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ثقافة وفنون
انطالق فعاليات مهرجان عيد المغتربين
في �ضهور ال�شوير

افتتاح مهرجان «قو�س قزح �سورية» في «دار الأوبرا» ـ دم�شق

�إ�شارة ثقافية قوية عن ت�آلف ال�سوريين على امتداد م�شاربهم الثقافية والقومية
لوحات ومقطوعات غنائية راقصة عدّة ،كانت
مقدّمة لمهرجان «ق��وس قزح سورية» ،الذي
افتتح الموسم الجديد لعروض دار األسد للثقافة
والفنون ،ليتجلى ذلك بلوحات راقصة قدّمتها
فرقة «أجيال للمسرح الراقص» ،جنبا ً إلى جنب
مع فرقة «التخت الشرقي» بقيادة الفنان نزيه
أسعد ،وبمشاركة عدد من مغ ّني التراث الشعبي
من كل البلدات والمدن السورية.
الحفل ال��ذي حضره وزي��ر الثقافة السوري
ع��ص��ام خليل ،افتتحته مقطوعة موسيقية
م��ن ن��اي منفرد ،ليتبعها أداء فرقة «التخت
الشرقي» أغنية «أب��و الزلف» ،فمقطع راقص
لفرقة «أجيال» على أغنية «يادلهو» ،إضاف ًة
إلى لوحة راقصة أدّاه��ا راقصو فرقة «أجيال»
بعنوان «عاليادي» ،إذ برع كل من الفنان نزيه
أسعد بمشاركة الفنان باسل حمدان في تقديم
بانوراما غنائية حركية راقصة تجلّت فيها كثافة
التراث السوري وعبقريته في الرقص والزيّ ،
عبر مجاميع الراقصين وبمشاركة الكورال الذي
عبّر صوتيا ً عن فرادة هذا التراث وتشابكه في
الجملة واإليماءة وطرق التعبير الجسدي.
«أنا في سرير الله» ،هو الموال الذي قدّمته
فرقة «التخت الشرقي» ،لتتبعه بموشح «لما
بدا يت ّثنى» من التراث الحلبي ،أعقبه موال من
التراث الساحلي بعنوان «إذا مات وردك مات
فلّي» ،إضاف ًة إلى أغنيات جبلية مثل« :علوش»،
«يا جميلة»« ،عيوش» ،لتؤدّي بعدها الفرقة
ال��راق��ص��ة لوحة بعنوان «ال��ش��ام ي��ا محبّة»
وبمشاركة أص���وات س��وري��ة واع���دة مثل عبد
الوهاب الفراتي ومالك غريغو وحسام العلي
وعلي الشيخ وتهامة سعيد ولينا الشاهين
وأحالم ديب.
اليوم األول من مهرجان «قوس قزح سورية»
الذي سيمتد لخمسة أيام على مسرح الدراما،
كان حافالً بكل أطياف الغناء الفلكلوري الذي
زادت دار أوبرا دمشق من اهتمامها به في اآلونة
األخ��ي��رة ،إذ قدّمت «التخت الشرقي» أغنية
من التراث الحموي بعنوان «سمعت عنينك
ناعورة» ،إضاف ًة إلى لوحة غنائية من محافظة
السويداء بدأتها بموال «خسا مين قال عيشتنا
ذليلة» ،أتبعتها بأغنية «الكتب ورق وأرسلك».
مقطع راق��ص وحيوي قدّمته بدورها فرقة
«أجيال» بعنوان «عالعميم عالعمام رفرف يا
طير الحمام» ،إذ بدا واضحا ً اهتمام فرقة «التخت
الشرقي» باتجاهها إلى الموسيقى والغناء من
التراث السوري ،وذلك لتعريف الحضور على
المفردات التراثية بالطقوس المختلفة من كل
المحافظات السورية .فهذه الفرقة السورية
تشمل كل اآلالت الموسيقية الشرقية ،والهدف
م��ن تشكيلها تسليط ال��ض��وء على األل��ح��ان
العربية والسورية وإعطاء المساحة المناسبة
لكل آلة موسيقية للتعبير عن هوية الموسيقى
السورية بمرافقة الكورال.
يذكر أن المهرجان سيقدم في أيامه المقبلة
لوحات راقصة وغنائية من التراث :الشركسي
واألرميني والكردي والسرياني اآلش��وري ،في
إشارة ثقافية قوية عن غنى السوريين وتآلفهم

