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د .خالد عبدامللك النوري

ّ
امللخ�ص:
يحاول الباحث يف هذه الدرا�سة الوقوف على واحد من �أهم �أعمال الأدب الإن�ساين و �أقدمها و هو �أ�سطورة
دملون ال�سومرية ،من خالل قراءتها و حتليلها .و يرجع ال�سبب يف �أه ّمية هذه الأ�سطورة القدمية �إلى �أنّ �أحداثها
تت�شابه �إلى حدٍّ كبري مع �أحداث ق�صة جنة عدن ال�سماوية املذكورة يف ك ًّل من القر�آن و�سفر التكوين التوراتي،
وبالتايل احتمال احتوائها على مفهوم ال يزال �شائ ًعا بني عدد كبري ج ّد ًا من النا�س� ،أال وهو مفهوم الفردو�س �أو
العامل املثايل.
كما �أنّ �أ�سطورة دملون ُتع ّد من �أكرث الأ�ساطري القدمية تعقيد ًا و بالتايل ا�ستع�صاء ًا على الفهم ،الأمر الذي �أ ّدى
�إلى كرثة الدرا�سات و تع ّدد التحليالت التي ُبذلت من �أجل تف�سري معاين �أحداثها .و قد قطع ه�ؤالء الباحثون �شوط ًا
كبري ًا يف االقرتاب من معرفة املعاين احلقيقية والأغرا�ض التي �أراد حتقيقها م�ؤ ّلف الأ�سطورة من وراء ت�أليفها.
وي�أمل الباحث هنا �أن يكون قد �ساهم فعل ّي ًا يف حتقيق نف�س الأهداف ،بعد �أن ا�ستفاد من الدرا�سات ال�سابقة ،مع
تقدمي ر�أيه اخلا�ص حول الأ�سطورة ما ا�ستطاع.
و�ضمن �إطار درا�سة �أ�سطورة دملون ،يلقي الباحث بع�ض ال�ضوء على �أبرز املالمح التي مت ّيز الأ�سطورة يف �سومر
ب�شكل عام مب ّين ًا �أهم الأغرا�ض التي كانت وراء ت�أليف تلك الأ�ساطري.
ب�شكل خا�ص و يف بالد الرافدين ٍ
ٍ

م�صطلحات �أ�سا�سية :دملون ،الأدب الأ�سطوري ،ال�سومريون.
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THE MYTH OF DILMOUN
Features of Sumerian Mythological Literature
Dr. Khalid A. Malik Al-Noori

Abstract:
In this study I try to examine one of the oldest and most important human literature
piece of work, i.e. the Sumerian Myth of Dilmun. The significance of this myth is due to
the obvious resemblance between its events and those in the quranic and biblical account
of Eden story. This leaves a possibility that the myth contains a theme which is still
popular among great number of people. By this theme the researcher means Paradise or
the Perfect World.
The Myth of Dilmun is regarded as one of the most complicated one among ancient
myths. Hence, there are quite numerous studies that tried to analyze this myth and to
understand its events. Many of these attempts succeeded to make considerable approaches
to understand the myth events and purposes. The researcher hopes that he does his best
to contributeg in analyzing this myth with providing his own opinion, not denying that he
benefited from the previous studies.
In this study, the researcher sheds light on some features of the myth in Sumer
particularly, and in Mesopotamia generally, and discuses the most significant purposes
that lie behind composing these ancient myths.

Keywords: Dilmun, Mythology, Sumerians.

13

العدد  - 26شتاء 2015م

يهدف هذا البحث �إلى درا�سة �أ�سطورة من الأدب
ال�سومري )3(،وهي �أ�سطورة دمل��ون التي ُتع ّد الأكرث
ارتباطا ببالد دملون )4(،بني نظرياتها يف �أدب بالد
الرافدين .وينبغي التنويه ،بداي ًة� ،إلى �أن ذكر دملون
يف هذه الأ�سطورة ال ي�أتي بال�سياق التاريخي املعروف
عنها ،كمـركز جتاري هـام يرتبط اقت�صادي ًا ،و�أحيان ًا
�سيا�سي ًا ،مع دول بالد الرافدين )5(،بل �إنها تو�صف
و�صف ًا �أ�سطوري ًا يبتعد بها كثريا عن الواقع التاريخي.
ك�م��ا ت �ه��دف ه��ذه ال��درا� �س��ة �إل ��ى م�ع��اجل��ة �أح ��داث
الأ�سطورة وحتليلها من ناحية و�إب��راز خ�صائ�صها
يف �سومر من ناحية ثانية ،وا�ستنباط الأغرا�ض التي
تقف وراء ت�أليف الأ�سطورة يف ذلك الوقت املبكر من
التاريخ الإن�ساين من ناحية ثالثة .وقد اتخذت من
�أ�سطورة دملون ال�سومرية منوذج ًا يف حتقيق �أهداف
هذه الدرا�سة .ومل �أتوانى عن الإفادة من الدرا�سات
التي �سبق لها �أن تناولت هذا املو�ضوع وال �س ّيما تلك
متخ�ص�صون بالأدب الأ�سطوري.
التي قام بها باحثون
ّ
وذل��ك ك ّله يف حماولة م ّنا لالقرتاب �أك�ثر من فهم
()6
الأ�سطورة.
وينظر بع�ض الباحثني(� )7إلى �أ�سطورة دملون على
�أنها الأ��س�ط��ورة الأك�ثر تعقيد ًا يف جم��رى �أحداثها
وغمو�ض ًا يف مغزاها بني �أ�ساطري ب�لاد الرافدين
ب�شكل ع��ام ويف الأدب ال�سومري ب�شكل خا�ص ،وال
�سي ّما عندما تقارن ب�أ�ساطري رافدية �أخ��رى تدور
حول ظواهر وموا�ضيع ومفاهيم وا�ضحة وحم� ّددة
مثل عملية اخللق )8(،والكوارث الطبيعية املتك ّررة
وامل�ألوفة مثل في�ضانات الأنهار التي كان ُي رَّعب عنها
هواج�س
مب�صطلح الطوفان ،ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى
ٍ
تلح يف مواجهته
�أخرى ت�شغل بال الإن�سان ودائم ًا ما ّ
كمو�ضوع خ�صوبة الأر�ض� ،أو اجلفاف ،وبالطبع املوت

الذي ي�أتي يف مق ّدمتها )9(.لذا فباملقارنة مع موا�ضيع
ت�ل��ك الأ� �س��اط�ير الح��ظ جاكوب�سن ع��دم ال�تراب��ط
بني �أح��داث الأ�سطورة ،وغمو�ض معنى الكثري من
يف�سر
مقاطعها فو�صفها ب�أ ّنها “م�ؤ َّل ٌف �شا ٌّذ” .وهو ِّ
ذلك ب��أنّ الأ�سطورة �أ�ص ًال ،مل تكن غام�ضة املعنى
عندما �أُ ِّلفت يف وقت مب ّكر �سابق لوقت تدوينها ،ولكن
هذا الأ�صل �ضاع وال��ذي بقي هو ن�سخة محُ � َّورة بعد
�إق�صاء مقاطع منها على يد الذي د ّونها مبا ظنّ �أ ّنه
يخدم غر�ضه �آنذاك ،وهو جماملة �ضيوف قدموا من
دملون �إلى بالط �أور من خالل مدح بالدهم ومتجيد
�آلهتهم ،مع �أ ّنه ،ح�سب ر�أي جاكوب�سن ،قد �أخفق يف
()10
ذلك.
كذلك تختلف هذه الأ�سطورة عن معظم الأ�ساطري
ال�سومريه يف عدم وجود ن�سخه �أكديه لها يف الأدب
البابلي �أو الآ�شوري .وقد ب ّرر هُ ووك ذلك ب�أ ّنه يعود
�إل��ى تعقيد هذه الأ�سطورة بحيث تع ّذر فهمها على
العقلية ال�سامية مثلما يتع ّذر ذلك على قارئيها من
املتخ�ص�صني يف الوقت احلايل )11(.وبغ�ض النظر
ّ
()12
عن مدى دقه هذا الر�أي ،وقبل الولوج يف درا�سة
الأ�سطورة والو�صول �إلى ا�ستنتاجات حمددة عنها
ف�سوف ا�ستعر�ض �أحداثها م�ست�شهدا ببع�ض فقراتها
مع التطرق �إلى �إب��راز �أه� ّ�م التحليالت احلديثة لها
باخت�صار.
�أحداث الأ�سطورة:
تبد�أ الأ�سطورة بو�صف �أر�ض دملون ،يف �سطورها
ونقي وم�شرق.
ال�ستة الأول��ى ،على �أ ّنها مكان طاهر ّ
وتتح ّدث ال�سطور ال�ستة التالية ( )7-12عن جماع
كان قد ّمت بني �إله املياه العذبة ال�سومري� ،إنكي ،ور ّبة
دمل��ون ،نن�سيك ّال )13(،التي و�صفت يف ه��ذه املرحلة
14
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املب ّكرة من �أحداث الأ�سطورة ب�أ ّنها زوجته .ثم يتلو
ذلك و�صف �آخر لدملون بدا كما لو �أ ّنه كان ا�ستمرار ًا
يف مدح �أر�ضها من خالل الت�أكيد على �أ ّنها مكان ال
تنعق به الغربان وال ينوح به النائحون وال ت�سعى به
ال�ضواري الفرتا�س احلمالن والأطفال وال ميــر�ض
ومما َو َر َد يف الأ�سطورة يف هذا
فيــه �أحد وال ي�شيخّ .
()14
ال�صدد:
 13يف دملون الغراب ال ينعق،
 14طري االتّيدو( )15ال يطلق �صيحة طري االتّيدو،
 15الهزبر ال يقتل،
 16الذئب ال يختطف احلمل،
	17ال ُيعرف الكلب الوح�شي ملتهم الأطفال،
 18ملتهم احلنطة  . . .غري معروف،
 . . . 19الأرملة غري معروفة،
	20ال  . . .الطري فوق . . .
 21احلمامة ال تتد ّلى بر�أ�سها،
 22امل�صاب بعينه ال يقول �أنا م�صاب بعيني،
 23امل�صاب بر�أ�سه ال (يقول) �أنا م�صاب بر�أ�سي،
 24املر�أة امل�سنة ال (تقول) �أنا امر�أة م�سنة،
 25الرجل العجوز ال (يقول) �أنا رجل عجوز،
 26الفتاه ال ت�ستحم ،م�ي��اه احل�ي��اة ال ُت�سكب يف
املدينة� ،إنّ ما يلفت النظر هنا هو �أن��ه على
الرغم من نفي ك ّل ما هو �سلبي عن دمل��ون يف
ال�سطور من � 13إلى  25ف�إنّ �أر�ضها ظ ّلت ناق�صة
لعن�صر هام ج ّد ًا حتتاجه �أي �أر�ض من �أجل بعث
احلياة ،وهذا ال�شيء هو ماء احلياة� ،أي املياه
العذبة .وكان وا�ضح ًا ،يف �سطر  ،26نفي وجود
املياه �إلى جانب نفي وجود ك ّل ال�شرور املذكورة

42
45

47
48
49
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الن�ص .وب�سبب هذا النق�ص يف املياه تطلب
يف ّ
الربة نن�سيك ّال ،ب�صفتها الإلهة الراعية لدملون،
من �إنكي ،ب�صفته �إله املياه العذبة ،تزويد املدينة
باملياه .ويحقق �إنكي رغبة ربة دملون م�ستعين ًا
بذلك ب�إله ال�شم�س� ،أوتو� )16(،آمر ًا �إ ّياه مبا يلي:
(دع �أوت��و القائم يف ال�سماء)،يف ال�سطرين
43و 44تلف يجعل املعنى مبهم ًا
(م��ن حيث تنبع م�ي��اه الأر����ض ،يح�ضر املياه
العذبة من الأر�ض)؛ يوجد تلف يف ال�سطر 46
يبهم املعنى.
ليدع مدينتك( )17ت�شرب من املياه الوفرية،
دملون من املياه الو(فرية)،
دع بئر مياهك امل ّرة ت�صبح بئر ًا للمياه العذبة.
منحى
وتبدو الق�صة ،بعد ذلك ،وك�أنها ت�أخذ
ً
�آخ ��ر �إذ ي�ق��وم �إن �ك��ي مبجامعة الإل �ه��ة الأم،
ننخر�ساج ،التي حتبل نتيجة لذلك ملدة ت�سعة
�أيام فقط 18فتلد الر ّبة نن ُمو .ولكن ،قد يتبادر
�إل��ى ال��ذه��ن ت���س��ا�ؤل ع��ن معنى م��ا ح��دث من
جماع بني �إنكي ونن�سيك ّال يف بداية الأ�سطورة
بعد املقطع الذي ي�صف دملون باملكان الطاهر
وامل�شرق وقبل املقطع الذي ُو�صفت به بخل ّوها
م��ن الآالم وال �� �ش��رور وامل �ي��اه .وك��ان ج�ل� ّي� ًا يف
الأ�سطورة �أنّ نن�سيك ّال هي من �سعى �إلى طلب
املياه لدملون حلاجتها �إليها ،وهذا لي�س غريب ًا
فهي ُعرفت ب�أ ّنها ربة دملون وبالتايل فقد كانت
م�س�ؤولة عن ال�سعي لتوفري ما يلزم �أر�ضها.
ولكن ،مِ َل لمَ ْ تظهر احلاجة للماء �إ ّال بعد حدوث
هذا اجلماع؟ بل وحتّى و�صف دملون بخلوها من
ال�شرور واحلياة كان بعد حدوثه ،وك�أنّ جماعهما
مل ي�سفر عن �شيء �سوى العقم ،وك�أنّ اخل�صوبة
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واحد وهو ممُ ّثلة
كانت مق�صورة على
�شخ�ص ٍ
ٍ
الأر�ض الرئي�سة ،الإلهة الأم ،ننخر�ساج .ولكن
ال�س ّواح اعترب �أن ك ّل من نن�سيك ّال وننخر�ساج
يف�سر
ا�سمان لر ّبة واحدة )19(،ولكن دون �أن ّ
ملاذا مل ي�سفر اجلماع الأ ّول ،وهو الذي كان معها
با�سم نن�سيك ّال ،عن توفري املياه الالزمة للحياة
بعك�س النتيجة التي ح�صلت بعد جماعه الثاين
الذي حدث معها با�سم ننخر�ساج .ولع ّل ال�س ّواح
حمقّ يف ر�أي��ه على �أ�سا�س �أنّ كاتب الأ�سطورة
كان يك ّرر الأحداث مع تغي ٍري يف الأ�سماء ،ومن
املعلوم �أن التكرار ظ��اه��رة م�ألوفة يف الأدب
اال�سطوري ال�سومري ويف �آداب ال�شرق الأدنى
القدمي .وحتّى يف �أ�سطورة دملون ف�إن التكرار
كان موجودا يف كثري من مقاطعها .فامل�شهد
الثالث من الأ�سطورة ،مث ًال ،وهو الذي ي�صف
دمل��ون بخل ّوها من العاهات والآالم والطغيان،
كان تكرار ًا ،من ناحية املعنى ،للم�شهد الأول
مبا�شر كمكان طاهر
ب�شكل
الذي ي�صف دملون ٍ
ٍ
وم���ش��رق .وي�ب��دو امل�شهد ال�ث��اين ال��ذي ي�صف
عملية اجلماع بني �إنكي ونن�سيك ّال ،كما لو �أ ّنه قد
تكرر بامل�شهد الرابع ولكن الإلهة يف هذه املرة
كانت ننخر�ساج .ولهذا ال�سبب فقد يبدو �أنّ ك ّل
()20
من نن�سيك ّال وننخر�ساج ا�سمان لر ّبة واحدة
ولكن هل الأمور بالب�ساطة التي تبدو عليها؟ على
الأغ�ل��ب �أ ّن�ه��ا لي�ست كذلك ،فـنن�سيك ّال هنا لي�ست
جم ّرد ا�سم �آخر من �أ�سماء ننخر�ساج ،بل الأغلب �أ ّنها
جت�سدات الإلهة الأم .مبعنى �أن الإلهة
�أحد وجوه �أو ّ
تتج�سد بعدة �أوجه؛ فمنها مث ًال
الأم عند ال�سومريني ّ
ننخر�ساج التي مت ّثل خ�صوبة الأر�ض ومنها ننماخ التي
مت ّثل الوالدة 21.ومن هذا املنطلق ،فيبدو �أنّ نن�سيك ّال

