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پبزقبٜ  ,Etanaٌيٍّٕف اظ ٔطزٖ أتٙبع وطز . پب٘هس ؾبَ پيف اظ اٚ  ؾبَ پيف اظٔيالز ، پبزقبٜ ؾٛٔطي 2900حسٚز 

Kish  زض رؿتزٛي زؾت يبثي ثٝ ربٚزاٍ٘ي ثطاي ٔحبفظت اظ زا٘ٝ ذٛز-DNA  - اظ َطيك پؿط زاض قسٖ .  ثطآٔس 
ز . أب ٚاضث تبد ٚترت قسٜ ثٛ " Etana، پؿط  Balih "اظ َطيك ) ٌيٍّٕف ( ) َجك فٟطؾت پبزقبٞي ؾٛٔطيبٖ اٚ

 ٜ اظ ٕٞؿط لب٘ٛ٘ي يب اظ يه ٕٞرٛاثٝ / نيغٝ اي ، اؾٙبز چيعي ٕ٘ي ٌٛيٙس ( . ايٙىٝ آيب اٚ فطظ٘سي ثٛز
پب٘هس ؾبَ ثؼس اظ ٌيٍّٕف ، فطػٟٛ٘بي ٔهط ثٝ رؿتزٛي ربٚزاٍ٘ي ثط آٔس٘س اظَطيك اتهبَ ثٝ ذسايبٖ زض ثؼس اظ ٔطي 

 آٟ٘ب ثبيس زض اثتسا ٔي ٔطز٘س .  ثٛز٘س تطرٕٝ وطزٜ  "ربٚزاٍ٘ي  ". أب ثطاي ػعيٕت ثٝ ايٗ ؾفطي وٝ آٟ٘ب آٖ ضا 
س ثب أتٙبع اظ ٔطي . ٘تيزٝ اـ ٔبرطارٛيي ثٛز ؾطقبض اظ ٌيٍّٕف ثٝ رؿتزٛ ثطاي زؾت يبثي ثٝ ربٚزاٍ٘ي ثط آٔ

رؿتزٛ ثطاي ٘بٔيطايي ، آ٘چٙبٖ وٝ زاؾتب٘ف يىي اظ ٔكٟٛض تطيٗ حٕبؾٝ ٞبي رٟبٖ ثبؾتبٖ قسٜ ٚ ػٕستبً اظ ٌعاضقٟبي 
ٚثباٚ  –زض ثركي اظ رؿتزٛي ٌيٍّٕف قٙبذتٝ قسٜ اؾت .  ٌب٘ٝ٘ٛقتٝ قسٜ آوسي ثط ضٚي اِٛاح ٌّي زٚاظزٜ 

ثب ٔطز ضٚثبتيه ٔٛارٝ ٔي قٛ٘س ، ٍٟ٘جبٖ ٔهٙٛػي ، ٌبٚ ٘ط آؾٕب٘ي ٚ ذسايبٖ ٚاِٝ ٌبٖ ٚ  –ٙسٌبٖ حٕبؾٝ ٌيٍّٕف ذٛا٘
ثب ٌيٍّٕف ٔب ٚاضز ٔحُ فطٚز ٔي قٛيٓ ٚ ثٝ پبيٍبٜ فًبيي زض لّٕطٚ ٕٔٙٛػٝ ذٛاٞيٓ ضفت لٟطٔبٖ ٞٙٛظ ظ٘سٜ َٛفبٖ . 

ايي ٌصض ٔي وٙيٓ وٝ قيطاٖ زض آٖ پطؾٝ ٔي ظ٘ٙس ٚ ؾٛاض ٚ اظ نحطقبٞس ضاٜ ا٘ساظي يه ٔٛقه فًبيي ذٛاٞيٓ ثٛز 
زضٚاظٜ  ٝثٚ ثب اٚ ٔب ثٝ وٟٛٞبي ؾسض نؼٛز ذٛاٞيٓ وطز زضيبيي ٔطزٜ ػجٛض ذٛاٞيٓ ٕ٘ٛز لبيك فطٚضفتٙي قسٜ اظ ػطو 

 ٕفطٔب ثط حٕبؾٝ ، قٍٟٛ٘ب ٚ ضٚيبٞب زض ٞط ثركي تؼييٗىٞبي ّٔىٛت ٘بئُ ذٛاٞيٓ قس . زض ٕٞٝ تٕبؾٟبي يعزا٘ي ح
 :وٙٙسٜ ا٘س . ثٝ ضاؾتي آ٘چٙبٖ وٝ ػجبضتٟبي ذٌُٛ حٕبؾٝ ضا ٔي ٌكبييٓ 

 .ٖذ ٗ مْاً حنْت را تذست ّي آٗرد م اٗ ْٛٚ چيشرا در پايآ سّئ تجزتٚ ّي 

 ّي تيٖذ ٗ راسٛايي ٕيش تزايص تي ج٘اب ىذاضتٚ ّي ض٘د .  ااٗ چيشٛاي سزي ر 

 ط٘فآ ت٘د .رٙ آٗرد اٗ در تاسىطت ، داستإٜاي دٗرآ پيص اس 
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ٔٙتمُ قسٜ  E.ANNAٚيؼيت قبٞي ثٝ  "پبزقبٜ زض ويف ،  23َجك فٟطؾت پبزقبٞي ؾٛٔطيبٖ ، ثؼس اظحىٕطا٘ي 
(  Erech) زض وتبة ٔمسؼ  Urukظيٍٛضات ( ثٛز زض ٔحَٛٝ ٔمسؼ  –زض ذب٘ٝ آ٘ٛ ) ٔؼجس   .E.ANNAثٛز 

، وؿي وٝ وبٞٗ ثّٙس پبيٝ ٔؼجس  " Utuپؿط ذسا  "قطٚع ٔي قٛز ،  Meskiaggasherؾّؿّٝ ٘يٕٝ ذسايبٖ ثب 
E.ANNA  ثٛز ٚ آ٘چٙبٖ وٝ ٔي ثبيؿت پبزقبٜ قس . زض پي اٚ پؿطـEnmerkar  ("  ٝآٖ وؽ وUruk  ضا

ٞطزٚ حىٕطا٘ب٘ي ثٛزٜ ا٘س وٝ زاؾتبٖ  Lugal bandaقٟطي ثعضي زض وٙبض ٔحَٛٝ ٔمسؼ ( ٚ ٜ٘ٛ اـ  "ؾبذت 
 لٟطٔب٘ي قبٖ ٘ٛقتٝ قسٜ اؾت . 

(  ز) وؿي وٝ ظ٘سٌي ، ػكك ٚ ٔطي ضا زض زاؾتبٟ٘ب ، ضارغ ثٝ ذٛز زاضDumuzi ي وٛتبٜ ، تٛؾٍ يعزاٖثؼس اظ فتطت
٘ٛقتٝ قسٜ . ثب اقبضٜ ثٝ اِٛٞيتف : ثطاي  " Dingir "ٌبٞي اٚلبت ثب پيكٛ٘س ٌيٍّٕف ثط ترت رّٛؼ ٕ٘ٛز . ٘بْ اٚ 

يه اِٝ تىبُٔ يبفتٝ ثٛز . ٚ آ٘چٙبٖ وٝ حٕبؾٝ ثعضي ٚ َٛال٘ي ٌيٍّٕف قطح زازٜ ، زٚ   Ninsunآ٘ىٝ ٔبزض اٚ اِٝ 
 ؾْٛ ٌيٍّٕف يعزا٘ي ثٛز .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثّٙس پبيٝ ثٛزٜ ٚلتي وٝ ٌيٍّٕف ٔتِٛس قسٜ ( . زض ؾط آغبظ حىٕطا٘ي اـ  ، ظبٞطاً فمٍ وبٞٙي Lugalbanda) پسض اٚ 
ثٝ ٌؿتطـ ٚ اؾتحىبْ قٟط ذٛز ٚ حفبظت اظ قٟطٚ٘سا٘ف ٔي پطزاذت . أب پؽ اظ ، ٌيٍّٕف پبزقبٞي ٘يىرٛاٜ ثٛز ٚ 

 6ؾبَ ََٛ وكيسٜ وٝ ثب وبٞف آٖ تٛؾٍ ػبُٔ  126ٌصقت ؾبِٟب ) حىٕطا٘ي اٚ َجك فٟطؾت پبزقبٞي ؾٛٔطيبٖ 
ثٝ پسض ذٛا٘سٜ ؾبَ ثبقس ( پيطي اـ ٔبيٝ ٍ٘طا٘ي اٚ قس ٚ اٚ ثب ٔؿبِٝ ٔطي ٚ ظ٘سٌي زضٌيط قس .  21ٔي تٛا٘ؿتٝ فمٍ 

 اِتٕبؼ وطزٜ ٚ ٌفت :Utu/Shamash اـ
 

 در ضٜزُ ّزدُ ّي ّيزٕذ 

 قَثِ پزيطآ ضذٙ 

 َثِ احساس سٖييٖي ّي مٖذ قتطز ٛالك ّي ض٘د ، 

 ْٕي ت٘إذ اس سّئ رٛايي ياتذ ٖص ِٛ اىز تاضذ يتطز تَٖذ پايٚ تز
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ٔٗ ثٝ آٖ ؾٛي زيٛاض ذيّي زليك قسْ ، ؾط٘ٛقت  "، قبيس ثٝ اؾتٙبز ٌٛضؾتبٖ ٌفت :  Utu/Shamashٌيٍّٕف ثٝ 
ٚلتي ذسايبٖ  "أب پبؾد پسض ذٛا٘سٜ اـ ثٝ اٚ إَيٙبٖ ثرف ٘يؿت . قٕف پبؾد زاز وٝ  "ٔٗ ٘يع چٙيٗ ذٛاٞس قس ؟ 

 "زقبٖ پيف ٔي ثطز٘س . ثبيؿت ظ٘سٌي ضا ثبة ٔيُ ذٛ . ٔئطي ثٝ ثكطيت اذتهبل زازٜ قس  "ثكط ضا ذّك وطز٘س 
 ".  "ثٙبثطايٗ قٕف پٙسقبٖ زاز وٝ ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ ذٛز ضا ا٘زبْ زٞيس ، تب ظٔب٘ي وٝ تٛا٘ب ٞؿتيس اظ ظ٘سٌي ِصت ثجطيس 
 .  "قىٕت ضا ٌطؾٍٙي ٘سٜ ، قت ٚ ضٚظ ضا زض ذٛقي ٌصضاٖ ، ٞط ضٚظ ييبفت ٚؾطٚضثطپب زاض ٚ ضٚظ ٚ قت ثطلم ٚ ثٙٛا 

ٌيٍّٕف .  "ثجطز ِصت زضآغٛقف" ٕٞؿطـ ثٍصاضز  ٌيٍّٕف وٝ ٘هيحت ايٗ ثٝ قس تذٔٙ ذسا تصوط حبَ ٞط ثٝ
پبؾري ثٛز اظ َطف  "ػيف ٚ ػكطت ضا قجب٘ٝ ضٚظي وطزٖ  "ػجبضتٟبي قٕف ضا ذٛا٘سٜ أب ٔتفبٚت ٔؼٙي ٕ٘ٛزٜ ثٛز . 

تب ثتٛا٘س  "ظ ؾىؽ ِصت ثجطز ا "اٚ ثٝ ٍ٘طا٘ي اـ زضثبضٜ پيطي ٚ پسيسٜ ٔطي ٚ اٚ آٖ اقبضٜ ضا ايٍٙٛ٘ٝ زضيبفتٝ ثٛز وٝ 
زض قت تجسيُ ثٝ ػبزتي ثطاي اٚ قس ٚ اٚ ٞط ٔطز  Urukرٛا٘ي ذٛز ضا حفظ وٙس . زض ٘تيزٝ ، پطؾٝ ظزٖ زض ذيبثبٟ٘بي 

 ٚظ٘ي ضا ٔي زيس وٝ تبظٜ اظزٚاد وطزٜ ثٛز٘س ، ٘رؿتيٗ ضاثُٝ رٙؿي ثب ػطٚؼ ضا ثؼٙٛاٖ حك ذٛز ُٔبِجٝ ٔي ٕ٘ٛز . 
ٚ تهٕيٓ ٌطفتٙس ا٘ؿبٖ  "ذسايبٖ ثٝ قىٛائيٝ ٞب ٌٛـ زاز٘س  "ٚيؼيت چٙبٖ قس وٝ اػتطاو ٔطزْ ضا ذسايبٖ زضيبفتٙس . 

اظ ٚ وكتي ثٍيطز ثب اٚ تب اٚ ذؿتٝ قسٜ ٚ حٛاؾف ٔهٙٛػي ذّك وٙٙس ، وؿي وٝ ثتٛا٘س ثب ٌيٍّٕف ٔؿبثمٝ زٞس 
 پطت قٛز. ٔبرطارٛئيٟبي رٙؿي اـ 

ذسايبٖ ٔتؼسز ٚضإٞٙبئيٟبيي تٛؾٍ ا٘ىي زض رٍّٝ  "فطٚٞط  "ؼٟسٜ ٌطفت . اٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ث Ninmahايٗ ٚظيفٝ ضا 
ثٝ ٔؼٙي آفطيسٜ قسٜ تٛؾٍ ا٘ىي . ٘بٔيسٜ قس  ENKI.DUثب تبضٚ پٛزي اظ ٔؽ . اٚ  "ٔطز ٚحكي  ضا ذّك وطز  "اي 

زض ٔٛظٜ ثطيتب٘يب ط اؾتٛا٘ٝ اي وٝ اوٖٙٛ زازٜ قس ثؼالٜٚ ٘يطٚي ثؿيبض ظيبز . ٟٔ "ذطز ٚ زضن ٚؾيغ  "تٛؾٍ ا٘ىي ثٝ اٚ 
 ضا .  Ninsunٍٟ٘ساضي ٔي قٛز ، ا٘ىيسٚ ٚ ذبِميٙف ضا ثٝ تهٛيط ٔي وكس ٚ ٕٞچٙيٗ ٌيٍّٕف ٚ ٔبزضـ اِٝ 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثٝ ايٗ ضٚ٘س اذتهبل يبفتٝ ا٘س وٝ ايٗ ٔٛرٛز ٔهٙٛػي ٚارس نفبت ا٘ؿب٘ي قسٜ ثٛزٜ  اقؼبض ثؿيبضي زض زاؾتبٖ حٕبؾي
اظ َطيك ؾىؽ ثسٖٚ ٚلفٝ ثب يه فبحكٝ . ٚلتي وٝ آٖ ثسؾت آٔسٜ ثٛز ، ا٘ىيسٚ تٛؾٍ ذسايبٖ تؼّيٓ زازٜ قس ثطاي 

ؽ زٚؾتي ثب ٌيٍّٕف . ٚظيفٝ اي وٝ ثٝ اٚ ٔحَٛ قسٜ ثٛز . ثطاي وكتي ٌطفتٗ ، ٔمٟٛض ؾبذتٗ ، آضاْ ٕ٘ٛزٖ ٚ ؾپ
 آ٘چٙبٖ وٝ ٘جبيس ٌيٍّٕف ٔمٟٛض قٍفت اٍ٘يعي آٖ قٛز . 
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ضذُ . خذاياى اًكيذٍ را هطلع ساختٌذ كِ گيلگوص از لثل از طريك هعٌاي رٍياّايص آگاّاًيذُ 

در چٌيي ٍضعيتْاي ازپيص ترًاهِ ريسي ضذُ اي هَرد استفادُ  ذرٍياّايي كِ هي تَاًستِ اً

 ( :  Tablet I, column v, lines 23-24وٝ نطاحتبً زض ٔتٗ ٔكرم قسٜ اؾت . ) خذاياى لرارگيرًذ .

 

 پيص اس ايٖنٚ ت٘ اس تپٚ ٛا پايئ تزٗي 

 خ٘اٛذ ديذ .  Uruk ىيَيْص ت٘ را در رٗياٛايص در

 
ٔحجٛة ٚ ػبلُ ، Ninsun "ز تب ٌيٍّٕف ضٚيبيي زاقتٝ ثبقس . اٚ ثٝ ٘عز ٔبزضـ ضفت ثٝ آضأي ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ ثٛ

 ٚضٚيبي ذٛز ضا ثٝ اٚ ٌفت : "وؿي وٝ اظ ٕٞٝ زا٘كٟب ُّٔغ ثٛز 
 

 ّادرُ ، ضة ىذضتٚ ّٔ رٗيايي ديذُ . 

 در إٓجا ستارىإي در آسْآ ظاٛز ضذٕذ 

 چيشي اس آسْآ در آغ٘ضِ ٕطإذٙ ضذ ) تزايِ ٕاسً ضذ ( . 

 ّٔ سؼي مزدُ تَٖذش مِٖ ، آٓ تزايِ تيص اس حذ سٖيئ ت٘د . 

 اّا قادر ٕث٘دُ مْي تنإص تذِٛ ّٔ سؼي مزدُ تچزخإْص 

 پيزإّ٘ص ايستادٙ ت٘دٕذ  Urukّزدُ 

 تَٖذ پايٚ ىآ در اطزافص اسدحاُ ْٕ٘دٙ ت٘دٕذ 

  ّي ت٘سيذٕذاصحاتِ  پايص را 

 چ٘ٓ سٕي دٍزتا تزايِ ت٘د 

 رٗي پاٛايت قزاردادّص 

 ت٘ آٓ را در ٕقطٚ ّقاتَِ ىذاضتي 
 

Ninsun : آ٘چٝ وٝ ؾٛي قٕب آٔسٜ اظ آؾٕبٟ٘ب ضليت تٛؾت ... ضفيك ٘يطٚٔٙسي وٝ زٚؾت ضا  " ثٝ ٌيٍّٕف ٌفت
٘زبت ٔي زٞس ثٝ تٛ ذٛاٞس پيٛؾت . اٚ احتٕبالً ثب قٕب ثطاي ظٚض آظٔبيي وكتي ذٛاٞس ٌطفت أب اٚ ٞطٌع قٕب ضا تطن 

 .  "٘رٛاٞس وطز 
ٔطزْ زٚض آٖ  "تجطظيٙي لطاضزازٜ قس  Urukزض ثطد ٚثبضٚٞبي  "ضٚيب ضا زچبض قس .  –ؾپؽ ٌيٍّٕف زٚٔيٗ قٍٖٛ 

ذٛاثف ضا  Ninsunرٕغ قسٜ ثٛز٘س . ثؼس اظ ٔستي ؾرتي ٌيٍّٕف ٔبرطاي آٖ تجط ضا ثب ٔبزضـ زضٔيبٖ ٟ٘بز . زٚثبضٜ 
 تؼجيط ٕ٘ٛز : 

آٖ تجط ٔؿي وٝ قٕب زيسٜ ايس يه ا٘ؿبٖ اؾت وؿي وٝ ٕٞپبي قٕب ظٚضٔٙس اؾت قطيه لسضتٕٙسي ثطاي قٕب  "
ٚاضز  Uruk. اٚ زض رٍّٝ ذّك قسٜ اؾت ٚ ثعٚزي ثٝ  "ٔس ، يىي وٝ ٔي تٛا٘س ظ٘سٌي ضفيمف ضا ٘زبت زٞس ذٛاٞس آ

 پصيطفت ٚ ٌفت :  ضاٌيٍّٕف پيكٍٛئيٟب ذٛاٞس قس . 
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  "اجاسٙ دٛيذ آٓ ٗاقغ ض٘د ؛ إٓچٖآ مٚ إَيٌ ارادٙ فزّ٘دٙ است .  "

 
اظ قجٟب وٝ ٌيٍّٕف ثطاي ِصتٟبي ؾىؿي اظ لهط ذٛز ذبضد قسٜ ثٛز ،ا٘ىيسٚ ِرت ٚپتي اظ ضاٜ ضؾيس ٚ  يزض يى ٚؾپؽ

طٚؾي ثب ٌيٍّٕف ثٝ ضذترٛاة ضفتٝ ثٛز . ٔجبضظٜ اي زض ػثسٖٚ اربظٜ ٌيٍّٕف ٚاضز ذب٘ٝ قس آٖ ٞٓ ٚلتي وٝ تبظٜ 
. زيٛاضٞب ِطظيس٘س ٚ چٟبض چٛة زض  "قس٘س ثب يىسيٍط ٌالٚيع قس٘س . چٖٛ زٚ ٌبٚ ذيّي ؾطيغ قبخ ثٝ قبخ  "ٌطفت  

