
لم تكتِف بسٌادتها للسماء فأرادت أن تحكَم مناطَق العالم السفلً   كانت عشتاُر إلهًة طموحة
إلهة ’ اٌرشكٌجال‘الكبرى التً سماها السومرٌون  أٌضاً والذي كان ٌرضُخ لحكم أخت إنانا

 .الموت والظالم

بكل النوامٌس والتعوٌذات التً تملكها تأهباً لتنفٌِذ خطتها المجنونة بالّدخول إلى  تسلّحت إنانا
أنها فً حاِل لم ’ ننشوبر ، وقبل أن تهمَّ برحلتها أوَصت وزٌَرها’التً ال عودة منها األرض‘

 إللهة انلٌلثم ٌشدَّ الرحاَل إلى ا’ مجمع اآللهة‘ثالثِة أٌام فعلٌه أن ٌندَبها فً  تفلْح فً العودة بعدَ 

فإذا لم ٌستجب حدهم لتوسالت الوزٌر إلنقاذ إنانا ’ اإلله القمر‘ثم ننا ’ كبٌر االلهة السومرٌة‘
 .الذي لن ٌتوانى عن إنقاِذها’ إله الحكمة‘علٌه أن ٌذهَب إلى إنكً 

المشٌِد بحجر الالزورد،  ’اٌرشكٌجال‘تهبط عشتار إلى العالِم األسفل وتقترُب من معبد 
فتلفق عشتار   ا عند الباب رئٌُس حراس المدخل وٌطلُب منها أن تعّرَف عن نفِسهافٌعترُضه

عذراً لزٌارتها ثّم ٌقودها رئٌُس الحرس بموجب األوامر والتعلٌمات التً تلقاها من سٌدته ملكة 
 لٌمَر بها عبر بوابات العالم السفلً السبعة. وكانت كلما تمُر من باٍب تتجّرُد من’ العالم السفلً

حللها وحالها قطعًة تلَو األخرى وبالتالً أخذت تفقُد ما تسلّحت به من قوى سحرٌة، حتى إذا 
دت من كل شًء فأصبحت عارٌة، عندها أُِمَرت أن  ما عبرت من البوابة السابعِة واألخٌرة ُجرِّ
فلً، وهم القضاةُ السبعُة المخٌفون الخاّصون بالعالم الس’ األنوناكً‘و’ اٌرشكٌجال‘تسجَد لـِ 

 .صّوبوا إلٌها نظراِت الموت وتحولت إلى جثٍة هامدة

مّرت ثالثُة أٌام وثالُث لٌال، وفً الٌوم الرابع وعندما رأى ننشوبر أن سٌدَته لم تعْد ، بدأ 
رحلته نحو اآللهة لٌستجٌَر بها كً تنقَذ إنانا من محنتها. رفض كلٌّ من إنلٌل وننا مّد ٌد 

سٌلًة لبعثِها للحٌاة بأن خلَق مخلوَقٌن الجنَس لهما وأمرهمها  ابتدع المساعدة، إال أن اإلله إنكً
ن ٌذهبا إلى العالِم السفلً وٌنثرا طعاَم وماَء الحٌاة على جثتها. استجاَب الرسوالن لألوامر أ

أُذن إلنانا أن تقوَم وتعوَد إلى األرض ولكنها كانت فً حراسِة عدد من  إنانا إلى الحٌاة    وعادت
ٌن األشداء ُبعثوا معها وأُمروا بأن ٌعودوا بها إلى عالِم األموات إن لم تجْد من ٌحّل الشٌاط

قصدت أوالً المدٌنتٌن   محلها وهكذا خرجت إنانا تسٌُر محاطًة بأولئك الشٌاطٌن بموكٍب رهٌب

 السومرٌتٌن أوما وبادتبٌرا ولكن سرعاَن ما حّل الذعُر فً قلب اإللهٌن الحامٌٌن لهما، فلبسا
المسوَح وتمرغا فً التراب أمام إنانا التً قبلت خضوَعهم وتذللهم فمنعت الشٌاطٌن من 

 .أخذهما
تموز عند  )ّم تواصل إنانا المسٌر ومعها حشد الشٌاطٌن حتى تصَل إلى مدٌنة دموزيث

أنه ارتدى حلَل العٌد واألفراِح بل البابلٌٌن(، أبى دموزي ارتداَء المسوح أو التذلل أماَم قرٌنته 
وتربَع على عرشه غٌَر مبال. عندما رأت إنانا زوجها وحبٌبها َفِرحاً غٌَر حزٌن على موتها 

استشاطت غضباً وصوبت إلٌه نظرَة الموت وقامت بتسلٌمه إلى زبانٌة العالم السفلً فً مشهد 
 .مروع

ٌاطٌن لٌختبئ بٌن األعشاب وٌطلَب من حاوَل دموزي النجاَة من مصٌره، فنجَح بالفرار من الش
أخته أال تشً به. تذهُب الشٌاطٌن إلى بٌِت أخت دموزي وٌعذبوها وٌقومون استجوابها من 



ٌخشى دموزي أن   أجل االعتراف بمكان دموزي لكنها تقاوم وتفً ألخٌها بوعدها بحماٌته
ٌسلَم نفسه  الرحمة فٌقرر أنٌصٌَب أخته الوفٌة شراً على ٌد هؤالء الشٌاطٌن الذٌن ال ٌعرفون 

لهم. وما أن صار دموزي اإلله المعذب بٌن ٌدٌهم حتى أشبعوه ضرباً بالعصً والسٌاط 
معونته فٌستجٌب له وٌحول  وٌهٌئوه لرحٌل معهم. هنا ٌتوجه بالدعاء إلى أوتو إله الشمس طالباً 

 .ٌدٌه ورجلٌه إلى قوائَم غزال فٌفّر هارباً 

 .َض علٌه مرة أخرى وتعود لضرب وتعذٌب اإلله المعذب مجدداً لكن الشٌاطٌن تلقً القب

لم ٌٌأس دٌموزي ونجح بالهرب منهم مرة أخٌرة واختبأ فً حظٌرة أخته ، لكن الشٌاطٌَن شدٌدَة 
البأس تصل له وتأخذه معها إلى العالم السفلً هنا شعرت عشتار بتأنٌب الضمٌر فهً فً 

وًٌة إلرضاء الجمٌع، وكان لها ما أرادت؛ وهً أن الحقٌقة مغرمًة به فطلبت من أختها تس
ًَ اإلله تموز فً عالم األموات نصَف سنة من كل عام تبدأ بشهر تموز تموت أثنائها  ٌقض
الزراعة والماشٌة من شدة الحر والجفاف وٌنتشر القحط وٌغادر بعدها ذلك العالم إلى عالم 

التً تطوعت من أجله، وهذا مرتبط  األحٌاء فً النص اآلخر من السنة لتحلَّ محله أخته
 بالربٌع فتعود الزراعة والخٌر، وهكذا دوالٌك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 


