
حضارة وادي الرافدين 
تمتد ارض العراق سهال منبسطا في الطرف األعلى من الخلیج العربـي اذ یشـهد لونـا مـن 

فــانتج االنســان مــع المكــان عبــر الزمــان،لــم تشــهدها ارض أخــرى اذ تفاعــل فیهــاألــوان الحضــارة
.حضارة ثریة بالمنجزات واالبداع من خالل جدل وصراع مع البیئة الخارجیة

العراق نهري دجلة والفرات یسـتمدان میاههمـا العذبـة مـن الینـابیع الصـافیة فـي االطـراف فيیجري
فیمد االرض بمعین الحیاة لتزهو الحقـول والبسـاتین كانهـا جنـة عـدن مـن منـاظر المزروعـات التـي 

).٢١،٢٢ص ،١(شهدها ارض العراق 
نـت الزراعـة مـن اهـم یتضح ان تقدم الحضارة فـي العـراق ارتـبط بنهـري دجلـة والفـرات ،فكا

فـــازدهرت الحیـــاة وقیـــام اولـــى الحضـــارات البشـــریة فـــي بــــالد وادي الحـــرف االقتصـــادیة لســـكانها،
حضـارة أي قطرالبـد وان تـدخل الطبیعـة فـي حسـبانها ومـن ثـم تسـخیرها فـي بنـاء تلـك الرافدین فان

ومــا تشــكله ز،الحضــارة وبــاالخص مــا تمثلــه حضــارة وادي الرافــدین ذات التطــور المنفــرد والمتمیــ
الحضـارة مـن تفاعــل محـورین االول یــدور حـول الطبیعــة والثـاني تفاعــل االنسـان مــع تلـك الطبیعــة 

.                                                         مستغال امكانیتها
مــن هنــا نجــد ان أي حضــارة تناشــات فــي أي امــة مــن االمــم لــم تتبلــور مالمحهــا الدرامیــة 

مسـرحیة كمـا هـو معـروف حالیـا بـل نشـأت عبـر الـزمن علـى مراحـل فكـان األثـر الفنـي على شـكل 
تعنــي نــوع مــن الخیــال الرمــزي الــذي فســر بــه االنســان  مشــكالت االول لهــا هــو االســطورة والتــي

وطقـوس العبـادة واسـرار الوثنیـة ومـن عنـدها خرجـت الملحمـة المصیر وقضایاه الكونیـة والوجودیـه
.بدورها تكون اكثر التزاما بالعقل مقارنة باألسطورة لمسرحیة والتيومن الملحمة خرجت ا

فـــاألنواع األدبیـــة تنشـــا اســـتجابة للحتمیـــات النفســـیة واألجتماعیـــة والحضـــاریة متولـــدة مـــن 
الــــنفس كتعبیــــر عــــن المواقــــف والعواطــــف التــــى ال تحــــدث بشــــكل عفــــوي كمــــا هــــو شــــأن المالحــــم 

).٧،ص٢(دثر الحضریة التي سقطت ومر علیها الزمن وان
ولقــد كانــت األســطورة تمثــل دائمــا منهجــا خیالیــا وذلــك النهــا قائمــة علــى وصــف الطبیعــة 
بمشاعر الفنان وتخیالته وتصوراته فمهمته تتمخض في ابهار الناس من المعجزات والخوارق وما 
تحدثــه فــي نفــس المشــاهد مــن حالــة تتحاشــى فیهــا منطــق الواقــع مســتهویة فینــا الصــور االســطوریة 

متزجـة بـذلك عـالم الواقـع مــع عـالم الطبیعـة معالجـة عمـال انســانیا ابـداعیا محضـا محققـة عنصــر م
ومعانقة المطلـق الثابـت ،االبداع والذي قد یتم بطریقة الشعوریة معبرة عن ما تكنه النفس البشریة

وصــوال الــى خلــق جــو مــن الخیــال والخرافــات مقدمــة رؤیــة حدســیة فــي عــالم مــن االلهــة واالبطــال 
. تمكنة بذلك من الطیران فوق السحابم



اذن تعــد المالحــم واالســاطیر المــادة االولــى للعمــل المســرحي متمحــورة باالزمــة االنســانیة 
وبمواجهة الحیاة والموت فضال عن احتوءاها للقیم والمیول والغرائز وبذلك یمكن القـول ان ملحمـة 

