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پيشگفتار 

در گذشته و آينده 

چه زماني آنها بازخواهند گشت ؟ 

.مردمي كه كتابهاي مرا خوانده اند بارها اين سوال را از من مي پرسند 

هايي بودند كه از نيبيرو به زمين آمدند و به آنها همچون خدايان نگريسته و آنوناكيها برون زميني
چه اتفاقي مدار طوالني اش به اطراف ما برسد طيوقتي كه نيبيرو در . احترام گذاشته مي شد 

خواهد افتاد ؟ آيا در تاريكي قرار خواهيم گرفت و زمين منهدم خواهد شد ؟ زمين در صلح خواهد 
د نبردي آخرالزماني خواهد شد ؟ هزاره اي پر از زحمت و غم يا ظهور دومين منجي ؟ زيست يا وار
يا بعد از آن اتفاقي خواهد افتاد يا نه اصالً قرار نيست اتفاقي بيفتد ؟ اينها 2012آيا در سال 

سواالت مردمي هستند كه نشان دهنده تركيبي عميق از اميدها و نگرانيها مي باشند با اعتقادات 
. سوالها تركيبي از رويدادهاي جاري را نيز در خود دارند ! هبي و در انتظار مذ

جنگ در سرزمين هايي كه نزاع  نوع بشر و خدايان در آن باال گرفته بود شروع شد،تهديد قتل 

اينها سواالتي هستند كه من ياراي پاسخگويي به آن ها .عام اتمي؛خشم وحشتناك بالياي طبيعي

ناديده -و نبايد-نمي توان به اين سواالت پاسخي نداد اما اكنون .ن سال ها نداشتمرا در تمام اي

.گرفتشان

خواه ناخواه به . درباره بازگشت مي شود قابل درك هستند چون چيزجديدي نيستند سواالتي كه
رالزمان گذشته مربوط شده و با آن پيوند دارند و آنها منتظر درك اين روز بزرگ ، پايان روزها ، آخ

. ونبرد نهايي مي باشند 

. چهار هزاره قبل ازاين ، خاور نزديك شاهد يك خدا و پسرش و وعده بهشتي برروي زمين بود 
دو . بيش از سه هزاره قبل از اين پادشاه ومردم اميدوار به زماني بودند كه منجي ظهور خواهد كرد 

و ما هنوز با . ظهور كرده است 1) موعود(هزاره قبل ، مردم يهود در تعجب بودند كه آيا مسيح 
آيا پيشگوييها به واقعيت تبديل مي شوند ؟ ! حوادثي كه در آن زمانها اتفاق افتاده تسخير شده ايم 

مترجم . موعود استفاده شده است نويسنده در مقدمه از اصطالح مسيح براي موعود استفاده مي كند كه دراينجا از مفهوم عام تر . 1



روهظنامز:لوالصف–اهزورناياپ

٤

ما با پاسخهاي گيج كننده اي كه داده شده است درگير هستيم و معماهاي قديمي كه بايد حل 
! ماهي ها و جام ) . هاصليب( اطعي رمز گشايي از منشاء و معني نمادهاي تق. شوند 

. مابايد نقش وفضاي وابسته به رويدادهاي تاريخي را توصيف كنيم وچرايي گذشته را نشان دهيم 
و ما به فكر . مكان پيوند آسمان و زمين . گذشته و آينده در اورشليم با يكديگر تالقي مي كنند 

چرا شبيه به قرن بيست و يكم قبل از ميالد ؟ ي ؟ ودفرومي رويم كه چرا در قرن بيست و يكم ميال
آيا سرنوشت اين است كه تاريخ دوباره خودش را تكرار كند ؟ آيا زمان ظهور تمام راهنمايي ها در 

اختيار ما قرار خواهد داد ؟ آيا اين زمان در دسترس ماست ؟ 

كي : ز فرشتگان مي پرسيد مدام ادر عهد عتيق، سوال مشهوري رابيشتر از دو هزاره قبل ، دانيال 
؟ پايان روزها ، پايان زمان كي خواهد بود ؟ بيشتر از سه قرن قبل سر آيزاك نيوتن مشهور ، كسي 

. كه راز حركتهاي آسماني را كشف كرد 

اخيراً ه اند در ميان رساله هايي كه تركيبي از عهد قديم و عهد جديد و كتابهاي پيشگويي بود
دا شده كه مربوط مي شود به محاسبات وتجزيه وتحليلهاي او درباره پايان دست نوشته اي از او پي

و ، عهد عتيقكتاب مقدس بخش هر دو . به همراه پيش بيني هاي نويني درباره آخرالزمان ، روزها 
سرنوشت زمين به آسمان گره . 2عهد جديد اظهار مي دارند كه اسرار آينده در گذشته نهفته است 

در برخورد با آنچه كه اتفاق . بشريت هم با خدا و خدايان پيوند خورده است خورده و سرنوشت 
يكي رابدون ديگري نمي توان درك . خواهد افتاد ، ما در تقاطعي از پيشگويي تاريخ خواهيم بود 

با آن به عنوان راهنماي ما ، به ما اجازه بدهيد آنچه را كه . كرد و ما هردو را گزارش خواهيم كرد 
پاسخها ، ما را شگفت زده . ر ذره بين قرار بدهيم و با موفقيت بفهميم كه چه بوده ايم هست زي

. خواهند كرد 

زكريا سچين 

2006نيويورك ـ نوامبر 

و اين كتاب گزارشي خواهد بود از گذشته « اين همان جمله مشهور انكي به اندوبساراست در كتاب گمشده انكي در جايي كه مي گويد .٢
)جم ـ متر» آينده در گرو گذشته است و واولين چيزها آخرين چيزها خواهند بود . و پيشگويي خواهد بود نسبت به آينده 
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فصل اول

ظهورزمان
. درگردشدر هر جا يكي 

ر و مشتاق ظهو. به نظر مي رسد نوع بشر با ترس و وحشت از آخرالزمان تسخير شده است 
. مرامنامه هاي تعصبات مذهبي در جنگ اند . نگران پايان زمان 

.متمردان ، كشتار كافران 

رويارويي تمدنها . پادشاهان غرب ارتش خود را جمع مي كنند براي نبردبا ارتش پادشاهان شرق 

ند بل. قتل عام  شهرهاي بزرگ و كوچك را مي بلعد . بنيان طريق زندگي سنتي را تكان مي دهد 