ٚ ثٝ تّري  ٝ. اٚ ٔؿبثمٝ ضا ثٝ يه غطيجٝ ثبذت "ظا٘ٛي ٌيٍّٕف ذٓ قس  "زض ٟ٘بيت تٛؾٍ زٚ وكتي ٌيط قىؿتٝ قس . 
 ذُبة ثٝ ٞطزٚ تبيكبٖ :  "ٔبزض ذطزٔٙس ٌيٍّٕف ؾرٗ ٌفت  "ثٛز . ا٘ىيسٚ ثٟت ظزٜ ايؿتبزٜ ثٛز ٚ ؾپؽ  ٌٝطيؿت

آٖ اؾت ٚاظحبال ضفمٟبي يىسيٍط قسٜ ايس . ا٘ىيسٚ اوٖٙٛ ٔحبفظ ٌيٍّٕف ذٛاٞس ثٛز . ثب پيف ثيٙي ايٗ ٕٞٝ ٔؼٙبي 
اظ آ٘چٝ وٝ ثٝ ٌيٍّٕف ثطاي آٖ وٝ اٚ ٔي ثبيؿت چيعٞبي ثيكتطي اظ ضٚيبي پيكٍٛيب٘ٝ ٔي زا٘ؿتٝ  –ذُطات آتي 

 اٚ اظ ا٘ىيسٚذٛاؾت وٝ ٕٞيكٝ ثبالي ؾط ٌيٍّٕف ثبقس ٚ ؾپطثاليف قٛز .  –ٌفتٝ ثٛزٜ 
ٕٞبُ٘ٛضوٝ ايٗ زٚ ٘فط زٚؾتب٘ٝ ٔكىالت ذٛز ضا حُ ٚ فهُ ٔي وطز٘س ، ٌيٍّٕف ؾرٗ آغبظيس ثب زٚؾت ذٛز اظ زَ 

ٚ قطح قسٜ ثٛز وٝ اوٖٙٛ تٛؾٍ ا "چيعي اظ آؾٕبٖ  "آقفتٍي اـ . اٚ ٘رؿتيٗ ضٚيبي پيكٍٛيب٘ٝ اـ ضا ثبظٌٛ ٕ٘ٛز ؛ 
وٝ اظ آؾٕبٖ ؾمٌٛ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ظٔيٗ ربي ٌطفتٝ . ٚلتي وٝ اٚ زض ٟ٘بيت تٛا٘ؿتٝ ثٛز  ء اي  .قي "وبضزؾتي آ٘ٛ  "چٖٛ 

  .  "ثرف ظيطيٙف ضا وٛضٔبِي ٕ٘ٛز  "ا٘تظبض ٔي ضفت ،  Urukآٖ ضا ثيطٖٚ آٚضز ، آ٘چٙبٖ وٝ اظ ٔطز لسضتٕٙس 
  . "اظ ؾٕت رّٛ ثبال وكيسـ  "ٌيٍّٕف  

قجٝ ضٚيبيي وٝ ثربَطآٚضزٜ ٔي قسٜ ثٝ ٚيٛح ثٝ يبز آٚض٘سٜ ثهطيتي اؾت وٝ ٌيٍّٕف تٛنيفف ٔي وٙس تحت ػٙٛاٖ 

 تالش تزاي ىط٘دٓ رٗپ٘ش ضي ء . در 

 ّٔ تا قذرت تخص تاالي اش را فطزدُ 

 ّٔ ٕت٘إستِ رٗپ٘ضص را مٖار تشِٕ 

 تز ٕ٘مص فزاسيذُ 
زض ثبظٌٛيي اـ اظ ضٚيبي ثهيطتٕٙسا٘ٝ ، ُٕٔئٗ ٘يؿت وٝ آٖ تزسيسذبَطٜ اي اظ ٚالؼيتي پٟٙبٖ ثٛزٜ يب ٕٚٞي 

ٙس وٝ ثب ظٔيٗ تهبزف وطزٜ ثٛز . و تٛنيف ٔيقجبٍٞٙبْ يب چيعي ثيكتط اظ ٕٞٝ ايٟٙب . ٌيٍّٕف اوٖٙٛ فطاظ٘سٜ اي ضا 
ُ ا٘ؼُبفي وٝ پٛقب٘يسٜ قسٜ ثٛزٜ . ٌيٍّٕف زض ازأٝ تهٕيٓ . اذتطاػي ٔىب٘يىي ثب لؿٕت فٛلب٘ي لبث "وبضزؾتي آ٘ٛ  "

 ٔي ٌيطز وٝ آ٘چٝ ضا وٝ زض زاذُ ايٗ قي ء ٞؿت ثجيٙس . 
 

 تا آتص تخزيثص مزدُ 

 سپس ٕ٘مص را تزيذُ 

 ٗتٚ ػْق آٓ رفتِ 
 

ٝ ٘عز ٔٗ ثطزاقتٕف ٚ ث " –ٔٛتٛضـ  – "آٖ ٔي رٙجيس . ثركي ثٛز وٝ ٔي وكيسـ  "ٚلتي وٝ زضٖٚ فطاظ٘سٜ ضفتٓ 
 اٚ اظ تؼزت فطيبز ٔي ظ٘س . آٖ ٘كب٘ٝ اي اظ آ٘ٛ ٘جٛزٜ وٝ ذٛز اٚ ضا ثٝ البٔتٍبٜ يعزا٘ي اـ زػٛت .  "ٔبزضْ آٚضزْ 

ٔي وطزٜ ؟ ايٗ ثسٖٚ قه يه پيكٍٛيي ثٛز ) قٍٛ٘ي ثب ثطوت ( يه زػٛتٙبٔٝ . أب اٚ چٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘ؿت ثٝ ايٗ 
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 "ٚؾت ٔٗ چٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔميبؼ / زضرٝ آؾٕب٘ي ضؾيس ؟ ز "تٕبؼ پبؾد زٞس ؟ ٌيٍّٕف اظ ا٘ىيسٚ پطؾيس : 
 ٕٞبٖ پبيٍبٜ فًبيي زض لّٕطٚ ٕٔٙٛػٝ .  "فمٍ ذسايبٖ ثب ضفتٗ ثٝ ٔىبٖ ظيطظٔيٙي قٕف  "ا٘ىيسٚ زض پبؾد ثٝ اٚ ٌفت : 

سض لطاضزاضز . اٚ آٖ زض ُٔٙمٝ فطٚز زض وٟٛٞبي ؾ "يٙزب پبضٜ اي اظ اَالػبت ا٘ىيسٚ قٍفت اٍ٘يع اؾت . اٚ ٌفت : أب زضا
آٖ ضا وكف وطزٜ ٚلتي وٝ زض آٖ ؾطظٔيٗ ؾطٌطزاٖ ثٛزٜ ٚ اٚ ٔي تٛا٘س ثٝ ٌيٍّٕف ٘كبٖ زٞس وٝ آٖ وزبؾت ! 

 siege "ٞطچٙس وٝ ضؾيسٖ ثٝ آٖ زقٛاض اؾت . ايٗ ٔىبٖ تٛؾٍ ٍٟ٘جبٖ ٔهٙٛػي وٝ اّ٘يُ آفطيسٜ ٔحبفظت ٔي قٛز 

engine زٞب٘ف آتف اؾت ٚ ٘فؿف ٔطٌجبضٚ  "وٝ  ٔتؼّك ثٝ وؿي 1. "ظ / ٔٛتٛض ٔحبٌ يب زؾتٍبٜ ٔىب٘يىي   ٔحبف
.  "ثطاي زٞكت فب٘يبٖ اّ٘يُ آٖ ضإٌبقتٝ اؾت  "اؾت .  Huwawa٘بْ ايٗ ٞيٛال .  "چٖٛ ؾيُ ٚ َٛفبٖ ٔي غطز 

ٔي تٛا٘س نساي ٌبٚ ٚحكي ضا اظ رٍُٙ  2اظ قف ِيٍي "ٚ حتي وؿي ٕ٘ي تٛا٘س ثٝ آ٘زب ٘عزيه ٞٓ قٛز ، ظيطا وٝ 

                                                           
1
  وٙبيٝ اظ ضٚثبت ٍٟ٘جبٖ .ْ.  
( يه ٚاحس ثطاي ََٛ اؾت)ٚ ٘سضتب ٚاحس ٔحيٍ(.ثطاي ٔست َٛال٘ي زض اضٚپب ٚ آٔطيىبي التيٗ وبضثطز زاقت،أب اوٖٙٛ Leagueِيً) . 2

يه ؾبػت ٚاحس ضؾٕي ٔٛضز اؾتفبزٜ ي ٞيچ تٕس٘ي ٘يؿت.زض انُ ِيً ثطٔيٍطزز ثٝ ٔؿبفتي وٝ يه ا٘ؿبٖ يب يه اؾت ٔي تٛا٘ؿتٝ زض 
 َي وٙس.چطا وٝ زض لطٖٚ ٚؾُي ٔمساض ٞبي ظيبزي زض وكٛضٞبي ٔرتّف تؼييٗ قسٜ اؾت.

 تؼبضيف ٔتفبٚت:
 ز٘يبي اٍّ٘يؿي ظثب٘بٖ؛

ويّٛٔتط اٌط ثٝ تٙبؾت ٔبيُ  4.8ٔبيُ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔي قس.تمطيجب ٔي قٛز  3زض وبضثطز اٍّ٘يؿي اـ زض ََٛ چٙس لطٖ اذيط،ِيً ثٝ ٔمساض 

ٔتط اؾت(ٔحبؾجٝ  1825ويّٛٔتط،اٌط ثب ٔميبؼ ٔبيُ زضيبيي)وٝ 5.6زض ٘ظط ثٍيطيٓ ٚ حسٚز ٔتط اؾت( 1609.344ضؾٕي)وٝ 
 قبُٔ  ِيً ٞبي زيٍطي وٝ زض ازأٝ شوط قسٜ ٞٓ ٔي قٛز:  وٙيٓ.ٞطچٙس،قيٜٛ ي اؾتؼٕبَ اٍّ٘يؿي اـ

 ضْٚ ثبؾتبٖ:

  Leugaتط تؼييٗ قسٜ ثٛز.ثٙيب٘ف ثطٔيٍطزز ثٝ ويّٛٔ 2.2225ٔبيُ ضٚٔي،يؼٙي  1.5زض ضْٚ ثبؾتبٖ ايٗ ٚاحس ثٝ نٛضت 

Gallica  (َثرف غطثي ) إِٓبٖٚ  ّٞٙسٞبيي اظ  ٚ ثرف ؾٛييؽ، غطة ثّػيه، فطا٘ؿٝاي زض غطة اضٚپب اؾت وٝ أطٚظٜ  ُٔٙمٝيب ِيً ٌب

 (.ضٚز ضايٗ( زض آٖ لطاض زاض٘س
 آضغا٘تيٗ:

 ويّٛٔتط اؾت. 5.572ِيً آضغا٘تيٙي ثطاثط ثب 
 اؾتطاِيب:

،ِيً ٚاحس تمطيجي اؾت ثطاي فبنّٝ اي وٝ يه ٚؾيّٝ New South Walesزض ٘ٛاحي ثرهٛني اظ اؾتطاِيبي ثٛٔي،ثٝ ٚيػٜ ي غطة 
 ويّٛٔتط اؾت. 80تب  60ي ٘مّيٝ ي ٔٛتٛضي زض يه ؾبػت َي ٔي وٙس وٝ ٔؼٕٛال ثٝ ٔمساض 

 ثطظيُ ٚ پطتغبَ:
ظاٚيٝ  زض ثطظيُ ٚ پطتغبَ ٚ زيٍط لؿٕت ٞبي أپطاَٛضي پطٚتٍٛؼ ٚاحس ٞبي ٔتؼسزي ثٛزٜ وٝ ِيً ذٛا٘سٜ ٔي قسٜ.تطويجي اظ فبنّٝ ٚ

ويّٛٔتط قس.زض ثطظيُ ٞٓ ٌبٞب اظ  5اؾت.وٝ ايٗ ٔميبؼ ثؿيبض ظٚزٌصض ثٛز ٚ پؽ اظ ؾبظٌبضي پطتغبَ ثب ؾيؿتٓ ٔتطيه ِيً پطتغبِي ثطاثط 
 ويّٛٔتط اؾتفبزٜ ٔي قٛز. 6.6ايٗ ٚاحس ثب ٔمساض 

 فطا٘ؿٝ:
ويّٛٔتط ثٛزٜ اؾت.ثطاي ٔستي زض  4.68تب  3.25حسٚز  فٛت فطا٘ؿٝ ٔؼبزَ 14.4ٚ  13.2-12-10زض فطا٘ؿٝ ٚ زض ٌصض ظٔبٖ،ِيً ثب حس ٞبي 

 وٙبض ؾيؿتٓ ٔتطيه اؾتفبزٜ ٔي قسٜ أب اوٖٙٛ وبضثطزـ لُغ قسٜ.
 ٔىعيه:

ٚ زيٍط لؿٕت ٞبي ثٛٔي ٔىعيه ِيً ٕٞچٙبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٚاحسي ثطاي فبنّٝ اي وٝ زض يه ؾبػت ثٝ نٛضت پيبزٜ ٔي   Yucatanزض 
 تٛاٖ َي وطز وبضثطز زاضز.اِجتٝ ٔمساض ِيٍي وٝ ثطاي يه ضاٜ ٕٞٛاض ٚ ٔٙبؾت ثٝ وبض ٔي ضٚز ثب ضاٜ زقٛاض ٚ ٘بٕٞٛاض ٔتفبٚت ذٛاٞس ثٛز.

 اؾپب٘يب:
ويّٛٔتط اؾت،اِجتٝ ايٗ ٚاحس غيطضؾٕي وكٛض اؾت.زض لؿٕت ٞبي اؾپب٘يبيي ٘يٛٔىعيىٛ،تٍعاؼ ٚ وّٛضازٚ،اظ  4.2 زض اؾپب٘يب يه ِيً ثطاثط

 ْرطيت اؾتفبزٜ ٔي قٛز. 4428.4ِيً ثٝ ػٙٛاٖ ٚاحس ٔحيٍ ثطاثط ثب 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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فطٚز تالـ وٙس . اٌط اٚ ٔٛفك  . ذُط فمٍ ثطاي ٌيٍّٕف رٙجٝ تطغيت وٙٙسٜ زاقت تب ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ٔىبٖ "ثكٙٛز 
ٔي قس ثٝ ربٚزاٍ٘ي زؾت ٔي يبفت ٚ اٌط قىؿت ٔي ذٛضز ، لٟطٔب٘ي اٚ ثطاي ٕٞيكٝ زض يبزٞب ٔي ٔب٘س . اٚثٝ ا٘ىيسٚ 

ذٛاٞٙس ٌفت ٔتِٛس ذٛاٞٙس قس زض ؾبِٟبي َٛال٘ي پؽ اظ آٖ اٌط ٔٗ قىؿت ثرٛضْ فطظ٘سا٘ي وٝ پؽ اظ ٔٗ  "ٌفت : 
, . پؽ تهٕيٓ ثٝ ضفتٗ ٌطفت . ٌيٍّٕف ثٝ زضٌبٜ قٕف  "زض٘سٜ قىؿت ذٛضز  Huwawaوٝ ٌيٍّٕف زض ثطاثط 

 پسض ذٛا٘سٜ ٚفطٔب٘سٜ ٔطزاٖ ػمبثي زػب وطز ثطاي وٕه ٚ حٕبيت اظ ذٛز . اٚزض ٔٙبربت ٌفت :
زؾتب٘ٓ زض ٕ٘بظ ثبال ضفتٝ اؾت ... ثٝ ٔحُ فطٚز فطٔبٖ ثسٜ ... حٕبيت ثيكتطي  ".  ! "آٜ اي قٕف ثٍصاض ٔٗ ثطْٚ  " 

ٚلتي پبؾد ٔؿبػس زازٜ ٘كس ، ٌيٍّٕف ٘مكٝ ذٛز ضا ثٝ ٔبزضـ ٘كبٖ زاز . زض تالـ ثطاي قفبػت اٚ  "ثطايٓ ٔمطضٕ٘ب ! 
 ٔؼّْٛ،  Huwawaزض ٔحُ  " . "ؿٛضا٘ٝ ٔؿئِٛيت ؾفطثٝ ؾطظٔيٟٙبي زٚض ضا ٔي پصيطْ رٔٗ  "٘عز قٕف اٚ ٌفت : 

٘يؿت وٝ ٔٗ ، زض ٘جطز ثب چٝ چيعي ضٚثطٚ ذٛاٞٓ قس . ٔؿيطي وٝ ٔي ذٛاٞٓ زض آٖ ٌبْ ثٍصاضْ ثطايٓ ٘بقٙبذتٝ اؾت . . 
 !  "ٔبزضْ ضارغ ثٝ ٔٗ تٛ ثٝ زضٌبٜ قٕف زػب وٗ اظ َطف ٔٗ 

ثرٛضپيكىكي ضا البٔٝ وطز ٚ ؾٛي قٕف زؾتب٘ف  "ضزاي وٟب٘ت ضا پٛقب٘سـ Ninsun ثب قٙيسٖ اِتٕبؼ پؿطـ ،
چطا ٌيٍّٕف ضا ثٝ ٔٗ زازي ، پؿطي ثب لّجي ثي لطاض وٝ تٛ ثٝ ٔٗ ػُب وطزي ؟ ٚ اوٖٙٛ تٛ اٚ ضا  "...  "ضا ثبالثطز 

قٕف ذٛاؾت  . اٚ اظ "، ضٚيبضٚي ثب ٘جطزي ٘بٔكرم  Huwawaٔزجٛض وطزي وٝ ثٝ ؾفطي َٛال٘ي ثطٚز ثٝ ٔىبٖ 
 ضٚظ تب اؾت،ٚ وكتٝ ضا غيبٖ Huwawa وٝ زْ ضؾس،آٖ ٔي ؾسض رٍُٙ ثٝ ايٙىٝ تب "وٝ حٕبيتف ضا ثٝ اٚ ػُب وٙس . 

