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«شجر زيتون» لفان غوخ (زيت على كانفاس ــ )1889

شجرة الزيتون واإلله زحل
زكريا محمد *
ب ـ ـ ــدأ اب ـ ـ ــن وحـ ـشـ ـي ــة ك ـ ـتـ ــاب «الـ ـف ــاح ــة
النبطية» بشجرة الزيتون:
«واعـ ـلـ ـم ــوا أنـ ـن ــي بـ ـ ــدأت ب ــذك ــر ش ـجــرة
الزيتون ،قبل دخولي في الكتاب ،لعلة
النبات كـلــه ،فيما
بقائها ،فإنها أبـقــى
ُ
ي ـل ـي ـنــا .ف ـلــذلــك أض ــاف ـه ــا ق ــدام ــان ــا إلــى
زح ــل ،وق ــوم منهم أضــافــوهــا مــع زحــل
إل ــى الـشـعــرى الـيـمــانـيــة ،وه ــو الكوكب
املـ ـض ــيء ال ـ ــذي ه ــو ع ـل ــى ع ـن ــق ص ــورة
ال ـك ـلــب [ي ـق ـصــد كــوك ـبــة ك ـلــب الـ ـج ــوزاء
التي مركزها الشعرى العبور] .فقالوا
إنـهــا لـهــذيــن اإلل ـهــن ،فهما يمجدانها
ويـحــوطــانـهــا .ولـعـمــري إن ـهــم أصــابــوا
وأحـ ـسـ ـن ــوا .فـ ـب ــدأت ب ــذك ــره ــا ،ألن هــذا
الكتاب إنما حركني على نظمه إلهنا
زحل ألن الفالحة كلها وعمارة األرضني
وإصـ ـ ــاح ال ـب ـن ــات ،فـ ـب ــدأت ب ـهــا لــذلــك،
فاعرفوا مقدار هذه الشجرة وموقعها»
(ابن وحشية ،الفالحة النبطية ،تحقيق
توفيق فهد ،ص .)18
وهـ ــذا ن ـ ّـص ش ــدي ــد األه ـم ـي ــة ،وكــاشــف
حـقــا ب ـشــأن دي ــان ــات املـنـطـقــة الـعــربـيــة.
فهو يعطينا كما نــرى عــدة معلومات
مهمة:
ً
أوال :أن شجرة الزيتون مرتبطة باإلله
زحــل عند بعضهم ،وبنجمة الشعرى
اليمانية عند آخرين.
ثانيًا :ونحن نعلم أن الشعرى اليمانية
قرينة اإلله -النجم سهيل اليماني .بذا
يمكن الـقــول إن سهيال اليماني نظير

زحل ومماهيه :سهيل اليماني = زحل.
ث ــالـ ـث ــا :وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا نـ ـع ــرف أن نـجـمــة
الـشـعــرى الـيـمــانـيــة هــي نـجـمــة إيــزيــس
املصرية ،بذا فإيزيس املصرية يجب أن
تكون على عالقة بشجرة الزيتون.
رابـ ـع ــا :وب ـم ــا أن أوزيـ ــريـ ــس ه ــو قــريــن
إي ـ ـ ــزي ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــذا يـ ـمـ ـك ــن االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض أن
ً
سهيال اليماني هو أوزيريس العربي.
وأوزي ــري ــس ل ــه وج ـه ــان فـيـضــي وغـيــر
فـيـضــي .والـفـيـضــي (ح ــن يـكــون اسمه
ساهو) حسب منطوقة مصرية قديمة.
ً
فنحن نعلم أن سهيال اليماني مرتبط
أيـضــا بــالـفـيــض وزيـ ــادة امل ــاء .فـمــا زال
يقال عندنا :إن طل سهيل زاد السيل،
أي زاد املــاء .وال يخفى عليكم التشابه
بــن اســم «سـهـيــل» و«ســاهــو» .فسهيل
اس ــم م ــرك ــب (س ــه إل) أي «اإلل ـ ــه س ــه».
وكما ترون ،فليس ثمة فارق بني «سه»
و«س ــاه ــو» .إن ــه اإللـ ــه ذاتـ ــه بالطبيعة
واالسم.
خامسًا :وهـنــاك نـ ّـص للبيروني يقول
فيه إن زحل يساوي الالت العربي عند
صابئة حران« :ويذكرون [أي الصابئة
الحرانية] أن الكعبة وأصنامها كانت
لهم ،وعبدتها كانوا من جملتهم ،وأن
ّ
ال ــات كــان بــاســم زح ــل ،وال ـعــزى باسم
الــزهــرة» (البيروني ،اآلثــار الباقية عن
القرون الخالية ،ص  .)205وبما أن زحل
يساوي سهيل اليماني ويساوي الالت
فــي الــوقــت ذاتــه ،فــإن هــذا يوصلنا إلى
أن الالت = سهيال اليماني ويماهيه.
ُ
ولنعد إلى شجرة الزيتون التي تعلن

