جذور إقتباس قصة خلق حواء من ضلع آدم
تقول األسطورة البابلية أن جزيرة ِدلمون تحولت إلى جنة بعد إتحاد اإلله أنكي باآللِھة األم األرض
نينخورساج التي نراھا تغضب بشدة من زوجھا أنكي حين يقوم وبدون علمھا بأكل ثمانية نباتات كانت قد
إستنبتتھا  ،لھذا تلعنهُ بلعنة الموت  :إلى أن يوافيك الموت لن أنظر إليك بعين الحياة.
وبما أن أنكي المريض باللعنة يُمثل إله المياه  ..فھذا يعني لبقية اآللِھة أن المياه ستقل  ،ولن تكون ُمتدفقة
من اإلله أنكي كما في السابق  ،وأن األرض ستشرب ما سيتبقى منھا  ،وسيعم الجفاف والقحط والمجاعة ،
لِذا يقوم اآللِھة الكبار على محاولة إقناع نينخورساج بالعفو عن زوجھا أنكي إذ ھي الوحيدة القادرة على
شفائ ِه  ،ويقوم الثعلب في النھاية بإقناعھا  ،وبعدھا تقوم نينخورساج بخلق ثمانية آلِھات لشفاء أمراضه
الثمانية والتي واحدة منھا الوجع في ضلع صدر ِه !!.
واحدة من تلك اآللِھات الثمانية كانت تُدعى نن -تي ومعناھا سيدة الضلع  ،فالكلمة السومرية تي تدل
على معنى الضلع في حالة األسم  ،وتُعطي معنى الحياة في حالة الفعل .
كذلك تعني نن -تي السيدة التي تُحيي  ،لِذا نراھا في األسطورة تقوم بشفاء ضلع اإلله المريض أنكي من
سباتا ً على
تفاصيل ھذه األسطورة يتم إقتباس الفكرة التوراتية في سفر التكوين  ،والتي تقول  :فأوقع الرب ُ
آدم فنام  ،وأخذ الرب واحداً من أضالع ِه ومآل مكانھا لحما ً  ،وبنى الرب الضلع التي أخذھا من آدم إمرأة
وقدمھا آلدم .
حتى الساذج بإمكان ِه التعرف على جذور وأصول ھذه الحكاية التوراتية ال ُمقتبسة حين يقرأ األسطورة
البابلية  ،ثم الحظ التقارب الكبير بين نن -تي سيدة الضلع وھي نفسھا السيدة التي تحيي وبين اإلسم
التوراتي حواء – اُم األحياء !!.

جذور إقتباس قصة الخطيئة األولى – آدم وحواء

ص ِور رجالً على رأس ِه
وجد المنقبون وعلماء اآلثار في العراق نقشا ً سومريا ً على شكل ختم أسطواني  ،يُ َ
قلنسوة أو قرنين  ،وإمرأة حاسرة الرأس  ،وھم في حالة جلوس فوق كرسيين متقابلين وبينھما شجرة نخل
 ،وكالھما ماداً يده نحو عذق التمر الذي يُقابلهُ  ،والمتدلي من النخلة  ،كذلك تظھر الحية منتصبة وقوفا ً
خلف المرأة !!.
وحتى بدون أن يرى بعضكم صورة ھذا النقش  ،فبماذا توحي لكم ھذه الصورة الحجة ؟
كل ما فعلهُ ال ُمقتبس التوراتي ھو أنه أعطى للشخصين اآلدميين أسما ًء آدم وحواء  ،وإستبدل النخلة
وعذقي التمر بشجرة التفاح والتي تُمثل الخير والشر  ،ومعلو ٌم أن أرض فلسطين مشھورة بالتفاح وليس
بالنخل  ،وھذه شطارة تُحتسب لل ُمقتبس التوراتي  ،لكنھا تنقلب ضدهُ حين تفشل شطارته عن إخفاء معالم
اإلقتباس الشھير والكبير ھذا  ،والذي خدع العالم لمئات ومئات السنين ولحد إكتشاف جذ ور ھذا اإلقتباس
الذي كشفه لنا ختم أسطواني صغير .
أما األسطورة الفارسية عن خلق آدم وحواء فتقول  :أن اإلله الكلي القدرة أھورا ِمزدا إله الديانة
الزرادشتية خلق غايومارت وھو اإلنسان ال ُمعادل ألدم عند الفرس  ،وعاش غايومارت ھذا  3000عام
كروح بال جسد !!! ،بعدھا تحول إلى شاب وسيم  ،وبعد ان عاش لفترة  30سنة كإنسان قام الشيطان
أھرمان بتسميم ِه وقتل ِه  ،وبتحريض من جي العاھرة !! .ومن بذرة غايومارت نمت كل البشرية من أب
ين تركا عبادة أھورا ِمزدا وتبعا غواية الشيطان  .لِذا َح َك َم عليھما أھورا ِمزدا
وأم ماشي وميشان واللَ َذ ِ
بالعذاب األبدي .
وھذا يُذ ِكرنا بلعنة الرب التوراتية على آدم وحواء والحية  ،وكيف طردھم من جنة عدن التوراتية  .ألنھم
إستسلموا لغواية الحية وأكلوا من تفاح شجرة معرفة الخير والشر  ،وكان ذلك داللة عصيانھم وعدم
طاعتھم ألوامر الرب الخالق ! .إقتباس واضح جداً .