سختي اين همهفجايع طبيعي و . پايه گان و متموالن در پشت ديوارها به دنبال امنيت مي گردند 

آيا بشر گناهكار است و شاهد خشم الهي و اين دليل . مردم را شگفت زده و گريزان مي كند 

ديگري است براي معركه طوفان ؟ آيااين آخرالزمان است ؟ آيا كسي مي تواند در آن بماند و 

جات يابد ؟ آيا ساعات ظهور پابرجا هستند ؟ زمان قرن بيست ويكم قبل از ميالد ، زمان قرن ن

هم در زمان ما و هم در آن .بله و بله استحپاسخ صحيبيست ويكم بعد از ميالد هم خواهد بود ؟ 

هزار سال 4اين هم شرايط اكنون است و نيز شرايط زماني مربوط به بيش از .زمانهاي باستان

و مشابهت جالبي رخ داده كه به واسطه ي رخ دادن اتفاقاتي در ميانه ي برهه اي  در اين .شپي

.  موعودش انتظار براي طزماني در خالل ع.اواسط  است
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دو دوره در گذشته ثبت .براي نوع بشر و سياره اش) cataclysmic(سه دوره ي تاثير گذاراز
ه عبارت پيش از ميالد به پس از ميالد تغيير زماني ك.سال پيش از ميالد 2100حدود (3شده
و اين ادوار به هم مرتبطند؛يكي به ديگري .و يك دوره،آينده اي كه هر دم نزديكتر مي شود)يافت

زمان حال از گذشته نشات .انجاميده،و يكي تنها به واسطه ي درك كردن ديگري،درك خواهد شد
موعود بوده؛و رسالت و اميدواريدوره،3اين ويژه گي .گرفته،همانا گذشته نيز آينده است

.هر سه دوره را به هم متصل مي كنند ،) پيشگوييها (پيامبري

چه چيزي براي آينده –چگونه در عصر حاضر مشكالت پايان خواهند يافت } برا ي آنكه دريابيم { 
. عرصه پيشگويي شويم دنيازمنديم وار–پيشگويي شده 

از پيشگويي هاي نو ظهور كه هسته ي اصليشان ترس از فرجام و آنچه از آن ماست،آميخته اي 

بلكه اتكايي بر نگاشته هاي بي همتاي كهن است كه گذشتگان را ثبت .آخرت است نخواهد بود

پيش كرده است،آينده را پيش بيني كرده است،وقايع پيش از انتظار مسيحيان را نگاشته است،

آينده (آينده آن است كه خواهد آمد. ر عهد عتيق بيان شده يكي از اعتقاداتي است كه دبيني آينده 

!)  آن است كه آمدني است

-كه دو تاي آن در گذشته رخ داده ويكي در آينده رخ خواهد داد –در هر سه نمونه آخرالزماني 

جنبه . قرابت معنوي و فيزيكي بين آسمان و زمين بر قرار شد ومحوري براي حوادث باقي ماند 

ربط مي داد )ملكوت(زيكي به واسطه ي ظهور پايگاههاي حقيقي كه زمين را به آسمان هاهاي في

يمقافتااهنآتيزكرمابعياقوپايگاههاي كه بسيار مهم پنداشته مي شدند،.بيان شده بودند

در هر سه .در چيزي كه ما آن را دين مي خوانيم تشريح شده استيونعم،اما جنبه هاي دنداتفا

قبل از ميالد 2100به جز آنچه كه دراطراف . ه اي ميان خدا و انسان رخ داد نمونه ، تغيير رابط

انسانهايي كه براي اولين بار با اين سه تحول تاريخي روبرو شدند ، در مجموع رابطه . اتفاق افتاد 

آيا اين رابطه تغييركرده است ؟ خواننده بزودي كشف خواهد . اي ميان آنها و خدايان وجود داشت 

.كرد 

بطوريكه آنها را سومريان ) كساني كه از آسمان به زمين آمدند ( آنوناكيها : اما داستان خدايان 
داستان سياره آنها در دوران . درآغاز نياز به طال باعث آمدن آنها از نيبيرو به زمين شد . ناميدند 

ورت تمثيلي كه معموال بص. متون طوالني در هفت لوح . باستان در حماسه خلقت گفته شده 
خدايان . حاصل ذهنهاي اوليه اي كه از سيارات سخن مي گفتند . اسطوره اي مطرح مي شوند 

.زنده اي كه با يكديگر نبرد كردند 

��� ا����ر ه��� ا� �ع�� و	. ٣&��%$ . #�"�ن  �رگ و د
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متن باستاني كه در حقيقت از كيهان -نشان دادم » دوازدهمين سياره « آنچنان كه من در كتاب 
سرگردان كه از منظومه شمسي عبور مي كند و شناسي پيچيده اي حرف مي زند در باره يك سياره 

اين برخورد باعث ايجاد زمين و ماه مي -باسياره اي كه تيامات ناميده مي شد تصادف مي كند 
. شودو كمربندي از سياركها وستاره هاي دنباله دار را بوجود مي آورد

است نيبيرومنظور سياره( مهاجم  . ) مترجم . منظور شكار سياره تيامات است ( در اين دستگيري 
. سال طول مي كشد 3600مدار بيضوي شكل بزرگي را تكميل مي كند كه به سال زميني حدود ) 

تصويري فرضي از مدار نيبيرو 

پيش از ) سال زميني432000(گونه از چنين دوره هاي فلكي120به نقل از متون سومري ، 

چگونه وچرا آمدند ؟، اولين شهرهايشان را در . ن آمدبود كه آنوناكي به زمي) آن سيل عظيم(طوفان

E.DIN ) آنها براي خلق آدم و داليلشان ، حوادث فاجعه شيوه. ساختند ) در كتاب مقدس عدن

باري كه رخ داد همچون طوفان ، همه اينها در سري كتابهاي تاريخچه زمين از سري كتابهاي من 

.گفته شده ودر اينجا تكرار نخواهد شد 

اما قبل از سفر زماني با اهميت مان به قرن بيست ويكم پيش از ميالد الزم است برخي از اتفاقات 
. ن را به ياد آوريم طوفاپيش از طوفان و بعد از 

روايتي از جنبه هاي متضاد يك . كتاب مقدس در فصل ششم از سفر پيدايش ازطوفان مي گويد 
سپس از . صمم است تا بشريت را از چهره زمين محو كند او در ابتدا م. خداي يگانه به نام يهوه 

