
 

 



 

 

 بروکلین محله در ، داشت قرار) دیگر معانی به  قرمزي ،کاله جادوگر زن( پیکر غول فروشگاه که جایی از بلوك دو تقریبا ، 1920 دهه اواسط در
 دردوران که اي خانه به او ، است شده جدا همسرش از که است سال دو ، کوتاه هاي داستان نویسنده ، منزوي مردي ، بود آرام زندگی ، هیتز

 داشته ادبی دنیاي بر تاثیري میتوانست ، 1890 سال آگوست 20 متولد ، الوکرافت فیلیپس هوارد. بازگشت میکرد زندگی اش خاله دو با  کودکی
 15 تاریخ در سالگی 46 سن در ، اندوه و غم اثر در او. داد کاهش 1923 سال در غریب و عجیب ي مجله با را اش اولیه هاي موفقیت که باشد
 کار به مشغول خود کار در هامت داشیل مانند مشهور افراد اگرچه.  شد) کلیوي بیماري( روشن بیماري و روده سرطان قربانی 1937 سال مارس

 قبول را میشد شناخته گوتیک ترسناك پدر  عنوان به که  مرد یک اعتبار ، میبردند کار به کشور از خارج و داخل در انتشار براي را آن و بودند
 ماهنامه در 1975 سال ژوئیه ماه در. شد منتشر عظیم و گسترده مجالتی در او بیوگرافی و ها نامه ، کارهایش از بعد سال چند که زمانی تا ، کرد

 درجه از مردي توسط ژست این. شد ظاهر بورخس لوئیس خورخه توسط شده نوشته ،  دارد وجود بیشتر چیزهایی  عنوان با داستانی ، آتالنتیک
 ادبیات تاریخ در خود قانونی جایگاه در ، مرگش از پس سال 40 نهایت در ، لوکرافت که است این از اي نشانه مطمئنا ، ادبی بوروکراسی

.   است کرده صعود آمریکایی  

.بریتانیا مطبوعات در اما  بود دیده را او نام دیگر زاده نجیب یک ، میشد چاپ غریب و عجیب صفحات در الوکرافت که سالی همان در                 

 واقع در یا(  مشهور باز شعبده سابق پیروان از یکی شهادت به او. بخوانید را یکشنبه روز اول صفحه کرولی الویس علیه جدید هاي نظر تجدید
 ، نهایت در ، مخفی جوامع خیالی تهدید عالوه به ، بد مطبوعات. است بوده شوهرش مرگ مسئول کرولی که کرد اشاره)  پیروانش از یکی همسر

 و ها هفته براي را انگلستان در ها روزنامه از صفحاتی ترسناك هاي داستان.  کند بیرون ایتالیا از را بزرگی جنایت که کرد مجبور را موسولینی
 صورت به یا(  است شده گزارش  ، انسانی هاي قربانی حتی و حیوانات هاي قربانی ، سیاه هاي توده ، سنتانه هاي گزارش:  کردند می پر ها ماه

 از یکی و بود جادوگر یک کرولی آلیستر:  بود مطمئن چیز یک نبود، غریب و نکردنی باور ها داستان از بسیاري چه اگر).  میگویند دروغ آشکار
. بود ها مرتبه اولین  

 پلیموت برادران  نام به فرقه یک اعضاي ، بنیادگرایی  مذهبی خانواده یک در  سال در 1875 سال اکتبر 12 متولد کرولی الکساندر ادوارد
 نام این نهایت در و بود مادرش ، کرد نامگذاري  666 هیوال)  وحی کتاب در مرجع از پس( شماره و نام آن با را او که فردي اولین.  شد بزرگ

 زیرا شد نخواد دور ها روزنامه از یا و چاپ از هرگز او ، داد نام تغییر کمبریج در  666 همراه به کرولی آلیستر به را خود نام او. گرفت قلب به را
 1904 درسال. میکند اوزیریس عصر جایگزین ، انسان جدید عصر تاریخ از اي وسیله ، باستان یک ، خداباور یک وقف را خود که داشت اعتقاد او

.بود مذهب و هنر ، علم ، فلسفه از جدید سیستم یک ، جهانی موین نظم براي فرمول شامل که بود کرده دریافت را پیام یک میالدي  

 که اول. بود کرولی نظارت تحت که سازمان دو جمله از ، کرد ممنوع را آلمان مخفی هاي البی ها نازي ، میرد می الوکرافت 1937 سال در
 شده شناخته ، نکردند مالقات هرگز هیتلر و کراولی که است مطمئن تقریبا که حالی در.  شد برگزیده انگلیس در او که دوم و کرد تأسیس خودش

(Thule Gesellschaft)  ، اینها از یکی نماد ؛ بود مخفی البی چند به متعلق اول جنگ از پس اول روز چندین در هیتلر که است  از اي آموزه که
 او هاي نوشته از بسیاري در اما ، شد پذیرفته اشکال از نمادي عنوان به بعدا هیتلر که بود بدوي سیلوستیک ، کرد مطرح را آریایی نژادي برتري

کراولی به نظر می رسید پدیده نازي را به عنوان موجودي از مسیحیت ، در  .سالگی سی اواخر در شده نوشته هاي مقاله ویژه به ، است مشهود
آن ضد یهودیت و محدودیت هاي اخالقی شدید در مورد طرفداران آن ، که منجر به انواع مختلف جنون و پابند که مشخصه بسیاري از رهبر 

 ال لیبرمرج  که در آن سالهاي جهان را دربر گرفت ، پیشگویی شد ( هاي رایش است. با این حال ، شاید کمی تردید وجود داشته باشد که هرج و 
پیش بینی کرد). لگیس ول  



 

 

  افسانه و جادو

ه کنیم . ما می توانیم ماهیت اکثر داستان هاي کوتاه الوکرافت را با تم هاي پایه اي از سیستم منحصر به فرد کراولی ، از جادوي مراسمی ، مقایس
 و فعال که فردگویی فرایند یک طریق از باالتر او خود با تماس براي را ابتکار آن هدف و بود پیچیده روانشناسی ساختار دومین این که حالی در

 ، البته . بود سرگرمی معناي به افسانه کتولو الوکرافت، ها یونگ ادغام منفعل عمق علیه تحلیل عنوان به) خود »بیمار « وسیله به( است پویا
 .داد انجام هنري تظاهرات گونه هر با توان می که همانطور ، کنند پیدا الوکرافت هاي نوشته در را باالتري هاي انگیزه توانند می محققان
 از بعضی .دهد می نشان را افسانه کتولو در شیطان، و خدا بین تاریکی، و نور متضاد نیروهاي میان مبارزه از مسیحی اسطوره نوعی الوکرافت

 کشیش یک عنوان به ، حال این با ؛ کاهد می مسیحی واقعی معجزات از که است مانیکانی بدبختی بیشتر این که کنند شکایت است ممکن منتقدان
 ایده .کند می پیروي بسیار اهداف از وفاداران اکثریت از خیلی متأسفانه سنت این بگوییم که است منصفانه که دارم اعتقاد من ، سابق راهب و

 میان در مشترك اعتقاد، ي دهنده نشان باشد بهتر شاید ، هستند معادل تقریبا نیروهاي داراي که بد و خوب موجودات و شیطان علیه جنگ
 به تا شده تقویت رومی کاتولیک کلیساي توسط مفهوم این .است شخصی فرشته یک همچنین و شخصی شیطان یک در شرق، ارتدوکس کلیساهاي

 افسانه که نوامبر، 30 براي رسول، اندرو،است.  سنت جشن براي حکاکی حاوي ویرایشگر اختیار در پاسدار یک که - ناخودآگاه شاید -  طریقی
Ecce Qui Tollis Peccata Mundi آن باالي تصویر و -  کشد می را جهان گناهان که کسی که ببینید را این -  کشد می تصویر به را 

   !است اتمی بمب از

 ستاره نژاد یک آنها اینکه از نظر صرف ، نیست زیاد خیلی آنها مورد در که ، بزرگ خدایان: دارد وجود ها افسانه در خدایاندسته از  دو اساسا،
 با اوقات گاهی ، است شده گفته بسیار آن مورد در که ، باستان و نور مسیحی  با مطابق و ، آیند می انسان نجات به اوقات بعضی که هستند اي

 ما دنیاي شکستن براي تالش حال در دائما و بیمارند انسان نژاد براي فقط که هستند شیطانی خدایان دومین این  .تاریکی به مربوط که ، جزئیات
 کنند می سعی و هستند باستان متواضعان که ، دارند وجود ما بین در خاصی افراد .است داخل در ، بیرون از که درب یا دروازه یک طریق از

 است Cthulhu آنها مهمترین از یکی. کند حکومت زمین بر دیگر بار یک است ممکن ناپاك آشکارا سازمان این که طوري به ، کنند باز را دروازه
 درلث آگوست الوکرافت همکار که موجود یک. است اولی اقیانوس نوعی بزرگ، عمق در که ، شود می شناخته دریایی هیوالي یک عنوان به که

 ،Chaos در Azathoth همسر ،Yog Sothoth چاوز، شبیه اي کوتوله خداي ، Azathoth همچنین .خواند می را "آب عنصر" یک اشتباه
Shub Niggurath ، هاي شکل به افسانه کتولو هاي داستان سراسر در مختلف هاي زمان در آنها .دارد وجود دیگران و جوان هزاران با بز 

 آنها که جایی به جهنم چیزهاي دادن قرار براي خود هاي تالش در را اصلی هاي شخصیت پذیري انعطاف و قدرت که شوند می ظاهر ترسناك
 به که چیزهایی با انسان که طوري به ، دارد وجود کیهانی و بدوي تروریسم از فوقالعاده حس یک صفحات، این در .کنند می تست است، آمده

 ، کتاب مکرر نمایش توسط ترسناك شناسی کیهان این.  است معنوي بسیار طبیعت ، کند می تهدید او فیزیکی ایمنی از غیر
NECRONOMICON است یافته گسترش.  

 NECRONOMICON، این .عبدالعزیز ، ماد عرب  نام به فردي توسط هشتم، قرن در دمشق در شده نوشته ، الوکرافت هاي داستان به توجه با 
. دارد وجود سال 700 در صفحه یک در ها لکه از برخی به مربوط داستانهاي از یکی در که همانطور ، باشد داشته طول صفحه 800 تقریبا باید
 شهرت مگس دکتر،. است انگلیسی و یونانی التین، آنها میان در داستان - است شده چاپ مجددا و شده کپی مختلف هاي زبان به نسخه این



 

 

 ، مشاهده قابل ظاهر به باورنکردنی چیزهاي کشف براي هایی فرمول شامل ، ها افسانه به توجه با ، کتاب این .شود ترجمه و کپی باید الیزابتان،
  .کنند می زندگی انسان روان ، بیرونی فضاي و ها بیابان در که است هیوالها و موجودات

 کنید نگاه( عبدالقدیر عرب باز شعبده توسط قدرت کتاب از کپی یک جستجوي براي ما به شاه ادریس .است داشته وجود واقع در کتابهایی چنین
 The که همانطور داشتند، مشابهی شهرت سلیمان کلیدهاي .است شده کپی بار یک فقط که میگوید، ما به) شاه جادو و سحر راز سري: به

Magus معبد یک طالیی، سحر که شود می گفته .شدند نمایان بیشتر یا گذشته سال پانزده در نهایت در آثار این تمام که زمانی تا ، بارت توسط 
  .است داشته ها عرب از دیگر یکی توسط "منفی وجود حجاب" نام به خطی نسخه یک بیستم، قرن دوران از آمریکایی و بریتانیایی مشهور

 یا جادو دیگر، عبارت به .نیست مراسم جادوگر هاي دانشنامه یا درسی هاي کتاب عنوان به کلی طور به و بود جادو راهنماي هاي کتاب این 
 آشپز یک که رود می انتظار طبق اینکه مانند درست ، باشد داشته انتظار پیچیده مراسم یک انجام براي الزم آموزش و دانش از باید جادوگر

 آشپزي، کتاب مانند بود، موضوع یک در تغییرات سادگی به سیاه، کتابهاي یا گریمورها، ؛ مقدس مرغ تخم ، کند اداره را مرغ تخم اسلحه بتواند
 را آثار این اکنون که جادوگران که رود می انتظار .آنها موفقیت و بودند گرفته تماس آنها با که ارواح قبلی، جادوگران از مختلفی سوابق

  .است او مورد در رساله یک در عمدي اشتباهات به معتقد کیمیاگر یک که همانطور کنند، انتخاب فلفل از را گندم بتوانند اند، خوانده

 همچنین. دهد انجام کردن تمرین براي سلیمان کوچک کلید مانند مراسم جادوي روي بر را کارهایی تا بود تازه وارد براي وار دیوانه بنابراین،
 نقطه بلکه نیست، مبتدیان براي قطعا کتاب دو هر. است هدف همان با تمرین و گرفتن نظر در کراولی جادو نظریه مورد در زنی گمانه تواند می
 کراولی شهادت جادو .گیرد قرار دسته این در کننده نگران NECRONOMICON شاید متأسفانه،. داد انجام اغلب را آن توان نمی که است اي

 کتاب. است کرده پیدا باستان دوران و گذشته هاي تمدن و شده فراموش و شده فراموش و ممنوعه هاي تمثیل مورد در تحقیقاتش در آنچه از
 می نامیده آیواس نام به که است انسانی هوش یک با ارتباط در که داشت اعتقاد او که زمانی بود، شده نوشته قاهره در 1904 بهار در او قانون

 زندگی بقیه و بود داده قرار تأثیر تحت را دیگري چیز هر از بیش او .دهد می تعلیم او به دهد، می تشکیل را کتاب این که را فصل سه او که شود
 و دید به نامرئی فراخواندن براي نیاز مورد فرمول شامل همچنین. شد شناخته جهان به را آن پیام و شد آن کامل درك براي تالش صرف اش
 شده دریافت خاورمیانه در گیزه بزرگ هرم ي سایه در که است کراولی خود NECRONOMICON این اما آن، صفحات در پنهان تحوالت اسرار
 است کرولی فلسفه از اي خالصه ارائه براي تالش بیهوده .است انسان انتظار در هم هنوز که است جانورانی بلکه حیوانات، زیبایی تنها نه و است،

 براي زیادي حجم عبارت این واقعی معناي .دهید انجام را قانون تمام خواهید می که را آنچه.  است آن رهبر ربالییان که آن از نظر صرف ،
 نگهبان فرشته مکالمه و دانش" نام به کلیسا یک در که کند می فردي فرایند آگاهانه، خود ادغام به مربوط را آن تقریبا اما است، دادن توضیح

   .است یافته تکامل خود و خالص معناي به فرشته آید؛ می وجود به "مقدس

 زالوهاي ها، آشام خون شیاطین،. کنند اعالم توانند می پیروزي از قبل ها آبی و دارد، وجود خود به راه در وحشت از بسیاري حال، این با
 را جادوگر خود بتوانند تا بروند بین از باید و برق، و زرق دایره محدوده دور سهم هر از زاویه، هر از را مشتاق جادوگر ظاهري، شکل روحی،
 همان این که شد متوجه کرد، پیدا را خود واقعی خود و کرد عبور دانش بیخداي از و گذراند را موانع کرد اعتراف کراولی که هنگامی .بخورند

 به) شیاطین( شیطان براي تحسین جز چیزي کراولی واقع، در .کند می توصیف شیطان را آن مسیحیت که است 666 مکاشفه کتاب ي معجزه
 زیرا. کنند اعالم کنند می باز را مقدمه این که را خطوطی تا شد باعث او شناخت اما نداشت چیزي النهرین بین یزیدز "شیطان عبادت" اصطالح

 می گسترش مسیح و میثا اوزیریس، خورشید هاي فرقه خاستگاه از دور به که است بزرگ سنت یک و بزرگ راز یک داراي یزیدیان که دید او



 

 

 این در و گردد؛ بازمی "زمان از بیرون سایه" به شود، می پرستش ماه زمانیکه تا کراولی. عبري زبان و یهودي مذهب تشکیل از قبل حتی یابد؛
  .شنید را تقاضاي کتولو او خیر، یا شد متوجه را آن او آیا صورت،

  نسومریا
 آید می دنیا به که اي استادانه جادوگر و مانیک و کرد می زندگی انگلند نیو در آرام محله یک در که کوتاه داستان از انحصاري نویسنده یک این

 پیشینیان و نبوغ دو هر آنها که این .است باورنکردنی کند، مالقات شده فراموش تمدن برخی شنی هاي زباله در نوعی به باید بود، اش خانه
 یک نکردنی باور کراولی، آلیستر و الوکرافت با حال، این با. است نکردنی باور بیشتر، نه اگر اندازه، همان به اند شده انسان تاریخ قرن جدید

 پاهاي کرد، مالقات واقع در هرگز که کسانی و تحسین را خود تحسین و پیروان توسط نابغه عنوان به دو هر مرد، دو این. بود معمولی زندگی
 به که است نامی سومریا. سومریا. . . . است مشترك خاك در و کرد، مالقات آنها ذهن از لیگ هفت هاي چکمه در و جهان، سراسر در را خود
 شود می شناخته "جزیره" عنوان به ها عرب و "النهرین بین" یونانیان ناحیه در شود، می شناخته عراق عنوان به حاضر حال در که شکوفائی تمدن
 ارواح شهر همچنین و ، بابل اي افسانه شهرت سایت این .کنند می فرار فارس خلیج به کوه از که فرات، و تیرس دارد وجود رودخانه دو بین زیرا

 و عجیب زبان در که شد می اداره دیگر خداي یک توسط سومري اصلی شهر هفت از یک هر. است شمال سمت به نینوا با کیش، و ها چلدي
 گفته به و( است سانسکریت با مشابه کلمات از بسیاري حقیقتا و ، دارد همخوانی آریایی نژاد با که زبان و ؛ شد می پرستش سومرایی غیرواقعی

  !).ها چینی

 آمیز اسرار ظاهرا که همانطور کردند، می تخریب را فرهنگشان که آشوري هاي حمله از بعد و آمدند ها سومی کجا از داند نمی کس هیچ
 شد، دولتی کلیساي رسمی زبان سومري که طوري به کردند؛ می ارائه آشوریان به را مذهبشان و ها اسطوره حال، این با رفتند، بین از بودند،

 بود، شده ثبت آنها دقت با حتی که داشتند را خود پادشاهان از لیستی سیل از قبل آنها .است رومی کاتولیک کلیساي التین امروزه چنانکه
 نجوم از پیچیده سیستم یک آنها که است این بر اعتقاد. داشتند اشاره آن به نیز جهان سراسر در دیگر باستانی هاي تمدن از بسیاري که همانطور

 زیرا شود، می شروع غرب جهان براي سومر در ، تاریخ در همچنین ،. جادومذهبی اندازه همان به مذهبی رشته یک همچنین و) بینی طالع و(
 اعمال اولین عصبانیت، اولین شود، می یافت سازندگی ي حماسه نخستین دهند، می تشکیل را عصر که ماسه و شن صلیبی تابلوهاي در اینجا در

  ."جادوگران" نام به شناسان انسان مردم "سوختگی" اولین جادویی، طرز به و بد، قدرتهاي تاریکی احضار نخستین خدایان، اي سیاره عرفی

(ساکن  تلفظ. کنند می معامله عتیق، عهد نهنگ همانند عالم، هاي الهه و خدایان یعنی ،ساکن زیر زمین  خداشناسان آنچه با لوکرافت هاي افسانه
 خداي به اشاره نه و ،میسکاتونیک  دانشگاه و لوکرافت رودخانه میسکاتونیک معروف دهد می توضیح که است، 'کاتونیک' chthonicزیرزمین)

 و انسان از گرفته قرار دشمن و باستان یک جهان؛ زیر در "رویایی بلکه مرده، نه" گوید می دروغ که دریایی هیوال ،کتولو خود، زیارتگاه اصلی
 بسیار اهمیت به این. است همراه Shub Niggurath و Azathot مانند ،grotesquery دیگر از اي مجموعه با همراه کتولو .هوشمند نژاد
 همان سومري، سنت خدایان به نام، در حداقل اند، بوده خود واقعی همتایان داراي خدایان این از بسیاري که است مخفی محققان براي زیادي
 ،Abyss یا ABSU جمله از بسیاري، هاي نام با سومئر در اموات عالم .دانست ضروري جدید کشف براي را آن کراولی آلیستر مگس که سنت

 Enuma Elish در که همانطور است، شده شناخته KUTU یا Cutha همچنین و زیرزمینی، اقیانوس عظیم ،Nar Mattaru اوقات گاهی
 .است توجه قابل ،Cthulhu همچنین و ،Chthonic و KUTU و Cutha بین آوایی شباهت)  Epic Creation Sumerians( شود می نامیده

 عالم مرد ؛)Cutha( "کوتو مرد" معناي به Cuthalu   ،Cthulhu Sumerianised Lovecraft's یا KUTULU کلمه سومري، گرامر قرائت با



 

 

 و الوکرافت آثار بین ها، شباهت از لیستی است گرفته نظر در کرولی که( شود می شناخته یزیدیس به او که همانطور شایتان، یا شیطان اموات؛
حاضر  حال در آن براي و برسند نظر به عمیق و نامحدود تقریبا توانند می کراولی، جادوگر و الوکرافت هاي افسانه بین نیز و سومري، خدایان

 در الوکرافت، هاي داستان تفسیر و سومریه مورد در اخیر هاي یافته به توجه با کرولی اوکلتیسم از جامعی بررسی . ندارد وجود فضایی هیچ
  .باشد کافی باید مثال چند زمان، آن تا. باشد دسترس در مدت کوتاه در که است امیدوار و است سازي آماده حال در حاضر حال

 دهد می نشان است، متقابل اشاره کرده صورت به Sumeria و Lovecraft، Crowley مختلف مفاهیم و نهادها شامل آن در که لیستی چه اگر 
 و است، شده ذکر Mythos Cthulhu وحشتناك صفحات در اغلب AZATOT .دهد می نشان را آور حیرت و معتبر روابط ویرایشگر چگونه که
 اشاره دهد، می سرنخ آن هویت به که قبطی، دوم و سومري اولین کلمه، دو از ترکیبی ،AZAG-THOTH عنوان به NECRONOMICON در

 ،Wisdom و Magick از مصر خداي به که است نامی قبطی، در بنابراین، است؛ جادوگر یا افسونگر معنی به سومریان در AZAG .شود می
TAHUTI آورد دست به) هرمس عنوان به یونانی به شده شناخته و( خود کرولی توسط و طالییسحر  توسط که است، شده داده. AZAG-

THOTH، ،دیگر طرف" جادوگران یا و "سیاه" جادوگران از اما است، جادوگران پروردگار یک بنابراین".  

