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سپاس

هـاى  ى نخست بـا یـارى و کمـک   شته شدن این متن، در مرتبهنو

ى ریـیس محبـوب کتابخانـه   -دریغ دوست عزیزم آقـاى ابـراهیم عمرانـى    بى

ریاسـت محتـرم   -و سـرکار خـانم اعظمـى    -ى علوم دانشگاه تهراندانشکده

ممکن شد، که دستیابى به متون را بـرایم  -ى پژوهشگاه علوم انسانىکتابخانه

عزیـزم  از سوى دیگر، مدیون محبتهاى آقاى دکتر کتبى استاد . ممکن ساختند

ى روانشناســى اجتمــاعى هســتم، کــه محرکــى بــود بــراى نگــاهى در رشــته

.بدان امید که شادکام و پیروز باشند. روانشناختى بر این متن کهنسال
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پیش درآمد

.نوشتارى که در پیش رو دارید، دو بخش اصلى دارد

در زبان است که »رویاى دوموزى«بخش آغازین آن، متن شعر 

براى م در میانرودان سروده شده و .ي سوم پنوسومري در اواخر هزاره

این شعر را از کتابمتن اصلى . شودنخستین بار به فارسى برگردانده مى

Dumuzi's dream که هنوز بعد از چهل سال مرجع امگرفتهاثر آلستر

ي حاوي هاهعکس کتیباین کتاب . شودي این متن محسوب میاصلی درباره

آوانگار و منتشر کرده و به خاطر ثبت شاندر کنار رونوشت میخیهم را متن

. رودمرجعی ارزشمند به شمار میمیخی هايهاي عالمتفهرست همخوان

ي ام سویهبه این ترتیب ناگزیر شدهو ام مبنا گرفتهى انگلیسى را ترجمه

حفظ حالت شعرى متن چه در چون . شعري این اسطوره را نادیده بگیرم

چرا که تقارن آوایى و .نبوده استزبان انگلیسى و چه در زبان فارسى ممکن 
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نظم هجایى در متن سومرى بر مبناى تکرار عبارتها و بازنویسى کل یک 

اصر در زبانهاى هندوایرانىِ رایج به عنوان جمله ممکن شده بود، و این عن

در مورد متن رویاى دوموزى بسیار . شوندعناصر محورى شعر محسوب نمى

این متن یکى از نخستین شعرهاى سروده شده توسط انسان . توان نوشتمى

باقی مانده روزگار ما تا است که هنوز به صورت نوشتارى وجود دارد و 

-بودن این متن، بررسى آن را به یک موضوع برانگیزبا وجود بحث. است

ام بینشى روانشناختى را از مفاهیم ام، و کوشیدهمحدود کرده-مفهوم مرگ

.زاى موجود در این داستان به دست دهمتنش

در متن را . امپرداختهتحلیل محتوایى محدود شعر به بخش دوم در 

تحلیل براى می است مدلی سیست، که امتحلیل کردهى منشها چارچوب نظریه

از آنجا که محتواى این شـعر در ایـن تحلیـل نقـش     1.پویایى عناصر فرهنگى

بـراى بـازبینى عناصـر    انـه را روانکاومفـاهیم  کند، برخـى از  مهمى را ایفا مى

ى چشمى به روانشناسـى  به ویژه گوشه. امگرفتهوام مفهومى موجود در شعر 

.1389وکیلی، 1
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هرچند چارچوب نظري خودم نـه  . امیونگ و سرنمونهاى مورد نظرش داشته

. روانکاوانه است و نه یونگی

رویاي دوموزيحامل لوح پشتی ماي ن
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شرحى زبانشناختى

بـه صـورت   کـه  انسـانى اسـت   هـاي نخستین زبانیکی از سومرى، 

ى از نظـر خویشـاوندى بـا سـایر زبانهـا و شـیوه      . نوشتارى ثبت شده اسـت 

ى زبانها، برداشتهاى گوناگونى در مورد سومرى وجود نامهجایگیرى در نسب

هنـدوایرانى  -با قطعیت کمتـرى -تباط بودن آن با زبانهاى سامى و اربى. دارد

ى ارتباط آن بـا زبانهـاى آریـایى و پارسـى     با این وجود فرضیه. آشکار است

با وجود جالب توجه بودن برخـى از  . باستان به ویژه در ایران هوادارانى دارد

نابسـندگی  ، بـه دلیـل   ی ایرانیباستانهاي زبانسومري با شباهتهاى ساختارى 

شواهد براى داورى در مورد خویشاندى ایـن دو، همچنـان دیـدگاه پذیرفتـه     

م و در ایـن نوشـتار آن دو را   یپـذیر ترِ متفاوت بودن تبار این زبان را مىشده

.میگیرداراى منشأ مستقلى در نظر مى

سومرى زبانى است که تا دو هزار سال به صورت زبان غالب، و تا 

ورت زبان مقدس و مذهبى به بقاى خود ادامه داد و بـه  چهار هزار سال به ص
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این ترتیب باید آن را یکى از موفقترین و دیرپاترین زبانهاى انسـانىِ شـناخته   

این زبان در روزگار رواجش، در قالب دو گویش اصلى وجـود  .شده دانست

اشـرافى و  «گیر که نام رسمى زبان سومرى بـوده و  -نخست، امه. داشته است

در گـویش  بوده که امروز »مر-شو«مردمِ نام بومى زبان و دهدمعنا مى»اصیل

.اشنامیممیرایج امروزى سومر

خـوب،  «کـه  شـد  خوانـده مـى  »سـال -امه«دومین گویش سومرى، 

ى زنان میـانرودان  دهد، و احتماال در ابتدا گویش ویژهمعنا مى»ظریف و ریز

شکلى از سومرى که بعدها در بابل . دهبوده و بعدها گسترش بیشترى پیدا کر

سال مشتق شد، و به صورت زبان دربـارى و مـذهبى   -رایج شد، از همین امه

.در امپراتورى آشور هم دوام آورد

این دو گویش در ساخت دستورى و آواشناسى تفاوتهایى بـا هـم   

شناسـى واژگـان در هـر دو یکسـان بـوده، و ترکیبـات       اند، امـا ریخـت  داشته

هـاى بـه   بـر مبنـاى لوحـه   . انـد شدهى کمابیش مشابهى را نیز شامل مىواژگان

-رسد که گـویش امـه  ى سلطنتى اور، چنین به نظر مىدست آمده از کتابخانه
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کـارتر بـوده اسـت، و    تر، تغییرناپذیرتر، و در مورد آواها محافظـه سال قدیمى

بت بـه  مانند سایر گویشهاى زنان، از مخرجهاى واکى جلـوتر و بـاالترى نسـ   

.گیر برخوردار بوده است-امه

زبان سومرى عالوه بر این دو گویش اصلى، مشتقهاى دیگرى هـم  

گـویش تخصصـى   (»مالها-امه«، »ى چوپانىلهجه(»اوتوال-امه«. داشته است

زبـان مرتفـع، یعنـى    (»سـوکود -امـه «، و )گـویش ادبـى  (»گال-امه«، )ملوانان

ز این گویشها هستند که بـا وجـود مـورد    هایى انمونه)نشینگویش مردم کوه

اشاره قرار گرفتن در دو گویش غالب دیگر، هنوز اثر ادبى خاصى از آنها بـه  

.دست نیامده است

و زبانهـاى  2ى اصلىِ زبانهاى فـاعلى ، دو دستهیسنتدر زبانشناسى

در در زبانهاى مفعولى، شکل صرفى فاعل .کنندرا از هم تفکیک مى3مفعولى

. پـذیرد کند و پسوندى یکسان را به خود مىافعال الزم و متعدى تغییرى نمى

2 Accusative languages
3 Ergative languages
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به .شوددر این زبانها مفعول است که با پذیرش پسوندى خاص مشخص مى

،)شـاه رفـت  (»شَـروم ایلّیـک  «ى عنوان مثال، در زبان اکدى فاعل در جملـه 

م بیتـام  شَـرو «اش در بـا حالـت متعـدى   ) اوم-(است که پسـوند آن  »شروم«

بینید، مفعول صریح چنان که مى. تفاوتى ندارد) شاه خانه را ساخت(»ایپوش

.را به خود پذیرفته است) آم-(پسوند خاصِ مفعولى »بیتام«

صرف 4در مقابل، در زبانهاى فاعلى، افعال متعدى در حالت فاعلى

شکل . ندآیشوند و مفعول و فاعلِ مربوط به افعال الزم در شکل مطلق مىمى

صرف افعال و اسامى در برخى از زبانهاى این گـروه، بـه کمـک پسـوندهاى     

بـه  . اما ایـن امـر عمومیـت نـدارد    . گیردى واژه انجام مىاضافه شده به ریشه

شـاه  (»لوگال ایگین«ى باال به صورت عنوان مثال در زبان سومرى، دو جمله

شـوند کـه در اولـى    ته مىنوش) شاه خانه را ساخت(»لوگاله ا موندا«و ) رفت

را بـه خـود   ) ا-(به صورت مطلق آمده و پسوند فاعلى متعـدى  ) شاه(لوگال 

.نپذیرفته است

4 ergative
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که تقسیم کردن مطلق زبانهـا بـه ایـن دو    5مروز دیدگاه وان آندرنا

به نظر او، ایـن دو  . دانست، بیشتر رواج یافته استگروه را کارى نادرست مى

به عنوان دو قطب طیفى زبانشناختى در نظر گرفـت کـه   عبارت را باید بیشتر 

زبانهایى مانند باسک، گرجـى،  . انددر هر نقطه از آن زبانهایى جایگیرى کرده

استرالیایى بومى و آمریکایى بـومى از زبانهـایى هسـتند کـه بیشـتر در قطـب       

با این وجود، در بسیارى از همین زبانها، سـاخت دسـتورى   . فاعلى قرار دارد

مثال در باتس که از گویشهاى گرجى اسـت، بـراى   . شودلى هم دیده مىمفعو

اشـاره بـه کنشـهاى ارادى از ســاخت فـاعلى و بـراى کنشـهاى غیــرارادى و       

.کننداستفاده مى6تصادفى از ساخت مفعولى

اولین کسى است که زبان سومرى را بـه عنـوان   7ویکتور کریستیون

ش هنوز هم بـا چالشـها و مخالفتهـاى    بندى کرد، و این نگررده8زبانى فاعلى

اگر بخواهیم انعطاف پذیرى دیدگاه وان آنـدرن را حفـظ   . فراوانى روبروست

5 Van Aanderen
6 ergative
7 Victor Christion
8 accusative
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کنیم، بهتر است بگوییم که سومرى زبانى است که در طیـف مـورد نظـر بـه     

قطب فاعلى نزدیکتر است، اما بقایایى از ساخت مفعولى را هم در برخـى از  

.عبارات خود حفظ کرده است

بندى زبانها، در قرن نوزدهم ابداع شد، و بر مبناى ش دیگر ردهرو

بر این مبنا زبانها را به سه گـروه  . استوار بوددر زبان9ساخت معنایى تکواژها

:کردندزیر تقسیم مى

که در آنهـا هـر تکـواژ داراى معناسـت و     : 10زبانهاى گسسته) الف

نشـانگر زمـان یـا تعدادشـان     پسوندهایى کـه  کند ونقش یک واژه را ایفا مى

.اى برجسته از این زبانهاستزبان چینى نمونه. پذیرنداست را به خود مى

معمـوال  (که در آنها تعداد کمى از پسـوندها  : 11زبانهاى آمیخته) ب

زبـان التـین و اکـدى    . کننـد و آن را صرف مىشوندبه واژه اضافه مى)یکى

ر این زبانها به دلیل پیچیـده بـودن سـاخت    د. هایى از این زبانها هستندنمونه

9 morphems
10 Isolating languages
11 Fusional languages
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، مثال بینیمصرف واژگان، تراکم معنایى زیادى را بر تعداد کمى از تکواژها مى

amoاسـت و بـر فاعـل اول شـخص     »من دوست دارم«به معناى در التین

دهـد،  مفردى که در زمان حال به طور فعال کنش دوست داشتن را انجام مـى 

.کندداللت مى

در ایــن زبانهــا چنــد عالمــت دســتورى  : 12زبانهــاى پیونــدى)پ

بـر  . سـازند شـوند و یـک واژه را مـى   پیشوندى یا پسوندى با هم ترکیب مى

شـوند و کوتـاه   خالف زبانهـاى آمیختـه، ایـن پسـوندها بـا هـم ادغـام نمـى        

ــى ــوندنم ــن   . ش ــالى از ای ــى مث ــان ترک ــتزب ــدواژه. زبانهاس اى مانن

ev.ler.in.denدر ایـن  . گویایى از خواص یاد شده استن، مثالِدر این زبا

، )عالمـت جمـع  ler (،)خانهev ( :بینیمواژه ما به ترتیب این بخشها را مى

In)مال او(،den)زبـان سـومرى   .دهدمعنا مى»ى اواز خانه«که در کل ) از

گنجد و چنـان کـه از آوانگاشـت زبـان آشـکار      هم در این دسته از زبانها مى

.صلتى پیوندى دارداست، خ

12 Agglutinative languages
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گوشزد کردن این نکته ضرورت دارد که زبانشناسان امروزى، ایـن  

سه طبقه از زبانها را هم مثل حالت فاعلى و مفعولى داراى حد و مرز قاطع و 

دانند و این عنوانها را نیز به عنوان سه قطـب طیـف بنـدى مثلثـى     روشن نمى

اى ى ساختارى ترکیبى که آمیختهگیرند و هر زبانى را داراجدیدى در نظر مى

یعنـی ایـن برداشـت ایـدئولوژیک و     .داننداز هر سه شکل یاد شده است مى

زده که زبان سومري و ترکی را به خاطر شباهت یاد شده خویشـاوند  سیاست

چرا که شـباهتهایی بـا همـین    . یا مربوط به هم بدانیم، به کلی نادرست است

بان سومري و برخی از زبانهاي سرخپوسـتان  سطح و حتا بیشتر از این میان ز

شود و کمتـر کسـی بـر ایـن     آمریکا یا سیاهپوستان آفریقاي سیاه هم دیده می

. باور است که زبان ترکی با این زبانها هم خویشاوند بوده است

ى موجـود هـم   گذشته از مالحظات زبانشناختى، در مـورد ترجمـه  

نخست این که زبان سـومرى ماننـد   .ى نوشتارى اشاره کنمباید به چند نکته

نگار بوده است و کاتبـان کهـنِ آن بـه ازاى هـر واژه     خط هیروگلیف، اندیشه

کردنـد،  هایشان حک مىهاى تصویرى را بر لوحهعالمتى مشتق شده از نشانه



14

اىِ موجـود در حـال و هـواى مـتن،     که بسته به شرایط و قراردادهـاى لحظـه  

ناگفتـه پیداسـت کـه بخـش     . کرده استىمعناى خاصى را در ذهن تداعى م

ى این قراردادها براى به کار گیرندگان باستانى این زبان آشنا و ملموس عمده

بـه همـین   . و جا افتاده بوده، اما براى مترجم امروزى مبهم و ناشناخته اسـت 

دلیل هم در متون حقوقى باستانى تشخیص مترجمان از اینکه طرف خریـدار  

.م بوده، همیشه با شک و تردید تلقى شده استکدام و فروشنده کدا

نشانگرهاى آوایى در زبان سومرى، مانند زبان هیروگلیف به دنبـال  

تاریخى طوالنى و تکاملى درازمدت شکل گرفتنـد، و بـه شـدت زیـر تـأثیر      

متن رویاى دوموزى، در شکلِ . اندنگار نخستینِ این زبان بودهساخت اندیشه

بـر مبنـاى   -ى نوشته شده است، و در آن هر عالمـت  ى سومرآوانگارانه شده

این آواهـا ممکـن   . کرده استآواهایى خاص را بازنمایى مى-اشتبارشناسى

یـا  )م-ص(، یـا صـامت مصـوت    )ص-م(صامت -است به هجاهاى مصوت

همچنـین  . داللـت کننـد  )...ص، و-م-م-ص، ص-م-ص(تـر  اشکال پیچیده

شـده و  شده ولى نوشته مىنده نمىنشانگرهایى هم وجود داشته است که خوا
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به معناى خـدا  اي شناسه»دینگیر«مثال . کرده استحالت واژگان را تعیین مى