منابع . تصميم خود منصرف مي شود و اين راه راانتخاب مي كند كه نوح رابا كشتي نجات بدهد 
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سومري زودتر از اين ، ماجراي نارضايتي از بشريت را به خداوندگارانليل نسبت مي دهند وبا 
و جبروت آنچه كه در كتاب مقدس جالل. مي كند تالشهاي خداوندگار انكي بشريت نجات پيدا

اما رقابت و اختالف ميان دو طايفه . است و نه اختالف ميان انكي و انليل توحيددارد دليلي براي 
تضادهاي . آنوناكي كه بر زمين تسلط داشتند ، رويدادهاي بعدي است كه درزمين رخ مي دهد 

ما بايد در . ين بعد از طوفان به آنها اختصاص پيدا كرد مناطقي از زم. ميان آن دو و فرزندانشان 
. ذهن خود داشته باشيم و درك كنيم تمام حوادثي را كه پس از آن اتفاق افتاده است 

دو برادرناتني ، پسران قانونگذار نيبيرو، آنو ، اختالفات آنها روي زمين ريشه در خانه آنها ، سياره 
پسر ارشد آنو بود ، اما نه از ) دارنده خانه اي روي آب ( يده مي شد انكي كه ئه آ نام. نيبيرو داشت 

انليل به وارث . متولد شد ) ناخواهري آنو ( هنگامي كه انليل از آنو و آنتو . Antuهمسر رسمي اش 
. اگر چه او در حقيقت فرزند ارشد محسوب نمي شد . قانوني تاج و تخت در نيبيرو تبديل شد 

. ي دچار خشم غير قابل اجتنابي شده بود و وضعيت خانواده مادري او بدتر بود بخشي از وجود انك
آنو رقيب سرسختي به نام آاللو . در حقيقت جلوس بر تخت آنو به مساله دشواري تبديل شده بود 

بعدها آاللو براي نجات زندگي خود مجبورشد . داشت كه قبالًسلطنت را با كودتا بدست آورده بود 
. ئه آ نه فقط عهد شكني كرد بلكه روزهاي زيادي از اجداد خود در خشم بود . فراركند از نيبيرو 

اسطوره «آنچنان كه در داستان حماسي . رهبري انليل بوجود آمد برايالبته چالشهاي ديگري نيز 
4گفته شده »آنزو 

ت كه من قوانيني وجود داش-يشانو ازدواجها-كليدي براي باز كردن قفل سلسله خدايان 
اينطور درك مي كردم كه آنها كاربردشان براي مردمي بود كه انتخاب مي شدند تا خدمت بكنند و 

اين داستان در كتاب مقدس در مورد ريش سفيد قوم ابراهيم توضيح داده . وكالي بشريت باشند 
دروغي در كارش نبود وقتي كه خواهرش سارا بعنوان همسرش) 20:12پيدايش . ( شده است 

او دختر پدرم است اما دخترمادرم نيست . در واقع او خواهر من است « . به او ارائه شد 
.» واوهمسرمن شد 

نه تنها مجاز بودند تا با ناخواهري از مادران متفاوت ازدواج كنند بلكه يك پسر توسط او ، در اين 
اسماعيل ، نخست زاده ، تا اينكه. مورد اسحاق ، به وارث و جانشين قانوني دودماني تبديل شد 

اينكه چگونه قواعد جانشيني اينچنيني باعث . ( } اين مقام راداشته باشد {پسر خدمتكارش هاجر
برادران }خداي زادگاني چون { و خداي زادگان مصري گرديد ، }مردوك { RAدشمني ميان 

جنگهاي « تاب بودند ، در كNephtysو Isisكه از ازدواج ناخواهري Sethو Osirisناتني 
) توضيح داده شده است » خدايان وانسان 

)مترجم .براي اطالع از خاندان سلطنتي نيبيرو و دودمان آنو و آنتو و انليل و ئه آ به كتاب گمشده انكي رجوع كنيد . ( . ٤
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آنها مبنايي بودند براي كساني كه درباره . اگرچه اين قوانين جانشيني ظاهر پيچيده اي دارند 
آنچه كه اكنون بعنوان شجره . ناميده مي شد » وراثت « سلسه هاي سلطنتي مي نوشتند و آن 

عمومي به ارث رسيده از پدر و مادر با DNAمي شناسيم مشخص مي كند كه DNAپيچيده 
DNA به ارث مي رسد ) فقط مادر ( كه تنها از طرف زنان ، . متشابه است 5ميتوكندريايي .

فرزند ارشد . اين قانون پايه اجتماع است كه خطوط دودماني توسط مرد ادامه پيدا مي كند 
انتخاب شوداگر مادر متفاوتي داشته باشد ناخواهري مي تواند بعنوان همسر . جانشين بعدي است 

وارث قانوني و ) هرچند فرزند ارشد نباشد ( اگر بعداً پسري از اين نا خواهري متولد شود . 
انكي و انليل در مسائل مربوط / رقابت بين دوبرادر ناتني ئه آ . جانشين دودماني محسوب مي شود 

{ . با موضوعاتي مربوط به مكنونات قلبي به تاج و تخت ، رقابتهاي شخصي پيچيده اي بودند
. مادر نينماه معشوقه ديگر آنو بود . هر دو آنها خواهان ناخواهريشان نينماه بودند }بعنوان مثال 

انليل او رابه تملك خود در آورد و پسري . نينماه عشق واقعي ئه آ بود اما مجاز به ازدواج با او نبود 
قواعد جانشيني ساخته شد . در حقيقت او نامشروع متولد شد . ا آمد از آنها به دنيNinurtaبه نام 

اگر چه هر دو برادر ناتني فرزند ارشد محسوب مي شدند . جانشين بالمنازع انليل شد Ninurtaو 
. اما يكي از ناخواهري سلطنتي زاده شده بود 

Eaوناكي اولي شد كه براي رهبر پنجاه آن. زمين گفته شده ، آنچنان كه در كتابهاي تاريخچه
هنگامي كه . بدست آوردن طال به زمين آمده بودند تا از جو رو به زوال نيبيرو محافظت كنند 

طرحهاي اوليه با شكست مواجه شدند ، برادر ناتني انليل به همراه آنوناكيهاي بيشتري فرستاده 
ضاي خصمانه كافي نبود ، اگر چه اين براي ايجاد يك ف. شد تا ماموريت درزمين را گسترش دهد 

