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متهيد

املنطقة هذه حضارة إىل مثله ينتمي الذي — قارئه يحدِّث أن الكاتب عىل األمور أصعب من
ملحمة هي أعنيها التي الدُّرر ودرَّة الحضارة. هذه تاج يف ساطعة درٍَّة عن — العالم من
الفجوة أن ومع القديمة. الرافَدين وادي حضارة هي أقصدها التي والحضارة جلجاميش،
(عىل الحديث اآلشوري العرص يف األخرية نسختها اكتمال منذ عنها تفصلنا التي الزمنية
تزيد ٦٢٧ق.م.) إىل ٦٦٨ق.م. من بانيبال آشور وهو العظام، اآلشوريني امللوك آخر عهد
القديم البابيل العرص يف منها أجزاء تدوين بداية منذ تقلُّ وال عام، وخمسمائة ألفني عن
الوعي عىل تراكم ما إىل باإلضافة آالفسنة، أربعة من يقُرب عما ١٨٩٤–١٥٩٥ق.م.) (من
الساللة وانتهاء (٦٠٩ق.م.)، اآلشورية الدولة بانهيار الحضارة هذه شمس غروب بعد
مختلفة أخرى ودوٌل ونُظٌم شعوب كوَّنتها طبقات بعد طبقات من (٥٣٩ق.م.)، الكلدانية
–٥٣٨) األخيمينيني الفرس (من اإلسالمي الفتح حتى النهَرين أرض عىل حكمها تعاَقب
(من الفرثيني أو األرزاسيني إىل (٣٣٠–١٢٥ق.م.)، والسلوقيني املقدونيني إىل ٣٣١ق.م.)،
٦٥١ب.م.))؛ إىل ٢٢٤ب.م. (من الساسانيني إىل ٢٢٨ب.م.) حواَيل إىل ٢٥٠ق.م. حواَيل
حدوده، وراء واالنتشار القديم األدنى الرشق ثقافات عىل التأثري من يمنعها لم كله ذلك فإن
أن من املايض— القرن منتصف يف الذكر السابق نصها اكتشاف بعد — كذلك يمنع ولم
املثقف، للوعي املكوِّنة العنارص أهم من وعنًرصا العاملي، األدب من يتجزَّأ ال جزءًا تصبح



طغى الذي هو

األدب يف امُلبِدعني إللهام ينضب ال ومنبًعا اللغات، كل إىل والرتجمة والدراسة للبحث ومادًة
والفن.1

قراءًة الجميلة الجليلة امللحمة هذه «قراءة» ل محاولة يَديك بني الذي األدبي والعمل
من العريق النصاألصيل عن اإلمكان بقدر مخترصة نبذٍة من عنه الكالم قبل بد وال جديدة.
وقصة العالم، متاحف يف املشتَّتة ألواحه وشذرات ونسخه، تدوينه قصة مختلفة: جوانب
يكون أن يحتمل التي السومرية وأصوله والحديثة، القديمة اللغات إىل وترجمته اكتشافه
نسج يف — القديم الشفاهي الرتاث بجانب — عليها اعتمدوا قد البابليون الُكتاب أو الكاتب
— إنساني كرتاٍث — وأهميتها العاملي األدب من جلجاميش مكانة ثم الخالدة، ملحمتهم

الحارض. العربي للوعي

الوحيد التشكيل هو جلجاميش» «ملحمة باسم اشتهر الذي الكبري الشعري القصيد يكن لم
جلجاميش، شخصية حول دارت التي الشعبية والحكايات املغامرات وقصص لألساطري
األصيلة البابلية امللحمة هذه جذور أن ذلك السنني؛ بمئات تدوينها قبل األفواه وتناقلتها
القصصالسومرية من عدد عىل يقوم سابق تاريٌخ ولها السومرية،2 الثقافة عروق يف ممتدة
القرن من األخرية العقود خالل ألغازها معظم وحل شذراتها جمع من العلماء تمكَّن التي

ويكفي تخصصهم. حقول اختالف عىل اآلشوريات علماء من ملحوظ باهتماٍم جلجاميش دراسة تحظى 1

كتاب يف عنها بحوثهم ونُرشت ١٩٥٨م، سنة باريس يف السابع مؤتمرهم وحدها لها عقدوا بأنهم القول
اللقاء بمناسبة ١٩٦٠م سنة باريس يف ونُرش ، جارييلِّ بول جمعه الخارقة»، وحكايته «جلجاميش بعنوان:

لآلشوريات. الدويل
شعٌب والسومريون النهرين. بني ما لحضارة الحقيقية األرضية الساميون واألكديون السومريون يشكِّل 2

اليوم. حتى موضعه يُحدَّد ولم يُعَرف لم الذي األصيل َموطنه ُمغادرة بعد الرافدين أرض إىل هاَجر
بني واملحصورة بغداد، جنوبيَّ الواقعة املنطقة ثُلثَي تُعادل السومريون فيها استقرَّ التي واملنطقة
منذ األصليني بالسكان الفذ الشعب هذا اختلط شومر. أو سومر يت ُسمِّ وقد ودجلة، الفرات نهر مجرى
من والثقايف الحضاري تأثُّره وبقي امليالد، قبل الرابع األلف منتصف حواَيل الرافدين أرض إىل هجرته
خالل ُمستمرٍّا اخرتاعها) يف الفضل له يرجع التي األسفينية (أو املسمارية والكتابة والدين اللغة حيث
الرشق يف املسمارية الكتابة حضارة من األخرية الومضة انطفاء ساعة حتى التاريخية العصور جميع
دولهم زوال بعد حتى مؤثًِّرا حيٍّا بقي الذي والثقايف الحضاري النموذج قدَّموا السومريني أن واملهم القديم.
املسمارية الكتابة بجانب — عنهم أخذوا قد واآلشوريني البابليني وأن وانقراضشعوبهم، مدنهم وتخريب
وأجناسهم الفنية أشكالهم ومن والعمل، والحكم والتدين التفكري نماذج من الكثري — الطينية األلواح عىل
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يتفق الذي جلجاميش، حياة عن الحديث بعد القصص لهذه نعرض وسوف العرشين،
السومري الكهنوت تأليه من الرغم عىل والواقع، الحقيقة يف عاش قد أنه عىل اليوم العلماء
السلطة بني جمعوا الذين املبكرين سومر ملوك شأن ذلك يف شأنه — مبكر زمٍن يف له
ألرواح قاضيًا وتنصيبه موته بعد اآللهة مصافِّ إىل رفعه ومن — الدنيوية والسلطة الدينية

السفيل. العالم يف املوتى
امللوك ثبُت ويذكر بابل.3 جنوب يف أوروك هي مدينة» «دولة ل ملًكا جلجاميش كان
ترتيب يف الخامس امللك أنه — امليالد قبل الثانية األلف بداية يف املدوَّن — السومريني
من امللكية نظم عليها «نزلت التي السومرية املدن أهم من كانت التي املدينة هذه حكام
عىل انتصارها بعد السومرية املدن سائر عىل السيادة إليها وآلت الطوفان، بعد السماء»
العظيم سورها بناء إليه نُِسب وقد بينهما. ذلك بعد الرصاع يتوقف لم وإن «كيش» مدينة
نوًعا له كفلت التي أمجاده أحد بوصفه وخاتمتها بدايتها يف امللحمة بذكره أشادت الذي
إليه، وسعى تمنَّاه الذي للخلود التوصل يف املأساوي إخفاقه بعد لإلنسان امُلتاح الخلود من
فحص بعد العلماء، ح رجَّ وقد البرش. دون به استأثرت قد اآللهة بأن النهاية يف واقتنع
قد أنه جلجاميش، شخصية عن الغني املأثور عىل واالطالع السور هذا من الباقية األطالل
حافلة فرتٍة يف السومريني امللوك أقوى كان وأنه امليالد، قبل و٢٦٠٠ ٢٧٥٠ سنتَي عاشبني
الساميني األكديني مع ذلك بعد وبالرصاع سوها، أسَّ التي املدينة دول بني الدامية بالرصاعات
العظيم رسجون بقيادة يتمكَّنوا أن قبل النهرين وادي شمال يف استقرُّوا قد كانوا الذين
(٢٢٥٤–٢٢٨٨ق.م.) سني نارام وحفيده ٢٢٧٩ق.م.) حواَيل إىل ٢٣٣٤ق.م. حواَيل (من

حكمهم. تحت بأجمعها البالد توحيد من

نفسها جلجاميش ملحمة هي ذلك عىل األمثلة وأشهر وأكمل، أنضج أعماٍل يف ذلك بعد روها طوَّ ثم األدبية،
قليل. بعد سنعرفها سومرية قصصيٍة أصوٍل عىل األقل عىل منها جزء يف تقوم التي

عىل تقع — الحارض الوقت يف به تُعَرف الذي الوركاء اسم العرب عليها أطلق التي — أوروك كانت 3

يف أطاللها وتوجد رشًقا، و٤٠ ٤٥ الطول وخطَّي شماًال، و٢٠ ٣١ العرض خطَّي بني الفرات شاطئ
األطالل هذه عن كشفت وقد الخرض. بلدة من بالقرب الفرات نهر من كيلومرتًا عرشين بُعِد عىل الصحراء
و١٩١٤م، ١٩١٣ عاَمي بني وبحوثهم حفائرهم بدءوا الذين األثريني العلماء من أملانية بعثٌة ودرستها
أطاللها عن ت املؤقَّ تقريرهم ونرشوا ١٩٥٣م، سنة وواصلوها و١٩٣٩م، ١٩٢٨ عاَمي بني استأنفوها ثم

و١٩٤٠م. ١٩٣٠ سنتَي بني للعلوم الربوسية األكاديمية بحوث ضمن
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العجيبة والحكايات القصص من ضخم مأثوٌر جلجاميش شخصية حول تراَكم
معه ومغامراته إنكيدو، الربية» «وحش ل املؤثرة النادرة وصداقته بشعبه، استبداده عن
إىل رجوعه ثم والخلود، واملوت الحياة رس عن بحثًا موته بعد إليها انطلق التي وأسفاره
يتخطَّاها، أن إلنساٍن يجوز ال التي بالحدود واقتنع ر» «تطهَّ أن بعد رأسه ومسقط وطنه

فاٍن». برشيٌّ الباقي والثلث إلهي، «ثُلثَيه أن الكهنوت له ر صوَّ مهما
يف نشأ قد بالتاريخية األسطورية العنارص فيه اختلطت الذي املأثور هذا أن ويبدو
الطينية األلواح عىل املسماري بالخط للكتابة السومريني اكتشاف سبق وربما مبكر، عٍرص
البدء قبل وجدانهم وشكَّل شفاًها تناَقلوه قد الناس يكون أن يحتمل ولذلك طويل؛ بزمٍن
وملا امليالد. قبل الثانية األلف من األوىل القرون خالل القديم البابيل العرص يف تدوينه يف
الغموض شديدة ٢١٠٠ق.م. سنة قبل السومري األدب من امُلتبقية القليلة الشواهد كانت
عىل يدل ما هنالك أن غري التاريخ، هذا قبل املأثور ذلك عن شيئًا نعرف نكاد فال والتشوه،
الثالثة أور ساللة ملوك عهد يف أي التاريخ؛ هذا حدود يف السومرية للثقافة متأخرة نهضٍة
االقتصادي الرخاء من نوع عىل يدل كما ٢٠٠٤ق.م.)، حواَيل إىل ٢١١٢ق.م. حواَيل (من
التي واألسطورية الشعرية األشكال معظم أثمرت التي النهضة هذه نمو عىل ع شجَّ الذي
األكدية ترجمتها يف أو األصلية بلغتها وتدوينها نسخها وبدأ السومريني، أدب من وصلتنا
العقد بواسطة أشبه «جلجاميش» كانت وقد وبعدها. امليالد قبل ١٧٠٠ سنة قبل البابلية
السومري الرتاث من وصلنا ما معظم شأن ذلك يف شأنها املؤلف، املجهول املأثور هذا يف
حول تدور التي الخمس السومرية القصص هي املأثور هذا من نا يهمُّ والذي والبابيل،
عدد بمساعدة — كريمر صمويل السومريات عالم استطاع وقد جلجاميش.4 شخصية
معظم ويُرتجم غوامضها يجلو أن — وجاكوبسني فلكنشتني مثل وتالميذه زمالئه من
السماء، وثور جلجاميش جلجاميشوأرضاألحياء، العناوين: هذه لها وضع التي شذراتها
ومع جلجاميش. موت ثم السفيل، والعالم جلجاميشوإنكيدو كيش، حاكم جلجاميشوأجا
ُمبِدًعا عمًال أخرى مأثوراٍت ومن امُلتفرقة القصص هذه من نسجت قد البابلية العبقرية أن
أفادوا الذين ُكتابها أو الشهرية امللحمة كاتب عىل تأثريها من يُقلل ال هذا فإن ُمتكامًال،
والخامسة الثالثة وأغفلوا والرابعة، والثانية القصصاألوىل وبخاصٍة بعضها، من شك بغري

القديم األدنى الرشق من «نصوص املعروف: الكتاب يف القصص لهذه الكاملة اإلنجليزية الرتجمة تجد 4
وزمالئه. بريتشارد ج. لألستاذ ،١٩٥٥ برينستون الثانية، الطبعة القديم»، بالعهد ارتباطها يف
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شيئًا، عنها نعرف نكاد ال أخرى سومريٍة مأثوراٍت من أيًضا أخذوا قد أنهم بد وال تماًما.
اللوح تؤلف التي الطوفان قصة مع فعلوا كما مشوَّهة، صورٍة يف وصلتنا مأثوراٍت من أو
ترجمًة كونه عن يخرج ال الذي عرش الثاني اللوح ومع امللحمة، عىل عرشوأقحموها الحادي
والعالم وإنكيدو جلجاميش قصة وهي ذكرناها، التي القصص إحدى من لجزء حرفية
التي الثالث القصص بمضمون القصري التعريف وقت حان فقد األمر كان وأيٍّا السفيل.

امللحمة. عليها تقوم التي الهامة األصول أحد تَُعد

امُلغامر بطلنا اتخذه الذي بالقرار — األحياء وأرض جلجاميش وهي — األوىل القصة تبدأ
أصبح الذي — إنكيدو «خادمه» ويحدِّث عظيًما». اسًما له «ليصنع أرضاألحياء إىل بالسفر
م صمَّ التي برغبته — األوحد! صديقه بل أصدقائه، وأعز دربه رفيق البابلية امللحمة يف
(الذي أوتو الشمس إله وهو األرض، تلك إلله والدعاء بالصالة ه يتوجَّ بأن فينصحه عليها،
ويترضع لإلله، التضحية جلجاميش ويقدِّم شمش). البابيل والعدل الشمس إله سيصبح
عىل يُساعده أن إليه ويبتهل عليه، امُلقِبل الرصاع يف أزره ويشدَّ سفره يف يُِعينه أن إليه
«أوتو»، ويُوافق البرش. عىل املحتوم الفناء من وينتشله ذكره، يخلُد اسًما لنفسه يصنع أن
ويختار الكهوف. يف النائية البالد تلك يحرسون الذين السبعة» «األبطال بحبس ويِعده
يشرتط أن بعد رحلته، يف مُلرافقته امُلتطوعني مدينته شباب من رجًال خمسني جلجاميش
الرضوري بالسالح التزود بعد ُمغامرته البطل ويبدأ بعد. أًُرسا كوَّنوا قد يكونوا أال عليهم
بعد إال إنكيدو يُوقظه فال العميق النوم يطوقه وَْعرة جبال سبعة اجتياز وبعد اد. الحدَّ من
قبل أدراجه يرجع لن أنه بندا لوجال وبأبيه نينسون ه بأمِّ جلجاميش ويُقِسم جهيد، جهد
يرجع أن عليه ويُلحُّ الشيطانية، وقوَّته الرجل ذلك سحر من إنكيدو ويحذِّره «الرجل»، قتل
نفسه (وهو حواوا يلبث وال عليه. م صمَّ الذي القرار عىل يُرصُّ جلجاميش لكن وطنه، إىل
األحياء، أرض عىل امُلتطفلني يلمح أن امللحمة) يف األرز غابة بحراسة املوكَّل خمبابا املارد
من الخمسون الرجال ويفرغ أشجاره. قطع من ملنعهم جادة خطوة أي يتخذ ال أنه غري
الذي مأواه أو حواوا «حجرة» إىل جلجاميش ويصل للنقل، وإعدادها األرز أشجار قطع
استعداده هذا ويُبدي حياته. عىل يُبقي بأن لجلجاميش ترضعاته منه ويُطِلق فيه، يختبئ
«نمتار» رش من يحذِّره إنكيدو أن غري عليه. شفقًة لالستجابة — تماًما امللحمة يف كما —
يُصيبهم أن يمكن الذي — باألوبئة ُمختص السفيل العالم من إله أو شيطان، وهو —
ضده تكلَّم قد وأنه أجري، مرتزٌق بأنه ويصفه إنكيدو، «الخادم» حواوا يسبُّ عندئٍذ أذاه.
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أرضه عىل حارًسا أقامه الذي إنليل لإلله جثته وحمال رأسه، قطعا هذا قال وعندما بالرش.
السومرية نفر أو نيبور مدينة ورب الغضوب، العواصف إله هو (وإنليل ننليل ولزوجته

امللحمة). ألواح بعض عىل فيها ُعِثر التي القديمة
عليها نُقشت التي باأللواح الزمن عبث التي القصة لهذه األصيل النص يتوقف هنا
قصة تروي البابلية امللحمة أن املقارنة وجه عىل وامُلالَحظ والفجوات. بالثغرات ومألها
من والخامس والرابع الثالث يف التفصيل من بمزيد األرز وغابة األحياء أرض عىل الحملة
بهذه تأثَّر قد امللحمة كاتب أن شك وال التشوه! من كذلك الزمن يرحمها لم التي ألواحها
حرص وهو العنارص— هذه أهم وأبرز ُمحَكم، بناءٍ يف عنارصها ر وطوَّ وبغريها، القصة
السطور هذه كاتب جعله كما وضع، من أكثر يف — االسم وخلود الشهرة عىل جلجاميش
وأهله، بشعبه طغيانه وتفسري امُلستبد، األناني البطل شخصية لفهم الهامة املفاتيح أحد
واإلنسان وشعبه لنفسه الخلود عن بحثًا وانطالقه الصدوق صديقه موت قبل سيَّما وال

عام. بوجٍه

اللوح مضمون العريضة خطوطه يف مضمونها يُناظر التي الثانية السومرية القصة وتأتي
شديد، تشوُّه حالة يف وصلنا قد النصاألصيل أن املؤسف ومن البابلية. امللحمة السادسمن
يبدو كبرية فجوة بعد سطورها تبدأ التي الباقية البقية بمضمون الحدس إال نملك ال بحيث
الحب ربَّة به تقدَّمت العرضالذي حول تدور كانت أنها أيًضا امللحمة النصومن سياق من
وما والالزورد. بالذهب امُلزدانة وعربتها بيتها وزينة زوجها ليكون جلجاميش إىل والحرب
وصف يف عشتار) البابليون اها سمَّ التي السومرية الحب ربَّة نفسها (وهي إينانا ترشع إن
أخرى مرًة النص ينقطع حتى منها، الزواج ُمقابل جلجاميش بها تِعد التي والهدايا امِلنح
امُلْغري؛ للعرض جلجاميش رفض عىل واضحة داللًة يدل شيئًا نجد وال بالثغرات، ويمتلئ
السماوي الثور يُسلِّمها أن عليه وتُلحَّ إليه لتشكو السماء إله آنو أبيها إىل تتجه ولذلك
اآللهة لكبار ستلجأ وأنها طلبها، يرفض األب أن النص من ونفهم جلجاميش. من لتنتقم
النص من نعرف (وال الخوف ينتابه وعندئٍذ لدعائها. يستجب لم إن الخالد مجمعهم يف
عىل أم امللحمة، يف نجد كما الهائل الثور من أوروك سكان مصري عىل أشفق قد كان إن
التي أوروك إىل فُرتِسله األرض، إىل به والهبوط الثور بتسلم لها ويسمح كله)، الكون مصري
بعض تفسري يف باسمه اقرتنت التي والجفاف والقحط (كاملوت الكوارث أفظع بها يلحق

الباحثني).
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من جانبًا تُسجل قطعٌة أهمها من شحيحة، أخرى أجزاءٌ النص من بقيت وقد
عىل الثور َمرصع روت قد األصلية القصة أن شك وال جلجاميش. مع إنكيدو حديث
األحداث رواية يف استمرَّت أو الخرب بهذا انتهت قد كانت إن نعلم ال ولكننا البطَلني، يد
عىل — امللحمة كاتب صبَّها التي امُلهينة الشتائم تذكر لم القصة أن ح واملرجَّ نعرفها. التي
اآللهة لغضب تتطرَّق لم يبدو فيما أنها كما الجميلة، الربَّة رأس عىل — جلجاميش لسان
يف تسبَّب الذي امُلهلك لجرحه وال حقهم، يف لتجديفه إنكيدو عىل — إنليل وبخاصٍة —
«حظ من املفزوع البطل مأساة أطلقت التي الدرامية الحبكة عقدة عن بذلك وعربَّ موته،

املساكني. للبرش ثم لنفسه الخلود عن والباحث املحتوم»، البرش

يجمع الذي عرش الثاني اللوح عىل واضًحا تأثريًا أثَّرت التي الرابعة القصة إىل ونِصل
وعنوان اليوم. نقول كما عضويٍّا انتماء إليها ينتمي وال امللحمة، عىل ُمقَحم أنه عىل العلماء،
من كثري شأن شأنها — تبدأ وهي السفيل»، والعالم وإنكيدو «جلجاميش هو القصة هذه
التكوين أو الخلق بأسطورة بالتذكري — القديمة السومرية واألساطري الشعرية القصص
آنو السماء إله بقوة األرض عن السماء فصل عن البداية يف تتحدث نجدها إذ السومرية؛
العالم وإله «إنكي» العذبة املياه إله بني للرصاع باختصار تتطرَّق كما إنليل، الرياح وإله
كانت لعلها ضخمة، شجرٍة عن ذلك بعد تحكي ثم «كور»، امُلخيف وحشه أو السفيل
من يقتلعاها أن والعواصف الطوفان أوشك وكيف الفرات، شاطئ عىل صفصاف شجرة
وتحملها الشجرة عىل فتُشِفق املكان، بهذا إينانا الحب إلهة مرور ويتصادف جذورها.
بالشجرة الَعطوف اإللهة وتُْعنى أوروك. مدينة يف املقدَّس بستانها يف تغرسها لكي معها
يليق وكرسيٍّا عليه تنام رسيًرا املستقبل يف منها تصنع أن أمل عىل بالرعاية، دها وتتعهَّ
جذوعها وصارت الشجرة نَمت إذ الجميل؛ حلمها ق تُحقِّ أن تشأ لم األيام أن غري بها.
َمسكنًا فروعها أطراف أصبحت كما منه، إخراجها يف السحر ينفع لم عظيمة لحيٍَّة مأًوى
الروح أو للشيطانة بيتًا القوية ساقها وغدت فوقها، ه عشَّ بنى الذي اإللهي العاصفة لطائر
مرٍّا بكاءً تبكي فراحت الشجرة، تقطع أن الرقيقة الحب إلهة عىل تعذَّر ليليت. الرشيرة
شجرتها. إليه آلت الذي املصري له وتروي حزنها، أوتو الشمس إله شقيقها تبثُّ وهي
ِزنتُه درع بتجهيز فأمر العون، يد لها يمدَّ أن وقرَّر شكاتها سمع جلجاميش أن ويبدو
يف تربض التي الجبَّارة الحية عىل وهجم رطل، أربعمائة ِزنتُها وبلطة رطًال، خمسون
وتمكَّن مذعورين، الشيطانة وهربت العاصفة طري طار أن وكان فقتلها. الشجرة جذع
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الكريسوالرسير، خشبها من لتصنع إلينانا وتسليمها الشجرة قطع من وأتباعه جلجاميش
بها يدقُّ وعًصا طبلة له فأعدَّت صنيعه، عىل جلجاميش تُكافئ أن امُلحبَّة اإللهة وأرادت
استغالل يف — البابيل الكاتب يُعلمنا كما — استعمالهما أساء قد البطل أن (ويبدو عليها
ألواح من الثاني اللوح يف نرى كما عليهم، سطوته وتأكيد ْخرة السُّ أعمال يف أوروك شعب
هذه تأتي ثم ،(١–٢٠ سطر من عرش الثاني اللوح بداية ويف وبعده، ١٤٢ سطر امللحمة
جلجاميش طغيان تصوير يف عليها اعتمد قد البابيل الشاعر أن يف نشكُّ ال التي الدالة العبارة
امللحمة: نهاية يف «التطهر» إىل به أدَّى الذي التحول ذلك صديقه موت بعد «يتحول» أن قبل

السفيل.» العالم يف والعصا الطبلة سقطت الصغريات البنات رصاخ «وبسبب
هذه من الثاني القسم ترجم قد كاتبها أن عىل امللحمة درسوا الذين العلماء يتفق
اللوح هي لتكون للملحمة األخرية بالنسخة وألحقها حرفية، ترجمًة السومرية عن القصة
التي — الثانية اآلشورية العاصمة — نينوى بنسخة املعروفة (وهي فيها عرش الثاني
األصيل نصه يف القسم هذا ويبدأ بانيبال). آشور قرصامللك مكتبة يف القول سبق كما ُوجدت
روح استدعاء ومحاولته واملاكو)، الباكو (أو والعصا الطبلة ضياع من جلجاميش بشكوى
عن ويسألها وظلماته، أهواله عن لتُحدِّثه العالم هذا يف ثغرة من تخرج التي إنكيدو
اللتني النهايتني وضع يف استلهامه حاولت الذي القسم كذلك وهو فيه. املوتى أرواح مصري
بها، تُختم أن يمكن — يَديك بني التي الصياغة أو القراءة هذه يف — امللحمة أن افرتضت
تِصل لم السومرية القصة نهاية أن واملهم مفتوحة. النهاية تلك األصيل الكاتب ترك أن بعد
استبداده أداتَي اسرتداد يف فشله أو جلجاميش نجاح عن بيشء كاتبها يُخِربنا ولم إلينا،
من ر تطهَّ وقد رأسه مسقط إىل رجع قد يكون أن أستبعد لم ولهذا قلبه؛ عىل العزيزتني
امُلتاح الوحيد الخلود صنع يف شعبه مشاركة عىل العزم وعقد الفردية، وأنانيته استبداده
األرض. يف ويمكث الناس ينفع ما وتأسيس الحضارة بناء وهو أال العالم، هذا يف للبرش

من وأفدت البابيل، الكاتب أغفلها التي القصص بقية عن قصرية كلمٍة من بد فال وأخريًا
حاكم وأجا «جلجاميش الثالثة فالقصة الصياغة؛ هذه يف مبارشة غري بصورٍة بعضها
يؤدي أن وأوشك أوروك مدينة وبني املدينة هذه بني ثار الذي النزاع حول تدور كيش»5

حواَيل بعد عىل وتقع األحيمر، تل باسم الحارض الوقت يف تُعَرف القديمة، السومرية املدن إحدى هي 5

بابل. من الرشقي الشمال إىل كيلومرتًا عرش خمسة
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أوروك إىل بُرسِله بعث راجايس» أنميبا بن «أجا أن وخالصتها بينهما، الحرب اشتعال إىل
بقوله كالمه وختم املدينة، شيوخ مع الطلب هذا جلجاميش وناَقش االستسالم. منها طالبًا
رأيه، عىل يُوافقوه لم الشيوخ لكن السالح. بقوة سنسحقه بل كيش، لبيت الخضوع نريد ال
جلجاميش يقتنع ولم للحرب. اللجوء عىل امُلستفز للحاكم اإلذعان يُفضلون أنهم وأعلنوا
عىل يدل مما السالح؛ حمل عىل القادر الشباب مجلس إىل فاتَّجه الشيوخ، مجلس برأي
«ال لهم: قائًال ونتمنَّاه عليه نتحرسَّ أن اليوم منا يستحقُّ الديمقراطية من نوع وجود
ففرح عزمه عىل الشباب وأقرَّه بالسالح.» نسحقه أن نريد فنحن كيش؛ لبيت تخضعوا
بحيث رؤيته، بمجرد منه سيفزع أجا) (أي أنه مؤكًدا أسلحته يُقلده أن إنكيدو وأمر قلبه،
التي أوروك نحو بجيشه أجا زحف حتى أيام عرشة تمرَّ ولم عقله. ويذهب فعله يضطرب
املدينة؛ أسوار أمام أجا لقتال ع يتطوَّ ُمحارب عن جلجاميشيبحث فأخذ أمورها، اضطربت
ينوب من أو والحكام امللوك بني بامُلبارزة تبدأ كانت العهود تلك يف الحروب أن ح يرجِّ مما
طريقه يف ومىض أجا، مُلواجهة استعداده عن توري» «بريشور اسمه رجٌل وأعلن عنهم.
رضبًا وأوسعوه العدو جنود به أحاط حتى املدينة بوَّابة يُغادر يكد ولم النرص. من واثًقا
الكلمات وسمع لزميله، جرى ما السور فوق من آخر ُمحارٌب وشاَهد قائدهم. إىل وساقوه
جنود بني انترش الخرب أن ويبدو ُمربًِّحا. رضبًا رضبه تكرار إىل وأدَّت ألجا قالها التي
أجا أن يبدو كما السور، فوق بنفسه للصعود اضطرَّه مما الذعر؛ فأصابهم جلجاميش
ويلهج والرئاسة. والسيادة بالتفوق جلجاميش له اعرتف إذا املدينة عن الحصار رفع قرَّر
وفارسها أوروك ملك عىل بالثناء القصة وتُختم صنيعه، عىل امُلعتدي بشكر جلجاميش

الحكيم.
أسطوري؛ ثوب كل من مجردة تاريخيًة واقعًة ر يُصوِّ أنه النص من والواضح
تقوم ال اآللهة أن كما وُمسالم، عاقل إنساني ملك شخصية فيها جلجاميش فشخصية
كيش بسيادة جلجاميش اعرتاف ل سجَّ الذي ناسخها أو القصة كاتب ولعل دور. بأي فيها
من وال أوروك، بطل شهرة من تُقلِّل ال صورٍة يف املهينة الحقيقة هذه تصوير حرصعىل قد
معروًفا، أمًرا كان السومرية املدن بني القتال أن والواقع امَلنيعة. األسوار ذات مدينته مجد
الشعوب من غريهم أو امُلجاورة املدن أبناء بأيدي املخرَّبة مدنهم عىل شعرائها بكاء أن كما
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لنفيس سمحت ولذلك السومري؛6 الرتاث يف األدبية األنواع أهم من يَُعد الغازية والقبائل
إحدى غزو بعد بمدينتهم حاق الذي الخراب من أوروك شيوخ جوقة شكوى أُوِرد بأن
الشخيص. مجده لتحقيق بُمغامراته وانشغاله عنها، «راعيها» غيبة أثناء لها األخرى املدن
مؤكَّد دليٌل عليه ر يتوفَّ لم وإن والفني، األدبي اإلمكان دائرة يف يقع أمٌر هذا أن وأحسب

والتاريخ. الواقع من

التشوه. شديدة حالٍة يف إلينا وصلت فقد جلجاميش»، «موت وهي الخامسة القصة أما
الخالدة، الحياة إىل جلجاميش سعي عن بالكالم يبدأ أنه املبتور النص بقايا من ويبدو
ذلك فعل وربما الخلود، له يُقدر لم إنليل الرياح إله أن اسمه يُذَكر لم إلٌه له يُبني ثم
ومع األحداث، تحريك يف وتتدخل جلجاميش تُعاود ظلَّت التي الكثرية األحالم ألحد تفسريًا
امللحمة من عديدة مواضع يف إنكيدو سيفعل كما — له ويؤكد املجهول اإلله يُطمئنه ذلك
واملجد امُللك اإلله له ضمن إذ اليأس؛ أو للحزن َمدعاة ليس ذلك أن — الصياغة هذه ومن
الذي املرض فراش عىل جلجاميش نرى أن نلبث ال ثم الحياة؛ مدى عدوه عىل واالنتصار
فجوٌة الواسع فاها تفغر ثم عليه؛ النواح أصوات وترتفع امللك، ويموت منه، يقوم لن
صفوف إىل ُرفع جلجاميش أن نفهم كما السفيل، العالم يف أنفسنا فنجد النص، يف كبرية
«اآلنوناكي»، ون يُسمَّ الذين آلهته من واحًدا وأصبح العالم، ذلك يحكمون الذين امللوك
وأفراد جلجاميش أتباع أسماء النص يذكر وأخريًا املوتى. أرواح يف قضاءهم ويقضون
ترتدَّد برتتيلٍة النص يُختتم ثم السفيل، العالم آللهة باسمهم يُقدِّمها التي والهدايا عائلته،
«ليونارد بها قام التي الحفائر من ويبدو عليه. والثناء جلجاميش عىل البكاء أصوات فيها
تلك يف السومريني امللوك معظم أن الشهرية، مقربتها كنوز عن وكشفت «أور»، يف وويل»
َمقرِّهم إىل معهم حاشيتهم يصطحبون كانوا امليالد قبل الثالثة األلف منتصف من الفرتة
أنفسهم بدفن األقل عىل األحوال بعض يف تطوَّعوا قد أتباعهم يكون أن يُستبعد وال األخري،
واللغوية األثرية بالشواهد األيام تأتي فربَّما ذلك ومع املوت. لطقوس وفًقا أحياءً معهم

تنفيه. أو — علم غري عن فيه أُفتي ال الذي — امُلخيف االحتمال هذا تؤيد التي

«رؤيا قصرية: مرسحيٍة يف أور) مدينة (وهي السومرية املدن عىل البكائيات هذه إحدى استوحيت 6
كتاب أخرى»، رشقيٌة ومرسحياٌت األصفر «القيرص كتابي: يف نُرشت وقد أور»، تسقط لن «أبًدا أو ننجال»

١٩٨٩م. يونيو، الهالل،
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فقد امللحمة، من عرش الحادي اللوح إليها يستند والتي السومرية، الطوفان قصة عن أما
للقصة الرواية أن كما امُلتكامل، سياقها بفهم اآلن حتى تسمح ال حالٍة يف إلينا وصلت
امُلتبقية الخمس الِقطع وتبدأ أيًضا. ذلك عىل تُساعد ال القديم البابيل العهد من نفسها
تستطرد ثم اآللهة، تجاه البرش عىل املفروضة الِخدمات عن اآللهة أحد بحديث النص من
ننخور األم واإللهة وإنكي وإنليل آنو الكبار اآللهة بواسطة البرش خلق عن الكالم إىل
أريدو (مثل الرافدين وادي يف املدن أقدم وتأسيس السماء من امللكية نزول وإىل ساج،
أن ويبدو فارة). باسم اليوم تُعَرف التي شورباك الطوفان مدينة بجانب وسيباد، والراك
بعض من نفهم إذ لهم؛ إزعاجهم بسبب البرش بإفناء اآللهة قرار ذكرت األصلية القصة
الحيل يُدبِّرون وراحوا القرار، هذا اتخاذ عىل أِسفوا قد اآللهة بعض أن الباقية سطورها
الذي أي — زيوسودرا وهو السومري، الطوفان بطل ذكر يِرد ثم البرش، بجانب للوقوف
إله هو يكون أن (ولعله اآللهة أحد إليه يُِرس الذي شورباك، مدينة ملك — الحياة رأى
امللحمة) يف الدور بنفس قام كما البابليني، عند آيا اسمه أصبح الذي إنكي والحكمة املاء
رسدت قد النص يف الكثرية الفجوات أن بد وال للجدار. الهامس خطابه يف اآللهة بخطة
بهبوب بعدها جاءت التي السطور تُوحي إذ السماء؛ من األمطار وانهمار الفلك بناء قصة
الشمس إله طلع «ثم لياٍل: وسبع أيام سبعة لألرض الطوفان وإغراق رة، امُلدمِّ األعاصري
الجبَّارة السفينة يف — كوَّة أو — نافذة زيوسودرا وفتح واألرض. السماء بنوره وغمر أوتو
وبعد وخروًفا.» ثوًرا وذبح أوتو، أمام زيوسودرا امللك وركع أوتو. البطل أضاءها التي
البرش، عىل وأشفقا فعال، ما عىل ندما قد وإنليل آنو اإللهني بأن نُفاجأ كبرية أخرى فجوٍة
بطل ويُلقي النبات. مملكة يف الحياة بعثتا أرضية وريًحا سماوية ريًحا عليهم فأرسال
جزيرة يف العيش له ويُقرِّران الخالدة، الحياة يمنحانه اللذين اإللهني أمام بنفسه الطوفان
النهرين، وادي رشقيَّ تقع أنها السومريون ر تصوَّ التي تيلمون)،7 (أو ديلمون الخلود

القديمة السومرية — ر ِنفَّ أو — نيبور مدينة يف عليها ُعثر التي األلواح أحد يف ديلمون جنة ُوصفت 7

امليالد، قبل الثانية األلف منتصف حتى امُلبكرة السومرية العصور منذ الثقايف للنشاط مركًزا ظلَّت (التي
األدب من نعرفه ما أكثر فيها وُوجد «إيكور»، باسم املعروف وبمعبده إنليل اإلله بعبادة واشتهرت
وال املوت، طائر رصخة وال الغراب، نعيب فيها يُسَمع «ال الجميلة: العبارات بهذه وصفت السومري)،
والشيخوخة واملرض واليتم ل الرتمُّ منها ويختفي الحمامة، تنوح وال الضعيف، الحمل والذئب األسد يلتهم
مع تتطابق ال األوىل الخلق أيام يف ُوجد ربما بريء عالٍم عن الصور هذه أن والحق والبكاء.» والشكوى
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كل عىل يكفي وهو الحد، هذا عند القصة نص وينتهي الحالية. البحرين هي كانت وربما
أحسن يكن لم الذي القديم البابيل النص ومن منه البابيل الشاعر استفادة مدى لبيان حال
من أو ق، الخالَّ خياله من أخرى تفصيالٍت أضاف قد املوهوب الشاعر هذا أن شك وال حاًال.
الحفائر عنها تكشف وربما مدوَّنة، صورٍة يف اآلن حتى علمنا إىل تبلغ لم شفاهية مأثوراٍت
يُعَرف الذي هو أصيًال عبقريٍّا نسيًجا كلها الخيوط هذه من صنع ثم األيام، مستقبل يف
رأى». الذي «هو وهو: فيها، لوح أول يف سطر أول باسم أو جلجاميش، ملحمة باسم اليوم

ملحمتهم البابليون منه غزل الذي الوحيد املصدر هي السومرية القصص هذه تكن لم
تحت دوها ووحَّ الرافدين، بالد يف السلطة ِزمام الساميون األكديون توىلَّ أن فمنذ الفريدة؛
العرص يف ورشعوا الثقايف، تراثهم معظم عنهم أخذوا بالسومريني؛ واختلطوا قيادتهم،
إىل أجزائه بعض وترجمة نَسخه يف ١٨٠٠ق.م.) سنة حواَيل منذ (أي القديم8 البابيل
من الكثري عرفوا أنهم بد وال ناضجة. جديدٍة أشكاٍل يف ذلك بعد يصوغوه أن قبل األكدية
املعلومات كانت وإن وُمغامراته، جلجاميش حياة حول دارت التي واألساطري القصص
إىل عرش الثامن القرن من وبخاصٍة — الفرتة تلك يف البابيل األدب عن لدينا التي القليلة
صياغة من الوقت ذلك يف تمكَّنوا بأنهم بالقول تسمح ال — امليالد قبل السادسعرش القرن
البابيل للعهد ترجع مختلفة ألواٍح عىل ُعثر فقد ذلك ومع ُمتكامل. ٍد موحَّ بناءٍ يف امللحمة
وهي ملحمته، أو جلجاميش بقصيدة ذلك بعد ُسمي مما ُمتفرقة أجزاءٌ وعليها القديم،
لم وإن سطورها، من الكثري شوَّه الذي التلف وأصابها مختلفة، أماكن يف عليها ُعثر ألواٌح

أبديًة حياًة وزوجته — البابيل نوح أو — البعيد أوتنابشتيم فيها يعيش التي الحياة» «جزيرة صورة
امُلميتة، األبدية الحياة تلك رفض قد — الصياغة هذه يف عنه ت عربَّ كما جلجاميش كان وإذا خالدة.
ره صوَّ عندما هذا من يشء إىل مني أسبق البالية امللحمة شاعر كان فقد حياة، بال أبديٌة بأنها ووصفها

مخدَّرة! جثٌة كأنه ظهر عىل ُمستلٍق خامل رجل صورة يف
٢١٥٤ق.م. سنة حواَيل إىل ٢٣٣٤ق.م. سنة حواَيل من األوىل األكدية الساللة أو الدولة حكم امتدَّ 8
اقرتنت التي تلك تُشِبه خارقة قصٌص بمولده واقرتنت ذكره، سبق الذي العظيم رسجون هو سها ومؤسِّ
حواَيل من امَلجيد حكمها امتدَّ فقد القديمة، أو األوىل البابلية الساللة أو الدولة أما األكرب. اإلسكندر بمولد
الرشيعة صاحب حمورابي ملوكها أعظم اسم فيها وملع ١٥٩٥ق.م. سنة حواَيل إىل ١٨٩٤ق.م. سنة

١٧٥٠ق.م.). إىل ١٧٩٢ق.م. (من املشهورة
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النصوص أحدث نواقص لتكملة بشذراتها االستعانة من امللحمة ُمرتجمي معظم هذا يمنع
القول.9 سبق كما نينوى يف عليه ُعثر الذي اآلشوري النص وهو وأكملها، عهًدا

القديم: البابيل العهد من الباقية الشذرات هذه أهم من 9

شذرة باسم معروفة وهي برلني، متحف يف وتوجد ١٨٠٠ق.م. سنة لحواَيل كتابتها ترجع شذرٌة (١)
أُضيفت قد ترويها التي القصة أن ويبدو — ١٩٠٢م سنة مرة ألول نرشها الذي للعالم نسبًة — ميسنر

مضمونها. تغيري بعد امللحمة من العارش اللوح إىل
إىل نسبًة ييل، ولوح بنسيلفانيا لوح باسم وتُعَرفان عام، مائة بحواَيل السابقة من أحدث شذرتان (٢)
يف — وتغيريه اختصاره بعد — مضمونهما ويظهر بهما. تحتفظان اللتني األمريكيتني الجامعتني متحَفي

اليوم. امُلتداولة امللحمة من األول اللوح بداية ويف والثاني األول اللوحني من األخرية األجزاء
التالميذ، عليها يتمرَّن كان التي الكتابة عىل التدريب ألواح من كان أنه يبدو بغداد متحف يف لوح (٣)
امللحمة. من الخامس اللوح يف الواردة الثالثة باألحالم تذكِّرنا التي جلجاميش أحالم أحد يروي وهو
النص يف وجدها التي الفجوات استكمال يف الشذرة هذه بنص شوت ألبريت األملاني امُلرتجم استعان وقد

الحديث. اآلشوري
قتل قصة وعليها األدنى، الرشق دراسات مجلة يف ١٩٥٧م سنة باور ن. العالُم ها نصَّ نرش شذرٌة (٤)
تتطابق لم وإن امللحمة من الخامس اللوح من األخري الجزء تُقابل وهي األرز، غابة حارس خمبابا املارد

معه.
التي السومرية القصص نصوص عن كبريًا اختالًفا الذكر السابقة الشذرات نصوص وتختلف
عىل وتتوحد تكتمل أن قبل بالفعل بدأت قد كانت للملحمة البابلية الصياغة أن عىل يدل مما صناها؛ لخَّ
تقع كانت التي — عاصمتهم أطالل يف ُوجدت التي الحيثيني امللوك وثائق بني ُعثر وقد املعروفة. الصورة
من أحدث أخرى شذراٍت عىل — الوسطى آسيا يف الرتكية كوي» «بوغازي قرية من بالقرب األناضول يف
نواقص العلماء به واستكمل األكدية، باللغة ألواحها أحد ُكِتب وقد قرون. أربعة من يقُرب بما السابقة
بقية وأما السادس. اللوح عىل أجزائه بعض ضاَهوا كما للملحمة، الخامس اللوح من الثاني العمود
سنة اآلشوريات مجلة يف فريدريش ج. األملاني العالُم معظَمها ونرش الحيثية، باللغة ُكتبت فقد الشذرات
بداية يف اآلشوري النص فجوات تكملة يف عليها اعتمدت التي األملانية الرتجمة بها واستعانت ١٩٣٠م،
أخرى شذراٌت ُوجدت وأخريًا الخامس. اللوح من الخامس إىل الثالث من واألعمدة والسابع األول اللوحني
يتمكن ولم الحورية، باللغة شذرات بعض كوي بوغازي يف ُوجدت كما تركيا، بجنوب تبة» «سلطان يف
شذرٍة عىل القديمة الفلسطينية «مجيدو» مدينة أطالل يف وُعثر رموزها. جميع فك من اليوم إىل العلماء
إىل — ساندرز األستاذة تقول كما — تُشري وربما إنكيدو، موت عن السابع اللوح من أجزاء عىل تحتوي
من قريبة األقل عىل أو معروفة كانت منها أجزاء أو امللحمة من متأخرة كنعانية نسخة وجود احتمال
الزمنية الفرتة نفس إىل ترجع الشذرة هذه فإن حال كل وعىل القديم. العهد من األوىل األسفار مؤلِّفي
الثالث أمينوفيس الفرعون عاَرصوا الذين الحيثيني امللوك عهد عىل السابقة الشذرات فيها ُدوِّنت التي
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يُبِدع أن ١٢٠٠ق.م. سنة حواَيل عاش موهوب شاعٌر استطاع فقد األمر يكن مهما
الرتاث من ذكرناه أن سبق ما عىل ُمعتمًدا جلجاميش، نُسميه الذي الرائع األدبي العمل هذا
املتأخرة املأثورات أحد لنا حفظ وقد واحد. آٍن يف منه وُمتحرًرا القديم والبابيل السومري
إال عنه نعرف نكاد وال «سني-ليكي-أونيني»، وهو الشاعر، هذا اسم صحتها تتأكد لم التي
اسمه ذكرت قد أوروك مدينة يف متأخر وقٍت يف بالكهنوت تشتغل كانت األرسالتي إحدى أن
السومريني والُكتاب الشعراء ألن بال؛ ذي غري أمًرا االسم يظل ذلك ومع أسالفها، كأحد
حدٍّ إىل لألسف اليوم نفعل كما بأنفسهم وا يهتمُّ ولم أسمائهم، ذكر عىل أبًدا يحرصوا لم
(التي األسماء كل من وتخليده به التعريف عىل أقدر الشاعر هذا موهبة وألن مَريضفظيع،
لسان عىل جوته تعبري حد عىل السماء، وهج يحجب ودخانًا ضجيًجا تكون أن تعدو ال

فاوست).
ترجع امللحمة من وصلتنا التي املجتزأة أو املتَِّسقة النسخ جميع أن القول وجملة
القرن إىل يرجع النص من األكرب الَقْدر ولكن امليالد، قبل عرش الثاني القرن بعد ما إىل
األلواح من املؤلَّفة األلوف بني مرة من أكثر ذكرت كما عليه ُعثر وقد امليالد، قبل السابع
نهب الذي العجيب امللك هذا بانيبال؛ آشور اآلشوري امللك مكتبة يف اكتُشفت التي الطينية
د وجسَّ إيران)، من الغربي الجنوب يف القديمة عيالم مملكة (عاصمة سوسة وخرَّب مرص
الفظيع الوحش وقسوة أجداده، تراث جمع عىل املثقف بنيحرصالعالم التناقضالصارخ
استمتاعه أثناء عيونهم وَسْمل آذانهم وَصلم أطرافهم بتقطيع يتسىل كان (إذ أعدائه عىل

–١٣٧٠ من الشهري إخناتون (وهو الرابع أمينوس وابنه (١٤٠٥–١٣٨٠ق.م.)، عرشة الثامنة األرسة من
باسم يت وُسمِّ العمارنة، تل يف عليها وُعثر املسماري، بالخط مدوَّنة رسائل معهما وتبادلوا ١٣٥٢ق.م.)،
مدينة يف عثرت قد األملانية اآلثار بعثة أن بالذكر وجدير العمارنة. تل رسائل أي العظيم؛ د املوحِّ عاصمة
ح ويُرجَّ األكدية، باللغة مدوَّنتني شذرتني عىل — القول سبق كما جلجاميش مدينة وهي — نفسها أوروك
اآلشورية العاصمة أطالل يف حجًما أصغر شذراٌت وُوجدت امليالد، قبل السادس للقرن يرجعان أنهما
وقد حرَّان. مدينة من بالقرب تركيا جنوبيَّ تبة» «سلطان تل عىل وكذلك ودجلة، نهر عىل آشور القديمة
الشذرات، هذه نرش عىل — وهايدل وجورني وإيبيلنج فلكنشتني مثل — اآلشوريات علماء بعض ر توفَّ
والثامن)، والسابع والرابع (كالثاني ألواحها بعض من أجزاء وتكملة إصالح يف امللحمة ُمرتجمو منها وأفاد
تفصل التي الكثرية الفروق من الرغم عىل وذلك ُمتجانسة، وحدٍة يف أجزائها مختلف بني التنسيق ومحاولة
الشذرات تلك فيها ُوجدت التي واألزمان األماكن بني تُباعد كما الحيثية، والرتجمات األكدية األصول بني
ص٨–١٣). ركالم، شتوتجارت، لها، زودين فون ومراجعة للملحمة، لرتجمته شوت ألبريت مقدمة (راجع
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كل إىل رسله أرسل أنه والتاريخ املعرفة حظ حسن ومن واملوسيقى!) والرقص باألكل
لينسخوا وسيبار) ونيبور وبابل أوروك (مثل الرافدين وادي يف القديمة الثقافة مراكز
ويُرتجموا إلخ، … والقواميس «العلمية» واملدوَّنات التاريخية والوثائق والرتاتيل القصائد
ألواحها من األلوف ويحفظوا السامية، األكدية إىل السومرية من ترجمته استطاعوا ما كل
التي األلواح بينها من كان وقد نينوى.10 املتأخرة اآلشورية العاصمة يف قرصه مكتبة يف
ملك بانيبال، آشور قرص يف وُجمع األصل، وفق «ُدوِّن الذي امللحمي القصيد هذا تضمُّ
زال ما والذي جلجاميش، ملحمة اليوم نُسميه الذي القصيد وهو آشور»، وملك العالم
وملحاته إشاراته وتفسري فجواته، وملء دراسته يف يتباَرون العالم بالد مختلف من العلماء
به، تتصل ِكَرس أو ألواح من اكتشافه يجدُّ ما وترجمة واألبعاد، الجوانب كل من ودالالته

