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Translated into Arabic by 
LINA Meerchyad,    2021 

 

Thin End of the Wedge 
 
 

 Episode 4 
 

"A Demon Haunted World" 
Gina Konstantopoulos 

 
 الحلقة الرابعة

 
 "عالم مسكون بالشياطي   "

 جينا كونستانتوبلس
 

 
 جون تايلور   31:0

 
 
 
ي  مرحبا

 
 بكم ف

ً
ي  ، Wedge the of End Thinوأهال ي . نهاية الوتد الرفيعة 1بالعرب 

يتشارك  ،من خالل هذا البث الصوب 
اء ق األوسط القديم الخب  ي الشر

 
ة لألهتمام عن الحياة ف  جديدة ومثبر

ُ
ي كل .  من جميع أنحاء العالم قصصا

 
انا اسمي جون ، ف

ح أعمالهم بطريقة سحلقة   .فهمهاالجميع يستطيع أتحدث مع األصدقاء والزمالء وأطلب منهم شر
ّ اليوم شخصية تستمتُع بالتحدي ت . اللغة السومرية واألكدية لملقد تعلمت اللغة اليابانية قبل أن تتع. انضمت إلي ونشر

ِة لألهتمام ، بعضها يخاطب المتخصيير  ، والبعض اآلخر يخاطب جمهور أوسع من القراء ،  مجموعة من المقاالت المثبر
ي الموارد

 
 ف
 
ي تجعل الوصول إل النصوص القديمة أكبر سهولةالمصادر ال/وساهمت ايضا

 . رقمية الت 
 

 جون تايلور   31:0
 

ي شياطير  بالد ما بير  النهرينتلدى ضيف
 
ة خاصة ف ركزت أطروحة الدكتوراه عىل مجموعة فوضوية من . (الرافدين) نا خب 

 .  سبعة شياطير  
 عن شياطير  بالد ما بير  

 
 شيئا

ُ
 قد تعتقد األن أنك ال تعرف

 
 منُهم عىل األقل ، عىل  النهرين ، لكن الكثبر منكم قد شاهد

 
واحدا

ي حينهِ 
 
ي العراق القديم شكلت الشياطير  وبشكل كببر جزء. الرغم أنك لربما لم تدُرك ذلك ف

 
 من الحياة ف

 
حيث ربطوا بير  ، ا
، ولهم من القوة بالتأثبر عىل رفاهية األفراد   .والممالك عىل حد سواءالعالم الطبيعي والخارق للطبيعي

ي ،  من الواليات المتحدة األمريكية ةضيفتنا عىل درجة الدكتورا تحصل
 
 ف
 
ي فنلندا وحاليا

 
ومنذ ذلك الحير  عملت كباحثة ف

 . اليابان
ي كم

ي الماض 
 
 ف
 
ي رحلة عب  عالم بالد ما بير  النهرين المسكون بالشياطير  ، عالٌم ليس ببعيدا

 
نا ف

ُ
ي هذه الحلقة سوف تأخذ

 
ا قد ف

 .نتصور
 

 جون تايلور   1:0:
 

ي بضيف
 .اليوم ةاجلب لنفسك كوب من الشاي ، واشعر بالراحة ودعونا نلتق 

 
 جون تايلور   1:1:
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ي هذِه الحلقة من  مرحبا

 
 بِك ف

ً
 ألنضمامِك معنا.  Wedge the of End Thinوأهال

ً
 .شكرا جزيال

 
 جينا كونستانتوبلس   :013

 
ي جون

 ألستضافت 
 
  من. شكرا

 
اضيا  .الجيد رؤيتك افب 

 
 جون تايلور   :013

 
؟ ينا من أنِت وماذا تفعلير   من فضلك، هل يمكنِك أن تخب 

 
 جينا كونستانتوبلس   0132

 
ي تاري    خ غرب آسيا القديم جينا كونستانتوبلسأنا 

 
ي " مركز أبحاث حضارة غرب آسيا"أنا منتسبة إل . ، بروفسور مساعد ف

 
، ف

ي اليابان
 
 .جامعة تسوكوبا شمال طوكيو ف

 
 جون تايلور  :010

 
ي صأنِت اآلن ُمتخ

 
ي عالم بالد ما < عالم>صة ف

 
الشياطير  ، أليس كذلك؟ من فضلِك هل يمكننا البدء ببعض األساسيات؟ ف

 اين. كاملة من اآللهة ، وهناك المخلوقات السحرية ، وبالطبع هناك اإلنسان والحيوانات  هيكلية/بير  النهرين هناك مجموعة
 الشياطير  مع كل هذا؟  نضع

 
 جينا كونستانتوبلس  01:2

 
ة ل ي بالد ما بير  النهرين هي العقبة من هذه المصألأحد األشياء المثبر

 
ي الواقع هتمام عندما ندرس الشياطير  ف

 
طلحات ، وهي ف

ء واجهناُه مع  ي
ة لدينا ؛ وهذا شر السحر والدين كالشياطير  ولكن أيضا مع مفاهيم ذات الصلة  < مصطلح>أول عقبة كببر

،  .والطقوس ي لها الكثبر
. المسيحية منبرصاحة، و وما نفكر فيه عن الشياطير  يندرج تحت الكثبر من هذه المصطلحات الت 

ة بطبيعتها وعدوانيةإن فكرة الشيطان ألغلب  ي بالد ما بير  النهرين   .تصوراتنا الحديثة هي فكرة مؤذية وخطبر
 
وبالتأكيد ف

ي . كانت هناك مخلوقات تقع تحت هذا التسمية
 جاءت من الكلمة بالنسبة اليهم لكن ما نسميه بالشيطان والت 

 
غالبا

مخلوق قادر عىل التأثبر عىل العالم من خالل قوى هو  -(  utukkuاوتوكو)والمرادف األكدي لها ( udugأودوك )السومرية 
 الشخص العادي

