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ً

عشرون عاما على "املغامرة
تقديم للطبعة الحادية عشر

إن تنفذ طبعة كتاب ما من األسواق خالل بضعة شهور أمر معتاد في عالم الكتب،وأن ُيعاد
ً
طبعه بعد ذلك مرتين أو أكثر خالل عدة سنوات أمر معتاد أيضا .أما أن يعيش الكتاب عشرين
ً
سنة وتتداول األجيال عشرا من طبعاته خال ل هذه املدة ،فأمر نادر الحدوث ،وهذا األمر النادر
قد وقع لكتاب (مغامرة العقل األولى) الذي صدرت طبعته األولى عام  ،١٩٧٦وتخرج من املطبعة
اآلن طبعته الحادية عشر ونحن في عام  .١٩٩٦بعد كل إصدار جديد كنت أقول لنفس ي هو
ُ
األخر ،ثم أفاجأ بالناشر بعد عام أو عامين يطاب اإلذن لطبعة أخرى ،فتحل النسخ الجديدة
محل النسخ النافدة في واجهات املكتبات ،ويرفض الكتاب أن يترجل عن مكانه بين مئات الكتب
التي تصعد وتهبط رفوف الباعة
من الطبيعي أن يشعر املؤلف بالرض ى عن نجاح كتابة ،ولكن الرض ى قد تحول عندي بعد مدة
ً
إلى عجب وحيرة .فلقد قيل عقب صدوره ،إن (مغامرة العقل األولى) قد سد فراغا في املكتبة
ً
العربية ،وهذا سبب نجاحه .ولكن ملاذا بقي حيا كل هذه السنين رغم موجة الكتب املؤلفة
واملترجمة التي استثارها صدوره ؟ وما هي الحاجة الي بقي الكتاب يسدها حتى اآلن ؟ أصدقكم
القول لست أدري ،وإن كان لدي بعض التخمينات.
بعد العجب والحيرة ،حل عندي في اآلونة األخيرة نوع من الحسد والغيرة  ،صرت أغار من ذلك
ً
الشاب الذي إبتدأ اإلعداد (للمغامرة) وهو دون الثالثين ،عندما كان يتسكع مدهوشا بين
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رفوف وفهارس املكتبات الكبرى في بريطانيا وأمريكا ،من مكتبة املتحف البريطاني إلى مكتبة
املعهد الشرقي بجامعة شيكاغوُ ،ويسجل أفكاره املبدئية في مقاهي ساحة البيكاديللي بلندن،
وعلى أرصفة وحشائش حدائق واشطن العاصمة .كان يتصل بمن إستطاع من املؤلفين الذين
قرأهم وأحبهم ،وال يتردد في طرق باب شخص يات علمية ال تقل مكانة عن أرنولد توينبي الذي
داره بلندن ،واستمع إليه بتواضع جم وأجابه عن كل ما سأل .وفي الوقت نفسه كان
استقبله في ِ
يختلط بالطلبة املتمردين في شوارع واشنطن وحول البيت االبيض والكابيتول وضفاف
البوتاماك ،وهم آخر موجة من موجات ثورة الشباب التي انطلقت من باريس عام ،١٩٦8
وبقيت أصداؤها تتردد على الجانب اآلخر من األطلس ي حتى مطلع السبعينيات بتأثير حرب
الفييتنام .كان يحاورهم ويشاركهم املسيرات الصاخبة التي تندد بالحرب وتدعو إليقافها،
ويستمع إلى أحالمهم عن تغيير الحال وإحالل قيم جديدة في املجتمعات الغربية ،
ً
لهذا ،فقد جاء كتابه مزيجا من غضب الشارع ومن صمت املكتبات ،من رائحة العرق ورائحة
الورق .ربما لهذا أحبه الشباب أكثر من غيرهم  ،وربما لهذا بقيت الحاجة إليه قائمة بعد
عشرين سنة من ظهوره .ولكن ملاذا الغيرة ؟ آلن الكتاب كان نتاج مغامرتي املعرفية في بواكيرها
األولى ،وهى املغامرة التي تعقدت في مؤلفاتي التالية وإتسعت ،ومعها تعقدت واتسعت ساحة
السؤال .ومع ذلك فقد بقي كتاب (املغامرة) في مقدمة إخوته ،أشبه باإلبن األصغر املشاكس
الذي يرفض املزاحمة .ربما ألن البعض لم يعد يتبين عندي ذلك املزيج الذي أحبه من الثورة
والتأمل ،أو ألن الثورة عندي لم تعد في وضوح التأمل ،رغم أن موقفي من ضرورة الكتابة لم
يتغير ،فأنا أؤمن بأن الكتابة ال لزوم لها إن لم تنطلق من النقد املستمر ملا نعرفه ونركن إليه،
ومن املفارقة الدائمة للمألوف في مغامرة غير هيابة نحو املجهول ،تدجن فينا الخوف من غير
املألوف .وكما سيرى القاريء في مقدمة الطبعة السابعة للكتاب ،قد كسب ( مغامرة العقل
األولى) املواجهة الحاسمة بيني وبينه ،عندما أقبلت عليه في محاولة إلجراء بعض التعديالت
وتقديم بعض اإلضافات ،ثم تراجعت  -وكسب قارئ الكتاب الذي أراده كما هو خالل عشرين
سنة.
فإلى القارئ أهدي هذه الطبعة الحادية عشر وما يليها مع كل محبة وشكر وعرفان.
فراس السواح
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َ
خماطبة
تقديم الطبعة السابعة

ً ً
إنه إحساس غريب وجميل ،ذاك الذي ينتاب املؤلف بعد أن يتصفح كتابه وقد خرج غضا طريا
من رحم املطبعة البارد الص لب .إن كل كلمة من كلمات الكتاب وفكرة من أفكاره التي صارعها
املؤلف وصارعته وشذبها وشذبته خالل ليالي األرق الطويلة ،ينتمي له بنفس القدر الذي تنتمي
لنفسها وعاملها وحياتها ومنطقها الخاص.
فالكتاب ،كالوليد الجديد الذي ينتمي ألبويه بقدر ما يتمتع بذات منفصلة حقيقية ،وجسد
ً
مستقل ،وحياة تنبض من نفسها ولنفسها .وكلما مرت األيام ازداد االنفصال ترسخا واالستقالل
ً
ً
توضحا وتمكنا .وكل عودة لتصفح الكتاب تؤكد للمؤلف هذه الحقيقة التي ليست بحال من
ً
ً
األحوال وهما أو إسقاطا .فبعد أن تتداول األيدي الكتاب وتستطلعه العقول ،يشتد عوده
ً
ً
ويشب عن الطوق شاقا لنفسه طريقه الخاص ،آخذا مكانه في ثقافة املجتمع وضمائر من قرأه
ً
وناقشه وحاجه ،فقبل به أم ببعضه أوعأرضه فحرض فيه مواقف مغايرة وأفكاراجديدة،
ً
مخالفة .وعقب سنوات ،إذا أقبل املؤلف على كتابه بعد طول انقطاع ،لم يجد فيه أثرا لذلك
الطفل األثير املدلل .بل ذلك الكائن املكتفي املمتنع عن التغير والتبدل ،الذي يحاوره محاورة
الند للند.
هذا بالضبط ما حدث لي وأنا أقدم (مغامرة العقل األولى) لطبعة سابعة.
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لقد همم ُت به في محاولة لتعديل هنا واضافة هناك ،ولكنه أبى وتمنع ،وواجنهي بمنطق داخلي
ً
متماسك ،وبناء متراص ال تستطيع انتزاع حجر منه أو إضافة آخر ،دون أن تحدث شرخا يهدد
استقراره .فآثرت التراجع وإعطاءه الحق في حياة مستقلة يقرر القراء انفسهم مدى تجاوبها مع
حياتهم ومسار تفكيرهم في دورة تداول سابعة.
أمر واحد فقط أود التعقيب عليه ألن البعض اعتبره املحور األساس ي في الكتاب وما هو بذلك.
فبسب ب املواقف املسبقة التي يبحث أصحابها عن سن د العتقادهم ودعم؛ كرسوا (مغامرة
ً
ً
العقل األولى) باعتباره كتابا في نق د الفكر الديني عموما ،وكان هذا أبعد ما يكون عن أهدافي في
الكتاب .لقد قلت في حوار مع إحدى املجالت العربية ما نصه" :لقد كان همي دوما البحث عن
وحدة التجربة الروحية لالنسان عبر التاريخ ،بصرف النظر عن مصدر الخبرة الدينية ،وهل هي
من أصل ما ورائي أم نتاج تجربة إنسانية وكدح روحي" .ففي موقفي بعض من تساؤل أحد
املتصوفة الذي كان يناجي ربه قائال( :من منا اقتحم الصومعة على صاحبه؟) أي هل إن خبرة
اإلنسان الدينية هي حصيلة الفصاح القدرة اإللهية عن مقاصدها ،أم هي كدح من اإلنسان
لتلمس مقاصد القدرة االلهية؟ .إن اإلجابة عن هذا السؤال هي تجربة فردية محضة يعانيها كل
في معزل ،وال أسمح لنفس ي بالتطفل عليها بإعطاء إجابة ناجزة قد تعفي البعض من حرية األرق
لتضعهم في قيد طمأنينة مستعارة .ومن ناحية أخرى فإن نوع االجابة ال يوثر ،في اعتقادي ،على
جوهر التجربة الدينية وعمقها ونتائجها لدى كل فرد .إن لقاء اإللهي باالنساني قائم عبر تاريخ
اإلنسان الروحي ،وذلك بصرف النظر عن (من اقتحم الصومعة على صاحبه).
إن الديانات السماوية الباقية اليوم ،هي نتاج إلبانة القدرة اإللهية من مقاصدها .ولكن ،هل
ُ
ن ِسم بالزيف كل ت جربة دينية لثقافة كدحت في التعرف على مقاصد القدرة االلهية دون عون من
وحي؟ إن أكثر امللتزمين بحرفية النصوص املقدسة ال يقدر على االجابة بنعم مطمئنة عن هذا
السؤال .وملزيد من اإليضاح ،أستنجد في هذا املجال بصديقي وصديق كل من قرأه ،الكاتب
اليوناني (كزانتزاكس) الذي أورد في مذكراته املشهد النابض الذي أنقله فيما يلي عن ترجمة
الزميل ممدوح عدوان:
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"توقفنا بين خرائب القصر القديم قرب عمود مربع من الجص املصقول على قمته العالمة
املقدسة منقوشة  :الفأس ذات الحدين .ضم األب كفيه وحنى ركبتيه لحظة ثم حرك شفتيه
ً
وكأنه يصلي .استغربت وسألته  :ماذا  -اتصلي؟ .فقال ( :طبعا يا صديقي الشاب كل شعب وكل
عصر يمنحه هللا قناعه الخاص به .ولكن وراء االقنعة كلها في كل عصر وفي كل عرق يبقى هللا
هو ذاته ،هللا الدائم الذي ال يتغير ،إن لدينا الصليب شارة مقدسة لنا وأجدادك االقدمون في
ً
كريت كانت لهم الفاس ذات الحدين .لكنني أنحي جانبا هذه الرموز الفانية وأتحسس هللا وراء
ً
الصليب ووراء الفأس ذات الحدين .أتحسسه وأنحني له إحتراما).

دمشق ١٩88/١/١
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فاحتة

ً
عندما كنا صغارا ،كان أستاذ الجغرافيا يحدثنا عن نظرية البالس في نشأة الكون وتشكل العوالم
من الكتل السديمية األولى وتحوالتها .وكنا في جدال دائم حولها وخصام .قال البعض إنها هراء
يتعأرض والكتب املقدسة التي تقول بخلق السماوات واألرض في ستة أيام ،وقال آخرون إننا في
عصر ال نستطيع فيه غض الطرف عن الحقائق واملكتشفات العلمية ،بحجة التمسك بأهداب
ً
الدين .وأذكر أنني مضيت إلى أبي يوما أساله كيف خلق هللا العالم في ستة أيام ،والعلم يقرر أن
ً
الكون قد تشكل ببطء عبر مليارات السنين؟ وكان حديثا طويال استمر إلى ساعة متأخرة من تلك
الليلة الشتائية.
فتح القرآن الكريم وقرأ لي بضع آيات أذكر منها:
أ
أ
ُ
أ
ُّ
ُ
« ُيدب ُر أاأل أمر ِمن َّ
السم ِاء ِإلى األرض ث َّم ي أع ُر ُج ِإل أي ِه ِفي ي أوم كان ِمقد ُاره ألف سنة ِم َّما ت ُعدون» (.)١
ِ
أُُ أ
أ
ُ
أ
ُ
أ
أ
ُ
ُّ
ار ُه خ أمسين ألف سنة) ()2
(تعرج املال ِئكة والروح ِإلي ِه ِفي يوم كان ِمقد
ِ
ثم قال :ما طول اليوم الواحد من تلك األيام الستة التي خلق فيها هللا الكون؟

( )١سورة السجدة  ٣2اآلية 5
( )2سورة املعارج  ٧0اآلية ٤
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ً
أكان ألف سنة مما نعد ،أم خمسين ألف أم عددا آخر من السنين ال يعرفه إال هللا؟.
في اليوم التالي مضيت إلى املدرسة بآراء جديدة أحاول من خاللها تقريب وجهات النظر
املتعأرضة.
مرت األيام ،وعرفنا أن نظرية البالس لم تعد صالحة لتفسير النشأة األولى وإن نظريات أخرى قد
ً
حلت محلها .وألمر ما يتعلق بتلك النقاشات القديمة ،بقي اهتمامي قائما بتتبع أخبار
االكتشافات والفرضيات العلمية ،املتعلقة ببدايات تشكل املادة والعوالم والحياة ،والغايات
التي تس عى اليها الجمادات والحيوات .ولعل هذا االهتمام هو الذي قادني إلى عالم األسطورة،
ً
ً
حيث وجدت البحث في البدايات والغايات ،هما أساسيا من همومها .وتذكرت نظرية البالس
ً
واملجادالت القديمة وتساءلت :نظرية كبيرة أخذت مكانها في ساحة العلم ردحا ثم ُد ِحضت .فما
الفرق بينها وبين األسطورة؟ .أليست أساطير التكوين بدورها ،نظريات قامت للتفسير
والتعليل؟ أليست محاولة من العقل ،في نشأته ،للتصدي للسئلة الكبيرة املطروحة عليه؟.
ً
لقد جهد اإلنسان دوما في كش ف حقيقة العالم والحياة والبدايات ،وشغلته الغايات والنهايات.
ً
وكان وسيلته إلى ذلك مرتبطة باملرحلة التاريخية لتطوره نفسيا وعقليا .إعتقد في البداية ( )٣إن
العالم بكل مظاهره املتنوعة يخض ع لترابطات وقوانين وقواعد معينة ،وإعتقد أن معرفته بتلك
الترابطات وقواعدها ،تساعده في السيطرة على الطبيعة املحيطة به واخضاعها لرغباته
ً
ومصالحه .فهو يستطيع مثال استجالب األمطار -عن طريق ممارسات سحرية معينة ،تدفع
الطبيعة مجبرة للستجابة ،كما يستطيع شفاء األمراض ،والقضاء على األعداء ،ودفع الكوارث
الطبيعية بنفس الطريقة .وقد تجمعت لديه عبر القرون ،مجموعة من القواعد الذهبية التي
ً
ً
تؤلف ،في مجموعها ،سفرا متكامال للسحر 0ولم يكن اإلنسان في ممارساته تلك ،يستعين بأية
قوى خارقة أو إلـهية من أي نوع ،اليمانه املطلق بأن تتابع األحداث يخضع لقانون معين ،هو
ً
ً
جزء أصيل من الطبيعة ذاتها ،ال خارجا عنها وال متعاليا عليها.

3- Sir Barnes Frazer. Thr Golden Bough, Mcmillan. Newyork, 1971 Chapter IV
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على أن اإلنسان ،بعد تاريخ طويل مليء باملرارة واأللم والفشل في السيطرة على محيطه بعلمه
ً
الزائف ذاك (السحر) إتجه إلى الدين ( .)٤فإذا كان العالم قد تمرد حتى اآلن على اإلنسان ،مثبتا
عدم خضوعه لتلك الترابطات املفترضة ،فالبد إذن من وجود قوى خارقة تقف وراء املظاهر
ً
ً
املتبدية لهذا العالم ،قوى إلهية ،مفارقة له ،فعالة فيه .والبد أن يكون الكون تبديا ماديا لتلك
ً
الطاقات اإللهية ومظهرا لفعاليتها وقواها املستمرة .وبذلك إبتدأت مرحلة جديدة تتميز بالتقرب
ً
لتلك القوى وإجتذاب عطفها ،ومحاوال تفهم رغائبها وآلية فعلها وشروطه .فظهر الدين وتطور
بشقيه :الشق األول إعتقادي يستخدم األسطورة أداة للمعرفة والكشف والفهم.
والثاني طقس ي ،يستهدف إستراضاء اآللهة والتعبد لها .فاألسطورة ،والحالة هذه ،هي التفكير في
القوى البدئية الفاعلة ،الغائبة وراء هذا املظهر املتبدي للعالم ؛ تبعية عملها وتأثيرها ،وترابطها
مع عاملنا وحياتنا .أنها إسلوب في املعرفة والكشف ،والتوصل للحقائق ،ووضع نظام مفهوم
ومعقول للوجود ،يقنع به اإلنسان ويجد مكانه الحقيقي ضمنه ،ودوره الفعال فيه .إنها اإلطار
األسبق واألداة األقدم للتفكير اإلنساني املبدع ،الخالق ،الذي قادنا على طول الجادة الشاقة.
التي انتهت بالعلوم الحديثة ،واملنجزات التي تفخر بها حضارتنا القائمة.
إال أن الفكر اإلنساني في وثبته الدائمة ال يقف عند إطار ،وال يهدأ في مستقر ويطمئن إليه ،أو
ً
يركن ملعرفة يظنها مطلقة ال يأتيها الباطل .فهو في حركة دائبة تتجاوز أبدا ما وصلت إليه .فتهاوت
األسطورة تحت مطارق الفلسفة ،وتجرع سقراط السم جزاء إجترائه على آلهة اليونان ،ومن
بعده تابع افالطون وارسطو املهمة .وتعاونت ،مع الفلسفة ،الديانتان املسيحية واإلسالمية،
فتبنت املسيحية بضع أساطير أساسية ،كونت منها هيكلها .كأسطورة هبوط اإلله من السماء
وموته وبعثه ،بعد ذلك ،وصعوده إلى السماء .وهدمت ما تبقى من صرح األساطير القديمة ،أما
ً
ً
االسالم قد أثبت بعض ما أوردته األساطير ،وقدمه في صيغة مختلفة تماما ،مرجعا إياه إلى أصله
السماوي القديم ،قبل تحريف الكالم عن مواقعه ،بسبب التقادم أو سوء الطوية .ثم أدى تبلور
املناهج العلمية مع مطلع العصور الحديثة إلى االزدراء الكامل للسطورة وانزالها إلى مرتبة
الحكاية املسلية ،ملا
( )٤املرجع السابق .الفصل الرابع.
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تحتويه من عناصر غيبية تتنافى والتفكير العلمي السليم .كما ادعى العلم في بعض مراحله،
ً
القضاء على الفلسفة والدين معا.
إال أن القرن التاسع عشر ،في أورربا ،قد جلب معه ثورة فنية وجمالية،
أعادت للسطورة رونقها وبهاءها كشكل فني تعبيري من أشكال الفلكلور واألدب الشعبي ،بعد أن
أراد أصحاب عصر االستنارة في القرن الثامن عشر محوها .ولم تكن اعادة االعتبار هذه إال
مرحلة أولى ،فما لبث الرومانتيكيون أن مشوا خطوات أبعد في النظر إلى األسطورة ،فاعتبروها
ً
ً ً
ً
أصال للفن والدين والتاريخ ،وصارت لهم منهال ثرا ،وملهما  ،ثم إتجهت اليها العلوم االنسانية،
ُ
تبحث خلف الشكل الظاهر للسطورة عن رمرز كامنة ومعان عميقة تعين على فهم اإلنسان
وسلوكه وحياته الروحية والنفسية وآليات تفكيره وعواطفه وبواقعه .فقدمت ملختبرات علوم
ً
االجتماع والنفس واالنثروبولوجيا مادة قيمة ال تقدر بثمن ،وغدت .منهال للعلوم بعد أن القت
من العلوم ما القت من تجاهل .وإلى جانب هذا وذاك ظهر فرع جديد من فروع املعرفةُ ،يعنى
بدراسة وتفسير األساطيرُ ،دعي بامليثولوجيا ( (MYTHO LOGYوالشق األول من الكلمة ()MYTHO
مأخوذ عن الكلمة اليونانية ( )MUTHOالتي تعني حكاية تقليدية عن اآللهة واألبطال( .)5أما الشق
الثاني ( )LOGYفيعني (علم) وإستخدم هذه الكلمة األخيرة بكثرة في العصر الحديث للداللة على
ً
العلوم املختلفة ،كأن نقول سوسيولوجيا أو بيولوجيا .كما تعني امليثولوجيا أيضا مجموعة
األساطير الخاصة بشعب من الشعوب ( ،)٦كأن نقول امليثولوجيا السورية أو امليثولوجيا
األغريقية .هذا وقد إهتمت امليثولوجيا الحديثة بتعريف األسطورة ودراسة بواعث نشوئها
وتقسيرها ودراسة وظائفها النفسية والفكرية واالجتماعية .ومنذ نهاية القرن التاسع عشر إلى
يومنا هذا ،ظهرت ،وتظهر ،مدارس شتى تهدف إلى تقديم نظ ريات شاملة متكاملة في تفسير
األسطورة وبيان دالالتها وبواعثها ووظيفتها إال أن معظم هذه املدارس قد وقعت في أحادية
النظرة ،اذ حاولت إعطاء نظريات جامعة مانعة ،اعتقدت أنها قد أحاطت باألسطورة وأوقعتها في
شبكة التفسير الشامل الجامع .وسأقوم فيما يلي بإستعراض مجتزأ ،غير جامع ،ألهم تلك
املدارس واالتجاهات.
5- Pelican Book, 1977 P 22.G.s Kirk. Myth
( )٦املرجع السابق ص.2١
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األسطورة بإعتبارها فنا أدبيا وحكمة :
ينظر هذا اإلتجاه ،ملا ترويه األسطورة على أنه تراكم لنتاج الفكر اإلنساني املبدع في مجال
ُ
االدب ( .)٧فاألمثال الصغيرة التي يرويها حكيم القوم ،سوف تروى مرات ومرات .ولن يقاوم
الراوي رغبته امللحة واملشروعة في االضافة اليها من عناصر جديدة نابعة من خياله الخاص
ومن ظروف إجتماعية مستجدة ،تحيط الراوي الجديد .وعندما تأخذ القصة شكلها املكتمل،
تكون قد عبرت عن طابع فني وفكري وأدبي لشعب من الشعوب .إال أن هذا الشكل الفني ال
ً
ينفصل عن مضمونه الذي ينحو في غالب األحيان ألن يكون تأمليا  ،يقدم للمجتمع نظريات في
السلوك واألخالق والتوجيه االجتماعي.
األسطورة وظواهر الطبيعة :
ُ
رجع هذا اإلتجاه كل األساطير إلى منبع طبيعي يتصل بعناصر الطبيعة (.)8
ي ِ
ً
فكثير من األساطير كان باعثه القمر ،ذلك الجرم السماوي املنير ،الذي أثار دوما خيال البشر،
باطواره وتبدل أشكاله والسماء معتمة التي يسبح فيها وكثير من األساطير قد تركز حول
الشمس ،ذلك الجرم املشع ،مصدر الحياة والنماء والدفء .وجزء آخر سحرته السماء
السامية ،مثار التأمل والتفكير العميق .وآخر أهابته ظواهر الطقس املخلف ة كالصواعق
والرعود والبروق .وحتى األساطير التي ال تتصل من قريب أو بعيد بظواهر الطبيعة ،قد وجدت
ً
ً
تفسيرا طبيعيا لها ،لدى هذه املدرسة ،بعد التمحيص والبحث عن أصولها وجذورها وطريقة
تطورها وتغيرها.
األسطورة وااليتيولوجيا:
االيتيولوجيا ( ،)AETIOLOGYهي دراسة األسباب .وقد وجدت األسطورة
7- Philip Freund, Myths of Creation, W.H. Allen, London 1964
8- G. S. Kirk, Greek Myths. Pelican Book, 1977 p43
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لتقديم االسباب الكامنة وراء كثير من الظواهر التي يراها اإلنسان في العالم الواقعي( .)٩تقول
ً
أسطورة فليبينية مثال أن تنوع ألوان العروق البشرية راجع إلى ساعة الخلق ،عندما وضع اإللــه
الخالق حفنة من طين في الفرن لصنع اإلنسان .ففي املرة األولى أخرج األل ـه الطين قبل نضجه
فكان اإلنسان االبيض وفي املرة الثانية تأخر في إخراجه فاحترق ،فكان اإلنسان األسود ،وفي
الثالثة أخذ الطين كفايته من الش ي فخرج اإلنسان الفيليبيني البرونزي وتقول األسطورة
اإلغريقية ،إن هرقل قد أرضعته اآللهة هيرا في صغره ،ولقوته العظيمة شعرت هيرا بألم في ثديها
ً
من شدة األمتصاص دفعها إلى سحب ثديها من فم الصغير بقوة فإنبثق اللبن في السماء مكونا
املجرة املعروفة بدرب اللبن.
األسطورة بإعتبارها تارخيا :
ليست األسطورة ،وفق هذا اإلتجاه  ،نتاج الخيال املجرد ،بل ترجمة ملالحظات واقعية ورصد
لحوادث جارية ،وعبرها ،انتقلت.الينا تجارب األولين وخبراتهم املباشرة( .)١0وهي تعو في اصولها إلى
أزمان سحيقة سابقة للتاريخ املكتوب .فقبل أن يتعلم اإلنسان الكتابة ،كانت ذاكرته على قدر
كبير من النشاط والحيوية ،وقد استخدمها لنقل األحداث بأمانة عبراألجيال(.)١١
ً
ويتقدم أصحاب هذه املدرسة بامثلة متعددة تدعم وجهة نظرهم هذه ،منها أساطير الطوفان أو
الدمار الشامل بالنار السماوية أو األعاصير .فثمولية هذه األساطير وتكرارها لدى معظم
الشعوب ،داللة على تجارب وخبرات عاناها الجنس البشري في مطلع حياته.
األسطورة والطقس :
أسس هذا اإلتجاه ،رائد االنثروبولوجيا الحديثة السير جيمس فريزر .ورغم النقد الذي يوجهه
ً
إليه علماء االنثروبولوجيا املعاصرون ،بعد مرور ثمانين عاما
9- ibid P 35.
10- Philip Freund, Myths of Creation, w. H. Allen, London 1964
11-G.S. Kirk, Greek Myths, Pelican Book, 1977 p29
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ً
ً
تقريبا على ظهور كتابه الفريد ( :الغصن الذهبي) ،فإن تأثير ذلك العبقري ،مازال ماثال ،وآراءه
مازالت تلقى االحترام لدى الكثيرين.
ُ
)
١2
(
يقول فريزر ،ومن تأثر به من اصحاب هذا اإلتجاه  ،بأن األسطورة إست ِمدت من الطقوس.
فبعد مرور زمن طويل على ممارسة طقس معين ،وفقدان االتصال مع االجيال التي أسسته،
ً
يبدو الطقس خاليا من املعنى ومن السبب والغاية ،وتخلق الحاجة العطاء تفسير له وتبرير .وهنا
تأتي األسطورة العطاء تبرير لطقس مبجل قديم ،ال يريد أصحابه نبذه أو التخلي عنه .أن قيام
ً
ً
اتباع ديانة ديونيسوس ،مثال.،شرب دم ثور حي بعد تمزيقه ،وأكل لحمه نيئا  ،بعد ذلك ،هو
طقس قديم أتت أسطررة موت ديونيسوس على يد التيتان مفسرة له ومحافظة على حرارته
ً
ودفعه .فديونييوس يحاول الهرب من التيتان ،أعداء أبيه زيوس ،ولكن عبثا يغير أشكاله وهم
ً
ً
يتبعونه ،إلى أن يقبضوا عليه في هيئة الثور فينهالون عليه تمزيقا ويلتهمونه حيا ويشربون دمه.
األسطورة والذرائعية :
ً
أسس هذا اإلتجاه ،عالم االنثروبولوجيا الشهير مالينوفسكي الذي قض ى شطرا من حياته في
دراسة تجريبية مع قبائل التروبرياند في غرب املحيط الهادي ابان الحرب العاملية الثانية والذي
ً
يعد من اشهر ناقدي جيمس فريزر واصحاب املدرسة النفسية أيضا كفرويد ،
يقول مالينوفسكي أن األسطورة لم تظهر استجابة لدافع املعرفة والبحث ،وال عالقة لها
بالطقس أو البواعث النقية الكامنة بل هي تنتمي للعالم الواقعي وتهدف إلى تحقيق نهاية عملية
فهي ُتروى لترسيخ عادات قبلية معينة أو لتدعيم سيطرة ما أو أسرة أو نظام اجتماعي وما إلى
ذلك .فهي والحالة هذه عملية في منشئها وغايتها (.)١٣
( )١2هذه النظرية مشروحة في ثنايا كتاب فريزر .املرجع رقم .٣
( )١٣هذه النظرية مشروحة في كتاب مالينوفسكي :
Malinowski. Magic. Science, and Religion; Garden City. Newyork. 1954
وبعض تالمذته مlن أطلق عليها اسم النظرية الوظيفية .راجع بهذا الخصوص :
A.R Radcliffe- Brown. The Andaman Islanders, Cambridge. 1922
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األسطورة والكبت  -فرويد :
في كتابه "تفسير األحالم" اجتذبت األسطورة فرويد ،كما اخذت الكثير من إتباعه فيما بعد .وفي
ً
ُ
كتابه ذاك ،الذي نشر ألول مرة عام  - )١٤(١٩05يرى فرويد تشابها في آلية العمل بين الحلم
واالسطورة ،وتشابه الرموز لكليهما ،فهما نتاج العمليات النفسية الالشعورية .ففي األسطورة،
كما في الحلم ،نجد األحداث تقع حرة خارج قيود وحدود الزمان واملكان .فالبطل في األسطورة،
كما هي حال صاحب الحلم ،يخضع لتحوالت سحرية ويقرم بأفعال خارقة ،هي انعكاس لرغبات
وأمان مكبوتة ،تنطلق من عقالها ،بعيدا عن رقابة العقل الواعي الذي يمارس دور الحارس على
ُ
بوابة الالشعور .فاألسطورة والحالة هذه ملى بالرموز ،التي إن ف ِسرت ،زودتنا بفهم عميق
لنفس اإلنسان الخافية ورغباته املكبوتة .وتفسير فرويد في هذا املجال ألسطورة أوديب أشهر
من إن ُيبحث هنا.
ً
ً
وفي كتابه (التوتم والتالبو) ( ،)١5يبدو فرويد مقتنعا تماما ،أنه في فترة مبكرة من تاريخ االنسانية،
قد وقعت أحداث الدرام األوديبي بشكل حقيقي ،عندما تعاون األوالد على قتل أبيهم في القبيل
االبتدائي،في صراع كان دافعه الحصول على زوجات األب ،وعندما تم لهم ذلك ،انتابهم إحساس
الندم واالثم ،فحرموا على أنفسهم زوجات األب ،وكان ذلك أول قانون ُو ِضع للبشر .ولكن تلك
التجربة البدئية ،قد تركت بصمتها على ضمير الجنس البشري ،وهي األساس وراء احساس
البشر املتوارث بخطيئة ما .كما أنها األساس الكامن وراء مجموعة األساطير التي ُتروى عن
تضحية اإلله اإلبن .وكأنما يقدم البشر كفارة رمزية عن خطيئتهم األولى نحو األب (.)١٦
ً
ً
لقد فتح فرويد بابا واسعا لم ُيغلق بعد أمام التفسير النفس ي للسطورة ،وتابع الرحلة بعده
تالمذته وناقدوه من أمثال يونغ ورانك وفروم وغيرهم.
( )١٤سمجمرند فرويد ،تفسير االحالم؛ مكتبة التحليل النفس ي ،القاهرة.
.15- Sigmond Freud, Totem and Taboo, The Basic Writings, Modern Library, N.Y. 1938
ً
راجع أيضا ترجمة بوعلى ياسين  -دار الحوار ،الالذقية ،سورية 0 ١ ٩85
( )١٦سمجموند فرويد ،موس ى والتوحيد ،ترجمة جورج طرابيش ي ،دار الطليعة ،بيروت.
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األسطورة والنماذج البدئية  -يونغ :
ً
ً
ً
كان يونغ من أكثر تالمذة فرويد اهتماما باألسطررة ،وتعمقا في دراسها وتعويال على أهميتها
ُ
وعمقها ُوبعد دالالتها .وفي رأيه ،أن كل املحاوالت التي ُب ِذلت لتفسير األسطورة ،لم تساهم في
فهمها ،بل على العكس لقد زادت في االبتعاد عن جوهرها ،وزادت من حيرتنا نحوها .وهو يقتفي
ً
أثر فرويد في النظر للسطورة كنتاج لالشعرر ،ولكنه يفترق عنه جذريا عندما يقرر أن الالشعور
الذي تنتج عنه األسطورة هو الالشعور الجمعي للبشر وهو يناهض نظرية فريد القائلة بأن
األسطورة والحلم ،انما يشفان عن مكنونات العناصر املكبوبة في ال شعور الفرد ،وانها نوع من
التعويض عن رغبات لم يقيض لها أرضاء حقيقي .فالصور والخياالت املتبدية في الحلم
ُ
واألسطورة لم تكن في وعي الفرد الشخص ي في يوم من االيام .ولذا فإنها لم تكبت ،واألصح أن
نقول أنها قد عاشت في الالشعور الجمعي ،ولكن انبثاقها كان من خالل الفرد .فنحن عندما
ً
نتن َّفس ،ال نستطيع تفسير هذا التنفس فرديا .ولذا ،يمكن القول بأننا ممتلكرن من قبل هذه
الصور والخياالت أكثر من كوننا مالكين لها .ونحن كلما تعمقنا نحو طبقات النفس السفلى،
ً
كلما غادرنا عالم الفرد الشخص ي تدريجيا واقتربنا من األرضية االنسانية املشتركة لبني البشر،
ً
إلى أن نصل إلى قاع النفس ال نجد هناك سوى العالم بكل بساطة ،مجردا من أي طابع شخص ي
ً
فردي ،تماما كما هو األمر عندما نحلل املواد املكونة للجسد اإلنساني ،حيث تعود مادة الكربون
ُ
املوجودة في الجسم ،إلى الكربون الطبيعي الذي تش َّكل منه جميع االجسام .فمن خالل رموز
ً
األسطورة ،نجد أن العالم يتكلم ،وكلما ازداد الرمز عمقا ،كلما كان أقرب للعاملية والشمول
االنساني (.)١٧
اللغة املنسية  -أريك فروم:
أريك فروم ( )ERICH FROMMآخر عمالقة مدرسة التحليل النفس ي -قدم لنا
( )١٧افكار يونغ بهذا الخصوص مشروحة بشكل سلس وواضح في كتاب:
C.G. Jung, Man and his Symbols, New York. 1964
ً
راجع أيضا ترجمة عبد الكريم ناصيف  -دار منارات ،عمان .١ ٩8٧
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في كتابه اللغة اللغة املنسية ( )١8( )THE FORGOTTEN LANGUAGEدراسة عميقة للسطورة،
ً
ً
منطلقا أيضا من فكرة فرويد عن العالقة بين األسطورة والحلم ،مع مخالفته في النظر
للسطورة والحلم على أنهما نتاج العالم الالعقالني .فالعقل في حالة الحلم إنما يعمل ويفكر،
ولكن بطريقة أخرى ولغة أخرى .فعندما ندخل ملكوت النوم نتحرر من عبء العمل ومشاغل
ً
الحياة اليومية وقلق الصحو ،وندلف إلى عاملنا الداخلي بعيدا عن قواعد الواقع فتغدو الـ (أنا)
بؤرة تفكيرنا .فإذا كان الصحو دعوة للعمل والفعل ،فإن النوم دعوة لتأمل من نوع خاص
يسخدم لغة خاصة هي لغة الرمز .النوم انفالت من هم التحكم بعالم املادة وتفرغ للذات،
ً
يجعلنا أكثر شفافية وحساسية ،فتغدو معرفتنا بأنفسنا أكثر وضوحا وصدقا وحكمة .فحالة
ً ً
ً
السبات هي القطب الثاني لوجودنا في مقابل حالة اليقظة  -وليست كما زمنيا معطال ،يعطينا
الراحة لبدء يوم جديد .ولغة الرمز ،هي اللغة التي تنطق عن الخبرات واملشاعر واألفكار
الباطنة ،كما تنطق لغتنا املحكية عن خبرات الواقع مع فارق هام ،يكمن في شمولية لغة الرمز
وعامليتها ،وتجاوزها لفوارق الزمن والثقافة والجنس واألسطورة ،كما الحلم ،تكمن أهميتها في
ً
تقديمها حكايا تشرح بلغة الرمز ،حشدا من األفكار الدينية والفلسفية واالخالقية .وما علينا إال
أن نفهم مفردات تلك اللغة ،لينفتح أمامنا عالم مليء بمعارف غنية ثرة.
األسطورة  -مغامرة العقل األوىل :
بعد هذا االستعراض السريع ،نود أن بصح رؤيتنا الخاصة للسطورة ،والتي تشكل أرضية هذا
الكتاب ،في عجالة بال إطالة .فهدفنا دراسة األسطورة ال التنظير لها.
عندما إنتصب اإلنسان على قائمتين ورفع رأسه إلى السماء ورأى نجومها وحركة كواكبها ،وأدار
رأسه فيما حوله فرأى األرض وتضارسها ونباتها وحيوانها .أرعبته الصواعق ،وخلبت لبه الرعود
والبروق .داهمته األعاصير والزالزل والبراكين والحقته الضواري .رأى املوت وعاين الحياة .حيرته
ً
األحالم ولم يميزها تماما عن
18- Erich Fromm. The Forgotten Language Holt, Rinhart and Winston, New York -1951
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الواقع .الغار في الخارج وأخرى في داخله .غموض يحيط به أينما توجه وكيفما أسند رأسه للنوم.
تعلم استخدام اليدين وصنع األدوات ،وفي لحظات االمن وزوال الخوف ،كان لدى العقل متس
ُ
للتأمل في ذلك كله .ملاذا نعيش؟ وملاذا نموت؟ ملاذا خ ِلق الكون وكيف؟ من أين تأتي األمراض؟ إلى
آخر ما هنالك من أسئلة طرحت نفسها عليه ،كما تطرح نفسها على طفل العصر الحديث .كان
العقل صفحة بيضاء لم ُينقش عليها ش يء ،عضلة لم تألف الحركة خاج نطاق الغريزة ،وبعد
حدود رد الفعل .ومن أداته املتواضعة هذه ،كان عليه أن يبدأ مغامرة كبرى مع الكون ،وقفزة
ً
أولى نحو املعرفة ،فكانت األسطورة .وعندما يئس اإلنسان تماما من السحر ،كانت األسطورة
كل ش يء له .كانت تأمالته وحكمته ،منطقه وأسلوبه في املعرفة ،أداته األسبق ،في التفسير
ً
ً
والتعليل ،أدبه وشعره وفنه ،شرعته ُ
وعرفه وقانونه ،انعكاسا خارجيا لحقائقه النفسية
الداخلية .فاألسطررة نظام فكري متكامل ،استوعب قلق اإلنسان الوجودي ،وتوقه األبدي
لكشف الغوامض التي يطرحها محيطه ،واألحاجي التي يتحداه بها التنظيم الكوني املحكم الذي
يتحرك ضمنه .إنها إيجاد النظام حيث ال نظام ،وطرح الجواب على ملحاح السؤال ،ورسم لوحة
متكاملة للوجود ،لنجد مكاننا فيه ودورنا في إيقاعات الطبيعة .أنها االداة التي تزودنا بمرشد
ودليل في الحياة ،ومعيار أخالقي في السلوك ،أنها مجمع الحياة الفكرية والروحية لالنسان
القديم.
واألسطورة حكاية ،حكاية مقدسة ،يلعب أدوارها اآللهة وأنصاف األلهة ،أحداثها ليست
مصنوعة أو متخيلة ،بل وقائع حصلت في األزمنة األولى املقدسة ،أنها سجل أفعال اآللهة ،تلك
ُ
األفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء ،ووطدت نظام كل ش يء قائم ،ووضعت صيغة أولى
لكل األمور الجارية في عالم البشر .فهي معتقد راسخ ،الكفر به فقدان الفرد لكل القيم التي
تشده إلى جماعته وثقافته ،وفقدان املعنى في هذه الحياة.
واألسطورة ،حكاية مقدسة تقليدية .بمعنى أنها تنتقل من جيل إلى جيل ،بالرواية الشفهية .مما
يجعلها ذاكرة الجماعة ،التي تحفظ قيمها وعاداتها وطقوسها وحكمتها ،وتنقلها للجيال
املتعاقبة ،وتكسبها القوة املسيطرة على النفوس .فهي االداة األقوى في التثقيف والتطبيع والقناة
ُ
رسخ من خاللها ثقافة ما وجودها واستمرارها عبر االجيال وحتى في فترات شيوع الكتابة،
التي ت ِ
لم تفقد األسطورة الشفهية
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قوتها وتأثيرها .ذلك أن األلواح الفخارية ،كانت محفوظة في املعابد وفي مكتبات امللوك .وال تلعب
إال دور الحافظ للسطورة من التحريف بالتناقل .وبقي السمع هو الوسيلة الرئيسية في تداولها.
ُ
ُ
وفي أكثر من مناسبة دورية ،كانت األساطير تتلى أو تنشد في اإلحتفاالت الدينية العامة ،من ذلك
ً
ُ َّ
ُ
مثال ،أعياد رأس السنة في بابل ،حيث كانت تتلى وتمثل أسطورة التكوين البابلية .وأعياد الربيع
ُ َّ
ُ
حيث كانت تتلى وتمثل عذابات اإلله تموز.
واألسطورة نص أدبيُ ،و ِضع في أبهى ُحلة فنية ممكنة ،وأقوى صيغة مؤثره في النفوس ،وهذا مما
زاد في سطوتها وتأثيرها .وكان على األدب والشعر ،أن ينتظرا فترة طويلة ،قبل أن ينفصال عن
األسطورة .لقد وضعت معظم األساطير السورية والسومرية والبابلية في أجمل شكل شعري
ً
ممكن .وقام هوميروس بصياغة معظم أساطير عصره املتداولة ،شعرا في األوديسة واإللياذة.
ً
وإلى جانب الشعر واألدب ،خلقت األسطورة فنونا أخرى كاملسرح ،الذي إبتدأ عهده بتمثيل
ً
األساطير الرئيسية في األعياد الدينية .كما دفعت فنونا أخرى كالغناء واملوسيقى وغيرهما .هذا
ويمتزج تعبير األسطورة في أذهان الكثيرين بتعبير «الخرافة» و (الحكاية الشعبية) رغم البعد
الشاسع بين هذه النتاجات الفكرية الثالثة .فالخرافة حكاية بطولية ملى باملبالغات والخوارق.
إال أن أبطالها الرسميين هم من البشر أو الجن ،وال دور لآللهة فيها .ففي حديث نوي( )١٩عن
ً
عائش ة قالت «حدث رسول هللا (ص) نساءه ذات ليلة حديثا ،فقالت إمرأة ،يارسول هللا كأن
ً
الحديث حديث خرافة ،فقال؛ أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجال من ُعذرة أسر ُته الجن في
ً
ً
الجاهلية فمكث فيهن دهرا طويال ثم ردوه إلى األنس ،فكان ُيحدث الناس بما رأى من األعاجيب
فقال الناس؛ حديث خرافه 0وبصرف النظر عن صحة هذا الحديث املنسوب إلى الرسول فإن
النص ُيظهر لنا معنى الخرافة عند العرب .بينما ُيثبت لنا القرآن الكريم عالقة كلمة (األسطورة)
أ
ُ
أ
في اللغة العربية بالتصورات الدينية واالعتقادية « :وقالوا أساطير األ َّوِلين اكتتبها ف ِهي ُت أملى عل أي ِه
ً
أ ً
ُبكرة وأ ِصيال» (.)20
وفي هذه اآلية إشارة إلى قول أعداء النبي أن ما يأتي به محمد في القرآن هو أساطير األقوام
السابقة ُتملى عليه وهو بدوره يستكتبها.
(ُ )١٩مسند إبن حنبل ،املطبعة امليمنية ،مصر ١٣١٣جـ 2ص.28١
( )20سورة الفرقأن اآلية ( )20سورة الفرقأن اآلية . 5
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أما الحكاية الشعبية ،فإنها ،كالخرافة ال تحمل طابع القداسة ،وال يلعب اآللهة أدوارها .كما أنها
ال تتطرق ،كما هو شأن األسطورة ،إلى موضوعات الحياة الكبرى ،وقضايا اإلنسان املصيرية ،بل
تقف عند حدود الحياة اليومية واألمور الدنيوية العادية ،وذلك كمكر النساء ومكائد زوجات
الرجل الواحد ،وقسوة زوجة األب على الطفلة املسكينة التي تدخل العناية اإللهية إلنقاذها ،وما
إلى ذلك من موضوعات .هذا وقد تتداخل الحدود بين الخرافة والحكاية الشعبية أما األسطورة
ً
ً
ً
فتبقى نسيجا متميزا .ورغم أن كال من الخرافة والحكاية الشعبية والحكم واألمثال الشعبية قد
ً
ً
ً
تلعب دورا ثقافيا شبيها بدور األسطورة إال أنها ال تمتلك قوة التأييد الذاتي التي تمتلكها
األسطورة ،والنابعة من قداستها وطابعها األعتقادي وااليمائي ومنشأها وقالبها الفني و ..نبالتها0
وال اريد في هذه العجالة ،أن اتقدم برؤية احادية .ألنا اؤمن بتمدد املتويات لفهم األسطورة ،
فقد تحتوي بعض أساطير الخلق على عناصر نفسانية كثيرة ،وقد تحتوي بعض األساطير
األخالقية على عناصر تاريخية كأسطورة الط وفان البابلية ،وأسطورة جلجامش 0كما اننا نلمح
ً ً
تأثيرا كبيرا لنمط اإلن تاج االقتصادي على مضمون وصياغة األسطورة .وسنقوم في حينه ،بإبراز
هذه املستويات كما تتبدى لنا ،مع التركيز على املستوى األهم في رأينا ،لفهم األسطورة كمغامرة
فكرية جريئة النسان العصور القديمة ،تهدف إلى كشف الحقائق وفتح آفاق املعرفة.
*** *** ***
وبعد .هذا كتاب في أسطورة الشرق القديم ،هدفنا من وراءه التعريف باألسطورة في سوريا
القديمة وبالد الرافدين .وقد بذلت غاية الجهد في الحصول على النصوص الكاملة ألهم
ً
األساطير املعروفة وتقديمها إعتمادا على أكثر من نص وأكثر من ترجمة .وحاولت أن تكون
ترجمتي أمينة دون تدخل أو تزويق .مع عدم اإلخالل بالشكل الفني الرائع لتلك النصوص .وهي
ً
ً
معادلة صعبة ،نجحت فيها أحيانا وأخفقت أحيانا أخرى 0ولم يكن جهدي في الشرح والتفسير
ً
والتقديم منصبا على كل أسطورة ،بمعزل عن األخرى ،بل حاولت رسم صورة متكاملة عن
املوضوع ،بحيث تأخذ كل أسطورة مكانها في تلك الصورة ،وتستمد تفسيرها من ُ
البنية اإلجمالية
للعمل ،وكأن منهجي في تقديم األساطير يعتمد على جمعها في
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مجموعات وفق موضوعاتها ال وفق تسلسل زمني أو توزيع جغرافي ،العتقادي بأ َّن تفسير
ً
أسطورة ما يبدو عصيا إذا لم ُينظر إليها من خالل منظور شامل ،يجمعها مع غيرها من
األساطير التي تعالج نفس املوضوع .وهو منهج جديد في دراسة أساطير املنطقة على ما وصل إليه
علمنا .كما قمت من خالل أسفار الكتاب ،بمقارنة شاملة مع كتاب التوراة العبرانية ،فيما
يتعلق بالنصوص األسطورية الواردة فيه ،إلظهار مدى اعتماد الثقافة اليهودية على الثقافة
السورية والبابلية في صياغة أهم مرجع ديني وثقافي لدى الشعب اليهودي .كما أظهرنا عالقة
األساطير السورية والبابلية بأساطير الشعوب املجاورة كاملصريين واألغريق ،وتتبعنا ،كلما أمكن
ذلك ،األصول الشرقية للساطير األغريقية.
أما ملاذا اقتصر بحثي على سورية وبالد الرافدين دون بقية ثقافات الشرق القديم ،فذلك راجع
ألسباب ثالثة :األول هو الوحدة الثقافية القائمة في هذا الجزء من املنطقة ،هذه الوحدة التي
تعطي ألي بحث يدور حولهما طابع االنسجام والتكامل.
والثاني راجع التساع املوضوع وتشعبه ،مما ال يسمح بدراسة وافية مليثولوجيا الشرق القديم في
كتاب واحد ومن قبل مؤلف واحد.
ً
أما السبب الثالث فشخص ي جدا ،يرجع إلى ميل خاص إلى آداب هذه املنطقة ،وولع بتاريخها
وتراثها .وقد حاولت أال يكون توجهي ،في هذا الكتاب ،إلى زمرة معينة من القراء ،بل إلى ُزمر
ً
ً
متعددة .فالقارئ العادي سيجد فيه موضوعا جديدا على الكتابات العربية الحديثة ،ألنه أول
ً
كتاب يعالج موضوع األسطورة على هذا املستوى من اإلحاطة ،وسجد القارئ املطلع كثيرا من
ً
املعلومات الجديدة والتفسيرات الجديدة .كما سيجد املهتمون بالديانات املقارنة عددا ال بأس
به من النقاط القابلة للدراسة واملناقشة ،وكذلك األمر فيما يتعلق بدارس اآلداب والديانة
اليهودية .أما بالنسبة للمتخصصين ،فآمل أن يفتح النظرات واألفكار الجديدة التي أطرحها في
ً
ثنايا هذا الكتاب ،مجاال لحوارات ُمجدية.
ً
* في مواضع كثيرة من هذا الكتاب استعملت كلمة (بابل) أو (بابلي) للداللة على بالد الرافدين إجماال.
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مالحظات لقراءة النصوص

إن جميع النصوص الواردة في هذا الكتاب مترجمة عن االنكليزية .ولقد جاءت النصوصالعربية التي أثبتناها هنا ،نتاج تحقيق طويل ،ومقارنة دقيقة بين ترجمات انكليزية مختلفة
للنص الواحد .وقد حاولت ،قدر اإلمكان ،أال أتصرف بالترجمة إال في مواضع قليلة استدعتها
الضرورة ،مع اإلشارة إلى مثل هذا التصرف عند حدوثه.
كما حاولت اإلبقاء على الطابع األدبي لتلك النصوص الشعرية ،دون اإلخالل باملعاني واملرامي
األصلية .أما عند وقوع التعأرض بين الصياغة األدبية والترجمة األمينة ،فقد إلتزمنا األمانة
ً
ً
ً
العلمية على حساب القيم الجمالية .كما بذلت جهدا في إعطاء األسماء نطقا ساميا ،قد يختلف
ً
أحيانا مع ما تعودنا قراءته في الترجمات الحرفية عن اللغات األوروبية .فاإلله (مردوك) هو في
الواقع (مردوخ) ،واآللهة (تيامات) ،كما تنقلها لنا بعض الترجمات ،هي (تعامة) ،و(اداد)
هو(حدد).....
الشعر،
[ ] القوس املنكسر في النصوص ،داللة على وجود نقص في ِناش يء عن كسورأو تشوهات في اللوح الفخاري .فإذا احتوى القوس على كلمات [القوس
املنكسر] فمعنى ذلك وجود تشوه غير تام في السطر ،وأن ما تبقى من حروف ومقاطع يكفي
الستعادة الكالم األصلي أو ما شابهه .أما إذا احتوى القوس على نقاط [ ].......فمعنى ذلك أن
التشوه تام .وفي هذه الحالة لم نسمح ألنفسنا بإمالء الفراغات الحاصلة.
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( ) القوس العادي ،هو إضافة مني ،أو من املترجم األصلي -على السطر -لغرض توضيح املعنى،وال وجود للكلمات املحصورة في هذا القوس ،في النص األصلي .ولقد أبقيت مثل هذه األضافات،
ً
في حدها األدنى املطلوب ،وغالبا ما لجأت اليها لضرورات جمالية.
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ِسفر البداية
أ
ُ
« و ُهو َّال ِذي خلق َّ
ات واألرض ِفي ِس َّت ِة أ َّيام وكان ع أرش ُه
السماو ِ
أ
على امل ِاء »
قرآن كريم  -هود ٧
أ
ُأ
ً
ً
« في أالب أدء خلق ُ
هللا َّ
ات واألرض .وكان ِت األرض خ ِربة وخ ِالية ،وعلى و أج ِه الغ أم ِر ظلمة،
السماو ِ
ِ
ِ
أ أ
ُّ
ُ
ُ
هللا ي ِرف على وج ِه ِاملي ِاه» .
وروح ِ
التوراة  -تكوين ١

« في تلك األزمان األولى .لم يكن سوى املياه)
أسطورة بابلية
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لقد كانت مسألة بدء العالم والحياة واإلنسان ،من أولى املسائل ألتي ألحت على العقل البشري،
ً
والتي تصدى ملعالجتها منذ فجر طفولته .فال نكاد نجد شعبا من الشعوب إال ولديه أسطورة أو
ً
مجموعة أساطير في الخلق والتكوين وأصول األشياء .نزوال إلى العصر الحديث ،حيث إحتلت
ً ً
هذه املسألة الجانب األكبر من ميتافيزيقيا جميع الفلسفات ،وشغلت حيزا هاما في العلوم
الحديثة ،فحلت النظريات العلمية محل األسطورة ،ومحل التأمل الفلسفي املجرد.
تنتمي أساطير التكوين في املنطقة إلى زمرة أساطير امليالد املائي .فالحالة السابقة لبدء الكون في
أساطيرنا التكوينية ،هي حالة من العماء املائي ،ساكن ،ال متمايز ،ال متشكل ،في زمن سرمدي
متماثل ،الينتابه تغيير وال تبديل كأنه عدم.
ُ
وفي لحظة معينة ،هي هزة ودمار ،يليها بناء جديد ،ينبثق الكون من لجة العماء ،ويبدأ النظام من
قلب الفوض ى ،ويتحد الشكل من صميم الهيولي .لحظة يقرر فيها اآللهة خلق العالم ،ووضع
أسس الكون والحياة .فيبدأ الزمن الذي نعرفه اآلن ،وتتخذ األشياء شكلها الذي نراه اليوم.
ولكن ساعة الخلق ،هي ساعة صراع كوني شامل .فالقوى اإلل ـهية الخالقة،
ً
هي قوى نشطة ،دينامية ،فعالة ،وليس الكون والحياة واإلسان ،إال تعبيرا عن طاقاتها الحركية
وفاعليتها الخالقة .ولكنها ال تستطيع تحقيق مرادها بغير التمرد
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والثورة على آلهه العماء والسكون والغوض ى والالتشكل التي تقف قد هذا الشرخ في جدار الزمن
الساكن .ولهذا لن يتأتى ظهور العالم إال بإراقة الدماء ،وانتصار آلهة ودمار أخرى،
ولن تتوطد أسس الكون إال على اشالء الضحايا املغلوبة.
وفعل الخلق األول ال يعطي الوجود دفعة واحدة ،ينطلق بعدها في مساره إلى األبد ،بل البد من
تكرار دوري لفعل الخلق األول في كل عام من اعوامنا األرضية  -ففي كل سنة ُيخلق العالم من
ً
ً
جديد ،ويجري تجديده ليعو د نضرا كما كان ،لحظة خروجه طريا من يد الخالق ألول مرة .وهذا
التكرار األبدي للخلق يجري بمعونة البشر ومشاركتهم فيه ،عن طريق الطقوس التي من شأنها
شد أزر اآللهة ومعاضدتها ضفد قوى العدمية التي تتصدى لحركة الكون بغية إستعادته إلى
حالته الكونية .وهنا تتكش ف لنا املعاني السرية ،والعميقة الداللة ،لالحتفاالت الدينية في رأس
السنة ،والتي بدأت في بابل وما زالت قائمة إلى يومنا هذا.
ً
في بابل وغيرها من مدن الشرق األدنى القديم ،كانت احتفاالت رأس السنة تشغل حيزا من
اهتمامات البشر الدينية .وخالل بضعة أيام كان الناس يتفرغون ملجموعة من الطقوس تتركز
حول إعادة تمثيل فعل الخلق األول ،والتكرار الدرامي للصراع البدئي الذي انتج االكوان،
والتوحد مع الزمن املقدس الذي أعطى العالم دفعته األولى ،واستحضاره مرة أخرى وعيشه
والذوبان فيه ،في حالة من االنقطاع الكلي عن الزمن الدنيوي املعتاد فكانت تجري تالوة
ً
إلسطورة التكوين على املل ،ثم يجري تمثيلها دراميا بواسطة مجموعة من املمثلين يتخذون
أدوار اآللهة املتصارعة ،أما بقية العباد فكانت تمارس الصلوات واالبتهاالت ،فتعطي من إيمانها
ً
ً
ً
ً
دفعا لآللهة وسندا .وهكذا نجد أن دور اإلنسان في هذه الحياة ليس دورا سلبيا ،بل ايجابي
فعال يساهم في استمرار الوجود وسير األكوان ،ومساندة اآللهة في تكرار فعل الخلق األول
وإنتاج زمن جديد وعالم جديد ،.كما أن اإلنسان عن طريق املشاركة الرمزية في إفناء العالم
ً
ً
وإعادة تجديده ،يتوحد رمزيا في فعل الخلق الكلي الهائل ويتجدد هو نفسه أيضا ،ويشعر أنه قد
تطهر ودفن خطاياه مع العالم الذي إنقض ى دون رجعة ،فكانت أيام رأس السنة مناسبة للتطهر
والتكفير والتوبة.

ً
* وعن هذه االحتفاالت التي أسفلت إلى اإلغريق نشأ املسرح االغريقي غالبا.
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وتدعم بعض الدراسات اللغويه هذه النظرة األسطورية .فكلمة (عالم) أو كلمة (سنة) هي نفسها
في بعض اللغات ،كما هو شأن هنود أمريكا الشمالية الذين يقولون مر عالم في معرض قولهم
مرت سنة .فالسنة هي عالم يتكرر مرة أخرى ويولد من جديد .وفي فارس كان امللك يقف في عيد
النيروز ،وهو رأس السنة الفارسية ،ويعلن للمل من قومه  :هذا يوم جديد من شهر جديد من
سنة جديدة .وإن ما يلي من الوقت يجب تجديده (.)١
وعن أسطورة األصل األساسية تتفرع مجموعة من أساطير األصول الثانوية التي تحكي بدايات
ً
ً
األشياء التي تلعب دورا أساسيا في حياة اإلنسان ،كالزراعة وأدواتها والكتابة والسدود والقنوات
وما إلى ذلك .أن معظم ما يستعمله اإلنسان ويفيد منه لحياته وحضارته ،أن هو إال نتاج نموذج
بدئي مقدس صنعته اآللهة بيدها أو أوحت به 0ألن معظم ما يقوم به اإلنسان ويمارسه في
حياته ،ما هو إال تقليد أولي قام به اآللهة ،سواء في املأكل أو امللبس أو الجنس ،أو العمل .ورد في
أحد النصوص الدينية القديمة  :هذا ما قام به اآللهة ،وهذا ما سيقوم به اإلنسان  ،وعلى هذا،
ً
تغدو ميثولوجيا األصول ،أداة كشف ومعرفة وتعليل ،من جهة ،ومن جهة أخرى تثبيتا للنماذج
البدئية ملعظم النشاطات الهامة في حياة اإلنسان واملجتمع.

1- Mercea Eliade. the Sacred and the Profane, Harvest Book, New York
ً
راجع أيضا ترجمة نهاد خياطة ،املقدس والدنيوي ،دار العربي ،دمشق .١٩8٧
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 /1التكوين السومري

إزدهرت الثقافة السومرية في الجزء األسفل من حوض دجلة والفرات وحول الشواطيء العليا
للخليج العربي ،منذ مطلع األلف الرابع قبل امليالد .ورغم مرور فترة ال بأس بها على إكتشاف
الحضارة السومرية ،فإن أصول الشعب السومري مازالت قضية يكتنفها الغموض .على أن أكثر
النظريات قوة اليوم ،هي النظرية التي تقول بقدوم السومريين من أواسط آسيا .ولقد أثبتت
الدراسات اليوم أن أرض س ومر لم تكن خالية من السكان قبل قدوم السومريين ،بل كانت
مسكونة بأقوام ساميين ،ذوي لغة وثقافة سامية ،ال نعرف عنها الكثير ،وال نعرف ماذا اعطت
للغزاة اآلسويين .ولكن الش يء األكيد ،هوأن الثقافة السومرية ،قد نضجت من إحتكاك هذين
الشعبين وتفاعلهما مع بعضهما البعض في تلك الحقبة املبكرة من تاريخ اإلنسانية.
ولقد كان للثقافة السومرية تأثير كبير على ثقافة الشرق األدنى القديم .فهي التي أعطت املنطقة
الخط املسماري الذي غدا واسطة الكتابة لدى جميع شعوب املنطقة .وهي التي طورت منذ
األزمنة السحيقة ،مبادئ دينية وروحية ،ظلت سائدة فترة طويلة من الزمن ،حتى وصل تأثيراتها
ً
إلى الثقافة اإلغريقية في الفترات املتأخرة جدا .وهي التي وضعت أولى املالحم الشعرية ،وأولى
التراتيل الدينية
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والقصائد الدنيوية ،وأولى التشريعات والقوانين والتنظيمات املدنية والسياسية.
وباختصار  :فالتاريخ يبدأ من سومر.
لم تصلنا عن السومريين أسطورة متكاملة في الخلق والتكوين بأصول األشياء ،وإن كان العلماء
ال يستبعدون العثور على مثل هذه األسطورة ،سواء في األلواح الفخارية املبعثرة في معظم
ً
متاحف العالم ،أو في باطن أرض سومر حيث ما زلنا نتوقع مزيدا من الكشف عن التاريخ
املطمور .إال أن النصوص املتفرقة التي تم العثور عليها ،واملتعلقة بأمور الخلق والتكوين ،تكاد
تعطي صورة واضحة عن أفكار السومريين بهذا الشأن ونظرتهم إليه .وإن دراسة متعمقة لتلك
النصوص وربطها ببعضها في سلسلة منطقية ،لتدلنا على أن األسطورة ليست بالسذاجة التي
تبدو عليها في نظر القارئ العادي .وإن الرموز األسطورية التي إستخدمها اإلنسان القديم ليست
إال وسلة إيصال وقالب تعبير .إنها لغة متميزة ،تحاول من خالل مفرادتها وت عابيرها ومصطلحاتها
إيصال حقائق معينة ،وهي منهج له من املشروعية ما لبقية املناهج التي ابتكرها فكر اإلنسان،
ً
الحقا ،إذا أخذنا بعين االعتبار ،العملية التطورية البطيئة والصاعدة ،التي سار بها عقل
اإلنسان منذ فجر التاريخ.
ً
لم تكن أفكار السومريين عن الخلق والتكوين ،أفكارا بدائية ،بل أفكار ناضجة بالدرجة التي
تتيحها معارف تلك الفترة من بداية حضارة اإلنسان .فلقد اثبت السومريون مقدرة فائقة على
املالحظة الذكية والربط ،واستخالص النتائح املنطقية من املقدمات املنطقية والحقائق
والوقائع املشاهدة .وإن دراسة النصوص األسطورية املتفرقة تعطينا التسلسل األسطوري التالي
لعملية خلق العالم واالكوان.،.
 -١في البدء كانت اإللهة (نمو) وال أحد معها .وهي املياه األولى التي إنبثق عنها كل ش يء.
ً ً
 - ٢أنجبت اإللهة نمو ولدا وبنتا األول (آن) إل ـه السماء املذكر ،والثانية «كي» آلهة األرض املؤنثة
وكانا ملتصقين مع بعضها .وغير منفصلين من أمهما نمو .
- ٣ثم أن (آن) تزوج (كي) فأنجبا بكرهما (انليل) إلـ ـه الهواء الذي كان بينها في مساحة ضيقة ال
تسمح له بالحركة.
 - ٤انليل اإلله الشاب النشيط ،لم يطق ذلك السجن ،فقام بقوته الخارقة
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ً
بإبعاد أبيه آن من أمه كي .رفع األول فصار سماء ،وبسط الثانية فصارت أرضا،
ومض ى يرتع بينهما.
 - 5ولكن انليل كان يعيش في ظالم دامس .فأنجب انليل إبنه (نانا) إلــه القمر،
فيبدد الظالم في املساء وينير األرض،
( - ٦نانا) إل ـه القمر أنجب بعد ذلك (أوتو) إلـه الشمس الذي بزه في الضياء.
ُ
 - ٧بعد أن أب ِعدت السماء عن األرض ،وصدر ضوء القمر الخافت ،وضوء الشمس الدافيء ،قام
انليل مع بقية اآللهة بخلق مظاهر الحياة األخرى 0
واآلن إذا جردنا هذه السلسلة األسطورية من رموزها ومفرداتها امليثولوجية ،وترجمناها إلى لغتنا
العلمية الحديثة ،لظهر لنا منطقها املتماسك ،واملالحظات العلمية التي قادت إليها:
ً
 - ١في البدء لم يكن موجودا سوى املياه التي صدر عنها كل ش يء وكل حياة.
 - 2في وسط هذه الحياة األولى ظهرت جزيرة يابسة على هيئة جبل قبته هي املاء ،وقاعدته هي
األرض ومن لقاء القبة بالقاعدة ظهر الهواء ،العنصر املادي الثالث بعد املياه والتراب.
 -٣من الصفات األساسية لهذا العنصر الجديد ،التمدد .وبتمدد هذه املادة الغازية ،تباعدت
السماء عن األرض.
ً
ً
ً
 -٤لم يكن القمر السابح في الهواء إال نتاجا للهواء وإبنا له ،وربما كان من نفس العنصر أيضا،
أما الشمس فهي اإلبن الذي فاق أباه القمر قوة ،وخلفه على عرش السماء فيما بعد.
 - 5بعد أن ابتعدت السماء عن األرض ،وغمرت أشعة الشمس الدافئة وجه البسيطة ،تهيأت
الشروط الالزمة للحياة ،فظهرت النباتات والحيوان وتم خلق اإلنسان.
تتطابق هذه النظرات في بعض جوانبها مع النظريات العلمية الحديثة.
ً
فوالدة القمر من الهواء ال تبعد كثيرا عن النظريات القائلة بتشكل األجرام السماوية من السحب
الغازية .أما صدور األشياء عن املياه األولى فال يبتعد عن اإلكتشافات العلمية الحديثة املتعلقة
بنشأة الحياة وتطورها ابتداء من البحر .وأريد هنا أن ألفت النظر إلى نقطة هامة لفهم الفكر
ً
األسطوري وتطوره .فالفكر القديم إبتدأ ماديا
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ً
ً
حسيا ،وبعيدا عن التجريد .وفكرة القوة املبدعة املنفصلة عن الكون الفاعلة فيه عن بعد ،لم
ً
ً
ً
تكن موجودة في ذهن خالق األسطورة .فعمليات الخلق ليست فعال صادرا عن اآللهة ،منفصال
ً
عنها ،بمقدار ما كانت تبديا لحركتها وتفاعلها مع بعضها ،ففي البدء كانت املياه األولى ،أزلية غير
مخلوقة وال منبجسة عن العدم.
وجبل السماء واألرض لم ُيخلق بفعل قوة خارجية مجردة متعالية ،بل جاء نتيجة إخصاب ذاتي
للم األولى التي ولدته من رحمها ،كما تلد أمهات البشر والحيوان ،وكما يتكاثر النبات .وكذلك
األمر بالنسبة للقمر واألرض وغيرها .واآلن لنأتي إلى استعراض أهم النصوص التي وصلت إلينا،
ُ
والتي تلقي الضوء على أفكار السومريين في موضع البدء والتكوين0
فصل السماء عن األرض:
في مطلع أسطورة تحكي عن خلق اإلنسان ،نعثر على إشارة لجبل السماء واألرض
في جبل السماء واألرض
أنجب (آن) وأتباعه األنانوكي(.)١
ً
ً
وهذا الجبل لم يكن أزليا ،بل مخلوقا .فمن لوح آخر ،مخصص لتعداد أسماء األنانوكي  ،آلهة
سومر ،نعرف أن اآللهة (نمو) وهي املياه البدئية ،قد انجبت السما ،واألرض ،اللتين إنفصلتا
ً
عن بعضهماُ .ويشير مطلع أسطورة أخرى عرضا إلى هذا اإلنفصال ،فيقول:
بعد أن أبعدت السماء عن األرض
وفصلت األرض عن السماء
وتم خلق اإلنسان
وأخذ (آن) السماء
وإنفرد (انليل) باألرض
أخذ اإلله (كور) 0اآللهة (أريشكيجال) غنيمة(.)2
1- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. . Newyork. 1961
2- ibid
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واإلله كور في امليثولوجيا السومرية ،هو رب العالم األسفل ،عالم املوتى الذي تمض ي إليه
االرواح .أما أريشكيجال فقد كانت آلهة أرضية تزوجها كور بعد أن إختطفها إلى عامله األسفل
ً
لتغدو آلهة ذلك العالم ،وسيدته املطلقة؛ تماما كاإللهة بيرسفوني في امليثولوجيا األغريقية ،التي
إختطفها إل ـه العالم السفلي هاديس ،من أمها آلهة الخصب ديمتر ،فصارت ربة للعالم األسفل
وزوجة لسيد عالم املوتى .ومما يثبت الرابطة بين األسطورتين ،أن أسم (كور) الذي بقي في اللغة
السومرية داللة على العالم األسفل حتى الفترات املتأخرة ،وزوال ذكرى اإلله القديم وأسطورته،
ً
ً
ُ
هو أيضا اسم ربة العالم األسفل اإلغريقية؛ التي تشير إليها األساطير أحيانا بأسم بيرسفوني
ً
وأحيانا أخرى بأسم (كور).
ً
وفي مطلع أسطورة ثالثة نعرف مزيدا من املعلومات عن فصل السماء عن األرض ،واإلله الذي
قام بتلك العملية الجبارة:
أن اإلله الذي أخرج كل ش يء نافع
اإلله الذي ال ُمبدل لكلماته
انليل الذي أنبت الحب واملرعى
أبعد السماء عن األرض
وأبعد األرض عن السماء(. )٣
تثبت لنا هذه األساطير السومرية ،تقاليد بقيت سائدة في الفكر األسطوري لحضارات املنطقة
والحضارات األخرى املجاوره ففكرة امليالد املائي تكرر فيما بعد في األساطير البابلية التي تحكي
عن والدة الكون من املياه األولى (تعامة) املقابلة لـ «نمو» السومرية( )٤وفي األسطورة السورية
نجد (يم) املياه األولى ،وقد أنتصر عليه اإلله بعل وشرع بعد أنتصاره بتنظيم العالم( .)5وفي
األسطورة املصرية كان رع أول إلـه يخرج من املياه األولى ،وهو الذي أنجب فيما بعد بقية اآللهة
( .)٦وفي األسطورة اإلغريقية نجد (اوقيانوس) هو املياه األولى ،واإلله البدئي الذي نشأ
3- Ibid
( )٤راجع فصل التكوين البابلي فيما يأتي ،نص االينوماإيليش
( )5راجع فصل التكوين الكنعاني فيما يأتي ،نص بعل ويم
6- J,Viaua, Egyptian Mythology. Larosse Encyclopedia of Mirthology. London.1977 p11
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ً
عنه الكون( . )٧وفي التوراة العبرانية أيضا نجد املياه األولى وروح الرب فوقها قبل
أ
أ أ
ُأ
ً
ً
ُّ
ُ ُ
هللا ي ِرف على و أج ِه ِاملي ِاه.
التكوين « وكان ِت األرض خ ِربة وخ ِالية ،وعلى وج ِه الغ أم ِر ظلمة ،وروح ِ
التكوين .١ :كما أث بت لنا القرآن الكريم وهو نهاية الوحي الذي إبتدأ بسيدنا آدم وجود املياه
أ
أ
ُ
البدئية إذ قال (و ُهو َّال ِذي خلق َّ
ات واألرض ِفي ِس َّت ِة أ َّيام وكان ع أرش ُه على امل ِاء) وقال
السماو ِ
أ
أ ُ
(وجعلنا ِمن امل ِاء ك َّل ش أيء حي) (0)8
وكذلك األمر فيما يتعلق بفكرة لقاح السماء واألرض املتحدتين ،والفصل بينهما فيما بعد .ففي
األسطورة املصرية نجد (جيب) إلـه األرض املذكر  ،و(نوت) آلهة السماء املؤنثة في حالة إتحاد
ً
( .)٩وقد تزوجا بعضهما سرا دون إذن من اإلله رع .فلما علم كبير اآللهة بذلك أرسل إله الهواء
(شو) الذي أبعدهما عن بعض عنوة .ومنذ ذلك الوقت واإلله شو يطأ بقدميه جيب الصريع،
ويرفع بذراعيه القويتين السماء نوت .وفي األسطورة اإلغريقية نجد (جيا) األرض ،األم األولى،
التي كانت أول إله يخرج من العماء البدئي ،تلد نظيرها أورانوس إله السماء الذي يغطيها من كل
الجوانب ،وتتحد به لتلد بقية اآللهة( ،)١0ثم يتم التفريق بينهما عنوة .وفي األسطورة البابلية
يقوم اإلله مردوخ بشطر جسد اآللهة تعامة ،املياه األولى إلى نصفين ،فيرفع األول سماء،
ً
ً
ويبسط الثاني أرضا ( )١١وفي األسطورة التوراتية ،يقوم إلـه العبرانيين يهوه ،أيضا ،بفصل املياه
األولى إلى شطرين ،رفع األولى إلى السماء وبسط الثاني الذي تجمع ماؤه في جانب ،وبرزت منه
ً
اليابسة في جانب آخر .)١2(0أخيرا ،أثبت لنا القرآن الكريم واقعة فصل السماء عن األرض بقوله:
أ
(أول أم ير َّال ِذين كف ُروا أ َّن َّ
ات واألرض كانتا رأت ًقا ففت أقن ُاهما) (.)١٣
السماو ِ
وقد قام املؤلفون العرب فيما بعد بتفصل نظرية امليالد وفصل السماء عن
7- F. Guirands. Greek Mythology. Hamlyn. London. 1963 p. 63
( )8سورة هود اآلية  ،٦سورة األنبياء اآلية ٣0
9- New tarousse Encyclopedia or Mythology. Hamlyn. London. 1977 p14-15
10- ibid p87.150
( )١١راجع فصل التكوين البابلي ،فيما يلي ،نص االنيوماإيليش 0
( )١2العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح األول )١٣( .سورة األنبياء ،اآلية ٣0
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األرض ،مستخدمين نفس األفكار األسطورية القديمة .فنقرأ في كتاب عرائس املجالس ،البي
إسحق الثعلبي املتوفي سنة ثم ٤2٧هجرية (" : )١٤مل ـا أراد هللا تعالى أن يخلق السموات واألرض،
خلق جوهرة خضراء حجمها اضعاف طباق السموات واألرض ثم نظر إليها نظرة هيبة فصارت
ماء .ثم نظر إلى املاء فغلى وارتفع منه دخان وزبد وبخار ..وخلق هللا من ذلك الدخان السماء.
ومن ذلك الزبد األرض .كما نقرأ للطبري املتوفي سنة ٣١0ه في كتاب تاريخ الرسل وامللوك ()١5
0أن هللا تعالى كان عرشه على املاء ،ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل املاء .فلما أراد أن يخلق
ً
الخلق أخرج من املاء دخانا فارتفع فوق املاء ،فسما عليه فسماه سماء ،ثم أيبس املاء فجعله
ً
أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين" .كما يحدثنا الشيخ األكبر محي الدين بن عريي في
الجزء األول من الفتوحات املكية عن خلق العالم فيقول(« :)١٦فخلق املاء سبحانه ،بردة جامدة
كالجوهرة في االستدارة والبياض وأودع فيها بالقوة ذات األجسام وذوات األعراض .ثم خلق
العرش واستوى عليه اسم الرحمن ...فنظر بعين الجالل إلى تلك الجوهرة فذابت حياة ،وتحللت
أجزاؤها فسالت املاء ،وكان عرشه على ذلك املاء قبل وجود األرض والسماء ...وليس في الوجود
إذاك،ال حقائق املستوى عليه ،واملستوي ،واالسواء .فأرسل النفس فتم َّوج املاء وأزبد ...وترك
زبده بالساحل الذي أنتجه ...فأنشأ سبحانه في ذلك الزبد األرض...ثم أنشأ الدخان من نار
إحتكاك األرض عند فتقها،ففتق فيه السموات العلى»
ً
وفي أساطير كثير من الشعوب البدائية املعاصرة لنا نجد تكرارا ألسطورة فصل السماء عن
األرض .ففي نيوزيالندة وتاهيتي وجزر كوك ،يروي السكان األسطورة التالية( :)١٧بعد أن إتحدت
ً
السماء باألرض أنجبتا عددا من اآللهه الصغار الذي كانوا يعيشون في ضيق وظلمة لشدة
إلتصاق السماء باألرض ،فقرروا التمرد على هذا الوضع بزعامة اإلله الجريء (تاني) الذي رفع
السماء بقوة ذراعيه حتى إسقرت مكانها ،ثم قال لتبق السماء بعيدة عنا ،أما األرض ،فلتبق قرية
ً
ً
هنا أما رؤوما.
( )١٤أبي إسحق الثعالبي؛ عرائس املجالس ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ص ١2
( )١5تاريخ الطبري ،دار سويدان ،بيروت  ،١٩٦٧الجزء األول ص 52
( )١٦محي الدين بن عربي ،الفتوحات املكية ،السفر األول ،القاهرة  ١٩٧2صفحة ٤٩
17- Philip Freund.Myths of Creation. W.H. Allen-London. 1964
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ً
ولعل النظريات العلمية الحديثة في نشأة الكون ال تبتعد كثيرا عن هذه االفكار عندما تفترض أن
ً
ً
إنفجارا بدئيا قد حدث في األزمنة السحيقة ،نشأ عنه تبعثر االجرام في الفراغ وابتعادها عن
نقطة االنفجار .فاألرض والحالة هذه كوكب قد انفصل عن مكان ما هناك في السماء.
ولقد قامت مدرسة التحليل النفس ي يتفسير نظرية امليالد املائي على أنها انعكاس لذكرى كامنة
ً
في ال شعور اإلنسان عن حالة الجنين في رحم األم ،حيث كان محاطا باملاء من جميع الجهات،
وإنبثاقه ،من ثم ،عن ذلك الوسط إلى العالم الجاف الخارجي .كما أن املدرسة تستخدم أساطير
ً ً
فصل السماء عن األرض  ،لتوكيد وجهة نظرها في سيطرة عقدة أوديب ،التي تشغل حيزا كبيرا
من نظرية سيجموند فرويد ،فالرغبة املكبوتة في ال شعور الطفل ،واملتعلقة بإبعاد األب
ً
واالستئثار باألم ،تجد متنفسا لها في عالم األسطورة ،حيث يقوم البطل بإبعاد السماء والبقاء في
األرضُ .يضاف إلى ذلك أن بعض األساطير ال تكتفي باإلبعاد ،بل يتعداه ،في قيام اإلبن بفعل
ً
عنيف ضد الوظيفة الجنسية للب ،تلك الوظيفة إلى تعطيه إمتيازا عند األم .فاإلله كرونوس في
األسطورة األغريقية( )١8يقوم بتحريض من أمه بإخصاء أبيه اورانوس إله السماء ،ورمي
أعضائه التناسلية في البحر .ومن لقاء مياه اورانوس املخصبة بمياه املحيط ،تولد افروديت من
زبد البحر ،وتض ع قدمها على اليابسة عند شواطئ ،قبرص.
تنظيم الكون:
بعد أن فصل انليل بين السماء واألرض ،واعطاهما شكلهما الذي نعرفه اليوم ،انصرف إلى خلق
ً
بقية عناصر الكون .وهنا أيضا ،يأتي الخلق نتيجة الحركة املادية والفعالية الحياتية لآللهة ،ال
نتيجة الكلمة الخالقة واألمر االلهي .فظهور القمر والشمس إلى الوجود ،وبعض األلهة األخرى،
يأتي نتيجة الفعالية الجنسية للله انليل الذي ضاجع اآللهة لنليل فولدت له القمر والقمر
بدوره أنجب الشمس بفعل جنس ي آخر .تحدثنا أسطورة سومرية عن سلسلة الخلق هذه في
نص شعري
18- New Larousse Encyclopedia of Mithology, Hamlyn London 977 p. 88
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ً
َّ
جميل مؤلف من مائة وأثنين وخمسين سطرا ،معضمها في حالة سليمة تسمح بقراءة واضحة
لللواح املوزعة عليها: )١٩( .
تبدأ األسطورة بمقدمة وصفية ملدينة نيبور التي ُو ِجدت قبل ظهور اإلنسان،
وكانت تسكنها اآللهة:
أنظر (إلى نيبور) عماد السماء واألرض(هي) [].......
أنظر إلى نيبور املدينة []......
ترى أسوارها العالية ،مدينة []......
ترى نهرها الرقراق ايد ساال
ترى رصيفها كاركورانا ،حيث ترسو السفن
ترى بوال نبعها الصافي  ....ترى ادنو نبردو ،جدولها العذب
هناك انليل فتاها الغض  ...هناك ننليل فتاتها الشابة
هناك ننبارشيكونو سيدتها العجوز
بعد هذه املقدمة ،تبدأ القصة ،فنجد سيدة نيبور العجوز وهي تحدث إبنتها ننليل في كيفية
إستماله اإلله انليل:
في تلك االيام قامت اآلم بارشاد ابنتها،
قامت ننبار شيكونو بنصح ابتها:
عند النهر الصافي يا فتاتي ،عند النهر الصافي أغتسلي.
وعلى ضفة نهر الننبردو ،أي ننليل ،تمش ي
ذو العينين البراقتين ،الس ي ذو العينين البراقتين،
الجبل العظيم ،انليل األب ،ذو العينين البراقتين سيراك
الراعي ،سيد املصائر ،ذو العينين البراقتين سيراك
حيث [ ]......وحيث يقبلك.
نفذت ننليل مشورة أمها .وأبصرها انليل فحاول غوايتها ،ولكنها تمنعت.
فتحايل عليها وحملها بمعونة وزيره نسكو إلى قارب ،وهناك اغتصبها وتركها حبلى
19- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harber and Row. N.y 1961
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باإلله القمر .إال أن اآللهة تغضب لفعلة انليل .ويقرر املجمع نفيه إلى العالم األسفل .يرضخ
انليل ملشيئة اآللهة ويبدأ رحلته نحو العالم االسفل .ولكن ننليل التي تمكن منها حب اإلله
ُ
الشاب تلحق به وتدركه عند بوابة الجحيم .ولكن انليل يطلب من حارس البوابة ،ولسبب ال
ندريه تضيل ننليل ،ويتخذ هو نفسه هيئة الحارس ويقبع في إنتظارها .وعندما تصل وتسأله عن
ً
حبيبها ،يجيبها وهو في هيئة الحارس مضلال ،ثم يجامعها ويتركها حبلى بنرجال إله العالم األسفل:
انليل [ ]......غادر املدينة.
نونا منير غادر املدينة
انطلق انليل ،والفتاة اقتفت أثره
انطلق نونامنيروالفتاة إقتفت أثره
قال انليل لحارس البوابة
ياحارس البوابة يا صاحب القفل
يارجل املزالج يا صاحب القفل املقدس
ننليل امللكة آتية
ننليل امللكة آتية
فإن توجهت لك بالسؤال عني ال تكشف لها عن مكان وجودي.
إقتربت ننليل من حارس البوابة قائلة :
يا حارس البوابة ،ياصاحب القفل
يا رجل املزالج ،ياصاحب القفل املقدس.
انليل مليكك أين مض ى؟
فأجابها انليل عن حارس البوابة:
لقد أمرني انليل سيد كل البالد،
يلي ذلك أربعة أسطر تحتوي مضمون األمر إال أن معناها غامض ثم الحوار التالي:
ً
ً
 أن انليل ،حقا ،مليكك ،ولكني أيضا مليكتكً
 -إذا كنتي حقا مليكتي ،فدعيني أملس []......
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 أن ماء مليكك في داخلي (نانا) * إنه في داخلي ليذهب ماء مليكي إلى السماء ،ليذهب (نانا) إلى السماء وأتركي مائي يمض ي في األرض.انليل في هيئة حارس البوابة اضطجع فقبلها وجامعها
وسكب في داخلها ماء (ميسلميتا)
مش ى انليل وننليل اقتفت أثره
نونا مش ى والفتاة إقتفت إثره
قال انليل لصاحب نهر العالم األسفل:
ياصاحب نهر العالم األسفل
ننيل امللكة آتية  ...ننيل امللكة آتية
فإن توجهت لك بالسؤال عني
ال تكشف لها مكان وجودي
إقتربت ننليل من صاحب النهر قائلة :
ياصاحب نهر العالم األسفل،
انليل مليكك ،اين مض ى؟
فأجابها انليل عن صاحب النهر:
لقد أمرني انليل 0سد كل البالد.
يتكرر ثانية املضمون غير املفهوم للمر ،ثم يليه الحوار التالي ،بين انليل في هيئة صاحب النهر،
والفتاة ننليل :
ً
 أن انليل حهإ مليكك ،ولكني أيضا مليكتكً
 إذا كنت حقا مليكتي ،فدعيني املس..... أن ماء مليكك في داخلي ،املاء امللتمع في جوفيماء نانا امللتمع في جوني
 ليذهب ماء مليكك إلى السماء ،واتركي مائ ي يمض ي في األرض* نانا القمر
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انليل في هيئة مالح النهر اضطجع
فقبلها وجامعها
وسكب في جوفها ماء ننازو *
وتتايع األسطورة على نفس املنوال ،فتصف مولد 0إله ثالث من اإلله السفلى هو اإلله
(اليجيبيل) وهنا يتخذ انليل هيئة مالح العالم األسفل الذي ينقل بقاربه 0
وتنتهي األسطورة بترتيلة حمد النليل :
انليل هو السيد وامللك
انليل ال مبدل لكلماته
الحمد ألمنا ننليل
الحمد ألبينا انليل
وبالجدير بالذكر أن األساطير اليونانية الالحقة قد نسخت بعد ألفي سنة،
ً
حرفيا وصف العالم األسفل السومري  ،فنجد بوابات العالم األسفل ،ونهره ،مالمحه وملكه،
ومليكته.
ً
ولعل بما يلفت النظر في هذه األسطورة ،ظهور القمر للوحود 0قبل الشمس ،وكونه فيما بعد أبا
للشمس .ويرجع ذلك ،في إعتقادي ،إلى اسبقية عبادة القمر على عبادة الشمس في املجتمعات
ً
البدائية السابقة لظهور الحضارات ،مجتمعات الثقافة التي قدست القمر واعتبرته رمزا للم
ً
الكبرى آلهة املجتمع األموي ،وقدمته على الشمس التي كانت رمزا للذكر ،والتي قدمتها
ً
املجتمعات األبوية بعد ذلك بإعتبارها رمزا للله الذكر ،إله السماء األعلى .ومن ناحية أخرى فإن
فكرة اإلله اإلبن الذي يتفوق على أبيه ،ويأخذ سلطاته ،هي فكرة شائعة في ميثولوجيا املنطقة
وميثولوجيا الشعوب األخرى .فانليل نفسه قد صار اإلله األو ل في مجمع آلهة سومر ،ومردوخ
فيما بعد تفوق على أبيه ،وصار سيد آلهة بابل .وعند الكنعانيين ،نجد اإلله األكبر (ايل) وقد
تخلى عن مكانه للله (بعل) 0الذي تفوق على أبيه (داجون) .وفي املعتقد املسيحي ،نجد اإلله
اإلبن وقد غدا أكثر أهمية لخالص اإلنسان من اإلله األب.
* من آلهة العالم األسفل.
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(انكي) ينظم العالم:
لم يكن الخلق مهمة توالها إله واحد في سومر .فها هواإلله انكي ،يتابع ما بدأ .انليل ،ويضع
اللمسات األخيرن على صورة الكورن ،فتخرج حية نضرة .وانكي هو إله املاء العذب عند
ً
السومريين وإله الحكمة أيضا .ومن غير إله املاء العذب يستطيع أن يبعث الحياة في كون جامد
ال حركة فيه! ،ومن غير إله الحكمة يستطيع أن يدفع الحياة نحو غايتها ،ويحدد أغراضها
ومراميها؟ حول هذا ملوضوع وصلتنا أسطورة سومرية ،تتحدث عن نشاط اإلله انكي الخاص
بتنظيم العالم ،وتسيير اسباب الحياة والحضارة .ولكن الجزء األول من النص ،وهو الجزء
ي ً
األساس ي ،مشوه بشكل ال نستطيع معه تعيين معنى واضح .وعندما يصبح اللوح الفخار قابال
للقراءة ،نلتقي باالله انكي وقد وصل في تطوافه الكوني إلى بالد سومر ،فيتوقف هناكُ ،ويعين
لتلك البالد مصائرها(:)20
سومر ،يا أعظم بلدان العالم
أيها املغمور بالغور الدائم ،والشراع املطاعة
أقدارك عظيمة ال تتبدل
وقلبك واسع عميق ،ال ُيسبر له غور
و[ ]......كالسماء ،ال يمكن مسها
ً
امللك الذي تنجبه ،مزين أبدا بحلي دائمة.
السيد الذي تنجبه ،على رأسه تاج ال يميل
َّ
سيدك ،سيد معظم ،يجلس مع (آن) في العرش السماوي
مليكك ،هو الجبل العظيم ،األب انليل.
وكمثل [ ]......هو األب لكل البالد.
أما االنانوكي ،اآللهة العظيمة،
ففي وسطك قد أقامت مساكنها
وفي غاباتك الواسعة تتناول طعامها
سومر ،لتتضاعف أسطبالتك وتتكاثر أبقارك.
( )20نفس املرجع.
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لتتضاعف زرائبك ،وباآلالف فلتتكاثر أغنامك
لتكن [ ]......باقية
أال فلترتفع [ ]......الراسخة يدها في السماء
أال فليقرر األنانوكي ،في وسطك ،املصائر.
بعد ذلك يمض ي إلى مدينة أور وكانت عاصمة سومر ،في ذلك الوقت املبكر من تاريخه .فيقرر لها
مصائرها:
إلى أور أتى
انكي ،سيد األعماق ،أتى ،يقرر مصائرها:
أيتها املدينة املوفورة ،يامدينة املاء الثر ،والثيران القوية
ً
يا مصدر رزق البالد ،أيتها الخضراء ،يا متباعدة الركبتين أبدا * .
يا غابة الظل الوارف[].......
أقدارك الكاملة ،هو الذي قدرها
انليل ،الجبل العظيم ،قد نطق أسمك املقدس
انليل ،الجبل العظيم ،قد نطق أسمك املقدس في االفاق
أيتها املدينة التي رسم مصائرها انكي
أي أور ،أيها الهيكل املقدس ،لترفعي هامتك نحو السماء
ً
ثم يذهب انكي إلى بالد ملوخا فيباركها أيضا وإلى دجلة والفرات يملهما بماء نقي ويخلق فيهما
السمك ،وعلى شاطئيهما ينثر القصب ،ثم يوكل بهما اإلله انبيلولو .ثم يلتفت إلى البحر ُينظم
شؤونه ويوكل به آلهة اسمها سيرارا ** ،ثم إلى الرياح فيستلم قيادها ويوكلها إلى اإلله اشكور،
صاحب القفل الفض ي ،الذي ينظم من خالله األمطار ،ثم إلى شؤون الزراعة ،وما يتصل بها من
أدوات ،حيث يخلق النير واملحراث ،ويوكل اإلله انكمدو بالقنوات والسواقي .وفي املدن يهتم
ً
ً
بالعمران يقيم لآلجر إلها خاصا ،ويحفر األساسات ُوينشييء الجدران ،ويعين اإلله
* لم ُي ِشر مترجم النص السيد كريمر بش يء ،إلى تعبير متباعدة الركبتين .وأعتقد أن في التعبير إشارة لخصب الأرض
ً
ً
فقديما كانت املماثلة قائمة أبدا بين خصب املرأة وخصب الأرض .وفي بعض األعمال الفنية التي وصلتنا من تلك
الفترة نجد آلهة الخصب عشتار وقد جلست على الأرض عارية،مباعدة ساقيها ،وعضو التناسل بارز بكل تفاصيله
** ويذكرنا أسمها بالسيرين األغريقيات ،حوريات البحر ،الوارد ذكرهن في مالحم هوميروس
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ُ ً
خداما للشراف على أعمال البناء .ثم يمل السهول باالعشاب واملراعي وينثر بها القطعانُ ،ويعين
ألمورها اإلله سوموقان .ثم الحظائر يملؤها باملنتجات الحيوانيةُ ،ويعين عليها اإلله الراعي
دومرزي -
وإلى هنا ينتهي النص املفهوم ،حيث يعود اللوح التشوه مرة أخرى.
خلق اإلنسان
بعد أن أخذ الكون شكله ،وأستقرت السماء في موضعها ،وكذلك األرض.
بعد أن انتظمت دورة النهار والليل ،وحركة الفصول .بعد أن أخرجت األرض زرعها وشجرها،
تفجرت ينابيعها .بعد أن ظهرت الحيوانات بأنواعها وامتلت البحار بأسماكها .بعد ذلك صار
ً
املسرح مهيئا لظهور اإلنسان 0
واألسطورة السومرية املتعلقة بخلق اإلنسان ،هي أول أسطورة خطتها يد اإلنسان عن هذا
املوضوع .وعلى منوالها جرت أساطير املنطقة ،واملناطق املجاورة ،التي استمدت منها عناصرها
ً
األساسية ،وخصوصا فكرة تكوين اإلنسان من طين ،وفكرة تصوير اإلنسان على صورة اآللهة 0
أما ملاذا خلق اإلنسان؟ فإن األسطورة السومرية التردد في اإلجابة على هذا السؤال وال توارب.
ً
ُ
ُ
فاإلنسان خ ِلق عبدا لآللهة ،يقدم لها طعامها وشرابها ويزرع أرضها ويرعى قطعانها،خلق اإلنسان
لحمل عبء العمل ورفعه عن كاهل اآللهة .فمنذ البدء كان اآللهة يقومون بكل األعمال التي
تقيم أودهم وتحفظ حياتهم .ولكنهم تعبوا من ذلك فراحوا يشتكون النكي الحكيم ،ليجد لهم
ً
ً
مخرجا .ولكنه ،وهو املضطجع بعيدا في األغوإر املائية ،لم يسم ع شكاتهم .فمضوإ إلى أمه اإللهة
(نمو) املياه البدئية التي أنجبت الجيل األول من اآللهة ،لتكون واسطتهم إليه ،فمضت إليه
قائلة(:)2١
ً
اي ُبني إنهض من مضجعك ،إنهض من[]........
ً
ً
وأصنع أمرا حكيما
ً
أجعل لآللهة خدما ،يصنعون [لهم معاشهم]
( )2١نفس املرجع
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ً
فتأمل انكي مليا في األمر ،لم دعا الصناع اآللهيين املهرة وقال ألمه نمو:
أن الكائنات التي أرتأيت خلقها ،ستظهر للوجود
ُ
ولسوف نعلق عليها سورة اآللهة *.
امزجي حفنة طين ،من فوق مياه األعماق
وبيقوم الصناع اآللهيون املهرة بتكثيف الطين (وعجنه)
ثم كوني أنت له أعضاءه
ً
وستعمل معك ننماخ ** يدا بيد
وتقف إلى جانبك ،عند التكوين ،ربات الوالدة
ولسوف تقدرين للمولود الجديد ،يا أماه ،مصيره
وتعلق ننماخ عليه صور اآللهة
[ ].......في هيئة اإلنسان[].......
بعد ذلك يتشوه اللوح الفخاري ،حامل النص .ثم نجد أنفسنا ،بعد وضوح الكتابة ،مع انكي
يحتفل بإنجازه املبدع في وليمة يدعو إليها اآللهة .وفي أسطورة سومرية أخرى تحكي خلق املاشية
والحبوب ،نجد رواية أخرى لقصة خلق اإلنسان()22
ُ
كالبشر ،عندما خلقوا أول مرة 0
لم يعرف النوناكي أكل الخبز
ال ولم يعرفوا لبس الثياب
بل أكلوا النباتات بأفواههم وشربوا املاء من الينابيع والجداول.
في تلك األيام ،وفي حجرة الخلق
في (دلكوج) بيت اآللهة ،خلق (لهار) و(اشنان) ***
* إذا اتبعنا ترجمة كريمر ،تكون ترجمة هذين البيتين على الوجه التالي :
أن املخلوقات التي نطقت بأسمها مجودة فعلقي عليها صورة اآللهة وقد إرتأيت التغيير في الترجمة العرية الستقامة
معنى هذين البيتين مع السياق العام للنص.

** ننماخ هي الأرض األم في األسطورة السومرية.

( )22نفس املرجع.

