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 (1977/  20)العدد  شماكلك ناسنإ
 األب د. يوسف حبي

 

هذا اإلنسان كم قد نما عبر أجيال طويلة، وتغير من موضع إلى آخر، وطرأ عليه التحول من زمن إلى آخر، 
 حوله األساطير واآلراء المتعددة بل قامت عنه فلسفات هي من أهم ما أعطى العقل البشري.ونسجت 

وقد كان مهماًل إلى حد ما ومجهواًل نوًعا ما جانب مهم جًدا في جس الجذور العميقة التي لتراث وادي الرافدين 
نوات خلت كان اإللحاح على اهمية القديم، مع انه من أقدم وأهم ما توصل إليه اإلنسان من فكر وعبقرية. فإلى س

التراث اليوناني باعتباره االول في مجاالت الفكر الفلسفي، حتى أخذت مالمح الفكر الهندي والمصري والعراقي 
تتضح، السيما أثر االكتشافات االثرية واالدبية المهمة في بالد الرافدين، فعرفت البشرية فكًرا إنسانًيا رفيًعا، يسبق 

 ني بأجيال، ويمتاز عليه بأصالة واقعية ومفاهيم فكرية عميقة خالية من التعقيد الفلسفي المتأخر.الفكر اليونا

 ونحن نطرح اليوم السؤال التالي: ما مفهوم اإلنسان في ملحمة كلكامش؟

ترجع ملحمة كلكامش في األساس إلى االلف الثالث قبل الميالد، أو قبل ذلك بقليل، فهي من أقدم النصوص 
ية المعروفة حتى اليوم. وبينما يأتي اطالعنا على االدب الكنعاني أو المصري أو الفارسي أو الهندي ناقًصا االدب

ألن نصوص هذه اآلداب عرفت عبر العصور تحويًرا واضافات عّدة األمر الذي يبعدنا عن أصالة الفكر فيها، 
المكتوب على ألواح طينية وحجرية قبل نلقي، بعكس ذلك نصوص حضارة العراق القديم معروفة بنصها االصلي 

 أربعة االف سنة دونما تغيير.

وكما يقول المؤلفان دياكونوف وترافيموف: إن هذه الملحمة تثير اهتماًما نظرًيا كبيًرا، سواء ألنها اقدم من كل 
روس ق.م أي قبل مالحم هومي 2100و 2300بين السنوات  ما هو معروف من المالمح الكبرى، فهي مكتوبة ما

بأكثر من ألف عام، وسواء ألنه يمكن متابعة تطور نّص هذه الملحمة عبر العصور، ليس عن طريق تحليل النص 
 .(1)وحسب، بل وعن طريق تعدد نسخ الملحمة العائدة إلى ازمنة مختلفة

 الرمز والواقع

الفكري والعلمي، يظل يتحسس  الكون سر، واإلنسان سر االسرار. مهما بلغ المرء شأًوا رفيًعا من النبوغ والتقدم
في قرارة ذاته وفي حياة االخرين جوانب خفية وأبعاد مجهولة، تسمو به أحياًنا إلى درجات عالية من الرفعة، وتنحط 
به أحياًنا إلى مستويات وضيعة، فتبعث فيه من جهة متناقضات كيانية عنيفة، ومن الجهة األخرى صراًعا وجودًيا 

كمن أيًضا قيمة اإلنسان، إنه يتلمس الجزئيات في حواسه، ويحتضن الكون بشمولية فكره فيرى دائًما. وفي هذا كله ت
ذاته خفيًفا كالظل، كالنسر، عالًيا، كالجبل، كالسماء، عظيًما كالبحر، كالكون، قريًبا جًدا من هللا، بينما يتحسس 
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ديالكتية، وكأنه كثرة في واحد. وألن بلغ  عن كثب قسوة الجماد والحي، وتتفاعل احاسيسه وافكاره في وحدة وجودية
تفسير هذه الظاهرة وعيشها، عبر عمر اإلنسان المديد، مظاهر شتى، متضاربة، بل كان الواقع هذا مقياًسا لتقدم 
اإلنسان أو تأخره، فإن البشرية لجأت إلى الرمز كأداة تعبير عن صراعها مع ذاتها، وعن عالقتها ببقية الموجودات. 

