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كتاب گمشده ي انكي
زكريا سچين : اثر

مهر : ترجمه 

)مودويرايش (

)رسالت و سرگذشت ِ  يكي ازخدايان(
.سال پيش فضانوردان سياره ا ي ناشناخته در جستجوي طال به زمين آمدند445000حدود 

خانه اي در -)Eridu(ند و در آنجا اريدودناموفق در يكي از دريا هاي زمين،تا ساحل قدم زنان ادامه دايپس از فرود
.را به پا كردند-دوردست

سيس به يك  پايگاه ماموريتي كامل با يك مركز كنترل ماموريت،يك ايستگاه فضايي،فعاليت ااريدو ي تازه تمدتي بعد 
.هاي معدني و حتي پايگاهي بين راهي در مريخ دگرديسي پيدا كرد

.كنندنياز به نيروي انساني آن ها را مجبور كرد تا از مهندسان ژنتيك براي خلق انسان هاي اوليه ي كارگر، استفاده
فضانوردان فرا زميني به خدايان زمينيان تبديل .طوفان سهمگيني كه زمين را در نورديده بود شروعي دوباره را تحميل كرد

.شدند،نوع بشر را ساختند و آن ها را به پرستش كردن تعليم دادند
اي تبديل شد، فاجعه اي كه در هزار سال پيش همه ي آنچه ساخته شده بود در يك فاجعه ي اتمي به ويرانه 4نزديك به 

.خالل سلطه جويي ها و جنگ هاي  مهاجران فرا زميني رخ داد
از كتب "Zecharia Sitchin"آنچه بر روي زمين رخ داده،به ويژه اتفاقاتي كه از شروع تاريخ بشر گذشته است، توسط 

جمع "تاريخچه ي زمين"سري كتاب هاي مقدس،كتيبه هاي رسي،افسانه هاي اساطيري و يافته هاي باستان شناسي، در 
.آوري شده

،سياره ي مادري فضانوردان رخ داده كه آن ها را در Nibiruاما پيش از همه ي اين اتفاقات چه بر زمين گذشته،چه بر 
...جستجوي طال به سفر فضايي وا داشته و در ادامه،خلق نوع بشر

بازيگران اصلي ِ اين حماسه هاي فرازميني ) هم فقدان همه ي اين هاو شايد( چه احساسات،رقابت ها،اعتقادات و روحياتي 
و فضايي را برانگيخته است؟

و Nibiruشد؟ تنش هايي بين سنت وتجدد،مهاجران  Nibiruچه روابطي مسبب بروز كشمكش ها بر روي زمين و 
اهالي زمين و اينكه هرآنچه رخ داد حكم سرنوشت براي اتفاق افتادن بود؟

رنوشتي كه اتفاقات گذشته را در خود جاي داده،كليد آينده را به همراه دارد؟آيا س
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را تميز سرنوشت و تقديرآيا امكان نداشت كه يكي از بازيگران اصلي اين ماجراها يا يك شاهد و كسي كه مي توانست 
.ين و شايد آخرين اتفاقاتاين وقايع را براي آيندگان ثبت كند؛چرايي و چگونگي،زمان و مكان رخ دادن اولودهد

چيزي كه بعضي از آن ها انجام دادند مشخص است،بهترين آن ها كه رهبر خوبي هم بود فرماندهي ِ اولين گروه فضانوردان 
.را بر عهده داشت

محققان الهيات و متخصصان علوم الهي تشخيص داده اند كه داستان هاي مقدس آفرينش،آدم و حوا،باغ عدن،طوفان نوح و 
رج بابل همگي برداشتي از متوني اند  كه هزاران سال پيشتر در بين النهرين به خصوص توسط سومريان  نگاشته شده ب

آنان كه از (Anunnakiو آن ها همگي به وضوح بيان كرده اند كه سومريان اطالعات گذشته ي خود را از نوشته هاي .بود
اتفاقاتي كه پيش از شروع تمدن ها و حتي پيش از زماني كه .ورده اندبه دست آ-خدايان باستان-)آسمان ها به زمين آمدند

.بشر پا به عرصه ي گيتي بگذارد رخ داده اند
نتايج يك و نيم قرن يافته هاي باستان شناسي در خرابه هاي آثار باستاني به خصوص در خاورميانه تعداد زيادي متون 

"كتب گم شده"ز متون را آشكار مي كند،متوني كه از آن ها به عنوان تاريخي پيدا شده است؛اين يافته ها فقدان برخي ا
ياد مي شود و فقدان آن ها در اكثر متون تاريخي ذكر شده يا از ديگر متون مشابه استنتاج گرديده و يا موجوديتشان در 

.فهرست كتابخانه هاي سلطنتي و معابد اثبات شده است
كه بحث ميان Gilgameshنه هاي حماسي  آشكار مي شد،مانند افسانه ي در افسا"اسرار خدايان"گاه قسمتي از 

تصميمي كه به نتيجه ي از بين بردن نوع  بشر در طوفاني -خدايان براي تصميم گيري در مورد انسان را فاش مي كند
به خلق در معادن طالست كه Anunnakiياد آور عذاب كشيدنAtra Hasis،يا متني با عنوان -سهمگين انجاميد

.زمينيان كارگر اوليه انجاميد
منتخب ديكته مي كردند مانند نسخه كاتبيگاه متني را به :گاه فرماندهان فضانوردان خود، اين متون را تاليف مي كردند

-رقيبش- اي كه در آن يكي از خدايان كه مسبب رخ دادن فاجعه ي اتمي بود سعي كرد گناه خود را به گردن خداي ديگر
.بياندازد

كه در - خداي دانايي ِ مصري–Thothكتاب رموز "گاه خدايان خود نسخه را نگارش مي كردند،مانند موردي مربوط به 
!ري زير زميني توسط خداي پنهان شده بودتاال

كتيبه ي سنگي 2فرامين خود را به فرد منتخبش اعطا كرد ابتدا خود در -بر اساس كتب مقدس–وقتي خداوندگار يهوه 
.احكام را به موسي اعطا كردمSinaiحكاكي كرد كه در كوه 

شبانه روز بر روي كوه به 40وقتي كتيبه هاي مربط به وقايع بت گوساله ي طالئي از دست موسي افتاد و شكست، او 
.طرف  بازنويسي كرد2ثبت سخنان خداوند يهوه گذراند و كتيبه هاي جايگزين را خود بر روي 

 Khufuاي دوران پادشاه مصري كه بر روي پاپيروس هThothاگر به خاطر افسانه هاي مربوط به كتاب رموز 
)Cheops  (اگر به خاطر روايات ِ هجرت بني اسرائيل به كنعان و كتاب.ثبت شد نبود،وجود چنين كتابي كشف نمي شد

"نبود ما هرگز از كتيبه هاي الهي و محتواي آن ها اطالعاتي به دست نمي آورديم؛ همه ي اين ها به بدنه ي مبهم ِ تثنيه
.تبديل مي شدند و هرگز وجود حتميشان روشن نمي شد"كتب گم شده

واقعيت ديگري كه با آن رو به رو هستيم اين است كه در بعضي موارد مي دانيم كه برخي متون وجود داشته اند،اما از 
 the book of("تاريخ يهود"يا كتاب "جنگ هاي يهوه"مانند مورد مربوط به كتاب .درون مايه ي آن ها اطالعي نداريم

Dasher  (كه به صراحت در انجيل به آن اشاره شده.
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.را مي توان استنتاج كرد-كه متون آن ها داستان كتب مقدس شده است-مورد وجود كتب باستاني2حدا اقل در 
:فصل پنجم تورات با اين جمله آغاز مي شود

شجرنامه «،اما معناي دقيق تر آن معموال زايش ترجمه مي شود Toledoth.است Toledoth of Adamاين كتاب ِ  "
مربوط به نوح و طوفان بيان شده و با اين كلمات قايعتورات است جايي كه و6مورد ديگر در فصل .»يا ثبت تاريخي است

."اين همه ي حكايت  ِ نوح است"شروع مي شود؛
ل پيش در زبان هاي شناخته شده از هزاران سا"كتاب آدم و حوا"نسخه هاي ناقصي از كتابي كه به اسم 

.ارمني،سرياني،اسالوي و زبان هاي باستاني ديگر از قبيل زبان سامي به جاي مانده است
شامل بخش هايي است كه به نظر محققان پيش ) يكي از به كتاب هاي به اصطالح جعلي در مقدس بودن( و كتاب انوش

.نوح وجود داشته استطوفاناز 
بطليموس آن را . ك حجم كتاب هاي گم شده كتابخانه ي مشهور ِ اسكندريه در مصر استيكي از نمونه هاي بارز براي در

قبل از ميالد در زمان مرگ اسكندر تاسيس كرد و گفته مي شود شامل بيش از نيم ميليون كتب چند جلدي بود كه 323
.بر روي جنس هاي مختلفي همچون سفال،سنگ،پوست و پاپيروس نوشته شده بود

نه ي عظيم كه مجتمع گرد هم آيي ِ محققان براي آموختن دانش بود در جنگ هاي ويران كننده و متمادي آن كتاب خا
بعد از ميالد با پيروزي اعراب ادامه داشت در آتش سوخت و تبديل به خاكستر 642قبل از ميالد تا 48كه از سال هاي  

و دست نوشته  Hebrewكتاب مقدس5ني كتاب اول از آنچه از اين گنجينه  ي با ارزش باقي مانده،ترجمه ي يونا.شد
.هاي پراكنده اي از محققان ساكن كتاب خانه است

قبل از ميالد  روحاني مصري كه يوناني ها او را 270تنها به همين علت است كه مي دانيم پادشاه دوم،بطليموس در حدود 
Manetho مي خواندند را براي گرد آوري ِ تاريخ مصر گماشت.

و ) نيم انسان و نيم خدا(تنها در مورد خداياني كه در آنجا حكمراني كرده اند نوشت و سپس نيمه خدايانMantheoابتدا 
.سال قبل از ميالد را به سلسله ي فرعونيان اختصاص داد3100بعد از آن در حدود 

براي هزاران سال پس از آن ادامه آن طور كه او نوشت،حكمراني خدايان هزاران سال پيش از طوفان مهيب آغاز شد و 
.داشت و در سال هاي پاياني با جنگ بين خدايان همراه بود

و قائم مقام او بود نيز از دانشمندان يوناني براي Seleucosدر قلمرو آسيايي ِ اسكندر،جايي كه حكومت در دست ژنرال 
.جمع آوري تاريخ آن منطقه استفاده شد

Berossusداي بابلي يكي از روحانيون خMarduk رسي به كتيبه هاي رسي كه منبع آن ها معبد كتابخانه ي ، با دست
Harran  )سال پيش از طوفان 432000جلد تاريخ خدايان و مردمان را كه از 3بود در )هم اكنون در جنوب تركيه

نويسيي بر اساس نام و مدت فهرست.مهيب يعني زماني كه خدايان از آسمان ها به زمين آمدند، شروع مي شد را ثبت كرد
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گزارش داده كه اولين فرمانده لباسي همچون ماهيان به تن داشته و از دريا  Berossusفرمانرواي ابتدايي،10حكومت 
1.بود Cannesاو اولين كسي بود كه به بشريت تمدن آموخت و نام او به يوناني .به خشكي ها آمد

وحاني،خدايان را كساني كه از آسمان ها به زمين آمدند به حساب آورده اند،از در مقايسه ي بسياري از جزئيات،هر دو ر
در نمونه ها و تكه هاي پراكنده .زماني كه خدايان به تنهايي بر روي زمين حكمراني مي كردند،از زمان طوفان فاجعه آميز

به طور ويژه وجود نوشته هايي پيش از طوفان Berossusجلد كتاب،3از آن ) ديگر نوشته هاي هم دوره( ي ديگر
ناميده مي شد مخفي  Sipparسهمناك را گزارش كرده،كتيبه هاي سنگي كه در جهت حفاظت در شهر باستاني كه 

.شده بودند،يكي از شهرهايي كه به وسيله ي خدايان باستان بنا شدند
،همانند ديگر شهرهاي پيش از طوفان ِ تاسيس شده ي خدايان،در فاجعه ي طوفان نيست و نابود Sipparبه هر حال 

633تا Ashurbanipal)668شد،يك مرجع مربوط به نوشته هاي پيش از طوفان در كشف تاريخچه پادشاه آشوري 
ستاني آشوريان نينوا را پيدا كردند،در وقتي باستان شناسان در ميانه هاي قرن نوزدهم پايتخت ِ با.پيدا شد) پيش از ميالد

.كتيبه ي رسي ثبت شده يافتند2500خرابه هاي آن محل كتاب خانه اي همراه با باقي مانده ي 
خداي ": در ثبت هاي تاريخي خود آورده است- كه شيفته ي آشوريان است-يك گردآورنده ي مستعد متون قديمي

ته است و من به رموز نوشتن آگاه شده ام،من حتي مي توانم كتيبه هاي كتابت، هنر دانش خود را به من ارزاني داش
پيچيده ي سومري را نيز بخوانم،من مي توانم كلمات مبهم ِِ سنگ نوشته هاي مربوط به روز هاي قبل از سيل مهيب را 

".بخوانم
ن در عراق امروزي شكوفا شد و هم اكنون مي دانيم كه تمدن آشوريان  تقريبا هزار سال پيش از شروع حكمراني فرعونيا

همچنين حال مي دانيم كه سومري ها اولين كساني .هر دو بعد ها تبعه ي تمدن هندي ها در شبه قاره ي هند شدند
هاي ِ  خدايان و انسان ها و از همه ي شخصيت هاي ديگر شامل -بودند كه دست به نوشتن افسانه ها و تاريخچه 

همان طور كه  بازتاب و .قابيل و هابيل،طوفان نوح و برج بابل و جنگ و صلح هاي خدايانيهوديان،افسانه هاي آدم و حوا،
به گواهي ِ اين نوشته هاي قديمي، منابع مورد . وجود داردآراميبازآوريشان در نوشته هاي يوناني،سوري،كنعاني،پارسي و 

.ست رفتنداستفاده متون تاريخي بوده كه برخي از آن ها يافت شدند و بسياري از د
تعداد نوشته هاي قديمي از اين دست اعجاب انگيز است؛ نَه هزار بلكه ده ها هزار كتيبه رسي در خرابه هاي خاورميانه  ي 

بسياري مربوط به امورات زندگي روزانه مانند تجارت و دستمزد كارگران و عقد و ازدواج ها .باستاني كشف شده است
ابخانه ها قرار داشته اند مربوط به تاريخچه هاي سلطنتي بوده،باقي آنچه در خرابه هاي ِ باقي آن هايي كه بيشتر در كت.بوده

اين نقاشي ها يك بشقاب پرنده را . ... نقاشي داگونها قبيله اي در آفريقا كه دردرون غاري قرار دارد چه چيزهايي به ما مي آموزد « ـ 1

سپس موجودات داخل سفينه گودال وسيعي در زمين . نشان مي دهد كه از آسمان به زمين مي آيد و بر روي سه پايه بر زمين مي نشيند 

» حرف مي زنند با آب پر مي كنند و از سفينه به داخل گودال مي پرند و به سطح آب مي آيند و با رئيس قبيه مي كنند و آنرا
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معابد ِ كتابخانه ها يا مدارس آموزش كتابت كشف شده، نوشته هايي كه مقدس شمرده مي شوند را تشكيل مي دهند،يك 
و پس از آن به ديگر زبان هاي تاريخي )مياولين زبان سا(ادبيات محرمانه كه در زبان سومريان ثبت شده و سپس به آكادي

هزار سال پيش باز مي گردند منابع كتب گمشده بوده 6و حتي در اين نوشته هاي تاريخي كه تنها به .ترجمه شده
.كه بر سنگ حجاري شده بودنداي اند،كتب گمشده 

هاي باستاني و كتابخانه هايي حاوي همچنين افسانه هاي غير قابل باور و معجزه گونه اي روايت شده از خرابه هاي شهر
. در خودشان دارند ) شبيه به طوفان نوح ( الواح گلي كه بطور غير قابل باوري اطالعات زيادي از ده مورد طوفان 

و . هزار سال را نشان مي دهد 432000جمع سالهاي سلطنت و قوانين وضع شده سرجمع Berossusطبق اشاره هاي 
واقع در آكسفورد انگلستان به نمايش در آمده Ashmoleanكه در موزه . ( اهاي سومريان ميدانيم اين را از فهرست پادش

بررسي متون سومري هيچ شكي باقي نمي گذارد كه مولفان سومري خيلي زودتر از آنچه ما فكر ميكنيم به اجتماع و ) . 
با كشف متون . راً بدست آمده برابري مي كند و اين با متوني كه اخي. مباحث شرعي و شناخت ماده دست يافته بودند 

مختلف در ايالتهاي گوناگون اين موضوع قوياً اثبات مي شود كه اين متون ضبط اصلي محسوب مي شوند و تاكنون از آنها 
آنچه كه از صدرو ذيل متون بر مي آيد نشان ميدهد كه در تمام اين حوادث يك عنصركليدي وجود دارد . محافظ مي شده 

. رهبر كسي كه خود شاهد عيني آنها بوده يك
در واقع او يك عامل فعال كليدي است كه نقش رهبري را ايفا ميكند در . او تك تك حوادث را خود به چشم ديده است 

دارنده خانه بر روي آب ( AE .در زمان او لقبي داشت تحت عنوان. ميان نخستين گروه فضانورداني كه با او فرود آمدند 
فرمانروا . ( او تجربه اي دلسرد كننده از دستورات براي ماموريت روي زمين داشت با توجه به برادر ناتني و رقبش انليل . ) 

رانده ) . فرمانرواي زمين ( داده شده است Enkiاو كمي احساس حقارت مي كرد از اينكه به او لقب  ) و دستور دهنده 
براي سرپرستي كردن . در روي زمين ) عدن ( DIN.Eاندگار در پايگاه فضايي شده و فروافتاده از شهرهاي خدايان و م

ABاستخراج طال در  ZU ) . واين . و دانشمند بزرگ انكي ، خالق انسان در اين بخش ساكن شد ) جنوب شرقي آفريقا
در اينجا بود كه آنها . موقعي است كه آنوناكي در معادن طال زحمتهاي بسياري كشيدند وياغيگري هاي زيادي راديدند  

درك كردند كه نياز به نيروي انساني دارند براي استخراج طال و جهش دادن سالحهايشان با استفاده از توسعه مهندسي 
اما بعنوان يك موجود . وبدينگونه داستان آدم برروي زمين خاكي شروع مي شود . ژنتيك براي كسب تجربه بيشتر 

.  آدم نمي توانست توليد مثل انجام بدهد ) يا پيوندي و دورگه ( تركيبي 
حوادث قصه آدم و حوا كه در باغ عدن اتفاق مي افتد ودر كتاب مقدس گفته شده با مهارت بعنوان دومين دستكاري 

انكي احتياج داشت كه براي توليد مثل جنسي ژنهاي مربوط به كروموزوم را به پروژه مهندسي . ژنتيكي ذكر شده است
و اينگونه بشر شروع به تكثير خود نمود و اين چرخه اي بود كه كسي نمي توانست خارج از آن را . اضافه كند ژنتيك خود 

و انكي كسي بود كه با نقشه برادرش انليل مخالفت كرد كه مي خواست بشريت را در حوادث منتهي به طوفان . تصور كند 
. هالك كند 

؟ Ziusudraوح ناميده مي شود و خيلي زودتر از آن در متون سومري اين قهرمان چه كسي است كه در كتاب مقدس ن
نخستين پسر آنو يعني انكي طبق قانون نيبيرو  بخشي از زندگي خود را در معبد خود واقع در سياره نيبيرو قرار گذارنده 

ش به ارث گذاشته بود او جنبه هاي مهمي از يك دانش پيشرفته را در سياره ا.او اكنون يك دانشمند توانا بود .بود 
و Raآن دو به ترتيب خدايان مصر همچون . Ningishziddaمردوك و شبخصوص براي نژاد آنوناكي و دو پسر.

Thoth اما او نيز همچون يك ابزار بود در ساخت بشريت و توسعه اين دانش . بودند و به اين دانش آگاهي داشتند .
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حداقل در دو مورد نشان داده شده كه اين دانش . ه افراد منتخب آموزش داده شد بدين ترتيب اسرار خدايان در اين كار ب
. به ميراث گذاشته شده براي بشريت از طرف خدايان 

ما اين را از كتابي مي دانيم كه نوشته . ناميده شد Adapaنخستين انسان از رحم زني زميني با مني انكي كه بوجود آمد
نام داشته كه كه به احتمال زياد الگويي Enmedurankiاين كتاب . شده درباره زمان اوليه كمي جلوتر از كتاب گمشده 

بود براي كتاب خنوخ واين راهي است براي بدست آوردن بهشت پس از اينكه خنوخ كتاب خود رابراي پسرانش گذاشت
. divine secretsكتابي تحت عنوان 

divدر فرانسوي ازريشه dieuدر پهلوي و derدر التين و duesدر اوستايي و devoدر سانسكريت و  devahواژه ( 
.) اميد عطايي ـ كتاب نبرد خدايان ـ مترجم . ديوان در واقع پسران خداي بزرگ آسمان بودند . به معني درخشيدن است 

كننده ويناز جرح وتعديل توسط كاتبان تد. ( از كتاب خنوخ خارج از طرح تدوين تورات ، جان سالم به در برد نگارشي 
) تورات كه بعدها در طومارهاي كومران پيدا شد ـ مترجم  

قوانين سلسله اي از . در هر صورت سرنوشت فرزند ارشد آنو اين بود كه نتواند جاي او بر تخت سلطنت در نيبيرو بنشيند 
. اين امتياز به برادر ناتني انكي يعني انليل داده شد . متوالي تاريخ پرچين و شكن نيبيرو را براي مان منعكس مي كند 

اين ماموريتي بود بر روي يك . انليل وانكي هر دو ماموريتشان را به پايان رساندند . كوشش شد كه اين تضاد تلخ حل شود 
البته زمينه هايي عليه آنها به صورت . ري از منابع طال براي نجات اتمسفر در حال زوال نيبيرو سياره بيگانه براي بهره بردا

بعنوان رئيس تيم . ( خواهر ناتنيشان نيز به كره زمين وارد شد Ninharsagپيچيده اي شكل گرفت در زماني كه 
راي هالك بشريتي كه خودشان بوجود آورده و اين زماني بود كه انكي تصميم گرفت از دستور انليل ب) پزشكي آنوناكي 

براي تمام آنها . در حقيقت تضاد ميان اين دو برادر ناتني در ميان نوه هاي آنها نيز ادامه يافت . بودند سر پيچي كند 
. بخصوص آنها كه در زمين زاده شدند 

ي باعث زيان بسيار شده بود همچون در حقيقت طول عمر زياد در نيبيرو كه محصول دانش آنها بود در دوره هاي متوال
...عذاب براي افراد و دندان تيز كردنهاي اشخاص براي تحقق جاه طلبي هايشان و 

همسر انكي ، فرزند ارشد ، درزمان مردوك . آنها به اوج رسيده بودند در آخرين قرن ، حدود سومين هزاره پيش از ميالد 
، اعالم كرد كه انكي به هيچ عنوان نخستين فرزند محسوب نمي شود بلكه اين نينورتا هست كه بايد وارث رسمي انكي 
نتيجه نا خواسته بعدي انهدام . چالشهاي تلخي بوجود آمد كه در نهايت منجر به بكارگيري سالح اتمي گرديد . زمين باشد 

. تمدن سومري بود 
دودماني كه رابط . براي فراگيري اسرار خدايان بصورت كاهن شناسايي مي شدند در آغاز افرادي كه انتخاب شده بودند

دراينجا به فرشتگان اشاره شده كه انتقال دهنده كالم ( انتقال دهنده واژگان فرشتگان . بين خدا و ديگر انسانها بودند 
. ي به موجودات فان)خدايان هستند كه در واقع به آنها ديوان گفته مي شود ـ مترجم 

اين مساله بصورت روز . بابيان سخنان وحي گونه از جانب فرشتگان  و راهي براي فنا در جهت مشاهده عالئمي از بهشت 
افزوني براي بشريت توسعه پيدا كرد كه خداپرستان در تضادهاي زيادي قراربگيرند و پيشگوييها شروع به نقش آفريني 

.يان را داشتند كه دريافتهايشان را بيان مي كردند دراين دوره كساني نقش سخنگوي خدا. نمودند 
Nabih براي اينكه بر سر مردوك فرياد بر . صفتي بود براي پسر ارشد مردوك نابو كه ازجانب پدرش تبعيد شده بود

. آورده بود كه چرا گروهي از بشريت را به جهت دريافت نشانه هايي از بهشت بر ديگران برتري داده است 
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.) Fate andDestiny( ته ها زماني توسعه پيدا ميكردند كه كساني مي توانستند بين مساله اراده و سرنوشتاين خواس
و گاهي اوقات آنو بي چون چرا به اين موضوع مي پرداخت كه چه تفاوتي ليلپاره اي از اعالميه هاي ان. تفاوت قائل شوند 

. وجود دارد بين سرنوشت و تحركات ارادي 
عيناً اين . قرار مي گرفت NAM.TARسياره دوست داشتني اوربيت در دوره تعيين شده و غير قابل تغيير در مدار 

با مرور حوادث و تسلسل آنها به تشابهات جالبي . سرنوشت بود كه در حال شكستن بود و داشت تغيير پيدا ميكرد 
انكي و انليل فيلسوفانه به فكر .چه كه در روي زمين رخ مي داد ميرسيم بين آنچه كه در سياره نيبيرو اتفاق مي افتاد و آن

واينكه نتيجه منطقي فقط تقدير انديشي و يا . فرورفتند و تصميم گرفتند از چيزي كه سرنوشت ناميده شده دور بمانند 
بيني هاي قبالً پيش. انتخاب درست ونادرست و انتخاب آزادانه دراين ميان چيست ؟ آخرش قابل پيش بيني نيست 

و اودوباره به وضع اوليه . مخصوصي وجود داشت در مورد همه چيز كه مثالً سياره اوربيت در مدار خود خواهد چرخيد 
به اين معني كه. (خود بر مي گردد و اين شيئي همان اولي هست كه در آخرين حركت خود به نمايش مي گذارد 

ابتدا و انتهاي هر چيز مشخص است  ـ .ر طبيعت ناممكن است سرنوشت هر چيزي از قبل مشخص شده است و تغيير د
) مترجم 

اينگونه رويدادهاي فكري ـ فلسفي در ميان ويرانه هاي ناشي از انفجارهاي هسته اي بين رهبران آنوناكي شعله ورتر مي 
شان نابودي است ؟ يا نه اين اين امر نياز به توضيح داشت كه اگر گروههاي انساني نيز به همين راه بروند آيا فرجام. شد 

سرنوشتي بود كه فقط براي آنوناكي پرداخته شده بود ؟ چه كسي مسئوليتش را مي پذيرد و چه كسي جوابگو است ؟ 
و اين فقط انكي بود كه مخالف كاربرد سالحهاي ممنوعه . در انجمن آنوناكي شامگاهان به مجلس مصيبت تبديل شده بود 

و اين نقطه انحرافي بود براي ساگاي برون  . د كه به باقيمانده افراد درد جانكاه آن را توضيح بدهد براي انكي مهم بو. بود 
وانكي نخستين كسي بود كه . زميني ها چون ناوگان جنگي به راه افتاده بود وهمه چيز به پايان خودنزديك مي شدند 

آيا ميتوان آينده را نيزاينگونه پيشگويي كرد ؟ بهترين اما .شاهد عيني اين حوادث بود وهمه را گام به گام شرح ميدهد 
و مطمئناً او يك زندگينامه خودنوشتي . سخن همين گزارش اول شخصي است كه انكي به ما مي دهد 

)autobiography ( نيزبراي خود فراهم آورده است در نوشته اي بسيار طوالني ) . مفصل لوح گليچهاردهكه برروي
. ودر كتابخانه ها كشف شده ) شرح داده شده 

. زماني كه من به زمين نزديك شدم آن راسيل فرا گرفته بود : آنچنان كه نيپور از انكي نقل قول مي كند اينچنين است  
و توده هايي را ديدم كه روي تپه ها قرار داشتند در حاليكه خارج از . وزماني كه نزديك تر شدم چمن زارهاي سبزرا ديدم 

مجبور شدم در مكاني خاص خانه خود را بسازم ومن اسم مناسبي براي آن . ن بودند فرود آمدن برروي آنها  توانايي م
اين متن ادامه ميبايد اينگونه كه انكي درنهايت چگونه عمل ميكند وبه زير دستانش چه دستوراتي را مي . انتخاب كردم 

. دهد و چگونه ماموريتش را در روي زمين پيش مي برد 
ون متعدد ديگري هم هستند كه درارتباط با جنبه هاي گوناگون نقش انكي و كامل كردن اين داستان به ما كمك مي مت

درهسته مركزي اين متن انكي قرار دارد كه محققان او را . اين حلقه اي به هم فشرده است در حماسه آفرينش . كنند 
كه در . روحي وجود دارد كه شامل ساختن آدم نيز مي شود كه در آنها توضيحات مش. مسئول پيدايش اريدو مي داند 

را كسب MEمرد وزن به شهر انكي يعني اريدو آورده شدند تا دانش . توضيحات آنوناكي زن ومرد معرفي مي شوند 
اين متنها شامل زندگي محرمانه . يك ديسك است حاوي اطالعات رمز گذاري شده از تمامي مفاهيم تمدن ME. نمايند 

. نكي و مسائل شخصي اوست ا
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را Ninharsagبعنوان مثال بخشي از اين داستان مربوط  مي شود به كوششهاي پسري كه مي خواست خواهر ناتني اش 
واز آن نتايج غير قابل پيش بيني . و شرح بي بندوباري جنسي او با دو الهه و همچنين دختران انسان . بدست بياورد 

به ما اين بينش را مي دهد كه متوجه شويم چگونه آنو تالش مي كرد تا از رقابت روبه AtraHasisكتاب  . بدست آمد 
اين رقابت زماني بوجود آمدكه آنها تصميم گرفتند قلمروهاي روي زمين را . شعله ور شدن بين انكي وانليل جلوگيري كند 

تمامي حوادثي را كه در شوراي خدايان در مورد متوني كه ماقبل طوفان نوشته شده اند تقريبا . بين يكديگر تقسيم كنند 
وترفندي را كه انكي براي نجات تعدادي از بشريت به كار . سرنوشت بشريت اتفاق افتاد كلمه به كلمه به ما ارائه مي دهند 
ين پيدا تنها در يكي از نسخه هاي تورات  كه در بين النهر. برد امروز تحت عنوان نوح وداستان كشتي نجاتش مي شناسند 

..شد داستان اصلي حماسه گيلگمش كه بر روي الواح گلي نوشته شده ذكر شده است 
و Canaanite، بابليان و كتابخانه معبد آشوري ، مصر و هيتي ها و اسطوره هاي Akkadianسومريان والواح گلي 

. اجراهاي خدايان و انسانها داستانهاي كتاب مقدس همگي بدنه اوليه و اصلي خاطرات ما را تشكيل مي دهند از م
كه مواد پخش و پال شده و ريز را دوباره جمع Zecharia Sitchinبراي اولين بار كسي پيدا شده به نام زكريا سچين 

آوري ونوسازي نموده و از ميان آنها داستان شگفت انگيزي را پيدا كرده از شاهد عيني ماجراها ، يك زندگينامه خود 
. با بصيرت كافي از خدايي ماوراي عالم خاكي ما ، موجودي دانشمند بنام انكي نوشت و پيشگوييهايي

كتابي كه به مرور زمان رمز . اين متون توسط انكي ديكته شده و كاتبي كه او انتخاب كرده اينها را روي الواح نوشته 
ل موعظه هاي عيسي را تشكيل مي گشايي شده و كمي از آن در تورات تحت عنوان آموزشهاي يهوه و بخشي ديگر در انجي

. دهد 
اجازه بدهيم كه اين روايت . كتابي حكاكي شده روي الواح گلي . و اما اكنون الواحي در اختيار داريم كه مهر شده هستند 

مي توانيم آينده را درك كنيم از طريق درك حوادثي كه بر انكي . گواهي يك شاهد هميشه باقي بماند تا آخرين روز 
راهي . بنوعي مالك سرنوشت خود بودن و داشتن اراده براي تغيير آن . بود ايده آنوناكي تمرين نوعي آزادي. گذشته است 

از اين رو همه چيزهايي كه . همه چيزهايي كه گفته شده وانجام شده در دوره اي پر حادثه . براي تحقق سرنوشتي ديگر 
. ي فراگرفتني در زمان نهايي باشد پيامبران عبراني قصد بازشناسايي آن را به ما داشتند براي اولين بار شايد همان چيزها

حوادثي را كه انكي دستور نوشتن آنها را داد سنگ بناي چيزي شد تحت عنوان رسالت و سابقه اي شد براي چيزي كه در 
. آينده قرار بود اتفاق بيفتد 
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الواحمتن 

شهادت دادن 
. از شهر اريدو و خدمتكار انكي فرمانرواي بزرگ كاتب اصلي ، پسرياندوبساركلماتي از 

بزرگ در ماه دوم و روز هفدهم توسط انكي ارباب بزرگ و خيرخواه بشريت ، صاحب قدرت فاجعهدر سال هفتم بعد از 
من اكنون بازمانده اريدو بودم كه به صحرا فراركرده بودم در زماني كه باد شيطاني به شهر . مطلق وبخشندگي احضار شدم 

به باال . شان و پژمرده بودم و تالش كردم براي جستجوي هيزم براي آتش درست كردن يومن ساكت و پر. نزديك مي شد 
وبه زمين لي درخششي داشت مايل به قرمز هيچ صدايي نداشت و. از جنوب مي آمد ارابه چرخانيك و پايين نگاه كردم  

ومن خودم را به زمين انداختم و من . داراي چهار پا بود وشكم پهني داشت و در اين زمان درخشش ناپديد شد . رسيد 
ومن ندبه من نزديك شددو فرستاده خداچشمهايم مشكلشان بر طرف شد و . فهميدم كه دچار يك بينش خدايي شده ام 

آنها مرا به نام خواندند وبه من گفتند . آنها صورت انسان را داشتند ولباسشان برنجي شكل بود و جرقه مي زد . بلند شدم 
و سربلندي تو آمده ايمنترسيد ما براي خوشحالي . شما توسط خداي بزرگ فرمانروا انكي احضار شده ايد . سخن بگو

نها ارابه چرخان مشتعل از صحبت آپس. را به جزيره مگان در سرزمين مگان در ميان روخانه ها ببريم توتا هستيم اينجا 
و من معلق بودم ميان زمين و شد ورفت سپس آنها دستهايم را گرفتند البته با فقط يك دست خود ومرا بلند كردند 

و آنها اجازه ع زمين وآبها و جلگه ها وكوهها را ببينم و من ميتوانستم از آن ارتفا. آسمان و بسرعت عقاب پرواز مي كردم 
و آنها در آن لحظه دستهايم را رها كردند . پيدا كردند فرود بياييند در جزيره اي كه دروازه محل اقامت خداي بزرگ بود 

ينكه غرق شوم يا و ديدم كه چگونه روح زندگي ايم تخليه شد قبل از ا. بطوريكه انگار هرگز درخششي در دستهايم نداشتم 
از خواب عميق بيدار شدم و بعد تمام حسهاي زندگيم بيدار شد و مي شنيدم كه كسي نام مرا . توسط زمين بلعيده گردم 

نامم را توسط . اگر چه تاريك بود اما تشعشعي نوراني نيز وجود داشت .بودم محصور شده و من جايي . صدا مي كند 
. صداهاي مهيبي صدا مي كردند 

صدا به من . و چه كسي دارد صحبت مي كند ابشنوم اما نمي توانستم بگويم صدا از كجاست اگر چه من مي توانستم صدار
ن بودم ناگهان در چهار ديواري كه من در آ. فرزند آداپا من تورا بعنوان كاتب خودم انتخاب مي كنم اندوبساراي : گفت 

يك ميز كتابت ويك چهار پايه . ه شده براي كار كتابت تميز ومرتب و آمادمنقطه قرمز رنگي پيدا شد و من مكاني را ديد
اما نه خاكي روي ميز بود ونه ظرفهاي گلي . قرار داشت ميز سنگهايي روي . براي كاتب وهمه چيز عالي به نظر مي رسيد 

تاكنون چنين درخشش روي ميز تنها يك قلم قرار داشت كه چون كرم شب تاب مي درخشيد بطوريكه. آنجا خيس بود 
من هستم پسر شهر اريدو خدمتكار با وفايم اندوبسار: و صدا بار ديگر با من صحبت كرد و گفت . نديده بودم رنگيقرمز

فرمانروايتان انكي كه شما را احضار كرده ام تا واژه هايم را بنويسيد و من بسيار ناراحتم از اينكه چه چيزي مي تواند 
. ن از فاجعه بزرگ براي بشريت براي گفتمناسب باشد

دستهايم تميز هستند .انساني كه شبيه اش هست اتفاق افتاده براي با اجازه خدايان آرزويم ثبت حقيقي وقايعي است كه 
قدر شده بود اما نه اينكه چنين مصيبت بزرگي اتفاق مبزرگنطوفا. نه زمانيكه طوفان بزرگ برزمين و خدايان فرود آمد ،

از آن هر كاري كردم اما براي جلوگيري، مر نبود در هفت سال قبل از اين ومن انكي به اتفاق افتادن اين انيازي. بيفتد 
اگر يك روز در پايان در آينده بايد كه درباره اش داوري شود آيا اين تقديرو سرنوشت بود ؟ . افسوس كه شكست خوردم 
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و آنگاه . وز زمين خواهد لرزيد ومسير روخانه ها مطمئنا تغيير خواهدكرد در آنر. روزها باقي مانده باشد قضاوت خواهد شد 
مي شود و خداي آسمان حضور سروز برعك. در خواهد افتاد آسمانهاتاريكيها بر روز چيره مي شوند و آتش در شب 

د كه چه كسي جان سالم در مي برد و چه كسي هالك مي شود و به چه كسي ميدر آن روز خواهيد فه. خواهد داشت 
براي دوران سپري شده تعيين تكليف خواهد . پاداش داده مي شود و چه كساني از خدايان انسان نما تنبيه خواهند شد 

. اوت خواهد آمد ه واو براي قضدو چه يادهاييبراي خدا بوواين چيزي است كه در چرخه سرنوشت تكرار مي شود . شد 
اتفاقات و اين دليلي است كه من مي خواهم شما . صدا خاموش شد و سپس فرمانرواي بزرگ دوباره شروع به صحبت كرد 

مدت چهل روز و چهل شب من صحبت . بازگو كنيد از زمانهاي قديمي كه در آينده در دروغ پنهان خواهند شد حقيق را 
و چهل شماره مقدسي است شماره كارتان در روزها وشبها دراينجا خواهد بود ، چهل. خواهم كرد و شما خواهيد نوشت 

تنها يكبار اندكي و آب . براي چهل شب و چهل روز شما نه چيزي خواهيد خورد ونه چيزي خواهيد نوشيد . بين خدايان 
وقف شد و دوباره در آن مكان نورقرمز رنگي شكل تصدا م. ونان ميل مي كنيد كه شما را تا اتمام كارتان سرپا نگه ميدارد 

. يك ميز وروي آن يك فنجان وبشقاب ديدم بلند شدم وبطرفش رفتم فنجان پر از آب و بشقاب پر از نان بود و منگرفت 
مدت از آب بنوش و از نان بخور تو بايد مقاومت كني به اندوبسار: صداي پر طنين فرمانروا انكي دوباره با من سخن گفت 

صدا مرا هدايت كرد كه در كنار ميز تحرير بنشينم در مجاورت نور قرمز رنگ . اين يك قانون است . چهل روز و چهل شب 
. بسيار قوي مانند خورشيد نيمروز 

من تكه : روي ميز و سنگها و قلم نوراني نگاه كردم و گفتم عمن به سرخي تشعشچه ميبيني ؟ اندوبسارصدا گفت كاتب 
من مدادي را مي بينم كه هرگز مانندش را نديده ام نوكش . هاي سنگي را مي بينم به رنگ آبي و به خلوص آسمان 

تراش شده و آنها ساخته . آنها چيزهايي هستند كه شما با آنها كلمات مرا خواهيد نوشت . همچون چنگال يك عقاب است 
قلمي كه در دستان شماست توسط . قيمتي و بسيارسنگ آماده و هموار اند از بهترين سنگهاي الجوردي و دوداده شده

از كريستال است  و متناسب دست شماست و با آن براحتي مي توانيد دسته اش از معجون و نوكش . خدا ساخته شده 
شتن و مقداري از سنگها فاصله بگيريد وبصورت دو ستوني شروع كنيد به نو. روي خاك رس خيس خورده حكاكي كنيد 

كردم شبيه به من يكي از سنگها را لمس . وبعد سكوت برقرار شد !!! هرگز از كلماتي كه ادا مي كنم منحرف نشويد 
. سطحي نمد پوش شده بود بسيار نرم و صاف و وقتي قلم حكاكي را بلند كردم مانند پر سبك بود در دستهايم 

. و سپس انكي خداي بزرگ شروع كرد به صحبت كردن و قبل از اينكه بنويسم دقيقا كلماتش را در ذهنم ثبت مي كردم 
هر بر روز درو من آنچه را كه. ي و گاهي اوقات صدايش آرام بود و گاهي شاد و غم و غرور با هم ش قويگاهي اوقات صدا

. ح ديگري دريافت ميكردم وادامه مي دادم لوح مي نوشتم در صورتش احساس مي كردم و سپس لو
خدمتكارم شما چهل اندوبسار: قتي كلمات خداي بزرگ تمام مي شد من مي توانستم يك آه بزرگ بشنوم و او گفت وو

اكنون شما لوح ديگري دريافت خواهيد كرد . روز و چهل شب كلماتم را ثبت كرديد صادقانه كارتان برايم كامل است 
گرفت ودر شما بعنوان شاهد در آخر آن سوگندتان را ثبت خواهيد كرد و سپس لوح را از من. يد نوشت وروي آن خواه

از چيزهايي كه درزمان معين اين الواح حكاكي شده را خواهند يافت و مي آموزند ، صندوقچه خدايي گذاشت او ادامه داد 
و آن وقايع حقايقي دارند از زمانهاي قديم و طوفان بزرگ كه از اين به بعد كلمات فرمانروا انكي . كرده بودم به شما ديكته
آينده در گرو گذشته است . و اين كتاب گزارشي خواهد بود از گذشته و پيشگويي خواهد بود نسبت به آينده . خواهند بود 

لواح را برداشتم و يكي پس از ديگري در درون صندوق كرد ومن ااو مكثي. و واولين چيزها آخرين چيزها خواهند بود 
مانند صندوق { . ا ساخته شده بود و قسمت بيروني آن از طال پوشيده شده بود قيبدنه اين صندوق از چوب اقاگذاشتم 
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كي و ان. قرا بپوشان ودرش را قفل كن و من دستوراتش را اجرا كردم صندو: سپس فرمانروايم گفت } عهد موسي ـ مترجم 
شما با من خداي بزرگ صحبت كرده ايد اما مرا نمي اندوبسار: با صداي رسا گفت ودوبارهفرمانروايم دوباره مكث كرد 

به آنها ياد آور خواهيد شد . شما در كنارم بوده ايد بنابراين خوشحال مي شوم كه سخنگوي من دربرابر مردم باشيد . بينيد 
حدود . كه كه درست زندگي كنند تا بتوانند يك زندگي خوب و طوالني داشته باشند و شما خواهان آسايش آنها هستيد 

هفتاد سال ديگر شهرها از نو ساخته خواهند شد و دوباره محصول پر بار خواهد شد و همه در صلح خواهندبود البته جنگ 
خدايان قديم زير پا . هايي كه قوي مي شوند و فرمانرواياني كه سربلند مي شوند و سقوط مي كنند ملت. هميشه هست نيز 

. ودر آخرين روزها اين سرنوشت است كه چيره خواهد شد . و خدايان جديد تقديرشان حكمراني است . له خواهند شد 
سپس مكثي كرد و سكوت . لش خواهيد كرد انسانها منتقه در كلماتم پيشگويي شده است كه شما به ، آينداندوبسار 

من آنچه را كه برآن آگاهي پيدا كنم خواهم گفت ؟ : اندوبسار به زمين تعظيم كرده و بگوييد : حكمفرما شد و بعد گفت 
نشانه هايي در آسمانها وجود دارد ودر كلماتي كه به شما مي گويم ودر روياها ودر بازديد ها : صداي فرمانروا انكي گفت 

ما برگزيدگان ديگري خواهند آمد ودر نتيجه يك زمين جديد و يك بهشت جديد براي برگزيدگان بوجود خواهد بعد از شو
دوباره خاموشي حاكم شد وانوار طاليي نوراني و بعد ديگر انگار روحي در من . آمد و آنها به چيز بيشتر ي احتياج ندارند 

. باقي نماند من بيهوش شدم و وقتي دوباره بهوش آمدم ديدم كه دوباره بيرون از شهر اريدو هستم 
. مهر شد توسط اندوبسار كاتب اعظم 
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جمالت فرمانروا انكي 

خالصه اي از لوح اول 
اي در حال انتشار هفرار مي كردند زماني كه ابر هستسوگواري بر ويراني سومر و اينكه خدايان چگونه از شهرها

دكردن سالحهاي كشتار تصميمي تعيين كننده براي آزا. و مناظراتي كه در شوراي خدايان جريان داشت . بود 

شمال وجنوب نيبيرو متحدا در حال . سرمنشاء خدايان و سالحهاي ترسناكي كه در نيبيرو وجود دارد . جمعي 

وا به تدريج شروع به اتمسفر ه. ونيبيرو جايي است در منظومه شمسي . جنگ هستند با قوانين سرنوشت 

دي سالحهاي اتمي و دزآاللو كسي است كه با . تغيير كرد در پي كوششهاي جسورانه براي بدست آوردن طال 

آنو وارث دودمان آاللو را عزل كرد آاللو يك . اعث شد كه گازهاي آتشفشاني فوران كنند باز آنها هاستفاد

. فضا پيما مي دزد و نيبيرو را ترك مي كند 
متن اولين لوح 

.كلمات فرمانروا انكي پسر ارشد آنو وارث سلطنت در نيبيرو 
مردمي كه چگونه به زمين ضربه زدند . كند و قلبم انباشته از اندوه است روحم غم بزرگي را بر شانه هاي خود احساس مي 

و شهرها نابود . گله ها بدون چوپان گشتند . يم كردند ودور شيطان حلقه زدند و از باورهايشان دور شدند خودشان را تسل
چگونه زمين نابود شد ، با لمس . ي شدند و اين بود نتيجه اميال شيطاني ند و مردم گروه گروه تبديل به الشه مشد

وقتي مواد سمي وارد چرخه آنها شدند وامكان چگونه رودخانه ها آلوده شدند . شيطان گياهان شروع به پژمردن كردند 
. تصفيه پيدا نكردند 

سومر از گله هاي گوسفند خالي شده است . سومرديگراز وجود سكنه خالي شده است و ديگر در آن زندگي جريان ندارد 
در شهرهاي باشكوهش تنها باد زوزه مي كشد وبوي مرگ به مشام . وجود ندارد از شيروديگر همهمه اي براي كره گيري

از آقايي و پادشاهي و فرماندهي ديگر . امروز متروك شده است معابدي كه كاهنانشان گرد خدايان مي گشتند . ميرسد 
در كناره هاي دو رود بزرگ و حيات بخش اكنون تنها . عصاي قدرت و تاج پادشاهي نيز از بين رفته اند . خبري نيست 

كنون بياباني بز و خرم اسهيچكس وارد بزرگراهها نمي شود و از جاده ها عبور نمي كند سومر سر. علفهاي هرز مي رويد 
زمين وانسانها دچار يك فاجعه .چگونه زمين نابود شده مسكن خدايان وانسانها مي تواند باشد ؟ . متروك شده است 
شهرها ناتوان از دفاع . خدايان دچار تخريب وحشتناكي شده بود تمام زمين از شرق تا غرب به دست . ناشناخته شده اند 

. نيروي شيطاني طوفاني بود كه سياره اي سرد را پديد آورد فاجعه اي بزرگ در مسيرش !!! از خود بودند همچون انسانها 
يك طوفان ويرانگر شكل گرفت از باد . و اين چرخه سرنوشت بود در مسير اين نيرو مرگ تقسيم مي شد از غرب به شرق 

خدايان در !!! تقدير بود و سرنوشت نه از جزرو مد و موجهاي كوبنده و اينو نه از آب سيل آسا بلكه از هواي مسموم و
و من ساگ داده شد ونينهاراين اجازه از طرف انليل . شورايشان تصميم گرفتند نسلي بوجود آورند پس از فاجعه بزرگ 

نينورتا پسر جنگجوي انليل و نرگال . پذيرم بوز تنها باشم تا بتوانم اين حكم را بدون هيچ بحثي رهتقاضا كردم چند شبان
ستند كه نيروي شيطاني از راه روشنايي پيروي نآنها نمي دا. ودم سالحهاي سمي سياره بزرگ را آزاد كردند پسر خ
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خدايان نمي توانستند پيشگويي كنند كه مرگ از غرب تا شرق . اكنون آنها مي گريند ودر عذاب هستند . نمي كند 
خدايان باور نمي كردند كه شهرهاي مقدسشان دست نشانده . اكنون خدايان افسوس مي خورند . پراكنده خواهد شد 

. نيروي شيطان شده و جاده صاف كن آن باشند بسوي سومر 
درشهرم اوريدو وقتي ابر سمي در حال نزديك . خدايان يكي پس از ديگري از شهرها گريختن و معابد هم متروكه گشت 

در نتيجه به مردم دستور دادم كه فرار كنند به سمت دشتهاي باز .شدن بود من عمالً هيچ كاري نمي توانستم انجام بدهم 
در شهر نيپور مكاني در زنجيره آسمان وزمين انليل . و خود با نيكي همسرم نيز خارج شدم و شهر بصورت متروكه درآمد 

انليل . ز بود باد شيطاني عليه نيپور و كشتي فضايي اش در حال تاخت وتا. مي توانست جلوي اين واقعه را بگيرد 
در معبدي در . در يور شهر پادشاهي سومر نانار در كمك به انليل پدرش گريه مي كرد . وهمسرش دستپاچه شده بودند 

درحضور پدرم كه مرا بزرگ كرده بود ، . مكاني باالتر از هفت آسمان دست سرنوشت باعث نشنيدن حرفهاي نانار شد 
ار تقاضاي خود در حالي مطرح مي كرد كه بادشيطاني در بيرون در حال خداي بزرگ وسكان دار كشتي پادشاهي نان

خداي بزرگي كه براي سرنوشت فرمان مي دهد از اور و مردم چشم پوشي مي كند در حاليكه در چنين . چرخش بود 
پادشاهي . ر نجيبم پس: ليل به پسرش نانار پاسخ مي دهد كه نا. جوي تقاضاي نانار ادامه دارد چاپلوسي ها نيز ادامه دارد 

از همسرت نينگال محافظت كن واز شهر بگريزيد . اما اين سلطنت جاويدان نخواهدبود . شهر وندورز به تو اهدا شده است 
افسوس افسوس : بدينگونه انليل برادرم صحبت كرد . اين تقديري است كه از فرمان من خارج است وبايد تسليمش شويد 

. كه تقدير چنين است 
نمي توانند بكنند و افسوس كه از سرنوشت گريزي يبزرگتر اين است كه خدايان طوفان آور در روي زمين كارمصيبت
واين تصميم شورايي بود كه . مصيبت بزرگ همان طوفان مرگ آفرين بود . بزرگ مقدر بود كه اتفاق بيفتد نطوفا. نيست 

طبق آن سالحهاي سمي .اين يك تصميم بود و نه سرنوشت .پيمان را نقص كرد با استفاده از سالح هاي كشتار جمعي 
، دو پسرم خرابيهاي زيادي به بار قرار دارد پسر ارشدم ، مردوك ، دربرابر.  دشد واين انديشه اي بسيار مطرود بود آزا

. آوردند زيرا قلبشان آكنده از انتقام بود 
با سالحهايم در برابراو مقاومت : نينورتا گفت . به چنگ آورد انليل فرياد زد مردوك باالتر از آن نيست كه چيزي بيشتري 

در شوراي مركزي خدايان . نراگل برادر مردوك فرياد برآورد و ارتشي را ساخت از بابليان زمين مركزي . خواهم كرد 
. كلمات مسموم كننده اي شيوع پيدا مي كرد 

سانه پرسيدم  ممن بصورت ملت. ودم كه دركارم شتاب داشتم روز و شب صداي اعتراضم بلند بود و من تنها مدافع صلح ب
براي دومين بار است كه مردم تصاوير آسماني را مجسم مي كنند اما چگونه اين تضادها را ادامه ميدهيم ؟  

آيا تمام ابزارهاي الزم بررسي شده اند ؟ چرا دردوره مردوك كسي وارد قلمرو . ومن سواالت بيشتري را مطرح كردم 
و من قلباً ميدانستم كه . وجود داشت آسماننشده است ؟ پسرانم خيلي كودن بودند چون عالمتهاي ديگري نيز از سمانآ

دوبهمچنين نانار نسبت به انليل كه در زمين زاده شده بود سختگير. مردوك ظالم است ونمي توانستم او را ببخشم 
. مردوك نيز در معبدي كه در شمال شهر خود ساخته بود زندگي مي كرد 

Ishkur انليل مطرح كرد و گفت كه او در زمينهايم براي مردم فاحشه خانه ساخته است در برابري يتقاضاجوان.Utu پسر
كه دو Utuو Inanna. ورد وسعي كرد كه ارابه آسماني را به تصرف در آ. نابو بسيار خشمگين بود ، نانار از پسرمردوك 

معشوقه اش را به قتل رسانده بود Dumuziاينانا خواستار مجازات مردوك بود چون او  . قلو بودند خيلي خشمگين بودند 
 .Ninharsag چرامردوك اينجا نيست ؟ در حق پسرم : مادرخدا وانسان نگاه خيره اي كرد و گفتGibil ظلم شده است
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. داراي برتري و بصيرت است آسماناو ادعا مي كند با توجه به نشانه هايي از . ها بي توجه است مردوك نسبت به تقاضا . 
Ninurta بنابراين . مردوك فقط با جنگيدن متوقف خواهد شد . فرزند ارشد انليل فرياد ميزدUtu مامور شد تا از مكان

فرمانرواي Nergal. ان به تصرف مردوك در آيد او گفت كه نبايد اين مك. ي ارابه هاي پرنده محافظت كند رنگهدا
خواستار برخورد بيرحمانه بيشتري شد او گفت كه بهتر است فعال از سالحهاي قديمي براي نابودي و كشتار قلمروزيرين

ح هاي ه از سالبرادر مي ديدم كه خواستار استفادبرادر را عليه . به پسرم با ناباوري خيره شده بودم . جمعي استفاده كنيم 
: انليل سكوت را شكست وگفت . بجاي موافقت ساكت بودم . وحشت آور بودند 

تنبيه ما بايداينگونه باشد كه همانطور كه پرنده بدون بال نمي تواندپرواز كند چون پرواز را دوست ميدارد مردوك و 
Nabu محل ارابه هاي پرنده استفاده كنند نيز بايد از ارث محروم شوند همچنين آنها نبايد اجازه داشته باشند تا از .

. اجازه بدهيدبسوزد و به فراموشي سپرده شود اين مكان : نينورتا فريادزد 
در اشاره !!! در شيطان ( evildoersاجازه بدهيد همين كاررا با شهر : نرگال هيجان زده شد وايستاد و فرياد بر آورد كه 

. انجام دهيم و انقالبي به پا كنيم ) به بابل شهري كه مردوك ساخت به معني در خدا ـ مترجم 
. من اين شهرها را از بين خواهم برد وزين پس مرا نابودگر بخوانيد 

ويران كنيم وبيگناهان را مجازات و اين رابا قدرت بگويم كه فقط گناهكاران بايد مجازات شوند ونه اينكه ساخته هاي خودرا
. نماييم 

Ninharsag م وموافقم امااين موضوعي است تنها بين خدايان و نبايد مردم عادي من به اين موضوع كمك مي كن: گفت
. آسيبي ببينند 

. آنو از جايگاه آسماني خود به بحثها دقيقاً گوش مي داد 
:تعيين مي كند سخن گفت آنو كسي كه از جايگاه آسماني اش سرنوشتها را

را نابود كنيم ودر ) مرگبار اي هسفينه ( rocketshipsبدهيد براي يكبارهم كه شده از سالح اتمي استفاده كنيم و ازهاج
. اين راه بايد از مردم چشم پوشي كنيم 

. گر ظاهر شود گ باشد و و نرگال در نقش نابودانليل اينگونه تصميم گرفت كه نينورتا آغاز گر جن
. را آشكار خواهم نمود كشتارجمعي به آنها رمزي از خدايان را نشان خواهم داد و مكان مخفي اين سالحهاي 

. دو پسر يكي مال من ويكي مال انليل به اتاق او احضار شدند در حاليكه من خيره به نرگال نگاه مي كردم 
مي شود مي گريستم و فكر مي كردم كه چگونه حالت پيدا نمي كردم آنچون واژه اي براي من افسوس مي خوردم و

تقدير دوباره تكرار شود و برادررا عليه برادر تحريك كند ؟ 
. رازي وجود داشت اززمان قديم درباره سالحهاي اتمي كه اين راز ضمانتي بود در دستان انليل 

داد و هركسي را كه لمسش مي كرد به يك تله خاك چيز وحشتناكي وجود داشت كه با يك درخشش خود رانشان مي 
. تبديل مي نمود 

. برادر عليه برادر درزمين مي جنگيدند ديگر قدرت تاثيرگذاري وجود نداشت 
. اكنون سوگند نامه همچون كوزه شكسته اي كه تكه هاي آن غير قابل استفاده باشد در آمده بود 

. رژي گرفته بودند و خيلي خوشحال بودند بسوي سالحها روانه شدند دو پسر در حاليكه از گفتگو با انليل ان
. خدايان هر كدام به شهرهاي خود بازگشتند در حاليكه هيچكدام از مصيبتي كه در راه بود دلواپسي نداشتند 

. از نظرزماني قبل از دوران سالحهاست اكنون 
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. قبل اززمانهاي باستاني سرآغاز قرار مي گيرد 
!!! بعداز زمانهاي باستاني زمانهاي قديمي قرار دارند 

. درزمانهاي قديمي خدايان به زمين آمدند . وقتي كه زمين ساخته شد 
. در زمانهاي باستاني هيچكدام از خدايان هنوز آئيني براي خودشان نداشتند 

. يرو بود در زمانهاي باستاني خدايان روي سياره خودشان زندگي مي كردند كه نامش نيب
. نيبيرو در اطراف خورشيد مدار بزرگي را مي سازد وخود سياره بزرگي است با نور مايل به قرمز 

. زماني بود كه نيبيرو توسط سرما در حال بلعيده شدن بود و تنها قسمتي از آن در مدار خورشيدي گرم مي شد 
. فورانهاي آتشفشاني ماهيتش را تهديد مي كرد عدم نيبيرو داراي جو ضخيمي بود كه آن را پوشانده بود  اما 

. تقويت جو باعث مي شد كه حيات در آنجا حفظ شود وبدون آن همه چيز متالشي مي شد 
. در  دوره سرما حرارت داخلي نيبيرو را گرم نگه مي دارد و مانند يك اليه محافظ ثبات سياره را تضمين مي نمايد 

. داغ مي شد نيبيرو ي حفاظتياز پرتوهاي خورشيد سوزان سپرها
. در اين ميان با آمدن باران وپر آب شدن رودخانه ها ونهرها موجب آزاد شدن جريانات آبي مي شد 

تمامي زندگي در روي زمين ودر ميان آبها به جوانه . آبزي تغذيه مي كند و محافظت مي شود پرپشت سياره ازگياهان جو 
. آن بستگي دارد 

. پيداكردند وتوسط يك دانه جاويدان به ثمر نشستند اي خودمان توانايي باروري هازنظرزماني بعد از قرنها گونه 
. بطوريكه تعداد ما زياد شد و قلمرو اجداد ما در نيبيرو توسعه پيدا كرد 

. راهنمايان وارد شدند تازماني كه زمين توسط چهار پايان پرشد و
وهها زندگيشان را آغاز كردند و تعدادي ديگر در دره ها خانه ساختند تعدادي از افراد روي ك

. رقابتها شروع شد و برخوردها شكل گرفت واين حوادث باعث روي آوري آنها به سالح شد 
. طايفه ها بسوي قبيله شدن پيش رفتند و سپس تمامي اين طايفه ها در دو ملت بزرگ تجلي يافتند 

. ملت شمالي ارتش خودرا عليه ارتش ملت جنوبي بسيج كرد 
. سالحهاي درخشنده و وحشت زا افزايش يافتند . دستها به كار افتاد و موشكها بر روي اهداف قفل شدند 

. جنگي طوالني و خشن سياره را در بر گرفت وبرادر از جسد برادرانش تپه ساخت 
.و جنوب را در بر گرفت و اين مرگ وخرابي و وحشت بود كه شمال

.زندگيها كوتاه بودند واين ويراني وخرابي بود كه برزمين حاكم شده بود 
. در آن هنگام يك آتش بس موقت اعالم شد وميانجيگران براي صلح كوشيدند 

. اجازه بدهيد تا ملتهابا يكديگر متحد شوند : فرستاده ها به يكديگر مي گفتند 
. اجازه بدهيد يك نفر در نيبيرو فرمانروا باشد و بر همه حكومت كند 

. يك رهبر يا از شمال يا از جنوب كانديدا شود براي انتخاب شدن بعنوان فرمانروا 
. اگر پادشاه شمالي باشد بايد ملكه جنوبي باشد كه همسر او مي شود و همينطور برعكس تا تعادل در قدرت برقرار باشد 

. ايد زن و مردي باشند آنچنان كه داراي يك بدن هستند آنهاب
. فرزندارشدنيز بعنوان جانشين انتخاب خواهد شد 

. اجازه بدهيد كه با تاسيس يك سلسله اين سلسله بتواند وحدت رابه نيبيرو برگرداند 
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.بدين ترتيب طرح صلح درميان خرابه ها شكل گرفت و با ازدواج شمال و جنوب متحد شدند 
. تخت پادشاهي با گوشت و خون تركيب شد و يك پادشاهي ناگسستني بوجود آمد 

. اولين پادشاهي پس از صلح بوجود آمد 
. اي زورمند از شمال همبارزو فرماند

. اوبا اجماع آراء زياد انتخاب شد و دستوراتش براي وحدت پذيرفته شد 
. شهري براي اقامتش ساختند و نامش را اتحاد گذاشتند 

. براي سلطنتش به او عنواني را عطا كردند كه معنايش الهي بود 
. او قانونها و آئين نامه ها را با سخت گيري دوباره در اين سرزمين اجرا كرد 

.وبازسازي مناطق انتخاب كرده بود براي هر سرزميني فرمانداري را منصوب نمود كه هر كدام را براي احياء 
او . اين سرزمينها در نيبيرو با صلح برگردانده شدند و با يكديگر متحد گرديدند : در سالنامه سلطنتي اينگونه ثبت شد كه 

ساخت شهر جديدي را شروع و كانالها را تعمير كرد وبراي مردم غذا فراهم نمود و درسرزمين او همه چيز به فراواني وجود 
. داشت 

.همسر جنوبيش يك باكره بود كه براي هردو منظور عشق و جنگ طرف توجه اش واقع مي شد 
. آنو عنوان سلطنتيش بود و همسر آنوي رهبر ماهرانه اسم كوچكي براي خود انتخاب كرده بود 

.سه پسر زائيد اما نتوانست برايش دختري بياورد واوبراي آن
.Anپسر ارشد او  Ki . ناميده شد 

. كه معني آن مقاوم و سختكوش مي شد 
. او تنها روي تخت سلطنتي مي نشست 

. چون انتخاب همسر براي او دوبار به تعويق انداخته شد 
. زنهاي صيغه اي اش يكي يكي وارد قصر مي شدند اما هيچكدام نتوانستند براي او پسري به دنيا آورند 

شد چون فرزندي وجود نداشت تا بنيان سلطنت را حفظ مي سلسله اي كه اينگونه شروع شده بود با مرگ انكي پاشيده 
.كند 

. در نتيجه پسر مياني و نه ارشد طي اعالميه اي قانوني وارث اعالم شد 
. از ميان جوانان باقي مانده يكي از سه برادر از روي عشق مادر ايب ناميده مي شد 

.كسي بود كه در اين ميان اسمش مطرح شد او 
. مطرح مي شود وكه دراينجا تحت عنوان پسر آن. در سلسله پادشاهي آسماننامش ايب است ، ودر سالنامه سلطنتي آن

. هنوز بر تخت سلطنت نشسته بود و داشت سومين سال سلطنت خود را مي گذراند واما پدرش آن
. ناميده مي شد نينيبدختر برادر جوانترش همسر او بود كه 

. براي آنيب زاييده شد نينيبيك پسر توسط 
. واو جانشين ووارث تخت پادشاهي بود در سال چهارم سلطنت 

. ناميده شود An.Shar.Galاو اميد داشت كه در طومار سلطنتي 
.شاهزاده بزرگ وارث سلطنت آنو 
.ناميده مي شد Ki.ShaY.Galهمسرش كه خواهر ناتني او بود 
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. دانش و درك جاه طلبي اش مهم بودند 
. وراهي كه به بهشتهاي او منتهي مي شد نيز بايد مطالعه شود 

.تثبيت شده بود Sharكه طولش يك درمورد مدار بزرگ نيبيرو تحقيق كرد 
.گيري مي شد و سالنامه سلطنتي با آن شماره مي خورد و ثبت مي شد بطوريكه يك سال نيبيرو بوسيله آن اندازه 

Sharيم مي شد كه دوجشن بزرگ در آن برگزار مي شد سبه ده قسمت تق.
. وقتي يك چهارم به خورشيد نزديك مي شدند از اين گرما اولين جشن خودرا برگزار مي كردند 

. موج خنكي آغاز مي شد فتوا داده مي شد براي آغاز جشن بعد از اينكه وقتي كه نيبيرو دور ازاين جريان قرار داشت و 
. ي قديمي قبيله ها وملتها نيز محترم شمرده مي شد و سرجاي خود باقي بودند ، جشنهاالبته براي اتحاد 

.قوانين بين زن و مرد ودخترو پسر با فرمان او نوشته شد 
.ساكن در يك قطعه زمين بايد ماليات بپردازند درابتدا او اعالميه داد كه هر خانواده 

.به مردها در جنگها بي شمار استفاده مي شد از زنها نسبت
. واز فرمانهاي اوست كه يك مرد بيشتر از يك زن قوه تشخيص دارد 

.فتند زني كه انتخاب مي شد همسر ناميده مي شد و چون اين انتخاب رسميت مي يافت بانوي اولش مي گ، طبق قانون 
.طبق قانون پسرارشد جانشين پدر مي شد 

اگر نخستين پسر از نخستين همسر زاييده نمي شد : بعنوان مثال . اما بزودي آشفته بازاري از وضع اين قوانين بوجود آمد 
. قانوني مناسب بايد جايگزين قانون قبلي مي شد . نيز پسري به دنيا آورد همخوابهو بعد از آن همسر تكليف چه بود ؟ 

يا فرزنداوليكه از همسر اول زاييده شده ؟ خوب چه كسي بايد جانشين باشد ؟ فرزندارشدي كه سن بيشتري دارد ؟ 
نخستين فرزند پسر ؟ هر فرزند قانوني ؟ چه كسي وارث خواهد بود ؟ و چه كسي در اين ميان موفق خواهد شد ؟ 

. كه خواهر ناتني او نيز بود جانشين پادشاه محسوب مي شد Kishargalهمسر اول او Anshargalاني درزمان حكمر
در زمان ) پاشاهان ايران باستان هم كه از نسل آنوناكي بودند با محارم خود ازدواج مي كردند ـ مترجم ( 

ايبرديزياصيغه اي پسرها ودخترهايزنان توسط.  زنان صيغه اي وارد سيستم حكومتي شدند Anshargalحكمراني
پس از آن . يك زن صيغه اي اولين پسر خودرا به دنيا مي آورد و زن صيغه اي ديگر هم همچنين . پادشاه به دنيا آمدند 

Kishargalمطابق قانون اين درست بود اما مشكل اينجا بود كه او نخستين فرزند محسوب نمي شد . فرزندي زاييد .
Kishargalطبق قانون پسرم نخستين فرزند است چون از نخستين .كاخ خود از فرط عصبانيت فرياد مي كشيد در

.همسر به دنيا آمده واگر جز اين باشد تبارم از بين خواهد رفت 
فرزندانشان در اينجا با مادران متعددي روبرو هستيم كه . نه اينكه از آن غفلت شود دن داددوبرابر شاجازه اين بذر بايد 

پسرم دوبرابر بيشتر . من خواهر ناتني پادشاه هستم  و پادشاه نيز برادر ناتني من است . است يك پدر دارند و آنهم پادشاه
بر قانون من و دودمان پس اجازه بدهيد از اين پس قانون تخمه ، تركه. ابهتش رابه ارث برده است Anibازبقيه ازپدرمان 

كه پسر خواهر ناتني ، بدون اينكه مهم از اين به بعد بايد اين اجازه داده شود . رجيح داده شود در آوردي صيغه شدگان ت
. باشد چه وقتي به دنيا آمده است بايد بر تمامي پسرهاي ديگر برتري داشته باشد 

Anshargal از آشفتگي وتنش بين همسر بدينوسيله.به فكر فرو رفت و سپس از روي لطف قانون تخم ، تركه را پذيرفت
. اول وزنهاي صيغه  اي و ازدواج وطالقهاي متعدد جلوگيري شد 
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به دستور پادشاه كاتبان اين فرمان راثبت . پس در شورايشان هم قانون تخم وتركه برگزيده شد براي ادامه دودمان س
به او عنوان سلطنتي  . شد و سپس گفته شد كه پادشاه بعدي بر اساس اين قانون انتخاب خواهد . كردند 

.AN Shara بدين ترتيب سلطنت و پادشاهي . اعطا شد و او پنجمين نفري بود كه بر تخت مي نشستAnshar ادامه
. پيدا كرد 

. البته در حد صحبت و شورشي در كار نبود . عقيده شدند فدچار شوك و اختالزماني كه قانون تغيير كرد شاهزادگان 
Anshar ا او بانوي اول شناخته شد ونامش ر.خواهر ناتني اش را به همسري برگزيدKISHAR. گذاشتند .

. به موجب اين قانون سلطنت ادامه پيدا كرد 
. شدند گم درزمان سلطنت انشار بازدهي محصول كم  شد و غالت فراواني 

. از مداري به مدار ديگر گرماي خورشيد قوي ترمي شد 
. خنكي شكل سوزناك تر و گزنده تري به خود مي گرفت ) نيبيرو ( در اين منزلگاه دور 

. پادشاه بزرگان را براي مشورت و درك موقعيتي كه پيش آمده بود جمع كرد . پايتخت كشور Agadeدر  
. دانشمندان كه صاحبان خرد بزرگ بودند مورد سوال قرار گرفتند 

. همچنين جريانهاي آبي زمين نيز تست گرديد زمن ونوع خاكش آزمايش شد و
هنوز به اين سوال پاسخ داده نشده بود كه آيا نيبيرو مي تواند در وضعيتهاي بسيار گرم و يا اين همه زماني اتفاق افتاد كه 

بسيار سرد دوام بياورد ؟ 
آيا اين تقديري بود كه در حيات نيبيرو بايد رقم مي خورد ؟ 

آنها مي انديشيدند كه چه گناهي باعث شده چنين سرنوشتي براي نيبيرو رقم در كنار اين آگاهي و مراقبت ازحيات ، 
بخورد ؟ 

. شكافي در اين جو خاص پديد آمد و چيزي كشف شد 
. مواد مذاب كمتري بيرون مي دادند !!! دوران اجدادي !!! جو !!! آتشفشانها 

!!! سپر حفاظتي آن آسيب ديده است . جو نيبيرو بايدرقيق شود 
نتوانست آنها را شكست ، آنها درزمان سلطنت انشار وكيشار بيماري طاعون شروع به هنر نمايي كرد اما با سخت كوشي 

. دهد
. در سال ششم سلطنت پسر انشار بر تخت نشست 

Shar داللت از نامي مي كرد براي يك اشراف زاده كه خبره و كارشناس هم باشد.
. درزمان او دانش و فراگيري آن رو به پيشرفت گذاشت زيرا او درك بزرگي از مفاهيم علمي داشت 

. موقعيتهاي دشوار و مصيبتها او هميشه دنبال راه حل مطلوب مي گشت يبرا
. العات زيادي انجام داد اودرمورد مدار نيبيرو در فضا مط

. در مدار خودش ، پنجمين عضو خانواده خورشيد بود كه در آغوشش قرار داشت 
. سياره اي با زيبايي خيره كننده 

. براي درمان مصيبت جو نيبيرو مورد آزمايش قرار گرفت 
. به هر حال او صاحب نام بود و مانند اجدادش افتخار آفرين بطوريكه زوجهاي بهشتي هميشه خود را با او مي سنجيدند 

آن و آنتو 



30

. دوقلوهاي دوست داشتني سياره ، وقتي كسي با آنها روبرو مي شد نمي دانست اول اسم كدامشان را بگويد 
. قبل از اين درزمان آنشار و كيشار مدار نيبيرو اندازه بزرگتري داشت 

Gaga ) ماهanshar ) پيامبر گاهي اوقات ) كه پس از عبورو مرور نيبيرو به سياره پلوتو تبديل شد ـ مترجم ) كيوان
.زمان نقل و انتقال پيامها اول نيبيرو را مالقات مي كرد 

مانند يك خط مرزي دستبندي ، از اين دورتر. اشت پنج بار به نيبيرو خوش آمد مي گفت چنانچه درمدار خورشيد قرار د
. محاصره كرده بود راخورشيد 

. ممنوعه و جلوگيري از خسارتهاي احتمالي آسمانبراي نگهباني از قلمرو 
. ديگر فرزندان خورشيد ، چهار عدد ، بدون اجازه در اين سپر محافظتي دستبندي قرار داشتند 

.وانشار درباره اين پنج اليه جو سخت مشغول مطالعه بود 
. او حركت مداري و پنج اليه محافظتي را با احتياط آزمايش كرد 

. ايي مورد آزمايش قرار گرفتند اتمسفر و جاذبه و ساير موارد مشاهده شدني توسط سفينه هاي فض
. كشفيات باعث گيجي و شگفت زدگي شان مي شد 

.از مداري به مدار ديگر جو نيبيرو به شكافهاي سوزانده شده اي دچار شده بود 
. دانشمندان در شوراي خود مشتاقانه روي موارد ترميمي و پيشگيرانه بحث مي كردند 

.شكافته شده بايد فوراً ترميم شوند به اين نتيجه رسيدند كه اين راهها 
. آنها پذيرفتند كه بايديك سپر جديد براي سياره طراحي كنند 

. و گرنه تمام چيزي كه از آن وحشت دارند بر مي گردد وروي سرزمينشان آوار مي شود 
. رانهاي آتشفشاني هم مورد بررسي قرار گرفت ودر شوراي دانشمندان ف

. شاني ساخته مي شد ، فورانهاي بيشتر باعث كمتر خسارت ديدن جو مي شدند جو توسط فورانهاي آتشف
.بايد اجازه داشته باشيم تا با خالقيت اين فورانها را سرعت ببخشيم 

. اني را داشته باشيم شبايد اجازه فورانهاي آتشف: گروهي از دانشمندان گفتند 
كسي بايد پادشاه را از اين . چه كار عظيمي بايدانجام مي شد و از چه ابزاري بايداستفاده مي شد تا به نتيجه رسيد 

. تصميمها با خبر مي كرد 
. در آسمان نيبيرو بيشتر شد شكافدر زمان حكمراني انشار اين 

. د بادهاي سختي وزيدند ودر بهار نيز اتفاق هولناكي نيفتادر فصل زمستان 
. زمينها در معرض خطر قرار داشتند و سينه هاي مادران نيز خشكيده بود 

. قيد ممنوعه رابرداشتند . غم واندوه كاخ را فرا گرفته بود 
. قرارداديكه انشار نخستين همسرش را كه خواهر ناتنيش بود طبق قانون تخم وتركه تحت حمايت خود طورب

!!! البته او پسري تحت عنوان خرس نداشت . نينشار ، او دختري بود كه خرس ناميده مي شد 
. او نخستين پسر بود . بوسيله زني صيغه اي پسري براي انشار بدنيا آمد 

. اما نينشار خواهر ناتني و نخستين همسرش نتوانست پسري بدنيا آورد 
. ست طبق قانون وراثت پسر زن صيغه اي بر تخت نش

. سلطنت به سال هفتم خود رسيده بود 
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Uruعنوان سلطنتيش  Du ) بود ) هفتمين قانونگذار در نيبيرو ـ مترجم .
. » كسي كه اقامت گزيده است « معني آن اين بود 

. اين مكان به صيغه خانه تبديل شده بود ) خواهر ناتني كه موفق به زادن فرزند نشد ـ مترجم ( او به فكر فرو رفته بود ،
. براي خودش انتخاب كرده بود Duuruهمسرش يك معشوقه جوان از ايالت 

به اين ) در مقام ملكه ـ مترجم ( اورااز سر عشق انتخاب كرده بود وكاري به قانون تخم وتركه نداشت و اين اولين همسر 
. طريق براي اولين بار بود 

. » زني كه مال من است « به معني . بود Da.Uruعنوان سلطنتيش 
. در آشفتگي قوانين شايعه اي رواج پيدا كرده بود 

. پسران نمي توانند وارث شوند و خواهران ناتني همسر 
. عذاب افزايش پيدا مي كرد اين سرزميندر 

.زادو ولد بين مردم كاهش پيدا كرده بود و و خسارت بسيار بود فراموشي 
. در كاخ نيز باروري كم شده بود 

. ديگر نه پسري به دنيا مي آمد ،نه دختري 
. دودمانش در حال بر باد رفتن بود . هفتمين سال سلطنت آن بود 

Dauru او رابعنوان پسرش پذيرفت . پسر بچه اي بود كه به دروازه هاي كاخ او راه يافت .
Dauru شد كه او نيز جزء دودمان است فتوا داده .درنهايت پسر پادشاه شد.

. بود به معني خشكي Lahmaنام كوچكش  
. در كاخ شاهزاده ها غرولند مي كردند 

. در شوراي مشاوران شكايتهابود كه مطرح مي شد 
اگر چه از دودمان آن محسوب نمي شد اما در هشتمين سال سلطنت تخت نشين شد . به تخت نشست Lahmaدر پايان 

. در شوراي دانشمندان براي بهبود اوضاع دو توصيه مطرح شد . 
 Hammeredهر چند در زمان . كار بردن فلزي كه اسمش طال بود و درنيبيرو خيلي خيلي كم پيدا مي شد يكي ب

Bracelet فراوان بود .
. وردند آن تنها ماده اي بود كه بخوبي تبديل به پودر مي شد و آن را به اليه هاي نازك در مي آ

. مي توان آن را به آسمان برد و در هوا منتشر كرد بصورت معلق 
. اين شكاف را ترميم كرد و سپر محافظتي بهتري ساخت بدينگونه مي توان 

. اجازه بدهيد سفينه هاي فضايي اين كار را انجام بدهند 
. اجازه بدهيد آسمان زود گذر نيبيرو با طال پوشانده شود 

. ارتعاشات سالحها باعث سست شدن زمين شد . اجاز بدهيد سالحها وحشت ايجاد كنند : توصيه ديگر اين بود 
. كوه ها به دو قسمت تقسيم شدند 

رون و مواد بيموشكها مورد حمله قرار گرفتند تا آتشفشان را تحريك كنند كه از حالت خاموشي خارج شود آتشفشانها با
. ا كند و جو ترميم شود و نقيصه هايش برطرف گردد ش پيدريختني اش افزاي

Lahma او نمي دانست بايدچه چيزي را انتخاب كند .براي چنين تصميمي ضعيف بود.
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. كه ادامه يكديگر باشند برايش شمرده مي شود Sharsبراي كامل شدن يك مدار نيبيرو دو 
. در اين زمينه گرفتاريها بايد تقليل پيدا مي كرد 
.بابيرون ريختن آتشفشانها جو نيبيرو تعمير نشد 

اما آب روي زمين درگيرها فراوان بود . خود مي شد اما هنوز طاليي پيدا نشده بود Sharsدر حاليكه نيبيرو وارد سومين 
.و غذا به فراواني وجود نداشت 

وارد شدند ومشاوران تشكيل شد ، دانشمنداندادگاه سلطنتي . تهمتها فراوان بود و وحدتي ديگر روي زمين وجود نداشت 
. هوي بسيار با خشم وهيا

. بود Lahmaو اين از خصوصيات جناب . او دوست داشت با همسرانش مشورت كند . پادشاه به جمالت توجهي نداشت 
. اگر تقدير چنين است اجازه بدهيد ما همه دست به دامان آفريننده بزرگ شويم واز او كمك بخواهيم : به پادشاه گفتند 
. تنها اميد ما عمل خالصانه است !!! تمنا مي كنيم : به پادشاه گفتند 

. در دادگاه سلطنتي شاهزاده ها نيز دچار هيجان بودند 
. اتهامات كم كم به سمت پادشاه هدايت مي شدند 

. به جاي درمان دردها و حل مشكالت كارهاي احمقانه و نامعقول او مصيبت را برايمان بيشتر كرد 
. از انبارهاي قديمي سالحها رابدست آوردند 

. همه جا صحبت از شورش بود 
. شاهزاده اي از كاخ سلطنتي اولين كسي بود كه رهبري شورشيان را بر عهده گرفت 

. دگان ديگر را نيز نگران كرد او با سخنرانيهايش شاهزا
. بود Alaluنامش 

. الهما بيشتر از اين حكومت كند اجازه ندهيد كه : فرياد مي زد 
.اجازه ندهيد كسي كه در تصميم گيريهايش ترديد دارد جانشينش باشد 

. اجازه بدهيد كه پادشاه را در محل اقامتش تا سر حد مرگ بترسانيم 
. تالش كنيم تا تخت سلطنتش را تصاحب كنيم 

. شاهزادگاني كه به جمالتش گوش مي دادند به دروازه هاي كاخ فشار آوردند 
. دي اتاق تخت مسدود است وبايد از طريق آبراهها به آن هجوم برد روو

. پادشاه به برج كاخ فرار كرد در حاليكه آاللو در تعقيب او بود 
. پايين سقوط كرد ومرد به الهما . درباالي برج كشمكش در گرفت 

! الهما ديگر نيست : آالهو فرياد زد 
. ديگر پادشاهي وجود ندارد : او با خوشحالي اعالم كرد 

.آاللو با عجله به اتاقي رفت كه تخت شاهي در آن قرار داشت و بر تخت نشست 
. شاه خوانده شد بدون وجود يك شوراي درست او لفظاً پاد

. عده اي در مرگ الهما خوشي كردند و ديگر ازوحدت خبري نبود 
.از حاكم شدن آاللو غمگين شدند عده اي نيز 

. اكنون دوران پادشاهي آاللو و عزم او براي رفتن به زمين است 
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.عده اي از پادشاهي او ناراحت بودند و گسست صورت گرفته بود 
. نگران درشورا مشاوران پريشان بودند و در كاخ شاهزادگان 

. از پدر به پسر اين سلسله از زمان آنو ادامه داشت 
.شداما جار زده شد كه الهما در دوران هشتم بعنوان پسر پذيرفته 

آما آاللو چه كسي بود ؟ او طبق قانون دودماني نخستين فرزند محسوب مي شد ؟ 
اما چرا او دچار خشم شد در حاليكه ماموريتي براي كشتن پادشاه نداشت ؟ 

. قبل از آن هفت قاضي توسط آاللو احضار شدند تا در اين مورد سرنوشت ساز تصميم بگيرند 
. و قبل از آنها نيز آاللو تقاضاهايش را مطرح كرد 

! زنان صيغه اي و در واقع او هيچ برتري قانوني نداشت با اين وجود آاللو نه اولين فرزند و نه جزء دودمان و نه از
! نازل شده ام Anshargalمن از جانب : قبل از هرگونه قضاوتي . ادعاها شروع شد 

. بود Alamزنبه واسطه زني صيغه اي من جدم به او مي رسد و نام 
. ها او نخست زاده آالم شمرده شد و تخت به او مي رسيد Sharsبر اساس شمارش تعداد 

.با اين تباني حقوق ملكه كنار گذاشته 
.او از هيچ و پوچ يك قانون دودماني براي خود ترتيب داد تازمينه هاي پادشاهي پسرش را فراهم كند 

. د حال كه آالم از پادشاهي محروم شده بود اين حق براي پسرش محفوظ نگهداشته مي ش
! مدتها در من قرار داشته Anshargalاز نظر نژادي نسل من از آالم سرازير مي شود و تخم وتركه 

. هفت قاضي با دقت به سخنان آاللو  گوش مي كردند 
.موضوع به شوراي مشاوران كشيده شد تا آنها حقيقت را كشف كنند و يااينكه اين كاله دروغين شرعي را بپذيرند 

.سلطنتي از كتابخانه بيرون آورده شد و بدقت مورد توجه قرارگرفت سالنامه 
. پسر وجود داشت و دختري در اين ميان متولد نشده بود سه. درابتداي سلطنت آن و آنتو قرار داشتند 

Anki او فرزندي نداشت . بر تخت بود كه فوت كرد .
.بود Anibپسر مياني به تخت نشست او نامش 

Anshargalخستين فرزندش بود كه بعداز او بر تخت نشست ن.
.اما بعد از او مدار تخت نشيني به گرد قانون نخستين فرزند نچرخيد 

. قانون وراثت جايگزين قانون دودماني شد 
. پسر زني صيغه اي نخستين فرزند بود كه طبق قانون دودماني از جانشيني محروم مي شد 

. دليلش اين بود كه او خواهر ناتني پادشاه محسوب مي شد . رسيد Kishargalدر عوض پادشاهي به پسر
.اما از اين پسر زن صيغه اي در سالنامه چيزي نوشته نشده بود 

. واين در حالي بود كه مشاوران هنگام خروج گريه مي كردند ! اما آاللو همچنان اصرار داشت كه من از او زاده شده ام 
. طبق قانون وراثتي پادشاهي به او تعلق مي گرفت 

. طبق وراثتي اكنون به پادشاهي من اسم گذاشته شده است : آاللو گفت 
. كه آاللو درمورد اين حقيقت قسم بخورد از طرف مشاوران با ترديد تقاضا شد 

. دهدبه پادشاهي او راي تصميم گرفت آاللو هم قسم خورد به مرگ وزندگي و شورا هم 
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.اما قرار شد قبل از آن بزرگان خاندان و شاهزادگان احضار شوند تا سپس اين تصميم به قالب كالم در آيد 
. از بين شاهزاده ها شاهزاده جواني پا پيش گذاشت تا در مورد پادشاهي سخناني را برزبان آورد 

. چنين روشي براي اثبات وراثت بيشتر مونتاژ شده به نظر مي رسد 
رچند من فرزند يك ملكه محسوب نمي شوم اما از نظر وراثتي من نيز چنين زاده شده ام ه

. هستي آن بزرگ هميشه حفظشده و مني او با هيچ زن صيغه اي مخلوط نشده 
مشاورها با شگفتي اين سخنان را مي شنيدن در حاليكه شاهزاده جوان احضار شده در حال بستن روزنه ها بود براي 

.آاللو پادشاهي 
. آنها نامش را پرسيدند 

. نام داشت Anuاو 
.من آنو ناميده شدم ، پس از آن كه پدرم هست : او گفت 

. بيادشان آورد كه آن سه پسر داشت . از نسلش پرسيدند 
Anki نخستين فرزند بود ، اما پسري نداشت و دختر او نيز مرد.
Anib فرزند مياني بجايAnki بر تخت نشست.