متن طوالني شناخته شده اي وجود دارد . تا اينكه نينماه بعنوان رئيس تيم پزشكي وارد زمين شد 
كه حماسه خدايان و انسان و همچنين ورود آنو و مالقات با زمين را Atrahasisتحت عنوان 

بين دو پسرش ماموريت اوبراي همه مايه اميدواري است و مي خواهد كه رقابت. توصيف مي كند 
او حتي پيشنهاد مي دهد كه خودش در زمين بماند و يكي از دو برادر بعنوان . حياتي را حركت دهد 

نوشتهروي آنها . با توجه به آن ، متن باستاني اينچنين مي گويد . نايب السلطنه به نيبيرو برگردد 
. ود و بر تخت پادشاهي بنشيند شده است كه چه كسي در زمين بماند و چه كسي به نيبيرو بر

خدايان دستهايشان را به هم قالب كردند 

تقسيم كار كنند ) قرعه كشي ( تا با مهره ريزي 

به آسمان } برگشت {آنو باالرفت 

چون اين اندامك اغلب . به معني دانهchondrionبه معناي رشته و Mitoتركيبي است از دو واژه يوناني» ميتوكُندري«نام .(. ٥
)مترجموجود دارد ـ يوكاريوتيهمه سلولهاي سيتوپالسمهاي كوچك در اي يا به صورت دانهرشته
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زمين موضوعيت پيدا كرد } براي انليل { 

. درياها با ديواري محصور شده به شاهزاده انكي داده شدند 

اينگونه است كه آنو به نيبيروبرگردد و پادشاه كه ميتوان از كتيبه ها گرفتاي بيشترين نتيجه 
خداي درياها نزد Poseidonدر دوران بعد به ( ئه آ با توجه به قلمرواش بر درياها و آبها . باشد 

براي تسكين EN.KIديگري تحت عنوان لقب ) نزد روميان تبديل شد Neptuneيونانيان و 
خداوندگاري كه فرمانده ( EN.LILاما .به معني خداوندگارزمين . و داده شد به ااشاحساسات 
انكي {. ساخت وساز در زمين به او داده شد . همه اتهامات متوجه او شد استكسي ) كل قوا بود

. خشمگين شد يا نه ؟ ، انكي نمي توانست از قواعد جانشيني و نتايج قرعه كشي سرپيچي نمايد }
او عزم خود را جزم كرد تا انتقام اين بي عدالتيها . جيد و از انكار عدالت خشمگين شد بنابراين رن

بدين ترتيب انكي راهنماي مردوك مي شود تا مسئوليت جنگ . را از پدرش و پدران او بگيرد 
متون مختلفي وجود دارند كه چگونگي ساخت اقامتگاه توسط آنوناكي را در . رابعهده بگيرد 

E.DINهر كدام با وظيفه اي خاص ، و همه مطابق با ) بعد از طوفان سومر . (مي كنند توصيف
، به آنها توانايي پايداري و ماندن و ارتباط مشقت باربا محيطي تماس. يك طرح اصلي 

عمليات حفاظت و ارسال فرمانها توسط انليل با استفاده . برقراركردن با سياره مادر را داد 
وجود در قلب آن اتاق سايه روشني. انجام مي شد Nippurاز spacecraftوshuttlecraftاز

.DUR.ANداشت كه  KI يكي ديگر از امكانات حياتي كه . پيوند آسمان ـ زمين . ناميده مي شد
در مركز دواير متحد Nippur) . شهر پرنده ( Sipparتاسيس شد پايگاه فضايي بود در محل 

بيروني خود ، دومنهمه آنها در . شهرهاي خدايان در آن قرار داشتند المركزي قرار داشت كه ديگر
بودند براي كسي كه در نقطه كانوني شرق نزديك قرار يبراي ورود فضا پيماها ، داالنهاي فرود

. داشت و از نظر جغرافيايي قله هاي دوقلوي آرارات براي او قابل مشاهده بود 
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.  مامي شهرهاي خدايان و مركز كنترل ماموريتشان محو شدسپس طوفان زمين را جارو كرد ، ت
.EDIN همه چيز بايد دوباره انجام مي شد اما اين بار . زير ميليونها تن گل و الي مدفون شد

اولين ومهمترين آنها كه الزم بود ايجاد تاسيسات پايگاه فضايي جديدي . انجامشان طوالني نشد 
. كنترل و مكان ديده باني جديد براي داالنهاي فرود بود با ماموريت جديدي براي مركز 
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از ديگر اجزاء جديد ، . مسيرجديد براي فرود دوباره با قله هاي دوقلوي آرارات ارتباط پيدا كرد 
GIZAاهرام . به موازات شمالي درجهسيروي. پايگاه فضايي فعالي بود در شبه جزيره سينا 

مركزكنترلي براي اين ماموريت جديد در . براي برج ديدباني هم قله هاي دو قلوي مصنوعي بودند 
 .محلي به نام اورشليم ساخته شد

سيل وارد حوضه هاي آبريز .اين طرحي بود كه در حوادث پس از طوفان نقش مهمي را بازي كرد
اين دو مصالح خدايان وانسان ، ورابطه ميان) هم به معناي واقعي كلمه و هم مجازي ، هردو ( شد 

زميني ها ، كساني كه برنامه ريزي شده بودند براي خدمت و كار براي خدايان ، از } تغيير كرد { 
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رابطه ميان خدايان و . اين به بعد همچون شريكي كوچك در سياره اي ويران با آنها رفتار شد 
ولين تمدن انسان معني جديدي پيدا كرد ، تقدس ، بصورتي رمزي تدوين وبه انسان اعطا شد ، ا

. سال قبل از ميالد 3800در حدود . برتردر بين النهرين بنا نهاده شد 

نه فقط بعنوان فرمانرواي نيبيرو بلكه بعنوان . اين واقعه پس از سفر رسمي آنو به زمين اتفاق افتاد 
بارت ع{ ديگربراي مالقات ) احتماالً دليل اصلي ( ودليل. رئيس زيارتگاه خدايان باستاني درزمين 

در استقرار وتاكيد بر صلح ميان خدايان و زندگي شان و دادن اين اجازه كه براي زيستن } بود از 
ميان انكي و انليل ، ونيازبود كه . سرزمينها ، دنياي قديم ميان دو قبيله اصلي آنوناكي تقسيم شود 

. تاسيسات جديدي براي پايگاه فضايي در محلي جديد در ميان خدايان ساخته شود

كه در آن سه پسر نوح ) 10فصل : پيدايش ( قسمتي از اينها دركتاب مقدس منعكس شده است 
ملل آسيا و سرزمينهايش . با مليتها و مناطق جغرافيايي مختلف . باعث گسترش نوع بشربوده اند 

