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  " قلبترين بانوی بزرگ،اننايا": ترين شعر دنياکهن
  ن شاعر جهانيترمی انهدوانا، قديبانوکاهن یسروده

  
  

  سعيد هنرمند: ترجمه و مقدمه
  

  ی صبحستاره درخشدمی
  نی شبدر مغاک عفو

   حرير نورانی روز ردائی ازبه
  بازو گشوده از دو سوی کهکشان

  آذين لبش تبسم غرور
  ر رزمبه سينه شکاف خنج

  ی تاراجبه حنجره نائی شکسته ز همهمه
  ١ز مرفق ربودهادستی و 

  
به نام  زيستمی) Ur( شهر اور ی درکاهن ،هومر هزار و هفتصد سال پيش ازو ) Sappho(و هزار و صد سال پيش از ساپ

 را -ترين شعر موجود  قديمی-  ٢"لب بانوی بزرگترين ق،)Inanna (ايناناايزدبانو " شعر بلند کسی که. )Enheduanna(بانو انهدوانا 
 بنابراين بايد او .دانيمتا آنجا که می  البته– های سفالين سومريان ثبت شده استشعر او نخستين اثری است که بر لوح . سروده است

ستائيد و  را میانااينبانوئی که عاشقانه . ترين شاعر جهان دانست قديمی– يدهگردنتر کشف  زمانی که اثری قديمی حداقل تا–را 
حوا را به نقد  و آثاری که ديرتر اينانااما تفاوت است ميان ستايش اين شاعر از  .در ستايش از او شعری بدين زيبائی سروده است

- می و شرمسار برگ گيردمی دستور خدا مورد غضب قرار خاطر تخطی ازحوا به. نددهمیکشند و گناه اول را به او نسبت می
و ابزار مظهر که  ٣"اشیيون" خاطر به قدرت توليد کشاورزيش کهخاطر بهنه تنها اينانا حال آنکه ،دوشمی بهشت تبعيد پوشد و از
  .شوده میيدئ ستا اوست نيزبارورندگی

 نيز بهها ن، تمدنآپيش از . بود) Cradle (٤مهد دجله و فرات معروف به تمدن  ميانیهاشهری در جلگه کاهن دولتانهدوانا
م پيش از ميالد که تمدن ی پنج حداقل از حدود چهل هزار سال پيش تا هزارهمانند مردمان در جستجوی خوراک، کوچنده بودند؛

له و جرودهای دهای زاگرس و های ميان کوهدر جلگه) های عربی و فارسی در متنرينهالن بين= Mesopotamia (رودانميان
چنانکه . های اين تمدن بودند و احتماال اولين تمدنی که خط را اختراع کردد اولين دولتسومريان از جمله. شود ساکن میفرات

  .اشعار انهدوانا نيز به اين خط و زبان نوشته شده است
 اين  اتفاق افتاده،های اخير سالی اثر او که درترجمه. هان داشته استشعر انهدوانا نقش بسيار مهمی در ساختمان ادبيات ج

و بااهميت گذشته در پرتو  که بايد اذعان کرد صداهای مهم اش تا آنجاستندهکنتاثير مبهوت. ددهبه روشنی نشان میموضوع را 
های باستانشناسی و معماری اين تاثير و پژوهش. انداند و ادبيات را در طول تاريخ به جلو هدايت کرده با هم يکی شدهتاثير او

 يا در ايران ،تروااور،  هایی شهربرای نمونه آثار مکتوب درباره. کنندخوبی تاييد می را بهگيری در ادبياتتاثرها و مسير شکل
ها و حتی شهرهای قديمی ها و کالتسو و قلعه از يکپيکرهفتهای ادبی آن در ای مربوط به گنگ دژ که با نمونهآثار اسطورهدر 

-شاعران به .آثار باستانی کشف شده همه در روند تاييد اين موضوع هستند. ٥دهندمیتاثيرها د، خبر از اين ن دارهمخوانیايران 
 ی همخوانی قصر خورنق است نمونهپيکرهفت ، چنانکه اشاره شد،در فارسی. ويژه نمايانگر اين مسير طی شده در ادبيات هستند

  .ن شهر هستنداينمائی از  باز به احتمال زيادهای ايرانی نيزها و قلعهای؛ چنانکه فرشبا آسمانشهر اسطوره
 در جابجای آثار مختلف از رودانميانهای تاثير اسطوره. زنند تاثيرپذيری گسترده را دامن میها گمان وجود چنينهمخوانی

 ی مردساالری دورهاينانا دربينيم که تصوير عنوان نمونه جای تعجب نيست اگر میبه. های مختلف نشان از اين روند داردفرهنگ
 ی شرمساری زن در يکشرمساری حوا نمونه. يابد که در حوا تبلور می با گناه موسوم به گناه اولشودها عجين می تمدناغلب در

که امروزه دهد  مرد را نشان می گرفتنقدرت ی ديگر دورههایی همخوانی که همراه با همسانینمونه. ی تاريخی ويژه استدوره
پيش از آن اما و بنا بر قرائن مختلف و از . بريم ای در آن به سر میگونهشناسيم و هنوز بهالری میساپدری ان دوره با عنوآن را
در آن دوران درست برخالف آنچه در دوران . گيريمخبر میساالری ی طوالنی زنيک دوره ما از ایهای اسطورهله داستانجم
 پيش از ، وساپونخست .  هستيمها نسلبخش و تداومندهنعنوان آفري بهگذرد، شاهد ستايش و نيايش زن و يونی اوساالری میپدر

  . دهدمیهای ادبيات نشان  يافتن ريشهدر جريان ساالری را،، از پدرساالری به زنش به عقب اين چرخ،انهدوانا
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 یهايای زن از گذشتهيسندهبينيم که نخست، نوآيد، زيرا میبا کشف آثار ساپو، تغييری بنيادين در نگرش به ادبيات پديد می
. دهدزند؛ و دو، نگرش و تصويری متفاوت از زن ارائه می رقم می راها پيش از هومر ساختار ادبيات قرن در واقعبسيار دور و

.  نيز ساده و عاشقانهش سبک کار است وها و در دل آنها زن و عشقها، آئينسخن ديگر اسطورهموضوعات کار او خدايان، يا به
ش، اايزدبانوئی که مانند همتای ايرانی. است – يا آفروديت در زبان يونانی – ايزدبانو ونوس در التين  بهوجه اصلی اين شاعرت

ی عمر خود را وقف ايزدبانويش ساپو معلم دختران بود، نيز کاهنی که همه). وهست(ای به همين نام بود ی ستاره دارنده٦،آناهيتا
ها ی سومریايناناو ) Akkadian(ها های ايشتار در ميان آکدیرودان با نامهای مياننو پيش از آن و در تمدناين ايزدبا. کردونوس 

 ، همچون ايزدبانويش ونوس،يابيم که ساپو نيزی اخير درمیهای انهدوانا در دو دههی لوحبا کشف و ترجمه. معروف بوده است
- نيز از فراز شانهايناناحتی يابيم که  درمینهدوانا و با شعر ا.از خود نهاده بوده استتر ی قديمیبانويپيشترجا پای شاعر و کاهن