" !پطزاظز ٔي شٞبة ٚ ايبة ثٝ ٌٛضيسٌي
3  .Ninsun  َٛضٚ ثٝ ا٘ىيسٚ وطز ٚ ٌفت وٝ اٚ ا٘ىيسٚ ضا ثؼٙٛاٖ فطظ٘سـ لج

ثٝ  "ٚظيفٝ اي ضا ثط قب٘ٝ ٞبي ا٘ىيسٚ ٌصاقت  ". ثٙبثطايٗ  "چٝ ٘ٝ اظ ٕٞبٖ ضحٕي وٝ ٌيٍّٕف ضا ظائيسٜ  اٌط "وطزٜ ، 
ا٘ىيسٚ زؾتٛض زاز وٝ رّٛتط حطوت وٙس ثطاي حفظ ربٖ ضفيمف ثب ؾالحٟبي تبظٜ ؾبذتٝ قسٜ تب ضفيمبٖ ثٝ ؾفط ذُط٘بن 

 ذٛز ؾٛي ٔحُ فطٚز زض وٟٛٞبي ؾسض ثطٚ٘س . 
 "ؾٝ ٌيٍّٕف ثب ؾفط ثٝ وٟٛٞبي ؾسض آغبظ ٔي قٛز . تب آ٘زبيي وٝ ٔي تٛا٘ؿتٙس ؾطيغ حطوت وطز٘س چٟبضٔيٗ ِٛح حٕب

فبنّٝ  ". پٙزبٜ ِيً ضا زض ضٚظ َي ٕ٘ٛز٘س  "اَطاق وطز٘س تب ثيؿت ِيٍي ريطٜ قبٖ ضا ذٛضز٘س زض ؾي ِيٍي ثطاي قت 
ؾپؽ آٟ٘ب ثٝ  ". ٞفسٜ ضٚظ وبُٔ .  "ََٛ وكيس اي وٝ آٟ٘ب اظ ٔبٜ رسيس تب ٔبٜ وبُٔ َي وطز٘س ؾٝ ضٚظ ثيكتط اظ آٖ 

 .  "ِجٙبٖ ضؾيس٘س زضربيي وٝ زض وٟٛٞبي آٖ زضذتبٖ ؾسض ثي ٘ظيطٔكٟٛض وتبة ٔمسؼ ٔي ضٚئيس٘س 
ؾىٛت ٚاغٜ ٞبيكبٖ قس ... ٞٙٛظ ايؿتبزٜ ثٛز٘س ٚ ثٝ رٍُٙ  "ٚلتي زٚ ٘فطي ٚاضز وٜٛ ؾجع قس٘س ، ضفمب ٚحكت وطز٘س 

 ٟب ٚضٚزي رٍُٙ ضا ٔس ٘ظط لطاض زاز٘س . َجك ٔؼَٕٛ ،ثٝ اضتفبػبت رٍُٙ ؾسض ٍ٘طيؿتٙس . آ٘ذيطٜ قسٜ ثٛز٘س . آٟ٘ب 

Huwawa  ، زض ٔؿيطـ زض حطوت ثٛز . ٔؿيطـ ؾطضاؾت ثٛز  . وب٘بِي آتكيٗ ، وٜٛ ؾسض زض زيسضؼ لطاض زاقت
 چكٓ ا٘ساظقبٖ پط ٞيجت ثٛز . . آٟ٘ب زض ٚالغ زض حبَ ٚضٚز ثٝ ٔمهسقبٖ ثٛز٘س ٚ  "البٔتٍبٜ ذسايبٖ ، تمبَغ ايكتط 

ضٚيبيي ثطايٓ البٔٝ وٗ .  "ٌيٍّٕف پيكىكي ثٝ قٕف اضائٝ وطز ٚ اظ اٚ زضثبضٜ پيكٍٛيي پطؾيس . ضٚ ثٝ وٜٛ فطيبز ظز : 
ٔصٞجي آٌبٜ ٔي قٛيٓ وٝ تزطثٝ اي ضا ثب ذٛز ثٝ اضٔغبٖ ٔي ! ثطاي ٘رؿتيٗ ثبض ٔب زضايٙزب ثب تكطيفبت  "ضٚيبيي ُّٔٛة 

ٜ چٙيٗ ضٚيبٞبي پيكٍٛيب٘ٝ اي . قف ػجبضتي وٝ تكطيفبت ٔصٞجي ضا تٛنيف ٔي وٙس تب حسي آؾيت زيسٜ ا٘س آٚضز زضثبض
 . أب ثركٟبي آؾيت ٘سيسٜ ايسٜ اي ضا ثٝ ٔب ٔي زٞٙس اظ آ٘چٝ زض آٖ ٔىبٖ اتفبق افتبزٜ : 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
 
3
  زضذٛاؾت قسٜ . ْضٚظ ٌٛضيسٌي وٙبيٝ اظ ضٚظ ليبٔت اؾت ٚ ايبة ٚ شٞبة تب آٖ ضٚظ وٙبيٝ اظ ربٚزاٖ ٔب٘سٖ اٚؾت وٝ  
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 آٓ را تزاي ىييْص تذارك ديذ , إنيذٗ تزاي آٓ 

 تا آرد ... اٗ ثاتت ضذٙ ... 

 ضذ مٚ اٗ داخٌ دايزٙ اي دراس تنطذ ٗ ... اٗ تاػث

 چ٘ٓ ّاء اٍطؼيز ٗحطي ... خ٘ٓ  ... 

4ىيَيْص ٕطست إٓچٖآ مٚ چإٚ اش رٗي سإ٘ٛايص قزار ىزفت . 
  

 
زايطٜ اي فطاذٛا٘سٜ / ضؾٓ قسٜ ثب آضز زضثطذي ٔطاؾٓ ربزٚيي اظ آة , چٙبٖ وٝ ثٝ ٘ظط ٔي ضؾس ثطاي ثطپب ٕ٘ٛزٖ آئيٗ 

ثٝ ؾيٙٝ فكطزٜ  { طٜ ٘كؿتٝ زض حبِي وٝ ظا٘ٛٞبيف ضا ثبال وكيسٜ يٜ قسٜ ٚ فطز ٔٛضز ٘ظط زض زارٛ ٚحكي ٚذٖٛ اؾتفبز
آ٘چٙبٖ وٝ چب٘ٝ اـ ٔي تٛا٘ؿتٝ ظا٘ٛيف ضا ِٕؽ وٙس ٚ آئيٗ قطٚع ثٝ وبض ٕ٘ٛزٜ . ثطاي ثؼس اظ آٖ ٔي ذٛا٘يٓ وٝ  } .ْ 
زٜ ٚ زض ٔيب٘ٝ ٍٟ٘جب٘ي ذٛاثف ٌطفتٝ . ؾپؽ اٚ ذٛاة ثيكتط اظ آ٘چٝ وٝ ٔطزْ ضا زچبض ٔي وٙس ثط ٌيٍّٕف غّجٝ ٕ٘ٛ "

ٌيٍّٕف زٚ ٘فط ضا ٔي ثيٙس وٝ ثط ثّٙساي وٜٛ  "وٝ ثؿيبض ٘بضاحت وٙٙسٜ ثٛز  "زض ذٛاة ضٚيبيف ضا ثٝ ا٘ىيسٚ ٔي ٌٛيس . 
) ٔؼٙي آٖ ٔكرم ٘يؿت . ؾچيٗ (  "چٖٛ حكطٜ ٔي قٛ٘س  "ايؿتبزٜ ا٘س ، ٘بٌٟبٖ اظ وٜٛ ٔي افتٙس ٚٞط زٚ ٘فط قبٖ 

بإَيٙبٖ ثٝ ٌيٍّٕف اظ ايٙىٝ ضٚيبي اٚ ُّٔٛة ثٛزٜ ٚ تؼجيطـ ٔي ثبيؿتي زض ؾپيسٜ زْ / فّك ٔكرم قٛز ، ا٘ىيسٚ ث
 اظ ٌيٍّٕف ٔي ذٛاٞس وٝ زٚثبضٜ ثرٛاثس . 

ايٗ ظٔب٘ي اؾت وٝ ٌيٍّٕف ثب قطٚع آٖ ثيساض ٔي قٛز . اظ ا٘ىيسٚ ٔي پطؾس وٝ آيب قٕب ٔطا ثيساض وطزيس ؟ آيب قٕب ٔطا 
ٌيٍّٕف ٌفت : پؽ قبيس ايٗ وبضٞب تٛؾٍ ذسا ا٘زبْ قسٜ ، . ِٕؽ وطزي ، قٕب ٘بْ ٔطا نسا ظزي ؟ ا٘ىيسٚ ٌفت : ٘ٝ 

ٔطا ثٝ ظيط ا٘ساذت ٚ پبٞبيٓ ضا ثؿت ٚ تبثف اؾتيالٌٛ٘ي  "لّٝ وٜٛ  ثطاي ثبض زْٚ اٚ ثٝ ذٛاة ٔي ضٚز ٚ ٔي ثيٙس وٝ ثط
ظٔيٗ ٚاغٌٖٛ قس ، ٔطا ثيطٖٚ وكيس ، طپيسا قس ٚٔطزي اظ آٖ ثيٗ ظبٞطٌكت . ظيجب ضٚي تطيٗ ثطضٚي ظٔيٗ ثٛز ، اظ ظي

 .  "آثي زاز تب ثٙٛقٓ ، لّجٓ آضاْ ٌطفت ، ضٚي ظٔيٗ پبٞبيٓ ضا رب ا٘ساذت 
ذٛاٞس ثٛز .  Huwawaربي وكتٝ قسٖ  "لّٝ وٜٛ  "ٍّٕف لٛت لّت زاز . اٚ تٛييح زاز وٝ ا٘ىيسٚ زٚثبضٜ ثٝ ٌي

. پؽ اٚ ضا ثط اٍ٘يرت وٝ زٚثبضٜ ثٝ ذٛاة فطٚ ضٚز .  "ضٚيبي قٕب وبٔالً ُّٔٛة اؾت  "ا٘ىيسٚ ثٝ ٌيٍّٕف ٌفت : 

                                                           
4 .magic circle :  زايطٜ ربزٚيي / 

(  "آضزي وٝ يه ٔطظ زضؾت وٙس  "ثٝ ٔؼٙبي تحت اِفظي  Zisurru) ظيؿٛضٚي  flourزض ٔٙبؾه ربزٚي ٔطؾْٛ ثٛز وٝ ثب ضيرتٗ آضز  
ثبقس وٝ ٘تٛا٘س حطوت وٙس ، ثب ايٗ ثط ضٚي ظٔيٗ ، يه زايطٜ ضا ٘كب٘ٝ ٌصاضي وٙٙس . ثيٕبض يب ترت ٚي ، زض نٛضتي وٝ ثيٕبضيف ثٝ حسي 

زايطٜ ؾحط آٔيع احبَٝ ٔي قسٜ اؾت . اػٕبَ ٔٙبؾه زاذُ ايٙسايطٜ ا٘زبْ قسٜ ٚ قبيس پيىطٜ ٞبي ربزٚيي تٛؾٍ حّمٝ حبنُ اظ آضز احبَٝ 
ٝ زض ٌعاضقٟب ٕ٘بز ذسايبٖ ٔي قسٜ ا٘س . ٌفتٝ ٔي قٛز وٝ لسضت ايٗ حّمٝ تب حسي اؾت وٝ ثطذي زيٛٞب لبزض ثٝ ٚضٚز ثٝ آٖ ٘جٛزٜ ٚ ايٗ حّم

ٔحبفظ ذبني ، تٛنيف قسٜ . زض ٔٙبؾىي زيٍط احتٕبَ زاضز وٝ حّمٝ ؾحط آٔيع زض چػ ٚ ضاؾت زضٚظاٜ ثٝ ٔٙظٛض ضا٘سٖ قيبَيٗ ، تٛؾٍ زٚ 
 غبة يب ضً٘ تيطٜ ، ضً٘ آٔيعي قسٜ ثبقس . 

Flour . ٜٕٔىٗ ثٛز وٝ آضز ثٝ ٔٙظٛض تطؾيٓ يه َطح ربزٚيي ، ٔخالً  / آضز : اظ چٙسيٗ ٘ٛع ٔرتّف آضز زض آييٟٙبي ٔرتّف اؾتفبزٜ ٔي قس
افىبض ؾبحطي وٝ ثيٕبض ضا افؿٖٛ ٔي وٙس ثٝ وبض ضٚز . زض ٔٙبؾه ٔرتّف تُٟيط ؾبظي ٚ غيت ٌٛيي ، آضز ض اثط ضٚي ظٔيٗ پرف وطزٜ ٚ ثب 

اؾت ٚ  "آضز وپٝ قسٜ  "ٙبي ِغٛي آٖ وٝ ٔؼ Zidub-dubbuزضؾت وطزٖ وپٝ ٞبي وٛچٍي اظ آٖ ، آييٗ ٚيػٜ ضا ثٝ رب ٔي آٚضز٘س ) 

ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾت ( . ٚلتي وٝ وپٝ ٞبي رساٌب٘ٝ آضز زض ثطاثط ذسايبٖ يب اقيبي زيٍطي وٝ  "زا٘ٝ ٞبي پطاوٙسٜ  " sebirbirreduٌبٞي ثب 
ٝ ٞب پحبً ثيبٖ قسٜ ذٛز وٕ٘بز ذسايبٖ ٞؿتٙس تكىيُ ٔي وطز٘س زض ٚالغ ثٝ ٔٙعِٝ پيكىكي ٔي ثبقٙس . زض آئيٟٙبي زيٍط ، آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ نطي

 ٕ٘بز ذسايبٖ ذبني ٞؿتٙس وٝ اقتيبلي ثٝ حًٛضقبٖ َي ايٗ ٔطاحُ ٚرٛز زاضز . 
 آ٘تٛ٘ي ٌطيٗ تطرٕٝ : پيٕبٖ ٔتيٗ .  –٘ٛقتٝ رطٔي ثّه فطٍٞٙٙبٔٝ ذسايبٖ ، زيٛاٖ ٚ ٕ٘بزٞبي ثيٗ اِٟٙطيٗ ثبؾتبٖ : 
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آؾب ٚ ٘ٛضي وٛض وٙٙسٜ ٚ  ٚلتي وٝ ٞطزٚي آٟ٘ب ثٝ ذٛاة فطٚ ضفتٙس ، آضأف قت قىؿتٝ قسٜ ثٛز ثب نسايي ضػس
ٌيٍّٕف ُٕٔئٗ ٘جٛز وٝ زض حبَ ذٛاة زيسٖ اؾت يب زض حبَ ٍ٘طيؿتٗ ثٝ أطي ٚالؼي . چٍٍٛ٘ي آٖ زض ٔتٙي ثٝ ٘مُ 

 اظ ٌيٍّٕف چٙيٗ اؾت :
 

 تصيزتي مٚ ّٔ ٕظارٙ ىزش ت٘دُ ماّالً ػاٍي ت٘د ! 

 َّن٘ت فزياد سد ٗ سّئ غزيذ ! 

 اىز چٚ رٗضٖايي رٗس آغاس ضذٙ ت٘د ، تاريل آّذ 

 رٗضٖايي درخطيذ ٗ ضؼَٚ فزياد ْٕ٘د 

 اتزٛاي آتستٔ ضذٕذ ٗ ّزه تاريذٓ ىزفت ! 

 سپس اٍتٜاب اس تئ رفت ٗ آتص خاّ٘ش ضذ 

 ٗ ٛز إٓچٚ فزٗ ّإذٙ ت٘د تثذيٌ تٚ خامستزضذٙ ت٘د 
 

زضآ٘زب ٚرٛز زاقت ، اٚ قبٞس ضاٜ وٝ ثطاؾتي زض آ٘زب آيب ٌيٍّٕف ٔتٛرٝ چيعي وٝ قطح ٔي زازٜ قسٜ ثٛز . چيعي 
ثبضاٖ  "ثٛزٜ يه ٔٛقه آؾٕب٘ي وٝ اظ اقتؼبَ ٔٛتٛضـ ظٔيٗ ِطظيسٜ ٚ غطـ ٕ٘ٛزٜ . اثطٞبيي اظ زٚز ٚ  Shemا٘ساظي 
ذكف قؼّٝ ٞبي ٔٛتٛض اظ ٔيبٖ اثط غّيظ زيسٜ ٚلتي وٝ ٔٛقه ٜ ا٘س . زضآؾٕبٖ ؾپيسٜ زْ ضا تبضيه ٕ٘ٛز "ٔطي 

آؾٕب٘ي ضا ٌيطٜ ٞبي ٍٟ٘ساض٘سٜ ذٛز ضٞب ٔي قسٜ ٚؾپؽ اِتٟبة فطٚوف ٕ٘ٛزٜ ٚ ذبوؿتطٞبي ؾٛذتٝ ٘عَٚ ٕ٘ٛزٜ ٚ 
 ثطٌكتٝ ثٝ ظٔيٗ ثؼٙٛاٖ تٟٙب ٔسضن ٟ٘بيي اظ پطتبة ٔٛقه . 

را  Shemضذُ ، جايي كِ اٍ هي تَاًذ  "هكاى فرٍد  "آيا گيلگوص هتَجِ ضذُ كِ تراستي ٍارد 

ظبٞطاً ثطاي ِذ ثبظي زض ثطاثط رٕالت اذُبض زٞٙسٜ ا٘ىيسٚ ،  تياتذ آًچِ كِ هي تَاًستِ اٍ را جاٍداًِ سازد ؟

اي اظ قٕف وٝ اٚ ٔي ثبيؿت فكبض ثيبٚضز . أب لجُ اظ ايٙىٝ  ٝايٗ ٕٞٝ ػيٗ ذٛقجرتي ثٛزٜ ، ٘كبُٕ٘ٔئٗ قسٜ وٝ 
ثبيس اظ ؾط ضاٜ ثطزاقتٝ ٔي قس . ا٘ىيسٚ ٔي زا٘ؿت ٙس ٚاضز رٍُٙ ؾسض ٚ ٚ ٔىبٖ فطٚز قٛ٘س . ٍٟ٘جبٖ تطؾٙبن ثتٛا٘

" زضذت ؾالحي وٝ ٔي وكس "، ثب احتيبٌ ٚ ارتٙبة اظ ضا زض پيف ٌطفتٙس  زضٚاظٜ وزبؾت ٚ زضفّك ضفمب ضاٜ آٖ
تِ  5

ي اٍ را عمة راًذ ٍ تراي دٍازدُ رٍز اٍ اًكيذٍ سعي كرد تازش كٌذ اها ًيرٍيي ًْاً ,درٍازُ رسيذًذ

ضزاي زٚ رساضٜ تكؼكؼي  "ٙس وٝ ا٘ىيسٚ ذٛز ضا ثب ٌيبٞبٖ ٔبِيسٜ تب يه و . حىبيت ٔؼّْٛ ٔي كردُ خَاتاًذ را فلج

 .  "ثٛرٛز آٚضز تب فّذ ثبظٚٞب ضا اِتيبْ ثركيسٜ ٚ ٘بتٛا٘ي رٙؿي وٕطـ ضا تطن وٙس 
ٙس وٝ ا ٚضا و زض حبِي وٝ ا٘ىيسٚ ثي حطوت زضاظ وكيسٜ ثٛزٜ ، ٌيٍّٕف اوتكبف ضا قطٚع ٔي وٙس . اٚ تّٛ٘ي ضا پيسا ٔي

، ٚضٚزي اـ ثب زضذتبٖ ٚ ثيكٝ ٞب ٚ ؾٍٟٙب ٚ ثّٛوٟب ٚذبن پٛقيسٜ قسٜ ثٛز . ٚلتي وٝ  ٕ٘بيسثٝ رٍُٙ ضإٞٙبيي ٔي 
يٙىٝ آٟ٘ب ضاٞي ثطاي ذٛز ايزبز ا اظ سٚ ذبوٟب حفبضي ٔي وطز . ثؼ ٌيٍّٕف زضذتبٖ ضا لُغ ٔي وطزٜ ، ا٘ىيسٚ زض ؾٍٟٙب

زض  "نسايكبٖ ضا قٙيسٜ ثٛز  Huwawaزض ربيي وٝ  "ضاٞي پيف ضٚي ذٛز زيس٘س ، ضاٞي ,وطز٘س ؾٛي رٍُٙ 
 نساي غطـ ٔطٌجبضٚ ػصاة آٚضي ضا ثطؾط ٔعاحٕبٖ آٚاضٕ٘ٛز .  Huwawaٞكساض ثٝ حًٛض ايٗ زٚ ٔطز زض رٍُٙ ، 

                                                           
5
  زض ٔتٗ ٞيچٍٛ٘ٝ تٛييحي زضثبضٜ آٖ زازٜ ٕ٘ي قٛز . ْ.  
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 ربِٛت وٝ زٞس،ٚلتي ٔي ذُٛض شٞٗ ثٝ ضا ٞيىُ لٛي ربِٛت ٚ رٛاٖ زاٚٚز ثيٗ تطي زيطآيٙس تٕبؼ وٝ اي ٙٝنح زض
 رب٘ٛضاٖ ٚ آؾٕبٖ پط٘سٌبٖ ثٝ ضا ٌٛقتت" ايٙىٝ ثٝ قسٜ تٟسيس  ٚ  ٌكتٝ، ذٛاض ٘برٛضـ حطيف ثسؾت وٝ وطز احؿبؼ

 ٞؿتيس ؾبٖ وٛچه ثؿيبض قٕب": وٝ وطز تٟسيس ضا َطف زٚ آٖ  ٚ وطز پيكٝ ٕ٘ٛزٖ تحميط ٞبٚاٚا ،پؽ"زٞٓ ٔي نحطا
 ضا قٕب ثبيس ٔٗ": وكيس ربض نسايف ثٝ"ثيٙٓ، ٔي ظي ذكىي ٚ ظي زضيب الوپكتبٖ قىُ ثٝ ضا قٕب وٝ آٍٖ٘ٛ

