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 لوح اول
 
 
 

با هر کسی آشنایی می جست و . خداوندگار زمين همه چيز را می دید 
 .توانایی و کار همه را می شناخت

 .از درون زندگی و رفتار مردم با خبر بود . همه چيز را در می یافت 
دانایی هایی به عمق بی پایان بر او . رازها و نهفته ها را آشکار می کرد 

راه درازی به .  از طوفان بزرگ آگاهی می گرفت از زمان پيش. کشف شد 
 .دور دست ها رفت

 .سرگردانی طوالنی او پر از رنج ها بود و سفر او پر از سختی ها 
آثار بزرگ و مصایب . همه ی مشقت ها را رنجيده با قلم ميخی نویسانيد 

 .وی بر سنگ سخت نقر شدند
در شهر . ی کشد گيلگمش، پهلوان پيروزمند ، گرداگرد اوروک حصار م
پایه ی بنا محکم و . دیوار دار ،پرستشگاه مقدس مانند کوهی بلند بود 

در پناه خانه ی جليلی ، . استوار است ، چنان که گویی از سرب ریخته 
، انبار گندم شهر زمين پهناوری را فرا  منزل دارد نکه خدای آسمان در آ

می قصر شاه با سنگ های نمای خود در روشنی . گرفته 
 همچنين شب را .نده اایستادد،پاسبانان همه ی روز رابردیوارهادرخش

یک سوم گيلگمش آدمی است و دو                . بانان پاس می دارند هنگ
در . ان با ترس و آفرین در نقش پيکر او می نگرند یشهر. سوم او خداست 

بيرون می او شير را از پناه . زیبایی و قدرت هرگز مانند او دیده نشده 
گاو نر وحشی را با کمان . رماند ،یال او را می گيرد و با زخم کارد ميکشد 

 .تند و زورمند خود شکار می کند 
اراده ی شاه هر پسر ی را بيش از . در شهر سخن و کالم او قانون است 

 . فرمان پدر است 
یا : شبان بزرگ شهر است پسر هنوز پا به مردی نگذاشته ، در خدمت 

پرست ساختمان ها ، یا ،یا نگهبان رمه ها ، یا سریا جنگی است،صياد
 .دبير ، یا آن که خادم معبد مقدس است 

 .گيلگمش خستگی ندارد ، از سختی ها شاد تر می شود
پير و جوان ، توانایان و ناتوانان باید برای او کار زورمندان،بزرگان ،دانایان ،

ی سرزمين ها و شهرها جالل اوروک بایستی ، بيش از همه . کنند 
 . درخشش کند

دختر مرد توانا را به . گيلگمش معشوقه را نزد محبوب راه نمی دهد 
ناله های آنها به درگاه خدایان بزرگ ، خدایان .پهلوان وی راه نمی دهد 

 : آسمان و خداوندان اوروک مقدس ، بلند شد 
 ازطان ما ،د و شير یالدار ، گيلگمش ، سلیشما ، گاو نر وحشی آفرید" 

وی همتای خود را نمی یابد ، قدرت او بر سر ما . آنها نيرومندتر است 
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او معشوقه را نزد محبوب راه نمی دهد و دختر پهلوان . بسيار زیاد است 
 ."را به مرد خود راه نمی دهد 

َارورو ، الهه ی بزرگ قالب . له های ایشان را شنيداخدای آسمان ، َانو ، ن
 : خواند پرداز ، را فرا 

حال . ران را آفریدی تو ، ای ارورو ، به همراهی مردوک پهلوان آدم و جانو" 
شد ، موجودی قوی مانند او ، و که با گيلگمش برابر بانقشی بساز،

وقتی که زمان او فرا می رسد ، این . معذلک فقط جانور صحرایی نباشد 
پس اوروک آرام باید با گيلگمش رقابت کند ؛ . نيرومند به اوروک بياید 

 !"خواهد شد 
چون ارورو این را شنيد ، در خيال خود موجودی آفرید ، چنان که انو ، 

گل به دست . دست های خود را شست . خدای آسمان ، می خواست 
انکيدو را سرشت ، .  خدایی خود آن را تر کرد –گرفت و با آب دهان مادر 