مقدّم الحضور

على امتداد مشاربهم الثقافية والقومية.
ففي اليوم الثاني ،تقدّم الفرقة الفنية التابعة
للجمعية الخيرية الشركسية لوحات آرامية
تقدّمها «لونا للغناء الجماعي» ،فيما تقدّم فرقة
«برمايا للتراث السرياني» في اليوم الثالث
لوحات آشورية .أما فعالية اليوم الرابع فهي
لفرقة «ميغري للتراث األرميني» والفنانة
سيلفا كجهجيان .وختام الفعاليات في اليوم
الخامس مع فرقة «آشتي للفولكلور الكردي»
برفقة مجموعة من المغ ّنين.
ويعتبر مهرجان «قوس قزح سورية» نافذة
ل�لاط�لاع على ال��ت��راث الشعبي ف��ي مختلف
المناطق ال��س��وري��ة وال���ذي يتميّز بالغنى
والتن ّوع ،من دبكات ورقصات وأزياء شعبية.
إذ تتنوع الدبكات بحسب التن ّوع الطبيعي الذي

تزخر به البيئة السورية بين الساحل والداخل
وفي السهل والجبل م��رورا ً باألرياف والمدن
والبادية.
وهناك ثمانية أن��واع للدبكة السورية وفق
ما يقوله الباحث وجيه وهبة الخوري وهي:
الدبكة الغربية ،اللوحة ،النسوانية ،الطبيلة
وتجسد الدبكة
البداوية ،الدندشية ،العثمانية.
ّ
مواضيع شعبية ع��دّة مثل الحصاد وقطف
الزهور وقطاف القطن والزيتون وغيرها من
النشاطات اليومية.
ومن أشكال الدبكات السورية «الدلعونا»
ف��ي ال��ف��رات والمنطقة الساحلية« ،المثلثة
الطرطوسية»« ،الماني الديرنجية»« ،الح ّنة
الحورانية»« ،الميجة والسحجة» في حوران،
«ال��ش��م��س» ف��ي ال��ق��ل��م��ون ،وتسميات أخ��رى

مختلفة .إلاّ أن الطقوس مشتركة في كل المناطق
السورية ،خصوصا ً دبكات األعراس.
أم��ا ال��رق��ص��ات الفولكلورية ،الشركسية،
فتتميز بحركاتها الحيوية وإيماءاتها المعبّرة
وموسيقاها المبهجة وثيابها المل ّونة .إذ تعبّر
طريقة ال��رق��ص ع��ن الشخصية الشركسية
بما ت ّتصف به من فروسية ولمحات إنسانية
تجسد
وإعجاب وفخر كرقصة «القافا» التي
ّ
الثراء والكرم.
فيما يعتبر ال��رق��ص الشعبي السرياني
اآلشوري نوعا ً من أنواع الرقص الحلقي الجماعي
ال��ذي ينتشر بشكل خ��اص ف��ي المهرجانات
الخاصة بهم مثل «خابنيسان» وأعياد الميالد
ومراسم الزواج .وتستخدم مع هذه الدبكات عدة
آالت موسيقية مثل الزرنة والطبل والعود.
ك��م��ا ي��ق �دّم ال��م��ه��رج��ان رق��ص��ات أرمينية.
والرقص األرميني قديم ج ّدا ً وتتن ّوع فيه حركات
الراقصين ،ما يستدعي وجود إيقاعات متن ّوعة
للرقصات ،أشهرها الرقصة الحربية التي يؤدّيها
جسدها المؤلف
شابان يتبارزان بالسيف ،وقد ّ
الموسيقي خاتشادوريان في القطعة الموسيقية
الشهيرة «رقصة السيوف».
وال يخلو مهرجان «قوس قزح سورية» من
الدبكة الكردية التي هي نوع من أنواع الدبكة
التقليدية ،أو ما يسمى برقص تشابك األيدي
ضمن حلقة دائرية الشكل مع راق��ص مستق ّل
أو من دون��ه .وتختلف ه��ذه الدبكة في بعض
تفاصيلها وعدد خطواتها ذهابا ً وإيابا ً بحسب
المنطقة أو القرية المنسوبة إليها .ومن أنواعها:
الدبكة التقليدية ،ثالث خطوات ،هورزة ،وبازو.