 ثطاي ضا رؿستبٖ ٌيطْ،ٌّيٍّٕف،ٚ ٔي ز٘ساٖ ثٝ ضا قٕب ٌّٛي ٚ ٘بي پؽ...وطز، ٘رٛاٞٓ ضايي ضا اْ ٔؼسٜ ثرٛضْ؟،ٔٗ
 .  "ٔيٍصاضْ ٚا غط٘سٜ حيٛا٘بت  ٚ رٍُٙ پط٘سٌبٖ
 يه ز٘سا٘بٖ ؾبٖ ثٝ ثٛز،ز٘ساٟ٘بيف ٘يطٚٔٙس" ٌطزز،اٚ ٔي ظبٞط وٝ زيس٘س ضا ٞيٛال ٚحكت،ضفيمبٖ زض ٔحهٛض

 ثيطٖٚ ثٝ ٔتكؼكغ ٘ٛضي پطتٛي"پيكب٘يف، اظ."ضٚاٖ ؾيالة ٔكبثٝ ثٝ آٔس٘ف قيط،رّٛ يه ي چٟطٜ اغزٞب،ضذؿبضـ
 تٛا٘ؿت ٕ٘ي ؾالحف،ٞيچىؽ وكٙسٌي لسضت اظ.ثّؼيس ٔي ذٛز زض ضا ٞب ثٛتٝ ٚ زضذتبٖ وٝ قس ٔي ؾبَغ

 شٞٗ زض ضا Huwawa وكساحتٕبال ٔي تهٛيط ثٝ ضا ٔىب٘يىي ٞيٛالي يه وٝ ؾٛٔطي ي اؾتٛا٘ٝ ٟٔط يه.«ثٍطيعز
 آٖ اظ وٝ ذسا ،ايٗ(چپ ؾٕت زض) ذسا يه ٚ(ضاؾت ؾٕت زض)Enkiduحٕبؾي، زٞس،پبزقبٜ ٔي ٘كبٖ ضا زاقتٝ،ٞيٛال

 .  اؾت Shamash وطزيٓ،ٕ٘بيبٍ٘ط يبز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذسا قٕف ٞب آؾٕبٖ پبييٗ اظ".ثركس ضٞبيي تب قس ٚاضز ثحطا٘ي ي ِحظٝ ايٗ حٕبؾي،زض ي افؿب٘ٝ اؾبؼ ثط وٝ وؿي
 ٕٞطاٞبٖ ي حّٕٝ ثطاي اؾتطاتػيي ٚ ؾبذت ٔي فبـ ضا Huwawa رٛقٗ يؼف وٝ حبِي ،زض"ٌفت ؾرٗ ٞب آٖ ثب

 ضا يىي تٟٙب" اوٖٙٛ وٙس،أب ٔي ٔحبفظت "ضزا ٞفت" ثب ٔؼٕٛال ضا ذٛز Huwawaوٝ، زاز تٛييح ذسا.وطز ٔي تسثيط
 ضا Huwawa زاض٘س زؾت زض وٝ ٞبيي ؾالح ثب تٛا٘ؿتٙس ٔي آٟ٘ب پؽ."ثٛز ٘پٛقيسٜ ضا تب قف ثٛز،ٚ وطزٜ تٗ ثط

 اٚ وٝ ٌفت قٛز،قٕف ػّٕي وبض ايٗ ايٙىٝ ثطاي قٛ٘س،ٚ ٘عزيه اٚ ثٝ وبفي لسض ثٝ تٛا٘ؿتس ٔي آٟ٘ب اٌط ثىكٙس،تٟٙب
    .وٙس ٔي ذٙخي ضا اٚ ٔطي پطتٛي ،ٚ"ضفت ذٛاٞس پيف Huwawa چكٕبٖ َطف ثٝ " وٝ زٞس ٔي تطتيت ضا ٌطزثبزي

قٕف تٙسثبزٞبي ثعضٌي ضا ػّيٝ  ".  "اثطٞبي ؾفيس ثٝ ؾيبٜ تغييط وطز٘س  "ثعٚزي ظٔيٗ قطٚع ثٝ ِطظيسٖ وطز 
Huwawa  چٟطٜ  ". زض تٕبْ رٟبت ٌطز ثبز ػظيٕي ثٛرٛز آٔس . "فطاذٛا٘سHuwawa  ٚثٝ تبضيىي ٌطائيس . ا 

. زٚ ٔطز ثٝ ٞيٛالي اظ وبض افتبزٜ حّٕٝ وطز٘س .  "ٕ٘ي تٛا٘ؿت ثٝ رّٛ حّٕٝ وٙس ٚ ٘يع ٕ٘ي تٛا٘ؿت ثٝ ػمت ثطٌطزز 
ثب ٞيٛالي قىؿت  6بٖ پػٚاوف زاز٘س ثطاي زِٚيً زضذتضا ثٝ ظٔيٗ ظز . Huwawaٍٟ٘جبٖ ,ا٘ىيسٚي ظذٓ ذٛضزٜ 

ؾرٗ ٌفت . قٍفت ظزٜ اظ ايٙىٝ چطا اٚ ا٘ىيسٚ ضا ثٝ ٔحى ايٙىٝ فٟٕيسٜ  Huwawaذٛضزٜ . ظذٕي قسٜ أب ٕ٘طزٜ . 
ثٝ اٚ تٕبْ چٛثٟبيي وٝ اظ رٍُٙ ا٘جٜٛ ؾسض  Huwawaوٝ اٚ ٚاضز رٍّٙف قسٜ ٘ىكتٝ . زض چطذف ؾٛي ٌيٍّٕف 
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أب ثسٖٚ قه ربيعٜ ٌطا٘جٟبتطي ٘يع ثٛزٜ . أبا٘ىيسٚ ثٝ ٌيٍّٕف انطاض ٔي وٙس وٝ ثٝ آضظٚ زاقتٝ ضا پيكىف ٔي وٙس 
تٕبٔف وٗ ، ثىكف ! لجُ اظ ايٙىٝ  "٘سٞس ٚ فطيجف ضا ٘رٛضز . ثطؾط ٌيٍّٕف فطيبز ٔي ظ٘س وٝ ؾرٙبٖ اٚ ٌٛـ 

ضا ثٝ لتُ ٔي ضؾب٘س  Huwawaا٘ىيسٚ  "! ٚٚلتي ٔي ثيٙس وٝ ٌيٍّٕف ٔطزز اؾت "ضٞجطاّ٘يُ زض ٘يپٛض ايٗ ضا ثكٙٛز 
"  . 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Huwawaتص٘يزي فزضي اس ّثارسٙ ىيَيْص ٗ إنيذٗ تا ٛي٘ال 
 

ضفمب تؼسازي  "ذبَطٜ اي اثسي ضا البٔٝ ٕ٘ٛز٘س  "ضاٞي پيسا وطز٘س  ", ٔجبزا ذسايبٖ ذكٍٕيٗ قٛ٘س اظ آٟ٘ب  "ثطاي آ٘ىٝ 
 ثط لبيمي وطز٘س وٝ ثط آٖ وبثيٙي تؼجيٝ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س . آٟ٘ب ؾطاظ زضذتبٖ ضا لُغ ٕ٘ٛز٘س ٚزوّي ؾبذتٙس ٚ آٖ ضاؾٛاض 

Huwawa  ٗثبقس وٝ ضٚزذب٘ٝ  "آٟ٘ب ٌفتٙس . ضا زض وبثيٗ ٌصاقتٙس ٚ آٖ ضا ُٞ زاز٘س ثٝ ؾٕت رطيبٖ آثي ضٚ ثٝ پبيي
. پؽ اظ قط ٞيٛالي ٍٟ٘جبٖ ُٔٙمٝ فطٚز ذالل قس٘س . آٟ٘ب تبّٔي وطز٘س تب ثؼس اظ  "فطات آٖ ضا ؾٛي ٘يپٛض حُٕ وٙس 

ا قؿت ٚ ازٚات ذٛز ضا تٕيع وطز ، ثبضذٛز ضا ثؿت ٚ ٔٛٞبي وخيف ذٛز ض "ايٗ ٔبرطا وٕي اؾتطاحت وٙٙس . ٌيٍّٕف 
. آٟ٘ب ٘يبظي  "ضا پٛقيس ٚ وٕط ثٙسـ ضا ٔحىٓ وطز  زٚ ِجبؾٟبي تبظٜ پٛقيس . ضزاي ذٛ ِجبؾٟبي وخيفف ضا ثيطٖٚ آٚضز

بٔالً فطأٛـ زيٍط ٔؿسٚز ٘جٛز . أب آٟ٘ب و "البٔتٍبٜ ضاظ آِٛز آ٘ٛ٘بوي  "ثٝ ػزّٝ وطزٖ ٘ساقتٙس . زض ضاٜ پيف ضٚيكبٖ ، 
ثب اؾتفبزٜ اظ ٔىبٖ فطٚز ثطاي پطؾٝ ظزٟ٘بي آؾٕب٘يف ، ٘بْ زاضز .  "تمبَغ ايكتط "وطزٜ ثٛز٘س وٝ آٖ ٔحُ ٕٞچٙيٗ 

 ايكتط اظ ٔحفظٝ آؾٕب٘يف ثٝ تٕبقبي ٌيٍّٕف ٘كؿتٝ ثٛز. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظٔب٘ي وٝ اٚ ِجبؾٟبيف ضا  ثٛزٜ اٌط چٝ ٌعاضـ ٘كسٜ أب ثٝ يميٗ ٌيٍّٕف ضا Huwawaثٝ ٞط نٛضت اٚ قبٞس ٘جطز 
اظ  "ٚ ذٛز ضا زأبز ٔي ٕ٘ٛزٜ ٚ ِجبؼ ٔٙبؾجي ٘يع ٔي پٛقيسٜ . پؽ زض ٔي آٚضزٜ زيسٜ ، آٖ ظٔبٖ وٝ حٕبْ ٔي وطزٜ 
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يؼيف ٘جيٕٙت ، ثيب  ": ٚ ٔؿتميٕبً ٌيٍّٕف ضا ٔٛضز ذُبة لطاض زازٜ  "ظيجبيي ٌيٍّٕف رالِي زض چكٓ ايكتط زضذكيسٜ
اٌط چٝ  اٚ زضايٙزب تجسيُ ثٝ ٔؼكٛق قسٜ ثٛزٜ ! .  "ضا ثٝ ٔٗ ػُب وٗ  زكك ٔٙي ! ٔيٜٛ ػكك ذٌٛيٍّٕف ، ثيب وٝ تٛ ػ

ٚ ايكتط ٚػسٜ زازٜ وٝ پبزقبٞبٖ ٚ قبٞعازٌبٖ ٚ ٘زيت ظازٌبٖ ثطايف تؼظيٓ ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز ٚ ثٝ اٚ اضاثٝ اي آضاؾتٝ ثٝ َال 
اثط قٛز ٚ ٔحهَٛ وكتعاضٚ وٛٞؿتبٖ غصاي اٚ ذٛاٞس ثٛز ٚ الرٛضز زازٜ ذٛاٞس قس ٚ ٌّٝ اٚ ٔي تٛا٘س زٚ ثطاثط ٚچٟبض ثط

 اٚ ضا ضز وطز .  أب زض وٕبَ تؼزت ، ٌيٍّٕف زػٛت
فمٍ فٟطؾتي اظ چٙس ٔبيّٕه ز٘يٛي زض ايٙزب تٛا٘ؿتٝ ثٝ اٚ اضائٝ ٕ٘بيس . ٌيٍّٕف پيف ثيٙي وطز وٝ اٚ ثٝ ظٚزي اظ 

چٖٛ وفكي وٝ پبي "ػكك ثبظي ثب اٚ ذؿتٝ ذٛاٞس قس . اٚ ٌفت وٝ زيط يب ظٚز ايكتط اظ قط اٚ ذالل ذٛاٞس قس 
٘يع ٘تٛا٘ؿت  ٌي اثسي ضا فطاٞٓ ذٛاٞٓ ٕ٘ٛز . أب آٖ. ايكتط اظٟبض ٕ٘ٛز وٝ ٔٗ ثطاي قٕب ظ٘س "نبحجف ضا ثع٘س 

ايكتط اظ آٟ٘ب وبْ ٌطفتٝ ٚ  ٌيٍّٕف ضا لب٘غ وٙس . ٌيٍّٕف ثب اضائٝ فٟطؾتي اظ ٕٞٝ ػكبق اٚ وٝ ٔي قٙبذتٝ ، آ٘بٖ وٝ
 وسأيه اظ ػكمٟبي قٕب زٚاْ ٕٞيكٍي زاقتٝ ؟ وسأيه اظ ؾطٚضا٘تبٖ وٝ ػبقمكبٖ ثٛزيس "ضٞبيكبٖ ٕ٘ٛزٜ پطؾيس : 

اٌط قٕب ػكك ٔطا ٔي ذٛاٞيس ، ثبيؿتي فمٍ آٍ٘ٛ٘ٝ ضفتبض وٙيس وٝ  "ٚ اٚ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ  "ثٝ ّٔىٛت ضاٜ يبفتٝ ا٘س ؟ 
 .  "ٔٗ زٚؾت زاضْ 

آوٙسٜ اظ ذكٓ اظ وؿي وٝ زؾت ضز ثٝ ؾيٙٝ  "ٚلتي وٝ ايكتط ايٟٙب ضا قٙيسٜ ثٛز ػهجب٘ي قسٜ ٚ ثٝ آؾٕبٖ پطيسٜ ثٛز 
ايكتطاظ آ٘ٛ زضثبضٜ ٌبٚ .  "ٔطا ذٛاضٕ٘ٛزٜ  "مبيب ٕ٘ٛز وٝ ٌيٍّٕف ضا ٔزبظات وٙس ، وؿي وٝ اـ ظزٜ ثٛز . اٚ اظ آ٘ٛ ت

آؾٕب٘ي پطؾيس وٝ تٛا٘بيي قىؿت زازٖ ٌيٍّٕف ضا زاقت. زض اثتسا آ٘ٛ ذٛززاضي ٕ٘ٛز أب زضپبيبٖ اٚ تؿّيٓ زض ذٛاؾتٟب 
 .  "ػٙبٖ ٌبٚ آؾٕب٘ي ضا زض زؾتبٖ اٚ لطاض زاز  "ٚ قس ٚ تٟسيسٞبي ايكتط

(GUD.ANNA  ٌٝبٚ  "ػجبضت ؾٛٔطي اؾت وٝ زض ٔتٖٛ ثبؾتب٘ي وبضثطز زاضز ٚ ٔؼٕٛالً ٞٓ تطرٕٝ ٔي قٛز ث
. ٕٞچٙيٗ آٖ ٘بْ  "ٌبٚآ٘ٛ  "أب ٔي تٛاٖ تمطيجبً زضن ثيكتطي اظ ٔؼٙبي ٚالؼي ايٗ وّٕٝ ثسؾت آٚضز ثٝ ٔؼٙي  "آؾٕب٘ي 

 "ٌبٚ آؾٕب٘ي  "اؾت .  ( آ٘چٝ وٝ ٚاثؿتٝ ثٝ اّ٘يُ Taurusؾٛٔطي ثٛزٜ ثطاي نٛضت فّىي ٘زٛٔي ٌبٚ٘ط ) ثطد حٛض / 
وٝ ٍٟ٘ساضي ٔي قسٜ زض رٍُٙ ؾسض، حفبظت ٔي قسٜ تٛؾٍ ٞيٛاليي وٝ اّ٘يُ زض آ٘زب ٌٕبقتٝ ثٛزٜ . ثٝ ٚيػٜ ايٙىٝ 

ٜ قسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ ٌبٚ٘طي ثبقس وٝ زا٘ٝ اـ ثطاي ذّك ٌبٚٞب ثطضٚي ظٔيٗ آٚضز "آٖ ٔي تٛا٘ؿتٝ ٌبٚ ٘ط ٔٙترت ثبقس يب 
Apis Bull. ٕٞتبي آٖ زض ٔهط ٌبٚ ٔمسؼ آپيؽ / 
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وطز٘س. ٘كبٖ آٖ ايٗ ثٛز وٝ زاضاي پيكب٘ي ؾفيس ثط پكت ٚي قىُ ػمبة يب  ثٛز وٝ اٚ ضا پطؾتف ٔي ٔهطيبٖ لسيٓآپيؽ ٌبٚ ٔمسؼ  . 7
 لطاض ٔرهٛل ٔوطزٜ ٚ زض ٔمجطٜ ٔيبيئٛوطز٘س ٚ رؿس ٚي ضا  غطق ٔي ضٚز ٘يُوطز، اٚ ضا زض  تزبٚظ ٔي 25ؾٗ ٌبٚ اظ  وطوؽ ثٛزٜ ٚ چٖٛ

ٞبي ٌبٚٞبي آپيؽ ٔطزٜ، تيٕبض ٌبٚ آپيؽ ظ٘سٜ ٚ ضؾٓ لطثب٘ي وطزٖ ٞطؾبِٝ ثطاي  پطؾتف ٌبٚ آپيؽ ٚ ٔطاؾٓ ٍ٘بٞساضي ٔٛٔيبئي.زاز٘س ٔي
ٚاثؿتٍب٘كبٖ وٝ وٓ ٞٓ ٘جٛز٘س، ثٛز. اظ زؾت زازٖ ايٗ ٔٙبثغ ٔبِي وٝ ٚ ايبزي ٚ  ٔؼجس پتبٜ وبٞٙبٖآٖ، ذٛز ٔحُ وؿت ٚ زضآٔس ذٛثي ثطاي 

٘فٛش ٚ قبٖ ارتٕبػي ضا ٘يع ثٟٕطاٜ زاقت، َجيؼتب ٔٛري اظ ٔربِفتٟبي وبٞٙيٗ ٚ زض پي تحطيىبت ايكبٖ اغتكبقبت ارتٕبػي ضا ثس٘جبَ آٚضز 
 ٞطٚزٚت.ٌطفت زليمب ثؼٙٛاٖ رًٙ ضٚا٘ي ٔٛحطي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔيٚ زضايٗ ٔبرطا ٚاغٌٖٛ رّٜٛ زازٖ أٛض ٘يع ثؼٙٛاٖ حطثٝ ٔٛحط تجّيغبتي، 

ؾتٟٛ٘بي .ٌبٚ آپيؽ ضا ثب ذٙزط ظذٕي وطز ٚ ايٗ ٌبٚ چٙسي ثؼس ثط احط ظذٓ ذٙزط ٔطز وٕجٛريٝ٘رؿتيٗ تبضيرٍٙبضي اؾت وٝ ٌعاضـ زاز 
ٔهط أب ذجط اظ ٔطاؾٕي ٔيسٞٙس وٝ وٕجٛريٝ ثطاي ثعضٌساقت ايٗ ٌبٚ ثٙب ثط آزاة ٔهطي ثطٌعاض وطز  ٞيطٌّٚيفثبؾتب٘ي ٘ٛقتٝ قسٜ ثٝ ذٍ 

ٚ پيىطٜ اٚ ضا زض حبِيىٝ ٌُ زض زؾت ثٝ پيكٛاظ ٌبٚ ٔيطٚز ضا ٕ٘بيف ٔيسٞٙس. پؽ اظ ٌعاضـ ٞطٚزٚت ؾيٕبي وٕجٛريٝ ضا ٕٞٛاضٜ تيطٜ 
وٝ ذٛز ؾطزاضي ثٛز ٘يع زض ٔطاؾٓ ثعضٌساقت ٌبٚ آپيؽ قطوت وطزٜ ثٛز.  زاضيٛـ ثعضيثٕٙبيف ٌصاقتٙس. ثزع آٖ، زض زٚضاٖ وٕجٛريٝ، 

ٔغّٛة قطوت وطزٜ ثبقس ثسٖٚ ايٙىٝ ٔٛضز ٕ٘يتٛاٖ ثبٚض وطز وٝ ؾطزاض قبٞٙكبٜ ػّيطغٓ ٔيُ ذٛز قبٞٙكبٜ زض ٔطاؾٓ ٔصٞجي وكٛضي 
 ْ.. ٚيىي پسيب ثبظذٛاؾت لطاض ٌيطز