متنوعة. وفنيٍة أدبية أشكاٍل يف وصياغته واستلهامه ترجمته يف األدباء يتنافس كما

وال الحارض. يومنا إىل اًال وفعَّ حيٍّا يزال وال القديمة، العصور منذ امللحمة تأثري انترش
تنطوي التي إلخ … واالجتماعية والتاريخية والدينية الجمالية القيم إىل فحسب هذا يرجع
أسئلته ِنريان وتُذْكي يشء، كل قبل فينا «اإلنسان» تُخاطب أنها إىل يرجع وإنما عليها،
–١٧٢٤) كانط تعبري حد عىل — ذلك مع يملك وال شافية، إجابًة عنها يجد ال التي الكربى
يف ندخل أن نريد وال طرحها. عن يتوقف أن — الخالص العقل لنقد مقدمته يف ١٨٠٤م)
العلماء بني الشديد والخالف والجدل التخمني موضع تَزل لم التي والتأثر التأثري تفصيالت
القديمة اللغات إىل برتجمتها االهتمام مظاهر بعض إىل نُشري أن يكفي إذ املجتهدين؛

ومكتبة ونمرود، نينوى مدينتَي عن ١٨٣٩م سنة البارد» هنري «أوستني اإلنجليزي األثري كشف 10

ألف والعرشين الخمسة عن وزادت الربيطاني، املتحف إىل حملها التي الطينية بألواحها امللكي القرص
امللحمة أشعار عليه ُدوِّنت الذي املكتبة من الجزء ذلك عن ١٨٥٣م سنة ام» «رسَّ ُمساعده كشف ثم لوح،
نرش ثم املسماري، الخط رموز فك عملية رولينصون هنري اإلنجليزي العالم وبدأ اآلشورية. نسختها يف
الطوفان قصة يروي الذي عرش الحادي اللوح عن تقريره ١٨٧٢م سنة ديسمرب يف سميث جورج العالم
العراق) جنوب يف (نفر ونيبور نينوى يف امللحمة ألواح اكتشاف وتتابَع جلجاميش. لقصة مخترص مع
متاحف عىل األلواح هذه وتوزَّعت ١٨٨٩م، سنة يف بنسلفانيا جامعة وبعثة بيرتز بينيت جون بإرشاف
رموزها، وحل امللحمة ألواح تجميع تم حتى وبغداد، ولندن وفيالدلفيا إسطنبول يف املختلفة العالم
اإلنجليزي العالم بفضل ١٩٢٨–١٩٣٠م سنتَي بني علمية نرشًة ونرشها األكدية، نصوصها وتحقيق

طومسون. س. ي.
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أو «تيماتها» بعض بني التشابه واحتماالت واستلهامها، صياغتها ومحاوالت والحديثة،
أن برشط والوسيط، القديم األدب يف نظائرها وبني وشخصياتها األساسية موضوعاتها
رت وفجَّ الحرص، تُفوق أصبحت قد عنه أُلِّفت التي و«األدبيات» جلجاميش مكتبة أن نتذكر

الحدود. كل امُلتالحقة أمواجها
كانت لغات أربع إىل — سابق هامٍش يف ذكرنا كما — النص من أجزاء تُرجمت لقد
والقرن والعرشين الواحد القرنني بني الواقعة الزمنية الفرتة يف املسماري بالخط تُكتب
وبني النهرين أرض يف بابل جنوب بني الواقعة املنطقة حدود ويف امليالد، قبل السادس
تلك وراء جلجاميش عن الشفاهي املأثور وتغلَغل الصغرى. آسيا يف الحيثيني عاصمة
وحكاياٍت أساطري يف مختلفة صوٍر عىل وتشكَّلت موضوعاته، بعض فانترشت الحدود،
عىل الحديث العرص حتى القديمة العصور من أثَّرت وخوارق عجائب وقصص شعبية،
أن الباحثني بعض ح رجَّ وقد العاملي. األدب من جزءًا بعضها وأصبح عديدة، أخرى شعوٍب
الفارسية، الشعبية الحكايات من عدد إىل بت ترسَّ قد جلجاميش «موتيفات» بعض تكون
والنبات، الحيوان لسان عىل البابلية الخرافية الحكايات بعض مع نفسه اليشء حدث ِمثلما
حكايات وبعض الفارسية الخرافية الحكايات بعض عىل واضًحا تأثريًا أثَّرت أنها وثبت
يف املسماري الخط يستعملون ظلُّوا الفرس أن إىل ذلك أسباب أحد يعود وربما إيزوب.
مؤيد بني ُمتأرجحة اآلراء برحت وما نفسها. بالده يف إهماله بعد طويلة لفرتٍة كتابتهم
عىل الطوفان) قصة فيه تُروى (الذي امللحمة من عرش الحادي اللوح لتأثري وُمعارض
شعرائها أو واألوديسة11 اإللياذة شاعر تأثُّر والحتمال القديم، العهد يف التكوين ِسفر
تصوير عىل املبارش غري التأثري هذا وانعكاس جلجاميش، عن املأثور الشفاهي بالرتاث
بعض مع فيه شك ال تشابًها الوجوه بعض من صفاتها تتشابه التي شخصياتها بعض

١٩٧٢م) بنجوين، طبعة جلجاميش، مللحمة األدبية صياغتها من (ص٤٦ ساندرز األستاذة تقول 11

اإلغريق حني املالَّ أحد من جلجاميش قصة عن سمع قد هومريوس يكون أن املستحيل من ليس إنه
إذا وحتى باآلشوريني، ويتصلون السوري الساحل إىل اليونانية والجزر إيونيا من يُبحرون كانوا الذين
أيًضا ذلك فليس اإلغريق، امُلنشدين أحد من اإللياذة من شيئًا سمع قد بانيبال آشور يكون أن استبعدنا
والتأثر التأثري احتماالت ح يرجِّ امليالد قبل والسابع الثامن القرنني يف السائد الجو أن واملهم بمستحيل.
تتوفر لم وإن واالقتصاد، واألدب والعلم الفلسفة يف القديم األدنى الرشق شعوب من وغريهم اإلغريق بني

قاطع. نحٍو عىل ذلك تؤكد التي التاريخية والشواهد األدلة
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جلجاميش، من مالمح وأوديسيوس وهيكتور أخيل (ففي البابلية امللحمة شخصيات
وربما وغضبها، حبها وعنف عشتار وجه من قسمات فيها األوديسة يف كرييكة والساحرة
اإلغريق أبطال مع ليعيش اإلليزيوم جنات إىل أُرسَل الذي مينيالوس بني التقريب أمكن
األساطري أبطال بعض بني وكذلك الخلود، جزيرة يف الخالد البعيد أوتنابشتيم وبني العظام
وبرسيوس هرقل مثل — الخارقة القوى عىل وانتصاراتهم بُمغامراتهم املشهورين اليونانية
كان وإذا السماوي). والثور واملردة األسود مع رصاعه يف جلجاميش وبني — وثيسيوس
القرن أواخر من إليانوس (مثل املتأخرين اإلغريق الُكتاب بعض عند ذُكر قد جلجاميش
الكتاب وحكاياتهم، الحيوان طبائع عن كتابه يف الثالث القرن وأوائل امليالد بعد الثاني
جلجاميش) (أي قصته تكون أن كذلك فيحتمل والعرشون)، الحادي الفصل عرش، الثاني
والتنجيم عنارصالسحر من العديد مثل ِمثلها األبيضاملتوسط، البحر شعوب إىل بت ترسَّ قد
الروحانية الغنوص مذاهب يف دخلت التي واآلشوري الكلداني) (وبخاصٍة البابيل والفلك
فالسفة آخر السكندري املرصي أفلوطني إىل (نسبًة امُلحَدثة أو الجديدة األفالطونية ويف
٢٧٠م)، سنة إىل امليالد بعد ٢٠٥ سنة من عاش األفالطونية، وُمجدد العظام اليونان
يشء علمي إىل يبلغ لم مستفيضة مقارنة دراساٍت إىل تحتاج — أخرى احتماالٌت وهنالك
كما القرنني، ذي عن العربية الشعبية الروايات عىل جلجاميش شخصية تأثري عن — منها
العجائب وحكايات الجرهمي، رشيه بن لعبيد اليمن ملوك وأخبار التيجان كتاب يف وردت
األوروبية املالحم من كثرية شخصياٍت وعىل األكرب، اإلسكندر بمولد اقرتنت التي والخوارق
بعض عىل تأثريه مسألة تستحقُّ وربما أواخرها. يف الُفرسان وروايات الوسطى العصور يف
الباحثني عناية من شيئًا وليلة ليلة ألف بعضحكايات عىل أو العربية الشعبية ري السِّ أبطال
الفن مؤرخي أن هذا إىل أِضف القديمة. السامية باآلداب وعالقته العربي الشعبي األدب يف
األختام عىل الكارسة الوحوش مع رصاعه جلجاميشيف صوَّرت التي النقوش عن يغفلوا لم
قرص وبخاصٍة اآلشوريني، امللوك قصور يف البارز بالنحت ماته مجسَّ عن وال األسطوانية،

خورساباد.
قرأت أو منها، عليه اطَّلعت ما بذكر فأكتفي األدبية واالستلهامات الرتجمات عن وأما
عىل حاَفظ ما الرتجمات فمن كثري؛ من قليل وهو دراسات، من قرأت فيما منه أجزاءً
والفجوات الثغرات كثرة تشوبها التي الحرفية بالرتجمة التقيد دون وهيكلها امللحمة روح
وجورج ١٩٢٧م)، (برلني فندالنت فيلهيلم ترجمة مثل السياق، ُمتابعة معه يتعذر بما
ولها ١٩٧٢م، بنجوين (سلسلة ساندرز ك. ن. واألستاذة (فرانكفورت١٩٥٨م)، بورخارت
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ومنها ١٩٧٠م)، القاهرة القايض، حافظ وفاروق نوفل نبيل محمد لألستاذين عربية ترجمٌة
أو القديمة البابلية الشذرات من األصلية الفجوات استكمال مع الدقيقة بالرتجمة التزم ما
هايديل، ألكزندر وترجمات ذكرها، سبق التي شوت ألبريت ترجمة مثل الحيثية، الرتجمات
أكسفورد طومسون، س. وي. ١٩٨٥م؛ نيويورك ومري، وجاردنر ١٩٦٣م؛ شيكاغو
األدنى الرشق من «نصوص املعروف: بريتشارد كتاب ضمن شبايزر، أ. وأ. ١٩٣٠م؛
العربيتني والرتجمتني ١٩٧٥م؛ ١٩٥٥م، برينستون القديم»، بالعهد ارتباطها يف القديم
األحمد، سعيد سامي والدكتور ١٩٨٠م؛ بغداد باقر، طه األستاذ للمرحوم األكدية عن
مختلفة، إنجليزية ترجماٍت بني قت وفَّ التي السواح فراس األستاذ وترجمة ١٩٨٤م؛ بغداد
فاضل الحق عبد الكبري العراقي للشاعر البديعة الشعرية والرتجمة ١٩٨٧م؛ دمشق
يف وردت امللحمة من نصوص بجانب ذلك وكل ١٩٧٢م؛ بريوت رأى»، الذي «هو بعنوان:
الفلسفة، قبل «ما وزمالئه: فرانكفورت هنري كتاب العربية يف أهمها من قيمة، دراساٍت
١٩٨٠م؛ بريوت جربا، إبراهيم جربا األستاذ ترجمة من األوىل»، الفكرية ُمغامرته يف اإلنسان
محمد للدكتور جلجاميش، ملحمة يف دراسة القديم، الرشقي الرتاث يف والتاريخ واألسطورة
واألكاديمية العلمية الدراسات حقل تركت إذا حتى ١٩٨٨م. بغداد أحمد، حسن خليفة
الدوريات من وغريها «سومر» مجلة يف ومقاالتهم كتبهم يف اآلشوريات علماء وبحوث
باستثناء الخالد األثر هذا استوحى واحًدا أدبيٍّا عمًال العربية يف تجد أال أحزنك امُلتخصصة،
يف «جلجاميش بعنوان: قصري، أمني يوسف العراقي للشاعر ُمتواضعة شعرية مرسحية
للعرائس «املونودراما» نوع من شائقة مرسحية وُمعالجة ١٩٧٣م، بغداد السفيل»، العالم
الحظ أسعدني (وقد يونس سعدي العراقي الفنان هو واحد ُممثٌل وينطقها يُحركها التي
امللحمة أن عىل كاٍف دليل هذا أن شك وال نصها). عىل باالطالع يُسعدني ولم بُمشاهدتها،
باالهتمام الناس أوىل وهو العربي، امُلبِدع وجدان تُحرك ولم العام، الوعي إىل بعُد تِصل لم
«نموذجه تغلُغل مدى ويُدرك الحر، ف ترصُّ فيه ف يترصَّ أن لعله مرياثه؛ وامتالك بإرثه

واألجيال. العصور عرب والجمعي الفردي الشعوره أو شعوره يف األصيل»

من يتعوَّد لم الذي القارئ نفس يف الدهشة من قليل غري قدًرا السابقة الصفحات تُثري ربما
كانت املقدمة هذه أن غري علمية، ِشبه وال علمية بمقدماٍت األدبي لعمله يُقدِّم أن الكاتب
وجزءٍ ناحية، من والحضاري الثقايف تراثنا آثار من خالد بأثٍر للتعريف عنها غنًى ال رضورًة
أبعاده مختلف من عنه تتواىل والفنية العلمية الدراسات تزال ال العاملي األدب من يتجزَّأ ال
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والتفسريات التفصيالت من له نهاية ال فيما الدخول عدم الحرصعىل مع أخرى، ناحيٍة من
الدرامية بلوحاته امللحمي العمل هذا يف دوري أن والواقع التقديم. هذا لها يتحمَّ ال التي
النقد أصحاب يقول كما قة خالَّ تكون أن أتمنَّى — قراءة مجرد َكْونه عن يخرج ال العرش
فيها ينصهر الكلمة، لهذه واألشمل األعمق باملعنى «ترجمة» شئت إن هو أو — الحديث!
مع والتعاطف، والتجاوب التقارب بينهما ويتمُّ املعارص، قارئه أفق مع األصيل املؤلف أفق
يف يفيض (كما والحضارات والسياقات والرتاكيب واألزمنة الرؤى بني التباين أوجه إدراك
وبخاصٍة — الهريمينويطيقا — للنصوصاملختلفة التأويل أو التفسري فلسفة أصحاب ذلك
ألقدِّم قليًال الدور هذا عن الحديث سأؤجل ولكنني جادامر)، جورج هخانز الفيلسوف
اإلنساني، الرتاث من «جلجاميش» مكانة عىل الضوء تُلقي أن أرجو التي املالحظات بعض
ألبنائه، مرشوًعا ا حقٍّ الرتاث بعيون الزهو كان (وإن به الزهو أو التفاخر يف رغبة أدنى دون

الشدائد!): أوقات يف لهم نفيس سنٌد هو كما

مأساوي بطل أول التحقيق عىل فهو إنساني، بطل أول هو جلجاميش يكن لم إذا (أ)
الذي للخلود التوصل يف النهائي فشله يف تكمن مأساته كانت وإذا العاملي. األدب تاريخ يف
وإنسانيته بطولته رس هو نفسه الفشل هذا فإن إليه، السعي يف يوصف ال شقاءً شقي
امللحمة شاعر أن ومع والحديثة. القديمة املآيس أبطال من كثري من إلينا أقرب تجعله التي
يف وقوَّته جماله تصوير يف القديمة واألسطورية الدينية التقاليد أو الكهنوت جارى قد
الباقي والثلث إلهي «ثُلثَيه بأن مرة من أكثر ح ورصَّ البرشية، للمقاييس خارقة صورٍة
من كثري يف وتردُّده ضعفه وإبراز إنسانيته تأكيد عىل جانبي من حرصت فقد فاٍن»، برشي
وتسلُّطه، ه وتجربُّ تألُّهه من التدريجي ره» «تطهُّ تتبُّع وعىل وأحالمه، رؤاه وهواجس مواقفه
امللحمة ِبنية أن والواقع املحتوم. والفراق املوت قوانني عىل والعقيم املؤلم تمرُّده من بل
يثبُت فلم اليوم؛ نقول كما «العلماني» أو اإلنساني القص من نوع بأنها تُوحي نفسها
البابلية الخلق قصيدة مع الحال كان كما الدينية الطقوس مع تُتىل كانت أنها للعلماء
األسطوري إطارها من الرغم عىل إنسانية قصًة وبقيت األعايل)، يف (عندما إيليش» «إينوما
صديقه موت أن هذا إىل أِضف أحداثها. من كثري يف — شمش وبخاصٍة — اآللهة ل وتدخُّ
البرش»، «حظ من املذعورة برشيته فيه فَجَرت املزعومة، ألُلوهيته ساحقة رضبًة كان
ننىس وال ذلك. بعد لشعبه ثم أوًال لنفسه الخلود عن املحموم وسؤاله الالهث بحثه وأطلقت
وجود الِقدم منذ طبع الذي القاتم التشاؤم إىل منها جانب يف ترجع مأساويته أن أخريًا
املدن وهجمات رة، امُلدمِّ الطبيعة قوى من الدائم قلقه بسبب النهرين؛ أرض يف اإلنسان
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مصريه من امُلقيم وخوفه امُلفاجئة، وغاراتها امُلتوحشة البدوية القبائل وغزوات امُلجاورة،
املوتى أرواح عىل فيه ُكِتب واألمل، النور من خاٍل سفيل عالٍم منه، عودة ال عالم يف التِعس
امُلغَلقة األبواب خلف وتتعذَّب الطني، من وتقتات الرتاب، عىل الصامتة كالطيور تعيش أن

اء. األشدَّ وزبانيتهما نرجال وزوجها أريشكيجال امُلخيفة امللكة قبضة يف
عن بنفسه يستقلَّ أن حاَول فرد أول هو «أوديب» أن يؤكدون الغربيون كان وإذا (ب)
يفتخرون كانوا وإذا وكهنوتها، وأساطريها تقاليدها نسيج من ويُخلصها الجماعة روح
بصورٍة نفسك» «اعرف السبعة والحكماء دلفي معبد حكمة طبَّق من أول هو سقراط بأن
النهائي بني تمزُّقها بكل ة الحقَّ الوجودية الذاتية فيه تمثَّلت من وأول عقلية، أخالقية
عن امُلبكرة رسالته يف كجارد كري رها صوَّ ما نحو (عىل وامُلطَلق املحدود وبني والالنهائي،
من املنطقة هذه حضارة أبناء حق فمن سقراط)، عىل املستمر الرتكيز مع الدعابة مفهوم
كلَّفه مهما فرديته عىل إرصاره يف أوديب سبق قد جلجاميش بأن عليهم يردُّوا أن العالم
ق تفوَّ قد وأنه واملهالك، املخاطر اقتحام يف وامُلغامرة وشعبه، وطنه عن االغرتاب من ذلك
وحدودها النفس معرفة طريق الوعر، الطريق عىل قادته التي «الذاتية» يف سقراط عىل
واملوت الحياة معنى عن الشائك البحث وطريق والبرش، باآللهة وعالقتها العالم من ومكانها
تُحرِّك زالت ما امليالد قبل الثالث األلف إىل ترجع التي ملحمته أن هذا عىل والدليل والخلود.
أن دون وعفويتها، ببساطتها تُثرينا فتئت وما العرشين، القرن أواخر يف وقلوبنا عقولنا
األدب يطبع الذي واالرتجال والتقرير والتكرار االستطراد أسلوب بها استمتاعنا من يُقلل

عام. بوجٍه الشعبي والقصص الشعبي
النظرية ومؤسيس فرانكفورت مدرسة فيلسوَيف (مثل الغرب فالسفة بعض انتقد (ج)
جدل عن املشرتك كتابهما يف أدورنو وتيودور هوركهيمر ماكس وهما الجدلية، النقدية
ظل التنوير أن وأكَّدا األوروبي، العقيل التنوير حركة ١٩٧١م) عام صدر الذي التنوير
إليها يرتدَّ لكي منها نفسه ينتزع كان التي األسطورة مع ُمتداخًال الطويل تاريخه طوال
كارثة مع املروِّعة الالعقالنية يف سقط الذي للعقل حدث (كما أبشع بصورٍة جديد من
القرنني يف ذروته بلغ قد األوروبي التنوير أن واملعروف وتحطُّمها). النازية األسطورة قيام
عليه تُقاس الذي النقدي العقل سلطة أكَّدوا قد أقطابه وأن عرش، والثامن عرش السابع
األملانية املثالية رأس — كانط وعرَّفه الديني، الرتاث سلطة ذلك يف بما أخرى، سلطة كل
معرفة مرحلة أي الرشد؛ مرحلة وبلوغه الوصاية من اإلنسان خروج هو بأنه — الحديثة
اإلنسانية النزعة هدى عىل — واالتجاه والتعصب، واإلقطاع الخرافة من والتحرر الذات
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لواء تحت العاقلة البرشية توحيد إىل — الطبيعية العلوم وتطور العقالنية والفلسفة
قد الذكر السابَقي الفيلسوفني أن املقام هذا يف نا يهمُّ والذي واالستنارة. والتقدم التسامح
ملحمة بطل — «أوديسيوس» أن وزعما الغربي، التاريخ يف األوىل جذوره إىل التنوير أرجعا
من التخلص وذكائه بخبثه استطاع أوروبي «ُمستنري» أول هو — لهومريوس األوديسة
وبرصف الخطرة. رحلته يف ولرفاقه له والعمالقة اآللهة بعض كيد ومن األسطورة سحر
التقدم بني الحني ذلك منذ الغربي التنوير تأرجح وعن الرأي، هذا صحة مدى عن النظر
أوديسيوس من االستنارة أو التنوير إىل أسبق كان جلجاميش أن تقديري ففي والرتاجع،
حدٍّ إىل املسئولة لألساطري مستمرٍّا تحديًا ُمغامراته كانت األقل. عىل عام وخمسمائة بألف
املستحيل، الخلود حلم وراء امُلضني ولهاثه لشعبه واستعباده وجربوته تألُّهه عن كبري
يئس حتى خطوة، بعد خطوًة عنها ويتحوَّل بالتدريج وأحالمه أساطريه من يخرج وظل
تفسريي هو األقل عىل هذا أو — منها ر تطهَّ ثم يَديه، من الخلود نبتة ضياع بعد منها
شعبه يد يف يده وضع عىل وعزمه أوروك، يف رأسه مسقط إىل عودته مع — امللحمة! لخاتمة
ما وإيثار الحضارة بناء وهو األرض، عىل حياتهم أثناء للبرش امُلتاح الوحيد الخلود لتحقيق
ومع الشخيص. واملجد األناني والتسلط الكاذبة الشهرة عىل األرض يف ويمكث الناس ينفع
التنوير أوصلهم أين إىل يسأل: وهو الساخر امُلتشكك نظرة القارئ إيلَّ ينظر فربَّما ذلك
أترك وحده وله جلجاميش؟! بدأه الذي بالتنوير وصلنا أين وإىل أوديسيوس، مع بدأ الذي

ظلماتها. غياهب يف باألحرى أو الراهنة، محنتنا ضوء عىل السؤال هذا عىل اإلجابة

ألن والجمال؛ والصدق الجالل هالة جلجاميش عىل يُضفي الذي هو وحده الِقدم ليس
التي والدالالت الفكري، ومضمونها الفني تكوينها من تنبعث الباقية القيم هذه ة أشعَّ
وبحثه القِلق، وجوده يف اإلنسان مأساة عىل وشخصياتها وأحداثها شعرها بها يُوحي
النموذج عىل داللتها بجانب واملصري، واملوت الحياة رس عن وسؤاله واملعرفة، املعنى عن
الرشقية للشخصية — يونج جوستاف كارل النفس عالم تعبري حد عىل — األوَّيل أو األصيل
وعينا يف فاعلة رواسب من منها بقي ما ومدى والتاريخي، األسطوري بُعدها يف امُلستبدة
ارتضيته الذي والتفسري الباحثني بعض تفسري يف جلجاميش، كان (وإن الحارض والوَْعينا
العالم من املنطقة لهذه الطويل والقمع القهر تاريخ يف نادًرا مثًال يقدِّم العمل، هذا لنهاية
عىل يحتوي وفني أثري وعاءٌ جلجاميش فإن ولذلك طغيانه)؛ من ر تطهَّ الذي الحاكم عىل
الرش، مع األخالقي ورصاعه نفسه، عن بحثًا اإلنسان ُمغامرة من ُمدهش مأساوي مزيٍج
كل واغرتاف الراهنة اللحظة نبع يف االستغراق بني تتذبذب التي الوجودية ومواقفه ورؤاه
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هذا إىل أِضف املستحيل. حكم يف يبدو «يوتوبي» أمل تحقيق عىل والتصميم ممكناتها،
والزمان، املكان حدود وراء والحضور الشمول له وضِمن جلجاميش به اشتهر ما أهم
تخطِّي عىل ويُِعينه البرش»، «حظ من اإلفالت من يُمكنه الذي الخلود إىل الدائب سعيه وهو
ثم يداه؛ بنت وما وأتعابه أعماله كل ويلتهم لحظة، كل يف يُحارصحياته الذي الفناء أسوار
يف — والحضاري األدبي تراثنا النصوصيف أمهات من كغريها — أيًضا اليوم تُخاطبنا إنها
لوجودنا امُلفتقد األول األساس إلرساء تطلعنا ويف وتحقيقها، هويتنا ملعرفة الدائب سعينا
هويتنا من يُقربنا سبيٌل ثَمة وهل الحرية. وهو أال والتطور، التحرض درب عىل وتقدُّمنا
يف ولنا لنفسها ُمعارصًة وجعلها وعينا، يف حضورها وتجديد تراثنا، نصوص م تفهُّ مثل
الجابري عابد محمد العربي امُلفكر بحوث يُوجه الذي الجميل التعبري حد (عىل واحد وقٍت

واإلسالمي)؟! العربي الرتاث يف

وكنت والعثرات، باملخاطر امليلء الطريق عىل الوحيد مصباحي هو امللحمة لهذه حبي كان
تجربٍة يف معها أدخل أن الحني ذلك يف يل وخطر الطلب، سنوات يف مرة ألول عليها اطَّلعت قد
النزق الخاطر ذلك استبعدت ما ورسعان التحديد، وجه عىل معاملها أذكر ال فكرية أو فنية
فوق كانت التجربة أن ذلك املؤلم؛ َوْخزها يتوقف ال التي كالشوكة داخيل يف يتقلب ظل الذي
إال أغواَره يسرب ال خالد، أدبي كنٍز من االقرتاب أتجارسعىل حتى أنا ومن املحدودة. طاقتي
البائس التلميذ وقفة أبوابه أمام أِقف عالم كامل، حضاري عالم أغوار يسرب أن يستطيع من
وأرساره اآلشوريات علم عن فكرة لديَّ وال بها، ُكِتب التي األصلية اللغة أعرف أنا فال البليد،
وعي عن غائب وجلجاميش التجربة هذه أقدِّم ملن ثم االختصاص؟! أهل عن إال املحجوبة
تحوُّالت وشاءت عام؟ آالف خمسة عن تقلُّ ال قد سحيقة فجوٌة وبينه وبيننا العام، القارئ
بابل» «حكمة عن كبري كتاٍب عىل املاضية الثالث السنوات طوال أعكف أن واألعمال األيام
(لدلول البابيل أيوب مثل األساسية، نصوصها ودراسة البابلية الحكمة ل تأمُّ عىل فيه رت توفَّ
من وغريها والعبد، السيد وحوار والصديق، واملعذب الحكمة)، رب ألمتدحن أو نيميقي بيل
من الرغم عىل — الطبيعي من وكان والبابيل.12 السومري الشعبي واألدب نصوصالحكمة
وأن الشاسع، العالم ذلك أعماق يف القدرة وِسعتني ما بقدر أغوص أن — العلمي القصور

كل عىل وأرجو ١٩٩١م، سنة بداية مع املعرفة عالم سلسلة عن الكتاب هذا يصُدر أن املنتظر من كان 12

بعيد. غري وقٍت يف يظهر أن حال
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وتجدَّد القديمة، الشوكة وتحرَّكت امُلتاحة، وصيغها ترجماتها يف جلجاميش قراءة أُعاود
الدرامية بالثروة وأحسست شخصياتها، مع وتعاَطفت امللحمة عايشت األليم! َوْخزها
عمل كل إال عليه يقدر ال ساطع ضوءٍ يف يل وتجلَّت ومواقفها، أحداثها من الكثري يف الكامنة
والبيئة واللغة (بالشكل املقيَّد املحدود خالل من امُلطَلق باألبدي اإليحاء وهو حقيقي، فني
يُحدد فني عمل وحدة يف بينهما «الجديل» التوتر ودفع إلخ)، … الفنية واألدوات والعرص
بما والعامة الشخصية الهموم وتوالت جيل، بعد جيًال وتأثريه بقائه إمكان له كما مستًوى،
الدفينة. وِجراحها الشوكة وخزات من للتخفف الوحيدة الوسيلة هو بالقلم اإلمساك جعل
االندفاع من يمنعني للملحمة فاإلجالل الرصاط؛ عىل أميش وكأنني الكتابة يف ورشعت
مادته يف الحر الترصف يف املرشوع بحقه لألديب االعرتاف من الرغم (عىل التجريب إىل
بأن تسمح ال الحميمة ورضوراتها خصوصيتها بكل والكتابة األسطورية)، أو التاريخية
بامليزان أمسك أن وحاولت أمينة. ترجمة أية عنها تُْغني أن يمكن ترجمٍة إىل العمل ل يتحوَّ
أُسقط وال املجهول، إىل الطريق عىل جلجاميش خطوات من خطوة أي يف أُفرط ال العدل؛
الشخصيات أعماق استكناه يف حقي عن أتخىل ال نفسه الوقت ويف موقف، أو حادثة أي
تتحرك لكي امللحمي املايض غياهب من «إحضارها» ومحاولة فيها، الدرامية الحياة وبث
الذي الحق هذا استغالل يف أرسفت أنني العمل إتمام بعد واكتشفت الواقع. «خشبة» فوق
املحاكمة، إىل جلجاميش بتقديم األوىل اللوحة يف لنفيس سمحت إذ البداية؛ يف منه تهيَّبت
السفر مغبَّة من تُحذره التي الشيوخ جوقة وبني بينه الحوار فيه يتم فاصل وإضافة
األصيل املؤلف تركها التي النهاية يف فت ترصَّ أنني ذلك إىل أِضف وأهله. وطنه عن والتغيب
أن فإما محتملتني؛ نهايتني امللحمة تنتهي أن وافرتضت ُمقِنعة. وال شافية وغري مفتوحة
خرابًا مدينته فيجد الخلود، نبتة من اليدين ِصفر أوروك إىل البائس اليائس البطل يرجع
من ره تطهُّ املستحيلة أحالمه من ر» «تطهَّ وقد يعود أن وإما واغرتابه؛ يأسه ويتضاعف
نوًعا له يُتيح الذي الحضاري البناء يف ويُشارك شعبه، يد يف يده فيضع واستبداده، بطشه
هذا عندي وغلَّب باستحالته. أخريًا اقتنع الذي الوهمي الخلود ذلك عن البديل الخلود من
ونهايتها، امللحمة بداية يف الشهري املدينة بسور أشاد قد امللحمة كاتب أن األخري الفرض
أن ويدعوه أورشنابي، ح املالَّ عىل يُنادي وهو جلجاميش فرحة يُخفي أن يستطع ولم
ألنه ُمصادفة؛ مجرد كله ذلك يكن ولم وأعتابه. وآجره إفريزه ويتلمس السور بناء يفحص
والبناء العمل أن وهو اإلنسان، تاريخ عليها يشهد التي الحقيقة إىل واضحة إشارًة يُشري

املحتوم. املوت وُمواجهة الفناء ُمقاومة يف الوحيد سالحه هو الحضاري
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لنصٍّ «االستلهام» أو الدرامية» «املعالجة أو «القراءة» هذه يف عديدة أموٌر وتبقى
عىل ملحمية مرسحيٌة هو (فال توصيفه يف كثريًا ت وتحريَّ ُمعاًرصا، أجعله أن حاولت قديم
تناُقضه يحمل التعبري ألن درامية ملحمٌة هو وال كتابتها، جرَّبت سابقة مرسحيات ِغرار
تارًكا بالتفصيل، مُلناقشتها املجال يتسع ال التي األمور هذه إىل باإلشارة وأكتفي ذاته)، يف
تتداخل فاألزمنة طريقته؛ عىل خلقه ويُِعيد ويُفرسه سيقرؤه الذي للقارئ العمل عىل الحكم
أن القارئ يستطيع وبحيث ومواقفها، بأحداثها نفسها امللحمة زمن يف نعيش بحيث فيه
شيوخ زمن يف نعيش كما ترجماتها، إحدى عىل االطِّالع له يسبق لم وإن عليها يتعرَّف
كل وراء الجمعي الضمري صوت عن امُلعرب الجوقة» زمن «ال الحقيقة يف هو الذي أوروك
أسئلته، ويطرح الحارض بصوت ينطق الذي الراوية زمن يف ثم د، محدَّ مكان أو زمن
من جلجاميش تحوُّالت وهناك منها. نتعلم أن يمكن «أمثولة» هيئة عىل كله العمل ويقدِّم
اللحظة بقانون اإليمان إىل املوت من الذعر ومن التطهر، إىل التسلط ومن النحن، إىل األنا
جلجاميش تصبح ثَم ومن اآلخرين؛ أجل من ق الخالَّ والعمل الحر الوعي لحظة الراهنة؛
البطل ر تطوُّ تتتبع التي التعليمية أو الرتبوية» «الرواية ألوان من لونًا األنحاء من نحو عىل
التي املشكالت واقع إىل امُلستحيل الحلم من وتحوُّله واملجتمع، وبالعالم بنفسه معرفته يف
معها، تعاَطفت التي الشخصيات ذلك بعد وتأتي واآلن». «هنا حياتهم يف الناس تؤرِّق
الصامت وحبها «شمخات»، الحب كاهنة ومالمحها: وظاللها خطوطها ق أعمِّ أن وحاولت
أوروك وحش موته حوَّل ثم إنسان، إىل الربية وحش من حوَّلته الذي إلنكيدو الحزين
العدمية طريقته عىل الخلود يحيا الذي الظل الخفيف ح املالَّ وأورشنابي إنسان. إىل امُلستبد
بني واألزلية األبدية بحار حبست التي البابلية األبيقورية وسيدوري العابرة. اللحظة يف
تصبُّ التي الباكية وامُلنتقمة امُلتفانية العاشقة وعشتار الصافية. امُلتأللئة كأسها جدران
والجفاف. والجدب القحط عليها فحقَّ الحب، أنكرت التي املدن وكل أوروك فوق لعناتها
راجيًا عليها، أو لها الحكم لك أترك التي واألصوات والصور واملواقف الشخصيات آخر إىل
عليه. أو له والحكم معه والحوار محاكمته يف وتُشارك جلجاميش، عالم تدخل أن النهاية يف
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األول الفصل

الكالم بدء

أوروك أسوار بعيٍد من تبدو الخلفي املستوى يف ُمتعددة. مستوياٌت (املرسح
ألواح بضعة يده يف عالية، ٍة منصَّ عىل الراوية يِقف اليمني إىل املخرَّبة. وأطاللها
املستوى يف األحداث. عىل ويُعلق والحني الحني بني منها يقرأ أوراق أو طينية
إىل وتتجمع األخرى، بعد واحدة الشخصيات ظهور الخشبة عىل يتواىل األدنى
عدد إليهم ينضمُّ ثم أوروك، أهل من والعجائز الشيوخ جوقة منها اليسار
كومة شبح اليسار أقىص إىل نفسه. املستوى يف واألطفال والنساء الشباب من
حطام فيظهر الضوء عليها يُسلَّط حتى متصل، وبكاءٌ أنني عنها يصُدر برشية
تظهر ٌة منصَّ املخرَّبة، األسوار أمام الخلفية عمق يف اليائس. البائس جلجاميش
تُطفأ ثم والرسوم، الصور بعض عليها تسقط أو الشخصيات بعض عليها
التي الخافتة الطبول ات دقَّ البداية من تسمع الستار. عليها تُسدل أو أنوارها
يف الراوية األحداث. واحتدام الشخصيات ظهور تتابع مع فشيئًا شيئًا ترتفع

والصحائف.) األلواح يف بالتقليب مشغول الحديثة مالبسه

الخافتة): الطبل دقات يهتف(مع صوٌت

جلجاميش.

جلجاميش.

جلجاميش.



طغى الذي هو

عميقة): َمهيبٍة نغمٍة الصوت(يف

البالد. تُخوم حتى يشء كل رأى الذي هو
يشء. بكل علمه وأحاط الِبحار عرف الذي هو
امُلظلمة. الهاوية يف ببرصه تغلغل الذي هو

األشياء. كل ق وتعمَّ الحكمة امتلك
الخفايا، وكشف األرسار رأى
الطوفان. قبل ما بأنباء وجاء

بها تبدأ التي الكلمات إنها األول. اللوح يف قرأتها الكلمات. هذه أعرف الراوية:
البابليني. والنُّساخ الُكتاب عادة كانت كما باسمها يت ُسمِّ التي وهي امللحمة،

الطبول): دقات الصوت(ُمتابًعا

والعناء. الضنى به حلَّ حتى بعيد، سفٍر مىضيف
وشقاء. تعب من أصابه ما كل حجري لوٍح عىل حفر ثم

الطبول): دقات ارتفاع (مع العميق الصوت

جلجاميش.

جلجاميش.

جلجاميش.

كلكاميش تُنطق أن أيًضا يمكن جلجاميش، األوراق): أو األلواح يف يُقلب (وهو الراوية
النصوص يف ورد كما األصيل االسم العربي، الرسم يف «قلقميش» أو الفارسية، بالكاف
العجيب السومريني شعب عن قليل بعد سأحدِّثكم مهًال، الطبول) دق (يتتابع السومرية
بالثغرات ومملوءة تالفة إنها الحديث. أُطيل لن مهًال. قلت الباقية. النصوص هذه وعن
بالخط واآلشوريني والبابليني السومريني بأيدي املنقوشة النصوص كل مثل والفجوات،
قليًال): الهاتف الصوت ارتفاع مع الدقات (تتواىل الطينية واأللواح الرقم عىل املسماري

جلجاميش.

جلجاميش.

جلجاميش.
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الكالم بدء

ألسنة عىل وحكاياتها أساطريها جَرت التاريخ، يف ملحمة أقدم هي (ُمرسًعا): الراوية
عهد عىل القديم البابيل العرص يف تدوينها وبدأ امليالد، قبل الرابعة األلف منذ الناس
وخلَّد بابلية، إمرباطورية أعظم ١٧٥٠م عام إىل ١٧٩٢م عام من حكم الذي حمورابي،
اآلشوريني عاصمة «نينوى» يف األخري األسايس نصها عىل ُعثر املشهورة. برشيعته اسمه
آشور وملك العالم ملك بانيبال — قرصآشور مكتبة أطالل يف ُوجدت التي األلواح آالف بني
بالقتل املجنون امللك هذا امليالد، قبل ٦٢٦ سنة إىل ٦٦٧ سنة من نفسه يُسمي كان كما
واملوسيقى الغناء ق وبتذوُّ مدنهم، وحرق أشالئهم وتمزيق أعدائه رءوس بقطع واملعرفة،
سني-ليكي-أونيني، يُْدعى بابيل كاهٍن إىل النص هذا يُعزى — واألجداد اآلباء تراث وجمع
شيئًا نعرف ال أننا املؤسف ومن امليالد. قبل ١١٠٠ عام حواَيل عرش الثاني القرن يف عاش
األدبي العمل هذا ذكرتها التي السومرية القصص من نسج الذي املوهوب الشاعر هذا عن

الفريد.
اليشء): بعض مرتفًعا يتواىل الصوت(وهو

جلجاميش. جلجاميش.

ورثته، ونحن نعرفه نكاد ال الذي العمل هذا عن كلمة من بد ال انتِظروا. الراوية:
السومرية واللغات القديم والتاريخ اآلثار بعلوم امُلختصون إال يدرسه أو يقرؤه يكاد وال
شعوب من وأجيال أجيال عىل سنة آالف ثالثة من أكثر مدى عىل أثَّر أنه مع واألكدية،
شاعرهم وعىل اإلغريق أساطري بعض عىل أثَّر قد يكون أن يحتمل بل القديم، األدنى الرشق

البابليني. أوديسة يُسمى أن استحقَّ حتى هومريوس
مرتفعة): طبول دقات الصوت(مع

جلجاميش. جلجاميش.

قبل ٢٥٠٠ أو و٢٦٠٠ ٢٧٥٠ سنتَي بني عاش يُِبني): يكاد ال حتى (ُمندفًعا الراوية
الطوفان. بعد أوروك مدينة حكم ملك خامس أنه والسومريني امللوك ثبت وذكرت امليالد،
ومعبد العظيم، سورها بناء يُنَسب وإليه واالزدهار، العظمة أوج عهده يف املدينة بلغت
وأُلِّه حياته، يف بالده عىل والخصب الخري فاض آنو. السماء إله وهيكل املقدَّس إينانا
امُلخيف. السفيل العالم يف املوتى ألرواح قاضيًا األسطورة ونصبته موته، وبعد حياته يف
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طغى الذي هو

عىل دليل الخلف) أقىص يف وخرائبه أطالله عىل الضوء (يُسلط العظيم السور وبناء
مستقلة دولًة منها كلٌّ كانت التي السومريني مدن بني والحروب الرصاعات نريان اشتعال
كلمة من بد ال الطبول) ارتفاع (يزداد والسومريون اإلغريق. عند املدينة بدولة تذكِّرنا
التقاليد وضع الذي فهو نعم، نعم الطبول) قرع (يهدأ بالوفاء. الجدير الشعب لهذا وفاء
عرفتها كتابة أول واخرتع األدبية، والنماذج واملعتقدات النُّظم س وأسَّ والحضارية، الثقافية
أسطورة وكذلك والطوفان، والجنة والبعث الخلق أساطري وأبدع املسماري، بالخط البرشية

جلجاميش.
الصوت:

جلجاميش. جلجاميش.
الحكيم. امللك
الوسيم. البطل

قلت هل عرش. االثنا األلواح كل وتؤكده األول، اللوح يُثبته ما هذا ا، حقٍّ ا حقٍّ الراوية:
لقد املقدمة؟ يف يسري الذي امُلحارب أو شجرة، سيُنبت الذي الرجل معناه اسمه إن لكم
الثالثة لأللف ترجع التي التاريخية باألخبار عنه تُروى التي األساطري الِقدم منذ اختلطت
إىل والسعي واملوت، الحياة ومعنى اإلنسان، مصري يف بالبحث اسمه وارتبط امليالد، قبل

البرش. دون اآللهة به استأثرت الذي الخلود
دعاء): أو استغاثة شبه الصوت(يف

جلجاميش.
فاٍن. برشي الباقي والثلث إله ثلثاه

جلجاميش.
شمش، الشمس إلُه الحسَن حباه
والبطش. القوة أداد الرعد وإله

جلجاميش.
العرش عىل الحق امللك أوروك راعى

كالوحش. الكاسح واألسد الناطح والثور
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الكالم بدء

النقوش عىل املنحوتة الصور تُثبته أيًضا وهذا الصوت): قاله ما عىل نًا (مؤمِّ الراوية
ثوًرا أو أسًدا األخرى ويف ساطوًرا، يَديه إحدى يف يحمل ببطٍل فتُمثله األسطوانية، واألختام
من كانت التي القرون رأسه من تربز بينما الخلفيتني، رجليه من أو ذيله من يمسكه
أسًدا يمسك وهو جلجاميش تُمثل لوحة أو صورة األثناء هذه يف (تسقط األلوهية شارات

برشي). ثور هيئة عىل وأخرى ذيله من
يمني من تتوافد بدأت التي الجموع إىل ينتبه أن دون كالمه يف (يسرتسل الراوية
وهي نينسون، الحكيمة أمه قالته ما هذا الفؤاد. ُمضطرب الدوام عىل كان لكنه املرسح):

األلواح). يف تقليبه أثناء يُغني (وكأنه والعدالة الشمس رب إىل حالها تشكو

أشبار. تسعة عريض؛ فالصدر عمالق،
عرش. أحد أو أشبار عرشة فجوات؛ فأمامي عذًرا؛ والقامة،

جبَّار. طاٍغ جلجاميش
نار. جذوة

غضبه، ثورة يف يقتل
بقلبه، الندم ويثور

بشعبه. األلم ويفيض

كان التي األصوات من يحسبها إذ بعد؛ الراوية إليها يفطن لم (التي الجموع
يسمعها):

الليل، أعماق يف يوقظنا
الطبل، صوت عىل

جلجاميش.

جلجاميش. كالحالم): (ُمردًدا الراوية
الجموع:

ألبيه. ابنًا يرتك ال
نهار. ليَل الفادح الظلم يف ماٍض
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طغى الذي هو

الراوية:

العادل، امللك
الكامل. والراعي

الجموع:

ظالم، جبَّاٌر
آثم. طاغيٌة

(ُمكمًال): الراوية

حالم؟ بطٌل أم
شاعر، جلجاميش

ثائر. وحكيٌم
إله، ثلثاه

الباقي والثلث
زائل. برشيٌّ

الطاهر والقلب الحائر الصدر يف
وسماء، أرض تتصارع
الباهر. النور مع والطني

الجموع:

كذب كذب،
شاعر. أسطورة

أنت؟ من هذا؟ ما إليهم): (ُملتفتًا الراوية
الثائر. املقهور الشعب الجموع:

الراوية:

أتيتم؟ كيف
مطلبكم؟ ما
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الكالم بدء

الجموع:

الحارض، للعرص نشكو
الغابر، العرص ظلم من

جلجاميش. نشكو

الراوية:

الشاعر، امللك
الظافر؟ والبطل

الجموع:

الهادر، والثور
الغادر. والوحش

أصوات:

ألمها، بكًرا يرتك ال
ألبيه. ابنًا وال

ظلمه. يف يُمعن نهار ليَل
الحمي، أوروك راعي هو

الحكيم. الوسيم القوي وهو
لحبيبها، العذراء يرتك ال
امُلحارب، ألبيها االبنة وال

لزوجها. الزوجة وال

واأللواح): الصحائف يف يُقلب نفسه، (يسرتد الراوية

هذا. أذكر ا! حقٍّ ا! حقٍّ
واألنني بالشكوى أصواتكم ورفعتم

أوروك. وإله السماء، إله آلنو
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طغى الذي هو

الجموع:

لشكوانا، اآللهة واستمع
قائلني: آرورو الخلق سيدة فدعوا

جلجاميش، خلقت من يا أنت
الفؤاد، جامح ا ندٍّ اآلن له اخلقي

أوروك. وتسرتيح تنافس يف فيدخالن

الراوية:

إنكيدو.
إنكيدو. الطيب صاحبه

الجموع: من صوت

الربية وحش
الغزالن، مع الكأل يرعى
الحيوان. مع املاء ويرد
آنو، صورة عىل خلقته
نينورتا، القوَة وحباه

طآن. الشُّ وراعي القنوات رب
قمح، سنابل امُلنسدل الشعر

الحيوان، جلد وامللبس
سموقان، الُقطعان كربِّ

البُلدان. وال البرش طبع عن شيئًا يعرف ال

آخر: صوٌت

املاء، مورد عند صياد رآه
قلبه. واضطرب وجهه فتجمد
جوفه، ودخل لسانه الرعب شل
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الكالم بدء

أبيه: إىل مذعوًرا فانطلق
آنو. قبضة قبضته تُشِبه الربية وحش

ُحفرت. التي الُحفر ردم
نُصبت. التي باك الشِّ مزَّق

مني. تفلت الربية طرائد جعل
للصياد: وقال فمه األب فتح

جلجاميش. الرائع امللك يُقيم أوروك يف ولدي، يا
بأسه. قوة يف أحد يُشِبهه ال من

الجبَّار، الوحش بنبأ وأنبئه إليه امِض
عشتار. الكربى الحب سيدة معبد من بغيٍّا وسيُعطيك

قوَّته، قوَّتها تغلب للربية، ُخذها
اإلنسان، فيه توقظ وصنعتها

الغزالن. وتُنكره الوحش منه فيهرب

صدري. مفاتن وكشفت ثيابي، ونضوت املرسح): عىل تظهر شمخات(ال
املعبد؟ بغيُّ شمخات الجموع: أصوات

شمخات:

الحب. كاهنة قولوا بل
عليه. وحنوت قاربني

القلب. وهدهدت الجوع، وأشبعت العطش، فرويت عانقني
يومني، يوًما،

الليل. مع الصبح نِصل ولياٍل، أيام سبعة
الدرب، عىل ُخطاه ُقدُت أوروك وإىل

طفل. مع أم تفعل كما

الراوية:

نصفني، الواحد الثوب وقسمت
الثوب، فلبس
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الخبز، أكل وبفضلك
العذب. الخمر رحيق الناس مع وذاق

شمخات:

أوروك، ودخلنا
القلب، أحباب يا أهيل، يا يهتف: وقلبي

امُلنقذ، إنكيدو هو هذا
التِعس، املظلوم َعْون

الشعب. وأمل

الجموع:

هناك، ننتظر كنا
الساحات. ويف األبواب عىل
آنو، أرسله شهابًا ننتظر
الظلمات. يخرتق نجًما

الطرقات، يف املطروحة الفأس ننتظر
البطل. حول وتجمعنا

الثوب. قبَّلنا ِصحنا، ضِحكنا،
والقدم. اليد لثَْمنا

الشعب. حلم هو هذا هتفنا:
أسفاه! وا آه!

أصوات:

مات. تبدَّد الحلم

مات. تبدَّد الحلم

الراوية:

حدث؟ الذي ما ملاذا؟
جلجاميش؟ صديق إنكيدو يصبح ألم
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أمه؟ ته وفرسَّ رآه الذي الحلم يُحقق ألم
أوروك؟ أبناء يا عنكم يشغله ألم

عنا. شغله الحق، معك الجموع: من صوت
منه. واسرتحتم الراوية:

الراحة. املوت يف كانت إن الصوت:
الراحة. القحط أو الجوع يف كانت إن آخر: صوٌت

الراحة. اليتم يف كانت إن ثالث: صوٌت
الراوية:

اليتم؟ القحط؟ الجوع؟
تقصد؟ ماذا

الصوت:

تركانا،
للمجهول. وانطلقا

شمخات:

أوروك، انهارت األيام ومع
األعداء، فيها وطمعت
الوردي، الحلم ومات
املأمول. األمل وخاب

أصوات:

الوردي، الحلم مات
املأمول. األمل وخاب

كاسفة، وجوههم والعجائز، الشيوخ من مجموعة اليسار مقدمة إىل (تتجه
الجموع.) بقية عن مستقلة جوقًة ويؤلفون ُمطِرقة، ورءوسهم
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الشيوخ:

الحلم، موت شهدنا نحن
الظلم ووقع

اليافع، والشاب املرأة عىل
واألم. واألب العاجز والطفل

الراوية:

أنتم؟ من لكن،
أتيتم؟ أين من

الشيوخ:

أوروك. شيوخ نحن
والسادن، الكاهن فينا
والحاجب، والكاتب
والزارع، والصانع

القطعان. عن املسئول والراعي
أوروك، يف الشورى أعضاء كنا

واألعيان. الحكمة وأرباب
الِقدم ظلمات يف امُلوِغل الزمن هاوية من جئنا

الوجدان؛ أغوار ومن
ونذكِّر نُنذر كيما

األزمان ومرُّ األيام أنَستْه من
كان، قد ما بحقيقة

والكهان. الكتبة أغفله وما
القايض. ونحن املتهم، نحن

امليزان، نضع
واملايض. الحارض محكمة يف ونُشارك

محكمة؟ أية الراوية:
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الشيوخ:

اآلن؟ نجتمع وملاذا
جلجاميش.