وقـــد اكـــد ذلـــك مـــا جـــاء علـــى لســـان ،رحكلكـــامش تعـــد البـــذرة االولـــى والبدایـــة الحقیقـــة لنشـــوء المســـ
اشـهر اثـر ) كلكـامش(تعـد ملحمـة ) "المعتقـدات الدینیـة فـي بـالد وادي الرافـدین(فـي كتابـه ) البات(

لمــا بــین النهــرین القدیمــة فانهــا بســعة وبغنــى مواضــیعها وباالشــعاع الــذي عرفتــه فــي العــالم لــذلك 
ة الســــــــامیة فـــــــــي مــــــــا بـــــــــین العصــــــــر تســــــــتحق ان تســـــــــحب كــــــــالتعبیر االكثـــــــــر تمثــــــــیال للعبقریـــــــــ

).١٥٩،ص٦"(النهرین
ان ملحمة كلكـامش اقـدم نمـوذج الدب المالحـم عـرف لحـد االن ،تحكـي ) السلیمان(ویجد 

).٢٧٤،ص٨(احداث تاریخیة باسلوب روائي كقصة اینمركار حاكم الوركاء
فقـــد ال تكـــون هـــذه الملحمـــة مســـرحیة بـــالمعنى الكامـــل للكلمـــة بـــل هـــي مقدمـــة للمســـرحیة، 

كان قویا وجمیال محتال نصیبا فـي عـالم األلهـة بوصـفه احـد ملـوك سـومر الـذي وهبـه )لكامشك(فـ
).١١،ص٢(القدر القوة والجمال فكان ثلثیه من األلهة والثلث األخر من البشر

ناحیة " بانها ملحمة عظیمة من)كلكامش(ملحمة ) الحكیم(وضمن هذا المنطلق یوصف 
یمتلـــك )كلكـــامش(فــــ" اتیكي فهـــي قطعـــة فریـــده مـــن األدب البـــابلياهمیتهـــا األنســـانیة ووقعهـــا الـــدرام

). ٥٠،ص٣(مقومات البطل الدرامي الواقعي طاغیة مفاهیم انسانیة على تفكیره وتصرفاته 
تعد اهم نتاج ادبي وابرز نموذج من المالحم لحضارة وادي )كلكامش(اذ یتبین ان ملحمة 

واســعة النطــاق اذ اعــدت الصــنف االول مــن بــین احــدى القمــم الرافــدین طالمــا مثلــت شــهرة عالمیــة 
ظل شهیرا بالماثر التي حققها معالجا لقضـایا انسـانیة عامـة )كلكامش(فـ الشامخة لالدب العالمي 

شاغلة فكر وبال االنسان لردحا من الـزمن متمثلـة بصـراعه مـع القـدر منتصـرا علـى العقبـات التـي 
مفــاهیم وافكــار ظلــت خالــدة ومتناقلــة عبــر االجیــال، ظــاهرة واجهتــه، وبــذلك فقــد طرحــت الملحمــة 

مشــكلة الحیــاة والمــوت ووجــود العــالم ونهایتــه فــي ان واحــد ، فاألنســان الحــول لــه وال قــوة  والقــدر 
سیاســـة،وحـــده المســـؤول عـــن كـــل شـــيء وكـــل مـــا یتعلـــق بحیـــاة ذلـــك الفـــرد مـــن نظـــم اجتماعیـــة،

متركــزة بالحالـة االولــى باالنتصـار والثانیــة بالخســارة اقتصـادیة، وحینهــا یتعـرض المــرء الـى حــالتین 
األنتصـار معـا وحینذاك علیه تقبل ذلـك الواقـع بمـا فیـه مـن خسـارة او انتصـار وقبولـه بالخسـارة او

مرهون بالحیاة الیومیه ،فالمجتمع هـو الـذي یعطـي معنـى للحیـاة ویبطـل ذلـك المعنـى ایضـا فیفسـد 
والقدر وهناك الصفاء والعبوس وهناك القوه والجمال والسـعاده طینة العالم وكل قیمه فهناك الموت 

وتأویالتها والصراع في الوصول الیها ، فضال عن ذلك یتبین ان األنسـان العراقـي القـدیم كـان ذو 
كشـكل ومحتـوى خیـر دلیـل علـى ذلـك،) كلكـامش(اهتمامات فكریه بكافة انواع الثقافـة وان ملحمـة 