أر�ض حم ّددة
كانت الوجه الذي مي ّثل الإلهة ال�س ّيدة ل ٍ
هي دملون .لذا ،فعندما احتاجت �أر�ض دملون للماء مل
يج ِد ا�ستقبال الإلهة الأم له ،وهي على هيئة نن�سيك ّال،
ْ
للإنبات لأن اخل�صوبة لي�ست من اخت�صا�صها ،فكان
�أن �أخ ��ذت الإل �ه��ة الأم �شكل ننخر�ساج فح�صلت
النتيجة املرج ّوة وحت ّققت اخل�صوبة واحلياة.
وت�ستمر �أح��داث الأ�سطورة بحدوث املزيد من
ن�شاط �إنكي اجلن�سي ولكن هذه امل ّرة مع بناته! فيبد�أ
بابنته ننمو بعد �أن �أ�صبحت فت ّية لتلد بدورها الر ّبة
()22
نن ُكو ّراُ .ث ّم ميار�س �إنكي الفعل ذاته مع حفيدته
فتلد له حفيدة �أخرى وهي الر ّبة �أُتّو )23(.عند هذا
احلد وقبل �أن ي�ستدرج �إنكي حفيدة ابنته ملجامعتها
كما فعل �سلفا مع ابنته الأولى وابنتها ،تنتبه ننخر�ساج
�إلى ممار�ساته فت�شري على �أُتّو ب�أخذ احلذر منه �إذا ما
�أراد �إغواءها .ونظر ًا لوجود ت�شوهات يف ع ّدة �أ�سطر
الحقة من الن�ص ف�إننا ال نعرف تفا�صيل ن�صيحة
ننخر�ساج ل�ـِ �أُ ّت��و ،ولكن ال�سطور التالية الوا�ضحة
توحي لنا ،ب�شكل غري مبا�شر ،بتلك الن�صائح:
�“ 148أح�ضر (اخليار �إلى ...ـهم)،
� 149أح�ضر (التفاح) �إلى ()...ـهم،
� 150أح�ضر الكروم �إلى ،...
 151ليكبح جماحي يف البيت،
 152ليكبح �إنكي جماحي هناك”.
 153مر ًة �أخرى بينما كان ميلأ باملياه،
 154لقد ملأ اخلنادق باملياه،
 155ملأ الأخاديد باملياه،
 156ملأ الأماكن الغري حمروثة باملياه.
موجه من
اخلطاب يف ال�سطور الأرب�ع��ة الأول��ى ّ
�أُتّو �إلى �إنكي تطلب منه ،فيما يبدو� ،إح�ضار �أطعمة
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تدخلت ننخر�ساج لتوج ّهها يف �أمر ما عندما علمت
الأخرية ب�أن �إنكي قد بد�أ ي�سعى وراءها .لذلك فقد
تو�صل بع�ض الباحثني ،ويف مقدمتهم كرمير� ،إلى �أن
ّ
ُ
�إنكي ق ّدم الهدايا لـِ �أتّو ا�ستجابة ل�شروطها ح�سبما
ن�صحت بها ننخر�ساج .وب�سبب هذه الهدايا فقد
ُن ِظ َر �إل��ى ه��ذه الأح��داث على �أن ّها ترمز �إل��ى زواج
ر�سمي ولي�س جمرد ات�صال جن�سي غري �شرعي كما
25
حدث مع الأخريني.
وت���ش�ير الأح� � ��داث ،يف ال���س�ط�ـ�ـ��ور ال�ت��ال�ي��ة من
الأ�سطورة� ،إلى �أن ننخر�ساج مل ت�ستنفــذ �أغرا�ضها
بعد من عالقة �إنكي بـِ �أُتّو ،فقد تدخ ّلت مبا�شرة بعد
جتامعهما معا وقامت ب�إزالة حوينات �إنكي من رحم
�أُتّو و�أوجدت منها ثمانية �أنواع من الأ�شجار نفرت�ض
�أنها ُغر�ست يف �أر�ض دمل��ون .لكن �إنكي �شاهد هذه
الأ�شجار بعد ف�ترة ف�أعجبته و�أك��ل بع�ض ًا منها �أو
التهمها كلها الواحدة تلو الأخرى .ولكن هذا العمل
�أغ�ضب ننخر�ساج ب�شدة فلعنته مبر�ض املوت و�أق�سمت
قائله عنه يف ال�سطر  219من الأ�سطورة:
“�سوف لن انظر �إليه بعني احلياة حتى ميوت”.
و َجزَ َع الآلهة على �إنكي ملر�ضه ،ومل يكن ب�إمكان
�أح��ده��م �أن ي�شفيه ،كما مل ي�ستطيعوا العثور على
ال�شخ�ص ال��وح�ي��د ال �ق��ادر على ذل ��ك ،وه��و ال��ر ّب��ة
ننخر�ساج ،التي ت��وارت عن الأن�ظ��ار عمد ًا حتَى ال
تراه على هذه احلال فت�شفق عليه وت�ضط ّر لأن حتنث
ثعلب وت�ص ّدى ملهمة البحث
بق�سمها .ولكن ظهر لهم ٌ
عن الإلهة الأم و�إح�ضارها بعد �أن �أجرب الآلهة على
26
�أن تعده مبكاف�أة جمزية .وجنح الثعلب يف مهمته
وعادت ننخر�ساج وبد�أت العالج:
� 250أجل�ست ننخر�ساج �إنكي عند 27فرجها:
و يف الأ�سطر التالية بد�أت ننخر�ساج ت�س�أل �إنكي،

منتجات نباتية .ويف بقية �سطور املقطع تتحدث
ب�شكل يوحي ب�أ ّنه قد حدث
هي عنه ب�صيغة الغائب ٍ
جماع بينهما ،وبدا وك�أنّ مياه احلياة التي احتاجتها
الأر�ض كانت كناية عن �سائل �إنكي املنوي .حتّى الآن
ال يت�ضح الربط بني هذا املحتوى من جهة وفحوى
ن�صيحة ننخر�ساج لـ �أُ ّت��و عن عالقتها ب�ـِ �إنكي من
اجلهة الأخ ��رى .ولكن يبدو مثل ه��ذا الربط �أكرث
جالء ًا يف ال�سطور التالية:
وجه �إنكي خطواته.
� 169إلى �أُتّو ّ
�“ 171أَ َن َت! من ت َك َون؟”
�“ 172أنا ،الب�ستاين� ،أح�ضرت لك اخليار ،الت ّفاح،
والكروم كما هي،”.
173بقلب مبتهج فتحت �أُتّو باب البيت.
ُ 174التُّو احل�سناء� ،إنكي
 175-177منح اخليار لـ  . . .ـهم ،منح الت ّفاح لـ . . .
ـهم ،منح الكروم لـ  . . .ـهم.
� 179أخذ �إنكي متعته من �أُتّو،
 180عانقهاّ ،
اطرح يف ح�ضنها،
 183مع ال�شا َبة الفتية جتامع ،ق ّبلها،
 184جعل حويناته تت ّدفق يف رحمها،
� 185أخ ��ذت ه��ي احل��وي�ن��ات يف رح�م�ه��ا ،حوينات
()24
�إنكي
ميكن �أن ي ُفهم من ذلك �أنَّ �أُتّو قد ا�شرتطت على
�إنكي �أن يح�ضر لها بع�ض الفاكهة واخل�ضار التي ربمّ ا
ُيق�صد بها هنا تزويد م�سكنها بامل�ؤونة الالزمة للعي�ش،
مقابل حتقيق رغبته يف �أن يجامعها .لقد عا�شر �إنكي
ك ّل من ننمو وننكو ّرا �أي�ض ًا ولكنه مل ي�ضطر لتقدمي
الهدايا (املنتجات النباتية) لأي واح��دة منهن كما
فعل مع �أُتّو .كذلك ف�إن �أُتّو هي الوحيدة بينهن التي
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وهو ّ
مطرح يف ح�ضنها – ح�سب و�صف الأ�سطورة
املبينّ يف �سطر  - 250ع ّما ي�ؤمله لكي تخلق العالج
املنا�سب له على النحو الآتي:
�“ 254أخي ،ما الذي ي�ؤملك؟”
“ 255ف ّكي ي�ؤملني”.
“ 256قد �أَ ْو َج ْدتُ ننتُلال ل ُت ْو َلد من �أجلك”.
�“ 257أخي ،ما الذي ي�ؤملك؟” “�س ّني ي�ؤملني”.
“ 258قد �أَ ْو َج ْدتُ نن�سوتو ل ُت ْو َلد من �أجلك”.
يتكرر هذا الأمر مع عدة �أع�ضاء من ج�سم �إنكي
ت�ؤملهُ ،ع��رف من بينها �إل��ى جانب ف ّكه و�س ّنه ،الفم
وال��ذراع وال�ضلع ،بحيث �أول��دت ننخر�ساج له كائن ًا
�إله ّيا �شافيا لكل من ه��ذه الأع�ضاء العليلة والتي
يبلغ جمموعها ثمانية وهو نف�س عدد الأ�شجار التي
�ألتهمها .ثم يلي ذلك مبا�شرة خطاب مقت�ضب على
�شكل مرا�سيم ي�صدرها املتح ّدث� ،أ ّي ًا كان ،بتحديد
نطاق نفوذ كل �إله �أو �إلهة من �آلهة ال�شفاء الثمانية،
فعلى �سبيل املثال:
“ 270ليكن �آبو ملك النباتات،
 271لي�صبح ننتُلال �سيد ماجان”. ... ،
ث��م ُيختتم اخل�ط��اب ،يف ال�سطرين الأخ�يري��ن،
وهما  277و ،278بتعيني �أحد �آلهة ال�شفاء الثمانية
وهو �أين�شاج� ،س ّيد ًا لدملون ،م�سرح �أحداث الأ�سطورة،
()28
مع عبارة ت�سبيح وثناء لـِ “الإله الأب”� ،إنكي.
هذا اخلطاب ،على �أية حال ،يبدو كما لو �أ ّنه تكملة
ّ
لتدخل ننخر�ساج لعالج �إنكي ،فك�أن احلديث و�إ�صدار
املرا�سيم بتعيني الآل �ه��ة الثمانية ك��ان ��ص��ادر عن
ننخر�ساج .وبالرغم من ذلك مييل كرمير وي�ؤيده يف
ذلك معظم الباحثني �إلى القول �أن �إنكي هو املتحدث
()29
هنا واملُ َ�ص َّدر لهذه املرا�سيم وذلك بعد �شفائه.

دملون الأ�سطورية :عامل فردو�سي �أم حالة بدائية
مما يلفت نظر قارئ �أ�سطورة دملون ،الت�شابه،
و ّ
يف بع�ض الأح��داث والأفكار ،بينها من جهة وق�صة
ع��دن التوراتية( )30من جهة �أخ��رى .والت�شابه بني
�أ�ساطري ال�شعوب القدمية لي�س بالأمر الغريب ،فهذه
الأ�ساطري وم��ا ي�شابهها من ق�ص�ص تظ ّل متداولة
�شفو ًّيا ملدد غري ق�صرية قبل وبعد تدوينها ،ويظل
ما حتويه من فكر متنقلاً بني ال�شعوب ط��وال تلك
الفكرة مثلما تنتقل ال�سلع والأموال .و�أ�سطورة دملون
لي�ست الأ�سطورة ال�سومرية الوحيدة التي جند لها
وا�ضحا يف الأدب التوراتي ،بل هناك �أ�ساطري
�صدً ى
ً
�أخ��رى لها نف�س الأث��ر و�أبرزها و�أ�شهرها �أ�سطورة
الطوفان )31(.وكذلك هناك ت�شابه وا�ضح لأحداث
�أ�سطورة اخللق البابلية مع ما ورد عن خلق الكون يف
�سفر التكوين يف التوراة ويف �أ�سفار �أخرى مثل �أ ّيوب
واملزامري و�أ�شعيا وحبقوق )32(.وال يقت�صر الت�شابه يف
الآداب الأ�سطورية والأفكار الدينية على ما بني �سكان
بالد الرافدين والعربانيني فح�سب ،بل نراه يف �آداب
م�صر القدمية والكنعانية الأوغاريتية واحلورية.
()33
ونعلم ب�أن �أ�ساطري اليونان ت�أثرت ب�أولئك جمي ًعا.
وع��ودة �إلى مو�ضوعنا عن الت�شابه بني �أ�سطورة
دمل��ون وق�صة ع��دن التوراتية ،ف��إن الت�شابه موجود
ولكن مع اختالف يف كثري من التفا�صيل .ولع ّل �أبرز
�أوج��ه ال�شبه بني الروايتني ،عدم وج��ود �أم��ور �سيئة
كل من جنة عدن ودملون يف بداية �أحداث ٍّ
يف ٍّ
كل من
منها .وقد ّ
و�ضح كاتب الأ�سطورة ال�سومرية مبا ال
يدع جما ًال لل�شك ،انعدام وجود �شرور يف �سطورها
من � 13إلى  )34(.25و�أ ّما ما ر ّكزت عليه ق�صة عدن
التوراتية ،منذ البداية ،هو عدم وجود معاناة الإن�سان
من الناحية املا ّدية حيث ال تعب وال ن�صب وال �شقاء.
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وجود �أ�صل قدمي حت ّورت منه ك ّل من الروايتني �إلى
�شكلها النهائي الذي �أ�صبحت عليه� ،أو بوجود ت�أثري
لإحداهما على الأخرى ،مع امليل �إلى وجود م�ؤ ّثرات
�سومرية على الرواية التوراتية ب�سبب قدم الن�ص
ال�سومري املتو ّفر على الن�ص العربي.
و لكن على الرغم من �أوج��ه ال�شبه تلك ،ف��إنّ
هناك خالف ًا جوهر ّي ًا وا�ضح ًا بني الروايتني وهو �أن
عن�صر املاء مل يكن موجود ًا على �أر�ض دملون و�أ ّنها
كانت بحاجة �إليه مع �أنها كانت قد ُو�صفت بخل ّوها
من كل ما ينغ�ص �صفو العي�ش )39(.و�أ ّم��ا الرواية
التورات ّية فهي ت�ؤ ّكد على �أن املياه العذبة كانت من
�أهم ما مي ّيز ج ّنة عدن على النحو الآتي:
�دن في�سقي اجل ّنة ومن
وك��ان نه ٌر يخرج من ع� ٍ
()40
هناك يت�شعب في�صري �أربعة فروع
و�سيتم مناق�شة مو�ضوع عدم وجود املاء يف دملون
�أدناه على اعتبار �أ ّنه مي ّثل املحور الرئي�س الذي يدور
حوله هذا البحث والذي قد يكون املفتاح امل�ؤ ّدي �إلى
فهم حقيقي لأ�سطورة دملون ،ولكن بعد �أن ن�ست�شهد
ب�أهم الآراء التي عنيت بتف�سري هذه الأ�سطورة.