رمز في فترات زمنية مفهوًما متميًزا عن الواقع. فكنا حيال ثنائية، كثنائية الروح والمادة والنفس والجسد، واتخذ ال
والفكر والحواس، والدين والدنيا. إال أن تطور الفكر االنساني يقود اليوم أكثر فأكثر إلى القضاء على كل ثنائية، 

، مع بقاء االمور التي اعتبرت يوًما عناصر قائمة بذاتها، سببت وازدواجية، والتأكيد على الوحدة في اإلنسان والكون 
 االنفصام وخلقت االزدواجية.

وفًقا لهذا المفهوم يكون الرمز، كالًما أو كتابة، صورة أو حركة مجسًدا للواقع، شخًصا كان أو فكرة، حقيقة أو 
ستوعب الوجود إال من خالل المحسوس أمنية. ويتأتى ذلك من سببين كبيرين: األول، طبيعة اإلنسان التي ال ت

والثاني، عدم المقدرة على سبر أغوار شتى األبعاد الكونية واالنسانية. وهو يحدو بالمرء إلى اللجوء، في أشد فترات 
الرقي الحضاري أيًضا، إلى استخدام الرمز كوسيلة للتعبير عن فكره. وما الشعر والفنون التشكيلية والسينما والمسرح 

 هر لذلك.سوى مظا

فللرمز بعدان، هما الفكر والحس. وهو بذلك أقرب شيء إلى الواقع االنساني حيث البعدان الروحي والمادي، 
 الفكري والحسي، متالزمان في وحدة ال تنفصم، هي وحدة الوجود، وحدة االنسان.

 تطور الرمز في كلكامش

كلكامش عبر التاريخ، لكنا حيال كشف يستدل منه تطور في مفاهيم  –ونحن لو استعرضنا رموز اإلنسان 
 تخص اإلنسان ودوره في الكون.

والبقرة رمز للخصب الدائم، ولألم التي تحتضن  (2)فاآللهة ننسونا، أو البقرة الوحشية المقدسة، هي والدة كلكامش
ام والمنحوتات بصورة أسد على هيئة إنسان ولدها مرضعة إياه من حليبها. أما كلكامش نفسه فيأتي في أقدم االخت

يصارع الثور الوحشي، كما في ختم من عيالم يعود إلى مطلع االلف الثالث ق.م. ويرمز إلى انكيدو بصورة ثور 
بهيئة إنسان. ومعلوم أن األسد رمز للقوة، ولكنه بهيئة إنسان، الن العراقيين القدامى ال يقيمون القوة الصماء 

قوى العاقلة االنسانية. أما الثور الوحشي فرمز الشر والجهل والعبودية والظلم، ودور اإلنسان الحقيقي الغاشمة، بل ال
 هو في القضاء على التوحش واالستعباد.

انكيدو تسبق شخصيتهما، هذا طبعا إن وجد في التاريخ شخص اسمه كلكامش،  –ويظن بأن اسطورة كلكامش 
ات الواقعية التي للبطلين. ويرجع عمر االسطورة إلى اكثر من ثالثة االف وآخر اسمه انكيدو، يحمالن بعض السم

ق.م، كما نستدل على ذلك  2700 – 2800سنة قبل الميالد، بينما تأخذ ملحمة كلكامش بالتبلور حوالي السنوات 
كامش وهو ق. م، تطعيًما على العاج لكل 2600من عدة اختام من عيالم وتحمل قيثارة اور، وهي من حوالي سنة 