. را به همسري برگزيد tookآنيب دختر برادر جوانترش 
.اين روند سلطنتي در سالنامه ثبت شده بود 

؟ كداميك از خالص ترين افراد دودمان بودند آن و آنتو چه كسي از همه جوانتر بود و از اين دو 
. مشاوران با شگفتي با يكديگر سخن مي گفتند و مسائل را بررسي ميكردند 

! او جد بزرگم ميباشد ! است Enuruنامش : آنو گفت 
Ninuru او پسر ارشدي داشت بنام . خواهر ناتني اش همسرش نيز بودEnama .

.بر اساس قانون وراثت او خواهر ناتني اش بود و بر اساس قانون دودمان او برايش يك پسر زاييد 
. تولد فرزندان خالص بوسيله قانون حفاظت شده وراثتي كامل شد و ادامه يافت 

Anu پدرومادرم را نامگذاري نمود ، پس از پدرمان آن.
. ما وارثان خالص آن هستيم كه وراثت ما پاك نشدني است 

. آاللو بايد كنار گذاشته شود ! اجاز بدهيد آنو پادشاه باشد : مشاوران فرياد كردند 
! اجازه بدهيد درگيريها تمام شود و همه باهم متحد شويم : مشاوران ديگر اخطار دادند 

آاللو شاهزاده آنو رادر آغوش گرفت و به او پيشكشي هايي را . ناميده مي شد  Alaluداد كه يي مكشفيات خبراز شخص
! ش ما از يك جد هستيم اما از فرزندان متفاوت: او به آنو گفت. پيشنهاد داد 

. اجازه بدهيم كه زندگي جريان داشته باشد و نيبيرو هميشه در صلح باقي بماند 
. اجازه بدهيد اين سلسله تبارش باقي بماند . اجازه بدهيد تاج و تخت حفظ شود 

! و شاهزاده آنو تاج گذاري كند تحت عنوان جانشينم 
. پسرش دخترم رابه همسري برگزيند تا اين سلسله حفظ شود 

. من از قبل به شورا گفتم كه اين نظريه اي مونتاژ شده است : آنو تعظيم كرد و گفت 
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پسرم نيز خود مي تواند به اختيارش دختري را به همسري انتخاب . آاللو مي تواند تحت فرمان باشد چون من از نژاد برترم 
. كند 

. شورا تصميم گرفت و در سالنامه سلطنتي ثبت شد 
. كه آاللو بر تخت بنشيند تصميم اين شد 

او براي تصميم گرفتن دانش بسياري در اختيار . او دانشمندان و بزرگان قوم و فرماندهان را براي مشورت احضار كرد 
. داشت 

. Hammered Braceletتابه جستجوي طال برويم در ! تصميمي بگيريد . اجازه بدهيد كشتيهاي فضايي را بسازيم 
! تصميمي بگيريد 

Hammered Bracelets كشتيها را متالشي مي كند بطوريكه تا كنون كشتي فضايي از آن بازنگشته است.
:سپس او فرمان داد 

. آتشفشانها بايد بار ديگر فوران كنند !!! با سالح هاي مرگبار بدرونش نفوذ كنيد و برشي از درون نيبيرو داشته باشيد 
. آتشفشانها هدف گيري و بمباران شدند ، هز شدند و با موشكهاي وحشت آور سفينه ها با سالح سوزاننده آسمان مج

. كوهها لرزيدند ، درها به لرزه در آمدند آنچنان كه نورهاي خيره كننده از انفجار پديد آمد همچون برخورد رعد به زمين 
به پاي آاللو . آاللو را همراهي مي كرد ، آنو، در كاخ .و انتظارات فراواني بوجود آمده بود از شادي لبريز شده بود نيبيرو

آاللو پادشاه بود و آنو در واقع خدمتكار او محسوب . تعظيم كرد و فنجاني از نوشيدني را با دستهايش به او تقديم كرد 
ورانهاي اما ف. به تاخير انداخته مي شد آنگاه كه تندبادها در فصل باران بر پيكرش شالق ميزدند نيبيروشادي . مي شد 

از مداري به . آسمانهاي نيبيرو روي يك جريان ثابت مانده بودند . آتشفشاني افزايش نيافت و شكاف جو ترميم نشد 
ديگر تسكيني براي مردم نيبيرو وجود . مدارديگر گرما به سرما تبديل مي شد كه تحمل آن بسيار سخت و دشوار بود 

آنوي قوي .اما آاللو هنوز برتخت نشسته بود . گر حرمتش را نگه نمي داشتند نداشت آنها پادشاه را مقصر مي دانستند و دي
او تعظيم مي كرد وفنجانهاي نوشيدني را به . ايستاد اوميوخردمند ، سرشناس ترين شاهزاده در بين شاهزاده ها ، قبل از 

پنجه در . كرد خود آنو در نبرد آاللورا تسليم Sharدر نهمين . آاللو براي نه دوره پادشاه بود در نيبيرو . آاللو مي داد 
. آنو برنده شد . پنجه ، با بدنهاي عريان زور آزمايي كردند ، آاللو به مبارزه طلبيده شد 

مكاني كه . عموم گالويز شدند ديددر لآنها بايكديگر در مكاني مربع شك. آنو سخن بگويد ، اجازه بدهيد برنده پادشاهي 
زماني كه پاهاي آاللو به زمين خم شد ، او به . ترسناكي داشت و به ديوارهاي آن شوك وصل شده بود تيركهاي چوبي 

به كاخ بازگشت اما آنوتحت حفاظت. آاللو درنبرد با آنو شكست خورد و آنو براي پادشاهي تحسين شد . بدنش حمله كرد 
او ترسيد كه سرنوشتش شبيه الهما شود ، پس در ميان شلوغي و فريادهاي شادي بي سرو صدا . آاللو به كاخ بازنگشت 

او سواريك سفينه بمب افكن شد . به سرعت بدون اينكه به كسي اطالع دهد به محل سفينه هاي فضايي رفت . فرار كرد 
نگاهي به آسمان  . را اشغال كرد وارد محفظه جلويي شد و صندلي فرماندهي سفينه . ودريچه آن پشت سرش بسته شد 

هسته مركزي آتش شروع به . باالي سرش انداخت براي راهي براي رها شدن ؛ سپس محفظه از تشعشع آبي رنگ پر شد 
سفينه فضايي بزرگ از اين تكان جان . زبانه كشيدن كرد و همهمه اي از موسيقي دوست داشتني فضاي سفينه را انباشت 

آاللو بدون اطالع ديگران با سفينه فضايي از نيبيرو فرار . شش مايل به قرمزي از آن متصاعد شد دوباره اي گرفت و درخ
. رنگدانه هاي برفي زمين كه آن را احاطه كرده بودند هدف آاللو بودند . كرد 

. اين انتخاب سر آغازي بود براي مسيري اسرارآميز 
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فصل دوم 

خالص هاي از لوح دوم 
پرواز آاللو با يك فضاپيماي اتمي 

. مي رسد ) زمين ( kiاو در مسيرش به سياره هفتم 

. چرا ؟ براي يافتن طال بر روي زمين 

. ، آب تيامات و طال كيهان شناسي منظومه شمسي 

. فضاي نيبيرو خارج از جو سياره همشاهد

نبرد آسماني و تجزيه تيامات 

ازتيامات است و وارث آبهاو طالهايش ينيمزمين 

Kingu قمر تيامات تبديل به ماه براي زمين مي شود.

. قرار داشته باشد خورشيدنيبيرو سرنوشتش اين است كه در مدار 

. آاللو وارد مي شود و روي زمين فرود مي آيد 

. ده است چون اوطال را كشف كر. سرنوشت نيبيرو در دستان آاللو قرار مي گيرد 
لوح دوم 

آاللو به . رازي وجود داشت كه او مقصدش را زمين انتخاب كرده بود . آاللو به رنگدانه هاي برفي دور زمين نگاه مي كرد 
هيچكس نكوشيده بود .منطقه اي كه كسي تا كنون وارد آن نشده بود . قلمروي وارد مي شد كه ممنوعه اعالم شده بود 

سرنوشت نيبيرو در . اين سر آغاز راهي بود كه تعيين كننده آن آاللو بود . مسافرت كند Hammered Braceletكه به 
او مطمئن بود كه اگر در نيبيرو زندگي ! او در ذهن خود طرحي را مي ريخت براي پادشاهي جهاني . دستان او قرار داشت 

ت بسيار وجود داشت اما مي دانست كه در صورت هر چند در سفرش احتمال خطرا. مي كرد سرنوشتش تبعيد ومرگ بود 
آاللو مي دانست كه آسمانها تقسيم بندي . او ايستگاه عقاب را دوست داشت . موفقيت پاداش او افتخار جاويدان خواهد بود 

ه سطوح مختلف آسماني ك. ظاهر اغوا كننده اي داشت . ايين او نيبيرو همچون توپي خالي آويزان بود در پ. شده اند 
. شعله هاي فروزان آتش از آن فوران مي كردند . اندازه بزرگي داشت . تشعشع خاصي داشتند آن را احاطه كرده بودند 

شكاف در اين پوشش بخوبي مشخص . پوششي كه سياره را در خود نگهداشته بود قرمز رنگ بود شبيه دريايي خروشان 
شكاف مانند يك لگن كوچك چرخان در حال چرخش و گسترش . او بار ديگر پايين را نگريست . مانند يك جراحت . بود 
بار ديگر نگاه كرد در زماني ... وقتي بار ديگر نگاه كرد نيبيرو كه توپ بزرگي بود تبديل به ميوه اي كوچك شده بود و . بود 

ماني قلب آاللو را محكم گرفته بود ، اوترس را در دستان پشي. ديگر ، اينبار نيبيرو در دريايي از تاريكي ناپديد شده بود 
احساس مي شد كه آاللو در حال سنجيدن موقعيت . ترديد داشت در تصميم او خلل وارد مي كرد . خود احساس مي كرد 

سفينه يكصد پا ؟ يكهزار پا فضاپيما سفر كرده بود ؟ نه ده هزار پا. او جسورانه تصميم به بازگشت گرفت . خودش است 
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دورتر ستاره هاقرار داشتند كه در آسمان .تاريكي گسترده شده بود و آسمانهاي پهناورتر تاريكتر بودند . سفر كرده بود 
گاگاي كوچك نمايان شد و به آاللو خوش . در گستره آسمانها اجرام سماوي به او سالم مي كردند . شب چشمك مي زدند 
صورتي رو به . سرنوشت مسافرت تعيين مي شد ، قبل و بعد از آنتو ي آسماني ه راه با ميلي به ادام. آمد گفت در مسيرش 

آاللو مي انديشيد كه هر كدام اول به او خوش . دو صورت براي بيان ترديد و پايان دادن به آن . جلو وصورتي رو به عقب 
. آمد بگويند نشانه شگون خوب است 

. دركش اين بود كه خدايان آسماني به او خوش آمد مي گويند 
بزودي او آنتو آسماني را مالقات مي كرد . دومين خدا در آسمانها رسيد به او . ابه سمت گاگا ادامه داد آاللو مسيرش ر

ي همچون آبهاي خالص كه به رنگ آب. در تاريكي عميق با هيبتي عظيم آنتو نمايان شد . نامي كه شاه انشار به او داده بود 
. آاللو از ديدن اين منظره شاد شد و تصميم گرفت كه به مسير خود ادامه دهد . از آبهاي باالتر از خود منشاء مي گرفت 

درخشش همسر دوبرابر بود و نور آبي مايل . در آنسو تر همسر آنتو كه از نظر اندازه همسان او بود شروع به درخشيدن كرد 
آاللو دو سياره آسماني را وداع . بازمينهايي محكم واستوار . ميزبان خيره كنند ه اي را در آغوش گرفته بود .به سبز داشت 

راهي كه مشاوران به او گفته بودند ، . گفت ودر مسيري قرار گرفت كه گاگاي خاموش به روشني برايش ترسيم كرده بود 
ره شاهزادگي خود ، راهي در آسمان كه يك نقطه عطف محسوب مي زماني نيز به انشار دردو. متعلق به روساي باستاني 

او مفتون و شيفته . بر اساس گفته هاي انشار ، آاللو سفينه را سريعتر به پيش راند تا از تله جاذبه رهايي پيدا كند . شد 
آاللو با نگاه خيره خود بسرعت سفينه را چرخاند وبا . حلقه هاي نوراني رنگي شده بود كه اطراف سفينه حلقه زده بودند 

. توانايي هايي كه داشت از انحراف خود جلوگيري نمود 
در آسمانهاي دور دست مي توانست خانواده اي از . سپس او ديد شكوه مندانه اي پيدا كرد و چيزي برايش طلوع نمود 

هيواليي بزرگ ، بر باالي . و مستولي شده بود اما او ادامه داد وحشتي از اين بينش بر ا. ستارگان نوراني را تشخيص دهد 
!!! بلعيده شده بود شكيشار توسط آفريدگارخورشيد در قالب تاريكي ، 

غول آسا ، ) سياره مشتري ( كيشار !! اين نشانه اي شيطاني است : اين اتفاقي ترس آور بود ، آاللو با خود فكر مي كرد 
به عبارتي . طوفانهاي مواج صورتش را تيره كرده بود . ، منكوب شده بود اره ها در اين اندازه سرشناس ترين در بين سي

مقداري به آهستگي و مقداري به . ماوراء اين چيزها ميزبان حسابگري قرار داشت . موقعيت خالهايش حركت مي كردند 
. قرار داشت اين خداي آسماني در آغوشش سرعت ، 

كيشار ، خودش ، . راه پر خطر و مشقت باري بود ) نيبيرو ( حركت كردن در جهت مخالف وبرگشتن به مكان اوليه 
آاللو ازديدن اين صحنه ها در اين دوره تاسف مي خورد ديوان نوراني به او حمله مي كردند . دردرون اين جادو قرار داشت 

تاريكي عميق . يش نبود و نزديك بود در جهت گيري اشتباه كند فعاليتهايش دچار آشفتگي شده بود و حواسش سرجا
به آهستگي . كيشار سرنوشتش اين بود كه در مدار خود حركت كند . دوباره آغاز شد واومي بايست دوباره حركت كند 

. ز در پيش رويش چشم اندازي وجود داشت از يك سر آغا. پرده اي از جلوي درخشش خورشيد كنار رفت . حركت كرد 
در . او مي دانست كه در كنار پنجمين سياره خطر بيشتري در كمين اوست . شادي در قلب آاللو طوالني وبا دوام نمي شد 

سنگها وصخره ها به يكديگر . او منتظر متالشي شدن بود . قرار داشت Hammered Braceletروبرويش قلمرو   
زنجير كشيده باشند و آنها در جستجوي او يتيماني كه مادرشان را به مچونه. برخورد مي كردند همچون ضربات چكش 

اعمالشان نفرت . اين تقديري كهن بود كه هنوز هم ادامه داشت . جريان مخالف او رااز پيش روي باز مي داشت . باشند 
. انگيز بود وراهشان پر از مزاحم 
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آاللو . مانند دشمناني كه دوست دارند حمله كنند . درابه قسمت جلويي سفينه بزنندسنگهاي شوم مي كوشيدند خو
يكي پس ازديگري او موشكهاي وحشت بار سفينه را به . معامله مرگباري نمود او يكي از موشكهاي سفينه را رها كرد 

مانند اينكه جادو شده باشد . سنگها ترسان از سر راهش كنار رفتند و راهي براي آاللو باز شد . سمت دشمنان رها مي كرد 
پس ازبي خبري عميق در تاريكي اكنون آاللو مي . راهرويي براي پادشاه باز شد Hammered Braceletدردرون 

. وحشي نتوانست او را شكست دهد اما ماموريتش هنوز تمام نشده بود Bracelet'sهر چند . توانست آسمانهارا ببيند 
. ك گوي آتشين حرارت خود را بسوي او  مي فرستاد دراين مسافت هم خورشيد ماند ي

. پيش از اين سياره اي بود قرمز و قهوه اي بر مدار خود . با پرتوهايي كه از آن بيرون مي آمد به آاللو خوش آمد مي گفت 
درمسير سرنوشت حركت مي كرد توانست نگاهي آاللو همچنان كه. در شمارش خدايان آسماني ششمي شمرده مي شد 

اي سفر آاللو بسوي اين مجموعه سياره. اين زمين بود . به سياره هفتم با رنگدانه هاي برفي شكل رسيد . به آن بيندازد 
. كرده بود مسيري كه سرنوشت بشدت اورابه خود مي خواند 

. تر از نيبيرو به نظر مي رسيد اما جذابيت خاصي داشت نحيف . توپي شكل و وسوسه انگيز بود و كوچكتر از نيبيرو 
باال و پايين . در پايين ، زمين به سه قلمرو تقسيم شده بود . ابرها در كنارش موج مي زدند . از نيبيرو نازكتر بود زمينجو

سفينه رابصورت دايره وار آاللو ماهرانه بالهاي.وبين آنها دانهاي قهوهاي و آبي مشاهده مي شد پراز رنگدانه هاي برفي بود
. او مي توانست خشكي هاي مناطق مياني و آبهاي اقيانوس ها را تشخيص دهد . در موقعيتي كه داشت با موفقيت باز كرد 

!!!! مستقيم به سمت پايين فشرد ووارد دل وروده زمين شد راسر شاهيني اهرم 
: در حالتي نشئه گونه او فرياد زد 

!!! من رسيدم !!! من رسيدم 
او تحت فشار قرار داشت كه وارد قلمرو تاريكي شود ويا آبهارا انتخاب كند . طال ،طالي زياد ، ردياب  او چنين نشان ميداد 

اگربا سفينه اش برروي خشكي فرود بيايد ممكن است سفينه اش تصادف . قلب آاللو شديداً براي اين تصميم مي تپيد .
اگر در آب فرود بيايد ممكن است يكراست به سمت گردابهاي آبي هدايت شده و . و متالشي شود و او بميرد كند با چيزي

آيا او از اين ماجرا جان سالم به در خواهد برد و به طالهاي ارزشمند خواهد رسيد ؟ آاللو در . به فراموشي سپرده شود 
. فينه اش را بدست سرنوشت سپرد خود و س. صندلي عقابي خود نشسته بود و تكان نميخورد 

بطور ناگهاني . سفينه با چيز غير منتظره اي تصادف كرد . شوكي به سفينه وارد شد و جريان رعد گونه اي از آن خارج شد 
.ازاين سقوط ناگهاني آاللو بيهوش شده بود و احساسي نداشت . كامالً متوقف شد 

. استاو چشمانش را گشود و فهميد هنوز زنده پس مدتي 
زماني كه سرآغاز سازندگي . اكنون موقع محاسبه اوضاع زمين و طالهايش است . سياره طال وارد شد ، وارد او با پيروزي 

. خدايان آسماني محسوب مي شود 
. ها سرآغازسرآغازِ
فرود آمده درجات پايين اكنون به . و چون نيستند نامي نيز ندارند كه خدايان ديگر دربهشت مسكن ندارند است زماني 

. چيزي ناميده شود به جايي كه هنوز تاسيساتي وجود نداشت تا . برزمين استوار . ناميده مي شود kiجايي كه .اند 
بسيار بسيار كهن متولد چيزي كه درزمانهاي. در آغاز تنها يك چيزوجود داشت كه با ارزش بود و آن خالء ناميده مي شد 

در اعماق آبها هنوز خدايان آسماني ظاهر نشده . در بلنديها و اوجها خدايان آسماني هنوز موجوديت نداشتند . شده بود 
نه باتالقي . سرنوشتها هنوز فرمانروايي نمي كردند . دراوجها ودر اعماق ، خدايان در هيچ فرمي وجود نداشتند . بودند 
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درزمان اوليه بادها و آبها با يكديگر . تنها چيزي كه حكمراني مي كرد خالء بود . وجود داشت ونه ني كه در آن برويد 
. يزدان استادانه با افسون خود برروي آب طرح خودرا ريخت . تركيب شدند 

به مادر آسماني كه . تيامات ، مادر همه را بعنوان همسر زاينده خود برگزيد . بر روي خالء عميق صوتي خواب آور را پاشيد 
. مسكن گزيده بود زيبايي در آبها

رائهپيامبرش براي او پيامي داشت ، هديه اي براي ابعنوان. قرار داشت ) خورشيد ( Apsu little Mummuدر كنار او 
فلزي درخشان ، طالي ابدي ، براي تنها زني كه در تصرف . همسر آپسو اعطاء نمود هو نيز هديه اي درخشان ب. به تيامات 
عشق زنان به طال در واقع پيشينه اي به اين بلندي دارد ، .در واقع تيامات را مي توان سياره طال نيز ناميد ( . خود دارد 

) خاطره اي بسيار بسيار دور در اعماق زمان ـ مترجم 
)مريخ ( Lahmuآنها . فرزندان يزدان در اين بين بوجود آمدند . هايشان با يكديگر تركيب شد زماني كه آن دو آب

. درمراتب پايين تر آپسو و تيامات براي آنها منزلگاهي در نظر گرفتند . ناميده شدند ) ناهيد ( Lahamuو
انشار و كيشار ، روي آبها ،و قدي كشيده باشند در آن زمان رشدي كرده باشند وسنشان افزايش يافته باشد قبل از اينكه

پسري به نام آن ، . بعنوان دو قلوهاي آسماني صاحب دو اسلوب بودند . برادرها اندازه شان بهتر از اين بود . شكل گرفتند 
التر از آبها ،محل بعنوان مرز ، با. در آنوقت آنتو ، همسرش ، آن را متعادل بار آوردند . دور افتاده از آسمان وارثشان بود 

آنها . در اعماق ودراوجها ، عميقاً شكل گرفته بودند . بدينگونه سه جفت آسماني اينجاشكل گرفتند . اقامتشان را ساختند 
. Tiamatو Mummuو Apsuيك خانواده با عناويني چون ، . با نامهايي خوانده مي شدند 

و آنزماني بود كه . زماني وجود داشت كه هنوز نيبيرو موجوديت نيافته بود و زميني آفريده نشده بود تا نامي داشته باشد 
. جدا نشده بودند Hammered Braceletآبهاي آسماني با يكديگر تركيب شده بودند و هنوز توسط 

. سرنوشت براي خدايان هنوز فرمان استواري صادرنكرده بود . زماني كه مدارها هنوز شكل كامل خود را پيدا ننموده بودند 
. بود نفرت انگيزراهشان به آپسو حقيقتاً . مسيرشان هنوز نامتعادل بود . خويشاوندان آسماني بايكديگر متحد شدند 

غرش ، . در گوشه اي تاسيس كرد رواو جمعيتي پيش. او غمگين وخشمگين  بود نداشت ، وقتي براي استراحتتيامات ، 
. از آن يازده گونه بوجود آورد . موجي از سپاه عليه پسران آپسو پديد آورد 

) منظور موجوديت يازده سياره از دوازده سياره منظومه شمسي است ـ مترجم 
ايان آسماني رسيد وقتي اين خبر به گوش خد. بين آنها رئيس گشت ، ) ماه زمين (Kinguنخستين فرزند زاده شد ، 

او به كينگو رتبه عالي داده است بدون اينكه آن در اين زمينه :آنها به يكديگر گفتند .بالفاصله شورايي را تشكيل دادند 
. د و مدارش را پيدا كند لوح سرنوشت به سينه او چسبانده شد تا هميشه با اوباش. فرماني داده باشد 

خدايان از يكديگر پرسيدند چه كسي دربرابر تيامات قد . اوبه سالله اش كينگو تعليم داد كه چگونه عليه خدايان بجنگد 
نوظهوري از !!! آنها سالحي عليه نبرد با اين خرس نداشتند همه در مدارشان ماندند و حركتي نكردند علم خواهد كرد ؟ 

توسط استاد آفرينش خلق شد ، پسري از خورشيد . ر و در مكاني سرنوشت سازدر اتاق تقدي؛اعماق قلب خدايان متولد شد 
. فروزان 

هديه اي از آفريننده اش ، بذري از . واده اش را ساخته و حركت داده بود ندراعماق او متولد شد ، در جايي كه خدا خا
درابتدا نگاهي . در جستجوي سرنوشتي نوين . داز خالء مسيرش ساخته مي ش. در اين سفر همراهش بود زندگي ، 

ظاهر فريبنده اي داشت ، . )نپتون ( Antuو نگهبان هميشگي آن اجمالي انداخت به آسمان هميشه در حال حركت 
از همه خدايان جايگاه . دردوره خود فوق العاده بزرگ بود . ، همچون بزرگان قدم بر مي داشت درخشان و خندان 
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اول نگاهي به آنتو انداخت كه سينه اش توسط كودكي تا كنون مكيده . تر بود ارش از همه پيشتازيعتري داشت ومدرف
. نشده بود 

!!! ن مادرت مي باشم وم!!! تو پسرم هستي !! بيا : از جانب تيامات آنگاه گفته شد
كلماتش قلب نو رسيده را . مكاني را براي او آماده كرد كه برايش مناسب باشد . در آغوشش گرفت وبه او خوش آمد گفت 

چهار . سرش دو برابر بزرگتر از حد معمول بود . از پرستاري خواست تا از اين وجود پر غرور نگهداري كند . از غرور پر كرد 
موقعي كه . ش رابه آن نشان مي داد در مسيرش به سمت آنتو چرخيد و بزودي صورت. عضو در اطراف بدنش روييده بود 

آن او راديد با شادي فرياد زد 
!!! پسرم !!! پسرم 

. خادماني براي خدمتگذاري برايتان خواهم فرستاد . رهبري برايتان گسيل خواهد شد 
!! اين دانشي است براي هميشه !!! اجازه بدهيد نامتان را نيبيرو بگذارم ، محلي براي تقاطع 

. چرخيده به سمت صورتش ، به او تعظيم مي كرد در حالتي خميده نسبت به نيبيرو ، 
براي ميزبان ، باد شمالي ، باد جنوبي ، باد شرقي ، باد غربي . چهار خدمتكار براي نيبيرو آماده شد خدمات ويژه ارائه شد ، 

ار با شنيدن اين خبر توسط گاگا كه در كنارش ايستاده انش. آن با قلبي سرشار به انشار ، جدش ، ورود نيبيرو را خبر داد . 
گاگا . شامل وظايفي كه به نيبيرو بايد واگذار شود . جمالت خردمندانه اي كه به آن گفته شد . بود پيامي مي فرستد 

از او . تيامات كه او را متولد كرده نسبت به ما متنفر است . وظيفه داشت آنچه را كه الزم بود از صميمي قلب به آن بگويد 
!!! عليه خدايان ، فرزندانش اينجا ، رژه نظامي ميروند . خشمگين و عصباني . ميزباني جنگنده ساخته است 

. و بود سرنوشت همچون صندوقي پر از راز هيچگاه او را رها نمي كرد و هميشه با ا. كينگودربين آنها عالي مقام تر بود 
از شانتمام كساني كه ميزبانيشان مي كند ترس. خدايي وجود ندارد كه عليه او بتواند روي پايش بايستد و مسمومش كند 

. او پابر جاست 
! نيبيرو برازنده اين است كه انتقام بگيرد 

!!! اجازه بدهيد او تيامات را شكست دهد تا ما زندگيمان را نجات دهيم 
گاگا حركت كرد و قبل از آن . تقدير چنين فرمان مي داد كه او با پيش برود وبا دشمنان زورمند چهره به چهره شود 

بدينگونه پيغام گاگا . آن به نيبيرو كلمات جد بزرگش را تكرار نمود . تعظيم نمود به او ، و كلمات انشار را تكرار نمود 
. عريان شد 

همچون بچه اي كه مادرش را مي خواهد ، او افسون شده در حال بلعيدن . ت گوش مي داد نيبيرو با تعجب به اين كلما
دهانش راباز كرد و . د عليه تيامات قيام كند يالزم به گفتن نبود كه قبل ازاين قلبش به او گفته بود كه با. اين كلمات بود 

: خطاب به گاگا و آن چنين گفت 
ترتيب شوراي خدايان را . را شكست داده و زندگيتان را نجات مي دهم اماتبراستي كه من همان كسي هستم كه تي

چنين باشد كه تمامي خدايان در اين شورا مرابه رهبري بپذيرند ودستوراتم . بدهيد و از قبل سرنوشت مرا پيروزي بدانيد 
: با خودشان گفتند . پنهاني مضطربانه گريستند اين سخنان راشنيدند Lahamuو Lahmuزماني كه . را اجرا كنند 

. تقاضاي عجيبي است ، فهمش برايمان دشوار است 



41

آنها . همگي فتوا دادند كه تقدير بلند نيبيرو اين است كه انتقام جو باشد .خدايان به فرمان سرنوشت با يكديگر شوركردند 
هيچكس در بين خدايان حق ندارد در برابر شما پايش را . هد بود از امروز فرمانهايتان چالش ناپذير خوا: به نيبيرو گفتند 

. از گليمش درازتر كند 
!! به پيش ، نيبيرو ، انتقام مارا بگير 

سالحهاي وحشت آور به . آنها بركات خود را به نيبيرو دادند . آنها بااين روش شاهانه به سمت مدار تيامات پيش رفتند 
.سه بار در چرخش خود با نيبيرو ديدار كرد Anshar. نيبيرو دادند 

همه چيز براي . كيشار با شعله هايي مشتعل در بدنش پنهاني تيامات را زير نظر داشت . باد شيطان ، گردباد ، بي همتا 
كل اينكه زمين چگونه ش. حال ، اين شرح نبردي آسماني است . نيبيرو مستقيم به سمت تيامات مي رفت . نبرد آماده بود 

موج تيامات . فرمانروا به پيش رفت ، تقديرش اين بود كه راهش را ادامه دهد . مي گيرد ونيبيرو سرنوشتش چه خواهد بود 
براي محافظت ازاو . با لبهايش شروع به تلفظ افسون نمود . ه آنها چهره به چهره هم قرار گرفتند كبسيار شديد بود بطوري

در سمت . در تشعشعي هولناك تاجي بر سرش نهاده شد . برايش در نظر گرفته شد Pulserو Emitterسپري توسط 
. به كمكش شتافتند هفت باد ، همچون طوفان . گماشده شد Repellerدر سمت چپش . منصوب شد Smiterراستش 

. شبيه گرد بادي كه ازپيش فرستاده شده باشد 
. خدايان تصميم گرفتند مسير حركتش را تنگ تر كنند . تيامات خشمگين و غرش كنان براي نبرد با او سرعت مي گرفت 

. طرحي چون كينگو ، پنداري از پيشرفت توسط ميزبان اين ناحيه تيامات بايد قطعه قطعه مي شد به همراه تنها ياورش ، 
خيره شد ) نيبيرو ( بطوريكه اودر جهتش به اين هيوال . زماني كه كينگو شجاع او را ديد ، تيرگي بينشان حاكم شد 

. تاحواسش را پرت كند 
ترسيده . ش پيچيده شد وربند تيامات بي صدا اما محكم بد. اعمالش سراسيمه بود . دراين دور دچار آشفتگي شد 

. تيامات با يك غرش زورمندانه و ارتعاشات خود ريشه هايش را بيرون داد . ره افتاده ووحشت زده شده بودند و در محاص
هرچند پيوندي بين آنان وجود داشت اما . آن را با دقت به سمت نيبرو پرتاب كرد وسعي نمود با افسون خود اورا ببلعد 

تيامات ونيبيرو چهره به چهره . يك مي شد نبرد به مراحل پيشرفته خود نزد. پيش ازاين نبرد ناخودآگاه آغاز شده بود 
فرمانروا وسعت بيشتري  . آنها براي نبرد تن به تن با هم پرس شده بودند . براي نبرد به يكديگر نزديك شدند . شده بودند 

ن بود كه تيامات با گريه و فرياد از اين حلقه خارج شد ، اين نشانگر اي. به خود گرفت تا او را در محاصره خود بياندازد 
او اجازه داشت . باد شيطاني در پشتش حركت مي كرد و نيبيرو گله وار به پيش مي تاخت . حس هايش ناپديد شده اند 

لباهايش ديگر . او دهانش ر ابراي باد شيطاني باز كرد اما نتوانست برعكسش را انجام بدهد . رو به صورتش آن را آزاد كند 
دل وروده اش زوزه مي كشيدند . در دل وروده اش راه باز كرده بود . باد شيطاني در درونش قرار داشت . بسته نمي شدند 

.  نيبيرو گشوده شد و از درونش خداييترين گلوله درخشان شليك شد . و بدنش متورم شده بود و دهانش يكسره باز بود 
بدينگونه مهارش كرد ونفس . كناره هاي قلبش رسيد پارگي تا رحمش ادامه يافت و به. ) تيامات ( درونش سوراخ شد 

در . تيامات شبيه الشه اي بود كه تازه كشتار شده باشد . نيبيرو از بدن بيجان او بازديد كرد . زندگيش را خاموش نمود 
و ناتوانتر ازاين آنها در چنگال نيبيرو قرار داشتند. كنار اين بانوي بي جان ، يازده كمك كار او وحشت زده ايستاده بودند 

غل وزنجير گذاشت ودر را درارباب او . كينگو كه بوسيله تيامات ساخته شده بود در بين آنها قرار داشت . بودند كه بگريزند 
اورا به مهر . گناهكارش خواندند . كينگورا چرخاندند و لوح سرنوشت را به زور از او گرفتند . كنار بانوي بيجانش او رابست 

. ردند وصندوق سرنوشت مقدررابه او محكم بستند خود داغ ك
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آنها را در . كرد و تكه تكه آنها رازير پا انداخته لگد مال . بقيه را به همراه تيامات به بند كشيد ودر مدارشان به تله انداخت 
به خدايان كه براي پيروزي . براي اينكه در اطرافش در حركت باشند مجبورشان كرد عقب تر بروند . مدار خود قرار داد 

. مداري ساخت براي آپسو و درباره سفر كيشار و انشار دروغ گفت . منصوبش كرده بودند اخطار داد 
نيبيرو به منزلگاه خود در اعماق رهسپار . آن و آنتو بودند ، ودورتر . گاگا خارج شد تا بعنوان منادي به ديگران سالم كند 

تيامات مهار شده بود و اگر مي خواست دوباره جان بگيرد اين ارباب .ات و كينگو بي رمق باشند تقدير اين بود كه تيام. شد 
يهنر خدايي اين بود كه هيوال. نيبيرو در مسيرش ايستاد وبدن بي جان او را نگاه كرد . نيبيرو بود كه باز مي گشت 

اش پايينياو را شكافت بطوريكه قسمتهاي صدفي خوراكي همچوندر آن هنگام . درونش چنين نقشه اي داشته باشد 
در Trodding. اوبه كانالها و قسمتهاي بريده شده نگاه كرد و سياهرگهاي طاليي رنگ را با تعجب نگريست . جدا شد 

.قسمتهاي روي اش كامالً كنده شود بابشاينجا مانع از اين شد كه ار
اين مكان بصورت خالي . او وارد شد وسرقطع شده اش را خارج كرد دبه فرمان با. دشمال به ياريش ازطرف او احضار شد با

نيبيرو شليك . روي آبهاي جوشان شروع به وزيدن كرد . روي تيامات در حالت شناور قرار داد رانيبيرو با د. باقي ماند 
تيامات به مكان در اثر اين درخشش قسمت شمالي . نوراني ديگري انجام داد وبدينوسيله به باد شمالي عالمت داد 

نيبيرو عقبتر از آن به . او بسختي با قسمت قطع شده همسفر شد . همراه آن كينگو نيز تبعيد شد . ناشناخته اي حمل شد 
. چيزي براي ياد آوري امنيت وثبات در آسمانها . اوبه غنيمتي فكر مي كرد كه ازاين نبرد آرزو داشت . تقدير مي انديشيد 

!!!! د را مشخص كند زيارتگاهي كه محل نبر
قسمت عقبش كه خرد شده بود بر اثر تصادف شديد به ذرات و قطعات ، آنها را با همديگر تركيب كرد و يك زره ساخت و 

نگهبان و ايستگاهي ساخت بين كهكشاني و . آنهارا به يكديگر قفل كرد . گذاشت Hammered Braceletنامش را 
آبهاي باالتر ، آسماني ناميده مي شدند و آبهاي پايين تر پست و . چنين تقسيم بندي مانند تقسيم بندي آبها از آبها بود 

اطعي ارباب سپس تق. بود كه نيبيرو كارهاي هنرمندانه انجام مي داد بدين صورت. مهجور  و اينگونه آنها از هم جدا شدند 
نيبيرو . ابعاد ميان آپسو و گاگا را تا يك چهارم اندازه گيري نمود . در آسمانها تاسيس كرد تا از قلمرو آنها بازديد كند 

. عمق لبه ها را اندازه گيري نمود و سپس نگاه خيره اي به زادگاه خود انداخت 
خورشيد در گذر خود . كه محل نبرد او بود و سپس به آهستگي برگشت ، به آسماني . او ايستاد و دچار ترديد شد 

به بدن نيمه جان تيامات خيره شد و به قسمت بااليي . را ديد كه با پشيماني به همسر گمشده خود مي انديشيد )  آپسو ( 
. او توجه كرد 

از پرتوهاي نوراني آپسو سياهرگ هاي طاليي اش منعكس . آبهاي زندگي ، جايزه اش ، از جراحتها فوران مي كردند 
زماني كه به جان تيامات افتاده بود و با ضرباتش . نيبيرو اينها را به خاطر آورد ميراث آفرينش ، بذر زندگي ، . مي شدند 

با : را داد و گفت با كلماتش به آپسو نشاني هاي الزم. آن را شكافته بود به او در مورد اين بذر قطعاً گفته شده بود 
. پرتوهايت او را گرم كن تا جراحتهايش بهبود يابد 

اجازه!!! در ميان خانواده شما يدختر. اين اجازه رابدهيم كه اين قسمت شكسته شده جديد براي خود زندگي داشته باشد 
كه اجازه شكل گرفتنش را داده ازاين به بعد به زميني. بدهيم آبها در يك مكان جمع شوند تا درزمين چيزي ساخته شود 

. مي گوييم kiايم 
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ki. اجازه مي دهم اين زمين ساخته شده جزء خانواده ام باشد : آپسو با دقت به سخنان نيبيرو گوش داد و گفت 
در طول روز پرتوها بايد آماده و . هيم نچرخشش را شب و روز نام مي ) . طبقات پايين ( سرزميني است در فرو دست 

. مجهز باشند تا باعث سالمتي شوند 
قسمتي از شب باشد ، درخشان در آن ، سرزمين ديگري را در كنارش منصوب مي كنيم به نام ماه زميناجاز ه بدهيد كه 

به . ازديد شده گذشت آسمانها ومناطق بعرض او از . نيبيرو بارضايت خاطر سخنان آپسو را شنيد . كه متعلق به اوست 
خداياني كه سربلندش كرده بودند ايستگاههاي دائمي عطا فرمود وبرايشان مداري تعيين نمود تاهيچكدام پايشان را از حد 

. خود فراتر ننهند ونسبت به يكديگر نيز كوتاهي نكنند 
بعد از آن محل . نها را تقويت مي كرد او آسمانها را قفل نمود و بر طرفينش دروازه هايي را كار گذاشت كه هر چند وقت آ

آپسو تقاضا كرد از سرنوشت كه بزرگترين مدار را به . اقامتي براي خود در نظر گرفت در دورترين مكان ممكن بعد از گاگا 
: خدايان در ايستگاههاي خود سخن گفتند . نيبيرو بدهد 

. اجازه بدهيد تا نيبيرو حاكميت شكوهمند وعالي داشته باشد 
!!! ه شد كه واقعاً پسر خورشيد باشد رين خدايان شد ، به او اجازه داداو تابناكت

نامش سياره . نيبيرو ضمانت مسافرت بين بهشت وزمين خواهد بود : آپسو يك چهارم رحمتش را به او عطا نمود و گفت 
مركزي اودر هسته. ن پايين تر برود حق ندارد از آهيچكس خدايان در مرز اين تقاطع خواهند بود و . تقاطعي خواهد بود 

و اين سرنوشت اوست براي . خواهد بود Sharمدارش يك . پان خدايان لقب خواهد يافت اين تقاطع خواهد بود و چو
. اكنون وقت محاسبه زمانهاي قديمي است هميشه

اينكه چگونه ماموريتهايي . ود آنچنان كه آگاهي داريم عصر طاليي ناميده مي شاين عصري است كه در سالنامه سلطنتي 
او . آاللو درك عظيمي داشت. كه از فرار آاللو به نيبيرو شروع شد . انجام شد كه از زمين به سوي نيبيرو طال ارسال شود 

دانش فراواني از آسمان و مدارهايش جمع Anshargalتوسط جدشان . وان را فرا گرفته بود به مرور زمان اين دانش فرا
با خردمندان و . ازاين مواد اوليه آاللو دانش فراواني اندوخت . ين دانش افزايش پيدا كرد ارامقدEnsharدرزمان . شده بود 

. محققان و فرماندهان طرف مشورتش او جلسات بسيار به همراه سخنراني هاي بسيار داشت 
و همين دانش بود كه تاييد . و آاللو كسي بود كه اين دانش را در تصرف خودش داشت م شدبدينگونه سرآغازدانش معلو

نشان دهنده اين بود كه Hammered Braceletوجود طال در . طال وجود دارد Hammered Braceletمي كرد در 
. در قسمت فوقاني تيامات نيز طال وجود دارد 

. سقوطش را كامل كرد سفينه با غرشي !!! سالم . يروز شده بود واكنون در سياره طال قرار داشت پآاللو گستاخانه بر آن 
سفينه روي خشكي فرود آمده بود ؛ درست در !!! سالم . با پرتو افكن مكان فرود را جستجو نمود و موقعيتش را سنجيد 

دريچه سفينه را باز سر گذاشت و لباس فرم ماهي را پوشيد او كاله ايمني كله عقابي خود را بر. لبه يك باتالق ايستاده بود 
هيچ . سفيد به نظر مي رسيد سياهي بود و آسمان آبي ـ گزمين به رن. باباز شدن دريچه او ايستاد و متعجب شد . كرد 

و تنها روي او تك. كسي وجود نداشت كه دعوتش كند و يا خوش آمدي به او بگويد . صداي آزار دهنده اي وجود نداشت 
روي سياهي . روي زمين خاكي پا گذاشت . انگاركه براي هميشه از نيبيرو تبعيد شده است . سياره اي بيگانه ايستاده بود 

روبرويش . درپيرامونشان گياهان زيادي روئيده بود . در مسافتي دورتر تپه هايي قرار داشتند . بر پاهايش ايستاده بود آن
. بسوي آنها قدم برداشت و ازخنكي آب به خود لرزيد . باتالقها قرار داشتند 
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. خياالت به او هجوم مي آوردند . تنها بر سياره اي بيگانه اوايستاده بود . پشت سرش سرزميني بي آب و علف قرار داشت 
ا او براي هميشه از نيبيرو تبعيد شده بود ؟ آي. در آنها همسرش را در آغوش مي كشيد وديدار فرزندش را آرزو مي كرد 

!!! دوباره و دوباره . خودش تعجب كرده بود 
خواب عميقي او را دربر گرفت ، خوابي عميق و . هسفينه خود برگشت با مقداري آب و غذا براي زنده ماندن خيلي زود ب

درباره اينكه چه چيزي او را بيدار كرد هم . اينكه چه مدت خوابيده بود را نمي توانست به خاطر بياورد . نيرومند 
جهت ياب و . نوري در دور دست قابل مشاهده بود اما ديگر خبري از نيبيروي نوراني نبود . نمي توانست سخني بگويد 

، نه . كمي از هواي سياره را تنفس كرد . نمودمجهز testerچيزي شبيه چراغ قوه از سفينه برداشت و خودرا به يك 
پس دريچه را باز كرد و همزمان با باز كردن كامل !!! مثل اينكه دستگاه تنفسي اش با اين هوا سازگاري داشت 

. آن نفس عميقي كشيد 
آاللو دستهايش را به هم كوبيد . با او كامالً سازگاراست kiعجب ، هواي !!! و يكي ديگر و يكي ديگر ! نفسي ديگر كشيد 

حاال بدون كاله ايمني عقابي اش و لباس ماهي مانندش از . وشروع به دست زدن و همزمان خواندن آوازهاي شادمانه نمود 
خورشيد همه پرتوهاي . روشنايي خيره كننده اي در بيرون وجود داشت . گذاشت خاكسفينه پياده شد و پاهايش راروي 

براي پوشاندن چشمهايش استفاده اكهنقابي ر. ره به سمت سفينه برگشت دوبا. چيز را مغلوب خودشان كرده بودند 
دوباره پايين آمد و روي خاك . يك سالح قابل حمل و همچنين دستگاه نمونه بردار رانيز انتخاب كرد . مي كرد برداشت 

درلبه باتالق ريگ . آب آنها تاريك ورنگش سبز لجني بود . سياه پا گذاشت و راهش را به سمت باتالقها انتخاب كرد 
دراين . با چشمهايش باتالق رونده را كاويد . آاللو مقداري ريگ برداشت و آن را درون باتالق انداخت . فراواني وجود داشت 

تصورش اين بود كه در عمق بايد آب تيره تر . اخمي كرد ونمونه اي از آن برداشت . از ماهي ديده نمي شد آب انبوهي 
راهش را از باتالقها تغيير داد وجهت تپه ها قدم . آاللودچار نااميدي زيادي شد . اين آب براي نوشيدن مناسب نبود . باشد 

در ختاني با ميوه هاي بسيار بزرگ و . باغ ميوه بود كاينجا شبيه ي. كرد بازراهش را از ميان بوته ها و درختان . برداشت 
شيرين ! شيرين بود . اويكي را انتخاب كرد و در دهانش گذاشت . با عطر شيريني كه داشتند آاللو را اغوا كردند . انبوه 

آاللو زير پرتوهاي خورشيد قدم زد و . آاللو از آن لذت بسيار برد. حال ذائقه اش به خود ديده بود ه ترين چيزي كه تاب
ينداشت پايش خيس مي شود و اين نشان ازادر ميان درختان كه بود احساس كردزير. جهتش را بطرف تپه ها منظم كرد 

همچون استخري با .مسير خيس را دنبال نمود ودر ميان جنگل درياچه اي را پيدا كرد . كه آبها اينجا باريكتر مي شدند 
. آاللو خنديد و شادي تمام صورتش را پر كرد ! اين آب براي نوشيدن خوب بود . بسمت آب پايين رفت . آبهاي خاموش 

آاللو مشتاقانه . اواني وجود داشت ماهي وميوه هم به فر. اينجا هم هواي خوبي داشت و هم آب مناسب براي نوشيدن بود 
آب خنكي بود و مطابق ذائقه اش اما با آب . درست كرد و مقداري از آب رابه دهانش برد خم شد وبا دودستش پياله اي

صداي هيس هيسي.از يكبار بيشتر نوشيد اما هنوز دو دل بود و مي ترسيد كه دراين آب شيرجه بزند . نيبيرو متفاوت بود 
با سالحي كه همراه خود داشت اشعه اي را به سمت . خزنده اي در كنار استخر در حال حركت بود . انست بشنود مي تورا

با قبول خطر آاللو پا پيش گذاشت تااين . حركت متوقف شد و صداي هيس هيس نيز تمام شد . منبع صدا شليك كرد 
بدنش ماننديك .اينكه مرده بود اماخيلي عجيب وغريب بود با وجود . خزنده تخم گذار خاموش بود . موجود راآزمايش كند 

از دهانش هم زبان . چشمهاي خشنش در سر كوچكش قرار داشت . بدون دست و بدون پايي در بدنش . طناب بلند بود 
رار اين موجود از جهاني ديگر در اينجا ق. چنين منظره اي براي ديدن در نيبيرو وجود نداشت . بلندي بيرون آمده بود 
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در . ميرآب اينجا بود ؟ از خودش اين سواالت را مي پرسيد باغ بود ؟ آيا اين موجود سرپرست . آاللوبه فكر فرورفت ! داشت 
وخيلي دقيق و با هوشياري به سمت . و همچنين مقداري ميوه انتخاب كرد فالسك قابل حملش مقداري آب ريخت 

. متر شده بود و تقريباً تاريك شده بود كه او به سفينه اش رسيد روشنايي خورشيد خيلي خيلي ك. سفينه اش برگشت 
در جهت باتالقها روشنايي . روزبراي آاللو خيلي كوتاه بود واين كوتاهي روز اورابه فكر انداخته و حيرت زده كرده بود 

، چيزي كه اكنون )ه ما(كينگو . شبيه به يك توپ سفيدرنگي كه به سرعت طلوع كند . خنكي از جهت افق باال مي آمد 
چه محاسباتي در سرآغاز وجود داشت ؟ اكنون چشمانش در حال ديدن . متعلق به زمين بود ، در چشم انداز او قرار داشت 

كه همان زمين بود و كينگو كه kiكه وجود داشت ، Hammered Braceletسياره ها و مدارهايشان ، . حقيقت بود 
آاللودر قلبش مي دانست كه به . ودند و همه براي خود اسمي داشتند براي نام بردن همان ماه بود ، همه آفريده شده ب

در حقيقت اينها . چيزي كه اوبه يافتنش احتياج داشت طال ، وسيله نجات ، . چيز بيشتري براي نگريستن احتياج دارد 
اين آبها اكنون در . داستانهاي آغازين هستند ، زماني كه سطح تيامات از آبهاي طاليي سياهرگ گونه شسته مي شود 

ki با اين افكار .اين چيزي است كه بايد پيدا شود. قراردارد در اين نيمه خاموش و كنده شده از تياماتطال . قرار دارند
مشتاقانه منتظر . ا را درون سفينه گذاشت و همچنين لباس ماهي مانندش را آاللو بادستهاي لرزانش تست كننده وقطب نم

بيرون پريد وبا سرعت باتالقها را زير پا گذاشت و وارد آبهاي سفينههنگام سحر از . بود تا هرچه سريعتر هوا روشن شود 
صورتش روشنشده بود .عميق تر شد و شلپ شلپ شروع به راه رفتن كرد و تست كننده اش را درون آب فرو برد 

تست كننده در حال نشان دادن . قلبش از شدت تپش نزديك بود ازقفسه سينه اش خارج شود . وباهيجان نگاه ميكرد 
تست كننده چيزي مي . قلب آاللو ازتپش ايستاد . تركيبات آب بود بوسيله نمادها وشماره ها اين تركيبات را نشان مي داد 

تصميم گرفت راه خود را در ميان باتالقها عميق تر .پاهاي آاللو در حال سست شدن بود . دارد دراين آبها طال وجود. گفت 
! دوباره اعالم شد كه اينجا  طالوجود دارد .دوباره تست كننده را وارداين آبها كرد . كند 

!!! گريه 
برگشت به سفينه اش ، . اكنون سرنوشت نيبيرو دردستانش قرار داشت . گريه پيروزي ، بغض گلوي آاللو راگرفته بود 

لوح سرنوشت . لباس ماهي مانندش استفاده نشده گوشه اي افتاده بود ، با غرور صندلي فرماندهي سفينه را اشغال كرد 
اسپيكرهاي . يابد خط سير نيبيرو رادر آن مي. تمامي مدارها رابا دانستنيهايشان براي زندگي در خود جاي داده است 

. واژه هايي كه او مي خواست به نيبيروبگويد . آنها بايد حامل كلماتي به نيبيرو مي شدند . فوقاني سفينه تكان خوردند 
. كلمات بزرگ آاللو به آنو به نيبيرو فرستاده شد 

!من در دنيايي ديگرقرار دارم ، من طالي نجات دهنده را يافته ام 
. دستهاي من قرار دارد سرنوشت نيبيرو در 

!ايد با دقت به شرايطم گوش دهيد اماشما ب
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فصل سوم 

خالصه اي از سومين لوح 
آنو شگفت زده است و . اوتقاضاي پادشاهي مجدد خود را مطرح مي كند . آاللو به اخبار نيبيرو لبخند مي زند 

انليل ، ارشدترين پسر آنو . كند موكول رد انتشار اين خبر را به بعد ازتشكيل شوراي سلطنتي يگميتصميم

نخستين فرزند آنو و داماد آاللو براي اينكار ، Ea. پيشنهاد مي كند كه صحت موقعيت آاللو بررسي شود 

. آن را آزمايش مي كند Anzu.باهوش سفينه رابراي سفر فضايي مجهز مي كند ي Ea.انتخاب مي شود 

ي ها بسيار ينيبيرو.آنها خطرات را پشت سر مي گذارند . سفينه قرار است پنجاه قهرمان را با خود حمل كند 

آنها كنار ساحل پياده شده و شلپ شلوپ . هيجان زده هستند از ديدن منظره زمين ومالقات رهبرشان آاللو 

در عرض هفت شبانه .، راهي است از خانه اي به خانه ديگر Eridu. مسيرشان را ادامه مي دهند در آب كنان 

مامور شد اين تقاضا را تحويل دهدAbgalتقاضاي كوچكي بصورت مستقيم مطرح شد ، .مي شودروز ساخته 

. فضا پيما به سالح هاي ممنوعه اتمي مجهز شد . ابراي سفر انتخاب كرد آاللو فضاپيمايي ر. يك خلبان . 

Ea  وAbgal سالح هاي مرگبار را برداشتند و مخفي شدند .
لوح سوم ، 

اينها كلمات آاللو بودند از زمين . شما بايد به دقت به شرايطم توجه كنيد ! سرنوشت نيبيرو در دستان من قرار دارد 
و به آنو ، پادشاه زماني كه كلمات آالل. سياهي كه رويش ايستاده بود به نيبيرو  ، سپس سخنگو لبخندي از روي رضايت زد 

واقعاً او در : ي مي گفتند ورمگر آاللو نمرده بود ؟ با نابا. هر كسي از ديگري مي پرسيد . ، گفته شد ، آنو مبهوت شده بود 
مگر او درنيبيرو مخفي نشده بود ؟ او با سفينه به سرزمين ديگري براي مخفي شدن جهان ديگري است و آن هم زنده ؟ 

. فينه ها احضار شدند تا دانشمندان از آنها سوال كنند رفته ؟ فرماندهان س
از مكاني تازه . سخن مي گفتند Hammered Braceletاينها از آنسوي . اينها كلماتي نبود كه از نيبيرو آمده باشد 

وادث اتفاق حآنوبهت زده بود واز مجموع . البته اين كلماتي بود كه به آنو پادشاه هم بايد گزارش مي كردند .كشف شده 
. افتاده به فكر فرورفته بود 

. اجازه بدهيد مجموع چيزهايي كه فهميده ايم را جمع بندي كرده به اطالع آنو برسانيم 
. به مركز فرماندهي سفينه هاي فضايي دستور داده شد كه اين جمالت را به سفينه آاللو مخابره كنند 

دليلي نداشت . بسيار خشنود است ايدو سپس از خبري كه دادهشماابتدا از تندرستي . پادشاه آنوبه شما درود مي فرستد 
اگر شما طالي نجات بخش را يافته ايد . كه شما از نيبيرو برويد چون كينه ودشمني نسبت به شما در قلب آنو وجود ندارد 

. اجازه بدهيد نيبيرو از آن براي تداوم زندگيش استفاده كند 
اگرمرا بعنوان نجات بخش خود مي پذيريد ، من نيز : آاللو هم به سرعت جواب داد . ه آاللودر سفينه اش رسيد كلمات آنو ب

!!! پس تشكيل جلسه بدهيد به همراه شاهزاده ها و به اين جمع بندي برسيد كه من از تبار برترم . نجاتتان مي دهم 
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اجازه بدهيد شورا مرا . به من تعظيم و دستوراتم را اجرا كنند دستوربدهيد كه فرماندهان مرابعنوان رهبرشان بپذيرند و
موقعيكه اين جمالت آاللو در نيبيرو به گوش ديگران رسيد ، همگي در . پادشاه اعالم كند و مرا جانشين آنو اعالم كند 

. بزرگي فرو رفتند شگفتي
شيطاني دارد ، اين حقيقت ندارد ، از باطنآاللو مشاوران باهم پچ پچ مي كردند كه چگونه مي توانيم آنو را عزل كنيم ؟ 

بزرگان خردمندرا خبر كردند و آنچه . كه او از پناهگاهش باما حرف ميزند و مهمتراينكه اوطال رايافته باشد بدانيمكجا 
او : من رئيس آاللو بوده ام وادامه داد : پيرترين آنها گفت . ر ميان نهادند خود نسبت به آن شك داشتند با آنان د

او مي دانست كه . مدتهاست كه درحال گوش دادن و فراگيري تكنيكها ست او بخوبي از نبردهاي آسماني مطلع است 
مسافرت كرده Hammered Braceletاوبه آنسوي . تيامات ، هيوالي آبي ، در سياهرگهاي خود طال ذخيره كرده است 

. پناهگاهش فقط يكجا مي تواند باشد و آنهم درسياره هفتم كه زمين نام دارد . است 
: يكي از شاهزادگان گفت 

نامش انليل است ، و معني نام ارباب ، فرمانده : با احتياط گفت . است وردهآنوپسري دارد كه از همسرش آنتو به دنيا آ
ربود كه باعث اين مصيبتها شد وسپس داونمگر . يط نمي تواند حرفي براي گفتن داشته باشد آاللو دراين شرا. مي باشد 

اگر واقعاً او طال پيدا كرده باشد ابتدا بايد آن را به ما اثبات . جنگ تن به تن شكست خورد وتخت سلطنت را واگذار كرد 
كند و ديگر اينكه آيا اين طال براي ترميم و حفاظت از جو ما كافي خواهد بود ؟ 

آورده شود باعث نجات نيبرو خواهد شد ؟ Hammered Braceletچگونه چيزي كه از : انليل ،پسر آنو سخن گفت 
همه روي اين مساله توافق داشتند كه مسائل زيادي مطرح شده بود كه نياز به . را مطرح كردند ديگران هم سواالت زيادي 

همه چيز جمع بندي شد وبه آاللو اطالع داده و از او تقاضا شد كه به اين . اثبات داشت و پاسخهاي زيادي را مي طلبيد 
سفر و . فرو رفت كه آيا بايد رازهايش را افشا كند بفكر. را پيش خود سنجيد ت آاللو ارزشاين جمال. سواالت پاسخ دهد 

تستر را از درون محفظه بلوريش برداشت و قلب محاسبه گر . تمام خطرهايش را بر مال كند وهمه را يكجا تحويل آنها دهد 
. قلب كريستالي را به سيستم پيشرفته سخنگو متصل نمود تا تمام داده ها را بفرستد . آن را در آورد 

اكنون تمام واقعيتهاي اثبات شده تحويل داده شده است و وقت آن است كه مرا پادشاه خود بدانيد و : پس با تحكم گفت 
آاللو  كسي بود كه با استفاده از سالحهاي اتمي خسارات نيبيرو را . خردمندان شگفتزده بودند ! به من تعظيم كنيد 

يكبار نيبيرو در . پيداكرده Braceletنفجارهاي پي در پي راهي بدرون او با استفاده از همين سالحها و ا. بيشتركرد 
. مدارش به اين منطقه رسيده بود 

تغيير پادشاهي در واقع موضوع خيلي . شورا همينطور شگفت زده مانده بود . آاللو فقط درحال زيادتر كردن گرفتاريهاست 
! كه گرفت تخت پادشاهي به او رسيد هم آنو نه فقط از نظر تبار بلكه با كشتي خوبي . بدي بود 

دي بود جامع او دانشمن. پسر آنو كه جانشين اوست بايد سخن بگويد نخستين: كسي گفت در جمع بندي شاهزادگان ، 
مي ناميدند كه به A.Eاورا . مي دانست او فرمانده اي بود كه تمامي اسرار آبها را . الشرايط و به اين خصيصه مشهور بود 

پدرم : گفت A.E. ازدواج كرد Damkinaاوبادختر آاللو . او نخستين فرزند آنو بود . معني دارنده خانه اي برروي آب بود 
با اين ازدواج دو طايفه از من حمايت مي كردند و . آاللو و پدرم باعث ازدواج من شدند . متولد شده است تا پادشاه باشد 

. اجازه بدهيد كه فرستاده آنوبسوي آاللو من باشم . اجازه بدهيد اين حمايت و اتحاد ادامه داشته باشد و تفرقه ايجاد نشود 
پيدا خواهم كرد Braceletمن با آب راه  خود را از  . اجازه بدهيد كسي باشم كه كشف آاللو را مورد تاييد قرار مي دهد 
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در روي زمين نيز درميان آبها طالي گرانبها وجود دارد كهبايد كشف شود و من اين . نه با آتش ، چون اين شيوه من است 
. خواهم فرستاد طال را به نيبيرو 

يا اجازه . از ميان بزرگان خردمند راي داد كه بگذاريد آاللو روي سياره اي كه زمين ناميده مي شود پادشاهي كند يك 
شاهزاده ها ، مشاورها ، . چه كسي بايد اينجا در مورد قانون نيبيرو تصميم بگيرد !!! بدهيد آنجا دوباره كشتي بگيرد 

آنها همه فكرشان روي هم جمع كرده بودند كه . تعجب كرده بودند A.Eخردمندان و فرماندهان ازاين سخنان وحرفهاي 
.راه حلي براي اين تضاد پيدا كنند 

زمانش كه بشود . به اين سفر را انجام دهد وطالها را آزمايش كند A.Eاجازه بدهيد . به آنان اجازه دهيد : آنو اعالم كرد 
كلمات اين تصميم به . باشد نيبيرواورا برنده اعالم ميكنيم تا پادشاهبراي دومين بار با آاللو كشتي خواهم گرفت ، فعال

. ، پسري كه ازدواج نموده به زمين بيايد A.Eاجازه مي دهم . او به فكر فرورفت و سپس موافقت كرد . اطالع آاللو رسيد 
در دومين كشتي معلوم خواهد شد . اجازه مي دهم او روي زمين طال را استخراج كند و آنرابراي نجات نيبيرو آزمايش كند 

! آري اينچنين خواهد بود . كه من پادشاه خواهم بود يا آنو 
به محل سفينه ها A.E. انليل درمقام اعتراض بر آمد كه پادشاهي تغيير ناپذير است . آنو به اين دستورات رضايت داد 

دراين انديشه بود كه چگونه . واز خطرهاي ماموريت خود آگاه بود ا. نيز با اورفتند ان فرماندهان ومشاوران و خردمند. رفت 
آاللو درخواست آزمايشات بيشتري رابراي رسيدن . آاللو اين نقل و انتقاالت رابا دقت زير نظر داشت . طال را استخراج كند 

اگر احتياج به . لوح سرنوشت برروي خود شيوه ديگري رابراي اين ماموريت رقم زده بود . شتر تقاضا ميكرد به نتايج بي
چطوربايد سفينه را تجهيز كرد تا آب تبديل به ؟ تا مخزن را پر كند نيروي آب باشد در كجا بايد تجديد سوخت آبي شود

نيروي سوخت و حركت شود ؟ 
بزرگترين  . كامل خواهد شد Sharبا آمادگي الزم يك . او انديشيد كه نيبيرو بزودي مدار خود را كامل خواهد كرد 
مداري كه جزئي از تقدير اوست و در لوح سرنوشت خيلي . سفينه فضايي كه متناسب اين ماموريت مهم باشد انتخاب شد 

آنو دستور ! از است تا اين سفر پر خطر را براي يافتن طال انجام دهند به پنجاه قهرمان ني. شده است تثبيتمحكم براي او 
. منجمان بهترين ساعت را براي اين سفر انتخاب  كردند . سفر را تاييد كرد 

با . قهرمانان خودرا برگزار كنند و منتظربودند تا رهبرشان نيز بيايد همه در آشيانه سفينه ها جمع شدند تا مراسم توديع
در آخرين لحظه سوار A.E. قهرمانان يكي پس ازديگري وارد شدند ،يمني كله عقابي ويكدست لباس ماهي گونه كاله ا

پسرم .پيش از آن در پايين سفينه در پيشگاه پدرش آنو زانو زد تا رحمتش را دريافت كند .شد وبا همگي خداحافظي نمود 
اين سفري طوالني براي شماست و شما با قبول اين مسئوليت خود رابراي همه ما به خطر خواهيد !!! ، نخستين فرزندم 

!!! برويد اما در سالمت كامل بازگرديد . شما از نيبيرو مي رويد براي اينكه مصيبت وارد بر آن را درمان كنيد . انداخت 
ناميده مي شد قلبش Ninulكه A.Eمادر . گفت و بركت براي او آرزو كرد نيزيافزون بر آن آنو با پسرش سخنان ديگر

به چرا ؟ بعداز آنو پسري به من داده شده است و اكنون شما مي خواهيد قلبش آرام وقرار نداشته باشد ؟ . رابراي او گشود 
!!!نگه خواهد داشت شما را در اماندر اين راه ) صليب ( تيرك متقاطع . برويد و برگرديد : او گفت 

A.E با مهرباني همسرشDamkina را بوسيد بدون اينكه او بتواند سخني بر زبان آورد.E,A با برادر ناتنيش بازوهايشان
دسفينه شد ودر حاليكه با قلبي اندوهگين وارA.E. را در يكديگر قفل كردند و او با خوشحالي برايش آرزوي موفقيت كرد 

.گرفته بود و نزديك بود از رفتن منصرف بشود بغض گلويش را 
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صندلي . اكنون اين زمان سفر به سياره هفتم است ، افسانه اي از خداي ماهي كه از آبها داستانش شروع مي شود 
نام او آسمانها معني مي داد و او مخصوصاً براي . ، فرمانده سفينه بود آنزو . A.EشدونهاشغالAnzuفرماندهي بوسيله  

سفينه . او شاهزاده اي بود در ميان شاهزادگان ودر سالنامه سلطنتي داراي تبار مشخصي بود . اين كار انتخاب شده بود 
يك ا ،ده پ. با قدرت از نيبيرو فاصله گرفت و به طرف خورشيد در دور دستها اوج گرفت . فضايي را ماهرانه هدايت كرد 

كه به در مدت كمي آنها به گاگا رسيدند . صد پا عرض سفينه بود ، سفينه هاي يك هزار پايي نيز قادر به سفركردن بودند 
. او راه را به آنان بسوي آنتوي آبي رنگ ، اين ساحره زيبا نشان داد . قهرمانان ماجراجو خوش آمد مي گفت 

: گفت A.E. اجازه بدهيد تا آبهاي اين سياره را آزمايش كنيم : گفت آنزو مجذوب منظره آن شده بود براي همين 
!! مابدون توقف به راهمان ادامه مي دهيم و قوياً مي گويم كه اين سياره اي نيست كه ما موقع برگشت هم به آن بپردازيم 

در مسير آسمانها به آن رسيدند كه سياره سوم محسوب مي شد ، سفينه باز به راه خود ادامه داد ، رويش به سمت آن 
پرتوهاي تست كننده وجود آب را نشان داده و . بودكه ماه هايش در اطرافش چرخان بودند و او از آنان ميزباني مي كرد 

دادامه پيدا كند مي گفت سفر بايA.Eاما .ف كند و به تجسس بپردازد احتياج داشت كه توقآنزو. دستگاه هشدار مي داد 
بزودي نيروي جاذبه انشار آنان را به . آنها به سمت او هدايت مي شدند .به طرف انشار اين مشهورترين شاهزاده آسمانها .

آنزو . اين منظره نگاه مي كردند آنها با ترس و تحسين به. تله انداخت و آنها مي توانستند حلقه هاي رنگي اش را ببينند 
برخوردهاي خطرناكي كه مي توانست سفينه را متالشي كند به استادي اجتناب مي ازماهرانه سفينه را هدايت مي كرد و 

نيروي جاذبه اش بسيار قوي و . آنها بزودي به كيشار غول آسا رسيدند كه در اين منطقه سرشناس ترين سياره بود . نمود
كننده بود اما آنزو با مهارت فراواني كه داشت مسير سفينه را منحرف كرد تا از سياره دور شود اما كيشار عصباني مغلوب 

به . سنگهاي نوراني خود را بسوي مهمان ناخوانده پرتاب ميكرد و با هر شهاب سنگي حمله اي را تدارك مي ديد بشها
ماوراء سياره پنجم . ود ر ابراي مواجهه با دشمن بعدي آماده مي كرد آهستگي از كنار كيشار دور شدند اما سفينه بايد خ

Hammered Bracelet در كمين آنها نشسته بود .A.E سيستم دستي را فعال كرد و دستور داد تا فشار آب را آماده
دند كه در چله هريك از آنها مانند تيري بو. سفينه بسرعت به سنگهاي گرداب مانند و خرد شده نزديك مي شد . كنند 

. آب با نيرويي برابر با هزار قهرمان پمپاژ شد A.Eبدستور . كمان قرار دارند و وحشيانه سفينه را هدف گرفته بودند 
سنگي ، سنگها بصورت چرخان عمل ميكردند اگر چه آنها مسيري براي عبور درست كردند اما با كنار رفتن يك سنگ 

فهميدن تعداد آنها از حد شمارش خارج بود و مثل اين بود كه آنها مي . ميكرد ديگر جايگزين مي شد و به آنها حمله
دوباره و دوباره دستور مي داد و آب به سمت سنگها پمپاژ مي شد و دوباره و A.E!!! خواهند انتقام تيامات را بگيرند 

دوباره و دوباره سنگها به يكسو رانده مي شدند و .سمت آنها شليك مي شد هآب بدوباره سنگها جايگزين مي شدند و 
. مسيري براي سفينه باز مي شد 

شادي آنها . قهرمانان همگي شادمانه مي گريستند . در نهايت پاكسازي شد و سفينه صحيحو سالم راه خود را ادامه داد 
آنزو هشدار داد كه براي ادامه مسير بايد در ميان فريادهاي شادي. دوبرابر شد وقتي پرده ها از روبروي خورشيد كنار رفت 

فكري بكنيم زيرا كه بيش از حد آبهايمان رامصرف كرده ايم آبهاي باقي مانده در حدي نيستند كه سنگ آتشين سفينه را 
آنها ميتوانستند در بازتاب. در تاريكي عميق ششمين سياره قرار داشت . تغذيه كنند و اين براي ادامه مسير كافي نيست 

. سياره را ببينند ،نور خورشيد بر آن 
خرطوم سفينه را روي آن قرار دهيد مي توانيد : آنزو پرسيد . بايد آنرا براي خودمان ذخيره كنيم . روي لهمو آب بايد باشد 

. اطراف سفينه دايره اي ساخته شد !!! با رسيدن به اين خداي آسماني . آنزو استادانه سفينه ر ابه سمت لهمو هدايت كرد ؟
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يچاله هاي زياد. اين سياره زياد بزرگ نيست و نيروي جاذبه قوي ندارد و كنترل سفينه چندان مشكل نيست : آنزو گفت 
در قسمتهاي . سفيد برفي با مقاومتي سخت . پوشش آن سفيد برفي بود .رنگ بخصوصي داشت . در لهمو ديده مي شد 

آنزو ماهرانه سرعت سفينه را . مياني ، سياره رنگ قرمزبه خود مي گرفت با درياچه هاي زياد كه همگي درخشان بودند 
سر عقابي شان را برو آنزو كاله ايمنيE.A. پايين آورد و ناگهان با يك گريز به سمت پايين شيرجه زد و فرود آمد 

شكم سفينه شروع . قهرمانان طبق دستور از آب درياچه استفاده كردند . وبر روي زمين خاك اره اي پا گذاشتند گذاشته
. هم محل فرودشان را مورد آزمايش قرار دادند E.Aبه پر شدن ازآب درياچه كرد و تا موقعي كه داشت پر مي شد آنزو و 

همه اينها . آبها مناسب براي نوشيدن بودند اما هوابراي تنفس كافي نبود . همه مواد آن مشخص شد با تستر و نمونه بردار
با قدرت هر چه تمام تر مخزن . در وقايع نگار سفينه درج شد و همچنين نياز به استفاده از راههاي فرعي نيز تشريح شد 

كمي دورتر مدار سياره هفتم . بااليي سفينه نيز پر شد و اكنون زمان خدا حافظي از لهمو بود تا به سالمت اوج بگيرند 
. نمودار مي شد 

! زمين 
نيز E.Aو آنزو در صندلي فرماندهي كلمه اي بر زبان نمي راند . سياره بعدي بود كه سفينه را به خود دعوت مي كرد 

با طالهايش براي نيبيرو ، آيا نجات بخش خواهد بود يا . در روبروي آنها مقصدشان قرار داشت . ساكت نشسته بود 
ارا نابود ستگي وارد جو زمين شويم ضخامتش ماگر بخواهيم به آه: گفت E.Aآنزو به . سرنوشت شومي را رقم خواهد زد 

دور زمين براي ياف سرزمين ديگري نيز وجود دارد بنام ماه كه به آهستگي مداردر اين اطر: پيشنهاد دادE.A. مي كند 
! خودش دارد 

در مدار ماه قرار گرفتند ، ماهي كه درنبرد آسماني با نيبيرو شكست خورد و به خاك افتاد و صورتش بخاطر دروغ زخمي 
بصورت دايره وار دور مي زنند ، در هر بار چرخش نزديكتر يكي دوبار با سفينه دورزمين } با استفاده از مدار ماه {. !!! شد 

آنها مي توانستند اقيانوس ها را ببينند و همچنين خشكيهاي زير . د با اطمينان بيشتري فرود بيايند نمي شوند تا بتوان
اقيانوس خشكي را در جايي كه. براي دريافت سيگنالي از امواج راديويي سفينه آاللو شروع به جستجو كردند . پايشان را 

آنزو به ئه آ . جايي كه چهاررودخانه را باتالقها مي بلعند ، جايست كه امواج راديويي آاللو ارسال مي شود . لمس مي كند 
. همچنين آنزو اعتراف كرد كه به دام جاذبه زمين افتاده است ! گفت كه سفينه براي فرود در باتالق سنگين و بزرگ است 

روي اقيانوس لكه اي وجود ! ئه آ برسر آنزو فرياد زد لكه . ي خشكي نياز به نيروي بسيار زيادي است براي فرود آمدن رو
شش هاي . آنزو مدار بزرگتري برروي سياره درست كرد و سفينه با مراقبت بسيار دركناره هاي اقيانوس فرود آمد ! دارد 

از اسپيكرهاي . ي كه در آن بود پايين آمد ، اما در عمق فرونرفت رو به پايين متمايل به آبها و لكه ا. با هوا پر شد سفينه 
. سفينه صدايي شنيده ميشد 

آنزو سفينه . محل توليد صدا مشخص شد ، از روي طول موج و جهت كلمات . اين صداي آاللو بود ! به زمين خوش آمديد 
لي زود اقيانوس پهناور يخ. سفينه روي آب مانند يك قايق شناور شد و شروع به حركت كرد . را بطرف اينمحل هدايتكرد 

رنگ سمت چپ تپه هاي قهوه اي. از دو طرف شروع به كوچكتر شدن كرد و خشكي  و نگهبان اش پديدار شد
به سمت محل استقرار آاللو حركت كرد سفينه . سائيده بودند  بودند ودر سمت راست كوهها سربه آسمانسربرافراشته

باتالقها واقيانوسها در آنجا حكومت . پيش از اين خشكي ها ازسيالب پوشيده شده بودند . همچون قايقي شناور روي آبها 
سپس . ندشان را بپوشند يكي از فرمانها اين بود كه لباسهاي ماهي مان. آنزو به  قهرمان دستورات الزم را داد . ميكردند 
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بستند وبا استفاده از سفينهطنابهاي بسيار قوي رابه . دريچه سفينه راباز كرد و قهرمانان روي باتالقها فرود آمدند 
. آاللو باتمام قوا فرياد مي زد . كردند سفينهآنهاشروع به كشيدن 

! عجله  كنيد 
! عجله كنيد 

اي تيغه آفتاب كم سو و بي رمق بر سفينه . ه باتالقها مناظر زيادي براي ديدن وجود داشت در كنار. او مدام تكرار ميكرد 
قدمهايشان را تند تر كردند وبا عجله خود نقهرمانا. اين كشتي ـ سفينه آسماني متعلق به آاللو بود . نيبيرو مي تابيد از 

دش فرياد مي كشيد و قلبش درون بدنش همچون طبلي كه نئه آ بي صبرانه در لباس ماهي مان. رابه سفينه آاللو رساندند 
باتالقها طغياني بودند . درون باتالق پريد ، با عجله و دونده كناره هاي باتالق را طي كرد . بر آن كوبيده شودصدا ميكرد 

غيير داد و با ضربات او طريقه راه رفتنش را به شنا كردن ت. وقسمتهاي پايين ترآنها از آنچه كه انتظار داشت عميق تر بود 
تا اينكه . هرچه او به خشكي نزديك مي شد ، مي توانست علفهاي سبز را ببيند . جسورانه خود رابه جلو مي كشيد 

در پيش رويش . شروع به راه رفتن كرد بنابراين او روي دو پايش ايستاد و . پاهايش زمين سخت را احساس كرد 
باخروج از آب به ساحل پا گذاشت و برروي . قدرتمندش را ببيند يميتوانست دستهاستوني ايستاده بود و او آاللوهمچون

: آاللو به سمت او دويد و دامادش را در آغوش گرفت و گفت ! خاك سياه رنگ آن ايستاد 
! خوش آمديد به سياره اي متفاوت 

. پايان مي رسد ل زماني است كه ساختن اريدو درروي زمين شروع مي شود ودر عرض هفت روز بهاح
. سكوت آاللو و ئه آرا در برگرفته بود و چشمهايشان از اشك شادي پر شده بود 

. قبل از آن ئه آ سرش را خم كرد و دربرابر پدر زنش تعظيم نمود 
از كشتي ـ سفينه خوب نگهداري : آنزو دستور داد . بيشتر لباس ماهي پوشان با عجله خودشان رابه خشكي رسانده بودند 

قهرمانان به ساحل پا گذشتند و قبل از آن به آاللو . در آب لنگر بيندازيد واز انداختنش در لجن زار خود داري كنيد ! كنيد 
گويي ، براي خوش آمد . با آخرين حركت سفينه آنزونيز به ساحل قدم گذاشت و به آاللو تعظيم كرد . تعظيم كردند 

وقتي. وقتي همه رسيدند آاللو براي خوش آمد گويي شروع به صحبت كرد !!! آاللوبازوهايش را در بازوهايش قفل كرد 
. را بيان كرد يئه آكلمات فرمانده. همه جمع شدند

! دراينجا يعني روي زمين من فرمانده هستم 
سپس او نگاه معني داري انداخت تا . و در دستان ماست سرنوشت نيبير. ما براي ماموريت مرگ يا زندگي اينجا هستيم 

اينها دستورات ئه آ . خاك بياوريد ، آنها را روي هم بريزيد و تپه بزرگي بسازيد . پيدا كند مكاني را براي تاسيس قرارگاه 
راي خود كلبه اي ساخته جايي كه آاللو با ني ها ب. او به مكاني نه چندان دور اشاره مي كرد . بود براي استقرار قرارگاه 

: آنزو سپس ادامه كالم را پي گرفت .بود
بزودي آسمان ! به پادشاه ، پدرم ، آنو ، اعالم كنيد كه من با موفقيت رسيده ام } ئه آ گفت {. اخبار خوش به نيبيرو رسيد 

ديگر منظره اي ديده نمي شد و چشمها نيز باز نمي . ،از روشني به رنگ قرمز متمايل مي شد رنگش را تغيير مي داد 
ترس قهرمانان را فرا گرفته بود و آنها از يك فاجعه بزرگ . خورشيد ، همچون توپي قرمز ، روي افق ناپديد مي شد . شدند 
! اين وضعيت قرارگرفتن خورشيد است : آاللو قاه قاه خنديد و گفت ! بودند نگران

: و مي گويد سريع دراز مي كشد ، استراحت يكسپس براي . وز زميني به پايان رسيده است اين نشان مي دهد كه يك ر
قبل از اينكه شما انتظار داشته باشيد خورشيد ظاهر خواهد شد و شما . شب زمين آنطور كه من درك كرده ام كوتاه است 
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. و باز قبل اينكه شما انتظار داشته باشيد تاريكي بر مي گردد و آسمانها را اززمين جدا ميكند ! صبح زمين را خواهيد ديد 
آبها بر اثر وزش بادها موج برداشتند و طوفان توسط خدايي . برقها تاريكي را شكافتند و باران تندر آسا باريدن گرفت 

مثل اينكه قرار نبود آنها . واقع سفينه قهرمانان مچاله شد در سفينه قهرمانان سر خورد و پايين رفت ،. بيگانه ايجاد شد 
. منتظر بازگشت خورشيد شدند تا به سرعت قلبهايشان را آرام كند . داشتند از نگراني منفجر مي شدند . استراحت كنند 

اين اولين هوا صاف شد و صبح آمد و . وقتي پرتوهاي خورشيد ظاهر شد آنها شاد وخندان شدند وصميميت شان برگشت 
آبها را از ، با گوش دادن } او دستور داد { . اشروع كردند به رهبري ئه آ آنها پيشروي ر. روز زميني آنها محسوب مي شد 

. همچنين او توانست آب آشاميدني فراهم كند . توانست آبهاي شيرين اصلي را تشخيص دهد Engur. آبها تفكيك كنند
. ده بود رفت تا تحقيقي در آب شيرينش انجام دهد آاللو به استخري كه ماررادرآن دي

Engur در . ئه آ سرزمين هاي باتالقي را زير نظر ميگيرد . ! در استخر مارهاي شيطاني به ما حمله ميكنند : به ئه آ گفت
خارج از بيشه وبايد ا.مسئول بررسي سرزمينهاي باتالقي شد Enbilulu. آنها آب باران فراوان است وسنگيني خاصي دارد 

به شيوه اي خاص باتالقها . سازي  رابرعهده گرفت مسئوليت حفر نهر آب و سد Enkimdu.ني زار را عالمت گذاري كند 
با اين شيوه او آبهاي بي . او همه آبهايي را كه از طريق باران ايجاد مي شد در يك مكان جمع مي كرد . را مرز بندي كرد 

تا صبح اين جداسازي صورت . مي شدند آبهاي باتالقي از آبهاي شيرين جدا . جدامي كرد كيفيت رااز آبهاي با كيفيت 
مي كرد قهرمانان نيز مزمانيكه خورشيد صبح رااعال. صبح كه شد آنها وارد دومين روز زميني خود شدند . مي گرفت 

همه آن. ئه آ با گام برداشتن روي چمنها به سمت منطقه جنگلي رفتند و آاللو . انجام مي دادند را كارهاي تخصصي شان 
. گياهان و ميوه هاي به ثمررسيده را با احتياط مورد آزمايش قرار دادند .تبديل به يك باغ شده بودند اجتماع درختي 

Isimudvizier ؟ اين گياه چيست ؟ آن گياه چه گونه اي هست . به سواالت ئه آ جواب مي دادIsimud دراين زمينه
اوميوه . دانش فراواني داشت و مي توانست گياهاني كه ارزش غذايي داشتند و آنهايي كه سمي  بودند از هم تشخيص دهد 

غذا به ! قسمتي از آن را خودش خورد و قسمتي را ئه آ خورد ! اين ميوه عسلي است : اي را براي ئه آ قاچ زد و گفت 
مسئوليت تخصصي هر قهرمان ) استاد بزرگ (چيز خوب پيش مي رفت و ئه آ بعنوان يك گورو فراواني وجود داشت وهمه

. بدينگونه بود كه قهرمانان توانستند آب و غذا فراهم كنند و هميشه چشم و دلشان سير باشد . را مشخص كرده بود 
روز چهارم از شدت باد كاسته شد و در. ووقتي روشنايي صبح آشكار شد ، آنها وارد سومين روز زميني خودشده بودند 

هرچه : ئه آ دستور داد . ديگر موجهاي سهمگين براي سفينه مزاحمتي ايجاد نمي كردند . حتي بادها متوقف هم شدند 
گيري و آجر پزي كرده البرا مسئول قKulla،ئه آ. زودتر ابزارها را از سفينه بيرون بياوريد تا قرارگاه عملياتي را بسازيم 

مهندسي بود كه پي ساختمان را بايد آماده مي كرد و او Mushdammu. بود تا با استفاده از خاك رس آجر توليدكند 
روزها خورشيد مي درخشيد و نورزيادي در طول روز وجود داشت و در .تالش مي كرد تا هرچه زودتر اقامتگاه را برپا كند 

.ين ،مانند چراغي كه روشن شده باشد نوركامل خود را برزمين پهن مي كرد اوقات شب كينگو ، ماه زم
و پس از روشن شدن . وقتي نور كم مي شد شب حكومتش آغاز مي گشت و يك خداي آسماني بساط خود راپهن مينمود 

كه قايقي از ني دستور دادNingirsigدر پنجمين روز ئه آ به . روززميني آغاز گشت چهارمين. هوا صبح آغاز مي شد 
است كه كسيUlmash. صورت گرفت ساييكوشش زيادي براي اين شنا. بسازد براي اندازه گرفتن عمق باتالقها 

در واقع جانشين ئه آ Ulmash.جريانات آبي را بخوبي مي شناسد و همچنين نحوه پرواز پرندگان رابخوبي درك مي كند 
نوع جريانهاي آبي و چگونگي پرواز پرندگان .خوب وبد تفاوت قائل شود محسوب مي شد و كسي بود كه مي توانست بين 

ماهي كپور خيلي خوب بود اما تعدادي از آنها . تعداد آنها گيج كننده بود .خيلي ناشناخته بود Ulmashدر آسمان براي 
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ها و سدها احضار مسئول نهرEnkimdu.مسئول سرزمينهاي باتالقي احضار شد Enbilulu. خيلي بد شنا مي كردند 
با استفاده ازني هاي سبز رنگ نيزار سدي .آنهارا توجيح كرد و دستور داد تا سدي در سرزمينهاي باتالقي بسازند .شد 

كپور تا نوع مرغوب آن را شكار كنند و دبراي ماهيدامي پهن كردن.بسازند تا بتوانند ماهي ها را از ماهي ها جدا كنند 
بدينگونه ماهي ها وپرنده ها شكار شدند و .پرندگان خوشمزه براي خوردن تا نتوانند از آن فرار كنند همچنين دامي براي 

در ششمين . هوا آفتابي شد و پنجمين روز شروع شد .نوع خوبشان جدا شد براي قهرمانان تا غذاي مطلوبي برايشان باشد 
او . كسي بودكه اين مسئوليت بعهده اش گذاشته شد Enursag.به كسي  واگذار نمودروز ئه آ مسئوليت موجودات باغ 

ازاين گونه ها مبهوت شده بود و Enursag. بايد خزندگان را از موجوداتي كه روي پاهايشان راه مي روند جدا كند 
رات فوري كوال را احضار كرد و دستو، ئه آ .گزارشي تنظيم كرد براي ئه آ ودر آن از كارهاي وحشيانه اين گونه ها خبر داد 

شدو اطرافش را حصار كشي كردند براي محافظت ازخطرات سكونت آمادهيشبانگاه قرارگاه برا.داد Mushdammuبه 
پوشش .و بسرعت پي را پر مي كردند تا ساختمان تكميل شود قهرمانان آجرها رابر روي شانه اي خود نيز حمل .احتمالي 

.گذاشتن آنها روي يكديگر و بستنشان به هم حصار تكميل شد پشت بامها ازني ساخته و با قطع درختان و 
او همچنين يك اسپيكر در محل اقامت ئه آ نصب . آنزو بوسيله اشعه كشنده سفينه آنهارا ياري ميكرد براي بريدن درختان 

. شب هنگام وقتي قرارگاه تكميل شد ، براي آن شب همه قهرمانان دور هم جمع شدند . كرد 
صاف آسمان! تمامي كارهاي انجام شده خوب ارزيابي شد . لو و آنزو كارهاي انجام شده را تجزيه وتحليل كردند ئه آ و آال

ما ماموريت . در روز هفتم قهرمانان همگي در قرارگاه جمع شدند و ئه آ با آنها صحبت كرد . شد و ششمين روز آغاز گشت 
در زمين فرود آمديم با موفقيت . ه هفتم راه خطرناكي را پيموده ايم خطرناكي رابه عهده گرفته ايم واز نيبيرو به سيار

اجازه مي دهم يك روز از روزها براي . كامل ، دستاوردهاي خوبي داشتيم ، توانستيم قرارگاه خودمان راتاسيس كنيم 
ازاين به بعد اين مكان . از اين به بعد هفتمين روز براي استراحت در نظرگرفته خواهد شد . استراحت در نظرگرفته شود 

ميخواهم از شما قولي بگيرم ، اجازه بدهيد . نام گذاري مي شود كه به معني خانه اي در دور دست مي باشد Eriduاريدو 
!!! قهرمانان دور هم جمع شدند و همگي يكصدا در تاييد موافقتنامه فرياد كشيدند . تاآاللو فرماندهي اريدورا به عهده بگيرد 

به ئه آ لقبي بدهيم و او را باشد كه . اين بيعت رضايت مندانه سخن گفت  و به ئه آ احترام بسيار گذاشت آاللو از 
Nudimmud اين نيز درمتن موافقتنامه ذكر شد . بناميم كه به معني هنرمند تمام عيار است .