الرومان وما تضمنته مـن قـیم  وأفكـار أصـیلة والتـي ظلـت متناقلـة اسبق مما وصلنا من األغریق و 



منزلـة الئقـة تمكنـه مـن ) كلكـامش(الزمن وبذلك یمكن القـول ان الكاتـب البـابلي اراد ان یمـنح عبر
.الوقوف الى مصاف االلهة

م وبهــذ .ق)٢٥(فــي القــرن)الطوفــان (وقـد كتــب الســومریون اول اســطورة ممثلــة باسـطورة 
والــذي بــدوره یؤكــد أن ســكان ) االودیســة(و) االنیــاذة(منــي بــین كتابــة االغریــق والرمــان الفــارق الز 

وادي الرافــدین قــد عرفــوا ادب االســاطیر قبــل االغریــق بــأكثر مــن ألــف عــام وقبــل الرومــان بــالف 
. وخمسمائة عام

وبما ان االسطورة تعد الرافد االول لألدب المسرحي عند االغریق وخاصة اعمال الشعراء 
اذ انهــا تقــوم علــى اســاس مــن القصــص األســطوریة ) یوربیــدسســوفوكلیس،أســخیلوس،(الثالثــة 

وعلى الرغم من ان العلماء لم یؤكدوا ان هناك نص مسرحي سومري او بابلي او اكـدي متضـمنا 
،لكــن المتفــق علیــه أن ســكان وادي الرافــدین لــم یعرفــوا المســرح  ) الحكــیم(االســطورة علــى حــد قــول 

).٧-٦-،ص٣(ي عرف في اثینابالشكل الذ
فـــال یجـــد ایضـــا نصـــوص مســـرحیة بالشـــكل المتعـــارف علیـــه عنـــد كـــل مـــن ) الزبیـــدي(امـــا 

لـم تعـرف حضـارة وادي الرافـدین الفـن المسـرحي واالدب التمثیلـي "السومریین واالكـدیین والبـابلیین 
). ١٨،ص٥"(دیـان الن هذه المظاهر التمثیلیة الدینیة البابلیة قد انقرضت بانقراض الحضارة واال

مــن هــذا المنطلــق قــد یتــوارد عــدة تســاؤالت مــن الواجــب التعــرف علیهــا ومالحظتهــا، امتــاز 
ارض العــراق بعــدد مــن الممیــزات اذجعلتــه یمتلــك حضــارة غنیــة وابداعیــة فــي نفــس الوقــت ،وعلیــه 

نما شكل لم تظهر المسرحیة في بدایة ظهورها الفني كشكل درامي خالص وا.اذكر تلك الممیزات
اخر قد یكون مغایر لالول ،ما هو هذا الشكل ؟ ما هو الفـرق مـابین االسـطورة والمسـرحیة ؟ فـي 
أي صورة كان بدایة ظهور الفن التمثیلـي عنـد البـابلین وهـل احتـوى علـى القـیم والمثـل والمبـادىء 

د اسـطورة ومـا الـدلیل علـى ذلـك؟ هـل تعـام ال، وهل كان ظهوره قبل االدب االغریقي والروماني،
الطوفــان البدایــة الحقیقــة لنشــوء المســرح فعــال ام ال؟ مــا هــو الســبب الــذي دعــا الكاتــب الــى كتابــة 

هل امتاز االنسان العراقي بحمل مشعل الثقافة الفكریـة ام ال ؟)كلكامش(مقولة في اهمیة ملحمة 
قبـل االدب وما هي تلك الصفات ؟ هل یمكـن القـول ان االدب الـدرامي عنـد وادي الرافـدین ظهـر

الدرامي عند االغریـق والرومـان ومـا الـدلیل علـى ذلـك؟ أي نـوع مـن األدب عـرف بـه سـكان وادي 
.الرافدین القدماء

ومــن لقــد عــرف الســومریون واالكــدیون والبــابلیون األســطورة وكتبــوا العدیــد مــن االســاطیر 
: اشهر تلك االساطیر

.أسطورة الخلیقة البابلیة.١



.ها أسطورة أصل األله وأسطورة أنلیل وننلیلأساطیر األله وأشهر .٢
-:وعرفوا كذلك قصص المالحم والبطوله ومنها 

.ملحمة كلكامش.٣
.كلكامش واكا.٤
.كلكامش وارض الحیاة.٥
.مغامرات كلكامش وخلیله انكیدو.٦
.قصة الطائر رو.٧
.صعود اتیانا الى السماء.٨
.قصة ادابا.٩