ن� ّ
�ظ��م��ت ب��ل��دي��ة ال��ش��وي��ر ـ عين
ال��س��ن��دي��ان��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع لجنة
مهرجان عيد المغتربين في ضهور
الشوير ،حفل افتتاح مهرجان عيد
المغتربين.
وحضر االفتتاح النائب غسان
مخيبر ممثالً رئيس المجلس النيابي
نبيه ب � ّري ،وزي��ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب مم ّثالً رئيس
مجلس ال��وزراء تمام س�لام ،النائب
ابراهيم كنعان ممثالً رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب العماد
ميشال ع��ون ،ميشال معيكي ممثالً
وزير الثقافة ريمون عريجي ،رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ممثالً بالمندوب
السياسي للحزب ف��ي جبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،النائب نبيل
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(إيلي مجاعص)
نقوال ،العقيد شارل خوري ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،الوزير
السابق بشارة مرهج والنائب السابق
غسان األشقر ،والدكتور جهاد العقل
ممثالً مدير ع��ام وزارة الخارجية
والمغتربين هيثم جمعة ،مدير عام
لالدارات والمجالس المحلية القاضي
عمر حمزة ،مدير عام الدفاع المدني
العميد ريمون خطار ممثالً بعبدو
م��س��ع��ود ،وب��ول��س ب��ط��رس ممثالً
األمين القطري لحزب البعث العربي
االشتراكي المحامي معين غ��ازي،
وهيثم عون ممثالً رئيس مجلس إدارة
«بنك بيروت» سليم صفير ،رئيس
بلدية الشوير ـ عين السنديانة حبيب
جوكا مجاعص ،رئيس لجنة مهرجان
عيد المغتربين وديع عبد االحد .كما
حضر ممثلون عن رؤس��اء األح��زاب

فارس كرم أمام الجمهور الحاشد

وع��دد م��ن الشخصيات السياسية
واالجتماعية والدينية والثقافية
والرياضية والوجوه اإلعالمية.
وألقت نسرين عطايا أبو زيد كلمة
ترحيبية ،أشادت فيها بالمغتربين،
ودعتهم إلى العودة لربوع الوطن
واالن���ض���واء ت��ح��ت ل��وائ��ه والعمل
للنهوض به يدا ً بيد .من ّوه ًة بإصرار
اللبنانيين على ثقافة الحياة والعيش
بكرامة وإباء.
وتال رئيس بلدية الشوير ـ عين
السنديانة حبيب جوكا مجاعص
كلمة بالمناسبة ش��ك��ر فيها ك� ّل
داعمي الحفل .معبّرا ً عن أهمية هذا
الحفل ال���ذي يجمع لبنان المقيم
بلبنان المغترب .مبديا ً أسفه ألعداد
المغتربين التي صارت تفوق أعداد
المقيمين ،آم�ل� ًا أن ت��ع��ود المحبة
كما ال��وئ��ام إل��ى رب��وع ه��ذا الوطن،
وأن يتغلب ع��ل��ى ك��اف��ة الصعاب
والمؤامرات.
وتخللالحفلتوزيعدروعتذكارية،
وم��ع��زوف��ات وط��ن��ي��ة لـ«موسيقى
الشوير للع ّز» واستعراض لكشاف
التربية الوطنية ـ فوج الشوير االول،
واستعراض بالسيف والترس ودبكة
تراثية من فرقة «زفة جبل لبنان»،
إضافة إلى وصلة طربية مميزة مع
المطربة القديرة المغتربة م��اري
عطايا ،فوصلة فنية للفنان الصاعد
أديب ب��دران ،وختمها الفنان فارس
كرم بباقة من أغنياته التي تفاعل
معها الجمهور.

