
بر با درفته : فصل ششم –پايان روزها 

٨٧

فصل ششم

بر باد رفته
. رها ساختن سالحهاي كشتار جمعي ، خاورميانه را زير سايه اين ترس قرارمي دهد كه پيشگوييهاي روز قيامت درست باشد 
واقعيت اين است كه به نحو غم انگيزي كشمكش روز افزون شده بود ـ درگيري ميان خدايان ، نه انسانها ـ كه به استفاده از 

شد ، حقيقتي كه در چهارهزار سال پيش اتفاق افتاد و آن عملي تاسف بار بود با پيش بيني نشده ترين نتايج سالح اتمي منجر
پيش از 2024بعد از ميالد ، بلكه در حقيقت در 1945سالح هسته اي روي زمين استفاده شد ، البته نه براي اولين بار در 

چرايي و تعبيري كه مي توان از . اني چگونگي و چرايي آن توصيف شده است رويداد شومي كه در متون گوناگون باست. ميالد 
اولين پدر . متوني كه منابع باستاني كتاب مقدس را هم شامل مي شوند. در متون بازسازي شده وجود دارد چه كسي نمود ، 

. ابراهيم ، شاهد عيني فاجعه بزرگ بود ) شيخ يا ريش سفيد قوم ( ساالر 
اما . دل چركين شده بود بني مردوكاز تجاوزات بني انليل ر جنگ براي مهار سرزمينهاي ياغي شكست خورده و پادشاهان د

حوادث بيشتري در جريان بود ، طبق دستورات انليل ، نينورتا مشغول راه اندازي تاسيسات فضايي در آنسوي جهان شد ـ همه 
آن راهها به پرو در آمريكاي جنوبي ختم مي شود ـ متون نشان مي دهند كه خود انليل براي مدت زماني طوالني از سومر دور 

. بود 
وفاداري آنها دچار تزلزل شده با انكي در مقر . Ibbi-Sinو Shu-Sin. ن باعث حركت دو پادشاه سومري شدند خدايا

مدارك . غيبتهاي خدايي هم باعث سست شدن كنترل بر سپاهيان خارجي ايالميها شد . اصلي اش اريدو در سومر بيعت كردند 
. نتيجه خدايان وانسانها روز به روز از آنها متنفرتر شدند از بي حرمتيهاي سپاهيان ايالمي حكايت مي كنند و در 

او به ياد آورد كه در آخرين . بويژه مردوك خشمگين شد وقتي كه خبر چپاول ووسعت خرابيها را در بابل محبوبش شنيد 
زمان ود تا زماني كه مالقات توسط برادر ناتني اش نرگال متقاعد شده بود كه با آرامش درگيري را كنار بگذارد و ازبابل بر

. آسمانيش يعني عصر قوچ فرارسد 
اما در عمل . نرگال به او قول داد كه هرگز بابل مورد بي حرمتي قرار نگيرد و كسي مزاحمتي براي آن فراهم نكند ، در مقابل 

معبدش در آنجا مردوك گزارشي دريافت كرد كه در آن گفته شده بود ايالميهاي نااليق به. عكس اين موضوع اتفاق افتاد 
گله سگهاي بابلي در معبد النه ساخته بودند و كالغها بر فراز معبد پرواز كرده و با صداي بلند جيغ . بي حرمتي كرده اند 

. مي كشيدند و مدفوعشان را درآنجا مي ريختند 

تا چه وقت ؟ : از حران ، خدايان بزرگ را با گريه صدا مي كند 

.نرسيده است اما هنوززمان او فرا 



بر با درفته : فصل ششم –پايان روزها 

٨٨

: او درزندگينامه خودنوشت مبتني بر پيشگويي اش مي پرسد 

يان بزرگ كه اسرار رابه من آموختيد اآه اي خد

همچون كمربندم ، خاطراتم را به ياد مي آورم 

بخاطر گناهانم من تبعيد شدم 

رفتم به كوهها 

در سرزمينهاي زيادي سرگردان بوده ام 

. از آنجا طلوع مي كرد به جايي رفتم كه خورشيد

از ارتفاعات هاتي من آمدم 

در ارتفاعات سرزمين هاتي من از پيشگو پرسيدم 

؟ تا چه زماني: من پرسيدم 

او . روزهايم كامل شده اند وزمانم فرارسيده است : مردوك در ادامه گفت . بيست وچهار سال من در هزار توي حران بودم 
. اش بايد به بابل برود و آن را ترميم نمايد گفت كه براي اثبات دوره 

» بايد محل اقامت ابديم را تاسيس كنم « 
ظهور . صحبت كرد ) كسي كه سربلند است ( E.SAG.ILAاوازديدن معبد ) ماليدن روغن مقدس ( با انجام مراسم تدهين 

به .پيش بيني كرد كه بابل تا ابد باقي خواهد ماند و » خانه عهدم « بر كوهي و ايستاده بر سكويي در بلنديهاي بابل و ناميدن 
در زمان موعود مردوك . شهر پر از شادي شده و توسط آنو متبرك شد . انتخاب خود ، پادشاهي در آنجا بر تخت نشاند 

» و عشق مادرانه به بشريت هديه خواهد شد بد شانسي و شيطان شكار شده« : پيشگويي كرد 
سال از تاريخي 72در مجموع . شدپيش از ميالد تكميل مي 2024ل بود كه در سا24اقامت موقت مردوك در حران سالهاي

. گذشته بود كه مردوك موافقت كرده بود كه از بابل حركت كند و منتظر پيشگويي زمان آسماني باشد 

براي . بزرگ بود نه چيزي بيهودهتا كي ؟ اين درخواست تجديد نظر ازخدايان : وقتي مردوك گفت 
با احساس خطر براي . رهبري آنوناكي پيوسته مشاوره هاي غير رسمي داشتند و بطوررسمي هم در شوراها مطرح مي شد 

وخيم تر شدن اوضاع ، انليل با عجله به سومر بازگشت و حيرت زده بود كه چگونه اين همه چيزهاي اشتباه آموزش داده شده 
اما نينورتا تمام اشتباهات را متوجه مردوك و نابو دانست . سوء رفتار ايالميها احضار شد نينورتا براي توضيح . حتي در نيپورش 

. نابو احضار شد .
او وضع وحشتناكي را توصيف . بود Utu/Shamashمتهم كننده اصلي نابو ، » قبل از خدايان ، اين پسر پدر بود كه آمد « 

و اتهامات قديمي عليه . ابو با پدرش صحبت كرد و نينورتا را سرزنش نمود ن. كرد و نابو را مقصر تمام اين اتفاقات دانست 
اعم از نابودي تاسيسات پيش از طوفان كه شامل ابزارهاي نظارت مي شد تا جلوي چنين شكستها و . نرگال زنده شد 

. بي حرمتيها در بابل را بگيرد 
... نمايشي اجرا شد و نرگال مورد بي احترامي قرارگرفت 

!شرارت او با انليل سخن گفته شد از
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اين . از عدالت خبري نبود ، خرابي و كشتار شكل گرفت و باعث شد تا انليل عليه بابل تصميمي بگيرد كه شرورانه تلقي شود 
) فرمانده كل فرماندهان انليل . ( اتهامي بي سابقه اي بود عليه فرمانده كل قوا 

مردوك ونابو واقعاً متهم به چه چيزي هستند ؟ او با خشمي كه متوجه .، نه انليل اما در دفاع از پسرش: انكي سخن گفت 
مشاجره دو نفره اي كه در پايان منجر به اين شد .چرا شما همچنان به مخالفت خود ادامه مي دهيد : پسرش نرگال بود پرسيد 

رتيب شوراي خدايان شكست خورده و مضمحل شد به اين ت. كه انكي با فرياد از نرگال بخواهد كه از جلوي چشمش دور شود 
 ...