8
  ربِت ايٙزبؾت وٝ ٘رؿتيٗ ؾٛضٜ ٔهحف قطيف / لطآٖ ٘يع ثٝ ٘بْ ٕ٘بز اّ٘يُ يؼٙي ثمطٜ ٘بٍٔصاضي قسٜ اؾت . ْ.  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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ٕٞٝ آ٘چٝ ضا وٝ زضثبضٜ ٔحُ فطٚز ٚ رؿتزٛي ربٚزاٍ٘ي زض شٞٗ زاقتٙس فطأٛـ  بحّٕٝ ٌبٚ آؾٕب٘ي ثبػج قس وٝ ضفم
 !  "فبنّٝ يه ٔبٜ ٚ پب٘عزٜ ضٚظ ضا زض ؾٝ ضٚظ پيٕٛز٘س  "وٙٙس ٚ ثطاي ظ٘سٌيكبٖ ثٍطيع٘س . ثٝ يبضي قٕف ، 

، ٌيٍّٕف ثطاي حفبظت اظ ذٛز پكت ثطد ٚثبضٚٞب پٟٙبٖ قس زض حبِي وٝ ا٘ىيسٚ ثطاي ٔٛارٟٝ  Urukاظ ضؾيسٖ ثٝ  پؽ
ثب ٟٔبرٓ زض ثيطٖٚ اظ آٖ ٔٙتظط ٔب٘س . ٚ ٘يع نسٞب ٔجبضظ اظ قٟط ذبضد ٔي قٛ٘س أب غطقٟبي ٌبٚ آؾٕب٘ي ٌٛزاِي زض 

ثؿٛي {ؿتٝ ٚلتي وٝ ٞيٛالي آؾٕب٘ي ٙس وٝ ضظٔٙسٌبٖ زض آٖ افتبز٘س . ا٘ىيسٚ فطنت ضا غٙيٕت زا٘و ظٔيٗ ثبظٔي
ٔي چطذس . ا٘ىيسٚ ثٝ پكتف پطيس ٚقبذٟبيف ضا ٌطفت . ثب تٕبْ لٛا ثط زْ اٚ قالق ظز ٚ ٌبٚ آؾٕب٘ي زض  }ضظٔٙسٌبٖ 

قٕكيطت ضا ثيٗ قبذٟبيف  "طيبز ظز وٝ : فقس . زض ٚيؼيتي زقٛاض ، ا٘ىيسٚ ؾٛي ٌيٍّٕف  ٔجبضظٜ ثب ا٘ىيسٚ تؿّيٓ
! ايٗ ٚيؼيتي اؾت وٝ زض ػطنٝ ٞبي ٌبٚ ثبظي ٞطضٚظ تىطاض ٔي قٛز ... زض ايٗ ٘رؿتيٗ ٌبٚ  "ٚظضز پي اـ فطٚ وٗ 

ثط زْ وّفت چطذب٘ف ثٝ اَطاف  }قالق ظزٖ  {ا٘ىيسٚ ٌبٚ آؾٕب٘ي ضا ضاْ ذٛز ٕ٘ٛزٜ اظَطيك  "ثبظي ٞيچٍبٜ حجت ٘كسٜ 
ٛز آؾٕب٘ي قىؿت ذٛضزٜ ثٛز ٚ قٕكيطـ ضا ثيٗ ٌطزٖ ٚ قبذٟب فطٚ وطزٜ ٚ ٚر. ؾپؽ ٌيٍّٕف چٖٛ يه لهبة ، 

 ركٗ ٌطفتٝ قٛز .  Urukٌيٍّٕف زؾتٛض زازٜ ثٛز وٝ زض 
 

 

إنيذٗ ماّالً ػزيآ تٚ  راستدر تص٘يز سْت  .صحٖٚ ٛايي فزضي اس ّثارسٙ إنيذٗ ٗ ىاٗ آسْإي 

اّا در تص٘يز سْت چپ قسْت اػظِ ػزيإي اٗ تا تاٍٜاي ىاٗ  تص٘يز مطيذٙ ضذٙ است

  آسْإي خطْيئ پ٘ضإذٙ ضذٙ .ُ
ٙس . اٚ ٔطتت ٚ ثيف اظ ا٘ساظٜ ثطاي ٌبٚ آؾٕب٘ي ٔي ٌطيس . زض ٔيبٖ تؼساز ظيبزي اظ و أب ايكتط زضثٛزٌبٜ ذٛز قيٖٛ ٔي

حٙٝ ٞبيي تٛنيف قسٜ اظ حٕبؾٝ ٌيٍّٕف ، ٟٔطٚ ٟٔٛٔبي اؾتٛا٘ٝ اي وٝ زض ؾطاؾط قطق ٘عزيه وكف قسٜ ا٘س ، ن
 يىي ) پيسا قسٜ زض پبيٍبٜ تزبضي ٞٓ ٔطظ ثب آقٛض ( 
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زض ذُبة ثٝ ٌيٍّٕف ثب ا٘ىيسٚ ٘يٕٝ ثطٞٙٝ وٝ ثٝ تٕبقب ٘كؿتٝ اؾت . زض فًبي ثيٗ اِٝ ٚ  سايكتط ضا ٘كبٖ ٔي زٞ
 ٚ ػالٜٚ ثط آٖ ٌبٚ آؾٕب٘ي ٕ٘بيف زازٜ ٔي قٛز .  Huwawaٌيٍّٕف ، ؾطثطيسٜ 

ثطاي وؿب٘يىٝ  "ثٛز ، ذسايبٖ قٛضايي ثطپب ٕ٘ٛز٘س ٚ آ٘ٛ ٌفت :  Urukزض حبِي وٝ ٌيٍّٕف زض حبَ ثطٌعاضي ركٗ زض 
ا٘ىيسٚ ثبيس وٝ وكتٝ قٛز أب  "اّ٘يُ ٌفت : .  "ضا وكتٝ ا٘س ٔزبظات ٔطي ثبيس ارطا قٛز  Huwawaٌبٚ آؾٕب٘ي ٚ 

چطا ثبيؿتي ا٘ىيسٚي ثي ٌٙبٜ  "قٕف أب ثركي اظ ؾطظ٘كٟب ضا ٘پصيطفت ٚ ٌفت :  "ٌيٍّٕف ظ٘سٜ ثٕب٘س  ٞيسبظٜ ثسار
 .  "وكتٝ قٛز ؟ 

ّوچٌاى كِ خذاياى در هَرد سرًَضتص تصوين هي گرفتٌذ ، اًكيذٍ در كوا تَد . در تَّواتص اٍ 

تَد كِ حكن هرگ اٍ تثذيل تِ كار تا هحكَهيت تِ هرگ را دررٍيايي ديذ . اها تصوين ًْايي ايي 

ٔىب٘ي وٝ زض آ٘زب ٔؽ ٚ فيطٚظٜ ضا ثب وبض ثؿيبض َبلت فطؾب زض  ضَد . "سرزهيي هعادى  "اعوال ضالِ در 

تّٟٛ٘بي تبضيه اؾترطاد ٔي وطز٘س . ايٗ ثرف اظ حٕبؾٝ ثب ثب پيچيسٌي ٚ تغييطات غيط لبثُ تهٛض ٚزضأبتيه پط قسٜ 
ٔىب٘ف زض  "ٔؼبزٖ  يٗؾطظٔ "ثرف آٖ اتفبق غيط لبثُ پيف ثيٙي زض ذٛز زاقت .  اؾت وٝ ٞيزبٖ اٍ٘يعتطيٗ

چٟبضٔيٗ لّٕطٚ ثٛز زض قجٝ رعيطٜ ؾيٙب ٚ ايٗ ٚالؼيت رطلٝ اي ضا زض شٞٗ ٌيٍّٕف ثبػج قس وٝ ٔي تٛا٘س قب٘ؽ 
يؼٙي ٕٞبٖ  "ؾطظٔيٗ ظ٘سٌي  "رٟت ّٔحك قسٖ ثٝ ذسايبٖ ٚ وؿت ربٚزاٍ٘ي ثبقس ، ثطاي ايٙىٝ زٚٔي ثطاي اٚ 

تحت فطٔب٘سٞي قٕف زض آ٘زب ٚالغ قسٜ زض چٟبضٔيٗ لّٕطٚ .  Shemپبيٍبٜ فًبيي وٝ وكتي ٞبي ٔٛقىي 
 اٌطقٕف ٔي تٛا٘ؿت تطتيجي ثسٞس وٝ اٚ ا٘ىيسٚ ضا ٕٞطاٞي وٙس ، ٌيٍّٕف ٔي تٛا٘ؿت ثٝ ؾطظٔيٗ ظ٘سٌي ثطؾس ! . 

 ٛز وٝ :ثب زضن ايٗ ٔٛلؼيت ٔٙحهط ثٝ فطز ، ٌيٍّٕف اظ قٕف تمبيب ٕ٘

 آٙ ضْص 

 تٚ سزسّيٖي مٚ آرسّٖٗذُ تٚ آٓ ٗارد ضُ٘

 دٗست ّٔ را ت٘ فزستادي ! 

 سزسّيٖي تا درختآ صف تستٚ سذر 

 ّٔ آرسٗ دارُ ٗاردش ضُ٘ ٗ ْٛزاٙ دٗستِ تاضِ 

 ٛا اس آٓ تزّي خيشٕذ  Shemدر ّنإي مٚ 

  خ٘د را راٙ تيإذاسُ ! Shemاجاسٙ تذٙ مٚ ّٔ 
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زض حبِي وٝ قٕف پبؾرف ضا ٕٞطاٜ ثب تكطيح ذُطات ٚ ؾرتي ٞبي ٔؿيط ثٝ ٌيٍّٕف ٔي ٌفت ، ايسٜ ربِجي زض 
وكتي  –) ٔهط(  Maganلبيك  }چيعي چٖٛ  {شٞٗ ٌيٍّٕف زضذكيس وٝ اٚ ٚ ا٘ىيسٚ ثب لبيك ثٝ آ٘زب ثطٚ٘س ! 

ٔحبفظبٖ . زٚ ضفيك ؾفط ذٛز ضا آغبظ ٔهطي ثب تزٟيعات وبُٔ ٚ ٕٞچٙيٗ ٕٞطاٞي پٙزبٜ لٟطٔبٖ ثؼٙٛاٖ ّٔٛا٘بٖ ٚ 
ٔؿيط ثب تٕبْ ٘كب٘ٝ ٞب ، پبييٗ ذّيذ فبضؼ ثٛزٜ ، اَطاف قجٝ رعيطٜ ػطثؿتبٖ أطٚظي ٚ ثبالي زضيبي ؾطخ تب ٕ٘ٛز٘س . 

 ؾٛاحُ ؾيٙب وٝ ثبيس َي ٔي قسٜ . أب ؾفط زضيبيي آ٘چٙبٖ وٝ ثبيس ا٘زبْ ٘كسٜ . 

ٍ حكن هرگ تثذيل تِ كار تا اعوال  "يذ كطتِ ضَد اًكيذٍتا "ٍلتي كِ اًليل درخَاست كرد كِ 

تا لثاسي ضثيِ پرًذگاى ٍ  "ضالِ در سرزهيي هعادى ضذ، خذاياى اعالم كردًذ كِ دٍ فرستادُ 

 تايذ اًكيذٍ را از دستْايص تگيرًذ ٍ تِ آًجا حول كٌٌذ .  "تالْايي تعٌَاى جاهِ 

 

  

 

 

 

 

 ؾفط زضيبيي آٖ فطٔبٖ ضا ٘مى ٔي وطز ٚ ذكٓ اّ٘يُ ضا ثط اٍ٘يرت ، ٕٞبُ٘ٛض وٝ وكتي ثٝ ؾٛاحُ ػطثي ٘عزيه 
 – "يب ٔطزي ٔي تٛا٘ؿتٝ ثبقس يب يه ذسا  " –ٔي قس ٚ ذٛضقيس زض حبَ غطٚة ثٛز ، آٟ٘ب زض ؾبحُ وؿي ضا زيس٘س 

 . /ؾبَغ وٙٙسٜ پطتٛ/ تبثب٘ٙسٜ اقؼٝ  ray-emitting! ٕٞطاٜ ثب ٚؾيّٝ  "چٖٛ يه ٌبٚ  "ايؿتبزٜ ثط تپٝ اي 
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وٝ ثبزثبٖ وكتي ثٛز ضا ٘بٌٟبٖ تىٝ تىٝ وطز . ؾپؽ وكتي ثٝ ؾٕتي  "اليٝ اي پطزٜ ؾٝ  "اٍ٘بض زؾتي ٘بٔطئي ، 
ٔٙحطف ٚ ٚاغٌٖٛ قس ٚ ثٝ ؾطػت غطق قس ، چٖٛ ؾٍٙي زض آة ثب تٕبْ ٔحتٛيبتف ، ثٝ رع ٌيٍّٕف ٚ ا٘ىيسٚ . 

ّواًطَر كِ گيلگوص ضٌا كٌاى از كطتي تيرٍى هي آهذ ٍ اًكيذٍ را تا خَد هي كطيذ ، هي تَاًست 

در هرگي ًاگْاًي ، ّر كذام  "ّواًٌذ هَجَداتي زًذُ  "اى را در جاي خَد ًطستِ اًذ تثيٌذ . ديگر

  در ٍضعيتي كِ تَدًذ يخ زدُ تَدًذ .

 ٘بقٙبؼ ؾبحُ يه زض وٙٙس چٝ ايٙىٝ ؾط ثط ثحج حبَ زض ضا قت ٚ ضؾيس٘س زضيب ٞبي وٙبضٜ ثٝ تٟٙب ي يبفتٝ ٘زبت زٚ
 ٞب آٖ وٝ وطز پيكٝ ٘هيحت ثٛزا٘ىيسٚ ٔهٕٓ يٍربٚزا٘ ؾطظٔيٗ ثٝ ٖضؾيس ثط ٔجٙي آضظٚيف ثط ٌيٍّٕف.وطز٘س ؾپطي

 حؽ ثي پبيف ٚ ثٛز؛زؾت قسٜ ا٘ساذتٝ ٍٕٞٙبٖ ا٘ىيسٚ ٔطي َبؼ أب.ٌطفت ذٛاٞٙس پي ضا Uruk ثٝ ثبظٌكت ضاٜ
 .ؾٛز چٝ وطز،أب تطغيت آٚضزٖ َبلت ثٝ ضا ٕٞمُبضـ ٌيٍّٕف.ثٛز افتبزٜ ظٚاَ ثٝ قس،زضٚ٘ف

 غطثت نحطا،زض زض ظ٘بٖ ٌصاقت،پطؾٝ ضفتٗ ثٝ ؾط ثٙكؿت؛ؾپؽ ا٘ىيسٚ ؾٛي زض ٌيٍّٕف قت 7 ٚ ضٚظ قف ثطاي

  اًذكي "؟ثٛز ٘رٛاٞٓ Enkidu ٔيطْ،ٔخُ ٔي ٔٗ ٚلتي":ٔطز ذٛاٞس َٛض چٝ ٚلت،ثّىٝ چٝ ٘ٝ ذٛزـ ايٙىٝ

 ٍ ّا رٍيا از گًَاگَى،پس يسداًي ّاي تواس از پيطيي،پس حَادث توام از تعذ كِ داًست هي

 اش حواسِ تريي اّويت تا ،اكٌَىتٌْا تٌْاي حال ّا،ٍ گريس ٍ ّا تصَرات،ًثرد ٍ ّا،حميمت ٍحي

 .تَد آغاز ضرف در

چٝ ٔست ٌيٍّٕف ثي ٞسف ؾطٌطزاٖ ثٛزٜ زض ايٗ ؾطظٔيٗ ٚحكي ؟ حٕبؾٝ ثبؾتب٘ي چيعي ٕ٘ي ٌٛيس . اٚ چٖٛ فطزي 
وبتجبٖ ثبؾتب٘ي چٙيٗ ٘ٛقتٝ قىؿت ٘بپصيط ٌبْ ثطزاقت زض ٌصضٌبٟٞب ثب ٞيچ ثكطي ضٚثطٚ ٘كس . ثطاي غصا قىبض وطز . 

 ا٘س وٝ :  

  "ٟ٘بيي وٝ اٚ ؾپطي ٕ٘ٛز ؟ ٞيچ ثكطي لبزض ثٝ زضن آٖ ٘يؿت چٝ وٟٛٞبيي وٝ اٚثطآٟ٘ب نؼٛز وطز ٚ چٝ رطيب "

ٚ ثٝ  ": ثبيؿتي وٝ ؾطْ ضا ثط ظٔيٗ ثٍصاضْ ٚ ؾطاؾط ٕٞٝ ايٗ ؾبِٟب ضا ثرٛاثٓ ؟ ؾطا٘زبْ اٚ ثٝ ذٛز آٔس ٚ اظ ذٛز پطؾيس 
ٜ ثب ػعْ رٌّٛيطي اظ اٚزٚثبض "اربظٜ ٔي زٞٙس چكٕب٘ٓ ذٛضقيس ضا ثجيٙس ؟ "ٛز ثپيٛ٘سز يب ايٙىٝ ذسايبٖ ذضفيك ٔطزٜ 

ٕٞتبي  –ؾط٘ٛقت فب٘ي ذٛز اظَطيك ضؾيسٖ ثٝ ؾطظٔيٗ ظ٘سٌي قبضغقس . ثب َّٛع ٚ غطٚة ذٛضقيس ٞسايت ٔي قس 
ضٚظٞب پي زض پي ٔي آٔس٘س ، ظٔيٗ  طز . ٕٞبُ٘ٛض وٝو فٕٙس ٔؿبفطت ٔيسٌيٍّٕف ثٝ قيٜٛ اي ٞ –آؾٕب٘ي قٕف 

ٚ ػمطثٟب ثٝ پبيبٖ ضؾيسٜ ٚ زض پبيبٖ اٚ ٔي تٛا٘ؿتٝ زض زٚضزؾتٟب قطٚع ثٝ تغييطوطز . نحطاي ٚحكي ، ذب٘ٝ ؾٛؾٕبضٞب 
ٚلتي زض قت اٚ ثطاي ػجٛض ٚاضز وٟٛٞب قسٜ ، ٌيٍّٕف قيطٞب ضا  "وٟٛٞب ضا ثجيٙس . حيبت ٚحف ٘يع زض حبَ تغييط ثٛز . 

 .  "زيسٜ ٚ تطؾف ثيكتط قسٜ 

 تَٖذ مزد ٗ دػا ْٕ٘د :  Sinسزخ٘د را س٘ي 

 ٓ ج٘إي اس سزىزفتٚ إذ س٘ي ّنإي مٚ خذايا "

 ىاّٜايِ را ٛذايت ْٕا ... 

"تّ٘زا حْايت ْٕا ! 
9  

                                                           
9
  . چيعي زض ٔبيٝ ٞبي اِٟي ثٝ أيس تٛ ! . ْ 
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) پسض قٕف ( ثؼٙٛاٖ ذساي ٔحبفظي وٝ زض ٕ٘بظ ثٝ اٚ پطزاذتٝ ٔي قٛز زض ٔتٗ ٚالغ قسٜ  Sinتغييط اظ قٕف ؾٛي 
ٚاٌصاقتٝ قسٜ ايٓ وٝ فطو اٍ٘بضيٓ وٝ ٌيٍّٕف ثٝ َطيمتي زضيبفتٝ ثٛزٜ وٝ ثٝ ُٔٙمٝ اي حي ٚ ٔب يثسٖٚ ٚلفٝ يب تٛي

 اذتهبل زاقتٝ .  Sinضؾيسٜ وٝ ثٝ 

ٔي زيس . اٚ آ٘طا قٍٖٛ  "قبز ثب ظ٘سٌي  "زض حبِي وٝ اٚ ذٛزـ ضا  "ثٝ ذٛاة ضفت ٚ اظ ذٛاة ثيساض قس "ٌيٍّٕف 
 ؾت وٝ ػجٛضـ اظ وٛٞؿتبٖ ضا ثب ٚرٛز قيطٞبيي وٝ زض آ٘زب پطؾٝ ثٝ حؿبة آٚضز ، اٚ وؿي ا Sinُّٔٛثي اظ رب٘ت 

 ٔي ظز٘س أىبٖ پصيط ٕ٘ٛزٜ . 