اإلنسان وهو يصارع االسد  –نبدأ حاكم لكش يصور كلكامش  –يصارع الثور الوحشي، بينما نلقى ختم لوكال 
اإلنسان يصارع األسد. وتأتي نصوص الملحمة المكتشفة في مكتبة آشور بانيبال مثاًل لتدعم  –والوعل وانكيدو 
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ص سومري أو اكدي، فهو بشكل إنسان طبيعي صحة هذه التواريخ. حتى نصل إلى مرحلة تصوير كلكامش كشخ
يرتدي ثوًبا قصيًرا هو زي المحاربين أو الصيادين، بينما يصور انكيدو عادة بشكل حيوان عار. وتأخذ، بعد سنة 

ق. م المواضيع الكهنوتية والرسمية بالطغيان على المواضيع الرمزية القديمة، حتى نصل في حدود القرن  2100
انكيدو وهما يرتديان ثياًبا اشورية فاخرة، وتسريحات شعرهما على الطريقة االشورية،  –كلكامش الثامن ق. م، إلى 

قد تحول إلى فرشاة تتدلى من الحزام، وهو يقوم بخنق األسد كما يخنق اإلنسان قطا.  –رمز انكيدو  –وذيل الثور 
 ة تعبر عنها بشكل رائع. وتفقد االسطورة عند ذلك الكثير من مقوماتها التي كانت الرموز السابق

ومهما يكن من أمر، فإن شخصيتي كلكامش وانكيدو االسطوريتين تستمران عبر العصور متسمتين بطابع فيه 
مسحة كبيرة من البطولة، كما فيه روح إنسانية عالية. وهو ما نود التأكيد عليه وابرازه، ألنه سمة حضارات بالد 

ي بها سمة االنسانية الرفيعة التي لم تتمكن ال االساطير وال الفتوحات وادي الرافدين القديمة بشكل عام، نعن
 واالنتصارات وال التقدم االجتماعي وبحبوحة العيش من خنق أنفاسها اإلنسانية المتسامية. 

وما الرموز المختلفة عبر العصور والصور سوى تعبير عن الحقيقة االساس: عظمة االنسان. فالفكر المصري 
كثيًرا على تقييم اإلنسان بعد موته، بينما ركز الفكر اليوناني وآداب االغريق على عالم اآللهة. أما الفكر  القديم ركز

العراقي القديم فقد قيم حياة الدنيا، وواقع اإلنسان الوجودي في عالم يتسامى بفضل عبقريته الخالقة وينتهي به إلى 
 عتبات الخلود والكمال.

اإلنسان وأبعاد عظمته في الفكر العراقي القديم بشكل عام، ألن ذلك يتطلب مّنا  ال يسعنا ان نستعرض مفهوم
 بحوًثا مطولة. لذا نقتصر هنا على ما جاء خاصًة في ملحمة كلكامش.

 الذي رأى كل شيء

الحكيم العارف بكل  –او هو  –الذي عرف جميع االشياء  –وهو  –الذي رأى كل شيء  –إنسان كلكامش هو 
(. فهو اإلنسان الكامل، إن اعتبرنا المعرفة مبدأ االنسنة االساس، بل الحكمة هي الصفة المالزمة 54)ص  –شيء 

رية، بل هي استيعاب ما في الوجود بدًءا من الذات، ظكلكامش. والحكمة ال تعني المعرفة المجردة والن –لإلنسان 
ي المجتمع، الحكمة هي معرفة الذات، وهضم هذه المعارف بحيث تغدو دًما يسري في شرايين الشخص العائش ف

على ضوء الماضي أو التاريخ والتراث، والتطلع نحو مستقبل أفضل، وذلك بملء الواقع حضوًرا غنًيا. وأمام الحكمة 
(. 145يبقى سر دفين. لذا نرى الناجي من الطوفان يدرك سر اآللهة، ويعمل على تدبر أمره وتحقيق مصيره )ص 