ـ با اشاره به پيشگويي آسماني درباره مردوك اما تمام اين بحثها و اتهامها و موضعگيريها براي تحقق عليه اين حقيقت بود كه
ه پايان رسيده و با گذشت زمان و با چرخش اساسي در تقدم زماني يك درجه اي ـ عصر گاو ، عصردايره البروجي انليل ، ب: 

. عصر قوچ ، عصر مردوك ، بر بلنداي آسمان قرار گرفته 
و ) آن را ساخته بود Gudeaمعبدي كه . ( ببيند Lagashدر Eninnuنينورتا مي توانست آن رادر معبد 

Ningishzidda/Thothو . ببيند مي توانست آن را در تمام دايره هاي سنگي كه در جاهاي مختلف زمين بر پا كرده بود
. مردم نيز آن را دريافتند 

در آن زمان بود كه نرگال ـ كه مورد بي حرمتي توسط مردوك و نابو قرارگرفته و توسط انكي اخراج شده بود ـ با مشاوره خود 
وي زمين او نمي دانست كه آنها كجا پنهان شده اند اما مي دانست كه ر. را مطرح كرد » سالحهاي پر هيبت « فكر استفاده از 

. قراردارند 
Gibilآنها در جايي در آفريقا در حوزه استحفاظي برادرش CT-xviتحت عنوان 42ـ 46طبق متن و با توجه به خطوط ( 

) قرار دارند 

آن هفت تا در كوهي منتظر آنها مي باشند 

. در حفره اي درون زمين آنها قرار داده شده اند 

. ااكنون در اختيارداريم مي توان آنها را هفت سالح هسته اي توصيف كرد بر اساس سطح تكنولوژي كه م
» پوشيده شده از وحشت و درخششي كه پيش از آن با شتاب منتشر مي شود « 

آنها را ناخواسته از نيبيرو به زمين آورده و در مكاني مخفي كرده بودند و راز مخفيگاه آنها در مدت زماني طوالني حفظ شده 
در شوراي جنگ خدايان ، انكي كنار گذاشته شد ، به پيشنهاد . انكي جاي آنها را مي دانست اما انليل هم مي دانست . بود 

آنو با كلماتش بازمين سخن . آنها بطورمرتب با آنو در ارتباط بودند . نرگال راي داده شد كه بايد مردوك كيفر سختي ببيند 
اين امر را روشن كرد كه در اقدامي بي سابقه موافق محروم كردن مردوك از پايگاه او . گفت و سخنان آنو در زمين تلفظ شد 

. فضايي سينا مي باشد اما نه خدايان و نه انسانها ، هيچكدام نبايد صدمه اي ببينند 
نجام ماموريت نرگال و نينورتا براي ا. مدارك حكومتي باستاني نشان مي دهند كه آنو ، فرمانرواي خدايان به زمين ترحم كرد 

. خدايان روشن كردند كه دامنه عمليات آنها محدود و مشروط است . انتخاب شدند 
. خودش را بصورت واقعي در مقياس فاجعه بار ثابت كرد » پيامدهاي ناخواسته « قانون . اما اين چيزي نبود كه اتفاق افتاد 

انها وخرابي سومر گرديد ، نرگال شرحي از وقايع اتفاق افتاده را درروزهاي پس از فاجعه كه منجر به مرگ عده بيشماري از انس
شناخته شده Erraمتني طوالني كه تحت عنوان اشعار رزمي . به كاتب خود ديكته كرد و سعي نمود تا خودش را تبرئه كند 

داده بودند به معني تحريك Ishumرا داده بودند به معني نابودگر و به نينورتا لقب Erraبراي اينكار به نرگال لقب . است 
. از ميان متون سومري و آكدي و منابع كتاب مقدس مي توانيد اجزاء اصلي داستان واقعي را در كنار يكديگر قرار دهيد .كننده 
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در آفريقا مي رود تا سالح ها را پيدا وباز يابي كند و منتظر Gibilبدين ترتيب ما مي بينيم كه نرگال خيلي زود به قلمرو 
نينورتا با بي ميلي آموزش كار با سالحها را مي گذراند اما نرگال بي توجه به محدوديتها فقط به هدف توجه . نينورتا نمي ماند 

ابود خواهم كرد و اجازه من پسر را ن. او قصد داشت براي تصفيه حسابهاي شخصي از سالح ها استفاده كند . داشت 

خواهم داد تا پدرش دفنش كند و پس از آن من پدررا خواهم كشت و اجازه نخواهم دادهيچكس 

. و نرگال همينطور الف ميزد . دفنش كند
بحثها ادامه داشت ، خبررسيد كه نابو محكم بر عقايد خود پا فشاري مي كند و آرام ننشسته است و از در زماني كه اين

شهرهايي كه دورتا دور درياي بزرگ رديف شده اند . ش همچون يك ارتشبد تمام شهرهايش را قدم به قدم زير نظر دارد معبد
نابو نه تنها شهرهاي غربي را دچار دگرگوني . او وارد درياي بزرگ هم شده است و بر تختي نشسته كه شايسته آن نيست . 

استدالل Nergal/Erraبنابراين . ندو همه را تحت قوانين خود اداره مي كنمود بلكه تمام جزاير مديترانه را تصرف كرده
. نابو و شهرهايي كه او سازمان دهي نموده نيزبايد براي تنبيه نابود شوند . كه از بين بردن پايگاه فضايي كافي نيست ندمي ك

آيا با نابودي پايگاه فضايي و سروصدايي كه به پا . اكنون با وجود دو هدف ، تيم نرگال و نينورتا با مساله ديگري روبرو بودند
نينورتا به . مي كرد هشداري به نابو وپيروانش براي فرار داده نمي شد ؟ با بررسي اهداف ، آنها راه حل را در تقسيم كار ديدند 

. پايگاه فضايي حمله مي كرد و نرگال به شهرهاي گناهكار 
نه تنها بايد آنوناكي را از قبل آگاه كنند تا : او مي گفت . بودند ، نينورتا فكر ديگري داشت اما بااينكه همه روي آن توافق كرده

