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البحر إىل عيالمامتدت إمرباطوريته الواسعة من  .الساللة األكاديةمؤسس  هوو 
حىت  2334حكم منذ عام  .واألWضولبالد ما بني النهرين، واشتمل ذلك املتوسط
لنهر ، اليت تقع يف الضفة اليسرى أكاد، من عاصمة جديدة وهي .م.ق 2279

ومل يكن سرجون هذا من أبناء امللوك، ولكن األساطري  .كيشبالقرب من  الفرات
ومحلت يب أمي الوضيعة : "السومرية إصطنعت له سرية رو�ا على لسانه، فهو يقول

الشأن، وأخرجتين إىل العامل سرًا ووضعتين يف قارب من السل كالسلة وأغلقت علىَّ 
امللك، فقربه إليه، وزاد  وأجناه أحد العمال، وأصبح فيما بعد ساقي". الباب �لقار

مث خرج على سيده وخلعه وجلس على عرش أجاد، ومسى نفسه . نفوذه وسلطانه
 .وإن مل يكن حيكم إال قسما صغريًا من أرض اجلزيرة" امللك صاحب السلطان العايل"

ألنه غزا مدWً كثرية، وغنم مغامن عظيمة، وأهلك " األعظم"ويسميه املؤرخون سرجون 
نفسه الذي لوغالزاغيسيوكان من بني ضحاnه امللك السومري . من اخلالئق عدداً كبرياً 



 .نيبوروانتهك حرمة إهلتها، فقد هزمه سرجون وساقه مقيدًا �ألغالل إىل لكشHب 

وأخذ هذا اجلندي الباسل خيضع البالد شرقًا وغر�ً، مشاًال وجنو�ً، فاستوىل على 
وغسل أسلحته يف مياه اخلليج العريب العظيم رمزًا النتصاراته الباهرة، مث اجتاز عيالم

غرب آسية ووصل إىل البحر األبيض املتوسط، وظل حيكمها مخسًا ومخسني سنًة، 
وانتهى . ل التالية ألن جتعل منه إهلاً وجتمعت حوله األساطري فهيأت عقول األجيا

 .حكمه وWر الثورة مشتعلة يف مجيع أحناء دولته

  3. ..أعط ملخصا يف بضعة أسطر   مللحمة جلجامش   .2

على اثين عشر لوًحا �خلط املسماري سومريّة شعريّة مكتوبةملحمةملحمة جلجامش هي 
وعرف فيما بعد ]م يف موقع أثري اكتشف �لصدفة1853طينًيا اكتشفت ألول مرة يف العام 

، وحيتفظ �أللواح العراقفي نينوىفي آشور�نيبالللملك اآلشوري  أنه كان املكتبة الشخصية
  .املتحف الربيطاينالطينية اليت كتبت عليها امللحمة يف 

وهلذا قيل  ،خالدا ووالده بشرا فانيا اهكانت والدته إال-الوركاء - كأور ملكهو ، جلجامش
لن يكون  وبسبب اجلزء الفاين منه يبدأ £دراك حقيقة أنه. ¢ن ثلثيه إله والثلث الباقي بشر

جتعل امللحمة جلجامش ملكا غري حمبوب من قبل سكان أورك؛ حيث تنسب له . خالدا
  .ممارسات سيئة منها ممارسة تسخري الناس يف بناء سور ضخم حول أورك العظيمة

ابتهل سكان أورك لآلهلة ¢ن جتد هلم خمرجا من ظلم جلجامش فاستجابت اآلهلة وقامت 
، خبلق رجل من الطني وحي كان الشعر الكثيف يغطي جسده إحدى اإلهلات، وامسها أرورو

ويعيش يف الربية ¬كل األعشاب ويشرب املاء مع احليواWت؛ أي أنه كان على النقيض متاما 
الصيادين الذين كانوا مصيدةكان أنكيدو خيلص احليواWت من . من شخصية جلجامش

يقتاتون على الصيد، فقام الصيادون برفع شكواهم إىل امللك جلجامش؛ فأمر إحدى 
خادمات املعبد �لذهاب وحماولة إغراء أنكيدو ليمارس اجلنس معها؛ وذا تبتعد احليواWت 

لك جلجامش، حالف النجاح خطة امل. عن مصاحبة أنكيدو ويصبح أنكيدو مروضا ومدنيا
بتعليم  - عشتاروكان امسها مشخات، وتعمل خادمة يف معبد اآلهلة -وبدأت خادمة املعبد 



ن قوة أنكيدو احلياة املدنية؛ ككيفية األكل واللبس وشرب النبيذ، مث تبدأ £خبار أنكيدو ع
وملا عرف أنكيدو ذا قرر . قبل أن يدخل ن أزواجهن ائسجلجامش وكيف أنه يدخل �لعر 

يتصارع االثنان بشراسة؛ . أن يتحدى جلجامش يف مصارعة ليجربه على ترك تلك العادة
فهما متقار�ن يف القوة، ولكن الغلبة يف النهاية كانت جللجامش، حيث اعرتف أنكيدو بقوة 

  .د هذه احلادثة يصبح االثنان صديقني محيمنيجلجامش، وبع

  )ول لعموم الفائدةط، اما التصحيح فهو ملتلخيص خذ بعني االعتبار ا¬( 

  