(. الحكيم هو من اختبر 112لجبال المستعصية لكي يكشف عن لغز الحياة والموت )ص ونلقى كلكامش يجتاز ا
( ألن المدينة هي خاصة تجربة انسانية ناجحة 55(، إنه اإلنسان الناضج. وهو باني المدينة )ص 54الحياة )ص 

 (.54على كل صعيد. وال عجب بعد هذا كله ان يكون الحكيم هو المؤرخ الحق )ص 
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 ل القوى الكامل الحو

كان طوله أحد عشر ذراًعا، وعرض  –( 67يتصف إنسان كلكامش بالقوة. لقد خصته اآللهة بالبطولة )ص 
 صدره تسعة اشبار ثلثان منه إله، وثلثه االخر بشر 

 وهيئة جسمه مخيفة كالثور الوحشي 

 وفتك سالحه ال يصده شيء

 (.56)ص  –وعلى ضربات الطبل تستيقظ رعيته 

 (.68ة والفعال )ص إنه مكتمل القو 

كلكامش وانكيدو نظيران في البأس. إنهما كوكبان أو شهابان، أقوى من في البالد، وعزمهما عزم االلهة 
(. لذا نراهما يجتازان غابة االرز الموحشة ويقتالن العفريت خمبابا. تتيح لهما شجاعتهما ممارسة النزال 66)ص

 (.121السبل المسدودة والبحار المخيفة )ص والصعاب، فال يحجمان وال يتخلفان عن اقتحام 

وعظيم أن يتصف اإلنسان بالقوة والبطولة، في زمن كان الحول الشخصي هو المعول عليه في التغلب على 
 الصعاب وقهر الطبيعة، وقبل اختراع االلة والسالح كما في العصور المتأخرة.

 إنسان كامل

(. لقد 57-56(، لذا كان كامل الحسن والجمال )ص 55ص الحكمة والقوة متالزمتان في إنسان كلكامش )
 (.140 – 139( حتى ان اآللهة بكته عندما اباد الطوفان البشرية )ص 56أحسن االله العليم خلقه )ص 

من  المفيد هنا جًدا ربط ما يأتي في ملحمة كلكامش بما يأتي في األساطير السومرية والبابلية واالشورية بشأن 
 .(3)ووصفهخلق اإلنسان 

ال وجود للثنائية في إنسان كلكامش، بل ثمة توازن وجودي عظيم. فال النفس مترفعة عن الجسد، وال أثر 
من كرامة اإلنسان ووحدته، بل ال ذكر للنفس والروح كعنصر متميز في االنسان. وحين يأتي ذكر الجسد  لالنتقاص

 والجسم فللداللة على الخاصية المادية لإلنسان ككل.

لفكر العراقي القديم بذلك أقرب إلى الفكر المعاصر من الفكر اليوناني الذي كرس الثنائية كيانًيا وقاد إلى وا
 (.56)ص  –إنسان كلكامش صورة كاملة تامة  –تشويهات عدة عبر العصور 
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 المرأة 

العصور كانت إلى جانب ال تفريق بين الرجل والمرأة في ملحمة كلكامش. وبالرغم من أن العقلية السائدة عبر 
من قيمة المرأة بتاًتا. وفي مصاف اآللهة تحتل األناث  لالنتقاصالذكر، فإن البطلين كلكامش وانكيدو ليسا رجلين 

 أدواًرا رئيسية. فارورو هي اإللهة خالقة كلكامش، ونسون أمه، وعشتار من اآللهة العظام.