نُحاكمه؟ قلت الراوية:
الشيوخ:

أنفسنا، ونُحاكم
ونُحاكمكم.

اإلنسان. أرض من اللعنة جذور نجتثُّ
الشوك يُثقلها والشجرة قديم، فالداء

القردة تسكنها األغصان، عىل
الغربان. فيها تُعشش والحيات،

الراوية:

األجيال، فخر أتُحاكم
األبطال؟ وبطل

وغامر األرض يف سافر من
املوت، بحار عرب

والوديان. األنُهر وقطع
األحياء، أرض املجهولة؛ األرض واقتحم

الغادر، الوحش وقتل
الُعدوان؟ وصدَّ الرش ومحا

البطل، دخول أوروك دخل من أنُحاكم
الظافر: موكبه يف فِصحتم

األبطال! بطل
الشجعان! كل من أشجع

أوروك ذكر خلَّد من أنُحاكم
والبُلدان؟ األخرى املدن فوق
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الشيوخ:

باملرة. صحيح غري
اسمه. إال جلجاميش خلَّد ما أبًدا

الحجر عىل حفر ما
رسمه. إال البارز النقش ويف

تؤكد. امللحمة لكن الراوية:
الشيوخ:

الشعب، نحن
بكلمة؛ امللحمة تذكرنا ولم

لنُحذركم، جئنا ولهذا
ونُذكركم؛

معكم، قراءتها لنُعيد
والحكمة. الخالد الدرس فيها ونُطالع

البطل؟ فعل ما تُنكر هل الراوية:
الشيوخ:

الفاسد، املجد عنه وأنفي
طموحه. وأدين

ستشهد. امللحمة لكن الراوية:
الشيوخ:

الحاشد الجمع هذا وسيشهد
جروحه. املأل عىل ويفض

قرون منذ وامليت
رضيحه. التوِّ يف سيُغادر

شمخات. وستشهد

املعبد؟ بغيُّ الراوية:
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األعىل): املستوى يف شمخات(تظهر

الحب. كاهنة بل
حبيبي. حذَّرت وكم

الشيوخ:

الطيب، إنكيدو وكذلك
امُلتعب، املسكني شبح

امُلرعب. السفيل عامله من علينا يِفد

األعىل): املستوى يف صورته (تظهر إنكيدو

إنكيدو. أنا
الربية. وحش

الغزالن، مع الكأل أرعى
الحيوان. مع املاء وأِرد

الحب، لعهود وفيٍّا ِزلت ما
وثيقة. القلب عهود وإن

خادمه، الكتبة اني سمَّ وسواء
صديقه، امللحمة تني سمَّ أو

ضحيته، كنت فلقد
بيده، والسكني

أوروك، طرقات يف املطروحة والفأس
بريقه. يشتاق الثاقب والنجم
جلجاميش! يا حذَّرتك كم آه!
الشعب، لجموع أردك وظللت

القلب، لنبض
الحب؛ وأمر

نداه، تستمع أن لعلك
العذب، الكأس منه وتأخذ
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رحيقه. وتمتص
القلب، حبيب كان آه

الدرب، رفيق
رفيقه، وكنت

مرضت. حني وبكاني
روحي الصاعق الطري اختطف وملا

النار، فيه شبَّت
حريقه، األيام مرُّ أطفأ فما

الجارح، والنَّرس الجامح كالثور ومىض
املوت، بحار خاض

البرش، يُدركه ال حلم عن يبحث غريبًا
تحقيقه. يملك حي من وما

طريقه، أضاء املصباح كنت آه!
التِّيه، بحر يف وسفينته

غريقه. وكنت

الحارضون ت يتلفَّ مر. نواٌح اليسار أقىص يف امُلعِتمة البرشية الكومة من (ينبعث
أن قبل لحظات ألسنتهم الدهشة تعقد مصدره. يتبيَّنون ال الذي الصوت نحو
صيحات شفاههم عن وتند واإليماءات، باإلشارات وأيديهم رءوسهم تتحرك

واالستفسار.) التعجب

أبكيك. إني
أوروك. شيوخ يا إيلَّ أنِصتوا

إيلَّ. أنِصتوا
إنكيدو، أبكي إنني

صديقي، أبكي
ابة. كالندَّ امُلرة شكواي أُطِلق

جنبي إىل الفأس كنت من يا أنت
يدي. متناول ويف
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حزامي، يف السيف أيها
صدري، يحمي الذي والدرع

عيدي، حلة يا أنت
وقوَّتي، بأيس وحزام

ملعون. شيطاٌن مني رسقك
صديقي، يا إنكيدو،

عليك أطبق الذي النوم هذا ما
تسمعني؟ تُعد فلم غشيك حتى

حولهم): (يتلفتون الشيوخ

امُلحِزن املفجوع الصوت هذا
العني. كدمع ينسكب

أعرفه؟ هل
أذكره؟ هل

ال. ال، هو؟ هل
من؟ هو؟ من

أغنيته): (يردِّد إنكيدو

طريقه. أضاء املصباح كنت آه!
التيه، بحر يف سفينته كنت

غريقه. وكنت

يف ويقول األعىل، املستوى يف يظهر البابيل، نوح أو أوتنابشتيم ح مالَّ (وهو أورشنابي
مرح):

سفينته. ح مالَّ أنا بل
املوت بحر يف به خوَّضت
طريقه. ألوتنابشتيم ليجد

وحذَّرت أنذرت كم
القاتل، امللل من
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الخامل. امُلكتئب للجد

ريقه. يبلع ولم فأرصَّ
جنته، من الخالد طردني ملا

لنفيس: قلت
رفيقه. وجد صعلوٌك

(يضحكون): الشيوخ

الحلوة سيدوري حتى
معه. تعبت

يَديها بالكأس مدَّت
عروقه. لتبلَّ

منه، تمكَّن الوهم لكن
تنتشل أن املِرحة حكمتها فعجزت

الذاهل املفتون
وتُفيقه. القاتل الحلم سحب من

املرسح): أعىل يف (تظهر سيدوري

نطقت، بالحق
الحان ساقية وأنا

املوت. بحر شاطئ عىل
الكأس. إليه مددت

دعوت. دعوت.
اليأس، تُزيل الخمر لعل

الرابض املوت تُميت
النفس. أعماق يف

أنذرت! وكم حذَّرت كم آه!
الحلم سحب يف التائه النرس لعل
والبيت. الزوجة لحضن يعود
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الصوت: وبحَّ وكرَّرت، قلت
البهجة. بستان هذا جلجاميش، يا

الوقت. فوات قبل اللحظة، فاكهة فاقطف
سريك؟ تتعجل لَم
ُخطاك؟ تقود أين

عنها تبحث حياًة إن
إليها، تصل لن تدركها، لن

حاولت. مهما
البرش اآللهة خلق أن ملا
املوت، لهم موا قسَّ قديًما
قبضتهم يف واحتفظوا
الحد، يتحدَّى بخلوٍد

واملوت. املولد عجالت ويوقف
بطنك. فامأل

نهار، ليَل نفسك متِّع
البهجة، أعياد حياتك أيام واجعل

شئت. ما جلجاميش يا والعب وارقص
زاٍه، ثوٍب يف اخطر
باملاء، رأسك واغسل

والزيت. بالعطر جسدك خ وضمِّ
يَديك، بني الراقد للطفل انظر
أحضانك. يف زوجك وأسِعد

البرش، حظ هو ذلك
وعشت. الناس عاش ما وقسمتهم

جلجاميش: صوت

هذا. أفعل أن أقدر ال آه!
أصنع؟ ماذا

وجهي؟ ه أوجِّ أين وإىل
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الدودة صديقي أنِف من سقطْت مذ
املوت. أحتمل وال العيش أحتمل ال
املوت وجدُت الطرف قلبُت أنَّى

عيني، ويسكن مخدعي يف يربض
خطوي يُالزم

جئت. وأنَّى رحُت أنَّى

الصوت. هذا الصوت. هذا الجموع: من صوت
ظله. أملح لكأنِّي آخر: صوٌت

وأُبرصشكله. وأراه ثالث: صوٌت
رابع: صوٌت

ُمطلة. األسوار من عيلَّ الرعب عيون لكأنَّ
وَمذلَّة. بؤس الشاحب واليوم والغد الذاهب واألمس

خامس: صوٌت

ُمرعب. صوٌت
ويندب ينئُّ وهو حتى

الطبل، صوت معه أسمع أن أُوشك
الليل، بجوف أوروك يوقظ

الذل. وسياط خرة السُّ ِلنري الخلق ويسوق
الطفل. أو العذراء حتى يرحم وال الرجل يخشاه

سادس: صوٌت

ُمرعب. صوٌت

ُمرعب. صوٌت
الصدر أطيار فُرتفرف أسمعه

الذعر، أعماها وقد
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نفيس: فأسأل
النمر أو األسد يبكي هل

الذئب؟ أو

املرسح): أعىل (يظهر أورشنابي

فضحكت، أنا أما
النبتة منه ضاعت ملا

الثوب، قطع
الرأس، شعر مزَّق

الرب. حق يف وجدَّف

(يستوقفه): الراوية

نبتة؟ أية
نسيت. كنت إن ذكِّرني

أورشنابي:

رسه، يُعلن وال البحر يطويه لغًزا ظلَّت
أمره. أوتنابشتيم كشف حتى

أوروك إىل معه يحمله أمًال صارت
أمله. خيبة عن يتعزَّى لكي
املاء، جوف من أخرجها

يَديه. الشوك فجرح
القلب. جرح ضاعت وملا

الراوية:

الحية؟ أكلتها أم ضاعت
الرتب؟ أسد وها سمَّ من
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أورشنابي:

عينَيه، يف الفرحة أنىس لن
يه، كفَّ من ينزف الدم وال

يُنادي: وهو

جلجاميش: صوت

أورشنابي، يا
نبتة! أعجبها ما

بغتًة، لِصباه فريجع الشيخ يأكلها
أوروك، إىل معي أحملها

الحكمة. شيوخ بني وأقسمها
يتبقى ما آكل

عهده. وأجدِّد شبابي إيلَّ ليعود

(للشيوخ): الراوية

أرأيتم؟
وحده. بالنبتة يستأثر لم

الهرم، الشيخ يسبقه أن أثر
بعده. ويتذوقها

الشيوخ:

قصده، تكشف ال بكلمات تغرتَّ ال
جلده، جلجاميش غريَّ ما أبًدا

نفسه، إال يتذكر لم نفس آخر حتى
مجده. الكاذب واملجد

ظله): يظهر الخافت الضوء بدأ جلجاميش(وقد صوت

أورشنابي،
أورشنابي، يا
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الخالد، أوتنابشتيم يا
سيدوري، الحانة ساقية يا

إنكيدو، الطيب صديقي روح يا
النبتة. مني ضاعت

وتاه. األمل راح
يدي؟ أضنيت فلمن

دماه؟ القلب نزف ملاذا
ُسًدى. العمر ضاع

(يبكي). شيئًا أكسب لم

أورشنابي:

عليه، أقبلت
عنه ف أخفِّ

امُلتَعب. القلب حمول
الطيب، شمش ودعونا
الحريى، الغرباء راعي

األعمى، الليل يف
امُلرعب. والتِّيه

نفسك، تُتلف ال جلجاميش يا
دمعك تذرف ال
امُلذنب. كالطفل

املوكب يِصل قليل بعد
وامللعب. الساحة أوروك تدخل

الدافئ، البيت أوروك
الثكىل، واألم

الطيب. والجد واألب
ُمضاعفة، الساعات ِرسنا
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األرض، زاد من وتزوَّدنا
واملوكب. الرحلة شمش وبارك
السور، البعد عىل الح حتى
األرباب، رب آنو ومعبد

الحب، سيدة إينانا وهيكل
الخصب. وراعية

السور، نحو جلجاميش وجرى
واألبواب، العتبة ولثم

األب. صدر إىل وعاد غاب كطفٍل وصاح

جلجاميش: صوت

أورشنابي. يا انظر
السور. اعُل
عليه. تمشَّ

آُجره. صنعة ْص تفحَّ
قاعدته. امِلْس

السبعة الحكماء أَوليس
أسسه؟ أرَسوا من

امُلعجب لإلفريز وانظر
بنحاس، يتوهج

األشهب. كالنجم يسطع
السور. اعُل
عليه، تمشَّ

األرحب. األفق إىل الطرف وُمدَّ
للبستان، ثلث

للمرج، آخر وثلٌث
ألوروك. وثلث

وامللعب. واملعبد الساحة
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السور. قاعدة واملس انظر
ْب! تعجَّ

غضب): يف وأورشنابي جلجاميش نحو (يتجهون الشيوخ

تهدَّم، السور
تحطَّم، والربج واملعبد
ورماد، هشيم واملرج

مأتم. وامللعب والساحة
كيش انقضت
أوروك عىل

الدم. بحر يف فغرقت
الكاذب واملجد
فيه، حريق شبَّ
سوى يبَق فلم
األبكم. الطلل

املشهور؟ واللوح الراوية:
م. تهشَّ والنقش تفتَّت، الشيوخ:

الراوية:

تقول امللحمة لكن
… العائد البطل بأن

الشيوخ:

أعلم. أعلم،
الغابر املجد من يبَق لم

االسم. حتى

الرائع؟ والحلم الراوية:
الحلم. سقط الشيوخ:
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صوت:

رأيس عىل سقط
الليل. جوف يف

والطفل. الزوجة قتل صوت:
صوت:

والحقل. الكرمة رصع
والظل. الشجرة واغتال

صوت:

النار، إىل الدار وتركنا
الذل. إىل الحال وضنك

الراوية:

حق؟ هذا هل جلجاميش،
الشاعر قول أأصدِّق

ملحمتك، يف
الصدق؟ هو القول هذا أم

الشيوخ:

أزيلُّ فرٌق
الشعب. وبني الشعر بني

الحق، تريد كنت إن
جلجاميش، واسمع اسمعنا،

الكذب، أيهما واحكم
الصدق. أيهما

القلم، ينقشها الكلمة
القلب؟ من الشفة تنطقها الكلمة أم
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تكلَّم. أرجوك جلجاميش، الراوية:

بالصمت.) يلوذ (جلجاميش

الراوية:

ملحمتك نقرأ جئنا
ونفهم. نِعي كي

ونحكم. البطل ته سمَّ من لنُحاكم بل الشيوخ:

صمت.) (جلجاميش

أورشنابي:

يتكلم. لن
وأفهم. عينَيه يف أنظر إني

جلجاميش): (ُمخاطبًا الراوية

تتألم. أنك أشعر
تحطَّم، الحلم أِألنَّ

أبكم؟ كتمثاٍل هناك تقف
ضاعت النبتة أِألنَّ
الوهم؟ وانكشف
تكلَّم. أرجوك

لنفهم. منك الكلمة ننتظر

الشيوخ:

لنُحاكم، بل
الحكم. يكون ثم
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الراوية:

سيُحاكمه من
نحن؟ أنتم؟

الشيوخ:

سنُحاكمه
معه أنفسنا ونُحاكم

العدل باسم
الظلم، وباسم

الثكىل األرملة باسم
العاجز والشيخ

واألم. واألب

(ضاحًكا): أورشنابي

يحلم. الحالم زال ما
السور أحجار يلمس

أبكم. كتمثاٍل
أوروك خرائب بني يتجول

الهم. أضناه شبًحا
تكلِّمه؟ كيف

يفهم؟ أو سيسمع كيف

يحلم. الحالم زال ما ا، حقٍّ الراوية:
أورشنابي:

اآلن. قلت ما هذا
أخشاه ما وأخىش

الحلم. هذا من أيًضا أستيقظ أال
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الراوية:

معكم سنحلم نحن
الحلم. ونُعيد

املوت؟ بحر إىل أأعود أورشنابي:
الراوية:

الخالد وألوتنابشتيم
النائمة واحته يف

الصمت. صدر عىل

والكأس؟ والنشوة للحانة وأنا سيدوري:
إنكيدو:

عشتار ولعنة للمرض وأنا
والبؤس؟ الظالم واملوت

واليأس؟ الصامت للحب وأنا شمخات:
الراوية:

للملحمة سنرجع
معكم، قراءتها نُعيد

والدرس. والعربة الحكمة منها نتعلم

الشيوخ:

ألوروك ونعود
الظلم، عنها ونرفع

معكم أنفسنا ونُحاكم
ونُحاكمكم.
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الراوية:

الحكم. سيكون ملن سنرى
رحلتنا. نبدأ هيَّا

شمخات. يا أورشنابي، يا سيدوري، يا إنكيدو، يا
األخرى، األسماء أيتها
الكربى. للملحمة ُعودوا

هيَّا! هيَّا!

الجميع:

استعداد. عىل نحن
املوتى، أرواح حتى

اآللهة، حتى
ستحرض،

الحكم. نطق يف وتُشاركنا

الراوية:

جلجاميش. يا هيَّا
الرائع باملجد تحلم من يا

االسم. وخلود
قليًال معك نحلم َدْعنا
الحلم. من نُفيق ثم

رأى. الذي هو صوت:
طغى. الذي هو آخر: صوٌت

أورشنابي:

جلجاميش.

جلجاميش.
يفعل؟ ماذا
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الشيوخ:

يحلم. جلجاميش
الحلم. من البطل سيُفيق قليل بعد

أورشنابي:

بكاء صوت أسمع
الصلد. الحجر عىل املطر كسقوط

ُعْد. جلجاميش يا ُعْد

وجلجاميش.) شمخات صوت فيها يختلط بكاء مكتوم نشيج أصوات (تسمع

الشيوخ:

الذكر. بخلود يحلم دعه
أسمع ما بكاءً كان إن

يُطهر. فالدمع

ُمتقاطعة.) أصواٌت ترتفع بينما املستمر، بكائه صوت يسمع (جلجاميش

رأى. الذي هو صوت:
طغى. الذي هو صوت:

الراوية:

الحلم، من توقظه ال
الحكم. إصدار تتعجل وال

جلجاميش. يا هيَّا
شمخات. يا إنكيدو. يا

أورشنابي. يا سيدوري. يا
الخالد. أوتنابشتيم ويا نينسون. يا

عشتار. ويا شمش. يا
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ُمتداخلة: أصواٌت

طغى. الذي هو رأى. الذي هو

طغى. الذي هو رأى. الذي هو

عالية): طبول قرع جلجاميش(مع صوت

النبتة. مني ضاعت
وتاه. األمل ضاع
يدي؟ أضنيت ملن

دماه؟ القلب نزف ملاذا
شيئًا، أكسب لم آه!

سًدى. العمر وأضعت

الطبول.) صوت عىل ينسحبون (الجميع

64



الثاني الفصل

احلب كاهنة مع وحشالربية

ويف اليسار. أقىص إىل ُمصطفني أوروك شيوخ من جماعة األدنى املستوى (يف
وبعض إنكيدو، ثم شمخات املعبد كاهنة التوايل عىل تظهر األعىل املستوى
األول املستوى يف تختفي. أن قبل قليًال الضوء عليها يُسلَّط التي الشخصيات
وجلجاميش، إنكيدو بني أو وأمه، جلجاميش بني تجمع أخرى مشاهد تدور
ويُعلق األحداث يقص الراوية أوروك. أهايل من نفر حولهما يتحلق اللذين
وهي السابقة اللوحة يف كما الطبول أصوات تُسمع مخترصة. تعليقاٍت الشيوخ

قبل.) من عرفناها صيحاٍت تردِّد

جلجاميش
الليل، جوف يف يوقظنا

الطبل. صوت عىل
جلجاميش

العادل، امللك
الكامل، والراعي

والطفل. العاجز وللشيخ لألرملة
جلجاميش
ظالم. جبَّاٌر
آثم. طاغيٌة
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ولده، الوالد من ينتزع
ابنتها، األم ومن

الحلوة. محبوبته العاشق ومن
وحيش. ثوٌر جلجاميش
البُنيان. مفتول بطٌل

اآللهة أب إىل وأصواتهم أيديهم رفعوا ثورتهم. وتجدَّدت أوروك أهايل ثار الراوية:
ما اآلن فاخلقي آنو، به أمر ما خلقت أنت آرورو، يا الخلق: ربَّة نادت واآللهة الجليل آنو
وتلتقط أوروك فتسرتيح مًعا وليتنافسا الفؤاد، وجيَّاش اآلخر مثل جامًحا ليكن به. يأمر
صورته تملَّت اإلله. به أمر ما ضمريها يف سوَّت حتى هذا تسمع آرورو تكد لم األنفاس.
إنكيدو خلقت الفالة: يف رمتها طني قبضة وقبضت يَديها، غسلت صورته، عىل فؤادها يف
والقنوات. السدود امُلحارب نينورتا والبأس القوَة وحباه الساكن.1 الليل نسل من الجبَّار،
كسنابل خصالت ينسكب امرأة كشعر امُلتموج رأسه وشعر كله، جسده الشعر يكسو

الغالل. إلهة نيسابا
يردِّد): وهو الفطرية هيئته عىل األعىل املستوى يف (يظهر إنكيدو

الغزالن، مع الكأل أرعى
الحيوان، مع املاء وأِرد

املاشية أو األسد جلد من وردائي
سموقان. القطعان إله ِبرداء شبيه

الجذالن. قلبي يفرح الصايف النبع عند

رآني وملا املاء. مورد عند وثالثًا ثانيًا يوًما واجهني ثم الصيادين، أحد رآني يوم ذات
واضطرب لسانه، شلَّ حركته، سكنت مذعوًرا بيته، إىل بطرائده ومىض وجهه، امتقع

ألبيه. وقال فمه الصياد فتح وجهامة. حزن سحابُة الوجَه كست جنانه،
هو العايل، الجبل من هبط رجٌل أبِت، يا املرسح): أعىل يف صورته (تظهر الصياد
يلتهم دواًما، الجبل فوق يتجول آنو. قبضة تُشِبه وقوَّته البأس، شديد الناس. أقوى
ردم منه. االقرتاب عىل أجرؤ فلم ِخفُت النبع. عن قدماه تبعد وال الوحش، مع العشب
يدي بني من تفلت الربية وحوش جعل نُصبت. التي باك الشِّ اقتلع ُحفرت. التي الُحفر

عميل. وأتلف
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وقال): فمه األب (فتح

لم أبًدا أوروك، يف يُقيم جلجاميش أن بنيَّ يا اعلم األعىل): املستوى يف (يظهر األب
الجبَّار؛ بنبأ وأنبئه للملك، وجهك ه وجِّ آنو، قبضة شدتها يف تُشِبه إذ قوَّته؛ يف أحد يُفقه
وعندما الرجل. ذلك قوة شكيمتها بقوة تكرس الربية، إىل معك تصحبها ببغيٍّ لك ليأمر
منها، القرتب رآها لو ألنه باشتهائها؛ ليتلذَّذ ثوبها تنضو دعها الحيوان، مع املاء يِرد

الربية. يف معه شبَّت التي الوحوش وأنكرته
له، قلته أن سبق بما وأبلغته أبي، أوصاني كما جلجاميش إىل انطلقت الصياد:
التي الحب كاهنة ومعي أوروك وغادرت واستجاب. أبي ع توقَّ كما جلجاميش وأجابني
املعبد. وبغي أنا مخبئنا يف وقبعنا الثالث، اليوم يف غايتنا بلغنا الطريق. عىل أقودها رحت
املاء حيوانات وردت ورشب، الوحش جاء املورد. عند الثاني واليوم األول اليوم قضينا
املاء ويِرد الغزالن، مع العشب يفرتس الذي إنكيدو والجبال، الفالة ابن إنكيدو، أما وارتوت.
الربية. أعماق من اآلتي امُلفرتس الرجل الوحش، الرجل رأت البغي. رأته فقد الحيوان، مع
ثمرك، من يقطف ودعيه صدرك، اكشفي نهَديك، عرِّي املرأة، أيتها ذا هو ها بها: ِصحت
ألول أبرصك إذا ُمقاربك فهو نفسه؛ َسورة ي تلقَّ الخجل. يمنعك ال شهوتك، لذة ويغوصيف
وسيُنكره املرأة. صنعة امُلتوحش، الرجل وهو علِّميه، عليك. ينطرح ثوبك اطرحي مرة.
الصدر، حرَّرت ثديَيها، عرَّت عليك. وتنهال تغمرك والبهجة الربية، يف معه تربَّى الوحش
الوحش وهو وأَرتْه الثمرة، قطف الثوب، أطراف بسطت أنفاسه، ت تلقَّ منه، تخجل لم
نيس اللذة من شبع ملا عينه. تغفل لم لياٍل سبع مع أيام ستة واملرأة. األنثى صنَع الفطري
هاربًة وولَّت رأته حني قفزت الحيوان. من العمر لرفاق ه توجَّ ثم رأسه، ومسقط الوطن
الجسد، عليه ثقل ركبتاه، خذلته إنكيدو، ف توقَّ الربية. وحوش منه نفرت الغزالن. منه
البغي إىل فرجع الفهم، آفاق اتسعت العقل، إليه ثاب لكن كان، كما عاد وما الجري يف تعثَّر
كلمات. من فمها من يخرج ما ليسمع أذنَيه فتح وجهها، يف عينَيه ثبَّت قدَميها، عند وركع

يُصغي شمخات، املعبد كاهنة قدَمي عند ممدَّد إنكيدو عليها، الضوء (يُسلَّط
وشعره.) وكتَفيه ظهره عىل ذراعها وتضع تُكلمه بينما بانتباه، إليها

عيلَّ. ِغبت إنكيدو، شمخات:

وجهها.) إىل يتطلع صامٌت (إنكيدو
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يدي؟ عىل الدموع هذه ما جرى؟ ماذا وكتَفيه): شعره عىل شمخات(تُربت
حبيبتي؟ يا دنس أنا هل إنكيدو:

تقول؟ ماذا دنس؟ شمخات:
مني فرَّت رائحتي، ت شمَّ عيني، يف نظرْت غزالني. عىل أطوف خرجت إنكيدو:
كنت الذي أنا مني. وتسخر تتحداني كأنها أمامي وقفت الوحوش حتى مذعورة،

عيلَّ. شبكتك ألقيت الفاتن، صيَّادي يا عناء. بال أصطادها
قبضة يف لياٍل وسبع عشت أيام سبعة شبكتك؟ ألقيت الذي أنت أم شمخات:
شغلك الذي صيدك عن تسألك ألم وطرائدك؟ وحوشك لك تُقلها ألم ورعودك. عاصفتك

عنها؟
السحب، العاصفة، سألتني عنا؟ تتخىل ترتكنا، ملاذا باألسئلة: رصخت بل إنكيدو:

منا؟ أخذك من الذهبية: والسنبلة الصايف النبع النهر، والشجر، الغابة الغزالن،
لهم؟ قلت وماذا شمخات:

املوج وعانقت البحر، جنون عرفت املوج. النجم، البحر، الليل، أنت أنت، إنكيدو:
بكهف يت وتخفَّ عينَيك، يف امُلتأللئ النجم ورأيت بأنفاسك، الريح لفحتني جسدك. عىل
وبكاءً حبٍّا وبروًقا، ريًحا رنا وتفجَّ وتماوجنا، وتعانقنا، كتفك. عىل امُلنسكب الشجر
حنونني، كعشيقني ونتناجى كظلَّني، ننام طريَين. وحلَّقنا نجَمني وسطعنا ووعوًدا،
صغريين. وعصفورين ربيعني، نصري ثم عبوسني، وحشني نتصارع أو بريئني، وطفلني

هذا؟ كل أفعل الضعيفة املرأة أنا مهًال! مهًال! شمخات:
فيه أذبت الفجر أنت ُممطر. غيٍم من لهب، من عاصفة، من امرأة أنت بل إنكيدو:

وأشعلتها. براكيني فيه أطفأت والبحر امُلوحشة، طبيعتي ليل
شاعًرا. فأصبحت إنسانًا، منك أجعل أن أردت شمخات(ضاحكة):

تعنني؟ ماذا إنكيدو:
الذي الجائع الظامئ األسد الدافئ، عيش يف حبسته الذي النَّرس كنَت شمخات:

والوحوش. الطيور ملك يا أريدك اآلن صدري. عرين يف أويته
والفهد والغزال عريش، والغابة والوادي تاجي، والشمس ملكي، األفق كان إنكيدو:
قفصك. يف وأسًدا شبكتك، يف نًرسا لك، أسريًا ِرصت رعيَّتي. واألسد الوحيش والحمار والنمر
األسد أيها ادخل املدينة. إىل النرس أيها ِطر وتصول. لتُحلق حرَّرتك بل شمخات:

أوروك.
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تقصدين؟ ماذا أوروك؟ املدينة؟ إنكيدو:
واألبراج، واملعابد واألسواق األسوار ذات أوروك إنكيدو. يا أوروك مدينة شمخات:

واألعياد. واألفراح والبهجة الزينة أوروك
قلت؟ ماذا … يف الربية وحش يفعل ماذا هناك؟ واألسد النرس يفعل وماذا إنكيدو:

ينتظرك. هنالك الشعب أوروك. شمخات:
أنا؟ ينتظرني إنكيدو:

وازددت إنسانًا أصبحت الحيوان. جلد من خرجت لقد إنكيدو. يا نعم شمخات:
الرباري؟ يف وجهك عىل تَِهيم الحيوان مع فلماذا باآللهة، شبيًها ألراك إني بل وفهًما، معرفًة

وجهك. ل أتأمَّ اآلن أنا إنكيدو:
إىل يدك من سآخذك الراعي. فراش فهي األرض؛ فوق إنكيدو يا انهض شمخات:
جلجاميش. ينتظرك هنالك ضحاياه. دماء يف يلغ أسٌد جارح، نٌرس ينتظرك هنالك أوروك.

جلجاميش؟ إنكيدو:
وحيش. كثوٍر الجبَّار أوروك ملك نعم. نعم. شمخات:

ِمثله. وحٌش ليُصارعه إنكيدو:
ويُصاحبك نفسك. تُحب كما وتُحبه تُصاحبه مثلك. إنسانًا منه لتجعل شمخات:
أحالمه. يف جلجاميش سرَياك امُلرتامية براريك من تصل أن وقبل نفسه. يُحب كما ويُحبك

أمه عىل جلجاميش يدخل حيث املرسح، من األدنى املستوى إىل املنظر (يتغري
صالتها.) أثناء نينسون الحكيمة

أمي. أمي. جلجاميش: صوت
أجله. من إليك أترضع الذي هو إنه صوته؟ سمعت هل نينسون:

أنِت؟ أين أمي، جلجاميش: صوت
الفؤاد؟ ُمضطرب خلقته ملاذا إنليل، إلهي يا نينسون:

ُمندفًعا.) يدخل الذي جلجاميش إىل بوجهها ت وتتلفَّ املبخرة (ترتك

عيلَّ. تردِّي فلم ناديت نينسون، الحكيمة أمي جلجاميش:
إنليل. اإلله لك أدعو كنت ولدي. يا سمعتك بل نينسون:

طيبة؟ أحالًما يل يُرسل أن دعوته هل جلجاميش:
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والنهار. الليل يف ولدي يا روعك يهدئ وأن نينسون:
الحلم. يف الليلة رأيت ما اسمعي جلجاميش:

رأيت؟ ماذا ولدي، يا قل نينسون:
نجوم حويل احتشدْت هنالك بقوَّتي.2 ُمتباهيًا الناس بني أسري كنت جلجاميش:
شديد فكان أرفعه أن أردت عيلَّ. أحدها هوى الثاقب شهابه أو آنو وكقبضة السماء،
قدَميه، رجايل لثم أوروك، أهايل حوله ع تجمَّ أستطع. فلم تحريكه حاولت عيلَّ. الوطأة
إليك. وحملته رفعه من تمكَّنت حتى يُساعدونني وأخذوا امرأة، عىل أميل كما عليه ِملت

للحلم؟ أمي يا تفسريك ما واآلن،
رأيته إذا الفالة. يف وتربَّى الربية يف مثلك واحٌد ُولِد ربما جلجاميش، نينسون:
الذي السماء نجم إن إيلَّ. به وتأتي وتُعانقه قدَميه، رجالك سيُقبِّل به، تفرح فسوف
قبضة تُشِبه الجبَّارة قوَّته والضيق. الشدة يف الصديق يُعني قوي، رفيٌق هو عليك انقضَّ

املرة. بعد املرة يُنقذك سوف أنه غري امرأة، عىل تميل كما عليه ِملَت ولقد آنو.
اآلخر؟ للحلم تفسريك فما الحلم، معنى هو هذا كان إن جلجاميش:

ولدي. يا كالعادة ُمضطرب إنك اآلخر؟ الحلم نينسون:

يَديه.) بني برأسه يُمسك وهو عنها فيبتعد حنان، يف عليه (تُقِبل

أراك. كما وأراها أمامي، الفأس تزال ال أمي. يا منه أعجب لكنه جلجاميش:
بني. يا تكلَّْم فأس؟ أية نينسون:

تداَفع حولها، الناس ع تجمَّ أوروك. سوق يف الطريق عىل ُملقاة كانت جلجاميش:
بها فرحت أبرصتها حني لكنني ُمخيًفا! الفأس هذه منظر كان كم عليها. الشعب
أيتها رأيك ما جنبي. يف ووضعتها وتناولتها امرأة، عىل أميل كما عليها ِملُت وأحببتها.

األمور؟ بكل العليمة الحكيمة
علم. وال لحكمة يحتاج ال الحلم نينسون:

واملوت؟ بالدم نذيًرا الفأس أليس جلجاميش:
جنبك، يف وضعته وإنك امرأة؟ عىل تنحني كما عليه انحنيت إنك تُقل ألم نينسون:

نسيت؟ ثم إيلَّ أحرضته وربما
تذكَّرت. أجل. أجل. جلجاميش:
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وسأجعله امرأة، إىل تميل كما إليه تميل سوف رجٌل رأيَت التي الفأس إن نينسون:
والضيق، الشدة يف صديقه يُعني الذي الصديق إنه جلجاميش. يا املعنى نفس لك. ا ندٍّ

األرباب. رب آنو قبضة تُشِبه وقوَّته البالد، يف الناس أقوى هو
أخريًا أخريًا؟ الحظ يل يبتسم هل أمي، أمه): إىل فِرًحا يجري جلجاميش(وهو

ُمندفًعا.) (ينرصف الحلم؟ تفسري هو هذا هل برفيق؟ أحظى
كما إليه وستنجذب وصديق، رفيق سيأتيك نعم بعينَيها): قِلقة (تُتابعه نينسون
إلنليل ضارعة ذراَعيها (ترفع الحب؟ معنى ولدي يا تتعلم هل لكن امرأة. إىل تنجذب

الفؤاد؟ ُمضطرب ولدي خلقت لَم إنليل، يا صالتها): لتُكمل املبخرة إىل تتجه وهي

يزال ال الذي وإنكيدو شمخات عىل أخرى مرًة وتُسلَّط عليها، اإلضاءة (تنطفئ
قدَميها.) عند جالًسا

إنكيدو. يا هيَّا شمخات:
أوروك؟ إىل إنكيدو:

هناك. ينتظرونك إنهم الرعاة. كوخ عىل أوًال سنمرُّ شمخات:
ينتظرونني؟ وملاذا إنكيدو:

بدءوا لقد بعيد. من إلينا يُشريون رأيتهم بك. يحتفلوا أن يريدون ربما شمخات:
والغناء. الرقص يف بالفعل

شمخات؟ يا معهم وأغنِّي إنكيدو:
إنسان. كل يغنِّي كما بالطبع، شمخات:

بنا. هيَّا إنكيدو:
إنكيدو. يا ال ال، الحيوان؟ جلد وعليه الثاقب آنو شهاب إليهم يذهب هل شمخات:

اإلنسان. زي إىل اإلنسان يحتاج

منها يقرتب األخر. بالنصف نفسها وتكسو بنصفه تكسوه ثوبها. (تخلع
إليها.) يده فيمدَّ عليه، تتمنع ليُعانقها.

إليهم؟ تأخذينني أال إنكيدو:
الصغري. طفلها بيد األم تأخذ كما شمخات:
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أو كريس الديكور؛ قطع من قطعة منهم كل ومع املكان عىل الرعاة (يتوافد
شمخات تحكي إنكيدو حول يتجمعون وبينما خبز. أو كأس أو إبريق أو مائدة

الرعاة.) بيت يف جرى ما

ويُغنون. ويهتفون يُهللون وهم حوله وا التفُّ شمخات:
صوت:

القطعان. رب الربية. وحش
الغزالن، مع العشب أكل من
الحيوان. مع النبع وورد
اإلنسان، بيت كإلٍه يدخل

اإلنسان. زيَّ ويلبس

الطيب. الراعي كدوموزي العرس ثوب يف يخطر آخر: صوٌت
فحسب. الثوب نصف بل ثالث: صوٌت

الحب. سيدة عشتار كتَفي عىل والنصف رابع: صوٌت
الخصب. وسيدة الحب سيدة تنس. ال خامس: صوٌت

شمخات. تُغضب أن حاِذْر سادس: صوٌت
الحرب. سيدة كذلك عشتار

ويرقصون.) (يضحكون

أمامه الخبز وضعوا الوحشية، الحيوانات لبن يرضع أن تعوَّد الذي هو شمخات:
وقلت فمي فتحت يرشبها. كيف يعرف فلم الخمر له قدَّموا فيه. وحدَّق إليه نظر فارتبك،

البالد! عادة فهذه الخمر؛ وارشب الحياة! زاد فهو الخبز؛ ُكِل إنكيدو! يا
قلبه، فِرح أقداح. سبعة القوي الرشاب من وأخذ شبع، حتى الخبز من إنكيدو وأكل

ويصيحون: يرقصون وهم الرعاة حوله ودار محيَّاه، وأرشق

أرغفة. سبعة
أقداح. سبعة
وفري. الخبز
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ُمتاح. والخمر
إنكيدو، يا ُكْل

شئت؛ ما وارشب
بهيج، فالعرس

شمخت. وعروسك
اإلنسان، ولد

الوحش. وانهزم
رماه، الحب
العش. أدخله
أرغفة. سبعة
أقداح. سبعة
وفري. الخبز

إلخ. … ُمتاح والخمر

بًرشا، فأصبح بالزيت ومسح باملاء، الشعر الكثيف جسده إنكيدو غسل شمخات:
أن الرعاة فاستطاع األسود، يُهاجم وانطلق سالحه وجرَّد كالعريس، فبدا ثوبًا لبس ثم
العجائز؛ الحراس فاسرتاح األسود، وطاَرد الذئاب، قتل الليل. ويناموا فراشهم إىل يأووا

الفريد. النادر الرجل اليقظ، الحارس إنكيدو راعيهم؛ إنكيدو أصبح إذ
والفرح. للبهجة نفسه وأسلم واألسود، للذئاب صيده من عاد

استعداد. عىل اآلن أصبحت قال: إنكيدو؟ يا الحد هذا إىل يُبهجك الذي ما سألته:
يف ُمرسًعا رجًال فلمح برصه ورفع بعد. فيما سأخربك قال: تعني؟ ماذا وقلت: بت تعجَّ
أريد هنا؟ إىل جاء ملاذا الرجل. هذا يُرسع أين إىل أعرف أن أريد الحب، كاهنة يا قال: سريه،
تميضُمرسًعا؟ أين إىل الرجل، أيها وقلت: منه اقرتبت الرجل، عىل ناديت باسمه. أناديه أن
لرتى إليه أقودك أن أريد األرسة. بيَت اقتحَم إلنكيدو: وقال فمه الرجل فتح ِوجهتك؟ هي ما
حرمَة امتهَن الرجل: قال أراه؟ أن تريدني الذي من تقصد؟ ماذا إنكيدو: سأله بنفسك.
قبل العروس عىل ليدخل مفتوحة بيوتهم يرتكوا أن أوروك يف الرجال عىل حكم الزوجية.
حبله وُقطع ُولِد أن منذ وتقديرهم اآللهة أمر هو هذا أن أفهمهم الزفاف. ليلة يف زوجها
صاح جلجاميش. إنه قال: تكلَّْم. الرجل؟ هذا هو من غضب: يف صوته إنكيدو رفع ي. الرسُّ
إنه سيدي. يا نعم يرتجف: وهو الرجل همس أوروك؟ ملك جلجاميش؟ قلت هل إنكيدو:
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بحمل الرجال سخرة تبدأ الطبول تَُدق وعندما األسواق. ذات أوروك يف مشينة بأعماٍل يقوم
الزواج طقوس يبدأ أن وشك عىل إنه املدينة. بإطعام النساء سخرة وتبدأ الحجرية، السالل
بالعروس. يدخل من أول يكون أن عىل يُرصُّ ذلك ومع عشتار، الحب إلهة من املقدَّس

زأر: ثم الغاضب كاألسد رأسه هزَّ وجهه، شحب الرجل كالم إنكيدو سمع عندما
«لقد أوروك: يف وأرصخ اه سأتحدَّ بالناس، جلجاميش فيها يستبدُّ التي املدينة إىل سأذهب
نظرتيف املكان.» هذا يف األقوى أنا ألني األشياء؛ قانون ألغريِّ أتيت القديم، النظام ألغريِّ أتيت
أساريره انبسطت قليل؟ قبل البهجة غمرتك ملاذا إنكيدو، يا يل تُقل لم ُمداعبًة: وقلت وجهه
األسود قتلت أن بعد قال: تقصد؟ ماذا سألت: الدنس. من رت تطهَّ ألني وقال: وابتسم
عيني. يف ونظرت تفعل كانت كما عيلَّ أقبلت وجهي. من تفرُّ الغزالن تُعد لم والذئاب،

الراوية.) عىل وتُسلَّط وشمخات، إنكيدو عىل األضواء (تُطفأ

املقدَّس.) إينانا معبد بوابة اليمني وإىل أوروك، يف شارع ويظهر املنظر، (يتغري

إنكيدو غادر فلقد يده؛ من الصغري طفلها األم تأخذ كما يده من تأخذه لم الراوية:
لم الحب. كاهنة ورائه ومن املقدمة يف مىش وعقله. اإلنسان بقلب وسكن الوحش جلد
الشاحب وجهه رأت إليه التفاتة منها حانت وكلما واحدة. بكلمٍة الطريق طوال فمها تفتح
ذات الفسيحة أوروك أوروك، يحمي الذي العايل السور أبواب من دخال ملا العبوس.
وذهول. دهشة يف يصيحون وأخذوا حولهما، عوا تجمَّ االنتظار. يف الناس وجدا األسواق،

املدينة. أبطال كل يفوق الجبَّار جسده إن صوت:
وحشيٍّا. ثوًرا وبعثت الخلق سيدة لنا استجابت صوت:

جلجاميش. من صورة إنه صوت:
عظاًما. وأقوى عوًدا أصلب لكنه منه، قامة أقرص هو امرأة: صوت

الربيع. أعشاب يأكل أن رأسه مسقط يف تعوَّد صوت:
الربية. الحيوانات لبن ويرضع صوت:

جلجاميش. الكامل البطل ِندُّ الجبَّار، البطل ظهر صوت:
السالح. قعقعة أوروك يف دوًما وسنسمع صوت:

الرصاع. يف يُنازله من جلجاميش وجد أخريًا صوت:
أوروك. تسرتيح سوف امرأة: صوت
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أوروك؟ تسرتيح هل لكن، أختي. يا صدقت الشيوخ: أحد
الشيوخ؟ أيها شيئًا قلتم هل الراوية:
الوقت. يِحن لم ال. ال. الشيوخ: أحد

الطريق عىل البساط ُفِرش الفجر. منذ بدأ قد اإللهي للُعرس االستعداد كان الراوية:
نفسه املعبد ويف البيضاء. العيد مالبس الناس لبس عشتار. أو إينانا، معبد إىل العظيم
الجبَّار، والبطل الجميل امللك عريسها ى ستتلقَّ التي املعبد لكاهنة العروس ِفراش أُعدَّ
والحياة. األرض وازدهار الطبيعة دورة تجدِّد التي والخصب الحب طقوس معه وتُمارس

يمكن ويتصارعان. جلجاميش يظهر ثم املعبد، باب عتبة عىل إنكيدو (يظهر
الصامت.) بالتمثيل املشهد تصوير

الباب، مدخل الهائل الجسد سدَّ املقدَّس. املعبد عتبة عىل إنكيدو وقف الراوية:
رجال ملح الشماء. جباله من الجليل «آنو» أرسله الذي للجبل انظروا عذراء: وهتفت
غاية غطَّت التي الكثيف شعره وجدائل الربية رجل الطريق عىل سبقوه الذين جلجاميش
الغاضب الشهاب نظرات فردَّتهم منه اقرتبوا العظيمة. ولحيته الضخم، ورأسه جسده،
عىل البعض سقط املعجزة، أمام رءوسهم أحنَوا عليه، امُلزدحم الشعب اندفع الباب. عند

مذعورة. كأطفاٍل والخوف بالرهبة شعروا وقبَّلوها، قدَميه
عىل يقف الربية وحش وأبرص املعبد، نحو بموكبه واتَّجه قرصه، جلجاميش غادر
إنكيدو وقابله منه، الهائج كالوحش تقدَّم املقدَّس. املخدع إىل الطريق عليه ويسدُّ الباب
الالهثة أنفاسهما فتَهِدر ويخوران، يتصارعان غضوبني كثوَرين تماسكا الباب. عند
سحقا الحيطان. وزلزلت الباب أعمدة اهتزَّت النار. وتئزُّ إعصار يزأر كما امُلتحرشجة
فوق إنكيدو وقع الكامل كالجيش النزال. وواصال للشارع نزال جدار. وارتجَّ العتبة
جلجاميش، وقف عليه. ووقع فَلواه امرأة كان لو كما منه تمكَّن امللك لكن جلجاميش،
ثورة هدأت عندئٍذ األرض. عىل وألقاه عليه ذراَعيه لفَّ األرض، يف قدمه ثبَّت ركبته، ثنى
إنكيدو نهض جلجاميش. قوة من الرهبة أخذته الذاهل والشعب عنه، ل وتحوَّ غضبه
والدمع جلجاميش نادى وجهه. عىل اإلرهاق وبدا جنبه إىل ذراعاه تدىلَّ قدَميه، عىل واقًفا
الوحشية، البقرة ولدتك نظري. لقوَّتك ليس جلجاميش يا العالم هذا يف عينَيه: يف ترقرق
إنليل. لك قدَّر الرائع وامللك الرءوس، جميع فوق رأسك ليعلَو نينسون، الحكيمة أمك

العالم. أمراء قوة فاقت ومجدك قوَّتك
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والفجوة الثاني، اللوح من السادس العمود يف فجوة هنا كالمه): (ُمواصًال الراوية
الواحد: السطر هذا يتبعها أسطر، عرشة من يقرب ما تبلغ

كف، مع كف فتعانَقت أيديهما امتدَّت ثم صداقتهما، ختم وختما بعضهما، قبَّال
الخالء. إىل متَِّجهني السوق وغادرا

ال إنكيدو، يا إنكيدو، وأقول: أبكي وأنا إنكيدو وراء وجريت (تُقاطعه): شمخات
الشعب! تنَس ال أوروك! تنَس

الشيوخ:

الشعب. نيس أن يلبث لم إنكيدو لكن
الناس. آالم لجلجاميش الحب أنساه
أمه، قالت ما فتذكَّر جلجاميش أما

والفأس: الثاقب األفق وشهاب األنجم حشد وتذكَّر
وحشتك. يؤنس صديًقا ستجد
والبأس، الشدة وقت يف يعينك

الكرب، من ويُنقذك
القلب. خفق إنكيدو جوانح بني

املجد، أجراس ت دقَّ الجامع البطل عقل يف
الحرب. طبل ودوَّى

األنفاس، الناس كتم امُلزدحمة أوروك يف
الرعب. بأهوال املفروش طريقهما البطالن بدأ

األسوار، ذات أوروك أما
الشعب. أحزان فيها بدأت فقد

الراوية:

الغابة، نحو بطَلينا فلنتبع شيخ! يا معذرًة
الدرب. خطوات أوىل ولنقطع

األم صوت يتبعه باكيًة تُنادي وهي شمخات صوت يُسمع األنوار. (تُطفأ
نينسون.)
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شمخات:

أوروك! تنَس ال إنكيدو،
أوروك! تنَس ال إنكيدو،

نينسون:

املسكني! امُلضطرب ولدي
املسكني! امُلضطرب ولدي

الحب؟ معنى قلبك يعرف هل

(إظالم)
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الثالث الفصل

ألرضاألحياء السفر

تشابكت الغابة. نحو واتَّجها السبعة، املزاليج ذات أوروك بوابة من خرجا الراوية:
بنبض أحسَّ صاحبه، عقل يف يدور بما منهما كلٌّ شعر الُعشاق، أيدي تتشابك كما يداهما
ويهبط. يعلو وصدره عينَيه، تمأل الدموع رأى صديقه، وجه إىل جلجاميش نظر فؤاده.

وقال: العشب فوق أجلسه يده، عىل ضغط عانَقه،

الغابة.) أشجار ورائهما ومن العشب عىل يجلسان وجلجاميش (إنكيدو

يف د تتنهَّ لَم الحزن؟ يغشاك لَم بالدموع؟ عيناك تمتلئ لَم صديقي، يا جلجاميش:
حرسة؟

ذراعاي وفقدت الضعف، انتابني لقد بخناقي. يأخذ صديقي يا األىس إنكيدو:
قوَّتهما.