.اینمركار وحاكم اقلیم ارتا.١٠
.رجون األكديقصة س.١١
).٨، ص٣(سین -نرامقصة.١٢

استالهام العراقیون القدامى على االسطورة الصرفة بل تعداه الى ابعد من ذلك لم یقتصر
نــوع فكــان الواقــع المعــاش والبیئــة خیــر مثــال، فاســتمدوا مــن األمثــال والحكــم المنتشــرة أنــذاك فظهــر 

-:ومن اشهر نصوصه ) أدب الحكمة(أدبي أخر اال وهو 
.حوار بین سید وعبد.١
.حوار بین صدیقین.٢
مناقشـا موضــوع العـدل االلهـي ومــا هـو خیــر فـي نظـر االلهــة ومـا هــو ، قصـة ایـوب البــابلي.٣

.شر
-:ومن اشهر نصوصه ) أدب المناظرة (ظهر نوع أخر وهو وقد

.المناظرة مابین الصیف والشتاء.١
.المناظرة مابین النخلة وشجرة األثل .٢
) .٢٨٤-٢٨٠ص،٨(ة مابین الفالح والراعيالمناظر .٣

ـــادب المنـــاظرة یقســـم الـــى  ـــاظرة ف ـــى أســـلوب المن ـــد أعتمـــدت حضـــارة وادي الرافـــدین عل وق
أذ صـــور )النخلـــة وشـــجرة األثـــل(أو)الراعـــي والفـــالح(امـــا جنســـین مختلفـــین أو مـــن جـــنس واحـــد ،

تـى عشـرة منـاظرة قسـم منهـا أثنی) طه باقر(القاص السومري الصراع في الطبیعة وقد عدد األستاذ 
-:یعود الى العهد السومري والقسم االخر یعود الى العهد البابلي وهي 

.المناظرة مابین الصیف والشتاء .١
.المناظرة مابین الراعي والفالح .٢



.المناظرة مابین الطیر والسمك .٣
.المناظرة مابین الفأس والمحراث .٤
.فضة المناظرة مابین البرونز وال.٥
.المناظرة مابین الشجرة والقصة .٦
.المناظرة مابین الهة القمح والماشیة .٧

_:أما المناظرات البابلیة فهي كما یلي
.المناظرة مابین النخلة وشجرة االثل.١
.المناظرة مابین الشعیر والقمح .٢
.المناظرة مابین الثور والحصان .٣
.المناظرة مابین النسر والحیة .٤
).٢٣،ص٣(مناظرة مابین الكلب والذئبال.٥

-:أما عن أدب السخریة والهزل
فقــــد اســــتعمله الســــومریون ایضــــا فــــي قصصــــهم اال ان طبیعــــة هــــذا االدب ومــــا فیــــه مــــن 
تعبیــرات لغویــة دقیقــة حالــت دون التعــرف علــى الكثیــر مــن نصوصــه لــذلك جــاءت نصوصــه قلیلــة 

كثیـر فـي طیاتهـا مـن امـور البالغـة والرصـانة العدد ولكن وعلى الرغم من قلتها فقد ظلـت تحمـل ال
-:ومنها 

.الفار والنمر .١
.الكلب والنمر .٢
.البعوضة والفیل .٣
.الثعلب والبحر .٤
.الحصان واالنسان .٥
).٢٨٦،ص٨( الكاهن واالسد .٦

في ضوء ذلك یتبین أن من ضروب االدب االخرى لدى سكان وادي الرافدین ما یوصف 
وادب الحكمـــة والـــذي یتضـــمن عـــدة انـــواع فهنـــاك النصـــائح واالمثـــال مالحـــم،البـــادب االســـاطیر،

والحكــم والعــدل االلهــي وادب المفــاخرة او مــا یعــرف بــادب المنــاظرة ،فالقصــة او االســطورة لــم تكــن 
البوتقة االخیرة في الكتابة بل تعداه الى العثور على كنوز ادبیة اخرى فاخذ العراقیون القدامى من 

یط وبـــذلك وجـــدوا مـــن هـــذه االراء واالفكـــار طـــرح جدیـــد وشـــكل اخـــر مستشـــفین واقـــع البیئـــة والمحـــ
.المجتمع وتصویر الحیاة االجتماعیة وهموم مفكریها