 ISHNIGARRAB نام به ،"نماز از دهنده پاسخ" سومري، خداي یک نام به ،NECRONOMICON در شوب نگینگ براي ظاهري مرجع یک
 معنی به و شود می نامیده نام شوب ها آن از یکی شود، می یافت عصبانیت عذاب با رابطه در سومیري زبان در "شوب" کلمه. دارد وجود

  .دارد معنایی چه واقع در  SHUB ISHNIGARRAB ترکیب که نیست مشخص هنوز حال، این با .است "پرتاب"

 به این. داشت وجود نبرد شود، شناخته کیهان اینکه از قبل حتی بود، انسان ایجاد از قبل مدتها که) اصطالح به( "تاریکی" و "نور" نیروهاي میان
 وسیله به که را آنهایی و است شده داده شرح NECRONOMICON در موجود شده ناپدید نسخه و Enuma Elish در کامل طور

 و سحر پروردگار ،ENKI خدا دریاي پسر ،MARDUK جنگجو رهبري تحت خدا الدر مقابل در خود ABSU مردانه همتاي و مارمومیتیامات
 یک شود می باعث باستان هاي زمان از اسطوره نزدیک تقریبا بررسی - "سفید ساقدوشان" نام به تواند می که آنچه یا و طرف، این از جادو

 سنت آن از بعد که همانطور - آورد دست به را نبرد این مردوك  ."بد" یا "خوب" بود متخاصم جناح دو از که قضاوت براي تالش از قبل مکث
 این به ،KINGU باستانی، ارتش شد کشته فرمانده خون از مرد و شد کشته مرده بدن از کیهان - داد شکست را مار دوباره مایکل سنت و جورج

 عهد در "مرد دختران و خدا فرزندان" موازات به شدن نزدیک بزرگتر؛ خدایان از "نفس" همچنین و دشمن، خون از نسل یک را انسان ترتیب
 مخالف آن با که عناصري با آن در که داشتند وجود خاصی هاي سازمان و افراد است، واضح ویکتور هویت هرچند حال، این با. است مرجع عتیق

  .اند شده تبدیل نکردنی باور و عظیم قدرت منبع به باستان که داشتند اعتقاد بودند،

  

  تاریخ در باستان عبادت
 است شده داده تیامات حریم به عبري نام عتیق، عهد در دیگر جاهاي و کار در لویاتان که گوید می ما به خود، خاورمیانه عالی اسطوره در هوك،

 براي عبري کلمه واقع، در. آبستن یا دریابید را مار صداي یا پرستش که دارد، وجود پراکنده افراد یا فرقه یک یا وجود که دهد می نشان و
Abyss در که GENESIS  گوید، می ما به هوك شود، می یافت tehom، اژدها مرج و هرج نام بقاي عنوان به را آن محققان اکثریت که 



 

 

TIAMAT یا Leviathan با نزدیک که KUTULU یا شناسایی Cthulhu که دهد می نشان است، شده ذکر یکدیگر از مستقل طور به صفحات در 
 این با. جهان سراسر در فرقه پرستش به است شده شناخته خوبی به هیوال این .است ABSU به شبیه ،تیامات  مرد همتاي KUTULU نحوي به

 وجود صفحه از بشر کردن پاك به شده داده اختصاص خصمانه، کامال موجود یک جاي به اژدهاي. دارد وجود جالب تاب و پیچ چین، در حال،
 می کشت به بلکه بکشد، را اژدها کند تالش که خواهد نمی چینی پیتر یا فرشته یک از و دهد می دست به را پررنگی جایگاه اژدهایی است،

  . انجامد

 که تلخ انرژیهاي این دارند، وجود زمین زیر در که است اژدها جریانهاي درك علم ،)feng shui :انگلیسی به( شویی فنگ ،رمل چینی سیستم
 و اروپایی فرهنگ دو هر در .النهرین بین Ziggurats و انگلستان، در Glastonbury Tor فرانسه، در شارتر جامع کلیساي مانند مکانهایی در

 جهان بر تسلط با که است جادویی نیروي است، قدرتمند نیروي یک این. کند اقامت "زمین زیر" جایی در که است شده گفته گربه یا اژدها چینی،
 که رسد نمی نظر به چین، در حال، این با. شود احضار بسیاري نه و چند توسط تواند می که است قدرت یک نیز این شود؛ می شناخته شده ایجاد

 در .است اژدها هنوز چین در پادشاهی و قدرت نشانه بود، شده شناخته فلسطین و اروپا در که همانطور نیرو، این برابر در ناراحتی و ترس از
 به پیوستند، قدیمی هاي راه به که کسانی و مونوتئیستی ادیان خورشید، ظهور با مخالف شدیدا قدرت این پرستش و پرورش کردن، محکوم غرب،
 و محرمانه همچنین و این، از اي نمونه شوند، می بازجویی طی در "جادوگران" نام به که افرادي از اي عمده کشتار. شدند خاموش موثري طور

 عنوان به لویاتان همان فقط رایش ویلهلم ارگان براي. کرد حمایت کلیساي که تفاوتی بی - پروا بی و پروا بی - معنی این به - است پیچیده
 اساسا و است بوده همراه حوادثی با گذشته، سال هزار دو در حداقل همیشه، این .است جادوگران توسط شده مطرح قدرت و تانتریک کاندالینی

  . . .است شیطان و دشمن ممنوعه، جادوي یا مظلوم، شر از رحمت با

 زیست کد مارپیچ عنوان به نهنگ همان نیز ها کهکشان چرخش توسط و شده تشکیل کادوکوس از مار توسط که مقدس اسپیرال پیچیدگی، و. . . 
  .DNA: زندگی از شناسان

  

  الهه جادوگران
 بشریت نفع به و خود نفع به آن از استفاده و مخالف، نیروي این دنبال به که است باستانی مخفی جوامع نماد ،ویکا  نام به فرقه جسمانی احیاي
 تحریک" در نتایج به دستیابی براي روش ترین ساده احتماال دایره رقص طریق از قدرت مخروط بردن باال .بود اصلی قصد که همانطور بود،
 مسیحیان براي که دور رقصهاي است شده استفاده آفریقا پایتون رقصندگان و میانه خاور در ها درویش مانند متنوع جوامع توسط و است "لویتان

 قدرت مردانه عنصر اهمیت که حالی در امروز، جادوگران حال، این با. شود می برگزار Chartres در گذشته در ساله هر و بودند آشنا عرفانی
 نیز الهه .کند ترغیب است، شده تبدیل الهه عنوان به که زن، اصل به را بیشتري افتخار که دهند می ترجیح کلی طور به کنند، می تأیید را تلوریک

 و ها چینی که این و. بود زن شک بدون تیامات این .است الهه همان هنوز اما است بسیاري هاي نام تحت و است شده پرستش جهان سراسر در
 از سرخ اژدهاي و سبز اژدها بنابراین .دهند می تر پیچیده تصویري محققان به کنند، می درك زن و مرد اژدها، جریان دو از ها سومري

 است مشهود یانگ یین چینی مشهور نماد در که همانطور هستند، ما ادراك کیهان سازنده که منفی و مثبت هاي انرژي عنوان به کیمیاگران



 

 

 در او است؟ سومریان میان در زن تظاهرات داراي که اي سیاره واحد خداي ، INANNA از چیزي چه اما .شوند می شناسایی
NECRONOMICON الهه خواهرش، و آمده فرود زیرزمینی جهان به او زیرا است؛ شده شناخته مرگ برنده عنوان به و شده استاد Abyss، 

 مفهوم با اسطوره این که است توجه جالب کافی اندازه به. است داده شکست را) TIAMAT براي دیگري نام احتماال( ERESHKIGAL ملکه
 هیدز در روز سه ،)ریخت درهم جسد یک عنوان به INANNA( شدن پراکنده آن، میان در که است، همراه مسیح رستاخیز و مرگ مسیحی

 ماهیت زیبایی که واقعیتی -  کرد بینی پیش را ساله هزار سه تا احتماال سومري، اسطوره چگونه از اي برجسته هاي نمونه نهایی، قیام و سومري
  .دهد می نشان را افسانه این ابدي و کیهانی

 الهه و است، شده مطرح Magickal مراسم در که مانند اژدها تلوریک قدرت الهه باستان،: است متمایز فرم دو داراي جادوها الهه بنابراین،
 و مرگ از پس زمان یک براي باید که هستند کسانی پیروان دهد می او به را سازي جوان و رستاخیز وعده که Defeater of Death بزرگتر،

  .شود می نامیده "Summerland" که آنچه در تجربیات بین

  سرزمین سومریان؟

 ترتیب که است این و است مشهود ،Sumerian ادبیات کلی طور به همچنین و ،NECRONOMICON در هنر عاقالنه هاي مشخصه از دیگر یکی
 نوامبر 1 و آگوست 1 مه، 1 ،2 فوریه هاي ماه در ها این .دهند می تشکیل را کرافت رسمی تعطیالت از نیمی که است ماهه چهار متقابل روزهاي

 این. است سومر هاي تپه در کنجکاو منشاء الماس نام .باشد می Lammas land Samhain ،بالتین  ،شمع ها  نام به ترتیب به و افتد می اتفاق
 اوت، بیشتر در حاکم عالمت( است لئو نگهبان مرد نیم شیر، نیمه نام الما نیست، نجومی ثابت هاي نشانه شناسی اسطوره چهار از یکی نام از کمتر

 .است) نوامبر( Scorpio از NATTIG وTaurus May از SED ،)فوریه( Aquarius از که USTUR شودو می برگزار لمس جشن که زمانی
 شاه ادریس از هایی ایده اندازه همان به رسد می نظر به واقع، در. الماس جشن از سومري منشا است، العاده فوق فرض یک این که نکنید باور

 منطقه تمام به جانور چهار این که شود می تصور همچنین. است شده ارائه »صوفیان« کتاب در که است شده مطرح کرافت شناسی ریشه مورد در
 پر نتیجه و وحشی - مسیحی جدید عهد رسوایی چهار نمادین و شوند می ظاهر مصر در سیفینکس در که همانطور اند، شده شناخته خاورمیانه

 صنعت و هنر به اشاره با ها سومري که ناسازگاري مفهوم احتماالاست.  باستان اسرار مورد در یونان مذهبی مورخان از ناامیدي برق و زرق
 مردانه، الهیات توسط ماه. زهره سیاره از بلکه ،)باشد داشته را آن هنر عنوان به( ماه از نه است، خدایی یک عنوان به الهه نامگذاري دارند،

NANNA )مانند INANNA اولیه منهاي اما 'I' (باید حال این با. شد گرفته نظر در سومري سنی اولین توسط خدایان پدر عنوان به و شد اداره 
 تظاهر دو هر بودند، سومري خدایان ي همه واقع در و یونانی در "zonei" یا "اي منطقه مناطق" که اي سیاره خدایان تمام که داشت توجه
 به ویرایشگر باشد،) "مرد مرد" ایده( جهان اگر ترکیب شناختند رسمیت به را یانگ یین قطعا سومریان که داد می نشان و داشتند زن و مردانه

 نیز الهه و خدایی هر که دهد می نشان که دارد وجود شواهدي همچنین .شود می داده آریایی اصطالح به هاي اسطوره به مشترك درك، منظور
  .اند شده تبعید شیطان کمتر اشکال همچنین و تمدن فراموشی هاي فرمول در بد خدایان و است بوده بد و خوب طبیعت داراي

  هجدهم (ماه شاخ دار) ماه
 پدر او مورد، دو هر در. شد نامیده SIN او بعد، آشوریان و سومریان توسط. شد نامیده NANNA سومریان توسط ماه خدا شد، ذکر که همانطور

 و تاج شکلشاخ  .خود خداي نماینده عنوان به جادوگران به آشنا نماد بود، شده پوشانده شاخ عنوان به و بود) منطقه سیاره، قلمرو( خدایان
 حیوانات که شود می تصور همچنین و بوده جهان سراسر در ها فرهنگ از بسیاري در الوهیت از نمادي و است ماه هالل مراحل دهنده نشان تخت



 

 

 .دهند می نشان را جنسی قدرت همچنین آنها نر گاو و بز مانند خاصی هاي ویژگی از ویژه به و داده پرورش اند بوده شاخ داراي که را خاصی
 مسیحی کلیساي توسط مختلف، خدایان از بسیاري از اما بودند، بد خدایان نماینده تنها شاخها مصر و سومریا باستانی شاخهاي در که واقعیت این

 که شیطان ، نویسنده با شناسایی براي کافی اندازه به ساده نماد یک این. است شده استفاده پرستان بت ایمانهاي بردن بین از براي تالش در
 از ایپیا آرکه نوعی عنوان به شاخها از کلیسا استفاده. است دم گاهی و پنجه، شاخ، با انسان نیمه حیوانی، نیمه حیوان یک عنوان به کلیساي

 به تبدیل که است نمادي شود، می استفاده ها نازي توسط که است سواستیکا با رابطه در امروز مردم از بسیاري احساس به شبیه کامال شیطان
. نیست شده شناخته که است چیزي شرق در ارزشمند بسیار مذهبی و عرفانی نماد که است آن واقعیت .است غرب در بد شیطانی یک از نمونه اي

 تایپ آرکه با راحتی به تواند می و است جنسی انرژي دهنده نشان همزمان طور به شود، می مرتکب کلیسا توسط که شیطان تصویر آن، از بدتر
 هاي نقاشی که است درست است زنانه که مردي یک از بخش این آنیما زیرا شود؛ مقایسه انسان ذاتی جنسی میل از روانی مخزن سایه، از یونگ

 پتک بازجویان، راهنماي کتابچه و »انحرافات« و جنسی آزارهاي از یکی نقاشی کاتولیک مذهبی روحانیون توسط شیطانی روحانی یک
 روحیه ماهیت و است دقیق تصویري تصاویر از پر - نبرد  است بوده هیتلر مین حتی از بیش مردم از بسیاري مرگ مسئول که استجادوگران 

 به یکدیگر با یهودیت و پروتستان پرستان، شیطان نهایت، در .رسید قتل به گناهان بی آنکه جاي به دهد، می نشان را نوشت، را آن که راهبان
 عنوان به .بپوشاند کرد، تالش شمشیر و آتش با وسطی، قرون در کلیسا که را شیطانی از شیطانی یک تا شدند متصل یکدیگر به غیرمستقیم طور
 محاکمه دادگاه به هرگز معموال جهنم حامیان اي، وحشیانه طرز به اما، داشت، وجود زمان آن در شیطان عبادت از خاصی نوع حقیقت، یک

 گرفتند، جشن دوره این در سیاه بار خشونت هاي جشن در که کسانی از بسیاري که کند می پیروي واقعیت این از که است چیزي نشدند؛
 به را خود فرزندان بودند مایل و بودند کرده خدمت او به والدینشان توسط نوجوانی سن در آنها از بسیاري که بودند رومی کاتولیک روحانیون

 رها خواستار که زندگی به "کردن محکوم" در ناامیدي. بود پناهگاه و قدرت تنها کلیسا آنجا در و ناامن، موقعیت آن در باالخره بیاورند ارمغان
 ابزار نیز این اغلب .کنند بیان سیاه هاي توده شیطان، دفتر طریق از را خود کشیشان از بسیاري شد باعث بود، "عادي زندگی" و جامعه کردن

 در فلسفی آزمایشگاه در که همانطور طریقی، به. میکرد کنترل را دوره این سیاسی زندگی تمام عمال کلیساي زیرا بود؛ سیاسی تظاهرات
 یک از کراولی. بود افتاده دور کوروش کلیساي عظیم قدرت دوران از که هرچند - شد ظاهر مشابهی شرایط در کراولی آلیستر آزمایشگاه،

 لحاظ به ناسازگارانه، با شدت به او. شد شیطانیست به تبدیل نحوي به شد، آزاد کمبریج محله به ناگهان و مذهبی متعصب مسیحی خانواده
 پرده از بود امیدوار که کرد منتشر را اي فلسفه و کرد انتخاب خودش عنوان به را »جانور« نام نهایت در و شد آشکار شدت به معنوي و سیاسی

 از بسیاري از شده ساخته فرش یک دهید، قرار بود واقعا که چیزي آن براي را آن و ویکتوریا، انگلیس مسیحی اخالقی مکتب جو نجیبانه هاي
  خواب. فقط همه؛ در - ابدي سلیقه یا و - خدا نه و پذیر انعطاف موضوعات

 و کند تالش قدیم دنیاي خورده شکست قدیمی مذاهب در جدیدش ي فلسفه دلیل به باید او که است منطقی تقریبا رسید می نظر به بنابراین،
 ما بانوي". بود Eleusis و مصر روایات در که همانطور مرد، با برابري تا کرد مطرح را زنانه جنبه او. است او جدید دین گویند می ها بعضی

 ما بانوي" .کرد دریافت کلی راسل همسرش زن، یک طریق از را قانون کتاب ،عقیده او و بود او جادویی هاي نوشته از بسیاري موضوع "بابل
 همچنین و قمري، عنصر .کرد دریافت صورتی، رز همسرش زن، یک طریق از قانون، کتاب ، بود او جادویی هاي نوشته از بسیاري موضوع "بابل

 گاردنر، جرالد یک گریمور یک کردن جمع حال در او که است شده گفته مخفی محافل در حتی. است دسترسی قابل او آثار در قطعا ونوسین،
 از سوگلی اداي در ضروري غیر حقیقی و مهم بسیار نقش یک داراي ماه .است نامیده را سایه کتاب که است جادوگري معاون جنبش بنیانگذار

 خورشیدي هیچ مخفیانه نمادین زبان در و انسان بدون نه و زنی بدون ندارد وجود واقعی زگیل هیچ. O.T.O و کراولی که است تانتتري جنس
 آنها آیا شوند؛ می معامله یکسان خواص با آنها همه زیرا است، یکسان فرمول جادوگري، و مراسم جادوي کیمیاگري، در .ندارد وجود ماه بدون



 

 

 شناسی روان از Anima و سایه یا و چینی، یا هند تندیسیسم مراسم در کننده مشارکت مرد و زن الیکسور، بیوگرافی از "ماه و خورشید" نام به
  .است Jungian عمیق

 ترس ،NANNA ماه، عبادت طرف کنار در. النهرین بین هاي باتالق و ها بیابان میان دربراي سال هاي بسیاري ماه خداي نخست سومریان بود . 
 به شیطان عنوان به کلیساي توسط شیوه همان به و ،Blatty، Exorcist توسط فیلم و کتاب در کافی اندازه به جن یک ،PAZUZU شیطان، از

   .میاندازد راه را زمین دیگر بار یک Demon و آورد ارمغان به کراولی آلیستر توسط ،PAZUZU، The Beast. دارد وجود شد شناخته رسمیت

  شیطان
PAZUZU  کردند می تصویر هایشان مجسمه و ها نقاشی در دائما و بودند آگاه خاص طور به سومریان که بود شیطان نوع از اصلی ي نمونه. 

 نابود براي بد" .بگذاریم کنار شد، می ها شرارت دیگر برخی یا و طاعون موجب که روانی و روحانی شرایط از که بود این پیکرنگاري این هدف
 شیطان، یا شیطان شیطان، همه نویسنده: نام به است ممکن ما بودند، آگاه انسانی موجود یک از جهان از باستان مردم چه اگر "شر کردن
 او بود، تیامات عصبانیت معموال پرسشی نگرانی بیشتر است، مشهود ها مصري مجموعه فرقه شایعات وجود و سومري ایجاد حماسه در که همانطور

 اگر .کنیم استفاده انرژي زن کیفیت نوعی عنوان به او از ما اگر است، ضروري انسانی حیات براي شاید و دارد وجود ابوس که همانطور نوعی، به
 قوي، خواب، زمین سطح زیر در رویایی، اما است، مرده هیوال که است این سومري سنت اما بود، دریا از هیوال از نیمی مسئول MARDUK چه

 براي مسیحی دین اگرچه .Leviathan تحریک براي مهارت که" دانش، آگاه توسط توان می را خود قدرت. است واقعی بسیار و خطرناك قوي،
 است متعارف عقل یک مطمئنا که - انسان کننده وسوسه عنوان به آید، می وجود به اهدافش براي تنها و است خدا به متعلق شیطان اینکه اثبات

 شده پذیرفته جادو سالن در کلی طور به این .است خدایان ترین باستان ترین، قدیمی واقع در "شر" شخص که کند می اذعان سومري سنت -
 نماد اما شیطان، و الهه عنوان به ها، نام از بسیاري توسط قدرت این. است ضروري الزم نیروي از استفاده بدون جهان در عقالنیت تمام که است

 آن به انسانی، آگاهی رو، این از و دهد می تشکیل را انسان بدن که بیوشیمیایی ماده بر شدت به و است Will نیروي این .اژدها توسط چینی آن
 وجود آن به انسانی، آگاهی رو، این از و دهد می تشکیل را انسان بدن که بیوشیمیایی ماده بر شدت به و است اراده نیروي این .دارد وجود

 را آن که است کرده مشخص روانشناسی آن در که اي نقطه در فقط دارد، وجود Will که واقعیت این پذیرش به است آمدن حال در علم .دارد
 را خود نظر در روان از حیاتی هاي بخش تشکیل است، شده شناخته همیشه که آنچه کن ریشه براي تالش بیهوده رحمانه بی تالش در -  ندارد

 بخشیدن تحقق به شروعباستانی جادو ،  خواهر علم، .است دستگاه در شبح کوستلر از "کبوتر و سفید موش" با را ما علمی، هاي آزمایش شبه در
 فوق قدرت شیطان با قاچاق به متهم جادوگران که شود می گفته. دارد قرار مارپیچی مغناطیسی مواد در وضوح به که است انسانی پتانسیل به

  .است کرده صعود گناه بی و ناخوشایند ناحیه این به علم اند، کرده ایجاد طبیعی هاي پدیده بر اي العاده

 از ترس. مرگبار گناه هفت تیامات PAZUZU. شیطان براي "همدردي" آواز ،کلیساي انگلیس خدایان ي خانه انگلستان، از راك گروه یک و
Lovecraft هسته هاي سالح طریق از شاید، و - بود طبیعت تغییر براي انسان توانایی بالقوه توانایی نمادین نماد ،ماه تجلی  فرود .کرولی غرور 

 قرن. آنهاست درك در اکنون و منتظرند، ها هزاره براي ها باستان که است قدرت این .قدیم خدایان ها، منطقه آسمانی، اجسام از - البته اي،
 به شدن نزدیک ،azonei، IGIGI ترسناك هاي درب گشودن در را او و دهد تحویل بشریت به را عالی مسئولیت و قدرت این است ممکن بعدي

  .بکشد دارد، می نگه را ABSU که مانع



 

 

 خواهد حکومت دیگر بار یک گذشت خواهد باقی برادران و شد خواهد مانع انسان نژاد ،NECRONOMICON استفاده از بدون روز، یک و
  .کرد

 تضمین را بیرون برابر در ما از حفاظت رو این از و ایم آمده باستانی میثاق بازگرداندن براي ما ماه، در فرود با که،: دارد وجود جایگزین یک
 باستانی تعهدات از را آنها ما هستند، خود آسمانی هاي حوزه روي بر خرید حال در ،"اند کرده فراموش خدایان" که آنجایی از .کنیم می

 که اریگامی،همانطور میز شود، می گفته انسان هاي میثاق ترین قدیم از یکی در که همانطور زیرا، .کنیم می ایجاد ها آن ما، به نسبت خودمان
 روح خود ذهن خود خود، داخلی محیط تسلط براي او توانایی با همزمان طور به باید او محیط ماهیت تغییر براي انسان قدرت. زیر باال، در

 که است مفید نیروي یک به تر نزدیک گام یک را آن که بشریت، براي جمعی شروع اول ماه در فرود آن، از پس شاید، .دهد توسعه را خود روح،
 هاي قدرت که باشد داشته یاد به باید او حال، این با .بود آورد خواهد ارمغان به دانش مغاك از گذشته ،است  " آسمانی ارواح" نژاد  از از فراتر

 دنبال به و شوند می برآورده کمال به راه در که است موانعی نشانگر هستند، تزئینی فقط کنند، می همراهی را مشتعل دستاوردهاي که مخفی
 حرکت دیگري سمت به شدت به و گذشت جنگ یک از جهان که همانطور دید، را شر این الوکرافت .است مرگ حقیقت آن در زیرا نیستند؛ آنها

 پیشرفته از یکی شاید او .نوشت را آن و دید بینش یک در را همه دیوانه عرب. دادیم ارائه را ها فرمول ما و شد آماده آن براي کراولی. کرد
 "دیوانه" را او آنها حال این با. کند می درك شهود که است زبان در امروز ما به گفتن براي چیزي قطعا او و بود خود زمان متفکران ترین

  .نامیدند

 براي ذهنی لحاظ به و شده سنگسار محروم، ترتیب همین به و گویند می جامعه به مردان که هستند جنون بیابان آن در گریه صداي همه آنها
 هاي کشتی به فقط پیتر سنت کشتی و دولتی کشتی که شویم متوجه که افتاد خواهد اتفاق زمانی عدالت آنها، براي اما. است نامناسب زندگی

 کردن نگاه براي ما بعد و گیرند می نادیده را ابدي اقیانوس و دهند می عبور دریاها از را ستارگان که هایی کاپیتان با - اند شده تبدیل احمق
  .ناوبري هدایت براي دارید نگه در زندانیان به

  همیشه وجو داشته است ، کتولو می آید.