وقوَّتك البلد بهذا الناس كل من األقوى أنت منك؟ هذا أسمع هل جلجاميش:
بوجهك؟ يقف أن يقدر وال اك، يتحدَّ أن أحٌد يجرؤ ال آنو؟ كقبضة

وحنينه املدينة، يف إنكيدو بغربة أحسَّ قد جلجاميش كان إن ندري ال الراوية:
ربما أسطر ثالثة يذكر بالفجوات اململوء القديم فالنص غزالنه؛ مع الفطرة وحياة للربية
(تُقرأ نفسه إىل حديثه من جزءًا تكون وربما صديقه، عن أمه مع لكالمه تكملة تكون

جلجاميش): بصوت السطور
يف ُولِد لقد أبًدا. يُحَلق لم امُلنسدل وشعره أم، وال أب له فليس بمرارة؛ يشكو إنكيدو

ويرعاه. يربِّيه من يجد ولم الربية،
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قال عندما الربية يف فكَّر أنه نعرف لكننا وملن، هذا قال متى أبًدا نعرف لن الراوية:
لصديقه:

لقد قدري. قرَّر العالم هذا وسيد اآللهة أبو إنليل إنكيدو! يا اسمع جلجاميش:
الحلم. يف هذا رأيت

رأيت؟ وماذا إنكيدو:
الخالدين، األمجاد مع األحياء أرض يف الحجر عىل منقوًشا اسمي رأيت جلجاميش:

… ورأيتني
بقدرك. فليس املوت بعد تخلد أن أما وامللك، القوة الرب أعطاك انتِظر. إنكيدو:
نوره، أو العالم ظالم تكون أن وتعقدها، الناس أمور وتحل الحرب، يف تنترص أن أعطاك

الخلود. يُعِطك لم لكنه
الحلم؟ تفسري هو هذا هل جلجاميش:

رعاياك بني اعدل القوة! استخدام تُِسئ ال جلجاميش. يا القوة إنليل وهبك إنكيدو:
شمش! العدل إله أمام العدل أِقم القرص! يف وخدمك

الحلم. بقيَّة تسمع لم جلجاميش:
جلجاميش. يا قل إنكيدو:

مًعا ومضينا الرهيب، خمبابا يسكنها ُمخيفة غابٍة يف معك رأيتني جلجاميش:
األرز. أشجار لنقطع تعاَل بك: وأهتف أدعوك وأنا العالم، من الرش ونمحو لنقتله

الجبال، يف أعيش كنت عندما صديقي يا عرفت لقد حرسة): يف د (يتنهَّ إنكيدو
يجرؤ فمن ُمضاعفة، ساعة آالف عرشة تمتدُّ الغابة أن الوحوش، مع الربية يف وأتجول
هي أنفاسه ُمشتعلة، ناٌر فمه كالطوفان، فيها يزأر خمبابا إن أعماقها؟ يف التوغل عىل

خمبابا. عىل ينترص أن يمكنه إنسان من ما هذا؟ تفعل أن ترغب لَم املوت.
أن أريد الهائلة. الغابة يتوسط الذي األرز جبل أرقى أن أريد جلجاميش(غاضبًا):
أنت أما يل. عونًا وتكون معه رصاعي يف فأس وستكفيني خمبابا، مسكن للغابة أميض

وحدي. إليه سأميض هنا، فابَق
عيَّنه ولقد ينام،1 ال قويٌّ حارسها إن األرز؟ غابة إىل وحدك تميض كيف إنكيدو:

عليه. الشلل ينقض للغابة يهبط من للناس. رعبًا وجعله األرز أشجار ليحرس إنليل
وحدهم اآللهة السماء؟ إىل يرقى أن يستطيع الذي ذا من صديقي، يا جلجاميش:
ما كل الريح وقبض معدودة، فأيامهم البرش أما شمش. مع العرش عىل الخالدون هم
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سأميض بطولتك؟ قوة ذهبت أين مكانك. يف هنا تَزل وملا املوت من خائًفا أراك يعملون.2
يُقال وسوف عليٍّا، اسمي رفعت سقطت فإذا تَخف! ال ْم! تقدَّ فمك: وليُناِدني أمامك، إذن
وأقطع يدي سأمدُّ صديقي، يا نعم الرهيب. خمبابا ُمصارعة يتهيَّب لم جلجاميش عني:

وحده). للميض ويستدير واقًفا (ينهض األرز شجر
عنك؟ أتخىلَّ أنني تظن هل الذهاب. عىل مت صمَّ أراك صديقي. يا انتِظر إنكيدو:

طريقتي. عىل ته فرسَّ لذلك الحلم؛ تفسري أسأت حسبتك جلجاميش:
مسكنه. خمبابا أقام حيث إىل معك أذهب أن ُمْرني جلجاميش. يا إيلَّ انظر إنكيدو:

صديقي. يا هيَّا فيه. يتجول أن تعوَّد الذي الطريق عىل أدلَّك أن ُمْرني
العليمة الحكيمة امللكة نينسون للقاء العظيم القرص إىل أوًال نذهب بل جلجاميش:

األمور. بكل
خطواتنا؟ وتُبارك طالعنا لتكشف إنكيدو:
الحلم. تفسري لك وتُصحح جلجاميش:

والشيوخ.) الراوية عىل قصرية للحظاٍت تُسلَّط عليهما. اإلضاءة (تُطفأ

ْل! تمهَّ راوية! يا مهًال الشيوخ:
العظيم. القرص إىل معهما نذهب أن نريد لدينا. وقت ال الراوية:

… ولكن معك، سنذهب الشيوخ:
شيخ؟ يا ماذا لكن الراوية:

لحظة؟ تتأمل ألن يدعوك أَوال كالمه؟ يستوقفك أَوال الشيوخ:
جلجاميش؟ أم إنكيدو تقصد؟ من الراوية:

الشيوخ:

وحذَّر. النصح بذل إنكيدو
وامُلتكرب الجامح البطل لكن

اسمه. إال يتذكر لم إليه، يُصِغ لم
ذكره. يُخلد الحجر لعل الحجر فوق ينقشه

لحظة. ألوهيته ينَس لم

الحكمة. نطق جلجاميش الراوية:
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الشيوخ:

كلمًة، الواقع يف ردَّد بل
الشعراء، وغنَّاها الناس أفواه الكتها

قلمه. فيها جرَّب لصبيٍّ الكاتب نها ولقَّ
املعدودة، البرش أيام

الريح، قبض هي وحياٌة
النسمة. تُطفئه وومٌض

كلمة! بلسانك تنطق أن أسهل ما
الحكمة. تحيا أن فالحكمة

ه. سمَّ وتترشب فيك خنجرها تغرس

الراوية:

والسم، الخنجر من اآلن دعنا
العايل! للقرص وهيَّا

الحكمة، نينسون فم من نتعلم
األزمة! البطَلني مع ونحل

القرص. نحو سارا
ان، كفَّ تشابكت

الجسم. عىل الجسم ومال
الهم. عليه ثقل الصامت إنكيدو

غروًرا، يختال وجلجاميش
كالثور. طربًا يتفجر

نينسون قرص يف قاعة عىل وتُسلَّط والشيوخ، الراوية عىل األضواء (تنطفئ
ماخ.) اإليجال العظيم

الحكيمة؟ أمي يا أنت أين أمي، الباب): عند إنكيدو يرتدد ُمندفًعا، جلجاميش(يدخل
خطواتي؟ تُباركني هل لحظة؟ إيلَّ تُنصتني هل

بك؟ ماذا ولدي، جلجاميش؟ قلق): يف إليه وتتجه جانبي باٍب من (تدخل نينسون
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أمي. يا أخربك جئت جلجاميش:
بُني. يا تكلَّْم كالعادة؟ ُمضطرب نينسون:

أعرفه، ال طريًقا سأقطع الرهيب. خمبابا موطن إىل الرحيل عىل عزمت جلجاميش:
وأقتل األرز غابة إىل أصل أن إىل وأعود، أذهب أن فإىل نتائجها. أعلم ال معركة وأدخل

عنده. أجيل من صيلِّ شمش؛ يكرهه رش كل البالد من وأمحو خمبابا،
لهذا؟ يدفعك ماذا ولدي. يا أبًدا تنقطع ال صالتي أن تعرف نينسون:

وسأقيم البالد، ربوع السالم سيعمُّ أشجاره، وأقطع عليه أُجِهز عندما جلجاميش:
النرص. نصب أمامك

ترجع؟ ال وقد للمجهول تذهب نفسك؟ تُْضني ألهذا نينسون:
صنعت سقطت وإذا الخالدين. أسماء مع خالًدا اسًما لنفيس سأحفر جلجاميش:

شهرة. لنفيس
وحدك؟ تذهب وهل والشهرة! الخلود آه نينسون:

إنكيدو؟ يا أنت أين إنكيدو، ال. ال. وحدي؟ حوله): ت جلجاميش(يتلفَّ
سيدتي. سيدي. خجًال): (يتقدَّم إنكيدو

وال أوروك، يف أحد يغلبه ال األبطال، كل قوة قوَّته فاقت الربية، أسد جلجاميش:
يتحداه. أن أحد يقدر

الحلم؟ يف الساطع النجم عطف): يف (تتأمله نينسون
وقت يف َعْوني أمي. يا نبوءتك صدقت الطريق. عىل املطروحة والفأس جلجاميش:

ودلييل. الشدة
ولدي. هامسة): بيده تُمسك إنكيدو، من (تتقدم نينسون

إنكيدو، يا أيًضا أمك هي صديقك أم ضاحًكا): إنكيدو ظهر عىل جلجاميش(يربِّت
تتأخر. ال

تذهب؟ أين إىل نينسون:
أن السالح ُصناع أمرت لقد أمي. يا السوق إىل انرصافه): (أثناء جلجاميش
بد وال والدروع، والفئوس السيوف من بد ال سيحرضون. الشيوخ وكذلك هناك، يتجمعوا

ضاحًكا.) (ينرصف أيًضا! الحكمة من
إنكيدو، الكث): شعره وتتحسس بيده وتُمسك إنكيدو نحو (تتقدم نينسون

… اآلن إليك أتحدث لكني أحشائي، تحملك ولم جسدي ابن لسَت القوي، إنكيدو يا
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تتبعها غامضة، قليلٌة سطوٌر االضطراب. شديد هنا النص حديثها): (يقطع الراوية
أب؟ وال له أم ال الذي الربية البن نينسون قالت ماذا سطًرا. وثمانني أربعة من فجوة
قالت قد تكون وربما رفيقك. ارَع إنكيدو، يا صديقك احِم قائلة: أوصته قد تكون ربما
حرضة يف وباركته رته بخَّ قد تكون أو سامًلا! إيلَّ أِعْده لشمش: صالتها يف ستقوله ما له
النص أثبته الذي لكن لإلله، املنذورات وعرائسه املعبد وعذارى والعرَّافات، الكاهنات
تركته ثم بالجواهر، ة محالَّ مقدَّسة تميمٍة أو نفيسة بقالدٍة عنقه طوَّقت أنها الصحيح

الصالة. إقامة قبل زينتها لتتخذ مخدعها ودخلت

إنكيدو يقف مخدعها. إىل وتتجه بالتَّبنِّي ابنها نينسون تودِّع األثناء هذه (يف
يضعنها مختلفة وأوعيًة ومواقد مباخر يحملن خادمات تدخل بينما ُمرتبًكا،
وهو ينرصف ثم لحظات إنكيدو يتأملهن املرسح، عمق يف عالية منصٍة عىل

ويختفي.) وراءه ت يتلفَّ

الحزام لبست بصدرها. تليق وحليًة بجسدها، يليق رداءً عليها وضعت الراوية:
أحرقت املنصة، إىل وصعدت الدرج ارتقت األرض. عىل الجفنة من املاء وسكبت والتاج،

أمامه. ذراَعيها ورفعت القربان قدَّمت لشمش، البخور

صالتها.) ترتِّل ثم الراوية يقوله ما نينسون (تفعل

الرحيل عىل زه تحفِّ ذا أنت وها يهدأ؟ ال قلبًا جلجاميش ابني أعطيت لَم نينسون:
يذهب أن إىل نتائجها. يعرف ال معركة يف والدخول خمبابا، يسكن حيث بعيد طريٍق إىل
تكرهه رش كل عىل ويقيض الرهيب، خمبابا ويرصع األرز غابة إىل يصل أن وإىل ويعود،
بالنهار، طريقه عىل تُطل وأنت «آيا» الفجر ربَّة عروسك به لتذكرك البالد، من ويمحوه
القمر إله أبيك وإىل الليل، وُحراس النجوم إىل األرض حضن يف رقادك بعد به ولتعهد

سني.
القلق فسكن القِلق فؤاده يت سوَّ من يا أنت جلجاميش، ولدي وراعي شمش إلهي
به؟ األدرى وأنت عليه أُطلعك كيف فيه؟ يختبئ الذي الرس من أسرتيح كيف فؤادي،
«لوجال ابن لست له: أأقول أبيه؟ ويف نفسه يف أفجعه كيف عليه؟ أُطلعه فكيف هو، أما
إلًها لست فيه: وأرصخ بالرس أعلنه أن أجرؤ هل وألَّهوه؟ املوت بعد رفعوه الذي بندا»
األسطوري امللك هو ليس ال. ال. فاٍن؟ بٌرش كذلك وأبوك فاٍن إنك إلًها. لست جلجاميش. يا

84



األحياء ألرض السفر

ل سأتحمَّ كيف به؟ أُصارحه كيف شمش! يا آه … إنه موته. بعد عادتهم عىل ألَّهوه الذي
ويذهبون الرتاب من يأتون الذين املجهولني أحد مغمور، كاهٌن أباه أن يعرف حني صدمته
يردِّد الذي وهو سيُصدقها هل الطعنة؟ هذه املسكني الطائش قلبه ل يتحمَّ هل الرتاب؟ إىل
كيف يل؟ نظرته سأتحمل كيف بل فاٍن؟ برشي الباقي والثلث إلهي ثُلثاك الجميع: عليه
أخطئ بٌرش أنِّي الخالد شمش يا األدرى أنت آه! قلبي؟ يف حربتها تنفذ التهمة عىل أردُّ
يُبلغه ومن الخرب؟ سأبلغه كيف لكن، فاٍن. بٌرش فاٍن، بٌرش ِمثيل؛ بٌرش ابني وأن كالبرش،
وابني فانية أمٌّ فأنا املسكني؟ ولدي يهدأ كي أفعل ماذا الخالد، شمش يا أخِربني له؟
تكأل من يا طني. قبضة أو ريح قبضة سوى نحن وما اآللهة بني األسطورة تنا زجَّ فاٍن.
إيلَّ وأِعْده جلجاميش احرس التِّيه، وليل الصحراء يف الحريى وتهدي املظلومني، برعايتك

الفاني. البرشي ولدي الطائش، امُلضطرب ولدي معاًىف؛
أطفأت ملا الباب. وراء ُمتخفٍّ وهو نينسون صالة سمع قد إنكيدو كان الراوية:
وحيًدا يقف نفسه وجد مخدعها؛ إىل عينَيها يف والدموع واتَّجهت صالتها، وأنهت البخور

ذهول: يف يُتمتم وهو رأسه هزَّ ينتظره، الذي صديقه تذكَّر البكاء. عىل ويُوشك
أصدق كيف فاٍن؟ برش بل إلًها، ليس جلجاميش فاٍن؟ بٌرش جلجاميش إنكيدو:

أبًدا. عنه أتخىل لن عنه، أتخىل لن لكني آه! سيُصدقه؟ من هذا؟

األضواء.) وتُطفأ ُمرسًعا (ينرصف

واألسواق الطُّرقات ملئوا السبعة. املزاليج ذات أوروك بوابة عىل الناس تواَفد الراوية:
والضجيج. والغناء بالرقص والتهليل، والهتاف بالصياح

وأطفال): وصبايا ونساء رجال أصوات (ترتدد

العادل. وامللك الكامل للبطل غنَّوا –
الباسل. أوروك وابن ألوروك املجد –

القاتل. الوحيش والثور الطيب الراعي –
منه. ونسمع اآلن سيُخاطبنا –

قادم. للقاءٍ ونودِّعه –
خطرة. مغامرٌة تلك –

اآللهة. وباقي شمش فليحفظه –
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املرفأ. إىل أوروك ح مالَّ ويرجع –
العالم. آلهة ملجمع ينضم أو –

ومجده. الوطن ذكر خلَّد وقد للوطن يرجع بل –
وحده؟ الخالد البطل ذكر أم –

مثلك. الحاقد ولسان –
حقده. يمحو كي يقطعه –
وحده. لجلجاميش املجد –

وألوروك. –
أوروك. هو –

قبله. خرابًا أوروك كانت –
بعده. خرابًا ستصري حتًما –

انظر. ولدي. يا انظر –
جلجاميش. –

يزحف. واملوكب تهدر العربة –
الصف! هذا عن تخرج ال تزدحموا! ال –

العنف. معه استخدمنا الصف عن خرج من –
معه؟ الواقف هذا من جلجاميش، –

تعرف؟ أَوال –
الربية. وحش إنكيدو –
مصارع. األبطال بطل –

أوروك. أمل –
الضائع. أوروك أمل –
الكامل. للبطل غنُّوا –

الطائش. البطل –
جلجاميش. جلجاميش. –

العادل. وامللك الطيب الراعي –
جلجاميش. جلجاميش. –
القاتل. الوحيش والثور –

الباطش. واألسد –
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الشيوخ:

ناره. ويؤجج بالفرحة يُهلل الشعب
داره. غده يف وتُدمر ستحرق والنار

جزَّاره. يُمجد يظل املجزرة، إىل يُساق ويظل
العالم من الرش بمحو النفس ويمنِّي

الذكر، وخلود
الدهر. كخلود الخالد املنترص للبطل

الساذج املسكني والشعب
النرص. ثمن دوًما يدفع

تستعدوا أن فعليكم اآلن أما قليل. بعد دوركم سيأتي أرجوكم، ال. ال. الراوية:
أمامكم. يقف ذا هو ها منكم. يطلبها التي النصيحة وتقديم جلجاميش لسماع

جلجاميش:

األسواق. ذات أوروك شيوخ يا إيلَّ أصغوا
أمامي. تقف الذي الشعب أيها وأنت

الرهيب. خمبابا مُلواجهة أرحل أن أريد
وأرصعه الجميع شفاه عىل اسمه يجري الذي ذلك أرى أن جلجاميش، أنا أريد،

األرز. غابة يف
أوروك. ابن بقوة كلها البالد تسمع أن أريد

وأقطعها. األرز أشجار عىل يدي أضع أن أريد
ويدوم. يخلد اسًما لنفيس أصنع وبذلك

الكبار. وحكماءها أوروك شيوخ يا وتكلَّمتم الراوية:
الشيوخ:

له: قلنا ونصحناه، حذَّرناه
فتيٍّا ِزلت ما ألنك

بعيًدا. القلب يجرفك
تصنع. ماذا تعلم ال إنك
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ُمفزع. بشٌع منظره نسمع، فيما خمبابا،
يصمد أن يجرؤ من
لسالحه؟ عني طرفة

لساعات، يمتد مداها، يتسع والغابة
آالف. عرشة مضاعفة، والساعات

فيها؟ يتوغل أو إليها ينحدر أن يقدر من
كالطوفان، فيها يزأر خمبابا

موتًا، يتنفس
كالربكان. حمًما يزفر

الفعل؟ لهذا يدعوك ماذا
إليه؟ يدفعك وماذا

معه؟ حرب يف تدخل هل
عليه؟ تنترص أن تتوهم

لصاحبه نظر نصيحتنا، سمع ملا
عينَيه. يف تقهقه والضحكات

تسعة قراءة معها تتعذر فجوة اللوح عىل وتظهر كالمك، ينقطع وهنا الراوية:
قال؟ قد تُراه وماذا إنكيدو؟ لصديقه جلجاميش قاله عما السطور هذه ت عربَّ هل سطور.
مغامرته. وباركتم ملشيئته أذعنتم أنكم تُبني التالية السطور إن إنكيدو؟ عليه رد وكيف

الشيوخ؟ أيها كذلك أليس
الشيوخ:

له. نستسلم لم ملشيئته، نُذعن لم
منه، يئسنا حني لكنا

عليه. نقُس ولم عنه، كذلك نتخلَّ لم
وأنذرناه. حذَّرناه

النصح قدَّمنا
يرعاه. أن الحارس الرب دعونا

كثريًا. بقوَّتك تغرتَّ ال جلجاميش يا قلنا:
عينَيك. وافتح نفسك، احفظ
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الغابة. عرف بصديٍق وثق
مشاه. الوعر الدرب سلك
عليه. يتقدمك إنكيدو دع

ُخطاك. يدل دعه
الحرب، بفنون عليم فهو
ورآه. املارد حيل وجرَّب

قلبك، رغبة الراعي شمش ق ليحقِّ
فمك، أعلن قد ما تشهد عينك وليجعل

الطرق، أبواب لك ويفتح
لقدَميك. الجبل أنفاق ويكشف

وحماه! التائه حفظ فكم
جلجاميش. يا

صدرك. يُفرح ما يهبك بأن الليل ندعو
نرصك. ويؤيد جوارك يقف أن بندا للوجال نبتهل

خمبابا، املارد نهر يف
قدَميك، اغسل

الشمس، مغيب بعد برئًا واحفر
صاٍف، بماءٍ قربتك وامأل

بندا لوجال إللهك وقرِّب شمش، إللهك واسكب
عذب. ماءٍ من قربانًا
صديقك، احِم إنكيدو،

رفيقك. السفر يف واحفظ
إليك، بامللك نعهد إنا

ُمعاًىف. أوروك ملرفأ أِعْده
الجبل. مهاوي جنِّبه

للزوجة أِعْد
الزوج. جسد العايل القرص يف

إليك، امللك نِكل إنا
منك. نأخذه الغايل الوطن أرض وعىل
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غضب: يف لجلجاميش وقال فمه إنكيدو فتح كالمكم من انتهيتم ملا الراوية:
فاطرد وقلبك يفَّ، ثقتك ضع يل، انظر نذهب. فهيَّا السفر، قرار اتخذت لقد إنكيدو:
نبتدئ أن فأُْمر خمبابا، يسلكه طريق كل أعرف موطنه، أعرف إني هيَّا الخوف. منه

بيوتهم. إىل ويرجعوا الشيوخ هؤالء يذهب أن وأُْمر الرحلة،
أوروك: شيوخ يا لكم قال معذرة، أوروك، لعجائز وقال فاه جلجاميش فتح الراوية:

خاطر. طيب عن نصائحكم سمعت لقد به. أخربتكم ما سأفعل جلجاميش:
الشيوخ:

له: لنا توسَّ القول ختم أن ملا
جلجاميش، يا اذهب
بجانبك، الحظ وليَِرس

بجوارك؛ الحارس شمش ويمِش
هداه، ظل فوقك ليبسط

السعد، ويُبلغك
الوعد. وإنجاز

جاءوا البطلني. إىل بأسلحتهم ناع الصُّ تقدَّم ثم الشيوخ، أيها وانرصفتم الراوية:
البلطة جلجاميش أخذ أيديهم. بني ووضعوها واألقواس والدروع العظيمة بالسيوف
فوقف إنكيدو أما حزامه. يف سيفه وثبَّت أنشان3 وقوس وسطه حول جعبته علَّق والفأس،
الغمد ذا السيف علَّقوا ينتفخ، فلم صدره عىل الدروع وضعوا األخرس، كالتمثال صامتًا
انهمرت فمه، يفتح فلم النصل المعة وفأًسا بلطة ناولوه به، يزُه فلم حزامه يف الذهبي
وظل لهاتهم. يف الكالم واحتبس وجهه إىل فنظروا الصناع، أيدي عىل عينَيه من الدموع
برصه وقع حتى الحرب بعدة ج مدجَّ إلهي كطاوٍس ويتبخرت بأسلحته يُصلصل جلجاميش
أهملنا الطالع، نكشف أن نسينا لقد الحق. معك يهمس: وهو منه اقرتب صديقه. عىل
مدَّ ظهره، عىل جلجاميش ربَّت إنكيدو. ينطق لم العجائز. والشيوخ الحكيمة امللكة نصح
بعيد. ركٍن يف وانزوى جلجاميش تركه بكاؤه. زاد إنكيدو، يتحرك لم يده. من ليجرَّه يده
أقدامهم ووقُع دعواتهم من أصداء إال تبَق لم الناس. وانرصف انرصفوا قد الصناع كان

وقال: بالصالة يَديه ورفع ركع واألسواق. الطرقات أرض عىل
احفظ يدي. أرفع وإليك شمش، يا اآلن سأذهب الشيوخ! قاله ما ليُكن جلجاميش:
عىل سأميض عيلَّ. حمايتك ظل ابسط والسور، الحمى إىل سامًلا وأِعدني األذى، من روحي
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تنساب الدموع إن إلهي! يا آه بي. يُفيض أين إىل أعرف ال طريق عليه، أِرس لم طريق
صميم من أحبك فسوف هذا كان إن الرش؟ من مأمن يف روحي ستُبقي هل عيني. من
فوق وسأجلسك بيتك، يف العبادة نشوة من نفيس سأُشبع الدوام، عىل فعلت كما قلبي

لك. مسموًعا صوتي اجعل يل، أنِصت إلهي، العروش.4
ورأيت السور فوق من نظرت الفؤاد. مقهور يائًسا اإلنسان يموت املدينة هذه يف

اآلن. منذ أعلمه إني بل أيًضا، نصيبي سيكون هذا أن أعلم النهر. عىل تطفو الجثث
يحتوي أن منهم استطاع من السموات؟ بلغ حتى قامته طالت البرشية أبناء من َمن
املجهولة، األرض تلك أدخل ولهذا بي؛ وضاقت بأوروك ِضقت لذلك ذراَعيه؟ بني األرض
فيها يُقطع التي البالد سأدخل قدري. قرَّر كما الحجر فوق اسمي وأنقش األحياء، أرض
وإذا الخالدين. العظماء أسماء ُكتبت حيث اسمي وسأكتب الغابة، يف وأتوغل األرز شجر
عيني. من تجري تزال ال الدموع ذي هي ها هناك. لآللهة نصبًا فسأرفع اسًما أجد لم
لم إن الرهيب. خمبابا بلد إىل أقطعها طويلة رحلٌة إنها الحارس! شمش يا َعوني يف ُكن
سأنجح كيف إليه؟ القِلق الشوق بنفيس غرست ملاذا إليه؟ حرَّكتني فلماذا رغبتي ق تحقِّ
الهدايا لك فسأقدِّم سامًلا رجعت إن أما أندم. فلن هناك مت وإذا عونك؟ يُسعفني لم إن

لك. ويُسبح لساني بالحمد وسيلهج لك، قربانًا وأقرِّب
نفسه: يسأل راح دعاءه. ويسمع إليه ينظر إنكيدو كان الراوية:

من إال الشكوى ترتفع أن يمكن هل إله؟ نصف أو إله لآللهة يبكي هل إنكيدو:
فاٍن. بٌرش فاٍن، بٌرش جلجاميش ا، حقٍّ فاٍن؟ بٍرش

بالرس؟ له أبوح كيف به؟ سأخربه كيف ولكن اآلن، هذا أعرف
وصديقي. أخي جلجاميش! جلجاميش!

اآلن! فلنمِض جلجاميش:
اآللهة! وباقي شمش بركة وعىل إنكيدو:

الجسدين عىل الهائلة األسلحة رنَّت األرز. غابة إىل طريقهما يف وانرصفا الراوية:
شمخات: املسكينة وصوت الشعب أصوات رنَّت واألقدام. األذرع ويف

أصوات:

واأليتام! الثكىل األرملة تنَس ال أوروك! تنَس ال جلجاميش، يا
عنا! تتأخر وال الوطن لرتاب ارجع والسور! املرفأ ألوروك ُعد
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صوت:

تذهب؟! فلماذا حذَّرتك إنكيدو! يا إنكيدو!
لك. يدعو قلبي نفسك! احفظ تتهور! ال نفسك! احفظ آه!

األنوار.) وتُطفأ الثقيلة، أسلحتهما تسمع األيدي ُمتشابكي البطالن (ينرصف
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الرابع الفصل

األخرض واجلبل الغابة يف مرصعمخبابا

من يقرتب إنكيدو ُمتشابكتان. ويداهما يدخالن الصديقان األرز، غابة (يف
األلم.) من فيرصخ يفتحها أن يُحاول البوَّابة،

(صارًخا): إنكيدو

حاِذْر! جلجاميش! يا آه
الغابة. يف تتوغل ال

البوابة. ملست حني قوَّتها فقدت فذراعي
القاتل! السحر هذا جلجاميش يا احذر

إليه): جلجاميش(يُرسع

إنكيدو.
كالُجبناء؟ تتكلم لَم
السفر، قاسينا هل
الخطر، وواجهنا

أتينا؟ حيث من لنرجع

إنكيدو:

ُمضٍن، ألٍم من أرصخ
ذراعي، يشلُّ واملوت

ويخنقني. جنبي يكبِّل
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جلجاميش:

اتبعني. املوت. انَس
روعك. ويهدأ ذراَعيك شلل يتالىش

اآلخر. منا كلٌّ يحمي
يفنى. ال اسًما يُخلد سقط فإذا

إىل وصديقه امللك رحلة يصف الذي اللوح هذا من أعمدة خمسة حت امَّ الراوية:
ساعًة عرشين فبعد البطلني؛ تجربة تُصور قصرية شذرة سوى منه تبَق ولم األرز، غابة
هبوط مع للراحة أخلدا مضاعفة أخرى ساعًة ثالثني وبعد الزاد، لبعض فا توقَّ ُمضاعفة1
يف الشهر ونصف شهر مسرية واجتازا النهار، يف مضاعفة ساعًة خمسني قطعا الليل.
الذي اللوح أن بيَْد القربان. لشمش منه سكبا برئًا وحفرا اسرتاحا املساء ويف أيام. ثالثة
عن الكالم فبعد لهما؛ جرى ما بتتبع لنا يسمح ال وسطوره أعمدته معظم انطمست
ثم كاملة، سطر مائتَي من يقُرب ما ضياع نُالحظ رحلتهما يف قطعاها التي الساعات
وصال وإنكيدو جلجاميش أن منها ونفهم بالفجوات. ومليئة غامضة الباقية البقية نجد
أن ويبدو اآلن. سمعنا كما األلم من فرصخ يفتحها أن حاول إنكيدو وأن الغابة، بوابة إىل
الذي الحارس من والتخلص البوابة من الدخول إمكان يف الشكوك راودته قد جلجاميش
العلماء اجتهد التي السطور هذه يف همته إنكيدو يستنهض إذ عليها؛ خمبابا املارد عيَّنه

إصالحها. يف
جلجاميش أي لتقتله، منه وتقدَّم انهض أوروك. يف قلت ما تذكَّر إنكيدو:

أوروك. ابن يا
عىل إنكيدو ع شجَّ ما وهذا الثقة. وعاودته صديقه كالم جلجاميش سمع الراوية:

كالمه. ُمواصلة
أيدينا. من فيفلت الغابة إىل وينحدر يهرب، ال حتى إليه أِرسْع إنكيدو:

إنه فيها. ينفذ أن سالح أي يقدر ال دروع، سبعة يلبس أن الحارس هذا عادة فمن
قدَميه. أمام األرض عىل ومطروحة منزوعة الباقية والستة واحًدا، درًعا اآلن عليه يضع

نفهم أن نستطيع ال بحيث املوضع، هذا يف يتشوَّه أن النص يلبث وال الراوية:
رصخ قد الغابة حارس وأن الوحيش، كالثور انقضَّ قد الصديقني أحد أن من أكثر منه
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فجوة تأتي ثم الغابات. حارس دعاه الذي بخمبابا يستغيث وأخذ الرعب عليه واستوىل
الصديقني بني نشبت التي للمعركة وصًفا قدَّمت قد تكون ربما سطًرا، وعرشين اثنني من
أدرك قد إنكيدو أن بد وال بوابتها. فتح من النهاية يف تمكَّنا حتى الغابة حارس وبني
فمه يفتح إذ واإلحجام؛ االقتحام بني امُلرتدد جلجاميش حياة عىل املغامرة خطورة مدى

كالمه: من الباقية الوحيدة العبارة بهذه ويُحذره
الغابة! يف التوغل عن فلتعدل إنكيدو:

عىل يؤنِّبه أخذ صدره والثقة الشجاعة نفخت الذي جلجاميش أن إال الراوية:
األخرض، الجبل إىل وصال حتى ى والرسُّ املسرية استأنفا ثم قليل، قبل سمعنا كما تخاذله

ساكنني. ووقفا الكلمات فاحتبست
الشيوخ:

أيًضا. هذا سمعنا نحن ا، حقٍّ
األخرض. الجبل إىل نظر جلجاميش

املوت. إليه نظر
الكلمات، منه هربت
الصمت، عليه وران

األرز، أشجار وارتعشت
والذعر، الدهشة ته فمسَّ

عليه، الكون سقف أطبق كغريٍق
البحر. موج وطوَّقه

ارتفاع من الذهول أصابهما سكون. يف الغابة يتأمالن وقفا نعم. نعم. الراوية:
كانت عشتار. وعرش اآللهة مقام األرز، جبل إىل وتطلَّعا العالية، وذُراها األرز أشجار
ُمنبسطة والخرضة والسالم، الجمال ظالل حولها تنرش شامخًة أمامهما امُلرتامية األشجار
قدَمي آثار الطريق أرض عىل وملحا األغصان. امُللتف والدغل واألكمة والجبل السهل عىل
يهجعا أن صديقه من إنكيدو طلب انتظارهما طال وملا ظهوره. ينتظران فأخذا خمبابا،
ثم الشمس، غروب قبل برئًا فحفر جلجاميش أما أثره. تُريهما أن لألحالم ويرتكا قليًال

طيبًا. حلًما يرزقه أن إليه ع وترضَّ الجبل ارتقى
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ويهتف نومه من فجأة جلجاميش يصحو العشب. عىل راقدان (الصديقان
بصاحبه):

حلًما رأيت لقد أنت؟ تكن لم إن النوم من أيقظني الذي ما إنكيدو! جلجاميش:
ُحِرمت لقد الهاوية. شفا من وانظر الجبل، صخور عىل اصعد انهض، هيَّا صديقي.2 يا
أني رأيت ُمضطرب! سيئ حلٍم من له يا صديقي! يا آه الحلم. وانقطع اإللهي النوم
السماء، فأظلمت الغبار من سحابة وأثار الثور خار الربية، يف وحيش ثوٍر عىل أقبض

ماءً. قربته من فسقاني شخص مني تقدَّم ثم ركبتي، عىل فوقعت بذراعي وأمسك
الثور هو إليه نسعى الذي اإلله ليس صديقي! يا عينَيه): يفرك (وهو إنكيدو
الشدة. وقت يف بيدك يأخذ سوف الحارس. شمش هو رأيته الذي الوحيش الثور الوحيش.
نضع أن نريد ويحميك، يرعاك الذي بندا لوجال إلهك فهو قربته من سقاك الذي أما

أبًدا. شهرته تموت ال بعمل لنقوم يده يف أيدينا
الليل.3 من ينسكب الذي النوم إليهما أرسع للراحة. وأخلدا أيديهما تشابكت إنكيدو:
حرية: يف يسأله وهو الثاني الحلم لصديقه وروى النوم،4 منه هرب الليل منتصف ويف

إذن؟ استيقظت فلماذا صديقي؟ يا تهزَّني ألم جلجاميش:
آخر؟ حلًما رأيت ربما إنكيدو:

جبل أسفل عميق، منحدٍر يف نقف رأيتنا آخر. حلًما رأيت نعم. نعم. جلجاميش:
الجبل وانهار القصب،5 أعواد عىل يتزاحم الذي الصغري بالذباب أشبه إليه بالقياس أبدو
ضوءٌ سطع ثم أخلِّصهما، أن أستطع فلم قدمي عىل وأطبق األرض عىل فصدمني فجأة،
الجبل تحت من شدَّني البالد. هذه يف منه أجمل أشاهد لم رجل يل وظهر يحتمل، ال قوي

قلبي. فاطمأنَّ ماءً وسقاني األرض،6 عىل قدمي وثبَّت
الذي الجبل حلم! من أروعه ما جلجاميش! يا حلم من أطيبَه ما (هاتًفا): إنكيدو
وسيتم العراء، يف بجثته سنُلقي صديقي. يا ونقتله عليه نقبض سوف خمبابا. هو رأيته

غًدا.7 يشء كل
للراحة فا توقَّ ثم الزاد، بعض وتناوال مضاعفة ساعًة عرشين قطعا الغد ويف الراوية:
الجبل. عىل جلجاميش وصعد الشمس، غروب قبل برئًا حفرا أخرى. ساعًة ثالثني بعد

وقال: الجبل أرض عىل الدقيق نثر
شمش! من كلمة َهبْني طيبًا، حلًما َهبْني اآللهة! َمسكن يا الجبل! أيها جلجاميش:
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أهداه الجبل أن الكلمات هذه بعد جاءت التي الغامضة السطور من يبدو الراوية:
عاصفة تحت القمح كسنابل فتكوَّم برذاذها وبلَّلته وجهه لفحت باردة ريًحا وأن حلًما،
الذي النوم عليه زحف ركبتَيه، عىل ُمسندة وذقنه جالس جلجاميش وبينما ُممطرة.
وقال قدَميه عىل فنهض النوم، عنه انقطع الليل انتصف وملا جميًعا. البرش عىل ينسكب

لصاحبه:
ألم النوم؟ من استيقظت فلماذا تُناِدني؟ ألم صديقي! يا إنكيدو! جلجاميش:
رعبًا؟ أطرايف ارتجفت فلماذا هنا؟ من إله يمرَّ ألم الخوف؟ اعرتاني فلماذا تلمسني؟
األرض. وُزلزلت السماء أرعدت ُمخيًفا. الحلم هذا وكان صديقي، يا ثالثًا حلًما رأيت لقد
وأمطرت السحب تكثَّفت النار. واشتعلت الربق اْلتَمع الظلمات. وحلَّت النهار ضوء احتجب
تعاَل رماد. إىل حولنا تساقط ما كل وتحوَّل بغتًة، امُلتوهجة النار بريق خبا ثم املوت.

نفعل. فيما ونتشاور الجبل نهبط
وإن الثالث الحلم له فرسَّ أنه بد وال صديقه. عىل لريدَّ فمه إنكيدو فتح هنا الراوية:
أثنى أنه واألرجح قاله، ما معرفة من املوضع هذا يف فاها فغرت التي الفجوة تُمكنَّا لم
فلما بفئوسهما. األرز أشجار قطع يف يبدأ أن الصديقان قرَّر إذ به؛ وتفاءل الحلم هذا عىل
حرمة لينتهك جاء الذي هذا من وصاح: الغضب ثورة تملَّكته الضجيج خمبابا سمع أن
وأصابهما ارتبكا أنهما يبدو األرز؟ أشجار قطع الذي من جبايل؟ يف ربَّيتها التي أشجاري

قائًال: وخاطبهما السماوي شمش صوت عليهما فهبط الذعر،
تخافا! ال تقدَّما! شمش: صوت

للصديقني شمس قاله ما لعرفنا سطًرا ثمانني حواَيل من كبرية ثغرٌة ولوال الراوية:
النور إله أن والظاهر خمبابا. مع امُلقِبلة معركتهما يف واملشورة العون منه اْلتَمسا عندما
قد جلجاميش دموع إن يقوالن سطرين نقرأ إذ القتال؛ مغبَّة من حذَّرهما قد والعدل

قائًال: السماوي لشمش ع ترضَّ وإنه ُمنهمرة، جداول عينَيه من سقطت
رسمته الذي الطريق عىل وِرست السماوي، شمش يا دائًما أطعتك لقد جلجاميش:

يل.
عميق، نوٌم عليه فأطبق مفاجئة، إعياء نوبة أصابته جلجاميش أن غري الراوية:
فلم وملسه يده إنكيدو مدَّ جديد. حلٍم يف غرق كأنما النطق، فاقد األرض عىل وتمدَّد

عليه. يُرد فلم كلَّمه يتحرك،

97



طغى الذي هو

الظالل. فوقه وانترشت العالم، فوق الظالم هبط ب!8 كالَّ سيد يا جلجاميش! إنكيدو:
تستسلم متى إىل السفيل. العالم ملك أبيه حضن يف الساطع رأسه ودفن شمش، رحل لقد

األسواق.9 ذات أوروك يف عليك للبكاء تضطرُّ ولدتك التي ك أمَّ تجعل ال الرقاد؟ لهذا
األخرية. إنكيدو كلمات لسعته حني غِشيه الذي الرعب من جلجاميش أفاق الراوية:
معطٌف كأنه فيه يخطر وراح َشيقًال، ثالثني يِزن الذي األبطال» «صوت ب وتدرَّع انتفخ
فتصطكُّ بأسنانه ويرصُّ األرض، يرضب الذي كالثور ويزفر قدَميه بني ما ويوسع خفيف،

الوحوش. كأنياب
لوجال اإللهي أبي بحياة ولدتني، التي نينسون أمي بحياة جلجاميش(زاعًقا):
لن األحياء أرض إىل سلكت الذي والطريق الناس. ولكل لهما مفخرة ألصبح ألعيشنَّ بندا،
هذا أو البرش، أبناء من رجل أنه صح إذا الرجل هذا نقتل حتى مدينتي إىل أبًدا يرجع

اآللهة. من واحًدا كان إذا اإلله
بال عنه تتكلم ولذلك الوحش؛ هذا تعرف ال إنك ومليكي، صديقي يا إنكيدو:
َمخالب وقدماه تنِّني، أنياب فأسنانه الخوف. من أرتجف ولهذا فأعرفه؛ أنا أما خوف.
برأس ينتهي وذيله الثور، قرون من أحدُّ قروٌن رأسه وعىل أسد، وجه ووجهه نَْرس،
أنفاسه إن والرمح. الحربة فيها ينفذ وال السيف، يكرسها ال تُروٌس وتُغطيه ثعبان،
صديقي أي واألهوار، امُلستنقعات وأقصاب الغابة أشجار تسحق ونظراته الطوفان، هدير

ومليكي.10
… وأبي نينسون أمي بحياة جلجاميش:
األرض. هذه يف شئت إن ْل توغَّ إنكيدو:

… األحياء أرض إىل قطعته الذي الطريق جلجاميش:
أبًدا. للمدينة يرجع لن هذا، سمعت إنكيدو:

أحد كان إن اإلله هذا أو رجل، أنه صح إن الرجل هذا أرصع حتى جلجاميش:
اآللهة.

جلجاميش. يا للمدينة فسأرجع أنا أما إنكيدو:
أسمع؟ ماذا جلجاميش:

لها أروي ثم فرًحا، تصيح حتى أمجادك كل عن الحكيمة ألمك وسأحكى إنكيدو:
ومن واألسواق الشوارع كل يف وتندبك عليك، البكاء من قلبها ينفطر حتى موتك قصة

والقرابني. األضحيات وتُقدم واألبراج، املعابد رشفات
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عىل والقرابني األضحيات لتقديم الوقت يِحن لم غضبه): يف جلجاميش(ُمسرتسًال
يُطوى ولن الخالدين. جزر إىل املوت بحار عرب يحملني الذي القارب يف أفكر لم روحي،
توقد ولن عيلَّ، شعبي يحزن لن إنكيدو، يا ال طيَّات. ثالث فيه ن سأكفَّ الذي الثوب بعُد

رماد. إىل وتُحيله قرصي تُخرب ولن بيتي، يف املحرقة
حذَّرتك. لذلك الوحش؛ أعرف كما أعرفك إني إنكيدو:

منهم، سخرية وشبعنا عليهم فضحكنا أوروك يف العجائز حذَّرني كما جلجاميش:
يرتعش فؤادك كان إن الوحش. عني يف أعيننا ونُثبت مًعا سنميض إنكيدو؟ يا تتذكر أال
فأسك خذ الرعب. هذا فقاِوم بداخلك الرعب كان إن عنك. بعيًدا الخوف فألِق الخوف من

بالسالم. يشعر ال املعركة يُنهي ال من نفسك؟ وتحمي تحميني أن تتعهد ألم م! وتقدَّ
يخرج هو ها ن. املحصَّ بيته ويُغادر يظهر ذا هو ها جلجاميش! يا حاِذْر إنكيدو:

األشجار. بني من
قلت؟ ماذا أين؟ أين؟ جلجاميش:

جلجاميش! يا تقدَّم أوروك. ويف اآلن مزاعمك تذكَّر عطف): يف ولكن (ساخًرا إنكيدو
أوروك! ابن يا اهجم

يف ورفيقي صديقي يا أيًضا أنت أِرسع شجاعته): يستجمع أن جلجاميش(محاوًال
عليه يضع إنه أعيننا! عن ويختفي للغابة يهرب ترتكه ال الفخ! يف نُوقعه هيَّا األخطار!

عدته! بكامل يتسلح أن قبل بالرضبة عاِجْله السبعة. دروعه من واحًدا درًعا
هذا). (يفعل وحيش كثوٍر بقدمي األرض وأرضب إنكيدو يا أرصخ أنا ها

جلجاميش. يا ويزأر يصيح وهو إنكيدو:
عيلَّ، عينه يُثبت إنه إنكيدو؟ يا أنت أين إنكيدو! ويُهددني. رأسه ويهزُّ جلجاميش:
شمش يا شمش! إلهي مرتفع): بصوٍت ويبكي عينَيه عىل يده (يضع املوت. عني يُثبت
كيف منه؟ سأهرب فكيف اآلن، تُنجدني لم إن طريقك. وتبعت أطعتك والحامي، الراعي

نينسون! وألمي يل بوعدك أوِف الراعي! شمش يا أنِقذْني سأنجو؟
الشيوخ:

عنه. الراعي شمش يتأخر لم
صالته. سمع

عينَيه، من الهاطل الدمع ملطر رق
إليه؛ الريح عذارى كل ودعا
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الجبَّارة، الريح
الدوَّارة، والزوبعة
ارة، الهدَّ والعاصفة

الثلجية، الجبل وريح واألعصار
وشمال، غرب من جاءت
كالتنِّني، وجنوب رشق من

املوَّارة، النار كألسنة
القلب، تشلُّ والثعبان كالحية

كالرعب، الخاطف الربق أو كالطوفان
حوله، ت والتفَّ خمبابا لفحت

وذراَعيه، ساَقيه وشلَّت عينَيه رضبت
الدرب. فوق ر فتحجَّ

يف مسكنك اكتشفت لقد اإللهي! وأبي املقدَّسة أمي بحياة جلجاميش(صائًحا):
وأصارعك. ألحاربك الجبَّارة وأسلحتي القويتان ذراعاي ومعي إليها وأتيت األحياء، أرض

أشاء. كما أشجارك وأقطع بيتك وسأدخل أمامي، مشلوًال عاجًزا تقف أنت ها

إىل مقيَّد وحيش كثوٍر عرينه أمام وقف الذي خمبابا من جلجاميش (يتقدم
صامتة إيمائيٍة بحركاٍت يقوم والساقني. الذراعني مكتوف ُمحارٍب أو الجبل،
إبرازها، يف كبريًا دوًرا والصوتية الضوئية املؤثرات تؤدي أن يمكن وُمضحكة،
والنزال، والفر الكر فنون ويستعرض وبلطته، وفأسه بسيفه الهواء فيطعن
عىل يبعث منظره يزال ال الذي خمبابا من خوفه الحقيقة يف يُصارع بينما

أمامه.) مشلوًال يقف كان وإن الرهبة

أتكلم. َدْعني جلجاميش، الوجه): شاحب (باكيًا خمبابا
انظر ويُصارع! يهجم أن من بدًال يتكلم أن يريد لصديقه): جلجاميش(ضاحًكا

الهائج! الثور أمام الخائف كالجدي يبكي وهو إنكيدو يا إليه
جلجاميش! يا ابتعد له! تأمن ال ومليكي، صديقي يا إنكيدو:

مذعوًرا.) يجري (جلجاميش
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جلجاميش! يا اسمعني إنكيدو! يا الحق جانبَت خمبابا:
النبيل امُلحارب طبع ِمن إنكيدو. يا فلنسمعه الكالم، عىل يُرصُّ يزال ال جلجاميش:

فيه. نَفس آخر حتى عدوه مع كريًما يكون أن
والجبل الجبل، يف ُولدت لقد يرعاني. أبًا وال ا أمٍّ أعرف لم إني جلجاميش، خمبابا:
أطِلْق الغابة. هذه عىل حارًسا جعلني الذي هو العاصفة إله وإنليل ربَّاني، الذي هو
هذا يف رعيتها التي أشجاري كل سيًدا. وتصبح لك عبًدا وسأصبح جلجاميش، يا رساحي
إليك. ممدودة يدي هذه وبيوتًا. قًرصا منها لك وأبني سأقطعها يَديك. ملك ستكون الجبل

تلمسها! ال جلجاميش. يا حاِذْر إنكيدو:
وتعاَل فيها يدك ضع جلجاميش، يا يدي هذه إنكيدو! يا اآللهة سامحتك خمبابا:

السفيل. وبالعالم وباألرض، اآللهة، بحياة لك أقسم بيتي. إىل
صديقي! يا إنكيدو! قلبه): له رقَّ جلجاميش(وقد

جلجاميش! يا حذاِر قلت إنكيدو:
لألسري يحق أال عشه؟ إىل يرجع أن الفخ يف وقع الذي للطائر يصح أال جلجاميش:

أمه؟ ذراَعي إىل يعود أن
الحبيس الطائر رجع إذا يعيش. ترتكه ال خمبابا. قاله مما لكلمٍة تستمع ال إنكيدو:
فيها تنتظرك التي املدينة إىل أبًدا ترجع فلن أمه، ذراَعي إىل األسري عاد وإذا عشه، إىل

أمك.
قلبك؟ يرقُّ أال جلجاميش:

التي أمك وأمام أوروك شعب أمام عنك مسئول أنا أيًضا. عليك ويخاف إنكيدو:
جلجاميش! يا ارضبه ولدتك.