تعـــرض لـــه االدب البـــابلي القـــدیم اخـــر جدیـــد ظهـــر فـــي تلـــك الفتـــرة،نجـــد ان هنـــاك لـــون
-:)أدب الرثاء(المعروف



لمدن والسالالت الحاكمة وانهیارهـا ومنهـا وقد شمل العدید من القصائد تدور حول رثاء ا
ومكانهـــا وحضـــارتها ) أكـــد(الـــذي مـــن خاللـــه یـــتم التعـــرف علـــى مدینـــة ) رثـــاء أكـــد(و،)رثـــاء أور(

).٢٨٩،ص٨( وملوكها
هل أن السومریین والبابلیون قد عرفوا الدراما فعال أم ال؟في ظل هذا الراي یطرح سؤال،
الـى أن هـذا النـوع مـن االدب یفتقـر الـى مفهـوم )ور رثـاء أ(لقد افاد الباحثون من قصـیدة 

الــى وحبكــة ،وشــفقة وخــوف وصــوالالــدراما بــالمعنى الحــدیث وعناصــر البطــل الــدرامي مــن فكــرة،
).٥٦،ص٣)(فن الشعر (في كتابه ) أرسطو(التطهیر كما عند 

د عــرف نوعــا مــن التمثیــل بمعنــى نوعــا مــن المشــاهأن وادي الرافــدین قــد) الزبیــدي(ویــرى 
التمثیلیة الدینیة كالمقامة في بعض االعیاد الدینیة البابلیة مثل عید راس السنة والتـي تكـون عبـارة 

ومسحة درامیـة اذ تتضـح صـورتها وصـلتها الوثیقـة عن حفالت وطقوس دینیة ذات صبغة تمثیلیة
فـــي نشـــاة االدب المســـرحي عنـــد الیونـــان، فضـــال عـــن ذلـــك أن وجـــود المســـرح مقرونـــا بوجـــود تلـــك 

ــــه الخمــــر  ــــونیس(الطقــــوس المقامــــة الل اســــخیلوس ثســــبیس،(وبفضــــل شــــعراءهم المعــــروفین،)دی
وغیرهم من الیونان، فكان لها االثر البالغ في ان یتخذ هذا النوع )ارستوفانسوفوكلیس یوربیدس،
.  االدبي شكل العرض

مسـرحیة نشـاطات) اكیتـو (ففي بابل كانت تمثل في عیـد راس السـنة البابلیـة او المسـمى 
فاالیـــام االولـــى تقـــدم القـــرابین والضـــحایا وتوزیـــع واجبـــات الكهنـــة حســـب یومـــا،) ١٢(والتـــي تمتـــد 

وصـعوده الـى السـماء ثــم )مـردوخ(امـا الیـوم السـابع تمثـل درامـا محزنـة حــول وفـاة االلـه طبقـاتهم،
).١٧-١٦،ص٥(یعود مرة اخرى لجلب السكنیة والهدوء 
وجود طقوس ومشـاهد تمثیلیـة "فذكر ) اسعد عبد الرزاق(ذ وقد اشار الى هذا االمر االستا

).١٢،ص٥" (السومریین والبابلییندینیة عند كل من
وقـد ربـط البـاحثون الــى ان النشـاط المسـرحي انبثـق مــن النشـاط الـدیني فـي القــرن 

م وهـــذا مـــا جعـــل هنـــاك ربطـــا مـــا بـــین الحضـــارتین االغریقیـــة ووادي الرافـــدین فقـــد .ق)الخـــامس(
ان قســما مــن هــذه القصــائد والحــوارات كانــت علــى قــدر كبیــر مــن الــدراما علــى الــرغم مــن اتضــح 

مـن هنـا یتضـح ان النشـاطات والممارسـات .افتقارها الى مقومـات االدب الـدرامي المعـروف حالیـا
االولى هو الطقـس ومنـه نشأةوالطقوس الدینیة كانت بمثابة العمود الفقري الي نشاط مسرحي فال

و باالصــح فــن التمثیــل فهــذه االحتفــاالت واالعیــاد الدینیــة التــي تقــام فــي المجتمعــات فــن المســرح ا
كثیـرا مـا كانـت شـبیهة بالنشـاط المسـرحي المتعـارف علیـه فـي الوقـت البابلیـة،االكدیة،السومریة،
. الحاضر 