اينكه . ال جستجوها شروع شود اكنون زمان اين رسيده است كه براي يافتن ط. و هوا صاف شد و صبح روز هفتم بود 
بعد از تاسيس . چگونه تمامي نقشهايي كه براي نجات نيبيرو طراحي كردند سرانجام براي نجات نيبيرو موفقيت آميز نبود 

سنگ آتشين سفينه به . ئه آعمليات استخراج طال را از آبها شروع كرد . قرارگاه نيبيرو قهرمانان غذا خوردند وسير شدند 
آب مكيده مي شد به داخل سفينه و پس از پردازش . مي خورد و شكافنده بزرگ به آن روح مي بخشيد شدت تكان

مت يك ظرف كريستالي هدايت ه سآبي كه داخل سفينه مي شد ب. هدايت مي شدند ي جانبياضافات به داخل باتالقها
سپس از ظرف تمامي آبهاي باقي . آبي كه داخل ظرف كريستالي وارد مي شد فلزاتش در ته ظرف باقي مي ماند . مي شد 

. مانده توسط يك لوله بداخل درياچه پر از ماهي پمپاژ مي شد 
اودر واقع يك هنرمند .ديكجا جمع مي شدند و اين همه هنر دستهاي ئه آ ي مبتكر بود بواهاينگونه بود كه فلزاتي كه در آب

مقدار فلز موردنياز تا حدودي جمع . براي شش روززميني آب باتالقها مكيده شد و به خارج از آن پمپاژ شد ! واقعي بود 
آهن در آن پيدا كردند . در ظرف وجود داشت فلزات زيادي . فلزات در روز هفتم توسط ئه آ و آاللو آزمايش شد . شده بود 



54

در سفينه ظرف ديگري با دستهاي هنرمندانه . طالي فراواني وجود نداشت اما. و مس زيادي نيز آنجا وجود داشت 
Nudimmud ساخته شد .

پس از مشخص شدن نوعشان به ساحل حمل مي شدند . پس ازاينكه نوع فلزات معلوم مي شدند از يكديگر جدا مي شدند 
براي شش . درروز هفتم آنها به استراحت مي پرداختند . بود همراه براي شش روز قهرمانان كارشان با اعمال شاقه . 

آهن بود و مس . و گزارش نوشته مي شد شده فلزات نهايي بررسيهفتم روزظرف كريستالي پر و خالي مي شد ودر روز
ئه آ مدار ماه . شب هنگام زير نور ماه آنها از موم استفاده ميكردند . وفلزات ديگر اما طال ، توده كمي از آن جمع شده بود 

درخشان پرتوهايوز با كه آن داللت ميكرد بر شش ر. استارت آن از اين برج شروع مي شد . را بدينوسيله نام گذاري كرد 
روز هفتم را اعالم ميكرد و آن روزي بود كه بايد استراحت ) وقتي بخشي از هاللش رويت مي شد ( بوسيله نيمه تاجش . 

پس از آن متوقف } مي شد چهار هفته { . ماه به كمال خود مي رسيد ، دريك ماه} مي شد يك هفته { . مي كردند 
بطور كلي ئه آ براي خود محاسبات خاصي را ابداع كرده بود براي روز شماري { . مي شد شده ودوباره از مقدارش كاسته 

با جهت يابي خورشيد مدار ماه نمود پيدا ميكرد وبا مدار زمين }مترجم كه همه دردنياي زميني اكنون مديون او هستيم ـ
اورابه تفكر وادار Kiتگي ميان كينگو و ئه آ مجذوب حركتهاي ماه شده بود و اين وابس. بود كه صورتش آشكار مي شد 

اين وابستگي به چه دردي مي خورد؟ چه نشانه آسماني رابه نمايش مي گذاشت ؟. مي كرد 
براي ماه دوم ، آبها در و براي يك ماه  . كمال يك مدار را ماه نامگذاري مي كردند . مدار ماه نامگذاري مي شد ، يك ماه 

زمستان وتابستان كه ئه آ نامگذاريشان در . خورشيد هر شش ماه به زمين فصلي ديگر مي داد . مي شدندپردازشسفينه
. كرده بود كار ادامه داشت 

درپايان سال طالهايي كه جمع . در يك زمستان ودر يك تابستان مدار زمين كامل مي شد كه توسط ئه آ سال ناميده شد 
آبهاي باتالقها كمتر : ئه آ گفت .آنقدر زياد نبود كه آنها را به نيبيرو بفرستند امااين . شده بود مورد رسيدگي قرار ميگرفت 

وسايل اضافه از سفينه جدا  شدند و . براي همين اجازه داده شد كه سفينه در عمق اقيانوس پيشروي كند . استشده 
شد تا آب خروشان دريا بدرون آن برگردانده  شد به ساحل و پس از آن ظرفهاي بزرگ كريستالي روي سفينه كار گذاشته

اين رويدادها از سفينه به نيبيرو توسط. فلزات براساس نوعشان جدا شدند و درميان آنها طال نيز جرقه ميزد . مكيده شود 
. ئه آ مخابره مي شد و آنو كه اينها را مي شنيد خشنود مي گشت 

آن كامل Sharنيبيرو در مسير سرنوشتش به محل اقامت خورشيد بر مي گردد و وقتي به زمين نزديك مي شود يك 
آنوبااشتياق از طالها مي پرسيد و مي خواست بداند آيا اين مقدار طال براي فرستادن به نيبيرو كافي خواهد . خواهد شد 

بايد اجازه دهيد . از آبها جمع آوري شده كافي نيست كهمقدار طالييافسوس ، اين: ئه آ در پاسخ به آنو گفت . بود يا نه 
قلب ئه آ از .تالش براي بدست آوردن طال از اقيانوس ادامه يافت ! تا مقدار آنها دوبرابر شود . ديگر سپري شود Sharيك 

، كه ما اورا بعنوان Abgal.  جمع مي شد سمانيآخارج مي شد و در محفظه سفينههر قسمت از . دلهره پر شده بود 
روزانه محفظه آسماني با خلباني آبگال . منصوب شد آسمانيبعنوان مسئول حمل اين محفظه . خلبان شناسايي مي كنيم 

چيزي شبيه به (آسمانيبراي محفظه . اوج ميگرفت بسوي ئه آ و اينبخشي از زمين ورازهاي شناسايي شده اش بود 
روزانه كريستالها به سفينه آاللو برده مي شد . يك محوطه ساخته شده بود كه سفينه آاللو نيزدر آن قرار داشت ) هليكوپتر 

: ئه آ از آاللو پرسيد . كريستالهابررسيهاي خود راانجام مي دادند روي آنها با اشعه . تا توسط او و ئه آ روي آنها مطالعه شود 
ا از كجا مي آيند ؟ اين طاله
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آنها روي . گال با محفظه هوايي اوج مي گرفتند بگاهي اوقات ئه آو آ. اينها همان  سياهرگهاي طاليي تيامات هستند 
و جنگلها قرار داشتند دشتهازير پايشان . كوههاي بزرگ پرواز مي كردند و دره ها ورودخانه هاي بزرگ را مي ديدند 

. ان بود وهزاران سرزمين در دسترسش
بي . با استفاده از اشعه بدرون خاك رخنه مي كردند . جاهايي كه سرزمينها از اقيانوسها جدا مي شدند ثبت مي شد 

! چقدر طال براي محافظت مي تواند فراهم گردد ؟ بي صبريها تبديل به نعره شد . صبري در نيبيرو روبه افزايش بود 
سفينه آاللو را هم تعمير : همچنين او گفت ! طالها را هرچه زودتر جمع كنيد و تحويل دهيد : آنوبه ئه آ دستور مي داد 

ئه آ به كلمات پدرش ، پادشاه ، گوش . كامل شود Sharكنيد تا براي برگشتن به نيبيرو آماده باشد در زماني كه يك 
وقتيكه محفظه آسماني در نزديكي سفينه فرود آمد با همراه . مي انديشيد مي داد و در مورد تعمير كردن سفينه آاللو

. وارد سفينه خواهند شد و مخفيانه با استفاده از تاريكي عمليات خود را انجام خواهند داد آبگال شبانه 
آسماني بردند تا در آنها آن سالح ها را به محفظه. سالحهاي اتمي را از سفينه برداشتند با كمك هفت نفر از قهرمانان 

ئه آ به همراهي آبگال سوار محفظه آسماني شدند با طلوع آفتاب . موقعيت مناسب اين سالحهاي خطرناك را مخفي كنند 
ي كامالً ناشناخته او آنها ردر غا. در آنجا ، در مكاني سري ، ئه آ سالحها را مخفي كرد و اوج گرفتند بسوي سرزميني ديگر 

س ئه آ به آنزو دستور داد كه سفينه آاللورا تعمير كند تا براي برگشتن به نيبيرو آماده باشد چون پس سپ. را ذخيره كرد 
خوب مي دانست او مهارت زيادي در را سيستم سفينه ها آنزو ،. بهترين زمان براي برگشتن او خواهد بود Sharاز تكميل 

او با . اما باز سفينه فقط تپ تپ و وز وز مي كرد . اين كار داشت ووظيفه خودش را در كمترين زمان ممكن انجام مي داد 
. آاللو بزودي كشف كرد كه سالح هاي اتمي ربوده شده اند . دقت و احتياط زياد صفحات داخلي را مورد بررسي قرار داد 

. ئه آ در محل اختفايش گزارشات را دريافت ميكرد . يان از سفينه خارج شد آنزو گر
مي شود و نه در آسمان ها وسرزمينهاي تازه تاسيس كه هالحها براي مواقع اضطراري استفاداين س: گفت در برگشت ئه آ 

 Hammeredفت وآمد در منطقه اما بدون آنها ر: آنزو گفت . بي دفاع هستند وامكان مهار اين سالحها هم وجود ندارد 
Bracelet آاللو سرفرماندهي اريدو . بدون آنها وبدون فشار آب جلوگيري از خطرات امكان پذير نيست . اصالً ايمني ندارد

كلمات ئه آ كه همان حرفهاي شوراي نيبيرو هستند : به كلمات ئه آ و همچنين آنزو گوش داد و سپس گفت 
اما من با سفينه به نيبيرو بر نمي گردم ، نيبيرو به روز رستاخيز خود نزديك . مي خواهند چيزي را گواهي دهند 

!!!مي شود 
من خلباني ميكنم و با شجاعت با خطرها رودرو : آبگال كه اوراخلبان مي دانيم بعنوان رهبر پا پيش گذاشت وگفت 

در نيبيرو ، منجمان تقدير . بان باشد و آنزو در روي زمين باقي بماند پس تصميم گرفته شد كه آبگال خل. مي شوم 
سبدي پر از طال به سفينه . خدايان آسماني را زير نظر داشتند و مي دانستند كه در موقع مناسب آنان انتخاب خواهند شد 

. مي كند در اين قسمت آبگال وارد سفينه مي شود و صندلي فرماندهي آن را اشغال . آاللو حمل شد 
اين راهنماي تو : را به او داد و گفت سرنوشتئه آ از سفينه خودش اطالعاتي كه داخل ديسك مخصوص معروف به لوح 

تشين سفينه شروع به حركت كرد و موسيقي آسنگ ! خواهد بود در اين راه كه بوسيله آن مسيرت را خواهي يافت 
ئه آ وآاللو و تعدادي . ه روح بخشيد و درخششي مايل به قرمز بوجود آمد دلنوازي فضا را پر نمود و شكافنده بزرگ به سفين

سفينه غرشي روبه آسمان كرد و بسوي آن . از قهرمانان در اطراف محوطه ايستاده بودند ، آنها براي وداع جمع شده بودند 
. خالصه اي از ماجرا به نيبيرو گزارش شد . از جا كنده شد 

. در نيبيرو انتظارات زيادي بوجود آمده بود 
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فصل چهارم 

خالصه اي از لوح چهارم 
آزمايشهايي انجام شد تا طال در سپر جوي نيبيرو . تحويل اين محموله كوچك طال طوفاني در نيبيرو به پا كرد 

ادامه استخراج . قهرمانان كمكي و تجهيزات جديد به زمين فرستاده شدند . پخش شود كه موفقيت آميز بود 

پي برد كه نياز به Abzuئه آ به وجود معادن طال در منطقه . طال از آب روند مايوس كننده اي به خود گرفت 

بين برادران . انليل وسپس آنو به زمين سفر كردند تا دراين مورد تصميمي بگيرند . حفاري عميق داشت 

مفتخر شد تا ) فرمانرواي زمين ( به لقب انكي آ ئه . ناتني كشمكش بوجود آمد بر سر اينكه تكليف چيست 

. ماند تا امكانات و تسهيالت را تحت نظر داشته باشد و توسعه بدهد Edinانليل در . برود Abzuبه منطقه 

هفت قاضي حكم مي كنند . حمله قرار مي گيرد گرفت كه مقيم آنجا شود اما توسط آاللو موردآنو تصميم

آنها .دختر آنو ، افسر پزشك ، به زمين فرستاده شد Ninmah. تبعيد شود ) مريخ ( Lahmuكه آاللو بايد به 

مي شود كه شبيه به صورت آاللو صخره اي حجاري.در مريخ توقف ميكنند اما با جسد آاللو مواجه مي شوند 

اين همان تنديسي است كه در مريخ پيدا شد و تا امروز { .ياد بود او درمريخ باقي بماند باشد تابعنوان بناي 

آنزو  دستور داد كه ايستگاهي درمريخ }ـ مترجمبه آن ابوالهول مريخ لقب داده اند . هم محل بحث است 

.  ساخته شود 
متن لوح 

آنها به آبگال در هدايت سفينه اعتماد . درنيبيرو انتظارات زياد شده بود . از اين پيشرفتها لبخند برلبان نيبيروييها نشست 
در گام اول يك هزار پا ودر گام . يك مدارساخت تا با قدرت يابي ويژه بتواند سرعت بگيرد ) ماه(او اطراف كينگو. كردند 

مريخ . كرد تا بتواند پس از آن نيروي كافي براي جهت گيري به سمت نيبيرو داشته باشد دوم ده هزار پا بسمت مريخ سفر 
از كريستالهاي قرمز گونه استفاده كرد و آبگال ماهرانه . محسوب مي شد Hammered Braceletدورترين نقطه در 

دورتر ، سفينه اش ! سرنوشت داشت با مهرباني نگاهش مي كرد . توانست مسير خود را از ميان اين توده خطرناك باز كند 
در پيش رويش در تاريكي ! راه خانه از اين طرف است ! راه خانه . عالمتهاي شادي بخشي از نيبيرو دريافت مي كرد 

نيبيرو مداري او سه بار اطراف. مي شد با توجه به سيگنالهاي دريافتي سفينه هدايت. نيبيروي مايل به قرمز قرار داشت 
نزديك به سياره ، آبگال توانست نقطه آسيب ديده جو . نيروي مخصوص اش آهسته تر شده بود براي خودش ساخت 

با اعتماد به . ازديدن اين صحنه قلبش فشرده شد و به طالهايي فكركرد كه ميتوانست نجات بخش باشد . نيبيرو را ببيند 
. ز خودش از جو ضخيم نيبيرو عبور كرد نفسي آتشين همراه با سفينه آتشين تر ا

دورتر از آشيانه سفينه ها در . آبگال خيلي ماهرانه بالهاي سفينه را گشود و اينگونه براي خود فرود جالب تري را خلق كرد 
ر افكن آبگال دريچه را باز كرد و به آرامي از سفينه پايين آمد آنهم درست در جايي كه يكي از نو. فرود آمد بهترينماي 

آنو پيش قدم شد براي تبريك ، بازوها در يكديگر گره خوردند . عموم مردم آنجا جمع شده بودند . ها او را نشانه گرفته بود 
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قهرمانان با عجله بسوي سفينه رفتند و طالي به دشواري به دست آمده را كه درون سبد بود از . و تبريكات رد وبدل شد 
ي جمع شده بودند و سبد را باالي سرشان گرفته بودند و هله هله كنان فرياد مي زدند ودر آنها همگ. سفينه خارج كردند 

!! راس آنها آنو بود كه فرياد مي كشيد ، نجات اينجاست 
دانشمندان نيز طال را برداشتند تا نگاه دقيق تري به . آبگال به كاخ برده شد تا هم استراحت كند و نيز بخورد وبياشامد 

اينكار بايد Sharبراي يك . بايد بهترين خاك طال را از آن ساخت و بعد به آسمان حمل كرد و پراكنده نمود . ن بياندازند آ
موشكها از گرده طال پر شد و به آسمان پرتاب شدند و با پرتوهاي . بعدي نيز بايد ادامه يابد Sharانجام شود و البته تا 

. بهبودي مي رفت به مي كردند در هر كجا كه آسيب ديده بود و حاال با اين كار رو كريستالي منفجر شده گرده را پخش 
به ! طال نجات بخش است : آنو خطاب به زمين لبخند زنان گفت . انتظارات مردم بر آورده شد و شادي تمام كاخ را پر كرد 

ي طال مانع از عبور پرتوهاي مخرب اش مي زماني كه نيبيرو به خورشيد نزديك مي شد ، گرده ها. يافتن طال ادامه دهيد 
! و شكاف بزرگ دوباره دهان باز كرد هاما بهبودي جو به تدريج كاهش پيدا كرد. شدند 

آب بيشتري . آنو به آبگال دستور داد كه دوباره به زمين برگردد و اين بار قهرمانان بيشتري همراه او راهي اين سفر شدند 
نيز با آنها Nungalدستور داده شد كه . بدرون سفينه مكيده شد تا فشار بيشتري براي پرتاب در خود آماده داشته باشد 

ات فراوان شروع شد وبازوها در بازوها قفل يكدوباره تبر. به سفر برود كه در واقع او كمك خلبان آبگال محسوب مي شد 
. متفكرانه و دل نگران به اين ماشين جديد آبي توجه نشان مي داد } در زمين {ئه آ . Eriduشد براي برگشتن آبگال به 

آماده شد Shar ،Nungalبر حسب زمان . اگرچه قلبش فشرده مي شد اما او سعي مي كرد لبخند از صورتش محو نشود 
ئه آ قلباً مي توانست . مل كند ن خود فقط چند سبد طال را حواين سفينه مي توانست دردر. كه سفينه را حركت دهد 

. حس كند كه چقدر نيبيروييها نااميد شده اند 
فوقاني تيامات بود كه زمين بخش. ئه آ با آاللو ، با صحبتهايي كه رد وبدل كردند كمي در نظريات خود تجديد نظر كردند 

پس گردنش كجاست ؟ . به دو قسمت تقسيم شده اند يسياهرگهاي طاليي در جاي. در نبرد آسماني از آن كنده شده بود 
سياهرگها از درون زمين بيرون مي آيند ؛ منشاء آنها كجاست ؟ 

ئه آ در محفظه آسماني خود برروي كوهها و دره ها پرواز كرد و جاهايي كه زمين هااز اقيانوسها جدا مي شدند را 
كرد و اينبار جاهايي كه خشكيها ازهم جدا شده بودندرا هم درنظر بطور مستمر كارش را تكرار . نمودبا اسكنرش آزمايش 

درجايي توده زمين از نظر ريخت به شكل قلب در آمده بود . ، جاهاييكه محتويات درون زمين آشكار مي شد گرفت 
. طاليي فراواني را درون زمين شناسايي كرد ي ودرمنطقه اي كمي پايين تر سياهرگها 

Abzu وقتي اين كلمات عاقالنه ادا مي شد آاللو . ، جايي كه طال متولد مي شود ، اين نامي بود كه ئه آ به اين منطقه داد
دردل زمين . از رگه ها در زمين و نه از آبها مي توان طال استخراج كرد . در واقع زمين با طال پر شده است . لبخندي ميزد 

طالي . ناميده خواهد شد Abzuدي بدست آوريم در منطقه اي آنسوي اقيانوس كه ونه در آبهاي آن مي توانيم طالي زيا
كاخ نشينان شگفت زده شده بودند و دانشمندان ومشاوران به دقت به سخنان ئه آ گوش . فراواني در انتظار استخراج است 

وجود داشت اما دراينكه اين طالي در اينكه در آنجا طالي زيادي وجود داشت وبايداستخراج مي شد اتفاق نظر. مي دادند 
. اوانليل برادر ناتني ئه آ بود . يكي از شاهزادگان شروع به صحبت كرد . زياد چگونه بايد استخراج مي شد محل بحث بود 

. وهمه اميد ما به آنهاست نيز مسلط بر آبها هستند ابتدا آاللو واينك دامادش ئه آ : اوگفت 
ديگر كه Sharي پس از Shar. به ما اطمينان داده اند كه با طالهايي كه از اين آبها بدست مي آورند نجات مي يابيم 

اين كاري است فراتر از حد تصور ما ، ما . اكنون جمالت متفاوتي شنيده مي شود . بيايد همه ما نجات خواهيم يافت 
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روژه اي است كه بايد موفق شود و براي موفقيت پاين .  هستند داريم تاييديه اينكه سياهرگهاي طاليي زمين  حاوي طال
اجازه مي دهم انليل به : آنو گفت . انليل به سخنراني ادامه داد و سخنانش مشتاقانه شنيده شد . نياز به تضمين ما دارد 

يد زيرا كه آنها جنبه دستوري به سخنانش گوش ده. نمايدونقشه خودرا اجرايي كردهتا اين كشف را تاييد ! زمين برود 
. اين جمع بندي را همه قبول كردند و انليل نيز با ماموريتش موافقت كرد ! دارند 

براي هر كدام از آنها يك محفظه آسماني طراحي شده . همراه با آبگال ، ستوان برجسته انليل ، بسوي زمين حركت كرد 
ئه آ بازودر .موقعيكه انليل واردزمين شد . در زمين ، در مورد سخنان آنو موافقت حاصل شد و لبخندي هم زده شد . بود 

در رو شدند ، وقتي آاللو و انليل با يكديگر رو . خوش آمد گفت را مالقات كرد و به او بازويش انداخت و برادر ناتني خود 
اما قهرمانان سرود خواندند و با سروصدا ، خوش آمد گويي . آاللو جمالتي ضعيف برزبان راند و انليل را تحويل نگرفت 

انليل در خلباني محفظه هاي . آنها از وروداين فرمانده خيلي خوشحال شده بودند . دلپذيري از انليل به عمل آوردند 
آبگال ، افسر برجسته نيز بعنوان خلبان . تور داد كه يك محفظه ديگر نيز همراه اوباشد آسماني استاد بود و همچنين دس

. نشان دهد آنهارا به Abzuتاراه ، و انليل ئه آ در يك محفظه آسماني سوار شد به همراه آبگال خلبان . بااو بود 
از سطح دريا مشغول اسكن زمينهاي . ط كنند تذكر داد كه هنگام عبور ازاقيانوس احتيا. آنهاخشكي ها را بازرسي كردند 

در آنجا طال . خاك ابيزو را آزمايش كردند. آنها تمامي پستيها و بلنديها را با ابزارهايشان محاسبه كردند . زير دريا شدند 
آب تصفيه شد ه نيز وجود نداشت چون با اين مواد . وجود داشت اما مخلوطي از خاك و سنگ نيز با آن تركيب شده بود 

. تركيب شده و پنهان بود 
در اريدو بايد عمليات جديد صورت مي گرفت چون ادامه . يافته هايشان را مورد بررسي قرار دادند. آنها به اريدو برگشتند 

او تصويري از يك ماموريت . ظر دارد انليل گفت كه طرحي وسيعي ر ادر ن. اين كار تنها در روي زمين امكان پذير نبود 
طالبايد از . آوردن قهرمانان بيشتر و ساختن تاسيساتي براي اسكان آنها براي همكاري در پروژه . بزرگ را توصيف كرد 

با كشتي هاي فضايي و سفينه ها ما حمل ونقل . زمين استخراج شده و از موادي كه با آن تركيب شده است تصفيه گردد 
. ميدهيم واز اين زمينها براي كار مان استفاده ميكنيم را انجام 

چه كسي ؟ د بود و چه كسي در آبيزو فرماندهي مي كند كسي در مناطق مسكوني مسئول خواهه چ: ئه آ از انليل پرسيد 
چه كسي :آنزو نيز مي گويد. اين سوال را آاللو مطرح كرد مسئول توسعه اريدو و نظارت بر مناطق مسكوني خواهدبود ؟ 

د را عهده دار خواهد بود ؟ وفرماندهي اسكادران كشتي هاي فضايي و مناطق فر
اكنون نيز زمان ! اجازه بدهيد آنو به زمين بيايد تا در اين موارد تصميم گيري كند : انليل در پاسخ به سواالت گفت 
. آن رسيده تا آنو راهي زمين شود 

و اينكه چگونه آنو براي دومين بار با . رادريافت نمود Enkiب شد و چگونه ئه آ لقب اين كه  چطور بين ئه آ و انليل شكر آ
خلبان دورمريخ مداريNungal. آنو سوار سفينه فضايي مي شود و در امتداد سيارات سفر مي كند . آاللو كشتي گرفت 

قلب . مدار ماه كه درابتدا كينگو ناميده مي شد مورد تحسين واقع شد . وبتواند آن را ببيند و نزديك تر شود ساخت تا آن
سفينه آنو در كنار سرزمينهاي !!! شلپ شلو پ يعني ممكن است روي ماه هم طال پيدا شود ؟ : آنودر حيرت بود و گفت 

در درون محفظه آسماني در . ئه آ با قايقي كه از ني ساخته شده بود براي آنو فرستاد تا سوارش شود . باتالقي فرود آمد 
ئه آ اولين كسي بود كه به قايق . باالي قايق بال مي زد و به رسم سلطنتي به آنو خوش آمد گفت و پيشكشي ارائه كرد 

نخستين ! آه پسرم : آنو نگذاشت كه او تعظيم كند و فرياد زد . شناورنزديك شد و به پادشاه ، پدرش تبريك ورود گفت 
! فرزندم 
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اريدو گوش تا گوش قهرمانان سلطنتي نشستند تا استقبال شاهانه اي از پادشاهشان كه به زمين آمده به عمل در مربع 
قبل ازاينكه او بتواند در برابر آنو تعظيم كند ، آنو اورا در آغوش . پيشاپيش آنها فرمانده شان انليل ايستاده بود . آورند 
اين پيشرفت تبريك گفت آنو به آاللو بابت . بود كه چه كاري را بايد انجام دهد آاللو نيز در آنجا ايستاده بود ومردد. كشيد 

آاللو اگر چه ترديد داشت اما پا پيش گذاشت وبازدر بازوي آنو ! و ادامه داد كه بيا براي دوستي مجدد بازو در بازو اندازيم 
. ئه آ كلبه اي از ني براي آنو بسازد تا اوبتواند اندكي با خود خلوت كند تصميم گرفته شد تا شب . انداخت 

واين فرصتي بود براي جشن . روزي كه استراحت باز مي گشت . طبق شمارش ئه آ روز بعد روز هفتم محسوب مي شد 
دند كه قبل از اينكه از يافته هاي و انليل اينگونه ادامه داآدر فرداي آن روز ئه. گرفتن آنچنانكه در خور ورود پادشاه باشد 

اجازه بدهيد من خود به : آنو گفت . دبر سر كارهاي انجام شده واحتياجاتشان آنو سخن بگويند با او گفتگو كردنخود با 
سپس . باالخره آنها اوج گرفتند با محفظه آسماني ، از سرزمينها و از درياها ديدن كردند ! تنهايي از سرزمينها ديدن كنم 

مان ضروري استخراج طال براي: آنو گفت . وروي خاكي كه طال را در خود پنهان داشت فرود آمدند نمودنده آبيزو پرواز ب
به ئه آ وانليل . اين مهم نيست كه طال در اعماق زمين نهفته است ، بايد استخراج شود !است اما مشكل عصاره طالست 

در اين راه قهرمانان نيز به كار گماشته ! زم را تهيه و اگر نبود اختراع كنند اجازه مي دهم براي رسيدن به هدف ابزار ال
. خواهند شد 

اجازه به آنها اجازه مي دهيد كه طال را از دل خاك وسنگ جدا كنند اما چگونه طالي خالص ر ابه نيبيرو تحويل دهيم ؟ 
. بدهيد فرودگاه ديگري بسازيم و قهرمانان بيشتري بياوريم تا به اين كار اختصاص يابند 

اينها در واقع دستورات آن . قلبم گواهي مي دهد كه اين تاسيسات راهي خواهد بود بسوي آسمان : آنو به دو پسرش گفت 
غروب بود و گاهي اوقات صبح و هميشه مكان برگشتن گاهي اوقات . وبود و ئه آ وانليل به نشانه موافقت تعظيم كردند 

و چون ئه آ كسي . در اريدو شورايي تشكيل شد تا هم كارها تشريح شده و مسئوليتها تقسيم گردد . اريدو وجود داشت
: بود كه اريدو را تاسيس كرده بود ابتدا رشته كالم را بدست گرفت 

يگانه .( بناميم Edinات ديگري در اين منطقه احداث كنيم و نامش را اجازه بدهيد تاسيس. اريدو را من تاسيس كردم 
. از اين پس به اين نام شناخته خواهد شد ) پناهگاه درستكاران 

نقشه ات : آنو گفت . اينها كلمات خشمگين انليل بودند . بدست آورد انليل عصاره طال را ! اجازه بدهيد Edinفرمانده 
در ضمن هيچكس دانش مرا درباره كشتي هاي فضايي . درفرماندهي و اجراي پروژه ها من بهترين هستم ! غلط است 

آبيزو رااو كشف . و رازهايش برادر ناتنيم ئه آ بهتر از هركسي اطالعات دارد البته در مورد زمين} : انليل گفت { . ندارد 
! پس اجازه بدهيد او رئيس آبيزو باشد . كرد 

فرزند نخست بودن . دوباره ناتني بودن به اصل برادري غلبه كرده بود . م و احتياط به اين كلمات گوش مي داد آنو با خش
ئه آ نخستين فرزند بود كه بوسيله زني صيغه اي ! پايه جانشيني است با كلماتي كه جاي سالح با يكديگر مي جنگيدند 

از آن متولد شد از آنتو ، همسر آنو ، او خواهر ناتني آنو بود و ازاين راه او انديشيد كه انليل پس .اي آنو زائيده شده بود بر
. جايگاه انليل هم قانوني مي شد 

را ) نخست زاده ( Firstbornمي تواند در اين امتداد ) پسري كه بعد متولد شده ( next-born sonاز اين رو اين 
يكي از برادرهابايد به نيبيرو . ث به خطر انداختن استخراج طال شود آنو از اين مي ترسيد كه اين تضادها باع. مغلوب كند 

آنو لحظه اي درنگ كرد و سپس با صدايي بلند و محكم و تكان . برگردد و ادامه اين دعوا همينجا بايدخاتمه پيدا كند 
را عهده دار خواهد شد ؟ و Edinچه كسي به نيبيرو برمي گردد تابر تخت بنشيند ؟ و چه كسي فرماندهي : دهنده گفت 
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برادران ساكت بودند ، از . در بين سه نفر اجازه بدهيد من تعيين كننده اصلي باشم چه كسي در آبيزو رئيس خواهد بود ؟ 
برايمان تا دست تقدير . بياييد قرعه كشي كنيم : آنو گفت ! شنيدن چنين جمالت جسورانه وقاطعانه اي جا خورده بودند 

سپس مهره  انداختند ، آنو به نيبرو برمي . دستهايشان را به يكديگرقالب كردند اين سه ، پدر و دو پسر . تصميم بگيرد 
اب و فرمانده آنجا شد آنچنان كه نامش به انليل اختصاص يافت  و او اربEdin. گشت تا بر تخت باقي بماند بصورت قانوني 

. نيز همين معني را مي داد 
عهده گرفت تا تاسيسات بيشتري احداث كن وبا هزينه قهرمانان برايشان فرودگاه بسازد براي كشتي او رهبري آنجا را بر 

سهم ئه آ هم از درياها و . هاي پرنده واين ساخت و ساز تا نزديك دريا ادامه پيدا كرد و اطراف آن حصار كشي شد 
او . تحت تسلط او قرار داشته باشد ) Edin(اقيانوس ها مشخص شد و قرار شد سرزمينها و درياهاي آنسوي اين حصار 
انليل با ماليمت بسيار و رضايت خاطر اين . رئيس آبيزو شد تا در آنجا با قدرت ابتكاري كه داشت طالرا استخراج كند 

چشمهاي ئه آ از اشك پر . تقسيم بندي را پذيرفت و دربرابر آنچه كه دست تقدير ناميده مي شد سر تعظيم فرود آورد 
به ئه آ اجازه بدهيد تا هميشه اريدو را خانه خود بداند : آنو به انليل گفت . قسمت او نشده بودند Edinاريدو و . شده بود 

و اين را بخاطر داشته باشيم كه او فرمانده اصلي ! اجازه بدهيد اين لكه اي كه درابتدا اوكشف كرده هميشه مال اوباشد ! 
انكي كلمات پدرش را با تعظيمي . مي ناميم ) كارشناس ارشد و رئيس زمين ( Enkiاز اين پس او را . واهد بود زمين خ

به بعد لقب شما انكي است كه به معني كارشناس ارشد زمين مي باشد و من ارباب اين از : پذيرفت و رو به برادرش گفت 
آنو گفت . سط آنو مشخص شد و انكي وانليل مسئوليتها را اعالم كردند تركيب قهرمانان نيز تو. وفرمانده ناميده خواهم شد 

. اكنون زمان وداع من و شما رسيده است ! حال كه مسئوليتها مشخص شد ه است ما گامي بسوي موفقيت برداشته ايم : 
. من به نيبيرو بر مي گردم اما با قلبي آرام 

رياست برزمين بايد به من ! ؟خاطرات بد گذشته را فراموش كنيم : باصداي بلند گفت . آاللو بسوي آنو گام برداشت 
من همچنان مدعي تاج وتخت نيبيرو . طال را پيدا كردم وبه نيبيرو اطالع دادم كه اين من بودم . اختصاص داده شود 

بدين ! بلكه از شما متنفرم ، از شما ناراحتمنه تنها تو و پسرهايت براي خودتان شراكت راه انداخته ايد و من! آنو . هستم 
مابايد : با عصبانيت گفت كاربه اينجا كه كشيد ابتدا آنوسخني نمي گفت اما . صورت آاللو تصميمات آنو را به چالش كشيد 

مشخص كنيم و مي خواهم كه همين حاال اين كار را رابا دومين كشتي در مورد بحثمان به نتيجه برسيم و تكليفمان 
. انجام دهيم 

دو عضو خانواده سلطنتي برهنه شدند و گالويز گشتند . لو با تحقير لباس خود را كند و آنو نيز همين كار را انجام داد آال
. وقدرتمندانه به نبرد پرداختند 

ين با ا. آنو با پاهايش به بدن آاللو فشار وارد آورد و او را پايين كشيد . آاللو زانوانش خم شد تا آنجا كه به زمين خورد 
هنوز هم اين نوع كشتي در مناطق شمالي رواج دارد كه به كشتي گيله {. فشار او پيروزي خود را در اين كشتي اعالم كرد 

طرف حريفان كمر يكديگر را مي گيرند و فقط كافي است يكي زانوهايش به زمين برخورد كند ،. مردي معروف است 
. آاللو به نيبيرو بر نمي گردد ! من پادشاه هستم . تي تصميم گرفته شد با اين كش} مقابل برنده اعالم مي شود ـ مترجم 

آاللوبا يك جست اززمين . اين جمله را آنو در حالي مي گفت كه پاهايش را از روي آاللوي به خاك افتاده بر مي داشت 
اش malehoodموش كردن او برخاست و با پاهايش ضربه اي به آنوزد و اورا به خاك انداخت دهانش را باز كرد وبراي خا

آاللو را قورت داد و از درد وعذاب فريادش به آسمان بلند شد و با انگشتانش malehoodآنو قسمتي از ! را درآن قرار داد 
. انكي با عجله آنو را نجات داد و انليل آاللورا نگهداشت در حاليكه به زور جلو خنده اش را گرفته بود . زمين را خراشيد 
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: انليل خطاب به ستوانها فرياد زد . قهرمانان آنورا همراهي كردند در حاليكه عليه آاللو كلمات ركيك به كار مي بردند 
دادگاهي دباي: انكي خشمگينانه فرياد زد !نه !نه !ي آاللو را بكشيم اجازه دهيد تا عدالت را اجرا كنيم و با اسلحه ليزر

. آنها آاللو را به كلبه اي از ني بردند و دست وپايش رابعنوان زنداني بستند ! تشكيل دهيم و بعد سم وارد بدنش كنيم 
ادهايي كه پس از آن در زمين و مريخ از قضاوتي كه درباره آاللو مي شود تا رويد. تاسبررسي رويدادهااكنون اين شروع 

. اتفاق مي افتد 
آاللو نيز در كلبه . در كلبه اش كه بود از انكي خواست كه اورا مداوا كند . آنو در كلبه ني اش نشسته بود و آسيب ديده بود 

دل وروده . شبيه بار سنگيني شده بود malehoodدل وروده آنو از . ني اش نشسته بود و مدام به در وديوار تف مي كرد 
هظرف س. رشد كرده بود كه او را شبيه زني باردار ساخته بود يشكمش به حد مصيبت بار. آنو با مني متورم شده بود 

نيبيرو چشم انتظار من است من بر : آنو به دو پسرش گفت . روز درد آنو فروكش كرد اما غرورش همچنان آسيب ديده بود 
طبق . او متناسب با جرمي كه مرتكب شده بايد مجازات شود . اما قبل از آن بايد در مورد آاللو قضاوت شود . مي گردم

در مربع . قانون نيبيرو هفت قاضي در باالترين مقام جلسه اي تشكيل مي دادند و در مقام رياست تصميم مي گرفتند 
. ه اين آزمايش را پشت سر مي گذارد قهرمانان جمع شده بودند تا ببينند آاللو چگون،اريدو 

سمت راستش انكي . براي هفت قاضي هفت صندلي فراهم نمودند و براي رياست آنو بلند ترين صندلي اختصاص يافت 
Alalgarنشستند ودر سمت چپ انليل هم آبگال و Nungalسمت راست انكي ، آنزو و. نشست و انليل سمت چپش 

: خن گفت انليل ابتدا س. قرار گرفتند 
انكي پرسيد . شده ودر كشتي فضايي نگهداري مي شود ثبتتمام مسابقه كشتي منصفانه اي كه بين آاللو و آنو برگزار شد 

ايي اين كشتي منصفانه اي كه شما مي گوييد ضبط شده در كشتي فض: آاللو گفت ؟ جناب آاللو شما چه پاسخي داريد ؟ 
! به نفع من تمام شده 

را در malehoodاي آاللو تو عمل زشت ديگري هم مرتكب شده اي و آن اين است كه ! پيروزي را به لجن كشيدي 
. دهان آنوريختي تا مجبور به قورت دادن آن شود 

انكي به پدر زن ! مجازات تو مرگ خواهد بود : انليل ادامه داد . به اين صورت انليل اتهامات را مطرح واو را مجرم دانست 
قضاوت بايد طبق رخدادها : گفت Alalgar. سكوت ، آاللو حرفي براي گفتن نداشت چه پاسخي داريد ؟: خود آاللو گفت 

آاللو كه ساكت بود آهسته . شما آزاد هستيد هر حرفي بزنيد قبل از اينكه در مورد شما قضاوت شود : انكي گفت . باشد 
شاهزاده ها او . آنو ساقي من بود . نيبيرو پادشاه بودم و كارهايم را بدرستي انجام ميدادم من در . شروع به حرف زدن كرد 

. براي نه مدار كامل من پادشاه بودم . را تحريك كردند كه با من كشتي بگيرد و او نيز به مبارزه با من بر انگيخته شد 
او اكنون همچون شيطاني تخت مرا تصاحب نموده و من براي فرار از زندان ومرگ ، سفر . پادشاهي به سالله من تعلق دارد 

. آاللو ، سياره بيگانه اي را كشف كردم براي نجات نيبيرو ، من ،. بسيار خطرناكي براي رسيدن به زمين انجام دادم 
با پيامي براي مصالحه در . ن ئه آ به زمين آمد پس از آ. منصفانه اين است كه مرا به نيبيرو برگردانيد تا پادشاه شما باشم 

! سپس سرو كله انليل كه از تخم وتبار آنو هست با ادعاهاي جديد پيداشد . مورد حكمراني نيبيرو 
او در ! آنوقت سرو كله آنو پيد اشد و گول حرفهاي ئه آ را خورد تا اورا كارشناس ارشد زمين معرفي كند ، توجه كنيد 

. يرو ، آنجا هيچ كاره است نه نيب! زمين 
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پاره پارهقلبم . آنوقت فرماندهي طي قراردادي به انليل واگذار مي گردد و انكي در فاصله دورتر در آبيزو گماشته مي شود 
آن هنگام كه آنو پاهايش را روي بدنم گذاشت در واقع . مي شد وتمام بدنم از خشم وعصبانيت مي خواست منفجر شود 

! ب زخمي من مي گذاشت پايش راروي قل
و كشتي نسبتا خوبي كه گرفتم تخت سلطنت را بدست در نيبيرو طبق قانون سالله : آنو سكوت خود را شكست و گفت 

. را به دهان گرفته قورت داديد و من بعنوان فرزندتان جلوي خطر را گرفتم malehoodوشما : انليل گفت . آوردم 
او مرگ باشد زاتاجازه بدهيد مجا! اومتهمي است كه جرمش اثبات شده و اكنون زماني است كه درباره او داوري كنيم 

!Alalgar مرگ : گفت !Abgal مرگ : گفت !Nungal مرگ : گفت!
اري سم ضعيف شده از قبل مقد{ ! زيرا كه او از قبل آن رابلعيده است . مرگ خود به سراغ آاللو خواهد آمد : انكي گفت 

آنو . اجازه بدهيد او بقيه روزهاي زندگيش را بعنوان زنداني در زمين سپري كند : آنزو گفت } مترجم ـبه او خورانده بودند
او درتبعيد خواهد مرد و اين . عصبانيت وترحم هردو توسط او بلعيده شده است : به سخنان گوش داد و سپس گفت 

!قضاوت ما در مورد اوست 
او نه در زمين در : آنو كه متوجه نگاهها شده بود ادامه داد . از اين قضاوت همه شگفت زده شدند و به يكديگر نگاه كردند 

در بين راه سياره اي وجود دارد به نام مريخ كه داراي آب و هوايي ! تبعيد خواهد بود و نه به نيبيرو تبعيد خواهد شد 
فكر مي كرديم از اين سياره بعنوان ايستگاه بين راهي استفاده : كردند و گفتند انكي و انليل قدري مكث ! خاصي است 

. قالنه براي ما اميزان مقاومتش بسيار كمتر از زمين است و اين موهبتي است ع. خواهد شد 
ساخت و اطراف مريخ براي خود مداري خواهيم . و بامن موقع برگشتن خواهد آمد . آاللو سوار سفينه فضايي خواهد شد 

تنها و بي كس روي . كه او بوسيله آن روي سطح مريخ فرود بيايد . محفظه اي آسماني براي آاللو در آنجا فراهم مي كنيم 
اين بود داوري آنو . او روزهاي انتهايي زندگيش را به تنهايي شمارش خواهد كرد . اين سياره اسرارآميز تبعيد خواهد بود 

. ن شدند كه در قالب كلماتي سنگين بيا
. ودر حضور تمامي قهرمانان حاضر در جلسه اعالم شد . به اتفاق آراء در مورد آاللو قضاوت شد و تصميم نهايي گرفته شد 

خلبان من باشد براي برگشتن به نيبيرو و موقع برگشت هم خلبان سفينه اي باشد كه باخود Nungalاجازه بدهيد كه 
بدين . اي فرود و شارژ مجدد ما براي ادامه سفر را فراهم كند هبه مريخ مي رود تا زمينهآنزو . قهرمانان بيشتري را بياورد 

ابا قايق به سفينه تمامي وسايل ر. است آماده باشيد زمان حركت ما فرد: انو به انليل گفت . ترتيب فرمانهاي آنو كامل شد 
اينكه چطور مريخ ر ابعنوان ايستگاه بين راهي .حمل ودر ضمن فرودگاهي روي زمين براي فرودهاي بعدي تاسيس كنيد 

آنو در حاليكه لنگ مي . آنها با غم وشادي از يكديگر خدا حافظي كردند . نقشه وبرنامه ريزي آن با شما به كار مي گيريد ،
ت به سمت سفينه اوج گرف. دسفينه كرد م در دستهايش داشت او را نيز واراهار سفينه شد در حاليكه طناب آاللورزد سو

مداري دور ماه ساختند كه از ديدن آن آنو دوباره شاد شد و سپس به طرف . آسمانها و اين بازديد سلطنتي به پايان رسيد 
فرود بياييم روي اين سياره عجيب تا درمورد . براي ساختن مداري در گرداگردش سرعت گرفتند ) مريخ (سياره قرمز رنگ 

. يدگيهاي سطح سياره كمي تحقيق كنيم اين مجموعه كوههاي آسماني و بر
قدرتشان توسط مريخ رو به آهسته . در كنار يك درياچه . جايي كه سفينه ئه آ در آنجا فرود آمده بود مشاهده كردند 

من با آاللو : ناگهان به آنو گفت آنزو ، خلبان ،. سفينه ومحفظه آسماني احتياج به نيروي دوباره داشتند . شدن گذاشت 
پس من همراه آاللو روي اين . اميدي ندارم كه با محفظه آسماني به سفينه برگردم . خاك سفت فرود خواهيم آمد روي
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زمانيكه او از سمي كه در درونش رخنه كرده بميرد من . سياره عجيب مي مانم و تا زمان مرگش از او محافظت مي كنم 
. اين عمل مرا نيز نام آور خواهد نمود . اورا به شايستگي يك پادشاه دفن خواهم كرد 

هرچند ممكن است عليه من صحبت كنند اما اين تنها شانس من براي همراهي يك پادشاه در تبعيد است : آنزو گفت 
. ي نامرئي و صورتهاي ناشناخته را در اين سياره اسرار آميز مواجه شود كه او ممكن است با چيزهارازي

!آنزو ، وقتي اين مدت به پايان برسد ، همچون يك قهرمان او مي ميرد 
اين آرزو و : آنزو به آنو گفت . آنو در قلب خود دچار شگفتي شده بود . در اين هنگام در چشمان آاللو اشك جمع شد 

در سفر : با دستهايم به شما قول ميدهم وقسم ميخورم . خواهش مي كنم به من قولي بدهيد . است افتخاري براي من 
ر شما را زنده پيدا كرديم ، اگ. بعدي كه همراه سفينه در مدار مريخ انجام شود با يك كشتي فضايي براي شما فرود بياييم 

يم ايستگاهي بين راهي روي مريخ تاسيس كنيم اين شما ابه عنوان ارباب مريخ اعالم خواهيم كرد وزماني كه بخواهشمار
منظورش آاللوست { ! او هم تعظيم مي كند : آنزو تعظيم كرد و گفت . هستيد كه فرماندهي آنجا را بعهده خواهيد گرفت 

انند به به درخواستشان كاله ايمني كله عقابي و لباس ماهي م. محفظه آسماني بسوي آنزو و آاللو هدايت شد } ـ مترجم 
از قلمرو سفينه محفظه آسماني خارج شد و آنها مي توانستند محل فرود . همراه غذا و ابزارهاي مورد نياز به آنها داده شد 

آاللو در نيبيرو پادشاه Sharsبراي نه . خارج شدند و سفينه راه نيبيرورا در پيش گرفت هرا ببيند تا جايي كه از ديد سفين
فرماندهي اش ، تقديرش اين بود كه در Sharsاكنون در نهمين . هم در اريدو فرماندهي كرد Sharsبود و براي هشت 

اينكه چطور انليل موفق شد روي . اكنون زمان برگشتن آنو است به نيبيرو و اينكه چطور آاللو در مريخ مرد . تبعيد بميرد 
. زمين فرودگاه بسازد 

برگزار كردند براي ورود آنو و او در مورد شوراي قضاوت در جمع شاهزادگان در نيبيرو مراسم شادباش و خوش آمد گويي 
او نه از ترحم سخن گفت ونه از انتقام بلكه بيشتر در مورد تكاليف و مسئوليتها . توضيح داد كه چه اتفاقي افتاد در زمين 

: فهرستي از كارهاي بزرگي كه بايد انجام مي شد نوشته بود . راهنمايي نمود 
سيس ايستگاههاي بين راهي از نيبيرو به زمين و گرد آوري تمامي خانواده خورشيد زير چتر پادشاهي وتاسيس يك تا

اولين ايستگاه در مريخ خواهد بود و بعد ماه انتخاب شد براي تاسيسات و بعد از آن روي سيارات ديگر . امپراطوري جديد 
كارواني از سفينه ها بصورت زنجيره اي وظيفه پشتيباني و . دند با توجه به مدارشان گروهها و تاسيسات اضافه مي ش

. حفاظت را بعهده خواهند گرفت 
مشاوران و . طال بدون مانع و وقفه اي به نيبيرو خواهد آمد و در اين مدت ما ميتوانيم در جاهاي ديگر هم طال پيدا كنيم 

براي نجات نيبيرو روي نقشه ها همگي متفق القول شدند . شاهزاده ها و دانشمندان به نقشه هاي آنو فكر مي كردند 
و كشتي هاي فضايي جديدي توليد شد و سفينه ها . خدايان آسماني را مكمل كارها دانستند ، دانشمندان و فرماندهان .

حت تعليم قهرمانان براي اين كار انتخاب شدند و براي مسئوليتهايشان ت. نيز به آن اضافه گشت rocketshipsنوعي بنام 
مقدمات به كارشان آماده سازينقشه ها شادمانه به انكي وانليل اطالع داده شد و به آنها گفته شد كه براي . قرار گرفتند 

رابه سمت Alalgarانكي . افتاده است و درمورد نيازهاي آنها بحث كردند واينكه درزمين چه اتفاقي . سرعت بدهند 
اينكه مشخص كند در كدام قسمت از زمين . كارگردان آنجا باشد ش به آبيزو رفت تا مباشر خود در اريدو گماشت و خود

اينكه برآورد شود قهرمانان به چه چيزهايي احتياج دارند واينكه براي كارهايشان به چه ابزارهايي نيازمند . طال وجود دارد 
به طراحي كرده بود واكنون درنيبيرو قرار داشتانكي در خواست مي كند تا شكافنده اي را كه او خالقانه . خواهند شد 

همانگونه كه . ساخت فرعي با آن مي شد در زمين شكاف ايجاد كرد و در شكم زمين تونل زد و جاده هاي . زمين بياورند 
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تفاده در مورد مواد مورد اس. در نيبيرو ، در آبيزوهم براي همين كارها در نظر گرفته شده بود خرد مي كرد و مي شكافت 
در فهرست خود به نيازهاي قهرمانان ازجمله مساله سالمتي و بهداشت آنها توجه نشان . در نيبيرو از دانشمندان پرسيد 

قهرمانان خيلي سريع به مدار زمين مي آمدند و اين چرخه شبانه روز باعث خستگي و سرگيجه آنها. داد
. چيزي دچاركمبود مي شد و چيزي ديگر به فراواني وجود داشت جو كاري نسبتا خوب بود اما در پاره اي موارد. مي شد 

فرمانده انليل درزمين بر اثر حرارت خورشيد گرما زده شده و سايه . مثالً قهرمانان از يكنواخت بودن غذاها شكايت داشتند 
در كشتي يزو انليل همدر زماني كه انكي در حال تهيه مقدمات كارها بود در آب. و خنكي برايش مثل يك آرزو شده بود 

. را بررسي مي كرد Edinي مساحت روبه توسعه يفضا
تا خشكي براي تاسيسات . رودخانه ها را محاسبه كرد ، و دره ها و جلگه ها را اندازه گيري نمود پهناي وارتفاع كوه هااو 

انليل آزرده از گرماي خورشيد ، در جستجوي . rocketshipsجستجو براي پيدا كردن مكاني براي فرود . خود پيدا كند 
درختان بلندي را . توجه اورا به خود جلب كرد Edinكوههاي پوشيده از برف در شمال . مكاني بود  خنك وسايه دار 

دره اي را ديد كه در كنارش كوهي بلند با تمام نيرو . مشاهده كرد با نگاه دقيقتر او توانست جنگل سرو را مشاهده كند 
. خند ميزد ، كوهي كه سطحش هموار بود لب

و به سمت كردهسنگهاي بزرگ را قهرمانان از دامنه كوه مي كندند وبه اندازه الزم برش مي دادند و سپس آنها را بارگيري 
. انليل با خشنودي به صنعتي كه راه انداخته بود نگاه ميكرد . محل از پيش تعيين شده با كشتي فضايي حمل مي كردند 

آنچنان كه آرزو داشت ، در قله كوه براي خودش محل اقامتي . ! اين كاري بود باور نكردني داراي ساختاري جاويدان 
ساخته شود كه او دستور داد محل اقامتي برايش. با استفاده از نيروي اشعه درختان بلند سرورا قطع مي كردند . ساخت 

نوع جديدي . در نيبيرو ، سفينه جديدي ساخته شد كه بتواند در سكوت اوج بگيرد . نامش را اقامتگاه قله شمالي گذاشت 
يك گروه تازه پنجاه نفره از نيبيرو انتخاب شدند كه . كه انكي قبالً آنهارا طراحي كرده بود skyshipsو rocketshipsاز 

آنها در واقع براي . ، بانوي عالي رتبه دستور مي گرفتند Ninmahآنها از . ان نيز ديده مي شدند دربين انتخاب شدگان زن
. كمك به حفظ سالمتي افراد تربيت شده بودند 

Ninmah او در .  محسوب مي شد او خواهر ناتني و نه خواهر اصلي انليل و انكي . ، بانوي عالي رتبه ، دختر آنو بود
از زمين شكايتهاي بسياري . براي بيماران مورد حفظ سالمتي چيزهاي زيادي مي دانست و درمانگر بي نظيري بود 

. درمانگري آماده كرده بود بنابراين او خود رابراي .مي رسيد 
او . دامه مي داد همچنان به خلباني اNungal،ان كه در الواح سرنوشت نوشته شده دردوران سفينه هاي باستاني ، آنچن

. در مدارسياره به آهستگي حركت كرد و بعد بر سطح آن فرود آمد . صحيح وسالم به مريخ ، اين خداي آسماني رسيد 
. نيز با آنان بود Ninmahگروهي از قهرمانان ضعيف اما بشاش كه 

او بدون حركت به پشت افتاده بود ، آنزو . در كنار درياچه آنها آنزو را يافتند كه درزير كاله ايمني عقابيش لبخند ميزد 
سپس از داخل . نينماه صورتش را لمس كرد و دستش را برروي قلبش گذاشت تا متوجه ضربان قلبش شود . !! مرده بود 

از كيفش ساطع كننده را . بصورت حساب شده شروع كرد به كوبيدن روي قلب آنزو . كيفش گوشي اش را بيرون كشيد 
نينماه يكساعت تمام مشغول برگرداندن ضربان قلب آنزو بود و . ورهاي زندگي را روي بدنش پخش كرد ، بعد بلبرداشت 

به آرامي روي . پس از يكساعت آنزو چشمانش را گشود و لبهايش راحركت داد . ساطع كننده را تا يكساعت بكار مي برد 
پس . س با مهرباني مقداري غذا دردهانش گذاشت سپ. صورتش آب ريخت تا زندگي به او برگردد و لبهايش را خيس كرد 

او . آنزو درباره مرگ آاللوبه آنها گفت . درباره آاللو از آنها پرسيد . آنزواز مرگ نجات پيدا كرد ! از آن معجزه اي اتفاق افتاد 
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كه اتفاق افتاده بود او هرچه را. آنهارا به يك  صخره بزرگ كه در كنار جلگه اي سر به آسمان كشيده بود راهنمايي كرد 
. برايشان تعريف كرد 

آنقدر رنج . فرياد زدن كرد و از ناحيه دهان وشكم پيوسته عذاب مي كشيد آاللو خيلي زود بعد ازفرود آمدن شروع به
آنزو اينهارا مي گفت و آنهارا به صخره اي كه از ميان جلگه اي بيرون آمده . كشيده بود كه خودش رابه ديوار چسبانده بود 

: آنزو به آنها گفت . بود راهنمايي مي كرد 
به راهشان ادامه . ا آنجا پنهان نمودم و رويش را با سنگ پوشاندم روي پيدا كردم و جسد آاللردر اين صخره بزرگ من غا

زماني او پادشاهي . اشتند تا وارد غار شوند و آنچه كه از آاللو باقي مانده پيدا كنند خود برديرا از پيش روهادادند وسنگ
براي اولين بار بود كه در سلسله پادشاهي نيبيرو پادشاهي نه . بود در نيبيرو واكنون دسته اي استخوان در غاري دور افتاده 

. تنها در آنجا نمرده بود بلكه در آنجا دفن هم نشده بود 
. بايد كه براي آرامشش برايش آرامگاهي ابدي بسازيم : اه گفتنينم

كردند حكاكيبااشعهايصخرهكوهرارويغارراباسنگهاپوشاندندوتصويرآاللووروديآنهادوباره
بهدادند  تصويرآاللوهميشهنشانپوششرابدونكردندوصورتشحكاكيعقابيايمنيوكالهخستهآنهااوراباصورت

سخناست  اينشدنكشفدرحالطالهايشكهزمينبسويپيشباشدفرمانيكدهندهتانشاناستشدهنيبيروخيره
اينجاباشيدوبيستمامورنگهداريدهدكهميآنوقولشماآنزو،پادشاهكرد بهاعالمپدرشنامبهبودكهنينماهبزرگبانوي

طالرابههااززمينRocketships. شود اينجاخواهيدماندتاكارشروعدراينجابناخواهندنمود زيرنظرشماايستگاهيقهرمان
درمريخزندگيشانمحلشود صدهاقهرمانميونقلنيبيروطالهاحملنندوازاينجابهمياينجاحمل

رابهزندگيممن: آنزوبودآنزوگفت آنوبهازطرفبزرگبانويسخنانآنهاخواهيدبود اينخواهدبودوشماآنزوفرمانده
سفرشزمينكردوبسويآنهاحركتسفينهندارد ازمريخازآنوحدومرزيوسپاسگذاريم!بزرگ بانويهستمشمامديون

. دادراادامه
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فصل پنجم 

خالصه اي از لوح پنجم 
به شرط استفاده در هستند را او دانه هايي كه اكسير رشد .نينماه با تيم پرستاري خود وارد زمين مي شود 

در آبيزو انكي تاسيساتي . را داد Ninurtaمربوط به پسر نامشروع خبرهاياوبه انليل . سياره تحويل مي دهد 

هم انليل فضايي ساخت و ديگر امكانات تسهيالتي را Edinدر . زندگي و استخراج از معادن را بنا نهاد براي 

"Igigi”سيصد .تعداد شان به ششصدنفر رسيد ) anunnakiآنوناكي ( نيبيروييها در روي زمين . فراهم كرد 

تبعيد Sudانليل بعد از تجاوز به زمانيكه .بعهده گرفتند) مريخ ( Lahmuوظيفه ساخت تسهيالت را در 

پسر خرسبود ، Ninlilمحصول انليل وهمسرش  Sud.،انليل مشغول يادگيري سالحهاي سري بود شد

)Nannar ( . دختراني به دنيا مي آيند ،نينماه و انكي در آبيزو باهم ازدواج مي كنند .Ninki همسر اول انكي

نيز پسران ليلقبايلي از انكي در زمين بوجود مي آيد و ان.همراه با پسرشان مردوك وارد زمين مي شوند 

Ninurta.كودتايي عليه انليل به راه انداختند ها Igigiسختيها كه بيشتر شد ، .بيشتري بوجود مي آورد 

آنوناكي كه رانده شده بودند براي توليد سريعتر طال ، شورش .رهبرشان آنزو رادر نبرد هوايي شكست مي دهد 

انكي پيشنهاد ميكند كه كارگران بدوي توليد كنند ، .انليل ونينورتا شورشيان را محكوم مي كنند .مي كنند 
متن لوح پنجم 

اطراف ماه دوري زدند تا بتوانند راهي را پيدا . از مريخ با سفينه حركت كردند تا به سمت زمين سفرشان را ادامه بدهند 
Nungal. اطراف زمين دوري زدند و به آهستگي در كنار دريا فرود آمدند . كنند براي ساخت ايستگاهي براي كاوشگري 

به قايقهاي بلندتر . اسكله ، كه انليل آن را ساخته بود ، در سكوت پا گذاشتند به يك .سفينه را در كنار اريدو فرود آورد 
قهرمانان . قفل كردند Nungalبازوهايشان را در بازوي . انليل وانكي خواهرشان را شادمانه در آغوش گرفتند . نيازي نبود 

وجود داشت به سفينههر چيزي كه در.خوش آمد گويي شنيدند، مرد وزن ، توسط قهرمانان حاضر با فريادهاي شادي 
و تمامي انواع . طراح شده بودند ابزارهايي بودند كه توسط انكي skyshipsو Rocketships. سرعت  تخليه شد 

انكي از رويدادهاي غير عادي استقبال مي . آنها با ايستگاه بين راهي در مريخ و فرمانده آنزو در ارتباط بودند .تداركات 
اينها تصميمات آنوست كه : نينماه مي گفت .موقع تصويب با سخنانش نشان مي داد كه گيج شده است كرد وانليل 

. سخنانش تغيير ناپذير است 
اين دانه هايي است كه در . از كيفش او دانه هارا بيرون آورد . برادرانم براي درمان بيماريها من آمده ام درخواستطبق 

واز عصاره اين ميوه هااكسير . ايندانه ها جوانه خواهند داد واز آنها ميوه هاي آبدار توليد خواهد شد . خاك كاشته مي شود 
شود و آنها احساس خوشحالي بيماريها از بدنشان دور مي . توليد مي شود كه براي قهرمانان نوشيدني مطبوعي خواهد بود 

. آنها به گرما وآب براي رشد نياز دارند . اين بذرها به جاي خنك نياز دارند ! بيشتري خواهند نمود 
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انليل به . بهترين مكان بايد برايش در نظر گرفته شود كه من به شما نشان خواهم داد : نينماه همچنين به برادرانش گفت 
. ما در آن فرودگاه ساخته ايم و همچنين من براي خودم اقامتگاهي از چوب سدر ساخته ام اين مكاني است كه: او گفت 

پوشيده به محل فرودگاه كه دركوه هاي. دونفر ، انليل و نينماه ، به آسمان اوج گرفتند ، در كشتي فضايي متعلق به انليل 
روي صخره بزرگ كشتي فضايي فرود آمد و آنها . از برف بود و بوسيله جنگل سرو محاصره شده بود ، برادر و خواهر رفتند 

انليل نجوا كنان . اين باردر داخل ، انليل اورا در آغوش كشيد و نينماه را با شوق و ذوق بوسيد . به محل اقامت انليل رفتند 
نينماه هم . با دستهايش كمر اورا گرفت و مراقب بود كه مني اش در رحم او پاشيده نشود . من عشق ! اوه خواهرم : گفت 

او . او اكنون شاهزاده جواني شده كه براي ماجراجويي آماده است . از پسرمان نينورتا برايتان خبر دارم : به نرمي گفت 
رشما اينجا بمانيد اجازه مي دهم پسرمان نيز به اينجا بيايداگ: انليل گفت . كامالً آماده است كه به شما در زمين بپيوندد 

. تا همراه ما باشد 
نينماه از كيفش . و كشتي هاي فضايي به سكوها حمل مي شدند Rocketshipsآنها با . قهرمانان به محل فرود آمدند 

در . وجود دارد در زمين نيز رشد كند بذرها رابيرون آورد و آنها در خاك دره ها كاشته شدند تا ميوهايي كه در نيبيرو
درراه برگشت انليل به او سرزمينها را نشان مي دهد او همچنين به نينماه . كشتي فضايي انليل و نينماه به اريدو برگشتند 

در آسمان كه بودند انليل در آسمان نقشه هايش را توضيح مي داد . چقدر وسعت دارد Edinنشان مي دهد كه تاسيسات 
. چيزي را كه من مي خواهم بسازم ماوراي زمان وبي سابقه خواهد بود ! من نقشه اي ابدي طراحي كرده ام : به او گفت 

محلي خواهد . خواهد بود Laarsaنامش . بيرون از اريدو در جايي كه خشكي ها آغاز مي شوند اقامتگاهي خواهم ساخت 
مكاني . درقسمتهايي كه آب عمق بيشتري دارد ) كنار رود فرات ( Burannuدر سواحل . بود براي مديريت همه اينها 

در ميان اين دو نقشه خطي . خواهم گذاشت Lagashنامش را . خواهد بود ، دو قلويي كه در آينده ساخته خواهد شد 
. يكي از شهرها براي شما خواهد بود . شهر شفا وبهبودي خواهد شد و بودهآن شصت پيمان بعداز. كشيده ام 

Shurubak دبود و شهر چهارم نقش رهبري را مكانش در خط مرزي خواه.، اينگونه نامگذاري خواهد شد شفا، شهر
Nibru.خواهد داشت  ki ، اين تاسيساتي خواهد بود براي پيوند ميان ، محل تقاطع زمين ، من آن را اينگونه مي نامم

اريدو پنج شهر حساب خواهد .واح سرنوشت دراين خانه خواهد بود وتمام ماموريتها را كنترل خواهد كرد ال.آسمان و زمين 
!وجود خواهندداشتتا ابد ، .شد 

روي اين لوح او ديد بهتري داشت تا بتواند نامشان را از . روي يك لوح بلوري ، انليل نقشه جامع را به نينماه نشان داد 
ومستقيم وارد زمين ا وجوددارد كه مي توانيم ازنيبيرپاسخ داد ، فراتراز پنج شهر ، مكاني براي سفينه هانليل . انليل بپرسد 

نينماه حاال فهميد كه چرا وقتي آنو نقشه خود را براي مريخ مطرح كرد ، انليل مبهوت شده بود . شده يا از آن خارج شويم 
. ار عالي است برادرم ، نقشه تو براي پنج شهر بسي: نينماه گفت . 

. سپاسگذار شما خواهم بود خاطرمهميشه در .،شهري براي شفاي بيماران ، بعنوان اقامتگاه من Shurubakساختن 
شما خردمند . فراتر ازاين طرح ، از پدرتان سرپيچي نخواهيد كرد و همچنين برادرتان را نخواهيد رنجاند : انليل گفت 

. جايي كه او خانه اش را خواهد ساخت . بيزوي انكي هم وجود دارد در اين نقشه ها آ! زيبايي هستيد 
در سفينه اش او وسعت آبيزو را . جايي كه بتوان از آنجا وارد دل زمين شد ؟كجا مي تواند محل اقامت قهرمانان باشد 

او شياري Edinدر آنسوي آبها در منطقه خارج از . او با دقت و احتياط الزم اين منطقه را بررسي نمود اندازه گيري كرد 
رودخانه هاي . در اوج كمال قرار داشت .زمين غني كه داشت از شدت ثروتش منفجر مي شد . در زمين پيدا كرد 

انكي براي در منطقه آبهاي جاري ،. نيرومندي در عرض منطقه جاري بودند و آبهاي بزرگي بسرعت درآن جريان داشتند 
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. لص براي خودش كرده بود ادر ميان آبيزو ، انكي مبادرت به ساخت مكاني در آبهاي خ. اقامتي برپا كرده بود خود محل 
براي قهرمانان مكاني در دل زمين براي پايين رفتن در نظر . در عمق اين سرزمين بود كه انكي تصميماتش را مي گرفت 

درزمين بريدگي ايجاد نمود ، او موفق شد تونلهايي در دل زمين دستگاه حفاري را انكي آنجا مستقر كرد و . گرفته بود 
نزديكتر شد و خرد كرد وخرد كرد تا به محلي رسيد كه طال او . حفر كند تا راهي به سياهرگهاي طاليي زمين باز كند 

سپس بوسيله كشتي . وجود داشت آنها را مي كوبيد و له مي كرد بطوري كه صداي اين عمليات تا بيرون شنيده مي شد 
، پس از آن به فرودگاه حمل مي شدند واقع در كوههاي پوشيده از درخت سرو . فضايي اين محموله حمل مي شد هاي 

مقداري به . روي زمين قهرمانان بيشتري وارد مي شدند . به ايستگاه واقع در مريخ حمل مي شدند rocketshipsبوسيله 
Edinي براي كارگري به آبيزو مي رفتند اختصاص پيدا مي كردند و تعداد .Laarsa وLagash توسط انليل ساخته

همراه با او زنان متخصص در امر شفا بخشي هم .را براي نينماه تاسيس كند Shurubakشدند و او همچنين موفق شد 
Nibru.سكني گزيدند ، جوانهايي كه كارشان كمك به امر شفا بخشي بود  ki پيوندي بود كه انليل ميان آسمان اين

بين اريدو و آبيزو انكي دائم در سفر . جايي كه تمام ماموريتها مشخص و فرمانها صادر مي شد . وزمين بوجود آورده بود 
. بود او به عقب و جلو مي رفت براي انجام وظايف سرپرستي اش 

يك تا دو شار اين آمادگي . ه بين راهي نيز وارد مي شدند قهرمانان براي ايستگا. در مريخ ساخت وساز رو به پيشرفت بود 
در هر . در زمين روز هفتم طبق فتواي انكي روز استراحت تعيين شده است ! دوام آورد و سپس آنزو صدايش در آمد 

. گوششان مي رسيدمكاني كه قهرمانان جمع مي شدند پيغامي از طرف آنو با لبخند به 
!دستور انليل بود اين!جمع شويد Edinدر 

آالگار كه فرمانده اريدو بود در آنجا حضور داشت . همراه او نينماه بود ، ميزبان جواني كه جوانان رادور خود جمع كرده بود 
!  . زو نيز قهرمانان جمع شده بودند ، زير نگاههاي خيره انكي در آبي. آبگال فرمانده فرودگاهها هم آنجا حضور داشت . 

همچنين ) ـ مترجم كه همان وزير فارسي است استفاده مي كندvizierدراينجا از كلمه ( Isimudانكي به همراه وزير 
Nungal نفر تعداد آنها ششصد. و در كنار آنها آنزو مغرورانه ايستاده بود درمريخ نيز قهرمانان جمع شده بودند . خلبان

تا همه اين نهصد نفر جمع شده بودند . در مريخ حضور داشتند هم سيصد نفر آنها درزمين بودند و كه ) آنوناكي ( بود 
. را بشنوند آنوسخنان پادشاه 

موفقيت شما تا ابد ثبت خواهد شد ونام . در دستان شماست ما سرنوشت همه . قهرمانان ،شما نجات دهنده نيبيرو هستيد 
. شناخته مي شوند Anunnakiدر زمين هستند تحت عنوان  كساني كه . شما با شكوه هرچه تمام تر ذكر مي شود 

كساني كه . ناميده مي شوند Igigiكساني كه درمريخ زندگي مي كنند ، . يعني كساني كه از آسمان به زمين آمده اند 
را شروع طالپس بياييد بهره برداري از . مه چيزي كه الزم داريم آماده است ه! فراخوانده مي شوند و قابل مشاهد هستند 

. كنيم تا نيبيرو را نجات دهيم 
اينها . حمايتها و عشق هايشان و اينكه چگونه پسران با يكديگر رقابت مي كنند . اكنون زمان انكي و انليل و نينماه است 

به آنو فرزند ارشد انكي بود كه مادرش همخوا. سه فرزند آنوبودند كه سمت رهبري را برعهده داشتند از مادران متفاوت 
مادر نينماه نيز . انليل از آنتو متولد شده بود ، همسر آنو ، بدين ترتيب او وارث قانوني محسوب مي شود . محسوب مي شد 

او دختر ارشد آنوبود كه با لقب نينماه ارشد بودنش مشخص مي . همخوابه آنوبود ، خواهر ناتني كه دوبرادر ناتني داشت 
ئه آ كه بعدها انكي ناميده شد ، توسط آنو انتخاب شد تا . يار باهوش ، خيلي زود ياد مي گرفت او بسيار زيبا بود ، بس. شود 
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نينماه و انليل ، اين فرمانده بي . فرزندي كه فرزندانش مي آورند مساله جانشيني را حل كند تا از راه . همسر نينماه باشد 
. و ريخت پروا كه عاشق او شد و فريبش داد و بذر خود را در رحم ا

آنو از اين مساله خشمگين شد و نينماه را از داشتن . ناميدند Ninurtaپسري از ذريه انليل زاييده شد كه اورا هردو 
را به همسري Damkinaبه فرمان آنو ئه آ از عروسي با او محروم شد و در عوض شاهزاده خانمي بنام. همسر محروم كرد 

به معني كسي كه پاك وسريع . ناميدند Mardukاورا مردوك . يك پسر ، يك وارث برايشان متولد شد . اودر آورد 
شد او در كنار خود همسري نداشت كه حمايتش كند امابراي انليل ، پسر وجود نداشت كه محصول ازدواجش با. متولدشد 

ي است از تجاوز به عنف ، تبعيد و مهاجرت ، همراه با اين حكايت. روي زمين و نه در نيبيرو ، انليل توانست ازدواج كند . 
در فصل تابستان ، انليل به اقامتگاه خود در جنگل . و پسران بيشتر تنها از اين برادر ناتني بوجود آمدند . عشق و عفو 

در محل نينماي جوان در كوهستان خنك . زد جنگل درختان سرو در خنكي قدم ميانليل روزها در. سروها كوچ مي كرد 
. فرودگاه حمام اختصاصي داشت 

دختري براي همخوابي پيدا اينجا انليل براي خود ( بودSudنام او . انليل درمقابل زيبايي و لطافتش جادو شده بود 
بياييد با من درنوشيدن اكسير ميوه اي : به او گفت . رابه اقامتگاه چوب درخت سرو خود دعوت كرد او! )  . مي كند

انليل به او فنجاني نوشيدني تعارف كرد و آنها با هم وارد .به محل اقامت انيل واردشد Sud. نيبيرويي اينجا شريك شويد 
او به . اما دخترسرد مزاج بود .بعد انليل در مورد سكس شروع به صحبت كرد . نشيد و انليل هم نوشيد Sud.بحث شدند 
انليل او رابوسيد و سخن گفت اما . ومن از عمل جنسي چيزي نمي دانم مهبل من براي جماع كوچك است : انليل گفت 

انليل خنديد و او را در آغوش . لبهايم نيزكوچكند و شايسته بوسيدن نيستند : به انليل گفت . بود بي ميل دختر همچنان 
، گزارش اين عمل غير اخالقي داده Sudبه نينماه ، فرمانده ! منيش رادر رحمش ريخت . بوسيدش وداو خندي. گرفت 

در پيشگاه پنجاه . شما بايد در دادگاه حاضر شويد ! بازهم عمل غير اخالقي : ين گفت نينماه با عصبانيت به انليل چن. شد 
. آنوناكي و هفت قاضي حاضر شدند 

باشد كه انليل از تمامي شهرها تبعيد شود وبه جايي برود كه ديگر اجازه . هفت قاضي به مجازات انليل فتوي دادند 
به سرزميني بدون بازگشت تا . انليل سوار يك محفظه آسماني شد در حاليكه آبگال خلبان آن بود . بازگشت نداشته باشد 

آنجا در وسط كوههاي ممنوعه . ي سفر مي كردند ، بسوي سرزمينهاي دور در محفظه آسماني دو نفر. هرگز نتواند برگردد 
به انليل گفت . اين مكان تبعيد شما خواهد بود : آبگال به انليل گفت . آبگال محفظه آسماني را فرود آورد در يك ويرانه 

در اين نزديكي انكي هفت سالح در غاري ! ، رازي از انكي در اينجا مخفي شده است من آن را اتفاقي انتخاب نكرده ام :
سالحها رابه تصرف خودتان در بياوريد تا با آنها . آنها را از سفينه فضايي آاللو برداشته بود ! اتمي را پنهان كرده است 

. اين راز انكي است كه من براي شما افشاء كردم : آبگال همچنين به فرمانده خود گفت . آزاديتان را دوباره بدست آوريد 
. بعد از آن آبگال به محل راز رفت و انليل را در آنجا تنها گذاشت 

كودكي از انليل در رحم من . با بذر انليل من آبستن شده ام . كرد مي صحبت نينماه با فرمانده خود Edin ،Sudدر 
هفت ! فرد محسوب مي شد او ارباب زمين بود و در زمين او برترين . را به انكي رساند Sudنينماه سخنان . وجود دارد 

او رضايت آيا شما به اراده خودتان انليل را به همسري بر مي گزينيد ؟ : را احضار كردند و از او پرسيدند كه Sudقاضي 
سود با انليل عروسي كند وبرگردد از تبعيد به شرطي . خودش را اعالم كرد و اين رضايتش توسط آبگال به انليل ابالغ شد 

از داده شد ، بانوي فرمانده ، Ninlilبه او لقب . سود بصورت رسمي همسر انليل اعالم شد . كه نينماه نيز از آن انكي شود 
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او اولين . اين نامي بود كه نينليل بر او گذاشته بود .به معني درخشان . Nannarنينليل و انليل پسري زاده شد بنام 
كسي از سالله سلطنتي نيبيرو كه در سياره اي بيگانه به دنيا آمده بود ؟ . آنوناكي بود كه در زمين به دنيا آمد

در وسط آبيزو در كنار آبهاي خالص من مكاني براي اقامت !بيا وبا من در آبيزو باش : پس از آن انكي با نينماه حرف زد 
. تاسيس كرده ام 

بيا . با سنگهايي از آبهاي عميق ، سنگ الجوري تزئين شده .با فلزي درخشان كه نامش نقره مي باشد آن را آراسته ام 
انكي در . به آبيزو ، محل اقامت انكي ، نينماه سفر كرد !با من باش و از عشق ورزي نسبت به انليل دست بردار ! نينماه 

در حاليكه .ي داشت او براي هردو تايشان كلمات شيرين و نجواهاي عاشقانه ا. آنجا عاشقانه شروع به سخن گفتن نمود 
از نوازش زن آب آلتش روان !اورادرآغوش گرفت و بوسيد ! شما هنوز عشق من هستيد : آرام نوازشش مي كرد مي گفت 

!انكي منيش را در رحم نينماه ريخت !شد 

. او شروع به گريستن كرد ! پسر مي خواهم ! پسرمي خواهم 

دو روز ، !يك روز در نيبيرو برابر بود با يك ماه در زمين براي او . گشت آب مني كه داخل رحمش شد او از انكي آبستن
با ! پنج و شش و هفت و هشت روز ـ ماه كامل شد . در زمين شبيه شمارش ماه مي شدند چهار روز در نيبيرو ،سه روز ،

در انبوه رودخانه . نوزاد مونث بود . بچه اي به دنيا آورد . شمارش نهمين ماه مادري كامل شد و نينماه دردش شروع شد 
نينماي جوان رابوسيد و رو به وزير . انكي از داشتم يك دختر ناميد بود !هاي آبيزو دختري از انكي و نينماه متولد شد 

Isimud دوباره نينماه را بوسيد و با. من بايد از خواهر ناتنيم پسري داشته باشم . ميل داشتم پسري داشته باشم : گفت
دوباره فرزند دختر بود و دوباره انكي تالش كرد اما باز نتيجه . مني اش را به رحم او ريخت . دستهايش كمرش را گرفت 

. دختر بود 

!يك پسر من از شما مي خواهم داشته باشم !يك پسر 

. انكي شروع به گريستن كرد و نينماه او را بوسيد 

هر غذايي كه در دل و روده اش بود به آرواره هايش آسيب مي . ده بود پوزخند زد نينماه عليه نفريني كه انكي دچارش ش
. ايزيمود آنوناكي را احضار كرد تا جهت تسكين آالم نينماه شفاعت كنند. رساند به دندانهايش نيز و همچنين دنده هايش 

ي بيماريهايش از بين رفت و انكي از بند يكي يك. انكي با بازوان ستبرش قسم خورد كه ازعمل جنسي با نينماه دور بماند 
Damkinaانكي ، همسرش . اين دستور آنو بود . برگشت ، نبايد شوهري داشته باشد Edinنينماه به . نفرين آزادشد 

نينكي بيش توسط انكي و . ، بانوي زمين ، اين لقبي است كه به او عطا شد Ninki. وپسرش مردوك را به زمين فراخواند 
:پسر متولد شدند كه نامهايشان ازاين قرار است از پنج
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،Ningishzidda ،Ninagal ،Gibil  ،Nergal وDumuzi انليل و نينماه پسرشان نينورتا . كه از همه جوانتر بود
نامش Ishkurكه Nannarهمسر انليل ، نينليل يك پسر ديگر برايش آورد ، برادري واقعي براي . را احضار كردند 

دو طايفه اينگونه در . بودندمتولد نشده )صيغه اي (كه هيچكدام از زن همخوابهشتاكنون انليل سه پسر دا. ند نهاد
!زمين تاسيس شدند ، رقابت كردند وسرانجام كارشان به جنگ كشيد 

اينكه چطور آنزو به مرگ محكوم شد و اين تنبيه او بود براي سرقت الواح .هاستIgigiاكنون وقت بررسي شورش 
. سرنوشت 

محموله را به مريخ rocketshipsها بوسيله Igigiاز آنجا . طالها از سياهرگهاي دل زمين به فرودگاه حمل مي شدند 
در نيبيرو اين . ه نيبيرو وارد مي شدند از سياره مريخ سفينه هاي آسماني كه حامل فلز گرانبها بودند ب. حمل مي كردند 

روند مرمت . طال به بهترين روش تبديل به گرد وخاك مي شد و براي محافظت از جو سياره به كار گرفته مي شد 
!حفرهاي آسماني جو نيبيرو كند بود و نيبيرو به آهستگي محافظت مي شد 

از . محل اقامتي ساخت كه جريان برق از آن عبور مي كرد در اريدو ، انكي. پنج شهر به خوبي ساخته شدند Edinدر 
. در بهترين مكان آن را ساخت شبيه كوه بلندي كه سر به آسمان كشيده باشد ،. روي خاك سر به آسمان كشيده 

به احتمال زياد به مردوك . (در آنجا اقامت كرد و در آنجا انكي به پسرش مردوك درس عقل داد Damkinaهمسرش
تقاطعي ميان زمين و آسمان را نيز انليل تاسيس كرد و در آنجا رصد خانه KINibiru)فلسفه درس مي داده ـ مترجم 

يك سكوي محكم بصورت واژگون آن را قرار داده روي . در مركزش رو به سوي آسمان ستوني بلند ساخته بود . اي ساخت 
. اين شنيدن شامل مريخ و نيبيرو نيز مي شد . جمالت انليل از اينجا فوراً در همه قرارگاه ها دريافت مي شد . بود 

با چشمهايش مي توانست . از آنجا اشعه ها برمي خواستند و مي توانستند قلب تمامي سرزمينها را هدف گيري نمايند 
در مركز خانه برجسته اش چيزي تاج مانند را در اتاق . او شبكه ويژه اي را بنيان نهاد . ام سرزمينها را جستجو كند تم

نگاهش به افق خيره شده بود به باالترين قله آسماني . با فاصله از آسمان جفت ديگري از آن داشت . خوابش گذاشته بود 
محفظه اي در تاريكي داشت كه بوسيله دوازده آرم خانواده خورشيد . ه بود كه كامل شد)راس القدم ، سمت الراس (اش 

. ثبت شده اند !! فرمولهاي محرمانه خورشيد وماه و نيبيرو و زمين و هشت آسمان خدايي MEدر. عالمت گذار شده بود 
 )MEدر . ات آن مطلع بودنديك ديسك حاوي اطالعات محرمانه بوده كه فقط اعضاء برجسته خاندان سلطنتي از محتوي

الواح )اينجا خيلي جالب است كه بجاي تفكر رايج هفت آسمان از هشت آسمان صحبت به ميان مي آيد ـ مترجم 
در زمين آنوناكي . با آنها انليل برتمام رفت و آمدها نظارت مي كرد . سرنوشت در محفظه خود تصاويري منتشرمي كردند 

گردش شب ( چرخه زمين خيلي سريع بود . اين سيستم كار ومعاش شكايت مي كردند آنها از. رنج بسيار مي كشيدند 
آنوناكي در . جيره غذايي آنها از اكسير خيلي كم بود . و اين باعث عذاب آنها مي شد )ـ مترجم ... وروز و تغيير آب وهوا و 

Edin هاي آنوناكي پس از مدتي به نيبيرو مي رفتند تيم. سختي مي كشيدند اما كار در آبيزو به مراتب طاقت فرساتر بود
. ها داشتند كه در مريخ ساكن بودند Igigiبيشترين شكايت را . وتيم جديد وارد زمين مي شد 

انكي و آنو ،. مي گفتند چه وقت آنها از مريخ به زمين فرود مي آيند تا پس از اين همه كار پر زحمت كمي استراحت كنند 
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اجازه بدهيد تا رهبرشان آنزو براي مذاكره در اين زمينه : آنو همچنين گفت . نظر ومشورت دعوت كرد انليل را به تبادل 
انكي به . آنزو از آسمان به زمين رفت و وقتي روي زمين فرود آمد شكايتها را با انليل وانكي مطرح كرد .به زمين برود

!اجازه بدهيد آنزو اهميت اين كار را درك كند : انيل گفت 

دارد تصميم گرفتند به آنزو نشان بدهند كه چگونه تقاطعي ميان زمين و آسمان وجود. انليل با سخنان انكي موافقت كرد 
آنزو را دعوت كرد كه به انليل ،. انكي به آنزو نشان داد كه چگونه آنها نيز در آبيزو در معادن كارشاقي را انجام مي دهند . 

KINibiru در اعماق اين مكان مقدس سيستم الواح سرنوشت به آنزو . اش وارد شده ومحفظه تاريك مقدسش را ببيند
همچنين قول داده شد كه . آنوناكي در پنج شهر انجام مي دادند به آنزو توضيح داده شد اينكه چه كاري. توضيح داده شد 

Igigi آنزو در مورد شكايت. هابه فرودگاه وارد شده تا دوران مرخصي شان را بگذرانندIgigi ها بحث مي كند و سپس به
KINibiru د ووراث خاندان سلطنتي محسوب مي شد آنزو در واقع شاهزاده اي در بين شاهزادگان بو. بر مي گردد .