ورغ��م �أن ه��ذا الو�صف مل ُيفهم ب�شكل مبا�شر من
�سفر التكوين� ،8:2-25:إ ّال �أن الأ�صحاح الثالث من
ال�سفر نف�سه �أوحى لنا بذلك من خالل و�صف املعاناة
التي تنتظر �آدم وح � ّواء ون�سلهما بعد طردهما من
ج ّنة عدن جزاء ًا لهما على مع�صيتهما له )35(.ولكن
�دن هو ال�ش ّر،
ما مل يكن غائب ًا بالفعل عن جنة ع� ٍ
يف حني ك��ان غيابه جل ّي ًا عن دمل��ون .ف�إبلي�س كان
تج�سد ًا يف �شكل حية وابتدر ال�شر بنف�سه
موجود ًا و ُم ّ
عندما ع�صى اخلالق �أو ًال برف�ضه ال�سجود للإن�سان
�شجعه على مع�صية اخلالق� )36(.إذن،
وثاني ًا عندما ّ
وج ُه ال�شبه الأ ّول بني
لي�س غياب ال�ش ّر بالتحديد هو ْ
الروايتني ،بل كان غياب مظاهر غري م�ستح ّبة يف كل
من الأر�ضني :ال�شرور يف دملون واملعاناة يف ج ّنة عدن.
و�أ ّم��ا وجه ال�شبه الآخ��ر هو �أن يف كال الروايتني
يقوم �شخ�ص بالأكل من �أ�شجار ال حقّ له يف �أكلها.
ففي �أ�سطورة دمل��ون يقوم �إنكي وهو �إل��ه كما نعلم،
بالتهام ثمان �شجرات كانت ننخر�ساج قد غر�ستها
يف �أر�ض دملون م�سبق ًا .وكذلك فعل الإن�سان يف جنة
اهلل ،حني �أكل �آدم وح ّواء من �شجرة املعرفة ،ح�سبما
ُو�صفت يف العهد القدمي )37(.وهذا يقودنا �إلى ت�شابه
ثالث وهو �أن كال املُتع ّديني قد ا�ستحقّ عقاب ًا موجع ًا
من قو ٌة �أكرب منه .فالأ ّول طرحته ننخر�ساج مري�ض ًا،
بلعنة منها ،بل غدا قاب قو�سني �أو �أدنى من املوت لو
ال ّ
تدخل الآلهة عندها لإنقاذه .و�أ ّم��ا �آدم فقد كان
عقابه �أليم ًا على يد اخلالق عندما طرده من جنته
()38
وفر�ض عليه وعلى ن�سله ال�شقاء الأبدي.
ه��ذه هي �أب��رز وج��وه ال�شبه بني �أ�سطورة دملون
وق�صة عدن التوراتية ،وربمّ ا هناك وجوه ت�شابه يف
بع�ض املقاطع الأخرى يف الروايتني مل �أالحظها ولكن
�أرى �أنّ هذه العنا�صر الثالثة ّ
تدل داللة وا�ضحة على

الأغرا�ض ال�شائعة للأ�سطورة:
ُت �ع � ّد �أ� �س �ط��ورة دمل ��ون ،كما �أ�سلفنا ،م��ن �أك�ثر
ً ()41
�أ�ساطري ال�شرق الأدنى القدمي تعقيد ًا وغمو�ضا.
ولكن الغمو�ض الذي ارت�آه بع�ض الباحثني فيها لي�س
بال�ضرورة ينبغي �أن يكون �أم��ر ًا حم�ّيارّ ًا ،فكثري من
�أ�ساطري ال�شعوب القدمية ّمت و�ضعها ،يف الغالب ،وهي
�سرد لأح��داث ت��دور خارج
يف حقيقتها لي�ست �سوى ٍ
متت �إلى الواقع الذي
جمال عامل الب�شر وقدراتهم وال ّ
يعي�شونه ب�صلة ،وغالب ًا ما تدور �أح��داث هذا النوع
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�إنكي التي نتجت عن جماعه بحفيدة ابنتهما� ،أُتّو.
و�ص َف الباحثان هذه املرحلة ب�أنها دون مغزى
وقد َ
و�أنه ال يوجد تف�سري لوجود �شخ�صيات لآلهة مغمورة
يف الأدب ال�سومري ،مثل ننمو وننكو ّرا و�أُ ّت��و ،بحيث
ظهرن وك�أنهن �أُقحمن �إقحاما يف الق�صة )45(،هذا
ف�ض ًال عن �أنّ �إ��ص��رار كاتب الأ�سطورة على تكرار
و�صفه لعملية اجلماع التي قام بها �إنكي ،مع كل من
الر ّبات �آنفات الذكر ،هو �أمر يبعث على الده�شة وال
()46
تف�سري وا�ضح له.
�أ ّما املرحلة الثانية من الق�صة فتبد�أ ،ح�سب ر�أي
الباح َثني ،بالتهام �إنكي للنباتات الثمانية وتنتهي
بانتهاء الأ� �س �ط��ورة .وي ��ؤ ّك��دا على �أن الغر�ض من
الأ�سطورة يت�ضح يف هذه املرحلة ،كما يتبينّ �أكرث يف
الرب �إين�شاج �إله ًا لدملون.
نهايتها ،عندما يتق ّرر تعيني ّ
وح�سب هذا الر�أي ف�إن الأ�سطورة ككل �أُل ّفت فقط من
�أجل تربير مكانة �أين�شاج �إله ًا لدملون ،و�شرح الكيفية
التي �أحرز بها هذا الإله هذه املرتبة .ونحن نعلم �أن
�إن��زاك (ال�صيغة الدملونية الأ�صلية ال�سم �إين�شاج)
هو �إله دملون الرئي�س )47(،لذلك ف�إن كرمير وماير يف
تف�سريهما هذا يحاوالن الت�أكيد على �أن ال�سومريني
كراع لبلد مهم
�أرادوا تربير وجود �إله مغمور لديهم ٍ
()48
جدا بالن�سبة �إليهم.
قد يبدو هذا التف�سري �سطح ّي ًا ولكن من خالل
ب�شكل
درا�سة الأدب الأ�سطوري ،لل�شرق الأدنى القدمي ٍ
ب�شكل خا�ص ،نالحظ وفرة مثل
عام ولبالد الرافدين ٍ
هذا النوع من الأ�ساطري ذات الهدف الدعائي التي
كانت ُت�ؤ َّلف من �أج��ل تربير و�ضع ديني ل�صالح �إله
مغمور ُيراد �إب��رازه �أو من �أجل تربير حالة �سيا�سية
جديدة ملدينة نا�شئة )49(.وعلى �أ ّي��ة ح��ال �إذا كان
م�ؤلف الأ�سطورة ا�ستهدف فع ًال تربير مكانة �إين�شاج

من الأ�ساطري حول � ٍإله �أو �أكرث لتبينّ قدراته ومواهبه
وعالقاته بالآلهة الأخرى .ففي �أ�سطورة دملون ،مث ًال،
ال يجد القارئ �صعوبة كبرية يف مالحظة �أنّ �إنكي،
كان هو بطلها وحمورها .وهذا الإله تدور حوله العديد
أهم الآلهة
من الأ�ساطري ال�سومرية ،لأ ّنه كان �أحد � ّ
خا�صة و�سكان
املعبودة واملحبوبة عند ال�سومريني ّ
بالد الرافدين القدماء عا ّمة )42(.وربمّ ا �أنّ �أ�سطورة
دملون قد ال تخرج عن الإطار العام ملثل هذا النوع من
الأ�ساطري� .إ ّال �أ ّن��ه قد يكون للأ�سطورة  -يف بع�ض
احلاالت � -أهداف �أخرى وا�ضحة حين ًا وم�ستع�صية
على فهم القارئ العادي� ،أحيان ًا �أخرى .وهذا ما يبدو
�أ ّنه ينطبق على الأ�سطورة التي بني يدينا .وبالرغم
من ذلك نرى �أن كرمير ينعت �أجزاء من الأ�سطورة
بال�سطحية وخ�صو�ص ًا يف و�صف طريقة معاجلة �إنكي
من مر�ضه قرب نهاية الأ�سطورة من خالل التك ّلف
اللفظي ال��ذي ميكن مالحظته يف الرتكيب اللغوي
لأ�سماء بع�ض الآلهة ال�شافية )43(.فقد الحظ كرمير
وجود مطابقة لفظية بني ا�سم كل ع�ضو مري�ض من
�إنكي من جهة ومقطع من ا�سم الإله ال�شايف للع�ضو
نف�سه من اجلهة الأخ��رى ،مثال( ،كا) مبعنى الفم،
يقابله ا�سم الإل��ه ال�شايف لهذا الع�ضو ننـ(كا)�سا.
ومثال �آخر( ،تي) مبعنى �ضلع وا�سم الإله ال�شايف له
()44
ننـ(تي).
ب�شكل �أكرث
وقد حاول كرمير تف�سري الأ�سطورة ٍ
ج ّدية ،حيث ا�ستنتج ،يف درا�سة له باال�شرتاك مع ماير
�إلى �أن �أحداث الأ�سطورة تتو ّزع على مرحلتني ،ففي
املرحلة الأولى بد�أت الأحداث مع بداية الأ�سطورة من
خالل و�صف الو�ضع يف دملون قبل تزويدها باملياه وقبل
زواج �إنكي بِـننخر�ساج واختتمت بقيام ننخر�ساج
بخلق النباتات الثمانية يف اجل��زي��رة من حوينات
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� /إنزاك ،فهو قد ف�شل يف حتقيق ذلك لأ ّنه مل يحاول
�إ�سباغ �أي �صفات مه ّمة عليه ،ومل يربزه على الإطالق
ومل يفعل امل�ؤلف �شيئا ،فيما يتع ّلق بهذا الإله� ،سوى
�إظهار املر�سوم الإلهي الذي بوا�سطته ّمت تعيينه �إله ًا
راعي ًا لدملون يف نهاية الأ�سطورة.
وق��د ي�ظ��نّ ق ��ارئ الأ� �س �ط��ورة ،ب �ن��اء ًا على هذا
املر�سوم� ،أنّ تعيني � ٍإله لدملون جاء مبنحة من �سومر،
وبتحديد �أكرث ،من �آلهة �سومر .ووفق ًا لذلك ،فقد ُفهم
الأمر على �أنه ال �ش�أن ل�سكان دملون باختيار �آلهتهم
ويف مق ّدمتها ر�أ�س جممع �آلهتهم ،و َل َك َ�أنّ �آلهة �سومر
كانت هي من تق ّرر ذلكَ .ب ْي َد �أنّ هذا الفهم اخلاطئ
�أَ�سر َع بالبع�ض �إلى اعتقاد ،نظنّ �أي�ض ًا �أ ّنه خاطئ،
وهو �أن �إله دملون� ،إن��زاك ،مل يكن �سوى �أحد الآلهة
ال�سومريةّ ،ثم انتقلت عبادته �إلى دملون( )50على �أر�ض
الواقع ،بت�أثري من ال�سومريني من خالل ارتباطهم
بتلك املنطقة اقت�صاد ّي ًا ويف بع�ض الأحيان �سيا�س ّي ًا.
ولكن يبدو يل من ال�صعب تق ّبل فكرة �أنّ الدملونيني
قد ا�ستعاروا عبادة ر�أ�س �آلهتهم من �سومر ،ل�سببني؛
�أ ّولهما �أن �إين�شاج ،وهي ال�صيغة الرافدية لهذا الإله،
غري معروف فيما نعلمه من خالل �آثار ون�صو�ص بالد
الرافدين �إ ّال من خالل ارتباطه بدملون ،لذا ،فالغالب
�أنّ ال�سومريني عرفوا �إين�شاج عن طريق عالقاتهم
بدملون ولي�س العك�س .وثاني ًا ،وهو عامل قابل للجدل
�أك�ثر من غ�يره� ،أنّ ال�شعوب القدمية كانت غالب ًا
ما تختار ر�أ�س جممع �آلهتها من بني �آلهتها املح ّلية
قليل
�ضم جممع �آلهتها عدد كث ٍري �أو ٍ
الأ�صيلة ،حتّى ولو ّ
()51
من الآلهة الدخيلة .ولكن تبقى هو ّية هذا الإله
()52
احلقيقية لي�ست جمال البحث هنا.
وي��ذه��ب ب��اح��ثٌ �آخ� � ٌر ،وه��و جاكوب�سن ،يف هذا
االتجّ اه نف�سه وهو حتديد الغر�ض من الأ�سطورة ب�أ ّنه
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ب�شكل خمتلف عن ال�سابق .فهو يعتقد
دعائي ،ولكن ٍ
�أن الن�سخة الرئي�سة املتو ّفرة من الأ�سطورة والتي ُعرث
عليها يف نيبور لي�ست �سوى �إع��ادة �صياغة لأ�سطورة
قدمية م�شهورة ،ولكن قام كاتبها بتحوير الكثري منها
ليجعلها تتوافق مع الغر�ض الذي �أراده وهو مدح دملون
من خالل و�صفها بالأر�ض الطاهرة والنق ّية ومتجيد
�آلهتها وخ�صو�ص ًا �س ّيدة دمل��ون ،نن�سيك ّال ،وذل��ك
تكرمي ًا وجمامل ًة ل�ضيوف ُمه ّمني قدموا من دملون
�إلى �أور ،حيث �أُقيمت م�أدبة لهم يف بالط �أور ،و ُتليت
خاللها الق�صيدة التي حتتوى على الأ�سطورة .ومل
يعني جاكوب�سن ،يف تف�سريه هذا� ،أن الأ�سطورة قد
ُخدمت لهذا
�أُ ِّلفت يف الأ�صل من �أجل ذلك ،ولكنها ا�ست ِ
الغر�ض فح�سب عندما حانت املنا�سبة ،نظر ًا لأه ّمية
ال�ضيوف الذين ينتمون لبالد تربطهم بعامل ما وراء
()53
اخلليج العربي حيث ال�سند والهند و�أفريقيا.
و لذا ،نرى �أنّ جاكوب�سن كان قد بحث يف درا�ستني
�أ�سبق له ،عن �أغرا�ض �أخرى للأ�سطورة يظنّ �أ ّنها
�أ�صيلة وكانت موجودة يف ذه��ن امل�ؤلف الأ ّول لها,
منها حماولته تف�سري بع�ض �أجزاء الأ�سطورة تف�سري ًا
يف�سر مر�ض �إنكي و�شفاءه ،وهو
طبيعي ًا ال �أكرث .فهو ّ
ما حدث يف نهاية الأ�سطورة ،على �أ ّنه انعكا�س لظاهرة
طبيعية معروفة متام ًا لدى ال�سومريني يف بيئتهم يف
جنوب بالد الرافدين ،وهي ظاهرة في�ضــان النهر
()54
من جهة وانح�ساره و�شحة مياهه من جهة �أخرى.
تتالءم هذه التف�سريات ،املبن ّية على حماوالت ل�شرح
بع�ض الظواهر الطبيعية ،مع عقلية �إن�سان حقبة
الع�صور القدمية .ففي ذلك الع�صر ،الذي مل يكن
منحى عقالن ّي ًا لتف�سري
قد اتّخذ فيه التفكري الإن�ساين ً
الظواهر الطبيعية ،كان الإن�سان مييل �إلى تربير تلك
الظواهر ب�إرجاعها �إلى قوى خارقة ويف �أغلب الأحيان
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ذات طبيعة �إلهية ،وكانت الأ�ساطري هي الو�سيلة التي
ُتع ّمم بها هذه الأفكار على اجلماهري )55(.وال ّ
�شك
�أن جهود الإن�سان املبذولة يف ت�أليف هذا النوع من
الأ�ساطري قدمية ق��دم الإن�سان نف�سه ولكن عمل ّية
يتم قبل ا�ستدارة
تدوينها �أمر حديث ن�سب ّي ًا� ،إذ مل ّ
الألف الرابع ق.م.
وفـي حماولة �أخرى له ،وهي قدمية بع�ض ال�شيء،
ك��ان جاكوب�سن ق��د نحى �إل��ى تف�س ٍري �أك�ث�ر عمق ًا
للأ�سطورة� .إذ ر�أى �أنّ م�ؤلفها قد حاول ربط بع�ض
الظواهر الطبيعية مع ظواهر موجودة على �أر���ض
الواقع االجتماعي يف �سومر .فريى ودون الدخول
يف تفا�صيلها املبهمة� ،أن الأ�سطورة تبحث عن وحدة
�سببية بني عدد كبري من الظواهر الطبيعية �شديدة
التباين ،لرتجع الأ�صل فيها جميع ًا �إلى ال�صراع بني
طبيعتني رئي�ستني هما الذكورة ممُ ّثلة بعن�صر املياه
و ُم ّ
�شخ�صة ب�إله املياه �إنكي ،والأنوثة ممُ ّثلة بعن�صر
الأر���ض و ُم ّ
�شخ�صة ب�إلهة الأر���ض الأم ننخر�ساج.
ووفق ًا لهذا الر�أي ف�إنّ اللقاء بني الطبيعتني حدث يف
املرحلة الأول��ى ،عندما تزوجا� ،أما ال�صراع بينهما
فقد ظهر وا�ضح ًا يف املرحلة الثانية وذلك قبل �أن
()56
ينتهي الأمر بينهما �إلى الوئام.
يقدم ال�س ّواح تف�سري ًا �آخ��ر ذا نزعة فل�سفية يف
واحدة من �أحدث الدرا�سات التي تناولت الأ�سطورة.
يرى ال�س ّواح ،يف هذه الدرا�سة� ،أن الأ�سطورة ُت رّعب
ب�شكل �صارخ عن التبدل يف طبيعة احلياة وقيمها على
الأر�ض التي ُيرمز �إليها بدملون .وهذا التبدل ،الذي
كان �سلبيا ،من اخلري �إلى ال�شر ،حدث نتيجة نوعني
من الأفعال غري ال�سو ّية هما؛ معاك�سة الطبيعة �أ ّو ًال.
وثاني ًا ،الإف��راط يف فعل �أعمال قد تكون بالأ�سا�س
مفيدة ولكن الإكثار من ممار�ستها ي�ؤ ّدي �إلى نتائج