*** لهار إلــه املاشية ،واشنان آلهة الحبوب

46

ومما أنتج لهارواشنان
أكل النوناكي ولم يكتفوا
ومن حظائرها املقدسة شربوا اللبن
شربوا ولكنهم لم يرتووا
لذا ومن أجل العناية بطيبات حظائرهما
ت َّم خلق اإلنسان
تسربت العناصر الرئيسية لهذه األسطورة ،إلى معظم أساطير الشعوب املجاورة .ففي األساطير
البابلية الالحقة يتم خلق اإلنسان من الطين ،ويفرض عليه حمل عبء العمل .وفي سفر التكوين
العبراني ،نجد إله اليهود يهوه ،يقوم بخلق اإلنسان من طين ،بعد انتهائه من خلق العالم،
أ
ُ
َّ ُّ
اإل ُله آدم تر ًابا ِمن األرض ،ونفخ ِفي أن ِف ِه نسمة حياة .فصار
ويجعله على شاكلته؛ (وجبل الرب ِ
ً
آد ُم ن أف ًسا ح َّية) ( .)2٣ورغم أن الهدف الذي يقدمه النص التوراتي لخلق اإلنسان ،هو السيطرة
"وقال ُ
هللا« :ن أعم ُل اإل أنسان على ُ
صورتنا كشبهنا ،فيتس َّل ُطون على سمك أالب أحر وعلى ط أير َّ
السم ِاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ
َّ
ُ
َّ
ات ال ِتي ت ِد ُّب على األرض» ( )2٤إال أنه يعود
وعلى البها ِئ ِم ،وعلى ك ِل األرض ،وعلى ج ِم ِيع الد َّباب ِ
ً
فيفرض عليه عبء العمل ،تماما كالنص السومري " :وقال آلدم« :أل َّنك س ِم أعت ِلق أو ِل أامرأ ِتك
ُ
أُ
وأك ألت من َّ
الشجرة َّالتي أ أوص أي ُتك قائ ًال :ال ت أأ ُك أل م أنها ،م أل ُعونة األرض بسببك .ب َّ
التع ِب تأك ُل ِم أنها ك َّل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ُ أ
أُ ُ ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ً
أ
أ
أ
ُ
أ َّي ِام حي ِاتكِ .بعر ِق وج ِهك تأكل خبزا حتى تعود ِإلى األرض ال ِتي أ ِخذت ِمنها .ألنك تراب ،وِإلى تراب
ً
ت ُع ُ
ود " . )25( .وفي األساطير املصرية نجد تردادا لنفس الفكرة .وكذلك األمر في األساطير
اإلغريقية( ،)2٦التي تعزو لبروميثيوس خلق اإلنسان .فقد قام هذا األخير بخلق اإلنسان من
ً
تراب وماء ،وعندما أستوى اإلنسان قائما ،نفخت اآللهة أثينا فيه الروح .ثم راح بروميثيوس
بعد ذلك يزود اإلنسان بالوسائل التي تعينه على البقاء واالستمرار ،فسرق له النار اإللهية من
السماء ،ضد رغبة كبير اآللهة زيوس ،وأفش ى له سرها وكيفية توليدها واستخدامها ،فنال بذلك
غضب زيوس وعقابه.
( )2٣العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح الثاني )2٤( .العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح األول.
( )25العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح الثالث.
26- Philip Freund, Myths of Creation, W.H. Allen, London. 1964
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فإذا تركنا أساطير الشعوب املتحضرة ،نجد أن فكرة الخلق من طين ترد في أساطير الشعوب
البدئية .تقول أسطورة أفريقية ( : )2٧أن اإلله الخالق قد أخذ حفنة من طين شكلها على هيئة
ً
إنسان ،ثم تركها في بركة مليئة بماء البحر مدة سبعة أيام .وفي اليوم الثامن رفعها فكانت بشرا
ً
سويا .وفي أسطورة من الفلبين ( ،)28يقوم اإلله الخالق بجبل حفنة من طين على هيئة إنسان،
ويضعها في الفرن ،ولكنه يسهو عنها فتسود  0وهذا هو أصل اإلنسان األسود .ثم يضع أخرى
ويخرجها قبل أوانها 0فهذا هو أصل اإلنسان األبيض .وفي املرة الثالثة يأخذ الطين كفايته من
ً
النار فيخرج اإلنسان الفلبيني ،ذو اللون البرونزي .وفي أسطورة هندية أمريكية نجد أيضا
التكوين الطيني ونفخة الحياة التي تهب الشكل الجامد روحه وحركته.
هذا وال يزودنا العلم الحديث بنظرية أو حقيقة ،تثبت عالقة جسم اإلنسان بتراب األرض،
ولكنه يقول لنا أن العناصر املكونة لجسم اإلنسان هي نفس العناصر املوجودة في التراب 0
ً
وأخيرا يثبت القرآن الكريم خلق اإلنسان من تراب في أكثر من موضع؛
َّ
(خلق أاإلنسان من ص ألصال ك أالف َّخار ۞ وخلق أالج َّ
ان ِمن َّم ِارج ِمن َّنار) (( . )2٩قال ما منعك أال
ِ
ِ
ِ
أ
أ
أ
ُ
ُ
َّ
ُ
أ
أ
ت أس ُجد ِإذ أم أرتك قال أنا خير ِمنه خلقت ِني ِمن نار وخلقته ِمن ِطين) (.)٣0
اسرتاحة اخلالق:
بعد اإلنتهاء من عناء الخلق ،يخلد انكي للراحة والسكينة ،ويشرع في بناء بيت له في األعماق
ً
املائية .وتحدثنا أسطورة سومرية عن بناء بيت الرب ،الذي يبدو هنا إلها للعماق بشكل عام،
ً
أكثر منه إالها للمياه العذبة الباطنية ،فاألسطورة ترسم انكي في صورة تذكرنا باإلله بوسيدون
إله البحار عند اإلغريق ،أو نبتون عند الرومان .تقول اإلسطورة (: )٣١
28-ibid

27- ibid

( )2٩سورة الرحمن اآلية ١٣و )٣0( .١٤سورة األعراف اآلية ١١
31- S. N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row, 1961
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بعد أن تفرقت مياه التكوين
وعمت البركة أقطار السماء
وغطى الزرع والعشب وجه األرض.
انكي ،إله الغمر ،انكي ،امللك
انكي ،الرب الذي يقرر املصائر
بنى بيته من فضة والزورد 0
فضة ،والزورد كأنها النور الخاطف
حيث إستقر هناك في األعماق
ً
وبعد أن إنتهى من بناء بيته ،كان البد له ،ككل األلهة ال ِعظام ،من مدينة أيضا ،فرفع من أعماق
ً
ً
ً
البحر مدينة أريدو* ،وغطاها شجرا وخضرة ونباتا ،ومل مياهها سمكا .ثم قرر السفر إلى أبيه
انليل ليحصل على بركته .فإرتفع من األعماق املائية في مشهد مهيب مروع:
عندما ارتفع انكي ،ارتفعت معه كل األسماك
واضطرب الغمر واصطخب
زال عن البحر وجه املرح
وساد الرعب في األعماق،
واستبد الهلع باألنهار العالية
ورفعت ريح الجنوب الفرات على مد من االمواج
وعندما يصل انكي في مركبته إلى نيبور مدينة انليلُ ،يقيم مأدبة لللهة،
يقدم لهم فيها الطعام والخمر .وفي نهايتها يقف انليل ُ
فيثني على ما فعله انكي من بناء للبيت
ويمنحه بركاته ورضاه 0ويبدو أن بناء البيت لآللهة ،هو أمر ضروري بعد ارتفاع شأنه وعلو
ً
ً
مقامه .وبعد البيت يأتي بناء مدينة للله أيضا .فهذا مردوخ إله بابل ،يبني له اآللهة بيتا يناطح
ً
برجه املدرج عنان السماء ،بعد انتهائه من فعل الخلق .وحول الهيكل املقدس يبني اآللهة ايضا
مدينة بال  ،وها هو بعل ،إله سوريةُ ،يطاب ببناء بيت له بعد أن تغلب على املياه األولى ممثلة
باإلله «يم» وعلى قوى الشر والقحط 0
*

ً
ويعتبرها علماء اآلثار من أقدم مدن سومر .وما زال معظمها مطمورا تحت الأرض.
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املمثلة باإلله موت فيكون له ما أراد .ويقلده في ذلك إل ـه اليهود الذي يطاب ببناء بيت له بعد أن
تعب من التجوال في خيمة بني إسرائيل.
ً
أ َّ
ُ
أ
َّ
نقرأ في سفر صمويل الثاني من العهد القديم ( ٣ : ٧و ِفي ِتلك الليل ِة كان كالم الر ِب ِإلى ناثان ق ِائال:
ُ
ُ
أ
أ
ِا أذه أب و ُق أل ِلع أب ِدي د ُاود :هكذا قال َّ
الر ُّب :أأنت ت أب ِني ِلي ب أي ًتا ِل ُسكناي؟ أل ِني ل أم أ أسك أن ِفي ب أيت ُم أنذ
أ
ُ
صع أد ُت بني إ أسرائيل م أن م أ
ي أوم أ أ
صر ِإلى هذا الي أو ِم ،ب أل ك أن ُت أ ِس ُير ِفي خ أيمة و ِفي م أسكن ) .وهكذا
ِ ِ ِ ِ ِ
نغادر التكوين السومري بعد أن وضعت لنا تلك األساطير القليلة ،الناقصة ،واملبعثرة ،اإلطار
العام لتصور أسطوري سيستمر ويتطور وينضج في بقية أساطير املنطقة .كما وسنلتقي مع من
تعرفنا عليهم من اآللهة ،في أماكن أخرى لشعوب أخرى .ف ـ (آن) إله السماء السومري سيغدو
(آنو) إله السماء البابلي ،وايل إله السماء السوري ،و(انكي) إله املاء الع ِذب سيغدو(إيا) إله املاء
العذب البابلي .ونماذج األم  -األرض ،ستظهر بأسمها نفسه أو بأسم ننخرساج أو بأسم ننتو أو
مامي .و(نمو) املياه األولى سنجدها في شخصية(تعامة) املياه األولى عند البابليين و(يم) عند
ً
الفينيقيين (الكنعانيين) .وسنلتقي أيضا بأريشكيجال آلهة العالم األسفل وقد حافظت على
أسمها ووظائفها.
ً
لقد استولت الحضارة السومرية على الفاتحين ثقافيا ،بعد أن دانت لهم عسكريا.
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 /2التكوين البابلي

ً
ً
أقام األكاديون الساميون إلى جانب جيرانهم السومريين ردحا طويال ،وما لبثوا أن استوعبوهم،
وبسطوا سلطانهم السياس ي والثقافي على بالد الرافدين ،في إمبراطورية بلغت أوجها في عهد امللك
الكبير حمورابي .وإذا كان السومريون قد وضعوا بذرة الثقافة في وادي الرافدين ،فإن األكاديين
ُ
ُُ
هم الذين استنبتوها ُلتعطي أكلها ،وتهب العالم حضاره تعد ،إلى جانب الحضارة السورية
واملصرية ،من أقدم وأهم الحضارات اإلنسانية .ولم يكن تعاقب الشعوب السامية األخرى على
ً
الهيمنة السياسية في وادي الرافدين (كالكلدانيين ،واآلشوريين) إال تنويعا على أرضية واحدة
مشتركة .وأقوم في هذا الكتاب باإلشارة للثقافة الرافدية بأسم الثقافة البابلية ،دون أن يعني
ً
ً
ً
ذلك تخصيصا ،أوتحديدا معينا.
تتوضع أفكار البابليين في الخلق ولتكوين ،بشكلها األكمل ،في ملحم ة التكوين البابلية املعروفة
بأسم (االنيوما ايليش) وتعتبر هذه امللحمة ،إلى جانب ملحمة جلجامش ،من أقدم وأجمل
املالحم في العالم القديم .فتاريخ كتابتها يعود إلى مطلع األلف الثاني قبل امليالد .أي قبل ألف
ً
وخمسمئة سنة تقريبا من كتابة إلياذة هوميروس ،وتدوين أسفار التوراة العبرانية .وقد لقيت
ً
كثيرا من اإلهتام والدراسة ،من قبل علماء .املسماريات واألنترربولوجيا وامليثولوجيا
والثيولوجيا.
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ً
فإلى جانب الشكل الشعري الجميل الذي صيغت فيه امللحمة ،والذي يعطينا نموذجا ألدب
إنساني متطور ،النها تقدم لنا وثيقة هامة من معتقدات البابليين ،ونشأة آلهتهم ووظائفها
وعالقاتها .كما أنها تقدم لدارس الديانات املقارنة ،مادة غنية ،بسبب املشابهات الواضحة مع
اإلصحاحين األول والثاني من كتاب التوراة.
وجدت امللحمة موزعة على سبعة ألواح فخارية ،أثناء الحفريات التي كشفت عن قصر امللك
آشور بانيبال ،ومكتبته التي أحتوت على مئات األلواح في ثتى املوضوعات األدبية والدينية
ً
والقانونية وما إليها .وقد جرى الكشف عن ألواح امللحمة تباعا ،منذ نهاية القرن املاض ي وحتى
نهاية الربع األول من القرن الحالي ،حيث اكتملت وصارت واضحة وميسرة للترجمة والدراسة.
واسم امللحمة مأخوذ ،كما هي عادة السومريين والبابليين ،من الكلمات االفتتاحية للنص.
فاينوما ايليش ،تعني  :عندما في األعالي .فعندما في األعالي لم يكن هناك سماء ،وفي األسفل لم
يكن هناك أرض .لم يكن في الوجود سوى املياه األولى ممثلة في ثالثة آلهة( :آبسو) و(تعامة)
و(ممو) .فأبسو هو املاء العذب ،وتعامة زوجته كانت املاء املالح ،أما ممو ،فيعتقد البعض بأنه
األمواج املتالطمة الناشئة عن املياه األولي ،ولكني أؤيد الرأي القائل بأنه الضباب املمنتشر فوق
تلك املياه والناش ئ عنها .هذه الكتابة املائية األولى كانت تمل الكون وهي العماء األول الذي
انبثقت منه فيما بعد بقية اآللهة واملوجودات ،وكانت آلهتها الثالثة تعيش في حالة سرمدية من
السكون والصمت املطلق ،ممتزجة ببعضها البعض في حالة هيولية .ال تمايز فيها وال تشكل  0ثم
أخذت هذه اآللهة بالتناسل فولدت البسو وتعامة إلهان جديدان هما (لخمو) و(لخامو)
ً
ً
وهذان بدورهما أنجبا (أنشار) و(كيشار) اللذين فاقا أبويهما قوة ومنعة .وبعد سنوات مديدة
ً
ولد لـأنشار وكيشار إبن أسمياه (آنو) وهو الذي صار فيما بعد إلها للسماء  0وآنو بدوره أنجب
والفطنة ،والذي غدا فيما بعد إله املياه العذبة الباطنية .ولقد بلغ
انكي أو إيا ،وهو إله الحكمة ِ
ً
إيا حدا من القوة والهيبة ،جعله يسود حتى على آبائه.
وهكذا امتلت أعماق اآللهة تعامة باآللهة الجديدة ،املليئة بالشباب والحيوية ،والتي كانت في
ً
ً
فعالية دائمة وحركة دائبة ،مما غير الحالة السابقة وأحدث وضعا جديدا ،لم تألفه آلهة
السكون البدئية ،التي عكرت صفوها الحركة ،وأقلقت سكونها االزلي .حاولت اآللهة البدئية
السيطرة على املوقف واستيعاب
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ً
نشاط اآللهة الجديدة ولكن عبثا ،األمر الذي دفعها إلى اللجوء للعنف .فقام آبسو بوضع خطة
إلبادة النسل الجديد والعودة للنوم مرة أخرى .وباشر بتنفيذ خطته ،رغم معأرضة تعامة التي
مازالت تكن بعض عواطف األمومة.
لدى سماعهم بمخططات آبسو ،خاف اآللهة الشباب واضطربوا  ،ولم يخلصهم من حيرتهم
سوى أشدهم وأعقلهم ،اإلله إيا ،الذي ضرب حلقة سحرية حول رفاقه ،تحميهم من بطش
آبائهم ،ثم مع تعويذة سحرية ألقاها على آبسو الذي راح في سبات عميق .وفيما هو نائم ،قام إيا
ً
بنزع العمامة امللكية عن رأس آبسو ،ووضعها على رأسه رمزا لسلطانه الجديد .و نزع عن آبسو
ً
َّ
انقض على ممو
أيضا اللقب اإللهي واسبغه على نفسه ،ثم ذبحه وبنى فوقه مسكنا لنفسه .كما
(الضاب املنتشر فوق املياه األولى) املعاضد لبسو فسحقه وخرم أنفه بحبل يجره وراءه أينما
ذهب .ومنذ ذلك الوقت صار إيا إلها للماء العذب يدفع به إلى سطح األرض بمقدار ،ويتحكم به
بمقدار ،وهو الذي يعطي األنهاء والجداول والبحيرات ماءها العذب .وهو الذي يفجر األرض
ً
ً
عيونا من مسكنه الباطني .ومنذ ذلك الوقت أيضا ،يشاهد ممو فوق مياه االنهار والبحيرات ألن
إيا قد ربطه بحبل فهو موثوق به إلى األبد.
بعد هذه االحداث الجسام ،ولد اإلله مردوخ أعظم آلهة بابل ،الذي أنقذهم مرة أخرى من بطش
ً
اآللهة القديمة ،ورفع نفسه سيدا للمجمع املقدس .وكيف ال وهو أبن إيا (انكي) الذي فاق أباه
ً
ً
قوة وحكمة وبطشا .وكما كان اإلنقاذ األول على يد األب انكي ،كذلك كان اإلنقاذ الثاني على يد
اإلبن الشاب مردوخ .فتعامة التي تركت زوجها آسبو ملصيره املحزن دون أن تهرع ملساعدته وهو
ُيذبح على يد اآللهة الصغيرة تجد نفسها اآلن مقتنعة بضرورة السير على نفس الطريق ألن اآللهة
ً
الصغيرة لم تفسير مسلكها ،بل زادها انتصارها ثقة وتصميما على أسلوبها في الحياة .وهنا
اجتمعت اآللهة القديمة إلى تعامة وحرضتها على حرب أولئك املتمردين على التقاليد الكونية
ً
فوافقت وشرعت بتجهيز جيش عرم قوامه أحد عشر نوعا من الكائنات الغريبة التي أنجبتها
ً
خصيصا لساعة الصدام ،أفاع وزواحف وتنانين هائلة وحشرات عمالقة ،جعلت عليها اإلله
ً
ً
(كينغو) ،قائدا ،بعد أن اختارته زوجا لها ،وعلقت على صدره ألواح األقدار.
علم الفريق اآلخر بما تخطط له تعامة وصحبها فاجتمعوا خائفين قلقين،
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ً
وأرسلوا اإلله إيا الذي انقذهم في املرة األولى ،عس ى ينقذهم في املرة الثانية .لكن إيا عاد مذعورا
ُ
مما رأى ،فأرسلوا آنو الذي مض ى وعاد في حالة هلع شديد .أس ِقط في يد الجميع واطرقوا حائرين
كل يفكر في مصيره األسود الغريب .وهنا خطر لكبيرهم إنشار خاطر جعل أساريره تتهلل إذ
ً
تذكر مردوخ ،الفتى القوي العتي ،فأرسل في طلبه حاال  0وعندما مثل بين يديه وعلم سبب
دعوته ،أعلن عن أستعداده للقاء تعامة وجيشها بشرط املوافقة على اعطائه إمتيازات
ً
وسلطات إستثنائية .فكان له ما أراد .وجلسوا جميعا حول مائدة الشراب وقد إطمأنت قلوبهم
لقيادة اإلله الشاب.
ً
أعطى اآللهة ،مردوخ قوة تقرير املصائر ،بدال من أنشار .وأعطوه قوه الكلمة الخالقة .ولكي
يمنحنوا قوة كلمته الخالقة ،أتوا بثوب وضعوه في وسطهم وطلبوا من مردوخ أن يأمر بفناء
الثوب ،فزال الثوب بكلمة آمرة من مردوخ ،ثم عاد إلى الوجود بكلم ة أخرى .هنا تأكد اآللهة من
ً
ً
ً
أن مردوخ إذا أراد شيئا قال له كن فيكون .فأقاموا له عرشا يليق بإلوهيته ،وأعلوه سيدا عليهم
ً
ً
ً
جميعا ،ثم أسلموه الطريق إلى تعامة .وقبل أن يمض ي صنع لنفسه قوسا وجعبة و ِسهاما
وهراوة ،كما صنع شبكه هائلة ،أمر الرياح األربعة أن تمسكها من أطرافها .مل جسمه باللهب
الحارق ،أرسل البرق أمامه ،يشق له الطريق .دفع أمامه األعاصير العاتية وأطلق طوفان املياه.
ً
ً
وانقض طائرا بعربته اإللهية وهي العاصفة الرهيبة التي ال ُتصد ،منطلقا نحو تعامة ،واآللهة
ً
ً
تتدافع من حوله تشهد مشهدا عجيبا.
ً
ً
عندما التقى الجمعان ،طلب مردوخ قتاال منفردا مع تعامة ،فوافقت عليه ،ودخل االثنان حالة
في صراع مميت .وبعد فاصل قصير نشر مردوخ شبكته ورماها فوق تعامة محمولة على الرياح،
وعندما فتحت فمها إللتهامه دفع في بطنها الرياح الشيطانية الصاخبة فانتفخت وامتنع عليها
ً
الحراك .وهنا أطلق الرب من سهامه واحدا تغلغل في حشاها وشطر قلبها .وعندما تهاوت على
األرض أجهز على حياتها ،ثم إلتفت إلى زوجها وقائد جيشها كينغو فرماه في األصفاد ،وسلبه
ً
ألواح االقدار وعلقها على صدره .وهنا تمزق جيش تعامة شر تمزيق ،وفر معظمه يطلب نجاة
لنفسه ،ولكن مردوخ طاردهم ،فقتل من قتل ،وأسر من أسر.
بعد هذا اإلنتصار املؤزر على قوة السكون والسلب والفوض ى ،إلتفت مردوخ إلى بناء الكون
وتنظيمه وإخراجه من حالة الهيولية االولى إلى حالة النظام
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والترتيب ،حالة الحركة والفعالية و ...الحضارة .عاد مردوخ إلى جثة تعامة يتأملها ،ثم امسك بها
ً
وشقها نصفين 0رفع النصف األول فصار سماء وسوى النصف الثاني فصار أرضا .ثم التفت
بعد ذلك إلى باقي عمليات الخلق .فخلق النجوم محطات راحة لآللهة .وصنع الشمس والقمر
وحدد لهما مساريها .ثم خلق اإلنسان من دماء اإلله السجين كنغو ،حيث قتله ،وأفرج من بقية
األسرى بعد أن إعترفوا بأن املحرض األول هو كنغو ،كما خلق الحيوان والنبات .ونظم اآللهة في
فريقين ،جعل الفريق األول في السماء وهم النوناكي ،والثاني جعله في األرض وما تحتها وهم
األيجيجي *..
ً
بعد االنتهاء من عملية الخلق ،يجتمع اإلله مردوخ بجميع اآللهة ويحفلون بتتويجه سيدا للكون.
ً
بنوا مدينة هي بابل؛ ورفعوا له في وسطها معبدا تناطح ذروته السحاب هو معبد االيزاجيل .وفي
االحتفال املهيب أعلنوا اسماء مردوخ الخمسين.
ُ
هذه هي الخطوط العريضة للملحمة البابلية الكبيرة ،عرضتها في ُعجالة ال تغني عن النص
الشعري الكامل الذي يعتبر مع ملحمة جلجامش أجمل نصين من نصوص األدب السامي ،ومن
أجمل نتاجات األدب القديم .وسأقدم في ما يلي ترجمة كاملة أللواح امللحمة السبعة0
اعتمدت ترجمتي بشكل أسامي على نص السيد اليكندر هيديل  Alexander Heidelالصادر في
كتابه ( The Babylanlan Genesis )١ونص السيد سبيسر E A. Speiser.املنشورة في كتاب()2
 Ancient, Near Eastern Textsوفي بعض املواضيع على نص غريسون(A. K Gryson )٣
ً
وإسرشدت بترجمة كينج؛  L.w. Kingوترجمة سالنجدون  Slangdonفجاء النص العربي معبرا
عن أهم االتجاهات القائمة في ترجمة هذا النص العظيم ** ..
ً
ً
ً
* ولكن النصوص القديمة ال تلتزم دوما هاتين التسميتين .فااليجيجي واالنواناكي غالبا ما تستعمالن تبادليا للداللة
على جميع اآللهة.
1- Alexander Heidel. The Babylonian Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1970
2 - James Pritchard, Ancicnt Near Eastern Texts. Princetion, Newjersey. 1969.
3 - ibid.
ل
ئ
**في حال مالحظة القار املتخصص لجمل أو كلمات غير واردة في نص هيديل ،أرجو منه التحو إلى نفس املوضع في
نص سبيسر0
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االينوما ايليش
_____________ اللوح األول ____________
عندما في األعالي لم يكن هناك سماء،
وفي األسفل لم يكن هناك أرض.
لم يكن (من اآللهة) سوى آسو أبوهم،
ً
وممو ،وتعامة التي حملت بهم جميعا.
ً
يمزجون أمواههم معا.
قبل أن تظهر املراعي وتتشكل سبخات القصب
قبل أن يظهر للوجود اآللهة اآلخرون
ُ
ُ
قبل أن تمنح لهم أسماؤهم ،وترسم أقدارهم 0
في ذلك الزمن خلق اآللهة (الثالثة) في أعماقهم
(لخمو) و(لخامو) ُومنح لهما أسميهما
وقبل أن يكبر (لخمو ولخامو) ويشبا عن الطريق
ً
ً
جاء إلى الوجود (أنشار) و(كيشار) وفاقاهما قامة وطوال
عاشا األيام املديدة ،يضيفانها للسنين الطويلة
ثم أنجبا (آنو) وريثهما ،وفخر آبائه.
ً
نعم كان آنو ِبكر أنشار ،وكان صنوا له.
ثم أنجب آنو إبنه (نوديمود)* على شاكلته
فصار نوديمود سيد آبائه
ً
ً
كان واسع اإلدراك،حكيما وعظيما في قوته
أعظم من جده أنشار (وأكثر قوة وعتيا)
ولم يكن له بين أخوته ند (وال منافس)  ......وتجمع الصحب املؤلهون.
* نود يمود هو إيا ،أو انكي إلهة الفطنة والذكاء واملاء العذب.
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أزعجوا بحركاتهم تعامة
نعم ،لقد هزوا جوف تعامة.
ً
ً
يروحون جيئة وذهابا في مسكنهم املقدس
لم يقدر آبسو على إسكات صخبهم
وتعامة كانت ساكتة حيال [افعالهم]
رغم أملها من سلوكهم
[ورغم] رفضها لطريقتهم
ثم أن آبسو ،سلف اآللهة ال ِعظام،
ً
دعا أمينه ممو ..قائال له :أي ممو ،يا أميني الذي يفرح به قلبي **
دعنا [نذهب] إلى تعامة  ...فمضيا ومثال أمامها
تشاوروا في أمر أبنائهم اآللهة(الشابة)
ً
وفتح آبسو فمه ،قائال لتعامة بصوت مرتفع
ً
(لقد غدا سلوكهم مؤملا لي
في النهار ال أستطيع راحة ،وفي الليل ال يحلو لي رقاد
ً
ألدمرنهم ،وأضع حدا لفع ِال ِهم،
فيخيم الصمت ونخلد بعدها للنوم)
فلما سمعت تعامة منه ذلك،
ثار غضبها وصاحت بزوجها،
صرخت وثار هياجها
كتمت الشر في فؤادها وقالت:
(ملاذا ندمر من وهبناهم ،نحن ،الحياة؟
ً
أن سلوكهم ملؤلم حقا ،ولكن دعونا نتصرف بلين (وروية)
ً
ثم نطق ممو ناصحا آبسو
[ ].......وفي غير صالح اآللهة جاءت نصيحة ممو
* أي بطن تعامة

** في ترجمة هيدل :يا وزيري
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نعم يا والدي دمرهم دمر فوضاهم.
لتستريح نهارك ،وترقد ليلك)
فلما سمع آسو ذلك ،استضاء وجهه
للخطط الشريرة التي يضمرها ألوالده اآللهة
ً
ثم قام إليه ممو معانقا
وجلس في حضنه وقبله0
ولكن ما دار في مجلسهم من خطط
قد وصل سمعه إلى أبنائهم اآللهة
الذين اضطربوا ملا سمعوا
جلسوا صامتين .وسكنوا(حائرين)
(غير أن) ذا الفهم العميق وصاحب الفطة والحكمة
أيا ،العليم بكل ش يء ،قد نفذ ببصيرته إلى خطط (املتآمرين)
فأبتكر ضدها دائرة سحرية (حامية) ضربها حول رفاقه
وبتأن ،نطق ترتيلته املقدسة املسيطرة (على النفوس)
ً
رتلها محيطا بها سطح املاء *
فجلب إليه النوم العميق
ً
نام آبسو وراح في سباته بال حراك  ...تاركا أمينه ممو بال حول
وهنا قام أيا بحل نطاق آبسو ونضا عنه تاجه
وجال عنه عظمته (وهيبته) وأسبغها على نفسه
وبذلك أخضعه ،ثم عمد إلى ذبحه
وسجن ممو وأغلق دونه األبواب
وفوق آبسو أقام إيا مسكنه
وعاد إلى ممو فخرم أنفه بحبل يمسك به0
وبعدأن قهر إيا أعداءه وأخضعهم
ً
عال أمره على خصومه جميعا
* آبسو
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وبسالم ِودعه ركن إلى مسكنه
ً
دعا مسكنه لبسو وجعله مقدسا
ً
فيه بنى غرفة ،مقاما لنفسه
وسكن هناك مع زوجته (دومكينا) بكل أبهة وعظمة
وفي غرفة األقدار تلك ،غرفة املصائر
ُ
أحكم الحكماء ،أحكم اآللهة ،الرب ،قد وِلد
في ابسو املقدس ،مردوخ قد ُوِلد
ً
إيا ،كان له أبا
ً
ودامكينا ،التي حملت به ،أما
أرضعته حليب اآللهة
وأسبغت عليه الجاللة والهبية
تخلب األلباب قمته ،تلمع كالبرق عيناه
يخطو بعمفوان ورجولة إنه زعيم منذ البداية
ً
ً
عندما رآه إيا أبوه فرح وأمتل قلبه بهجة وحبورا
رفع شأنه بين اآللهة وزاد قدره عليهم
ً
فكان أرفعهم مقاما وأسبقهم في كل ش يء
بفن بديع تشكلت أعضاؤه
ال تدركه األفهام ،وال ُيحيط به خيال
أربعة كانت آذانه ،أربعة كانت عيونه
تتوهج النيران كلما تحركت شفتاه
اتسعت آذانه االربعة،
كما اتسعت عيونه فأحاط بكل ش يء
كان األعلى بين اآللهة ،ما لهيئته نظير
هائلة أعضاؤه ،سامقة قامته
عظموه؛ بجلوه *.
* سطر مترجم بتصرف ،لخالف النصوص التي بين يدي بشأنه0
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اإلبن الشمس .وشمس السماوات *
ً ً
ً
مثل نوره كنور عشرة آلهة معا ،جبارا عتيا
أسبغت عليه الجاللة النورانية املهيبة.
(ثم) خلق آنو الرياح االربعة وانشأها
أسلم امرها لسيد الرهط **
(مردوخ) الذي احدث األموإج فاضطربت لها تعامة
قلقة صارت ،تحوم على غير هدى
واآللهة (الكبيرة) نسيت الراحة ،في خضم العواصف
أضمروا الشر في سرائرهم ،وجاؤا إلى أمهم تعامة قائلين:
(عندما قتلوا زوجك آبسو
أ
ً
لبث ِت هادئة دون أن تمدي له يدا
وعندما خلق (آنو) الرياح األربعة
اضطربت أعماقك وغابت عنا الراحة
تذكري آبسو زوجك
تذكري ممو املقهور وأندب ي وحدتك
ً
لم تعودي أما لنا ،تهيمين على غير ُهدى
حرمتنا عطفك وحنانك
[ ].......عيوننا ثقيلة
[ ].......دعونا ننام دون إزعاج
ً
[ ].......وأجعليهم نهبا للرياح)
فلما سمعت تعامة القول ُس َّرت ِبه :
ً
[ ].......دعونا نخلق وحوشا ***
[ ].......وفي الوسط (من جمعها) يسير اآللهة
** راجع سبيسر السطر ١05والسطر  ١0٦الذي أحدثه زيادة على نص هيديل
* راجع سبيسر السطر ١02
*** السطر مترجم عن سيبير ،أما هيديل فقد نقله على الشكل التالي  ].......[ :دعونا نخلق عاصفة
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دعونا نعلن الحرب على اآللهة (الشابة) دعونا [) ].......
ثم أحتشد الجميع وساروا إلى جانبها
غاضبين يحيكون الخطط بدأب ليل نهار.
يتهيأون للحرب في هياج وثوران
ً
عقدوا مجلسا وخططوا للصراع.
ً
األم (هابور) * خالقة األشياء جميعا
ُ
أتت باسلحة ال تقاوم ،أفاع .هائلة
حادة أسنانها ،مريعة أنيابها
ً
ملئت أجسادها بدل الدم ،سما
(أتت) بتنانين ضارية تبعث الهلع
توجتها بهالة من الرعب والبستها جاللة اآللهة
ً
يموت الناظر إليها فرقا،
حتى إذا أنتصبت لم تخنع ولم تدبر.
خلقت األفعى الخبيثة والتنين وأبا الهول **
األسد الجبار والكلب املسعور والرجل العقرب
عفاريت العاصفة والذبابة العمالقة والبيسون
كلها مزودة بأسلحة ال ترد ،غير هيابة وال ناكصة
نانذة كانت أحكام تعامة ،ال يقاومها أحد
ً
أحد عشر نوعا من الوحوش أظهرت للوجود
ومن الجيل األول لآللهة الغاضبة ،في مجلسها
ً
ً
أختارت (كينغو) وجعلته عليا وعظيما
ً
وضعته أمام جيشها قائدا فيشهر السالح للمعركة ويبدأ الصراع
إنه اآلمر األعلى للمعركة.
أسلمته األمانة؛ وجلته في املجتمع قائلة:
* هابور هي تعامه

** راجع سبيسر السطر ١0٤
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ُ
واسلمت ألى يدك قياد اآللهة
(لقد قرأ ُت عليك تعويذني ،وجعلتك عظيما في مجلس اآللهة
ً
جميعا
ً
فلتكن عظيما ،يا زوجي الفذ
ولي ُ
عل أسمك فوق جميع آلهة النوناكي).
ثم أسلمت إليه ألواح القدر ،وزينت بها صدره قائلة :
ً
(وسيكون أمرك نافذا وكلماتك ماضية)
وبعد أن جرى تنصيب كينغو وتسليمه السلطة العليا قاما بتقرير مصائر اآللهة:
(ستكون لكلمتلك فعل االخضاع وشتذل (كلمتك) األسلحة القاهرة) **
 اللوح األول من عندما في األعالي نسخ من األصل وجرت مقارنته بيد نابوربالطو-(حاشية رقم)2
 اللوح األول من عندما في األعالي نسخة من بابل ُن ِقلت عن األصل وتمت مقارنتها -بيد نابور ماشيتك ابن [].......

______________ اللوح الثاني

______________

بعد أن أعدت تعامة عدتها
تهيأت لبدء الصراع مع ذريتها من اآللهة
ً
أعدت كل ش يء إنتقاما لبسو ولكن إستعداداتها وصلت اليا
ً
فلما أحاط باملسأله علما
أقعد ُه الخوف وجلس في حزن عميق.
َّ
وبعد أن قلب األمر وسكنت ثائرته
* راجع سبيسر السطر  ١٦١ _١٦0للخالف الكبير مع هيدل
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مض ى إلى جده أنشار
فلما صار في حضرة جده أنشار
أفض ى إليه بكل ما تخطط له تعامة :
(أي أبتاه ،أن تعامة التي حملت بنا ،تكرهنا
ً
أنها مهتاجة غضبى ولد عقدت إجتماعا
فقصدها جميع اآللهة
حتى من خلقتهم أنت ،إنضموا أيها
كلهم ِغضاب ،وبال راحة يتآمرون ،في الليل وفي النهار
تحضروا للقتال وكلهم سخط وهياج
ً
عقدوا إجتماعا ووضعوا خطط املعركة
ً
واألم هابور ،خالقة األشياء جميعا
ُ
أتت بأسلحة ال تقاوم .أفاع هائلة
حادة أسنانها ،مريعة أنيابها
ً
ملئت أجسامها بدل الدماء سما
أتت بتنانين ضارية ،تبعث الهلع
توجتها بهالة من الرعب والبستها جالل اآللهة
ً
يموت الناظر اليها فرقا
ُ
دبر.
حتى إذا إنتصبت ،لم تخنع ،ولم ت ِ
خلقت األفعى الخبيثة ،والتنين ،وابا الهول
األسد الجبار والكلب املسعور والرجل العقرب
عفاريت العاصفة ،والذبابة العمالقة والبيسون
كلها مزودة بأسلحة ال ُترد ،غير هيابة وال ناكصة
نافذة كانت أحكام تعامة ،ال يقاومها أحد
ً
أحد عشر نوعا من الوحوش ،أظهرت للوجود
ومن الجيل األول ،لآللهة الغضبى في مجلسها
ً
ً
ً
إختارت كينغو وجعلته عليا وعظيما وضعته أمام جيشها قائدا
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ُ
فيشهر السالح في املعركة .ويبدأ الصراع
إنه اآلمر األعلى للمعركة
أسلمته األمانة ،واجلسته في املجمع قائلة :
ُ
وجعلتك عظيما في مجلس اآللهة
لقد قرأت عليك تعويذتي،
ً
ُ
سلمت إليك قيادة اآللهة جميعا
وأ
ً
ً
فلتكن عليا عظيما يازوجي الفذ
ولي أع ُل أسمك فوق جميع آلهة النوناكي
ثم أسلمت إليه الواح األقدار وزينت صدره قائلة :
ً
سيكون أمرك نافذا وكلمتك ماضية.
وبعد أن جرى تنصب كينغو وتسليمه السلطة العليا
قاما بتقرير مصير اآللهة  ..سيكون لكلمتك قوة االخضاع
وستذل (كلمتك) األسلحة القاهرة).
فلما سمع أنشار ذلك وعرف بثوران تعامة
َّ
وعض عش شفتيه
ضرب فخذه
ً
ً
كان حزنه عظيما وإضطرابه بالغا
[ ].......كتم تأوهاته
ونادى إيا قائ ًال  :قم يا ُبني َّ
وتأهب للقتال
واألسلحة التي صنعتها ،ستحملها اآلن  ....أنت يامن ذبحت آبسو [].......
قم اآلن وإقض ي على كينغو الذي يتقدم جمعها
(قم ياسيد] الحكمة.
فأجابه نود يمود ،مستشار اآللهة.
(ثالثة أسطر مشوهة ،إال أننا نستدل من السياق العام على أن إيا قد املعاذير عن عدم
إستطاعته تنفيذ املهمة).
صرخ أنشار بغيظ عظيم وتوجه بالنداء إلى إنه آنو:
(يا أول أبنائي ،أيها البطل الرائع
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ياذا القدرة الفائقة واألنقضاض الجريء
مض اآلن و ِقف أمام تعامة
أ ِ
ً
صغ لكلماتك سمعا.
ُفإن لم ت ِ
َّ ُ
ف أه لها بكلماتي علها تخ ِمد (من ثورتها)،
ً
فلما سع آنو كالم أبيه ...قام ُملتمسا طريقه إلى تعامة
وعندما أقترب منها وعرف كل ما تدبره
أدرك عجزه من مجابهتها وعاد من حيث أتى
مض ى في رعب إلى أبيه أنشار
ولفظ أمامه ماتمتمه في سره مل ـا رأى تعامة:
إن ذر َّ
اعي ال تكفيان الخضاعها)
فسقط على أنشار سكون عميق وأطرق إلى األرض ثم هز رأسه،
فتراقصت خصالت شعره
وكل النوناكي قد تجمعوا باملكان
لقتالها،
أطبقوا أفواههم وجلسوا صامتين ،فما من إله يمض ي ِ
ً
ويأمن العودة ساملا من لقائها
ثم نهض أنشار أبو االلهة بعظمة وجالل
ُيفض ي بما تجيش به نفسه لآلنانوكي:
(أن من سنتقم لنا ،هو صاحب العزم املتين
الجريء في ساحة الوغى ،إنه مردوخ الشجاع).
فقام أيا بإستدعاء مردوخ إلى غرفته الخاصة
ً
وأسدى إليه النصح ،مفضيا إليه بخططه:
َّ
نصت ألبيك
(أي مردوخ تفكر فيما أقول لك ،وأ ِ
ياولدي الذي يفرح به قلبي0
إمض ي إلى حضرة أنشار في عدة الحرب الكاملة
* في النص األصلي (إن ذر َّ
اعي ال تكفياني الخضاعك) ألن آنو يكرر وهو في حالة ذهول ما تمتم به عندما بهره ما رأى من
إسعدادات تعامة  -راجع سبيسر سطر ، 85
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ً
قف أمامه منتصبا بينما تكلمه ،ف ُتهدأ خواطره)
ُس َّر الرب مردوخ بكالم والده
مض ى إلى أنشار وإنتصب أمامه
فامتل قلب انشار بهجة لرؤيته
قام إليه وقبله وقد تالش ى منه الخوف
فبادره مردوخ  :أي أنشار ال تصمت ،بل إفتح فمك
ُ ً ُ
سأمض ي ق ُدما وأحقق ما يصبو إليه فؤادك
نعم أنشار ال تصمت إفتح فمك
أي الرجال قد أشهر سالحه ضدك
ُ
أم تراها تعامة ،وهي أنثى ،قد فعلت ذلك؟
ُ
أبي ،أيها اإلله الخالق ،لتسعد ولت أبتهح.
فقريبا سوف تطأ عنق تعامة.
نعم يا أبي أيها اإلله الخالق.
فقريبا سوف تطأ عنق تعامة.
(فقال أنشار)( :أي ُبني ،يا صاحب الحكمة الواسعة
أس ِكت تعامة بتعويذتك املقدسة
إلتمس طريقك اليها ،على عربة العامفة السريعة
عقابها).
 ..............ردها على أ ِ
ُس ِعد الرب بكالم أبيه
ً
طرب فؤاده وإلتفت إليه قائال:
(يارب اآللهة وسيد مصائرهم.
ً
إذا كان لي أن أنتقم لكم حقا
فاقهر تعامة؛ وأحفظ حياتكم
ً
فإنني أطب إجتماعا ُيعلنن فيه إقتداري.
وعندما تلتقون ،جذلين في قاعة اإلجتماع
ً
إجعلوا لكلمتي قوة تقرير املصائر ،بدال عنك
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ً
وليبق ما أخلق قائما ال يزول
ً
وما أنطق به من أوامر ،ماضيا ال يحول
حاشية رقم ١
ً
ُ
 اللوح الثاني من عندما في األعالي (ن ِسخ وفقا..........ُ
 .............نسخة من آشور
 ......................حاشية رقم 2
ُ
نسخ عن األصل وجرت مقارنته .لوح آبور آحي آدينا
 إست ِ إبن آتير  -بل إبن كاهن اإلله ماش ي_________________ اللوح الثالث _________________
ً
فتح انشار فمه متحدثا إلى وزيره كاكا:
(كاكا ياوزيري الذي يفرح به قلبي
سأرسلك إلى لخمو ولخامو
فأنت واسع اإلدراك ُمجيد الحديث
إدع آبائي اآللهة للحضور إل َّي
وليأ ِت معهم جميع اآللهة
فيجلس الجميع إلى مأدبتي ونتحدث
ً
ً
سنأكل خبزا ونشرب خمرا
وإلى مردوخ املتقم فليسلموا مقاديرهم
ُ
أي كاكا ،إنطلق وأم ِثل أمامهم ....إنقل لهم ما أنا محدثك ِبه :
(انشارإبنكم قد أرسلني إليكم
أوكلني أن أنقل إليكم مشيئة قلبه
فتعامة التي حملت بنا تكرهنا
ً
أنها مهتاجة غضبى ،وقد عقدت إجتماعا
فقصدها جميع اآللهة
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حتى من خلقتموهم أنتم ،إنضموا إليها
كلهم ِغضاب ،وبال راحة يتآمرون في الليل والنهار
تحضروا للقتال في سخط وهياج
ً
واألم هابور خالقة األشياء جميعا
ُ
أتت باسلحة ال تقاوم  -أفاع هائلة
حادة أسنانها ُمريعة أنيابها
ً
ملئت أجسامها بدل الدماء سما
أتت بتنانين ضارية ،تبعث الهلع
توجتها بهالة من الرعب والبستها جالل اآللهة
ً
يموت الناظر اليها فرقا
ُ
دبر.
حتى إذا إنتصبت ،لم تخنع ،ولم ت ِ
خلقت األفعى الخبيثة ،والتنين ،وابا الهول
األسد الجبار والكلب املسعور والرجل العقرب
عفاريت العاصفة ،والذبابة العمالقة والبيسون
كلها مزودة بأسلحة ال ُترد ،غير هيابة وال ناكصة
نافذة كانت أحكام تعامة ،ال يقاومها أحد
ً
أحد عشر نوعا من الوحوش ،أظهرت للوجود
ومن الجيل األول ،لآللهة الغضبى في مجلسها
ً
ً
ً
إختارت كينغو وجعلته عليا وعظيما  ...وضعته أمام جيشها قائدا
ُ
فيشهر السالح في املعركة .ويبدأ الصراع
إنه اآلمر األعلى للمعركة
أسلمته األمانة ،واجلسته في املجمع قائلة :
ُ
وجعلتك عظيما في مجلس اآللهة
لقد قرأت عليك تعويذتي،
ً
ُ
وأسلمت إليك قيادة اآللهة جميعا
ً
ً
فلتكن عليا عظيما يازوجي الفذ
ولي أع ُل أسمك فوق جميع آلهة النوناكي
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ثم أسلمت إليه الواح األقدار وزينت صدره قائلة :
ً
سيكون أمرك نافذا وكلمتك ماضية.
وبعد أن جرى تنصب كينغو وتسليمه السلطة العليا
قاما بتقرير مصير اآللهة .
سيكون لكلمتك قوة االخضاع
وستذل (كلمتك) األسلحة القاهرة).
أرسلت اليها آنو فلم يقدر على مواجهتها
ً
وأيضا نوديمود خاف وإنقلب على عقبيه
ثم تقد مردوخ ،ابنكم مردوخ ،أحكم اآللهة
حفزه فؤاده (الجريء) للقاء تعامة
ففتح فمه وقال لي :
ً
(إذا كان لي أن أنتقم لكم حقا فأقهر تعامة وأحفظ حياتكم
ً
فأنني أطلب إجتماعا ُيعلن فيه إقتداري
وعندما تلتقون جذلين ،في قاعة اإلجتماع
إجعلوا لكلمتي قوة تقرير املصائر ،بدال عنك
ً
وليبق ما أخلق ،قائما ال يزول
ً
وما أنطلق به من أوامر ،ماضيا ال يحودل)
فهلموا إلي وسلموا إليه مقاديركم
فيذهب للقاء عدوكم العتيد.
إنطلق كاكا ال يلوى على ش يء
وأمام جديه لخمو ولخامو مثل وقال لهم :
أنشار إبنكم قد أرسلني اليكم
أوكلني أن أنقل لكم مشيئة قلبه
(تكرار لنفس املقطع السابق الذي يصف إستعدادات تعامة ،وذلك السطر ٧٣إلى السطر.)١2٤
فلما سمع لخمو ولخامو ذلك ،صرخا بصوت عال
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وكل االيجيجي بكوا بحرقة:
(ما الذي ألجأها ملثل هذا القرار
أن سلوكها مستعص على أفهامنا)
ثم جمعوا بعضهم وإنطلقوا
كل اآللهة التي تقرر املصائر (إنطلقت)
والتأم الشمل في حضرة انشار فإمتلت قاعة اإلجتماعات
ً
قبلوا بعضهم بعضاحين تالقوا
وجلسوا للمأدبة يتحاورون
ً
ً
أكلوا خبزا وشربوا خمرا
فبدد.الفرح مخاوفهم
وإنتشت أجسامهم بالشراب القوي
زال الهم من قلوبهم وسمت أرواحهم
وملردوخ املنتصر أسلموا املصير.
________________ اللوح الرابع ________________
اقاموا له منصة عرش ربانية
وإتخذ مكانه قبالة آبائه لتلقي السيادة
ً
(أنت األعطم شأنا بين اآللهة الكيرى
ال ُيدانيك أحد ،وامرك من أمر آنو
ومن االن فأمرك نافذ ال ُيرد
ُ
أنت امل ِعز وأنت امل ِذ ل حين تشاء
كلمتك العليا وقولك ال يخب
ما من إله ُيقارب حدودك
مساكن اآللهة تستصرخ الحماية*.
* تصرف بسيط في ترجمة هذا السطر والذي يليه0
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ً
فزينها بحضورك ،تجد في كل مكان ركنا لك
مردوخ أنت .املنتقم لنا
لك منحنا السيادة على العاملين
وعندما تتصدر املجلس ،كلمتك هي العليا
لتكن أسلحتك ماضية ولتفتك بأعدائنا
أيها الرب أحفظ حياة من وضع عليك إتكاله
وأهدر حياة من مش ى في ِركاب الشر)
ثم أتوا بثوب فوضوه في وسطهم وقالوا لبكرهم مردوخ:
سلطانك أيها الرب هو األقوى بين اآللهة
لي أفن الثوب بكلمة من فمك
وليرجع سيرته األولى بكلمة أخرى)
فأمر بفناء الثوب ،فزال  ....ثم أمر به فعاد ثانية كما كان
فلما رأى آباؤه اآللهة ،قوة كلمته (الخالقة)
ً
إبتهجوا وأعطوه والءهم :مردوخ ملكا
منحوه الصولجان والعرش والرداء امللكي
ً
ً
وأعطوه سالحا ماضيا يقض ي على األعداء قائلين:
سلب تعامة الحياة
إمض وأ ِ
( ِ
ولتحمل الريح دماءها للماكن القصية)
بعد أن إنتهى اآلملة من منح (بل) كل السلطات
أسلموه الطريق ،طريق النجاح
ً
ً
صنع قوسا وأعلنه سالحا له
ً
جعل للسهام رؤوس ًا مسنونة َّ
وشد لقو ِس ِه وترا
رفع الهراوة ،أمسكها بيمينه
وربط القوس والجعبة إلى جنبه
ثم أرسل البرق أمامه
ومل جسمه بالشعلة الالهبة
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صنع شبكة يوقع بها تعامة
وصرد الريح تمسك بأطرالها لتحتوي تعامة
ريح الجنوب ،وريح الشمال وريح الشرق وريح الغرب
خلق االمهيلو :الرياح الشيطانية ،وخلق اإلعصار والعاصفة
الرياح الرباعية ،والرياح السباعية ،والزوابع ،والرياح الداهمة
ثم أفلت الرياح السبع الذي خلق
ليعصف بها أعماق تعامة ،فهبت من خلفه ومشت أثره0
أطلق الفيضان املطر ،سالحه الهائل
ُ
ثم إعتلى مركبة ال تقهر ،مركبة العاصفة الرهيبة
شد لجرها طاقم من أربعة ال تقهر
(هم) املدمر ،والعتي ،والساحق ،والطيار
ُ
أسنانها حادة وفي أنيابها السم  ...تمرست بالدمار سريعة ال تجارى
وضع عن يمينه الباطش ،املجلي في النزال * .
وعن يساره (الفاتك) الذي يؤجج الحماس
أما هو فقد إكتس ى بدرع مهيب من الزرد
واعتمر بهالة تشيع الرعب والذعر
واالن ،إتخذ طريقه ال يلوى على ش يء
ً
ميمما وجهه شطر تعامة الهائجة.
ً
حمل ين شفتيه طاسما من عجينة حمراء
ً
وفي يده ترياقا من األعشاب يحفظه من السموم
حفت به اآللهةَّ ،
وقد َّ
حفت به اآللهة
وقد تدافعت حوله اآللهة ،تدافع آباؤه اآللهة
وملا إقترب من تعامة ،دنا ليسبر غورها
ويكشف خبيئة زوجها كنغو
رماه بنظرة نافدة فاضطربت أحواله
* من أجل هذا السطر والذي يليه ،راجع سبيسر ،السطران 5٦ - 55

72

ُ َّ
شلت منه اإلرادة وتعثرت أفعاله
أما أتباعه اآللهة ،ممن مش ى معه
فقد زاغت أبصارهم ملرأى البطل الجبار
ً
وأطلقت تعامة زئيرها عاليا دون أن تدير رقبتها * .
والثورة الالهبة قد ارتسمت على شفتيها :
(ومن أنت حتى تكسب جمع اآللهة **
فهبطوا إلى منزلتك وساروا معك)
ً
فرفع مردوخ سالحه الرهيب فيضان املطر ولتعامة الهائجة توجه قائال :
(كفى ما رأينا من تعجرفك وتكبرك ***
ضت على القتال
لقد شحنت البغضاء قلبك فحر ِ
وأوقع ِت بين اآلباء واألبناء
نجبت.
فنسي ِت ُحب من أ ِ
ً
لك
أعل أي ِت كنغو وجعل ِت ِه زوجا ِ
وأعطيته منزلة آنو ،دون حق.
وجهت شر أفعالك
ضد أنشار ،ملك اآللهة،
ِ
فت سوء طوي ِتك.
وآلبائي اآللهة كش ِ
فلتتركي اآلن حشدك يتجهز بكل ما عنك من سالح
ولتتقدمي إل َّي وحيدة ،في معركة ثنائية).
فلما سمت تعامة منه ذلك القول
إنتابها ال ُسعار وضاع منها ُ
الرشد
ً
في إهتياج أطلقت صراخها عاليا
ً
وحتى األعماق إنتفضت ساقاها معا
ً
ً
تلت تعويذة ووجهتها مرارا وتكرارا (ضد مردوخ)

* أي أنها بقيت ثابتة الجنان  ** 00أ
مزج ُت في هذين السطرين بين ترجمات ثالث
ً
*** إبتدءا من منا السطر ولغاية نهاية حديث مردوخ ،رأجع سبيسر.
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بينما آلهة املعركة تشحذ أسلحتها
ثم َّ
تقدما من بعضهما ،تعامة ومردوخ أحكم اآللهة
إشتبكا في قتال فردي ،وإلتحما في عراك (مميت)
نشر الرب شبكته وإحتواها في داخلها
وفي وجهها أفلت الرياح الشيطانية التي تهب وراءه
وعندما فتحت فمها إلبتالعه
ً
دفع في فمها الرياح الشطانية ،فلم تقدر على إطباقا
وفإمتل جوفها بالرياح الصاخبة فبطنها منتفخ ،وفمها فاغر على إتساعه.
ً
ثم أطلق الرب من سهامه واحدا مزق أعماقها
تغلغل في الحشا وشطر منها القلب
فلما تهاوت أمامه أجهز على حياتها
طرح جثتها أرضا وإعتلى عليها 0
وبعد أن قضت تعامة على يد مردوخ
تفرق ربعها وتشتت شمل جيشها
إرتعدت فرائص الجمع وولوا أدبارهم
كل ُّ
يود النجاة بروحه
وما من سبيل ،فهم محاصرون من كل جانب
ضيق عليهم (مردوخ) وحطم أسلحتهم
في شبك ِت ِه وقعوا وفي الشرك إستقروا
تكأكأوا في الزوايا وعال نحيبهم
فص َّب عليهم جام غضبه وهم محتبسون.
أما املخلوقات األحدى عشرة التي خلقتها وألبستها الجاللة
وحشد العفاريت التي مشت إلى جانبها
ً
فقد رماها جميعا في األصفاد ،وربط أيديهم بعضهم ببعض
وداسهم بقدميه ،رغم كل مقاومة
ً
أما كينغو الذي ُو ِضع رئيسا عليهم
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فقد كبله وسلمه إلى إله املوت (سجينا) *
جرده من ألواح األقدار التي حازها دون حق
فمهرها بخاتمه وزين بها صدره
وبعد أن عزز إنتصاره على أعدائه
وسيطر على عدوه املتكبر العنيد
بسط سلطان أنشار على أعدائه وعزز نصره
وحقق آمال نوديمود .إنه مردوخ الشجاع
شدد الحراسة على اآللهة الحبيسة ثم عاد إلى تعامة املقهورة
وقف على جزئها الخلفي
وبهراوته العتية فصل رأسها
وقطع شرايين دمائها0
التي بعثرها ريح الشمال إلى األماكن الجهولة
فلما شهد أباؤه ذلك طربوا له وإبتهجوا
وقدموا له نفائس الهدايا عربون والء
ثم إتكأ الرب يتفحص جثتها املسجاة
ليصنع من جسدها أشياء رائعة :
شقها نصفين فإنفتحت كما الصدفة
ً
رفع نصفها األول وشكل منه السماء سقفا
ووضع تحته العوأرض وأقام الحرس
أمرهم بحراسة مائه فال يتسرب **
ً
فحصا أرجاءها
ثم جال أنحاء السماء ِ
إستقام في مقابل الـ(آبسو)مسكن نوديمود
قاس الرب أبعاد البسو
ً
ً
ً
سه نظيرا له ،بناءا هائال أسماه عيشارا
وأقام لنف ِ
* راجع سبيسر.

ً
** من الواضح أن نصفها اآلخر بقي في مكانه مشكال ماء املحيطات.
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ً
جاعال إياه كاملظلة فوق البسو * .
ثم أعطى لنو وانليل وإيا مساكنهم
(حاشيه)
ً
١٤٦سطرا وملا تكتمل األنيوما ايليش بعد 00البقية تأتي
ً
كتبت ووفقا للوح الذي فسد
نابور بيلشو إبن نعيد  -مردوخ إبن حدر -كتبه لراحة نفسه
ولدوام بيته ومملكته  0كتب في معبد إيزيدا
___________________ اللوح الخامس ___________________
خلق محطات لكبار اآللهة (يشتريحون بها) ***
أوجد لكل ،مثيل ُه من النجوم
حدد السنة وقسم املناخات
ً
ولكل من األثني عشر شهرا أوجد ثالثة أبراج
وبعد أن حدد باألبراج أيام إلسنة خلق كوكب املشتري ليضع الحدود ****.
فال يتعدى نطاق ،في السماء مكانه وال يقصر عنه
وعلى جانبيه خلق محطتي انليل وإيا *****

ً
* بعد أن تجمعت مياه الجزء األسفل من تعامة ُمشكلة املحيطات،صار الجزء األسفل املقابل لسلماء ،في الكون عبارة
عن مياه املحيطات املجاورة ملسكن إيا (نود يمود) الذي بناه كما رأينا ،فوق البسو (املياه العذبة) .وهنا يقوم مردوخ
ببناء الأرض فوق مسكن إيا .وبذلك تكتمل صورة البسيطة التي تتألف من بحار ومياه جوفية وقشرة أرضية.
** مسكن انو هو السماء ،وانليل سطح األرض ،بإعتباره الهواء .وايا املاء العذب ،في باطن األرض.
*** واملحطات هنا هي النجوم
**** إعتقد البابليون أن كوكب املشتري يقع في الوسط بين النطاق السماوي الشمالي العائد ألنليل والجنوبي العائد
***** القسم الشمالي والقسم الجنوبي من حزام املجرة
أليا
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فتح ،بوابتين في كال الجانبين.
دعمهما بأقفال قوية على اليمين وعلى الشمال
ً
وفي املنتصف تماما ث َّبت خط السمت
ثم أخرج القمر فسطع نوره ،وأوكله بالليل
وجعله ُحلية ُله وزينة؛ ول ُيعين األيام:
ً
«أن إطلع كل شهر دون إنقطاع مزينا بتاج
وفي أول الشهر عندما تشرق على كل البقاع
ستظهر بقرنين ُيعينان ستة أيام
وفي اليوم السابع يكتمل نصف تاجك
ً
وفي املنتصف من كل شهر شتغدو بدرا في كبد السماء
وعندما تدرك الشمس في قاعدة السماء
كتمل
أ ِنقص من ضوئك التام وإبدأ بإنقاص تاجك كما إ ِ
وفي فترة إختفائك ستسير في درب مقارب لدرب الشمس **
وفي التاسع والعشرين ،ستقف في مقابل الشمس مرة أخرى،
ً
إلى هنا وينتهي الجزء الواضح من اللوح الخامس وفقا للنص الذي كان بين
أيدي علماء املسماريات إلى وقت قريب ولكن إكتشافات جديدة في موقع مدينة آشور ،قدمت لنا
ُ
ً
لوحا إعتبره البعض تتمة للوح الخامس .وأنا بدوري أقدمه هنا بإعتباره كذلك ،مترجما عن نص
جريسون  Grysonاملنشور في ...Ancient Near Eastern Texts :
لقد عينت لك شارة ،فإتبع دربها
 ....تقرب وأصدر حكمك....
* فتحة في الشرق وفتحة في الغرب وهما اللتان تمر منهما الشمس في الشروق والغروب 00 .الدرب الذي تسير عليه
ُ
ً
الشمس في باطن الأرض ليال لتشرق من جديد .ولكنني أعتقد أن محتويات هذا اللوح ال تشكل تتمة لنفس النخسة
ُ
ً
التي قدمتها للقارئ هنا0بل أرجح أنها تتمة لنسخة أخرى ضاعت ألواحها إال واحدا .ويدعم وجهة نظري هذه تكرار
اللوح لبعض األحداث التي تم سردها في مواضع سابقة.
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(من ذلك واحد وعشرون سطرًا مشوهة بشكل ال يسمح بترجمتها  -يبدأ النص بالوضوح إ ً
بتداء
من السطر الخماس واالربعين.
بعد أن أوكل باأليام شمش(إله الشمس)
وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليل
أخذ من لعاب تعامة وخلق منها مردوخ[]........
خلق منها الغيوم وحملها باملطر والزمهرير
دفع الرياح وأنزل املطر
ً
وخلق من لعابها إيضا ضبابا
ً
ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تالال
ً
وفجر في أعماقها مياها
فإتدفع من عينيها نهرا دجلة والفرات
ومن فتحتي أنفها]........[ ..
وعند ثدييها رفع الجبال السامقة
ً
ً
وفجر منها عيونا ،وأحيا آبارا
لوى ذيلها وثبته في األعالي
[ ]........فإنفتح شقاها شق ثبته في األرض
ً
فغطاها جميعا وشق رسخ أرضا
ً
[]........في وسطها أسال مجر ًى عظيما)
ً
ثم نزع عنها شبكته تماما
وقد تحولت إلى سماء وأرض
رسخت بينهما الحدود []........
وبعد أن أحكم شريعته وأرس ى طقوسه
أوجد املعابد وأسلمها اليا
أما ألواح األقدار التي غنمها من كينغو
لقد أعطاها ،هدية أولى ،لنو
ثم ساق أمامه اآللهة املقهورة
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ودفعها مغلولة ،إلى حضرة أباه
أما املخاوقات األحدى عشر التي صنعتها تعامة
والتي حطم مردوخ أسلحتها وربط أيديها ببعض
ً
فقد جمدها ونصبها تماثيل عند فوهة البسو(قائال):
ً
حيا ُ
اليمحى وال ُينس ى)
(ليبق ما حدث لهم
ً
ً
ُس َّر اآللهة بما رأوا سرورا عظيما
لخمو ولخامو وكل أبناءه معهم
ً
عبروا إليه ،وانشارامللك وقف مرحبا
أما آنو وانليل وايا فقد قاموا بتقديم الهدايا
ً
وأمه دومكينا أيضا خصته بهدية سرت فؤاده
وأرسلت تقدمات أضاءت لها قسمات وجهه
(فعهد) إلى (أوسمي) الذي حمل هداياها
عهد إليه بسدانة اآلبسو وخدمة الهياكل
وملا أكتمل جميع األيجيجي ركعوا أمامه وقبل كل من اآلنوناكي قدميه
فقد إجتمعوا لتقدم فروض اإلحترام
ً
ً
إنحوا جميعا واعلنوا :مردوخ ملكا
وبعد أن متع آباؤه أنظارهم برؤيته
(يلي ذلك ستة عشر سطرا غير قابلة للترجمة بسبب تشوه اللوح؛ وتصف هذه
األسطر جلوس مردوخ على العرش بكامل عدته .وعندما يبدأ النص بالوضوح نجد
أمه وأباه يتوجهان بالحديث إلى اآللهة).
ايا ودومكينا[]........
فتحا فمهما متحدثين إلى االيجيجي ،اآللهة الكبرى
ً
ً
(فيما مض ى ،لم يكن مردوخ سوى إبنا محبوبا
ولكنه اآلن ملك عليكم ،فنادوه بإسمه
ثم أعلنوا بصوت واحد:
(سيكون إسمه لوجال ديميرانيكا ،به آمنوا).
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وبعد أن وهباه السيادة والسلطان
توجها بالحديث إليه :
(أنت من يحمي حمانا منذ اآلن
(ومنذ اآلن) سنصدع بما تأمر به)
ففتح مردوخ فمه
ليقول كلمة آلبائه اآللهة
(فوق العيشارة التى بنيت
ً
ً
سأمهد مكانا صالحا للبناء *
ً
ً
هناك أبني بيتا لي وهيكال **
به قدس األقداس رمز جاللتي
وعندما تصعدون من اآلبسو للجتماع
ً
سيكون مفتوحا إلستقبالكم وبه تبيتون
أوتهبطون من السماء للجتماع
ً
سيكون مفتوحا إلستقبالكم وبه تبيتون
سأدعوا إسمه بابل ،أي بيت اآللهة الكبرى
وسينهض لبنائه ،أمهر البنائين)
فلما إنتهى آباؤه من سماع كلمته
لبكرهم مردوخ بالسؤال :
توجهوا ِ
فوق كل ما صنعت يداك ملن ستوكل سلطانك؟
فوق األرض التي أبدعتها يداك ملن ستوكل حكمك؟
ً
ً
وبابل التي منحت لها أسما مجيدا
ً
وجعلتها مقرا لنا أبد الدهر
* دمجت األسطر  ١2١ -١20-١١٩في سطرين مع بعض الحذف ،لكي ال أقع في التناقض ،ففي نهاية اللوح الرابع وقفت
إلى جانب هيديل ،من دون سبيسر وجريسون في تفسير العيشارة على أنها األرض ** .دمجت السطرين .١2٣-١22
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[ ]........فيجلبوا لنا طعام يومنا *
[].........................................
هناك....بعملهم[]........
إبتهج مردوخ ملا سمع
أجاب سؤال اآللهة.
أشرق وجه قاتل تعامة
وفتح فمه لحديث مقدس؛
[].........................................
[ ]........سيوكل إليكم)
فركع اآللهة أمامه وقالوا،
قالوا للله لوجال ديميرانيكا:
ً
ً
(فيما مض ى لم يكن الرب سوى إبنا محبوبا
ولكنه اآلن مليكنا فنادوه بإسمه
لقد أعطتنا تميمته املقدسة الحياة
إنه رب الصولجان املقدس
إيا ،املتمرس بكل حرفة ومهارة
سيضع املخططات ،وسنكون له عمال بناء
(حاشية)
اللوح الخامس من (عندما في األعالي)،
قصر آشور بانيبال ،ملك العالم ،وملك آشور
* رغم عدم قيام جريسون باقتراح أي جمل إلمالء الفراغات في هذا الجزء األخير من اللوح فإن من الواضح أن
الحديث هنا يدور حول البشر الذين ستخلفهم اإلله على األرض ليديروا شؤونها نيابة عنه ،ويقدموا لآللهة طعامهم
كما رأينا في النص السومري السابق .فإذا إقرحنا جملة تمل الفراغ في هذا السطر يغدو على الشكل التالي:
ً
[ألن تستخلفوا فيها أحدا] فيجلب لنا طعام يومنا.
** هذه الحاشية تعود إلى اللوح الخامس األصلي ال إلى الجزء امللحق األخير.
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______________________ (اللوح السادس) ______________________
فلما إنتهى مردوخ من سماع حديث اآللهة
حفزه قلبه لخلق مبدع
فأس َّر ليا بما يعتمل في نفسه
وأطلعه على ما عقد عليه العزم:
ً
(سأخلق ً
دماء وعظاما
منها سأشكل (اللو) وسيكون إسمه اإلنسان
نعم ،سوف أخلق اللو اإلنسان
وسنفرض عليه خدمة اآللهة ،فيخلدون للراحة
ثم أعمد إلى تنظيم أمور اآللهة
كلهم عظيم ،ولكني سأجعلهم في فريقين)
ً
فتوجه إليه بكلمة  ...مقدما رأيه في ذلك املوضوع:
(ليقوموا بتسليم أحدهم
ف ُيقتل ،ومنه ُتصنع اإلنسان
ليجتمع كبار اآللهة هنا
َّ
ول ُيسلم إلينا اإلله املذنب ،لراحة الباقين)
فقام مردوخ بدعوة اآللهة الكبرى
ً
موجها لهم بود ورحمةُ ،مص ِدرا توجيهاته
ً
فأعطى اآللهة له أذنا صاغية  ....قال املليك لهم كلمة:
ً
(لقد صدق حقا ما وعدناكم به *
واألن أريد منكم قول الحق ،وقسمي لكم ضمان
من الذي خلق النزاع؟
من دفع تعامة للثورة ،وأعد للقتال؟
* نهاية تعامة.
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سلموا لي من خلق النزاع
فيلقى جزاءه ،وتخلدون للراحة )
فأجاب األيجيجي ،اآللهة الكبار،
أجابوا سيدهم مردوخ ،ملك السماء واألرض:
(أنه كينغو ،الذي خلق النزاع
ودفع تعامة للثورة ،واعد للقتال)
ثم قيدوه ووضعوه أمام إيا
انزلوا به العقاب فقطعوا شرايين دمائه
ومن دمائه جرى خلق البشر
ففرض(إيا) عليهم العمل وحرر اآللهة
بعد أن قام إيا الحكيم بخلق البشر
وفرض عليهم العمل وحرر اآللهة
ذلك الفعل الذي يسمو عن اإلفهام
ً
والذي نفذه وفقا لخطط مردوخ املبدعة،
قام مردوخ ،ملك األلهة ،بتقسيم
جميع األنوناكي ،فجزء في األعلى وجزء في األسفل
وأوكلهم لنو ليحرصوا على طاعته.
وضع في املاء ثالثمائة لحراستها ....وثالثمئة أخرى في األرض.
وبعد أن أنهى بكل تنظيم
وقسم لكل من آلهة السماء واألرض نصيبه
فتح األنانوكي فمهم .....وقالوا لسيدهم مردوخ:
(واآلن أيها الرب ،يامن خلصتنا من العمل املفروض
ما الذي يليق بك عربون إمتنان؟
ً
ً
سنبني لك هيكال مقدسا
ً
مكانا به نركن مس ًاء لنستريح
ً
ً
هناك سنشيد لك منصة وعرشا
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وكلما أتينا املكان ،نلجأ إليه لنستريح)
فلما سمع مردوخ ذلك إنفرجت أمسارير وجهه كما النهار:
((كذا فلتكن بابل كما اشتهيتموها
لنشرع بتجهيز الحجارة ،ولتدع بالهكل))
ً
اعمل النوناكي معاولهم
فأنهوا الطوب الالزم في مدى سنة
ومع حلول السنة الثانية
رفعوا االيزاجيل * الذي وصلت أساساته البسو
وبعد أن أنهوا برجه املدرج
بنوا في الداخل مسكنا ملردوخ وانليل وإيا
ثم جلس مردوخ أمامهم في جالل
ومن األسفل ثخصوا بأبصارهم لقرون البرج الرائعة **
وبعد اإلنتهاء من االيزاجيل
قام األنوناكي ببناء مقامات لهم  ...ثم إلتأم جمع اآللهة
وإلتفوا في حرم مردوخ السامي الذي بنوا
فأجلس آباءه اآللهة إلى مأدبة:
(وهذه بابل مكان سكناكم املفضل
فإصدحوا وأمرحوا في أرجائها)
وملا إستقر اآللهة الكبار إلى املائدة
أخذوا يعبون الجعة وهم يأكلون  ....وبعد أن مرحوا وطربوا
أقاموا الطقوس في االيزاجيل املهب
وأرسوا أسس العبادات
ثم توزعوا فيما بينهم السماوات واألرضين
* معبد مردوخ ذو البرج العالي املدرج
** قرون من املعدن توضع في قمة أبراج املعابد ،هي بقية من العبادات القمرية القديمة
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إتخذ اآللهة الخمسون الكبار أماكنهم
ثم قام آلهة املصائر ،السبعة ،بوضع ثالثمائة إله في السماء
ورفع انليل القوس سالح مردوخ ،ووضعه أمام الجمع
والشبكة التي صنعها كانت محط أنظار آبائه
ومل ـا إنتهوا من تأمل القوس ودقة صنعه
ً
أثنوا على فعله ثن ًاء حميدا
ثم رفعه آنو وتحدث إلى مجمع اآللهة
ً
قائال وهو يقبل القوس هذا[]........
ثم أسببغ عليه األسماء التالية :
العود الهائل ،أسمه األول ،والدقيق ،أسمه الثاني
ً
أما أسمه الثالث فهو القوس  -النجم ،يشع في السماء (يلي ذلك إثنا عشر سطرا في كل منها نص
يحجب املعنى)
وليبسط رعايته على البشر أجمعين
ً
فيلهج بإسمه لسانهم ويذكرون نعمته عليهم أبدا
ويقدمون القرايين آلبائه  .....فيقيمون أودهم ويرعون هياكلهم
ويصنعون لهم محرقات القرابين،
يتنسمون رائحتها ،ولتكن تعويذاتهم []........
وكما فعل في السماء ،لتكن كذلك مشيئته على األرض
فيعلم البشر كيف يخشونه
ً
ً
ويكون حاضرا في قلوبهم أبدا
ً
ويحفظون أبدا حدود إلههم ،وآلهتهم
ويرعون أمره في اإلنصياع له
ويبقون على تقدماتهم إللههم وألهتهم
ً
ويذكرون إلههم دوما وال ينسونه
ً
ثم فلينتشروا في األرض ويزينوها يوتا لهم
وليقفوا بخشوع أمام إلهنا.
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ً
تعالوا نعلن أسماءه الخمسين  ...ولتبق دروبه وفعاله مشعشعة أبدا
مردوخ ،هو أسم مولده الذي دعاه به جده آنو
واهب املرعى وموارد املاء ،ماليء العنابر باملؤن
من بسالحه الرهيب ،طوفان املطر ،قد هزم األعداء
ً
من أنجد آباءه اآللهة وقت محنتهم ...حقا إنه الساطع ،إبن الشمس
وفي ألق ضائه فليرتع اآللهة على الدوام.
على البشر ممن خلق[]........
قد فرض خدمة اآللهة الذين حررهم
فليكن في كلماته الخلق والفناء والسلوان والرحمة
وليرفع الجميع أبصارهم إليه
ماروكا ،هواإلله الحق،خالق كل ش يء
ممن أفرح قلوب النوناكي وطمأن خواطرهم
ماروتوكا ،هوامللجأ واملالذ ،سند ال ِعباد
وهو الذي ُيسبح الناس بحمده []........
باراشاكوشو ،املكين القابض زمام األمور
كبير القلب هو ،عطوف رحيم *
لوجال ديميرانيكا ،هو االسم الذي دعوناه في مجمعنا
أمره سابق على أمر آبائه
ً
حقا أنه رب األلهة أجمعين ،في السماء وفي األرضين
ملك يخشاه من في السموات ومن في األرض
ناريلوجالدي ميرانكيا؛ أطلقنا عليه .شملت عنايته كل األلهة
وهو الذي في زمن الشدة ،مكن لنا في السماء واألرض
وخصص لأليجيجي واألنوناكي ،محطات راحة
وهو الذي لذكره ،يرتجف اآللهة في مساكنهم
أسار لوحي ،األسم الذي دعاه به جده آنو
راجع سبيسر
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ً
حقا ،أنه نور اآللهة .وأنه األمير الجليل 0
هو الروح الحارس لآللهة واألرض
في صراع مهيب أنقذ ديارنا يوم الشدة
وأسار لوحي أسميناه نامتيلكو ،الذي ُيحيي املوتى
وهو الذي إسترد اآللهة البائدة ،وكأنما خلقهم من جديد
الرب الذي بتعويذته املقدسة ،قد بعث اآللهة امليتة،
القاهر فوق الخصوم املاكرين .فلنلهج بذكر شجاعته.
ً
وأسار لوحي ،أسميناه ،ثالثا ،نامشوب
اإلله الوضاءُ ،ينير لنا دروبنا
وهكذا أعلن كل من أنشار ولخمو ولخامو ثالثة من أسمائه وألبنائهم اآللهة قالوا:
(((لقد أعلن كل منا ثالثة من أسمائه
وكما فعلنا ،فليفعل كلكم ،ولتعلنوا أسماء)).
فإبتهج اآللهة و ُ
صدعوا بما ِأمروا
تشاوروا في قاعة املجلس قائلين:
ُ
((اإلبن العلي الذي إنتقم لنا  ...سندنا وحافظنا ،تعالوا نمجد أسمه))
ثم قعدوا ملجلسهم يعلنون اسماءه
وكلهم يذكر أسماء .في املكان املقدس
________________ (اللوح السابع) ________________
اسارو ،واهب األرض الخصبة ،وماليء عنابر القمح،
ُمنبت الحبوب والبقول ،ومحيي األعشاب
اساراليمنونا ،الجليل نور آبائه
الذي يوجه قرارات آنو وانليل وإيا،
وحده القائم بأوهم ،الذي وقف لهم مساكنهم،
ً ً
الذي أفاضت حربته صيدا وفيرا.
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توتو ،بطل خالصهم ونجاتهم هو،
فليطهر هياكلهم ويتركهم ينعمون،
ويجعل لهم تعاويذ ،تطمئن بها نفوسهم،
فاذا إضطربوا أنزل سكينتة عليهم،
ً
حقا إنه املجد بين اآللهة،
ال ُيدانيه منهم أحد وال ُيقرن به.
وتوتو هو زيوكينا به يحيا كل األلهة،
الذي جعل لهم سم ًاء وض ًاء،
مالك مصائرهم وسيد مسالكهم،
ً
عباده ،ال ينسون نعمته عليهم،
حي أبدا في قلوب ِ
ً
وتوتو هو ثالثا زيكو ،رب القداسة
إله النسمة الخالقة ،سميع مستجيب الدعوات،
هو املعطي دون حساب ،الذي حقق رغباتنا وأفاض،
الذي تنسمنا أنفاسه أيام البلوى،
بذكر ِه الجميع وليسبحوا بحمده ،
ليلهج ِ
ً
ُ َّ
توتو ،ليعظم أسمك ،وليكن رابعا أجاكو،
رب التميمة املقدسة ،الذي بعث املوتى،
والذي رأف بااللهة املقهورة،
أزاح عن أعدائه من األلهة ،عبء العمل املفروض،
ً
فخلق اإلنسان لهم محررا ،هو الرحيم الذي يهب الحياة،
كلماته باقية ال ُتنس ى عند البشر الذين كونتهم يداه.
ً
ُ
الشفاه تميمته،
وتوتو هو خامسا توكو الذي تردد ِ
تميمته املقدسة التي إقتلعت األشرار.
شازو ،املطلع على أفئدة األلهة،
وعالم األسرار ،ال يهرب من بطشه األشرار،
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أسس مجمع اآللهة وأفرح قلوبهم،
وبسط حمايته وأخضع ُ
العصاة،
ً
أقام العدل ووضع حدا للغو الكالم،
أح َّق الحق ،وأزهق الباطل.
ً
شازو ،فليم َّجد أسمك ثانيا على أنه زيس ى ،الذي اخرس املتمردين
وآمن آباءهمن خوف شل اجسامهم.
ً
وشازو ،هو ثالثا سوحريم ،أفنى بسالحه كل الخصوم،
ً
أحبط خططهم ،وجعلهما نهبا للرياح
وقض ى على من تصدى له من األعداء،
فيمجده اآللهة في مجلسهم *
ً
وشازو هو رابعا صاحكوريم ،خلق آباءه من جديد ،وجعل لهم مكانه،
إستأصل شأفة األعداء ،وقطع دابرهم،
حطم تدابيرهم ولم ُيبق منهم على أحد،
فلتت َّ
غن بإس ِمه كل البالد.
ً
وشازو؛ هوخامسا زاحيم ،رب كل ش يء
ً
الذي محق األعداء جميعا ،والذي ُيجزي بالخير ُويجزي بالشر،
أعاد اآللهة السابقة إلى مساكنها
فليبق أسمه على مر األزمان
ً
وسادسا ُ
فليعبد شازو في كل مكان على أنه زاحجوريم
قاهر جميع األعداء في ساح الوغى
ُ
اينبيلولو ،واهب الخيرات هو الجليل الذي أعطى لكل إسمه
نظم املرعى وموارد املاء
ً
ً
فجر األرض عيونا ،وأجرى املياه أنهارا
ً
ل ُيم َّجد ثانيا على أنه ايبادون ،الذي يروى الحقول
* راجع سبيسر
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حاكم السماء واألرض؛ موزع الزرع والكل
الذي نظم السدود والقنوات ،ورسم خطوط املحراث
ول ُيمتدح ثالثا على أنه جوكال ،حاكم مزارع اآللهة
رب الغالل الوفيرة واملحاصيل الكثيرة
ُ
واهب الثروة الذي أغنى املساكن  ...مانح الذرة ،ومنبت الشعير.
وايلولو يتولى أمور الخزن .....واينبيلولو هو حيجال يتولى أمور الخزن
ُيسقي األرض يصيب من السماء ُ
فتن ِبت العشب
ً
زيرسير ،الذي أقام جبال فوق تعامة
والذي بسالحه قد فلق جسدها
الراعي األمين وحامي الديار
..............................
الذي عبر البحر الغاضب بآبائه
وكجسر ،م َّر إلى ساح املعركة
ً
زيرسير ،ليكن أسمك ثانيا ملخ
ً
ُ
البحر مجاله واملوج مطية له
ً
غيل ،الذي ُيكدس القمح أكواما
خالق الذرة والشعير ،واهب البذور للرض
غليما ،خالق األشياء الباقية
يحفظ تماسك العائلة ،مصدر كل أمر ح ِسن
اغليما ،الذي مزق تاج [].........
الذي سخر السحاب فوق املياه ،ورفع السموات
زلوم ،الذي حدد[].........
ُمقسم األرزاق ،الذي يسهر على [].........
ً
وزلوم ثانيا مومو؛ خالق السماء واألرض ُومجري السحاب
الذي طهر ابسماء واألرض ال ُيدانيه في قوته أحد بين اآللهة
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جيشنوموناب ،خالق البشر أجمعين ،وصانع أقاليم األرض األربعة
محق أتباع تعامة ،وصنع من أجسادهم البشر.
لوجاال دبور ،حطم صنيع تعامة وفل سالحها؛
الذي رفع أساساته الراسخة من خلف ومن قدام.
باجليونا ،له الصدارة في كل البالد ال حد لق َّوته،
ً
العلي بين أخوانه اآللهة ،وسيدهم جميعا0
لوجال دورماخ ،رباط اآللهة ،امللك ،سيد الدورماخ
ذو املقام األعلى في منزل السلطان ،الظاهر على اآللهة.
ارانونا ،مشير إيا ،وباعث آبائه اآللهة،
ال ُيدانيه في الصفات امللوكية إله ،مهما عال،
دومودوكو  ،الذي جدد مسكنه املقدس في الدوكو؛
دوموددكو ،الذي ال يقطع انليل برأي دون مشورته.
الرفعة بين اآللهة،
لوجاالنا ،العظيم ِ
الرب الذي له قوة آنو ،الذي فاق انشار.
ً
لوجالوجا ،الذي إجتاحهم جميعا في امليدان.
مالك الحكمة كلها ،واسع الفهم عميقه
اركينغو ،الذي سحق كينغو في املعركة،
رقيب اآللهة ،موجههم؛ واضع أسس اململكة 0
كينما ،قائد جميع اآللهةُ ،مسدي النصح واملشورة،
لذكر ِه يرتعش اآللهة فرقا ،وإلسمه وق ُع العاصغة.
ِ
ً
ايزيسكور ،أال فلتبوأ مكانا عاليا في بيت العبادة،
ُ
أال فليتقدم اآللهة بالهدايا أمامه ... ،ومنه فليأخذ كل مهامه وصالحياته،
وبدونه ال يقدر أحد على الخلق املبدع،
سكان األقاليم االربعة من صنع يديه،
وال إله غيره يعرف يومهم املوعود.
* راجع سبيسر

91

جيرو ،باني الـ [ ].........للسالح،
ُ
خلق في صراعه مع تعامة األشياء البديعة ... ،واسع الفهم ملتمع الفكر،
خافي السريرة ،ال يستطيع اآللهة مجتمعين سبر أغواره
آدو ،سيكون أسمهُ ،يغطي مساحة السماء،
تمزق السحاب رعوده ،0وتعطي للناس الحياة.
اشارو ،الذي يأخذ بيد آلهة األقدار،
وسعت عنايته الناس واآللهة أجمعين.
القيم على مسالك السموات واألرض،
نبيروِ ،
فكل ضال عن طريقه ،من أعلى ومن أسفل ،يأتي إليه 0
فنيبرو هو النجم الساطع في السماء
إ َّتخذ مكانه في نقطة اإلنقالب املناخي ،فأرفعوا نحوه أبصاركم
وهو الذي يقطع عرض البحر دون توقف
أسمه نيبرو الذي يشغل مكان املركز
أال فليحفظ مسارات النجوم في السماء
أال فليرع جميع اآللهة كما ُترعى الشياه
أال ُ
فليخضع تعامة وينكد عيشها ويختصر حياتها
أال فلترتد على أعقابها ،أال فلتنسحب إلى األبد
وبما أنه خالق املكان ،وصانع األرض الراسخة
لقد دعاه األب انليل بسيد األرضين
وكل األسماء التي دعاه بها األيجيجي
سمعها إيا وابتهجت بها نفسه
ثم قال  :هو الذي عظم أسماءه آباؤه
ً
سيكون نضيرا لي وسيكون أسمه إيا
ً
ً
فيغدو قيما على حقوقي جميعا
ً
ً
ويغدو سيدا لقضائي وأخيرا باألسم (خمسين) اآللهة العظام
دعوه ،ألن أسماءه خمسون ،فجعلوه العظيم
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وقفة عند النص
ً
ً
يقف الدارس حائرا أمام هذا النص الذي أعتبره شخصيا أعظم نص أسطوري أنتجه اإلنسان
القديم .والحيرة تأتي من غنى النص وفيضه بالرموز النفسية واإلجتماعية والتاريخية ،وتعدد
بواعث انتاجه ،وتراكم خبرات إنسانية شتى في تكوينه .فاملحمة قد تركبت من عدة أساطير
سومرية بنت عليها العبقرية السامية ذلك الهيكل الشامخ ،الذي يعطي خالصة عن علم وفكر
وفلسفة وفن الشعب الرافدي العريق ،في مجاالت هامة عدة .من هنا ال نستطيع اعطاء تفسير
واحد للملحمةُ ،
فنبخسها بذلك حقها .فامللحمة لم توضع لغرض واحد ،ولم تنشأ عن باعث
واحد .ففي املص مستويات عدة متداخلة ومتآلفة ،وعلى الدارس واملفسر ،أن أراد املوضوعية
ً
والشمول ،أن ُيفرق بين تلك املستويات مميزا بعضها عن بعض ،حذر الوقوع في أحادية النظرة 0

امللحمة بإعتبارها مغامرة فكرية فذة:
تتقدم امللحمة بمجموعة من التأمالت املترابطة ،التي تتخذ من النشوء والتكوين والبدايات
ً
موضوعا لها .فالشكل الحالي للوجود قد إنبثق عن شكل سابق له؛ ولم ينبثق عن عدم .فعندما
ً
كانت تعامة وآبسو وممو يمزجون أمواههم معا ،لم يكن هناك زمان ،ألن الزمان نتاج التغير،
مرتبط بإيقاعه ،وتلك العناصر الثالثة كانت في هدأة وصمت وسكون  ،كما لم يكن هناك مكان،
ألن املياه املتمازجة كانت وحدها وال موجود معها قبل أن ُتخلق السموات واألرض ُوت َّ
حدد األمكنة
واإلتجاهات .أن فكرة إنبثاق الوجود الحالي عن وجود سابق له ،تتخلل فكر املنطقة وتميز كل
التأمالت الخاصة بالتكوين .كما نجدها في سفر التكوين العبراني  ( :في أالب أدء خلق ُ
هللا َّ
ات
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
أ أ
أ أ أ ُأ
ً
ً
ُّ
ُ
ُ
هللا ي ِرف على وج ِه ِاملي ِاه.) .
واألرض.وكان ِت األرض خ ِربة وخ ِالية ،وعلى وج ِه الغم ِر ظلمة ،وروح ِ
وإلى يومنا هذا ،لم يقبل العلم الحديث فكرة العدم املطلق ،فكل نظريات التكوين العلمية
تتحدث من نشوء الكون من مادة ما ،بدئية ،ووجود ما سابق .كما أثبت القرآن الكريم فكرة
أ
الوجود السابق على الخلق عندما قال ( :و ُهو َّال ِذي خلق َّ
ات واألرض ِفي ِس َّت ِة
السماو ِ
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أ
ُ
أ َّيام وكان ع أرش ُه على امل ِاء ) سورة هود .٦كما أشار محمد (ص) في الحديث الشريف إلى نفس
املوضوع عندما أجاب عن سؤال  :أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال  :كان في عماء.
(والعماء هو الغيم الرقيق الذي يحول بين الناظر وبين الشمس)(.)٤
بعد ذلك تتابع تغيرات نشوء الكون في امللحمة  ،فمن االطروحة ينبعث طباقها ،ومن تناقضهما
يظهر التركيب .فالقوى الكسونية املتمثلة في الثالوث البدئي تنتح في صميمها القوى الحركية
املتمثله في اآللهة الجديدة ،ومن صراعهما يظهر إلى الوجود الكون بكل مظاهره .املاء العذب
ً
ً
موجود في بطن األرض ألن ايا قد قهر آبسو وبنى مسكنه فوقه تاركا إياه حبيسا في األعماق.
والضباب يتشكل فوق املاء ألن إيا قد خرم أنف ممو بحبل يجره به أينما ذهب ،والسماء واألرض
ُ
تكونتا من جسد اآللهة تعامة التي شطرها مردوخ إلى شطرين ،واإلنسان خ ِلق من دماء اإلله
ُ
كينغو وأعطي الحياة ليكدح على األرض ويقدم لآللهة طعامها ،وبابل ظهرت للوجود ألن اآللهة
بنوها لزعيمهم مردوخ ...الخ.

امللحمة بإعتبارها تارخيا :
يعتبر إنتقال البشرية من مرحلة الثقافة األمومية إلى مرحلة الثقافة األبوية ،من أهم اإلنقالبات
ُ
التاريخية الكبيرة  -ورغم أن االينوما ايليش قد ك ِتبت في فترة متأخرة عن ذلك االنقالب ،إال أنها
تنطوي على ذكريات حية .وغضة عن تلك الحقبة الفاصلة .فالحالة الكونية لآللهة البدئية ،هي
تمثيل واضح لسكونية املجتمع األمومي وابتعاده عن التغيرات السريعة والحثيثة التي ميزت
ً
املجتمع األبوي فيما بعد .أما الحالة الدينامية لآللهة الشابة بزعامة إيا أوال ومردوخ فيما بعد،
فهي تمثيل واضح لحركية املجتمع األبوي واشارة لبدء الحضارة التي نعرفها اآلن .أن الصراع بين
ً
املعسكر الذي تقوده تعامة ،واملعسكر الذي يقوده مردوخ لم يكن إال تمثيال للصراع بين
ً
ثقافتين متمايزتين .ثقافة مركزها املرأة ،وأخرى مركزها املجتمع وتكريسا للثقافة األبوية
الطالعة .لقد غادرت القوى الحضارية الجديدة مرحلة الوئام مع الطبيعة ،التي ميزت
( )٤محي الدين بن عربي ،الفتوحات املكية؛ القاهرة  ١٩٧2جزء،١ص. ٤٩
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ً
املجتمع األمومي ،ودخلت مرحلة السيطرة على الطبيعة .ولم تكن سيطرة إيا على آبسو إال رمزا
لسيطرة اإلنسان على املاء العذب وتسخيره لزراعته وريه ،وذلك بحفر اآلبار وبناء الس دود()5
ِ
ِ
ً
وحفر القنوات .ولم يكن بناء اآللهة ملدينة بابل إال رمزا لشروع اإلنسان في بناء حواضره.

امللحمة بإعتبارها نتاجا نفسانيا:

ً
يمثل صراع مردوخ ضد تعامة على مستوى األسطورة ،صراعا آخر يقوده الفرد على املستوى
الشص ي ،ضد اإلعتماد على األم ،بما يمثله هذا اإلعتماد من إتكالية وتفكك في بنية الشخصية.
ً
أن صراعا كهذا ،ال يحدث ،كما قد يظن البعض ،في فترة مبكرة من حياة الفرد ،بل قد يتأخر
ً
حدوثه إلى أواسط العمر .ويغدو قتل األم ،رمزا لبناء الشخصية وتكاملها (.)٦

امللحمة بإعتبارها تأسيسا إجتماعيا وسياسيا:
يترافق تاريخ كتابة امللحمة مع تاريخ تأسيس اإلمبراطورية البابلية األولى في عهد امللك حمورابي،
ً
األمر الذي يدعونا للتأمل طويال في تتابع أحداث امللحمة التي تأخذ بيد مردوخ وترفعه من إبن
لآللهة إلى سيد مطلق لها .لقد رفعت أساطير كثيرة من شأن آلهتها .ولكننا قلما نعثر في أي مكان
على كبير لآللهة قد نال من السلطة ما ناله مردوخ من التقديس والبجيل ما حازه .األمر الذي
ً
ً
يدفعنا للعتقاد بأن سيرة مردوخ في امللحمة ليست إال انعكاسا ملسيرة األمبرطور البابلي وترسيخا
لسطانه ( .)٧فما يحدث على مستوى األسطورة ،تاسيس ملا يجب أن يحدث على مستوى الواقع.
وبابل التي بنتها اآللهة منذ البدايات كأول مدينة على األرض هي التي يجب أن تسود العالم
بإعتبارها أقدس مكان وأقدم مكان.
( )5يوسف اليوسف ،قراءة في ملحمة التكوين البابلي ،مجلة املعرفة السورية العدد  ،١٩٧تموز. ١٩٧8
( )٦أملح إلى مثل هذا التفسير (يونغ)C.G. Jung, Man and His Symbols, Newyork 1964 :
( )٧املرجع رقم 5
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امللحمة بإعتبارها تأسيسا لديانة جديدة :
تتوافق كتابة امللحمة مع سيادة بابل على وادي الرافدين واملناطق املتحضرة الجديدة .والسيادة
ُ
العسكرية تتبعها سيادة ثقافية تثبتها وتمد في عمرها ،فكانت امللحمة وسيلة لنشر الديانة
ً
ً
البابلية وتثبيتا لعبادة إلهها مردوخ  ،الذي ساد اآللهة جميعا وتفوق على آبائه وأقرانه .وقد
ُ
خ ِصص الجزء األكبر من امللحمة لسيرة مردوخ ووصف مولده ونشأته وصعوده إلى السلطان
ً ً
وصراعه مع القوى الشريرة ،وأعمال الخلق التي إستحق بها سلطانا أبديا على اآللهة والبشر
ً
واألكوان .وتقربنا أسماءه الخمسون ،كثيرا من املفاهيم التوحيدية الالحقة .وكأن األلهة السابقة
إجتمعت في واحد ،وكأنها تجليات له ،وصور من صوره.

امللحمة بإعتبارها تربيرا وترسيخا لطقس قديم :
تأتي امللحمة لبث الروح في طقس معروف قديم ،وهو اإلحتفال برأس السنة ،وإعطائه املعنى
وتثبيته .ففي اليوم الربع من األحتفاالت بعيد رأس السنة البابلية (االيكيتو) الذي يستمر من
األول من نيسان إلى الحادي عشر منه ،كانت امللحمة ُتتلى كاملة من قبل الكاهن األعلى ،أمام
تمثال مردوخ بحضور جماهير العباد .وفي أيام أخرى من األحتفال كان يجري تمثيل بعض
مشاهد امللحمة ،وربما شارك امللك وكبار الكهنة أنفسهم في إتخاذ األدوار الرئيسية في التمثيل .
ُ
كما كانت مقاطع أخرى ُتنشد وتغنى من قبل ال ِعباد أنفسهم( .)8وذلك كله مساعدة من العباد
آللهتها في املعركة الدائمة مع قوى الفوض ى والعماء .فالعركة البدئية لم تحدث مرة واحدة
ً
ً
وكفى ،بل هي معركة متجددةُ ،يشارك البشر فيها طقسيا ،فيشدون أ أزر آلهتهم ويعطونها سندا
ً
ومددا.

امللحمة بإعتبارها فنا رفيعا:
تعتبر االينوما ايليش من أجمل النصوص األدبية القديمة ،وهي إلى جانب
8 - Alexander Heidel, The Babylonian Gernesis- Phoenix Books, Chicago. 1970 p16.
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ملحمة جلجامش وملحمة هوميروس وبعض أسفار التوراة ،ابدع ما انتج إنسان
الحضارات القديمة من أدب .فإلى جانب الصياغة الشعرية الجميلة ،تتمتع امللحمة بحبكة
روائية فذة .وهي في مجموعها أشبه بسمفونية موسقية مؤلفة من أربع حركات  ،الحركة األولى
عذبة وهادئة ،ال نكاد نسمع فيها سوى أصوات مديدة خافتة ،حيث األمواه البدئية تتمازج في
حلم أزلي لذيذ  -الحركة الثانية حوار بين النغم الخافت والنغم الصاخب ،حيث يعلو الصوت
ً
ً
حينا ،ويعم الصمت حينا آخر ،تنتهي بنغم نشيط يمثل إنتصار إيا على آبسو وتراجع اآللهة
ً
ً
البدئية تراجعا مؤقتا .الحركة الثالثة قوية تصارع فيها األلحان الصاخبة وتملؤها أصوات
الظواهر الطبيعية من رياح وعواصف وصواعق ،وترتفع منها زئير املخلوقات العجيبة ،ثم تنتهي
بشكل عنيف وصاعق يمثل مصرع تعامة .الحركة الرابعة تبدأ مرتبة منظمة وتنتهي بنشيد فرح
وصالة ملردوخ.
أن التصوير البديع لبعض مشاهد امللحمة يجعلها أشبه بشريط حي كاد تسمع فيه األصوات
ً
وترى فيه األشكال وتشم روائح األشياء .وخصوصا عندما يأتي النص لوصف تحرك مردوخ للقاء
تعامة والصراع الذي دار بينهما .فها هو في عدته الكاملة يتقدمه البرق وتتبعه الرياح األربعة
ترفع أطراف شبكته الهائلة ،ومن ورائه تعصف الرياح الشيطانية السبعة التي أعدها ليعصف
بها أعماق تعامة، .من تحته طوفان املطر الهادر يطير فوقه في مركبته العاصفة يجرها طاقم
من أربعة أفراس إلهية ،أسنانها حادة وفي أنيابها السم .إكتس ى بدرع مهيب من الزرد وأعتم بهالة
تشيع الرعب والذعر ،يتأرجح قوسه على كتفه؛ وترتفع الهراوة في يده والشعلة الالهبة تندفع
من جسده ،أما مشهد إلتحام اإللهين وإنتهاؤه بسقوط تعامة في شبكة مردوخ ودفعه للرياح
الصاخبة في فمها الفاغر وشطره ،من ثم ،قلبها بسهمه ،فمن املشاهد التي تبقى حية في ذاكرة
ً
قارئها أبدا.
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نصوص بابلية أخرى يف التكوين
ً
إلى جانب ملحمة التكوين األساسية ،قدمت لنا األسطورة البابلية نصوصا أخرى تدورحول
نفس املوضع إال أن معظم هذه النصوص ناقص ،بسيب الحالة التي وصلتنا عليها األلوح
الفخارية التي إحتوت عليها .اضافة إلى أن النصوص نفسها ال ترقى إلى مستوى االينوما إيليش
من الناحية الجمالية.
 -١نص سيبار:
تم العثور على هذا النص في خرائب .مدينة سيبار ،ويعود تاريخه إلى الدولة البابلية الجديدة .في
القرن السادس قبل امليالد .ويعتبر هذا النص من أهم تلك النصوص املتفرقة التي تقدم لنا
ُ
تنويعات مختلفة لحكاية الخلق والتكوين .وقد ك ِتب النص ليكون مقدمة لتعويذة سحرية
بقصد تطهير املعبد .فقد أعتقد الفكر األسطوري القديم أن العودة لذكر تفاصيل الخلق
ً
وبدايات األشياء ،من شأنها دوما إعطاء التعويذة قوة ،وذلك بإستحضارها الزمن الغض ،عندما
كانت قوة الخلق تتخلل الوجود البكر.
يجري النص على النحو التالي(:)٩

9 - A. Heidel, The Babylonian Gernesis- Phoenixs, Chicago 1970
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قبل أن يوجد لآللهة بيت مقدس في مكان مقدس
قبل أن ُيخلق القصب ،ويظهر للوجد الشجر
ُ
قبل أن ُيصنع اآلجر وتبتكر قوالبه
لم يكن هناك مدينة وال بشر
ُ
قبل أن تظهر للوجود (نيبور) وتبنى (ايكور)
قبل أن تظهر (اوروك) و ُيبنى (ايانا)
ُ
لم يكن لآلبسو وجود * وأريدو لم تبن بعد
ولم يكن قد ُبني بعد مسكن لآللهة 0
في تلك األزمان ،لم يكن سوى البحر..
ثم ظهرت أريدوُ .وبني(معبد) االيزاجيل
االيزاجيل الذي وصلت أساساته إلى السبو
ظهرت بابل للوجود ،وإنتصب االيزاجيل
وظهر اآللهة ،االنوناكي سواسية
فدعوها باملدينة املقدسة ،مسكنهم ،وقرة عينهم
ثم وضع مردوخ مغرفة من قصب وضعها على وجه املاء0
ً
ً
وعجن طينا وسكبه مستعمال املغرفة
فلكي يخلد اآللهة ويهدأوا في مساكنهم
خلق لهم اإلنسان
إلى جانبهم خلق لهم بذور البشر
ثم خلق حيوانات (سوموقان) *
وخلق الدجلة والفرات وحدد مجراهما وأعلن اسميهما
خلق األعشاب وطحالب األهوار والقصب والخشب
خلق مراعي السهول الخضراء
واألرض واملستنقع وعيدان القصب
* املقصود هنا بيت إللــه إيا

* سوموقان ،إله املاشية.
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البقرة والعجل والشاة وقطعان الزرائب
خلق البساتين والغابات
القطعان الوحشية والقطعان ذات الصوف
إلى هنا ويتشوه اللوح اآلجري وعندما يبدأ النص بالوضح نجد أن األسطورة قد إنتهت وأننا قد
صرنا في قلب التعويذة السحرية التي كان النص مقدمة لها.

-٢آدم وحواء:

ً
يحكي هذا النص( )١0قصة خلق الكائنات الحية .وقد ُوجد محفورا على لوح شبه تالف في أنقاض
ً ً
مكتبة آشور بانيبال في نينوى .وقد أثارت السطور القليلة املتبقية منها إهتماما كبيرا إلثارتها إلى
خلق الزوجين البشريين األوليين .ولكن لسوء ،الحظ ،فإن النص غير واضح في معظمه وتمتنع
ً
قراءته تماما ،في املوضع الذي يبدأ فيه بالقاء ضوء ،على الحكاية الخالدة،
عندما خلق اآللهة في مجمعهم كل األثياء
ك َّونوا السماء وشكلوا األرض
وأخرجوا للوجود الكائنات الحية
خلقوا قطعان السهول ،ووحوش الفالة ومخلوقات املدينة
بعد[ ]........إلى املخلوقات الحية[]........
وعينوا نصيبهم من قطعان سوموقان ومن مخلوقات املدينة
[ ]........كل املخلوقات،كل الخلق[]........
[]...........................
قام إيا بخلق زوجين شابين
وأعال من شأنهما فوق جميع املخلوقات.
هناك تفسيران ممكنان لتعبير (مخلوقات املدينة) .التفسر األول أن مخلوقات املدينة هم
ً
ً
البشر ،وإن في النص تقديما وتأخيرا على عادة األسلوب
10 - ibid
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األسطوري في التعبير وعلى ما جرى عليه التوراة من ذكر روايتين متداخلتين على خلق اإلنسان،
ُ
األولى تشير إلى خلق البشر دفعة واحدة ،والثانية تأتي على ذكر الزوجين األولوين ،وهي تلي األولى
في الترتيب .ولكني أميل للقول بأن املقصود بمخلوقات املدينة هم اآللهة ألن املدن فد ُبنيت في
األصل ليسكنها اآللهة كما هو شأن بابل.
 ٠ ٣يف الطني حيث يتحد اإلنسان باإلله :

ً
ُ
الخالق في هذا النص هو آلهة األمومة (مامي) أو كما تدعى أيضا (ننماخ) أو(ننخرساج) أو(ننتو)
ً
وهي األم الكبرى ،وهي أيضا األرض والتربة الخصبة .يعادلها عند الكنعانيين (عشيرة) وعند
اإلغريق (جيا) وفي كريت (رحيا) وفي آسيا الصغرى (سيبيل) .فكل الثقافات القديمة عبدت آلهة
ً
أنثى كبيرة ،هي األرض -األم التي كانت مركزا للحياة الروحية .ورغم صعود اآللهة املذكوره
ً
ودفعهم األم الكبرى إلى الوراء في الثقافات األبوية ،إال أن قوة وتأثير هذه اآللهة بقي قائما في أعتى
أشكال املجتمعات الذكرية ( .)١١وفي بالد الرافدين ،تقاسمت وظائف األم الكبرى املوروثة عن
العصور السالفة ،آلهتان هما ننتو(مامي ،ننماخ ،ننخرساج) وعشتار -فبقيت ننتو األم -
األرض وصارت عشتار الحب وروح الخصوبة الكونية.
يشكل النص الذي بين أيدينا ( )١2مقدمة لتعويذة سحرية ُتتلى لتسهيل والدة الحوامل وتخفيف
آالمهن  0وكما هو األمر فإن التعويذة تبدأ بتالوة جوانب من حكاية التكوين إلستمداد القوة
والفعالية:
(الجزء األول من اللوح مكسور)
أنت عون اآللهة؛ مامي؛ أيتها الحكيمة
أنت الرحم األم
ياخالقة الجنس البشري.
( )١١راجع مؤلفي (لغزعشتار) فصل عشتار-األم الكبرى
12 - E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: Jamas Pritchard,Ancient Near Eastem Texts.
 *Newjersyباعتبار ما سيكون
1969.

