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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
   

  حميد. ش: فرستنده

   ٢٠١۴ مارچ نھم     

  "پاغر"شعر از        

  به �له،

  که قوغ دلش         

  خونين تر                          

  !!!از شعر من است                                    

  رھای مقاومتـشع

   "دستی در آتش"از دفتر 

 )جپنبيست و(

ويد در زنجيرن  

  اين جلگۀ باستان است

  که بر پله ھای مرمرين زيگوراتھا

  شھرياران خونی

  وی انديشه رسن بسته اندبار بر

  بر شانه ھا زنجير و

  ھاگ8دياتور

  و با تيرک بستن خون ھمکيشان

  برتَ تکان ماھيچه ھای سِ 

  د را آذين ميبندندجشن مرگ افشانی خو

  ؟سال پيش زاده شده ايم ھزار ما دو

  اين صف آراھا
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  که در فرمان ناتنگ حلقه ھا

  نفسی نھاده اند به بھای آوار آوار

  نويد اسپارتاکوسی را

  در زھدان اين خاک

  نخواھند کاشت ؟

  

  )١٣۴١ثور (

. 

    :توضيح يک کلمه   

. دارد) کردندی ميانمسايگی عي�م زندگمی که در ھيکی از اقوا( یكدّ کلمه زيگورات ريشه اَ 

ساختند فکر شايد کسانی که اين معبدھا را مي .يگورات صعود به آسمان استز ۀمعنی کلم

يان ين اگر خدابنابر. توانند عبادت کنندبھتر مي ،نزديک تر باشندکردند که ھرچه به خدايان مي

شد تا تر و طبقات بيشتری ساخته ميھای بزرگکردند بايد ساختماندر با+ و در آسمان زندگی مي

آفرينش  یاين معابد كه مھم ترين طبقه نيز بود، خدا ۀدر آخرين طبق. تر شدبه آنھا نزديک

 .شديم ینگھدار

به ی و آشور یبابلی است كه در متنھا یاز ريشه زيقورتو اكد یيگورات تلفظ امروزكلمه ز

شكل و چند  یبود ھرم یز يگورات معبد برج مانند. ق و ستيغ كوه آمده استطبَّ معبد مُ  یمعن

ھا در ھمه ءگونه بنا ساخت اين. داشت آن قراری ئطبقه كه پرستشگاه معبد در طبقه با�

 امروز یول ،را كوكونو ميخواندند آن عي8ميانچند ھر .ه استمرسوم بود یباستان یفرھنگھا

ً كه مصالح آن عمدت ،زيگورات خوانده ميشودی ئبناھا به درون  یبوده و ھيچ راھ از خشت ا

  .نداشتند

 یدر دوران باستان مردم جايگاه خدايان را در آسمان ميدانستند و رسم پرستش خدايان از مكانھا

ھدف از ساخت زيگوراتھا نزديكي به جايگاه خدايان بود و ساكنان ف8ت . وجود داشتبلند 

ھا آن یكردند و بر با�يم ءبلند بنا یايران و بين النھرين زيگوراتھا را با الھام از كوھھا یمركز

   .شدنديساخته م یبزرگ باستان یزيگوراتھا در مركز شھرھا .آوردند ی به جا م یمراسم مذھب