ُ
 . أو قدرات قد تكون أبعد مما قد يتفاعل معه

 
 .انا اعلم ان هذا التعريف غامض جدا

 
 جون تايلور 01:3

 
 .عن كل الشياطير  من خاللها األمر ال يشبه بوجود قائمة حيث يمكنِك البحث ! أذن فهو نوع من األشياء الغامضة

 
 جينا كونستانتوبلس  ::01

 
ي بالد ما بير  النهرين/بالتأكيد هناك خطوط

 
ة لألهتمام هو أن . حدود غامضة عن الشيطانية ف ي أجدها مثبر

أحدى األشياء الت 
وهناك الكثبر من المنح الدراسية حول هذا  -، عىل سبيل المثال كيفية تعريفنا للسحر عنها  لدينا هذه المناقشة الكاملة

ي نواجهها هي أن الكثبر من نهجنا يندرج تحت هذا العنوان الذي نسميه ب وإ. الشأن
  نهج التعريف   حدى المشاكل الرئيسية الت 

ي 
 . الوصق 

ُ
ي ت
عّرف السحر بما هو عليه ، ولكن باألدوات الت 

ُ
ورة ال ن ي بالد ما بير  لذلك فإننا بالرص 

 
مبر  السحر والطقوس ف

ي هي مثلما  -وهذه مشكلة عىل الفور. النهرين
ستخدم إلجراء السحر ، والت 

ُ
ي ت
عّرف السحر من خالل األشياء الت 

ُ
ترى نحن ن

ي حد ذاتها ، وذلك 
 
ي إداء بسبب سحرية ف

 
ستخدم ف

ُ
  – طقوس سحريةالأنها ت

ً
 . إنه ثعبان صغبر يأكل ذيله< نقول>مثال
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 جون تايلور   ::1:
 

 
 
ي أنه يؤمن بالشياطير  أيضا

ب   أخب 
 
ي كنت أؤمن بالشياطير  ، وال أتذكر أن أحدا

ت ، ال أتذكر بالفعل أنت  لذلك من . عندما كب 
ي عقل شخص ما من بالد ما بير  النهرين ، وأن أتخيل كيف سيكون 

 
ء بالنسبة لي أن اعلم ماذا يدور ف ي

الصعب بعض الشر
ء بالشياطير    بتجربة عالم مىلي

 
 . األمر حقا

ت من السياسة األمريكية عىل نطاق واسع ، وكانت مرتبطة بالشياطير  وكيف يمكنهم  هذا الصيف ، كانت هناك قصة انتشر
ي تكوين جش أو حلقة وصل قد والذي . التأثبر عىل العالم

 
ي إل تلك القصة؟ وان . يساعدنا ف

 
من فضلك هل يمكنِك أن تتطرف

ي بالد ما 
 
حي لنا كيف يمكن لشخص ما ف

 الشياطير  تشر
ُ
ي عالم تسكنه

 
 .بير  النهرين القديمة أن يعيش حياته ف

 
    جينا كونستانتوبلس   102:

  
ي الحشود الشعبية 

 
ي ف

ي أطلمن اال و . بالوقت الحالي نعم، الشياطير  تظهر وتختق 
 -عنا عليها هذا الصيف ، عندما قامشياء الت 

وي    ج عن مزايا نهج معير  وآخر لعالج وباء  -Trumpترامب 
ورة مدعومة بالعلم  COVIDبالب  . كوفيد ، حت  ان لم تكن بالرص 

االشياء  ان من، وادرك من البحث العميق عنها ،  Stella Immanuelحيث اقتبس كالم من طبيبة تدىع ستيال أمانوئيل 
 ومنها األمراض 

 
ي تصيب األنسان، والنساء غالبا

 الت 
ً
المعروفه عنها هي ايمانها واعتقادها بتأثبر الشياطير  عىل األمراض ، خاصة

ي اقتباس الواقع الغبر مقتبس ،، و  فجأة الطبيب تقديمعادت أهذه الفكرة . النسائية
 
ويمكننا  ال تزال تتبت  فكرة االعتقاد ف

ها عىل الجسم واالهج القول عن ي بالنسبة لفكرنا الحالي بعيدمات الشيطانية وتأثبر
ي  ةلت 

 
ي نفكر بها ف

 عن الطريقة الت 
 
جدا

ي 
العالم ؛ والمثبر لألهتمام انه عندما نتحدث عن ُسكان بالد ما بير  النهرين، فإن فكرة الشياطير  والمرض أو الشياطير  الت 

ي 
 
ة ف  كيف يصفون العالم ويتفاعلون معه -نصوصهم المكتوبة تؤثر عىل األنسان والمجتمع مذكورة بكبر

 
نعم، نحن .  وايضا

ي بعض النواحي 
 
 عن بالد ما بير  النهرين ف

 
ا ي الواقع ، وعىل ما أعتقد ، انهم لربما كانوا أكبر علمية ومنهجية . لسنا بعيدين كثبر

 
ف

 
 
ي اسلوب  هم وأيضا باألمراض الشيطانية المنقولة جنسيا

 
  .STDsف
 

 جون تايلور   11:2
 

؟  <يتواجد> الخبيثة منها؟ أو أن عالمهم بأكملهِ /خاصة المخلوقات الضارة -هل هم واحد أو إثنان فقط  ماهو عدد الشياطير 
ي الخارج

 
 ؟ف
 

 جينا كونستانتوبلس  :213
 
ب  ( Frans Wiggerman)مولعة بالمصطلح الذي اطلق عليه الباحث وعالم المسماريات فرانس ويغرمان أنا 
". الفردوس المفقود" < عبارة>من < المصطلح>وبالواقع ان أعتقد أنه أخذ هذا ". ضوضاء بالد ما بير  النهرين/ضجة"

ي كانت وبشكل كببر مقبولة ومتكاملة من وجة نظر بالد ما  لحشد فعليه أن لدينا هذه ا
الكامل من المخلوقات الشيطانية الت 

 أن الشياطير  . بير  النهرين
 
 هي فئات غامضة ، جزء من المشكلة هو أن الكثبر من هذه المخلوقات يمكن وعندما قلت سابقا