 .رخاشگر جنگپهلوانی آفرید با خون و دم نی نيب ، خداوند پ
اینک وی در آن جاست ، موی بر تمام بدن او رسته ، تنها در دشت 

موی سر او مانند گيسوان زنان چين خورده و فرو ریخته ، ا ز سر . ایستاده 
تن را با . از سرزمين و مردم آن هيچ نمی داند . گندم رستهاو مانند 

 و گله ها وی مانند سوموکان ، خدای کشتزار ها. پوست جانوران پوشيده 
با جانوران بزرگ از یک آبشخور آب می . با غزال ها علف مرغزار می خورد 

 .آشامد با چين و شکن های آب در نهر دست و پا می زند 
ستد ی  می ادانکيدو برابر آن مر.  آبشخور تور گسترده بود نصيادی در هما

روز سوم روز اول ، روز دوم ، . مرد می خواست گله ی خود را آب دهد . 
صياد او را می بيند ؛ .انکيدو با حالت تهدید آميزی در کنار آبدان ایستاده 

خشمگين . با گله ی خود به آغل بر می گردد . صورت او بهت زده است 
درد .  فریاد می کشدمی شود ، پریشان است ، با نگاه تيره یی از غيض

ود ،مانند غول آن که دیده ب: قلب اورا فرا می گيرد ، چرا که می ترسد 
 !کوهسار بود 

ده مپدر ، مردی از کوهستان دور آ: " صياد به آواز بلند با پدر خود می گوید 
با . قدرت او عظيم است ، دائمًا در دشت می چرخد . شبيه به فرزندان َانو

جرئت . هيئت او ترسناک است . جانوران با هم درکنار آبشخور ما ایستاده 
چال تله یی ، که کنده بودم ، پر کرده ؛ دام . م نزدیک او برو. نمی کنم 

هایی ، که گسترده بودم ، خراب کرده ؛ همه ی جانوران را از دست من 
 .گریزنانده

 :پدر به پسر خود ، به صياد ، گفت 
از قدرت بند ناکردنی این موجود وحشی بر ! برو به اوروک ، نزد گيلگمش " 

تار شو ، که خود را نثار ایشتر ، الهه زن زیبایی از او خواس. او داستان کن 
وقتی گله به آبشخور ! ی عشق ، کرده باشد ، و او را با خود بيرون ببر 

همين که او . رفت ، جامه ی او را بيرون کن، تا وی از نعمت او بهره گيرد 
به جانوران بيگانه می از این راه نسبت . را ببيند ، به او نزدیک می شود 

  ."، که در صحرا با آنها بار آمده جانورانی . شود 
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را ه اوروک را پيش گرفت ، به جانب دروازه . صياد کالم پدر را شنيد و رفت 
بعد دست . شتافت ، به درگاه پادشاه رسيد و در پيش او به خاک افتاد 

 : خود را باال برد و به گيلگمش چنين گفت 
ست مانند سپاه از کوهستان های دور مردی آمده ، بنيه ی او قوی ا" 

قدرت او در سراسر دشت عظيم است ، و دائمًا در صحرا می . آسمانی 
 در وی ننگریست. پاهای او پيوسته با گله در کنار آبشخور اند . چرخد 

نمی گذارد من چال تله . نمی خواهد نزدیک او بروم موحشتناک است ، دل
مرا پر کرده ، اله های چ .ی خود را بکنم ، تور پهن کنم ، دام بگسترم 

 ."جانوران صحرای مرا از دست من گریزانده 
 :گيلگمش با او ، با صياد ، چنين گفت 

صياد من ، برو و زن زیبایی از پرستش گاه مقدس ایشتر با خود ببر نزد او " 
وقتی با گله به آبشخور آمد جامه ی زن را از تنش بيرون کن ، تا . بکشان 

. ن که او را ببيند  ، به او نزدیک می شود همي. وی از نعمت او بهره گيرد
جانورانی که در صحرا با آنها .  راه نسبت به جانوران بيگانه می شود ز اینا

 ."بار آمده 
زن زیبایی از پرستش گاه ایشتر بر . صياد گفته ی او را شنيد و رفت 

روز سوم . و استر را از کوتاه ترین مسافت راندند . داشت و راه افتادند 
صياد و زن نزدیک آبشخور اقامت . رسيدند و در صحرای معهود قرارگرفتند

