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امللخّص
األســطورة روايــة حقيقيــة قــد وُقع ـ يف فجــر الــزمن وأصــبح منوذج ـاا ألفعــال البشــر .فهــي ولــدت جمهولــة وترب َّ ـ يف
احضان املسر اإلغريقي .هذا وقد دخل يف الشعر السوري املعاصر نصيب وافر من األسطورة حيف نرق شـعراء وظوفـوا
األســطورة يف اشــعارهم ومــن بينــهم أدونــيس الــذي اهــتم َّ بــالتّراحت ومــن مجلتـ األســطورة .أدونــيس يريــد أن خيــرج مــن
الوضع احلاي ويطري إىل ذلك األفق الوسيع جتا ما يطلب وهذا التحول والتغـيري هـو اهلـدف .سـبب عالقـة شـعر مبثـل
تلك األساطري والسيما عالقت بأنو ة األسطورة يت َّصل صلةا و يقةا هبذا اهلدف .حتاول هـذ املقالـة مـن خـالل املنـهجني:
التـارخيي والوصــفي دراسـة تلــك األســاطري وحتليلـها األســطورة يف شــعر  .تـدل النتــائ  ،قــد تظهـر األســاطريُ يف اشــعار
أمامنا يف هيئة املرأة كأساطري البعف واخلصب وأساطري الظلّة والشهوة والتضحية واإليثار ومن جهة أخـرق ال يسـتخدم
أدونيس أنو ة األسطورة الّا ولدي فكرة وابـداع فـين .حينمـا يصـوِّرُ مشـاعر يف قالـب أنو ـة األسـطورة ،فيقصـد إىل خلـق
عامل أساطريي ابطال نساء عربيات مزينات بصفات البعف واإلخصاب والعطاء واجلمال.

الكلمات الرئيسة
الشعر املعاصر ،الرمز ،أنو ة األسطورة ،أدونيس.

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: kawa_khezri@yahoo.com

186



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثاني ،صيف 1438

مقدمة
ص الشـعري العـريب املعاصـر مسـألة يف غايـة األمهيـة ،فمـا
ف األسـطورة يف الـن ِّ
ال شك أ ون توظي ُ
يب معاص ير معروف إال وقد و وظـف األسـطورة يف أعمالـ  .إ  َّنهـا تشـكيل نظامـ اا خاصـ اا
من شاع ير عر ي
داخــل بنيــة اخلطــاب الشــعري العــريب املعاصــر ،وقــد يبــدو هــذا النظــام عصــي اا علــى الضــبط
والتحديد ،وذلك لضبابية الر ية املراد طرحها ،ولكثافة األسطورة نفسها ،غموضاا وتـداخالا مـع
ظــواهر أخــرق وعنــدما نستحضــر األســطورة ،فإن َّنــا نستحضــر التــاريخ متــداخالا مــع امليثولوجيــا
واخلرافـة ،ولــذا فإن َّـ يصــعب علينــا تلمــس أوجههــا كاملـةا ،وذلــك لتناصِّــها مــع احلقــول املعرفيــة
األخــرق ،التارخييــة وامليثولوجيــة والســحرية واخلرافيــة .األســطورة مظهــر مــن مظــاهر التــراحت
وتوظيفهــا يف الشــعر املعاصــر تــرتبط ارتباط ـ اا و يق ـ اا هبــدف اســتخدام التــراحت كمــا اشــترط
الباحثة املصرية بن الشاطي لألديب أ ْن ال يكـون منفصـ َل الصـل ِة مـع تـاريخ شـعب وسـنت حـىت
يسطتيعَ أن يبنيَ ما يف ضمري واضحاا جلياا بعيـداا عـن الغمـوضِ( .عبـدالرمحن )1970 :165 ،ومبـا
أن مسألة بدء العامل واحلياة واإلنسان كانـ مـن أوىل املسـائل الـل أحلـ علـى العقـل البشـري
والل تصدق ملعاجلتها منذ فجر طفولت  .فال نكاد جنـد شـعب اا مـن الشـعوب ا ّلـا ولديـ أسـطورة
أو جمموعة أساطري يف اخللق والتكوين وأصول األشياء .نزوالا إىل العصر احلديف حيـف احتلـ
هذ املسألة اجلانب األكرب من ميتافيزيقيا مجيع الفلسفات( .السوا )1996 :27 ،
أمــا األســطورة فهــي أنــواع ،فمنــها أســطورة التكــوين واألســطورة الطقوســية واألســطورة البطوليــة
واألســطورة التعليليــة واألســطورة الرمزيــة واألســاطري اآلهلــة هبــذا املعــىن تنقســم األســاطري إىل أنو ــة
األسطورة ويف شق آخر أساطري الرجال .هذا ومن جهة أخـرق شـاهد األدب طـوال التـاريخ حمـاوالت
تعصبية ضد َّ النساء حيف يكشف حضور العدد القليل من األساطري املرأة يف اآلداب اليونانية والعربية
يف حقيقة هـذا الـ رأي وصـدق نشـاهد يف األدب اليونـاين األسـاطري األنثويـة أو األسـاطري الـل لـديها
اعمال يف قالب األعمال النسائية تقتصر يف ستّة عشر أسطورةا ،تسـعة منـهن آهلـة ( )museوسـبعة
منهن بنات اطلسي ( .)pleiadsوهذا النمط أدّق اىل نشأة انعكاسات باسـم احلركـة النسـائية .مـن
هــذا املنطلــق حــاول املنتقــدون أن يســتفيدوا مــن التفاســري اجلديــدة حــول أســاطري املــرأة كمفتــا يف
األدب النسائي حىت يردّوا اليها هويتها املفقودة منذ القدمي( .حرب)94 :1999 ،
دف هذ املقالة مـن خـالل املنـه التـارخيي والتوصـيفي إىل بيـان أسـباب عالقـة شـعر
أدون ـيس بأنو ــة األســطورة والكشــف عــن مكانــة أألنو ــة يف شــعر أدون ـيس ومــدق عالقــة هــذ
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الظاهرة بالر ية األدونيسية وذلك يكون عرب اإلتيان بنماذج من أشعار  .مثّ نتطر َّق إىل أنو ـة
األسطورة عند أدونـيس تبيانـاا لـذلك اإلنفعـال الّـذي مح َّلتـ الثقافـات الشـرقية والغربيـة جتـا
املرأة طوال التـاريخ جتلّـ يف قلـة أسـاطري املـرأة قياسـاا مـع أسـاطري الرجـال وذلـك يف إطـار
النقــد اهلريمنــوطيقي .إنّ االســطورة عامــل جــوهري يف حيـاة اإلنســان ،مــن هنــا تــربز أمهيـة
احلاجة املعاصرة إىل خلق عامل اسطوري كنتيجة مباشرة إلحساس الفنـان احلـديف بانعـدام
القيم الشعرية والفنية يف حياتنا احلاضرة مبا فيها من ماديات آلية .وعلى أساس هذا القول
تكمن أمهيـة هـذ الدراسـة يف تبـيني ر يـة الشـاعر حـول مفهـوم األنو ـة يف شـكلها األسـطوري
ومن مثو نتعر َّفُ على جهة من اجلهات الفكرية املتعددة عند أدونيس.
أسئلة البحف:
أ) ما هي األساطري اخلاصة باألنو ة يف شعر أدونيس؟
ب) كيف وظّف الشاعر أمو ة األسطورة يف شعر ؟
فرضيات البحف:
أ) يســتخدم أدون ـيس يف شــعر مجلــة مــن األســاطري ،مبــا فيهــا أســطورة فيني ـق ،عشــتار،
متّوز ،ايزيس ،اوزيروس واوريديس.
ب) إنّها رمز للبعف واإلخصاب واحلبّ والعطاء واجلمال واإلفتنان.
وأمّــا اجلديـد يف هــذ املقالــة الــل حنــن علـى صــددها ،دراســة أنو ــة األســطورة يف شــعر
ادونـيس حيـف حاولنــا الكشــف عــن أســرار اســتخدام الشــاعر هلــذ األســاطري وتطلعاتـ الــل
جعلت يعتمد على املرأة اعالناا واظهاراا ملا يعاني من األفكار واآلراء .وهذا هو اجلانب اجلـد َّة
يف هذ املقالة.
خلفية البحف:
فيما يتعلوق بالدراسات املختلفة حـول شـعر أدونـيس ،هنـاك حشـد كـبري مـن الدراسـات ،لكننـا
هنــا نش ـري إىل قســم مــن هــذ الدراســات املتعلقــة بالشــاعر خاصــة الدراســات الــل تــرتبط
باجلانب األسطوري من شعر .
أطروحــة معنونــة بـ ـ«بررســي افكــار وآ ــار آدونــيس» (1382ه ــ) ،كتبــها عــدنان طهماســحم.
واألطروحة مقدِّمة لنيل درجة الدكتورا يف فرع اللغة العربية وآداهبـا جبامعـة «طهـران» .تتـألّف
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األطروحــة مــن مقدّمــة ووســة فصــول .الفصــل األول :أزمــة اجملتمــع العــريب ،ســرية شخصــية،
مكونــات الشــاعر الثقافيــة .الفصــل الثــاين :األبعــاد الثقافيــة والعربيــة لشــعر احلدا ــة ،املــذاهب
األدبية .الفصل الثالف :بيان احلدا ة عند أدونيس ،الكالم عن التجربـة الشـعرية عنـد أدونـيس.
الفصــل الراب ــع :خالص ــة ع ــن الص ــوفية والس ــريالية ،خالص ــة اجمللّ ــد األول م ــن كت ــاب الثاب ـ
واملتحوِّل ،خالصة الكتاب الثاين ،خالصة الكتاب الثالف .الفص اخلامس :من مواقف أدونـيس.
حاول الباحف يف هذ األطروحة تبيان جذور احلدا ة ،كما قـام قـدر االسـتطاعة أن يكشـف عـن
تأ ري الغرب يف هذ الظاهرة حماوالا تسليط الضّوء على أبرز نات الغموض يف هذ احلركة.
در شــعر أدون ـيس» (1386ه ــ) ،كتبــها الــدكتور س ـيد حس ـني
مقالــة معنونــة بـ ـ«
ســيدي واملقال ــة ق ــد طُبِعــ يف الع ــدد األول م ــن الفص ــلية املتعلق ــة بكليــة اللغ ــات يف جامع ــة
إصــفهان .الباحــف يف تلـك املقالــة يـبني أســباب جلــوء الشــعراء املعاصــرين إىل الرمــز كميـزة
فنيـة يف قَــولِ الشــعر ،علمـاا بــأنّ أدونـيس يعتــرب مــن تلـك الشــعراء الــذين يســميهم الباحــف يف
مقالتـ بــ«الشــعراء املتمـرّدون» .وانتشــار الرمــوز يف شــعر تلـك الشــعراء يـدل علـى ذلـك اجلـوّ
املخفِق يف اجملتمعات الل يعيش فيها الشاعر ،والباحف يف املقالة هذ يقوم باستعراض تلـك
الظــاهرة الفني ـة يف شــعر أدون ـيس مع َّل ـالا ســببَ جلــوءِ الشــاعرِ إىل الرمــز علولــهم باإلختنــاق
السياسي السائد يف اجملتمع.
مقالة معنونة بـ«بررسي تطبيقي مسيح در شعر أدونيس وشاملو (1390هـ) ،د .خليـل
 ،حسني عابدي وغالحمسني غالحمسني زاد  .قـام البـاحثون يف هـذ املقالـة بدراسـة
رمز املسيح يف شعر الشاعرَينِ وذلـك يكـون يف إطـار دراسـة الرمـز يف قالـب األسـطورة حيـف
قاموا مبقارنة هذا الرمز يف شعر الشاعرين على أساس املدرسة األمريكية يف األدب املقارَن.
أطروحة معنونة بـ«الرمز واألسطورة يف شعر أدونيس» (1386هـ) ،إعداد :رجاء أبـوعلي.
واألطروحــة حبــف مق ـد َّمٌ لني ـل درجــة الــدكتورا يف اللغــة العربي ـة وآداهبــا جبامعــة «العالمــة
طباطب ــايي» .عنـ ـ الباحث ــة يف الب ــاب األول م ــن األطروح ــة باجلان ــب املفه ــومي والتكـ ـويين
والــوظيفي لألســطورة ،مثو أفــردت الفص ـلَ األولَ من ـ ملفهــوم األســطورة وداللت ـ  ،وخصص ـ
الباحثــة الفصـلَ الثــاين بــالفروق الــل ميـزت األســطورة عــن ســائر األجنــاس األدبيـة وخاصّــة
اخلراف ــة ،كم ــا تع ــرض الفص ــل الثال ــف لنش ــأة األس ــطورة ،مثو درس الفص ــل الراب ــع وظيف ــة
األسطورة وتوظيفها باختصار .أمـا البـاب الثـاين ،فالفصـل األول منـ جـاء كدارسـة تارخييـة
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ونقدية لظاهرة الغمـوض يف الشـعر وأسـباهبا مـع حتليـل اآلراء القدميـة واحلديثـة الـل دارت
حوهلــا .عــاا الفصــل الثــاين مــن هــذا البــاب نــزوع الشــعر العــريب املعاصــر إىل األســطورة
وأســباب  ،وخلوــص الفصــل الثالــف توظي ـف األســطورة يف الشــعر العــريب احلــديف .أمــا البــاب
الثالف ،فقد تناول الفصل األول من مصـطلح األسـطورة وتلقيـ لـدق أدونـيس مبـا فيـ كيفيـة
التعامل مع األساطري سلبياا واجيابياا ،وتضم َّن الفصل الثاين أنواع األسطورة يف شعر أدونيس
واكتمل ـ حمــاور البحــف بالفصــل الثالــف ،حي ـف حاول ـ الباحثــة أن تكتشــف في ـ اجلوانــب
الداللية والفنية واإلبداعية لنماذج من أساطري أدونيسية.
ويف حقــل األدب املقــارن هنــاك مقالــة عنواهنــا «بررســي تطبيقــي اســاطري در شــعر شــاملو
وادون ـيس» ملؤلفيه ــا س ـيد فض ــل اهلل مريق ــادري ومنص ــور غالم ــي وه ــي دراس ــة تق ــارن بــني
االساطري الواردة يف شعر هذين الشاعرين.