101

إخلقي اإلنسان فيحمل العبء
إخلقيه يحمل العبء []..........
ويأخد عن اآللهة عناء العمل
فتحت ننتو فمها
وقالت لآللهة الكبار
لن يكون لي أن أنجز ذلك وحدي
ولكن بمعونة أنكي سوف ُيخلق اإلنسان
الذي سوف يخش ى اآللهة ويعبدها *
ً
فليعطني أنكي طينا أعجنه
فتح أنكي فمه
ً
قائال لآللهة الكبيرة
في األول والسابع والخامس عشر من الشهر
ً
ً
سأجهز مكانا طهورا
وس ُيذبح (هناك) أحد اآللهة
وعندها فيلتعمد بقية اآللهة
وبلحمه ودمائه
ستقوم ننتو بعجن الطين
ً
إله وإنسان معا
ً
سيتحدان في الطين أبدا..

 - 4آدم وحواء بدون طني:

ً
يقدم لنا هذا النص ( )١٣حكاية أخرى عن خلق الزوجين األولين .وقد ُو ِجد النص محفورا على
لوح يعود للقرن الثامن قبل امليالدُ .ع ِثر عليه في خرائب مدينة آشور .ووفق هذا النص ،فإن دماء
ُ
اآللهة تستعمل في خلق اإلنسان بدون طين.
* السطر ُمترجم عن هيديل ال عن سبيسر13 - A. Heidel, The Babylonian Gernesis- Phoenixs, Chicago .
1970
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عندما شكلت األرض وأخرجت
عندما حددت مصائر األرض والسماء0
عندما إستقرت شطآن دجلة والفرات
عندما آنو وانليل وإيا
اآللهة الكبار .
وبقية اآللهة املبجلين
ً
جلسوا جميعا في مجمعهم املقدس
وإستعادوا ما قاموا به من أعمال الخلق:
أما وقد حددنا مصائر السماء واألرض
وجرت القنوات في مجاريها ،وتوضعت الخنادق
وإستقرت شطآن دجلة والفرات.
ماذا بقي علينا أن نفعل
ماذا نستطيع بعد ،أن نخلق
يا مجمع اآللهة ،أيتها األنوناكي
ماذا بقي علينا أن نفعل؟
ماذانستطيع ،بعد ،أن نخلق؟
فأجاب الحضور من اآللهة املبجلين
األنوناكي  ،الذين يحددون املصائر واألقدار
بقسميهما ،توجهوا باإلجابة إلى انليل:
في (أوزوموا) عماد السماء واألرض
لنذبح بعض آلهة اللمجا *
ومن دمائهم فلنخلق اإلنسان
ولنوكله بخدمة اآللهة  ......على مر األزمان
سيقوم على صيانة خنادق الحدود  ...ونضع في يده السلة واملعول
الحرف ومن صغار اآللهة 0
* آلهة اللمجا ..هم آلهة ِ

103

فيبني لآللهة ال ِعظام
هياكل مقدسة تليق بهم
سيميز الحقول بعضها عن بعض
على مر األزمان
ويقوم على صيانة خنادق الحدود
ويحفر الخنادق الثابتة
ويعمل على صيانة أحجار الحدود
سيسقي األرض بأقاليمها األربعة
ُ
خرج من جوفها الخيرات الوافرة
وي ِ
(خمسة أسطر مشوهة)
ً
فيجعل حقول النوناكي تنتج غالال وفيرة
سيحتفل بأعياد اآللهة
ويستخرج املاء العذب
(اوليجار) و(الجار) *
سيكون أسماهما
وسيربيان الثيران والخرفان واالسماك والطيور
ويزيدان في عطاء األرض
(انول) و(نينول) ** نطق فمهما املقدس
وارورو *** املقدسة سيدة اآللهة وذات السلطان
ً
رسمت للبشر أقدارا رائعة

 -5السوس ووجع األسنان :

ً
وهذا النص( )١٤أيضا مقدمة لتعويذة مخصصة لشفاء آالم األسنان  0يحكي

*** ننتو ننماخ اآللهة األم
** من آلهة الزراعة
* آدم وحواء البابليين
14- E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics Cin: James Pritchaed, Ancient Near EasternTekts.
Newjersy,1969
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ً
النص شطرا من حكاية التكوين وبدايات األشياء ويعود إلصول وجع األسنان وكيف ظهر.
بعد أن خلق آنو السماء
ُ
وبعد أن خلقت السماء واألرض
ُ
وبعد أن خلقت األرض األنهار
واألنهار خلقت القنوات
والقنوات خلقت املستنقعات
واملستنقعات خلقت السوس
ً
مض ى السوس باكيا إلى (شمش) *
وذرف الدمع في حضرة إيا
 ماذا تعطيني لطعامي؟ ماذا تعطيني لشرابي؟ أعطيك شجر التين الناضج أو أعطيك املشمش بماذا يفيدني شجر التين بماذا يفيدني املشمشً
دعني أصعد وأتخذ لي مسكنا
بين األسنان وعظام الفك
حيث أمتص دماء اإلنسان
وأنخر فيها
عند جذور وعظام الفك
دخل االبرة وأمسك بالسوس) **
(أ ِ
ألنك نطقت بهذا أيها السوس
* إله الثمس.
** الكالم هنا موجه للطبيب املعالج ،
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فليسحقك إيا بجبروت
(وعزم) يديه
(تعويذة ضد وجع األسنان)
ً
ً
حضر بيرة وزيتا وإمزجهما معا
(الطريقة :أ ِ
أ
وإت ُل التعويذة ثالث مرات وضع املزيج على األسنان)

 - ٦نصان باللغة اليونانية :

ً
قبل إكتشاف الحضارة البابلية بأجيال طويلة عرف العالم شيئا عن أسطورة الخلق البابلية عن
ُ
طريق نصين ك ِتبا باللغة اليونانية .النص األول ،آلخر فالسفة اإلفالطونية الحديثة
وهو(داماسكيوس) وتعني الدمشقي ،املولود في دمشق حوالي  ٤80بعد امليالد .وقد تحدث هذا
الفيلسوف عن بعض األساطير البابلية في كتابه الرئيس ي " :صعوبات وحلول املبادىء األولى"
يقول داماسكيوس في روايته عن التكوين البابلي:
(ال يقول البابليون بمبدأ واحد للكون ،بل بمبدأين .األول تاوت ،والثاني أباسون .فتاوت هي
زوجة أباسون وكانت تدعى بأم اآللهة .وقد ولد لهذين االلهين مولود واحد هو موميز ،الذي
نعتقد أنه يمثل العالم العقلي .وعنهم نشأ جيل ثان  :داش ي وداشوش  0وعن هذين نشأ جيل
ثالث  :كيساري وأراسوس .وهذان ُوِلد لهما ثالثة هم  :آنوس وايلينوس وأوس .ومن أوس
وداوكي ُوِلد بيل الذي يقولون أنه من صنع الكون).
ً
أن التشابه املدهش حقا بين هذه الرواية وبين االينوما ايليش ،حتى لكأنها مقطع مقتبس عنها
ً
مباشرة .فتاوت هي تعامة وأباسون هو آبسو ،ومومز 0هو ممو؛ وداش ي وداشوش هما لخمو
ولخامو ،وكيساري وارسوس هما انشار وكيشار ،وآنوس هوآنو ،وايلينوس هو انليل ،وأوس
ً
هو إيا وداوكي هي زوجته دومكينا .أما بيل فهو االسم التبادلي ملردوخ والذي ُدعي ِبه دوما.
النص اليوناني الثاني هو نص بيروسوس ،سبة لكاتبه بيروسوس كاهن مردوخ
في بابل .وقد عاش هذا الكاتب في فترة متأخرة من تاريخ بابل ،بعد فتح األسكندر ،وخالل
النصف األول من القرن الثالث قبل امليالد  0قام بيروسوس
1 - S.A. Heidel, The Babylonian Genesis. Phoenix, Chicago, 1970
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ً
بكتابة تاريخ مملكة بابل إستنادا إلى الوثائق املطلوبه التي وصلت إليه من العصور القديمه،
ونشر كتابه باللغه اليونانيه عام 2٧5قبل امليالد .وقد ضاعت أعمال هذا الكاتب بما فيها تاريخ
بابل ،إال أن مقتبسات عن ذلك الكتاب ظهرت في أعمال الكاتب اليكسندر بوليستر ،الذي عاش
في القرن األول قبل امليالد .تجري رواية بيروسوس على الشكل التالي (: )١٦
(في البدء ،لم يكن سوى الظالم واملاء .ثم ظهرت إلى الوجود مخلوقات عجيبة التكوين  :رجال ذوو
ً
أجنحة ،جناحان وأحيانا أربعة ،لهم وجهان بدل الواحد .وآخرون ذوو أج ام بشرية ورأسين،
ً
رأس إمرأة ورأس رجل ،وكانت أعضاؤهم الجنسية مؤنثة ومذكرة معا .وآخرون لهم سيقان
وقرون املاعز ،أوحوافر وذيل الحصان .وباملقايل كان هناك ثيران ذوو رؤوس بشرية وكالب لهم
ذيول السمك ،وخيول لهم رؤوس الكالب ...وهكذا ...مخلوقات كثيرة قد إستعارت من بعضها
ً
ً
صورت على جدران معبد بل .وفوق أولئك جميعا
خصائص واشكاال .وهذه املخلوقات كلها قد ِ
أمرأة إسمها اوموركا ،وفي اللغة الكلدانية تامتي  -أي البحر.
إال أن هذا االسم في القيمة العددية .يعادل القمر .ثم جاء مردوخ  -بل -فصارع املرأة وشطرها
ً
ً
شطرين ،جاعال من شطرها الواحد أرضا ومن شطرها اآلخر سماء ،وقض ى على جميع
املخلوقات العجيبة ،وأ َّ
حل النظام في الكون .ولكن األرض كانت خ ِربة ومهجورة فأمرمردوخ
بقطع رأس أحد اآللهة ،ومزج دمه بتراب األرض ،ومن ذلك املزبح صنع اإلنسان ليمل األرض .ثم
صنع الحيوانات بأجناسها .وبعد ذلك خلق النجوم والشمس والقمر والكواكب السيارة
الخمس).
رغم إختالف هذه النصوص عن بعضها وإختالفها عن االينوما ايليش في ترتيب عمليات الخلق،
ً
إال أن عناصرها جميعا واحدة  :املاء البدئي ،الحالة الكونية األزلية ،ظهور القوى العقلية الفعالة
املتمثلة باإلله أواآللهة الشابة ،صراع كوني حاسم ،إحالل النظام الشامل ،خلق السماء
واألرض ،خلق الكواكب والنجوم ،خلق اإلنسان والحيوان والحياة النباتية .كما تتفق معظم هذه
النصوص على خلق اإلنسان من طين وعلى خلق زوجين بدئيين ،عنهما تسلسل الجنس
* يقول الفيثاغورثيون بوجود قيمة عددية لكل أسم.

16 – ibid
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البشري  0هذا وتعود كل هذه العناصر للظهور في الرواية التوراتية مما سيجري بحثه في
ُ
التكوين التوراتي .وتذكرنا جملة :ولكن األرض كانت خربة وخالية ،الواردة في نص بيروسوس بما
ورد في س فر التكوين ،العهد القديم (وكانت األرض خرب ًة وخالي ًة ،وعلى و أجه أالغ أمر ُظ ألمة ،و ُر ُ
وح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ أ
ُّ
هللا ي ِرف على وج ِه ِاملي ِاه .." ".الخ (.تك )2 :١
ِ
ً
ً
وبعيدا عن األساطير في املنطقة ،نجد كثيرا من أساطير الشعوب ،حتى البدائية منها ،تقول
بتسلل البشرية عن زوجين أوليين .فتقول أسطورة أفريقية ( )١٧أن اإلله نزامي قد خلق اإلنسان
األول وأسماه سيكوم .وملا رأى أن هذا اإلنسان وحيد في العالم ،أمره أن يصنع لنفسه إمرأة من
غصن شجرة وأسماها مبونوى .وتقول أسطورة أفريقية أخرى ( )١8أنه في البدء لم يكن هناك
سوى رجل وإمرأة ،يعيش كل منهما دون أن يعرف بوجود اآلخر ،إلى أن إلتقيا صدفة عند أحد
الينابيع ،فتشاجرا وتصارعا ،ومن خالل ذلك إكتشفا الفعل الجنس ي ومباهجه فتصالحا وأنجبا
خمسين فت ًى وفتاة .وتقول أسطورة فارسية ( )١٩أن الذكر واألنثى إنبثقا عن شجرة وكانا متحدين
في جسد واحد ،ثم جاء اليهما اإلله آهورا مزدا وفصل كل منهما عن صاحبه وأرسلهما إلى األرض.
وتروي األسطورة املكسيكية أن الخالق ملا فكر بصنع اإلنسان فكر في املادة املناسية لذلك
فإختار الطين ،ولكن هذه املادة أثبتت عدم صالحيتها النها ذابت في املاء عندما ذهب الزوجين
ً
االولين للستحمام ،ثم صنعهما من خشب ولكن املحاولة الثانية لم تكن ناجحة أيضا ،ثم
أستقر على املعدن الذي أثبت نجاحه فإستوى املخلوقان كاملين وأنجبا الجنس البشري .

17 - Philip Freund, Myths of Creation. W.H. Alien, London 1964
18 - ibid
19 - ibid
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 / 3التكوين الكنعاني

سكن الكنعانيون سورية الشرقية والشريط الساحلي السوري منذ مطلع التاريخ املكتوب
وأشادوا مراكز حضارية بقيت مشعة حتى الفترات الكالسيكية املتأخرة .وباالضافة إلى التأثير
املتبادل بين الثقافة الكنعانية والثقافات السامية األخرى املجاورة والثقافة املصرية ،فإن
الثقافة الكنعانية كانت ذات تأثير مباشر على الثقافة الكريتية والثقافة اليونانية املبكرة .ويمكن
القول( )١أن الحضارة الكنعانية قد دخلت في أساس الثقافة اليونانية الالحقة .يظهر هذا التأثير
ُ
في األساطير اليونانية التي تشير صراحة إلى التأثير الثقافي الشرقي .كأسطورة قدموس اإلله الذي
جاء من فينيقيا وعلم اليونانيين الكتابة ،وأسطورة إختطاف اآللهة السورية يوروبا التي أعطت
أسمها للقارة األوروبية الجديدة ،وقد أطلق اليونان على من إحتكوا بهم من الشعوب الكنعانية
أسم الفينيقيين.
حتى الربع األول من هذا القرن ،بقيت معلوماتنا عن امليثولوجيا الكنعانية واألدب الكنعاني
ً
محدودة جدا ،ومعتمده على مصادر مشكوك في صحتها وصدقها وهذا الشك راجع أما إلى كون
هذه املصادر معادية للكنعابين ،كما
1 - C.H. Gordon, Ugarit and Minoan Crete, Nerton Library, New York, 1967 pi 11
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ً
ً
هو األمر في كتاب التوراة الذي نقل لنا كثيرا من أسماء اآللهة الكنعانية ،وذكر لنا كثيرا من
ً
طقوسهم .أو لكون املصادر متأخرة تاريخا ،ومتأثرة بأسايب التفكير األجنبية ،كما هو حال
ً
املؤلفين الذين كتبوا باللغة اليونانية ،في الفترة الالحقة ،مثل فيلو الجبيلي ،الذي نقل لنا كثيرا
من آراء ومعتقدات الفينيقيين ،ولكن من خالل عقل مشب ع بالثقافة اليونانية وأساليبها
الفلسفية.
إال أن إكتشاف مدينة أوغاريت على الساحل السوري ،جعلنا نقف على أرض أكثر صالبة ألن
األلواح الفخارية التي تم العثور عليها في أنقاض معبد بعل هناك ،قد وصلتنا بالثقافة الكنعانية
مباشرة دون وسيط أو ناقل .وبعد حل رموز الكتابة األوغاريتية ،ث بت بالدليل القاطع أن الكتابة
املسمارية التي نقشت على تلك االلواح ،هي كتابة أبجدية ،وأنها أول أبجدية كتبها اإلنسان
وتنتمي لعائلة اللغات السامية.
واالوغاريتية شديدة القرب للغة العربية .ولعل إيراد بعض املقاطع من اللغة األوغاريتية مكتوية
بالحروف العربية ،ومقارنتها يترجمتها العربية ،يعطينا فكرة عن هذا القرب ونوعه .وإليكم
ً
مقطعا من ملحمة كرت :
يعرب بحدره ويبكي (أي يدخل خدره ويبكي) بتن رجم ويدمع (أي يثني الكالم ويدمع) تنكتن
أدمعته (أي ودموعه تئكت) .كم شقلم أرصه (كما املثاقيل على األرض) ..تمنح مصت مطته
(أي تبلل غطاء سريره) .ايل يرد بظهرته(ويرد ايل بظهوره)  0أب آدم ويقرب (أي
ويقترب أبو البشر) يسأل كرت (أي يسأل كرت) يدمع نعمن غلم ايل؟ (أي أيدمع الجميل غالم
ايل؟) على لظهر مجدل * ( ُ
أعل ظهر القلعة)ركب شكم صمت(أي أركب شكائم الجدار) سأيدك
شم (أي أرفع يدك نحو السماء) .دبح لثور ابك ايل(أي وأذبح للثورأبيك ايل).
يظهر على رأس قائمة اآللهة االوغاريتية اإلله (أيل)كبير اآللهة ورب السماء،
يعتلي عرشه في السماء السابعة ،وقد شاعت عبادة هذا اإلله لدى جميع الشعوب السورية.
فنجده في الحواضر الفينيقية ،واآلرامية في األلف الثالث قبل امليالد ،كما نجده في مدينة تدمر
وغيرها من الحواضر السورية في العصور الكالسيكية
( )2نسيب وهبة الخازن؛ أوغاريت 0مالحم وبطوالت وأساطير.
* وكلمة مجدل ما تزال حتى اآلن شائعة في تسمية بعض األماكن في سورية.
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ً
املتأخرة .وقد عبده العبرانيون في مطلع تاريخهم أيضا ،وكان إله أجدادهم األولين كما يحدثنا
بذلك كتاب التوراة في سفره األول .كما نجد اإلله بعل أو حدد وهو رب املطر والسحاب
والصاعقة .وكان اإلله األقرب لقلوب العباد لعالقته املباشرة بمعاشهم ،فهو سيد الدورة
الزراعية التي يعتمد عليها البشر في حياتهم .وإلى جانب بعل نجد نقيضه اإلله (موت) إله
الجفاف والحرارة والعالم األسفل ،وهو في صراع دائم مع بعل.
ً
ُ
ومن اآللهة املؤنثة عبد الكنعانيون (عشيرة) األم الكبرى وزوجة ايل .وكانت تدعى أيضا (ايلت)
نسبة إلى ايل ،من ألقابها سيدة البحر؛ وما زال أسمها حتى اآلن ُيطلق على الخليج املعروف في
البحر االحمر بأسم خليج ايالت .كما عبدوا عناة حبيبة اإلله بعل ورح الخصوبة الكونية،
ُ
وكانت ت َّلقب بالعذراء ،وعشتارت؛ وهي آلهة أخرى للخصب تقاسمت مع عناة وظائف آلهة
الخصب البابلية عشتار .إلى جانب هذه اآللهة الرئيسية نجد آلهة تأتي في املرتبة الثانية مثل
اإلله (يم)وهو البحر األول ،وشبش ،آلهة الشمس ،وهي أنثى على عكس إله الشمس البابلي
شمش .وداجون إل ـه القمح وأبو اإلله بعل.
تتجه األسطورة األوغاريتية لتفسير الطبيعة بطريقة تروي ت أوق اإلنسان الكنعاني املستمر
إلستمرار الخصب في األرض والحيوان واإلنسان ،ودوام إتصال دورة الطبيعة .وقد صيغت
ً
األسطورة في قالب حركي مليء بالفعل وإنطالقا من ذهنية بعيدة عن الجريد .فنجد اآللهة التي
ً
تمثل تشخيصا لظواهر الطبيعة ،وقد إنهمكت في القيام بأفعال حركية ،بها ترتبط حركات
الطبيعة .فعندما يقوم بعل ،وهو إله الحياة والخصب ،بمنازله موت إله املوت والجفاف فإن
أهمية هذا الصراع ونتائجه ال تقتصر على اإللهين املتصارعين ،بل تشمل الظواهر الكونية كلها.
تقع االلوإح الفخارية التي قدمتنا للسطورة الكنعانية في ثالث مجموعات .املجمرعة األولى
وتضم األساطير املتعلقة باإلله بعل ،وعالقته مع بقية آلهة املجمع الفينيقي ،واملجموعة الثانية
وتضم ملحمة (كرت) ملك حبور ،واملجموعة الثالثة وتضم ملحمة (أقهات) وهو ملك كنعاني
آخر ،وتحوي قصته كسابقتها على فيض من العناصر األسطورية .وقد ُع ِثر على هذه األلواح
ً
جميعا في أنقاض معبد بعل وهي في حالة ُيرثى لها من التشوه والتلف مما جعل مهمة الباحثين
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على غاية من الصعوبة .يضاف إلى ذلك الصعوبات واملشاكل التي مازالت تثيرها اللغة االوغاريتية
إلى يومنا هذا .فحتى اآلن مازال هناك كثير من النصوص الغامضة والعصية على التفسير.
ً
ُ
عطها تسلسال ما ،فجاء كل
وتواجهنا الصعوبات بشكل خاص في ألواح بعل ،فكاتب االلواح لم ي ِ
ً
لوح بأسطورة قد يكون لها عالقة بغيرها أو ال يكون .فاأللواح ال تقول لنا مثال ،هل وقع صراع
ً
بعل وموت قبل أو بعد صراع بعل مع يم .وهذا ما جعل باب اإلجتهاد مفتوحا على مصراعيه،
األمر الذي وضعنا أمام ترجمات مختلفة متباعده عن بعضها ألساطير بعل ،فالتغيير في تسلسل
ُ
ً
ً
األلواح ُيغير من القصة تغييرا جوهريا،فإذا أضيف إلى ذلك اإلجتهادات الواسعة في تفسير اللغة
االوغاريتية نفسها ،صار واضحا مدى الصعوبة التي تواجه الباحث في تقديم صورة واضحة
ملسلسل بعل .وقد أطلعت على التسلسل الذي قدمه
 )٣( L- Delaporteوالتسلسل الذي قدمه  )٤( J- Grayوالتسلسل الذي قدمه C. H. Gordon
وخرجت بتسلسل أقرب لوجهة نظر األخير .ولكنني قسمت األلواح إلى مجموعتين :املجموعة
ً
األولى إعتبرتها فصال في التكوين الكنعاني ،وسيرى القاريء مشروعية هذه النظره .أما املجموعة
الثانية فأساطير في الخصب ألحقتها في باب (اإلله امليت) الذي عالجت فيه أساطير الخصب في
ً
املنطقة .ونظرا للتلف الكبير الحاصل في األلوح ،فقد قدمت ترجمة أمينة للمقاطع الواضحة
ُ
ومختصرات نثرية للمقاطع املشوهة كيال أ ِثقل على القاريء بكثرة من السطور غير الوضحة
واملليئة بالفراغات .والنص مترجم عن  C.H.Gordonفي كتابه :
 arit and Mlnoan Crete Norton, New York 1967 Ugالذي قدم فيه ترجمة كاملة أللواح
أوغاريت.

« - ١بعل» و«يم» السيطرة على املياه األوىل:
الخصب بعل في هذه األسطورة نفس الدور الذي لعبه مردوخ في االينوما ايليش في
يلعب إله ِ
قهر املياه األولى وإحالل نظام الكون .وملياه البدئية هنا يمثلها
3- L.Delaport, Phoenician Mythology, in Larousse Encyclopedia of Mythology, Hamlyn, London1977
4 - John Gray, The Canaanites Fradrick A. Praeger. Newyork 1964
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يم إبن ايل .ونص األسطورة شعري يستخدم الكثير من املترادفات والتشابيه على طريقة الشعر
العربي.
ً
عندما يصبح اللوح الفخاري واضحا للقراءة ،نجد اإلله يم وقد بدأ النزاع مع بعل ،فهو يتلو من
ً
ً
ً
رسوليه كتابا موجها ملجمع اآللهة ،يطلب فيه تسليم بعل ليصح عبدا له ،والظاهر أن بعل قد
تحاش ى ال ِصدام مع يم في البداية ولجأ إلى مجمع اآللهة  0ولكن املجمع نفسه ال يستطيع أن
يحمي بعل من سطوة يم الذي كان يتمتع بقوة فائقة وسلطة واسعة :
إمضيا أيها الشابان
إمضيا وال تتقاعسا
(أنطلقا) ويم ِما وجهيكما
شطر مجمع اآللهة
في وسط جبال الليل
عند قدمي ايل ال تسجدا
ُ
علنا ما لديكما
وأمام مجميع اآللهة ال تركعا ،بل أ ِ
قوال ل ـ (ثور) ** قوال اليل أبي
وأعلنا أمام مجمع اآللهة رسالة يم سيدكما رسالة السيد(نهر) ***
سلموا لي ،ذاك الذي تؤون
ذاك الذي كلكم تؤون
سلموا إل َّي بعل وأنصاره
إبن داجون ،حتى إرث ذهبه).
فإنطلق الشابان
ودونما تقاعس
** الثور من القاب اإلله ايل
* ما زالت هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على البحر.
*** نهر من أسماء يم وتعني كما في العربية املياه العذبة الجارية في االنهار .فاإلله يم كان إله املياه املالحة واملياه الحلوة
ً
أيضا.
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َّ
(توجها) ويمما وجه أيهما
شطر جبال الليل  ...شطر مجمع اآللهة
وقبل أن يلتئم مجمع اآللهة
قبل أن يجلسوا للمائدة
ً
كان بعل واقفا قرب ايل
فلما رأى اآللهة الرسولين
مبعوثا السيد نهر
أحنوا رؤوسهم حتى الركب
نعم وهم على عروش جاللهم
ً
فوبخهم بعل قائال:
(ملاذا أطرقتم أيها اآللهة؟
(ملاذا أحنيتم) رؤوسكم حتى الركب؟
نعم (ملاذا) وأنتم على عروش جاللكم
دعو اإللهين القادمين يقرآن *
دعوهما يقرآن ألواح يم
ألواح الس ي نهر
وأرفعوا رؤوسكم أيها اآللهة
(ارفعوا رؤوسكم) من إنحناءتها
نعم(أرفعوها) وأنتم على عروش جاللتكم
وسأنبري أنا للرد  ....على رسل يم
على رسل الس ي نهر  ....فرفع اآللهة رؤوسهم
ً
وعندما يصل اإللهان الرسوالن يتوجهان مباشرة للمجمع بالرسالة دون أن ُيقدما فروض
الطاعة واإلحترام ألحد ،ويقرآن مطالب يم:
* ترجم جوردن هذا السطر على النحو التالي :دعو أثنين من اآللهة يقرآن  0ولكني إرتأيت من سياق النص أن اإللهين
هنا هما رسوال يم ال غيرهما.
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(س ِلموا إل َّي ذاك الذي تؤون
ذاك الذي كلكم تؤون  ...سلموا إل َّي بعل وأنصاره.
إبن داجون ،حتى إرث ذهبه)
ً
فأجاب ايل ،أجابه أبوه الثور ،قائال:
ً
(ليكن بعل عبدا لك أيها األمير يم
ً
ُ
ليكن بعل عبدا لك إلى األبد  ....إبن داجون ليكن أسيرك)
وكجميع اآللهة ،سوف يقدم لك الطاعة
نعم ،وسيبذل لك التقدمات كأبناء القداسة
فيثور بعل ،ويقفز إلى سالحه لقتل الرسولين إال أن اآللهتين عناة وعشتارت تحوالن دون بغيته،
ألن العرف يقض ي بصيانة حياة ُ
الر ُسل :
ً
فأمسك بيده سكينا
ً
وأنتض ى باألخرى خنجرا
ُ
َّ
عتزما قتل الشا َّبين
ولوح بهما م ِ
إال أن حديث اآللهتين يضيع مع تشوه اللوح الفخاري الذي يستمر إلى نهاية النص .أما بقية
ُ
حدثنا املقاطع الواضحة في اللوح
القصة فتعثر عليها في لوح آخر ناله التشوه ما نال اللوح األول .ت ِ
عن تعاون اإللهين الحرفيين (كوثر) و(حاسيس) مع اإلله بعل ،اذ يصنعان له سالحين ماضيين
يستخدمهما ضد يم ،حيث يقوم السالح األول بشل حركة يم ويتكفل الثاني بالقضاء عليه .وبعد
االنتهاء من صنع السالحين يتقدم اإللهين لبعل بنبؤتهما:
ألم ن ُقل لك يا بعل ،أيها األمير؟
ُ
ألم ن ِعلن لك يا راكب الغيوم؟
هؤالء أعداؤك يا بعل
هؤالء أعداؤك الذين سورف تقتل
هؤالء أعداؤك الذين سنقض ي عليهم
ُأ
ولسوف تقبض على امل ـلك إلى األبد
وتبسط على الكل سيادتك
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ثم يتقدم كوثر بالسالح ويعطي له أسمه :
ُ
ُ
لتكن ،وليكن إسمك (العاصف) *
إعصف ،إعصف ب ـ (يم)
إدفع به عن عرشه
إدفع (نهر) عن كرس ي سيادته
ولسوف تنطلق من يد بعل
وكالصقر تندفع من بين أصابعه
ُلتصيب منكبي األمير يم
فإنطلق السالح من يد بعل
وكالصقر إندفع من بين أصابعه
وضرب منكبي األمير يم
في املنتصف ،بين ذراعي الس ي نهر
ً
ُ
ولكن يم كان قويا  ....فلم يهن ولم يقهر
ولم تتخاذل مقاصله
ال ولم تهوقامته
وهنا يندفع حاسيس ويضع بين يدي بعل السالح الثاني ويعطيه إسمه:
ُ
ُ
لتكن وليكن إس ُمك الصاعق
إصعق يم على عرشه  ....إدفع بنهر عن كرس ي سيادته
ولسوف تنطلق من يد بعل
كالصقر تندفع من بين أصابعه.
إضرب رأس األمير يم
وتكن إصابتك في املنتصف بين العينين
يتهاوى (يم)  ...ويخر ساقطا
فإنطلق السالح من يد بعل
* إسم السالحين غير واضح الداللة في األوغاريتية.
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وكالصقر إندفع من بين أصابعه
وضرب رأس األمير يم
في املنتصف بين عيني السيد نهر
ً
ف َّ
خر يم وتضعضع  ...وتهاوى ساقطا
تخاذلت مفاصله وهوت قامته
وهنا تضطرب اآللهة لهذا الحدث وينقسمون بين راض وساخط.
وتتوجه عثتارت بالقول إلى بعل:
مزقه يا بعل العليُ .
بعثره يا راكب الغيوم..
لقد مات يم وقض ى نحبه
ف ِلي ُسد بعل ويحكم
ً
ً ً
ُ
وإلى هذين اللوحين يمكن أن نلحق لوحا ثالثا ،ربما كان إستمرارا لترتيبنا املفترض لللواح حيث
ً
فاال بإنتصار بعل َّ
املؤزر على املياه وتوطيده
نجد عناة وقد دعت اآللهة إلى وليمة فاخرة ،ربما إحت
ُ
ملكهُ .وتقابل هذه الوليمة ،في إفتراض ي ،الوليمة التي أقيمت ملردوخ البابلي بعد إنتصاره على
ً
ُ
املياه .يأتي اآللهة جميعا إلى مأدبة عناة ،حيث يقدم اللحم والخمر ،وينشد املنشدون وتصدح
املوسقى .وبعد ذلك يمض ي بعل إلى جبل صفون:
ً
ومض ى بعل صاعدا إلى مرتفعات صفون
وهناك التقى ببناته
م َّتع النظر ب ـ (بدرية) إبنة النور
و(طلية) إبنة املطر
وأرصية إبنة األرض
* في االوغارتية بعل عليان وما زالت كلمته عليان في اللغة السومرية الدارجة تدل على العلو وقد حافظ جوردن على
ً
الكلمة بإعتبارها إسما ال صفة.
** ترجمة السطر والذي سبقه مأخوذ عن  Grayأما جوردن فيأتي بهما على الشكل التالي  :عار عليك ما فعلت يا بعل.
وهذا اإلختالف ُيظ ِهر مدى التباين الشاشع في فهم اللغة األوغاريتية.
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أسماء بنات بعل مثال آخر على قرب األوغاريتية للعربية بدرية إسم مازال شائما في سورية
والنسبة هنا للبدر وهو القمر الكامل .وطب هنا هي الطل أو الندى .وأرصية هي األرض والتربة
الخصبة

-٢بعل يبين بيتا له:
بإنتصار بعل على املياه ،تنتصر قوى النظام والحضارة على قوى الفوض ى والعماء .ونستطيع أن
ُ
نفترض أن بعل بعد أنتصاره ذاك قد قام بتنظيم الكون ووضع أسس الحضارة  -ولكن بعل بعد
إنتصاره يلزمه بيت لسكناه ،كما هو شأن اآللهة الكبرى .وهنا يحدثنا نص آخر عن سعي بعل
ً
لبناء مثل هذا البيت ،تماما كما حصل مردوخ على بيته بعد إنتصاره .وفي هذا النص نجد بعل
يطلب املعونة من حبيبته عناة في الحصول على بيته ؛
ليس لبعل بيت كبقية اآللهة
وال هيكل كأبناء عشيره
(ليس له) كمسكن ايل ( ....وال) كبيوت أيناء ايل
(وال) كمسكن عشيرة سيدة البحر
(وال) كبيت بدرية إبنة النور
أو طلية بنت املطر  ...أو أرصية بنت األرض
أو بيوت الحوريات العظيمات
فأجابت عناة العذراء :
سيهتم أبي ايل ،الثور ،باألمر
من أجلي سيهتم أبي باألمر
وإال رميته إلى األرض كحمل صغير
وجعلت الدم يجر ي (في نسغ) شعره األشيب
ُ
وفي شعيرات لحيته البيضاء.
ً
سيعطي بعل بيتا كبقية األلهة
ً
نعم ُويعطيه هيكال كأبناء عشيرة  ...ثم قفزت على ساقيها

118

وغادرت األرض
ميممة شطر إيل
عند منبع النهرين
في وسط التيارين
ودخلت على إيل في مقره
دخلت حرم امللك (أبو شنم) *
ً
ً
وعندما إقتربت من مقر أبيها ،وصله صوتها مهددا متوعدا ،فلجأ إلى غرفته الثامنة الي تقع خلف
غرف أخرى سبع:
فأجابها إيل من وراء غرفه السبع من داخل غرفته الثامنة:
(أعرفك عنيفة متهورة يا إبنتي
وأعرف أن ال راد ملا تشائين **
فماذا تريدين ،أي عناة ،أيتها العذراء؟)
فأجاب عناة العذراء:
(عاقلة هي كلمتك يا إيل
وأبدية هي حكمتك
وسعادة مقيمة ما تلفظ به
ملكنا هو بعل العلي
سيدنا الذي ال يعلو أحد عليه
عرض عناة قضيتها على إيل تتطوع زوجة إيل وأوالدها لتأييد دعوى عناة:
وبعد أن ت ِ
وهنا صاحت عشيرة وأوالدها
َّ
صاحت اآللهة ومن لف َّلفها
هو ذا بعل بال بيت كبقية اآللهة
وال هيكل كأبناء عشيرة
وليس له كمسكن إيل
ً
* أبو شنم ،من ألقاب إيل .واألمر تماما كما في العربية عندما تقول أبو فالن ** .السطر مترجم بتصرف.
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وال كمسكن عشيرة سيدة البحر
وال كبيت بدرية إبنة النور
أو طلية إبنة املطر  ....أو أرصية بنت األرض
أو بيوت الحوريات العظيمات
وعندما ينزل إيل عند رغبة عناة ،يجري إرسال مبعوثي اآللهة عشيرة وهما (قادش) و(امرار) إلى
اإللهين الحرفيين (كوثر) و(حاسيس) يحمالن األمر ببناء البيت:
ض يا صياد عشيرة
إم ِ
مض يا قادش-امرار
إ ِ
[]..........................................
إنح ِن أمام قدم كوثر وإسجد له
إسجد أمامه وبجله
علن أمام الصانع املاهر رسالة بعل العلي
وأ ِ
حارب **
رسالة علي امل ِ
وتتكفل عناة بنقل الخبر إلى بعل الذي جلس ينتظر حضور اإلله الصانع.
ً
وعندما يصل كوثر -حاسيس إلى صفون قادما من موطنه في كريت ،يستقبله بعل
ً
بالحفاوة والترحيب ،ويذبح ألجله ثورا ُويقيم مأدبة عامرة ،يبدأ على إثرها بناء البيت  0إال أن
ً
خالفا يقع بين بعل وكوثر حول تصميم البناء .فبينمايقترح كوثر أن يكون للبيت نوافذُ ،يصر
ً
بعل على أن يكون البيت خلوا منهاُ .ويحسم الخالف لصالح كوثر  ،وعندما ينتهي الهيكل ،يأتي آية
في الجمال واإلبداع ،كتلة من خشب األرز والفضة والذهب يعتلي قمة صفون.

 -٣بعل وعناة:
الخصب القديمة
املدمر لآللهة عناة ،فهي ككل آلهات ِ
نتعرف في مطلع هذا النص على الوجه ِ
تمتلك مجموعتين من الخصائص املتناقضة .فمن جهة
* يجري هنا وفي أماكن أخرى من النصوص األوغارتية ،التحدث إلى زوج من اآللهة بصيغة املفرد.
** وردت هنا صفة العلي على أنها إسم على مرادف لبعل-راجع بهذا الخصوص الصفحة  58من كتاب Gordon
السابق الذكر
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هي ربة الحب والجنس وا ِلخصب وربة الحياة ومن جهة أخرى هي ربة الحرب والدمار والكوارث،
ربة الظالم (ُ )5م ِحبة رقيقة رؤوم ،وقوية جبارة متسلطة .وقد رأينا في النص السابق كيف دخلت
على أبيها إيل إلـه السموات الذي إرتعد لقدومها واختبأ في غرفته ،وإستمعنا إلى تهديدها له
ووعيدها .أما في هذا النص فنجدها وقد خاضت مذبحة دموية تقتل فيها من االعداء بيديها
وتغوص في دمائهم؛
ُ
هي ذي عناة تقا ِتل بضراوة
إنها تذبح أبناء املدينتين
إنها تصارع أبناء شامرء البحر
وتبيد أبناء مشرق الشمس
تحتها الرؤوس تتطاير كالنسور
وفوقها تتناثر األذرع كالجراد
وأبناء شاطىء البحر هم سكان الغرب .أما أبناء مشرق الشمس فهم سكان الشرق  ،أي أن عناة
ً
كانت ُتم ِعن تقتيال في الناس كافة .فلسبب غير معلوم ،قررت عناة إفناء الجنس البشري وإ َّتبعت
ً
ً
في ذلك الوسيلة املباشرة ،أي تنفيذ املهمة بيديها ،على عكس اإلله انليل الذي إتخذ قرارا مشابها
في بالد الرافدين ولكنه إستعمل في حملته االمراض واألوبئة الفتاكة كما إستعمل الطوفان
العظيم.
إنها تغوض في دماء األبطال حتى ُ
الركب
إنها تغوص في دماء الناس حتى العنق
ولكن الجولة االولى لم تكن كافية ،فنراها ت ُّ
كر مرة أخرى:
أنها تقاتل بضراوة  ....أنها تعارك أبئاء املدينتين
......................................
تقاتل(وتقف) ُوتجيل النظر  ....تذبح (وتقف) فتتأمل
ً
ً
كبدها يتفجر سرورا  ....وقلبها يمتل حبورا
وبيدها راية اإلنتصار
َّ
( )5للتوسع في هذا املوضوع ،راجع مؤلفي (لغز عشتار) ،فصل عشتار السوداء.
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تحوض في دماء األبطال حتى الركب
وتغوص في دماء الناس حتى العنق.
وما إن إنتهت عناة من مهمتها وهدأت ثائرتها حتى بدأت :
تغسل يديها في دماء الجنود
وأصابعها في دماء البشر
[]..................................
تجمع املياه وتغتسل
بندى السماء  ...بزيت األرض
بأمطار راكب الغيوم (تغتسل)
ً
وهنا يقوم بعل بإرسال مبعوثيه إلى اآللهة الغاضبة ،طالبا منها أن تضع السالح وترفع راية
ً
السالم ،واعدا إياها بكشف أسرار الطبيعة أن هي أتت لزيارته في مسكنه الجبلي:
عند قدمي عناة إنح ِنيا وأركعا
إسجد أمامها بجالها  .....وقوال للعذراء عناة،
علنا لسيدة االبطال،
إ ِ
رسالة بعل العلي
علنا كلمة (علي) املحارب:
إ ِ
ً
(أن ضعي في األرض خبزا
ً
وضعي في التراب لفاحا *
ُ
ُ
وأسكبي في األرض قربان السالم
والتقدمات في وسط الحقول
[]..........................................
َّ ُ
إلي فلتسرع قدماك
و
َّ ُ
إلي فلتسرع ساقاك
فعندي كلمة أود لو قلتها لك
* نبات مقدس عند القدماء إعتقدوا بإمتالكه لخواص سحرية كثيرة0
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ومسألة لو أطلعتك عليها
هي كلمة االشجار (واالوراق)
هي همسة الصخور (والحجارة)
وشوشة السماء للرض  ...وغمغمة األغوار للنجوم
ُ
فأنا عليم بالبرق الذي ال تدرك كنهه السموات
وعندي من األسرار ما ال يعرفه البشر
وال جموع األرض به تعرف  ....هلمي إ َّلي ،فأريك كل ما لد َّي
هلمي إلى مقري ،أنا رب صفون ،هلمي إلى حرمي.
إلى جبالي ،إلى املكان املقدس
إلى تآلل القوة(واملنعة)
ً
وعندما يقترب الرسوالن تتطير عناة وتظن أن مكروها ما قد أصاب بعل
فتبادرهما بالسؤال ملهوفة:
أي (جوبار) و (اوغار)ما الذي أتى بكما
أي عدو قام بوجه بعل؟
خصم قد ناهض راكب الغيوم ؟
أي
ِ
ُ
ألست التي محقت يم حبيب ايل؟ **
أ ُ
لست التي قضت على نهر ،اإلله العظيم؟
أ ُ
لست التي أفنت التنين؟
وسحقت الحية امللتوية ذات الرؤوس السبعة
لقد قضيت على موت مختار آلهة األرض.
ودمرت بيت إيل (زبوب) ***
ً
ُ
وحزت على ذهبهم
لقد قاتلتهم جميعا
أولئك الذين أزاحوا بعل عن أعالي مفون
* سطر مترجم بتصرف ** .نالحظ هنا أن عناة تدعي لنفسها نفس البطوالت التي قام بها بعل في ألواح أخرى
*** وهو غير اإلله إيل
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الذين دفعوا به عن كرس ي ملكه،
وأبعدوه عن عرش جاللته
نعم ،أي عدو قام في وجه بعل؟
وأي خصم قد ناهض راكب الغيوم؟
فأجابها الشابان قائلين :لم يقم في وجه بعل عدو
ال ولم يناهض راكب الغيوم خصم
ولكن هي ذي رساله لن بعل العلي
وكلمة من علي املحارب:
ً
ً
(ضعي في األرض خبزا  ...وضعي في التراب لفاحا
وأسكبي في األرض قربان السالم
والتقدمات في وسط الحقول)
ً
ُيكرران الرسالة حرفيا إلى آخرها .وعندما ينتهيان تجيبهما ملهوفة:
ً
ً
أضع في األرض خبزا  ...وأضع في التراب لفاحا
وسأسكب في األرض قربان السالم
والتقدمات في وسط الحقول
ثم أنها ال تنتظر عودة الرسولين بجوابهما ،بل تطير لتوها قاطعة مئات األميال تطوي الفيافي
ً
والقفار .وعندما يراها بعل قادمة من بعيد يرسل جمعا من ال ِنساء إلستقبالها ،ويذبح من أجلها
ِ
ً
ً
ً
ثورا ،ويحتفل بها إحتفاال مشهودا .وبقدومها تبتهج الطبيعة ،فيرقص النبات ،ويتكاثر الحيوان.

 - 4نص باللغة اليونانية  -ساخنونياتن والنظرية الزائفة:
في غمرة املد الثقافي الهيليني الذي إجتاح شرقي املتوسط منذ القرن الثالث قبل امليالد ،كانت
تقوم أصوات متفرقة ،تدعو للتذكير بثقافة املنطقة والوقوف في وجه تيار الثقافة اليونانية
الذي بدأ يطبع العالم املتحضر بطابعه في ذلك الوقت .من تلك االصوات كان صوت الكاتب
ً
ً
السوري فيلو الجبيلي الذي عاش في نهاية القرن األول امليالدي،ووضع مؤلفا ضخما في تاريخ
الفينيقيين
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إشتمل على تسعة أجزاء ضاعت جميعها .ولم يبق منها سوى مقاطع متفرقة أوردها
ً
مؤلفون آخرون نقال عنه.
في حديثه عن امليثولوجيا حاول أن ُيثبت أن األساطير اإلغريقية قد ُبنيت في معظمها على أصول
كنعانية شرقية ،وأرجع معظم آلهة اإلغريق إلى جذورهم الفينيقية .وقد وضع معظم أفكاره على
ً
لسان كاتب فينيقي قديم عاش في القرن الرابع عشر قبل امليالد أسمه (سانخونياتن) مدعيا أن
مؤلفه الكبير ليس إال ترجمة ألفكار ذلك الكاتب العظيم.
ولعل أهم ما بقي لنا من كتاب فيلون  -سانخونياتن  ،هو النظرية الفينيقية في التكوين ،التي
وصلتنا بسبب تصدي يعض الكتاب املسيحيين لنقدها ،في حملتهم الي شنوها ضد املعتقدات
القديمة وتفنيدها .وهكذا نجد أن نطرية انخرنياش التي نقلها فيلو ،لم تصلنا إال عن طريق
ً
املصادر املعادية ،التي إستعملتها وسيلة للنقد واملحاجة ،وتثبيتا للفكر املسيحي الجديد .وهذا
ً
ً
ً
الوضع برمته ،يترك مجاال واسعا للشك في صحتها مما سأتحدث عنه الحقا.
تقول النظرية ( )٦أنه في البدء ،لم يكن هناك سوى ريح عاصفة ،وخواء مظلم .ثم أن هذه الريح
وقعت في حب مبادئها الخاصة وتمازجت .ذاك التمازح كأن (الرغبة) وهي مبدأ خلق جميع األشياء
 0ولم يكن للريح معرفة بما فعلت ،نتج عن تمازج الريح (موت) الذي كان عبارة عن كتلة من
الطين أو مجموعة من العناصر املائية املتخمرة .وكان بذرة الخلق .وكان ملوت شكل البيضة
ً
عندما تتكون .غدا مضيئا وأنتج الشمس والقمر والنجوم واملجموعات النجمية الكبرى.
ثم إلتهب الهواء بتأثير إلتهاب اليابسة والبحر وتشكل الهواء والسحاب وهطل على األرض ماء
مدرار .وبتأثير حرارة الشمس ،إنفصلت األشياء وطارت من مكانها لتلتقي في الهواء وتتصادم،
فنشأ ت البروق والرعود ،وعلى صوتها أفاقت الحيوانات مذعورة وراحت تنتقل على اليابسة وفي
ً
ً
البحر ،ذكورا وأناثا.
ً
وتتابع النظرية سرد أنساب البشر بدا من الزوجين (كولبيا) و(باو) وتعزو لكل جيل فضل
إكتشاف من إكتشافات الحضارة ،كإكتشاف النار والزراعة وتربية الحيوان وما إلى ذلك وتشرح
كيف عبد البشر أصحاب تلك اإلكتشافات وجعلوهم من اآللهة بعد موتهم ،إلى أن تصل إلى
أورانوس .السماء ،وزوجته جيا األرض،
6 - L. Delaport. Phoenician Mythotogy (in Larousse Encyclopedia of Mythotogy).
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أبي عليون ،أي العالي أو السامي .ويشرح النص هنا نفس القصة اإلغريقية املعروفة عن قسوة
أورانوس على أوالده ومحاولته قتلهم ،إلى أف يأتي كرونوس ،أحد أوالده ،الذي يتغلب عليه
بمعونة صديقه هرمس ويأخذ سلطانه .وهو الذي بنى أول مدية فينيقية وهي جبيل .ولكن أباه
أرسل له ثالث بنات لقتله ،فما كان من كرونوس إال أن إلستمالهن وتزوج بهن .فولدت له األولى
وهي عستارت سبع بنات وولدين أحدهما يوثوس ،واآلخر ايروس .وولدت له الثانية وهي رحيا،
ً
أيضا سبع بنات .وملا تابع أورانوس الحرب ضد إبنه كرونوس ،قام األخير بمفاجأته في كمين
وقبض عليه وأخصاه ففاض دمه في الجداول والينابيع.
ً
وال أريد املض ي في سرد مزيد من التفاصيل حول هذه النظرية ،مكتفيا بما سردته .أن زيف النص
ً
يبدو واضحا للعيان دون كبير مشقة أو جهد في تمحيصه .وسأنطلق في نقده من ثالث زوايا.
الزاوية األولى ،ما يقدمه لنا النص نفسه ،بصرف النظر عن أية عناصر خارجية  0والزاوية
الثانية ،مالبسات وصول النص إلينا ،والقنوات غير املتعمدة التي سلكها .والثالثة ما َّ
قدم أته لنا
حفريات رأس شمرا من مقارنات مفيدة مع أمثال هذه النصوص املتأخرة.
ُ
ً
أوال :أن قراءة أولى للنص ُتظهر لنا أنه قد ك ِتب بروح وخلفية وثقافة يونانية.
فروح الفلسفة اإلغريقية تشع من كل حرف من حروفه 0،وخاص في مقدمته .عندما كان هناك
ريح عاصفة وخواء مظلم ،وعندما وقعت الريح في ُحب مبادئها الخاصة...الخ .كما أن التركيز على
ً
فكرة املنشأ املادي للدين وعلى أ ن اآللهة التي عبدها البشر ،لم تكن إال رجاال صالحين قدموا
للبشرية خدمات جلى فتم تأليههم وعبادتهم ،يدل داللة واصحة على التأثر الكبير باالتجاهات
ً
الفلسفية املتأخرة ،ويبتعد بنا عن منحى التفكير الديني األسطوري الذي كان سائدا في الفترة
ً
التي عزا ناقل النص إلينا إنتاجه .لقد كان القرن الرابع عشر قبل امليالد زمنا ما زال الفكر
ً
ُ
األسطوري فيه منت ِعشا ،وفيه ك ِتبت ألواح رأس شمرا ،وأساطير بعل وعناة ومالحم كرت
وأقهات ،مما كشفت عنه حفريات موقع مدينة أوغاريت .وال يمكن بحال أن تكون العقلية التي
أنتجت تلك النصوص ،هي نفسها التي أنتجت نص سانخونياتن .واملشكالت التي كانت مطروحة
وقتها ،لم تكن مشكلة وجود اآللهة أم ال ،بل مشكلة أي إله ُيعبد .والتساؤل عن وجود اآللهة لم
ُيطرح إال في العصور الفلسفية الالحقة .كما أن الفترة نفسها هي التي شهدت الصراع بين
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وحدانية اإللــه وتعدد اآللهة ،حيث قامت ديانة أخناتون في مصر ،وتبعتها ديانة موس ى في سوريا.
ً
ً
ثانيا :أخبرنا فيلو الفينيقي (٤2ميالدية) عن سانخونياتن ،ونقل لنا عنه تاريخ فينيقية ،مدعيا
أنه إنما يترجم لليونانية فقط ،ما كتبه سانخونياتن قبل ذلك بألف وأربعمائة عام .دون أن نعثر
لسانخونياتن قبل ذلك على ذكر إال عند كاتبين سوريين آخرين هما ،ادريان الصورى
(١50ميالدية) وفورفيوس الصورى (٤٤8ميالدية) وكالهما الحقان لفيلو الجبيلي  0وليس
ً
ُمستبعدا أن يكونا قد إستندا في ذكرهما لسانخونياتن على فيلو نفسه  ،كما تغدو مسألة
تحقيق النص أصعب إال أن أعمال فيلو قد ضاعت كلها ،وإن ما نعرفه عنها قد وصل إلينا عن
طريق أقالم يونانية أو مسيحية .والنص الذي ين أيدينا اآلن قد نقله أوزيب الكاتب املسيحي
ً
ً
ً
ناقدا ،ومدافعا عن املسيحية .فما الذي بقي لنا من سانخونياتن إذا؟
ً
ً
لقد لعب سانخونياتن في أعمال فيلو دورا مشابها ملا لعبه سقراط في محاورات أفالطون ،فلقد
ً
بات مؤكدا منذ زمن بعيد أن سقراط في محاوالت أفالطون لم يكن إال شخصية تتحرك لتعبر
عن آراء أفالطون وفلسفته ،مع الخالف الواضح بين املثالين ألن األدلة قائمة على وجود شخص
أسمه سقراط ،وألن أعمال افالطون قد وصلتنا مباشرة  ،بينما ال وجود ألي دليل تاريخي على
ً
وجود سانخونياتن  ،وأعمال فيلو قد ضاعت تماما .
ً
ثالثا  :لقد كان ُجل ما نعرفه عن الهوت الكنعانيين عبارة عن متفرقات وردت في أعمال املؤلفين
اليونان إال أن إكتشاف رأس شمرا على الساحل السوري في مطلع هذا القرن ،وحل أبجديتها
السباقة ،جعلنا على إتصال مباشر بالفكر واألدب والالهوت الكنعاني  0فاأللوح تتحدث عن
نفسها دون وسيط .ولقد غدا من نافلة القول التحدث عن أي نص منقول ،يتعأرض مع ما
تنطق به املكتشفات ،فما الذي تقوله لنا األلواح األوغاريتية عن نص فيلو؟
أن بعض أسماء اآللهة الفينيقية قد ورد في نص فيلو .إال أن هذا النص قد إمتل بأسماء اآللهة
ً
ً
اليونانية فكاد ال يترك إلها إغريقيا إال وذكره .وكل هذه األسماء لم نعثر لها على ِذ ِكر في الواح
أوغاريت التي تعود إلى نفس الفترة التي عزا ناقل النص إليها إنتاج نظرية سانخونياتن .إضافة إلى
تناقضات واضحة بين وظائف بعض اآللهة عند سانخونياتن ووظائفها في الواح أوغاريت.
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وبشكل عام يمكن القول ،أن فيلو قد أراد الدفاع عن الثقافة السورية بإستعمال املنظور
األغريقي ،والقوالب الفكرية اإلغريقية ،فأتى بنظرية تلفيقية ،هي قبل كل ش يء نظريته الخاصة
ال نظرية الفينيقيين .وقد وقع بعض دارس ي األسطورة العرب* في الفخ السهل ،وتبنوا نص فيلو
ً
ً ً
ً
بإعتباره عمال فكريا فذا معبرا عن الفكر الكنعاني القديم وصرفهم الحماس لهذا النص الفني
الجميل عن النظرة املوضوعية.

* راجع كتاب يوسف حوراني ،نظرية التكوين الفينيقية ،دار النهار بيروت .١٩٧0

128

 / 4التكوين التوراتي
ملحة تاريخية :
ً
نفسهم في توراتهم ،بإعتباره تاريخا ،لتتبعنا ظهور
إذا كان لنا أن نأخذ ما كتبه العبرانيون عن أ ِ
العبرانيين في املنطقة ،من خالل ثالث حركات بشرية أساسية .األولى ،هجرة إبراهيم السيد
األول ،من مدينة أور الكلدانية في أرض الرافدين وإستقراره في أرض كنعان بفسطين" :وقال
َّ ُ
ُ َّ ً
أ
َّ
الر ُّب أل أبرام« :اذه أب ِم أن أرضك و ِم أن ع ِشيرِتك و ِم أن ب أي ِت أ ِبيك ِإلى األرض ال ِتي أ ِريك .فأ أجعلك أمة
ُ
ُ
عظيم ًة وأباركك وأعظم أ
اسمك )١( ) ،وبعد وصول إبراهم وأهله إلى كنعان ،يبرم معه الرب
ِ
ِ
ِ
ً ً
أ
ً
أ
أ
ُ
ُّ
َّ
ميثاقا ،فيعطيه األرض له ولنس ِل ِه من بعدهِ ( :في ِذلك اليو ِم قطع الرب مع أبرام ِميثاقا قا ِئال:
َّ أ
أُ
«لن أسلك ُأ أعطي هذه األرض ،م أن ن أهر م أ
ات .)2( ) ِ.والحركة الثانية
صر ِإلى الن أه ِر الك ِب ِير ،ن أه ِر الفر ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
تظهر بقيادة يعقوب أو إسرائيل إبن إسحق وحفيد إبراهيم ،وعن يعقوب هذا تصدر أسباط
إسرائيل االثنا عشر ومعه ُيجدد الرب عهد

( )١العهد القديمِ ،سفر التكوين ،االصحاح2 -١ : ١٣
( )2العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح ١8 : ١5
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ُ
ُ
َّ
إبراهيم ( :واألرض ال ِتي أ أعط أي ُت ِإ أبر ِاهيم وِإ أسحاق ،لك أ أع ِطيها ،وِلن أس ِلك ِم أن ب أع ِدك أ أع ِطي األرض)
( )٣أما الحركة الثالثة ،فتقوم بها جموع اليهود الفارين من مصر بقيادة موس ى ،تلك الشخصية
الغامضة في التاريخ ،غموض شخصية ابراهيم ،وذلك في أواخر القرن الثااث عشر قبل امليالد.
دخلت هذه الجموع الرعوية الجائعة أرض فلسطين من الجنوب بعد أن تاهوا في صحراء سيناء
أربعين سنة ،جزاء خوفهم من دخول األرض أول مرة .لقد أرهبتهم أرض كنعان بما رأوا فيها من
ً
منعة وثروة وحضارة فقفلوا راجعين إلى الصحراء؛ «أ أر ِس أل ِرجاال ِليتج َّس ُسوا أرض
ً
ً
ً
ك أنعان((........قد ذهبنا إلى األرض التي ارسلنا اليها 0وحقا أنها تفيض لبنا وعسال وهذا ثمرها .غير
ً
أن الشعب الساكن في األرض معتز ،واملدن حصينة عظيمة جدا .......وجميع الشعب الذي رأينا
فيها أناس طوال القامة .وقد رأينا هناك الجبابرة بني عناق ،فكنا في أعينهم كالجراد .....فرفعت
كل الجماعة صوتها وصرخت ،وبكى الشعب تلك الليلة وتذمر على هرون وموس ى جميع بني
إسرائيل وقال لهما كل الجماعة ،ليتنا متنا في أرض مصر )) وهنا يغضب يهوه إلههم ،ويقرر
حرمانهم من دخول األرض التي وعدهم بها ،إلى أن يتطهروا من أدرانهم( :في هذا القفر تسقط
ُ
جثثكم  .....وأما أطفالكم فإني مأدخلهم ،فيعرفون األرض التي أحتقرتموها .فجثثكم أنتم
تسقط في القفر ،وبنوكم يكونون ُرعاة في هذا القفر أربعين سنة ،ويحملون فجوركم حتى في
جثثكم في القفر)(. )٤
ً
ً
كان تقدم العبرانيين في أرض كنعان بطيئا جدا .إال أن سياية اإلفناء التي َّإتبعوها لم يذكر لها
ُ
تاريخ مثيال( :رجع جميع إسرائيل إلى العي وضربوها بحد السيف .وكان جملة من ق ِتل في ذلك
ً
اليوم ،رجل وإمرأة ،أثني عشر ألفا ،جمع أهالي العي .وأحرق يشوع العي ،وجعلها تل ردم إلى االبد
ً
خرابا) (. )5وعاد يوش ع في ذلك الوقت وإفتتح حاصور وقتل ملكها بالسيف ،وضربوا كل نفس فيها
بحد السيف ،ولم تبق نسمة ،وأحرق حاصور بالنار) (( )٦وقال صموئيل لشاول ،إياي إرسل
( )2العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح ١٣ :٣5
( )٤العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح .١٤ -١٣
( )5العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح 28-2٤ : 8
( )٦العهد القديم ،يوثع ،اإلصحاح ١0:١١
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الرب ملسحك على شعب إسرائيل .واآلن فإسمع كالم الرب((".فاآلن أاذه أب و أ
اض ِر أب عم ِاليق ،و
ُ
أ ُ
ف ع أن ُه أم بل أاق ُت أل ر ُج ًال و أامرأ ًة ،ط أف ًال ورض ً
يعا ،بق ًرا وغن ًما ،جم ًال و ِحم ً
ارا) ()٧
ح ِر ُموا ك َّل ما ل ُه وال تع
ِ
ِ
ِ
وعندما تم لهم اإلستيالء 0في فلسطين إنقسموا،في مملكتين :إسرائيل في الشمال ويهوذا في
الجنوب .وبقي العبرانيون عالع على الثقافات املجاورة ففي أوج إزدهار دولتهم أيام امللك
سليمان ،نجد هذا امللك يستعين بالحرفيين والصناع الفينيقيين لبناء هيكله املشهور ،ويستورد
ً
أ
ُ أ ُ
ان إلى ُحورام ملك ُ
أ
صور قا ِئال« :كما فعلت مع د ُاود
ِ ِ
له املواد الالزمة من فينيقيا "( :وأرسل سليم ِ
ً
أ أ
ُ
ً
أ ِبي ِإذ أ أرسلت ل ُه أ أرزا ِلي أب ِني ل ُه ب أي ًتا ي أسك ُن ِف ِيه "،فها أنا ذا أبني بيتا السم الرب إلهي فاآلن أ أر ِس أل ِلي
ُ
أ
أ
ًُ
َّ
أ
ُّ
أ َّ
ً
اس والح ِد ِيد واأل أر ُجو ِان وال ِق أر ِم ِز واأل أسمان ُجو ِن ِي،
رجال ح ِكيما ِفي صناع ِة الذه ِب وال ِفض ِة والنح ِ
ُ
َّ أ
ً
ش ...،وأ أر ِس أل ِلي خشب أ أرز وس أرو وص أندل ِم أن ل أبنان ،أل ِني أ أعل ُم أ َّن ع ِبيدك م ِاه ُرون
م ِاهرا ِفي النق ِ
ُ
أ
ِفي قط ِع خش ِب ل أبنان.)8( .
وما أن ُيقارب القرن السادس قبل امليالد على نهايته حتى ُيدمر نبوخذنصر
البابلي مملكة إسرائيل  ،ويحمل رجالها أسرى إلي بابل .وبعد ذلك يأتي الفتح اليوناني ثم الروماني
ويتالش ى الكيان السياس ي لليهود تماما .ويتبع ذلك تفكك وجودهم اإلجتماعي والديني بإنتشار
املسيحية وتحول الشعوب السورية إليها.

اخللفية الثقافة:
لم يحضر اليهود إلى سورية الجنوبية معهم ثقافة خاصة بهم ،فقد عاشوا في مصر عيشة العبيد
واألذالء ،وفروا منها إستجابة لدعوة رجل فوالذي هو موس ى .وقد تضاربت اآلراء حول هذه
الشخصية الفذة .ولعل أكثر هذه اآلراء إشارة ،النظرية القائلة أن موس ى مصري األصل وليس
ً
ً
عبرانيا ( ،)١وأنه قائد عسكري من أتباع ديانة آتون  ،وهي أول ديانة توحيدية معروفة تاريخيا،
أسسها الفرعون أخناتون .وملا هلك أخناتون ،ودمر كهنة الديانات التقليدية كل ما بناه ،تفرق
أتباعه واهله إال
( )٧العهدالقديم،صمويل،١اإلصحاح ٣-١ :١5
( )٩سيجموند فرويد ،موس والتوحيد0

( )8العهد القديم ،أخبار األيام  2اإلصحاح الثاني8-٣ :
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أن موس ى التابع املخلص إلخناتون أخذ على عاتقه متابعة الرسالة فقام بإختيار اليهود ،تلك
الفئة الغريبة املضطهدة ،للبشير بهم ،وقادهم ،لقاء إهتدائهم ،في مسيرتهم الطويلة للخالص
من العبودية .ولعل هذا اإلختيار الذي قام به موس ى ،هو الذي أعطى فكرة إختيار اإلله يهوه
لشعبه في التوراة .وتتابع هذه النظرية منطقها فتقول أن اليهود بعد خيباتهم املتالحقة وضياعهم
الطويل ،قد قتلوا قائدهم في ثورة من ثورات الغضب ،وهذا الفعل الشنيع هو الذي أدخل على
اليهودية فكرة املسيح املنتظر ،ألن الندم قد إعتصر قلوب املغتالين ،وترس خ بعد ذلك في ال
ُ
شعور الجماعة ،ونشأت األمنية بعودة القتيل ،الذي لم يمت وإنما إختفى ،ليعود في نهاية العالم
لقيادة شعبه.
رغم قلة ما نعرفه عن الديانة األتونية ،بسبب اإلنتقام الشامل الذي تعرضت له من قبل الكهنة
الثائرين فإننا نستطيع أن نلمح أوجه التشابه بين الديانتين ،األتونية واملوسوية ،وذلك رغم ما
ً ُ
خضعت له االخيرة بعد موس ى .فأوال ،ت ِصر الديانتان ،وألول مرة في التاريخ ،على وحدانية اإلله.
ً
إال أن وحدانية أخناتون أعم وأشمل ،النه يرى آتون الها وللمم كلها ،بينما بقيت اليهودية فترة
طويلة من تاريخها ،على اإلعتقاد بيهوه إلها للشعب اليهودي ،يتجلى في املعارك واالنتصارات ،ال
كما يتجلى آتون في األزهار واألشجار وجميع أشكال النماء والحياة)
ً
ثانيا ،تمنع الديانتان أي نوع من أنواع التصوير أو النحت للله الواحد.
لذلك فقد حطمت كل التماثيل إبان حكم أخناتون ومسحت عن جدران املعابد كل صور
وأسماء اآللهة القديمة .وكانت اإلشارة الوحيدة املسموح بها كرمز للله ،هي أشعة الشمس التي
كانت جميع الصلوات تحث على النظر للقوة الكامنة خلفها.
فأتون ليس قرص الشمس ذاته بل خالق أشعته التي يمدها بالطاقمة .وليس ما في الكرة امللتهبة
ً
من مجد مشرق ،إال رمز للقدرة املستورة .كذلك نقرأ في التوراة( :ال ت أ
صن أع لك ِت أمثاال م أن ُح ًوتا ،وال
أ
ُ
ُ
صور ًة ما ِم َّما في َّ
السم ِاء ِم أن ف أوق ،وما ِفي األرض ِم أن ت أح ُت ،وما ِفي امل ِاء ِم أن ت أح ِت األرض.)١0( ).
ِ
ً
ً
ثالثا ،ال نجد في الديانتين أثرا لفكرة البعث والحساب والحياة اآلخرة .فأخناتون في صراعه مع
الديانات القائمة آنذاك ،أراد أن يحرم أوزوريس ،وهو
( )١0العهد القديم ،التثنية ،اإلصحاح ٧ :5
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اإلله الشعبي األول .ملكوته من العالم اآلخر ،ألنه كان رب البعث والحساب الذي يزن الحسنات
والسيئات في العالم األسفل ،ومالك قلومب ال ِعباد الباحثين عن السعادة في الحياة الثانية.
فعمد أخناتون إلى الغاء فكرة البعث والحساب .وعلى منواله نسجت الديانة اليهودية التي ال نجد
ً
عندها أفكا ًا واضحة عن الحياة بعد املوت .بل أن هذه الفكرة قد أ ُ
عت ِبرت لفترات طويلة ضالال
ر
ً
مبينا ،ولم تبدأ في السيطرة على عقول بعض املتدينين إال في الفترات املتأخرة وقبل ظهور السيد
املسيح.
ً
ً
رابعا ،نظرا إلتصال الديانات املصرية بالسحر ،فقد حاربت األتونية السحر والسحرة وأبطلت
تأثيرهم في املجتمع .كذلك األمر في الديانة اليهودية التي حرمت السحر.
أن تأثر الديانة اليهودية بالديانة األتونية هو أمر منطقي وممكن ،بصرف النظر عن حكاية
ً
موس ى املصري .فالديانة اليهودية نشأت في زمن ال يبعد كثيرا عن زمن إزدهار األتونية .ونستطيع
بسهولة أن نفترض أن الديانة األتونية بعد إنهيارها ،قد تحولت إلى ديانة سرية إنتشرت بين
املضطهدين الغرباء وخضعت لتحوالت أساسية عبر الوقت ،إلى أن إ َّتخذت شكلها الجديد على
ً
يد موس ى .وقد إستمرت بعض الصلوات األتونية حية في كتاب التوراة .ومن ذلك مثال إحدى
صلوات أخناتون في تسبيح إلهه التي نجدها في املزمور١0٤من سفر املزامير في التوراة:
صالةاختاتون()١١
 العالم في ظالم كأنه املوت .األسود تخرج من عرينهاوالحيات من جحورها
والظالم يسود
 -وعندما تشرق في األفق يتالش ى

* ملزيد من التفاصيل عن وجهة نظر اليهودية في موضوع الحياة اآلخرة ،راجع ِسفر العالم األسفل من هذا الكتاب.
( )١١األسطر التالية ُمنتخبة من صالة أخناتون ..من أجل النص الكامل للصالة راجع.
-William H. McNeill, The Anceint Near East, Oxford London.1968
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الظالم وكل يذهب إلى عمله
 تزهر كل األشجار والنباتات وتتفتحُ
والطيور ترفرف في أعشاشها ،والخرفان
ترقص وتثبت على أرجلها
ً
ً
 السفن تمخر عباب املاء صمودا أو هبوطاواألسماك في النهر تقفز امامك ،وأشعتك
في وسط البحر العظيم
 كم هي متددة أعمالك .. .لقد خلقتً
األرض وفقا ملشيئتك .وكل ما عليها
من ناس وحيوان
ً
 لقد خلقت نيال في السماءيرسل املاء على املخلوقات ،فيسقي
ً
حقولهم ويجعل الجبال تفيض سيوال
فتروي الناس والقطعان في األرض
 أنت الذي خلق الغصول ،وخلقت السماءالبعيدة تسطع فيها وتشرق وتغرب يوما بعد يوم
 العالم كله بين يديك .عندما تسطع على املخلوقاتتحيا .وعندما تغرب عنها تموت ،وبك يعيش اإلنسان

املزمور ١٠4
تجعل ظلمة فيصير ليل ،فيه تدب كل حيوان الوعر
األشبال تزمجر لتخطف وتلتمس من الرب طعامها
" تشرق الشمس فتجتمع في مآويها وتربض.
اإلنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله؟ إلى املساء
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تشع أشجار الرب أرز لبنان الذي نصبه
حيث تعشعش هناك العصافير أما اللقلق فالسرو؟
بيته ،الجبال العالية للوعول ،والصخور ملجأ للوبار
 هذا البحر الكبير ألواسع االطرافهناك دبابات بال عدد .صغار الحيوانات مع كبار،
هناك تجري السفن
 ما أعظم أعمالك يارب .كلهابحكمتك ُ
ص ِنعت .مآلنة األرض يغناك
 الساقي الجبال من عالليه ،من ثمر؟ً
ُ
شبع األرض .املنبت عشبا
أعمالك ت ِ
للبهائم ،وخضرة لخدمة اإلنسان الخراج خبز من األرض
ُ
فرح قلب اإلنسان
وخمر ت ِ
ً
 صنع قمرا للمواقيت  ،الشمس تعرف مغربها.كلها إياك ترتجي لترزقها قوتها في حينه
ً
تعطيها فتلتقط وتفتح يدك فشبع خبزا ،تحجب وجهك
فترتاع تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود.
ترسل روحك فتخلق ُوتجدد وجه األرض.
هذا وربما كنا أقدر على إيجاد مزيد من املشابهات لو وصلنا من تراث اآلتونية أكثر مما وصل.
ولكن اإلنتقام الشامل الذي تعرضت له هذه الديانة بعد وفاة مؤسسها ،قد جعل التاريخ ال
يعرف عنها إال القليل.
وإذا كانت األتونية قد أعطت اليهودية دفعتها األولى ،فإن املناخ الثقافي الذي نمت فيه
وترعرعت ،فيما بعد ،وأقصد به الثقافة السورية املجاورة ،قد كان له أكبر األثر في تشكلها
وتطورها البطيء .وقد كتب التوراة عبر مسافة زمنية تبدأ في القرن العاشر قبل امليالد وتنتهي في
ً
ُ
القرن األول .فاألسفار الخمسة األولى قد ك ِتبت على مدى ثالثة قرون إبتداءا من القرن العاشر.
أما آخر أسفار التوراة ،وهي
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ِسفر املكابيين األول ،و ِسفر املكابيين الثاني ،فقد حررت خالل القرن األول قبل امليالد .والتوراة
هواملأثرة الثقافية الوحيدة للشعب اليهودي.
ً
ومع هذا التطور البطيء تطورت فكرة اليهود عن اإلله  0وكان على إلههم يهوه أن ينتظر طويال
قبل أن ينتقل من مجرد إله خاص بشعب إسرائيلُ ،يصارع و ُيقارع آلهة الشعوب األخرى
للحفاظ على وحدانيته لدى شعبه املختار ،إلى إله مطلق للعالم .فآيات التوراة تتحدث عن يهوه
ً
أ أ ُ
دا ً
ت َّالذي أنا بانيه عظيم أل َّن إلهنا أ أعظ ُم م أن جميع اآللهة)) (). ١2
ئمل كأعظم اآللهة شأنا  (( :والبي ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ً
ً
ويهوه نفسه على ما يبدو كان إلها كنعانيا .فقد وجدت في أرض كنعان عام  ،١٩٣١بين
املكتشفات ،قطع من الخزف ،من بقايا عصر البرونز ،مكتوب عليها إسم إله هو (هياه)
أو(ياهو) .كما نسمع اإلله ايل يقول في بعض ألواح أوغاريت :أسم أبني ياو .وهذا اإلله ربما حمله
العبرانيون معهم إلى مصر ،وعادوا به وقد إختلط باإلله آتون بعد هربهم من هناك ،أو طردهم*
وفي أسفار التوراة األولى نجد ،أن اليهود ينادون إلههم بإسم «ايل» وهورب األرباب عند
أ
وب في َّ
َّ أ ُ ُ
الصب ِاح وأخذ الحجر
الكنعانيين واآلراميين وإله السماء .نقرأ في سفر التكوين « :وبكر يعق ِ
أ
َّالذي وضع ُه ت أحت رأأسه وأقام ُه ع ُم ً
ودا ،وص َّب زأي ًتا على رأأسه ،ودعا أ
اسم ِذلك املك ِان «ب أيت
ِ
ِ ِ
ِ ِ
إيل» ......وهذا أالحج ُر َّالذي أق أم ُت ُه ع ُم ً
ودا ي ُكو ُن ب أيت الرب ( )١٣وفي مكان آخر نقرأ ((فأتى ي أع ُقوبُ
ِ
ِ
ُ أ أ َّ
ُ َّ
أ
ُ
ُ
أ
ُ
ُ
أ
ً
ِإلى لوز ال ِتي ِفي أرض كنعان ،و ِهي بيت ِإيل .هو وج ِميع القو ِم ال ِذين معه  ،وبنى هناك مذبحا،
ودعا أاملكان «إيل ب أيت إيل» أل َّن ُه ُهناك ظهر ل ُه ُ
هللا ِحين هرب ِم أن و أج ِه أ ِخ ِيه)) ( .)١٤هذا ونجد إسم
ِ ِ
ِ
إيل في كثير من أسماء األعالم اليهودية مثل ،رعوئيل ،إسماعيل ،إسرائيل...الخ .وهي أسماء
مركبة ،رعو -إيل ،إسماع-إيل ،إسرا-إيل.
وفي املراحل التالية نجد يهوه ينفصل عن إيل ويحاول إنتزإع صفات
( )١2العهد القديم ،أخبار االيام  2اإلصحاح الثاني5 :
ُ
* ينقل املؤرخ يوسيفوس عن مانتيون ،وهو مؤرخ مصري عاش في القرن الثالث قبل امليالد .أن اليهود قد ط ِردوا من
ً
ً
مصر بسبب وباء تفش ى بينهم .وإن موس ى كان كاهنا مصريا خرج للبشير بين اليهود وتعليمهم قواعد النظافة على نسق
ما هو متبع بين الكهنة املصرين.
( )١٣العهد القدمِ ،سفر التكوين ،اإلصحاح )١٤( 0٣2-١8 :28العهد القدبم ،سفر التكوين ،اإلصحاح 8-٤ :٣5
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وسلطات اإلله السوري (بعل) إله املطر والصاعقة والرعود ،واإلله االكثر محبة في قلوب
ُ
السوريين .فالرعد هو صوت بعل الذي يعلن قدومه ،والغيوم مركبته التي تقله ،والصاعقة
سالحه ،والبرق هيبته ،واملطر نعمته .هذه الرموز كلها إدعاها يهوه لنسفه (( :ص أو ُت َّ
الر ِب على
أ
أ
أ ُ َّ أ
أ
أ ِاملي ِاه .إ ُله أامل أج ِد أ أرعدَّ .
اع ُل
الر ُّب ف أوق ِاملي ِاه الك ِثير ِة ،صوت
الر ِب ِبالجال ِل)) ( )١5وكذلك ((،الج ِ
ِ
أ ُ أ
أ
َّ
)
١٦
(
الر ِيح )).فيهوه هنا يتخذ لنف ِسه صفة أساسية من
السحاب مركبته ،امل ِاش ي على أج ِنح ِة ِ
صفات بعل وهي ،راكب الغيوم .وحتى عندما يأتي يهوه ملصارعة التنين والقضاء عليه ،فإن تنين
يهوه هو نفس تنين بعل .نقرأ في ألواح أوغاريت ،وفي ِسفر أشعيا:
النص االوغاريتي()١٧
ِسفر أشعيا ١:2٧
ِفي ِذلك أالي أوم ُيعا ِق ُب َّ
الر ُّب ِبس أي ِف ِه
واآلن تريد أن تقتل (لوتان) الحية
ِ
أ
أ
َّ
ُ
جهز على الحية الق ِاس ي الع ِظ ِيم الش ِد ِيد ل ِوياثان،
الهاربة .اآلن تريد أن ت ِ
أ
أ
أ
أُ
الح َّية اله ِاربة .ل ِوياثان الح َّية املتح ِوية،
امللتوية ( ،شالياط) العتية ذات
أ
َّ
أ
ُ
أ
الت ِنين ال ِذي ِفي البح ِر
الرؤوس السبعة
ويقت ُل ِ
ويأتي املزمور  ٩2بسرد مشابه لسد النص األوغاريتي عن صراع بعل ضد أعداءه
املزمور ٩
ُ
ُ
َّ
ُ
أ
أ َّن ُه ُهوذا أعداؤك يا ر ُّب ،ألنه هوذا
أ
َّ ُ ُ
أ ُ
ُ
اإلث ِم.
أعداؤك ي ِبيدون .يتبدد ك ُّل ف ِ
اع ِلي ِ

النص األوغاريتي ()١8

هو ذا أعداؤك يا بعل
هو ذا أعداؤك ُتبيدهم
هو ذا خصومك ُتبيدهم
وكما تغلب بعل على املياه األولى يم كذلك يهوه (أنت متسلطعلى كبرياء البحر ،أنت سحقت
رهب مثل القتيل) )١٩(،وكما طالب بعل ببناء بيت له بعد إنتصاره ،كذلك
( )١5سفر املزامير .املزمور ِ )١٦( 0 2٩سفر املزامير -املزمور ١0٤
( )١٧النص األوغاريتي ترجمة أنيس فريحة :أوغاريت ،دار النهار ،بيروت  ١٩80ص١5٦وقد أرجعت كلمة (لوياتان) فيه
إلى أصلها األوغاريتي ا(لوتان) وفق ترجمة غوردن 0
18 - CH Gordon, Ugarit. Norton Library Newyork 1962. P 48
( )١٩العهد القديمِ ،سفر املزامير 8٩
0
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ً
يفعل يهوه ،وفي تلك الليلة كان كالم الرب إلى ناثان قائال اذهب وقل لعبدي داود  :هكذا قال
ً
الرب :أأنت تبني لي بيتا لسكناي ألني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر
إلى هذا اليوم ،بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن) ( )20وكان اليهود لدى قراءتهم في التوراة
ً
يتهيبون لفظ إسم يهوه ،فعندما يصلون في قراءتهم للسم يلفظون بدال عنه أسم أدوناي وهو
ً
من ألقاب بعل ،كما أن أسم أدوناي يرد تبادليا مع أسم يهوه في أكثر من موضع في الكتاب
املقدس.
ُ
وإذا كان يهوه قد حاول التشبه باآللهة السورية والبابلية ،فإنه قد بز قساتهم بما جنته يداه من
أعمال الدمار والفتك والقتل .فهو إله حقود ال يكتفي بعقوبة املذنب وحده ،بل أنه يتابع
إنتقامه من ذرية املذنب ،ويحل عليهم غضبه وإنقامه« ،افتقد ذنوب اآلباء في االبناء ،وفي الجيل
ُ
الثالث والرابع من الذين يبغضونني» ،وغضبه ال يهدأ إال بالتضحيات التي تحرق على املذبح
َّ أ
أ
أ ُ أ
َّ
ً
َّ
الرأ ِس والش أح ِم ف أوق الحط ِب ال ِذي
ُويسر لرائحتها كثيرا « و ُيرِت ُب ب ُنو ه ُارون الكهنة ال ِقطع مع
أ
أ
ُُ أ ُ
َّ َّ
أ أ
أ أ
أ ُُ
ُ
وق ُد الك ِاه ُن الج ِميع على املذب ِح
على الن ِار ال ِتي على املذب ِح .وأ َّما أحشاؤه وأك ِارعه فيغ ِسلها ِبماء ،وي ِ
ُ
أ أ
ُ أ ً ُ
َّ ( َّ ُ ُ ُ )2١أ أ
ُ
ش على املذب ِحُ .هو ُم أحرقة ِل َّلر ِب .را ِئحة
محرقة ،وقود را ِئح ِة سرور ِللر ِب « » .وتو ِقد كل الكب ِ
ُ
س ُرور ،وقود ُهو ِل َّلر ِب.)22( » .
ً
وغضب يهوه ال يزول بالتضحية الحيوانية فقط ،بل البد من التضحية اإلنسانية أيضا .نقرأ في
ً
سفر صموئيل الثاني من العهد القديم  .0أن جوعا وقحطا شديدين قد عما البالد مدة ثالث
سنوت ،وكان ذلك أيام امللك داود فيطلب داود وجه الرب ،ويفهم منه أنه حاقد من أجل شاول
ً
الذي قتل الجبعونيين ،فيقوم داود بتقديم سبعة رجال قربانا للرب حتى يهدأ :
ً ُ
« وسلمهم إلى يد الجبعونيين ،فصلبوهم على الجبل أمام الرب .فسقط السبعة معا وق ِتلوا في
أيام الحصاد ،في أولها في إبتداء حصاد الشعير ( . )2٣ورغم قسوة يهوه وجبروته ،فإن اليهود لم
يتوقفوا عن عبادة آلهة السوريين طيلة تاريخهم .فهذا يعقوب نفسه يطلب من أهل بيته أن
ُ أ ُ أ
ُ
ينزعوا اآللهة السورية من وسطهم ( :فقال ي أع ُق ُ
اع ِزلوا اال ِلهة
وب ِلب أي ِت ِه وِلك ِل م أن كان معه« :
أ
َّ
ُ
الغ ِريبة ال ِتي ب أينك أم
( )20العهد القديم ،سفر صموئيل الثاني ،اإلصحاح )2١( .٣ :٧العهد القديم ،سفر الالويين ،اإلصحاح )22( ..٦:١
العهد القديم ،سفر الخروج ،اإلصحاح  )2٣( ١٧ :2٩العهد القديم ،سفر صموئيل  ،2اإلصحاح .٩:2١
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وتطهروا وأ ِبدلوا ثيابكم ....فأعطوا يعقوب كل اآللهة الغريبة التي بين أيديهم ،واألقراط التي في
آذانهم ،فطمرها يعقوب ( )2٤وهؤالء
بنو إسرائيل ،وموس ى بعد بين ظهرانيهم يتركون يهوه ويتبعون عبادة بعل« :وتعلق إسرائيل ببعل،
فحمي غضب الرب على إسرائيل ،فقال الرب ملوس ى خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب
مقابل الشمس ،فيرتد حمو غضب الرب»()25
ً
وامللك سليمان ،أعظم ملوك اليهود قاطبة ،كان من عبدة اآللهة السورية ((ولم يكن قلبه كامال
مع الرب إلهه كقلب داود أبيه  0فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين .وملكوم رجس
العموريين .وعمل سيمان الشر في عيني الرب ،ولم يتبع الرب)) ( .)2٦وبعد سليمان كان معظم
ملوك اليهود يعبدون مع يهوه آلهة سورين ((وعمل آخاب الشر في عيني الرب أكثر من جميع
ً
الذين قبله ،وسار وعبد البعل وسجد له ،وأقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه
بالسامرة»(.)2٧
وهكذا نجد أن مطلب يهوه املتواضع في الوصية األولى من الوصايا العشر لم يتحقق له ،وهو أن
يكون مقامه فوق سائر األرباب .لقد كانت رحلة ُمضنية ،تلك التي مشاها يهوه ،عبر تاريخ طويل
ً
ً
ً
إمتد أكثر من ألف سنة ،قبل أن يصبح من خالل الديانة املسيحية ،إلها واحدا مطلقا .لقد إبتدأ
يهوه بداية وثينه متواضعة ،ثم شق طريقه بدأب نحو الوحدانية .ولعل عالقته املبكرة مع موس ى
ُ
ظهر تلك البداية املتواضعة .فيهوه ال يدعي العلم املطلق عندما يطلب إلى اليهود أن يميزوا
ت ِ
بيوتهم بدهنها بدماء الخرفان املضحاة ،فال يهلكوا مع من ُيريد إهالكهم من املصريين؛ ((وي ُكو ُن
ُ
ُ
ُ ُ
الد ُم عالم ًة على أال ُب ُيوت َّالتي أ أن ُت أم فيها ،فأرى َّ
ل ُك ُم َّ
الدم وأ أع ُب ُر ع أنك أم ،فال يكون عل أيك أم ض أربة
ِ
ِ ِ
أ
أ
ضر ُب أرض م أ
صر .)28(،)).وهو إله متردد يخش ى شماتة الناس به وبشعبه،
ِ
ِللهال ِك ِحين أ ِ
َّ ُ
الر ُّب ِملوس ى« :ح َّتى متى ُي ِه ُين ِني هذا
ويستطيع موس ى بذكائه أن يدفعه لتغيير رأيه(( .وقال
أ
َّ
ُ
َّ
ُ
َّ
ات ال ِتي ع ِملت ِفي وس ِط ِه أم؟ انني ساضربهم بالوباء
الش أع ُب؟ وحتى متى ال ُيص ِدقون ِني ِبج ِم ِيع اآلي ِ
وأبيدهم .فقال موس ى للرب فان قتلت هذا الشعب سوف تتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك
( )2٤العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح .2 :٣5
( )25العهد القديم ،سفر العدد ،اإلصحاح  )2٦( .٣-2 : 20العهد القديم ،سفر امللوك  ،2اإلصحاح ١-٤ :١١
( )2٧العهد القديم ،امللوك ،2اإلصحاح  )28( ٣2-١٦:٣0العهد القديم ،سفر الخروج ،اإلصحاح١٣:١2
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قائلين ألن الرب الذي لن يقدر أن يدخل هذا الشعب الى األرض التي حلف لهم فقتلهم في القفر.
ُ
صفحت
إصفح عن ذنب هذا الشعب وكما غفرت لهذا الشعب من مصر الى هنا فقال الرب قد
حسب قولك (.)2٩
وهو إله مشخص يمكن رؤيته بالعين املجردة فهذا موس ى يلمح قفاه :
ُ نُ
ُ
َّ أ
أ
(( فقال« :أرِني م أجدك ....وقال َّ
الر ُّبُ « :هوذا ِع أن ِدي مكان ،فت ِقف على الصخر ِة .ويكو متى اجتاز
ِ
ُ
ُ
ُ
َّ أ
ُأ
الصخر ِة ،وأ أست ُرك ِبي ِدي ح َّتى أ أجتاز  ،ث َّم أ أرف ُع ي ِدي فت أنظ ُر ورا ِئي،
م أج ِدي ،أ ِني أض ُعك ِفي نقرة ِمن
ً
وأ َّما و أج ِهي فال ُيرى »)) ( )٣0وهو بطل يصارع الوحوش والتنانين تماما كآلهة السوريين والبابليين
واإلغريق :أنت شققت بع َّزتك يم* وشد أخت رؤوس َّ
التنانين على امل ُ
ياه .أنت رضضت ُرؤوس
ِ
ِِ ِ
ً
لوياتان وج ُ
علته مأكال لزمر القفار (. )٣١
ِ
وقصارى القول ،أن كتاب التوراة ،وهو املأثرة الثقافية الوحيدة للشعب اليهودي ،قد نشأ
ً
وتطور إنطالقا من أرضية ثقافية سورية وبابلية ومصرية .وإن مسيرة الفكر العبراني ،في سعيه
لبناء ديانة مستقلة،
لم تتكلل بالنجاح إال عن طريق إستيعاب وتمثل الديانات السابقة ،واآللهة القوية التي لم
يستطع يهوه زحزحتها إال بإستعارتها لنفسه.
لقد بدأت املشابهات بين التوراة وآداب الشرق القديم تظهر ،عندما بدأت الحضارات القديمة
ً ُ
للمنطقة تتكشف من تحت التراب بواسطة الحفريات األثرية التي أحيت آدابا قد ف ِقدت منذ
عهد بعيد.
ً
ً
أن ضوءا قويا قد ُسلط اآلن على التوراة ومنشئه .وأصبح في وسع القائلين باملعجزة التوراتية أن
ً
ُيدركوا أن آداب التوراة لم تظهر كاملة النمو ،وإنما مدت جذورها عميقا ،لتشرب نسغ حضارات
معاصرة لها وأخرى سابقة عليها .ون التربة التي أم َّدت مؤلفي التوراة بمادتهم األدبية كانت تربة
كنعان وآرام وأرض الرافدين.
( )2٩العهد القديم ،سفر العدد ،اإلصحاح  )٣0(20 -١١ :١٤العهد القديم ،سفر الخروج ،اإلصحاح 2٣-20 :٣٣
* بعض الترجمات العربية للتوراة تترك أسم يم كما هو وبعضها يستبدله بالبحر .واالول أصح ألن النص التوراتي
األصلي يعني بيم املياه األولى كما وردت في النصوص السورية القديمة )٣١( .العهد القديم،املزمور١٤-١٣:٧٤
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أسطورة التكوين التوراتية:

لنقرأ اآلن إسطورة التكوين التوراتية ،كما وردت في مطلع كتاب التوراةِ :س أفر التكوين،
األصحاحان األول والثاني :
ً
ً
اإلصحاح األول  :في أالب أدء خلق ُ
هللا َّ
ات واألرض .وكان ِت األرض خ ِربة وخ ِالية ،وعلى و أج ِه
السماو ِ
ِ
ِ
أ
ُأ
النور أ َّنهُ
هللا ُّ
هللا« :لي ُك أن ُنور» ،فكان ُنور .ورأى ُ
وح هللا ير ُّف على و أجه أاملياه .وقال ُ
ُ
الغ أم ِر ظلمة ،و ُر
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ً
ُّ
ُّ أ ُ
ُ أ ُّ
هللا ُّ
الظ ألمة .ودعا ُ
النور نه ًارا ،والظلمة دعاها ل أيال .وكان مساء وكان
ور و
ِ
حسن .وفصل هللا بين الن ِ
أ
ً
ً
أ ُ أ
ُ أ
ُ
أً
اصال ب أين ِمياه و ِمياه» .فع ِمل
صباح يوما و ِاحدا ..وقال هللاِ « :ليكن جلد ِفي وس ِط ِاملي ِاه .وليكن ف ِ
أ أ
ُ أ
أ َّ أ أ
َّ أ أ
ُ أ
هللا الجلد
ذلك .ودعا
هللا الجلد ،وفصل بين ِاملي ِاه ال ِتي تحت الجل ِد و ِاملي ِاه ال ِتي فوق الجل ِد .وكان ك ِ
سم ًاء .وكان مساء وكان صباح ي أو ًما ثا ِن ًيا.
أ أ أ
ُ
(سفر التكوين  )٩ :١وقال ُ
هللا« :لت أجتمع أ ِاملي ُاه ت أحت َّ
السم ِاء ِإلى مكان و ِاحد ،ولتظه ِر الي ِابسة».
ِ ِ
ِ
هللا أاليابسة أرضا ،و ُم أجتمع أاملياه دع ُاه بح ًارا .ورأى ُ
وكان كذلك .ودعا ُ
هللا ِذلك أ َّن ُه حسن .وقال
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ أ ً أً
أ
ُ
أ
ُ
أ
أ
ُ
ً
أ
ُ
ُ
ُ
ً
ً
هللاِ « :ل ُت أن ِب ِت األرض عشبا وبقال يب ِزر ِبزرا ،وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا ك ِجن ِس ِهِ ،بزره ِف ِيه على
ً
أ
أ
أ
ذلك .فأخرج ِت األرض ُعش ًبا وب أقال ُي أب ِز ُر ِب أز ًرا ك ِجن ِس ِه ،وشج ًرا ي أعم ُل ثم ًرا ِب أز ُر ُه
األرض» .وكان ك ِ
أ
أً ً
ُ
َّ
ُ
ِف ِيه ك ِجن ِس ِه .ورأى هللا ِذلك أنه حسن .وكان مساء وكان صباح يوما ث ِالثا.
َّ
ُ
وقال ُ
السماء لت أفصل ب أين َّ
هللاِ « :لت ُك أن أ أنوار في جل ِد َّ
النه ِار والل أي ِل ،وتكون آليات وأ أوقات وأ َّيام
ِِ ِ
ِ
ُ أ
هللا ُّ
السماء ل ُتنير على األرض» .وكان كذلك .فعمل ُ
النور أي ِن
ِ
و ِس ِنين .وتكون أنو ًارا ِفي جل ِد َّ ِ ِ ِ
ِ
أ
ُ أ َّ
ُّ
أ ُّ
الل أيل ،و ُّ
الن ُجوم .وجعلها ُ
أ ُ أ َّ
أ
هللا ِفي جل ِد
الع ِظيمي ِن :النور األكبر ِلحك ِم النه ِار ،والنور األصغر ِلحك ِم ِ
ُّ
أ ُ
أ
ُ
أ ُّ
الظ ألمة .ورأى ُ
َّ
َّ أ
َّ
هللا ِذلك
ور و
ِ
السم ِاء ِلت ِنير على األرض ،وِلتحكم على النه ِار واللي ِل ،وِلتف ِصل بين الن ِ
أ
أ
َّ ُ
ُ
ض ِاملي ُاه ز َّحافات ذات ن أفس ح َّية ،ولي ِط أر ط أير ف أوق األرض على و أج ِه
أنه حسن .وقال هللاِ « :لت ِف ِ
أ
أُ أ
أ
َّ
ُ
حية َّ
ُ َّ
جل ِد َّ
الد َّباب ِة ال ِتي فاض أت ِبها ِاملي ُاه
السم ِاء» .فخلق هللا التنا ِنين ال ِعظام ،وك َّل ذو ِ
س ال َّ ِ
ات األنف ِ
كأ أجناسها ،و ُك َّل طائر ذي جناح كج أنسه .ورأى ُ
هللا ِذلك أ َّن ُه حسن.
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
أ
أ
أ أ ُ َّ
أُ
ُ ً أ
أ
أ
ُ
وباركها هللا قا ِئال« :أث ِم ِري واكث ِري وام ِلي ِاملياه ِفي ال ِبح ِار .وليكث ِر الطير على األرض».
أ
ُ أ
ات أ أن ُفس ح َّية ك ِجن ِسها :بها ِئم،
 .وكان مساء وكان صباح ي أو ًما خ ِام ًسا .قال الرب ِلتخ ِر ِج األرض ذو ِ
ود َّبابات ،و ُو ُحوش أرض كأ أجناسها وجميع د َّبابات األرض كأ أجناسها .ورأى ُ
هللا ِذلك أ َّن ُه حسن.
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ
أ ُ أ
ُ
اإلنسان على صور ِتنا كشب ِهنا ،فيتسلطون على سم ِك
وقال الرب «نعمل ِ
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أ
َّ
ُ
َّ
أالب أحر وعلى ط أير َّ
ات ال ِتي ت ِد ُّب على
السم ِاء وعلى البها ِئ ِم ،وعلى ك ِل األرض ،وعلى ج ِم ِيع الد َّباب ِ
ِ
ِ
صورة هللا خلق ُه .ذك ًرا و ُأ أنثى خلق ُه أم .وبارك ُه ُم هللاُ
األرض» .فخلق ُ
صورته .على ُ
هللا اإل أنسان على ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
وقال ل ُه أم« :أ أثم ُروا و أاك ُث ُروا و أام ُلوا األرض ،وأ أخض ُعوها ،وتس َّل ُطوا على سمك أالب أحر وعلى طيرأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ أ أُُ أ ُ
ُ
أ
أ
أ
ً
ُ
ُ
َّ
ُّ
َّ
السم ِاء وعلى ك ِل حيوان ي ِدب على األرض؟ وقال الربِ « :إ ِني قد أعطيتكم كل بقل يب ِزر ِبزرا على
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ ُ
و أج ِه ك ِل األرض ،وك َّل شجر ِف ِيه ثم ُر شجر ُي أب ِز ُر ِب أز ًرا لك أم يكون طع ًاما ،وِلك ِل حيو ِان األرض وك ِل
ُ
ُ
أ
أ
ط أير َّ
السم ِاء وك ِل د َّبابة على األرض ِفيها ن أفس ح َّية ،أ أعط أي ُت ك َّل ُعشب أخضر طع ًاما .ورأى الرب
ِ
َّ ُ
ُ
ًّ
ُ
ً
أ
ً
َّ
أن كل ما ع ِمله ف ِإذا هو حسن ِجدا .وكان مساء وكان صباح يوما س ِادسا .األصحاح الثاني :
َّ
السماو ُ
ات واألرض و ُك ُّل ُج أن ِدها .وفرغ الرب في أالي أوم َّ
"ف ُأ أكمل ِت َّ
ابع ِم أن عم ِل ِه ال ِذي ع ِمل.
الس
ِ
ِ
ِ أ ِ
أ
َّ
ُ
َّ
ُ
َّ
ُ
أ
أ
أ
أ
َّ
َّ
ابع ِمن ج ِم ِيع عم ِل ِه ال ِذي ع ِمل .وبارك هللا اليوم السابع وقدسه ،ألنه ِف ِيه
فاستراح ِفي اليو ِم الس َِّ
ُ
ً
أ
أ
هذه مب ِاد ُئ َّ
ات واألرض ِحين خ ِلق أت ،ي أوم
السماو ِ
استراح ِمن ج ِم ِيع عم ِل ِه ال ِذي ع ِمل الرب خ ِالقاِ ِ .
أ أ
أ
ُ
ُ
ُ
الر ُّب اإل ُله األرض و َّ
ع ِمل َّ
ات .ك ُّل شج ِر الب ِرَّي ِة ل أم يك أن ب أع ُد ِفي األرض ،وك ُّل ُعش ِب الب ِرَّي ِة ل أم
السماو ِ
ِ
ُ
أ
ُ
أ ُ أ أ ُ َّ َّ َّ
اإلله ل أم يك أن ق أد أ أمطر على األرض ،وال كان ِإنسان ِلي أعمل األرض .ث َّم كان
ينبت بعد ،ألن الرب ِ
أ ُ َّ أ
أ ُ
َّ ُّ
اإل ُله آدم ُتر ًابا ِمن األرض ،ونفخ ِفي
ضباب يطلع ِمن األرض ويس ِقي كل وج ِه األرض .وجبل الرب ِ
ً
ُ أ ً َّ ً
ً
أ
َّ ُّ
اإل ُله ج َّنة ِفي ع أدن ش أرقا ،ووضع ُهناك آدم
أن ِف ِه نسمة حياة .فصار آدم نفسا حية .وغرس الرب ِ
أ
َّ
أ
ُ
ُ أ
َّ ُّ
اإل ُله ِمن األرض ك َّل شجرة ش ِه َّية ِل َّلنظ ِر وج ِيدة ِللك ِل ،وشجرة الحي ِاة ِفي
ال ِذي جبله .وأنبت الرب ِ
أ
أ
وسط أالج َّنة ،وشجرة م أعرفة أالخ أير و َّ
الش ِر .وكان ن أهر يخ ُر ُج ِم أن ع أدن ِلي أس ِقي الج َّنة ،و ِم أن ُهناك
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أ
ُ ُ ُ أُ ُ
أ ُ أ
ُ
أ ُ
ُ
ُ
أ
ُ
ي أنق ِسم في ِصير أربعة رؤوسِ :اسم الو ِاح ِد ِفيشون ،وهو امل ِحيط ِبج ِم ِيع أرض الح ِويل ِة حيث
أ
أ
أُ
ُ ُ
َّ
أ ُ َّ َّ
يحون ،و ُهو
الن أه ِر الثا ِني ِج
الذه ُب .وذه ُب ِتلك األرض ج ِيدُ .هناك امل أق ُل وحج ُر الج أز ِع .واسم
أُ ُ
ُ
أ َّ َّ
الثالث ح َّداق ُل ،و ُهو أالجاري ش أرق َّي أ ُّشور .و َّ
الر ُ
الن أه ُر َّ
ابع
امل ِحيط ِبج ِم ِيع أرض كوش .واس ُم الن أه ِر ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
أُ ُ
َّ ُّ
اإل ُله آدم ووضع ُه ِفي ج َّن ِة ع أدن ِلي أعملها وي أحفظها.
الفرات .وأخذ الرب ِ
يقتفي التكوين التوراتي أثر أساطير التكوين السومرية والبابلية والكنعانية،
في خطوطه العامة وفي تفاصيله .فالحالة البدئية السابقة للخلق حالة عماء مائي وظلمة
سرمدية .ومن هذه املياه تم التكوين ،حيث قام يهوه بتقسيم املياه إلى قسمين رفع األول إلى
ً
السماء ،وترك الثاني في األسفل فصار بحارا منها برزت
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اليابسة .وعلى هذه اليابسة تابع يهوه إفعاله الخالقة ،فأخرج النبت واملرعى والشجر املثمر،
وخلق الحيوان  ،وفي السماء خلق الشمس والقمر والنجوم ،وفي البحر خلق الحيوانات املائية،
ً
وفي الجو خلق الطير ،وأخيرا خلق اإلنسان.
وإذا كان صراع يهوه مع التنين البدئي لم يظهر في هذه األسطورة كمقدمة للخلق ،كما هو الشأن
في أسطورة التكون البابلية ،فأن مثل هذا الصراع يظهر في نصوص أخرى تتحدث عن أفعال
ً
يهوه الخالقة ،وفيها نجده قبل الخلق وقد إنهمك في الصراع مع تنينه لوياتان .من ذلك مثال
املزمور الرابع والسبعون :
أ
أ أ
أ ُُ
أ ُُ
أ
ُ
أ
َّ
((أنت شققت الب أحر ِبق َّو ِتك .كسرت رؤوس التن ِان ِين على ِاملي ِاه .أنت رضضت رؤوس ِل ِوياثان.
أ
أ
أ
ً أ
أ
َّ
جعلت ُه طع ًاما ِللش أع ِب ،أل أه ِل الب ِرَّي ِة .أنت ف َّج أرت ع أي ًنا وس أيال .أنت ي َّب أست أ أنه ًارا د ِائمة الجري ِان .لك
أ ً َّ أ ُ أ َّ أ ُّ ور َّ
َّ
الش أمس .أ أنت نص أبت ُك َّل ُت ُخوم األرضَّ .
الص أيف
النه ُار ،ولك أيضا الليل .أنت هيأت الن و
ِ
أ
أ
الشتاء أنت خلقت ُهما. )).
و ِ
ً
ً
على أن القراءة املتأنية لنص التكوين التوراتي ،تظهر لنا تناقضا واضحا في أحداثه .ففي البدء
خلق الرب السماوات واألرض .ثم نجده يخلقهما مرة ثانية بفصل املياه عن بعضها .ومرة نجده
ُ
أُ
ً
أ
يخلق البشر دفعة واحدة ذكرا وأنثى خلقهم وبارك ُه ُم الرب وقال ل ُه أم« :أث ِم ُروا واكث ُروا و أاملوا
ً
ً
األرض » ،وفي املرة االخرى يخلق الرب اإلنسان بدءا من زوجين أوليين مقتفيا بذلك أثر األساطير
ً
ُ
البابلية والسومرية .وفي الواقع فإن هذا النص ،ونصوصا أخرى كثيرة في التوراة قد ك ِتبت بعد
التوفيق بين روايتين توراتيتين .دعا علماء التوراة الرواية األولى بالرواية اليهودية ،والثانية
بالرواية األلوهيمية .في الرواية األولى يظهر اإلله تحت إسم يهوه وفي الثانية تحت أسم إيلوهيم
* .وقد جري املزج بين الروايتين بعد العودة من األسر البابلي عام  5٣8ق.م .عندما قام كهنة
اليهود يصياغة موحدة ألسفار التوراة .فاذا حللنا رواية التكوين إلى مكوناتها ،إستطعنا تمييز
الروايتين عن بعضهما وفق التالي)٣2( :

النص اليهودي:
 - ١الحالة األولى للكون ،عماء مائي
* ويذكرنا أسم إيلوهيم بلفظ الجاللة اللهم .كما أن السق األول منه مأخوذ من إيل إله السماء الكنعاني.
32 - S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology, Pelican Book, London. 1968
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 - 2يعزى الخلق إلى إيلوهيم الذي قام به في ستة أيام منفصله ،في كل يوم عمل
 - ٣تساسل مراحل الخلق وفق التالي:
النور السماء اليابسة الزرع االجرام السماوية االسماك والطيورً
ً
 -الحيوانات والبشر رجاال ونساءا

النص اإللوهيمي:
 - ١الحالة األولى للكون قفر وخراب ال حياة فيه وال زرع وال ماء.
ُ - 2يعزى الخلق إلى يهوه ،دون أي تقسيم زمني.
 - ٣تتسلسل مراحل الخلق وفق التالي :
 اإلنسان ،آدم من تراب جنة في شرقي عدن0 األشجار من كل نوع بما فيها شجرة املعرفة الحيوانات والوحوش والطيور (ال ِذكر للسماك)املرأة ُتخلق من الرجلهذا ولعل أكثر املشابهات إثارة ،بين أسطورة التكوين التوراتية وبقية األساطير في املنطقة ،هي
َّ ً
صال ًفيما يلي
املشابهات مع االينوما ايليش .مما سأتحدث عنه مف
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5

 /األلواح التكوينية السبعة

إضافة للحتكاك الطويل مع الثقافات السورية املجاورة ،فإن السبي البابلي قد قدم لليهود
فرصة للطالع على آداب وديانة وأساطير ثقافة أرض الرافدين .وعندما عادوا إلى أورشليم،
وقاموا بتدوين نصوص التوراة املتفرقة في كتاب جامع شامل ،دخلت خبراتهم أيام السبي،
بشكل تلقائي وطبيعي ،فيما دونوه من نصوص 0وكانت االينوما ايليش درة األدب والفكر
البابلي ،عميقة التأثير فيهم .وال يقتصر يأثير االينوما ايليش على أفكار العبرانيين في مسائل
ً
الخلق والتكوين ،بل يتعداها إلى جوانب أساسية وهامة في فكرهم الديني .من ذلك مثال  ،أثرهم
الكبير بفكرة شمولية اإلله مردوخ التي أبرزتها االينوما ايليش من خالل شرحها ملضمون أسمائه
ً
ً
ً
الخمسين ،فظهر مردوخ ،رغم  -بقية اآللهة ،إلها أوحدا مطلقا .إال أننا.سنقتصر في هذا املجال
على دراسة التأثر الخاص بموضوعات التكوين .فنقارن النقاط األساسية لكال األسطورتين
واحدة واحدة.