ب ــوض ــوح ف ــي ن ـ ّـص آخ ــر م ــن «ال ـفــاحــة
النبطية» أنـهــا صـنــم زح ــل« :أن ــا صنم
زحـ ــل ،م ــن س ـجــد ل ــي ف ــي ك ــل ي ــوم ثلث
س ـ ـجـ ــدات ،وصـ ـل ــى ل ــي ث ـل ــث صـ ـل ــوات،
وقـ ــرب ل ــي ث ـلــث ق ــرب ــان ــات أح ـي ـي ـتــه مع
ال ـه ــي ح ـي ــاة ال ـك ـشــونــا وأدرجـ ـت ــه وقــت
أدراجه جوف املشتى بال دبيب وال بلى
وال تقطيع ،ألنــه وقــت يــدفــن ،إن دفنت
معه في مدفنه ،من كل جزء من أجزائي
جزء مع اجزايه ،لم يبل جسده أبدًا .أنا
الـتــي عـمــرت الـخــرابــات» (ابــن وحشية،
الفالحة النبطية).
وه ـك ــذا ف ـش ـجــرة ال ــزي ـت ــون إل ـهــة تطلب
أن يصلى لها .لكن علينا أن نحترس.
فحني تقول «أنــا صنم زحــل» ،فــإن هذا
ً
ال يعني أن الــزيـتــونــة تمثل زح ــا ،بل
يعني أنها قرينة زحل.
وان ـطــاقــا مــن ه ــذا ،فــإنــه يـجــب فـهــم ما