 و از دمگله می آ.  روز دومی در همان محل ماندند کیک روز ، ی. کردند 
. جانوران آبی در نهر می جهند و می جنبند . آبشخور آب می آشاميد 

وی با غزال ها . انکيدو ، زاده ی نيرومند خدای آسمان ، نيز در آن جاست 
با جانوران بزرگ با هم آب می آشامند و خوشحال و . علف می خورد 

 .خندان در چين و شکن آب های نهر دست و پا می زند
موجود وحشی را ، مرد کوهستانی  دید ، آدم پر از قدرت را،او رازن مقدس 

 .او در صحرا گام می زند ، اطراف را می پاید نزدیک می شود . را 
کتان سينه ی خود را بگشای ، کوه شادی را ! ای زن ، خود اوست " 

نمایان کن ، تا ازنعمت تو بهره گيرد ، همين که تو را ببيند ، به تو نزدیک 
او نسبت به ! شتياق را در او بيدار کن ، او را در دام زنانه بيار ا. می شو د

 او سينه. ر آمده  جانورانی ، که در صحرا با او با.جانوران بيگانه می شود 
 ."سخت بر سينه تو خواهد آرميد 

پس آن زن کتان سينه ی خود را گشود ، کوه شادی را نمایان کرد ، تا وی 
او . جامه فرو افتاد . گ نکرد ، تمایل او را دریافت  درن.از نعمت او بهره گيرد 

. دام زنانه ی او :زن اشتياق در او بيدار کرد. ت ید و زن را بر زمين انداخد
 . سينه ی او سخت بر سينه ی کنيزک مقدس خدا آرميده

آنها تنها بودند و شش روز و هفت شب انکيدو با آن زن بود و در عشق با 
 .هم یکی بودند 

و سيراب ازنعمت زیبایی او چهره ی خود را بلند کرد و گرداگرد دشت انکيد
همين که چشم غزال ها به او . جانوران را می جست . نظری انداخت 

 .جانوران صحرا از او می رمند . می افتد ، با جست و خيز می گریزند 



 ٤

بی حرکت ایستاد ،گویی اورا بسته اند ، به . حيرت انکيدو را فرا گرفت 
نظر در چشم او می دوزد .می گردد و پيش پای او می نشيند زن بر جانب

 : و چنان که او می گوید ، گوش های وی می شنوند 
چرا می خواهی با . تو ، مانند خدایی هستی . انکيدو ، تو زیبایی " 

اوروک بيا ، به شهر دیوار جانوران وحشی در صحرا بتازی ؟ با من به 
نزدیک قصر ! ا ، به منزل َآتو و ایشتر به پرستش گاه مقدس بيدارد،

زورمند . درخشانی بيا ، که گيلگمش ، پهلوان کامل ، در آن جا منزل دارد 
مانند گاو نر وحشی در نهایت قدرت فرمانروایی می کند ؛ همتای او را در 

 ."ميان مردم نخواهی یافت 
ک انکيدو به کنيز. وی چنان می گفت و او از شنيدن آن لذت می برد 

 : ایشتر می گوید 
مرا به منزل مقدس اتو و ایشتر ببر ؛ آن جا که گيلگمش ! زن من بر خيز " 

می کند ، آن در آن جا ، که او فرمانروایی . ، پهلوان کامل ، به سر می برد 
لب طمی خواهم ، او را به جنگ ! گاو نر وحشی ، نيرومند در ميان مردم 

وانم در ميان اوروک فریاد نيرومند را بخبا آواز بلند می خواهم ، آن . کنم 
این چنين وارد می شوم و " تر ازهمه ام ،رمندمن خودم زو" :بکشم

سرنوشت را بر می گردانم ؛ من در دشت زاده ام ، قوت در قعراعضای من 
با چشم های خود باید ببينی ، چه می کنم ؛ چگونه خواهد شد ! است 

 ."من می دانم 
فرش های . ی روند و از دروازه گام زنان می گذرند زن و انکيدو به شهر م