انهشجاع، Erraبه . از تسهيالت سفينه هاي فضايي استفاده كنند ، بلكه انسانهايي كه خلق شده اند هم بايد آگاه شوند 
راده شما آنهايي را نابود مي كند كه عليه شما هستند اما شما مي خواهيد گناهكاران را نابود كنيديا بي گناهان را ؟ ا: گفت 

گناهي ندارند يا كساني را كه عليه شما هستند و گناهكارند ؟ 
اين بود كه روغن Erraبه Ishumنرگال ، آنچنان كه در متون باستاني حكومتي آمده از كار خود مطمئن بود ، سخنان 

به اين ) دس مي دانستند و بايد قبل از آن با روغن مقدس تدهين مي شدند ـ مترجم آنها عمل خود را مق. ( مقدس را پيدا كند 
: ترتيب در يك روز صبح دو نفر با هفت ماده منفجره اي كه بين خود تقسيم كرده بودند عازم ماموريت نهايي خود شدند 

به پيش مي رفت Erraوقتي قهرمان 

رابخاطر آورد Ishumكلمات 

Ishum نيز به پيش تاخت

با كلماتي كه به او داده شده بود 

. قلبش به هم فشرده مي شد 

ايشوم به عالي ترين كوهي رفت كه در : متوني كه در دسترس ما قرار دارند به ما مي گويند كه هدف چه چيزي بوده است 
) ار اين كوه قرار دارد حماسه گيلگمش ما را مطلع مي كند كه پايگاه فضايي در كن(تيررسش قرار داشت 

. ايشوم دستش را بلند كرد و كوه خرد شد 
آنچه كه آنو باعث ظهورش شده بود اكنون پژمرده شده بود و صورتي كه از خود ساخته بود محو شده و آنجا به ويرانه اي 

. كانات آن نابود شد با دستهاي نينورتا پايگاه فضايي و ام. اين همه بر اثر ضربه هسته اي ايجاد شد . تبديل شد 
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راه پادشاه را ادامه داد تا ERRA،  به تقليد از ايشوم: متن باستاني و پس از آن آنچه نرگال شرح مي دهد اينگونه است كه 
كه از اتحاد پادشاهاني » شهرهاي گناهكار « اهداف او عبارت بودند از . كار شهرها را تمام كند و آنها را ويران و واژگون سازد 

. ل شده بود عليه شاهان شرق در دشت جنوبي درياي مرده تشكي
) سدوم و گمورا هم جزء همين شهرهايي بودند كه بمباران شدند ـ مترجم ( 

پيش از ميالد ، سالحهاي هسته اي در شبه جزيره سينا ودردشت نزديك درياي مرده 2024و به اين ترتيب بود كه در سال 
} نابود شدند { ، يگاه فضايي و پنج شهر و نه بيشتر از آن مورد استفاده قرار گرفتند و پا
اما تعجبي ندارد اگر آنچه كه از ابراهيم و ماموريتش در كنعان دريافته ايم را در ادامه همين راه . هر چند شگفت انگيز است 

. بين مكاشفات كتاب مقدس و متون بين النهريني تشابه زيادي وجود دارد ، در اين حادثه . توصيف كنيم 
آنهاق متنهاي بين النهريني درباره حوادث متوجه مي شويم كه براي آنوناكي محافظت از پايگاه فضايي ضروري بوده واز طري

نگهباناني كه اين تاسيسات را ساخته بودند خود را . را از قبل آگاه كرده بودند و نرگال و نينورتا ماموريت شرورانه اي داشتند 
. خدايان حمايت خود را به آسمان منتقل كرده بودند . را رها كرده بودند خدايان اين مكان. كنار كشيده بودند 

آنچه كه در اين ميان . اما زمانيكه متون بين النهريني تكرار مي كنند كه خدايان از ساخته خود فرار كردند آنهم به سرعت 
. شد مبهم است اين است كه چرا اين مجازات قيامت گونه به شهرهاي انساني تعميم داده

ما در پيدايش مي خوانيم كه هردو نفر ، يعني ابراهيم و برادرزاده اش . جزئيات گم شده را مي توان از كتاب مقدس پيدا كرد 
. اما بقيه ساكنان شهرهاي گناهكار بي خبر بودند لوط را از قبل از خطر آگاه كرده بودند 

در گزارش كتاب مقدس ، جدا از روشنايي كه خودمان مي توانيم بر جنبه هاي مختلف اين حادثه انقالبي بيفكنيم ، جزئيات 
. شگفت انگيز ديگري هم وجود دارند از رابطه عمومي خدايان با يكديگر و ارتباط خاص آنها با ابراهيم كه روشنگرانه هستند 

سال سن دارد در بعد از ظهري گرم در مدخل 99وقتي كه ابراهيم كه اكنون . ود پيدايش شروع مي ش18داستان از فصل 
. چادر خود نشسته است 

Anashimاگر چه او آنها را » سه مرد باالي سرم ايستاده بودند « ... » چشمهايم را باز كردم و ناگهان همه آنها را ديدم « 
زيرا او شتابان از چادرش خارج شده و در برابر . رد اين مردان وجود دارد توصيف مي كند ، اما چيزي غير عادي و متفاوت در مو

معلوم مي شود كه . و ـ دراينجا با اشاره به خادم بودن خود ـ پاهايشان را شست و به آنها غذا تعارف كرد . آنها تعظيم مي كند 
. اين سه موجود از خدايان هستند 

اكنون آنها را تحت عنوان خدايان مي شناسيم ـ تصميم گرفتند ماموريت ابراهيم اين موجودات قبل از تركش ـ موجوداتي كه
آنها روشن كردند كه سدوم و گمورا جزء شهرهاي گناهكار محسوب شده وعدالت بايد در مورد آنها . را برايش مشخص كنند 

. اجرا شود 
) ! مالمتشان كرد . ( سوال برد ابراهيم تصميم آنها را زير. دونفر از سه نفر آنها بسوي سدوم رفتند 

. كلمات خدايان در اينجا با متون بين النهريني شباهت زيادي دارند 
1» آيا حقيقتاً صالح رابا طالح هالك خواهي ساخت ؟ « 

23آيه 18فصل : پيدايش 
. باور نكردني است » انسان و خدا « اينكه چه اتفاقي افتاد در نشست بين 

در ترجمه صالح خان اينگونه آمده . البته اين جمله ارتباطي با خدايان ندارد و اين جمله ابراهيم است كه خدايان را مورد خطاب قرار مي دهد ( .١
... ح باشند احتمال دارد كه اندرون شهر پنجاه نفر صال. كه آيا حقيقتاً صالح را با طالح هالك خواهي ساخت : پس ابراهيم تقرب جسته گفت ... « كه 

) ـ مترجم 
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ممكن است پنجاه مرد صالح در آن شهرها باشند ، نمي توانيد بخاطر اين پنجاه مرد از اين شهرها چشم « : ابراهيم پرسيد 
» پوشي كنيد ؟ 