ي النصوص. حاقدة/أن تكون ضارة
 
 أن يترصفوا < المكتوبة>ولكن ف

 
يمكن أن يكون لدينا . نافعة/جيدة< بطريقة>يمكنهم أيضا

  كلمة الهو ( udugأودوك )نص حيث 
 
ل< تطلق>شيطان ، ولكن أنها أيضا

ُ
ير. عىل الشياطير  كك و    udug)أودوك(الشر

ل ) ـُ ل )و ( udughulأودوك خ ـُ ي ( hulخ
ي تتصادم من قبل ال     هي كلمات سومرية تعت 

أودوك ساجا )شر أو فعل ضار والت 
saga-udug )    وهو ال (أودوكudug  ) ّي . لنافعا/الخبر

 
هذه الفكرة  أنبالنسبة لهم  .نفسهاالتعاويذ وهذا يمكن أن يحدث ف

ي أي قلق أو العن 
 
كائن الخارق للطبيعة أو مع هذه القدرة بالتأثبر عىل العالم بطريقة سلبية أو إيجابية ، لم يكن يسبب ف

ي النقاش داخىلي 
 من العديد من هذه المخلوقات <األمر>عىل األقل كان هذا . هوب 

 
 تماما

ً
 .مقبوال

 
 جون تايلور   2100

 
 اذن ليس هناك فقط شياطير  سيئة، لكن هناك أ

 
ي يمكن أن تساعدعىل محاربة السيئة منها يضا

 .شياطير  جيدة والت 
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 جينا كونستانتوبلس   2102
 

ب استخدام كلمة . بعض منها إل حد ما ضارةالنعم، ماأقصد به بأن هناك 
ُ
يرة"انا أحاول تجن األمر له >أعتقد أن ". شر

 . بير  النهرينمن الكتاب المقدس والذي ال ينطبق مع وجهة نظر بالد ما < عالقة
ً
ولكن إذا فكرنا بهم من حيث أفعالهم بدال

 .من طبيعتهم، فأنها تعتب  طريقة سهلة لفهمهم
 

 جون تايلور   8:47

 حسب لحالة ما ، هل من الممكن ان يكون الشيطان ضار وجيد بنفس الوقت؟
 

 جينا كونستانتوبلس   21:0
 

 
 
 ومرو  وهم عىل األرجح األكبر  udugال       أودوك 1 وهم <الشياطير  >هناك ثالثة من . نعم وكثبر جدا

 
 . نةغموضا

 
وهناك أيضا

ي اللغة األكدية شيدو  - aladد ا-الا)شيطان ُيسم 
 
 ( sheduف

 
 وإيابا

 
 هناك شخصية . والذي عىل مايبدو يتحرك ذهابا

 
وايضا

 مثال للخبر ( lamaالما )ثالثة تسم 
 
ي هي دائما

ي بعض النصوص -والت 
 
ي هذه الصفة الحاقدة لكن ف

 
 ف
 
ا . الضارة/ظهرت كثبر

ي يجب تذكرها هو ان لهذِه التعويذات تركيبة أدبية
فإذا فكرنا بها كقصص وبطريقتها الخاصة ، فهناك . من احدى األشياء الت 

ي ستظهر بها وبأي طريقةهي احس يمتلكنا ما
،. لشخصية الت   فعليه فهؤالء مجرد ثالثة شياطير  خرجت من هذه الفوض 

مثل أوقات من اليومحيت ه
ُ
وهناك شياطير  كأنها حوادث سيئة الحظ أو . و شياطير  كأنها ظاهرة مناخية ، ناك شياطير  ت
هم هي ال     . أوقات سيئة الحظ ، وأكب 

 
، ( Pazuzuبازوزو )و(  Lamashtuالماشتو)ولدينا شياطير  ذات شخصيات كفؤة جدا

ي بالد ما بير  النهرينوهما عىل األرجح من الشخصيات الشيطانية 
 
ي عرفها االنسان ف

 .الت 
 

 جون تايلور   21:2
 
 من أين نعرفهم؟و 
 

 جينا كونستانتوبلس   :313:
 

ي الخبيث Pazuzuتعرفنا عىل بازوزو 
يرة "الحقود من /وهو خصمنا الشيطاب  الذي تحول فيما بعد " كتاب طارد االرواح الشر

 رضعتم إل سلسلة من األفالم ، و 
ُ
ي   Pazuzuلكن بازوزو. لكن لألسف تم إلغاؤه Foxمؤخرا عىل قناة فوكس  ه

 
بالد < فكر>ف

ي حالة 
 
ي الفيلم ويظهر بصورة طفلة وبرأس يدور وف

 
 ، ألنه قد يتحول إل شيطان ف

 
ما بير  النهرين هو شخصية خبيثة جدا

ي الواقع كان . رعب هذِه المشاهد قد تكون مألوفة من قبل الناس ، ألنهم قد شاهدوا أفالم. تقيأ
 
ي < Pazuzuال      بازوزو >ف

 
ف

ي ، لكنه االكبر خطورة بالنسبة ال الماشتو  -بالد ما بير  النهرين 
 بالشيطاب 

 
ا لدى . Lamashtuعىل الرغم من وصفه كثبر

سب خاص بها
 
 ، وعليه يتم طردها من السماء  -الماشتو ن

 
 جدا

 
ا ي األصل إلهة وتحب أكل األطفال كثبر

 
وتضطر للتجول إنها ف

لديها الكثبر من األيدي أو المخالب . هي انعكاس لفكرة األمومة إل حد كببر  Lamashtuالمشتو . عىل األرض كشيطانة
 تتسلل لخنق األطفال