الإلهان ت ّموز وع�شتار� ...أ�سطورة خالدة!
زيد خلدون جميل

*

كانت حياة اإلنسان األ ّول مليئة بالمخاوف التي أرعبته
بشكل كبير ،فالمطر والطعام وال��زواج وإنجاب األطفال
والصحة والموت وكل ما يتعلق بحياته ،كانت أشياء مهمة
ج ّدا ً بالنسبة إليه ،ولكن خارج نطاق فهمه ولذلك أعتقد أن
كل جانب من حياته واقع تحت سيطرة قوة ما ال يستطيع
السيطرة عليها ،أطلق عليها اسم آلهة وتعددت اآللهة
وأعطاها صفات بشرية من ناحية المشاعر والتصرفات،
فهناك ذكر وأنثى واآللهة تتزوج وتنجب وتغضب وتنتقم
وتتصل بالبشر ،ال بل أنها تك ّون عالما ً موازيا ً لعالم البشر
مع فارق واحد وهو الموت ،فاآللهة نادرا ً ما تموت.
ومن الممكن أن نعتبر أن العادات االجتماعية التي
اتصفت بها حياة اآللهة مأخوذة في األصل من العادات
االجتماعية لمن اختلقها ،وهم السومريون والبابليون
وأخص بالذكر هنا السومريين ألنهم أ ّول من
واآلشوريون،
ّ
تكلم عن اآللهة ،ولذلك فإن قصص اآللهة تعطينا صورة
عن العادات االجتماعية في وادي الرافدين آن��ذاك ،مع
األخذ باالعتبار أن القصص تحتوي على مبالغات إلبقائها
مثيرة ،خصوصا ً أنها عمن هم أق��وى من البشر .ومن
المحتمل أن قصص اآللهة كانت من المواضيع الرئيسية
في مجالس الناس ،خصوصا ً عليتهم آنذاك ،وتجلى كل
هذا في أولى حضارات اإلنسان وهي الحضارة السومرية
في وادي الرافدين ،التي وصل فيها المفهوم الديني إلى
درجة بالغة التعقيد.
وتعتبر الكتابات السومرية أقدم كتابات عن األساطير
في العالم نظرا لكون الكتابة اختراعا ً سومرياً ،وقد
ورث هذا البابليون واآلشوريون وكان تأثير ثقافة وادي
الرافدين بارزا ً بسبب طول فترة هذه الحضارة ورقيها.
وتختلف قصص اآللهة قليالً بحسب المدينة والزمن ،إال أن
الصفات الرئيسة تبقى في القصة .وأهم هذه القصص هي
قصة تموز وعشتار ،فقد كان تموز إله النباتات والماشية
والمأكوالت ،وكان يسمى أيضا ً الراعي ومن رموزه الثور.
أما عشتار ،التي كانت أكثر أهمية من تموز ،فقد كانت
الحب والجمال والخصب والحرب ،وكانت اإللهة
إلهة
ّ
الرئيسة لمدينة أوروك «الوركاء» وإلهة مرموقة في كل

مدينة في وادي الرافدين ،ومن الممكن تمييز اآللهة في آثار
وادي الرافدين ،نظرا ً إلى وجود النجوم المصاحبة للرسم
ال��ذي يرمز إلى اآللهة ،وقد كان من رم��وز اإللهة عشتار
النجمة ال ُثمانيّة وكوكب الزهرة ،وكان والدها سين إله
القمر ،وهي أخت شمش إله الشمس ،مك ّونة ثالوثا ً مهما ً
من الشمس والقمر والزهرة ،فقد كان الرقم ثالثة ذا أهمية
خاصة في وادي الرافدين ،ويشاركه في هذا الرقم سبعة.
وقد أعطى السومريون اإللهة عشتار كل الصفات األنثوية،
فهي تحب وتغوي وتهجر وتنتقم وتخون ،وقصتنا هنا
تتمحور حول عالقتها بزوجها اإلله تموز ،التي تطورت
إل��ى قصص أخ��رى كثيرة استمرت آلالف السنين في
مناطق ع�دّة من العالم .وأو ّد هنا أن أوض��ح أن عشتار
هو االسم السامي لآللهة ،وهي كلمة تعني اإللهة ،إذ كان
االسم السومري إنانا ،واألمر نفسه بالنسبة إلى تموز ،إذ
كان اسمه السومري دموزي ،ويعني االبن البار ،ولكننا
سنستعمل االسمين الساميين في هذا المقال للتبسيط.
كانت اإللهة عشتار آلهة بالغة الجمال والذكاء وعرفت
بجرأتها ،فحسب الكتابات السومرية أرادت عشتار أن
تدخل الحضارة إلى أوروك ،وك��ان من يملك النواميس
اإللهية لفنون ال��ح��ض��ارة ه��و اإلل��ه ان��ك��ي ،إل��ه الحكمة
والمعرفة الذي كان يعرف ما تنطوي عليه قلوب اآللهة.
فأرادت عشتار زيارة انكي ألخذ النواميس .وما أن عرف
اإلله انكي بقدوم اآللهة عشتار حتى أمر باستقبالها بكل
ترحاب ،وتجهيز مأدبة فخمة على شرفها تزخر بكل ما
ل ّذ وطاب من أكل وشراب ،إال أنه كان قد قرر عدم إعطائها
النواميس ،أو على األق��ل ليس بهذه البساطة .وعندما
جلس االث��ن��ان على المائدة أخ��ذ اإلل��ه انكي يسرف في
الشراب والكرم حتى نسي ح��ذره ،وهو في حالة سكر
شديد فأعطاها ما أرادت ،وعندما أف��اق اإلل��ه انكي في
صباح اليوم التالي ذهل الكتشاف ما حدث ،فأمر بعمل
كل شيء السترداد النواميس ولكن من دون جدوى ،وبذلك
أصبحت أوروك متحضرة.
تقدّم اإلل��ه تموز لخطبة عشتار عن طريق االتصال
بشقيقها ،ولكن كان لعشتار رأي مختلف فقد كانت مغرمة
بفالح يدعى انكي ـ امدو وقد وافق الشقيق ولكن هذا ال
يكفي .فالمهم موافقة صاحبة الشأن ،ولذلك فقد تكلم