ن يافث در كتاب مقدس بعنوا( وفرزندانشJaphetبه اروپا ) سام فرزند بزرگ نوح ( Shemبه 
نسبت داده مي شوند Hamآفريقا و مللش هم به ) جوانترين و محبوبترين فرزند نوح معرفي شده 

ميان خدايان در ابتدا دو قسمت در اهنيمزرساسناد تاريخي نشان مي دهد كه به موازات تقسيم . 
شبه . 6اختيار انليل و فرزندانش قرارگرفته و سپس يك سوم به انكي و فرزندانش داده شده 

. ره سينا در محورهاي ارتباطي ، جايگاه حياتي بود كه در منطقه پايگاه فضايي واقع شده بود جزي
در حاليكه كتاب مقدس به سادگي در . بعنوان منطقه اي مقدس و بي طرف در نظر گرفته شد 

فهرستي سرزمينها و ملتهارا براساس تقسيم بندي نوح محاسبه مي كند ، متون سومري زودتر از 
. مااين حقيقت را مي گويند كه در واقع اين تقسيم بندي ، عملي عمدي بوده آن به 

: درباره نتيجه مذاكرات رهبر آنوناكي به ما مي گويد Etanaمتن شناخته شده اي به نام حماسه 

.آنوناكي بزرگ ، كسي كه فرمان سرنوشت را مبادله مي كرد درباره زمين مشورت نمود 

.دشداجياتنوكسياربهقطنمهسادتبارد

تمدن برتري ،اهاولين انساندوب) بين النهرين ( منطقه اول ، سرزمينهاي بين دورود دجله وفرات 
. در جايي كه شهرهاي خدايان قبل از طوفان قرار داشت . دنسومر تاسيس كردمانهباجنارا در 

در محوطه مقدسي در هر كدام وجود داشت با زيگوراتي كه خدايي . شهرهاي انسان بوجود آمد 
و Lagash، نينورتا درShuruppak، نينماه درNippurانليل در. آن اقامت گزيده بود 

Nannar/sin در شهرUr،Inanna/Ishtar درشهرUruk ،Utu/shamash در شهر
Sippar

مترجم . البته قاره آتالنتيس نيز در اختيار انكي قرار گرفت . 6
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-»پرهيزكاران چوپان « -در ابتدا نيمه خدايان . وجود داشت EN.SIدر مركز هر شهر يك 
عالم كدهاي عدالت اوظيفه اصلي آنها. ا از طرف خدايان بر مردم حكومت كنند انتخاب مي شدند ت

آنها در محوطه مقدس در مقامي روحاني تحت عنوان كاهن بزرگ در خدمت . و اصول اخالقي بود 
سرپرستي جشن عيد ، رسيدگي }وظايف آنهاعبارت بودند از{ . و همسرش قرار داشتند خدا

باني ، و نيايش به درگاه خدايان ، هنر و مجسمه سازي ، موسيقي و كننده به مراسم مذهبي قر
رقص ، شعر و سرودهاي معنوي ، و مهمتر از همه نوشتن و حسابرسي و شكوفايي در معابد و 

.گسترش مقام سلطنتي 

در زماني از زمانها ، يكي از شهرها براي خدمت انتخاب مي شد تا عنوان پايتخت زمين رايدك 
در ابتدا وبراي مدت . ناميده مي شد ) مرد بزرگ ( LU.GALا پادشاه قانونگذار ، در آنج.بكشد 

زماني طوالني پس از آن ، اين شخص ، مرد قدرتمندزمين ، هردو عنوان پادشاه و كاهن اعظم را 
از آسمان به زمين ازطرف آنودر نيبيرو اينطورفرض مي شد كه او بصورت مستقيم . در اختيارداشت 

تاجي ( متون سومري اين موضوع را بيان مي كنند كه قبل از اينكه نمادهاي پادشاهي .آمده است 
به پادشاه زمين ) چوب بلند چوپانان ( و نماد نيكوكاري ) كه برسر نهاده مي شد و عصاي سلطنتي 

Anushipدر واقع كلمه سومري براي مقام سلطنت ، . اعطا شود نزد آنودر آسمان امانت بوده اند 
.است

الگوهاي رفتاري و موازين اخالقي براي . اين جنبه از پادشاهي ، ذات تمدن را در خود داشت 
به صراحت درمرامنامه اي در فهرست پادشاهان سومري بيان شده است كه پس از . بشريت 
« در جمالت عهد جديد براي بازگشت آمده است كه » پادشاهي از آسمان آورده شد «طوفان 

. »آمده سمان به زمين پادشاهي از آ

را بوجود مي آورد كه در اين كتاب ظهور را باورداشته باشيم تحولمرامنامه عميقي كه در ذهن اين 
قبل ازميالد تمدني نامساوي با آن در دومين منطقه در آفريقا در كناررود نيل 3100در حدود . 

. آنچنان هماهنگ نيست انليلبني تاريخ آن در ميان ) . نوبه در مصر /Nubia. (تاسيس شد 
نه فقط در شهر او بلكه }كشمكش {رقابت و ستيزه ميان انكي و شش پسرش ادامه پيدا كرد اين 

ستيزه برسربرترجويي مدام ادامه داشت . به تمام شهرهاي قلمرو سرزمين اواختصاص پيدا كرد 
تضادي كه به ) رمصردThothـNingishziddaو) در مصر Ra(بين فرزند ارشد انكي ، مردوك 

كسي كه در آنجا به . ( منجر شد ) آمريكا ( و پيروان آفريقايي اش به دنياي جديد Thothتبعيد 
Quetzalcóatl مارپرنده . معروف شد (

مردوك خود زماني مجازاتش تبعيد در نظر گرفته شده بود وقتي كه با ازدواج برادر جوان خود 
Dumuziبا نوه انليلInanna/Ishtar به عنوان . مخالفت كرده بود وباعث مرگ برادرش شد

واقع در دره ايندوس در حدود . داده شد Inanna/Ishtarغرامت سومين منطقه متمدن به 
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پايگاه فضايي درمركز . اين دليل خوبي براي وجود تمدنهاي سه گانه بود . قبل از ميالد 2900
.ار داشت به موازات شمال قردرجه 30منطقه مقدس در 