تحسدني إنك خبزه! رغيف أذلَّه الذي األجري أيها إنكيدو. يا بالرش تكلَّمت خمبابا:
لك. ُمنافًسا أكون أن وتخاف

القوي يحكم لم وإذا يموت. أن بد ال خمبابا جلجاميش. يا له تُصِغ ال إنكيدو:
الطائر أوِقع أبناءه. تقتل أن ذلك بعد عليك يسهل خمبابا اقتل الضحايا. أول كان بالعدل
جرِّد يدك! يف فأسك خذ جلجاميش! يا هيَّا منك. يفلتوا أن صغاره يستطيع ولن الفخ، يف

الثانية! بالرضبة وسأعاجله عنقه، يف األوىل رضبتك ارضب الذهبي! ِغمده من سيفك
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ساعتني مدى عىل الغابة أشجار اهتزَّت الثالثة. الرضبة مع خمبابا وسقط الراوية:
من ترتجف أن ولبنان هريمون جبال اعتادت الذي الحارس وقع عندما ُمضاعفتني
األرز، أشجار عىل البطالن هجم ُقتل. قد الغابة حارس ألن والتالل الجبال وُزلزلت صوته،
العلويني اآلنوناكي آللهة املقدَّسة املساكن واقتحما امُلتألقة، السبعة خمبابا أنوار وأطفآ
وإنكيدو األشجار، يقطع جلجاميش وأخذ تُخفيها. كانت التي األشجار اجتثَّا أن بعد
جثة حمال ثم األرز! أشجار ارصب األرز! أشجار ارضب به: ويهتف الجذور يُنظف
أبرص وعندما الرأس، منه فسقط الكفن وفتحا األرض، قبَّال اآللهة. أمام ووضعاها خمبابا
عىل اليوم منذ النار لتكن هذا؟ فعلتما لَم قائًال: وصاح وثار غضب حارسه رأس إنليل

ترشبان! حيث ولترشب تأكالن، الذي الخبز لتأكل وجوهكما!
الشيوخ:

نفسه، جلجاميش صدَّق
الرشسة، العاصفة رب وتحدَّى
الفاتح دخول أوروك وسيدخل

اسمه، خلَّد
حلمه. ق حقَّ ملن الشعب ويغنِّي

خمبابا املارد قتل
الرش، ومحا

املدن، بني أوروك راية وأعىل
قومه. د ومجَّ

أوروك يف املوكب سار
الشعب، وحيَّاه

التخمة. حد إىل البطل غرور فزاد
أمه. ينىس أن وأوشك أوروك، فأنساه املجد أسكره

األبطال بطل م وتضخَّ
بكلمة. إنكيدو وال شمش يذكر فلم

كذلك والحال تعجب هل
نعمة؟ أعظم يرفض أن
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األخرض والجبل الغابة يف خمبابا مرصع

الراوية:

عشتار؟ من حب وردة يرفض أن أصدِّق كيف
الجامح البطل عن غاب هل
الحب عرش عىل الجالسة أن

ودمار؟ حرب إلهة

إظالم.) األضواء. (تُطفأ
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الثور وقتل أوروك عىل عشتار لعنة

من العظيمة عشتار فتلمحه قرصه، أمام مزهوٍّا يتمىشَّ جلجاميش أوروك، (يف
عليه.) تجلس مرتفع فوق

شعره جدائل أسدل أسلحته، ملَّع به، العالق الوسخ من البطل اغتسل الراوية:
ولفَّ بمعطفه ع وتلفَّ نظيفة، ثيابًا وارتدى امُلتسخة ثيابه عنه نىضَّ ظهره، عىل املسرتسل
وتملَّت إليه عينَيها امللكية عشتار رفعت رأسه، عىل تاجه وضع وملا خرصه، حول حزامه

قائلًة: جماله
جلجاميش! جلجاميش! عشتار:

أوروك؟ أسد يُنادي من يُناديني؟ من جلجاميش:
جلجاميش! يا أهدنيها ثمارك! اهِدني عرييس! وكن تعاَل جلجاميش! يا تعاَل عشتار:
من وقرونها ذهبية عجالتها والزورد، ذهب من بعربة لك سآمر زوجك! وأنا زوجي كن
األرز، بشذى الفوَّاح بيتنا ادخل العظيمة. والبغال العواصف عليها تشدُّ أبيض،1 ذهٍب
ويُقدمون واألمراء، واألعيان امللوك أمامك ويركع العتبة، فوق قدَميك لون املبجَّ الكهنة يُقبِّل
حمار ويلحق مثنى، ِنعاجك وستلد توائم، ثالثة عنزاتك ستضع والسهل. الجبل غلة لك
تحت لثورك يكون ولن حصان، العربة إىل املشدود ِحصانَك يُنافس لن بالبغال. أثقالك

نظري. النري
امللكية: لعشتار وقال فمه جلجاميش فتح الراوية:

تحتاجني أم لجسدك، دهانًا تحتاجني هل أخذتك؟2 لو أعطيك وماذا جلجاميش:
من وعندي باآللهة، يليق طعاٌم لديَّ بالطبع الطعام؟ أم الخبز ينقصك أتُرى ثيابًا؟

… لكن بامللوك، يليق ما الرشاب



طغى الذي هو

لديك؟ بقي ماذا ماذا؟ لكن عشتار:
فيأخذك ترتدينه، ثوٌب يكفيك الشارع، يف مكانك إن الداعي؟ ما لكن جلجاميش:

يشتهيك.3 من
أيًضا؟ عندك ماذا تكلَّْم. عشتار؟ تُهني الحد هذا إىل عشتار:

قرص5 ريح، أو نفس من يحمي ال باب الحديد4 (يدفئ) ال أنت، َموقد جلجاميش:
جريي حجر صاحبها، تُبلل ماء قربة حامله، يلوث قار6 غطاءه، ينفض فيٌل بطله، يسحق

البسه. يُضايق صندل8 األعداء، بالد يجذب7 يشب الحجري، السور يُفجر
جلجاميش؟ يا اإلهانات هذه كل عشتار:

يُحلق أن استطاع طيورك من طائر أي الحب؟ له أخلصِت عشيق أي جلجاميش:
ُعشاقك؟ أعز ى أسمَّ أن أتُحبني الهواء؟ يف

كله؟ بهذا أدراه من آنو! وأبي إلهي (لنفسها): عشتار
عام.9 بعد عاًما بالبكاء عليه قضيت ِصباك، عشيق تموز، جلجاميش(مندفًعا):
الغابات: يف يُنادي اآلن هو وها جناحه، وكرست رضبته ثم امللوَّن الشقراق طائر أحببت
سبًعا الحفر من له حفرت القوة املكتمل األسد أحببت ملا جناحي! جناحي! كابي! كابي!
يجري بأن عليه وحكمت واملهماز، السوط عليه قدرت الحصان عشقت وعندما وسبًعا.
سيليىل! أمه نصيب من النواح وجعلت العكر، املاء من يرشب وأن مضاعفة، ساعات سبع
يوم، كل جديًا لك ويذبح الفحم نار عىل الكعك لك يعدُّ انفكَّ ما الذي القطيع راعي أحببت
ساَقيه. تعضُّ وكالبه يُالحقونه، الرعاة من ِصبيته هم وها ذئبًا، ومسخته رضبته لكنك
ويزين بالبلح اململوءة السالل لك يجلب أراح الذي أبيك، نخل بستانيَّ إيشوالنو وعشقت
بفحولتك! نستمتع دعنا إيشوالنو، أي قائلة: إليه وسعيت بلحظك رميته يوم، كل مائدتك
يل تخبز ألم مني؟ تريدين ماذا بقوله: عليك رد إيشوالنو لكن جسدنا! واملْس يدك ُمدَّ
بالعشب وأتغطَّى واللعنات، بالشتائم ممزوًجا اآلن خبزي آكل حتى طعامي آكل ألم أمي؟
تعس.10 مخلوٍق إىل وحوَّلته رضبته القول هذا منه سمعت وعندما الربد؟ ألتَّقي الجاف

هؤالء؟ كحظ منك حظي يكون ألن أحببتني، لو

باكية.) وتنرصف فمها عىل يدها تضع ثم غيًظا، عشتار (تتفجر

مضت السماء. إىل غاضبة صعدت حتى الكالم هذا تسمع عشتار تَكد لم الراوية:
اآللهة أمها وأمام أمامه دموعها وانهمرت اآللهة، مجمع وكبري السماء إله آنو أبيها إىل

آنتوم.11
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بك. كعهدي وغاضبة باكية عشتار؟ ابنتي آنو:
اآلن. يشتعل كما غضبي يشتعل لم اليوم. بكيت كما أبي يا أبًدا أبِك لم عشتار:

يُريحك. هذا كان إن ابكي ابنتي؟ يا بك ماذا آنتوم:
االنتقام. إال يُريحني لن أمي، يا ال عشتار:

تكلَّمي. ابنتي. يا اهدئي آنتوم:
لكرامتي! الثأر من بد ال البكاء. وال الكالم يُهدئني لن عشتار:

والحرب؟ الحب إلهة من هذا أسمع هل كرامتك؟ آنو:
سواها. يبَق فلم الحرب وأما أهانني، فبسببه الحب أما عشتار:

إهانتك؟ عىل جرؤ الذي هذا ومن آنو:
بشتائمه، رماني الذي هو أهانني، الذي هو جلجاميش أبي؟ يا غريه من عشتار:

لعناته! عيلَّ صبَّ الذي هو
ولعناته. شتائمه عليك صبَّ لذلك أوروك! ملك أثَرت أنك بد ال (ُمبتسًما): آنو

لك. رفضه من االنتقام تريدين ولذلك آنتوم:
والحب! الخصب ربَّة أنا أمي! يا أنا يرفضني عشتار:

هذا؟ ينىس من حبيبتي. يا أيًضا الحرب وربَّة حنان): (يف آنتوم
عشتار! يا منك عليه أخىش كم والحرب! أجل! آنو:

والنخل، والحقل والزرع والبرش، األرض عىل أوروك! عىل خشيتك لتكن عشتار:
… عىل

ابنتي! يا اهدئي آنتوم:
عشتار! يا اعرتيف أنت؟ تبدئيه ألم آنو:

فعرضت جماله مقاومة عىل أقَو لم أبي. يا أحببته لقد نعم. نعم. أعرتف؟ عشتار:
حبي. عليه

كذلك؟ أليس الحرب. الحب مع عليه وعرضت آنو:
ُعشاقي. يُعدد راح الذي هو بل عشتار:

ابنتي. يا تعذريه أن عليك منهم. واحًدا يصبح أن من خوًفا آنو:
بالثور أبي يا إيلَّ شعبه. وأسحق أسحقه أبي، يا منه أنتقم بل أعذره؟ عشتار:

السماوي.
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تطلبني؟ ماذا تدرين هل السماوي؟ الثور آنو:
عدته. يشء لكل وأعددت أجل. عشتار:

أن يمكن فيما فكَّرت هل فعلك؟ نتائج قدَّرت هل ِمقوده؟ أسلمك أن وتنتظرين آنو:
والناس؟ باألرض يصنعه

يل. تُسلمه حتى مكاني أبرح ولن وقدَّرت، فكَّرت أبي. يا نعم عشتار:
تقولني؟ ما تِعني هل لك؟ أسلمه آنو:

أعمدته، وأقوِّض السفيل، العالم أبواب أحطِّم فسوف أبي يا تفعل لم إن عشتار:
األحياء،12 ويلتهمون ينهضون املوتى سأجعل مصاريعها. عىل مفتوحة بواباته وأترك

األحياء. عدد عىل املوتى عدد يربو حتى
جمعت هل سنني. سبع الجفاف لعمَّ مني تطلبني ما فعلت لو ابنتي. يا اسمعي آنو:

املاشية؟ يكفي ما العشب من وزرعت الناس، يكفي ما القمح من
… يُرضيه أو يُرضيني فلن أبيك، أسئلة عىل عشتار يا أجيبي آنتوم:

والخصب. الحب ربَّة يد عىل الحياة تهلك أن يُرضيك ولن (ُمقاطًعا): آنو
الناس، يكفي الذي القمح كدَّست لقد أمي! أبي! وتصميم): هدوء (يف عشتار
لكي للماشية؛ العلف وزرعت للبرش، القمح ادَّخرت املاشية. يكفي الذي العشب وجمعت

العجاف. السبع السنوات يف يشبعوا
قد «آنو» أن يليها ومما منها يبدو مشوَّهة، أسطر ستة أو خمسة هذا تتبع الراوية:
األرض، إىل به وهبطت عشتار سحبته السماوي. الثور ِمقود وسلَّمها ابنته إلرادة رضخ

أوروك. ِحمى إىل ساقته
الشيوخ: أحد

الذكرى! تلك تؤملني كم آه!
الذعر. ومعه أوروك إىل الثور هبط

مرة، ألول خار
سقطوا، رجل مائة

ثالث. مائتان،
مرة، لثاني خار
مائة، فتهاوى
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ثالث. مائتان،
مرة. ثالث يف إنكيدو عىل وانقض

يدهمه، أن أوشك
يلطمه، أن

الربية، ابن فتفاداه
قرنَيه. من وأمسكه عليه وثب

وأزبد. الثور أرغى
رغاءه. ل الشالَّ كمثل قذف

بذيله. الروث قذف
بجلجاميش: صاح إنكيدو

وتفاخرنا! تباَهينا صاحبي يا كم
دوَرينا. ع نوزِّ اآلن هيَّا
ذيله، فسأمسك أنا أما

مني. يفلت لن
نصله واغرس بسيفك أنت اطعن

والقرنني. الرقبة بني

إصابة فأصابه جلجاميش أما السماوي. الثور ذيل عىل قبضته إنكيدو د شدَّ الراوية:
السماء ثور قتال وملا والقرنني. العنق بني بسيفه فطعنه خبري،13 جزَّار مثل الواثق القوي
صالتهما من نهضا وعندما خشوع. يف وركعا تراجعا ثم شمش، أمام ووضعاه قلبه انتزعا
نصًال يقتلع وكأنه األلم موضع س ليتحسَّ يَديه مدَّ وجنبه. فخذَيه يف حادٍّ بألٍم إنكيدو شعر
ومسح شفتَيه، من تخرج ال حتى اآلهة كتم بالدم. مبلَّلة فوجدها يده ل وتأمَّ لحمه، ُغِرسيف
وُصناع الِحرف أصحاب عىل يُنادي فانطلق جلجاميش أما ردائه. طرف يف خفية يده
أوروك. يلعن صوٌت الفضاء يف تردَّد بينما السماوي. الثور قرنَي عليهم ليعرض السالح

وتصيح تزعق وهي ُمتوحشة بنمرٍة أشبه السور تعتيل عشتار أوروك. (سور
بعد الساحة أرض عىل ُملقاة الثور جثة الجارحة. السوداء الطيور من كِرسٍب

جسده.) عن رأسه ُفِصل أن
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السور): فوق من لعناتها تصبُّ (وهي عشتار

أوروك! يا اللعنَة
أوروك! يا اللعنَة

زادك، يأكل أو ماءك يرشب من ملعوٌن
وحصادك، غرسك يقرب من

ترابك، قدماه تلمس من
رمادك. اه كفَّ تذروا أو

ملعون! ملعون! ملعون!
أوروك، يف ويولد ولد من ملعون

منها، يخرج أو يدخلها من
عنها، ويدافع يحميها من

موقد، يف ناًرا يُشعل أو حجًرا يرفع من
امرأة، فيها يعشق من

بابًا، يطرق أو
معبد. يف يتبتل أو

ملعون! ملعون! ملعون!
القرب، ظلمات يف يتمدد ومن األرض يطأ من ملعوٌن

القرص. غرفات يف يتنعم ومن القصب كوخ يسكن من
ملعون! ملعون! ملعون!
الثور! قتل من ملعوٌن

السابقة.) السطور بعض وتردِّد حرقة يف (تبكي الثور! قتل من ملعون

تفعلني؟ الذي هذا ما عشتار، يا ويلك إنكيدو:
الثور؟! وقتل بي وشهر أهانني الذي جلجاميش وألعن ألعنك عشتار:

وجهها.) يف ويقذفها السماوي الثور فخذ (ينتزع

أحشاءه ولربطت ناله، ما مثل أيًضا أنت لنالك بك، اإلمساك استطعت لو إنكيدو:
ذراعك. حول
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عشتار. رصخت إنكيدو، عىل األلم ازداد الراوية:
إنكيدو! يا ويلك عشتار:

جلجاميش! يا ويلك
بينما يتأوَّه. حجٍر عىل واستند جرحه عىل فانثنى إنكيدو اللعنة أدركت الراوية:
الصناع جموع أمام بهما إعجابًا ويتيه الثور، قرنَي يف وعينَيه يَديه يُقلب جلجاميش أخذ

والحدادين.
منكم أحد رأى هل الِحرف! أصحاب يا لوا تأمَّ السالح! صناع يا انظروا جلجاميش:
إن الوزن! وهذا الحجم هذا أريض؟ ثور رأس عىل يوًما شهدها هل القرون؟ هذه مثل
ستة وسعته أقدام، عرش قرشته وُسْمك الالزورد، من رطًال ثالثون منهما الواحد وزن
أيها وأنتم الصناع أيها هيَّا بندا. لوجال الحامي إللهي هبًة سأقدِّمها الزيت،14 من جورات
يف تُعلقوها أن يأمركم سيدنا وعبيدي لنسائي قولوا قرصي، إىل واحملوها تعاَلوا الخدم!
ماذا صديقي. يا تعاَل إنكيدو؟ أين الناعقة؟ الغربان هذه ما هذا؟ ما هيَّا! هيَّا! مخدعه.

تعاَل! تعاَل! امُلزعجة. األصوات لهذه أف عندك؟ تفعل

املنذورات البنات من حشد مع عشتار بكاء يرتدد بينما إنكيدو، إىل (يتَّجه
يطفن وهن السماوي، الثور يندبن وُرْحن حولها اْلتَففن الالئي املعبد وبغايا

عشتار): مع ويُرددن حزينة، رقصاٍت ويرقصن حوله

عشتار:

بنات، يا اندبَْن
السماء، من ثوًرا

آنو، أرسله
عشتار، ليفتدي
الدمار، وينرش
والوباء. واملوت

∗∗∗
الفرات، شواطئ
ثوري. يا تبكيك
مات، قد ويلتي يا
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ثأري. يُمت ولم
السور، فليهدم
النور، وينطفئ
الدور، وتُقفر

الحب، بسمة من
الخصب. ونعمة

∗∗∗
عيون، له كانت
السماء. كأنجم
قرون، له كانت

الضياء. من أبهى
عيونه. انطفأت
قرونه. تحطَّمت
أشالء. وجسمه
العراء، يف رمته
ملعونة. مدينٌة

∗∗∗
جبَّار، يحكمها
الحبا. يعرف ال
الدمار، لها شاء
والجدبا. والعقم

∗∗∗
الجراد، سيزحف
الحصاد، ويأكل
السواد، وينرش
الحداد، أجنحة
النهر، ُربا عىل

والقرص. والكوخ
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والجفاف، والقحط
املدينة. يُحارص
العجاف، سنينها
اللعينة، تشهدها
الدهر، مدى عىل
كالقرب، تصري

والقهر. الصمت يف

مع أَرك لم ملاذا صديقي؟ يا أنت أين صديقه): عىل يُقِبل وهو جلجاميش(ضاحًكا
اإلعجاب شاهدت ليتك عيونهم! يف الذهول أبرصت ليتك السالح؟ وصناع الِحرف أصحاب
وعاهراتها؟ عشتار تسمع الحجر؟ هذا عىل وحدك تجلس وملاذا بك؟ ماذا بجلجاميش!
معهن تتأوَّه هل أسمع؟ ماذا تعاَل! تعاَل! والغربان؟ البوم نعيق أوحشك هل (يضحك)
الحناجر تنطلق واألسواق. بالشوارع موكبنا يطوف قليل بعد بالنرص؟ فيه نحتفل يوٍم يف
تراب أجسامنا عن ونمسح نغتسل هنالك الفرات. شواطئ إىل نمِض هيَّا والغناء. بالهتاف

هيَّا! هيَّا هيَّا والعاهرات! عشتار نواح من كذلك أذنيك وتغسل املعركة،

إنكيدو السماوي. الثور دماء من أيديهما يغسالن البطالن الفرات. شاطئ (عىل
املاء.) يف صورته جلجاميش يتأمل بينما صمت، يف جرحه يتحسس

الغناء): يُشبه جلجاميش(فيما

رأى. الذي هو
انترص. الذي هو
مىض الذي هو
الخطر. يُواجه

آه! ويتأوَّه): يَديه (يغسل إنكيدو
الغناء): جلجاميش(ُمواصًال

الوسيم، البطل
الحكيم. وامللك
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العرش. عىل الحق امللك أوروك راعي
كالوحش. الجامح واألسد الناطح الثور

إنكيدو). عليه يرد (ال ِمثيل! وغنِّ صورتك ل تأمَّ صديقي! يا هيَّا
عشتار. مع ونُْح املقتول الثور شئت إذا ابِك أو

بالغناء). حنجرته (يُطلق تسمعني؟ هل إنكيدو، إنكيدو،
فاٍن. برشي الباقي والثلث إله ثلثاه

القدر لوح عىل اآللهة نقش
الخالد، االسم

الثاني. اللوح فهاتوا امتأل حتى
املجيد، جلجاميش

األثر، يُسجل
والحجر. اللوح يف
الخلود. هو هذا
الخلود. هو هذا
رأى. الذي هو

انترص. الذي هو

كالهمس): بعيد صوت(من

طغى. الذي هو
قهر، الذي هو
والبرش، األرض
والشجر. والطري

جلجاميش(صائًحا):

طغى؟ الذي أنا
ا) ُمحتجٍّ (ثم قهر؟ الذي أنا

العادل! امللك
الكامل! امللك
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وضوًحا): الصوت(يزداد

طغى. الذي أنت
قهر. الذي أنت
ظالم! جبَّاٌر
آثم! طاغيٌة

غضبًا أحرقه حتى وجهك أِرني اللعني. أيها اظهر أنت؟ من هذا؟ ما جلجاميش:
عليه؟ ترد ال ملاذا سمعت؟ هل إنكيدو؟ يا سمعت هل جسدك. عن أفصله أو

إنكيدو؟ يا أنت أين
عن (يبحث أوروك! وشعب أوروك عليك ترد قليل بعد الخائف! الشبح أيها انتظر

وجهه.) عىل ُمنكفئًا يجده حتى إنكيدو
واألسفار، األخطار رفيق يا صديقي؟ يا ِنمت هل أرى؟ ماذا هذا؟ ما جلجاميش:

املعركة؟ غبار من تغتسل فلم النوم غلبك هل
آه! (يتأوه): إنكيدو

دوري جاء لك. تها وفرسَّ أحالًما رأيت فأيقظتني؟ ِنمت ليلة تذكر هل جلجاميش:
الجلوس.) عىل (يُساعده لك! ه أفرسِّ الحلم اْرِو هيَّا اآلن.

حلًما؟ رأيت تقول إنكيدو:
سعيدة. واألحالم نعم. نعم. جلجاميش:

ال! جلجاميش! يا ال إنكيدو:
صوتًا؟ سمعت فقد إذن جلجاميش:

… كذلك ورأيت أجل. أجل. صوتًا؟ سمعت إنكيدو:
رأيت؟ ماذا سمعت؟ ماذا جلجاميش:

من يُطل شاحب قمٌر صوتها كأن تُخاطبني، سمعتها أمله): يُغالب (وهو إنكيدو
الثور! قرن حاِذْر إنكيدو! يا حاِذْر الغابة: يف امُللتفة األغصان بني

قالت ماذا الساحة؟ يف أشالؤه أليست عليه. انترصنا والثور جلجاميش(ضاحًكا):
أيًضا؟

أوروك! يف البائس الشعب تنَس ال أوروك! تنَس ال إنكيدو:
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يف املوكب سيمرُّ قليل بعد والغناء. بالفرح ينتظرك البائس الشعب جلجاميش:
عليك وينترص الثور عىل تنترص هل قدَميك، عىل صاحبي يا انهض والشوارع. األسواق

النوم؟
عينَيها. يف والدموع إيلَّ تنظر ورأيتها إنكيدو:

امللعونة؟ عشتار من؟ جلجاميش:
الغزالة! ال. ال. إنكيدو:

حلم! من أعجبه ما الربية؟ إىل أيًضا رجعت هل الغزالة؟ جلجاميش(ضاحًكا):
لَم تبكي: وهي بعيد من برأسها التفتت ثم هاربة، ففرَّت منها اقرتبت إنكيدو:

جلجاميش.) يد عىل دمعة (تتساقط يَديك؟ دنَّست لَم يَديك؟ دنَّست
األحالم. إنكيدو، يا األحالم إنها أيًضا؟ وتبكي جلجاميش:

فظيع! األلم فظيع! األلم جلجاميش! يا ال إنكيدو:
قليل! بعد سيُكذبها الواقع أحالم! أحالم! لك قلت جلجاميش:

يرفع بينما األيدي ُمتشابكي يسريان وجنبه. خارصته ويُمسك يتنهد (إنكيدو
بالغناء.) عقريته جلجاميش

بعيد): من ترتدد بأصوات صوته جلجاميش(يختلط

رأى. الذي هو
انترص. الذي هو

أصوات:

الجبار. أوروك أسد

للدار. العائد البطل
العادل، امللك

الكامل. والراعي
الوسيم. حبيبنا
الحكيم. أمرينا
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بعيد): من صوت(هامس

طغى. الذي هو
قهر. الذي هو
ظالم. جبَّاٌر
آثم. طاغيٌة

عليه): (يعلو آخر صوٌت

العظيم، البطل
الحكيم. وامللك
الجبَّار، األسد
الديار. إىل عاد
والفخار، واملجد
واملدينة. للشعب

بعيد): الهامس(من الصوت

نار، والشَّ العار
والدمار، والذل
الحزينة، نا ألمِّ
الحزينة. نا ألمِّ

إظالم.) األيدي. ُمتشابكي (يخرجان

الشيوخ:

الطرقات، عىل الشعب أمواج هدرت
الساحات. ويف األسواق ويف

الذهبية العربات كل وازدانت
وبالرايات. باألزهار

الشعب. هتاف الطبل. دقات وارتفعت
— وعجائزها أوروك شيوخ نحن — نعرف فلم
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الحب، أصوات كانت هل
القلب؟ أعشاش من تُرفرف
الرعب، أصوات كانت أم

الجب؟ أعماق من أعمى خفاش كجناَحي تدوم
املعبد، بعذارى يهتف الظافر البطل راح

القرص: بنساء
األبطال؟ بطل من
الرجال؟ أشجع من

عليه: الشعب فريدُّ

جلجاميش.

جلجاميش.
األبطال! بطل يا
الرجال! أشجع يا

املوكب، خلف تجري شمخات راحت
الركب: مع السائرة إنكيدو لعربة تصل أن وتُحاول

تتكلم؟ ال لَم إنكيدو! يا اسمعني
تتألم. أنك أشعر آه!

الدم. بلسان ويرصخ شفتَيه يفتح جرحك اترك
إنكيدو يا تفعل ما كذٌب
جلجاميش، يفعله ما
أوروك. تشهده ما
ظلم! بهتان، كذب،
خمبابا، عىل النرص

الثور، هذا مع ورصاعكما
والعقم، املحنة سوى منه نحصد لم كذٌب
السم. كرياح أوروك يف العاصف والقحط

أوروك! تنَس ال آه!
أوروك. يف البائس الشعب تنَس وال
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النبع، عند وعودك أنسيت
الجبل رعاة كوخ يف وغضبك

األنجم؟ عيون وتحت
وعودك نسيت كنت إن

يتكلم. إنكيدو يا جرحك فاترك
امُلجرم. ويتَّهم الظلم هذا من يرصخ دعه

ويفرت. يغيب الصوت لكن
الطبل، دقات تدهمه
وتزأر. كالرعد تُدوي
املوكب، عربات تُرسع
الهاتف، هتاف يحدوه

العازف، وغناء
األجوف. الطبل ودوي

أخرى عرباٌت تُجرجر البعد وعىل
املقتولني، جثث

األلف. املائتني املائة
الثكىل، األم تدفعها
العاجز، والشيخ

الخوف. نذر من الراجف والطفل
الذاهل اآلفق يف وتحوم
األسود، الطري أجنحة
املعبد. عذارى تُطلقه

املوكب، ويبتعد الركب ويغيب
عشتار مناحة وتظل

الشعب. رأس عىل اللعنات تصبُّ
السور، فوق من ترصخ والربَّة
ُمتَعب، كتمثاٍل هناك وتقف

البرش، أهمله
اآللهة، عنه تخلَّت
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يُِعني، أحد فال
القلب. يُوايس يشء وال

الظافر، البطل رجال حطَّ
القرص. عند صاحبه مع

قدميه، العتبة قبَّلت
واألمراء. الكهنة وباركه
امللح، عليه الناس نثر

الزهر. وباقات
النرص. مأدبة وأقيمت
الخمر. أنهار أريقت
األنوار. كل أضيئت

األبطال، مع البطل ورقص
الفجر. حتى وغنَّوا
النوم، أمر حتى

لألمر. الظافر امللك فصدع
القيثار، مع الناي سكت

الفرح عني وأغفت
كالبدر. الساطع

ملخدعه. الخدم شيَّعه
أيديهم، رفعوا

عليه النوم أستاَر تُسدل أن ودعوا
الفجر. سيدة «وآيا» الليل آلهُة

الثور. قرون أمام وقف
لشمش، بالحمد سبَّح
الشكر. بصالة وتمتم

إنكيدو، يد عن تبحث يده امتدَّت
كف، مع كف واشتبكت

الصدر. طيات يف جمر ج وتوهَّ
الفرش. فوق الهائل الجسد امللك ألقى
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النوم ملك أرخى تثاءب،
السرت. عليه

الجرح. أرَّقه فقد إنكيدو أما
الحلم، عينَيه وداعب النوم طواه وحني

الذعر. عينَيه ويف أفاق
إنكيدو. وصحا
وولول: صاح

جلجاميش! يا جلجاميش! يا
اآللهة؟ جمع يتشاور لَم
عيلَّ؟ إنليل يغضب ملاذا
ودبَّر؟ القدر كتب وماذا

جلجاميش. ُزلزل
األفعى. لدغته
لصاحبه: قال
إنكيدو. يا اهدأ

الحلم. ارِو
نُفكر. تعاَل

وقدَّر! إنليل دبَّر مما آه
الباب، تدقُّ الخطر كف هي ها

السحب، تغيم األفق ويف
ُمنِذر. نحس كوكٌب ويرمقنا

إظالم.) الشيوخ. (يسكت
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السادس الفصل

األحالم ودخان إنكيدو ىحترق احلمَّ

يف يُحدق فراشه، عىل جالًسا إنكيدو نرى الفجر ضوء انبالج مع الفراش. عىل الصديقان
عينَيه. من الدموع وتنهمر الفراغ

دموعه.) ويُجفف جبهته يتحسس دمدمته، عىل يُفيق (جلجاميش

الليلة رأيت ما اسمع للتشاور؟ مجلسهم الكبار اآللهة عقد ملاذا صديقي! يا إنكيدو:
الحلم! يف

إنكيدو. يا تكلَّْم نعم! نعم! جبهته) (يتحسس الحلم؟ جلجاميش:
يتشاورون. الحلم يف وسمعتهم رأيتهم السماوي، وشمش وإنليل آنو اجتمع إنكيدو:
بد فال خمبابا، ورصعا السماوي الثور قتال ألنهما الضخم): صوته (يُقلد إلنليل: آنو قال
إنليل عليه رد يموت. أن ينبغي األرز أشجار من الجبال جرَّد الذي ذلك أحدهما؛ يموت أن

يموت! أن يصح فال جلجاميش أما إنكيدو، يموت أن يجب بقوله:
شمش؟ عليه رد وبماذا إنكيدو، يا تنزعج ال جلجاميش:

السماوي الثور يقتال ألم بقوله: البطل إنليل السماوي شمش عاَرض إنكيدو:
شمش وجه يف غضبًا إنليل انفجر بريء؟ وهو إنكيدو يموت فلماذا بأمري؟ وخمبابا

(يبكي.) منهما؟ واحد وكأنك يوم كل إليهما تنزل كنت أألنك السماوي:
لَم دموعك. مثل أنهاًرا تجري دموعي إن تموت. لن الحبيب! أخي يا ال جلجاميش:
أفتقد أن املوتى، أرواح بوابة عند أجلس أن عيلَّ ُقيض هل دونك؟ من الكبار اآللهة برَّأني

عيناي؟1 تراه فال الحبيب أخي
واقًفا يتمثَّله رجل إىل الحمى أتُّون يف ويشري اتساعهما، عىل عينَيه (يفتح إنكيدو

جلجاميش! يا انظر انظر! أمامه):
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إنكيدو؟ يا من جلجاميش:
ينتظر. واقٌف هناك! إنه إنكيدو:

إنكيدو. يا الباب غري هناك ليس جلجاميش:
لقد الباب! أيها أنت يعقل! ال الغابة باب يفهم! ال الغابة فباب ذلك ومع إنكيدو:
األرز شجر أبرصت حتى مضاعفة، ساعة عرشين مدى عىل البديع خشبك عن بحثت
ذراًعا، وسبعني اثنتني ارتفاعك كان له. نظري ال الذي خشبك أعجبني األعايل. يف مرتفًعا
الصورة هذه عىل رك فنجَّ «نيبور» من ماهر لصانٍع سلَّمتك وعرشين. أربًعا وعرضك
عرفت كنت لو آه الرتباس! أكمل ما واملفاصل! الحلوق أمتن ما املحور! أبدع ما الكاملة.
وصنعت قطًعا، وحطَّمتك البلطة لرفعت إذن عواقبه! عت توقَّ لو باب، يا جمالك حقيقة
يأتي أن ُقدر إن آه! عليك. وحافظت رتك نجَّ باب. يا عليك حافظت لكني2 طوًفا، منها
مكانه. اسمهما ويضعا اسمي فليمحَوا أطرافك، فيجمع إله يأتي أو فيُقيمك،3 بعدي ملك
جرى ماذا إنكيدو؟ يا ى الحمَّ بك فعلت ماذا وييل! دمعه): يُجفف جلجاميش(وهو
ومع املتَِّزن، الكالم عىل القدرة أعطاك الراجح، والعقل الكبري القلب اإلله وهبك لقد لك؟
بديًعا كان حلمك العجيبة! األشياء بهذه قلبك ينطق أن أعجب ما تقول! ما أغرب فما ذلك
لألحياء، البكاء اآللهة ترك لقد آه! منه! يفيض الذي الرعب أفظع ما لكن صديقي، يا
من إليهم سأبتهل الكبار، لآللهة سأصيلِّ الحياة. قيد عىل بقي ملن الشكوى الحلم وترك

أجلك.4
الشمس إله يا أدعوك اللعني! الصياد أيها وأنت املحمومة): رؤاه يف (مستمرٍّا إنكيدو
أمام أفعاله قبِّح قوَّته، أضِعْف عليه، يحصل ما كل يده من أِضْع لعنتك. عليه تصبَّ أن
قلبه. يتمناه ما بلوغ عن وليعجز لصيدها، يسعى التي الوحوش منه لتهرب عينَيك؛
ال قدًرا ليكن قدرك. لك أرسم فتعاَيل البغي أيتها أنت أما صوته) ويرتفع حماسه (يشتعل
فضالت لتكن اآللهة.5 رأسك عىل ولتهبط الكربى، اللعنة سألعنك اآلبدين. أبد إىل له نهاية
سكنك، الطرقات لتكن رشابك. هو األواني وغسيل طعامك، هي املدينة مجارير يف الطعام

والعطشان.6 السكران فكَّك وليلطم ُمقامك. الجدران وظالل
نومه! من أيقظه إليك؛ أبتهل وصديقي! وراعيَّ إلهي شمش! إلهي جلجاميش:

سمائك! من كلِّمه حلمه! من خلِّصه
إنكيدو! امَلهيب): صوته شمش(يرتدد

شمش. وإلهي إلهك يقوله ملا استمع أخي. يا اسمع جلجاميش:
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طعام تأكل أن علَّمتك التي هي أليست الحب؟ كاهنة تلعن لَم إنكيدو؟ يا لَم شمش:
قدَّمت التي هي أليست الثياب؟ أفخر تكُسك ألم امللوك؟ رشاب الخمر تسِقك ألم اآللهة؟
فخم؟ متكأٍ عىل تسرتيح يجعلك ألم أخوك؟ اآلن وهو رفيقك، وجعلته الرائع جلجاميش لك
غًدا قدَميك؟ األرض أمراء قبَّل حتى يساره، إىل الرشف مقعد عىل سالم يف أجلسك بل
وإذا ذكراك. عىل حزنًا الناس سعداء ويمأل عليك، وينوحون يبكونك أوروك أهل يجعل
يف وجهه عىل ويهيم األسد جلد عليه وسيضع متسًخا، جسده فسيرتك بعدك، من عاش

الرباري.
البغي؟ عىل غضبك هدأ هل إنكيدو؟ يا سمعت جلجاميش:

الوراء إىل برأسه (يرجع نعم! نعم! الحب! كاهنة ثورته): سكتت (وقد إنكيدو
شعر العجوز وليهزَّ بك! إعجابًا فخذه الشاب ليرضب واألمراء! امللوك فليُحبك ويبتسم)
أن علينا وكان تستحقينه، الذي والذهب والالزورد العقيق ي ولتتلقَّ أجلك.7 من رأسه
ا أمٍّ كانت ولو الزوجة بسببك ولتُهجر لآللهة، ويُقدمك بيدك الكاهن ليأخذ لك. نقدِّمه
وصوٌت الباب عىل خفيف طرٌق (يُسمع الحب! كاهنة يا الحب! كاهنة يا أطفال. لسبعة
ى الحمَّ عاودته الذي صديقه بجوار ساهر جلجاميش إنكيدو! إنكيدو! يُنادي: خافت
الضوء ينسحب يسمعه. ال وربما الباب عىل للطرق يستجيب ال ولذلك عينَيه؛ وأغمض
اعتدل الذي إنكيدو صوت عىل ينتبه ثم وذهابًا، جيئة املكان يذرع جلجاميش بالتدريج،

عينَيه.) وفتح فجأة فراشه يف
صديقي! جلجاميش! إنكيدو:

بك؟ ماذا إنكيدو. يا نعم جلجاميش:
رأيت. الذي الحلم عليك أروي دعني إنكيدو:

إنكيدو! يا تكلَّْم آخر؟ حلٌم جلجاميش:
ُمعتم رجٌل أمامي ظهر ثم صداها، األرض ردَّدت صارخة، السماء أرعدت إنكيدو:
بالريش ذراعي وكسا التغيري، كل شكيل غريَّ نَْرس.8 كمخالب ومخالبه عظيم، طائر كوجه
ال الذي البيت أركاال؛9 مسكن الظالم بيت إىل وقادني بي أمسك ثم الطيور، كأجنحة
يُبرصساكنها ال دار إىل أبًدا، سالكه يرجع ال الذي الطريق عىل ساقني دخله، أحٌد يُغادره
وال يُقيم الظالم ويف الطيور، كأجنحة ريش من ثيابه طعامه. والطني زاده، فالرتاب نوًرا؛
امللوك وتيجان محطَّمة، العروش رأيت دخلت الذي الرتاب بيت يف ضوء. عىل عينه تقع
الذين وإنليل آنو نُواب األزمان، قديم من البالد حكموا الذين واألمراء األرض، عىل ُملقاة
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البارد املاء ويُقدمون والخبز، املشوي السمك يحملون كانوا رءوسهم، عىل التيجان حملوا
التطهري وكهنة وُمعاونوهم، الكهنة كبار هناك كان دخلته، الذي الرتاب بيت يف القرب. من
السفيل، العالم ملكة وأريشكيجال وسموقان،11 إيتانا10 هنالك وكان امُلباركون، والتعاويذ
التفتت منه. عليها تقرأ لوح يدها ويف أمامها تركع التي العالم هذا كاتبة صريي وبعلة

هنا؟12 إىل الرجل بهذا أتى من قالت: ثم وأبرصتني، إيلَّ برأسها
إنكيدو؟! يا املشئوم الحلم هذا ما املحمومة! الرؤى َلهذه يا جلجاميش:

يتجول وراح دمه نزف كرجٍل منه صحوت ثم جلجاميش، يا رأيته لكنني إنكيدو:
يف يدق فؤاده وأخذ املحكمة صاحب به أمسك كرجٍل يباب، أرٍض يف األشواك عىل وحيًدا

رعب.13

وأخذ رداءه خلع قد كان الذي جلجاميش ينتبه الباب. عىل شديد طرٌق (يُسمع
الذي إنكيدو جسد عىل يميل ليفتحه الباب إىل يتجه أن وقبل مرٍّا. بكاءً يبكي
الباب.) عىل الطرق صوت يتعاىل بينما جزع، يف يتحسسه وهو النوم يف استغرق

ما يملك القوية األسوار ذات أوروك يف من الحبيب! أخي يا إنكيدو، جلجاميش:
الكالم؟ بهذا قلبك تُكلم فلماذا غريبة، أشياء وقلت فمك فتحت لكنك الحكمة؟ من تملك
أن يُبني إنه وأخي! صديقي يا آه أعجب. منه الفزع لكن عجيبًا، كان رأيت الذي الحلم
الحزن هي الحياة خاتمة وأن البدن، صحيح كان مهما النهاية يف اإلنسان يُصيب البؤس
صديقي ألن العظيمة؛ لآللهة اآلن سأصيلِّ الباب! تطرق من يا انتظر إنكيدو، يا آه واألىس.

املشئوم. الحلم رأى

أمه تدخل الباب. فيفتح يشتد الطرق ولكن للصالة، ويَديه ذراَعيه (يرفع
لهفة.) يف نينسون الحكيمة

جلجاميش؟ يا هذا ما نينسون:
أمي؟ جلجاميش:

ولدي؟ يا بك ماذا نينسون:
لتعريف. إليه انظري به؟ ماذا سألت هالَّ جلجاميش:

عنه؟ تتحدث سمعتك الذي املشئوم الحلم هذا ما نينسون:
الربية ابن هو هذا هل أمي. يا إليه تطلَّعي املحموم. صديقي حلم هو جلجاميش:

ورفيقي؟ أخي وجعلته تبنَّيته الذي
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تكلَّْم أرى؟ ماذا لتتحسسه): يدها تمد إنكيدو جسد من تقرتب (وهي نينسون
بُني. يا

… أخىش … أمي يا أخىش واحًدا! حلًما كان ليته جلجاميش:
تخشاه؟ ما هذا هل البرش؟ مصري يُدركه أن نينسون:

سيكون وماذا وقدَميك. يَديك أقبِّل إليك. أتوسل ال. أمي، يا ال ال. جلجاميش:
مًعا). ويبكي (يرصخ ال أمي، يا ال ال. املصري؟ نفس يدركني هل بعده؟ مصريي

كاألطفال. البطل يبكي ال اهدأ. ولدي. يا اهدأ نينسون:
أمي. يا يبكون األبطال حتى جلجاميش:

اآلن. تعرفه ليتك بُني. يا هذا عرفت ليتك (لنفسها): نينسون
الطريق. عىل عانيناه ما كل تذكَّري أمي. يا إليه انظري جلجاميش(مستمرٍّا):
الحمى، من يحرتق جسده األخطار، كل معي وواجه الصعاب كل يف رافقني الذي صديقي
الغزالة أمك وصديقي! أخي يا آه الغريبة. بالكلمات وينطق املشئومة األحالم يرى قلبه
وحيوانات لبنها، أرضعتك وحشية ُحُمر أربع أنجبك،14 الوحش حمار أبوك بك، حملت
البكاء عن تتوقف فال األرز غابة إىل قادتك التي الطرق عليك لتبِك املراعي. عىل دلَّتك الفالة
نموت! أن بعد كله الشعب علينا وليبِك الفسيحة، أوروك عجائز عليك ليبِك نهار! ليل
عليك وليبِك أمك، نواح الحقول عليك لتنُح الفالة! يف الجبال وكل الرجال كل عليك ليبِك
وحوش كل والجدي، والغزال الوحيش والثور واألسد والفهد واأليل والنمر والضبع الدب
عليك وليبِك ضفافه! عىل ينا تمشَّ الذي أوال15 نهُر الدموَع عليك ليذرف عليك! فلتبِك الربية
املروج ذات الفسيحة أوروك رجال ليبِكك مياهه! من الِقرب مألنا الذي املقدَّس الفرات
عليك ليبِك اسمك! وسرتفع أريدو16 مدينة عليك ستبكي وحبيبي! أخي يا آه واألسواق!
الجعة لك وصبُّوا أمامك الزبد وضعوا والذين لفمك، ليُصلح الشعري طحنوا17 الذين أولئك
بيت يف خاتًما لك قدَّمن الالئي والنسوة بالزيت،18 ضمختك التي الفتاة لتبِك عليك! ليبكوا
وليقطعوا إنكيدو! يا آه األخوات! تبكي كما عليك فليبكوا واإلخوة عليك! ليبكني الزوج
عليك أبكي عليك؟ أطبق الذي النوم هذا ما تسمعني؟ تُعد ألم عليك! حزنًا شعورهم

(يبكي). عليك أبكي إنكيدو. يا
صديقه): فراش عىل البكاء يف الستغراقه يسمعها فال تُكلمه أن (محاولًة نينسون
حتى االنتظار من بد ال الفائدة. ما لكن تبِك! ال بنفسك! هذا تصنع ال ولدي! جلجاميش!
وراعيه. وإلهه السماوي شمش إلهي وراعيه. وإلهه شمش إلهي … حتى أو إنكيدو يُفيق

127



طغى الذي هو

انتظري املسكينة، أيتها وأنت إنكيدو.) إنكيدو. بنشيج: مصحوبًا الخافت الصوت (يُسمع
(تنرصف الفائدة؟ ما البائسة؟ أيتها الفائدة وما إليه؟ تُصيل أن تتصورين هل أيًضا. أنت
الخافت الصوت يرتدد مكانه. من يتحرك ال جلجاميش وراءها. الباب وتُغلق نينسون

إنكيدو!) إنكيدو! املختنق:
عىل يضطجع واملوت ثانيًا، يوًما فرقد إنكيدو، فيه رقد الذي اليوم انتهى الراوية:
وتاسًعا ثامنًا ويوًما وسابًعا، وسادًسا خامًسا ويوًما ورابًعا، ثالثًا يوًما ورقد فراشه،
عرش الثاني واليوم عرش الحادي واليوم سوء، عىل سوءًا إنكيدو حالة ازدادت وعاًرشا،

له: وقال جلجاميش نادى عندئٍذ املوت. فراش عىل إنكيدو رقد
القتال. ساحة يف يسقط كمن أموت لن رشيرة.19 لعنًة صديقي يا لعنتني إنكيدو:
يسقط من محظوٌظ صديقي، يا فخار. وال مجد بال أموت ذا أنا ها تُخيفني. املعارك كانت

أنفايس.20 ألفظ وأنا العار أحتمل أن عيلَّ ُقيض وأنا املعركة، يف
يائًسا: هتف يُجب. فلم ناداه يتحرك. فلم جلجاميش هزَّه الراوية:

تُعد ولم حولك الظالم التفَّ حتى عليك أطبق الذي النوم هذا ما جلجاميش:
إنكيدو! إنكيدو! تسمعني؟

عينَيه. يفتح لم إنكيدو لكن وإشاراته): جلجاميش حركات يُتابع (وهو الراوية
وجه يُغطَّى كما الصديق وجه غطَّى عندئٍذ يدق. القلب يُعد لم قلبه، س وتحسَّ يده مد
إىل املكان يذرع راح أشبالها سلبت بلبؤة أشبه النرس، يثب كما حوله يثب وأخذ العروس،
ويرمي الجميلة ثيابه يُمزق األرض، عىل ويُلقيه بيَديه رأسه شعر ينتزع والخلف، األمام
رشفة إىل وقفز األسد، كزئري برصخة صوته رفع ثم تُلمس،21 ال مدنَّسة أشياء كأنها بها

يُنادي: وهو قرصه
صاحبي أبكي إنكيدو، أبكي إني اسمعوني! أوروك، شيوخ يا اسمعوني جلجاميش:
السيف أيها يدي. يف القبضة مأمونة بجنبي، الفأس أيتها أنت ابة. كالندَّ مرٍّا بكاءً وصديقي
رشير، شيطاٌن مني أخذك األوحد.22 فرحي يا عيدي، حلة يا أمامي. والدرع حزامي، يف
سويٍّا، الصعاب ذلَّلنا لقد الربية! فهد يا الخفيف، الوحيش الحمار أيها أنت صديقي
غابات ساكن خمبابا وقتلنا السماوي، الثور ورصعنا املدينة، احتللنا الجبل، وارتقينا
ناع الصُّ أيها تسمعني؟ تُعد فلم غيَّبك ظالم أي عليك؟ أطبق الذي هذا نوم أي األرز.
يف عليهم امُلنادين أطلقوا جميًعا. عليهم نادوا والنحاتون، والنحاسون والصاغة والحدادون
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روا صوِّ والنحات، الكريمة واألحجار الذهب وصائغ الحداد أيها أنت وعرضها. البالد طول
من وجسمه الزورد، من صدره ليكن وتمثاله، صورته أبِدعوا تمثاًال، له اصنعوا صديقي،
سأظل سأبكيه. لياٍل وسبع أيام سبعة اللحادون! أيها تقربوه ال عنه، ابتعدوا ال. ال. ذهب.

تقربوه!23 ال تقربوه! ال ابتعدوا! األنفاس. فيه ترتدد حتى وأرصخ عليه أنوح
الفجر بزوغ وعند صديقه. فراش عىل ُمنحٍن وهو عينَيه فيُغمض النوم (يغلبه

بالدموع): املبلَّل صوته فيقول إنكيدو، فم من تسقط دودة ويرى نومه من يصحو
تعاَيل. الغائبة الروح أيتها تعاَيل أحدِّثك. األول الشعاع أيها تعاَل الفجر، ضياء انبلج
الرشف مجلس أجلستك ملكي. متكأٍ عىل تسرتيح جعلتك لقد صديقي؛ يا قويل اسمع
أوروك شعب سأجعل صديقي! يا آه قدَميك. قبَّلوا األرض أمراء يساري. إىل والسالم
سأُطِلق األرض، إىل يذهبون وعندما عليك. أسًفا السعداء أفئدة وسأمأل ويبكيك، يندبك
سألبس األوساخ تُغطيه الذي جسدي وعىل الربية، يف وجهي عىل وأهيم أجلك، من شعري
أنفه، من الدودة سقطت فلقد الرتاب إىل صديقي احملوا تعالوا، اللحادون أيها أسد. جلد

اآلنوناكي.24 قضاة به وأمسك
حتى القوية قوسه من النارية أشعته سهام يُطِلق العادل شمش يكد ولم الراوية:
بإقامة يُرسعوا بأن والنحاتني والنحاسني والحدادين والصاغة الصناع عىل بالنداء أمر
اإليالماكو،25 خشب من عظيمة مائدة بإعداد أمر ثم املنيع، أوروك يف صديقه تمثال
بالزبد. مملوءًا الالزورد من آخر ووعاءً بالعسل، مملوءًا العقيق من وعاءً عليها ووضع
رصخة رصح ثم صديقه، عىل بكاءه وواصل بنفسه جلجاميش انفرد الطقوس أداء وبعد

يهتف: وهو التائه كالصياد الربية إىل وانطلق جريح، أسد
جلجاميش:

فؤادي. اليأس دخل
الراحة؟ سألتمس أين آه!
القلب؟ سالم سأجد أين
صديقي إليه صار ما

للرعب! يا آه مصريي؟ أيكون
املوت أخىش إني
املوت! وأخىش
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الطيب؟ إنكيدو أدرك كما البرش حظ يدركني هل
ال. ال. ال.

بي، وضاقت بأوروك الصدر ضاق
الخالد، جدِّي عن أبحث الربية إىل اآلن وسأميض

املوت. ومعنى العيش معنى عن وسأسأله

شديدين): وحزن (بهدوء الشيوخ

يأسه، وراقبنا هناك نحن كنا آه
صاحبه بكي كيف وشهدنا

نفسه، وبكى
ينوح، ظل ابة كالندَّ

نهار، ليل يتوقف ولم
الخوف عليه وانقضَّ

العاجز26 الصيد عىل ينقض كما
اإلعصار.27 أو العصف طري

األسد، كزئري الرصخة عنه ندت
شعره، ومزق

رأسه. الحائط عىل شجَّ
جلجاميش! يا آه

الساخن الدمع هذا
الحب. ينبوع من يتفجر
إنكيدو عىل الحزن وطيور
القلب. حبات من أكلت

نواحك. القرص ردهات يف يرتدد
يل يحدث أن يمكن ال ال.