او توطئه اي را برنامه ريزي . انديشه هاي شيطاني قلبش را انباشته بود وقتي اوبه تاسيسات تقاطع زمين و آسمان برگشت 
او در قلبش اين برنامه را ريخت كه كنترل مركز فرماندهي تاسيسات تقاطع آسمان . مي كند براي سرقت الواح سرنوشت 

در اين انديشه بود كه ابزار انليل را سرقت كند ودر طرح نهايي هدفش اين بود كه بر آنوناكي و . را در دست بگيرد وزمين
Igigi انليل بي خبر از همه جا براي شنا . انليل بي اطالع بود كه آنزو وارد جايگاه مقدسش شده است . ها حكمراني نمايد

در محفظه آسماني او . آنزو شرورانه الواح را در اختيار گرفت . رفته بود در آبهاي خنك به جناح چپ تاسيسات مقدسش 
آنها از مريخ . ها منتظرش بودند تا شورش كنند Igigi،در فرودگاه ، آنجا . اوج گرفت وبسرعت به سمت كوهستان رفت 

درخشش برليان كمتر و KINibiruدر مكان مقدس. زمين اعالم كنند اين تدارك را ديده بودند كه آنزو را پادشاه
سكوت بر مكان مقدس غلبه كرد و كاركرد فرمولهاي سري به حالت تعليق . كمتر شد تا آنجا كه وزوزي كرد وخاموش شد 

انكي خشمگين . انليل مات ومبهوت و الل شده بود و خود را در توطئه اي خائنانه غرق مي ديد KINibiruدر. در آمد 
رهبران آنوناكي جمع شدند تادر مورداينكه تقدير چه فتوايي مي دهد با KINibiruدر . ل كرد شده واز تبار آنزو سوا

. آنومشورت كنند

چه : رهبران از يكديگر مي پرسيدند . آنزو بايد دستگير شود والواح بايد به مكان مقدس برگردانده شود : آنو فتوا داد كه 
با در اختيار داشتن الواح : ي الواح را پس خواهد گرفت ؟ آنها مي گفتند كسي با اين ياغي رودررو خواهد شد ؟ چه كس

من : او گفت . توسط مادرش تشويق شد كه از ميان جمع پا پيش بگذارد Ninurta. آنزو مغلوب نشدني است سرنوشت ،
رد تا آنزوي فراري را دامنه كوه را محاصره كNinurta. از طرف انليل مبارزه خواهم كرد وآنزورا شكست خواهم داد 

الواح سرسختانه محافظم : را مسخره مي كرد و مي گفت Ninurtaآنزو از پناهگاهش . شكست داده و دستگير كند 
انند برق نينورتا به سمت آنزو شليك مي كرد اما تيرها نمي توانستند به آنزو نزديك شده و به او آسيب برسانند م!هستند 

انكي استراتژي . نبرد پايان يافت اما سالحهاي نينورتا نتوانستند آنزو را شكست دهند . آنها به عقب بر مي گشتند . 
به صورت آنزو گرد وخاك پاشيده شده و پرنده آسماني اش . جود بياورباالي سرش گردبادي بو. جديدي به نينورتا آموخت 

. Tilluموشكي بنام . انليل سالح قوي تري در اختيار پسرش گذاشت . بر اثر گرد باد تعادل خود را از دست خواهد داد 
نحوه كارش را انليل . يد اين سالح طوفاني بوجود مي آورد و باعث مي شود شما بال به بال نزديك شده و به آنزو شليك كن

نينورتا در ميان گردباد اوج . وقتي بال به بال نزديك مي شدند موشك به سرعت برق شليك مي شد . به پسرش آموخت 
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در اين نبرد نابودت مي : آنزو با عصبانيت فرياد زد .گرفت و آنزو نيز با پرنده آسمانيش پرواز كرد تا او را به مبارزه بطلبد 
صورت آنزو در گردو خاك پوشيده شد و پرنده . تا طبق مشاوره با انكي طوفاني از گردو خاك ايجاد كرد نينور. كنم 

در اين ميان نينورتا موشكي را شليك كرد كه بادرخششي فوق العاده آنزو را . آسماني اش به هدفي براي شليك تبديل شد 
زمين به شدت تكان خورد وآسمان تاريك شد . مين سقوط كرد باالهاي پرنده اش لرزيدند و پت پت كنان آنزو به ز! بلعيد 

. ها در حال تماشا بودند Igigiازباالي كوه . آنزو به اسارت نينورتا در آمد و الواح نيز از او پس گرفته شد . 
ل را اسير كرد و نينورتا آبگا. آنها به فرودگاه محل ايستادن نينورتا رفتند ، از ترس مي لرزيدند ، پاهايش را بوسيدند 

در محفظه را برگردد تا الواح KINibiruبه او گفتند تابه . كرد مبه آنو وانليل پيروزي خودرا اعال. آنوناكي را آزاد نمود 
قبل از آن . در الواح برگردانده شد MEدوباره درخشش  به آن برگشت ، سروصداي مربوط به . مقدس دوباره نصب كنند 

انكي و همسرش نينكي ، كه قبالً او را تحت . انليل و همسرش نينليل . هفت قاضي براي قضاوت در مورد آنزو حاضر شدند 
. پسران هر دو برادر يعني نان نار و مردوك هم بودند ونينماه نيز جزء قاضيان بود . مي شناختيم Damkinaعنوان 

در مقابل استداللهاي . ، او بايد به مرگ محكوم شود توجيهي وجود ندارد: گفت كرد و نينورتا از اسناد خيانت صحبت
با : انليل گفت . مطرح كردند آنها به مكاني براي استراحت درزمين احتياج داشتند ها اعتراض خود را Igigiمردوك هم 

.ها رابه خطر انداخته Igigiكارهاي شرورانه اي كه آنزو انجام داد آنوناكي و 
آنزو به مرگ . هفت قاضي حكمشان اين بود . انكي وانليل و نينماه همگي موافق بودند كه شرارت بايد خاموش شود 

: انكي گفت . را مي كشيم وبدنش را در اختيار كركسها قرار مي دهيم با پرتو ، آنزو : گفت Ninurta. شود مي محكوم 
هردوآنها از سالله نياكان . ده دفن كنيم تا براي خوداستراحت كند اجازه بدهيد كه اورادر مريخ درغاري كه آاللو دفن ش

. مردوك جنازه او رابه مريخ حمل خواهد كرد و خود در آنجا سمت فرماندهي را به عهده خواهد گرفت ! ماخواهندبود 
! اجازه بدهيد با او موافق باشيم . خوب انكي نيز قضاوت خود را بيان كرد : انليل گفت 

Sharو اينكه چگونه در چهلمين . تاسيس شد !!! يا شهر فلز TibiraBadبررسي اين مساله است كه چگونه حاال وقت
ها خاموش شد Igigiاگرچه آشوب . آنزوبه مرگ محكوم شد Sharدر بيست و پنجمين . آنوناكي در آبيزو شورش كردند 

. امادوباره جوشيدن گرفت 
انكي و انليل در مورد تغييرات . ها را باال ببرد و به بهزيستي آنها توجه كند Igigiمردوك در مريخ حضور يافت تا روحيه 

. روي زمين با يكديگر بحث كردند 
: نينماه را براي مشاوره فرا مي خوانند و مي گويند . آنها با يكديگر مي گفتند كه ماندن آنها در زمين طوالني تر شده است 

آنها با يكديگر به توافق مي رسند كه طال بايد سريعتر و بيشتر به . به آنها هشدار بدهيم رويهچطور است كه با تغيير 
كلماتي بزرگتر . نينورتا در پي كسب آگاهي در مورد ساير سيارات بود . نيبيرو سرازير شود تا طرح نجات زودتر تمام شود 

اجازه بدهيد شهري از فلز تاسيس كنيم براي ذوب سنگهاي طالي معدن و آنها را تصفيه كنيم : از حد فهم او مي گفتند 
. با اين كار محموله هايي كه از زمين بار مي زنيم سنگيني كمتري خواهند داشت .

اجازه . وانند به خانه خود در نيبيرو برگردند آنوناكي زودتر مي تحمل كند دطالي بيشتري ميتوانrocketshipهر 
انليل و انكي و نينماه و نينورتا . بدهيد آنهايي كه خسته هستند به نيبيرو برگردند و نيروهاي تازه نفس جايشان را بگيرند 

درباره شهر فلز انليل اصرار .آنو با مشاوران خود مشورت كرد و طرح تصويب شد . اين پيشنهاد منصفانه را مطرح كردند 
با ابزارهايي كه از نيبيرو . با مصالحي كه از نيبيرو آوردند احداث شد . برنامه ريزي شود Edinداشت كه اين پروژه در 

نينورتا كه ساختنش را . نهادند BadTibiraساختنش ادامه يافت و نامش را Sharsسه . آورده بودند مجهزش كردند 
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كساني . از اين طريق جريان حمل طال به نيبيرو آسانتر و سريعتر شد . اين تشكيالت شد ، اولين فرمانده پيشنهاد داده بود
تازه واردها . از جمله آبگال و آاللگار و نونگال . به نيبيرو بازگردانده شدند كه در شروع كار به زمين و مريخ آمده بودند ، 

به چرخه زمين ومريخ و سختيهاي ديگر هنوز عادت نكرده . تاق تر بودند آنها جوان تر و مش. جايگزين قديمي ها شدند 
جوانتر ها چيزي از فجايع بزرگ سياره و آسمانها . از نيبيرو به آنجا آمده بودند تا جريان ترميم جو را تسريع كنند . بودند 

سنگ معدن اين فكر افتاد كه نينورتا به ! آنها اين ماموريت طال را بخاطر ماجرا وهيجاناتش دوست داشتند . نمي دانستند 
به مريخ مي رفت rocketshipsبا . عمليات ذوب و تصفيه صورت مي گرفتBadTibiraدر. آبيزو تحويل داده شود در

.واز آنجا فرستاده مي شد 
زو به نيبيرو طال نينورتا به اين فكر افتاد كه از آبي.سفينه هاي آسماني از مريخ به نيبيرو طالي خالص تحويل مي دادند 

آنچه كه كسي تصور نمي كرد اين بود كه شورش از جانب آنوناكي هايي صورت گيرد كه به تازگي وارد زمين . بفرستد 
مسائل ديگري در . در حقيقت انكي چيزي را كه مي خواست بدست نياورده بود . شده بودند و در آبيزو عذاب مي كشيدند 

اي داشت كه با زيستن در آبزو بدست آورده اوزندگي فريبنده. آبزو نياز به بررسي داشت كه اورا به خود مشغول كرده بود 
اواميد داشت كه كشف كند كه اختالالتي . اومي خواست ياد بگيرد كه چه تفاوتهايي بين زمين و نيبيرو وجوددارد اما.بود 

در آبيزو ، در كنار آبهاي خروشان ، او مكاني . جود مي آيند معلول چه چيزهاي هستند ه وو جو بكه بوسيله چرخه زمين
و . اين مكان را خانه زندگي ناميد . آنرا با تمامي ابزار وتجهيزات الزم مجهز نمود . حيرت انگيز براي مطالعه تاسيس كرد 

رازهاي زندگي و مرگ در موجودبودند ، MEكه در ، فرمولهاي مقدس. را به آنجا دعوت كرد Ningishziddaپسرش 
. ازرازهاي زندگي و مرگ موجودات زميني براي تخريب استفاده كردند . آنها قرار داشتند 

آنها در بين درختهاي بلند زندگي مي كردند و از پاهاي جلويي خود . بعضي از جانداران  انكي را شيفته خود كرده بودند 
بنظر مي رسيد آنها . در ميان علفهاي بلند استپها موجودات عجيبي ديده مي شدند . بعنوان دست بهره مي گرفتند 

دادن چه كاري او متوجه نبود كه آنوناكي درحال انجام. انكي جذب مطالعه آنها شده بود . بصورت عمودي راه ميرفتند 
. هستند 

از . مي شود BadTibiraاو متوجه شد كه طالي كمتري وارد. نخستين كسي كه از مشكالت كار خبر داد نينورتا بود 
اورابه معادن همراهي ،رئيس افسران ، Ennugi. تا اين جريان را دنبال كنند . طرف انليل نينورتا به آبيزو فرستاده شد 

دن آنها ناله مي ادر مع.آنها با گريه زاري شكايت مي كردند .شكايتهاي آنوناكي را با گوشهاي خود شنيد او .وراهنمايي نمود 
نينورتا به عمويش انكي گزارش داد و انكي . آنها به نينورتا گفتند كه كارشان بصورت غير قابل تحملي رنج آور است .كردند 
! اجازه بدهيد انليل را احضار كنيم : گفت 

يل رادر محل قهرمانان معدن چي فرياد ميزدند ، اجازه دهيد انل. انليل وارد آبيزوشد ودر خانه اي نزديك معادن مستقر شد 
اجازه بدهيد كه اعالن جنگ كنيم ، فريادزدند ، براي آزادي . زندگيش مرعوب كنيم تا ما را از اين كار سنگين نجات دهد 

آتش بر .ابزارهاي آتشينشان را آماده كردند . آنوناكي درمعادن كلمات تحريك آميزي مي شنيدند . بايد عليه آنها بجنگيم 
اورا گروگان گرفته بودند . ، رئيس افسران معادن را در تونلهاي معدن دستگير كردند Ennugiآنها . سالحايشان نهادند

. تااين راهي باشد كه آنها وارد محل اقامت انليل شوند 
. ابزارهاي خود را مانند مشعل بلند كردند . محل زندگي انليل را محاصره كردند . ي كه نيمه آن تمام شده بود شب زمان
Kalkal ، درب را قفل كرد و نگهبان دروازهNusku رابيدار نمود.Nusku فرمانروايش را صدا زد و اورا از .وزير انليل بود

با چشمانم .محاصره شده است ، براي نبرد با آنوناكي به كنار دروازه بياييد فرمانروايم ، خانه تان.رختخواب بيرون كشيد 
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چه كسي از روي دشمني اينها را تحريك كرده است : انليل گفت چه مي بينم آيا اين كارها را عليه من انجام مي دهند ؟ 
ها به انليل گفته بودند كه كارشان بيش از آن. د بوآنوناكي در كنار يكديگر ايستاده بودند و درهر كدام آثار خصومت هويدا ؟ 

! حد شاق است ، كارشان سنگين و عذابشان سنگين است 
: انكي به آنو گفت چه كسي انليل را متهم مي كند ؟ : آنو گفت . گزارش اتفاقاتي كه براي انليل افتاده بود به آنو رسيد 

هرروز ما شكايتهاي ! مرثيه سنگيني است . مسائل شده مساله كار است ، نه انليل ، كار سخت باعث بوجود آمدن اين 
. بيشتري را بايد بشنويم 

ذاكرهبراي انجام م:انليل خشمگينانه به آنوناكي گفت .كار بايد ادامه پيدا كند ! طال بايد استخراج شود : آنو در پاسخ گفت 
: و رهبران گفتند آزاد شد  Ennugi. را آزاد كنيد Ennugiابتدا 

: نينورتا گفت . زمين بزودي وار دفصل گرما مي شود كه اين كار ما را شاق تر مي كند و ديگر كار تحمل ناپذير خواهد بود 
شما مي توانيد : انليل به انكي گفت !اجازه بدهيد شورشيها به نيبيرو برگردند و براي خودشان مكان جديدي داشته باشند 

اجازه : انكي در پاسخ گفت وارد اين تونلها شوند ؟الزم نباشد هرمانان آنوناكي ديگر ابزار جديدي بسازيد كه باعث شود ق
. كه وارث من نيز هست مشورتي انجام دهم تا روزنه اميدي پيدا كنيم Ningishziddaبا پسرم بدهيد 

سپس انكي گفت . انكي و او با يكديگر به آهستگي تبادل نظر كردند . را از خانه زندگي احضاركردند Ningishziddaآنها
!يك راه حل وجود دارد : 

كارگري ،)مترجم جالب اينجاست كه اين اصطالح لولو را هنوز هم بكار مي بريم ـ(!!!Luluاجازه بدهيد براي ساختن  
رهبران . شاق از روي شانه هاي آنوناكي برداشته شود اجازه بدهيد كه كار. بدوي كه بتواند كارهاي سخت را انجام دهد 

. محاصره شده آنقدر مبهوت شده بودند كه نمي توانستند پاسخي بدهند 
نينماه را احضار . هركسي اين جمله را مي شنيد به ديگري مي گفت ي بسازيم كه بتواند كار آنوناكي را انجام دهد ؟ركارگ

جمالت انكي را . وانست در اينجا كمك بزرگي باشد هم با اطالعات زيادي كه داشت مي تاو هم يك درمانگر بود و كردند ،
چنين چيزي تا كنون سابقه : او به انكي گفت آيا تا كنون چنين چيزي شنيده اي ؟: برايش تكرار كردند و پرسيدند 

كه تاكنون در ژنتيك تغييري داده نشده منظور نينماه اين است . (دانه متولد شده اند نداشته است همه موجودات از يك 
. اگر بخواهيم موجودي را از ديگر گونه ها بوجود بياوريم چيزي نمي توانيم بدست آوريم )مترجم است ـ

رازي در آبيزو وجود دارد كه اگر اجازه بدهيد بر شما وبقيه برمال كنم !شما براستي خواهرم هستيد : انكي خنديد و گفت 
در حالي مي خواهيم اين كار را انجام !!!ه اين موجود نياز داريم در حاليكه اين موجود از قبل وجود داشته ما اكنون ب!

، كارگري بدوي ، بوجود Luluاز اين راه يك : انكي در ادامه گفت !!! بدهيم كه در آن جوهره اي از وجود ما قرار دارد
ما باتوجه به ماهيت خودمان : ميم بگيريم ، لطفاً به نقشه ام توجه كنيد مي توانيم با توجه به اين مدرك تص!خواهد آمد 

!!!يك كارگر بدوي . آن را ايجاد مي كنيم 



76

فصل ششم 

خالصه اي از لوح ششم 
در آبيزو موجود وحشي و سرگرداني وجودداشت كه شبيه . براي رهبران شكاك ، انكي رازي را افشاء مي كند 

اين موجود مي تواند ارتقاء پيدا كند به . كه مي توانست با جوهره آنوناكي پربارتر شود زندگي. آنوناكي بود 

نينماه وارد بحث . آفرينش به پدر كل منشاء ها تعلق دارد : انليل فرياد مي زند . كارگر بدوي اما هوشمند 

طرح راي مثبت دادن رهبران به اين . ما فقط مي خواهيم تصويري از يك موجود بدست آوريم : شد و گفت 

آزمايشها توسط انكي و . چون آنها در بد مخمصه اي گير كرده بودند و به طال براي نجات خودنياز داشتند 

دست پيدا Adamuپس از شكستهاي بسيار آنها به مدل . شروع شد Ningishziddaنينماه و پسر انكي

به Nintiبراي اين موفقيت نامش به . من است اين ساخته دست : نينماه پيروز مندانه فرياد زد . كردند 

همچون زني TiAmatنينكي همسر انكي ، به شيوه . تغيير داده شد ) Ladey of Life(معني بانوي زندگي 

آنها قادر به جفت گيري . در زمين آغاز مي شود ) ـ تركيبيhybrids(دوره دورگه ها ! . زميني كمك مي كند 

دو جوهره جديد ) DNA( به درخت زندگي آنها Ningishzidda. بودند اما نمي توانستند توليد مثل كنند 

.  اخراج كرد قلمرو اش انليل اورا از. كشفيات به پيشرفتهاي غير قابل تحمل تبديل شدند . اضافه ميكند 

اين موجود قبالً :نينماه گفت ! بردگي مطرح نيست ، اين كمكي است براي اجراي نقشه ام : خ داد انكي به برادرش پاس
آفرينش جديدي در : انكي با اطمينان گفت . به ما توانايي بيشتري براي اجرايي شدن اين نقشه مي دهد . وجود داشته 

كمي تغيير ميتوانيم به نتيجه برسيم و فقط به با ! كارنيست واين بيشتر ساختن تصويري از يك موجود محسوب مي شود 
. اين موضوع خوبي نيست كه مورد عالقه من باشد : انليل گفت ! يك قطره از جوهره وجودمان براي اين كار نياز داريم 

هدف .اين قوانين از وقتي به زمين آمده ايم فراموش شده . عليه قوانين سياره ماست ، سياره اي كه از آن سفر كرده ايم 
! ما بدست آوردن طال بود نه اينكه جاي پدر تمام منشاء ها را تغيير دهيم 

پدر تمام منشاء ها به ما عقل ودرك ! برادرم : نينماه به انليل گفت. بعد از صحبتهاي انليل نوبت نينماه بود كه پاسخ بدهد 
همه وجود زندگيمان براي چه هدفي ما آن را كامل مي كنيم ؟ جز اينكه از آن بيشتر استفاده كنيم ؟ . عطا كرده است 

حد سرنوشت . مالياقت اين را داريم كه هرچه بخواهيم از آن استفاده كنيم . توسط آفريننده از عقل ودرك پر شده است 
بافرض اينكه اين جوهره به ما . ل را سربراه كند نينماه با جمالتش مي خواست كه انليبراي ما تعيين نشده است ؟ 

ما كوهها رابا سالحهاي مرگبار مان خرد كرديم و با طال . عطاشده است ما با ابزارهايمان بايد اين سفينه را كامل كنيم 
با خرد خود اجازه بدهيد. ماه كه به او مادر زاينده نيز گفته  مي شد ينن. ميخواهيم سالمتي سياره مان را تضمين كنيم 

. ابزار جديد توليد كنيم نه اينكه موجود جديدي بخواهيم بيافرينيم 
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چطور اين درك به ما عطا شده ؟ ! اجازه بدهيد با تجهيزات جديد و نه بوسيله موجودات برده ، كار شاق را راحتتر كنيم 
و انكي و نينماه با صحبتهايشان توافق كردند Ningishzidda. براي اينكه سرنوشت ما از پيش تعيين شده 

.Ningishziddaي نمي تواند ما در مسير استفاده از دانش كه در اختيار داريم متوقف كندسك: گفت .
و همو مارابه اين سياره آورده است كه از آبهايش . آنها به انليل اينگونه گفته بودند كه اين تقدير وسرنوشت است 

ما ميتوانيم با برنامه ما قهرمانان آنوناكي را به كار سخت حفاري واداشته ايم ؟ . رقه ورقه اش كنيم طالبدست آوريم و و
! براي من اين نوع خويشاوندي جاي سوال دارد : انليل غمگينانه گفت.بدوي بسازيم كه اين كار را انجام دهد رريزي كارگ

اين مساله از ابتدا برايمان مقدر شده يااينكه به انتخاب ما . د اينكه اين تقديرو سرنوشت است نياز به تصميم گيري دار
به بحث گذاشته شده بود اين موضوع قبل از اينكه آنو تصميمي بگيرد وبه او نيز مباحث ارائه شد قبل از بستگي دارد ؟ 

بحثها طوالني و تلخ بودند . ريش سفيدان و دانشمندان وفرماندهان طرف مشورت قرار گرفتند . اينكه شورايي تشكيل شود 
اراه ديگري نيز براي استخراج آي. ، مباحثي چون زندگي ومرگ و تقديرو سرنوشت كلماتي بودند كه رد وبدل مي شدند 

طال بايداستخراج شود بنابراين همين كاري كه مي . شورا تصميم گرفت . طال وجود دارد ؟ بقا ما در خطر انهدام قرار دارد 
اجازه ميدهيم كه آنو قوانين سفرهاي بين سياره اي را كنار نهاده و اجازه بدهد هر طور كه شده ! دهيد گوييد را انجام

وقتي از كاخ آنو به تصميم تيم انكي جواب مثبت داده شد انكي از شادي در پوست خود نمي ! سياره نيبيرو حفظ شود 
. گنجيد 

و با اشتياق به نينماه خيره . چون او درك خوبي از اين موضوع دارد اجازه بدهيد تا نينماه دستيار من باشد: انكي گفت 
به آنوناكي در آبيزو Ennugiاين تصميمها بوسيله ! انليل گفت و اجازه بدهيد نينماه در امنيت قرار  داشته باشد . شد 

. تازماني كه به نتيجه برسيم شما بايد مشتاقانه كار سخت حفاري را ادامه دهيد : و او گفت . اعالم شد 
. سرانجام آنوناكي بطور موقت برگشتند سركار سخت حفاري . ديگر از شورش خبري نبود اما جايش را دلسردي گرفته بود 

او نينماه را به . وجود را به نينماه توضيح مي داد در خانه زندگي واقع در آبيزو ، انكي شيوه هاي احتمالي آفرينش اين م
در قفس موجودات عجيبي قرار داشتند طوريكه او تاكنون شبيه . ميان درختان برد در جايي كه قفسي در آنجا قرار داشت 

اد كه جوهره انكي به نينماه نشان د! قسمت جلويكي از موجودات در بين رانهاي موجودديگر قرار داشت . آنها را نديده بود 
. اين دو موجود از دو تركيب ساخته شده اند 

در اين مكان پاكيزه . آنها به خانه زندگي برگشتند ، اورابه مكاني كه درخشش خيره كننده اي داشت راهنمايي كرد 
Ningishzidda به او نشان داد كه چگونه جوهره وجود ازتركيب دو گونه . اسرار اكسير ـ زندگي را به نينماه توضيح داد

انكي . موجودات داخل قفس در ميان درختان هم عجيب هستند و هم هيوال به نظر ميرسند : نينماه گفت . پديد مي آيد 
اكسيرها چگونه بايد تركيب شوند و چقدر از ! اگر شما بخواهيد آنها نيز به كمال ميرسند . در واقع اينچنين است : گفت 

مساله رحم و . كدام رحم بايد براي اولين بار اين حاملگي را انجام دهد . آنها الزم مي شود كه با يكديگر تركيب شوند 
بايد شما . داريد كه اين فرايند رادرك كنيد روند بهبودي احتياج شما براي . اينكه زمان تولد كي باشد بايد مشخص شود 

نينماه اينها را كه مي گفت لبخند ميزد او بخاطر مي آورد ! درك كنيد كه براي هر تولدي بايد مادري وجود داشته باشد 
مشغول بررسي فرمولهايي شد كه از Ningishziddaاو به همراه . ه است آوردكه بعنوان مادر دو دختر براي انكي بدنيا

ME بدست مي آمد .
براي همين اين موجودات داخل قفس جنگلي را آزمايش كند او تصميم گرفت . آن چه مكانيزمي دارند واين كه او پرسيد 

دو رشته اي كه همچون مار به . توسط يك مرد اكسير در وجود زن پخش مي شد . نگاهي به اين موجودات دو پا انداخت 
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اجازه بدهيد كه يك آنوناكي :نينماه گفت .آيد هم پيچيده شده و تركيب مي شوند و ازاين تركيب فرزندي به دنيا مي 
مااين كار را بارها : انكي گفت ! حامله كند واز اين تركيب فرزندي متولدشود مذكر يكي از اين موجودات دو پاي مونث را 
. نه حامله گي اتفاق افتاد و نه تولدي در كار بود ! انجام داده ايم وهر دفعه شكست خورده ايم 

ست كه چگونه كارگر بدوي خلق شد و اينكه چگونه انكي ونينماه با همكاري بررسي اين مساله ااكنون زمان 
Ningishzidda بايدراههاي ديگري هم براي تركيب كردن اكسير وجود داشته : نينماه گفت . اين موجود را خلق كردند

اين دو رشته از اكسير با همديگر بخوبي تركيب ما بايد راه ديگري پيدا كنيم كه . ما بايد سعي خودمان را بكنيم . باشد 
. كاري كنيم كه به بخش زميني آن آسيبي وارد نشود . شوند 

كه مربوط به اكسير نيبيرويي مي شد MEاز فرمولهاي . مي تواند در پايان كار بخشي از اكسير وجودمان را دريافت كند 
دوپاي مونث را به آرامي در آن تخمك . در ظرفي بلوري نينماه تركيبي را آماده كرد . بصورت ذره ذره بايد استفاده شود 

تخمك بر مي گشت بسوي رحم موجود دو پاي مونث و . آبستن مي شوند كمن ديده ام كه آنوناكي با اين تخم. قرار داد 
تعيين شد و اين در حالي بود كه زماني براي تولد . او انديشيد كه بزودي تولدي صورت خواهد گرفت . واردش مي شد 

زماني كه براي اين كار اختصاص داده بودند تمام شد . با دلنگراني نتايج را دنبال مي كردند . رهبران انتظار مي كشيدند 
نينماه آنقدر نااميدشده بود كه تصميم به قطع كار گرفت و مي خواست كه عامل حاملگي رابا . اما تولدي صورت نگرفت 

از خوشحالي گريه Ningishzidda. ما موفق شديم ! انكي فرياد زد نگاه كن يك موجودزنده ناگهان . ون بياورد انبر بير
آلت تناسلي اش . نوزاد پشمالو از آب در آمده بود .نينماه نوزاد را در دستان خود گرفته بود اما او چندان شاد نبود .مي كرد 

آنها تصميم گرفتند كه موجود دو پاي مونث پرستار . شبيه آنوناكي شده بود باسن اما از نظر . شبيه موجودات زميني بود 
بچه . نوزاد سريع رشد مي كرد در نيبيرو يكروزه شده بود و در آبيزو يك ماهه . نوزاد باشد و اورا با شير خودش شير بدهد 

دستهايش به درد اين نمي خورد كه بتواند . اما در اوتصويري از يك آنوناكي ديده نمي شد . زميني رشد كرد و قد كشيد 
! با ابزار كار كند و حرف زدنش هم چيزي بيشتراز خرخر و غرغر نبود 

دوباره بسنجم و باآن بيشتر سعي MEبايد با . تركيب بايد تنظيم شود . بايد  كوشش بيشتري داشته باشيم : نينماه گفت 
MEنينماه با دقت اكسيرها را در . آنها دوباره روش خود را تكرار كردند . Ningishziddaبا انكي و دستياري ! كنم 

سپس در ظرف كريستالي او در . بر مي داشت وبا ذره اي از آن تركيب مي كرد ذره اي از اين. مورد بررسي قرار داد 
. زن ، بذر مذكر زميني را پاشيد وبارورش نمود كتخم

اجازه داده . يكي بيشتر به آنوناكي شباهت داشت اين. ان مناسب تولدي صورت گرفت در زمو تئوريهاي زيادي مطرح شد 
دستهايش طوري بودند كه مي . او جذاب به نظر مي رسيد . شد مادري نوزادرا شير دهد تا مانند يك بچه رشد كند 

بچه زميني . حسهايش را آزمايش كردند ، كمبودهايي مشاهده شد . توانست ابزار را نگه دارد 
او ذرات وقطعات را از . دوباره ودوباره نينماه تركيبات را تغيير داد . نمي توانست بشنود و بيناييش هم ضعيف بود 

يكي دستهايش !!! يكي از پاهايش فلج بود و ديگري آب منيش چكه مي كرد . جابجا مي كرد MEفرمولهاي 
ين يكي دستش آنقدر كوتاه بود كه به دهانش نمي رسيد و همچن. مي لرزيدند وديگري جگرش خوب كار نمي كرد 

ننيماه . انكي مايوس شده بود از اينكه كارشان نتيجه اي داشته باشد . ديگري ريه هايش با نفس كشيدن سازگار نبود 
يزي من دارم كشف مي كنم بوسيله آزمايشها كه چه چيزي خوب است و چه چ. ما نتوانستيم كارگر بدوي بسازيم : گفت 

. بد 
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اين بار از تركيبات بيشتري استفاده مي كند اما . قلبم به من مي گويد ما موفق مي شويم : نينماه در پاسخ انكي مي گويد 
عامل بازدارنده . شايد تركيبي كه ما استفاده ميكنيم چيزي كم داشته باشد : انكي گفت . باز هم نوزاد ناقص زاده مي شود 

شايد گمشده ما چيزي است كه درزمين وجود . در اين ميان وجود دارد كه تركيب اكسير و تخمك مونث كامل نمي شود 
اين پيشنهاد انكي مغز متفكر بزرگ بود به . بجاي استفاده از بلورهاي نيبيرويي آنها از خاك رس استفاده كردند .دارد 

. كه زميني باشد به طال و مس هم احتياج داريم براي تركيب كردن چيزي. نينماه 
نينماه در خانه زندگي يك ظرف ساخت از . كرد كه از گل آبيزو استفاده كنند شبدينگونه انكي ، خردمند ، تشويق

آرامي به. تركيباتش را نيز تنظيم مي كرد حمامي شكل براي تصفيه و دراين مدت او ظرفي را ساخت . گل رس آبيزو 
. تخمك مونث دوپاي زميني را درون ظرف گلي كه ساخته بود گذاشت 

تركيب جوهره MEبا استفاده از فرمولهاي . جوهره اي از حيات را از خون آنوناكي برداشته و درون ظرف گلي قرار داد 
نينماه با . حم زن زميني نمود تخمك رابارور نموده وارد ر. بدرستي ذره ذره آنها را به ظرف گلي اضافه كرد . آماده شد 

. بعد از مهلت مقرر زن زميني شروع به درد كشيدن كرد . منتظر شدند تا زمان تولد فرا رسد ! حامله شد . شادي فرياد زد 
بچه را دردستهايش نگه داشت و ! مذكر بود . نينماه با دستهايش نوزادرا بيرون آورد . يك بچه ، يك نوزاد در راه بود 

Ningishziddaنوزادرا با دستهايش تكان داد در حاليكه انكي و . اين يكي ظاهر كاملي داشت . ا آزمايش كرد ظاهرش ر
ميرقصيدند و نينماه به آغوش Ningishziddaانكي و . خنده هاي شادي سه رهبر را فرا گرفته بود . هم حاضر بودند 

اجازه دادند . با دستهاي شما ساخته شده است : انكي به چشمهاي درخشان او نگاه كرد و گفت . انكي پريد و بوسيدش 
ماه به ماه نوزاد پيشرفت مي . سريعتر از بچه اي كه در نيبيرو رشد مي كند او رشد كرد . مادر زاينده نوزاد را شير بدهد 

دند اما نمي توانست حرف بزند و همچنين نمي توانست ر مناسب بودستهايش براي كا! د و از نوزادي تبديل به بچه شد كر
انكي از اين موضوع به فكر فرو !!! و حرف زدنش هم چيزي بيش از خرخر و خرناس و غرغر نبود . حرف كسي را درك كند 

غيير داديم به نينماه گفت ما همه  چيز را ت. آنچه را كه انجام شده بود تا تركيب ساخته شود گام به گام بررسي كرد . رفت 
ما اين تركيبات را هميشه وارد رحم زن زميني كرده . و تمام سعي خود را كرديم جز يك چيز كه هرگز تغيير داده نشده 

. نينماه به انكي خيره شده بود وبا حيرت نگاهش مي كرد . بن بست رسيده ايم هو هميشه هم ب. ايم تا بارور شود 
من ازرحمي صحبت ميكنم كه كار : انكي در پاسخ گفت . را ميخواهي بيان كني ؟ او به يك پاسخ نياز داشت تيچه حقيق

اگر مي خواهيم تصويري داشته . و تخمك بارور شده را تغذيه مي كند تا زمان تولدش فرا رسد تولد را انجام مي دهد  
!استفاده كنيم باشيم كه بعد به ما شبيه ترباشد بايد از رحم يك آنوناكي 

آنها به يكديگر خيره . چنين جمالتي را تاكنون كسي از از زبان انكي نشنيده بود . در خانه زندگي سكوت حكمفرا شده بود 
! جمالت خردمندانه اي است برادرم : نينماه در گذشته هاي دور مي گفت . شده بودند و هر كدام به چيزي فكر مي كردند 

. شايد تركيبي كه ما وارد رحم كرده ايم نادرست بوده 
. اكنون زمان بررسي اين مساله هست كه چگونه رحم زني از آنوناكي براي اين كار انتخاب مي شود 

اينها را نينما با صدايي لرزان . باشدهيواليي در خود در حال حملششايد شكم. شايد بتواند كارگر بدوي را خلق كند 
او را به خانه زندگي بياوريم و درباره ! اجازه بدهيد نينكي ، همسرم ، اين وظيفه را بر عهده بگيرد : نكي گفت ا. گفت 

او چرخيد تا حركت كند اما نينماه دستش را روي شانه هايش گذاشت و گفت . موضوعي كه مطرح شده با او صحبت كنيم 
من رحم . تركيبات بوسيله من ساخته شده واين من هستم كه بايد سزاي كارم را با به خطر انداختن خود ببينم ! نه ! نه : 
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كرد و به آرامي در انكي به او تعظيم. براي يكبار هم كه شده بايد با خوبي يا بدي رودررو شوم . آنوناكي خواهم بود 
. آغوشش گرفت ودر گوشش زمزمه اي كرد 

تخمك زن زميني را در كنار جوهره مردانگي آنوناكي در كنار . ر ظرفي از گل رس ساختند براي تركيبات با كمك يكديگ
ن بارداري چقدر با اين تركيب ، دورا. ايده اين بود كه تخم بارور شده توسط انكي وارد رحم نينماه شود . يكديگر قراردادند 

. نه ماه در نيبيرو خواهد گذشت ونه ماه زميني نيز طي خواهد شد .طول خواهد كشيد ؟ متحير به يكديگر نگاه مي كردند 
. در نيبيرو سريع گذشت ودر زمين مدتش طوالني شد اما درد باالخره به سراغش آمد و نينماه بچه مذكري را به دنيا آورد 

صداي . له ران نوزاد زد او ضربه اي سيلي مانند به كشا. ظاهر كاملي داشت . انكي پسر بچه را در دستان خود نگهداشت 
. نينماه نوزاد را بين دستانش گرفت و كمي باال و پايين كرد . نوزاد مناسب به نظر مي رسيد 

. اين ساخته دست من است : او پيروزمندانه فرياد زد 
اينكه چگونه شيوه. ناميده شد ) آدمو ( Adamuاكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه اين موجود 

TiAmat صورت وساير اعضاء بدن نوزاد توسط رهبران با دقت آزمايش شد . اين زن بي همتا در پيش گرفته شد .
. دستهايش مناسب بودند و رانش نيز شبيه شده بود . گوشهايشفرم خوبي داشتند اما چشمهايش خوب شكل نگرفته بودند 

موي سرش  نيز همچون . يك وحشي پشمالونشده بود شبيه. نيز همچون دستانش خوب شكل گرفته بود يشنماي روبرو
رنگش شبيه خاك رس آبيزو . خونش قرمز تيره رنگ بود . پوستش صاف بود همچون پوست آنوناكي . تاريكي سياه بود 

. شكل عجيبي داشت ، تمام قسمتهايش با پوست پوشيده شده بود . آنها آلت تناسلي اش را مورد بررسي قرار دادند . بود 
اجازه بدهيد اين زميني از آنوناكي متمايز : انكي گفت. شبيه آلت آنوناكي نبود وپوستش از قسمت نوك آويزان شده بود 

نه رابه ينوك س. نوزاد به گريه افتاد و نينماه او رابه سينه اش نزديك كرد ) . ختنه نشده ( باشد با همين پوست اضافي 
! كارمان كامل شد : با شادي گفت Ningishzidda. نه اش نمود دهانش گذاشت و او شروع به خوردن شير سي

. ( او نينماي قبلي را نمي ديد بلكه مادري را مي ديد كه پسرش را در آغوش گرفته است . انكي به خواهرش خيره شد 
اب كنيد  اين اسمي برايش انتخ: انكي گفت ) جالب است كه نينماه قبالً نمي توانست از انكي صاحب پسر شود ـ مترجم 

نينماه دستش راروي بدن نوزاد گذاشت و با انگشتانش پوست قرمز تيره ! موجودي است كه آفريده اي مثل آن وجود ندارد 
براي . است آبيزو مي نامم چون او شبيه به خاك رس زمين Adamuاورا آدمو : نينماه گفت . رنگش را نوازش كرد 

. نوزاد يك ننو درست كردند و آن را در گوشه اي خانه زندگي جا دادند يآدمو
به بزرگترهاي خود ياد آوري كرد Ningishzidda. در واقع ما به مدلي از كارگر بدوي دست پيدا كرده ايم : انكي گفت 

فتار ما با آن همچون برخوردبا اين در واقع يك مدل منحصر به فرد است و ر.كه ما به گروهي از كارگران بدوي نياز داريم 
او از كار شاق معاف است و تنها از وجودش بعنوان يك قالب استفاده .يك دردانه بايد باشد 

. مي كنيم 
از اين به بعد رحمهاي چه كساني بايد : پرسيد Ningishzidda. نينماه از اين تصميم خوشحال خواهد شد : انكي گفت 

Shurubakاو از شهر . رهبران به فكر فرو رفتند ونينماه راه  حلي را پيشنهاد كرد . د تخمكهاي بارور شده را حمل كنن
آنها را به ننو آدمو راهنمايي كرد تا وجودش رادرك . رد اين كار به آنها توضيح بدهد وزنان شفا بخش را احضار كرد تا در م

از زنان . براي اين كار هيچ دستوري وجود ندارد شما خودتان مطابق خواسته تان تصميم بگيريد : نينما گفت . كنند 
اجازه بدهيد تا ابد اسم اين افراد : نينماه به انكي گفت . آنوناكي ،هفت نفر پا پيش گذاشتند تا اين كار را انجام دهند 
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هفت نفري كه پا پيش گذاشته . آنها كارگران بدوي پديد خواهند آمد بوسيله. كارشان قهرمانانه است . جاويدان بماند 
. ثبت شد Ningishziddaبودند اسمشان را اعالم كردند كه نامشان توسط 

Ninimma, Shuzianna, Ninmada, Ninbara, Ninmug, Musardu, and Ningunna اينها اسامي هفت
در رحمشان زمينيها را حامله شدند و تحمل كردند براي ايجاد .د نفري بودند كه آرزوي مادر زاينده شدن را داشتن

اكسير وجود آدمو استخراج شد و . در هفت ظرف گل رس آبيزويي تخمك نينماه و مونث دوپا قرار داده شد .كارگربدوي 
اين نشانه اي از . نينماه در آلت آدمو برشي را ايجاد كرد و قطره اي از خونش را برداشت . ذره ذره در ظرفها ريخته شد 

او آلت آدمورا فشار داد تا قطره اي از خونش . زندگي است كه نشان مي دهد روح و جسم تا ابد با يكديگر تركيب شده اند 
هاي محتوي تركيبات ، عنصر زميني با نوع در ظرف. در ظرف حاوي تركيب ريخته شده وبه بقيه تركيبات اضافه شود 

همبستگي بين جوهرها بوجود آمد ، يكي . نينماه شروع به تلفظ جمالت جادويي نمود . آنوناكي اش تركيب مي شود 
آنچه كه زميني است و آنچه كه از نيبيرو است توسط خون پادشاهي با . آسماني و ديگري زميني ، هر دو با يكديگر 

. دند يكديگر تركيب ش
. آنها را ثبت مي كرد Ningishziddaنينماه جمالت را تلفظ و 

در زمان تعيين . ودوباره برنامه انتظار كشيدن شروع شد . در رحمهاي قهرمانان زاينده تخمك هاي بارور شده وارد شدند 
همگي ويژگيهاي مناسب داشتند و صدايشان . و دراين زمان معين شده هفت موجود مذكر متولد شدند . تولد رخ داد شده 

بايد اين كاررا . هفت كارگر بدوي بوجود آمدند : گفت Ningishzidda. خوب بود و بوسيله قهرمانان شير داده شدند 
هفتاي ديگر الزم : انكي به او گفت . تكرار كنيم تا هفت كارگربدوي بيشتر داشته باشيم كه كار شاق را بعهده بگيرند 

. ين هفت نفر كافي خواهند بود نيست هم
در واقع اين كاري است : نينماه گفت . كه كارشان فقط اين باشد . ما به قهرمانان زن شفا بخش بيشتري احتياج داريم 

: انكي گفت . و شيوه اي است كه فقط زنها مي توانند انجام دهند . بسيار طاقت فرسا كه تصور تحمل آن هم دشوار است 
اجازه بدهيد كه يكديگر را بشناسند همچون جسمي كه دو تكه شده . رست نقطه مقابل مردان قرار داريد براي اينكه د

كارگران بدوي خودشان . بايداجازه دهيم خودشان توليد مثل كنند و خودشان بچه هاي خودشان را بدنيا بياورند . باشد 
. زاد و ولد كنند تا زنان آنوناكي آسوده خاطر باشند 

را تغيير بدهيد و فرمولهاي مونث ساز رابه فرمولهاي مذكر ساز تبديل MEفرمولهاي : گفت Ningishziddaه  انكي ب
براي اينكه بتوانيم زوجي براي آدمو به روش قبلي بسازيم باز هم :به پدرش انكي در پاسخ گفت Ningishzidda. نماييد 

. به رحم يك زن آنوناكي براي حاملگي احتياج خواهيم داشت 
اجازه : او با قدرت گفت . انكي به نينماه خيره نگاه كرد ، قبل از اينكه نينماه حرفي بزند ، پسرش دستش را بلند كرده بود 

اگر او تمايل داشته باشد و اجازه بدهد از او بعنوان قالبي كه بتواند زن زميني را . احضار كنم بدهيد تا نينكي ، همسرم را 
بيزو ، خانه زندگي احضار كردند و آدمو رابه او نشان داده و موضوع را به او آنها اورا به آ. حمل كند استفاده مي كنيم 

يح بدهند و بصورت كامل عوامل موفقيت و خطرات ناشي از اين آنها مجبوربودند كه به او همه  چيز را توض. توضيح دادند 
. كاررا شرح بدهند 

! من اجازه مي دهم اين كار انجام شود : نينكي كه جذب اين كار شده بود گفت
Ningishzidda با كمكME انكي با دقت زياد آن را وارد . تخمكها رابارور نمود ، فرمولها را يافت و با ساختن تركيب

.و نينكي در موعدمقرر درد زايمانش شروع شد اما تولدي اتفاق نيفتاد هدوباره فكر و خيالها شروع شد. رحم همسرش كرد 
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ارا مي شمرد و نينماه هم ماههارا نينكي ماهه)بچه بصورت طبيعي متولد نشد ـ مترجم (
با تيغ برشي در . نينماه با دستانش رحم را گشود . ماه رسيد ، ماهي كه آنها تقدير شيطانش ناميدند دهمين. مي شمرد 

رستم نيز اينگونه دنيا آمد كه نام اين نوع . سزاراينگونه دنيا آمد و نام اين نوع زايمان را سزارين گذاشتند (.آن ايجاد كرد 
ي دانيم كه نخستين زايمان به اين شكل را نينكي انجام داده و نينماه زايمان را رستم زايي گذاشتند و البته اكنون م

با مهارت بازش كرد و . سرش را پوشاند و دستكشهايش را پوشيد )مترجم مامايش بوده كه بايد آنرا نينكي زايي ناميد ـ
: روبسوي نينكي با شادي فرياد زد . آنچه كه در رحمش بود از آن بيرون كشيد . صورتش بالفاصله شادماني را نشان داد 

گوشهايش خوب شكل گرفته بودند و . با احتياط صورت و دستهايش را آزمايش نمود ! يك دختر متولد شده ! مونث است 
گوشت پاهايش هم شبيه بودند و گوشت دستانش نيز خوب . اعضاي بدنش مناسب بودند . چشمهايش نيز نقصي نداشت 

پوستش صاف و از نظررنگ و نرمي شبيه پوست . وهاي سرش شبيه رنگ شنهاي ساحل بود پشمالو نبود و م. بودند 
نينكي ، همسر . صداي نوزاد هم مناسب بود . ننيماه دختر بچه را در دستانش گرفت و به باسنش ضربه اي زد . بودآنوناكي 

اين مونث نمونه ديگري : همسرش گفت انكي به. نشست و شروع به شير دادنش كرد . انكي نوزاد را در دستان خود گرفت 
. كاملترين نمونه مونث است . او دختري است كه به شما بسيار شبيه است . ندارد ، پس شما برايش نامي انتخاب كنيد 

نينكي روي بدن نوزاد دست كشيد و با انگشتانش پوستش را نوازش . مدلي براي كارگربدوي مونث برايمان بوجود آورديد 
در قاموس كتاب مقدس حوا به معني زندگي است و چون ( . نامش را تيامات مي گذاريم ، مادر زندگي : نينكي گفت . كرد 

) مونث هست به او بانوي زندگي يا مادر زندگي مي گفتند كه همان معني تيامات است ـ مترجم 
رحم او عامل بوجود آمدن جوهره زندگي براي . او را به نام سياره قديمي مي نامم كه زمين و ماه از آن بوجود آمده اند 

. او عاملي خواهد بود براي بوجود آمدن انبوهي از كارگران اوليه . تولدهاي ديگر خواهد بود 
اكنون زماني است كه بايد وضعيت آدمو و تيامات را در . را گفت و ديگران نيز سخنانش را تاييد كردند نينكي اين

Edin واين همه بعد از اين اتفاق . چگونه از آبيزو خارج شدند ونه ياد گرفتند توليدمثل  كنند و اينكه چگ. بررسي كنيم
. افتاد كه تيامات از رحم نينكي بيرون آمد 

جوهره زندگي تيامات . در هفت ظرف كه از گل رس آبيزو ساخته شده بود نينماه تخمك بارور شده مونث دو پا را قرار داد 
روش . در ظرفهاي خاك رس آبيزو تركيبي كه نينما ساخته بود شكل گرفت . را استخراج كرد و ذره ذره وارد ظرفها نمود 

در . در رحمهاي قهرمانان زاينده تخمكهاي بارور شده وارد شد . اوبگونه اي بود كه گويي افسوني در كارش وجود دارد 
همه ويژگيهايشان خوب بود و . در زمان معين شده هفت مونث متولد شدند . رت گرفتند تولدها صوزمان مشخص شده 

. اينگونه بود كه هفت زن بعنوان هفت همتاي كارگران بدوي آفريده شدند ! بخصوص صدايشان آهنگ خوشايندي داشت 
. چهار رهبر ، هفت مذكر و هفت مونث آفريدند 

تا كارگران بدوي ! اجازه بدهيد كه مردان ، زنان را بارداركنند : انكي به بقيه گفت بعد از آفرينش اين موجودات زميني ،
تعداد كارگران بدوي . خود صاحب فرزند خواهند شد ، بعد از زمان معيني فرزندان . خودشان فرزندانشان را بوجود بياورند 

. زياد مي شود و آنها مي توانند كار شاق آنوناكي را انجام دهند 
براي هفت بذر هفت قفس . شادي كنان شروع به نوشيدن اكسير ميوه نمودند Ningishziddaي و نينكي و نينماه و انك

. اجازه بدهيد كه جنسيتشان بيدار شود و مذكرها و مونث ها يكديگر را بشناسند . ساخته شد و دربين درختان قرارگرفت 
)مترجم ر داده شدند ـدر هر قفس يك مونث و يك مذكر در كنار يكديگر قرا( 
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همانطور كه آدمو را معاف كرديم تيامات هم : همچنين آنها گفتند . مردان ، زنان را باردار كنند تا بدينوسيله بچه دار شوند 
ببريد تا آنوناكي Edinآنها را به : انكي گفت . از كار شاق حفاري معاف خواهد بود و تحت حفاظت ما قرار خواهد گرفت 

. بقيه نيز با او هم عقيده بودند . ثمره كار دستهايمان  را ببينند 
در آنجا در محدود ه اي مشخص برايشان محلي براي . رفت Edinانكي ، تيامات و آدمو را برداشت و به اريدو و سپس  
انليل هم به . مي آمدند تا آنها را ببينند Edinآنوناكي از فرودگاه به . زندگي ساختند كه مي توانستند در آن گردش كنند 

. ديدن آنها آمد واز ديدن اين منظره كمي از ناراحتيهايش كاسته شد 
آنوناكي به . از ايستگاه مريخ ، مردوك ،پسر انكي براي ديدن آنها به زمين آمد . نينورتا و نينليل هم به ديدن آنها آمدند 

ها كه بين زمين و مريخ دائم در رفت و آمد بودند كامالً Igigi. را ساخته است دستهاي شما آنها: سازندگان گفتند 
. با آمدن كارگران بدوي ديگر روزهاي سخت كاركردن ما تمام مي شود : همه باهم گفتند .هيجان زده شده بودند 

آنوناكي در معادن غر ميزدند و كاسه . هم حضور پيدا كردند Ningishziddaانكي سرپرست پروژه و نينماه و دستيار 
دارد آنوناكيكارگران ي و مي گفت كه فريادها ناظر آنها اغلب از انكي سوال مي كرد Ennugi. صبرشان لبريز شده بود 

اما زنان .زمينيهاي ساخته شده به دوران بلوغ خود نزديك مي شدند .بر اعداد مدارهاي زمين اضافه مي شد .زياد مي شود 
! آبستن نمي شدند و خبري از تولد بچه نبود زميني 

روز اوشبانه. براي خودش تختي از علف ساخته بود Ningishziddaبين قفسهايي كه درميان درختها قرار داشت  
در واقع او نحوه جفت گيري وشيوه آبستن كردن زنان . مشغول بررسي اين موجودات بود تا فعاليتهايشان را ثبت كند 

. توسط مردان را مي ديد 
انكي از اين موضوع عميقاً به فكرفرورفت و در اين انديشه بود كه . اما ايده ها درست شكل نمي گرفت و تولدي در كار نبود 

دو تركيبي كه ما : انكي به بقيه گفت . هيچكدام ، هيچ يك ازآنها ، فرزندي به دنيا نياورده بودند . تركيبات را دوباره بسازد 
تيامات رادوباره آزمايش واجازه بدهيد ما جوهره آدمو: گفت Ningishzidda!با آن آفرينشي انجام داده ايم نفرين شده 

! همان شفا خانه ،Shurubakدر. جاي كار اشتباه كرده اند ذره ذره همه چيز را مرور كردند تا بفهمند كMEبا . كنيم 
. جوهره زندگي مردان آنوناكي و زنانشان مورد مقايسه قرار گرفتند . جوهره آدمو و تيامات را مورد بررسي قرار دادند 

Ningishzidda جوهره درخت زندگي از بيست و دو شاخه .اين جوهره را كه شبيه دو مار به هم پيچيده بود جدا كرد
. تعداد آنها بيست و دو تا بود . تصويرها و شباهتهايشان درست بود . اجزاء شان با يكديگر مقايسه شدند . تشكيل شده بود 

نشان دو جزئي را كه در جوهره آنوناكي بود به ديگرانNigishzidda.اما آنها اين توانايي را نداشتند كه توليد مثل كنند 
چنين چيزي در تركيب . كه بدون وجود آنها توليد مثل صورت نمي گيرد !يكي زن ! يكي مرد : او توضيح داد كه .داد 

. نينماه با شنيدن اين حرفها آشفته شد ونااميدي سراسروجود انكي را در بر گرفت . مدلهاي آدمو و تيامات وجود ندارد 
كارگران تعداد ما هر طور كه شده بايد !راه مي افتد و دوباره شورش خواهد شد غوغاي بزرگي در آبيزو به : انكي گفت 

راه حلي موخت و آْاز اين موضوع چيزي Ningishzidda.  بدوي را زياد كنيم تا مبادا روند استخراج طال متوقف شود 
نها تمام قهرماناني كه همراه آ. ت بصورت محرمانه آن را با نينماه و انكي در شفاخانه در ميان گذاش.برايش پيدا كرد 

. در قفل شد و اين سه نفر در پشت در همراه با زمينيها تنها ماندند . نينماه ودستيارش بودند بيرون كردند 
Ningishzidda از دنده انكي جوهره زندگي را .چهار نفر را در خوابي عميق فرو برد او هر چهار نفررا بي حس كرد

.استخراج كرد 
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و جوهره زندگي را وارد . از دنده نينماه جوهره زندگي اش را استخراج كرد . در دنده آدمو جوهره زندگي انكي را وارد كرد 
هر چهار نفر را بيدار كرد و با Ningishzidda. بريدگيها را ترميم كرد و گوشت روي آنها را بست . دنده تيامات نمود 

اين قابليت . آنها قدرت توليد مثل پيدا كرده اند . زندگي آنها دو شاخه اضافه شد به درخت! كار انجام شد : افتخار گفت 
تا زبانه هاي گوشتي آنها بايكديگر به آنها اجازه گردش آزادانه بدهيد : نينماه گفت . در جوهره زندگيشان قرار داده شده 

از . وبراي خود جاو مكاني داشتند براي زندگي ، آدمو و تيامات آزادانه گردش مي كردندEdinدر باغ هاي . گره بخورند 
كه آنها تيامات ازبرگها پيش بندي ساخت . آنها فهميدند كه يكي از آنها مرد هست وديگري زن . برهنگي شان آگاه شدند 

. را از جانوران وحشي متمايز مي كرد 
ناگهان با آدمو وتيامات . او داشت از سايه ها لذت مي برد . انليل از گرماي طاقت فرسا به باغ آمده بود تا كمي گردش كند 

انكي رابراي توضيح دادن انليل با تعجب پرسيد اين چه معني دارد ؟ . او متوجه شد كه آنها پيش بند بسته اند . مواجه شد 
. شكست مواجه شده او اعتراف كرد كه پروژه هفت هفت با.انكي موضوع توليد مثل رابه انليل توضيح داد . احضار كرد 

Ningishzidda متوجه شد كه جوهره زندگي آنها به تركيبات اضافي احتياج دارد تا براي اين كار امتحان شود.
به اين از اول هم من مخالف اين مساله بودم و عالقه اي. انليل به شدت عصباني شد و شروع به بد وبيراه گفتن كرد 

اوالً به وجود آنها ما احتياج داريم ثانياً اينها قبالً هم : انكي گفت . من مخالف آفرينش موجود جديدي بودم . نداشتم كار
همه ما به اين نياز داشتيم كه نشانه اي از ما در آنها باشد و اين تنها راه براي بدست آوردن كارگرهاي . وجود داشته اند 
. مانان رابه خطر انداختم و نينماه ونينكي زندگي شان را برسر اين مساله گذاشتند من سالمتي قهر. بدوي بيشتر بود 

جزئي از ! هيچ تاثيري كار شما نداشت و اين كاري كه با دست خودتان انجام داديد شكست خورد }: انليل گفت { 
. گذشته وجود زندگيمان را به اين موجودات دادي 

انكي ، . انكي با عصبانيت اين جمالت را مي گفت . و چرخه زندگي مانند ما دارند آنها مثل ما توليد مثل را شناخته اند 
فرمانروايم : گفت Ningishzidda. تشريح ابعاد مساله انليل را آرام كنند بارا احضار كرد تا Ningishziddaنينماه و 

سپس نينماه با . شاخه زندگي آنهاعنصر طوالني بودن عمر را ندارد . ليد مثل كنند به آنها آگاهي داده ايم تا تو! انليل 
برادرم چه انتخابي مي توانست داشته باشد ؟ تمام تالشهاي ما پايان يافت و شكست خورد و اين . برادرش صحبت كرد 

م و اجازه ندهيم كه با توليد مثل ما بايد همينطور تالش كنيم وتالش كني. يعني نيبيرو بايد با تقديرش روبرو مي شد 
زمينيها كار شاق رابعهده بگيرند ؟ 

! پس آنها را به جايي مي فرستيم كه به آنها احتياج داشته باشند : انليل با عصبانيت گفت 
. آنها را اخراج كنيد Edinبه آبيزو ، بيرون از
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ضميمه 

بهشت گم شده
به معني دلپزير است، احتماال از زبان ) همان زبان يهودي(كه در زبان عبري ) Eden-عدن -ايدن (منشا اصلي عبارت 

گرفته شده كه خود همين كلمه نيز از زبان سومري و از ) Edinu( و كلمه ي ايدينو )  Akkadian-آكاد (مردم آكد 
. مسطح و جلگه استزمين - در زبان سومري ايدين به معني فالت . استخراج شده است)  E.DIN( كلمه ي ايدين 

بنابراين ارتباط ميان معاني و كلمات ميتواند اتفاقي باشد همچنين معلوم شده است كه اين كلمه در ميان سومريان باستان 
براي اشاره ي به بين نحرين به عنوان دره ي بهشت مورد استفاده قرار ميگرفته يعني جلگه ي حاصلخيز و مسطح بين 

. رودهاي دجله و فرات امروزي

و اولين انسان مرد "حوا"در كتاب پيدايش به عنوان مكاني توصيف شده است كه اولين انسان زن ) بهشت(باغ عدن 
داستان آفرينش در كتاب پيدايش موقعيت جغرافيايي باغ و . پس از خلق شدن توسط خدا در آن زندگي ميكردند"آدم"

مرتبط ميسازد و همچنين نام چند ") Pishon, Gihon, Hiddekel, Euphrates("ايدن را به چهار رود بزرگ 
 Havilah, Cush, Asshur("نامها از قرار زير ميباشند. سرزمين نيز به خوبي در اين كتاب مورد اشاره قرار گرفته است

or Assyria ("]. به نظر ميرسد كه به جايگاهي در خاور ]. بازگشت شود2:10براي اطالع بيشتر به كتاب پيدايش
به هر روي به دليل اينكه شناسايي اين محل موضوع بحث . نهريناليك بين ده ميكند به ويژه محلي احتماال نزرزديك اشان

هيچ منبع . ها و مجادله هاي گوناگوني بوده توافق عمومي بر اين مسئله است كه محل دقيق باغ بهشت نا مشخص است
.قطعي اين مكان اشاره كرده باشدديگري بعد از كتاب پيدايش وجود ندارد كه به وجود 

:جغرافاياي محل

اين باغ محل زندگي درخت زندگي و . در كتاب پيدايش اطالعات بسيار ناچيزي در مورد جزئيات خود باغ موجود است
.درخت دانش خوب و بد بوده است همچنين پر از مواد غزايي گياهي كه آدم و حوا از آن تغذيه ميكردند

"ي بود تا درختان باغ را آبياري كند، و در اينجا تقسيم ميشود به چهار رودرودي از عدن جار"

 Tigris, Euphrates, Pishon and. به چهار شاخه تقسيم شده استاين نوشته ادعا ميكند كه رود از داخل باغ
Gihon .(زديكي سرچشمه ي هويت دو رود آخر موضوع بحث هاي گوناگوني بوده است چرا كه اگر واقعا باغ عدن در ن

بوده اند ميتوانستند محل ) كنعان(رودهاي دجله و فرات بوده است پس با اين حساب راويان اصلي كه در سرزمين موعود 
.شناسايي كنندTaurusكلي باغ را جاي بر روي كوه هاي
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ل را جزيره اي در خليج نخستين مح. توضيح ميدهد كه سه محل را ميتوان به عنوان محل باغ تصور كرد) 1955(يورانشيا
و سومين محل شبه جزيره اي . دومين محل همان محل رودها ميباشد كه به عنوان باغ دوم پر شده است. فارس ميداند

كه اعضا كميسيون عمدتا با نظر سوم يعني محل . بسيار كم عرض در سواحل باختري دريا ي مديترانه معرفي شده است
.سوم موافق هستند

ي مديترانه اي از آب و هواي بسيار مطلوب و دمايي بسيار ماليم برخوردار بود كه اين آب و هواي مرطوب اين شبه جزيره
با و جود بارانهاي فراواني كه بر سرزمينهاي مرتفع ميباريد . به دليل كوههايي بود كه اين شبه جزيره را احاطه كرده بودند

بها به دليل كانالهاي متعدد و دستسازي كه براي باران ساخته شده به ندرت باران بر باغ عدن ميباريده است ولي در ش
.بودند مه به سمت باال راه پيدا ميكرده است و مركبات و سبزيجات را با رطوبت خود سيراب ميكرده

خط ساحلي اين سرزمين به نسبت زيادي از سطح دريا ارتفاع داشته است و قسمتي از سرزمين كه به فالت و قاره ي 
رودخانه ي ). كيلومتر45حدود (مايل عرض داشته است 27اصلي مرتبط بوده در كم عرض ترين نقطه ي خود تنها 

سمت پايين جاري ميشده و از گردن شبه جزيره به شرق بزرگي كه باغ را آبياري ميكرده از قسمت مرتفع شبه جزيره به 
ملحق سفالت اصلي و سرزمين هاي پايين تر بين نهرين جاري ميشده و سپس در آنجا به دوشاخه تقسيم و به خليج فار

اين رودخانه توسط چهار شاخه ي ديگر كه سرچمه شان ار قله هاي مرتفع شبه جزيره شروع ميشده آبگيري . ميشده است
شده است و اينها چهار سر رودخانه اي هستند كه از باغ عدن جاري بوده است كه بعد ها با رودخانه هايي كه باغ دوم را مي

.احاطه كرده بودند اشتباه شدند

كوههايي كه اطراف باغ را احاطه كرده بودند مملو از سنگ ها و فلز هاي گرانبها بودند ولي در آن زمان ارزشي نداشته اند و 
.د توجه قرار نميگرفته اند و انديشه و ايده ي برتر تكريم و تجليل در باغباني و كشاورزي بوده استمور

احتماال اين محل كه براي باغ انتخاب شده بود شگفت انگيز ترين و زيبا ترين نقطه از نوع خود بر روي زمين بوده كه 
طه ي ديگري از زمين نميتوانسته كه اين طور كامل به يك بي شك هيچ نق. داراي آب و هواي بسيار ايده آل نيز بوده است

.بهشت با تمام زيبا يي ها و طبيعت بي نظير تبديل شود

بستر . فارس ادامه ميابند را مشخص كرده اندخليجعكسهاي ماهواره اي بستر دو رودخانه ي خشك شده را كه به سمت 
.جله و فرات يكي ميشونددو رودخانه ي خشك نزديك قسمتي هستند كه رودهاي داين

اين خود باغ : از آيزك آسيموف او اينچنين اشاره ميكند كه "راهنمايي هاي آسيموف براي كتاب مقدس "در كتاب 
نيست كه به نام عدن خوانده ميشود و درست نيست كه باغ و عدن را بخاطر شباهت ها يشان يكي بدانيم اين درست مثل 

كلمات او نوشته هاي . گفته ي اشتباهي است** همان پارك يوسميتي است كه اين گفتهاين است كه بگوييم كاليفرنيا
.سال پيش تلمود را در ذهن ما تداعي ميكند كه ميگويد باغ و عدن از يكديگر جدا و مجزا بودند1500

مكانهاي احتمالي ديگر 
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نشده باز هم ادعا هايي بر اين مبنا وجود دارد اين حقيقت افسانه وار هرگز مشخص ) ناقل(با اين كه محل اصلي گويندگان 
اكثر . بيشتر اين مدعيان محل اصلي را بين نهرين در خاور ميانه ميدانند. كه محل اصلي باغ عدن را مشخص ميكند

كشيش ها و متخصصين االهيات مسيح وجود فيزيكي باغ را قبول ندارند و اين فرضيه را مطرح ميكنند كه باغ عدن تكه 
.بوده كه به عنوان پرديس شناخته شده است) آسمان(بط به بهشت اي مرت

غرق شده و به زير آب رفته است كه به ) ع(عده اي ديگر بر اين عقيده اند كه باغ عدن همراه با طوفان عظيم دوره ي نوح 
منظور بعد از (جديد همين دليل بعد از اين بال ي آسماني ديگر هيچ كس نتوانسته محل باغ و عدن را در اين جغرافيا ي

. اين فرضيه همچنين سرزمين اسرا آميز و غرق شده ي آتالنتيس را با محل اين باغ مرتبط ميكند. باز بيابد) طوفان است
در اين مورد رودهاي دجله و . است كه امروزه در جنوب درياي چين قرار دارد) Sundaland(محل مورد بحث بعدي 

ندگان به آن اشاره كرده بودند ولي اسمشان را بر رودهاي جديد گذاشته اند مثل خيلي فرات آن دو رودي نيستند كه گوي
از مواقع كه در جوامع نسبتا مدرن قديم ممكن بود افراد براي نامگذاري مكانهاي سرزمين جديد خود از نامهاي مكانهاي 

حل ميكند كه گفته شده است كه اين مسئله همچنين مشكل واضح كتاب مقدس را. سرزمين مادري خود استفاده كنند
.همه ي رودها سرچشمه ي يكتا دارند و همانطور كه از اين موضوع فهميديم اينچنين نيست

او محل . مطرح ميشود كه توجه ما ايراني ها را هم جلب خواهد كرد" David Rohl"ادعاي ديگر توسط فردي به نام 
محل دقيق، دره ي رودخانه اي در ** با توجه به اظهارات او. استباغ عدن را جاي در شمال غربي ايران معرفي كرده

او شباهتهاي زيادي را ذكر كرده است كه با مطالب ذكر شده در كتاب مقدس . كوههاي سهند، نزديك تبريز است
.كرده استهمخواني دارد همچنين كلمات زياد هم معني بين زبان پارسي و زبان انجيل را به عنوان اثبات اين فرضيه بيان

محل باغ را جايي در شبه ** بيان شده و همانطور كه قبال توضيح داده شد) 1955(يورانتيا /ادعاي ديگر در كتاب يورانشيا
جزيره ايي كوچك در سواحل شرقي درياي مديترانه ميداند كه سالها پيش توسط فعاليت هاي آتشفشاني به زير آب رفته 

. نشانه هاي اميد بخشي از بنا هاي دست ساز را در شرق جزيره ي كرت ميدهند)2004در سال (تهقيقات اخير . است
.يعني همان جايي كه احتمال ميرود جزيره در همان جا غرق شده باشد

ديلمون

بعضي ار تاريخ دانان بر قسمتهاي جنوبي تمدن سومر در حال بررسي هستند، جايي كه يكي از قديمي ترين منابع افسانه 
در اين منابع عدن ). نام امروزي اين جزيره بهرين ميباشد(در خليج فارس " Dilmun"ر جزيره ي موجود است د

آهنگ و قرار گيري . "سرزمين زندگي"و ")طلوع ميكند(جايي كه خورشيد نمايان ميشود ": اينچنين توصيف شده است 
.هاي كتاب پيدايش داردشباهتهاي گوناگوني با روايت" Enûma Elish"اسطوره ي آفرينش سومريان 

سومر

كلمه ي جلگه در زبان سومري ايدن . اولين سومري ها در جلگه اي كه امروزه در جنوب عراق قرار دارد زندگي ميكردند
)Eden (الزم به ذكر است كه . ايدن از همين كلمه گرفته شده باشد/است و گمان ميرود كه احتمال زياد كلمه ي عدن
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آزمايشات زيست (بيوژنتيكي بدست آمده از اين تمدن آنها ابراز داشته اند كه خدايان آنها دست به آزمايشاتطبق شواهد 
.ميزدند) تعريف شده است biogeneticزادي در ديكشنري براي كلمه ي

:باغ عدن به عنوان بهشت 

ند يك واژه ي پارسي است كه به معني كه مسيحيان آن را به عنوان مترادف براي عدن بكار ميبر" paradise"واژه ي 
و در تلمود پرديس معني خود را از باغ عدن و ) يوحنا(در ادبيات كتاب مقدس . باغ و گلستان يا شكارگاه محصور است

و در ادبيات يهوديان يونان به رهبري پولوس مسيحيان پرديس را در ارتباط و به معني . نمونه ي آسماني آن بر گرفته است
اين . عقيده دارند كه باغ عدن محل جغرافيايي خاصي را بيان نميكندبرخي از انسان شناسان. مقدس ميدانندسرزمين 

عقيده همانند نظر يهوديان است كه ميگويند باغ عدن در بعدي كامال روحاني است و در واقع در دنياي فيزيكي و مادي ما 
.جايي ندارد
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لوح هفتم 

خالصه لوح هفتم 
زمينيها تكثير مي شدند و . به آبيزو برگردانده شدندبودنددنياآوردهبهكههاييبچههمراهبهآدمووتيامات

اززن .InannaوUtuنوه هاي انليل ، دو قلوها به دنيا آمدند ،. همچون نوكر در معادن كار ميكردند 

تغييرات آب و هوايي باعث مشقت بسيار . وشوهرهاي آنوناكي فرزندان ديگري روي زمين به دنيا مي آيند 

كردهانكي ومردوك ماهرا كاوش . شدهنزديك شدن نيبيرو باعث بروزدگرگونيهايي .در زمين ومريخ مي شود 

به تلخ بودن . انكي زمان سماوي و صورتهاي فلكي را مشخص مي كند . اما آن را خيلي خشن ارزيابي مي كنند 

آنو فرماندهي پايگاه . سرنوشت خود پي مي برد اما به مردوك قول مي دهد كه برتري از آن آنها خواهد بود 

وبا آنها عمل جنسي انجام انكي با دو زن زميني مواجه شد . مي دهد Utuفضايي جديد را به جاي مردوك به 

نگهداري و تربيت آنها به يك . به دنيا مي آيند Titiو يك دختر به نام Adapaيك پسر به نام . مي دهد 

بسيار باهوش ،Adapa. تبديل مي شود وانكي آنها را بعنوان بچه هاي سرراهي معرفي مي كند مخفي كاري

صاحب دو پسر . جفت گيري مي كنند TitiوAdapa. د پس او اولين انسان متمدن شناخته مي شو. است 

Kain and Abael. مي شوند 

متن لوح هفتم 

. ( به آبيزو اخراج شدند Edinآدمو و تيامات از . آنها را اخراج كنيد Edinبه آبيزو ، خارج از : انليل همچنين دستور داد 
انكي آنها را در محوطه اي در ميان ) در حاليكه هيچ گناهي نداشتند وقرباني درگيري رهبران نيبيرو شده بودند ـ مترجم 

Ningishziddaشادي به آنها نگاه ميكرد كه حاصل كاري بودند كه اانكي ب. درختان قرار داد تا در كنار يكديگر باشند 
يك . متولد شده ها آمده بود ننيماه نيز براي تماشاي . در كنار تيامات بچه هايش ورجه ورجه مي كردند . ود انجام داده ب

تازه تولد يافته ها را نگاه مي انكي ونينماه با حيرت ساعتها اين . پسر و يك دختردوقلو توسط زميني ها به دنيا آمده بودند 
ماهها به سالها درروي زمين . روزها و ماهها سپري مي شدند . كه چطور آنها قد مي كشيدند ورشد مي يافتند كردند 
به تنهايي توليد نخستين كساني بودند . در اين زمان آدمو و تيامات پسرها ودخترهاي ديگري هم داشتند . شدند تبديل 

به كارگران بدوي . خود را كامل كند ، زمينيها همينطور تكثير مي شدند Sharقبل ازاينكه نيبيرو يك ! مثل كردند 
و مشتاق بودند تا همراه آنوناكي باشند براي دريافت جيره غذايي خوب آنها فرمانها را مي فهميدند . فهميدن عطا شده بود 

همچين براي سختي كارغر نمي براي گرد وخاك و گرماي طاقت فرسا آنها شكايت نمي كردند و . در عوض كار مشقت بار 
جو نيبيرو به آهستگي ترميم . يافتن طال براي نيبيرو حياتي بود . از سختي كار در آبيزو ، آنوناكي راحت شده بودند . زدند 
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آنها از جريان . از جمله آنوناكي ، آنان كه از آسمان به زمين آمدند . ماموريت زمين براي همه راضي كننده بود . مي شد 
براي بهبود سالمتي قهرمانان به همسري را خواهر و خواهر ناتني ،پسران انكي و انليل . توليد مثل حمايت كردند

. ندبرگزيد

اماچرخه زميني . آنها چرخه زندگي نيبيرويي رادر خود داشتند . از آنها پسران ودختران روي زمين متولد شدند 
كسي كه در نيبيرو سينه خيز مي رفت . ناميده مي شد كسي كه در نيبيرو نوزاد قنداقي بود در زمين بچه . آنهاسريعتر بود 

يينانار و نينگال دو قلواز شادي خاصي بوجود آمد وقتي . در زمين بچه اي بود كه مي توانست در اطراف خود بدود 
فرزندان رهبران . اسومين نسل آنوناكي در روي زمين بودند در واقع آنه. ناميد Utuو Inannaنينگال آنهارا . متولدشدند 

به اين ! مقداري خرده كاريهاي قديمي تقسيم شدند تا فرزندان آنها آسوده تر باشند . آنوناكي وظايفشان مشخص شد 
بود ، گياهان رشد گرماي زمين در حال ظهور . خرده كاريهاي قديمي ، كمي كار جديد اضافه شد 

بارندگي ها بسيار شديد شد و رودخانه ها . موجودات وحشي زمين را محل تاخت وتاز خود قرار داده بودند . مي كردند 
كه زمين افزايش مي يافت قسمتهايي اززمين تهمينطور كه حرار. طغيان كردند ، جايگاهها نياز به تعمير پيدا كرده بودند 
. از برف سفيدپوش شده بود شروع به ذوب شدن كردند 

هر . از اعماق آتشفشانهاي زمين ، آتش و گوگرد بيرون ريخته بودند . نرده هاي حائل درياها و اقيانوس ها را برنداشتند 
در جهان زيرين برف همه جا را سفيد كرده بود و زمين نيز مي . زمان كه زمين مي لرزيد افراد داخل محوطه مي ترسيدند 

پسرش ، و همسرش Nei -galآنجا رابه . راي مراقبت تاسيس كرده بود ، انكي مكاني را بدر نوك آبيزو . غريد 
Ereshkigal سپرد .Neigal زير آنيك چيز ناشناخته ، چيزي غير عادي در : به پدرش گفت

MEاو با استفاده از. انليل مشغول تماشاي مدارهاي آسماني بود ، ، تقاطعي ميان زمين و آسمان Nibrukiدر ! مي جنبد 
آسمانها دچار آشوب : انليل به برادرش گفت . هاي الواح سرنوشت حركتهاي آسماني را مورد مطالعه و مقايسه قرار مي داد 

. از مريخ ، ايستگاه بين راهي ، مردوك به پدر انكي شكايت مي كرد . شده اند 

داست كه كار ما را تحت الشعاع قرار بادهاي نيرومند در حال افزايش هستند و گرد و خاك ناشي از طوفا ن به حدي زيا
گوگرد از آسمان روي . غوغايي به پاست Hammered Braceletدرمردوك جمالت خود را اينگونه تكميل كرد ، . داده 

آتش . آنها خشمگينانه به زمين نزديك شده اند . موجودات شيطاني بي رحمانه موجب خسارت شده اند . زمين مي بارد 
آنها تاريكي را با اين انفجارها به روز روشن تبديل . سوزان آنهادر آسمان منفجر مي شود 

آنها با موشكهايي همچون سنگ به زمين حمله . مي كنند و بادهاي شيطاني خشمگينانه به اطراف سرك مي كشند 
چهره آنهااز زخمهاي بيشمارپوشانده شده بود .همچنين كينگو ، ماه زمين و مريخ از اين هجوم آسيب ديده اند . مي كنند 

زمين ، ماه . انليل و انكي ، به آنو ي پادشاه فوراً خبر دادند و گفتند كه به دانشمندان نيبيرو دستور آماده باش بدهد . 
. ومريخ با فاجعه اي ناشناخته رودررو خواهند شد 

در آسمانها خانواده خورشيد براي خود . جمالت آنها قلب رهبران را آرام نكرد . دانشمندان از نيبيروپاسخ دادند 
در آسمانها . در سلسله مراتب آسماني زمين انتخاب شده است كه در مكان هفتم قرار داشته باشد. ايستگاههايي داشتند 

جويي رديف شدند ، نيبيرو دانشمندان براي باز. نيبيرو در حال نزديك شدن بود ، به نزديكي محل اقامت خورشيد 
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جابجا Braceletبر اثر ذرات و قطعات . مسيرش را گم كرده بود Hammered Braceletبر اثر . سرگردان شده بود 
آسمانهاي با شكوه مريخ در . بدون داشتن جوي براي محافظت كنار خورشيد خميده بودند Mummuمريخ و . شده بود 

. نيبيرو به سمت پادشاهي آسماني جذب مي شد در آرزوي ملكه آسمانها شدن بود . حال ترك محل اقامت خود بودند 
يكبار در نبردي آسماني اين غول به مصاف . براي سركوب ، نيبيرو از اعماق آسمان همچون غولي شيطاني ظاهر شد 

. تيامات رفته بود 

درافق از ميان . از اعماق آسمانها راهي براي خود ساخت ،اين نيبيروبود كه بعد از خوابي عميق اكنون بيدار شده بود 
سر در مركز قرار داشت و پنجاه پا نيز طول داشت و دمش . آسمان همچون اژدهايي با شعله اي طوالني ديده مي شد 

مريخ . در شب روي صورت ماه سايه تاريك خودرا انداخته بود . ده بود در روز ، آسمان زمين تاريك ش. بسيار باشكوه بود 
. درخواست كمك داشت ، از آسمان ، كمك توسط برادرانش 

يفقط يكبار اين كينگوچه كسي جلوي اژدها را خواهد گرفت ، متوقفش خواهد كرد و آن را خواهد كشت ؟ : او پرسيد 
اژدها جلوتر از زماني كه كينگو بتواند كاري . شجاع بود كه به اين ندا پاسخ داد و براي حفاظت از تيامات پا پيش گذاشت 

از اين مساله ماه از بنيان شروع به . اد شدجايبرخوردش خشن بود و طوفاني از ابر روي ماه . انجام دهد پيش مي تازد 
نيبيرو به محل سكونتش در اعماق . در آنوقت خسارتهاي آسماني كم شد . لرزيدن كرد واز اين برخوردها دچار زلزله شد 

. باران موشكهاي سنگي بر زمين و مريخ متوقف شد . مريخ مدار خود را ترك نكرد . باز مي گشت 

. گروهي  از نقشه برداران وظيفه برآورد خسارت را بر عهده گرفتند . رتا دور هم جمع شدند انكي و انليل با مردوك و نينو
گوشه هاي زمين و كوههاي حاوي طال و مس را اسكن اعماق اقيانوس ها ، . انكي پي زمين و سطح آن را آزمايش كرد 

نقشه بردار بود ، جائيكه كوهها Edinنينورتا در . از نظر يافتن طالي حياتي ما كمبودي نخواهيم داشت : انكي گفت . كرد 
فرودگاه دست . او در كشتي فضايي بسوي آسمان اوج گرفت . و دره ها با لرزه هاي شديد باعث ترس و وحشت شده بودند 

در آنجا بخار : نينورتا به پدرش انليل گفت . در زمين شمالي مايعات مشتعل روي زمين ريخته بود . نخورده باقي مانده بود 
مريخ نيز به شدت آسيب ديده و طوفان گرد و خاك زندگي در آنجا را مختل نموده . سولفور و قيرطبيعي كشف كرده ام 

. است 

كه انليل درطرحهاي قديمي اش ، در او براي پدرش فاش كرد . مردوك به انكي گفت كه مي خواهد به زمين برگردد 
محلي براي سفينه : رو به ديگران كرد و گفت . ا و كارهايي كه انجام داده و برنامه ريزي هايش بايد تجديد نظر كند شهره

منتقل كردن فرودگاه به . او طراحي هاي قديمي را روي لوح بلوري به آنها نشان داد . بايد تاسيس شود Edinها در 
براي بارديگر كه نيبيرو به سمت : سپس به انليل گفت . ايستگاه بين راهي درمريخ تحققش چندان طوالني نخواهد بود 

گذشته Sharsروي زمين اگر به شماره در آيد هشتاد اززمان فرود ! زمين هجوم بياورد ما توانايي مقابله داشته باشيم 
. است 
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. اينكه چطور انكي سه راهي آسمان و صورت فلكي را تعيين نمود . اكنون زمان بررسي سفر انكي ومردوك است به ماه 
اجازه بدهيد ، طال را از زمين به نيبيرو . شهر فلز تاسيس كنيم BadTibiraرا درنزديكي محل سفينه ها اجازه بدهيد 

. در ميان گذشت BadTibiraنينورتا فرمانده ااينها را ب. مستقيماً حمل كنيم 

انليل به سرعت طرحها رابه آنو . انليل هم به جمالت نينورتا ، پسرش با دقت گوش كرد وبه هوش و فراست او افتخار نمود 
. و توضيحات الزم را داد نمودارائه 

درنزديكي آنجا سنگ طال وجود دارد كه مي توان . تاسيس شود Edinاجازه بدهيد محلي براي سفينه  هاي آسماني در 
و همچنين . بدين صورت طالي خالص بصورت مستقيم از زمين به نيبيرو حمل خواهد شد . آنها را گداخت و تصفيه نمود 

بزرگ و طرح برادرم: انكي به آنو ، پدرش ، گفت . قهرمانان مي توانند مستقيماً از نيبيرو به زمين با تداركاتشان وارد شوند 
غلبه بر آن تمام . جاذبه زمين از مريخ خيلي بيشتر است . اما خسارت بزرگي اجراي آن به بارمي آورد ! شايسته است 

زمين . قبل ازا ينكه عجوالنه تصميمي بگيريم اجازه بدهيد يك طرح آزمايشي اجرا كنيم . قدرت ما را فرسوده خواهد كرد 
جاذبه كمي دارد و فرود آمدن وبرخواستن از آن به كوشش زيادي نياز . همسايه اي در نزديكي خود دارد كه آن ماه است 

. ندارد 

اجازه بدهيدمردوك به آنجا سفر كند تا آزمايشش كرده و بفهمد كه براي يك ايستگاه بين راهي مكان مناسبي هست يا نه 
پادشاه به آنها اطالع داد كه ، ابتدا . دانشمندان ارسال شد تا مورد بررسي قرار دهند دوطرح براي آنو و مشاوران و. 

انكي سفرهاي . اول ماه را آزمايش كنيد ، اين تصميم آنوبود كه به انكي و انليل ابالغ شد ! وضعيت ماه را بررسي كنيد 
او هميشه . در جايي از آن بايد آب پنهان شده باشد . زيادي انجام داده بود اما هميشه ماه براي او وسوسه ديگري بود 

در شبهايي كه بي خواب مي شد با ديسك نقره اي خنك جادوييش مشاهدات را انجام مي داد . ازاتسمفر آن در تعجب بود 
ب زياد از عجايدر عين اينكه رو به زوال بود خود را سرپا نگه مي داشت و با خورشيد بازي مي كرد واين يكي از عجايب . 

انكي ومردوك به ماه سفر rocketshipبوسيله . رازي در وجودش نهفته بود كه او ميل داشت آن را كشف كند . آن بود 
صورت ماه با حفره هاي زيادي . آنها نظاره گر از نفس افتادن اژدها بودند . سه  بار در آغوش زمين همراهش بودند . كردند 

را درميان تپه ها فرود rocketshipبا پيچشي ماهرانه آنها . كه كار دست شياطين خرد كننده بود عالمتگذاري شده بود 
كاله ايمني عقابيشان را بر سر گذاشتند . از اين مكان آنها مي توانستند زمين و پهناي آسمانها را مشاهده كنند . آوردند 
. با خيال راحت جهتي رابراي بررسي انتخاب كردند و بسويش گام برداشتند . آنجا براي تنفس كافي نبود هوايچون 

اينجا مثل مريخ نيست : مردوك به پدرش گفت . چيزي به جا نگذاشته بود دستهاي اژدهاي شيطاني جز خشكي و ويراني 
انكي به مردوك . ييد اينجا را رها كنيم و به زمين برگرديم بيا. براي ساختن يك ايستگاه بين راهي كامالً نا مناسب است . 