  :ستايد شاعر او را چنين می برای همين است که.گويدتر با ما سخن میها و قهرمانانی قديمیهای اسطوره
  کهنتو، تو با رداهای 

   خدايانکهنرداهای 
های آينده را بايد در اعصار نهفته پشت غبار تاثيرگذار در ادبيات و پژوهشگويند که عناصر های جديد به ما میکشف

ی  يکدست در سيطرهاخيرهای قرن. ای از اين کنکاش را در اين حرکت به گذشته دنبال کنيم اجازه دهيد شمه.ها جستجو کردزمان
 پديد آغاز قرن بيستمهای تحولی در پژوهش نوی آکدی،اما با شنيده شدن صدا و داستان ايشتار، ايزدبا. نداهنقد و ادب يونان بود

حدود پنج هزار سال پيش توسط که  شودی شنيده میهای سفالينها و لوحبار از البالی سنگنبشته برای نخستينصدای او .آيدمی
و چنانکه اشاره . باقی مانده بودهای اشعار انهدوانا  هنوز چندين دهه تا کشف و خواندن لوحبا اين همه. مردم آکد پرداخته شده بوده

نخستين . گرددمیرسد و داستانش از البالی اين اشعار روايت می نيز به گوش اينانا که باالخره صدای استی هشتاد رفت در دهه
- سومریهای ی بود از نوشتهااين مجموعه گرد آمده. بانوی بهشت و زمين: اينانا: اثری که در اين مورد چاپ شد چنين نام داشت

کريمه بيشتر روی در اين کتاب ). Diana Wolkstein(و دايان والکستين ) Samual N. Kramer( چون سموئل نوا کريمه هايیشناس
آن هم نمايش گذارد، به  اينانااز  که تصويری شاعرانه  حال آنکه والکستين تالش کرده،است کار کرده هاترين آثار و ترجمهقديمی
های توانمندی قصد نشان دادنبهد و همزمان نک جای خود را در بازار کار بازکند تا کوشش می، زنی که  زن امروزیدر آينه

 بينيمو در اين تالش است که می اينجا در. را به تصوير و بيان کشداش های پنهان احساسات عاشقانه و سکسیاش گوشهشخصيتی
عنوان نماد به، يونی خود را  زن امروز، بديل باستانیاينانا. دنکبرقرار میاش پلی نويسنده ميان زن امروز و آن بديل باستانی

خود را  همزمان اصول اصلی فرهنگ ؛دنک و برداشت محصول ستايش میدر کاشت و داشتش تالشمانند بدرست بارورندگی، و 
 ه مانند زن امروز که با بازگشت بهدرست ب. دنکهدايت میبه سرمقصد موعود را " کشتی بهشت" که گذارد و باز هموستبنا می

است مانده  در انحصار مرد بود با قدرت آفرينش انسان که همچنان در انحصار زن  تنهابازار کار قدرت توليد را که پيش از اين
-بيات، و بههای زنساالر در اد با انحصار توليد توسط مردان اسطورهبينيم است که میاينانا دو هزار سال بعد از .آميزددرهم می

مجبور بينيم حوا محکوم به گناه نخستين نيز به دنبال آن است که می. دندهمی" های مردانهداستان"ادبيات يونانی، جا به در ويژه 
  .شودهای مردانه میو دفن شدن در زير روايت" برگ" پوشيدن به

ای از ايهام نجا و در شعر انهدوانا داستان در هاله، گرچه ايی ايشتار، همتای آکديش همسان است با اسطورهاينانای اسطوره
. ها بر جای نگذارده است جغرافيايی رد روشنی از آن همسانی شواهدیو استعاره پنهان شده است و به جز عناصری داستانی و

هر رو و پيش از آنکه داستان به . هايی وام گرفته از ايشتار تکميل کرد را بايد جای ديگر و همراه با پارهاينانای در واقع اسطوره
 نيزو ،  اوی نجومی ستاره اسطورهای مختصر بهم بد نيست اشارهي دست دادن خطوط کلی شعر بازگو کنايشتار را برای به

  . داشته باشيمعناصر جغرافيايی شعر 
.  جنگ بوده است، ايزدبانوی سومری، و ديرتر ايشتار در تمدن آکدی، خدای حافظ مردم، عشق، بارورندگی، واينانا
ی محوری نقطه.  )ی پنج پر حلبی به تاراج رفتبار به دست کالنتری با يک ستارهای  که اينستاره( است پرجی پننماد او ستاره

ی ناهيد بوده است که در نجوم کشورهای مختلف تاثير ژرف گذارده است؛ ی اين ايزدبانو ستارهو يا موضوع مرکزی اسطوره
 و  استاين ستاره که روشن. ی سامی، يا آفروديت يونانی، يا ايشتار سومری، و زهره)ناهيد (٧اش آناهيتاای ايرانیچنانکه در همت

ی هاهای خاصی دارد که باعث شده يکی از مهمترين، ژرفترين، و تاثيرگذارترين اسطوره ويژگیقابل رويت با چشم غيرمسلح
 هميشه قبل از طلوع يا بعد از غروب آفتاب در آسمان از خورشيد درجه ۴٨ یيهی ناهيد با زاوستاره. ٨ را پديد آوردنجومی

 که شباهنگش ٩شوداين ستاره برای مدت دويست و چهل و هفت روز در غرب و به دنبال غروب آفتاب ظاهر می. شودپديدار می
ی رفتن ر داستان رستم و سهراب، صحنهفردوسی از اين نقطه نظر است که د. ناميم و در اين حالت نماد عشق و عاشقی استمی

  :کندتهمينه به اتاق رستم را با توصيف اين ستاره در آسمان آغاز می
  چو يک بهره از تيره شب درگذشت

  ١٠شباهنگ بر چرخ گردان بگشت
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درست اما اين ستاره بعد از چهارده روز غيبت، دوباره و در سمت شرق و  . که چون شب شد وقت عاشقی فرارسيدبدين معنی
در اين حالت ستاره نماد جنگ است و . شود و البته برای مدت دويست و چهل و پنج روزپيش از طلوع خورشيد پديدار می

های وی  برای نشان دادن عزم اسکندر در رفتن به سرزمين. بکار برده استنيز  شباهنگ را در اين معنی نظامی.  رزمندگی
  :گويدمختلف چنين می

 ارــد به کـدرآمر باره دولت ــدگ
  ی با سخن گشت يارــدل دوست

  فرورفت شب روز روشن رسيد
  شباهنگ را صبح صادق دميد

  دـز شـخيکـم سبـتـر باره بخـدگ
  ١١ن تيز شدـر سخــم بـاط دلـنش

رودان و حجاز ی سرزمين ميان، نمايندهاينانای زهره، و در اصل ايزدبانو مطابق نظر کسانی چون بيرونی ستاره
ی بينيم، که البته منظور ستارهپر دارد میهای اسالمی اين ستاره را که صورت پنچ از اين رو است که روی اغلب پرچم١٢است،