شجرة الزيتون مرتبطة
باإلله زحل عند بعضهم،
وبنجمة الشعرى اليمانية
عند آخرين

جــاء في الـقــرآن عن الزيتون في سورة
ال ـن ــور« :ال ـلــه ن ــور ال ـس ـمــاوات واألرض
مـ ـث ــل ن ـ ـ ــوره ك ـم ـش ـك ــاة ف ـي ـه ــا م ـص ـبــاح
املـصـبــاح فــي زجــاجــة الــزجــاجــة كأنها
كــوكــب دري يــوقــد م ــن ش ـجــرة مـبــاركــة
زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها
يضيء ولو لم تمسسه نار».
وكـ ـم ــا نـ ــرى ف ــال ــزي ـت ــون ــة ه ـن ــا تــوصــف
بأنها ال شرقية وال غربية .ومــن اآليــة
يمكن أن نفهم أن هناك ثــاث شجرات
أو شجرة بثالثة أفرع رئيسية :شرقية
وغــرب ـيــة ،ووس ـطــى بـيـنـهـمــا .الــوسـطــى
ليست شرقية وليست غربية ،بــل هي
ع ـق ــدة املـ ـي ــزان ال ـت ــي ت ـم ـســك بــالـكـفـتــن
الشرقية والغربية .ونحن نعلم أنه كان
فــي معبد الـعــزى فــي بطن نخلة قريبًا
من مكة ثالث شجرات سمر ،وأن العزى
كــانــت تتمثل بــالــوسـطــى بينهما كما
األصنام:
يخبرنا ابن الكلبي في ً
«ك ــان ــت ال ـع ــزى ش ـي ـط ــان ــة ت ــأت ــي ث ــاث
ـرات ب ـب ـط ــن نـ ـخـ ـل ــة .ف ـل ـم ــا اف ـت ـتــح
سـ ـ ـم ـ ـ ٍ
الـنـبــي (ص ـلــى ال ـلــه عـلـيــه وس ـل ــم) مـكــة،
ب ـعــث خــالــد ب ــن ال ــول ـي ــد ،ف ـقــال ل ــه :إيــت
ـرات،
بـطــن نـخـلــة ،فــإنــك تـجــد ث ــاث س ـمـ ّ ٍ
فاعضد األولى ،فأتاها فعضدها .فلما
جاء إليه (عليه السالم) ،قال :هل رأيت
شـيـئــا؟ ق ــال :ال .ق ــال :فــاعـضــد الـثــانـيــة،
فأتاها فعضدها .ثم أتــى النبي (عليه
ال ـس ــام) ،ف ـقــال :هــل رأي ــت شـيـئــا؟ قــال:
ال .ق ــال :فــاعـضــد الـثــالـثــة ،فــأتــاهــا .فــإذا
هــو بحبشية نافشةٍ شعرها ،واضـعــةٍ
يديها على عاتقها ،تصرف بأنيابها،

وخ ـل ـف ـهــا دب ـي ــة ب ــن ح ــرم ــى الـشـيـبــانــي
ث ــم ال ـس ـل ـمــي ،وكـ ــان س ــادن ـه ــا» (ه ـشــام
الكلبي ،األصنام).
وإذا ت ـج ــاه ـل ـن ــا الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ــروائـ ـي ــة
التشويقية ،ف ــإن لــديـنــا ث ــاث شـجــرات
سمر .والثالثة منهن هي شجرة العزى.
وأظـ ـ ــن أن ال ـش ـج ــرة ال ـث ــال ـث ــة ه ـن ــا هــي
الشجرة الوسطى .فاإللهة األنثى تكون
في الوسط دومًا ،ال شرقية وال غربية.
وإذا كــان العزى في الوسط ،فيجب أن
يكون الالت ومناة على الطرفني :الالت
شرقي ،ومناة غربي .فنحن مع ثالوث
تكمن العزى في وسطه (الالت والعزى
ومـ ـن ــاة) .وهـ ــذا ال ـث ــال ــوث ه ــو الـشـجــرة
الكونية التي لها ثالثة جذوع أو ثالثة
أفرع.
والح ــظ أن ال ـع ــزى ف ــي ال ـنــص حبشية
سـ ـ ـ ــوداء «فـ ـ ـ ــإذا هـ ــو ب ـح ـب ـش ـيــة ن ــاف ـش ــةٍ
شـ ـ ـع ـ ــره ـ ــا» .والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــواد ل ـ ـ ــون إيـ ــزيـ ــس.
فــإيــزيــس زرقـ ــاء س ـ ــوداء .ب ــذا فــالـســواد
لعزى وإيــزيــس .زحــل أيضًا أســود ألنه
مــرتـبــط بـشـجــرة الــزي ـتــون .سـ ــواده من
سوادها« :واعلموا أن كل حيوان أسود
فهو لزحل .وكل حجر كذلك فهو لزحل.
وكــل نـبــات أس ــود فـهــو لــه .واعـلـمــوا أن
ش ـج ــرة ال ــزي ـت ــون اج ـت ـمــع الـ ـس ــواد فــي
ثمرتها والرزانة في خشبها» (ص .)15
وشجرة السمر تلعب هنا دور شجرة
الزيتون .االثنتان تمثالن آلهة من طراز
العزى -الشعرى -إيزيس.
* شاعر فلسطيني