  

  پیشنهادي هاي یادداشت
 و کتاب چندین توسط که کانونیک غیر هاي روش طریق از توانست که شد تحمیل کشیش یک توسط سردبیر دست به امروز حاضرنسخه خطی 

 "ارتدکس" یک مثل درست .بود شده تعیین مقررات طریق از بود، شده داده توضیح "سرگردان هاي اسقف" کلیسایی، پدیده دربارة مقاالت
 ما از قبل کار صحت به نسبت ما بگوییم است کافی. نوشت غیره و جادوگري تمسخر، درباره متعددي هاي کتاب که سامرز، مونتاگ بود پدر پرست
 صرف آورد، بدست توانست، می واقع در که را آنچه که بود دشوار بسیار زمان مدت براي و بود یونانی در را آن اول، وهله در. داشتهایم شک
 برخی و داخلی تناقص چندین ما ترجمه، از پس دوم، جاي در .غریب و عجیب هاي نقاشی از بسیاري و NECRONOMICON عنوان از نظر

 نامنظم کلیساي که است ممکن یا باشد داشته وجود ها گمشده از بعضی است ممکن. نداشتیم را کار کل دهد می نشان که دادیم نشان را شواهد
 این انتشار با ها بدبختی از بسیاري .است دشوار روز به روز است، نشده گذاري شماره فصل که همانطور. باشد گرفته نادیده را ها فصل از برخی
 باید ما این، .داد می شرح را او کار جزئیات و بود، مخالف اش مقدمه با سرانجام آخر. گذراندیم را مترجم یک از بیش ما ابتدا. بود همراه کتاب



 

 

 ترجمه در متفرقه صفحات از برخی و اولیه مقدمه از کپی یک غربی غرب از شرط و قید بی ناشر نکته یک. دهیم انجام زیر صفحات در حافظه از
 یک در. است نشده شنیده دیگر بار از و کردیم کپی) ما از محافظت براي بالقوه ناشران به دادن عادت در ما که اشکاالتی از برخی جمله از(

  .بود جانش نجات براي اضطراري جراحی انجام به مجبور و شد ریخته فرو ریه یک با سردبیر دستنوشته، این تهیه در حیاتی مرحله

  :دهیم ادامه NECRONOMICON محتویات توضیحات با ما دهید اجازه اما،

 پیوندهاي و گرایی اشکال. ماندند زنده جادو روزهاي ترین تاریکی در که است شده ارائه ها آیین و ها اسطوره از اي مجموعه صفحات، این در
 به آشکارا آنها کل در اصل که این براي: کامل طور به نه هرچند شود، می ارائه انگلیسی زبان به بار نخستین براي اینجا در مقلو مشهور متن

 شده نوشته آنها در که مختلفی هاي توانایی دهند؛ ارائه را علم توانند نمی نیز آنها باشد، نشده شناخته NECRONOMICON نویسنده عنوان
 و زرق با( Sumerians ایجاد حماسه شامل که ،MAGAN متن .بود غیرممکن ترجمه و شد می خالی و خورده ترك نقاط از بسیاري در بود،

 در فرد به منحصر "ورودي کتاب". است انعطاف قابل غیر موضوع با همراه ،"اموات عالم به فرود" INANNA حساب و) بعد بسیار هاي برق
 - شود می ظاهر معاصر مخفی صحنه در هنوز که است چیزي به جدید کامال نمادها و magickal موم و مهر هاي نقاشی و نیست، مخفی ادبیات

 صفحات این در موجود هاي شخصیت از بعضی چه اگر .گذشته هزاره هزار متن باستانی عربی در مختلف هاي نمودار به شباهت از برخی وجود با
 معمول غیر بسیار موم و مهر کلی ظاهر است، سومر عهد از بعد بسیار تاریخ از ظاهرا و کرد، کشف Demotic و Mandaic منابع به توان می را

  .سوررئال تقریبا است،

 خانم از ما نسخه در »عبدالعزیز« شود، می آغاز است، ساخته مشهور لوکرافت که نامی( دیوانه عرب ادعایی، نویسنده از اي مقدمه با کتاب این
 و ترسید او روح براي او، اثار نوشتن در مرحله این در نویسنده، .رسد می پایان به عرب همان از اي مقدمه نوع یک با و ،)شود نمی ظاهر ها

 یا و بود، گفته آنها به او شده فراموش اینکه عنوان به است گفته قبلی هاي فصل در قبال او که چیزهایی گفتن متن، در را خود تکرار به شروع
  .است حرمت بیت و تکرار عدم طریق از دوم شهادت. آنها اهمیت استرس براي شاید

  .است نکرده تمام را کتاب او

 رساند می پایان به را آن عوض، در. گوید می خود نسل به اما است، کرده امضا عربی نحوي به احتماال، او، که جایی کند، می ترك را مسیر این
 زاده نجیب مرجعیت این سرنوشت چه که کنیم تصور وحشت با توانیم می فقط ما. کند برقرار رابطه یک حتی یا خودش نام بتواند او اینکه از قبل

  .است

 اوقات گاهی رسد می نظر به ترتیب، این به. است چاپگر هاي کننده براق مظنون فراوانی شود، می مواجه ویرایشگر با که مشکالتی از دیگر یکی
 در نهایی کلمه هیچ حال، این با. است متناقض شده، نوشته متن آن در که اي دوره با رسد می نظر به که است ادبیات از هایی بخش یا جمله بیت

 آیات ،MAGAN متن در مثال، عنوان به. شود می مطرح »بود مرغ تخم یا مرغ اول، که« قدیمی سؤال در دشواري .گفت توان نمی مورد این
 و یونانی اصل از است ممکن که ،"نزن تیره درخشان دنیاي به ترتیب، این به": شود می خوانده Chaldean زردشت Oracles از برخی نهایی

  .باشد زرتشت نه

 از سومري تحقیقات بیشتر یا نمره شاید و جذاب را ویرایشگر دو هر که است بازي یک خاصی کلمات شناسی ریشه .است محققان براي مسئله این 
 می ما به خود هاي ریشه به نگاهی با را ما کنیم، می استفاده امروزه که هایی مکان نام و ها واژه از بسیاري از سومري منشاء .است داشته گذشته



 

 

 گفته Waddell توسط ترتیب همین به یا ،"مانع".کنیم می دریافت را ما کلمه آن از که است، BAR معبد براي سومري کلمه مثال، عنوان به. دهد
   .گیرد می صورت خارج در خصمانه نیروهاي علیه موانع نگهداري و ایجاد راستاي در امر این. است شده

) Aiwass یا( از کراولی مثال، عنوان به. ما از بهتر کرولی سیستم حتی درك در را ما و است نگران Magick که است توجه جالب شناسی ریشه
 به AUM کلمه که خوانیم می ما Waddell توسط Sumero-Aryan دیکشنري در .رساند می پایان به ".AUM.HA" کلمات با را قانون کتاب

Sumerians پروردگار به مربوط و است مقدس کلمه یک این .است شده شناخته  هندوها به و بود، که معنی همان به تقریبا است، شده شناخته 
 Sumeriology از که است شده شناخته اروپایی متون در اغلب آن در که بود، ENKI EA یونانی امال این، بر عالوه. است ENKI جادوگران،

 تحمیل را کتاب آن سومري ضروري شخصیت Q.E.D: AUM.HA. شود می داده نمایش HA عنوان به EA یونانی، الفباي در. است شده شناخته
  .کند می

 سیاره ذات به و است یونانی کلمه یک البته ،Zonei گوید، می را "آنها هاي ویژگی و ZONEI از" که رسیم می فصل به ما اولیه، شهادت از پس
 به همچنین آنها. اند کرده تعیین را ها حوزه و ها دوره داشتن مثال، عنوان به هستند، "اي منطقه" آنها زیرا کند؛ می اشاره آسمانی بدن یا اي

 این به شود، می نامیده azonei دارند، وجود منطقه از خارج در که بدنهایی یا "ارواح". است شده شناخته Oracles Chaldean در عنوان
 ستاره یا) نیست اولیه اخترشناسان براي تشخیص قابل حقیقی هیچ داراي که( "ثابت" اصطالح به ستارهاي به این آیا که این ."ناحیه" معنی

 جمله از یعنی است، فلسفی سیاره هفت شامل Zonei رسد می نظر به است ممکن حال هر به. است ناشناخته ویرایشگر به نیست، دار دنباله
  .دارند خودشان شماره و خود موم و مهر کدام هر. زحل و مشتري مریخ، ونوس، جیوه، با همراه بدن، سیارات عنوان به ماه و خورشید

 سومري، سومري الجاي تعداد که) داند می قبال شاید یا و( بداند باشد عالقمند است ممکن پنهان خداي و کراولی آلیستر نویسنده گرانت، کنت
 به است، شده نامگذاري »ساله پانزده« عنوان به واقع در او دوره، آن باستانی تابلوهاي از بسیاري در. است پانزده جنگ، و عشق رو این از

 سیستم از خود مطالعه در "پانزده الهه" از گرانت .شد فرض خانم، شاهزاده عنوان به خانوادگی نام و نام کل تکرار براي میانبر یک عنوان
  .است شده ساخته بومی خود کشور به اشاره حتی یا و است شده شناخته کامال الهه این توسط که نام ذکر بدون تانتاریسم، با ارتباط در کراولی

 رابطه در چیزي است ممکن و است اي سیاره هاي کره در خودآموزي سیستم یک واقعا که آیم می "کتاب ورودي" به ما ،Zonei در فصل از پس
 این چگونه که این به کار آغاز براي احتمالی نامزدي براي است. اي طبقه هاي کوه هفت که النهرین بین زیگورات مراحل از سیارات ساختار با

 در دروازه یک کلید اینکه از نظر صرف است، مشخص چندان نه باشد، داشته وجود آن در است ممکن که آنچه یا کنند می کار ها دروازه
 سیستم در دیگر که آنچه توصیف به تا گرفت نادیده را انسانی زبان یا کرد حفظ را مقدس راز یک عرب دیوانه .است آن از قبل دروازه مدیریت

  .دهد نشان LSD سفر به را تجربیات و است شده بیان شده روشن واقعا مبهم هاي ابهام در مشابه هاي

 کردن محکوم". باشد آسمانی گیتس از یک هر براي دعا قبل، فصل با همراه که است معنا این به احتماال و کنند، می پیروي "ها دروازه وقایع"
 سومر عبارات جا هر که کرد اشاره باید اینجا در. است سومري و یونانی عبارات از مخلوطی در دیگران مشابه و کند، می دنبال را این "خدا آتش
 همانطور کنیم، نمی ترجمه هست، که همانطور را آن ما. شود می ظاهر اصلی MS در سومر عبارت یک کجا هر که کرد اشاره باید اینجا در .است
 به را آن اما دانست، نمی را قدیم زبان در وقایع از بسیاري دقیق معنی حتی احتماال شاید .خواهد می را آن مادري عرب که داریم انتظار که

 میان در است ممکن سومریان کتاب، این انتشار با واقع، در. دانستند نمی شود، حفظ آن اساسی قدرت خاطر به باید که "وحشیانه" زبان عنوان
  .شود کشف انگلستان الیزابتدکتر  توسط ،اینوکایی  فرانسوي زبان غریب، و عجیب زبان عنوان به جادوگران



 

 

  

  ):یونانی براي رومی هاي شخصیت از استفاده با( این به شبیه چیزي رسد می نظر به معمولی عادت یک ،MS اصل در یونانی، در

                        بد خداي

   بد روح

  روح

   آسمان از روح

   زمین از روح

  خدایا

  شیطانی عهد

  شیطان

  !باشید داشته یاد به آسمان، روح

  !باشید داشته یاد به زمین، از روح

 ما NECRONOMICON متن در و است خوانده را SAMMAS یا SAMAS خدایان، خداي نام ،SHAMMASH مانند کلمه یک حال، این با
 با مترادف معناي به گاهی watcher کلمه. است آتش خداوند تسلیم دنبال به  سرپرست محکومیت .ایم خوانده آن اصل عنوان به را کلمه این

 آنها که آنچه مراقب ناظران نژاد شود می گفته .شود می استفاده angelos: egregori از جدا مجزا، نژاد یک عنوان به اوقات گاهی و "فرشته"
 شاگردان شاید. هستند موثر کامال اما هستند، حصر و حد بی موجودات آنها. کنند می دنبال را دستورات آنها اینکه از نظر صرف کنند، می تماشا

   .است رفته کار به دشوار و کامل طور به دومی که این از نظر صرف کنند، مطابقت را آنها الوکرافت

 که اصل، در ، Xilka Xilka Besa Besaمعروف شامل که است، فراموشی از اي مجموعه رسد می نظر به که ،MAKLU متن ،Watcher از پس
 این بار، اولین براي بنابراین،. کرد گردآوري را MS نویسنده که زمانی دست در نه ظاهرا ترجمه، - است شده اضافه اثر این در ترجمه آن در

  .انگلیسی زبان به و کامل طور به است دسترس در دشوار بسیار عصبانیت

 و موم و مهر همچنین و آیین، تقلید هاي فرمول حاوي که است NECRONOMICON جزیره این. کمی توضیح به نیاز "تماس کتاب" این، از پس
 مرج و هرج از MARDUK، Defeat خدا از جداگانه قدرت پنجاه که است "نام پنجاه کتاب" آن دنبال به. است آیات با همراهی براي نمودار
 به MARDUK روي بر را نام پنجاه این بزرگتر خدایان که است، آمده Enuma Elish از میرسد نظر به نامها این که است جالب این .است
 بسیاري براي و شود می داده عالمت نجومی یک ها اسم از کدام هر براي. شیطان او خطاي از قدردانی در میگذارند، اشتراك به عناوین عنوان

  .است قدرت کلمه یک آنها از



 

 

 براي. است گفته دروغ سومر غرب در که MAGAN سرزمین معنی به است ممکن MAGAN کلمه. رسد می نظر به MAGAN متن کتاب، محور
 مبهم کمی رو، این از. است غرب در "درگذشت" خورشید که همانطور - است مرگ محل با مترادف MAGAN نام رسد می نظر به زمان، یک

 از بیش چیزي MAGAN متن .است معتبر بسیار نظر به "مرگ محل" توضیح زمینه در اما دارد، نظر در متن در واقعا MAGAN آنچه که است
 چگونه که است شده گفته ما به. است براق از بسیاري و اموات عالم به تبار INANNA با همراه سومر، ایجاد حماسه از آزاد و ناقص نسخه یک

MARDUK TIAMAT در را سفید سفید کوسه از دوستانه پلیس رئیس که همانطور آنکه از پس - کند می تسخیر را JAWS می بنچلی رمان 
 فیلم ترین موفق فیلم سه یا دو مطمئنا، .شود منفجر او به آن از بعد در) bullet( فلش به و فرستد می او دهان به را) اکسیژن تانک( باد کشد،
 مورد این در سومري، اسطوره ماهیت که است این دهنده نشان ،GODFATHER شاید و JAWS، EXORICST  گذشته، سال چند جعبه هاي

  بیستم؟ قرن دوم نیمه. است واقعی کامال

 دقیقا این. است  مرده ها زیرنویس باشد، R'lyeh Text Lovecraft متن است ممکن که اوریلیا متن شاعرانه، و طوالنی MAGAN متن از پس
. نکند استفاده آنها از که است مجبور خواننده حال، این با .کنند می شرکت گناه مسابقه در که است هایی فرقه ماهیت و مار پرستش به مربوط

 که است کوچک بسیار اینکه براي دهد؛ نشان را جادوگران ذهنیت کمی شاید و شود می یافت دوره هر گریمورهاي از بسیاري در که ناسازگاري
  !شود می انجام را کار او اینکه از نظر صرف برخورد، شیطانی یا فرشته نیروهاي با او اگر نیست نگران که است، بد پیشرفته جادوگر  به

 او. است انگیز غم و غریب شخصیت یک این .است دیوانه عرب شهادت از دوم بخش دریافت، MS پایان پایان تشکیل و URILIA متن از بعد سپس،
 که کیهانی مارپیچ و رقص از بخشی عنوان به را خود کند؛ درك را خود کند تالش انسان که زمانی تا که است سوال یک شاید بود دیوانه واقعا
 گرفته نادیده نبود، افشا به قادر که دیگر دنیاي رازهاي از برخی به عرب شاید .است شاد همچنین و انگیز غم خدایان، همچنین و ساتنی شامل
 ما است ممکن. کند عبور ناشناخته به آن آستانه از شد مجبور و ها، آبادي به را خود شخصی دروازه کرد، باز را درب اشتباه به او شاید. شود

  .دانیم نمی هرگز

  .ایم نبوده هرگز که باشیم داشته آرزو ما است ممکن یا

  

  

  مقایسه نمودار
  .)Sumer ایمان و کراولی، از Lovecraft، magick از ها افسانه بین شود می روابط از برخی دادن نشان(

  الوکرافت  کراولی  سامر

 در که همانطور بزرگ جانور  سایه
CTHDH 666 شده داده نشان 

  است

  کتولو

  هستند باستان که کسانی  تیتان ، شیطان  تیامات



 

 

  

  
  

  

  

  

  
 محقق تا دهد می اجازه شده ذکر مختلف چیزهاي بر مراقبه. است بخش الهام گیري نمونه بلکه نیست کامل لیست یک وجه هیچ به البته، این،
 عناصر و نام کردن پیدا براي مخفیگاه که دهد می اجازه کراولی و Lovecraft ادبیات دو هر شناسی ریشه روي بر تحقیق را؛ خود گیري نتیجه

  و ... مواد آشنایی، خود، از بسیاري براي باستان

 فرقه رهبر یک به اشاره آن در که "خلوت حیاط در يچیز" خود کوتاه داستان در را کراولی یا و سر لوکرافت است ممکن که باشید داشته توجه(
 داستان در 1936 سال در که اي فرقه رهبر داستان، این در. کند می اشاره است کرده ایجاد را گورستان نوعی نیویورك در که است انگلیس از

 و عجیب سرنوشت به و است شده شناخته "بدنام" عنوان به شود، می شناخته کوتونی نیروهاي با شدت به است، شده منتشر غریب و عجیب هاي
  .است دربی ادوارد اصلی شخصیت که شود می مربوط غریب

  777 به تکمیلی مطالب
 در مقاالت. است دسترس در بابلی آشوري و سومري ادیان با رابطه در ویرایشگر به حاضر حال در تحقیقات اساس بر که است این زیر نمودار

 بهشت از MARDUK سقوط از قبل کیهان ماهیت که است معنی این به ؛MARDUK نژاد بزرگ، خدایان تبلیغ از قبل مکاتبات حالت به پرانتز
  .)است Budge تسخیر از پس زودیاك به متعلق فلکی هاي نام( شود می بازتاب

Azag-thoth  آیواس  Azathoth  
  دانویچ رسناك  Choronzon  پازوزو

Sub Ishniggarab  pan نجورات شوب  
Absu; Nar Mattaru  The Abyss  فضا از خارج  

IA (JAH; EA; Lord of Waters)  IO! IAO!  IA! 

AR، یا UB )پنتاگرام دیواري؛ عالمت 
  )آریایی مسابقه از اي نشانه و اصلی

  خاکستري ستاره پنج  پنتاگرام ، پنج ضلعی

Erim )مرج؛ و هرج عنوان به دریاي و دشمن 
  )بزرگ مارگ کرم، یا ،Orm گوتیک؛

  Vermis Mysteriis  مار



 

 

  

  یادداشت هاي مرتبط



 

 

 هاي قرص جمله از آموزان، دانش براي مفید هاي دستورالعمل از بسیاري اما ؛اکدي  و سومري که کنیم صحبت کامل طور به توانیم نمی ما
 باید خارجی زبان هاي دستورالعمل ادیت در که دهیم ارائه را زیر اصول توانیم می ما اساسا. است دسترس در النهرین، بین بین در شده ترجمه

  :باشد داشته ارزش

  حروف صدا دار

a    as in "father" 
e    as in "whey" 
i     as in "antique" 
o    as in "boat" (but rarely found) 
u    as in "zulu"  

 
 حروف بی صدا

هستند انگلیسی زبان همانند اساسا آنها اکثر  سیالب یک آنها اما دانستیم، می را آن ما که همانطور نداشتند، الفبایی سومري ها .
 سومري تلفظ تقریبا دنبال به انگلیسی امال آوایی، هاي ترجمه در. امروزه "کانا" ژاپنی اسکریپت به شبیه بسیار بودند، کرده درست

.بود  
X  as in the German "ach" 
CH  (same as above) 
Q  as in "like" 
K  (same as above) 
SH  as in "shall" 
SS  as in, perhaps, "lasso"; a hissing "s" common to Arabic languages 
Z  as in "lots"; a hard "ts" sound, not quite as in "zoo" 
 

 

شده) ترجمه( جادوها  
 
 

 ها این. است داده خاص یونانی افسون یک از آکادایی یا سومریان اصلی ترجمه کردن پیدا براي را فرصتی هر ویرایشگر است، ممکن کجا هر در
 .است شده داده NECRONOMICON در آنها عنوان به را سومري فریبنده هاي ترجمه انگلیسی خواننده همچنین،. شد خواهند ارائه اینجا در
 می یافت اینجا در که آنچه از اي عمده بخش. شویم روبرو اشتباهات تقریبا با مجبوریم اوقات گاهی و نیست دسترس در راه این در جادوها از نه

 می نظر به اما است، برانگیز بحث خود "maqlu" یا "maklu" کلمه است. آلمان در موجود ترجمه تنها که است، آمده Maklu متن از شود
 چیزي هرگز شوند، می یافت آن در که هایی مزاحمت که دلیل این به خصوص به است؛ "سوختن" واقع در که کند می فکر Tallqvist که رسد

 احتمال این احتماال ما رو، این از. دارد آرزو بازي شعبده که بد جادوگر یا و جادوگر شباهت در شده ساخته عروسک معموال سوختن، حال در را
 "!سوختن جادوگر، سوختن،" شعار. شدند محکوم قوم و گناه عجایب عنوان به مردم که زمانی بزرگ، سوزاندن عظیم مرگ زمان از که داریم را

  .گیرد می تماس Cthulhu واقع، در. اش کننده خیره شکوه تمام در یافت، Maklu متن در توان می

  "بد جادوگران از اتصال" سحر



 

 

Alsi ku nushi ilani mushiti 
Itti kunu alsi mushitum kallatum kuttumtum 

Alsi bararitum qablitum u namaritum 
Ashshu kashshaptu u kashshipanni 

Eli nitum ubbiraanni 
Ili-ia u Ishtari-ia ushis-su-u-eli-ia 

Eli ameri-ia amru-usanaku 
Imdikula salalu musha u urra 

Qu-u imtana-allu-u pi-ia 
Upu unti pi-ia iprusu 

Me mashtiti-ia umattu-u 
Eli li nubu-u xiduti si-ipdi 

Izizanimma ilani rabuti shima-a dababi 
Dini dina alakti limda 

Epu-ush salam kashshapi-ia u kashshapti-ia 
Sha epishia u mushtepishti-ia 

Is mass-ssarati sha mushi lipshuru ruxisha limnuti 
Pisha lu-u ZAL.LU Lishanusha Lu-u Tabtu 

Sha iqbu-u amat limutti-ia kima ZAL.LU litta-tuk 
Sha ipushu kishpi kima Tabti lishxarmit 

qi-ishrusha pu-uttu-ru ipshetusha xulluqu 
Kal amatusha malla-a sseri 

Ina qibit iqbu-u ilani mushitum.  

  غیره و شیطان انبوه علیه افسانه ترین عالی یا XILKA XILKA BESA BESA سحر

Arise! Arise! Go far away! Go far away! 
Be shamed! Be shamed! Flee! Flee! 

Turn around, go, arise and go far away! 
Your wickedness may rise to heaven like unto smoke! 

Arise and leave my body! 
From my body, depart in shame! 

From my body flee! 
Turn away from my body! 
Go away from my body! 

Do not return to my body! 
Do no come near my body! 
Do not approach my body! 

Do not throng around my body! 
Be commanded by Shammash the Mighty! 

Be commanded by Enki, Lord of All! 
Be commanded by Marduk, the Great Magician of the Gods! 

Be commanded by the God of Fire, your Destroyer! 
May you be held back from my body! 

  جادوگران اتصال از دیگر یکی
Ssalmani-ia ana pagri tapqida duppira 



 

 

Ssalmani-ia ana pagri taxira duppira 
Ssalmani-ia iti pagri tushni-illa duppira 

Ssalmani ini ishdi pagri tushni-illa duppira 
Ssalmani-ia qimax pagri taqbira duppira 

Ssalmani-ia ana qulqullati tapqida duppira 
Ssalmani-ia ina igari tapxa-a duppira 

Ssalmani-ia ina askuppati Tushni-illa duppira 
Ssalmani-ia ina bi'sha duri tapxa-a duppira 
Ssalmani-ia ana GISHBAR tapqida duppira 

  MASHU هاي کوه از سحر
May the mountain overpower you! 
May the mountain hold you back! 
May the mountain conquer you! 
May the mountain frighten you! 

May the mountain shake you to the core! 
May the mountain hold you in check! 

May the mountain subject you! 
May the mountain cover you! 

May the mighty mountain fall on you, 
May you be held back from my body!  

  !کند سرکوب را شما کوه است ممکن

  برگرداند را شما کوه است ممکن

  !کند تسخیر را شما کوه است ممکن

  !ترساند را شما کوه است ممکن

  !لرزاند هسته به را شما کوه است ممکن

  !دارد نگه چک در را شما کوه است ممکن

  باشد داشته نظر تحت را شما کوه شاید

  دهد پوشش را شما کوه است ممکن

  کند غلبه شما بر قدرتمند کوه است ممکن

  برگردم بدنم از توانم می



 

 

 که هیوال، ،chthoic اموات، عالم از نوع یک براي و کور کوه، براي سومري کلمه و کره لورس، یونانی کلمه بین شباهت اصلی، ترجمه: توجه(
 جنایات البته. است اسدادي-شادو کوه کلمه خاص، حدیث این در همچنین عتیق، عهد از Leviathan به اشاره و شود می نامیده Kur همچنین

  !)Kyrie Eleison: گیرد می قرار استفاده مورد مسیحیان توسط روز هر البته KUR قدیمی

  سومري  فارسی
  Akhkharu  آشام خون

  Alal  ویرانگر
  Alla Xul  شیطان خداي

 !Barra  دور شو

  Dingir Xul  خداي شیطان
  !Edin Na Zu  )جنگیري از شکلی! ( صحرا به برو

  Gelal  کابوس
  Gigim xul  شیطانی روح
  Gidim Xul  شیطانی شبح

  Idimmu  شیطان
  Idpa  تب

  Kashshaptu  جادوگر
  Lalartu  شبح

  Lalssu  جادوگر

  Lilit  میشود همخواب مردان وبا درامده زن بصورت که اي ماده دیو یا جن

  Maskim Xul  روح پلید

  Mulla Xul  شیطان

  Rabishu  روح پلید

  Telal  )جنگجو( شریر شیطان

 Uggae  مرگ خداي

 Uruku  کرم

 Utuk Xul  شیطانی روح

 !Zi Dingir Anna Kanpa  !باش داشته یاد به آسمان، يخدا روح،

 !Zi Dinger Kia Kanpa  !باشید داشته یاد به زمین، يخدا روح،

  



 

 

  اصلی نسخه با رابطه در کلمه یک
 چه و کنجکاوي، نظر از چه داشت، خواهد وجود اصلی NECRONOMICON براي اولیه تقاضاي ابتدا در که کنند می بینی پیش ناشران و سردبیر

 نه اصلی هاي خانم که بپردازیم نکته این به مرحله این در بگذارید .غیره و کنیم نمی کپی را صحیح ما مطمئنا که عصبی آزمایشکنندگان نظر از
 داشتن حق اما دادیم انجام بود الزم که توضیحی و اضافی مواد و مواد با را کار این انتشار و ترجمه حق ما. هستند ناشران نه و ویرایشگر ملک
MS کار خطرناك شخصیت مورد در که شود توصیه است ممکن که کنیم می احساس همچنین ما اما است، مورد این که متاسفیم ما .نداشتیم را 

 هاي ناتوانی ترسناك، هاي توهم جمله از خود، دفتر یا خانه در اصلی کار چنین داشتن خطرات مورد در کتاب یک روز یک شاید. باشد دخیل
 نمی ما سیاست، ماده یک عنوان به بنابراین،. شده منتشر فرم آن نهایی پایان تا ترجمه آغاز از را کار این که احساسی هاي ناراحتی و جسمی

  .کنیم تحمل خود اولیه حالت در NECRONOMICON دیدن براي را درخواستی هیچ توانیم

  

  نوشیدنی

 دیگري، رشته در آغاز از اي حلقه یک با همراه سردبیر، اثر، این انتشار و ترجمه بین موقت دوره در. بخوانید دقت با را بخش این
 یک در یا و تنهایی به مواد از استفاده در .شود آزمایش NECRONOMICON در شده مشخص نیروهاي و مراسم با تا شد متعهد
 براي نیرویی هیچ: آوردیم وجود به را انگیزي شگفت کشفیات مورد دو هر در ما) سحر طالیی سیستم مانند( غربی تشریفات ساختار

  ! ندارد وجود NECRONOMICON در استفاده مورد نیروهاي

 در شده نوشته جادویی کارهاي ترین قدیمی از برخی شامل که است باستانی هاي مشتق از کتاب این هاي فرمول سنن، و آداب
 جاه. باشند نشده احضار موثري طور به سال هزار شش در شده شناسایی شیاطین و خدایان که دارد حتمال .است غربی غیبی تاریخ
را  زیر هاي توصیه رو این از. تجربه با جادوگران توسط این،: است بوده ناکافی بسیار کنون تا تبعید هاي فرمول و عادي هاي طلبی

به نظر میرسد دین مردم سومري باستان ماه گرا بوده است و مناجات با استفاده از فرمول خورشیدي تا کنون در  .جدي بگیرید 
 ثابت که است خورشیدي عناصر حاوي یهودي ایمان از Kaddish نماز مثال، عنوان به موفقیت طرد شیطان نکرونومیکن مؤثر است.