 
ية ، وايضا ضع الحيوانات الب   ، ولديها ثدي متدلي لب 

ي  -لتمسك بالثعابير 
 
انها تتحدث عن رغبتها ف

ي >إرضاعهم من ثدييها لكن 
 
ي بالد ما بير  . حليبها سام< الواقعف

 
هذه هي النسخة الكاملة عن كيفية رعاية الُرضع واألطفال ف

ح  -النهرين   طريقة مناسبة للشر
 
ي مجتمع ما قبل الحداثة -وأيضا

 
 .لنتخيل ُمعدل وفيات الطفولة المبكرة ف

 
 جون تايلور   :10::

 
 مثل ؟ كيف يخيف ( Pazuzu بازوزو)ماذا عن . هذا مخيف جدا

 
ا مرعبا

 
 ؟(  Lamashtuشتواالم )شيئ

 
 

 



5 
 

 جينا كونستانتوبلس   1:0::
 

ا ، الكثبر من الشياطير  غبر 
 
 . ال حد مامعلومة الجنس حسن

 
 أو أناثا

 
ي النصوص عىل أنهم ليسوا ذكورا

 
 . ويتم وصفهم ف

ً
مثال

 الذي هو ذو صفات  Pazuzuتتعارض مع بازوزو /تتصادمذات الصفات األنثوية للغاية  Lamashtuشتو االم 
 
. ذكورية تماما

 ما يكون لديه أربعة أجنحة ،  Pazuzuإذن ف       بازوزو 
 
ي ومزمجر ، غالبا

ي هو ذو وجه وحشر
 
 .يديه وقدميهمع مخالب ف

 ، حيث يصف نفسه ،  Pazuzuأذن لدى بازوز 
 
ا  كل هذه الصفات الذكورية والمرتبطة به كثبر

 
أنا ،  Pazuzuأنا بازوزو " أيضا
يرة   بصيغة الشخص األول المتكلم، حيت يتحدث عن ". ملك شياطير  الرياح الشر

 
 يتحدث دائما

ُ
ي احدى تعويذاتِه فأنه

 
وف

ولكن أنا متفقة مع بعض األراء، الكل يعتقد ان يكون  -وبما أنه من الصعب القول بأجزام . تسلق الجبل العظيم ذو الزلزال
ي ح< الجبل>هذا 

 
ي حالة  Lamashtuانها الماشتو . الة مخاضامرأة، وهي حامل وف

 
ذلك الجبل العظيم وهي حامل وف

 . بالجلوس عليها  Lamashtuيقاوم تهديد الماشتو  Pazuzu مخاض شديد ، وهنا بازوزو 
 

 جون تايلور   08113
 

ي بعض األنواع المختلفة من الشياطير  ، 
 بأوقات محددةحيث اللقد ذكرب 

 
لكن أين يعيشون وماهي . بعض منها مرتبط جدا

ي ضواحي المدينة؟ أم هم  مملكةعالقتها مع العالم المادي الذي نفهمه؟ هل هناك 
 
شيطانية معينة؟ وهل يعيشون ف

ي كل مكان؟< جديناو تم>
 
 ف

 
  جينا كونستانتوبلس   26113
 

ي بالد ما 
 
ي /نقسامأبير  النهرين ، عىل االغلب هناك  عندما نتحدث عن هذه الشخصيات ف

حد فاصل بير  الوحوش والت 
ية البعيدة ية ، حيث تميل تلك الوحوش إل االرتباط بأماكن محددة مثل الب   عىل المجتمع والبشر

 
ا تهديدا

 
. شكلت أيض

ي نص كلكامش حيث تتقاتل تلك 
 
فكر ف

ُ
مبابا  Huwawaمع خواوا < الوحوش>وعندما ن

ُ
ي غابة األرز Humbabaأو خ

 
. ف

  Odysseus< قصة>ومثل 
 
ا لذلك . أوديسيوس ، إذا لم تذهب إل مكان تواجد هذه المخلوقات ، فأنها لن تزعجك كثبر

 . السبب تتواجد الشياطير  عىل الضفاف بطبيعتها
ي >أحدى األشياء 

 
ي نراها مع < المذكورة ف

 من قبل واخراجها بعيد Lamashtuالمشتو < قصة>التمائم الرائعة هي الت 
 
ا

ي يعيش فيها الناس   Pazuzuبازوزو
ا عن المدينة الت 

 
ومن ثم تجلس عىل ظهر حمار واقف عىل مي    -وكيف أنه يخرجها بعيد

 
 
ي الصحراء ، و ثم عبور  Lamashtuان فكرة اخراج الماشتو . قارب يعب  نهرا

 
ي المزروعة ف

 عن المدينة والحقول واألراض 
 
بعيدا

 . لسفىلي النهر إل حيث العالم ا
 
ي بالد ما بير  النهرين من . هذِه الحالة أقرب ما تكون إذا أردنا أن نمنح الشياطير  مسكننا

 
ف

 لل        KURإحدى الكلمات العديدة للعالم السفىلي هي كلمة كور 
 
 كلمة سومرية تستخدم حرفيا

 
لذلك تعتب  ". الجبل"، وهي أيضا

ي 
درة االنجراف إل . تحد بالد ما بير  النهرين من جهة الشمال الجبال بوابة طبيعية لهذا العالم السفىلي والت 

ُ
لدى الشياطير  ق

 بالمكان
 
 ال تستطيع القيام به حت  الكائنات األكبر ارتباطا

 
 .الداخل والخارج أكبر بقليل من الوحوش ، ويمكن أن يشكلوا تهديدا

 
 جون تايلور   :13::

 
ي هذه المخلوقات؟ هل يتخذون 

 
قراراتهم الخاصة؟ هل هم مرسلون من قبل اآللهة؟ أو يمكنِك استدعاءهم اذن من يتحكم ف

 مثل أي شخص عادي؟
 

 جينا كونستانتوبلس   10115
 

 لها هذه القدرة بالتأثبر عىل العالم ، يقومون بها من خالل . نرى ذلك يحدث بشكل عام وبعدة طرق مختلفة
 