املفاهيم والتعاريف
موضع أدونيس من التراحت:
إن الشعر كان من أبطأ النشاطات اإلنسانية وقوفاا ضد َّ التراحتِ ،أو تنكراا ل  .بـل كـان ترا يـاا إىل
حد ،بعيد ،ال يف األدب العريب وحد بل آداب األمم األخـري .يقـول احـد النقـاد احملـد ني« :يغـدو
األدب اكثــر حيــاة وتتــدفق الــدماء يف عروق ـ كلمــا اقتــرب مــن الكــالم .وحــني تضــيع التقاليــد
الترا ية من الشـعر يصـبح منقطعـ اا غـري اسـتمراري،كا ّن معجـم ينثـر األنـاء دون عالقـات ،أو
انفجاراا من كلمات غري متوقعة تتطاير هنا وهناك( .عباس)113-111 :1978 ،
مــع جمــيء عــام  1963انقطــع صــلة أدونـيس مــع جملــة الشــعر .بعــد هــذا اإلنفصــال اشــتد َّ
عالقت وجتاور مع اجنازات احلضـارة العربيـة واإلسـالمية .وقـد طـر آراءً مل يكـن مشـهوداا
من قبل يف آ ار  .من بني هذ اآلراء ميكن اإلشارة إىل موقف أدونيس جتا املـرياحت العـريب-
االسالمي الذي كان فيما قبل يوكدُ على اهلويية املريا ية العتيقة السـورية  -الفينيقيـة .وكـان
يعتــرب مريا ـاا حمرِّك ـاا ومش ـوِّقاا للتضــحية واإليثــار .وك ـان يص ـوِّرُ تل ـك املضــامني يف اشــعار
األسطورية .والنقاّد العرب كانوا يسمُّون تلك األشعار متوزياا أو أدونيسياا .وقصـدهم مـن تلـك
التسمية يعين الشعر املصِّورَ لألساطري الفينيقي وبلد الشام( .عرب)18 :1383 ،
إن الفرق بني الشعر الكالسيكي واحلـديف :أن الشـعر الكالسـيكي يبـدأ بـالفكرة اجلـاهزة
مثّ اول أن يعبّر عنها وأن الشعر احلديف على النقيض من ذلك ،امنا تكـون العالقـات فيـ
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امتــداد للفظــة ،حــىت لكـأن اللفظــة «عمــل» لـيس لـ مــاض مباشــر .ولــو أنّنــا قرأنــا شــعر أشـدّ
الثــائرين علـى «لغــة القبيلــة» أعــين أدونـيس ،لوجــدنا أن ذلـك الشــعر يســقط أحيانـاا يف ذلـك
أح ــدمها ألهن ــا أق ــرب إىل واقع ـ االجتم ــاعي أو أنكرمه ــا مع ـاا يف بع ــض األح ــايني وجل ــأ إىل
األسطورة املطلقة الالتارخيية (أورفيوس ،أدونيس ،أوزوريس ،فينيق ،عشتار ...أخل) (عباس،
 .)111 :1987رمبا هذا هو السبب يف أنو النقاد قد عابوا على أدونيس تعامل مع التـراحت حيـف
أنّ يطيل الوقوف عند اجلوانب السـلبية يف تارخينـا حـىت لتبـدو هلجتـ رفضـاا كليـاا ال عالقـة
كبرية بين وبني ذلك الصوت الذي يتج حنو اإلعتدال والذي اقتبست فيما تقـدّم ومـن أمثلـة
ذلك قول يف قصيدت املنثورة (مر ية األيام احلاضرة) حيف يقول:
« بعيد اا جتـ ُّر املأسـاة وجـ تارخينـا وتارخينـا ذاكـرة يثقبـها الرعـ ُب وسـهول مـن
الشوك الوحشي /وعبثاا يتزحز الباب املوصـد ونصـرخ وحنلـم بالبكـاء وال دمـع يف
العيــون /وبــالدة امــرأة مــن احلمّــي ،جســر للملـذّات يعــرب القراصــنة وتصـفّق هلــم
حشود الرمل» (أدونيس :1996 ،ج.)21 ،3