  .است اجرا قابل روش یک نیز مسیحیان براي خداوند نماز لرزش و انسانی، نوابغ به پذیر انعطاف است شده

 می استفاده خود اجداد مذهب یا و خود دین از) مثبت نور یعنی( خورشیدي معادل یک از فردي اپراتورهاي که کنیم می پیشنهاد ما
  .داد تغییر خود عمر طول در را آنها باید یا ندارند دین دیگر اگر کنند،

 مراقبت شود می توصیه - اینجا در موجود هاي آیین از استفاده با واقع در که کسانی براي - ابتدا در عملی اهداف بهترین براي
 هیچ تحت نباید ناپایدار عاطفی شرایط یا ناپایدار روانی بیماري به مبتال افراد .جادویی دفاع و جادویی دایره ساخت در ویژه

 از شدت به ما همکاران از یکی .است خودکشی شاید و جنایت این. باشند انجام حال در مراسم این از یکی مشاهده به مجاز شرایطی



 

 

 قطعا این. بود کتاب این از پیچیدگی بدون و ساده نسبتا فرمول یک دنبال به مستقیم طور به و گرفت قرار حمله مورد خود سگ سوي
  .نیست گیلبرت شیمی مجموعه یک

 تاروت تاروت عادي شمسی منظومه تصاویر که رسد می نظر به که است اصلی و اولیه نیروهاي به مربوط NECRONOMICON روش
 مسیحی-یهودي اصلی جریان از خارج که هستند نیروهایی ها این .کنند می بینی پیش را Dawn طالیی تلسکوپ هاي چهره و

 ناکارآمدي رو، این از. شوند می احضار و کنند می عبادت دانیم، می امروز ما که قلب، خلقت از قبل طوالنی مدت به و یافته توسعه
 است؛ درك قابل غرب در معموال اصطالحات این که معنی این به نیستند، دموکراتیک لزوما آنها. آنها برابر در طالیی تبعید روشهاي

 قرن اصلی جریان آگاهی طریق از کنون تا و هستند استفاده بدون عمدتا که هستند قدرت منبع دهنده نشان سادگی به فقط آنها
  .است شده گرفته نادیده بیستم

  عربستان بر تسلط
 من .داشتم MASSHU مهره سه من که هایی سال آن در ام، آموخته من که را چیزهایی همه و ام دیده من که است چیزهایی همه از شهادت این

 طول زیادي مدت پیامبران که شود می گفته هرچند است، انسان عمر براي کافی اندازه به این مطمئنا و ام، دیده را یک و هزار یک قمرهاي
 هاي سخنرانی در را من اسم گرگها .هستم پیر. است آویزان تیره فانوس مانند ام سینه در سوزن یک و هستم بیمار و هستم ضعیف من. کشیدند

 فریاد نامقدس صبري بی با من گوش به تر نزدیک بسیار صداي و. کند می احضار مرا دور از صریح و آرام صدایی و گیرند، می خود شب نیمه
 مورد در توانم می من که را چیز همه اینجا در باید من زمان، آن از قبل. کرد خواهد تعیین را خود نهایی استقرار محل من روح وزنمیزند. 

  . دهم قرار ها وحشت

 بد که فهمد نمی و داند نمی بشر و است کوتاه کنی کشف زمان براي را بقیه و دهم می انجام اینجا در که را آنچه نکنم، تمام را کار این من اگر و 
 زمین کتاب مردگان، کتاب این براي .جنون تغییر در کشیش معنی بی هر از شکسته، مانعی هر از دروازه، هر از طرف، هر از است، آن انتظار در

جمع آوري کرده ام ، ارواح اسمانی بی رحمانه کنار من  را آن من که همانطور دقیقا اند، کرده حکم من زندگی خطر در من که است، سیاه
  سرگردانند.

گرفتن بگذار همه کسانی که این کتاب را میخوانند هشدار داده شود که در آن خدایان و شیاطین  قبل از زمان ، دیده می شود و به دنبال انتقام  
معروف اند  کلدانیانموش شده . جهانیان در روز هاي قبل خلقت انسان ، زمانی که خدایان بزرگتر عروج کردند ، نژاد مردوك که به از جنگ فرا

 زایمان و مرگ ناگوار هاي زمین به را آذونیه اماکن همچنین و خدایان مناطق تمام من که بدانید پس و از ارباب انکی ، پروردگار جادوگران .
  .بود بابل از قبل روزهاي در باشد ، آمده فرود است شده ساخته آن در که گانزیر دروازه طریق از است ممکن که رسانم می ابدي

 و مهر و .نیستند شده شناخته یا شده شناخته انسان جوامع در دیگر هاي نام ام، کرده صحبت روحانی و روحیه تمام با من که دانم می همچنین
  !من روح بر رحمت کنم ترك را تو که وقتی بیایند کنار من با باید دیگران اما است؛ آمده اینجا در موارد این از برخی موم

م و من زمین هاي ناشناخته را دیده ام ، که در هیچ نقشه اي تا به حال وجود نداشته است.من در بیابان ها و سرزمین هاي اشغالی زندگی میکرد
اد ستبا شیاطین و مردگان قتل عام و زنانی که در هنگام زایمان فوت کرده بودند صحبت کرده ام. من در زیر دریاها سفر کرده ام ، به سرزمین ا



 

 

ین ما و نوشته هاي برخی از این کشف رمز کردم در حالی که بعضی دیگر هم رمز و راز باقی می ماند. و این تمدن ها به دلیل دانش موجود در ا
  کتاب نابود شدند.

رسیدم را پیدا کردم و  ARZIR) آرزومن در میان ستارگان سفر کرده ام و به قبل از خدایان رسیدم . من در آخر فرمول هایی را که به دروازه (
  به قلمرو ممنوعه سفر کردم.

  .ام کرده مطرح را مردگان و شیاطین من

من ارواح اجداد خود را به ظاهر واقعی و قابل مشاهده در صدر معبد ساخته شده براي رسیدن به ستاره احظار کرده ام و ساخته شده به لمس 
 ،AX دوقلو پروردگار ،MARDUK برادرش و INANNA با تماس با وبیهوده کشتی گرفتم  AZAG-THOTHحفره اسفل جهنم. من با جادوگر سیاه 

  .مکرد فرار زمین به

 من ارتشی از شیاطین را در برابر سرزمین هاي شرق احظار کردم ، با این عمل خداي کافر که تنفسش شعله و غرش او مانند هزار رعد برق است
  برانگیخته شد.

  .کردم پیدا را ترس من

  من دروازه اي که منجر به خروج میشود را پیدا کردم.

 النهرین بین یونانیان که آنچه در ناپیدا چوپان پسر یک هنوز که حالی در آوردم، دست به غریب و عجیب بسیار شرایط طریق از را دانش این من
  .شود می نامیده

 MASSHU کردند، می زندگی جا آن در که افرادي توسط بودم، کرده سفر شرق به کوهستان در تنهایی به بودم، جوان یک تنها من که هنگامی
پیدا  بود ایستاده نر گاو یک که شبیه سنگ یک کنار  را آن. پیدا کردم شده حک عجیب عالمت سه با خاکستري سنگ یک من شدم، می نامیده
 یک کار است ممکن که این از نظر صرف باشد، ها حکاکی از بیشتر کنم نمی فکر. آن را تکان دهم نمیتوانستم من و بود محکم کامال آن. کردم 

 مناطق آن در که هایی گرگ از تا ساختم کنار سنگ  در را آتش من باشد، دشمن یک از بیش باستانی هاي پیروزي دادن نشان براي پادشاه
 با شاباتو، نوزدهم در دم، سپیده از سه ساعت حدود در. بودم روستایم از دور من و بود شب .بروم خواب به و کنم محافظت شوند می سرگردان

به  شروع تصمیم نور قرمز درخشانی از مجسمه به چشم میزد. من.شدم بیدار خود  نزدیک و بلند غیرمعمول بطور گرگ، شاید سگ، گاو صداي
، نمیتوانستم صحبت کنم . بعد از مدتی صدایی شنیدم ، سریعا به پشت بوته ها پناه بردم.  کنم حرکت توانستم نمی من .ساخت آتش دیگري کردم

 یادبود بناي روي بر حکاکی سه که ببینم وضوح به توانم می اکنون سپس چند مرد در اطراف سنگ در لباس هاي سفید و سیاه جمع شده بودند.
 توانست می کلمه چند فقط که پیچیدند، می هم به دعا یا نماز در ارقام این. بود آتش در سنگ که همانطور بود، قرمز ي شعله یک درخشان سنگ

چهره هایشان را نمیتوانستم ببینم ، شروع کردن .است نشده شناخته من براي دیگر آیات این ناشناخته؛ هاي زبان از برخی در این و شود، شنیده
ریک به حرکت وحشیانه با چاقوهایی در هوا کردند .از زیر سنگ شناور ماري بیرون آمد. این مار بزرگتر از از آنچه من تا به حال دیده ام. با

از این موجودات عظیم بیرون می آمد. زمین ترین قسمت بدن آن از دو دست من بزرگتر بود و بالفاصله پس از آن مار دیگري از زمین رشد 
  تحت فشار بود و شروع به لرزش کرد.

IA! IA! ZI AZAG 



 

 

IA! IA!! ZI AZKAK 

IA! IA! KUTULU ZI KUR 

IA  

زمینی که من در آن پنهان شده بودم خیس شده بود . رطوبت زمین را لمس کردم ، چیزي جز خون نبود ، از وحشت فریاد زدم 
کاهنان از حضور من باخبر شدند. آنها  سینه هاي خود را با قالب هایی که براي ساخت سنگ مورد استفاده قرار داده بودند بریده 

سیاري از ارواح است ، به همین دلیل پس از جنگ ها نوري غیر طبیعی به چشم میخورد ، این نور بودند. اکنون میدانم خون غذاي ب
همان ارواحی هستند که از آنها تغذیه میکنند. فریاد من باعث شد که مراسم به هرج و مرج و اختالل تبدیل شود. من از مسیر کوه 

صداي  ز آنها پشت سرشان باقی ماندند شاید براي پایان دادن به مراسم.اما تعدادي افرار کردم و کشیش ها به دنبال من می آمدند 
سنگ هاي شکسته و رعد وبرق از پشت من می آمد در هنگام دویدن ناگهان به زمین افتادم . چشم من به لباس هاي سیاه بر علفها 

فتم و با برداشتن لباس توسط یک چوب با بدون حضور ظاهري و بدن هایی که زیر آنها بود افتاد. با احتیاط به سمت لباس اول ر
مجموعه اي از لجن مواجه شدم.مثل روغن سبز و بوي بدنی که در آفتاب پوسیده شده باشد . تصمیم گرفتم دیگران را پیدا کنم تا 

سنگ تاریخی ببینم همین اتفاق هم براي آنها افتاده است. یکی دیگراز کشیش ها را در شرایط مشابه دیدم . سپس در نهایت 
خاکستري رسیدم. حکاکیها هنوز با نور فراطبیعی می درخشیدند. در آتشی که روشن کرده بودم  و اکنون سرد و سیاه شده بود یک 

صفحه فلزي درخشان پیدا کردم. آن را برداشتم و دیدم حکاکی هایی شبیه به همان سنگ اما بسیار پیجیده تر در آن حک شده و 
رك کنم. من نتوانستم نوشته هایش را بفهمم اما احساس میکردم تقریبا میتوانم آن ها را بخوانم انگار یک زبان را نتوانستم آن ها را د

میشناختم اما آن را فراموش کرده ام. سرم شروع به درد کرد مثل اینکه شیطان جمجمه من را زخمی کرد  زمانی که مهتاب به صفحه 
اقی افتاده ، من اسرار صحنه اي که شاهدش بودم را مراجعه کردم در یک کلمه : فلزي تابید ، اکنون فهمیدم که چی اتف

KUTULU  

:بود بیرون به اي دروازه که است، شده حک خاکستري سنگ روي که است هایی نشانه این

  



 

 

  این کلمات را نوشتم :، از آن اتفاق به بعد این حرز را دور گردنم نگه داشتم 

 من به را آن که شود می نامیده اسکریب زبان در ARRA و است ستارگان از فراتر از ما نژاد عالمت اولین شده، حکاکی نماد سه از
  است. آموخته

  باش! داشته یاد به آسمان، روح

 اشکال و کلمات با ، قدیم خدایان قدرتهاي حکامبه موجب آن ممکن است  که است کلیدي و باشد می Elder Sign نشانه دومین
  است. AGGA نام این. گیرد قرار احترام مورد مناسب

  .است BANDAR نام این. است واتچر سیگیل سوم عالمت

یا به گردن آویزان شود اما این مهر و موم براي موثر بودن باید روي سنگ حک شود و در زمین قرار بگیرد یا بر محراب قرار بگیرد 
 و جداگانه طور به معنا، این به شوند، استفاده جداگانه طور به است ممکن AGGA و ARRA سه، ازباید از دیدگاه غریبه پنهان باشد. 

دیگر. هنگام استفاده از این مهر و موم نیاز به یادآوري میثاق  دو هر یا یک با شود، استفاده تنهایی به نباید هرگز BANDAR اما .تنها
به قتل خواهد رساند و شهر تو را ویران میکند تا زمانی که با خدایان قدیم است درغیر این صورت بر تو تسخیر خواهد شد و تو را 

  خدایان از اشک هاي مردم و گریه هاي زنان متواضع شوند.

KAKAMMU!  

شگفتی فلزي که من از خاکستر آتش پیدا کردم ، محافظت از شما در برابر هر چیزي است که در داخل دروازه بیرون می آید زیرا 
می شود.در روزهایی که ماه وجو ندارد و یا ابر جلو آن را گرفته است این حرز ضعیف است . به همین دیدن آن باعث عقب نشینی او 

در غیر دلیل حرز باید بر روي نقره خالص ودر نور کامل ماه نوشته شود ، حرز هرگز نباید به در معرض نور خورشید قرار بگیرد 
  .دوباره انجام داد اینصورت باید آن را در آب کافور قرار داد و مراسم را

 داشته نگه خود قلب در بلکه شوم، نمی آشکار باستانی جنۀ خدایان براي هرگز دهم، می تو به ام زندگی درد به من که را اسرار این
  .کنم می سکوت چیزها این روي همیشه ام،



 

 

داده شده بود رفتم. و این یک سفر  بعد از آن شب سرنوشت ساز در کوه هاي ماسشو ، در سرزمینم به دنبال کلید علمی که به من
دردناك و تنها بود ، در آن زمان من دیگر هیچ زنی را به خانه نبردم و هیچ خانه اي یا روستایی نداشتم و در کشور هاي مختلف 

از خانواده ام  زندگی میکردم اکثرا در غار ها و بیابان ها میخوابیدم.دوستانم مرا رها کردند و من هم آن ها را . وقتی که هفت سال
دور بودم متوجه شدم که همه آنها خودکشی کرده اند و هیچ کس دلیل آن را نمیدانست و گله هاي آنها توسط یه بیماري عجیب همه 

  قربانی شده بودند.

دق هستم من شبیه یک گدا سرگردان بودم که از شهري به شهر دیگر سفر میکردم. من میتوانستم مردم را متقاعد کنم که کی محقق صا
  و به این تریتیب مجاز به خواندن سوابق باستانی میشدم. سوابقی مثل جادوگري ، کیمیاگري 

من جادو هایی که باعث بیماري هاي طاعون ، کوري ، دیوانگی و حتی مرگ میشد یاد گرفتم .من اسامی و خواص همه شیاطین و 
همچنین از موجودات ترسناکی که پیش از ارواح وشیاطین زندگی هیوالها که در اینجا فهرست شده است  را یاد گرفته ام. من 

  میکردند را یاد گرفتم که از ورود به معبد از دست رفته و تاریخ باستان محافظت میکنند که نام انها رو نمیتوانم اینجا بنویسم.

علف عجیب و غریب که در بخش هاي مراسم هاي انفرادي من در تپه ها ، عبادت با اتش و شمشیر ، با آب و خنجر و با کمک یک 
  آسمان ها و همچنین جهنم سفر میکنم.  خاصی رشد میکند که من با آن به طور ناخواسته به

 آتش. هستند دور بسیار و شده فراموش آنها زیرا نکنید فراموش را خدایان به دعوت خالی، لحظه هر در همیشه، باشید داشته یاد به
  .بیاورند یاد به و ببینند را آنها است ممکن که برند، می باال ها اهرام و ها صخره باالي در و ها، تپه در را خود هاي سوزي

 نه دهید، تغییر نقطه یا خط یک با را آن نه و کنید کپی اید داده قرار که همانطور را فرمولها از یک هر که باشید داشته یاد به همیشه
 ها سایه دروازه مرگ، دروازه گانزیر، از اي دروازه شکسته ستاره یک: بدتر یا کند ارزش بی را آن اینکه تا مو، یک عرض اندازه به

 خطا بدون را ها آیین. کنید احضار است، شده تجویز نسخه این که نحوي به است، شده نوشته اینجا در که همانطور. ها پوسته و
  .کنید قربانی را قربانیان مناسب هاي زمان و ها مکان در و کنید آماده

  آنها امتیازات و مناطق
ند که خدایان ستارگان هفت تا هستند. هر کدام از آنها ممکن است به نوبه خود مورد استفاده قرار گیرد. آنها توسط هفت دروازه به هم پیوسته ا

 از آنها که هرچند بودند، ناقص خود دانش در کلدانیان آنها داراي هفت رنگ و هفت اسانس هستند.هر کدام ممکن است به نوبت باز شوند.
 ممنوع آنها از یکی اینکه از نظر صرف ندارند، گیتس عبور براي هایی فرمول آنها حال، این با. کردند می درك ها فرمول از بعضی و نردبان

  .کند صحبت است

 و کند کنترل قبل از تر کامل طور به را خود زندگی امور تواند می او. دهد می آن از استفاده براي را عقل و قدرت کشیش، به گیتس از عبور
 در که مزایایی از بردن لذت آن، از بیشتر رفتن و نشستن آن از پس و برسانند تصویب به را گیت سه تنها که اند بوده محتاط ها آن از بسیاري

 و بیاید، مطمئنا کنند، می برخورد آن بدون که اي حمله با تا نیستند مجهز آنها زیرا است، شیطان این اما .اند کرده پیدا مقدماتی هاي زمینه



 

 

 به همیشه و دهید قرار نهایی هدف سمت به را خود چهره بنابراین،. آمد نخواهند بیرون آن از و کنند می گریه آنها به ایمان خاطر به مردمشان
 بردن لذت و است خدایان کردن قربانی مرگ، چنین براي شماست؛ خود مرگ معناي به این چند هر کنید، تالش ستارگان دوران دورترین سوي

 .کرد نخواهند فراموش را مردمشان که این از

  :است زیر شرح به آنها هاي ویژگی ومناطق   

او ریشی بلند دارد و گرزي از سنگ الجورد .است واندررز از ارشد فرزند و Zonei پدر او. است NANNA خدا ماه خداي )1
 با چیزهایی آن در و کافور در و نقره، در او اسانس. است نقره او رنگ است. خون از راز و رمز داراي در دستش دارد و

این .کنید می پیروي هاي آیین در که است کسی اولین او دروازه. شود می نامیده SIN اوقات گاهی او .است ماه نشانه
این کار را انجام دهید ، بدون وجود کسی مهرو موم او است ، که شما باید بر روي فلز خود حک کنید ، در روز سیزدهم ماه 

که شما را در ساخت آن تماشا کند . وقتی به پایان رسید آن را باید در یک مربع از بهترین ابریشم پیچیده و کنار گذاشته تا 
   NANNA دزمانی که شما مایل به استفاده از آن هستید.به یاد داشته باشید هیچ پرتو نور خورشید نباید به آن بتابد. تعدا

  :است او موم و مهر این و است30

  

 علم دانش نگهبان همچنین و خدایان نگهبان و بلند ریش یک داشتن است، قدیمی بسیار روح یک او. است NEBO عطارد خداي  )2
در شن و ماسه  رنگ او آبی است. ذات او در فلز جیوه و گاهی اوقات.پوشد می را کشیش از بلند لباس و شاخ صد از تاج یک او. است

 نردبان در او گام. کنید می پیروي هاي آیین در شما که است دوم او دروازه و آن چیزهایی که نشانه عطارد است یافت می شود.
 داشته نخل درخت یک از اي گسترده برگهاي یا بنویسید کامل کاغذ روي بر باید شما که است، او موم و مهر این .است آبی چراغ

 کنار، کسی نباید در ساخت ساز آن شمارا تماشا کند ، زمانی که به پایان رسید آن را در یک مربع از بهترین ابریشم پیچیده و  باشید
 نیز چنین. است آسمان در آن نور که زمانی تنها کنید حذف را آن باید آن، از پس و آن، از استفاده به مایل شما که زمانی تا گذاشته

  :است او موم و مهر این و است دوازده NEBO شماره .است آن ساخت براي زمان بهترین



 

 

  

  

 به بسته است، جنگ و عشق دو هر شور، الهه او. مینامند ISHTAR او را بابلیان است، INANNA ملکه ترین عالی زهره الهه   )3
 با ظریفانه خلقی طبیعت از و شود می ظاهر شیرها شرکت در بانوي ترین زیبا عنوان به. آسمانها در او ظهور زمان و او عالمت

 شده مرتب ها آسمان در دوزخیان آنها گیاه دو که زمانی که است این هستند، توافق در آنها که هنگامی. آید می نانا خدا ماه
 روي بر را خدایان شیرین شراب تا شوند می تقسیم آزادانه ها آسمان در ظریف فنجان دو که است شکلی همان به این اند،

 نتیجه در و شود می ظاهر زره در اوقات گاهی او .دارد وجود شادمانی و بزرگ خوشبختی آن از پس و. ببندند باران زمین
 هیچ ،INANNA شماره و نام با. است KUR از ERESHKIGAL ارشد ملکه او، خواهر ماجراهاي برابر در نگهبان ترین عالی

 ترتیب بدین. است الهه شبیه او اش، زره در بودن، مسلح براي نیست؛ اموات عالم عمیق درون به رفتن از ترس به نیازي کشیش
  .شدند شیاطین فرمانده و داشتند قرار زمین پوسته زیر در که ریختم فرو ناپاك هاي چاله به من

 قربانی و آورد می ارمغان به را خوشبختی عروس خواهد، می را آن که مردي هر ي عقیده به و است عشق الهه همانند او
 ممکن نکرده، انتخاب را کس هیچ او که زمانی و شود می خود صاحب خودش براي INANNA که داند می اما .دهد می مناسب

  .کند انتخاب را دیگر عالمت یک است

 جنگ میدان از مرگ اندوه و غم در و میدان، یک از زیبا هاي گل در همچنین و مس، در او ذات. است سفید خالص او رنگ
 قلب از شما مکان آن در و کنید می پیروي هاي آیین در شما که است سوم او دروازه. است زمینه این ترین زیبا گل که است،
 این شما اصلی هدف زیرا کند، می روبرو شود، می هدایت آن از فراتر که اي جاده به را شما اما بود؛ خواهید ماندن براي

  .کند انتخاب را شما الهه اینکه مگر است،

 غنچه مس، روي بر باید شما که است، او موم و مهر این .است سفید و بابل در قدیمی از شده ساخته چراغ، نردبان در او گام
 پیچیده ابریشم خالص در را آن رسید، پایان به. نکند تماشا آن ساز و ساخت مورد در کس هیچ و شوید، بلند ها آسمان در زدن
 در اغلب آن، شماره که است، پانزده INANNA شماره .شود برداشته برداشت، به نیاز که زمانی تنها دور، راحت خیال با و

  :است به شرح زیر او موم و مهر است، شده شناخته حوادث



 

 

  

  

 حالیکه در است، شده دوخته شاخ تا دو با است، نشسته طالیی تخت بر او. است نانا پسر شمشک، خداوند خورشید خداي این )4
. است زندگی و نور خداي او .فرستد می را جهت هر پرتوهاي دارد، او زندگی در شعله یک و دارد دست در را راستش دست
. شود می نامیده UDUU اوقات گاهی او. شود می یافت طالیی گیاهان و اشیاء همه در و طال در او اسانس. است طال او رنگ

  .است طال چراغ بزرگ نردبان در او گام. کنید می پیروي هاي آیین در که است چهارم او دروازه