.آمده استبوده و پیش از نام خدایان مى

ى رایـج در حـرف نویسـى و    در متن کنونى، به پیـروى از اسـتانده  

نده را بـراي  ایـن تفـاوت کـه ایـن اسـتا     با . امآوانویسى سومرى استفاده کرده

هـا را بـه   ام و دلیلی ندیدم آوانگارينگارش آواها به زبان پارسی منتقل کرده

ایطی که خط پارسـی بـراي حمـل ایـن مضـمون      خط التین نقل کنم، در شر

.کفایت دارد

ا را بـه  واجهـ ر آن دکیل شده کهشسطر از یک بخش آوانگار تهر 

بـه هجاهـاى فارسـى    ) نگـار میخـی  بر مبناي هر نماد اندیشـه (طور جداگانه 

در مواردى که بیشتر از یک عالمت بر یـک هجـا داللـت کنـد،     . امبازگردانده

قرارداد رایج در میان اکدشناسان و سومرشناسان این است که بر مبناى بسامد 

تـرین  به ایـن شـکل کـه رایـج    . کنندا عالمت گذارى مىو رواج عالمت آن ر

دهند و عالیـم مربـوط بـه    نشان مىU)مثل(با آواى بدون عالمت شکل را 

از . دهندنشان مى... وU5 _U4 _U3درجات پایینترِ رواج را به ترتیب با
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اند، بسامد و نظـام  آنجا که نخستین کدهاى میخىِ رمزگشایى شده اکدى بوده

رى را در مورد تمام زبانهـاى باسـتانى بـه پیـروى از قـرارداد اکـدى       عددگذا

.کنندگذارى مىنشانه

سطر بعدي، که زیرش خطی کشیده شـده، خـوانش پیشـنهادي    در 

عالمـت  آواها براى سادگى بیشتر، از شکل خام و بىنقلدر . امسطر را آورده

هاى همخوان هاى عددى براى سایر نشانهها و نمایهآوا براى رایجترین نشانه

ام از متون اروپایى حفظ کـرده قرارداد زبان اکدى را به پیروى . اماستفاده کرده

البته این روشى اسـت  . امتر کردهنویسى عددى را کمى سادهو تنها نظام نمایه

شـود و بنـابراین   ى جدیدتر به زبان انگلیسى هم دیده مىکه در متون ترجمه

.شاید بتوان آن را با تحوالت مورد قبول سومرشناسان جدید همراه دانست

ى عـددى را در زیـر آوا، و نشـانگرهاى    هـا به روش مرسوم، نمایه

معموال براى ساده شـدن کـار   . امتوضیحى را در باالى واژگان مربوطه نگاشته

را بـه  dآید، حرفى سومرى دینگیر که پیش از نام خدایان مىبه جاى واژه

»خ«من براى ساده شدن در زبان فارسى عالمـت  . گذارندمىعالمت اختصار 
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یعنى همان جـایى کـه   ،در ابتداى نام خدایان»خدا«ى هرا به عنوان کوتاه شد

نویسـى را  سایر قواعد حـرف . امگذاشتهها عالمت دینگیر آمده،در اصل کتیبه

یعنى بـه عنـوان مثـال    . امبنابر قراردادهاى رایج در میان سومرشناسان نگاشته

نا و هاى ناخواام و خواندهنشان داده»؟«مشکوك را با عالمت پرسش آواهاي 

...ام وگذاشته() حدسى را در دوکمان 

پوشى با چشم(نویسى فارسى را تنها به کمک حروف فارسى حرف

ام نگاشته)اَ، ا، اُ، آ، او، اى(ى رایج و عالیم ششگانه)...از ط، ظ، ص، ض، و

اما . اماستفاده نکرده)ه براى نشان دادن ا-مثال پسوند (و از سایر اشکال رایج 

ه بـراى بسـتن   -کند، از ئه و نگارى که سرعت خواندن مهمتر جلوه مىدر آوا

.امواجهاى آخر واژه بهره برده

ام از هم جدا کرده)-(آواهاى مربوط به یک واژه را با خط فاصله 

ى گـزاره . امنویسـى اسـتخراج کـرده   ها را بر مبنـاى حـرف  و آوانویسى جمله

از روى کمتر بـودن  . امشده آوردهآوانگاشتى را در زیر عبارت حرف نویسى 

تـوان اولـى را از دومـى    تعداد نمادهاى قراردادى و فقدان خطوط فاصله مـى 
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به این شکل که در برابر عدد نشانگر سطرِ کتیبه، حـرف نویسـى،   . بازشناخت

.امى فارسى را آوردهو در زیر آن آوانگارى، و در آخر ترجمه

13خودآموز زبان سومرىِ هیـز ى مقدماتى این متن به کمکترجمه

و بخشـهایی از  ى آلسـتر نویسى و معنانگارى را با ترجمـه انجام شد و حرف

ى نویسـندگان  در مـواردى کـه اختالفـى بـین ترجمـه     . امریمـر تطبیـق داده  ک

ام، و واژگـانى را کـه در   شد به برداشت خود بسـنده کـرده  گوناگون دیده مى

[ ]تا متن فهمیدنى شود، در بـین دوقـالب   ام ى اصلى افزودهترجمه به گزاره

.امگنجانده

ى خواندن آواهاى سـومرى، هنـوز   دانش متخصصان در مورد شیوه

تفاوت بین هجاهاى بلند و کوتاه درست مشخص نیست . بسیار محدود است

. هـا تـوافقى وجـود نـدارد    و در مورد ارزش آوایى و معنایى بسیارى از نشانه

عیار زبان اکدى قابل فهم اسـت، و اطالعـات موجـود    ارزش بیشتر واجها با م

گمـان  .در مورد ساخت آوایىِ زبان اصلى سـومرى بـه راسـتى نـاچیز اسـت     

13 Hayes, 1990.
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کنم اگر این ابهام و نادانىِ عمـومى را بـا دانـش انـدك نگارنـده از زبـان       مى

ى کافى براى توجیه ایرادهاى موجود در این ترجمه سومرى پیوند زنیم، بهانه

هـاى ایـن مـتن را بـراى     بدان امید که آگاهان لغزشها و نادرستى.فراهم شود

ى رویاى دوموزى به زبان فارسى را با نویسنده بازگو کنند، و نخستین ترجمه

.این زمینه، پذیرفتنى قلمداد کنند
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وي رویاي دوموزين حاجلویی متنماي 
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رویاى دوموزى

3ا-را-با3شِ  -سى  ادین-ایر  ایم2نِ  -گا3-شا

شه بارائهشاگانه ایر ایمسى ادینْ

قلبش با اشک پر شد، او بیرون رفت، به سوى دشت

3ا-را-با3شِ  -سى  ادین-ایر ایم2نِ  -گا3-گوروش  شا) 2

گوروش شاگانه ایر ایمسى ادینْشه بارائه

مرد، قلبش با اشک پر شده بود، او بیرون رفت، به سوى دشت

3ا-را-با3شِ-دینسى  ا-ایر  ایم2نِ  -گا3-زى  شا-دوموخ) 3

یر ایمسى ادینشه بارائهادوموزى شاگانه 

دوموزى، قلبش با اشک پر شده بـود، او بیـرون رفـت، بـه سـوى      

دشت

)  دى-اون-لـو  مـو  -اى2ال  -دى-اون-نا  مو2-گیدرى  گو) 4

6دى-(دو6
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گیدرى گونا مونْدیال ایلو مونْدى دودى

و دوبـاره و دوبـاره فریـاد    کـرد، اش حمـل مـى  عصایى را بر شـانه 

:کشیدمى

3او-لو  گار-ادین  اى3او  -لو گار-اى3او  -لو  گار-اى) 5

ایلو گارو ایلو گارو ادین ایلو گارو

مویه کن، مویه کن، اى دشت، مویه کن

3او-گار3اَمبار  گو 3او  -لو  گار-ادین  اى) 6

ادین ایلو گارو اَمبار گوگارو

اى مرداب؛ فریاد برآر. ویه کناى دشت؛ م

3او-لو گار-اى{  کا}-دا7-لوب  اى-آل) 7

آلوب ایداکا ایلو گارو

اى خرچنگان؛ در رودخانه فریادى برآرید

3او-گار3دا  گو  7-زا اى-زا-بى) 8

بیزازا ایدا گو گارو
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اى غوکان؛ در رودخانه فریادى برآرید

-‘ِه3مو  گو -تور-(بو)دورمو خ-مِ آما-ام2-‘ِه3مو گو -آما)9

مِ-ام2

آمامو گوهمه آمامو دوربوتورمو گوهمه

مادر من، دوتورِ من، صدا خواهد زد. مادرم صدا خواهد زد

مِ-ام2-‘ِه3گو   3اَم  -ایا-مو  نیندا-آما) 10

آمامو نیندایام گو همه

مادرم پنج نان خواهد خواست

مِ-ام2-‘ِه3گو  3اَم  -او-مو  نینْدا-آما)11

آمامو نیندومه گو همه

مادرم ده نان خواهد خواست

زو-اون-مو  نو-گ5-اوگ4-دا  او4-او) 12

اودا اوگمو نونْزو

اگر او نداند در چه روزى خواهم مرد
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اون-زو3-د-ا-مو  اینیم  مو-اوگو-ادین  آما) 13

آموگو اینیم مدزونادین

آگاه کنى-که مرا زاده-توانى مادرم را تو، اى دشت، مى

شِ-ش2ِ-‘ِمو  ه-گیم  ایر-مو-دا3-بان-نین) 14

داموگیم ایرمو هشِّهنینبان

.شاید که تو هم مانند خواهر کوچکم براى من گریه کنى

2نا-باا-سیپا  اول2نا -ا با-اول2نا  -ا  با-اول)15

اوله بانا اوله باناسیپا اوله بانا

او خوابیـد تـا اسـتراحت    . خوابید تا استراحت کنـد ]دوموزى=[او 

.گوسفندان خوابیدند تا استراحت کنند. کند

2نا-با3د  2-مو-گیم  ما2-نا-ا  با-سیپا  اول) 16

سیپا اوله باناگیم ماموده بانا

.ابیدند تا استراحت کنند، او خوابید تا رویا ببیندوقتى گوسفندان خو
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-سـا 3-او2اوه  -بـو -ایـم -دا  اى2-مو-زى  ما-ایم-اى) 17

3آم-گا2

ایمزى مامودا ایمبوِه اوساگام

"یک خواب". او لرزید".یک رویا". او بیدار شد

3آم-گا3-گار  سو-م3ِ-گور  نى-این2-شو  بى2نِ  -ایگى) 18

گار سوگامایگینه شو بینْگور نیم

او چشمانش را مالید، ترسیده بود

مـو   9-ان  نین2-زِ-اون-مو2-ان  توم2-زِ-اون-مو2-توم) 19

ان2-زِ-اون-مو2-توم

توموزنْزِن تومونزن نینمو تومونزن

بیاورید، بیاورید، خواهرم را بیاورید]:دوموزى گفت[

-مـو  تـوم  9-ان  نـین 2-زِ-مو2-توممو  -نا-آن-گشتینخ) 20

ان2-زِ-اون-مو2

گشتینانامو توموزِن نینْمو توموزِن
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.ید، خواهرم گشتینانا را بیاوریدبیاور

-مـو  تـوم  9-ان  نین2-زِ-مو2-مو  توم-زو-ایم-سار-دوب) 21

ان2-زِ-اون-مو2

زومو توموزِن نینمو تومونْزِندوبساریم

داند بیاورید، خواهرم را بیاوریدىلوح مرا که نبشتن م

مـو   9-ان  نـین 2-زِ-اون-مـو 2-مو  تـوم -زو-دو3-ان-نار) 22

ان2-زِ-اون-مو2-توم

نارِندوزومو تومونْزِن نینمو تومونزِن

داند بیاورید، خواهرم را بیاوریدآواز مرا که خواندن مى

-زِ-اون-مـو 2-مو  توم-زو-ما-اینیم3-شا-دا3-بان2-لو) 23

ان2-زِ-اون-مو2-مو  توم9-ان  نین2

لوبانْداشا اینیمازومو  تومونْزِن نینمو تومونزِن

داند بیاورید، خواهرم را بیاوریددختر ماهرِ مرا که معناى واژگان را مى
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ان  2-زِ-اون-مـو 2-مو  توم-زو-دا2-مو-ما3-شا-ما-اوم) 24

ان2-زِ-اون-مو2-مو  توم9-نین

ومو تومونْزِن نینمو تومونْزِناوماشاموداز

دانـد،  زن خردمند مرا بیاوریـد، کسـى کـه قسـمت رویاهـا را مـى      

خواهرم را بیاورید

2بور-نا-او-مو-گا2مو  -ما) 25

مامو گامونابور

بگذارید رویایم را با او در میان گذارم

2گا-دا2-مو-ما3-دا  شا2-مو-مو  ما9-دا  نین2-مو-ما) 26

نینمو مامودا شاماموداگامامودا 

:یک رویا، خواهرم، یک رویا، در رویایم

2مو2-مو-را-زى  نومون  ما-زى-را-نومون  ما) 27

نومون مارازیزى نومون مارامومو
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ى اطرافم چیده شده بودند، اما آنها بـه رویـش خـود    لفهاى هرزهع

دادندادامه مى

گه3-سیگ-[آن-را-ا]ا  ساگ  م3-دو-دیلى-گى)28

سیگهگیدیلیدوئه سگ مارانْ

دادیک نىِ تنها برایم سر تکان مى

دو-[اد]ب-آن-را-ا  دیلى  ما3-دو-دیدلى-گى) 29

بادوگیدیدلیدوئه دیلى مارانْ

یک جفت نى، که یکى از آنها را از دست دادم

]ىز-ى]ز-آن-را-ما2بِ  2-آن  نى-را  گیش-تیرگیش) 30

زیزىتیرا گیشان نیبِه مارانْ

روییدندهاى درختان بلند جنگلى در اطراف من مىریشه

2د-آن-دا-آ  مو2گا  3-کو-مور-نِ)31

نمورکوگا آمودانْده

ریختقیر خالص من فرو مى]آتشدانِ ساخته شده از[آب بر 
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دو-باد-آن-را-بى  با3-تون2گا  3-کو-شَکیردوگ) 32

شَکیرکوگا تونْبى بارانْبادو

ى شیرِ تمیز من از من گرفته شده بودپوشش دبه

تـا   -آ  کاك2-ال-تا-کاكمو  گیش3-کو-آم-زا-آنگیش) 33

]ایگ-ى]س-آن-را-با

سیگآنْزامکومو کاکْتاال کاکْتا بارانْ

فنجان مقدس من از گلمیخى که بدان آویزان بود، کنده شده بود

2د-آن-دا-گو  مو2-مو  او-نو-ماگیش) 34

مانومو اوگو مودانده

ام از چشمانم ناپدید شده بودعصاى چوپانى

-نـى -شو  با4کا  سیال  -اودو2-ا  گا-تاموشن-نینّا-نینخ) 35

تى-ایب

نینینّاتائه گودوکا سیال شو بانیبتى

اى را از آغل گرفتعقابى بره
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کا  بورو  موشن شو  -نا-با-دوب-ا گى-موشن2دو3-سور)36

تى-ایب-نى-با

سوردوئه گیدوباناکا بورو شو بانیبتى

شاهینى گنجشکى را از حصار نئین من گرفت

-را  مـا -بى  سـاهار 3-گین-زا6-مو سو-دا3-اوز2-ماش)37

ا2-گید-آن-را

ماشوزدامو سوزاگینْبى ساهارا مارانْگیدا

هــاى الجوردینشــان را بــرایم بــه خــاك بزهــاى نــر مــن ریــش

کشیدندمى

-را-بى  کى  ما-را-گور-گور2-مو  آ-(آماش)اوآ  -اودو) 38

رِ-هور-هور-آب

اودوآ آماشْمو آگورگورابى کى ماراب هورهورِه

خراشیدقوچ من برایم زمین را با پاهاى کلفتش مى

2د-اون-گا  نو2ور  د2-دور3-اى3شَکیر   دوگ) 39
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شَکیر ایدوردور گا نونده