:ابراهيم گفت » خوب اگر پنجاه مرد صالح در آنجا اقامت داشته باشند از آن چشم پوشي خواهد شد « : وقتي خدا گفت 
به محض پايان يافتن صحبتها يهوه بيرون رفت و « ... و آنها همينطور تا ده نفر پائين آمدند » چهل چي ؟ سي نفر چي ؟ « 

» ابراهيم به مكان خود بازگشت 
سخن گفته مي Mal’achim2كشيده مي شود و در آنجا با 19ادامه صحبتهايشان به فصل دو موجود خدايي ديگر ـ كه

شبانه وارد شهر آنها.كنندترجمه مي » فرشتگان « اما معموالً آن را به » رسوالن « معناي تحت الفظي آن مي شود . شود 
در سپيده دم آن دو از برادر زاده ابراهيم ، لوط ، خواستند كه . تفاقات آنجا خبر از شرارت مردمش مي دهند ا. سدوم مي شوند 

» يهوه مي خواهد شهر را نابود كند « براي اينكه . همراه خانواده اش از آنجا فرار كند 
در اين تحوالت بوجود آيد تا لوط به همراه موافقت كرد تا تاخيري» فرشتگان « يكي از . خانواده لوط زمان بيشتري خواستند 

وقتي صبح زود ابراهيم بيدار شد ، بسوي محل سدوم و . خانواده اش زمان كافي براي رسيدن به كوهي امن را داشته باشند 
. مانند دودي كه از تنور بلند شود . مي شد از تمام اين سرزمينها بخارگرمي بلند ... گمورا در دشت نگاه كرد 

پيش از ميالد ـ همگرايي ميان 2024پيش از ميالد تا زمان واقعه در 2123متولد سال سن داشت ـ 99راهيم در آن زمان اب
متنهاي بين النهريني با داستان كتاب مقدس در قسمت پيدايش ، درباره انهدام سدوم و گمورا ، يكي از درست ترين روايتهاي 

از مهمترين گزارشاتي است كه از روز قبل از واقعه ارائه شده و عالمان علم الهيات از كتاب مقدس و نقش ويژه ابراهيم در آن 
و ابراهيم مشاهده )فرشتگاني كه شبيه انسان بودند ( درروزي كه آن سه موجود خدايي آمدند . پرداختن به آن اجتناب مي كنند 

. هماننديهاي زيادي دارد » نوردان باستاني فضا« ومالقات خود را توصيف مي كند ـ حوادثي رخ داد كه با داستان 
سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آنچه كه در كتاب مقدس و متون بين النهريني مطرح شده آيا فقط جنبه اسطوره 

اي دارند و نابودي سدوم و گمورا توسط عوامل طبيعي صورت گرفته ؟ 
را تاييد مي كنند اما آنها را جزء عوامل طبيعي قلمداد مي » گوگرد « و » آتش « نگارشهاي كتاب مقدس دو انهدام بوسيله 
. كنند نه امري از پيش برنامه ريزي شده 

يكي زماني كه ابراهيم با خدا معامله كرد . امادر اينجا با دو قضيه روبرو هستيم يكي ملغي كردن وديگري به تاخير انداختن 
. تا انهدام شهر ناعادالنه نباشد برسر شهري كه صالحاني در آن ميزيستند 

. ديگري هنگاميكه برادرزاده اش لوط كمي زمان خواست براي به تاخير انداختن تحول ناگهاني 

هم 	����
��	ين همچن. پيام آور ���
��	جمع( �������
���اصطالحي است عبري كه كلداني آن مي شود	��������(. ٢
گفته مي » ملك « گفته شده وبطور كلي به كليه موجوداتي گفته مي شود كه واسطه ميان قلمرو روحاني و قلمرو مادي هستند در عربي به آنها 

شود در كتاب مقدس به آنها �����
)مترجم. هم گفته مي شود ) پسران خدايان ( 	�����
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عكسي از شبه جزيره سينا از فضا

. هنوز حفره عظيم و شكاف در سطحي را نشان مي دهد كه در آن انفجار هسته اي اتفاق افتاده است 

.اين منطقه برويد متوجه مي شويد كه در آنجا سنگها له شده وسوخته وصخره ها سياه شده اند امروزه اگر به 

وقتي نمونه ها به كارشناسان نشان داده مي شوند آنها . را نشان مي دهند 235آنها يك نسبت غير عادي ايزوتوپ اورانيوم ـ 
. بزرگ قرار گرفته اند كه منشاء هسته اي دارند اظهار مي دارند كه اينها در معرض حرارت ناگهاني و بسيار 

يكبار منطقه حاصلخيز آن . تغييرو تحوالت در شهرهاي صحراي درياي مرده باعث شده تا ساحل جنوبي آن در دريا فرو برود 
) ين سرشاه( El-Lissanدچار سيالب شد و تا به امروز كه اين قسمت پيوسته به دريا بوسيله مانعي جدا شده و آن را 

. مي نامند 
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اما پادشاه . تالشهاي باستانشناسان اسرائيلي در اين منطقه نشان مي دهد كه خرابه هاي اسرارآميزي در زير آب وجود دارد 
. هاشمي اردن كه نيمي از درياي مرده در منطقه او قرار دارد ادامه كاوشهاي بيشتر را متوقف كرد 

ويد توپوگرافي اين منطقه هستند و اين مساله را مطرح مي كنند كه تغييرات اين قسمت از به نحو جالبي متون بين النهريني م
تماميتي تقسيم شده . در دريا مي نامد Dugthroughآن را ERRA. درياي مرده بر اثر بمباران هسته اي رخ داده است 

. كه حتي براي زندگي در آن تمساحها هم دوام نمي آورند 
. ن گفت نابودي پايگاه فضايي و شهرهاي گناهكار بر اثر يك عامل اصلي و آن انفجار هسته اي بوده در نتيجه مي توا

يك طوفان ، باد شيطاني 

سراسر آسمان را تسخير كرد 
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سوابق تاريخي نشان مي دهند كه تمدن سومري در سال ششم سلطنت . وواكنش زنجيره اي از عواقب ناخواسته آغاز شد 
Ibbi-Sin درUr خوانندگان به ياد مي آورند كه اين همان سال . پيش از ميالد بود 2024و اين سال . ، سقوط كرد

... ساله مي شود 99معروفي است كه ابراهيم 
 } ����� ��	 �
��� ���� ��� �� �� �� {

كاري را كه در اين قسمت براي تكميل توضيحات زكريا سچين فصل هيجدهم و نوزدهم كتاب مقدس را بازخواني مي كنم و 
سچين انجام نداده انجام ميدهم و آن كار بررسي آيات قرآن و مطابقت و مشابهت و اختالفات آن با روايت كتاب مقدس در 

.ن بخش خواهد بوداي
در ترجمه فارسي از اصطالح خدا كه مويد يكي بودن و . ابراهيم با سه موجود كه در واقع آنها را خدا مي نامد ديدار مي كند 

ابراهيم براي آنها به كمك سارا نان مي پزد و . يكتايي است براي معرفي سه نفر استفاده مي شود كه در نوع خود عجيب است 
وشير هم به اين سفره اضافه مي شود و اين گوساله تازه اي بريان مي كند تا اين موجودات شكم خود را سير كنند و كره