ألن اآللهة أيضا

وعة والخارقة للطبيعة  . كتعببر عن قدرتهم اإللهية  -أو السحرية  الوسائل المشر
 
ولكنها قوة غبر  -وتقوم بها الشياطير  أيضا

عية  لسلطتهم الخاصة. شر
 
لدينا نصوص تتحدث عن الشياطير  وتهديدها . عىل ما يبدو تترصف معظم الشياطير  وفقا

ي بعض األحيان . للمجتمع
 
ي لقد تكلمت عن  –الشياطير  هم آلهة ف

ي اطروحت 
 
وعددهم  ،Sebettuال      سيبيتو  <شياطير  >ف

ي نصوص معينة يهددون اآللهة أنفسهم ، وعىل ما ويبدو أن اآللهة كانت خائفة . سبعة ، وهذا معت  الكلمة
 
حيث أنهم ف
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ي بعض المعتقدات ، فإننا  Lamashtuعند وجود شخصيات مثل ال        الماشتو . منهم
 
ي تعمل خارج السلطة اإللهية ف

، والت 
ي 
 
، حيث ظهرت وكأنه يتم وضعها عىل األرض  Atrahasis خاسس-آتراعتقدات اخرى مثل أسطورة الطوفان  منراها ف

 من العالم  -هناك الكثبر عن هذه الفكرة حول الشياطير   مع العلم أنها فوضوية . للتحقق من السكان
 
لكنها عىل االغلب جزءا

 
ُ
 .وكيف من المكن توظيفه

  لاهناك مث
 
وجة ،  Ardat liliآخر عىل ذلك ، هو الشيطان أو الشبح آردات لي لي و جيدا وهي امرأة يافعة تموت وهي غبر مب  

ي بالد ما بير  النهرين
 
 عن ترامب . وهذا نوع من االنحراف عن النظام الطبيعي ف

 
 Trumpللربط مرة أخرى بما ذكرناه سابقا

كي ِبس   liliArdatوجنسية الشيطان ، حيث تصبح شخصية آردات لي لي 
فهي . عند موتها Succubusشبيهة بشخصية س 

ي الري    ح لتطارد الشباب أثناء نومهم
 
سخة اخرى . منجرفة بهذه الرغبة للحصول عىل زوج من نوع ما ، حيث تجول ف

ُ
هناك ن

ي بالد ما بير  النهرين -عىل شكل رجل 
 
ة ف بمحض  يمكن القول وبشكل عام ، إن الشياطير  تعمل. لكنه غبر معروف بكبر

ي الكون
 
 من الصعب ردعِه ، لكن القليل منها تقع ضمن نظام معير  ف

 
  .إرادتها وتشكل تهديدا

     
 جون تايلور   21:0:

 
؟ أم لديهم أهداف معينة؟ ي

 عند وصولهم عالم األرض ومن المكان الذي جاءوا منه ، هل يهاجمون بشكل عشواب 
 

 جينا كونستانتوبلس   :210:
 

 آردات لي لي  للبعض
ً
 ، فلها فّريسة محددة Ardat liliمنها ، مثال

 
ي ذكرتها سابقا

  الت 
 
 Lamashtuبالنسبة إل الماشتو . جدا

 .قد يكون لها فرص متساوية إل حد ما ، إال أنها تميل إل استهداف النساء الحوامل والرضع واألطفال الصغار
 

 جون تايلور   :210:
 

؟ أم هم فقط يبحثون عن أول امرأة حامل لكن هل هناك استهداف ألفر   لفعل خاط 
 
؟ أم يكون الشيطان عقابا اد ُمعينير 

 تصادفهم؟
 

 جينا كونستانتوبلس   21:2:
 

 عادية
 
 عىل وجه التحديد ، لكن هذه . هناك شخصيات شيطانية تستهدف أفرادا

 
ي الشيطان ويعاقبها إذا ارتكبت خطئا

سيأب 
 العالقة وأسبابها ال نراها  

 
ا ىط الشيطان ، هي شخصية الساحرة. كثبر

ُ
ي تحذو عىل خ

عىل الرغم إن . إحدى الشخصيات الت 
ي بالد ما بير  النهرين

 
همت بممارسة السحر ف

ُ
 ما، لكنها ات

 
 نوعا

 
 ما يتم وصفها بأنها شخصية . ارتباطها بأفراد ُمعينير  نادرا

 
وغالبا

 .طرق ُمبدعة وُمختلفةوعىل مايبدو أنها تهاجم األفراد ب. فوضوية وشيطانية
 

 جون تايلور   2103:
 

 عليك؟ وهل يمكن تحديد واحد منهم وماذا كان يريد؟
 
 كيف يمكن معرفة إذا الشيطان مسيطرا

 
 جينا كونستانتوبلس   2102:

 
ي من حظ

نت تعاب 
ُ
ء  إذا ك  بالفعل بسبب الشيطان -شي

ُ
 . فأنه

 
 ناقلة للمرض -إذا كنت مريضا

ً
يمكن اعتبار . فإن الشياطير  عادة

عندما نرى كيف يمكن لشخص ما تشخيص . المرض بحد ذاته حالة شيطانية أو يمكن ان يحدث بفعل من الشيطان
 
ُ
ي ومن ثم يواجهه

 وبشكل عام يقع ضمن اختصاص شخصي -الهجوم الشيطاب 
ُ
دىع آشيبو فإنه

ُ
، والذي ُيعرف ب       ashipuة ت

ي بالد ما بير  النهرين"
 
يرة ف جم < آشيبو>حيث تحمل كلمة ". طارد األرواح الشر ب 

ُ
ي لم ت

الكثبر من الدالالت بالنسبة إلينا والت 
ي بالد ما بير  النهرين

 
افية ومثقفة وُمدربة< شخصية>ذو  ashipuكان ال        آشيبو . ف ي دائ. احب 

ع ويأب 
 
ا بصفة ذكر وكان يخض م 

 
 