 بعضی یا کوه باالي در تنها رود، می باال آسمانها در خورشید که زمانی کنید، تزئین طال در باید شما که است، او موم و مهر این
 تا گذاشته کنار و پیچیده ابریشم بهترین از مربع یک در باید را آن رسید، پایان به. تنهایی به اما ،پرتو به نزدیک هاي مکان از

  .است الزم که زمانی

  :است او موم و مهر این و است بیست شاماها شماره

  

 گاهی او. است ثروت و جنگ خداي او. دارد شمشیر یک و است، شیر بدن روي بر مرد یک سر او .است قدرتمند مریخ خداي )5
 جوهر. است تیره قرمز او رنگ .کرد می زندگی CUTHA در مدتی براي او زیرا باشد، باستان مؤمنان عامل توانست می اوقات

 مراسم در را مناطق شما که است پنجم او دروازه. میریزد را حیوانات و مردم خون که است هایی سالح تمام در و آهن در او
  .است قرمز نور، نردبان در او گام. کنید می منتقل پیروزي



 

 

 در ارتفاعات در مریخ که زمانی شود، ریخته خون در کاغذ روي بر یا آهن از صفحه یک روي بر باید که است، او موم و مهر این 
 شنیده، یا دیده توانید نمی شما که جایی حیوانات، و ها انسان زندگی محل از دور به شب، در است بهتر. دارد قرار آسمانها

 از نباید اما. شود می امن باشد، الزم زمانیکه تا و شود داده قرار ابریشمی در سپس سنگین، هاي پارچه در باید ابتدا .شود انجام
  : است او موم و مهر این و است هشت NERGAL شماره .است تیز شمشیر زیرا کرد، استفاده شدت به موم و مهر این

  

 شد، متولد ،ENKI ما، پدر از MARDUK. است سر دو تبر از MARDUK KURIOS جادوگران، پروردگار مشتري، خداي )6
 خود پاي زیر در باستان از ملکه دادن قرار و شر ارتش آوردن ارمغان به قوي، مبارزه او و باستان، نیروهاي با مبارزه براي
. شود می حفظ امروز به تا او قدرت که شد، اعطا قدیم خدایان شوراي توسط قدرت و نام پنجاه توسط MARDUK .شد متولد
 می پیروي که روید می آن دنبال به شما که است ششم او دروازه. است برنج در و ماده قلع در او اسانس. است بنفش او رنگ

  .است بنفش  چراغ نردبان در او گام. کنید

 دعوت که حالی در است، قوي آسمانها در مشتري که هنگامی برنج، یا قلع ورق یک روي بر باید شما که است، او موم و مهر این
 از استفاده زمان تا و پیچیده خالص ابریشم در و شود، انجام دیگران دور به باید این. است شده حکاکی ما، استاد ENKI به ویژه

 می ظاهر دستانش در ور شعله آتش یک و بلند ریش با قدرتمند جنگجوي یک عنوان به MARDUK که دانید می .بریزد دور آن
 را او کمک که باشید مراقب. شود می دیده Watch داشتن نگه ها آسمان مورد در و کند می حمل را تیرانداز و کمان او. شود
 به نیاز شما که هنگامی. دارد شدیدي خشم و است قدرتمند او قدرت زیرا آورید، بدست اوضاع از تر وحشتناك شرایط در تنها

  .آیند می قطعا آنها و صفحات، این در شده ذکر مناسب هاي قدرت از یکی آن جاي به دارید، مشتري ستاره قدرت

  :است او موم و مهر این وده است  MARDUKشماره 



 

 

  

 ظاهر طوالنی شمشیر یک و ها شاخ از تاج یک با او. است قدرت و شکارچیان پروردگار ،ADAR نام به NINIB زحل خداي )7
 و مرگ موارد در و سوزي، آتش هاي سوختگی در سرب، در او ذات .است سیاه ترین تاریک او رنگ. است شیر پوستش شود، می

 نردبان در او گام. کنید می پیروي آیات در که است آخرین او دروازه. اوست نماد گوزن شاخ. شود می یافت باستان دوران
  .است سیاه چراغ

. کنید پنهان مسلمان غیر چشم از خوبی به را آن و دهید قرار سرب کاسه یا ورق یک روي بر باید شما که است، او موم و مهر این
 که زمانی نباید هرگز .باشد نظر مورد آن از استفاده که زمانی تا دارد، قرار دیگران همه که همانطور و شود بسته باید این

 هاي شیوه بهترین NINIB براي است، شده سیاه زمین و افتاده شب آنکه از پس تنها اما شود، برداشته است آسمان در خورشید
 پرستش هاي شیوه باستانی، هاي سرزمین مناطق بهترین او. هستند قربانی دنبال به دارد، قرار ها سایه میان در که شیاطین

  .است زمان شب قلمرو او قلمرو. داند می را گیتس هاي مکان و کنندگان

  :این است  او موم و مهر و زمین، چهارم عنوان به است، چهار او شماره

  

  

  خروج و ورود کتاب



 

 

  ورودي کتاب
 معابد میان در آنها از پیش که باستانی نژادهاي و است، شده شناخته کلدانیان به مناطق که است، زمین باالي منطقه هفت به ورود کتاب این

 از دسته آن توسط کشیش توسط است ممکن گذر این و شوند می اداره آسمانی روح توسط مناطق این که دانید می. است بوده  گمشده
 باید او ها، کره دریاي طریق از رفتن هنگام که بدانید. باشد داشته دارند قرار آن از فراتر شده تخریب هاي زباله روي بر که هایی سرزمین
 میان در عمر طول در و شود کشته ناگهانی طور به او که طوري به دارد، نگه را اموالش و او بدن است ممکن. کند ترك را او سر پشت

  .است آن از فراتر که خشمگین IGIGI ماند می باقی یا و باشد، سرگردان ستارگان بین تاریک فضاهاي

 وارد قانونی روش به گیتس توسط باید و بگذرانید زمان یک در یکی و خود جاي در هرکدام را چراغ نردبان هاي قدم باید که دانید می
  .اید داده دست از مطمئنا است؛ شده داده قرار میثاق در که همانطور شوید،

 ترتیب همین به و سوم و دوم بین دوباره و دوم و اول مرحله بین ماه یک اول، مرحله به ورود براي ماه یک فضاي براي باید که دانید می
 ذات اگر کنید، پرستش آیات معبد در است ممکن اما ،پرهیز کنید مشابهی زمان مدت براي را خود هاي دانه از نباید شما. دارید نگه تمیز

  .است بزرگ راز یک این و. ندهید دست از را خود

 را خود سرپرست باید شما. کنید دعوت خالص، ماه روز هر غروب، نور در خود الهه روي بر و سپیده نور در خود خداي به باید شما
 هر در ور شعله شمشیر یک با و کند خدمت تو به تواند می که مکانی و زمان با را آن کنید، هدایت خود وظایف به کامال را آن و فراخوانید

  .کند هدایت جهت

 راه آن در تو که خاصی گام از را مهر باید تو و. است مناسب مرحله هر براي اما باشد، ساده و تمیز منصفانه، باید روي پیاده براي شما لباس
  .دارد وجود آن در که است اي ستاره عالمت که آیی، می

 و کاسه یک مناسب، تصاویر چنین از برخی یا را، خود خدایان هاي مجسمه دهید، انجام شمال با شدن روبرو جهت در را تغییراتی باید شما
 بهتر خیلی است، آسمان تو از باالتر اگر .باشد روي پیاده براي مناسب اي دروازه باید زمین روي بر. بنویسید آن روي بر شوي، کوره یک

 نظر صرف باشد، معلق تو روي بر باید المپ یک حتی. باشد آزاد ها پرده تمام از باید باشد، داشته وجود شما سر باالي سقف یک اگر. است
 هر در زمین، روي بر المپ چهار از باید نور تنها!). بدهند وقت من به خدایان اگر( است شده بحث دیگر جاي در که فراخوانی، عملیات از

 خالص باید روغن. المپ یک غرب، از و المپ؛ یک جنوب، از المپ؛ یک شرق، المپ؛ یک شمال، از: باشد زمین هاي دروازه چهار از یک
 از پس ورود، خواهید می شما آن در که ستاره براي ویژه به یا باشد، شیرین بوي باید نیز پرتقال عطرهاي. شیرین بوي یا بو، بدون باشد،

  .است مناسب را خود کشور مد

  :کنید دنبال اینجا در دروازه هفت

  :شود می شناخته گناه نام به که است نانا دروازه اولین این



 

 

  

  :NEBO از دوم، دروازه این

  

  :است فراخوانده را عطار که است INANNA از اي دروازه سومین این

  

  :فراخواند را UDD که است شامماش دروازه چهارمین این



 

 

  

  :است جنجالی از پنجم، دروازة این

  

  :است مردوك خداوند از ششم، دروازه این

  
  

  :است آدار نام به نینیب، از هفتم، دروازه این



 

 

  

  :دهد شرح را زیر هاي فرمول باید روي پیاده رسم و

 از قبل روز سه براي و بخورید ماه آخر روز از قبل روز هفت براي را گوشت نباید زمان این در. کنید مشاهده را خالص ماه باید شما اول،
 بر عالوه خود، هاي درخواست و دعا با باید گذشته، روز سه در .شیرین آب مصرف در جویی صرفه بخورید، چیزي نباید هرگز ماه ، آخرین
 آسمانها پدران پدر او زیرا است، کامل شماره شصت، ANU تعداد و. کنید دعوت ،ANU، ENLIL، ENKI بزرگ، الهه سه الهه، و خود خداي

 مسیرهاي این که کسانی همه از است، ما پدر او و است ترین عالی،  چهارده ENKI شماره و. است باد پدر او و پنجاه ENLIL شماره و .است
  .شوند می سرگردان Azone ترسناك هیوالهاي میان در ها، زباله میان در ناشناخته، هاي زمین میان در و کنند می تحمل را شده فراموش

 نزدیک دروازه به احترام و احترام با باید شده، آغاز ابتدایی ششم شب در است، ماه از سیزدهم شب باید که روي، پیاده شب در دوم،
 شما. بخورید را آن دادن بخور و آتش، خداوند دعوت اما کنید، احضار را آن و کنید روشن را آتش باید شما است قرار بی تو معبد. شوید

  .دهید پیشنهاد محراب روي بر خدایان به باید

 از خود، صحیح جاي در مراقبت هاي برج این از یک هر براي مناسب نیایش خواندن نور، ور شعله اجاق از المپ چهار در باید تو سوم،
  .است مربوطه هاي ستاره احضار

 براي مناسبی زمان که زمانی تا نکنید لمس را آن بکشید، زمین به خود ایستگاه در را شمشیر بخوانید، را Watcher دعوي باید شما: چهارم
  .نیست آن خروج

  .کن زمزمه آرامی به را آن نام و بیانداز خود راست دست در را ستاره عالمت باید پنجم،

 به و کنید شروع شمال از کنید، می حرکت مداوم طور به دروازه اطراف در که همانطور بخوانید،  واضح و بلند صداي با باید شما ششم،
  .است ستاره خاص شماره با برابر چرخش تعداد غرب، و جنوب به سپس بروید، شرق سمت

 در که چپ سمت به راست سمت به نه بپیچید، زمین به باید زمان آن در که بازگردید، خود محراب از قبل دروازه مرکز به باید شما هفتم،
 از تر باال هواي در اما گیتس، به سرگردان ارواح و شیطان از کند می جذب را مختلفی انواع عملیات این زیرا کند، می حرکت آنجا
 دادن و واضح صداي یک در شما به سالم کره از رسان پیام روح و تو براي باز دروازه حاضر حال در خواهم می شما حاضر حال در محراب،

. کنید استفاده کنید می عبور آن از که بار هر از باید که است، دروازه از عبور حال در شما نام که باشید داشته یاد به باید شما که تو، نام



 

 

 به بالفاصله و کرد خواهد ممنوع ورودي به را شما او دانید، نمی را خود نام اگر و کرد، خواهد مالقات را شما Spiritmessenger همان
  افتید. می زمین

 زمین روي بر شما هاي دروازه مورد در که آنچه. افتد می زمین به تان معبد میان در شد، دریافت نام و شد وارد اول دروازه که هنگامی
 آن از است ممکن که را Watcher شمشیر کنید، تکرار خود محراب روي بر خدایان به را خود شکرگذاري. است رفته کند، می حرکت
 در Idimmu همه. کنید اعتراف کرد، فتح را KUTULU و کرد فتح را اموات عالم قلمرو چطور گوید می که INANNA از و بیایید بیرون

  .آتش کردن خاموش و دروازه ترك به آزاد نتیجه در و شد خواهد ناپدید نتیجه

 را خود دروازه که زمانی تا را NEBO نباید شما. بگیرید تماس NANNA به توانید نمی اید، گذرانده را NANNA دروازه که زمانی تا
 حوزهها در را قدرت و دانش میبایست برسید، نورانی نردبانهاي حد به که هنگامی. گیتس بقیه براي مشابه طور به. نپردازید گذراندید

 توسط متفاوت بودن قدرت این حال، این با را، ABSU بر قدرت تو خواهد نمی را این. کنید احضار آنها به نیاز زمان در و باشید داشته
 کردن، باز براي را MARDUK دروازه شما که هنگامی ماه، شانزدهم از پس پانزدهم روز در ریاست این .است آمده دست تبار از بازیافت
 از برخی که جایی کرد، فتح را Netherland ساله، پانزده الهه ،INANNA و کشت را فینز MARDUK براي. دهید انجام کردید، احضار

 اینکه یا شود انجام شود، می انجام فرمول عنوان به که مردي هر توسط است ممکن و است حمله خطرناکترین این. هستند ساکن هنوز آنها
 دیوار سمت به اینکه از قبل کرد عبور MARDUK دروازه از که شود توصیه است بهتر که این از نظر صرف نه، یا گذرانده را قبلی گیتس

 و شود می ساکن آنجا در که است شده گفته شاخدار آن به و اند کرده باز را ADAR هاي دروازه از کمی تعداد دلیل، همین به .شود منتقل
 ماسکیم روي بر را تو قدرت که زمانی تنها. دهد می ارائه رسد، می فرا مرگ به که جادوهائی و ناکامانتی عملیات مورد در را عقالنیت تمام
 خیال با تواند نمی کس هیچ که است، شده ساخته میثاق این دلیل همین به و بروید IGIGI سرزمینی به است ممکن دادي، نشان ربیحه و

 نشانه که زمانی تا گویند می دروغ ADAR از بیش که گیتس باید آنها نه و ،MARDUK به صعود از قبل مرده رفته فرو هاي دره از راحت
  .جهنم ملکه خشم احساس و شود می دیده خداحافظی هاي

 ساکن بیرونی فضاهاي در که آنها بر که باشد امیدوار تواند می من، مانند واقع، در دیوانه، یک فقط. دارد وجود دفاع تنها باستان، علیه و
 می انسان ذهن از بیشتر آنها روز هر و است نشده محاسبه ها انبوهی تعداد و است ناشناخته آنها قدرت زیرا باشند؛ داشته قدرت هستند،

 که بودم ترسناکی شاهد من و بود باز حد از بیش بیرون به دروازه که بود زمانی. کند تحمل تواند می سختی به او که دید کند، تصور تواند
 یک توسط دروازه طریق از بود، کرده فرار داخلی جهان به که آنهایی از یکی .باشد اشتباه تواند می فقط نوشتن و بزنم حرف نمیتوانستم
 طبیعی مد یک از بعد گوسفندان از بسیاري. جزیره هاي گله و روستاها از بزرگی نابودي با تنها اما شد، مجبور بزرگ قدرت جادوگر
 درك است شده داده نشان که را آنچه ذهن زیرا بود؛ معنی بی Bedou از بسیاري خوردند، غذا آنها از بسیاري و شدند، کشته غیرنظامی

 وجود و است کج بلکه نیست مستقیما که است دنیایی از که زیرا است، مرد یک عادي عواطف به عصبانیت ها، باستان به نگاهی اما کند، می
 و. است سست پرواز حال در بدن از مهره و پیچ و شود می تهدید روح آن در که ذهن، و چشم به است دردناك و طبیعی غیر اشکال از آن
 می طبیعی روح و آمد، آنها که آنجا از را آنها کشیش که زمانی تا کنند می زندگی آن در و بدن ترساندن utukku xul دلیل، همین به

  .بازگشت گذشته شان محله به تواند

 بسیاري و. دارد وجود دارند، جویدن انسان بسیار هاي استخوان در و هستند شکار خدایان پیامبران که وحشی سحر شیاطین الهه، همه و
 هاي تالش مقابل در کشیش به اینکه از نظر صرف شود، ذکر است ممکن آنها در که نیست اي جاهطلبانه مکان این که دارد وجود دیگر



 

 

 ADAR که زمانی تنها .آید دست به کنند، می زندگی آن درون که هایی قدرت بر تسلط که زمانی تا بیرون، هاي باستان علیه بلندپروازانه
 مرگ از پس. کند مبارزه قدیم خدایان با بتواند و دهد قرار ها حوزه از هواپیما استاد یک را خود کشیش است ممکن است، آمده دست به

 بدون باشد امیدوار تواند می او سپس. کند احضار را مرگ پرده تاریک هاي اتاق احضار تواند می کشیش آیا شده، خیره چشم در را خود
  .کند باز را دروازه شکند می را مرد که اي روحیه حوصلگی بی و ترس

 دست در و گرفته دست در را موهایش دهد، می آزار را بدن و ذهن که بگیرد عهده بر را شیاطین قدرت که است امیدوار عصا آن از پس 
  .شب از هوا در زدن فریاد هاي نام و ها

 Waters که کسی توسط تنها تواند می دریاها در آنچه و شود؛ کشته داند می باد که کسی توسط تنها تواند می آید می باد در آنچه براي
  .است شده نوشته باستان میثاق در این. شود کشته تواند می شناسی می را

  دروازه از ورد
  نانا دروازه محکومیت

Spirit of the Moon, Remember! 
NANNA, Father of the Astral Gods, Remember! 

In the Name of the Covenant sworn between Thee and the Race of Men, 
I call to Thee! Hearken, and Remember! 

From the Gates of the Earth, I call Thee! From the Four Gates of the Land KI, I pray to 
Thee! 

O Lord, Hero of the Gods, who in heaven and upon the earth is exalted! 
Lord NANNA, of the Race of ANU, hear me! 

Lord NANNA, called SIN, hear me! 
Lord NANNA, Father of the Gods of UR, hear me! 

Lord NANNA, God of the Shining Crown of Night, hear me! 
Maker of Kings, Progenitor of the Land, Giver of the Gilded Sceptre, 

Hear me and Remember! 
Mighty Father, Whose thought is beyond the comprehension of gods and men, 

Hear me and Remember! 
Gate of the Great Gates of the Spheres, open unto me! 

Master of the IGIGI, swing open Thy Gate! 
Master of the ANNUNAKI, open the Gate to the Stars! 

IA NAMRASIT! IA SIN! IA NANNA! 
BASTAMAAGANASTA IA KIA KANPA! 

MAGABATHI-YA NANNA KANPA! 
MASHRITA NANNA ZIA KANPA! 

IA MAG! IA GAMAG! IA ZAGASTHENA KIA! 
ASHTAG KARELLIOSH!  

  نبی دروازه محکومیت



 

 

Spirit of the Swift Planet, Remember! 
NEBO, Custodian of the Gods, Remember! 

NEBO, Father of the Sacred Writing, Remember! 
In the Name of the Covenant sworn between Thee and the Race of Men, 

I call to Thee! Hearken, and Remember! 
From the Gate of the Great God NANNA, I call to Thee! 

By the Name which I was given on the Lunar Sphere, I call to Thee! 
Lord NEBO, who does not know of Thy Wisdom? 
Lord NEBO, who does not know of Thy Magick? 

Lord NEBO, what spirit, on earth or in heavens, is not conjured by Thy mystic Writing? 
Lord NEBO, what spirit, on earth or in the heavens, is not compelled by the Magick of 

Thy spells? 
NEBO KURIOS! Lord of the Subtle Arts, Open the Gate to the Sphere of Thy Spirit! 

NEBO KURIOS! Master of the Chemical Science, Open the Gate to the Sphere of Thy 
Workings! 

Gate of the Swift Planet, MERKURIOS, Open unto me! 
IA ATHZOTHTU! IA ANGAKU! IA ZI NEBO! 

MARZAS ZI FORNIAS KANPA! 
LAZHAKAS SHIN TALAS KANPA! 

NEBOS ATHANATOS KANPA! 
IA GAASH! IA SAASH! IA KAKOLOMANI-YASH! 

IA MAAKALLI!  
  ایثار دروازه محکومیت

Spirit of Venus, Remember! 
ISHTAR, Mistress of the Gods, Remember! 

ISHTAR, Queen of the Land of the Rising of the Sun, Remember! 
Lady of Ladies, Goddess of Goddesses, ISHTAR, Queen of all People, Remember! 

O Bright Rising, Torch of the Heaven and of the Earth, Remember! 
O Destroyer of the Hostile Hordes, Remember! 

Lioness, Queen of the Battle, Hearken and Remember! 
From the Gate of the Great God NEBO, I call Thee! 

By the Name which I was given on the Sphere of NEBO, I call to Thee! 
Lady, Queen of Harlots and of Soldiers, I call to Thee! 

Lady, Mistress of Battle and of Love, I pray Thee, Remember! 
In the Name of the Covenant, sworn between Thee and the Race of Men, 

I call to Thee! Hearken and Remember! 
Suppressor of the Mountains! 

Supporter of arms! 
Deity of Men! Goddess of Women! Where Thou gazest, the Dead live! 

ISHTAR, Queen of Night, Open Thy Gate to me! 
ISHTAR, Lady of the Battle, Open wide Thy Gate! 

ISHTAR, Sword of the People, Open Thy Gate to me! 
ISHTAR, Lady of the Gift of Love, Open wide Thy Gate! 

Gate of the Gentle Planet, LIBAT, Open unto me! 
IA GUSHE-YA! IA INANNA! IA ERNINNI-YA! 



 

 

ASHTA PA MABACHA CHA KUR ENNI-YA! 
RABBMI LO-YAK ZI ISHTARI KANPA! 

INANNA ZI AMMA KANPA! BI ZAMMA KANPA! 
IA IA IA BE-YI RAZULUKI! 

  شمس دروازه محکومیت
Spirit of the Sun, Remember! 

SHAMMASH, Lord of the Fiery Disk, Remember! 
In the Name of the Covenant sworn between Thee and Race of Men, 

I call to Thee! Hearken and Remember! 
From the Gate of the Beloved ISHTAR, the Sphere of LIBAT, I call to Thee! 
Illuminator of Darkness, Destroyer of Evil, Lamp of Wisdom, I call to Thee! 

SHAMMASH, Bringer of Light, I call to Thee! KUTULU is burned by Thy Might! 
AZAG-THOTH is fallen off His Throne before Thee! ISHNIGARRAB is scorched black 

by Thy rays! 
Spirit of the Burning Disk, Remember! 

Spirit of the Never-Ending Light, Remember! 
Spirit of the Rending of the Veils of the Night, Dispeller of Darkness, Remember! 

Spirit of the Opening of the Day, Open wide Thy Gate! 
Spirit Who rises between the Mountains with splendour, Open Thy Gate to me! 
By the Name which I was given on the Sphere of ISHTAR, I ask Thy Gate to open! 

Gate of the Sun, Open to me! 
Gate of the Golden Sceptre, Open to me! 

Gate of the Life-Giving Power, Open! Open! 
IA UDDU-YA! IA RUSSULUXI! 

SAGGTAMARANIA! IA! IA! ATZARACHI-YA! 
ATZARELECHI-YU! BARTALAKATAMANI-YA KANPA! 

ZI DINGIR UDDU-YA KANPA! ZI DINGIR USHTU-YA KANPA! 
ZI SHTA! ZI DARAKU! ZI BELURDUK! 

KANPA! IA SHTA KANPA! IA!  
  نابودي دروازه محکومیت

Spirit of the Red Planet, Remember! 
NERGAL, God of War, Remember! 

NERGAL, Vanquisher of Enemies, Commander of Hosts, Remember! 
NERGAL, Slayer of Lions and of Men, Remember! 

In the Name of the Covenant sworn between Thee and the Race of Men, 
I call to Thee! Hearken and Remember! 

From the Great Gate of the Lord SHAMMASH, the Sphere of the Sun, 
I call to Thee! 

NERGAL, God of the Sacrifice of Blood, Remember! 
NERGAL, Lord of the Offerings of Battle, Ravager of the Enemy's Towns, 

Devourer of the flesh of Man, Remember! 
NERGAL, Wielder of the Mighty Sword, Remember! 

NERGAL, Lord of Arms and Armies, Remember! 



 

 

Spirit of the Glow of the Battlefield, Open wide Thy Gate! 
Spirit of the Entrance Unto Death, Open Thy Gate to me! 

Spirit of the Sailing Lance, the Thrusting Sword, the Flying Rock, 
Open the Gate to Thy Sphere to One who has no fear! 

Gate of the Red Planet, Open! 
Gate of the God of War, Swing Wide! 

Gate of the God of Victory got in Battle, Open to me! 
Gate of the Lord of Protection, Open! 

Gate of the Lord of the ARRA and the AGGA, Open! 
By the Name which I was given on the Sphere of SHAMMASH, I ask Thee, Open! 

IA NERGAL-YA! IA ZI ANNGA KANPA! 
IA NNGA! IA NNGR-YA! IA! NNGYA! IA ZI DINGIR NEENYA KANPA! 