إلنكيدو، حدث ما
الرب. مع البرش يتساوى أن وُمحاٌل
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ه. مسَّ البرشية وقدر مات إنكيدو
بؤسه؟ إال الرحلة خاتمة يف البائس يجد هل

املوت، خاف جلجاميش آه
الطيب، صاحبه عىل خاف فهل

نفسه؟ سيُتلف املوت ألن الخوف كان أم
الضيق، أوروك سجن من جلجاميش يخرج وغًدا
الخالد، أوتنابشتيم عن يُفتش األسد، جلد يلبس

الربية. ويف الجبل، وفوق الظلمات، ويف األهوال، وسط
مرة: يسأل كي يتوقف هل
اسمه؟ الخالد هذا خلَّد بَم

الفكرة. تئول وإالَم يفكر، فيَم يفعل، ماذا فلننظر
الحجر فوق رحلته قصة يحفر هل

رسمه، وينقش
الغائر الجرح يأسو كي

يأسه؟ ويُداوي
الخاطر مكسور ألوروك يرجع أم

رسمه؟ يحفر كي

وينطلق غضب يف ويديه برأسه جلجاميش يشيح الباب، عىل طرق (يُسمع
نينسون تدخل الفراش. عىل ممدًدا إنكيدو جسد يرى آخر. باٍب من خارًجا

شمخات.) ووراءها

جلجاميش! يا أنت أين جلجاميش! نينسون:
تنتظرين وأنت أيام عرشة منعوك؟ الجنود إن تقولني ابنتي. يا ادخيل ذهب؟ أين تُرى

وتبكني؟
تعرف! ليتك جلجاميش! يا تعرف ليتك املحتوم. البرش حظ أدركه إنكيدو. ذا هو ها

القلب! امُلضطرب ولدي يا آه
القلب! امُلضطرب ولدي يا آه

131



طغى الذي هو

بنفسها شمخات تُلقي جلجاميش عن وبحثها كالمها نينسون تُواصل (وبينما
صارخة): تبكي وهي إنكيدو جسد عىل

شمخات:

حبيبي! يا آه إنكيدو!
حذَّرتك! كم حذَّرتك! كم

والستار.) الظالم يُسَدل شمخات نشيج (ومع

(فاصل)

املراعي وجاب الربية إىل انطلق مرٍّا، بكاءً وأخاه صديقه جلجاميش بكى الراوية:
لنفسه: قال التائه. كالصياد والسهول

جلجاميش:

األمن؟ ظل ألقى أو الراحة سأجد كيف
الحزن. قلبي إىل نفذ
ترابًا. صار وصديقي
مثله؟ سأصبح متُّ إذا

املوت. من الخوف داهمني آه!
جدي، ألقى كي أرسع ذا أنا ها

الخالد، أوتنابشتيم
«أوبارا-توتو»، ابن
النائي أوتنابشتيم

الخلد. أرض «ديلمون» يف
األمن؟ ظل ألقى أو الراحة سأجد كيف آه!

(يبكي). الحزن قلبي إىل نفذ

الشيوخ:

قدره، تعرف لم صديًقا ابِك
امُلرة. الصامتة دمعته ترحم لم
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عمره؛ جلجاميش يا ضيَّع صديًقا ابِك
والشهرة. الرائع باملجد وتحلم أنت تبقي كي

الفطرة، بنقاء الناطق الوجه قسمات يف تنظر لم أبًدا
الخطرة. املجد دروب فوق نفسك تُبرص كي إال

قدره. تعرف لم صديًقا ابِك
عمره. ضيَّع صديًقا ابِك

جلجاميش:

املرة. دموعي عليه تنهمر ولهذا
الربية. يف د أترشَّ
األسد جلد ألبس

امُلتَعب الجسد وأُدمي
الوعرة. الجبل صخور فوق

نويت؟ وعالَم هذا؟ تفعل ملاذا الشيوخ:
الرس! أُفيش لن رسي! هذا جلجاميش:

الشيوخ:

املوت. هو والرس
كذلك؟ أليس

املوت؟ من تنتقم أن تبغي هل
ثور. أو أسد صورة عىل املوت ليس

مكان؛ بأي املوت تجد لن
الصدر، وطيات القلب نبض يف دفني فهو
الجذر، وعروق والثمرة البذرة جوف يف

والصمت. الكلمة يف

جلجاميش:

أوروك. حكماء يا نطقتم بالحق
املوت وجدت الطرف قلَّبت أنَّى
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فريش يف يربض
عيني يسكن

جئت. وأنَّى ُرحت أنَّى خطوي يُالزم
حياتي، رس أعرف أن أبغي
املوت، ومعنى العيش معنى

قايس، محدود زمٍن يف
أنفايس، يخنق ومكاٍن

واملقت. القاتل بالسأم تنضح وجوه بني
املوت، أخىش إني آه!
املوت. أحتمل وال

الشيوخ:

الوقت؟ طوال الناس وموت
أوروك يف القتىل جثث

النهر؟ فوق الغرقى وجثث
الثكىل وجه يف الصارخ واملوت

واألرملة
الغدر، عذَّبه يتيم وذل

الدهر. وأضناه
املوت؟ هذا ببالك طاف هل

بلدي. أترك ولهذا جلجاميش:
أوروك؟ ترتك الشيوخ:

جلجاميش:

منها أخرج وحيًدا
الرس، أجد كي

القهر. هذا وأقهر
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الشيوخ:

جلجاميش يا ليتك
أنت! قهرك تقهر
تستيقظ ليتك

الوهم! شبح وتُطارد

جلجاميش(صارًخا):

املوت. شبح عنكم أُبعد بل
وهم؟ هذا هل
وهم؟ هذا هل

الشيوخ:

الذئب؛ فك يف ترتكه وقطيعك
والرعب؟ والفتنة املحنة رياح لتذروه

القدمني؛ تحت تنظر ليتك
الواقع وجه لتعرف
الحلم! وجه من

الرس، عن الشعب قلب يف تبحث ليتك
الدم. دفء وتلمس

وهم. جلجاميش يا وهٌم
أوروك، يف األحياء-املوتى مع ابَق

الصدر، فوق الجاثم الشبح معنا وطاِرْد
واألم. األب عني ويف

الشعب، قلب ويف القدمني تحت انظر
أوروك، يف رسك عن وابحث

لليتم. ترتكها وال
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جلجاميش:

الشعب؟ قلب ويف القدمني تحت
عنه أوروك ضاقت رسي

املوت. إال املوتى يُعطيني ولن
… رسي

… رسك … رسك الشيوخ:
جلجاميش:

شأني. هذا
القلب. رس أُفيش لن

(يائسني): الشيوخ

وهم. جلجاميش يا وهٌم
الحلم، تحقيق تطلب
الوهم. سوى تجد ولن

جلجاميش:

أطلب، ما ُمحاًال كان لو حتى
أبًدا تَثنوني لن

الحلم. تحقيق عن

اآللهة أدخله الذي الخالد جده إىل البعيد، أوتنابشتيم إىل طريقه يف سار الراوية:
وهنالك الخوف. وداَخله األُسود رأى الجبل. ممرَّات إىل ليًال وصل الخالدين. مجمع
«أال اآللهة: بني العظمى28 لآللهة ويبتهل له يُصيل وأخذ «سني»، القمر إلله رأسه رفع
كانت فزًعا. نومه من صحا ثم جلجاميش نام الليل ويف «… الخطر هذا من فلتحفظيني
سيفه واستلَّ يده، يف بلطته فأمسك القمر، إله ضوء يف تمرح بالحياة، فِرحة الوحوش29

شتَّتها. حتى رضبًا عليها ينهال وراح كالسهم، عليها وانقضَّ حزامه، من
السطور من نعرف سطًرا وثالثني اثنني تبلغ كبرية فجوٌة السطر هذا بعد جاءت وقد
أن نستطيع ال ولكننا التوءمني، جبل أو «ماشو» جبل إىل وصل جلجاميش أن لها التالية
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هذا فعل هل ويُطاردها. ويقتلها يرضبها فراح األسود عىل غضب يف انقضَّ ملاذا نعرف
لحظتها وتحيا القمر ضوء يف تمرح أنها عليها غضبَه أثار وهل يقظته؟ يف أم نومه يف
وإىل الخالد أوتنابشتيم جده إىل وسعيه وأخيه، صديقه عىل بكاءه يُواصل بينما الخالدة،
ألنه «ماشو»؛ البابلية باألكدية يُسمى الذي التوءمني جبل إىل وصل أنه املهم الخلود؟
باطن إىل مساء كل الشمس منها تهبط التي الهائلة الفوَّهة الشاهقتني قمتَيه بني يحرس

الناس. عىل لتُرشق التايل اليوم يف تخرج ثم األرض
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السابع الفصل

مع وحوار العقرب، جلجاميشوالرجل
وكذلكمع احلانة، سيدوريساقية
املوت مياه ح أورشنايبمالَّ

هيئتهم يف الجبل يحرسون العقارب البرش ماشو. جبل مدخل أمام (جلجاميش
منظرهم َهْول من خوًفا وجهه يُظلم حتى قرب عن يراهم يكاد ال امُلخيفة.
أمامهم، وينحني يتماسك أنه غري عيونهم، نظرات من ينبعث الذي امُلميت واأللق
زوجته يُنادي الذي العقرب الرجل كبريهم صوت إليه ينتهي فمه يفتح أن وقبل

قائًال):1

هناك! انظري العقرب(لزوجته): الرجل
نحونا. يتقدَّم إنه نعم. نعم. الزوجة:

اآللهة. لحم من جسده أن يبدو العقرب(ضاحًكا): الرجل
البرشي؟ الطني من يبدو بل الزوجة:

خطوه. تعثَّر كيف وخوًفا، ا غمٍّ وجهه أظلم كيف انظري الرجل:
ويتقدم. يتماسك لكنه تعاطف): (يف الزوجة

وبوابته ُحراسماشو العقارب؟ الرجال لرؤية رعبًا يرتجف ال ومن (ُمتباهيًا): الرجل
العالم باطن يف وتمتدُّ السماء ذُرى إىل وترتفع وترشق، الشمس منها تغرب التي الهائلة
وتغوص األفق، صدورهم تُناطح الذين العقارب الرجال من فزًعا يرتعش ال من األسفل؟
عينَيك عىل وقعت أنها بد ال نظراته، يف والذهول الهلع يل تأمَّ الجحيم؟ أعماق يف أجسادهم
إىل فيتدحرج الجبل عىل كالصاعقة يسقط الذي األلق امُلميت؛ باأللق ان تشعَّ اللتني وعينيَّ

الوادي.
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أمامك. ينحني إنه إليه. تكلَّْم يتقدم. فهو ذلك ومع الزوجة:
الجبال وتتسلق البعيد، الطريق تقطع جعلك الذي ما العجيب، القادم أيها الرجل:
أعرف ليتني أمامي؟ للُمثول دعاك الذي ما العبور؟ عىل العصيَّة األنهار وتعُرب الوعرة،

رحلتك! من الهدف

فيهما.) ويُحدق جامًدا يقف (جلجاميش

جلجاميش! يا تكلَّْم الزوجة:
مجمع دخل الذي أوتنابشتيم أتيت. الخالد جدي أوتنابشتيم ألجل جلجاميش:

والحياة.2 املوت عن أسأله أن أريد الخلود. بحياة عليه وأنعموا اآللهة
(ضاحًكا): الرجل

البعيد، القادم
الخلود. يف يطمح

العقارب(ضاحكني): الرجال

الخلود. يف يطمع
الخلود. يف يطمح
الطموح! أفظع ما
الجموح! وأبشع
وحيد، بطٍل من

(يتضاحكون). حديد فؤاده

اسمك؟ ما للحضور؟ دعاك الذي ما اسكتوا! الزوجة:
جلجاميش. ويهمس): فيها جلجاميش(يُحدق

الطريق قطع أن إلنساٍن يسبق لم جلجاميش. يا اسمع زوجتي. يا يتكلم لن الرجل:
ساعًة عرشة اثنتَي يغمرها فالظالم أعماقه؛ يف يتوغل أن لبٍرش يتسنَّ لم الجبل. هذا إىل
مرشق نحو يتقدم الجبل نفق إن إليه. ينفذ شعاٍع من وما كثيف والظالم مضاعفة،
سلسلة وراء امُلعتم. النفق لهذا املؤدية البوابة نحرس ونحن مغربها،3 إىل ويرتاجع الشمس
جدك يعيش الشمس بوابة ووراء األرض، بالد يطوق الذي البحر يتَّسع تراها التي الجبال
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خلف هنالك أوتنابشتيم. جدك يسكن الخالدة الحياة جزيرة يف األنهار مصبِّ عند البعيد،
تعُربها. أن يمكن سفينٍة من وما املوت، بحار

امَلشاق؟ هذه كل عىل حملك الذي ما جلجاميش. يا تكلَّْم الزوجة:
أدركه املشاق كل يف ورفيقي الربية فهد إنكيدو، صديقي عىل الحزن جلجاميش:
عىل ثقل ترابًا، أحببته الذي صديقي صار الربية. إىل وانطلقت املوت فِخفت البرش، حظ
األرض؟ طني من طينًا مثله أصبح أن يمكن هل نفيس: أسأل فُرحت الفاجعة عبء صدري
قطعت أوروك. بلدي من آنو، بيت من خرجت لهذا األبدية؟ رقدتي من أبًدا أصحو أَولن
ه يوجِّ والهم طريقي، يقود األلم إليك. أتيت حتى األنهار وعربت الجبال وارتقيت القفار
العيش معنى عن أسأله جدي، ألقى لعيلِّ الجبل هذا بوابة من أدخل أن يل ايذَْن قدري.

الخلد. حياة أجد حتى أدخل أن يل اسمح املوت. ومعنى
العقارب(ضاحكني): الرجال

البعيد، القادم
حديد، فؤاده

طموح، من لك يا
جموح! ُمغامٍر
النشيد، فردِّدوا
العنيد، للبطل
السماء، يُطاول
الفناء. ويهزم
يريد، ما وكل

البعيد، جده من
والخلود. املجد
القيود، فحطِّموا
السدود؛ روا ودمِّ

يعود، لعله
والخلود، باملجد
السعيد. جده من
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البعيد، القادم
ضاحكني.) والغناء الرقص يف (يندمجون إلخ. … حديد فؤاده

ثم قليًال للخلف يرتاجع جلجاميش. من (تتقدم اسكتوا. قلت (غاضبة): الزوجة
تتحداه.) كأنها أمامه تقف الذي زوجها إىل يده من وتأخذه إليه يدها تمد مكانه. يف يثبت

تريد؟ ما هذا أليس جلجاميش. يا اذهب العقرب: الرجل
أيًضا! أريده وما (مهدِّدة): الزوجة

يغنُّون زالوا ما الذين العقارب (للرجال شيئًا. تخَش ال اذهب العقرب: الرجل
نحرسها التي الشمس بوابة الجسور، جلجاميش يا هيَّا اسكتوا. لكم قالت ويرقصون)

الظالم. وسط الطريق ولتجد البوابة! افتحوا البوابة! افتحوا أمامك. مفتوحة
جلجاميش. يا سامًلا منه ولتخرج الزوجة:

العقارب: أحد

الخلود، وتأخذ
البعيد، جدك من
السعيد. جدك من

الحنون. الزوجة نظرات تُشيعه الجبل يف امُلظلم النفق إىل يتجه (جلجاميش
العقارب.) الرجال من الغناء أصداء بعيٍد من ترتدد بينما

من ودخل مشورته، اتبع العقرب الرجل كلمات جلجاميش سمع عندما الراوية:
كثيًفا الظالم كان مضاعفة، ساعة ملدة ل توغَّ وملا شمش. طريق عىل ليميض الجبل بوابة
ساعات ثالث ل توغَّ وعندما خلفه.4 وال أمامه شيئًا يرى أن يستطع ولم ضوء، من وما
خلفه. وال أمامه شيئًا يرى أن يستطع ولم ضوء، من وما كثيًفا الظالم كان مضاعفة،
أن يستطع ولم ضوء، من وما كثيًفا الظالم كان مضاعفة، ساعات أربع ل توغَّ وعندما
وما كثيًفا الظالم كان مضاعفة، ساعات خمس ل توغَّ وعندما خلفه. وال أمامه شيئًا يرى
مضاعفة، ساعات ست ل توغَّ وعندما خلفه. وال أمامه شيئًا يرى أن يستطع ولم ضوء، من
ل توغَّ وعندما خلفه. وال أمامه شيئًا يرى أن يستطع ولم ضوء، من وما كثيًفا الظالم كان
أمامه شيئًا يرى أن يستطع ولم ضوء، من وما كثيًفا الظالم كان مضاعفة، ساعات سبع
كثيًفا الظالم كان عالية، رصخًة رصخ مضاعفة، ساعات ثماني ل توغَّ وعندما خلفه. وال
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ساعات تسع ل توغَّ وعندما خلفه. وال أمامه شيئًا يرى أن يستطع ولم ضوء، من وما
أن يستطع ولم كثيًفا، يزال ال الظالم كان وجهه، وابتسم الشمال، بريح أحسَّ مضاعفة،
أصبح قد املخرج كان مضاعفة، ساعات عرش ل توغَّ وعندما خلفه. وال أمامه شيئًا يرى
مرشق يُواجه الخارج يف نفسه وجد مضاعفة، ساعة عرشة إحدى ل توغَّ وعندما قريبًا.
أمام نفسه وجد هنالك الضياء.5 عمَّ مضاعفة، ساعة عرشة اثنتَي ل توغَّ أن وبعد الشمس.

يصيح: وهو فيه يتجول وأخذ منه دنا ثم مذهوًال، أمامه وقف إلهي بستان
واألحجار بالجواهر تنوء التي األشجار هذه كل ما شمش! إلهي جلجاميش:
ما الَكْرم. عناقيد أغصانها من وتتدىلَّ عقيق، من فاكهة تحمل شجرٌة هذه الكريمة!
نفيسة، أخرى جواهر من وثمارها الالزورد من أوراقها شجرٌة وهذه أجملها! ما أجملها!
واللؤلؤ اليشب ويتألق النادرة، األحجار فيها تلمع األشواك حتى فتنة! أي للنظر، فتنة
وحاريس إلهي شمش. يا الباهر نورك يف كالثُّريَّا يسطع والبستان البحار. أعماق من
أقتل أن عيلَّ كان وُمْضنية. طويلة كانت رحلتي أن تعَلم إليك، يدي أرفع إني السماوي،
الرجال يل وسمح طعامي، لحمها من وأستمدَّ جسدي، بجلودها ألغطِّي الربية حيوانات
الظلمات عرب الشمس مطلع إىل الطريق عىل والسري الجبل بوابة من بالدخول العقارب
ورائه ومن أمامي، اآللهة بستان ألرى امُلظلم النفق من خرجت قد ذا أنا وها الكثيفة.
ح املالَّ إىل أرِشدني البعيد. أوتنابشتيم جدي إىل الطريق عىل إلهي يا ُدلَّني الواسع. البحر
السماوي!6 وحاريس إلهي يا إلهي! الحياة. عىل ألحصل املوت ومياه البحر بي يعُرب الذي
وأجيب أناديك منك قريب ذا أنا ها حالك! يُحزنني كم جلجاميش، شمش: صوت

تجدها. لن عنها تبحث التي الحياة إن جلجاميش؟ يا تميض أين إىل دعاءك:
مرَّت اآلخر، بعد واحًدا النجوم انطفأت وحدي، الربية قطعت أني تعَلم جلجاميش:
ذلك يف عيلَّ طلعت النجوم وال القمر وال الشمس ال القفار. يف الليل أبيت وأنا السنوات عيلَّ
الظالم ذهب لقد اء. الوضَّ سناك من أشبع دعني شمش، يا تراك عيني دع امُلعتم. النفق
ينظر أن للفاني يُكتب فمتى ناحية، كل من يغمرني الساطع النور ذا هو وها وتبدَّد،
آخرة أن أم األبد؟ إىل أجدها وأن الحياة عن أبحث أن حقي من أليس الشمس؟ عني يف

الرتاب؟ يف الرقاد هي املطاف
جلجاميش. يا وحولك أمامك تريدها التي الحياة شمش:

أصحو ال تراب إىل تنتهي ال التي الحياة إلهي؛ يا الخالدة الحياة أريد جلجاميش:
أبًدا. منه
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ذلك؟ لك أقل ألم تجدها. لن إليها تسعى التي الحياة هذه شمش:
الخالد. أوتنابشتيم إىل الطريق عىل ُدلَّني إليك. أبتهل جلجاميش:

تجدها؟ لن التي الحياة عنده لتلتمس شمش:
… أجده لم وإذا واملوت. الحياة رس عن ألسأله جلجاميش:

تجده؟ لم إذا شمش:
أخرى. مرًة الطريق أقطع للربية، أرجع جلجاميش:

جلجاميش؟ يا أوروك إىل شمش:
السكائب. وأسكب األضاحي لك أقدِّم آنو. بيت يف لك أصيلِّ هناك جلجاميش:

سيدوري. إىل فاذهب إذن شمش:
سيدوري؟ جلجاميش:

بالقرب وتعيش تسكن هنالك املوت. بحر شاطئ عىل اإللهية الحانة ساقية شمش:
يف إليها اذهب الحياة.7 شجرة تحرس هنالك البحر. عىل امُلطلَّة اآللهة حديقة بوابة من

أوتنابشتيم. إىل الطريق عىل تدلُّك وسوف البعد، عىل تراها التي الحديقة
إلهي، الضخمة؟ الشاهقة األشجار خلف هناك أتكون البعيدة؟ الحديقة جلجاميش:
كبساٍط تبدو ظاللها تفرتشها التي واألرض النفيسة، واألحجار بالجواهر أيًضا تتألق إنها
والجواهر؟ الآللئ منها تتدىل األشواك حتى هذا؟ ما الحديقة) نحو السري (يغذُّ الزُّمرد. من
ُكئوس رنني (يُسمع عليها؟ حارسة سيدوري يُعيِّنوا ألم بُذورها؟ اآللهة ينثر ألم ال؟ ولَم
صوٌت بها يرتنَّم التي األغنية هذه من أصداءً منه نتبنيَّ بعيد، من خافت غناء وأصوات

وحنون): حزين

نهار. ليل نفسك متِّع
حياتك أيام اجعل
البهجة تملؤه عيًدا
واألسمار. والنشوة

نهار. ليل نفسك متِّع

سيدوري. سيدوري. سيدوري. الصوت): مصدر إىل جلجاميش(ُمندفًعا
حديقة بوابة تحرس املوت، بحر شاطئ عىل وحيدًة تجلس سيدوري الراوية:
اف، شفَّ طويل ثوٌب جسَدها يُغطي املقدَّسة. خمرها من وتسقيهم حانتهم وترعى اآللهة

144



… سيدوري مع وحوار العقرب، والرجل جلجاميش

ترجع ثم الكئوس، وترتيب واألباريق نان الدِّ بتنظيم تنشغل برَّاق. حزاٌم خَرصها ويطوِّق
صوٍت يف ترتنم بينما وامُلتطفلني، اللصوص من تحرسها التي البوابة أمام مجلسها إىل
تسمع منها. ترشب كأٍس عىل والحني الحني بني وتميل سمعناها، التي باألغنية خفيض
مكان كل يف عنها يفتِّش الذي امُلندفع القادم وتلمح رأسها فرتفع ُمرسعة، ُخًطى صوت
من خوًفا وترتجف املتَِّسخ، جسده تكسو التي الوحوش جلود ترى باسمها. يهتف وهو

امُلرعبة. هيئته
طريق وقاطع لص أم تائه، وحيٌد ُمتجوٌل أهو هذا؟ من نفسها): (تُكلم سيدوري
وجهه عىل حكمت وإذا إلهي، جسٌد له بطل صورة عىل امُلخيفة هيئته من يبدو ُمتهور؟
وملاذا الرسعة؟ بهذه يندفع ملاذا يريد؟ ماذا يذهب؟ أين إىل قلبه. الهم سكن فقد بعيد من
الوحش هذا معه يحمل ماذا يدري من امِلزالج. وألحكم عيلَّ الباب فألغلق باسمي؟ يُناديني
الذي جلجاميش أن غري امِلزالج، وشد البوابة وإغالق باالختفاء (تُرسع البرشي؟ اإللهي
برصه ثبت الذي الباب من ويقرتب أعىل، إىل ذقنه يرفع واملزالج الباب صوت وسمع رآها

عليه.)
الباب تُغلقي حتى مني أنكرِت ماذا الحانة! ساقية يا الحانة! ساقية يا جلجاميش:
ويضعها يده يف البلطة (يرفع باملزالج؟ إغالقه تُحكمي حتى رأيت ماذا وراءه؟ وتختفي

سأكرسه!8 واملزالج سأحطِّمه! الباب الباب) عىل
ُمخيف. منظرك إن أنت؟ من الباب): وراء (من سيدوري

الباب؟ وراء من تَرينني وهل جلجاميش:
اآللهة. حديقة بوابة أحرس فأنا أعرف؛ أن حقي من سيدوري:

حانتك! خمر من أيًضا وتسقينهم جلجاميش:
اآللهة! من يكونوا أن برشط سيدوري:

اآللهة؟ كبري آنو مسكن أوروك من القادم جلجاميش عن تسمعي ألم جلجاميش:
هذا؟ من جلجاميش؟ سيدوري:

فاٍن! برشي الباقي والثلث إلهي ثلثاه الذي البطل جلجاميش:
نعم. نعم. بالباب): امللتصقة بأذنه يسمعها كان وإن همًسا (لنفسها سيدوري
جلود غطَّته وإن اآللهة لحم من جسد هذا لنفيس: قلت إليك. نظرت عندما هذا أدركت

مني؟ تريد وماذا الوحشية، الحيوانات
الباب! افتحي الباب؟ تفتحي أن قبل تعريف لن جلجاميش:
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قاطع أو قاتًال أو ا لصٍّ لست أنك يدريني ومن ببلطتك، حطَّمته وإال سيدوري:
طريق؟

الطُّرق قطع من الوحيد، امُلتجول سرتَين إيلَّ. وانظري الباب افتحي جلجاميش:
والوديان. واملراعي والسهول والبحار األنهار وعرب الوعرة، الجبال وارتقى امُلوحشة،

… سرتَين
تمدها يدها، يف منها ترشب كانت التي الكأس يرى وتتأمله. الباب (تفتح سيدوري

أنت! من وسأعرف ارشب إليه):
وتسمعيني؟ تَريني أن قبل جلجاميش:

انقبضت ملاذا وجنتَيك؟ عىل الذبول يبُد لَم آه! تقول): ثم وجهه (تتمىلَّ سيدوري
فبَدوت فؤادك األلم سكن هل قوامك؟ وانحنى روحك اكتأبت وملاذا دت؟ وتجعَّ جبهتك
قطعت فلماذا والهجري، الربد وأحرقه وجهك والعاصفة الشمس لفحت لقد تائه؟ كجوَّاٍل

إيلَّ؟ واندفعت الربية
وال فؤادي األلم يسكن ال كيف جبهتي؟ د وتتجعَّ وجنتاي تذبل ال كيف جلجاميش:
تحرق ال وكيف البعيدة؟ املسالك يجوب ُمتجول هيئة عىل أبدو ال وكيف قوامي؟ ينحني

وجهي؟ والهجري والربد والعاصفة الشمس
جلجاميش؟ يا ملاذا سيدوري:

ات امُللمَّ يف ورفيقي صديقي ألن إنكيدو، الربية فهد األصغر، أخي ألن جلجاميش:
نرتقي ونحن الَزمني الذي إنكيدو البرش. مصري أدركه قد أحببته، الذي إنكيدو ات، وامَلشقَّ
من عشتار أنزلته الذي الثور عىل ونقبض الغابة، حارس خمبابا ونرصع األرز، جبل
كل وشاركني الجبال، ممرات يف األسود قتل عىل ساعدني الذي صاحبي ونذبحه، السماء
بكيت الفاني. البرش حظ أدركه قد وحبيبي وأخي صاحبي األخطار، معي وواجه املتاعب
بكيت لياٍل وسبع أيام سبعة يُفيق. عليه بكائي من علَّه للدفن أسلمه ولم نهار ليل عليه
أن منذ حياة. يل ما مىض أن منذ أنفه. من دودة وسقطت عليه، الدود هجم حتى عليه
الربية. كلصِّ والسهول املراعي أجوب ُرحت هكذا أجدها. وال الحياة عن أبحث وأنا ذهب
إليه يدها وتمد فمها إىل لحظة الكأس (ترفع منك؟ ِخفت ملاذا أرأيت سيدوري:

عنه.) بعيًدا فيُشيحها
يمكنني كيف أسكت؟ أن يمكنني كيف صدري. عىل يرزح صديقي قدر جلجاميش:
األرض، طني من طينًا أصبح إنكيدو ترابًا. صار وصديقي أخي سيدوري! أرصخ؟ أن

… عانقته طاملا الذي جسده
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األبد؟ إىل أصحو فال مثله أرقد ألن عنه) بعيًدا بها فيُشيح بالكأس ذراعها (تمد
سيدوري.

جلجاميش؟ يا ماذا سيدوري:
أخشاه. الذي املوت أرى لكيال إليك أنظر إني جلجاميش:
خشيته. وال رأيته ملا الكأس هذه تذوَّقت ولو سيدوري:

سيدوري؟ يا هنا تفعلني ماذا لحظات): جلجاميش(بعد
أعيش. (فجأة): سيدوري

الخالدة؟ الحياة أنها تظنني هل وحياتك، جلجاميش:
يقني. عىل ألنني أظن ال سيدوري:

الخلود؟ حياة إنها تقولني جلجاميش:
أرشبها! بل أقولها، ال سيدوري:

الكأس. هذه ابعدي تعنني؟ ماذا جلجاميش:
أذوق إنني أبعدتها؟ إذا الخالدة الحياة أجد وهل فمها): إىل (ترفعها سيدوري

الخلود. حياة فيها فأجد رحيقها من قطرات
… أقصد ولم الخالدة الحياة لك قلت جلجاميش:

عنك؟ كأيس تُبعد يجعلك ما هذا هل الخلود؟ لحظة تقصد ولم سيدوري:
الرتاب. يف تنتهي ال التي الحياة املوت، تعرف ال التي الحياة أقصد جلجاميش:

الرتاب. تخىش ولن قطرة ْق تذوَّ املوت. ترى ولن الكأس يف انظر سيدوري:
هذا ليس ال. ال. لالنرصاف): يتهيأ كأنه ظهره لها ويُدير بوجهه جلجاميش(يُشيح

عنها. أبحث التي الخالدة الحياة هي هذه ليست الخلود، هو
حوله): وترقص تغنِّي (وهي سيدوري

جلجاميش. جلجاميش.
سريك؟ تتعجل لَم
ُخطاك؟ تقود أين

عنها تبحث حياًة إن
تُدركها لن

حاولت. مهما
قديًما البرش اآللهة خلق ملا
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عليهم، املوت كتبوا
قبضتهم يف واحتفظوا
الحد، يتحدى بخلود

واملوت. املولد عجالت ويُوقف
بطنك. فامأل

نهار، ليل نفسك متِّع
حياتك أيام واجعل

البهجة، أعياد
والعب وارقص

شئت. ما جلجاميش يا
زاٍه، ثوٍب يف اخطر
باملاء، رأسك واغسل

بالزيت. جسدك خ وضمِّ
يَديك، بني الراقد للطفل انظر
أحضانك، يف زوجك وأسِعْد

البرش، حظ هو ذلك
الناس عاش ما وِقسمتهم

عشت.9 وما

السابقة.) السطور بعض تكرِّر وهي وترقص (تغنِّي

عنها، أبحث التي الحياة هي هذه ليست هذا. أفعل أن أقدر ال ال. ال. جلجاميش:
عنه. ألسألك جئت الذي الطريق وال

طريق؟ وأي حياة أي سيدوري:
أوتنابشتيم. إىل الطريق جلجاميش:

الخالد؟ أوتنابشتيم البعيد؟ أوتنابشتيم (ساخرة): سيدوري
أعِطني يل، ِصفيه إليه، الطريق عىل ُدلِّيني أوتنابشتيم. جدي نعم. نعم. جلجاميش:

… أستطع لم وإذا إليه البحر عربت استطعت إذا إليه، تُرشدني عالمة
القديمة األزمنة منذ أحد استطاع وال جلجاميش، يا منه تعُرب موضع ال سيدوري:

البطل. شمش إال عبوره عىل يقدر ال الذي البحر هذا يعُرب أن
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ستجتاز مكان أي من وبينه، بينك تُحول العصية املوت ومياه ، شاقٌّ إليه الطريق إن
… جلجاميش يا ذلك مع اجتيازه؟ من تمكَّنت إذا ستفعل وماذا جلجاميش؟ يا البحر هذا

…؟ ذلك مع جلجاميش:
الغابة يف ستجده أوتنابشتيم، سفينة ح مالَّ أورشنابي، عندك (يائسة): سيدوري

األعواد. ويجمع الثمار يقطف
حاِوْل السفينة. تتحرك ال فبغريها معه؛ التي الحجرية الصور يف تتعثر أن حاِذْر
فارجع تستطع لم فإذا املوت، بحر معه تعُرب أن استطعت ربما معه. وتتفاهم تلقاه أن

أدراجك.
الربية. إىل سأرجع جلجاميش:

الحياة. لتجد جلجاميش يا إيلَّ بل سيدوري:

عنها فينرصف السابقة األغنية سطور ببعض ترتنم وهي الكأس إليه (تمدُّ
ساخًطا.)

عنها. أبحث التي الحياة هي هذه ليست جلجاميش:
جلجاميش. سيدوري:

عنها. أبحث التي الحياة هي هذه ليست لك قلت جلجاميش:

يُدمدم وهو للخروج ويندفع حزامه، من سيفه يُجرد يده، يف بلطته (يرفع
غضبًا.)

أوروك. إىل فارجع إذن (خائفة): سيدوري
إىل الكأس سيدوري ترفع ح!» املالَّ أورشنابي «يا يُنادي): وهو ُمنفعًال (ينرصف
تُشيعه وهي سمعناها التي األغنية سطور بعض تُردد ثم مهل، عىل وتجرعه شفتَيها

بازدراء:

نهار. ليل نفسك متِّع
أحضانك. يف زوجك أسِعْد

أوروك! وطنك إىل أو إيلَّ ترجع ليتك آه!

ح.) املالَّ أورشنابي عىل جلجاميش نداء (يرتدد
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(إظالم)

والسيف.) البلطة يده ويف غاضب، ُمندفٌع جلجاميش الغابة، أطراف (عىل

ح! املالَّ أيها أنت أورشنابي! جلجاميش:
طريقه يف يجدها التي الحجرية الصور أو الرقم بعض عىل غضبه ثورة يف (ينهال

وتحطيًما.)10 تكسريًا
الحجرية): الصور (يُحطم وبينه. بيني تُحولني ذي أنت وها أراه. وال أسمعه إنني

ح! املالَّ أيها أنت
والثمار. األعشاب ويجمع الغابة يف يحتطب إنه الحانة حارسة قالت

الخالد؟ جدي إىل طريقي بتعطيل له أسمح كيف
ويقول عينَيه يف والرشر يده يف البلطة ويرى األشجار بني (يظهر أورشنابي:

الحياة؟ جزيرة إىل الوصول تتعجل أراك (لجلجاميش): جديد؟ طائٌش آه! لنفسه):
أوتنابشتيم. جدي به فاز الذي الخلود وإىل جلجاميش:

سفينة ح مالَّ أورشنابي، اسمي القصة! نفس الخالد؟ الجد خلود أورشنابي:
أنت؟ اسمك ما أوتنابشتيم.

العايل األفق إله بيت من واألسواق األسوار ذات أوروك من جلجاميش، جلجاميش:
حتى والظالم، املوت وجرَّبت والظمأ، الجوع عانيت واألخطار. املهالك عرب مضيت آنو.

عليك. الحانة ساقية دلَّتني
الحياة! لتُجرب عندها بقيت ليتك سيدوري؟ أورشنابي:

عنها. أبحث التي الحياة هي ليست عندها التي الحياة جلجاميش:
الدخول. أستطيع ال بابها عىل واقف وأنا عندها من خرجت ولذلك أورشنابي:

عليه. لتدلَّني أمامك واقف وأنا جلجاميش:
جديد؟ من والظالم املوت وتُجرب أورشنابي:

أوتنابشتيم. جدي إىل أصل أن أريد تعني؟ ماذا جلجاميش:
لديه؟ والخلود الحياة لتجد أورشنابي:

وقتي! تُضيع ال هيَّا واملوت. الحياة معنى عن وأسأله جلجاميش:
ملاذا سيدوري، وحانة اآللهة بستان يف يَديك بني كانا أضيعه؟ الذي أنا أورشنابي:

السعيد؟ الحفيد أيها تركتهما
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… وجهي أِألنَّ مني؟ تسخر أن تجرؤ هل جلجاميش:
والتجاعيد وجنتَيك، عىل الذبول أرى ملاذا ولكن نفيس، من إال أسخر ال أنا أورشنابي:
حتى الشمس، وحر الليل برد وجَهك وأحرق قلبك، عىل الكمد راَن وملاذا جبهتك؟ عىل

رشيد؟ ُمتجول بوجه شبيًها أصبح
والحر الربد يحرق ال كيف قلبي؟ وينقبض وجنتاي تذبل ال كيف جلجاميش:
من الوحيش، الجبل وحمار الربية فهد إنكيدو، صديقي إن الرباري؟ يف أهيم وال وجهي
يسكن الذي خمبابا ورصعنا السماء، ثور مًعا فقتلنا واملهالك، املصاعب كل يف الَزمني
الحدود كل فوق أحببته الذي صديقي الجبال. مسالك يف األُسود عىل وقضينا األرز، غابة

البرشية. حظ عاَجله قد ات، املشقَّ كل يف وشاركني
حظه؟ عىل حسدته هل هذا؟ يف وماذا أورشنابي:

دفنه عىل أوافق لم لياٍل. وسبع أيام ستة عليه بكيت كالمه): جلجاميش(ُمواصًال
نومه. من يُوقظه أن بكائي لعل الرتاب؛ يف

نومه؟ من يُوقظه أورشنابي:
عيلَّ واشتدَّ منظره، من الرعب فأصابني وجهه، عىل الدود هجم حتى جلجاميش:
فصديقي، صدري؛ عىل يرزح مصريه إن الربية. يف وجهي عىل فِهمُت املوت، من الخوف
مثله أرقد ألن ترابًا. صار قد كثريًا، أحببت من صديقي، ترابًا. صار قد كثريًا، أحببت من

كمصريه؟ مصريي أيكون أبًدا؟ أنهض فال الرتاب يف
(يضحك.) صدرك؟ عىل مصريه لريزح الخالد جدك إىل تسعى لهذا أورشنابي:

إليه؟ الطريق كيف أورشنابي، يا عرفت أن بعد واآلن يفهم): أن جلجاميش(بغري
وإذا إليه، البحر عربت استطعت إذا العالمة! أعِطني أرجوك عليه؟ تدلُّني التي العالمة ما

الربية. يف وجهي عىل ِهمت أستطع لم
حالت التي هي يدك الحجرية؟ الصور حطَّمت وقد تستطيع وكيف أورشنابي:

عبوره. وبني بينك
إليك. ل أتوسَّ جلجاميش:

اقطع للغابة. وارجع جلجاميش يا ُخذها يدك، يف التي البلطة هذه أورشنابي:
بها. ِجئني ثم أطرافها واصفح اصقلها ذراًعا. ستون منها كل طوُل عوًدا وعرشين مائة

املوت. مياه إىل بها وننطلق األمواج عىل ندفعها ثم تحرض، ريثما السفينة ز سأجهِّ
ويصفح ويصقلها املطلوبة، األعواد ويقتطع الغابة إىل ُمرسًعا ينحدر (جلجاميش

كالمه.) أورشنابي يُواصل بينما للتجديف، لتصلح أطرافها
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أرجع أن عيلَّ وسيكون املوت، مياه يعرب برش أول ستكون شأنك. هذا ا؟ ُمرصٍّ ُدمت ما
ومهما يُجرب، أن بعد إال يتعلم ال برش لكنك مكانك! كنت لو نصيحتي! سمعت لو آه بك.
بستانهم يدخلون هنا، إىل اآللهة نقل من تِعبت لقد أيًضا. أنا فألجرب يتعلم، ال جرَّب
سيدوري. حانة يف ويرشبون يأكلون وهم السور وراء من رؤيتهم من تِعبت ويرتكونني.
يُحبك لبٍرش تحنِّني أال الخالدين؟ من تميلِّ ألم تتعلمني. ال أيًضا وأنت سيدوري! يا آه

جلجاميش؟ يا تفهم أن يمكن هل السور؟ وراء من ودائًما إليك. ويحنُّ
والعرشون. املائة هي وهذه أورشنابي، يا فهمت األعواد): يحمل جلجاميش(عائًدا

قوَّتك. بكل اغرزه املاء. أعماق يف منها واحًدا اغرز أورشنابي:

به.) يأمره ما يفعل (جلجاميش

أال ثانيًا. عوًدا اغرز الفور. عىل مت وإال املاء يدك تلمس أن حذاِر لكن أورشنابي:
ينتظر جدك ورابًعا. وثالثًا جلجاميش! يا هيَّا ثالثًا. وعوًدا الجهد؟ هذا الخلود يستحق
البرش؛ من أحد يُزره لم أبًدا وسادًسا. خامًسا وعوًدا آه! أنت؟ ينتظرك هل لكن هناك،
املاء. عمق إىل قوَّتك بكل ادفعه والثامن، هيَّا والسابع شيئًا. وال أحًدا ينتظر ال ولذلك
ال تيئس، ال والعارش، والتاسع عقابه؟ يكون كيف لكن يراك، حني حتًما سيُعاقبني
فيه اغرز إليه. تصل كي هيَّا جلجاميش. يا كذلك والعدم وفري، هناك فامللل تتململ؛
ستقول فيك، ويفنى فيه تفنى حتى ستُعانقه بقوة. عرش والحادي والعارش أيًضا، التاسع
الثاني ادفع سيدوري! يا لك استجبت ليتني أورشنابي! يا كالمك سمعت ليتني لنفسك:
كأسك؟ ق أتذوَّ وملا أأموت سيدوري! يا آه بقوة. األعماق إىل ادفعه عرش، الثالث ثم عرش
مكانك كنت لو املاء. يدك تلمس أن وحاِذْر اغرزه اغرزه، عرش، والخامس عرش والرابع
ُعد عيلَّ: وتُلح امليت املوت هذا من وستشبع عرش. والسابع عرش والسادس ومت. لرشبت
والتاسع عرش والثامن عنك. بدًال سيدوري يد من سآخذه ِخفت وإذا الحي! للموت بي
لقلب ادفعه بقوة، اغرزه والعرشين الوقت. فوات بعد الوقت، فوات بعد آه! لكن عرش،
أروع ما خطوات، سوى تبَق لم اكتملت، ذي هي ها والعرشون. املائة وتكتمل األعماق،
رشاًعا. منه وتصنع األسد جلد تخلع حزامك، تفكُّ أنت وها األعواد منك نفدت منك! هذا
إليك. ويُشري يعجب، ناحيتك، ينظر الخالد، أوتنابشتيم هو وها اقرتب. يقرتب، والشاطئ

عليك. اآلن سيُنادي اسمعه،
ركب حق وبأي مني؟11 يطلب ماذا أورشنابي؟ مع القادم هذا من أوتنابشتيم:
أنت يُشبهني. إنه عجبًا! إيلَّ. إنسان وصل أن يسبق لم ال. ال. إنسان؟ هو هل سفينتي؟
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أوتنابشتيم أنا اسمك. اذكر إيلَّ؟ املوت بحر تعرب ملاذا بك؟ جاء الذي ما الغريب! أيها
أورشنابي؟ يا هذا من تبغي؟ ماذا الخلد. حياة اآللهة أعطاه من الخالد،

جلجاميش! يا تكلَّْم وحفيدك. نسلك من هو البعد): عىل (يُنادي أورشنابي
الحجرية؟ الصور اختفت وملاذا أوتنابشتيم:

حطَّمها. لك لهفته شدة من عنها، بلطته اسأل أورشنابي:
هذا؟ يفعل أن له سمحت كيف يُحطمها؟ كيف أوتنابشتيم:

جلجاميش. يا تكلَّْم أورشنابي:
قطعت واألسواق، األسوار ذات أوروك من إليك جئت جلجاميش، اسمي جلجاميش:

البعيد. أوتنابشتيم يا أخريًا، أراك أنا وها إليك، بعيًدا طريًقا
نفذ ملاذا وجهك؟ وشحب وجنتاك ذبلت ملاذا لكن تراني، كما أراك وأنا أوتنابشتيم:
وانطلق وجهه والحر الربد أحرق كجوَّاٍب فبدوت وجدانك، األىس وتغىشَّ قلبك إىل الكمد

الرباري؟ يف يهيم
فؤادي، األىس يغىش ال كيف وجهي؟ وينقبض وجنتاي تذبل ال كيف جلجاميش:
صديقي إن وجهه؟ والحر الربد أحرق الذي الرباري جوَّاب وأُشبه قسماتي، وتضُمر
فارتقينا واملشاق، املصاعب يف الزمني من الوحيش، الجبل وحمار الربية فهد إنكيدو،
األُسود عىل وقضينا األرز، غابة يسكن الذي خمبابا ورصعنا السماء، ثور وقتلنا الجبال
املهالك؛ كل معي وعرب الحدود، كل فوق أحببته الذي إنكيدو صديقي الجبال، مسالك يف
دفنه عىل أوافق لم لياٍل، وسبع أيام ستة عليه بكيت وِقسمتهم. البرش حظ أدركه قد
عيلَّ واشتدَّ صديقي، منظر من الرعب داَهمني وجهه، عىل الدود هجم حتى الرتاب، يف
صدري، فوق يرزح صديقي مصري ظل الرباري. يف جريًا فانطلقت املوت، من الخوف
أسكت تُراني كيف ترابًا، وحبيبي صديقي صار آه! الربية. يف البعيد الطريق قطعت حتى
صمت.) (فرتة أبًدا؟ أصحو فال الرتاب يف مثله أرقد أَولن ترابًا، صار إنكيدو أصمت؟ أو

جلجاميش! يا أكِمْل أوتنابشتيم:
البالد، أجوب ُرحت البعيد، يُسمونه الذي أوتنابشتيم إىل أصل ولكي جلجاميش:
نفيس أتْلفُت الحلو، بالنوم وجهي ينعم لم البحار. كل وأعرب الوعرة، الجبال وأجتاز
قد ثيابي كانت الحانة ساقية بيت أبلغ أن وقبل أعضائي، يف الوجع وأسكنت باألرق،
والوعل، واأليل والنمر والفهد، واألسد والضبع، الدب قتلت قد وكنت بالية، ِمزًقا أصبحت
بجلودها.12  (أوتنابشتيم واكتسيت لحومها، وأكلت قتلتها، الفالة. وحيوان الربية ووحوش

منه.) يتقدم أن لجلجاميش يشري ثم النوم، يف كالغارق ليبدو حتى طويًال يتفكر
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فال. أنت أما ْم! تقدَّ جلجاميش! يا ْم تقدَّ أوتنابشتيم:
… الخالد سيدي أورشنابي:

أورشنابي! يا اذهب مطرود. أنت أوتنابشتيم:
قلتها؟ هل اذهب؟ قلت هل ظاهر): فرٍح (يف أورشنابي

منك وليربأ املرفأ، بمقدمك يُرحب أال عىس الشاطئ؛ من مطروًدا اذهب أوتنابشتيم:
ولدي. يا ْم تقدَّ أنت. ْم تقدَّ العبور. موضع

الخالد؟ جدي يا أنا (ساخًرا): أورشنابي
ظهره يُدير (أورشنابي الشاطئ. هذا من مطروًدا اذهب قلت (غاضبًا): أوتنابشتيم

أتيت. حيث من لرتجع انتظر انتظر. انتظر. بل لالنرصاف) ويتهيأ
اآللهة؟ بستان من سيدوري؟ من قريبًا املوت؟ بحر شاطئ إىل أورشنابي:
وتعليماتي. أوامري انتظر األبد. إىل املطرود أيها انتظر قلت أوتنابشتيم:

لنفسه): ويغنِّي يرقص (فِرًحا أوتنابشتيم

األبد؟! وإىل مطروًدا
الخلد؟ بأرض األزيل السأم هذا من

الخالد؟ أوتنابشتيم خدمة من
الراكد؟ العدم هذا جنة من
الخالد! أوتنابشتيم يا شكًرا
وحدك. بخلودك وانعم شكًرا

سيدوري! يا سيدوري
بعدك! أقىس ما

وعدك، تصُدق لو جلجاميش يا آه
األسوار، ذات ألوروك وأعيدك

مجدك! وأبارك بنرصك وأحتفل

من يُنادي وهو أوتنابشتيم صوت يُسمع املكان. من مؤقتًا أورشنابي (يختفي
بعيد):

بالرس. لك ألُفيض تعاَل انتظارك. يف وزوجي أنا جلجاميش! يا ْم تقدَّ أوتنابشتيم:

وستار.) (إظالم
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الطوفان وأخبار أوتنابشتيم مع لقاء
جلجاميشبالنبتة عودة

كجثة ظهره عىل يتمدد الذي أوتنابشتيم مرقد من حذًرا جلجاميش (يتقدم
أعواد بني الريح كصفري صوته ينبعث نحيل، عجوٌز وهو مخدَّر، مريض

القصب.)

أيًضا أنت تعاَيل زوجته): (ُمناديًا ولدي. يا تعاَل والثبات؟ الدوام تريد أوتنابشتيم:
واملوت. الزوال بحر من إلينا القادم لرتَي تعاَيل زوجتي، يا

األبدية؟ رمل عىل امُللقاة األسماك نحن نحن؟ إلينا الزوجة:
الحياة؟ عن عندي تبحث جئت (لجلجاميش) أوتنابشتيم:

الحياة؟ عن أنت عندك يبحث جلجاميش) إىل طويًال تنظر أن (بعد الزوجة:
جلجاميش. يا تكلَّْم زوجتي. يا انتظري أوتنابشتيم:

جدي إىل فألذهب البرش: حظ وصديقي أخي أدرك أن بعد لنفيس قلت جلجاميش:
أوتنابشتيم.