 - ١طبيعة املبدأ األول:

ً
املبدأ األول في كال النصين هو املياه .وإنطالقا من هذه املياه البدئية تتم
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كل عمل يات الخلق .وهي أزلية غير مخلوقة ،في النص البابلي هي جسد آلهة ثالثة ،آبسو وتعامة
وممو .وفي النص التوراتي نجدها إلى جانب اإلله دون أن يوضح لنا النص أيهما أقدم.

 - ٢الظالم البدئي:
يأتي النصان على ذكر الظالم البدئي ،غير أن االينوما ايلش ال تذكره بوضوح ،بل يأتي ذكره
صراحة في نص بيريسوس الذي يقول أنه في البدء ،لم يكن هناك سوى الظالم واملاء.

 - ٣الضوء قبل النجوم واألجرام السماوية املشعة:
يقول النصان بوجود الضوء وإختالف الليل والنهار ،قبل خلق األجرام السماوية .فاالنيوما
ايليش تتحدث عن وجود االيام والليالي منذ عهد آبسو ،وغضبه على أبنائه ،عندما كان ال
ً
ً
يستطيع النوم ليال وال الراحة نهارا .كما أن مردوخ نفسه كان يشع بالنور .وفي الفصل األول من
سفر التكوين يخلق الرب النور ويميز الليل من النهار قبل أن يخلق األجرام املنيرة والنجوم
والكواكب.

 - 4خلق السماء :
يتفق النصان على أن السماء أتت نتيجة فصل املياه األول ى إلى قسمين .ففي النص البابلي
أ أ َّ
يشطر مردوخ تعامة شطرين ويرفع أحدهما سماء وفي النص التوراتي ( :وفصل بين ِاملي ِاه ال ِتي
ُ أ
أ َّ أ أ
أ أ
هللا الجلد سم ًاء).
ذلك ..ودعا
تحت الجل ِد و ِاملي ِاه ال ِتي فوق الجل ِد .وكان ك ِ

 - 5خلق األرض:

ً
ً
قام مردوخ بقياس أبعاد البسو،أقام لنفس ِه نظيرا له ،بناء هائال دعاه عيشارا أي األرض .ولقد
صنع ذلك بنصف تعامة اآلخر .كذلك األمر في ِسفر التكوين التوراتي ،فبعد أن يرفع الرب
نصف املياه األولى إلى األعلى ،تتجمع املياه
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أ
السفلى إلى جانب مشكلة البحار ،وتظهر األرض منبثقة من تحتها(( :وقال الربِ « :لت أجت ِم ِع ِاملي ُاه
أ
ُ أ
أ أ أ
ُ
ت أحت َّ
هللا الي ِابسة أرضا ،و ُم أجتمع ِاملي ِاه دع ُاه
السم ِاء ِإلى مكان و ِاحد ،ولتظه ِر الي ِابسة  ،ودعا
ِبح ًارا)

 - ٦خلق االجرام املنرية:

بعد أن شكل مردوخ السماء واألرض ،إلتفت إلى خلق االجرام املضيئة ،وقسم الوقت فرسم
خط السمت ،وحدود السنة َّ
وجزئها إلى أشهر وأيام ،وأمر القمر بالسطوع وأوكله بالليل ،جعله
ً
ُحلية وزينة ومنظما الشهور السنة ،وخلق الشمس محددة أليام األرض .وفي سفر التكوين  ،بعد
أن ينتهي الرب من تشكيل السماء واألرض (وقال الرب لت ُك أن أنو ًارا في جل ِد َّ
السم ِاء ِل ُت ِنير على
ِ
ِ
أ ُ أ
ُّ
النور أين أالعظيم أينُّ :
هللا ُّ
األرض» .وكان كذلك ..فعمل ُ
َّ
أ
النور األكبر ِلحك ِم النه ِار ،والنور األصغر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ أ َّ
ُ
الل أيل ،و ُّ
ُ
ُ
َّ
النجوم .وجعلها هللا ِفي جل ِد السم ِاء ِلت ِنير على األرض.» ،
ِلحك ِم ِ

 - 7خلق احليوانات والنبات :

ً
ال تحتوي ملحمة التكوين البابلية في أجزائها املقروءة شيئا عن خلق الحيوان والنبات ،ويعتقد
أن االجزاء املفقوة من اللوح الخامس تتحدث عن مثل هذا الخلق .أما النص التوراتي فيتحدث
عن خلق الحيوانات في اليوم الخامس .أما نبات األرض فلم يظهر إال بظهور اإلنسان.

 - ٨خلق اإلنسان :
تتفق الروايتان على أن خلق اإلنسان هو آخر عمل في سلسلة الخلق التي قام بها اإلله .كما
تتفقان على األهمية البالغة لهذا العمل .ففي بداية اللوح السادس نجد مردوخ وقد حدثته
نفسه بخلق أشياء مبدعة .وقد وصف هذا العمل في مكان آخر من اللوح بأنه العمل الذي يسمو
ُ
علة اإلفهام .أما أهمية خلق اإلنسان في نص التوراة ،فتظهر في كونه قد خ ِلق على صورة اإلله،
ُ
وأعطي السيطرة على األرض ،و ُسخرت له حيواناتها ونباتاتها.
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ً
وفي نصوص بابلية أخرى تتعلق اصن .وجرى ذكرها سابقا ،تتحدث األسطورة من خلق اإلنسان
ً
إنطالقا من زوجين أولين ،وكذلك األمر في الرواية التوراتية .وقد تم صنع اإلنسان األول في
ً
ُ َّ
األسطورة ،أما من دم اإلله وحده ،أومن دم اإلله ممزوجا بالطين ،ثم تعلق عليه صورة اآللهة
فيأتي على شبهها .وفي الرواية التوراتية ُيصنع اإلنسان من طين على صورة اإلله.
ً
هدفت اآللهة البابلية من خلق اإلنسان ،إلى تحميله عبء العمل الذي كان مفروضا على اآللهة.
ً
ورغم أن هذا الهدف ال يظهر واضحا في النص التوراتي ،إال أن النتيجة النهائية االخيرة تتطابق
مع غايات األسطورة البابلية ،عندما يطرد آدم من الجنة ُويفرض عليه العمل كعقوبة  « :وقال
أ ُ
أ
أ
أ
ُ ُ أ
اشتي ُاقك و ُهو ي ُس ُ
أ ً
ُ
ود
ِللم أرأ ِة« :تك ِث ًيرا أك ِث ُر أتعاب حب ِل ِكِ ،بالوج ِع ت ِل ِدين أوالدا .وِإلى رج ِل ِك يكون ِ ِ
ً
َّ
أ
أُ
َّ
عل أي ِك .وقال آلدم« :أل َّنك س ِم أعت ِلق أو ِل أامرأ ِتك وأكلت ِمن الشجر ِة ال ِتي أ أوص أي ُتك قا ِئال :ال تأك أل
أُ
ً
ُ
أُ
ً ُ
م أنها ،م أل ُعونة األرض بسببك .ب َّ
التع ِب تأك ُل ِم أنها ك َّل أ َّي ِام حيا ِتك .وش أوكا وحسكا ت أن ِب ُت لك ،وتأك ُل
ِ
ِ ِ ِ
ُ أ أ
أُ ُ ُ
ُ
َّ ُ أ أ َّ ُ
أ
َّ
ً
أ
أ
ُ
عشب الحق ِلِ .بعر ِق وج ِهك تأكل خبزا حتى تعود ِإلى األرض ال ِتي أ ِخذت ِمنها .ألنك تراب ،وِإلى تراب
ت ُع ُ
ود». )٣٣( .
أطلقت الرواية التوراتية على اإلنسان األول أسم آدم والواقع أن هذه الكلمة أوغاريتية فينيقية
وتعني  :البشر أو اإلنسان( .)٤٣وقد وردت هذه الكلمة في عدة نصوص أوغاريتية ومنها ملحمة
كرت ،عندما يظهر اإلله إيل للملك كرت في الحلم :
وبينما هو يبكي وقع في غفوة
بينما هو يذرف الدموع غلبه النعاس
نعم لغد غلب كرت النعاس
وغاب في سبات عميق
ولكنه ما لبث أن أجفل إذ ظهر له في الحلم (إيل)
في رؤاه ظهر أبو آدم
ً
وكإختصار ملا سبق نضع تسلسل الخلق في كال النصين جنبا إلى جنب :
( )٣٣العهد القديم- ،سفر التكوين ،اإلصحاح الثالث١8-١٦ :
34 - C.H. Gordon, Ugarit. Norton Library. Newyork 1967, p. 102

148

ِسفر التكوين
االينوما ايليش
 - ١الظالم يغلف املياه األولى وروح الرب
 - ١العماء األول تعامة املاء املالح ،وزوجها
يرف فوق املياه
املاء الحلو يحيط بهما ظالم
 - 2خلق النور
 - 2النور يشع ويتولد من اآللهة
 - ٣خلق السماء
 - ٣خلق السماء
 - ٤خلق ال أرض
 - ٤خلق ال أرض
 - 5خلق األجرام السماوية
 - 5خلق االجرام السماوية
 - ٦خلق اإلنسان
 -٦خلق اإلنسان
 - ٧مردوخ ينتهي من الخلق واآللهة تحتفل به  - ٧يهوه يستريح

تفسريات حول تشابه النصّني :
-١التفسيراألول :النص البابلي قد اعتمد على النص التوراتي .وهذا بعيد اإلحتمال ألسبقية
االينوما ايليش على أية نصوص مدونة للتوراة .فتاريخ تدوين امللحمة البابلية يعود إلى تاريخ
قديم ،حدده دارسوها بحوالي ١800سنة قبل امليالد ،أي قبل والدة موس ى بأربعة أو خمسة
قرون .والشك أن أصولها ترجع إلى مصادر موغلة في القدم .أما التوراة العبرانية فقد ُدونت أقدم
أسفارها وهي أسفار موس ى الخمسة بعد العودة من األسر البابلي في القرن الرابع أو الثالث قبل
امليالد .ولم ُيقر النص النهائي للتوراة إال في القرن األول قبل امليالد .وقد علقت مصادر دينية
مسؤولة على هذا التشابه في بعض املناسبات بقولها أن موس ى قد أستعمل وثاثق مخطوطة
وتقاليد شفوية سابقة ،ونقل ما يوافق الغاية الي إستهدفها بإلهام الروح القدس.
-2التفسيرالثاني :النص التوراتي قد أعتمد النص البابلي .وهناك الكثير من املبررات التاريخية
ً
التي تدعم هذا الرأي .فاللغة البابلية قد شاعت في املنطقة وإنتشرت غربا حتى الساحل
ً
السوري ،وشماال حتى آسيا الصغرى وذلك منذ مطلع األلف الثاني قبل امليالد .فقد تم العثور في
خرائب عاصمة الحثيين على نصوص
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أدبية بابلية مكتوبة باللغتين الحثية والبابلية ،منها أجزاء الواح تحتوي على مقاطع من ملحمة
جلجامش .كما تم العثور في خرائب تل العمارنة في مصر ،على مراسالت بين ملوك فينيقيا
وملوك مصر باللغة البابلية ،مما يدل على أن اللغة البابية قد غدت ،في زمن ما ،حوالي منتصف
ً
األلف الثاني ،لغة الدبلوماسية في املنطقة .كما ُعثر في تل العمارنة أيضا على نصوص من
ُ
األساطير البابلية ،كأسطورة أدبا ،وأسطورة ملكة العالم األسفل ،وقد ك ِتبت بلغة بابلية
ُ
وبطريقة أقرب للتمارين املدرسية .ويغلب الظن أنها كانت تستعمل لتدريس اللغة.
وهكذا نرى أن العبرانيين كانوا معرضين للطالع على األدب البابلي في أماكن مختلفة وأزمنة
مخلفة .ولكن أفضل مكان وأنسب زمان ملثل هذا االطالع ،كان إبان األسر البابلي خالل القرن
السادس قبل امليالد .ومن ناحية أخرى إذا أردنا أن نعتبر إبراهيم ،الجد األول ،شخصية
تاريخة ،وهذا ما لم تثبت عليه بينة حتى اآلن ،فإننا نستطيع متابعة التأثر الى تاريخ ابعد ،إلى
ً
أوائل األلف الثاني ،عندما هاجر إبراهيم من أرض الرافدين ،حامال معه تقاليد دينية بابلية.
ً
 - ٣التفسر الثالث :كال النصين قد إعتمدا نصا أقدم ،وتقاليد دينية أعرق،
وربما نتج الفكران ،البابلي والعبراني ،من ديانة توحيدية قديمة ،وهي الديانة التي تسلست من
نوح إلى إبراهيم .وهذا التفسر ربما قامت عليه بينة في املستقبل.
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سِفر الطوفان
أ
َّ
أ
ُ
{ ُق ألنا أ
اح ِم أل ِفيها ِمن كل ز أوج أي ِن اثن أي ِن وأ أهلك ِإال من سبق عل أي ِه الق أو ُل
َّ
وم أن آمن وما آمن مع ُه ِإال ق ِليل }
قران كريم :سورة هود ٧

ُ ُ
ُ
دخل َّ
هلكِ ،فإ ِني رأ ُيتك با ًّرا
وقال الرب ِل ُنوح (( :ا
السفينة أنت وجميع أ ِ
أمامي في هذا الجيل» .
العهد القديم  :سفر التكوين ،اإلصحاح السابع ١

ً
وابن سفينة .أهجر ممتلكاتك
قوض بيتك ِ
((يا إبن أوبارا-توتوِ .
ُ
بنفسك  ...أترك متاعك وأنقذ حياتك ..وأحمل فيها بذرة كل
وإنج ِ
ذي حياة)) ...
أسطورة بابلية
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ص ١52فارغة
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بعد فترة ،ليست بالطويلة ،من خلق العالم وظهور الحياة .تكتشف اآللهة أن اإلنسان لم يحقق
ً
ً
ُ
تماما الغاية التي من أجلها قد خ ِلق .وإنه قد عاث في األرض التي أستخلف فيها فسادا وسفك
ً
ً
الدماء .فتقرر إفناء الحياة على األرض ،وغسلها بطوفان شامل ،تبدأ بعده تاريخا جديدا .ولكن
اإلنسان خالل عهده القصير على األرض ،قد حقق بعض غاياته ،وترك منجزات حضارية
وثقافية ال ُيستهان بها .ولذا البد من الحفاظ على ذلك الجزء الصالح ونقله للعالم الجديد ليكون
أساس البناء الثاني 0ولن يتسنى ذلك إال بإنقاذ مجموعة صغيرة من البشر ،تحمل معها منجزات
ً ً
العمل اإلنساني لتبدأ منها عهدا ثانيا ،على أرض تطهرت من فساد االجيال السالفة .ويقود
ملحمة النجاة هذه ،رجل حكيم صالح تختاره األلهة لهذه املهمة الفريدة ،وتوكل إليه مهمة بناء
سفينة هائلة ،يحمل فيها أهله واملقربين إليه من الصالحين ومن كل زوجين من الحيوانات إثنين.
فيقلع بها عند اندياح الطوفان ،وقد حمل فيها من املؤن ما يكفي 0وعند جفاف املياه يطلق
حيواناته للجهات فتمل األرض مرة ثانية ،ويؤسس بمن تبقى من البشر مدينة جديدة.
تتكرر هذه الخطوط العريضة للسطورة ،مع بعض التنويعات ،لدى السومريين والبابليين
والعبرانيين .ومع السفن الفينيقية تنتقل إلى اليونان ،فتروي لنا
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األسطورة اإلغريقية( )١أن كبير آلهة االوليمب (زيوس) قر تدمير الحياة على األرض ،فأرسل
ً
ً
ً
طوفانا عارما إستمر تسعة أيام قض ى على الناس أجمعين إال رجال وإمرأة هما (ديكليون)
وزوجته (فرحة) ،طافا بسفينة إستقرت بهما على قمة جبل البرناس .وقد رأى زيوس ،بعد ذلك،
أن يسرع بإعادة الحياة إلى األرض ،فأمر الزوجين أن يقوما برمي األحجار الصغيرة خلفهما،
فتحولت هذه االحجار إلى مخلوقات حية.
ومن املثير للتأمل ،أن أسطورة الدمار الشامل شائعة في أماكن متفرقة من العالم ،وبين شعوب
اليربط بينها مكان أو زمان  0ففي بوليفيا نجد لدى السكان االصليين أسطورة عن دمار العالم
بواسطة نار سماوية( )2قضت على جمع مظاهر الحياة عدا رجل واحد لجأ إلى كهف حريز ،
ً
وتزود باملاء واملؤن الكافية ،وبين الفينة واألخرى كان يمد عصا طويلة من ثقب صغير في باب
كهفه ،فتعود العصا مرة ساخنة ،فيعرف أن النار ما زالت ملتهبة في الخارج .إلى أن مدها مرة
فعادت باردة ،فعرف أن طوفان النار قد إنحسر عن األرض .ففتح باب كهفه ليرى األرض
محروقة مؤحشه وأنه الكائن الوحيد على سطحها 0
وفي نيوزيلندة أسطورة مشابهة عن حريق سماوي( ،)٣اذ يقوم أحد األبطال من البشر سرقة
النار السماوية والفرار بها إلى األرض .يقوم هذا البطل بالقضاء على العمالق حارس النار،
ويسلبه الشعلة املقدسة ويأتي بها قومه .ولكنه ِلجدة عهده بها ُيسقطها من يده ،فينسكب لهيبها
ً
ً
ويطغي على األرض .يرفع الرجل صالته مستنجدا بإله املطر الذي يحاول إطفاء النار لكن عبثا.
ً
ً
ثم يلجا إلله العواصف واألعاصير فال يستطيع حيال النار شيئا ،فتتابع إلتهامها للرض والبحر
على السواء .إلى أن يجتمع كل االلهة فيسلطون فيضاناتهم إلى تغمر العالم وتطفئ .النار .تذكرنا
هذه األسطورة بقصة برومثيوس اليوناني ،الذي سرق النار اإللهية من السماء ،وما تبع ذلك
من كوارث حلت بالبشر.
ولدى هنود كاليفورنيا ،أسطورة مماثلة ،حيث يقوم أحد األبطال بسرقة النار
" 1 - RotertGraves, GreekMyttis, Penguins 1974. PP 139.139
2 - F. Freudn, Myths of Creation. w. H. Allen, London,1961
3 - ibid.
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من السماء ،ولكنها تقع من يده وتحرق العالم .وتتناقل قبائل البرازيل حكاية طوفان عظيم،
وكذلك قبائل غينيا البريطانية ،وأمريكا الوسطى الشمالية ،وبعض القبائل األوروبية قبل
إعناقها املسيحية ،وفي أسطورة هندية ،أن فيظان ًا غمر العالم ولم ُ
ينج منه سوى رجل وإمراة
كانا على أعلى قمة .وبعد إنحسار الفيضان ،جعال يرتجفان من البرد فعطف عليهما أهل القمر
ً
وأرسلوا لهما نارا ليتدفئا (. )٤
أن شيوع أساطير الطوفان والدمار الشامل في جميع أنحاء العالم ُيثير مسائل شتى تتعلق
ً
بتفسير هذا النوع من األساطير وبواعث نشأتها .فهل تنقل لنا هذه الروايات املرعبة أحداثا
تاريخية وقعت في أزمان سحيقة قبل التاريخ املكتوب ،وترسخت في ذاكرة البشر .أن هذا
التفسير رغم جاذبيته ال توكده الدراسات الجيولوجية واألركيولوجية حتى اآلن ،أم هل تشف
هذه األساطير عن حقائق نفسية ونوازع خافية باطنه؟ هل هي طغيان النزعات التدميرية الكامنة
في ال شعور البشر ورغبة ال واعية في تدمير الذات؟ هل هي إحساس عارم باألحباط من حضارة
ً
تسير دوما في إتجاه مخالف لسعادة اإلنسان ،حضارة يجب تدميرها كلما أحكمت حلقاتها
وضيقت خناقها على صانعيها؟  ....اسئلة أتركها بال جواب.

4 - ibid.

155

ص ١5٦فارغة
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 / ١الطوفان السومري

تؤسس لنا األسطورة السومرية ألقاصيص الطوفان التي شاعت في املنطقة ،كما َّ
أسست من
قبل أقاصيص التكوين .فنص الطوفان الذي تم العثور عليه في خرائب مدينة (نفر) السومرية،
يقدم لنا الخطوط العريضة لكل أساطير الطوفان الالحقة في بابل وسورية وبالد اإلغريق ،وفي
كتاب التوراة .وذلك رغم الحالة السيئة التي وجد عليها اللوح الفخاري الحاوي على األسطورة،
ورغم تشوه النص .ونقصه في معظم مواضعه .وتتلخص الخطوط العريضة للسطورة في أربع
نقاط تتكرر كلها ،مع بعض التنويعات ،في بقية األساطير الالحقة :
 - ١قرار إلهي بدمار األرض بواسطة طوفان شامل.
 - 2أختيار واحد من البشر إلنقاذ مجموعة صغيرة من البشر وعدد محدود من الحيوانات.
 - ٤إنتهاء الطوفان وإستمرار الحياة من جديد بواسطة من نجا من اإلنسان والحيوان.
يمنع النقص الحاصل في بداية النص ،من حصولنا على فكرة واضحة عن مطلع األسطورة .وما
ً
أن يصبح النص واضحا حتى يبدأ الحديث عن خلق اإلنسان وظهور خمس مدن إلى الوجود هي :
أريدو ،باديتيرا ،الراك ،شروباك .وهي من
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أوائل املراكز الحضرية السومرية .بعد توزيع هذه املدن على مجموعة من األبطال وامللوك،
يتشوه النص ويغيب معناه .وعندما يبدأ اللوح ،نجد اآللهة وقد قررت إفناء البشر بواسطة
ُ
طوفان يغمر األرض .إال أن بعض اآللهة تظهر عدم رضائها عن ذلك القرار .فهده «أنانا» آلهة
الحكمة يخرج عن إجماع اآللهة
الحب والخصب تنوح وتبكي مصير البشر املفجع ،وهذا انكي إله ِ
ً ً
ويأخذ على عاتقه انقاذ بذرة الحياة على األرض .يتصل انكي بامللك زيوسودرا ،وكان إنسانا تقيا
ً
صالحا ،فيحدثه من وراء حجاب ،كاشفا له نوايا اآللهة ،شارحا له خطته إلنقاذ الحياة ،والتي
تتلخص في قيام زيوسودرا ببناء سفينة كبيرة لحمل الزمرة الصالحة من البشر وبعض
ُ
الحيونات .ورغم أن املقاطع الواضحة من النص ال تشير إلى بناء سفينة ،وهوية الناجين وعدد
الحيوانات ،إال أن املقاطع الباقية تصف لنا السفينة أثناء الطوفان ،وتحدثنا عن قيام
ً
زيوسودرا بذبح ثور وكبش قربانا لآللهة بعد نجاته .وهذا يدل على أنه حمل معه في السفينة
بعض الحيوانات.
ُ
وبعد إنتهاء الطوفان يكافأ زيوسودرا على عمله بإعطائه نعمة الخلود وإسكانه في أرض دملون،
جنة السومريين .وهذه ترجمة للمقاطح الواضحة من األسطورة(:)5
في ذلك الحين بكت (ننتو) كامرأة في املخاض
وانانا املقدسة ناحت على شعبها
ً
انكي فكر مليا ،وقلب األمر على وجوهه
آنو وانليل وانكي وانخرساج [].....................
آلهة األرض وآلهة السماء دعوا باسم آنو وانليل
ً
ً
في تلك األيام زيوسودرا كان ملكا وق ِيما على املعبد
تام بتقديم [قربان] عظيم
وجعل يسجد بخضوع [ويركع] بخشوع
ودونما كلل توجه لآللهة [في املعبد]
ً
ً
فرأى في أحد األيام حلما لم ير له مثيال
5 - S.N. Kramer, Sumerian Mythology, Harper, Newyork 1961
- A. Heidel. The Gilgamesh Epic, Phoenix Books. Chicago. 1970
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اإلله [ ]...........جدار []...........
ً
وعندما وقف زيوسودرا قرب الجدار وسمع صوتا
(قف قرب الجدار على يساري وإسمع
ً
سأقول كالما فإتبع كالمي
ً
أع ِط أذنا صاغية لوصاياي
ً
إنا ُمرسلون طوفانا من املطر []...........
فيقض ي على بني اإلنسان []...........
ذلك حكم وقضاء من مجمع اآللهة  ....أمر آنو وانليل
ً
[فنضع حدا] مللكوت البشر.
يتبع ذلك تشوه في النص .إال أن املفقود يصف وال شك تعليمات اإلله حول بناء السفينة
ومواصفاتها ونوعية ركابها ،ثم قيام زيوسودرا ببنائها .وعندما يتضح النص للقراءة نجد أنفسنا
وسط الطوفان:
ً
هبت العاصفة كلها دفعة واحدة
ومعها انداحت سيول الطوفان فوق [وجه األرض]
وسبعة أيام وسبع ليال
غمرت سيول االمطار وجه األرض
ودفعت العواصف املركب العمالق فوق املياه العظيمة.
ً
ثم ظهر (ارتو) * ناشرا ضوءه في السماء على األرض
ً
فتح زيوسودرا كوة في املركب الكبير
ً
تاركا أشعة البطل أوتو تدخل منه.
ً
زيوسودرا امللك َّ ....
خر ساجدا أمام أوتو
ً
ونحر ثورا وقدم ذبيحة من غنم
يعود النص للتشوه مرة أخرى .ومن املحتمل أن يكون الجزء الناقص هنا يتحدث عن جفاف
املياه وهبوط السفينة على األرض الجافة وحضور بقية اآللهة
* أوتو :إله الشمس.
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وسرورهم بنجاة الحياة من الدمار الكامل ،واإلنعام على بطل الطوفان بالحياة
السرمدية في أرض دملون  :زيوسودرا امللك،
سجد أمام آنو وانيل
ومثل إله وهباه حياة أبدية
ً
ومثل إله وهباه روحا خالدة
عند ذلك زيوسودرا  ،امللك
ُدعي بأسم حافظ بذرة الحياة
وفي أرض [ ]...........أرض دملون
حيث تشرق الثمس ،أسكناه
ً
ودملون ،جنة السومريين ،ليست مكانا ألرواح الصالحين ،ألن الحياة األخرى لم تكن معروفة
لدى السومريين ،وحالة املوت 0هي حالة أبدية يدخلها كل البشر بصرف النظر عما قدمت
أيديهم في الحياة الدنيا ،حيث يدلفون إلى العالم األسفل ،عالم الظلمة األبدية ،في أستمرارية
ليست بالحياة وليست بفقدان الحواس والشعور واإلدراك  0وسنبحث هذه النقطة في باب
ُ
ً
العالم األسفل الحقا .أما الجنة فهي مرتع اآللهة ،وقلة قليلة من البشر الذين أن ِعم عليهم الخلود.
ً ً
نقرأ عنها في لوح آخر وصفا حيا ،فهي مكان طاهر نظيف ومض يء ،حيث ال تنعق الغربان وال
يفترس األسد وال الذئب ،وحيث ال تلتهم الحيوانات الزرع ،وال يعرف أحد
تصرخ الثوحة ،وال ِ
اآلالم واملرض والعجز والشيخوخة ،حيث ال مكان للحزن والبكاء *..

* من أجل النص راجع فصل الجنة السومرية.
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 / ٢الطوفان البابلي

كما فعل البابليون في رائعتهم األولى (االينوما ايليش) كذلك فعلوا في رائعتهم الثانية «ملحمة
جلجامش» فملحمة جلجامش هي تأليف أدبي رائع ،بين مجموعة نصوص سورية قديمة تتحدث
عن بطل سومري حكم الفترة النضرة األولى التالية للطوفان .فكانت تلك االقاصيص السومرية
نواة بنت عليها العبقرية األدبية البابلية درة من درر األدب القديم؛ وحملتها الكثير من تصورات
الثقافة البابلية ،الفكرية والدينية والفلسفية  0وإلى جانب نصوص جلجامش السومرية،
ً
أستفاد البابليون من نص الطوفان السومري فادخلوا في سياق امللحمة التي جاءت نسيجا
ً
متميزا في معانيها ومراميها.
كان نص الطوفان ،هو أول ما تم أكتشافه من ملحمة جلجامش .ففي عام
 ١8٧2أعلن عالم اآلثار البريطاني جورج سميث من توصله لحل رموز أحد ألواح مكتبة بانيبال
الحاوي على نص عن الطوفان مشابه للنص التوراتي .وقد أثار هذا االعالن الكثير من الحماس،
فتتابعت البعثات األثرية على املنطقة ،إلى أن تم الكش ف عن ألواح ملحمة جلجامش األثني
عشر ،والتي تغطي أسطورة الطوفان معظم اللوح الحادي عشر منها  ،ورغم أن قصة الطوفان
ُ
قحمت على أحداث امللحمة ،إال أنها ،في الواقع ،قد جاءت في إنسجام
تبدو للوهلة األولى وقد أ ِ
تام
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ً
مع االيقاع املأساوي للملحمة ،وأضافت اليها أبعادا ومعالي خاصة ،مؤكدة أن الخلود سراب لن
يناله أحد من البشر.
ُ
جلجامش ،بطل مدينة أوروك وملكها ،ثلثه إله ،وثلثاه بشر قض ى حياته في الصيد واللهو
ً
والبطش بالناس ،منتشيا بقوته الخرافية وطاقته املتفجرة  -ثم يتعرف علي أنكيدو ،نده وتغير
الصداقة العميقة التي ربطت بينهما مجرى حياته ،فيقرر تحويل قواه وطاقاته للعمل املجدي
الذي ينفع الناس ،يقوم الصديقان بمغامرات عديدة ذات أهداف سامية ،إال أن أنكيدو يموت
نتيجة إحدى هذه املغامرات .وهنا يصحو جلجامش على املأ ساة الحقيقية في حياة البشر ويهيم
ً
ً
على وجهه في الصحاري والبراري تاركا عرشه ومملكته باحثا عن سر الخلود واكسير الحياة ،يدفع
به قدر اإلنسان الفاني 0فهو رغم ثلثه اإللهي ،فإن نسبه البشري يشده إلى القدر املشترك لبني
اإلنسان .وبعد ِصعاب ومشاق ال يقدر عليها بشر ،وصل جلجامش إلى اوتنابشتيم ،اإلنسان
منت عليه اآللهة بالحياة الخالدة ،ويسأله عن سر الخلود ،وكيف الحصول عليه  0فيقص
الذي ِ
ً
عليه اوتنابشتيم قصته مؤكدا أن ما حصل له هو أمر فريد لن يتكرر بسهولة ألحد من الناس،
ويكشف له خبايا وأسرار واقعة الطوفان الكبير(:)٦
قال جلجامش الوتنابشتيم البعيد؛
ُ
أنظر اليك يا اوتنابشتيم ،
فأرى شكلك الرقيق ال يختلف من شكلي
نعم أنك ال تختلف عني في ش يء
لقد صورتك في نفس ي كبطل على أهبة القتال
ولكن ها أنت مستلق بتر ِاخ أو متكيء
أخبرني كيف حصلت على رفقة اآللهة ونلت الخلود؟
فقال أوتونابشتيم لجلجامش:
ً
ً
جلجامش  .....سأكشف لك أمرا كان مخبوءا،
وأبوح لك بسر من أسرار اآللهة،
(شوريباك) مدينة أنت تعرفها،
6 - E. A. Spiser, Akkadian Myths and Epics (in:j. Pritchard, Ancient Near Eastern rexts,Edited, Princeton.
1969).
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تقع على شاطيء نهر الفرات
لقد شاخت املدينة واآللهة في وسطها،
ً
فحدثتهم نفوسهم أن يرسلوا طوفانا،
كان هناك آنوا بوهم،
كما كان إنليل مستشارهم،
و(ننورتا) ممثلهم .... ،و(اينوجي) وزيرهم،
ً
ً
و(ننجيكو) الذي هو (إيا) كان حاضرا أيضا،
فنقل حديثهم إلى كوخ القصب:.
(يا كوخ القصب ،يا كوخ القصب ،جدار يا جدار،
صغ يا كوخ القصب ،وتفكر يا جدار..
أ ِ
رجل شوريباك يابن اوبارا  -توتو،
قوض بيتك وإبن سفينة،
أهجر ممتلكاتك وأنج بنفسك،
أترك متاعك وأنقذ حياتك،
أعمل على حمل بذرة كل ذي حياة،
والسفينة التي أنت بانيها،
ً
ستكون وفقا ملقاسات مضبوطة،
ً
يكون عرضها معادال لطولها ،وغطها كما هي املياه السفلى).
عندما فهمت ذلك قلت لــ(إيا» موالي،
[سأضع نصب عيني] ما قد أمرتني به
وأعمل على تنفيذه.
ُ
[ولكن بماذا] أجيب املدينة والناس والشيوخ؟
ً
ففتح إيا فمه وقال متوجها بالحديث إلى انا خادمه:
* كوخ القصب هو بيت أوتونابشتيم.
** والجدار هنا ُيذكرنا بالنص السومري عندما يتحدث أنكي إلى زيوسودرا من خلف حائط
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(إليك ما تقوله لهم :
لقد ع ُ
لمت أن انليل يكرهني،
و َّ
علي بعد اآلن إال أبقى في مدينتكم،
ُ
وأال أدير وجهي نحو أرض انليل،
سأهبط إلى آبسوا أعيش مع موالي إيا،
أما أنتم فسينزل عليكم مطر وافر،
[ ]..............من الــ /طيور ...من االسماك،
[]..............غالل الحصاد ،وفي السماء رب العاصفة،
ً
س ُيزل عليكم خيراته مطرا من القمح) *.
وما أن [الح أول قبس من نور الصباح]
حتى تجمع الناس حولي،
[]..............
(سطران مشوهان)
جلب االطفال القار [بينما] جلب الكبار [كل ذي] فائدة،
وفي اليوم الخامس أنهيت هيكل [السفينة].
كانت أرضيتها (ايكو)** واحد ،وأرتفاع جدرانها مائة
ً
وطول كل جانب من جوانب سطحها مائة وعشرين ذراعا ***
حددت هيكلها الخارجي وشكلته،
وستة سطوح سفلية بنيت فيها،
وبذلك قسمتها لسبعة طوابق،
كما قمت بتقسيم أرضيتها لتسعة أقسام،
وث َّب ُت على جوانبها مصدات املياه،
زودتها باملؤن والذخيرة ،وسكيت في الفرن ستة وزنات من القار،
* من الواضح أن (إيا) يحاول تغطية مقاصده عن الناس وتظيلهم
ً
ً
** مقياس للمساحة يعادل ٣٦00م *** 2وبذلك يصبح شكل السفينة مكعبا منتظما.
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وثالث وزنات من األسفلت0
ثالث وزنات من الزيت أتى بها حاملوا السالل،
ً
واحدا إستهلكها نقع مصدات املياه،
وأثنتان قام مالح السفينة بخزنها00
ً
ذبحت للناس عجوال ... ،ورحت أنحر الخراف كل يوم،
عصير العنب والخمر األحمر والزيت والخمر االبيض،
أعطيت الصناع فشربوا كما من نهر .
وأحتفلوا كأعياد رأس السنة.
و[ ]..............املرهم وضعت يدي.
[ ]..............أضحت السفية جاهزة.
ً
[ ]..............كان صعبا للغاية.
[ ]..............من فوق ومن تحت.
[ ]..............ثلثاها.
حملت إليها كل ما أملكه.
كل ما أملكه من فضة حملت أليها.
كل ما أملك من ذهب حم ُ
لت أليها.
كل ما لدي من بذور كل ش يء حي حملت أليها
ً
وبعد أن أدخل ُت إليها أهلي وأقاربي جميعا؛
وطرائد البرية ووحوشها وكل أصحاب الحرف
ً
ً
عين لي اإلله (شمش) وقتا محددا:
ً
(عندما يرسل سيد العاصفة مطرا مدمرا في السماء،
أدخل الفلك وأغلق عليك بابك ... ،وما أن أ ِزف املوعد،
ً
ً
حتى أرسل سيد العاصفة مطرا مدمرا في السماء
ً
قلبت وجهي في السماء ،كان الجو مرعبا للنظر،
* انليل
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دخ ُ
لت السفينة وأغلقت َّ
علي بابي،
ُ
أسلمت قيادها للمالح بوزور-آموري،
أسلمته الهيكل العظيم بكل ما فيه.
وما أن الحت تباشير الصباح،
حتى علت األفق غيمة كبيرة سوداء،
ُيجلجل في وسطها صوت (حدد) *.
ويسبقها (شولالت) و «خانيش» **
أقتلع اريجال ...الدعائم،
وقام ننورتا بفت السدود.
رفع ا(االنانوكي) مشاعلهم،
حتى أضاءت األرض ببريقها.
إال أن ثورة حدد بلغت حدود السماء،
ً
أحالت إلى ظلمة ما كان مضيئا،
وقام بتحطم األرض كما ُتحطم الجرة.
ً
ً
عصفت الريح العاتية يوما كامال،
بعنف عصفت و []..............
أتتت على الناس وحصدتهم كما الحرب،
حتى ع ِمي األخ عن أخيه
وبات أهل السماء ال يرون أهل األرض
ُ
حتى اآللهة ذعروا من هول الطوفان،
وهربوا صاعدين إلى سماء (آنو) ****
إنكمشوا كالكالب الخائفة وربضوا في أس ى
صرخت «عشتار كامرأة في املخاض
* حدد إله البرق والرعد والصواعق واالمطار ** .مساعدا اإلله حدد *** هو نرجال إله العالم السفلي
ً
ً
**** آنو كما نعرف هو سيد السماء ،وبما أن السماء كانت في تصور البابليين سبعا طباقا فإن آنو قد إتخذ إلسماء
ً
السابعة مقرا له.
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ناحت سيدة اآللهة ذات الصوت العذب،
(لقد آلت إلى طين تلك األيام القديمة،
ذلك بأنني نطقت بالشر في مجمع األلهة،
فكيف استطعت أن آمر بمثل هذا الشر.
كيف إستطعت أن آمر بالحرب لتدمير شعبي،
تدمير من أعطيتهم انا امليالد،
وها هم يملون اليم كصغار السمك)
وبكى معها آلهة األنونانكي.
جلسوا يندبون وينوحون ،وقد غطوا أفواههم .ستة أيام وستة ليال،
والرياح تهب والعاصفة وسيو ل املطر تطغى على األرض.
ومع حلول اليوم السابع  ،العاصفة والطوفان،
خففت من وطأتها وكانت قبل كأنها الجيوش املحاربة.
وأخذ البحر يهدأ والعاصفة تسكن ،والطوفان يتوقف.
ً
ُ
فتحت نافذة فوقع النور على وجهي.
ً
ُ
نظرت إلى البحر .كان الهدوء شامال
وقد عاد البشر إلى الطين0
كان الـ [ ]..............بمحاذاة السقف،
جلس ُت وأنحيت أبكي ،وإنسالت دموعي على وجهي،
ً
ُ
نهضت وتطلعت في كل اإلتجاهات ،مستطلعا حدود البحر.
ثم
على بعد أثنتي عشرة ساعة مضاعفة ،إنبثقت قطع من األرض،
وإستقرت السفينة على جبل(نصير).
أمسك الجبل بالسفينة ومنعها من الحركة.
ومض ى اليوم األول والثاني والجبل ممسك بالسفينة.
ومض ى اليوم الثالث والرابع والجبل ممسك بالسفينة.
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ومض ى اليوم الخامس والسادس والجبل ممسك بالسفينة
وعندما حل اليوم السابع،
أتيت بحمامة وأطلقتها في السماء.
ً
طارت الحمامة بعيدا وما لبثت أن عادت إل َّي
ً
لم تجد مستقرا فآبت.
فأتيتت بسنونو وأطلقته في السماء،
ً
طار بعيدا وما لبث أن عاد إل َّي
ً
لم يجد موطئا لقدميه فآب،
ثم أتيت بغراب وأطلقته في السماء،
ً
فطار الغراب بعيدا وملا رأى أن املاء قد إنحسر،
أكل وحام وحط ولم ُ
يعد.
عند ذلك أطلقت الجميع للجهات األربع وقدمت أضحية.
سكبت خمر القربان على قمة الجبل.
أقمت سبعة قدور وسبعة أخر،
وجمعت تحتها قصب السكر الحلو وخشب األرز واآلس.
فتشمم اآللهة الرائحة الزكية،
تجمعوا على األضحية كالذباب،
وعندما وصلت اآللهة العظيمة(،عشتار)
رفعت عقدها الكريم الذي صنعه آنو وفق رغباتها وقالت:
((أيها اآللهة الحاضرون .كما ال أنس ى هذا العقد الالزوردي
الذي ُيزين عنقي
ً
فأنني لن أنس ى هذه األيام قط وأذكرها دوما
ً
تق َّدموا جميعا وقربوا من الذبيحة ..،إال انليل وحده لن يقترب،
ألنه َّ
سبب الطوفان دونما ترو.. ،وأسلم شعبي للدمار)).
وعندما وصل انليل،
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ورأى السفينة أنتابه الغيظ الشديد
ً
وأستشاط غضبا من اآللهة األيجيجي
ً
ً
ُ
أنجا أحد من الفانين؟ الم يكن ُمق َّدرا أن يهلكوا جميعا؟
ً
كع نئورتا .د0ه والل مخاطبا انليل املحارب :
(من يستطيع أن يقوم بأمر دونما إيا
أن إيا وحد ُه يعي كل األمور.
ً
ففتح إيا فمه وقال مخاطبا انليل املقاتل :
(أيها املحارب ،أيها الحكيم بين اآللهة.
كيف ،آه كيف دونما تفكر جلبت هذا الطوفان؟
ح ِمل املذنب ذنبه ،واآلثم أثمه.
أمهله حتى ال يفنى؛ وال تهمله كي ال يفسد.
ُ
ُ
كنت تستطيع بدل الطوفان أن تسلط األسود لتن ِقص عدد البشر
كنت تستطيع أن تطلق الذئاب ُ
فت ِنقص من تعدادهم 0
أو تحدث القحط الذي ُي ِهلك ابالد.
أو تأتي بأيرا ** فيحصد الناس.
ثم أنني لس ُت الذي أفش ى سر اآللهة العظام.
ً
لقد أريت أتراحيسس *** حلما فاستشف منه السر.
واآلن أعقد أمرك بشأنه).
فصعد انليل إلى السفينة،
وأخذ بيدي وأصعدني معه
ً
كما أصعد زوجتي أيضا وجعلها تركع إلى جواري،
ً
ثم وقف بيننا وملس جبهتينا ُمباكا؛
ً ً
(ما كنت يا اتونابشتيم إال بشرا فانيا
ولكنك وزوجك منذ اآلن ستغدوان مثلنا (خالدين)
* ننورتا ،إله السدود والري والقنوات.

** إله الطاعون *** .أسم آخر لزيوسودرا أو أوتونابشتيم
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وفي القاص ي البعيد عند فم األنهار سعيشان).
ثم أخذوني وأسكنوني في البعيد حيث فم األنهار.
ً
يعتبر هذا النص أهم نصوص الطوفان في أرض الرافدين ،وذلك للعثور عليه كامال دونما نقص
أو تشويه ،ولدقة تعبيره وجمال أدائه األدبي ،ونصاعة لغته الشعرية .فهو جزء من محلحمة
ُ
رجمت إلى معظم لغات املنطقة القديمة .إال أنه ليس النص
ذائعة الصيت في العالم القديم ت ِ
الوحيد .فقد وصلتنا أساطير طوفان أخرى من أرض الرافدين سنتعرض لها فيما يلي من هذا
الفصل.

نص نيبور:
يقدم لنا هذا النص أقدم رواية سامية عن الطوفان ،فهو يعود إلى الدولة البابلية القديمة .وتم
ً
العثور عليه في خرائب مدينة نيبور مكتوبا على لوح آجري تالف ومكسور .ولم تسمح حالة اللوح
بإستعادة أكثر من بضعة أسطر منه .ولكن هذه األسطر الباقية تعطي فكرة واضحة عن
مضمونه)٧( :
سأقوم بإفالت [املياه ]....
[ ].........سوف يأخذ الناس أجمعين.
[ ].........قبل أن يحل الطوفان
[ ].........سأسبب الخراب والدمار والفناء
[ ].........قم ببناء السفينة
[ ].........سيكون هيكلها
[ ].........سفينة عظيمة ،وسيكون أسمها حافظة الحياة.
[ ].........قم بتغطيتها بغطاء متين
وإلى السفينة التي ُ
ص ِنعت  ....إجلب وحوش البر وطيور السماء
أن هذه األسطر على قلتها تعطينا فكرة واضحة من مضمون القصة .فهناك طوفان قادم ،وإله
يصطفي أحد البشر لينقذ الحياة ،ويأمره ببناء سفينة وحمل
7 - A. Heidel. The Gilgamesh Epic. Phoenix Books. Chicago. 1970
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أصناف الحيوان إليها .وال شك أن هذا النص ُيشكل النواة التي ُبني عليها نص طوفان جلجاش.

ملحمة أتراحيسس :
وهي النص البابلي الثالث عن الطوفان ورغم أنها وصلتنا موزعة على عدة كسرات ألواح فإن
سياقها العام واضح ،ويمكن متابعتها دونما إشكال وال إبهام .وقد ُس ِبق الطوفان في هذه الرواية
باألمراض واألوبئة التي أرسلها أنليل في محاولة للتقليل من تعداد البشر الذين بدأ تكاثرهم
وضجيجهم يقض عليه مضجعه ويمنع النوم عن جفونه(:)8
لقد عمرت األرض وتكاثر الناس
ُ
ُ
تكاثروا حتى ت ِخمت بهم األرض كما تتخم الشاة
وتزايدوا حتى أزعجوا اإلله«انليل» بتجمعاتهم
لقد وصل ضجيجهم إليه(في عليائه)
فقال لآللهة الكبرى.
لقد إزداد صخب البشر
ً
وجعل النوم بعيدا عن عيوني
فلتقع األشجار التي ُتطعمهم
ً
ولتعو بطونهم طلبا للطعام
ِ
وليمنع «حدد» في األعالي مطره عنهم.
وفي األعماق فلتنضب مياه الينابيع
وليتوقف سيل املياه من العيون
واتهب الرياح
[]......................
لتحرم السماء من غيومها
و ُت ِبق األرض دونما مطر
* وهي اآللهة الخالقة عند البابليين وعددها سبعة.
8 - ibid
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لتمنع الحقول غاللها
ولتحجب (نيسابا) صدرها الخصب
(يتبع ذلك تشويه كبير حتى السطر  ٣8٧ثم يتابع النص على الشكل التالي):
ففتح انكي فمه
ً
وقال مخاطبا أنليل:
ملاذا أمرت [].........
سأمد يد املساعدة إلى البشر [].........
والطوفان الذي قد أمرت به
(مجموعة أسطر مشوهة يصعب ترجمتها يليها مباشرة سطر إستدراكي ثم التذييل املعهود الذي
ُ
ُينهي به النساخ كل لوح).
فتح أتراحيسس فمه
وقال ملواله
(تذييل):
ً
اللوح الثاني من :عندما اإلنسان اإلله مجموع سطوره  ٤٣٩سطرا نسخها :ايليت  -إيا  -النساخ املساعد 28
شباط.
في السنة التي قام بها امللك أميزادوجا بإعادة بناء
دور  -افيزادوجا
عند فم الفرات

الكسرة الثانية:
(البداية مفقودة)
فتح اتراحيس فمه وقال ملواله:
ً
هالاعطيتني شرحا ألحالمي
[]......................
ً
سنا ُ
فلتص ِغ إ َّلي  .....أسمع ياجدار
ح

* آلهه القمح والحبوب .وهي صروة أخرى من صورة اآللهه  -األم ننخرساج.

172

وتحل كلماتي يا كوخ القصب
وإبن سفينة
قوض بيتك ِ
أهجر ممتلمكاتك ....وخلص حياتك
والسفينة التي أنت بانيها
(يتبع ذلك تشويه كبير حتى نهاية الكسرة حيث نجد نفس التذييل الذي رأيناه في الكسرة
السابقة).
[]......................

الكسرة الثالثة:
وفي الوقت املحدد الذي سأعينه لك
أدخل الفلك وأغلق عليك بابك
إحمل إليها الحبوب واملتاع واملواش ي
الحرف
زوجك وعائلتك واقرباءك وأصحاب ِ
طرائد البرية ووحوشها ،وما إسطعت من آكلة األعشاب
سأدفع بها إليك ،وتقبع عند أبوابك تحرسها لك
محدثا (إيا) مواله:
ففتح اتراحيس فمه وقال ِ
لم يسبق لي أن بنيت سفينة
ً
فهال رسمت لي شكال لها على األرض
أستعين به على بنائها
[ ]...........على األرض[]...........
ثم أني سأعمل على تنفيذ كل ما أمرتني به.
(البقية مكسورة).

الكسرة الرابعة :
(البداية مفقودة)
وعندما حلت الـ [سنة الثانية]
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وتبعتها السنة الثالثة
تبد الناس في []...........سهم
وعندما حلت السنة الرابعة [ ]...........في ضيق
ً
ً
[ ]...........الواسع غدا ضيقا
وهام الناس في الطرقات بإكتئاب
وعندما حلت السنة الخامسة طرقت البنت باب أمها *
ولكن األم لم تفتح إلبنتها بابها
وراقبت البنت ميزان أمها  ...وراقبت ميزان إبنتها *
ُ
ً
وعندما حلت السنة السادسة .أ ِعدت اإلبنة لتكون طعاما
ً
ً
ُ
كما هيء األطفال ليكونوا طعاما ال ـ[.]...........مليئا
وراح البيت [يفترس] البيت اآلخر
وصارت وجوه الناس كوجوه أشباح املوتى
[وعاشوا] بأنفاس خفيضة (مكتومة تكاد لوه ِنها تتوقف)  ...ولكنهم تلقوا رسالة
(بقية العمو تالفة ،ولكننا نستنتج مما ورد في العمود الثاني أن البشر لد ُم ِنحوا إستراحة مما
يعانون فعادت أحوالهم للزدهار ،ولكنهم عادوا القالق انليل من جديد فشن عليهم حملة
جديدة).
في األعالي [أمسك حدد أمطاره]
و في األعماق نضبت (الينابيع) ولم تصل املياه آلبارها
وضنـ [ ـت الحقو]ل بخيراتها
(ألن) نيسابا قد حجبت صدرها []...........
فاضت السهول بال ـ[ملح]......
ولم يظهر الزرع وال أزهر النبت
واجتاحت األمراض واألوبئة الناس أجمعين
أغلقت األرحام وباتت بال حبل وال والدة
* والواضح من هذا املعنى أن النساء قد هجرن ازواجهن فعدن إلى أهلهن.
* أي أن العالقات صار يسودها الشك وعدم الثقة واملحاسبة الدقيقة في جميع األمور.
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[].......................
وعندما حلت السنة الثانية [ ]...........املؤن
وعندما حلت أن الثالثة
تغير الناس في []...........
وعندما حلت السنة الرابعة [ ]...........في ضيق
ً
[ ]...........الواسع غدا ضيقا
وهام الناس في الطرقات بإكتئاب
وعندما حلت السنة الخامسة طرقت البنت باب أمها
ولكن األم لم تفتح إلبنتها بابها
وراقبت البنت ميزان أمها  ...وراقبت ميزان إبنتها
ُ
ً
وعندما حلت السنة السادسة .أ ِعدت اإلبنة لتكون طعاما
ً
ً
ُ
كما هيء األطفال ليكونوا طعاما ال ـ[]...........مليئا
وراح البيت يفترس اآلخر
وصارت وجوه الناس كوجوه أشباح املوتى
وعاشوا بأنفاس خفيضة (مكتومة تكاد لوه ِنها تتوقف)
ولكن اتراحيس الرجل [الحكم]
توجه بقلبه [إلى إيا سيده]
[وتكلم]مع إلهه [وسيده أي ـ ـ]ـ ــا تكلم معه
[]...........باب إلهه
وإلى جانب النهر أقام سريره
[]...........االمطار[]...........
(يلي ذلك نقص ولكننا نفهم من سياق ما يلي أن إيا قد إستجاب ألتراحيس بعد أن أقام هذا إلى
ً
جانب النهر يصلي ليكون قريبا من انكي إله املاء .ولكن الناس عادوا لسابق عهدهم فعاد انليل
إلى افانينه في افنائهم والتقليل من توالدهم).
ً
بسبب ضوضائهم غدا (انليل) منزعجا
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وبسبب ضجيجهم لم يطرأ الكرى جفونه.
ً
فعقد انليل إجتماعا
وقال لآللهة أبنائه:
(عظيمة صارت ضوضاء البشر
وبسببها أنا منزعج
وبسببها ال يطرأ الكرى جفوني
[]...........فلتكن هناك مالريا
ً
وبلحظة خاطفة فلتضع األوبئة حدا لضجيجهم
وتهب عليهم كما العواصف (واالعاصير ) ِعلل وأمراض وأوبئة وحمى )
[]...........فكانت مالريا
ً
وبلحظة خاطفة وضعت األوبئة حدا لضجيجهم
وكالعواصف هبت عليهم (وحصدتهم)
ِعلل وأمراض وأوبئة وحمى
ولكن اتراحيس توجه بقلبه إلى سيده (ايا)
وتكلم مع إلهه
وسيده إيا تكلم معه
فتح اتراحيس فمه وقال مخاطبا إيا سيده :
(يا إلهي أن البشر يئنون
وقد طغى من األرض غضب اآللهه
[ ]...........وأنت يامن خلقتنا
هال إجتثثت ال ِعلل واألمراض واألوبئة والحمى
ففتح إيا فمه وقال له ملا سمع نداءه :
[]...........في األرض
[]...........وص ِل آللهتك
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ً
فعقد انليل إجتماعا وقال لآللهة أبنائه:
( [ ]...........ال تضعوهم
لم ينقص البشر بل إزدادوا عما قبل
ضوضائهم تزعجني (وتؤرقني)
وضجيجهم يمنع من عيني الكرى
ً
عو بطونهم طلبا للخضار
فلتمنع األشجار غنهم أثمارها  ....ولت ِ
في األعالي فيلمسك حدد مطره عنهم
وفي األعماق فلتنضب الينابع وال تصل املياه آلبارها
ولتبخل الحقول بخيراتها
ولتحجب نيسابا صدرها (الخصب).
ً
ولتنتج الحقول العريضة ملحا
فال يظهر الزرع وال يزهر النبت
ولتعصف األمراض واألوبئة بالناس أجمعين
ُ
وتغلق األرحام فال حبل وال والدة،
(فكان ما قال)
منعت األشجار ثمارها عن الناس
ً
وعوت بطونهم طلبا للخضار
وفي األعالي أمسك حدد مطره عنهم
وفي األعماق نضبت الينابيع ولم تصل املياه آلبارها
وضنت الحقول بخيراتها وحجبت نيسابا صدرها (الخصب)
وعصفت األمراض واألوبئة بالناس أجمعين
ُ
غلقت األرحام فال حبل وال والدة
وأ ِ
(يلي ذلك نقص .وعندما يكتمل اللوح للقراءة نجد مساعي انليل في إفناء البشر عن طريق إغالق
األرحام تبوء بالفشل .ألن أتراحيسس وآخرون معه يمضون إلى ربة الوالدة «مامي» أو«ماما» التي
تجدد الخلق من طريق أرحام طينية.
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ُ
عمدت إلى ترك ترجمة بعض األسطر
واملقطع يشوبه الغموض بعض الش يء .وقد
للحفاظ على املعنى العام.
[ ]...........ق َّبلوا أقدامها
اليك ندعو يا خالقة من اإلنسان
قائلين ِ :
يا سيدة جميع اآللهة
ومضوا إلى بيت األقدار  ....ننجيكو(الذي هو) إيا و(ماما( الحكيمة
....................................................
وقال إيا [ ]...........بينما يتلو التعويذة ويكررها
وطلب من (مامي) أن تتلو التعويذة وهو جالس أمامها
فت ألتها (ماما) وعندما أنهتها
صبتها على (ما جمعه) من طين
ً
وإقتطعت منه أربع عشرة قطعة .ووضعت سبعا على اليمين
ً
ووضعت سبعا على اليسار وبينما أقامت قطعة من اآلجر
...........................................
وفتحت لكل منهما ُسرة (في وسطه)
ُ
ً
ُ ُ
سبعة أرحام وسبعة أخر .سبعة أنتجت رجاال
ً
وسبعة أنتجت نساءا
إلى هنا وينتهي ما وصلنا من ملحمة (أتراحيسس) .والواقع أن الصورة التي ظهر بها انليل لصورة
ً
مهولة .وهو وأن أرتبط أسمه بأهم حوادث الدمار والخراب في املنطقة فإن له جانبا آخر ال
عالقة له بالدمار والخراب بل بالبناء والنظام .وكيف ال وهو الذي اخرج العالم من وسط افاء
وخلق الشكل من الهيولي ،والنظام من لجة الفوض ى ،وأورد هنا ترتيلة من إحدى الصلوات
الكثيرة التي ُو ِجدت في تمجيده وتعظيمه باعتباره محرر الكون:
لوال انليل الجبل العظيم
ُ
ُ
ملا ُبنيت املدن وال أقيمت املواطن  ....وملا ش ِيدت الزرائب والحظائر.
ُ
أ
ملا أقيم ُملك ،وال ِولد كاهن أعظم
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ُ أ
ومل ـا أختير كاهن ال ـ (ماخ) وال الكاهنة العليا....
ولغدا العمال وليس عليهم رئيس وال مشرف
واألنهار لواله ما جلت مياهها الفيض واإلرواء
ولواله ما وضع السمك بيضه في األهوار
ومل ـا بنت أطيار السماء أعشاشها في األرض الواسعة
وفي السماء لواله ما جاءت بمائها السحب العابرة
ولواله ما نمت النباتات واألعشاب التي يزهو بها السهل
وفي الحقل واملرعى ما إزدهرت الغلة الوافرة
وما أنتجت األشجار في الغابات أثمارها

نص بريوسوس:
قلنا في فصل التكوين أن بيروسوس هو كاهن مردوخ في بابل في النصف األول من القرن الثالث
قبل امليالد بعد فتح األسكندر وطغيان التأثير الهليليني وقد قام هذا الكاهن بكتابة تاريخ (بابل)
عن طريق جمعه من املخطوطات والوثائ ق املدونة ،ونشره باللغة اليونانية عام  2٧5ق0م .وقلنا
أن أعمال هذا الكاتب قد ضاعت كلها .غير أن مقتبسات منه قد ظهرت في أعمال الكاتب
الكسندر برليستر في القرن األول قبل امليالد .ومن جملة تلك املقتبسات رواية بيروسوس عن
الطوفان( :)٩بعد موت امللك (ارديتيس) تولى الحكم بعده أبنه (اكسوثروس) الذي وقع في عهده
الطوفان الكبير .ففي ذات ليلة تجلى (كرونوس)* للملك في الحلم وأنبأ .أنه سيقوم في الخامس
عشر من شهر تموز بإهالك الحياة على األرض بواسطة طوفان مدمر ال ُيبقي على ش يء .ثم أمره
أن يشرع بكتابة ألواح عن بداية كل ش يء وتطوره ونهايته** .طمر هذه األلوح في (سيبارا) مدينة
إله الشمس .كما أمره أن يبني سفينة ويقلع فيها مع عائلته وأقربائه ،وإن يخزن فيها املاء والطعام
ويحمل إليها
9 - A.Heidel,TheGelgamesh
* يقوم الكاتب اليوناني هنا بتغيير أسم اإلله من (إيا) إلى كرونوس اإلله اليوناني املعروف.
** ويقصد (ايا) بذلك إلى حفظ منجزات الحضارة من الضياع.
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الحيوانات الحية من كل ما يطير أو يدب على األرض .فإذا ُس ِئل إلى اين يبغي الذهاب عليه أن
ُ
يقول « :إلى اآللهة ألصلي لها على أن تكون رفيقة بالبشر» ف ُ
ص ِدع امللك بما أ ِمر وبنى سفينة طولها
خمسة (اسناديا) وعرضها أثنتا (اساديا) وملها وفق املشيئة اإللهية ثم صعد مع زوجه وأوالده
واملقربين إليه 0
ً
ً
وبعد أن هدأ الطوفان أرسل (اكسوثروس) بعض الطيور .فلما لم تجد مكانا تهبط إليه أو طعاما
تلتقطه عادت إلى السفينة  ،فإنتظر فترة ثم أرسل الطيور مرة أخرى .ولكنها عادت إلى السفينة
ً
أيضا وعلى أرجلها آثار من طين 0وعندما أطلقها للمرة الثالثة طارت ولم ت ُعد .فعرف اكسوثروس
أن األرض قد إنكشفت .وما لبثت السفينة أن إستوت على أحد الجبال ولم ت ُعد تتحرك .نزل
ً
امللك من السفينة ومعه زوجته وإبنته ومالح السفينة .فسجد على األرض وبنى مذبحا وقدم
ً
قربانا لآللهة 0
وملا تأخر عن العودة إلى السفينة نزل ساكنوها وبحثوا عنه ومن رافقه فلم يقفوا لهم على أثر.
مر ِهم أتاهم صوت من السماء يأمرهم بالتقوى والصالح ُويخبرهم بأن
وبينما هم في حيرة من أ ِ
ً
ً
اكسوثروس ُر ِفع إلى اآللهة ليعيش معهم عيشة خالدة ألنه كان تقيا صالحا ،كما شاركته في هذه
النعمة زوجته وإبنته ومالح السفينة .وأخبرهم الصوت أن املكان الذي هبطوا فيه هو إحدى
بقاع أرمينيا .وإن عليهم أن يعودوا منه إلى بابل وإن يستعيدوا األلواح املطمورة في«سيبارا».
وعندما سمع القوم ما قاله لهم الصوت السماوي ،قاموا بتقديم أضاح لآللهة ومضوا إلى بابل
ً
سيرا على األقدام  0وقبل وصولهم عرجوا إلى حيث األلواح فإسترجعوعها ثم تابعوا فبنو املدينة
ً
من جديد ،وأشادوا مدنا كثيرة أخرى وأقاموا املعابد والهياكل.
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 / ٣الطوفان التوراتي

إذا كان الدارس بحاجة إلى إعمال الفكر ُليظهر التشابه القائم بين نصوص التكوين السومرية
والبابلية والسورية من جهة ،والنص التوراتي من جهة أخرى ،فإن نصوص الطوفان تعفيه من
كثرة التمحيص والتدقيق والبحث عما خفي من املعاني والرموز :أن التشابه بين النصوص
البابلية والنص التوراتي يدعو لكثير من التأمل والتفكير .ومرة ثانية تطرح نفسها ،مسألة
التفسير ،بقوة أكبر .لقد كتب مؤلفو التوراة نص الطوفان معتمدين بشكل واضح على أكثر من
نص بابلي ،مع بعض التعديل والتغيير ،ومعظم التعديالت تتعلق بشخصية اإلله الرئيس ي في
الرواية فبينما تزدحم الرواية البابلية باآللهة املتناقضة األهواء والرغباتَّ ،
يتفرد يهوه بالفعالية
الرئيسية في الرواية التوراتية .وفيما عدا ذلك فإن الرواية التوراتية تتبع نفس املخطط العام
الذي أسست له األسطورة السومرية .وسأعمد بعد سرد النص التوراتي إلى إجراء مقارنة شاملة
بين جميع النصوص التي قدمتها.
طوفان نوح  -سفر التكوين اإلصحاح السادس:
َّ ُ أ ُ
َّ
ُ
اس يكث ُرون على األرض ،وو ِلد ل ُه أم بنات - 2 - .،رأى
( " -١-وحدث ملا أابتدأ الن
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ُ
أ
ُ أ
َّ
أ
َّ أ
اس أ َّن ُه َّن حسنات .ف َّاتخذوا ألن ُف ِس ِه أم ِنس ًاء ِم أن ك ِل ما اخت ُاروا.
هللا رأوا بن ِ
أن أبناء ِ
ات الن ِ
ً
أ
ُ ُ
ُ ُ
  - ٣فقال َّاإلنس ِان ِإلى األب ِدِ ،لزيغا ِن ِهُ ،هو بشر .وتكون أ َّي ُام ُه ِمئة
الر ُّب« :ال ي ِدين ر ِ
وحي ِفي ِ
ُ
أ
ً
أ
أ
ُ
أ ً
أ
ات
هللا على بن ِ
و ِعش ِرين سنة» -٤- .كان ِفي األرض طغاة ِفي ِتلك األ َّي ِام .وبعد ِذلك أيضا ِإذ دخل بنو ِ
َّ وو أ ُ أ أ ً ُ
هؤالء ُه ُم أالجبابر ُة َّالذين ُم أن ُذ َّ
الد أهر ذ ُوو أ
اسم.
اس لدن لهم أوالدا،
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ِ
أ
أ ُ
َُّ
َّ ُ َّ ُّ أ
َّ ُّ َّ َّ أ
َّ
ُ
اإلنس ِان قد كثر ِفي األرض ،وأن كل تصو ِر أفك ِار قل ِب ِه ِإنما هو ِش ِرير كل
  - 5ورأى الرب أن شر ِأ
أ
َّ ُّ َّ ُ
أ
اإلنسان ِفي األرض ،وتأ َّسف ِفي قل ِب ِه-٧0.
يوم - ٦ - ..فندم الرب أنه ع ِمل ِ
َّ
أُُ أ
أ
َّ ُّ أ ُ أ أ
ُُ
َّ
ور
اإلنسان مع بها ِئم ودبابات وطي ِ
اإلنسان ال ِذي خلقتهِ ،
فقال الرب« :أمحو عن وج ِه األرض ِ
ُ ُ
َّ
السم ِاء ،أل ِني حزأن ُت أ ِني ع ِم أل ُت ُه أم - 8 - .وأ َّما ُنوح فوجد ِن أعم ًة ِفي ع أيني َّ
يد نوح:
هذ ِه مو ِال
الر ِبِ - ٩ - .".
ِ
ِ
ً
ً
ُ
ُ
ُ
أ
ُ
هللا -١0- .وولد نوح ثالثة ب ِنين :س ًاما ،وح ًاما،
كان نوح رجال ب ًّارا ك ِامال ِفي أجي ِال ِه .وسار نوح مع ِ
ويافث -١١-.وفسدت األرض أمام هللا ،و أامتلت األرض ُظ أل ًما -١2 - .ورأى ُ
هللا األرض ف ِإذا ِهي ق أد
ِ
ِ
ِ
ُ
أ أ
ُ
أ
ُ
ُ
ُ
فسد أتِ ،إذ كان ك ُّل بشر قد أفسد ط ِريقه على األرض - ١٣ - .فقال هللا ِلنوح « :أجل ك ِل بشر بين
ً
دي  ،أل َّن األرض أامتل أت ُظ أل ًما م أن ُه أم .فها أنا ُم أهل ُك ُه أم مع األرضِ -١٤- .ا أ
ي َّ
صن أع ِلن أف ِسك ت ُابوتا ِم أن
ِ
ِ
أ
أ
أ
أ
خش ِب ُج أفر .ت أجع ُل ال ُفلك مس ِاكن ،وتط ِل ِيه ِم أن د ِاخل و ِم أن خ ِارج ِبالق ِار.
اعا ع أر ُ
ض ُه ،وثالثين ذر ً
صن ُع ُه :ثالث مئة ذراع ي ُكو ُن ُطو ُل أال ُف ألك ،وخ أمسين ذر ً
  -١5وهكذا ت أاعا
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
أ
ُ
ً أ
ُ
ُس أمك ُه  -١٦-وت أ
صن ُع طاقا ِللتابوت ،و ُتك ِمل ُه ِإلى ح ِد ِذراع ِم أن ف أوق .وتض ُع باب الفتابوت ِفي جا ِن ِب ِه.
ُ
أ
ُ
ُ
مس ِاكن ُس أفلى وثواني وثوالث تصنع ُه -١٧-..فها أنا آت ِبطوف ِان امل ِاء على األرض أل أه ِلك ك َّل جسد
ُ أ
فيه ُر ُ
السم ِاءُ .ك ُّل ما في األرض يهلك -١8- .و ُأ ِق ُ
وح حياة ِم أن ت أح ِت َّ
يم ع أه ِدي معك ،فت أدخ ُل التابوت
ِ ِ
ِ
أ أنت وب ُنوك و أامرأ ُتك و ِنس ُاء ب ِنيك معك - ١٩ - ..و ِم أن ُكل حي ِم أن ُكل ِذي جسد ،أاثن أين ِم أن ُكل ُت أد ِخلُ
ِ
ِ
ِ
أ
أ
ُّ
ُأ ُ ُ
أ
ُ
أ أ
اسها ،و ِمن البها ِئ ِم
ور كأجن ِ
ِإلى التابوت الس ِتبق ِائها معك .ذك ًرا وأنثى تكونِ - 20 - ..من الطي ِ
أ ُ
أ
ات األرض كأ أجناسها .أاثن أين م أن ُكل ُت أدخ ُل إل أيك أ
الس ِت أبق ِائها -2١ - .وأ أنت،
اسها ،و ِمن ك ِل د َّباب ِ
ِ ِ
ِ
كأجن ِ
ِ ِ
ً
ُ
ف ُخ أذ لن أفسك م أن ُكل طعام ُي أؤك ُل و أ
اجم أع ُه ِع أندك ،فيكون لك ولها مأكال - 22 - .ففعل ُنوح حسب
ِ ِ ِ ِ
ُكل ما أمر ُه به ُ
هللا .هكذا فعل.
ِِ
ِ

اإلصحاح السابع :
أ
ُ
أ
ُ
  -١فقال ُهللا ِل ُنوح « :أادخ أل التابوت أنت وج ِم ُيع ب أي ِتك  ،أل ِني ِإ َّياك رأ أيت ب ًّارا لد َّي ِفي هذا ال ِج ِيل- ..
ُ
أ
أ
َّ
َّ
ً
ً
ُ ُ
 -2وخذ ِم أن ج ِم ِيع البها ِئ ِم الط ِاهر ِة معك س أبعة س أبعة ذك ًرا وأ أنثى .و ِمن البه ِائ ِم ال ِتي ل أيس أت ِبط ِاهرة
ُ
أ
اثن أي ِن :ذك ًرا وأ أنثى.
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ُ
السماء أ أي ً
ضا س أبع ًة س أبع ًة :ذك ًرا و ُأ أنثى .أ
ُ ُ أ ُُ
الس ِت أبق ِاء ن أسل على و أج ِه ك ِل األرض- .
ور َّ ِ
  - ٣وخذ ِمن طي ِأ أ َّ أ ً ُ
ً
ضا أ أم ِط ُر على األرض أ أرب ِعين ي أو ًما وأ أرب ِعين ل أيلة .وأ أم ُحو ع أن و أج ِه األرض
 - ٤أل ِني بعد سبع ِة أيام أي
أ
ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ
أ
ُّ
َّ
ك َّل قا ِئم ع ِمل ُت ُه» - 5 - .ففعل نوح حسب ك ِل ما أمره ِب ِه الرب - ٦ - .وملا كان نوح ابن ِس ِت ِمئ ِة سنة
ُ
صار ُطوف ُ
ان أاملاء على األرض - ٧ -.،فدخل ُنوح أالتابوت هو وب ُن ُ
وه و أامرأت ُه و ِنس ُاء ب ِن ِيه مع ُه ِم أن
ِ
أ
أ
َّ
ُّ
ُّ ُ ُ
َّ أ أ
أ
ور وك ِل ما
وج ِه ِمي ِاه الطوف ِان - 8 - ..و ِمن البها ِئ ِم الط ِاهر ِة والبها ِئ ِم ال ِتي ليست ِبط ِاهرة ،و ِمن الطي ِ
يد ُّب على األرض - ٩ - .دخل أالتابوت أاثنان أاثنان إلى ُنوح ،ذك ًرا و ُأ أنثى ،كما أمر ُ
هللا ُن ً
وحا..
ِ
ِ
ِ ِ
ُّ
َّ
الطوفان صار أت على األرض - ١١ - .في سنة ست مئة منأ
أ
َّ
أ
َّ
  -١0وحدث بعد السبع ِة األي ِام أن ِمياهِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
أ ُُّ
َّ أ َّ
أ أ
أَّ
ُ
الثانى ،في أالي أوم َّ
السابع عشر ِمن الشه ِر ِفي ِذلك اليو ِم ،انفجرت كل ين ِاب ِيع
حي ِاة نوحِ ،في الشه ِر ِ ِ
ِ
أ
ً
أالغ أمر أالعظيم ،و أانفتح أت طاق ُ
ات َّ
السم ِاء - ١2 - .وكان املط ُر على األرض أ أرب ِعين ي أو ًما وأ أرب ِعين ل أيلة.
ِ ِ ِ
أ
ُ
أ ُُ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
أ
أ
 ِ - ١٣في ِذلك اليو ِم عي ِن ِه دخل نوح التابوت هو وسام وحام ويافث بنو نوح ،وامرأة نوح ،وثالثُ أ
َّ
ُ َّ
أ
أ
ُ أ ُ ُّ أ ُ ُ
ُ أ
ابات ال ِتي
اسها ،وك ُّل الد َّب ِ
اسها ،وك ُّل البها ِئ ِم كأجن ِ
وش كأجن ِ
ِنس ِاء ب ِن ِيه معهم -١٤ - .هم وكل الوح ِ
ُ ُّ ُّ
ُ
أ
الط ُيور كأ أجناسهاُ :ك ُّل ُع أ
ص ُفور ،ك ُّل ِذي جناح - ١ 5 - .ودخل أت
اسها ،وكل
ِ
ت ِد ُّب على األرض كأجن ِ
ِ
ُ
وح حياة -١٦ - .و َّ
التابوت إلى ُنوح ،أاثن أين أاثن أين م أن ُكل جسد فيه ُر ُ
الد ِاخال ُت دخل أت ذك ًرا وأ أنثى،
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
ُ ُ أ
ُ
أ
ً
أ
ُّ
أ
َّ
ِم أن ك ِل ِذي جسد ،كما أمره هللا .وأغلق الرب علي ِه -١٧ - .وكان الطوفان أرب ِعين يوما على األرض.
أ
أ
أ
وتكاثر ِت ِاملي ُاه ورفع ِت التابوت ،ف أارتفع ع ِن األرض -١8 - .وتعاظم ِت ِاملي ُاه وتكاثر أت ِج ًّدا على
أ
أ
َّ
أ أ
األرض ،فكان ال ُفل ُك ي ِس ُير على و أج ِه ِاملي ِاه -١٩ -.وتعاظم ِت ِاملي ُاه ك ِث ًيرا ِج ًّدا على األرض ،فتغط أت
ُ أ
َّ أ ُ
َّ
ً
َّ
أ
اعا في أ
االرِتف ِاع تعاظم ِت
ج ِميع ال ِجب ِال الش ِامخ ِة ال ِتي تحت ك ِل السم ِاء - 20 - .خمس عشرة ِذر ِ
ُ
َّ
أ ُ
ُّ
َّ أ ُ
ُ ُّ
اس كافه -22 .ك ُّل ما
ِاملياه ،فتغط ِت ال ِجبال - 2١ - .فهلك كل ِذي جسد كان ي ِدب على األرض والن ِ
أ
ُ
ُ ُ
ُ
هللا ك َّل قا ِئم كان على و أج ِه
وح حياة ِم أن ك ِل ما ِفي الي ِابس ِة مات - 2٣ -..فمحا
ِفي أ أن ِف ِه نسمة ُر
ِ
أ
َّ
َّ
َّ
ات ،و ُط ُيور َّ
السم ِاء .ف أانمح أت ِمن األرض .وتب َّقى ُنوح وال ِذين مع ُه
األرض :الناس ،والبها ِئم ،والد َّباب ِ
أ
أ
أ
ً
ِفي التابوت فقط - 2٤ - ..وتعاظم ِت ِاملي ُاه على األرض ِمئة وخ أم ِسين ي أو ًما0 .

الصحاح الثامن:

ُ َّ أ
ُ أُأ
َّ
ُ
هللا ر ً
ُ ُ ً ُ َّ أ ُ ُ
ُ َّ
يحا على األرض
 -١ثم ذكر هللا نوحا وكل الوح ِوش وكل البها ِئ ِم ال ِتي معه ِفي الفل ِك .أوأجاز ِ
فهدأت أاملي ُاه -2 - .و أانس َّد أت يناب ُيع أالغ أمر وطاق ُ
السم ِاء ،ف أامتنع املط ُر ِمن َّ
ات َّ
السم ِاء..
ِ ِ
ِ
ِ
ً
ُ
 -٣ -وكانت املياه تتراج أع عن األرض كلما م َّرت
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ً
وعادت ونقصت املياه بعد مئة وخمسين يوما -٤- .وأستقر التابوت في الشهر السابع في اليوم
السابع عشر منه على جبال آراراط - 5 -.وكانت املياه كلما مرت نقصت إلى الشهر العاشر وفي
ً
أول يوم منه ظهرت رؤوس الجبال -٦- .وكان بعد أربعين يوما أن فتح نوح كوة التابوت التي
صنعها -٧ - .وأطلق الغراب فخرج وجعل يتردد إلى أن جفت املياه عن األرض - 8 - .ثم أطلق
ً
الحمامة من عنده لينظر هل غاصت املياه من وجه األرض -٩- .فلم تجد الحمامة مستقرا
لرجلها فرجعت إليه إلى التابوت اذ كانت املياه على وجه األرض كلها فمد يده فأخذها وأدخلها إلى
ً
التابوبت -١0- .ولبث أيضا سبعة أيام أخر وعاد فأطلق الحمامة من التابوت.
 -١١فعادت إليه الحمامة وقت العشاء وفي فيها ورقة زيتون خضراء فعلم نوح أن املياه قدً
ً
جفت عن األرض -١2- .ولبث أيضا سبعة أيام أخر ثم أطلقها فلم تعد ترجع إليه أيضا١٣.
 -١٣وكان في سنة إحدى وست مائة في اليوم األول من الشهر األول أن جفت املياه عن األرضفرفع نوح غطاء التابوت ونظر فإذا وجه األرض قد نشف -١٤ - .وفي الشهر الثاني في اليوم
ً ً
السابع والعشرين منه جفت األرض -١5- .فخاطب هللا نوحا قائال -١٦- .أخرج من التابوت أنت
وإمرأتك وبنوك ونسوة بنيك معك -١٧ -.وجمع الوحوش التي معك من كل ذي جسد من الطير
والبهائم وسائر الدبيب الساعي على األرض أخرجهن معك ليتوالدوا في األرض وينمون ويكثرون
عليها - ١8 - 0فخرج نوح وبنوه وإمرأته ونسوة بنيه معه -١٩- .وجميع الوحوش والدبابات
والطيور وكل ما يدب على األرض بأصنافها خرجت من التابوت.
ً
 -20وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ جميع البهائم الطاهرة ومن جميع الطير الطاهرة فأصعدً
محرقات املذبح -2١- .فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في نفسه ال أعيد لعن األرض أيضا
بسبب اإلنسان بما تصور قلب اإلنسان شرير منذ حداثته وال أعود أهلك كل حي كما صنعت- .
ً
 - 22وأبدا مادامت األرض فالزع والحصاد والبرد والحر والصيف والشتاء والنهار والليل ال تبطل.
ً
وكما رأينا في أسطورة التكوين التوراتية ،فإن قصة الطوفان تقدم لنا أيضا فرصة ملالحظة
النسج الذي قام به كتاب التوراة ،بعد العودة من األسر في بابل لنوعين من النصوص التوراتية.
األول ويظهر الرب فيه تحت أسم يهوه ،والثاني تحت أسم إيلوهيم .ولذا دع أونا النصوص األولى
باليهودية والثانية اإليلوهيمية.
أن قراءة الطوفان التوراتي دون أخذ هذه الحكاية بعين اإلعتبار تو ِقع القارئ،
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في حيرة ملا في الحوادث من تناقض .ألن مؤلفي التوراة قد جعلوا النصين يتداخالن مع بعضها
دونما إلتفات اللغاء التناقضات بينهما .وإليضاح ذلك البد من العودة إلى النص مرة أخرى إليراد
ً
أوضح النقاط التي يبدو التعأرض فيها محيرا للوهلة األولى.
ورد في اإلصحاح السادس( 20 - ١٩ :ومن كل حي من كل ذي جسد أثنين من كل تدخل التابوت
ً
لتحيا معك ،ذكرا وأنثى تكون .من الطير بأصنافها ومن البهائم بأصنافها ومن جميع دبابات
األرض بأصنافها يدخل اليك أثنان من كل لتحيا) أما في اإلصحاح السابع  ٣ - 2 :فنقرأ( :وخذ من
ً
ً
ً
جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة؛ ذكورا وأناثا .ومن البهائم التي ليست طاهرة أثنين ذكرا
ً
وأنثى) .إن الفقرتين تطرحان تعليمات متناقضة تماما .ففي األولى يتوجب على نوح أن يحمل من
الحيوانات والطيور والدبابات أثنين بصرف النظر عن نوعها أو طهارتها ،أما في الفقرة الثانية
فعدد الحيوانات املحمولة يتوقف على نوعها وطهارتها.
ً
وفي اإلصحاح السابع( ١2 :وكان املطر على األرض أربعين يوما وأربعين ليلة ،وفي نفس اإلصحاح:
ً
( ١٧وكان الطوفان أربعين يوما على األرض) .وفي اإلصحاح الثامن( ٣ :ونقصت املياه بمد مئة
ً
ً
وخمسين يوما) .وفي نفس اإلصحاح( ٦ :وكان بعد أربعين يوما أن فتح نوح كوة التابوت إلى صنعها
وأطلق الغراب لينظر هل غاصت املياه عن وجه األرض).
ً
ً
هنا أيضا نواجه بروايتين ،األولى تجعل مدة الطوفان مائة وخمسين يوما وإنحساره مائة
ً
ً
وخمسين ،والثانية تجعل مدة الطوفان أربعين يوما وإنحساره أربعين مضافا إليها فترات كل منها
سبعة أيام .كما تختلف الروايتان في أطالق أسم ومكان الرسو .فبينما تنص األولى على رسو
السفينة على جبل آرارات دون التعرض للطيور ،تتحدث الثانية عن أطالق الغراب والحمامتين
وتغفل مكان الرسو.

بني النص التوراتي والنصوص السومرية والبابلية
سنأتي اآلن إلى إجراء املقارنة بين النص التوراتي والنصوص السومرية والبابلية السابقة عليها.
وذلك بتتبع العناصر الرئيسية في رواية الطوفان.
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إله الطوفان:
في سفر التكوين ،يقوم إله اليهود يهوه بإرسال الطوفان .ولكن مجمع اآللهة السومري واالكادي
ً
من قبله هو الذي يقرر الطوفان .وهذا القرار ليس إجماعيا بدليل أن آلهة الوالدة (ننتو) في
النص السومري تنوح على أوالدها البشر .وانكي الحكم يقرر بينه وبين نفسه مد يد املعونة
للناس وإنقاذ الحياة عن طريق زيوسودرا التقي األثير لديه .كذلك األمر بالنسبة للنص البابلي
فعشتار ندمت على إنصياعها لقرار البعض في مجمع اآللهة ،وايا قام بكش ف سر القرار اإللهي
ألوتنابشتم .ثم أنن ا بطريقة غير مباشرة نعرف في آخر النص ،أن انليل هو املسؤول الرئيس ي عن
الطوفان ،شأنه في ذلك شأن يهوه ،ويبدو أنه هو الذي أقترحه وحمل اآللهة للموافقة عليه ،ومن
ثم قام بإدارته حتى النهاية لتبدو مسؤولية الطوفان واقعة بكليتها على انليل من كالم إيا(( :كيف
ً
دونما تفكر جلبت هذا الطوفان)) ومن كالم عشتار(( :تقدموا جميعا وقربوا من الذبيحة .إال
انليل وحده لن يقترب ألنه سبب الطوفان دونما ترو .وأسلم شعبي للدمار)).

 ٠ ٢أسباب الطوفان :
يوكد التوراة صراحة على األسباب االخالقية وراء قرار دمار اإلنسان .فاألرض قد فسدت
ً
وإمتلت بالعنف والشر .أما النص البابلي فيعطي تلميحا باألسباب األخالقية ،حيث نجد «إيا»
ً
قائال(( :حمل املذنب ذنبه واآلثم إثمه ...أمهله كي ال يفنى وال ُت أه ُ
مله
في آخر النص يخاطب انليل
ِ
ِ
كيال يفسد)) .وهذا يدل بوضوح على أن غرض انليل األساس ي من الطوفان كان القضاء على
الشرور واآلثام فدمر الجميع دون تمييز بين الصاح والطالح.
ً
ً
وعلى العكس من هذين النصين فإن ملحمة أتراحيسس تطرح سببا غريبا للطوفان ُيذكرنا
بالسبب األساس ي للصراع بين اآللهة في أسطورة التكون .فإنليل يشعر باإلنزعاج من صخب
ُ
الحيل في التقليل من عددهم .ولكنه بعمله هذا
البشر وضوضائهم فيقرر إفناءهم بعد أن أعيته ِ
يناقض العلة الرئيسية لخلق البشر ،أال وهي ح ِمل عبء الكدح عن اآللهة .فهل كان ُيخطط
لخلق جديد يعقب الطوفان
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كما فعل زيوس في األسطورة اليونانية؟ هذا ما ال تستطيع األسطورة ،بنصها الذي وصلنا،
االجابة عليه.

 -٣بطل الطوفان:
(زيوسودرا) كان بطل الطوفان السومري .والكلمة تعني "الذي وضع يده على العمر املديد"،
ً
وذلك إعتمادا على ما أعطته له اآللهة من حياة سرمدية عقب الطوفان .أما أسم (أوتنابشتيم)
ً
بطل القصة البابلية فيعني "الذي رأى الحياة" ،واالأسم مشتق هنا أيضا من طبيعة املكافأة التي
نالها ألنقاذه الحياة على األرض .وفي ملحمة اتراحيس فإن األسم يعني "الواسع الحكمة" .أما
يعن بإيجاد عالقة ما بين أسم نوح وبين التجربة التي مر بها البطل .فقد
ِسفر التكوين فلم ِ
ً
ُ
ف ِسرت كلمة نوح أحيانا بأنها تعني الراحة .إال أن الحياة املديدة التي عاشها نوح تضمه إلى جانب
زيوسودرا الذي وضع يده على العمر املديد ،و أوتنابشتيم الذي رأ ى الحياة ،فلقد عاش نوح
تسعمائة سنه.
عاش أوتنابشتيم في (شوروباك) وهي من أقدم املدن في جنوبي الرافدين وقد ورد ذكرها بين
املدن الخمسة التي ظهرت للوجود عقب خلق الكون السومري أما زيوسودرا فإن نقص النص
يمنع من معرفة املدينة التي عاش فيها .ولم يخصص التوراة مدينة بذاتها عاش فيها نوح .كانت
ً
ً ً
نجاة زيوسودرا راجعة لكونه رجال تقيا صالحا .وكذلك األمر فيما يتعلق باكسوتروس ونوح .ومن
ً
سياق النص البابلي نفهم أيضا أن أوتنابشتيم كان كذلك.

 - 4اإلعالم عن الطوفان :
تتفق جميع النصوص على أن اإلعالم عن الطوفان قد جاء من جهة إلهية .وتختلف في كيفية
ً
ً
ُ
ظهر له
إيصال الخبر .فزيوسودرا رأى حلما لم ير شبها له قط .فأخذ يتضرع لآللهة عس ى أن ت ِ
ً
معناه ،ثم أنه سمع صوتا يأمره أن يقف خلف حائط ليتلقى من خالله رسالة اإلله الذي أنبأه
ً
القرار .كذلك أوتنابشتيم الذي رأى حلما ُيخاطبه فيه 0إيا ،من وراء جدار كوخه القصب،
ويكشف له فيه سر اآللهة .ويؤكد نص بيريسوس كذلك على الحلم كواسطة لالتصال.
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أما في التوراة فنجد اإلله يتصل بنوح مباشرة دونما ستار أو حجاب ودون الحاجة لوساطة
الحلم .وفي شخص يهوه تتحد شخصيتا (إيا) و (انليل) فيهوه الذي أمر بالطوفان وهو الذي ابلغ
نوح وأختاره للنجاة .بينما يقوم بهذه املهمة في بقية األساطير إلهان منقصالن أحدهما يرسل
الطوفان والثاني يتولى إعالم من يختارهم للنجاة دون علم األول.

 - 5السفينة :
كما تباينت أسماء بطل الطوفان تباينت كذلك تسميات السفينة التي بناها فالقصة السومرية
أشارت للسفينة بأنها (ماجور) أي السفينة العمالقة ونص نيبور أستعمل كلمة مشابهة .أما نص
جلجامش فسماها (ايليبو) التي تعني مجرد سفينة أو مركب ،ولكنه يصفها في أماكن متفرقة
على أنها (الهيكل العظيم) .بينما ال يستعمل سفر التكوين سوى كلمة واحدة (يتبا) التي تعني
بالعبرية الصندوق أو التابوت.
ً
تحوي سفينة اوتنابشتيم على سبعة طوابق وتنقسم عموديا إلى تسعة أقسام.
واثناء بنائها ال نعرف ما إذا قد جعل لها نوافذ أو فتحات وأبواب ،ولكننا نقرأ بعد إنتهاء الطوفان
أن اوتنابشتيم قد فتح نافذة فسقط النور منها على وجهه .أما سفينة نوح فتحتوي على ثالثة
طوابق وتتألف من عدد غير محدد من األقسام .ولها باب في جانبها وفتحة للنور تحت السقف
مباشرة تدور حول السفينة من كل الجوانب  ،وبينما يتفرد اوتنابشتيم بإستعمال الزيت عندما
قام بنقع مصدات املياه بوزنة واحدة وخزن الوزنتين الباقيتين ،فإنه يتفق مع نوح على إستعمال
القار الذي طلى به السفينة .ولكنهما يعودان للختالف بشأن الشكل الخارجي واألبعاد 0
ُ
ُ
ُ
بدور ِه ببناء سفينة عظيمة تحمل نور الحياة وتتدخل
وعلى كل فإن أبطال الطوفان يؤمرون كل ِ
ً
ً
الشخصية اإللهية كثيرا أو قليال بتحديد شروط بنائها ..ويبدو أن اوتنابشتيم كان اكثرهم حرية
في ذلك.

 - ٦ركاب السفينة :
بعد أن فرغ من عمله ،قام اوتنابشتيم بنقل كل ما يملكه من ذهب وفضة إلى السفينة .كما نقل
الحرف .ودفع إليها طرائد البرية
إليها أهله وأقاربه وجميع أهل ِ
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ُ
الحرف
ووحوشها ،وأقام عليها مالحا أسلمه قيادها .ويأتي عمل اوتنابشتيم في حمل أصحاب ِ
ً
مشابها في مغزاه لعمل اكسوتروس في طمر االلواح الحاوية على سجالت بداية كل ش يء وتطوره،
فالبطالن يحاوالن حفظ حضارة اإلنسان وثقافته من الضياع ونقلها للجيال التالية التي تعقب
الطوفان ،حتى ال تجد نفسها مضطرة للبدء من جديد .ويبدو من سياق النص أن اوتناشتيم قد
ً
حمل معه طيورا ألنه قام بإ طالق بعضها على سبيل األستطالع .كما قام بحمل املؤن والذخائر.
ونستدل من املقاطح الباقية من النص السومري ،أن زيوسردرا قد حمل معه بعض الحيوانات،
بدليل أنه قام بتقديم ذبائح الشكر لآللهة من الثيران والخرفان .وكذلك فعل اتراحيس الذي
حمل إلى السفينة طرائد البرية ووحوشها وما أستطاع من آكلي األعشاب ،ونقل إليه أهله وأقاربه
الحرف وجرى أكسوتروس على نفس املنوال فنقل زوجه وأوالده وأصدقاءه املقربين
وأصحاب ِ
وخزن فيها الطعام والشراب وحمل فيها مخلوقات حية مجنحة وذوات أربع.
تفق التوراة مع قصص أرض الرافدين من حيث نقل األشخاص والطعام والحيوان .إال أن
العدد الهائل للفراد يتقلص إلى ثمانية فقط ،هم نوح وزوجته وأوالده الثالثة وزوجات أوالده.
أ
ُ
ُ
أ
أما الحيوانات املحمولة واألطعمة حسب أوامر لرب فكانتِ ( :م أن ك ِل حي ِم أن ك ِل ِذي جسد ،اثني ِن
أ
ُأ ُ ُ
أ
ُّ ُ
أ ُ ُأ ُ
اسها ،و ِمن البها ِئ ِم
ور كأجن ِ
ِمن كل تد ِخل الصندوق لتحيا معك ذك ًرا وأنثى تكونِ .من الطي ِ
أ
ُ
أ ُ
أ
أ
اسها .اثن أي ِن ِم أن كل ُت أد ِخ ُل ِإل أيك أثنين من كل لتحيا.
اسها ،و ِمن ك ِل د َّباب ِ
ات األرض كأجن ِ
كأجن ِ
ً
ُ
وأ أنت ،ف ُخ أذ لن أفسك م أن ُكل طعام ُي أؤك ُل و أ
اجم أع ُه ِع أندك ،فيكون لك ولهم مأكال) ويتبع ذلك
ِ ِ ِ ِ
تفصيل بالحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة.
أما كيف سيعمل بطل الطوفان على جمع كل هذه الحيوانات فيبدو أن الشخصية اإللهية هي
التي تكلفت بدفعها إليه بحملها إلى السفينة ،كما يبدو من ملحمة اتراحيس ومن سفر التكوين.
ففي ملحمة اتراحيس نرى إيا يقول لعبده (طرائد البرية ووحوشها وما أستطعت من آكلي
األعشاب سأدفع بها إليك) كذلك في ِسفر التكوين نجد أن الحيوانات تأتي إلى نوح دونما جهد

منه لجمعها وحصرها (وتدخل الصندوق لتحيا معك) (يدخل إليك أثنين من كل لتحيا) -٧ .يوم
إبتداء الطوفان:
(في السنة الستمائة من عمر نوح ،من الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه.
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في ذلك اليوم تفجرت عيون الغمر وتفتحت كوى السماء .ومن املعروف أن السنة العبرية
الزراعية تبدأ في الخريف في أواخر تشرين األول .يكون الشهر الثاني والحالة هذه ،هو كانون
األول بداية موسم األمطار في سورية.
أما قصة بيروسوس فتجعل الطوفان يبدأ في اليوم الخامس من شهر مايس .بينما تصمت بقية
النصوص عن ذكر أي موعد معين لبدء الطوفان

 -٨عِلل الطوفان:
سبب الطوفان في النص البابلي عن العاصغة واألمطار واملياه السفلية (فحدد) إله الرعود
والبروق والصواعق واألمطار قد إنطلق يسبقه مساعداه .ونرجال فتح فوهات العالم األسفل
فإنطلقت مياه األعماق الحبيسة .وننورتا إله السدود والري فتح سدوده وقنواته ففاضت دونما
ضابط .وفي التوراة كذلك ،تسبب الطوفان عن األمطار الغزيرة وإنبثاق املياه السفية .أما النص
السومري فيؤكد على األمطار كعنصر أساس ي.
وقد قام الجيولوجي النمساوي  E.SUESSفي نهاية القرن التاسع عشر بمحاولة إيجاد تفسير علمي
ً
لرواية الطوفان فقال أن الطوفانان ربما تسبب أساسا عن عاملين ،أولهما موجات عمالقة من
البحر سببها إضطراب زلزالي في أقليم الخلج العربي أو في الجنوب منه .وثانيهما إعصار عنيف نشأ
ً
ً
في خليج البنغال ،ثم عبر الهند متجها شماال نحو الخليج العربي .وقد صادف ذلك كله في موسم
الفيضان السنوي في حوض الدجلة والفرات .وتشققت األرض بتأثير الزلزال وإندفعت منها املياه.
وهكذا فإن الطوفان قد نشأ بتأثير مياه البحر الطاغية بصورة رئيسية .أما املياه السفلية وباه
الفيضان فلم تكن إال عناصر مساعدة.
وال نريد هنا أن نناقش هذه النظرية أو غيرها .بل نقول أن علل العبان كانت متشابهة في النصين
البابلي والتوراتي .وذلك بصرف النظر عن تأكيد كل نص على عناصر معينة دون أخرى.