مردم با جامه های سفيد و نوار گرد سر . رنگارنگ در کوچه ها گسترده 
. چنگ ها از دور می نوازند ، آواز نی لبک ها به گوش می رسد .می گردند

دختران خوش اندام می رقصند و می . شب مانند روز جشن بر پاست 
با هلهله و غریو . مت بزرگی در قعر اندام آنهاست گذرند ، در حالی که نع

 .، پهلوانان خود را از حرم بيرون می کنند 
از انبار . زن مقدس پيشاپيش به سوی معبد ایشتر قدم بر می دارد 

با جامه مجلل انکيدو را تزیين می کند و . مقدس جامه ی بزمی می گيرد 
زن پارسایی . ویت می کند با نان و شراب از محراب الهه ی معبد وی را تق

 :، پيشگویی ، نزدیک می شود و با وی چنين می گوید
 می خواهم ، !بخشندانکيدو،باشدکه خدایان بزرگ تو رازندگی دراز " 
گمش ، مردی که از سختی ها شاد تر می شود ، به تو نشان بدهم ؛ لگي

می تاب چشم او مثل آف: نگاه کنی  تو ، باید در او بنگری و در چهره ی وی
پيکر او قدرت های . با عضالتی از آهن، قامت بلند او باال کشيده . درخشد

مانند آه ه ، . وی نه شب خستگی دارد، نه روز . فزونی را در بند دارد 
شمش، خدای آفتاب ، او را دوست . خدای رعد و برق وحشت می آورد 

ی خدایانه او را سه گانگ. می دارد ؛ ائا،خدای ژرفاها ، او را دانا می سازد 
سه گانگی خدایانه او را . پادشاه برگزیده ، و خرد او را دانا می سازد 

پيش از آن که تو از کوهستان فرو . پادشاه برگزیده ، و خرد او را تيز کرده 
در . گمش در خيال تو را دیده بود لآیی ، و از دشت نمودار شوی ، گي

ست ؛خواب را حکایت کرد و با برخا. روک وی را تصویر خوابی نمایان شداو
ستاره ها در : مادر ، دیشب خواب عجيبی دیدم : " مادر چنين گفت 
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آسمان بودند،سپس ستاره ها مثل جنگ جویان درخشنده یی بر من 
یک مرد جنگی بود ، من می کوشيدم او همه ی این سپاه مانند . ریختند 

 من می کوشيدم او را .موانبترا از زمين بکنم ، اما سنگين تر از آن بود که 
من می کوشيدم او . سنگين تر از آن بود که بتوانم از زمين بلند کنم ، اما

مين بلند کنم ،اما نمی توانستم او را بجنبانم و نفوس اوروک در آن زرا از 
ی مردم در برابر او خم م. جا ایستاده بودند و این صحنه را می دیدند 

تو او را به فرزندی پذیرفتی و به برادری . شدند و پاهای او را می بوسيدند 
 ."در کنار من نهادی 
ر ، تعبير خواب می کند و با پسر ، با سلطان شهر ، ریشات ، خاتون ماد

 :چنين خطاب کرد 
این که تو ستاره هایی در آسمان دیدی ، این که سپاه انو همه مانند " 

ا بلند کنی ، یک مرد جنگی بر تو فرو ریختند و تومی خواستی ، او ر
 و -تکانش بدهی   می کوشيد ی ، -سنگين تر از آن بود ، که بتوانی ، 

نمی توانستی و خود را بر او می فشردی، چنان که بر زنی بفشاری و او 
: را به پای من انداختی ، من او را پسر خود خواندم ،تعبير چنين است 

تو را به . است زورمندی خواهد آمد ، که قدرت او برابر یک سپاه جنگی 
اوست ، به پای دست تو باالی دست . پيکار طلب می کند ، به کشتی 

. د، من او را به فرزندی می پذیرم ، او برادر تو خواهد شد من خواهد افتا
 . "او در معرکه رفيق تو و دوست تو خواهد بود 

انکيدو ، ببين ، این است خواب و تعبير خوابی ، که خاتون مادر کرده است 
 . 

و انکيدو از خانه ی جليل ایشتر گفت،زن پارسا ، زن پيشگو ،چنين می 
 .بيرون شد 