يقــول إحســان عبــاس يف هــذا اجملــال« :وال ريـب يف أنّ نظــرة أدونـيس إىل املاضـي متصــلة
مببدأي الرفض والتحول املتالزمني ويف إطار نظرت الكلية إىل الزمن ميكن أن تفهـم حقيقـة
موقف من التراحت» (عبـاس .)117 :1987 ،لكـن مبـا أنّ أدونـيس عـرب مـن عـدة أطـوار يف حياتـ
الشــعرية هــذا الــرأي ل ـيس ك ـامالا وجامع ـاا وإن ك ـان في ـ ش ـيء مــن احلقيقــة ألنّ أدون ـيس يف
اشعار قد يفتخر بأجداد وأجمادهم حيف يقول يف مقطع عنوان «مر ية عمر بن اخلطاب»:
«ويــا صــديق اليــأس والرجــا /احلجـرُ األخضـرُ فــوقَ النــار /وحنـنُ يف انتظــار/
موعدك اآليت من السماء» (أدونيس :1996 ،ج.)308 ،1

هنــاك تعــاريف متعــددة للتــراحت عنــد النقــاد واألدبــاء وهــذا يتعلوــق مبَوضــعهم جتــا التــراحت .بعــض
منـهم يصـطبغون التــراحت بصـبغة الـدين ،وبعضــهم يصـطبغون بصـبغة القوميــة ويعضـهم جيعلونـ ذا
لــونو انســاين .مهمــا يكــن مــن امــر فهنــاك وجـ مشــترك بــني تلــك اإلجتاهــات وهــو مشــهد اجتمــاعي
ومعنــا أنو للتــراحت توظي ـفٌ واســتخدامٌ يف التجديــد واملعرفــة والعمــل .والتعامــل الصــحيح مــع التــراحت
حم وفيـ خـالف بـني األدبـاء والنقـاد؛ ألنّ
يتحقوق لنا األهداف املطلوبة ولكن الوعي يف تعاملـ أ مـر نسـ ٌ
كلٌّ منهم ميتلك اجتاهـاا خاصـاا( .الضـاوي 21 :1384 ،و )24أدونـيس كشـاعري عـاملي يسـتخدم التـراحت يف
سبيل الوصال إىل اهداف الشعرية بصورة ممتازة وقيـل إ ّنـ يتعامـل بانتقائيـة مـع التـراحت حيـف يقـوم
بتوظيف أيـديولوجياا لصـاا معتقداتـ ومـا ينـادي بـ  (www.tahawolat.com) .حتـدحت أدونـيس
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يف مواضع كثرية من كتاب «زمن الشعر» عن التراحت وخملص كالم « :جيبُ أنْ منيـزَ يف التـراحت بـني
مســتويني :الغــور والســطح .الســطح هنــا ميثيــل األفكــار واملواقــف واألشــكال أمــا الغــور فيمثيــل التفجّــر
والتطلع والتغري والثورة ،لذلك ليس مسألة الغور أنْ نتجـاوز  ،بـل أنْ ننصـهر فيـ  .الشـاعر اجلديـد ـ ـ
إذن ـ منغرس يف ترا  ،أي يف الغور ،لكنّ يف الوق ذات منفصـل عنـ  .إنّـ متأصـل لكنّـ ممـدود يف
مجيع اآلفاق( .عباس)114 :1987 ،

األسطورة باعتبارها فنّاً أدبياً وحكمةً
كلمة األسطورة تشبه كلمة هستوريا 1اليونانية ،و«تدالن معـاا علـى معـىن القصـة أو الروايـة أو
الت ــاريخ» (ح ــرب .)92 :1999 ،يعتق ــد ك ــريك أنّــ ال يوج ــد تعريــف حمــد َّد لألس ــطورة .فكلم ــة
( )Mythosعند الإلغريق كان تعين أحدو ة 2أو شيئاا منطوقـاا وبشـكلي عـام خـرباا أو قص َّـةا
أو حبكـة ســرديةا( .شــاهني )15:1996 ،ومــن اشـعّ التعريفــات الــل تشـيع بـني الدارسـني يف هــذا
العصـر هـو تعريـف األســطورة البنيويـة الـذي تبنـا علمــاء األنثربولوجيـا ومفـاد أنّ األســطورة
عقالنية تفوق العقلَ .امّا علم النفس ،فقـد أوىل األسـطورة اهتمامـاا بالغـاا .كمـا يعتقـد فرويـد
بأنو األسطورة ترتبط بنفسية اإلنسان الطفولية( .شاهني)16 :1996 ،
إذن األسطورة (كمصطلح) ،كما يقول أحد علماء اآل ار« :قصـة او حكايـة رمزيـة بسـيطة
ومؤ رة ،تلخص عوداا ال ينتهي من املواقف املشاهبة قليالا أو كثرياا ،وتتـرجم األسـطورة قواعـد
السلوك عند مجاعـة اجتماعيـة معينـة او دينيـة بعينـها ،وتنتمـي بالتـاي إىل العنصـر املقـدس
الذي تكون حول هـذ اجلماعـة ،واألسـطورة ال مؤلـف هلـا ،ويـتعني أنْ يكـون أصـلها غـامض،
واملعــىن أيض ـاا أنْ يكــون غامض ـاا كمــا أنّ جــان ك ـازنوو يعتقــد أنو منشــأ َك ـلي األســاطري واح ـدٌ
واألسطورة يف احلقيقة انعكاسٌ ألنظمـة الفكريـةِ قـدمياا أو حـديثاا» (جمموعـة مقـاالت)2 :1383 ،
وأقل التعاريف نقصاا لألسطورة :األسطورة تروي تارخياا مقدساا ،تروي حد اا جرق يف الزمن
البدئي ،الزمن اخلياي ،هو زمن «البدايات» (إلياد.)10 :1991 ،
أما االجتا الذي يرق األسطورة كفن ،أديب فينظر ملا تروي األسطورة ،على أنّ تـراكم إنتـاج
الفكر اإلنساين املبدع يف جمال األدب .فاألمثال الصغرية الل يرويها حكيم القـوم سـوف تُـروق

1. Historia
2. Tale
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مرّات ومرّات .ولن يقاوم الراوي رغبت امللحّة واملشروعة يف اإلضـافة اليهـا مـن عناصـر جديـدة
نابغة من خيال اخلاص ومن ظروف اجتماعية مستجدة ،حتيط الراوي اجلديد .وعنـدما تأخـذ
القصة شكلها املكتمل تكون قد عربت عن طـابع ف ّنـي وفكـري واديب لشـعب مـن الشـعوب .ا ّلـا ا ون
هذا الشكل الفنّي ال ينفصل عن مضمون الذي ينحو يف غالب األحيان؛ ألن يكون تـأميالا ،يقـدم
للمجتمـ ــع نظريـ ــات يف السـ ــلوك واألخـ ــالق والتوجي ـ ـ االجتمـ ــاعي( .السـ ــوا  )13 :1996 ،عـ ــامل
األسطورة ينبوع سخي يساعد الشاعر على ايصال جتربيت احلديثة يف ياب قدميـةو ويف اسـلوب
درامــي .فهــو يعبِّـرُ عــن قضــايا شــعب احلاليــة يف إطــاري روائــي مجيـلي مثّ مــن اهــم مــا يصــل بــني
الشــعر واألســطورة هــو أنّ األداة الــل ينهضــان عليهــا وينشــكالن منــها هــي اخليــال وكلّمــا صــار
اخليـال عميقـاا وبعيـداا ،صــار الشـعر خلّابـاا وجـذاباا( .طهماســحم وشـيخي )71 :2005 ،تقــول الــدكتور
سلمى اخلضراء اجليوسي بصدد حديثها عن األسـطورة يف الشـعر احلـديف« :أصـبح اللحظـة
احلضارية مناسبة يف أوساط اخلمسينيات الستعمال الشعراء العـرب لألسـطورة ،فعمـدوا إليهـا
ليعربوا عن قحط احلياة العربية بعد نكبة ( »1948الورقي.)143 :1984 ،