 - ٩مدة الطوفان :
أعطى التوراة فواصل زمنية محددة بين الحوادث املؤلفة للقصة .فلقد دام الطوفان
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ً
ً
أربعين يوما .ثم إبتدأت املياه بالتناقص بعد مائة وخمسين يوما......الخ ،وبجمع األزمنة بعضها إلى
بعض نستنتج أن املدة الفاصلة بين بدأ الطوفان وخروج نوح من السفينة قد أمتدت قرابة
السنة الكاملة .أما النص البابلي فلم يأ ِت على تغصيل للفواصل الزمنية ،بل إكتفى بالقول أن
الطوفان أستمر سبعة أيام وسبعة ليال .وكذلك األمر في األسطورة السومرية؛ حيث أستمر
الطوفان ستة أيام وست ليال .لذلك ال نستطيع إستنتاج مدة معينة لدوام الطوفان البابلي،
ً
ولكنه قطعا قد دام مدة أقصر بكثير من طوفان نوح.

 - ١٠أين إستقرت السفينة :
إستقرت سفينة اوتنابشتيم على جبل (نصير) أي جبل الخالص ،وقد ورد أسم هذا الجبل في
حوليات امللك آشوربانيبال الي حددت موقعه في جنوب نهر الزاب األدنى ،وهو أحد روافد
الدجلة.
ً
أما سفينة نوح فقد إستقرت على جبل آراراط  0وآراراط في الواقع ليس إسما لجبل بل هو إسم
ُيطلق على بالد أرمينيا .ويبدو أن السفينة قد رست على أعلى قمة في بالد آراراط .ومن هنا جاءت
التسمية ،وقد وردت كلمة آراراط في مواضع أخرى من التوراة للداللة على قطر وبالد ال على
يت ن أ
صروك ِإ ِلهه ،قتله
جبل .من ذلك مثآل ما ورد في سفر أشعيا ( -٣8 :٣٧وفيما هو ساجد في ب ِ ِ
ُ
ُ
( أأدر َّم ِل ُك) و( ًشرآص ُر) أآبناه ب َّ
السيف ،وهربا ِإلى أرض أراراط .وملك آسرح ُّدون ابنه مكانه .وما ورد
ِ
ُ
َّ
نصبوا الراية في األرض وآنفخوا في البوق في
في سفر أرميا اإلصحاح الحادي والخمسونِ ( -٣٧ :إ ِ
ُ
ُ
أ
وم ِني وأشكناز ).
األمم .خ ِصصوا عليها األمم ونادوا عليها مم ِالك أراراط ِ

 -١١أطالق الطيور:

في اليوم السابع لبدء الطوفان أطلق اوتنابشتيم حمامة إلستطالع املحيط .وما لبثت أن عادت
ً
ً
إليه النها لم تجد مستقرا لقدميها .ويعد فاصل زمني غير محدد أطلق سننو فطار ثم عاد أيضا.
ً
فإنتظر فترة أخرى ثم أطلق غرابا فطار ولم يعد.
فإستدل من ذلك أن األرض قد أصبحت صالحة للهبوط فحرر سكان السفينة
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وأطلقهم للجهات األربع .أما نوح فقد بدأ بالغراب .وقد أظهر بهذا التصرف حكمة أكثر من زميله
اوتنابشتيم .ذلك أن الغراب يهوى املرتفعات دون السفوح والسهول .لذلك فإن غيابه ال يدل على
إنحسار املاء عن جميع األرض .ثم أنه أرسل الحمامة ذلك الطائر الذي ال يطير إال في السهول
واملنخفضات .فحامت الحمامة ثم عادت ،فأنتظر سبعة أيام وأطلق بعدها الحمامة الثانية
ً
فطارت وعادت في املساء ،وفي منقارها غصن زيتون طري .ويبدو أنها وجدت مكانا تهبط فيه
ً
ً
وطعاما إال أن الوضع بشكل عام لم يكن مشجعا على قضاء الليل خارج السفينة فانتظر سبعة
ً
أيام أخر ،وأطلق الحمامة الثالثة فطارت ولم تعد .مما دل نهائيا على أن السهول قد غدت جافة
كما املرتفعات.
وهكذا تتفق الروايتان في إرسال الطيور ولكنها تختلف في نوعيتها وعددها.
ً
فبينما يرسل اوتنابشتيم حمامة وسنونو وغرابا ،يقوم نوح بإرسال غراب وثالث حمامات.
ً
ونستطيع أن نلمح تشابها من حيث املغزى بين عودة حمامة نوح وفي منقارها غصن زيتون،
وعودة طيور اكسوتروس وعلى مخالبها آثار من طين.

 -١٢مغادرة السفينة :
إنتظر نوح فترة أطول قبل الخرج من السفينة .وكانت هذه الفترة كافية لنمو النباتات من جديد
إلعالة جيل ما بعد الطوفان من الناس والحيوان ،أما خروج باقي أبطال الطوفان فقد كان
ً ً
ً
سريعا ألن دوام الطوفان لم يكن بالطول الكافي لدمار الطبيعة دمارا تاما كما هو األمر في
ً
الطوفان التوراتي .وقد جاء خروج نوح بناءا على أمر من اإلله كما كان الحال لدى دخوله .أما
اوتنابشتيم واآلخرون فقد خرجوا بناء على تقديرهم الخاص.

- ١٣تقديم الذبيحة والعهد اإلهلي:
يرفع كل أبطال الطوفان الشكر لآللهة علي نجاتهم ،ويقدمون األضاحي والقرابين .فزيوسودرا
ً
ً
خ َّر ساجدا أمام أوتو ونحر ثورا وقدم ذبيحة من غنم 0واكسوتروس سجد على األرض وبنى
ً
ً
مذبحا وقدم قربانا لآللهة .واوتنابشتيم أطلق الركاب للجهات األربع وقدم أضحية .ونوح بنى
ً
مذبحا للرب ،وأخذ من جميع البهائم الطاهرة و lkجميع الطير الطاهرة ،فأصعد محرقات على
املذبح  ،وهنا يتطابق
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َّ
حرفيا النص البابلي مع التوراة فبعد حرق األضاحي نقرأ في نص اوتنابشبم (تنشق اآللهة
َّ َّ ُّ
الرضا)...
الرائحة الزكية) ونقرأ في التوراة (فتنسم الرب را ِئحة ِ
ً ً
يتقبل الرب تقدمة نوح ويندم على فعلته ويقطع على نفسه عهدا أبديا بأال ُيدمر األرض ثانية
ُ ُ
ُ
بطوفان مماثل( :وقال ٱ َّلر ُّب في نفسه« :ال ُأ ُ
عيد لعن ٱألرض أ ً
عود أ ِهل ُك ك َّل حي كما
يضا ...وال أ
ِ ِ
أ
أ
ُ
ُ
أ
ُ
أ
أ
صنعت ..- .و ُأق ُ
يم ع أه ِدي معك أمِ ...تلك قوس ي جعلتها في الغمام فتكون عالمة ع أهدي بيني وبين
ِ
األرض » .وفي نص اوتنابشتيم ينس ى اآللهة غضبهم على البشر عندما يشمون رائحة األضحية،
ويتجمعون على صاحبها وقد ُسروا بنجاة الحياة على األرض .وال نجد هنا إشارة مباشرة لعهد ما
مع اإلنسان.
ً
إال أن كالم عشتار يوحي لنا بش يء قريب جدا من العهد اإللهي ،ومن إشارته التي كانت عند يهوه
قوس قزح ،كلما رآه تذكر عهده مع البشر  ،فعندما وصلت عشتار رفعت عقدها الكريم الذي
صنعه آنو وفق رغبتها وقالت« :أيها اآللهة الحاضرون كما أنني الأنس ى عقد الالزورد الذي ُيزين
ً
ً
أ
عنقي .فإنني لن أنس ى هذه األيام قط سأذكرها دوما» أن رفع عشتار لعقدها يق ُرب كثيرا في
مضمونه من قوس قزح الذي يعطيه يهوه إشارة وعهد.
ً
أما عن الندم فتعبر عنه عشتار عندما تقول « :تقدموا جميعا وقربوا من الذبيحة إال انليل
وحده لن يقترب ألنه سبب الطوفان دونما تردد أسلم شعبي للطوفان» كما يعبر عنه إيا عندما
يخاطب انليل« :كيف  ....آه كيف دونما تفكر جلبت هذا الطوفان» وبالنهاية فإن انليل نفسه
ً
ُيعبر عن ندمه عندما يهدأ غضبهُ .
فيص ِعد اوتنابشتيم وزوجه ويمنحهما بركاته اإللهية وخلودا
ً
لنفسيهما ،و ُيسكهما في القاص ي البعيد عند فم االنهار .وينال أبطال الطوفان اآلخرون جز اءا
ً
مماثالُ ،
فيمنح زيوسودرا حياة أبدية في أرض دملون واكسوتروس ينال نفس النعمة  ،أما نوح
ً
فينال أيضا بركات إلهية من يهوه ولكن هذه البركات ال تصل حد إسباغ نعمة الخلود « :وبارك
ُ
أُ
أ
ُ
هللا ُن ً
وحا وب ِن ِيه وقال ل ُه أم« :أث ِم ُروا واكث ُروا و أاملوا األرض.» .
ً
إال أن نوح ًا َّ
يتكشف فيما بعد في التوراة عن إنسان سكير عربيد  ،فبعد أن غرس كرما ،حصد
أ
وشرب من خمره فسكر وأخذ يرقص ويتعرى من ثيابه « :وش ِرب ِمن الخ أم ِر فس ِكر وتع َّرى د ِاخل
ُ
أ
ُ أ
ً
أ
أ
أ
الرداء ووضع ُاه
ِخبا ِئ ِه" فأبصر حام أبو كنعان عورة أ ِب ِيه ،وأخبر أخوي ِه خ ِارجا فأخذ سام ويافث ِ
أ
أ
أ
على أكتا ِف ِهما ومشيا ِإلى الور ِاء ،وسترا ع أورة أ ِب ِيهما وو أجه ُاهما ِإلى الور ِاء .فل أم ُي أب ِصرا ع أورة أ ِب ِيهما".
فل َّما أ
است أيقظ ُنوح ِم أن خ أم ِر ِه،
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أ
أ
ُ ُ أ
أ ُ
ع ِلم ما فعل ب ِه أاب ُن ُه َّ
يد يكون ِإلخو ِت ِه ،وقالُ « :مبارك
الص ِغ ُير ،فقال« :مل ُعون كنعان! ع أبد الع ِب ِ
ِ
أ ُ
ً
ُ
أ
أ
أ
أ
ُ
َّ
الر ُّب ِإ ُله سام .وليكن كنعان عبدا لهم٣5-٣١ :٩ ".
نالحظ هنا أن العبرانيين قد أدخلوا هذا الفاصل في القصة لتبرير إ متالكهم ألرض الكنعانيين
وطردهم أهلها الذين لعنهم يهوه بسبب رؤية جدهم كنعان لعورة أبيه ....

نتيجة:

لقد قمنا بسرد ما ُع ِثر عليه حتى اآلن من أساطير الطوفان في املنطقة ،وأجرينا مقابلة بين هذه
ً
ً
النصوص ،موجهين النظر أحيانا إلى نقاط اللقاء وتاركين احيانا أخرى لذهن القارئ أن يعقد
املقارنة ويكشف نقاط اللقاء والخالف .والسؤال األخير الذي يطرح نفسه  :هل أعتمد النص
التوراتي على النص البابلي أو أي من النصوص األخرى؟ والجواب الذي أراه بالدراسة
ً
ً
املوضوعية للنصوص هو نعم .مع بقاء اإلحتمال قائما في رجوع النصوص جميعا إلى نص أقدم،
أو إلى رواية بقيت في أذهان شعوب املنطقة من ديانة توحيدية سابقة .والواضح أن الهيكل العام
للرواية التوراتية ينطبق بكل خطوطه العريضة ،وبكثير من تفاصيله على النص البابلي حتى أن
بعض التعابير تكاد تنطبق بحرفية مطلقة .وإذا أخذنا بعين اإلعتبار أن يهوه انما يقوم في الرواية
التوراتية بجميع األدوار املتناقضة لآللهة ،لزالت إلى حد كبير شقة الخالف بين الروايتين 0
ً
فيهوه يقرر منفردا إرسال الطوفان ،ثم أنه هو الذي يتسبب في علله ،من طغيان مياه السيول
واألمطار وإنبثاق املياه السفلية ،وهو الذي ينقذ بعض األثيرين لديه ،وهو الذي يندم وي ِعد بأال
يفعل ذلك ثانية.
أما من ناحية الصياغة األدبية ،فإن النص البابلي يتفوق بشكل واضح على نص التوراة .وبكفي
أن نستعيد قراءة وصف أهوال الطوفان ،لنرى التصوير الغني البديع والصنعة األدبية الرفيعة.
وبقترب النص قمة روعته في النهاية عندما يقترب انليل من اوتنابشتيم وزوجته في مشهد درامي
ً
فيصع ُ
دهما إلى السفينة ،ويجعلهما يركعان أمامه فيلمس جبهتي ِهما ُمباركا :ما كنت قبل
رائع ُ ِ
ً ً
اليوم إال بشرا فانيا ولكنك منذ اآلن ،ستغدو وزوجتك مثلنا نحن اآللهة ،وفي القاص ي البعيد
ستعيشان عند مم األنهار.
ً
وأخيرا وقبل أن أغادر أسطررة الطوفان ،أود أن أقف وقفة عابرة مع تفسير
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أسمح للبعض أن ال يأخده مأخذ الجد .ولكن علم الفضاء الحديث ،ورحالت الفضاء التي قام
بها اإلنسان في العشرين سنة األخيرة ،قد أثبتت اإلمكانية العملية لللسفر بين العوالمُ .يضاف
إلى ذلك أن دراسات تجري في أنحاء شتى من العالم ،تفتح نتائجها أبواب واسعة أمام تساؤالت
ً
مشروعة عن وصول كائنات عاقلة من عوالم أخرى إلى األرض ،حاملة معها اصوال حضارية من
عواملها .إال ُيحتمل أن أسطورة الطوفان الذي قض ى على كل ش يء ،إال نخبة مختارة حملت معها
أصول الحضارة ،هي واقعة حدثت في كوكب آخر خارج مجرتنا؟ إال ُيحتمل أن سفينة نوح هي
سفينة فضاء أبحرت بعد دمار ذلك الكوكب حاملة معها مجموعة مختارة فحطت رحالها على
األرض حيث تابع ركابها حياتهم عليها؟
ً
قد يبدو هذا التفسير ضربا من الخيال العلمي ،ولكن مسألة وصول سكان الكواكب األخرى إلى
األرض في فترة مبكرة من تاريخ الحضارة اإلنسانية ،قد خرجت من حيز الخيال العلمي ،إلى حيز
الدراسة العلمية الجادة.
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ص ١٩٦فارغة
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لم تكن أساطير الطوفان وحدها التي أخبرتنا عن أحداث الدمار ،والكوارث العامة التي حلت
بإنسان الحضارات القديمة .فلقد وصلتنا مجموعة أخرى من األساطير تروي أحداثا ال تقل
رهبة وروعة عن أحداث الطوفان ،ولكنها ال تقص عن دمار شامل يفني البشر والحيوان ،بل عن
ً
دمار جزئي يتوقف في منتصف الطريق وقبل أن يقض ي على الحياة قضاء مبرما .ولعل هذا النوع
من األساطير ،قد لعب في العهود القديمة ما لعبته املأساة على املسرح في العالم الكالسكي ،فيما
ً
بعد .لعلها كانت نوعا من تطهير املشاعر ،يحسه املستمع وهو يص غي إلى ما ترويه من أهوال
ومآس ي فتكون له بمثابة املتنفس لكل أنواع العنف الداخلي املضطرم الذي يحسه البشر
ويحارون في كيفية إطالقه .ولعلها نوع من أنوع التعبير عن طاقات البشر التدميرية الكامنة،
والتي ال تكفي شتى أنواع الحروب إلفراغها من شحناتها.
ً
ً
وفي نطاق التفسر التاريخي واإليتيولوجي ،ربما كانت هذه األساطير تبريرا وتعليال ،لكوارث حقيقية
حلت باللنسان ،وحار في أسبابها ودواعيها وأغراضها ،فجاءت األسطورة تروي تساؤالته .فهذه
ً
دمارا َّ
حل بالبالد إلى إنتقام اإللهة أنانا من بستاني أغتصبها ،وهذه
أسطورة سومرية تروي
ً
ً
أسطورة بابلية تعزو العواصف التي إجتاحت البالد طوال وعرضا  ،إلى غضب إله العاصفة
انليل ،وأخرى تعزو انتشار
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املرض الفتاك إلى إله الطاعون ايرا الذي يستفيق من كسله سن اآلونة واألخرى ليمارس مهامه
في نشر األوبئة واألمراض السارية 0

انانا والبستاني:

ً
تروي أسطورة سومرية ،أن بستانيا ،أسمه شوكا ليتودا ،زرع شجرة وتعهدها بالرعاية والعناية
حتى كبرت ونشرت ظلها الواسع على معظم أجزاء حقله الذي حم ُ
ته من العواصف الهوجاء .إلى
أن كان يوم :
وذات يوم ،بعد أن عبرت سيدتي السماء وقطعت األرض
انانا ،بعد أن عبرت السماء وقطعت األرض
بعد أن قطعت أرض عيالم وبالد شوبر
بعد أن قطعت []..........
ً
دخلت الكاهنة انانا البستان وغلبها النوم تعبا.
فرآها شوكا ليتودا من طرف بستانه
فقبلها وضاجعها وعاد إلى طرف بستانه.
فلما صار الصبح وأشرقت الشمس
تلفتت الفتاة حولها خائفة
تلفتت انانا حولها ف ِزعة
فانظر األذى الذي أوقعته الفتاة من أجل فرجها
انانا من أجل فرجها ماذا فعلت
لقد ملت جميع آبار البالد بالدم
ففاضت كل الغابات والبساتين بالدم.
وصار الناس إذا أرادوا نضح املاء من آبارهم ال يجدون ما يشربونه سوى الدم .فتلفت املزروعات
وعم الجع .وملا لم تجد الذي جامعها ،قامت بتسليط الرياح والعواصف املدمرة ،ولكن دون
جدوى ،لقد قالت سأجد الذي ضاجعتي في أنحاء البالد  ،ولكنها لم تجد الذي ضاجعها.

198

فترسل كارثة ثالثه إال أن كسور اللوح اآلجري وتشوهه ،تمنعنا من معرفة ماهية هذه الكارثة ،وال
نعرف على أي وجه إنتهت األسطورة.

انليل والعاصفة :

عندما يسكن الهواء ،يكون انليل في حالة هدوء ِودعة وإطمئنان ،وإذا َّ
هب النسم العليل فإن
انليل يسرح ويمرح .وإذا هبت العاصفة فانليل في حالة حركة وإنفعال .أما إذا اشتدت العاصفة
وثار اإلعصار فإن انليل في حالة غضب وهياج ،كما هو األمر في األسطورة السومرية التالية(:)١0
دعا انليل العاصفة
والناس ينوحون
أخذ من األرض الرياح املنعشة
والناس ينوحون
أخذ من سومر الرياح الطيبة
والناس ينوحون
ً
ودعا (بدال منها) الرياح الشيطانية
والناس ينوحون
وأوكلها ل ـ «كينغالودا» راعي العواصف
دعا العاصفة لتفني البالد
والناس ينوحون
ودعا العواصف املدمرة
والناس ينوحون
ً
عين اإلله (جيبيل) * مساعدا له
ودعا أعاصير السماء ...والناس ينوحون
واألعاصير املعولة املنقضة من السماوات
10 - Henri Franfort, Before Philosophy, Pelican Books, 1964
* جيبيل :إله النار.
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والناس ينوحون
العاصفة العتية تزمجر مكتسحة البالد
والناس ينوحون
العاصفة القاسية كموج الطوفان
تهشم سفن املدينة وتلتهمها  .....والناس ينوحون
كل هذا جمعه عند أساس السماء ....والناس ينوحون
ً
أشعل نيرانا كانت نذير العاصفة
والناس ينوحون
وألهب جوانب الرياح الغاضبة
بحر الصحراء الالفح
فكانت تحرق كهجير الظهيرة الالهب
والعاصفة التي أمرها انليل في حقد
(العاصفة) التي تلتهم البالد
غطت «أور» كما الثوب ،ولفتها كما القماط
وفي اليوم الذي تركت به العاصفة البالد
ً
غادرتها واملدينة خرابا
آه يا أيهااألب (نانا).
لقد ترك املدينة يبابا  ....والناس ينوحون
في اليوم الذي تركت به العاصفة البالد
والناس ينوحون
(جثث) البشر ال كسرات الجرار
كانت تغطي الطرقات
والجدران كانت متصدعة
البوابات العالية واملسالك
* نانا :أن القمر.
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قد تكدست فيها املوتى
وفي الشوارع العريضة تعود الناس اإلحتفال
تكدست هناك املوتى
وفي جميع الطرق ُ
والس ُبل تناثرت الجثث
ُ
وفي الحقول الطلقة التي كانت تمل بالراقصين
تراكم هناك املوتى
ومل دم البالد ثقوبها
وكمعدن في قالب
ذابت األجسام كالدهن تحت الشمس.

إله الطاعون جيتاح العامل:
وفي األسطورة البابلية يقوم (ايرا) إله الطاعون واألوبئة الفتاكة بدورأساس ي في الكوارث والباليا
ً
العظيمة التي تحل على األرض .فنراه مشغوال على الدوام بما يتوجب عليه تنفيذه من أعمال
الخراب واإلبادة ،وفي األسطورة التي سنأت ي على ذكرها فيما يلي نجد ايرا وقد مرت عليه فترة
ً ً
طويلة لم يلعب فيها دورا هاما على مسرح االحداث ،فنال منه الكسل وفترت همته .ولكن (سيبي)
سالحه الفتاك ذا ال ِشعاب السبع ،املرعب الذي ينفث املوت الزؤام يخاطبه وقد نال منه امللل
والضجر(:)١١
ُ ً
أنهض و ِسر قدما يا (ايرا)
أيها املتسكع في أرجاء املدينة كعجوز مريض
أيها الزاحف في البيت كطفل ه ِرم
ً
لقد بتنا نأكل طعام النساء ،كمن لم يركب السهل أبدا
وصرنا نخش ى الوغى كمن لم يعرف يوم كريهه ،قط
أنهض أيها البطل الراكب السهول.
أصرع اإلنسان والحيوان.
11- S. N. Kramer, Mythology of the Ancient World, Anchor Books, Newyork. (His Charter on Sumerson
mythology(.

201

أما اآللهة فتسمع (بفعالك) وتخش ى (بأسك)
وامللوك ستسمع (عن بطوالتك) وتفزع (سطوتك)
والعفاريت ستسمع (بمآثرك) َّ
وتتقي (جبروتك)،
سيسمع كل عظيم ويرتعد
ستسمع بك البحار املتالطمة وتضطرب
ستسمع بك الجبال الراسيات وتضطرب
أي (ايرا) لقد ُ
قلت كلمتي فهل سمت؟
مشدود هو القوس وحادة هي ال ِسهام،
ومسلول هو السيف قد تهيأ للفتك (فهال نهضت).
ً
وهنا تشتد عزائم ايرا فيستدعي وزيره (ايشوم) صائحا به :
أوسعوا لي فإني سأقتحم الدروب
وإلى جانبي سيمش ي (سيبي) البطل الذي ال قرين له،
ومن خلفي ستمش ي أنت يا مساعدي.
فإستمع (ايشوم) لكلمات (ايرا) بقلب حزين .وشعر باألس ملا ينتظر البشر من مصير0
ُ ً
أزمعت شرا للبشر واآللهة
أيها اآللهة .لقد
ً
لقد أضمرت للرض دمارا.
فهل من وسية لردك (عما أنتويت)
ً
ففتح «ايرا» فمه وقال :مخاطبا مساعده (ايشوم)
ً
نصت ملا أقول
صمتا يا ايشوم .وأ ِ
ُ
دعني أنبئك بمصير اإلنسان (وقدره)
أي مساعدي يا ايشوم الحكيم أسمع كلماتي:
في السماء أنا فأس وحشية.
في األرض أنا أسد (هصور)
في البالد أنا ملك فوق الجمبع
أنا الجليل بين اآللهة،
وانا املقدام بين االيجيجي،.
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وأنا القوي بين االنانوكي
ألن االنسان لم يخش كلماتي
ولم يأبه بتعاليم (مردوخ) *
بل عمل وفق مشيئة قلبه (ورغباته).
ألني سأدعو مردوخ أن يخرج من سكنه،
(فإن فعل) سأقوم بتدمير اإلنسان.
فلن مردخ سيد البشر واآللهة .ال يستطيع ايرا أن يتصرف وفق هواه ما لم يغض الطرف عنه
فيمض ي إليه بخدعة ليترك مسكنه في معبد «االيزاجيال» ويمض ي إلى مكان ستطهر ناره عباءته،
فيستحم ويتجدد ويعود أقوى مما كان وأقدر على تصريف شؤون الكون واإلنسان :
إلى بابل مدينة ملك اآللهة يمم «ايرا» شطره
دخل (االيزاجيال) قصر السموات واألرض ومثل أمامه.
ً
فتح فمه وقال مخاطبا ملك اآللهة:
أيها الرب أن الهالة النورانية رمز إلوهتك،
ً
املشعة أبدا كنجم سماوي،
قد كسدت وخبأ لونها،
وتاج سيادتك قد مال (عن رأسك)
أترك مكان سكنك وإنطلق
ونحو الدار التي ستطهر نارها عباءته شد الرحال.
ولكن مردوخ يخش ى إن هو ترك االيزاجيال مركز الكون في بابل ،أن يعود العالم إلى العماء وتطغى
الفوض ى الكونية التي تلجمها قوة مردوخ وجبروته ،وتربعه على عرش الكون في معبده ذي البرج
العالي .كما يخش ى أن يخلو الساح آللهة العالم األسفل فتنطلق لتلتهم جميع األحياء دونما رادع
أووازع  -ولكن ايرا يطمئنه أنه ساخذ عنه املؤولية كاملة خالل غيابه ننوب عنه حتى عودته0
فيترك مردوخ قصره ويمض ي للستجمام في املكان الذي أقترحه ايرا .وما أن يغيب اإلله األكبر
ً
حتى يستدعي ايرا وزيره ايشوم قائال:
* وهذا مشابه ألسباب كل أفعال الدمار الذي قام به يهوه ضد شعبه املختار الذي كان ينس ى على الدوام كلمات الرب.
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أوسعوا ألني سأقتحم الدرب.
لقد حان اليوم وازفت الساعة،
سأهيب بالشمس فتترك شعاعها،
وأغطي بالظالم الدامس وجه النهار.
فمن ولدته أمه في يوم ماطر،
سدفئه في يوم مسغبة.
ومن مض ي من طريق مروية خضراء،
سيتخذ في عودته طريق غبار ورمال.
(يتجه بالحديث ملردوخ الغائب)
((إبق حيث أنت في الدار التي دخلت،
وسأسهر بإخالص على تنفيذ شرائعك
فإن سمعت أصوات ذوي الشعور السود * تناديك،
ً
ُ
عط توسالتهم أذنا صاغية))
ال ت ِ
سأضع نهاية لجميع مراكز الحياة،
ً
ُ ُ
ألحيلها ركاما .... ،سأدمر كل املدن،
ً
فأحيلها خرابا،
سأهدم كل الجبال،
وسأ ُ
مح عنها القطعان،
سأزلزل املحيطات،
وأفرغ منها الخيرات سأقتلع األشجار وغيضات القصب،
سأسحق كل عظيم،
ً
وأصرع اإلنسان أرضا،
وأمحق كل ش يء حي.
ثم ينطلق إله الطاعون واألوبئة الفتاكة والخراب غير عابيء بمحاوالت ايشوم
* ذوو الشعور السود أو ذوو الرؤوس السود تعبير أستعمله السومريون واألكاديون في وصف أنفسهم.
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ً
لوزيره عن عزمه فيدمر أوال بابل ويقض ي على سكانها ،ثم ينتقل إلى (ايريك) مدينة البغايا
املقدسات والغلمان واملخصيين واللوطيين ،حيث معبد عشتار بما فيه من مخنثين نالت عشتار
ً
ً
من رجولتهم  ،فيهدم املدينة ولكنه يبقى متعطشا للفتك راغبا في املزيد من الخراب:
ُ
ً
الفتك واإلنتقام؛
سأظ ِهر مزيدا من
ِ
فأستلب روح األبن
ويدفنه أبوه.
ثم أستلب روح األب،
ً
ً
وال يجد أحدا ليدفنه .فمن بنى لنفسه بيتا وقال :
هذا مكان راحتي (وإقامتي)؛
ً
فإني جاعل بيته هذا مستقرا لي،
عندما تحملني األقدار إليه ،فألبث في وسطه؛
ً
حامال املوت لصاحبه،
ُ
ثم أدمر بيت رإحته وإقامته.
ً
ً
فإذا صار خرابا (يبابا) .... ،وهبته لشخص آخر.
على أن ايشوم يفزع أشد الفزع من هذا الفتك األعمى .دون تمييز بين الصالح والطالح فيتوجه
ً
اليرا قائال:
ايرا أيها الجليل.
قد سقيت التقي الردى ،كما سقيت الظال الردى
قد سقيت الخاطىء الردى،
كما سقيت الطاهر الردى.
قد سلبت حياة من رفع األضاحي لآللهة؛
وسلبت حياة حاشية امللوك ورجالهم؛
سلبت حياة كبير القوم،
وسلبت حياة الفتاة الغضة.
ومع هذا ترفض أن تستريح وتقول لنفسك :
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ً
سأسحق كل عظيم  ......وأصرع أرضا كل ضعف.
مر ِهم،
سأقتل سيد القوم ......،ألجعل قومه في حيرة من أ ِ
سأهدم البيوت العالية ودعائم الجدران،
سأمحق كل ثروات املدينة،
ماخلع الصواري فتضل السفن سبيلها
وأمزق األشرعة فال تصل سفينة شاطئها.
ً
ً
سأمزق الجبال أربا رافعا عنها راياتها
سأجفف الصدور حتى يموت الصغار.
وأجفف الينابيع حتى تتوقف األنهار عن الجريان.
سأطفيء نور الكواكب والنجوم وأتركها دونما رعاية *.
سأتلف جذوراألشجار فال تنمو بعد (وال تورق).
سأخلع أساسات الجدران فتهتز أعاليها (وتتداعى).
وإلى مسكن ملك اآللهة سوف أمض ي حيث لن يعأرضني أحد
ً
ويبدو أن خطاب (ايشوم) قد طامن من ثورة «ايرا» قليال فيقرر العفو عن األكاديين فقط
وتدمير كل ما عداهم :
أرض أرض ومدينة مدينة.
كل بيت سيهاجم البيت اآلخر.
ولن يعفو األخ عن أخيه،
ً
فيقتل بعضهم بعضا
ً
وعند ذلك سينهض األكاديون فيخضعوهم جميعا 0
ً
وبذلك يجد«ايرا» الهدوء والسكينةُ ،ويخبر اآللهة بأن مخططه في البدء كان إفناء البشر جميعا
بسبب خطاياهم ،ولكن حديث ايشويم قد غير رأيه فأنقذ األكاديين فقط وجعل لهم الغلبة على
أعدائهم:
ستنقلب القلة الباقية في األرض إلى كثرة،
ُ
ً
* نور النجوم ليس دائما بل أنها تشعل كل ليلة من قبل اآللهة املعنية.
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ً
وسيجد كل إنسان منهم فرجا
سيقبض األكاديون على أعدائهم العظماء،
ُ
فيحمل كل منهم سبعة كما تحمل الخرفان
ً
ستحولون مدنهم إلى خراب وتجعلون جبالهم ركاما
وتؤوبون بابل بثمين الغنائم (واألسالب)
(وتجعلون) آلهة البالد الغضبى،
ترجع إلى مساكنها (راضية) هادئة.
ستتكاثر القطعان وتنمو الحبوب.
ً
ُ
واألرض التي ت ِركت يبايا،
ستجعلونها منتجة خصبة.
وجميع الحكام من وسط مدائنهم،
سيجلبون إلى بابل أتاواتهم.
أما معابد (ايكور) التي ُد ِمرت،
فتشع بالنور قممها كالشمس الصاعدة،
ويفيض الدجلة والفرات باملياه الغزيرة
وأليام طويلة تحكم بابل فوق البالد
وتنتهي القصيدة بخاتمة تؤكد على عنصر الوحي في األسطورة فكاتب النص يقول أنه قد َّ
دون ما
ً
أوحي إليه من قبل اآللهة دونما زيادة أو نقصان .وهذه اإللتفاتة تكشف لنا أوجها هامة في
األسطورة ودورها ونظرة الجماعة لها .فليس مدون األسطورة في نظر نفسه ونظر الجماعة
املؤمنة به إال كاتب وحي وإلهام يلعب دور الوسيط بين اإلله والناس 0
(أال) من أجل مجد (ايرا).
َّ
فل ُتنشد هذه األغنية سنوات ال عد لها.
وكيف ثار غضب (ايرا)،
فقرر خراب البالد،
وإفناء الناس والحيوان.
وكيف قام مستشاره (ايشوم) بتهدئته؛
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فجرى إنقاذ قلة قليلة.
وإلى كابتي عيالني مردوخ * حافظ األلواح إبن دابيبي،
عرضها(األنشودة) ايشوم في حلم ليلي،
ً
ً
ً
فعندما نهض من نومه صباحا لم ينس سطرا واحدا،
ً
ً
ولم يزد عليها سطرا واحدا،
وبعد أن سطر الكاتب هذه األنشودة سمعها(ايرا) و(ايشوم) وبقية اآللهة فنالت إستحسانهم:
لقد سمعها (ايرا) ونالت إعجابه.
َّ
راقت له أنشودة ايشوم ....... ،وعظمها معه جميع اآللهة.
وهكذا نطق ايرا الجليل:
ستغمر الخيرات بيت من ُيقدس هذه األنشودة،
ولن يتنسم من يهملها رائحة زكية قط.
سيحكم الجهات األريع من يرفع أسمي من امللوك،
ً
أما من ُيرتل أنشودتي من املغنين فلن يموت قتال،
وتبقى كلماته حلوة الوقع في آذان امللوك واألمراء 0
والكاتب الذي يعلمها عن ظهر قلب سينجو من أيدي العدو
وفي مجمع املتعلمين حيث يذكر أسمي دون إنقطاع،
ً
سأفتح اآلذان واسعا.
أما البيت الذي يخزن هذا اللوح،
فلن يلقى ثورة ايرا وغضب ايشوم،
ولن يقرب منه سيف القتل،
فنصيبه السالم والرغد.
إال فلتبق هذه األنشودة أبد الدهر،
ولتسمعها كل البالد وتقدسها،
ُ
ولتنطق بأسمي كل األرض املسكونة وتبجله.
* أسم كاتب النص.
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يهوه والكوارث الشاملة:

ً
ولعل إله العبرانيين يهوه من أكثر اآللهة ولعا بالدماء والكوارث الشاملة .ففي ِسفر الخروج نجد
ً
موس ى يحاول إقناع فرعون عبثا بالسماح لشعبه بمغادرة أرض مصر إلى األرض املوعودة في
كنعان ،وبعد أن ينال منه اليأس يلجأ إلى ربه الذي يش ن حملة من الفتك الشامل بفرعون
وقومه ،إلجباره على إطالق العبرانيين وهو يبدأ بما بدأت به (انانا) السومرية فيمل آبار املصريين
بالدم ُ ( :خ أذ عصاك و ُم َّد يدك على مياه أ ِامل أ
ص ِرِيين ،على أ أنه ِار ِه أم وعلى سوا ِق ِيه أم ،وعلى آج ِام ِه أم،
ِ ِ
ُ
َّ
ُ
ُ أ
ُ
ات ِمي ِاه ِه أم ِلت ِصير د ًما » .ثم ينتقل لفنون تدميرية أخرى( :فمد هارون يده على
وعلى ك ِل ُمجتمع ِ
ُ
صر ،فصعدت َّ
الضفاد ُع وغ َّط أت أرض م أ
مياه م أ
هارون يده ِبعصاه فضرب
صر ).وبعد ذلك (م َّد
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ُّ ُ
ُ
ً
َّ
ُ
اب األرض صار بعوضا) 0
اس والبها ِئم ..كل تر ِ
تراب األرض ،فكان بعوض على الن ِ
ُّ
وت عبيده .وفي ُكل أرض م أ
أ أ أ ُُ
أ ُ َّ
صر خ ِرب ِت األرض ِمن الذ َّب ِان).
ِ
(فدخلت ذبان ك ِثيرة ِإلى بي ِت ِفرعون وبي ِ ِ ِ ِ ِ ِ
(فماتت مواش ي املصريين بأسرها ومن مواش ي بني إسرائيل لم يمت أحد) (فأخذ من رماد االتون
ً
ووقف بين يدي فرعون وذراه موس ى إلى السماء فصار قروحا وبثورا منتفخة في جميع أرض
ً
مصر) (فكان برد ونار متواصلة بين البرد ش يء عظيم جدا ...فضرب البرد في جميع أرض مصر
جميع ما في الصحراء من الناس والبهائم وضرب البرد جميع عشبها وكسر جميع أشجارها( ).
ً
وساق الرب ريحا شرقية على األرض ذلك اليوم وطول الليل ،وعند الصباح حملت الريح
الشرقية الجراد على جميع أرض مصر ...فغطى جميع وجه
األرض حتى أظلمت األرض وأكل جميع عشبها وجميع ما تركه البرد من ثمر الشجر) (فكان ظالم
ُ
بصر أخاه) (فلما كان نصف الليل ضرب
مدلهم في جميع أرض مصر ثالثة أيام لم يكن الواحد ي ِ
الرب كل بكر في جميع أرض مصر ،من بكر فرعون الجالس على عرشه إلى بكر االسير الذي في
ً
السجن وجميع أبكار البهائم .فقام فرعون ليال هو وجميع عبيده وسائر املصريين ،وكان صراخ
عظيم في مصر حيث لم يكن بيت إال وفيه ميت) وعند هذا الحد فقط يقتنع فرعون بضرورة
إطالق يني إسرائيل فيفعل ذلك وهو ُمكره على أمره.
ً
ليحدث بأهوال ما حدث لها.
ومن عادة يهوه إفناء املدن بكاملها فال يترك منها أحدا فينجو ِ
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الر ُجالن ل ُلوط« :م أن لك أ أي ً
ههنا؟ أ أ
ضا ُ
صهارك
نقرأ بسفر التكوين اإلصحاح ( ٣٦ - ١ 2 : ١ ٩وقال َّ ِ ِ
أ
أ
أ
أ أ ُ
ُ
أ
وب ِنيك وبنا ِتك وك َّل م أن لك ِفي امل ِدين ِة ،أخ ِر أج ِمن املك ِان ،أل َّننا ُم أه ِلك ِان هذا املكانِ ،إذ قد عظم
ُ
ُ ُ
الرب ،فأ أ سلنا َّ ُ ُ
َّ أ ُ
اآلخ ِذين بنا ِت ِه وقالُ « :ق ُ
وموا
صراخ ُه أم أمام َّ ِ ر
الر ُّب ِلن أه ِلكه فخرج لوط وكلم أصهاره ِ
أ
َّ
أ
الر َّب ُم أهلك أاملدينة فكان كمازح في أ أع ُين أ أ
اخ ُر ُجوا ِم أن هذا أاملك ِان ،أل َّن َّ
صه ِار ِه ..وملا طلع الف أج ُر كان
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
أ أ
أ
أ
ُ ً
َّ
َّ
ُ ُ
املالك ِان ُيع ِجال ِن لوطا قا ِئل أي ِن« :ق أم خ ِذ أامرأتك و أابنت أيك امل أو ُجودت أي ِن ِلئال ت أه ِلك ِب ِإث ِم امل ِدين ِة» وملا
أ
الر ُجال ِن بي ِد ِه وبي ِد أامرأ ِت ِه وبي ِد أابنت أي ِهِ ،لشفق ِة َّ
توانى ،أ أمسك َّ
الر ِب عل أي ِه ،وأخرج ُاه ووضع ُاه خ ِارج
ِ
ِ
ِ
أ
ُ
أ ُ
َّ أ
امل ِدين ِة .وكان ملا أخرج ُاه أم ِإلى خ ِارج أ َّن ُه قال « :أاه ُر أب ِلحي ِاتك .ال ت أنظ أر ِإلى ور ِائك ،وال ت ِقف ِفي ك ِل
ُ
أ
ً
َّ
َّ
الدا ِئر ِة .أاه ُر أب ِإلى الجب ِل ِلئال ت أه ِلك» فقال ل ُهما لوط« :ال يا س ِي ُدُ .هوذا ع أب ُدك ق أد وجد ِن أعمة ِفي
أ
أ
ع أين أيك ،وع َّظ أمت ُل أطفك َّالذي صن أعت إل َّي ب أ
اس ِت أبق ِاء ن أف ِس ي ،وأنا ال أق ِد ُر أ أن أ أه ُرب ِإلى الجب ِل لع َّل
ِ
ِ ِ
َّ
الش َّر ُي أدر ُكني فأ ُموتُ ..هوذا أاملدين ُة هذه قريبة ل ألهرب إل أيها وهي صغيرة .أ أه ُر ُب إلى ُهناك ..أل أيستأ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
أ أ
هي صغير ًة؟ فت أحيا ن أفس ي»فقال ل ُه« :إني ق أد ف أع ُت و أجهك في هذا األ أمر أ أي ً
ضا ،أ أن ال أق ِلب امل ِدينة
ر
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُ أ أ
أً
َّ
ُ
ُ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
ُ
ال ِتي تكلمت عنها .أس ِر ِع اهرب ِإلى هناك أل ِني ال أست ِطيع أن أفعل شيئا حتى ت ِجيء ِإلى هناك».
اس ُم أامل ِدينة « ُ
لذلك ُدعي أ
صوغر»..
ِ
ِ ِ ِ
ُ
أ أ
َّ
الر ُّب على س ُدوم وع ُمورة ك أبريتاً
ُ
أ
أ
ُ
َّ
وِإذ أشرق ِت الشمس على األرض دخل لوط ِإلى صوغر ،فأمطر
ِ ِ
َّ أ ُ ُ
أ أُُ
ُ َّ
الرب ِمن َّ
ً أ أ َّ
ات
السم ِاء .وقلب ِتلك املدن ،وك َّل الدا ِئر ِة ،وج ِميع ُسك ِان املد ِن ،ونب ِ
ونارا ِمن ِعن ِد ِ
أ
األرض .ونظر ِت أامرأ ُت ُه ِم أن ورا ِئ ِه فصار أت ع ُمود ِملح .،
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سِفر التـنّـني
_____________________
(وفي ذلك الوقت ستقتتل لوتان
الحية الهاربة ،وتضع نهاية
للحية امللتوية ،ذات الرؤوس السبعة)
أسطوره أوغاريتية

(( ِفي ِذلك أالي أوم ُيعا ِق ُب َّ
الر ُّب ِبس أي ِف ِه
ِ
أ َّ أ
أ
أ
َّ
الق ِاس ي الع ِظ ِيم الش ِد ِيد ل ِوياثان ،الحية اله ِاربة.
أ
أ
َّ
أُ
أُ
الت ِنين ال ِذي ِفي الب أح ِر)) .
ل ِوياثان الح َّية املتح ِوية ،ويقت ُل ِ
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لقد أقامت اآللهة الفتية نظام الكون ،ودفعت عجلة الحضارة ،بعد أن قضت على قوى العماء
ً
ً
البدئية .فأحلت النظام والترتيب محل الفوض ى القديمة ،وبدأ العالم معها عهدا جديدا ،واضح
املعنى والهدف والغاية .إال أن قوى العماء لم تعلن بعد إستسالمها الكامل.
وها هي قوى جديدة تنتسب لها ،تندفع بين الحين واآلخر ،للهدم والخراب والقضاء على منجزات
اإلنسانية ،في محاولة يائسة الرجاع العالم إلى حالته الكونية األولى .وهذه القوى الجديدة ،تلبس
لباس القوى القديمة ،فتعيد إلى الذاكرة تعامة ووحوشها الرهيبة  ،فهي وحوش جبارة ،وهوالت
ضخمة ال تنتمي للعالم البشري أو العالم الحيواني املعروف .نراها على شكل حيات هائلة ذات
رؤوس متعددة: ،و تنانين بحرية مريعة ،أو طيور عمالقة .وتكاد هذه القوى أن تثأر للعالم
القديم الذي تنتمي إليه ،لوال تصدي أحد األبطال لقتالها وإرغامها على التراجع ،والحفاظ ،من
ثم ،على أمن العالم ،ونظامه ،وإستقراره.
وإسطورة التنين ،شائعة في كل مناطق الشر ق القديم ،كما أنها شائعة في معظم األساطير
العاملية .األمر الذي يجعل ربطها برمز معين على قدر كبير من الصعوبة ،دون الوقوع في ورطة
التعميم وأحادية النظرة .ولكن التفسير اإلنساني
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ً
ً
ً
ُ
يبدو مغريا وجذابا ،خصوصا إذا علمنا أن التفسير التاريخي ال تثبته الوقائع املستمدة من
األنثروبولوجيا والتاريخ الطبيعي .ذك أن ظهور اإلنسان قد تأخر فترة زمنية كبيرة عن زمن
إنقراض الديناصورات الضخمة ،التي سيطرت على األرض فترة ال بأس بها من الزمن .فشاء
حسن حظه إال يجتمع بها أو يراها ،إال هياكل عظمية في متاحف العصر الحديث.
ً
وعلى هذا إذا إتبعنا املنطق الفرويدي ،نستطيع النظر إلى هذه التنانين بإعتبارها تمثيال لقوى
الالشعور الفردي ،الذي يضطرم على الدوام بكل ما يناقض الوضع الحضاري للسان ،تلك
ً
القوى التي تحاول دوما إقتحام عالم الشعور .وهنا نستطيع إعتبار البطل الذي يقهر التنين
ً
بمثابة الفرد الرى داخل املجتمع ،الذي يشطح كح جماح ال شعوره والسطرة عليه ليحيا متوازنا
مع قيم الجماعة ،أما إذا إ َّتبعنا املنطق اليونغي ،فإننا ننظر إلى عملية الصراع مع التنين
بإعتبارها عملية بناء للشخصجة الفردية  individuationيتخلص الفرد من خاللها من تأثيرات
الطفولة وإعتماده على شخص األم.
على أن حكاية البطل والتنين ،ال تقف عند حدرد األسطورة القديمة .فنحن نجدها في جميع
حكايا الشعوب الفولكلورية ،وقصص األطفال ،كما أنها محببة لتفوس الناس في العصر
ً
الحديث أيضا ،حيث نرى املوضوع يتكرر في كثير من أفالم السينما التي تقص عن وحش مائي
يخرج من أ عماق املحيطات ،أو قرد عمالق يأتي املدينة من جوف الغابات دون أن تستطيع
أحدث األسلحة القضاء عليه إال بصعوبة بالغة.
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 / ١التـنّـني السومري

بعد أن تم تنظيم الكون السومري؛ وبعد فترة ليست طويلة من فصل السماء عن األرض ،يندفع
من باطن األرض تنين العالم األسفل(كور) اإلله املطلق لعالم املوت 0والظالم ،في محاولة ملد
نفوذه على بقية العالم ،وإرجاع الحياة إلى جماد ،والحركة إلى سكون ،والنور إلى ظلمات .ولكن
ً
ُ
اآللهة الشابة التي وطدت ،حديثا سلطتها تتصدى له وتعيده إلى عامله .وقد تصدى لكور على
التوالي ،وفي مواقع مختلفة ،كل من انانا آلهة الحياة والحب والخصب ،وأنكي إله املاء واهب
الحياة ،وننورتا إبن انليل إله الهواء والحركة.
والنصوص السومرية التي روت عن صراع آلهة الحياة والحركة ،ضد تنين العالم األسفل،
وصتلنا في حالة سيئة من التشوه والنقص ،األمر الذي يمنع من معرفة مصير كور النهائي  0إال
ً
ً
ً
أن بقية األساطير السومرية تتحدث عن كور بإعتباره مكانا ال بإعتباره تنينا أو إلها ،مما يدل
ُ
على أن كور التنين قد ق ِتل في إحدى هجماته ،وترك أسمه ُيطلق على العالم األسفل الذي كان
يسكنه"

كور خيتطف أريشكجيال:
يتحدث هذا النص عن قيام اإلله كور بإختطاف اإللهة اريشكيجال لتصح
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زوجة له في العالم األسفل ،وعن تصدي اإلله انكي له واملعركة الي دارت بينهما (.)١
بعد أن إبعدت السماء عن األرض
ُ
وف ِصلت األرض عن السماء
وتم خلق اإلنسان
وأخذ (آن) السماء وإنفرد انليل باألرض
أخذ اإلله كور اإللهة اريشكيجال غنيمة
ولكن (انكي) أيحر ،لكنه أبحر
أبحر األب انكي إلى كور
ً
قصد إلى كور ُمبحرا
رماه بالحجارة الصغيرة
كما رماه بالحجارة الكبيرة
كان يرمي الحجارة الصغيرة باليد
والحجارة الكبيرة ب ( )....القصب.
ً
وبما أن هذا النص لم يكن مكرسا لرواية قصة كور واريشكيجال ،فإنه لم يعن بإكمال القصة
التي افترض أنها معروفة في ذلك الحين ومفصلة في نصوص أخرى .والواقع فإن هذا النص قد
ورد كمقدمة لنص آخر هو نص جلجامش وأنكيدو والعالم األسفل ،حيث جرت العادة في
معظم النصوص السومرية أن يبدأ الكاتب بفقرة تتحدث عن األصول والبدايات واألحداث
الجسام التي وقعت في تلك األزمان األولى .على أننا نعثر على اريشكيجال في النصوص الالحقة،
ِ
ن
وخصوصا البابلية منها ،وهي ربة للعالم األسفل من دو كور .فهل يدل ذلك على فشل انكي في
إنقاذها ،ثم أن إنقاذها قد تم ثم هبطت إلى العالم األسفل في وقت الحق ومن خالل أحداث
مختلفة؟ ،هذا ما ال ُتجيب عليه النصوص الي بين أيدينا.

كور وانانا:
بطل التنين هنا هو اإللهة أنانا ،آلهة الخصب والحب ،وآلهة الحرب والدمار
1 - S. Noah Kramer, Sumerian Mythology. Harper. Newyork, 1961
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ً
أيضا ،تصدى للله كور وتتغلب عليه .فتحمل لقب (قاهرة كور) الذي نعتها به كثير من الروايات
السومرية .والنص غامض وبه كثير من النقص ،ولكننا نستطيع إقتباس بعض فقراته (. )2
سأرميه بالحربة الطويلة
وسأوجه ضده كل أسلحتي
وبالغابات املحيطة به سأضرم النار
وفي[ ]...........سوف أغرس فأس ي البرونزي
وكجبل آرارتا ،سأنزع عنه هيبته
وكما يفعل جيبيل إله النار املقدسة سأجفف ماءه
وكمدينة لعنها آن لن تعود سيرته األولى
ً
وكمدينة نبذها انليل ،لن ينهض ثانية.
ورغم أن (آن) يحذرها من مغبة املخاطرة ،إال أنها في حماسة شديدة ،تشهر القتال وتوجه
ً
أسلحتها في صراع ناجح ضد كور لتطأه أخيرا بقدميها0

ننورتا ُيصارع آساج:

ً
ننورتا إبن انليل إله الهواء والعاصفة .وهو إله الرياح الجنوبية العاصفة ،وأيضا إله القنوات
والسدود والري .وهو في هذا النص يعتزم التصدي آلساج عفريت العالم األسفل وإله ال ِعلل
واألمراض والساعد األيمن لكور .وقبل أن يتوجه للقتال يقوم سالحه شارور (وال يوضح لنا
النص نوع هذا السالح) بتشجيعه وحثه على بدء الهجوم .وعندما تبدأ املعمعة ،يبدي آساج من
الشدة واملراس ،ما يجعل ننوتا يفر وكأنه طائر .ولكن سالحه العنيد يعود لحثه على مواصلة
القتال .وفي هذه املرة يستطيع ننورتا قهر اساج والتغلب عليه .إال أن سلسلة من الكوارث تلي
ً
ذلك .فالعالم السفلي يتزعزع لهذه الحادثة ،وتثور ثائرة كور ،فيبتلع أوال املياه العذبة من
الينابيع واآلبار واألنهار:
سادت املجاعة وإستحال اإلنتاج
غاضت األنهار الصغيرة حتى ال تستطيع فيها غسل اليدين
2 - ibid.
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وحرمت الحقول السقاية ،ولم تحفر قنوات للري
وإختفت الزراعة من وجه األرض ،تاركة مكانها للطحالب
بعد هذه املرحلة التخريبية األولى يدفع كور بمياه األعماق بقوة إلى سطح األرض لتكتسح أمامها
كل ش يء .وهنا يتصدى ننورتا مرة أخرى لقوى العالم األسفل ،فيعمل على بناء سد عظيم من
الحجارة في وجه املياه ،وينجح في صد هجومها املدمر وينقذ سومر.
وأما ما فاض فقد جمعه
وأما ما خرج من كور
فقد جمعه ودفعه إلى نهر دجلة
من تلك املياه التي غمرت الحقول
فانظر اآلن تر كل ش يء على األرض
يبتهج بمآثر ننورتا ،ملك البالد
الحقول تعطي حبوبا وافرة
والبساتين والكروم تحمل الثمار
والرب مسح الحزن عن البالد
وأبهج نفوس اآللهة ()٣
وقد سمعت ننماخ بفعال إبنها ننورتا فقامت لرؤيته .ناجته من بعيد أن يأذن لها برؤيته،
وعندما تحضر إليه يهديها جبل الحجارة الهائل الذي ردمه في وجه كور ،فتحمل أسم سيدة
الجبل إي ننخرساج ،وهو أسم من أسماء األم  -األرض.
ً
يقيم بعض الباحثون ،في تفسير أساطير كور الثالثة التي أوردناها ،تشابها بين كور السومري
وتعامة البابلية .من هؤالء السيد س .ن .كريمر ،الذي ُندين له بمعظم ما نعرف من النصوص
ً
السومرية ،والذي يطرح رأيا مفاده إن كور السومري هو أصل تعامة البابلية .وفي الحقيقة فأني
ً
ال أرى أية رابطة تجمع بين األثنين للسباب التالية :أوال:
ً
في األسطورة السومرية كان كور إلها للعالم األسفل ،وبعد زواله بقي إسمه للداللة على عالم
الظلمات واالموات أما تعامة فلم يكن لها عالقة بالعالم األسفل ال في حياتها وال بعد مماتها .
3 - ibid.
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ً
ً
ً
ثانيا  :كانت تعامة في األسطورة البابلية إلها بدئيا ُيمثل العماء والهيولي األولى  ،وكان ال بد من
القضاء عليها لبزوغ العالم املنظم .أما كور السومري فلم يكن كذلك.
ً
ثالثا :كانت تعامة آلهة كونية .صنع مردوخ من جسدها الكون .أما كور السومري فقد تالش ى ولم
يبق منه سوى إسمه ،يطلق على مملكته التي غادرها.
ً
ً
رابعا :كان صراع مردوخ مع تعامة ،صراعا سبق الخلق والتكوين 0أما قتل التنين كور فيحدث
ً
بعد التكوين بفترة ال بأس بها ،وال قيمة لهذا الصراع بتاتا فيما يتعلق بعملية الخلق.

جلجامش وأرض األحياء:
جلجامش بطل أسطوري ورد أسمه في ثبت ملوك سومر كملك ملدينةأور ،من األسرة التي
حكمت بعد الطوفان .ونراه في أحد النصوص التاريخية السومرية في حرب مع آجا ملك املدينة
ً
السومرية املجاورة (كيش) إال أن قصصا كثيرة حيكت حول هذه الشخصية التاريخية ،فرفعتها
من مقام ألواقع إلى عالم األسطورة ونرى ،جلجامش فيما بعد ،وقد إنتقل إلى االدب البابلي،
حيث قامت العبقرية األدبية األكادية بجمع حكايات جلجامش السومرية وحياكتها في نسج رائع
مع إضافات من إبتكار الكتاب األكاديين الذين خرجوا علينا بملحمة متكاملة ،هي درة األدب
القديم.
واألسطورة التي سنقدمها هنا( )٤هي إحدى تلك األساطير التي دخلت في نسيج امللحمة البابلية.
ً
ونرى فيها جلجامش امللك ،يمض ي لصراع وحش رهيب ،سعيا وراء تخليد ذكره ورفع أسمه.
فلقد أدرك جلجامش أن املوت قادم ال محالة ،وأن نسبه اإللهي لن ُينجيه من مصير البشر،
فقرر القيام بفعل مجيد ُيخلد به أسمه بعد موته .ألن الخلود هو خلود الذكر وعمل اإلنسان
الصالح :
إلى أرض األحياء ،تاق السيد الى السفر
إلى أرض األحياء ،تاق جلجامش إلى السفر
فقال لتابعه أنكيدو:
أي أنكيدو .أن الختم واآلجر ،لم يأتيا ،بعد ،باملصير املحتوم ولسوف أدخل أرض االحياء،
4 - S. Noah Kramer, Sumerian Myths and Epic Tales, (in: J.Pritchards Ancient Near. astern Texts, Edited,
Princeton, Newyork 1969).
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ُ
ً
وأخلد لنفس ي هناك أسما
ففي األماكن التي ُر ِفعت فيها األسماء سأرفع إسمي
ُ
وفي األماكن التي لم ترفع فيها األسماء سأرفع أسمي
فأجابه تابعه أنكيدو:
بلغ أوتو ،البطل أوتو
فتلك األرض في رعاية أوتو
أرض األرز املقطوع ،في رعاية أوتو ،بلغ أوتو.
ً
بيديه ج أديا تام البياض
فرفع جلجامش ِ
أ ً
وضغط إلى صدره جديا أسمر ،قربانا
وبيده أمسك العصا الـ] ]..........الفضية
ً
وقال مخاطبا أوتو السموات :
ُ
فكن نصيري
((أي أوتو ،إني لداخل أرض األحياء،
ُ
إني لداخل أرض األرز املقطوع ،فكن نصيري))
فأجابه أوتو:
ً
إنك لـ] ]..........حقا ،ولكن ما بغيتك من تلك األرض؟
َّ
((أي أوتو ،سأتوجه لك بكلمة علك ُتصغي إلي
ًُ
سم ُع ُه لك ،ع َّلك ُتصغي َّ
إلي
وكالما أ ِ
في مدينتي يموت الرجل كسير القلب
ُ
يفنى الرجل حزين الفؤاد .....أنظر من فوق السور
فأرى األجسام امليتة طافية في النهر
ً
وأرى أني سأغدو مثلها حقا
ً
فاإلنسان مهما عال ،لن يبلغ السماء طوال
ً
َّ
ومهما إتسع ،لن ُيغطي األرض عرضا
وإن الختم واآلجر  ،لم يأتيا ،بعد ،باملصير املحتوم
ُ
ً
خلد لفس ي هناك أسما
سأدخل أرض األحياء ،وأ ِ
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ففي األماكن التي ُر ِفعت فيها األسماء سأرفع إسمي
ُ
وفي األماكن التي لم ترفع فيها األسماء سأرفع أسمي
ً
فتقبل أوتو دمومه قربانا وكرجل رحيم أظهر له من رحمته
(ثم أسلمه) سبعة جبابرة ،أبناء من أم واحدة
األول ـ] ]..........الذي ـ]]..........
الثاني ،األفعى السامة التي ـ]]..........
الثالث التنين الذي ـ]]..........
الرابع ،النار الحارقة التي ـ]]..........
الخامس ،الحية الهائلة التي تخلع األفئدة و ـ]]..........
السادس ،الطوفان املدمر الذي يطغى
السابع ،البرق الوامض الذي ال يصده ش يء
ً
يلي ذلك سبعة وعشرون سطرا ،معظمها يحتوي على نقص في موضع أو أكثر .ولكن املعنى
األجمالي كامل الوضوح فبعد أن يضع أوتو تحت تصرفه تلك الجبابرة السبعة ،ينطلق جلجامش
ً
ً
إلى مدينته طالبا خمسين متطوعا ملرافقته في رحلته  -ويشترط في مرافقيه أن يكونوا بال بيوت
يملكونها أو زوجات أو أوالد ،فيكون له ما أراد ،ثم يمض ي إلى الحدادين فيصنعون له وملرافقيه
أجود أنوع االسلحة وعندما تكتمل عدته يشرع في مغامرته .يقطع جلجامش بجماعته ستة جبال
أ
هائلة ،وعند عبور الجبل السابع يجلس الركب للراحة ،فيقع جلجامش في سبات عميق طويل.
ً
وعبثا يحاول أنكيدو إيقاظه :هزه فلم يتحرك
ً
تحدث إليه فلم يلق جوابا:
أيها املضطجع ،أيها املضطجع
أي سيدي جلجامش ،إلى متى ترقد؟
أظلمت األرض ،وإنتشر الليل في كل مكان
وها هو الغسق يرسل شعاعه األخير
وأوتو قد مال إلى رافع الرأس إلى حضن أمه نيجال *.
* نيجال هي ننخرساج األرض  -األم
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فيا سيدي جلجامش إلى متى ترقد؟
هل تترك من رافقك من أبناء مدينتك يقفون في إنتظارك عند سفح الجبل؟
هل تترك أمك التي ولدتك تجرر اذيال الخيبة في ساح املدينة؟»
وهنا إنتبه من غفوته
نهض وقد جللته الهيية كرداء
ً
ضم إلى صدره عباءته التي تزن ثالثين شاقال
وإنتصب على األرض كثور عتي
ثم إنحنى حتى المس فمه األرض وبرزت أسنانه:
((أقسم بحياة أمي ننسون التي ولدتني ،وبأبي لوجال بندا املقدس أني سأجابه ذلك الرجل إن
ً
كان رجال ،أو ذلك اإلله إن كان كذلك
ُ ً
ستتوجه خطواتي ق ُدما نحواألمام ،ال وراء نحو املدينة)).
ً
وهنا ناشده تابعه املخلص قائال:
((إي سيدي ،أنت لم تر ذلك الرجل .ولم تعرف منه الخوف
ولكني رأيته ونالني منه الهلع الشديد
أن لذلك الرجل أسنان كأسنان التنين
ووجهه يشبه وجه األسد  ....وله إنقضاض كسيل دافق
من جبهته التي تلتهم القصب واألشجار ال ينجو أحد.
فيا سيدي تابع رحتك نحو تلك األرض فأنا عائد إلى املدينة ل
ً
أخبر أمك بآمجادك فتهلك (ابتهاجا)
وأخبرها يموتك املتوقع فتذرف الدمع الغزير)).
ً
ولكن جلجامش يشجعه ويحثه على املض ي قدما فيما ق ِدما من أجله ،فيتابع الركب سيره حتى
يصل إلى غابة حواوا وحش االرز .فيشرع رجال الحملة بقطع األشجار حول عرين حواوا الذي
يخرج للنقضاض على مهاجميه ولكنه سرعان ما يقع في قبضة البطلين ،ويبدأ في اإلستعطاف
لكسب حياته :
ً
ً
((أي أوتو ،لم أعرف لي أما ولدتني ،وال أبا رعاني.
فأنت من أوجدني ،وأنامني في هذه األرض ورعاني)).
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ثم إلتفت إلى جلجامش وإستحلفه بالسماء واألرض والعالم األسفل
أخذه من يده وشده إليه
فأخذت جلجامش الشفقة به
وقال لتابعه أنكيدو:
((أي أنكيدو لندع الطائر الحبيس يرجع إلى مقره
لندع الرجل األسير يعود إلى حضن أمه))
فقال أنكيدو لجلجامش:
((أن من ال حصافة عنده
سرعان ما يلتهمه نمتار)) * الذي ال تميز عنده
إذا عاد الطائر الحبيس إلى حضن أمه
فلن ترى ثانية ،مدينة أمك التي ولدتك)).
وهنا قال حواوا ألنكيدو:
((لقد أوغرت صدره ضدي يا أنكيدو
أيها األجير ] ]..........لقد أوغرت صدره ضدي )).
عندما صدر منه هذا القول قطعا منه العنق
ً
وقدماه تربانا لنليل وننليل

جلجامش وثور السماء:

ً
وهذه أسطورة أخرى بطلها جلجامش أيضا  0ولكن اللوح الذي حملها إلينا قد ُو ِجد على درجة
كبيرة من التشوه والنقص ،األمر الذي يمنع تقديم ترجمة كاملة لها .ولذا سأكتفي بإعطاء فكرة
ً
عامة عن هذه األسطورة ،مع اإلستعانة بالنص البابلي املتأخر الذي أدمجها أيضا في نسيجه،
كما أدمج أسطورة جلجامش وأرض االحياء.
ُ
ُ
ُ
طالعنا اآللهة انانا وهي تخاطب جلجامش وتعدد له
بعد النقص الحاصل في بداية اللوح ،ت ِ
الهدايا واألعطيات التي ستغدقها عليه .ونستطيع هنا أن
* عفرت العالم األسفل ،قابض األرواح  0ويقال عزرائيل.
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ً
نستنتج إعتمادا على النص البابلي الالحق أن اإللهة تعرض عليه حبها واملنافع التي ستعود عليه
أن هو إخذها زوجة له .وعندما يعود النص للوضوح نجد أنانا في حضرة أبيها آن ،رب السماء،
تطلب منه أن يعطيها ثور السماء لتقتل به جلجامش .لذا نستطع اإلستنتاج أن جلجامش قد
رفض حب اإللهة وركل عرض الزواج الذي تقدمت به .ولكن اإلله آن يتردد في إعطاء إبنته
املتهورة ثور السماء ،فتلجأ إلى تهديده بخلعه عن العرش وإدارة الكون مع بقية اآللهة من دونه0
ً
فيخضح آن للتهديد ويسلمها قيادة ثور السماء الذي يهبط إلى األرض ُيعث فيها فسادا وينشر
الخوف والهلع بين ظهرانيها ..وهنا ينتهي الكم الواضح من النص السومري  ،ولكن النص
البابلي يؤكد إنتصار جلجامش على ثور السماء حيث يواجهه مع صديقه أنكيدو فيقطعان رأسه
ويقدمانه هدية للله شمش .
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قتل الالبو:

تتحدث هذه األسطورة عن وحش جبار ُيدعى ب ـ (الالبو) 0وقد خرج هذا الوحش من األعماق
ً
املائية إلى ديار الحضارة محاوال تدمير كل ما بناه اإلنسان ،إلى أن ينجح أحد اآللهة في القضاء
عليه .يجري النص على النحو التالي )5( :
تنهدت املدينة و ] ]..........الناس
تناقصت أعداد البشر ]]..........
ولم يكن لنواحهم أحد ل ـ ]]..........
وال لصراخهم أحد لـ ]]..........
من ] الذي أنجب] الحية ؟
تعامة [من أنجب الحية] *
قام انليل برسم شكل (للتنين) في السماء **
5 - L.W. King, The Seven Tablets of Creation, London, 1902. (Cited by A. Heide in his Babylonian
Genesis).
* وفي ترجمة أخرى :البحر من أنجب الحية  0راجع هيديل
ً
** الشكل الذي رسمه انليل في السماء هو درب املجرة وما زال قائما إلى يومنا هذا.
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كان طوله خمسين ساعة مضاعفة وإرتفاعه ساعة مضاعفة.
ً
وكان إتساع فمه ستة أذرع و] ]..........أثنتي عشر ذراعا
أما محيط أذنه فستة أذرع
ً
كان يستطيع قنص الطيور عن بعد ستين ذراعا
وتسعة أذرع في العمق يستطيع اإلنسالل تحت املاء
كان يرفع ذيله ]]..........
وجميع آلهة السماء ]]..........
سجد اآللهة أمام سن في السماء.
وبلهفة أمسكوا بأذيال ردائه:
((من ذا الذي سيمض ي لقتل الالبو
وتخليص األرض الواسعة
فتكون له السيادة من بعد على الجميع ))
(فقال اإلله سن) **
مض يا تيشباك وأقتل الالبو
((إ ِ
خلص األرض الواسعة من شره
فتكون لك السيادة من بعد على الجميع
 لقد أرسلني سيدي لقتال وحش النهر ولكني ال أعرف الالبو))وهنا ُيصيب اللوح كسور وتشوهات تمنع من فهم محتوياته  0فنقف عند خوف تيشباك وتردده
في قتال التنين .وهذا ما ُيعيد إلى أذهاننا أجواء التحضير لقتال تعامة في االينوماايليش ،عندما
يتهيب البعض نزالها قبل أن يتطوع مردوخ .وعندما يعود النص للوضوح ،نجد أنفسنا في
معمعان املعركة ،دون أن نعرف أي إله قد تجرأ على املض ي للقاء الالبو:
] ]..........فتح فمه وقال للله ]]..........
((حرك الغيوم ،أصنع زوبعة

* الساعة املضاعفة مقياس بابلي ُويعادل ما يقطعه اإلنسان في ساعتين(عشرة كيلومترات).
** سن :إله القمر.
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وخاتم حياتك (ضعه) أمام وجهك
ً
أطلق سهما وصرع الالبو ])) ]..........
فحرك الغيوم وصنع زوبعة
وخاتم حياته (وضع ُه) أمام وجهه
ً
أطلق سهما (وصرع) الالبو ]]..........
وثالث سنوات ،وثالثة أشهر ،ليل نهار
جرى دم الالبو ]]..........
ُ
ينطبق على هذه األسطورة التفسير العام الذي تقدت به في فاتحة هذا ال ِسفر  .فالتنين هنا نتاج
القوى البدئية السابقة لتنظيم الكون ،دفعت به املياه ،الت ترمز في األسطورة لقوى العماء،
والفوض ى ،إلى الكون املرتب لزعزعة بنيانه وإعادته إلى حالته السابقة .كما ينطبق على النص
تفسيرنا للسطورة بإعتبارها مغامرة للعقل الباحث عن األسباب والغايات ،وذلك في جزئها
الخاص بشكل التنين .فعندما أتى انليل لشرح خطة املعركة لآللهة ،قام برسم شكل الالبو في
السماء ،ليوضح عظمته وقوته ،فكان درب املجرة الذي يقطع السماء املعتمة من أقصاها إلى
ً
أقصاها .وقد بقي ذلك الرسم محفورا في األعالي إلى يومنا هذا .ومن ناحية أخرى ينطبق على
األسطورة التفسير الذي يؤكد أن التنين ليس إال قوى الالشعور املكبوتة .ذلك أن الالبو قد
أندفع من أعماق املياه التي ترمز في األسطررة إلى أغوار الالشعور.
و ُيذكرنا التفسر البابلي لوجود درب املجرة في السماء ،بإسطورة أغريقية عن طفولة هرقل.
فعندما تأتي اآللهة هيرا زوجة زيوس ألرضاع الطفل الخارق ،يمتص من ثديها مصة قوية كانت
ً
كافية ليندفع الحليب منه إلى السماء مشكال درب املجرة املعروف في اللغات األوروبية بأسم درب
ً
اللبن  Milkywayنسبة إلى لبن اآللهة هيرا الذي إنتثر في األعالي وما زال عالقا هناك.
الطائر«زو»:
كان الطائر العمالق زو من قوى العالم األسفل املدمرة .نرى رسومه على العديد من األختام التي
ُع ِثر عليها في أرض الرافدين ،ويبدو فيها في هيئة هي مزيج من اإلنسان والطائر .كما ورد أسمه في
كثير من النصوص الطقسية وهو في صراع
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مع بعض كبار اآللهة .ألحد النصوص يصف مردوخ أنه من حطم رأس زو بينما يعزو نص آخر
هذا العمل إلى اآللهة ننورتا .أما النص الذي نحن بصدده اآلن ،فقد وصلنا في روايتين
متشابهتين ،األولى من نينوى ،والثانية من سوسه  .وسأقوم فيما يلي بترجمة نص نينوى ألنه
األوضح واألكمل ،مع االستعانة بنص سوسه لتوضيح مواضع النقص في األول(.)٦
ً
تتلخص األسطورة في أن زو يرغب في السيطرة على اآللهة جميعا وإحتالل مركز الصدارة .ولن
يتيسر له ذلك إال إذا سرق ألواح األقدار التي يحملها انليل ،تلك األلوح التي تعطي حاملها
سلطة مطلقة في اآللهة والبشر واألكوان .ينجح طائر العالم األسفل في مسعاه ليهرب باأللواح
ً ً
بعيدا تاركا اآللهة في جزع شديد للحادث الجلل الذي أسلم مصائر األكوان للقوى العمياء .وكما
هو األمر في أساطير التنين السابقة ،فإن مهمة االقضاء على الوحش توكل إلى العديد من اآللهة
ً
ً
ولكنهم يتنصلون منها .إلى أن يستطيع أحدهم ويحقق نصرا مؤزرا .إال أن تشوه اللوح الفخاري
ونقصه يمنعنا من معرفة أسم اإلله الذي نجح في تلك املهمة .والنص بمجمله ذو أصل سومري
ً
واضح ،نظرا إلى أن أإلله انليل يظهر فيه كرئيس ملجمع اآللهة وحامل أللواح األقدار:
(بداية النص تالفة)
لقد شهدت عيناه سر سيطرة انليل وقوته.
رأى تاج ملكه ِورداء إلوهيته
ً
ورأى ألواح األقدار وتمالها ِمرارا
وكلما رأى أبا اآللهة ،رب الدورناكي
(كلما) طمعت نفسه في مركز انليل:
(سأحصل على ألواح األقدار
ً
وأمسك بمصائرهم جميعا
سأرس ي دعائم ملكي وأتحكم في األقدار
6 - E. A. Speiser, Akkadian Myths and Epics{in: J Pritchard, ancient Near Eastern Texts, Editai Prlncetcn.
)New York.1979
A. Heidel, The Babylonian Genesis. Phoenix Books. Chicago 1970.
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سأحكم فوق جميع االيججي)
وهكذا ،بعد أن صمم على التحرك
إنتظر طلوع النهار عند باب غرفة انليل
وعندما مض ى انليل ليستحم في املاء الصافي
وخلع تاجه فوضعه على العرش
خطف ألواح األقدار
فأغتصب السلطة وامللك والسيادة
ثم طار زو حيث أختفى في جباله
فساد الوجوم وعم الصمت
ُ َّ
وانليل أبو اآللهة ،قد شلت حركته
فالحرم املقدس ،قد ُسرقت هيبته وضاعت روعته
انطلقت اآللهة هنا وهناك للمشاورة
ً
فتح آنو فمه وقال مخاطبا ابئاءه اآللهة :
(لي ُقم ذلك اإلله ويصرع زو
ً
ويجعل أسمه عاليا في العالم املجمع املعمور )
فدعوا بأسم األمير حدد أبن آنو
ملا تكلم اآلمر الناهي آنو:
ً
(حدد ،أيها املنتصر الجليل ،ليكن إنقضاضك حاسما
وبسالحك فلترسل البرق يصرع زو
فيغدو أسمك عاليا في مجمع اآللهة ال ِعظام
وال نظير لك بين أخوتك اآللهة
ُ
ُ
وستبنى لك املعابد وتشاد
ً
فتكون جليال في معبد االلهة ويعلو أسمك)
ً
فأجاب حدد متحدثا إلى آنو أبيه:
بت ،من يستطيع اإلقتراب من تلك الجبال الرهيبة؟
(أي أ ِ
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وهل بين اآللهة أبنائك شبيه لزو؟
لقد أسك بين يديه بألواح األقدار
ً
ً
وأغتصب السلطة وامللك والسيادة  ...وطار بعيدا مختبئا في جباله
ُ
فكلمت ُه اليوم نافذة ككلمة رب الدورناكي
من يعترضه يؤول إلى تراب
ورؤيته تثير في اآللهة الرهبة والقنوط
وهنا طلب من آنو أن ال يمض ي في الطريق
ً
يلي ذلك تشوه وكسور في اللوح ،وعندما يتضح النص ،نجد آنو جادا في إقناع إله آخر في املض ي
إلى زو0
فدعو إليه «شارا» إبن عشتار
فتكلم إليه اآلمر الناهي:
ً
«شارا أيها املنتصر الجليل ليكن إنقضاضك حاسما
ً
فيغدو أسمك عاليا بين اآللهة العظام
وال نظير لك بين أخوتك اآللهة
ُ
ُ
وستبنى لك املعابد وتشاد
وفي جهات األرض األربعة س ُتقام هياكل لعبادتك
ُ
وستبنى هذه الهياكل حتى في ايكور
ً
فتكون جليال في حضرة اآللهة ويعلو أسمك)
ً
فأجاب شارا متحدثا إلى أبيه آنو:
بت ،من يستطبيع األقتراب من تلك الجال الرهيبة؟
«أي أ ِ
وهل بين اآللهة أبنائك شبيه لزو؟
لقد أمسك بين يديه ألواح األقدار
وأغتصب السلطة والسيادة
ً
إلى هنا ينتهي الجزء املقروء من النص .إال أننا نستطيع اإلستنتاج بأن واحدا من اآللهة قد تطوع
ُ
لقتال زو وأكمل مهمته بنجاح ،ذلك أن لقب قاهر زو قد أل ِصق بأكثر من عمل فني قد صور
مصرع ذلك الوحش الجبار.
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ً
لم يترك إله اليهود «يهوه» صفة من صفات آلهة السورين ،أو فعاال من أفعالهم ،أو صالحية من
صالحياتهم ،إال وإ َّدعاها لنفسه ،كما أملحنا إلى ذلك في سفر البداية .فهو ايل نفسه إله
السموات السوري ،لم يكتف بنقل صفاته وصالحياته ،بل إ َّدعى لنفسه األسم ذاته .وهو آدون
(ادونيس) ،إ َّدعى لنفسه األس م وناداه به عباده في مواضع كثيرة من الكتاب املقدس .وهو ُمذلل
الرب على أ ِاملي ِاه .إ ُله أامل أج ِد أ أرعدَّ .
أ ُ َّ
الر ُّب ف أوق
املياه األولى كمردوخ وبعل ،نقرأ في التوراة « صوت ِ
ِ
أ ُ َّ أ
أ ُ َّ أ
أ أ
الر ِب ِبالجال ِل « )٧(»..أ أنت ُمتس ِلط على ِك أب ِري ِاء
الر ِب ِبال ُق َّو ِة .صوت
ِاملي ِاه الك ِثير ِة ، .صوت
أ
أ
أ أ
اع ُل َّ
السحاب م أركبت ُه ،امل ِاش ي على أ أج ِنح ِة
البح ِر )8(»،وهو يركب السحاب كما يفعل بعل « الج ِ
الر ِيح .)٩()).كما لم يتورع يهوه عن مصارعة الجيوش الهائلة والتنانين وحيات البحر .وهو في
ِ
سبيل ذلك يتخلى عن الشمولية واإلطالق ،ألن الخالق ال يصارع مخلوقاته ،بل يصارع أنداده.
وبدافع من غيرته العظيمة من اإلله بعل ،الذي بقي اليهود وملوكهم يعبدونه
( )٧العهد القديم ،سفر املزامير ،املزمور التاسع والعشرين.
( )8العهد القديم ،سفر املزامير ،املزمور التاسع والثمانين.
( )٩العهد القدم ،سفر املزامير ،املزمور أربعة ومائة.
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ً
إلى فترات متأخرة جدا من تاريخهم ،نجد يهوه ُيجدد مرة أخرى الصراع القديم الذي خاضه بعل
ً
مع التنين لوتان ،وذلك في نص توراتي يتطابق حرفيا مع النص األوغاريتي .وقد أوردنا النصين في
فصل التكوين التوراتي ،ونوردهما هنا مرة أخرى:
النص األوغاريتي
واالن تريد ان تقتل لوتان الحية الهاربة
اآلن تريد أن تجهز على الحية امللتوية
«شالياط» العتيه ذات الرؤوس السبعة

ِسفر أشعيا ١ : 2٧
أ أ ُ ُ َّ ُّ أ أ
ِفي ِذلك اليو ِم يعا ِقب الرب ِبسي ِف ِه الق ِاس ي
أ
أ
أ
َّ
الع ِظ ِيم الش ِد ِيد ل ِوياثان ،الح َّية اله ِاربة.
أ
َّ
أُ
أُ
الت ِنين ال ِذي
ل ِوياثان الح َّية املتح ِوية ،ويقت ُل ِ
أ
ِفي الب أح ِر

ً
وفي نصوص أوغاريتية أخرى نجد أن عناة ،حبيبة بعل ،تقوم أيضا بقتل التنين وسحق الحية
امللتوية (. )١0
أي جوبار وأوغار ما الذي أتى بكما هنا
أي عدو قد قام في وجه بعل
وأي خصم ناهض راكب الغيوم
ألس ِت التي محقت «يم» حبيب ايل
ألس ِت التي قضت على نهر اإلله العظيم
ألس ِت التي أفنت التنين
وسحقت الحية امللتوية ذات الرؤوس السبعة؟
وفي أماكن أخرى من التوراة ،نجد أشارات أخرى لنفس التنين)١١( :

أنت شققت البحر بقوتك
كسرت رؤوس التنانين على املياه.
10 - C.H. Gordan. Ugarit. Norton Library Newyork 1987
( )١١العهد القديمِ ،سفر املزامير ،املزمور 0٧٤

232

أنت رضضت رؤوس لوياتان
ً
جعلته طعاما للشعب ،ألهل البرية
ً
ً
أنت فجرت سيال وعينا
ً
أنت َّيبست أنهارا دائمة الجريان
ً
لك النهار ولك الليل أيضا
أنت هيأت النور والشمس
أنت نصب ِت كل تخوم األرض
الصيف والشتاء أنت خلقتها
في هذا النص نجد قصة أخرى للتكوين .فعملية الخلق تلي التغلب على املياه وعلى لوياتان وبقية
َّ
التنانين وهذا الجو ُيذكرنا بصرإع مردوخ مع تعامة ،وقهر ُه لها ولجيشها املؤلف من تنانين وأفاع
ً ً
ومخلوقات عجيبة.وفي نص توراتي آخر ،نقرأ وصفا حيا للوتيانُ ،يعيد إلى ذاكرتنا وصف تعامة
وجبروتها)١2( :
اس ُه ي أبع ُث ُن ً
(م أن ي أفت ُح م أ
صراع أي فمه؟ دائر ُة أ أسنانه ُم أرعبة .عط ُ
ورا ،وع أين ُاه ك ُه ُدب ُّ
الص أب ِحِ .م أن
ِِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
يح .شر ُار نار تتطاي ُر م أن ُه .م أن م أنخرأيه ي أخ ُر ُج ُدخان كأ َّن ُه م أن ق أدر م أن ُفوخ أ أو منأ
فمه ت أخ ُر ُج مصاب ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
أ
أُُ ُأ
أ
ُ ُ ُ أ
أ
أ
ُ
أ
ُ
ُ
ً
َّ
ِم أرجل .نفسه يش ِعل جمرا ،ول ِهيب يخرج ِمن ِف ِيه .قلبه صلب كالحج ِر ،وقاس كالرحىِ .عند
النحاس ك أال ُعود َّ
ُن ُهوضه ت أفز ُع األ أقوي ُاء .ي أحس ُب أالحديد كالت أبن ،و ُّ
النخر .حجار ُة أ ِامل أقالع ت أر ُ
جع ع أن ُه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أ
ُ ُ َّ ُ ر ُ ُ أ ُ ُّ ُّ أ
ُ
أ
أ
ض ن ِظير).
ش .ي ِض يء الس ِبيل و اءه فيحسب اللج أشيب .ليس له ِفي األر ِ
كالق ِ
والى جانب لوياتان ،هناك تنانين أخرى ُيصارعها يهوه ويتغلب عليها .منها (رهيب) الذي نقرأ عنه
أ
ُ َّ ً
الرب! أ
أ أ
أ أ
َّ
است أي ِق ِظي
في أكثر من موضع في العهد القديمِ ( :استي ِق ِظي ،استي ِق ِظي! الب ِس ي قوة يا ِذراع ِ
أ أ أ
أ أ
أ
َّ
الت ِنين؟"  ،أل أس ِت
اطعة رهب ،الط ِ
كما ِفي أ َّي ِام ال ِقد ِم ،كما ِفي األدو ِار الق ِديم ِة .ألس ِت أن ِت الق ِ
اعنة ِ
ً ُُ أ
أ
أ
أ
أُ
أ
أ أ
أ
أ أ
ور امل أف ِد ِيين؟(.)١٣
أن ِت ِهي املن ِشفة البحرِ ،مياه الغ أم ِر الع ِظ ِيم ،الج ِ
اعلة أعماق البح ِر ط ِريقا ِلعب ِ
وهذا النص ُيذكرنا بحديث عناة في النص األوغاريتي السالف الذكر :ألس ِت التي سحقت يم
.....الخ
( )١2أيوب اإلصحاح 2٣-١٤: ٤١
( )١٣أشعيا ،اإلصحاح .١0-٩ :5١
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ً
وفي مكان آخرفي العهدالقديم نقرأ عن رهب أيضا:
أ
َّ
ُ
ًّ
(م أن ُي أشب ُه َّ أ أ
يسين ،ومخوف ِع أند ج ِم ِيع ال ِذين
هللا؟ ِ ،إله م ُهوب ِجدا ِفي ُمؤامر ِة ال ِق ِد ِ
الر َّب بين أبن ِاء ِ
ِ
أ
أ أُ
أ
ُّ
ُ
ُ
أ
أ
ُ
أ
ٌّ
ُ
ٌّ
ُّ
ود ،من ِمثلك ؟ ق ِوي ،رب ،وحقك ِمن حوِلك .أنت متس ِلط على ِكب ِري ِاء
ح أوله .يا رب ِإله الجن ِ
أ أ
ُ
أ
ُ
أ ُ
أ
أ
الب أح ِرِ .ع أند أارِتف ِاع لج ِج ِه أنت تس ِك ُنها .أنت سحقت رهب ِمثل الق ِت ِيلِ .ب ِذر ِاع ق َّو ِتك ب َّد أدت
ُ أ ُ ُ أ
ُ
أ ً
أ
ُ أ أ ُ ُ أ ُ أ َّ أ
َّ
وب أنت
الشمال والجن
أعداءك .لك السماوات .لك أيضا األ أرض .املسكونة و ِملؤها أنت أسست ُهماِ .
أ
خلقت ُهما.)١٤() .
يحتوي هذا النص على أصداء وثنية واضحة ،فالرب واقف في مجمع اآللهة ،أي أبناء هللا ،وال
نظير له بينهم كبعل أومردوخ  0وهو عظيم ألنه أنتصر على املياه .وعلى التنين رهب ،ثم يتابع
أعمال الخلق ،تماما كمردوخ.
وعن رهب نقرأ أيض ًا (الرب ال يرد غضبه ،ي أنحني ت أحت ُه أ أعو ُ
ان رهب) (). ١5
ِ
السماو ُ
("ب ُق َّوته ُي أزع ُج أالب أحر ،وبف أهمه ي أسح ُق رهب .بن أفخته َّ
ات ُم أس ِفرة ويد ُاه أ أبدأتا أالحيةَّ
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِِ ِ
أ
اله ِاربة.)١٦( ).
......................................
هذا ،وقد إنتقل (رهب) إلى األساطير املسيحية فيما بعد  0ولكن اإلله هنا ال يباشر بنفسه قتال
التنين بل يترك ذلك ألحد القديسين ،وهو القديس جاورجيوس الذي تمثله األعمال الفنية
املسيحية في القرون الوسطى وهو يطعن بحربته التنين الرهيب.

( )١٤املزامير ،املزمور .١ 2-٦ : 8٩
( )١5أيوب ،اإلصحاح .١٤-١٣:٩
( )١٦ايوب ،اإلصحاح١٣-١2 :2٦
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ِسفر الفردوس املفقود

________________________________

أ
ُأ
ُ
ُ أ ُ
اسك أن أ أنت وز أو ُجك الج َّنة وكال ِم أنها رغ ًدا
(وقلنا يا آدم
َّ
ُ
ح أي ُث ش أئ ُتما وال ت أقربا هذه َّ
الشجرة فتكونا ِمن الظ ِ ِاملين)
ِِ
ِ
قرآن كريم :البقرة 2٤.؛

(وأخذ َّ
اإل ُله آدم ووضع ُه ِفي ج َّن ِة ع أدن ِلي أعملها وي أحفظها.
الر ُّب
ِ
أُ أً
أ
ً
أ
َّ ُّ
اإل ُله آدم قا ِئالِ « :م أن ج ِم ِيع شج ِر الج َّن ِة تأك ُل أكال،
وأوص ى الرب ِ
أ
ُ
وأ َّما شجر ُة م أعرفة أالخ أير و َّ
الش ِر فال تأك أل ِم أنها)،
ِ ِ
ِ
العهد القديم  -سفر التكوين١٧ : ١5 ،
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ص 2٣٦فارغة
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منذ أن زالت املشاعة اإلبتدائية ،وفقد الفرد سلطته على وسائل إنتاجه لصالخ اآلخرين ،تحول
العمل من متعة تحقيق للذات ،إلى عبودية وإغتراب ،ومن طقس جماعي مرض ،إلى وحدة قاسية
ً
بال هدف أو غاية إال لقمة عيش يومية تدفع للستمرار يوما آخر .ومع نضوج املجتمعات األبوية
التسلطية وإحكام حلقاتها على األفراد ،صار اإلنسان إلى حالة إحباط دائمة هي شرطه األساس ي
ً
في حياة تبدو بال معنى وال تسعى إلى غاية ،سوى موت يضع حدا لفصل مؤلم .ولكن املجتمع
التسلطي إسطاع أن يحرم الفرد من كل ش يء،ال من رغبة في التغيير بادية أو كامنة و ..حلم.
تجلت رغبة التغيير في ثورات البشر عبر التاريخ في سبيل حياة أفضل وحرية أكثر .وتجلى الحلم،
ً
ً
ً
بديال عن الفعل ،في أدبيات البشر التي ت ِصف عاملا قادما ،هو حرية كاملة ومساواة مطلقة
وراحة من لعنة العمل املفروض على اإلنسان  ،عالم ال مرض فيه وال عناء وال شيخوخة وال
ً
ً
موت .فكانت أساطير الجنة لدى كل الشعوب ،تعبيرا سلبيا عن رغبة في التعيير لم تخرج إلى حيز
ً
الفعل ،أو فعل تم إحباطه فصار حلما ُينتظر.
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أسطورة العصر الذهيب:
عبر السومريون عن ذلك الحلم في نص جميل يصف العصر الذهبي للنسان قبل هبوطه إلى
ً
يدا لنفس ه وسيد الطبيعة)١(:
دنيا العبودية والعمل املغترب ،حيث كان س
ِ ِ
في تلك األيام ،لم يكن هناك حية وال عقرب وال ضبع
لم يكن هناك أسد وال كلب شرس وال ذئب
لم يكن هناك خوف وال رعب
لم يكن للنسان من منافس
في تلك االيام كانت (شوبور) أرض املشرق ،أرض الوفرة وشرائع العدل
وسومر أرض الجنوب ،ذات اللسان الواحد ،أرض الشرابع امللكية
و(أورى) أرض الشمال ،األرض التي يجد فيها كل حاجته
الدعة واألمن
و(مارتو) أرض الغرب ،أرض ِ
وكان العالم أجمع يعيش في إنسجام تام
وبلسان واحد ُيسبح الكل بحمد انليل.