عك�س ّية .وكمثال على النوع الأ ّول من الأفعال ،اعترب
هجر �إنكي لزوجه وجمامعته غريها ،عم ًال
ال�س ّواح ْ
�سقي للأرا�ضي ال�صحراوية
�شا ّذ ًا ويرمز �إلى عمل ّية ٍ
البعيدة عن الوادي .كما اعترب نزْ ع ننخر�ساج بذور
�إن�ك��ي م��ن �أُ ّت ��و عم ًال ��ش��اذا �أي���ض� ًا .وك��ذل��ك عملية
االلتهام التي ق��ام بها �إنكي للنباتات الثمان ،وهو
()57
العمل الذي �صوره ال�س ّواح على �أنه التهام لذريته.
�أ ّم��ا النوع الثاين من الأف �ع��ال ،فـال�س ّواح ي�شري
�إلى تكرار �إنكي نكاحه للأخريات دون حدود ودون
� �ض��واب��ط .ونتيجة ل�ه��ذه الأع �م��ال ت���ص� ّدع البناء
الفردو�سي ،ح�سبما يرى ال�س ّواح ،حيث �سقط ع�صر
ال�ب�راءة وح��ل ال�شقاق حم��ل ال��وئ��ام وامل��ر���ض حمل
وتنم عملية
ال�صحة الدائمة ومن ّثم ُعرف امل��وتّ .
البحث املحمومة عن �شفاء لأمرا�ض �إنكي ،عن رغبة
حقيقية يف عك�س م�سار الأفعال ال�شاذة التي قادت �إلى
االختالل .و�إح��دى الطرق التي تعك�س هذه الرغبة
بو�ضوح هي ادخال �إنكي ب ُك َّل َّيت ِه ،كما يعتقد ال�س ّواح،
يف فرج ننخر�ساج من �أجل �أن تلد له ،ب�شكل طبيعي،
الآلهة التي ت�ضخمت داخل ج�سده ،والتي م�صدرها
الأ�صلي حويناته التي �أزالتها ننخر�ساج م�سبق ًا من
رحم �أتّو وخلقت منها النباتات الثمانية التي �أكلها
�إنكي قبل مر�ضه )58(.وجدير بالذكر �أن الرتجمة
ال�شائعة لل�سطر  250هي:
�أجل�ست ننخر�ساج �إنكي ((عند فرجها)) ولي�س
()59
((داخل فرجها)).
ولكن ال���س� ّواح ي��رى �أنّ الرتجمة احلرفية هي
ال�صحيحة )60(،لأّن �إط�لاق النباتات الثمانية على
هذه ال�شاكلة ،ك�آلهة �شافية ،تظهرها وك�أنها و ُلدت
()61
من �أعماق املياه ومن رحم الأر�ض.
والواقع �أنّ ال�س ّواح ال يرف�ض التف�سري الطبيعي،
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التحليالت ال�سابقة ،قامت على �أ�سا�س وجود قدمي
لعامل مثايل على غ��رار ج ّنة ال�ف��ردو���س املو�صوفة
بالكتب ال�سماوية ،وعلى افرتا�ض �أن بداية الأ�سطورة
و�صفت دملون على هذا النحو .وهذا الفهم للأ�سطورة
هو الذي دعى البع�ض �إلى ت�سمية الأ�سطورة بـ�أ�سطورة
الفردو�س ال�سومري )65(.ولكن من خالل قراءة مت�أنية
التو�صل هنا �إل��ى �أن ه��ذا اجل��زء ال
للأ�سطورة ّمت ّ
يتحدث عن عامل فردو�سي مثايل بقدر ما يتحدث عن
خال من جميع مظاهر احلياة املتناق�ضة
وجود مكان ٍ
بخريها و�ش ّرها .ولو كان م�ؤلف الأ�سطورة يق�صد ما
ي�شبه الفردو�س ملا ظهرت احلاجة �إلى املياه العذبة
التي ال حياة بدونها� ،سواء كانت خري ًا �أم �شر ًا .وقد
ر�أينا ،باملقارنة بني الروايتني ال�سومرية والعربية� ،أن
عدن
املياه العذبة كانت عن�صر ًا �أ�سا�س ّي ًا جلعل �أر�ض ٍ
ج ّنة تنب�ض باحلياة ،فلذا نت�ساءل التايل :مِ َل مل يتو ّفر
هذا العن�صر احليوي بدملون لو �أن م�ؤلف الأ�سطورة
كان ح ّق ًا يق�صد ج ّن ًة �أو فردو�س ًا باملعنى الذي نعرفه؟
واجلواب قد يكون �أ ّنه عندما يقول م�ؤلف الأ�سطورة
�أنه ال غراب ينعق وال �أ�سد يفرت�س وال ذئب يختطف
وال مري�ض �أو م�سنّ ي�شتكي وال نائح يعول ،ثم ينتهي
حتّى بعدم وجود املياه يف الأر�ض فهو ال يق�صد �سوى
�أنه ال وجود للحياة عليها .وعدم وجود النباتات يف
الأر�ض � ً
أي�ضا ،كان وا�ضح ًا ولكن ب�شكل غري مبا�شر،
� ْإذ مل ت��رد الإ��ش��ارة �إل��ى وجودها �إال بعد �أن ّ
تدخل
�إنكي ول ّقح الأر�ض مبياهه( )66بوا�سطة تكرار لعملية
اجلماع مع �أكرث من جيل ومن خالل عملية معقدة
لإنتاج هذه النباتات.
و لكن هذا التف�سري يقود �إلى �س�ؤال �آخر وهو �أنه
�إذا �أراد م�ؤلف الأ�سطورة الت�أكيد على نفي وجود
حياة على �أر�ض دملون يف البداية فلماذا اكتفى بنفي

الآنف ذكره ،للأ�سطورة بقدر ما ي�ضيف �إليه تف�سريه
الفل�سفي .ولكن فهم الأ�سطورة على هذا النحو يقودنا
�إل��ى افرتا�ض وج��ود عمق يف فكر �إن�سان تلك الفرتة
املب ّكرة من تاريخ الب�شرية التي ينتمي �إليها كاتب
الأ�سطورة .وربمّ ا يبدو هذا االفرتا�ض مبالغ ًا فيه ولكن
بقراءة مت�أ ّنية يف �آداب �شعوب ال�شرق الأدن��ى القدمي
الأ�سطورية ،نرى �أنّ بع�ض الأ�ساطري تنزع فع ًال �إلى
حماولة تف�سري الوجود وحياة الإن�سان وم�ستقبله فيها
تف�سري ًا فل�سف ّي ًا ت�أ ّمل ّي ًا ومت�ض ّمن ًة بع�ض القيم الأخالقية.
ولع ّل �أبرز مثال على هذا النوع من الأ�ساطري ملحمة
()62
جلجام�ش و�أ�سطورة اخللق البابلية.
وي�ضيف ال�س ّواح للأ�سطورة هدف ًا �آخر ًا ذا طبيعة
عملية با�ستخدامها كتعويذة ت�ساعد على ال�شفاء.
في�شري ،يف ه��ذا ال���ص��دد� ،إل��ى املقطع الأخ�ي�ر من
الأ�سطورة ال��ذي تعالج به ننخر�ساج �أع�ضاء �إنكي
املري�ضة على �أ ّنه ميثل التعاويذ التي رمبا كان ُيرتّل
بع�ضها على املري�ض ،ال��ذي ك��ان يعاين م��ن بع�ض
الأمرا�ض التي كانت موجودة يف املجتمع ال�سومري
القدمي كالتي عانى منها �إنكي يف الأ�سطورة التي �أُ ّلفت
بني ظهرانيهم )63(.وبتعبري �آخر ف�إنّ �أحد �أغرا�ض
ت�أليف �أ�سطورة دمل��ون كان من �أج��ل ا�ستخدامها �أو
ا�ستخدام بع�ض مقاطعها يف احلياة اليومية لعالج
بع�ض الأم��را���ض التي كان يواجهها ال�سومريون يف
حياتهم اليومية ح�سبما يرى ال�س ّواح ،و�أن ال�سومريني
قد ا�ستخدموها فع ًال كتعويذة لعالج املر�ضى على
غ��رار الكثري من التعاويذ املعروفة �أي�ض ًا يف الأدب
()64
ال�سومري والبابلي.
املعنى يف ذهن امل�ؤ ّلف
�إنّ تفا�صيل الأح � ��داث ،ال�ت��ي اع�ت�م��دت عليها
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وج��ود املظاهر ال�سيئة للحياة املتم ّثلة ك ّلها بال�ش ّر
ومل ينف وجود الوجه املقابل لها ،وهو اخلري؟ ربمّ ا
تكمن الإجابة يف نظرة امل�ؤلف ،للحياة .وذلك �أي�ضا،
يقود �إلى تف�سري ذي نزعة فل�سفية يقوم على �أ�سا�س
�أن م�ؤلف الأ�سطورة كان يرى العامل احلي مبنظار
ت�شا�ؤمي وبالتايل َن َعت احلياة ،التي مل توجد بعد
على الأر�ض ،ممُ ّثل ًة بدملون ،بتلك الأو�صاف ال�سلب ّية.
وعندما ُجلبت املياه لها ظهرت احلياة بكل �سلبياتها
على الأر���ض .وهذا ما حدث بالتحديد عندما �أتى
�إنكي و�سكب مياهه على ننخر�ساج وبناتها اللواتي
م ّثلن جميعهن الأر���ض بطريقة �أو ب�أخرى .ال يبقى
هنا ّ
�شك� ،إذن ،يف �أنّ م�ؤلف �أ�سطورة دملون قد ق�صد
من وراء قوله “مياه احلياة ال ت�سكب يف املدينة”،
يف �سطر � ،26أنّ ال�شرور ملّا و�صلت �أر�ض دملون بعد.
وهي قطع ًا �شرور ال ب ّد منها لأ ّنها املياه التي ال حياة
()67
بدونها بك ّل ما يكمن بها من �ش ّر.
و على هذا الأ�سا�س تبدو �أحداث الأ�سطورة وك�أنّ
لها انعكا�س ًا على اجلانب االجتماعي �أي�ض ًا .ووفق ًا
لذلك فالر�أي هنا �أن م�ؤلف الأ�سطورة يفرت�ض ال�سوء
وال�شر يف ال��رج��ل �أي���ض� ًا ،يف مقابل امل ��ر�أة اخل�ّي رّ ة
املعطاءة التي تظ ّل دائم ًا يف حاجة للرجل ،من �أجل
ت��زوي��د الأر� ��ض ب��احل�ي��اة ،رغ��م التناق�ض الوا�ضح
بالأهداف التي يريد كل منهما حتقيقها .فت�صف
الأ�سطورة ،يف بدايتها ،الأر�ض ممثلة بِـنن�سيك ّال �أو
ننخر�ساج ،الأنثى ،بخلوها من العاهات والآثام ،ومع
ذلك ،ال ت�ستطيع الأر�ض �إخفاء حاجتها �إلى املاء الذي
ال يوفره لها �سوى �إنكي ،الرجل .وتتوالى الأحداث
بو�صف وا�ضح ملدى تهافت هذا الرجل ،و�شبقه بكل
�أن�ث��ى تقع عينه عليها ،وت�ك��ون النتيجة خ��راب� ًا ح ّل
بالأر�ض �أ ّدى �إلى تعر�ض �إنكي ،الرجل ،لعقاب �شديد