. از اينجا مي توانيم به سادگي ربعي از خورشيد را ببينيم ! عجله نكن پسرم : گفت 

با وسايلي كه داريم مي توانيم آسمانها را اسكن كرده وفاصله آنها را اندازه . استزمين همچون كره اي خالي در فضا معلق 
. گيري نماييم 
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اجازه بدهيد بمانيم ! اين همه قابل ستايش است چون كار دست آفريند ه اي است كه به تنهايي اين همه را آفريده است 
كه چطور زمين به دور خورشيد مداري براي خود اين. بخصوص وضعيت مدارهاي ماه وزمين را . ومدارها را بررسي كنيم 

مردوك با حرفهاي پدرش متقاعد شد . انكي نگراني ناشي از مشاهداتش را با مردوك ، پسرش در ميان گذاشت . مي سازد 
به اندازه يك مدار زمين و معادل سه مدار ماه ، روي ماه . براي خود تدارك ديدند rocketshipو آنها محل اقامتي در 

براي شش مدار ، . حركتهايش در نسبت بازمين را اندازه گرفتند كه اين محاسبات حدوديك ماه طول كشيد . باقي ماندند 
جرم آسماني ثبت شد كه چگونه اين دو مانند دو. زمين ، و دوازده مدار در نسبت با خورشيد سال زمين اندازه گيري شد 

مسيرهاي . سپس به ربعي از خورشيد توجه نشان دادند . نوراني دريكديگر مي پيچند و به نوبت ناپديد مي شوند 
Mummu انكي ومردوك آزمايش نمودند ، . بازمين و ماه ، مريخ دو ربع را تشكيل مي داد . و مريخ را مطالعه كردند

قرار Hammered Braceletآنها در آنسوي . شش تا ازآسمانها پايين تر ازآبها بودند و شش تا از آسمانها باالتراز آبها 
همه آنها . اينها شش تاي ديگر بودند . Nibiruونپتون Nudimmud, Gagaو Kishar, Anuو Anshar.داشتند 

مردوك از پدرش از دگرگونيهاي اخير . با اين شمارش خورشيد وخانواده اش دوازده نفره مي شدند . دوازده تا مي شدند 
انكي ايده هايش را در مورد خورشيد و همچنين از پدرش پرسيد كه چرا هفت آسمان در يك رديف قرار دارند ؟ . پرسيد 

انكي . انكي با دقت نگاه كرد كه چگونه در اطراف خورشيد گروه بزرگي تشكيل شده است . مدارهاي پيرامونش توضيح داد 
پهن بود . حركتهاي نيبيرو نشاني از نسل خورشيد نداشت . موقعيت زمين وماه را در چارتي كه داشت عالمتگذاري نمود 

در گستره عميق آسمانها . ه نامگذاري كند انكي تصميم گرفت اين راه به نام آنوي پادشا. ودر پيرامونش مدار بزرگي داشت 
. انكي مسحور گروه بندي و قرابت آنها شده بود . ، ستاره هاي پدر و پسر مشاهده مي شدند 

در نواري بزرگ ، راه آنو ، با هر . بوسيله مدارهاي آسماني ، از افقي به افق ديگر ، او تصوير دوازده صورت فلكي رارسم كرد 
در . براي هر كدام ايستگاهي تعيين كرد و نامي بر هر كدام گذاشت . جفت از خانواده دوازده نفره خورشيد قرار داشت 

انكي اين مسير را كه همچون زنجير بود . آسمانهاي پايين تر از راه آنو ، رويارويي نيبيرو و خورشيدقريب الوقوع بود 
. دوازده صورت فلكي هر كدام شكلي را به خود اختصاص دادند . د طراحي كر

همچنين در آن ستارگان دوازده صورت فلكي جمع شده . راه آنو ، طبقات باالترش را راه انليل ناميد را ي يآسمانهاي باال
زمين به گرد خورشيد مي . موضع زمين نيز مشخص شد . سي و شش صورت فلكي در كل سه راه وجود داشتند . بودند 

. چرخه آن شروعش از مقياس زماني آسماني است انكي به مردوك نشان داد كه . چرخيد 

وبعد از آن . و ساخت ايستگاهها تمام شد من در پايان آنها را ايستگاه ماهيان ناميدم زماني كه من وارد زمين شده بودم 
شمادر آسمانها خرد بيشتري : پسرش مي گفت انكي با رضايت و غروربه . را دادند ! » او از آب است « بود كه به من لقب 

انكي در . اما درزمين و نيبيرو ، دانش و حكومت از يكديگر جدا شده اند : همچنين مردوك به پدرش گفت . را ميبيند 
در رازهاي آسمان ورازهاي زمين ! چيزي هست كه شما نمي دانيد و شما آن را گم كرده ايد ! پسرم ! پسرم : پاسخ گفت 

از زماني كه آنوناكي از كار ! افسوس پدرم : مردوك كه درد ورنج بسياري در صدايش بود گفت ! من با تو شريك بوده ام 
نينماه و مادر نينورتا براي دستياري شما ي با طراحي شما مشغول به كار شدند ، شاق كار در معاف شدند و كارگران بدو
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با آنها و نه من شما دانش كه از من جوانتر بود براي كمك به شما احضار شد ، Ningishziddaو نه من كه احضار شدند 
. زندگي ومرگ را شريك شديد 

! افسوس پدرم : مردوك به او گفت! ها شديد و درمريخ برترين فرد بوديد Igigiشما فرمانده : انكي در پاسخ پسرش گفت 
شما ، پدرم ، با اينكه نخستين فرزند آنو هستيد اما هنوز انليل ، و نه ! سرنوشت باعث محروميت ما از سلطه شده است 

اما اكنون اريدو در قلمرو . رد اريدو را تاسيس كفرود آمد و شما پدرم ، اولين كسي بوديد كه . شما ، وارث قانوني است 
من نخستين فرزند شما هستم و توسط همسر قانوني شما در نيبيرو . انليل قرار دارد و شما در فاصله دور در آبيزو هستيد 

. هنوز طالهاي زيادي در شهر نينورتا انباشته شده است كه او تصميم مي گيرد آنها را بفرستد يا نفرستد . به دنيا آمده ام 
اكنون كه در حال برگشتن به زمين هستيم چه كاري بايد انجام ! بقاي نيبيرو در دستان او قرار دارد ونه در دستان من 

انكي در سكوت فرزندش را در من پادشاه و مشهور خواهم شد يا اينكه سرنوشتم اين است كه دوباره تحقير شوم ؟ دهيم ؟ 
. آغوش گرفت ، وروي ماه متروك به او قول داد 

. من نيز ايستگاهي مجاور شما خواهم داشت . زمان آسماني شما فرا خواهد رسيد . من باعث شدم كه آينده ات تباه شود 
EDINاينكه چگونه كارگران بدوي به . EDINاست ، محل نگهداري سفينه ها در Sipparاكنون زمان بررسي وضعيت 

درزمين هيچ برنامه اي اجرا نشده بود . براي مدت زيادي از مدارهاي زميني ، پدر و پسر در زمين غيبت داشتند . برگشتند 
انليل گزارشهاي سري براي آنو مي فرستاد او ازطريق تاسيسات . ها آشوب به پا كرده بودند lgigiو درمريخ هم 

Nibruki انكي ومردوك به ماه رفته اند و براي مدارهاي بيشماري در آنجا خواهند ماند . با آنوارتباط برقرار مي كرد .
مريخ را ترك كرده از وقتي مردوك ايستگاه . فعاليتهايشان مشكوك است و هنوز نمي دانيم در فكر چه توطئه اي هستند 

Igigi هنوز نمي دانيم چقدر . است طوفان گردو خاك برروي ايستگاه ما در آنجا تاثير گذاشته. ها بي قرار هستند
. بايد تاسيس شود Edinمكاني براي سفينه ها در. خسارت به آنجا وارد شده 

اين . از اين به بعد ديگربه ايستگاه مريخ احتياجي نخواهيم داشت . طال از آنجا مستقيما اززمين به نيبيرو حمل خواهد شد 
اجازه بدهيد محل سفينه ها درنزديكي. طرح نينورتا است و او آن را هوشمندانه طراحي كرده 

BadTibira آنو با دقت به سخنان انليل گوش مي داد و سواالت خو . اجازه بدهيد نينورتا اولين فرمانده آن باشد . باشد
درباره ماه چه چيزي فهميديد ؟ . انكي ومردوك به زمين برگشتند . درا مطرح مي كرد و انليل هم به او پاسخ مي داد 

آنها از شرايط . انكي و مردوك از ماه حركت كرده بودند تا به زمين برگردند . اجازه بدهيد به حرفهاي آنها گوش بدهيم 
مي دهم كه آشيانه اجازه : آنو گفت . آنها گزارش دادند كه ساختن يك ايستگاه روي آن غير عملي است سخن گفتند ، 

ما نينورتا را براي : انليل با عصبانيت گفت !اجازه بدهيد مردوك فرمانده آن باشد : انكي به آنو گفت ! سفينه ها را بسازيد 
اين دانش و وظيفه . به او نيازي نيست بيش از اين ديگر ها است و Igigiاو فرمانده. اين مسئوليت در نظر گرفته ايم 

او .عالقه به اين بحث گوش مي داد آنوبا . اجازه بدهيد او نگهبان دروازه آسمان باشد : انكي به پدرش گفت . مردوك است 
آنو فرد خردمندي بود كه بايد در اينجا با خرد خود تصميمي مي . مي ديد كه چگونه رقابت بر پسرانش تاثير گذاشته است 

اجازه بدهيد اين مكان جديد در اختيار نسل جديدي . سته بندي شد آشيانه سفينه ها ، اين راه جديد براي طال د. گرفت 
را نسل سوم بر اجازه بدهيد اين مسئوليت! پس نه انكي نه انليل ، نه نينورتا نه مردوك . دستور اين است . قرار گيرد 
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. ساخته شود Sippar. اجازه بدهيد تا آشيانه سفينه ها را بسازد . فرمانده باشد Utuعهده بگيرد ، دستور مي دهم كه 
، Sharدر هشتاد ويكمين . تغيير ناپذير بود نيز اين حكم آنوبود و كالم پادشاه . اين نامش خواهد بود ! شهر پرنده 

. طبق نقشه انليل پيش رفتند . ساختن آن شروع شد 

Nibruki، روي دايره هايي مسافتها و مكانها در نسبت . انليل مركز زمين را براي آن تعيين كرده بود در مركز قرار داشت
خطي كشيده . شبيه پيكاني به طرف دريا كه انتهاي آن بند به كوهها باشد ساخته شد . با شهرهاي قديمي تعيين شدند 

يكديگر را قطع مي Arrataدر جايي اين بند كشي خط . شمالي تا آسمانهاي نواحي Arrataشد از نوك دو قلوهاي 
مكاني براي سفينه ها ، عالمتي خارجي گذاشته شد كه هركسي را مستقيماً به آنجا ،Sipparدر مكاني براي . كردند 

كرانه وطراحي همه از اين طرح مبت. قرار داشت Nibrukiاين مكان در مسيري دايره وار در نسبت با . راهنمايي مي كرد 
. دقيق تعجب كرده بودند 

كاله . قهرمان ، نوه انليل ، دستورات الزم داده شد Utuبه . كامل شده بود Sipparساختن Sharدر هشتادو دومين 
آنو اولين كسي بود كه با سفينه اش از نيبيرو بصورت . ايمني عقابي كه با پرهاي عقاب تزئين شده بود به او داده شد 

با چشم خودش ساخت وسازها را ديد و شگفت زده شده بود از اينكه چيزي را كه مي . سفر كرد Sipparبه مستقيم
. ها براي قرار گرفتن در موقعيت جديد از مريخ به زمين بيايند Igigiمردوك دستور داد كه . خواست انجام شده بود 

مراسم رقص . اسم خوش آمد گويي و جشن و شادي برپا بود در آنجا مر. آنوناكي از تاسيسات فرودگاه و آبيزو جمع شدند 
آنو همه قبل از رفتن ،. به معني محبوب آنو ناميد ،Anunituآنو او را بوسيد و او را . و آواز براي آنو و نوه انليل برگزار شد 

:او به آنان گفت . قهرمانان زن و مرد را جمع كرد 

مكان براي تامين مستقيم طالي نجات بخش ساخته شده است و اين به معني اين ! اكنون عصري جديد شروع شده است 
كار پر زحمت . اين بار ديگر طالي كافي براي حفاظت از نيبيرو ذخيره خواهد شد . پايان يافتن كار شاق در آينده است 

. روي زمين كم و كمتر خواهد شد و قهرمانان زن ومرد به نيبيرو بازخواهند گشت 

. آنهارا بسيار اميدوار نمود . ادشاه آنو در جمع به همه قول داد اينگونه پ

با جشن وشادي آنو به نيبيرو . بيشتر كار سخت طول نخواهد كشيد و سپس آنها به خانه بازخواهند گشت Sharچند 
نينورتا هم با عزت واحترام كار جديدش را شروع كرد وUtu. بازگشت و با خود طال ، آنهم از نوع خالصسش را برد 

ياوآرزو داشت كه روز!مردوك نه به مريخ برگشت ونه با پدرش به آبيزو رفت . را حفظ كرد BadTibiraفرماندهي 
ها Igigiتعدادي از . بتواند تمام نقاط زمين را ببيند بنابراين در كشتي فضايي سوارشد تا سفر به دور دنيا راآغاز كند 

زمين انتظار بعد از برگشتن آنو به نيبيرو ،. فرمانده آنها شد Utuدرزمين ساكن شدند و درمريخ باقي ماندند و تعدادي هم
طالها به . آنوناكي انتظار داشتند كه با بازسازي جديد آنها با قدرت به كارشان ادامه دهند . رهبران بزرگي را مي كشيد 

اقع افسوسي وجود نداشت براي كار كه در حال انجام در و. سرعت انباشته مي شدند واين راهي سريعتر و طبيعتي تر بود 
. انتظار آنوناكي اين بود كه در آبيزوديگر از كارشاق خبري نباشد و جايش راحتي و آسايش داشته باشند !شدن بود 

انجام اكنون كه عمليات تكثير در حال انجام شدن است ، اجازه بدهيد آنها كار را : آنوناكي هاي ساكن آبيزو مي گفتند 
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قهرمانان در . كارها زياد شده بود شرايط جديد نيازهاي جديد و محلهاي اقامت جديد طلب مي كرد Edinدر. بدهند 
Edinفرياد مي زدند كه چراكارگران بدوي محدود به آبيزو هستند؟ قهرمانان درEdin فرياد مي زدند كه چرا براي چهل
Sharبايد اجازه . كارما هم اينجا سخت شده وديگر در توان ما نيست . م شود راحتي و آسايش تنها در آبيزوبايد فراه

در زمانيكه انكي وانليل روي اين موضوع بحث مي كردند ، نينورتا تصميمي . دهيد تا ما از كارگران بدوي استفاده كنيم 
پهاي آبيزو آنها شروع به تعقيب در جنگلها و است. او با پنجاه نفراز قهرمانان مسلح به اردوگاهي در آبيزو رفت . گرفت 

آنهارا تربيت كردند تا . آوردند Edinبا روشهاي ويژه اي آنها شكار كردند و مردان و زناني را براي كار به  . وگريز كردند 
از اين كارها هم انكي عصباني بود وهم انليل خشمگين. كارهاي كوچك را بتوانند انجام دهند چه در باغها و چه در شهرها 

!تيامات را اخراج كرده بودم و حاال شما آنها را برگردانده ايد ؟ و من آدمو : انليل به نينورتا گفت !

Edinبا اين زمينهايي كه در : انكي به نينورتا گفت . تكرار شود Edinاجازه ندهيد شورشي كه يكبار در آبيزو رخ داد در 
. بيشتر طول نخواهد كشيد Sharsاين موضوع براي چند : نينورتا به انكي گفت . هستند ، قهرمانان ديگر تحركي ندارند 

اجازه بدهيد تا سريعاً طالها را جمع آوري كرده و هرچه زودتر همگي به : انليل آرام نشد وبا گله وشكايت به پسرش گفت 
مجذوب هوش آنها شده بودند كه چگونه . آنوناكي ، با تحسين زمينيها را مينگريستند ، Edinدر . نيبيرو بازگرديم 

آنها بدون اينكه لباسي پوشيده باشند . آنها تمام كارهاي خرد را بعهده گرفته بودند . دستورات را درك مي كردند 
در . مردها وزنهايشان دائم با يكديگر جفت گيري مي كردند و خيلي سريع تكثير مي شدند . كارهايشان را انجام مي دادند 

، بطوريكه تعداد زمينيها زياد شد و آنوناكي ، بعضي اوقات چهار شار و بعضي اوقات بيشتر نسلشان بيشتر مي شد يك شار 
در شهرها و درباغها ، دردره ها و تپه ها ، . آنها با غذاهاي آنوناكي سير نمي شدند . به اندازه كافي كارگر در اختيار داشتند 

گوسفند ماده اي وجود نداشت وبره . روزها هنوز مساله غالت مطرح نبود در آن. ها براي غذا دائم درتالش بودند زميني
اين خلقت شماست كه . درباره اين موضوعات انليل جمالت خشمگينانه اي به انكي مي گفت . اي پرورش پيدا نمي كرد 

. ه نجاتي پيدا كنيد و اين شما هستيد كه بايد راباعث  اين آشفتگي ها شده 

رازي را در Titiو Adapaاينكه چگونه انكي و. اين مساله است كه چگونه انسان متمدن بوجود آمد اكنون زمان بررسي
Edin آنوناكيها خيلي خيلي آرام شده بودند و ميزان ! از تكثير زمينيها ، انكي خوشحال بود و انليل ناراحت . بوجود آوردند

كارگران برده ( serfsبا تكثير ، آنوناكي ديگر كار شاق انجام نمي دادند و كارگرها ي . نارضايتي آنها خيلي كم شده بود 
را انجام كارهايشان ) كه همراه زمين فروخته مي شدند و آزادي نداشتند و مالك همسر و فرزند خود نيز نبودند ـ مترجم 

. براي هفت شار آرامش بين آنوناكيها حاكم بود و از ميزان نارضايتي آنها كاسته شده بود . مي دادند 

در طول بيشتر از سه شار ، پرندگان وماهي . رشد كافي وجود نداشت امكان با اين سرعت در تكثير ، براي همه آنها 
انكي در قلبش ، خود رامسئول . آنوناكي به تنهايي رشد مي كردند و زمينيها هم سيري ناپذير بودند . تعدادشان كم شد 

آنها اين توانايي را داشتند كه غالت . او به اين فكر كرد كه انسان متمدني را بوجود آورد طراحي جديدي احساس مي كرد 
ي به فكر طرحهاي جديد خود بود و اينكه چگونه آنها را انك. و چوپان گوسفندان ماده وغير ماده باشند را كشت كنند 

آنها چه كارهايي را مي . بودند شهرها و باغهايش در ، Edinزمينيها در . زو بود ياو طراح كارگران بدوي در آب. عملي كند 
؟ ؟ چه چيزي در جوهره  زندگي آنها تركيب نشده است توانستند انجام دهند كه با آنها سازگار باشد 
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آنها بطور مداوم . اين موضوعي بود هشدار دهنده كه مورد توجه قرار گرفته بود . زمينيها باعث نگراني شده بودند فرزندان 
انكي نگاهي به . آنها به دوران نياكان وحشي خود بازگشته بودند ، خوار و خفيف  شده بودند . جفت گيري مي كردند 

، وزيرش  بود تنها كسي كه با او بود ، ايزمو . روي رودخانه ها شروع به قايقراني مي كند . سرزمينهاي باتالقي مي اندازد 
دو زن در ميان آنها . خانه ها او متوجه زمينيها شد كه مشغول شستشو و جست وخيز بودند روددر. كه محرم رازهايش بود 

به ازديدن آنها در آب ، آلت تناسلي انكي . آنها سينه هاي محكمي داشتند. بودند كه زيبايي وحشي گونه اي داشتند 
. ميل آتشيني در او بوجود آمد . حالت نعوذ در آمد 

من با اين قايق اينقدر پارو خواهم زد تا جواني : ؟ وزير ايزمود گفت از وزير ايزمود پرسيدآيا يك جوان مرا خواهد بوسيد 
زن . او قايق را هدايت كرد به دستور انكي آن را به كنار خشكي برد تا انكي از آن پياده شود . پيدا شود كه شما را ببوسد 

انكي خم شد و زن جوان در آغوش او دراز كشيد و لبهايش . جواني با او هم صحبت شد و ميوه درختي را به او تعارف كرد 
با او رابطه جنسي برقرار كرد در حدي نكيا. داشت لبهايش شيرين بودند وسينه هاي محكم و جا افتاد ه اي . را بوسيد 

! او اين مني مقدس را با رحمش پذيرفت و ازمني  خداوندگار انكي آبستن شد . كه منيش را در رحمش ريخت 

انكي خم شد وزن جوان را در . زن جوان ديگري با ديدن اين صحنه به او نزديك شد وبه او توت فرنگي وحشي تعارف كرد 
انكي با او نيز رابطه . لبهاي او نيز شيرين بود و سينه هايش برجسته و خوش فرم بودند . آغوش گرفت ولبهايش را بوسيد 

انكي . با زنهاي جوان ماند تا دوران حاملگي آنها مشخص شود . جنسي برقرار كرد در حدي كه منيش را در رحمش ريخت 
قبل از دهمين ماه در ماه نهم حاملگي آنها . در ماه چهارم شكم آنها بزرگ شد . كه دركنار زنها باشد گفت به وزير ايزمود 
دومين زن هم چمباتمه زد و .يك بچه مذكر از او متولد شده بود . زن چمباتمه زد و چيزي زائيد اولين. كامل شده بود 

بركات يگانه در يك . در طلوع و غروب ، طي يك روز هر دو دنيا آمده بودند . از او يك بچه مونث دنيا آمد . چيزي زائيد 
. متولد شدند Edinدر نود وسومين شار ، توسط پدرشان انكي در . طلوع وغروب ، آنها اينگونه در افسانه ها مشهور شدند 

آيا تا كنون كسي . انكي از اين جريان تولد به وجد آمده بود . وزير ايزمود به سرعت جريان تولد آنها را به انكي خبر داد 
. از مقاربت بين آنوناكي و زمينيها حاملگي رخ داده بود چنين چيزي را ديده است ؟ 

! اكنون من انسان متمدن را در اختيار دارم 

بدهيد كه نوزادان توسط مادرانشان شير اجازه . اين دستور انكي بود به وزير ايزمود ! اين راز بايد بين خودمان باقي بماند 
شما بايد به ديگران بگوييد كه من آنها را بين ني ها ، . از اين پس آنها نيز جزء خانواده من محسوب مي شوند . داده شوند 

! درون يك سبد پيدا كرده ام 

از آن پس خانواده جديد انكي توسط وزير ايزمو در اريدو جاي داده . نوزادان توسط مادرانشان شيرخوردند و پرورش يافتند 
ايزمو به هركس كه مي رسيد در مورد نوزدان اين توضيح را مي داد كه آنها را در بين ني ها ودر سبد پيدا كرده . شدند 
. است 
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ناميد ، Adapaنوزاد پسر را . و آنها را مثل بچه هاي خودش نگاه مي كرد نينكي به بچه هاي سرراهي عالقمند شده بود 
. اين دو بچه با بقيه بچه هاي زميني فرق داشتند ناميد به معني يكي با زندگي ، Titiبه معني سرراهي ، ونوزاد دختر را 

. به آنها هوش عطا شده بود . اما خيلي سريعتر از آنها مي توانستند درك كنند آنها كندتر از بقيه زمينيها رشد مي كردند 
دختر خيلي زيبا و دلپذير بود وبا دستهايش مهارتش را . ، جمله بسازند وصحبت كنند آنها مي توانستند ماهرانه با كلمات 

انكي نيز . به او تمام هنرهايي را كه داشت آموخت . خيلي عالقمند شده بود Titiنينكي ،همسر انكي ، به . نشان مي داد 
Adapa اين موفقيتها را انكي با غرور به ايزمود . به او ياد داد كه چگونه نگهداري و ثبت كند . را خودش آموزش داد

. از تخم خودم نوعي جديد از زمينيها را بوجود آورده ام . من يك انسان متمدن بوجود آورده ام : به او گفت . نشان مي داد 
كه نياز به چوپان دارد . آيد و از گوسفند ماده ، گله از تخم غذا بوجود مي. آنها همچون تصوير خودم به من شبيه هستند 

انكي . به اريدو آمد Nibrukiانكي به برادرش انليل پيام داد و انليل از . آنوناكي وزمينيها از اين پس سير خواهند شد . 
آنها  سريع يا دمي گيرند و دانشها . يدياز زمينيها را بوجود آورده ام من از اين وحشي هاي بياباني نوع جد: به انليل گفت 

اجازه بدهيد تا ما از . اجازه بدهيد كه ما دانه ها ي نيبيرويي خود رااين پايين بكاريم . ومهارتها به آنهادرس داده مي شود 
ي اجازه بدهيد ما اين زمينيهاي جديد را پرورش بدهيم براي كشاورز. تحويل زمينيها بدهيم ندميشهاي نيبيرويي ، گوسف

.درواقع آنها از بسياري جهات وابسته به آنوناكي هستند . و چوپاني 

. يكي از عجايب حيرت انگيز است كه ما درمورد اين وحشيهاي بياباني بدست آورده ايم اين

انليل با بدبيني نسبت به اين موضوع . ايزمو احضار شد و مثل هميشه گفت كه آنها را در سبدي بين ني ها پيدا كرده است 
. ت زده سرش را تكان داد فاو شگ. به فكر فرورفت 

چگونه . يك انسان متمدن درزمين بوجود آمده . او از اين در تعجب بود كه چگونه يك بچه زميني جديد بوجود آمده است 
. به آنها كشاورزي و چوپاني و صنعت و ابزار سازي درس داده مي شود 

اجازه بدهيد كه خبر اين فرزندان نو ظهوررا به آنو بدهيم : انليل به انكي گفت 

قابل كاشت ورشد هستند و ميشهايي كه قابليت ي كهدانه هاي: آنو گفت . خبر فرزندان جديد به آنودر نيبيرو داده شد 
بوسيله انسان متمدن ، آنوناكي . كردند انكي وانليل به توصيه هاي آنو عمل. گوسفند زايي دارند را نيز به زمين بفرستيد

البته اينكه بعضي وجودهاي زندگي : او گفت . آنواين جمالت را مي شنيد و حيرت زده مي شد . وزمينيها سيرخواهند شد 
اما اينكه در روي زمين از آدمو انسان متمدن با اين .باعث بوجود آمدن نوع ديگري از زندگي شوند امر بي سابقه اي نيست 

اين موجودات از . بوجود آمدن چنين تركيبي نيازمند شماره هاي بزرگتري است . سرعت بوجود بيايد بي سابقه است 
حال در اريدو حوادث مهمي در. دانشمندان اين موضوع را در نيبيرو بررسي كردند . موجوداتي ناتوان هستند ينتكثير چن

در اين ميان . تا آنجا پيش رفت كه منيش رادر رحم او بريزد و عمل جنسي انجام داد Titiبا Adapa.رخ دادن بود 
. خبر تولد اين نوزادان در نيبيرو به آنوداده شد . دو برادر . دو قلويي به دنيا آورد Titi. تولدي رخ داد 
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دانه هاي قابل كاشت و رشد و ميشهاي . آنها مي توانستند وسيله تكثير باشند . اين دو قلوها با يكديگر سازگاري داشتند 
اينها . به زمينيها كشاورزي و چوپاني بياموزيد تا همه از منفعت آنها سير شوند . گوسفند زا را به زمين تحويل دهيد 

. دستورات آنوبود از نيبيرو به انكي و انليل 

اين مذكر Adapaونيز آنو دستور داد كه . دراريدو ماندگار شود تا بتواند به نوزادان خود شير دهد Titiاجازه بدهيد 
! زميني به نيبيرو فرستاده شود 
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فصل هشتم 

خالصه اي از لوح هشتم 
از دستورات آنودر نيبيرو اطاعت Adapa. حيرت كرده بودند Adapaدانشمندان نيبيرو از گستردگي درك 

حقيقت را به آنو مي Adapaانكي در مورد . او نخستين زميني بود كه سفر فضايي انجام داده بود . مي كرد 

برگشت تار كار Adapa. آنها نيازمند غذاي بيشتري بودند انكي كار خودرا اينگونه توجيه مي كند كه . گويد 

نينورتا به . انكي و انليل به كار كاشت دانه و پرورش گوسفندان پرداختند . كشاورزي و چوپاني را شروع كند 

Kain مردوك به . كشت محصول را آموزش مي دهدAbael در نبردي روي . چوپاني و ابزار سازي مي آموزد

اولين انسان زميني كه انسان زميني ديگري را مي كشد ـ ( . را مي كشد Abaelبا ضربه اي Kainآب ، 

، فرزندان ديگري هم داشتند كه با Titiو Adapa. براي اين قتل محكوم و تبعيد مي شود Kain) مترجم 

يكي از اين نسل . را وارث خودش اعالم مي كند Satiپيش از مرگش ، پسرش Adapa. يكديگر ازدواج كردند 

. را مردوك با خود به مريخ برد Enkime، به نام 

هر كس براي اين تصميم . اجازه مي دهم كه آداپاي زميني به نيبيرو آورده شود : آنو تصميمش را اينگونه اعالم كرد 
ما دوست داشتيم كه هميشه به شيوه خودمان از كارگر اوليه . نظري داشت و در اين ميان انليل كه اصالً خوشحال نشد 

در نيبيرو او از آب زندگي طوالني خواهد . با دانشي كه به او عطا شده بين زمين و آسمان سفر خواهد نمود . ه كنيم استفاد
انليل . و شبيه يكي از ما آنوناكي ها خواهد شد و به زمين باز خواهد گشت نوشيد و غذاي زندگي طوالني را خواهد خورد 

و صورتش اخمو بود وقتي كه آنو سخن مي . از تصميم آنو وانكي خشنود نيستم : همچنين به انكي و ديگر رهبران گفت 
. گفت 

در واقع ، من نيز چنين : انكي به ديگران گفت . نمود تبعد از صحبتهاي انليل ، انكي با برادرش موافق
از دستور آنو نمي : به آنها گفت . نينماه نيز مشغول همفكري با آنها بود . برادرها نشستند وبه فكرفرورفتند ! مي انديشم 

زمان تشريح اين چيزها براي . داپا باشد تا او به نيبيرو برسد آاجازه بدهيد تا يكي از جوانان ما همراه . توان سرپيچي كرد 
تا او . همراهش باشند DumuziوNingishziddaاجازه بدهيد تا : به بقيه گفت انكي . آنو ترسش فرو كش كرده بود 

نينماه پيشنهاد كرد كه جواناني همراه او بروند كه در زمين . براي نخستين بار بتواند با چشمهاي خودش نيبيرو  را ببيند 
به دو پسر انكي . آنها در چرخه زندگي در كره زمين غرق شده اند و به كلي نيبيرو را فراموش كرده اند . زاده شده باشند 

در همين زمان . شايد آنها بتوانند در آنجا براي خود عروسي پيدا كنند . به نيبيرو را بدهيد كه مجردهستند ، اجازه سفر 
يكي از وزيران آنو از محفظه آسماني خاموش ، پا به بيرون Ilabrat. بود كه محفظه آسماني از نيبيرو وارد شهر سيپار شد 

آنها . تقديم كردند Ilabratرهبران آداپا را به . من آمده ام تا آداپاي زميني را با خود ببرم : او به رهبران گفت . گذاشت 
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، Ilabratبه . به واقع آنها خيلي شبيه ما هستند : گفت Ilabrat. تي تي و پسرانش را هم به او نشان دادند 
Ningishzidda وDumuzi اينها انتخاب شده اند تا همراه آدپا به اين : انكي به او گفت . دو پسر انكي پيشنهاد شدند

انكي آداپاي را براي شنيدن دستورالعملها . نوه هايش خوشحال خواهد شد آنو از ديدن : گفت Ilabrat. سفر بيايند 
پادشاه آنو . خود رابراي رفتن آماده كنيد .خواهيد رفت آداپا ، شما به نيبيرو ، سياره اي كه ما از آن آمده ايم. احضاركرد 

به . هر وقت چيزي پرسيد حرف بزنيد . به او تعظيم كنيد . وشما به اعليحضرت تقديم شده ايد خواهان رفتن شماست 
. لباسهاي جديدي به شما داده خواهد شد و شما اين يونيفرم جديد را بايدبپوشيد . سواالتش ، پاسخهاي كوتاه بدهيد 

اگر جام شرابي كه در آن ! آن را نخوريد . نان باعث مرگ شما مي شود . در زمين ناني پيدا نمي شود تا به شما داده  شود 
، پسرهايم،  Dumuziو Ningishziddaشما با . اكسيرهست به شما بدهند، از آن ننوشيد كه باعث مرگ شما مي شود 

: آداپا گفت . انكي به آداپا چيزهاي ديگري هم آموخت . به حرف آنها گوش دهيد تا زنده بمانيد . سفر خواهيد كرد 
براي آنها دعا كرد وتوصيه . را احضار كرد Dumuziو Ningishziddaانكي ، . حرفهاي شما را فراموش نخواهم كرد 

شاهزاده ها و اشراف زاده ها رايب. به او تعظيم كنيد و احترام بگذاريد . شما ، پدرم آنورا مالقات خواهيد كرد . هايي نمود 
فريب لذتهاي نيبيرو . بعد از رساندن آداپا كه ماموريت شماست به زمين برگرديد . خم نشويد چون شما با آنهابرابر هستيد 

Dumuziسپس انكي . گفتند كه همه چيز را به خاطر خواهند سپرد Dumuziو Ningishzidda. را نخوريد 
يك لوح مهر و موم شده بصورت نامرئي در دستان . را به نوبت در آغوش  گرفت و بوسيد Ningishziddaو

Ningishziddaانكي به . دقرار داNingishzidda سپس . شده را به پدرم آنو بدهيد اين لوح سري مهروموم:گفت
. ،  وزير آنو، هر سه نفر را پذيرفت Ilabrat. آنها به همراه آداپا به سمت سيپار ، محل نگهداري سفينه ها حركت كردند 

اما موهاي . آنها شبيه عقابهاي آسماني لباس پوشيدند . ها داه شد Igigiلباسهاي Dumuziو Ningishziddaبه 
به جاي لنگي كه پوشيده بود لباس چسبان مناسب سفر ورسمي به او . به اودادند آداپارا تراشيدند و كاله ايمني عقابي 

. زماني كه عالمت داده شد ، سفينه آسماني غرشي كرد و لرزيد . نشست Ningishziddaو Dumuziاو بين . دادند 
Dumuziو Ningishzidda. د عقابها بدون بال دارند پرواز مي كنن: وفرياد زد آداپا ازترس خود را جمع كرد و گريست 

زماني كه اوج گرفتند ، كساني كه . و با صحبتهايشان به او آرامش دادند دوطرفش قرار گرفتند و بازوهايش را چسبيدند 
نها زمينها را ديدند و درياها و اقيانوسهايي كه هر كدام آ. زماني روي زمين زاده شده بودند حاال آن را از باال نگاه مي كردند 

توپ وزمين به اندازه يك وقتي كه مقداري اوج گرفتند ، اقيانوس به لگني كوچك تبديل شده بود . تقسيم بندي داشتند 
. بود 

. زمين مانند يك توپ كوچك شده بود . مقداري ديگر كه اوج گرفتند ، آنها نگاهي انداختند كه ازكجا حركت كرده اند 
مرا : در خود پيچيد وبافرياد و گريه گفت . آداپابار ديگر هيجان زده شد .درياها درتاريكي عميق و پهناوري فرورفته بودند 

و زماني كه آنها روي نيبير. دستش را به گردن آداپا انداخت و براي لحظاتي او را آرام كرد Ningishzidda. ردانيد رگب
چون با ) و هم آنهايي كه از زمين آمده بودند ـ مترجم هم نيبروييها ( .فرود آمدند ،حس كنجكاوي آنها خيلي زيادبود 

چون اين سر آغاز ورود . ازدحامي شده بود و همه فرياد مي زدند .بچه هاي انكي مواجه شده بودند و همچنين يك زميني 
در . ( آنهارا با خود به كاخ برد وبدن آنها با روغن معطر شستشو و چرب شد Ilabrat. كساني از جهان ديگر به نيبيرو بود 
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كتاب خنوخ هم پيش از ديدارخنوخ با خداوندگار بدن او را با روغن معطر شستشو دادند و همچنين موسي نيز قبل از 
لباسهاي ) ـ مترجم. گرفت رفتن به خيمه مقدس با همين روغن مقدس خو درا شستشو مي داد و به اصطالح وضو مي 

دركاخ ، نجيب زادگان و . آداپا با توجه به حرفهاي انكي لباسهاي تازه را پوشيد . مناسب ودر خور شانشان به آنها داده شد 
، Ilabrat. در اتاق تخت پادشاهي ، شاهزادگان ومشاوران جمع شده بودند . قهرمانان در مورد آنها صحبت مي كردند 

آنوازتخت .آنها به آنوي پادشاه تعظيم كردند شاهي در اتاق تخت . دو پسر انكي را به اين اتاق راهنمايي كرد وآداپا
رابه نوبت در Ningishziddaو Dumuziاو ! نوه هايم ! نوه هايم . او شروع به گريستن كرد . پادشاهي پا پيش گذاشت 

و در سمت Dumuziدر سمت راستش . شيد و بوسيد در حاليكه اشك مي ريخت آنها رادر آغوش ك. آغوش كشيد 
آيا او حرفهاي ما : آنواز وزيرش پرسيد . ، آداپاي زميني را به آنو معرفي كرد Ilabrat. را نشاند Ningishziddaچپش 

: آنوبه آداپا گفت . تربيت شده است بله او مي تواند پاسخ بدهد و توسط فرمانروا انكي :در پاسخ گفت Ilabratرا ميفهمد؟ 
نامم آداپاست و خدمتكار فرمانروا انكي . آداپا قدمي به جلو برداشت و دوباره تعظيم كرد اسم وشغلت چيست ؟ ! بيا اينجا 

يكي از عجيب ترين عجايب : آنو گفت . وقتي آداپا شروع به صحبت كرد همه دچار شگفتي بزرگي شده بودند . هستم 
. همه جمع همين رافريادزدند ! زمين اكنون پيش ماست 

خوشحالي به با نها آهمه به اتاق ضيافت راهنمايي شدند . بايد جشني به پا كنيم ، تا به مهمانان ما خوش بگذرد : آنو گفت 
. ميز چيده شده بود به آداپا داده شد اما او آن را نخورد ي نان نيبيرويي كه رو. ميزهاي انباشته از غذا نزديك شدند 

. براي پادشاه آنو معمايي شده بود در واقع اين يك توهين بود . همچنين شراب اكسير به او داده شد اما او آن را ننوشيد 
چرا ! بيا اينجا : آنو به آداپا گفت . چرا انكي اين زميني بد خو را به نيبيرو فرستاده و راههاي آسمان را به او نشان داده 

، فرمانروا انكي به من دستور داده اربابم: آداپا به آنو پاسخ داد نوازيمان را رد مي كني ؟ نميخوري و نمي نوشي و مهمان 
. كه نه ناني بخورم و نه اكسيري بنوشم 

از خوردن و نوشيدن غذاهايمان بازداشته است ؟ براي چه انكي يك زميني را . چطور ؟ اين خيلي عجيب است : آنو گفت 
.  پرسيد Ningishziddaاز. او هم پاسخي نداشت .پرسيد Dumuziاز . او نمي دانست . پرسيد Ilabratاز 

Ningishzidda در اين هنگام او لوح پنهاني را كه با خود داشت به آنو داد . در پاسخش بايد دروغ بگويم: گفت .
. به اتاق مخصوصش  رفت تا از لوح رمز گشايي كند . آنوحيرت زده شده بود 

. اكنون زمان بررسي وضعيت آداپاست ، انسان متمدني كه از ديگر انسانها متمايز است 

و . آنو در اتاق اختصاصي اش مهر و موم لوح را شكست . زندگيشان را در زمين آغاز كردند Abaelو Kainاينكه چگونه 
. د پيام انكي اين بو. پيام انكي را رمز گشايي كرد . لوح را زير اسكنر گذاشت 

تي تي هم به همين شكل از دانه من و بوسيله يك زن زميني ! آداپا بوسيله دانه من ويك زن زميني بوجود آمده است 
زندگي طوالني را او نبايد نان. اما مانند نيبيروييها عمرطوالني ندارد . خرد و سخن گفتن عطا شده اوبا . بوجود آمده است 

او . اوبايد تماماً فنا پذير باشد ! بايد باشدبراي آداپا وقتي زنده برگشت ، مرگي . بخورد و و اكسير زندگي طوالني را بنوشد 
. بايد كشاورزي و چوپاني را ياد بگيرد تا بتواند فرزندان خود را درزمين سير كند 
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ي دانست كه بايد او نم. از پيام سري انكي ، آنو شگفت زده شد . بدين ترتيب راز انكي و آداپا دربرابرپدرش آنو آشكار شد 
پسر من انكي با . را به اتاق خصوصي اش احضار كرد تا با او سخن بگويد Ilabratوزير . خشمگين باشد يااينكه بخندد 

قانون در : آنو از وزيرش پرسيد . پيام سري انكي را نشان داد Ilabratبه وزيرسپس .داشته زنها روابط بي قيد وبندي 
. را مي دهد ) صيغه اي ( قوانين ما اجازه زن همخوابه . چنين مواقعي چه مي گويد و پادشاه بايد چه كاري را انجام بدهد 

اگر خسارتي وارد شده اجازه بدهيد : در ادامه گفت Ilabrat. امادر قوانين موجود بين سيارات چنين قانوني وجود ندارد 
، مدت طوالني تري Dumuziو Ningishziddaولي فرمان بدهيد تا آداپا فورا به زمين برگردد . جلويش را بگيرم من 

از او پرسيد كه آياشما مي دانيد پدرتان در پيام . رابه اتاق مخصوص خود دعوت كرد Ningishzidda،آنو . اينجا بمانند 
من چيزي نمي : سرش را پايين انداخت وبا صداي آهسته اي گفت Ningishziddaخود چه چيزي را مطرح كرده ؟ 

! آداپا را آزمايش كرده ام ؛ او از دانه انكي ست )DNA(من جوهره زندگي . دانم ، اما ميتوانم حدس بزنم كه چيست 

باشد تا اين انسان متمدن تابع سرنوشتش . آداپا بايد فوراً به زمين برگردد ! در واقع اين يك پيام است براي من : آنو گفت 
پدر شما را بعنوان معلم ، تا انسان متمدن . همراه آداپا به زمين بازخواهي گشت ، Ningishziddaاما براي تو ، . باشد 

دانشمندان . را معين كرد Adapaو Ningishziddaپادشاه آنو چنين تصميم گرفت و سرنوشت . خود قبول كند 
. شاهزادگان و مشاوران آنو و دو برگشت خورده . واشراف زادگان جمع شدند 

د به زمينيهاخوش آمد مي گوييم اما حضور آنها قابل تمدي. نمودو تصميمش را اعالم هآنو جمالت خود را جمع بندي كرد
تا همراه فرزندانش . توانايي هايي شگفت انگيز آداپا را همه ديده ايم ، اكنون فرمان مي دهم كه به زمين بازگردد . نيست 

Ningishziddaبراي اطمينان از امنيت و كاهش نگراني اش ، . چوپاني كند كشاورزي و دردشتها و چمن زارهاي زمين 
. همراه او به زمين باز خواهد گشت 

جوان ، براي يك شار با ما Dumuzi. او با دانه غالت نيبيروكه قابليت رشد و تكثير دارد به زمين فرستاده خواهد شد 
همه كالم پادشاه را شنيدند و . اين تصميم آنو بود . پس از آن با ميشها و جوهره گوسفند بازخواهد گشت . خواهد بود 

آنو و . و آداپا به محل سفينه هاي آسماني برده شدند Ningishziddaدر اين زمان . رضايتمندانه تعظيم كردند 
Dumuzi وLlabrat خروشان ولرزان سفينه مثل شليك توپ .واشراف زاده ها و قهرمانان براي خداحافظي آمده بودند
به آداپا Ningishziddaدر هنگام سفر . وقتي به آسمان اوج گرفتند ، نيبيرو تبديل به توپ كوچكي شده بود . صدا كرد 

با او درس داد كه چگونه ماههاي . درباره خورشيد وزمين و ماه به او درسهايي را آموخت . درباره سياره خدايان توضيح داد 
تمام Ningishziddaزماني كه آنها به زمين برگشتند ، . زمين يكديگر را تعقيب مي كنند تا سال زميني بوجود بيايد 

با . انكي در حاليكه سرش را تكان مي داد شروع به خنديدن كرد . اتفاقاتي كه افتاده بود براي پدرش گزارش داد 
! براي من معماست Dumuziاين قسمت نگهداشتن اما: انكي گفت . همانطور شد كه من انتظار داشتم : خوشحالي گفت 

. و انكي پرس و جو كرد Ningishziddaاز . و آداپا خيلي گيج شده بود Ningishziddaانليل از بازگشت فوري 
اجازه بدهيد نينماه راهم احضاركنيم تا او نيز آنچه كه افشا : انكي گفت موضوع چيست ؟ چه چيزي در نيبيرو افشاشده ؟ 

انكي در زندگي مشتركش با . يد هرچه را كه مي داند بگوNingishziddaنينماه بعد از انليل وارد شد تا . شده را بشنود 
انليل . من قانوني را نشكسته ام بلكه فقط سير شدنمان را تضمين كردم : انكي گفت . زنهاي زميني هم رابطه داشته 
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شما قانوني را نشكسته ايد اما با كار عجوالنه اي كه انجام داده ايد سرنوشت آنوناكي و زمينها را تعيين : باعصبانيت گفت 
سرنوشتي در تعقيب ( . با كارهاي زيادي كه انجام داده ايد ، كاري كرده ايد كه سرنوشت بالي سرنوشت شده . كرديد 

. عصبانيت سراسر وجود انليل را در خودگرفته بود بطوريكه او دائم دور خودش مي چرخيد)مترجم سرنوشت ديگر است ـ
. احضار شده بود Damkinaاو بوسيله مادرش . مردوك از اريدو آمد 

مادرمردوك تصميم گرفت تا راز پدرو برادر مردوك را پيش خود . از پدر وبرادرم تقاضاهاي عجيبي دارند : مردوك گفت 
. نگهدارد وآن را براي مردوك فاش نكند 

براي مردوك به اين صورت او . آنو مجذوب انسان متمدن شد و دستور داد تا به مساله سيرشدن در زمين رسيدگي شود 
آداپا وتي تي روي مردوك تاثير گذاشته بودند و او به پسرهاي آنها عالقمند . تنها قسمتي از حقيقت را آشكار مي كرد 

مشغول تعليم دادن Ningishziddaتا زماني كه اجازه بدهند : مردوك به پدرش انكي وهمچنين انليل گفت . شده بود 
. آموزش دهد آداپا مي باشد او هم به پسرهاي آداپا

!اجازه مي دهم مردوك به يك پسر ونينورتا به پسر ديگر تعليم بدهند : انليل در پاسخ گفت 

Ningishzidda دو قلوها در شهر نينورتا ، . به همراه تي تي و آداپا در اريدو ماندند و او به آداپا اعداد و نوشتن را ياد داد
Bad-Tibira يكي را . متولد شده بودندKa-in اورابه كنار كانالهاي آب . به معني كسي كه با غذا رشد مي يابد ناميدند

يك خيش براي شخم زدن نينورتا براي . برد تا به او شنا كردن ودرو محصول را ياد بدهد 
Ka-in با اهرمي كه يك سرش در زمين قرار داشت از چوب درختان ساخت .

مردوك . از اين به بعد ناميده شد سيراب از چمنزار ، ، Abael. برادرديگر ، پسرآداپا ، توسط مردوك به علفزارها برده شد 
!!! برگردد Dumuziاما براي چوپاني ، منتظر بودند تا . اد كه چگونه بتواند بسازد دبه او ياد 

اوبا خود ميشهايي براي رشد و همچنين جوهره گوسفند را . به زمين برگشت Dumuziزماني كه يك شار كامل شد ، 
از برگشتنش به همراه ميش وجوهره . زمين بود يك سياره ديگر ،هامل حيوانات چهار پا از نيبيرو باو ح. آورده بود 

. محموله گرانبها عملي احتياطي در برابر انكي بود ااينبDumuziبرگشتن . گوسفند با جشن وشادماني استقبال شد 
تا پيش از اين ميشي . رهبران جمع شدند تا با كمك هم تصميم بگيرند كه چگونه اين گونه هاي جديد را پرورش بدهند 

ه ازآن هرگز بزغاله اي هم وجود نداشت ك. هرگز بره اي از آسمان به زمين آورده نشده بود . روي كره زمين وجود نداشت 
. متولد شود 

انكي و انليل و نينماه و رهبران آنوناكي ،. پيش از اين هرگز كارگاه بافندگي پشم گوسفند تاسيس نشده بود 
Ningishzidda آنها تصميم گرفتند كه براي اين كارها ، تاسيسات مخصوصي را بسازند . همه اينها را بوجود آوردند .

در نزديكي جايي . اين تاسيسات را ساختند درخت سدر ،پوشيده از در كوههاي در محل فرودگاه ، روي يك تپه پاكيزه ،
آنها كار تكثير غالت و ميش ها را در . كه نينماه دانه اكسير را كاشته بود در نزديكي گياهان اين تاسيسات ساخته شد 

درهنر ميش داري و Abaelمردوك هم به . براي كاشت وبرداشت مشاوره مي داد Ka-inنينورتا به . زمين شروع كردند 
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انليل طي فرماني اعالم . وزماني رسيد كه اولين محصول برداشت شد و اولين گوسفند بالغ شد . تربيت بره مشاوره مي داد 
غالت خود را جمع آوري كرده و پيش از آن آنوناكي اولين. كرد  كه اولين جشن را پس از برداشت محصول برگزار كنند 

. اولين بره هاي خود را به دنيا آورده بودند 

Ka-in را انكي و انليل و نينورتا ، مداوم راهنمايي مي كردند .Abael را هم انكي و انليل و مردوك ، مداوم راهنمايي مي
انكي به همراه . انليل به برادرهايش شادمانه درود فرستاد و بركت برايشان آرزو كرد و كارهايشان را تحسين نمود . كردند 

. از گوشت بخوريد و از پشم استفاده كنيد در برابر زمين : انكي گفت . مردوك به ديدار بقيه رهبران رفتند 

. كشته مي شود Ka-inبوسيله Abaelه چگونه اينك. اكنون زمان بررسي وضعيت نسلهاي بعد از آداپاست 

او خيلي ناراحت بود كه چرا انكي او را مورد لطف و . صورت اخمويي داشت Ka-inپس از تمام شدن اولين جشن ،
ي به برادرش ابه كارهاي خودش مي باليد و توجهAbaelبعد از برگشتن برادرها ، . رحمت وبركت بزرگ خود قرار نداده 

. نداشت 

چه كسي باعث مقاومت قهرمانان مي . من يكي از كساني هستم كه باعث وفور نعمت مي شود و آنوناكي را سير مي كند 
او با غرور اين . با جمالت برادرش توهين شد Ka-inبه . شود و چه كسي براي تهيه لباس آنها پشم تامين مي كند 

اين من هستم كه با خيش سنگين زمين را شخم . از وجود من است كه دشتها پر از نعمت است : موضوع را مطرح كرد كه 
. مي زنم و غالت را عمل مي آورم 

تن نان بادراختيار داش. رنتيجه ماهي فراواني هم در كانالهاي آب در اختيار دارم ان در مزارعه ام فراوان هستند ودپرندگ
برادران دوقلو رودررو قرارگرفتن وبا بحث و جدل . معاش و ماهي و پرندگان ، رژيم غذايي آنوناكي در اختيار من قرار دارد 

.بسوي دعوا پيش رفتند 

گله Abaelبرادر . در نتيجه علفزارها خشك و چراگاهها به تدريج كم شدند . موقعيكه تابستان شروع شد ، باراني نباريد 
ناراحت شد وبه برادرش دستور Ka-in. گوسفندانش را بيرون برد و آنها را براي نوشيدن آب به سمت كانالها هدايت كرد 

. داد تا گوسفندانش را از كانالها خارج كند 

رده بودند تا با ده و مشتهايشان را گره كييكديگر رابه سيخ كش. كشاورز و چوپان ، برادر به برادر ، به يكديگر تهمت ميزدند 
پشت سر هم به او . ضربه بزند Abaelبه شدت خشمگين بود و سنگي را برداشت تا با آن به سرKa-in. يكديگر بجنگند 

، Abaelخون برادرش را مي بيند فرياد مي زند Ka-inزمانيكه . بر زمين جاري شد Abaelتا اينكه خونزدضربه 
Abael اما ! برادرمAbael روح از بدنش رفته بود . بي حركت روي زمين افتاده بود .Ka-in دركنار جسد برادري كه

. خود كشته بود نشست و براي مدت طوالني گريه كرد 
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زماني كه خواب بود در خواب . تي تي نخستين كسي بود كه از دلشوره اي كه در او بوجود آمده بود موضوع قتل را فهميد 
Ka-in را ديد كهAbael پس از بيدار شدن روياي خود را با آداپا در . ، برادرش ، خون آلود ، در دستانش قرار داشت

. ميان گذاشت 

صبح . خيلي نگران هستم من : همچنين تي تي به آداپا گفت . گويا حادثه وحشتناكي اتفاق افتاده . قلبم از اندوه پر شده 
را در حالي پيدا كردند كه در Ka-inآنها . بروند Abaelو Ka-inل زندگي كه شد آنها از اريدو حركت كردند تا به مح

. نشسته بود Abaelكنار جسد برادرش 

Ka-inبر سر. تي تي تمام درد و رنج خود را با گريه آميخته به فرياد نشان داد و آداپا از درد بر سر خود گل مي ريخت 
. يستخود را به زمين انداخت وگر. پاسخي نداد Ka-inكار كردي ؟ تو چه كاركردي ؟  ه تو چ. فرياد زدند 

با انكي عصباني روبرو Ka-in. آداپا به شهر اريدو برگشت و درمورد آنچه كه اتفاق افتاده بود با فرمانروا انكي صحبت كرد 
و زندگي با آنوناكي و زمينيهاي Edinديگر حقي براي زيستن در ! شما نفرين شده هستيد : شد كه به او مي گفت 

به رسم آنوناكي او در . را در اختيار پرنده هاي وحشي قرار دهيم Abaelو همچنين ما نمي توانيم بدن .متمدن را نداريد 
. گوري دفن خواهد شد و رويش را با توده سنگ مي پوشانيم 

براي سي روز و سي . اين رسمي بود كه آنها نمي دانستند . را دفن كنند Abaelانكي به آداپا و تي تي ياد داد كه چگونه 
قضاوت كند و انكي اميدوار Ka-inاريدو خود را آماده مي كرد تا درباره . برايش سوگواري كردند Abaelشب پدرو مادر 

. بود كه حكم محكوميت او تبعيد باشد 

اجازه : گفت Ka-inنينورتا ، مشاور . براي اين كاري كه انجام داده بايد كشته شود Ka-in: مردوك با عصبانيت گفت 
يكي از نبايد . هركسي كه اينجا جمع شده اين موضوع را شنيده : مردوك فريادزد . د بدهيد تا هفت قاضي جمع شو

اين كافي نيست كه كسي كه نينورتا مشاورش بوده يكي از مورد م ؟ خوانيآنوناكي را براي رهبري فرا ـرهبران نييبيرو 
عليه Ka-inوهمينطورمساله اينطور نيست كه بگوييم نينورتا ، آنزوراشكست داده اينلطف قرارگيرندگان مرا كشته ؟ 

مردوك همينطور با عصبانيت . باشد و چراغ عمرش خاموش شود آنزو؟ پس بايد سرنوشتش نيز شبيه برادرش برخواسته 
. با انكي و انليل و نينورتا حرف ميزد 

! خاموش باش و ديگر حرفي نزن : نينورتا از حرفهاي مردوك ناراحت شد و در پاسخش گفت 

وقتي انكي و مردوك وارد اتاق خصوصي انكي . اجازه بدهيد با پسرم مردوك ، خصوصي صحبت كنم : انكي به آنها گفت 
اگر اجازه بدهي . اجازه نده عذابي را با عذابي ديگر بياميزي رنجت زياد است اما هيچگاه ! پسرم ! پسرم : انكي گفت . شدند 

. مي گويمرازي را كه در قلبم سنگيني مي كند به تو 

دانه من آداپا وتي تي بوجود از. زماني كه در كنار رودخانه قدم ميزدم دو دختر باكره زميني را ديدم و خياالتي شدم 
. زمين متولد شد دريك انسان متمدن . نوع جديدي از زمينيها بوجود آمدند به اين شكل بود كه . آمدند 
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به . آنو و شوراي نيبيرو متقاعد شدند . Abaelو Ka-inباتولد . پادشاه آنو شك داشت كه آنها بتوانند توليد مثل كنند 
كشته Abaelاكنون كه . اين مرحله جديد از حضور آنوناكي در اين سياره خوش آمد گفته شد و مورد تاييد قرار گرفت 

با سير كردن همه چيز تمام مي شود و با شورش كردن تمام را هم بكشي ؟ Ka-inشده است تو ميخواهي تنها بازمانده ، 
عالقمند شده بوديد چون اين پسر در واقع Abaelتعجبي نداشت كه شما به  . چيزهايي كه ساخته ايم ويران خواهد شد 

انكي با غم واندوه اين راز رابراي پسرش . اكنون زمان ترحم كردن است تا سلسله آداپا نجات پيدا كند . برادر ناتني شمابود 
عشق  بازيهاي شما كه مشهور . مردوك ابتد از شنيدن اين راز شگفت زده شد و سپس شروع به خنديدن كرد . فاش كرد 

: مردوك كه عصبانيتش به خنده تغييركرده بود به پدرش گفت . حاال من متقاعد شدم . است 

. زمين تبعيد كنند انتهايچشم پوشي كنم واجازه بدهم تا او رابه Ka-inدر واقع بايداز مرگ  

بخاطر شرارتي كه مرتكب شده به سرزمين سرگرداني ، واقع در Ka-in. را قرائت كرد Ka-inانكي قضاوت اريدو درباره 
. او و نسلش از ديگران متمايز خواهند گشت. از زندگيش چشم پوشي مي كنيم . شرق تبعيد خواهد شد 

Ningishzidda جوهره زندگيKa-in ديگر روي صورتش ريش نخواهد روييد. را تغيير دادKa-in به همراهAwan
. حركت كردبسوي سرزمين سرگرداني Edin، بعنوان همسر ، از 

، آنها بايد براي خود غالت ونان Ka-inو بدون Abaelبدون . اكنون زماني است كه آنوناكي دچار سرگرداني شده بودند 
چه كسي چوپاني خواهد كرد و ميشهاي گوناگون را نگهداري خواهد نمود و پشم براي پوشاك در . فراهم مي كردند 

بادعاي خير انكي ، . به آداپا و تي تي اجازه بدهيد تا نسلشان را افزايش دهند : نوناكي گفتند آاختيار ما قرار خواهد داد ؟ 
. يك دختر و بازهم دختر ، در هرزمان متولد مي شد . تي تي ، دوباره و دوباره تالش كردند آداپا و

آنها . ، به معني زندگي دوباره ناميد Satiتي تي اورا . درنود وپنجمين شار ، آداپا و تي تي سرانجام صاحب يك پسر شدند 
آنها كارهاي كشاورزي و چوپاني . صاحب سي پسر و سي دختر شدند در مجموع آداپا و تي تي . از نسل آداپا دانسته شدند 

، Azuraدر نود و هفتمين شار ، . زمينيهاي متمدن بازگشتند و آنوناكي را سير كردند . مي دادندرا براي آنوناكي انجام 
بوسيله پدرش آداپا ، . به معني رئيس انسان . در سالنامه ثبت كردند Enshiنامش را . همسر ساتي يك پسر به دنيا آورد 

-Nibruانليل پسرهارا به  . آداپا همه چيزرا راجع به آنوناكي و نيبيرو به انشي گفت . او اعداد و نوشتن را ياد گرفت  ki برد
ا روغن مقدس بدنش ب، نانارانليل بعنوان ارشد زمين به آنها نشان داد كه چگونه . و تمام رازهاي آنوناكي را به آنها آموخت 

. بدست آورند Ishkurاكسير ، انليل به جوانترها ياد داد كه چگونه از ميوه آنبو. راچرب مي كند 

انشي توسط خواهرش . و مناسك پرستش آنوناكي آغاز شد از اين زمان بود كه انسان متمدن ، آنوناكي را خدايان ناميدند  
Noam اورا . صاحب پسري شدKunin در . به معني ، پخته شده ، ناميدندBad-Tibira در . ، نينورتا معلمش شد

در ذوب . اينكه چطور با آتش قيردرست كند وروش گداختن وتصفيه كردن را آموخت . آنجا او كار با كوره ها را ياد گرفت 
. اين موضوع در نود و هشتمين شار اتفاق افتاد . و تصفيه طال براي نيبيرو او و فرزندش زحمت كشيدند 

. و مرگ آداپا Enkimeو سفرهاي آسماني . Ka-inاكنون زمان بررسي وضعيت نسلهاي آداپاست بعد از تبعيد 
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. متولد شد Kuninكه از خواهر ناتني Malalu. متولد شد Kuninدر نود ونهمين شار يك پسر براي 

Malalu و يك نينورتا برايش يك چنگ سيمي . در موسيقي و آواز بي نظيربود . ، كسي كه مي نوازد ، نامش اين بود
همسر . با دخترها تمرين مي كرد ، قبل از خواندن نينورتا . ياد داد نينورتا به او سرودهاي مذهبي را. فلوت ساخت 

Malalu نامش . ،دختر برادر پدرش بودDunnaپسري از . در صدمين شار ، اززماني كه تاريخ زمين آغاز شده بود . بود
Malalu وDunna مادرش . نخستين فرزندشان . متولد شدDunna او راIrid به معني او از آبهاي شيرين . ناميد .

Dumuzi در آنجا ، در كنار چاه هاي علفزار ، . براي تامين آب مراتع دور دست . به او چگونگي حفر چاه را تعليم داد
به تعداد زياد تكثير مي شد در آنجانوع انسان متمدن براي خود جفت پيدا ميكرد و . چوپانان و دوشيزگان جمع مي شدند 

هر ساعت مي شد . اين امري بود كه به وفور هر روز مشاهده مي شد . هاي زيادي وارد زمين مي شدند Igigiروزانه 
مي كرد و مردوك وقتي كه انكي از مردوك در مريخ تقاضا . مسافرت آنها به زمين را مشاهده كرد 

همسرش را مالقات Iridدر يك روز خوب در علفزارها . ديد تعداد اين مسافرتها زيادتر مي شود ، اميدوارتر مي شد مي
در سالنامه . در نتيجه ازدواج آنها در صدو دومين شار پسري از آنها متولدشد . ، دختر برادر مادرش Barakaبه نام . كرد 

اودر . عاقل بود وباهوش و خيلي زود اعداد را ياد گرفت . به معني ، من توسط انكي فهميدم . ناميده شد Enki-Meنام او 
انكي . رازهاو آداپا با اودر ميان گذاشت همه چيز را درباره. مورد آسمانها و موضوعات مربوط به آن دائم كنجكاوي ميكرد 

اينكه چطور ماهها توسط ماه و سالها توسط خورشيد . در مورد خانواده خورشيد و دوازده خداي آسماني به او درس داد 
. تعيين مي شوند 

اينكه چطور . مي شوند تركيباينكه چگونه شارهاي نيبيرو شمرده مي شوند و چگونه اين شمارش ها توسط انكي 
. انكي به هر كدام صورت فلكي رااختصاص داده بود . مدارهاي آسماني توسط فرمانروا انكي به دوازده قسمت تقسيم شد 

اين ايستگاهها هر كدام به احترام دوازده رهبر بزرگ آنوناكي نامگذاري شده اند به نام . دوازده ايستگاه در دايره اي بزرگ 
. اودو سفر آسماني انجام داده بود . كه در آسمانها كاوش كند انكيمه مشتاق بود . آنها 

. اكنون زمان بررسي سفرهاي انكيمه به آسمانهاست 

در . ه را به فرودگاه فرستاد كيممردوك ان. ها و ازدواج هاي بين نژادي بود Igigiمردوك شروع كننده آشوب دوباره 
آنچه را كه مردوك از پدرش انكي ياد گرفته بود به . رابراي رفتن به ماه برايش آماده كرد rocketshipآنجامردوك يك 

، لوحي به Utu. اوبه محل سفينه ها فرستاده شد . در سيپار بود Utuاينكه انكيمه كي به زمين برگردد با . انكيمه يا داد 
مناسك به او . مكاني نوراني براي شاهزاده زميني ها ساخت Utu. انكيمه داد تا در آن هرچه راكه ياد مي گيرد بنويسد 

همسرش كه خواهر ناتني اش بود Edinniانكيمه به همراه . ه شد وظايف مقام روحاني اش را به او درس داد. آموخته شد 
به معني . ناميد Matushalمادرش او را . از آنها در صدو چهارمين شار يك پسر متولد شد . اقامت داشت در آنجا 

در . مردوك معاشرو مشاورش بود پس از آنكه انكيمه دومين سفر آسماني خود را انجام داد ، . برخواسته از آبهاي روشن 
هاي مريخ مردوك مسئوليتي به Igigiدر ديدار . روبه خورشيد ودر مداري به دور آن . يك سفينه به آسمان اوج گرفتند 

در سالنامه آمده است كه آنها . ها عالقمند شدند تا از اين زميني متمدن چيزهايي ياد بگيرند Igigiكم كم . دوش او نهاد 
. او تا پايان روزهايش در آسمانها باقي ماند . همراه او به آسمانها سفر كردند 
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وشته هاي انكيمه چيزي براي ثبت ن. قبل ازاينكه انكيمه به آسمان برود همه آنچه كه در آسمان بودبه او درس داده شد 
همچنين . او همه چيزرادر مورد آسمانها و خانواده زمين روي آن نوشته بود . اوبراي پسرانش مي نوشت . ساخته شد 

تا همراه . پسر ارشدش سپرد Matushalتمام نوشته ها را به . درباره بخشهايي از زمين ، سرزمينها و رودخانه ها 
در يكصد وچهارمين شار متولد شده Matushal. مطالعه  كنند وبه يكديگر وفادار باشند Gaidadو Ragimبرادرهايش 

و همسرش Matushalاز . ناراحت هستند و مردوك چه كارهاي انجام مي دهد هاIgigiو شاهد بود كه چگونه . بود 
Ednat پسري متولد شد كه نامش راLu-Mach هرروزشرايط درزمين خشن تر مي . گذاشتند به معني مرد نيرومند

سركارگرآنوناكي شده بود و او بود كه سهميه ها را تعيين مي كرد كه جيره غذايي چه كسي كم شود Lu-Mach. شد 
. ومال چه كسي افزايش يابد 

د آداپا مي دانست كه به روزهاي پاياني زندگي خو. درهمين اوقات بود كه آداپا به ساعات مرگ خود نزديك مي شد 
مي خواهم قبل ازاينكه بميرم آنها را ببينم وبا . تمام پسرها و نوه هاي پسرم را جمع كنيد : اوگفت . نزديك شده است 

فرزند  ارشدم Ka-inآداپا از آنها پرسيد ؟ موقعي كه ساتي و پسرها وپسرهاي پسرها جمع شدند ، . آنهاصحبت كنم 
نچه را كه آو . قبل از فرمانروا انكي ، ساتي آرزوهاي پدرش را بيان كرد . مهلتي بدهيد تا بياييد : آنها گفتند كجاست ؟ 

. تاكنون انجام شده خواست خداوند دانست 

شما مشاور فردي بوديد كه اكنون تبعيد شده است اكنون او را به بستر مرگ آداپا: وبه او گفت انكي نينورتا را احضار كرد 
از آسمان در . نينورتا سوار پرنده اي آسماني شد و به سرزمين سرگرداني پرواز كرد . بياوريد تا او را براي آخرين بار ببيند 

ساتي قبل .را يافت ، اورا سوار بر بالهاي عقابي به نزد آداپا آورد Ka-inزماني كه . ، روي زمين برآمد Ka-inجستجوي 
، فرزند ارشدش را در سمت راست خود و ساتي را در سمت چپش Ka-inآداپا ، . با خبر شد Ka-inاز آداپا از حضور 

. نشاند 

كه درسمت Ka-in. براي همين از ديدن و لمس صورت فرزندانش عاجز بود . آداپا بينايي خود رااز دست داده بود 
راستش را روس سر آداپا دست. راستش نشسته بود ريش نداشت و لي ساتي كه در سمت چپش نشسته بود ريش داشت 

شعبهسه شمااز درخت زندگي . زمين ازتبار شما پر خواهد شد : ساتي كه در سمت چپش نشسته بود گذاشت و گفت 
گذاشت و Ka-inسپس دست چپش را روي سر . يدنجات ياببوجود خواهد آمد كه باعث خواهد شد از فاجعه اي بزرگ

. شمابراي گناهي كه مرتكب شديد از حق طبيعيتان محروم شديد اما از دانه شما هفت ملت بوجود خواهد آمد : گفت 
اما . بعضي از آنها در قلمروهاي نزديك به يكديگرزندگي خواهند كردو بعضي از آنها در سرزمينهاي دوراقامت خواهند كرد 

زماني كه آداپا . همانگونه كه برادرتان را با يك سنگ كشتيد يك سنگ نيز باعث پايان يافتن زندگيتان خواهد شد 
اكنون تي تي همسرم و تمام پسرها ودخترهارا نزد : آهي كشيد و گفت سخنانش را تمام كرد دستهايش را پايين آورد و 

و صورتم را به سمتي قرار دهيد كه زماني كه روح بدنم راترك كرد مرابه زادگاهم در كنار رودخانه حمل كنيد . من بياوريد 
آداپا دو . زخمي گريه مي كرد وروي پاهاي آداپا افتاد تي تي همچون حيواني. خورشيد طلوع ميكند و سپس دفنم كنيد 

كه آداپابايد در آن دفن مي شد آماده نزديك رودخانه تي تي از قبل غاري را . و ساتي را به بدنش فشرد Ka-inپسرش 
طوالني اين يك زندگي . او در پايان يكصد و هشت سالگي درگذشت . او در نود وسومين شار متولد شده بود . كرده بود 
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با مادر وبرادرش وداع Ka-inبعداز دفن آداپا ، . اما او چرخه زندگي انكي را نداشت . براي يك زميني محسوب مي شد 
در قلمروي بسيار دورتر از پسرها و Ka-in. نينورتا بااستفاده از پرنده آسماني او را به سرزمين سرگرداني برگرداند . كرد

-Lu.هنگام ساختن يك شهر و موقع ساختمان سازي بر اثر سقوط يك سنگ كشته شد اودر . دخترها زندگي مي كرد 
Mach درEdin درروزگار. ، بعنوان سركارگر در خدمت آنوناكي بودLu-Mach و مردوكIgigi ها با زمينيها ازدواج
. كردند 
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نهم لوحخالصه 

فصل نهم 
برخالف ميل انليل مردوك . بشريت تكثير مي شد و سالله آداپا همچنان به خاندان سلطنتي خدمت مي كردند 

انقالبهاي جوي و تغييرات شديد آب و هوا روي مريخ تاثيرمي . زني زميني را به همسري خود انتخاب مي كند 

از بي بند . همسران خود انتخاب كنند هاي به زمين فرود مي آيند تا زنهاي زميني را به عنوانlgigi. گذاشت 

اين كسي است كه ( متولد مي شود ) مترجم  _نوح تورات و قرآن (Ziusudraوباريهاي انكي ، پسر انسان ، 

خشكسالي و طاعون باعث بدبختي . )بعدها بعنوان رهبر نجات يافتگان از طوفان انتخاب مي شود ـ مترجم 

از چرخه هنينماه سالخورد. انليل از آن تعبير به تقدير اجباري كرده و عزم برگشتن مي كند . درزمين مي شود 

نشانه هاي يك . فرستاده اي مرموز به آنها مي گويد كه از تقدير خود فرار نكنند .زمين مي خواهد كه برگردد 

انليل . آنوناكيهاي بيشتري تالش مي كنند تا به نيبيرو برگردند . طوفان بزرگ و خطرناك در حال افزايش بود 

انكي ونينماه تالش كردن تا بذر حيات را درزمين حفظ . اي را طراحي كرد تا تمام بشريت را نابود كند نقشه 

يجه نرگال ، فرمانده جهان پايين ، نسبت به نت.بقيه آنوناكيها خودرابراي روز طوفان آماده مي كردند . كنند 

. كار هشدار داد 

در آن روزها زندگي درزمين هرروز سخت تر مي شد . ها با زمينيها ازدواج كردند Igigiو مردوك Lu-Machدرروزگار . 
انكي و . آن را فرمان تقدير مي دانستند هاآنوناكي. در آن روزها خشكي و طوفان گردو خاك مريخ را درهم پيچيده بود . 

اينگونه دچار تغيير نها تعجب كرده بودند كه چرا شرايط برروي زمين و مريخآ. انليل و نينماه با يكديگر مشورت كردند 
. زمين ومريخ دچار اختالالتي شده بودند . خورشيد شعله ورتر شده بود . شده است 

مسئوليت آن با . ي ديدن دور دستها و آمادگي براي رويارويي باخطرنصب شده بود اابزارهايي بردرمناطق مرتفع آبيزو 
نينورتا مسئوليت درياها . بود كه مي دانستند چگونه با اين ابزارها كار كنند اشهمسر Ereshkigalنرگال ، پسر انكي و 

ها در مريخ Igigi. اين تاسيسات در كوهستان پل ارتباطي بين زمين و آسمان بود . وسرزمينهاي دورتر رابه عهده داشت 
مردوك كه رهبر آنها . تا منشاء اين بدبختيها را پيدا كند مردوك براي آرام كردن آنها وارد عمل شد . بيقراري مي كردند 

در مورد اينكه سرنوشت چه فرماني مي دهد سه نفر . ما بايد از ايستگاه مريخ هر طور كه شده نگهداري كنيم : بود گفت 
هر كدام از آنها عقيده جدايي . آنها به يكديگر نگاه كردند تا ببينند اكنون در چه سني هستند . بايكديگر مشورت كردند 

. داشتند 
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بيش از صد شار از : به خواهر وبرادرش گفت . انكي كه از مرگ آداپا غصه  دار بود ، نخستين كسي  بود كه صحبت كرد 
! اما اكنون مردي ريشو و خسته هستم . من رهبري پر جنب و جوش بودم . زماني كه من وارد اينجا شده ام گذشته است 

اكنون بچه هاي من خودشان ! من هم قهرماني پرشور وشوق بودم و براي اجراي هر فرماني آمادگي داشتم : انليل گفت 
ما  روي زمين : انليل همچنين به خواهر وبرادرش با تاسف گفت . شده اند و همه آنها در زمين به دنيا آمده اند بچه دار

و : نينماه با لحن حسرت باري گفت . اما كساني هم كه روي زمين به  دنيا آمده اند ديريا زود پير مي شوند . پير شده ايم 
و به نوبت روي زمين خدمت مي اليكه ديگران مي آمدند و مي رفتند در ح! من مثل يك گوسفند پير سخن مي گويم 

اغلب : انكي گفت . اكنون زمان ترك اين مكان فرا رسيده است ! ما رهبران ، ماند ه ايم كه مانده ايم : انليل گفت . كردند 
. هر زمان كه براي هر سه نفرمان ديدار دوباره نيبيرو را آرزو مي كردم از من تعجب مي كردند 

من هم از اين يك چيز در نيبيرو و يك : انليل گفت . جمالتي از نيبيرو هميشه ما را از زادگاهمان دور نگهداشته است 
سه رهبر تصميم . گر فرق دارد با توجه به اينكه چرخه زندگي آنها با همدي: نينماه گفت . چيز در زمين در تعجب هستم 

در دستان آنها اين موضوع قرار داشت كه آيا اكنون زمان تقديرو . گرفتند كه زمان و چگونگي ديدارشان را اعالم كنند 
سرنوشت است ؟ 

درروي . كاركه به اينجا رسيد مردوك اميدوار شد كه بتواند بزودي با پدرش در مورد دشواري وضع پيش آمده صحبت كند 
نانار ، . نينورتا ، دختر جوان آنو رابه همسري انتخاب كرد . زمين سه تن از فرزندان انليل براي خود همسرانتخاب كردند 

را انتخاب كرده وبدينوسيله انليل اكنون Ereshkigalنرگال پسر شما . را Shalaهم Ishkurنينگال را انتخاب كرده و 
انكي به . كه عروسي كنم و براي خود همسري انتخاب نمايم من اميدوارم : گفت مردوك به پدرش انكي. پدربزرگ شده 
نينكي جمالتش را . از تصميم شما خيلي خوشحال شدم و همچنين مادرت هم خوشحال خواهد شد : مردوك گفت 

كداميك از شما جوانان مي تواند كار شفا : انكي گفت . نگهداشت و مردوك به آهستگي دستش رابراي پدرش تكان داد 
دهي را انجام دهد ؟ 

انكي از شدت بهت نتوانست حرفي بزند و چند . اين دختر از دودمان آداپاست ، نيبيرويي نيست : مردوك به نرمي گفت 
مرا ادامه دهد ، يك شاهزاده نيبيرويي ، فرزند ارشدم كه بايد سلسله . لحظه بعد كنترل خودرا از دست داد و فرياد زد 

خواهان زني زميني است ؟ 

انكيمه كه به آسمانها سفركرده است ، دختري . اما بعضي از زمينيها كه فرزندان خود شما هستند : مردوك به او گفت 
انكي همسرش نينكي را احضار كرد و به او آنچه را كه به مردوك مربوط  . Sarpanitدارد به نام 
. به مردوك گفت كه آنچه را كه خواسته قلبي اوست به مادرش نينكي هم بگويد . مي شد گفت 

آنچه را كه پدرم به من يا داده بود زمانيكه انكيمه بامن سفرمي كرد و من در مورد زمين و آسمان به او درس مي دادم ، 
انسان متمدن . گام به گام روي اين سياره ، موجوداتي مثل خودمان خلق كرديم . اكنون با چشمهاي خودم شاهدش بودم 

. ، از نظر چهره بسيار شبيه ماست 
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نينكي از سخنان پسرش به فكر فرورفت و . و من عالقمندم كه اوهمسرم شود . دختر انكيمه ، خيال مرا گرفتار خود كرد 
انكي با صداي بلند . من اين دختر را مي خواهم : مردوك به مادرش  گفت اين دختر باكره هست ؟ : از مردوك پرسيد 

اگر پسرم بخواهد اين كار را انجام بدهد هرگز . اين موضوعي نيست كه شما بايد به آن توجه داشته باشيد : فرياد زد 
مردوك خنده . ده بگيرد نخواهد توانست با همسرش به نيبيرو برگردد و همچنين تمامي حقوق سلطنتي خود را بايد نادي

روي زمين هم حق و حقوقم بعنوان فرزند ارشد لگد . همين حاال هم من حق و حقوقي در نيبيرو ندارم : تلخي كرد و گفت 
در واقع تصميم من اين است كه سيستم شاهزادگي و پادشاهي را در زمين ايجاد كنم و فرمانرواي زمين . مال شده است 

!  شما اين اجازه را خواهيد داشت : انكي و نينكي گفتند . شوم 

شادمانه اما فروتنانه Matushal.وخواسته مردوك رابا او درميان گذاشتند برادرمردوك را احضاركردند Matushalآنها 
. را گرفت اما وقتي انليل از اين تصميم با خبر شد تمام وجودش را خشم ف. من اجازه مي دهم براي اين كار : گفت 

ازدواج يك پسر . اين نيز موضوعي ديگر است . اما پدر من كه با اين زمينيها آميزش داشته : مردوك در پاسخ انليل گقت 
. موقعيكه اين موضوع با نينماه در ميان گذاشته شد اما او خيلي خيلي مايوس شد . با يك زميني 

. مردوك مي توانست دوشيزه اي را به همسري انتخاب كند حتي مي توانست از دخترهاي من و انكي يكي را انتخاب كند 
. ، آنچنان كه رسم سلطنتي است او مي توانست انتخاب كند يك خواهر ناتني 

اين رفتار خيلي دوراز : پادشاه آنو گفت . انليل با  جمالتي حاكي از عصبانيت موضوع رابا آنو در نيبيرو در ميان گذاشت 
آنو همچنين مشاورانش را فوراً احضاركرد تا در مورد اين مشكل با آنها مشورت . مرام ماست من چنين اجازه اي نمي دهم 

وي آنو دانشمندان را هم احضار كرد تار. اين مشكل هيچ حكمي را پيدا نكردند ردآنها در كتابهاي قانون خود در مو. كند 
! تا در نيبيرو مستقر شود كردآداپاكه جد اين دوشيزه است هم اجازه پيدا ن: آنها به آنوگفتند . اين موضوح تحقيق كنند 

در واقع آنها به چرخه هاي زمين عادت . بنابراين مردوك اگر بخواهد با او به نيبيرو برگردد براي هميشه محروم خواهد شد 
دانشمندان اين را گفتند و مشاوران هم با آن موافقت . بدون او هم امكان ندارد مردوك به نيبيرو برگردد يحت. كرده اند 

امادرنيبيرو او ديگر يك . مردوك مي تواند ازدواج كند : آنو گفت . اجازه بدهيد اين تصميم را به زمين اعالم كنم . كردند 
م احترام گذاشتند و انليل هم در برابر جمالت نيبيرو سرتعظيم فرود آورد انكي ومردوك به اين تصمي. شاهزاده نخواهد بود 

فرمانده انليل اعالم كرد كه مردوك و عروسش . اجازه بدهيد تا جشن عروسي در اريدو برگزاركنيم : نينكي گفت . 
. اجازه بدهيد تابه مردوك و عروسش هديه اي بدهيم : انكي به انليل گفت . نمي توانند اقامت داشته باشند Edinدر

انليل با خودش فكر كرد كه آيا مردوك را به اين شكل ! سرزميني ديگر . Edinقلمرويي متعلق به خودشان ، در خارج از 
. به بيرون از آنجا بفرستد يا نه 

از چه سرزميني صحبت مي كنيد ؟ كدام قلمرو ؟ : انليل  به انكي گفت 

جدا Edinآبهايي كه آن را از . در سرزميني باالتر از سطح دريا . در ارتفاعات آبيزو : به انليل گفت انكي
Sarpanitدر اريدو ، نينكي جشن عروسي براي مردوك و. موافقم : انليل گفت . مي كنند و بايد با كشتي به آنجا رسيد 



114

با هفت دايره زندگي خواهرانش عروس رابه او تقديم . با يك طبل مسي به مردم اين تشريفات را اعالم كردند . تدارك ديد 
آنوناكي هاي جوان . عروسي آنها شبيه تاجگزاري بود. تعداد زيادي از زمينيهاي متمدن در اريدو جمع شده بودند . كردند 

: دبود گفتند كه تعداد شان هم زياIgigi. ها هم به تعداد زياد از مريخ آمده بودند Igigiوهم در آن شركت كرده بودند 
. اين جشن عروسي رهبرمان با يك زميني است و ما شاهد اتحاد بين نيبيرو وزمين هستيم 

. ها دختران زميني را دزديدند Igigiاكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه 

ها از مريخ وارد زمين Igigiتعداد زيادي از . بطور عجيبي متولد شد Ziusudraها ادامه پيدا كردواينكه چگونه بدبختي 
هدفشان اين بود كه در جشن . تنها يك سوم آنها در مريخ باقي ماندند و حدود دويست نفر از آنها وارد زمين شدند . شدند 

و انليل در حال انجام كارهاي سري بودند ونقشه دزدي را بدون اطالع انكي. عروسي رهبرشان مردوك حضور داشته باشند 
آنها به يكديگر مي . ها درمريخ دور هم جمع شده بودند Igigiرهبرشان در زمين بدون اطالع . در سر مي پروراندند 

آنها شعار مي دادند كه ما به اندازه . گفتند حاال كه مردوك در مرخصي هست ما هم نبايد خودمان را از لذتها محروم كنيم 
دخترهاي زميني را در رفت و آمدهاي بين مريخ و زمين ، . حتي فرزندي نيز نداريم . كافي در تنهايي رنج كشيده ايم 

پس با يكديگر توطئه اي . پس از ديدن آنها شهوتشان بيدار شد . ناميدند Adapiteديدند و بين خودشان آنها را خانواده 
. بچه بياورند مانانتخاب كنيم تا برايانين زنبراي خودماAdapiteبياييد از خانواده : و گفتند چيدند

اگر هيچكدام از شما :بقيه گفت به او . كه خود رارهبر آنها مي ناميد Shamgazدر بين آنها كسي وجود داشت كه به نام 
اگر اين گناه ، مجازاتي داشته باشد من به تنهايي به جاي . موافق نباشد من خود به تنهايي اين كار را انجام خواهم داد 

يكي يكي به اين توطئه پيوستند وبراي انجام آن  با يكديگر هم قسم شدند . شما مسئوليتش را مي پذيرم تا مجازات شوم 
آنها زمينيهايي هم بودند درميانآنها از آنجا رهسپار اريدو شدند و . آنها روي سكوي بزرگ برفراز كوه سدر فرود آمدند . 

بعداز تشريفات عروسي مردوك و . آنها با همراهي اين زمينيها وارداريدو شدند . كه روزگار بدي را پشت سر گذاشته بودند 
Sarpanit كه دراين مكان برگزار شد ،Shamgaz توسط عالمتي كه قبال توافق كرده بودند به آنها عالمت داد .

ها با دخترهاي زميني به كوههاي درخت سدر lgigi.ختر باكره زميني را بازور ربود دها يك lgigiبا اين عالمت هريك از 
. گريختند 

به اندازه كافي محروميت كشيده بودند و . اين چالشي بزرگ براي رهبران بود . آنهادر آنجا براي خود قلعه اي ساخته بودند 
. ازدواج كنند و براي خود بچه داشته باشند Adapiteدوست داشتند تا با دخترهاي 

ها lgigiفرمانده . هرچيز ديگري اگر روي زمين بود با آتش نابودش كنيد . اين بركتي است براي شما آن را دريافت كنيد 
ها Igigiبا لباًمن ق: مردوك به بقيه گفت . كه دستگيري او برايش هزينه خواهد داشت به مردوك اعالم خطر كرد 

. نمي توانم كاري را كه خودم انجام مي دهم آنها را از آن محروم كنم . موافقم اما براي اين مشكل بايد راه حلي پيدا كنيم 
. تنها انليل بود كه بي قرارو خشمگين بود .خوردند سرشان را براي موافقت تكان دادند انكي و نينماه در حاليكه غبطه مي 
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. ها زنا كردن را از انكي و مردوك ياد گرفته اند Igigi. اين كار شرورانه توسط شخص ديگري دوباره انجام مي شود 
ان كاري كرديم كه اين سياره را زمينيها تصرف با دستهاي خودم. ماموريت مقدس و غرور ما اين كارها به باد فنا داده شده 

: مردوك به انليل وانكي گفت . ها اجازه بدهيد تا با زنهايشان اززمين خارج شوند Igigiبه : انليل با نفرت گفت . كنند 
اجازه بدهم من نمي توانم : انليل با عصبانيت فرياد زد . شرايط در مريخ تحمل ناپذير است و ممكن نيست آنها زنده بمانند 

. نقشه مي كشيد هايانليل در قلبش عليه مردوك وزمين.سپس با نفرت جمع را ترك كرد . زندگي كنند Edinآنهادر

در آنجا بچه هاي آنها . ها و زنهايشان در انزوا قرارگرفته بودند Igigiكوههاي سدر و درقلعه اي اطراف فرودگاه يرو
نيز صاحب بچه Sarpanitمردوك و همسرش  . گذاشتند Rocketshipsمتولد شدند و آنها اسم بچه هايشا ن را 

. ها مردوك و همسرش را به بلنديهاي آبيزو دعوت كردند Igigi.  نخستين پسرهايشان بودند SatuوAsar. شدند 
ها به همراه  Igigiبعضي از. هارا احضار كرد تا در ساختن دو شهر براي پسرانش به او كمك كنند Igigiمردوك 

و بقيه درمحل فرودگاه ، واقع در كوههاي سدر باقي ماندند Shamgaz. فرزندانشان به اين قسمت تيره رنگ زمين آمدند 
. بعضي از فرزندان آنها وارد قسمت شرقي كوهها شدند . 