هاى شیر به پهلو افتاده بودند، شیرى در آنها نبوددبه

ــوخ2دور  2-دور3-آم  اى-زا-آن) 40 ــو-دوم تــى  -زى  ن

3دو-آل3آم  2-ال2-آماش  لیل

آنْزام ایددوردور دوموزى نوتى آماش لیالم آلْدو

ده بودند، دوموزى مرده بود، آغل در باد گم شدفنجانها به پهلو افتا

-ایـب -نى-نا-اون-زى  مو-دوموخ4ك  -نا-آن-گشتین)41

4گى4-گى

گشتیناناکه دوموزى مونانیزیب گیگى

:گشتینانا به دوموزى پاسخ داد

ا2-بور-آن-ما-نام6شا  6-شا-زو  نو2-مو-مو  ما-شش) 42

مانبورِهششمو ماموزو نوشاشا نا

برادرم، رویاى تو خوشایند نیست، آن برایم بسیار روشن است

ا2-بور-آن-ما-نام6شا  6-شا-زو  نو2-مو-زى ما-دوموخ)43
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دوموزى ماموزو نوشاشا نامانْبورِه

دوموزى، رویاى تو خوشایند نیسـت، آن بـرایم بسـیار روشـن     

است

2مو2-مو-آن-را-زى  اونومون ما-زى-آن-را-لونومون ما) 44

نومون مارانْزیزى نومون مارانْمومو

دادنداى که گرداگرد تو به روییدن خود ادامه مىعلفهاى هرزه

زى-زى-آن-را-تا ما-او+لوگاب+گاز کاس-سا) 45

ساگاز کاسلوگابوتا مارانْزیزى

شدندهاى خود خارج مىاهزنانى بودند که در مقابلت از کمینگاهر

گ3-سیگ-آن-را-ا  ساگ  ما3-دو-دیلى-گى) 46

سیگهگیدیلیدوئه ساگ ماران

دادنىِ تنهایى که براى تو سرش را تکان مى

گ3-سیگ-آن-را-زو  ساگ  ما-اوگو-آما) 47

سیگهآماگوزو ساگ مارانْ
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دادکه برایت سر تکان مى-ى توزاینده-مادرت بود، 

دو-باد-آن-را-ا  دیلى  ما3-دو-لىدید-گى) 48

گیدیدلیدوئه دیلى مارنْبادو

اش را از تو گرفتندهایى که یکىآن جفت نى

دو-باد-باد-آن-را-ا  دیلى  ما-زا3ا  او  2-گا) 49

گائه اوزائه دیلى مارانْبادبادو

اش را از دست خواهى دادمن و تو بودیم که یکى

زى-زى-آن-را-ما3بِ  2-آن  نى-را  گیش-تیرگیش) 50

تیرا گیشان بیبِه مارانْزیزى

روییدهایشان در اطراف تو مىدرختان بلند جنگلى که ریشه

3ب5ِ-داب2-نِ-ا-مو-آ  ایم-زى-ا  اى2-گال-هول2-لو) 51

لوهولْگاله ایزیا ایموِندابِه

رفته بودندمردان پلیدى بودند که تو را در حصارى گ

2د-آن-دا-زو  آ  مو3-کو-مور-نِ) 52
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نمورکوزو آمودانده

ریختقیر خالصِ تو فرو مى[ آتشدان ساخته شده از]آبى که بر 

53 (گا  با-سى2-آماش  ا-ا-2گا2-گا3-د

آماش اسیگا بِدگاگا

اى ساکت براى تو خواهد شدآغل خانه

دو-باد-آن-را-بى  ما3-تونزو  3-کو-شَکیردوش) 54

شَکیرکوزو تونْبى مارانْبادو

ى شیر تمیزت از تو گرفته شده بوداینکه پوشش دبه

-ا-نا  با-شو  شو-تى2-نا کا-نو آ-ا  لم2-گال-هول2-لو) 55

4کو4-کو-این-نى

لوهولْگاله شونا بِنینْکوکو

رفتمرد پلید آن را به دست خواهد گ]یعنى که[

-تـا  بـا  -کاكآ  گیش2-ال-تا-کاكکیش3کو  -آم-زا-آن) 56

د-بو-شوب-را-ایگ  با-سى-آن-را
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سیگ باراشوبودهآنزامکو کاکْتاال کاکْتا بارانْ

فنجان مقدس تو که از گلمیخى که بدان آویزان بود، کنده شده بود

-را-اوت بـا 2-کـو -ما-تا  اى-زا-اوگو-آما-اوب10-دو) 57

3د-وب-شوب

دوباموگوزاتا باراشوبوده

تو بودى که از زانوهاى مادرى که تو را زاده بود، افتادى

2ده-آن-دا-اون-گو  مو2-زو  او-نو-ماگیش) 58

مانوزو اوگو مونْدانْده

]بدان معناست که[اینکه عصاى چوپانى تو از برابرت ناپدید شد 

3آم-را-را3-شو  بى-ار-نِ-ىا3ا نى  -]تور2-ال5-[گال) 59

گاالتورِنى اینزِشو بیرارام

بدان آتش خواهد زد[ کوچک]عفریت 

-نـى -کا  سیال  شو  بـا -اودو2-ا  گا-نینا  موشن تا-نینخ) 60

تى-ایب
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نینینّا تائه گودوکا سیالشو بانیبتى

اى را از آغل گرفتعقابى که بره

-]را-ما-زو[-آس  ت-ماه-سو اى-لِا2-گال-هول2-لو) 61

گ3-سیگ-آن

سیگهلوهولْگاله تزومارانْ

ات ضربه زدمرد پلیدى بود که به گونه

-کا  بورو  شو  با-آن-با-دوب-ا  گى-موشن3دو  2-سور) 62

تى-ایب-نى

سوردوئه گیدوبانْکا بورو شو بانیبتى

ن تو گرفتشاهینى که گنجشکى را از حصار نئی

-11ا-رِ-ا-مـو 3-تا  آم-آن-با-دوب-ا  گى-گال2-ال-گال) 63

11ا

گاالگاله گیدوبانْتا آموِرِئه

عفریت بزرگى بود که از حصارت در برابرت برخاسته بود
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-آن2]د-اون-گـا  نـو  2[دور2]-دور3-[کیر  اى]شادوگ[)64

-آم2ال 2-آمـاش لیـل  تـى -اون-نوزى-دوموخ2دور2-دور-اىآم -زا

2دو3

شَکیر ایدوردور گا نونده آنْزام ایدوردور دومـوزى نـونْتى آماشـش    

لیال آمدو

هاى شیر به پهلو افتاده بودند، شیرى در آنها پـر نشـده   اینکه دبه

بدان [بود، فنجانها افتاده بودند، دوموزى مرده بود، و آغل در باد گم شده بود 

]:معنا بود که

زو  2-تـو  آ -با-س-[اى5داب  -ا-آ  با3-]دو-زو شو-شو) 65

کا-ما-کا2-او2ال-ا-ا  با2-ال2-آ

شوزو شودوا بِداب آزو آالئه بِال

دستانت در دستبندهایى گرفتار خواهند شـد، بازوانـت در قیـد    

بسته خواهد شد
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-را  مـا -بى  سـاهار 3-گین-زا6-زو  سو-دا3-اوز2-ماش) 66

ا-گید-آن-را

ماشوزدازو سوزاگینْبى ساهارا مارانْگیده

هاى الجوردینشان را برایت بـه خـاك   این که بزهاى نرِ تو ریش

]:بدان معناست که[کشیدند مى

اول  -رو-اى-شـو -لـى -گـیم  لِ 5-اورو-مو  مـار -سیگ) 67

ا-نیگین-را-نا  ما-آن2

سیگْمو ماروروگیم آنا مارانیگینه

م برایت در آسمانها آشفته خواهد شدگیسوان

-هور-آب-را-بى  کى  ما-را-گور-گور2-زو  آ-او-اودو) 68

رِ-هور

اودوزو گورگورابى کى مارابهورهورِه

خراشـید  این که قوچ تو برایت زمین را بـا پاهـاى کلفـتش مـى    

]:بدان معناست که[



39

ایا  ت-تى-گیم  ل2ِ-توگ.گیش2.بور.مو  گیش-سى-شو) 69

رِ-هور-هور-آب-را-ما

کیم تمارابهورهورِهشوسیمو گیشبور گیشتوگ

خراشمهایم را براى خاطر تو با ناخن مىگونه-مثل یک شانه-ن م

2[گا2-]گا-دا-ما-نا  اوم-کا-بى  کا-اینیم) 70

اینیمبى کاکانا اوماداگاگا

]:تکه برادرش گف]هنوز حرفهایش را تمام نکرده بود 

]بى11-]دا  ا6-دو9نین  اى-لى-بى  ا11-دا  ا6-دو9نین  ) 71

نین دودبى نین دودبى

خواهر، بر روى تپه برو، خواهر، بر روى تپه برو

3[د-و]ز-دا11-دا  ا6-دو9نین  ) 72

نین دودا ادازوده

خواهر، وقتى بر روى تپه رفتى

]نام[-دا11-ا-نام[  ایل-ى]ل-تگیم  ال -اولو2-دا  لو6-دو) 73
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دودا لولوگیم نامدانام

ثل یک مرد اشرافزاده باال نروم

]هور3-نِ-و]م3-زا او-بار3زا -شا) 74

شازا بارزا اومونهور

]خراشیدى[پس از آنکه قلب و جگرت را ]ولى[

]هور3-نِ-و[م3-زا  او4-هاش-زا3-توگ) 75

هورتوگزاهاشْزا اومون

]خراشیدى[پس از آنکه لباسها و پوششت را 

بى11-دا  ا6-دو9نین  ) 76

نین دودبى

خواهر، به باالى تپه برو

3]د-زو-ا[د11-دا  ا6-دو9نین  ) 77

نین دودا ادازوده

خواهر، وقتى به باالى تپه رفتى
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]آب[-ال2-دا  ایگى  ایل6-دو) 78

البدودا ایگى ای

چشمانت را برفراز

-ك-لـو [او2-لو-نام-]ال[ب-گیگ  لیپیش-آن-ما؟3_-آم) 79

]ن4ِ

آمانْگیگ لیپیش بالْناملو لوکنه

اندپلیدان، که منفور مردمان

]...کا[-دا7-اى8-گور2-ماگیش) 80

ماگوریداکا

]آیندبه سوى ما مى[در قایقهایى بر رودخانه 

8]دو-این-ى[م3-کا  شو  آم-شو-گیش) 81

گیشوکا شو آمینْدو

]اندگرفته[در دستانشان چوبهایى را براى بستن دستان 

]زو-نو2بى  لو  2-بور2-]بور3پا  -آن-کا  با2-گو-گیش) 82
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گیشْگوکا بانْپا بوربوربى لونوزو

از روى چوبهایى که براى در قید کـردن گـردن دارنـد شـناخته     

خود را از قید آن آزاد کند[ تواندهیچکس نمى. ]وندشمى

]ایگـى 11ا  -آن[-دا  بـا؟ 6-دو4ك  -نا-آن-گشتینخ-آما) 83

[...]_ایل-[آن]-با -3

آماگشتیناناکه دودا بانه ایگى بانیل

]برافراشت[و چشمانش را ]رفت[آماگشتینانا بر تپه 

2]گید[-دا-ما-اوم2گو  4ك  -نا-آن-گشتینخ) 84

گشتیناناکه گو اوماداگید

]کشید]گشتینانا گردن 

]گار-نا-مو]ا  آد؟  3-دو3-دو-گشتیننى  خ-گا-ال-ما) 85

ماالگانى گشتیندودوئه آدموناگار

:پند داد]به او[-ى شرابعمل آورنده-دوست دخترش 
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[  ا-زااش7-]ِر-شـى -اون-گال  مو-گال-دا2-کش2_-گو) 86

]اش7-رِ]-شى-اون-مو

گوکشْداگالْگال مونْشیرِش زائه مونْشیرِش

گذارند حاال دارند به مقابلـه  ى مردانى که گردنها را در قید مىهمه

آیندبا تو مى

]اش]-ر7ِرِ-شى-مو مو-ال-را  ما-گار-آد) 87

آدگارا ماالمو موشیرِش

دوسـت دختـر مـن، آیـا دارنـد      ام،اى اندرزدهنده]:گشتینانا گفت[

آیند؟مى

3[د3-ا]پ-این-نى-ا  مو2-دا  گا2-کش2-گو) 88

پادهگوکشدا گائه مونین

من به تو کسانى کـه گـردن را   ، آرى]:ى شراب گفتآورندهعمل[

گذارند نشان خواهم داددر قید مى
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آ  2-اش  ساگ  او7-]رِ-شى-زو  ایم2-ال5-مو  گال-شش) 89

3[او-شوب

ششمو گاالزو ایمشیرِش ساگ اوآشوبو

برادرم، این عفریتهاى تو هستند که دارند به مقابله ] :گشتینانا گفت[

]سرت را در علفها پنهان کن[آیند با تو مى

اش  سـاگ   7-رِ-شـى -زو  ایم2-ال5-زى  گال-]دوموخ[) 90

3]او -آ  شوب2-[او

وبودوموزى گاالزو ایمشیرِش ساگ اوآش

دوموزى، این عفریتهاى تو هستند کـه دارنـد بـه مقابلـه بـا تـو       

]نکپنهان [سرت را در علفها . آیندمى

-آب-مو  نا-شوب  کى-آن-آ  گا2-مو  ساگ  او9-نین) 91

3]د2-ا[پ

نینْمو ساگ اوآگانشوب کیمو نابپاده
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. اهم کردخواهرم، سرم را در میان علفها پنهان خو]:دوموزى گفت[

نشان نده]به آنها[محل مرا 

-مـو  نـا  -پوب  کى-آن-گا2ال  4-دى4-دى2-ساگ  او) 92

3د3-پا-آب

ساگ اودیدیال گانْپوب کیمو نابپاده

[ بـه آنهـا  ]محـل مـرا   . سرم را در میان علفها پنهان خواهم کـرد 

نشان نده

-آب-مو  نا-شوب  کى-آن-ال  گا-گال-گال2-ساگ  او) 93

3د3-پا

ساگ اوگالْگاال گانْشوب کیمو نابپاده

سرم را در میان گیاهان بزرگ پنهان خواهم کرد، جایم را به آنها 

نشان نده

94 (3-پا-آب-مو  نا-شوب  کى-آن-کا  گا-لى-را-آ-ا3د

اآرالیکا گانْشوب کیمو نابپاده
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ایم را بـه آنهـا   خود را در خندقهاى آرالى خواهم انـداخت، جـ  

نشان نده

ا2-کو-مو-زو هو-آ  اور-نا-ان3-د3-پا-زو  آب-کى4-او) 95

هاوکیزو آبزو هوموکوئنا اورپاد

جایـت را  ]مجبـور شـوم  [سگ تو مرا بـدرد اگـر   ]:گشتینانا گفت[

نشانشان دهم

زو-دا-سیپا-نام-اور6گى  -اور) 96

سیپادازواورگى اونام

ى توسگ گلهسگ سیاه،

ا2-کو-مو-زو  هو-زو  اور-نا-ان-نام-اور7گى  -اور) 97

اورگى اورنامنازو اورزو هوموکوئه

"ات، باشد که مرا بدردسگ اصیل، سگ سرورى

گا-زو  رى-لى-با کو-ناگ  ؟-رى-اون-او؟  مو]شت[ِگ) 98

گشتو مونْریگه نابا کولیزو ریگا



47

؟ به دوستان تو دستورهایى در این مورد داده بود:به یاد آورد

سا10-لى  دو-کو]مو-آ شش[)  99

آششمو کولى دوسا

باشد که گرفتار نشوى]آه، برادر من،[

100 (-_ نام-توکو-[آن]-گیم  نا__

گیم نانْتوکونام

]دشمن]یک دوست یا یک رفیقِ مانند 

101  (__ __]  [ تا-آ-×کین-×ن]ىک-این-نى-مى[

مینینْکین کیناتا

گشتند]به دنبالت[تو ]عفریتهاى[پس از آنکه 

11دو-آب-را-مو3-او]؟[آ  اینیم ؟  -بى_-)  102

بیا اینیم اومورابدو

...وقتى که او در این مورد به تو گفت[ ؟؟]؟؟ 
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-مـو  نـا  -شوب  کى-آن-آ  گا2-مو  ساگ  او-لى-کو) 103