أدونيس واألسطورة
يع ـدُّ أدون ـيس مــن الشــعراء الــروّاد الــذين لعب ـ األســطورة دوراا ك ـبرياا يف نتــاجهم الشــعري
(عوض .)112 :1974 ،إنّ الطابع الرئيسي يف توظيف األسطورة عند الشـعراء يرجـع إىل هـدف
األساطري .كان التحـوُّلُ والتغـيري حمـوراا يف األسـاطري الشـرقية .كـذلك التحـول الـذي نـرا يف
طائر ان فينيق .احتراق يف النار مثو إنبعا مـن الر َّمـاد يف هيئـة الطـائر احلـي هـو البيـان
األساســي لألســطورة( .عــرب )22 :1383 ،إذا دقوقنــا يف أشــعار أدون ـيس نــرق بأنّ ـ مــن هــواة
التح ـوّل والتغ ـيري وميك ـن لنــا أنْ نقــول :اهلــدف األصــلي مــن توظي ـف األســطورة يف شــعر هــو
اللعة إىل التغيري كما يقول بعض النقاد«:موضوع التحوّل حمـورٌ رئيسـي يف كـثريي مـن اعمـال
أدونيس الشعرية السيما يف ديوان مهيار دمشقي والصقر والسـماء الثامنـة .وذلـك ألنّ شـعر
يتضم َّنُ فكرةا كليةا وهي بناء شيءٍ جديد فوق أيِّ شيءٍ منهدَمي( .عرب )22 :1383 ،يبـدو قضـيةُ
مقتل ابي حبادحت مفجع هي الباعف يف توظيف األسطورة.كان أدونيس ب والد إىل درجة
التقديس وقد عب َّر أدونيس عن فجيعت مبوت ابي يف مقطع بعنوان «أغنيات للموت»:
« كأ ّن املوت إذا م ّر يب /خينقـ الصـم  /،كأ ّنـ ميـوت إن منـ ُ /،يـا يـد املـوت
أطيلي /علّين أكشف كن املستحيل /وأرق العامل قريب» (أدونيس.)41 :1996 ،
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لكن املوت بالنسبة ألدونيس ،مل يكن هناية .فالن َّار الل احرق والد قتلـ االنسـان فيهـا
وخلق اإلل الذي يسكن وراء هذا العامل ويتخطّى احلاضر إىل كل زمن مقبـل .ويصـبح والـد
أدونيس هو ال اخلصب امليـ املنبعـف الـذي يـرتبط موتـ مبـوت احليـاة يف الطبيعـة يقـول يف
القصيدة ذا ا:
«على بيتنا ،كان يشهق صم ويبكي سكون /ألن أيب مات ،اجدب حقـل وماتـ
سنونو» (أدونيس :1996 ،ج.)40 ،1

ميكن أنْ نلخِّص اهداف أدونيس مـن توظيـف األسـطورة فيمـا يلـي .1 :الضـعف احلـاي بـني
الشــعوب العربيــة والقــدرة والكربيــاء عنــد احلضــارات القدميــة وعلــى وج ـ اخلصــوص ســكان
منطقة الشام وشاعرنا هذا الذي اخذ لقب من تلك األسـاطري يريـد أنْ يـذكرَ العظمـة واجلـالل
وهبذا النمط يقوم بتحرير روح وضـمري مـن سـيطرة الضـعف والذلّـة .2 .واهلـدف الثـاين مـن
توظيــف األســطورة عنــد الشــاعر هــو التمتــع باألركــان الفنّيــة واجلماليــة األســطورية حــىت تكــون
النتيجةُ اتصاالا بني اللعة القومية والشعبية واإلبداع الشعري( .عـرب .3 )31 :1383 ،أن الشـاعر
العــريب اتّجـ لتوظيــف األســاطري يف شــعر تــأ راا بالشــعر الغــريب ،وال سـيّما التــأ ر بشــعر إليــوت
وقصيدت املشهورة "األرض اليباب" (أبوعلي.)www.addustour.com ،

موقف أدونيس من األنوثة
يرق أدونيس أنّ املرأة أنو ة الكون وأنو ة العامل .أما الذكر فهو الـريح العـابرة ،وبالنسـبة للمـرأة
العربية فرياها أكثر وعياا وحساسية وتقدماا من الرجل العريب وأن إذا كان هناك من خلـل فهـو
كامن يف الرجل وليس يف املرأة .فالرجل العريب مريض معقد منهار ،قليل الثقـة بنفسـ يسـقط
هذا كل على املرأة لذلك يسعى المتالكها كي يعوض نقص فهي بالنسبة لـ جمـرد ملـك ومتعـة
إلّا أنّ نظرة الرجل إىل املرأة هي الل جيـب أن تـتغري فـاألنثى مـرآة الرجـل« .الرجـل هـو الـذي
يدفع املـرأة إىل أن تتصـرف تصـرفات ال تشـبهها ،واحلريـة يف جمتمعنـا هـي نقطـة سـوداء علـى
املرأة بالنسبة للرجل الذي يبيح لنفس كل شيء» (.)elmeda.netle
فقد ناقش الكاتب عمر كوش يف دراست «الضـرورات املتعـددة والفضـاء املسـرحي» البنيـة
الفنية الشـعرية والدراميـة ،و احتفـاء أدونـيس باجلسـد ،لـريق مـن خـالل ذلـك الر يـة األعمـق
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لتمزُّق املرأة التاريخ ومتزُّق التاريخ املـرأة 1.أمـا الناقـد سـامح كعـوش فقـد توقـف طـويالا عنـد
معىن األنو ة لدق أدونيس وخاصة يف هذا اجملال ،حيفُ وجد أنّ األنثى هي الكلمـة واخلـالص
بــل هــي ابتــة ومتحولــة .ويتوقــف الكاتــب حممــد فيــاض عنــد صــورة املــرأة التراجيديــة لــدق
أدونيس ،إضافة إىل صورة الرجل ،والبنية الدرامية وتعدد األصوات دخل هذا العمل الشعري
املســرحي حي ـفُ يــرق أنو توظيــف أدونــيس للغــة الدراميــة اإلنشــادية ســاهمَ يف الكشــف عــن
التجربة الداخلية لدق الكائن .و بالعموم فقد تناولـ تلـك الدراسـات هـذا العمـل مـن زاويـتني
زاويــة املــرأة ،األنو ــة ،اجلســد ،وزاويــة البنيــة الفنيــة الدراميــة املســرحية وتعــدد األصــوات يف
الكشــف عــن جوانــب الكائنــات الشــعرية دون التطــرق إىل املرجعيــة التارخييــة املتصــلة بقصــة
أمنا هاجر وسيدنا إبراهيم للوقوف عند بؤرة القـراءة التارخييـة لـدق أدونـيس وحيثيـات
انتاجية التاريخ اإلشكالية .يف حوار مجيل وممتع مع أدونيس نشرت جملة الدوحـة يف عـددها
األخري ورد َّاا على سؤال :كيف تتعامل مع املرأة يف شعرك؟ يقول ادونيس« :أتبىن وأكـرر مقولـة
ابن عريب (كل مكان ال يؤنف ال يعول علي ) إهنا تلخص كل شيء ،جمتمع ال تكون االنو ة نار
ونــور يف آن ،هــو جمتمــع خــال ،لــذلك فــإنّ املــرأة بالنســبة ي هــواء العــامل ،مثلمــا هــو احلــب
والشعر ،وأنا أرق يف االبداع جواباا أكثر ممّا أرق يف احلـب فأنـا يف أوج عـذايب وآالمـي وقلقـي
باحف عن قوة و نافذة خالص أميل إىل مساعدة املـرأة ي فهـي مثـل اللـهب الـدافع لكـي أجـد
هذا املنفذ ،وأجد هذا اجلـواب ابـداعاا ،واملـرأة يف قلـب طريـق االبـداع ولـذلك لـيس احلـب يف
ذاتــ ه ــو اجل ــواب ) .)www.rojavaart.comكم ــا ن ــرق يف ه ــذا النشــيد قم ــة االحت ــرام
واالفتخار باملرأة من جانب أدونيس:
«رماد عائشة /عائشة جارتنا العجوز مثل قفص معلوقي /تـومن بالركـام والفـراال
والطرر /أهداهبا منازل النجـوم ،كـل جنمـة خـرب /عائشـة تقـول إنو عمرنـا سـحابة
بال مطر /عائشة جارتنا التقية /بُّها القريب والبعيـد /عائشـة جارتنـا ،فينيقيـا
اجلديد يف حياتنا» (أدونيس :1996 ،ج.)74-70 ،2

