
 22 |  ماهنامه ی دیدار

ُپ  ناارآ هنااس  

هم چنین  و  بود  بهشت  و  آسمان ها  ایزدبانوِی  »ایشتار«، 
و  بود  پانان  چو خدای  نیز  »تموز«  بارَوری.  و  حیات  مادِر 
حامِی گیاهان و کشاورزی. ایشتار و تموز به یکدیگر عشق 
ایشتار،  سپرد.  جان  واقعه ای  در  تموز،  اما  می ورزیدند. 
به  او  نبود.  دیگر  تموز،  داد.  دست  از  را  خویش  معشوِق 
دیاِر مردگان تبعید گشته بود. با رفتِن تموز، گیاهان پژمرده 
و  پاییز  و  رسید  راه  از  سرما  افسرده.  حیوانات،  و  گشتند 

زمستان شد.1
او  بازگرداندِن  و  تموز  کردِن  زنده  برای  که  شد  آن  بر  ایشتار 
به زندگی، به دنیای زیرین رود: سرزمیِن مردگان. در دنیای 

زیرین، »ِاِرشکیگال« حکمفرما بود.
او  اما  بود.  نازایی  و  نابارَوری  و  مرگ  ایزدبانوی  ِاِرشکیگال، 
یکدیگر  خواهِر  دو  آن  داشت:  ناگسستنی  پیوندی  ایشتار  با 
بودند. حیات و مرگ، هم زاد َو از یک خانه و خانواده  بودند. 
خویشاونِد   

ِ
سراغ به  باید  معشوق اش،  نجاِت  برای  ایشتار، 

خود در سرزمیِن تاریکی ها می رفت. و او چنین  کرد.
به سرزمیِن بی بازگشت، به قلمرو ِاِرشکیگال،

ایشتار، تصمیم به رفتن گرفت.
آری، تصمیم به رفتن گرفت

به آن جایگاِه تاریک؛
نخواهد  خارج  َنَهد،  پا  بدان  کس  هر  که  جایی  آن  به 

گشت؛
به آن راهی که هیچ بازگشتی ندارد...

وقتی ایشتار به دروازه های سرزمیِن مرگ  رسید، نگهبانان او را 
متوقف کردند و به او  گفتند: »تا رسیدن به سرزمیِن مردگان، 
دروازه،  هر  از  شدن  رد  اما  شوی.  رد  دروازه   هفت  از  باید 
شرطی دارد. در نخستین دروازه، باید تاج از سر خود برداری. 
سپس در دروازه ی بعد گوشواره ها را کنار بگذاری. در سومین 
دروازه، زنجیری که بر گردن افکنده ای را رها کنی و سپس به 
ترتیب زیورآالِت روی سینه ی خویش را، کمربنِد جواهرنشان 

باشد که مردگان برخیزند
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و  بسته ای  پاهای خویش  و  بر دست ها  بندهای طال که  و  را 
پارچه های زربفتی که از آن ها جامه ساخته ای؛ یک به یک را 
باید از خویش دور سازی. این، قانون سرزمین مرگ است که 

زیورآالت و جامه های ُپر زرق و برق را بدان  راهی نیست.«
وقتی دربان، او را از اولین دروازه عبور داد،

تاِج بزرِگ ایشتار را یک باره از سر او کشید و برداشت.
- ای دربان، چرا این را از من جدا ساختی؟

دنیای  قوانیِن  و  احکام  این ها  من!  وارد شوید سروِر   -
زیرین است.

را  تاریکی  سرزمین  دروازه های  پیش،  از  سبک بارتر  ایشتار، 
یک به یک طی می کرد و سرانجام، برهنه و خسته و درمانده 

به ارشکیگال رسید.
همین که ایشتار به سرزمین بی بازگشت رسید و در آن 

جا فرود آمد،
ارشکیگال او را دید و از حضور او چهره در هم کشید.

ایشتار با بی عقلی و نابخردانه، از جا دررفت و با خواهر 
خویش به مجادله پرداخت.

ارشکیگال لب به سخن گشود

و به وزیر خود چنین گفت:
»برو و او را در کاِخ من حبس کن!«

را  او  و  بگیرند  هم  را  ایشتار  جاِن  تا  داد  دستور  ارشکیگال، 
نیز در دنیای زیرین نگه دارند. وقتی ایشتار در دنیای مرگ، 
زندانی شد، باروری و حاصل خیزی از روی زمین محو شد. 
دیگر هیچ چیز زاده نمی شد؛ نه گلی، نه حیوانی و نه انسانی. 
و  نمی زاییدند  حیوانات  شدند؛  کویر  سرسبز،  دشت های 
ت 

ْ
انسان ها، نازا و عقیم گشتند.  زایندگی، به کلی از زمین َرخ

بربسته بود.
شدند.  باخبر  ایشتار  غیبِت  از  دیگر،  خدایان  زود،  خیلی 
سرنوشِت  دیدِن  با  جهان،  کِل  دانای  و  عقل  خدای  »ِائا«، 

ایشتار، سخت در اندیشه و نگرانی شد:
... ]ائا[ غمگین و گرفته بود.