أسطورة دملون:

ُ
حدثنا عنها أسطورة أخرى هي
أما الجنة ،بمفهومها الذي تجلى ،فيما بعد ،في التوراة ،فت ِ
أسطورة دملون(:)2
أرض دملون مكان طاهر ،أرض دملون مكان نظيف
أرض دملون مكان نظيف ،أرض دملون مكان مض يء
في أرض دملون ال تنعق الغربان
وال تصرخ الشوحة صراخها املعروف
ً
حيث األسد ال يفترس أحدا وال الذئب ينقض على الحمل
1 - S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961
2 - ibid
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وال الكلب املتوحش على الجدي
وال الخنزير الجري يلتهم الزرع
والطير في األعالي ال]]..........صغارها
والحمامة ال ] ]..........رأسها
حيث ال أحد يعرف رمد العين
وال أحد يعرف آالم الرأس
حيث ال يشتكي الرجل من الشيخوخة
وال تشتكي املرأة من العجز
حيث ال وجود ملنشد ينوح  .....وال لجوال يعول
في هذا الفردوس ،كان يعيش انكي إله السماء العظيم ،وزوجته ننخرساج األرض -األم ،كما عاش
في الفردوس التوراتي فيما بعد آدم وحواء 0وقد أخرج انكي ماءه وسقى تربة زوجته األرض،
فحول دملون إلى جنة إلهية خضراء .ومن أتحاد املاء (انكي) بالتربة (ننخرساج) يمتليء الفردوس
ً
بالحقول واألشجار والثمار ،كما تظهر مجموعة من إلهات النبات يقوم انكي باغوائهن تاركا
زوجته  0ثم أن ننخرماج تقوم بخلق ثمانية أنواع من النباتات العجيبة .وقبل أن تفرح
ً
بعملها ،يرسل انكي رسوله أيسمند 0الذي يقطف له تلك النباتات فيأكلها جميعا .وما أن تعلم
ً
ً
الخالقة بذلك ،حتى تغضب غصبا شديدا ،وترسل على انكي لعنة مقيمة( :إلى أن يوافيك املوت،
لن أنظر إليك بعين الحياة) .إال أن اآللهة اآلخرين يجزعون لهذا األمر ،ذلك إن اللعنة على انكي
ً
ً
تعني شح املياه وغوصا إلى باطن األرض تدريجيا  0ويحار مجمع اآللهة في كيفية معالجة األمر
ً
خصوصا وإن ننخرساج قد غابت عن األنظار حتى ال تفسير رأيها أو تخضع لضغط أحد .أما
ً
انكي فتشتد عليه األمراض وتهاجمه ثمانية علل بعدد النباتات التي أكلها وأخذ 0ينهار تدريجا.
ً
وأخيرا ينقذ الثعلب املوقف عندما يتطوع للبحث عن ننخرساج ويجدها في النهاية  0وتخضع
ننخرساج ملشيئة اآللهة وتقوم بشفاء انكي عن طريق خلق ثمانية آلهة .كل إله يختص بشفاء
أحد أعضاء أنكب العليلة.
 ننخرساج :ما الذي يوجعك يا أخي -ننكي :أن فكي هو الذي يوجعني
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 ننخرساج ،لقد أوجدت لك اإلله ننتول ننخرساج :ما الذي يوجعك يا أخيانكي :إن ضرس ي هو الذي يوجعني ننخرساج :لقد أوجدت من أجلك اإلله ننسوتووهكذا يتابع تعداد أوجاعه وتتابع ننخرساج خلق آلهة الشفاء من أجله .إلى أن يصل إلى ضلعه:
 ننخرساج  :ما الذي يوجعك يا أخي أنكي :أن ضلعي هو الذي يؤملني ننخرساج  :لقد أوجدت من أجلك اآللهة ننتيً
هذا ويناقش بعض علماء السومريات في أن كلمة (تي) في السومرية تعني ضلع ،ولكنها تعني أيضا
ً
(أحيا) أو(جعله يحيا) أما كلمة (نن) فتعني سيدة ،كما رأينا سابقا من تحليل إسم ننخرساج التي
ُ
تعني سيدة الجبل .وعلى هذا يكون أسم اآللهة (ننتي) يعني سيدة الضلع أو السيدة التي تحيي.
ُ
وهذه السيدة شبيهة بحواء التوراة التي أ ِخذت من ضلع آدم فهي سيدة الضل ع وهي حواء بمعنى
التي تحيي.
لقد أسست األسطورة السومرية ألساطير الجنة ،الالحقة في املنطقة ،وألسطورة سقوط
اإلنسان ،وفقدانه عامله الذهبي القديم .ورغم أنه ال توجد بين أيدينا أسطورة سومرية تحكي
كيفية فقدان اإلنسان لعصره الذهبي وهبوطه إلى عالم الذل والهوان ،إال أننا نستطيع إفتراض
وجود مثل هذه األسطورة أستنادا ملا تقصه أسطورة العصر الذهبي السومرية علينا من أوضاع
اإلنسان السابقة على الهبوط.
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لم يعثر حتى اآلن على أسطورة بابلية مشابهة ألسطورة دملون ،رغم األشارات الدالة على وجود
مثل هذه األسطورة  0فنحن نعلم من أسطورة الطوفان البابلية أن أرض دملون هي مكان
الخالدين ،ألن أتنابشتيم وزوجته بعد أن ينقذا الحياة على سطح األرض من الطوفان ،يكافئهما
ً
انليل بجعلهما من الخالدين ،وكانا قبال من البشر الفانينُ ،ويس ِكنهما في (دملون) حيث منابع
األنهار .فدملون إذن هي الجنة السومرية البابلية ،وهي مرتع اآللهة الخالدين ،ولكنها في نفس
ُ
ُ ُ
حدثنا ألواح أوغاريت عن جنة مماثلة.
الوقت مسكن البشر ممن أس ِبغت عليهم نعمة الخلود .وت ِ
ً
فاإلله ايل يسكن عند منبع األنهار أيضا ،كما هو األمر في دملون وفي فردوس التوراة حيث تنبع
أنهار فيشون وجيحون وحداقل والفرات .
أما سقوط اإلنسان فتنقله لنا أسطورة أخرى وهي أسطورة (آدابا) وآدابا هنا هو اإلنسان األول
الذي خسر الخلود بسبب غلطة ،وهذه الغلطة رغم أنها ترجع إلى سوء تفاهم ،وسوء نية اإلله
إيا الذي خلقه ،إال أنها في نتائجها تتالقى مع نتائج خطيئة آدم .فكالهما خسر الحياة االبدية
وجلب املوت على ذريته .ونالحظ هنا تشابه األسمين ،آدم  -آدبا ..0
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ً
قام اإلله (ايا) بخلق آدبا لخدمة معبده ،وصيد السمك لآللهة ،وجعله عاقال وأسبغ عليه
الحكمة الكاملة غير أنه لم يهبه الحياة االبدية .وفي أحد األيام بينما كان آدبا يصطاد على شاطئ
الخليج العربيَّ ،
هبت رياح الجنوب وقلبت قاربه ورمت به في املاء .فغضب لذلك ولعنها على ما
فعلت ،فأنكسر أحدجناحيها ولم تستطع الهبوب مرة أخرى .وبعد سبعة أيام من إختفاء ريح
الجنوبُ ،د ِعي آدابا للمثول أمام آنو كبير اآللهة ،إلستجوابه على ما فعله .وقبل صعوده زوده
خالقه (أيا) بعدد من النصائح ،وأشار عليه أن ُيطيل شعره ،ويلبس ثياب الحداد ،للتأثير على
ً
اإللهين تموز وجيزيدا حارسا بوابة السماء ،عندما يسأالن عن سبب حدادهُ ،يجيب أنه حزنا على
تموز وجيزيدا اللذين كانا يعيشان على األرض ثم أختفيا  -أن ذلك سيسرهما ويسمحان له
باملرور .كما قال له أن طعام املوت وماء املوت ُ
سيق َّدمان له في السماء وعليه إال يأخذ منهما
ً
شيئا.
وعندما مثل آدبا أمام آنو وأستجوبه قام تموز وجيزيدا بالوقوف إلى جانبه،
ويبدو إن املسألة سارت في صالحه ،فلم يكتف آنو بالعفو عنه بل قرر مكافأته بضمه إلى صف
َّ
الخالدين ،طاملا أنه ُدعي للمحكمة وإطلع على أسرار السماء .فأمر له بطعام الحياة ليأكل إال أن
ً
آدبا ملتزما بوصية إيا فلم يمد يده إلى الطعام.
ً
وعندما أمر له بشراب الحياة أمتنع عن الشرب .فدعاه آنو لالقتراب منه ضاحكا وقال له  :ملاذا
فعلت ذلك يا آدبا؟ ملاذا ألم تأكل ولم تثرب؟ أليست صحتك على ما ُيرام؟ ثم إلتفت إلى حاشيته
ُ
وقال :خذوه واعيدوه إلى األرض .خسر آدبا الحياة األبدية النه لم يأكل ولم يشرب مما ق ِدم له
ُ
فأعيد إلى األرض الفانية يعمل ويتعذب هو وذريته من بعده.
ُع ِثر على األسطورة في نسختين في مكتبة آشور بانيبال ،وكل نسخة مكتوية بخط مغاير،
وتختلف قليال في روايتها عن األخرى .كما ُع ِثر على نسخة منها بالخط املسماري في أرشيف
الفرعون املصري أمنحوتب الثالث ،إلى جانب النصوص السامية األخرى التي ُو ِجدت هناك،
ً
ُ
ُ
والتي كانت تشكل جزءا من التبادل الثقافي بين الحضارين .وقد ك ِتبت كل من النسختين على
لوحين إال أن األلوح قد وصلتنا في حالة مشوهة مع فقدان معظم أجزائها.
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أسطورة آدبا  -النسخة االولى)٣( :

اللوح األول:
ُ
لقد أعطي كل الحكمة [].........
وأمره من أمر آنو وكلمته].........[ .
لقد ُز ِود بالفهم الكامل إلنقاذ كلمة اآللهة على األرض
ُ
لقد أعطي الحكمة ولكنه لم ُيمنح الحياة األبدية
في تلك األزمان إبن أريدو الحكيم.
ً
(إيا) خلقه ليكون أول البشر ورائدا لهم.
ً
وأمر إيا الحكيم كان نافذا ال راد له.
فهو البارع والفائق الحكمة بين اآللهة.
خلق آدبا الطاهر حارسا للمعبد وقيما على الشعائر.
ً
فكان خبازا يصنع الخبز.
ً
كان خبازا يقدم الخبز ألريدو.
كان يقدم الطعام واملاء كل يوم ألريدو وبيده الكريمة خط األلواح املقدسة،
التي لم تكن توجد لواله
كان يشرع مركبة ويصطاد السمك ألريدو.
في تلك األزمان آدبا إبن أريدو،
ً
آدبا إبن إيا كان يؤوب مساءا إلى بيته.
ويقص د بوابة املدينة في نهاية كل يوم،
ُويرس ي مركبه على رصيفها في ميناء القمر الجديد.
ً
وذات مرة هبت الريح ودفعت بمركبه بعيدا.
فراح يضرب بمجذافيه بقوة
3 - E.A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: Ancient Near Eastern Texts. Edited) Princeton. Newjersy
1969
A. Heidel, The Babylonian Genesis, Phoenix Books, Chicago, 1970.
* في تلك األزمان كانت املدن مسكونةباآللهة فقط.
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[ ].........في البحر الواسع.
(بقية اللوح مفقودة)
الكسرة الثانية:
ِ
(البداية مكسورة)
لقد هبت ريح الجنوب وأغرقته.
دافعة إياه إلى عالم إيا.
ريح الجنوب []....................
(سأكسر لك جناحك) وما أن نطق فمه بذلك،
ُ
حتى ك ِسر جناح الريح ،ولسبعة أيام  ...لم تهب على أرض آنو
ً
إستدعى وزيره «البرات» قائال :
ً
(ملاذا لم تهب رياح الجنوب في األيام السبعة األخيرة فأجابه وزيره البرات قائال :موالي،
أن آدبا إبن إيا قد كسر جناح رياح الجنوب.
فلما سمع آنو هذا القول،
ً
نهض عن عرشه وصاح قائال  :ليأتوا إ َّلي به
َّ
وهنا عرف إيا باألمر ،وهو املطلع على مجريات السماء
ً
فألبس آدبا شعرا طويال،
الحداد يضعه عليه.
وزوده بوشاح ِ
وقال له :أي آدبا ،ستمض ي إلى آنو ،امللك،
وفي صعودك ستأخذ طريق السماء،
وتقترب من بوابة آنو.
ويكون في حراستها (تموز) و (جزيدا)
وعندما يريانك سيسأالنك قائلين :أيها اإلنسان،
من أجل من تبدو في هذه الهيئة؟
من أجل من ترتدي وشاح الحزن؟ ُ
فتجيب.
لقد غاب عن األرض إلهان.
ً
ولذا تجدانني حزينا عليهما .فيسأالن :

244

ومن هما اإللهان الغائبان؟ ُ
فتجيب:
إنهما تموز وجيزيدا ،وهنا سينظران لبعضهما،
ً
وسيبتسمان ويقوالن لك قوال كريما ،
وسيتحدثان من أجلك في حضرة آنو،
وسيقفان إلى جانبك لدى مثولك أمام آنو
ولسوف ُيقدم لك طعام املوت،
فال تأكله ،وشراب املوت سيق َّدم إليك،
ً
فال تشربه .وسيعطونك ،عباءة فإلبسها وزيتا فإدهن به نفسك.
هذه وصاياي فإعمل بها والكلمات .... ،التي أقولها لك فإحفظها.
ثم وصل رسول آنو وقال :لقد كسر آدابا.
جناح رياح الجنوب وعليه أن يمثل أمام آنو.
ثم أعطاه طريق السماء ،والى السماء دفع به.
وعندما وصل إلى بوابة آنو.
كان تموز وجزيدا يقفان على البوابة
وما إن شاهداه حتى صاحا به.
أيها اإلنسان من أجل من تبدو في هذه الهيئة؟
آدابا من أجل من ترتدي وشاح الحزن؟
 «لقد غاب عن األرض إلهان ولذا فأنا حزينإنهما تموز وجزيدا» فنظرا إلى بعضهما،
وإبتسما .وعندما دخول آدابا على آنو امللك،
ً
رفع آنو صوته لم رآه قائال:
إقترب مني يا آدابا .ملاذا كسرت جناح رياح الجنوب؟
ً
فأجاب آدابا قائال «موالي.
لقد كنت أصطاد السمك في عرض البحر لبيت سيدي،
ً
وكان البحر هادئا كأنه املرآة 0
ثم هبت رياح الجنوب وأغرقتني
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دافعة بي إلى عالم سيدي* ،وفي ثورة غضبي،
لعنت رياح الجنوب) تموز ،وجيريدا
وقفا إلى جانبه وقاال لنو كلمات حسنة
ً
فهدأت خواطر آنو ولبث ساكنا،
 (ملاذا كشف إيا إلنسان غير مقدسمكنونات السماء واألرض؟ **
ً
ً
لقد جعله قويا وجعل له أسما
فماذا نصنع به؟ هاتو له.
بطعام الحياة ليأكل منه)
فجلبوا طعام الحياة .ولكنه لم يقربه .وشراب الحياة
فلم يشرب منه .وعباءة
ً
جلبوا له فلبسها .وزيتا جلبوا له فدهن به نفسه فنظر آنو إليه وضحك منه :
تعال إلى يا آدابا .ملاذا لم تأكل ولم تشرب.
أليست صحتك على ما ُيرام؟ « :لقد أمرني إيا سيدي أل اآكل أو أشرب»
خذوه وأعيدوه إلى األرض.
وهكذا فعل إيا كما فعل يهوه في األسطورة التوراتية .لقد خلق اإلنسان وحجب عنه الخلود،
ً
ً
ً
ً
صنعه كامال وحكيما وسيدا ولكنه دفعه للخطيئة املميتة ،ألن الحياة األبدية يجب أن تبقى وقفا
ً
أ
على اآللهة وحدهم .ونستطيع أن نلمح تشابها
* عالم إله املياه ** .ربما كان هذا السطر ُيشير إلى مقدرة آدابا على كسر جناح الريح بقوة كلمته السحرية املستمدة
من إيا  0أو ربما كان ُيشير إلى نتائج الحادث حيث صعد آدابا إلى السماء وتعرف على ما ال يجب من األسرار.
ً أ
َّ
َّ
ويذكر هذا السطر بقول يهوه في أسطورة الفردوس التوراتيةُ « :هوذا اإل أنس ُ
ان ق أد صار كو ِاحد ِم َّنا ع ِارفا الخ أير والش َّر.
ِ
أ
أ ً أُ
أ ُ ُ
َّ
ضا ويأك ُل وي أحيا ِإلى األب ِد».
واآلن لعل ُه ي ُم ُّد يد ُه ويأخذ ِم أن شجر ِة الحي ِاة أي
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من العباءة التي ا0أعطيت آلدابا ليلبسها وبين الردائين اللذين أعطيا آلدم وزوجه ليلبساهما
أ أ
أ ً
َّ ُّ
اإل ُله آلدم و أامرأ ِت ِه أق ِمصة ِم أن ِجلد وألبس ُهما")) .
عشية خروجهما من الجنه (( وصنع الرب ِ

النسخة الثانية:

اللوح األول:
(البداية تالفة)
عندما سمع آنو هذه األمور
[].........وفي س أورة غضبه وحنقه
ً
[ ].........أرسل من عنده رسوال
[ ].........غير أن إيا العليم بسرائر اآللهة العظيمة
[].........أرسل كلمة آلدابا
[ ].........فحضر آدابا إلى إيا امللك
.................................
ثم أن إيا العليم بما تخفي صدور اآللهة
دله على معارج السماء
ً
ً
وأسدل عليه شعرا طويال
[ ].........وألبس ُه وشاح الحزن
ً
وأخذ ينصحه قائال له:
((أي آدابا ستمض ي اآلن إلى آنو امللك
فإسمع وصاياي وأحفظ كلماتي
عندما تصعد إلى السماء وتقرب بوابة آنو
ستجد تموز وجيزيدا على بوابة آنو.
البقية مكسورة)

اللوح الثاني:
(البداية تالفة)
أمر له بالزيت فدهن به نفسه
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وطلب له العباءة فلبسها
ً
فضحك آنو عاليا من فعال آدابا :
ً
يا آلهة السماء جميعا من حفزه على ذلك؟
ثم يمنع النقص الحاصل في السطور من إعطاء فكرة واضحة عن بقية اللوح ،إال أننا نعلم أن
فعلة آدابا قد جرت األمراض وال ِعلل على جن ِس ِه .غير أن هذه األمراض وال ِعلل قابلة للشفاء عن
ُ
طريق اآللهة (نن كارا) آلهة الشفاء .ويبدو أن هذه األسطورة كانت ت تلى كجزء من تعويذة لشفاء
املرض ى.
ً
ً
ولقد ُع ِثر على ختم بابلي أثار كثيرا من الجدال بسبب تمثيله لقصة شبيهة جدا بقصة سقوط
ً
اإلنسان التوراتية ،نجد في الرسم رجال وإمرأة يجلسان متقابلين وبينهما شجرة يمدان يديهما إلى
ثمارها ،وخلف املرأة تنتصب حية طويلة في وضع أشبه بوضع الهامس في أذن املرأة.
ً
فهل يحكي لنا هذا الرسم فعال أسطورة السقوط األصلية؟؟ وهل سنجد في املستقبل النص
الذي يحدثنا عنه؟ في الواقع أن شدة قرب الرسم للرواية التوراتية يجعلني أميل للرأي القائل
ُ
بأن هذا الختم ُيصور لنا رواية ف ِقدت نصوصها لتظهر في التوراة من جديد.

متوازيات يف أساطري الشعوب :

ً
أن الحديث عن إبتالء اإلنسان بالشرور واألمراض واألوبئة نتيجة خطئه ،يحفز للذهان عددا
من األمثلة املوازية في ميثولوجيا الحضارات األخرى؛ ومنها أسطورة باندورا اليونانية( .)٤فقد
عهدت اآللهة إلى بروميثيوس وأخيه أمر تجهيز املخلوقات بما يلزمها ملواجهة عوامل الطبيعة،
ً
ومشاق الحياة على األرض ،فقام أخوه منفردا بهذه العملية وأعطى كل ش يء للحيوانات من شعر
ً
ً
وصوف وأنياب وأظافر.....الخ .وترك اإلنسان عاريا ال سالح وال كساء .لكن بروميثيوس ،إحساسا
منه باملسؤولية ،قام بسرقة النار اآللهية من السماء ،وأفش ى سرها لبني البشر .فيغضب زيوس
أشد الغضب لفعلة بروميثوس ،ويقرر اإلنتقام منه فيوعز إلى إبنه هيفستوس (فولكانو) أن
ً
يصنع نموذجا من طين أعطاه زيوس الحياة ودعاه (املرأة)
.4 - M. S. Shapiro, A Dictionary of Mythology. Granada, London and New York 1981 pp 14,161
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َّ ُ
َّ
َّ
طلق عليها أسم (باندورا) أي
ثم جاءت اآللهات فأعطينها من حسنهن وجمالهن وعذوبتهن ،وأ ِ
ً
سيدة ال ِنعم  0وأرسل بها زيوس إلى بروميثيوس واخيه  ،أما األول فقد كان حذرا من هدية زيوس
ً
ولم يقبلها .بينما قبلها الثاني وإتخذها زوجة له .فما كان منها بعد أن أستقر بها املقام ،حتى
ً
جاءت إلى الجرة الكبيرة التي كان زيوس قد أودعها لدى االخوين قائال لهما أال يفتحاها ففتحتها.
ً
ومنها خرجت إلى األرض كل األوبئة واألمراض والغرور ،التي ما زال اإلنسان مبتليا بها حتى اآلن
بسبب املرأة.
وتشترك أساطير شعوب عديدة في القول بمسؤولية املرأة عن فقدان اإلنسان للحياة األبدية
وإبتالئه باألوبئة واألمراض ،منها بعض األساطير البدائية كأسطورة قبائل في مونتانا .تقول
األسطورة)5( :
كان في قديم الزمان إله عجوز .ثم أن هذا اإلله فكر في أن يخلق األشياء واإلنسان ومظاهر
ً
ً
الطبيعة املختلفة ،فقام إلى عمله مرتحال من الجنوب إلى الشمال ،صانعا في طريقه الحيوانات
ً
والطيور والجبال واألنهار والوديان والشالالت ،مشكال صورة العالم كما نراه اآلن .ثم أنه صنع
ً
نموذجين من الطين على شكل إمرأة وذكر صغير هو إبنها ،وغطاهما بغطاء قائال يجب أن
ً
تصبحا بشرا .ثم تركهما وعاد إليهما في اليوم التالي ،ورفع عنهما الغطاء ،فوجد أنهما قد تغيرا
ً
قليال ،فتركهما وعاد في اليوم الثاني والثالث ثم الرابع ،حيث وجد أن التحول قد تم ،وإن
ً
بإسطاعتهما اآلن أن يكونا رجال وإمرأة ،فقال لهما إنهضا وإمشيا ،ففعال ذلك وسارا إلى جانب
صانعهما إلى ضف ة النهر ،وهناك تساءلت املرأة هل نعيش للبد أم ستكون هناك نهاية لهذه
ُ
الحياة؟ فقال اإلله :في الواقع لم أفكر بذلك بعد .ولكن أنظرا إلي ،سأرمي بهذه القطعة من روث
الجاموس ،فإن هي عامت على سطح املاء فإن اإلنسان سيموت أربعة أيام فقط ثم يعود للحياة
مرة أخرى ،وأما إذا غرقت فستكون هناك نهاية لحياته ،ورمى القطعة فعامت ،ولكن املرأة كانت
ً
طماعة وشرهة للحياة ،قالت :بل سأرمي هذه القطعة من الحجر فإن هي عامت سنعيش أبدا،
ً
مت باإلختيار
وإن غاصت سنموت .ورمت بالحجر فغاص إلى القاع .فقال اإلله  :حسنا .لقد ق ِ
وسيكون هناك نهاية للنسان.
5 - Philip Freund, Myths of Creation, W. H. Allen, London. 19646
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 / ٣اجلنّة التوراتية

في رواية الجنة التوراتية ،تعود للظهور معظم العناصر اإلسطورية التي وجدناها في األسطورة
السومرية والبابلية والكنعانية .فالجنة في التصور التوراتي ،هي مكان زرعه اإلله في شرقي عدن،
مكان راحة له ونزهة وأسكن فيه آدم الذي خلقه .ويتطابق هذا املكان في كثير من صفاته
وخصائصه مع ما أينا من وصف األسطورة .فهو ُ
مكان أمن وسالم يعيش اإلنسان فيه ِبدعة
ر
ً
ً
وإطمنان ،غير مضطر للعمل من أجل تحصيل قوته اليومي ،حيث ال يعرف مرضا وال حزنا وال
ً
موتا .ويقع هذا املكان عند فم األنهار ،تنبع منه أربعة أنهار هي فيشون وجيحون وحداقل
ً
والفرات ،تماما كالجنة الكنعانية حيث يعيش اإلله ايل ،رب السموات ،كما مر معنا في أسطورة
بعل وعناة ( :ثم قفزت عناة على ساقيها ،وغادرت األرض ،ميممة وجهها شطر ايل ،عند منبع
ً
النهرين العظيمين ،في وسط التيارين ،ودخلت على ايل في مقره) .وكالجنة البابلية أيضا ،سكن
ً ً
الخالدين ((ما كنت قبل اليوم إال بشرا فانيا (يا أوتنابشاتيم) .ولكنك وزوجك منذ اآلن ستغدوان
مثلنا خالدين .وفي القاص ي البعيد عند فم األنهار ستعيشان)).
كما نجد العناصر األسطورية الخاصة بخلق اإلنسان األول ،تدخل في الرواية التوراتية عن
خلق اإلنسان  0فقد خلق آدم من طين ومنه خلقت زوجته حواء.
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وقد عددنا في سفر التكوين الروايات السومرية والبابلية التي تتحدث عن خلق الزوجين األوليين
من طين أو من دم اإلله املمزوج بالطين .وأسم آدم نفسه كما رأينا ليس إال كلمة أوغاريتية تعني
البشر أو اإلنسان  0وباإلضافة إلى ذلك تروي لنا حكاية آدم وحواء التوراتية عن العصر الذهبي
للنسان كما روته األسطورة السومرية ،وعن سقوطه وخسارته الخلود ،كما روت أسطورة آدبا
البابلية .فآدبا ،واألسم هنا شديد الشبه بآدم ،هو اإلنسان األول ،الذي خسر الخلود بسبب
ً
غلطة صغيره تماما كآدم .فإن كليهما قد خسر الحياة االبدية ،وجلب املوت على ذريته.
ولنأت اآلن إلى الرواية التوراتية كما وردت في سفر التكوين ،اإلصحاحين الثاني والثالث:
ِ
َّ
ً
ً
أ
أ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
َّ ُّ
َّ ُّ
أ
اإلله ِمن
((وغرس الرب ِ
اإلله جنة ِفي عدن شرقا ،ووضع هناك آدم ال ِذي جبله .وأنبت الرب ِ
أ
أ
أ
أ ُ
ض ك َّل شجرة ش ِه َّية ِل َّلنظ ِر وج ِيدة ِللك ِل ،وشجرة الحي ِاة ِفي وس ِط الج َّن ِة ،وشجرة م أع ِرف ِة
األر ِ
أ
أ
ُ أ ُُ
أ
َّ
أ
أ
َّ
ُ
أ
أ
ُ
أ
ُ
أ
ُ
الخ أي ِر والش ِر .وكان نهر يخرج ِمن عدن ِليس ِقي الجنة ،و ِمن هناك ينق ِسم في ِصير أربعة رؤوس:
أ أ
ُ ُ ُ أُ ُ
أ ُ أ
أ ُ َّ ُ أ ُ َّ َّ
الن أه ِر الثا ِني
ض الح ِويل ِة حيث الذهب .واسم
ِاسم الو ِاح ِد ِفيشون ،وهو امل ِحيط ِبج ِم ِيع أر ِ
أ
ُ ُ ُ أُ ُ
أ ُ
أ ُ َّ َّ
ُّ
ض كوش .واسم
الن أه ِر الث ِال ِث ِح َّدا ِق ُل ،و ُهو الج ِاري ش أر ِق َّي أشور.
ِجيحون ،وهو امل ِحيط ِبج ِم ِيع أر ِ
ابع أال ُفر ُ
و َّ
الر ُ
ات .وأخذ َّ
الن أه ُر َّ
الر ُّب اإل ُله آدم ووضع ُه ِفي ج َّن ِة ع أدن ِلي أعملها وي أحفظها .وأ أوص ى َّ
الر ُّب
ِ
أُ
اإل ُله آدم قائ ًال« :م أن جميع شجر أالج َّنة ت أأ ُك ُل أ أك ًال ،وأ َّما شجر ُة م أعرفة أالخ أير و َّ
الش ِر فال تأك أل ِم أنها،
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ُّب اإللهُ:
أل َّنك ي أوم ت أأ ُك ُل م أنها م أو ًتا ت ُم ُ
وت» وقال َّ
ِ
ِ
ُ
ً
ُ
ُ
ُ
أ
أ
ُ
ُ
الر ُّب اإل ُله ِمن األ أرض ُكلَّ
«ل أيس جي ًدا أ أن يكون آدم وحده ،فأصنع له م ِعينا ن ِظيره»  ،وجبل َّ
ِ
ِ
ِ
أ َّ ُ َّ ُ
ُ
أ
ُ
أ
ُ
َّ
ُ
ُّ
ور السم ِاء ،فأحضرها ِإلى آدم ِليرى ماذا يدعوها ،وكل ما دعا ِب ِه آدم ذات
حيوان ِ
ات الب ِري ِة وكل طي ِ
ً
ً
ُ
أ
أ
أ
َّ ُّ
َّ ُ أ ُ
اإلله ُسباتا على آدم فنام ،فأخذ و ِاحدة ِم أن أضال ِع ِه ومل
نفس حية فهو اسمها .فأوقع الرب ِ
أ َّ
الر ُّب ُ
أ
ً أ
مكانها ل أح ًما .وبنى َّ
هذ ِه
الضلع ال ِتي أخذها ِمن آدم أامرأة وأحضرها ِإلى آدم .فقال آد ُمِ « :
اإلله ِ
ِ
ُ أ
ُأ
ً َّ
أ أ
أ أ أ
ذلك ي أت ُر ُك َّ
الر ُج ُل
اآلن عظم ِمن ِعظ ِامي ولحم ِمن لح ِميِ .
هذ ِه تدعى أامرأة ألنها ِم ِن أام ِرء أ ِخذت» ِل ِ
ُ
أ
ُ
أب ُاه وأ َّم ُه ويلت ِص ُق ِب أامرأ ِت ِه ويكون ِان جس ًدا و ِاح ًدا .وكانا ِكال ُهما ُع أريان أي ِن ،آد ُم و أامرأ ُت ُه ،و ُهما ال
أ
يخجال ِن.
أ ُ
الر ُّب اإل ُله ،فقال أت ل ألم أرأة« :أح ًّقا قال ُ
ات أالبرَّي ِة َّال ِتي ع ِملها َّ
هللا ال
وكان ِت الح َّية أ أحيل ج ِم ِيع حيوان ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت أأ ُكال م أن ُكل شجر أالج َّنة؟» فقالت أامل أرأ ُة ل ألح َّية« :م أن ثمر شجر أالج َّنة ن أأ ُك ُل ،وأ َّما ثم ُر َّ
الشجر ِة
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هللا :ال ت أأ ُكال م أن ُه وال تم َّساهُ
َّالتي في وسط أالج َّنة فقال ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
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ُ
أُ
لئ َّال ت ُموتا» .فقالت أالح َّي ُة ل ألم أرأة« :ل أن ت ُموتا! بل ُ
هللا ع ِالم أ َّن ُه ي أوم تأكال ِن ِم أن ُه ت أنف ِت ُح أ أع ُي ُنكما
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
أ
أ
أ
أ
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ
َّ
أ
أ
ُ
ُ
أ
اهلل ع ِارفي ِن الخير والش َّر» .فرأ ِت املرأة أن الشجرة ج ِيدة ِللك ِل ،وأنها ب ِهجة ِللعيو ِن،
وتكون ِان ك ِ
َّ َّ
ضا معها فأكل .ف أانفتحتأ
الشجرة شه َّية ل َّلنظر .فأخذ أت م أن ثمرها وأكل أت ،وأ أعط أت ُجلها أ أي ً
وأن
ر
ِ
ِ
ِ ِ ِ
أ
ُ
َّ
ُ
أ
أ
أُُ
ُ ُأ
َّ
اإل ِله
أعينهما وع ِلما أنهما عريان ِان .فخاطا أوراق ِتين وصنعا ألنف ِس ِهما م ِآزر .وس ِمعا صوت الر ِب ِ
أ
َّ
م ً أ َّ أ ُ ُ
ُ أ ُ ُ أ أ َّ
اإل ِله ِفي وس ِط شج ِر
ِ
وب ِر ِيح النه ِار ،فاختبأ آدم وامرأته ِمن وج ِه الر ِب ِ
اشيا ِفي الجن ِة ِعند هب ِ
أ
أ
ُ أ أ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
أ
أ
ُّ
َّ
اإلله آدم وقال له« :أين أنت؟» .فقال« :س ِمعت صوتك ِفي الجن ِة فخ ِشيت،
الجن ِة .فنادى الر أب ِ
َّ
أ
أ
َّ
أل ِني ُع أريان فاختبأ ُت» ..فقال« :م أن أ أعلمك أ َّنك ُع أريان؟ ه أل أكلت ِمن الشجر ِة ال ِتي أ أوص أي ُتك أ أن ال
َّ
ت أأ ُكل م أنها؟» فقال آد ُم « :أامل أرأ ُة َّالتي جع ألتها معي هي أ أعط أ
الر ُّ
الشجر ِة فأك أل ُت» .فقال َّ
اإل ُله
ب
ن
م
ي
ن
ت
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أ
أ
ُ أ
أ
أ
َّ
ُ
ُ
أ
ُ
َّ
ُّ
َّ
أ
أ أ
َّ
َّ
اإلله ِللحي ِة:
ِللمرأ ِة« :ما هذا ال ِذي فعل ِت؟» فقال ِت املرأة« :الحية غرت ِني فأكلت» .فقال الرب ِ
أ
أ
أ
أ
أ
َّ
أ
أ
ُ ُ
أُ
وش الب ِرَّي ِة .على بط ِن ِك ت أسع أين
«ألن ِك أفعل ِت هذا ،ملعونة أن ِت ِمن ج ِم ِيع البه ِائ ِم و ِمن ج ِم ِيع وح ِ
أ
ُ ُ
ً
ُ
وتر ًابا تأك ِلين ك َّل أ َّي ِام حي ِات ِك .وأض ُع عداوة ب أين ِك وب أين امل أرأ ِة ،وب أين ن أس ِل ِك ون أس ِلهاُ .هو ي أسح ُق
أ ُ
أ
أ
أ
أ
أ
رأس ِك ،وأن ِت ت أسح ِقين ع ِقب ُه» .وقال ِللم أرأ ِة« :تك ِث ًيرا أك ِث ُر أتعاب حب ِل ِكِ ،بالوج ِع ت ِل ِدين أ أوال ًدا .وِإلى
أ
ُ ُ أ
اشتي ُاقك و ُهو ي ُس ُ
ُ
ود عل أي ِك» .وقال آلدم« :أل َّنك س ِم أعت ِلق أو ِل أامرأ ِتك وأكلت ِمن
رج ِل ِك يكون ِ ِ
ُ
أُ
َّ
ض بسببك .ب َّ
الشجرة َّالتي أ أوص أي ُتك قائ ًال :ال ت أأ ُك أل م أنها ،م أل ُعونة األ أر ُ
التع ِب تأك ُل ِم أنها ك َّل أ َّي ِام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أُ
ً
أُ ُ
أ أ أ
ً ُ
حيا ِتك.وش أوكا وحسكا ت أن ِب ُت لك ،وتأك ُل ُعشب الحق ِلِ .بعر ِق و أج ِهك تأك ُل خ أب ًزا ح َّتى ت ُعود ِإلى
ُ ُ
األ أرض َّالتي ُأخ أذت م أنها .أل َّنك ُتراب ،وإلى ُتراب ت ُع ُ
ود» .ودعا آد ُم أ
اسم أامرأ ِت ِه «ح َّواء» أل َّنها أ ُّم ك ِل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الر ُّب اإل ُلهُ « :هوذا اإل أنسانُ
الر ُّب اإل ُله آلدم و أامرأ ِت ِه أ أق ِمص ًة ِم أن ج ألد وأ ألبس ُهما .وقال َّ
حي .وصنع َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ق أد صار كواحد م َّنا ع ًفا أالخ أير و َّ
الش َّر .واآلن لع َّل ُه ي ُم ُّد يد ُه وي أأ ُخ ُذ م أن شجرة أالحياة أ أي ً
ضا وي أأ ُكلُ
ِار
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
أ َّ ُ
أ
أ
أ
ُ
ُ
َّ
أ
أ
أ
أ
َّ ُّ
اإلنسان،
اإلله ِمن جن ِة عدن ِليعمل األرض ال ِتي أ ِخذ ِمنها .فطرد ِ
ويحيا ِإلى األب ِد» .فأخرجه الرب ِ
أ
أ
وأقام ش أر ِق َّي ج َّن ِة ع أدن الك ُر ِوبيم ،ول ِهيب س أيف ُمتق ِلب ِل ِحراس ِة ط ِر ِيق شجر ِة الحي ِاة..
ً
باإلضافة ملا طرحناه سابقا من متوازيات مع األسطورة البابلية ،أريد فيما يلي تحليل عنصرين
هامين في الرواية التوراتية ،كانا قد ظهرا في ملحمة جلجامش البابلية .العنصر األول ،فكرة
الحصول على املعرفة عن طريق الطقس االدخالي ( )initiationللفعل الجنس ي .والعنصر الثاني
دخول الحية كمسؤولة عن خسارة الخلود.
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فيما يتعلق بالعنصر األول ،تثحدثنا ملحمة جلجامش أن أحد الرعاة قد شاهد
ً
ً
ً
وهو يسوق قطيعه نحو نبع املياه ،رجال متوحشا ُيضاهي جلجامش قوة وجبروتا ،وهو
ً
ً
أنكيدو إبن السومرية الذي عاش حياته مع وحوش الفالة دون أن يعرف له أبا أو أما .فمض ى
الراعي إلى جلجامش يخبره بأمر ذلك املخلوق الفريد.
ُ
تاق جلجامش إلى رؤية ذلك الرجل ،وهو امللك الفخور بقو ِت ِه التي ال يضاهيها أحد ،فتفتق ذهنه
عن حيلة يروض بها أنكيدو ويأتي به إلى املدينة .أرسل له إحدى البغايا املحنكات بفنون العشق
والغرام ،فكمنت له عند نبع املياه ،وعندما أتى أنكيدو مع قطيع الغزالن لشرب املاء برزت له
ً
املرأة كاشفة مفاتنها ،ترك أنكيدو قطيعه ولبث مع املرأة أياما وليالي ُيطارحها الغرام ،مما كان له
كبير األثر في تحويله عن حياته الوحشية السابقة ،فيصف النص البابلي أنكيدو بعد الفعل
الجنس ي مع املرأة ،بأنه قد صار واسع الفهم واملعرفة :
تعثر أنكيدو في جريه ،لم يعد كما كان
ً
كيا واسع الفهم واملعرفة()٦
ولكنه صار ذ
كذلك آدم ،تحول عن حياة البداءة التي عاشها في الجنة إلى حياة األرض ،حياة الحضارة التي
يتعب فيها اإلنسان ويكد ،تحول آدم بعد أكل الثمرة املحرمة ،ومباشرة الفعل الجنس ي مع حواء،
من مغمض العينين ،كليل الذهن ،مغلقه ،إلى كاشف البصيرة ،عارف :
أ ُ أ
ُ
أُ أ ُ أُُُ
َّ ُ أ أ ُ
ُ
أ
اهلل
« فقال ِت الح َّية ِللم أرأ ِة« :لن ت ُموتا! ب ِل هللا ع ِالم أنه يوم تأكال ِن ِمنه تنف ِتح أعينكما وتكون ِان ك ِ
» .وهكذا بعد مرور آدم بالطقس اإلدخالي (أكل الثمرة املحرمة  -الجنس) دفع بالعقل اإلنساني
إلى محنته الكبرى ،التساؤل ،التفكير ،الكشف ،تجاوز املعطى ،إرتياد األرض املحرمة .بالطقس
اإلدخالي ،هبط آدم من الحلم إلى الواقع ،باع روحه لقاء املعرفة والحقيقة.
أما العنصر الثاني ،وهو ظهور الحية كمسؤول عن خسارة الخلود ،فإن ملحمة جلجامش
ُتحدثنا أن جلجامش العائد من سف ِر ِه املضني ومعه نبتة الحياة التي ُتجدد الشباب قد :
رأى جلجامش ،بركة ماء بارد
نزل فيها وإست َّ
حم بمائها
6 - Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic, Phoenix Books. Chicago 1970
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فتشممت الحية رائحة النبته
تسللت صاعدة من املاء وخطفتها
وفيما هي عائدة ،تجدد جلدها.
وهنا جلس جلجامش وبكى ()٧
فرحلته التي طاف خاللها أصقاع العالم قد إنتهت إلى ال ش يء ،وسرقت الحية نبتة الخلود .ورغم
ً
ً
أن الرواية التوراتية ،تختلف شكال عن ملحمة جلجامش ،إال أن الروايتين تتفقان مضمونا على
ً
أن الخلود وقف على اآللهة ،وخسارة اإلنسان له ليست نتاج غلطة ،كما يبدو ظإهرا ،بل أمر
ً
ُمقدر منذ البداية .ولم يكن اإلنسان ليرتكب غلطته تلك ،إال تنفيذا ملشيئة إلهية سابقة .وفي كال
ً
ً
ً
ً
الروايتين تلعب الحية دورا أساسيا في البناء الدرامي للقصة .أخيرا أريد التوقف قليال عند كلمة
(عدن) الواردة في النص التوراتي على أنها املكان الذي زرع فيه يهوه جنته .فالكلمة ربما كانت
ً
ً
تحويرا بسيطا السم اإلله (ادون) السوري ،رب النبات والخصب والخضرة .وتعبير جنة عدن،
ً
ً
ربما كان مشتقا من جنات آدون املعروفة تماما في طقوس الخصب السورية القديمة.
يحدثنا جيمس فريزر في كتابه «الغصن الذهبي»( )8عن ذلك بقوله أن النساء السوريات في أعياد
ً
ً
ُ
أدونيس ،ك َّن يصنعن سالال عريضة يملنها بتراب ضحل ،ويزرعن فيها أنواعا متعددة من
النباتات واألزهار ،ثم يأخذن في العناية بهذه الحدائق الصغيرة مدة ثمانية أيام ،حتى تورق
ً
و ُتزهر .إال أنها ال تلبث أن تموت نظرا لضحالة الطبقة الترابية ،وعدم تمكن النبات من مد جذور
في العمق .وهنا تحمل النساء حدائق أدونيس هذه ،وقد علقت عليها صورة اإلله ،نحو البحر أو
األنهار حيث ُترمى هناك .واملغزى من هذا الطقس واضح .فالنمو السريع للنباتات في السالل هو
رمز القوة اإلخصابية الفائقة للله أدون وموت هذه النباتات السريع ،هو رمز ملصرع اإلله
الشاب تأثير ذلك على الحياة النباتية التي تتعطل بموته .أما رمي النباتات في املاء مع صورة اإلله،
فهو فعل من أفعال السحر التشاكليُ ،يقصد به اإليحاء للمطر كي يهطل ويروي الطبيعة التي
ً
ماتت ،وبعث أدون من مرقده 0هذا ويورد السيد فريزر طقوسا مسيحية مشابهة كانت ما تزال
ً
قائمة في أوربا ،وخصوصا
7 - ibid
8 - Sir James Frazer, The Golden Bough, Mcmillan, Newyork 1971, p. 396
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في حوض البحر املتوسط ،حيث كانت تقوم النساء في عيد الفصح ويوم الجمعة الحزينة بزرع
ً
حدائق صغيرة في أطباق ،توضع عليها صورة السيد املسيح بدال من صورة أدونيس.
ً
وفي اللغة العربية ،نستعمل تعبير جنات عدن و((جنات النعيم)) تبادليا .وهنا نستطيع أن نلمح
ً
تشابها بين كلمة (النعيم) ،وكلمة (النعمان)  0والنعمان من أسماء أدونيس وبقي في العربية من
أصوله اآل امية ُوتسمي به العرب وما الوا .وعليه تكون جن ُ
ات عدن (آدون) وجنات النعيم
ز
ر
(،النعمان) تسميتان ملسمى واحد هو جنات أدونيس.
ولكلمة النعيم والنعمان أصداء في القواميس العربية ،حيث نجد كلمة نعم تعني نضر
ً
وإخض أوضر ( )٩وكذلك كلمة(الناعمة) ( )١0التي تعني الروضة أو الحديقة وكلها ربما إشتقاقا من
النعمان أو أدونيس إله الزراعة والخضرة والخصب .وإلى يومنا هذا نطلق على بعض أنوع الزهور
الربيعية الحمراء إسم (شقائق النعمان) أي جراح أدونيس  .وذلك بقية من اإلعتقادات القديمة
التي كانت ترى على هذه االزهار دم اإلله القتيل الذي إفترسه الخنزير البري.
يفسر فرويد ومدرسة التحليل النفس ي أسطورة الجنة على أنها إنعكاس للحالة التي عاشها الفرد
في رحم أمه .أن وضع اإلنسان األول في الجنة وعيشه السهل دونما مشقة أو جهد أو قلق ،هو
ً
صورة ملا كان عليه الطفل قبل الوالدة ملتصقا برحم أمه ،يأتيه غذ اؤه عن طريق الحبل السري،
والدعة والطمأنينة ،حالة سوف يفتقد إليها في حياته التالية كلها وحتى
في حالة من اإلستقرار ِ
مماته  0وسوف يبقى في حالة حنين دائم لها 0
وقد تجلى حنينه هذا في كل ما أنتج ال شعوره من أساطير تتعلق بفردوس قادم سيؤوب إليه بعد
نهاية عناء هذه الحياة.
وهناك تفسير تاريخي للسطورة ،يقول به آرنولد توينبي؛ ( ، )١١فمنذ عهود سحيقة ،تحركت
ً
جماعات من املتوحشين العراة ،من موطنهم الدافيء في املنطقة الحارة ،وإندفعت قدما نحو
الشمال ،عند بداية الربيع وحتى نهاية الصيف .ولم يفطن هؤالء إلى أنهم قد خلفوا أرض الدفء
الدائم .وعندما إنتهى
( )١0القاموس املحيط صفحة  ١8٤سطر 20
( )٩القاموس املحيط صفحة  ١8٣سطر ١٤
( )١١ارنولد توينبي ،دراسة للتاريخ ،املجلد األول  ،مترجم ،القاهرة.
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ً
شهر أيلول ،بدأوا يشعرون ببرد غير مستحب في الليل ،وأستمرت الحالة تسوء يوما بعد يوم .وملا
ً
كانوا لم ُيدركوا علة هذا التغيير ،أخذوا يرتحلون في هذا الطريق أو ذاك هربا من البرد .إتجه
ً
بعضهم شطر الجنوب راجعا إلى موطنه األصلي؛ ومازال جزء من ذرياتهم على حالتهم القديمة
ً
تلك إلى يومنا هذا .أما من بقي هائما على وجهه في اإلتجاهات األخرى ،فقد هلك إال جماعة
صغيرة ارتأت أال سبيل إلى الهرب من الهواء القارس ،وأنه ال بد من مواجهة املوقف .فإستعان
ً
أفرادها بملكة اإلبدع ،وهي أسمى ملكات اإلنسانية جمعاء ،فحاول بعضهم أن يجد مالذا بحفر
ً
ً
األرض ،وجمع آخرون أغصانا وأوراقا إلقامة أكوخ دافئة ،وإكتفى آخرون بجلود الحيوانات 0وما
لبث هوء املتوحشون أن نجحوا في إجتياز بضع خطوات ،تعتبر من أكبر الخطوات في سبيل
الحضارة .وهكذا نالوا البقاء حيث ظنوا في البداية أنهم هالكون .وفي غضون عملية تكييف
ً
أنفسهم للبيئة القاسية ،تقدموا للمام خطوات هائلة مخلفين وراءهم بعيدا الجانب املداري
من االنسانية.
أن صورة آدم وحواء في جنة عدن ،ما هي إال ترديد للمرحلة اإلقتصادية القائمة على إلتقاط
الطعام في فترة ما قبل الحضارات .أما .السقوط الناتج عن األكل من شجرة املعرفة ،فيرمز إلى
ُ
قبول تحد يهدف إلى ترك هذا التكامل التام ،والشروع في عملية تفاضل جديدة قد تس ِفر عن
تكامل جديد .كما أن الطرد من الجنة إلى عالم غير صديق ،يفرض على املرأة فيه أن تلد بالحزن،
وعلى الرجل أن يأكل بعرق جبينه ،هو تجربة ترتبت على قبول تحدي الحية .وما املعاشرة
الجنسية بين آدم وحواء ،التي تلت ذلك ،إال فعل الخلق اإلجتماعي أثمرت ثمرتها في إنجاب ولدين
يمثالن حضارتين :هابيل راعي الغنم ،وقابيل زارع األرض.
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سِفر قابيل وهابيل

أ
أ
أ
ُ ً ُ
أ
(وات ُل عل أي ِه أم نبأ أابن أي آدم ِبالح ِق ِإذ ق َّربا ق أربانا ف ُتق ِبل ِم أن أح ِد ِهما ول أم ُيتق َّب أل ِمن اآلخ ِر قال
أُ
أل أق ُتل َّنك قال إ َّنما يتق َّب ُل َّ ُ
اَّلل ِمن امل َّت ِقين )
ِ
قرآن كريم  :املائدة 2٧

،أما إلى قايـين وتقدمته فما نظر ً
ً
قدم ِت ِه َّ
برض ى،
(فنظر الر ُّب برض ى إلى هابـيل وت ِ
ِ ِِ
وإلى قايـين لم ينظر
العهد القديم  -سفر التكوين 5-٤
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ً
إلى عهد قريب جدا (أواخر األربعينات) كانت املجتمعات الزراعية في سورية ما زالت تعاني من
ً
غزوات البدو املتكررة وخصوصا تلك القرى الزراعية الوقعة على حافة الصحراء ،في فصول
القحط وشح األمطار ،عندما تختفي مراعي بادية الشام ،موئل البداوة منذ فجر يخ .وما ُ
لت
ز
التار
ً
ً
شخصيا أذكر كيف كنا نتحلق صغارا حول جدي الذي كان يعود إلى املدينة في نهاية فصل
البذار أو انتهاء الحصاد ،ليحدثنا عن «الغزو» .هكذا كا نوا يسمون هجوم البدو السريع
والصاعق على شريط الخضرة املمتد على حدود البادية املترامية .وال شك أن ذلك الغزو لم يكن
ً
ليتكرر كل عام ،وأن جدي املسكين كان مضطرا إلبتكار قصص جديدة بعضها وقع وبعضها لم
يقع.
ً ُ
ً
ولقد طوت سنوات الخمسينات في مجتمعنا السوري فصال داميا ،ط ِوي في أوربا منذ قرون
ً
طويلة .فصال إبتدأ منذ مطلع التاريخ املكتوب عندما إختارت بعض القبائل البدوية اإلستقرار
على شطآن الدجلة والفرات والعاص ي لتزرع األرض وتبني املراكز الحضارية ،وتوسع بالتدريج
مساحات االراض ي املزروعة على حساب براري الرعاة ،ولقد ساعد تراكم الثروة لدى املجتمعات
ً
ً
الحضرية ،نتيجة العمل املثمر في األرض ،على زيادة قوتها ،وسيرها قدما أشواطا بعيده في
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طريق التقدم التقني ،مخلفة وراءها املجتمع البدوي يدور في حلقته املفرغة مع دوران الفصول
إلى يومنا هذا .كما ساعدت ثروة وتكنولوجيا املجتمع الزراعي على إخالل توازن القوى لصالحه،
ً
فراح يزحف تدريجيا نحو أراض ي الرعاة ،كلما تناقصت غلة األحواض الضحلة التي كان يزرعها،
ً
وكلما طاقت تلك املساحات القديمة بسكانها .كان التقدم بطيئا ولكنه ثابت ومستمر ،كلما ربح
ً
املزاع أرضا بنى عليها وثبت أقدامه ومواقعه بإنتظار وثبة جديدة يقوم بها جيل قادم  .عدوان
مستمر دام آالف السنين ،تم بهدوء ودون ضجيج ،دون أن يسمع التاريخ أ ُويسطر صرخات
ً
البدو املنعزلة ،وهم ُيذبحون فرادى أو جماعات ،دفاعا عن أرضهم ،أو أثناء طغيانهم على
االراض ي املزروعة إلشباع قطعانهم الجائعة .أما صرخات املراكز الحضارية فقد سجلها التاريخ
ً
َّ
بأحرف من نار ودم .ذلك أن هجوم البدو إتسم دوما بالسرعة واملفاجأة والتدمير السريع ولم
ً
ً
يكن هجومهم الدفاعي ،ليهدف إلى إستعادة ما فقد من أرض ،بل كان هجوما إنتقاميا ،يتخذ
ً
ُ
شكل هجوم الحيوان الجريح املحاصر .لقد حدثنا التاريخ مطوال ،وأثار إشفاقنا ،عن غزوات
البدو الكبرى على بابل ونينوى وروما ومصر ،وفيما بعد على بغداد ودمشق عندما تدفقت عليهما
جموع التتار الجائعة من أعماق الصحاري اآلسيوية .ولم يحدثنا عن صراخ البدوي املنعزل وهو
ُيذبح على يد أخيه املزارع .حدثنا التاريخ عن قابيل وهو يذبح أخيه هابيل ولم ُيحدثنا عما فعله
هابيل بأخيه ليستحق منه ذلك .إ َّن أذن التاريخ ال تسمع إال األصوات العالية ،أما األصوات
الخافتة فال تصل أسماعه.
وقد أنعكس هذا الصراع اإلجتماعي بين الثقافين الزراعية والرعوي ة ،بين قابيل املزارع وهابيل
الراعي ،في أسطورة املنطقة .وبين أيدينا اآلن ثالثة نصوص سومرية ونص توراني ،وكلها تبحث
ً
ً
موضعا واحدا.
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ثالثة نصوص سومرية

حلت الثقافة السومرية ،كما يمكن أن نتوقع من أول ثقافة زراعية في التاريخ ،حلت التناقض
بين املزارع والراعي ،لصالح املزارع في ثالثة أساطير معروفة .وفي هذه األساطير يذهب املزارع
والراعي إلى اآللهة يحتكمان فيما شجر بينها من خالف ،حيث تحكم اآللهة للمزاع بالغلبة
والتفوق واألفضلية على أخيه الراعي.

-١أمييش وأنتني:
وجد هذا النص في عدد من األلوح تحتوي على  ٣08أسطر .ولكن األلواح في حالة سيئة من
التلف بشكل يمنع من سرد حوادثه بشكل متسلسل ومتصل .إال أننا بربط األجزاء الواضحة مع
بعضها نستطيع التوصل إلى الخطوط العامة للسطررة(.)١
يرغب اإلله انليل في غمر األرض بالخضرة واملزروعات واالشجار ،وتربية الحيوان واملاشية عليها
واإلكثار من منتجاتها ،فيخلق لهذه الغاية األخوين
1- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961

263

(ايميش) الراعي و(أنتين) املزارع .يقوم األول بتكثير املواش ي وإنتاج الحليب والسمن والبيض وما
ً
إليها .بينما يقوم الثافي بنشر املزارع على األرض وتنمية الحبوب ورعاية األشجار .ولكن خصاما
مجهول املصدر والسبب (بنتيجة النقص الحاصل) ينشأ بينها ،ويدخالن في مشادات ومناظرات
عديدة ،تنتهي بأن يتحدى ايميش الراعي أخاه املزاع ويذهبا إلى انليل ليعرفا من هو املفضل
عنده .فيمضيا إلى نيبور ويعرض كل منهما قضيته على انليل .إال أن انليل يعلن صراحة أنه
ُيفضل املزارع:
لقد أجرى (أنتين)ماء الحياة في كل بقاع األرض
وأنتج لآللهة كل ش يء إنه مزارع اآللهة
ُ
فيا أيميش يا ُبني كيف تقارن نفسك بأنتين أخيك
هذه كانت كلمات انليل املقدسة العميقة املعبرة
فإنحنى إيميش وركع أنتين
ً
ثم أن األخوين يتعايشان معا ويتعاونان ،ألن أي خصام بينهما لن يؤدي إلى نتيجة طاملا أن انليل
ً
قد اتخذ قرارا ،وقراره ال ر َّاد ُله .وينتهي النص بمديح للب انيل.
ُ
أي انيل أيها األب نسبح بحمدك.

هلار و أشنان:
رأينا عندما بحثنا في التكوين السومري كيف أن اآللهة قد خلقت اإلله لهار وأخته اآللهة(أشنان)
لتأمين الغذاء والسكاء لهم .ولكن اآللهة لم تستطع اإلستفادة بشكل تام من خدماتهما إال بعد
أن خلقت اإلنسان الذي إستطاع أن ُيدير ما خلفه هذين االلهين ويستثمره..
ُ
كالبشر ملا خ ِلقوا أول مرة
لم يعرف األنوناكي أكل الخبز
ال ولم يعرفوا لبس الثياب
بل كانوا يأكلون النباتات بأفواههم
ويشربون املاء من الينابع والجداول
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في تلك األيام في حجرة الخلق
في )دولكوج) ؟ بيت اآللهة خلق (لهار) و(أشنان)
ومما أنتج لهار وأشنان
أكل اآللهة األنوناكي) ولكنهم لم يكتفوا
ومن حضائرهم املقدسة شربوا اللبن
ولكنهم لم يرتووا
لذا ،من أجل العناية بطيبات حظائرها
جرى خلق اإلنسان()2
وهكذا فلهار وأشنان هما بطالن حضاريان بعث بهما اآللهة إلى البشر لتعليمهم الزراعة وتربية
ً
ً
الدواجن واملاشية ،هذه األشياء وغيرها ،كالكتابة والفنون والنار ،إ ُ
عت ِبرت دوما أسرارا الهية جيء
ً
ً
ً
بها إلى األرض أما كرما من اآللهة ،كما هو الحال في أسطورتنا هذه ،أو عنوة وإغتصابا كما رأينا
في أسطورة بروميثيوس األغريقي سارق النار اإللهية.
كثر املواش ي ومنتجاتها على األرض ،أما أشنان فكانت تزيد في غالل األرض ومنتجاتها
كان لهار ُي ِ
ولكن الخصام وقع بينهما وراحا يتجادالن في أيهما أفضل من اآلخرُ ،ويبدي كل منهما مآثره
و ِفعاله .وكما هو األمر في أسطورة ايميش فإن لهار واشنان يحتكمان إلى اآللهة ،فيحكم انليل
ُ
وانكي ألشنان املزارعة بالغلبة والتفوق .وتنتصر الزراعة للمرة الثانية.

أنكمدو و دوموزي:
وفي هذه األسطورة( )٣نجد (انانا) تبحث عن زوج فيتقدم لطلب يدها دوموزي الراعي وأنكمدو
املزاع .وهي كموقف أولي ُتفضل أنكمدو.
أنا العذراء سأتزوج املزارع
الفالح الذي يزرع النباتات ويعطي الغالل الوفيرة
الفالح الذي ينتج الحبوب الغزيرة
2 - Ibid
3 - John Gray, Near Eastern Myhotogy. Hamlyn, London 1969
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إال أن أخاها (اوتر) إله الشمس يحضها على الزواج من دوموزي الراعي وتفضيله على الفالح.
فيأخذ بتعداد محاسنه ومفاتنهك
أي أختاه عليك بالراعي
الكثير األنعام
أنانا أيتها العذراء ملاذا تعرضين عنه؟
أن زبدته لطيبة وحليبه لسا ِئغ
ً
وكل ما يمسه يغدو براقا
أي أنانا إن دوموزي الكثير االنعام
مليء بالجواهر واألحجار الكريمة فلماذا عنه تعرضين
ً
ستأكالن معا من زبدته الطيبة
ُ
وهو البطل حامي امل ـلك .فلماذا عنه تعرضين
ويلي ذلك تشوه في النص ولكننا نعلم من الكلمات املتفرقة الواضحة ،أن انانا تتابع إبداء وجهة
ُ
نظرها في السبب الذي من أجله ُتفضل املزا ِرع .وبعد ذلك يتغير املشهد فيدخل املسرح دومرزي
ً
ً
نفسه مناقشا انانا في رأيها ُومعلنا عن نفسه وما يستطيع تقديمه لها:
أفضل مني؟ أفضل مني؟ ما لدى الفالح أفضل مني؟
إذا أعطاني نبيذه أعطيته لبني
وإذا أعطاني خبزه أعطيته الجبن اللذيذ
ويتابع دوموزي ذكر ما لديه ،وأفضليته على ما يستطيع خصمه تقديمه.
ً
وذلك في حوارية طريفة ،تأخذ الطابع املسرحي .ويبدو أن أنانا قد إختارت أخيرا الراعي وال ندري
السبب في ذلك .فهل أقنعتهاحججه؟ أم خضعت ملشيئة أخيها أوتو أم لغاية أخرى في نفسها؟
على أن الراعي دوموزي ال يكتفي بهذا االنتصار بل نجده يذهب إلى حقل انكمدو ويستفزه في
ً
عقر داره ساحبا مواشيه وراءه تفتك باملزروعات .ولكن أنكمدو يترفع عن الدخول معه في
ً
خصام ويظهر تجاهه تسامحا ومودة:
ً
أيها الراعي ملاذا تريد أن تبدأ خصاما؟
ً
أي دوموزي ملاذا تريد أن تبدأ معي خصاما؟
وملاذا نعقد بيننا املقارنة؟
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أال فلتدع مواشيك تأكل عشب األرض
وفي مروجي الخضراء فلترتع قطعانك
وفي سهول (زاباالم) فلتأكل الحبوب
ولتشرب من ماء نهري (اونم)
على أن هذا املوقف املتسامح من املزارع ال يقابله من الراعي إال اإلستمرار في العداء والبغضاء:
أنا الراعي لن تحضر حفل زفافي يا أنكمدو كصديق
تأت
أيها املزارع كصديق لي أيها املزارع كصديق لي ال ِ
ولكن انكمدو يتابع موقفه فيعرض الهدايا على العروسين:
ً
ما الذي أستطيع تقديمه؟ سأجلب عدسا لك
عدس ال ـ [ ].........سأجلب لك
وأنت أيتها العذراء انانا ،فكل ما يسرك
أيتها العذراء انانا سأقدمه لك
ً
وهكذا ينتهي النص بإنتصار الراعي دوموزي على الفالح انكمدو وتأخذه انانا زوجا لها .إال أن
هذا اإلنتصار لم يكن إال بداية الكارثة لدموزي املسكين الذي أرسلت به انانا فيما بعد إلى
العالم األسفل ،لينوب عنها هناك ،كما سنرى في أسطورة هبوط انانا للعالم األسفل .تغدو
التضحية بالراعي شرط إنتصار الزراعة وإستكمال دورة الخصب على األرض كما سنرى في
ً
ً
أسطورة هبوط عشتار للعالم األسفل .وهكذا فإن إنتصار الراعي لم يكن إال مؤقتا وزائفا
ومرحلة تحضيرية لخسارته النهائية ،بل وللتضحية به لضمان إستمرار الحضارة الزراعية .وفي
ً
مراميها األخيرة فإن هذه األسطورة تتفق مع بقية أساطير أرض الرافدين املبحوثة سابقا في
سيادة الفالح وغلبته على الراعي.
ً
تقدمات هابيل الراعي
ولعل النص التوراتي ال يبتعد كثيرا عن هذه الفكرة عندما يقبل اإلله ِ
ً
ً
مفضال إياه على قابيل املزارع ولكن قابيل يقوم فيما بعد بقتل أخيه إنتقاما منه.
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 /٢قاين وهابيل

ً
يسير النص التوراتي على خطى النصوص السومرية القديمة سابقا .فبعد هبوط آدم وحواء إلى
األرض ليعمال فيها ويحصال قوتهما بعرق جبينهما ،أنجبت حواء من زوجها آدم ولدين ،األول قاين
الذي إشتغل بالزراعة ،والثاني هابيل الذي إشتغل بالرعي وتربية املاشية .وحدث بعد مدة من
إشتغال كل منهما بما ُس ِير له ،أن قاما بتقديم قربان للرب ،حيث قدم قاين من ثمار األرض التي
يزرعها ،وقدم هابيل ذبائح من قطعا ِن ِه .فتقبل الرب قربان هابيل الراعي ولم يتقبل قربان قاين
ُ
املز ِارع  .فدفعت الغيرة قاين لقتل هابيل ودفن جثته في الصحراء.
يجري النص على النحو التالي)٤( :
ً
أ أ ُ ُ أ أ َّ ُ
الر ِب» ث َّم عاد أت
(وعرف آد ُم ح َّواء أامرأت ُه فح ِبل أت وولد أت ق ِايين .وقال ِت« :اقتنيت رجال ِمن ِعن ِد
ُ ً
ُ ً أ
أ
ُ
أ
ض .وحدث ِم أن ب أع ِد أ َّيام أ َّن
فولدت أخاه ه ِابيل .وكان ه ِابيل ر ِ
اعيا ِللغن ِم ،وكان ق ِايين ع ِامال ِفي األر ِ
يل أ أي ً
قايين ق َّدم ِم أن أ أثمار األ أرض ُق أرب ًانا ِل َّلرب ،وق َّدم هاب ُ
ضا ِم أن أ أبك ِار غن ِم ِه و ِم أن ِسم ِانها .فنظر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
أ أ ُأ أ
اغتاظ قاي ُين ج ًّدا وسقط و أج ُههُ.
أ
ُّ
أ
أ
َّ
الرب ِإلى ه ِابيل وقربا ِن ِه ،و ِلكن ِإلى ق ِايين وقربا ِن ِه لم ينظر .ف
ِ ِ
فقال َّ
الر ُّب ِلق ِايين:
( )٤العهد القديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح الرابع١١-١ :
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أ أ ُ أ أ أ أ
أ أ
أ
أ أ أ
أُ
اب خ ِط َّية
« ِملاذا اغتظت؟ و ِملاذا سقط وجهك؟ ِإن أحسنت أفال رفع؟ وِإن لم تح ِسن ف ِعند الب ِ
َّ
أ
أ
أ أ
اشتي ُاقها وأ أنت ت ُس ُ
ود عل أيها» .وكلم ق ِاي ُين ه ِابيل أخ ُاه .وحدث ِإذ كانا ِفي الحق ِل أ َّن
ر ِابضة ،وِإل أيك ِ
ُ ُ
قايين قام على هابيل أ ِخ ِيه وقتل ُه فقال َّ
يل أخوك؟» فقال« :ال أ أعل ُم!
الر ُّب ِلق ِايين« :أ أين ه ِاب
ِ
ِ
أ
أُ ن أ
ُ
أ
أ
َّ
ض .فاآلن ملعو أنت
أح ِارس أنا أل ِخي؟ فقال« :ماذا فعلت؟ صوت د ِم أ ِخيك ص ِارخ ِإلي ِمن األر ِ
أ َّ
أ
ض ال ِتي فتح أت فاها ِلتقبل دم أ ِخيك ِم أن ي ِدك.
ِمن األر ِ
لدى القراءة األولى لهذه الرواية ،تبادر إلى ذهني أن الخطيئة الرابضة التي يتحدث عنها هي جريمة
أ أ ُ أ أ أ أ
أ أ
اشتي ُاقها وأ أنت ت ُس ُ
ود عل أيها).
اب خ ِط َّية ر ِابضة ،وِإليك ِ
القتل املقبلة( :وِإن لم تح ِسن ف ِعند الب ِ
ولكن قصة سمعتها من جدتي في طفولتي ظلت تلح َّ
علي حتى إستطعت فهم هذه الجملة على
وجهها الصحيح .حدثتني جدتي عن قابيل وهابيل فقالت إن قابيل قد قتل أخاه هابيل بسبب
ً
نزاعهما على أختهما أيهما يتزوجها ،خصوصا وأنه لم يكن في العالم سواهم ،هم الثالثة ،وكان ال
بد أن يتزوج أحدهما بأخته ليستمر النسل .والحقيقة أن النص يورد هذه القصة على إستحياء
ً
ُ
فيسمي الزواج من األخت بالخطيبة الرابضة ،نظرا للتحريم القاطع لهذا النوع من الزواج في
ً
الديانة اليهودية ،ونظرا لشيوع هذا النوع من الزواج لدى املصريين القدماء الذين فر منهم بنو
إسرائيل .ومما يدعم هذا التفسير أن الفقرة التالية بعد بضعة سطور تقول ( :وعرف ق ِاي ُين
أامرأت ُه فح ِبل أت وولد أت ح ُنوك)..
فمن تكون إمراة قاين هذه أن لم تكن أخته؟ .كما أن مقارنة تلك الجملة بجملة أخرى قالها
أ
ً
ً
ً
الرب لحواء عندما طردها من الجنة تعطي برهانا أكيدا على تفسيرناِ ( :بالوج ِع ت ِل ِدين أ أوالدا .وِإلى
ُ ُ أ
اشتي ُاقك و ُهو ي ُس ُ
ُ
ود عل أي ِك)، .
رج ِل ِك يكون ِ ِ
فالخطيئة الرابضة عند الباب لقاين هي أخته إليه يكون إنقياد أشواقها له وهو يسود عليها.
ً
وهكذا تعود أسطورة نزاع انكمدو املزارع ودوموزي الراعي على حب اآللهة عشتار مجددا إلى
الظهور في الروية التوراتية .فيأخذ قاين دور أنكمدو وهابيل دور دوموزي واختهما التي خطبا
ً
ودها بقربانهما للرب دوراإللهة عشتار .وهنا أيضا يلقى هابيل نفس مصير دومرزي حيث تفتح
األرض فمها لتبتلعه كما إبتلع العالم األسفل دوموزي التعيس.
وفي الحقيقة قد تبدو هذه الرواية التوراتية ألول وهلة وكأنها تعطي الغلبة والتفوق لهابيل
الراعي ،ألن يهوه قد تقبل قربانه ولم يتقبل من قاين املزارع .ولكن
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املرامي النهائية للنص تتفق مع مرامي بقية النصوص ذلك أن مقتل الراعي على يد املزارع إ أن هو
إال تثبيت لغلبة املزارع وقوته وتفوقه على الراعي .ولم يكن بإمكان النص التوراتي إال أن يسير
على هذا املخطط .ذلك أن اليهود قوم رعاة .ولكنهم إستقروا فيما بعد وزرعوا األرض وبنوا املدن،
ً
ً
وبقوا يكنون إحتراما لتاريخهم الرعوي القريب .فجاء قبول يهوه لقربان الراعي تعبيرا عن مرحلتهم
الرعوية السابقة وإحترامهم لها بسبب قراءاتهم اليومية للتوراة .أما موت الراعي على يد املزارع
فجاء نتيجة للمر الواقع الذي يعيشه اليهود من غلبة الزراعة على البداوة.
ً
مات هابيل ،تاركا أحفاده الرعاة في أسر الدورة املناخية السنوية ،بعيدين عن أية مساهمة في
ثقافة البشر وحضارتهم .بدوي اليوم ال يختلف في ش يء عن بدوي فجر التاريخ  ،أما قابيل فقد
ً
إستلم زمام الحضارة ودفع بها أشواطا إلى األمام .أنتج املجتمع الزراعي ،فاملجتمع الصناعي
وإستطاع قابيل الوصول إلى الفضاء الخارجي .فهل يعيش أحفاد هابيل ليروا قابيل وقد قض ى
عليه تقدمه العلمي والتكنولوجي ذاته.
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سِفر العامل األسفل

_____________________________________________
ُ
{ ...ح َّتى ِإذا ج ُاءوها ف ِتح أت أ أبو ُابها وقال ل ُه أم خزن ُتها
أ ُ أُ
أ ُ
ُ
ُ
ات رِبك أم }
أل أم يأ ِتك أم ُر ُسل ِمنك أم يتلون عل أيك أم آي ِ
قرآن كريم – الزمر ٧١ -
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لم يلهب خيال اإلنسان ش يء كما ألهبته فكرة املوت .ولم ُيثر عقله من أفكار كفكرة إنعدام
ً
العقل ذاته .فما الذي ستكون عليه الحال عندما يمض ي إلى النوم وال يفيق أبدا؟ وكيف كانت
ً
حاله قبل أن يحل ضيفا على هذا العالم؟
من هنا كانت دورة الحياة واملوت والبعث هي الفكرة املركزية في الدين واألسطورة ،والفكرة
األساسية التي يتمركز حولها ال شعور الفرد في املاض ي والحاضر .أن دراسة أحالم البشر
املعاصرين تكشف عن نماذج من أحالم ال تختلف ،في كثير أو قليل ،عن أساطير العهود الغابرة
ً
ً
التي كانت تعبيرا ال واعيا بشكل ما ،عما يكنه الفرد في صميمه نحو فكرة املوت .وقد حاول
اإلنسان وما زال األقتراب من مسألة املوت عن طريق إبتكار مجموعة من الرموز عبرت عنها
األسطورة في القديم ،وتعبر عنها أحالمه في الزمن الحديث .وبدراسة ما أنتجه فكر اإلنسان عبر
ً
العصور نجد أن املوت لم يكن أبدا مرحلة نهائية من شأنها وضع حد لوجود الفرد بجميع
ً
صوره 0بل أ ُ
عت ِبر دوما بمثابة عملية تؤمن عبور اإلنسان لحالة أخرى من الوجود ،تختلف في
كليتها عن الحالة التي ألفها في حياته على األرض .وسواء كانت هذه الحالة أفضل من سابقتها أم
ً
ً
أسوأ فإن وجودها في فكر اإلنسان وخياالته وال شعوره كان دائما مترافقا مع وجود فكرة املوت
ً
وال نجد مطلقا في أي
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نتاج إنساني فكري أن فكرة املوت تقوم وحدها بإعتبارها النقطة التي ينتهي عندها مسار
ً
ً
ً
اإلنسان .وعلى هذا فإن الخوف من املوت لم يكن أبدا خوفا من العدم ،بل كان خوفا من
املجهول ،من مغادرة وضع نعرفه ونألفه إلى آخر نحن به جاهلون.
ً
ً
ً ً
وفي أساطير املنطقة لعبت فكرة املوت دورا هاما .وخصوصا في ديانات الخصب التي تقوم أساسا
على فكرة موت الطبيعة وبعثها املتكرر ،الذي هو إنعكاس ملوت اإلله وإنبعاثه من جديد .إال أن
األمر يتغير إذا إنتقلنا بفكرة املوت من مستواها الكوني إلى مستوى اإلنسان الفرد  0فالفرد ال
يحيا إال مرة واحدة على هذه األرض ينتقل بعدها إلى عالم االموات وهو ليس كالطبيعة املتجددة
ُ
التي تكرر حياتها وبعثها كل عام ،وليس كآلهة الخصب يموت ويحيا في دورة أزلية .وعلى هذا فليس
أمامه إال نوعان من الحياة:
قبل املوت ،وبعد املوت  0وحالة بعد املوت هي الحالة الدائمة التي ال أمل معها بالعودة للحالة
السابقة ،وال بأي نوع من أنوع التناسخ أو التقمص ،كما هو األمر في أسطورة الشرق األقص ى.
فإن كان العالم اآلخر هو دار البقاء ،فما هو شكله؟ وما هي حالته؟ وما هي أحوال سكانه؟ على
هذه األسئلة الحائرة تصدت أساطير العإلم األسفل للجابة.
ً
ً
نظر اإلنسان في سورية وبالد الرافدين لعالم املوتى بإعتباره عاملا سفليا يقوم تحت عاملنا القائم
ملسافة ليست بالبعيدةُ .ويشكل طبقة وسطى بين سطح األرض ومياه الغمر األولى .أطلق
ُ
ً
السومريون عليه اسم (كور) .وكلمة كور تعني في األصل الجبل .إال أنها أطلقت أيضا على الوحش
السفلي الجبار الذي إختطف اآللهة «اريشكيجال» غنيمة له بعد أ كتمال الخلق والتكوين .وقد
أعطى هذا الوحش أسمه للعالم األسفل رغم أنه لم يعد للظهور في األساطير وال ورد له ذكر في
العبادات .واريشكيجال اآللهة املخطوفة التي أبحر(انكي) إلنقاذها من براثن (كور) لم توفق في
العودة للرض مرة ثانية ،وال حتى على طريقة (برسيفوني) زميلتها اليونانية التي إختطفها
(هاديس) ،ولكنها بتوسط اآللهة الكبار كانت تعود للحياة إلى حضن أمها فترة محددة في كل عام،
تقفل بإنتهائها راجعة إلى مسكنها السفلي .وأريشكيجال هذه تغدو السيدة املثطلقة لهذا العالم
املرعب وتتزوج من آلهة آخرين تجعل لهم السيادة معها ،أما كور فليس له من هذا العالم إال
اإلسم فقط .كما أطلق السومريون على العالم األسفل اسم (كيجال) أي األسفل العظيم .ومن
هنا جاء أسم (أريشكيجال)أي سيدة األسفل العظيم التي أطلق
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البابليون عليها فيما بعد أسم (اراتكيجالي) املشتق من الكلمة السومرية كما أطلقوا عليها اسم
(ارجاال) واطلقوا على العالم األسفل أسماء متعددة منها (اريصتاتاري) أي األرض التي ال عودة
منها .نالحظ أن الشطر األول من الكلمة وهو«اريص» مثابه للكلمة العربية «أرض».
تمض ي إلى هذا العالم أرواح املوتى .جميع املوتى .دون تمييز فيمض ي إليه الصالح والطالح ،الغني
والفقير ،العبد واألمير ،إال أن كل إنسان يحتفظ بنفس املكانة التي كانت له في الحياة األولى.
نستدل على ذلك من أحد األلواح السومرية الذي ُيحدثنا عن وفاة أحد ملوك سومر وكيف أخذ
ُ
ُ
يقوم هناك بتقديم القرابين إلى آلهة العالم السف لي والهدايا ،وكيف أنه أقتيد إلى مكان هيء له
ً
خصيصا .ويجري الدخول إلى عالم الال عودة من فتحات في األرض كتلك التي تشرق منها الشمس
والفتحة التي تغرب منها ،والفتحة الي أسقط منها جلجامش آل أتي ِه املوسيقيتين كما سنرى في نص
ً
ُ
الحق .إال أن أي قبر يصلح للنزول أيضا ،فأرواح املوتى تغادر أصحابها عبر القبر نفسه إلى
سكناها األخيرة  ،وأول ما يهبط الزائر الجديد يصادفه نهر (هابور) وهو نهر العالم األسفل،
و ُيحييه مالح النهر (هامو طابال) ذو األربعة رؤوس كرأس الطير ،وينقله في قاربه إلى الطرف اآلخر
حيث بوابات مدينة املوتى 0
ونعثر على أقدم مشاهد العالم األسفل في أسطورة انليل وننليل ،التي أوردناها في فصل التكوين
حيث ُينفى انليل إلى العالم األسفل بسبب إعتدائه على اآللهة ننليل .ولكن هذه تتبعه إلى منفاه
فيجامعها ثالث مرات وفي كل مرة تحمل منه بإله من آلهة العالم األسفل وهي « :ميسالميتيا»
ً
«ونرجال» «وننازو» و«أليجيبيل» .ونعرف من األسطورة شيئا عن نهر العالم األسفل ومالحه
وبواباته .إال أن األسطورة السومرية األخرى:
ً
ً
هبوط (انانا) إلى العالم األسفل ،هي التي تقدم لنا إيضاحات مغصذلة ووصفا دقيقا .وفي هذه
األسطورة تترك انانا سيدة السماء وآلهة النور والحب كرسيها السماوي لتنزل إلى عالم األموات،
حيث مملكة أختها الكبرى وغريمتها اريشكيجال آلهة الظالم واملوت ،في زيارة مؤقتة تعود بعدها
للحياة ثانية .ورحلة انانا هذه تعطينا معلومات تفصيلية عن عالم الال عودة .فهو عالم حصين
خلف سبعة جدران عالية وسبع بوابات حصينة عليها حراس غالظ ِشداد ما أن يقترب القادم
من البوابة األولى حتى يعلن البواب أسمه لتسمعه اريشكيجال ،ثم ُيقاد عبر
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البوابات السبع ،وعند كل بوابة يتخلى عن ش يء من متاعه وملبسه وزينته وفق القوانين
ً
املوضوعة لذلك العالم .إلى أن يمثل عاريا أمام اريشكيجال وبطانتها السبع ،وهم كبار آلهة
العالم األسفل لتقرير مصيره ومكانه ووضعه العام في عالم األموات .إال أن هذه األسطورة
ومتوازياتها البابلية والكنعانية لم تكن أساطير مكرسة أساسا للعالم األسفل ،بل لشرح الفكرة
ً
األساسية في ديانات الخصب واملتعلقة بموت اإلله وبعثه من جديد .لذلك فإننا سنبحثها مفصال
ً
في (سفر اإلله امليت) القادم ،وسنقتصر في هذا ال ِسفر على بحث األساطير التي ُو ِجدت أصال
للتعبير عن عالم املوتى.
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ً
ً
تقدم لنا األسطورة السومرية ( :جلجامش وأنكيدو والعالم األسفل) وصفا مفصال لعالم املوتى.
وقد ذكرنا في فصل التكوين مقدمة األسطورة في معرض حديثنا عن املفاهيم السومرية في
األصول.
وجدت ألواح األسطورة في مدينتي (نيبور) و(أور) السومريتين وعمل عدد من العلماء في
أستنساخ املكتشفة منها ونشرها .إال أن الترجمة الكاملة للسطورة لم تتم إال على يد السيد ن.
س .كريمر .الذي عثر في متحف أستانبول على عدد من كسرات األلواح التي ُتكمل ما أس ُتن ِسخ
ً
ُ
ون ِشر من الكسرات السابقة ،فعمل على ترتيب النص كامال بشكل مفهوم وترجمه للمرة األولى
عام .١٩٣8
وقد كان لترجمة هذه األسطورة وفهم محتواها العام قيمة عظيمة ،ألنها ألقت الضوء على
مسألة لفها الغموض مدة طويلة  ،فهي توضح أن اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش
البابلية هو ترجمة شبه حرفية للجزء الثاني من األسطورة السومرية  0وبذلك تحققت توقعات
مترجمي ودارس ي امللحمة البابلية ،عندما إعتقدوا بأن اللوح الثاني عشر ليس إال قصة غريبة
ُ
دمجت في سياق امللحمة دون أن يكون لها عالقة وثيقة بها .وسأقوم هنا بتقديم نص األسطورة
أ ِ
ً
اعتمادا على
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ً
النصين السومري .والبابلي ألن النص البابلي ُيكمل كثيرا من النواقص والفجوات في النص
السومري  .تجري القصة على النحو التالي)١( :
بعد املقدمة ينتقل النص للحديث عن شجرة الحلبو (ربما الصفصافة) التي نمت على ضفة نهر
ً
الفرات ،وعاشت وكبرت بفضل مياهه زمنا .إال أن ريح الجنوب هبت يوما وإقتلعت الشجرة
فحملتها مياه الفيضان .وكانت اإللهة انانا تسير على مقربة فمدت يدها وحملت الشجرة إلى
ايريك (الوركاء) مدينتها املفضلة وموضع حرمها املقدس .حيث زرعتها في حديقتها وأولتها كل
ً
ً
عناية وإهتمام لتصنع من خشبها بعد أن تكبر كرسيا وسريرا.
ً
ومرت السنون  ،والشجرة تنمو وتكبر .إال أن أفعى خبيثة إتخذت لنفسها مسكنا عند قاعدتها،
ً
وعلى أغصانها الفخمة بنى طائر الزو (الوارد ذكره في فصل التنين) عشا لصغاره وفي وسطها
ً
اتمخذت «ليليث» ثيطانة القفار مقرا لها .وبذلك لم تعد انانا املسكينة قادرة على الوصول
ً
ً
لشجرتها الحبيبة .فوقعت في غمة وأس ى وراحت تبكي وهي الفتاة الالهية أبدا ،الفرحة دائما .ثم
مضت إلى أخيها (أوتو)ا إله الشمس لدى خروجه الصباحي من غرفة نومه وسردت على مسامعه
قصتها مع شجرة الحلبو .ولكن أوتو تلكأ في مساعدتها فهرع إليها جلجامش ملك أوروك( .ايريك)
ً
وبطلها املقدام (الذي رأيناه في أسطورة سومرية أخرى يقتل وحش غابة األرز البسا درعه
ً
السميك وحامال فأسه الجبار.
ً
فقتل الحية عند قاعدة الشجرة .فلما رأى طائر الزو هذا املشهد َّ
فر هاربا بصغاره إلى الجبال .أما
ليليث فقوصت بيتها وعادت إلى القفار حيث أعتادت أن تصيد  ،عند ذلك عمد رجال «ايريك»
ممن رافقوا جلجامش إلى قطع الشجرة وتقديمها النانا لتصنع لنفسها منها الكرس ي والسرير.
ً
ولكن انانا إعترافا منها بفضل جلجامش صنعت له من قاعدة الشجرة آلة موسيقية هي
ً
«الباكو» .ومن قمتها صنعت له آلة أخرى هي «املاكو» -ربما كانت األولى طبال والثانية عصاه -
ً
وقدمتها له هدية .ففرح البطل بالهدية وراح مسرورا بها
1 - Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago 1970
- E.A. Speiser, Akkadian Myths and Epics (in: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts. Edited,
Princeton: New Jersey 1970).
- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961 .
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يعزف هنا وهناك إلى أن سقطت منه في كوة إلى العالم االسفل .فمد يده وساقه إلسترجاعها دون
طائل فجلس هناك يندب ما ضاع منه:
إيا (بكي) من سيعيدك إ َّلي من العالم األسفل؟
ويا (مكي) من سيرجع بك من العالم األسفل؟
وهنا يسمعه خادمه أنكيدو الذي رافقه في األسطورة السابقة إلى أرض األحياء وقاتل معه
ً
الوحش الرهيب .ويخف إليه ملهوفا :
ملإذا يا سدي تبكي؟ وعالم ينوح قلبك؟
( ُبكك) سآتيك به من العالم األسفل
ُ
و( ُمكك) أرجعه إليك من العالم األسفل
ً
فينصرف جلجاشن إلى تحذيره من مخاطر النزول إلى تلك األرض شارحا له قوانين عالم
األموات ،وما يجب عليه أن يفعل وإن ال يفعل هناك :
إذا عزمت على النزول إلى العالم األسفل،
فإن لدي كلمة أقولها لك فإستمع لها،
ونصيحة أضعها أمامك فخذ بها.
ً
(ال تضع عيك ثيابا نظيفة ،وإال خف إليك األموات
وال تضمخ نفسك بالعطور الطيبة،
كي ال تجذبهم الرائحة فيتجمعوا حولك 0
ً
وال ترمي رمحا (عتد تجوالك) في العالم األسفل .
لئال يتكأكأ عليك من أصابهم رمحك.
وال تحمل بيدك هراوة كي ال تهيم حولك األشباح.
ً
ال تضع في قدميك صندال.
بك0
وفي العالم األسفل ال يصرخ وال ت ِ
ال ُتقبل زوجتك املحبوبة .... ،وال تقبل إبنك الحبيب.
وال تضرب إبتك الذي تكره
حتى ال يمسك بك صراخ العالم األسفل
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(صراخ) تلك املضطجعة (أم ننازو) تلك املضطجعة .
التي ال يغطي جسدها رداء
وال يستر صدرها الحرام غطاء
ً
فلم يع ِط أنكيدو أذنا صاغية ملشورة سيده
ُ ً
[حلة نظيفة؛
وضع عليه
فهجم األموات عليه وتصايحوا،
ودهن نفسه بالعطور الثمينة،
فتجمعوا لفوحانها حوله.
ورم حربته في العالم األسفل 0فحاق به من [أصابتهم] حرابه.
[وأمسك] بيده هراوة.
فتراقصت أمامه األشباح.
ً
[وإنتعل] في قدميه صندال،
[وأحدث] جلبة [في العالم األسفل].
قبل زوجته التي ُي ِحب،
وضرب زوجته التي يكره.
قبل إبنه الذي ُي ِحب،
وضرب إبنه الذي يكره.
فأمسك به صراخ العالم األسفل،
(صراخ) تلك املضطجعة وأم ننازو تلك املضطجعة،
التي ال يغطي جسدها رداء،
وال يستر صدرها الحرام غطاء،
ومنعت عنه الصعود من عالم األموات **

ً
* «أريشيكيجال» نفسها .ويظهر هذا جليا من متابعة الفقرات التالية في النص البابلي ال السومري .ورغم أن ننازو هو
ً
ً
ً
ً
أحد أزواج اريشكيجال فإن األسطورة دوما تخضع للتغيير والتبدل .فيصح زوجا من كان إبنا وقد يغدو إبنا من كان
ً
زوجا .واألمثلة على ذلك كثيرة وال مجال هنا للدخول في هذا املوضوع ** .ويظهر هنا بوضح أن أم ننازو هي اريشكيجال.
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ولدى تأخر أنكيدو في العودة ،عرف جلجامش ما حدث له ،فإضطرب فؤاده ،وهرع إلى «نيبور»
ً
(ايكور في النص البابلي) مدينة اإلله «انليل» فسجد أمامه وبكى طالبا معونته :
[ ].........بكى السيد إبن «ننسون» خادمه أنكيدو،
(أيها األب (انليل) لقد سقط ِبكي للعالم األسفل
ً
كما سقط ِمكي للعالم األسفل (أيضا)
فأرسلت أنكيدو ليرجعها ولكن العالم األسفل أمسكه.
لم يقبض عليه «نمتار» وال أمسك به «آشاك»
ولكن العالم األسفل أمسكه
لم يطبق عليه (نرجال) ناصب الكمائن املحكمة  ....ولكن العالم األسفل أمسكه
لم يسقط في املعركة ،في ساح البطولة  ...ولكن العالم األسفل أمسكه.
فلم يجبه انليل بكلمة .فمض ى إلى (ايكيشيرجال) موطن (سن ).
أيها األب (سن) لقد سقط ِبكي للعالم األسفل
ً
كما سقط ِمكي للعالم األسفل أيضا
ً
(تكرارا ملا سبق أن قاله للله (انليل)
فلم يجبه (سن) بكلمة فمض إلى (ايابسو) موطن (إيا) **
أيها األب (إيا) لقد سقط ِبكي للعالم األسفل
ً
كما سقط ِمكي للعالم األسفل أيضا
(يتكرر هنا للمرة الثالثة مقطع إحتجاز أنكيدو )
وعندما [سمع] األب « إيا » [ذلك]
[قال لنرجال] البطل االصنديد ***
نرجال يا أيها البطل االصنديد [يا إبن بيليتالي]
ً
فلتفتح اآلن ثقبا في العالم األسفل
ً
* جلجامش .كما هو معروف مولود اآللهة (ننسون) زوجة اإلله لوجال بندا أما ابوه فكان بشرا،
** أريدو في النص السومري موطن اإلله (أنكي)0
*** نرجال زوع اريشكيجال وقد أطلق علماء الفضاء أسمه على أحد أودية كوكب املريخ.
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تستطيع منه روح أنكيدو الصعود من العالم األسفل
[فيشرح مسالك العالم اآلخر ألخيه]
فإمتثل نرجال البطل الصنديد لطلب (ايا)
ً
ُ
وعلى الفور فتح ثقبا في العالم األسفل
َّ
فإنسلت من خالله روح أنكيدو وكأنها الهواء
ً
وتعانق (الصديقان) وق َّبال بعضهما بعضا  ...ثم أخذا يتحدثان ويتحاوران
أخبرني أيها الصديق ،أال أخبرني أيها الصديق،حدثني عن مسالك العالم الذي شهدت.
 لن أخبرك أيها الصديق لن أخبرك.ولكن إذا كان علي أن أخبرك بمسالك العالم الذي رأيت
إجلس (أوال) وإبك،
وأبك
 ساجلس ِ [أنه جسمي ]...الذي لم تلمسه (في العناق) وقبك مبتهج.كالخرقة( ....جثة) مليئة بالتراب *
تنهشه الهوام حتى غدا ِ
فصرخ يا وياله وسقط على وجهه في التراب
صرخ جلجامش يا وياله وسقط على وجهه في التراب
«هل رأيت الذي لم ينجب أوالد؟» نعم لقد رأيت(سطران مكرران)
ً
ً
«هل رأيت الذي أنجب ولدا واحدا؟» نعم لقد رأيت  ....أنه ساجد عند الجدار يبكي بحرقة....«هل رأيت الذي أنجب ولدان؟» نعم لقد رأيتأنه يسكن في بيت من اآلجر ويأكل الخبز
 «هل رأيت الذي أنجب ثالثة أوالد؟» نعم لقد رأيتأنه يشرب املاء من ينابيع األعماق
 «هل رأيت الذي أنجب أربعة اوالد؟» نعم لقد رأيت* أي أن جلجامش كان يعانق شبح أنكيدو بينما جسمه في العالم األسفل.
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ففرح قلبه كأنه [].........
 «هل رأيت الذي أنجب خمسة أوالد؟ .نعم لقد رأيتإن يده مبسوطه كالكتاب الطيب
ويدلف إلى املكان (عالم املوتى) بيسر وسهولة
 «هل رأيت الذي أنجب ستة أوالد؟» نعم لقد رأيت[]..................
 «هل رأيت الذي أنجب سبعة اأوالد؟» نعم لقد رأيتأنه ُم َّ
قرب اآللهة وهو [].........
(عدد من األسئلة غير واضح املضمون بسبب بعض النقص).
ُ
 «هل رأيت الذي ق ِتل في ساح املعركة؟» نعم لقد رأيتإن أباه وأمه يمسكان جسده وزوجه تبكي عند رأسه
 «هل رأيت امليت الذي تركت جثته في العراء؟»نعم لقد رأيت
إن روحه ال تجد راحة في العالم السفلي.
 هل رأيت امليت الذي ال تجد روحه من يعتني بها؟»إنه يأكل األقذار وما ُيرمى في الشوارع من فتات
لقد حققت هذه األسطورة مقاصد شتى .ففي مقدمتها أطل أ
عتنا على آراء السومريين في التكوين،
وعلى سبب وجود اريشكيجال في العالم األسفل .ومنها عرفنا سبب تسمية عالم األموات ب ـ«كور».
ً
وأحوال املوتى فيه .وباإلضافة إلى ذلك يبدو أن للسطورة أهدافا تتعلق بإقرار عدد من
املمارسات الدينية واإلجتماعية .ففيها حض على اإلكثار من اإلنجاب ألن الفرد ُيعامل وفق عدد
األوالد الذين أنجبهم في الحياة .وفيها تأكيد على شعائر الدين وعلى ضرورة تقديم القرابين ألرواح
املوتى لتجد ما تأكله في العالم اآلخر.
* املقصود هنا ما يقدمه األحياء من أضحيات وقرابين ألرواح موتاهم <
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إذا إنتقلنا إلى بابل وآشور وجدنا أن تصور األكاديين للعالم اآلخر وأحوال املوتى فيه هو إستمرار
للخيال السومري .ومن األساطير التي تؤدي الغرض في هذا املجال .أسطورة حلم أمير في العالم
األسفل ،وأسطورة نرجال واريشكيجال.
وجدت أسطورة (حلم أمير) في آشور على لوح كبير يرجع عهده للقرن السابع قبل امليالد .ونص
ً
ً
األسطورة نثري مؤلف من أسطر طويلة .وهو نص ثمين جدا إلكتماله نسبيا ودقة وصفه
ووضوح لغته.
ً
تحكي لنا األسطورة عن أمير آشوري أسمه (كومايا) كان تواقا لرؤية العالم األسفل .ولهذه الغاية
ً
كان يقدم القرابين الريشكيجال وزوجها نرجال ويرفع لهما الصلوات لتحقيق مراده  .وأخيرا
تحققت أمانيه ولكن في الحلم ،فرأى فيما يشبه النائم أنه قد هبط إلى الدار اآلخرة ورأى معاملها
ً
وكاد يغدو سجينا لها ثم عاد ليقص ما عرض له من رؤى مروعة:
حلم أمير في العالم األسفل()2
تمدد (كومايا) لينام مساء ،فعرضت له رؤيا «عجيبة» (لقد رأيت روعته
2 - E.A. Speiser,Akkadian Myths and Epics, (in: j. Pritchard. Ancient Near Gastern Texts, Edited,
Princeton, Newdersey 1969).
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املخيفة) :رأيت )نمتار) وزير العالم األسفل وسيد أقداره .كان يمسك بيده اليسرى لبدة رجل
ً
جاث أمامه ،وبيده اليمنى كان يمسك سيفا [.].........
(رأيت) «نمتارتو» زوجته .كان لها رأس الـ «كوربيو» ،أما يداها وقدماها فكانت بشرية .أما إل ـه
املوت فكان له رأس تنين ويدان بشريتان وقدمان [( .].........رأيت) «شيدد» * الشرير .كان له رأس
رجل ويداه .على رأسه عمامة ،وقدماه قدما طائر .أما «اللوجابو» فكان له رأس أسد ،بأربع أيد
بشرية وقدمان.
ً
ً
(رأيت) ال ـ «موكيل ريش ليموتي» .كان له رأس طير وجناحان مبسوطتان يطير بهما جيئة وذهابا.
أما يداه وقدماه فكانت بشرية .ورأيت «حمو طابال» مالح العالم األسفل .كان له رأس طائر الزو
أما يداه وقدماه فكانت بشرية.
[ ].........رأس ثور ،ويداه يدا بشر وقدماه .رأيت «أوتوكو» الشرير ،كان رأسه ألسد ويداه وقدماه
ً
لطائر الزو و«شوالع» الذي يملك رأس أسد أيضا ،ولكنه ينتصب على ساقي أيل.
(رأيت) («ماميتو» .كان لها رأس عنزة ويدان بشريتان وقدمان .و«نيدو» حارس بوابة العالم
األسفل .كان رأسه ألسد وأطرافه لطائر .و«فيماليو» ،ذا الرأسين ،واحد ألسد والثاني لـ[].........
[].........ثالثة أرجل .أثنتان لطائر والثالثة لثور ،وعليه مهابة وروعة .ورأيت إلهان لم أعرف
أسميهما .أحدهما له رأس وأطراف طائر الزو و[].........
واآلخر له رأس إنسان عليه عمامة بيده اليمين هراوة وباليسرى [ ،].........كان مجمل ما رأيت
ً
ً
خمسة عشر إلها عبدتهم جميعا.
وباالضافة إليهم ،كان هناك رجل .جسمه أسود كالقار ،ووجهه كوجه الزو ،وقد توشح بعباءة
ً
ً
حمراء .بيده اليسرى قوسا .وباليمنى كان يحمل سيفا .ورجله اليسرى كأنها أفعى.
ً
رفع ُت بصري وإذ بي في حضرة «نرجال» الصنديد جالسا على عرش جاللته ،على رأسه ال ِعمة
امللكية ،وبيديه األثنين سالحان رهيبان لكل سالح رأسان.
[ ].........من ذراعيه ينبعث البرق ،وعلى يمينه وشماله ،جلس االنوناكي اآللهة الكبار في أنحناء.
* االسماء الغريبة الواردة هنا هي آللهة وعفاريت من العالم األسفل.
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ً
(نظرت حولي) كان العالم األسفل مليئا بالرعب والصمت  ،فمد (نرجال) يده وأمسك بجزتي
ُ
وجرني إليه .عندما تطلعت إليه إرتعدت فرائص ي ،غمرتني هيبته فوقعت على قدميه أقبلهما
ً
ً
ً
َّ
ساجدا .وعندما إنتصبت تطلع إ َّلي وهز رأسه .وصرخ في وجهي صرخة هائلة وزأر زئيرا غاضبا كأنه
العاصفة الهادرة وصولجانه في يده ،الئق بجالله؛ مرعب كأفعى خبيثة.
ً
إقترب مني قاصدا قتلي .غير أن مشاوره ايشوم الشفيع الذي يحفظ األرواح ويحب الحقيقة
(والعدالة) قال له :
((أي ملك العالم األسفل ،ال تقتل الرجل.
[أنقذ حياته] لتصل أخبار عظمتك إلى أنحاء األرض .وجبروتك على الفسقة الظاملين)) فهدأ
غضب نرجال ُكبركة باردة.
ثم قال :ملاذا أزعجت زوجتي الحبيبة ملكة هذا العالم األسفل؟ أن أمرها الذي ال ر َّاد له سيقض ي
ً
بأن يسلمك «بيبلو» سفاح العالم األسفل إلى البواب «لوجال سوال» فيقودك خارجا عبر بوابة
عشتار.
ً
ً
ً
ثم يستفيق األمير من رؤياه مذعورا ،وينطلق كالسهم خارج بيته هائما في شوارع املدينة صارخا
ً
أواه .واحسرتاه ،..وأخذ يحثو التراب على رأسه ويمضغه في فمه قائال الهل آشور الذين تجمعوا
حوله أن يخشوا اريشكيجال ونرجال ويفعلوا وفق أوامرهما.

إبليس البابلي أو«نرجال» و«اريشكيجال»:

ُ
أكت ِشف نص هذه األسطورة في تل العمارنة بمصر مع أسطورة آدبا الواردة الذكر في فصل
الفردوس .وكان هذان النصان ُيستعمالن في صف لتدرس اللغة األكادية للطلبة املصريين ،
والكسرات التي تضم األسطورة موزعة بين املتحف البريطاني ومتحف برلين ،وهذه الكسرات قد
إنفصمت عن لوح واحد.
ً
ً
تحكي األسطورة عن سبب وجود نرجال في العالم األسفل وكيف صار ملكا هناك وزوجا
الريشكيجال الرهيبة)٣( :
3 - ibid.
J. Gray. Naar Eastern MythoJogy, Hamlyn. London 1969.
A. Heidel, Gelgamesh Epic, Phoenix Books, Chicago, 1970.
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عندما أقام اآللهة مأدبة (فاخرة)
ً
بعثوا رسوال عنهم
ألختهم اريشكيجال ُ(يبلغها) :
«إذا كنا نستطح الهبوط إليك
نك ال تستطيعين الصعود إلينا
فإ ِ
ً
ُ
نك رسوال لنعطيه نصيبك؟ )
فهال أرس ِ
لت من لد ِ
فبعثت اريشكيجال بوزيرها «نمتار»
ً
فصعد نمتار إلى السماء العليا االخيرة ودخل املكان على اآللهة املجتمعين فنهضوا جميعا لتحية
نمتار رسول أختهم العظيمة
ً
أن االسطر التي تلي حتى نهاية الكسرة مشوهة تماما ولكننا من سياق النص فيما بعد نستطيع
ً
ً
ً
أن نستنتج إن جميع اآللهة نهضوا إحتراما لنمتار إال واحدا هو«نرجال» فقد بقي جالسا ،وقد
نقل املبعوث لسيدته ذلك عندما عاد إليها فثارت للهانة البالغة وأعادت نمتار على أعقابه إلى
ً
َّ
ً
مجمع اآللهة السماوية طالبة أن ُيسلم لها «نرجال» أسيرا لتصب عليه لعنة املوت.
قائلة( :أن اإلله الذي لم يقف أمام رسولي
َّ
يجب أن ُيسلم إل َّي ألقتله)
فمض ى نمتار لينقل حديثها لآللهة
فأدخله اآللهة ليستمعوا له:
(أمسكوا اإلله الذي لم يقف أمامي
وأبعثوا به إلى سيدتي)
ً
ً
ثم قام نمتار بعدهم فوجد إلها غائبا في املؤخرة:
«أن اإلله الذي لم يقم لي ليس هنا»
فعاد(إلى سيدته) وأخبرها
[ ].........عددتهم
يلي ذلك بضعة سطور مشوهة نستنتج منها أن اريشكيجال كررت الضغط على مجمع اآللهة
فنزلوا عند رغبتها:
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(خذوه إلى اريشكيجال) فبكى وناح
أمام أبيه أيا «إن اريشكيجال في أثري
وهي تأبى َّ
علي الحياة»« .ال بجزع فؤادك *
سأعطيك سبعة عفاريت وسبعة أخر
فيذهبون معك ....موتابريك **
شارابدو ،رابيصو ،طيريد ،ايديبتو
اومو ،ليبو [هؤالء العفاريت األربعة عشر ستمض ي معك]
وهكذا عندما وصل نرجال إلى بوابة اريشكيجال
ً
صاح قائال( :أفتح بابك أيها البواب،
وأرفع مزالجه ألستطيع الدخول فأمثل أمام سيدتك
ُ أ
اريشكيجال ،فقد أر ِسل ُت إليها) فمض ى البواب
ً
وقال لنمتار« :إن إلها يقف عند البوابة
فهال أتيت لفحصه ليستطيع الدخول» فمض ى نمتار
ً
وعندما رآه قال مبتهجا [].........
سيدتي إنه اإلله الذي أختفى
لشهور خلت من أمامي ولم يعد للظهور.
«أحضره أمامي فإني سأقتله حال مثوله أمامي»
فمض ى نمتار وقال لنرجال :أدخل يا موالي
ً
إلى بيت أختك ،ومرحبا بقدومك
(سطور تالفة)
ولكن مخطط نرجال الذي وضعه بمساعدة إيا 0كان يقغ0ي بإنقضاضه مع العفاريت املرافقة
أمرها :
له ،في لحظة الدخول على ملك العالم األسفل وغلبهاعلى ِ
[ ].........يقف على الباب الثالث و«موتابريك» على الرابع
«شارابدو» على الخامس و«رابيصو» على السادس.
* الحديث اليا.

** تعداد ألسماء العفاريت األربعة عشر0
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« طيريد »
على السابع« ،ايديبتو» على الثامن «بينو»
على التاسع ،و« صيدانو» على العاشر «ميكيت »
على الحادي عشر ،و«بيلوبري» على الثاني عشر
«اومو» على الثالث عشر ،و«ليبو» على الرابع عشر
وهكذا إحتجزها داخل قصرها
املحارب أعطى أمره أن أفتح األبواب *
وبغمضة عين سأسرع إليك.
وبداخل القصر قبض على اريشكيجال
ً
من شعرها نازال بها عن عرشها الى األرض ليقطع رأسها.
(التقتلني يا أخي َّ
فلدي كلمة أقولها لك)
أنصت «نرجال» وتراخت قبضتاه ،بينما هي تبكي وتنتحب:
ً
(ستكون زوجي وأكون زوجتك .وأجعل لك ملكا
ً
وسلطانا على العالم األسفل الكبير .وسأضع بين يديك
ً
ً
ألواح الحكمة .وتكون سيدا (معظما)
وأكون إمرأ ًة لك) عندما سمع نرجال هذا القول
رفعها إليه وقبلها ومسح دموعها:
(إ َّن ما أردت مني القيام به لشهور خلت
سيتحقق لك اآلن)**
ُ
وهكذا تنتهي األسطورة على نحو يثير اإلنتباه لتشابه واضح في الخطوط العريضة بينها وبين
ً
ً
أسطورة «لوسيفر» في التعاليم املسيحية .فكما كان نرجال إلها سماويا هبط إلى األسفل بسبب
رفضه إظهار اإلحترام لرسول اإللهة اريشكيجال ،وتحول بذلك الى إله في عالم الظالم واملوت،
ُ ُ
حدث نا عنه تعاليم آباء الكنيسة وكيف تحول من سيد املالئكة إلى
كذلك كان أمر لوسيفر الذي ت ِ
إبليس سيد الشياطين:
* ترجمت هذا السطر والذي يليه بتصرف.