IA KANTALAMAKKYA TARRA! KANPA!  
  مردوك دروازه محکومیت

Spirit of the Great Planet, Remember! 
MARDUK, God of Victory Over the Dark Angels, Remember! 

MARDUK, Lord of All the Lands, Remember! 
MARDUK, Son of ENKI, Master of Magicians, Remember! 
MARDUK, Vanquisher of the Ancient Ones, Remember! 

MARDUK, Who gives the Stars their Powers, Remember! 
MARDUK, Who assigns the Wanderers their Places, Remember! 

Lord of the Worlds, and of The Spaces Between, Remember! 
First among the Astral Gods, Hearken and Remember! 

In the Name of the Covenant sworn between Thee and the Race of Men 
I call to Thee! Hearken and Remember! 

From the Gate of the Mighty NERGAL, the Sphere of the Red Planet, 
I call to Thee! Hearken and Remember! 

MARDUK, Lord of the Fifty Powers, Open Thy Gates to me! 
MARDUK, God of Fifty Names, Open Thy Gates to Thy Servant! 

By the Name which I was given on the Sphere of NERGAL, I call to Thee to Open! 
Gate of the Great God, Open! 

Gate of the God of the Double-Headed Axe, Open! 
Gate of the Lord of the World Between the Worlds, Open! 

Gate of the Conqueror of the Monsters from the Sea, Open! 
Gate of the Golden City of SAGALLA, Open! 

IA DAG! IA GAT! IA MARGOLQBABBONNESH! 
IA MARRUTUKKU! IA TUKU! SUHRIM SUHGURIM! 

ZAHRIM ZAHGURIM! AXXANNGABANNAXAXAGANNABABILLUKUKU!  
  نینیب دروازه محکومیت

Spirit of the Wanderer of the Wastes, Remember! 
Spirit of the Planet of Time, Remember! 

Spirit of the Plane of he Hunter, Remember! 



 

 

NINIB, Lord of the Dark Ways, Remember! 
NINIB, Lord of the Secret Passages, Remember! 

NINIB, Knower of the Secrets of All Things, Remember! 
NINIB, Knower of the Ways of the Ancient Ones, Remember! 

NINIB, Horned One of Silence, Remember! 
NINIB, Watcher of the Ways of the IGIGI, Remember! 

NINIB, Knower of the Pathways of the Dead, Remember! 
In the Name of the Covenant sworn between Thee and the Race of Men, 

I call to Thee! Hearken and Remember! 
From the Mighty Gate of the Lord of Gods, MARDUK, Sphere of the Great Planet, 

I call to Thee! Hearken and Remember! 
NINIB, Dark Wandered of the Forgotten Lands, Hearken and Remember! 

NINIB, Gatekeeper of the Astral Gods, Open Thy Gate to me! 
NINIB, Master of the Chase and the Long Journey, Open Thy Gate to me! 

Gate of the Double-Horned Elder God, Open! 
Gate of the Last City of the Skies, Open! 

Gate of the Secret of All Time, Open! 
Gate of the Master of Magickal Power, Open! 

Gate of the Lord of All Sorcery, Open! 
Gate of the Vanquisher of all Evil Spells, Hearken and Open! 

By the Name which I was given on the Sphere of MARDUK, Master of Magicians, 
I call Thee to Open! 

IA DUK! IA ANDARRA! IA ZI BATTU BA ALLU! 
BALLAGU BEL DIRRIGU BAAGGA KA KANPA! 

BEL ZI EXA EXA! 
AZZAGBAT! BAZZAGBARRONIOSH! 

ZELIG!  
  تشآ خداي سحر

Spirit of the Fire, Remember! 
GIBIL, Spirit of the Fire, Remember! 

GIRRA, Spirit of the Flames, Remember! 
O God of Fire, Mighty Son of ANU, Most terrifying among Thy Brothers, Rise! 

O God of the Furnace, God of Destruction, Remember! 
Rise Up, O God of Fire, GIBIL in Thy Majesty, and devour my enemies! 

Rise up, O God of Fire, GIRRA in Thy Power, and burn the sorcerers who 
persecute me! 

GIBIL GASHRU UMANA YANDURU 
TUSHTE YESH SHIR ILLANI U MA YALKI! 

GISHBAR IA ZI IA 
IA ZI DINGIR GIRRA KANPA! 

Rise up, Son of the Flaming Disk of ANU! 
Rise up, Offspring of the Golden Weapon of MARDUK! 

It is not I , but ENKI, Master of the Magicians, who summons Thee! 
It is not I, but MARDUK, Slayer of the Serpent, who calls Thee here now! 

Burn the Evil and the Evildoer! 



 

 

Burn the Sorcerer and the Sorceress! 
Singe them! Burn them! Destroy them! 

Consume their powers! 
Carry them away! 

Rise up, GISHBAR BA GIBBIL BA GIRRA ZI AGA KANPA! 
Spirit of the God of Fire, Thou art Conjured! 

KAKKAMMANUNU!  
  سحر نظارت کننده

 که باشید مراقب باید. ما کرده دریافت جادو همه پروردگار و ما استاد انکی، کاتب از را آنها من که فرمول براي است، فرشته از سحر کتاب این
 و شده نوشته مناسب هاي برچسب با جدید و تمیز کاسه یک در باید اولیه قربانی علت همین به و نشود کشیده کشیش علیه بر تقصیر بی روح این

  :نوشته شود  خاکستري نشانه سه آن از پس

  

 عین در و مردان از است متفاوت نژاد یک از Watcher  .باشند شده رنگ آن تاریک جوهر با یا شده تزئین کاسه روي بر خوب قلم یک با باید آنها
 لرد ارتش به و بود ناراضی اما بود، جهان بین جنگ زمان در را خود انبوه و KINGU با او که است شده گفته و است، خدایان از متفاوت حال

  پیوست. مردوك

 موانع از همیشه براي که است، گریزان شود، می ظاهر دایره یا و دروازه مورد در که شدید، و بزرگ سگ یک عنوان به اوقات گاهی Watcher و
  .کنند می افتخار آن به این از بزرگتر خدایان حتی و ها، شعله شمشیر باالي در Watcher و. ماند می امان در کردن قربانی انتظار در و

 اوقات گاهی و.روند نمی بین از هرگز که است چشمانی با براق، ، گشاد و بلند لباس یک  در مرد یک عنوان به Watcher اوقات گاهی و
Watcher مقابل در یا و گرفته نادیده را قربانی یا است شده گمراه ها حقه در که کشیشبلعیدن  براي آماده شود، می ظاهر دشمن عنوان به 

  . کنند ممنوع خود تلفات کردن محکوم از را خاموش نژاد این توانند نمی بزرگتر خدایان که زیرا است، کرده عمل مقدس

  مقدماتی نیایش
محل احظار شما باید تمیز و یک دایره دوگانه دور خود کشیده شود. و کاسه اي با سه نشانه ، هنگامی که براي اولین بار میخواهید احظار کنید 

  قربانی ها به داخل کاسه سوزان کشیده میشود و کاسه را براي هیچ هدف دیگري مورد استفاده قرار ندهید.حجار بر روي آن باشد نیاز دارید.

  .است شرقی شمال به رو شود، گذاشته محافل بین باید کاسه و



 

 

  .سفید و سیاه تو کاله و سفید، و سیاه باید تو لباسهاي و

  .زمین در هنوز اما باشد، دست در باید شمشیر و

  .باشد شب ساعت تاریکترین باید و

  .AGA MASS SSARATU نجات براي شود، نور نبود در باید و

  :ترتیب این به شود، ساخته باید سه محکومیت و

ISS MASS SSARATI SHA MUSHI LIPSHURU RUXISHA LIMNUTI 

IZIZANIMMA ILANI RABUTI SHIMA YA DABABI 

DINA DINA ALAKTI LIMDA 

ALSI KU NUSHI ILANI MUSHITI 

IA MASS SSARATI ISS MASS SSARATI BA IDS MASS SSARATU  

 فرشته یکی و مراقب سه و ، خود روح یا و خود زندگی یا ، است خطر در او کند می احساس کشیش ی کهزمان هر در است ممکن ویژه جادو این و
  .شد خواهد عجله او کمک به

  فرشته عادي نیایش
  .است شده ساخته دروازه یا و دایره بیرونی حوزه ریاست به فرشته احضار به است الزم که زمانی مراسم هر از دوره طول در است این فراخوانی

  باال بردن خنجر مس و رجز خوانی نیایش با صداي روشن ، آن را با صداي بلند :

IA MASS SSARATU 

I conjure Thee by the Fire of GIRRA 

The Veils of Sunken Varloorni  

And by the Lights of SHAMMASH 

I call Thee here, before me, in visible shadow 

In beholdable Form, to Watch and Protect this Sacred Circle, this Holy Gate of 

May He of the Name Unspeakable, the Number Unknowable 

Whom no man hath seen at any time 

Whom no geometer measureth 

Whom no wizard hath ever called 



 

 

CALL THEE HERE NOW 

Rise up, by ANU I summon Thee 

Rise up, by ENLIL I summon Thee 

Rise up, by ENKI I summon Thee 

Cease to be the Sleeper of EGURRA 

Cease to lie unwaking beneath the Mountains of KUR 

Rise up, from the pits of ancient holocausts 

Rise up, from the old Abyss of NARR MARRATU 

Come, by ANU 

Come, by ENLIL 

Come, by ENKI 

In the Name of the Covenant, Come and Rise up before me  

IA MASS SSARATU! IA MASS SSARATU! IA MASS SSARATU ZI KIA KANPA! 
BARRGOLOMOLONETH KIA! 

SHTAH!  

  .رسد می مجوز مقدس  چپ دست از مجوز با او زمانیکه تا ایستاده دایره یا دروازه از بیرون در و آید می مطمئنا Watcher مرحله، این در

 چنین. خورد خواهد را تو او صورت این غیر در شوید، خارج خود مقدس دفن محل از نباید ،نداده است را مجوز این Watcher که زمانی تا
  .است قوانینی

  شیطانی ارواح سوزاندن از MAKLU کتاب
 طریق از جادو و سحر توسط باید آنها. است شده داده تحویل ما به استاد ،ENKI توسط ها دهنده اتصال و سوزي آتش شتم، و ضرب اینجا در

AGA MASS SSARATU، آنکه از پس .شود می انجام شده، داده توضیح اینجا در که همانطور مناسب تصاویر با Watcher باید شد، احضار 
 .شود اخراج شده، تنظیم قبال که همانطور باید او میگردد، باز او که هنگامی. دیکن  تنظیم ها سمبل وسیله به را او اعمال و د،یبخوان را ها سمبل

 نمی پیدا را آنها کس هیچ که جایی در امن زمین در خاکستر و سوخته کامل طور به باید آنها شود، می استفاده تصاویر که هنگامی که بدانید
  .است مرگ معناي به آنها لمس کند،

 آنها جادو و. دهند می فریب را خود خدایان و کنند می خرد را انسان قلب که ماسکیم هفت براي است، هفت عمدتا شیطانی ارواح که بدانید
 آنجا از ،MAGAN از بیش شود، می گفته ،ندکرد حکومت بار یک و ،بودند دریاها عمق در و ها سایه از بیش ارباب آنها و است، قوي بسیار

 کشیش یک از نگرشی صورت به باید بازوها .شوند تلفظ بلند، صداي لرزش،بدون بدون و بلند صداي بدون باید بیقراریها یا زوجها. آمدند
  .باشد عقرب هاي کوه پشت شامها خواب زمان اگر حتی ببینند، را شامماش خدا روح باید ها چشم و برسد سر به شمشک



 

 

  .شود داده آموزش وجه هیچ به نباید اینها کند تغییر نباید اي کلمه هیچ

  ANU ملکه گیري جن
I have put the Starry Crown of Heaven, the potent Disk of ANU on my head 

That a kindly Spirit and a kindly Watcher 
Like the God that hath made me 

May stand at my head always 
To life me to favour with the Elder Gods  

UDUGGHUL 
ALLACHUL 

MALLACHUL 
MASQIMCHUL 
DINGIRCHUL 
No Evil Spirit 

No Evil Demon 
No Evil God 

No Evil Fiend 
No Hag Demon 

No Filth-Eating Demon 
No Thieving Demon 

No Shadow of the Night 
No Shell of the Night 

No Mistress of the Demon 
No Offspring of the Demon 

No Evil Spell 
No Enchantment 

No Sorcery 
NO EVIL IN THE WORLD OR UNDER IT 

OVER THE WORLD OR INSIDE THE WORLD 
MAY SEIZE ME HERE! 
BARRA ANTE MALDA! 

BARRA ANGE GE YENE! 
ZI DINGIR ANNA KANPA! 

ZI DINGIR KIA KANPA! 
GAGGAMANNU!  

  تجنگیري منحصر به فرد براي جنی که به دایره حمله کرده اس
ZI ANNA KANPA! 

ZI KIA KANPA! 
GALLU BARRA! 

NAMTAR BARRA! 
ASHAK BARRA! 
GIGIM BARRA! 



 

 

ALAL BARRA! 
TELAL BARRA! 

MASQIM BARRA! 
UTUQ BARRA! 
IDPA BARRA! 

LALARTU BARRA! 
LALLASSU BARRA! 

AKHKHARU BARRA! 
URUKKU BARRA! 

KIELGALAL BARRA! 
LILITU BARRA! 

UTUQ XUL EDIN NA ZU! 
ALLA XUL EDIN NA ZU! 

GIGIM XUL EDIN NA ZU! 
MULLA XUL EDIN NA ZU! 
DINGIRXUL EDIN NA ZU! 

MASQIM XUL EDIN NA ZU! 
BARRA! 

EDINNAZU! 
ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA!  

  او فرستادگان و AZAG-THOTH برابر در گیري جن
Boil! Boil! Burn! Burn! 

UTUK XUL TA ARDATA! 
Who art thou, whose son? 

Who are thou, whose daughter? 
What sorcery, what spells, has brought thee here? 

May ENKI, the Master of Magicians, free me! 
May ASHARILUDU, son of ENKI, free me! 

May they bring to nought your vile sorceries! 
I chain you! 
I bind you! 

I deliver you to GIRRA 
Lord of the Flames 

Who sears, burns, enchains 
Of whom even mighty KUTULU has fear! 

May GIRRA, the Ever-burning One gives strenght to my arms! 
May GIBIL, the Lord of Fire, givepower to my Magick! 

Injustice, murder, freezing of the loins, 
Rending of the bowels, devouring of the flesh, and madness 

In all ways hast thou persecuted me! 
Mad God of CHAOS! 
May GIRRA free me! 

AZAG-THOTH TA ARDATA! IA MARDUK! IA MARDUK! IA ASALLUXI! 
You have chosen me for a corpse. 

You have delivered me to the Skull. 
You have sent Phantoms to haunt me. 



 

 

You have send vampires to haunt me. 
To the wandering Ghosts of the Wastes, have you delivered me. 

To the Phantoms of the fallen ruins, have you delivered me. 
To the deserts, the wastes, the forbidden lands, you have handed me over. 

Open Thy Mouth In Sorceries Against Me No More! 
I have handed thine image over 

Into the flames of GIBIL! 
Burn, Mad Fiend! 

Boil, Mad God! 
May the Burning GIRRA untie thy knots! 
May the Flames of GIBIL untie your cord! 

May the Law of the Burning seize your throat! 
May the Law of the Burning avenge me! 

It is not I, but MARDUK, son of ENKI, Masters in Magick, that commands Thee! 
KAKKAMMU! KANPA!  

  باستان دشمنان با مقابله
Destructive Storms and Evil Winds are they 

An evil blast, herald of the baneful storm 
An evil blast, forerunner of the baneful storm 

They are mighty children, Ancient Ones 
Heralds of Pestilence 

Throne-bearers of NINNKIGAL 
They are the flood which rusheth through the Land 

Seven Gods of the Broad Heavens 
Seven Gods of the Broad Earth 
Seven Ancient Ones are They 

Seven Gods of Might 
Seven Evil Gods 

Seven Evil Demons 
Seven Demons of Oppression 

Seven in Heaven 
Seven on Earth  

UTUG XUL 
ALA XUL 

GIDIM XUL 
MULLA XUL 
DINGIR XUL 

MASQIM XUL 
ZI ANNA KANPA! 

ZI KIA KANPA 
ZI DINGIR ENLIL LA LUGAL KURKUR RA GE KANPA! 
ZI DINGIR NINLIL LA NIN KURKUR RA GE KANPA! 

ZI DINGIR NINIB IBILA ESHARRA GE KANPA! 
ZI DINGIR NINNI NIN KURKUR RA GE KANPA! 

ZI DINGIR A NUNNA DINGIR GALGALLA E NE KANPA! 



 

 

ZI DINGIR ANNA KANPA! 
ZI DINGIR KIA KANPA! 

BABABARARARA ANTE MALDADA! 
BABABARARARA ANTE GEGE ENENE! 

INCANTATION OF PROTECTION AGAINST THE WORKERS OF THE 
ANCIENT ONES 

SHAMMASH SHA KASHSHAPIYA KASSHAP TIYA 
EPISHYA MUSHTEPISH TIYA! 

Kima Tinur khuturshuna l'rim! 
Lichulu Lizubu u Littaattuku! 

E Pishtashunu Kima meh naadu ina tikhi likhtu! 
SHUNU LIMUTUMA ANAKU LU'UBLUYI! 
SHUNU LINISHUMA ANAKU LU'UDNIN! 

SHUNU LI'IKTISHUMA ANAKU LUUPPATARI! 
Tirrama shaluti Sha Kashshapti Sha Ruchi ye 

Ipushu 
Shupi yi arkhish Uppu yush! 

ZI DINGIR GAL KESHSHEBA KANPA!  
  شده دعوت کتاب

  .تحویل داده اند باستان فاتحان بهاند، پیوسته زمین به بزرگوار خدایان که زمانی از که است رسانی خدمت مراسم کتاب این

  .است جادو سحر بانوي شاخدار، مار ،NINNGHIZHIDDA کتاب این

  .است ورد از معشوقه ملکه، ،NINAXAKUDDU کتاب این

  .است جادو خداوند پادشاه، ،ASALLUXI کتاب این

  .است افسونگر ،AZAG کتاب این

  .است مرگ ملکه ،ERESHKIGAL قلمرو ،ABSU تاریک آبهاي ،EGURA از کتاب این

  .است تخت بر چشم ،ASARU کتاب این

  .است قدیم خدایان علیه نبرد از ،HUBUR متولد توانا، اژدها ،USHUMGAL PLUM از کتاب این

  

  .شود می ظاهر برق و رعد میان در چیز همه و زند، می چشمک جهات همه در برق و رعد مثل شود، می ظاهر شعله تو اطراف در و

  :است این شما نژاد از اي نشانه و



 

 

  

  :است اینباستانیان  عالمت و. پوشید می قدیم خدایان و تو بین میثاق عالمت عنوان به زمانها تمام در کدامیک

  

 معبد باالي یا بیابان؛ در یا انسان؛ افکار از دور منزوي مناطق از برخی در یا دریا؛ نزدیک یا ترجیحا؛ بیشتر باشد، باال ها کوه در باید مکالمه محل
  .باشد ناخواسته از آزاد و تمیز باید آن و. باستانی

  :خواندب وضوح به را آن اما دهد، تغییر را رحمانه بی این از نامه یا کلمه یک تواند نمی کشیش

ENU SHUB 
AM GIG ABSU 
KISH EGIGGA 

GAR SHAG DA SISIE AMARDA YA 
DINGIR UD KALAMA SINIKU 

DINGIR NINAB GUYU NEXRRANIKU 
GA YA SHU SHAGMUKU TU!  

 جلوگیري ،هشد فراخوانده مقدس معبد دایره، مرزهاي از که باشید مراقب ، ایستاده اید شما که حالی در ، کشیده زمین روي بر دایره یک و
 و .بود اورشلیم در عمومی میدان یک در مارتا بن عبدال که همانطور ،EGURRA ERESKKHAL از نامرئی هاي هیوال طریق از بتوانید تا نکنید

  .شود کشیده سفید آرد یا جو، یا آهک، با باید دایره

  .نیست دیگري چیز هیچ و سفید و سیاه فقط آن رنگ و

  نیایش از چهار دروازه جهان

  شمالی دروازه احضار
Thee I invoke, Silver Hunter from the Sacred City of UR! 

Thee I call forth to guard this North Place of the Most Holy Mandal against the vicious 



 

 

warriors of Flame from the Principalities of DRA! 
Be thou most vigilant against the UTUKKI of TIAMAT 

The Oppressors of ISHNIGARRAB 
The Throne of AZAG-THOTH! 

Draw Thy bow before the fiends of ABSU 
Loose Thy arrow at the hordes of Dark Angels that beset the beloved of ARRA on all 

sides and in all places. 
Be watchful, Lord of the North Ways. 

Remember us, King of our Homeland, Victor of Every War and Conqueror over Every 
Adversary. 

See our Lights and hear our Heralds, and do not forsake us. 
Spirit of the North, Remember!  

  شرقی دروازه احضار
Queen of Magick, of the Mountains of MASHU! 

Thee I call forth this day to guard this Most Holy mandal against the Seven Ensnarers, 
the Seven Liers-In-Wait, the evil Maskim, the Evil Lords! 

Thee I Summon, Queen of the Eastern Ways, that thou mayest protect me from the Eye 
of Death, and the evil rays of the ENDUKUGGA and NINDUKUGGA! 

Be watchful, Queen of the Eastern Ways, and Remember! 
Spirit of the East, Remember!  

  جنوبی دروازه احضار
Thee I invoke, Angel, Guardian against the URULU Dread City of Death, Gate of No 

Return! 
Do Thou stand at my side! 

In the Names of the most Mighty Hosts of MARDUK and ENKI, Lords of the Elder 
Race, the ARRA, do Thou stand firm behind me! 

Against PAZUZU and HUMWAVA, Fiends of the Southwest Winds, do Thou stand 
form! 

Against the Lords of the Abominations, do Thou stand form! 
Be Thou the Eyes behind me, 

The Sword behind me, 
The Spear behind me, 

The Armour behind me. 
Be watchful, Spirit of the Southern Ways, and Remember! 

Spirit of the South, Remember!  
  غربی دروازه احضار

Thee I invoke, Spirit of the Land of MER MARTU! 
Thee I invoke, Angel of the Sunset! 

From the Unknown God, protect me! 
From the Unknown Demon, protect me! 



 

 

From the Unknown Enemy, protect me! 
From the Unknown Sorcery, protect me! 
From the Waters of KUTULU, protect me! 

From the Wrath of ERESHKIGAL, protect me! 
From the Swords of KINGU, protect me! 

From the Baneful Look, the Baneful Word, the Baneful Name, the Baneful Number, the 
Baneful Shape, protect me! 

Be watchful, Spirit of the Western Ways, and Remember! 
Spirit of the West Gate, Remember!  

  دروازه چهار احضار
MER SIDI! 

MER KURRA! 
MER URULU! 
MER MARTU! 

ZI DINGIR ANNA KANPA! 
ZI DINGIR KIA KANPA! 

UTUK XUL, TA ARDATA! 
KUTULU, TA ATTALAKLA! 
AZAG-THOTH, TA KALLA! 

IA ANU! IA ENLIL! IA NNGI! 
ZABAO!  

 گام هفت به منجر که است گنجر دروازه کردن باز از کمتر این .کنیم میدنبال  مختلف ارواح و قدرت از دعوت براي خاص دعاي چند اینجا در
 سوزاندن و شرم از خواهند می آنها زیرا نباشید، نگران بازنگري آن از ناشی صداهاي و ها دیدگاه در بنابراین،. شود می ترسناك گودال در

  .باشد تاریکی تخت در دیوانه خداوند از ترس و اند شده زنجیر آن در که هایی سایه

  بزرگترین جادو براي همه قدرت ها
SPIRIT OF THE EARTH, REMEMBER! 

Spirits, Lords of the Earth, Remember! 
Spirits, Ladies of the Earth, Remember! 

Spirits, Lords of the Air Remember! 
Spirits, Ladies of the Air, Remember! 
Spirits, Lords of the Fire, Remember! 
Spirits, Ladies of the Fire, Remember! 

Spirits, Lords of the Water, Remember! 
Spirits, Ladies of the Water, Remember! 
Spirits, Lords of the Stars, Remember! 
Spirits, Ladies of the Stars, Remember! 

Spirits, Lords of all hostilities, Remember! 
Spirits, Ladies of all hostilities, Remember! 

Spirits, Lords of all peacefulness, Remember! 
Spirits, Ladies all peacefulness, Remember! 



 

 

Spirits, Lords of the Veil of Shadows, Remember! 
Spirits, Ladies of the Veil of Shadows, Remember! 

Spirits, Lords of the Light of Life, Remember! 
Spirits, Ladies of the Light of Life, Remember! 

Spirits, Lords of the Infernal Regions, Remember! 
Spirits, Ladies of the Infernal Regions, Remember! 
Spirits, Lords of the Lords of MARDUK, Remember! 
Spirits, Ladies of the Lords of MARDUK, Remember! 

Spirits, Lords of SIN, Who maketh his ship cross the River, Remember! 
Spirits, Ladies of SIN, Who maketh his ship cross the skies, Remember! 

Spirits, Lords of SHAMMASH, King of the Elder Ones, Remember! 
Spirits, Ladies of SHAMMASH GULA, Queen of the Elder Ones, Remember! 

Spirits, Lords of TSHKU, Lord of the ANNUNAKI, Remember! 
Spirits, Ladies of the Goddess ZIKU, Mother of ENKI, Remember! 