فا  محب 

 
 . لتدريب ُمكثف ليكون كاتبا

 
 جسدية وأيضا

 
 أمراضا

 
ي غالبا

ي ، والت 
ات البالء الشيطاب  حيث يجب عليِه التعامل مع تأثبر



7 
 

ي بالد ما بير  النهرين . إزالة الشيطان الُمسبب للمرض
 
ي ،  asuآ سو < تدىع>لدينا شخصية أخرى ف

، وهو طبيب صيدالب 
ي حير  آشيبو والذي 

 
ي لم تحدث بسبب الشيطان ؛ ف

ات المرضية تلك الت  رف عىل األرجح بمعالجة التأثبر
ُ
 ashipuع

ء . <المرض>متخصص بمصدر  ي
ي ذكرتها قد تكن غبر واضحة بعض الشر

لكنها الخط الذي  –فعليه الكثبر من األشياء الت 
 .نحذو به بصورة عامة

 
 جون تايلور   :0313

 
ف يساعد لحل هذا النوع من المشاكلبالتأكيد هناك شخص  ؟ هل نحتاُج لكن كيف يمكنهم مُ . محب  إل  حاربة الشياطير 

 ؟ أو هل يمكن عمل سحر مُ 
ً
 عير  وبثمن رخيص؟مساعدة المتخصير  فعال

 
 جينا كونستانتوبلس   031:2

  
 القيام بذلك -ال 

 
ف ومتدرب فأنه من الخطبر جدا

ي . إذا لم يكن الشخص محب 
 
ي الواقع ف

 
 هذِه ف

ً
بعض المصادر هناك مثال

اب ومواجهة آردات لي لي   ي تتحدث عن رجل وبدون حماية من إآلله الخاص به وكيف حاول االقب 
،  Ardat liliالتعويذة الت 

ي بالد . وبسبب ذلك تعرض  ال هجوم من قبل الشياطير  األخرى ، حيث تم اخذِه ال مصبر مروع ومخيف
 
لدى كل شخص ف

ة ما بير  النهرين   ال اآللهة الكببر
ُ
 التوسط نيابة عنه

 
 وايضا

ُ
 بِه والذي يقوم بحمايته

 
أشياء < هذِه االلهة>لدى  -إله أو راٍع خاصا

 من االهتمام بشخص ما
ً
 يمتلك الكثبر من القدرات واألدوات  ashipuآشيبو < عند التكلم عن>. أفضل تقوم بها بدال

ُ
فأنه

 قوانيير  إلهية ، ولديه قوة
 
السومري واألكدي ، ويطلق عليه  Eaأو إيا   Enkiمن اآللهة األخرى ، وخاصة اإلله إنكي  وله ايضا

ي ولديه مساعدون من اإللهة ي أو العالح 
وكيف يمكن أن يكونان  lamaو الما  udugوعندما ذكرت أودوك . إله السحر الوقاب 

 عندما يساعدون آشيبو 
 
ا  يحدث كثبر

ُ
ين ، فانه ي بعض النص – ashipuخبر

 
من كل  ashipuوص نراهم يحيطون ب    آشيبو ف

 من التعويذات  ashipuلدى آشيبو < فعليِه بالتأكيد>. جانب مع ترك مسافة من الحماية حوله أو حول المصاب
 
الكثبر جدا

ي مجموعتهِ 
 
 . ف
  

 جون تايلور   0:102
 

 هي متوفرة لدينا؟ هل لدينا أي من هذه التعويذات السحرية؟ هل
 

 كونستانتوبلس  جينا    ::0:1
 

ي بالد < قبل الميالد>هناك تعويذات تعود إل األلف الثالث . نعم ولدينا الكثبر منها
 
وحت  نهاية استخدام الخط المسماري ف

 ال أواخر األلف األول  -ما بير  النهرين
 
 .<قبل الميالد>تقريبا

 
 جون تايلور   ::0:1

 
 
 
 ، أعطينا أفضل مثال وماذا لدينا؟ حسنا

 
 جينا كونستانتوبلس   0:1:2

 
ي تندرج تحت  -الصيغة  عطيكسأ

ي بشكل خاص والت  تر
ّ
ة ال ي . هذا األسمهناك واحدة ممبر 

 
 ف
 
ا فهناك صيغة تظهر كثبر

يرة وتسم بصيغة مردوخ ب األله المذكور اعاله .  Ea-Mardukأيا  -تعويذات طرد األرواح الشر       أو آنكي  Eaيا آحيث يقب 
Enki يرة والذي هو مردوخ و  اإلله المقدس من قبل ي   Mardukالبديل لطارد األرواح الشر

، وكما ذكرنا   Asalluhiأو اسالوح 
ي هي الطريقة الُمثىل لوصف الشيطان

 ، والت 
ُ
 ، وكيف يمكن أن نعرف ما هو الشيطان وكيف نواجهه

 
ب . ذلك سابقا حيث يقب 

ي ، أنا ال أعرف ، أنا ال أعرف" اإلله المقدس البديل ويدخل أمام أبيه ، ويقول  >  -وبعدها يقدم المشكلة " …هنا..يا أب 
ي أن أضيف لك؟ كل ما تعرفه ، أنا أعرفه 1 " وبعدها يجيب. نظرة شاملة عن أعراض المصاب< بأعطاء

كل ما " ] ماذا يمكنت 
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  -وأنا أعتقد ! [ .أعرفه ، أنت تعرفه
 
ي "  nkiEحيث قال إنكي  -ما حصل بعد ذلك ألمر رائع حقا

، ثم أمر اإلله ! " اذهب يا ُبت 
 . المقدس البديل بمغادرة المعبد

 
ي يجب عىل طارد األرواح  ينقل تعليمات وعند القيام بذلك فأنه أيضا

الطقوس الدينية الت 
 من أجل عالج المريض

 
يرة اتباعها الحقا  نه يربطوعند القيام بذلك فأ. أذن فهو يحدد ماهي المشكلة ومن ثم ُيقدم الحل. الشر

عية اإللهية أو   ashipuأشيبو  ة بهذه الشر يرة مباشر ي  –تعويذته  تفهي ليس اذن. طارد األرواح الشر
 