معها إلقناعها وكان هذا نقاشا ً صعبا ً بين االثتين فأسرف
الشقيق في وصف محاسن المتقدم ،من دون أن يكشف
هويته حتى يجعلها تحزر من ه��و ،وح��زرت في نهاية
المطاف ،ولكن هذا لم يثنها عن عزمها فواجهها اإلله تموز
بنفسه ووعدها بتقديم كل ما تتمناه ،وبعد جهد جهيد
وافقت اإللهة عشتار وغضت النظر عن الفالح الذي التقى
بتموز بعد ذلك وكاد األخير أن يهجم على األول ،إال أن
الفالح كان مؤدبا ً وعرف كيف يهدئ من روعه فتراجع اإلله
تموز ،وبعد أخذ ورد تصالحا ودعا تموز الفالح لحضور
الزفاف وقبل الرجل الدعوة متشرفاً .وتقابل اإلله تموز
واإللهة عشتار عدة مرات مساء ،وفي إحدى األمسيات مر
الوقت من دون أن يشعرا فخشيت اإللهة عشتار العودة
إلى البيت في ساعة متأخرة خوفا ً من مواجهة والدتها،
فاتفقا على عذر مناسب وهو ،أن اإللهة عشتار كانت مع
صديقة لها في حديقة عامة لالستمتاع بالرقص والغناء
وانقضى الوقت بسرعة.
وكما هو الحال مع العشاق ،فإن هذه اللقاءات لم تخل
من المشاجرات ،خصوصا ً أن اإللهة عشتار كانت تشعر
بعل ّو نسبها فتتعالى أحيانا ً على اإلله تموز ،الذي كان
يغضب لذلك ولكن هذه مشاكل صغيرة ال توقف مسار
العاشقين .وزار اإلله تموز حبيبته في منزلها حامالً هدايا،
إال أنه وجد الباب مغلقا ً فناداها شاكياً ،إال أن عشتار كانت
في الداخل مع صديقاتها تستعد الستقباله ،وقد اغتسلت
بالماء والصابون وتكحلت وارت��دت أفضل ما لديها من
وحلي طالبة من صديقاتها العزف والغناء استعدادا ً
ثياب
ّ
للقائه .وأخيرا ً تزوج العاشقان ليعيشا في «بيت الحياة»
وهي تسمية ذات داللة ،فبوجود إلهة الخصب وإله الطعام
تستمر الحياة.
وبعد ذلك بفترة ق � ّررت عشتار زي��ارة العالم السفلي
الذي يسكن فيه األم��وات وهو عالم منفصل عن عالمنا،
وذو قوانين خاصة به وتحكمه أخت اآللهة عشتار الكبرى
اآللهة ايرشكيجال التي ال تحب أختها .وعلى ما يبدو أن
سبب الزيارة كان رغبة عشتار في إطالق سراح األموات
وإعادتهم إلى عالم األحياء .ولم تتوقع اإللهة عشتار ما
كان في انتظارها من مكائد أختها التي عرفت بالزيارة
مقدّماً .ولكن اإللهة عشتار كانت لديها شكوكها فطلبت من