الشيء اهلام الذي ال بدّ أن نشريَ إلي هو أنو مستويات النصّ الشـعري خمتلـف مـن قـارئ
إىل آخر وتتعدّد وفقـاا خلربتـ وأسـلوب ومنهجـ وميكننـا إمجـال مسـتويات القـراءة بنـاءً علـى
معطيات النقد اجلديـد والبنيويـة واللسـانية وسـوق ذلـك يف ال ـة أنـواع .1 :قـراءة الشـر .2
 .1جريد السفري 2006 /12/1
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قـراءة اإلسـقاط  .3قـراءة التحليـل( .املوسـى )77 :1999 ،وهـذ القــراءات املتنوعـة تتناسـب مــع
القراء املختلفة .ففي هذا املقطع ميكن أن نتصور للعائشـة داللـ خمتلفـة .ففـي أسـهل قـراءة
نتصــور العائشــة كأســطورة جدي ـدة يعرضــها الشــاعر يف هــذا املقطــع ،أســطورة الــوعي الــل
تشاهدنا حقيقـة احليـاة .واحلقيقـة أعلنـ علـى لسـان امـراة وهكـذا نصـل إىل فكـرة الشـاعر
حول ريادية األنو ة يف احلياة .كما أن ميكن أن يفهم قارئ آخر هذا املقطـع بشـكل آخـر .إذا
أردنــا أن نفهــم ر يـة أدونـيس حــول مفهــوم األنو ــة يف شــعر  ،حنتــاج إىل قــراءة عميقــة جنــد
جــذورها يف األســاطري والتــراحت؛ ألنو املــرأة مل تبـقَ يف الشــعر احلــديف جمـرّدَ امــرأة ،صــارت
قيمة وبنية داخل لغة القصيدة ولذلك يكونُ هنـا مفتوحـاا علـى الـدالالت الـل ال تنتـهي وتكـون
القصيدة شبكية يف نسيجها الـذايت واملوضـوعي واالجتمـاعي واألخالقـي والسياسـي( .املوسـى،
 )76 :1999إذا قرأت شعر أدونيس ،واجه باملرأة فيها عـن طريـق األسـاطري فـإنو فهمَـك مـن
شــعر يت َّصــل هبــدفك مــن قــراءة الشــعر ومبــا أنو األســطورة تــأيت مــن التــاريخ العتي ـق ،يلــزم
للقارئ أنْ يكونَ عارفاا بعامل امليثولوجيا ،حتتاج قراءة شعر األسطورية إىل قارئ عامل بتاريخ
األساطري ليصل إىل املستويني الثاين والثالف للقراءة من أشعار .
أنو ة األسطورة يف شعر أدونيس
عامل األساطري عامل يتشكل من عد َّة سطو ومن أجل هـذا نشـاهد يف بعـض األسـاطري معـانو
متع ــددة ،كم ــا نش ــاهد يف أس ــطورة فينيــق أو أس ــطورة مت ــوز ال ــل يفسِّ ــروهنا وأمثاهل ــا م ــن
األساطري مبعانو متضادةو ،وهذا يدل على تعدّد اهلوّية يف بعض األساطري( .واحددوس :1381 ،
 )137نظــراا هلــذ الروي ـة يف هــذا املقــال نعتــرب اســطورة فيني ـق ومتّــوز واوزي ـريس مــن مجلــة
أساطري املرأة.
والشيء اآلخر الذي البدّ أنْ نذكر هنا قول سيمون دوبوار كاتبة نسوية فرانسـوية وموليفـة
لكتــاب ( )the second sexفهــي تعتق ـد أنو املــرأة كأســطورة مصــنوعة يف ذهــن الرجــال
وأنو ـة األسـطورة قـد فقـدت جوهرهـا حتـ سـيطرة تفاسـري الرجـال طـوال التـاريخ .وجتديـد
حيا ا ال ميكن الّـا يف ظـالل األدب النسـائي( .جمموعـة مقـاالت )224 :1383 ،هـذا ويـذهب نفـر
من علماء ميثولوجيـا إىل أنّ اول األعمـال األدبيـة األسـطورية ولـدت يف املعابـد وهياكـل اآلهلـة
ويعتقــد روبرتســون ني ـف أنّ األســاطري القدمي ـة كان ـ مبثابــة االعتقــاد الــديين ألنّ التــراحت
املقدس كان يتّخذ شكالا قصصياا يدور حول اآلهلة( .سيد القمـين )29 :1999 ،حتّـى اآلن عرّفنـا
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موقف أدونيس من املرأة ومن وراء كلّ ما ذكرنا من بواعف توظيـف األسـطورة يـدلّنا أدونـيس
إىل أنْ نق ـفَ عنــد األســاطري املــرأة يف شــعر  .واألســاطري الــل أدون ـيس يعرضــها يف مفهــوم
األنو ة يف شعر  :فينيق ،عشتار ،ايزيس ،اورفيوس موضوعاا للدراسة يف أشعار أدونيس.
1

أسطورة فينيق
فينيق هو الطائر الـذي ميـوت بسـبب احلـرق يف النـار ويبعـف مـن رمـاد فينيـق جديـد وهـو رمـز
لإلنبعاحت واحلياة اجلديدة .إذن هذ األسطورة رمز .يقول يف كتاب «زمن الشـعر» حـول الرمـز:
«يف بعض النتاج الشعري احلديف رمز ،لكن يف استعمال كثري مما يناقض الرمز ،فهو يكاد أن
يكون يف معظم هذا النتـاج جمـرد تسـمية ،جمـرد اشـارة تارخييـة ،جمـرد لفـظ .حـني ال ينقلـك
الرمز بعيد اا عن نصِّها املباشر ،ال يكون رمـزاا .الرمـز هـو مـا يتـيح لنـا أن نتأمـل شـيئ اا آخـر وراء
الــنص .فــالرمز هــو ،قبــل كــل شــيء ،معــىن خفــي وإ ــاء .إنّـ اللغــة الــل تبــدأ حــني تنتــهي لغــة
القصيدة أو هو القصيدة الل تتكون يف وعيك بعد قراءة القصيدة .أنّ الربق الذي يتيح للـوعي
أن يستشف عاملاا ال حدودَ ل  ،لذلك هو اضاءة للوجود املعتم ،واندفاع صـوب اجلـوهر» (أدونـيس،
 .)160 :1986واحلقيقــة هــي أنو مــا نس ـمِّي الرمــز ،يتجليــى يف أكثــر األحيــان يف شــعر أدونــيس يف
مجلة األسطورة .ومن أجـل هـذا نعتقـد أ ون فهـم األسـطورة يف شـعر أدونـيس تـاج إىل حتليلـها
كمجموعة من الرموز .أنو ة األسطورة يف شـعر أدونـيس ال خيـرج عـن هـذ الرمـوز .وخـري دليـل
أل بات هذا املدعا أنّ يف تعريف كلي أسطورة نقول أهنا رمز ملفاهيم كذا.
وقد ظهرت هذ األسـطورة يف شـعر أدونـيس ألول مـرة يف قصـيدة «البعـف والرمـاد» الـل
كتبها عام  .1957وقد ساعد حادحت موت والد احتراقاا والتعلـق هبـذا الوالـد سـبب الكتشـاف
اســطورة فيني ـق( .عــوض )113 :1974 ،وهــو ك ـثري االســتخدام عنــد الشــاعر .يقــول أدون ـيس يف
مقطع من قصيدة البعف والرماد» عن أسطورة فينيق:
«تولية البعف /فينيق ،يا فينيق /يا طائر احلنني واحلريق /يا ريشة ...سـاحبة
وراءها الظالم واإلبريـق /مسـافر خُطـاك عمـر زهـرة /لفتتـك اخنطافـة ونـاظراك
مـنجم /مســافر زمانــك الغــد الـذي خلقتـ  /زمانــك الغــد  -احلضــور الســرمديُّ يف
الغد /ملوعد :ب تصري خالقاا ،ب تصري طينة» (أدونيس :1996 ،ج.)76 ،2