تصويري از سه منطقه متمدن

. ، آنوناكي سلطنت متمدن و نهادهاي وابسته به آن را تاسيس كردند با توجه به متون سومري
بعنوان مثال بيشتر آن را در بين النهرين به وضوح مي توان ديد كه عبارت بود از دستوراتي جديد 

اهان ـ كاهنان ، پيوند دو گانه اي براي خدمت و تفكيك كننده ميان با ش. در روابطشان با بشريت 
اما . به نظرمي رسيد كه عصر طاليي در مصالح ميان خدايان و انسان فرا رسيده . خدايان وانسان 

عزم . را زير سلطه در آورده و تعيين تكليف مي كردند خدايان دائما امور انسان و تقدير بشريت 
رت گرفته بر همه چيز سايه انداخت آن بي عدالتي كه نسبت به پدرش انكي صومردوك دررابطه با 
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انكي كنار گذاشته شد و انليل وارث قانوني پدرش ، تحت قوانين جانشيني آنوناكي هم زماني كه 
. فرمانرواي سياره مادر ، نيبيرو . آنواعالم شد 

به . ابه سومريان اعطا كردند ر) شصت پايه ( خدايان سيستم رياضي شصت تايي ، در توافقي 
انليل . آنو مرتبه عالي شصت را دريافت كرد . دوازده خداي بزرگ سومريان رتبه عددي داده شد 

تا دورتر و } اين رتبه بندي { . رتبه پنجاه رادريافت كرد و انكي رتبه چهل رابه خود اختصاص داد 
.جانشيني ادامه يافت پايين تر ، بصورت متناوب بين زنان و مردان تحت قوانين

نمودار نام خدايان و رتبه آنها 
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Ninurta پسر انليل رتبه پنجاه را در زمين دريافت كرد در حاليكه به مردوك رتبه ده تعلق گرفته
. نبودند Olympians«7«در ابتدا اين دو منتظر جانشيني هنوز قسمتي از. بود 

ني و تلخي از مبارزه بيرحمانه ميان مردوك و انليل و پسرش نينورتا برسر بنابراين ، دوران طوال
اين امر گسترش پيدا . كينه انكي كه در مردوك متمركز شده بود . تصاحب رتبه پنجاه آغاز شد 

Dumuziنوه دختري انليل را هم گرفت كه مي خواست با Inanna/Ishtarكرد و دامن 
. شد Dumuziمخالفتهاي مردوك در نهايت منجر به مرگ . جوانترين پسر انكي ازدواج كند 

قبل . با درگيريهاي زيادي ميان او و ديگربرادران و برادران ناتني مواجه شد Marduk/Raزمانه 
ذكر كرده ايم پسر ديگر انكي را Nergalهمچنين بطور عمده و Thothاز اين درگيريهاي او با 

. ازدواج كرده بود Ereshkigalكسي كه با نوه دختري انليل . 

برخي از اين . اين دوره از مبارزات در واقع جنگهاي تكامل يافته اي بودند بين دو قبيله خدايي 
نامگذاري » جنگهاي ميان خدايان و انسان « در كتابم » جنگهاي هرم « تحت عنوان جنگها را 
ردن مردوك بود بصورت زنده در هرمي يكي از موارد قابل توجه اين جنگها جريان دفن ك. كرده ام 

مجازاتي كه خود برخود تحميل كرد . مردوك بيشتراز يكبار تبعيد شد . كه به تصرف نينورتا در آمد 
تالش مداوم او براي رسيدن به وضعيتي كه اعتقاد او بود ، رويدادهاي تازه اي را بوجود آورد كه . 

. ثبت شده است در كتاب مقدس تحت عنوان برج بابل ، وقايع آن

ظهور زماناما در پايان پس از ناكاميهاي متعدد ، موفقيت زماني حاصل شد كه زمين و آسمان در 
در واقع اولين مجموعه تاريخچه زمين ، وقايع قرن بيست ويكم پيش . به موازات هم قرارگرفتند 

. مربوط مي شود از ميالد و انتظارظهوري كه آن را همراهي كرد ، عمدتاً به داستان مردوك
پسرخدا ، اما كسي كه از مادري . پيدا مي كند حوريت، مNabuهمچنين در مرحله اي پسرش 

. زميني زاده شده است 

مقر خدايان بزرگ و اصلي .ندها به حكومت پرداختتن بودند كه پس از سرنگوني تايتان12خدايان المپ يا المپ نشينان در باور يونانيان (٧
. كوه المپ محل نبرد تايتانها با خدايان دوازده گانه بود و بعدها هم به عنوان محل زندگي خدايان از آن نام برده شد. قله كوه المپ است

ا بيشتر مورد توجه قرار نشينان به نوعي با يكديگر خويشاوندي داشتند و بنا به شرايط زمانه هر از گاهي يك يا چند تن از آنهتمام المپ
تري بود، خدايان زن و براي مثال اگر در زندگي واقعي، همسر حاكم يا شخص قدرتمند منطقه از شخصيت قوي يا خانواده مهم. گرفتمي

از اين . گرفتگرفت؛ اگر جنگي در ميان بود، معبد خداي جنگ بيشتر مورد توجه قرار ميبه خصوص هرا كه خداي مادر بود مورد توجه مي
المپ مرتفع ٔقله.اي مخصوص خود دارندكند خدايان هر كدام خانهقله مرتفع زئوس خداي خدايان فرامين خود را به ساير خدايان صادر مي

منظور نويسنده اين است كه در ابتدا اين دو خدا چندان .كردند اين قله با آسمان تماس داردشعرا فكر مي, هاي يونان است ترين قله
)شان جدي نبود كه جزء مجمع اصلي خدايان باشند و تصميمي بگيرند  ـ مترجم وضعيت
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دست به دست مي در طول تاريخ تقريباً دو هزارساله سومر ، پايتخت سلطنتي به نوبت اينگونه 
به ي كه آنوي بزرگ شهر( Urukبعد ) نخستين شهر نينورتا ( Kish،ابتدا شد

Inanna/Ishtar اعطاكرد ( سپسUr ) محل اقامتSin و سپس به بقيه و ) و مركز پرستش
. URبعد بازگشت به اولين شهر و در نهايت براي بار سوم بازگشت به 

- آنچنان كه محققان مي نامند -» مركزفرقه « ، Nippurاما در تمام اين اوقات ، شهر انليل ، 
در آنجا قرارداشت تا چرخش ساالنه Nippur. ذهبي سومر ومردم سومري باقي ماند مركز م