.  لبثُ تٛرٝ ايٙىٝ رب٘ٛضاٖ زض٘سٜ ثب "ٌيٍّٕف چٖٛ ذسٍ٘ي زض ٔيبٖ قيطٞب فطٚز آٔس  "اؾّحٝ ٞب تٛؾٍ اٚ آٔبزٜ قس٘س 
ىطضاً ثط آٟ٘ب تبذت أب تب ٘يٕطٚظ ؾالحٟبيف فطؾٛزٜ آٟ٘ب ضا زضٞٓ وٛثيس ٚ ٔ " }ثٝ اٚ حّٕٝ وطز٘س أب اٚ  {  تٕبْ لسضت

. زٚ قيط ٞٙٛظ زض رٙبحيٗ اٚ ثبلي ٔب٘سٜ ثٛز٘س ٚ ٌيٍّٕف اوٖٙٛ ٔي ثبيؿت ثب  "قسٜ ثٛز ٚ ٌيٍّٕف زٚض ا٘ساذتكبٖ 
ٔيب٘ٝ زؾتٟبي ذبِي ثب آٟ٘ب ٔجبضظٜ وٙس . ٔجبضظٜ ثب قيطٞب وٝ زض آٖ ٌيٍّٕف پيطٚظ قسٜ ثٛز تٛؾٍ ٞٙطٔٙساٖ ؾطاؾط ذبٚض

ثبؾتبٖ ثٝ يبزٌبض ٌطأي زاقتٝ قسٜ ٚ ٘ٝ فمٍ زض ثيٗ اِٟٙطيٗ ثّىٝ ثٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ تٛؾٍ ٞيتي ٞب زض قٕبَ ثٙي 
 وبؾي زض ِطؾتبٖ زض قطق ٚ حتي زض ٔهط ثبؾتبٖ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

٘ؿجت زازٜ قسٜ وٝ ذسا ثٝ  Samsonزض وتبة ٔمسؼ فمٍ ثٝ  -اظ رّٕٝ قبٞىبض ٔغّٛة وطزٖ قيطاٖ  -زض زٚضاٖ ثؼس
 (  5-6:  15) زاٚضاٖ فهُ  0اٚ لسضت فٛق ا٘ؿب٘ي زاز

 زضيبچٝ يه ٔب٘ٙس ثٝ ضا آة اظ حزٕي اٚ زٚضزؾت زض.پيٕٛز ضا وٛٞؿتب٘ي ٔؿيط قيطٞب،ٌيٍّٕف اظ يىي پٛؾت ثٝ ّٔجؽ
 يه ثب وٝ ثٛز،قٟطي "تؼُيُ تمطيجب" وٝ ضاثجيٙس قٟطي تٛا٘ؿت ٔي اٚ زاذّي زضيبي آ٘ؿٛي زقت زض.زيس ٚؾيغ ي

 "قٟط، اظ ذبضد."ثٛز قسٜ ٚلف Sin ثٝ ٔؼجسي" آٖ زض وٝ قٟطي وٝ ثٛز ايٗ حٕبؾي ٔتٗ قطح.ثٛز قسٜ ٔحهٛض زيٛاض
 قس،ٔي ٔي ٘عزيه ٔؿبفطذب٘ٝ ثٝ وٝ ٕٞبُ٘ٛض.ثجيٙس ٔؿبفطذب٘ٝ يه تٛا٘ؿت ٔي ٌّيٍٕف" ٔبزٖٚ زضيبي اظ تط پبييٗ

 ظٖ زاذُ،ٚ ترٕيط،زض ٞبي ثٛز،ذٕطٜ ٞبيي اي ذٕطٜ ربي آ٘زب ثجيٙس،زض ضا " قطاثؿبظ ،ظSiduriٖ" زاذُ زض تٛا٘ؿت
 ضاٞي پي زض ٚ ظز لسٔي آٞؿتٝ ٌيٍّٕف.ثٛز ايؿتبزٜ زؾت ثٝ ظضز فط٘ي ي وبؾٝ ٚ آثزٛ ي ،وٛظSiduriٜقطاثؿبظ،

 ٔب٘ٙس نٛضتف ٚ ضفتٝ تُٛ قىٕف" ايٙىٝ ٚ زيس ٔي قيط پٛؾت زض غِٚيسٜ ٔطز يه وٝ  Siduri ثٛز،أب ٚضٚز ثطاي
 ٞٛيت اظ ضا اٚ تٛا٘ؿت ٌيٍّٕف فطاٚاٖ ٔهبئت ثب.ثٛز وطزٜ لفُ ضا زضة ٚ ثٛز تطؾيسٜ"اؾت زٚضزؾت اظ اي پيبزٜ ٔؿبفط

 وٙس .  ٔتمبػس ٚالؼيف

زضثبضٜ ٕٞٝ ٔبرطاٞبي ذٛز ٌفت . اظ ٘رؿتيٗ ؾفطـ ثٝ   Siduriثٝ اٚ غصا ٚ رب ثطاي اؾتطاحت زازٜ قس . ٌيٍّٕف ثٝ 
ي آٖ ٚ وكتٗ قيطٞب . اٚ پٚ ٌبٚ آؾٕب٘ي تب زٚٔيٗ ؾفط ٚٔطي ا٘ىيسٚ ٚ ؾطٌطزا٘ي زض  Huwawaٚ وكتٗ رٍُٙ ؾسض 

ٔمهسـ ضا تٛييح زاز , ؾطظٔيٗ ظ٘سٌي . زض آ٘زب وٝ ٔي تٛاٖ ربٚزاٍ٘ي ض اثسؾت آٚضز . ربيي وٝ لٟطٔبٖ ٔكٟٛض 
اٞي ٔي تٛاٖ ثٝ ؾطظٔيٗ طؾيس : اظ چٝ ضپSiduri ظ٘سٜ اؾت . ٌيٍّٕف اظ mereٞٙٛظ زض  Utnapishtimَٛفبٖ 

ظ٘سٌي ضؾيس ؟ ثبيؿتي اظ وٙبضٜ زضيب ضاٜ َٛال٘ي ٚ پط ذُطي ضا َي وٙس يب ٔي تٛا٘س اظ ػطو آٖ ثب يه وكتي ثبزثب٘ي 
 .  "وساْ يه اظ ايٟٙبؾت ؟ ٔطا ثساٖ ؾٛ رٟت ثسٜ !  Utnapishtimحبَ , ظٖ آثزٛ ؾبظ , ضاٜ ؾٛي   "ثٍصضز ؟ 

 ٞؿتٙس .  "آثٟبي ٔطي  "صيط ٘يؿت . ظيطا وٝ آثٟبي آٖ پاظ زضيب أىبٖ بؾد زاز وٝ ػجٛض پظٖ آثزٛ ؾبظ 

 

 ٛزىش ىيَيْص قادر تٚ ػث٘ر اس آٓ ٕخ٘اٛذ ت٘د 

 تزاي رٗسٛاي ط٘الٕي پيص اس آٓ 

 مسي ٕت٘إستٚ ٗارد آ ٕذريا ض٘د ٗ اس آٓ ػث٘ر مٖذ 

 ضْص ضجاع اس دريا ػث٘ر مزد 

 اّا دييز چٚ مسي غيز ا ضْص ّي ت٘إذ اس آٓ ػث٘ر مٖذ ؟ 

اظ ايٗ ٕٞٝ ,  س, ثؼثطؾس ضا ٘كبٖ زاز  mereضاٞي ضا وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ  ٚثٝ ا Siduriٌيٍّٕف زض ؾىٛت فطٚ ضفت . 
ٔي تٛا٘س  Urshanabiاؾت .  Urshanabiلبيمطا٘ي زاقت , ٘بْ اٚ  Utnapishtimثطاي ػجٛض اظ آثٟبي ٔطي , 

) ٔؼٙبيف  Urnuٞؿتٙس . اٚ اظ ايٗ ؾٛ ثٝ آٖ ؾٛ ٔي ضٚز تب  "اقيبء ؾٍٙي  "ٟبي ٔطي ػجٛض وٙس ظيطا  ثب اٚاظ آث
اربظٜ ثسٜ  "ثٝ ٌيٍّٕف ٔي ٌٛيس :  Siduriٔكرم ٘يؿت . ؾچيٗ ( ضا اظ رٍُٙ ثطزاضز . ثطٚ ٚثطايف نجط وٗ . 

 ؾبحُ ضفت تب ٔٙتظط ٝثٙبثطايٗ تٛنيٝ , ٌيٍّٕف ث ".. اٌط اظ تٛ ذٛقف ثيبيس , ثبيؿتي تٛضا ػجٛض زٞس نٛضتت ضا ثجيٙس 

Urshanabi . لبيمطاٖ ثبقس 
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ٚلتي وٝ اٚ ٌيٍّٕف ضا زيسٜ تؼزت وطزٜ ثٛز وٝ ٌيٍّٕف چٝ وؿي ثٛز . ٌيٍّٕف ثٝ اٚ زاؾتبٖ ثّٙس ذٛز ضا ٌفتٝ ثٛز 
 اUrshanabiٚ. ٔتمبػس قسٜ اظ ٞٛيت ٚالؼي ٌيٍّٕف ٚ ٔكطٚػيت آضظٚي اٚ ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ؾطظٔيٗ ظ٘سٌي , 

ٔٛضز  "اقيبء ؾٍٙي  "ٟٓ وطز ثٝ ذطاة وطزٖ ٌيٍّٕف ضا ٔت Urshanabiؾٛاض لبيك وطز . أب ٔستي ٍ٘صقت وٝ  اض
تب  120اثجطز ٚ ثطٌطزز ٚ ثطٚز ثٝ رٍُٙ ٚزضذتبٖ ضثٝ اٚ ٌفت وٝ  Urshanabiٌيٍّٕف تٛثيد قس . ٘يبظ ثطاي ػجٛض .

تيطن زضؾت وٙس ٚاظ تيطن زضٌطٟٚٞبي زٚاظزٜ تبيي اؾتفبزٜ وٙس تب ثبزثبٖ ثطافطاظ٘س ثطاي ػجٛض . ثؼس اظ ؾٝ ضٚظ آٟ٘ب ثٝ 
 ف زيٍط ضؾيس٘س . َط

 ثٝ ثطؾس تب ثطٚز پيف ثٝ ٔؿتميٓ ٌفت اٚ ثٝ urshanabi.ثطْٚ؟ ثبيس وزب حبال: پطؾيس Urshanabi اظ ٌيٍّٕف
 ثٝ وٝ ؾٍٙي ؾتٖٛ زٚ ثٝ ثطؾس تب زٞس ازأٝ ضا ضاٜ ثبيؿت ٔي اٚ.ضٚز ٔي پيف ثعضي زضيبي ٔمبضٖ وٝ" انّي ضاٜ"

 تزسيسي ي ٘ؿرٝ اؾبؼ )ثطItla اؾٓ ثٝ ضؾيس ٔي قٟطي ثٝ اٚ آ٘زب زض رٟت تغييط ثب.وطز٘س ٔي ػُٕ ٘كب٘ٝ ػٙٛاٖ

Hittite ذساٚ٘س ذبل(حٕبؾٝ اظ Ullu-ya.ٜوٜٛ  وٝ اي ٕٔٙٛػٝ ي ُٔٙمٝ اظ ػجٛض ثطاي ذسا آٖ ي اربظ Mashu 

 پي زض.تٕبقب ٞٓ ٚ ثٛز فبَ ٞٓ ٌيٍّٕف ثطاي Itlaاؾت تٛ آ٘زب،ٔمهس:ٌفتUrshanabi الظْ ثٛز  .ثٛز ٚالغ آ٘زب زض
 ثٝ ٞبيي لطثب٘ي اٚ Shamash ؾفبضـ ثٝ.وطز تٗ ثٝ ٔٙبؾت ي ربٔٝ ٚ وطز آقبٔيس،قؿتكٛ ٚ ذٛضز اٚ آ٘زب ثٝ ضؾيسٖ

Ullu-ya يه ثطاي قبٞبٖ ٔيُ اظ يبفتٗ آٌبٞي پي وجيط،زض ذساي أب(.«ٞب لّٝ ٔطز» ٔؼٙي ثٝ قبيس.) وطز پيكىف 

shem ٚؾبَت رؿتزٛي زض.وطز ٔربِفت ايسٜ ايٗ ،ثب Shamash اضائٝ ضا ربيٍعيٗ ضاٜ يه ذساٚ٘س پيكٍبٜ زض 
 تبُٔ،تهٛيت ا٘سوي اظ ايسٜ،پؽ ايٗ ثٍيطْ،ٚ پيف ضا  Utnapishtim ضاٜ ٔٗ ،ثٍصاض!Ubar-Tutu فطظ٘س زاز؛اي

 .قس

 ٔٛضزـ زض لبيمطاٖ ٔطز  Urshanabi وٝ ٔمسؾي ٞبي وٜٛ تٛا٘ؿت ٔي ضٚظٜ،ٌيٍّٕف قف ؾفط يه اظ پؽ
 .اؾت Mashu وٜٛ ٘بْ:ثجيٙس ضا ثٛز وطزٜ نحجت

 رسيذ، تذآ اٗ مٚ  Mashu م٘ٙ در

 .ضذٕذ ّي ٗارد ٗ ضذٕذ ّي رٗإٚ رٗس ٛز مٚ ديذ ّي را Shems اٗ مٚ جايي

 ّادٗٓ دٕياي تٚ ضذ ّي پايئ،ّحص٘ر در ،10 درتاال

 .ثٛز قسٜ ٔحبفظت تطؾٙبوي "زؾت ثٝ ٔٛقه ٔطزاٖ" تٛؾٍ ٚضٚزيف ثٛز،أب وٜٛ زضٖٚ ثٝ ضفتٗ ثطاي ضاٞي

                                                           
10
 Celestial ي ٚاغٜ وُ ايٙزب زض ٌؿتطزٜ،ٚ ٔحيٍ يب ٚ چبن يؼٙي Band آؾٕبٖ ثب ثٛز  احتٕبالثؿتٝ ثبقس ثبيس وٜٛ ثبالي ٔٙظٛض) . 

Band آؾٕبٖ ثط اؾت ٔٙظٛض.)ْ 
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 .مٖٖذ ّي ّحافظت اش درٗاسٙ اس دست تٚ رامت ّزدآ

 .است ّزه ٕياٛطآ ٕيِ ٗ آٗر ٗحطت دٛطتطآ

 .دٛذ ّي پ٘ضص در را م٘ٛستآ ي ْٛٚ ٗحطتٖامطآ ٛاي افنٔ ٕ٘ر

    .آيذ ّي فزٗد ٗ مٖذ ّي فزاس مٚ ٛزدُ پايٖذ ّي را Shamash إٜٓا

ٌطفتبض زض ضفت ٚثطٌكت ٘ٛض افىٟٙبي ٔطٌجبض , حفبظي زض ثطاثط چٟطٜ اـ ٌصاقت , ثسٖٚ آؾيت , اٚ ثٝ ؾٕت ٔطزاٖ 
 ( ) ايٗ نحٙٝ ثط ضٚي ٟٔطٚ ٔٛٔي اؾتٛا٘ٝ اي ثٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ اؾت . . ٔٛقه ثٝ زؾت ٌبْ ثطزاقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آًْا از ايٌكِ هي ديذًذ اضعِ ّاي هرگثار تر گيلگوص تاثيري ًذارد هثَْت تَدًذ . آًْا هتَجِ 

. تِ اٍ اجازُ پيطرٍي دادًذ .  "آى كسي كِ هي آيذ گَضت تذًص چَى خذاياى است  "ضذًذ كِ 
غ زٚ ؾٛٔف يعزا٘ي اؾت ٚ اٚ ثٝ آٟ٘ب ٌفت وٝ اٚ چٝ وؿي اؾت ٚ ايٙىٝ اٚ زض ٚالآٟ٘ب زض ايٗ ٔٛضز اظ ٌيٍّٕف پطؾيس٘س 

اٚ وٝ ثٝ ٔزٕغ ذسايبٖ پيٛؾتٝ , ٔطازْ ايٗ  ".  ", رسْ , آٔسٜ اْ  Utnapishtimثطاي  ". اٚثٝ ٍٟ٘جب٘بٖ ٌفت وٝ :
صيطي ثطاي يه پايٗ وٜٛ ٔزطاي زؾتطؾي ٘ب ". ٍٟ٘جب٘بٖ ثٝ اٚ ٌفتٙس :  "اؾت وٝ زضثبضٜ ٔطي ٚ ظ٘سٌي اظاٚ ؾٛاَ وٙٓ 

 اٚ ثؼٙٛاٖ يه فب٘ي تؼييٗ ٞٛيت ٕ٘ي قٛز , آٟ٘ب ثٝ اٚ اربظٜ ػجٛض ٔي زٞٙس .  ! ثبايٗ حبَ , "فب٘ي اؾت 

ٌصضٌبٜ  "ظيطظٔيٙي ثٛز  "ٔزطاي غيط لبثُ زؾتطؼ  "! .  "زضٚاظٜ وٜٛ ثٝ ضٚي تٛ ثبظ اؾت  "آٟ٘ب اػالْ وطز٘س وٝ : 
.  "تبضيىي ٔتطاوٓ ثٛز ٚ ٘ٛضي ٚرٛز ٘ساقت  "زٚ زٚاظزٜ ؾبػت ََٛ ٔي وكيس . , . ٔؼجطي وٝ ػجٛض اظ آٖ  "قٕف 

چيعي ثبػج قس وٝ  ضا ثجيٙس . زض ٞكتٕيٗ ؾبػت اظ زٚ ثرف ظٔب٘ي , "ضٚثطٚ يب پكت ؾطـ  "ٌيٍّٕف ٕ٘ي تٛا٘ؿت 
.  "ذٙه ٔي وٙس  قٕبِي نٛضتف ضا زاٚ حؽ وطز وٝ ثب "زٚ ثرف ظٔب٘ي  ثع٘س . زض ٟٕ٘يٗ ؾبػت اظ زاٚ ثب تطؼ فطيب
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اي ضٚ ثٝ آؾٕبٖ قس . زض يبظزٕٞيٗ ؾبػت اظ زٚ ثرف ظٔب٘ي اٚ تٛا٘ؿت ؾپيسٜ زْ ) فّك ( ض اثجيٙس . زض  ٝاٚ ٘عزيه ضٚظ٘
 .  "ضٚقٙبيي افعٖٚ قس ٚاٚ ثيطٖٚ آٔس ٚزض ثطاثط ذٛضقيس لطاضٌطفت  "ٟ٘بيت زض زٚاظزٕٞيٗ ؾبػت اظ زٚ ثرف ظٔب٘ي 

ٖ آٔس ٚ زض ثطاثط٘ٛض ذٛضقيس لطاضٌطفت . ٔٙظطٜ ثبٚض ٘ىطز٘ي زض ثطاثطٌيٍّٕف لطاضٌطفت اظ ٔزطاي ػجٛض وٜٛ ٔمسؼ ثيطٚ
ٔهٙٛػي ثٛز . وبٔالً حزبضي قسٜ ثب  "ثبؽ  "ضا زيس . ربيي وٝ زض آٖ ثبغي ثٛز . أب ايٗ  "ٔحَٛٝ ذسايبٖ  ". اٚ 

قىٛفٝ ٞبيي ثب ؾًٙ رٛاٞط , ٔيٜٛ ٕٞٝ ا٘ٛاع ثٛتٝ ٞبي ذبضزاض لبثُ ضٚيت ثٛز٘س ,  "ؾٍٟٙبي ٌطا٘جٟبي ٔهٙٛػي : 
ٞبيي ثٝ ضً٘ ػميك رٍطي , تطاـ ذٛضزٜ ٚثهٛضت ذٛقٝ اي آٚيعاٖ . تبوٟبي ثؿيبض ظيجب ٚزيس٘ي ثطي زضذتبٖ اظ 

 .  "ؾًٙ الرٛضز ثٛز ٚ اٍ٘ٛضٞب ثطاي زيسٖ ثيف اظ حس ثب قىٜٛ ثٛز٘س ... ٚايٗ ٕٞٝ اظ ؾًٙ ؾبذتٝ قسٜ ثٛز٘س 

وٝ  –ؾجع ٚلطٔعٚ ؾفيس  –ت زيسٜ , زض ازأٝ ا٘ٛاع زضذتبٖ ٔيٜٛ زاض ٚ تٙٛع ؾٍٟٙبي ٌطا٘جٟب ػجبضتٟبيي اظ آٖ تمطيجبً آؾي
جيٝ ثٝ قچيعي  "زيس وٝ زض ٔيبٖ آٖ  اظ چٝ ؾبذتٝ قسٜ ا٘س ضا فٟطؾت ٔي وٙس . آة ظالَ اظ ثبؽ ػجٛض ٔي وٙس ٚ اٚ ٔي

11زضذت ظ٘سٌي ... ٚزضذت ... وٝ اظ ؾٍٟٙبي 
An-gug اضز قسٜ ثٛز لطاضز ٝؾبذت"  . 