: نمايندگان خدا مثل انسان غذا مي خورند و از غذايشان لذت مي برند و بعد براي پاداش به ابراهيم مي گويند 
و ابراهيم و سارا پيرو سالخورده بودند و ... زنت سارا پسري خواهد شد } اي بر{ بر طبق زمان عمر بتو مي گردم و اينك ... « 

» از سارا عادت زنان بريده شده بود 
سارا از اين حرف خنده اش مي گيرد و آن موجودات مي پرسند چرا سارا مي خندد وابراهيم مي گويد كه مگر مي شود با اين 

در وقت موعود بر . آيابراي خداوند چيزي هست كه دشوار باشد ... « : شود جواب داده مي. كهولت سن آنها بچه دار شوند 
» ... طبق زمان عمر بتو مراجعت مي فرمايم 

براي ما جالب است كه بدانيم چگونه موجوداتي كه از هر جهت شبيه انسان هستند و احتياج به غذا خوردن دارند و مخصوصاً از 
البته اگر اين موجودات به راز طول . انند پيرزن و پيرمردي را صاحب فرزند كنند مي تولذت مي برند ، گوساله تازه و كره و شير 

عمر انسان دسترسي داشته باشند و مهندسي ژنتيك را بخوبي بدانند و دستي در خلقت انسان داشته باشند چنين كاري منافاتي 
كتاب مقدس از بوي گوشت تازه لذت هم با خوردن كباب و نوشيدن شير تازه ندارد بخصوص اينكه اين موجودات در سراسر

. مي برند 
اما روايت قرآن اينگونه است ـ ترجمه از زنده ياد دكتر محمد مهدي فوالدوند 

ô‰s)s9uρôNu !%ỳ!$ uΖè=ß™â‘tΛ Ïδ≡ t�ö/Î)2”u�ô³ç6 ø9$$ Î/(#θä9$ s%$ Vϑ≈ n=y™(tΑ$ s%ÖΝ≈n=y™($ yϑsùy]Î7 s9βr&u !%ỳ@≅ôfÏèÎ/7‹ŠÏΨym∩∉∪
. سالم وديري نپاييد كه گوساله اي بريان آورد : سالم گفتند ، پاسخ داد . وبه راستي فرستادگان ما براي ابراهيم مژده آوردند « 
69هود ـ » 
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7Þθä9∩∠⊃∪
مترس ما به : گفتند . ن ديد دستهايشان به غذا دراز نمي شود ، آنان را ناشناس يافت و ازايشان ترسي بر دل گرفت وچو« 

» سوي قوم لوط فرستاده شده ايم 
. در اينجا متوجه مي شويم كه آنها غذا ي آماده شده را نمي خورند 

70_هود 
» ن به او رسيد درباره قوم لوط با ما به شفاعت چون چرا مي كرد پس وقتي ترس ابراهيم زايل شد و مژده فرزند دار شد
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74–هود 

. البته درباره اينكه چرا ابراهيم بايد از اين موجودات مي ترسيد چيزي گفته نمي شود 
بر اساس سخن كتاب مقدس اگر فكر مي كنيد اين سه نفر براي مشورت با ابراهيم به محل سكونت او رفته بودند اشتباه

چون آنها بعد از خوردن و استراحت كردن تصميم مي گيرند كه به سدوم بروند و موقع رفتن تازه يادشان مي آيد كه . مي كنيد 
. بد نيست ابراهيم را هم در جريان امور قرار دهند 

» كه آيا از ابراهيم چيزي كه مي كنم پنهان نمايم ؟ : و خداوند گفت ... « 
نفر متوجه مي شويم كه يكي از اينها مقام باالتري دارد وابراهيم با او چانه زني را شروع و اين سه از ميان مكالمه ابراهيم

!مي كند 
كه آيا حقيقتاً صالح را با طالح هالك خواهي ساخت ؟ احتمال دارد كه در اندرون شهر : ب جسته گفت پس ابراهيم تقرّ... « 

ن مكان را هالك سازي و بسبب آن پنجاه نفر صالحي كه در اندرونش مي باشند آيا مي شود كه آ. پنجاه نفر صالح باشند 
» نجات ندهي 

. در ادامه متوجه مي شويم كه منظور ابراهيم برادرزاده اش لوط و خانواده اوست 
: در قرآن گفته شده 

tΑ$ s%�χÎ)$yγ‹ Ïù$ WÛθä94(#θä9$ s%Ú∅øtwΥÞΟn=÷ær& yϑÎ/$ pκ6Ïù(… çµ̈ΨuŠÉdfoΨãΨs9ÿ…ã& s#÷δr& uρ�ωÎ)…çµ s?r& t�øΒ $#ôM tΡ$ Ÿ2zÏΒ

šÎ�É9≈ tóø9$#∩⊂⊄∪
و و كسانش را جز زنش كه از باقي ما بهتر مي دانيم چه كساني در آنجا هستند ، ا: گفتند . لوط نيز در آنجاست : گفت « 

» ماندگان در خاكستر آتش است حتماً نجات خواهيم داد 
32عنكبوت ـ 

در فصل نوزدهم از پيدايش ماجرا ادامه پيدا مي كند 
» و آن دو ملك بوقت شام بسدوم در آمدند « 

يكي از داليل . آنها چه كسي هستند وقتي لوط فرستادگان را مي بيند پيش آنها تعظيم مي كند بدون اينكه بپرسد كه
در مكالمه ميان آنها با لوط متوجه . نبودند ) زمينيها ( نپرسيدن لوط اين بوده كه آنها از نژاد متفاوتي بوده اند و جزء سياه سران 

اگر . خانه او بروند مي شويم كه آنها مي خواهند به مسافرخانه اي بروند تا استراحت كنند اما لوط آنها را دعوت مي كند تا به 
لواط ـ چرا مي خواستند خود را اينگونه به خطر بياندازند و چرا بايد لوط اين فرستادگان از وضعيت شهر با خبر بودند ـ داستان

اصرار كند تا آنها به خانه اش بروند 
در قرآن اينگونه آمده است 

$ £ϑs9uρôNu !%ỳ$ uΖè=ß™â‘$WÛθä9u ûÅ›öΝÍκÍ5s−$|Ê uρöΝÍκÍ5%Yæö‘sŒtΑ$ s%uρ#x‹≈ yδîΠöθtƒÒ=ŠÅÁtã∩∠∠∪
،روزي سخت امروز: و دستش از حمايت ايشان كوتاه شد و گفت و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند به آمدن آنان ناراحت « 

» است 
77–هود 

. وقتي مردم سدوم به خانه لوط حمله مي كنند ، لوط پيشنهاد مي كند كه آنها از دختران باكره اش استفاده كنند . 
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يرون آورم و با ايشان آنچه در نظر شما تمنااينكه ايشان بشما ب. حال اينك مرا دو دختريست كه مردي را ندانسته اند ... « 
» ... پسند است بكنيد 