1. Phoenician
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فينيق رمز اإلنبعاحت وبشارة أم يل ورمز للتضـحية الـل يف مو ـا حيـاة جديـدة للنـاس .يعتربهـا
أدونيس رمزاا للمعاد والثورة( .مريقادري وغالمي )236 :1389 ،أدونيس اسـتخدم يف شـعر لكـي ينبّـ
البشــر بــالتغيري يف املســتقبل ولكــن يف هيئــة أســطورة فينيــق ويف هيئــة األنو ــة .يعكــس هــذا املقطــع
كيفيــة عالقــة الشــاعر بــاملرأة حيــف عالقتـ بــاملرأة هــي عالقــة كيانيــة ،اذا مــا نظرنــا إىل االنســان
باعتبار نوعا من التوق املتواصـل إىل معرفـة نفسـ مـن جهـة وإىل معرفـة العـامل مـن جهـة أخـرق.
فبعد األنو ة جيب ان يكون جوهرياا يف فكر ويف سلوك أيضاا .ولذلك فاملرأة بالنسـبة اىل الشـاعر
أكثر من جسد وأكثر من كوهنا رفيقة حياة ،هي متثل العمق الذي يبحف عنـ باسـتمرار يف الكـون،
ويف الوجــود ،كمــا لــو كان ـ غيب ـاا متجســداا .وهــذا الغيــب املتجســد ،يظــل غيب ـاا ثــك علــى حبــف
متواصل لكي تلمس أو تصل الي  .وكلمـا وصـل أو ُخيـل إليـك أنـك وصـل  ،تكتشـف أنـك مـا تـزال
علــى مســافة بعيــدة مــن اجلــوهر االســاس .وهبــذا املعــىن يقــال شــعبيا ان املــرأة ال تفهــم .فــاملرأة ال
تفهــم بــاملعىن العميــق ،ال لصــفا ا الــل تطلــق عليهــا وامنــا لطبيعــة وجودهــا وطبيعــة مــا متثلـ يف
العامل .هي جزء من سر العامل الذي يظل سراا حلسن احلظ .تصور لـو أننـا وصـلنا فعليـا للمعرفـة
الكاملــة والنهائيــة هلــذا اجلســد او هــذ األنو ــة ،لكــان العــامل ينتــهي .وحلســن احلــظ ،ال اإلنســان
الــذكر يعــرف نفسـ  ،وال يعــرف األنو ــة أيضـاا .فهــذ مــن احملرضــات األساســية مــن أجــل أن يظــل
الوجـود يف حركـة دائمـة ،ويظـل اإلنسـان تواقـ اا إىل اكتشـاف العـامل .وإذا هبطنـا مـن هـذا املســتوق
النظــري املبــدئي ،إىل مســتوق احليــاة اليوميــة ،فكــل شــيء يظهــر عنــدنا خاطئ ـاا .ويف رأينــا هــذا
التفسري يصدق على هذا املقطع حول فينيق وما يقصد إلي أدونيس يف حديث عن فينيق.
يف مقطـع «حلـم» مـن قصـيدة «البعـف والرمـاد» نشـاهد صـورة أخـرق مـن طـائر الفينيـق.
يرق الشاعر نفس يف هيئة الفينيق الـذي سـيحرق حتّـى ينبعـف مـن رمـاد فينيقـاا آخـر هبويـة
أخــرق( .ســيدي )41 :1386 ،ومعــىن هــذ اهلويـة هــو أنو أدونـيس يتّحــد مــع هويـة الفينيـق يعــين
املرأة .يقول يف مقطع آخر:
«احلم أنو يف يدي مجرة /آتية على جنا الطائر /من افـق مغـامر /اشـمّ فيهـا
هلباا /قرطاجة العصور /أملح فيها امرأة /يقال صار شعرها سفينة أملح فيها امرأة
ذبيحة املصري» (سيدي.)67 :1386 ،

يف احلقيقة حني يتخيل أدونيس بأنّ يف يدي مجرة يصـوِّرُ تلـك امليـزة املاهويـة للطـائر الفينيـق
ويف ضمن يتذكرُ ذكرق إحراق مدينة القرطاجـة وصـورة النسـاء الـاليت يقمـن بنسـي احلبـل مـن
شعرهن لسفينة رجاهلنّ .وهكذا يف هذا املقطع يتسليى أدونيس النساء( .عرب)40 :1383 ،
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عشتار
اسم بابليق ومعناها حياة األرض .هي األم الكربق وآهلة احلـب واخلصـب .عشـتار كـبرية آهلـات
ما بني النهرين الل متيـزت بشخصـية معقـدة ومتناقضـة ،ويف الوقـ نفسـ فهـي آهلـة احلـرب
واملعارك واحلب ،عشـق جلجـامش ،إال أنـ رفـض حبـها فغضـب غضـب اا شـديداا .عشـتار شـابة
ممتلئـة اجلســم ،يتـوفَير فيهــا ،إىل جانـب مجاهلــا األخّـاذ ،نـو الـرو  ،مــع رهافـة الطبــع ،وقــوة
العاطفة ،واحلنو على الشيوخ واألطفال والنساء .يف فمها يكمن سرُي احلياة ،ومن أعطافهـا يعبـق
العطر والشذا .يكتمل حبضـورها السـرور ،ويشـيع مـع ابتسـامتها األمـن والطمأنينـة يف النفـوس.
غالباا ما نشاهدها وهي جتـوب احلقـول خبفَيـة ورشـاقة ،فتتفجَيـر الينـابيع خلفهـا باملـاء والعطـاء،
وتُزهر األرض بالسنابل والنماء .كلَ ما يقال حول عشتار رموز لنموَ األعشـاب أو جلفافهـا .تلـك
األســطورة األنو ــة رمــز للعالقــة التارخييــة بــني الفالحــة واملــرأة .عنــدما كان ـ الفالحــة صــورة
اصلية للحياة ،آهلة النموّ األعشاب كان مقدّمة على سائر األساطري( .دوران )9 :1389 ،
من بني القصص املختلفة حول عشتار ،أدونيس ينتخب قصـة هبوطهـا إىل العـامل األسـفل
مثّ كوهنــا مســجونة واخ ـرياا حريتــها .رجوعهــا إىل األرض يك ـون ســبباا للخصــب واإلخضــرار.
أدونيس ينادي عشتار ويريد منها أن تظهر وتزيل الغبار( .مريقادري وغالمي)228 :1389 ،
«رقص ـ بــني جفــوين اخلائفــة /جثّــة الليــل وحربــا املدينــة /فتقنع ـ بعشــتار
احلزينة /ورن العاصفة» (أدونيس ،1996 ،ج.)18 ،1

املشــهد الســائد يف هــذا املقطــع هــو العــدول عــن املعــىن األصــلي لعشــتار ،وإن بقيـ فيهــا
الواقــع األســطوري .أدون ـيس وظ ـف َّ هــذ األســطورة يف شــعر ويص ـوِّرها حمزون ـةا مبــا انّهــا مل
تس ــتطع أن تعط ــي البش ــر ش ـيئاا يف ذلــك اجل ـوِّ املض ــطرب( .ع ــرب .)43 :1383 ،وهك ـذا يــأيت
أدونيس للعشتار مفهوماا جديداا منبعثاا من أسطورة الفينيق:
«يا شعر هب أن يغنِّي مع اليأس /ويعتاد على النّهار /أطفأت البذور يف أرض /
مشوعها ،واحترق عشتار» (أدونيس :1996 ،ج.)89 ،1

هذا املقطع يدلّ على التفاسري املختلفة من األساطري عند الشاعر حيفُ أنّ يـأيت مبفهـوم
جديد لعشتار واعتربها كفينيق .احرقهـا النـارُ وسـينبعث مـن رمادهـا عشـتاراا جديـداا .يقـول
الشاعر يف قصيدة «جنازة امرأة»:
1. Ishtar
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«صــوت املــرأة الســمراء (داخــل القبــة) :يف كلمــة /أُشــعل حتـ شــقفها حريقــي /أبــدأ
حتـ ـ س ــقفها طريق ــي /مس ــنونة ك ــالرمح /نيت ــها الفجيع ــة /اس ــكن ...ح ــىت ت ــلف
الطبيعة /يف جسدي كاجلر  /كاملوت نسلِ الزمنِ الص َّديق» (أدونيس :1996 ،ج.)136 ،2