  معموال اين ستاره را در دل هالل اول ماهبرای اينکه اين مفهوم روی پرچم نشان داده شود. صبح است در معنای جنگ و جهاد
های پر همچنين نماد ارتشی پنجستاره. ی صبح استه در شرق است و بنابراين ستارهکشند و معنای آن اين است که ستارمی

  نشان اين ستاره را که روی پرچم عثمانی بود وئياناروپا. اروپائی بوده در مقابل امپراتوری عثمانی و پيش از آن مسلمانان
اين . دنخدای جنگ دشمن را در خدمت گرفته باش تا بدين ترتيب ندبستهای ارتش خود نقش میشد روی پرچمدشمن حساب می

ها دو هزار و اندی سال پيش با ميترا، خدای جنگ ايرانيان کردند تا آنجا که ميترا بدل شد به درست همان کاری است که رومی
. ای دشمنهيکی از مهمترين خدايان مورد پرستش آنها و برايش معبدها ساختند، به ويژه در مناطق مرزی نزديک به سرزمين

شود، فراتر از آن روی ابزارهای جنگی کشيده میوسائل و ی رود و روی همهپر در امريکا هم در همين معنی بکار میستاره پنج
عنوان نيز که صورت ديگری از اين ستاره است در همين معنی و به) برپنج(پنتاگون . های آنها نيز هستالی افسران و ژنرشانه

و . داری قرار دادندی بورژوا و سرمايه اين ستاره را نماد مبارزه با طبقه نيزهاکمونيست. نامگذاری شده استجايگاه خدای جنگ 
  .شودی شمالی ديده میای است که روی پرچم شوروی سابق و چين و کرههمان ستارهاين 

 نقش بسيار مهم و محوری هيبا احتماال نونا يانچنانکه در شعر خواهيم ديد کوه و خدای آن اياما مورد جغرافيائی مسئله، 
به خاطر وجود اين عناصر . ای داللت بر محيطی کوهستانی دارد و فضای شعر که به گونههمچنين است شرايط مکانی. دارند
ل  و به احتماکوهستانیسرزمينی  يا نزديک به  در محيطی کوهستانیاينانای دهند که اسطورهمی از پژوهشگران احتمال یبسيار

 مهد که احتماال زادگاه تمدن رودان و حتی در مصر ميانیها چه در جلگه؛گرس ورز يافته استاهای زی کوهغرب مناطق زياد در
رودان ی ديگر تغييرات مشهود فصلی است که در مناطق ميانکننده تاييدی نکته. وجود نداشته و نداردای قابل مالحظهکوه، بوده

تر د احتماال نشان از سرزمينی معتدلنآي میايناناعنوان ابزارهای جنگی سرما و گرمائی که بهو بنابراين کمتر برجسته و حاد است 
  .اينجا بياوريم را ،اينانا، همتای آکدی  خطوط کلی داستان ايشتار بد نيستهابا توجه به اين نکته .دندار

دهد، اما آنگاه که حکومت زمين را به او می) دموزی (١٣وز که او بعد از به دنيا آوردن پسرش تمی ايشتارآمده در اسطوره
اينان او را . فرستد تا نابودش کنندمیفرود و کسانی را به زمين شو میگينی مردم قرار گرفته خشمبيند او بيشتر مورد عالقهمی

 همردم ب. شودآب و علف میو بی بدل به برهوتی خشک زمين با رفتن تموز به دنيای تاريکی. فرستندزخمی به دنيای مردگان می
خواهر ايشتار، اما، که . گرداندپسر را بازرود تا ی خود پشيمان به دنيای مردگان میدارند و او از کردهدرگاه ايشتار ناله برمی

زيرزمين پذيرد که تموز شش ماه از سال پيش او در  می شرط او راگذارد و ايشتار ناگزيرحاکم سرزمين مردگان است گردن نمی
  . آيندهای سرد و گرم روی زمين بوجود میترتيب فصلبدين. روی زمينزنده بر باشد و شش ماه 

 و تر دردمندانه او، يعنی بازگرداندن فرزند از دنيای مردگان، دوباره زايشاما است،  همراهدردبا برای ايشتار زايش فرزند 
رفتن ايشتار به .  و پشيمانی از سر ازخودگذشتگی اما، زايش دوم و لذتزايش نخست با مهر است. همراه با دردهای درونی است

 .نشان از اين از خودگذشتگی، پشيمانی و پيرايش تن و جان دارد )ترين شرايطيعنی رو در روئی با سهمگين (دنيای مردگان
 اينانانگ کشاورزی است که پيشتر  فره بنياديناين همان اصول. تموز نيز نشان از گذشتن از اين دنيای وحشتزا استباززايش 

 هایفرهنگ بر تاثير اين اسطوره .آيدهای زمستان و تابستان به نمايش درمی فصل در گياهان مرگ و زايشبنيان نهاده است و با
 ١٤.های ايرانیدهد که سياوش همان شخصيت تموز است در اسطورهبرای نمونه، مهرداد بهار احتمال می. ايرانی نيز مشهود است

ترديد زياد است، اما اين تنها نمونه نيست؛ افزون بر آن رودان بیهای ميانهمسانی ميان داستان سياوش و تموز خدای گياهی تمدن
ی مثال رابطه. حکايت از اين تاثيرها دارندهای ايرانی  اسطورهديگرتر ونيرومندتر در هايی برجستهبه گونه" مادر و پسر"طرح 

  همراه و البته اين بازگشت با دردهای سنگينیگردد بازمیشود و بعدبه غضب مادر رانده می، پسری که "ابهمای و پسرش دار"
در آثار فارسی که به احتمال زياد در )" اسکندر مقدونی(ناهيد و پسرش اسکندر " نيز داستان ١٥.است که همای بايد تحمل کند



٤  

ها عناصر همسان ديگری نيز در اين داستان. اندبازروايت شده" شتار و تموزاي"رودان و متاثر از داستان اصلی ی ميانهامنطقه
  ١٦.بخشند می بيشتریها قوتتاثيرپذيریاين به د که نشويافت می

خدای گياهی ادونيس و بازگشت او از دنيای . توان ديدهای يونانی نيز میتاثير داستان اصلی را از سوی ديگر در اسطوره
همچنين است تاثير اين . گردد میمتبلور" عشق مادرانه"يابد و با  میشکل جديدی" مريم و عيسی"ی ر رابطهمردگان که ديرتر د

های  در داستان١٨ شاه آتوری فيشرکينگ، نيزطای اروپا در اسطوره در آثار مسيحی و در قرون وس١٧داستان روی داستان العازر
  . ای انگلوساکسونیاسطوره

به قول والکستين . کندها و معيارهای ادبی را دچار تغييراتی جدی میرتو شعر انهدوانا چارچوببازنگری اين آثار در پ
 کار و ترديد اگربی. است" بازگشت به آينده"های فمينيستی معاصر، گويی نگاه به اشعار انهدوانا و ساپو، از زاويه نگاه انديشه

ها ی اين پژوهشيابد، در سايهتری میتر و نمايانابعاد گسترده" آيندهبازگشت به " ژرفتر گردد رودانپژوهش روی فرهنگ ميان
"  قلبترين بانوی بزرگاينانا" و شعر بلند اينانای ويژه با اسطورهبه. ها و تعاريف ادبی تغيير کنندمايهشايد بسياری از اصول، بن

