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 وايثاكا،  ، وكان ملك مدينة حداث االوديسة حول عودة الملك اوديسيوستدور أ
ة المحفوفة بالمخاطر التي مر بها اثناء رجوعو الى وطنو بعد االنتصار على مدينة رحلال

وكان يحسب انو قد - وفي غيابو ،واستغرقت رحلتو للوصول إلى اثيكا عشر سنوات. .تروي
على زوجتو بينلوب وابنو الخاطبين العنيدين  واألثرياءمراء ىل ايثاكا من األتنافس أ  -مات

 التي انتظرت رجوع البطل االغريقي من  .بينلوب واج من ز جل الظفر بالن أ، متليماتشوس

 اجل معاقبة المخطئين.
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على اثني عشر  بالخط المسماري سومريّة شعريّة مكتوبة ملحمة ىي ملحمة جلجامش
وعرف  ]ةم في موقع أثري اكتشف بالصدف 1853 لوًحا طينًيا اكتشفت ألول مرة في العام

، العراق في نينوى في آشوربانيبال فيما بعد أنو كان المكتبة الشخصية للملك اآلشوري
  .المتحف البريطاني ويحتفظ باأللواح الطينية التي كتبت عليها الملحمة في

ولهذا  ،خالدا ووالده بشرا فانيا اىكانت والدتو إال -الوركاء - أورك ملكىو  ، جلجامش
والثلث الباقي بشر. وبسبب الجزء الفاني منو يبدأ بإدراك حقيقة أنو لن  قيل بأن ثلثيو إلو

حيث خالدا. تجعل الملحمة جلجامش ملكا غير محبوب من قبل سكان أورك؛  يكون
ممارسات سيئة منها ممارسة تسخير الناس في بناء سور ضخم حول أورك  تنسب لو

  .العظيمة

اآللهة  ابتهل سكان أورك لآللهة بأن تجد لهم مخرجا من ظلم جلجامش فاستجابت
الكثيف  وقامت إحدى اإللهات، واسمها أرورو، بخلق رجل من الطين وحي كان الشعر

أي أنو كان  كل األعشاب ويشرب الماء مع الحيوانات؛يغطي جسده ويعيش في البرية يأ
 مصيدة كان أنكيدو يخلص الحيوانات منعلى النقيض تماما من شخصية جلجامش.  

الملك  الصيادين الذين كانوا يقتاتون على الصيد، فقام الصيادون برفع شكواىم إلى
ليمارس الجنس  يدوجلجامش؛ فأمر إحدى خادمات المعبد بالذىاب ومحاولة إغراء أنك

مروضا ومدنيا. حالف  معها؛ وبهذا تبتعد الحيوانات عن مصاحبة أنكيدو ويصبح أنكيدو
اسمها شمخات، وتعمل  وكان-النجاح خطة الملك جلجامش، وبدأت خادمة المعبد 

بتعليم أنكيدو الحياة المدنية؛ ككيفية األكل واللبس  - عشتار خادمة في معبد اآللهة
قبل أن  ائستبدأ بإخبار أنكيدو عن قوة جلجامش وكيف أنو يدخل بالعر  وشرب النبيذ، ثم

أزواجهن. ولما عرف أنكيدو بهذا قرر أن يتحدى جلجامش في مصارعة ليجبره  يدخل بهن
الغلبة في  االثنان بشراسة؛ فهما متقاربان في القوة، ولكن ترك تلك العادة. يتصارع على
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الحادثة يصبح  النهاية كانت لجلجامش، حيث اعترف أنكيدو بقوة جلجامش، وبعد ىذه
  .االثنان صديقين حميمين

 ول لعموم الفائدة(ط، اما التصحيح فهو ملتلخيص خذ بعين االعتبار اأ) ي

 مالحظةىامة:
 ، بالقاعة....11الساعة  21/51/2512يوم االحد  مراجعة النقاط        