مت ّثل مبر�ضه ود ّنوه من املوت.
من الوا�ضح �أن هناك فرق ًا كبري ًا بني الهدف
ال��ذي ت�سعى �إليه ننخر�ساج من جهة وذاك الذي
ي�سعى �إليه �إنكي من جهة �أخرى يف هذه الأ�سطورة.
فالذي ت�صبو �إليه ننخر�ساج ب�صفتها الإلهة الأم
والأر�ض والأنثى هو حتقيق عملية خلق وبعث للحياة
و�إع �م��ار بوا�سطة اجل�م��اع بعن�صر ال��ذك��ورة امل��ز ّود
باملياه .و�أ ّما ما يتهافت �إنكي وراء حتقيقه ،ب�صفته
احل�سية قدر
�إل��ه املياه ال��ذك��ر ،فهو �إ�شباع رغباته ّ
مثل حم ّدد ٍة .وكنتيجة
قيم �أو ٍ
الإمكان دون النظر �إلى ٍ
ال�ستغراقه يف حتقيق رغباته تلك ،تَف�س ُد احلياة.
ولع ّل غ�ضب ننخر�ساج على �إنكي يعك�س ت�صرف ًا ما
يف الواقع االجتماعي ال�سومري ،ال ن ّدعي هنا معرفة
كبرية ب��ه ولك ّنه يبدو م�شابه ًا� ،إل��ى ح��دٍّ كبري ،ملا
يحدث يف جمتمعات ع�صرنا الراهن .ورغم ال�شرور
التي ب��درت من �إن�ك��ي ،ال��رج��ل ،تتدخل الآل�ه��ه عند
ننخر�ساج ،الأنثى ،من �أجل �إنقاذه الذي ال يكون �إال
على يديها .وكان الغر�ض من ّ
تدخل الآلهة يف هذا
الأم��ر ،هو ا�ستعادة احلياة التي مهما كانت مريرة
فهي �أف�ضل من ال �شيء ،فالال�شيء هنا لي�ست �سوى
الو�ضع البدائي الذي ال حركة به وال ت ََ�ش ُّك ٌل 69.وهكذا
ف ��إنّ ننخر�ساج ،امل��ر�أة احل�ن��ون ،تعود �إل��ى ر�شدها
بعد �أن زالت عنها نوبة الغ�ضب التي اعرتتها ،لكي
حتافظ على احلياة التي �سعت �إلى خلقها مب�ساعدة
�إنكي ،الرجل ،فهي ال متلك من �أمرها �إ ّال �أن ت�شفق
على �إنكي املري�ض لتعاجله وهي تدعوه ب�أخي� .إذن،
وبعك�س �أ�سطورة اخللق البابلية ،ف�إنّ احلالة البدائية
يف �أ�سطورة دملون لي�ست �ش ّريرة ،بل بالعك�س فال�شر
مل يوجد �إ ّال بعد االنتقال �إلى احلالة التالية ،حيث
احلياة وتكوين بع�ض املخلوقات ،وهي احلالة التي
()68
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ت�أتّت بح�ضور املياه .وذلك يقود �إلى الظنّ ب�أن ال�ش ّر،
يف اعتقاد �سكان ب�لاد الرافدين القدماء ،ارتبط
باملياه بالأ�سا�س ولي�س باحلالة البدائ ّية ما مل ترتبط
()70
الأخرية باملياه.
ومت ّكننا ق��راءة الأ�سطورة على ه��ذا النحو من
و�صف �أ�سطورة دملون هنا ب�أنها �أ�سطورة خلق لبع�ض
املخلوقات احلية ،بدء ًا باملياه ،الذي يعترب �أ�صل كل
()71
خملوق يف فكر الكثري م��ن ال�شعوب القدمية.
ونالحظ �أن عملية اخللق باملياه ح�سب الأ�سطورة
ب��د�أت على �أر���ض كانت موجودة �سلف ًا ،وهي دملون،
التي ربمّ ا اعتقد ال�سومريون �أنها قدمية �أو �أنها �أول
�أر���ض مت تكوينها يف الوجود )72(.وال �شك يف �أن
�شهرة دملون ك�أر�ض غن ّية بعيون املياه املتفجرة من
باطنها)73(،ف�ضال عن ارتباط �إنكي باملياه العذبة
ب�شكل كب ٍري على اختيار امل�ؤلف
الباطنية ،قد �أ ّث��ر
ٍ
()74
للمكان والأ�شخا�ص يف �أ�سطورته.
التو�صل �إليه هنا وه��و �أنّ
�أ ّم��ا ما يتعلق مبا ّمت ّ
�أ�سطورة دمل��ون ال تفرت�ض وج��ودًا �ساب ًقا �أو قد ًميا
لعامل مثايل فردو�سي ،فهو اف�ترا���ض يتناق�ض مع
ما اقرتحه عدد من مف�سري الأ�سطورة ال�سومرية،
الذين ر�أوا يف كل من �أ�سطورة دمل��ون وق�صة عدن
التوراتية ،رواي�ت�ين متباعدتني يف املكان والزمان
ملفهوم واحد .وبطبيعة احلال �سيقودنا نفي ت�ضمني
الأ�سطورة ملفهوم الفردو�س املثايل �إلى الت�سا�ؤل عن
م��دى الت�أثري امل�ق�ترح للأ�سطورة على ق�صة عدن
التوراتية ،خ�صو�ص ًا و�أن الأخ�ي�رة ت��دور بالأ�سا�س
ح��ول ه��ذا املفهوم .واجل��واب هنا �أن الت�شابه بني
الق�صتني ال لب�س فيه ،ومن ال�صعب التقرير بنفي
وج��ود ت�أثري �سومري على ال��رواي��ة العربية �أو �أ�صل
م�شرتك لهما ،وال �س ّيما بعد عر�ض وجوه ال�شبه بني

د .خالد عبدالملك النوري

الروايتني �أعاله .ولكن هذا يقودنا �إلى ت�سا�ؤل �آخر
وهو كيف ت�أثرت ق�صة عدن التوراتية ب�أ�سطورة دملون
�إذا مل حتتوي الأخ�يرة ،ح�سب الظنّ هنا ،على �أي
و�صف لعامل مثايل على غ��رار الفردو�س التوراتي؟
لع ّل الإجابة على هذا الت�سا�ؤل يكمن يف �أنّ العربيني
فهموا الأ�سطورة ال�سومرية ،كما فهمها الكثري من
علماء الأدب الأ�سطوري يف الوقت احلا�ضر ،على
�أنها ب��د�أت بو�صف لعامل فردو�سي مثا ّ
يل .و�إ�ضافة
�إلى ذلك ،رمبا كان مفهوم العامل الفردو�سي املثايل
م �ع��روف � ًا ل��دى ال�ع�بري�ين م�ن��ذ وق��ت م�ب� ّك��ر ،بحيث
ا�ستعاروا الأ�سطورة ال�سومرية ،فيما بعد وا�ستوعبوها
ثم ح ّوروها و�صاغوها يف قالب خمتلف ب�شكل كبري
عن الأ�صل ال�سومري و�ضمنوها مفاهيم كانت �سائدة
عندهم �سلف ًا ،ولي�ست بال�ضرورة موجودة يف الأ�صل
ال�سومري ،كفكرة الفردو�س والعامل املثايل.
اخلامتة:
املتخ�ص�ص يف درا�سة الأدب
ال يخفى على الباحث
ّ
الأ�سطوري لل�شعوب القدمية �أن للأ�سطورة القدمية
ع ّدة �أغرا�ض ،كان ي�صبو كاتبوها �إلى �إبرازها .وال
ت�شذ الأ�سطورة ال�سومرية عن ذلك .وربمّ ا تبدو بع�ض
ه��ذه الأغ��را���ض وا�ضحة للقارئ يف الوقت الراهن
ولكن ي�صعب عليه يف كثري من الأحيان فهم بع�ض
الأغرا�ض الأخرى .ومن الأغرا�ض التي ميكن َت َب ّينها
ب�شيء من ال�سهولة يف بع�ض الأ�ساطري القدمية نذكر:
 .1غر�ض و�صفي وتنويري ي�ستعر�ض من خالله
امل�ؤلف مكانة بع�ض الآلهة مبينا العالقات فيما
بينها والظاهرة �أو اجلزء من الكون الذي مي ّثله
كل واحد منها.
 .2غر�ض دعائي من خالل تربير و�ضع ديني طارئ
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مياه احلياة على الأر�ض جلبت معها ال�شرور� .إذن،
فقد اقرتنت احلياة واملياه يف هذه الأ�سطورة بال�شر
كما اقرتنت ال��ذك��ورة� ،أي�ض ًا ،بال�شر فيما اقرتنت
الأر���ض باخلري وبالأنوثة مع ًا .ولكن ح��اول امل�ؤ ّلف
�أن ي�ؤ ّكد على �أنّ ال غنى لهذه الأر�ض الأنثى الطيبة
عن ال�شر املتمثل باملياه وال��ذك��ورة .فبدون ات�صال
�أحدهما بالآخر تنعدم احلياة .وتكمن امل�شكلة هنا
يف ال�ش ّر الذي جلبته معها املياه املُتم ّثلة بالذكورة،
مما �أ ّدى �إلى حدوث الكوارث .ولو ال حكمة وطيبة
ّ
اجلانب امل�ؤنث املتمثل بالأر�ض ملا عاد التوازن �إليها.
ولهذا فيبدو لنا �أن م�ؤلف الأ�سطورة كان ميتلك نظرة
ت�شا�ؤمية عميقة جتاه احلياة وم�ستقبلها وذلك عندما
�ض ّمن �أ�سطورته جميع هذه املعاين.
مل ينظر ال�سومريون� ،إذن� ،إلى دملون على �أنها
جنة بدائية ح�سبما اعتقد الكثري م��ن ق ّرائها يف
الع�صر احل��دي��ث .ولك ّنهم تخ ّيلوا �أر���ض دمل��ون ،يف
الأ�سطورة على �أ ّنها رمز للأر�ض البدائية وللحال
التي كانت عليه قبل خلق احلياة عليها ،وم��ن ّثم
التغريات التي طر�أت عليها بعد �أن د ّبت احلياة فيها
نتيجة جلريان املياه.
�أ ّما الت�أثري املحتمل لأ�سطورة دملون على الرواية
ال�ت��ورات�ي��ة للمفهوم ال�ف��ردو��س��ي امل��رت�ب��ط باملثالية
وال�سعادة ،فهو �أمر وارد �إلى حد كبري ،حتّى و�إن كان
الأ�صل ال�سومري ال يحتوي على هذا املفهوم .ولكن
يبدو �أنّ امل�ؤلف العربي قد فهم الأ�سطورة ال�سومرية
على �أنها �أ�سطورة فردو�س رغم �أنها لي�ست كذلك،
وبالتايل ا�ستعار بع�ض �أحداثها ،كما فهمها على �أنها
�أح��داث العامل املثايل ،ف�ضمنها يف ق�صته امل�ستعارة
بحيث يجعلها تتوافق مع عقلية العربانيني ،الذين كانوا
غالب ًا ي�ؤمنون� ،سلف ًا ،بوجود عامل فردو�سي مثايل.

�أو تطور حالة �سيا�سية جديدة.
 .3حم��اول��ة ت�ف���س�ير ب�ع����ض ال �ظ��واه��ر الطبيعية
ب�إرجاعها �إلى قوى �أ�سطورية خارقة.
 .4غر�ض عملي كت�أليف تعويذة م��ن �أج��ل عالج
املر�ضى.
وربمّ ��ا هناك �أغرا�ض �أخ��رى للأ�سطورة ي�صعب
التو�صل �إل��ى معرفتها ،حيث ي�شوب
على قارئيها
ّ
�أح ��داث بع�ض الأ��س��اط�ير ،الغمو�ض وت�ب��دو كما لو
�أ ّنها تفتقر �إلى االتّ�ساق املنطقي ،ما جعل حماوالت
بع�ض الباحثني يف تف�سري �أغرا�ضها ومغزاها ،تذهب
�سدى .ومن هنا ن�ش�أ امليل �إل��ى حم��اوالت �سرب تلك
تو�صلت بع�ض هذه
الأ�ساطري ٍ
ب�شكل �أكرث عمق ًا .وقد ّ
املحاوالت �إل��ى الك�شف عن �أغرا�ض �أخ��رى ،ح�سب
ظن الباحثني� ،أكرث عمق ًا ،وهي �أغرا�ض ذات طابع
فل�سفي ت�أملي ،يحاول م�ؤلف الأ�سطورة من خالله
و�ضع ت�صور للمفاهيم الأخالقية التي حتكم العامل
وامل�ستقبل الذي ينتظر هذا العامل .و ُيع ّد �إلياد رائد ًا
بني الباحثني الذين تو�صلوا يف درا�ساتهم �إلى مثل
()75
هذا النوع من �أغرا�ض الأ�سطورة القدمية.
و ال �شك ب��أن �إب��راز بع�ض اجلوانب االجتماعية
يف املجتمع ،كالذي نظن ب�أن م�ؤلف �أ�سطورة دملون
كان يهدف �إليه ،ح�سبما �أ�شرنا �إليه �أع�لاه ،يندرج
�ضمن الأغرا�ض الفل�سفية .وعلى الأغلب ف�إنّ هناك
� ً
أغرا�ضا �أخرى هدف �إليها م�ؤلفو الأ�ساطري القدمية،
مل يتم الت ّعرف عليها حتى الآن.
وفيما يتعلق ب�أ�سطورة دمل��ون ،فن�ستبعد ب�أ ّنها
حتتوي على مفهوم العامل الفردو�سي .و�أ ّم��ا ذلك
العامل املو�صوف بخل ّوه من ال�شرور يف بدايتها فهو
لي�س �سوى عامل ًا خالي ًا من احلياة �أي�ض ًا .وهي احلـياة
التي مل تت�أتّى فيما بعد �إ ّال باملياه .وعندما َق ِد َمت
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الهوام�ش
 - 1الأ�سطورة هي ق�صة غري واقعية الأحداث ،حتكي ً
تاريخا مق ّد ً�سا ،خارج الزمن الدنيوي ،ويكون �أبطالها
دائم ًا �شخ�ص ّيات خارقة للطبيعة كالآلهة مث ًال و�أن�صاف الآلهة وكائنات �أخرى غالب ًا ما تكون �ش ّريرة
كالتنانني والوحو�ش والعفاريت و�أمثالها (انظر مر�سيا �إلياد ،املق ّد�س والدنيوي ،مرتجم ،العربي للطباعة
والن�شر والتوزيع ،دم�شق ،ط .)90-95 ،1987 ،1.وقد �شاع ت�أليف مثل هذا النوع من الق�ص�ص لدى
ال�شعوب يف حقبة الع�صور القدمية من �أجل تف�سري الكثري من ظواهر الطبيعة و�أمور �أخرى تتع ّلق باحلياة
واملوت ،ولكن ك ّلما تق ّدم العلم لدى ال�شعوب ق ّل نزوعها �إلى التفكري اخلرايف ،رغم �أن ذلك ال يعني اختفاء
هذا النوع من التفكري البدائي نهائ ّي ًا ،فهو يظهر عند كثري من �شعوب العامل يف الوقت الراهن ولكن يف
�إطار �آخر ،كالتف�سريات التي يراها �أتباع بع�ض الأديان املعا�صرة لبع�ض الظواهر.
�	- 2أطلق جاكوب�سن على الأ�سطورة هذا اال�سم �أ�سطورة دملون (Thorklid Jacobsen, The Intellectual
Adventure of Ancient Man, Th. Jacobsen in association with others, The University