وهكذا بط عشتار إىل األرض حىت رق األروا فيصبحون رماداا ومن هنـا جيـدون
طــريقهم للحيــاة اجلديــدة .يف احلقيقــة هــذا التعــبري يعبّــر عــن رأق أدونــيس حــول احليــاة.
(عرب )44 :1383 ،وينعكس يف قالب الكلمات ما هو دور املرأة .أدونيس متفائل بالقدرة عند
عشتار ويرجو اإلنبعاحت واحلياة منها .عشتار عند أدونيس أسطورة يف هيكل امرأةو تصطبغ
بصبغة اإليثار ومن اجل جناة زوجها جتعل نفسـها هـدفاا ألنـواع املشـقّات واملشـاكل وتـذهب
للعامل األسفل .إنو هبوط عشتار توكيد حلق األنو ة ودورهـا يف جمتمـع يتّجـ حنـو «االبويـة»
املطلقــة يف مظــاهر العامــة املعلنــة ولكنـ مــع ذلــك تــوي يف صــميم علــى تلــك العناصــر
«االمومية» الل توكد نفسها بشكل الشعوري يف قالب من اكثر القوالـب تعـبرياا عـن الشـعور
الفرد واجلماعة اال وهي األسطورة .عشتار يف خميلة أدونيس أسطورة كـالفينيق قـد دخلـ
إىل ساحة املـوت حـىت حتـن مـن جديـد ويف مجلـةو عشـتار رمـز مـن رمـوز احلـب واإلنبعـاحت
واخلصب واحلياة:
«احلبُّ صبية ...احلبُّ جنا  /جاءَ اليوم إلينا /دخل املسر َ ،غىن ،بـا  /كـان
املشــهدُ غصــناا يــورقُ /غــين ...را  /يف عربــات النــار ...وغــداا يأتينــا ...كالوجـ ...
فضاءً مفتوحاا ...كاملوت سِتار» (أدونيس ،1996 ،ج.)137/2

يفهــم مــن ذلـك أنّ الرجــال والنســاء قــد تباعــدوا جنسـياا .فعشــتار هــي القــوة اإلخصــابية
الفاعلة يف اإلنسان والنبـات قـد غابـ عـن الوجـود وغابـ معهـا كـلّ مظـاهر اإلخصـاب الـل
تعكسها يف احلياة .تلك التعابري يعرِّفنا بأنّ العشتار ليسـ آهلـة احلـبِّ واخلصـب فحسـب بـل
انّها ورة نسائية شديدة ضد َّ الوقائع املرفوضة من قبلـها .يبـدو أنو الشـاعر مـن خـالل شـعر
يريـد أن يهــدم تلـك النظــرة اخلاطئــة لفهــم األنو ــة يف الثقافــة العربيـة ،نظــرة دونيــة ونظــرة
تعترب جمرد انتاج للتناسل فقط .من أجل ذلـك أصـبح كـل مـا يتعلـق بـاملرأة مشـوها او مكانـا
للخطيئـة كـأن جســد املـرأة واسـطة للخطيئــة ومكـان هلـذ اخلطيئــة .يبـدو أن الشـاعر يـرفض
هذ الثقافة بشكل يعهرض في املرأة يف هيكل األسطورة.

200

مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثاني ،صيف 1438



1

ايزيس
هي اآلهلة الكبرية يف األديان القدمية ومن آهلات مصر املعروفة .هلا قدرة فائقة يف السـحر.
يروهنــا املصــريون يف جنــم شــعري تظهــر قبــل طلــوع الشّــمس( .مريقــادري وغالمــي)229 :1389 ،
وكان يرمز هلا بامرأة علي حاجـب جـبني قـرص القمـر ،عبـدها املصـريون القـدماء والبطاملـة
والروم ــان .ص ــارت إي ــزيس شخص ــية ب ــارزة يف جمموع ــة اآلهل ــة املص ــرية بس ــبب أس ــطورة
أوزوريــس  .كان ـ إيــزيس شــقيقة ذلــك اإلل ـ وزوجت ـ  .واســتعادت جثت ـ بعــد أن قتل ـ س ـ .
ومبساعدة نفتيس وحتوت أعادت إلي احلياة بعد رحيل إىل حيـاة جديـدة حمـدودة يف العـامل
اآلخــر ،ربـ ابنــها حــورس الــذي أجنبتـ مــن زوجهــا الراحــل أوزوريــس يف أمجــة مســتنقعات
خيميس بالدلتا .وقد كان خيال عامة الشعب مغرما بتأمـل صـورة األم الـل أخفـ نفسـها يف
مستنقعات الدلتا الل قامـ فيهـا بتربيـة حـورس طفلـها حـىت إذا (مـا شـب واشـتد سـاعد )
صار قـادراا علـى االنتقـام مـن قاتـل أبيـ سـ  .كانـ إيـزيس أشـهر الربـات املصـريات مجيعـا
وكان ـ مثــال الزوجــة الوفيــة حــىت بعــد وفــاة زوجهــا ،واألم املخلصــة لولــدها .امتــدت عبــادة
إيــزيس يف عهــد البطاملــة واليونــان إىل مــا بعــد حــدود مصــر ،وكــان هلــا معابــدها وكهنتــها
وأعيادها وأسرارها الدينية يف كافة أحناء العامل الروماين حيف صارت متثل ربـة الكـون :أنـا
أم الطبيعــة كلــها ،وســيدة مجيــع العناصــر ،ومنشــأ الــزمن وأصــل  ،والربــة العليــا ،أحكــم ذرا
الســماء ونســمات البحــر اخلــرية وســكون اجلحــيم املقفــر( .هــارت )51 :1374 ،أدون ـيس يعتقــد
بأنّها متتلك قدرة يف احلب والغرام والعطاء:
«اتــرك اليــزيس أن تفــتح قميصــك أيهــا الوق ـ  /اتــرك الصــابعها أن ترتــق هــواءك
الــذي تنفتــق اطراف ـ وادخلــين يف طقوســك /حنــن شــبيهان يف اإلمث /الشــهوة حمــيط
واجلسد أكثر ممّا يطيق الكالم /وما هو فضا سحر إال بيض» (أدونيس.)420 :1996 ،

يريــد أدونــيس أ ْن يــأيت بنفس ـ إىل اصــابع إيــزيس الســاحرة ح ّتــى يــدخل زمان ـ اا ال يتنــاهي
ويــرتبط بالعــامل القدســي ويريــد أنْ يرجــع إىل اخللقــة األوليــة حــىت يكــون مســهماا يف تط ـوّرات
الكون واحلياة كمـا أ ّن األم حتـتفظ ولـدها الـذي يعـيش يف بدايـة حياتـ  ،أو عنـدما يقـول «اتـرك
ألصابعها »...خيويلُ إلينا أنو الشاعر يترك الزمان مشـر َّداا يف يـد إيـزيس آمنـاا بقـدر ا يف إدارة
األمــور ألنو إيــزيس ســيدة مجيــع العناصــر وهــي حتفــظ الكــون الــذي مجــع فيـ األمث واألمل .كــأنو
1. Isis
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الشاعر يتعمد يف توظيف هذ األسطورة يف شعر إىل نقاط عد َّة ،منها يريد أن يعلن أنو األنو ـة
هي العنصر املفقودة يف احلياة ،إذا أردنا أن نعيـد احليويـة واجلـوالن إىل سـاحة احليـاة ،فعلينـا
أن نتغري َّ الر ية الل ال تتجاوز إال حدود اجلسد ،وعلي  ،علينا أن نؤمن بقدرة األنو ـة يف فاعليـة
احلياة .ومن جهة أخرق يبدو أنو الشاعر دائماا يدعو املتلقي إىل التنب بالنسبة إىل فهم مفهـوم
األنو ة ألن َّها جزء من سرِّ هذا العامل وهذا الفهم يف أساس بُنِيَ على أساس البعـد املعـريف ومـن
هنــا يــدخل إىل املفــاهيم الصــوفية حــول كشــف العــامل ،و«املكاشــفة ،لغــة :مصــدر كاشــف ،وهــي
اإلظهار واملبادأة واألصل فيها الكشف .واملكاشفة ههنا :شهود األعيان ،وما فيها من األحوال يف
عــني احل ـقِّ ،فهــو التحقيــق الصــحيح مبطالعــة جتليــات األنــاء اإلهليــة .وصــورت يف البــدايات:
اإلميان حبقائق األناء اإلهلية» (الكاشـاين .)345 :1992 ،هـذا الكشـف تـاج إىل املعرفـة ومـن
شروط املعرفة كما يقول أدونيس« :أن نعترفَ بأنو االنسـان حمـدود الفهـم .بـأنّ املعـاين ال ميكـن
أن تكون كلها واضحة ،مادام االنسان نفسـ مل يفهـم نفسـ  ،ومـن ال يعـرف نفسـ املعرفـة ك ولهـا،
لن يعرف أي شيء» (أدونـيس . )166 :1986 ،إذن كـل شـيء يف هـذا العـامل يكشـف طريقـ بنفسـ ،
فأن ـ تس ــتطيع أن ترش ــد اآلخ ــرين إىل اخل ــري واملع ــروف ،ولك ــن ه ــل يف ه ــذا اإلرش ــاد ض ــمان
للتنفيذ؟ ال .إذن كل شيء عندنا ينح صدر بيـد  ،مجلـة قـال أدونـيس لتبـيني صـعوبة الكشـف
عند البشر ،صعوبة كشف اجملهول .يتحمّلُ كلو هذ الصعوبات وهـو حمـبق وواضـح أنو احلـب هـو
تلك القوّة الل تسهل لإلنسان حتمّل الصعوبات.
1