حيث تظهر هذه العبارة ف

ي ، إنها "  -النصوص 
ي < تعويذة>التعويذة ليست تعويذب   ال      اشيبو ". إنكتر

 
 ال هذه القوة    ashipuلذلك دائما

ُ
ينسب نفسه

ي نصوص معينة ، حيث يقول الكاتب هذه الصي. اإللهية
 
ي يتم حفظها عن ظهر قلب ف

سنكتب فقط بعض " غة والت 
ة ".  ال داىعي أن أزعج نفشي  -، أنت تعرف ما يحدث هنا ( يا)العالمات األول لكل سطر مثال  من احدى التعويذات الممبر 

  أوائل األلف ال
 
ة البابلية القديمة تقريبا ي تعود ال الفب 

ي  والت  ي قبل الميالد إلتر
تتحدث عن الشيطان المسم ب      آساك   –ثاب 

asag  ير اساك< جسم>، الذي يسكن انها صورة . مثل الثوب الرجل يغىطي جسد  asagالرجل و كيف هذا الشيطان الشر
 
 
ذي هو عبارة الو بتسليم الحل  Enkiوبعد ذلك يقوم سيد التعويذات إنكي . داخل جلده ذهنية رائعة ، أنها فكرة تعيش فعليا

ية . عن تعويذة كبش فداء ي اللغة اإلنجلبر 
 
ي نستخدمها ف

 إل فكرة "  كبش فداء لشخص ما"إذن هذه العبارة الت 
 
تعود سابقا

ي هذه الحالة عىل شكل ماعز واستبداله بالرجل( االستحواذ)األخذ 
 
ي الكثبر من التفاصيل  ويذكر . ، ف ي النص التالتر

 
حيث  –ف

 
ُ
حيث وضع رأس الماعز لرأس الرجل ، والرقبة للرقبة ، والصدر للصدر ، والدم للدم ،  -ديل وضع كبش فداء كب"انه

" . لطرف والضلع بالضلعباواألحشاء لألحشاء ، والجانب األيمن للجانب األيمن ، والجانب األيش للجانب األيش ، والطرف 
ي يبلغ هذا غ --ثم لألسف ينقطع النص< الوصف>وبمجرد االنتهاء من كل هذا 

 ما يحدث عندما نقرأ االلواح الطينية الت 
 
البا

ي نهاية النص أن الشيطان عىل مايبدو  -سنة  333:عمرها أكبر أو أقل من 
 
بالضبط عند شد االحداث الجيدة ، ولكننا نرى ف

 عن الشخص
 
  وأنه قد تم حرقه بعيدا

 
رد بعيدا

ُ
ض . قد ط  ما نفب 

 
ماثلة وكذلك تلك من خالل الطقوس الدينية الم -وغالبا

ي المجتمعات األخرى ذات الصلة 
 
ية أو ربما تم قتله بطريقة دينية  -الموجودة ف ي الب 

 
ولكن (. عقائدية)أن الماعز إما تم تركه ف

جب  بكل معت  الكلمة إل هذا البديل عن الشخص
ُ
وبعد القيام بذلك يتحرر الشخص من . هناك فكرة هو أن الشيطان قد ا

ي النص -والماعز المسكير  لألسف ال . (االصابة)البالء 
 
 .لكن هذا هو الغرض منه ف

 
 جون تايلور   0:100

 تم القيام به 
 
 إل أن هناك شيئا

 
يمكن أن أتخيل إذا لم اكن عىل مايرام ، فإذا ظهر شخص وعمل ذلك معي ، سأكون متأكدا

ي 
وسيلة للتحقق من بيانات طارد األرواح  هل هناك أي. لكن عىل مايبدو أنه نظام قد يتعرض لإلساءة. ألجل مساعدب 

يرة؟  الشر

 جينا كونستانتوبلس   0:1:2

  ashipuعندما نتكلم عن أشيبو 
 
ف ومتعلم ومتدرب جدا ي بالد ما بير    -، فهو شخص محب 

 
كأنه بمثابة ركن معماري للدولة ف

ي األلف األول 
 
من أحدى األمثلة . المرتبط بالملك ashipu لذلك هناك عدد من ال     أشيبو. <ماقبل الميالد>النهرين خاصة ف

ة اآلشورية الحديثة  ي تعود ال الفب 
يرة من مدينة آشور الشمالية والت  . المفضلة لدي هي عن عائلة من طاردي األرواح الشر

يرة  أو أنهم   ب      طاردي األرواح الشر
 
أشيبو أو لدينا نصوص تتحدث عن فرد واحد وعن ابنه و حفيده ، وتم وصفهم جميعا

ة mashmashuماش ماشو  < يدىع>عرفوا بمصطلح آخر  ي تلك الفب 
 
 >فعليه فأنهم . ، وهو شخصية مشابهة ف

 
< أيضا

 
 
 /ومن الممكن ان ُيقدم شخص ما نوع من السحر األقل رسمية. أشخاص متدربيير  وكفوئير  جدا

 
< نوع>ولكن  -استخداما

 وهذا بالتأكيد ممكن   –يمكن العمل أو االخذ به 
 
ي هذا . جدا

 
وبسبب ذلك جاءت النصوص من قبل أشخاص يعملون ف

ة  ي وبأعداد كببر
 
اف جمتها بعد اآلالف السنير   -المجال االحب  ي وجدناها ونقوم بب 

 . حيث كتبوا التعويذات الت 
ً
لكننا لم نرى دليال

 عليها 
 
ا ي أنه لم يتم االخذ بها  -مباشر

 .  اليها ال حدا مالكن النصوص المكتوبة لم تتطرق  -وهذا ال يعت 

 جون تايلور   021:2

ا ، هناك سيطرة جيدة
 
 لكن يبدو األمر مُ . حسن

 
ي كل مرة تمرض فيها يجب عليك توظيف هذا الشخص  –كلفا

 
حيث ف

 عليك أم ال المختص والمتدرب ألجل فحصك لمعرفة ما إذا كان الشيطان مُ 
 
اكم المصاريف  –سيطرا < عليك>وعليه ستب 

ةو  يرة؟. بصورة كببر  نستشبر طارد األرواح الشر
 
 مت  غالبا
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     جينا كونستانتوبلس   02102