نينورتا به انليل پدرش گفت . نينورتا با احتياط در حال مشاهده بود كه چگونه مردوك  وزمينيها قدرتشان افزايش مي يابد 
براي Ka-inبرويد با فرزند ! زمينيها وارث زمين شده اند : انليل گفت انكي و مردوك مشغول چه توطئه اي هستند ؟ : 

به او ياد داد كه چگونه ابزار موسيقي . را يافت Ka-inت ديگر زمين رفت و فرزند نينورتا به سم. قلمروي بسازيد خودتان 
و به او ياد داد كه چگونه ازتنه درختان كلك بسازد . روش استخراج ، گداختن و تصفيه را به او ياد داد . را بسازد و بنوازد 

با دشهري ساختن. براي خود شهري تاسيس كردند آنها در قلمرو جديد . اورابه تقاطعي بزرگ دردريا راهنمايي كرد 
جالب ( . قلمروي در آنسوي درياها اما نه سرزميني كوهستاني كه پيوند دهنده بين آسمان وزمين باشد . برجهاي دو قلو 

در قاموس كتاب . را نمي گويد Ka-inرسم افرادرا ذكر مي كند اسم فرزند واينجاست كه انكي برخالف هميشه كه اسم 
از خنوخ معراجنامه اي مانده كه . خنوخ بوده و اين شهر به نام او نامگذاري مي شود Ka-inمقدس آمده كه اسم فرزند 

) ـ مترجم و البته به فارسي هم ترجمه شده است شرح شگفت انگيزي داردو همراه با طومارهاي بحر الميت كشف شده 

Lu-Mach درEdin بنوعي كم كردن جيره غذايي زمينيها . سركارگر بود ، و و ظيفه اش اجراي سهميه بندي .
بود وانكي مفتون از زيبايي خيره كننده اي برخوردار . Lu-Machدختر برادرپدر . نام داشت Batanashهمسرش 

-Luانكي به مردوك پيغام داد كه . زيبايي اش شده بود  Mach و به اين زميني ياد بدهد كه . را به قلمرو خود احضار كند
را به شهر امن ، Batanash، نينماه همسرش به قلمرو مردوك احضار شد Lu-Machوقتي كه . چگونه يك شهر بسازد 

Shurubak پس از آن انكي سريع به ديدار خواهرش نينماه در. تا از زمينيهاي خشمگين در امان باشد . برد
Shurubak روي سقف محل اقامت . شتافتBatanash در فرصتي مناسب . پنهان شد تا ببيند كه او كي حمام مي كند

Batanashبا كودكي در شكم ، . كمرش را گرفت و در آغوشش كشيد و بوسيد و آب منيش را در رحمش ريخت 
. شكمش خيلي متورم شده بود 

ازLu-Mach. برگرديد چون صاحب پسري شده ايد Edinخبر داده شد كه ، به Shurubakدر Lu-Machبه 
Shurubak  بهEdin برگشت تا پسرBatanash رنگ چشمانش . رنگ موي  سرش پشمي بود . به او نشان بدهند را
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از ديدن او دچار ترس و حيرت شد وبا عجله Lu-Mach. آبي آسماني بود و در آن درخشش عجيبي مشاهده مي شد 
از اين معماي بزرگ من گيج . نيست Batanashپسري زميني كه متولد شده اصالً شبيه . رفت Matushalنزد پدرش 
ازMatushal. و از اين شباهتها حيرت زده شد رفت و نوزادپسررا ديد Batanashنزد 2Matushal.شده ام  

Batanash  خواست تا حقيقت را بگويد ؟ آيا پدراين پسر يكIgigi به است؟Lu-Mach اگر همسر شما پدرش : گفت
پدرش نيستند Igigiسوگند ياد مي كنم كه هيچكدام از : گفت Batanash. تا حقيقت روشن شودويدرا مي شناسد بگ

اين پسر رازي در خود دارد و اين . روبرگرداند و به آرامي نوزاد را در آغوش كشيد BatanashوLu-Machسپس از !
براي او شخصيت استثنايي است كه توسط تقدير . راز آميز بودنش براي ما بدشگون است كه در آينده آشكار خواهد شد 

. يك كار استثنايي انتخاب شده است 

همچنين به Matushal. اما در زمان مناسبش در مورد آن خواهيم دانست .اينكه براي چه كاري ،من از آن آگاه نيستم 
در آن روزها بدبختي هاي زمين . او اشاره اي است به اينكه چيزي در زمين آشكار خواهد شد : گفت Lu-Machپسرش 

از روزها سرد تر شده و . در آغلها بره ها و ميشها خيلي كم شده بودند زمين محصول كمي مي داد و . افزايش ميافت 
نشان دهنده طالع نحسي است كه به نپسري براي شما تولد يافته كه غيرعادي است واي. نيز باران نمي باريد نآسما

. آهستگي در حال آمدن هست 

Matushal به پسرشLu-Mach اجازه بدهيد نامش را مهلت بگذاريم : گفت .Matushal وLu-Mach راز اين
به معني داراي روزهاي طوالني وروشن در . ناميد Ziusudraمادرش او را . آشكار نكردند Batanashپسر را براي    

انشي كه با د. بچه را با محبت تحت حافظت خود قرار داد Ninmah. برخواسته است Shurubakكسي كه از . زندگي 
. برايش فراهم خواهد شد او علم بسياري خواهد اندوخت 

بعنوان پسري جوان به اوياد دادند كه مناسك روحاني را .به او خواندن و نوشتن نوشته هاي آداپا درس داده مي شد 
همسرش شد Shurubak ،Emzaraدر . متولد شده بود Ziusudraدر يكصد و دهمين شار . چگونه رعايت واجرا كند 

. وبرايش سه پسر زائيد 

. زمين به طاعون و گرسنگي مبتال شده بود . در اين روزها رنجهاي زمين در حال افزايش بود 

راهنماي زندگي و اسرار آميز Galzuاينكه چگونه تصميمات . اكنون زمان بررسي بدبختيهاي زمين ، قبل از طوفان است 
انليل از عمل مردوك كه زني از . ها ودختران زميني باعث ناراحتي زياد انليل شده بود Igigiپيوند ميان . مرگ شد 

كه در غارهاي بحر الميت كشف شده آمده است كه روزي پدر نوح ـ لمك به خانه رفت و از در طومارهاي لمك« ـ اريك فون دانيكن در كتاب ارابه خدايان مي نويسد 2
بت انوش به مقدسات سوگند . او نزد همسرش ـ بت انوش ـ رفت وبا او دعوا كرد . اين كه پسري در آن خانه متولد شده كه هيچ شباهتي به او ندارد بسيار خشمگين شد 

او به نزد متوشالح پدرش رفت و متوشالح هم بعداز شنيدن اين حرفها به نزد . ت و نه فرزند يك سرباز يا بيگانه ويايكي از نگهبانان آسمان خورد كه اين پسر فرزند لمك اس
ن تصميم گرفته در آنجا خنوخ مي گويد كه براي زمي. خنوخ خردمند رفت تا ماجراي پسري كه چشمان و مو و پوست و ديگر اعضاي او شبيه خدايان است را حل كند 

206و 205نقل آزاد از كتاب ارابه خدايان ترجمه مهرداد شاهين ص » شده كه بسياري از انسانها و جانداران از بين بروند  
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او با چشمهاي خود شاهد اين بود كه چگونه ماموريت آنوناكي در . خانواده زميني انتخاب كرده بود خيلي پريشان بود 
انليل به ساير رهبران . لعنت مي كرد راا او مدام فرياد مي كشيد و اجتماع زميني ه. شده است به انحراف كشيدهزمين 

. و من خواب و آرامش ندارم اعالم كرد كه زمينيها ستمگر شده اند 

درد و سرگيجه و تب و لرز ، زمينيها را درهم . ، زمين از طاعون و گرسنگي به ستوه آمده بود Ziusudraدرروزهاي 
انليل با عصبانيت جواب . اجازه بدهيد به زمينيها ياد بدهيم كه چگونه خودشان را درمان كنند : نينماه گفت . شكسته بود 

به چه هدفي زمينيها اينطور روي زمين تكثير شده اند ؟ تا آنجا كه ازچاههاي آنها ! به فرمان من اين امر ممنوع است : داد 
. ديگر آب باال نمي آيد هم 

اجازه بدهيد روش كانال زدن از : انكي به بقيه رهبران گفت . ديگر هيچ گياهي سبزنمي شد . رحم زمين بسته شده بود 
انليل به انكي . و به آنها ياد بدهيم كه چگونه براي امرارمعاش از دريا ماهي صيد كنند . درياچه ها را به آنها ياد بدهيم 

براي يك شار . اجازه مي دهم كه زمينيها از گرسنگي و طاعون هالك شوند . به فرمان من اين كار ممنوع است: گفت 
براي دومين وسومين شار ، انتقام انليل به آنها تحميل شد  . زمينيها علفهاي زمين  را خوردند 

بعنوان سخنگوي زمينيها به اريدو سفر Ziusudra. ، درد ورنج تحمل ناپذير شده بود Ziusudra، شهر Shurubakدر 
اما دست انكي نموداز او تقاضاي كمك و نجات . اورا به نام خداوندگار صدا كرد . راه خانه فرمانروا انكي را پيدا كرد . كرد 

زمين جيره غذايي. در آن روزها آنوناكي فقط به فكر حفاظت از حيات خودشان بودند . با فرمانهاي انليل بسته شده بود 
درروي زمين همانند مريخ نظم . كم شده بود و آنها خودشان هم با تغييراتي كه در زمين بوجود آمده بود مبتال شده بودند 

مدارهاي آسماني نيبيرو مورد براي يك شار ، و براي دو شار . و ترتيب فصلهاي سال در هم ريخته و اصالً ناپديد شده بود 
بطور تصادفي لكه هاي سياهي روي خورشيد . چيزهاي عجيبي در سياره اي از نيبيرو مشاهده مي شد . مطالعه قرارگرفت 

هم در حال گسست بود و آرام وقرار نداشت و مدارش را گم Kishar. مشاهده شد كه مانند گلوله به باال فوران مي كردند 
براي داليلي نامطلوب ، . انبساط مي شد دچار انقباض وتوسط نيروي نامرئي Hammered Bracelet. كرده بود 

. سرنوشتها ، توسط سرنوشتهاي نحس به عقب رانده مي شدند .خانواده خورشيد دچار آشفتگي شده بود 

آفريننده همه چيز در حال برگرداندن سيستم . در ميدان عمومي مردم جمع شده بودند . دانشمندان نيبيرو ترسيده بودند 
! آفريننده همه چيز خشمگين شده : عده اي در ميان مردم با صداي بلند فرياد زدند . آسمانها به روزهاي آغازين است 

بارش براي سه شار ، و براي چهار شار آنها با . ترس و قحطي حاكم زمين شده بود . بدبختيهاي زمين در حال افزايش بود 
. در سرزمينهاي برف زده صداهاي عجيبي را ثبت كردند EreshkigalوNergal. برف در سرزمينهايشان مواجه شدند 

درسرزمين . از نوك كوههاي آبيزو گزارش كردند كه يخهايي كه سرزمينهاي برفي مي پوشاندند در حال لغزيدن هستند 
اوبا ابزارهايش متوجه لرزش و غرش عصباني از . شگويي تاسيس كرده بود آنسوي درياها ، نينورتا پناهگاهي با ابزارهاي پي

. درون زمين شد 

. دهنده را فرستاد كه درزمين اتفاقات عجيبي افتاده است رانليل به آنو خبرهاي هشدا
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دانشمندان نيبيرو شديداً هشدار دادند و به آنو گفتند . براي پنجمين و ششمين شار دربرابراين پديده مقاومت كردند 
در زمان بعدي ، نيبيرو به زمين نزديكتر خواهد شد و زمين ونيبيرو تحت تاثير . مراقب و منتظر فاجعه اي بزرگ باشد 

د داشت ايستگاه مريخ با توجه به اين وضعيت وبا توجه به مداري كه دور خورشي. نيروي ويژه اي قرار خواهند داشت 
در اعماق زمين ، توده هاي يخ در . تا از زمين و نيبيرو در برابر نيروي ويژه آسماني دفاع كند . مسئوليتي را برعهده گرفت 

يخها به آرامي در سرزمينهاي . درزمان بعدي نيبيرو به زمين نزديك خواهد شد . سرزمينهاي برفي در حال لغزش بودند 
نيبيرودر . يك فاجعه هولناك درراه است و زمين با موجي بزرگ ، يك طوفان ، غرق خواهد شد . برفي سرمي خوردند 

پادشاه ، دانشمندان و مشاورها راجع به . نيبيروييها از سرنوشت خود هيچ اطميناني نداشتند . بهتي بزرگ فرو رفته بود 
معادن . ه زمين و مريخ را براي تخليه آماده كنند پادشاه و مشاورها تصميم گرفتند ك. زمين ومريخ بسيار ناراحت بودند 

متوقف شد و تمامي Bad-Tibiraذوب و تصفيه طال در . بروند Edinتا آنوناكي از آنجا به . طالي آبيزو تعطيل شد 
. طالهاي باقي مانده براي نيبيرو بارگيري شد 

در نيبيرو عالئم . هرچه سريعتربا سفينه هاي آسماني از زمين خود را نجات داده و برگرديد . عجله كنيد براي تخليه 
در آن زمان بود كه ازيكي از سفينه هايي كه از نيبيرو آمده . ودر زمين لرزشها ثبت مي شد . آسماني قابل مشاهده بودند 

گامهاي بلند واستواري . به معني داناي بزرگ . بود Galzuنامش . بيرون گذاشت بود يك آنوناكي سپيد مو به آرامي پا به 
نماينده تام االختيار . هستم Galzuمن :وگفت و پيامي مهر شده را از سوي آنو به او ارائه كرد . بسوي انليل برداشت 

انليل مهر آنورا . آنو چيزي در مورد آمدن او نگفته بود . انليل از آمدن او تعجب كرده بود . شخص پادشاه وشوراي نيبيرو 
-Nibruدر. مهر نشكسته ومعتبر بود . بررسي كرد  ki سيستم  رمز گزاريش هم درست . متن لوح حاوي پيام خوانده شد

. وقابل اعتماد بود 

جمالتش دستورات من هستند . از طرف شخص پادشاه و شورا صحبت مي كند Galzu. متن پيام از ايالت آنو چنين بود  
 .Galzu وقتي آنها آمدند ، . در خواست كرد كه نينماه و انكي هم احضار شوندGalzu به نينماه لبخند خوش آيندي زد
نينماه چيزي را بخاطر نمي آورد چون اين فرستاده . ما هم مدرسه اي بوديم و اكنون هم سن وسال هستيم : به او گفت . 

چرخه زمستان شما رابه . شرح ساده اي داد Galzu. و او اكنون مادربزرگ شده بود اكنون مانند آن موقع جوان نبود 
ان از آن زم. در واقع اين قسمت از ماموريتم موضوع مهمي است كه مربوط مي شود به تخليه پنهاني . خواب فروبرده است 

كساني كه مدتي طوالني در . در نيبيرو باقي ماند برگرداندن آنوناكي به نيبيرو مورد بررسي قرار گرفت Dumuziكه 
خواب راحتي . عادت نكرده بود بيشتران به چرخه هاي نيبيرو نشبد. زمين مانده بودند وضعيتشان خشن و ناگوار بود 

حتي افكار . نيروي جاذبه نيبيرو براي آنها سنگين تر از اين بود كه بتوانند راه بروند . بينائيشان ضعيف شده بود . نداشتند 
مرگ ، رفيقان . آنها هم تحت تاثير قرارگرفته بود بطوريكه پسرها بزرگتر كه مي شدند ، پدر ومادر خود را رها مي كردند 

سه رهبر ساكت  ، در بلندترين . ا اخطار بدهم براي آن من اينجا هستم كه به شم. من ، به سرعت در حال بازگشت است 
. قسمت زمين ايستاده بودند 

: انكي با آن خردمند و سخنانش موافقت كرد و گفت ! تا اين اندازه انتظار كشيده ايد . نينماه در ابتدا شروع به صحبت كرد 
اكنون . ز اينكه زمينيها شبيه ما شوند اقبالالبته : گفت انليل كه وجودش را عصبانيت فراگرفته بود ! اين خيلي واضح بود 
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اين ماموريت براي ما مثل اين شده كه در يك . به گونه اي شده كه انگار زمينيهاما را در اين سياره زنداني كرده اند 
كه ناگهان ظهور كرده Galzu!  انكي و روساي زمينيها ، ما رابرده خودشان كرده اند .كابوس در حال چرخيدن هستيم 

در نيبيرو انديشه ها و . در واقع مسائل بسياري وجود دارد براي فكر كردن : او گفت . بود داشت با مهرباني گوش مي داد 
. سواالت عميق و جستجو هاي روحي در حال افزايش بود 

ما طوري به زمين . هست اتفاق بيفتد نيبيروبايد تقديرش را بپذيرد و اجازه بدهد تا هرچه كه اراده آفريننده همه چيز
اين : همچنين گفتند Galzuآنها به . توجه هستيم ما فقط فرستاده هايي بي . آمده ايم كه گويا خالق همه چيز هستيم 

. بحثي است كه توسط رفقا ادامه خواهد يافت 

در برگشت به نيبيرو فقط مرگ در . سه نفر از شما روي زمين باقي خواهد ماند . اينها دستورات پنهاني نيبيرو هستند 
به . شما بيرون اززمين در انتظار فاجعه خواهيد بود . سفينه هاي آسماني زمين را احاطه كرده اند . انتظار شما خواهد بود 

ها Igigiاما. ر بيرون از زمين حفظ كنند هركدام از آنوناكي ها اين انتخاب داده مي شود كه خودشان را از اين مصيبت د
هيچ زميني ، اين شامل همسر . بايد بين عزيمت كردن براي نجات از فاجعه و همسران زميني شان يكي را انتخاب كنند 

سفينه هاي آسماني امنيت خود را بيابند و منتظر باشند و آنها بايد در . مردوك هم مي شود ، به نيبيرو سفر نخواهد كرد 
همه بايد فوراً خودشان را براي حركت به سمت ، وبقيه . ببينند تا برسر همه آنهايي كه درزمين مانده اند چه باليي مي آيد 

. نيبيروآماده كنند 

و اينكه چگونه آنها سوگند . ترك كنند اكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه آنوناكي تصميم گرفتند زمين را 
، انليل شورايي را Nibru-kiدر . خوردند تا اجازه بدهند بشريتي كه خودشان بوجود آورده بودند در طوفان هالك شوند 

. پسران رهبران وبقيه فرزندانشان هم حاضر بودند . كه احضار شده بودند تشكيل داد Igigiاز آنوناكي ها و فرماندهان 
آخرين ماموريت ما در : با وقار به آنها گفت . يل طي سخنراني راز فاجعه اي كه در حال نزديك شدن بود را فاش كرد انل

. زمين ، برايمان تلخ بود 

اما آنهايي كه . همه آرزو داشتند كه سواركشتي هاي آسماني شوند و زمين را براي رفتن به نيبيرو تخليه كنند 
ها كه به همسر و فرزندان خود وابسته شده Igigi. همسرزميني داشتند بايد بدون همسرانشان زمين را ترك مي كردند 

چنانچه امكان پذير باشد چند نفر از آنوناكي ها را .اجازه مي خواستند كه به باالترين قله هاي زمين فراركنند بودند 
در سفينه اي خارج از اينجا مي توانند . ه سوار بر كشي فضايي در آسمان زمين باقي بمانند انتخاب كنيم كه بمانند و بقي
. منتظر سرنوشت زمين باشند 

. بقيه مي توانند خودشان انتخاب كنند . بعنوان فرمانده من اولين نفري خواهم بود كه مي خواهد بماند : انليل گفت 
بعد از فاجعه طوفان من به . من نيز انتخاب پدرم را انجام مي دهم و مي خواهم كه با فاجعه رودرروشوم : نينورتا گفت 

. سرزمينهاي آنسوي اقيانوس بازخواهم گشت 
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نه او آرزوداشت طوفان را در خارج از اينجا والبته. ، فرزند ارشد انليل برروي زمين Nannarاين آرزويي عجيب بود براي 
، Ishkur. برويش را باال برد و انليل ، اگر چه حيرت زده ، موافقت نمود اانكي . در آسمان زمين كه از ماه تماشا كند 

در روي زمين Nannarبچه هاي Inannaو Utu. جوانترين فرزند انليل هم تصميم گرفت با پدرش درزمين باقي بماند 
افتخار تصميم شان به ماندن در زمين را باانكي ونينكي هم بدون محدوديتي . هم تصميم گرفتند در زمين باقي بمانند 

. اعالم كردند 

پسرهاي انكي ، يكي يكي . را هرگز ترك نخواهم كرد Sarpanitها وهمسرم Igigiمن : مردوك با عصبانيت گفت 
و Ningishziddaو Gibil, Ninagalو Nergalهمچنين ، . اعالم كردند كه تصميم دارند بمانند انتخاب و 
Dumuzi . زندگي كاري من . كرد كه مي ماند ماو با غرور انتخابش را اعال. سپس همه چشمها بسوي نينماه چرخيد
ها جمالتشان به غوغا Igigiبا اين جمالت، آنوناكي و . زمينيها را من خلق كرده ام و نمي توانم آنها را رها كنم . اينجاست 

. و آنها درباره سرنوشت زمينيها سوال كردند تبديل شد 

عجب ، ما اين موجودات راخلق كرده : انكي برسر انليل فرياد زد كه . با همه پليديهايشان نابود خواهند شد : انليل گفت 
شما در هر نوبت ، ،از همان ابتدي كار ما : اد انليل با جمالتي خشمگينانه پاسخ د. ايم و اكنون بايد از آنها محافظت كنيم 

كارگران بدوي توسط شما توانايي توليد مثل پيدا كردند و اين شما بوديد كه به آنها . هر تصميمي را تغيير  مي داديد 
تمام قدرتهاي آفريننده همه چيز را شما در دستهاي خود داشتيد و شما براي خود تصاحبشان. درك و فهم عطا كرديد 

، با تصورات شما آداپا بوجود آمد و اين شما بوديد كه به او حتي زماني كه شما در ميان پليديها گير افتاديد . كرده بوديد 
. فهميدن و خواندن خط را ياد داديد 

هر قانوني را شما شكسته ايد و دستورات زيادي را ؟!چون خرد ما با آنها مشترك است مفرزندانش را به آسمان ببريحاال 
ها Igigiوك به خاطر پسرت مرد.به خاطر شما بود كه يك برادر زميني متمدن ، برادر خود را كشت . ناديده گرفته ايد 

. كسي شاهزاده نيبيروست كه زمين به تنهايي به او تعلق داشته باشد . هم خواهان زميني ها شدند و با آنها ازدواج كردند 
. نه حتي يك نفر و نه در زمان طوالني تر ، كسي شناخته نشده است 

اكنون . پليديها نبايد ادامه داشته باشند ! كافي است ! همه اينهايي كه گفتم ديگر كافي است انليل خشمگينانه ادامه داد ، 
تمامي ! اجازه بدهيم آنچه كه بايد اتفاق بيفتد ، اتفاق بيفتد . مقرر شده است رنوشتي ناشناخته اين فاجعه توسط س

اولين . رهبران با وقار قسم خوردند كه اجازه بدهند تا وقايع بدون مانعي اتفاق بيفتند و اين همه خوش آيند انليل بود 
نرگال اولين . كسي كه قسم سكوت خورد نينورتا بود و ديگران نيز به پيروي از او در برابر انليل همين كاررا انجام دادند 

من دربرابر دستورات : مردوك به انليل گفت . پسرانكي بود كه قسم خورد و بعد بقيه پسرهاي انكي از او پيروي كردند 
ها همسرانشان را ترك Igigiاگر ؟ اين چه ارزشي دارد كه بخواهم برايش قسم بخورم شما سر تعظيم فرود مي آورم اما 

نينماه در حاليكه اشك چشمانش را پر كرده بود خيلي ضعيف و آهسته كنند ترس از زمينيها ديگر منتشر نخواهد شد ؟ 
. قسم خورد 

! تو در آرزوي پادشاهي و شورا هستي : انليل به برادرش انكي خيره شد و به او گفت 
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شما كه تصميمي خود را گرفته ايد و كنيد من قسم بخورم ؟ انكي از برادرش انليل پرسيد ؟ چرا شما تا اين حد اصرار مي
رابگيرم و همچنين نمي توانم جمعيت من نمي توانم جلوي جاري شدن سيل. يك نفر فرمانرواست فقط در زمين هم كه 

انكي چرا شما تا اين حد اصرار مي كنيد من قسم بخورم ؟: انكي بازهم از برادرش پرسيد . زيادي از زمينيها را نجات بدهم 
انليل به . و تمام اين تصميمات به نام انليل ثبت شود . اجازه بدهيم هرچه سرنوشت فتوا مي دهد اتفاق بيفتد : رسماً گفت 

جمالت . سپس انكي جمع را به همراه مردوك ترك كرد . تنهايي مسئول تمام نتايجي خواهد بود كه بدست مي آيند 
تصميمات سختي گرفته شد كه چه كاري و چگونه . وفرمانهاي انليل خيلي سريع بصورت دستورات ميان جمع پخش شد 

. شوند و چه كساني كار تداركات رابايد انجام بدهند گروه بندي شدند اينكه چه كساني بايد آماده حركت . بايد انجام شود 
اولين گروه آماده مي شدند كه به نيبيرو . سفينه ها مشخص شدند . تجهيزات جمع آوري شد ومكان جمع شدن مشخص 

آنها سوارسفينه هاي آسماني ! با شادي و اندوه . آنها يكديگر رادر آغوش گرفته وبازو در بازوي يكديگر انداختند . برگردند 
. غرش كنان به آسمان پرواز مي كردند ،يكي بعد از ديگري سفينه هاي مستقر در سيپار . شدند 

پس . ابتدا آنها بخشي از سفر خود رابا اطمينان پشت سر گذاشتند و سپس فرياد زدند و آهسته شروع به گريستن كردند 
. ها باهمسران زميني شان شد Igigiنوبت مردوك و . اريها راه رسيدن به نيبيرو راحت تر شد از پشت سرگذاشتن دشو

و دو Sarpanitبه همراه او همسرش . يك انتخاب به آنها داده شده بود . مردوك و همه آنها در محل فرودگاه جمع شدند 
يا به ارتفاعات سرزمينهاي كوهستاني رفته و براي محافظت از . پسر و دخترانش بودند تابه مريخ رفته واز فاجعه دور باشند 

سپس انليل كساني راكه باقي مانده بودند شمرد و آنها را گروه بندي كرد و به هر . فاجعه براي خود پناهگاهي پيدا كنند 
. گروه سفينه اي اختصاص داد 

به جايي كه صداهاي درون زمين را گزارش . يت كرد نينورتا ، انليل را به آنسوي اقيانوس به سرزمينهاي كوهستاني هدا
نگهبانان جلوي . را براي بازديد انليل به او نشان دادند ) قطب جنوب (Ereshkigal  ،Whitelandنرگال و. ندكرده بود

سد را تقويت تا به ميله دسترسي پيدا كرده ، . براي انليل انجام وظيفه مي كرد Ishkur. هجوم زمينيها ايستادگي كردند 
به همراه الواح سرنوشت به Nibru-kiانليل از. سيپاريها در مركز محل نگهداري سفينه ها جمع شدند تمامي . كنند 

. پيوندي ميان زمين و آسمان بطور موقت در آنجا تاسيس شد . سمت سيپارحركت كرد 

اجازه خواهي داشت تا اگر بتواني از فاجعه جان سالم به در ببري : وگفت درش انكي آدرس را داد و سپس به اانليل به برا
. تمام اتفاقات را به خاطر آوري 

بگذاريد . به ما اجازه بدهيد تا الواح ثبت كننده را در سيپار ، در اعماق زمين ، با دقت و اطمينان دفن كنيم : انكي گفت 
وبقيه 'ME. با سخنان برادرش موافقت كرد ليلان. آنچه را كه در سياره اي انجام شده است روزي براي همه آشكار شود 

بدينگونه همه آماده . آنها را دراعماق زمين ، در سيپار ، براي آيندگان دفن كردند . الواح در صندوقي طاليي گذاشته شد 
نيبيرو در مدار بزرگ خود نزديك مي شد و با نگراني شاهد . عالمت از رهبران حركت كنند بودند و منتظر تا با دريافت 

. داد نينماه در اين زمان انكي نگران ومنتظر آدرس رابه خواهرش . رويدادها بود 
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: انكي به او گفت 

. انليل به بقيه موجودات زنده كامالً بي توجه است . ذهنم درگير زمينيهاست 

موجودات  زنده ديگر ، كه بخشي از آنها ارگانيزم نيبيرويي است و . د نآبها سرازير شده وزمين را جارو مي كنزماني كه 
نينماه ، كسي كه . دريك حركت ناگهاني نزولي محكوم به نابودي خواهند بود بيشتر آنها در زمين تكامل پيدا كرده اند 

خواهم بود و شما نيز با موجودت زنده در آبيزو Shurubakا درمن با آنه. به نفع انكي سخن گفت . زندگي مي بخشد 
نينماه در. انكي و نينماه كار بسيار سختي را عهده دار شدند . جز انتظاركشيدن نداشتند ييه كارقزماني كه ب. باشيد 

Shurubak از وجود زنان دستيار بهره مي برد .Ningishzidda به انكي در خانه قديمي زندگي در آبيزو كمك مي
هركدام دو به دو ، د وبه دو در آبيزو و دو . جوهره زندگي مرد و زن و تخمك هاي زندگي را آنها جمع آوري كردند . كرد 

آنها رابه امانت برداشتند تا زمانيكه در مدار . با عشق از اين وجودهاي زندگي محافظت مي كردند Shurubakبه دو در
. تا پس از آن اين موجودات دوباره خلق شوند . زمين هستند 

گزارش دادند كه Ereshkigalدر همين زمان ، نرگال و . نينورتا گزارش داد كه غرش زمين بسيار شوم است 
Whiteland روز فاجعه را انتظار بكشند در سيپار تمام آنوناكيها جمع شدند تا. تكان مي خورد .
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فصل دهم 

) ـ آغازي پس از پايان آخر الزمان ( 
خالصه اي از لوح دهم 
Ziusudraبه انكي گفته مي شود كه از طريق پسرش . راز فرستاده در رويا بيني بر انكي فاش مي شود 

براي دريانوردي و كه چگونه يك زير دريايي بسازد  مي دهدآموزش Ziusudraانكي به . را نجات دهد بشريت

نزديك شدن نيبيرو باعث گسست يخهاي سرزمين برفي مي . اينكه دانه هاي زندگي زميني در آن قرار گيرد 

آنوناكي هايي كه در مدار زمين باقي مانده بودند ، .زمين را مي بلعند ، در نتيجه امواج غول پيكر آب . شود 

بر كوه رستگاري به Ziusudraآبها عقب مي نشينند و كشتي زير آبي . گريان باز مي گردند پس از فاجعه ،

انكي ، انليل را . وقتي طوفان و گرد باد فرو مي نشينند ، انليل به حقه انكي پي مي برد . گل مي نشيند 

با استفاده از بازماندگان آنها . تعيين كرده است متقاعد مي كند كه اين سرنوشتي است كه خالق همه چيز 

احشام ومحصوالت را براي آفرينش ، يدر اتاق. پايگاه موقتي در سرزميني با برنامه ريزي جديد تاسيس كردند 

در فضاي جديدي ، امكانات و تسهيالت جديد . طالي فراواني در سرزمينهاي آنسوي درياها كشف شد . ساختند 

اين شامل دو تپه مصنوعي مي شد كه به شكل شير قالب گيري و و. در سرزمينهاي قديمي تاسيس شد 

. نمايدنينماه نقشه صلح آميزي ارائه مي كند تا از فوران ستيزه ميان رقبا جلوگيري . حكاكي شده بودند 

. در آن زمان ، انتظار زياد باعث تنش شده بود .در سيپار تمام آنوناكيها جمع شدند تا روز فاجعه را انتظار بكشند 
. او در روياي خود مردي را ديد كه روشن و درخشان در آسمان ظاهر شد . فرمانروا انكي در هنگام خواب ،رويايي ديد 

اودر دست راست خود . سفيد مو است Galzuوقتي كه انكي به اين مرد نزديك شد ، مشاهده كرد كه اين مرد همان 
او به حد . وبا دست چپش لوحي را نگه داشته بود از سنگ الجورد كه درخشش عجيبي داشت . قلمي براي حكاكي داشت 

. ايستاد و شروع به صحبت كرد Galzuكافي به بستر انكي نزديك شد ، سپس 

به نام آن تصميمها. حقيقت اينجا هستم امامن فقط براي صحبت از. انليل عليه شما اتهامات بي اساسي را مطرح كرد 
اكنون سرنوشت در دستان شما قرار دارد ، . اما سرنوشت به چنين تصميمهايي فتوا نداده است . انليل تمام خواهد شد 

رااحضار كنيد و اورا بدون شكستن قسمتان از فاجعه آگاه Ziusudraپسرتان . براي اينكه زمينيها وارث زمين خواهند بود 
! يك كشتي زير آبي . به او بگوييد كه كشتي بسازد كه بتواند در برابر آب مقاومت كند . گردانيد 

و تمام دانه هاي مفيد را با خود بردارد چه بصورت گياهي و چه بصورت . به او اجازه بدهيد تا خود و قومش را نجات دهد 
. واني حي
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! اين اراده آفريننده همه چيز است 

پس از آن . و لوح حك شده را در كنار بستر انكي قرار داد دررويا با قلمي كه داشت برروي لوح تصويري كشيد Galzuو 
با كمي دروغ گويي انكي در بسترش باقي ماند . كه تصوير محو شد ، رويا بيني پايان يافت و انكي با يك ارتعاش بيدار شد 

. اين چه معني و چه نشان شومي مي توانست داشته باشد . از رويايي كه ديده بود تعجب كرده وبه فكر فرو رفته بود . 
آنچه را كه در روياي . به گوشه رختخوابش نگاهي انداخت و در پاي آن لوحي را پيدا كرد ، آنوقت كه سروصداها خوابيد 

. با دستهايي لرزان فرمانروا انكي لوح را برداشت . خود ديده بود اكنون بصورت مادي در كنار رختخوابش قرار داشت 

اندازه هاي موجود در روي لوح را سنجيد و فهميد كه . نقشه اي از يك كشتي منحصر به فرد روي لوح كشيده شده بود 
با طلوع آفتاب انكي دستخوش بيم و اميد و هيجان شد و به سرعت . ي مورد نظر هستند اينها همان اندازه هاي كشت

غروب كه . من بايد با او صحبت كنم . ناميده مي شود بيابيد Galzuكسي را كه : به آنها گفت . فرستاده هايش را فرستاد 
مدتها قبل به Galzu: آنها گفتند . را پيدا كنند Galzuشد همه آنها برگشتند و گزارش دادند كه هيچكدام نتوانسته اند 

. نيبيرو برگشته است 

اگر چه او نتوانست جزئيات . انكي خيلي تالش كرد اما خيلي هم ناموفق بود در اينكه  مفهوم اين راز و شگون را درك كند 
نكي بي سر و صدا به جايي رفت كه در نيمه هاي شب ا. اين راز را بفهمد اما پيامي كه به او داده شده بود روشن بود 

Ziusudra با نفرمانروا انكي قسمش را نشكست بلكه بجاي صحبت كرد. مي خوابيدZiusudra به ديوار كلبه محل
. اقامت او شروع به صحبت كرد 

زماني كه ! اواز پشت ديوار پوشيده از ني صحبت مي كرد ! بيدار شو ! بيدار شو : انكي به ديوار پوشيده از ني گفت 
Ziusudra ، به جمالتم خوب ! كلبه ني ! كلبه ني : انكي از پشت صفحه ني به او گفت با اين جمالت از خواب بيدار شد

. دستوراتم را انجام بده توجه كن وبا دقت 

. كه باعث نابودي بشريت و فرزندانش خواهد شد تمام اقامتگاهها و تمام شهرها را يك طوفان مصيبت بار جارو خواهد كرد 
. و نينماه هم همين را گفته است اين تصميم آنو و انليل . در جلسه اي كه انليل تشكيل داد حكم نهايي را صادر كرده 

. اكنون به جمالتم خوب دقت كنيد من اين پيام را خودم ديده ام و حاال براي شما بازگو مي كنم 

. دارايي هاي خود را رها كنيد تا زندگي خود را نجات دهيد . درا ترك كنيد شتي شما بايدخانه خوساختن اين كبراي
و لوح من كلبه ني را ترك خواهم نمود . در يك لوح نشان داده شده است اش قايقي كه شما بايد بسازيد ، اندازه و نقشه 

. خورشيد از درون آن نبايد ديده شود . اطمينان حاصل كن كه تمام سقف كشتي پوشيده باشد . هم در اختيار من است 
كشتي بايد طوري . از قير مرغوب و قوي استفاده كن تا بتواند آب را دفع كند . عناصر نگهدارنده آن بايد خيلي قوي باشند 

با كمك قوم وخانواده خودت درمدت هفت روز . در برد تا بتواند از بهمن آبي جان سالم بهباشد كه بتواند بچرخد و بگردد 
. كشتي را بساز 
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در روز موعود . حيوانات خانگي را هم به كشتي راه دهيد . در كشتي غذا و آب كافي براي خوردن و نوشيدن ذخيره كنيد 
درآن روز دريانوردي كه من منصوب كرده ام ودانش الزم در مورد آبها را دارد به نزد . شما عالمتي دريافت خواهيد كرد 

سيالبي فاجعه بار و كوبنده . محكم ببنديد راودريچه آن اين روزي است كه شما بايد سوار كشتي شويد . شما خواهد آمد 
كشتي شما بصورت عمودي بلند شده و دائم در . از جنوب خواهد آمد و تمام سرزمينها و زندگي ها را در هم خواهد كوبيد 

شما وسيله نجات . دريانورد در جهتي مناسب برايتان پناهگاه امني پيدا خواهد كرد ! نترسيد . چرخش و تكان خواهد بود 
. بشريت متمدن خواهيد بود جوهره 

! فرمانروايم : فريا د زد . هيجان زده شد وروي زانوهايش به زمين افتاد Ziusudra،وقتي كه انكي صحبتهايش تمام شد 
. ببينم صدايتان را شنيدم ، اجازه بدهيد صورتتان را ! فرمانروايم 

اين تصميم انليلي است و ! ، بلكه با ديوار پوشيده از ني حرف ميزنم Ziusudraمن با شما صحبت نمي كنم : انكي گفت 
.ناكيها كه قسم خورده اند به قسم خودم پايبند هستم من هم مثل همه آنو

. اگر صورتم را شما ببينيد ،شما وتمام زمينهايي كه دوستشان داريد خواهند مرد 

هدفي كه اين كشتي برايش ساخته مي شود ، رازي است كه شما بايد از آنوناكي . به جمالتم دقت كن ! حاال اي كلبه ني 
فرمانروا انليل از زمانيكه مردم شهر از شما پرسيدند كه شما مشغول چه كاري هستيد ؟ به آنها بگوييد . پنهان كنيد 

. به محل اقامت انكي كشتي راني مي كنم تا انليل آرام شود . فرمانروا انكي خشمگين است 

ي را ديد كه مانند مهتاب مي لوح الجورد. از پشت ديوار ني بيرون آمد Ziusudraسپس . براي مدتي سكوت ادامه يافت 
.شكافها و بقيه چيزها درآن موجود بود . تصويري از يك كشتي روي آن كشيده شده بود . درخشيد ، آن را برداشت 

Ziusudra او هر چيزي را كه مي شنيد ، درك مي كرد . انسان متمدن و خردمندي بود .

من متوجه شده ام كه فرمانروا . فرمانروا انليل از فرمانروا انكي ، رئيسم ، عصباني است : صبح كه شد او به مردم شهر گفت 
مي خواهم به . نخواهم گذاشت Edinنبايد مدتي طوالني در اينجا باشم و ديگر پاي به . انليل از من هم عصباني است 

اين كشتي بايد به سرعت ساخته شود تا من بتوانم خيلي سريع از اينجا . آبيزو ، به قلمرو فرمانروا انكي كشتي راني كنم 
پس از آن از . به اين شكل عصبانيت فرمانروا انليل فرو كش خواهد كرد و سختي ها هم تمام خواهد شد . حركت كنم 

. نعمتهاي بسياري به شما ارزاني خواهد شد جانب فرمانروا انليل 

آنها يكديگر را تشويق مي كردند كه هرچه سريعتر . جمع شدند Ziusudraردم بخاطرهنوز صبح تمام نشده بود كه م
مقدار كمي هم قير . الوارهاي بزرگ را براي ساخت كشتي آنها كشان كشان آوردند . كشتي او را با كمك يكديگر بسازند 

در يك ديگ قيرها را ذوب Ziusudra. نجارها الوارها را چكش كاري كردند وبه هم دوختند . ازباتالقها به آنجا آوردند 
طبق نقشه روي لوح كشتي در پنجمين روز تقريباً كامل . با استفاده از قير او درون وبيرون كشتي را ضد آب ساخت . كرد 

. شده بود 
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آنها از شكم خود ميزدند و غذا را آنجا مي . به كشتي غذا و آب مي آوردند Ziusudraمردم شهر مشتاقانه براي ديدن 
. آوردند تا هرچه سريعتر انليل را آرام كنند 

هم به Ziusudraپسرها و همسر . پرندگان نيز خود بتنهايي سوار شدند . حيوانات چهار پا را هم سوار كشتي كردند 
آنها آرزو داشتند كه به محل زندگي فرمانروا انكي . به كشتي سهيم باشند تا در ساختن و بعد سوار شدن كشتي آمدند 

بوجود آورده بود آوازه اش به گوش مردم رسيده بود و Ziusudraجمعي كه . بروند و او اجازه بدهد تا آنها داخل شوند 
درروز . صنعتگران در آرزوي اينكه روزي دوباره از نعمتهاي انليل بهره مند شوند صداي چكش كاريشان به گوش مي رسيد 

كشتي او پسر انكي بود كه بعنوان ناخداي . ،ارباب آبهاي بزرگ ، با عجله خود را به كشتي رساند Ninagalششم ، 
در آن . در دستانش قرار داشت كه آن  رادر گوشه اي از كشتي گذاشت جعبه اي از چوب درختان سدر . انتخاب شده بود 

پنهان از خشم انليل تا زماني كه زمين . كه بوسيله انكي و نينماه جمع شده بود جوهره و تخمهاي زندگي قرار داشت 
تمامي حيوانات را بصورت جفت : گفت Ziusudraبه Ninagal. مستعد حيات شود و اين تخمها باعث ترويج آن شوند 

در صد وبيستمين شار آنها منتظر .  منتظر ورود روز هفتم بودند دركشتي ZiusudraوNinagal. در كشتي پنهان كن 
در صورت فلكي شير . كه قرار بود طوفاني اتفاق بيفتد Ziusudraبته اين دهمين شار بود به سن زندگي ال.طوفان بودند 

. نقش سيالب نمودار شده بود 

اينكه چطور آنوناكي فرار كردند و اينكه چطور . اكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه طوفان زمين را جارو كرد 
Ziusudra در شب . در روزهاي قبل از روز طوفان ، زمين با ناله و درد مي غريد . سوار كشتي شد و جان سالم به دربرد

. قبل از فاجعه ، در آسمان نيبيرو ستاره درخشاني ديده شد 

در . زمين شروع به لرزيدن كرد . وشب ماه را همچون يك هيوال بلعيده بود . قرار داشت ، روز درتاريكي ) زمين ( در آنجا 
. افق پديدار شد درپرتو سپيده دم ، ابر سياهي 

سپس صداي يك تندر غران . آنچنان كه سايه مرگ برروي آن نقابي بياندازد . نورصبحگاهي به تاريكي تغيير شكل مي داد 
. به گوش رسيد و آسمان درخشيد 

روبه آسمان اوج ها قوز كرده در كشتي هاي آسماني ، آنوناكي . به آنوناكيها عالمت داد Utu! حركت كنيد ! حركت كنيد 
، دكمه فرياد زد Ziusudraبر سر Ninagal. مشاهده شد Ninagal، انفجاري نوراني توسط Shurubakدر . گرفتند 

! دكمه باالي دريچه ! باال 

در . كشتي كامالً نفوذ ناپذير شده بود . كه بطرف بيرون باز شده بود به سمت پايين كشيدند رابا كمك يكديگر دريچه اي 
. در آن روز ، كه روزي فراموش نشدني بود ، طوفان با غرشي شروع شد . ميان اين بلوا ، پرتوي از نور در آن نفوذ نمي كرد 

سپس با غرشي برابر با هزاران تندر ، بنيان خاموش . رد در سرزمين برفي ، در آخردنيا ، بنيان زمين شروع به لرزيدن ك
ورقه . به سوي درياي جنوبي كشيده شد ، با نيروي جاذبه نامرئي نيبيرو . سطح يخي شروع به لرزش و سرخوردن كرد 

موج . سطح سرزمين برفي شبيه پوست تخم مرغ شكست و خرد شد . هاي يخي يكي پس از ديگري در هم مي شكستند 
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اعماق . چنين طوفاني با اين وحشيگري هرگز ديده نشده بود . آب در حال رسيدن به ديوار آسمان بود . عظيمي برخاست 
. امواج به سمت شمال در حال گسترش بودند . بادها ، ديوار آبي را به پيش مي راندند . زمين در حال زوزه كشيدن بود 

را Edinبه سمت سرزمينهاي جاويدان حركت كرد و . سرزمين آبيزو رسيدند آبها به. ديواره آبي به شمال يورش برده بود 
ورطه اي عميق كشتي را در خود فرو برده . شمال آفريقاكشاند را به سمت Ziusudraامواج كشتي . در خود غرق نمود 

در . اما به قدري محكم و استوار بود كه قطره اي آب در آن نفوذ نكرده بود اگرچه كشتي كامالً در آب فرورفته بود . بود 
. بيرو ن از كشتي ، امواج براي كشتن مردم از يكديگر سبقت مي گرفتن 

آبهاي قدرتمند . زمين ناپديد شده بود و تنها چيزي كه ديده مي شد آب بود . هيچكس نمي توانست هم نوع خود را ببيند 
قبل از اينكه روز به پايان برسد ، ديوار آبي با سرعتي در حال افزايش ، حتي كوه ها را هم . زير شده بودند از همه جا سرا

جمعيت داخل آنها در كنار ديواره . قرار داشتند در كشتي هاي آسماني ، در مدار زمين ، آنوناكيها . در خود غرق كرده بود 
آنها مي گفتند كه در پايين بر روي زمين چه اتفاقي در حال افتادن هست ؟ و از آن فاصله ، . رو به بيرون قوز كرده بودند 

نينماه از اين بخش از كشتي آسماني خارج شد و شبيه زني كه دچار . آنچه را كه مي ديدند باعث نگرانيشان مي شد 
نينماه مي . در خود غرق كرد گونهژدهاايهر چه را كه آفريده بودم گرداب. مصيبتي شده باشد شروع به گريستن كرد 

نيز با او همراه شد و شروع به Inanna. امواج خروشان دريا همه زندگيها را با خود برد : گريست و با ناله مي گفت 
. هرچيزي كه در آن پايين قرار داشت ، تمامي زندگيها ، اكنون در خاك رس در حال چرخيدن بود . سوگواري نمود 

. آنها احساساتشان را با گريه هايشان بروز دادند تا آرام شوند . اشك مي ريخت Inannaاينگونه نينماه مرثيه مي گفت و 
نها با ترس در آ. دربقيه كشتي هاي آسماني ، آنوناكي شاهد اين خشم افسار گسيخته بودند كه باعث تحقير آنها شده بود 

آنها گرسنه خوردن ميوه . نمايي بود ار قدرتمند تر از نيروي آنها در حال قدرتحال ديدن روزهايي بودند كه نيرويي بسي
افسوس كه روزهاي قديمي ما در : آنوناكي به يكديگر مي گفتند . و تشنه نوشيدن اكسير تخمير شده بودند هاي زميني 

و دريچه هاي آسمان گشوده شد پس از آنكه امواج عظيم زمين را منهدم كردند ، . خاك رس در حال چرخيدن است 
وبزرگ زميني نبراي هفت روز آبهايي كه از آسمان مي باريدند با آبهاي خروشا. رگباري از باران بر زمين باريدن گرفت 

اما بارندگي از آسمان به مدت . سپس ديوار آبي به حد نهايي خود رسيد و حمالت بي امانش متوقف شد . مخلوط شدند 
. امه يافت چهل شبانه روز اد

حتي دريا . هرجايي كه قبالً خشكي بود اكنون در اعماق دريا فرو رفته بود . آنوناكي از محل اقامتشان به پايين نگاه كردند 
نوك قله هايشان اكنون تبديل به جزيره هايي در ميان آبها شده . تا قله كوههاي سر به آسمان كشيده هم باال آمده بود 

. بود 

پس از آن در ابتدا ، آبها به جايي كه آن تعلق . آوار آبها تمام كساني را كه در خشكيها زندگي مي كردند هالك كرده بود 
پس از چهل روز كه . امواج پر تالطم چه از عقب و چه از جلو ، روز به روز سطحشان پائين تررفت . داشتند بازگشتند 

. هم متوقف شد طوفان زمين را منهدم كرده بود ، بارندگي
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. يكي از داليل برگذاري مراسم هفتم و چهلم براي انسانهايي كه فوت كرده اند مربوط مي شود به فاجعه تاريخي طوفان ( 
عدد هفت مربوط مي شود به ضرب العجل ساخت كشتي و عدد چهل مربوط مي شود به زمان فرو كش كردن طوفان ـ 

) مترجم 

هوا روشن بود و نسيم . ببيند در اطراف چه اتفاقي افتاده است چه كشتي را باز كرد تا دريZiusudraبعد از چهل روز 
كشتي در دريايي وسيع سرگردان . اي هم از زندگي پيدا نبود هيچكس نبود و هيچ نشانه. خنك و مهرباني هم مي وزيد 

هيچكس جزما نجات پيدا . بشريت و تمامي چيزهاي زنده ديگري كه بر چهره زمين بودند خاموش و نابود شده بودند . بود 
به اقوام خود گفت و همه به رااين  Ziusudra. خشكي ديده نمي شود تا بتوانيم روي آن پا بگذاريم . نكرده است 

. سوگواري پرداختند 

هدايت كرد Arrataسمت قله هاي كه بوسيله انكي به سمت ناخدا منصوب شده بود كشتي را به Ninagalدر آن زمان 
پرندگان روي عرشه . بي صبر شده بود Ziusudra. بادبانهاي كشتي رابرافراشت و به طرف كوه رستگاري هدايتش كرد . 

ابتدا يك پرستو و يك كالغ را . تائيدش فرستاد او آنها را براي يافتن خشكي و گياه زنده و. كشتي اش پراكنده شده بودند 
. كبوتر با يك شاخه كوچك به كشتي برگشت . سپس يك كبوتر را فرستاد . اما آنها بي نتيجه به كشتي بازگشتند فرستاد 

Ziusudra چند روز بعد ، كشتي در ميان صخره ها گير افتاد . فهميد كه خشكي در جايي از زير آب بيرون آمده است .
Ninagal بهZiusudra طوفان فاجعه بار تمام شده و ما در كوه رستگاري قرار داريم : گفت .Ziusudra دريچه نفوذ

شتابان . آسمان روشن بود و خورشيد مي درخشيد و نسيم مهرباني مي وزيد . ناپذير را باز كرد و از كشتي بيرون آمد 
. اجازه بدهيد تا فرمانروا انكي را تحسين كرده و از او تشكر كنيم : به آنها گفت Ziusudra. همسرو بچه هايش را صدا زد 

. پسرهايش با كمك يكديگر سنگها را جمع كردند و محرابي ساختند 

براي قرباني كردن ، گوسفند ماده بدون . آنها آتش را بوجود آوردند بابخور خوشبو . آنگاه آتشي روي محراب روشن كردند 
جالب اينجاست كه اين مراسم قرباني ( .بر روي محراب اين گوسفند ماده را براي انكي قرباني كردند . عيبي انتخاب شد 

و بخصوص بوي كباب دقيقاً در تورات هم تكرار مي شود ـ كردن براي خدايان با محراب و آتش و گوشت كباب شده 
. ن زمان انليل در كشتي آسماني اش دستورات الزم را به انكي داد در آ) مترجم 

تا اوضاع را بررسي كرده و تعيين كند كه . فرود بيايند Arrataقله اجازه بدهيد تا چرخ بالها از كشتي هاي آسماني روي 
انكي و انليل . در حاليكه ديگران در كشتي آسماني به مسير خود در مدار ادامه مي دادند . چه كاري الزم است انجام شود 

انليل . را مالقات كردند و در آغوش كشيدند دوبرادر شادمانه يكديگر. فرود آمدند Arrataروي قله يدر چرخ بالهركدام 
آيا كسي هم از طوفان جان اين ديگر چيست ؟برسر برادرش فرياد زد كه. از آتش و بوي گوشت كباب شده گيج شده بود 

در چرخ بالهايشان آنها به سمت ديگر قله . اجازه بدهيد به ديدن آنها برويم : انكي بردبارانه گفت سالم به در برده ؟ 
Arrata كشتي . اوج گرفتندZiusudra موقعي كه انليل . سپس فرود آمدند . را ديدند و محرابي كه ساخته بود

Ninagal همه زمينيها : او با عصبانيت فرياد زد . را هم در ميان نجات يافتگان ديد ديگر عصبانيتش از حد و مرز گذشت
انكي در حاليكه به . اوآماده بود كه با دستهايش برادرش را بكشد . حمله ور شد كيوبه برادرش انبايدهالك مي شدند 
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Ziusudra انليل لحظه اي ترديد كرد اما . او پسر من است ! او فقط يك موجود فاني نيست : اشاره مي كرد با گريه گفت
! دوباره بر سر انكي فرياد زد كه اما شما قسمتان را شكستيد 

رويايي كه ديده بود با انليل صحبت وردسپس در م. Ziususdraاما من با ديواري از ني صحبت كردم نه با : انكي گفت 
موقعيكه . ، نينورتا و نينماه نيز با چرخ بال فرود آمدند و توانستند زمين را لمس كنند Ninagalسپس با عالمت . كرد 

بقا : نينورتا به پدرش گفت . آنها از سلسله حوادث مطلع شدند ، نينماه و نينورتا از شنيدن اين ماجراها ناراحت نشدند 
! شريت ، اراده آفريننده همه چيز است ب

. د كريستالي اش را كه هديه آنو بود لمس كرد و قسم خورد بننينماه گردن

. همه پشيمان بودند . قسم ميخورم كه هرگز انهدام بشريت را تكرار نكنم 

زاد و شدهدوباره بارور. را در دستهايش گرفت و آنها را خوشحال كرد Emzaraو همسرش Ziusudraانليل دستهاي 
اكنون  زمان بررسي اين مساله . تمام شدند قديميبدين ترتيب زمانهاي . خواهد شد ن از شما پر يو زمكردخواهيد وولد

همه اينها بعد از . اينكه چطور منابع جديد طال در آنسوي اقيانوسها پيدا شدند . گردانده شد راست كه چگونه بقا به زمين ب
اگرچه . و صورت زمين به تدريج از زير آبها نمايان شد بهاي ناشي از طوفان رخ داد آو عقب نشيني Arrataبرخورد با 

از كشتي آسماني و از چرخ بالها ، . ها در انبوهي از گل و الي دفن شدند ه سرزمينهاي كوهستاني آسيبي نديدند اما در
و آبيزو وجود داشت اكنون زير گل دفن شده Edinدرقديمينهاي هرآنچه كه در زما. آنوناكي از منظره ها بازديد كردند 

. بود 

اما در كوههاي سدر ، سنگ . و سيپار ، همه رفته بودند و كامالً ناپديد شده بودند Nibru-ki ،Shurubakاريدو ، 
يكي بعد از . فرودگاهي كه در زمانهاي قديمي درست كرده بودند هنوز مانده بود . بزرگي زير نور آفتاب مي درخشيد 

و ه محوطه از شاخ. و ستونهاي عظيم سنگي پابرجا نددست نخورده بودهاسكو. ديگري چرخ بالها روي سكو فرود آمدند 
يكي بعد از ديگري سفينه هاي . برگ درختان و سنگها پاك شد و سپس به سفينه ها عالمت داده شد كه فرود بيايند 

كه به زمين در ماه خبر دادند Nannarسپس به مردوك در مريخ و . آسماني فرود آمدند و سكوها را لمس كردند 
. ها را فرا خواني كرد تا دورهم جمع شوند Igigiانليل آنوناكيها و . برگردند ودرفرودگاه پياده شوند 

تمام راههاي جبران ! اگرچه ما از طوفان جان سالم در برديم اما زمين به ويرانه اي تبديل شده : انليل به آنها گفت 
مريخ هم در اثر عبور نيبيرو : مردوك گفت . در اينجاو چه در نقاط ديگر زمين چه. خسارت را ما بايد بررسي كنيم 

. تخريب شده است 

: گفت Nannarسپس . طوفان گردو خاك آنجا را به تصرف خودش در آورده بخير شده ، جو آن مكيده شده ، آبهايش ت
رهبري ) ماه ( زماني آنجا : بعد افزود . تنها با ماسك عقابي مي توان آنجا زندگي كرد . در ماه هم امكان زندگي وجود ندارد 

انليل شانه هاي پسرش را با . زمين هم قسمتي از آن است كه سرنوشتش با آن گره خورده است . چون تيامات داشت 
. اكنون بايد نگران نجات يافتگان باشيم : محبت در دستان خود گرفت و گفت 
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اجازه بدهيد آزمايشگاهي براي آفرينش مهر و . اكنون ، نخستين نگراني ما تامين معاش است : گفت Nannarانليل روبه 
بر حسب اتفاق ما دانه هاي ) اشاره به صندوقچه حاوي جوهره و تخمهاي موجودات زنده ـ مترجم . ( موم شده بسازيم 

به ياد بياور كه چگونه غله را پرورش : انليل همچنين به انكي گفت . نيبيور را مي توانيم پيدا كنيم 
. مي دادي 

. سنگي را كه آن را مسدود كرده بود برداشتند . استوانه زماني گمشده را پيدا كردند . پاك كردند راكنار سكوها گلهاي
درون صندوقها ، . مهرها را با كليدهاي مسي باز كردند . شده بود مهربدنه صندوقها محكم . آنها وارد مكان مقدس شدند 

يكبار در بيرون از اين مكان انليل دانه ها را به نينورتا داده بود و گفته بود . در ظرفهاي بلوري ، دانه هاي نيبيروقرارداشتند 
همچنين در كوههاي درخت سدر و در بقيه كوهها ، . به كوهپايه ها برويد و از غالت نيبيرو دوباره نان درست كنيد : 

درس داده شد كه چگونه Ziusudraشاگران ساخته شد وبه پسر بزرگ اطبقه اي براي تم. رها سد ساخت نينورتا برآبشا
آبها رودخانه ها عقب رفته . ، انليل كارهاي ديگري واگذار كرد كه از همه جوانتر بود Ishkurبه . محصول را افزايش دهد 

. واگذار شد Ziusudraكار پرورش ميوه ها به جوانترين پسر . بودند و باقيمانده آنها درختان ميوه را آبياري مي كردند 
از عصاره آن ، كه به اكسير آنوناكي مشهور . اولين ميوه اي كه پيدا كردند تاك بود كه توسط نينماه عمل آورده شده بود 

غلبه Ziusudraمستي به ... . سپس جرعه اي ديگر و بعد بازهم جرعه اي و بعدي و . جرعه اي نوشيد Ziusudraبود 
. كرد و او مانند يك دائم الخمر به خواب رفت 

. پس از آن زمينها هديه اي به آنوناكي و انكي تقديم كردند 

Ninagalمحتويات آن را براي همه شگفت انگيز اعالم كرد . د از صندوقي كه با خود حمل كرده بود پرده برداري نمو .
تركيبي از آنها را در كشتي خود Ziusudraكه مي توانند دررحمهاي حيواناتي كه جوهره زندگي و تخمهاي زندگي ، 

. داشت وارد شوند 

. ما مي توانيم با موجودات زنده دوباره زمين را پر كنيم . پشم گوسفند و گوشت و گاو وشير در بطن آنها پنهان شده است 
انكي توجه سپس . ، سمت دستياري داشت Ziusudraپسر مياني . گذاشت Dumuziعهده انكي وظيفه چوپاني رابه 

كه توانسته بود بر آبهاي نيرومند Ninagalبه . ب شد لاش به سرزمين تيره رنگ ، جائيكه قلمروي او فرزندانش بود ج
سپس همراه . اواز آبشارهاي خشمگين به يك درياچه كانال زده بود تا در آن آبهايشان جمع شوند . كوه ها سد بسازد 

فكركردند به اينكه . زماني محل سكونت بودند كهجاهايي. مردوك از سرزمينهاي ما بين آبيزو و اقيانوسها بازديد كرد 
در وسط رودخانه ها جايي كه آبهاي آبشارها جمع . چطوردره هايي كه اكنون تبديل به رودخانه شده اند را خشك كنند 

باالتر از سنگهاي آبگير جلوه . در اعماق غارهايش مجسمه دو قلويي قرارداشت . مي شدند ، جزيره اي سر بلند كرده بود 
. مي كردند 

اينگونه مي توانست جاري شدن آبها از . در آنجا دو كانال سنگي آب را قطع مي كردند وآبها در دوشاخه هدايت مي شدند 
. او مي توانست با كمك سد مقدار آب را هم تنظيم كند . منطقه كوهستاني را بصورت آهسته تر يا سريعتركنترل كند 

در Dumuzi. جزيره اي كه در آن رودخانه ها بصورت مارپيچ جريان داشتند . آبو ازجزيره غارها ، جزيره اي به نام 
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انليل با رضايت كامل همه اين گزارشها را به نيبيرو . سرزمين دو تنگه به كار چوپاني و زندگي به شيوه انكي مشغول بود 
. نيبيرو با عالقه به اين گزارش پاسخ داد . فرستاد 

جو بارديگر به . سپرخاكه طال پاره شده است . خسارت زيادي به مريخ آمدن و رفتن نيبيرو اگر چه تمام شده است اما 
با . انكي به سرعت به آبيزو رفت . حاال ما به سرعت به محموله جديدي از طال احتياج داريم . ضعيف مي شود تدريج 
و توسط سيالب مهيب زير خروارها گل هتمام معادن طال ناپديد شد. براي جستجو و بازديد مسافرت كرد Gibilپسرش 
. ند ه ادفن شد

صدها نفر . نبود ديگر سيپار مكاني براي نگهداري سفينه ها . نگذشته بود Bad-Tibiraو Edinزمان طوالني از انهدام 
مام زمينيها از نوع كارگران ت. اكنون از زمين رفته بودند زحمت كشيده بودند Bad-Tibiraدر معادن و كه از آنوناكي 

انليل و انكي به نيبيرو اعالم كردند كه ديگر نمي توان طاليي براي . اوليه توسط طوفان در خاك رس مدفون شده بودند 
در اين زمان نينورتا كارهايش را در كوهستان سدر . هم درزمين وهم در نيبيرو نا اميدي حاكم شده بود ! نيبيرو فرستاد 

از اين سرزمين در آنسوي زمين او . سپس بار ديگر به سرزمينهاي كوهستاني آنسوي اقيانوسها سفركرد . كامل كرد 
طالي ناشي از اين تكه تكه شدن . سيالب كوهپايه هاي آنجارا تكه تكه كرده است . گزارشهاي شگفت آوري ارائه نمود 

رودخانه ها طال را به پايين تپه هامي برند بدون . نه كوه بيشمار است و دراندازه هاي بزرگ و كوچك ديده مي شود دام
. اينكه نياز به استخراج داشته باشند 

. آنها با شگفتي اين كشف را مشاهده كردند . انكي و انليل بالفاصله به سرزمين كوهستاني رفتند 

نيبيرو : انليل گفت انكي به . طال ، طالي خالصي كه اصالً نيازي به تصفيه و ذوب نداشت و همه اينها در اختيار آنها بود 
زندگي در نيبيرو را دست نامرئي آفريننده همه چيزاست كه :انليل پاسخ داد . چه  شكلي شده ؟ بايد بهتر شده باشد 

وبراي نيبيرو يماين طالها را جمع كناست كه چگونهاينمهم:مي پرسيد هر كدام از رهبران ازديگري ! ممكن كرده 
يم ؟ بفرست

اين طرف زمين تعدادي از زمينيها جان سالم به در برده اند در ارتفاعات كوهستاني . نينورتا پاسخي براي سوال اول داشت 
چهار برادر و چهار خواهر از رهبرانشان با يك . نها روشهاي به كارگيري فلز را مي شناسند آ. هستند Ka-inآنها  زادگان . 

بزرگ حاال قله كوهي كه آنها به آن پناه برده بودند تبديل به جزيره اي در درياچه اي. قايق خودشان را نجات داده اند 
او گزارشي داد . اجدادشان بودم از آنها هم حمايت كنم حامي بزرگ مرا فراخواند به اينجا تا چنان كه پشتيبان . شده است 

. به در برده بودند الماز رهبران زميني كه جرات كرده بودند و ازمهلكه جان س

اين اراده : آنها به يكديگر گفتند . حتي انليل كه تمام اين نقشه ها را تا پايان آن كشيده بود از اين كار ناراحت نشد 
حاال اجازه بدهيد تا مكاني جديد براي سفينه هاي فضايي بسازيم تا از آن طال به نيبيرو فرستاده . آفريننده همه چيز است 

درنزديكي محل . براي يافتن جلگه اي جديد كه خاكش خشك و سفت شده باشد آنها جستجوي خود را آغاز كردند . شود 
مكاني در وسط يك درياچه پهناور در محاصره . ، در يك شبه جزيره متروكه ، آنها به سادگي آن را يافتند فرودگاه 
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هنرمندان كوه ميخواست اينكه چطور مردوك . اكنون زمان بررسي مكان جديد سفينه هاي فضايي است . سفيد يكوهها
.را غصب كند دوقلو و تصوير شير

اجازه بدهيد مكان . ندآسماني آنو و انليل در زمين منعكس شدراههاي . اين شبه جزيره توسط آنوناكي انتخاب شد 
اجازه بدهيد قلب اين سرزمين منعكس : انليل به انكي پيشنهاد داد كه . جديداين سفينه ها دقيقاً روي اين مرز واقع شود 

در لوحي بزرگ اونشانه . مسافتها را اندازه گيري كرد نانليل از آسما. كرد انكي با اين كار موافقت . كننده آسمان باشد 
اجازه بدهيد مكان فرودگاه در كوههاي سدر قسمتي ازاين . گذاري را انجام داد كه از بيرون قابل ديدن براي همه باشد 

در مركز اين محل . محل فرودگاه و محل سفينه ها را انجام داد خودش كار اندازه گيري مسافت بين . تسهيالت باشد 
دستور داد . اين كوه راه آشكار نام گذاري شد . كوه مناسبي انتخاب شد . مكاني براي كنترل ماموريت جديد تاسيس شد 
در ميانه آن سنگ بزرگ . ساخته شود باشدفرودگاه محوطه كه همانكه سكويي سنگي ، كوچكتراز خويشاوند خود 

ناف . يك خانه ،يك پيوند جديد ، ميان زمين و آسمان ساخته شد . حكاكي شده اي قرار داشت كه بيرون آورده شد 
در Arrataراه فرود بر قله هاي دو قلوي آنها از . قبل از طوفان جايگزين شد Nibru-kiنقشه اي . جديدي براي زمين 

مشخص . انليل نياز داشت كه براي هماهنگي با ديگر بلنديهاي دوقلوها داالن را نشانه گذاري كند . شمال مطمئن بودند 
در قسمت جنوبي شبه جزيره متروكه مكاني . تا اوج گرفتن و فرود آمدن به خوبي انجام شود براي فرود مرزيكردن خط 

جايي كه به دومين . بي آنها مرزي را مشخص نمود ودر سمت جنوانليل جفت مجاور قله ها را انتخاب كرد ، در دل كوهها 
تنها منظره قابل مشاهده جلگه اي بود كه روي آبي كه واردش مي شد . فاقد كوه بود جمع قله هاي دوقلو نياز داشت 

روي لوحي تصوير . ما ميتوانيم قله هاي مصنوعي بسازيم : به بقيه رهبران گفت Ningishzidda. سدي بسته بودند 
اگر انجام شدني باشد من اجازه : انليل بالحني تائيدي گفت . در حاليكه روبه آسمان باال رفته بودند اضالع صافي را كشيد 

مدلي Ningishziddaدر جلگه در ميان كوهها ودر باالي رودخانه . آنها را نيز عالمت خواهيم گذاشت . اش را مي دهم 
بعدي نقطه اوج بزرگتري داشت . با زوايايي رو به باال و چهار گوشه اي پهن در اطراف كامل شده بود . مقياسي را ساخت 

آنوناكي با ابزارهاي نيرومندي كه داشتند سنگها را برش داده و نصب . و چهار گوشه آن پهن تر روي زمين قرارگرفته بود 
گالري و اتاقهايي براي كريستالهاي اتاق د با رار گرفته بودندر كنار دوقلوها در محلي دقيق ، قرينه هايش ق. مي كردند 

، electrumاز . روي اين فنجان سنگي رهبران دعوت شدند زماني كه اين اثر هنري سر به آسمان كشيد ، . ارتعاشي 
Gibil كه درروز نور آفتاب را به افق منعكس مي كرد و در شب مانند تركيبي رابوجود آورد و قله اي سنگي را ساخت

. ستوني از آتش بود 

طراحي و Ningishziddaزمانيكه كارها ماهرانه توسط . قدرت همه كريستالها در پرتوي متمركز شده بود رو به آسمان 
Ekurآنها آنجا را . و از آنچه كه ديدند دچار شگفتي شدند ، رهبران آنوناكي وارد قله دوقلوهاي بزرگ شدند آماده شد 

. و راهنماي آسمانها خانه اي همچون كوه به معنيناميدند 

مي توانستند با توجه به آنوناكي كه از طوفان از پيش اعالم شده جان سالم به در برده وبر آن غلبه كرده بودند ، اكنون 
و سفينه ها براي بقا نيبيرو طالها را .با سفينه هاي آسماني جمع آوري نمايند محل جديد طالها آن را از پهنه درياها
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بعد از آن در . و بعد از آن به سمت شرق ، جايي كه خورشيد طلوع مي كند ، صعود خواهند كرد . حمل خواهند كرد 
. جنوب غربي ،جايي كه خورشيد غروب مي كند در هرروز آنها فرود خواهند آمد 

نورهاي درون آن بصورت خوف انگيزي شروع به . سپس انليل با دستهاي خودش كريستالهاي نيبيرو را فعال كرد 
سطح خارجي فنجان سنگي درخشان تر از خورشيد شده بود . اي افسونگرانه سكوت را شكست همهمه. درخشش كردند 

نينماه به اين مناسبت شعري گفت و شروع به . دند آنوناكي هايي كه جمع شده بودند از خوشحالي شروع به گريستن كر. 
. خواندن با آواز كرد 

براي زمين و آسمان مجهز شده و اين هنر دستان . خانه اي شبيه كوه ، خانه اي است كه نقطه اوجش نوك دار است 
براي با همديگر بودن كشتيهاي آسماني توسط آنوناكي . خانه آسمان وزمين . خانه روشنايي و تاريكي . آنوناكي است 

پرتوهاي ارتعاشي را به دورترين . خانه اي كه از آن نور مايل به قرمز آسماني پرتو افشاني مي كند . ساخته شده اند 
. ي هاست درك آن دور از دسترس زمين. كوهي بلند تر از كوهها ، بزرگ ورفيع . مكانهاي باال دست از خود بيرون مي دهد 

دايره مانند بزرگش در خاك رس فرورفته سنگ بنايش را آبها لمس مي كنند و محيط . خانه رفيع ابديت . خانه تجهيزات 
آناني كه در دواير بزرگ آسماني هستند مي توانند براي . به هم متصل شده اند خانه اي كه اجزائش ماهرانه . است 

با آنو خشنود مي Ekur. بادرونمايه اي ژرف ها rocketshipsخانه اي براي راهنمايي . استراحت كردن فرود بيايند 
. شود 

زماني كه آنوناكي خشنود از نتيجه كارشان جشن گرفته . اينگونه بود كه نينماه اين شعر از حفظ خواند و بقيه حفظ كردند 
كه توسط چه كسي اين كار معجزه آسا هنگاميكه درروزهاي آينده ازما بپرسند . انكي به انليل توصيه هايي نمود . بودند 

آن را عصر شير اعالم مي كنيم . به ما اجازه بدهيد در كنار اين اوج هاي دو قلو يك بناي يادبود بسازيم انجام شده است ؟ 

Ningishzidda اجازه بدهيد تا درست به محل نگهداري سفينه هاي . طراح قله ها ، اجازه يافت تا صورتش را بكشد
انكي به انليل . براي آيندگان آشكار شود اينكه چه كسي و چرا و به چه منظوري آن را ساخته . آسماني خيره شود 

فرمانده محل Utuاما بايد مثل گذشته : و گفت انكي موافقت كرد يهم با صحبتهاپيشنهادهاي ديگري هم داد و انليل 
. شيري را نشان بدهد كه دقيقا به شرق خيره شده باشد Ningishziddaاجازه بدهيد تصوير. ينه هاي فضايي باشد سف

: مردوك غمگينانه به پدرش انكي گفت موقعيكه در حال تراشيدن و برش و سروشكل دادن به شير از بستر سنگي بودند ، 
اكنون فرماندهي و افتخار به ديگران عطا شده . من قول داديد كه تمام زمين تحت سلطه من قرار خواهد گرفت به شما 
تصوير شير بايد براي من باشد . پيشينم صنعتكاران كوهها را ساخته اند يدر قلمرو. من نه كاري دارم و نه قلمروي . است 

 .Ningishzidda بااين غوغا ، نينورتا و بقيه برادرهايش در . و بقيه پسرها از جمالت مردوك ناراحت شدند
نينماه قدرتمند تر ازبقيه فرياد . زمينيها براي خود و هركس ديگر وفادارانه زحمت مي كشيدند . قلمروديگرتحريك شدند 

اي زيادي ديده و تعداد ما آنوناكيها هم كم است و زمين خسارته. اجازه ندهيد جشن ما تبديل به ميدان مسابقه شود : زد 
احترام بگذاريم و نه اينكه محرومش  كنيم و مردوك هم Ningishziddaبه مردوك همچون . ما تنها بازماندگان هستيم 

. چنين گفت نينماه ، ميانجي صلح به رهبران رقيب هم . بايد مراقب سخنان خود باشد 
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آنها موافقت كردند كه . صلح را مي پذيريم وسرزمينهاي قابل سكونت را بين خودمان تقسيم ميكنيم : انليل به انكي گفت 
آن را . وبه نينماه بعنوان ميانجي صلح اختصاص يابد شبه جزيره  اي غيرقابل نظارت بين تقسيمات آنها وجود داشته باشد 

Tilmun سرزمينهاي قالب سكونت شرقي به . ا كه در آنسوي قلمرو زمينيها قرار داشت سرزمين موشكهبه معني . ناميدند
هم اقامتگاهي تعيين Yafetو Shemبه نامهاي Ziusudraبراي بازماندگان دو پسر . نام انليل و فرزندانش جدا شدند 

، انتخاب شد Ziusudra ،Hamپسر مياني قبيله جايي هم براي . آبيزو ، سرزمين تاريكي به انكي و قبيله او رسيد . شد 
. تا در آن زندگي كنند 

انليل به انكي در مورد ان . انكي به مردوك پيشنهاد داد تا در سرزمين اصلي شان فرمانروايي خود را بسازد ، بلكه آرام شود 
! اجازه بدهيد به آرزوهايش برسد : گفت 

نزديك بهار با درختهاي خرما . ، محل اقامتي براي مادرش نينماه ساخت Tilmunنينورتا در قسمت جنوبي كوهستانهاي 
و اين زماني بود كه . باغي معطر بوجود آورد بصورت پلكاني در ميان كوه براي نينماه . در دره اي سرسبز آنجا ساخته شد 

از سرزمينهاي كوهستاني در پهنه . و اين عالمتي براي كامل شدن همه پايگاههاي روي زمين بود .همه چيز كامل شد 
. واز در محل سفينه هاي فضايي طال به نيبيرو بارگيري و فرستاده شد . اقيانوس طال بدست آوردند 

اجازه بدهيد با انتخاب لقبي براي . انكي و انليل به يكديگر گفتند كه اين روزها روزهايي فراموش نشدني براي آنهاست 
. ، احترام خود را نشان دهيم نينماه ، ميانجي قهرمان صلح

از اين افتخار نينماه استقابل كرد و ازاين به بعد . به معني بانويي همچون كوه بگذاريم Ninharsagاجازه بدهيد نامش را 
بعنوان ميانجي صلح احترام بگذاريد و افتخار Ninharsagدر ميان آنوناكي اعالم شد كه به . ناميدند Ninharsagاو را 

. كنيد 
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فصل يازدهم 

خالصه اي از لوح يازدهم 
آن را به نينماه عطا كردند كه نامش اكنون . منطقه بي طرف اعالم شد ، Tilmunسرزمين پايگاه فضايي ، 

Ninharsag باستاني تاريكي ، مردوك سرزمين . شده بودEnlilites در درگيري . به تصرف خود در آورد را

و ! آبستن مي شود خودش ، Asarهمسر Asta. را به قتل مي رساند Satu ،Asarميان نوه هاي مردوك ، 

Horon در نبردي هوايي روي . متولد مي شودTilmun ،Horon ،Satu را شكست مي دهد .Enlilites ،

، و Inannaپسر انكي و، Dumuzi. پايگاه فضايي ديگري شود آماده مي كند تا تبديل به رامحتاطانه خود 

، Inanna. را مي كشد Dumuzi، هراسان از نتيجه كار ، مردوك . نوه دختري انليل ، عاشق يكديگر مي شوند 

و جنگي را به راه انداخت تا مردوك را دستگير ، Inanna. نمودآن را احياء كاوش كرد و بدن رو به مرگش را 

آنها محفظه باالي آن را مهر و موم مي . ، در كوه بزرگ شدند Enlilitesوارد مخفيگاهش ، زوربه . تنبيه كند 

و پسرش نابو براي زندگيش التماس مي Sarpanitهمسر مردوك . مردوك را زنده زنده دفن كنند كنند تا 

از زندگي اما . به مردوك دست پيدا مي كند ، كه رازهاي كوهستان را مي شناخت ، Ningishzidda. كنند 

. انكي و انليل زمين را ميان پسرهاي ديگران تقسيم كردند . مي كندو او را تبعيد نمودهمردوك چشم پوشي 

Ninharsagدر اولين شار بعد از طوفان ، . تحسين كنيد رادر سرزمين بيطرف Ninharsag: آنوناكي يكصدا فرياد زدند 
نيبيرو با طالهاي كه دريافت مي كند تجديد حيات كرده و به جاه طلبي . موفق شد سرماي ناشي از طوفان را كاهش دهد 

. با دانه هايي كه بوسيله انكي حفظ شده بودند . زمين به آهستگي با زندگي پر مي شد . ها و رقابتهاي بزرگتر مي پردازد 
چيزي كه باقي مانده همين آنوناكي فهميدند كه گرانبهاترين . آنچه كه نجات يافته بود در هوا وزمين و آب تكثير شد 

آنوناكيهايي كه كمي خسته شده بودند . آنچنان كه ازخاك رس در گذشته كارگران بدوي خلق شدند . بشريت است 
. حاالبراي كارگران متمدن فرياد ميزدند 

در هم كه مايه آرامش شده بود با اتفاقي پيش بيني نشده آتش بس اولين شار پس از طوفان كامل شد ، پس از اينكه 
ها Igigiزماني كه پسرهاي مردوك و . اين انفجار بين مردوك و نينورتا و انكي و انليل و طايفه ها اتفاق نيفتاد . شكست 

و دخترها وپسرها يشان براي فرار ازطوفان در Sarpanitزماني كه مردوك و. آرامش شكسته شد شريك جرم شدند 
Igigi، رهبر Shamgazان، عاشق دخترSatuو Asarدو تا ازپسرهاي مردوك به نامهاي . مريخ در انتظار بودند 

. شدند 
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ناميده مي شد Astaيكي را كه Asar. دوبرادر ، دو خواهر ر ابه همسري انتخاب كردند زماني كه آنها به زمين برگشتند ، 
جايي . با پدرش مردوك در سرزمين تاريكي فرود آمد Asar. نامزد كرد Nebatهم با كسي به نام Satuانتخاب كرد و 

ها قامت داشتند با همكاري Igigiدر محلي نزديك به فرودگاه جايي كه Satu. ، شخص انتخاب شده منتظرش بود كه 
Shamgaz درباره قلمروها در زمين ، . محل اقامتش  را ساختShamgaz گفت :Igigi ها رياست بر كجا را بر عهده

خواهند داشت ؟ 

Shamgaz بقيهIgigi ها را بر مي انگيزد وNebat با هرروزSatu در اين مورد كه صحبت مي كردAsar هميشه با
در هرروز Nebatو دخترش Shamgaz. پدرت تنهاست و و تنها جانشين هم اوست و وارث تمامي زمينهاي پر نعمت 

يكي از گزينه هاي جانشيني را در چنگ خود ،Satuپدرودختر بااين ترفند ، . اينها را زمزمه مي كردند Satuگوش 
، بي خبر از همه جا Asar. هاو آنوناكي هم دعوت شدند Igigi. در روزي فرخنده ، آنها ضيافتي برپا كردند . داشتند 

. براي جشن گرفتن با برادرش آمد 

Nebat او خود را به زيبايي آراست و با در دست . نمود، خواهر همسرش ، ميز را آماده كرد وزير پاييهاي آنها را رديف
با چاقو بريده بود آن را انتخاب كرده و كه از قبل گوشت بريان را Satu. آواز خواني كرد Asarبراي داشتن چنگي ، 

. درست كند Asarشرابخوري بزرگ معجون جديدي براي ظرفپيشنهاد كرد كه در Shamgaz. آماده خوردن كرد 
با . و با خوشحالي برداشت و آواز خواند شوخ طبعانه Asar. ظرف بزرگي از شراب با معجوني كه ساخته بود به او داد 

ميزبانها به بقيه در ضيافت . معجون شراب بر او غلبه كرد واو بر زمين افتاد . اني كرد سنجها دردست او شروع به سرود خو
تابوت  را مهر و موم . واو رادر تابوتي قرار دادند را به اتاق ديگري بردند Asar. گفتند كه او را براي خواب با خود مي بريم 

. كردند و به دريا انداختند 

براي اينكه بميرد Asar: او به پدر شوهرش مردوك ناله كنان گفت . داده شد Astaگزارش اتفاقي كه افتاده بود به 
آنها دريا را براي پيدا كردن . بصورت وحشيانه اي به اعماق دريا انداخته شده و ما بايد هرچه زودتر تابوتش را پيدا كنيم 

. در ساحل سرزمين تاريكي پيدا نمودند راجستجو كردند و سرانجام آن Asarتابوت 

مردوك لباسش . بيرون نمي آمد از سوراخ بيني اش نفس زندگي. مثل چوب سفت شده بود Asarدر آن بدن دفن شده 
اندوه . فرياد ميزد و مي گريست Sarpanit! پسرم ! پسرم . و مقداري خاكستر روي پيشاني اش گذاشت را پاره كرد 

در Ka-inنفرين : به پسرش كه عذاب مي كشيد گفت . انكي هم پريشان بود وگريان . بزرگي بر قلبش سنگيني مي كرد 
روبه آسمان كرد و فرياد بلندي آميخته با  درد ورنج از گلويش بر آمد و از مردوك خواست Asta. حال تكرار شدن است 

اجازه بدهيد نامتان و بخاطر . يرد و شما بايد به فكر جانشيني براي خود باشيد بايد بمSatu. كه انتقام وارثان را بگيرد 
بجاي برادر . افسوس كه اين كار انجام شدني نيست : گفت Astaانكي به مردوك و. آوردنش تبارتان را زنده نگهدارد 

و شما بايد به فكر وارثي از تبار ، كه بايد از حق خود چشم پوشي كند Satu. كشي ، برادر بايد محافظ برادر خود باشد 
Asar چرخ سرنوشت . باشيدAsta پس تصميم گرفت كه از قوانين تعيين شده . او بسيار پريشان بود . را گيج كرده بود

. سر پيچي كند 
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دانه هاي زندگي Asar  ،Astaاز آلت تناسلي . كفن پيچ شده ودر زيارتگاهي نگهداري مي شد Asarپيش از اين بدن 
گزارش . متولد شد Asarيك وارث و يك انتقام گيرنده . خودش را حامله كرد Astaبا استفاده از آنها . را استخراج كرد 

. به انكي و پسرانش وبه مردوك و برادرهايش داده شد Satuبه 

. و بر سرزمين دو تنگه باريك من حكمراني خواهم كرد من و مردوك خواهد بود او جانشين منحصر به فرد و وارث 

هست يا نه ، او با بچه شتابان و وارث قانوني Asarرارد كند كه اين بچه مال Astaقبل ازاينكه شوراي آنوناكي ادعاهاي 
Horonاو را . در امان نگهدارد Satuوارد رودخانه مي شود تا در ميان گاوهاي نري كه در رودخانه بودند خود را ازخشم 

Shamgazدستپاچه وناراحت شده بود اما Satu. ناميد به معني كه كسي كه قيام مي كند و انتقام پدرش را مي گيرد 
. ها و فرزندانشان در محل فرودگاه تكثير شدند lgigiدر زمين و به سالهاي زميني . عقب نشيني نكرد ازجاه طلبي اش

ها وزمينيها مرزها را Igigi. بود حركت كردند Ninharsag، منطقه اي كه متعلق به Tilmunآنها به نزديكي مرزهاي 
. گذاشتند به سمت محل نگهداري سفينه ها زير پا مي

Horon بچه اي بود كه در چرخه هاي زندگي زميني همچون يك قهرمان رشد مي كرد .