اورفيوس
هي زوجة اوريديس اليونانية فكان مجيلة للغاية وال يطال زواجُهـا مـع اورفيـوس حيـف متـوت
مساعدةا لزوجها ،الذي يهبط من السماء إىل األرض .يف احلقيقة أدونيس ال يتحدّحت مباشراا
عن هذ األسطورة بل حينما نقرأ قصة هبوط زوجها إىل األرض ،يتشـكل يف األذهـان صـورة
مجيلة للحبيبة الل من أجلها حتمّـل اورفيـوس النجـي تلـك املشـقّات .يف هـذا املقطـع نشـاهد
مشهداا ممّا حتمّل اورفيوس:
«اورفي ــوس النج ــي الكل ــيم /ألس ــاطري ح ــحم /للس ــفر امل ــر يف غيه ــب الدالل ــة»
(أدونيس.)81 :2005 ،

1. Orpheus
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إنّ آهلــة احلــب تظهــر يف شــعر يف صــورة املــرأة اخلالقــة الــل يشــاركها أدونــيس يف خلقتــها
وجعلها معشوقة اورفيوس فيبنيُ الشاعر افكار بواسطتها وهذا هـو التوظيـف الـذي أشـرنا بأنّهـا
غــري مباشــر( .مريقــادري وغالمــي )230 :1389 ،جــاء يف أســاطري اليونــان أنو رنّــات أوتــار أورفيــوس
املوسيقي حر َّك قلب احليوان فاتبعت الضواري ،والنبات ،وفمد َّت حنو األزهار أعناقها .وقالوا
فقد أورفيوس زوجت  ،فبكاها ور اها نادباا حىت مألت نغمة لوعت الربية ،فبك الطبيعة لبكائـ
حت َّى ح  َّن قلوب اآلهلـة ،ففتحـ لـ أبـواب األبديـة كـي يلتقـي حبيبتـ يف عـامل األروا ( .جـربان،
 )23 :2010إنّ الصـورة الــل يصـورها أدونــيس مــن أورفيـوس تعكـسُ هــذ القدسـية الــل يعطيهــا
إىل األنو ة بسبب دورها الفعال يف إعطاء احلياة حيوية جديدة .إذن الوجة املشترك فيما يتعلوق
بأنو ــة األســطورة يف شــعر أدونــيس هــو أ ون كلــها تــدور حــول مفهــوم واحــدة ونســمي «التغــيري».
أورفيوس هنا هي الناجية .نعرف أن قطحم العامل ،مها الذكورة واألنو ة ولكن ابطال العامل هم
على الدوام من الذكور .األنو ة هي القطـب االساسـي يف هـذا الوجـود باعتبـار ان قطـب الـذكورة
لــيس موجــوداا إال هبــذ الوحــدة بــني الــذكورة واألنو ــة .واول مــن نبـ ألمهيــة االنو ــة يف تارخينــا
املكتوب هم املتصوفون ،وبشكل خاص حميي الدين بن عريب ،إذ يقول« :لكي يصل االنسان اىل
املطلق ،أي اىل اهلل ،ال بد ل من أن مير َّ باألنو ة» .وهذا يعين ان األنو ة هي طريق االنسـان إىل
املطلق .نستطيع أن نقول تبعا لـذلك ،أن األنو ـة هـي الطريـق إىل الـنفس .فلكـي جنـد نفسـنا ،ال
بد لنا أن منر او نعيش يف األنو ة .ولذلك فـإن الوجـود دائمـ اا حسـب ابـن عـريب يتجسـد يف قولـ
«كل مكان ال يؤنف ال يُعول علي » (اخلري .)5 :2010 ،بناء علـى ذلـك ،فالرجـل نفسـ او الـذكورة ال
بد ان تكون مُلقحة باالنو ة .واالنو ة ال بد ان تكون ملقحة بشيء مـن الـذكورة ،ألن هنـاك وحـدة
أساســية بــني هــذين القطــبني .لألســف ،مت فصــل هــذ الوحــدة ونظــر إىل املــرأة بوصـفها كائنــا
مستقالا ،عن الرجل الذكر ،ويف موقع دوين .كأن الرو حل حمل الرجل وكأن اجلسد صار هو
املرأة .وهبذا املعىن هُمش املرأة ،وبدل أن تظل قطباا أساسياا مثل الرجل ،صارت موضوعاا ،بل
وشيئا من األشياء ،تستخدم كما تستخدم األشياء األخرق.
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النتائج
-

-

-

-

-

تتمتــع أنو ــة األســطورة مبكانــة بــارزة يف شــعر أدونـيس وهــذا تــدل علـى رويتـ اإلجيابيـة
جتا املرأة خالفاا ملا يقال بأن أدونيس ال يرق من املرأة الّا بُعـدها اجلسـمي .هنـا رأينـا
بأنّ يصف املرأة بصفات حسنة وهي اإليثار واخلصب واحلب والتضحية.
جــاءت مجيــع األســاطري املــرأة يف شــعر أدونــيس كرمــز للبعــف واإلخصــاب ماعــدا ايــزيس
واوريديس .فإيزيس عند أدونيس ربّ احلب والعطاء واوريديس مظهر اجلمال واالفتنان.
عامل الشاعر عامل األنو ة وفي خصائص من األنو ة كثرية إذ يلتقي أدونيس مـع مفهـوم
األنو ــة يف بذلـ اجلهـدَ مثلمــا تفعــل أنو ــة األســطورة يف انتاجـ الشــعري لتــتغري احليـاة
وتتحــول الــدنيا إىل مك ـان جيمــل ويســهل فيهــا احلي ـاة وتصــحح العالقــات ب ـني النــاس.
بعبارة أخرق ليس هذ األنو ة سوق ما خلق أدونيس.
الغرض من توظيـف األسـطورة ومـن مجلتـها أنو ـة األسـطورة خيتلـف اختالفـاا تامّـاا مـن
تعريفهــا حـني يلجــأ الشــاعر إىل األســطورة كـي يســتفيد منــها جلماليـة الــنص الشــعري
حيـف ال يســتخدم أدونـيس أنو ــة األســطورة إلّــا ولديـ فكـرة وابــداع فــين .حينمــا يصـوِّرُ
مشــاعر يف قالــب األســاطري والس ـيما املــرأة منــها فيقصــد إىل خلــق عــامل أســاطريي
ابطال نساء عربيـات مزينـات بصـفات البعـف واإلخصـاب والعطـاء واجلمـال .فـال شـك
أنّ من املمتازين لقدرت الفائقة يف استخدام أساطري املرأة.
يدعو أدونيس املرأة العربية من خالل استدعاء األسـاطري كجـزءٍ مـن اجملتمـع العـريب إىل
الــوعي ومــن أجــل ذلــك يــأيت بنمــاذج مــن األســاطري القدميــة ذات صــلة بثقافــة العربيــة
الفخمة حتّى يكون هذا األمر تغطية للوضع احلاي واملشاكل الل يعاين منها اجملتمعُ.
يبــدو أنّ األدب النســائي أو األدب الــذي يــدور قضــايا حــول املــرأة تقـدّم يف األدب العــريب
وهــذا هــو مــا يــردن املهتمــات بالقضــايا النســائية .واألدب األســطوري هــو اجملــال املس ـن َّح
حلضور املرأة حىت تستطيع املرأة أن تصل إىل ما كان حقّها ومها العدالة واحلرِّية.
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