ولدي. يا إليه انظر أوتنابشتيم، جدك (ُمقاطعة): الزوجة
جلجاميش. يا أكِمْل امرأة. يا انتظري قلت (غاضبًا): أوتنابشتيم

الحياة. ووجد اآللهة باركته الذي البعيد، ألوتنابشتيم فألذهب جلجاميش:
نعم. نعم. معه! وباركتني اآللهة باركته (بازدراء): الزوجة

وال امرأة لسان تُسكت ال األبدية حتى وآسفاه! شزًرا): إليها (ينظر أوتنابشتيم
جلجاميش؟ يا ماذا ثم فمها! تُغلق
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تسلَّقت البعيدة، الطُّرق قطعت البالد. وُطفت أوروك غادرت وهكذا جلجاميش:
كئوس ورشبت عطشت األلم. زاد وطعمت ُجعت والبحار. األنهار عربت الوعرة. الجبال
امُلعتل الجسد وكسوت بلحمه، وتغذَّيت الربية يف السادر للوحش سهامي صوَّبت العذاب.
غنَّت، رقصْت، سيدوري. رأيت هناك املوت. بحر ة حافَّ إىل قدماي وصلت حتى بجلده،

بالكأس. يدها مدَّت
الكأس! وغناء بالخمرة أسعدها ما الحانة؟ ساقية سيدوري (صائحة): الزوجة

جلجاميش! يا أكِمْل غضب) يف إليها (ينظر أوتنابشتيم:
املوتى أرواح ولتهجم البحر! جوف يف الخمرة ولتنسكب حانتها لتهدم جلجاميش:

واألخرض! اليابس فتلتهم األرض ظلمات أعمق من
لديها؟ الحياة تجد ألم الخلود؟ تريد الحد هذا إىل الزوجة:

بها ُفزت التي الحياة هي تكن لم عنها، أبحث التي الحياة هي تكن لم جلجاميش:
عليها! ُدلَّني عليها! ُدلَّني إليك؛ ل أتوسَّ أوتنابشتيم. يا

ولدي؟ يا تقصد حياة أية أوتنابشتيم:
… الحياة ظالم. وال ألم، وال موت، بال الحياة جلجاميش:

ظالم، وال ألم وال موت بال الخالد؛ زوجي يا وحياتك حياتي مثل (تُقاطعه): الزوجة
نور. وال فرح وال حياة بال

أخي عىل أُهيَل الذي الرتاب الرتاب؛ إىل تنتهي ال التي الحياة أريد جلجاميش:
(يبكي). أبًدا منه ينهض ولن وصديقي

جلجاميش؟ يا لنفسك تريدها الزوجة:
إنسان. ولكل أوروك، يف ولشعبي جلجاميش:

إنسان. ولكل أوروك، يف لشعبك ا! حقٍّ ا! حقٍّ الزوجة:
أوتنابشتيم:

السخط. ودع الشكوى عن ُكفَّ ولدي يا
املوت! أقىس ما آه

البرش، عىل الكون آلهة قدَّره
بخلود ينعم ولن
قط. فاٍن إنساٌن
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جلجاميش(لنفسه):

القاتل! امللل هذا من آه
الكامل جدي من ألسمع جئت هل

فاشل؟ رجل حكمة

(ُمواصًال): أوتنابشتيم

دواًما؟ للحي تبغي
لحي؟ الحال دام هل
لألبد، بيتًا نبني هل

عقًدا، ونختم
يُمحى؟ ال عهًدا نُربم أو

يبقى؟ مرياثًا اإلخوة يقتسم هل
يفنى؟ ال الحاقد بقلب الحقد يبقى أم
النهر ويفيض حتًما، الدورة أتدور

وعًدا؟ يُخلف وال
األعمى واليعسوب

الشمس ضوء أبرص إن
حتفه؟ يلقى أال

كريريبا1 أو كيلولو أيُرفرف
يوًما؟ يذبل ال ربيع ظل يف

الناصع الصبح وجَه تنظر أم
دوًما؟ عيناه

ثبات. هناك وليس الِقدم منذ
خلود. هناك ليس
ولألبد. القدم منذ

اللحد! يف امليت وجه النائم وجه يُشبه كم
— الفاجع األجل واىف إن — سيُميز من
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والعبد؟ السيد بني
العظمى اآللهة جمع تشاور منذ

«مامتوم»2 مت قسَّ
الكربى القدر سيدة

االنسان. حظ
يومه؛ عن أبًدا تكشف لم ولكن

غاب ولذلك
علمه. عن دواًما يغيب وسوف

عني؛ تختلف أراك فال إليك اآلن أنظر إنني منك؟ هذا ألسمع جئت هل جلجاميش:
بطًال رتك تصوَّ وجهي، قسمات مثل وجهك وقسمات ولده، الوالد يُشبه كما تُشبهني فأنت
هدوء يف راقًدا أجدك أنا وها معك، الرصاع عىل ُمصمم وقلبي إليك وجئت للمعركة، ُمتهيئًا

الخالدة؟ بالحياة ُفزت كيف اآللهة؟ مجمع دخلت كيف يل: قل ظهرك. عىل
أرسار من رس عىل سأُطلعك خفي، أمٍر عن جلجاميش يا لك سأكشف أوتنابشتيم:
قد املدينة هذه كانت الفرات، شاطئ عىل شورباك3 مدينة تعرف أنك شك ال اآللهة،
بني الفساد رائحة فاحت وملا فيها. تعيش التي اآللهة شاخت كما الشيخوخة بها أملَّت
واجتمعوا عليها، الطوفان تسليط عىل موا صمَّ اآللهة، أسماع يف ضجيجهم وارتفع أهلها
العاتية، العواصف رب البطل «إنليل» العالية، السماء إله «آنو» أبوهم بينهم: فيما للتشاور
إفناء عىل اآللهة واتفق العذبة. واملياه الحكمة رب و«آيا» والقنوات، السدود رب «ونينورتا»
دار بما لبيتي وهمس الحلم يف حذَّرني للبرشية الوفاء عىل أقسم الذي «آيا» أن غري البرش،
الجدار! أيها القصب! كوخ يا وجدرانه): القصب لكوخ يهمس وهو آيا صوت (يُقلد بينهم
اهدم أوبار-توتو،4 ابن يا شورباك! رجل يا جدار! يا وافهم القصب! كوخ يا أنِصت
يف واحمل روحك! أنِقذ ممتلكاتك، اهجر بنفسك، وانُج الثروة يف ازهد سفينة، وابِن بيتك
اآلبسو.5 سقف يُشبه بسقف وغطِّها لطولها، ُمساويًا عرضها اجعل حياة! كل بذرة فلكك
أقول ماذا ولكن به، أمرتني ما موالي يا سأفعل قلت: ثم وفهمته، آيا قاله ما سمعت
غاضب إنليل أن علمت لقد لهم قل لعبده: وقال فمه آيا فتح وشيوخها؟ وشعبها للمدينة
سأهبط أرضه، عىل أميش بأن يل يسمح ولن مدينتكم، يف أعيش أن عيلَّ حرَّم ولهذا عيلَّ؛
خريات ربي وسيُمطركم آيا، وإلهي ربي مع أعيش حيث العذبة املياه بحر إىل السبب لهذا
يف البقول عليكم ويرسل تنفد، ال ثروًة الحصاد من ويهبكم وفرية، وأسماًكا وطيوًرا
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الناس ع تجمَّ حتى الفجر تباشري الحت إن وما املساء. يف القمح عليكم ويُمطر الصباح،
أغنام معه أحرض اآلخر والبعض امُلنتقاة، الشياه من األضاحي قدَّم بعضهم حويل، من

يلزم. ما كل معهم جلبوا الرجال من واألقوياء القار، معهم حملوا واألطفال الربية،
الناس؟ حق يف بخطئك تعرتف هل أوتنابشتيم؟! جدي يا وخدعتهم جلجاميش:

مت صمَّ الخامس اليوم يف الحياة؟ إلنقاذ ولدي يا ارتكبتها خطيئة وأي أوتنابشتيم:
وعرشين مائة جدرانها وارتفاع واحًدا،6 حقًال سطحها مساحة جعلت السفينة، هيكل
إىل متها وقسَّ طوابق، ستة فيها صنعت الصورة؛ هذه عىل الخارجي شكلها أكملت ثم ذراًعا.
باملجاديف زوَّدتها املياه. ات بمصدَّ الوسط من وثبَّتها تسعة، إىل واألرضيات أدوار، سبعة
األسفلت. من وزنات وثالث القار، من وزنات ست الفرن يف وسكبت املؤن، فيها وخزَّنت
السفينة ح مالَّ وخزَّن منها، واحًدا الطحني استهلك الزيت، من وزنات السالل حَملة أحرض
العصري ناع الصُّ وسقيت يوم، كل الِخراف أنحر وُرحت عجوًال، للناس ذبحت اثنتني.
ويحتفلون جاٍر، نهٍر من يرشبون كأنهم عليها فأقبلوا والخمر،7 والزيت السمسم ونبيذ
الشمس،8 غروب مع السابع اليوم يف السفينة واكتملت السنة. رأس أعياد من بعيد
أهيل كل إليها أدخلت ثم حي، كائن كل بذور ومن وذهب فضة من أملك ما بكل لتها فحمَّ
يدخلون. جعلتهم والصنائع الِحرف أصحاب وجميع وحيوانها، الربية ووحوش وأقاربي،
مطًرا املساء ويف بُقوًال، الصباح يف «سأرسل يل: وقال معيَّنة، مهلًة يل حدَّد قد شمش9 كان
وأراقب األفق يف برصي أقلب ُرحت بابك.» وأغِلْق السفينة ادخل ذلك عند القمح، من
«حدد»10 أرسل خيمته، املساء ونصب اإلله رضبه الذي املوعد حل وعندما الطقس، أحوال
ثم الباب، وأغلقت السفينة ودخلت ففزعت، األفق إىل نظرت ُمخيًفا. مطًرا العاصفة رب
ضوء أول الح إن وما بوزر-أموري.11 ة الدفَّ ح ملالَّ متاع من فيه ما بكل الفلك قياد أسلمت
يتقدمه ويربق، فيها ويرعد حدد يركبها السواد كثيفة سحابٌة السماء يف ارتفعت حتى
اقتلع والسهول. والجبال التالل فوق انطلقا اللذان و«خانيش» «شوالت» العاصفة رسوال
اآلنوناكي، رفع الخزانات. من املياه فسالت السدود، نينورتا وفتح الدعائم12 «أرجال»
السماء وغىشَّ امُلرعب، بوهجها األرض ليحرقوا عاليًا مشاعلهم السبعة، الجحيم قضاة
تتحطم كما الشاسعة األرض وتحطَّمت ظالم، إىل نور كل «حدد» أحال ملا والحرص الضيق
أغرقت حتى ُمرسعة تتدافع وأخذت بأكمله، يوًما الجنوبية العاصفة هبَّت الفخار، ِقدر
يتعرف أن أحٌد يستطع لم امُلهلكة. كالحرب عليهم فأتى البرش مدها وداهم الجبال، املياه
بابل آلهة وذُِعر البرش، ألبناء أثر يظهر لم السماء ومن أخاه، األخ يعرف ولم أحد، عىل
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ورصخت امُلرتعدة، كالكالب الجدران عند وأقَعوا آنو، سماء إىل فلجئوا الطوفان هذا من
املخاض: يف امرأة ترصخ كما العذب الصوت ذات اآللهة سيدة عشتار

كيف والطني!13 الوحل إىل صار اليوم هذا ليت وياله! يا وييل! صوتها): (أو عشتار
لتفتك البرش عىل الحرب بتسليط أمرت كيف اآللهة؟ مجمع يف الرش أويصبهذا أن أمكنني
كصغار البحر يملئوا لكي أنجبتهم وهل الناس؟ من أحبابي أنجبت التي أنا ألست بهم؟

األسماك؟
مجلسهم يف انكفئوا الكبار.14 اآللهة معها وبكى كالمه): (ُمواصًال أوتنابشتيم
والطوفان هبوبها، تُواصل والرياح لياٍل وست أيام ستة ة. جافَّ بشفاٍه ينوحون وأخذوا
الحرب وطأة ت خفَّ السابع اليوم جاء إذا حتى األرض، يجتاحان الجنوبية والعاصفة
البحر هدأ املخاض. يف كامرأة حولها بما أطاحت أن بعد والعاصفة، الطوفان شنَّها التي
الضوء فسقط الكوة فتحت عندئٍذ الطوفان. وتراجع العاصفة وخمدت أمواجه، وسكنت
والبرش حويل، من الشامل السكون غري أجد فلم اليابسة عن أبحث وتطلَّعت وجهي، عىل
عىل ركعت البيوت. كأسطح ُمستٍو أمامي امُلنبسط والسطح طني، إىل تحوَّلوا قد جميًعا
زوجته تقف يبكي، أن عبثًا (يُحاول وبكيت. وجهي عىل الدموع جرت وبكيت، قدمي

تصيح): وهي غاضبة
وعيلَّ! نفسك عىل تبكي أن حاِوْل أوتنابشتيم! يا ابِك الزوجة:

أيًضا إنك خالد؟ أنني نسيت هل بالدموع؟ يل أين ومن (صارًخا): أوتنابشتيم
مثيل؟ خالدٌة

طني. إىل تحوَّلنا أننا أنَس لم الزوجة:
ذكِّرني الطوفان. انحرس أن منذ إسكاتك عن عجزت ملا هذا حدث لو أوتنابشتيم:

جلجاميش. يا
أقول؟ كنت ماذا

طني. إىل تحوَّلوا الذين البرش عىل تبكي كنت أجل. أجل. جلجاميش(ُمتفكًرا):
الطوفان) حكاية (ُمواصًال دموع. بال لكن ولدي، يا أبكي ِزلت وما أوتنابشتيم:
عرشة اثنتَي بعد عىل جزيرة برزت الشواطئ. ُمستطلًعا البحر تُخوم إىل برصي مددت
بها أمسك الذي نصري15 جبل من السفينة واقرتبت عرشة. اثنتَي يف مرضوبة ذراًعا
أمسك ثانيًا، ويوًما يوًما االهتزاز من ومنعها الجبل بها أمسك تهتز. ولم عنده فاستقرَّت
خامًسا يوًما االهتزاز من ومنعها بها أمسك ورابًعا، ثالثًا يوًما االهتزاز من ومنعها بها
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ثم بعيًدا الحمامة طارت وأطلقتها. بحمامة أتيت السابع اليوم أقبل وعندما وسادًسا.
وأطلقته. سنونو بعصفور أتيت أدراجها. فعادت فيه تستقر مكانًا عينها تَر لم رجعت،
بغراب أتيت أدراجه. فعاد فيه يستقر موضًعا عينه تَر لم رجع، ثم بعيًدا السنونو طار
ثم وينعب ويحوم يأكل أخذ انحرس، قد املاء رأى وملا بعيًدا، كذلك الغراب طار وأطلقته.
وليمة أقمت أضحية. وقدَّمت األربع الريح لجهات ينطلقون الجميع16 تركت يرجع. لم
أفرغت أخر، وسبعًة مراجل سبعة ووضعت الجبل، قمة عىل الخمر فيها سكبت قربان
عت فتجمَّ الزكية، الرائحة بابل آلهة ت شمَّ واآلس. األرز وخشب القصب أعواد أوعيتها يف
اآللهة17 سيدة «عشتار» حرضت أن وملا وامُلضحني، الضحية حول كالذباب حشودها
قائلة وصاحت قلبها، عىل الرسور ليُدخل «آنو» لها صنعه الذي الكريم عقدها رفعت
ثم عليها، الضوء ويُسلَّط األخرى املرسح مستويات أحد عىل اآللهة سيدة عشتار (تظهر
وصديق العميقة واملياه الحكمة رب و«آيا» الغضوب، العاصفة رب «إنليل» ظهور يتواىل

وزوجته): وأوتنابشتيم والقنوات، السدود إله ونينورتا البرش،
الكريم، العقد هذا بحق جميًعا، الحارضون اآللهة أيها يدها): يف العقد (ترفع عشتار
الالزورد أنىس لن كما امُلخيفة، األيام هذه أنىس لن أبًدا إيلَّ، أهداه الذي آنو أبي وبحق
هذه إىل جميًعا اآللهة فليأِت أبًدا. أنساه لن أبًدا جيدي، عىل يلتفُّ الذي اإللهي واللؤلؤ
طعامها يذوق أن له ليس يحرضها، أن له فليس إنليل أما الحياة. بإنقاذ ولنبتهج الوليمة،
تدبر، بغري األرض عىل الطوفان سلَّط أن بعد معنا نراه أن محاٌل خمرها. من يرشب أو

الوليمة. هذه يُشاركنا أن حقه من ليس والهالك. باملوت البرش أبنائي عىل وحكم
سيدة من أسمعه الذي هذا ما حوله): ت يتلفَّ وهو سمعها أن بعد غضب (يف إنليل
البرش عىل حكمي يصدر ألم لعنتي؟ من فيها بمن السفينة هذه نجت كيف اآللهة؟

عقابي؟ من هؤالء نجا كيف آخرهم؟ عن بإهالكهم آمر ألم جميًعا؟
عىل الغضب رياح أطلقت واألرضني! العواصف سيد يا ُرَويدك (ُمتلطًفا): نينورتا

الحكمة. جبل ذُرى فوق لتسكن اآلن دعها فيها. ومن األرض
الحكمة؟ بجبل تقصد ماذا (غاضبًا): إنليل

قادم. ذا هو ها آيا): الحكمة رب إىل (ُمشريًا نينورتا
آيا؟ الجميع:

البرش. صديق (هامسني): وزوجته أوتنابشتيم
سواه؟ األشياء رس يعرف من غريه؟ الحكمة مع التدبري وهب من نينورتا:
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سواه؟ اآللهة رس أفىش ومن إنليل:
حكمتك عىل غضبك تغلَّب كيف إنليل!18 البطل أبي يا أنت جميًعا، اآللهة أحكم يا آيا:

الطوفان؟ هذا فأرسلت
األرسار؟ وكتمان األمانة صون عىل البرش عىل عطفك تغلَّب وكيف إنليل:

حكمتك؟ إىل حكمته ترقى ال من تسمع هل آيا:
دهائك. إىل دهاؤه يرقى ال من وسيسمعك إنليل:

آيا:

اللعنة وا استحقُّ أنهم آخرهم، عن فسدوا أنهم أعلم
إنليل، يا لكن اآللهة، كل ومن منك
األحياء؟ كل مع الفناء استحقوا هل
إثمه. جريرة له فحمِّ اإلثم يرتكب من
خطئه. عن يُكفر دعه يخطئ من

يهلك. لئال عليه تشتدَّ ال لكن
ويفنى. يختنق لكيال عليه تقُس ال

منهم بعًضا يأكل أسًدا إليهم أرسلت لو
الطوفان، هذا من بدًال
ويغدر، ينتقم ذئبًا

طاعونًا، أو قحًطا أو جوًعا
الطوفان؟! هذا من بدًال

أنت؟ عليهم أرسلت ماذا إنليل:
األحالم. عليه أنزلت آيا:

اسمه؟ ما العايص؟ الحالم هذا هو ومن األحالم؟ إنليل:
أوتنابشتيم. أمامك؛ يقف هو ها آيا:

أوتنابشتيم؟ إنليل:
ولحمه. رقبتك يف دمه آيا:

العايص؟ أأنت وزوجته): أوتنابشتيم من (يتقدم إنليل
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الحياة. بذرة أنقذ الذي آيا:
زوجتك. مع تعاَل أوتنابشتيم. يا إيلَّ أيًضا. زوجته أنقذ كما (ُمداعبًا): إنليل

موالي! الزوجة:
جبهتكما عىل يده يضع ذا هو ها عصيتماه! الذي إلهكما أمام اركعا تعاال! إنليل:

األبد. إىل ويُبارككما
األبد؟! إىل الزوجة:

اآللهة. مثل سيصبح اآلن منذ فانيًا. بًرشا اآلن حتى أوتنابشتيم كان إنليل:
موالي؟ يا أيًضا أنا الزوجة:

البرش. عن بعيًدا ستعيشان إنليل:
آه! الزوجة:

الحياة. جزيرة يف وحدكما إنليل:
أوتنابشتيم؟ مع وحدي الزوجة:

الخلود. جزيرة يف إنليل:
البرش؟ عن بعيًدا الزوجة:
جميًعا. األحياء وعن إنليل:

خلوًدا؟! هذا وتُسمي الزوجة:
عند بعيًدا ديلمون، جنة يف عيشا الخالد. أوتنابشتيم يا هيَّا األبد. إىل وأُباركه إنليل:

خالدين! ُكونا الخلود. عليكما كتبت لقد األنهار. فم
علينا كتبت الخلود. علينا كتبت آه! خشوع): يف يركعان (وهما وزوجته أوتنابشتيم

الخلود.
اآللهة وانرصفت عليها، مغشيٍّا وجهها عىل فوقعت زوجتي وانهارت أوتنابشتيم:

يُغنون: وهم ورشبوا أكلوا أن بعد اآلخر بعد واحًدا
أفاقت. حتى وجهها عىل املاء أنثر وُرحت الخلود! كتبنا عليكم! الخلود كتبنا

جلجاميش. يا تُصدقه ال الزوجة:
بالخلود. ننعم ونحن اليوم ذلك ومنذ أوتنابشتيم:

لعنته. من نُفيق وال نعم. نعم. الزوجة:
هل الطوفان؟ من لتُنقذك بابل آلهة يجمع من جلجاميش؟ يا أرأيت أوتنابشتيم:

األبدية؟ بحياة وحدك لتحظى البرش فناء يُرضيك
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وجدت هل جلجاميش؟ يا إليه تسعى الذي الخلود هو ما اآلن عرفت وهل الزوجة:
الحياة؟

الحياة؟ هي أهذه الخلود؟ هو أهذا نفسه): ُمخاطبًا ثم لحظة، جلجاميش(ُمتفكًرا
حياة؟ بال أبديًة ل أتحمَّ كيف مرتفع) بصوٍت (ثم
أبدية؟ بال حياًة رفضت ُدمت ما الزوجة:

شيئًا. أفهم ال إني اللغز؟ هذا ما أبدية. بال حياة حياة، بال أبدية جلجاميش:
ربما أوروك. إىل ترجع عندما تفهم ربما أذنه): يف تهمس منه، (ُمقرتبة الزوجة

مًعا. تجدهما
مًعا؟ أجدهما جلجاميش:

أوروك. إىل ترجع عندما واألبدية الحياة نعم. نعم. الزوجة:
أوروك؟ إىل أرجع عندما خوف): يف عنها جلجاميش(يبتعد

جلجاميش. يا اسمع عنه): يُبعدها أن يُحاول كأنما غضب، (يف أوتنابشتيم
الخالد. جدي، يا نعم جلجاميش:

امليت. وجه النائم وجه يُشبه كم أقول وأنا سمعتني أوتنابشتيم:
الطوفان. منذ ننام ال وجدك وأنا الزوجة:

النوم تُقاوم أن يمكنك هل إنليل, يد باركتنا أن منذ النوم نُقاوم إننا أوتنابشتيم:
مثلنا.

العذب. النوم تعرفا لم وعيناي أوروك من خرجت أن منذ النوم؟ أُقاوم جلجاميش:
االمتحان؟ تُجرب أن أتريد لياٍل. وسبع أيام ستة تُقاومه أن حاِوْل أوتنابشتيم:

يف يغيب ما ورسعان األرض عىل ويجلس (يتثاءب جدي يا أجرِّب جلجاميش:
النوم).

الخالدة. الحياة يريد الذي البطل إىل إليه، انظري (لزوجته): أوتنابشتيم
وجهه! أجمل ما صامت): ولٍه يف النائم تتأمل وهي (لنفسها الزوجة

كالضباب! النوم ه لفَّ ما أرسع وما سخرية): (يف أوتنابشتيم
الذي الطريق عىل سالم يف لريجع نومه، من ليصحو حرِّكه رجل، يا املسه الزوجة:

وطنه. إىل ليعود منه، دخل الذي الباب من ليخرج منه، أتى
تأمني ال جلجاميش): وجه تأمل يف ُمستغرقة زالت ما التي (لزوجته أوتنابشتيم

أيًضا. أنت يخدعك وسوف خادعون، البرش عزيزتي. يا للبرش
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تعني؟ ماذا النائم): وجه عن عينَيها ترفع أن (بغري الزوجة
وكل رأسه، عند ضعيها أرغفة، له اخبزي الخالدة، زوجتي يا هيَّا أوتنابشتيم:
زوجها. طلبها التي األرغفة لخبز الزوجة (تميض الجدار. عىل عالمة له ضعي ينامه يوم
واأليام خبزتها، التي األرغفة بعدد الجدار عىل عالمات يرسم ظلها ونرى اإلضاءة تشجب
أوتنابشتيم يمد الجدار عىل السابعة العالمة الزوجة ترسم وعندما جلجاميش، نامها التي

نومه.) من يفزع الذي جلجاميش ويلمس يده
هذا؟ ما من؟ جلجاميش:

املوت! قاَوم الذي الخالد أيها استيقْظ أوتنابشتيم:
وأفزعتني. ملستني حتى عيلَّ ينسكب النوم يكد لم جلجاميش:

إن زوجتي. لك خبزتها التي األرغفة لتُعدَّ انهض جلجاميش. يا انهض أوتنابشتيم:
ِنمتها. التي األيام بعدد يُخربك الحائط عىل رسمتها التي العالمات عدد

العجيب! الحلم لهذا يا ِنمتها؟ التي األيام وجهه): يمسح جلجاميش(وهو
منه. اآلن صحوت وقد أوتنابشتيم:

واحدة. لحظًة يستغرق لم جلجاميش:
آخر. شيئًا تقول األرغفة أوتنابشتيم:

تهزُّ وهي حنان يف إليه تنظر التي الزوجة وجه يف (يتطلع األرغفة؟ جلجاميش:
ُموافقة.) رأسها

األرغفة؟ تقول وماذا جلجاميش:
لياٍل. وسبع أيام ستة ِنمت إنك تقول (شامتًا): أوتنابشتيم

النوم. تُقاوم أن تستطع ولم حزن): (يف الزوجة
تيبَّس، قد األول الرغيف بنفسك. إليها انظر املوت؟ تُقاوم إذن فكيف أوتنابشتيم:
والسادس لونه، حال والخامس أبيض، والرابع رطبًا، يزل لم والثالث ن، تغضَّ والثاني
زوجته بني الدائر الحوار طوال ضحكه ويُواصل (يضحك … السابع أما لتوِّه، ُخبز قد

وجلجاميش.)
الجمر! عىل وهو نومك من صحوت فقد الزوجة:

جميًال! الحلم كان كم حظي! أتعس ما أشقاني! ما جلجاميش:
جلجاميش. يا تبدَّد والحلم الزوجة:

الطيب. إنكيدو داهم كما اللص داهمني آه! جلجاميش:
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جلجاميش. يا استيقْظ الزوجة:
جلجاميش:

موتي؟ من أم نومي من
مثله. ترابًا سأصري آه!

األرض. طني من طينًا ترابًا، سأصري
ويقول): أوتنابشتيم وجه يف ويُحدق دموعه يُجفف ثم (يبكي

أوتنابشتيم؟ يا أفعل ماذا
وجهي؟ ه أوجِّ أين إىل

مني. تمكَّن الليل، يف تسلَّل اللص
وأعضائي. جنبيَّ طوَّق
املوت. ينام مرقدي يف
جئت وأنَّى رحت وأنَّى
إزائي. املوت وجدت

جلجاميش. يا انهض بيده): وتأخذ عليه تنحني (وهي الزوجة
قوله؟ تريدين ما هذا أليس النوم. من استيقظ الحلم. د تبدَّ جلجاميش(يائًسا):

أقوله. يشء لديَّ يُعد لم حنان): يف يده عىل تضغط (وهي الزوجة
أبًدا؟ يشء ال جلجاميش:

لك. قلته ما تذكَّر أوروك، إىل ترجع عندما الزوجة:
أورشنابي! يا أورشنابي! يا أوروك إىل أوروك، إىل (صائًحا): أوتنابشتيم

جلجاميش(لنفسه):

النائي. جدي يا الخالد، جدي يا كذلك أنت
تؤويني. أن ترفض كذلك أنت

أفعل؟ ماذا آه!
وجهي؟ ه أوجِّ أين وإىل
يقيني؟ إيلَّ سريدُّ من

سعيي آخر هو هذا هل
وحنيني؟ شوقي ونهاية
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وخلوًدا حياة ألتمس
وورائي؟ أمامي واملوت

أورشنابي. يا أورشنابي. (صائًحا): أوتنابشتيم
سيدي. ُمرتدًدا): (يظهر أورشنابي

وأوامري. تعليماتي تنتظر أن منك طلبت أوتنابشتيم:
عليه، مشيت الذي البحر شاطئ منك فليربأ قائًال: خدمتك من وطردتني أورشنابي:

واملرفأ. املعرب ولينبذك
به. تقوم عمل آخر وليكن أوتنابشتيم:

فهمت وطنه. إىل الخلود أرض قدماه تطأ فاٍن إنسان بآخر أعود أن أورشنابي:
سيدي. يا

تُغطيه، التي األوساخ من جسده تُنظف أن أوًال عليك يشء. كل تفهم لم أوتنابشتيم:
ره وطهِّ الغسل مكان إىل خذه البحر. يف أعضائه جمال شوَّهت التي الحيوان بجلود وتُلقي
وليبَق ُعْريه. يسرت ثوبًا عليه ضع جديدة. أخرى رأسه بعصابة استبدل كالثلج. ليصبح

طريقه. يجد حتى مدينته، إىل يصل حتى جديًدا الثوب
جلجاميش. يا هيَّا مكانه): يف مذهوًال يقف الذي (لجلجاميش أورشنابي

تريد؟ ماذا جلجاميش:
املاء. إىل هيَّا أورشنابي:

جديد. من املوت بحر لنعرب جلجاميش:
الحيوان، جلد وأنفضعنه األوساخ عنه سأُزيل جديد! وثوٍب جديد بجسٍد أورشنابي:

كالثلج. يصبح حتى ره سأطهِّ
الخلود؟ من نصيبي هو أهذا الخالد؟ جدي يريده ما أهذا جلجاميش:

اإللهي جماله يف يظهر أن كالشج، فيصبح الجسد يتطهر أن ال؟ ولَم أورشنابي:
رائع. ثوٍب يف ويرفل

من سيسقط الدود كان إذا أورشنابي؟ يا الفائدة ما معه): يميض جلجاميش(وهو
إلهي. جسٌد لك كان أيًضا أنت إنكيدو! يا آه سيبىل. الثوب كان إذا أنفه،

املاء. إىل هيَّا قلت وإلنكيدو؟ اآلن لنا ما أورشنابي:

حتى تُراقبهما كانت التي الزوجة عىل ويُسلَّط الضوء عنهما ينحرس (يخرجان.
لإلبحار.) يستعدان وبدءا السفينة إىل صعدا
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الخالد! أوتنابشتيم يا أوتنابشتيم! الزوجة:

البحر.) إىل يتطلع صامت (أوتنابشتيم

يُمسك جلجاميش إليها، يصعدان هما ها األمواج. فوق السفينة دفعا لقد الزوجة:
شيئًا؟ له تقول أن تريد أال املاء. يف ويُحركه ِمجداًفا

صمته.) يُواصل (أوتنابشتيم

ِصفر يرجع سترتكه هل إلينا. وصل حتى نفسه جلجاميش أتعب لقد الزوجة:
اليدين؟

وشعبه؟ بلده إىل به يعود شيئًا تُعطيه أال
أعطيه؟ عندي وماذا أوتنابشتيم:

وعًدا. أمًال، أعطه الزوجة:
تقصدين؟ ماذا وعد؟ أمل؟ أوتنابشتيم:

بالك. يف يدور ما أقصد الزوجة:
الرس؟ أُفيش أن أتريدين أوتنابشتيم:

يتم؟ ال الذي الوعد رس يتحقق، ال الذي األمل رس كان إن املانع ما الزوجة:
النبتة؟ برس أبوح أن تريدين النبتة! أوتنابشتيم:

بعدها. شيئًا أطلب ولن الزوجة:
منه؟ ضاعت لو حتى أوتنابشتيم:

طويًال). إليه (تنظر أوتنابشتيم يا أرجوك شوكها. يؤمله أن يكفي الزوجة:
جلجاميش! يا جلجاميش! عاٍل): بصوٍت (يُنادي أوتنابشتيم

وال صوته نسمع بحيث أوتنابشتيم يُخاطبه الشاطئ. إىل السفينة جلجاميش (يدفع
خفي. رسٍّ عىل سأطلعك خبيء. أمٍر عن لك سأكشف نراه.)

اآللهة؟ أرسار من آخر رسٌّ جلجاميش: صوت
شوكها يخزُّ كالوردة هي الشوك. تُشبه نبتٌة هنالك جلجاميش. يا نعم أوتنابشتيم:

الحياة. وجدت يداك إليها وصلت فإذا يدك،
جدي؟ يا الخالدة الحياة جلجاميش:

أوروك. إىل معك احملها العذبة. البحر مياه أعماق يف عنها فتِّش أوتنابشتيم:
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بالدي؟ أرض يف أغرسها هل جلجاميش:
شبابه. إليه فريتدَّ الشيخ منها أطِعْم أوتنابشتيم:

جدي؟ يا األبدي الشباب جلجاميش:
جلجاميش. يا اذهب أوتنابشتيم:

أوتنابشتيم؟ يا الخلود هو أهذا جلجاميش:

يرد.) ال (أوتنابشتيم

الخلود؟ هو أهذا جلجاميش:
جلجاميش. يا هيَّا أورشنابي:

جلجاميش(فرًحا):

الوجود، عمق يف املاء، يف نُغص هيَّا
الخلود. نبتة النبتة؛ عن بحثًا
الخلود! وإنه الخلود! فإنه

إظالم.) بالتدريج. صوته (يخفت
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التاسع الفصل

أوروك إىل والعودة النبتة ضياع

يسمع يكد لم الحكيم. جده بهدية اليتيم الطفل فرحة جلجاميش فرح الراوية:
األمل طري فرعها عىل واهتزَّ القادم، بالربيع الذابلة شجرته انتفضت حتى الرس كلمة منه
أوروك شيوخ يا انظروا جلجاميش): (صوت أوروك. إىل األمل بهذا يطري هو وها الباسم،
إليكم ُعدت يديكم، بني ذي هي ها عبثًا. الرحلة تكن لم هباءً، العمر يِضع لم وشبابها،
اليافع الشاب يذوقها شبابه، إليه فرتدُّ العاجز الشيخ منها يأكل النبتة ذي هي ها باألبدية!
واألسواق األسوار مدينة يا الوعد إنه أوروك. شعب يا األمل إنه إهابه. البطل فيسكن

واألبراج.
عرشين بعد العميقة، «اآلبسو» مياه إىل وأورشنابي بجلجاميش السفينة انحدرت
املاء عن العذب املاء تفصل التي السدود الحت املوت بحر يف السفر من مضاعفة ساعة
جلجاميش نزل الحاجز، عند السفينة أوقفا األعماق. إىل تصل التي القنوات وتراءت امللح،
النبتة وجد هنالك املاء.1 يف وغاص ثقيلني بحجرين قدَميه ربط قناة. وحفر السد ففتح
القابضة يده وسبقته املاء سطح إىل صعد يده. الشوك فخزَّ نحوها ذراعه مد العجيبة.
يف أميل أورشنابي. يا النبتة كفه: من ينزف والدم بأورشنابي هتف امُلعجز. اإلكسري عىل

الشعب. وحلم أوروك أمل األبدية.
لم واحدة، بكلمٍة ينطق لم السفينة. إىل الصعود عىل وساَعده ذراعه أورشنابي مد
فتح البطل. وجه أضأت التي بالفرحة يهتم لم النبتة، عىل تقبض التي اليد إىل ينظر

وقال: فمه جلجاميش
النبتة؟ هذه اسم تعرف هل جلجاميش:

أعرفه. ال ال. أورشنابي:
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انظر. شبابه. إليه يرد الهرم الشيخ اسمها جلجاميش:
إليها. حاجة يف لست أورشنابي:

رأسك. عىل الثلج برغم شابٌّ أنك بد ال جلجاميش(ضاحًكا):
لحظة. كل يف أبدي وشبابي أورشنابي:

الحكيمة أمي حتى القلق،2 عىل تقيض أنها سمعت ضحكاته): جلجاميش(تزداد
هذا. تعرف ال

هذا؟ يف أمك دخل وما أورشنابي:
الحائر. امُلضطرب القلق ولدي يا بقولها الدوام عىل تُناديني ألنها جلجاميش:

آخر؟ باسٍم ستُناديك أنها أتظن أورشنابي:
والخلود؟ الشباب عىل وأحصل األبد إىل واالضطراب القلق يزول أن بعد جلجاميش:

وحدك؟ أنت والخلود؟ الشباب عىل تحصل أورشنابي:
قبل لهم سأقدمها والشباب. الشيوخ منها سيأكل به. أستأثر لن طبًعا جلجاميش:
والطري والنبات األرض عىل أفرِّقها أن أستطيع ليتني فمي. ويلمسها لساني يذوقها أن
األمل تُحس أال األبدي! الشباب يسرتدُّ أوروك يف مخلوق وكل يشء كل ليت والحيوان!

تراه؟! أال أورشنابي؟! يا الرائع
أراه. وال أحسه، ال ال. أورشنابي:

منها؟ تأكل ألن تشتاق وال أغربك! ما جلجاميش:
إليها. أحتاج ال ُدمت ما أورشنابي:

األبدي؟ الشباب يف األمل إىل وال جلجاميش:
لحظة؟ كل أعيشه يشءٍ يف آمل هل أورشنابي:

الشاطئ من طردك رغم أورشنابي؟! يا لحظة كل تعيشه جلجاميش(ضاحًكا):
والخلود؟ الحياة جزيرة من نفيك رغم واملرفأ؟

أوروك. إىل طريقنا نُواصل هيَّا جلجاميش. يا بسببها أو أورشنابي:
إليها. يُحركك فاألمل إذن جلجاميش:
نسيت؟ هل يل. وعدك وإىل أورشنابي:

ح مالَّ يا هيَّا أوروك. حدائق يف والبستان والزوجة البيت شيئًا. أنَس لم جلجاميش:
األبدي. املوت بحار

هيَّا. هيَّا. األبدية. الحياة بسفينة لكن أورشنابي:
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تناوال مضاعفة ساعة عرشين فبعد وساعات؛ ساعات السفينة بهما مضت الراوية:
لفح بهما أرضَّ أن بعد للنوم عيونهما أسلما أخرى ساعة عرشين وبعد الزاد، من شيئًا
الشاطئ، إىل واملجاديف الدفة ها فوجَّ البعد عىل اليابسة جلجاميش وملح والريح، الشمس
منها. ونزال الرب عىل بالسفينة رسيا املاء. منه يتدفق نبًعا فرأى النظر جلجاميش ق ودقَّ
جسده ويُنعش ليغتسل مالبسه خلع بارد. عذٌب ماءٌ هو فإذا وذاقه، املاء جلجاميش ملس
بٍرش أو خرضاء شجرٍة عن بحثًا امُلقِفر الشاطئ يجوب أورشنابي أخذ بينما امُلضنى،
عبق حيٌة ت وشمَّ ثيابه، من ترك ما مع الشاطئ عىل النبتة ترك قد جلجاميش كان حي.
ترجع أن وقبل النبتة. والتهمت منه ترشب كانت الذي النبع من فتسلَّلت الزكية، الرائحة
ملحها جديد. بجلٍد عنها انسلخ الذي جلدها ت غريَّ قد كانت جلجاميش فيه الذي للنبع
يعثر فلم ثيابه إىل رجع الشنعاء. جريمتها هول من يرصخ وهو وراءها فجرى جلجاميش
الذي بأورشنابي هتف وجهه. عىل الدموع وجرت بالبكاء صوته ارتفع أثر. عىل للنبتة

امُلبتلَّة: جلجاميش عيون تُالحظها لم ابتسامة فمه وعىل رأسه عىل وقف
جلجاميش: صوت

أورشنابي! يا أورشنابي!
النبتة، مني ضاعت
الحية. والتهمتها

الخالد! أوتنابشتيم يا
الحانة! ساقية يا

الطيب! صديقي روح يا
النبتة، منى ضاعت
الحية. والتهمتها

أورشنابي! يا أورشنابي!
يديَّا؟ أضنيت ملن

دماه؟ القلب نزف ملاذا
شيَّا. لنفيس أجِن لم آه!
أوروك عىل األبد ضاع

عليَّا. وضاع
الحية. أكلتها النبتة
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الشيخوخة جلد نفضت
إليَّا. ورمته

لديَّا؟ بقي ماذا آه!
وتاه، األمل طار

يديَّا. الحلم وهجر
أورشنابي! يا أورشنابي!

أفعل؟ ماذا
يديَّا، أضنيت وملن
دماه؟ القلب ونزف
وجئت، ُرحت أتُراني

تعبت؟ شقيت
الرتب،3 أسد يرسقني لكي

عليَّا؟ ينترص لكي
سًدى. العمر ضاع آه!

شيَّا أكسب لم

الشاطئ! عىل نرُس لم ليتنا أورشنابي: صوت
أقدامنا. عىل ونميش عليه السفينة نرتك ليتنا بل جلجاميش: صوت

بينهما جرى ماذا ندرى ال دموعه، جلجاميش ف جفَّ أن بعد السري واستأنفا الراوية:
يكون ربما العالية. أوروك أبراج ألنظارهما تلوح أن قبل فعال ماذا وال حديث، من
بكلمة، فمه يفتح ولم الطريق طوال برأسه وأطرق صدره، يف حزنه طوى قد جلجاميش
يرى لكيال الرحلة أثناء عنه وجهه وحوَّل نفسه يف منه سخر قد أورشنابي يكون وربما
والبستان والزوجة البيت عن له بذلها التي بوعوده ذكَّره أو املرة، أو العذبة ابتسامته
يدخل وال شيئًا، يُحلل وال يرشح ال امللحمة كاتب ألن ندري؛ ال أوروك. أحضان يف الصغري

والضمري. العقل حنايا يف
رسيعة نهايًة فيها يضع قليلة سطوًرا يتعدى ال الفاجعة هذه بعد يقوله ما فكل
تناوال مضاعفة ساعة عرشين سريهما يف قطعا أنهما نفهم السطور هذه ومن مللحمته،
عند للراحة فأخلدا منهما التعب أخذ أخرى ساعة عرشين وبعد الزاد، من شيئًا بعدها
امَلنيعة، أوروك أسوار له الحت عندما جرحه نيس قد جلجاميش أن بد وال املساء. حلول
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وهو ألبَويه العائد الطفل فرحة فرًحا نحوها فجرى الخارق، وعمله السالف مجده وتذكَّر
بها: بدأها كما امللحمة الكاتب بها ختم التي العبارات بهذه يهتف

أورشنابي!
ح. املالَّ أورشنابي يا انظر

السور. اعُل
عليه. تمشَّ

آجره، صنعة ص تفحَّ
قاعدته. واْلِمس

السبعة4 الحكماء أوليس
أسسه؟ أرَسوا من

امُلعجب، لإلفريز انظر
بنحاس ج يتوهَّ

األشهب. كالنجم يسطح
السور. اعُل
عليه، تمشَّ

األرحب. األفق إىل الطرف وُمدَّ
النخل، بستان يشغله ثلٌث هذا

النهر، وحوض للمرج آخر وثلٌث
واملسكن الساحة ألوروك وثلث

وامللعب. واملعبد
ح، املالَّ أورشنابي يا

السور. قاعدة ص تفحَّ
واعجب. س تلمَّ

نهايٌة وهي املجهولون، ُكتابها أو امللحمة كاتب وضعها التي النهاية هي هذه الراوية:
الحضاري، والبناء بالعمل اإلشادة عىل وتنطوي قبل، من رأيتم كما البداية مع تتفق سعيدة

لجلجاميش. قاسية ُمفاجأًة أوالهما كانت أخريني، نهايتني نفرتض أن يمكن ولكننا
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تُخيم التي الشاحبة ظالله بني شبحه ويغيب السور نحو جلجاميش (يندفع
يتفحص ثم لحظات، ُمرتدًدا أورشنابي يقف اليسار. أقىص يف املرسح عمق عىل
والبيوت واملعابد األبراج وآثار منهما، بقي ما أو واألبواب السور ُمستطلًعا املكان

كبري.) مأتٍم يف تكوَّمن عجائز نسوة سواد يف بعيد من تبدو التي

ُمرة): سخريٍة يف ويقولون جلجاميش إىل يشريون (وهم الشيوخ

وعاد. غاب جلجاميش آه!
بعُد يعلم لم العائد البطل لكن

تهدَّم، السور بأن
تحطَّم، والربج واملعبد
ورماد، هشيم واملرج

مأتم. وامللعب والساحة
وأور كيش ت انقضَّ

أوروك، عىل
الدم. بحر يف فغرقت

السالف واملجد
فيه حريق شبَّ

األبكم. الطلل سوى يبَق فلم

… ولم امللحمة تذكره لم يشء هذا صحيح. غري الراوية:
يسكت): أن إليه (ُمشريين الشيوخ

العائد، البطل تجد انظر
تحوم، األطالل فوق كالبومة

فصار اليأس أذهله
أبكم. أخرس كحجٍر

الهائم الشبح هذا من وييل
ينئُّ األشباح بني

الضائع، الطفل أنني
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أبَويه عن يبحث
واالسم. الكلمة وال الحرف يجد وال

العائد، البطل هذا من وييل
البائد، للوطن

شيئًا، يفعل أن يملك ال
يندم. أن حتى يقدر ال

يُفتش، ا عمَّ انظر
عنه؟ يبحث ماذا

الراوية:

بطولته، فيه ل سجَّ حجٍر عن
… لوٍح أو

الشيوخ:

م. تهشَّ والنقش تفتَّت اللوح
الكاذب املجد من يبَق لم
يتكلم. أن يمكنه حرٌف

… تقول فامللحمة باملرة؛ صحيح غري الراوية:
الشيوخ:

شاءت، ما لتُقل
والُكتاب. الكهنة شاء ما أو
العائد البطل إىل أنت انظر

األبواب، حول يرتدد
األعتاب، عىل يدور يدور

للسور وينظر
خراب. السور ولكن
بلد عن يبحث هو ها
أوروك تُدعى كانت
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تراب. اليوم وأوروك
الكامل للبطل انظر

العادل. وامللك

الراوية:

معه، أتعاطف بل
تدينه. أتركك ولن
منا يتقدم هو ها
حزينة. والخطوات
يتكلم أن يبغي

ضنينة. الكلمات لكن

أورشنابي! يا أورشنابي! جلجاميش:
يهتف. هو ها الراوية:

الشيوخ:

مقربة يف يسمعه من
مدينة؟ باألمس كانت

أورشنابي؟ يا أنت أين جلجاميش:
جلجاميش. يا مثلك أبحث أورشنابي:

أجد لكي وتعبت ِغبت هل أهل. وال برش ال حركة. وال صوت ال أحد. ال جلجاميش:
انتظاري؟ يف العدم

من ُطردت هل زمن. وال حياة ال بيت. وال زوجة ال أنا؟ أقول ماذا وأنا؟ أورشنابي:
الخالد؟ امللل جنة إىل امُلمل الخلود جنة

سؤايل: عن تُجيب أن األفضل شيئًا. تقل ال أورشنابي. يا شئت ما اسخر جلجاميش:
أفعل؟ ماذا

وتبكي. تجلس دائًما، فعلته ما أورشنابي:
يف أظنها كنت ا أمٍّ استقبايل، يف أجده لم شعبًا أبكي أورشنابي. يا أجل جلجاميش:

الخلود. نبتة من يأكلوا أن أريد كنت وشيوًخا شبابًا انتظاري،
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شبابه. وجدَّد الرتاب أسد وأكلها أورشنابي:
وضاع أوروك ضاعت الخلود! ضاع النبتة! ضاعت أورشنابي! يا آه جلجاميش:

يدي؟ أتعبت ملن الحلم!
أورشنابي:

دماه؟ القلب نزف ملاذا
سًدى. العمر ضاع

جلجاميش:

شيَّا أكسب لم
ُمبتسًما.) إليه ينظر أورشنابي ويبكي. (يجلس وتاه. األمل ضاع

يشء. كل يضيع أن يمكن ال يشء، يِضع لم ال، (يُقاطعهما): الراوية
عنه؟ تُدافع ِزلت أَوما الشيوخ:

تدينه. أتركك ولن الراوية:
الشيوخ:

املايض؟ أعماق من جئنا ملاذا جئت؟ فلماذا
أمامك األحداث كل دارت

القايض. وكن الشاهد فكن

الراوية:

السور، خراب امللحمة يف أشهد لم
أور. أو كيش هجمة عن أقرأ ولم

الشيوخ:

املحنة. شهدنا نحن
ضحاياها. بعض كنا
أوروك احرتقت ملا

دماها، بحر يف وغرقت
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الطرقات عىل الجثث وتكدَّست
قتالها. ِمن وكنا

امللحمة. يف هذا أقرأ لم الراوية:
الشيوخ:

امللحمة، إىل رجعت
مؤكد؟ الشعراء نَْسج وهل

لقطيع تتوقع ماذا
املسئول الراعي يرتكه

ويبعد؟ عنه الغربة يف ويُمعن
العقل، قياد للوهم يرتك

اليد، ِصفر ويرجع
وعد؟ وال لديه أمل ال

ق، تشقَّ والبيت تفرَّق، الشعب
تمزَّق. واللحم

املجد. وضاع الحلم ضاع

البطل؟ اغرتب وملاذا الراوية:
الشيوخ:

أنت. فاسأله أمامك البطل
البرش قدر من ليهرب اغرتب

املوت. هو البرش وقدر

من ويحميكم الحياة لكم ليضمن املوت. ورس الحياة رس عن ليكشف بل الراوية:
املوت.

الشيوخ:

الحالم البطل ليت
الرس! عن الشعب قلب يف فتَّش
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الظالم املغرور البطل ليت
يغرت! لم

املوت رس عن البحث أصبح هل ظلًما؟ الحياة رس عن البحث أصبح هل الراوية:
غروًرا؟

الشيوخ:

الوقت؟ طوال الناس موت
أوروك يف القتىل جثث
الظافر موكبه ليلة –
— الثور رصع أن ملا

النهر؟ مياه فوق الغرقى وجثث
الثكىل وجه يف الناطق واملوت

واألرملة،
الغدر، عذَّبه يتيم وموت

الدهر؟ وأضناه
الحالم البطل بعقل طاف هل

املوت؟ هذا
جلجاميش يا قلنا

القدمني تحت تنظر ليتك
الرس. لتجد

الشعب قلب يف تبحث ليتك
الرس. عن

قطيعك تدع ال ليتك
النمر. أو الذئب فك يف
عليه السمع باب أغلق

العمر. يبكي كي يرجع هو وها
أوروك بيد أخذ لو آه!