** أي تقديم فروض اإلحترام.
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(بين املالئكة التي خلقها هللا ،كان هناك مالك فائق الجمال أسمه «لوسيفر» أي حامل الضياء
وكان من صف املالئكة املقربين الذين يعكسون مجد هللا وعظمته ،وملا خلق هللا آدم ،شعر
لوسيفر باملكانة الخاصة التي أفرد بها هللا هذا املخلوق الجديد ،وأمعن النظر في صميم الثالوث
املقدس وعرف أن هللا يعد لهذا املخلوق مكانة أعلى فأعلى ُتهدد مكانة لوسيفر نفسه الذي
يعتقد بأنه األعلى بين جميع املخلوقات ،قطعة فريدة من صنع الخالق .ورأى لوسيفر ببصيرته
أكثر من ذلك ،فاإلله نفسه سوف يتجلى في املستقبل في جسد إنساني من طينة آدم املخلوق.
ً
تماما اللعنة األبدية التي س ُتحيق به نتيجة الثور على اإلله ،فقد َّ
فضل
ورغم أن لوسيفر يعرف
أن يتمرد ويتمرد إلى آخر الزمن على أن يتخلى عن كبريائه وكرامته املالئكية السامية ،وذلك
ً
ً
بتأدية فروض الوالء ملن هو أقل منه شأنا وسموا.
ً
وقد إستخدم لوسيفر إرادته الحرة التي منحه هللا إياها كاملة غير منقوصة وأظهر العصيان بأن
رفض إظهار اإلحترام آلدم كما أمر هللا جميع املالئكة  ،وقد عاضده فيما بعد آالف من املالئكة.
فلما أداروا ظهورهم لنور هللا العظيم ،دفع بهم إلى عالم الظالم األبدي .فتحول املالئكة إلى
ً
ً
ً
شياطين ولوسيفر على رأسهم سيدا مطلقا ململكة الشر والظالم ،عدوا هلل واإلنسان)(.)٤
ولعل معرفة بعض عادات الدفن لدى سكان املنطقة القدماء تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة
تصورهم للعالم اآلخر وطبيعة اإلستمرار فيه .ولعل أقدم نص يفيدنا في هذا املجال هو لوح من
أيام امللك السومري «اوروكاجينا» ملك «لكش» ،يتحدث فيه عن إصالحاته .وقد خصص بعض
هذا النص للعادات التي كانت سائدة في دفن املوتى فنقرأ :
ً
((عندما كان يوضع امليت في قبره ،توضع معه سبع جرار من الجعة ،وأربعمائة وعشرون رغيفا
من الخبز ،ووزنتان من الحنطة ،وعباءة ،ووسادة ))
وقد تطابقت مكتشفات املقابر مع هذا النص إلى حد بعيد .ففي مدينة «اور» و«كيش» كشفت
الحفريات عن عدد كبير من املقابر .وفي كل مقبرة كنا نجد أطباق الطعام واملالبس والحلي وعدة
الحرب مدفونة مع امليت .وتتضاعف األشياء املدفونة ويزداد عددها بإرتفاع مكانة امليت
اإلجتماعية ،حتى
4 - Alan Watts, Myth and Ritual in Christianity. Thames and Hudson, London, 1983 PP41
-45. NEwyork 1954, P41
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أن مقابر امللوك كانت تحتوي على جثث عدد من خدمه وحشمه الذين كان عليهم أن يموتوا معه
ملرافقته للعالم األسفل ولم تعرف على وجه الدقة الطريقة التي مات بها هؤالء األتباع املخلصون
ً
ولكن ُيرجح أنهم قد تجرعوا نوعا من السم الزعاف .
أن وجود مثل هذه االشياء يدل على أن موتى العالم اآلخر إنما يستعملون ملعاشهم نفس ما
يستعمله اإلنسان في هذه الحياة فهم يأكلون ويشربون ويهجعون بنفس الطريقة .ولكنه طعام ال
تصحبه متعة وشراب ال ترافقه بهجة ونوم ثقيل كنوم الكوابيس .ووجودهم بكامله وجود
سكوني ال حرارة فيه وال حركة .وحتى طعامهم وشرابهم متوقف على ما يقدمه لهم سكان العالم
ُ
األعلى من قرابين وأضحيات ،وإال أكلوا التراب والغبار .وكذلك األمر إذا لم تدفن أجسادهم في
ُ
قبورها بالوسائل املعروفة وت ِركت في العراء فإن أرواحهم لن تعرف الراحة وتظل هائمة إلى أبد
ُ
ُ
زعج هذه األرواح الهائمة حياة األحياء وتنغص عليهم عيشهم .نقرأ على سبيل
اآلبدين .وربما ت ِ
ً
املثال النص التالي (مترجما عن ) King
ً
ً
ً
((أي شمش با الهي ..أن شبحا مرعبا يجثم على ظهري .يالحقني كظلي في الليل وفي النهار ،جاعال
ً
ً
شعر رأس ي ينتصب رعبا ،ووجهي يلتهب خوفا ..ففمي جاف كالتراب ،وجسدي خدر مشلول ..هل
ً
هو روح هائمة ال تجد مستقرا؟ سواء كان هذا أو ذاك أي شمش يا إلهي أتو َّسل إليك :
هذه عباءة مللبسه ،وهذا حذاء لقدميه ،قطعة جلد ملنطقته ،وماء قراح لشرابه ،وطعام مؤونة
ً
لرحلته هذه جميعا ..فليمض ي حيث مغرب الشمس في ُسلم إلى نيدو كبير حراس العالم األسفل
ليدخله ويوصد خلفه)).
ً
من هنا كان لزاما على أهل امليت دفنه وفق الطقوس املتبعة وتزويده بما يلزم ريثما يصل للعالم
األسفل .ومن ثم اإلستمرار في تقديم الطعام والشراب والكس اء له بعد دفنه عن طريق التقدمات
املختلفة  ،وتقديم القرابين آللهة العالم األسفل لتكون رفيقة به .وهذه الطقوس الجنائزية
ُ
واألضاحي هي التي ت عين امليت أكثر من أي ش يءآخر.
ولكن ما فائدة العمل الصالح والحالة هذه ،إذا كان الجميع يهبطون إليها دون إستثناء،
ُ
فيعاملون على قدم املساواة بشكل عام مع بعض اإلختالفات التي تفرضها املكانة اإلجتماعية
السابقة للمتوفي؟ في الواقع أن العمل الصالح من شأنه أن ُيفيد صاحبه في هذه الحياة .فخشية
اآللهة وعبادتها وإقامة املعابد لها وإ ِتباع
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أوامرها ،كلها أمور من شأنها إطالة حياة صاحبها واملد في عمره .وفي األقوال الشائعة في هذا
ُ
املجال قولهم (إن القرابين تمد في العمر ..وخشية االنوناكي تطيل أيامك على هذه األرض)..
ً
ُ
ومن صفات «جوال» آلهة الشفاء أنها تطيل عمر عبادها .كما نقرأ دعاءا ألحد ملوك بابل:
ً
(أدعوك يا إلهي أن احفظن ي من الخطيئة نحو ذاتك العظيمة ،وإمنح لي حياة مديدة وعمرا
ً
ً
ً
طويال .وأزع في فؤاد إبني وبكري بيلشازار مخافتك وخشيتك ،فال يقترف ذنبا ُليمنح أياما كثيرة).
وعن تغالت بالصر األول نقرأ قوله عن أبيه أن (ما قدمته يداه من أفعال وقرابين قد َّ
سرت فؤاد
ً
ً
اآللهة فعاش عمرا طريال) وعن صارغون اآلشوري نقرأقوله أنه (لدوام الصحة وطول العمر
وإمتداد الحكم والسلطان أسجد إليك أيتها اآللهة َّ
وأتعبد) .وعلى العكس من ذلك فإن الخطيئة
تقصر العمر وتقطع سلسلة األيام .وكما يقول أحد النصوص فإن (من ال يخش ى اآللهة ُ
سيكسر
عوده كقضيب من قصب).
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 / ٣اجلحيم التوراتي

ً
كانت نظرة التوراة للموت والعالم اآلخر إنعكاسا لنظرة أهل الرافدين .فعالم املوتى هو عالم
ً
ً
سفلي تذهب إليه أرواح املوتى جميعا دون تمييز .فنجد فيه القديسين والناس العاديين معا.
وليست عملية املوت إال مرحلة تقود الفرد من حالة إلى أخرى من أ حوال الوجود ،عن طريق
مفارقة الروح للجسد .وقد عبر كتاب التوراة عن مفارقة الروح للجسد بقولهم :أضطجع مع
آبائه .وربما كانت هذه الجملة تعني في األصل أن ُيدفن امليت في مقبرة آبائه وعشيرته كما نرى في
سفر التكوين(:)5
ً
ُ
(وملَّا ق ُرب أت أ َّي ُام إ أسرائيل أ أن ي ُموت دعا أابن ُه ُي ُ
وسف وقال ل ُهِ « :إ أن ك أن ُت ق أد وج أد ُت ِن أعمة ِفي ع أين أيك
ِ ِ
ً
أُ ً
أ
أ
أ
ُ
أ
أ
أ
أ
فض أع يدك ت أحت فخ ِذي واصنع م ِعي معروفا وأمانة :ال تد ِف ِني ِفي ِمصر ،بل أضطجع مع آبا ِئي،
فت أحم ُلني م أن م أ
صر وت أد ِف ُن ِني ِفي م أقب ِرت ِه أم)
ِ ِ ِ ِ
ُ
ُ
عمل فيما بعد بمعنى مفارقة الروح للجسد أينما كان وسواء د ِفن في
إال أن هذا املعنى قد أست ِ
مقبرة آبائه أم في أرض غريبة .فنقرأ في سفر أخبار األيام الثاني(:)٦
َّ ُ أ أ ُأ
ُ ُ أ
ُُ ُُ
ُ
ُ َّ أ
ُ ُ
وك
ور مل ِ
(ثم اضطجع آحاز مع آبا ِئ ِه فدفنوه ِفي امل ِدين ِة ِفي أورش ِليم ،ألنهم لم يأتوا ِب ِه ِإلى قب ِ
ِإ أسرا ِئيل .).وكذلك األمر مع إبن آحاز الذي لم ُيدفن في مقبرة آبائه بل في
( )5العهدالقديم ،سفر التكوين ،اإلصحاح ٣١-2٩ :٤٧
( )٦العهد القديم ،أخبار األيام الثاني ،اإلصحاح 2٧ :28
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ً
حديقة بيته امللوك الثاني  .١8 :2١وفي أماكن كثيرة نقرأ أن فالنا قد أضطجع مع آبائه ثم ُد ِفن.
كما هو األمر في امللوك الثاني  2٤:8وامللوك األول  ٣١ :٤و  8 :١5وأماكن أخرى.
واألرواح متساوية في مصيرها كما هو األمر في ثقافة أرض الرافدين :فال بعث هناك وال حساب
وال ثواب وال عقاب .بل وجود ثقيل راكد ،وإستمرار ال فرح فيه وال نشوة .نقرأ في سفر الجامعة:
أ
أ
أ
ُأ
ُّ أ
أ ً أ ُ أ
َّ أ
س :م أو ِضع الح ِق ُهناك الظل ُم ،وم أو ِضع الع أد ِل ُهناك الج أو ُر!" فقل ُت
{ "وأيضا رأيت تحت الشم ِ
أ
ُأ
أ
أ
ُ
ُ
ُ ُ
الش ِرير ،أل َّن ِلك ِل أ أمر وِلك ِل عمل وق ًتا ُهناك» .قل ُت ِفي قل ِبيِ « :م أن
الص ِديق و ِ
ِفي قل ِبي« :هللا ي ِدين ِ
أ
أ
أ
ُ
ُُ
ور ب ِني البش ِرِ ،إ َّن هللا ي أمت ِح ُن ُه أم ِل ُي ِري ُه أم أ َّن ُه كما الب ِهيم ِة هكذا ُه أم» .أ َّن ما ي أح ُدث ِلب ِني البش ِر
ِجه ِة أم ِ
ُ أ
أ
أُ
ي أح ُدث ِللب ِهيم ِة ،وح ِادثة و ِاحدة ل ُه أم .م أو ُت هذا كم أو ِت ذاك ،ونسمة و ِاحدة ِللك ِل .فل أيس ِل ِلنس ِان
أ
ُّ
َّ
ُ
أ ُ ُ
َّ
اب ،وِإلى
م ِزية على الب ِهيم ِة ،ألن ِكل أي ِهما ب ِ
اطل .يذهب ِكالهما ِإلى مكان و ِاحد .كان ِكالهما ِمن التر ِ
أ
أ
ُّ
التر ُ ُ
ود كال ُهما .م أن ي أعل ُم ُروح بني أالبشر ه أل هي ت أ
صع ُد ِإلى ف أوق؟ و ُروح الب ِهيم ِة ه أل ِهي تن ِز ُل
اب يع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إلى أ أسفل ،إلى األ أ ض؟" فرأ أي ُت أ َّن ُه ال ش أيء خ أير م أن أ أن ي أفرح اإل أنس ُ
ان ِبأ أعم ِال ِه ،أل َّن ِذلك
ِ
ِ
ِ ر ِ
ِ
نصيب ُه). ٧(}.
ِ
كاتب هذا ال ِسفر هنا ال يعتقد بأي نوع من أنوع اإلستمرار لوجود اإلنسان بعد مماته فحياته
تنتهي عند لحظة املوت حيث يعود جسده إلى التراب شأنه في ذلك شأن جميع الحيوانات ،أما
روحه فأمر مشكوك به ،هل تصعد للعلى أو تنزل للسفل؟.
وعندما نقرأ ِسفر أشعيا نجد امللك التقي الو ِرع حزقيا ينخلع فؤاده لفكرة املوت ومغادرة عالم
األحياء عندما ُيخبره النبي أشعيا بقرب وفاته .فهو يعرف أن الحياة اآلخرة لن تكون أفضل من
ً
األولى حتى للنسان الذي أمض ى حياته في خدمة اإلله .وعندما بكى ُمذكرا ربه بكل ما فعله في
ً
َّ
أ أ ُ أ
يس ش أع ِبي:
سبيله طالبا منه أن يمد في عمره كلمه الرب بواسطة أشعيا{ :ارجع وقل ِلحز ِقيا رِئ ِ
أ
هكذا قال َّ
الر ُّب ِإ ُله د ُاود أ ِبيك :ق أد س ِم أع ُت صالتك .ق أد رأ أي ُت ُد ُموعك .ها أنا أش ِفيك .وأ ِز ُيد على
ً
أ َّي ِامك خ أمس عشرة سنة.)8( }،
وهكذا فجزاء الصالح ليس في الدار اآلخرة بل على هذه األرض وفي هذه الحياة .والرب يمد يده في
ً
عمر الصالح ُويزهق روح الطالح ،تماما كما هو األمر
( )٧العهد القديمِ :سفر الجامعة ،اإلصحاح 22-١٦ :٣

( )8العهد القديم؛ ِسفر أشعيا ،اإلصحاح ١ :٣8
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ُ
أ
في الفكر الديني البابلي وتتردد هذه الفكرة في مواضع كثيرة في التوراة { :أك ِر أم أباك وأ َّمك ِلك أي
أ
الر ُّب إ ُلهك{ )٩(} .مخاف ُة َّ
ت ُطول أ َّي ُامك على األ أرض َّالتي ُي أع ِطيك َّ
الر ِب ت ِز ُيد األ َّيام ،أ َّما ِس ُنو األشر ِار
ِ ِ
ِ
ُ ُ
أ أ أ أ
أ
أ
َّ
َّ
ُ
ف ُتقص ُر} ( { )١0يا أاب ِني ،ال تنس ش ِريع ِتي ،بل ِليحفظ قلبك وصاياي .ف ِإنها ت ِزيدك طول أيام ،و ِس ِني
ً
ً
ً
حياة وسالمة } ( .)١١ولكن ملاذا إذن نجد إنسانا صالحا يموت في زهرة الشباب وآخر شرير يمتد به
العمر؟ يجيب التوراة على ذلك بطريقة طريفة فنقرأ في سفر أشعيا ( {)١2هلك الصديق ولم يكن
تأمل في قلبه .وضم اهل التقوى ولم يفطن احد أنه من وجه الشر ضم الصديق } أي أن موت
االتقياء املبكر هو تخليص لهم من كوارث وشرور قادمة قد تصيبهم .فموتهم والحالة هذه
تخليص لهم كما نقرأ في امللوك الثاني  20 :2١حديث الرب إلى يوشيا الصالح { ِلذ ِلك هئنذا
َّ َّ
ُ
أ ُ
ض ُّمك ِإلى آب ِائك ف ُتض ُّم ِإلى ق أب ِرك ِبسالم ،وال ترى ع أيناك ك َّل الش ِر ال ِذي أنا ج ِال ُب ُه على هذا
أ
امل أو ِض ِع}...
ً
ً
(أما حياة االشرار وإمتداد أعمارهم فإن الحكمة منها مهما كانت بالغة لم تقنع رجال صالحا
ً
كأيوب عندما نسمعه يرفع عقيرته بالشكوى صارخا:
(ملاذا يحيى املنافقون ويسنون وملاذا يعظم إقتدارهم .ذريتهم قائمة أمامهم ،وقومهم وأعقابهم
لدى أعينهم ،بيوتهم آمنة من الفزع وقضيب الرب ال يعلوهم) ( .)١٣وهوالء األشرار عندما يموتون
يمضون مع األخيار إلى دار واحدة كما يمض ي إليها من ن ِعم في هذه الحياة ومن شقى .ألي حكمة
من ذلك( :هذا يموت في معظم وفرة وقد عمته الدعة والطمأنينة .وذاك يموت في مرارة نفسه
ً
ولم يذق حليبا 0وكالهما يضجعان في التراب فيكسوهما الدود .أن الشرير يبقى إلى يوم العطب،
والى يوم النقم ُيساقون .فمن الذي ُيبين له طريقه ،ومن يكافئه على ما صنع) أيوب  .٣١ : 2١وفي
أ
أُ
املزمور ٧٣نلمح هذا التساؤل( .أ َّما أنا فكاد أت ت ِز ُّل قدماي .أل ِني ِغ أر ُت ِمن املتك ِب ِرينِ ،إذ رأ أي ُت
أ
أ
ُ
َّ ُ أ أ
َّ
أ ُ
أ ُُ أ
أ أ
اس ،ومع البش ِر
سالمة األشر ِار .ألنه ليست ِفي مو ِت ِهم شدا ِئد ،و ِجسمهم س ِمين .ليسوا ِفي تع ِب الن ِ
أ
أ أ ُ
الشر ُظ أل ًما .من أالعالء يتك َّل ُمونُ ..هوذا ُ
َّ
ُ ُ
َّ ُ
هؤال ِء ُه ُم األشر ُار،
ِ
ِ
ال يصابون .يسته ِزئون ويتكلمون ِب ِ
أ
ً
و ُم أستريحين إلى َّ
الد أه ِر ُيك ِث ُرون ث أروة).
ِ ِ ِ
( )٩العهد القديمِ :سفر الخروج ،اإلصحاح ١2-20
( )١١العهد القديمِ :سفر األمثال ،اإلصحاح١-2 :٣
( )١٣العهد القديم :أيوب ،اإلصحاح ٩-٧ :2١

( )١0العهد القديمِ :سفر األمثال ،اإلصحاح 2٧ :١0
( )١2العهد القديم :أشعيا ،اإلصحاح  5٧؛ ١
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ً
ُ
ُ
وكما قلنا سابقا فإن التوراة قد تص ِور الدار اآلخرة كما تصورها أساطير املنطقة فهي عالم
أسفل يقع تحت عاملنا هذاُ .
وع ِبر عن هذا العالم األسفل باألسم العبري «شيئول» الذي تعبر عنه
الترجمات العربية بأسم «الهاوية» ..فلنسمع إلى أيوب يصف لنا هذا العالم(:)١٤
ولكنت كأني لم أكن قط فأقاد دمن البطن إلى القبر .أليست أيامي إلى حين؟ فليكف ويخفف عني
فأبتسم قليال .قبل أن أنصرف انصراف من ال يأوب إلى أرض ظلمة وظالل موت .أرض دجية
حالكة كالديجور وظالل املوت ال نظام فيها ونهارها كالديجور » أيوب  ،22-١٩ : ١0ومن أيوب
ً
أيضا نعرف عن هذه الهاوية وبواباتها التي تشبه بوابات العالم األسفل في بابل(:)١5
«مارجائي إنما الهاوية بيتي وفي الظالم مهدت مضجعي قلت للفساد أنت أبي وللديدان أن ِت أمي
وأختي .إذن أين رجائي .رجائي من يراه  0أنه يهبط إلى أبواب الهاوية»
كما نقرأ عن أبواب الهاوية في أشعيا ( ( : )١٦قلت أني في منتصف أيامي ذاهب الى أبواب الهاوية،
ُ ُ
ني).
وقد حرمت بقية ِس ِ
أ
وتؤكد لنا النصوص التالية املوقع السفلي للهاوية فنقرأ في عاموس(ِ «: )١٧إ أن نق ُبوا ِإلى اله ِاوي ِة
ُ ُ
فم أن ُهناك ت أأ ُخ ُذ ُه أم ي ِدي ،وإ أن ص ِع ُدوا إلى َّ
السم ِاء ف ِم أن ُهناك أ أن ِزل ُه أم .» .وفي التثنية( « : )١8إن
ِ
ِ
ِ
أ
َّ
أ
ُّ
)
١٩
(
النار تشب بغضبي فتتوقد إلى الهاوية السفلى » .ونقرأ في أشعيا ِ « :لكنك انحدرت ِإلى
أ
أ
اله ِاوي ِةِ ،إلى أسا ِف ِل ال ُج ِب » وفي سفر التكرين ( )20نجد يعقوب الجد األكبر إلسرائيل يبكي إبنه
يوسف الغائب الذي يعتقد أنه قد مات ومض ى إلى العالم األسفل .فيأمل أن يموت ليلحق به
ً
َّ
ُ ُّ
ُ
ُ
((إ ِني أ ِنز ُل ِإلى ابني نا ِئحاِ ،إلى
« وقام جميع بنيه وجميع بنا ِته يعزونه ،فأبى أن يتعزى وقالِ :
الهاوية ،وبكى عليه أبوه » .ومن ِسفر صموئيل األول نعرف أن هذا النبي قد نزل بعد وفاته إلى
شيئول كغيره من
* تستعمل الترجمات العربية تعبيرين لترجمة (شيئول) األول "الهاوية" والثاني "الجحيم"
( )١٤العهد القديم :أيوب ،اإلصحاح ٣١-2٣ :2١
( )١٦العهد القديم :أشعيا ،اإلصحاح ١0 : ١٣8
( )١8العهد القديم :التثنية ،اإلصحاح 22 :٣2

( )١5العهد القديم  :أيوب ،اإلصحاح 22-١٩ :١0
( )١٧العهد القديم  :عاموس٣ :٩ ،
( )١٩أشعيا ١5 :١٤

( )20العهد القديم :التكوين ،اإلصحاح ٣5 :٣٧
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الناس .وعندما يتفق شاؤول مع إحدى الساحرات على إستحضار شبحه من العالم اآلخر نجد
أن الشبح يصعد على حد تعبير التوراة إلى األرض فنسمع صموئيل يقول ( :فقال صموئيل  :ملاذا
أقلقتني بإصعادك إياي) .وفي ِسفر حزقيال(« )2١هناك عيالم وكل جنودها حول قبرها كلهم
صاقطون بالسيف .الذين هبطوا غلفا إلى األرض السفلى) وفي رؤيا أشعيا يتخيل ملك بابل وقد
أ ُ
هبط إلى العالم األسفل فيهب إلستقباله عظماء املوتى وأكابرهم« اله ِاوية ِم أن أ أسف ُل ُم أهت َّزة لك،
ُ
أ ُ ُُ
أ
أ أ ُُ
ُأ
ُ
أ
وك األم ِم ع أن
ض ،.أقامت ك َّل مل ِ
الس ِتقب ِال قد ِ
ومك ،من ِهضة لك األخ ِيلة ،ج ِميع عظم ِاء األر ِ
أ
كراسيه أمُ .ك ُّل ُه أم ُيج ُيبون وي ُق ُولون لك :أأ أنت أ أي ً
ضا ق أد ض ُع أفت ن ِظيرنا و ِص أرت ِمثلنا؟ ».
ِ
ِ ِِ
من هذه الفقرة األخيرة ألشعيا نستنتج إن املوتى في العالم اآلخر يحتفظون بمكانتهم التي كانت
ً
لهم ،كما هو األمر تماما في النظرة البابلية .فامللوك قد قاموا عن كراسيهم والعظماء قد خفوا
إلستقال القادم الجديد ،وهم عظماء في اآلخرة كما كانوا عظماء في األولى.
ً
ونستشف من نصوص أخرى متفرقة تأكيدا لذلك .فنجد املحاربين يهبطون إلى شيئول بكامل
عدتهم وأسلحتهم في سفر حزقيال « :الجبارة الساقطين من الغلف النازلين إلى الهاوية بأدوات
حربهم» وصموئيل عندما تستحضر الساحرة شبحه يخرج في نفس الهيئة ونفس الثياب التي
إعتاد إستعمالها،
(فقال لها ما صورته فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة .فعلم شاول أنه صموئيل فخر
ً
على وجهه إلى األرض وسجد» .إال أن هذه املكانة ال ُتفيد صاحبها كثيرا في شيئول ألن هذه تبقى
ً
ً
أرض الظالم والسكوت والنسيان .وكما كان العالم األسفل صامتا عندما نزل إليه أنكيدو حامال
ً
حدث صوتا هناك ،كذلك شيئول .نقرأ في املزمور ( : ٩٤لوال أن الرب معيني
وصية جلجامش بأال ُي ِ
ً
لسكنت نفس ي سريعا ارض السكوت» واملزمور :١١5
(ليس األموات يسبحون بالرب وال من ينحدر إلى أرض السكون) وهي أرض خراب يباب «الهاوية
عريانة قدامه والهالك ليس له غطاء» أيوب  .2٦وهي أرض النسيان :
«هل تعرف في الظلمة عجائبك ،وبرك في أرض النسيان .مزمور .88
وكان ألرض العالم السفلي في سومر وبابل آلهتها الخاصة التي تختلف عن
( )2١العهد القديم :حزقيال ،اإلصحاح ٣٤ :٣2

301

آلهة السماء واألرض ولم يكن هؤالء اآلخرون ليجرؤون على الدنو منها وإال نالهم ما ينال البشر
الفانين كما حدث النانا عند هبوطها إليها.
ً
أما التوراة فال ُيحدثنا عن موكلين بتسيير شؤون العالم السفلي ولكننا نعلم مؤكدا أن هذا
العالم ال يقع تحت سيطرة يهوه وإن األموات هناك ال يعبدونه .وال ُيسبحون بحمده  ،ففي
ُ
املزمور  ٦نجد صاحب املزمور يطلب من اإلله أن يخلصه من املوت ُليطيل من حمده له وشكره
على ِنع ِم ِه ويذكره بأن أهل العالم اآلخر ال ُيسبحون له (عد يا رب نج نفس ي ،خلصني من أجل
رحمتك ألنه ليس في املوت ذكرك ،في الهاوية من يحمدك؟) « هل يحدث في القبر برحمتك أو
بحقك في الهالك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك ِوب َّرك في أرض النسيان).
ويحدثنا الجامعة عن سيطرة القوى العمياء على شيئول وعن ضرورة تزود اإلنسان بما يستطيع
ً
من هذه الحياة ألن بعدها يأتي النسيان .فنقرا في اإلصحاح التاسع كلمات تشبه إلى حد بعيد
كلمات فتاة الحانة إلى جلجامش؛
ً
ُ
«إذهب كل خبزك بفرح وأشرب خمرك بقلب طيب ..لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ....إلتذ عيشا
مع املرأة التي أحببتها ..ألن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس  0كل ما
تجده يدك لتفعله فإفعله بقوتك ألنه ليس من عمل وال أختراع وال معرفة وال حكمة في الهاوية
التي أنت ذاهب إليها».
ً
وإستقرار اإلنسان في العالم أبدي فال بعث وال نشور( :يضجعون معا ال يقومون قد خمدوا
ً ً
كفتيلة أنطفأوا»(«)22ينامون نوما أبديا وال يستيقظون»( .)2٣ولعل من أجمل املقاطع التي ُتحدثنا
عن ذلك حديث أيوب في اإلصحاح :١٤
ً
ُ
«ألن للشجرة رجاء إن ق ِطعت تخلف أيضا وال تعدم ضراعيبها .ولو قدم في األرض أصلها ومات في
ً
التراب جذعها فمن رائحة املاء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس .أما الرجل فيموت ويبلى ،اإلنسان
ُيسلم الروح فأين هو .قد تنفذ املياه من البحيرة والنهر ينشف ويجف ،واإلنسان يضطجع وال
يقوم » .ويمكن القول أن مسألة املوت والعالم اآلخر قد عولجت في التوراة بكثير من الغموض
والتناقض .فما تعطيه النصوص املتأخرة يختلف عما قدمته النصوص
( )22العهد القديم :أشعيا ،اإلصحاح ١٧ :٤٣

( )2٣العهد القديم :أرميا ،اإلصحاح ٣٩ :5١
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السابقة ،واملسألة برمتها قد خضعت كغيرها من مسائل التوراة للتطور البطيء واملديد الذي
طبع الفكر التوراتي عبر مسيرته الطويلة منذ الخروج وحتى السبي والعودة من بابل .ونستطيع
ُ
أن نميز بوجه عام ثالث مراحل إجتازتها فكرة املوت والعالم اآلخر في التوراة .فالرحلة األولى
تميزت بالسكوت املطبق عن عالم ما بعد املوت وبالتلميح البعيد عن عالم األسفل ال تعرف
ماهيته وال أحوال العيش فيه.
ً
وقد كانت هذه املرحلة ضرورية إذا أخذنا بعين األعتبار أن دين موس ى في بدايته كان أستمرارا
للتوحيد األخناتوني وردة فعل على الديانة اآلمونية الرسمية التي محت ذكر (آتون) وأضطهدت
ً ً
عابديه وهدمت هياكل عبادته .وملا كانت الحياة اآلخرة تلعب دورا كبيرا في الديانة اآلتونية ،كان
ُ
البد من إلغاء فكرة هذه الحياة اآلخرة في الديانة الجديدة التي تصارع جاهدة للفوز بقلوب
الناس وإنتزاعهم من سطوة أوزوريس إله العالم األسفل ،والقاض ي الذي ُيقرر مصائر األموات.
فلقد كان لهذا اإلله املكانة األ ثيرة لدى الطبقات الشعبية في مصر القديمة .ولم يكن إلنتزاع
ً
تأثيره من نفوس الناس من سبيل سوى إلغاء العالم األسفل من أساسه وإقتالع فكرته جذريا.
وهكذا كان.
ُ
ومع محاوالت اإلستقرار في األرض الجديدة كانت الديانة املوسوية التوحيدية األولى تنس ى مع
زوال الجيل األول الذي عاصر موس ى وأخذ عنه قبس التوحيد .وتحول «آتون» بالتدرج إلى
ً ً
«يهوه» إلها وثنيا دونما وثن ،وتسربت للدين معتقدات الفلسطينيين والكنعانيين واآلراميين،
ً ً
وبدأت فكرة العالم األسفل بالتوضح أكثر فأكثر ألخذ شكال قريبا من معتقدات السوريين
والبابليين ،أما املرحلة الثالثة فكانت السبي الطويل في بابل على يد نبوخذ نصر وهناك إحتك
ً
املسبيون بالديانة الزارادشيتية  -عند جيرانهم الفرس  -التي تؤكد على الحياة اآلخرة تأكيدا
ً
مطلقا .يوضح الالهوت الزرادشتي بكل دقة بتفصيل حياة العالم اآلخر.
فبعد اإلنتصار النهائي «لهورا مزدا» اإلله املمثل للقوى الخيرة والضياء والنظام على
ً
ً
ً
ً
«أهريمان» اإلله املمثل لقوى الشر والظالم والفوض ىُ .يت َّوج آهورا مزدا إلها واحدا أحدا مطلقا
على األكوان ُوتبعث األموات من مرقدها إلى يوم الحساب فيو َّ
ضح أمام كل إنسان ميزانه الذي
ُ
يزن حسناته وسيئاته فمن زادت حسناته فإلى نعيم دائم ومن كثرت سيئاته فإلى جحيم ُمقيم.
وبعد املحاكمة يمش ي كل واحد على درب يوصل
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للجنان وتحته تتوقد أل ِسنة اللهيب .فأما الظاملون فيضيق الدرب بهم حتى يغدو كالشعرة ،وأما
ِ
ُ
املفلحون فيتسع لهم فيسيرون الهوينا ساملين.
وهكذا وبدافع التأثيرات الفارسية أخذت فكرة الثواب والعقاب بالظهور ولكن بشكل غامض.
وبقيت هذه الفكر مرضع أخذ ورد ومناقشات بين الالهوتيين حتى مولد املسيح دون أن يتم
ُ
أ
ُ
َّ
()2٤
ض
التوصل لرأي قاطع فيها .نقرا في سفر دانيال  (.وك ِثيرون ِمن الر ِاق ِدين ِفي تر ِ
اب األر ِ
أ
أ
أ أ ُ
ُ
ُ
هؤالء إلى العار ل أ
َّ
الز ِدر ِاء األب ِد ِي ..).وهنا نجد أن النص يأبى
ِِ
يستي ِقظون ،هؤال ِء ِإلى الحي ِاة األب ِدي ِة و ِ ِ
ً
مجاال للغموض والتأويل دون إعطاء رأي قاطع .فكلمة ) (.وك ِث ُيرون ِمن َّ
الرا ِق ِدين)
إال أن يترك
تركت فجوة تمنع من تفسير قاطع للنص بأنه داللة على بعث حقيقي شامل .وذلك األمر في
ً
نصوص أخرى .نقرأ في أشعيا مثال (( .)25تحيا أمواتك ،تقوم الجثث .إستيقظوا ،ترنموا يا سكان
التراب .ه َّ
لم يا شعبي أدخل مخادعك ،وأغلق أبوابك خلفك .إختبئ نحو لحيظة حتى يعبر
الغضب ألنه هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب إثم سكان األرض فيهم ،فتكشف األرض دماءها
وال تغطي قتالها في ما بعد)
وفي مسيرة املسيحية األولى في القرون الثالثة بعد امليالد ،حيث إرتبطت بكونها فرقة يهودية
جديدة ،تخبط الفكر الالهوتي قبل أن يتوصل لقرار حاسم في البعث وخلود الروح وشمولية
الثواب والعقاب ،فكانت فكرة خلود الروح تقتصر على املؤمنين الذين إتحدوا باملسيح فأعطيت
لهم به الحياة ،شأنها في ذلك شأن ديانات األسرار التي كانت شائعة في اإلمبراطورية الرومانية في
تلك اآلونة كاألورفية وغيرها ،حيث كان اإللتصاق بمخلص هو (ديونيسيوس أو غيره) شرط
للخالص وللحياة الجديدة.
ولم تكن (جيهينا) أي الجحيم في بداية عهدها سوى أداة تدمير أكثر منها مكان تعذيب سرمدي.
ً ً
ُتحدثنا أسطورة مسيحية مبكرة عن نزول املسيح للعالم األسفل وتخليصه عددا كبيرا من
األنبياء والقديسين وإصطحابهم معه إلى السماءُ .د ِعيت هذه األسطورة بإنجيل (نيكوديس)
وجرى تداولها كحكاية شعبية فترة طويلة من الزمن( :)2٦تبدأ القصة في منتصف الليل في العالم
األسفل حيث بزغ من
( )25العهد القديم :أشعيا ،اإلصحاح ١٩ :2٦
( )2٤العهدالقديم :دانيال ،اإلصحاح ٣-2 :١2
26 - George Every. Christian Mythology. Hamlyn. London 1970
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ً
غياهب الظلمة ش يء أشبه ما يكون بنور الشمس فإبتهح الجميع وخصوصا إبراهيم الذي قال :
أن هذا الشعاع يصدر عن ضوء عظيم.
أما أشعيا ويوحنا املعمدان فقد عادا ُيرددان نبؤاتهما ،يعقب ذلك حديث بين املوت وبين
ً
الشيطان فيقوم األخير بتحذير املوت من املسيح ودعواه الباطلة مستغال خوف املوت من
فقدان جميع املوتى في عامله بعد أن أفقده املسيح ِلعازر الذي أحياه بعد وفاته « :إنني ألشعر
بمن إبتلعتهم منذ الخليقة يضطربون في جوفي فبطني اليوم تؤملني» وبينما هما في ذلك اذ ُيجلجل
صوت كقصف الرعد ( :أفتح أبوابك األبدية ليدخل إليك ملك املجد) ولكن الشيطان وأعوانه
يهرعون إلى االبواب محاولين تدعيمها مهتاجين ف ِزعين متسائلين  :من هو ملك املجد هذا؟
ً
ُ
فيجيبهم األنبياء وخصوصا أشعيا وامللك داوود( :أنه الرب الجليل في القتال ،الذي سيحطم
بوابات النحاس ويكسر قضبان الحديد ،فيحرر املأسورين ُوينير ِشعاب املوت املظلمة) فيرد
الشيطان وأعوانه ( :ومن يكون هذا ،حتى تكون له مثل هذه القوة على اإلحياء واإلموات) وقبل
ً
أن يتم كالمه تعالجه يد املسيح فتمسك به ُويسلمه للمالئكة قائال لهم أن يطبقوا فمه ُويقيدوا
ً
يديه وقدميه ،وعندما ينتهون من ذلك ُيسلمه للموت قائال له( :إحتفظ به إلى حين قدومي الثاني)
وبينما يأخذ املوت في صب سخريته وإزدرائه على الشيطان ،يقوم املسيح بتحرير آدم واالنبياء،
والقديسين فرفعهم معه إلى السماء حيث جنات عدن ،وقبل الصعود يعرج بعضهم إلى نهر
االردن فيتعمد بمائه.

305

ص ٣0٦فارغة
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سِفر اإلله امليّت

__________________________________________

أ
َّ ُ أ
هللا العالم ح َّتى بذل أابن ُه الو ِحيد،
"أل َّن ُه هكذا أحب
ُ
ُ
ُ ُ أ ُ
ِلك أي ال ي أه ِلك ك ُّل م أن ُي أؤ ِم ُن ِب ِه ،ب أل تكون ل ُه الحياة األب ِد َّية.
أ
أ
أ
أُ
أل َّن ُه ل أم ُي أرسل ُ
هللا أابن ُه ِإلى العال ِم ِلي ِدين العالم ،ب أل ِليخلص ِب ِه العال ُم "
ِ ِ
إنجيل يوحنا ١٧-١٦ :٣
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ص ٣08فارغة
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ملا كان الخلق هو الفعل األساس ي الذي يشف عن عظمة اإللوهية وجوهرها ،فقد كان على
ُ
ً
الدوام مهمة يضطلع بها أعظم اآللهة شأنا فينتشل الكون من لجة العماء ،ليصنع النظام من
ً
ً
رحم الهيولي ،ويضرب تنين الفوض ى ليصنع من أوصاله عاملا معقوال ينم كل جزء من أجزائه عن
ً
عظمة القدرة التي صاغته .وملا كانت السماء هي أسمى ما في هذا الكون وأكثره تعبيرا عن عظمة
ً
ً
الصانع فقد صارت مسكنا له ورمزا ،ومنها أستمد أسمه في معظم أساطير الشعوب فأصبح
ً
ً ً
اإلله األكبر دوما إلها للسماء ،وصار أسمه ُيستعمل تبادليا مع أسمها بل ربما أتحد األسمان في
ً ً
واحد .ولكن قيام اإلله األكبر بسكنى السماء بعد إنهائه فعل الخلق قد جعله بعيدا جدا عما
ً
ً
يجري في األرض وأخذ تدريجيا باإلختفاء ،من الطقوس والعبادات ُمفسحا املجال آللهة أصغر
ً
ً
وأقل شأنا في األصل ،ولكنها أكثر إلتصاقا بالناس وحياتهم وأمور معاشهم ،وأكثر دينامية
ً
وفعالية .وقد وصل األمر في بعض الديانات البدائية إلختفاء إله السماء تماما من املعابد وزوال
ً
عبادته والطقوس املتعلقة بها .فنجد لدى معظم القبائل األفريقية أن إله السماء هو أكثر بعدا
من أن يحتاج ألية عبادة ،وأكثر طيبة من أن يحتاج ألي طقوس أو أضاحي وتقدمات.
فعند قبائل (اليوربا) قام إله السماء األكبر بإيكال أحد اآللهة الصغرى بمهمة
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ً
إتمام ما قام به من عمل الخلق ثم إنسحب إلى سمائه تاركا األرض ومن عليها .ونرى نفس الش يء
لدى قبائل (توكومبا) و(تش ي) فاإلله األكبر في السماء هو أعظم من التدخل في تفاصيل حياة
اإلنسان .ولذا فال نراهم يلجأون إليه إال في امللمات الكبرى واألخطار العظيمة التي تحل بهم
كإنتشار الطاعون واألوبئة وطغيان العواصف واالأعاصير)١(.
وفي ثقافة الشرق االدنى القديم بدأ التحول عن إله السماء بإكتشاف الزراعة وتزايد دورها
واإلعتماد عليها في حياة اإلنسان ومعاشه ،ومعرفته ملدى ما تستطيع األرض أن تعطيه ولقوى
ً
ً
الخصوبة أن تصنعه .وتدريجيا أخذ إله السماء العالية يترك أجزاءا هامة من صالحياته آللهة
الطبيعة تمثل قوى حركية كاألرض والخصوبة واألمطار والعواصف وربما كان أول هذه القوى
ً
ظهورا هي األرض.
ً
ً
ً
ً
فعند التحول نهائيا للحياة الزراعية جر معه هذا التحول األقتصادي تحوال فكريا وإجتماعيا،
ً
ً
ُ
عندما بدأت الديانة شيئا فشيئا تتحول عن اآللهة الذكور القساة ممن عرفتهم إبان الفترات
الرعوية إلى آلهة رفيقة وآلهات رؤومات .فظهرت األرض على أنها األم األولى التي أنبثق منها كل
األحياء من بشر وحيوان ونبات ،وعلى أنها النموذج االمومي األول الذي نتج عنه فيما بعد كل
تكرار لفعل األمومة .فإنجاب األطفال وتوالد النباتات أمورهي في جوهرها تقليد لفعل اإلنجاب
ً
األولي الذي قامت به األم الكبرى وتكرار له .وخصوبة النساء ليست إال قبسا من الخصوبة
الكونية املتمثلة في األرض-األم.
ً ً
وهذه اآللهة أما أنها ُمخصبة إخصابا ذاتيا دونما حاجة لقوة خارجية كما هو األمر في امليثولوجيا
ً
ً
ً
اليونانية حيث أنجبت األرض (جيا) إلها جديرا بها هو (أورانوس) السماء الذي غطاها تماما من
جميع جهاتها.
ُ
أو أنها بحاجة لقرين يساعدها على اإلنجاب .وهذا الدور يلعبه إله السماء نفسه كما بحثنا ذلك
ً
سلفا في فصل التكوين حيث يقوم اإللهان بفعل القران األول الذي ُيقلده األحياء منذ تلك األيام
( :أنا السماء وأنت األرض) هذا ما يهمس به العريس الهندوس ي ليلة زواجه في أذن عروسه .لهذا
السبب فقد رافقت – في أحيان كثيرة – طقوس
1 - Philip Freund. Myths of Creation W. H. Alen - London 1964
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وإحتفاالت اآللهة األم ممارسات الجن س الجماعي الذي من شأنه في هذه املناسبة املقدسة
ً
نعرض القوى االخصابية الكامنة في األرض إعتمادا على مبدأ السحر التساكلي حيث الشبيه
ينتج الشبيه.
وقد ُدعيت األرض بأسماء متعددة في بالد النهرين .وأول أسم معروف لها هو(كي) قرينة (آن) إله
السماء .وهي فيما بعد (ننماخ) و(ننخرساج) وهي (مامي) أو (ماما) وهي (ننتو) أو (نيسابا) وقد
ً
مرت معنا هذه األسماء جميعا في أساطير متعددة الغرض والغاية .فكان األسم يختلف وفق
املهمة التي تقوم بها اآللهة.
فتحت أسم ننتو ،كانت آلهة للوالدة واملخاض ،وتحت أسم ماما أو مامي كانت تقوم بفعل خلق
الكائنات البشرية وتحت أسم ننماخ أو ننخرساج كانت تتبارى مع انكي في صنع مخلوقات
ونباتات ، ..الخ .أما لدى الكنعانيين فهي (عشيرة) زوجة اإلله األكبر «ايل» وأم الجميع وهي في
ً ً
آسيا الصغرى (سبيل) أم آتيس الذي سيلعب دورا كبيرا في ديانات األسرار كما سيأتي تفصيل
ً
ذلك .إال أنه بمرور الوقت وتحول الديانة تدريجيا من طابعها ،الرعوي الخشنPatrairchal
بدخول عناصر أمومية*  Matrairchalللمجتمع والدين ،عال إلى جانب األم الكبرى ،شأن آلهات
ً
أخريات أخذن كثيرامن صالحياتها .وبشكل أساس ي فقد إنفصلت عن األرض «روح الخصوبة»
ً
وكان هذا اإلنفصال تطورا في املقدرة على التجريد لدى العقل اإلنساني.
فالخصب ليس خاصة في التربة نفسها ولكنه قوة كونية جرى تجسيدها في آلهة أنثى هي «انانا»
السومرية أو عشتار البابلية أوعناة الكنعانية .وملا كانت خصوبة األرض واملرأة هي محور حياة
ً
ً
ً
اإلنسان في هذا العالم ،فإن عشتار كانت قوة أساسية كبرى في هذا الكون ومحركا ديناميا فعاال
ألحداثه .والعذراء لقبها ،والعذرية جوهرها رغم أنها رمز للجنس والحب والخصب .فهذا الجوهر
ال يبدله لقاء عابر وال حمل وال والدة ،وتبقى عذريتها رمز

َّ
* الترتب الزمني هنا ُمفترض وال أعتمده إال إلعطاء صورة واضحة .فرغم أن املجتمع األمومي كما علمنا علماء
األنثروبولوجيا هو سابق في كثير من األحيان للمجتمع األبوي ،إال أن البواعث البواعث النفسية االجتماعية التفنى
ُ
والتزول بل أنها تستمر في املجتمع واألنسان الجديد وتعبر عن نفسها بأشكال شتى .لتوضيح هذه النقطة ،راجع
َّ
مؤلفي :لغز عشتار.
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إخصابها األبدي الذي ال يمسه عرض زائل ** .ولعشتار عشاق أزواج أشهرهم تموز التعيس
ً
الذي كان موته الفاجع ثمنا لحبها وعشرتها في األسطورة السومرية ،والذي كانت زيارته للعالم
ً
ً
ً
األسفل جزءا من السنة ،شرطا ضروريا إلستمرار الدورة الزراعية في األسطورة البابلية
والكنعانية .والى جانب قوى الخصب تأصلت عبادة قوى الطبيعة الجبارة كالعواصف واألعاصير
والصواعق ،والقوى النافعة كالشمس واملاء وغيرهما .فظهر انليل إله سومر األكبر الذي
إغتصب صالحيات إله السماء «آن» ظهر «مردوخ» إله بابل الذي حل محل «آنو» إله السماء
ً
األكادي ،وفي كنعان كان «بعل» أقوى اآللهة وأكثرهم قربا لقلوب العباد رغم بقاء «ايل» إله
ً
السماء إلها أكبر ولكن باألسم فعز وقوي شأن «انكي» أو «ايا» إله السماء و«شمش» أو«ثبش»
إله الشمس وغيرهم.
أما العبرانيون فلم يشذوا بدورهم عن القاعدة فهم حال إستقرارهم في أرض كنعان الخصبة
وتخليهم عن الحياة الرعوية القديمة ،تركوا يهوه وإتجهوا إلى آلهة الخصب الكنعانية فعبدوا
ً
«البعليم» و«العشتاروت» كما حدثنا العهد القديم .في مواضع كثيرة أوردنا بعضا منها في فصول
سابقة 0ونجدهم ال يتذكرون إلههم الكبير إال إبان املحن العظيمة والكوارث الفاجعة التي تحل
ُ
الرب وق ُالوا :أ أخط أأنا أل َّننا تر أكنا َّ
َّ
الر َّب
بهم فنقرأ في ِسفر صمويل األول  (.:١0:١2فصرخوا ِإلى ِ
أ
أ
أ أ
وعب أدنا الب أع ِليم والعشت ُاروث .فاآلن أ أن ِقذنا ِم أن ي ِد أ أعدا ِئنا فن أع ُبدك.. ).
إال أنه في ضمير الوعي الشعبي كانت األم الكبرى وإبنها (ونموذجها األساس ي سيبيل الحثية وإبنها
آتيس) أو القوة اإلخصابية وحبيبها القتيل (ونموذجها األساس ي عشتار وتموز) هما ألصق اآللهة
ً
جميعا بقلوب الناس إللتصاقهما بحياتهم 0
* وهناك تفسير مادي ِللقب العذراء الذي تتمتع به عشتار؛ يشرحه لنا؛  John M. Ailegroفي كتابه The Sacred M
 ashroom and The Crosoفخلق الجنين في الرحم في إعتقاد القدماء على ثالثة عناصر - ١ :الروح -2دم الحيض -٣
مني الرجل .أما الروح فمن عند هللا والدم تقدمه املرأة واملني للرجل .وملا كان دم الحض عند العذراوات هو أغزر منه
ً
بكثير لدى املتزوجات وخصوصا بعد الولد األول ،فقد أعتقد األقدمون أن مقدرة العذراء االخصابية أكثر بكثير من
ً
غيرها .خصوصا وأن إنتهاء الحيض يعني إنتهاء القدرة على اإلنجاب وذلك عند تجاوز املرأة لسن اليأس .من هنا فإن
ً
عشتار وهي رمز اإلخصاب ال يمكن أن تكون إال عذراء بهذا املعنى للكلمة  -أي املخصبة أبدا؛ الغزيرة دم الحيض
الخالق للحياة 0
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ومعاشهم  ،فما يجري في الطبيعة من خصب وقحط ،وأمطار وجفاف وخضرة ويباس ،هو في
صميمه إنعكاس لدرام إلهي أبطاله اآللهة أنفسهم .وهذه الطبيعة بما أنها إنعكاس لقوى اآللهة
املختلفة وشفافية عن كينونتهم القدسية ،فإن كل مظاهرها والتغيرات التي تطرأ عليها والحركات
الظاهرة والخافية فيها ،إ أن هي إال إنعكاس وترجمة ألحداث ومظاهر وتغيرات تقع فيما وراء
الطبيعة ،حيث عاش اآللهة بحياتهم وعواطفهم ونزعاتهم..
ً
لقد أثار تفكير اإلنسان دوما التغيير الدوري الذي يطرأ على الطبيعة .فمن فصل بارد وماطر إلى
آخر أخضر معتدل فثالث حار وجاف فرابع أصفر ذابل .ولم يكن الفكر األسطوري ليتوصل إال
لتفسير يربط ذلك كله بتحركات معينة لآللهة املعنية .فإذا كانت قوة اإلخصاب الكونية مسؤولة
بشكل رئيس ي عن اإلنبات ورعاية الحياة الزراعية ،فما الذي يحدو بها للتخلي عن مهامها هذه
ً ً
وترك الطبيعة لقوى الجفاف؟ أن أمرا جلال ما قد حدث، ،أي أمر أعظم من مغادرة هذا العالم
كله يحدوها للنزول من عرشها ،وترك مهامها والتخلي عن شعبها الذي تطعمه من ثمار األرض
ً
وخيرات األنعام؟ لقد غابت قوة اإلخصاب الكونية عن هذا العالم كليا إلى عالم آخر ،ولكنها
جاهدت من أجل الرجوع مرة أخرى .وعملية الغياب والعودة هذه هي النموذج للمسار الدوري
األزلي الذي دخلت فيه حياة الطبيعة.
أن الجفاف ضروري للحياة الزراعية كما هي الرطوبة وحرارة الصيف ضرورية كما هي برودة
الشتاء .فاملطر يروي الحبة والربيع يجعلها نبتة خضراء .أما حرارة الصيف فتساعد على
نضوجها .لذا فاملوت هو الوجه اآلخر للحياة وهو رغم الفاجعة واأللم نقيض ال غنى عنه ،وموت
الطبيعة إستعداد إلنبعاثها ،وتجددها لن يحصل إال بموت إله وتضحيته بنفسه من أجل
إستمرار حياة اإلنسان  0ولهذا هبطت انانا من عليائها ونالت طعم املوت .وملا كانت الحياة على
هذه األرض هي أفضل حياة ممكنة كما رأينا في فصل العالم األسفل ،وملا كانت الدار اآلخرة هي
دار شقاء وأحزان ،فإن عمر اإلنسان على هذه األرض أو إمتاعه بها ،هو نوع من الخالص يحمله
ً
اإلله امليت لبني البشر .وليس موته وآالمه إال ضريبة يدفعها عن اإلنسان ونوعا من ال ِفداء
ً
السامي الذي يقدمه لعباده .فإله الخصب امليت هو إله فادي وهو إله مخلص دفع حياته ثمنا
ً
ً
لحياة اإلنسان ،وآالمه ثمنا للمد في عمره وإبعاد شبح مملكة العالم األسفل عنه بنزوله شخصيا
إلى العالم األسفل.
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ً
ً
ً
وبهذا املعنى نكون قد أقنما جسرا طويال مباشرا بين (انانا) السومرية والسيد املسيح آخر
ً
املخلصين .ومن (انانا) إلى السيد املسيح ،كان على اإلله امليت أن يسير طريقا طويلة شاقة ملى
باأللم والشقاء .ومن مخلص أرض ي إلى مخلص لحياة أفضل وأسعد في عالم سماوي ،كان عليه
أن يقطع مسافات ُز ِرعت بالشوك والصخور .وسنقوم في هذا الفصل بمرافقته ومعايشته في
آالمه وموته وصعوده.
وفكرة تضحية اإلله من أجل اإلنسان ال تظهر فقط مع نماء ديانات الخصب وتطورها بل هي
أسبق من ذلك العهد .فاإلنسان نفسه لم ُيخلق ويأتي إلى هذه الحياة إال عن طريق التضحية
ً
ببعض اآللهة بقتلها وإستعمال دمها ممزوجا بالتراب لصنعه .فرأينا في أسطورة التكوين البابلية
ُ
ُ
مثال كيف ق ِتل اإلله «كنغو» زوج تعامة وف ِص د دمه ثم مزجه بالتراب لصنع اإلنسان .كما رأينا
في أساطير أخرى كيف جرى قتل أثنين من آلهة (اللغما) لنفس الغاية .وإذا أرتفعنا بالفكرة إلى
ً
مستوى كوني وجدنا أن تكوين العالم كله كان مشروطا بقتل إله بدئي وإستعمال أجزائه لغرض
التكوين .كما حصل عندما إستلب مردوخ حياة تعامة وصنع من أ عضائها عاملنا الذي نعيش
فيه.
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 |١هبوط أنانا إىل العامل
األسفل

لعل النص السومري (هبوط انانا إلى العالم األسفل) هو أول ملحمة خطتها يد اإلنسان في
موضوع اإلله الفادي ،فأنانا في هذه األسطورة ،تقوم بتضحية إختيارية وتنزل إلى عالم األموات
حيث تل بث ثالثة أيام ،يبدأ بعدها تابعها األمين بالسعي إلستعادتها إلى عالم األحياء .وملا كانت
ً
هذه اآللهة تجسيدا لقوة اإلخصاب الكونية ،فإن غيابها وعودتها يمثالن دورة الطبيعة من
إختفاء للحياة النباتية وسيادة الحر والجفاف ،ثم اإلنتعاش والبعث الجديد.
وفي معرض حديثهم عن األسطورة ومقارنتهم لها باألسطورة البابلية الالحقة (هبوط عشتار إلى
العالم األسفل) تحدث معظم الكتاب عن سبب غامض دعا اآللهة في النص السومري للهبوط.
ً
السيد س .ن .كريمر الذي كان له الفضل األكبر في جمع األجزاء املنشورة سابقا لهذه األسطورة
ً
ً
وأكتشاف أجزاء جديدة ُمكملة ،لم يستطع أن يقدم تفسيرا للهبوط وسببا له ،كسبب عشتار
التي هبطت فيما بعد لتحرير حبيبها تموز .وجرى على منواله في ذلك كثيرون ،رغم أن السبب
ً
ً
وجليا أإن ُ
نحن وضعنا نصب أعيننا فكرة التضحية والفداء ودورهما في فكر
يبدو واضحا
املنطقة .ولسنوات قليلة خلت كان الجزء املعروف من األسطورة يقف عند صعود
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اآللهة من العالم األسفل ،رغم أن النص ينتهي في موضع حرج ُيشير إلى وجود نهاية ليست
بالقصيرة .ولكننا مرة أخرى ندين بالشكر للسيد كريمر الذي كان له الفضل في إعطاء صيغة
نهاية لنص آخر أمكن جمعه ونشره وترجمته ،في أواخر الخمسينات ُيكمل النص األول ويضع له
نهاية منطقية .الن ص األول)2(:
من«األعلى العظيم» تاقت إلى«األسفل العظيم»
من «األعلى العظيم» تاقت الربة إلى « األسفل العظيم »
من «األعلى العظيم» تاقت انانا إلى « األسفل العظيم »
هجرت سيدتي السماء وتركت األرض
انانا هجرت السماء وتركت األرض
ُأ
إلى العالم األسفل قد هبطت  ....تركت امل ـلك والسلطان
إلى العالم األسفل قد هبطت
شدت إلى وسطها لوحات األقدار القدس السبع
وبقية األقدار املقدسة جعلتها إلى يدها
[]..................................
وعلى رأسها وضعت ال ـ«شوغارا» تاج السهول
فمن ُمحياها يشع األلق والبهاء
وبيدها قبضت على الصولجان الالزوردي
وجيدها قد زينت بعقد أحجار كريمة
وعلى صدرها ثبتت جواهر متللئة
وكفها قد رصعت بخاتم ذهبي
وجسدها وشحت بأثواب السيادة والسطان
ومسحت وجهها بالزيت والطيوب.
ثم مشت انانا .في طريقها للعالم األسفل
وإلى جانبها مش ى «ننشوبور» رسولها
2- S.N. Kramer. Sumerian Mythology. Harper and Row. Newyork. 1961
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فقالت له انانا املقدسة:
أنت يا مصدر عوني الدائم
يا رسولي ذو الكلمات الطيبة
وناقل كلماتي الحقة
إني لهابطة إلى العالم األسفل
فاذا ما بلغت العالم األسفل
ً
إملالسماءصراخا من أجلي
وفي حرم املجمع إب ِك عل َّي
وفي بيت اآللهة أركض هنا وهناك من أجلي
أال فلتكفهر عيناك ويعبس فمك من أجلي
[].................من أجلي
ً
ً
ً
وكفقير شريد إلبس ثوبا واحدا من أجلي .....والى «ايكور» بيت انليل إتجه وحيدا
ً
فإذا دخلت بيت انليل  ....إنتحب في حضرته (قائال) :
(أيها األب انليل ال تدع إبنتك للموت في العالم األسفل
ال تترك معدنك الثمين ُيلقى على التراب في العالم األسفل
التترك الزوردك الغالي ُيكسر كحجارة البنائين
وال صندوقك الخشبي يقطع كخشب النجارين
ال تترك الفتاة انانا للموت في العالم األسفل )
فإذا خذلك انليل في هذه القضية إمض ي إلى «أور»
وفي أور لدى دخولك بيت .........البالد
«ايكيشرجال» بيت «نانا»*
ً
بك أمام «نانا» (قائال) :
إ ِ
أ
(أيها األب نانا ال ت ِبع إبنتك للموت في العالم األسفل
التترك معدنك الثمين ُيلقى على التراب في العالم األسفل
* نانا هوسن إله القمر
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التترك الزوردك الغالي ُيكسر كحجارة البنائين
وال صندوقك الخشبي يقطع كخشب النجارين
ال تترك الفتاة انانا للموت في العالم األسفل )
فإذا خذلك نانا في هذه القضية إمض ي إلى «اريدو»
وفي اريدو لدى دخولك بيت «انكي»
ً
إبك أمام اذكي(قائال):
(أيها األب انكي ال تدع ......تكرار للمقطع السابق)
أن األب انكي هو رب الحكمة
ُ
الذي يعرف طعام الحياة ،والذي يعرف ماء الحياة ولسوف يعيدني للحياة بكل تأكيد.
ثم سلكت انانا طريقها نحوالعالم األسفل
وإلى رسولها ننشوبار قالت :إمض ي يا ننشوبار  .....ال تنس ما أمرتك به وال تهمله
ولدى وصول انانا لقصر العالم األسفل الالزوردي
تصرفت عند البوابة بطريقة أوقعتها في األثم
وفي قصر العالم األسفل تكلمت بشكل أوقعها في الخطيئة:
إفتح يا حارس البوابة .إفتح البيت
إفتح الباب يا «نيتي» إفتح الباب .وحيدة سوف ِألج.
و«نيتي» كبير ُحجاب العالم األسفل  ...أجاب انانا الطاهرة
 من تكونين يا ترى أنا ملكة السماء .ذلك املكان الذي تشرق فيه الشمس فما الذي أتى بك إلى األرض التي ال عودة منهاوإلى الطريق الذي ال يؤوب منه مسافر كيف حفزك قبك؟
فأجابته انانا الطاهرة:
(إن أختي الكبرى اريشكيجال
قد مات زوجها الرب كوالجانا
فجئت أحضر مراسم الجنازة
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ً
وصدقا ما أقول
«نيتي» كبير حجاب العالم األسفل
أجاب انانا الطاهرة:
نت
(أي انانا إ ِبق حيث أ ِ
ُ
ومليكتي اريشكيجال دعيني أكلم0
«نيتي» كبير حجاب العالم األسفل
دخل بيت مليكته ،اريشكيجال وقال لها ( :أي مليكتي أن فتاة ......
كأنها آلهة.........
في الباب.........
.......................................
فيا أيانا ........
لقد شدت إلى وسطها لوحات األقدار املقدس السبع
وبقية األقدار املقدمة جعلتها إلى يدها
.......................................
وعلى رأسها وضعت الشوغارا تاج السهول
فمن محياها يشع األلق والبهاء
وبيدها قبضت على الصولجان الالزوردي
وجيدها قد زينت بعقد أحجار كريمة
وعلى صدرها ثبتت جواهر متللئة
وكفها قد رصعت بخاتم ذهبي  ..وصدرها قد أحاطت بدرع.....
ووشحت جسدها بأثواب السيادة والسلطان
ومسحت وجهها بالزيت والطيوب)
عند ذلك «اريشكيجال».....
أجابت «نيتي» كبير حجابها(قائلة):
«أي نيتي يا كبير حجاب العالم األسفل إقترب مني
ً
وأعط أذنا صاغية ملا آمرك به
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ارفع مزالج بوابات العالم األسفل السبع
وعند بوابة «جانزير» واجهة العالم األسفل أعلن قوانيننا
ولدى دخول انانا
منحنية حتى األرض ....دعها)......
«نيتي» حجاب العالم األسفل
أطاع ما تفوهت به مليكته من أوامر
فرفع مزالج بوابات العالم األسفل السبعة
ولدى بوابة «جانزير» واجهة العالم األسفل أعلن قوانينه
وقال إلى انانا الطاهرة:
(تعالي فإدخلي يا انانا)
ولدى دخولها من البوابة األولى
خلع عن رأسها الشوجار تاج السهول
 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
ولدى دخولها من البوابة الثانية
إقتلع من يدها الصولجان الالزوردي
 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
ُ
ولدى دخولها من البوابة الثالثة إنت ِزعت عن جيدها األحجار الكريمة
 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
ولدى دخولها من ابوابة الرابعة
إ ُلت ِقطت عن صدرها الجواهر املتاللئة
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 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
ولدى دخولها من البوابة الخامسة ُ
إست َّل من يدها الخاتم الذهبي
 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
ُ
ولدى دخولها من البواية السادسة ن ِزع من صدرها الدرع ال ـ.....
 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
ولدى دخولها من البوابة السابعة
ُر ِفعت عنها جميع أثواب السيادة والسلطان
 ما هذا الذي تفعلون؟ أي انانا لقد صيغت قوانين العالم األسفل بعناية وإكتمالفال تناقش ي يا انانا شعائر العالم األسفل
..........................................
اريشكيجال املقدسة كانت مستوية على عرشها
يحيط بها «االنوناكي» القضاة السبعة الذين ُيصدرون األحكام
ركزوا أنظارهم عليها .أنظار املوت
وبكلمة منهم ،الكلمة التي تعذب الروح
تحولت املرأة املتعبة إلى جثة
ُ
ثم ش َّدت هذه الجثة إلى وتد مغروس
وبمرور ثالثة أيام وثالث ليال رسولها ننشوبور
ذو الكلمات الطيبة وحامل كلماتها الحقة
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ً
أخد يمل السماء صراخا من أجلها
وبكى عليها في حرم املجمع
وفي بيت اآللهة ركض هنا وهناك من أجلها
أكفهرت عيناه وعبس فمه من أجلها
ً
ً
وكفقير شريد لبس ثوبا واحدا من أجلها
ً
وإلى ايكور بيت انليل إتجه وحيدا
ولدى دخوله ايكور بيت انليل
ً
بكى في حضرته قائال:
(أيها األب انليل ال تدع إبن تك للموت في العالم األسفل
ال تترك معدنك الثمين ُيلقى على التراب في العالم األسفل
ال تترك الزوردك الغالي ُيكسر كحجارة البنائين
وال صندوقك الخشبي ُيقطع كخشب النجارين
الترك الفتاة انانا للموت في العالم األسفل)
ً
فأجاب األب انليل «ننشوبور» قائال:
(إبنتي في األعلى العظيم سارت بقدميها إلى األسفل العظيم *
انانا في األعلى العظيم سارت بقدميها إلى األسفل العظيم
وشرائع العالم األسفل ،أنت تعرف ما شرائع العالم األسفل
ومن يا ترى قادر على الوصول إلى ذلك املكان؟)
وهكذا لم يقف األب انليل إلى جانبه بل خذله ،فمض ى إلى اور
وفي اور لدى دخوله بيت ....البالد
ً
ال ـ «ايكيشيرجال» منزل نانا إنتحب أمام نانا قائال:
(تكرار نفس الكالم املوجه إلى انليل)
وهكذا لم يقف األب نانا إلى جابه بل خذله .فمض ى إلى أريدو وفي اريدو لدى دخوله بيت انكي
ً
انتحب أمام انكي قائال:
ً
* تصرفت قليال في ترجمة هذه األسطر األربعة؛
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(تكرار لنفس الكالم)
ً
فأجاب األب انكي ننشوبور قائال:
(إنني قلق على إبنتي فما الذي حدث لها
إنني قلق على انانا فما الذي حدث لها
إنني قلق على سيدة جميع البالد فما الذي حدث لها
إنني قلق على كاهنة السماوات فما الذي حدث لها.
ً
ثم أخرج طينا من تحث أظافره * فصنع منه ال ـ«كوجارو»
ً
أخرج من تحت أظفره املصبوغ باألحمر ! طينا فصنع منه ال ـ«كاالتورو»
فأعطى الكوجارو طعام الحياة وأعطى الكاالتورو ماء الحياة
وقال األب انكي «للكوجارو» و «للكاالتورو»:
ً
(تسعة عشر سطرا تالفة)
على الجثة املشدودة إلى وتدها وجهوا أشعة النار
وأنثروا عليها من ماء الحياة ستين مرة ،ومن طعام الحياة ستين
ً
ً
فتنهض انانا من مرقدها حقا وصدقا
ً
(أربعة وعشرون سطرا تالفة)
على الجثة املشدودة إلى وتدها وجهوا أشعة النار
وأنثروا عليها من ماء الحياة ستين مرة ،ومن طعام الحياة ستين
فنهضت انانا
وصعدت انانا من عالم األموات.
ً
ً
ً ً
وملا كانت العودة من املوت أمرا جلال وحادثا خارقا ،فإنه لم يكن ليتم ببساطة وسهولة .وكان على
ً
اآللهة انانا لقاء قيامتها من بين األموات أن ترسل أحد األحياء بدال عنها .ولضمان تنفيذ هذا
الشرط قام جمع من أشباح العالم األسفل وعفاريته من جند اريشكيجال بمرافقة انانا ليعودوا
بمن يقع عليها إختياره:
عفاريت صغيرة كأنها [من القصب]
* الطين مادة أليفة النكي ألنه يسكن األعماق املائية.
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وعفاريت هائلة كأنها []...........
ً
مشت معها جميعا
فاملاشون إلى جانبها كانوا بال [ ]...........وفي أيديهم العص ي
واملاشون إلى جانبها كانوا بال [ ]...........وفي مناطقهم السالح
والذين تقدموها
الذين تقدموا انانا
كانوا مخلوقات التعرف الطعام وال تعرف الشراب
وال تأكل خبز القمح املبذور *
وال تشرب من خمر القرابين
تخطف الزوجة من حضن زوجها
وتنزع الطفل عن صدر أمه الرؤوم
هكذا صعدت انانا من العالم األسفل
وأول خروجها من عالم األموات
قام ننشوبور يرمي نفسه على قدميها
ً
ً
واقعاعلى التراب كاسيا نفسه بالطين
قالت العفاريت النانا:
مض إلى مدينتك دعينا نحمله معنا
أي انانا ،إ ِ
فأجابت انانا الطاهرة العفاريت قائلة:
«إنه رسولي ذو الكلمات الطيبة  ....وحامل كلماتي الحقة
ً
ً
ُ
يخ أن يوما أوامري
لم ينس يوما وصاياي  ..ال ولم
ً
لقد مل السماوات صراخا من أجلي
وفي حرم املجمع بكى من أجلي
وفي بيت اآللهة ركض هنا وهناك من أجلي
لقد أكفهرت عيناه وعبس فمه من أجلي
* نوع خاص من التقدمات 0
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ً
ً
وكفقير شريد لبس ثوبا واحدا من أجلي
وإلى ايكور بيت انليل  ....وإلى أور بيت نانا
وإلى أريدو بيت انكي مض ى ليعيد َّ
إلي الحياة
فلنمض ي إذن إلى ال ـ «سيجورشاكا» «في أوما»
ً
ً
وهناك رمى شارا نفسه عند قدميها ....واقعا على التراب كاسيا نفسه بالطين
فقالت العفاريت النانا الطاهرة:
أي انانا املقدسة إمض ي إلى مدينتك ودعينا نأخده معنا
فأجابتهم انانا الطاهرة قائلة:
(الجواب مكسور)
ض إذن إلى «ايموشكاالما» في «بادتيبيرا»
فلنم ِ
وفي «بادتيبيرا» رمى «لتراك» نفسه من االيموشكاالما عند قدميها.
ً
ً
واقعا في التراب كاسيا نفسه بالطين
قالت العفاريت النانا الطاهرة:
امض إلى مديتك ودعينا نأخده معنا
أي انانا ِ
(جواب انانا وبضع أسطر تالية مكسورة)
ض إذن إلى «كوالب» مدينة «دموزي»*
فلنم ِ
ً
(وفي كوالب) وضع دموزي عليه ثيابا فاخرة وإعتلى عرشه
فإنقضت عليه العفاريت وجروه من ساقيه
إنقضت عليه العفاريت السبعة كما يفعلون مع الرجل العليل
فانقطع الراعي من نفخ نايه ومزماره **.
ثم ركزت (انانا) أنظارها عليه .ركزت أنظار املوت
ونطقت ضده بالكلمة نطقت بالكلمة التي تعذب الروح
وصرخت فيه صرخة اإلتهام قائلة .... :أما هذا فخذوه
* هذا السطر إفتراض .وقد إستحدثتة للربط بين الكسرة األخيرة من النص وما قبلها.
** أي دموزي الذي كان يعزف في ذلك الوقت.
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وبذلك أسلمت انانا دموزي الراعي إلى أيديهم.
أن من رافعه أن من رافق دموزي
كانوا مخلوقات ال تأكل الطعام وال تعرف الشراب
وال تأكل خبز القمح املبذور
وال تشرب من خمر القرابين
تخطف الزوجة من حضن زوجها
وتنزع الطفل عن صدر أمه الرؤوم
فبكى دموزي حتى أزر َّق وجهه
ً
ورفع يديه إلى السماء نحو «أوتو» قائال:
أي أوتو ،أنت أخو زوجتي وأنا زوج أختك
وأنا من يحمل الزبدة الى بيت أمك
وانا من يحمل اللبن إلى بت «ننجال»
فحول يدي إلى حية وحول قدمي إلى حية
أنقذني من العفاريت وال تدعهم يأخذونني
عند هذه الضرامة تنتهي الكسرة األخيرة التي تكمل ما نعرفه حتى اآلن عن هذا النص .إال أن
ً
ً
ً
نصا آخر يحكي لنا مصير اإلله دوموزي ُو ِجد موزعا على ثمانية وعشرين لوحا وكسرة ،جرى
ً
ُ
غكتشافها وتجميعها من متاحف العالم تدريجيا .ورغم أن الكسرة األولى قد ن ِشرت منذ عام
ً
ً
 ١٩١5فإن شكال واضحا وذا معنى للنص لم يمكن الحصول عليه حتى عام  ١٩02عندما
إستطاع عالم السومريات الكبير السيد »Thorkild Jacobson« :نشر الجزء األعظم من النص
في The Jornal of Cuneiform Studies :وبعد iقام بإكمال املهة السيد  S.N. Kramerالذي عثر
في متحف أستانبول على باقي القطع فإستنسخها ونشرها .ثم قام بإعطاء ملحة عامة عن النص
ً
كامال .يعود النص إلى عام ١٧50ق .م  0ويمكن القول أنه مستلهم من نص هبوط أنانا وذلك
للتشابه الحرفي في بعض املقاطع .ولربما كان نسخة من الجزء األخير ألضائع للنص قامت يد
الناسخ بإجراء بعض التعديالت عليه .وأنا من املرجحين
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لهذا اإلحتمال ولذا فإني أدعو قرائي إلعتبار هذا النص بمثابة تكملة طبيعية للنص السابق.
وهو في رأيي من أجمل ما خطته يد الكاتب السومري.
مصري دموزي()٣

ً
ً
لقد إمتل قلبه (حزنا) ودموعا
فمض ى إلى السهول (الواسعة)
ً
ً
إمتل قلب الراعي (حزنا) ودموعا
فمض ى إلى السهول (الواسعة)
ً
ً
إمتل قلب دموزي (حزنا) ودموعا
فمض ى إلى السهول (الواسعة)
َّ
علق نايه حول عنعه
وراح يبكي وينوح:
رددي بكائي ،رددي بكائي
أيتها السهول أال فلتبكي معي
أيتها السهول أال فإبكي معي ونوحي عليَّ
أسمعي بكائي سراطين النهر
وأسمعي نواحي ضفادع الساقية ....دعي أمي تندب فقدي
أمي التي ال تملك خمسة أرغفة فلتبكي ع َّلي أمي
التي ال تملك عشرة أرغفة فلتبكي ع َّلي
ألنها لن تلقى من يعتني بها يوم أموت
نت يا عيني ،تائهة في السهول فلتدمعي كعين أمي
وأ ِ
نت يا عيني ،تائهة في السهول فلتدمعي كعين أختي)
وأ ِ
بين األزاهير إستلقى ،بين األزاهير إستلقى
بين األزاهير إستلقى الراعي دوموزي

3 - S.N. Kramer. Mythology of The Ancient World,Anchor Books, NewYork(His Chapter on Sumerian
)Mythology
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ً
وبينما هو نائم بين األزاهير رأى حلما
ً
فنهض من نومه مذعورا مما رأى  ....وعرك عينيه بكفيه ورأسه يدور
ثم يمض ي دوموزي املذهول إلى أخته «جشتينانا» الشاعرة واملغنية ومفسرة األحالم .فيقص
عليها رؤياه:
أختاه .سأقص عليك مارأيت ،سأقص عليك الحلم الذي رأيت.
من حولي كان السمار * ينمو ويندفع بسرعة من باطن التربة.
وسمارة وقفت وحيدة؛ وحنت رأسها أمامي
كل السمار وقفت في أزواج إال واحدة أزيلت من مكانها
وفي الغيضة أنتصبت حولي أنتصبت من األرض أشجار ِطوال مرعبة
وعلى مرقدي املقدس أنسكب ماء بارد
ُ
وممخضتي ** خاوية قد أزيل ما بها
وكوبي املقدس قد سقط من مشجب تعليقه
وعصا الراعي قد تالشت وذهبت ريحها
وهناك كانت بومة................
ً
وصقر يحمل حمال بين مخالبه
وماعزي الفتية تجرجر لحالها الالزوردية في التراب
أما شياه حظيرتي فقد ملست األرض قوائمها املنحنية
(نعم) ممخضتي محطمة ال لبن فيها
وكوبي قد أنكسر .فدموزي لم يعد بين األحياء
ً
نهبا للرياح ُ ...
(فتجيبه أخته)
وحظيرته قد راحت
ً ً
أواه يا أخي .أن الحلم الذي قصصت ليس حلما طيبا
ً ً
أواه يا دوموزي .أن الحلم الذي قصصت ليس حلما طيبا:
من حولك كان السمار ينمو ويندفع بسرعة من باطن التربة
* السمار :أو األسل نبات أوراقه أسطوانية تستعمل في صنع بعض أنواع الكراس ي أو املكانس.
** املمخضة؛ ما يستعمله الرعاة لخض اللبن.
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(وهذا يعني) أن عصبة من السفاحين ستنقض عليك
(أما عن) السمارة الوحيدة (التي) وقفت وحنت رأسها أمامك
(فهذا يعني) أن أمك التي ولدتك ستحني رأ سها من أجلك
ً
(وعن) كل السمار الذي وقف أزواجا إال واحدة أزيلت من مكانها
(فذلك يعني) أنها تقول لك :أحدنا يجب أن يغيب
ثم تمض ي جشتنانا في تفسير حلم أخيها فقرة فقرة إلى أن تنتهي بتحذير أخيها من أن الـ «جاال»
وهم عفاريت العالم األسفل سيطبقون عليه ويحملونه إلى هناك .وإن عليه اإلختفاء من وجههم.
ً
ُ
فيعمل دموزي بنصيحة أخته ويغادرها موصيا إياها إال تبيح بمكان إختبائه
أي صفيتي ،سأختبئ بين االعشاب
ً
فال تخبري أحدا بمكمني
سأختبئ بين االعشاب القصيرة
ً
فال تخبري أحدا بمكمني
سأختبئ بين االعشاب الطويلة
ً
فال تخبري أحدا بمكمني
سأختبئ بين القنوات والترع
ً
فال تخبري أحدا بمكمني
فتجيبه أخته:
ُ
أ
لتنهشني كالبك الضارية إن ُب أحت بمكمنك
الكالب السوداء ،كالب حراسة قطعانك
الكالب املتوحشة ،رمز سلطانك
نعم فلتنهشني كالبك.
ثم تأتي العفاريت التي :
التأكل الطعام وال تعرف الشراب
وال تقرب ماء القرابين
التقبل األعطيات التي تهدئ الخواطر
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وال تسكن لحظن زوجة
ُ
وال تقبل الطفل الجميل
ً
فيحاولون إستمالة األخت وحثها بشتى الوسائل على إفساء سر دوموزي ،ولكن عبثا .إال أن
ً
دومرزي الذي يخش ى أن ينال أخته شرا على يد األشباح القساة يعود من تلقاء ذاته و ُيسلم
ً
نفسه .فينقضون عليه ويوثقونه بيديه وقدميه ثم يوسعونه ضربا بالعص ي والسياط ويهيئونه
للرحيل معهم .وهنا يتجه بالدعاء إلى «اوتو» * يستغيثه :
أي اوتو أنت أخو زوجتي وأنا زوج أختك
انا الذي يحمل الطعام ل ـ«ايانا» **
في «ايريك» قد أتمم ُت زواجي
فأنا من ق َّبل الشفاه الطاهرة
وعانق الجسد املقدس ،جسد انانا
يدي إلى ي أ
فحول َّ
دي غزال ***
وحول قدم َّي إلى قدم أي غزال
ِ
حتى ال تطالني أيدي عفاريت الجاال
وأنجو بنفس ي إلى «شوبيريال»
فيستجيب له أوتو:
ً
فتلقى أوتو دمع ُه قربانا
وكإله رحمة واسعة أرا ُه من رحمته
يديه إلى ي أ
دي غزال
حوضل ِ
َّ
أ
وحول قدميه إلى قدمي غزال
فلم تطاله أيدي عفاريت الجاال
نفس ِه إلى شوبيريال
ونجى ب ِ
ُ
إال أن األشباح القاسية تدركه مرة أخرى وتأخذ بضربه وتعذيبه .فيطلب من
* إله الشمس وأخو انانا

** معبد انانا *** .في النص السابق يطلب أن تتحول يده إلى حية وقدميه كذلك .
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ً
ً
ً
اوتو مجددا أن يحول يديه ورجليه إلى قوائم غزال فيفر هاربا  .ومجددا يستجيب له اوتو فيهرع
دوموزي إلى بيت آلهة أسمها «بيليلي» :
ً
أيتها السيدة العجوز الحكيمة .لست بشرا ولكني زوج آلهة.
ً
فدعيني أشرب من ماء القرابين قليال
ً
ومن الطحين املذرور دعيني آكل بعضا.
ولم يكد دموزي يلتقط أنفاسه ويتناول بعض الطعام والشراب حتى تتسلل األشباح إلى بيت
ً
السيدة العجوز؛ وتبدأ بضرب اإلله املنكود للمرة الثالثة  ،ولكنه أيضا بمساعدة اوتو هرب إلى
حظيرة أخته ،وهناك كانت نهايته حيث :
دخل الحظيرة العفريت األول
وضرب خدود دوموزي بسمار طويل نفاذ
وتبعه إلى ال حظيرة العفريت الثاني  ...فراح يضرب وجه دوموزي بعصا الراعي
ثم دخل إلى الحظيرة العفريت الثالث
وأزال ما ر املمخضة ورماها خاوية  ...وتبعه إلى الحظيرة العفريت الرابع
فرمى الكوب املقدس عن مشجب تعليقه
ثم دخل الحظيرة العفريت الخامس
فحطم املمخضة الخاوية لبنها
وكسر الكوب .فدموزي لم ُ
يعد بين األحياء.
ً
وحظيرته قد راحت نهبا للرياح
وعلى هذه الصورة تنتهي أسطورة هبوط انانا بمشهد يخلع األفئدة حتى وقتنا هذا .لقد َّ
تنعم
والحداد
اإلله الراعي بحب انانا فترة طويلة ولكن كان عليه أن يدفع ثمن عدم أكتراثه بزوجه ِ
ً
ً ً
ً
ً
عليها  ،وكان ثمنا فادحا جدا ،فدموزي قد ُح ِمل مرغما إلى عالم األموات بديال عن اآللهة
الوحيدة التي تغلبت على املوت وقهرته ،وخرجت منه ظافرة منتصرة لحياة جديدة .وهنا تكتمل
أسطورة قابيل وهابيل .فالراعي الذي فضلته انانا على الفالح انكمدو في أسطورة سابقة
ً
وتزوجت منه تعود لتقض ي عليه بنفسها .ويصبح موته شرطا لعودة القوة اإلخصابية من عالم
األموات لتنعش األرض من جديد وتنتصر الزراعة على الرعوية على أصوات صرخات دموزي
القتيل الذي
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تجره عفاريت العالم األسفل وصرخات قابيل الذي هوت على رأسه ضربات أخيه الفالح وصوت
الرب املدوي يالحقه أينما ذهب( :أين قابيل أخوك ..صوت دم أخيك صارخ إلى األرض من األرض.
فاآلن ملعون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك).
وبصعود انانا يكتمل درام الفداء اإللهي .لقد تركت سيدة السموات عرشها ونزلت مختارة
درجات املوت السبع ُمضحية بكل ش يء في مقابل نتائج غير محققة وأمل ضعيف في العودة إلى
َّ
الحياة .ولكن الحياة تنتصر وتقهر آلهة الحياة قوى املوت فتنقض من مرقدها حيث ُعلقت جثة
هامدة على وتد ،وتنبعث في عودة مستحيلة متجددة شابة كأنها الفينيق ذلك الطائر العجائبي
ً
الذي يحرق نفسه كلما شاخ لينبعث من رماده مجددا ،فينيق آخر غض وقوي وشاب .هكذا
الطبيعة املتجددة التي تموت وتجف ولكنها ما تلبث أن تنبعث بشكل مذهل غير ُمف َّسر وال ُمبرر،
ً
إال باعتباره ظاهرا يشف عن القوى اإللهية املاورائية الفاعلة والدينامية .لقد ظهرت الحياة على
األرض نتيجة لتضحية إله ،وهي تستمر نتيجة لتضحية إله آخر وفدائه.
ً
على أن دوموزي الذي كان ذهابه إلى العالم األسفل ضروريا للفراج عن انانا ،لم يبق في ضمير
ً ً
العباد مجرد ضحية مسكينة بل تحول إلى بطل .فهو شريك في ملحمة الفداء وطرفا هاما ال
تكتمل امللحمة دونه .ولذا تراه في نصوص أخرى يمض ي إلى املوت ببطولة ُلينجز دوره :
ض في طريق الال رجوع
أنهض أيها البطل وأم ِ
ها هو يغيب .ها هو يغيب في حظن األرض
سيغمر أرض األموات بالخيرات العميمة
أمض أيها البطل إلى األرض البعيدة خلف مدى اإلبصار ()٤
ِ
ي
وموتف انانا من تموز .ذلك الذي يحتو على تركيب لنقيضين هما الحب والكراهية رغبة الحياة
له ورغبة املوت ،نجد له متوازيات في ميتولوجيا الشعوب األخرى .فبعض اآللهات لم ي َّ
كن يجدن
غضاضة في إهالك محبيهم ثم إستردادهم للحياة مرة أخرى ،وللحب .ففي األسطورة اليونانية
نجد أن أدونيس
4 - J.L.Henderson, The Wisdom of The Serpent, Collier Books, Newtyork 1971
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ُيقتل من قبل الخنزير البري وهو الحيوان املقدس لدى حبيبته أفروديت وأحد رمرزها .وبذلك
ُ
ُ
يكون أدونيس قد ق ِتل من قبل حبيبته بصورة غير مباشرة .غير أن الرعب الذي تلقيه أمثال
هذه القصص في قلوب قراء العصر الحديث هو آخر ما كانت األسطورة تهدف إليه  ،فبدون
املوت لم تكن هناك حياة جديدة تحل محل األولى التي غدت بائسة رتيبة وبال معنى بإعتمادها
على الخيروحده.
لقد أوردت انانا بعشيرها موارد التهلكة ولكنها هي بالذات من سيقوم بتخليصه من أسره
وإسترجاعه من العالم األسفل .وسيكون حبها له وإلتصاقه بها العنصرين األساسيين في عملية
ً
اإلستعادة .لقد حققت انانا لنفسها عودة مستحيلة من عالم األموات وهذه العودة ستصبح
ً
ً
ً
نموذجا بدئيا لكل عودة إلى الحياة ،نموذجا سينظر إليه البشر بأمل طاملا بقي هناك حياة
وموت .وسيحاولون اإلتحاد بذلك اإلله امليت الذي ُب ِعث ،واإللتصاق به في مجموعة من
ً
ً
الطقوس السرية التي من شأنها ،في إعتقادهم ،جعلهم جزءا متوحدا معه فيسيرون على طريقه،
ُوينشلون معه من املوت املؤقت إلى حياة جديدة ثانية بعيدة عن العالم األسفل{ :من آمن بي وإن
مات فسيحيا} يقول السيد املسيح.
والبعث الجديد مهصح يما بعد ويفا على اتبير اإلله املجت ممن دخلوا في عبادته وأدوا الطقوس
اإلدخالية املفروضة وإتحدوا به عبر مجموعة من الطقوس والعبادات.
وهكذا نجد أن انانا في األسطورة السومرية ترسل بدموزي إلى املوت ولكنها في األسطورة البابلية
تقوم بتخليصه من املوت .وتشرع برحلتها إلى العالم األسفل لهذه الغاية .وتحقق لحبيبها العودة
ً
املستحيلة كما حققتها لنفسها قبال وكما ستحققها للتباع املخلصين ممن سلتصقون بها في
الفترات املتأخرة لتطور الديانات الشرقية.
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ص ٣٣٤فارغة
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 / ٢هبوط عشتار
إىل العامل األسفل
تحذو األسطورة األكادية حذو نموذجها السومرية ويغدو الهيكل العام للنزول الثاني صورة تكاد
ً
ً
بمجموع ِه مثاال ناطقا عن التأثر
تكون طبق األصل عن النزول األول  ،بحيث ُيشكل النص
ِ
الشديد للفكر واألدب األكادي بالنماذج السومرية السابقة ،وسيطرة الفكر السومري على
ثقافة املنطقة .فدموزي في النص البابلي هو «تموز» كما صار ُيدعى .أما انانا فتبدو بإسمها
األكادي الجديد :
عشتار
إلى األرض التي ال عودة منها ،الى أرض[اريشكيجال]()5
أتجهت عشتار إبنة «سن» بأفكارها
نعم .إبنة سن إتجهت بأفكارها
إلى دار الظالم ومسكن «اركاال» *
إلى الدار التي ال يرجع منها الداخل.
إلى الدرب الذي ال يقود صاحبه من حيث أتى.
ً
إلى املكان الذي ال يرى سكانه نورا وال ضياء،
5 - A.Heidel,The Epic of Gilgamesh, Phoenix Books 1970
* اركاال هي اريشكيجال نفسها.
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حيث الغبار طعامهم والتراب معاشهم،
يسبحون في الظالم فال بصيص وال شعاع.
عليهم أجنحة تقلهم كالطيور،
بين أرجاء مسكنهم الذي عال الغبار أبوابه ومزاليجه
وعندما وصلت عشتار إلى بوابة أرض الال رجوع
نادت حارس البوابة :
(إفتح بابك يا حارس البوابة  ...إفتح بابك ودعني أدخل
فإن لم تفتح بابك ألدخل منه  ...سأحطمه وأكسر مزاليجه
سأخلع عوارضه وأرمي مصاريعه
وأطلق املوتى إلى سطح األرض فيأكلون سكانها
ويزداد عدد األحياء على عدد األموات
ففتح حارس البوابة فمه وقال؛
ً
رويدك سيدتي ال ُتلقي بالباب أرضا
سأهرع وأعلن قدومك للملكة اريشكيجال
ً
(ثم مض ى) ودخل على اريشكيجال قائال:
أن أختك عشتار [واقفة بالباب]
(تلك) التي تقود اإلحفاالت ،وتحرك املياه السفلية أمام إيا (!).
فلما سمت اريشكيجال هذا
شحب لونها حتى غدا كلون شجرة مجتثة
وأسودت شفتاها حتى غدتا بلون «الكينينو» املقطوع :
ما الذي حفزها لتحضر إل َّي ،ما الذي وجه أفكارها َّ
الي؟
إني إذن سأشرب املاء مع بقية االنوناكي
وبدل الطعام سألتهم التراب .وبدل الجعة ماء العكر*
* أعتفدت اريشكيجال أن عشتار قد جاءت لتحرر سكان العالم األسفل .وفي هذا تهديد خطير ململكتها التي ستغدو
خاوية برحيل سكانها .وزوال سططانها لن يقوم األحياء بتقديم القرابين.
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ً
ُ
إني إذا سأبكي الفتيات اللواتي إنتزعن من أحضان األحبة،
وأندب الطفل الضعيف الذي قض ى قبل أوانه،
والرجال الذين خلفوا ورائهم زوجاتهم
إمض يا حارس البوابة وإفتح لها األبواب
ِ
ً
ثم عاملها وفقا للشرائع القديمة.
فمض ى البواب وفتح لها:
ُ
يك بسرور،
أدخلي سيدتي ،فالعالم األسفل يحي ِ
وسيبتهج من أمامك قصر الال رجوع.
وملا مر بها عبر البوابة األولى رفع عن رأسها التاج العظيم
 ملاذا يا حارس البوابة أزحت عن رأس ي التاج العظيم؟ أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.وملا مر بها عبر البوابة الثانية أخد من أذنيها أقراطها.
 ملاذا يا حراس البوابة أخدت من أ َّذني األقراط؟
 أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.وملا مر بها عبر البوابة الثالثة رف ع عن جيدها العقود.
 ملاذا يا حارس البوابة رفعت من جيدي العقود؟ أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.وملا مر بها عبر البوابة الرابعة نزع عن صدرها الحر.
 ملاذا يا حارس البوابة نزعت عن صدري ُالحلي؟
 أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.وملا مر بها عبر البوابة الخامسة إنتزع عن وركها تعويذة الوالدة املرصعة بجواهر امليالد *
 ملاذا يا حارس البوابة إنتزعت عن وركي تعويذة الوالدة املرصعة؟ أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.وملا مر بها عبر البوابة الساسة نزع األساور عن يديها وقدميها.
* أعتادت النساء البابليات حمل حجاب من نوع معين مرصع بأحجار كريمة من شأنها تسهيل عملية الوالدة.
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 ملاذا يا حارس البوابة نزعت األساور من َّيدي وقدم َّي؟
 أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.وملا مر بها عبر البوابة السابعة نزع عنها ثياب جسدها.
 ملاذا يا حارس البوابة نزعت عن جسدي ثيابي؟ أدخلي سيدتي فهذه شرائع ربة العالم األسفل.فلما صارت عشتار في قلب العالم األسفل.
وقع عليها نظر اريشكيجال فإستعر غضبها.
ُّ
ولكن عشتار إندفعت دونما تفكر نحوها.
ففتحت اريشكيجال فمها قائلة لوزيرها نمتار:
ض يا نمتار .أصعد بها قصري وأغلق عليها هناك،
إم ِ
ثم أطلق ضدها .أطلق ضد عشتار ستين ِعلة.
ضد عينيها أطلق ِعلل العيون.
ضد أضالعها أطلق ِعلل األضالع.
ضد أقدامها أطلق ِعلل األقدام،
ضد أحشائها أطلق ِعلل األحشاء،
ضد رأسها أطلق ِعلل الرأس.
ُ
طلق ال ِعلل)
ضد كل أجزائها ،ضد كل جسدها (فلت ِ
«بعد أن هبطت السيدة عشتار إلى أرض الال عودة؛
.....................................
.....................................
ً
إضطجع الرجل وحيدا في غرفته ،ونامت املرأة على جنبها وحيدة *
«بابسوكال» وزير اآللهة العظيمة
ً
ً
ً
إرتدى وشاحا؛ وشعراطويال

* ُيفهم من ذلك أن الرجال والنساء قد تباعدوا جنسيا .فعشتار هي القوة اإلخصابية الفاعلة في اإلنسان والنبات قد
غابت عن الوجود وغابت معها كل مظاهر االخصاب التي تعكسها في الحياة.
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ً
ومض ى باكيا إلى أبيه « سن »
وفاضت دموعه أمام « ايا » امللك:
ً
لقد مضت عشتار إلى العالم األسفل ولم تصعد ثانية
ومنذ أن غابت عشتار في العالم األسفل
[].......................
[].......................
ً
إضطجع الرجل وحيدا في غرفته ،ونامت املرأة على جنبها وحيدة
[].......................
قلب إيا الحكيم األمر على وجوهه فخطر له خاطر.
صنع «اصوشونامير» املخلوق الخص ي(وقال له):
مض يا اصوشونامير إلى بوابة عالم الال رجوع.
إ ِ
ي ِمم شطرك يا اصوشونامير نحو بوابة عالم الالرجوع.
و ُ
ستفتح أمامك بوابات ذلك العالم السبع ،وتراك اريشكيجال وتبتهج لحضورك.
فإذا هدأت خواطرها نحوك وإستقرت نفسها لك.
ُ
قسم بجميع اآللهة العظيمة،
دعها ت ِ
ً
ثم أرفع رأسك وحول نظرك إلى قربة ماء «الحالزاكو» قائال:
مرت لي بقربة ماء الحالزاكو ألشرب منها.
سيدتي ،هال أ ِ
فلما سمعت ارييشكيجال هذا القول **
ضربت حجرها(بكفذيها) وعضت على أصابعها
ً
لقد أبديت رغبة ما كان لك أن ُتبديها
واآلن يا «اصوشونامير» سألعنك لعنة عظيمة

ُ
* يبدو أن إيا قد صنع صوشونامير وأرسله ليغوي
بجمال ِه اريشكيجال .فإن إستمالها كان عليه أن يجعلها تق ِسم بأن
ِ
ُ
تلبي له أي طلب .وعندما فعلت طلب منها قربة ماء الحياة بحجة الشرب ،ولكنه في الواقع كان يريد أن يرش بها عشتار
امليتة.
ً
** على غير العادة فقد قام ناسخ النص باإلختصار .وجعلنا نقفز فورا من تعليمات إيا إلى تنفيذها من قبل الخص ي.
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وترد بالوعات البلدة ألجل شرابك
فيكون طعامك من مجارير املدينة (أبد الدهر) ِ ...
ً
من ظالل الحيطان تتخد لك مسكنا (دون البيوت)
ً
ومن عتبات األبواب ملجأ (ومالذا)
عطشان ال تجد ما تتبلل به .فاذا وجدت تتفجر وال ترتوي *
ً
ثم إلتفتت إلى وزيرها نمتار قائلة :
ض يا نمتار واقرع باب الـ(ايجالجينا) **
إم ِ
زين العتبة بحجر الـ«ايريتو» (!)
دع االنوناكي ودعهم يجلسون على عروشهم الذهبية
إست ِ
ً
ُ
ثم إنضح عشتار بماء الحياة وخذها بعيدا عني ***
فمض ى نمتار وقرع باب الـ(ايجالجينا)
وز َّين العتبة بحجر الـ«ايريتو»
إستدعى االنوناكي وجعلهم يجلسون على عروشهم الذهبية
ً
ثم نضح عشتار بماء الحياة وأخدها بعيدا عن اريشكيجال
وملا مر بها عبر البوابة األولى أعاد إليها ثياب جسدها.
وملا مر بها عبر البوابة الثانية أعاد األساور إلى يديها وقدميها
وملا مر بها عبر البوابة الثالثة أعاد إلى وركها تعويذة الوالدة املرصعة
وملا مر بها عبر البوابة الرابعة أعاد إلى صدرها جميع الحلي.
وملا مر بها عبر البوابة الخامسة أعاد إلى جيدها العقود.
وملا مر بها عبر البوابة السادسة أعاد إلى أذنيها أقراطها.
وملا مر بها عبر البوابة السابعة أعاد إلى رأسها التاج العظيم.
ُ
الفدية املقررة كان عليه إرجاعها من حيث أتت
فإن لم تعطه ِ
أما تموز زوجها الشاب(،فخذوه)**** وإغسلوه بماء طهور وضمخوه بالعطور الطيبة
** قصر العدالة في العالم األسفل ومسكن اآللهة.
* قمت بالتصرف بترجمة هذا السطر .
*** كانت اريشكيجال مضطرة لذلك بعد أن أقسمت الصوشانامير أن تلبي له أي رغبة يطلبها
**** الحديث هنا الريشكيجال.
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ً
أ ِلبسوه عباءة حمراء ودعوه يعزف نايه الالزوردي
أ
و ُلت ِحط به كاهنات عشتار ُيهدئن من خواطره
ً
ثم يلتقي الزوجان على سطح األرض مرة أخرى في املقطع األخير لهذه األسطورة .وهذا املقطع ما
زال غامضاص رغم كماله وعدم وجود نقص أو خرم في موضعه باللوح .وهو يشكل األسطر
العشرة االخيرة من النص الذي ينتهي بالتذييل التالي:
قصر آشور بانيبال ،ملك العالم وآشور
ً
ً
الذي وهبه « نابو» و« تاشميتو» فهما عظيما
لقد هبطت انانا وحيدة درجات املوت السبع ثم عادت وحيدة منتصرة وقد حققت والدة ذاتية
ً
ً
ً
وتجددا فريدا بقواها الخاصة .مؤكدة بشكل رمزي طاقتها اإلخصابية الكونية وماهيتها األبدية
املتجددة في صراعها مع قوى الفناء والزوال.
ً
فأنانا ليست خصيبة ولكنها الخصب ..أنها جوهر هذه القوة الحافظة للحياة التي تقف أبدا في
ً
مقابل القوة الهادمة للحياة .أنها الوجوود في مقابل العدم ،وجود حركي دينامي يثبت نفسه أبدا
ويحقق ذاته بإستمرار في حركة جدلية دائبة.
ً
ثم هبطت ثانية تحت أسم عشتار لتنقذ تموز القتيل وتهبه من لدنها حياة .وصعدت به معها
ً
ً
ً
درجات الحياة السبع ليغدو صعودهما معا نموذجا يتطلع إليه اإلنسان أبدا مل ـا يستطيع إلهه
الحامي أن يفعل من أجله ،وصورة للخالص من ربقة املوت بمعونة الفادي الذي يقبل فيما بعد
أن يذوق املوت ليهب من يؤمن به الحياة.
ً
ً
وفي كال الهبوطين كانت عشتار مثاال منهجيا لآللهة األم .األم الكوني املخصبة بذاتها ،الغامرة
بظلها الرحب عالم اإلنسان بجنسيه.
وفي كال الهبوطين كانت صورة؛ مستعادة ،في الضمير املبدع للسطورة ،لخيال األم في عهود
ً
سحيقة عندما كانت مركز الجماعة ومنبع قيمها وجماالتها ،وعندما كان الذكر تابعا في مجتمع
ُ
ُ َّ
رسل تموز في املرة األولى إلى املوت بنا ًء على أوامرها ،ثم
تتخذ فيه األم ال األب دور القائد .لقد أ ِ
عاد في املرة الثانية بدافع من رغبتها العارمة في إستعادته .وفي كال الحالين كانت هي املرأة
املسيطرة القوية ،املكتفية .وكان هو الذكر الضعيف املعتمد عليها الالئذ ألحضانها.
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إ َّن هبوط عشتار توكيد لحق األنوثة ودورها في مجتمع يتجه نحو األبوية املطلقة في كل مظاهره
العامة املعلنة ،ولكنه مع ذلك يحتوي في صميمه تلك العناصر «األمومية» التي تؤكد نفسها
ً
بشكل ال شعوري في قالب من أكثر القوالب تعبيرا عن ال شعور الفرد والجماعة أال وهو
األسطورة .أن صراع عنصر أي األنوثة والذكورة في نفس اإلنسان ،ذلك الصراع غير املعلن وغير
املعترف به ،وصراع العناصر األمومية والعناصر األبوية في املجتمع ذلك الصراع العفوي
والتلقائي والذي يجري بمعزل عن تدخل الذوات الواعية ،هما صراعان ُي ِعلنان عن نفسيهما في :
هبوط عشتار للعالم األسفل وجميع التكرارات املوازية في أساطير املنطقة التي سنأتي على
دراستها في هذا الفصل.
وأود أن ألفت النظر لخطأ شائع يقع فيه الكثيرون عندما يتحدثون عن اإلله تموز ،،فيصفونه
بأنه الحياة الزراعية املتجددة أو الدورة الطبيعية السنوية .والواقع أن غياب الحياة عن
الزراعة وجفاف األرض هو تعبير عن غياب القوة اإلخصابية الواهبة للحياة واملتمثلة بأنانا أو
ً
ً
عشتار ،عندما بدأت رحلتها بعيدا عن هذا العالم ُمس ِلمة إياه لقوى املوت والجفاف .وفي
ً
ً
إعتقادي أن اإلله تموز ال يلعب في هذه املأساة إال دورا ثانويا .فهو على أية حال راع ،ونحن ال
ً
نستطيع أن نطلب من راع أن يلعب دورا أكثر أهمية في مأساة محورها الزراعة .وفي الواقع أن
ً
الطقوس والعبادات التي ُسميت تموزية من قبل الباحثين خطأ هي طقوس وعبادات عشتارية.
وليس النواح على تموز في مواسم أعياده إال مشاركة من العباد لعشتار في أحزانها .وال نستطيع
ً
ً
والحالة هذه أن نطلق على تموز-كما جرى اإلصطالح العام  -صفة إله الخصب إال مجازا وكناية،
ً
ونوعا من إيفائه حقه ملساهمته بنوع ما في إكمال املأساة 0إال أن دور تموز الثانوي هذا ال
ً
ً
يتدخل أطالقا في التقليل من شأنه في قلوب العباد بل على العكس تماما .لقد كان تموز من أحب
َّ
اآللهة لدى الجماهير ،فلقد تألم وعانى عذابات املوت كأنه بشر فا ِن ،ثم ُب ِعث من بين األموات
وصعد ألى السماء في النهاية ،كما نستدل على ذلك من أسطورة آدابا السابق ذكرها في فصل
التكوين عندما التقى به هناك آدابا حيث بوابة السماء السابعة .وكان البكاء عليه في الشهر
ً
ً
ً
املدعو بإسمه يتخذ شكال مأساويا فاجعا عندما تنفجر جماهير ُعباده في موجة هستيرية من
التعبير عن الحزن واأللم بلطم الخدود وتمزيق الثياب وإيذاء الجسد بشتى الوسائل .والواقع أن
هذا التعبير كان
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ً
يحمل في طياته نوعا من إفراغ الشحنات اإلنفعالية املكبوته لجماهير ترزح تحت شتى أنواع
ً
ًُ
الضغوط النفسية  .لقد كان تموز مشجبا نعلق عليه أحزاننا سنويا ونستريح.
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ص ٣٤٤فارغة
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 / ٣هبوط بَعل إىل
العامل األسفل
عندما ننتقل إلى آرام وفينيقية يحصل تبدل طفيف على أدوار األبطال الرئسيين في املأساة ولكن
ً
ً
جوهرها يبقى واحدا 0ففي أوغاريت يتكافأ تماما في أسطورة الخصب ولدرجة مدهشة دورا
اآللهة األنثى املمثلة للقوة اإلخصابية الكونية ،واإلله الذكر الذي يمثل هنا قوى ال غنى عنها
للقوة األولى ،أال وهي قوى السحاب واملطر والندى مدعومة بقوى البرق والصاعقة والرعد .أنه
«بعل» او«حدد» أو«ادون» وقرينته «عناة» (عستارت فيما بعد) .فلن قوى الخصوبة ال
تستطيع أن تكون فاعلة دون مساعدة األمطار في الشتاء والندى في الصيف .كانت عالقة عناة
ببعل عالقة وثقى ال تنفصم ،وكان حبهما األبدي ووثاقهما الجسدي ضرورة ال غنى عنها للحياة
الزراعية .ولقد غذى هذه الفكرة نوعية املناخ واألقليم في سورية حيث ال غنى عن األمطار
ُ
للزراعة ،وحيث ال تشكل األراض ي املروية بواسطة األنهار إال نسبة ضئيلة .على عكس وادي
النيل ووادي الرافدين .وحيث معظم األراض ي هي ملك لبعل يسقيها كيف يشاء وعندما يشاء.
وال تزال الكلمة مستعملة في سورية حتى اآلن عندما ُيقال (أرض بعل) بمعنى أنها األرض التي
ُ
تسقى بمياه األمطار .وقد أشارت مقاطع معينة في نصوص أوغاريت دهشة املترجمين وتركتهم
ً
ً
ً
حيارى ال يستطيعون لها تفسيرا .فهناك أعمال معينة مرة يقوم بها بعل ومرة أخرى نجد عناة
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ً
نفسها هي التي تقوم بها في تشابه يكاد يكون حرفيا .ولكن العجب يزول اذا نحن نظرنا للعالقة
ً
الوثقى بين الطرفين ،تلك العالقة الي تجعلني أميل شخيا إلعتبارهما أقنومين باملعنى املسيحي
للكلمة ،وأنهما كانا في الفكر الالهوتي السري أثنين في واحد .وكيف ال وهما املطر والخصب.
ً
وبعل في األسطورة األوغاريتية ليس مغلوبا على أمره كما كان تموز ولكنه قوي جبار تغلب على
«يم» املياه األولى كما رأينا في فصل التكوين ونظم أحوال العالم .وخذالنه أمام إله العالم األسفل
ً
ً
كما سنرى فيما يلي لم يكن إال خذالنا مؤقتا .إال أن هذه الصورة لبعل تتالش ى فيما بعد
ً
ً
وخصوصا لدى فينيقيي الجنوب ،يغدو «ادون» أو«ادوني» نسخة قريبة الشبه جدا من تموز،
بينما يحتفظ «حدد» اآلرامي برموز سلطة بعل وقوته وهي البرق والصاعقة والرعد.
لم يكن «يم» هو العدو األخير الذي يتصدى لبعل.
ً
ً
ً
الصعاب قبل أن ُيحقق إنتصارا مطلقا وعامال ،وما زالت هناك قوى
فما زال أمامه الكثير من ِ
ُ
تعاكس النظام الذي خلقه بعل بإنتصاره على مياه العماء البدئية ،وتقاوم الحياة اإلنسانية
والنباتية التي ظهرت ببناء مملكته وتشييد بيته .وهذه القوى يمثلها اإلله «موت» سيد العالم
والخصب ،فإن
األسفل .وإذا كان إنتصار بعل يمثل إنتصار قوى الحضارة والبناء والنظام ِ
«موت» ومملكته يمثالن املوت والجفاف والدمار والفوض ى .و«موت» ضد اإلنسان يتبعه طيلة
حياته إلقتناص روحه التي يحاول بعل كل جهده الحفاظ عليها بإغداقه من الخيرات والثمار
الخصب في التربة املعطاء.
واألمطار وبث ِ
وموت ضد النبات يرسل عليه الحرارة والجفاف فيذبل ويذوي ،بعد أن بذل بعل غايته في حفظه
وإنمائه .وهو ضد النور والشمس والوضوح والحركة ،ولذا فإن عامله هو عالم سفلي يسوده
الظالم والصمت والسكون ،في مقابل عالم بعل املليء بالفعالية والحركة والحياة .وسيكون على
ً
هاتين القوين الكبيرتين أن تتصارعا طويال قبل أن ُيكتب إلحداهما اإلنتصار.
ً
وسيجد بعل نفسه في املعركة مرارا ال حصر لها ،ففي كل سبع سنوات سينبري له «موت»
ً
ويتحداه فيسلم بعل نفسه له ،ويهبط إلى العالم األسفل .ولكنه يعود منتصرا إلى الحياة بعد
معركة عنيفة  -بين بعل وعناة من جهة ،و«موت» واتباعه من جهة ثانية - ،حيث تقوم عناة
بقتل «موت» وتقطيعه ونشر جسده في الحقول ،ويقوم بعل من جهته بالقضاء على بقية القوى
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املوالية ملوت .وبهذا األنتصار تنبعث الطبيعة من جديد وتعود األمطار لتروي األرض املجدبة،
وترجع الحياة الزراعية سيرتها األولى.
وهكذا نجد أن هذه األسطورة ال تهدف بالدرجة األولى إلى تفسير الدورة الزراعية السنوية بل إلى
الخصب والجفاف الذي يميز مناخ املنطقة .والذي ما نزال حتى الوقت
تفسير تناوب دور أي ِ
ً
ً
الحاضر في سورية نعاني من آثاره .ويبدو أن هذا التناوب كان واضحا في أرض كنعان قديما
لدرجة كان يمكن معها حصره في سبع سنوات خصيبة تليها فترة من القحط تطول أو تقصر ،ثم
تعود الحالة سيرتها األولى وهكذا.
ُ
ُ
حدثنا النصوص  ٤٩ – ٦2 – ٦٧ – 5١من ألواح أوغاريت عن قصة هذا الصراع التي تشكل
ت ِ
حجر األساس في الالهوت الكنعاني .وهذه النصوص إلى جانب ما تعانيه من نقص وتشويه جعل
ترجمتها من أشق مهام علماء األوغاريتية ،فإنها لم تصنا في األساس وفق تسلسل معين يعطينا
ُ
صورة عن القصة كما أرادها كتابها ،كما لم يكن التوصل إلى تسلسل يمكن الركون إليه بإعتباره
ومدوني وحيه.
إستعادة للتسلسل األصلي كما أراده كهنة بعل ِ
ً
ُ
وسأقدم فيما يلي ترجمة ألكثر املقاطع وضوحا في النص مع أعطاء ملخصات ملا يجري في املقاطع
ً
املشوهة والناقصة إعتمادا على شذرات األسطر الناقصة ،وعلى املحكمة املنطقية لسير
األحداث .بعد أن يستقر بعل فوق عرشه ويشرف على مملكته يبدأ أعداءه بالتآمر ضده
ً
ويعلن «موت» بإسمهم جميعا(:)٦
أنا وحدي من سيحكم فوق جميع اآللهة
(أنا وحدي) من سيأمر الناس واآللهة
ُويسيطر على جميع من في األرض
فيبعث بعل رسوليه «جوبارا» و «اوغار» للتفاوض مع «موت» :
قوما برفع الجبل على أيديكم 0
والتل على أعالي رؤوس النخيل
ً
وإهابطا إلى أقاص ي األرض العميقة،
6 - C.H. Gordon, Ugarit, Norton Library, New York 1962
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حتى تصبحون مع من غادر هذه األرض.
ومن هناك يمما وجهيكما شطر (مدينة موت)
توجها إلى مدينته «حمرى»
وأرقبا العرش الذي يجلس عليه
[.................أرض أمالئكه]
[ ..................جنود حراسة اآللهة؛
ً
وال تقربا كثيرا من «موت» اإلله
حتى ال يجعلكما إلى فمه كما الحمل
ويسحقكما بين فكيه كما الولد الصغير
إقطعا آالف األميال وعشرات ألوف الهكتارات
وعلى قدمي «موت» ِقفا وأركعا
إسجدا له وعظماه
وقوال له «موت»
اعلنا للبطل حبيب اإلله «ايل»
رسالة ِعليان بعل*
وكلمة علي ** املحارب:
لقد بنيت بيتي من [الفضة]
وال نعرف بقية نص الرسالة ،ولكن يمكن اإلستنتاج أن اإللهين لم يتفقا على التعايش بسالم،
األمر الذي حدا باإلله « موت » إلى تحريض بعض القوى الشريرة التي تنتمي إلى عالم العماء
املائي الذي زال وإنقض ى بزوال مملكة «يم» فيخرج التنين الهائل «لوتان» ذو الرؤوس السبعة
لصراع بعل .ولكن اإلله يقض ي عليه ويسحقه بسهولة كما سحقه فيما بعد «يهؤ» تحت أسم
«لوياتان» في املزمور  ٧٤وأماكن أخرى من العهد القديم .فيثور موت ثورة عظيمة ُويدرك أن ال
ً
خالص من بعل إال باملواجهة الشخصية الحاسمة فيرسل له قائال:
* بعل العلي

** وردت الصفة هنا في النص األصلي على أنها أسم علم.
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ألنك قتلت الحية «لوتان» الشريرة
ألنك سحقت الحية الخبيثة
العظيمة ذات الرؤوس السبعة
فالسموات[]...................
[]...................................
ً
ً
ً
يلي ذلك ثالثون سطرا ناقصة نجد بعدها وصفا سريعا ملوت وفمه الفاغر ألبتالع بعل:
فشفة في األرض وشفة في السماء
واللسان بين النجوم .
ليدخل بعل في أعماق جوفه.
ً
هابطا إليه من فمه.
فتجف أشجار الزيتون،
وكل منتجات األرض،
وثمار جميع األشجار.
خاف ِعليان بعل منه(وإرتجف)
(نعم) لقد فزع منه راكب الغيوم:
إذهبا وقوال للله موت
أعلنا للبطل حبيب اإلله «ايل»
رسالةبعل العلي وكلمة «علي» املحارب.
تحية لك يا موت اإلله
عبدك أنا سأكون.
ً
نعم عبدا لك إلى األبد.
ً
وهكذا يقبل بعل مختارا املض ي إلى عالم الال رجوع .وقبل أن ُيسلم نفسه يولم وليمة لجمع من
اآللهة ،ويأكل معهم ويشرب قبل أن يغادر الحياة 0ثم تأتيه تعليمات «موت» ،ملا يجب عليه
القيام به :عليك أن تأخذ معك غيومك
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ورياحك وعواصفك وأمطارك
وتأخذ معك أتباعك السبعة،
وخنازيرك الثمانية.
ً
ومعك أيضا «بدرية» إبنة النور.
ومعك «طلية» إبنة املطر
ثم توجه شطر جبل « كنكيني »
فأرفع الجبل على يدك
والتل على أعالي رؤوس النخيل
وأهبط إلى أقاص ي األرض العميقة
حتى تصبح مع من غادر هذه األرض
فيسرع بعل إلى تنفيذ تعليمات « موت » ولكنه قبل هبوطه يقوم بمضاجعة ِع أجلة سبع وسبعون
مرة متوالية؛ فتحمل منه أ
العجلة وحقيقة دورها .فربما
العجلة .وال يتضح من النص طبيعة هذه ِ
ِ
الصفة عن األسم في سياق
كانت هي اآللهة «عناة» في شكل تحولي من أشكالها ،أو ربما نابت ِ
النص .فنحن نعرف أن من صفات اإلله ايل أنه الثور أيل .وعلى هذا ربما كانت العجلة هنا هي
العجلة عناة رغم أننا ال نجد لآللهة صفة بهذا األسم في نصوص أخرى .وبعد أن يضمن بعل
العجلة ينزل إلى أعماق العالم األسفل
لنف ِس ِه األستمرار عن طريق الغالم الذي زرع بزرته في رحم ِ
وهناك يستلب منه « موت » روحه ويرمي بجثته إلى سطح األرض :
مات بعل العلي
هلك األمير سيد األرض
فقام «لطبان» * إله الرحمة
وتهاوى على مسند القدمين
ً
ومنه خر واقعا على األرض
وأخد يحثو التراب على رأسه  ...ويمرغ نفسه في األديم
ً
ً
صارخا واحسرتاه ،لقد هلك بعل ،لقد مات إبن داغون ** هائما في الغابات
* من أسماء ايل سيد السماء وكبير اآللهة.