در قرآن ماجرا اينگونه شرح داده مي شود 

…çνu !%ỳ uρ…çµãΒ öθs%tβθ ããt� öκç‰Ïµø‹ s9Î)ÏΒ uρã≅ö7 s%(#θçΡ%x.tβθ è=yϑ÷ètƒÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9$#4tΑ$ s%ÉΘöθs)≈ tƒÏ Iωàσ̄≈ yδ’ÎA$uΖt/£èδã� yγôÛr&

öΝä3s9((#θà)̈?$$ sù©!$#ŸωuρÈβρâ“øƒéB’Îûþ‘Ï�ø‹ |Ê(}§øŠs9r&óΟ ä3ΖÏΒ×≅ã_u‘Ó‰‹ Ï©§‘∩∠∇∪
آنان . اي قوم من ، اينان دختران منند : لوط گفت . و قوم او شتابان به سويش آمدند و پيش از آن كار هاي زشت مي كردند « 

» آيا در ميان شما آدمي عقل رس پيدا نمي شود ؟ . ر كار مهمانانم رسوا مكنيد براي شما پاكيزه اند پس از خدا بترسيد و مرا د
78–هود 

در قرآن گناهكاري اين قوم اينگونه شرح داده مي شود 

$ »Ûθä9uρøŒÎ)tΑ$ s%ÿÏµÏΒ öθs)Ï9tβθ è?ù' s?r&sπt±Ås≈ x�ø9$#$ tΒΝä3s)t7 y™$ pκÍ5ô ÏΒ7‰tn r&š∅ÏiΒt Ïϑn=≈yèø9$#∩∇⊃∪
و لوط را فرستاديم هنگاميكه به قوم خود گفت و آيا آن كار زشتي را مرتكب مي شويد كه هيچ كس از جهانيان در آن بر « 

» ته است ؟ شما پيشي نگرف
80اعراف ـ 

اينكه اين عمل زشت چه چيزي بوده در جدال لفظي ميان لوط و قومش در قرآن اينگونه مشخص مي شود 

$ »Ûθä9uρøŒÎ)tΑ$ s%ÿÏµÏΒ öθs)Ï9šχθè?ù' s?r&sπ t±Ås≈ x�ø9$#óΟçFΡr& uρšχρç�ÅÇö7 è?∩∈⊆∪

öΝä3§ΨÎ←r&tβθè?ù' tGs9tΑ%ỳ Ìh�9$#Zοuθöκy−ÏiΒÈβρßŠÏ!$ |¡ÏiΨ9$#4ö≅t/÷ΛäΡr&×Πöθs%šχθè=yγøg rB∩∈∈∪
هر كاري كه از حد اعتدال : فحشه ( و آيا ديده و دانسته مرتكب عمل زشت : ياد كن لوط را كه چون به قوم خود گفت « 

آيا شما به ... مي شويد ؟ ) برگرفت از تفسير آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي . د گيرد به خو) آشكار( خارج گردد و صورت فاحش 
» ... بلكه شما مردمي جهالت پيشه ايد }شهوه من دون النساء { جاي زنان از روي شهوت با مردها در مي آميزيد ؟ 

55و 54نمل ـ 
اما قومش پاسخ عجيبي مي دهند 

*$yϑsùšχ%Ÿ2z>#uθy_ÿÏµÏΒ öθs%HωÎ)βr&(#þθä9$ s%(#þθã_ Ì� ÷zr&tΑ#u7Þθä9ÏiΒöΝä3ÏGtƒ ö� s%(öΝßγ¯ΡÎ)Ó¨$ tΡé&tβρã� £γsÜ tGtƒ

∩∈∉∪
خاندان لوط را از شهرتان بيرون كنيد كه آنها مردمي هستند كه به پاكي تظاهر : ود كه گفتند ولي پاسخ قومش غير ازاين نب« 

» مي نمايد 
56نمل 

كه بودهنظورشان اين مآيا منظورمهاجمان ، همسر لوط بوده ؟ آيا همسر لوط فاحشگي مي كرده يا همجنس باز بوده ؟ و يا 
. تظاهر مي كنند آنها هم خواهان سيادت سياه سران هستند اما 

. چون در آيات قرآن مشخص مي شود كه زن لوط نبايد نجات پيدا كند چون با قومش هم راي است 
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لواط است ـ در حاليكه مردم خشمگين به دنبال سكس نيامده بودند ـ چيزي كه سدوم را به آن مشهور كرده اند و آن عمل
پس حال با تو بدتر از ايشان . نت آمده است مي خواهد حكمران باشد اين يك شخصي كه بجهت سكو... « : آنها مي گويند 

» ... عمل خواهيم كرد 
سياه سران دوست ندارند دوباره اين موجودات بر آنها حكومت كنند آنها .اين همان دليل اصلي گناهكار بودن سدوم است 

حداقل در كتاب مقدس چنين چيزي . اط باشند گناه آنها اين بود ونه اينكه آنها خواهان لو. را نمي خواهند بني انليل خدايان 
.گفته نمي شود و منطقي هم نيست كه اين همه آدم بخواهند با دو نفر سكس داشته باشند 

در قرآن آمده است 

(#θä9$s%ô‰s)s9|M ÷ΗÍ>tã$ tΒ$ uΖs9’ Îûy7Ï?$ uΖt/ôÏΒ9d,ymy7 ¯ΡÎ)uρÞΟ n=÷ètGs9$ tΒß‰ƒ Ì� çΡ∩∠∪
»گفتند تو خوب ميداني كه مارا به دخترانت حاجتي نيست و تو خوب مي داني كه ما چه مي خواهيم « 

79–هود 
. اما اينكه منظور آنها دقيقاً چه بوده و چه مي خواستند مشخص نمي شود 

وقتي مردم حمله مي كنند تا در خانه لوط را بشكنند اتفاق عجيبي رخ مي دهد 
آن اشخاص دستهاي خودرا دراز كرده لوط را نزد خودشان بخانه آوردند ودر را بستند و مردماني را كه نزد دهنه خانه بودند... « 

» از كوچك و بزرگ بكوري مبتال كردند كه از جستن در خسته شدند 
و اما نحوه نابودي سدوم و گمورا در كتاب مقدس 

» ... آنگاه خداوند گوگرد و آتش را بر سدوم و عمورا از نزد خداوند از آسمان بارانيد ... « 
مشخص است كه در اينجا دو نفر هستند ، يكي روي زمين است و ديگري در آسمان منتظر عالمت از زمين تا كار بمباران را 

. شروع كند 
مترجم كتاب مقدس آنقدر عجله داشته كه قضيه از يك خدا فراتر نرود كه فراموش مي كند كه چطور مي شود يكي هم در 