پیشانِی  او گره خورده و رنگ چهره اش تیره گشته بود.
سراپای او را اندوه و سوگواری گرفت...

اشک هایش... جاری بود:
نیامده  باال  به سرزمیِن بی بازگشت فرورفته و  »ایشتار، 

است...«
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به ناگاه، ِائا دست به کار شد. او، زیبارویی به نام »آسوشونامیر« 
آفرید تا به دیار مردگان رود و دوباره ایشتار و تموز را زنده و 

آزاد کند.
ِائا در قلِب خردمندش، پیکری را تصور کرد

و زیبارویی به نام »آسوشونامیر« را آفرید ]و گفت:[
»برخیز ای آسوشونامیر، برو به سوی دروازه ی سرزمین 

بی بازگشت؛
گشوده  تو  برای  بی بازگشت  سرزمین  دروازه ی  هفت 

خواهد شد.
شادمان  حضورت  از  و  دید  خواهد  را  تو  ِاِرشکیگال 

خواهد شد.
وقتی قلب اش آرام گرفت و ُخلق و خوی او خوش شد،

بگذار سوگنِد خدایاِن بزرگ را بر زبان آَوَرد.
آِب  کیسه ی  به  نگاه ات  و  کن  بلند  را  سرت  گاه  آن 

زندگانی باشد ]و بگو[:
آب  کیسه ی  این  بگذار  می کنم،  خواهش  »خداوندا، 

زندگانی را به من بدهند،
باشد که بتوانم از آن آب، بنوشم.«

آسوشونامیر، راهِی آن سرزمین شد. ارشکیگال، خدای مرگ، 
او  زیبای  وجوِد  دل باخته ی  دید،  را  آسوشونامیر  که  هنگامی 
بزرگ سوگند  به خدایاِن  شادمانِی خویش،  در  گاه،  آن  شد. 
یاد کرد که به عشِق آسوشونامیر، آن چه او بخواهد را به وی 

خواهد داد.
آسوشونامیر، می دانست که آِب حیات، در دسِت خدای مرگ 
آسوشونامیر،  داشت.  قرار  مرگ  سِر  پشِت  در  حیات  است. 
از ارشکیگال درخواست کرد که آِب زندگانی را به او بدهد. 
درنگی  فهمید.  را  آسوشونامیر  هدِف  و  مقصود  ارشکیگال، 

کرد و سپس آِب حیات را به آسوشونامیر داد.
آن گاه ارشکیگال، همه ی خدایان را به میهمانی دعوت کرد. 
کل.  دانای  و  خرد  خدای  بود؛  »ائا«  مهیمانان،  صدِر  در 
ارشکیگال، همه جا را آراست و آن گاه دستور داد تا ایشتار 
کنند. سپس  و حاضر  بشویند  و زالل  پاک  آب  با  را  تموز  و 
ضیافِت  در  نوشاند.  زندگانی  آِب  آن ها،  به  آسوشونامیر، 

خدایان، ایشتار و تموز، زنده گشتند.
ایشتار و تموز، راهِی سرزمیِن زندگان شدند. بار دیگر، حیات 
و  حیوانات  درختان،  و  ل ها 

ُ
گ بازگشت.  زمین  به  بارَوری  و 

که  بود  چنین  این  گرفتند.  سر  از  خویش  زایندگِی  انسان ها 
جهان از نو زاده شد.

]ایشتار پس از زنده گشتِن خود و تموز چنین گفت:[
»... در آن روزی که تموز به من خوشامد گوید،

و همراِه او، فلوت سنگی اش هم به من خوشامد گوید،
و همراِه او، مرداِن ماتم زده و زنان گریان، به من خوشامد 

گویند،
باشد که مردگان برخیزند و این بوی خوش، به مشام شان 

برسد.«2

َبلیت  »کریستینا  تصویرگری  و  نویسندگی  به  تموز«،  و  »ایشتار  کتاب  از  تصاویر  همگی   )1
)Christina Balit(« است. 

2( برگرفته از کتاب »متون مقدس بنیادن از سراسر جهان«، جلد 3، »هبوط ایشتار به دنیای 
زیرین«، میرچا الیاده، با تلخیص و بازنویسی.
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