
  
  

  ـ اسفند دو ماهیگذر از 
  به دام انداختن گلۀ سرخ گریون :دوازدهم ماموریت

را  ۀ سرخگلّاز هرکولس خواسته شد تا در خوان آخر خود 
 هیوالي سه سرِ همان ،ناي که گریوهگلّ .دوباره بازپس گیرد

به  جایی که توهم در آنجا حکمفرما بود، ـدر جزیرة اریتیا  ساکن
اوریتیون، چوپان گلّه و . وده بودنم تصرّفنونی آن را طور غیرقا

رکولس از ـه. کرده نگهبانی میگ دو سرِ او، از این گلّـس
نموده و کمک خداوندگارِ آتش  اطاعتهاي معلم خود توصیه

و در ازاء تعمق و  نمایدضار میـاحوس را ـهلیخورشیدي، 
  .نمایددریافت میاز او  زرینجامی ، هاي خودنیایش

از اقیانوسها  شود تاموفق می سوار بر این جام،هرکولس 
جایی که به گلّه دست  برسد یعنی همان عبور کرده و به اریتیا

اما در آنجا مورد حملۀ آن سگ دو سري که اورتوروس . یابدمی
با موفقیت با یک ضربۀ محکم او را و  گیردنام دارد قرار می

د رحم کنخواهد که میچوپان گلّه از هرکولس . دهدمیشکست 
هرکولس گلّه را . داردنگه میزنده هرکولس هم او را و در نتیجه 

له ـو بالفاصد ـافتو به سوي شهر مقدس به راه می کرده هدایت
و آتش  اوستوار به دنبال گردد که دیوانهمواجه می یونـبا گری

تیرِ هرکولس فقط با یک تک. زندن میبیروسه سرش هر  از
دهد و او را ه مورد هدف قرار میکمان، هر سه سرِ گریون را یکبار

دهد که باید سفر خود را در حالی ادامه می سپس. برداز بین می
دارند شوند و نیاز که مدام سرگردان می ی باشدگلّۀ سرخمراقب 

هر کجا ازگشت خود، ـباو در مسیر  .گرد آیندبه دور هم  تا
یروهاي شرارت با نشود که شر پیروز گشته است، وجه میـمت

در جهت برقراري عدالت، کند تا تالش میشود و مواجه می
بر وجه  مسلط شدنهرکولس که موفق به . برقرار نمایدموازنه را 

گردد، بار دیگر ردايِ الهی را بر دوش انداخته و انسانیِ خود می
در نهایت گلّۀ سرخ را به شهر مقدس هدایت کرده و موهبت 

  .کندپاداش خویش دریافت میبه عنوان جاودانگی را 
  

  : وان دوازدهمفسانۀ گذر از خاتفسیر 
ان پیشین خود درسهاي بسیاري هرکولس که در یازده خو

خویش، مقام خود را  نمادین  غنی و نهاییِدر مأموریت  ،آموخته است
 از این پس داند کهگیرد و مییار میـیِ جهان در اختـنوان ناجـبه ع

م در توانیبخوبی میما . باشدانسان میوعۀ ـء کلِ مجمقاـارت ،اونقش 
مشاهده کنیم چگونگی رسیدن به این مقام را از آنجایی  داستاناین 

رنگ سرخ همانا رساند، دس میـهر مقـکه هرکولس گلّۀ سرخ را به ش
باشد و خواست همیشه از هاي مادون انسان میرف خواستهمع

هرکولس براي دستیابی به هدف  .ده استمشخصات ویژة نوع انسان بو
 ـ که گریون نیزجانوران را از دست گریون نجات دهد، خویش باید این 

در این اسطوره به سه کالبدي که در کالبدي واحد قرار دارند ـ  با
ه هنوز به آگاهی دست معناي آن بخشی از منِ مادون انسان است ک

   .نیافته است
بعاد وجودي خود مسلط گردد بلکه آدمی نه تنها باید بر این ا

باید بر ذات عاطفی ـ روانی و ابعاد ماديِ خود ـ که سگ دو سر معرف 
باید نیز ذهن برتر انسان در عین حال اما . آن است ـ نیز سیطره یابد

بدون . ، حفظ شودوجودش به عنوان چوپان و محافظ انرژیهاي معنوي
کمک هلیوس، یعنی درخشش نهادینۀ روح، هیچ یک از این امور نه 

در . توان آنها را آغاز نمودتنها امکانپذیر نخواهند بود بلکه حتی نمی
که در اینجا مصور شده است، چالشِ اصلی هرکولس این  خوان نهایی

روح را به غایت درخشش است که امکان درخششِ عشق، نور و اقتدار 
در آن نور است که ما شاهد بر نور خواهیم «رساند، چرا که خود 

  .و جهان نیز از نو ساخته خواهد شد» دبو
  

  :دو ماهی کلید اصلی
  ».به اعماق ماده پیش بروو کلمه گفت، «: وجه شخصیت

   ».یابمات میـت به سويِ آن، نجـکنم و ضمن بازگشمنزلگاه پدر را ترك می«: وجه روح

 فروردین  اردیبهشت خرداد یرــت مرداد شهریور  هرـم آبان آذر دي بهمن اسفند

The Labours Of Hercules, Pisces 


