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البابلٌون ثم , أوال  السومرٌون قادمون من الشمال"ٌجمع بٌن األسطورتٌن 

 فٌها الكثٌر من التشابهنجد  , وبسبب االختالط بٌنهما" قدموا من الجنوب

.  ألخرىحتى فً األسماء كما تأخذ الثقافات من بعضها وتثري إحداها ا

:  * دوموزي

كنت أرعى بقطٌعً               

 ** فً حقول سموقان               

فً الجنان  , أرض دلمون               

ال هم عندي وحولً الماشٌة                 

قحوان ور األوفً الحقل ٌاسمٌن وزه              

فجأة  ووهرتِت               

حقول كحورٌات ال              

سهم عٌنٌك أصاب               

فوقعت فً ؼرامك               

كم عشقت من نساء قبلك               

معك أحسست أن الحب عندي قد بدأ              



: ***انانا 

كنت أسرح فً الحقول             

كفراشة              

كل زهرة  أتنقل أرتشؾ من           

وأحب  أنا أعشق           

لٌس عندي من ضفاؾ            

كً ألوذ           

* ***مثل زهر البربرو           

اتبع النور           

اذا ؼاب            

أنتور نورا جدٌدا           

ألسٌر خلفه ثم أعشق من جدٌد           

والتقى دربً بدربك           

  كان صدفة          

مثل ؼٌرك  صوبك شهوتً شدتنً          

: دوموزي 

  ذات ٌوم هل نسٌتِت             

  : لً قلتِت             

ٌدٌك  جسدي ملك             

ال توفر منه شٌئا              

ي ثؽوركل  فاقتحم             

زهر الحدٌقة  واقتطؾ            

وراقصنً وداعبنً              



وارتوي من شفتً              

:  ناناإ

  أٌها الراعً البلٌد          

   سمعتَت  هل          

! أننً قلت الجسد          

احذر  ,  قلتُت          

ملكً  نت أ          

روحك بٌن ٌدي           

حبً ال ٌقاوم ,  تموزُت  ,فأنا          

قصٌرة   والحٌاة بٌن أحضانً         

فاؼتنمها وتمرغ           

ؾ كل الثمار  واقتط         

ومن الزهر رحٌقه           

ال تلمنً          

ل  َّج رَت تَت  ***** والى الكور , هٌا فانهل         

:  دوموزي

كنت ؼراً          

ما اكترثتُت          

لعفارٌت خذوه  ل قلتِت حٌن          

خلت أنً بنزولً           

افدي روحً للعشٌقة          

ٌاة كً تعود للح         

الحبٌبة  "انانا" ؟  مَت لِت          



؟  نت جاحدةلم ك         

:  انانا

تموز محدود  فكركَت        

الماشٌة  رعً فٌه ؼٌر لٌس       

ؼاما جمٌلة أنو اً نايتحمل        

اننً حٌن نزلت  ؟ علمتَت  هل      

ت منك السماء ؼضب      

ناٌك لم ٌجد نفعا       

ؾ الجفا فً األرض عم       

ٌبابا  أصبح الحقل       

الماشٌة لم تجد   وقطٌع        

الكأل  فٌها        

شذى  رحٌق أو لم ٌبق فً الزهر       

فهً تحتا  الندى         

بقرار اآللهة  ثم عدتُت        

تحل بمكانً ل       

أنا األم ,  فأنا الخصب       

* **** أنا جٌا,  األنثى اإللهةو       

فً السماء   انانا ,الزهرة أنا و       

  منً أنتَت        

وفناء   وهمأنت وبدونً        

والبقاء  أنا وحدي الحقٌقةؾ       

مستحٌلة  والحٌاة فً ؼٌابً       



:  تموز

   أنا دوموزي        

سرمدي  ,واسمً         

أنا القوة عندي  ؾ        

لن تكونً مخصبة وبدونً         

حٌاة  ال , دون مائً        

ال فرح  , دون ناًٌٌ        

  :إنانا 

ك دوموزي أنا من أسمت        

أٌها الراعً الؽبً          

ٌم  الػ تؼاب ؼبتُت  ٌوم        

مطر لم ٌنزل و        

كسر اي انعندك الن       

عمت الفرحة   حٌن عدتُت        

أرجاء السماء        

الحقول  أزهرت كل        

  والفراشات ارتوت       

وكذا نحل العسل        

وشذى العطر انتشر         

عودة  و "نوروز" ٌوم  رجوعًو       

للطبٌعة  , لحٌاةل       

   توقد النار ابتهاجا       

واألمانً بالحٌاة        



  وانبعاث من جدٌد       

أنت من كنت عشٌقا         

أنت وهم        

وأنا وحدي الحقٌقة        

:  تموز

  ******الكور نزلُت أَت         

لن أعود  ,  وأبقى       

أرحم   عندي فهناك        

بجوارك  من حٌاتً       

: عشتار البابلية 

آه تموز الحبٌب        

سأعود أتحدى المستحٌل        

للحٌاة من جدٌد ألعٌدك        

عندك القوة         

نؽم لناي فً او       

أنا األنثى الوفٌة و       

وأنا الصدر الحنون        

لن أخونك         

لً بدونك  ال حٌاةَت        

فأنا األرض         

* ******لً سماء وأنت        

ستعود        

من جدٌد  ومعا نبنً الحٌاة       



 

  20/5/2010فً 

 

 

: هوامش 

تٌموزي قً المٌثولوجٌا السومرٌة  وهو تموز  ,وموزي هو اإلله الراعً د *

 البابلٌة وهو الذي ؼدرت به عشتار فً األسطورة السومرٌة ثم أعادتهفً 

 ,وهو اإلله الفادي فً العدٌد من الدٌانات القدٌمة  ,البابلٌة  فً  الى الحٌاة

                     دٌانة الكرد األولى      " االٌزٌدٌة"يؾ" خوجا خدر"وهو 

الٌوم أسم و,  إله الحقول والمراعً فً األسطورة السومرٌة -سوموقان  **

ٌزٌدٌة كردٌة                                          إ بحٌرة وقبٌلةل

كانت إلهة , ولها أسماء عدٌدة  البابلٌة انانا هً عشتار فً المٌثولوجٌا ***

الخصب فً سومر 

وهً عباد الشمس فً العربٌة وما زال الكرد , كلمة سومرٌة " روربَت بَت " ****

أو  "مع الشمس"عبارة عن كلمتٌن معناها الكردي وهً  "بربرو"ٌسمونها 

   أمامها

" جٌو"ؼرٌق ها اإلوأسم, تعنً األرض واألم فً السومرٌة " جٌا" *****

  األم  لكرد تعنًاومازالت عند 

فً المٌثولوجٌا السومرٌة اله العالم السفلً الذي تمضً الٌه " كور" ******

فً اللؽة الكردٌة   لحدالوٌعنً  األرواح

قائال أنا السماء وأنت  فً الهند ٌخاطب عروسه العرٌسما زال  *******

, ت األم تعنً األرض والسماء األب ففً جمٌع األساطٌر القدٌمة كاناألرض 

                                                          وزوجها أورانوس السماء" جٌو"هً فً اإلؼرٌقٌة و

 