وح، حتى أن اإللهات انفسهن يتخذن دور البشر، وذلك ودور المرأة من الناحية البيولوجية واضحة كل الوض
 قائلة:صور أدبية رفيعة. فنرى عشتار تنادي كلكامش  باستخدام

 تعال يا جلجامش وكن عريسي الذي اخترت -
 اتمتع بها –بذرتك  –امنحني ثمرتك 

 (.83)ص  –ستكون انت زوجي واكون زوجك 

لنالحظ بأن واقعية الفكر العراقي القديم ال يباعد كثيًرا بين اآللهة والبشر، كما هي الحال عادة في تراث الشعوب 
 اإلنسان الذكر. –تبادر هي في عرض الزواج على كلكامش  –االنثى  –األخرى. وبصفتها إلهة، نرى عشتار 

 -أن ارورو عندما تريد خلق غريم  لكلكامش :أما عملية الوالدة فتأتي، بالنسبة لإللهة، بتصوير جميل. ف
، وغسلت ارورو يديها، واخذت قبضة من طين ورمتها في البرية، -كبير االلهة  –تصورت في لبها صورة النو 

 (.58)ص  –القوي  –ننورتا  –جوهر  –الصنديد، نسل  –انكيدو  –وفي البرية خلقت 

لوالدة والخصوبة والتكاثر بالدرجة االولى والوحيدة، بل هي وظيفة وظيفة المرأة، في االدب العراقي القديم، ليست ا
 أكثر شمولية، تشارك فيه المرأة كأنثى وشريكة بشكل متكامل.

وللمرأة في ملحمة كلكامش دور عظيم في صيرورة اإلنسان شخًصا متمدًنا. فأن انكيدو قبل اتصاله بالمرأة، 
يأكل العشب مع الظباء، ويرد الماء مع الحيوان، ويفرح لبه مع  -مولده في التالل،  –يكون أشبه شيء بالوحش. 

(. لكنه عندما يتصل بالمرأة، ويتعلم منها فن المرأة ينجذب اليها ويتعلق 62 – 61حيوان البر عند مسقى الماء، )ص
هم )ص فطًنا. واسع الحس والف –بها، ويضحي حائر القوى ال يطيق العدو، كما كان يفعل من قبل، لكنه يصير 

 (.63)ص –وأصبحت مثل إله  –صرت تحوز على الحكمة يا انكيدو  -(. وتخاطبه المرأة فتقول: 63

اإلنسان الفرد المتوحش، واإلنسان االجتماعي الحكيم، واجتماعية اإلنسان الطبيعية هي أن يكون الرجل والمرأة 
رأة تأخذ انكيدو إلى اوروك، المدينة المتحضرة، واحًدا، ويتعاون الرجال والنساء على خلق مجتمع انساني متمدن. فالم

حيث االسواق والبيت المقدس. فيترك المرء الغابة والوحوش إلى األبد. وتلبس المرأة الرجل شًقا من ثيابها، وتعلمه 
(. 69 – 68كيف يؤكل الخبز ويشرب الشراب القوي، وينظف جسده المشعر، ويمسحه بالزيت، فيغدو إنساًنا )ص 

 .(4)بذلك تؤدي دوًرا هو عينه دور االلهة، كما يأتي في اساطير اخرى والمرأة 
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 الحب

ال تعرف ملحمة كلكامش عمق الحب االنساني وأبعاده، اال من خالل زاوية ضيقة، كما في حوار كلكامش 
وعشتار. ومكانة عشتار في أدب العراق القديم تختلف عن مكانتها في االدب اليوناني والروماني، فقد جرى تطوير 

ه مالمح شخصيتها االصلية. فاإللهة األم عشتار في األداب الالحقة، مع شيء من تشوي –على فكرة اإللهة انانا 
او إلهة الخصب تغدو إلهة الهوى والجنس أو إلهة اللعوب. انانا السومرية هي عشتار االكدية، وقد القت مغامرات 

 .(5)عشتار العاطفة موضوًعا خصًبا لدى االدباء العراقيين القدامى

 -كلكامش:  –لتستمع إلى حوار عشتار 

 امش وكن عريسي الذي اخترتتعال يا جلج عشتار: -
 اتمتع بها –بذرتك  –امنحي ثمرتك 

 ستكون انت زوجي واكون زوجك
 سأعد لك مركبات من حجر الالزورد والذهب 

 عجالتها من الذهب وقرونها من البرونز
 بدال من البغال الضخمة –شياطين الصاعقة  – وستربط لجرها