3د3-پا-آب

کولیمو ساگ اوآ گانْشوب کیمو نابپاده

دوست من، سرم را در میان علفها پنهـان خـواهم   ]:دوموزى گفت[

کرد، جاى مرا نشانشان نده

مـو   -شوب  کـى -آن-گا2ال  4-دى4-دى-او2-ساگ  او) 104

3د3-پا-آب-نا

ساگ اودیدیال گانْشوب کیمو نابپاده

هان کوچـک پنهـان خـواهم کـرد، جـایم را      سرم را در میان گیا

نشانشان نده

-مـو  نـا  -شوب  کـى -آن-ال  گا-گال-گال2-ساگ  او) 105

3د3-پا-آب

ساگ اوگالْگاال گانْشوب کیمو نابپاده
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سرم را در میان گیاهـان بـزرگ پنهـان خـواهم کـرد، جـایم را       

نشانشان نده

106 (3-پا-آب-امو  ن-شوب  کى-آن-کا  گا-لى-را-آ-ا3د

اآرالیکا گانْشوب کیمو نابپاده

در میان خندقهاى آرالى خواهم افتاد، جایم را نشانشان نده

-مـو -زو هـو -آ  اور-نا-ان3-د3-پا-زو  آب-کى4او  ) 107

ان-ا2-کو

اوکیزو آبپادنا اورزو هوموکوِن

جایـت را  ]مجبـور شـوم  [سگ تو مرا بـدرد اگـر   ]:گشتینانا گفت[

نشانشان دهم

زو-دا-سیپا-نام-اور6گى  -اور) 108

سیپادازواورگى اونام

ى توسگ سیاه، سگ گله

ان2-کو-مو-زو  هو-زو  اور-نا-ان-نام-اور7گى  -اور) 109
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اورگى اورنامنازو اورزو هوموکوِن

ات، باشد که مرا بدردسگ اصیل، سگ سرورى

-آ-‘ه-‘ِه2-لو3آم  -اش7-رِ-<شى>-مو2لو  را-لوگال) 110

اش-مِ

لوگالْرا لو موشیرِشْما لوههامش

ى شاه آمدند، گروهى آمیخته از مردان بودندآنان که به مقابله

اش-مِ-زو-اش  آ  نو-مِ-زو-نو2او  ) 111

او نوزومش نوزومش

اسندشنشناسند، نوشیدنى را نمىکه غذا را نمى

اش-م2ِ-کو-با  نو-دوب-دوب-زى) 112

زیدوبدوبا نوکومش

خورندآرد کوبیده را نمى

اش-م8ِ-نا8-نا-آ  نو-بال-بال-آ) 113

آبالْباال نونانامش
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نوشندآب لبریز شده را نمى

اش-مِ-اى2-گید-گا  شو  نو10-دو3-را  نى-کاد) 114

یمشکادرا نیدوگا نوگید

پذیرندهیچ پیشکش خوشایندى را نمى

اش-مِ-گ-سى-نو2اش  -گ10-دو3-دم  نى2-اور) 115

اودم نیدوگش نوسیگمش

برنداز در آغوش کشیدن همسر لذت نمى

اش-مِ-با-اوب-سو-دا  نِ  نو7-کو7-کو3-دومو  نى)  116

دومو نیکوکودانه نوسوبامش

بوسندیار دوست داشتنى را نمىکودکان بس

اش-مِ-بو-گو-نو2زو  3آم  -شش3-سارل  نىسوم) 117

سوم نیام زو نوگوبومش

اندسیرِ تلخ را نچشیده
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-کـو -سار  نـو راس-گا2اش  لو  -م2ِ-کو-نو6کو  2لو )  118

اش-م2ِ

لوکو نوکومش لو گاراس نوکومش

خورندنمى) تره فرنگى(ا خورند، گندنآنها ماهى نمى

-شـى -اون-مو3آم  -آ  مین-کىآداب-را  دومو-لوگال) 119

اش5-ر7ِرِ

لوگالْرا دومو آدابا مینام مونْشیرِش

دو پسر از آداب به مقابل با شاه شتافتند

دو  .ایگـى )داالگا  گیش-اوگ-رو-شو-آ2گیر  2-اوگیش) 120

با2-هاب-آ3(

و آهابااو آشوروگا دالیگید

، خارهـا در  ]روییده بودند[خارشترها در آبگیرهاى خشک شده 

]وجود داشتند[آبهاى بویناك 

ال-گال2-نى  ا-را  امِ-بانشورنى  گیش-شو) 121
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شونى بانشورا امنى اگاال

دستانش بر میز بود و زبانش در قصر

-شـى -اون-مو3آم  -کى  مینآکْشاك-را  دومو-لوگال) 122

اش5-ر7ِرِ

لوگالْرا دوموآکشاك مینام مونْشیرِش

دو پسر از آکشاك براى مقابله با شاه شتافتند

آ2-با  ال2-دا  گو-گود؟-نوم_-) 123

نومگودا گوباال

آویخته بر گردنهایشان... با

-شـى -اون-مـو 3آم  -گا  مین-اونوکى-را  دومو-لوگال) 124

اش-×ر7ِرِ

لْرا دومونوگا مینام مونشیرِشلوگا

دو پسر از اوروك به مقابله با شاه شتافتند

آ2-را  ال2-آ  اور-کود-ساگ-توکولگیش) 125
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توکول ساگْکودا اوراال

به پشت کمرشان متصل بود[ ى که]ى سربا چوبدست خرد کننده

-اون-مـو 3آم  -مـا  مـین  -کى2اورى-را  دومو-لوگال) 126

اش6-ر7ِرِ-شى

لوگالْرا دوموریما مینام مونْشیرِش

دو پسر از اور به مقابله با شاه شتافتند

ال2-را  گال-نا  کار-شن2-توگ) 127

توگْشنا کارا گاال

هایى درخشان در بندرها داشتندکه پارچه

-شـى -اون-مـو 3آم  -بروکى  مین-مى-را  دومو-لوگال) 128

اش-ر7ِرِ

الْرا دومومیبرو مینام مونْشیرِشلوگ

دو پسر از نیپور به مقابله با شاه شتافتند
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>ش3ِ-تـور 2-ا-ایب  آماش-نى-ما2-را  ایم2-لو2لو  ) 129

اش-ر7ِرِ-شى-<اون-مو3

لولورا ایمانیب آماشتورِش مونْشیرِش

به سوى آغل گوسفندان ! گرد هم آیید]زدنددر حالى که فریاد مى[

ى گاوان آمدندویلهو ط

-ایـن -نى-مو3شِ  3-تور×-آماش4ك  -نا-آن-گشتینخ) 130

ن2ِ-ب5ِ-داب

دانبِهگشتیناناکه آماشْتورشه مونینْ

آغل و طویله، گشتینانا را گرفتند]در راه خود به[آنها 

3د2-گید-ما-[اوم-و]نِ شو  ن-ا-با-نا-اون-با  مو-آ7اى ) 131

بانشو نوماگیدهاى آبا مونا

آنها به او آبهاى رودى را پیشنهاد کردند، او نپذیرفت

-ما-اوم-[نو]نِ  شو  -ا-[با-آ]ن-اون-با  مو-ش3ِشا  -آ) 132

3[د2-ید]گ
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آشاشبا مونابانه شو نوماگیده

اى را پیشنهاد کردند، او نپذیرفتهاى مزرعهآنها به او غله

-مـو 3را گـو   ]-ال-گول2-ال5-رِ  گال-رتو2-ال5-گال) 133

ا2-د-نا-ن[او

گاالتورِه گاالگوالرا گو موناده

عفریت کوچک به عفریت بزرگ گفت،

ال-تى2-ال5-زو  گال3-کو2-ال5-گال) 134

گاالکوزو گاالتیال

عفریت خردمند، عفریت نشسته

ال-تى2بِ  4-ى  موروب[ب-ل]گا2-ال5-گال) 135

گاالگالْبى موروبِه تیال

و عفریت بزرگ، نشسته در بین آنها

گیم-ما-الم-ها-دا-ن[آ-؟ ال]زو  3-کو) 136

کوزو النْداهاالماگیم
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...نابود کردنِ...شبیه

گیم-ما16-گى-آن-با3شِ  _-__-_-) 137

شه بانْگیماگیم

]:آنها گفتند[...به جز یک...مثل

آ3-د3-پا-اون-مو3-شش  آم-کى9ین  ن)  138

آ8-دو-این-نى-آ  ایگى  مى-با-تا  آ2-ال-اول؟4-او)  139

دوآاوالتا آبا ایگى مینین. نین کیشش آمونْپادا

چه کسى از آغاز آفرینش دیده که خـواهرى مخفیگـاه بـرادرش را    

افشا کند؟

ـ -آن-ایر  گا-نى-لى-ان  کو2-زِ-آن-ما-نام2-گا) 140 -ىش

ان3-د-ان7-رِ

گانامانْزِن کولینیر گانْشیرِنْدن

بیایید، بگذارید به سراغ دوستش برویم

ایر-نى-لى-نِ  کو4-او) 141
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اونه کولینیر

آن روز نزد دوستش

-د2-گیـد -ما3-نِ  شو  آم-ا-با-نا-اون-با  مو-آ7اى  ) 142

}ان3}

نایابا مونابِن ششو آماگید

آنها به او آبهاى رودى را پیشنهاد کردند، او پذیرفت

-گیـد -ما3-نِ  شو  آم-ا-با-نا-اون-با  مو-ش3ِشا  -آ) 143

23د

آشاشبا مونابِنه شو آماگیده

اى را پیشنهاد کردند، او پذیرفتهاى مزرعهآنها به او غله

-نى  بـا -شوب  کى-ان2-‘ِآ  ه2-مو  ساگ  او-لى-کو) 144

زو-را

کولیمو ساگ اوآ هنشوب کینى بارازو
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دوست من سرش را در میان علفها پنهان کرده است، اما من جـاى  

دانماو را نمى

-کین-کین-این-نى-آ  مو2-ساگ  او3د  -زى-دوموخ) 145

3[د3]-پا-اون-مو-نِ  نو

کینکینه نومونْپادهدوموزیده ساگ اوآ مونین

به دنبال سر دوموزى در میان علفها گشتند،اما او را نیافتندآنها

نـى   -شـوب  کـى  -ان2-‘ِه2ال  4-دى4-دى2-ساگ  او)  146

زو-بارا

ساگ اودیدیال هنْشوب کینى بارازو

او سرش را در میان گیاهان کوچک پنهان کرده است، اما من جـاى  

دانماو را نمى

-نـى -مـو 2ال  4-دى4-دى3-سـاگ  او 3د  -زى-دوموخ) 147

3[د3-]پا-اون-مو-نِ  نو-کین-کین-این

کینکینه نومونْپادهدوموزیده ساگ اودیدیال مونین
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آنها در میان گیاهان کوچک به دنبال سر دوموزى گشتند امـا او  

را نیافتند

-نـى  بـا  -شوب  کى-ان2-‘ِال  ه-گال-گال2-ساگ  او) 148

زو-را

هنْشوب کینى بارازوستگ اوگالْگاال 

او سرش را در میان گیاهان بزرگ پنهان کرد اما من جـایش را  -

دانمنمى

-این-نى-ال  مو-گال-گال2-ساگ  او3د  -زى-دوموخ) 149

3د3-آ-[پ-اون-مو-نو]نِ  -کین-کین

کینکینه نومونْپادهدوموزیده ساگ اوگالْگاال مونین

موزى در میان گیاهان بزرگ گشـتند، امـا او   آنها به دنبال سر دو

را نیافتند

150 (ن2-‘ِکا  ه-لى-را-آ-ازو-را-نى با-شوب  کى-ا

اآرالیکا هنْشوب کینى بارازو
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دانماو در خندقهاى آرالى فرو افتاده، ولى جایش را نمى

نِ  2-ب5ِ-داب-این-نى-کا  مو-لى-را-آ-ا3د  -زى-دوموخ)151

دابِنهیده اآرالیکا مونیندوموز

آنها دوموزى را در خندقهاى آرالى گرفتند

سـیگ   7-سـیگ 3پا  -آن-ما-ایم2ایر  3د  -زى-دوموخ) 152

2گا2-گا3-اى7

دوموزیده ایر ایمانْپا سیگْسیگ ایگاگا

دوموزى شروع به گریه کرد و رنگش بسیار پرید

-مو  مو-لى-ان  کو-لِ-تى-اون-مو  مو9-آ  نین-اورو) 153

ان-گ5-اوگ-اون

اوروا نینْمو مونْتیلن کولیمو مونوگن

شهر، خواهرم جانم را نجات داد، اما دوست باعث مرگم شد

-‘ِنِ  ه2گـوب  لـو    -ان2-‘ِا  ه-ا  سـیال 9-دومو  نـین ) 154

2بِ-اوب-سو2
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دومونینه سیالئه هنْگوب لونه هسوبِه

!ذار خواهرم کودکى را در خیابان رها کند، بگذار بوسیده شودبگ

-آن-نِ  نـا 2گوب  لـو   -ان2-‘ِآ  ه-لى سیال-دومو  کو) 155

2بِ-اوب-سو

دومو کولیسیال هنگوب لونه نانْسوبِه

بگذار دوستم کودکى را در خیابان رها کند، بگذار که بوسیده نشود

-دو-ایـن -نـى -با2نیگین  -اش  آ-نِ-نیگین-آن-با2لو  ) 156

اوش8

لو بانیگینش آنیگین بانینْدوش

مردان او را محاصره کردند و گذاشتند که آب ساکن جارى شود

]نِ-آ]د2-کش-نا-اون-نِ  سا  مو-رو-سور-نا-اون-موگو) 157

گو موناسورونه ساموناکشْدانه

ها تورى را برایش بستندآنها طنابى را به دورش پیچاندند، آن

نِ-رو-سور-نا-اون-توم  مو-پا-ایپ-زى-گو) 158
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گوزیپاتوم موناسورونه

را به سویش تکان دادند"زیپتوم"آنها طناب 

نِ-رو-هور-نا-اون-نو  مو-ماگیش) 159

مانو موناهورونه

آنها عصاهایى را برایش بریدند

را-را-اون-و3نى  4ك  -نا-ایگى2-لو) 160

لیگیناکه نى وونْرارا

مردى که درمقابلش بود به سویش چیزهایى را انداخت

]ر3ِ-[بور-اون-گى  و3-کوش-دیش4ك  -نا-وِگو2-لو) 161

لوِگوناکه دیشْکوشْگى وونبورِه

...مردى که پشت سرش بود

2ب5ِ-داب-ا-آ  با3-دو-نى شو-شو) 162

دابِهشونى شودوا بِ

دستانش در دستبندها گرفتار شد
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ا2-ال-ا-آ  با2-ال2-نى  آ2-آ) 163

آنى آال بِالئه

بازوانش در قید افتاد

زى-این-نى-نى  با-شو3شِ  -را  آن-اوتوا  خ-گوروش) 64

گوروشه اوتورا آنْشه شونى بانینْزى

ى اوتو بلند کرددستش را به سوى آسمان، برا]دوموزى[مرد 

-سـا 2-اوس-ا  مو2-ان  گا-مِ-مو6-رو4-او-اوتو  موخ) 165

]ان-مِ-و[ز2

اوتو مورومومن گائه موسازومن

ى من هستى، من شوهر خواهر تو هستماى اوتو، تو برادرخوانده

166 (ن-[مِ-رو3-گور2-او3شِ  -نا-آن2-اا[

آناشه اوگورومن

برمکه براى اینانا غذا مىمن آن کسى هستم

ان-ان-ما-آك2-سا2-اوس-مو3-نى3شِ  -اونوکى) 167
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اونوشه نیموساکْمانن

