
 ( Enûma Eliš)  قصة الخلق البابلية

 

من أول كلمتٌن فٌها. اكتشفها هنري الٌارد (  Enûma Eliš)ٌأتً اسمها إنوما إلٌش  .البابلٌة هً قصة الخلق  

 العراق شمال فً نٌنوى  أشوربانٌبال فً آثار مكتبة 9481فً 

سطرا.  971إلى  991ٌة باللغة البابلٌة القدٌمة. فً كل لوح تتألف من ألف سطر تقرٌبا على سبعة ألواح فخار

 .النص كامل تقرٌبا عدا اللوح الخامس لكن اكتشفت نسخة عنه فً تركٌا

وخلق البشرٌة  كمردواالله أحد أهم المصادر لفهم نظرة البابلٌٌن للعالم وتظهر أهمٌة  البابلٌة قصة الخلقتعتبر 

على غٌره من  كبل لتمجٌد إله بابل الرئٌسً مردومن أجل خدمة اآللهة. لكن هدفها الرئٌسً األصلً لٌس دٌنٌا 

 .آلهة بالد الرافدٌن

بانٌبال إلى القرن السابع قبل المٌالد لكن القصة هناك عدة نسخ للملحمة فً بابل وآشور. تعود نسخة مكتبة أشور

فً أوج مكانته، مع أن بعض  كمردواالله تعود على األرجح إلى القرن الثامن عشر قبل المٌالد عندما كان 

 الباحثٌن ٌرجحون أنها تعود لما بٌن القرن الرابع عشر إلى الثانً عشر ق م

م منح مردوخ السلطة. وجلس فوق بقٌة اآللهة، وبقٌة اآللهة مجدوه ووافقوا سلطته. بعد منح مردوخ السلطة، تم 

منحه الصولجان واألثواب. وتم منحه األسلحة وأرسل لمقاتلة تٌامات، وأخذ معه قوس وعصا وصاعقة الضوء مع 

لتٌامات والذي سٌجعلها غٌر قادرة على الهرب،  الرٌاح األربعة فإلتهب جسده. بإستخدام الرٌاح األربعة صنع فخ

ووضع معها الزوبعة واإلعصار واإلمهولو )الرٌح الشرٌرة(، ضربت الرٌاح السبعة تٌامات. فً حربه قام بقٌادة 

عربة ٌقودها أربعة كائنات خلقها هو. فتحدى تٌامات وقال أنها بغٌر جعلت من كٌنغو قرٌنها، وإتهمها بكونها سبب 

فغضبت تٌامات وبدأت المعركة بٌنهم المشاكل. . 

مردوخ استخدم الشبكة والتً أهداها له أنو، لٌصطاد تٌامات، تٌامات بعدها حاولت ضرب مردوخ، لكن الرٌح 

الشرٌرة دخلت إلى فمها ومنعتها من ذلك. وفٌما كان دوامات الرٌح تضربها إنتفخت بسببها، فأشعل مردوخ فٌما بعد 

وماتت. بقٌة اآللهة حاولت الهرب، لكن مردوخ قبض علٌهم وحطم أسلحتهم وقٌدهم فً سهمه وضربه على قلبها 

الشباك. اإلحدى عشر وحش قبض علٌهم وتم تقٌٌدهم، فٌما أخذ كٌنغو إلى أوغاي )مالك الموت(، فً لوح األقدار 

مردوخ مزق تٌامات  ٌذكر أن مردوخ أخذ كٌنغو وثم حطم رأس تٌامات بالصولجان، وأخذت الرٌاح الشمالٌة دمها.

 .إلى قطعتٌن واحدة خلق بها السماء واألخرى قسمها إلى أجزاء وأخذها إلى كل من أنو وإنلٌل وآٌا

 [عدل]اللوح الخامس

مردوخ أصبح محبوب من بقٌة اآللهة فً السماء، فصنع األبراج لكً ٌعرفوا أٌام السنة من خاللها. وخلق أٌضاً اللٌل 

ت. ثم منح لوح األقدار إلى أنو. والنهار والقمر. وخلق الغٌوم وجعلها تمطر ومن خاللها وجد نهري دجلة والفرا

 .تماثٌل اإلحدى عشر وحش لتٌامات تم صنعها ووضعت على بوابة أبزو

 [عدل]اللوح السادس

مردوخ بعدها تكلم إلى آٌا وقال له أنه من خالل دمه سٌخلق اإلنسان وأن هذا اإلنسان سٌخدم اآللهة، إٌا نصحه 

ر. مردوخ قسم بإختٌار إله لتقدٌم كتضحٌة ألجل خلق اإلنسان، إختار إغٌغً أن ٌكون كٌنغو، فأختٌر دمه لخلق البش

وضعهم فً األرض، اآللهة إقترحت بأن ٌتم بناء عرض  011وضعهم فً السماء و 011اآللهة إلى فوقٌة وسفلٌة، 

، فأخذت سنة كاملة ألجل صنع الطوب وقاموا ببناء بابل وضرٌح لمردوخ،، فقال لهم مردوخ بأنه سٌبنً

تم إقامة مأدبة كبرى لآللهة الكبار  .وإنلٌل معبد مردوخ( وجعلوه بإرتفاع لٌكون مسكن مردوخ وآٌا) إٌساكٌال معبد

 .بهذه المناسبة، أنو مدح رمح إنلٌل وثم مدح مردوخ. واأللقاب التسعة لمردوخ تم إعطائها له
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