراقي( كجحيم دموزي بالنسبة صلىين في هذا النفق فكان الكاسب الذي عانى األمر  
 "في ساحة التحرير خرج ديموزي من النفق ودخلت

 ة .حين دخل كانوا يشوون تك  .أخته في النفق المقابل
 وكباب وكان هو يبيع الخرز وصور الممثالت 

 ماشات شعره صفرا  وتحت أصابعه الوسخ.، واألختام
 ه ثم  جر  أكل وارتاح وشرب لبنا  ومسح فمه بكم  

 اد سمك ه كان صي  يقولون أن  ، خلفه شبكة الصيد
 ته ها وأحب  ٍب..مرة صاد سمكة  لبطت في يده ف حب  طي  

 ت إلى العالم القديم وراحت ها حن  لكن  ، ونام معها
 (2)ته معها."للبحر ونزلت للعالم األسفل وجر  

ادا  مـاهرا  يصـيُد األسـماك مـن هـذا النفـق الممتلـئ بالمـاء لكـن ره خزعـل صـي  وفي شتاء العراق يغرق هذا النفق بماء األمطار فيصوز 
ليسهـت كإنانـا التـي ، هـا هنـا دخلـت وجرتـه معهـالكن  ، أدخلتـه صلـى العـالم األسـفلته ونام معها( ثـم  ها وأحب  فقد )أحب  ، هذه السمكة شبيهة بإنانا

أو ، والشـاعر فـي بعـض األحيـان يكسـر هـذا النسـق، بل ألن  الماء هو مكان تلـك السـمكة الطبيعـي، دخلت ثم  خرجْت وأدخلته بديال  عنها
 .1990بعد حرب  مباشرة   ُكِتبه  (ة ودرجحي  )نص  بما أن   يتحول عنه في جعل صنانا الغاضبة هي أمريكا نفسها فيدينها

 "دعي البلدان تبتهْج 
... 

رْ   دعي المراعي تخضب
... 

 دعي الحروب تنتهي 
 دعي الورد ... دعينا في شعاب الكوخ نمرحْ 

 (3)دعينا بإنانا يا حبيبتي "
. رغم  أن  الدم  يتساقط  من السما .".ل ك اٍ خدٌر لءيٌء بعد أو  ": وفي قوله

(4) 
.فـي كلتـا الحـالتين اثنسـان العراقـي  هـو مـن (ها هنا تجعل الدم يسقط من السماء )القصف بالطـائراتولكن  ، هي مات اآلبار بالدم

 يموت.
 
 

                                                           
 .253-252م.ن،ص 1
 139،ص3األعمال الشعرية،ج 2
 196-195، ص3األعمال الشعرية ، ج 3
 197م.ن،ص 4
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 : ونتائجخالصة 
فيزيـاء  -السـومرية فـي الجـزء األول مـن أعمـال خزعـل الماجـدي والتـي تحتـوي المجـاميع )أطلـس شـرقي تمـر دوجود أغلب أسـاطير ال -1

توزيــع المجــاميع  علمــا  أن   (.مخطوطــات غجريــة –اســمعي رمــادي اســمعي موســيقا الــذهب  –أناهيــت  –قصــائد الصــورة  -مضــادة 
الشـعر )لـذا كـان عنـوان مقدمـة الجـزء األول هـو ، هاالشعرية علـى األجـزاء كـان حسـب تقـارب موضـوعاتها ال حسـب تسلسـل صصـدار 

  .الشرقي( فكان هذا الجزء مليئا  بأساطير الشرق
العــادات الشــرقية القديمــة  شــعر خزعــل ال يحــوي األســطورة فقــط بــل كــلز  بسـبب مــا ُذكــر ســابقا  وبعــد المالحظــة والتمحــيص وجــدنا أن   -2

ـ، وطالسـم، ورقـى، اتيـلوتر ، وعرافـة، وطقوسها ودياناِتها بما فيهـا مـن سـحرٍ  اته مـع األمثـال السـومرية واألدب الرافـديني وكـذلك تناص 
مــع األدب الرافــديني  -أحيانــا   –أي أن ــه يتعــالق ، فــي بعــض األحيــان –واســتباق النتــائج ، مــع تكــرار وازدواج لغــوي، بصــورة عامــة

 أسلوبي ا .
 ة( روماني   -ةصغريقي   –ة مصري   -فينيقي ة –ة كنعاني  –ة سوري   –ة فارسي  )ل الشاعر أساطير بالد الرافدين أكثر من غيرها يتمث   -3
يتعـالى النسـق  (ننخورسـاج –صنانـا )بـالمرأة و بـاألخص  قـةأو األسـاطير المتعلز ، في أغلب قصائده ومقطوعاته التي يذكر فيهـا المـرأة -4

 .واألموموي بصورة خاصة، ةاألنثوي بصورة عام  
 و قد ذكرتا آنفا . (ة ودرجحي  )ن هذا النسق سوى في مقطوعتين من نص لم يخرج الشاعر ع -5
نمــوذج )دموزي/تمــوز( اثلــه : أســتطيع صجتــراح نمــوذجين بــدئيين جديــدين للنمــاذج البدئيــة اليونغيــة همــا، بعــد صجــراءات هــذا المبحــث -6

 .دةونموذج )صنانا/عشتار( اثلهة المتمر  ، القتيل
 : المصادر والمراجع

 الكتب: أوبال  
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 1974، د.ط، العامة للكتاب
  2001، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خزعل الماجدي، 1ج، األعمال الشعرية -4
  2005، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خزعل الماجدي، 2ج، األعمال الشعرية -5
 2008، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خزعل الماجدي، 3ج، األعمال الشعرية -6
  2009، د.ط، بيروت، التنوير للطباعة والنشر، د.جمال محمد أحمد سليمان، يمانويل كانطص، أنطلوجيا الوجود -7
 .د.ت، 1ط، بيروت، مكتبة الحضارات، فيصل الوائلي: تر، صمؤيل نوح كريمر، السومريون -8
  1973، 1ط، بغداد، دار الحرية، منشورات وزارة اثعالم، د. فاضل عبد الواحد علي، عشتار و مأساة تمّوز -9

  2002، 1ط، بيروت، د. نائل حنون المؤسسة العربية للدراسات و النشر، عقائد الحياة و الخصب في الحضارة العراقية القديمة -10
 1996، ال توجد طبعة، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.عثمان عبد المعطي، المخرج المسرحي عناصر الرؤية عند -11
 1955، 1ط، بيروت، دار العلم للماليين، دريسصسهيل : تر، هروبير دولويي  ، كامو والتمّرد -12
  2002، 8ط، دمشق، دار عالء الدين، احفراس السو  ، لغز عشتار -13
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