من آن کسى هستم که هدایاى عروسى را به اوروك آورد

]ان-مِ[-با-اوب-گ  نِ  سو3-کو-دومنون) 168

دومکوگنه سوبامن

بوسممىمن آن کسى هستم که لبهاى مقدس را

ــو10-دو) 169 ــا  دو3-ک ــاخ10-گ ــا  ا-اینان -دى  دو-نِ-ک

]انِ--آ[گ11

دوکوگا دو ایناناکا اندى دوگن

بر زانوان اینانا. رقصممن آن کسى هستم که بر زانوان مقدسى مى

3]سى2-[نِ-ا-مو3-او3دا  -ماش-مو  شو-شو) 170

شومو شوماشْدا اومونسى

ن مرا به دستان غزال تبدیل کنىوقتى دستا

3]سى2-[نِ-ا-مو3-او3دا  -ماش3-مو  گیرى3-گیرى) 171

گیریمو گیریماشْدا اومونسى
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وقتى پاهاى مرا به پاهاى غزال تبدیل کنى

ار2-زِ-آن-دا-با-مو  گا2-ال5-گال2]-ال5-گال[)  172

گاالگاالمو گابادانْزِر

بگریزمبگذار از عفریتهایم 

-مو گـا -زى]اش-[ِر-دا-دیل-اش-رِ-)نا(بىگیش-کو) 173

2توم-شى-با

دیلدارِش زیمو گاباشیتومکوبینارِش

دیلدارِش نجات دهم-بیرِش-کو]با فرار به[بگذار جان را 

تى-این-شى-نا  شو  با-ایگى-اوتو  آخ) 174

اوتو ایگینا شو باشینْتى

دریافتاوتو اشکهایش را 

]آك-این-نى-آ[گیم  آرهوش  ب-آ-آرهوش2-لو) 175

الرهوشاگیم آرهوش بانیناك

مانند یک انسان بخشنده بر او رحم کرد
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3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش-نى  شو-شو) 176

شونى شوماشْدا اومونیِنْسى

وقتى که دستانش را به دستان غزال تبدیل کرد

3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش3-یرىنى  گ3-گیرى) 177

گیرینى گیریماشْدا اومونیِنْسى

وقتى که پاهایش را به پاهاى غزال تبدیل کرد

ار2-زِ-آن-دا-نِ  با-ا2-ال5-گال2-ال5-گال) 178

گاالگالن بادانْزِر

ى عفریتها گریختاو از همه

-شى-بانى-اش  زى-رِ-دا-دیل-اش-رِ-بى-گیش-کو) 179

2توم-این

دیلدارِش زینى گاباشینْتومکوبینارِش

دیلدارِش نجات داد-بیرِش-کو]با فرار به[و جان خود را 
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-مـو -نـو [  نِ-کین-کین-ن]اى-نى-نِ  مو-ن2ِ-ال5-گال) 180

3[د3-پا-اون]

کینْکینه نومونْپادهگاالننه مونین

را نیافتندعفریتها به دنبالش گشتند اما او

-آن-گـا [  اش]-رِ-بىگیش-ان  کو2-زِ-آن-ما-نام2-گا) 181

ان3-د5-ر7ِرِ-شى

گانامانْزِن کوبیرِش گانْشیرِدن

دیلدارِش برویم-بیرِش-بیایید، بیایید به کو

ن2ِ-بِ-داب-این-نى-اش  مو-رِ-بىگیش-زى  کو-دوموخ) 182

دابِندوموزى کوبیرِش مونین

دیلدارِش گرفتند-بیرِش-آنها دوموزى را در کو

-دو-ایـن -نـى -نیگین  بـا -اش  آ-نِ-نیگین-آن-با2لو  ) 183

اوش8

دوشلو بانیگینش آنیگین بانین
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مردان او را محاصره کردند و گذاشتند تا آب ساکن جارى شود

نِ-ر3ِ-شر-نا-اون-نِ  سا  مو-رو-سور-نا-اون-گو مو) 184

موناسورونه سا موناشرِنگو 

آنها طنابى را به دورش پیچاندند، آنها تورى را برایش بستند

نِ-رو-سور-نا-اون-توم  مو-پا-ایپ-زى-گو) 185

گوزیپاتوم موناسورونه

آنها طناب زیپتوم را به سویش تکان دادند

نِ-رو-هور-نا-اون-نو  مو-ماگیش) 186

همانو موناهورون

آنها عصاهایى را برایش بریدند

را-را-اون-مو3نى  4ك  -نا-ایگى2-لو) 187

لیگیناکه نیمونْرارا

مردى که درمقابلش بود به سویش چیزهایى را انداخت



70

-اون-گـیم  مـو  3-کوش-دیش4ك  -آ[ن-ورگو]م2-لو) 188

ر2ِ-بور

لومورگوناکه دیشْکوشْگیم مونْبورِه

...ى که پشت سرش بودمرد

2ب5ِ-داب-ا-آ  با3-دو-نى  شو-شو) 189

شونى شودوا بِدابِه

دستانش در دستبندها گرفتار شد

ا2-ال-ا-آ  با2-ال2-نى  آ2-آ) 190

آنى آال بِالئه

بازوانش در قید افتاد

زى-این-نى-نى  با-شو3شِ  -را  آن-اوتوا  ح-گوروش) 191

شه اوتورا آنْشه شونى بانینْزىگورو

دستش را به سوى آسمان، براى اوتو بلند کرد]دوموزى[مرد 



71

-سا2-اوس-ا  مو2-ان  گا-مِ-مو6-رو4-او-اوتو  موخ) 192

ان-مِ-زو2

اوتو مورومومن گائه موسازومن

ى من هستى، من شوهر خواهر تو هستماى اوتو، تو برادرخوانده

193 (ن-مِ-رو3-گور2-شِ  او-نا-آن3-اا

آناشه اوگورومن

برممن آن کسى هستم که براى اینانا غذا مى

ان-مِ-آ-آك2-سا2-اوس-مو3-نى3شِ  اونو  کى) 194

اونوشه نیموساکْمانن

من آن کسى هستم که هدایاى عروسى را به اوروك آورد

ان-مِ-با-اوب-گ  نِ  سو3-کو-دومنون) 195

دومکوگنه سوبامن

بوسممن آن کسى هستم که لبهاى مقدس را مى
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-دى  دو-نِ-ا4ك  -اینانـــاخ10-گ  دو3-کـــو10-دو) 196

ان-مِ-گا11

دوکوگه دو ایناناکا اندى دوگامن

بر زانوان اینانا. رقصممن آن کسى هستم که بر زانوان مقدسى مى

3[سى2-]نِ-ا-مو3-او3دا  -ماش-مو  شو-شو) 197

شومو شوماشْدا اومونسى

وقتى دستان مرا به دستان غزال تبدیل کنى

3[سى2-]نِ-ا-مو3-او3دا  -ماش3-مو  گیرى3-گیرى) 198

گیریمو گیریماشْدا اوموِنسى

وقتى پاهاى مرا به پاهاى غزال تبدیل کنى

199 (2توم-این-شى-با-مو گا-زى3شِ -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-ا

اومابِلیلیشه زیمو گاباشینْتوم

ى بیلیلىِ پیر نجات دهمخانه]با فرار به[بگذار جان را 

تى-این-شى-نا شو  با-ایگى-اوتو  آخ) 200
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اوتو ایگیناشو باشینْتى

اوتو اشکهایش را دریافت

3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش-نى  شو-شو) 201

شونى شوماشْدا اومونینْسى

وقتى که دستانش را به دستان غزال تبدیل کرد

3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش3-نى  گیرى3-گیرى) 202

گیرینى گیریماشْدا اومونینْسى

وقتى که پاهایش را به پاهاى غزال تبدیل کرد

]را2-زِ-ن[آ-دا-ما-نِ  ایم-ا2]-ال5-گال2-ال5-گال[) 203

گاالگالن ایمادانْزِر

ى عفریتها گریختاو از همه

204 (2توم-این-شى-نى  با-زى3شِ  -لى-لى-بِ-ما-اوم2-ا

اومابِلیلیشه زینى باشینْتوم

ى بِلیلىِ پیر نجات دادخانه]با فرار به[و جان خود را 
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205 (نا-آن-با3شِ  -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-ا-ت

بِلیلیشه باناتهاوما

ى بلیلىِ پیر نزدیک شداو به خانه

ان-مِ-را-دینگیر-ان  دام-مِ-نو2ما  لو -اوم) 206

اوما لو نومن دامدینْگیرامن

پیرزن، من یک انسان نیستم، من شوهر یک ایزدبانو هستم

ناگ-بى گا-بال آ  توکوم-بال-آن-تا-آ اوب) 207

کومبى گاناگاوبتانْبالْباال تو

پر کردى کردى، بگذار من هم بنوشم]در فنجان[لطفا وقتى آب را 

2کو-بى  گا-توکوم3دوب  زى  -دوب-آن-تا-اوب3زى  ) 208

زى اوبتانْدوبدوب زى توکومبى گاکو

وقتى آرد را خمیر کردى، بگذار من هم بخورم

آ  -بـى 3-دوب شا-آن-تا-اوب3بال زى  -آن-تا-آ اوب) 209

توش-آن-با
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اوبتانْبالزى اوبتاندوب شابیا بانْتوش

پر کرد، وقتى آرد را خمیـر کـرد، او   ]در فنجان[وقتى او آب را 

.نشسته بود]اشخانه[در داخل 

3ا-را-تا  با2-ما  ا-اوم) 210

اوما اتا بارائه

پیرزن خانه را ترك کرد

نى-دا3-تا  ا2-ما  ا-اوم) 211

اوما اتا ادانى

وقتى عفریتها دیدند که

3آم-اوش8-دو-این-نِ  ایگى  بانى-ا2-ال5-گال) 212

گالنه ایگى بانینْدوشام

کنداش را ترك مىپیرزن خانه

ال  -تـى -زى-دومـو خ-ما  کـى -دا  اوم4-بى  او-توکوم) 213

زو-اوب-نو
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یال نوبزوتتوکومبى اودا اوما کیدوموزى

دانست دوموزى کجاستاگر در آن زمان پیرزن نمى

ا-بار-بار-نا-ت  آ2-نى-ایگى) 214

ایگینیته آناباربارِه

!بایست به نظر برسدچه وحشتناك مى

ا2-د2-د-نا-ت آ2-نى3-گو) 215

گونیته آنادده

بایست فریاد بکشدچه وحشتناك مى

شِ -لـى -لـى -بِخ-مـا -اوم2-ان ا2-زِ-آن-ما-نام2-گا) 216

ان-د7-رِ-شى-آن-گا3

گانامانْزِن اومابِلیلیشه گانْشیرِدن

ى بلیلىِ پیر برویمبیایید، بیایید به خانه

-اون-مو3شِ  -لى-لى-بِخ-ما-اوم2-ا3د  -زى-دوموخ) 217

ن2ِ-ب5ِ-داب-این
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نهدوموزیده اومابِلیلیشه مونینْدابِ

ى بیلیلى گرفتندآنها دوموزى را در خانه

-دو-ایـن -نـى -نیگین با-اش آ-]نِ-ین[نیگ-آن-با2لو ) 218

اوش8

دوشلو بانیگینش آنیگین بانین

مردان او را محاصره کردند و گذاشتند تا آب ساکن جارى شود

]نِ[-دا2-کش-نا-اون-مو]نِ سا-رو-سور[-آب-نا-گو  مو) 219

گو مونابسورونه سا موناکشْدانه

آنها طنابى را به دورش پیچاندند، آنها تورى را برایش بستند

]نِ-رو[-سور-]نا-اون-وم  مو[ت-پا-]ایپ-ى[ز-گو) 220

گوزیپاتوم موناسورونه

آنها طناب زیپتوم را به سویش تکان دادند

نِ-رو-هور-آن-نا-مو]نو-ماگیش[) 221

مانو مونانْهورونه
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آنها عصاهایى را برایش بریدند

]را-را-اون-و[م3نى  4ك  -ا]ن-ایگى2-و[ل) 222

لیگیناکه نى مونْرارا

مردى که درمقابلش بود به سویش چیزهایى را انداخت

-اون-گـیم  مـو  3-کـوش -دیش4ك  -نا-مورگو2-و[ل) 223

ر2ِ-ر]بو

گیم مونْبورِرِهلومورگوناکه دیشْکوشْ

...مردى که پشت سرش بود

2ب5ِ-داب-]ا-آ  با3-دو-نى شو[-شو) 224

شوونى شودوآ بِدابِه

دستانش در دستبندها گرفتار شد

ا2]-ال-ا-آ  با2-ال2-نى  آ2-[آ) 225

آنى آال بِالئه

بازوانش در قید افتاد
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زى-این-نى-نى  با-شو3شِ -را  آن-اوتوح]ا-ش[گورو) 226

گوروشه اوتورا آنشه شونى بانینْزى

دستش را به سوى آسمان، براى اوتو بلند کرد]دوموزى[مرد 

-اوس-ا  مـو 2-ن  گـا [ا-]ِم-و[م6-و]ر4-او-اوتو  موخ) 227

ان-مِ-زو2-سا2

اوتو مورومومن گائه موسازومن

ى، من شوهر خواهر تو هستمى من هستاى اوتو، تو برادرخوانده

228 (ن-مِ-و[ر3-گور2-او]ِ  ش-نا-آن3-اا

آناشه اوگورومن

برممن آن کسى هستم که براى اینانا غذا مى

ان-مِ-آکا2-ا[س2-اوس-و]م3-نى3شِ  -اونوکى) 229

اونوشه نیموساکْمانن

من آن کسى هستم که هدایاى عروسى را به اوروك آورد

ان-مِ-ا[ب-اوب-سو]گ  نِ  3-کو-دومنون) 230
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دومکوگنه سوبامن

بوسممن آن کسى هستم که لبهاى مقدس را مى

ــو10-دو) 231 ــاخ10-گ  دو3-ک -دى  دو-نِ-ا4[ك  ]-اینان

ان-مِ-گا11

دوکوگه دو ایناناکا اندى دوگامن

بر زانوان اینانا. رقصممن آن کسى هستم که بر زانوان مقدسى مى

3سى2-نِ-ا-مو3[-او3]  دا-ماش-نى  شو-شو) 232

شومو شوماشْدا اومونسى

وقتى دستان مرا به دستان غزال تبدیل کنى

3سى2-نِ-ا-مو3-او3دا  -ماش3-مو  گیرى3-گیرى) 233

گیریمو گیریماشْدا اومونسى

کنىوقتى پاهاى مرا به پاهاى غزال تبدیل

-بـا -م  گـا -زى3شِ  2-گا9-نین-آماش3و  [ك-ش]آما) 234

2توم-این-×شى
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گاشه زیم گاباشینْتومآماشْکو آماشْنینْ

آغل مقدس گوسفندان، آغـل  ]با گریختن به[ام را بگذار زندگى

گوسفندان خواهرم، نجات دهم

تى-این-نى-شى-نا  شو  با-ایگى-اوتو  آخ) 235

ا شو باشینْتىاوتو ایگین

اوتو اشکهایش را دریافت

3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش-نى  شو-شو) 236

شونى شوماشْدا اومونینْسى

وقتى که دستانش را به دستان غزال تبدیل کرد

3سى-این-نى-مو3-او3دا  -ماش3-نى  گیرى3-گیرى) 237

گیرینى گیریماشْدا اومونینْسى

یش را به پاهاى غزال تبدیل کردوقتى که پاها

3توم-این-نى  باشى-زى3شِ  -نا9-نین-آماش2کو  -آماش) 238

آماشْکو آماشْنیناشه زینى باشینْتوم
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آغـل مقـدس گوسـفندان، آغـل     ]با گریختن بـه [اش را زندگى

گوسفندان خواهرش، نجات داد

ت-نا-آن-با3شِ  -نا9-نین-آماش3کو  -آماش) 239

اشْکو آماشْنیناشه باناتهآم

او به آغل گوسفنددان، آغل گوسفندان خواهرش نزدیک شد

-کـى 3ت گو  -<ا  با>-آن2گو  4ك  -نا-آن-گشتینخ) 240

ت-با3شِ  

گشتیناناکه گو آنه باتگو کیشه باته

گشتینانا به سوى آسمان فریاد بر آورد، بر زمین فریاد زد

-اى-گـیم 2-را  تـوگ 2-اور-بى  آن2-نیگین-شو3گو ) 241

2بور-ایم-گیم  اى-دول  گادا-ایم

بى آنورا توگیمیمدول گاداگیم ایمبورگو شونیگین

افق را ماننـد پارچـه کـامال پـر کـرد و ماننـد کتـانى        )او(فریاد 

گسترده شد
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هور-نا-اون-مو4هور  کیرى  -نا-اون-ایگى  مو) 242