 دخلتهوفي بيتنا ستجد شذا االرز يعبق فيه إذا ما 
 اذا ما دخلت بيتنا فستقبل قدميك العتبة والدكة
 سينحني خضوعا لك الملوك والحكام واالمراء

 وسيقدمون لك االتاوة من االنتاج والسهل 
 –التوائم  –وتلد نعاجك  –ثالثا ثالثا  –وستلد عنزاتك 

 وحميرك ستفوق البغال في الحمل
 وسيكون لخيول مركباتك الصيت المعلى في السبق 

 (90 – 89وثورك لن يكون له مثيل وهو في نيره )ص 
وبالرغم من كل هذا االغراء فإن كلكامش يرفض مطلب عشتار، ألن كالمها صادر عن عاطفة 

 مشبوبة، ال عن حب حقيقي، هي اللعوب المنقلبة.
 فيقول:

 ؟ -زوجة  –كلكامش: أي خبر سأناله لو أخذتك 
 في البرد انت. ما انت إال الموقد الذي تخمد ناره 

 انت كالباب الخلفي ال يحفظ من ريح وال عاصفة
 انت قصر يتحطم في داخله االبطال

 انت فيل يمزق رحله
 انت قير يلوث من يحمله
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 انت قربة تبلل حاملها
 انت حجر مرمر ينهار جداره

 يستقدم العدو ويغريه –يشب  –انت حجر 
 وانت نعل يرقص قدم منتعله

 الدوام؟ أي من عشاقك من أحببته على
 (91-90)ص  ...دائما؟وأي من رعاتك من أرضاك 

، ألنه عدد مثالبها وفحشائها، يجيبها آنو بأنها هي التي تحرشت (6)وحين تشكو عشتار كلكامش إلى أبيها آنو
(. وجلي من هذا النص بأن كلكامش يرفض االبتذال والعهر األمر الذي 93بكلكامش، فجنت ثمرة عملها )ص 

هم بصعوبة النص اآلخر حيث يقال بأنه لم يترك عذراء لحبيبها، وال ابنة المقاتل، وال خطيبة البطل يجعلنا ان نف
 (، اللهم إال بمعنى اظهار قوته التي ال تقاوم.57)ص 

ويأتي تقييم الجنس في ملحمة كلكامش بشكل واضح، على عكس ما نسج حوله عبر العصور من آراء فاسدة 
 -النسانية. فبينما تشف العملية الجنسية على صعيد االلهة، عادة، حتى تصبح  أنقصت من طبيعته وقيمته ا

، نرى عشتار تطلب من كلكامش (7)(58ليس إال، فتتصور اإللهة ارورو صورة آنو في قلبها )ص  –تصوًرا عاطفًيا 
، وأن يمد يده ويلمس أن يمنحها ثمرته أو بذرته لتتمتع بها، وتطلب من حبيبها ايشو لنو أن يدعها تتمتع برجولته

 (.72(. ويهيئ الفراش لإللهة اشخارا لكي يتصل بها كلكامش ليال )ص93مفاتن جسمها )ص 

أما البغي فتكشف عن نهديها أمام انكيدو، وعن عورتها، لكي ينال من مفاتن جسمها فتراوده وتبعث فيه الهيام، 
وظيفة المرأة، ويتعلق بها، ويلبث يتصل بها ستة أيام فينجذب اليها، وتنضو عنها ثيابها فيقع عليها، ويتعلم منها 

 (.62وسبع ليال، فيشبع من مفاتنها )ص 

(، بينما المنزل المهيئ جيدا هو الجو الدافئ 120والزوجة التي بين أحضان زوجها يغمر الفرح قلبها )ص 
 (.90للمحبين )ص 

اإللهة ننسون انكيدو ولًدا لها مع أنه ليس ويرتفع الحب في جملة نصوص إلى ابعاد االنسانية، كما في اتخاذ 
(، وكما في الصداقة المتينة التي ربطت قلبي كلكامش وانكيدو، فأضحيا متعاونين في السراء 84من رحمها )ص 

 والضراء.

