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سنة من ميالد قبل أربع آالف كاد"أروريون المنطقة المعروفة باسم "سوممواستوطن الس             

لكتابة به بعد ذلك بين االكاديينانتشرت اوابتكر هؤالء الخط المسماري الذي  المسيح.   

القديم. , ثم في كامل الشرق األدنىيينو الحثيين و الحور              

ريين و استوعبوا ثقافتهم,,و قهروا السومروأكاد"منطقة "سوممن الساميين  و قد غزت جحافل            

األكادية,وهيعرفت لغة الغزاة الساميين بو تبنوا كتابتهم. ولكنهم لم يتخذوا لغتهم لسانا لهم. فقد   

  ية(,ساللة العمورثم أتت موجة ثانية من الغزو السامي )ال احدى الفروع من عائلة اللغات السامية. 

وأنشأت ملكا حاولت بعد ذلك تحت حكم "حمو رايي" السيطرة على "سومروأكاد",ثم  ",بابل" تاستوطنو  

و هكذا وصلتنا ؛  في بالد الرافدينآشورية امبراطورية سيس شعب سامي آخر بغزو بابل و تأقام      

أرض ما بين النهرين بأشكال سومرية و بابلية و أشورية. ميتولوجيا  

قبل سنة  ( 0022ملحمة جلجامش عمل فني قديم يعود تاريخه الى أبعد من ألفين و خمسامئة)         

  .الميالد

المسماري الذي ابتكره  اثني عشر لوحا طينيا منقوشا بالخط وتتألف الملحمة في روايتها األكادية من  

قبل المسيح, ولم تفك رموزه اال في أواخر القرن التاسع عشر  0022و  0022السومريون ما بين  

 الميالدي.

الى أن جلجامش هو الملك الخامس في ساللة "اريخ" تبعا لقائمة -بادئ ذي بدء –ينبغي أن نشير         

الملوك السومريين و هي الساللة الثانية بعد الطوفان طبقا للحساب السومري,و بمعنى آخر,فان شخصية   



اة من مصادر سومرية.لكنها شخصية مستقو ولوجية سومرية فحسب,جلجامش ليست ميث   

  فوق مستوى لجامش وسجاياه البطولية...فقد خلق من طرف االلهةبوصف قوة جتبدأ الملحمة          

  لشعبه مضطهدا له...  . و تصوره الملحمة طاغية مستبدا قامعا ذ كان ثلثاه االها و ثلثه انسانا, االبشر 

."أنكيدو" لذلك ,تريد اآللهة أن تعذبه,فتخلقو  

و جعلته يعيش في السهوب,بين  من طين, لهة "أرورو"" انسان عنيف صممته االأنكيدو"          

ويدافع عنها. يحيا مثلها, يأكل مثلها, ,يتصرف تصرف الحيوانات؛ ةيناليعرف شيأ عن المد الوحوش  

.او تبدأ مغامراتهم ثم يصبحان صديقين, ,و يتصارعان ,ايش بأنكيدويلتقي جالج        

ملكيحكي حياة  ش في األصل( أول نص شعري عرفه التاريخ,تعتبر ملحمة جلجامش )بلجام       

الموجودة بين الرافدين."أوروك" المدينة السومرية الرائعة     

نصا أدبيا  مازلت اال أنها ,في أعماق القدم رب امن أن الملحمة هذه عمل فني رائع ضو على الرغم        

بالحياة يهز المشاعر, و يمتع النفس, و يطرح تساؤالت حول الوجود و الموت و الحياة, و يبرزنابضا   

كما يصور هذا العمل األدبي قلق االنسان حيال الكون, عالقات االنسان باالنسان ,و االنسان بالطبيعة,   

وبجثه عن المعرفة.    

  ولوجياوهو الدافع في أساس الكثير من ميث يدور موضوع الملحمة أصال حول البحث عبر الخلود,    

األدنى القديم                                                                                           الشرق  

بين النهرين ما أو شعوب عاشت عبر مراحل متتالية في بالد شعبعبقرية  ان ملحمة جلجامش نتاج       

ا عن طريق الرواية الى مملكة آشورويثم انتقلت شف ترجع في األصل الى األسطورة السومرية, ,لكنها و  

ثم تجاوزت الحدود لتصل منقولة أو مترجمة الى فلسطين, وحتى بالد األناضول و بالد ثم مملكة بابل,   

الحثيين.   

–في صورتها هذه  -والملحمة ال ريب ولوجيا األكادية,ل "جلجامش" من أهم الشخصيات الميثالبط       

هنية القديمة باعتبارها خبرات واقعية و تجارب عانى منها االنسانتشكلت من عدة قصص تمثلتها الذ   

خرافي لتتمركز-قة النفس االنسانية و انصهرت في قالب أسطوريبوثفتخمرت في  في بداية حياته.   

حول شخصية جلجامش.   

منو التخلص  ,األسود و مصارعة تبدأ مغامرة جلجامش و أنكيدو باالستيالء على غابة األرز,         



.-الهة الحرب و الحب-ار"تالثور السماوي الذي بعثته "عش   

بع مسارتفانها تأخذنا لنت -بعد موت أنكيدو -ة بالمخاطرحلة البطل جلجامش الطويلة المحفوفأما ر         

 فتنتابنا مشاعر الحزن و األسى الممزوجة, مغامراته الرهيبة و سعيه في البحث عن كنه الحياة  

  و أن محاولة وقوفه على سر الحياة ء سراب؛طن الى أنه يسعى وراو الغضب ألننا سنتف الشفقة بأحاسيس

  عن بني البشر هو من نصيب اآللهة فحسب. - بالخلود –و أن االمتياز منها نصيب ,  األبدية لن يكون له

 

 خصائص ملحمة جلجامش     يمكن تلخيص خصائص هذه الملحمة في ما يلي’’ 

ملحمة أدبية بطولية في تاريخ االنسانية. أعماق التاريخ بل هي أقدم ملحمة ضاربة في -  

  ,حنين, حب,  ض, بغمعاناة, خوف من الموت, ووفاء و بحث عن الحقيقة قيم انسانية من صداقة -

 حرب ,بطولة...

لكن لب الموضوع هو مصير االنسان . ولوجية و خرافية ,الملحمة ميث موضوعات -  

صية, و يجعلها تتطور حسب الزمان مثل الرافع الذي يحرك الشخ, في الملحمة بعض عناصر درامية  -  

المكان باتجاه الغاية. و  

الغاية من الحياة.حتمية الموت؛  -  

    /و يمكن تلخيص الملحمة باختصار شديد في النقاط التالية                

لقاء "جلجامش"ب"أنكيدو" و تصارعهما ثم صداقتهما.-1  

ا مرهفا,سمعو  ن شديد البأس يمتلك قوة رهيبةئو هو كا جلجامش"و"أنكيدو"ضد خمبابا,صراع "-0  

و مقتل الثور السماوي. ثم مقتله, .بة األرزوهو حارس غا   

موت أنكيدو و حزن جلجامش.-0  

.و تحدي اآللهة و القوة الغيبية - الموت -رفض األمر الواقع-0  

و شروعه في البحث عن المعرفة و سر الحياة. رحلة جلجامش-0  
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