. پرستش خدايان را تعيين كند 

در زيارتگاه سومريان هر كدام همتايي آسماني بين دوازده عضو منظومه Olympiansدوازده 
د در چرخه ساالنه هر كدام ماهي داشتن) خورشيد و ماه و ده سياره از جمله نيبيرو ( شمسي داشتند 

هر ماه . است كه به معني تعطيالت و جشن است EZENدوره سومري براي ماه . دوازده ماهه 
. جشن پرستش برگزارمي شد و به يكي از خدايان دوازده گانه اختصاص پيدا مي كرد 

دانند چه نه براي اينكه دهقانان ب. ( نياز بود كه زمان دقيق هر ماه ، آغاز و پايانش ، مشخص شود 
زماني بايد گرده افشاني و چه زماني خرمن خود رابرداشت كنند بلكه بعنوان توضيحاتي براي متون 

آن تحت عنوان . قبل از ميالد شد 3760اين كار منجر به معرفي اولين تقويم انساني در ) درسي 
ي پيچيده اي زيرا اين جزء وظايف كاهنان بود تا جدول زمان. شناخته شده است Nippurتقويم 

. را در تقويم خود اعالم كنند براي مشخص شدن زمان جشنهاي مذهبي 

بعد 2007مطابق با سال . تقويمي كه هنوز هم بعنوان تقويم مذهبي يهود از آن استفاده مي شود 
دردوران قبل از طوفان ، انليل مركز كنترلي براي . را نشان مي دهد 5767از ميالد ، اعداد آن سال 

.DUR.ANتاسيس كرد تحت عنوان Nippurال فرمانهايش در ارس KI . » پيوند آسمان و
بعد از . ( براي ارتباط با سياره مادر نيبيرو و فضا پيماهايي كه به آنجا رفت و آمد مي كردند » زمين 

شناخته مي شود ) بيت المقدس ( طوفان وظايف اين مركز به مكان ديگري كه اكنون اورشليم 
) منتقل شد

همچنين بايد . بود EDINموقعيت مركزي آن ، داراي مسافت مساوي تابعي از مراكز ديگردر 
. داراي مسافت مساوي با چهار گوشه زمين مي بود كه بصورت استعاري ناف زمين ناميده مي شد 

. اينگونه اشاره مي كند Nippurسرود مذهبي به انليل و وظايفش در 
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!انليل 

كهاي خاموش خدايي را روي زمين عالمت گذاري كرديد زماني كه شما شهر

تاسيس كرديد Nippurشهري براي خودتان 

. را تاسيس كرديد Dur-An-Kiشما 

. مركزي براي چهار گوشه زمين 

شد Nippurزماني كه اورشيلم جايگزين . هدمآمهاصطالح چهار گوشه زمين در كتاب مقدس 
در . آن را به نام مستعار ناف زمين نامگذاري كردند . د از طوفان بعنوان مركز كنترل ماموريت بع

، همچنين آنان را بعنوان UBسومر براي چهاردوره ، چهار منطقه در زمين وجود داشت به نام 
AN.UB چهار گوشه زماني كه اصطالحي براي دوره هاي كيهان شناختي . آسماني مي شناختند

كه . اشاره دارد به چهار نقطه زمين درچرخه ساالنه خورشيد آن . بود در ارتباط با تقويمشان 
و دو نقطه متقاطعي كه از خط استوا . امروزه انقالب تابستاني و انقالب زمستاني ناميده مي شود 

. عبور مي كنند ، يكبار بعنوان اعتدال بهاري و سپس تحت عنوان اعتدال پاييزي 
اين امر همچنان در تقويمهاي . بهاري شروع مي شود آغاز سال با روز اعتدالNippurدر تقويم 

مانند ايران كه سال با اولين روز بهار آغاز مي شود و به . ( باستاني خاور نزديك باقي مانده است 
درآن طي جزئياتي تشريفات مذهبي طي مراسمي ) اصطالح عيد را جشن مي گيرند ـ مترجم 

در افق هنگاميكه خورشيد . د كه سحرگاه فرارسد تقويم ، زماني تعيين مي شو. انجام مي شد 
كه ستارگان در پس زمينه آن ديده شوند باشدبه اندازه اي تاريك هنوز و آسمان كندطلوع شرقي 

موقعيت . نقطه اعتدالين در حقيقت زماني تعيين مي شد كه در آن روز وشب باهم برابر باشند . 
قبل از طلوع يا افول خورشيد قابل رويت است ـ ستاره اى كه(heliacalخورشيد هنگام ظهور 

. بوسيله ستون سنگي كه ساخته شده بود تا راهنمايي باشد براي آينده رصد مي شد ) مترجم 
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( بعنوان مثال مشاهدات دراز مدت در استون هنج در بريتانيا نشان داده كه گروهي از ستارگان
ناميده Heel Stoneهمترازي سنگها در اينجا . در پس زمينه آن باقي نمي مانند ) صورت فلكي 

نقطه انقالبي روزي از روزهاي كنوني كه در اصل اشاره . مي شود كه اشاره دارد به طلوع خورشيد 
پديده اي كه تقدم ناميده مي شود يا .سال قبل از ميالد 2000دارد به طلوع خورشيد در حدود 

از اين واقعيت است كه زمين ساالنه يك مدار به دور نتايجش ناشي . تقدم اعتدالي به تنهايي 
8. خورشيد را كامل مي كند اما دقيقاً به همان نقطه آسماني برنمي گردد 

) دور 360بيرون از . ( سال است 72ميزان آن يك درجه در . خيلي خفيف وبا تاخير . خفيف است 
يا » صورت فلكي « اهده كرد در انكي كسي بود كه اولين گروه بندي ستارگان را از زمين مش

در اين . رويه بسيار آهسته خورشيد در قرار گرفتن در قسمت تاريك راه شيري، پديده اي است كه به آن تقدم اعتدالين مي گويند(٨
. ز فضاي ستارگان تغيير كند و موقعيت آنها را متفاوت ببينيمپروسه، انحراف محور زمين نيز دخيل مي باشد و باعث مي شود كه ديد ما ا

انحراف و حركت ) مثالً راه شيري (اين امر موجب مي شود كه از نظر شاهدان روي زمين مسير خورشيد نسبت به زمينه ستارگان دوردست 
كه مايا تقويم طوالني مدت خود را داشت و سال قبل2100تقريباً . سال چرخه انحراف محور زمين كامل مي شود26000هر . داشته باشد