م انگليسی شعر، پژوهشگران انجيل در آينده متوجه خواهند به قول بتی ميدور مترج. ردگذامیای را پيش رو که ژرفای فلسفی تازه
 که دو هزار ١٩وبايی ها همسان است با گريه–" خواهیام میهبردچرا ///  من از آن توام –بند شد که گريه انهدوانا با اين ترجيع

های شرقی و غربی تا انا بر متندهد که تاثير انهدو ادامه میوی. های عهد عتيق فروپاشيدهای خود را بر برگسال بعد اشک
ود  شاعران بعد از خ شعردر واقع تاثير انهدوانا تنها تاثير يک شاعر بر .٢٠"او از آغاز با ما بوده است"بدانجا است که بايد گفت 

   .ر ادبيات و فرهنگ جهان استدی زنان شائبه سهم بیینيست، بلکه فراتر از آن نشانه
 اميد که.  در زير آمده استهباي و اينانا با عنوان  آنی بخش اولترجمه.  استسرودهسه بخش شعر را در انهدوانا 

  . قرار گيردزبان فارسی در اختيار خوانندگانی کامل آنندان دور ترجمه چ نهزمانی
  
  
  هي و اباينانا

INANNA AND EBIH 
  

  ٢١ آ– اوش – می – نين –اين 
  انهدوانا:  شهر اوربانویکاهنبه قلم 

  
I .ايشني  
  

   سوزانهایبانوی سرزمين
   جوشن ترس بههروئين

   سرخگون توانمند وسوار بر آتش
  

  اينانا
   به دست زوبينش٢٢سارا

   ردايشدرآميخته با یسهمبا 
  

  کن سيلی برآيندهپيچان و زمين
   ميدانیهجهد در ميانوست که برمیهم

  کندفراز میو استوار سپری بر زمين 
  

  !اينانا بانوبزرگ
  ی جنگزندهوافر

  ی دشمنکشنده
  
  امان بر دشمنی تيرهای بیندهربا



٥  

  نيرو در برابر بيگانگانزور و  یبرآورنده
  بهشت باغ  شيرغرنده

  
   های پیرنده و ُبهای تنکوبنده

   بر روی زمين
  

   وحشیورزا
  ها بر زمين کاشته سمکه 
   است دشمنانهی دستبرد بآماده

  
  آتشين شيری

   و شورشینورسيده
  اور خود را بکه 

  دگيربه گستاخی پی می
  
II .ستايش بر او  
  

  بانوی من
   بهشتی پرورده     زرين  کودک   
  

  اينانا
   بر روی زمينباليده     ی زرين  ه   دوشيز
  رسیتو می

   بازگشودهیبازوانبا 
  پادشاشيد خور هایسناناز دو سو همچون 

  
   در بهشتکنی جوشن ترس در بر می کهآنگاه

   بر روی زمينشوی بلوری میهدرخشند
  

  کوهساران رای گشائی رشته بازمی کهآنگاه
  ٢٣ای الژورد آبیهشوی از رشتهبافته توری می

  
  زنیبه آب میکه ه اآنگ
  هاجويباران کوهزالل در 

  ران کوهساشوی در میتو، زاده
  ی سارادر بلورين سرائ

  
  کشیآنگاه به بر می
   رارداهای کهن

  کهن خدايان را
  
  زنیها مینگاه گردنآ

  ها بگشايدچونان داسی که بند از پای گندم
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  اشکند با سرودهت می ستايش٢٤سياه -سربعد 
  خوانند همنواسومريان می

  شودهمآوا میهرکس به رودی خوشنوا 
  

  بانوی نبرد
  ٢٥خداين فرزند ماهنخست

  اينانا دوشيزه
  کنمت میستايش

  اين است سرود و رود من
  

III .خواند میااينان  
  

  من، بانو
  ده در آسماننگرد

   زمينبه رویگردنده 
  

  من، اينانا
  گردنده در آسمان

  گردنده به روی زمين
  

  چمم میالمهای سرزميندر ورادر خ
  گردم میسوبيرهای  بر گرد سرزميناپاختر -باختردر 
  ٢٦نوردمرا درمی ولولوبهای در اپاختر سرزمينو 
  

  برمحمله می
  کوهستان به 
   قلبشرست ازد
  

  من، بانو
   آمدمنزديک

  و کوهستان نترسيد
  

  اينانامن 
   آمدمنزديک

  کوهستان نترسيد
   کوههبيا آمدم نزديک
  کوه نترسيد

  
   ان نشدلرز
  يشخوهای لرزش آهنگبه 

   بر خاک نماليد همپوزه
  فشردينلب بر زمين و 

   را٢٧گيرم اين نوخاستگانبه چنگشان می
  اندازملرزه بر اندامشان می
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  سهم گيرند که از من دارمشانوامی
  

   رایورزايتنومند 
  اندازممیدر  نيرويش توانمندبا
  ای راورزابچهو 

   نيرويشبا اندک
  
  مگذار میشانپی بر پی رقص ی تازيانهاب

  ٢٨انگيزمشانام برمی جهانندهکمندبا و 
  افروزممن آتش نبرد را می

  اند آمادههاترکش و تير
  متن درهم میهای قالبسنگ رارشته

  سنان چوبين اندازم برق میو
  و سپر و زوبين را

  
  افروزمهايشان آتش میدر مرز جنگل

  زنمبه تبر دروندان را گردن می
  طلبم سارا را میگيبيلخدای آتش، 

   درافکندشانهای تنومندتا شعله بر تن و شاخ
  

  از شهر خود
  ٢٩آراتا

  هرخشندگوهر پنهان 
  رمبا میرانسای کوهترس بر اندام همه

  
  نا یچونان گاه نفرين شده

   نخواهند روئيد بازهرگز
   انليل یاج ويرانهنچوو هم

  ٣٠کردد ننخواه سر برديگر هرگز
  

  !سارانراه مرا بستائيد کوه
  !مرا بستائيد

  !با سرودی بستائيدمرا 
  

IV .رود میان پيش اينانا  
  

  اينانا
  فرزند خدای ماه

  ٣١ برباليدهیگل زيبا
   استدهافتا دريشا پساق بر نازککه  اشنهزنادای ربا 
   ز رنگشی آرامچهرهبر و 

   استهدي کشسهمپرتوی از آتش و درخشی از 
  

   تابندهیگردن عقيقبه بسته 
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  خونين رنگ راو 
  