به او صندلهاي بال دار داد تا او بتواند پرواز Gibil. وظيفه تربيت او را بعهده گرفته بود ، Horon  ،Gibilعموي بزرگ 
اي كه نيزه. به او نيزه مخصوص شكار خدايان را داد Gibil! خودش مي توانست همچون يك شاهين پرواز كند . كند 

،راز Gibil. هنر فلزكاري و آهنگري را انجام مي داد Gibilدر منطقه كوهستاني جنوب ، .مانند موشك بودند تيرهايش 
سالحي ساخت براي ارتشي از زمينيان وفاداربه Horonاز آن . آشكار كرد Horonفلزي را كه آهن ناميده مي شد براي 

هاي شمالي درگيري رخ داد و آنها در عرض رودخانه و زمينهاي اطرافش رژه نظامي برگزار Igigiو Satuبين . خود 
رجز Horonبراي Satu. رسيدند Tilmunو ارتش زميني هايش به مرز سرزمين موشكها يا Horonزمانيكه . كردند 

. خواني را شروع كرد 

، Tilmunدر آسمان باالي . اين اختالفي است ميان ما دو تا پس اجازه بدهيد تا با يكديگر نبردي تن به تن داشته باشيم 
Satu براي مبارزه باHoron در ،Whirlwind زماني كه  . منتظر بودHoron بسوي او همچون يك شاهين اوج گرفت

 ،Satu دارتي سمي را به سمتHoron شليك كرد همچون عقربي كه به شكار خود نيش بزند .Horon شكست خورد
، در Ningishzidda. گريه او را شنيد Ningishzidda. اين صحنه را ديد روبه آسمان گريست Astaزماني كه . 

با قدرتي جادويي ، سم را Ningishzidda. براي نجات قهرمان و رساندن او به مادرش به صحنه آمد كشتي آسمانيش ، 
سپس با ميله اي آتشين . مانند مرده اي كه برگشته باشد . تا صبح بهبود پيدا كرد Horon. به خون پاك تبديل كرد 

اينگونه چشمانش از آبي به قرمز . را آماده كرد Ningishzidda ،Horonهمچون ماهي آسماني با بالها و دم مشتعل ، 
. تغيير رنگ مي دانند يز به آبمو از قر

Horon بسويSatu آنها يكديگر را در مقياس وسيع و دور از ديگران تعقيب . ي پيروزمند با ميله آتشين اوج گرفت
را Satuبا ميله آتشين زد و سپس با نيزه مخصوص را ابتدا او Horon. كردند ونبرد سخت و كشنده اي انجام دادند 
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شورايي تشكيل Horonقبل ازاينكه . به زنجير كشيده شد Horonو توسط سقوط كرد به زمين Satu. شكار كرد 
. دهد ، عمويش او را به اسارت خود در آورد 

، Satuاجازه بدهيد : گفت Asta. داژ شده مثل كوزه اي بان. آنها اورا ديدند با چشم بندي بر چشم و بيضه هايي له شده 
ها Igigiشورا سرنوشتش را اينگونه تعيين كرد كه اين فاني آخرين روزهايش را بين . كور و بدون وارث زندگي كند 

تصميم شورا روي يك لوح . اعالم شد و او شايسته اين دانسته شد كه وارث تخت پدرش باشد Horonپيروزي . بگذراند 
اما ازاتفاقي كه افتاده مردوك در محل اقامتش از اين تصميم خوشحال شد . فلزي نوشته شد و در سالن ثبتها قرار گرفت 

اما او همچون آنوناكيها كه . ها IgigiازShamgazهم نسل . بود Asarدر واقع پسر Horonاما . بود غمگين بود 
. ، براي خود سرزميني نداشت براي خود قلمروي داشتند 

در اين . را دركنار خود داشت Sarpanitاكنون مردوك هر دو پسر خود را گم كرده بود و براي تسكين دردهايش فقط 
اكنون زمان بررسي اين مساله ! ناميدند ، به معني حامل پيشگويي Nabuاو را . زمان پسر ديگري براي آنها متولد شد 

با كشتن InannaوDumuziو ماجراي عشق  . است كه چگونه دراين دوره مكان جديدي براي سفينه ها ساخته شد 
Dumuzi و اين همه بعد از منازعه ميان . توسط مردوك اين عشق نابود شدHoron وSatu بر فرازTilmun اتفاق

. افتاد 

در ابتدا زمينيها . با عالقه اي كه به آنها داشت پرسيد كه چه اتفاقي بايد بيفتد . سه پسر انليل به شورا احضار شدند 
در آن زمان . اكنون فرزندان آنوناكي در تصوير وشباهت مانند زمينيها هستند . تصويري از ما بودند اما بعد شبيه ما شدند 

Ka-in براي اولين بار است كه يكي . كسي بود كه برادرش را كشت و حاال يكي از پسران مردوك ، برادرش را كشته است
با سالحهايي فلزي در دستهايشان كه جزء رازهاي آنوناكي از فرزندان آنوناكي ارتشي از زمينيها براي خود ساخته است 

اغتشاش و شكستن . روعيت ما را به چالش گرفتند گذشته است روزهاي زيادي از موقعي كه آاللو و آنزو مش. هستند 
ها هم كه در Igigi. اكنون برجهاي راهنما در قلمرو مردوك قرار دارند . ها ادامه پيدا كرده است Igigiقانون توسط 

. شده اند در حال پيشروي به سمت محل سفينه ها مي باشند محل فرودگاه ساكن 

هدف آنها : انليل همچنين به پسران خود گفت . آسماني مورد ادعاي آنها خواهد بودـ تمام تسهيالت زمين Satuبه نام 
اجازه بدهيد . آسماني ديگري بصورت پنهاني تاسيس كنيم ـ ما بايد تاسيسات زمين . تصرف قدم به قدم سرزمين ماست 

اينگونه بود كه اين ماموريت . يهاي مورد اعتماد تاسيس كنيم تا آن را در آنسوي اقيانوس در سرزمين نينورتا در ميان زمين
پيوند در سرزمينهاي كوهستاني در آنسوي اقيانوسها در كنار درياچه اي بزرگ . پنهاني در اختيار نينورتا قرار داده شد 

در پاي كوه ها جاهايي كه تكه هاي با ارزش طال پراكنده . جديدي ميان زمين و آسمان درون يك محوطه ساخته شد 
اينها تسهيالت اوليه . جلگه اي با زميني محكم را انتخاب كردند كه براي صعود وفرود مكان مناسبي بود شده بودند ، 

. هستند و هدف آنها سرويس دهي است 

از آنجا مي . هاي طال به نيبيرو مي تواند ادامه بيابد از آنجا حمل محموله: نينورتا در موقعيتي مناسب به پدرش اعالم كرد 
و اين . در آن زمان اتفاقات خوب كه افتاده بود با اتفاق مخوفي عمرشان تمام شد . توانيم احتياجاتمان رابر آورده كنيم 



139

، شيفته نوه انليل Inanna. مي شود Nannar، دختر Inannaعاشق ، جوانترين پسر انكي ، Dumuziوقتي بود كه 
قلبشان از . در خود فرو برده بود را عشقي كه آنها گرفتارش شده بودند بصورت نامحدودي آنها ! فرمانرواي چوپان شده بود 

نقل شده . ترانه هاي عاشقانه زيادي پس از آن براي مدت طوالني با آواز خوانده شدند . شور و اشتياق آتش گرفته بود 
. اولين آوازهاي  عشقي را خوانده اند Dumuziو Inannaاست كه 

نامش در سرزمين . بعنوان جوانترين پسر انكي در ارتفاعات آبيزو قلمرو زيادي اختصاص داده شده بود Dumuziبه 
گله هاي فراواني آنجا . در آنجا آبهاي فراواني وجود داشت . به معني سرزمين درختان خاكستري . بود Meluhhaتاريكي 

و مس هايش نقره بدست مي آمد هاز كو. دگي مي كردند و گاوهاي بسياري ميان ني هاي رودخانه ها گشت ميزدند زن
. درخشان با تابندگي همچون طال 

Dumuzi بعد از مرگ خيلي خيلي محبوب بود وAsar مردوك به جوانترين برادر خود بسيار . به او بسيار لطف شد
. حسودي مي كرد 

Inanna براي پدر و مادرشNannar وNingal بسيار محبوب بود و انليل اوقاتي را كنار گهواره اش گذرانده بود .
سفرهاي آسماني با كشتي هاي . زيباييش فراتر از توصيف بود و در ورزشهاي رزمي با قهرمانان آنوناكي رقابت مي كرد 

بعد از . آنوناكي به او كشتي آسماني مخصوص مسافرت در آسمان زمين را داده بودند . برادرش فراگرفت Utuفضايي را از 
در پي اهداء اين كار هنرمندان . نگاهشان به يكديگر گره خورد Inannaو Dumuziطوفان ، روي زمين فرودگاه ، 

. انكي بود و ديگري فرزند انليل آنها ابتدا بسيار ترديد داشتند ، يكي از طايفه . صنعتكار روابط بين آنها گرمتر شد 

Dumuziو Inanna. براي صلح بين آنها وارد مي شد Ninharsagزماني كه طايفه ها با يكديگر درگير مي شدند 
با همديگر به مسافرت مي رفتند و به هم جمالت شيرين و جذاب عاشقانه مي . بيرون از اين هياهوها عاشق يكديگر بودند 

بازوهايش را كه Dumuzi. گام به گام آنها دلباخته تر از روز قبل مي شدند و قلبهايشان براي يكديگر مي تپيد . گفتند 
. دور كمر معشوقه اش انداخت همچون يك گاو نر وحشي قدرت داشت 

Dumuzi بهInanna سپس به آرامي اورا بوسيد و ! اجازه بدهيد معلم شما باشم ! اجازه بدهيد معلم شما باشم : گفت
اجازه بدهيد چه خواهيد گفت ؟ Ningalچه دروغي مي توانستم به مادرم بگويم ؟ شمابه . ازمادرش با او صحبت كرد 

. مادرم را از ماجراي عشقيمان با خبر كنيم تا عطرشادمانه سرو را رويمان بپاشد 

نيز Dumuziمادربراي آنها طلب بركت كرد وNingal.  رفتند Inanna، مادرNingalدو عاشق به محل اقامت 
Inanna ارباب : به اوگفت . را پسنديدDumuzi شما شايسته اين هستيد كه دامادNannar باشد .Utu بعنوان برادر
Inanna بهDumuzi بعنوان دامادNannar اين اتفاق باعث تضمين صلح : انليل به همه آنها گفت . خوش آمد گفت

! ميان طايفه ها خواهد بود 

انكي او را بركت داد و انديشيد كه اين از عشق و نامزدي  خود براي پدرش و برادرانش صحبت كرد ، Dumuziوقتي كه 
. به غير از مردوك از اين حمايت شاد بودند Dumuziهمه برادران . كار حمايت از صلح خواهد بود 
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Gibil براي آنهافرستاد رختخوابي از طال .Nergal روزهاي شيريني بود . هم سنگ زيباي الجوردي براي آنها فرستاد .
Inannaزيررختخواب هم شهدي از ميوه و . دي از ميوه هاي شيرين براي استفاده در كنار بستر فراهم كرد بهم س

. گذاشته شد Inannaگردنبندي گرانبها براي غافلگير كردن 

Geshtinannaنامش. وعطراو فرستاده شد Inannaبراي درست كردن لباس  Dumuziچنان كه رسم بود خواهر
من : و گفت صحبت كرد Dumuziگفت واز آينده او وInannaآنچه در قلبش بود به  . بود Dumuziخواهر قانوني 

نامش توسط ديگران . بعنوان بزرگ آنوناكي رهبر آن خواهد بود Dumuziآينده روشني را مي بينم از ملتي بزرگ كه 
ما زندگي باشكوهي را شريك خواهيم شد و : گفت Inanna. ستايش خواهد شد و تو همسر و ملكه او خواهي بود 
به من مقام خواهد داد و من به درستي كشور داري Dumuzi. كشورهاي شورشي را با كمك هم مطيع خواهيم كرد 

. نمودخواهم 

. به برادرش مردوك گزارش شد Geshtinannaو افتخاراتي كه براي خود تصور مي كرد توسط Inannaاين روياهاي 
Geshtinanna خبر يك نقشه پنهاني را داد و مردوك از جاه طلبي هاي زيادInanna كه مانع او ميشد شديداً عصباني

گفت Dumuziبه برادرش . ، جايي كه چوپاني مي كرد رفت Dumuziبه محل اقامت برادرش Geshtinanna. شد 
شما بايد ! اينكه همسر جوانت را تحويل بگيري دوست دارم با توبخوابم ازقبل. اي كه بسيار معطر ودوست داشتني شده

نامش جايي در اين سلسله نخواهد Inannaپسر. وارث قانوني داشته باشيد كه خواهرتان براي شما به دنيا آورده باشد 
دستش را در دستانش گذاشت و . داشت و زانوهاي مادرت پذيراي اين نخواهد بود تا پسرت نشسته بر آنها بزرگ شود 

آهسته ومحرمانه Geshtinanna! با من دراز بكش تا فرزندي چون انكي داشته باشيم ! برادرم . بدنش رابه بدن او ماليد 
. نژادي اصيل از رحمم بيرون خواهد آمد : گفت Dumuziبه 

Dumuziب هنگام ش. را در رحمش ريخت و آنقدر نوازشش كرد تا او به خواب رفت منيشDumuzi رويايي را ديد .
پسر: آنها به او گفتند . هفت راهزن شيطان صفت را ديد كه در محل اقامتش كمين كرده اند . رويايي از مامور مرگ 

Duttur كه رئيس ماست ما رابراي كشتن شما فرستاده است .



141

ضميمه 

بشريتمدنايناسرارآميزعجايبوسومريان

ظهورعرصهبهپاميالدازپيشسال4000تا3500حدودامروزيعراقياالنهرينبيندرميزآاسراروعظيمتمدناين

كهنوغنيتمدناينبرابردربشرامروزدانش. رفتميانازانگيزتفشگوميزرآاسراتمدنهاياكثرمثلوگذاشت

باستاندوستدارانبهانگيزشگفتتمدناينازماندهباقيمعماهايبرايجوابينميتواندهنوزونداردگفتنبرايچيزي

وباهوشرامردماني,  نبودبرخوردارهمزياديوسعتازكهتمدناين: ميگويد"دورانتويل". بدهدميزآاسرارشناسي

نهاآ. دادندنشانخودازايالعادهخارقپيشرفتهمختلفعلومصنعتعرصهدركهبوددادهپرورشالعادهفوقذكاوت

بازمانهمموجودمداركطبق. ( سازندمتمدنانسانيبهتبديلميكردزندگيغارهادرنهاآازقبلكهراانسانتوانستند

كهداشتندوجودمردمانيزمينكرهطرفايندراما.. ميكردندزندگيغارهادرانسانهاجهاننقاطسايردرتمدناين

ويل. ) پردازيمميبيشترموضوعاينبهمطلبطولدر. ميكردندادارهراجهانباستانيهايكتابخانهبزرگترينازيكي

براينهاآاستعدادوهنرازوموختندآرامختلفيعلومسومريانازروموايرانمثلبعديتمدنهاي, داردعقيدهدورانت

سازانمجسمهوحكاكانازجمشيدتختومتروپليسمثلبناهايساختدرمثالبراي. كردنداستفادهخودپيشرفت

كشفايكتيبه"جقكوين"تپهرويبروموصلشهرنزديكيدر1896سالدر. استشدهاستفادهبابليوسومري

15محاسبهيككتيبهاينرويبر. كنندصرفرازياديوقتبايدنآمحاسبهبرايهمامروزيرياضيدانهايكهشده

نهايينتيجهبامحاسبهاين. بودشدهحك–استميرفتهبكارمنظوريچهمحاسبهبراينيستمعلومكهرقمي

عددبههرگزخوددرخشاندورهدريونانيوغربيرياضيدانهايكهعددي.!! ميرسيداتمامبه000/000/200/955/195

"خدايانارابه"كتابدر"دانكينفناريك".! گفتندمينهايتبينآازبعدرقمهربهونرسيدندهم000/10

10كهاستترتيببدين. ميدهدپيوندزندگيانگيزخيالبچشمهراسومريان, قديميميخيهاينوشته«  :ميگويد

طوفانازبعدعمرانيكارهايكهپادشاه23هرعبارتيبهوكنندميسلطنتسال456000مجموعانهاآاصليپادشاه

كهزمانيمدتيعني.!! اندكردهسلطنتروزربعماهسهوسال25510"مجموعاداشتندعهدهبر) نوحطوفان( بزرگ

ثبتطوماريدرزيادوسواسباودقيقبصورتراپادشاهانايننامسومريان. استممكنغير"كامالامروزيانسانبراي

ذكربايدكردماشارهموضوعاينبهكهحال.  »اندكردهتكرارمختلفمهرهايوهاسكهرويبرراكاراينواندكرده

.! .. بودندكردهوريآگردراجهانباستانيكتابخانهبزرگترينسومريانكهكنم

رابزرگحوادثثبتوتاريخيوقايعنهاآ. استسومريانابداعاتازميباشدقديمميخيخطهمانكهخطترينقديمي

راهاگلنوشتنازپسوميكردندتربيتراكاتبانيمنظوراينبراي. ميكردندحكچوب,  عاج,  پختههايگلرويبر

. استسومريانبهمتعلقبزرگطوفانازمدركقديميترين. شودنگهداريهاكتابخانهدرزياديمدتتاپختندمي

بزرگترينازيكي. استشدهياداتفاقاينازبشريكهنتمدنهاياكثردركردمعنوانقبلمطالبدركههمانگونه
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پرازيكي. استشدهمينگهدارياندرگلينلوح30000مجموعكهاستبوده"تلو"كتابخانه, سومريانكتابخانه

در. استرسيدهثبتبهگلينلوحهايرويبركهاست"گيلگامش"افسانهسومريانازماندهباقيمداركرازترينورمز

كهاستذكربهالزم. ( اندازدميبشرامروزيالتآابزارترينمدرنيادبهراماكهميخوريمبرمطالبيبهافسانهاين

بهشمابرايهنديانماهابهاراتااززمينماورايازهاينشانهمطلبدربنده–نيستاينچنينيافسانهتنهاگيلگامش

تحقيقمختلفباستانيهايافسانهرويبركهاستافراديترينناميازيكي"استينوردويليام") كردمصحبتتفصيل

مورددادهجايخوددررابيشماريسئواالتكهراجهانمعتبرهايافسانهتمام"باستانيتكنولوژي"كتابدركندمي

توسطكهكندمياشاره"اتانا"بنامپهلوانيبه"گيلگامش"افسانهدراومثالعنوانبه« .استدادهقراربررسي

باخدايانكشتي: كندميتوصيفچنينراپرندهوسيلهاو, باشندداشتهاتفاقبهگردشيتاشدهبردهسمانآبهخدايان

منبهبارهاخدايان,  انداختميكارازراچشمهاخورشيدچونخدايانكشتينور, مدآزمينسويبهرعدچونييصدا

چهرهبرنقابينهاآهمينبراي. ميميرداندازدبينظرنهاآچهرهبهكسهرچوننكنمنگاهصورتشانبهبودندگفته

عجيببسيارميالدازقبلسال4000درنهمآايسفينهچنينتوصيفكنيدميمشاهدهمتندركههمانگونه.!! داشتند

چهرهبرنقابخدايانچرا. بكنداستفاده"اتانا"گردشبرايغولپيكرايپرندهازنميتوانستباستانينويسندهياآ. است

كشتيبانقدرآ: ميگويداو. كندميتوصيفنراآ"اتانا"كهاستايمنظره,  خدايانسفينهازعجيبتراما! داشتند؟
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ادامه 

روسري ارباب را از سرش كشيدند و لباس بلند و گشاد . آنها ميشها وبره ها و بچه هايشان را براي خودشان برداشتند 

لخت و . عصاي چوپانيش را شكستند و فنجانش را از ميخ چوبي برداشته به زمين انداختند . سلطنتي را از تنش در آوردند 

رگ رها به نام شاهزاده پرنده و شاهين اورادر حال م. پا برهنه اش كردند و دست و پايش را در غل و زنجير گذاشتند 

! كردند 

Dumuzi او رويايش را به . نگران و بهت زده در دل شب تنها رها شده بودGeshtinanna گفت .Geshtinanna به

Dumuzi مردوك شما را به تجاوز به من متهم خواهد كرد و شيطان رابه سراغت ! روياي خوبي نيست : وحشت زده گفت

) شهر مربوط به مردوك ( ته با يك انلينامشروع دستور او اين خواهد بود كه شما را بي آبرو كنند و رابطه ! خواهد فرستاد 

:مانند يك حيوان زخمي شروع به گريستن كرد و فرياد زد Dumuzi. باعث تفرقه ميان شما خواهد بود هم 

! اين خيانت است ! خيانت 

. فرستاد Inanna، برادر Utuنامه اي براي 

! كمكم كن 

چون يك . و كوير مارها فرار كرد Emushبا عجله به سمت بيابان Dumuzi. پدرش انكي نام طلسمي رابه او گفته بود 

در جايي كه آبهاي جوشان سنگها را نرم و لغزنده كرده بودند ، . گناهكار به سمت آبشارهاي قدرتمند دويد تا مخفي شود 

Dumuzi آبها بدن بيجانش را مورد تاخت و تاز قرار دادند و در نهايت جسدش روي كفهاي سفيد آبها . ليز خورد وافتاد

. فرستاده هاي شيطان او را به زنجير كشيدند . قرارگرفت 

زرگ و اينكه چگونه نبرد بدر زمينهاي كوهپايه آبيزو فرود آمد Inannaاكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه 

. زنداني شد Ekurآنوناكي شكل گرفت و مردوك زنده زنده در 

و Nergalبدن به محل اقامت رادر آبهاي درياچه بزرگ پيدا كرد ، Dumuziبدن بي جان Ninagalزماني كه 

Ereshkigal روي يك صفحه سنگي بدن بي جان . منتقل شد در زمينهاي كوهپايهDumuzi پسر انكي قرار داده شد ،

انكي لباس مندرسش را مي پوشد و بر پيشانيش خاكستر مي . داده شد انكي گزارش هاينكه چه اتفاقي افتاده است ب. 

چه كسي را براي اين گناه : فرياد مي زند واز بقيه مي پرسد ! پسرم ! پسرم . سوگواري مي كند Dumuziو براي گذارد 

من . بود به معني دارنده خانه اي بر روي آبEAزماني كه من از نيبيرو به زمين آمدم نامم بايد مجازات كنيم ؟ 

. توانستم با سفينه ام بر روي آبهاي خروشان فرود بيايم 
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محبوبم را كشته اند Dumuziرا غرق كردند و اكنون آبها Asarآبها نوه ام . بعد ازآن سيالبي بزرگ زمين را منهدم كرد 

چرا من مجازات مي شوم و چرا : انكي در حاليكه مي گريست گفت . هر كاري كه كرده بودم براي هدف درستي بوده . 

سرنوشت عليه من چرخيده است ؟ 

اكنون مردوك ، : عذاب زيادي را تحمل مي كرد گفت هانكي كاز صحت ماجراها آگاه شد ، Geshtinannaزماني كه 

غمگين و ناراحت Dumuzi ،Inannaبا ناپديد شدن ومرگ . انشيني من خواهد شد فرزند ارشدم ، متحمل مصائب ج

زماني كه به . براي تدفين احياء شود Dumuziدر آن زمان در كوهپايه هاي آبيزو ، او عجله داشت تا بدن . بود 

Ereshkigal گفتند كه پرنسسInanna ، از دروازه ها وارد مي شودEreshkigal كه بهInanna مظنون بود او را در

. را از او گرفتند Inannaدر هر كدام از هفت دروازه ، يكي از سازوبرگهاي . قسمتهاي مختلف پر پيچ و خم چرخاند 

Dumuzi، كه برادر Nergalاورابه توطئه گري همراه يك وارث به نام . اورا عريان كنار تخت برد Ereshkigalسپس 

با Ereshkigal. لرزان و عصباني بود و اصالً نمي خواست تا به توضيحات او گوش بدهد Ereshkigal. بود متهم كرد 

!كه شصت بيماري را عليه او آزاد كند دستور داد Namtarعصبانيت به وزير 

موضوع را به انليل گفت و انليل Nannar. از ناپديد شدنش در كوهپايه هاي آبيزو خيلي نگران بودند Inannaپدرومادر 

انكي دو . پرسيد كه چه اتفاقي افتاده است Ereshkigalو همسراو Nergalانكي از پسرش . براي انكي پيام فرستاد 

آنها رسيدند و Ereshkigalقبل از . را برگردانند Inannaمامور را فرستاد به كوهپايه هاي آبيزو تا مرده يا زنده 

Ereshkigal شما آنوناكي هستيد ؟ شما زميني هستيد ؟ : با همان حالت گيجي پرسيد . ظاهر آنها گيج شد از

Namtar 3!سالح اسرار آميز و نيرومندي را عليه آنها به كاربرد اما هردو آنها صحيح وسالم بودند

فرستاده ها روي جسد يك پخش كننده . را برداشتند در حاليكه به صليب كشيده شده بود Inannaآنها بدن بي جان 

Inanna. آب زندگي را رويش پاشيدند و گياه زندگي را در دهانش قرار دادند . امواج و يك تپش ياب را آزمايش كردند 

دوباره Inannaدو فرستاده آماده بودند كه اگر . او از دنياي مردگان بازگشته بود . تكاني خورد و چشمانش را گشود 

آنها به . را مدتي طوالني در آغوش كشيد Dumuziبدن بيجان Inanna. جهان باالتربرود او را برگردانند بخواهد به 

، به فرستاده ها دستور داد تا عاشق جوانمرگ . رابرايش برگرداندند Inannaهفت دروازه رفتند و سازو برگهاي 

Dumuzi سپس او . آنجا او را با آب خالص شستند وبا روغن شيرين بدنش را چرب كردند . را به سرزمين تاريكي ببرند

از ناخن الك دار سرخش گرد بسترد و كاالتورو را شكل بخشيد . انكي گرد وخاك از ناخن انگشتش بسترد و كورگارو را شكل بخشيد « ـ3
خوراك حيات را به كورگارو داد 
» آب حيات را به كاالتورو بخشيد 

ك ساندرز ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور . ن : بهشت ودوزخ در اساطير بين النهرين اثر
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در ميان صخره ها مكاني براي آرامشش . را لباس پوشاندند با كفني قرمز رنگ وروي تخته سنگي الجوردي قرار دادند 

. ساختند تا او منتظر بر آمدن روز باشد 

او مردوك را مقصر مرگ او اعالم . خواستار مجازات عامل مرگ معشوقش شد . پا گذاشت Inannaانكي به محل اقامت 

اگرچه مردوك تحريك كننده بوده اما او قسم خورده كه كسي را به ! به حد كافي مرگ داشته ايم : انكي به او گفت . كرد 

! قتل نرسانده 

رو به آسمان . و پدر ومادرش برگشت مجازات نخواهد شد پيش برادرفهميد مردوك به دست انكي Inannaزماني كه 

! فرياد زد عدالت ، انتقام ، مرگ بر مردوك . ناله بلندي كرد 

Ninurta. آنها شورايي براي جنگ تشكيل دادند . متحد شدند Utuو Inannaپسرانش به همراه در محل اقامت انليل ، 

گزارشهاي الزم را در مورد تبادل اطالعات بين Utu. با تدبيرسخن مي گفت كه آنزوي شورشي را شكست داده بود 

انليل هم با آنها ! مردوك ماري شيطاني است كه زمين بايد از دستش نجات داده شود . ها به آنها داد Igigiمردوك و

. موافق بود 

انكي مردوك وبقيه پسرانش رابه محل اقامتش احضار . ماني كه تقاضاي تسليم شدن مردوك به پدرش انكي داده شد ز

. كرد 

! محبوبم ناراحت هستم اما از حق و حقوق مردوك هم بايد دفاع كنم Dumuziاگر چه من براي 

مردوك ! را نكشته Dumuziتقدير بيمار باعث شد كه شيطان مردوك را فريب دهد اما مردوك كه با دستهاي خودش 

. او براي جانشيني من تعيين شده است . و مادرش نينكي است نخستين فرزند من است

به حرف Ninagalو Gibilفقط . و كساني كه ازآنها حمايت مي كنند ! مرگ سزاوار نينورتا و باند اوست : انكي گفت 

تنها زماني كه او در خطرمردن : مردد بود و گفت زنيNergal. مخالف بود Ningishziddaپدرشان گوش كردند اما 

اين شبيه نبرد . ين جنگي ناشناخته و وحشي گرفتار شدند بود كه دو طايفه بپس از آن! باشد من كمك مي كنم 

HoronوSatu روي سياره اي نبرد نبردي بين آنوناكي ، بين فرزندان نيبيرو ، . زمينيها هم وارد نبرد شده بودند . نبود

مردوك وارد . او با كشتي آسمانيش به قلمرو پسران انكي تجاوز كرد . آغاز شد Inannaنبرد با حمله . بيگانه شروع شد 

از پرنده طوفانيش قلعه دشمن را هدف ، نينورتا با رگبار تير. روانه جنگ شدند GibilوNinagalنبرد شد و به دنبال او 

در آبيزو ، ماهي ها از رودخانه ها به . برقهاي سوزان و تندرهاي خرد كننده حمله كرد از آسمان با Ishkur. گرفت 

مردوك . در شمال صنعتكاران در جايي جمع شده بودند و عزاگرفته بودند . بيرون پرتاب و گله ها در زمينها متفرق شدند 

زور اسلحه به به. را هم موشك باران كرد نينورتا در تعقيب او مناطق مسكوني . بر اثر فشار حمالت عقب نشيني كرد 
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از . كانالهاي آبهاي رودخانه ها از خون قرمز شده بود . زمينهاي مردم دستبرد زدند در حاليكه آنها اشك مي ريختند 

جنگ با همه خرابيهايش به سمت شمال . تاريكي شب تبديل به روز روشن شده بود 'Ishkurدرخشش برليانهاي 

براي آن سپري Gibil. نزديك مي شد Ekurمردوك در ادامه عقب نشينيهايش به استحكامات پيشروي مي كرد و

بوسيله يك Inanna. بود نمودهبرايش ابداع ) چشم جهان بين ( چشم همه جا بين Nergalنامرئي طراحي كرده و 

كه از پدر بزرگش دفاع مي Horon. مخفيگاه حمله كرد هدايت مي شد به ) شيپور ( اسلحه برلياني كه توسط يك شاخ 

در اسطوره هاي مصري ماجراي اين ( . چشم راستش آسيب ديد ) تابندگي و درخشش ( كرد بر اثر تشعشعات برلياني 

) نبرد به گونه اي ديگر روايت شده است ـ مترجم 

Utu وIgigi ها به همراه طايفه زمينيها در آنسويTilmun صنعتكاران سوگوار آنوناكي هم به . ساكت و منتظر بودند

. پا خاستند تا به پشتيباني طايفه خود در نبردي رودررو وارد شوند 

Ninharsagانكي توسط . تمام شود نيزتا كشت وكشتارم شدن مردوك را بدهيديتسلاجازه : انليل به انكي پيشنهاد داد 

اما مبارزه مردوك با تعقيب كنندگانش بصورت پنهاني در . برادر با برادر وارد گفتگو شوند باشد تا پيغام فرستاد كه 

.دردرون خانه اي همچون كوه كه براي ايستادگي نهايي ساخته شده بود . ادامه داشت Ekurاستحكامات 

Inanna سطح صاف و يكدستي كه داشت باعث انعكاس شليك اسلحه . نمي توانست از اين بناي سنگي بزرگ عبور كند

نينورتا از . او سنگ متحركي را در قسمت شمالي پيدا كرد . اما نينورتا رازورود به اين سنگر بزرگ را فهميد . ها مي شد 

همچون طاق هاللي اش از تعداد زيادي كريستال تشكيل شده بود كه. وبه گالري بزرگي رسيد راهروتاريكي عبور كرد 

مخفيگاه به حالت آماده باش قرار ، به واسطه ورود يك مزاحم . رنگين كمان بوده و درخشندگي خيره كننده اي داشت 

. كريستالها خرد مي شدند . به  يكديگر پاسخ دادند سالحهايشانبا . مردوك كامالً مسلح منتظر نينورتا بود . داشت 

جايي كه سنگ بزرگ مرتعش قرار داشت فوقانياتاقمردوك به . نينورتا در باالي گالري جاي خود را حفظ كرده بود 

روي به وقتي يكي داخل اين اتاق مي شد درآن . وقتي كه مردوك وارد آن شد سنگ لرزان از پايين قفل شد . گريخت 

. بقيه بسته مي شد 

Inanna وIshkurروي خود ادامه دادند و مراقب اتفاقات بعدي هم بودند و نينورتا به پيش .Ishkur اجازه بدهيد : گفت

با . نقشه دقيقي كشيد Ishkur. اتاقي كه مردوك در آن پنهان شده ا بپوشانيم تا او در تابوت سنگي خودش زنداني شود 

!سه قطعه سنگ آن را مسدود مي كنيم و سپس با گاليدر فرود مي آييم 

Inanna مردوك را زنده دفن مي كنيم تا به تدريج بميرد : رضايتمندانه گفت !

! هر كدام قطعه سنگي را حمل كردند براي بستن در مقبره مردوك . انتهاي گالري را آنها با سه قطعه سنگ بزرگ بستند 



147

اينكه . اكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه مردوك نجات پيدا كرد واز مقبره خود بيرون آورده شد تا تبعيد شود 

. بازسازي شد lordshipخلع سالح شده و Ekurچگونه 

ود همسرش اين تنبيه و زنداني كردن و نب. دفن شده بود Ekurمردوك محروم از نور آفتاب و بدون آب و غذا ، زنده در

Sarpanit برايش سخت و همسرش از اين وضع نگران بود .Sarpanit با پسر جوانشNabu با عجله به ديدار انكي پدر

! مردوك بايد برگردانده شود تا بتواند زندگي كند : گفت Sarpanitانكي به . همسرش رفت 

حاضريم كفاره گناهان : گفت مردوكهمسر.  كه توانايي شفاعت را داشت Inannaپيغام فرستاد وNannarو Utuاو به 
. او از وضع قوانين كناره گيري خواهد كرد !تا متواضعانه زندگي كند ! خود را بدهيم تا فرمانروا مردوك زنده بماند 

Inanna كسي كه عامل تحريك بوده و باعث مرگ محبوبم شده بايد بميرد : كه آرام وقرار نداشت با عصبانيت فرياد زد .
Ninharsag شكي نيست كه : او به آنها گفت . بعنوان ميانجي صلح براي آشتي دادن دو برادر انكي و انليل احضار شد

اجازه بدهيد مردوك در تبعيد زندگي كند در سرزميني ! ث مرگش شود اما نه اينكه تنبيه او باع. مردوك بايد تنبيه گردد 
. اوبراي نينورتا هم پدري كرده بود وهم مادري . انليل از اين سخن خشنود شد و لبخند زد .كه تابع نينورتا باشد 

وقتي مساله بين انتخاب زندگي و انتخاب جانشين است يك پدر چه كاري مي تواند انجام : انكي با قلبي پر از اندوه گفت 
جنگ بايد تمام شود و مردوك هم . سوگوارم Dumuziمن هنوز براي . در حاليكه تمام سرزمينم ويران شده است دهد ؟ 

. درتبعيد زندگي كند 

مابايد پيوندهايمان را . ر قرارمان در صلح زيستن است كه مردوك برخواهد گشت تا زندگي كند اگ: انليل به انكي گفت 
. كه اتصال ميان زمين و آسمان را برقرار مي كنند بايد به تنهايي در اختيار من قرارگيرد تاسيساتي. مستحكم كنيم 

ها كه كه جزء پيروان مردوك هستند بايد Igigi.  رياست بر سرزمين دو تنگه را بايد شما به پسر ديگرتان واگذار كنيد 
مردوك در شرايط تبعيد اجازه بازگشت به اينجا را ندارد و نبايد .دست از سر فرودگاه بردارند و اين محل را ترك كنند 

انليل همچنين با صداي بلند اعالم كرد كه او . آنجا ساكن باشد Ziusudraوارد سرزميني شود كه يكي از هم نسالن  
! اينچنين ميان برادرانش مشهور خواهد شد 

من نيز اجازه مي : او در حاليكه سرش را خم كرده بود گفت . دستان تقدير باعث شد انكي اين موارد را قلباً تاييد كند 
به او اجازه بدهيد كه همچنان بر : گفت او. آشنا بودEkurتنها كسي بود كه به پيچيدگيهاي Ningishzidda! دهم 

.سرزمين خودش رياست كند 

اينكه . براي رهايي از اين وضعيت احضار شد Ningishzidda. بعد از آن تصميمات بوسيله آنوناكي بزرگ اعالم شد 
كسي كه زنده دفن شده بود بايد . بود سالهده رهايي داده شود خود يك مچگونه مردوك بايد از اين البيرنت مهرو موم ش

شروع به طراحي با  خبر بود بنابراينEkurاز رازهاي Ningishzidda. اين كاري غير قابل تصور بود . آزاد مي شد 
. نقشه اي كرد تا بتواند ورودي هاي مسدود شده را باز كند 
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در جايي كه به شما نشان خواهم . اگر شكاف باالي سر مردوك تراشيده شود او نجات پيدا خواهد كرد : اوبه رهبران گفت 
و براي رهايي او مي توانند در راهرويي حفره مانند مي پيچند و از آن وارد مي شوند . داد دري ميان سنگها بايد بريده شود 

آنها در گردابي از سنگ موفق . ادامه خواهند داد Ekurآنها پنهاني راه خود را تا ميانه . چوبي استفاده كنند استوانه اي از 
نها آ. اينگونه آنها مي توانند راههاي مسدود شده را دور بزنند . درون به روي آنها گشوده خواهد شد دري از . خواهند شد 

برخواهند داشت از سر راه سه قطعه سنگ كه مانع آنها خواهند شد را . تا باالي گالري بزرگ به راه خود ادامه خواهند داد 

! آنها به باالي اتاقي كه براي مردوك زندان مرگباري شده خواهند رسيد 

نها ابزاري ساختند تا بتوانند سنگها را آ. براي اجرايي كردن نقشه حركت كردند Ningishziddaآنوناكي با راهنماييهاي 
وقتي توانستند سه سنگي كه راه را مسدود كرده بودند بردارند به . استوانه اي ساختند براي رهايي مردوك . شكاف دهند 

به دقت . و موفق شدند پنجره كشويي آن را باز كرده و مردوك را كه نحيف شده بود پيدا كنند محفظه باالي اتاق رسيدند 
بيرون از آنجا . آنها فرمانروا را از راهروهاي پيچ در پيچ عبوردادند تا بتوانند در مرحله اول باهواي تازه حالش را بهتر كنند 

Sarpanit بعنوان همسر وNabu انكي به . بعنوان فرزند منتظر يك پدر بودند و تجديد ديدار شادمانه اي داشتند
من حاضرم بميرم اما از حق طبيعيم محروم نشوم : مردوك عصباني شد و گفت . بود گفت پسرش مردوك آنچه را كه الزم 

!Sarpanit در حاليكه بازويNabuمردوك ناراحت و ! ي از آينده شما هستيم متما هم قس: بود به نرمي گفت را گرفته
. چيزي گفت كه تاكنون كسي نشنيده بود . تحقير شده بود 

) ـ مترجم ! حق سرنوشت را كف دستش خواهم گذاشت (! مي پردازم سهم سرنوشت را 

به جايي كه مي توانست همراه همسر و پسرش . رهسپار سرزمين بدون بازگشت شدند Nabuو Sarpanitسپس همراه 
با استفاده از يك راهرو افقي . شد Ekur، نينورتا وارد استحكامات پس از حركت مردوك . جانوران شاخ دار را شكار كند 

شرقي ديوار ، فرورفتگي بصورت ماهرانه بوجود آمده بود قسمتدر . راه پيدا كرد ) هرم جيزه ( Ekurاصليبه بخش 
. از خود بيرون مي داد وديوار سرنوشت نور قرمز رنگي

.اختيار بگيرم مي خواهم قدرت كشنده را در . نينورتا درون اين اتاق شروع به گريستن كرد 

را رد مسيرشاو ! تا همه چيز را نابود نكرده چيزي را كه خارج مي شود به دام بيندازيد : نينورتا رو به افسرانش فرياد زد 
كمي جلوتر به گودالي رسيد كه درون محفظه اي در داخل آن قلب و رفت يگيري كرد و درگالري بزرگ به باالي اتاق

. ) وسيله اي كه پرتوهاي كريستالي را از هرم بزرگ به كوه ماشو هدايت مي كرد Gug Stone(قرار داشت Ekurتپنده 
صداي ضربه توسط صداي ضربه . چماقش به بدنه سنگي آن ضربه اي زد نينورتا با . نيروي جاذبه آن پنج برابر شده بود 

از جايش بيرون بياورند و به رادستور داد تا آننينورتا . بايد تصميمي براي اين سنگ مي گرفتند . ديگري پاسخ داده شد 
. مكاني كه او انتخاب مي كرد حمل كنند 
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بسياري از آنها در . نينورتا بيست وهفت جفت كريستال نيبيرويي را آزمايش كرد . وقتي از گالري بزرگ پايين آمدند 
نينورتا دستور داد تا تمام شيارهاي آنها . ند جنگ با مردوك آسيب ديده بودند اما بخشي از آنها سالم و دست نخورده بود

. و بقيه را با اشعه بسابند را پاك كنند 

كرد دقتاو به نوك سنگي آن . با وسيله پرنده سياه رنگ خود اوج گرفت كوه بود نينورتا هدر بيرون اين خانه اي كه شبي
با اين كار . با اسلحه اش به آن شوك وارد كرد تا تكه تكه شد وبه زمين فرو ريخت . كه مظهر و نماينده دشمن او بود 

در ميدان جنگ آنوناكيها جمع شدند و نينورتا . اعالم كرد راديگر ترس از مردوك تمام شد و نينورتا پيروزي خود 
! شما شبيه آنو شده ايد : آنها روبه رهبر و قهرمان خود فرياد زدند . راتحسين كردند 

قرار داشت از كار انداخت و مكان ديگري برايش در نزديكي مردوك را كه در سرزمين ) برج راهنما ( او فانوس دريايي 
Gug Stoneروي . ودر درون آن كريستالهاي نجات را دوباره چيني نمود محل سفينه ها انتخاب كرد 

آن را . كتيبه سنگي كه حاوي قوانين شرعي بود نصب شد ) بيرون آورده بودند Ekurهمان سنگي كه از استحكامات ( 
. به معني كوهي كه فرامين عالي آسماني برآن قرار دارد . ناميدند Mashuكوه 

آنها را احضار كرد تا . هم مي شد NinlilوNinharsagاحضار كرد كه شامل رادر اين زمان انليل سه پسر خود 
به . دستوراتي كه قبالً در سرزمينهاي قديمي اجرا مي شد به آنها ابالغ شود تا اكنون در سرزمينهاي جديد اجرا شود 

او در همه سرزمينها . نينورتا كه توانسته بود آنزوومردوك را شكست دهد اختياراتي در حد فرماندهي انليل داده شد 
. د جانشين پدرش محسوب مي ش

در . قسمت شمالي قلمرواش به تاسيسات فرودگاه وصل شد . داده شد Ishkurتاسيسات فرودگاه در كوه هاي سدر به 
اين قسمت هم بصورت ابدي به . ها و فرزندانش قرارداشت Igigiقسمت جنوبي رو به سوي شرق جايي بود كه در تصرف  

Nannar شبه جزيره اي در نزديكي محل سفينه هاي . تا آنجا را بوسيله قبيله وسلسله اش حفظ و اداره كند داده شد
نيز بعنوان فرمانده اي انتخاب شد كه محل Utu. دورآن را گرفته بودند Nannarكه زمينهاي جنگي قرار داشت 

Navel ) را تحت حفاظت خود قرار دهد ) ناف زمين .

در حاليكه هيچكدام از پسرهاي انكي مخالف . با توافق بقيه اختصاص داد Ningishziddaسرزمين دو تنگه را انكي به 
داماد مرحوم مي Dumuziادعا كرد كه اين سرزمين ميراث Inanna. به آن اعتراض كرد Inannaاين كار نبودند ، 

. ه او بدهند او از انكي و انليل مي خواست كه قلمرواش را ب. باشد 

آنوناكيهاي بزرگ درباره سرزمينها . او راضي شود تارا پاسخ دهند Inannaرهبران درفكرفرو رفتند كه چگونه تقاضاي 
از . آنها درارتباط با زمين و مردم ساكن در آن با آنو تبادل اطالعات كردند . وقبيله ها بايد تصميم تقدير را بيان مي كردند 

كوهستاني و دشتها پراكنده زمينيهاتكثير شده ودر سرزمينهاي. زمان طوفان و فاجعه بزرگ تقريبا دو شار گذشته بود 
ها Igigiفرزندان . جوهره آنها با جوهره آنوناكي تركيب شده بود . بوجود آمد Ziusudraبشر متمدن از نسل . شده بودند 

. هم توانستند از طوفان جان سالم در ببرند Ka-inهم با هم ازدواج كردند و دراين ميان برخي از نوادگان 
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آنوناكيهاي بزرگ در اين . تعداد كمي از نسلي كمال يافته . اندك بودنداي كه از نيبيرو آمده بودند آنوناكيهاي بلند پايه
اينكه چگونه بشر هميشه ارجمند باقي . مينيها مناطقي براي سكونت بسازند چگونه براي خودشان و براي زفكر بودند كه 

آنها درباره همه اينها و راجع به آينده رهبران . و فقط تعداد كمي از آنها وظايف خدمتكاري و پذيرايي را انجام دهند بماند 
. با آنو تبادل نظر كردند 

Anu همسرش او اميدوار بود كه در اين سفر . تصميم گرفت كه يكبار ديگر به زمين سفر كندAntu نيز او را همراهي
. كند 
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فصل دوازدهم 

خالصه اي از لوح دوازدهم 
طالي فراواني از . مناطق آبي را خشك كردند و در جلگه ها و دره ها و سرزمينهاي بين رودخانه ها ساكن شدند 

. براي يك ديدار فراموش نشدني وارد زمين شدند Antuو Anu. سرزمينهاي آنسوي درياها بدست آمد 

آنها سه ! رهبران مي دانستند كه به نوعي گروگان سرنوشت هستند . خاطرات گذشته به ياد آورده شدند 

اما مردوك همچنان يك شورشي باقي آنو شورشيان را بخشيد. منطقه متمدن را به بشريت اختصاص دادند 

اولين انسانهاي متمدن دراين . منطقه اي براي تسهيالت فضايي بوجود آمد Enliliteدر سرزمين . ماند 

مردوك جايي را به تصرف خودش در مي آورد تا . شكل گرفتند و زندگي خود را شروع كردند ) سومر ( ناحيه 

مردوك براي دومين بار جايي را . ناكام مي ماند Enlilitesاما توسط . بصورت قاچاقي براي خود برجي بسازد 

خداي برتر در ديني Raاو خودش را ! را عزل و تبعيد مي كند ) Ningishzidda)Thothاو . تصرف مي كند 

انليل پسرش . او سلطنت فرعوني را بعنوان نشان يك تمدن جديد اعالم مي كند ! جديد اعالم مي كند 

Ishkur به . را مامور مي كند تا از معادن فلز محافظت كندInanna دره ( حاكميت بر سومين منطقه

Indus (اعطا مي شود .

Anu او اميدوار بود كه در اين سفر همسرش . تصميم گرفت كه يكبار ديگر به زمين سفر كندAntu نيز او را همراهي
مشغول دوباره سازي Edinآمد گويي به آنو بودند ، آنوناكي هم دردر اين هنگام كه همه منتظر ورود و خوش . كند 

بود به زمينهاي قديمي سياه مهاجرت Shemاز سرزمينهاي كوهستاني كه جايگاه فرزندان مردم. تاسيسات خود شدند 
راي آنها غذا فراهم آنوناكي به آنها اجازه دادند كه در مناطقي كه تازه به خشكي تبديل شده بودند ساكن شوند وب. كردند 
بر روي هزاران تن گل و الي آنها عالمت گذاري .اريدو كجاست ؟ اولين شهري كه انكي قبل از طوفان ساخته بود . كردند 

. كردند تا اريدوي جديد را بسازند 

نامش را خانه سفالي گذاشتند كه . انكي و نينكي محل اقامتي ساخته شد يدر قسمت مركزي اش در موقعيتي رفيع برا
در باال در چرخه آسماني . پسران انكي آن رابا طالو نقره و فلزهاي گرانبها تزيين كردند . اربابش پيروزمندانه باز مي گردد 

در پائين در آبيزو آبها با ماهييهاي شناور در . دوازده صورت فلكي با عالمتهايشان مشخص شده بودند . نقطه گذاري شده 
. آنها جاري بودند 

نگهداري MEانكي از فرمولهاي ) منطقه ممنوعه ( ن اجازه وارد شود ودر مكاني مقدس ، جايي كه كسي حق نداشت بد
در محل اقامت مردم ودر وسط آن محوطه . ديگري روي گل و الي ساخته شد Nibru-kiبراي انليل و نينليل . مي كرد 



152

محلي اقامتي هم براي انليل و نينليل در هفت طبقه . مقدسي ساخته شد با ديوارهايي خاموش كه محصورش كرده بودند 
انليل الواح . كه راهنمايي بود به باالترين سكو روبه باال بسوي آسمان طراحي كردندپلكاني برايش . در آن ساختند 

چشمي در مكاني رفيع وجود داشت كه . ز آن محافظت مي كردند سرنوشت را در آنجا نگهداري مي كرد كه مسلحانه ا
در محوطه اي محصور ، انليل در حياط ، . اشعه اش مي توانست به همه چيز نفوذ كند . زمينهاي اطراف را اسكن مي كرد 

. پرنده آسماني سريع خود را نگهداري مي كرد 

براي اقامت آنها محل جديدي انتخاب شد كه نه به انليل تعلق داشت و نه به . به زمان ورود آنو و آنتو نزديكتر مي شدند 
در ميانه آن ، خانه آنو ساخته شد كاخي سفيد و پاك . مكاني لذتبخش با درختاني سايه دار . بود Unug-kiنامش . انكي 

وقتي كه سفينه آسماني .پادشاه و قسمت درونيش همچون اقامتگاهي بود در خور يك نماي بيرونيش هفت طبقه داشت . 
، Tilmunبراي فرودي ايمن ، آن را به . آنو به زمين وارد شد ، آنوناكي با كشتي هاي فضايي خود به آن نزديك شدند 

سه فرزند . ! بعنوان فرمانده اين محل به بزرگترين پدر بزرگ براي ورود به زمين خوش آمد گفت Utu. راهنمايي كردند 
آنها يكديگررا در آغوش گرفتند و بوسيدند . ، در آنجا ايستاده بودند تا به او سالم كنند Ninharsagل و انكي و آنو ، انلي

هر كدام ديگري را نگهداشته بود و در حال بررسي . شده بودو شادمانه گريستند زيرا كه جدايي آنها بسيار بسيار طوالني 
. چقدر پير شده است ديگري اين مساله بود كه 

به دو پسر پير و ريش دار خود نگاه كردند و ! مي نمودنداما آنها از فرزندان خود جوانتر اگرچه در شار والدين بزرگتر بودند 
همه اين پنج نفر اشك مي ريختند و . كه زماني درزيبايي يگانه بود واكنون پيرو چروكيده شده بود Ninharsagبه 

در مكاني . بردند Edinدر كشتي پرنده ، ميزبانان مهمانان خود را به . اشكهاي شادي و غم آنها با هم مخلوط شده بودند 
-Unugكه از قبل آماده شده بود در كنار  ki تمام آنوناكيها در آنجا ايستاده بودند همچون نگهباني كه . آنها فرود آمدند

. راي احترام مي ايستد ب

:آنها خطاب به آنو و آنتو فرياد مي زدند 

! درود و خوش آمد 

! درود و خوش آمد 

سپس آنوناكي مهمانان را به سمت خانه آنو همراهي . سپس در حركتي دسته جمعي موزيك نواختند و آواز خواندند 
زنان آنوناكي ، آنتو را تا خانه و . آنو در خانه اش خود را شست و استراحت كرد و معطر نمود و لباس نو پوشيد . كردند 

. او نيز در آنجا خود را شست و استراحت كرد و سپس عطر زد و لباس پوشيد . بسترطاليي اش همراهي و حفاظت كردند 
. ي داشت برگ درختان را به خش خش وا م، درحياط بازبود ونسيم 

خدمتكاران . در كنارشان نشسته بودند Ninharsagآنو و آنتو بر تخت سلطنت نشستند در حاليكه انليل و انكي و 
ديگران در گوشه حياط ، يك گاو نر و يك قوچ . زمينيهايي بودند كامالً برهنه كه شراب وروغن عالي را سرويس مي دادند 

ضيافت بزرگي براي آنو و آنتو در حال شروع شدن بود و . را كه هديه هاي انليل و انكي بودند روي آتش كباب مي كردند 
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موضوعات مربوط به ستارهZumulبه دستور انليل ، . آنها براي دريافت نشانه اي در آسمان براي شروع آن منتظر بودند 
. ها وسيارات را فرا گرفته بود 

در آسمان شرقي Kisharدر اولين گام . تاطلوع سيارات را در اين هنگام اعالم كند آنو از پله هاي خانه اش باال رفت ، 
اعالم حضور مي كند ودر گام چهارم Mummuدر گام سوم . ديده مي شود ودر دومين گام مريخ ظهور مي كند 

Anshar ديده  مي شود .Lahmu در اين هنگام با عالمتي از سوي . ديده مي شوند ششمو ماه در گام پنجمدر گام
Zumul هاله در باالترين گام ، در هفتمين ، . ، سرود مذهبي سياره آن ودر بلنديهاي آسمان خواندنش شروع مي شود

. مي رقصيدند و آواز مي خواندند . آنوناكيها همراه موسيقي كف ميزدند و مي رقصيدند . قرمز رنگ نيبيرو ديده مي شد 

! سياره بهشتي فرمانروا آنو . آنها آواز مي خواندند براي چيزي كه در روشنايي در حال رشد بود 

سرتاسر سرزمين قبل از تمام شدن شب . حركت كرد از جايي به جايي بدون توقف . عالمتي در روشنايي آتش ديده شد 
Edin بعد از آن غذا كه شامل گوشت گاو نر و گوشت قوچ به همراه ماهي و پرنده بود با شراب و آبجو . با آتش روشن شد

براي چند روز و چند شب وآنتو از تمام آنوناكيها تشكر كردند وآن. آنتو به اقامتگاهشان همراهي شدند وآنو. عرضه شد 
آنچه كه درزمين اتفاق افتاده بود او از زبان . در روز ششم دو پسر ويك دختر آنو احضار شدند !زميني آنو و آنتو خوابيدند 

آنو شنيد كه چگونه قسمي كه در برابر انليل گفته شده بود شكسته . او فهميد كه جنگ و صلحي اتفاق افتاده . آنها شنيد 
. يها دوباره تكثير شده بودند شد و زمين

. انليل فاش كرد كه طال در آنسوي اقيانوسها و در محل سفينه هاي فضايي كشف شده است 

مامورمخفي به اين نام . گيج شده بود نآنو از اين سخ. دررويا به او داده بود Galzuگفت كه براي پدرش انكي از لوحي 
انكي و انليل حيرت زده به يكديگر نگاه مي ! هرگز كسي از طرف من به زمين فرستاده نشده : آنو به رهبران گفت ! ؟

طبق : انليل به پدرش گفت . را نجات دادم Ziusudra، دانه هاي زندگي و Galzuمن به دستور : انكي گفت . كردند 
به ما گفت كه اگر بخواهيم روزي به نيبيرو برگرديم مرگ ما حتمي Galzu! ما در زمين باقي مانديم Galzuمحاسبات

! خواهد بود 

درست است كه تغييرچرخه به شما صدمه ميزد اما ما مي توانستيم با اكسير شما : آنو كه هنوز گيج و مشكوك بود گفت 
! را درمان كنيم 

چه كسي بود كه زمينيها را نجات داد ؟ چه كسي بود ؟ فرستاده شما نبوده پسGalzuاگر : انكي و انليل به اتفاق گفتند 
چه كسي باعث شد ما درزمين باقي بمانيم ؟ 

Ninharsag خالق همه چيز باعث شد كه همه ما بتوانيم : به آهستگي سرش را تكان داد و گفتGalzu را
! آيا آفرينش انسان توسط ما هم تصميم سرنوشت بود ؟! من در تعجبم ! ببينيم 
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. براي مدتي هر چهارنفر ساكت شدند وهر كدام در قلب خود حوادث اتفاق افتاده را مروركردند 

. بر عهده مي گيرد هم زماني كه سرنوشت فرمان مي دهد در هر گام كار هدايت گري را : آنو گفت 

روي زمين و براي زمينيها تنها فرستاده ها ما . اراده پدر همه منشاء ها بر اين قرارگرفته كه همه چيز را به روشني ببيند 
اگر ماموريت ما اين است كه اجازه : انكي گفت . قصد ما حفاظت و پيشرفت آنهاست . زمين به زمينيها تعلق دارد . هستيم 

. بزرگ با توجه به فرمان تقدير درباره مبادله زمينها با يكديگر مشورت مي كنند آنوناكي . بدهيد دست  به كارشويم 
تا در آنها براي هر كدام ازنوع بشر امكان دسترسي به دانش آنوناكي هاي بزرگ تصميم گرفتند مناطق متمدني را بسازند 

همچون نيبيرو پادشاهي. براي آنوناكي ساخته شد مقدسي اماكندرآنها . انسانها شهرها را تاسيس كردند . فراهم باشد 
. مردي براي پادشاهي و عصاي سلطنتي انتخاب شد . درروي زمين ايجاد شد 

در اماكن مقدس مقام . و با مهارت كارهارا انجام مي داد او كسي بود كه جمالت آنوناكي را به زمينيها منتقل مي كرد 
آنوناكيها فرمانروايان بلند مرتبه اي بودند كه به آنها خدمت مي شد و مورد پرستش قرار مي . كاهني را تاسيس كردند 

چهار منطقه ايجاد شد كه سه تاي آن به بشريت . دانش سري آموزش داده و تمدن به بشريت انتقال داده شد . گرفتند 
دراينجا منظور آنوناكيهايي هستند ( يافت اختصاص داده شد و آن يكي باقي مانده محصور و محدود به آنوناكي اختصاص 

براي انليل و پسرانش تا بر آن سلطه قديم تاسيس شد Edinاولين ناحيه در زمين . ) كه خالص تر مانده بودند ـ مترجم 
سومين ناحيه ، بطوريكه . شت براي فرمانروا انكي و پسرانش ادومين ناحيه در سرزمين دو تنگه قرار د. داشته باشند 

منطقه چهارم كه تنها براي . واگذار شد Inannaازناحيه ديگران فاصله داشته باشد و با حريم آنها مخلوط نشود به 
. آنوناكي وقف شده بود شبه جزيره اي بود در محل سفينه ها 

و ن نواحي اولين شهرهاي آنوناكي بودند ايو اينكه چگونه. اكنون زمان بررسي سفرآنو به سرزمينهاي آنسوي اقيانوسهاست 
. اينكه چگونه تصميم گرفته شد كه چهار ناحيه هم براي بشريت متمدن ساخته شود 

! مي خواهم بار ديگر ببينمش : آنو سراغ نوه اش مردوك را گرفت وبه رهبران گفت 

نو آ. را به نيبيرو دعوت كردم Ningishziddaو Dumuziخودم باعث شدم كه مردوك ناراحت وعصباني شود چون 
. متعجب بود و انتظار داشت تا در تنبيه مردوك تجديد نظر شود 

اودر آن . هر وقت شما بخواهيد به سرزمينهاي آنسوي اقيانوس ها سفر خواهيم كرد تا مردوك را ببينيد : انليل به آنو گفت 
. قسمت اززمين سرگردان است 

از اريدو و . و سرزمينهاي اطرافش بازديد كردند Edinاز از رفتن به سرزمينهاي دورزوج سلطنتي ، آنو و آنتو  قبل
Nibru- ki در باره انكي اريدو انليل در. در اين شهرها اولين مناطق برنامه ريزي شده را مشاهده كردند ديدار كردند

. دارد خود را دراختيار MEلهاي موانكي تمام فر: شكايت مي كند كه 
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پسرم براي خودش يك خانه عالي : آنو كه روي صندلي خود با احترام نشسته بود با جمالتي تحسين بر انگيز به انكي گفت 
به كساني كه اطراف اين خانه هستن و خدمت مي كنند دانش بزرگ انكي عطا . ساخته و به زيبايي آن را ارتقاء داده 

انكي . منتشر شود و ديگر آنوناكيها هم در آن شريك شوند MEرسيده تا دانش مخفي آن اكنون زمان . خواهدشد 
! شريك كند ،شرمنده به آنو قول داد كه ديگران را هم در دانش فرمولهاي خدايي 

در روز هفدهم آنها به . از مناطق ديگر بازديد كردندآسمانيدرروزهاي ديگر ، آنو و آنتو سوار بر كشتي 
Unug- ki فرداي بيدار شدن زماني كه آنوناكي جواني . سلطنتي رفتند و هر دو براي بيشتر از يك شب استراحت كردند

او را نزديكتر آوردو در آغوش خوشش آمد ، Inannaدختراي اش آنوي بزرگ از نوه براي دريافت بركت به نزد آنها آمد ، 
! همگي به جمالتم دقت كنيد : خطاب به جمع گفت . كشيد و بوسيد  

اجازه بدهيد تا باكشتي . داده خواهد شد Inannaبعداز اينكه ما اينجا را ترك كرديم ، اين مكان بعنوان جهيزيه به 
او . به شادماني بلند شد و شروع به رقصيدن و آواز خواندن كرد Inanna. را هم بررسي كنيم Inannaآسماني سرزمين  

پس از آن ،آنوناكي مراسم وداع رابرگزار كردند و آنو و آنتو بسوي . سرود مذهبي رادر ستايش آنو آغاز كرد خواندن 
آنو .هم با آنها به زمين طاليي رفتند Ishkurو Ninurtaانكي و انليل و . سرزمينهاي آنسوي اقيانوسها حركت نمودند 
بلوكهاي سنگي را استادانه . و آنتو ساخت ومحل اقامتي براي آنNinurta. اكنون پادشاهي بود با ثروتي بزرگ و طاليي 

سنگها حكاكي ، و گلها ) قرمز مسي رنگ ( با عقيق جگري حصاري طاليي ، . با طالي خالص پر كرد رابريد و درون آنها 
به . اقامتگاه در كنار درياچه اي كه آن نيز در كنار خود كوه بزرگي داشت بر پا شد . زوج سلطنتي منتظر بودند . شدند 

در اينجا طالي زيادي براي : آنو رضايتمندانه گفت . بازديد كنندگان نشان داده شد كه چگونه طال جمع آوري مي شود 
! شارهاي متعدد وجود دارد

توضيح Ninurtaهمچين . و آنتو تپه اي را كه هنرمندان صنعتكار ساخته بودند نشان داد وبه آنNinurtaدر نزديكي 
او نشان داد كه چگونه فلزات جديد از سنگها استخراج . داد كه چگونه مكاني براي ذوب و تصفيه فلزات ساخته شده است 

! مي ناميد يعني ساخت آنوناكي ) فلز قلع ( Anakاو آن را . مي شوند 

روي درياچه بزرگ كه از . به آنها نشان داد كه چگونه با تركيب آن با مقدار فراواني از مس فلز قوي را اختراع كرده است او
از اين به بعد اسمش اين بود . ناميد Anakآنو آن را درياچه . ياد مي كردند آنو و آنتو قايقراني كردند تآن به ساحل فلزا

دن انكي مردوك پيش از اين براي دي. آنگاه در سرزمينهاي شمالي فرود آمدند تا حيوانات بزرگ شاخدار را شكار كنند 
را گرفت مردوك با اندوه فراوان Sarpanitزماني كه انكي سراغ . ه بود به همراه پسرش نابو پدرش و آنو پدربزرگش آمد

آنو مردوك را در آغوش ! اكنون تنها نابو با من باقي مانده است : مردوك به پدر و پدربزرگش گفت . گفت كه او مرده است 
از باالي . آنو مردوك را بخشيد . دست راستش را بر سر مردوك گذاشت ! به اندازه كافي تنبيه شده اي : كشيد و گفت 

افق ، در امتداددر آنجا ، . اين نكته را دريافت كوهها ، محل طالها تا پايين در سطح دشت هر كسي كه جمع شده بود
Ninurta آنتو در آنجا آماده ايستاد و طالها را بارگيري كرد وسفينه آسماني آنو. مكان جديدي براي سفينه ها آماده كرد

بدهيد تا هر آنچه را كه اجازه: من وداع براي راهنمايي آنها گفت ضزمان حركت كه رسيد ، آنو بچه هايش را فرا خواند و . 
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پس اجازه ! زمينيها وارثت زمين هستند نه هيچكدام از آنوناكي . سرنوشت براي زمين و زمينيها مي خواهد ، انجام شود 
قانونها . تا حدودي اسرار زمين و آسمان را به اودرس دهيد . به بشر دانش را بياموزيد . بدهيد سرنوشت به ما كمك كند 

. اينها دستورات پدرانه آنو بودند به فرزندانش ! ،سپس حركت كرده تركشان كنيد ها بياموزيد وعدالت را به آن

سپس آنو وآنتو ، ازمكان جديد سفينه ها ، زمين را به مقصد نيبيرو ترك . بيشتر از يكبار آنها را در آغوش گرفت و بوسيد 
اين محل جديد : توضيح خواست كه قيهاز ب. مردوك سكوت غم انگيز را با جمالتي سرشار از عصبانيت شكست . كردند 

سفينه ها ديگر چه چيزي است ؟ 

اطالع داد وقتي كه انكي تصميم درباره چهار ناحيه رابه مردوك چه چيزي بعد از تبعيدم بدون اطالع من فاش شده است ؟ 
براي خود منطقه اي گرفته Dumuzi ،Inannaچرا به علت مرگ : و مرزي نداشت گفت حدمردوك با عصبانيتي كه ، 

است ؟ 

Edinدر كشتي هاي فضايي جداگانه آنها به . تصميمات گرفته شده اند و غير قابل تغيير هستند : انليل به مردوك گفت 
رادرآنجاباقي گذاشت تا بصورت تمام وقت Ishkurبراي اينكه مشكلي پيش نيايد ، انليل ، . و زمينهاي مجاورش بازگشتند 

. شمارش جديدي براي عبور ومرورزمان معرفي شد براي بزرگداشت ديدار آنو ، . مراقب طالها باشد واز آنها نگهداري كند 
شد ، در عصر گاو نر كه به انليل اختصاص داده . نه شارنيبيرو ، اينگونه اتفاقات زمين محاسبه مي شد، سالهاي زميني 

، آنوناكي به ، اولين منطقه اي كه متمدن شد برگشتند Edinزماني كه رهبران به . شمارش سالهاي زميني آغاز گشت 
شهرهاي آنوناكي قبالً اما در جايي كه . زمينيها آموختند  كه چگونه از گل آجر درست كنند تابتوانند با آنها شهر بسازند 

در شهرهاي جديد . اكنون زمينيها هم مطرح شده بودند . به تنهايي بنا  شده بودند ، اكنون شهرها براي هردوي آنها بودند 
. در آنها اقامتگاههاي ارجمندي براي آنوناكي تهيه شده بود . هم مكانهايي مقدس براي آنوناكي بزرگ وقف مي شدند 

طبق عدد . در آنها آنوناكي تحت عنوان فرمانرواياني ارجمند پذيرايي و پرستش مي شدند . فتند انسانها به آنها معبدمي گ
. اينگونه نوع بشر صاحب وراثت شد . به آنها رتبه داده و احترام گذاشته مي شد 

، سرشناس ترين پسر Ninurta. داده شدآنو، شخصيت آسماني ، در رديف شصتم قرار گرفت و به انليل رتبه پنجاه تعلق 
پسر Nannarبه . در ادامه و در امتداد آن فرمانروا انكي در رتبه چهلم قرار گرفت . هم همين رتبه را دريافت كرد ليلان

. رديف بيستم اختصاص داده شد Utuبه پسر و جانشينانش همچون . رديف سي ام اختصاص داده شد Ninlilانليل و 
. به زنان آنوناكي و همسران تعلق گرفت هم رتبه پنجم . ن رهبران آنوناكي داده شد نمره ده نيز به بقيه پسرا

-Nibruزماني كه اريدو و  ki و ساختمان معابد كامل شدند ...

معبدي براي . تا در آنجا پرنده آسماني سياه رنگش را نگهدارد . ، براي نينورتا ساخته شد Girsu، محوطه  Lagashدر
. ! ، خانه پنجاه Eninnuساخته شدبه نام Bauنينورتا و همسرش 

محافظت مي Eninnuبا سالحهايي كه از طرف آنو هديه داده شده بود تحت عنوان شكارچي برتر و خرد كننده برتر ، از 
سيپار جديدي تاسيس كرده mud-soil، بر بلنديهاي Utuزماني كه هنوز سيپار قبل از طوفان تاسيس نشده بود ، . شد 
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، براي بشريت Utuدر آنجا . ، ساخته شد Ayaو همسرش Utu، خانه درخشان ، محل اقامتي براي Ebabbarدر . بود 
برنامه هاي جديدي پايگاه و زيرا با برنامه هاي قديمي نمي شد ادامه داد و نياز بود تا . قوانين عادالنه اي منتشر كرد 

فاصله نداشت ، اين پايگاه بعنوان مركزفعاليتهاي Shurubak، پايگاهي بود كه چندان ازAdab. تدوين شود 
Ninharsag خانه كمك و دانش سالمتي ناميده شد ، اين معبد . ساخته شد .Ninharsagدر معبد مقدسش دانش

ME ) شامل موضوعاتي مي شدند كه توانايي ساخت يك تمدن با فرهنگ و علوم و فنون مختلف را دارا بودند و همه آنها
رمز گذاري شده بودند و بستگي به نياز هر قلمرويي تعداد مشخصي از فرمولها در اختياركسي كه صاحب صالحيت بود قرار 

تعدادي ارگرفت و تعدادي از آنها در كتابهايي بصورت رمزي نوشته شد اين فرمولها بعدها در اختيار كاهنان قر. مي گرفت 
كامالً مشخص و هنوز هم ماهيت آنها از آنها در اختيار موسي و هارون و بخشي از آنها در اختيار سليمان نبي قرار داشت 

د تا او را نجات دو جن را احضار مي كنMEبا كمك فرمولهاي Inannaنشده است در همين كتاب انكي براي نجات 
، شهري با Nannarبراي . رانگهداري مي كرد و شيوه استفاده از آن را به زمينيها آموزش مي داد ) دهند ـ مترجم 

معبدي ساخته شد كه تابش ماه به زمين را . ناميده مي شد Urimخيابانهاي مستقيم ، كانالها و اسكله ها ساخته شد كه 
محل از سرزمينهاي شمالي كوهستاني بازگشت ، Ishkur. ه بذرهاي سلطنتي معروف شده بود بازتاب مي داد و به نام خان

-UnugدرInanna. اقامتش خانه هفت طوفان ناميده شد  kiوبرايش به ارث گذاشته بود اقامت كرد ، جايي كه آن .
. جايگاه ويژه اي نداشتند Edinمردوك و نابو در اريدو ساكن شدند آنها در 

آغاز راو اينكه چگونه مردوك ساختن بنايي برج مانند . اكنون زمان بررسي اولين شهر بشريت و پادشاهي روي زمين است 
. را دزديد MEهم  Inannaكرد و

توسط فرمانروايان آنوناكي ، كارهاي دستي و صنايع به و شهرهاي داراي محوطه ، Edinدر اولين مناطق ، در زمينهاي 
بزودي زمينها بوسيله كانالهاي آبرساني از رودخانه ها آبياري شدند و در رودخانه ها قايقراني كردند . اده شد بشر آموزش د

به معني سرزمين نگهبان ، ناميده شد Engikiاولين محوطه ، . آغلها وانبار غله ها پر بودند و زمين از رفاه پر شده بود . 
به معني Kishiاين شهر. شهري براي خودشان داشته باشند ،در آن زمان اجازه داد شده كه مردم سياه موي . ارجمند

. شهري بود كه پادشاهي انسان از آنجا شروع شد Kishi. عصاي سلطنتي ناميده شد 

انسان نيرومند ، اين آنو و انليل با محاسبات سماوي اهداف را روشن كردند ، نينورتا اولين انساني بود كه منصوب شد ، 
او فرمولهاي پادشاهي خدايي . نينورتا به اريدو سفر كرد تا مركزي براي بشريت متمدن بسازد . عنوان پادشاهي اش بود 

ME درستش اينگونه بود كه نينورتا با احترام وارد اريدو شد و از فرمولهاي . را كه انكي نگهداري مي كرد فرا گرفت
. به نينورتا اعطا نمود MEبود ، پنجاه MEكه هميشه محافظ ، فرمانروايي انكي . پرسيد MEپادشهاي 

الهه نوشتن و ( Nisabaنوشتن به سبك . داده شد كه چگونه با اعداد محاسبه كنند دبه مردم سياه موي ياKishiدر 
لقب زن آنوناكي كه مسئول ( Ninkashiآبجو سازي توسط چگونگي . آسماني به آنها درس داده شد ) اندازه گيري 

اولين . با راهنمايي نينورتا ، كوره ها و آهنگريها زياد شد Kishiدر .روحاني به آنها نشان داده شد ) ساختن آبجو است 
. به اسبهايي با ساز وبرگ مجهزشده بودند كه بودند ساخته شد ، واگنهاي چرخداري Kishiچيز هنرمندانه اي كه در 
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مردم براي ستايش نينورتا سرودهاي مذهبي همراه با آهنگ Kishiدر. منتشر شد Kishiقوانين عادالنه ودرستكاري در 
سرود مي خواندند از پرنده سياهي كه با هيبتش به آنها . آنها درباره اعمال قهرمانانه و پيروزيهايشان آواز خواندند . ساختند 

اينكه چگونه فلز سفيد را مخلوط كردند واينگونه مس . اينكه چگونه گاو ميش كوهان دار را رام مي كردند . جان مي داد 
.رايافتند 

در ناحيه Inannaدر تمام اين مدت . اوبا صورت فلكي كماندار مورد احترام قرارگرفت . اين بهترين دوران نينورتا بود 
ناميده مي شود و همچنين شهر پادشاهي Erechدرتورات . ناميده شد Urukاين شهر بعدها ( Unug-kiسوم كه 

رهبران به او اطمينان دادند كه اين . پادشاهي ناميده مي شد در انتظار بود ) گيلگمش و ساير نيمه خدايان بوده ـ مترجم 
. ره او قرار خواهد داشت منطقه تحت سيط

تا دانش در قلب خود نقشه اي كشيد Inanna. پادشاهي را كسب نمود MEديديم كه نينورتا به اريدو سفركرد و دانش 
Me خدمتكارش . را از انكي ياد بگيردNinshubur تا مالقاتي را بوسيله را به اريدو فرستادInanna اعالم كند .

دوشيزه را به تنهايي به شهرم اريدو راهنمايي : به سرعت دستور داد Isimudبا شنيدن اين خبر انكي به مديرخانه اش 
. دشد اجازه بده تا وارد اتاق خصوصي من شود روقتي به تنهايي وا. كن 

شراب شيرين را آماده كنيد و ظرفهاي آبجو را . كيك جو با كره به او بدهيد . رويش آب سرد بريزيد تا قلبش را تازه كند 
زماني كه . دستورات انكي را اجرا كرد Isimudبه تنهايي وارد محل اقامت انكي شد ، Inannaزماني كه . پر نمائيد 
Inanna به انكي سالم كرد انكي مسحور زيبايي او شده بود .Inanna لباس نازكي كه .با جواهرات خودش را آراسته بود

از شراب . آن را تحسين كرد انكي وقتي كه او خم شد ، فرج او كامالً معلوم شد و . پوشيده بود اندام او را آشكار مي كرد 
را كرد و به MEدرخواست ديدن Inanna. شيرين آنها جامي نوشيدند و براي نوشيدن آبجو با يكديگررقابت كردند 

ابت بود كه انكي رقابت را واگذاركرد و قدر هفتمين دور ر. را در دستانم بگيرم MEاجازه بدهيد : شوخي به انكي گفت 
فرمولهاي خدايي براي پادشاهي و فرمانروايي براي مقام كاهني و . را در دستهاي خود بگيرد Inanna ،MEاجازه داد تا 

. كاتب اعظمي 

. را در دستهاي خود داشته باشد MEاو كه انكي اجازه داده بود ،Inannaبراي عشوه گري و جنگجويي 

احتياج Inannaقلمرو شاهي متمدن MEنود و چهار ي و سنگهاي قيمتي ، رموسيقي و آواز خواني ، درودگري و فلزكا
در حاليكه جايزه خودش را محكم بغل كرده بود به آرامي از Inanna. بدهد Inannaداشت كه انكي مي توانست به 

. به خلبان دستور داد كه اوج بگيرد وارد كشتي آسمانيش شد و. غزيد و بيرون آمد آغوش خواب آلود انكي ل

و از او سوال كرد و زماني كه اززبان او بيدار شد Isimudتوسط Inannaزماني كه انكي از خواب شيرين هم آغوشي با 
با كشتي آسماني Isimudدستور داد تا ،هانكي را ترك كردسوار بر كشتي آسمانيش Inannaشنيد كه چگونه 

Inanna شما بايد تمام : به او گفت . را تعقيب كندMEدانيد رگرها را ب .Isimud بهUnug-ki نزديك شد و جلو
Inannaاما زماني كه . او رابه اريدو برگرداند تا با صورت خشمگين انكي مواجه شود . را گرفت Inannaكشتي آسماني 
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داده بود و او نيز آنها رابه خانه آنو ، Ninshuburاو آنها را به مستخدمش . با او نبود MEبه اريدو برگردانده شد ، 
Unug- ki برده بود .