الجرح وداوى
املوت. أظفار لقلَّم
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أوروك عىل العدل ظالل بسط لو
املوت. أظفار لقلَّم
القهر بأن عرف لو

املوت! هو الذل وأن الجوع وأن

عليه. الحكم يف عت ترسَّ الراوية:
الشيوخ:

الدار خراب كان مني أرسع
املوت. وكان

قلت. مما شيئًا امللحمة تذكر لم الراوية:
الشيوخ:

شاهدت؟ ما الشاعر شهد هل
الشاعر قاىس هل

الحائر الشعب قاساه ما
قاسيت؟ وما أوروك يف

تقول. ما عىل دليل لدينا ليس الراوية:
الحكم؟ تأجيل هذا يعني هل الشيوخ:

والشهود. واألدلة القرائن بقية يف ننظر حتى الراوية:
الشيوخ:

بأدلتك؟ تقصد ماذا
هم؟ من شهودك

جلجاميش لنهاية املختلفة التفسريات يُقدمون الذين واألدباء العلماء هم الراوية:
أيًضا. تنَس ال أوروك. إىل عودته بعد

الشيوخ:

أنىس؟ ماذا أو أذكر ماذا
نشهده ما الواقع أهو
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حلم؟ هو أم
املدن وسقوط
البرش وموت

الظلم، وطغيان
الحكم؟ لصدور يكفي أال

الراوية:

الحكم. يف نرتيَّث كي يكفي
يتحرك). (ال قم جلجاميش يا

تعاَل منه) يقرتب يتحرك. ال (جلجاميش تنتظر؟ ماذا جلجاميش. يا قم أورشنابي:
أخرى. مدينٍة من لقمتنا نتسول أو الصحراء، يف حظنا عن نبحث

حوله.) ويتخبط واقًفا جلجاميش يهبُّ ويُحركه، كتفه ويلمس يده (يمد

كلها. السبعة األبواب افتح قلت الباب. افتح جلجاميش:
حولك؟ الخراب ترى أال أبواب؟ أورشنابي:

جلجاميش؟ تعرف أال السفيل. العالم أبواب افتح جلجاميش:
يشء؟ كل وعرف يشء كل رأى الذي امللك

يعرفني! وال يراني ال ذلك ومع بكف): ا كفٍّ يرضب (ضاحًكا أورشنابي
لقد وعصاي، طبلتي عن أبحث أن أريد لجلجاميش! األبواب افتح قلت جلجاميش:
تاجي أين وعصاي؟ طبلتي أين يرجع. ولم إلحضارهما صديقي ونزل عاملكم يف سقطا

وصولجاني؟
وأخي! صديقي يا كلِّمني إنكيدو! يا أِجبْني

تريد؟ ماذا جلجاميش. يا أكلِّمك الذي أنا أورشنابي:
فيها. تعيش التي األرض قانون عن أسألك أن أريد جلجاميش:

لقد وبكيت، األرض عىل لجلست أخربتك لو صديقي. يا أستطيع ال أورشنابي:
النور. من سكانه ُحِرم الذي البيت يف اآلن وأنت منه، عودة ال الذي الطريق قطعت
أجنحة ولهم الريش يلبسون الظالم، يف يجلسون الطني، من وطعامهم الرتاب، من غذاؤهم

كالطيور.
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لم العالم. هذا ظالم يف نوًرا أكون أن وقدري قدري، اآللهة قرَّر لقد جلجاميش:
ما والحكماء األبطال من أحد يفعل لم تركت، كما عليه يدل أثًرا وراء البرش من أحد يرتك

فعلت.
هنا. يعرفك ال أحًدا ولكن أورشنابي:

جلجاميش؟! يعرف ال من أهناك يعرفونني؟ ال كيف جلجاميش:
ارجع أوروك. يف وال السفيل العالم يف ال أحد، ينتظرك وال أحد يعرفك ال أورشنابي:
فعاملك ارجع أريشكيجال. امُلخيفة وزوجته نرجال لعنة تُصيبك أن قبل جلجاميش يا

ظالم.
اآللهة. يل قسمته الذي قدري هذا قلت العالم. نور أنا جلجاميش:

عىل عينَيك افتح جلجاميش! يا استيقظ النوم. من أوقظك أن وقدري أورشنابي:
استيقظ! استيقظ! وعليك! عيلَّ اآللهة قدَّرته الذي الظالم

أحد؟ يعرفني أال يمكن هل حوله): ت يتلفَّ وأخذ نفسه إىل رجع جلجاميش(وقد
أحد. ينتظرنا وال أورشنابي:

الخراب؟ هذا كل الظالم؟ هذا كل جلجاميش:
تذهب؟ أن األفضل أليس الخراب. هذ كل الظالم. هذا كل نعم. نعم. أورشنابي:

أين؟ إىل تذهب؟ جلجاميش:
أين؟ إىل ا. حقٍّ ا. حقٍّ أورشنابي:

أورشنابي؟ يا تذهب أن أتريد الراوية:
تسأل؟ أيًضا أنت أورشنابي:

املوت؟ بحر شاطئ عىل لسفينتك أين؟ وإىل الراوية:
أورشنابي:

حر؟ مكان أي أو للحانة، أو
فيه حياتي أجد
أرشب وأرشب

السكر. يُسكرني حتى

ستبدأ. تنرصف. لن الراوية:
أوروك؟ يف نهايتنا بعد أورشنابي:
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الصفر. ومن ستبدأ، قلت الراوية:
الصفر؟ ومن نبدأ جلجاميش:

تسقط أو تتطهر أن إما أخرى، خاتمًة مللحمتك يضع آخر، فرٌض فهنالك الراوية:
تظهر. وال السفيل عاملك من األسفل الدرك يف

أورشنابي:

نبدأ. نبدأ بل
الصفر. ومن جلجاميش، يا هيا

إىل وللعودة املشهد إلعادة يتهيَّآن كالطفل. يتبعه الذي جلجاميش بيد (يأخذ
جديد.) من أوروك
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العدم جلجاميش واجه كيف ورأينا السابقة، النهاية شهدنا أن بعد الراوية:
أخرى، نهايًة نُتابع اآلن دُعونا واالغرتاب؛ بالضياع وأحسَّ وبكى واكتأب والخراب،
بعد — يُساعدنا وربما والتفاؤل، األمل من شيئًا فينا يبعث ربما ورديٍّا حلًما ونُشاهد
ولنتخيَّل بعيد. أمٍد من طيفه يُزْرنا لم سعيًدا حلًما نحلم أن عىل — بيوتنا إىل نرجع أن
ليستقبل مجلسه من وينهض البكاء عن يكفَّ بأن اليائس بطلنا عىل يُلحُّ وهو أورشنابي
لقد امُلنتِرص. البطل هو يكن لم وإن امُلنتَظر، البطل دخول أوروك ويدخل الجديدة، الحياة
ببنائه أمر الذي السور نحو عرفنا كما جلجاميش وجرى أوروك، أبواب إىل قليل قبل وصال
مع قاعدته ملس بعده. من السنني آلالف حضارته وفخر فخره موقع وبقي سنوات، قبل
كالذهب يشعُّ الذي النحايس إفريزه بمشاهدة نظره ومتَّع آجره، صنعة وتفحصَّ صاحبه
الزقورة إىل البرص وأرسل األبواب، عىل اه كفَّ ومرَّت األعتاب لثم الشمس. ضوء يف الساطع
والحرب، والخصب الحب إلهة عشتار ومزار املقدَّس آنو معبد فوق املرتفعة واألبراج
حرسه وطبول شعبه صيحات عىل امللهوف وهو أقلقه والجليلة. الجميلة اآللهة وسيدة
من ولكن استقباله، يف أحًدا يجد أال أقلقه — شبابه وقوة شيوخه وحكمة أمه وأحضان
فجأة يعود أن يتصور كان من والغربة؟ الغيبة بعد فيه سريجع الذي اليوم يحسب كان

ضجيج؟ بال
سيُثبت الذي امُلالئم املوضع يف تفكَّر وربما الهائل، الحجري السور حول يتجول أخذ
راجع أنه يبدو ولكن ومغامراته، وأتعابه أعماله قصة عليه سينقش الذي الحجر فيه
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وجهه، واصفرَّ كعادته، واكتأب اليدين، ِصفر سمعنا كما رجع قد بأنه وكاشفها نفسه
قسماته. الحزن وكسا جبينه، ن وتغضَّ

املكان، يف الرسيعة جولته أكمل قد كان الذي العجوز ح املالَّ أورشنابي أقبل ولهذا
الضياع شبح عنه يُبعد أن ُمحاوًال عليه أقبل الجسور، النهم النرس إحاطة به وأحاط

مح؟ املالَّ أورشنابي يا كذلك أليس واالكتئاب.
أورشنابي:

أجل. أجل.
عنه ف أخفِّ حاولت

امُلتَعب، القلب حمول
البسمة وأردَّ

الشاحب، للوجه
الخرضة وأعيد
امُلجِدب. للروح

نفسك، تُتلف ال جلجاميش يا
دمعك، تذرف ال
امُلذنب. كالطفل

املوكب، يحدوك قليل بعد
الشعب. ويغنِّي
أوروك، تدخل
الدافئ، العش

الهانئ. والقرص
األم تحضنك

الطيب. والجد واألب الزوجة مع
وخدمك، جواريك تجد قليل بعد

الحب. شموع وتضاء
وعدك، تتذكر هل
الهادئ، بالبيت
الدافئ، والعش
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العامر، والبستان
الرطب؟ العنب أو بالنخل

جلجاميش يا قم
العذب. باألمل وافرح

يتطلع فهو حلمه؛ وال حزنه من يتخلص أن يستطيع ال جلجاميش لكن الراوية:
ليقول: فمه ويفتح عينَيه، تمأل والدموع إليه

جلجاميش:

أورشنابي يا تتحدث آه!
عذب، أمٍل عن

وتاه، األمل ضاع لكن
يديَّا. الحلم وهجر
أفعل ماذا يل قل
يديَّا أضنيت وملن

دماه؟ القلب ونزف
الشعب جاء وإذا

العائد بالبطل ب ورحَّ
ألعطيه؟ بقي ماذا
لديَّا؟ بقي ماذا

هذه أبعد جلجاميش؟ يا ويلك النهوض): عىل ويُساعده بيده (يُمسك أورشنابي
الجمر؟ عىل الرقص مني تتعلم لم الطويلة الصحبة
الجمر؟ عىل بالرقص تقصد ماذا جلجاميش:

بالدم. النازف الجرح رغم وتهتف وتصيح وتفرح تبتهج أن أورشنابي:
يشء. كل معها ضاع لقد الضائعة. بالنبتة تذكِّرني ال جلجاميش:

يشء يِضع لم الكلمة؟ هذه غري لديك أليس الضائعة! الضائعة! أورشنابي:
… األبدية زالت ما حيٍّا. ِزلت ما يشء. كل يضيع أن يمكن ال جلجاميش. يا

تقولها؟ الذي وأنت األبدية؟ جلجاميش:
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معذرة! الخامل؟ جدك زوجة قالته ما نسيت هل جلجاميش. يا نعم أورشنابي:
الخالد؟ جدك

أذني؟ يف به همست الذي اللغز أنىس وكيف جلجاميش:
به! نفسك ذكِّر إذن! هيَّا أورشنابي:

وحياًة حياة بال أبديًة ألعن وأنا وسخطي غضبي أنىس لن أجل. أجل. جلجاميش:
أبدية. بال

لك؟ قالت وماذا أورشنابي:
أوروك. إىل ترجع عندما مًعا واألبدية الحياة تجد ربما جلجاميش:

كيف. يل قل لكن أورشنابي! يا ا حقٍّ أورشنابي:
يُقال! ال يشء هذا أقول؟ … أقول أورشنابي:

يُقال؟ ال يشء جلجاميش:
أورشنابي:

معي؟ ترى أال
بالعمل. يتم يشء إنه يَديك؟ إىل أنظر

عمل؟ أي جلجاميش:
واآلن ح، املالَّ أورشنابي يقوله ما هو هذا الشاطئ. من السفينة اقرتبت أورشنابي:

انظر.
أعمل؟ أم أنظر جلجاميش:

أصواتنا سمعوا أنهم بد ال اتساعها، عىل تُفتح أوروك أبواب هي ها أورشنابي:
السور. نحو جرينا عندما

اآلخر. بعد واحًدا يتقاطرون الشعب وأفراد ُمقِبلون، الُحراس نعم. نعم. جلجاميش:
شيئًا. قل تكلَّْم. أورشنابي. يا انظر حولنا. ون ويلتفُّ علينا يُقِبلون إنهم

والقول؟ الكالم من التخلص عىل نتفق ألم أورشنابي:
الشيوخ بعض هم وها املكان): عىل الناس تدفق ببرصه يُتابع جلجاميش(وهو
صفوف يف حارب طاملا الذي القوي والشباب الحكماء، مجلس من أعرفهم يقرتبون،
والبناءون الحدادون ناع؛ والصُّ والفَعلة املشهور، سوري يف الجدران ن حصَّ طاملا جييش،
عوه ورصَّ إنكيدو تمثال وأبدعوا أوامري، ذوا نفَّ الذين والصاغة والنحاسون والنحاتون
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الفقراء، األُجراء حتى وامُلعوذون، وامُلنجمون والعرافون والسحرة والالزورد، بالذهب
الفرات. ضفاف عىل العظيم قرصي يف العجوز البستاني حتى الحقول، وُزراع

والنساء. العذارى تتوسط التي الجليلة الكاهنة وهذه أورشنابي:
أمي! إنها أورشنابي! جلجاميش:

الحكيمة؟ نينسون اإللهية؟ نينسون أورشنابي:
بينما بالدموع عيناه تبتلُّ يُقبِّلها. ذراَعيها بني ويغيب نحوها جلجاميش يجري

يُردِّدون: وهم خشوع يف نحوهما ويتطلعون عددها يتزايد التي الجموع تحوطهما
الجموع: أصوات

جلجاميش!
جلجاميش!

َمْرحى! َمْرحى!
العائد، بالبطل
الصامد. لِحماه
بالقائد، َمرحى
الرائد، والنجم
الواحد. للشعب
الكامل، بامللك

العادل. والراعي
الناطح، بالثور
الكاسح، واألسد

حاقد. لعدوٍّ
بالعائد، مرحى
الصامد. لِحماه

جلجاميش! يا َمْرحى بيده): تُمسك وهي (همًسا نينسون
أمي. جلجاميش:

الحائر! بالقِلق َمرحى نينسون:
أمي؟ يا كذلك ِزلت ما جلجاميش:
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حولك؟ من البرش هؤالء وكل ولدي؟ يا وملاذا نينسون:
منهم. واحد أنني اآلن أعرف جلجاميش:
هذا. تعرف أن أمنيتي كانت نينسون:
به. وأعرتف اآلن أعرفه جلجاميش:

واألخطار. األسفار كل بعد هذا؟ يف العجب وما نينسون:
الخلود. عن والبحث والترشد الضياع كل وبعد جلجاميش:

املستحيل؟ بالحلم تحلم ِزلت أما الخلود؟ نينسون:
اليدين. فارغ أعود ألنني تلوميني أن خشيت جلجاميش:

املعابد وهذه السور هذا بحبك؟ تنبض التي القلوب وهذه اليدين؟ فارغ نينسون:
والبساتني؟ واملروج والبيوت والحصون واألبراج

اإللهية. األم الحكيمة؛ األم دائًما كنت جلجاميش:
بهذا. أخربك أن حاولت كم برش؟ أنك كما أمامك بًرشا ألست اإللهية؟ نينسون:

يدي. من النبتة ضاعت أن بعد أمي، يا فهمت جلجاميش:
تتكلم؟ عمَّ بُني؟ يا نبتة أية نينسون:

لِصباهم، فريجعوا الشيوخ منها يأكل أن أردت أمي. يا طويلة قصٌة إنها جلجاميش:
منها. بقي ما آخذ ثم أوروك عىل مها أقسِّ أن قوة، فيزدادوا الشباب يذوقها أن

جلجاميش. يا شيئًا أفهم ال نينسون:
والخلود. الحياة معها وضاعت أمي، يا ضاعت لكنها جلجاميش:

… وهؤالء ولدي، يا حيٍّا ِزلت ما نينسون:
شعري وتمزيق عليه بكائي تذكرين هل إنكيدو؟ مات ليلة تذكرين هل جلجاميش:
أصاب الذي البرش قدر يُحولني أن ِخفت الخلود، عن بحثًا أوروك من خرجت وثيابي؟
جدي إىل والبحار واألنهار العالية والجبال الوعرة الطرق وقطعت تعبت تراب. إىل صديقي

الخالد.
رت. وتطهَّ ُعدت، قد أنت وها (ُمقاطعة): نينسون

قلت؟ ماذا جلجاميش:
برش. أنك وعرفت كثريًا بكيت ولدي. يا رت تطهَّ أقول نينسون:

يكفي. بما ر أتطهَّ لم ولكن جلجاميش:
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ينتظرون؟ هؤالء أترتك أوروك؟ تدخل أن تريد أال ولدي؟ يا اآلن تريد وماذا نينسون:
ُكهان يا ء، األجالَّ الكهنة أيها (يُنادي) ر. أتطهَّ حتى أمي، يا ر أتطهَّ حتى جلجاميش:

تعالوا! تعاَلوا! والعرافون، واملعزِّمون السحرة أيها أنتم والتعاويذ، الرُّقى
وصديقي حبيبي بروح إيلَّ أمامه) رءوسهم ويحنون منه الكهنة بعض (يقرتب

وأخي.
موالي؟ يا نستدعيها هل الربية؟ وحش الطيب؟ إنكيدو الكهنة:

جلجاميش؟ يا امُلالئم الوقت هو أهذا إنكيدو؟ روح تستدعي أن تريد نينسون:
أكلِّم أن بد ال الحبيبة أوروك أرض قدمي تطأ أن وقبل أمي، يا نعم جلجاميش:

منه. أتأكد أن بد ال حبيبي، روح
ولدي؟ يا ماذا من منه؟ وتتأكد تكلِّمه نينسون:

الكهنة. أيها هيَّا أتطهر. ربما أمي، يا ر أتطهَّ ربما جلجاميش:
قربه. عىل السكائب سكب من بد ال موالي، يا األضاحي تقديم من بد ال الكهنة:

تنتظرون؟ وماذا جلجاميش:

بعضهم يتجه بينما وشعائرها، التضحية مراسيم إلعداد الكهنة بعض (ينرصف
الظالم.) يف نتبيَّنه ال شبح عليه ينحني املرسح يسار عىل ركن إىل اآلخر

هذه؟ من هذا؟ ما جلجاميش:
يوم. كل لزيارته تأتي وهي السور بجوار بدفنه أمرت منذ إنكيدو، قرب إنه أصوات:

شمخات! ويهتف) يتبيَّنها القرب، إىل (يتجه من؟ جلجاميش:
األبطال! بطل جلجاميش! دموعها): شمخات(تُجفف

جلجاميش:

حرة. طاهرة بنفٍس يعود
ذكره. ويُخلد لصاحبه الحب عهد ويُجدد

(تبكي.) بنظرة؟ عليه لتجود أخريًا جئت شمخات:
جلجاميش:

شمخات يا أيًضا أنا
امُلرة. دموعي عليه ذرفت
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شمخات:

جلجاميش، يا انظر
قربه. ترى الركن هذا يف

صباح كل أحرض
زهرة. عليه أضع كي

قطرة. عليه الحزن بحر من أسكب

قطرة. امُلوحش القفر بهذا أجد وال عطشان، منهما): (يقرتب أورشنابي
جلجاميش:

املوت بحار ح مالَّ أورشنابي؟
الظمأ. وتشكو

خمرة. أو حب لقطرة أورشنابي:
شمخات. هذي جلجاميش:
الحب؟ كاهنة أورشنابي:

للنبع. تقودك وسوف جلجاميش:
قلت. مما كلماتك، من أعرفها أورشنابي:

شمخات:

وكنت. كنت تعرفني؟
املوت، سوى لديَّ يبَق لم
الصمت. سوى يبَق ولم

تعاَيل! يدك! ُمدِّي أورشنابي:
أين؟ وإىل شمخات:

أورشنابي:

املوت، بحر بك أعرب
الدمع. عينَيك من وأمسح
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شمخات. يا معه ِسريي جلجاميش:
للنبع؟ أم للمعبد مليكي، أمٌر شمخات:

أورشنابي:

أنت؛ لك بل
والنبع، املعبد فأنت
واملوت. حياتي وأنت

والبيت. الزوجة وحلم أذنه): يف جلجاميش(همًسا

عن يغيبا حتى بعينَيه يُتابعهما جلجاميش يد. يف يًدا وينرصفان (يضحكان
ويُناجيه): إنكيدو قرب عىل ينكفئ برصه،

إنكيدو! وأخي حبيبي يا إنكيدو! جلجاميش:

السكائب.) وأوعية واألضاحي املباخر أيديهم ويف واملعزِّمون الكهنة به (يُحيط

عليك. يرد لن الكهنة: رصت
وأسمعه. أراه أن أريد جلجاميش:

تتطهر. حتى صوته، تسمع ولن شبحه، ترى لن الكهنة: صوت
الكهنة. أيها قولوا ماذا؟ حتى جلجاميش:
جلجاميش. يا تتطهر حتى الكهنة: صوت

هذا؟ يكفي أال الناس، إىل األرض، إىل ُعدت جلجاميش:
إليك. روحه تصعد أو السفيل لعامله تهبط أن أردت إذا يكفي. ال ال. الكهنة: صوت

ومصريي. مصريه عن أسأله أن أريد جلجاميش:
النظيف. ثوبك تخلع أن بد ال الصوت:

األرض. طني من خلق ثوبي جلجاميش:
العطر. أو بالزيت تتطيَّب ال الصوت:

امُلتَعب؟ الجسد من العرق رائحة إال مني تصعد هل جلجاميش:
والتاج. الطبلة معك تأخذ ال هراوة، يدك يف تُمسك ال الصوت:
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ني. الكفَّ ِصفر أنا ها جلجاميش:
الصوت:

هناك. الضوضاء تُِثر ال قدمك. يف حذاءً تضع ال
أحببت. الذي الطفل وال أحببتها التي املرأة تقبِّل ال

عليه. غضبت الذي الطفل وال أغضبتك التي املرأة ترضب ال

هذا. من شيئًا أفعل لن جلجاميش:
رصختك. عليها أطبقت كما األرض، رصخة عليك تُطبق ال حتى الصوت:

املوتى. أرواح من روح أمامي ترتعش لن جميًعا، باآللهة أُقِسم جلجاميش:
أمامها. ترتعش لكي الوقت حان الصوت:

الذنب. عني وأنفض أرتعش أنا ها جلجاميش:
الصوت:

املوتى، مملكة ربَّة يا معنا: ردِّد
الجبَّار، نرجال يا

السبعة، األبواب ُحراس يا
إنكيدو! الطيب شبح حلُّوا

األغالل! عنه فكُّوا
جلجاميش! يُكلم دعوه

األبطال. وبطل كالب وسيد أوروك ملك

الدرب. ورفيق صاحبه بل جلجاميش:
الصوت:

جميًعا، اآللهة بحق
العادل، وشمش إنليل، آنو،

الطيب آيا وبحق
البرش راعي

العذب. واملاء الحكمة ورب
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جلجاميش:

نرجال، يا وبحقك
صديقي شبح خلِّص
الرعب. أرض من

الصوت:

الثقب األرض يف وافتح
لتخرج.

القلب. مني وتُطهر جلجاميش:
إليه ويتقدم الكهنة يرتاجع واألصداء. واألصوات الرياح تُدمدم الشبح. (يظهر

ويُعانقه.) جلجاميش
رأيتها. التي األرض قانون عن كلِّمني صديقي! يا تكلَّْم

وتبكي. تجلس أن بد فال عنه أكلمك أن أردت لو الشبح:
إنكيدو. يا دائًما فعلت كما وأبكي، أمامك سأجلس جلجاميش:

قلبك. فيفرح تلمسه كنت الذي جسدي تذكر هل الشبح:
أن ظننت الرتاب، يف دفنه عىل أوافق لم لياٍل. وسبع أيام ستة وبكيته جلجاميش:

نومك. من سيُوقظك عليه بكائي
الرتاب. ويملؤه العفن يشوِّهه باٍل. ثوب كأنه الحرشات تنهشه اآلن جسدي الشبح:
رأيس أمرِّغ أنا ها موتك. يوم فعلت كما وأبكي أجلس أنا ها وييل! يا جلجاميش:

عليك. حزنًا الرتاب يف
الرتاب. يف رأسك لتمرِّغ وال لتحزن هذا لك أقل لم الشبح:

تقوله؟ وملاذا جلجاميش:
املوت. تخاف لكيال الشبح:

أصابني أنفك من وسقط وجهك عىل الدود هجم ملا غريه؟ أخاف وماذا جلجاميش:
والغابات الوعرة الطرق قطعت الربية. يف فِهمُت املوت من الخوف عيلَّ اشتدَّ الرعب.

ترابًا. صار كثريًا، أحببت من وصديقي، الصدر. فوق يرزح وقدرك
جلجاميش؟ يا ذلك يف ماذا الشبح:
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سيكون هل أبًدا؟ أنهض فال الرتاب يف مثله أرقد ألن لنفيس: قلت جلجاميش:
مصريه؟ مثل مصريي

لنفسك. الخلود عن تبحث ومضيت الشبح:
إنكيدو. يا صدِّقني إنسان. ولكل ولك يل جلجاميش:

لك؟ قلته ما تذكر ولم الشبح:
قلته؟ ومتى إنكيدو؟ يا قلت ماذا جلجاميش:

الشبح:

وقلت: خمبابا قتل من حذَّرتك الغابة، دخول قبل
امللك. وحباك جلجاميش يا القوة الرب أعطاك

الحرب يف الرائع النرص أعطاك
وتعقدها، الناس أمور لتحل
نوره، أو العالم ظالم وتكون

وحسب. اآللهة أعطاه ما يُعطك لم لكن

مراًرا. بنفيس قلته هذا. أعرف كنت جلجاميش:
الخلود. عن البحث من يمنعك ولم الشبح:
ففهمت. النبتة ضيَّعت حتى جلجاميش:

رت! تطهَّ كنت ليتك الشبح:
إنكيدو؟ يا تقصد ماذا جلجاميش:

الشبح:

خمبابا املارد قتل أن الخلود، هو القتل أن تصوَّرت
الحجر. فوق اسمك يُخلد أن يمكن السماء وثور

ألنك نفسك عىل تتحرس ألم الخلود؟ من نوًعا الرش عىل القضاء يكن ألم جلجاميش:
املعركة؟ أرض عىل تمت ولم فراشك يف مت

رت. وتطهَّ عرفت لكنني جلجاميش، يا نعم الشبح:
أخي. يا تكلَّْم صديقي؟ يا كيف جلجاميش:

الخلود. عن الكالم عن الوقت ضاق يصيح، أن الديك أوشك آه! إنكيدو:
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عنه. أبحث إني تكلَّم! أرجوك جلجاميش:
أنت. تصنعه الخلود إنكيدو:

أورشنابي. الخالد، أوتنابشتيم زوجة سيدوري، قالوه؛ ما أتُكرر وييل! جلجاميش:
بيَديك. تصنعه الخلود جلجاميش. يا أجل إنكيدو:

بالتدريج.) الشبح (يتالىش

خلود، بال حياة ليل من أخرج أن أريد ال الحائر. اللغز حل أريد انتظر. جلجاميش:
حياة! بال خلود سجن إىل

ويَديك. بعقلك أنت تصنعه أجل. أجل. إنكيدو:
كيف؟ ومتى؟ أصنع؟ ماذا بيدي؟ أصنعه جلجاميش:

جلجاميش. يا اللحظة يف إنكيدو:
أوِضْح. أوِضْح. جلجاميش:

قلب ويف القدمني تحت انظر الشعب. قلب ويف القدمني تحت انظر آه! إنكيدو:
الشعب.

ينثر وفجأًة برأسه، ُمطِرًقا جلسته يف يبقى صوته. ويغيب تماًما الشبح (يتالىش
بصوٍت ويُنادي به امُلحيطني لكل ذراعيه فاتًحا ينهض ثم األرض، تراب من حفنة عليها

ُمطمنئ): هادئ

عرفت. اآلن
القلب. مع العقل مني ر وتطهَّ

الطيب، أوروك شعب يا
الدرب. هذا عىل السري نبتدئ هيَّا

تهتف اللحظة
تُنادي واألرض

والشعب. الحاكم فيُجيب

القلب! املضطرب ولدي يا ولدي! نينسون:

إليهم تنضم املفتوحة. البوابة اتجاه يف فيتحركون للجميع جلجاميش (يشري
الشيوخ.) وجوقة الراوية يتخلف السور. وراء ويغيبون الحكيمة نينسون
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البوابة من الدخول وشك عىل وهو جلجاميش عىل (ُمنادين والشيوخ الراوية
الضخمة):

مهًال! جلجاميش! يا ِقف
الحرية، ليل يف ترتكنا ال
القمقم إىل فرَّ كاملارد

رسه، نعرف لم
والدوالب العجلة أدار كالفخار أو

الجرة. كرس ولكن
أمامك املوت لتجد رجعت أتُراك

أمره، بلدك يف يقىض
قربه؟ بيَديه يحفر اليائس كرجوع

التيه، يف طريقك وضللت
والفكرة؟ املعنى وضيَّعت

لتتطهر ُعدت أنك أم
ذنوبك كل من

الحرة؟ العادلة أوروك تبني

جلجاميش:

جلجاميش أنا
املايض، أعماق أعمق ومن ُعدت

أمامك الدور مثَّلت
أصحابي، مع

القايض. وكن الشاهد فكن
بابل، من جلجاميش أنا
السنوات، ُركام رغم لكن

والنكبات، عليكم امِلحن ومرِّ
فيكم، وأتنفس أعيش زلت فما

ثراكم، تحت تتأجج ناري
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مستقبلكم، حارضكم، تحرق أن يمكن
أنتم؛ إليكم يعود واألمر

الطبل، بدويِّ أحكم كي أرجع أن
والذل، السخرة جيش منكم وأجعل

معكم أمل زهرة أزرع أو
والعدل. الحرية بيت سويٍّا ونُقيم

نحن؟ إلينا يعود األمر والشيوخ: الراوية
البوابة): من دخوله أثناء م املضخَّ صوته جلجاميش(يرتدد

أنتم؛ إليكم يعود
الطبل، بدويِّ أحكم أن

منكم وأجعل
والذل، السخرة جيش

أمل، زهرة معكم أزرع أو
سويٍّا ونُقيم

وشمخات أورشنابي يدخل بينما السابقة السطور (ترتدد والعدل. الحرية بيت
ُمرسعني.)

شمخات:

جلجاميش،
ترتكنا. ال

الظل. يف ترتكنا ال
جلجاميش،
معك خذنا

الظل. يف ترتكنا وال

أورشنابي:

ا عشٍّ للحظٍة بنينا نحن
الحب، بأنفاس أدفأناه
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بعجوز عجوز والتفَّ
قلب، مع قلب وتعانق

الجمهور) إىل ُمتجًها (ثم إليكم. يعود واألمر
وأنت! وأنت أنت
مثيل األبدية لتحيا

شمخت، وعجوزي أنا
الحب ويف العمل يف
الصمت. ظل ويف

نحيا وبذلك
بينما البوابة من ويدخالن شمخات، حول ذراَعيه (يلفُّ املوت أظفار ونُقلم

ُمتداخلة). أصواٌت ترتدد

أنتم. إليكم يعود األمر صوت:
نحن؟ إلينا يعود األمر صوت:

صوت:

الطبل، بدويِّ نُحَكم أن
والذل. السخرة جيش ونصبح

صوت:

أمل، زهرة نزرع أو
سويٍّا ونقيم

والعدل. الحرية وطن

وستار.) إظالم الجميع. (ينرصف

هللا.) بحمد (تمت
١٩٩١م. يناير القاهرة،
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الحب كاهنة مع الربية وحش الثاني: الفصل

العمود األول، اللوح للملحمة، شوت ألبريت ترجمة يف البديع الوصف هذا ورد (1)
ص٢١. والثالثون، الخامس السطر الثاني،

العمود األول، اللوح الذكر، السابقة شوت ترجمة يف كذلك التعبري هذا ورد (2)
ص٢٦. ،٢٦ السطر الخامس،

ألرضاألحياء السفر الثالث: الفصل

آلهة من (وهو فري هو حارسها إن زودين: فون ومراجعة شوت ترجمة يف (1)
إنليل عيَّنه والرعود)، الربوق (إله أداد فري، معه خمبابا أبًدا. ينام ال هو قوي، الطقس)،

(ص٣٤). للناس رعبًا وجعله األرز، أشجار ليحفظ
.٤ :١ الجامعة سفر القديم، العهد مع قاِرْن (2)

بصناعة اشتهرت إيران، غربيَّ اليوم تقع القديمة، عيالم مملكة يف منطقة (3)
األقواس.

اللوح نهاية يف منها األخري الجزء يف قليًال فت ترصَّ التي الصالة هذه وردت (4)
فقد ساندرز أما السواح. فراس ترجمة يف أجدها ولم ،(٣٧) ص شوت ترجمه من الثاني
— الغابة رحلة وهو — الثالث الفصل يف — عادتها عىل فيها الترصف مع — أدمجتها

١٩٧٢م. لسنة بنجوين طبعة ص٧٢، األدبية، ترجمتها من
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األخرض والجبل الغابة يف خمبابا مرصع الرابع: الفصل

كيلومرتات. عرشة عىل قليًال يزيد ما يبلغ للمسافة مقياس املضاعفة الساعة (1)
فإن لبنان، يف تقع كانت األرز غابة أن إىل يشري امللحمة من الخامس اللوح كان وملا
يُعادل ما أي مضاعفة؛ ساعًة وخمسني مائة تكون أن يمكن وبينه أوروك بني املسافة

السورية. األرايض عرب الطريق مسافة حسبنا إذا وذلك كيلومرتًا، وستمائة ألًفا
يف شوت ترجمة أثبتته وقد القديم، البابيل النص من كرسة يف الحلم هذا ورد (2)

(ص٤٧). الخامس اللوح
بوغاز يف الباقية ألواحها ِكرس عىل ُعثر التي الحيثية الرتجمة يف التايل الجزء ورد (3)

كوي.
جلجاميش. من أي (4)

إنكيدو. بموت التنبؤ عىل الحلم من الجزء هذا يدل أن يحتمل (5)
إنكيدو لروح ذلك بعد جلجاميش استدعاء إىل الحلم من الثاني الجزء يشري ربما (6)

السفيل. العالم من
يُعرب أن ويُحاول شؤمه نذير يدرك أنه وإما الحلم، تفسري يُيسء إنكيدو أن إما (7)

معناه. يعكس تعبريًا عنه
حاراتها. إحدى أو أوروك مدينة أحياء من مقدَّس حيٌّ (8)

الحر األدبي ترصفها األصح عىل أو ساندرز ترجمة الجزء هذا يف أتابع (9)
من املفكَّكة األخرية الشذرات تعرض أن فيه حاولت الذي ترجمتها) من (ص٧٩-٨٠

ُمتماسكة. بصورٍة الخامس اللوح
ساندرز برتجمتَي يستعني كما امللحمة يف عنه جاء ما عىل يعتمد خمبابا وصف (10)

ص٢٥). ١٩٥٨م، إينزيل، النرش دار (جلجاميش، األدبية بورخارت جورج وصياغة

الثور وقتل أوروك عىل عشتار لعنة الخامس: الفصل

كلمة — جاردنر ترجمة عن نقًال — تُورد التي السواح فراس ترجمة يف هكذا (1)
كهرمان.

تزال ال التي التالية والسطور السطر هذا عىل يُعلق الذي شوت ترجمة يف هكذا (2)
إلهة خاطب قد جلجاميش يكون أن املحتمل من بأن تشوه، من أصابها ما بسبب غامضة
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السطر: هذا من املقصود يكون أن يمكن وبهذا املعابد. بغايا إحدى كانت لو كما الحب
شأنها. من الحط يف إمعانًا وذلك لك؟ أجًرا أعطيك عساي ماذا

الرتجمات. سائر دون شوت ترجمة يف العبارات هذه وردت (3)
وتكاد خاليًا. مكانه شوت ترجمة تركت إذ مني؛ اجتهاد القوسني بني الفعل (4)
إال أنت ما التالية: الصورة عىل السطر هذا ترجمة عىل تُجمع أن األخرى الرتجمات جميع

مناسبة. يراها التي بالرتجمة يأخذ أن وللقارئ الربد. وقت ناره تخمد موقد
الخلفي. بالباب الرتجمات سائر تصفه بينما ناقص، بأنه شوت ترجمة تصفه (5)
عنه ينفض «فيل بني والعربية اإلنجليزية يف السطر هذا ترجمات اختلفت (6)
رحله» يُمزق و«فيل تحتها»، ما تُخفي و«قبعة غطاؤها»، ينهار و«حفرة سجادته»،

.(١٤٩ صفحة ،١ هامش السواح، فراس ترجمة (راجع
السواد. إىل ضارب اللون أخرض كريم حجٌر (7)

«مركوب». أو صندل (8)
ذبول مع يموت الذي الشهيد املعذَّب اإلله هو السومريني عند دوموزي أو تموز (9)

الربيع. مع حيٍّا يُبعث ثم النبات مملكة
خلًدا. مسخته وغريه: السواح فراس ترجمة يف (10)

اآللهة. كبري آنو زوجة هي (11)
األحياء. مثل ويأكلون األخرى: الرتجمات معظم يف (12)

مدرَّب. ثريان ُمصارع مثل أخرى: ترجماٍت ويف شوت، ترجمة يف هكذا (13)
لرتًا. وخمسني مائتني من يقرب ما أو جالونًا، وستون خمسة الجور سعة (14)

األحالم ودخان إنكيدو تحرق ى الحمَّ السادس: الفصل

املفقود األول عموده من السابقة السطور أثبتنا الذي الحيثي اللوح ينكرس هنا (1)
يكون أن يحتمل عرشسطًرا ثالثة حواَيل تبلغ فجوة تبدأ بحيث األسايس، البابيل النص من
كما — بالشلل يُصيبه أن كاد الذي الغابة باب أن ى الحمَّ هذيان يف تصوَّر قد إنكيدو

التالية. بالعبارات يُخاطبه راح رجًال له تمثَّل قد — قبل من عرفنا
للعنات استمراًرا تكون أن يحتمل سطًرا عرش اثني حواَيل من فجوة تأتي هنا (2)

الرشيرة. الساحرة وُقواه الباب عىل إنكيدو يصبُّها التي
شوت. ترجمة يف جاء كما يوقظك أو (3)
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تتبعها شوت، ترجمة يف ُمثبتة السابع للوح الثاني العمود من األخرية السطور (4)
أسطر. تسعة حواَيل من فجوة

للعنة استمراًرا تكون أن يحتمل سطور تسعة من فجوة السطر هذا تتبع (5)
الحب. كاهنة عىل إنكيدو

سطور. عرشة من فجوة (6)
مع تتسق ال السخرية ولكن السخرية، عىل األصل يف تدل حركة الفخذ رضب (7)
اجتهدت ولهذا عليها؛ غضبه ذهاب بعد الحب كاهنة مع حديثه يف إنكيدو لهجة تغري
إذ املوضع هذا يف األصح هي تكون أن السواح فراس األستاذ ترجمة ولعل الترصف. يف

سخرية. لذكرك فخذه أحد يرضب أن يقول:
الوجه ذا الرجل أن بقاياها من ح يرجَّ سطًرا عرش اثني من ثغرة هنا تتبع (8)

املوتى. أرواح من روح شكل عليه أضفى قد له تجىلَّ الذي املعتم الكئيب
«أريشكيجال». نفسها السفيل العالم إلهة هي أو السفيل، العالم إلهات إحدى هي (9)
امللوك إثبات تقول فيما — كيش مدينة حكم الذي االسطوري امللك هو (10)
عنه تُروى التي الغنائية القصة أو امللك هذا أسطورة وتحكي — الطوفان بعد السومريني
يحصل لكي غادر، ثعبان فكَّي من أنقذه قد كان نرس جناَحي عىل السماء إىل صعد أنه

للمدينة. الثالث امللك كان أنه تذكر كما الولد، عقم أن بعد اإلنجاب بذور عىل
واملراعي. املاشية إله هو (11)

الناقص: السطر هذا فنجد شوت ترجمة يف أما السواح، فراس ترجمة عن (12)
األرجح عىل جلجاميش بعدها يتحدث سطًرا خمسني من فجوة تتبعه بعيًدا. أُخذت عندئٍذ

أمه. مع
والثامن. السابع اللوحني يف الواردة الفقرات بعض يف هنا من ابتداءً فت ترصَّ (13)
الثامن، اللوح من األول العمود من مأخوذة التالية والسطور السطر هذا (14)
ح يرجِّ إمالئية بأخطاءٍ ومملوءة التلف شديدة واألربعني الحادي إىل األول من وسطوره
بية الصِّ يدوِّنها كان التي الكتابة عىل التدريب ألواح من كله اللوح يكون أن العلماء معها

والتعليم. العلم دور أو «األدويا» يف
قارون. بنهر الحايل الوقت يف يُعَرف (15)

واألرض املاء إله إنكي اإلله عبادة مركز كانت القديمة، السومرية املدن أهم من (16)
الحالية. النارصية مدينة من الغرب إىل ٤٠كم بعد عىل تقع والحكمة،
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مليئة القول سبق كما والسطور أعدوه. أو لك هيَّئوا (٢٨ (سطر األصل يف (17)
واالجتهاد. الترصف من بيشء يسمح قد مما واألخطاء بالثغرات

استحسانك. نال أو ذلك وأعجبك شوت: ترجمة يف الزيت كلمة يتبع (18)
من الرتجمتني وكال اآللهة. أحد صديقي يا لعنني السواح: فراس ترجمة ويف (19)

العلماء. اجتهاد
فجوٌة السابع اللوح يف السادس العمود من عرش التاسع السطر هذا يتبع (20)

إنكيدو. موت عن تُخرب كانت أنها يبدو صغرية
ملسها.» يصح «ال األصلية: الكلمات يف نة متضمَّ كانت وإن عندي، من املدنسة (21)
عن — الثامن اللوح يف الثاني العمود من السادس وهو — األخري السطر (22)
قوَّتي. يحفظ حزاًما ويا العيد، حلة يا فيقول: شوت ترجمة يف أما السواح، فراس ترجمة
أنها يبدو سطًرا وعرشين خمسة حواَيل من فجوة بها توحي األخرية السطور (23)
الحياة فيه يبعث أن أمل عىل صديقه بدفن األمر عن جلجاميش امتناع عن تُخرب كانت

الرتاب. يف دفنه عىل فيوافق دودة أنفه من تسقط وعويله، برصاخه
السفيل. العالم يف املوتى وقضاة آنو نسل من الكبار اآللهة هم (24)

الخشب. من نوع (25)
ينتهي التي هي الخامس العمود من (٤٥–٤٨) األخرية األربعة السطور هذه (26)
إىل ثالثني من يقرب ما عىل تحتوي كانت التي العمود بقية ُكرست وقد الثامن، اللوح بها

سطًرا. خمسني
والقصصالرافدانية، األساطري يف كثريًا ذكره يِرد الذي الخرايف «الزو» طائر هو (27)

امُلخيفة. صورته عىل املوت رسول إنكيدو تخيَّل أن سبق وقد
العلماء. يُحدده ولم اآللهة اسم النص يحفظ لم (28)

عىل عرش، الرابع السطر التاسع، اللوح يف ينصَّ ولم مني، اجتهاد الوحوش (29)
تحديد يمكننا ال رشيرًة كائناٍت كانت وربما الرتجمات، معظم تقول كما أسود أنها

املوضع. هذا يف النص لتشوُّه أسمائها

الحانة، ساقية سيدوري مع وحوار العقرب، والرجل جلجاميش السابع: الفصل
املوت مياه ح مالَّ أورشنابي مع وكذلك

يقتضيه الذي الترصف مع األصيل، النص تُتابع التالية واملشاهد املشهد هذا (1)
عىل الحرص مع امللحمة كتابة أعادوا الذين بعض فعل ما نحو عىل واملوقف، الحوار
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جلجاميش، (ملحمة الرابع الفصل يف ساندرز األستاذة مثل وروحه، النص بسياق االلتزام
قصة جلجاميش كتابه يف بورخارت جورج واألستاذ ص٩٧–١٠٧)، بينجوين، طبعة

١٩٥٨م. أبريل فرانكفورت، ص٣٧–٤٣، التاسع، اللوح القديم، الرشق
سطًرا. وعرشين ثمانية من فجوٌة جلجاميش حديَث تسبق (2)

اللوح يف الثالث العمود من ١٢ (السطر العقرب الرجل كالم من السطر هذا بعد (3)
جلجاميش يكون أن يحتمل سطًرا، وسبعني ثالثة حواَيل تبلغ كبرية ثغرٌة تنفتح التاسع)

الجبل. بدخول لإلذن ل وتوصَّ صديقه، موت عىل الفاجع حزنه قصة فيها روى قد
من التاسع اللوح يف الخامس العمود من الثاني (وهو السطر هذا بعد تبدأ (4)
العبارات شغلتها قد تكون أن يحتمل سطًرا عرش بخمسة العلماء قدَّرها فجوٌة امللحمة)

التالية.
من التاسع اللوح يف الخامس العمود من الثاني (وهو السطر هذا بعد تبدأ (5)
العبارات شغلتها قد تكون أن يحتمل سطًرا عرش بخمسة العلماء قدَّرها فجوٌة امللحمة)

التالية.
من الخامس العمود بها يُختتم سطور خمسُة مبارشًة الكلمات هذه بعد تِرد (6)
أخذ (أو الكريمة األحجار أشجار إىل ينظر «أخذ األصيل: النص يف وهي التاسع، اللوح
وكان للنظر، فتنة منه يتدىلَّ والعنب ثماره، يحمل العقيق شجر كان رؤيتها)، يُحاول
القليلة والبقايا النظر.» ترسُّ التي ثماره كذلك يحمل األغصان، ُموِرق الالزورد شجر
اآللهة. بستان وصف يف تستطرد كانت بأنها تُوحي السادس العمود من عليها عثر التي
صالة من اإلفادة مع الغائبة، السطور وحي من املشهد هذا يف الترصف أن ومعلوٌم
القديم. البابيل النص من العارش اللوح أثبتهما اللذين معه هذا وحديث لشمش جلجاميش
األدبية صياغته إىل اإلشارة سبقت الذي بورخارت جورج عن األخرية العبارة (7)

(ص٤٢). للملحمة
اللوح من األول العمود من (١–٢٢) األوىل السطور عىل السابق الجزء يعتمد (8)

العارش.
عرش األربعة السطور عن الطاقة بقدر دقيق تعبريٌ السابقة الشعرية الصياغة (9)

امللحمة. من العارش اللوح يف الثالث العمود من األوىل
الحجرية للصور وتحطيمه جلجاميش غضب يف السبب اآلن حتى يُعَرف ال (10)
جزيرة إىل املوت مياه تعُرب أن ح املالَّ أورشنابي سفينة بغريها تستطيع ال التي املقدَّسة،

األنهار. فم عند أوتنابشتيم جده فيها يحيا التي «ديلمون» الخلود وواحة الحياة
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وصول حول تدور كانت أنها يبدو سطًرا عرشين حواَيل من فجوة هنا تبدأ (11)
أوتنابشتيم. إىل جلجاميش

العارش، اللوح من الخامس العمود ينتهي والثالثني الثاني السطر هذا بنهاية (12)
حواًرا لت سجَّ قد تكون أن يحتمل سطًرا وأربعني باثنني العلماء قدَّرها فجوٌة وتنفتح

وأوتنابشتيم. جلجاميش بني والحياة املوت حول طويًال

بالنبتة جلجاميش عودة الطوفان وأخبار أوتنابشتيم مع لقاء الثامن: الفصل

الرشق، من قصة – جلجاميش بورخارت، (عن األكدية اللغة يف طائرين اسما (1)
ص٥٣).

إحدى فهي مامتوم أما إليهم، اإلشارة سبقت الذين اآلنوناكي هم العظمى اآللهة (2)
قصة يف عرفناها التي األم اإللهة كذلك وهي اآللهة، كبري آنو وزوجة السفيل، العالم إلهات

«آرورو». اسم تحت إنكيدو خلق
أوروك من الغربي الشمال إىل كيلومرتًا ثالثني بعد عىل تقع الحالية، فارة هي (3)
باسم أو باسمها يُسمى الذي السومري ونوح السومرية الطوفان مدينة وهي (الوركاء)،

أوتنابشتيم. باسم البابليني عند يُعَرف كما زيوسودرا،
فرتة وقدَّروا شورباك، ملدينة الوحيد امللك هو أوبار-توتو أن البابليون اعتقد (4)

سنة. وستمائة ألف عرش بثماني حكمه
يف العذبة املياه منه تسيل الذي الهائل املستودع هو البابليني ر تصوُّ يف اآلبسو (5)
أوتنابشتيم. البابيل نوح فلك مثل ذلك يف مثله النرد، زهر شكل عىل كان أنه ويبدو العالم،

واحًدا. «إيكو» أو ذراًعا، وستني ثالثمائة يُعادل ما أي (6)
أحمر خمًرا أو عصريًا السواح: فراس ترجمة ويف وصناعها، السفينة لعمال أي (7)

(ص٢٠٨). … للصناع بذلت أبيض وخمًرا وزيتًا
سطور ثالثة تتبعه عرش الحادي اللوح من السبعون السادس السطر ورد هكذا (8)
املاء، يف السفينة إنزال عليهم تعذَّر العمال أن منها يُفهم بالفجوات، مليئة (من٧٧–٧٩)

املاء. يف ثلثاها غاص حتى أسفل ومن أعىل من «حسبوها» وأنهم
القمح مطر إرسال أن (٣٦–٤٧ (من اللوح هذا يف السابقة السطور من يُالحظ (9)
إىل اآللهة أسماء يف التغيري يرجع فهل شمش، لإلله ال آيا، اإلله إىل نُسب قد الغلة أو
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ترجمة (قارن للملحمة؟ مختلفتني صياغتني لوجود يرجع أم الناسخ، أو الكاتب من سهو
(.٨٩ صفحة ،١٣ هامش عرش، الحادي اللوح شوت،

والعواصف. الطقس إله هو (10)
أوروك. أهايل من السفينة لركاب الخداع من نوًعا بدوره الفعل هذا كان ربما (11)
وأرجال السفلية، املياه خزان بوابات دعائم أو الفلك دعائم هي تكون ربما (12)
أريشكيجال. العالم هذا إلهة زوج لنرجال آخر اسٌم هو أو السفيل، العالم آلهة أحد هو

كان. ما ليته أي (13)
السفيل. العالم آلهة اآلنوناكي أو (14)

مدينة من الشمال إىل كيلومرتًا ٤٥٠ حواَيل بعد عىل يقع الجبل هذا كان (15)
الحالية. كردستان يف شورباك، الطوفان
السفينة. ركاب جميع أي (16)

١٦٢ (السطر «ماخ» السومري باسمها شوت ترجمة يف اآللهة سيدة ذُكرت (17)
البابيل االسم تُورد واألجنبية العربية الرتجمات غالبية ولكن عرش)، الحادي اللوح من
بعد عليها اإلبقاء لت فضَّ ولذلك عشتار؛ والحرب والخصب الحب وآلهة أيًضا اآللهة لسيدة

.(١١٦–١٢٣) قبل من نفسه اللوح يف ظهرت أن
اللوح ١٧-١٨ (السطران ورسولهم اآللهة مجمع ووزير إنليل، ابن هو نينورتا (18)
يشء، كل يصنع أو يُبدع الذي ذلك أسمائه ومن الصنائع، رب كذلك وهو عرش)، الحادي

والقنوات. السدود إله أنه بجانب

أوروك إىل والعودة النبتة ضياع التاسع: الفصل

عرش الحادي اللوح من األخرية السطور عىل اعتماًدا املشهد هذا يف فت ترصَّ (1)
ُمفاجئة. ونقالٍت وإيجاز غموض من فيها مما الرغم عىل (من٢٧١–٣٠٧)

لسان عىل تقول التي شوت ترجمة من ٢٧٩ ،٢٧٨ السطرين عىل هنا اعتمدت (2)
بالحياة. اإلنسان يفوز طريقها وعن القلق، ضد النبتة هذه إن أورشنابي:

عرش). الحادي اللوح من ٢٩٦ (السطر الحية عن امللحمة تعبري هو هذا (3)
السومرية واملدن الحضارة أسس وضعوا أنهم السبعة الحكماء هؤالء إىل يُنَسب (4)
الشعبي الوجدان عىل مبارش غري أو مبارش تأثريٌ وعددهم لتسميتهم يكون وربما الكربى.
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الحكماء عن ُرويت التي الحكايات إىل صداه امتد بحيث كلها، األدنى الرشق منطقة يف
وصوالون طاليس (وهم امليالد قبل السادس القرن يف اإلغريق عند املشهورين السبعة
عن امُلتواضع كتابي انظر وأعدادهم. أسمائهم حول الروايات اختلفت الذين وزمالؤهما

١٩٩٠م). الكتاب، هيئة القاهرة، السبعة، الحكماء هؤالء
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