  گيردمین پس به چنگ از

  گرز هفت سر را
  ٣٢یبرومند در آستان ايستدمی

  دست راستش پيوسته با گرز
  

   کوچکش راگذارد، آری پایپای می
  آسمانیای فيروزه  وحش ورزابر پشت خزپوش

  
  دشُک می اوست کهو
   راپرنور يد اخگرپس

   غروب الژوردیدر گنبد
  جادهر بهايش  گام– ستاره
  ی سرگردانی دروازهازر در گذ

  
  رودو به پيشگاه خدا می

  های نوبر را تا ميوه
   او ارزانی داردرب  و فديهبا دعا
  ها بازگشوده دستان

  پذيردميوه را می
  يابد را درمیاينانا ،کامکار

  
  نشيندپس بر گاه می

  گاهی که از آن اوست
   رااينانا یتاشاربه و 

  نشاندبر دست راست می
  

  :گشايد دهان به سخن میاينانا
  ان

  ٣٣پدر من
  ٣٤!ميليس! به سالمت

  سخنانم را بشنو
  به من گوش فراده

  
  ، کالم توان

  ه شدشت پراکنددر به
  پيرايه بست من گينسهمبه درخش و 
  
  تو آنی که، ان

  به کالم من
  بيش از هرکس ديگر

   در بهشت و روی زمين
  یدهوزن می
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   تبر سرد من آهنيناين توئی که به
  بخشیی بهشت میقلمرويی تا کناره

  
  ٣٥ه استهای زرين را نقر کردکسی که ستون
  بانوانبزرگچون همزيبا 

  نمايدمیبرم را نگاه ايستادو 
   شده استجا که تخت من نهادهآن

  درجائی که چوبدستم را 
   استخمانده مشتاقمدستان 

  
  مده خطر می تن به منو
  پنهان رزم ی زره بهنبردهما شش ب

  گذارمپای بر راه آسمان می
  ٣٦تا مرزهای بهشت

   به پيش چون بانوئیآيممی
  خنکای ماه را از پستان آسمانم ريز فرومیو
  

  از دسترها يم تيرها
  زمين و جنگل و باغ را 

  درنداز هم میهای اقاقيا همچون دندان
  

  هاتيرها تيز همچون چنگک
  ندنک را پست میشورشیزمين 

  
  چون چنگال قوشهمدستان من 

  شکافدسرها را می
  مار نخستين چون

  ٣٧آيممیبيرون ان اراز کوهس
  لغزند مارانی که در شيارهای زمين میانتند چون

  کوبمسرها را فرومیمن 
  

  فرمانروا    ان   
  نام ترا من با خود دارم

    راکالف کتانی بازگشوده
   زمينتا انتهای

  
  دپيمايچشمم زمين را گله به گله می

  دانم که درازای زمين چقدر استمن می
  

  به سارا راه بهشت سفر کرده
  دانمخوبی می به نيزژرفای آن را

  
  ٣٨ پارسایاننونا  توحتی
   سهم من شته درافرا
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  !گوش فراده
  بانوبزرگمن، 

  نزديک آمدم
  و کوه نترسيد

  
  نزديکآمدم  اينانامن 

  کوهساران نترسيدند
  

  نزديکآمدم 
   کوههباي
  ندنترسيد سارانکوه و
  

  فتادابه لرزه نه 
   خويشلرزشاز آهنگ 

  نه پوزه بر خاک ماليد
  نه لب بر زمين نهادو 
  

  راگيرم اين نوخاستگان به چنگشان می
  اندازملرزه بر اندامشان می

   سهم گيرند از من کهشاندارموامی
  

  ورزايی بزرگ 
  گذارمدر برابر نيروی بزرگش می

  ئی ورزابچه
  روبروی نيروی کوچکش

  
  گذارمشان میپی بر پی رقص یتازيانهبا 
  انگيزمشانام برمی جهانندهکمندبا 
  

  افروزمآتش نبرد را برمی
  انده   ترکش و تيرها آماد

  تنمدرهم می  قالبسنگ رایهاشتهر
   رااندازم سنان چوبين   برق می

   راسپر و زوبين   
  

  افروزمهايشان آتش میدر مرز جنگل
  زنم   به تبر دروندان را گردن می

  طلبم سارا را میگيبيلخدای آتش، 
   درافکندشانهای تنومندتا شعله بر تن و شاخ

  
  از شهر خود

  آراتا
   رخشندهگوهرپنهان 

  بارمی کوهساران میترس بر اندام همه



١١  

  
  انی چونان گاه نفرين شده

  هرگز بازنخواهند روئيد
  انليلجای و همچون ويرانه

  ديگر هرگز سر برنخواهند کرد
  

  هاراه مرا بستائيد کوه
  !مرا بستائيد

  !با سرودی مرا بستائيد
  
  ان

  ی خدايانشاه همه
  دهدبدو پاسخ می

  !معزيزک
  !عزيزک من

  خواهیتو کوهسار را می
  قلب آن را

  ين استاپاسخش به تو 
  ای بزرگ بانو

  
   هبياکوه 

   خواستیتو خود
  ترينش را خواستیتو خود سخت

  گفتچنين  اينانااو به 
  

  خدايان
  شان ايستادهدر جايگاه

  برندمی نماز ايبهاز سهم بر 
  اننونا

  ر گاه مقدسشنشسته ب
  زده اندوه ولرزلرزان
  يکجا به نشتر فرونشستهبا پيکری 

  
  وحشتی سرخ و سوزان

  کندتمام سرزمين ما را فلج می
  

  ايبه انوحشت آتشينی از کوهسار
  ٣٩ ما بر گردهای گرد سرزمينآفريند بر میخشم

  
   کوهايبه تيغس

  ردُبای می را کنارهیآبگنبد ژرف 
  درختان

  سنگين بر ، رسيده
  اندتهخافراسر هايش پرشکوه بر دامنه



١٢  

  های ستبره برگاليه الي
  شابر درختان گشن

  ندکنمی تاريکآسمان را 
  

  هايی شيرجفت
  هايی کهسار شاخهپرسه زنان در سايه

  اندهکشيدر آسمان بپنجه 
  

  نرم پشم وحشی یقوچان
  گوزنانی چشم گشاده

  ها يله بر تپه،شبانی در اطرافبی
  ی در آمد و شدان وحشورزا

   مواجزارانعلفموی ه به قلمانهاد ویهايپابا 
  
  خميدهی با دو شاخ بز

  کندجوئی میزير سروهای کوهساری جفت
  
  امی سهم تک ضربه،من

  پايان آنهابر شکوه بی
   با تو به آنجا نخواهم رفت،من
  

  ايناناای دوشيزه 
  من سر برای تو نخواهم داد

  در برابر درخش آتشين کوهسار
  گويد چنين به او میان

  
  ينده پيشگو!اينانا
  !دشگون ب پيشگویرساپا

  !دافتمیدر  خشمقلبش به چنگ
  

  هابا غژاغژ پاشنه
  ی جنگ رای خانه دروازهاينانا
  گشايدناگهان از هم میبه
  

  دستانش کلون را 
  کشنداش بيرون میاز در الژوردی

  
   جنونی رها از کمان-با هياهو

  فرستدآميز را فرومینبرد جنون
  آوردچرخش درمیگردباد را در ميان بازوانش به 

  فرستد به سوی زمينش مینگاهآ
  

  کشد می زننازک زه را
   شدنی رها آمادهخطا بیتيرهای
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  و گردبادها

