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ي البالد 
 
 ف

ُ
ث

ُ
 قصة مغامرات تحد

ُ
الفتى ِجلجامش والحديقة المسحورة

تعتمد القصة عىل شخصيات من . سنة 5000الّسومِرّيِة قبل حوالي 

ي األساطير البابلّية، "حكايات ِجلجامْش "
 
. الملحمة األكير ف  

 

  



 

 

سون إلهة البقر 
ْ
مه هي ِنين

ُ
 . آدمي ونصف إله هو نصف. ِجلجاِمش إبن مِلك وإلهة، أبوه لوغلباندة، ملك المدينة وأ

، نصفه إله والنصف اآلخر إنسان ي إيدوبا نادوه بالمخلوق الهجير 
 . أصدقائه ف 

 . تعلم مع أصدقائه اللغة األكادية وكتبوا عىل ألواح الطير  

ي صباح أحد األيام، استفز 
ىع بأن  ِجلجاِمشإيىلي وهو ولد من أوالد البلدة يتعلم مع  -سير   ف 

ّ
ي، اد

ّ
ِجلجاِمش ال بتحد

سلل 
ّ
ي الٌصباح  لمعبد لرسقة الكعك الذي إل ايملك الجرأة للت

ه المصلون ف  لم يستطع . لآللهةكهدية أحض 

 مُ  ِجلجاِمش
ّ
 فـتسلل بالرس إل معبد قاومة هذا التحد

ً
الشمس، انتظر حتى خرج آخر  إله" أوتو"ي ألنه ليس جبانا

ى وتسلل إل الداخل تا له شهّيتير  بشكل خاص؛ كعكة مغطاة بالعسل . الكهنة من القاعة الكير
َ
تناول كعكتير  بد

مر 
ّ
  . واألخرى محشوة بالت

ي القاعة، تحت تمثال اإلله 
، فتمدد عىل األرض وزحف عىل بطنه حتى وصل المنطقة المظلمة ف 

ً
فجأة سمع أصواتا

، ونهض برسعة وت، ألصواانتظر حتى توقفت ا." أوتو "  …أمسك الكعكتير 

راخ"
ْ
خم الموجود فوق!!!" بوم ط

ّ
م ارتطم بالتمثال الض

ّ
ال وتحط

ّ
 لقِ ه، فـسقط التمث

ا
، : "طع، وشهق قائل يا وْيىلي

 الك ". ااالااا
ً
ا بير  أشالء التمثال ممسكا

ً
ا إل القاعة، وجدوه واقف

ً
 الضّجة وعادوا ركض

ُ
وصاح  . عكتير  بيدهسمع الكهنة

ها خطيئة ال تغتفر : "أحد الكهنة
ّ
 !" إن

"، ي مصائب حقيقّية: "، وأضافِجلجاِمشقال " يا ويىلي
 -كل ما أردته أن أكسب الّرهان مع سير  .  لقد وقعت اآلن ف 

ي و إيىلي والعودة ال إيدوبا مع بعض الكعك لي 
 . ألصدقائ 

" 
ُ
ي الحقيقة، أخطأت

 "عقاب سأنالخطيئة عظيمة بحّق اآللهة و  ف 

 

 



 

 

 

تناقشوا ومن . ، كلهم نزلوا من السماء لرؤية األمر ِجلجاِمشومع نينسون أم  -ملك اآللهة  -اجتمع األلهة مع إنليل 

كيدو، رّبته الحيوانات كل  ِجلجاِمشثّم قرروا طرد 
ْ
ي يعيش فيها كائن غريب ُيدىع إن

إل الحديقة المسحورة التى

ي حال لم . كانت إيجاد إنكيدو وتحويله إل إنسان حضاري  جاِمشِجلالوقت وهو يقوم بحراستها اآلن، ومهمة 
ف 

ا  ِجلجاِمشينجح 
ً
ي المهمة لن يخرج من الحديقة أبد

رورو  إحدى اآللهات  -إنكيدو هو ولد إنسان. ف 
َ
متوحش، إبن أ

ي الغابة حتى يكير بير  الحيوانات
ليل، ووضعته أمه ف 

ْ
ي يخدمن إن

الئى
ّ
 . ال

عت
ّ
ان والتجوال  ِجلجاِمشنينسون ابنها  ود ي مهمته، فيها عصا تحب الطير

بحزن وأعطته رزمة ملفوفة تساعده ف 

 : "قالت له. ومن غير الممكن كرسها 
ا
ه كذلك سلسلة ذهبية وأعطت" عندما تحتاج إل مساعدة نادها وستأتيك حال

، يعزف عىل أوتارها عندما يحتاج مساعدة العصا ا تحمل قيثارً 
ً
ا  ستسمعه وتصل إليصغير

ُ
ي الحا؛ حيث

عل، ه ف 
ّ
 ها ود

وخرج إل مهمته، وقد استطاع بقوته وذكائه التغلب عىل الضفدعة ذات اللسان الطويل وبمساعدة  ِجلجاِمش

 . العصا تغلب عىل العفريت األسود صاحب ألسنة اللهب الزرقاء ونجح بدخول الحديقة

زو، أكير نرس رآه
ْ
ي حياته، جسمه جسم عصفور ورأسه رأس  تابع طريقه بالبحث عن إنكيدو، وفجأة قابل نرس األون

ف 

ه بمخالبه إل ُعش زغاليله ناعمة الملمس الجائعة
َ
وصفها جلجامش . أسد ُمتّوج بِلبدة زرقاء المعة، حَمل

بغاليْل 
ْ
ساعده وأعطاه حقيبة خاصة ستعطيه  . مخلوقات هجينة مثله( دمج بير  أشبال األسد وزغاليل النرس)باألش

ب والملبس  . وساعده بالوصول إل مكان إنكيدو . المأكل والمرسر

ا، بشعر أشعث 
ً
ا متوحش

ً
وصل جلجامش إل إنكيدو والحظ أنه يشبهه بالحجم والهيئة عىل الرغم من أنه كان إنسان

ة
ّ
ب إنكيدو من جلجامش  ِجلجاِمشساعده . ومالبس رث بالتعّرف عىل عادات البرسر والتحدث بلغتهم، وهكذا اقيى

 . وأصبحا صديقير  

جعه إنليل إل دياره، ولكنوبــهذا   ماذا حدث؟ .... ؟؟؟اعتقد جلجامش أن مهمته قد انتهت وسير

زو طائر األ إل أين نقل
ْ
 و؟جلجامش وإنكيد ون

 لماذا؟  ؟؟إل الجهة األخرى من الغابة

ي يساعدهم العمالهل س ومن هو عمالق الحديقة؟ 
ي إيجاد طريق العودة إل البيق ف 

 الغابة؟ ت؟  ماذا حدث لهم ف 

  لمعرفة الجواب اقرأوا كتاب "
ُ
 الَمسحوَرة

ُ
 "الفتى ِجلجاِمْش والحديقة