ر کیرى موناهورایگى موناهو

اش را خراشیداو چشمانش را خراشید، چهره

هور-نا-اون-دى  مو6-او-کى2گشتو  ) 243

گشتو کودى موناهور

او گوشهایش را خراشید، آن جاى آشکار را

]هور-نا]-اون-گال  مو4-هاش-دى-دا  نو2-لو-کى) 244

کیلودا نودیهاشْگال موناهور

خراشید، آن جاى پنهان رااو باسنش را

]...[-آ  گا-مو  سیال-شش) 245

ششمو سیالگا

]خواهم گشت[در خیابانها ]براى تو[برادرم، من 

-دومـو خ-ى[ك4ك -نـا -آن-تـین ]گش[خبى  -توکوم) 246

]زو-ب[او-ال  نو-تى-]زى
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توکومبى گشتیناناکه کى دوموزى تیال نوبزو

دانست دوموزى کجاستنمىاگر گشتینانا

}ن]ا}-رِ[-بار-بار-نا-ت  آ2-نى-ایگى) 247

ایگینیته آناباربارِن

رسیدچقدر وحشتناك به نظر مى

ا2-د2-د-نا-[آ]ِ  ت2-نى3-گو) 248

گونیته آنادده

کشیدچه وحشتناك فریاد مى

-]بـا -گـا 3[ش3ِ-تور-ان  آماش2-زِ-آن-ما-نام2-گا) 249

گین-شى

گانامانْزِن آماشْتورِش گاباشیگین

یایید، بیایید به آغل گوسفندان و طویله برویمب]:عفریت گفت[

نى-را4-کو3شِ  3-تور-دیش  آماش2]-ال5-[گال) 250

گاالدیش آماشْتورشه کورانى
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وقتى اولین عفریت به آغل گوسفدان و طویله وارد شد

را-این-]نى-ا[را  ایزى ب-گا-کاكگیش) 251

کاکْگارا ایزیبانینْرا

به کلون در آتش زد

نى-را4-کو3شِ  3-تور-ما  آماش-کام-مینا) 252

ماناکاما آماشْتورشه کورانى

وقتى دومى به آغل گوسفدان و طویله وارد شد

را-این-نى-نو  ایزى  با-ماگیش) 253

رامانو ایزى بانینْ

بر عصاى چوپانى آتش زد

نى-]را4-کو3[ش3-تور-ما  آماش-کام2-اشا) 254

اشاکاما آماشْتورشه کورانى

وقتى سومى به آغل گوسفدان و طویله وارد شد

]دو-باد-را-ى  با[ب3-آ  تون-!گا3-کو3-شاکیردوگ) 255
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شاکیرکوگا تونْبى بارابادو

الص را کنار زدهاى شیر خپوشش دبه

]نى-را4-و[ك3شِ  3-تور-ما  آماش-کام-لیمو) 256

لیموکاما آماشْتورشه کورانى

وقتى که چهارمى به آغل گوسفدان و طویله وارد شد

]ایگ-سى-را-با[تا -کاكآ گیش2-ال-تا-کاكآم گیش-زا-آن) 257

آنْزام کاکْتاال کاکْتا باراسیگ

یخى که بر آن آویزان بود، به زیر انداختفنجان را از گلم

]نى-ا[ر4-کو3شِ  3-تور-ما  آماش-کام2-ایا) 258

ایاکاما آماشْتورشه کورانى

وقتى پنجمى به آغل گوسفدان و طویله وارد شد

2د-او-گا  نو2دور  2-دور3-اى3شاکیر  دوگ) 259

شاکیر ایدوردور گانوده

افتاده بودند، شیرى در آنها پر نشده بود،[ پهلوبه]هاى شیر دبه
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تى  -او-زى  نو-دوموخ2دور  2-دور3-آم  اى-زا-]آن[)  260

3دو-!آل2ال  2-ش  لیل]آما[

آنْزام ایدوردور دوموزى نوتى آماش لیالت آلْدو

افتاده بودند، دوموزى مرده بود]به پهلو[فنجانها 

3[آم-ال[ك-کال3-گا  شیر5-اوگ-زى-]دوموخ[) 261

دوموزى اوگا شیرْکالْکاالم

دوموزى مرده بود [ چون]آغل گوسفندان در باد فرو رفته بودند 

کال بود-آواز کال]این یک[
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بر رؤیاي دوموزيشرحی 

ى عناصر معنایىچکیده

:عناصر معنایى اصلى به کار گرفته شده در این متن، عبارتند از

نیپــور، اوروك، آرالـى، آداب، آکشــاك، کــوبیرش  (هرها شـ : اسـامى خــاص 

.)بیلیلىِ پیر، اوتو، اینانا، دوموزى، گشتینانا(افراد، )دیلدارش

مادر، دختر، برادر، دوقلو، دوسـت، همسـر، کـودك،    : اسامى خویشاوندى

.پسر، شوهر، برادر خوانده، شوهر خواهر

بره، شاهین، گنجشـک،  خرچنگ، غوك، گوسفند، عقاب،: اسامى جانوران

.بز، نر، ماهى، قوچ، سگ، گاو، غزال

علفهاى هرزه، نى، درخت، علف، گیاهان بزرگ، خارشـتر،  : اسامى گیاهان

.کتان
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ى سـر، درخشـان،   ماهر، ساخته شده از قیر خالص، خرد کننـده : هاصفت

ك، آشکار، پنهان، بخشنده، خردمند، نشسته، الجوردین، مقدس، خشک، بوینا

.آویخته، ناخوشایند، وحشتناك

شاه، راهزن، مرد پلید، عفریت، مـرد اشـرافزاده،   : اسامى نقشهاى اجتماعى

.ى شراب، پیرزن، ایزدبانوعمل آورنده

قلب، اشک، ریش، گونه، دست، بازو، گیسـو، گـردن،   : اسامى اعضاى بدن

.سر، چهره، چشم، گوش، باسن، لب، زانو، پا

دشت، خندق، مـرداب، جنگـل، آب، بـاد، تپـه،     : هاى طبیعىهاسامى پدید

.رودخانه، آبگیر، مزرعه، افق، آسمان

فریاد زدن، مویه کردن، خواستن، زادن، آگـاه کـردن، گریـه کـردن،     : افعال

استراحت کردن، خوابیدن، رویا دیدن، لرزیـدن، ترسـیدن، مالیـدن چشـمان،     

ن، روییدن، سر تکـان دادن، کنـده   آوردن، نوشتن، در میان گذاشتن، چیده شد

شدن، ناپدید شدن، به خاك کشیدن، گرفتن، خراشـیدن، گـم شـدن، مـردن،     

پاسخ دادن، به پهلو افتادن، روشن بـودن، خـارج شـدن، از ریشـه در آوردن،     
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لبریز شدن، به دست گرفتن، آتش زدن، ضربه زدن، برخاستن، گرفتار شـدن،  

ن، پند دادن، نشان دادن، پنهـان کـردن،   آشفته شدن، باال رفتن، چشم برافراخت

انداختن، دریدن، دستور دادن، گرفتار شدن، دنبال کسى گشتن، بـراى مقابلـه   

آمدن، شناختن، پیشـنهاد کـردن، خـوردن، نوشـیدن، پـذیرفتن، پیشـکش در       

آغوش، کشیدن، بوسیدن، گرد هم آمدن، نپذیرفتن، گفتن، نابود کردن، پریدن 

نجات دادن، محاصره کردن، بستن، طناب پیچیدن، رنگ، گریه کردن، جان را 

دریافتن، رحم کردن، به نظر رسیدن، گریختن، رقصیدن، تبدیل کردن، خمیـر  

کردنِ آرد، ترك کردن، آتش زدن، کنار زدن، جارى شدن، بریـدن، انـداختن،   

.)دعا کردن(دست باال کردن 

نئـین،  عصا، نان، لوح، فنجان، گلمیخ، حصارِ : سامى چیزها و جاهاا

ى شیر، شیر، دستبند، قید، شانه، لبـاس، قـایق، چـوب بـراى بسـتن      آغل، دبه

دست، غذا، نوشیدنى، آرد کوبیده، چوبدست، پارچه، بنـدر، غلـه، مخفیگـاه،    

خیابان، تـور، کلـون در، تـور، هـدایاى عروسـى، کمینگـاه، پناهگـاه، معنـاى         

.)زیپوم(ِ واژگان، خواب، طناب 
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ى روابط معنایىچکیده

. کنـد کل متن، داستانى ساده و آشنا را تصـویر مـى  : ساخت داستان

خدایى به نام دوموزى به دنبال دیدن رویـایى هشـدار دهنـده، مـورد هجـوم      

شـود و  گیرد، در اثر خیانت دوستش چندین بار گرفتار مىدشمنانش قرار مى

چنـدین بـار موفـق بـه فـرار      )اوتو خداى خورشـید (به کمک خویشاوندش 

شود و رویایى کـه  شود، اما در نهایت به دست تعقیب کنندگانش کشته مىمى

.پیوندددیده بود به واقعیت مى

. شـوند و دشمن تقسیم میشخصیتهاى داستان، به دو قطبِ دوست 

و )شـوهرخواهرش (اوتـو  ،)ر دومـوزى خواه(ارشکیگال دوستان عبارتند از 

یکـى از  امـا . هسـتند ناشناس اند ونامیده شده» یدمردان پل«اندشمن.مادرش

گروهـى از اشـخاص   در ضمن . دوموزي هم با ایشان همدست استدوستان
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ى ایـن طیـف   نیـز در میانـه  )ى شـراب مانند پیرزن و عمل آورنـده (طرف بى

.حضور دارند

بخش نخست شرح رویـاى  . داستان از دو بخش تشکیل یافته است

دهـد، و  آن بـه دسـت مـى   دوموزى و تعبیرى است که خواهرش گشتینانا از

هـا بـه   ى گـزاره بخـش عمـده  . بخش دوم ماجراى تعبیر شدن این رویاسـت 

انـد و شـاید بـه ضـرورت شـعرى      شکلى دقیق در هر دو بخش تکرار شـده 

.دهندتصویرى بازتابنده و انعکاسى را از کل متن به دست مى

تـرین متـون شـعرىِ    این متن، اگر کهنتـرین نباشـد، یکـى از کهـن    

با این وجود، با یک نگـاه سـاده بـه    . ى فرهنگ انسانى استجود در خزانهمو

تـوان منشـها و مفـاهیمى را در آن بازیافـت کـه هنـوز رایـج        محتواى آن، مى

عناصر معنایى و ساختار روایى موجود در این شعر، با آنچه کـه هـم   .هستند

یره کننـده  اکنون در بسیارى از سنن و اساطیرِ مشهور وجود دارند، شباهتى خ

.دارد
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خــداى شــهید شــونده، کــه بنــابر تقــدیرى گریزناپــذیر بــه دســت 

تـوان ردپـایش را در   شـود، الگـویى اسـت کـه مـى     موجوداتى پلید کشته مى

-از اوزیریس گرفته تا سـیاوش و مسـیح  -خدایان شهید فرهنگهاى گوناگون 

بـه هـم   همچنین رویارویى دو نیروى حمـایتگر و تهدیـد کننـده و    . بازیافت

ى دخالـت دوسـتى خیانتکـار، الگـوى     خوردن توازن میان این دو بـه وسـیله  

در برابر مـردان  . شودفراگیر دیگرى است که در رویاى دوموزى هم دیده مى

پلید و گشتینانا و دوست خیانتکارِ این شعر، گرسیوز و افراسـیاب و پیـران را   

ى مســیح اســطورهى ســیاوش، و قیافــا، پــیالتس و یهــودا را دردر اســطوره

.بینیممى

مهمترین تفاوت دوموزى با این خدایان شهید شونده، این است 

اى از رسـتاخیز او در  ناپذیر است و نشانهکه مرگ دوموزى به ظاهر بازگشت

تـر و جدیـدتر   این در حـالى اسـت کـه اشـکال پیچیـده     . شودمتن دیده نمى

ه باززایش خداى شـهید شـده   ى خداى شهید شونده، با امید و باور باسطوره

همچنین اعتقاد به بازخرید گناهان مردمان که محتواى اخالقى . اندهمراه شده
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و ورجاوند بسیارى از اساطیر خداى شهید است نیز در این شکل اولیه غایب 

.است

دهـد، اشـاره   اما آنچه که رویاى دوموزى را از دید ما مهم جلوه مى

کنم نقشـى محـورى را در ایـن    است، که فکر مىبه چند عنصر معنایى عمده

شناسـانه  هـایى روان زنـى ى گمانـه مایهتوانند دستکنند و مىداستان بازى مى

.قرار گیرند

ترین عنصر از این دست، به گمان من مفهوم مـرگ اسـت   برجسته

مفـاهیم  . شـود بنـدى مـى  زا ردهى منشها به عنوان مفهومى تـنش که در نظریه

زبان ساده، عبارتنـد از موضـوعات و معـانى گریزناپـذیر، رایـج و      زا به تنش

کنند و به ایـن ترتیـب   ملموسى که به طور ذاتى مرموز و ناشناختنى جلوه مى

.زنندبرانگیز را رقم مىاى پرسشناسازه

ى زا، به دلیل ایجاد اختالل در روند جارى و روزمـره مفاهیم تنش

اى که هرکس از آغاز تولد و نیتىِ معنایىامور، و شکستن غالف حفاظتى و ام

.کند، داراى اهمیت هستنداجتماعى شدن به دور مفهوم خود ترشح مى
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ترین مثالهاى این رده اسـت،  زاى مرگ یکى از برجستهمفهوم تنش

اى است که در قالب داسـتانى اسـاطیرى   و رویاى دوموزى نخستین متن ادبى

.پردازدبه این مفهوم مى

دوموزىهویت 

دوموزى، از کهنترین خدایان میانرودان، و از خدایان سرشـناس  

خدایان شهید وابسـته بـه مناسـک کشـاورزى     او را از14فریزر. سومرى است

او را بـه همـراه آدونـیس، آتـیس و اوزیـریس در میـان       15داند و بـودیزن مى

را پس بازگشت دوموزى به زندگى16زیمرن. کندبندى مىخدایان بهارى رده

که 17داندداند و فالکنشتین او را شخصیتى تاریخى مىاز مردنش مشکوك مى

تمـام  . اى پیدا کرده و به یک خدا تبدیل شده استاى اسطورهبه تدریج چهره

14 J.G.Frazer
15 W.Baudisin
16 Zimmern,1909
17 Falkenstein,1954
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این نویسندگان دوموزى را خدایى شـهید شـونده و باززاییـده شـده در نظـر      

ـ   گرفته ى بـارورى  ه اسـطوره اند و آن را از سنخ خدایان کشـاورزىِ وابسـته ب

دانـیم کـه دومـوزى    تر سومرى مـى امروز ما بر مبناى متون قدیمى. انددانسته

هـاى کشـاورزى و مناسـک    خدایى چوپان بوده است، و به تـدریج بـا آیـین   

.مربوط به بارورى پیوند خورده است

خوانیم که سلطنت در فهرست شاهان اساطیرى سومر، چنین مى

ى نخست آن بیسـت و  بر زمین نزول کرد، و در طى دورهدر اریدو از آسمان 

پس از آن مرکز سـلطنت  . سال سلطنت کردند64800هشت پادشاه به مدت  

یکى از این سـه  . به شهر بدتیبره منتقل شد که سه شاه بر آن حکمرانى کردند

رسد و به این ترتیب دیدگاه فالکنشتین معقول به نظر مى.  نفر، دوموزى بود 

ن دوموزى را یکى از شاهان باستانى بدتیبره دانست که مانند گیلگمش توامى

.به خدایى اساطیرى تبدیل شده است-شاه اوروك-

هاى صریحى که به چوپان بودن این خدا وجـود  با وجود اشاره

رسد هویت او از ابتدا به نوعى در ارتباط با نیروى زاینـدگى  دارد، به نظر مى
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در همین راستا بر مبناى 18تورکیلد یاکوبسن. شده استو بارورى تعریف مى