زض ثبؽ ػس٘ي قجيٝ ؾبظي قسٜ يبفت !  ضازض ٔيبٖ ثبؽ ضاٜ ٔي ضفت . ٔكرهبً اٚ ذٛزـ ٌيٍّٕف ٔتؼزت ٚ قٍفت ظزٜ 
زاقت اظ فبنّٝ اي زٚض ٍ٘بٞف ٔي Utnapishtim زض حبِي ٔكبٞسٜ اٚؾت .Utnapishtimاٚ ٕ٘ي زا٘ؿت وٝ 

ٔتفىطا٘ٝ ٚزض حبَ ظٔعٔٝ ثب ذٛزـ , ٔكغَٛ ٔكٛضت ثب ذٛز . اٚ ثب ذٛز ٌفت وٝ آٖ ٔطز ويؿت ٚ چٍٛ٘ٝ ثٝ ايٙزب  وطز ,
. ٚ ٘ٝ اظ وؿب٘ي وٝ ثب ٔٗ زض وكتي ثٛزٜ ... ٚلتي وٝ ثٝ  "وؿي وٝ ثٝ ايٙزب آٔسٜ اظ ٔطزاٖ ٔٗ ٘يؿت  "آٔسٜ ؟ 

َفاى از ّساراى سال پيص تِ ّيچ گيلگوص غرق در ضگفتي تَد كِ لْرهاى طٌيٍّٕف ٘عزيه قس , 

 ٍجِ از اٍ پيرتر ًثَد . 

!  ", ٚلتي وٝ تٛ ضا زيسْ , تٛ ثب ٔٗ ٞيچ تفبٚتي ٘ساضي , ٌٛيي وٝ ٔٗ تٛ ٞؿتٓ  Utnapishtimاٚ ثٝ اٚ ٌفت , ثٝ  "
بٖ ٔي ذٛاؾت ثسا٘س . ٚ ٚلتي وٝ ٌيٍّٕف زاؾت Utnapishtimثٝ ايٙزب آٔسٜ اي ؟  أب تٛ ويؿتي , چطا ٚ چٍٛ٘ٝ

ا٘ىيسٚ ٚ ٔبرطاٞبيف زض  بٞي , زٚزٔب٘ف , پيٕبٖ زٚؾتي اـ ثپبزقبضا ثٝ  ٌٖفت ؛ تٕبْ زاؾتب ؾيسٚضي ٚ ٔطز لبيمطاٖ ضا
 وٝ قبُٔ آذطيٗ اتفبلبت ٘يع ٔي قس ضثٍ زاز . رؿتزٛي ربٚزاٍ٘ي 

زضثبضٜ اـ زض ؾطظٔيٟٙبي زٚض وٝ ٔطزْ  }افتبزْ , }ٔطزي  Utnapishtimؾپؽ ثٝ فىط زيسٖ  "ٌيٍّٕف ٌفت : 

 "راز جاٍداًگي ات را بِ هي بگَ ! بِ هي بگَ ٌفت وٝ  Utnapishtim. پؽ اٚ ثٝ  "حطف ٔي ظز٘س 

  " چگًَِ آهذي تا بِ هجوع خذایاى هلحق شَي ٍ زًذگي جاٍیذ ر ابذست آٍري ؟
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آؾٕبٖ اؾت وٝ ٔٙجغ انّي ٘يطٚي رٙجف زض آفطيٙف ٚضٞجط اِٚي االػظٓ ذسايبٖ ثٛزٜ  ٚ ٘بْ ذساي "فّه  "ٜ ؾٛٔطي غٚا Anاٖ  . 

وٝ تطويت ايٗ بي ؾچيٗ ثط ٔي آيس ثٝ ؾًٙ يب ؾٍٟٙبي تؼييٗ رٟت ٌفتٝ ٔي قٛز ٞآ٘چٙبٖ وٝ اظ ثطضؾي ٘ٛقتٝ  gug stoneاؾت . 
 زٚ قبيس ؾٍٟٙبي تؼييٗ رٟت فّىي ٔؼٙي ثسٞس يب چيعي قجيٝ آٖ . ْ 
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Utnapishtim  تاىيَيْص صحثت مزد 

 ّٔ تٚ اٗ خ٘اِٛ ىفت , ىيَيْص 

 ّ٘ض٘ع سزي , راس خذايآ را 

 تٚ ت٘ خ٘اِٛ ىفت  ّٔ

تا توام جسئيات از آغاز تا  Utnapishtimي اٍليي تار تَسط داستاى طَفاى تراؾپؽ زض پي آٖ , ٚ

 ٔطا  "وكتي ٔؿتمط قس . تب اّ٘يُ , ثط ض ٚي وٜٛ ضؾتٍبضي , ربيي وٝ پاياى تِ ًخستيي ضخص گفتِ ضذ 

٘عز ٔٗ ظا٘ٛ ثع٘س ٚ ثيٗ ٔب ايؿتبز . اٚ  ز, ٕٞؿطْ ضا آٚضز ٚ اٚضا ٔزجٛض وطثٝ وكتي ثطز  اثبزؾتف ٍ٘ٝ زاقتٝ ثٛز , ٔط
يه فب٘ي ثٛزٜ , پؽ اظ  Utnapishtimپيكب٘يٕبٖ ضا ثطاي ثطوت ِٕؽ ٕ٘ٛز . اّ٘يُ ٌفت وٝ پيف اظ ايٗ  

ثبيؿتي وٝ زضؾطظٔيٟٙبي زٚض ؾبوٗ Utnapishtim يبٖ ذٛاٞٙس ثٛز .ٚ ٕٞؿطـ ٕٞب٘ٙس ذسا Utnapishtimايٗ
 .  "قٛز زض ٔسذُ ضٚزٞب . پؽ ٔطا ثطز٘س ٚ ٔطا ٚازاض ٕ٘ٛز٘س زض ؾطظٔيٟٙبي زٚض ٔميٓ قْٛ , زض ٔسذُ ضٚزٞب 

, أب اوٖٙٛ  "اؾتٙتبد وطز وٝ ايٗ , تٕبْ حميمت زضثبضٜ فطاضاٚ اظ ؾط٘ٛقت يه فب٘ي اؾت .  Utnapishtimؾپؽ 
  "ثربَط تٛ ثب ٔزٕغ ذسايبٖ تٕبؼ ثٍيطْ , وٝ ظ٘سٌي ضا وٝ ٔي رٛيي ثسؾت آٚضي ؟ 

ثبزضن ايٗ ٘ىتٝ وٝ فمٍ حىٓ ذسايبٖ زض ٌطزٞٓ آيي زض ٔزٕغ ٔي تٛا٘س ربٚزاٍ٘ي ض اثٝ اٚػُب ٕ٘بيس ٚ ٘ٝ رؿتزٛٞبي 
وٝ اٚ ثٟٛـ آٔس ,  ٘بٌٟبٖ ثيٟٛـ قس . ثطاي يه ٞفتٝ اٚ ثيٟٛـ زضاظ وكيسٜ ثٛز . ٚلتيذٛزـ . ٌيٍّٕف 

Utnapishtim  ٖٔطز لبيمطاUrshanabi طزاقتٝ ثب ذٛز ثطٌطزا٘س . ضا نسا ظز ٚ اظ اٚ ذٛاؾت وٝ ٌيٍّٕف ضا ث"  
 .  "ضاٞي وٝ اٚ ثٛؾيّٝ آٖ آٔسٜ  زض أٙيت ثطٌطزاٖ اظ ٕٞب ٖ اٚضا

زِف ثطايف ؾٛذت , تهٕيٓ ٌطفت تب ثطايف ضاظ  Utnapishtimأب ٕٞچٙبٖ وٝ ٌيٍّٕف آٔبزٜ ػعيٕت ثٛز , 
 ثيكتطي ضا افكب وٙس . 

 .  "حیات ازلي با جاٍداًِ شذى بِ دست ًوي آیذ , بلکِ با ّویشِ جَاى هاًذى عولي هي شَد  "

   Utnapishtim  : تٚ اٗ ىفت , تٚ ىيَيْص 

 در ايٖجا مٚ ت٘ آّذٙ اي , سحْت است ٗػذاب . 

 ٔ خ٘دت تزىزدإِ ّٔ تايستي ت٘را تٚ سزسّي

 تيا مٚ راسي ر اتزايت فاش مِٖ , ىيَيْص 

 دقت مٔ , ّ٘ض٘ػي است پٖٜآ اس ٕيٜثإآ 

 راس خذايا ٕزا ّٔ تٚ ت٘ خ٘اِٛ ىفت :

 ىياٛي ٗج٘د دارد 

 ريطٚ اش ّثٌ ت٘تٚ ت٘ت خاردار است 
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 دستٜايت تا خارخَيذٙ خ٘اٛذ ضذ 

 اّا اىز تا دستٜاي خ٘دت ىياٙ ر اتذست آٗري 

 ّي ت٘إي ج٘إي دٗتارٙ خ٘دت را تذست آٗري 

, ضاٞي ثٝ ٔٙجغ  ٞب ٔؼّٛٔي اظ ِِٛٝ٘ب ٌيبٜ زض ظيط آة ضقس ٔي وٙس . قبيس زض چكٕٝ اي يب ثٟبضاٖ زض ثبغي ثب قىٜٛ . ٔمساض
 ضا ضإٞٙبيٙس يب زض اػٕبق ايٗ آثٟبي ظ٘سٌي }ٌيبٜ ٔي تٛا٘س لطاض زاقتٝ ثبقس {. 

ٚضا ثٝ ضا ٔحىٓ ثٝ پبي ذٛز ثؿت , آٟ٘ب اِِٛٝ آة ضا ثبظ وطز , ؾٍٟٙبي ؾٍٙيٙي  "ثٝ ٔحى ايٙىٝ ٌيٍّٕف ضاظ ضاقٙيس , 
 ٚ آٍ٘بٜ اٚ ٌيبٜ ضا زيس . .  "پبييٗ ؾٛي اػٕبق وكيس٘س 

 

 ىزفت دست در خ٘د را ىياٙ

 خزاضيذ را دستإص اىزچٚ

 ىسيخت؛ پاٛايص رٗي اس را ىزآ ٛاي سٖو

 إذاخت ػقة تٚ ار اٗ دّٗي

 ت٘د آّذٙ إٓجا اس مٚ جايي تٚ
 

Urshanabi  ٍوؿي وٝ تٛؾUtnapishtim  ٜاحًبض قسٜ ثٛز،زض ا٘تظبض اٚ ثٛز،ٌيٍّٕف فبتحب٘ٝ ٚ قبزٔبٖ ٌيب
 ثبظرٛا٘ي ضا ثٝ اٚ ٘كبٖ زاز.پؽ اظ فطٚوف وطزٖ ٞيزب٘ف،ثٝ ٔطز لبيمطاٖ ٌفت:

 

Urshanabiائ ىياٙ،ييإٚ ي ْٛٚ ي ىياٛآ است؛، 

 تا ائ ىياٙ يل ّزد ّي ت٘آ دُ حيات را تاسياتذ!

 ّستحنِ ضذٙ خ٘اِٛ تزد Urukائ ىياٙ را تٚ 

 در إٓجا اس ائ ىياٙ ّي چيٖيِ ٗ ّي خ٘ريِ.

 تيا اسْص را ايٖيٕ٘ٚ صذا مٖيِ:

 "ّزد ج٘آ ّي ضذ در اياُ پيزي"

 اس ائ ىياٙ ّي خ٘رُ

 ٗ تٚ دٗرآ ج٘إي اُ تاسّييزدُ.
 

ِيً ثطاي  30پؽ اظ َي وطزٖ "زٚ ٕٞطاٜ قطٚع ثٝ حطوت زض ضاٜ ثبظٌكت وطز٘س.,آضٔب٘ي اظ ثبظرٛا٘ي ثب ايٗ أيسٞبي 
قت تٛلف وطز٘س،ٌيٍّٕف چكٕٝ اي زيس وٝ آثف ذٙه ثٛز،اٚ ثٝ چكٕٝ ضفت تب ؾط ضٚيف ضا قؿتكٛ وٙس،ٔبضي 
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ثٝ  "ض ٔي قس،ٔبض پٛؾت ا٘ساذت.ضايحٝ ي ذٛـ ٌيبٜ ضا ثٛييس،ذٕٛـ ٚ ثي نسا پيف آٔس ٚ ٌيبٜ ضا ضثٛز،ٕٞبُ٘ٛض وٝ زٚ
 ضاؾتي وٝ ٌيبٜ رٛا٘ي ثٛز،أب وؿي وٝ ٟ٘بيتب رٛاٖ قس،ٔبض ثٛز،٘ٝ ٌيٍّٕف...

 

 تيذرٕو ىيَيْص تٖطست ٗ اضل ريختٔ پيطٚ مزد.

 سزضل اس رخسارش جاري ت٘د.

 ،ّزد قايقزآ را ىزفت.Urshanabiدست 

 پزسيذ،تزاي مٚ ائ ْٛٚ رٕج ٗ ّحٖت مطيذُ؟"

 را تٚ خطز إذاختِ؟ تزاي مٚ جإِ

 تزاي خ٘يطتِٖ ٛيچ ػطيٚ اي ٕياٗردُ،

 "تزاي يل ّار احسإي تخطيذُ.

 
 

وٝ ثبيس يه »ٕٞچٙبٖ وٝ زض فىط فالوت ذٛز فطٚ ٔي ضفت،ٌيٍّٕف ٚالؼٝ اي اظ قيطرٝ اي ثطاي ٌيبٜ ضا ثٝ يبز آٚضز 
يه »ٌفت، Urshanabi،اٚ ثٝ «ي وطزْ،ٚلتي زاقتٓ ِِٛٝ ضا ثبظ ٔي وطزْ،ٚ چطذس٘سٜ ضا ٔطتت ٔ«.» ٘كب٘ٝ ثٛزٜ ثبقس

٘كب٘ٝ اي ثطاي نطف ٘ظط -زض ٟٔطْٔٛ قسٜ  پيسا وطزْ،ايٗ ثبيس ثٝ ػٙٛاٖ يه ٘كب٘ٝ ثطاي ٔٗ ٌصاقتٝ قسٜ ثبقس

گيلگوص دريافت كِ اٍ تراي تذست آٍردى گياُ جَاًي همذر ًطذُ تَد،ٍ حبَ «وطزٖ،ٔٙهطف قسٖ.

 ن تر ايي تَد كِ از دست تذّذش.ّواًساى كِ ضجاعاًِ از آب تيرٍى هي كطيذش،حك

ثطٌكت ثط ترت رّٛؼ وطز ٚ وبتجبٖ آٔبزٜ قس٘س تب  Urukٚلتي وٝ ٌيٍّٕف زض ٟ٘بيت ثٝ پكت زيٛاضٞبي ٔؿتحىٓ 
, اٚ , وؿي وٝ آثٟب ضا اؾتثٍصاض زضوي ثٛرٛز آٚضْ اظ وكٛض اٚ . آٖ وٝ تّٟٛ٘ب ضازيسٜ  "زاؾتبٖ حٕبؾي اٚ ضا ثٙٛيؿٙس . 

 . "زضن ٕ٘ٛزٜ , ثٍصاض ٔٗ زاؾتبٖ وبّٔف ضا ثٍٛيٓ 
ٜ ثٛز . ثطاي ذٛا٘سٖ , تطرٕٝ , ثبظ٘ٛيؿي , ٔهٛض قسٜ ايٗ ٚاغٜ ٞبيي ثٛز وٝ ثب آٖ ٔمسٔٝ حٕبؾٝ ٌيٍّٕف حجت قس

ٚثبظذٛا٘ي قسٜ ثطاي ٘ؿّٟب پؽ اظ آٖ ؛ ٚ ايٍٙٛ٘ٝ اؾت وٝ ٕٞٝ زا٘ؿتٙس وٝ ا٘ؿبٖ , حتي اٌط زٚ ؾٛٔف ٞٓ يعزا٘ي 
 ثبقس ٕ٘ي تٛاٖ ؾط٘ٛقتف ضا تغييطزاز . 

ـ قسٜ ٚ اٞسافي ضا زض رؿتزٛي حٕبؾٝ ٌيٍّٕف ؾطقبض اظ ٘كب٘ٝ ٞبي رغطافيبيي اؾت وٝ ٔٛرت افعايف اػتجبض
 ٘رؿتيٗ ٔحُ فطٚز زض رٍُٙ ؾسض ثٛز , زض وٟٛٞبي ؾسض آٖ فمٍ چٖٛثبؾتب٘ي ثطاي ربٚزاٍ٘ي , ٞٛيت ثركيسٜ . 

 ٔىب٘ي ثٛز زض وُ ذبٚضٔيب٘ٝ ثبؾتبٖ . 
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  12ساض قسٜ ثطاي زضذتبٖ ؾسض ٔٙحهط ثٝ فطزـ : ِجٙبٖ وٝ ٕ٘بز ّٔي اـ ػىؽ زضذت ؾسض اؾت .ٔ٘ب
 
 
 
 
 
 
 

زض ػجبضت زيٍطي , ثٝ آٖ ٔي ضؾٙس .  Urukقسٜ تٛؾٍ زٚ ضفيك وٝ پؽ اظ ؾفطي ٞفسٜ ضٚظٜ اظ  اضٖ ثٝ ٚيػٜ ٘بٔجطزِجٙب
 "چٍٍٛ٘ي تىبٖ ذٛضزٖ ظٔيٗ تٛنيف قسٜ , آ٘چٙبٖ وٝ ٔٛقه آؾٕب٘ي پطتبة قسٜ ثٛزٜ , ضٚثطٚ قسٜ ثب لّٝ ٞبي 

Sirara ٚ Lebanon"  ( ٓٞ زض . ايٗ ٕٞٝ تٛنيف قسٜ زض وتبة ٔمسؼ ثهٛضت ٔزعا اظ ) نساي ثب قىٜٛ ٔعأيط
 "ٚ آٖ زٚ لّٝ ثهٛضت تطويجي تٛنيف قسٜ ا٘س  "قىؿتٍي زضذتبٖ ؾسض ِجٙبٖ  "تحت ػٙٛاٖ  قسٜتٛنيف پطٚضزٌبض 
Sirion ٚ Lebanon قىي ٘يؿت وٝ  "چٖٛ ٌٛؾبِٝ اي رؿت ٚذيع ٔي وٙٙس .Sirion جطي اؾت ثطاي ػجبضت ػ
Sirara  زض ٔتٖٛ ثيٗ اِٟٙطيٙي . ٚ قىي ٘يؿت وٝ آٖ ٔحُ فطٚز ٚرٛز زاقتٝ فمٍ ثطاي ايٗ زِيُ ؾبزٜ وٝ آٖ ؾىٛي

 ٘بٔيس ٜ ٔي قٛز .  Baalbekػظيٓ ٞٙٛظ ٞٓ أطٚظٜ ٚرٛز زاضز. ٚالغ زض ٔحّي وٝ أطٚظٜ 
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زضذتي اؾت اظ تيطٜ ٔرطَٚيبٖ وٝ قجبٞت ظيبزي ثب وبد زاضز، ِٚي اظ وبد ثؿيبض تٙٛٔٙس تط ٚ  .اؾت ثطي ؾٛظ٘يؾِسض يىي اظ زضذتبٖ  . 
ٞبي زضذت ؾسض وكيسٜ ٚ زٚض يٍسيٍط اؾت. ثطٌف ٔب٘ٙس وبد ؾٛظ٘ي ٚ  قبذٝ .ٞعاض ؾبَ ػٕط ٔي وٙس ثّٙس تط ٔي قٛز، ٚ تب ثيف اظ ؾٝ

ًام  . ٞب، چٛة وٕي ؾطخ ضً٘ ٔي قٛز ٔيٜٛ اـ ٞٓ قجيٝ وبد اؾت، چٛة ايٗ زضذت ؾفيس ٚ يريٓ ٚٔحىٓ اؾت ٚ زض ثطذي ٌٛ٘ٝ

؛ cedar:اضظ، اضظ اِطة، اضظ اِّجٙبٖ؛ ػجطي: اٞطاظْ؛ اٍّ٘يؿيفبضؾي: ؾسض؛ ػطثي: قزط٠ اهلل،  :ًاهْاي هتذاٍل سذر -لرآًي: سذرٓ

ًام .kedr:؛ ضٚؾيcedro:؛ ايتبِيبيي، اؾپب٘يبييkedros:؛ يٛ٘ب٘يcedrus:؛ التيٙيZeder:؛ إِٓب٘يcedre:فطا٘ؿٛي

 (. (Pinaceaeاظ تيطٜ وبد Cedrus Libani:علوي

 ٔكٟٛضتطيٗ ٘مُ لَٛ اظ زضذت ؾسض زض لطآٖ زض ؾٛضٜ ٘زٓ آٔسٜ اؾت . 