انكي اورا . را به برگردانيد MEبه نام قدرتم و به نام پدرم آنو دستور مي دهم كه : گفت Inannaانكي با عصبانيت به 
. داشت همچون يك اسير در محل اقامتش نگه

من فقط دست راستم را : به انليل گفت Inanna. وقتي كه انليل از جريان با خبر شد ، به اريدو رفت تا برادرش را ببيند 
. انكي بردبارانه اين حقيقت را تصديق كرد . دراز كردم و اين خود انكي بود كه آنها را در دستم گذاشت MEبراي دريافت 

زماني كه مردوك . آغاز خواهد شد Unug-kiكامل شود ، دوره پادشاهي Kishiزماني كه دوره پادشاهي : انليل گفت 
به اندازه كافي تحقير : مردوك بر سر پدرش فرياد زد . حدي وجود نداشت اواين سخنان را شنيد عصباني شد وبراي خشم 

زماني كه انليل به سخنان مردوك . داشته باشد Edinاو فوراً از انليل تقاضا كرد كه شهر مقدسي از خودش در ! شده ام 
، آنو در آن فرود Unug-kiمكاني كه قبل از ! اين مردوك بود كه تقدير را محكم در دستان خود گرفت اعتنايي نكرد 

كه در سرزمينهاي اطراف پراكنده بودند احضار ها به همراه فرزندانشان Igigiو Nabu. آمده بود مورد بررسي قرارگرفت 
زماني كه پيروانش جمع شدند تا كارشان را . تا براي مردوك شهري مقدس و مكاني براي كشتي آسماني بسازند شدند 

مردوك به آنها نشان داد كه چگونه با كمك آتش آجر ! شروع كنند متوجه شدند كه سنگي براي ساختن وجود ندارد 
با . د برجي را ساختند كه سر به آسمان مي سائيد آنها خيلي زو. بسازند ، آجرهايي كه به اندازه سنگ محكم باشند 

انليل هرچه كوشش . شنيدن اين طرح انليل شتابان خود را به مردوك رساند و سعي كرد با صحبت كردن او را آرام كند 
جمع كرد تا تصميمي Nibru-kiانليل پسرها و نوه هايش را در . نشد Nabuكرد موفق به متوقف كردن مردوك و 

: انليل به پسرها و نوه هايش گفت . بگيرند 

اگر اين اتفاق . مردوك در حال ساختن دروازه امني براي ورود به آسمان است و مي خواهد آن را در اختيار زمينيها بگذارد 
همگي ! رانه بايد متوقف شود اين طرح شرو: نينورتا گفت . را نمي توانيم مطيع خود كنيم بيفتد ديگر هيچكدام از بشريت 

-Nibruاز آنوناكي Enliliteهنگام شب وقتي كه . موافقت كردند  ki رسيد و آن را جكشتي فضايي به باالي برمي آمد
. برج و مجموعه قرارگاه اطرافش كارشان پايان يافت . خراب كرد و باراني از آتش وگوگرد بر آن باريدن گرفت 

انليل و پيروانش تصميم گرفتند كه رهبران اين حركت را به خارج از . برج و تمام قرارگاههاي اطرافش كامال خراب شدند 
تا كنون تمام . انليل مقررداشت كه اكنون وحدت ميان مشاورانشان به سرگرداني تبديل خواهد شد . قلمرو تبعيد كنند 

از حاال به بعد كاري با زبان آنها خواهم كرد كه باعث . د صحبت مي كردند زمينيها يك زبان داشتند و با همان زبان واح
درسيصدمين سال از دهمين سالي كه شمارش زميني شروع . تعجبشان شود تا هركسي نتواند سخنان ديگري را بفهمد 

اوزبان هر منطقه و مردم همه سرزمينهارا از ديگري متفاوت ساخت تا با اين زبان جديد سخن . شد همه اين اتفاقها افتاد 
بيست وسه Kishi. به هر كدام از آنها فرم متفاوتي از نوشتن داده شد كه يكي مال ديگري را نمي فهميد . بگويند 

پادشاه محبوبي Kishiدر. لطنتي بود براي چهارصد و هشت سال اين شهر عهده دار عصاي س. پادشاهي را به خود ديد 
-Unugانليل فرمان داد كه در زماني ويژه بايد پادشاهي به . ، كه براي سفري آسماني برده شد Etanaبود به نام  ki

زماني كه اين تصميم به مردم اعالم . انتقال داده شد Kishiدر زماني خاص اين موضوع درخشان آسماني از. منتقل شود 
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درستي لباسي تابان . ، ملكه ، بادرخشندگي تابناك MEبانوي . سرود مذهبي شادمانه اي براي آن سرود Inannaشد 
در دوره اي . بود كه ستايشهاي بزرگ دوام آورده بودند بر اثر عشق تقديس آنو . داشت و محبوب آسمان وزمين شده بود 

براي تاج زنانه پادشاهي آنها مناسب . كسب فيض كرد و آن را در محدوده اختيارات خود داشت MEهفت ساله اواز 
در چهارصد ونودمين سالي كه . بزرگ از آنها محافظت مي كند MEبانوي . هستند و همچنين براي مقام عاليرتبه كاهني 

-Unugپادشاهي از اولين منطقه به . شمارش سالهاي زميني شروع شده بود  ki اولين پادشاه و كاهن . انتقال داده شد
. بود Utuنام داشت كه پسر Eannaاعظم 

.  و اما مردوك ، او به سرزمين دو تنگه رفت ، انتظار مي رفت كه او در منطقه دوم رياست كند 

تبعيد وNingishziddaو اينكه چگونه . اكنون زمان بررسي مناطق دوم و سوم است كه چگونه تاسيس شدند 
Unug-kiوAratta زمانيكه مردوك بعد از غيبتي طوالني به سرزمين دو تنگه بازگشت . تهديد شد .Ningishzidda

با كمك فرزندان Ningishzidda. در آنجا ارباب ارجمندي بود Ningishzidda. را بعنوان رئيس آنجا پيدا كرد 
هرچه را كه مردوك برنامه ريزي كرده بود و دستور . بر سرزمينها نظارت مي كرد آنوناكي كه با زمينيها ازدواج كرده بودند 

. سرنگون شده بود Ningishziddaداده بود توسط 

را متهم كرد كه تمام Ningishziddaمردوك . را مي دانست Ningishziddaچه اتفاقي افتاد ؟ مردوك خواسته هاي 
جايي كه در آن آب وجود . براي ساختن مكاني به بيابان حركت كرد Horon. چيزهاي پنهاني اش را خراب كرده است 

. جايي كه محدوديتي وجود نداشته باشد براي لذت بردن از خوشي هاي جنسي . نداشت 

دقت كنيد كه من در جايي : گفت Ningishziddaمردوك به . آنها وارد نزاع تلخي شدند . دوبرادر غوغايي به پا كردند 
اما . و مي توانيد از حاال به بعد تنها جانشين من باشيد شما مي توانيد امور كاري مرا مديريت كنيد . هستم كه بايد باشم 

. اگر شما قصد شورش داشتيد به سرزمين ديگري شما را تبعيد مي كنم 

براي سيصد و پنجاه سال زميني . تنگه با يكديگر مي جنگيدند براي سيصد و پنجاه سال زميني دو برادر در سرزمين دو
سپس انكي پدر آنها به .اين منطقه از زمين در هرج و مرج غرق شده بود وبين دو برادر همچنان شكاف وجود داشت 

Ningishzidda بخاطر صلح به سرزمين ديگري كوچ كنيد : گفت .Ningishziddaرا در آنسوي اقيانوس ي سرزمين
. ششصد و پنجاه سال زميني در آن زمان شمارش شده بود . ) آمريكا ( وبا گروهي از پيروانش به آنجا رفت ها انتخاب كرد 

در . و شمارش جديد را با خودش شروع كرد . مار بالدار ناميده شد Ningishziddaاما اين سرزمين جديد توسط 
Maganدر سالنامه سلطنتي اين منطقه تحت عنوان . سرزمين دو تنگه حكمراني زير نظر عاليجناب مردوك تاسيس شد 

منطقه زماني كه از زبانهاي گوناگون هاج و ميناما مردم دو. ، اولين سرزمين رودخانه هاي آبشاري نامگذاري شد ) مصر ( 
آنوناكي زبانهاي جديدي را در آنجا . ، سرزمين قهوه اي تيره نامگذاري كردند Hem-Taآنجا را واج مانده بودند ، 

. و نگهبانهاي محافظ Neteruنامگذاري كردند همچون 

. پرستيده مي شد سازنده ، بعنوان بود ، Ptahانكي همچون . ، روشنايي واحد،  پرستيده مي شد Raمردوك تحت عنوان 
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Ningishzidda تحت عنوان ،Tehuti خاطرات مربوط به . ، تدبير الهي ، فراخوانده شدRa از شير سنگي پاك مي
. جايگزين مي شود Asarشود وبه جايش پسرش 

Ra و سال هم توسط او بر مبناي ده ها هم شمارش بر مبناي شصت را برداشت و شمارش بر مبناي ده را جايگزين كرد
شهري قديمي در شمال Tehutiزير سيطره پادشاهي . تماشاي ماه هم جاي خود را به تماشاي خورشيد داد . تقسيم شد 

، دو سرزمين را از شمال و جنوب ، زير يك تاج شاهي متحد Ra/ مردوك . و همتاي آن شهري در جنوب ساخته شد 
در جايي كه دو سرزمين . بود Menaنام او . د و يك زميني را در آنجا منصوب كرNeteruيك پادشاه ، فرزندي از . كرد 

آنرا چنان ساخت تا از نظر شكوه و . شهر عصاي سلطنتي را تاسيس كرد Ra، رودخانه بزرگ را مالقات مي كردند ، 
به احترام بزرگانش شهر مقدسي Ra. زيبا ناميد Menaبه معني  Mena-Neferجلو بيفتد و آن را Kishiعظمت از

Ptahدرآنجا به احترام پدرش انكي معبدي را تحت عنوان انكي ـ . ساخت و آن را به احترام پادشاه نيبيرو ، آنو ناميد 
طبقه باالي Ra. سرش همچون برجي رفيع بود و مانند موشك نوك تيزي رو به آسمان بلند شده بود . برپاكرد

در اين . ناميد ) قسمت مخروطي باالي قايق آسماني رآ ( Ben-Benرا ماني اختصاص داد وآن زيارتگاهش رابه قايق آس
. درروز سال نو ، پادشاه در لباس كاهن اعظم تشريفات را انجام مي داد . سياره او سالهاي بيشماري را به مسافرت گذراند 

به ندنبراي سود رسا. را پوشاند Ben-Benروزي كه تنها يك ستاره وارد دروني ترين اتاق او شد وقبل از هر پيشنهادي 
من چه مي دانم كه شما نمي دانيد ؟ : پدر از پسرش پرسيد . ها را بخشيد MEتمام Raبه Ptahدومين منطقه 

در يكي از دوازده آسمان بزرگ ، . ياد داد جز قسمت مربوط به زنده كردن مردگان Raسپس او تمامي فنون علمي رابه 
Ptah بهRa نشان صورت فلكي ،Ram جريان مد رودخانه زمين بزرگ را . را اختصاص دادPtah برايRa ومردمش

. تنظيم كرد 

رهبران دومين منطقه به دليل موفقيتهايشان تشويق . و مردم جمع و گله ها تكثير شدند گشتهخاكها به سرعت بارور 
قول دادند تا سومين Inannaآنها فرمان دادند وبه . آنها تا جايي پيش رفتند تا سومين منطقه را تاسيس كنند . شدند 

خانم مناسب باشد و همچنين صورت فلكي آسماني يكناحيه اي بايد ساخته مي شد كه براي . منطقه را برايش بسازند 
بعنوان هديه Ninharsag. ، ايستگاه دوقلوها را شريك بود Utuهمراه با برادرش او قبل ازاين . به او اختصاص داده شد 

، Inannaمين سال طبق شمارش سالهاي زميني ، تدر هشتصد و شص. صورت فلكي دوشيزگان رابه او اختصاص داد 
آن را . در سرزمينهاي شرق دور ودر آنسوي هفت رشته كوه ، منطقه سوم تاسيس شد . ت زيادي را كسب كرده بود افتخارا

Zamush سرزمين كوهستاني شصت سنگ قيمتي ناميدند ، .Aratta ، دردره اي كه رود بزرگي در قلمرو پر از درخت
در جلگه مردم با كمك گله شاخ دارها محصوالت و غالت خود را كشت مي كردند . آن پيچ و تاب مي خورد واقع شده بود 

فرمانروا انليل براي فرمانهاي خود به . همچنين در آنجا دو شهر ساختند با آجرگلي و انبارهاي آنجا رابا غله پر كردند . 
ان جديد جايگزين نمودند وهمچنين در براي منطقه سوم زبان را عوض كردند و زب. ارباب خرد ، فرمانرواانكي نياز داشت 

براي منطقه را زباني كه پيش از اين ناشناخته بود انكي با خرد خود .آنجا نوع جديدي از نوشتن نشانه ها را ابداع كردند 
Aratta اما.خلق كردME همچنين انكي اعالم كرد كه . هاي پادشاهي متمدن به سومين منطقه انكي داده نشد
Inanna برايUnug- ki سهمي از منطقه جديد خواهد داشت .InannaدرArattaكه با ، يك رئيس چوبانان
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Dumuzi محبوبش خويشاوند بود انتخاب كرد .Inanna با كشتي آسماني خود ازUnug- ki بهAratta برروي كوهها
حمل مي Unug-kiكه سنگهاي الجرودي خالص بودند را با خود به Zamushو سنگهاي قيمتي كرد مي ودره ها پرواز 

-Unugبعنوان نفر دوم پادشاهي Enmerkarدر آن زمان . كرد  ki جزء افتخارات . مطرح بودInanna بود كه مرزهاي
Unug- ki در زمان او گسترش مي يافتند .Aratta در بهترين وضعيت خود قرار داشت و همه آرزوي ثروتAratta را

. فرستاد تا بخاطر ثروتي كه اين منطقه داشت از آن خراج بگيرد Arattaماموري به Enmerkar. داشتند 

دراين هنگام . بيش از هفت رشته كوه دوران خشكي را پشت سر گذاشته ، سپس با آمدن فصل باران سيراب مي شوند 
اين Arattaپادشاه . جمله به جمله تكرارشد Enmerkarتقاضاي Arattaبراي پادشاه . رسيد Arattaفرستاده به 

روي چوب عصاي Arattaسپس پادشاه ! اين حرفها براي او مثل اين بود كه خري عرعر كند . زبان را متوجه نمي شد 
هست به Unug-kiكه نزد MEدر اين پيام پادشاه درخواست كرد كه سهم . سلطنتي پيامي را نوشت  وبه فرستاده داد 

Aratta به واما بعنوان هديه سلطنتي ، غالت بار االغها شدند. داده شودUnug- ki زماني . فرستاده شدند همراه باسفير
-Unugعصاي سلطنتي اهدايي را دريافت كرد ، هيچكس در Enmerkarكه  ki آن را از . نتوانست معني پيام را دريابد

اين چه نوع چوبي است ؟ به باغ دستور داد تا : خودش پرسيد ازاو . نور به سايه آورد و وقتي به سايه آورده شد روشن شد 
. گياه آن را پيدا كنند 

Enmerkar. از اين عصاي سلطنتي درختي روييد ، درختي سايه دار بعد از پنج سال ، و بعد از ده سال كه گذشت ، 
آسماني ، بانوي كاتبها و نوشتن ، Nisabaنزد Utuچه كاري بايدانجام بدهم ؟ : پرسيد Utuنااميد از پدر بزرگش 

. يي بود Arattaآن به زبان . نوشت Enmerkarپيغامش را براي درس دادن به Nisabaروي لوحي گلي . شفاعت كرد 
! تسليم يا جنگ : پيام اين است پيام را تحويل داد و گفت Bandaاوبا دستهاي پسرش 

Unug-kiاگر . نخواهد شد Unug-kiتسليم Aratta! را ترك كند Arattaنبايد Inanna: گفت Arattaپادشاه 
اينگونه بهتر است تا . تمايل به جنگ دارد اجازه بدهيد از هر شهري يك جنگجو براي مبارزه تن به تن انتخاب شود 

در . بدهد Arattaها را در عوض ثروت Unug-ki،MEاجازه بدهيد . گنجينها هم بصورت مسالمت آميز مبادله شوند 
دوستانش گردنش را . پيام صلح را حمل مي كرد ، بيمار شد و روحش او را ترك كرد Bandaراه بازگشت ، در حاليكه 

-Unug. درگذشت Aratta ،Banda، درراه Hurumدر كوه ! زندگي بود باال آوردند اما آن خالي از نفس  ki نتوانست
در منطقه سوم بشريت متمدن . دست يابد Unug-kiهاي MEنتوانست به هم Arattaرا دريافت كند و Arattaثروت 

. نتوانست به شكوفايي كامل دست يابد 
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فصل سيزدهم 

خالصه اي از لوح سيزدهم 
نيمه خدايان در كاخها و معابد به پادشاهان و . شهرهاي سلطنتي با محوطه مقدس براي خدايان ساخته شد 

در سومر، . مردوك به پيروان سلطنتش قول زندگي جاويد پس از مرگ را مي دهد . كاهنان خدمت مي كردند 

Inanna ي بر اساس نمادهاي آسماني معابد به كار پيشگوي. ايمان به رستاخيز را ترويج و تشويق مي كند

رصد خانه سنگي Ningishzidda. مردوك آمدن عصري را اعالم مي كند كه قوچ نشانه آن است . مي پردازند 

. زمين را در ناآرامي فرو مي برند ، شورش ها و تهاجمها و جنگها . مي سازد تا نشان دهد كه غير از اين است 

او به انليل مي آموزد كه . فاجعه اي را پيشگويي مي كند فرستاده اي اسرارآميز بر انليل ظاهر مي  شود و 

را كه جزء كاهنان خاندان سلطنتي بود ) ابراهيم ( Ibruumانليل ! مرد شايسته اي را براي بقاء انتخاب كند 

انكي ، خدايان . گاه فضايي را تصرف كنند قيام كردند تا پايNabuارتشي ها با كوششهاي . انتخاب مي كند 

پايگاه فضايي و شهرهاي Nergalو Ninurta. مجهز مي شوند كشتارجمعيرا كنار مي گذارند و به سالحهاي 

! ابرهسته اي مرگبار در تمام سومر پخش مي شود ! مي كنند منهدمگناهكار را 

Inanna اودر قلب خود قلمروهاي ديگري را مي خواست كه به او داده . از چيزي كه به او واگذار شده بود غفلت كرد
چه كسي مي توانست مصيبت نهايي يا هزاره گرفته شد ، Unug-kiزماني كه پس از هزار سال پادشاهي از . نشده بود 

ته اي در كمتر از يك سوم يك شار فاجعه ناشناخ؟ چه كسي مي توانست جلوي فاجعه را بگيرد ؟ بعدي را پيش بيني كند 
اتفاق مي افتاد ، چه كسي مي توانست آن را پيشگويي كند ؟ 

Inannn داشت پايان تلخي را شروع مي كرد ، مردوك/Ra با سرنوشت در هم آميخته بود  !Ninurta وNergal پايان
؟ چرا به قلمرويي كه به او داده شده بود راضي نبود lnannaچرا . غير قابل توصيفي را با دستهاي خود بوجود آوردند 
-Unugدر سفرهاي بين كينه توزيهاي مردوك نسبت به او باقي مانده بود ؟  ki وAratta،Inanna ناسپاس و بي قرار

زماني كه او پرواز مي . محبوبش سوگوار و عشق سوزان او در دلش خاموش نشدني بود Dumuziاو همچنان براي . بود 
: در رويايي شبانه بر او ظاهر شد و گفت . را ببيند كه به او اشاره مي كرد Dumuziكرد مي توانست تصويري درخشان از 

در محوطه مقدس . و به او قول داد كه او در سرزمين دو تنگه افتخارات زيادي كسب خواهد كرد ! من برخواهم گشت 
Unug- ki او قهرمانان جوان را در شب عروسيشان در اين خانه كه . ، خانه اي براي لذتهاي اوقات شبانه خود ساخت
Gigunu اوبه آنها زندگي طوالني و آينده اي لذت بخش را نويد مي . ا جمالت شيرين خود اغوامي كرد بناميده مي شد

م از آنها صبح كه مي شد در بسترشان مرده پيدا مي هر كدا. را در نظر داشت Dumuziداد در حاليكه تصوير عشقش 
به لطف ! بازگشت Unug-ki، كه قرار بود اينگونه بميرد ، زنده به Bandaاما زماني رسيد كه قهرماني به نام . شدند 
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Utu بود كهBanda را ديد واو را از مرگ نجات داد .Inanna معجزه ! هيجان زده فرياد زد ، معجزه !Dumuzi
: و سپس گفت . رابه حمام برد و سپس با عبايي حاشيه دوزي شده او را پوشاند Banda! محبوبم برگشته است 

Dumuzi زماني كه . راهنمايي نمود گل بستري پر از به اورا اغوا كرد و! ، محبوب من ، عشق منBanda صبحگاهان
! جاودانگي من اعطا شده است . قدرت ناميرايي در دستهايم قرار گرفته است : با شادي فرياد زد Inannaزنده ماند 
Inanna تصميم گرفت خود را يك الهه بنامد و در ضمن نيروي جاودانگي را بيان كند .Nannar وNingal پدرو مادر
Inanna انليل و . خشنود نبودند كه او اين تصميم رااعالم كرده استNinurta هم از حرفهايInanna ناراحت شده

احياي كسي كه مرده : و انكي به يكديگر مي گفتند Ninharsag. هم ازاين حرفها گيج شده بود Utuبودند و برادرش 
كسي كه روحش براي هميشه به جهاني ديگر رفته است چون آنها مي توانستند بعضي از ارواح را از نيمه ( ! امكان ندارد 

. مردم خوشبختي خود را ستايش مي كردند KiEngiدر زمينهاي ) راه برگردانند و اين براي خود زماني داشت  ـ مترجم 

موفق Banda! ا هستند ممكن است با مرگ از ميان بروند خداياني كه در ميان م: بنابراين مردم به يكديگر مي گفتند 
كه از سالله انليل بود را به Ninsunالهه . بنشيند Unug-kiبر تخت سلطنت Enmerkarعنوان جانشين پدرش بشد 

بر تخت پادشاهيBandaقهرمان ، پسر آنها پس از Gilgamesh. همسري خود انتخاب كرد 
Unug-ki مادرش . سالها گذشت و گيلگمش بزرگتر شد . نشستNinsun مرگ و زندگي با او صحبت كرد درباره .

بنابراين از مادرش پرسيد ؟ آيا خدايان هم مي . درباره مرگ اجدادش و همچنين نسل آنوناكي دچار شگفتي شده بود 
بعنوان كسي كه دو سوم خدا هستم ، آيا قدرت باال رفتن از اين ديوار را دارم ؟ همچنين من بايد بدانم ، : اوگفت ميرند ؟ 

) منظور ديوار مرگ و زندگي است ـ مترجم ( 

Ninsun اما اگر شما را به . تا زماني كه شما روي زمين باشيد شما هم مانند يك زميني خواهيد مرد : به پسرش گفت
رابا خود Gilgameshتقاضا كرد تا Utuاز فرمانده Ninsun! نيبيرو ببرند شما مي توانيد زندگي جاويد داشته باشيد 

. روزي پس از روزي ديگر او تقاضايش را مطرح مي كرد . تقاضا مي كرد Utuبي وقفه از Ninsun. به سفر نيبيرو ببرد 
Utu باالخره موافقت كرد كهGilgamesh براي راهنمايي و محافظت او .به محل فرودگاه برودNinharsag چيزي دو

در رگهايش جريان نداشت نچيزي كه از رحم متولد نشد ، خو. را خلق كرد Enkiduبا كمك انكي ،. برابر او بوجود آورد 
 .Gilgamesh به همراه دوستشEnkidu ، به محل فرودگاه رفتUtu در ورودي . ، در معبدها ناظر پيشرفت آنها بود

آنها هيوال را فريب دادند ، و تكه تكه اش . جنگل سرو ، غولي كه از دهانش آتش بيرون مي آمد راه را مسدود كرده بود 
نعره هاي كه انليل خلق كرده بود ، ني ، گاو نري آسمازماني كه آنها ورودي مخفي تونلهاي آنوناكي را پيدا كردند ، . كردند 

-Unugتا دروازه هاي . وحشتناكي مي زد و آنها را به مبارزه مي طلبيد  ki هيوال آنها را تعقيب كرد .Enkidu در اطراف
زمانيكه انليل ماجرا را فهميد چنان عذابي كشيد و آنچنان گريست كه در آسمان آنو . شهر خاكريز درست كرده بود 

كشته شدن گاو نربراي ! به خوبي در قلبش مي دانست كه اين نشان دهنده شگون بد است يلانل. صدايش شنيده شد 
. اين شد كه در آبها هالك شود Enkiduمجازات آسماني ، 

Gilgamesh با آموزشهايي كهNinsun وUtu او هنوز در جستجوي زندگي . به او مي دهند از قتل تبرئه مي شود
بعد از ماجراهاي . اي فضاييهبه محل سفينهUtuاجازه داده شد تا همراه باGilgameshبه . جاويدان در نيبيرو بود 
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او بوسيله تونلهاي زيرزميني پيشروي كرد وبه باغي رسيد كه سنگهاي قيمتي . ، رسيد Tilmunزياد او به منطقه چهارم ، 
Ziusudra در آنجا نگهداري مي شد !Ziusudra حوادث مربوط به فاجعه بزرگ رابرايGilgamesh او . تعريف كرد

واز پير شدن در باغ گياهي وجود داشت كه بخوبي رشد مي كرد. فاش كرد Gilgameshراز زندگي جاويد را براي 
Ziusudra توسط آن يك اين گياه در ميان تمام گياهان روي زمين منحصر به فرد بود و . و همسرش جلوگيري مي نمود

نام اين گياه Ziusudra. مردي مسن را دوباره جوان كند مي توانست . مرد مي توانست قدرت كامل خود را بدست آورد 
وقتيكه . اين هديه اي بود از جانب انكي و انليل كه در كوه رستگاري به ما داده شد . گفت  Gilgameshرا به 

Ziusudra و همسرش خوابيده بودندGilgamesh و درون آب شيرجه زد تا گياه جواني به پاهايش سنگها را بست
-Unugگياه را با عجله در كوله پشتيش گذاشت وراه . دوباره را از ريشه در بياورد  kiزماني كه او . در پيش گرفت را

صبح كه . قاپيد و با آن ناپديد شد Gilgameshمار گياه گرانبها را از . خسته شد و خوابيد ، ماري جذب عطرگياه شد 
-Unugدر بازگشت به. متوجه بدبختي خود شد و شروع به گريستن كرد Gilgameshشد  ki دستهايش خالي بود و او

-Unugهفت پادشاهي در. در آنجا همچون يك فاني مي ميرد  ki پس از گيلگمش روي كار آمدند و سپس در اين منطقه
، شهرUrimبه نخستين منطقه ،. دقيقاً پس از شمارش يك هزارسال زميني آن كامل شد . پادشاهي پايان يافت 

NannarوNingal مردوك به تمام اين حوادث كه در منطقه ديگري اتفاق مي افتادند توجه . پادشاهي تحويل داده شد
قصد ايجاد مزاحمت Raمتوجه شد كه 'Dumuziدر روياهاي خود توسط اشارات Inanna. داشت و بسيار دقيق بود 

موضوعاتي چون احياء وابديت او را . ايستادگي كند Inannaاو تصميم داشت در مقابل طرحهاي رو به گسترش . را دارد 
. خيلي به فكر فرو برده بودند 

ناراحت بود كه Ra! او عطش شديدي به خدايي كردن داشت و دراين فكر بود كه خودش را خداي بزرگ اعالم كند 
او تنها يك راه بلد بود . شد بعنوان يك زميني تا اين اندازه رشد داشته باGilgameshچگونه اجازه داده شده است كه 

اگر به نيمه خدايان دروازه اي رو به ابديت نشان داده مي شود بگذار من بعنوان . براي حفظ وفاداري ميان پادشاه ومردم 
. مشهور بود جمالتش را اينگونه ادامه داد Raمردوك كه در دومين منطقه بنام . به كار ببرم راپادشاه اين منطقه آن 

در قلمرو Raهمچنين . در مسافرت پس از مرگ به نيبيرو برود Neteruبدهيد تا پادشاهي از منطقه من ، فرزنداجازه 
طوالني كاتب دستور داد كه تا كتاب نانبه كاه. شاهان آرامگاههاي خود را در نماي رو به شرق بسازند خود فرمان داد تا 

نام ( Duatدر كتاب گفته شده كه چگونه بايد به . ردفراوان توصيف كد و درآن سفر پس از مرگ را با جزئيات نتاليف كن
رو به آسمان به پلكانياينكه چگونه به آنجا بروند و بوسيله . رسيد ) مصري براي محل پايگاه فضايي در صحراي سينا 

به كاهنان Ra. سير بنوشند ،آبهاي جواني اينكه چگونه گياه زندگي را شريك شوند و از . سياره جاوداني سفر كنند 
به پادشاهان آموخت كه طال شكوه و جالل زندگي است و در واقع او Ra. آموخت كه چگونه خدايان به زمين وارد شدند 

به پادشاهان آموخته شد كه چگونه در آبيزو قرارگاه بسازند و در قلمرو زيرين طال ! گفت كه طال گوشت خدايان است 
در واقع به قلمرو برادرهايش تجاوز با نيروي اسلحه پادشاهان سرزمينها را شكست مي دهد ، Raكه زماني.بدست بياورند 

چرا او : برادران مردوك درباره او به يكديگر مي گفتند . كرد و باعث شد تا آتش خشم و ناراحتي آنها شعله ورشود 
. گوش نداد Ptahبه حرف پدرش RAاما . آنها دست به دامان انكي شدند اينچنين سرزمينهاي ما را لگد مال مي كند ؟ 
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Ra پادشاهان . اقدام به دستگيري پادشاهان مجاور مي كندMaganوMeluhha) او در قلبش اين نقشه . )نوبه باستاني
! ا بر آن حكومت كنم زمين مال من است ت: او مصرانه به پدرش گفت . را كشيده بود كه فرمانده هر چهار ناحيه شود 

Inannaو چگونه .اكنون زمان بررسي اين ماجراهاست كه چگونه مردوك برتري خودش را اعالم كرد و بابل را ساخت 
. خون جاري كردند و حرمتها را شكستند اينكه چگونه فرمانده پادشاهان جنگجو شد و 

. به روي مردم لبخند زدند NingalوNannar. انتقال داده شد Urimبه Unugkiزماني كه پادشاهي از 

Nannar پس از  شمارش . همچون خداي ماه پرستيده مي شد و اين براي او كه در رتبه سي جاي داشت مناسب بود
هر كدام از اين جشنها به دوازده نفر از بزرگان . ماههاي ماه در يكسال او فرمان داد تا دوازده جشن در هر سال برگزار شود 

زيارتگاهها و مكانهاي مقدس خدايان آنوناكي ، بزرگ و كوچك رايدر سرتاسر نخستين منطقه ب. آنوناكي هديه داده شد 
در نخستين منطقه ، تمدن از . ساخته شد بطوريكه مردم مي توانستند به درگاه خدايانشان بصورت مستقيم دعا كنند 

Ki-Engi در شهرها ، حكمرانان از ميان چوپانهاي درستكار انتخاب مي . بسوي ساير سرزمينها گسترش پيدا مي كرد
. آموختند كه چگونه محصوالت خود را در گستره وسيع تري مبادله كنند ... صنعتكاران و كشاورزان و بافندگان و . شدند 

در مدارس به جوانها سرودهاي مذهبي . ازدواج ها وطالقها هم مورد احترام بودند قوانين دادگسترانه ، قراردادهاي تجاري ، 
اگرچه سرزمينها در فراواني و خوشحالي زندگي مي كردند اما در آنجا . و كتابت و مثلها و خرد درس داده مي شد 

زمين ديگر سفر و نزديك به سوار بر كشتي فضايي خود از سرزميني به سرInanna. درگيريها و تجاوزها هم وجود داشت 
. ي عزيز صدا ميزد Duduاو را . رفت Ishkurبه قلمروي عمويش . پرواز مي كرد Utuسطح آب شاد و خرم همراه با 

Inanna لحن صداي آنها خوش آيند بود و او . به مردمي كه روي جزيره روي دورودخانه سكني گزيده بودند عالقمند شد
. ناميدند Ishtarآنها او را به نامي در سياره مريخ كه در زبانشان مانده بود . تصميم گرفت كه زبان آنها را ياد بگيرد 

Unug- ki را در زبان خودUrukناميدند وDuduرا هم در زبان خودAdad تلفظ مي كردند .

به Shamashرا Utuآنها . ناميده شد Urبوسيله آنها Urimشهر! ، ارباب معبدها را گناه ناميدند Nannarپدرش ،
-Nibruناميده شد و Elilانليل توسط آنها . معني خورشيد روشن صدا ميزدند و پرستش مي كردند  kiراNippur

، در نخستين منطقه ، Shumerدر. ناميده شد Shumer، سرزمين نگهبانان واالمقام ، در زبان آنها KiEngi. ناميدند 
. پادشاهي بين شهرها مي چرخيد 

كاهنان او را . جايز شمرده نمي شد و او دوست داشت كه به تنهايي سلطنت كند Raدر منطقه دوم چنين تنوعي توسط 
! ارشد ترين در آسمان و نخست زاده بر روي زمين . اينگونه معرفي كردند 

ارباب ازليت كه ابديت را . اين فرمان او بود تا در سرودهاي مذهبي اينگونه ناميده شود . ين فرد از دوران نخستين رمشهورت
! بزرگ است ومنحصر به فرد . يكي است و همتايي ندارد . هم ساخته است او را رئيس تمام خدايان قرار داده 

به رااو همه قدرتها و ويژگيهاي آنها . خود را در جايگاهي برتر از همه خدايان قرار داد RA/ انچنين بود كه مردوك 
. خودش اختصاص داد 
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Adadمانند برق و تندر همچون . جنگجو و مبارز هستم Ninurtaمانند . همچون انليل من عاليجناب و فرمانروا هستم 
سلطان جهانهاي Nergalهستم و همچون Shamashمن Utuهمچون . روشنايي دهنده شبها Nannarوهمچون 

مي دانم كه دركجاي اعماق طال وجود دارد و مي دانم كه از كجا مي توان مس و نقره استخراج Gibilهمچون . زيرين 
از پيش از اين از افتخاراتم در آسمانها صحبت مي . فرمانهاي مرا محاسبه مي كنند Ningishziddaعددهاي . كرد 
برادرها درباره مردوك با پدرشان انكي صحبت كردند . اين رجز خوانيها وفرمانها هشداري بود براي رهبران آنوناكي . د كردن

.Nergal وNinurta نگراني آنها را منتقل كردند .

! ادعاهاي شما بي سابقه هستند غلبه كرده ايد ؟ قدرتيشما بر چه : انكي از مردوك پرسيد 

گاو آسماني كه نشان ! آسمانها ، پيش از اين در آسمانها از برتري من سخن گفته شده : مردوك به پدرش انكي جواب داد 
در تقدير . در آسمانها از عصر قوچ ، عصر من ، سخن گفته شده . صورت فلكي انليل بود توسط فرزند خودش كشته شد 

! نمي توان ترديد كرد 

اولين روز بهار ، شروع سال جديد و . انكي در محل اقامت خود در اريدو ، دوازده صورت فلكي را مورد بررسي قرار داد 
. گاو نر از خورشيد در آنروز باالتر ايستاده بود . در ستاره هاي صورت فلكي نگاه كرد . طلوع آفتاب را با دقت مشاهده كرد 

-Nibruدر  ki وUrimهم انليل وNannar در جهان زيرين ، ايستگاه ابزارها ، نتايج . آن را مشاهده كردندNergal هم
مردوك در قلمرو خود . هنوز گاو نر انليل برتري داشت قوچ در جايگاه دوري ايستاده بود و . چيزهايي را نشان مي داد 
ايي را به قلمروهايش فرستاد تا به مردم اعالم كنند هاو فرستاده. هم دستيار او شده بود Nabuهيچ انعطافي نشان نداد و 

. كه زمان موعود فرا رسيده است 

Ningishzidda از رهبران آنوناكي تقاضا كرد تا به مردم ياد بدهد كه چطور آسمان را مشاهده كنند .Ningishzidda
او درسرزمينهاي دور و . هم كمك كردند IshkurوNinurtaدر اختراع او . با خرد خود ساختماني از سنگ بنا كرد 

او خورشيد و صورتهاي فلكي را به مردم . كنند مشاهدهنزديك فرود مي آمد و به مردم مي آموخت كه چگونه آسمان را 
. همه قرار دارد نشان مي داد كه چگونه در آنها گاو نر باالتر از 

از اينكه چگونه تقدير اينچنين حق به جانب در حال پيچيدن طومار او. انكي با اندوه فراوان مسائل جاري را نگاه مي كرد 
به جاي حمايت از بشريت حاال به ، خود را بعنوان خدايان مطرح كردند بعد از اينكه آنوناكي . آنهاست به فكر فرو رفته بود 

! آنها وابسته شده بودند 

آنها كار رابه . نها تمايل داشتند كه شاهي جنگجو تمام سرزمينهاي منطقه نخست را زير نظر يك رهبر آنوناكي متحد كند آ
Inanna دشمن مردوك واگذار كردند كه بهتراز هر مردي مي توانست اوضاع را درست كند ، .Inanna به انليل مرد

پدرو . كه فرمانده چهار پادگان بود Arbakad. ه او عشق ورزيده بود نيرومندي را نشان داد كه در سفرهايش ديده بود وب
. مادرش ار كاهنان بلند مرتبه بودند 
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همچنان كه . نمود به معني نايب السلطنه صالح Sharru-kinاو را ملقب به . انليل عصاي سلطنتي و تاج خود را به او داد 
كه چندان از. ، شهر اتحاد ناميدند Agadeآن را. تاج جديد تاسيس شد براي اتحاد سرزمينها ، شهردر نيبيرو ، 

Kishi دور نبود .

همه سرزمينها اززير دريا . سربازانش را با سالح درخشان همراهي كرد Inannaاختيار تام داد و Sharru-kinانليل به 
در مرز ناحيه چهارم گروههايش براي حفاظت ، ايستگاههايي . گرفته تا باالتر از سطح دريا به فرمانبرداريش تن دادند 

. تاسيس كردند 

Ra با چشم محتاط خود دائماً فعاليتهاي ،InannaوSharru-kin را تحت نظر داشت تا در فرصتي مناسب همچون
. او با تالش براي رسيدن به آسمان ساخته بود مكان مردوك برجي بود كه . يك شاهين روي آنها بپرد 

Sharru-kin هدف آسماني كه قرار بود انجام شود در آن ذكر شده بود . دوباره خاك مقدس را حركت داده بود .
خاك . را فرستاد تا پيروانش را به مكان برج بياورد Nabuمردوك كه از هجوم به ناحيه خودش خشمگين شده بود 

مردوك به سرعت فرمان . مقدس تنها در تصرف من قرار دارد و من تنها كسي هستم كه دروازه خدايان را خواهد ساخت 
Esagilنها براي مردوك آ. بلندتركردند خاكريزها وديوارهاي برج را . داد كه پيروانش رودخانه را از مسيرش منحرف كنند 

. ، خانه اي براي واالترين خد ارا ساختند 

Nabu براي احترام به پدرش آن راBabili ، در قاموس كتاب مقدس بابل به درخدا ( . دروازه خدايان ناميد به معني
در ميانه نخستين منطقه Edinمردوك آن رادر قلب ) است ـ مترجم Babiliترجمه شده است و نام كتاب مقدس هم 

. بنا نهاد 

هرگز در روي زمين تا قبل . او سالحش را براي كشتار پيروان مردوك به كاربرد . حد ومرزي نداشت Inannaعصبانيت 
براي خاطر مردم او . به بابل آمد Nergal،برادر مردوك. ازاين خون مردم همچون رودخانه اينچنين جاري نشده بود 

. رابه ترك بابل ترغيب كرد 

Nergal مردوك موافق حركت كردن . به ما اجازه بدهيد تا با آرامش منتظر نشانه هاي آسماني باشيم : به برادرش گفت
به معني ناميده مي شود Amunدر منطقه دوم از اين به بعد ،Ra. تماشا كند بود تا سرزمين به سرزمين را از آسمان 

اولين پادشاهي در سومر متحد و ( Sharru-kinآرام شد ،دو پسر از خويشاوندان او Inannaزماني كه . يكتاي ناديدني 
Akkad كهSargon نوه اش در . را در آرامش اداره مي كردند ) نيز ناميده مي شود ـ مترجمSharru-kin بر تخت

به معني دوستدار گناه Naram-Sinاو ) ـ مترجم داخلي اولين پايتخت نيبيروپس از جنگ ( Agadeنشست همچون 
از Ra. به سرزمينهاي آنسوي اقيانوسها آنها رفته بودند . غايب بودند NinurtaوEnlilدر منطقه اول . ناميده مي شد 

او دراين فكر بود كه بتواند روزي تمام قدرت . مردوك به سرزمينهاي ديگر سفرمي كرد. منطقه دوم خارج شده بود 
Inanna او فرمان داد تا تمام سرزمينهاي . رابه چنگ بياوردNaram-Sin را تصرف كنند .Naram-Sin فرمان داد تا

در ناحيه چهارم Naram-Sinارتش زمينيهاي تحت امر. در قلمرو مردوك اقدام شود MeluhhaوMaganعليه 
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كه همچون يك Ekurخانه مهر و موم شدهدتجاوزكردند و خواستند تا به زور وارMaganآنها به. حرمت شكني كردند 
-Naram. او را نفرين كرد AgadeوNaram-Sin. انليل از اين بي حرمتيها و تجاوزها عصباني شد . كوه بود شوند 

Sinنيش يك عقرب كشته شد و انليل دستور نابودي توسطAgade اين اتفاقات در هزار و پانصدمين سال . را صادر كرد
. زميني افتاد 

با توجه به برتريهايي . اكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه انليل با پيشگويهاي گالزو ، الهامي را دريافت مي كند 
بعد از يپادشاه. كه در مردوك سراغ داشت او بايد مردي را انتخاب مي كرد كه بتواند از مصيبتها جان سالم به در برد 

، Agadeبعد از نابودي . سلطنت دچار آشفتگي و به هم ريختگي شد . در منطقه دوم تجزيه شد Amun/ مردوك 
. منطقه اول دچار آشفتگي شد 

. درباره آن شهرهاي خدايان بسوي شهرهاي انسانها حركت كردند . پادشاهي در منطقه اول دچار بي نظمي شده بود 
Unug- ki ،Lagash،Kish وIsin . سپس انليل با مشورت آنو ، . پادشاهي به مكانهايي دور دست تغيير پيدا كرد

. باقي ماند زيرا كه خاك پاك خدايي در آن جاي داده شده بود Urimفقط . قرار داد Nannarپادشاهي را در دستهاي 
كار را منصوب كرد كه نامش يك شاه ، چوپاني درستهمچونUrimدرNannar. پادشاهي براي بار سوم به آن اعطا شد 

Ur-Nammu بود  .Ur-Nammu او به خشونت ومبارزه پايان داد . ي براي عدالت تاسيس كرد يپايگاهها، در سرزمينها
. سرزمينها در فراواني ونعمت به سر مي بردند . 

همچون آسمانها روشن ودرخشان . مردي بر او ظاهر شد تصوير . در همين زمانها بود كه انليل روياي الهام گونه اي داشت 
و انليل توانست گالزوي سپيد موي را تجسم پيدا نموداو نزديك ونزديكتر شد و در نهايت در كنار بستر انليل . بود 

. نگه داشته بود كه آسمانهاي پر ستاره بر آن كشيده شده بود را در دست چپش لوحي از سنگ الجوردي . تشخيص دهد 
از گاو نر به قوچ . گالزو با دست چپش به آنها اشاره كرد . توسط نشانه ها به دوازده صورت فلكي آسماني تقسيم شده بود 

. او سه دور اين تغيير را انجام داد . گالزو نقاط را تغيير داد 

به در زماني كه شما خواهان صلح و آرامش هستيد ، شيطان . لزو اينگونه با انليل سخن گفت سپس در روياي الهام گونه گا
او خودش را . در سه بخش از آسمان ، قوچ مردوك جانشين گاونر انليل خواهد شد .دنبال كشت وكشتار خواهد بود 

مصيبتي اتفاق خواهد افتاد كه هرگزنظيرش ديده . خداي برترمعرفي كرده و تمام زمين را پس از اين تصرف خواهد كرد 
گالزو فرستاده .همچون زمان طوفان مردي درست و شايسته بايد انتخاب شود . نشده و سرنوشت به آن فتوا نداده است 

:   همچنين در روياي الهام گونه به انليل گفت ، خدا 

.نجات دهد حفظ كرده و خود و بشريت متمدن را خالق همه چيز قصد دارد توسط او بذر

با . زماني كه پس از سپري شدن شب ، انليل ازروياي الهام گونه خود بيدار شد در كنار بسترش نتوانست لوحي را پيدا كند 
به هيچكدام از آيا اين فرماني از معبد آسماني بود يا اينكه من همه اينها رادر قلبم تصور كرده بودم ؟ : شگفتي گفت 

. از روياي الهام گونه خود سخني نگفت Ninlilگرفته تا Nannarپسرهايش از
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كاهن بلند پايه اي را Tirhuيكي از كاهانان معبد به نام . او به سراغ دانشمندان رفت Nibru-kiاز ميان كاهنان معبد 
)  بود ـ مترجم هم Shemيكي از پسرانكه نامArpakhshadدر كتاب مقدس ( Arbakadنوه Ibru. به او نشان داد 

Urimآنها با دختران سلطنتي پادشاهي . بود Nibru-kiاو ششمين نسل از نسل كاهنان . از جايگاه خود پايين آمد 
. ازدواج مي كردند 

هفتادودو سال زميني را گوش هاي . برويد تا بتوانيد صورتهاي فلكي آسماني را مشاهد كنيد UrimدرNannarبه معبد 
كاهن گفت تا زماني را Tirhuانليل به . سه رفت و آمد با دقت در آنجا ثبت شده بود . از اعداد آسماني نشان مي دادند 

زماني كه انليل در انديشه روياي الهام گونه و رمز گشايي از نشانه هاي آن . كه در پيشگويي گفته شده بود محاسبه كند 
او از برتري خود با مردم سخن مي گفت و هدفش اين . مردوك داشت از سرزميني به سرزميني ديگر حركت مي كرد بود ،

. بودند KiEngiدر زمينهاي باالتر از سطح دريا ، زمينهايي كه هم مرز با. بود كه پيروان بيشتري براي خود داشته باشد 
Nabu او نقشه اي طراحي كرده بود تا سرزمينهاي منطقه چهارم را تصرف .  پسر مردوك در حال بر انگيختن مردم بود

پادشاهان جوخه هاي جنگجو تشكيل دادند و . بين ساكنان مغرب زمين و مشرق زمين برخوردهاي زيادي رخ داد . كند 
. د شهرها بلند تر شدنكاروانها متوقف شدند وارتفاع ديوارهاي 

و پسرانش واينكه Tirhuروي انليل . آنچه را كه گالزو پيشگويي كرده است حتماً اتفاق مي افتد : انليل با خودش گفت 
شايد اين همان مردي باشد كه گالزو به مي خواست به من : انليل با خودش گفت . متمركزشدتباري قابل توجه داشتند 

Nannarانليل بدون اينكه بخواهد روياي الهام گونه خود را افشا كند به پسرش .نشان بدهد 
. تاسيس كنم Urimمي آيد شهري همچون Arbakadازكه دوست دارم در ميان رودخانه هايي :گفت 

Tirhuودر ميان آن معبدي براي نيايش خواهد ساخت . بسازد Urimبراي شما خانه اي دور ازNingalاجازه بدهيد تا 
، Arbakad، در سرزمين Nannarبوسيله فرمانبردارهميشگي پدر ،. كه شاهزاده اي كاهن است مسئول آن خواهد بود 

دو بخش . رابه همراه خانواده اش به معبد نيايش فرستاد Tirhuاو كاهن اعظم . را تاسيس كرد Harranشهري به نام 
در شادي به سر مي برد ، Urimدر زمان در زماني كه . تكميل شده بود Harranبه Tirhuاز پيشگويي الهي با رفتن 

از ارابه اش افتاد ومرد Ur-Nammuدر سرزمينهاي غربي ، 

به نحو شرم آوري مشتاق بود تا درنبردها Shulgi. بنشيند Urimموفق شد بجايش بر تخت پادشاهي Shulgiپسرش 
در جستجوي شاديهاي فرج Unug-kiدر. تدهين كرد رابعنوان كاهني بلند پايه خودش Nibru-kiدر. شركت كند 

Inanna اودر ارتش مبارزان كوهستان نام نويسي كرد تا زيردين . بودNannar با كمك آنها زمينهاي غربي را . نباشد
ودر منطقه مقدس پا مي گذارد او به منطقه چهارم. او تقدس ماموريت مركز كنترل را ناديده مي گيرد . تصرف كرد 

. انليل وانكي درباره اين تجاوزها صحبت مي كنند . انليل از اين پليديها به خشم مي آيد .چهارم خود را پادشاه مي خواند 
: انليل با عصبانيت به انكي گفت ! همه در منطقه شما از حد قانوني خود تجاوز كرده اند : انكي به تلخي به انليل گفت 

! سرچشمه اين بدبختيها مردوك است 
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انليل براي انتخاب خود روي . مورد توجه او بود Tirhuانليل هنوز روياي الهام گونه خودرا به كسي نگفته بود و همچنان 
lbru-Umارشدترين پسرTirhu او در واقع امير بقيه فرزندان بود . متمركز مي شود .Ibruum شجاع و با اسراركاهني

فرمان مي دهد كه اماكن مقدس بايد حفظ شوند تا سفينه ها امكان فرود و صعود Ibruumانليل به . كامالً آشنا بود 
اوبايد پليديهاي . كند تا زماني كه مردوك به اين شهر وارد شود ترك را Harranنبايد زودتر lbruum. داشته باشند 

. دستورات جديد كه داده مي شود مانند زمان تولد دردناك هستند . مردوك را مشاهده كند 

او توان Ishkurدر خط مرزي قلمرو Harranاز. نقشه آخرين فشار را كشيدند ، Shumerدر آستانه Harranاز 
هر كسي مردوك به خدايان ديگر ، . اقامت كرد Harranدربصورت موقت بيست و چهار سال زميني . ارتش را باالتربرد 

او در پيشگاه عاليجنابان اعتراف كرد كه متجاوز بوده و بر سيادت خود اصرار . تقاضاي قلبي اش را مطرح كرد از اعقابش ، 
. داشته است 

همچون كمربندي كه دور كمرم !!!! من اسرار را آموختم !!!! آه اي خدايان بزرگ قضاوت كننده !!! Harranآه اي خدايان 
خداي بزرگ ، آنچنان كه در قلمرو خودم به نام !!! من مردوك خدايي هستم ! بسته ام ، من خاطراتم را به ياد مي آورم 

Ra از جايي . براي گناهانم من تبعيد شدم وبه كوهستان رفتم و براي مدتي در سرزمينها سرگردان بودم . مرا مي شناسند
شوم Ishkurع مي كند تا جايي كه غروب مي نمايد من پيشروي كردم تا رسيدم به جايي كه وارد سرزمين كه آفتاب طلو

به من . در معبد من از شگون پادشاهيم پرسيدم تا چه زماني ؟ . بودم Harranمدت بيست و چهار سال من درهزارتوي 
اجازه بدهيد خود خط مشي آه اي خدايان بزرگ تقدير ، . در پرستشگاه گفته شد كه روزهايم در تبعيد كامل شده است 

در . برايم  يك اقامتگاه ابدي است و من دربابل براي خود پادشاهي خواهم داشت Esagilمعبد . شهرم را مشخص كنم 
. تعهد مرا بپذيريد . پرستشگاه خانه ام تمام خدايان آنوناكي را جمع خواهم كرد 

خدايان آنوناكي تقاضاي تسليم . گفته هاي مردوك و اعترافاتش كه خوش آيند بودند به ساير خدايان اطالع داده مي شود 
-Nibruهمه رهبران آنوناكي در . انليل براي مشاوره به جمع بزرگان دعوت شد . شدنش را داشتند  ki انكي . جمع شدند

و مردوك مخالف Nabuآنها نگران رويدادهايي بودند كه در حال رخ دادن بود و همه آنها با . و برادران مردوك هم آمدند 
. اتهامات متقابل فضاي سالن شورارا پر كرده بود . در شوراي خدايان اتهامات فراوان بود . بودند 

.فاق بيفتد بگيرد كسي نمي تواند جلوي چيزي را كه مي خواهد ات! اجازه بدهيد تا برتري مردوك را بپذيريم 

! اما انكي در شورا تنها بود 

. پيوند ميان زمين و آسمان محروم كنيم اگر زمان قوچ فرابرسد بايداجازه بدهيد تا مردوك را از : انليل با عصبانيت گفت 
پيشنهاد كرد كه از سالحهاي Nergal. همه به جز انكي موافق بودند كه او را از محل سفينه هاي فضايي محروم كنند 

تصميمهايي كه در زمين گرفته مي شد به آنوهم اطالع . كشتار جمعي استفاده كنند و در اين ميان تنها انكي مخالف بود 
اين تصميم : ترك مي كرد گفت راانكي در حاليكه آنها .داده مي شد و آنو جمالت خود را براي زمين تكرار مي كرد 

. با تصميمات خود همه چيز را به خطر مي اندازيد سرنوشت است وشما 
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. انتخاب شدند NergalوNinurtaبراي انجام كار شيطاني ، 

اينكه چگونه گام به گام . اكنون زمان بررسي اين مساله است كه چگونه تقديرو سرنوشت كار هدايتگري را انجام مي دهد 
اكنون اجازه بديد براي تمام دورانها . در دوره اي طوالني از نظر زماني فراموش شد كه چه اتفاقي در مصيبت بزرگ افتاد 

انليل زماني كه تصميم به استفاده از سالحهاي كشتار جمعي گرفته شد . وبراي بخاطر آوردن آنها همه چيز را ثبت كنيم 
آيا انليل بايد روياي الهام . به هيچكس پيش از اين تصميم وحشتناك چيزي نگفت . ان حفظ مي كرد همچندو راز را 

. اي گالزو را فاش مي كرد هگونه و گفته 

) گرامر سومريان ( لينك دانلود كتاب 

http://www.divshare.com/download/10543888-5be

دانش خود در رابطه با سالحهاي كشتار جمعي را پنهان كرده وبه هيچكس چيزي نگفت تا تصميم سرنوشت ساز انليل 
. د كي ؟ با وجود تمام اظهار نظرها ، اين شورا بود كه بايد اجازه به كاربردن سالحهاي كشتار جمعي را مي دا. گرفته شود 

چون تنها او مي دانست كه ! انكي فكري كرد و در قلبش لبخند زد . در آن زمان انكي در اتاق كناري پريشان و ناراحت بود 
او از خيلي چيزها با ينكه انليل به زمين بيايد براي آن بود كه قبل ازا! سالحهاي كشتار جمعي در كجا پنهان شده است 

بود Abgal؟ اين فرد سالحهاي كشتار جمعي را در مكاني ناشناخته مخفي كرده بود انليلچه كسي همراه با . خبر بود
وقتي انكي اين دومين . كه به انليل تبعيدي محل آنهارا نشان داد آن هم زماني كه هنوز اين محل براي انكي ناشناخته بود 

پس از اقامتي چنين طوالني مدت در اينجا ترس از اين سالحها . اودر قلبش به اين پناهگاه فكر مي كرد . راز را شنيد 
وقوع آن فاجعه ، دوباره زمين با دت وانكي كوچكترين انتظاري نداشت كه پس ازاين اقامت بلند م. فراموش شده بود 

نان مخفيگاه را نشان اينگونه بود كه بدون اينكه احتياجي به انكي باشد ، انليل به دو تن از قهرما. فاجعه ديگري روبرو شود 
در حفره اي درون زمين آنها قرار . هفت سالح كشتار جمعي در كوهي در انتظار آنها قرار دارد : انليل به آنها گفت . داد 

راز از خواب بيدار كردن سالحهاي كشتار سپس انليل . و همچنين الزم بود كه آنها روكش داشته باشند داده شده اند 
انليل به آنها جمالت اخطار دهنده . د دندوپسر ، يكي از انليل و يكي از انكي به مخفيگاه حركت كر. جمعي را به آنها گفت 

. را گفته بود 

Erra ) صفتNergal به كار راسالحهاي كشتار جمعي ) ـ مترجم به معني نابودگر! بعد از همه سوزي هسته اي
از شهرها بايد چشم پوشي شود . قبل از آن تقريبا همه آنوناكيها محوطه محل نگهداري سفينه ها را خالي كردند . انداخت 

بوسيله پدرش كمي Ninurta. در كشتي آسماني خود بسوي مخفيگاه اوج گرفت Nergal. و مردم نبايد هالك شوند 
lbruumگالزو و انتخاب در مورد Ninurtaاوبه پسرش رازي را بگويد ، انليل آرزو داشت كه در خلوت به. معطل شد 

هشدار داده Ibruumبه : گفت Ninurtaانليل به . مطمئن شد كه شهرها مصون هستند Nergal. همه چيز را گفت 
MEبا استفاده از . قبالً آنها را از حفره خارج كرده بود Nergalوقتي كه به محل سالحها رسيد ، Ninurta. شده است 

. كردانتخاب اين هفت تا اسمي هركدام از رايبNergal. از خواب طوالني مدت بيدارشان كردند 
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.نام نهاد Melterسومي را فروريزنده كشتار جمعي و چهارمي را كوه دومي را شعله مشتعل ، را بي نظير ، ن سالحاولي
ششمي را كسي كه باال و پايين مي رود و بر همه چيز پاشيده مي . پنجمي را بادي كه دور دنيا مي چرخد نامگذاري كرد 

با دعاي . نام گرفت ، تبخير كننده چيزهاي زنده كه از همه غول پيكرتر بود وبا زهر پر شده بود هفتمي. شود نام نهاد 
زماني كه . تا با آنها براي انتقام خرابي به بار بياورند . اين هفت سالح را برداشتند NinurtaوNergalخير آنو ، 
Ninurta به محل سالحهاي كشتار جمعي وارد شد،Nergal سالحها رابراي نابود كردن آماده كرده بود  .Ninurta

هم خشمگينانه فرياد زد كه من طعمكاران Nergal!!!!فرياد زد كه من پسرم را خواهم كشت و پدرم را نابود خواهم كرد 
آيا شما : از رفيقش پرسيد Ninurta. در شهرهاي گناهكار اغتشاش به پا خواهم كرد و نمودزمين را محو خواهم 

من شما رابه هدفهاي انتخاب شده هدايت مي . دستورات انليل روشن هستند گناهكارو بي گناه را مجازات خواهيد كرد ؟ 
. از تصميمات آنوناكي مطلع هستم : گفت Ninurtaبه Nergal.براي ادامه كار كنم و شما پشت سر من خواهيد بود 

شود و مردوك به بابل هدف آنها اين بود كه انتظار كامل. براي هفت روز و هفت شب آنها منتظرعالمتي از انليل بودند 
در آن زمان از شمارش سالهاي زميني يك . در حضور پيروانش كه همه مسلح خواهند بود برتريش را اعالم كند . برگردد 

. عالمت داد Ninurtaدر يك روز ، روزي تعيين كننده  ، انليل به . هزار و هفتصد و سي وشش سال مي گذشت 
Ninurta به سمت كوهMashu حركت كرد وNergal نيز پشت سرش حركت نمود .Ninurta در قلب منطقه چهارم

سپس !! عالمت داد كه مراقب باشد Nergalدر حاليكه قلبش فشرده شده بود به . از كوهها و جلگه ها بازديد كرد 
Ninurta قله كوه . اولين سالح مرگبار را از آسمان رها كردMashu درون قله پس از چند لحظه . با درخششي قاچ شد
با درخشش هفت خورشيد ، دشت وسنگها به . باالي محل نگهداري سفينه ها او دومين سالح را آزاد كرد . ذوب شد 

. جراحتي سوزان تبديل شدند 

با سوختن و خرد شدن سنگها ، زمين از سفينه هاي . زمين لرزيد و فروريخت ، آسمان پس از اين درخشش تاريك شد 
از Ninurta.زماني تمام جلگه را درختان پوشانده بودند و اكنون از آنها جز ساقه اي باقي نمانده بود . پوشيده شد جنگي

مردوك ونابو ديگر نه كنترلي دارند و نه طمعي آنها براي هميشه ! ماموريت انجام شد :پرنده آسماني سياهش فرياد زد 
در قلب خود تبديل به Erra. را سر مشق خود قراردهد Ninurtaمي كوشيد Nergalزماني كه . محروم شده اند 
اين دره جايي بود كه نابو مردم را به . او ذيل بزرگراه پادشاهي ، در دره سرسبز پنج شهر پرواز كرد . نابودگرشده بود 

،يكي پس ازديگري Erraروي پنج شهر،  . نقشه قفس پرنده را براي آن كشيده بود Nergal. سپاهي خود تبديل مي كرد
با آتش و گوگرد آنها دچار . آنها ويران و واژگون گشتند . پنج شهردره خاموش شدند . سالحهاي وحشت آور را رها كرد 

با اين سالحهاي وحشت آور كوههاي عالي مقام ريزش كردند و بندهاي . تمام زندگيهاي آنجا تبخيرشدند . اغتشاش شدند 
وقتي كه آب به خاكستر . آب درياها به رودخانه هاي دره ها ريخته و رودخانه ها طغيان كردند . وده شدند درياها گش

Nergal! در سفينه آسماني خود فرياد زد ، انجام شد Erra. شهرها رسيد و آن را پوشاند ، بخارآب به آسمان بلند شد 
نقشه شيطاني بوسيله آنها انجام شد و دو قهرمان از چيزي كه مي ديدند . در قلب خود ديگر انتقام بيشتري نمي خواست 

ابري تاريك در حال . درخششي در آسمان تاريك شروع شد و طوفان ضربه هاي خود را شروع كرد . گيج شده بودند 
. كي خفه شد روز ناپديد شد و خورشيد در افق در تاري. چرخيدن بود و تيرگي آسمان شيطاني را با خود حمل مي كرد 

زماني كه سپيده ميزد و . طلوع ماه را هم ناپديد مي كرد كهحاكم مي شد برهمه چيزاكيدرخشش خوفنشب هنگام ، 
ابر قهوه اي تاريك بسوي . ، از سمت غربي ، باالتراز سطح دريا ، بادي طوفاني وزيدن مي گرفت صبح بعدي شروع مي شد 
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بيرحمانه زندگيها رابه مرگ تبديل مي . به هرجايي كه مي رسيد . شرق حركت مي كرد و زمينهاي پايدار را مي پوشاند 
.كرد 

انليل به انكي و. حمل مي شد Shumerمرگ بسوي. هيچ ترحمي وجود نداشت ، بذر درخشان همه جا پاشيده شده بود 
NinurtaوNergal باد شيطاني همه جا مي رفت و همه چيز را به كامم رگ مي كشيد و كسي نمي . با صدا هشدار داد

همه ! فرار كنيد ! فرار كنيد : Shumerاين زنگ خطري بود براي انليل و انكي و خدايان . توانست از آن جلوگيري كند 
. با گريه مي دويدند تا خود را نجات دهند 

. اجازه بدهيد مردم پنهان شوند . اجازه بدهيد مردم متفرق شوند 

طوفان شيطاني مردم . وحشت زده آشيانه دوست داشتني خود را رها كردند ، پرندگان . خدايان از شهرهاي خود گريختند 
از . له مي كرد مرگ بي سرو صدا همچون روح به شهرها حم. را به چنگ مي آورد و مي كشت و دويدن آنها بيهوده بود 

هيچ دري نمي توانست جلودارش باشد و پيچي . ضخيم ترين ديوارها و بلندترين ديوارها همچون آبشار سرازير مي شد 
نها كه در پشت درهاي بسته خانه هايشان خود را مخفي كرده آ!!! بند كند برگرداند و وجود نداشت تا آن را به جايي 

آنهايي كه به خيابان گريخته بودند جسدهايشان روي هم . بودند ، همچون مگسي كه قادر به پرواز نباشد گرفتارشده بودند 
مرئي مردم را مي بلعيد ، وقتي كه باد شيطاني نا. دهانها از تف و كف وبدنها از سرفه و خلط پر شده بود . انباشته شده بود 

از غرب به شرق و از كوهها به جنگلها و جلگه . باد شيطاني آهسته روي زمينها مي وزيد . دهان آنها از خون خيس مي شد 
آبها سمي . از مردم گرفته تا گله گاوها همه هالك مي شدند . هرچيززنده اي  در پشت سر آن مي مرد . ها سفرمي كرد 

اما بابل ، جايي كه . باد شيطاني اريدو در جنوب و سيپاردر شمال را در خود غرق كرد . شدند و تمام گياهان پژمردند 
!!!! مردوك برتري خود را از آنجا اعالم مي كرد از شر باد شيطاني در امان قرارگرفت 
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فصل چهاردهم 

) آخرين لوح و پايان كتاب ( خالصه لوح چهاردم 
انكي مشاهده مي كند كه شگون . انتخاب شده توسط مردوك از فاجعه جان سالم به دربرد لبابل ، مح

برتري وانليل از آنچه گذشت و از تقدير وسرنوشت به فكر فرو مي رود . وبرتري مردوك اجتناب نا پذير است 

. برادرها خدا حافظي احساساتي انجام مي دهند . مردوك را مي پذيرد و در سرزميني دور دست منزوي مي شود 

او تصميم مي گيرد تمام آنچه را كه . انكي گذشته را بعنوان يك راهنما ديده و آينده را پيشگويي مي كند 

دوبسار پايان كتاب بوسيله ان. اتفاق افتاده براي آيندگان ثبت كند 

متن لوح 

!!!! اما بابل ، جايي كه مردوك برتري خود را از آنجا اعالم مي كرد از شر باد شيطاني در امان قرارگرفت 

زماني كه . طوريكه قلب دومين منطقه آن را لمس كرد . همه سرزمينهاي جنوبي بابل توسط باد شيطاني بلعيده شدند 
انكي و انليل به اين نتيجه . پس از فاجعه بزرگ ، انكي و انليل براي اطمينان از ميزان خسارت يكديگر را مالقات كردند 

بابل مورد . ك را تعيين كرده است وسرنوشت برتري مرد: انكي به انليل گفت ! رسيدند كه بابل داراي شگون خدايي است 
سپس انليل به روياي الهام ! اين اراده آفريننده همه چيز را نشان مي دهد : انليل به انكي گفت . تاييد قرارگرفته است 

چنين چيزي را كه شما : انكي پرسيد . گونه خود و پيشگويي گالزو اشاره كرد 
! برادرم : انليل به انكي با صدايي غمگين و تاسف بار گفتمي دانستيد چرا از سالحهاي كشتار جمعي استفاده كرديد ؟ 

از وقتي كه شما به زمين آمده ايد مانعي از پس مانع ديگري درماموريت . چيزهايي كه من ديدم از نظر عقالني كافي بود 
و آن ، راه و روش زمينيهاست ، اين بزرگترين راه حل است . ما بايد راهي براي رفع انسداد پيدا كنيم . شما بوجود مي آمد 

زماني كه چرخه هاي آسماني را درك كرديد و . ران امر ناخواسته ما در خود پيچيده است همچون فواره اي ، هزا. 
چه كسي مي توانست . چه كسي در آنها مي توانست دست سرنوشت را پيش بيني كند صورتهاي فلكي را مشخص نموديد 

چه كسي مي توانست بگويد شگونها اشتباه هستند ؟ بين انتخاب سرنوشت و تصميم خلل نا پذير سرنوشت تميز قائل شود 
و چه كسي بود كه مي توانست پيشگويي درست را بيان نمايد ؟ 

آيا او واقعاً فرستاده آفريننده همه چيز بود يا اينكه او . بنابراين من تصميم گرفتم تا جمالت گالزو را نزد خودم نگهدارم 
انكي به حرف برادرش در ! اجازه بدهيد هرچه قرار است اتفاق بيفتد اتفاق بيفتد : بنابراين به خودم گفتم ؟ يك توهم بود 

اولين منطقه متروكه ، : انكي به انليل گفت . حالي گوش مي داد كه سرش پايين بود و آن را به نشانه تاسف تكان مي داد 
در محل سفينه هاي فضايي ديگرچيزي وجود ندارد و اين است و! دومين منطقه در آشفتگي و سومين منطقه زخمي 
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آن چيزي است كه از ماموريت ما در همه اين اگر اين خواست آفريننده همه چيز بوده ، ! چيزي است كه اتفاق افتاده است 
. زمين باقي مانده است 

اين نتيجه محصول اوست . ه است اين بذري است كه مردوك با جاه طلبي هاي خود پاشيد: انليل به برادرش انكي گفت 
به داده ام Ninurtaاجازه بدهيد رتبه پنجاه را كه من به. سپس انليل پيروزي مردوك را پذيرفت . كه برداشت مي شود 

در Ninurtaمن و . اجازه بدهيد روي ويرانه اي كه بوجود آمده برتري مردوك را اعالم كنيم . مردوك اختصاص بدهيم 
اين كاري است كه همه ما انجام . به دورترين سرزمينهاي آنسوي اقيانوس سفرخواهيم كرد . راه طوالنيش نخواهيم ايستاد 

سخناني ناشي از . اينها سخنان انليل به انكي بود . ما ماموريت اكتساب طال براي نيبيرو را كامل خواهيم كرد . خواهيم داد 
آيا اختالف در موضوعات متفاوت باعث نخواهد شد دوباره از : چالش كشيد و گفت انكي برادرش را به . افسردگي 

به نيبيرو و ما به حرفهاي گالزو گوش داديم : انليل با عصبانيت جواب داد سالحهاي كشتار جمعي استفاده كنيم ؟
من انجام داده ام ، كاري كه كاري كه نبايد وقتي آنوناكي ياغي گري كردند ماموريت را متوقف مي كرديم ؟ . برنگشتيم 

در آنها : انكي در پاسخ به آنها گفت . در گذشته انجام نشده در آينده هم انجام نمي شود كه شما انجام داده ايد ، كاري 
. آنچه درزمين هنوز اتفاق نيفتاده در مكاني آينه اي در نيبيرو اتفاق افتاده است درسي براي عبرت گرفتن وجود ندارد ؟ 

؟ خواست بشريت ، تصويري كه خلق كرده ايم ، كاميابيها در آن قصه اي از گذشته وجود ندارد و يا طرح كلي از آينده 
وشكستهايمان تكرار نمي شود ؟

اجازه بدهيد بازوهاي خود را در هم قفل كنيم : گفت بازوهايش را براي در آغوش گرفتن او گشود وانليل ساكت بود و انكي 
! تا بتوانيم با كمك يكديگر چالشهايي كه برروي يك سياره بيگانه بوجود مي آيند حل كنيم در همچون دو برا

ما بارديگريكديگر را در زمين يا در نيبيرو : انكي گفت . و اورا در آغوش كشيد چنگ زدانليل حريصانه بازوهاي برادرش را 
سپس برگشت اينكه گالزو گفت اگر به نيبيرو برگرديم مي ميريم راست است ؟ : انليل پاسخ داد ؟مالقات خواهيم كرد

. وعازم شد 

اينكه چطور همه چيز او نشست و به سنجيدن پرداخت ، . فقط فكرهاي قلبش او را همراهي مي كردند . انكي تنها شد 
همه اينها سرنوشت بود يا تصميمهاي ما سرنوشت را مشخص مي .شروع شد و چطور اينگونه همه چيز به پايان مي رسيد 

آيا اين گذشته است يا آينده ؟ و قرار بود چه اتفاقي بيفتد ؟ آسمان وزمين چرخه اي بودند درون يك چرخه بزرگتركرد ؟ 
راده او ابتدا وارد مي شود آيا ازمين به نيبيرو اعتماد خواهد كرد ؟ زمينيها ، آنوناكي را سرمشق خود قرار خواهند داد ؟ آيا 

همه اين اتفاقات و تصميمها از روزي . گرفت انكي تصميمي ،در محاصره اين افكار و آخرين خواهد بود زمان ترك كردن ؟ 
اجازه بدهيد آيندگان درزماني . اين بايد ثبت شود براي راهنمايي نسلهاي آينده . شروع شد كه نيبيرو به زمين نزديك شد 

گذشته را به خاطر بياورند ، پيشگويي آينده را درك ، مطالب ثبت شده را بخوانند ، مي شودكه بوسيله سرنوشت تعيين 
. د نتا آينده بتواند در مورد گذشته قضاوت ككنند ، 
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نوشته شده از زبان . انكي فرمانروا چهارده لوح آكنده از جمالت . هستند اينها جمالت انكي ، فرزند ارشد آنو از نيبيرو 
نوشته شده توسط اندوبسار كاتب اعظم . نه جمله اي از آن كم شده و نه چيزي به آن اضافه گشته . فرمانرواي بزرگ انكي 
. بوسيله فرمانروا انكي با عمري طوالني من متبرك شدم . Udbar، مردي از اريدو ، پسر

پايان 

www.lostbook.persianblog.ir

روشن است كه ترجمه كتاب . با تشكر از همه خوانندگاني كه در وبالگ كتاب گمشده مرا در ترجمه اين اثر ياري كردند 
. شهاي اين حقير را ياد آور شوند از همه صاحبنظران تمنا مي كنم اشتباهات و لغز. خالي از اشتباه نيست 
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GLOSSARY
Abael: The biblical Abel, killed by his brother Ka-in
Abgal: Spacecraft pilot; first commander of the Landing Place
Abzu: Enki's gold-mining domain in southeast Africa
Adab: Ninharsag's post-Diluvial city in Sumer
Adad: Akkadian name of Ishkur, Enlil's youngest son
Adamu: The first successfully genetically engineered Primitive Worker, The Adam
Adapa: Son of Enki by an Earthling female, first Civilized Man; the biblical Adam
Agade: First postwar capital of Nibiru; unified capital of Sumer and Akkad
Akkad: The northern lands added to Sumer under Sargon I Akkadian: The mother tongue of ail
Semitic languages
Alalgar: Spacecraft pilot; second commander of Eridu
Alalu: The deposed king of Nibiru who escaped to Earth and discovered gold; died on Mars; his
image was carved on a rock that was his tomb
Alam: San of Anshargal by a concubine
Amun: Egyptian name for the exiled god Ra
An: First unity king an Nibiru; name of the planet we call Uranus
Anak: The metal tin
Anib: Royal title of lb, a successor on Nibiru's throne
Anki: Firstborn son of An on Nibiru
Annu: Sacred city in Egypt, the biblical On, Heliopolis in Greek
Anshar: The fifth ruler on Nibiru of the unified dynasty; the planet we call Saturn
Anshargal: The fourth ruler on Nibiru of the unified dynasty
Antu: Spouse of An; spouse of Anu; early name of the planet we call Neptune
Anu: Nibiru's ruler when the Anunnaki came to Earth; also, the planet called Uranus
Anunitu: Endearment name for the goddess Inanna
Anunnaki: "Those Who from Heaven to Earth Came" (from Nibiru to Earth)
Anzu: Spacecraft pilot; first commander of the way station on Mars
Apsu: Primordial progenitor of the solar system, the Sun
Aratta: A domain granted to Inanna, part of the Third Region
Arbakad: The biblical Arpakhshad (one of Shem's sons)
Arrata: The land and mountains of Ararat
Asar: The Egyptian god called Osiris
Asta: The Egyptian goddess called Isis, sister-wife of Asar
Awan: Sister-wife of Ka-in (the biblical Cain)
Aya: Spouse of Utu (the god called Shamash in Akkadian)
Azura: Spouse of Sati, mother of Enshi (the biblical Enosh)
Bab-Ili: "Gateway of the gods"; Babylon, Marduk's city in Mesopotamia
Bad-Tibira: Ninurta's city of smelting and refining gold
Banda: Heroic ruler of Uruk (biblical Erech), father of Gilgamesh
Baraka: Spouse of Irid (the biblical Jared)
Batanash: Spouse of Lu-Mach (biblical Lamech), mother of the hero of the Deluge
Bau: Spouse of Ninurta, a healer
Beacon peaks: The two Great Pyramids of Giza; afterward, Mount Mashu in the Sinai
Ben-Ben: Conical upper part of Ra's celestial boat
Black-headed people: The Sumerian people
Black land: The African domain of the god Dumuzi
Black skybird: The aerial vehicle of Ninurta
Boat of heaven: Aerial vehicle of various gods and goddesses
Bond Heaven-Earth: The complex instruments in Mission Control Center Branch of life essence:
DNA-holding chromosome Bull of Heaven: Enlil's guardian of the Landing Place, symbol of his
constellation
Burannu: The river Euphrates
Cedar forest: Location of the Landing Place (in present-day Lebanon)
Cedar Mountains: Location of Enlil's abode in the cedar forest
Celestial barque: Egyptian term for a god's spacecraft
Celestial Battle: The primordial collision between Nibiru and Tiamat
Celestial chariots: Interplanetary spacecraft
Celestial portions: The 7z-year period for 1 ° zodiacal shift due to Precession
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Celestial stations: The twelve houses of the zodiacal constellations
Celestial Time: Time measured by the precessional shifts of zodiacal constellations
Chariots' place: Spaceport
Circuit: Orbit of a planet around the Sun
Civilized Man: Homo sapiens-sapiens, of which Adapa was the first one
Count of Earth years: The count of years since Anu's visit to Earth, the Nippur calendar begun
in 3760 B .C.
Creation Chamber: Genetic engineering and domestication facility on the Cedar Mountains
Creator of All: The universal, cosmic God
Damkina: Spouse of Enki, renamed Ninki; daughter of Alalu
Dark-hued land: Africa
Dauru: Spouse of the Nibiruan king Du-Uru
Dawn and Dusk: Earthling females impregnated by Enki, mothers of Adapa and Titi
Deluge: The Great Flood
Destiny: Predetermined course (of events, of orbit) that is unchangeable
Duat: Egyptian name for the restricted zone of the spaceport in the Sinai
Dudu: Endearment name for the god Adad (Ishkur), Enlil's youngest son, Inanna's uncle
Dumuzi: Enki's youngest son, in charge of shepherding in his Egyptian domain
Dunna: Spouse of Malalu, mother of Irid (the biblical Mahalalel and Jared)
Duttur: Concubine of Enki, Dumuzi's mother
Du-Uru (Duuru): Seventh ruler on Nibiru
E-A: "Whose home is water," the prototype Aquarius; firstborn son of Anu, half brother of Enlil;
leader of the first group of Anunnaki to arrive on Earth; the fashioner of Mankind and its savior
from the Deluge; given the epithets Nudimmud ("the Fashioner"), Ptah ("the Developer" in
Egypt), Enki ("Lord Earth"); father of Marduk
Eanna: The seven-staged temple of Anu in Uruk, given by him as a present to Inanna
East Wind: A satellite (moon) of Nibiru
Edin: Location of the Anunnaki's first settlements, the biblical Eden, in southern Mesopotamia;
later the area of Shumer
Edinni: Spouse of Enkime, mother of Matushal (the biblical Enoch and Methuselah)
Ednat: Spouse of Matushal, mother of Lumach (the biblical Lamech)
Ekur: The tall structure in the pre-Diluvial Mission Control Center; the Great Pyramid (of Giza)
after the Deluge
Emitter: Instrument used together with Pulser to revive Inanna
Emush: Snake-infested desert where Dumuzi sought to hide
Emzara: Spouse of Ziusudra (the biblical Noah) and mother of his three sons
Enbilulu: A lieutenant of Ea with the first landing party
Endubsar: The scribe to whom Enki dictated his memoir
Engur: A lieutenant of Ea with the first landing party
Enki: Ea's epithet-title after the division of duties and powers between him and his half brother
and rival Enlil; father of Marduk by his spouse Damkina; failed to have a son by his half sister
Ninmah, but fathered five other sons by concubines and also children by Earthling females
Enkidu: Artificially created companion of Gilgamesh
Enkimdu: A lieutenant of Ea with the first landing party
Enkime: Taken heavenward and granted much knowledge; the biblical Enoch; father of
Sarpanit, Marduk's spouse
Eninnu: The temple-abode of Ninurta in the sacred precinct of Lagash
Enlil: Son of Anu and his sister-spouse Antu and thus the Foremost Son entitled to the
succession to Nibiru's throne ahead of the firstborn Ea; military commander and administrator,
sent to Earth to organize wide-scale gold-obtainment operations; father of Ninurta by his half
sister Ninmah, and of Nannar and lshkur by his spouse Ninlil; opposed the fashioning of the
Earthlings, sought Mankind's demise by the Deluge; authorized the use of nuclear weapons
against Marduk
Enmerkar: Heroic ruler of Unug-ki (Uruk), grandfather of Gilgamesh
Ennugi: Commander of the Anunnaki assigned to the gold mines in the Abzu
Enshar: Sixth dynastic ruler on Nibiru; named the planets embraced by Nibiru's orbit
Enshi: The biblical Enosh, the first to be taught rites and worship
Enursag: A lieutenant of Ea with the first landing party
Enuru: Third son of An and Antu and father of Nibiru's ruler Anu
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Ereshkigal: Granddaughter of Enlil, mistress of the Lower World (southern Africa); spouse of
Nergal; sister of Inanna
Eridu: The first settlement on Earth, established by Ea; his everlasting center and abode in
Shumer
Erra: Epithet of Nergal after the nuclear holocaust, meaning the Annihilator
Esagil: Temple of Marduk in Babylon
Essence of life: The genetically encoded DNA
Etana: A king of Uruk who was carried heavenward but was too afraid to continue
Evil serpent: Derogatory epithet for Marduk by his enemies
Evil Wind: The death-bearing nuclear cloud drifting eastward toward Shumer
Fate: A course of events that is subject to free choice and is alterable
Father of All Beginning: The universal Creator of All; the cosmic God
Firmament: The Asteroid Belt, the remnant of the broken-up half of Tiamat
First Region: The first region of civilization granted to Mankind, Shumer
Foremost son: The son born to a ruler by a half sister and thus the legal heir
Fourth Region: The Sinai peninsula, location of the post-Diluvial spaceport
Gaga: The moon of Anshar (Saturn) that after Nibiru's passage became the planet Pluto
Gaida: Youngest son of Enkime (Enoch in the Bible)
Galzu: A mysterious divine emissary who conveyed the messages in dreams and visions
Gateway to heaven: The purpose of the launch tower built by Marduk in Babylon
Geshtinanna: Dumuzi's sister who betrayed him
Gibil: A son of Enki, in charge of metallurgy, maker of magical artifacts
Gigunu: Inanna's House of Nighttime Pleasure
Gilgamesh: King in Uruk; being a son of a goddess, went in search of immortality Girsu: Sacred
precinct of Ninurta in Lagash Great Below: The continent of Antarctica Great Calamity: The
devastation in the aftermath of the nuclear holocaust in 2024 B.C. 
Great Deep: The Antarctic Ocean
Great Sea: The Mediterranean Sea; also called the Upper Sea
Gug Stone: Beam emitting crystal, transferred from the Great Pyramid to Mount Mashu
Guru: A lieutenant of Ea at the first landing
Ham: Second son of the hero of the Deluge, brother of Shem and Japhet
Hammered Bracelet: The Asteroid Belt; also called the Firmament
Hapi: The ancient Egyptian name for the Nile River
Harran: City in northwestern Mesopotamia (now in Turkey) that served as a twin city of Ur;
sojourn place of Abraham; staging place of Marduk for usurpation of supremacy on Earth
Heavenly Bright Object: A secret divine device enshrining the site of kingship
Hem-Ta: Egyptian name for ancient Egypt
Horon; The Egyptian god now called Horus
House of Fashioning: Genetic laboratory in the cedar forest for crops and livestock
House of Healing: The medical-biological facilities of Ninmah in Shurubak
House of Life: The biogenetic facilities of Enki in the Abzu
Hurum: A mountain where the hero Banda died and came back to life
lb: Third dynastic king on Nibiru, given the royal title An-lb
Ibru: Grandson of Arbakad, the biblical Eber (forebear of Abraham)
Ibru-Um (Ibruurn): Scion of a priestly royal family from Nippur and Ur, the biblical Abraham
Igigi: The three hundred Anunnaki assigned to shuttlecraft and the way station on Mars;
abducted female Earthlings as wives; frequent rebels
Ilabrat: A vizier and emissary of Anu; fetched Adapa for the journey to Nibiru
Imperishable Star: The Egyptian name for the planet from which Ra had come to Earth
Inanna: Daughter of Nannar and Ningal, twin sister of Utu; was betrothed to Dumuzi; ferocious
in war, lusty in lovemaking; mistress of Uruk and of the Third Region; known as Ishtar in
Akkadian; associated with the planet we call Venus
Inbu: A fruit brought from Nibiru to Earth, source of the Anunnaki's elixir
Irid: The biblical Jared; father of Enkime (the biblical Enoch)
Ishkur: Youngest son of Enlil by his spouse Ninlil, the Akkadian god Adad
Ishtar: The Akkadian name for the goddess Inanna
Ishum: Epithet given to Ninurta after the nuclear holocaust, meaning "the Scorcher"
Isimud: Housemaster and vizier of Enki
Ka-in: The biblical Cain, who killed his brother Abael (Abel) and was banished
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Kalkal: Gatekeeper of Enlil's residence in the Abzu
Ki: "Firm Ground," the planet Earth
Ki-Engi: Shumer ("Land of Lofty Watchers"), the First Region of civilization
Kingu: Tiamat's principal satellite; Earth's Moon after the Celestial Battle
Kishar: Spouse of Nibiru's fifth ruler; the planet we call Jupiter Kishargal: Spouse of Nibiru's
fourth ruler
Kishi: The First City of Men in Shumer where kingship began
Kulla: A lieutenant of Ea during the first landing
Kunin: The biblical Kenan, son of Enshi and Noam
Laarsa: One of the Anunnaki's pre-Diluvial cities; reestablished after the Deluge
Lagash: Built the same time as Laarsa, both to serve as Beacon Cities; after the Deluge,
reestablished as Ninurta's principal city
Lahama: Spouse of Lahma
Lahamu: The planet we call Venus
Lahma: The eighth dynastic king on Nibiru
Lahmu: The planet we call Mars
Land Beyond the Seas: The Americas; settled by Ka-in's descendants, overseen by Ninurta
Land of the Two Narrows: The lands along the Nile River
Landing Place: The platform for skyships and rocketships in the Cedar Mountains
Law of the Seed: The rule giving succession precedence to a son by a half sister
Life seed: DNA extracted from semen
Lower Abzu: The southern tip of Africa, domain of Nergal and Ereshkigal
Lower Sea: The body of water now called the Persian Gulf
Lower World: The southern hemisphere, including southern Africa and Antarctica
Lugal: Literally, "Great Man"; epithet for a chosen king
Lulu: The genetically engineered hybrid, the Primitive Worker
Lu-Mach: Son of Matushal and Ednat, the biblical Lamech Magan: Ancient Egypt
Malalu: Son of Kunin and Mualit, the biblical Mahalalel
Marduk: Firstborn son and legal heir of Enki and Damkina; worshiped as Ra in
Egypt; jealous of his brothers, unsatisfied with Egypt alone as his domain, claimed and after
exiles and wars attained supremacy on Earth from his city Babylon
Matushal: Son of Enkime and Edinni, the biblical Methuselah
ME: Tiny objects encoded with formulas for all aspects of science and civilization
Meluhha: Ancient Nubia
Mena: The king whose reign began the First Dynasty of Egyptian Pharaohs
Mena-Nefer: Egypt's first capital, Memphis
Mission Control Center: In Nibru-ki (Nippur) before the Deluge, on Mount Moriah after the
Deluge
Mount Mashu: The instrument-equipped mount at the post-Diluvial Sinai spaceport
Mount of Salvation: The peaks of Ararat, where the ark rested after the Deluge
Mount of Showing the Way: Mount Moriah, site of post-Diluvial Mission Control Center
Mualit: Spouse of Kunin, mother of Malalu
Musardu: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Mushdammu: A lieutenant of Ea at the first landing
Nabu: Son of Marduk and Sarpanit; organized human followers of Marduk
Namtar: "Fate"; Vizier of Ereshkigal in her Lower World domain
Nannar: Son of Enlil and Ninlil, the first Anunnaki leader to be born on Earth; patron god of
Urim (Ur) and Harran; associated with the Moon; known as Sin in Akkadian; father of Utu and
Inanna
Naram-Sin: Grandson of Sargon and a successor of his as King of Shumer and Akkad
Navel of the Earth: Epithet for the location of Mission Control Center
Nebat: Sister-wife of the Egyptian god Satu, the one we call Nephtys
Nergal: A son of Enki, ruler of the Lower Abzu with his spouse Ereshkigal; unleashed the
nuclear weapons together with Ninurta
Neteru: Egyptian word for gods meaning Guardian Watchers
Nibiru: Home planet of the Anunnaki; its orbital period, a Shar, equals 3,600 Earth years;
became the twelfth member of the solar system after the Celestial Battle
Nibru-ki: The original Mission Control Center; Enlil's city in Shumer, called Nippur in Akkadian
Nimug: One of seven birth mothers of the first Earthlings
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Nimul: Mother of Ea/Enki by Anu; not being an official spouse and half sister, her son, though
firstborn, lost the succession to Enlil, whose mother was Antu
Ninagal: A son of Enki, appointed by him to navigate the boat of the hero of the Deluge
Ninbara: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Ningal: Spouse of Nannar (Sin), mother of Inanna and Utu
Ningirsig: A lieutenant of Ea at the first landing
Ningishzidda: Son of Enki, master of genetics and other sciences; called Tehuti (Thoth) in
ancient Egypt; went with followers to the Americas after he was deposed by his brother Marduk
Ninguanna: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Ninharsag: Epithet of Ninmah after she was granted an abode in the Sinai peninsula
Ninkashi: Female Anunnaki in charge of beermaking
Ninki: Title of Damkina, Ea's spouse, when he was entitled Enki ("Lord of Earth")
Ninib: Spouse of lb, the third dynastic king on Nibiru
Ninimma: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Ninlil: Espoused by Enlil after she forgave his date rape; Mother of Nannar and Ishkur
Ninmada: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Ninmah: Half sister of Enki and Enlil, mother of Ninurta by Enlil; chief medical officer of the
Anunnaki; helped Enki to genetically engineer the Primitive Worker; peacemaker among the
rival and warring Anunnaki clans; renamed Ninharsag
Ninmug: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Ninshubur: Chambermaid of Inanna
Ninsun: The Anunnaki mother of Gilgamesh
Ninurta: Enlil's Foremost son, mothered by Enlil's half sister Ninmah, and his legal successor;
battled with Anzu, who seized the Tablets of Destinies, and with Marduk; found the alternative
sources for gold and established alternative space facilities in the Americas; patron-god of
Lagash
Nippur: Akkadian name of Nibru-ki, where the calendar of Earth years was begun in 3760 B.C.; 
birthplace of Ibru-Um (Abraham)
Nisaba: Goddess of writing and measuring
Noam: Sister-wife of Enshi, mother of Kunin
North Crest: Abode of Enlil in the Cedar Mountains
North Wind: One of Nibiru's satellite-moons
Nudimmud: An epithet for Ea meaning He Who Fashions Things; the planet Neptune
Nungal: Pilot of spacecraft
Nusku: Enlil's vizier and emissary
Olden Times: The period that began with the first landing and ended with the Deluge
Place of Celestial Chariots: Spaceport of the Anunnaki
Plant of Being Young Again: The secret rejuvenation plant found by Gilgamesh
Plant of Life: Used by Enki's robotic emissaries to revive Inanna
Primitive Worker: The first genetically engineered Earthling
Primordial Begetter: "Apsu"-the Sun-in the creation cosmogony
Prior Times: The period of events on Nibiru before the missions to Earth
Ptah: Enki's name in Egypt; meaning "the Developer," it commemorates his deeds in raising the
land from under the Flood's waters
Pulser: Instrument used, together with the Emitter, to revive the dead
Ra: The Egyptian name for Marduk, meaning the Bright One
Sarpanit: An Earthling, the spouse of Marduk, mother of Nabu
Sati: Third son of Adapa and Titi (the biblical Seth)
Satu: Son of Marduk and Sarpanit, the Egyptian god known as Seth
Scorcher: Epithet for Ninurta in his role in the use of nuclear weapons
Second Region: Egypt and Nubia when they were granted civilization
Seed of life: The genetic material encoding all life-forms, DNA
Shamash: Akkadian name for Utu Shamgaz: A leader of the Igigi and instigator of the abduction
of Earthling females
Shar: One orbital period of Nibiru around the Sun, equal to 3,600 Earth years
Sharru- kin: The first king of unified Shumer and Akkad, the one we call Sargon I
Shem: The eldest son of the hero of the Deluge
Shumer: Land of the Watchers, the First Region of post-Diluvial civilization; Sumer
Shurubak: Healing center of Ninmah from before the Deluge and reestablished thereafter
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Sin: The Akkadian name for Nannar
Sippar: The spaceport city in pre-Diluvial times commanded by Utu; his cult center after the
Deluge
Skybirds: Aircraft of the Anunnaki for flying in Earth's skies
Snow-hued place: Antarctica
South Wind: A satellite-moon of Nibiru
Storm Bird: Ninurta's aerial battlecraft
Sud: A nurse; also the epithet-name for Ninlil before she became Enlil's spouse
Suzianna: One of seven birth mothers of the first Earthlings
Tablets of Destinies: Devices used in Mission Control Center to track and control orbits and
trajectories; later on, a record of unalterable decisions
Tehuti: Egyptian name for Ningishzidda as "Thoth," the god of science and knowledge
Third Region: Domain allotted to Inanna; the Indus Valley civilization
Tiamat: Primordial planet that broke up in the Celestial Battle, giving rise to the Asteroid Belt
and to the Earth
Ti-Amat: Wife of Adamu; first Earthling female able to procreate
Tilmun: "Land of the Missiles," the Fourth Region in the Sinai peninsula
Tirhu: Oracle priest in Nippur, Ur, and Harran (the biblical Terah, father of Abraham)
Titi: Spouse of the first Civilized Man, Adapa, mother of Ka-in and Abael
Udbar: Father of the scribe Endubsar
Ulmash: A lieutenant of Ea at the first landing
Unug-ki: City built for Anu's visit, granted by him to Inanna; later called Uruk (the biblical
Erech); throne-city of Gilgamesh and other demigods
Upper Plain: Area in northern Mesopotamia where the descendants of Arpakad dwelt
Upper Sea: The Mediterranean Sea
Ur: Akkadian name for Urim; the rulers of Shumer and Akkad when the nuclear calamity
happened are known as kings of the Third Dynasty of Ur; the biblical "Ur of the Chaldees" from
which Abraham migrated to Harran
Urim: Nannar's city in Shumer and the land's capital three times (including at the time of the
Great Calamity); a thriving center of culture, industry, and international trade
Ur-Nammu: First king of the Third Dynasty of Ur
Uruk: Akkadian name for Unug-ki (the biblical Erech)
Utu: "Shamash" in Akkadian; twin brother of Inanna; commander of the Spaceport of Sippar in
pre-Diluvial times and of the one in the Sinai after the Deluge; giver of laws from his cult center
in Sippar after the Deluge; Godfather of Gilgamesh
Water of Life: Used to revive Inanna and bring her back from the dead
Water of Youth: Promised by Ra to his followers in an Afterlife
Way of Anu: The central band of the celestial sphere containing the zodiacal constellations; on
Earth, the central band between the northern Way of Enlil and the southern Way of Enki
Way of Enki: The celestial sphere below the 30th parallel south
Way of Enlil: The celestial sphere above the 30th parallel north
Weapons of Terror: Nuclear weapons, used at first on Nibiru and then finally on Earth
West Wind: A satellite-moon of Nibiru, one of seven
Whirlwind: A satellite-moon of Nibiru, one of seven
Whirlwinds: Helicopter-like aerial vehicles of the Anunnaki
Whiteland: Antarctica
Winged Serpent: Epithet of Ningishzidda in the Americas
Zamush: Land of precious stones, part of Inanna's Third Region
Ziusudra: Hero of the Deluge, a son of Enki by an Earthling (the biblical Noah)

Zumul: Astronomer-priest in Uruk during Anu's visit
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تصاوير 

لوح سومري ـ درخت زندگي 

ستون بعلبك ـ بازمانده اي از تمدن آنوناكي 



185

اين ستون را اينگونه برش داده اند ) تكنولوژي ( با چه ابزاري . ستون بعلبك به ابعاد خارق العاده آن دقت كنيد 
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جمجمه منصوب به آنوناكي 
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نمايي ديگر از ستون بعلبك 
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و يك آنوناكي )  ماسك عقابي ( از يك ايگي گي صويريت

و يك آنوناكي ) با ماسك عقابي ( تصويري از يك ايگي گي 
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اين ساختمانها براي كدام نژاد ساخته شده . انسانهايي كه كنار آن هستند دقت كنيد بدنبه ابعاد ساختمان و 

. بودند 

) درخت حيات ( DNAنقشه آنوناكي در باالي آن نشاندرخت حيات و 



190

؟آيا اين انسانها محصول مهندسي ژنتيك بودند. تصويري از قبر واستخوانهاي يك انسان غول آسا 
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تعدادي از الواح سومري 
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اسرا دقت كنيد و همچنين به نشان آنوناكي در باالي در مقايسه با به اندازه قامت او . آنوناكي تباراز كبيرداريوش 

. كتيبه 
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