ى متمایز را در ایـن خـداى   شناختى، چهار جنبهمطالعات زبانشناختى و ریشه

:دهدباستانى تشخیص مى

ى گیاه که رشـد و بالیـدن گیاهـان و    نخست نیروى نهفته در شیره

دمـو  ى گیـاهى را در سـومر باسـتان    ایـن شـیره  . سـازد درختها را ممکن مـى 

.دانداند و یاکوبسن نام دوموزى را هم از آن مشتق مىنامیدهمى

ى خرما و نخل که حالتى ویژه از مـورد قبـل محسـوب    دوم شیره

.ها بدان اشاره داردآنا در کتیبه-مگال-اوشو-شود و عبارت سومرى آمامى

) دامو(اى مشابه سوم نیروى ذخیره شده در غله و آبجو، که با واژه

شده، و در پایان، نیروى نفته در شیر، که تنها این آخرى به چوپان نده مىخوا

اى از هویـت  کندو گویا بتوانـد بـه عنـوان سـنگواره    بودن دوموزى داللت مى

.ى این خدا در نظر گرفته شوداولیه

18 Thorkild Jakobsen
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از .شـود اش مربـوط مـی  چهارمین ویژگی دوموزي به چوپان بودن

بـوده  -ایزدبـانوى حـامى ارِك  -ر اینانـا  دانیم کـه او شـوه  نظر خانوادگى، مى

اینانـا، یکـى از   . است، و معموال نامش بـا پسـوند شـبان همـراه بـوده اسـت      

مهمترین ایزدبانوان سومرى است و همان است که بعدها در قالـب ایشـتار و   

ى ناهیـد و  دهد و به تدریج با سـیاره آفرودیته و آناهیتا به بقاى خود ادامه مى

در مـتن مشـهورى، کـه برخـى آن را     . شـود ورى یکى مىمفاهیم عشق و بار

داننـد، مـاجراى رقابـت دومـوزىِ     ى هابیل و قابیل مىى اصلىِ اسطورهنسخه

در ایـن داسـتان اینانـا    . بینـیم دو را مىچوپان و خداى کشاورزى به نام انکیم

بیشتر به خواستگار کشاورز خود عالقمنـد اسـت، امـا دومـوزى از حمایـت      

در ایـن اسـطوره در   . برخـوردار اسـت  -بـرادر اینانـا  ،اوتو–خداى خورشید

ى شود، و این بـرعکس چیـزى اسـت کـه در غلبـه     نهایت دوموزى برنده مى

.بینیمقابیلِ کشاورز بر هابیلِ شبان مى

ى مشهور دیگر، به ماجراى رقابـت اینانـا بـا خـواهرش     اسطوره

ى جهـان زیـرین اسـت،    ارِشـکیگال کـه ایزدبـانو   . شودارِشکیگال مربوط مى
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انگیز و نیرومند است و شوهرش نرگال، خداى توفان و تـب  موجودى هراس

اینانا در این داستان به . شودو طاعون است و بعدها به خداى مرگ تبدیل مى

ى کند و در برابـر هریـک از هفـت دروازه   قلمرو مرگبار خواهرش تجاوز مى

چنان که وقتـى بـا خـواهرش    دهد،دوزخ بخشى از لباسهایش را از دست مى

شود، کامال عریان است، و از نگاه دهشتناکى که ارشـکیگال بـر او   رویارو مى

.گرددشود و در دوزخ بر طنابى آویخته مىافکند، بیجان مىمى

پس از گذشت سه روز، پیشکار اینانا که خدمتگذارى باوفا به نـام  

رفتن به سفر بـه او داده  شوبور است، بنا به دستورى که خاتونش پیش ازنین

انلیـل و نانـا، نیرومنـدترین    . رودبود، براى یارى طلبیدن به نزد خـدایان مـى  

کنند، چرا کـه در قلمـرو تاریـک    خدایان عرش از یارى دادنش خوددارى مى

در . زیرزمینى قدرتى ندارند و قادر به دخالـت در قـوانین آن جهـان نیسـتند    

را »ى آب حیـات آورنـده «آمیـز بـه نـام    شـوبور دو موجـود ابهـام   نهایت نین

ایـن دو آب حیـات را بـر    . کندى جهان زیرین مىآفریند و آن دو را روانهمى

امـا  . گردانندپاشند و به این ترتیب او را به زندگى باز مىپیکر بیجان اینانا مى
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یابد کـه تنهـا راه خـارج شـدن از آنجـا      اینانا به هنگام خروج از دوزخ درمى

ردن قربانى دیگرى به جاى خودش است، تـا جـاى خـالى او را در    معرفى ک

اینانا به همراه گماشتگان دوزخ به جهان زندگان عروج . جهان مردگان پر کند

او در . بختى را به جاى خود به ارشکیگال معرفى کنـد کند تا قربانى نگونمى

ه و بـدتیبره مـى    ارى و رسـد امـا در برابـر ز   مسیر عبور خود به شهرهاى اومـ

در نهایـت  . گذردشود و از آن دو مىالتماس شاهان این دو شهر دلش نرم مى

وفـایش دومـوزى را در حـالى    رسد و شـوهر بـى  اینانا به شهر خود ارك مى

بیند که لباسهایى فاخر بر تـن کـرده و بـدون نشـان دادن اثـرى از سـوگ       مى

را بـه  در اینجاسـت کـه اینانـا او    . همسرش به خوشـگذرانى مشـغول اسـت   

دوموزى با یارى خواستن از اوتو به یک . کندفرستادگان خواهرش تسلیم مى

گریـزد، امـا در   شود و چند بار از چنگ این تعقیب کنندگان مىمار تبدیل مى

شـود و بـه دوزخ فرسـتاده    نهایت در چراگاه خواهرش گشتینانا دسـتگیر مـى  

پـذیرد  کند و او مىمىبا این همه، گریه و زارى او بر قلب زنش اثر . شودمى
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ى دیگـر را  که دوموزى نیمى از سال را در جهان زیرین سـپرى کنـد و نیمـه   

.جور او را بکشد-خواهرش-آزاد شود و گشتینانا 

متن رویاى دوموزى هم احتماال به همین داستان اشاره دارد و دور 

نیست که بخش پایانى این اسطوره را به شکلى شاعرانه و از چشم دومـوزى 

تفاوتهایى در عناصر معنـایى ایـن دو مـتن وجـود دارد، و     . روایت کرده باشد

آشکار است که در شعر رویاى دوموزى مقصود اصلى شاعر خود دوموزى و 

همچنین در این مـتن  . هاى او در مورد مرگش بوده استآگهىهراسها و پیش

دومـوزى  رسد کهشود و چنین به نظر مىاثرى از باززایش این خدا دیده نمى

ى صریح به در واقع اشاره. میردنیز مانند هر موجود میراى دیگرى عاقبت مى

خوردرستاخیز دوموزى براى نخستین بار در متون اکدى به چشم مى

دهـد و  در متون جدیدتر میانرودان، دوموزى به تموز تغییر نام مـى 

تش را بـه  تمـوز بـه تـدریج اهمیـ    . بخشدنام خود را به ماه میانى تابستان مى

دهد، و بیشتر بـا مناسـک کشـاورزى و آداب    از دست مىشبان عنوان خدایى 

ى مشـهور خـود نـام او را در    نامـه حمورابى در قانون. خوردبارورى گره مى
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فهرست خدایان حامى قوانینش از قلم انداخته است، و خدایان دیگرى ماننـد  

. افکننـد بر او سایه مى) در آشور(، و آشور )در فنیقیه(، بعل )در بابل(مردوك 

ى ایرانیان و پس از آن با این وجود ردپاى این خدا را همچنان تا دوران غلبه

بـه  ) اینانـا (=ى آشورى گیلگمش، وقتى ایشتار در نسخه. توان ردیابى کردمى

آمیـز او بـه   ى طعنـه کنـد، بـا اشـاره   پهلوان اساطیرى سومرى ابراز عشق مـى 

.شودسرنوشت تموز روبرو مى

تموز در اعصار میانىِ تاریخ میانرودان، نقش مناسکى مهمى را ایفـا  

، مراسمى وجـود داشـته اسـت بـه نـام      )نوروزِ بابلى(در جشن آکیتو . کندمى

بـه عـالم هلنـى راه    Hieros gamosجاوند که بعدها در قالـب ازدواج ور

دنبال در این مراسم، به. شودتبدیل مىتیمسیحدر یابد و به لقاح مقدس مى

سه روز جشن، در شبى که قرص ماه کامـل باشـد، شـاه بابـل در جایگـاهى      

شـده و بـه ایـن    بسـتر مـى  مقدس با زنى که کاهن اعظم معبد ایشتار بوده هم

کرده و بـارورى زمـین را   غوشى آغازین را بازسازى مىآى هموسیله اسطوره

وز را بـازى  در این مراسم، شاه نقش تم. کرده استبراى یک سال تضمین مى
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کرده است و به عالمت بازگشت از جهان مردگان، حضور خـویش را بـه   مى

به این ترتیب حضور تمـوز بـه   . کرده استاعالم مى)نماد اینانا(کاهن اعظم 

اش به جهان زیرین بـا زمسـتان   اىبهار و رویش گیاهان و رهسپار شدن دوره

.شده استو سرما همزمان دانسته مى

ى شــش ماهــه، در دومــین، شــانزدهمین و یــن دورهدر پایــان ا

و سایر خدایان شهید -هفدهمین روز از ماه تموز، براى مرگ موقت این خدا 

شــده اســت و مراســمى عــزادارى مفصــلى برگــزار مــى-مشــتق شــده از او،

هایى از مردم عزادار کـه مشـعلهایى روشـن را بـه همـراه تصـاویرى از       دسته

اند، در خیابانهاى بابل به حرکـت در  کردهمىماجراى شهید شدن تموز حمل

.اندخواندهاند و سرودهایى را در سوگ خدایشان مىآمدهمى

این مراسم با تغییراتى در مورد سایر خدایان شهید اقوام دیگر هـم  

ى آنهـا دومـوزىِ   ى همـه گرفته است، و بعید نیست کـه سرچشـمه  انجام مى

ر فنیقیـه، آدونـیس کـه خـدایى زیبـارو و      د. سومرى و تموز بابلى بوده باشد

ایـن خـدا،   . کرده استوابسته به کشاورزى بوده است، چنین نقشى را ایفا مى
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گرفته شده است، بنـابر داورى خـداى آسـمانها    19ى اَدونىکه نامش از ریشه

محکوم شد نیمى از سال را بر روى زمین و نیمى را در زیر زمین بگذراند، و 

گرفتند و در پایان فصـل درو در سـوگ   اى بهار جشن مىبراى او هم در ابتد

.اند کردهمرگش عزادارى مى

حزقیــال، پیــامبر عبــرى در کتــابش مــردم یهودیــه را بــه دلیــل 

کند و به صـراحت او را بـا   سوگوارى کردن بر در معبد آدونیس سرزنش مى

قرن ششم ى رواج این مراسم عزادارى تا دمشقى از ادامه. گیردتموز یکى مى

ى مراسم سـابیون کـه در   ى آن با واسطهماندهکند، و باقىمیالدى حکایت مى

قرون نخستین میالدى در آتن و اسکندریه رواج داشته، به مسیحیت و سـایر  

امـروز در اسـپانیا و ایتالیـا بقایـاى ایـن آیـین       . ادیان سامى منتقل شده اسـت 

توان یافت، و چنـان کـه   ىهاى عزادارى براى قدیسان مسوگوارى را در دسته

هم اکنون در ایـران نیـز رواج   توانیم دید، اشکالى بومى شده از این مراسممى

.ددار

»من«فنيقى19
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تعبیر رویاى دوموزى

ى سومرى، فروتنانـه تصـویر   دوموزى، خدایى است که به شیوه

هـاى دام  خدایى که خواهر و مادر و خویشاوندانى دارد و با گلـه . شده است

کنـد و چـون میرایـان    مکانى مشخص و حصاربندى شده زندگى مىخود در 

هراسـد، و بـه   دوموزى نیز، مانند آدمیان از مرگ مى. بیندخوابد و رویا مىمى

اش با اینانا و اوتـو نبـود، و   هاى مانند ارتباط خانوادگىاین ترتیب، اگر اشاره

وانسـتیم بـه   تدانسـتیم، مـى  اگر ماجراى تبدیل شدن پاهایش به غزال را نمـى 

.داران سومرى اشتباه بگیریمزمینداران یا کالنسادگى او را با یکى از گله

دوموزى، در سراسـر مـتن، بـه صـورت موجـودى هراسـیده و       

نگران تعبیر رویایى اسـت کـه   خدایگانى که مرتب دل. شودترسان تصویر مى

ن سرنوشـت  کوشد تـا از ایـ  دهد، و در تالشى نافرجام، مىاز مرگش خبر مى

موجودى که از حمایت خداونـدى نیرومنـد ماننـد خورشـید     . محتوم بگریزد
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گـردد و بـه قتـل    برخوردار است، اما در نهایت به چنگ دشمنانش گرفتار مى

.رسدمى

اگر بافت معنایى رویاى دوموزى را با داستان مشهورترِ اینانـا و  

.خوردبه چشم مىبینیم که دو تفاوت عمدهارشکیگال مقایسه کنیم، مى

نخست این که در داستان اخیر، اینانا محور ماجراهاسـت و آنچـه   

ى میـان ایزدبـانوان و   که مورد تأکید قرار گرفته روابط دوسـتانه یـا دشـمنانه   

مانند شماتت جسـارت  -اى گیریهاى اخالقى شعارگونهخدایان است و نتیجه

-ى بـه مراسـم سـوگوارى   تـوجه ى اینانا و هشدار در مورد بـى بیش از اندازه

در مقابل، در متن رویـاى دومـوزى بـا شخصـیت محـورى      . آماج بوده است

.زایى به نام مرگدوموزى روبرو هستیم و مفهومى انتزاعى و تنش

نخسـت  -یعنـى مـرگ  -زا پیش از پرداختن به این عنصرِ تنش

اهم گرفت باید منظور خود را از چند کلیدواژه که از این پس زیاد به کار خو

.روشن کنم
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تواند نخستینِ این کلیدواژگان، منش است، که با تعریفى ساده، مى

منشها، عناصر اطالعاتى معنـادارى  . همتاى عنصر فرهنگى در نظر گرفته شود

شـوند و درجـات آزادىِ رفتـار    هستند که از مغزى به مغز دیگـر منتقـل مـى   

.کنندآدمیان را تعیین مى

زا، مفهومى است مفهوم تنش. زا استهوم تنشدومین کلیدواژه، مف

ملموس، رایج، و گریزناپـذیر کـه بـه طـور مرتـب توسـط شناسـنده تجربـه         

شود، و با وجود اهمیت زیـادى کـه بـراى سـازماندهى زنـدگى و تعیـین       مى

به عبارت . ى فرد از زندگى دارد، قابل درك و فهم نیستراهکارهاى استفاده

مى کلیدى و بنیادى در زندگى هریـک از ماسـت،   زا  مفهودیگر، مفهوم تنش

زا از مفـاهیم تـنش  . شـود اى منطقى و ابهامى شناختى منتهى مـی که به ناسازه

ى روانى ناپذیر و فراموش نشدنى هستند، باید به شکلى در پیکرهآنجا که حل

شناسندگان هضم و جذب شوند، وگرنه سـالمت روانـى و امنیـت وجـودى     

.اندازندایشان را به خطر مى
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ى پایدارى، به سـازوکارهایى مسـلح   ساخت فرهنگى هر جامعه

زا را به معانى پـذیرفتنى، معلـوم و روشـنى تبـدیل     است که این مفاهیم تنش

را بــراى -هرچنــد دروغــین-کنــد، و بــه ایــن ترتیــب احســاس امنیتــى مــى

.کندوابستگانش فراهم مى

.تزاسمرگ، یکى از مهمترینِ این مفاهیم تنش

اى تجربه ناکردنى است، چون هرکس تنها یکبـار آن  مرگ، ناسازه

اش نیست که تجربـه -به تعبیرى-کند، و در آن هنگام هم دیگر را تجربه مى

تـرین چیـز   ى ما، و در عین حـال ملمـوس  مرگ دورترین چیز از تجربه. کند

است، چرا که در مقام موجوداتى خودآگاه، به طـور مرتـب در حـال تجربـه     

.کردن حسِ مرگ، در رفتگانِ پیرامونمان هستیم

بنابراین، مرگ، این تهدیدگرِ بزرگ تداومِ هسـتى مـا، بـه یکـى از     

.شودزاترین مفاهیم کلیدىِ انسانى تبدیل مىتنش

از انکـار مـذهبى آن   . راهکارهاى غلبه بر این تنش، فراوان هستند

و . ون رواج داشته استاش، در فرهنگهاى گوناگگرفته تا ستایش سلحشورانه
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ى مـرگ  در رویاى دوموزى ما با یکى از نخستین اشکالِ برخـورد بـا مسـئله   