؟ ! تظر عالمت خودش باشد آسمان باشد و هم در زمين و بعد من
اما روايت قرآن در اينجا 

$ £ϑn=sùu !$ y_$ tΡâAö∆r&$ oΨù=yèy_$ yγuŠÎ=≈tã$ yγn=Ïù$ y™$ tΡö� sÜøΒ r& uρ$ yγøŠn=tãZοu‘$ yfÏm ÏiΒ9≅ŠÉdfÅ™7ŠθàÒΖ̈Β∩∇⊄∪
پس چون فرمان ما آمد ، آن شهر را زير و زبر كرديم و سنگ پاره هايي از نوع سنگ گلهايي اليه اليه « 
»بر آن فرو ريختيم } حجاره من سجيل منضود { 

محمد مهدي فوالدوند ترجمه 
82هود 

ازي ترجمه آيت اهللا ناصر مكارم شير
» متراكم بر روي هم بر آنها نازل نموديم ) گلهاي متحجر ( هنگاميكه فرمان ما رسيد ، زيرو رو كرديم وباراني از سنگ « 

82–هود 

!$ ¯ΡÎ)$ uΖù=y™ö‘r&öΝÍκö6 n=tã$·7 Ï¹%tnHωÎ)tΑ#u7Þθä9(Νßγ≈ oΨø‹̄g ªΥ9�ys|¡Î0∩⊂⊆∪
» ما بر سر آنان سنگباراني انفجاري فروفرستاديم و فقط خانواده لوط بودند كه سحرگاهشان رهانيديم « 

فوالدوند هست اين ترجمه دكتر محمد مهدي 34قمر ـ 
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اما ترجمه آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي 
» ما بر آنها تند بادي كه ريگها را به حركت در مي آورد فرستاديم ، همه بغير از خاندانش را سحرگاهان نجاتشان داديم « 

34–قمر 

(#θä9$s%äÞθè=≈tƒ$ ¯ΡÎ)ã≅ß™â‘y7 În/u‘ s9(#þθè=ÅÁtƒy7 ø‹s9Î)(Î�ó  r'sùš�Ï=÷δr' Î/8ìôÜÉ)Î/z ÏiΒÈ≅ ø‹©9$#ŸωuρôM Ï�tGù=tƒöΝà6ΖÏΒî‰tn r&

�ωÎ)y7 s?r&zAö∆$#(… çµ̄ΡÎ)$pκâ:QÅÁãΒ!$ tΒöΝåκu5$|¹r&4¨βÎ)ãΝèδy‰ÏãöθtΒßxö6 <Á9$#4}§øŠs9r&ßx ö6<Á9$#5=ƒÌ� s)Î/∩∇⊇∪
س پاسي از شب گذشته خانواده ات را پ. اي لوط ما فرستادگان پروردگار توييم آنان هرگز به تو دست نخواهند يافت : گفتند « 

بي گمان وعده گاه . حركت ده و هيچ كس از شما نبايد واپس بنگرد مگر زنت كه آنچه به ايشان رسد به او نيز خواهد رسيد 
»مگر صبح نزديك نيست ؟ . آنان صبح است 

81-هود 
مي روند و البته از ) كوچك ( ي داد به شهر صوعر لوط با خانواده اش بجاي رفتن به كوه كه زمان زيادي رابه خود اختصاص م

زنش به نصيحت آنها گوش نمي كند و به عقب پشت سر خود نگاه مي كند و تبديل به . قبل از اين موجودات اجازه مي گيرند 
نجا در غاري پس از انهدام نهايي ، فرستادگان به لوط كمك مي كنند تا از صوعر به كوه برود و در آ. ستوني از نمك مي شود 

در كوه دختران لوط كه مي بينند ديگر كسي نمانده تا آنها . ساكن شود چون اثرات انفجار هسته اي در حال گسترش بود 
آنها در . بتوانند نسل خود را حفظ كنند تصميم مي گيرند تا به لوط شراب بنوشانند و پس از مستي با او سكس داشته باشند 

. كارشان موفق مي شوند 
دختر بزرگ پسري زائيد و اسمش را مواب ناميد كه تا بحال پدر موابيان او است و دختر كوچك او نيز پسري زائيد و اسمش « 

» او است ر ابن عمي ناميد كه تا بحال پدر بني عمون
اما قرآن چنين چيزي را تاييد نمي كند و درمورد لوط مي گويد 

çµ≈oΨø‹ ¯gwΥ uρ$ »Ûθä9uρ’ n<Î)ÇÚö‘F{$# ÉL©9$#$ uΖø.t�≈ t/$pκ6Ïùš Ïϑn=≈yèù=Ï9∩∠⊇∪
» ه براي جهانيان در آن بركت نهاده بوديم رهانيديم و لوط را براي رفتن بسوي آن سرزميني ك« 

71–انبياء 

$ »Ûθä9uρçµ≈oΨ÷Qs?#u$ Vϑõ3ãm$ Vϑù=Ïãuρçµ≈ oΨø‹̄g wΥ uρš∅ÏΒÏπtƒ ö� s)ø9$# ÉL©9$#M tΡ%x.ã≅ yϑ÷è̈?y]Í× ¯≈ t6 y‚ø9$#3óΟ ßγ¯ΡÎ)(#θçΡ%x.uΘ öθs%& öθy™

tÉ)Å¡≈ sù∩∠⊆∪
به لوط حكمت ودانش عطا كرديم و او را از آن شهري كه مردمش كار خبيث مي كردند نجات داديم و به راستي آنها قوم « 

» فاسقي بودند 
74–انبياء 

} پايان ضميمه { 
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... ادامه متن 
او به تنهايي در الگاش مانده . بود Bauاو همسر نينورتا . حداقل خداي ديگري هم بود كه از شر باد شيطاني درا مان نماند 

او . مي ناميدند » مادر باو « مردم دوستش داشتند واو را ) براي اينكه شوهرش مشغول از بين بردن پايگاه فضايي بود . ( بود 
. او نمي توانست خودش را راضي به ترك آنجا كند . تحت عنوان پزشك شفا دهنده آموزش ديده بود 

اگر او يك خائن بود طوفان در همينجا . در آن روز طوفان با بانو باو درگير شد « ده است بااين مضمون مرثيه خواني ثبت ش
روشن نيست كه او چطور ازبابت آن مريض شد اما متون سومري نشان مي دهند كه او نتوانست مدت » كارش را ساخته بود 

. طوالني از آن جان سالم در ببرد 
ما از گريه هاي نينكي . ظاهراً در لبه باد شيطاني قرار داشت . ترين نقطه در جنوب واقع شده بود اريدو ، شهر انكي در دور

نينكي ، بانوي بزرگ ، مانند . همسر انكي مي فهميم كه او به خارج از شهر پرواز كرد ، به پايگاهي ايمن در آبيزوي آفريقا 
. پرندگان پرواز كرد و از شهر خود رفت 

. ندازه اي از شهر خود دور شد كه فقط از باد شيطاني در امان باشد اما انكي به ا
بسياري از شهروندان اريدو به » براي سرنوشت شهرم به تلخي اشك ريختم ... ارباب اريدو در بيرون از شهر خود ايستاد « 