  نشترزن  وپيچ تند،کنزمينو وب کزمين
  اينانابا خشم  پروازهم 

  مکند در هوای خوش را به درون میرها زميِنيله 
  

  بنددهر پلک و نفس میبر  راه شغبار
  های شررزدههای شکسته و شکستهبا خردهو 

  چرخدآلود میخاکبا کبود 
  

  شکندبانوی من کوه را درهم میبزرگ
  پاشنه بر زمين سفته

  کندمیتيز ی خنجر بر سنگ تيغه
  

   را از گردن گرفتهايبه
  ای خيزرانگوئی که بافه

  
  هوا شکافنده

   زيربا نازک شيونی
   کند را سوراخ میايبه  ناتوانقلب

  
   کوه خود شيب ن از يیهابا سنگ
  زند    مشت میکوبدفرومی اينانا

  کوبد هم میر بوبه هم 
  ترکاند را از هم میها پهلوهای کوهطوفان صخره

  
  هم پيچان ماران، افسرده و در

  ها درآويختهبه شاخه
   اينانا انگيز سهمبه فرمان

  پاشندی خود را فرومیزهر کشنده
  

  ايناناو زبان زهرآگين 
  ن پژمراننده گياهی نفرينیچو
  پيچد میهای سبز درختان پربر و جنگل بر گردگرد

  
  هيچ رحمیبی
  گياهان سبز رستهی گردهبر 
  وزاند می تفته نفس خشکاينانا

  رحمانهو غبار خشک هوا را بی
  باردزده میهای جلبکهمچون تندبادی بر ساقه

  ی شبنم را نيز بيرون کشدهامگر آخرين قطره
  
  های پژمريدهزهسببر

  بارد می است کههدنفوشرار ت
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  رندُبها می صخرهقامتها آسمان را به شعله
  زندها هوا را نقش دودی میرقص شعله

  گستردمیفرابانو در يک آن درخش بزرگ
  

  ی مقدساينانا
  باکچهر بیتازه

  جوان  تنومند ویسپهبد نيرومند چونان
  

  وردآمی به زانو در را کوهستاندر يکی هماورد
  ايستد میو پيروزمند بر جايگاهش

  گريد میاينانا      !کوهستان
  !ايبه

  
  ندی خود راباالزيراک تو بر

  زيراک تو چنين بلند ايستادی
  به شواليی چنين زيبا

  سرشار از خود  وشيرين و سبز
  ردای سلطنت به دوش کشيده

  انبازو گشوده به سوی 
  

  پوزه بر خاک نمال
  گذارملب بر زمين 

  امن تو را کشتهم
  اممن با اندوه به قلب تو حمله کرده

  
  تو فيل پوست کلفت

  خرطومت را خواهم پيچاند
  ای ورزای تنومند

  گردنت را خواهم چرخاند
  از دو شاخ ستبرت گرفته
  در غبار خواهمت انداخت

  ت خواهم کرداماليبا کين پا
  ات را بپوشانندها چهره اشک تا  

  نگ آردچفرا قلبت را    واندوه
  

  اينانا
  پيروزمند سهمگين
  دوباره سخن بگو
  کوه   کوهستان

   به من اجازه دهپدر ايبه
  گرز سهمناکم را تا 
  مگذارب راستم  دستمند زوردر
   تبر را به گردش درآورم، چپباو 

  ريدخواهند ُب گرز و تبر با شور آختن
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  های تيز چنگک چونان دندان
  

V .سازد معبد پيروزيش را میاينانا  
  

  سنگ روی سنگ
  سازممعبد می
   خود را مشخص کنم حکومتتا قلمرو

  سنگ روی سنگ
  برمبه پايانش میبا شکوه و جالل 
  ايستد میپای استوار شايبر بستر صخره

  بخشدرا جلوه میگاه نشست و 
  

   را برای نيايش فراخواناکورگار يک
  افزارهای مقدس، گرز و خنجر را دست

  بر او ارزانی دار
  

   اندوهگذار رایخوان را فراخوان، مرثيهاالگ يک
  راابزارهای عبادت 

  ٤٠بخشبدو  را هاها و تبيرهطبل
  

  خادمان مقدس را فراخوان
  برای آئين واژگون کردن

  شودکاهن زن می
  ٤١کاهنه مرد

  
  سازممن اين معبد باشکوه را می
  ها تاختنکسی که يارست بر کوه
   ايستاده استمندکسی که اکنون پيروز

  
  ه سيلی برآمد-آبشار

  زاران را شستمسبزهمن 
   بلند و تندآهنگیبه آب
  ها را به تاراج بردم پرچينو
  

  کوهساران
  اممن پيروز شده

  ايبه
  اممن پيروز شده

  
  ين دختر ماهنخست

   را نابود کردیايبهکه 
  

  ی دوشيزهاينانا
  ستايش شو
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  نيساباو ستايش باد بر 

  ايزدبانوی نويسندگی
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  :اهنويسپی
                                                 

بوده است و بس، اين بند نيز  گیبود تهیگاه، گفته بيشتر از سر حسنگارنده هيچگاه ادعای شعر و شاعری نداشته و ندارد، چيزکی هم اگر، گاه و بی   1
فانوس : " از بندهايش گرفته شده بدين قرار استعنوان آن که از يکی. ی صبحی ستارهست از چيزکی بلندتر که بيست سال پيش گفته است دربارهبخشی

رود، و احتماال اين روزها که موزه و تمدن و مردم کشوری به دست دزدان چراغ به دست به تاراج رفته و می". ی بارور يالن کار و پيکارصبح، الهه
با . تواند آن را پر کندچندان شده است تا آنجا که جز شعر چيزی نمیبودگی دو کنم که تهیهای سرود بلند انهدوانا برای ايزدبانو اينانا، احساس میلوح

ی ها رفتم مگر با ترجمهی انگليسی لوح سراغ ترجمه–ی ما پديد آمده يا بوده و اينک ژرفتر شده کنم در همه که تصور می–گشوده ی دهناين حفره
ی صداها، که فاتحان تير به دست قلدر گفته باشم، در کنار همهنيزبه مشتی هفت. مجروح های اين روحبخشی از آن به فارسی نم آبی زده باشم بر تاول

ها اند، چنانکه تيمور از شيراز، اما نام آنها در غبار زمان محو شد و بجای آن نام شاعرانی که از تلخی و اندوه آن دورانها گذشتهزيادی از اين سرزمين
اند؛ ترکان و خواستم گفته باشم که اسکندر نيز از رود فرات گذشته است؛ کمبوجيه و شاپور نيز گذشته. ن حافظها ماند، چنانچوسرودند بر سر زبان
که بيشتر از پنج هزار سال است که مردم اقوام مختلف به قصد تاراج و يا به دست آوردن موقعيت بهتر از اين دو رود، و ديگر . اندمغوالن نيز گذشته

-ها است گرچه نامش از اين فرهنگ به آن فرهنگ تغيير کرده و میاند، اما اينانا هنوز فاتح قلبی اينانا به جنگ برخاستهبا ستارهاند و رودها، گذشته
 خاطر اين چيزها بود کهدرست و به. اندی اين رودها بيتوته کردهی جمعی تمامی اقوامی است که در رهگذر تاريخ چندی بر کنارهاو ساکن خاطره. کند

جنگيد و با از خود گذشتگی فرزند ها و ماران میکه با سياهی" بانوی بارور يالن کار وپيکار"آن : به ياد آن چيزکی افتادم که بيست سال پيش گفته بودم
دانيم که پژوهش روی بد نيست ب.... و امروز، و اين تاراجی که با چراغ و در روز روشن بر پيکر او رفته است.... گرداندرا از جهان مردگان بازمی

های مستقيم و ها و بردنها، و آوردنها، کشتارافروزیها، جنگاين شعر عمری کمتر از دو دهه دارد و اين البته همزمان است با تصفيه حساب
  .تير کشان سر گردنههای منطقه و البته توسط اين هفتپروردهها و دستغيرمستقيم نوچه

  :ش را در زير خواهيد خواند و از کتاب زير ترجمه شده استااين شعری است که فارسی   2
Inanna: Lady of Largest Heart, Poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna, translated by Betty De Shong 
Meador, University of Texas Press, Austin ١٩٨٨. 