برخوردى که رویکردهایى پیشگویانه، جبرانگار، و اراده محور . روبرو هستیم

گزینـد، در انتهـا همچنـان مرگـى نـه چنـدان       را براى رویارویى با مرگ برمى

.گذاردىزدوده را در این دستانمان باقى متنش

آشـکار  . رویاى دوموزى ساختارى پند دهنده و اندرزگو ندارد

اش که چندین هزاره پیش بـا  است که موضوع اصلى آن، براى شاعرِ سومرى

برانگیز بـوده، و ایـن شـاعر اسـت از زبـان      زا و مسئلهمرگ روبرو شده، تنش

عمایى که در م. شودناپذیر بودنش درگیر مىدوموزى با مفهوم مرگ و اجتناب

شود، تا انتها همراه خواننده است، و در نهایت بدون این ابتداى شعر طرح مى

دومـوزى، هماننـد   . گـردد که حل شود، بخشى از افکار و احساسات وى مـى 

شاعر گمنامى که چنین هنرمندانه تصویرش کرده است، موجودى است که با 

مرگ خویش را او در خواب چگونگى . اضطراب وجودى آشنایى روبروست

بیند، و چون به کمک خـواهرش بـر معنـاى آن    در قالب نمادهایى روزانه مى

و . یابد، تا ماجراى پیشگویى شده صورت وقـوع یابـد  شود، آرام نمىآگاه مى
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الى تمـام  ى دومـوزى در البـه  ى هراسـان و سراسـیمه  چهره. دوموزى بمیرد

ن نیسـت، اگـر او   سطور شعر آشکار است، چرا که آرام گرفتن بـرایش ممکـ  

.نداند در چه روزى خواهد مرد

محــور تمــام داســتان، هــراس از مــرگ اســت، و تــالش بــراى 

اى با بیشمار بیت، کـه از زمـان   قصیده. گریختن از آن، و ناکام ماندن، و مردن

شاعر رویاى دوموزى تا به امروز همچنان ادامه دارد، و با خودآگاه شدن هـر  

.شودیر بودن مرگش، مصرعى جدید بر آن افزوده مىانسان میرایى بر ناگز

ــایى آشــکار مــى  ــددومــوزى، روی ــراى بخــش عمــده. بین ى آن ب

ى سـومریان باسـتان   خوانندگانى مانند ما، کـه بـا رونـدهاى زنـدگى روزانـه     

معناى نهادین آتشـدان سـاخته شـده از قیـر     . کندایم، نامفهوم جلوه مىبیگانه

هرگز نفهمیم، اما در مورد معناى عقـابى کـه   خالص و فنجان مقدس را شاید

گیرد، تردیـد  کند، یا شاهینى که گنجشکى را از پرچینى مىاى را شکار مىبره

بیند، که دوموزى در رویاى خویش نمادهایى بیانگر را مى. اندکى وجود دارد

اى آنقدر آشنا کـه بـدان   پدیده. ى مرگ اشاره دارندبه نمودهاى آشناى پدیده
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ایم، و تنها به کمک رویایى هشداردهنده توان رویارویى بـا آن را  کردهعادت 

.آوریمبه دست مى

خوابِ . پردهراسد و از خواب مىدوموزى از دیدن این رویا مى

کنیم، و تنها گاه با آشنایى که بیشترِ ما بیشتر عمرمان را در رخوتش سپرى مى

پریم و مانند آن، از خوب مىدیدن نمودهاى هنجار شده و گریزپاى مرگ در 

.خوانیم تا راز مرگ را برایمان بگشایددوموزى خوابگزارى را فرا مى

دوموزى با تب مرگ دست بـه گریبـان اسـت، در هـراس از ایـن      

کند و ى نگهبانى بر فراز تپه مىى بزرگ است که خواهرش را روانهناشناخته

. کندطلبى مىى یارىدستمایهاش را با برادر زنش با اشک و البه خویشاوندى

مرگى که او را در . مرگى که محتوم است، و در نهایت او را در خواهد یافت

کند، و در پایان با وزن ویرانگر خـود  ى پیرزن دنبال مىچراگاه و آغل و خانه

مرگـى کـه بـا خصـلت تصـادفى و      . شـود اش هوار مـى بر سر خانه و کاشانه

همه نشسته است، و از هر دو نىِ جفت، یکـى  ناپذیر خود در کمینبینىپیش

مرگى که حتى در آن گاه که صداى گامهایش در خواب . آوردرا به چنگ مى
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نماید و هر شاهراه گریـزى را بـه   شود، چست و چاالك مىخدایى شنیده مى

.کندبست تبدیل مىاى بنکوچه

به گمان من، اگر بخواهیم در یک واژه، موضوع رویـاى دومـوزى   

.اى در تفسیر مرگ بنامیما بیان کنیم، باید آن را چکامهر

بلکه سخن از مرگى در میـان  . اما مرگ به تنهایى مطرح نیست

اش مرگى که گشتینانا پیشـگویى . دوستان و خویشان و دشمنان در میان است

کرده، طمع و خیانت دوستى تسهیلش نموده، و دسـت راهزنـانى ناشـناس و    

.رسانندامش مىخطرناك به انج

تنیده شدگى مفهوم مرگ در روابط اجتماعى را به خـوبى در ایـن   

مرگ، وقتى توسـط خـواهرِ خوابگـذارِ خـداى شـهید      . توان بازیافتشعر مى

آن را . آیـد اى اجتماعى و جمعى در مـى شود، به صورت مقولهبازشناخته مى

ذیرفت، که توان پدیگر به صورت توهمى فردى و وسواسى روانشناختى نمى

بحرانى است تهدیدگر و ویرانگر، که پاى بیگانگانى خونریز و وحشى را بـه  

کنند و دوست و خواهر و پیرزن را به تهدید و تطمیع بوم و برِ قربانى باز مى
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مو، یـا همـان   -دوگیش. زنندفریبند و آتش بر عصاى چوپانى دوموزى مىمى

یش، پیشـوندى اسـت کـه    گ. عصاى چوپانى، از دو بخش تشکیل یافته است

مو به معناى عصـاى  -نشانگر اشیاى خاصِ ساخته شده از چوب است، و دو

.چوپانى است

عصاى چوپانى، چنان که میشل فوکـو در تحلیـل زیبـاى خـود     

ى نشان داده است، نماد سلطنت و حاکمرانى است، و یکى از عناصرِ برجسته

نمادهایى کـه از  5.دهد نشان مىاى از نمادهاى سیاسىِ جهان باستان را خوشه

چوپـان در کلیسـاى کاتولیـک و    /ى فرعون مصر تا تقابـل رمـه  عصاى خمیده

یابد، و شاه بابل؛ شـبان مـردم را بـه    ى سیاسى قرون وسطا امتداد مىفلسفه

کندمتصل مى.

به این ترتیب، آتش زنندگان بر عصاى چوپانى، بـر بـاد دهنـدگان    

آنان راهزنانى هستند که از بوسیدن کودکان . ى دوموزى هستندملک و کاشانه

اند، پـس بسـیار   برند و خوردن ماهى و آرد کوبیده را نیاموختهزیبا لذت نمى

.باستالقب.يعنى20
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اما با این وجود چوبهایى بـراى بسـتن   . نمایندتمدن و پست و فرومایه مىبى

بنابراین بـا  کنند، و هایى براى در قید گذاردن گردن را حمل مىدستها و کنده

.تولید مرگ آشنا هستند»ىمتمدنانه«عناصر 

شناختى بـا  اى از روابط خویشاوندى و جامعهدوموزى در شبکه

. پناهگـاه او در ایـن چـالش بـزرگ، طبیعـت اسـت      . گرددمرگ رویاروى مى

گیاهان بزرگ و علفها هستند کـه او را در گـام نخسـت از چشـم دشـمنانش      

پاید و با خیانت دوستى که به طمـع  ن پناهگاه دیرى نمىکنند، اما ایپنهان مى

.شوداى فریفته شده، دوموزى شناسایى مىرشوه

ى دوموزى از دشمنانش، او را بیشتر و بیشتر به داخـل  فرار هرباره

از علفهاى کوتاه و گیاهان . کشاندى روابط اجتماعى فرو مىتار و پود پیچیده

آغل خواهرش گشتینانا، راهـى دراز اسـت، و در   ى بلیلىِ پیر و بزرگ تا خانه

پـذیرتر، و  این روند نفوذ به ساختهاى اجتماعى است که دومـوزى دسترسـى  

.گرددشود، و در نهایت کشته مىتر مىیافتنى
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شخصیتهایى کـه  . ى این شعر نیستاما مرگ، تنها عنصر برجسته

مى کـه در مـورد برخـى    در این سطور از ایشان یاد شده است، گذشته از ابها

اى که دارند، نوعى سـاخت دو قطبـى را   وجود دارد و بار ارزشى و اساطیرى

ظاهرا دوموزى در کل داستان دوستى حقیقى جـز  . دهندهم از خود نشان مى

ى خویشـاوندى رسـمى و دورادورى   اوتـو، بـا رابطـه   . اوتو و گشتینانا ندارد

اوندى بزرگ خطـابش کـرد و   خویشاوندى که باید مانند خد. شودتصویر مى

.هربار مراتب نزدیکى با وى را گوشزد کرد

.ولى گشتینانا ماجرایى دیگر دارد

در -اگر درست ترجمه کرده باشـم -او خواهر دوموزى است، اما 

اگر بخـواهیم  . جاهایى با عبارت دختر و زن هم مورد اشاره قرار گرفته است

گشتینانا را به عنـوان سـرنمون آنیمـا در    کمى یونگى به قضیه نگاه کنیم، باید

.نظر گرفت

ى هراسـان قـرار   گشتینانا، قطبى است که در برابر دومـوزىِ نرینـه  

.داندکند و خواندن و نبشتن مىزنى که رمز خوابها را واگشایى مى. دارد
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، و خرد، نامیدن درست چیزهاست: اند کهاز کنفوسیوس نقل کرده

گشـتینانا بـه شـکلى    .دانـد چون معناى واژگان را مىگشتینانا خردمند است،

از یک سو به . خواندى آنیما مىچشمگیر با برداشت یونگ از سرنمونِ مادینه

اش در تعبیر رویا و زینهار دادن به برادر منشأ هراس و وحشـت  دلیل توانایى

کشـد و از لـو   اوست، و از سوى دیگر نگهبانى است که کمین دشمنان را مى

.کنددادن دوموزى خوددارى مى

ى معنــاى از یکســو خردمنــد و داننــده. اى دوگانــه دارداو چهــره

گر است که در غم واژگان است، و از سوى دیگر عزادارى احساساتى و مویه

خراشـد و در خیابانهـا مرثیـه    هـایش را مـى  مرگ برادر همچـون شـانه گونـه   

به مراسم عـزادارى بـراى خـداى    این عبارات اخیر، احتماال اشاره . خواندمى

ى غیرعقالنـى و  شهید در سومر باستان دارند، و به این ترتیـب بیـانگر سـویه   

چرا که با درك نزدیک شدن زمان مرگ بـرادر فریـاد   . هیجانى آنیما تواند بود

کنـد و ماننـد کتـانى گسـترده     زند و فریاد او افق را ماننـد پارچـه پـر مـى    مى

.شودمى
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ى دستگیرى دومـوزى نشـده   اى به آخرین مرحلهدر متن اشاره

اما از آنجا که آخرین پناهگـاه او آغـل گوسـفندان خـواهرش بـوده، و      . است

ماننـد مـورد پیـرزن    -شود، و بـه اشـاره   خواهرش توسط عفریتها دستگیر مى

چقـدر  / دانسـت دومـوزى کجاسـت   ذکر شده که اگر گشتینانا نمى-خیانتکار

توان حـدس  کشید، مىچقدر وحشتناك فریاد مى/رسیدوحشتناك به نظر مى

ى خیانت و ى نهایى لو رفتن دوموزى و کشته شدنش با واسطهزد که مرحله

اى است کـه انگـار   چرا که لحن شعر به گونه. افشاگرى خواهرش بوده است

آمیـز عفریتهـا و فریـاد نـزدن، جـاى      گشتینانا براى پرهیز از رفتـار خشـونت  

.نشان داده باشدبرادرش را به ایشان 

آنیمـوس، در قالـب تـداخل    /به این شکل است که دیالکتیک آنیما

وفادارى و خیانت، بیم و امیـد، و  . خوردنقشهاى گشتینانا و دوموزى رقم مى

آمیزند، بدان سودا که مشکل مـرگ را چـاره   کوشش و ناکامى به یکدیگر مى

انه تا پایـان سرسـختانه بـاقى    کنند، غافل از این که این مشکل بنیادى سرسخت

.ماندمى
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نتیجه

ویاى دوموزى، یکى از کهنترین متـون موجـود در مـورد مفهـوم     ر

آفرین این مفهـوم، در ایـن مـتن    هاى اصلى بحرانسویه. زاى مرگ استتنش

ى روشن به نقـش رویـاى یـک خـدا در پیـدایش      اشاره. قابل ردیابى هستند

ید بر نقش دشمنانى ناشـناس و بیگانـه، ولـى    خودآگاهى نسبت به مرگ، تأک

، و توصـیف  -ى عزراییـل باشـند  که شـاید صـورت اولیـه   -پیگیر و تعقیبگر 

ى هراس دوموزى از دیگر نبودن، همه و همه عناصـرى هسـتند کـه بـه     زنده

.شوندشکلى برجسته در این شعر یافت مى

کـه در  آنچه . توان از زوایاى گوناگونى به این شعر نگریستمى

زاى مـرگ بـود، و   این نوشتار آماج قرار گرفت، تنها اشـاره بـه مفهـوم تـنش    

اگر بخواهم رویکـرد او را  . اى که شاعرِ سومرى با آن گالویز شده استشیوه

:به این موضوع خالصه کنم، باید به این موارد اشاره کنم
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نخست، جبرگرایى آشکار و محور فرض کردن تقـدیرى محتـوم،   

تالشهاى خـدایى ماننـد دومـوزى و یـارى اوتـو و گشـتینانا هـم        که حتى با 

این جبرگرایى بدبینانه را در سایر متـون میـانرودان نیـز بـه     . پذیر نیستچاره

.بینیمروشنى مى

آگهى و خودآگاهىِ ناشى از رویـاى دومـوزى، در   دوم، نقش پیش

امى و به تعویق افتادن این مرگ، هرچند این گریز موقـت در نهایـت بـه ناکـ    

.شودشکست منتهى مى

و باالخره، نقش گشتینانا در مقام موجود مادینه و مرموزى کـه بـا   

کنـد و در پشـت   اش، به عنوان نوعى مکمل عمـل مـى  اىوجود نقش حاشیه

اش جریـان داسـتان   احتمـالى -و خیانتهـاى -هـا  ها، یـاریگرى پرده با رایزنى

.کنددوموزى را هدایت مى

اما محتوایش . نمایدتنى کهنسال و مندرس مىرویاى دوموزى م

. برانگیـز اسـت  کننده و توجهبراى چشمان کنجکاو تمام قرون و اعصار، خیره

اى در عـراق باسـتان   هاى شاعر گمنامى که شش هزاره پـیش در کلبـه  دغدغه
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اى به خـط  اى بر کتیبهاش را با نى تراشیدهنشسته بود و حاصل خیال شاعرانه

ى هـر اندیشـمندى اسـت کـه     ت، خویشاوند و دوست دیرینهنگاشمیخى مى

جسارت خیره شدن به چشمان ابوالهول مرگ و شنیدن معماهـایش را داشـته   

اید بر این مبنا، بتوان رویاى دوموزى را روایتگر داستان تک تـک مـا   ش.باشد

.دانست
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