 الجسد  

د اإلنسان بعيد كل البعد في األدب العراقي القديم اعتبار الجسد منحًطا، أو حتى اعتباره عنصًرا قائًما بذاته. فلجس
 منزلة رفيعة، وأعضاؤه كريمة.
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. (8)(83اإللهة ننسون ترتدي حلة تليق بجسمها، وتتزين بحلى تليق بصدرها وتضع على رأسها تاًجا )ص 
والتمدن يقتضي النظافة والزينة، فأنكيدو ينظف جسمه المشعر، ويمسحه بالزيت، ويلبس اللباس فيصير كالعريس 

لطويل ويرسل جدائل شعره على كتفيه، ويخلع لباسه الوسخ ويكتسي حلاًل (. وكلكامش يغسل شعره ا69)ص 
 (.89نظيفة، ويرتدي حلة مزركشة ويربطها بزنار، فتراه عشتار، وتشتاقه زوًجا لها نظًرا لجماله )ص 

الك، ففي هذا العالم جمال الجسد وزينته ونظافته من الضرورة بمكان، أما في العالم السفلي أو عالم الظلمة واله
 فهذه االمور غير مرغوب فيها.

 – 60و 93ووظيفة الجسد في الزواج أساسية. كما ان الجنس يعتمد على مفاتن الجسد والرجولة واالنوثة )ص
 (.112(. ومهما سما الجسد، فهو من مادة البشرية )ص 61

 اجتماعية االنسان

هو االجتماعي، والصديق. إنه من يتعاون  اإلنسان الوحيد ال قيمة له في ملحمة كلكامش، ألن اإلنسان الحق
 مع غيره في سبيل دفع األذى عن اآلخرين، وألجل تحقيق الرفاهية والسعادة للبشر أجمعين.

لم يكن بوسع البشر ان يحلموا بشخصية اعظم واكمل من شخصية كلكامش، سواء بالحكمة أم بالقوة أم بالجمال، 
 –يصارعه في قرة اللب والعزم  –(، لذا خلقت اآللهة غريما له 56ومع ذلك فلم تنقطع مظالمه ليل نهار )ص 

 ، وفق ديالكتية الحياة.-في صراع مستديم  –وذلك لكي يكونا 

(. وينتهي الصراع الحاد بين كلكامش وانكيدو إلى تعارف وتحابب، 58)ص  –السالم والراحة  –فتنال اوروك 
د تعاوًنا وثيًقا، ومالزمة دائمة ال يقطع حبلها سوى الموت، بل فتنشأ بينهما أواصر صداقة متينة. ما تلبث ان تل

 وتمتد عبر الموت أيًضا.

اإلنسان المنفرد أشبه شيء بالوحوش، إال أن تعرفه على بني جنسه يصّيره إنساًنا، فيتعلم كيف يأكل الخبز 
يفرح أهل مدينته لفرحه، ويرفعون ويشرب الخمر ويلبس الحلل وينام على الفراش الوثير، ويتخذ له اصدقاء وأصحاًبا ف

 (.102الصلوات من أجله وقت الضيق، ويبكون عليه ساعة الموت )ص

إنها الحياة االجتماعية والصداقة الوثيقة تتيحان لكلكامش وانكيدو ان يعمال مًعا على إزالة الشر من االرض 
سيحمي –(، فيقتحمان السبل المسدودة ويجتازان غابة االرز الموحشة، وال يحجمان عن اقتحام الصعاب. 76)ص

(. 86ال فسيخلف من بعدنا اسًما خالًدا )ص، يخاطب كلكامش صديقه انكيدو، واذا ما سقطنا النز -أحدنا االخر
(. وعندما يرقد انكيدو طريح الفراش، تنهمر 95وللقضاء على العفريت، رمز الشر، يقتسمان العمل فيما بينهما )ص