                                       

            آيب زض آ٘چٝ زيسٜ اؾت ثب اٚ رسَ ٔي وٙيس ؟ ٚ لُؼبً ثبض زيٍطي ٞٓ اٚ ضا زيسٜ اؾت . ٘عزيه

 اؾت . آٖ ٌبٜ وٝ زضذت ؾسض ضا آ٘چٝ پٛقيسٜ ثٛز , پٛقيسٜ ثٛز .  جٌِ الواٍيزض ٕٞبٖ رب وٝ  سذرُ الوٌتْي

زازٜ ا٘س . ظيطا وٝ ُٔبثك ٔؼَٕٛ ٞيچٍٛ٘ٝ تٛييحي اظ َطف ٔحٕس ٔفؿطاٖ اؾالٔي زض ثبضٜ ؾسضٜ إِٙتٟي ا٘ٛاع ٌٕب٘ٝ ظ٘ي ٞب ضا ا٘زبْ 
ضؾَٛ اهلل ثطاي زضن ٔبٞيت آٟ٘ب اضائٝ ٘كسٜ اؾت ظيطا وٝ چٖٛ ؾبيط پيبٔجطاٖ , ٔهحف قطيف ٘يع ثسٖٚ اربظٜ ٚ ٘ظبضت ثبظيٍط انّي ٔبرطا 

اٌط ٘رؿتيٗ تسٚيٗ وٙٙسٌبٖ ٔهحف قطيف  تسٚيٗ قسٜ اؾت ٚ ثطاي ٘ؿّٟبي ثؼسي زضن ٔٛلؼيت ٚ ٔؼٙبي ػجبضات زقٛاض قسٜ اؾت .
تط ا٘سوي ثٝ ػجبضات پبٚضلي ٔي ظز٘س يب زض ظٔبٖ حيبت ضؾَٛ ٚ ثب ٘ظبضت اٚ وبض ضاا٘زبْ ٔي زاز٘س قبيس اوٖٙٛ ٔؼٙبي ثؿيبضي اظ ػجبضات ضٚقٙ

  قٛز . ْٔي قس أب ٕ٘ي تٛاٖ ا٘ىبضوطز وٝ ؾسضٜ إِٙتٟي ٚ رٙٝ إِبٚي ثب حٕبؾٝ ٌيٍّٕف ا٘سوي ضٔع ٌكبيي ٔي 

 

 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ؾىٛي ػظيٓ ؾٍٙي ثب حسٚز پٙذ ٔيّيٖٛ فٛت ٔىؼت زض ُٔٙمٝ , اؾتٛاض ثط ثّٛوٟبي ػظيٓ ؾٍٙي ثبنساٞب تٗ ٚظٖ , 
 قٙبذتٝ ٔي قٛ٘س .  Trilithonsثّٛوٟبي ؾٍٙي ؾٝ ٌب٘ٝ اي ثب ٚظ٘ي ثيف اظ ٞعاضاٖ تٗ ثطاي ٞط وساْ وٝ 

ي اظ ايٗ ؾٍٟٙبي غَٛ آؾب ٞٙٛظ لطاضزاضز ٚاظ ايٗ ؾٍٟٙب اظ ٔؼبز٘ي وٙسٜ قسٜ ثٛز٘س ويّٛٔتطٞب زٚضتط , ربيي وٝ يى
 ظٔيٙي وٝ ثط آٖ لطاضٌطفتٝ ذبضد ٘كسٜ ٚثطـ آٖ ٞٙٛظ وبُٔ ٘كسٜ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ٔٛرٛزاتي غَٛ آؾب ذطافي اؾت يب ٘ؿجت زازٖ آٟ٘ب ثٝ  ٝثٙبٞب ثؾبذت ايٗ )تهٛيطا٘ؿبٖ ضا ثب حزٓ ايٗ ثٙبٞب ٔمبيؿٝ وٙيس . آيب ٘ؿجت زازٖ 
غطٚضا٘ؿبٖ ٌٚفتٗ ايٙىٝ ايٗ ؾبظٜ ٞبي ػظيٓ ثب چٛة َٚٙبة ٚچٙس وبضٌط٘يٕٝ ثطٞٙٝ وٝ اظ تغصيٝ وبفي ٞٓ ثطذٛضزاض٘جٛزٜ ا٘س ثطپب قسٜ ا٘س 

ٔربَت ضاتحطيه وطزٜ ثبقٙس ٚ ٞٓ اٚضا  ؟ٚ اِجتٝ َطفساضاٖ ٘ظطيٝ زْٚ يه ِؼٙت ثط قيُب٘ي ٞٓ چبقٙي ٔي وٙٙس تب وٕي ٞٓ ٚرٝ ٔصٞجي
 ثبظزاض٘س .  ْ( –ذٛاٞس ثٛز ضيرتٗ وٝ ثٝ ظػٓ آٟ٘ب آة ثٝ آؾيبة قيُبٖ  -اظ وٙىبـ ثيكتط
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 /the horizon of heaven on earthثب ػٙٛاٖ  Karnakزض  Amen-Raتهٛيطي اظ يه ؾتٖٛ زض ٔؼجس 

 غَٛ آؾب ضا زض ٔهط ٘كبٖ ٔي زٞس .ٕ٘ٛ٘ٝ اي اظ ايٗ ؾبظٜ ٞبي ثط ظٔيٗ .  ػطـافك /ٚؾؼت 
 ايٗ ػىؽ تٛؾٍ ٔتطرٕيٗ ثٝ ايٗ فهُ افعٚزٜ قسٜ . ْ

 http://www.grahamhancock.com/gallery/egypt/misc.htm: ػىؽ ٔٙجغ 
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بايٙحبَ , زض ايبْ وٟٗ , وؿب٘ي وٝ فطًٞٙ ٔحّي تٛا٘س چٙيٗ ٚظ٘ي ض اثّٙس وٙس , ثٞيچ ٚؾيّٝ ٔسض٘ي ٚرٛز ٘ساضز وٝ ث

 ت ثؿيبض ايٗ ثّٛوٟبي ؾٍٙي ضا چيسٜ ا٘س .ٔي ٘بٔس , ايٗ ؾٍٟٙب ضا اؾترطاد ٚ ثّٙس وطزٜ ا٘س ٚ ثب زل"غَلْا "آٟ٘بضا 

وساْ ؾبذت ٚؾبظ ٕ٘ٛزٜ ٚ ز٘جبَ وٙؼب٘يٟب ٚزيٍطاٖ لجُ اظ آٟ٘ب ثط ثؿتط ؾىٛي ؾبيت ٔمسؼ , ٞط  ٝب ثيٛ٘ب٘يٟب ٚضٚٔي ٞ
. ٔب ػىؿي اظ آٖ چٝ وٝ زض آٖ ضٚظٞب ٌيٍّٕف ثط آٖ ايؿتبزٜ  ا٘س ٜثعضي زٚثبضٜ ؾبظي ٕ٘ٛز ٖثطاي ذسايب أؼبثسي ض

ساضيٓ . أب ٔب ٔيسا٘يٓ وٝ زض زٚضاٖ پؽ اظ آٖ چٝ چيعي آ٘زب ثٛزٜ , زض زٚضاٖ فٙيمي ٞب . ظيطا وٝ ؾىٛ , ثب ٔحَٛٝ ثٛزٜ ٘
وٝ ٝ زاقتٝ ضٚي قبِٛز ٞبي ؾٍٙي ثٝ ٚيؼيت افمي .ازض ٚيؼيت حجبت ٍ٘زض آٖ لطاض زاضز , ٔٛقه آؾٕب٘ي ضاي وٝ 

 ثٝ تهٛيط وكيسٜ قسٜ .  Byblosضٚي ؾىٝ اي اظ زٚضاٖ 

  

 

 

 

 

 

ٌفتٙي تطيٗ رعئيبت رغطافيبيي زض ؾفط زْٚ ٌيٍّٕف حزٓ آثي اؾت وٝ اٚ پؽ اظ ػجٛض اظ نحطاي ٚحكي ثٝ آٖ ضؾيس 
اؾت . وٝ آٖ ثٝ ٘بْ زضيبي  "ضٚزذب٘ٝ ثعضي  ". زضيبيي وٝ قجيٝ  "زضيبي وٓ ػٕك  ". تٛنيف ٔي قٛز تحت ػٙٛاٖ 

زضيبي ٔحهٛض زض ذكىي اؾت وٝ ٞٙٛظ ٞٓ زضيبي ٘بٔيسٜ ٔي قس . ٕٞٝ ايٟٙب تٛنيف ٔكرهٝ ٞبي  "آثٟبي ٔطي  "
تمطيجبً  "ٔؿيطـ , ٌيٍّٕف ٔي تٛا٘ؿت قٟطي ضاثجيٙس ٔطزٜ ٘بْ زاضز ٚ زض ٚالغ وٓ ػٕك تطيٗ زضيبي رٟبٖ اؾت . زض 

 –اذتهبل زازٜ قسٜ ثٛز . چٙيٗ قٟطي  Sin. قٟطي وٝ تٛؾٍ زيٛاض ٔحهٛض قسٜ ثٛز . ٔؼجسـ ثٝ  "هاظ ٕ٘بي ٘عزي
قٙبذتٝ ٔي قٛز . وٝ زض ظثبٖ ػجطي  Jerichoٞٙٛظ آ٘زبؾت . وٝ ثٝ ٘بْ  –ٕي تطيٗ قٟطٞبي رٟبٖ يىي اظ لسي
Yeriho  ذسايي وٝ زض ٚالغ ٕٞبٖ  "قٟطذساي ٔبٜ  "٘بٔيسٜ ٔي قٛز ثٝ ٔؼٙيSin  ثٛزٜ . قٟط ثربَط زيٛاضٞبيف

بيس اظ ذٛز ثپطؾس وٝ چٝ وؿي ٞٓ ثقٟطت زاقت . اظ ٔؼٕبضي اػزبة اٍ٘يعـ زض وتبة ٔمسؼ ؾرٟٙب ٌفتٝ قسٜ .
ٔرفي ثٛز٘س ضا قبخ ٚثبَ  Jerichoزض  Rahabضا زض ٔؿبفطذب٘ٝ  Joshuaچيعي زاؾتبٖ وتبة ٔمسؾي ربؾٛؾبٖ 

 زازٜ وٝ ثبظتبثي اؾت اظ البٔت ٔرتهط ٌيٍّٕف زض ٔؿبفطذب٘ٝ ؾيسٚضي . 

. ايٗ ػجبضت ٞٓ زض وتبة زض پيف ٌطفت  "زضيبي ثعضي  "زض حبَ ػجٛض اظ زضيبي ٔطي , ٌيٍّٕف ضاٞي ضا ثؿٛي 
 ( ٚ ُٕٔئٙبً ثٝ زضيبي ٔسيتطا٘ٝ ٞٓ ٔطثٌٛ  Numbers. 34, Joshua 1ٔمسؼ يبفت ٔي قٛز . ثؼٙٛاٖ ٔخبَ زض )

 Itlaٔي قٛز . ٌيٍّٕف ثب ايٗ حبَ زض زض ٔؿيط َٛال٘ي اـ تٛلف ٞبي وٛتبٞي ٞٓ زاقتٝ اؾت زض قٟطي ثٝ ٘بْ 
ٕٞبٖ ٔىب٘ي ثٛز وٝ زض  Itlaقٙبؾي ٚ حىبيت ذطٚد زض وتبة ٔمسؼ ,  َجك ٔتٖٛ ٞيتي . ثط اؾبؼ يبفتٝ ٞبي ثبؾتبٖ

٘بٔيسٜ ٔي قسٜ . آٖ وبضٚا٘ؿطايي ثبؾتب٘ي زض قٟطي ثٛزٜ وٝ ٔٛلؼيتف زض  Kadesh-Barneaوتبة ٔمسؼ 
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ٔطظلّٕطُٚٔٙمٝ چٟبضْ زض قجٝ رعيطٜ ؾيٙب لطاضزاقتٝ . يىي ٔي تٛا٘س فمٍ حسؼ ثع٘س وٝ آيب وٛٞي وٝ ٌيٍّٕف ثٝ 
 ٘يؿت ؟  Moses  ,Moshe, ٘بٔف قجيٝ ٘بْ ػجطي  Mashuوٜٛ ضإٞٙبيي قسٜ ,  آ٘زب

دقیقاً هطابق سفرزیرزهیٌي گیلگوش درٍى ایي کَُ هقذس دٍ تا دٍازدُ ساعت طَل کشیذُ . 

کِ سفر زیر زهیٌي فرعًَْا بر اساس دٍازدُ هٌطقِ زهاًي است تَصیفات کتاب هرگ هصریاى 

کِ با آى سَي  –هَشک فضایي  –داشتٌذ  Shemبَدُ است . فرعًَْا چَى گیلگوش تقاضاي 

آسواى فرازًذ ٍ بِ خذایاى در اقاهتگاُ جاٍداًِ هلحق شًَذ . چَى گیلگوش در پیش از آًْا , 

ذبِ کوک قایقراى یسداًي . در ایي شکي ًیست جبَر بِ عبَر از حجوي از آب بَدًیاى هفرعًَ

کِ هقصذ پادشاّاى سَهري ٍ فرعًَیاى هصري هشابِْ ّن بَدُ است . تٌْا تفاٍت , آغاز 

 Shemسفرشاى از ًقاط هخالف ّن بَدُ است . هقصذ پایگاُ فضایي در شبِ جسیرُ سیٌا بَدُ کِ 

ّواًطَر در ایام پیش از طَفاى , پایگاُ فضایي براي ر زهیٌي قرارداشتٌذ . ّا در سیلَّاي زی

 پس از طَفاى ّن بر قلِ ّاي آرارات برپا شذُ بَد . 

 

 

تص٘يز سْت راست ّنإٜاي استقزارإٕٓ٘امي در پيص اس ط٘فآ ٗتص٘يز سْت چپ ّنإٜاي 

 استقزارإٓآ در تؼذاس ط٘فآ رإطآ ّي دٛذ .
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رٍّٝ پٛقيسٜ اظ آثٟبي ٌُ آِٛز ثيٗ اِٟٙطيٙي , پبيٍبٜ فًبيي ثٝ ظٔيٗ ٔؿتحىٓ قجٝ رعيطٜ ؾيٙب ا٘تمبَ پيسا أب ثب ٚرٛز 
ثٝ ٔىب٘ي وٝ ٞٓ اوٖٙٛ اٚضقّيٓ ٘بْ زاضز ٔٙتمُ قس . ضاٜ فطٚز رسيس زض ا٘تٟبي Nippur وطز . ٔطوع وٙتطَ ػّٕيبت اظ

 رٙٛثي ؾيٙبي زض ٔطتفغ ٞبي لّٝ ٚي ريعٜ ثبلي ٔب٘سٜ اؾت ٚٞطْ ثعضي آٖ لطاض زاقت وٝ ٞٙٛظ ثؼٙٛاٖ ززٚ وٜٛ ٔهٙٛػ
ؾىٛ زض ثؼّجه ثٛز ٚ ؾٛي پبيٍبٜ  ٗ. ايوطز ٔي ٔتهُ ٞٓ ثٝ ؾسض وٟٛٞبي زض ضا ثؼّجه َٛفب٘ي اظ پيف ٞبي ثّٙسي

 فًبيي وٝ ٌيٍّٕف ثٝ آ٘زب ؾفط وطز . 
  

 گیلگوش در قارُ ي آهریکا

ٌيٍّٕف اظ ٕ٘ٛز ٞبي قٛاٞس اضتجبَبت ٔب لجُ تبضيري ثيٗ ز٘يبي وٟٗ ٚ  آقٙبيي ٔطزٔبٖ آٔطيىبي رٙٛثي ثب افؿب٘ٝ ي
ز٘يبي رسيس اؾت.٘كبٖ ايٗ آقٙبيي تهٛيطٍ٘بضي ٌيٍّٕف زض حبَ ؾتيع ثب قيطاٖ اؾت.ثٝ َطظ قٍفت آٚضي،چٙيٗ 

اظ چٙيٗ  زض ضقتٝ وٜٛ ٞبي آ٘س پيسا قسٜ اؾت.ٔٛ٘تبغي-زض لبضٜ اي وٝ ٞيچ قيطي زض آٖ ظ٘سٌي ٕ٘ي وٙس-تهٛيطٍ٘بضيي

زض  Chavin de Huantarاظ ُٔٙمٝ ي  Ajiaزض پبييٗ( زض قٟط  A  ٚBتهٛيطٍ٘بضي ٞبيي ثط ضٚي اِٛاح ؾٍٙي)
قٕبَ پطٚ يبفت قسٜ،ُٔٙمٝ اي َال ذيع زض ايبْ ٔبلجُ تبضيد،ربيي وٝ زيٍط قٛاٞس ٔٛرٛز)ٔزؿٕٝ ؾبظي ٞب،حىبوي ٞب 

پيف اظ ٔيالز زض آ٘زب زاضز؛آٖ ٞب قجيٝ ثٝ تهٛيطٍ٘بضي  2500ٚ ؾًٙ ٘ٛقتٝ ٞب(٘كبٍ٘ط حًٛض ٔطزٔبٖ ز٘يبي وٟٗ اظ 

(.ُٔٙمٝ ي زيٍطي وٝ چٙيٗ تهٛيطٍ٘بضي ٞبيي ثٝ نٛضت ثؿيٍ ٔٛرٛز اؾت زض b،45ٞبي ٞيتي ٞب ٞؿتٙس)تهٛيط 
)زض ثِٛيٛي وٙٛ٘ي(ثٛز،ربيي وٝ يه والٖ قٟط فؼبَ زض ظٔيٙٝ ي Titicaca٘عزيىي ؾٛاحُ رٙٛثي زضيبچٝ ي 

پيف اظ ٔيالز ثٝ  4000ظٔب٘ي قىٛفب قسٜ ثٛز.ثط حؿت ثطذي اظ ٘مُ ٞب زضؾت پيف اظ -Tiahuanacu-آٍٞٙطي
    پيف اظ ٔيالز ٔؼطٚفتطيٗ ٔٙجغ لّغ ز٘يب قس. 2500ػٙٛاٖ يه ٔطوع پطزاظـ ٚ تٟيٝ ي َال آغبظ ثٝ وبض وطز ٚ پؽ اظ 

Tiahuanacu ي وٝ زض ٔحُ تهٛيطٍ٘بضي ٞبي ربيي ثٛز وٝ ثط٘ع ضا ثٝ آٔطيىبي رٙٛثي ٔؼطفي وطز.زض ثيٗ ٔهٙٛػبت

كار ٌّري -زض پبييٗ( Cثط٘عي يبفت قسٜ،ٌيٍّٕف ٔكرم اؾت وٝ زض حبَ وكٕىف ثب رب٘ٛضاٖ قيط ٔب٘ٙس اؾت.)

 ترًسساز لرستاى است.   يكِ تذٍى ضک الْام گرفتِ از كاسي ّا

 

 

 

 

 

 