Spirits, Lords of NINNASU, Our Father of the Numerous Waters, Remember! 
Spirits, Ladies of NINNUAH, Daughter of ENKI, Remember! 

Spirits, Lords of NINNGHIZHIDDA, Who upheaves the face of the Earth, Remember! 
Spirits, Ladies of NINNISI ANA, Queen of Heaven Remember! 

Spirits, Lords and Ladies of the Fire, GIBIL, Ruler Supreme on the Face of the Earth, 
Remember! 

Spirits of the Seven Doors of the World, Remember! 
Spirits of the Seven Locks of the World, Remember! 

Spirit KHUSBI KURK, Wife of NAMMTAR, Remember! 
Spirit KHITIM KURUKU, Daughter of the Ocean, Remember! 

SPIRIT OF THE SKY, REMEMBER! 
SPIRIT OF THE EARTH, REMEMBER! 

AMANU! 
AMANU! 
AMANU!  

  یابد می پایان بزرگ مناقشه اینجا در

  زن یک عشق در شدن برنده براي
  )آید می شما به قطعا او و بنوشد آب از تا بگذارید زن براي را میوه بنوشید؛ انار یک یا سیب یک بار سه(

MUNUS SIGSIGGA AG BARA YE 
INNIN AGGISH XASHXUR GISHNU URMA 

SHAZIGA BARA YE 
ZIGASHUBBA NA AGSISHAMAZIGA 
NAMZA YE INNIN DURRE ESH AKKI 

UGU AGBA ANDAGUB!  

  ANUفراخوانی تاج 



 

 

  
  پیشانی بندفراخوانی 

  
  INANNAخنجر مسی  فراخوانی

  
  شمال دروازه موم و مهر



 

 

  
  شرق دروازه موم و مهر

  
  جنوب ي دروازهمهر و موم 

  
  غرب دروازه موم و مهر



 

 

  
  فراخوانی ماندال نوع یک

  
  دیگر نوع

  
  پنجاه نام در کتاب

 شده شناخته ،KUR عنوان به شده شناخته است، شده شناخته TIAMAT در که جادو، و سحر پروردگار ،ENKI استاد از که است مادوك کتاب این
 زمین بر و کنند زندگی توانند می بزرگان باستان که دادند شکست باستان برادران که داد، شکست جادو با مبارزه در ،HUWAWA عنوان به

 همه حاکمان مقدس برادران زمانیکه در گرفتند، قرار خود هاي مکان در زمین و بهشت از قبل عصر در زمان، از قبل زمان در .کنند حکومت



 

 

 بدون دانه، بدون. ندارند اي ستاره هیچ و نیستند اي سیاره آنها نداشت وجود خورشید نبود ماه .نداشت وجود تاریکی تنها ، بودند موجودات
  .کرد رشد گیاه هیچ درخت،

MARDUK با مبارزه براي باستانیان از KUR شد انتخاب کند می زندگی عقرب هاي کوه زیر در که خواب بزرگ دام از را قدرت و شد انتخاب .
MARDUK و دارد را آن نشانه و سالح نیروي هر و کند مبارزه ترسناك تامیات با تا شد داده او به قدرت پنجاه و عالمت یک و شد داده سالح یک 

 استاد تاریکی، پروردگار آبیس، از که. کند می تهدید آن بدون که است هایی باستان از یکی علیه قدیم خدایان امپراتوري قدرتمندترین این
CHAOS، ،کنند می زندگی ها ستاره در که است قدیم خدایان و مردان نژاد با مقابله آرزوي هنوز که کند، می تهدید ناخوانده نارسا.  

 گیتس زیرا کرد، می گیري اندازه جهت چهار در را آن سال چهار و آمد می پایین آسمان در بزرگ داخ که روزي. کنید تماشا را روزها همچنین
 و مهر مناسب هاي حقه و ها آیین با همراه Elder Sign عالمت با باید آنها. شود بسته همیشه براي گیتس که بود مراقب باید و شود باز است ممکن

  .است شده موم

 چراغ نردبان مرحله به کشیش که آن از پس شوند احضار است ممکن آنها. کنند می پیروي آنها هاي قدرت و ها نشانه با اینجا در نام پنجاه
 قرار Calling در محراب روي بر و رس خاك در شده موم و مهر یا و کاغذ روي بر باید عالئم. آورد دست به را مقدس شهر آن ورودي و برخاست

  .است شده داده

  است مردوك اولین نام
 آن ترین وحشتناك وظیفۀ این و داد، نخواهد انجام را آن کس هیچ دیگر آنکه مگر شود، نامیده نباید او نام. جادو و سحر استاد ارباب، پروردگار

  :است او موم و مهر این. است DUGGA او دعوت کالم. است

  

  است MARUKKA دوم نام
 احضار را او نباید کشیش. است سخت بسیار احضار و هستند، الهی یا انسان آنها آیا داند، می را اسرار همه. داند می جهان ابتداي از را چیز همه

  :است او موم و مهر این. بشناسد را خود درونی افکار باید روح این زیرا باشد، روح و قلب از پاك اینکه مگر کند،

  



 

 

  است MARUTUKKU سوم نام
 ستاره داراي. کردند موم و مهر گیتس، پشت خود، غارهاي در را باستان که آنهایی. درک نابود جنگ در را ي دیوانهخدا حفاظت، هنرهاي استاد

ARRA است او موم و مهر این. است:  

  

  است BARASHAKUSHU چهارم نام
  :است او موم و مهر این. است BAALDURU او تماس در استفاده مورد کلمه

  

  

  است LUGGALDIMMERANKIA پنجم نام
 BANUTUKKU او تماس در استفاده مورد کلمه. کردند مبارزه MARDUK KURIOS کنار در باستان تیامات با که باد ارواح لژیونهاي فرمانده

  :است او موم و مهر این. است

  

  است NARILUGGALDIMMERANKIA ششم نام



 

 

 بدون نمیتواند هیچکس. بردار بکشد، را ربیسو خواهد می و کند می حمله تو به که را ماسکیم گونه هر او. Demons باد نیروي فرمانده
  :است ترتیب این به او موم و مهر. است بانگریسو او کلمه. برود زیر جهان یا و جهان سراغ به شناختنش

  

  است ASARULUDU هفتم نام
Wielder وظایف انجام در مخصوصا را، ایمنی ترین کامل تضمین او. بزرگتر خدایان مراسم در تماشاگران بر نظارت ور، شعله شمشیر از 

  :است ترتیب همین به او موم و مهر و است بنامشکیم او کلمه. شود می انجام عارف خدایان دستور به که دهد می انجام خطرناك

  

  است NAMTILLAKU هشتم نام
 او اما نمیرسد مرگ به روحی هیچ. آنها ملکوت اطالع بدون کند، صحبت مردگان روح با و زنده کند  را مردگان تواند می او قدرتمند، پروردگار

  :است ترتیب این به او موم و مهر و است BANUTUKUKUTUKKU او کلمه. است آگاه

  

  است NAMRU نهم نام
  :است او موم و مهر و BAKAKALAMU او کلمه. آموزد می را فلزات علمی دانش پ. گیرد می عهده به چیز همه در را دانش و عقل



 

 

  

  است ASARU دهم نام
 او براي بیابانی هیچ زمین و کند ایجاد انگیزي شگفت هاي میوه بیابانی هاي مکان در تواند می و است آگاه درختان و گیاهان تمام از قدرت این

  :است زیر شرح به او موم و مهر و است BAALPRIKU او کلمه. است فضل محافظ واقعا او. نیست

  

  است ASARUALIM یازدهم نام
 وجود به را آن و آید می حساب به کند، می زندگی آن در که را آنچه و کند، می روشن تاریک هاي ناحیه در را نور و است محرمانه خرد داراي

  :است ترتیب این به است حکاکی شما که موم و مهر و است BARRMARATU او کلمه. چیز همه در عالی مشاوره. آورد می

  

  است ASARUALIMMUNNA دوازدهم نام
 نبرد آن در مردوك پیشرفته ارتش از و است کار به مشغول نظامی امور در خوبی به و کند می استفاده پوش زره نوع همه از که است نیرویی ین

  :دهد می نشان مهر و است BANATATU او کالم. دهد ارائه خود هاي سالح تمام با را ارتش یک روز سه عرض در تواند می او. است



 

 

  

  است TUTU سیزدهمین نام
 این او مهر و است DIRRIGUGIM او کالم خانه، محافظ و مؤمن نام. است بیمار قلب در و رساند می پایان به را لذت و کند می خاموش را گریه

  :است

  

  است ZIUKKINNA چهاردهم نام
 این مهر و است GIBBILANNU کلمه. بود فراوانی دانش همان این داراي Chaldaens که آن، معانی و ها ستاره جنبش مورد در عالی دانش

  :است

  

  است ZIKU پانزدهم نام
 او کالم. زمین اسرار از شده شناخته. است پنهان داري خزانه که بگوید تواند می و آورد می ارمغان به را ثروت از نوعی هر قدرت این

GIGGIMAGANPA است این او موم و مهر و است:  



 

 

  

  است AGAKU شانزدهم نام
 او کالم. است طلسم و قوم پروردگار او. است کوتاه مدت یک براي فقط اما مرده، حاضر حال در که آنچه به را زندگی تواند می قدرت این

MASHGARZANNA است این او موم و مهر و است:  

  

  است TUKU هفدهم نام
 MASHSHAMMASHTI او کالم. دشمن ترین شدید ،MARDUK KUROS به طلسم وارث ، باستان هاي جایزه برنده غریب، و عجیب پروردگار

  :است زیر شرح به او موم و مهر و است

  

  است SHAZU هجدهم نام
 نمی پرتاب آب به یا و شود نمی دفن زمین در چیز هیچ. ددان می هستند، مجاورت در که کسانی نیز و هستند، دور راه از که را کسانی افکار

  :است این او موم و مهر و است MASHHANANNA او کالم. است آگاه قدرت این اما شود،



 

 

  

  است ZISI نوزدهم نام
 است شیرین قدرت این براي واقعا صلح عطر. است ملت دو بین یا نفر دو بین بحث، کننده خاموش دشمنان، از مجزا دنیاي دو بین شود می گفته

  :است این موم و مهر و است MASHINNANNA کالمش که

  

  است SUHRIM بیستم نام
 زیرا اندازد می خطر به را خطر این فرستد، می وکیل عنوان به را او که کشیش. کند می دعا باستان طرفداران از است، ممکن که هرجایی از

SUHRIM او کالم. کشد می فکر بدون و راحتی به MASHSHANERGAL است او موم و مهر و:  

  

  است سوگگیور یک و بیست نام
 را آنها که شود داده هشدار باید اما کند، می کشف راحتی به را کشیش دشمنان. شود غافلگیر تواند نمی که Foe باال، SUHRIM که همانطور

  :است موم و مهر و MASHSHADAR کلمه. ندارد دوست را آن کشیش اگر نکنید نابود



 

 

  

  است ZAHRIM دوم و بیست نام
 او کالم. کند نابود را ارتش کل توانست می خواست، می خاندان صاحب اگر. رزمندگان میان در جنگجو بکشید را نبرد از انبوهی از نفر هزار ده

MASHSHAGARANNU است او موم و مهر و:  

  

  است ZAHGURIM سوم و بیست نام
 دانم، نمی من. کشد می تر، طبیعی غیر مد یک از پس آرامی، به ZAHGURIM شود می گفته. ترین وحشتناك ترین حریف ،ZAHRIM همانند

  :است موم و مهر و MASHTISHADDU کلمه. شماست خطر این. ام نکرده احضار را روح این هرگز زیرا

  

  است ENBILULU چهارم و بیست نام
 مفید روح. داند می را زمین زیر هاي رودخانه و داند می را آب اسرار. کند جستجو ها کوه باالي در یا کویر میان در را آب تواند می قدرت این

  :است او موم و مهر و MASHHANEBBU او کالم



 

 

  

  است EPADUN پنجم و بیست نام
 است زمینهایی تمام دانش و زمین ظریف هندسهی داراي. برساند شما پاهاي به دور جاي از را آب تواند می و است آبیاري تمام پروردگار این

  :است این او موم و مهر و است EYUNGINAKANPA او کالم. شود می یافت فراوانی در آب که

  

  است ENBILULUGUGAL ششم و بیست نام
. کند عرضه ماه یک در قمر سیزده براي غذا با گرسنه شهر یک تواند می و کشت، دانش دهد می. کند می رشد چیز همه و رشد، همه بر که قدرت

  :است او موم و مهر و AGGHA او کالم. ترین قدرت نجیب

  

  است HEGAL هفتم و بیست نام
 او کلمه. دارد شخم و زمین فلزات از دانش. غنی برداشت آورد می ارمغان به. است کشاورزي و کشاورزي هنرهاي استاد باال، قدرت عنوان به

BURDISHU است ترتیب این به او موم و مهر و:  



 

 

  

  است SIRSIR هشتم و بیست نام
 مهر و APIRIKUBABADAZUZUKANPA است این او کالم لرد قدرتمندترین مار، بر سرپرستی داشتند، تنفر باستانی رویاهاي از تیامات، نابودگر

  :او موم و

  

  است MALAH نهم و بیست نام
. بگیرد تصمیم است ممکن کشیش که دهد می دیگران به یا و خواهد، می را آن که کشیش به را ها ویژگی این و شجاعت، و شجاعت پروردگار

  :است موم و مهر و BACHACHADUGGA کلمه

  

  است GIL ام سی نام
 AGGABAL او کالم شود می ناتوان قدرتمند. آورد می دنیا به را زنان و دهد می رشد را جو. است باستانی بسیار و مرموز او قدرت اشتر، عاشق

  :است او موم و مهر و است



 

 

  

  است GILMA یکم و سی نام
 او کالم. کند نمی حرکت هرگز و است دائمی چیز همه خالق شد؛ ساخته غریب معبد آن توسط که معماري دانش صاحب شهرهاي، بنیانگذار

AKKABAL است این او موم و مهر و است:  

  

  است AGILMA دوم و سی نام
 او کالم. ببرد بین از را محصوالت و شهرستانها و ارتش تواند می مانند برق، و رعد و بزرگ هاي طوفان یا و مالیم، هاي نزول رسد می نظر ه

MASHSHAYEGURRA است او موم و مهر و است:  

  

  است ZULUM سومنام سی و 
 می محافظت گران معامله از را مرد یک. است تجارت و کار و کسب انواع تمام در عالی مشاوره کند می کار موقع چه و رود می کجا داند می

  :است این او موم و مهر و است ABBABAAL او کالم. کند



 

 

  

  است MUMMU چهارم و سی نام
 چهار ساختار ماهیت و خلقت از قبل زندگی شرایط مورد در جیوه حکمت. تیامات گوشت از جهان ایجاد براي MARDUK به شده داده قدرت

  :است موم و مهر و است ALALABAAAL او کالم. شوند می بیدار ها آسمان آن در که ستون

  

  است ZULUMMAR پنجم و سی نام
 و است ANNDARABAAL او کالم. کرد آسمان به تبدیل بود زمین از بخشی که را تیامات از بخشی. مرد یک به مرد، ده از العاده، فوق قدرت

  :است او موم و مهر

  

  است LUGALABDUBUR ششم سی و نام
  :است این او موم و مهر و است AGGIBAAL او کالم. بزرگ مهاجم یک و عالی مدافع. تیمام خدایان ویرانگر



 

 

  

  است PAGALGUENNA هفتم و سی نام
 خدایان قدرت و کند می تعیین اند، نشده ایجاد هنوز که هایی روحیه و اند، نشده ساخته هنوز که چیزهایی ماهیت و نهایت، بی اطالعات صاحب

  :است این او موم و مهر و است ARRABABAAL او کالم. داند می را

  

  است LUGALDURMAH هشتم و سی نام
 آگاه قدرت این اما گذارد نمی را اي ستاره عنصر هیچ. کنند می سفر آن در که چیزهایی همه و آسمان انداز چشم ،مکان هاي بلند پروردگار

  :است این او موم و مهر و است ARATAAGARBAL او کالم. است

  

  است ARANUNNA نهم و سی نام
 به او موم و مهر و است ARAMANNGI او کالم. گیتس طبیعت و قوانین و قصاص میثاق از شده شناخته ،ENKI ما، پدر به مشاوره مدافع، وکیل

  :است ترتیب این



 

 

  

  است DUMUDUKU چهلم نام
 به نیز دیگر چیزهاي از است ممکن اما ندهید، نشان تو به را این است ممکن. راز شماره و راز نام از شده شناخته الزولی، لپس لنگ صاحب

  :است او موم و مهر و است ARATAGIGI او کالم. کنید صحبت انگیز شگفت اندازه

  

  است LUGALANNAچهل و یکم  نام
 و مهر و است BALDIKHU او کالم. کنند پیدا توانند می چه باستان موجودات که داند می. است جهان مخفی دانش داراي سابق، عالمان قدرت

  :است این او موم

  

  است LUGALUGGA دوم و چهل نام
 رشد حکمت در و بگویید، را تو او که چیزهایی که. داند می را باد ارواح و هوا ارواح و زمین و ستارگان و نوزادان و ها مرده ارواح، همه اسناد

  :است او موم و مهر و است ZIDUR او کالم. ندک می



 

 

  

  است IRKINGU سوم و چهل نام
 ایجاد را مردان نژاد آن، خون با و دارد نگه را او است ممکن مردوك که ،است KINGU قدرتمند پادشاه باستان، نیروهاي فرمانده قدرت این

  :است این او موم و مهر و است BARERIMU او کالم. کند

  

  است KINMA چهارم و چهل نام
 هایشان فعالیت بر نظارت براي قدرت این کنند، اشتباه است ممکن خدایان که این. لرزیدن از ترس در آنها نام به که خدایان، پروردگار و قاضی
 و مهر و است ENGAIGAI او کالم. هستند دور بسیار و اند شده فراموش خدایان زیرا باشند، میثاق ماده طبق و بوده قانونی آنها اگر شد، داده

  :است این او موم

  
  است ESIZKUR پنجم و چهل نام

 او کالم. داند می را فضا و گیرد می اندازه را چیز همه او. است خدایان و شیطان و گیاهان به حتی انسان، هر عمر طول دانش داراي روح این
NENIGEGAI است این او موم و مهر و است:  



 

 

  

  است GIBIL ششم و چهل نام
 که را برق و رعد همچنین او. کند می درك فلزات کار در و دارد می نگه را شمشیر تیز نقطه او. است شده داده جعل و آتش قلمرو به قدرت این

  :است این او موم و مهر و است BAALAGNITARRA او کلمه. سازد می آسمان در را شمشیر و کند می بلند آید می زمین از

  

  است ADDU هفتم و چهل نام
 با را آسمان توانید می. داد تکان آنها جاي به را IGIGI هاي دروازه و لرزاند را ها ستاره و کند می پر را آسمانها تمام که کند می پر را طوفان

  :است این او موم و مهر و است KAKODAMMU او کالم. شب  ترین تاریک در حتی کنید، پر خود روشنایی

  

  است ASHARRU هشتم و چهل نام
 او کالم. کنید تعیین را آنها هاي چرخه و دهید قرار خود هاي دوره در را خدایان. دهد می را گذشته موارد همچنین و آینده به مربوط اطالعات

BAXTANDABAL است او موم و مهر این و است:  



 

 

  

  است NIBIRU نهم و چهل نام
 او کلمه. شود می معروف چالدین به ستارگان از گذر از پس و کند می مدیریت خود هاي شیوه به را چیز همه ،MARDUK دروازه روح

DIRGIRGIRI است این او موم و مهر و است:  

  

  است NINNUAM پنجاهم نام
 او. کند می تعیین را پادشاهان سلطنت و قوانین که کسی تصمیم، قضاوت قضاوت، قاضی که، است چیز همه پروردگار عنوان به ماردك قدرت این

  :است این او موم و مهر و است GASHDIG او کالم. نیست پادشاه مرگ یا شهر یک تخریب اگرچه نباشد، نامزد است ممکن

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  ماگان متن
 و بود، مانده باقی بود، شده ساخته بابل از قبل که قدیمی ایمان از چیز همه که است فرقه یک کشیشان از برخی مخفی متن زیر آیات این از بعد
 هفت منطقه در خود اولیه هاي مالقات این در من. کنید درك را آن است ممکن شما که طوري به را آن من اما بود، آنها زبان در اصل در را آن

 داده رخ انسان حافظه از فراتر زمان یک در که خدایان بین جنگ مورد در را آن و ام، آمده متن این در نیست، بیشتر که ، وسطایی قرون شهرت
 تعداد و. آنها اسانس و طبیعت آنها، دالیل و است، شده داده شرح اینجا در شود، می روبرو آن با خود عهد در کشیش که زشتی و وحشت. است

 روي بر را آنها کشور جادوگران از برخی مطمئنا و. هستند عذاب برابر در عذاب قدرتمندترین و هستند، مقدس کلمه و است، مقدس خطوط
 .باشند داشته یاد به را کلمات کلمات خدایان و باشند کارآمد توانند می آنها نتیجه در که نویسند، می هوا یا سفال روي یا رس، خاك یا و پوست

 از روحم وقتی میروم من که جایی به من با خودم کپی و میدارم نگه وفادارانه را آنها که سالهاست و کردم کپی من زبان در را کلمات این من
 که است، magick ترین قدرتمند و مهمترین یادآوري براي! باشید داشته یاد به و بگیرید نظر در خوب را کلمات این اما. بروم میشود، پاره بدن

 زیرا ندهید؛ نشان شرط و قید بی به را متن این و. است حافظه همان بیاورند، باید که چیزهایی آوردن یاد به و گذشته چیزها به توجه خاطر به
  .کند می ایجاد جنون حیوانات و مردان در

  :متن

I  

  ماگان متن

  گوش کن ، و به یاد داشته باش!

  !باش داشته یاد به ،ANU نام به

  !باش داشته یاد به ،ENLIL نام به

  !باش داشته یاد به ،ENKI نام به

  هنگامی آسمان  نامگذاري نشده بود!

  هنگامی که زمین نامگذاري نشده بود!

  و هیچ چیز وجود نداشت!

  باستان

  و تیامات 

  چی کسی همه آنها را کشت ،

  کرد ، هدایت را فرشتگان خداوند اینکه از قبل زمان، این در



 

 

  نامشان را فرانخوانده است ،

  است ، نامعلوم و ناشناخته آنها سرنوشت

  گرفتند. شکل باستان درون خدایان که بود این سپس

  علم آورده شد ونامیده شد.

  کردند. بردباري رشد و عهد در آنها ها سده براي و

  آنها با هم متحد شدند.

  .بود رحم بی خود راه در تیامات

  .بود انگیز نفرت باستان نزد خود اعمال

  .کند همراه خفا با را بزرگتر خدایان تا یافت افزایش طلسم

  جنگید، طلسم و جادو جذابیت با

  .شد کشته بزرگتر خدایان از جادوگري توسط اما

  .بود آنها پیروزي اولین این و

  شد پرتاب خالی فضاي یک در بدنش

  آسمان از شکاف یک در

  شده مخفی

  شد غرق او

  .کرد گریه بهشت حیاط به او خون اما

  تیامات

  خشمگین

  است شده پر زشت حرکت با

  :گفت

  بسازیم را هیوالها دهید اجازه

  کنند نبرد و بیایند بیرون است ممکن آنها

  عذاب پسران این علیه

  اند شده نابود که مرگبار فرزندان

  واحد خداي

  است، مدیون را چیز همه که او آمد، بوجود هابور

  .است ما استاد نزد جادو صاحب و



 

 

  کرد اضافه باستان هاي زرادخانه به را نظیر بی هاي سالح او

  او هیوالها را کشت

  آنها را با هاله نورانی تاج گذاري کرد به عنوان خدایان

  به طوري که اگر کسی آن ها را ببیند باید نابود گردد

  کرد رشد آنها بدن با این، و

  اژدها را احظار کرد،او تیره مار و 

  اسب سوارشیر بزرگ ، خداي دیوانه ، 

  !آور یاد

ENKI 

  ما استاد

  هزیمت ترسناك ، پسر او را احظار کرد

  مردوك

  فراخواند را خود پسر

  پسر جادو

  گفت مخفی نام به را او

  مخفی شماره

  مخفی شکل

  دهد انجام نبرد است ممکن او که طوري به

  باستان مغوالن و ترکان گروه با

  باش پیروز و

MARDUK KURIOS  

  ها ستاره میان در ستاره ترین روشن

  خدایان میان در خدا قویترین

  شمشیر و جادو پسر

  کلمه و علم کودك

  مخفی نام از شده شناخته

  مخفی شماره از شده شناخته

  مخفی شکل از شده شناخته



 

 

  مجهز کرد قدرت دایره با را خود او

  رفت بیرون او آتش هاي ارابه در

  زد صدا را طلسم زد، فریاد صداي با

  اژدها ها و تیره مارها  همه سقوط کردند

  .شدند کشته همه اسب سوار، شیرها،

  موجودات نیرومند کشته شدند.

  جادوها ، طلسم ها و سحر ها شکسته شدند.

  .ماند باقی تیامات تنها

  مار بزرگی

  آهن هاي دندان با مار

  تیز پهلو با مار

  مرگ چشم با مار

  مردوك جهش کرد به او

  با غرش

  با نفرین

  او جهش کرد

  شد روبرو قدرت دیسک با مردوك

  چشم هاي مرگ تیامات را کور کرد

  رسید خود اوج به هیوال

  است شده تقسیم بخش چهار به جهات تمام در

  زد فریاد باستانی هاي طلسم

  شد منفجر و زد دوباره مردوك

  یک نفس بد در بدنش

  کرد شلیک هایش فک بین ماردوك

  شد زخمی دوباره ماردوك

  سر تیامات روي بدنش 

  همه چیز ساکت بود

  به یاد آور!