امـا بشــان األلهـة فكــان لهـا دور فعــال فـي حیــاة األنسـان العراقــي القـدیم فكــان األعتقــاد أن 
األنسان خلق من الطین وما هو األخادم أمین لاللهـة فخلقـه لـم یكـن غایـة فـي حـد ذاتهـا لكـن بعـد 



ان اصـــابها التعـــب ارادت ان ترتـــاح فخلقـــت االنســـان بـــدیال عنهـــا یـــوفر لهـــا الماكـــل والمشـــرب فـــي 
فااللــه الیمــوت فهــو شــبیه باألنســان لكنــه غیــر ســبیل حمایتــه ومزروعاتــه مــن المصــیر المجهــول ،

، ومـن القصـص المكتوبـة فـي )٢٧٧،ص٨(یحیا حیاة أزلیة محبة للخیر والسلوك واالخالق مرئي
، یعــود تــدوین هــذه *)ألمجــدن رب الحكمــة (وقــد عرفــت بعنــوان أخــر )أیــوب(هــذا المجــال قصــة 

م معتمــدة أســلوب التشــویق ففیهــا البدایــة ،الوســط ،النهایــة ،فهــي مجزئــة الــى.ق٢٥٠٠القصــة الــى 
كتب القاص السومري القسم االول منها وفكرته مركـزة علـى االلتـزام وطاعـة االلهـة أربعة أقسام أذ 

أما القسم الثاني فكـان خـاص بالبطـل وهـو متضـرع الـى ربـه ،أمـا القسـم الثالـث فقـد أخـتص بطلـب 
.الرحمة ،أما فیما یخص القسم الرابع فكان متمحور باستجابة الرب للدعوة

ســم بالموضــوعیة أي أنــه یكتــب مــن طبیعــة المجتمــع یتضــح أن الكاتــب البــابلي أتوعلیــه 
والواقــع المعــاش والتنــاقض الموجــود مــا بــین أبنائــه معتمــدا علــى الرؤیــا الســلیمة مــن حیــث الشــكل 
والمضمون وبذلك یمكن ان یعد حقبة حضاریة من حقب حضارات العـراق االساسـیة والمنشـرة فـي 

الدب الرفیـــع  المســـتوى والـــذي یضـــاهي بـــدوره كـــل انحـــاء العـــالم والمتمثلـــة بهـــذا اللـــون مـــن الـــوان ا
االدب العــالمي وهــذا مــا یثبتــه التــاریخ مــن خــالل االلــواح الســومریة المتضــمنة بطبیعــة الحــال عــدد 
مـــن النصـــوص االدبیـــة عاكســـة جوانـــب عدیـــدة مـــن الحیـــاة والمجتمـــع والمعتقـــدات الدینیـــة العراقیـــة 

. القدیمة
امیـة فـي حضـارة مـا بـین النهـرین البـد لنـا مـن وفي خاتمة الحدیث عن وجود المالمـح الدر 

االجابــة علــى عــدد مــن االستفســارات واالســتفهامات التــي قــد تلــج فــي ذهــن الــدارس ومنهــا ،تمیــز 
وهــل الكاتــب البــابلي اعتمــد فقــط علــى ادب ســكان وادي النهــرین بــانواع عــدة مــن االداب اذكرهــا،
ه ام كـان هنـاك مصـدرا اخـر ؟هـل كـان هذه االداب فكانت المنهل الذي یغترف منه ویسقي ظمائـ

للدیانة اثر واضح في فكر القاص وبالتالي على كتابة قصصه، وما االمثلة على ذلك ان وجدت 
وعلیه هل یمكن القول ان القصة السومریة كانت شبیهة بالقصة الحدیثة وتقسـیماتها ولمـاذا؟ اذن 

د ذاته أي كما متعـارف علیـه حالیـا یمكنك االجابة بالقول اما ان یكون هناك فن مسرحي قائم بح
وعلیــه هــل هنــاك تشــابه مــابین الحضــارتین االغریقیــة ، ام كــان مجــرد نشــاط طقســي دینــي تمثیلــي

وبالد وادي النهرین في نشاة المسرح فعال ام ال ولماذا؟

) نرجـالشبسي مشـري(االله مردوخ وتعد قصة التقي او معاناة ایوب من القصص الخالدة وبطلها :رب الحكمة*
.احد االمراء یقضي حیاته في عمل الخیر والصالح یختبر من قبل االلهة ویفوز في النهایة

.)٢٠-١٩،ص٣: (للمزید ینظر