أحبه حًبا  –(. فهو صاحبه وخله الذي 99)ص –صاحبه العزيز  –الدموع من عيني كلكامش، فيتألم، ألنه ال يرى 
ويحاول كلكامش القيام بالمستحيل في سبيل إحياء صديقه وحبيبه، فيعبر الجبال، ويقطع (. 123)ص  –جًما 

 (.149البحر، للحصول على نبات الحياة الجــديدة، ولكـن ال ألنـكيدو وحده، بل ليشرك بالحياة جميع الناس )ص 
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 اإلنسان واالرض والوطن

فأن اوروك مدينة عظيمة جميلة، وضع الحكماء ثمة اشارات طفيفة إلى تعلق إنسان كلكامش بأرضه ووطنه. 
السبعة أسسها، أسوارها متينة واجر بنائها من المفخور، ثلثها سكني، وثلثها بساتين، والثلث األخير لسهل الري، 

 باإلضافة إلى معبد عشتار. إن أوصافا كهذه لمدينة قديمة تجعل منها مفخرة بين سائر المدن.

لبغي إلى مدينة اوروك، فهي مثال أسمى للرقي والحضارة. وشديد هو تعلق كلكامش ولكي يتمدن انكيدو، تقوده ا
(. حقه على بالده التي 121(، والوطن )ص 80(، وهي له الميناء )ص 78بمدينة اوروك إنه ابنها وسليلها )ص 

والدينية الكبرى،  (، ومعلوم ان اوروك مدينة شهيرة، ومن المراكز السومرية الحضارية54تكرمه فتتغنى بعظمته )ص 
 ال تضاهيها في العظمة والحضارة سوى سومر واور واريدو.

 الخالصة
إنسان كلكامش كامل الحكمة والبطولة والجمال. إنه اجتماعي ذو اساس متين من الصداقة والتعاون، متعلق 

وشعبه، يبذل الكثير في سبيل إسعاد االخرين، لكنه ضعيف ازاء الموت، ومع ذلك يرفض مصير  ووطنهبأرضه 
، وأن يضطجع فال يقوم، وال يرضى ان تستأثر اآللهة وحدها بالحياة والخلود فيعمل -ان يصير تراًبا –البشرية 

. ال يهدأ -الموت في الفراش الموت في النزال خير من  –جهده على مقاومة قوى الشر بكل شجاعة وجلد، شعاره 
 إال في الكشف عن لغز الحياة والموت، فينطلق باحثا عن طريق النجاة، فيتساءل:

 أين الطريق... أين االتجاه إليه؟
 دلني على الطريق إليه

 فإذا استطعت الوصول اليه فحتى البحار سأعبرها
 (.123وإذا تعذر بلوغ مرادي فسأظل أجول في الصحاري )ص 

إنسان بدائي متوحش، يغدو انساًنا عظيما بفضل المرأة والمدينة واالجتماع، وحين يصرعه الموت، يحاول انكيدو 
كلكامش صديقه انقاذه وانقاذ الجنس البشري برمته، لكنه يصطدم بالمستحيل، فال يكف، هو البطل المتمدن، وال 

ته المتحضرة، إلى خضم بحر الحياة ومتاهات يقر له قرار، فإن كلكامش ايًضا قد خرج من اكتفائه أو من علم مدين
 صحرائها حيث التوحش، والجهل، والموت.

كلكامش اسطورة إنسان حكيم بطل، يجمع فيه حكمة اآللهة، وقوة الحيوانات، في أنسنة مكتملة. إنسان كلكامش 
ي زمن ومكان. لذا كبير االتزان، تكوينه، وفي واقعه، وهو عظيم وعبقري، بل نموذج يتحدى به كل الناس، في أ

 كانت ملحمة كلكامش من الروائع الخالدة.
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