
 ( 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

ممتزجٌن ببعض ومن دون أن ٌتواجد أي إله معهم. تمازج أبزو وتٌامات  تٌامات و أبزو تحكً القصة بوجود اإللهٌن

وألذي ) نودٌمود وأنو أولد اإلله أنو وأنشار أولد اإلله .كٌشار و أنشار وثم أولدوا كل من لخامو و لخمو أنتج اإللهة

 .(عرف أٌضاً بإسم إٌا

كً ٌأتً وٌهدأ تٌامات، فإقترح تدمٌر  مومو اآللهة الجدٌدة أزعجت تٌامات وأبزو لم ٌستطع أن ٌهدئها. أبزو نادى

هذه اآللهة الجدٌدة، لكن تٌامات لم تقبل بتدمٌر ما قاموا بخلقه. مومو إقترح على أبزو أن ٌقوم بتدمٌرهم فوافق 

فت بخطة أبزو ومومو فخافت. إٌا جعل أبزو ٌنام. عندما جاء مومو لٌوقظ أبزو لم وإحتضن مومو. اآللهة الجدٌدة عر

 .دامكٌنا ٌستطع، إٌا أخذ الهالة المقدسة ألبزو ولبسها، وأخذ أبزو وقٌد مومو. أخذ أبزو إلى قصر إٌا هو وزوجته

فً حٌن خلق  .إبنً الشمس مردوخ خلف إٌا برئاسة اآللهة، إٌا ناداه .مردوخ ومن خالل قلب أبزو خلق إٌا ودامكٌنا

رٌاح 8أنو  . 

ى تٌامات وأخبروها أن قرٌنها أبزو ذبح وأنت لم تفعلً شئ. واشتكوا من الرٌاح التً تزعجهم. بقٌة اآللهة ذهبوا إل

قائدهم  كٌنغو تٌامات فكرت فً خلق وحوش لتحارب اآللهة. فخلقت 99 وحش وزودتهم باألسلحة، وجعلت من اإلله

 .وزوجها الجدٌد. لوح األقدار ٌجعل من كٌنغو غٌر قابل على الهزٌمة
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