 )of Chicago Press, Chicago - London, 1946, 157-60رغم �أنها ُتدعى يف بع�ض الأحيان
�أ�سطورة �إنكي وننخر�ساج (”Samuel Kramer, Enki and Ninhursag: A Sumerian “Paradise
 )Myth, BASOR ss1, New Haven, 1945كما يتبينّ من عنوان كتابهالأخري ،نظر ًا لتمحور �أحداثها
رئي�س حول هذين الإلهني والعالقة بينهما .كذلك ُ�س ّميت يف بع�ض عناوين الأبحاث التي تناولتها،
ٍ
ب�شكل ٍ
بِـملحمة الفردو�س ال�سومرية (Stephen Langdon, The Sumerian Epic of paradise, the
 ،)Flood, and the fall of Man, Uneversity Museum, Philadelphia, 1915وو�صفها كرمير
ب�أنها �أ�سطورة فردو�س �سومرية يف كتابه �سابق الذكر نف�سه ( ،)Kramer, 1945, op.citويف (Samuel
 )Kramer, “Sumerian Myths and Epic Tales”, ANET, 1969, 37ويف كتابه امل�شرتك مع ماير
(Samuel Kramer and John Maier, Myths of Enki, the Crafty god, Oxford University
 )Press, New York - Oxford,1989, 22ب�سبب ت�شابه ملحوظ لبع�ض �أفكارها مع تلك التي وردت
يف ق�صة جنة عدن التوراتية .انظر �أدناه حتت العنوان الفرعي دملون الأ�سطورية :عامل فردو�سي �أم حالة
بدائية.
ُ - 3يع ّد الأدب الأ�سطوري ال�سومري املد َّون هو الأقدم يف هذا املجال �إلى جانب نظريه امل�صري القدمي ،حيث
ب�شكل عام قد
يعود تدوين الأ�ساطري ال�سومرية �إلى الربع الأ ّول من الألف الثاين ق.م ،مع �أن التدوين ٍ
عملي بحت،
طابع ٍّ
بد�أ يف �سومر قبل ذلك ب�أكرث من �ألف عام ،ولكن كانت موا�ضيع املد ّونات املب ّكرة ذات ٍ
كاالقت�صادية والإدارية وال�سيا�سية الدعائية �أحيان ًا (فرا�س ال�س ّواح ،مدخل �إلى ن�صو�ص ال�شرق القدمي،
دار عالء الدين للن�شر والتوزيع والرتجمة ،دم�شق .)7 ،2006 ،ونعلم ج ّيدا �أن الأكادية ،وهي لغة �سامية
�شرقية قد ح ّلت حمل ال�سومرية كلغة التدوين الرئي�سة يف تلك املوا�ضيع بعد �سقوط دولة �ساللة �أور الثالثة
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يف نهاية الألف الثالث ق.م ،ولكن ا�ستم ّرت ال�سومرية م�ستخدم ًة يف املوا�ضيع الأدبية الدينية والطق�س ّية �إلى
ما بعد ذلك التاريخ بب�ضعة قرون .وفيما يتع ّلق ب�أ�سطورة دملون فقد ُد ّونت على اللوح الذي ُعرث عليه يف
دينيُ ،د ّونت يف  1750ق.م ،تقريب ًا (Samuel
موقع مدينة نيبور� ،ضمن �ألواح �سومرية �أخرى ذات حمتوى ّ

Kramer, Sumerian Mythology, (a Revised edition of Greenwood Press & Puplisher

.)in 1944, Westport), The American Philosophical Society, Philadelphia, 1961A, 1
و ُن�شرت لأول مرة من قبل الجندون يف عام  ،)Langdon, op.cit( 1915ومل ترتجم عن اللغة ال�سومرية
قبل العام  1945على يد كرمير ( )Kramer, 1945, op.citوتكاد تكون هذه نف�س الرتجمة التي ت�ض ّمنها
كتابه  Sumerian Mythologyبعد �أن �أُ�ضيفت �إليه يف الطبعة املن ّقحة عام Kramer, 1961A,( 1961
 .)op.citوقد ُعرث على ن�سختني �أخريني من الأ�سطورة ولكن غري مكتملتني� ،إحداهما يف �أور والثالثة
من مكان مل ُيعرف بعد (Thorklid Jacobsen, The Harps that Once . . ., Yale University
.)Press, New Haven – London, 1987, 181
لبحث �شامل عن هوية دملون ،ولكن �أتّفق مبدئ ّي ًا مع الر�أي القائل ب�أ ّنها ال ت�شمل جزيرة
 - 4لي�س هنا جمال ٍ
البحرين فح�سب ،بل �أي�ض ًا جزء كبري من املنطقة ال�شرقية من اجلزيرة العربية وجزرها ،وحتت ّل بالطبع
البحرين ،ب�سبب مواردها وموقعها ،مركز ال�صدارة يف الأهمية يف املنطقة ككل خالل اجلزء الأكرب من
تاريخها القدمي .عن هذا املو�ضوع انظر (P. B. Cornwall, Dilmun: The History of Bahrain
Island before Cyrus, un-unpublished Ph. D. diss., Harvard University, 1944; G.
Bibby, Looding for Dilmun, Penguin Books, New York, 1970; Daniel T. Potts,
“Dilmun: Where and When?”, Dilmun 11, 1983; and Michael Rice, Search for

.)paradise Land, Longman, London – New York, 1984
� - 5إن درا�سة املواد الأثرية املكت�شفة يف بع�ض مواقع اخلليج العربي والتي تعود �إلى ع�صر العبيد ،قد �أثبتت
وجود عالقات جتارية ل�سكان هذه املنطقة مع �سكان بالد الرافدين منذ الألف اخلام�س ق.م ،انظر (دانيال
بوت�س ،اخلليج العربي يف الع�صور القدمية ،ترجمة� :إبراهيم خوري ،املجمع الثقايف� ،أبو ظبي،2003 ،
 .)132-8وت�شري الن�صو�ص �إلى وجود مثل هذه العالقات بني �سكان بالد الرافدين و�شعبي ماجان (عمان
رب الفار�سي املقابل) وملوخا (ال�سند) �إلى جانب دملون ،منذ عهد ملك جل�ش� ،أور نان�شة (Potts,
وال ّ
 ،)1983, op.cit, 15خالل ع�صر فجر ال�سالالت املت�أخر يف منت�صف الألف الثالث ق.م ،تقريبا وحتّى
�سقوط دولة �ساللة �أور الثالثة يف نهاية الألف الثالث ق.م .ولكن بد�أت تغيب ،بعد ذلك� ،أ�سماء ملوخا �أ ّو ًال
ثم ماجان ثاني ًا ،عن الن�صو�ص الرافدية تدريج ّي ًا� ،إذ انح�صر تعامل �سكان بالد الرافدين مع �شعب دملون
فقط ،حيث يبدو �أ ّنهم احتكروا جتارة تلك املناطق البعيدة (H. W. F. Saggs, The Greatness that
وعرث
ُ .)was Babylon, Sidgwick and Jackson, London, 1988, 40, 50-4, and 233-5
يف بابل على ر�سالتني كان �أحد ملوك دملون قد �أر�سلهما �إلى م�س�ؤول كا�شي يف بابل تعودان �إلى القرن 14
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نوعا من
ق.م ،ر�أى بوت�س �أن حمتواهما� ،إلى جانب �أد ّلة �أخرى ،ي�شري �إلى �أنّ بابل الكا�شية كانت تفر�ض ً
الهيمنة على دملون �آنذاك .انظر (بوت�س ،2003 ،م�.س )472-4 ،.و(Rice, 1984, op.cit, 86-
 .)8ومن وثائق الألف الأ ّول ق.مُ ،عرف �أن حاكم دملون دفع جزية مللك الدولة الآ�شورية احلديثة� ،سرجون
الثاين ( 722-704ق.م) ،اتقاء ًا ل�ش ّره ،لأنّ الأخ�ير احت ّل بابل وو�صل بق ّواته �إلى البحر ،ولكن كانت
العالقات و ّدية على الأغلب يف الع�صر البابلي احلديث ( 610-539ق.م ،).انظر (بوت�س ،2003 ،م�.س،.
 506-11و )524-6و(J. –F. Salles, «The Arab-Persian Gulf under the Seleucids», in
Hellenism in the East: the interaction of Greek and non-Greek Civilizations from
Syria to Central Asia after Alexander, edited by A. Kuhrt and S. Sherwin-White,
75-109, London, 1987; and Amelie Kuhrt, The Ancient Near East c. 3000 -330 BC,

.)Routledge, London – New York, 1995, 582 and 607
 - 6ولكن يجب التنويه �إلى �أن الباحث هنا لي�س عارف ًا باللغة ال�سومرية و�أن ا�ستنتاجاته ُبنيت على ترجمة
رئي�س على ترجمة كرمير يف (Kramer, 1950, op.cit,
الن�ص الأ�صلي �إلى اللغات احلية معتمد ًا ٍ
ب�شكل ٍ
� )38-41إلى الإجنليزية.
 - 7انظر (Ibid, 37-8 and n. 13; S. H. Hooke, Middle Eastern Mythology, Penguin Books,
.)London – New York, 1963, 32-4; and Jacobsen, 1987, op.cit, 181-5

� - 8أورد كرمير ف�ص ًال كام ًال يف كل من كتابه ( )Kramer, 1961A, op.cit, 30-57ويف درا�سة �أخرى
( )Samuel Kramer, “Mythology of Sumer and Akkad”, in MAW, 1961B, 93-119عن
�أ�ساطري �سومر حول خلق الكون وتنظيمه ،ك�أ�سطورة خلق الكون التي ت�صف بكل ب�ساطة خلق ال�سماء والأر�ض
من خالل متثيلهما بزوجني كانا يف حالة احتاد وهما �إله ال�سماء �آن وزوجه �إلهة الأر�ض� ،إيري�شكيجال ثم
ف�صلهما عن بع�ضهما البع�ض بوا�سطة والدة ابنهما �إله اجلو� ،إنليل لتت�شكل �أبرز ثالثة عنا�صر يف الكون
وهي ال�سماء والأر�ض واجلو الذي يف�صل بينهما (.)Kramer, 1961A, op.cit, 37-40
 - 9هناك �أكرث من �أ�سطورة عراقية قدمية تدور �أحداثها حول مو�ضوع الطوفان بع�ضها ُد ّون باللغة ال�سومرية
وبع�ضها باللغة البابلية (�سامية �شرقية) ،وهي يف معظها حماوالت وا�ضحة لتف�سري ظاهرة في�ضانات
دجلة والفرات العارمة على �أنها ُمر�سلة من الآلهة على الب�شر عقاب ًا لهم على �شرورهم وخطاياهم .عن
�أ�سطورة الطوفان انظر (فا�ضل عبد الواحد علي ،الطوفان يف املراجع ال�سماوية ،الأهايل للطباعة والن�شر
والتوزيع ،دم�شق1999 ،؛ و�س.ن .كرمير ،غري معروف تاريخ الرتجمة من �ألواح �سومر ،ترجمة :طه باقر
برتخي�ص من م�ؤ�س�سة فرانكلني للطباعة والن�شر عن الأ�صل الإجنليزي ((From the Tablets of
،))Sumer, Copyright, 1956, by the Falcon’s Wing Press, Indian Hills, Colorado
مطبعة م�صر )251-9 ،و(.)Kramer, 1961A, op.cit, 97-9; and Hooke, 1963, op.cit, 30-2
وقد ت�ضمنت ملحمة جلجام�ش ،من الأدب البابلي (�سامي �شرقي) ،مو�ضوع الطوفان يف جزءٍ منها ،ولكن
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- 10
- 11
- 12

- 13

يف �إطار حماولة �سرب غور ظاهرة �أخرى هي “املوت” الذي كان مو�ضوع امللحمة الرئي�س طوال �أحداثها.
عن ملحمة جلجام�ش انظر (طه باقر ،ملحمة كلكام�ش ،بغداد ،طبعة خا�صة لدار املدى للثقافة والن�شر،
1986؛ وفرا�س ال�سواح ،جلجام�ش ،دار عالء الدين للن�شر والتوزيع والرتجمة ،دم�شق )1996 ،و(N. K.
.)Sandars, The Epic of Gilgamesh, Penguin Books, London – New York, 1972
( .)Jacobsen, 1987, op.cit, 181-2وانظر �أدناه حتت العنوان الفرعي املعنى يف ذهن امل�ؤ ّلف والهام�ش
.20
(.)Hooke, 1963, op.cit, 32-4
يت�صف ا�ستنتاج هووك بدوره بال�سطحية وعدم الدقة لأنه �ضرب ،بعر�ض احلائط ،مدى العمق الفل�سفي
الذي ت�ض ّمنه الأدب الأ�سطوري ٍّ
لكل من البابليني والأوغاريتيني والعربانيني ،وهي �آداب �سامية وقد ُبذلت
درا�سات عديدة من �أجل �شرح وتف�سري وفهم الع�شرات من تلك الأ�ساطري.
ُعرفت نن�سيك ّال ب�أنها كانت املعبودة الرئي�سة يف دملون �إلى جانب �إلهها املذكر الرئي�س �إنزاك الذي يرد
ذكره �أي�ضا يف الأ�سطورة ولكن ب�صيغة �أخرى هي �إين�شاج  .عن هذين الإلهني انظر درا�سة النا�شف يف (K.
H. al-Nashef, “The Deities of Dilmun”, Bahrain through the Ages, the Archaeology,