أقرب موظفة لديها أنه في حالة عدم عودتها أن تذهب إلى
انكي ،إله الحكمة ،إلنقاذها .وذهبت عشتار مرتدية تاجا ً
ومالبس وحلى فاخرة إلى العالم السفلي الذي كانت له
سبعة ابواب ،حيث قام حارس األبواب وبناء على أوامر
االخت الكبرى بتجريد اإللهة عشتار من بعض مالبسها
عند عبورها كل باب ،حتى وصلت إلى أختها وهي عارية،
فأمرت األخت سبعة آلهة يعملون لديها بقتل اإللهة عشتار
فوراً ،وهذا ما حدث لتبدأ الكارثة ،فبموت اإللهة عشتار
توقفت الحياة لتوقف التزاوج ،ولكن هناك بصيص أمل
إلنقاذ العالم من هذه المأساة ،فعندما سمع اإلله انكي
بمصير عشتار وجد سبيالً للخالص ،عن طريق االستعانة
بخدمات آصوشونامر ،أجمل فتى على اإلط�لاق ،وأمره
بالذهاب إلى العالم السفلي واأليقاع بأخت اإللهة عشتار
في حبه إلى درجة الذهول ويجعلها أن تقسم بعمل كل
ما يريد ،وبعد ذلك يطلب منها إع��ادة اإللهة عشتار إلى
الحياة.
وكان الرجل عند حسن ظنّ إله الحكمة ،إال أنّ األخت
استشاطت غضبا ً عند سماعها برغبته بإحياء اإللهة
عشتار ،ولكن بعد فوات األوان ألنها اآلن ملزمة بالتنفيذ،
فأعادت اإللهة عشتار إلى الحياة ،ولكن بشرط ،أن تعثر
عشتار على من يح ّل محلها في العالم السفلي ،فخرجت
اإللهة عشتار مع سبعة من شياطين العالم السفلي باحثة
سيء الحظ .وأثناء البحث شاهدت زوجها اإلله تموز،
عن ّ
ولدهشتها لم يكن حزينا ً لوفاتها ،بل سعيدا ً جالسا ً على
عرشها فغضبت وقالت للشياطين أن يأخذوه فانهالوا
عليه ضربا ً وسحلوه إلى العالم السفلي.
إلاّ أن اإللهة عشتار شعرت بتأنيب الضمير فهي في
الحقيقة مغرمة به فطلبت من أختها تسوية إلرض��اء
الجميع ،وك��ان لها ما أرادت ،أن يقضي اإلل��ه تموز في
عالم األموات ستة أشهر تبدأ بشهر تموز ،وتموت أثناءها

الزراعة والماشية وينتشر القحط ويغادر بعدها ذلك
العالم إلى عالم األحياء ،أي أنه يعاد إلى الحياة ،وتعود
الزراعة والخير معه ،وتأخذ مكانه اخته للفترة نفسها ثم
يعود تموز إلى عالم األموات وهل ّم ج ّرا.
اعتبر سكان وادي الرافدين نزول اإلله تموز إلى العالم
السفلي بمثابة وفاته وكان لهذا مراسيم دينية خاصة في
شهر تموز ،فقد سمي ذلك الشهر على اسمه ،وهي الفترة
التي تنعدم األمطار في وادي الرافدين وتنقطع الزراعة،
وتضمنت المراسيم نحيب وعويل وبكاء النسوة البالغ.
واعتبروا خروجه من العالم السفلي بعد ستة أشهر
بمثابة ميالده ،أما زواجه فهو بداية السنة الجديدة عند
سكان وادي الرافدين والموافق بداية شهر نيسان ،في
الحقيقة أنه عيد الربيع في وادي الرافدين .ويشمل كل
احتفال ديني تمثيل الحدث المحتفى به بشكل مفصل
ومؤثر للغاية أمام المأل.
قد يعتبر البعض أن القصة المذكورة أعاله قصة جميلة
دفنت تحت تراب الماضي ،وفي الواقع أنهم جزئيا ً على
خطأ ،فالقصة جميلة فعالً ولكنها حية فقد أخذت الشعوب
الباقية كل تفصيل فيها لتكوين نسخها المحلية ،ويشمل
هذا عيد الربيع .فهي في سورية ولبنان وفلسطين قصة
بعل ،وفي مصر هي قصة إيزيس وأوزيريس ،وفي اليونان
قصة أفروديت ،ثم ظهرت قصة سيميلس وديونيسيوس
وقصة برسفون في اليونان أيضاً ،وفي روما كانت هناك
قصة سيبيل وآتيس ،وهذه أمثلة قليلة جداً ،فأسطورة
اإلله تموز واإللهة عشتار معنا وحولنا في الوقت الحاضر،
إن دققنا في التمعن .ومهما اختلفت بعض التفاصيل
بحسب الخيال المحلي ،فهي تر ّكز على موت إله الخير
الذي يسبب البؤس لفترة طويلة ومن ثم يعود إلى الحياة
جالبا ً الخير.
*كاتب سوري