شبر 
ُ
ي المواضيع العامة الكثبر من المصادر  ت

 
ون العرافير  ف ناك أشخاص يستشبر

ُ
ي األمور المتعلقة /إل أن ه

 
العادية ، لكن ف

يرة ورة . باالمراض يقومون بأستشارة طاردي األرواح الشر  بالرص 
 
 غبر  –وهذه االمور ال تحدث يوميا

 
واليمكن اعتبارها شيئا

 
 
 ايضا

 
ي الكثبر من هذه ال. عاديا

 
ء الطريف ان نجد ف ي

ي تسبب المرضالشر
ء /نصوص تتحدث عن الشياطير  الت  ي

الوباء ، وهو شر
 ال حد ما

ُ
. حيث تشبر بعض هذه النصوص عن مرض شخص ما بسبب وجود الشيطان داخل جسده. يمكنك مالحظته

ي لمسها والمكان الذي يسكنه
ت لذا فقد اعت. وعليه ان هذا الشخص ملوث بهذا  الشيطان كما هو الحال مع كل األشياء الت  ب 

 
 
 قد ساعد

ُ
 لذلك الشخص المصاب ، والذي من خالل منظورنا العلمي الحديث عن المرض فأنه

 
 صحيا

 
هذه النصوص كحجرا

ي الحد من انتشار المرض إل درجة معينة
 
 .ف

 جون تايلور   021:0

 
 
 . لقد أثرِت شهيتنا للشياطير  حقا

 ، أليس كذلك؟ هل يمكنِك ان ت
 
 سيصدر قريبا

 
ينا عنه؟ان لديِك كتابا  خب 

 
 جينا كونستانتوبلس   021:2

 
ي السنة القادمة

 
 . أمل ذلك ف

 
 غبر واضحا

 
ي حول سبعة من . عىل مايبدو أن الوقت نفسه أصبح مفهوما

ي رسالت  تحدثت فتر
 واليشكلون تهدي< حياتهم>حيث تعتب  . Sebettuالشياطير  المعروفة  بال     سيبيتو 

 
ة لالهتمام ألنهم ليسوا أشياءا  مثبر

 
دا

 اندمجوا مع  عالم االلهة . لألفراد و المجتمع ككل
 
 علت الكون وأنهم ايضا

 
ا  كببر

 
 >لكنهم يمثلون تهديدا

 
من < واصبحوا جزءا

ي بالد ما بير  النهرين ، . التسلسل اإللهي 
 
 ، وبعد < حصل ذلك>وانتقلوا من فئة الشياطير  إل مرتبة آاللهة ف

ً
ي الجنوب أوال

 
ف

ي الشمال>وريون ذلك سيطر عليهم اآلش
 
اطورية اآلشورية و< ف < حرصوا>، وتم معاملتهم كنوع من الكالب الهجومية لإلمب 

ة للغاية  عند انشغالهم . عىل الحافظ عىل هذه الخاصية الخطبر
 
 مفيدا

 
قد < واذا لم يكونوا كذلك>تعتب  الشياطير  جزءا

ي . آشور نفسها< دولة>ينقلبوا ضد 
 
ي تتحدث عن شعور الشياطير   –نصوص ُمعينة وقد رأينا هذا يحدث بالفعل ف

والت 
ي من الهجمات

ي للقيام به أو ما يكق 
وكيف انهم يتذمرون من سيوفهم المتآكلة والمتصدية . بالملل ، حيث ليس لديهم ما يكق 

 (.كرغبة منهم للقتل)<بسبب عدم استخدامها>

 جون تايلور   03130

ِك عىل وسائل التواصل االجتما
ُ
 ىعي ، أليس كذلك؟يمكننا ُمتابعت

 جينا كونستانتوبلس   03131

ي الغالب عىل بالد ما بير  النهرين ، وما عدا  Twitterلدّي موقع  تويب  
 
نا أذلك فاألكاديمي كما أحب أن اسميه ، والذي يركز ف

 . أعب  من خاللِه عن السياسة الغاضبة

 جون تايلور   031:2

 لِك عىل وقتك يا 
ً
 جزيال

 
 ، شكرا

 
 >كان . جيناحسنا

 
 للغاية <موضوعا

 
 وواسعا

 
 .مفيدا

 جينا كونستانتوبلس   :0310

ي 
 عىل استضافت 

 
 .أشكرك
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 جون تايلور   :0310

 لكم عىل االستماع إل
 
م معنا نرجوا منكم دعمنا عب  منصة الباتريون .  Wedge the of End Thin  وشكرا

ُ
إذا استمتعت

Patreon  عىلpatreon.com/wedgepod . 
ي و 

ي استمرار البث الصوب 
 
ي الشهر ف

 
بنا من الغرض الذي نسع قر هذا يو  بودكاست/ستساعد المساهمة البسيطة من المال ف

جمة المناسبة وب قيةالاليه وهو توفبر الب   . لغات الشر
 بطرق أخرى

 
ي 1 وذلك من خالل ُيمكنكم دعمنا أيضا

ي البث الصوب 
 
اك ف من خمس نجوم لنا ترك تقييم أو  ،بودكاست /األشب 

 و  ،اخب  أصدقائك عنا  ،من اختياركم  podcatcherأو عىل  iTunesعىل 
 
 عىل Twitterعىل تويب   تنا متابعأيضا

wedge_pod . 
ي  إذا كنتم تريدون

ة اإلخبارية لديناب/معرفة آخر أخبار البث الصوب  ي النشر
 
اك ف يمكنكم ايجاد جميع . ودكاست ، يمكنكم االشب 

ي عىل 
وب  ي صفحة المالحظات وعىل موقعنا االلكب 

 
 . wedgpod.orgالروابط ف

 
 لكم وآمل أن تنضموا إلينا مرة اخرى

 
 .شكرا
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