.)Shaikha H. A. al-Khalifa and M. Rice (edd.), London, 1986, 340-66
 - 14مت اال�ستعانة برتجمة كرمير يف  )ANET (Kramer, 1950, op.cit, 38-41لهذه الأ�سطورة يف جميع
�سطورها التي �أوردناها يف هذا البحث ،يف هذه ال�صفحة ويف ال�صفحات التالية .وحتّى ما ذكر يف املنت
الرئي�س يف �أعلى ال�صفحة عن الو�صف الذي بد�أت به الأ�سطورة لدملون ولعملية اجلماع التي حدثت بني
ونن�سيك ّال فقد جاء بناء ًا على ترجمة كرمير يف نف�س املرجع .كما ونن ّوه �إلى �أن العدد الك ّلي
الإلهني �إنكي
ِ
ل�سطور الأ�سطورة التي ترجمها كرمير ي�صل �إلى � 228سطر ًا ،ولن ن�ستعر�ضها جميعها هنا ب�سبب التلف
الذي �أ�صاب �أجزاء منها و�أي�ض ًا ب�سبب التكرار يف كثري من �أجزائها.
 - 15مل يتم حتديد نوع هذا الطائر .رمبا يكون طائر ًا ذا �صوت قبيح كالغراب �أو قد يكون ا�سم ًا مرادف ًا للغراب
ب�شكل عام �أنه خملوق غري حممود على �أ�سا�س �أن جميع الأ�شياء املنفي وجودها هنا هي
نف�سه ،و�أفرت�ض ٍ
�أ�شياء غري خيرّ ة وغري جميلة.
�	- 16إنكي و�أوتو هي ال�صيغ ال�سومرية لكل من �إله املياه العذبة و�إله ال�شم�س على التتابع ويقابلها يف اللغة ال�سامية
ال�شرقية (الأكدية) �إيا لرب املياه َ
و�ش َم�ش لرب ال�شم�س .عن هذه الآلهة العراقية القدمية انظر (Jeremy
Black and Anthony Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia,

.)British Museum Press, London, 1992
� - 17ضمري املخاطب هنا يعود على نن�سكي ّال.
 - 18مت ّثل الربة الأم ننخر�ساج ،الأر�ض �أي�ض ًا .الحظ �أنّ م ّدة حمل ننخر�ساج ت�سعة �أيام فقط عو�ض ًا عن ت�سعة
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�شهور لأ ّنها �إلهة وال ي�سري عليها ما ي�سري على الب�شر ،وقد حر�ص م�ؤلف الأ�سطورة على ان ّ
يو�ضح للقارئ
كيف �أن كل يوم من �أ ّيام حمل ننخر�ساج ي�ضاهي �شهر ًا عند ن�ساء الب�شر (Kramer, 1961A, op.cit,
.)56
ال�س ّواح ،2006 ،م�.س.232 ,.
يرى جاكوب�سن (� )Jacobsen, 1987, op.cit, 183أنّ كاتب الأ�سطورة قد تع ّمد �أن يجعل الر ّبة ال�س ّيدة
لدملون ،نن�سيك ّال ،يف ال�شطر الأ ّول من الأ�سطورة ،موازية يف الأه ّمية لإلهة الأر�ض والإلهة الأم ال�سومرية،
ننخر�ساج ،يف ال�شطر الثاين منها ،جمامل ًة لل�ضيوف الدملونيني يف بالط �أور .انظر �أدناه حتت العنوان
الفرعي املعنى يف ذهن امل�ؤ ّلف.
عن ننماخ انظر (.) Kramer, 1961B, op.cit, 68-75 and Black, 1992, op.cit, 141
مع العلم ب�أنّ الأخريتني لي�ستا حفيدتيه فح�سب ،بل �أي�ض ًا ابنتيه لأ ّنه هو من �أجنبهماُ .يالحظ �أ ّنه يف جميع
احلاالت التي ارتبط فيها بابنته وحفيدتيه (�أو ابنتيه) ،كان �إنكي يف البداية يلمح الواحدة منهن وهي
تتم�شى قرب �ضفة النهر حيث يلفت نظره جمالها في�س�أل خادمه عنها مبدي ًا رغبته يف تقبيلها ،ثم ال يتوانى
عن حتقيق رغبته بت�شجيع من خادمه (.)Kramer, 1950, op.cit, 39, ll. 88-102 and 108-22
يجب التمييز بينها من جهة و�إله ال�شم�س �أوتو من جهة �أخرى .وعلى ك ّل ف�إن هذه الر ّبات الثالث ننمو
وننكو ّرا و�أُتّو� ،إلهات مغمورات يف الأدب الرافدي ومن غري املعروف ،ماذا مت ّثل ك ّل واحدة منهنّ  .ولكن
انظر هام�ش  45واملنت الرئي�س املتع ّلق به �أدن��اه .ويرى جاكوب�سن (Jacobsen, 1987, op.cit, 184,
ي�سجا ،مبعنى �س ّيدة
 )190-2, nn. 10, 17 and 18يف �أنّ القراءة ال�صحيحة لأولى تلك الر ّبات هي ن ّن ِ
الن�ضارة �أو الغطاء النباتي ،بد ًال من ننمو.
يف ال�سطرين  178و 181تلف �أ ّدى �إلى غمو�ض معناهما� .أ ّما ال�سطر  182فهو تكرار ل�سطر .180
( .)Kramer, 1961A, op.cit, 54-9وانظر �أي�ض ًا (.)Jacobsen, 1987, op.cit, 185
مل �أجد �أية �إ�شارة يف الأدب الأ�سطوري العراقي القدمي تفيد يف �سبب اختيار م�ؤ ّلف الأ�سطورة للثعلب لتُ�سند
�إليه هذه امله ّمة ،ولكنني �أفرت�ض �أن الفكرة ال�سائدة عاملي ًا ،يف الوقت الراهن ،عن دهاء الثعلب كانت
قدمية قدم ال�سومريني على الأق ّل.
رغم �أن الرتجمـة َ
احلرفيـّة لهـذه العبـارة هـي «داخل فرجها» ف�إنها دائم ًا ُترتجم «عند فرجها» و�إن كان
كرمير يف ( )Kramer, 1950, op.cit, 40, n.52ال ي�ستبعد �صحة الرتجمة احلرف ّية ،و�أي�ض ًا جاكوب�سن،
ترجمها على هذا النحو (.)Jacobsen, 1987, op.cit, 185
الن�ص« :لي�صبح (�إين�شا) ج �س ّيد ًا لدملون».
لك املجد (�أيها الوالد �إنكي).
عن �إين�شاج وزوجه نن�سكي ّال انظر هام�ش � 13أعاله.
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ّ) يظنّ �أنJacobsen, 1987, op.cit, 185(  ولكن جاكوب�سن.)Kramer, 1950, op.cit, 41, n.55(
.ننخر�ساج كانت هي من �ص ّدر املرا�سيم
) وعن ال�شبه بني1991 ، بريوت، دار امل�شرق، العهد القدمي، انظر (الكتاب املق ّد�س،3 و8-25 :2 :تك
.)239-49 ،.�س. م،1956 ،) انظر (كرمير (مرتجم،وق�صة عدن التوراتية
ّ �أ�سطورة دملون
. �أعاله9 انظر هام�ش
�أ�سطورة اخللق البابلية مفادها �أن خلق عنا�صر الكون الرئي�سة مل يت�أتّى �إ ّال نتيجة انت�صار قوى اخلري
 على قوى ال�شر املُم ّثلة بالآلهة البدائية القدمية، بعد �صراع �أ�سطوري دموي،امل َم َّثلة بالآلهة الن�شطة ال�شا ّبة
 عن هذه الأ�سطورة وال�شبه بينها وبني بع�ض املقاطع التوراتية.جت�سد ملادّة الكون
ّ التي ترف�ض �أي ت�ش ّكل �أو
، نيقو�سيا، من�شورات �سومر، مغامرة العقل الأولى،يف مو�ضوع �صراع اخلالق مع املياه انظر فرا�س ال�س ّواح
G.A. Barton, «Tiamat», JAOS 15, 1893, 1-27; F.J.S. Stephens, “The(؛ و51-89 ،1986

- 29
- 30
- 31
- 32

Babylonian Dragon Myth in Habakkuk 3”, JBL 43, 1924, 290-3; W.F. Albright,
“The Babylonian Matter in the Predeuteronomic Primeval History (JE) in Gen.
1-11”, JBL 58, 1939, 91-103; Alexander Heidel, The Babylonian Genesis, The
University of Chicago Press, Chicago - London, 1942; W.G. Lambert, “A New Look
at the Babylonian Background of Genesis”, JThS 16, 1965, 285-300; C. Westerman,
Genesis 1-11: a Commentary, trans. by J.J. Sculion, London, SPCK, 1984; and
Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia, Oxford University Press, Oxford –

.)New York, 1991, 228-77
 عن الت�شابه بني �أدب �أوغاريت الكنعاين الأ�سطوري وبع�ض املقاطع التوراتية يف بع�ض املوا�ضيع انظر- 33
T.J. Gaster, «The Bttle of the Rain and the Sea», Iraq 4, 1937, 21-32; “Psalm(
29”, JQR 37, 1946, 55-65; J.H. Patton, Canaanite Parallels in the Book of Psalms,
Johns Hopkins University Press., Baltimore, 1944; F. Hvidberg, “The Canaanite
Background of Gen. I-III”, VT 10, 1960, 285-94; F.M. Cross, “The Song of the Sea
and Canaanite Myth”, JThC 5, 1968, 1-25; K.J. Cathcart, Nahum in the Light of
Nortwest Semitic, Pub. Rom Pontificio Istituto Biblico, Rome, 1973; and J. Day,
God’s Conflict with the Dragon and the Sea, University of Cambridge Oriental

 وعن التقارب يف ق�صة �صراع الآلهة مع املياه بني الرواية البابلية.);Publications, Cambridgr, 1985
T. Jacobsen, «The Battle between Marduk and Tiamat», JAOS 88,( والأوغاريتية انظر
 وعن ال�صلة بني �آداب الرفدين وم�صر و�أوغاريت واليونان والعربانيني الأ�سطورية انظر.).1968, 104-8
L.W. King, Legends of Babylon and Egypt in Relation to Hebrew Tradition, Pub.(
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;For the British Academy by H. Milford, Oxford University Press, London, 1918
A.H. Sayce, “The Egyptian Background of Genesis I”, in Studies Represented to
F.LL. Griffith, edd. By S.R.K. Glauville and N.M. Griffith, Oxford University
Press, London, 1932, 419-23; P. Walcot, Hesiod and the Near East, University of
Wales Press, Cardiff, 1966; J.M. Plumley, “The Cosmology of Ancient Egypt”,
in Ancient Cosmologies, edd. By C. Blacker and M. Loewe, Pub. George Allen
and Unwin Ltd., London, 1975, 17-41; and H.A. Hoffner, Hittite Myths, in SBL

- 34
- 35
- 36
- 37

- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

- 44
- 45

 .).Writings from the Ancient World Series, Scholar Press, Atlanta, 1990, 69ffوانظر
من �أ�سفار التوراة والعهد القدمي �سفر تك ،1 :1 :وانظر � ً
أي�ضا هام�ش  ،67عن املقاطع التوراتية التي حتتوي
على مو�ضوع �صراع الرب مع املياه.
بالإ�ضافة �إلى و�صفها باملكان الطاهر وامل�شرق يف �سطورها الأولى .انظر �أعاله حتت العنوان الفرعي
�أحداث الأ�سطورة.
ولكن القر�آن الكرمي كان �أكرث و�ضوح ًا يف هذا ال�صدد ح�سبما ورد يف طه�(( ،118-119 :إنّ لك �أ ّال جتوع
فيها وال تعرى ،و�أ ّنك ال تظم�ؤا فيها وال ت�ضحى)).
تك ،3 :م�.س .ويف القر�آن ،طه 116 :و.120
تك ،17 :2 :م�.س .و ُو�صفت يف القر�آن على ل�سان �إبلي�س ،بـ»�شجرة اخللد» �إمعان ًا منه يف �إغواء الإن�سان
وملك
مبع�صية اخلالق ب�أكله منها .ويف القر�آن انظر طه(( ،120 :قال يا �آدم هل �أد ّلك على �شجرة اخللد ٍ
ال يبلى)).
تك ،16-24 :3 :م�.س ،.ويف القر�آن ،طه.123 :
انظر �سطر  26من الأ�سطورة املرتجم �أعاله.
تك ،10 :2 :م�.س.
وقد �أ ّكد كرمير ( )Kramer, 1950, op.cit, 37-8على �أن الهدف الرئي�س للأ�سطورة ككل غري وا�ضح.
وي�ضيف �أنّ الأهداف الثانوية التي ت�ضمنتها الأ�سطورة ومت ا�ستنتاجها ،غري متنا�سقة مع بع�ضها البع�ض.
انظر الدرا�سة التي قام بها كل من كرمير وماير عن �إنكي فقط (.)Kramer and Maier, op.cit, 1989
( .)Kramer, 1961A, op.cit, 54-9ولكن جلاكوب�سن ( )Jacobsen, 1987, op.cit, 185ر�أي
معاك�س حول ذلك� ،إذ و�صف هذا التك ّلف اللفظي ب�أ ّنه ّ
يدل على ذكاء م�ؤ ّلف الأ�سطورة الذي جعل ا�سم ك ّل
�إله من تلك الآلهة ال�شافية مذ ِّكر ًا با�سم الع�ضو املري�ض.
( )Kramer, 1950, op.cit, 37, n.13وانظر �أعاله ترجمة �سطور الأ�سطورة .285 - 245
�أ ّما جاكوب�سن ( )Jakobsen, 1987, op.cit, 184فريى �أنّ هذه الر ّبات الثالث مه ّمات لأنهنّ ُمك ِّمالت
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لأ ّمهنّ  ،فبينما َم َّثلت هي الأر�ض والروابي املحيطة بوادي الرافدين ،م ّثلت بنتها وحفيدتاها ،على التوايل،
الغطاء النباتي و�س ّيدة اجلبال و�س ّيدة احلياكة ،على اعتبار �أن القراءة ال�صحيحة لأ�سم �أوالهم هو ن ّني�سجا
ولي�س ننمو .انظر �أعاله هام�ش .23
.)Kramer and Maier, 1989, op.cit, 12-3 and 22- 3( - 46
 - 47انظر كل من الهام�شني  13و� 28أعاله.
.)Ibid( - 48
 - 49انظر على �سبيل املثال حتليل هيدل ( )Heidel, 1942, op.cit, 10-11لأ�سطورة اخللق البابلية (انظر
هام�ش � 32أعاله) ،حيث يرى �أن للأ�سطورة هدفني رئي�سني� ،أحدهما كان تربير املكانة اجلديدة التي
حازتها بابل كعا�صمة منذ الع�صر البابلي القدمي ،من خالل متجيد املدينة بو�صفها ،يف الأ�سطورة ،ب�أ ّنها
�أ ّول مكان ياب�س ن�ش�أ يف الكون بعد �أن انت�صرت الآلهة اخلالقة على املياه البدائية ،واتخذته مق ّر ًا لها.
والهدف الآخر كان تربير بروز �أهمية �إله بابل ،مردوخ ،بني ر�ؤ�ساء جممع �آلهة بالد الرافدين التقليدية،
بعد �أن كان جم ّرد �إله حم ّلي مغمور ال تتع ّدى �شهرته حدود مدينة بابل ،ولك ّنه ُاعتُرب يف الأ�سطورة بطل
الآلهة اخلالقة دون منازع ،حيث قادهم لالنت�صار على �آلهة الالت�ش ّكل البدائية ،ثم قام بخلق عنا�صر
الكون بعد ذلك ،قبل �أن ي�أمر بخلق الإن�سان يف نهاية املطاف.
 - 50ولكن بعك�س ذلك يرى بع�ض الباحثني (Constance Maria Piesinger, Legacy of Dilmun,
� )Dissertation, Michigan University, Ann Arbor, UMI, 1983, 762-73أنّ الرتاث الديني
ال�سومري قد ن�ش�أ يف الأ�صل يف دملون على �أ�سا�س النظرية القائلة ب�أ ّنها موطن ال�سومريني الأ�صلي .بينما
تربط درا�سات �أخرى الإله ال�سومري �إنكي فح�سب دون غريه من �آلهة �سومر ،بدملون كمركز عبادته الأ�صلي
قبل �أن تنتقل �إلى �سومر ،معترب ًة �إنزاك ،وفق ًا لذلك ،ابن ًا له حيث ظ ّلت عبادته حم�صورة يف دملون فقط.
انظر (.).Bibby, 1969, op.cit, 82 and Rice, 1984, op.cit, 104ff
�	- 51أمثلة من ذلك :الإله �آن الذي كان ر�أ�س املجمع الرافدي القدمي و�أيل كان كذلك عند الكنعانيني جميع ًا
وذلك قبل �أن ي�صبح الإله الأوحد عند فرع منهم وهم العربانيني ،ورع �أي�ض ًا بالن�سبة للم�صريني القدماء
وزيو�س لليونانيني القدماء وجوبيتور للرومان .وال ينطبق ذلك ،بالطبع ،على الأديان الكربى كالديانات
ال�سماوية وغريها كالبوذية والهندو�سية ب�سبب نزعتها التب�شريية �أو الدعوية التي �أ ّدت �إلى �أنت�شارها لتعم
�شعوبا كثرية ،فاعتنقتها بد ًال من دياناتها الأ�صلية.
 - 52عن هذا املو�ضوع (�أ�صل �إنزاك) انظر املرجع املذكور يف الهام�ش .13
.)Jacobsen, 1987, op.cit, 181(	 - 53
Thorklid Jacobsen, 1976, The Treasure of the Darkness, Yale University Press,(	 - 54
.)New Haven - London, 112-3