ای است يونی در مذاهب هندی نيز واژه. که اينجا منظور است) vulva(ن و حتی بخش بيرونی آن ی سانسکريت است برای آلت تناسلی زيونی واژه   3
  .مقدس و برای همين اينجا به کار آمده است

ه با حرف ی انگليسی نيز کبه هر رو واژه. در فارسی هست يا نيست" مهد تمدن"ای ميان اين اصطالح با ترکيب متاسفانه من اطالع ندارم که آيا رابطه    4
  .شود، همين معنی مهد و گهواره را دارداول بزرگ نوشته شده و بنابراين اسم خاص محسوب می

هاست روی اين موضوع کار و پور هستم که مدتی تنگاتنگ ادبيات و معماری را مديون دوست عزيزم رستم مهدیی رابطههای بحث دربارهپيشزمينه   5
  .اش نمانده است و اميد که هرچه زودتر چاپش کنده پايان کار و نوشتهکند و چند ماهی بيشتر بپژوهش می

 به غير از اوستاالزم به توضيح است که در .  زهره نيز که در فارسی رايج است نام عربی اين ستاره است. گويندآناهيتا را در فارسی امروز ناهيد می   6
های هندی شبيه است و نپات بيشتر به همانند خود در اسطورهاما اپم. ها است نيز البته نگهبان آبنپات هست که اوی ديگری نيز با نام اپمآناهيتا فرشته

  .رودان و غربیآناهيتا بيشتر به ايزدبانوان ميان
را از ) Urania(ورانيا ايرانيان ستايش ا: "نويسدنگاران باستان نيز تاييد شده است، مثال هردوت میشباهت آناهيتا و اينانا توسط بسياری از تاريخ  7

مجسمه افروديت ... اردشير دوم هخامنشی : "... نويسدای در سه قرن پيش از ميالد نيز مینگار کلدهبروسوس تاريخ" ....ها آموختندها و عربآشوری
، به هايشتنقل از . ( و باختر آموخترا در بابل و شوش و همدان و دمشق و سارد برپا نمود و ستايش او را به مردمان فارس) آناهيتا= انائيتيس (

 Prot. 5. 65,4, Pres. Anahita oder Anaitis: ، نقل از تاريخ کلمنس الکساندر 164-163، ص 1کوشش ابراهيم پورداود، انتشارات اساطير، ج 
Von fr. (نانا، حال بايد ديد که آيا اين دو همريشه هستند يا کند که تا حدی شبيه است به ايبينيم هردوت نام آناهيتا را اورانيا ذکر میجالب است که می

  .نه
 آثارالباقيهشود، مثال مالحظه کنيد که بيرونی در ای از تاريخ نيز مالحظه میها که حتی در تفسيرهای اسطورهتاثير اين ستاره نه فقط در اسطوره   8

با آنکه به عقيده منجمان تدابير ستارگان با رسيدن به آخر : "بيندهای مختلف میچگونه پنج واقعه مهم تاريخ ايران را در پرتو حرکت اين ستاره در خانه
است رسيده بود و برای هر برجی ) ناهيد(شود چنانکه غلبه اسکندر بر ايران هنگامی بود که قسمت به اول حوت که حد زهره منقطع نمی) اسفند(حوت 

: در اينجا به معنی( که قسمت از حد زهره به حد مشتری رسيده بود و اين کوکب دليل عراق هزار سال است و نيز اردشير پسر بابک وقتی قيام کرد
و مشرق است و نيز غلبه عرب بر عجم هنگامی بود که قسمت به شرف زهره رسيده بود که بيست و هفتمين درجه حوت بود و حکومت در آنان ) غرب

ن قسمت به حد مشتری از برج حمل رسيد ابومسلم با سياهپوشان از مردم خراسان ظهور کرد به اندازه مدت تدبير اين ستاره در برج خود بود و چو
رسيد و تدابير به رسيدن ) اولين حکومت شيعی(به حد زهره منتقل شد آغاز دولت ديالمه و سلطنت آل بويه ) نام يک ستاره است(سپس چون ابتزاز 

  .307، ص 1363ی اکبر داناسرشت، نشر اميرکبير ، ترجمهآثارالباقيهن، ابوريحا. بيرونی." زهره به آخر برج حوت منتقل نشد
9 Liungman. Carl G., Dictionary of Symbols, W. W. Norton & Company New York and London ١٩٩۴, pp. ٣-٣٣٢. 

  .62 ب 174، ص 2، زير نظر برتلس، چاپ مسکو، ج شاهنامهفردوسی،   10
  .5 -3 بب 1323، ص 1372 به کوشش وحيد دستگردی، انتشارات نگاه ،اقبالنامهنظامی گنجوی،    11
  .457ی اکبر دانا سرشت، ص ، ترجمهآثارالباقيهنيز .  به بعد198، ص 1367الدين همائی، موسسه نشر هما ، تصحيح جالللتفهيماابوريحان بيرونی،    12
  .فرستدجای خود برای شش ماه از سال به دنيای تاريک میی اينانا شوهر او است و اينانا عاقبت او را بهتموز در اسطوره   13

شد و ی توالد و تناسل محسوب میتموز در زبان بابلی خدای بهار بود و او يار، يا شوهر ننا الهه: آوردی تموز چنين می زير واژهنامهلغتدهخدا در 
ژوئن و (های روميان و سريانی، ميان حزيران و آب تابستان و ماه دهم از سالتموز نام ماه اول . های سريانی آمده استهمين نام است که در جزو ماه

  :مثال. است) اوت
  )فردوسی(و يا شد ز سرما و مهر تموز /// که زنده است آن ُخرد کودک هنوز 

  )انوری(در تموز از آه خصمان مهرگان انگيخته /// برکشيد تيغ اسد چون آفتاب اندر اسد 
  .469 -459، صص 1379، نشر چشمه "سوگ سياوش"ی ، مقالهاز اسطوره تا تاريخهار، مهرداد ب: به. رک   14
  .شباهت اين داستان با داستان موسی از يک سو و داستان کورش هردوت نيز شايان توجه است   15
اين مقاله در انتظار . ضوع پرداخته استبه اين مو)  A Comparative study of Alexander Romances: (ای به انگليسی با عنواننگارنده در مقاله   16