 

 

  مادوك

  پیروز

  گرفت را سرنوشت هاي قرص

  .کنید آویزان خود گردن در را آنها

  کرد تقدیر بزرگتر خدایان از او

  بود مدیون را زمین و آسمانها و

  .بدون باستان داشتن نگه براي دروازه یک با

  است شده پنهان همیشه براي کلیدي که دروازه یک با

  مردوك پسران به ذخیره

  ما استاد پیروان از نظر صرف

ENKI 

  .خدایان میان در طلسم در اول

  .ساخت مدرن را انسان او آشام، خون خون از

  ساخت را قدیم خدایان براي نگهبان هاي برج او

  فلکی صور صورت به خلفی اجسام چسباندن

  ببینند را ABSU دروازه است ممکن آنها

  کنند می تماشا آنها تیامات دروازه

  هستند نظارت تحت آنها KINGU دروازه

  کنند می مقاومت بزرگتر هاي قدرت همه

  باستانی هنري نیروي

  ترین قدیمی جادویی طلسم

  اولیه قدرت وقوع

  هستیم رفته دست از ما

  زمان از قبل زمان یک از

  ها ستاره از فراتر زمین یک از

  میگذراند را زمین که زمانی عصر از

  .روشن فرشتگان شرکت در

  بردیم در به سالم جان اول جنگ از ما



 

 

  خدایان قدرت بین

  باشی قدیمی خشم و

  تاریک فرشتگان

  زمین بر دریچه

  .هستند شب واندررز از فراتر مسابقه یک از ما

  ایم مانده زنده سن از ما کرد، حکومت زمین بر ABSU که وقتی

  .نسل کردن نابود قدرت و

  ماندیم زنده ها کوه باالي در ما

  ها کوه پاي زیر و

  کردید صحبت اسکورپیون با و

  خیانت و وفاداري در

  است نداده قول ما به حمله براي هرگز ما به تیامات و

  .باد با و آب با

  اند شده فراموش خدایان اما

  نامد می را باستان شود، می بیدار که کسی

  باستانیان از انتقام

  بزرگ خداي هفت

  معنا پر شهر هفت از

  جهان و خود بر

  . . قدیمی انتقام و

  آید می بیرون اعتصاب که طوري به

  کن بیدار خواب از را تیامات و

  غارها در او خواب از

  زمین از

  باشد داشته بیشتري جرات نمیتواند هیچکس و

  است گفتن سخن مرگ، فراخوانی براي

  نهایی نماز



 

 

II  

  باستان نسلهاي از
  نسلها حساب

  است شده ارائه اینجا در باستان که آنهایی از

  باستان هاي نسل از

  شد یادآوري اینجا در

  کند می خراب را چیز همه که باران و سرد

  هستند شیطانی دنیاهاي آنها

  است شده ایجاد ANU ایجاد در

  طاعون خدایان

  ENG عزیزم فرزندان و

  زیر در تخریب آوردن باال ارتفاع در شدن تکه تکه حال در

  هستند اموات عالم هاي بچه آنها

  میرود باال بلند صداي با

  .هستند خدایان تلخ سم آنها

  آسمان از بزرگ هاي طوفان

  هستند آنها

  مرگ پروردگار

  هستند که کسانی

  هستند بچه آنها

  زمین تولد

  دیوارها باالترین

  دیوارها ترین ضخیم

  دیوارها قویترین



 

 

  روند می سیل مانند آنها

  خانه تا خانه از

  کنند می ویران آنها

  ببندد را آنها تواند نمی دري هیچ

  برگرداند عقب به را آنها تواند نمی تاب و پیچ هیچ

  کنند می اسالید مارها مانند درهاي طریق از آنها

  سوزند می باد مانند ها خم و پیچ طریق از آنها

  شوهر آغوش از همسر کشیدن

  کرد جدا انسان النه از را کودك

  اش زمین اش، خانه از مرد بردن بین از

  دارند زخم درد آنها

  .دهد می قرار انسان پشت در را خود که

  هستند غول  آنها

  داد جان ها خیابان در که ولد و زاد روح

  است کرده فوت زایمان هنگام در که زنانی روح

  میرد می که زنانی روح

  بد انسان یک روح

  هستند هفت آنها

  هستند نفر هفت

  اند شده متولد ماشو هاي کوه در نفر هفت این

  کنند می زندگی زمین غارهاي داخل در آنها

  کنند می زندگی آنها زمین خلوت هاي مکان میان در

  بین هاي مکان میان در

  ها مکان

  زمین و بهشت در ناشناخته



 

 

  ندارد وجود آنها دانش هیچ بزرگتر خدایان میان در

  ندارند نامی آنها

  بهشت در نه

  زمین روي بر نه

  شوند می غروب کوه سوار آنها

  کنند می گریه سحر کوه در و

  دهند می خزش آنها زمین غارهاي طریق از

  گویند می دروغ آنها زمین خلوت هاي مکان میان در

  است نشده شناخته آنها از کدام هیچ

  بهشت در نه

  زمین در نه

  انتظارند در آنها

  کردن قربانی دنبال به کردن قربانی براي

  هستند زیرزمینی هاي بچه آنها

  زمین از حبس صدور

  کند نمی متوقف را آنها درب

  کند نمی متوقف را آنها مهره و پیچ

  کنند می حرکت مارها مانند درهاي در آنها

  شوند می وارد باد مانند هایی پنجره با آنها

 شوند می قلب وارد هستند، آنها ناتارها

  دست درك هستند، آنها 

  خون در تغذیه پیکر، غول الرو

  هستند هفت آنها

  هستند نفر هفت

  گیرند می را ها برج تمام آنها



 

 

  اند بریده را توانا آنها

  مرد قدرتمند شهرهاي همه از

  شناسد نمی را آنها انسان حال این با

  شناسند نمی را آنها شهرهاي بله

  اند انداخته زمین به را شرق هاي جنگل آنها

  گرفتند آب را غرب زمینهاي و

  شناسد نمی را آنها شرق وجود این با

  شناسد نمی را آنها غرب حال، این با

  هستند گردن در دست یک آنها

  شناسد نمی را آنها گردن وجود این با

  شناسد نمی را آنها انسان و

  است ناشناخته آنها تعداد

  است اشکال تمام آنها اشکال

  آنها سکونت محل

  شود می انجام آنها جماعت که خالی هاي مکان

  آنها سکونت محل

  است شده ارائه قربانی آن در که مرد حوادث

  آنها سکونت محل

  اینجا هاي زمین

  اینجا شهرهاي و

  ها زمین بین زمین و

  شهرهاي بین شهرهاي

  برود راه حال به تا مردي هیچ فضاهاي در

  بازمیگردد مسافر هیچ کجا از کشور

  مرده معبد محراب در



 

 

  مادرشان پستان در

  !کن یادآوري ،ارواح آسمان

  !کن یادآوري زمین، ارواح

III  
  انسان شده فراموش هاي نسل از

  ساخته نشد KINGUو مردي از نژاد 

  نیست؟ او روح ارايد انسان آیا

  بزرگتر ؟ خدایان علیه شورش  بینید می آیا

  است انتقام خون انسان خون و

  است انتقام روح انسان خون و

  است باستان عالم قدرت انسان قدرت و

  است عهدنامه این و

  هستند عالمت داراي قدیم خدایان براي

  است عالمت داراي انسان اما

  شماره و

  شکل و

  .مادرش و پدر خون احضار براي

  .است میثاق این و

  بزرگتر خدایان توسط شده ایجاد

  باستان خونهاي از

  آن توسط که است يکلید انسان

  کامال باز شود IAK SAKKAKممکن است دروازه 



 

 

   یانباستان توسط

  .دوكرم فرزندان علیه

  است جدیدچیز  چه براي

  است آمده قدیم از آنچه

  است قدیمی چه و

  کند جایگزین را جدیدي جاي باید

  !کند حکومت زمین فرمانروایی برباید 

  URILIA متن
 گمراه نمازگزاران ها این .دهند می ویرانگر انجام خرابکارهاي صاحبان آن در که است هایی فرمول شامل این .است مار کتاب ،URILIA متن

  .شیطان بدترین ،جادوگران تاریک ها، کننده گمراه هستند، کننده

 توسط که ماردوك، توسط قدرت هفت و اصلی سران توسط که شود می گفته ها قدرت این موجودات و پنهان هاي کشیش توسط ها مزاحمت این
ENKI میزبان کل و IGIGI است خورده شکست شود، می پشتیبانی.  

  :هستند کلمات چنین شود، نمی داده نشان اسنانی هیچ براي کلمات این

IA 

IA 

IA 

IO 

IO 

IO 

  هستم خدایان خداي من

  هستم جادو و سحر استاد و تاریکی خداوند من

   دانش هستم و قدرت من

  هستم چیزها تمام از قبل من

  هستم IGIGI و ANU از قبل من

  هستم ANNUNNAKI و ANU از قبل من



 

 

  هستم SHURUPPAKI هفت از قبل من

  هستم چیزها تمام از قبل من

  هستم SHAMMASH و ENKI از قبل من

  هستم چیزها تمام از قبل من

  هستم ISHTAR و INANNA از قبل من

  هستم UDDU و NANNA از قبل من

  هستم NINDUKUGGA و ENDUKUGGA از قبل من

  دارم ERESHKIGAL از قبل من

  هستم چیزها تمام از قبل من

  .نشد ساخته چیز هیچ من از پیش

  هستم خدایان همه از قبل من

  ها هستمروز همه از قبل من

  .هستم مردان هاي افسانه و مردان تمام از قبل من

  هستم ها قدیمی از یکی من

  هیچ انسانی ممکن نیست در جستجو محل استراحت من باشد

  .گیرم می ماه شب و خورشید روز من

  دهند می پوشش را من غربی هاي کوه

  .دهد می پوشش را من جادو ها کوه

  من از کهن ترین روز ها هستم.

  هستم ABSU از قبل من

  هستم NAR MARRATU از قبل من

  هستم ANU از قبل من

  هستم KIA از قبل من

  هستم چیزها تمام از قبل من

IA! IA! IA! IA SAKKAKTH! IAK SAKKAKH! IA SHA XUL 

IA! IA! IA! UTUKKU XUL 



 

 

IA! IA ZIXUL! IA ZIXUL 

IA KINGU! IA AZBUL! IA AZABUA! IA XAZTUR! IA HUBBUR 

IA! IA! IA 

BAXABAXAXAXAXABAXAXAXAXA 

KAKHTAKHTAMON IAS  

II. ممنوعیت  
 باشند کارهایی انجام به مجبور و فرا خوانده شده است ممکن فرزندان این .شوند احضار کشیش توسط است ممکن باستان از وحشتناك فرزندان

 است ممکن هرچند کنند، می زندگی ما هاي نسل کنار در و ما کشور در آنها و .باشد داشته احتیاج آن به خود معبد در است ممکن کشیش که
 نخواهد آشکار است، نرسیده ما راه به که کسی براي هرگز فرمولها این که شد این به متهم که شد، تدریس بابل کشیش توسط این و. نشوند دیده
 آنها نباشد، مراقب MARDUK که زمانی است ممکن کنند، می زندگی دروازه از خارج در آنها اگرچه .است ترس ترین اشتباه کار این زیرا شد،

  .ندارد قدرت او که روزها آن در شوند، احضار

بر روي آن و آتش را درآن درست کنید.صدا بزنید ورد به  IA ADU EN I، کاسه اي شکسته. بخوانید طلسم TIAMATسپس آماده کنید کاسه 
 Prepare, then the bowl of TIAMAT, the DUR of INDUR, the Lost Bowl, the Shattered Bowl of theروش همان شخص. (

Sages, summoning thereby the FIRIK of GID, and the Lady SHAKUGUKU, the Queen of the Cauldron. Recite the 

Conjuration IA ADU EN I over it, and build the Fire therein, calling GBL when thou dost, after his manner and form.(  

(ملکه  Hornedملکه شیطان و از  احظار کنید و جادو کردید ، شما باید خنجر خود را باال ببرید و درخواست  شده ساخته آتش که هنگامی
 را مناسب هاي قربانی و دادي انجام را کار این که هنگامی و(ملکه با عصاي جادویی) به روش و فرم خودش ،  NINNGHIZHIDDAشاخدار)و 

 When the Fire is built and conjured, then (.فراخوانید را خود فرزندان از هرچه توانید می دروازه، کردن باز از پس دادي، انجام

mayest thou raise thine Dagger, summoning the assistance of , Queen of the Demons, and Horned, the Horned 
Queen, and NINNGHIZHIDDA, the Queen of the Magick Wand, after their manner and form. And when thou hast 
accomplished this, and made the proper sacrifice, thou mayest begin calling whichsoever of the offspring thou 

mayest, after opening the Gate.(  

 اي لحظه براي است ممکن ونگه دارید براي زمان مخصوص که باید باز شود و  نکنید، باز را دروازه
براي عبور تیامات. نشود باز  ABYSS : گوید می را این،  کند می زنده مردهبه زمین فرو می رود و  

 زندگی توانند می که من به مردگان قدرت زندگی میدهم شد، خواهم زندگی و مرگ باعث من
.کنند  

( DO NOT OPEN THE GATE, SAVE FOR AN ESPECIAL TIME THAT THOU STATE 
AT THE TIME OF OPENING, AND IT MAY NOT STAY OPEN FOR A MOMENT 

AFTER THE PASSAGE OF THE HOUR OF TIAMAT, ELSE ALL THE ABYSS 
BREAK FORTH UPON THE EARTH, AND THE DEAD RISE TO EAT THE LIVING, 

FOR IT IS WRIT: I WILL CAUSE THE DEAD TO RISE AND DEVOUR THE 



 

 

LIVING, I WILL GIVE TO THE DEAD POWER OVER THE LIVING, THAT THEY 
MAY OUTNUMBER THE LIVING.) 

پس از انجام مراحل الزم صدا بزنید موکل نیازتان را،زمان باز و بسته شدن دروازه تعیین کنید ، محل مکالمه را هرگز ترك نکنید تا 
  و دروازه بسته شده است. هزمانی که روح بازگشت

  

  

  .است انسان و حیوانات اندرون از اي توده آن چهره که است، جنوبی هاي باد از HUMWAWA ها عذاب پروردگار

  .است HUMWAWA امضاء این و

  

فرشته تاریکی با  ،فرود  و تب تمام پروردگار دارد؟ وجود نیز نگرانی PAZUZU آیا. کشیش ظاهر می شود سمت  HUMWAWA و
حتی  APHKHALLUچهار بال ، شاخدار ، با تناسلی پوسیده ، او زوزه میکشد از طریق دندان هاي تیزش باالي شهر هاي مقدس در 

  در ارتفاع خورشید و همچنین ماه هم با چرخاندن شن و باد.

 می سوار زمزمه و خنثی باد یک روي بر که است، بزرگترین HUMAWAW هستند برادر PAZUZU و HUMWAWA که دانید می
  که شما باید بدانید خواهد آمد. PAZUZU.و نشانه   شود

  :است نآمد به مجبور او که است PAZUZU نشان این و



 

 

  

 می دیده نظیر بی لشکر در او ، او عصبانی است.AZAG-THOTHپلید آنها نمیتوانند نفع ببرند از صدا زدن  ارواح و خدایان همه از
 بار یک کنترل براي است قدرتمند حد از بیش همچنین او .کند استفاده او از کمی تواند می کشیش است، CHAOS پروردگار او شود،

 را او جرات است ممکن توانا و قوي جادوگر یک فقط که دروازه، به ارسال از قبل است آمیز خشونت مبارزه و شود می نامیده
  .است نشده داده او موم و مهر دلیل، همین به بنابراین،. دهد افزایش

 باشد امیدوار نمیتواند جادوگر. است خواب پروردگار او زیرا شود، احضار تواند نمی تنها کوتوال رحمانه، بی ارواح و خدایان تمام از
 به که وقتی او که طوري به شود، ایجاد مناسب هاي قربانی او براي و شود پرستش است ممکن او اما باشد، داشته قدرت او بر که

 KUTULU که است زمانی این زیرا است، مادوك خواب زمان همان قربانی براي زمان و .شد خواهد خسته شما از آید، می زمین
 بر دیگر بار تیانات پیوست، آسمان نابیناي با او که هنگامی. است جادو همه قدرت و زمین آتش بسیار او و. کند می حرکت بزرگ

  !کرد خواهد حکومت زمین

  :است او موم و مهر این و

  

  

 می نامیده USTUR و آید می شمال از اول. هستند آتش و باد از چیزهایی آنها و آیند، می باد بر آنها و دارد، وجود ارواح چهار و
 شود می نامیده SED و آید، می شرق از دوم و. است جهان بزرگ پروردگار و چهارم پادشاه بزرگترین او و .دارد انسانی شکل و شود



 

 

 شکل و شود می نامیده الماس و آید می جنوب از سوم و .است قدرتمند بسیار و است انسان صورت با اما است، Bull شکل داراي و
 می نامیده NATTIG و آید می غرب از چهارم و .کند می کنترل ،است باد و شعله از که را چیزهایی آن و انسان، سر با اما است، شیر

 رمز یک و آید می دریاي از عقاب این و. دارد عقاب پنجه با عقاب، بال و چهره تنها انسان، بدن یک با اما است، عقاب شکل از و شود
  .است بزرگ راز و

 کشته خدا که زمانی است، بزرگ شب همان SED فصل و دارند. حضور همیشه و نیستند، منتظر و آیند، می آنها Uru تا Nuzku از و
 از و هستند ساکن خورشید فضاهاي بین آنها و آنها؛ فصول و فضایی چهار ارواح چهار بنابراین .است AIRU ماه در این و شود، می

  .نیست شده شناخته کامال این چه اگر ،شود می گفته که همانطور و هستند، ها ستاره بلکه نیست، آنها

 سوخته باشد، شب در و Evil Times باید که جدید کاسه یک در باید گیاه AGLAOPHOTIS ها، شیطان دیگر و این احضار براي و
  .شود

از نژاد  انسان، یک به شدن تبدیل به تمایل که طوري به بخشد، می را انسان خون که شود احضار AKHKHARU است ممکن و
KINGU ، اما AKHKHARU است ممکن اید، شناخته را آن عالمت اگر.شد نخواهد انسان به تبدیل هرگز AKHKHARU شود، احضار 

  :بنابراین و

  
LALASSU و شود، مواجه جنون با کشیش که طوري به شود، نمی صحبت به این اما شود ، می غافل انسان هاي مکان از که شود، می نامیده 

 همان و است LALARTU همانند این . است شیطان آن زیرا رود، می بین از آن روح و شود کشته باید که LALASSU زندگی یک به شدن تبدیل
 این به ورود به مجاز و .است دیگري یا یکی به ورود دنبال به جهانها بین و است کرده زندگی بار یک LALARTU که است آن همانند خانواده

  .بدبختی و بیمار ملکه الماشا، مانند کشد، می را مادران تولد هنگام در و برد می رنج قانون یک از زیرا نبوده،

 این و نیست قانونی که داند می اما باشد، داشته احتیاج آنها به کشیش اگر که است این شوند، احضار احکام این است ممکن که هایی نشانه و
  است LALASSU عالمت

  



 

 

  :است LALARTU عالمت این و

  

 ثمر بی دلیل به است ممکن ها این از بعضی و شیطانی، عملیات هاي ویژگی تمام علیه اما است، قدرتمند اینها علیه MINU ENKI که دانید می و
  .شود مخفی باید همیشه بنابراین. شود ارائه آن بودن

 برند می بین از را زندگی غذا و زندگی آب و کنند می حمله انسان رختخواب به و آیند می محل احظار به سریع LILIT و GELAL که دانید می
  .هستند ارزش بی ندارند فرمول که این براي آنها کارهاي اما است، ها مرده زنده کردن آن کار آنها که

 و .اند مرده عناصر ماه، دهم یک گذشت از پس زیرا شود، فراخوانی است ممکن زندگی آب و زندگی غذاي و است فرمول داراي کشیش اما
GELAL و کند می حمله زن تختخواب به LILIT است مرد یک از .  

  .گیرد قرار استفاده مورد آن پاکیزگی خاطر به باید آباد در آب که است دلیل همین به. آید می آب از LILIT اغلب اما ،می آید باد بر GELAL و

  :است ترتیب این به GELAL نشانه و

  

  

  

  :است ترتیب این به LILIT نشانه و



 

 

  

  

XASTUR و شناسند می خوبی به را او تیامات از کنندگان عبادت که دانم می اما .کشد می خود خواب در را انسان ها که است فریبنده ناپایاك 
  .است عالم باستان عالم از

  :بشناسید را او توانید می که است وي عالمت این

  

  

 نمی دیده که هرچند زنند، می بیرون ها مکان همه به و طرف همه از و هستند شمارش غیرقابل ها شیطان این ارتش که است این دانستن بیشتر و
  . خاص افراد به و خاص موارد در مگر شوند،

 از نظر صرف ،نمایان نشوند که دارند تمایل و هستند مفرط و خسته آنها از برخی اما. کند می تماشا بارها و شود احضار تواند می همیشه مرده اما
 باید کشیش کجاست، دانند نمی زیرا شوند، نامیده فضایی چهار در و جهت چهار در باید ها مرده و. است قدرت داراي که کشیش هاي تالش

  .باشد پرواز در است ممکن روح اینکه براي خواند، می جا همه در او که را اي ویژه مراقبت

 کلمه یک نه و شود، صحبت بلند صداي با وضوح به باید این. است آن دنبال به که است آن فرمول و شود احضار است ممکن نیز مرده خداوند و
 بدون مخفی، مکان یک در را آن باید و .ندارد وجود جاآن در نوشیدنی و غذا هیچ زیرا بخورد، را تو است ممکن خداوند روح دیگر کند، تغییر

 و شود داده قرار محراب روي بر المپ، یک نور تنها و باشد، محل شمالی دیوار در باید این و کرد، نامگذاري مکان یک در ها پنجره با یا پنجره
 سنگ یک از باید محراب و .دهند نمی اهمیت بودن تازه براي آنها و است باستان عناصر و عصر زیرا نیست، محراب نه و جدید به نیازي المپ



 

 

 اما بزنید، هم KUTULU و یابد می رونق ABSU آب فراخوانی، زمان در و. باشد قبول قابل خدا طبیعت براي قربانی یک و باشد زمین در بزرگ
  .رفت نخواهد باال او نباشد، او زمان که زمانی تا

  و این جادو از خداي مرده است:

  . . . . . . . . ببینم است ممکن که کند باز را هایم چشم NAMMTAR است ممکن

  . . . . . . . . صدا را بشنوم است ممکن کهباز کند  را گوشهایم NAMMTAR است ممکن

  .کنم درك را او رویکرد توانم می من که کند باز را من بینی NAMMTAR است ممکن

  شود می شنیده از دور به من صداي که کند باز را من دهان NAMMTAR است ممکن

  .زمین

  . . . . .دارم نگه را ها مرده تا باشم قوي من که کند تقویت را من راست دست NAMMTAR است ممکن

  .من قدرت تحت من، قدرت تحت. . . . 

  !میکنم احضار تاریک، آثار توسط ،"تاریکی موجودات" من،

  !شود می احضار است، نفرستاده نفرت از که حقیقتی از من

  !ضعیف موجودات آورم، می بیرون پیمان و عهد از من

  !زنم می صدا را درد، هاي واژه با درد، از ترس من،

  کرد خواهم فرار تاریکی در تو فرار از و شد خواهم احضار من

  ترسیدم زمین زمینهاي در تو تسبیح از من

  است آتش از پر من، روشنایی تا ام کرده احاطه را تو هاي چشم من

  !زندگی

  !خدایان اجداد

  !میکنم احضار تاریک، آثار توسط ،"تاریکی موجودات" من،

  !ضعیف موجودات آورم، می بیرون پیمان و عهد از من

  !زنم می صدا را درد، هاي واژه با درد، از ترس من،

  کنند می پشتیبانی آسمان از که زمین ستاره چهار هاي ستون توسط



 

 

  !دارند من به تمایل که کنند ایستادگی آنها برابر در را آنها بگذار

  ترسیدم زمین زمینهاي در تو تسبیح از من

  تو با مگر گوید، نمی سخن هرگز که خوانم می آواز شما صداي و شما از من

  دارند سن که کسانی همه سالمند پدر،

  !است من کلمه دستورات و متصل کالم

IA! IA! IA! NNGI BANNA BARRA IA 

IARRUGISHGARRAGNARAB  
  میکنم دعوت تاریکی در خود برکت از و میکنم دعوت شما از من

  !مرده شدن کشته است ممکن

  !شود نابود و شده کشته است ممکن

  

 است معنی بدان این زیرا برساند؛ پایان به صدا و سر بی را مراسم  نداشته، اصرار شود، نمی ظاهر خدا اگر و شود می خوانده یکبار فقط این و
  .مزاحم نشوید است بهتر که است کار به مشغول کارهایی در یا شده احضار دیگر جاهاي در که

  عربستان بر تسلط
UR! NIPPUR! 

ERIDU! KULLAH! 
KESH! LAGASH! 

   SHURUPPAL SELAH!  

  خورشیدطلوع  زندگی، روز

  فراوانی، خورشید بخشندهروز 

  روز کامل ،لذت بزرگ

  روز ثروت، شب درخشان

  اي روز درخشان

  اي روز خندان



 

 

  !موفقیت و عشق و زندگی روزاي 

  !ها ترین عاقل ترین، قدیمی هفت

  !عالم ترین خدا، رسول هفت

  باشید صبور باشید، مراقب

  کن محافظت Rabishu من از

  