34

أسطورة دلمون مالمح من األدب األسطوري السومري

د .خالد عبدالملك النوري

يعج �أدب ال�شرق الأدن��ى القدمي الأ�سطوري يف بالد الرافدين وم�صر وكنعان والأنا�ضول ،بالأ�ساطري
ّ - 55
التي ُتعترب انعكا�س ًا لفهم �شعوب هذه الأقاليم للظواهر الطبيعية ،ولع ّل �أ�ساطري بعل الأوغاريتية من �أبرز
الأمثلة على ذلك .انظر ح�سني ح ّداد و�سليم جماع�ص ،بعل هداد ،درا�سة يف التاريخ الديني ال�سوري،
دار �أم��واج ،دم�شق 1993 ،و(James P. Allen, Genesis in Egypt, in Yale Egyptological
Studies 2, Yale University, New Haven, 1988; Norman Kohn, Cosmos, Chaos and
the World to come, Yale University Press, New Haven, 1993; and Mark S. Smith,

.)The Ugaritic Baal Cycle I, Brill, Leiden – New York, 1994
.)Jacobsen, 1946, op.cit, 157-60(	- 56

- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64

فرا�س ال�سواح ،الأ�سطورة واملعنى ،دار عالء الدين للن�شر والتوزيع والرتجمة ،دم�شق.69-81 ,1997 ،
م�.س.74 ،.
انظر هام�ش رقم � ،27أعاله.
�أي من داخل رحم ننخر�ساج.
م�.س.74 ،.
عن ملحمة جلجام�ش انظر هام�ش � 9أعاله ،و�أ ّما عن تف�سري فل�سفي لأ�سطورة اخللق البابلية ،انظر هام�ش
� 69أدناه.
م�.س.75-77 ،.
عن ه��ذا النوع من الن�صو�ص ،انظرWalter Farber, «Early Akkadian Incantations:( :
Addenda et Subtrahenda», JNES 43, 1984, 69-71; and J.; A. Goetze van Dijk and
others, Early Mesopotamian Incantations and Rituals, Yale University Press, New

.)Haven, 1985
 - 65انظر هام�ش � 2أعاله.
 - 66عن مو�ضوع الزواج البدائي ،بني املاء والأر���ض يف الأدب الأ�سطوري القدمي ،انظر �إلياد يف (Mircea
Eliade, Patterns in Comparative Religion, R. Sheed (trans.), Sheed and Ward Ltd.,

.)London – New York, 1958, 240-2
 - 67ارتباط ال�ش ّر باملياه ،مفهوم �شائع يف فكر ال�شعوب القدمية و�أمثلة على ذلك تيامت و�أب�سو ،مُم ّثال املياه
املاحلة والعذبة على التوايل ،اللذان وقفا �ضد ت�ش ّكل الكون وحركته وخلقا وحو�ش ًا وتنانين ًا قاتلت معها
�ض ّد الآلهة اخلال ّقة يف الأدب البابلي (انظر هام�ش � 8أعاله) .و ّمي� ،إله البحر ،الذي حارب ،باال�ستعانة
مبخلوقات بحرية �ش ّريرة كالت ّنني ولوياثان ذي الرئو�س ال�سبعة� ،ض ّد �إله الكنعانيني ّ
املف�ضل ،بعل  /هدد،
الذي كان ُيعترب امل�س�ؤول عن جلب احلياة للأر�ض والنا�س يف الأدب الأوغاريتي .وهناك �إله البحر اليوناين،
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أعمال �ش ّريرة �ض ّد بع�ض الآلهة اخليرّ ة و�ض ّد الب�شر .وهناك مقاطع يف العهد القدمي
بو�سيدون ،الذي قام ب� ٍ
تل ّمح �إلى �أنّ اخلالق قد انت�صر على املياه ال�ش ّريرة وو�ضع لها حدود ًا قبل �أن يقوم بخلق الكون وت�شكيله على
ح�سابها .واتخذت خملوقات �أ�سطورية �ش ّريرة ،معروفة �أ�سا�س ًا بالأدب الأ�سطوري الكنعاين ،من تلك املياه
منطلق ًا ت�شنّ منه حربها �ضد اخلالق .انظر (�أيوب12 :7 :؛  8 :9و13؛ 8-11 :38؛ مز2 :24 :.؛ :104
6-9؛ �أ�شع 9-10 :51 :.وغريها ،من الكتاب املق ّد�س ،م�.س .).عن مو�ضوع انت�صار اخلالق على املياه
البدائية يف العهد القدمي و�آداب �شعوب �أخرى انظر (Theodor H. Gaster, 1-Thepsis, Anchor
Books, Garden City – New York, 1961, 142-5; 2-Myth, Legend, and Costom in
the Old Testament, Harper and Row Publishers, New York – Evanston, 1969, 575;88; Mary K. Wakeman, God’s Battle with the Monster, Brill, Leiden, 1973, 53ff.
Hugh Rowland Jr. Page, The Myth of Cosmic Rebellion: A Study of its Reflexes in

.)Ugaritic and Biblical Literature, Brill, Leiden – New York, 1996
 - 68نقرتب هنا �إلى حدٍّ ما من حتليل جاكوب�سن فيما يتع ّلق بالتباين وال�صراع بني طبيعتي الذكورة والأنوثة يف
البداية وعودة الوئام بينهما يف نهاية املطاف .انظر �أعاله هام�ش  54واملنت الرئي�س املرتبط فيه.
 - 69حالة الالت�ش ّكل �أو احلالة البدائية �أو الهيولى؛ جميعها مرتادفات لو�صف احلالة التي كانت قبل خلق الكون
ح�سب اعتقاد الإن�سان القدمي .وقد ُع رّب عن هذه احلالة� ،أحيان ًا ،بامتداد ال متناه من املياه يف جميع
االجتاهات ،مثل نون (Barbara Watterson, The Gods of Ancient Egypt, B. T. Batsford
Ltd., London, 1984; George Hart, A Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses,
Routledge and Kegan Paul Inc., London – New York, 1986, 142-3; and James P.

 ،)Allen, Genesis in Egypt, Yale Egyptological Studies 2, New Haven, 1988يف الأدب
الأ�سطوري امل�صري القدمي ولكن دون �أن يقرتن بال�ش ّر ،بعك�س تيامت و�أب�سو ،يف �أ�سطورة اخللق البابلية،
وهما مع ًا الزوج الذي َم َّث َل� ،أي�ض ًا ،حالة بدائية من الوجود املائي ال�سابق على التكوين ،واتّ�سما بال�ش ّر.
للمزيد عن املياه البدائية ال�ش ّريرة انظر الهام�ش � 67أعاله.
و مييل �إلياد ،يف درا�سته عن �أ�سطورة اخللق البابلية (Mircea Eliade, A History of Religious
� )Ideas I, W. R. Trask (trans.), Collins, London, 1979, 72-3إلى هذا النوع من التفا�سري
ّ
ي�ست�شف وجود نظرة ت�شا�ؤمية يراها م�ؤلفها جتاه �أ�صل ا�إن�سان واحلياة وم�ستقبل العامل .ففي حتليله
الذي
مما تب ّقى من
لأحداث الأ�سطورة البابلية ،يرى �أن م�ؤلفها حكم على الكون والإن�سان بالف�ساد لأ ّنهما ُخلقا ّ
ج�سدت املياه البدائية ال�ش ّريرة ،تيامت ،ودماء الوحو�ش الأ�سطورية التي ارتبطت بها ،بعد
ج ّثة الإلهة التي ّ
�أن هزمتها الآلهة اخل ّالقة.
 - 70وهذا يتّ�سق �إلى حدٍّ كبري مع نظرة الإن�سان العراقي القدمي الت�شا�ؤمية جتاه احلياة وخ�صو�ص ًا الإن�سان،
ح�سب تف�سري �إلياد ( )Ibidلأحداث �أ�سطورة اخللق البابلية (انظر الهام�ش ال�سابق) ،وكما نرى هنا� ،أي�ض ًا،
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يف �أ�سطورة دملون حيث �إن ارتبطت ال�شرور باحلياة التي وهبتها املياه املُمثلة بالإله �إنكي ،لدملون .فاحلياة
يف الأ�سطورتني حمكو ٌم عليها بالف�ساد وملعون ٌة بالكوارث املح ّققة ،ب�سبب �أ�صلها واملا ّدة التي ُخلقت منها.
 - 71الديانات ال�سماوية تعترب املياه �أ�صل احلياة �أي�ضا .ويف القر�آن ،الأنبياء� ،30 :إ�شارة وا�ضحة �إلى هذا
املعنى يف الآية ((و جعلنا من املاء كل �شيء حي)) .و�أ ّما �سفر التكوين يف العهد القدمي (تك،7-10 :1 :
م�.س ).فيبد�أ بتقرير �أن املياه كانت موجودة ج�سد ًا واحد ًا قبل �أن يبد�أ الرب اخلالق بتكوين عنا�صر الكون
الرئي�سة بوا�سطة ف�صل املياه �إلى �أجزاء متباعدة يفرق بينها َج َلد (قبة ال�سماء)(( :و �صنع اهلل اجللد
وف�صل بني املياه التي حتت اجللد واملياه التي فوق اجللد .و�س ّمى اهلل اجللد �سماء ًا  . .وقال اهلل« :لتتج ّمع
املياه التي حتت ال�سماء يف مكان واحد وليظهر اليب�س ».فكان كذلك .و�س ّمى اهلل اليب�س �أر�ض ًا .وجت ّم ُع املياه
�س ّماه بحار ًا � . .إلخ)).
 - 72يقود ذلك �إلى الت�سا�ؤل التايل :هل اعتقد ال�سومريون ب�أن دملون �أر�ض مق ّد�سة؟ يجيب المربج – كارلوف�سكي
(�س� .س .المربج – كارلوف�سكي« ،املوت يف دملون» ،دملون  )16 – 7 ،1984/1985 ،12بنعم على هذا
ال�س�ؤال ،يف .كذلك انظر الر�أي املعار�ض لببي (G. Bibby, “The Land of Dilmun is Holy…”,
Bahrain through the Ages, the Archaeoology, Shaikha H. A. al–Khalifa and M.

 )Rice (edd.), London, 1986, 192-4الذي يق ّرر �أن فكرة قدا�سة �أر�ض دملون كانت موجود ًة يف
�أذهان �سكان دملون وحدهم و�أن هذه القدا�سة كانت قد ن�ش�أت نتيجة لكرثة ينابيع املياة العذبة يف �أر�ضهم
والتي بدورها كانت مق ّد�سة عند الدملونيني العتقادهم ب�أنها كانت هبة مقدمة لهم من �إنكي .وعلى هذا
الأ�سا�س ف�إنّ �إ�شارات ال�سومريني يف بع�ض �أ�ساطريهم ،التي ّ
تدل على قد�سية دملون ،ما هي �إ ّال انعكا�س
لنظرة �أهل دملون �إلى بالدهم.
 - 73عن ينابيع املياه وقد�سيتها يف دملون وعالقتها ب�إنكي انظر (H. H. Andersen, “The Barbar Temple:
Stratigraphy, Architecture, and Interpretation”, in Bahrain throough the Ages, the

.)Arhaeology, Shaikha H. A. al–Khalifa and M. Rice (edd.), London, 1986, 165 - 77
 - 74قد يدعم اختيار دملون يف الأ�سطورة كرمز للأر�ض البدائية ،النظرية القائلة ب�أن دملون كانت موطن ًا
لل�سومريني قبل نزوحهم الأخري �إلى �سومر .عن هذه النظرية انظر (.)Piesinger, op.cit, 1983
 - 75انظر هام�ش � 69أعاله.
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