** داغون هو اإلله والد بعل.
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يلطم وجهه ويخمش وجنتيه بأظافره .فتجزع عناة لصراخ ايل وتعرف أن بعلها قد قض ى نحبه،
فتهيم مثله نادبة نائحة إلى أن تعثر على الجثة التي لفظها « موت » من أعماقه:
فرفعته على كتفها
وصعدت به أعالي جبل صفون *
وهناك بكت عليه وقامت بدفنه
واضعة إياه في مقبرة آلهة األرض
ً
ثم ذبحت سبعين رأسا من الجاموس
تقدمة لبعل العلي
ً
َّ
وضحت بسبعين رأسا من الثيران
تقدمة لبعل العلي
وبعد أن تنتهي من مراسم الدفن وتقديم األضاحي ،تمض ي عناة إلى مقر ايل عند نبع النهرين،
ودخل عليه وهي تعرف أن زوجته « عشيرة» قد فرحت بموت بعل ألن موته سيعطيها الفرصة
لتنصيب أحد أوالدها مكانه .وتقول :
فلتفرح « عشيرة» ولتبتهح مع أبنائها.
ألن عليان بعل قد قض ى ......،ألن األمير سيداألرض قد هلك.
فصاح ايل إلى « عشيرة» سيدة البحر:
أي « عشيرة» يا سيدة البحر إصغي َّ
الي،
ً
إدفعي إل َّي بأحدأبنائك فأجعل منه ملكا
فأجابت عشيرة سيدة البحر قائلة:
ً
فلنجعل ملكا من يعرف كيف يحكم.
لنرفع (إلى العرش) «اثتر» امللك املخيف
فليصعد «اثتر» إلى أعالي جبل الشيخ ويجلس على عرش بعل .ولكنه لم يستطع أن يمله فرأسه
لم يصل قمة الكرس ي ،ولم تستند قدماه على مسند القدمين .فإعترف بعجزه عن سد الفراغ
ً
الذي خلفه اإلله الكبير ،ونزل راجعا من
* جبل األقرع.
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ً
حيث أتى .وفي هذه األثناء يتضاعف حزن عناة على بعلها فتطلب من موت مرارا أن يرده لها
ً
ً
ولكن عبثا .مما يجعلها تقرر التصدي ملوت ومواجهته وجها لوجه :
كقلب البقرة على عجلها،
وكقلب الشاة على حملها،
كذلك هو قلب عناة على بعل.
لقد أمسكت باإلله موت،
بالسيف تقطعه.... ،وباملذراة تذريه،
وبالنار تشويه  ....وبالطاحون تطحنه
وفي الحقل تدفنه
حتى ال تأكل لحمه الطيور
وال تنهش جسمه الجوارح
ً
ً
ً
ً
بعد ذلك يرى اإلله األكبر ايل في نومه حلما عجيبا ،فيستفيق من نومه فرحا مستبشرا:
في حلم «لطبان» إله الرحمة،
في رؤيا خالق الكائنات الحية:
ً
كانت السماوات تقطر زيتا،
والوديان تجري بالعسل
فإبتهج لطبان إله الرحمة،
ً
وإستقام على كرسيه واضعا قدميه على املسند
ً
ضاحكا من أعماق قلبه
ً
ورفع صوته صائحا:
دعوني اآلن أستقر وأستريح،
وتهدأ نفس ي بين ضلوعي،
ألن عليان بعل حي
ألن سيد األرض حي
وعندما تسمع عناة ذلك .تهرع إلى الحقول باحثة ُمنقبة حتى تعثر على بعل
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ً
وهو يثأر بنف ِس ِه من أعدائه  0فيعودا معا ويصعد عرشه من جديد وتعود له مملكته رحبيبته.
ويحدثنا أحد النصوص من الغرام املستعر الذي عاد فربط بين اإللهين:
[ ]...........في توق شديد أمسك يفرجها
[ ]...........في توق شديد أمس ُ
كت بقضيبه
[...........عليان] بعل قام بفعل الحب آالف املرات
[........ال ـ] عذراء عناة
إال أن الوضع ال يدوم على هذا املنوال
(وهكذا) من أيام إلى شهور .... ،ومن شهور إلى سنين.
ولكن في السنة السابعة
ً
نهض اإلله موت معلنا نفسه لعيان بعل  ...رفع صوته وصاح:
أي بعل .بسببك أنت جللني العار
بسببك أنت قد ذقت السيف
بسببك أنت وردت النار
بسببك أنت عرفت حجر الطاحون
بسببك أنت عرفت ]...........[ .....
بسببك أنت عرفت []...........في الحقول 0
من جديد تعود القوتان الكونيتان للتصارع من جديد :
تشابكا كأنهما جاموسان
قوى موت ،وقوى بعل
تصارعا كأنهما ثوران
قوى موت ،وقوى بعل
تعاضا كأنهما ثعبانان
قوى موت ،وقوى بعل
ترافسا كأنهما حيوانا سباق
قوى موت ،وقوى بعل
وقع موت؛ ووقع بعل(فوقه)
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ً
حسم هذه املعركة نهائيا الخالف بين القوتين؟ كال بالطبع فما دام هناك خصب
ولكن هل ت ِ
وجفاف ،حياة وموت ،خير وشر ،فإن القوتين ستبقيان في كر وفر إلى أن تحل اململكة البعلية
ً
نهائيا على األرض .فال موت وال مرض وال قلق.
لقد نافست إذن القوة الفاعلة الحركية القوة املجردة الكونية املتعالية .وظهر اإلله اإلبن الشاب
ك ِند للب الشيخ ساكن السماء وخالق األكوان .ولكنه ِند بمعنى مختلف ومفهوم جديد فعظمته
ليست مستمدة من قدرة الخلق ،ألنه في معظم األحيان ليس على مستوى الخلق .بما تتطلبه
هذه العملية من قوى جبارة وقدرات .خاصة .كما أنها ليست مستمدة من سل طانه على الناس
والطبيعة واآللهة ،ال وال من بعده عن ذلك اإلنسان الصغير وهمومه الحياتية ،بل أن عين
عظمته في ضعفه وقربه لعواطف اإلنسان وأحاسيسه وإنفعاالته ومشاركته للبشر آالمهم
ً
ً
ومصيرهم املحزن ،ومحاولته تقديم الخالص لهم .خالصا حياتيا كما رأينا في األساطير الثالث
ً
ً
السابقة وخالصا روحيا كما سنرى في أساطير الحقة  ،وعظمته ليست في خلود أصيل في طبيعته
ً ً
بل في قهره وألول مرة سلطان املوت وإنبعاثه من جديد قوة شابة مجسدا حلما من أحالم
ً
اإلنسان األولى ورغبة من أكثر الرغبات إلحاحا عليه في حياته.
ولكن تصاعد قوة اإلبن وتزايدها لم ُيل ِغ من قوة األب ولم يفت في عضده .وبقيت ديانات السماء
ً
ً
ُ
ينته حتى في الديانة اليهودية التي تعد إنتصارا مؤزرا للب .فرغم
وديانات الخصب في تصارع لم ِ
أن اليهوية قد أستبعدت كل اآللهة من أرض العبرانيين ،كان الشعب في كل مرة يحن آللهة
الخصب املجاورة فيعبدها ُويقيم لها الرقم والتماثيل ،وذلك إلى أن جاءت املسيحية لتحل
ُ
دخل الليونة والطراوة على شخصية اإلله األب.
اإلشكال ،وت ِ
ً
فظهر مجددا اإلله اإلبن وهبط إلى البشر فعاش معهم وشاركهم خبزهم وعرقهم وموتهم .وهذا
الصراع بين األب واإلبن سيخلق في الديانات الشرقية إتجاهين كبيرين متمايزين ،سيعتمد األول
إله السماء األكبر ،بينما يلجأ الثاني للله اإلبن وحبيبته أو أمه األرض أو القوة اإلخصابية
الكبرى .وسأدعو اإلتجاه األول بالديانات اإليلية نسبة إلى إيل واإلتجاه الثاني بالديانات البعلية
ً
نسبة إلى بعل .ومن الغريب أنه في الديانات «اإليلية» أحيانا كانت تظهر بعض الطقوس
ً
ً
ً
ُ
والعبادات السرية داخل الديانة نفسها تعطي للله األب وجها مختلفا تماما عما تعطيه له
ديانته الرسمية املعلنة  ،فهو بموجب هذه الطقوس
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ً
ً
ً
ً
ليس إلها مطلقا ساميا متعاليا0بل هو هيبه ذلك اإلله امليب الذي يهبط إلى العالم األسفل
ً
ويعود منتصرا على املوت .وهذه في الواقع أولى بوادر جمع وجهين للله في وجه واحد وصفتين في
صفة واحدة وكما سيعبر عنه فيما بعد ب ـ  :أقنومين في واحد أو ثالثة في واحد .فقد وصلنا من
ُ
حوالي  2000قبل امليالد لوح بابلي ( )٧كتبه كهان عبادة سرية متفرعة عن عبادة اإلله الرسمي في
بابل ملردوخ الذي تابعنا مآثره البطبية في االنيوما ايليش ،حيث قض ى على تنين العماء البدئي
ً
وشكل من جسده السماء واألرض وتابع بعد ذلك خلق األكوان وتربع على عرش اآللهة سيدا
ً
مطلقا .ولكنه في هذا اللوح أشبه باإلله تموز ألنه يموت ويندب العباد موته ،ثم تذهب حبيبته
ً
ً
للبحث عنه في العالم االسفل .وأخيرا يصعد من مرقده ظافرا ليحتفل الناس به ويثسعدوا
بعودته .وفي الواقع ال أجد ضرورة لترجمة النص ألنه ال يقص األسطورة ذاتها وإنما يعطي
تعليمات ملمثلي األدوار في الطقوس املتعلقة بهذه األسطورة بتمثيلها في أعياد رأس السنة من
قبل أتباع هذه الديانة السرية ،ويشرح املعنى السري لكل حركة في التمثيلية .وذلك في نفس
ُ َّ
الوقت الذي كانت تمثل فيه قصة إنتصار مردوخ اإلله املطلق وترسيخه دعائم الكون على
أنقاض العماء .وفي آخر هذا النص أورد كاتبه التذييل التالي ؛ أن املعاني الخفية لهذه األفعال .ال

يجوز أن ُ تقرأ من قبل أولئك الذي ن لم يدخلوا في هذه العبادة بشكل رسمي ووفق الطقوس
املنصوصة .الواقع

7 - J. L. Henderson, The Wisdom Of The Serpent, Collier Books, Newyork 1971
ً
راجع أيضا :س -ه 0هوك ديانة بابل وآشور ،ترجمة نهاد خياطة ،دار العربي دمشق  ١٩8٧ص ٩٦-٩5وص. ١٩0 -١٧٣
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 / 4هجرة اإلله امليّت

تتنوع األسطورة الواحدة يتنوع الزمان واملكان والناس .وبإنتقالها من مكان إلى مكان ومن زمان
إلى زمان ،يضيف عليها ناقلوها أو يحذفون منها أو ُيغيرون من تسلسل أحداثها .ولكنها من حيث
الجوهر تبقى واحدة ألنها في األصل تعبير من دوافع دفينة واحدة وحاجات نفسية وعقلية
واحدة .وهكذا إنتقلت أسطورة األم الكبرى إلى الروح اإلخصابية الكونية وحبيبها املفقود ،في
سورية وأرض الرافدين إلى بقية أنحاء العالم املتمدن القديم ،ففي مصر نجد أسطورة أيزيس
وأوزوريس صورة طبق األصل على مثيلتها في سورية وبابل .وفي آسيا الصغرى وفرجيا نجد
سيبيل وآتيس ،وفي بالد اإلغريق نجد أفروديت وأدونيس الذي إحتفظ بإسمه السوري «ادون»
دون تغيير إال ما فرضته طبيعة التحوير اللغوي ،كما نجد ديونيسوس وسيميلي ،قصة واحدة
ولكن األمكنة متعددة واألزمنة متنوعة.

أدونيس وأفروديت

()٨

إنتشرت عبادة بعل في جميع أنحاء سورية وآسيا الصغرى وكان أسمه يسبق
8 – James Frazer, The Golden Bough, Macmillan, Lndon 1971 (Ch. XXXI(.
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بلقب«آدون» وتعني السيد أو الرب .وقد ناب هذا اللقب عن اإلسم األصلي وصار ُيعبد تحت
ً
اسم «ادون» أو«ادوني» وخصوصا لدى فينيقيي «بيبلوس» و«بانو» في قبرص وهما املدينتان
ً
الرئيسيتان اللتان أزدهرت فيهما عبادة هذا اإلله .إال أن تحويرا وقع على أسطورة بعل هنا.
فالرب لم ي ُمت في صراعه مع «موت» وإنما قام خنزير بري بإفتراسه في غابات لبنان أثناء الصيد،
أما حبيبته والبطلة ا لرئيسية في سير األحداث ،القوة اإلخصابية الكونية فلم تعد «عناة»
األوغاريتية بل زميلتها «عستارت» التي ظهرت بدور ثانوي في ملحمة بعل .والواقع أن هاتين
اآللهتين هما أما أصل أو إنعكاس لآللهتين «انانا» و«عشتار» في بالد الرافدين .وكما كانت انانا
وعشتار آلهتان في واحدة ،كذلك األمر فيما يتعلق بعناة وعستارت حيث الشخصية واحدة
ً
ولكن التسمية إختلفت تبعا للمكان والزمان .وكما مضت عناة تبحث عن بعلها كذلك مضت
عستارت تبحث عن ادوني إلى أن أثمرت جهودها ونهض من بين األموات على مرأى من عباده
الذين قضوا فترة موته في ندب وعويل .وهكذا يمض ي عباد آدون في كل ربيع عند فيضان نهر
ً
إبراهيم (نهر آدون سابقا) بالبكاء ولطم الخدود والصدور على اإلله الغائب ،ويجري النهر
الغاضب بمياه حمراء من جراء األتربة التي تنجرف مع الثلوج الذائبة من املرتفعات ،فيعتقدون
أن دماء اإلله القتيل هي التي أعطت للمياه صبغتها ،كما اعطت لشقائق النعمان املتفتحة لونها.
وفي اليوم التالي كانت تعم اإلحتفاالت بقيامه آدوني فيرفع الناس الحداد ويأخذون بالرقص
والشراب واملمارسات الجنسية التي من شأنها تقليد لقاء اإلله واآللهه واإليحاء للتربة بالخصب
والعطاء.
ولقد حمل الكنعانيون (الفينيقيون) في ترحالهم معهم آلهتهم ،وكان آدوني من أشهر اآللهة
ُ
غرم به الناس هناك وزوجوه «أفروديت» آلهة الحياة والجمال،
أ
املرتحلة .وصل إلى اليونان حيث ِ
والنسخة اليونانية عن انانا أوعشتار* .وأضافوا ألسمه حرف ال ـ (س) وفق ما هو معمول به في
معظم األسماء اليونانية فصار «ادونيس» .وتحكي األسطوة اليونانية قصة أدونيس السوري مع
بعض التحوير في
* يتابع عالم السومريات السيد  M. Allegroأسم (افرودايتي)اليوناني حتى أصوله السومرية .فكلمة  Aphroditeفي رأيه
ً
ليست إال إشتقاقا من املقطع السومري  A-Buru- Da- tiالذي يدل على بعض صفات الرحم وبالتالي على الرحم
نفسه()٩
9 - J. Allegro. The Sacred Mushroom and The Cross. Abacus, Newyork 1974
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ُ
ً
غرمت بأبيها وتاقت إلى وصا ِل ِه جنسيا مدفوعه
أ
التفاصيل فشرة املر كانت في املاض ي .آلهة شابة ِ
ً
إلى ذلك بعاطفة جارفة زرعتها فيها اآللهة أفروديت إنتفاما الساءة سابقة .وقد إستطاعت بحيلة
ُ
ما أن تشبع رغبتها من أبيها دون معرف ِت ِه بمساعدة وصيفة لها .ولكن األب ما لبث أن أدرك
الخدعة وعرف ما فعلت به إبنته فإست َّل سيفه وجاء اليها ليغسل ذنبها بدمها .ولكن الفتاة صلت
ُ
ُ ُ
خفيت عن أنظار األب بتحويلها إلى
لآللهة وتضرعت إليهم بحرارة إلنقاذها فأستجيب لها وأ ِ
شجرة.
وبعد عشرة أشهر إنفتحت شجرة املر ليخرج منها أدونيس الشاب الذي حملت به من أبيها ،فلما
َّ
وقع عليه بصر أفروديت بهرها جماله األخاذ وهامت به حب ًا ًفاودع ُ
ته في صندوق حديدي وسلمته
ُ
إلى برسيفوني آلهة العالم األسفل ُلتخفيه عن أنظار اآللهة .ولكن رسيفوني بدورها تغرم به
وترفض إرجاعه إلى أفروديت ،وترفع اآللهتان القضية إلى كبير اآللهة «زوس» الذي قض ى بأن
ُيق ِسم أدونيس وقته في السنة إلى ثالثة أجزاء ،فواحد لنف ِس ِه وآخر لبرسيفوني ثالث ألفروديت ،
وبذلك كان أدونيس يهبط مدة أربعة أشهر في كل سنة إلى العالم األسفل ليعيش مع آلهته ،ثم
ً
يغادر صاعدا إلى الحياة ثمانية أش هر أخرى وهكذا دواليك .إلى أن أساء في إحدى املرات لآللهة
ً
ً ً
ُ
ضرجا الورود
(ارتميس) ربة الغابات والصيد فأرسلت إليه خنزيرا بريا صرعه ،ففاض دمه م ِ
بحمرة ازلية باقية .

«آتيس» و «سيبيل»:

ً
من اآللهة امليتة التي ُوِلدت في آسيا الغربية بتأثير تموز وبعل ثم إرتحلت غربا ،اإلله آتيس الذي
نشأت عبادته في فرجيا بآسيا الصغرىوكأن موته وبعثه موضع أحتفاالت ربيعية سنوية .ولهذا بلغ
من تشابه هذا اإلله مع آدونيس أن القدماء كانوا في كثير من األحيان ُيطلقون عليهما األسمين
ً ً
ً
ً ً
ً
تبادليا .كان آتيس راعيا شابا غض اإلهاب ،وكان محبوبا للم الكبرى سيبيل أحيانا وإبنا لها
ً
مولد ِه ( )١0أن أمه «نانا» (وأسمها ُيذكرنا بأنانا السومرية) قد حملت به
أحيانا أخرىُ .ويحكى عن ِ
وهي عذراء .وذلك عن طريق إحتضان غصن من شجرة اللوز (أو الرمان) .ولكن عنزة
10 - J. Frazer. The Golden Bongh, Macmillan, London 1971 Ch. XXXIX
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أرضعته حتى شب وكبر .ومن هنا جاء .األسم آتيس أي التيس ..وتحكى عن وفاته روايتان .فتراه في
ً
األولى ضحية لغدر خنزير بري تماما كأدونيس ،وفي الثانية ضحية لعمل عنيف قام به هو نحو
ذاته .فتراه يخص ي نفسه تحت شجرة صنوبر وينزف حتى يموت .وقد حذا حذوه في ذلك جميع
ُ
كهان أمه سيبيل الذين كانوا يفقدون ذكورتهم قبل اإللتحاق بخدمة هذه اآللهة.
وصل آتيس إلى رومة حوالي سنة 200قبل امليالد بعد دخول عبادة اآللهة األم إليها .وقد مض ى إلى
مدينة «بيسينوس» في فرجيا  -وهي املقر الرسمي لعبادة سيبيل  -سفراء دينيون وأحضروا إلى
رومة الحجر األسود املقدس الذي يرمز لآللهة العظيمة.
ً
ُ
قبلت بحماس منقطع النظير،
وبذلك تكون عبادتها قد إنتقلت رسميا إلى الغرب حيث إست ِ
ً
مبرهنة على أن الشرق الذي فشل في غز ِو ِه العسكري حوالي ذلك التاريخ عقب تراجع جيوش
«هانيبعل» القرطاجني ،لم تعوزه الحيلة لغزو من نوع آخر أمر وأدهى أال وهو الغزو الروحي.
وقد وصلت إلينا صورة حية عن إحتفاالت الربيع الخاصة بسيبيل وآتيس كما كانت تجري في
ُ
رومة .وال شك أن هذه اإلحتفاالت هي صورة عن اإلحتفاالت والطقوس التي كانت تقام في آسيا
الغربية.
ففي اليوم الثاني من آذار تبدأ الطقوس بإقتطاع غصن كبير من شجرة الصنوبر ،ثم ُيغطى
ُ
بأزهار البنفسج التي ُيقال بأن دماء اإلله امليت هي التي أعطتها لونهاُ ،ويحمل من قبل ثلة من
ً
ُ
الكهان وقد ربطت إليه صورة لرجل شاب هو آتيس ،ويسيرون به طوافا في الشوارع .إال أن
اإلحتفاالت لسوء الحظ ال ُتحافظ على هذا الطابع الهادىء .
ففي اليوم الثالث  -ويدعى يوم الدم يبدأ كبير الكهنة بالطقوس الدامية فيجرح ذراعه ويخرج
ُ ً
منها الدم كالنافورة قربانا لآللهة ويأخذ العازفون بعزف املوسيقى املجنونة بواسطة األبواق
واملزامير والصنوج والطبول ،ويروح بقية الكهنة في رقص عنيف وحركات هائجة على إيقاع
املوسيقى إلى أن تستبد بهم النشوة الدينية الجامحة فيأخذون بتجريح أنفسهم باآلالت الحادة
ُ
فتنبعث منها الدماء وتغطي املذبح والغصن املقدس .وهنا يقوم
* كان التيس من أولى الحيوانات املقدسة لدى اإلنسان .ونظر إليه في أحيان كثيرة على أنه روح النبات وذلك ربما
للدور الذي لعبه في املاض ي البعيد عندما كان املزارع ينثر حبات القمح في األرض ثم يتحرك قطع املاعز لينع الحقل
ً
جيئة وذهابا فوق الحبوب املنثورة مما يدفعها إلى أسفل التربة.
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الكهنة املبتدئون بإخصاء أنفسهم ورمي قضبانهم املفصولة تحت قدمي تمثال اإلله املنتصب.
وربما قام آخرون من املتعبدين املشاركين باألحتفاالت بنفس الفعل في نوبة هستيرية من الوجد
ً
ً
واإلنجذاب فيقوم الواحد منهم بإخصاء نفسه ويركض في شوارع املدينة نازفا متأملا ال يلوي على
ش يء .كل هذه األفعال تهدف إلى إظهار الحزن على اإلله الغائب وحث له على الرجوع من العالم
أ ً
ً
ُ
األسفل .وما أن يحل املساء حتى ينقلب جميع املتعبدين فرحا وحزنهم ِبشرا .فلقد ف ِتح باب القبر
ونهض اإلله من بين األموات .وفي صباح يوم  22آذار تنفجر الجموع في فرح جنوني في شوارع
رومة في كرنفال صاخب ،حيث يفعل كل إمرئ ما يحلو له في يوم سنوي مشهود.
ومن الجدير باملالحظة أن توقيت هذه اإلحتفاالت بقيامة آتيس ُيقارب توقيت اإلحتفاالت
املسيحية بالجمعة الحزينة يوم موت السيد املسيح ويوم الفصح حيث قام من بين األموات.
وسنعود إلى هذه القصة في مكان آخر من هذا الفصل.

ديونيسيوس:

()١١

إذا كان آتيس وأدونيس قد جاءا إلى العالم الهيليني من الشرق فإن آلهة أخرى قد ُوِلدت غربية
هيلينية ولكن بروح شرقية وبتأثيرات سورية وبابلية .من هذه اآللهة ديونيسيوس .وهو إله إبن
ُ
يهبط إلى األرض ليموت ميتة شنيعة ثم ُيبعث من جديد ويصعد إلى السماء ليحكم في مملكة
أبيه .قام زوس كبير آلهة األوليمب بزيارة اآللهة بيرسفوني وهو في هيئة األفعى فضاجعها
وإنسحب فحملت منه وولدت اإلله «زاغروس» أو«ديونيسيوس» الذي إعتلى عرش أبيه وهو
طفل صغير.
ُ
ظهر لنا نحت بارز
وكانت الوالدة في كهف صغير كانت ديمتر قد خبأت فيها إبنتها بيرسيفوني  0وي ِ
ً
ً
من العصر املتأخر شكال واضحا للكهف حيث ُوِلد اإلله الطفل وصورة للمهد الذي وضعته فيه
ُ
حضر في أذهاننا صورة الدة املسيح في املغارة الصغيرة.
أمه .وهذه الوالدة ت ِ
غير أن «هيرا» زوجة زوس قد أكلتها الغيرة إلعتالء أحد أبناء زوس إلمرأة أخرى عرش أبيه فقامت
بتحريض التيتان ،وهم قوم متوحشون من آلهة الدرجة
11 - F. Guirand. Greek Mythology Hamlyn London 1963
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الثانية كانوا في خصام مع زوس ،على قتل الطفل .فهاجموه محاولين تمزيقه .ولكن اإلله كان
ً
ً
ً
ُيغير من شكله هربا بنفسه منهم .فصار أسدا فحصانا فأفعى ولكن دون جدوى ألن التيتان قد
ً
ً
ُ
نالوا منه أخيرا وهو في صورة الثور .فقتلوه وقطعوا جسده سبع قطع أكلوها جميعا .ولم ت أج ِد
محاولة زوس إلنقاذ إبنه ألن التيتان كانوا قد أتوا عليه قبل أن يصلهم برق كبير اآللهة ويحيلهم
إلى رماد .وكانت اآللهة «اثينا» حاضرة على مقربة من املأدبة فقامت بإنقاذ قلب ديونيسيوس
وأسلمته ألبيه.
ً
وكان زوس في تلك األثناء على عالقة ب ـ «سيميلي» يزورها بهيئة عادية وينام معها تاركا وراءه البرق
والصواعق وكل رموز سلطته وجبروته .فصنع من قلب إبنه شرابا دفع به إلى سيميلي لتشربه
ُ
فحملت بديونيسيوس مرة أخرى .ولكن هيرا لم تكن لتترك اإلله الطفل ُيلد مرة أخرى ،فتنكرت
في زي وصيفة وحرضت سيميلي على أن تطلب من زوس أن يتجلى أ مامها على صورته الحقيقية
كما يفعل أمام زوجة هيرا .فلما إستجاب لها صعقها البرق وهبطت إلى العالم األسفل ولكن زوس
إستطاع أن ينقذ من بطنها الطفل الذي لم يصل بعد مرحلة النمو الكامل .ثم قام بشق فخذه
ً
وزرعه فيه وخاط عليه تاركا إياه ليستكمل نموه .وعندما آن أوان والدته فتح ساقه وإستخرجه
ً
ً ً
ً
طفال تاما مكتمال .ولكن اإلله الذي لم ير أمه سيميلي هبط إلى العالم األسفل باحثا عنها وكان
بحاجة إلى مرشد ودليل .غير أن املساعدة لم ُتق َّدم له إال بشرط واحد ،وهو أن يخضع لفعل
ً
ً
ً
جنس ي خضوعا أنثويا كامال .فقام ديونيسيوس بصنع قضيب من غصن شجر التين وأولجه في
ً
ُ
إسته .وقد إ ُ
عت ِبر هذا الفعل رمزا للخضوع املطلوب ق ِدمت على إ ِثر ِه له املعلومة املطلوبة وعاد
ِ
)
١2
(
بأمه من العالم األسفل وأصعدها إلى السماء بقي أن نقول أن التيتان بعد أن صعقهم زوس
ببرقه وتحولوا إلى رماد ،قد قام من رمادهم الجنس البشري.
وفي اإلحتفاالت الدينية الربيعية بديونيسيوس ،كان يجري تمثيل عذابات اإلله امليت في لحظاته
ً
ُ
مثل اإلله القتيل الذي
االخيرة بدقائقها مصحوبا باألناشيد الحزينة واملوسيقى .ثم يؤتى بثور ي ِ
إلتهمه التيتان وهو على هذه الصورة فيمزقونه ويلتهمون لحمه ويشربون دمه على أصوات
ً
املوسيقى املجنونةُ ،معبرين بذلك رمزيا عن رغبتهم في اإلتحاد باإلله القتيل بواسطة أكل جسده
ً
وشرب دمه .تماما
12 - J. L. Henderson, The Wisdom of The Jerpent, Cllier Books, New York 1971
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كما ع ِلمنا السيد املسيح ،فيما بعد نقرأ في العهد الجديد ،من اإلصحاح : ٣٦
ُ ُ ُُ
{ وفيما ُه أم ي أأ ُك ُلون أخذ ي ُس ُ
وع أال ُخ أبز ،وب ك وك َّسر وأ أعطى َّ
ُ
التال ِميذ وقال« :خذوا كلوا .هذا هو
ار
ِ
أ أ
أ ُ أ ً
أ
َّ
أ ُ أ ُ ُّ ُ
َّ
ُ
أ
أ
جس ِدي وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قا ِئال« :اشربوا ِمنها كلكم ،ألن هذا هو د ِمي ال ِذي ِللعه ِد
أ
أ
َّ
أ
الج ِد ِيد ال ِذي ُي أسف ُك ِم أن أ أج ِل ك ِث ِيرين ِملغ ِفر ِة الخطايا .} .وبعد تناول القربان كانت الطقوس
تستمر فيجري تمثيل والدة ديونيسيوس الثانية وبعثه من بين األموات .وباإلضافة إلى الثور فإن
ً
ديونيسوس كان يمثل شكل التيس أو الجدي تماما كاإلله آتيس .ولذا فإن الجدي كان في أحيان
ً
أخرى هو الضحية التي تؤكل ُويشرب دمها كرمز للله القتيل ،وكان الراقصون يرتدون ثيابا من
جلد املاعز في إحتفاالتهم تلك.
ً
ً
وتدعى الديونوسيسية أحيانا باألورفية نسبة إلى أورفيسوس وهو الرجل الذي أوجدها .وال
نستطيع البت في حقيقة وجود هذا الشخص ألن األساطير والخوارق قد غللت حياته وسيرته
شأنه في ذلك شأن بوذا وآخرين من مؤسس ي الديانات الكبرى.

دميرت و بريسيفوني:

()١٣

من األساطير اليونانية األخرى ذات املادة الشرقية والحياكة الهيلينية،
أسطورة «ديمتر» األم اليونانية الكبرى وربة القمح واملحاصيل وإبنتها بيرسيفوفي .فبينما كانت
بيرسيفوني تجمع األزهار من الحقول إنشقت األرض فجأة وظهر من باطنها «هاديس» إله العالم
ً
األسفل في عربته الذهبية فإختطفها وأخذها معه إلى مملكته السفلى زوجة له وملكة .وملا طال
ً
غيابها إرتاعت األم ديمتر وراحت تذرع األرض بحثا عن إبنتها املفقودة ولكن دون جدوى .وما
لبثت أن علمت أن زوس قد أعطى بيرسيفوني ألخيه هاديس هدية .فراحت تهيم على وجهها دونما
هدف وال غاية إلى أن تعاظم حقدها وغبها الحنين إلبنتها ،فراحت في عمل إستفزازي آللهة
األوليمب ترسل االمراض واألوبئة على بني البشر ،ومنعت عن األرض شجرها ومحاصيلها .فجزع
زوس لعملها هذا 0وأرسل اآللهة واحداص بعد اآلخر إلقناعها بالتوقف عن فعلها ورد غضبها
ً
ولكن عبثا  0فما كان منه سوى أن اقنع هاديس بأن يحرر بيرسيفوني ولكن بعد فوات األوان
وبعد أن جعلوها تأكل من نبات معين يجعل
13 - J. Frazer, The Golden Bough Macmillan London 1971 Ch. Xliv
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صاحبه يعود إلى العالم األسفل إن هو خرج منه ثالثة أشهر كل عام .فرا حت ديمتر بلقاء ابنتها
وكفت بلواها عن البشر وأفرجت عن روح الخصوبة املحتجزة ،فعادت األرض سيرتها األولى ولكن
ً
إلى حين ،ألن بيرسفوني ستعود ثانية إلى العالم األسفل .وفي كل سنة ستحزن األم على فقد إبنتها
وستجف لحزنها املزروعات وتحجب األرض غاللها.
ً
وقد عاشت ديمتر حية في قلوب ُعبادها فترة طويلة جدا بعد تحول أوروبا إلى املسيحية فإتخذت
ً
في مدينة إيلوسيس موطن عبادتها األساس ي أسم القديسة ديمترا وبقي تمثالها هناك معززا
ً
مكرما حتى عام  ١8١0عندما حمله إلى لندن رجالن إنگليزيان وقدماه للمتحف البريطاني .ومنذ
ذلك الحين وأهل أيلوسيس يعزون جدب األرض وشح املحاصيل إلى غياب تمثال القديسة عن
املنطقة.

إيزيس و أوزوريس:

()١٤

وفي إتجاه آخر إرتحل اإلله امليت نحو الجنوب إلى مصر فتحدثنا أسطورة إيزيس وأوزوريس عن
ً
ً
والدة أوزوريس وموته وبعثه .ووفق هذه األسطورة نجد اإلله أوزوريس بطال حضريا ُي ِعلم
املصريين الزراعة والحصاد واألعمال اليدوية النافعة ،تساعده في ذلك أخته وزوجته إيزيس .وفي
إحدى املرات قام أخوه اإلله «سيت» أو «طيفون» بحيلة خبيثة جعلته سجين صندوق خشبي.
فس َّمر عليه وقذفه في مياه النيل فطاف الصندوق حتى صب مع مياه النهر في البحر املتوسط
وهناك تدافعته األمواج حتى وصل إلى مدينة بيبلوس الكنعانية حيث ع ِلق بإحدى أشجار
الشاطئ الوارفة .وقد راحت إيزيس تبحث في جميع األنحاء عن حبيبها الضائع إلى أن وجدته
فعادت بالصندوق والجثة إلى بلدها ُلتعيد له الحياة .ولكن «سيت» عثر على الصندوق فقام
بتقطيع جسد أوزوريس ،ووزع القطع في جميع أنحاء البالد حتى يصبح من املستحيل إعادة
ً
الحياة اليها مرة ثانية .ولكن إيزيس بدون يأس تابعت البحث مرة أخرى إلى أن وجدت األجزاء
ً
ً
جميعا عدا عضو الذكورة الذي بقي مفقودا .ثم أعادت له الحياة بمعونة أختها اآللهة «نفتيس»
ُ
وتشابه طقوس أوزوريس طقوس اآللهة امليتة األخرى من بكاء على اإلله وتمثيل لعذاباته ومن ثم
الفرح ببعثه وإنتصاره على املوت .وقد رحل أوزوريس إلى رومة تحت أسم «سارابيس» وشاعت
ً
ً
عبادته هناك شيوعا عظيما.
14 - ibid. Ch. XXXIX
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أن تاريخ الدين واألسطورة هو تاريخ صراع الذات مع املوت ،ففي املراحل األولى كانت الذات
ً
ً
سر ِه األبدي.
مسحوقة تجاه املوت ،والعالم األسفل مسيطرا جبارا ال مهرب منه وال فكاك من أ ِ
وكان هم اإلله امليت أن يحفظ البشر أحياء طيلة الفترة املقررة لهم في العالم الفاني .لذلك كان
هذا اإلله في مراحله األولى إله خصب وقوى طبيعية ،تنحصر جهوده في دعم اإلنسان في صراعه
ً
ً ً
ً
مع الجوع والفناء ،دون أن يكون قادرا على تحريره من ربقة املوت ومنحه خلودا أبديا حقيقيا .إال
ً
أن حياته وموته وبعثه كانت أمورا موحية بأمل غامض وبعيد بإمكانية الخالص من سيطرة
ً
َّ
املوت كما تخلص منها إله الخصب .فكان تعلق قلوب العباد بهذا املخلص الحياتي ،تعبيرا عن
ً
النزوع اإلنساني األبدي نحو الخلود .ولم يكن ظهوره في ضمير البشر إال مظهرا من مظاهر
صراع الظاهرتين الكونيتين في داخل اإلنسان وخارجه ،صراع املوت والحياة.
الخصب) وإكتسابها غلبة شعبية على
ونستطيع القول أن نمو الديانات البعلية (ديانات ِ
الديانات اإليلية (ديانات اآللهة السماوية البعيدة) هو حالة تالية في تطور الدين واإلسطورة ،
وحالة وسط تحتوي على ش يء من التوازن بين الحياة واملوت.
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أما املرحلة الثالثة فتمثل عن حق مرحلة إنتصار الحياة على املوت في الدين واألسطورة ،فما
أ
املخلصين ممن سيدخلون في ديانته ،ويلتحقون به
الخصب مرة سيحصل لكل عباده ِ
حصل إلله ِ
أ
أ
أ
من دون بقية اآللهة .قال السيد املسيح « من آمن ِبي ولو مات فسيحيا » .وتحولت ديانة
ً
الخصب إلى ديانة سرية وتحول مخلصها األرض ي الحياتي إلى مخلص روحي ،باسطا سيطرته من
ِ
ً
ً
ً
عالم الحياة إلى عالم املوت أيضا .مقدما لعباده خالصا لروحهم من سطوة العالم األسفل .وبعد
ً
ً
أن كان الفرد حرا في املاض ي في إختيار اآللهة التي يعبدها ويكرس لها طاعته ،وحرا في التنقل من
ً
إله آلخر كلما حال ُله ذلك ،فقد أصبحت اآلن الجماهير املسحوقة التي ضاقت ذرعا بالبهارج
الزائفة للتطور املادي ،ترنو لللتصاق بإله أقرب إلى طينة البشر وألص أق بعواطفهم وأعلم
ً
ببواطن أمورهم ،إله ال يعيش في السماء ويرنو من ِعل مم ِثال كمال األشياء ،بل يعيش بين الناس
ُويعاني مثل ما يعانون  ،ثم أنه يموت كما يموتون ،ولكنه يصعد من عالم املوتى ُويص ِعد معه
ً
ُعباده الـ ُم َّتحدين امللتصقين به ،املتحدين معه ،واهبا الخالص الروحي ألولئك الذين إختاروه
ً
عن قصد ورغبة ومرورا عبر جميع الطقوس السرية اإلدخالية الالزمة للنتماء للجماعة
ً
ً
واإلتحاد باإللــه ولقد بلغ اإلنتصار على املوت قمته في املسيحية التي أعطت اإلنسان بعثا كامال
غير منقوص ،حيث يعود الجسد سيرته األولى بكل تفاصيله وأجزائه 0
ً
ً
شاعت ديانات األسرار شيوعا عظيما عقب فتح األسنكدر الكبير للشرق وتأسيس الدولة
العاملية التي ضمت معظم الحضارات القديمة.
ً
ً
وبلغت أوجها في عهد اإلمبراطورية الرومانية التي كانت تمثيال وتجسيدا إلنتصار الحضارة املادية
التي ال ُتبنى إال على أشالء الحرية الفردية ،وسيطرة الدولة بكافة أجهزتها القمعية .وقد تماثلت
هذه الديانات وتشابهت لدرجة أصبح معها من الصعب تفريق واحدة من االخرى وإرجاع
ً
ً
العناصر الخاصة بكل منها إلى أصولها .وأهم ما يميز الديانة السرية كونها تضم مجتمعا منغلقا
على ذاته ال يدخله إال األفراد الراغبون عن حق في اإلنخراط بهذه العبادة .عند ذلك سيمر
ً
ً
املنتسب الجديد عبر مجموعة من الطقوس اإلدخالية من شأنها تهيئته جسديا وروحيا وتطهيره
من أدران حياته السابقة وخلقه من جديد .من جملة هذه الطقوس اإلعتراف بين يدي كاهن
الديانة بالخطايا املاضيات ،والتعميد باملاء ،والصيام .وفي بعض األحيان كان يوضع املنتسب
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ً
الجديد في حفرة ثم ُيذبح عند فوهتها ثور ينسال دمه مدرارا إلى داخل الحفرة حيث يغتسل به
ويأخذ بعضه في فمه ثم يخرج وقد غسل ماضيه.
ً
وفي ديانة «ميثرا» وهو اإلله الذي جلبه معهم جنود رومة من فارس وشاعت عبادته شيوعا
ً
عظيما في أرجاء اإلمبراطورية ،نجد مجموعة من اإلختبارات التي يتعرض لها املنتسب الجديد.
منها املرور عبر نار متأججة والسباحة في تيارات مائية والقفز من أعلى جرف خطر ..وما إلى ذلك.
ً
ُ
بدلت تدريجيا بأفعال
ونستطيع أن نتخيل أن مثل هذه اإلختبارات كانت حقيقية ولكنها إست ِ
رمزية تدل عليها .وبعد إجتياز هذه اإلختبارات بنجاح ال يصبح العضر الجديد ضمن الجماعة
ً
مباشرة بل ال بد له من املرور بثالث مراحل تستغرق فترة من الزمن ُيمتحن خاللها تطوره
الروحي.
والواقع لقد بقيت عبادات وطقوس الديانات السرية خفية ،وبإسثناء األعياد الربيعية السنوية
التي سبق تفصيلها ،ال نكاد نعرف إال القليل عما كان يجري بالفعل .من هذا القليل الذي نعرفه
ً
ُ
مارس نوعا من العشاء السري حيث يؤتى بحيوان هو رمز اإلله
أن معظم هذه الديانات كانت ت ِ
امليت ُ
فيقتل ويؤكل لحمه ُويشرب دمه كفعل رمزي للتحاد الحقيقي باإلله .وفي غير هذه
ً ً
باتا .كما هو شأن حيوان الخنزير َّ
املناسبة فإن قتل هذا الحيوان وأكله ُي َّ
املحرم أكله
حرم تحريما
ً
لدى السوريين من ُعباد أدونيس إال في طقس العشاء السري .ولدى املصريين أيضا إال خالل
الطقوس املشابهة الخاصة بأوزوريس .وقد تبنى اليهود هذا التحريم إقتدا ًء بأسيادهم املصريين
وجيرانهم السوريين دونما سبب واضح.
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ص ٣٦8فارغة
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 / ٦السيد املسيح
« آخر املخلصني»

في هذا الجو الثقافي املشبع بديانات األسرار وجيش اآللهة املخلصين ظهرت املسيحية إلى
ُ
الوجود .وكان األتباع األول للسيد املسيح هم ِقلة من اليهود املش َّبعين باألفكار املهدية التي كانت
من القوة في تلك اآلونة بين جماعة اليهود لدرجة كان معها ظهور املهدي املنتظضر أو املسيح
َّ ً
ُ
املرتقب متوقعا في أي لحظة وساعة ،لينقذ الشعب من إضطهاد الرومان ويبني ملكوت الرب في
ً
األرض .ولم يعتقد هؤالء في البداية بأنهم إنما ينتسبون لدين جديد بل نظروا ألنف ِس ِهم دوما على
أنهم فرق ة متميزة في الدين اليهودي القديم .ورغم أن املسيح قد خيب آمال الكثيرين في ذلك
يمان ِهم ،رأوا أن املسيح قد غادرهم
الوقت عندما ترك نفسه للصلب واملوت ،فإن من بقوا على إ ِ
ألن الناس ليسوا بعد على مرحلة تؤهلهم للدخول في ملكوت الرب وأن عليهم أن يتطهروا قبل أن
ً
يعود املسيح إ ِليهم مرة ثانية.
إال أن املسيحية لم تحافظ على وضعها هذا بإعتبارها فرقة يهودية صغيرة ألسباب متعددة :
ً
ً
وال  :لم َّ
يتحول لليمان الجديد سوى ِقلة من اليهود .وثانيا :تأخرت عودة املسيح إلى درجة
فأ
ً
كبيرة :ثالثا :تدمير مدينة أورشليم أثر ثورة مسلحة قام بها اليهود
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مال ِهم القومية.
على الرومان وتم بذلك توجيه ضربة قاضية أل ِ
ً
أخيرا :فقد أثبتت تعاليم السيد املسيح أنها أشمل وأوسع من التفسيرات اليهودية الضيقة 0
ً
فبدأت باإلنتشار في األصقاع املجاورة والبعيدة .وقد إنتشرت املسيحية أوال لدى بعض أفراد
الجاليات اليهودية في اصقاع اإلمبراطورية الرومانية ،ولكنها ما لبثت أن إنتقلت إلى أفراد من غير
ً
ً ً
ً
ُ
اليهود وأخذت تشكل تدريجيا دينا قائما بذاته منفصال عن اليهودية .وقد ساعدت تعاليم بولص
ً
الرسول إلى حد كبير في تدعيم هذا اإلنفصال فكان يؤكد دوما على أن الخالص يأتي عن طريق
اإليمان بالسيد املسيح بالدرجة األولى ال عن إ ِتباع ما تقول به الشريعة اليهوية .وهكذا ،وبدخول
الغرباء إلى املسيحية أخذت املسيحية تغدو غريبة عن اليهودية .وملا كان هؤالء الغرباء بعيدين
كل البعد عن فكرة املهدي أو املسيح املنتظر الذي ُي ِنقذ شعبه من اإلضطهاد ُويعيد بناء أمجاده،
فقد قاموا بصياغة فكرتهم الخاصة عن املسيح وطبيعته ودوره .وألن معظم من دخلوا في الدين
ً
الجديد كانوا أتباعا لديانات سرية ،وألن الجوهر العام لهذه الديانات هو املسيطر على أفئدة
الناس في تلك اآلونة .وألن ال ُ
رسل األوائل أرادوا إجتذاب الجماهير بإسلوب يألفونه وصيغ إعتادوا
َّ
عليها .لهذا كله فقد نحت املسيحية منحى الديانات ال ِسرية وتبنت كل ما إستطاعت أن تتبناه وما
يتالئم معها من طقوسها ومعتقداتها .فتحول املسيح من ُمب ِشر يهودي إلى إله ميت .وهو كمن
املخلصة -إله إبن -يولد من عذراء ُويبشر برسالة جديدة ثم ُيعاني ويتألم
سبقه من اآللهة ِ
ً
ً
ويموت .ولكنه يتغلب على املوت ويصعد منتصرا من عالم األموات حامال الخالص والحياة
األبدية ملن آمن به .ولكن خالص املسيحي ال يعتمد على اإلتحاد الجسدي باإلله عبر مجموعة من
الطقوس ،كما هو األمر في الديانات السرية ،بمقدار ما يعتمد على الحياة األخالقية القويمة.
ً
وقد كافح الدين الجديد كفاحاص مريرا ضد الديانات الرسمية للمبراطورية ولكن كفاحه
ً
ً
األقوى واألمر كان كفاحا صامتا ال ِعراك فيه وال دماء ضد الديانات السرية .ولعل أقوى تلك
الديانات التي نازعت املسيحية فترة طويلة من الزمن على الفوز بقلوب الناس كانت ديانة
«ميثرا» .الشديدة الشبه باملسيحية والواسعة اإلنتشار في شتى أنحاء اإلمبراطورية الرومانية.
وهذا التشابه القريب بين الديانتين أذهل املسيحيين أنفسهم فإعتبروه من صنع شيطان رجيم.
وكان امليثرويون يتهمون املسيحيين بإقتفاء أثرهم وإقتباس معتقداتهم ،واملسيحيون بدورهم
يردون اإلتهام
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ً
ً
بمثله .ولعل أثرا من آثار ذلك العراك الطويل ما زال ماثال حتى أيامنا هذه .فالعالم املسيحي ومن
ورائه العالم الحديث الذي يتبع في تاريخه التقريم املسيحي ،يحتفل بميالد املسيح يوم  25كانون
األول وهو يوم اإلنقالب الشتوي حيث تمصل الشمس إلى آخر مدى لها في امليالن عن كبد
القصر ويبدأ بعد ذلك باإلمتداد على حساب الليل.
السماء ،وحيث يصل النهار آخر أشواطه في ِ
ً
فهذا اليوم بالذات أ ُ
عت ِبر دوما في الديانات الشمسية عيد ميالد للشمس فيه تتجدد قوتها
وتستعيد عزمها ملقارعة قوى الظالم.
وقد أقترنت عبادة أدونيس في سورية وأوزوريس في مصر في فترات متأخرة بالشمس .فيحدثنا
السيد  J. Frazerفي كتابه  )١5( The golden Boughأن السوريين ليلة  25كانون األول يحتفلون
بمولد أدونيس فيجتمعون في املعابد ويصرخون عند منتصف الليل« :لقد أنجبت العذراء إبنا.
ً
والنورينتشر» .واملقصود بالعذراء طبعا هو آلهة الشرق الكبرى عشتار أو عستارت التي يدعوها
الساميون بالسيدة السماوية أو ملكة السماوات ،فالعذراء لقبها والعذرية جوهرها رغم كونها
آلهة الحب .النها ِمعطاء دون أن تنقص.
ويوم  25كانون أول هو بالذات عيد ميالد «مثيرا» فهو إله الضوء والخير والشمس رمزه،
ً
الشمس التي ال ُتقهر والتي تبدأ في هذا اليوم بالصعود إلى كبد السماء دافعة قوى الشر والظالم
أمامها.
ً
ً
أما فيما يتعلق بميالد املسيح فإن األناجيل لم تذكر تاريخا محددا له ،ولذلك فإن الكنيسة
بب ما بدأ مسيحيو مصر يحتفلون بميالد املسيح يوم ٦
األولى لم تحتفل بميالده .ولكن لس ِ
كانون الثاني .وإنتشرت هذه العادة حتى َّ
عمت في إبان القرن الثالث للميالد كافة األصقاع
الشرقية للمبراطورية الرومانية.
ولكن مع نهاية القرن الثالث قامت الكنيسة الغربية التي لم تحتفل حتى ذلك التاريخ بميالد
ً
ً
املسيح ،بتبني يوم  25كانون األول تاريخا رسميا لعيد امليالد وتبعتها في ذلك الكنيسة الشرقية
وجرى اإلحتفاظ بيوم السادس من كانون الثاني على أنه «عيد الغطاس» 0أن يني الكنيسة لهذا
التاريخ بالذات ال يمكن تفسيره إال على ضوء صراعها مع الديانة امليثروية ،والتكتيك الذي
إتبعته في صراعها مع الديانات القائمة في ذلك الوقت.
15 – J. Frazer, The Golden Bough Macmillan London, 197 p 416
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ً
ولعل عيد الفصح يعطينا مثال آخر على تبني املسيحية للمناسبات واألعياد الخاصة بديانات
األسرار .فعيد الفصح هو عيد قيامة املسيح من بين األموات بعد أن عاش ما عاناه في يوم
ً
الجمعة الحزينة على درب اآلالم .وقد تبنت الكنيسة يوم  2 5آذار عيدا للفصح ،وبذلك يكون
الخصب القديمة واملخلصين األوائل
بعث السيد املسيح هو بعث ربيعي ،شأنه في ذلك شأن آلهة ِ
ً
وخصوصا أدونيس وآليس الذي كان يحتفل ُعباده بقيامت ِه فيما بين يوم  2٤و  25آذار.
ً
ً
وبعيدا عن هذين العيدين الرئيسيين فإننا نجد أعيادا وثنية أخرى قد ُح ِورت وأسبغت عليها
الصفة املسيحية ،فعيد اآللهة ديانا قد أصبح عيد صعود السيدة العذراء .وعيد األموات قد
أصبح عيد جميع القديسين ،واألمثلة على ذلك كثيرة .....
أما األم الكبرى أو القوة اإلخصابية الكونية املتمثلة بآلهة الحب العذراء فقد حلت محلها السيدة
مريم العذراء التي ُدعيت بسيدة السماوات وهو اللقب الرئيس ي لآللهة عشتار .وحتى وقت قريب
ُ
كانت السيدة مريم تدعى في بعض املناطق الريفية في إيطاليا الجنوبية :ب ـ«افروديتسا» نسبة إلى
ُ
افروديت كما كانت تماثيل اآللهة ديمتر الباقية في بعض الخرائب العتيقة تعبد على أنها السيدة
مريم ذاتها.
وليس الصليب نفسه كرمز للسيد املسيح بالرمز الجديد في عالم الديانات القديمة .فقد أقترن
الصليب بعدد من آلهة الخ أ
صب الشرقية القديمة .فهو رمز اإلله « اندارا» أحد أشكال اإلله
ِ
ً
بعل أو حدد ( )١٦والذي ُتصوره األعمال الفنية السومرية جالسا على عرشه وبين يديه وتحت
ً
ً
قدميه ِجرارا يتفجر منها ماء الحياة .والصليب أيضا رمز اآللهة الفينيقية «بارات» آلهة مدينة
بيروت ،وأحد أشكال آلهة الخصب عشتار أو عشتروت ،نراه في كل منحوتة أو صورة لها،
ً
الخصب في
ممسكة به بيدها أو منقوشا على عرشها .وشكل الصليب هو اإلصطالح الدال على ِ
اللغة السومريةُ ،ويرسم هذااالصطالح على الشكل التالي(٧ا):
والواقع أن الذي أعطى للمسيحية هذا الطابع الجديد املنفصل عن اليهودية والقريب من
الديانات الشرقية ال ِسرية .كان القديس بولص الذي كان كلما َّ
تعمق بالتفكير وكلما إزداد
بالتبشير واإلحتكاك بجماهير الناس في اإلمبراطورية الرومانية
16 - Joseph Shaban. Following The Gods. Philosophical Library. New York 1963
17 - J. Allegro, The Sacred Mushroom and The Cross, Abacus, New York 1974
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كلما إتجه في تفسيراته للمسيحية نحو األفكار التي تعرفنا عليها سابقا في الديانات الشرقية
ً
البعلية واملتعلقة بالخالص وال ِفداء والدرام اإللهي .إال أن هذا لم يمنع مطلقا من أن بولص كان
ً
ً
ناقدا واعيا لديانات األسرار السائدة في ذلك الحين ،وعلى وجه الخصوص تلك الديانات التي
كانت تضع أمور الطقوس والقواعد الشكلية قبل قضايا الحياة األخالقية القويمة ،وكان يقول
ً
دوما :أنه من غير املعقول أن ينال الخالص إنسان دون آخر ملجرد مروره عبر مجموعة من
ً
ً
ً
ً
الطقوس اإلدخالية .ولقد أخبرنا بولص القليل جدا عن املسيح بإعتباره مسيحا يهوديا منتظرا
ً
لتحرير شعبه ،بينما أخبرنا الكثير عن املسيح بإعتباره ُمخلصا للنسان أينما ُو ِجد ومن أي عرق
أ
َّ ُ
ً أ
اإليم ِان ِبامل ِس ِيح ي ُسوع.
كان .نقرأ في رسالته إلى أهل غالطية  { 22-2٦ :٣ألنك أم ج ِميعا أبن ُاء ِ
هللا ِب ِ
أ أُ أ
أ أ ُ أ
َّ ُ َّ ُ َّ
أ
ود ٌّي وال ُيونا ِن ٌّي .ل أيس ع أبد وال ُح ٌّر.
ألن كلك ُم ال ِذين اعتمدت أم ِبامل ِس ِيح قد ل ِبست ُم امل ِسيح .ليس ي ُه ِ
ُ
أ
ً
ً
ُ
ل أيس ذكر وأ أنثى ،أل َّنك أم ج ِميعا و ِاحد ِفي امل ِس ِيح ي ُسوع } .وقد ركز كثيرا في تبشيره على حادث
ً
الصلب والقيامة من بين األموات .لقد كان املسيح مخلصا هبط إلى الحياة وتألم ثم مات من
أجل خطايا اإلنسان .ولكنه ُب ِعث من جديد وصعد إلى السماء .وهنا البعث هو النقطة املحورية
في كل الديانة املسيحية .نقرأ في رسالة بولص إلى أهل كورنثة  « ١٤ :١5وإ أن ل أم ي ُكن أاملس ُ
يح ق أد
ِ ِ
ِ
ُ
قام ،فباطلة كرازُتنا وباطل أ أي ً
ضا ِإيم ُانك أم » ،وأهمية هذه القيامة ال تكمن في أن املسيح قد حقق
ِ
ِ ِ
ُ
اآلمال املهدية للشعب اليهودي بمقدار ما تكمن في أنه قد ضمن الخلود ألتباعه املتحدين معه
ً
وخالصا من رقبة املوت ملن آمن به.
ولعل أقرب الناس إلى القديس بولص كان القديس يوحنا الذي إلتقى في كثير من أفكاره مع
ً
ً
بولص الرسول .نظر يوحنا إلى املسيح أيضا بإعتباره مخلصا
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ً
ً
وفاديا أكثر منه محققا لآلمال الـ ُم أهدية لدى الشعب اليهودي .ولكنه على ِخالف بولص كان أقل
ً
ً
تركيزا على اإلتحاد الطقس ي باإلله املعبود وأكثر تركيزا على أن اإلتحاد إنما هو نتيجة املعرفة
باملسيح وإتباع تعاليمه .فتكرار كلمة «أنا أؤمن» وحده لن يكفي لتحقيق الخالص ،بل البد من
أ
أ
ُ
ُ
أ
العمل بما ُيمليه هذا اإليمان .نقرأ في اإلصحاح  « 2٤ : ١٣الح َّق الح َّق أقو ُل لك أم :م أن ُيؤ ِم ُن ِبي
ُ
ال َّالتي أنا أ أعم ُلها ي أعم ُلها ُهو أ أي ً
أ ُ
ضا ،وي أعم ُل أ أعظم ِم أنها ،أل ِني ماض ِإلى أ ِبيِ « ».إ أن ك أن ُت أم
فاألعم ِ
أ ُ
ُ
احفظوا وصاياي» ،
ت ِح ُّبون ِني ف
ً
هذا وقد إلتقت املسيحية أيضا في كثير من طقوسها بطقوس الديانات البعلية السابقة عليها
كطقس املعمودية باملاء الشائع لدى معظم ديانات األسرار والذي كان يقصد إلى تجديد الفرد
وغسل ماضيه إلدخاله في النحلة الجديدة ،وطقس القربان املقدس الذي كان يقصد إلى اإلتحاد
ً
باإلله عن طريق أكل جسده وشرب دمه رمزيا كما رأينا بوضوح في طقوس الديانة
ُ أ
أُ
أ
الديونوسيسية .يقول السيد املسيح  « :أنا ُهو خ أب ُز الحي ِاة ،م أن يأك ُل جس ِدي ويشر ُب د ِمي فل ُه
ً ً
حياة أبدية» .كما تعطينا بعض العبارات الطقسية املسيحية دليال حيا على إنبثاق املسيحية من
الخصب القديمة في الشرق األوسط .فصيحة «هيلولويا» املستعملة في االناشيد
ديانات ِ
ً
الطقسية ،ليست إال الصيحة التي كانت رمزا ُ
لعباد اإلله «ديونيسيوس» ،والتي كانت على فمهم
ً
دائما :إيلوليو  ELELEUحتى لقد دعاهم الناس في أحيان كثيرة ب ـ «اليلوليين» نسبة لصيحتهم
املتعبدة هذه .وفيما يتعلق بهذه الكلمة نستطيع أن نالحظ أن الجزء األول منها ُمشتق من الكلمة
املخصب )١8( .وعليه فإن هذه الكلمة قد تعني «إله السائل
السومرية  IA - Uوالتي تعني السائل
ِ
املخصب » الذي هو حدد في ديانات الشرق األوسط القديمة ،والذي إرتحل فيما بعد نحو
ِ
ً
الغرب ليلتقي بعد فترة بإله آخر قادم من نفس املنطقة فيتحدان معا ليعطيا العالم الحديث
إحدى أكبر وأهم دياناته.

18 - ibid.
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تعريف بأهم اآلهلة
« وفق تسلسل أجبدي »

آبسو:
أحد ثالثة آلهة بدئية ،تحدر منها فيما بعد جميع اآللهة في اإلسطورة البابلية .كما تشكلت منها
املادة األساسية للكون .فآبسو هو املاء العذب البدئي -و«تعامة» زوجته املاء امللح البدئي.
ً
يمزجان أمواههما معا في ِدعة وإطمئنان وسكون أزلي ،وفوقهما ينتشر الضباب املنبعث منهما،
وهو اإلله البدئي الثالث «ممو»
ُ
وقد ق ِتل آبسو فيما بعد على يد اإلله «انكي» أو«إيا» في ثورة قام بها اآللهة الشابة.

أدونيس:

الخصب األخرى.
أسم آخر للله السوري «بعل» إله املطر والسحاب والبرق والرعد وكل مظاهر ِ
والكلمة آرامية ،وأصلها «آدون» أي الرب أو السيد .أو «آدوني» بمعنى ربي أو سيدي .وهي من
الصفات التي كانت تسبق أسم اإلله «بعل» .أما حرف الـ« س» فهو إضافة من اللغة اليونانية
ألسم اإلله بعد أن وصلت عبادته إلى بالد اإلغريق .وقد ُع ِبد بعل تحت هذا األسم لدى فينيقيي
الجنوب في
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ً
مدينة « بيبلوس » وغيرها .إال أن تحويرا قد وقع هنا على األسطورة .فأدونيس لم ُيمت كبعل في
صراعه مع اإلله «موت» كما تحدثنا ألواح رأس شمرا ،وإنما قام خنزير بري بقتله في غابات
لبنان .أما حبيبته والبطلة الرئيسية في هذه املأساة فلم ت ُعد «عناة» األوغاريتية بل زميلتها
«عستارت» التي ظهرت بدور ثانوي في ملحمة بعل .وكما كانت «انانا» السومرية و«عشتار»
البابلية ،آلهتان في واحدة ،كذلك األمر فيما يتعلق بعناة وعستارت ،حيث الشخصية واحدة،
ً
والتسمية أختلفت تبعا للزمان واملكان  ،وكما مضت عناة تبحث عن بعل ،كذلك تمض ي
ً
ُ
(عستارت أو «عشتاروت» كما صارت تدعى أيضا) تبحث عن آدوني إلى أن أثمرت جهودها ونهض
من بين األموات .ويترافق رجوع اإلله من عالم األموات بإحتفاالت عظيمة ،حيث يأخذ الناس
بالرقص والشراب ،بعد أن قضو فترة غيابه في ندب وعويل .كما تتخلل هذه اإلحتفاالت
املمارسات الجنسية التي من شأنها تقليد لقاء آدوني وعستارت ،واإليحاء للتربة والزرع بالخصب
حتجاب ِه (راجع بعل).
والنماء ،بعد أن عاد إله الخصب من موته ُليعيد للطبيعة التي غابت بإ
ِ

أثرت :
أحد أوالد «عشيرة» زوجة «أيل» كبير آلهة الكنعانيينُ .ر ِفع إلى عرش بعل بعد وفاته ،ولكنه لم
ً
ً
يقدر على ملئه فنزل خائبا ،وبقي العرش شاغرا إلى أن ُب ِعث بعل من بين األموات.

اريشكيجال:
آلهة العالم األسفل في بالد الرافدين .كانت من قبل فتاة عذبة وآلهة سماوية 0ولكن اإلله «كور»
وحش العالم األسفل إختطفها غنيمة لتعيش معه هناك ،كما إختطف «هادس» إله عالم املوتى
ُ
معاركه الكثيرة ،ألننا
اليوناني الفتاة بيرسفوني من أمها « ديمتر» ويبدو أن «كور» ق ِتل في إحدى
ِ
ال نعثر له على ذكر فيما تبقى من األساطير والعبادات ،وتبقى اريشكيجال سيدة مطلقة للعالم
األسفل .الريشكيجال أسماءأخرى منها«ارجاال» و «كيجال ».
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آشور:
كبير آلهة االشوريين ،وهو صورة طبق األصل عن اإلله البابلي «مردوخ» وقد قام اآلشوريون
بتبديل أسم مردوخ إلى آشور في معظم األساطير التي ورثوها.

انكي  -إيا :
«انكي» إله املياه العذبة الباطنية عند البابليين .وأسمه عند السومريين «إيا» .تحكي لنا ملحمة
ُ
التكوين البابلية كيف تغلب على «آبسو» املياه العذبة البدئية والتي كانت تشكل مع «تعامة»
املياه امللحة البدئية ،هيولي الكون ،والوجود البدئي الالمتشكل .وبعد أن قهره ،حبسه في مسكن
ً
سفلي وبنى فوقه مسكنه .وعند ذلك الوقت ،واملياه العذبة خاضعة للله انكي ،يفجرها أنهارا أو
ينابيع في نظام محكم بديع.
ً
ً
وأذكي إلى جانب ذلك إله للمكر والدهاء والحيلة ،تماما كاملاء الذي يعرف طرقه وقنواته متحايال
ً
على الحواجز والعوائق .كما أنه إله الحكمة واملعرفة العميقة ،تماما كاملاء الساكن ،حين تنظر
إليه ال ُتدرك ُله قرار .وإلى جانب هذا وذاك .فانكي إله السحر والقوى الغامضة ،وإليه ُتعزى
معظم أساطير خلق اإلنسان ،أو الدور الرئيسمي املباشر في خلقه.

انانا:
آلهة الحب والخصب عند السومريين .وبها إرتبطت مظاهر تبدل الطبيعة ألنها رضيت مختارة أن
ً
تهبط درجات املوت السبع إلى العالم السفلي لتضمن للطبيعة نظاما تتعاقب فيه الفصول،
ً
تعاقبا يحفظ إستمرار الحياة النباتية على األرض .أن الطقس الحار والجاف الذي ُين ِضج القمح
والفاكهة ليس بأقل أهمية من الشتاء البارد واملاطر .وموت الخريف ليس إال مرحلة تحضيرية
للبعث في الربيع .ففي نزول انانا لعالم املوتى غياب ملظاهر الخصوبة في التربة ،و ُعري للشجار
وموت للنبات .وفي صعودها من العالم األسفل ،بعد أن قهرت املوت ،إنتعاش لقوى الخصوبة
َّ
املمثلة فيها وإنبثاق للخضرة والحياة في مملكة الزرع والنبات.
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وعند البابليين تتخذ «انانا» أسم «عشتار» وتهبط للعالم األسفل من أجل تحرير زوجها «تموز»
األسير هناك .وذلك بعكس انانا التي أرسلت زوجها «دوموزي» للموت مكانها بعد أن صعدت،
وذلك كشرط أساس ي لتحريرها .وملا كان اإلنسان القديم ينظر لخصب األرض وخصب اإلنسان
ً
على أنهما مظهران لجوهر واحدة ،فقد كانت انانا – عشتار آلهة للحب أيضا .وأرتبط بعبادتها
ً
كثير من الطقوس الجنسية واإلحتفاالت اإلباحية .وخصوصا عندما كان ُعبادها يحتفلون
ً
بعودتها من العالم األسفل في أعياد الربيع املشهورة ،بعد أن أمضوا أياما في البكاء والعويل
ً
ً
مشاركة لها في أحزانها على تموز الغائب وخوفا من إال تعود من عالم املوتى حيث مضت.
أسمها لدى الكنعانيين «عناة» في أوغاريت و«عسارت» أو «عشتروت» في بيبلوس وصيدون
وغيرهما من مدن الشاطىء الجنوبي .ولها أشكال كثيرة فنراها تحت أسم «اتارغاتيس» أو«بارات»
وغيرهما وذلك في الفترات املتأخرة.
وعشتار هي كوكب «الزهرة» إبنة اإلله القمر «سن» و يعادلها عند اإلغريق «أفروديت» وعند
الرومان «فينوس» .وهي إلى جانب كونها آلهة للحب والخصب فأنها إلهة للحرب واملعارك،
شجاعة تغش ى الوغى مع عبادها لتنصرهم على أعدائهم ،تمثلها بعض األعمال الفنية مدججة
بالسالح على أسد متوثب .وهي رغم كل غرامياتها وممارساتها الجنسية فإن لقب العذراء لم
ً
يفارقها أبدا.
وما زال حتى اآلن بعض الكلمات الدالة على الفعل الجنس ي في اللغات السامية تجد أصولها في
أسم «عشتار» كقولنا باللغة العربية «عاشرها» بمعنى ضاجعها.

انليل:

ً
إله الهواء والعاصفة عند السومريين .يأتي في املرتبة الثانية رسميا بعد «آن» إله السماء ورئيس
ُ
مجمع اآللهة .إال أن قيام انليل بتنظيم الكون وإخراجه من لجة العماء والهيولي األولى ،قد
أعطاه األهمية الكبرى في مجمع اآللهة ،فحاز لنف ِس ِه معظم ما كان ل ـ«آن» من هيبة وسلطة،
وكذلك بعد أن قام بفعل فصل السماء عن األرض بعد أن كانا ملتصقين في جبل واحد في قلب
ً
املحيط األول البدئي .أستمر انليل فيما بعد عضوا في مجمع اآللهة البابلية ،ولكن في مركز ثانوي
ألن «مردوخ» قد أستولى على املركز األول في ذلك املجمع.
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ايرا  :إله الطاعون واألوبئة الفتاكة والدمار لدى البابليين .هم ه الدائم إشاعة
الخراب والفوض ى في العالم.

إيل:

إله السماء لدى السوريين ،ورئيس مجمع اآللهةُ .ويعادل «آنو» لدى أهل الرافدين .عبده
ً
العبرانيون في مطلع عهدهم ،ولذا فقد ورد أسمه تبادليا مع أسم إلههم « يهوه» في أكثر من
ً
ً
موضع في العهد القديم ،وهو أصل أسم «إيلوهيم» الذي يستعمله العبرانيون أيضا تبادليا مع
«يهوه» و«إيل» هو األسم الذي نطق به املسيح قبل أن يسلم الروح عندما صرخ باللغة اآلرامية :
(ايلو ايلو ..ملا شبثتني) أي الهي إلهي ملاذا تركتني.

أوتو:
إله الشمس عند السومريين .وهو إبن القمر «سن» وحفيد «انليل» الهواء الذي أنجب القمر من
حبيبته «ننليل» ،والقمر بدوره أنجب الشمس من زوجته «ننجال» وأوتو أسمه عند البابليين
«شمش» وعند الكنعانيين «شبش»

بارات:
آلهة مدينة بيروت الفينيقية .وهي أحد أشكال
اآللهة عشتاروت .حملها الفينيقيون معهم عبر
مضيق جبل طارق فأعطت أسمها للجزيرة
البريطانية .كان الصليب رمزها األساسي.
نراها ُممسكة بيدها أحياناً .وأحيانا ً أخرى نراه
محفورا ً على كرسيها.
بعـل :إله المطر والسحاب والصواعق وكل مظاهر الخصب عند السوريين .وأسمه
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ً
أيضا «حدد» .وتحت هذا األسم األخير دخل مجمع اآللهة البابلية .ورغم أنه بقي من الناحية
الرسمية االله الثاني بعد «ايل» رئيس مجمع اآللهة الكنعانية ،إال أنه كان اإلله املفضل
ُ َّ
واملحبوب لدى عامة الناس .فهو الذي نظم الكون بعد تغلبه على املياه األولى املمثلة باإلله « يم »
املحيط البدئي والهيولي والعماء .وهو الذي دخل بعد ذلك في صراع كوني آخر مع «موت» إله
مملكة الظالم واملوت والعالم األسفل ،إنتهى بخسارته املبدئية وبتسليم نفسه «ملوت» .ولكنه ما
لبث بمعونة حبيبته «عناة» أن ُب ِعث من بين األموات وقهر اإلله موت .إال أن عودته هذه ليست
عودة أبدية ،ألنه سيعود بعد سبع سنوات للصراع مع موت من جديد .وهذا الصراع سيتكرر
ً
للبد ُمم ِثال تعاقب سنوات الخصب وسنوات القحط ،هذا التعاقب املميز للمناخ السوري.
ً
ولبعل أيضا أسماء أخرى غير حدد .منها «آدون» الذي إرتحل إلى بالد اإلغريق فأسموه «أدونيس»
ً
َّ
وزوجوه من أفروديت آلهة الحب والجمال .ومنها أيضا «النعمان».

حدد:
إله املطر والصواعق والسحاب
والرعد وكل مظاهر الخصب عند
السوريين(راجع بعل).
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داجون:
والد اإلله بعل .وهو في أصله إله زراعي ذو عالقة بالقمح والحبوب بمورة رئيسية .ولكننا نجده
فيما بعد وقد تحول إلى إله بحري لدى الفلطينيين .فيصوره لنا كتاب التوراة على هيئة إله له
ذيل سمكة.
وربما كان تحول زارع القح إلى مالحين ،قد جلب معه تحول في إله القمح وهوالغذاء الرئيسيي
للمزارع ،إلى إله بحري ذو عالقة باألسماك وهي الغذاء الرئيس ي لدى البحارة والصيادين من
سكان الشواطىء.

دوموذي  -متوز:
دوموزي إله راع ،تقدم لخطبة «انانا» آلهة الحب والخصب لدى السومريين ونافس ه في ذلك
تقدمة
اإلله املزارع «انكمدو» حيث تقدم كل منهما بقربان لآللهة انانا من منتجاته .فقبلت نانا ِ
تقدمة انكمدو املزارع.
دوموزي الراعي وتزوجته ولم تتظر إلى ِ
ً
وملا كانت انانا آلهة للخصب ،فقد إقترن اسم زوجها أيضا بقضية الخصب والزراعة دون أن
ً
ً
ً
يكون هو نفسه إلها زراعيا .وأعتبره كثيرون خطأ إلها للخصب .والحقيقة فإن السبب في هذا
األلتباس راجع إلى الخطأ في فهم الطقوس الخاصة بدرام هبوط انانا ومن بعدها عشتار للعالم
األسفل .فأنانا تهبط للعالم األسفل في األسطورة السومرية ،وهناك تقبض عليها اريشكيجال
آلهة ذلك العالم وتسلبها روحها .وبموت انانا تغيب مظاهر اإلخصاب عن الطبيعة وتجف
املزروعات وتزول الخضرة عن وجه األرض .فيمض ي عبادها في حزن وندب وعويل حتى تقهر
املوت وتصعد إلى عالم الحياة مرة ثانية .ولكن هذه العودة مرهونة بشرط واحد هو أن ترسل
ً
بديال عنها للعالم األسفلُ ،
فتقرر انانا إرسال زوجها دوموزي الذي تخطفه األشباح التي رافقت
انانا في صعودها وتمض ي به إلى مملكة املوتى .
ولكن « عشتار » وهي التسمية البابلية ألنانا هي التي تمض ي لفك أسر دوموزي من العالم األسفل
وقد أصبح أسمه البابلي (تموز) ،ولد ى غيبتها تغيب مظار اإلخصاب من الطبيعة؛ وترجع
برجوعها ظافرة من املوت مصطحبة معها حبيبها تموز القتيل إلى الحياة .فينقلب حزن العباد
ً
ً
فرحا وإحتفاال بعودتها وعودة زوجها.
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من هنا نالحظ أن دور تموز الراعي هو دور ثانوي في ديانة الخصب السومرية والبابلية ،وإن
الضحية الرئيسية هي عشتار التي يقوم تموز إلى جانبها بدور املساعد على تحريك األحداث .وفي
ً
الحقيقة فإن بكاء الناس على تموز ليس مقصودا لشخص تموز بالذات بمقدار ما هو مشاركة
لآللهة عشتار في حزنها على اإلله الغائب.

تعامة :
املياه األولى ،واملحيط البدئي ،تنين العماء والهيولي األصلية لدى البابليين .كانت منذ االزل مع
ً
زوجها « آبسو » املياه العذبة البدئية ِبدعة وطمأنينة يمزجان أمواههما معا ،وفوقهما ينتشر
الضباب «ممو» اإلله البدئي الثالث.
ً ً
ولكن الحال ال يدوم على هذا املنوال .فهذه اآللهة البدية تبدأ في التناسل وتنجب عددا كبيرا من
اآللهة الشابة التي تتناسل بدورها ليأتي جيل من اآللهة يقوم بالثورة على هذه اآللهة البدئية،
حيث يموت آبسر في الثورة على يد «انكي» (إله املاء فيما بعد) وتموت تعامة في الثورة الثانية
ً
على يد مردوخ الذي يغدو سيد اآللهه جميعا.
ً
يقوم مردوخ بشطر تعامة إلى شطرين يرفع األول ً
سماء ويجعل الثاني أرضا ويلتفت بعد ذلك
لخلق بقية الكون وتنظيمه 0

مشش :

ً
إله الشمس عند البابليين ( .اجع اوتو) وقد أ ُ
عت ِبر إلها للعدالة وهو الذي أوحى لحمورابي
ر
بشريعته الشهيرة.

شبش:
آلهة الشمس عند الكنعانيين .وهي أنثى على عكس «شمش» البابلي و«وتو» السومري.

سن:
إله القمر لدى أهل الرافدين .وهو إبن اإلله « انليل » الهواء من حبيبته «ننليل» .ول ـ«سن» أسم
آخر هو «نانا ».
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عشتار:
آلهة الحب والخصب لدى البابليين (راجع انانا).

عشرية :
زوجة « إيل » إله السماء ورئيس مجمع آلهة الكنعانيين .وهي شكل من أشكال اآللهة
ً
األم  -األرض .وال عالقة لها بتاتا باآللهة عشتار.

عستارت  -عشتاروت :
كانت عستارت آلهة ثانوية في أوغاريت ولكنها تغدو رئيسية لدى فينيقيي الجنوب وتأخذ سلطات
ً
وصالحيات اآللهة عناة األوغاريتية .من أسمائها أيضا عشتاروت (راجع عناة).

عناة:
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مردوخ:
اإلله الثاني بعد «آنو» إله املاء
لدى البابليين .ولكنه السيد
الفعلي ملجمع اآللهة واألعلى بينهم
ً
جميعا .ذلك إنه الوحيد الذي
تجرأ على التصدي « لتعامة »
اآللهة البدئية األولى وأم جميع
اآللهة ،عندما شنت على ذريتها
ً
من اآللهة الفتية حربا شعواء
إلبادتهم ،فتعامة التي تمثل املاء
امللح األول ،والعماء والهيولي،
والسكون .قد ساءها وأقلق
راحتها صخب اآللهة الشابة التي
تروح وتجيء في داخلها ،فقررت
ً
إفناءهم لتستطيع الركون ثانية،
والعودة إلى سالم األيام السالفة
حيث كانت تعيش في سكون تام
مع زوجها «آبسو» املاء الحلو
و«ممو» السحب املنخفضة املنبعثة عن هذا املزيج ولكن مردوخ تصدى لها وشتت شمل جيشها
ثم شقها نصفين ،صنع من النصف األول السماء ومن النصف الثاني صنع األرض .وتابع بعد
ذلك عمليات الخلق االخرى ،فخلق الكون من بين يديه بالصورة التي نراه عليها اآلن.
ومردوخ هو سيد إحتفاالت رأس السنة البابلية (االيكيتو) ،حيث يقوم الكهنة بتمثيل قصة
انتصاره على العماء وإحالل النظام وخلق اإلكوان كل عام ،في أعياد مشهورة لم يحدث التاريخ
بمثلها  .وكوكب مردوخ هو «املشتري» أما إبنه «نبو» فهو كوكب «املريخ».
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موت :
إله الحرارة والجفاف والعالم األسفل عند الكنعانيين .يدخل في صراع دائم مع بعل إله املطر
ً
ً
والسحاب ومظاهر الخصب األخرى .فيغلب موت بعل آنا ويغلبه بعل آنا آخر .وغلبة إحدهما هي
التي تقرر سيادة الخصب أو سيادة الجفاف .فكان بعل يموت كل سبع سنوات ،ولكنه ما يلبث
أن يتغلب على خصمه.

ننخرساج؛
األرض األم ،لدى البابليين ،إنبثق عنها كل األحياء من بشر ونبات وحيوان .وهي النموذج األمومي
األول الذي نتج عنه فيما بعد كل تكرار لفعل األمومة .فإنجاب األطفال وتوالد البنات ،أمورهي
في جوهرها تقليد لفعل اإلنجاب األولي الذي قامت به األم الكبرى .أسمها السومري «كي» .ولها
أسماء أخرى منها « ننماخ » و « ننتو » و « مامي » و « ماما » .وهي لدى الكنعانيين «عشيرة »
زوجة إيل إل ـه السماء ،ولدى الحثيين « سيبيل » ورغم أن األرض في البداية هي زوجة للسماء،
إال أنها تغدو فيما بعد زوجة للماء « انكي » وعن إتحادها يحيا النبات واإلنسان.

نيسابا:
آلهة املحاصيل عند البابليين .فيقال (لقد أدارت نيسابا صدرها الخصب) أي أن األرض لم تعد
ً ً
ُ
تعطي محموال وفيرا .وهي أحد أشكال األرض األم.

نرجال:

ً
ً
زوج آلهة العالم األسفل « اريشكيجال » يحكم معها مملكة املوتى .كان إلها سماويا ،ولكنه هبط
ً
إلى العالم األسفل بأمر من ملكته ،عقوبة له لرفضه إظهار االحترام والتبجيل لرسلها الذين
ً
ارسلتهم إلى مجمع آلهة السماء ،حيث وقف لهم الجميع إحتراما إال هو .ولكنها أحبته وتزوجته
ً
ً
نظرا للشجاعة التي أظهرها عند نزوله فغدا سيدا ململكة الظالم.
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منو :
املياه األولى التي إنبثق عنها كل ش يء عند السومريين.

ننورتا:
ً
إبن اإلله انليل .وإل ـه الرياح الجنوبية العاصفة وهذا أيضا رب القنوات والسدود والري.
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املراجع العربية:
 سيجموند فرويد  -تفسير األحالم .مكتبة التحليل النفس ي ،القاهرة ١٩٧0 سجموند فرويد ،موس ى والتوحيد ،ترجمةجورج طرابيش ي ،دار الطليعة ،بيروت ُمسند إبن حنبل ،املطبعة امليمنية ،القاهرة. الثعالبي ،عرائس املجالسالطبري ،تاريخ الرسل وامللوك. إبن عربي ،الفتوجات املكية يوسف اليوسف ،قراءة في ملحمة التكوين البابلية ،مجلة املعرفة العدد .١٩٧8 -١٩٧ نسيب وهيبة الخازن ،أوغاريت. -توينبي ،مختصر دراسة للتاريخ  -الجامعة العربية ،القاهرة 0١٩٦2
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فهرس األسماء واملواقع واملدن
[أ] آبسو٧٦ - 5٣ - 52 :
آتيس٣٦١ :
آدابا2٤٣ -2٤١ :
آدم١02 -١00- ٤٧ - ٣٦ :
25١ - ١٤٧ -١٤2
أدونيس٣5٩ - 255 - 2٣١ :
آدون٣5٩ - 255 - 2٣١ :
آرورو١0٤ :
آساج2١٧ :
آن50 - ٣٤ - ٣2 :
آنو52 - 50 :
أنوناكي٣٤ :
أبرام١2٩ :
ابراهم١٣0 :
إبليس2٩١ :
أتراحيسس١٧١ :
إثتر٣5٣ :
أخناتون١٣٣ - ١٣١ :
أرارات١٩١ :
أركاال٣٧٧ :
أريدو٤٩0 :
أريك فروم8٧ :

أريشكيجال 2١5 - 50 - ٣٤ :أوديب٣8 :
 2٩١ - 282- 2٧٦أور٤٤ :
أورفيوس٣٦5 :
إسرائيل١2٩ :
أورانوس٣8 - ٣٦ :
إسحق ١2٩ :
أوزوريس٣٦٦ - ١٣2 :
أشكور ٤٤ :
أوغاريت١١0 :
أشنان؛ 2٦٤ - ٤٧ - ٤٦
أوقيانوس٣50 :
أفروديت٣5٩ - ٣8 :
أوليجار و أنجار١0٤ :
أقهات١١١:
األم الكبرى ٣١٣ - ١0١ - ٤2 :أهورامزدا٣05 :
[س] سوموقان٩٩-٤5 :
أليجيبيل٤2 :
سيبار٩٩ :
أنانا-2٦8-2٦5 -١٩8 :
سيبيل٣٦١ - ١0١ :
٣١٧-280
سيرارا٤٤ :
أنبيلولو٤٤ :
سيرين٤٤ :
إنشار52 :
انليل - ١٩٩-٤٩-٣٩-٣٤-٣2 :سيميلي٣٦٤ :
[ش]شبش١١١ :
2٧٧ -288
أنكي 50-٤٩-٤8-٤5-٤٤-٤٣ :شمش١١١ :
شو٣٦ :
2٧٧-١58-52
شيئول٣02 :
أنكيدو28١-١20-١٦2 :
[ص]صفون١2٣-١١٧ :
أنكمدو25٦-٤٤ :
[ع] عدن255 :
أنول و نيلول١0٤ :
العذراء٣١٣ :
أوتنابشتيم25١-١٦2 :
عستارت١١١ :
أوتو220-٣٣ :
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عشتار٣٣٧ - ١0١ :
عشيرة٣5٣ - ١١١ - ١0١ :
علي٣50 - ١22 - ١20 :
عناة٣٤٧ - ١١١ :
الغصن الذهبي١5 :
[ف] فرويد25٦ - ٣8 - ١٦ :
فييلو الجبيلي١2٤ - ١١0 :
[ق] قرص٣8 :
[ك] كرث١١١ - ١١0 :
كرونوس؛ ٣8
كنعان١٩٤ :
كوثرو حاسيس١١5 :
كور-2١8-2١5-٣5-٣٤ :
2٧٦
كي٣2 :
كيشار52 :
كينغو5٤ - 5٣ :
[ل] البلس١0 :
البو255 :
اللو82 :
لخمو52 :
لطبان٣52 :
لوتان١٣٧ :
لوسيفر2٩٤ :
[م]مالينوفسكي١5 :
مامي١0١ :

محي الدين بن عربي٣٧ :
مردوخ5٣-٤٩-٤2-٣٦ :
ممو52 :
موت ١١١ - 50 :
موس ى20٩-١٣١-١٣0 :
ميثرا٣٦٩ :
ميسلميتا2٧٧ :
[ن] نانا ٤١-٣٣ :
نرجال-28٣-282-2٧٧ :
2٩١
نسكو٣٩ :
نعمان20٦ :
نمو50-٤5-٣5-٣٤-٣2 :
ننتو١0١ - 50 :
ننخرساج2٣٩-١0١-50 :
ننماخ١0١ :
ننورتا2١٧ :
نهر١١٣ :
نوت٣٦ :
ننسو٣٩ :
نيسابا١٧2 :
[ه] هادس٣٦5 -٣5 :
الهاوية٣02 :
هوميروس5١-٤٤ :
هيرا٣٦٣ :
[ي]ياهو١٣٦ :
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يشوع١٣0 :
يعقوب١٣8-١٣٦-١2٩ :
يهوه2٣١-20٩-٣٦ :
يم 50 -٤٩ -٣5 :
٣٤8 - ١١2 -١١١
يوروبا١0٩ :
يونغ١٧ :
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املؤلف في سطور
* فراس السواح ،مفكر سوري يبحث في امليثولوجيا وتاريخ األديان كمدخل لفهم
ا ُلبعد الروحي عند اإلنسان.
* من مواليد حمص /سورية ١٩٤١
* صدرت له األعمال املطبوعة التالية :
* مغامرة العقل األولى :دراسة في األسطورة  -سورية وبالد الرافدين
الطبعة األولى ،دمشق  .١٩٧٦الطبعة الحادية عشر  -دمشق ،دار عالء الدين ١٩٩٦
* لغز عشتار :األلوهة املؤنثة وأصل الدين واألسطورة.
الطبعة األولى ،دمشق  .١٩85الطبعة السادسة  -دمشق دار عالء الدين ١٩٩٦
* جلجامش  -ملحمة الرافدين الخالدة -الطبعة األولى .دمشق ،دار عالء الدين ١٩٩٦
* الحدث التوراتي والشرق األدنى القديم  -الطبعة األولى دمشق  ، ١٩8٩الطبعة الثانية
دمشق ،دار عالء الدين ١٩٩٣
* دين اإلنسان :بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني  -الطبعة األولى،
دمشق ،دار عالء الدين  - ١٩٩٤الطبعة الثانية ،دمشق ،دار عالء الدين ١٩٩5
* آرام دمشق وإسرائيل  -في التاريخ والتاريخ التوراتي  -الطبعة األولى،
دمشق ،دار عالء الدين ١٩٩5
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