درجه انحراف نسبت به قسمت تاريك كهكشان 30داراي كتاب مقدس مربوط به خود نيز بود، خورشيد در حالت انقالب زمستاني با حدود 
) ـ مترجم .راه شيري توسط قوم مايا مشاهده شد
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آسمان را تقسيم كرد كه در طي آن زمين به نقاط دوازده گانه خورشيدي به نام ) مجمع الكواكب (
. تقسيم شد 9صورتهاي فلكي دايره البروج 

. درجه از منحني آسماني را اشغال مي كند 30وقتي كه هر قسمت از دوازده قسمت اين دايره ، 
) 72×30( سال 2160) ازنظر رياضي ( يك خانه دايره البروج به منطقه ديگرتقدم و تأخرش از

تاريخ . سال طول مي كشد ) 2160×12( 25920و يك چرخه كامل دايره البروج . طول مي كشد 
دوره هاي دايره البروجي ـ با توجه به تقسيم مساوي اين دوازده قسمت ونه ) فرضي (تقريبي 

. در اينجا براي راهنمايي خواننده اضافه شده است رصدهاي نجومي واقعي ـ

در مدت يك سال آن خورشيدآيد كه به نظر مي) زمينٔاز ديد ساكنان كره(اي فرضي در آسمان است كه ظاهراً دايرهالبروجه داير(.٩
ٔكند و در واقع طرح مدار زمين بر كرهخورشيد مشخص مئزمين را به دور كرهحركت انتقالياين دايره در حقيقت مدار .كنددايره را طي مي

اند پيدا آسمان كه آن را اصطالحاً فلك ثوابت ناميدهٔمدار حركت انتقالي زمين با كرهاي است كه از تالقي سطحآسمان است يعني دايره
اندولي امروزه برخي معتقدند كه تقسيم كرده) درجه30هر بخش معادل (بخش مساوي 12هاي قديم، دائرةالبروج را به از زمان.شودمي

. است كه در ميان دو صورت فلكي عقرب و ميزان وجود دارد)مار افزاي(بخش است بخش سيزدهم صورت فلكي حوا13دايرةالبروج داراي 
شود كه در هر ماه از سال حركت انتقالي زمين به دور خورشيد موجب مي. شودناميده ميبرجهر بخش از دايرة البروج اصطالحاً يك 

به منطقةالبروجبا همين معني در ارتباط با برجگاهي اصطالح . گانه قرار بگيردهاي دوازدهدي، خورشيد ظاهراً درون يكي از اين برجخورشي
)رود ـ مترجم كار مي
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كه اين دستاوردي بود از تمدن گذشته انساني كه اين حقيقت را گواهي مي دهد كه تقويم دايره 
وقتي كه دو خانه اول دايره البروجي به . ( البروجي اولين بار توسط انكي در زمين استفاده شد 

در قرن سوم Hipparchusواقع اين دستاورد اختر شناس يوناني در) افتخار او ناميده شد 
) . آنچنان كه در اكثركتابهاي درسي به آن استناد مي كنند . ( پيش از ميالد نبود 

كه دوازده خانه دايره البروجي زودتر از اين در هزاره سومري با اين نامهاتقيقحنياربيهاوگ



روهظنامز:لوالصف–اهزورناياپ

٢٣

كلهاو اين ش

. شناخته شده بود كه ما امروزه از آنها استفاده مي كنيم 

جداول تقويم زماني خدايان و انسانها در طول آن مورد بحث » هنگاميكه زمان آغاز شد « كتابمدر
هم Sharدر كتابهاي قبلي زكريا سچين ( SARنيبيرو در دوره مداري خود در يك . هقرارگرفت

اين واحد بطور طبيعي اولين معيار تقويم آنوناكي . آمد ) زميني ( سال 3600، به معني ) گفته شده
در واقع متوني كه روزهاي آغازين زمين را مورد بررسي قرار . حتي در چرخش سريع زمين بود 

مانند فهرست پادشاهي سومريان ، دوره هاي آن ، يا زمان رهبران برروي زمين را بر . داده اند 
. تعيين كرده اند Sarsاساس دوره هاي 

هايجنبهاساسشد،براعطابشرنوعبهكهتقويمي.آوردمدرعبارتبهرا»الهيزمان«اينمن
كهكردميگوشزدرانكتهاين.شدميناميدهزمينيسالكهبود) ماهشو( زمينفلكيگردش

سالازكمترساليك)((دايره البروجي تغييراتسال2160يا(ساله2160دايره البروجيتغيير
نقطهدوبين.�10:6ِ »طالئينسبت«داد،پيشنهادرابهترينسبت)هاانساناحتماال(هاآنبه))آنوناكي

اما ساعت ظهور براي .نامممي»الهيزمان«راآنمنكه) نهايتبيزمانيينقطهدو(حرانيب
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شت كدام است ـ زمان زميني ، مانند شمارش پنجاه سرنوبشريت ـ تعيين شده بوسيله تقديرو 
اين زمان الهي با مدار نيبيرو ارتباطي دارد ، شمارش قرون يا شمارش هزاره ؟ Jubilees10سال 

ره البروج قراردارد ؟ اين معما ، بطوريكه ؟ ويا اين زمان آسماني ، زيرچرخش آهسته زمان داي
خواهيم ديد ، سرگرداني بشريت روزگار باستان ، در هسته دروغهاي خاموش معاصر درباره 

سواالتي كه پيش از اين مطرح شده ، توسط بابليان و آشوريان و كاهنان . بازگشت جريان دارد 
امات الهي سنت جان و عالقمنديهاي ستاره شناس و پيامبران كتاب مقدس در كتاب دانيال ، اله

به ما اجازه بدهيد جستجوي . پاسخها عجيب خواهند شد . سر آيزاك نيوتن ، همه با ما هست 
. دقيق تروپرزحمت تري را انجام بدهيم 

١٠ .BOOK OF JUBILEES اكثركاتوليكهاي رومي ، ارتدوكس . كتاب كهن يهوديان كه آن را به نام پيدايش هم مي شناسند
ا كتابهايي كه اينگونه دروغين ناميده مي شوند حاوي حقايق خواندني البته براي م. شرقي و مسيحي پروتستان ، آن را دروغين دانسته اند 

) ـ مترجم همچنين شمارش پنجاه ، عدد سال طاليي بوده ، ويژه سالگرد براي برپايي جشن وشادي . هستند 