  .چاپ است
  .گرداندبازمی) Hades(ترتيب او را از دنيای مردگان کند و بدينالعازر را عيسی با دميدن نفس دوباره زنده می   17
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ارتباط مستقيم ) از فصل گرمپايان يافتن فصل سرد و آغ(ای اروپای قرون وسطی نيز با مرگ و بازگشت از جهان مردگان اين دو شخصيت اسطوره   18

برای اطالعات بيشتر در فارسی . استفاده کرده است) سرزمين هرز(برستان اليوت از شخصيت اين دو در شعر بلند و معروف خود بی. اس. تی. دارند
  . 1999، شهروند، "برستانبی"ی نگارنده به مقاله. رک

های ديگر نيز رد اما در بخش. گيرد را در برمی829 تا 785ی فارسی صفحات  ترجمه است که مطابقعهد عتيقکتاب ايوب شامل يک بخش از    19
  . هاصبر ايوب مثل معروفی است برای مقاومت او در برابر ناماليمات و شوربختی. توان يافتهای او را میها و مجادلهاشک

20 Inanna: Lady of Largest Heart, Poems of the Sumerian High Priestess Enheduanna, translated by Betty De Shong 
Meador, University of Texas Press, Austin ١٩٨٨, p. xiv. 

نام جديدی است که " اينانا و ايبه. "هابانوی قلمرو درخشندگی: معنای آن چنين است. اين اولين مصراع شعر است و عنوان معروف شعر نزد سومريان   21
  .اندشعر دادهشناسان به اغلب سومری

اين واژه اغلب در ترکيب  های اول آمده است، چيزی که هستويژه در بخشای قديمی است و در شاهنامه نيز چندين بار بهسارا در معنی خالص واژه  22
مان خالص يا ناب فارسی باشد  انگليسی که هpureاينجا آن را در مقابل . با مشک، عنبر، زر و جز اينها آمده، مثال مشک سارا، زر سارا يا عنبر سارا

  .ام به لحاظ همخوانی واژگان کنار يکديگر، نيز قديمی يا آرکائيک بودن کالمآورده
ای که مطابق نظر هال همراه ، ابزار جنگی)sa-šuš-gal(گال -شوش-، َس"تور بزرگ"، در ارتباط است با )sa-za-gin(گين -َز-تور الژورد، َس  23

  .ناست با خشم و نيروی خدايا
 Hall, Mark Glen. “A Study of the Sumerian Moon-God, Nanna/Suen”, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 

١٩٨۵, p. ١٠١. 
  .شدندسومريان به اين نام خوانده می   24
  .است) Utu(اينانا خواهر بزرگتر ايزد خورشيد، اوتو    25
های کابور واقع سوبير در دشت. شرق سومر بوده)  احتماًال ايالم(الم . ها دشمنان سومريان بوده متعلق به سارگونهايیالم، سوبير، و لولوبو سرزمين   26

شده که بربرها در آنجا ها بوده و پنداشته میلولوبو جائی ميان الم و سوبير در دل کوهستان. شدهی سوم يافت میبوده و در آن شهرهای مهمی تا هزاره
ی زهره در ارتباط بوده ی نجومی ستارهاحتماال با اسطوره) پنج نقطه(قابل توجه است که پديدار شدن اينانا در نقاط مختلف آسمان . دندکرزندگی می

  .شودهای فراوانی در اين ميان ديده میاست، چه همسانی
  .ی بسيار آمده استرويش کوه ها در متن های باستان. احتماال نوخاسته اشاره است به کوه که فراز آمده   27
  .شدهای او بکار برده میی مقدس اينانا بخشی از بازی يا رقصی است که در جشنتازيانه   28
ها و آراتا برای سنگ. پرستيدند و اصول دينی آن از آن اينانا بودهای سومريان را میآراتا شهری کوهستانی بوده در ايران باستان که مردمش پرستشگاه   29

  :نگا. عروف بوده استاش مآوریفن
 Kramer, Samual Noah. The Sumerians, University of Chicago Press, ١٩۶٣, p. ٢٧۴. 

  :های خودش را داردها و لغزشی فارسی نيز در اين ميان تفاوتفراموش نکنيم که ترجمه کريمه اين بخش را چنين ترجمه کرده است، البته   30
  کنماب میی دراز را به سوی او پرتنيزه  
  گيرمچوب، آلت جنگ، را مستقيم طرف او می  
  زنماش با آتش پاتک میهای همسايهو جنگل  
  دهمتبر برنزی را حواله می... بر او  
  کننده خشک خواهم کردخالص) آتش-خدا(هايش را مانند گيبل ی آبهمه  
  کنممانند کوهستان آراتا، دهشت او را از جای می  
  تواند بازسازی شود، هنوز نمیانمانند شهر نفرينی   
  که انليل به ترشروئی نگاه کرد، آن از جای برنخواهد خاست) شهری(مانند   

  .ی گلدر اين مصراع معنای زيبائی و شادی دارد، همچنين معنای غنچه) ul(ی اوول واژه  31
ای از قدرت دوجنسی ، مرد جوانی در آغاز باليدنش، نمونهدر اين مصراع به مرد جوان نيرومندی اشاره دارد) nam-šul-ak(اک -شول-عبارت نم  32

  .اينانا
  .اصطالحی برای احترام به ايزدان مرد بزرگ  33
های سالم عربی و به احتمال زياد واژه. گونه استنويس توضيح داده که واژه سومری است و در لوح نيز بدين آمده و مترجم در پیsilimدر متن نيز    34

  .ی سومری همريشه است واژهشلوم عبری با اين
نيز نمادی سلطنتی که هنوز . ، اصول، در معنی جايگاه، ايستگاه، ستون و احتماال تصويری الوهی نيز هست)an-ti-bal(بل -تی-ی سومری انواژه  35

  .شناخته نشده است
  . آمده استمهشاهنا، نيز در دينکرد و بندهشاين بند شبيه است به داستان رفتن کاووس به آسمان که در   36
  .ی مارگونهمار اول، يا از نخستين ماران، و يا نخست. ای استيک موجود اسطوره) muš-sag-kal(کل -سگ-موش  37
است و احتماال از " ی شاهزادهآب يا نطفه"و در معنی ) an-nun-ke(ک -نون-نام آنها در سومری ا. مشاوران خدايان هستند) Annuna) (ها(اننونا   38

های شيرين، و خدای خرد است، کسی که با انزالش، در يک اسطوره، رودهای دجله شود که خدای زمينی آبمشتق می) a-nun-ke(که -نون-ی اواژه
  .آفريندو فرات را می

  :گونه استی کريمه بدينترجمه   39
  آن برعليه جايگاه خدايان وحشتش را هدايت کرده  
  ل را به جلو هدايت کرده   آن در جايگاه نشست اننوناکی وحشت کام  
  ترس وحشتناکش را سوی زمين پرت کرده  
  ها هدايت کردهی سرزمين، وحشتش را شررافشان برعليه همه"کوهستان   "  
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  .شان مشخص نيست جنسيتهايی هستند کهکاهن) gala(و گاال ) Kurgarra(کورگارا   40
  .طور کامل توصيف شده استدر بخش دوم شعر به"  واژگونی-سر"آئين   41