طوفان . وفان ـ تا تماشايش كنند پيروي از او در بيرون از شهر و در يك منطقه امن اردو زدند ـ به فاصله يك روز نيم از ط
» دستهايش را براريدو فرود آورد « 

براي اينكه در . ديدند رابطور شگفت انگيزي سرزمينهايي كه مركز اصلي شان شهر بابل محسوب مي شد كمترين آسيب 
او . مردوك براي مشورت با پدرش تماس گرفت 3صدا طنين انداز شد ، براي هشدار . فراسوي لبه شمالي طوفان قرار داشتند 

آنهايي كه مي توانند بايد به شمال فرار كنند و همانگونه كه دو فرشته : مردم بابل بايد چكار كنند ؟ انكي به او گفت : پرسيد 
دوك دستور داد كه به به لوط توصيه كرده بودند كه با خانواده اش از سدوم فرار كند و به عقب نگاه نكند ، انكي هم به مر

اما فرار براي همه مقدور نبود « . » هرگز نچرخند و به آنچه در پشت سرشان اتفاق مي افتد نگاه نكنند « : پيروان خود بگويد 
به آنها گفت كه محفظه اي در زيرزمين در تاريكي را در اختيار بگيرند . و مردم بايد در جستجوي پناهگاههاي زير زميني باشند 

. باد به بابل و مردم آن آسيبي وارد نشد پس از اين توصيه ها و با توجه به جهت وزش. نها همه مشاوره هاي انكي بود و اي
ته مانده هايش آنچنان كه مي دانيم به كوههاي زاگرس در شرق رسيدند . ( باد شيطاني عبور كرد ودر دوردستها وزيدن گرفت 

ند و ه مردند ، چه آنان كه دروغگو بودهم. شهرها و خانه ها را ويران كرد ، طوفان . رد سومررا ويران و مردمش را بيچاره ك) 
. چه آنها كه عجله نكرده و هنوز مانده بودند 

در چراگاه ها ، گاوهاي بزرگ و . ازفاصله دور ذوب مي شدند . مردم مي مردند مانند چربي كه در برابر خورشيد نهاده شود 
آغلهاي گوسفندان به باد تحويل داده شده وكشتزارها . زندگي مخلوقات به پايان رسيده بود . ودند كوچك گله كمياب شده ب
ني هاي باتالقها بوي گند پوسيدگي . در سواحل دجله وفرات فقط علفهاي هرز رشد مي كردند . ديگر قابل استفاده نبودند 

. ا ديده مي شد نه كسي در شاهراه حركت مي كرد ونه كسي در جاده ه. مي دادند 

محققان روس طي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند . افيل و البته اين بار نه براي مرگ كه براي نجات از مرگ چيزي شبيه به صور اسر( . ٣
كه مي توان از صدا بعنوان يك سالح استفاده كرد و بعضي فركانسها مي توانند باعث له شدن محتويات داخلي بدن انسان شوند بدون اينكه به

)جم ظاهر آنها آسيبي برسد ـ متر
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» دل تنگ شدن براي تو تلخ است . URدر Nannarآه ، اي معبد « 

) زالل ( چرا سرزمينت مجازات شده است در حاليكه قلبت مانند آب Ningalآه « : ويا اين مرثيه كه 

» است ؟ 

. شهر ، شهر عجيبي شده است 

چگونه مي توان از آن خارج شد ؟ 

ي سازد اين قلبم را همچون آب م

UR و معابدش تسليم باد شده اند .

. هزار سال تمدن عظيم سومري بر باد رفت 2000اينچنين بود كه پس از 
اقليم شناسان و ديگر كارشناسان ديگر در زمينه علوم مربوط . باستانشناسان در سالهاي اخير به زمين شناسان ملحق شده اند 

انجام دادند تا علت سقوط ناگهاني سومرو آكد را در انتهاي هزاره سوم پيش از به زمين در چند رشته مختلف تالشهايي را
روند كاري و مطالعه موارد توسط يك گروه بين المللي متشكل از هفت دانشمند از رشته هاي مختلف دنبال . ميالد كشف كنند 

در مجالت « و شواهدي از اعماق دريا مدارك : تغييرات آب و هوايي وفروپاشي امپراطوري آكدي « شد و سپس تحت عنوان 
. چاپ شد 2000علمي زمين شناسي در آوريل سال 

آنها پژوهشهاي راديولوژيك و تجزيه و تحليل هاي شيميايي اليه هاي گرد وخاكهاي باستاني كه از مكانهاي مختلف در شرق 
ود كه تغيير آب و هوايي غير نتيجه شان اين ب. را انجام دادند نزديك وبخصوص در اعماق درياي عمان به نتايجي منتهي شد 

ـ گرد و غبار . عادي در منطقه مجاور درياي مرده باعث باال آمدن گرد وخاك و به تصرف در آمدن منطقه توسط آن شده است 
ـ كه توسط بادهايي كه در بين النهرين جنوبي مي وزيدند به آنسوي خليج فارس حمل بود جوي حاوي مواد معدني غيرمعمول 

. شده 
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نتيجه آزمايش كربن ، قدمت اين گردوغبار حاوي مواد غير معمول را . بود الگويي مشخص براي تمام سومر » بادشيطاني « 
قبل از زمان 4025كه آكنده از ذرات راديو آكتيو بود اينگونه نشان مي دهد كه رويدادي ناگهاني و عجيب و تاثر انگيز در حدود 

قبل از ميالد نزديك مي شود كه بسيار به سالي كه ما مطرح 2025ان آن به سال به عبارت ديگر زم. حاضر رخ داده است 
. است نزديكقبل از ميالد 2024كرده ايم يعني 

متر 100سطح درياي مرده بطور ناگهاني « از مشاهدات شده بودند كه الب توجهي دانشمندان درگير گزارشهاي خودبطور ج
اما بديهي است كه شكاف ديواره جنوبي درياي مرده . ر قابل توضيح محسوب مي شد اين مساله نقطه غي» سقوط كرده است 

. و سيل دشت با توضيحات ما براي علت اتفاقهايي كه افتاده سازگاري دارد 
بررسي آب وهواي دوران ( Paleoclimateدر سراسر جهان به 2001آوريل 27موضوع خود را در » علوم « مجله علمي 

در بخشي كه با حوادث بين النهرين سروكارداشت با شواهدي مواجه شدند كه . اختصاص داد ) عصر يخبندان باستان در اواخر 
كويت و سوريه هم بصورت گسترده رها شده بودند و همچنين جلگه بين رودخانه هاي . اين شواهد به عراق اختصاص داشت 

مطالعه اسناد غير قابل . ز زمان حاضر را نشان مي داد سال قبل ا4025تاريخ شروع طوفانهاي گرد وخاك. دجله وفرات 
علم مدرن نشان . ميالدي مي داند 2001سال عقبتر از سال 4025توضيح هم علت تغيير ناگهاني آب و هوا را تاريخ شوم 

. پيش از ميالد مطابقت دارد 2024مي دهد كه تاريخ آن با 


