
مال األع القدٌمة وُتعّد أقدم بالد الرافدٌن آدابمن  قصٌدة ملحمٌة [1]،ملحمة جلجامش

/ امٌش ك بل)عن  سومرٌة ٌبدأ التارٌخ األدبً لملحمة جلجامش بخمس قصائد، العظٌمة  األدبٌة

إلى عصر ساللة أور الثالثة. اسُتخدمت هذه  الملحمة، ٌعود تارٌخ الوركاء ، ملككلكامٌش(

تحمل أقدم  .دٌةاللغة األك القصص المتفرقة فٌما بعد كمصدر مرجعً لقصٌدة ملحمٌة مجّمعة فً

، وٌعود تارٌخها إلى القرن الثامن «البابلً القدٌم»نسخة متبقٌة من تلك الملحمة المجّمعة اسم 

ح طٌنٌة. أما النسخة التالٌة عشر قبل المٌالد، لم ٌتبّق ِمن تلك القصٌدة سوى بضعة ألوا

العاشر ونٌنً ٌعود تارٌخها إلى ما بٌن القرنٌن الثالث عشر و-لقً-التً جمعها سٌن« القٌاسٌة»

 ، (هو الذي رأى ) قبل المٌالد وتحمل االسم

ًّ هذه النسخة ذات األلواح الطٌنٌة االثنً عشر. اكُتشفت بعض النسخ  تقرًٌبا تّم استرجاع ثلث

 .الملكٌة من القرن السابع قبل المٌالد آشور بانٌبال فً أنقاض مكتبةاألفضل حااًل 

، ملك الوركاء، وإنٌكدو، وهو رجل جامٌح خلقته جلجامش ٌدور القسم األول من القصة عن

عبر إقامته عالقة  اآللهة لوضع حّد لُطغٌان جلجامش على شعب الوركاء. بعد أن ٌتأنسن إنٌكدو

جنسٌة مع مومس، ٌنطلق إلى مملكة الوركاء، حٌث ٌطلب تحّدي جلجامش الختبار مقدار قوته. 

ٌفوز جلجامش فً التحدي، ومع ذلك، ٌصبح الرجالن صدٌقٌن، وٌنطلقان مًعا فً رحلة تدوم 

ْطع لستة أٌام إلى غابة األرز السحرٌة، حٌث ٌخططان لقتل الحارس، خومبابا الرهٌب، وق

ثور الجنة لعقاب جلجامش على رفضها التقّرب  عشتار ُترسل اإللهة [2].المقدسة األرز شجرة

منه. ٌقتل جلجامش وإنٌكدو ثور الجنة، وعلى إثر ذلك ٌتخذ اآللهة قرارهم بالُحكم على إنكٌدو 

 .تلونهبالموت، وٌق

فً الجزء الثانً من الملحمة، ٌدفع األسى على موت إنكٌدو بجلجامش إلى القٌام برحلة طوٌلة 

الحٌاة التً تسعى »محفوفة بالمخاطر الكتشاف سّر الحٌاة األبدٌة. فً نهاٌة المطاف ٌكتشف أن 

واستأثرت  فً إِثرها لن تنالها أبًدا. ألن اآللهة عند خلقِها البشر، جعلت الموت من نصٌبهم،

 .بالخلود نصًٌبا لها وحدها

على أّي حال، فقد طارت شهرة جلجامش فً اآلفاق، وعّمرت طوٌاًل بعد موته، بسبب مشارٌعه 

العمرانٌة العظٌمة، ونقله لنصٌحة أسدتها له سٌدوري، وما أخبره إٌاه الرجل الخالد أوتنابٌشتٌم 

زاًٌدا وُترجمت إلى العدٌد من اللغات عن الطوفان العظٌم؛ ولقٌت قصة الملحمة اهتماًما مت

 .وتظهر فً العدٌد من األعمال األدبٌة الشهٌرة

 ووالده بشرا ةالذي كانت والدته إله الوركاء - أورك ، ملكجلجامش تبدأ الملحمة بالحدٌث عن

فانٌا ولهذا قٌل بأن ثلثٌه إله والثلث الباقً بشر. وبسبب الجزء الفانً منه ٌبدأ بإدراك حقٌقة أنه 

لن ٌكون خالدا. تجعل الملحمة جلجامش ملكا غٌر محبوب من قبل سكان أورك؛ حٌث تنسب له 

 .ممارسات سٌئة منها ممارسة تسخٌر الناس فً بناء سور ضخم حول أورك العظٌمة

أورك لآللهة بأن تجد لهم مخرجا من ظلم جلجامش فاستجابت اآللهة وقامت إحدى  ابتهل سكان

اإللهات، واسمها أرورو، بخلق رجل من الطٌن وحً كان الشعر الكثٌف ٌغطً جسده وٌعٌش 

فً البرٌة ٌأكل األعشاب وٌشرب الماء مع الحٌوانات؛ أي أنه كان على النقٌض تماما من 

حللٌن أن هناك رموزا إلى الصراع بٌن المدنٌة وحٌاة المدن شخصٌة جلجامش. وٌرى بعض الم

الذي بدأ السومرٌون بالتعود علٌه تدرٌجٌا بعد أن غادروا حٌاة البساطة والزراعة المتمثلة فً 

 .شخصٌة أنكٌدو
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الصٌادٌن الذٌن كانوا ٌقتاتون على الصٌد، فقام  مصٌدة كان أنكٌدو ٌخلص الحٌوانات من

الصٌادون برفع شكواهم إلى الملك جلجامش؛ فأمر إحدى خادمات المعبد بالذهاب ومحاولة 

ٌدو وٌصبح أنكٌدو إغراء أنكٌدو لٌمارس الجنس معها؛ وبهذا تبتعد الحٌوانات عن مصاحبة أنك

وكان -مروضا ومدنٌا. حالف النجاح خطة الملك جلجامش، وبدأت خادمة المعبد 

بتعلٌم أنكٌدو الحٌاة المدنٌة؛ ككٌفٌة األكل  - عشتار ، وتعمل خادمة فً معبد اآللهةشمخات اسمها

واللبس وشرب النبٌذ، ثم تبدأ بإخبار أنكٌدو عن قوة جلجامش وكٌف أنه ٌدخل بالعروسات قبل 

تلك أزواجهن. ولما عرف أنكٌدو بهذا قرر أن ٌتحدى جلجامش فً مصارعة لٌجبره على ترك 

العادة. ٌتصارع االثنان بشراسة؛ فهما متقاربان فً القوة، ولكن الغلبة فً النهاٌة كانت 

لجلجامش، حٌث اعترف أنكٌدو بقوة جلجامش، وبعد هذه الحادثة ٌصبح االثنان صدٌقٌن 

 .حمٌمٌن

ب ٌحاول جلجامش دائما القٌام بأعمال عظٌمة لٌبقى اسمه خالدا؛ فٌقرر فً ٌوم من األٌام الذها

؛ فٌقطع جمٌع أشجارها، ولٌحقق هذا علٌه القضاء على حارس األرز إلى غابة من أشجار

الغابة، وهو مخلوق ضخم وقبٌح اسمه خومبابا. ومن الجدٌر بالذكر أن غابة األرز كان المكان 

 .هة وٌعتقد أن المكان المقصود هو غابات أرز لبنانالذي تعٌش فٌه اآلل
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