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 لعراقي القديممكانة القصب لوداللته في المورلوث ا

 
 الحمدانيعبداألمير                                                                                     

   الهيئة العامة لآلثار لوالتراث  

 

هم عل  لوجه يحتل القصب مكانة مميزة لدى سكان العراق القديم ،لوالسومريون من       

المادة الخام الرئيسة المتوفرة في الجزء األسفل من بالد لوادي  -هو لوالطين –التحديد،بوصفه 

الجنوبي  قسمالموارد الطبيعية في ال أهممن  الرافدين لوالجزء األلوسط منه إل  حٍد ما ، لوهو

فوائده لو لقد عرف العراقيون القدماء القصب. لوخاصة في مناطق االهوار لوالمسطحات المائية 

فقد استخدم  ، في شت  المجاالت منذ فترة مبكرة من استيطان السهل الرسوبي بكثرة هلواستخدمو

فمن القصب شيّدت البيوت لوالمعابد  ، بيوت السكن لوفرش في بناء أساسيةعل  نطاق لواسع كمادة 

صور ما األلول  في بالد سومر. إن سكان المستوطنات لوالقرى السومرية التي أقيمت في نهاية ع

قبل التاريخ  لوالفترات التاريخية الالحقة ، قد سكنوا في أكواخ من القصب ،لكن بقاياها لم تصمد 

تأثيرات الطبيعة ، لوقد عثر في أريدلو لوألور لوألورلوك لومدن أخرى عل  جدران مبنية  أمامطويالً 

قبة من رزم القصب ألو بكتل الطين ألو اآلجر الطيني)اللِبِن(، تتخللها ألو تفصل فيما بينها طبقات متعا

ن للب الزقورات في ألور لوألورلوك   الحصران المصنوعة منه ، لوبين طبقات اللبن لوالطين المكوِّ

، لغرض زيادة تماسك الجدران لوللعزل الحراري في أجواء مناخيّة حارة مثل  (1،2)صورة لواريدلو 

 فوقني بوضعِه كما استخدم القصب)رزماً ألو حصران( في تسقيف المبا. أجواء جنوب العراق

 جذلوع النخيل لوأغصان األشجار.

لولقابليته عل  التشكيل في هيئات هندسية متعددة،فقد استعمل القصب في بناء الوحدات البنائية      

في صفّين متناظرين لوتثن   األرضتثبت حزم القصب في  إذمختلفة،منها نصف االسطواني  بأشكال

ها من الصف المقابل مكّونة تشكيالً معمارياً مقّوساً، تمع مثيال لتلتقيالنهايات الرفيعة لكل صف 

لوالشك إن شكل القوس البنائي الذي اخترعه السومريون ،لوالذي يعتبر ابتكاراً سومرياً بامتياز،قد 

 أنجاء من شكل حنيّة القصب المقّوسة،تلك التي بني بها السومريون معبدهم األلول لومن الراجح 

قد أخذ شكله من  ألورفي  Dub-lal-makh  ماخ -الل -جهة معبد دبالعقد المقّوس الذي يعلو لوا

 ألو ع، المرب،.لومنها بيت القصب(أ،ب 3،4)صورة الشكل نصف االسطواني لواجهة بيت القصب

ذي السقف الهرمي المدبب. لومن المحتمل أن العقد المدبب الذي يشّكل لواجهة قبر الملك  المستطيل،

ق.م( ،قد استلهمه المعمار السومري من  1002-1224الثالثة)شولكي في مقبرة ملوك ساللة ألور 

 .( 2،6)صورة الواجهة مثلثة الشكل لبيت القصب هذا
     

لوهنالك العديد من الشواهد المادية  التي تركها السومريين دليالً عل  استخدامهم القصب في      

  -بناء البيوت،منها:

ق.م( ، تظهر ماشية في  4200-4000لوك)فترة ألور إل ختم اسطواني من ألورلوك ،يعود   •

، الحقل األعل  لوخراف في الحقل األسفل مع حضائر لوأكواخ ُشيّدت من حزم القصب

اله الخصب  إل  إشارةفي  يخترق كل لواحد منها قصبة تمتد عالياً فوق سقف البيت ،

 صغار في داخل البيوت توجد  .)تّموز( Dumu-ziدموزي اإلله هو المذّكر،من المحتمل

لختم اسطواني  أخرىطبعة  إل  باإلضافة.  (أ  0)صورة الحيوانات لوجرار مخزلونة بالتعاقب

عائداً من الرعي لومتوجهاً  األبقاريبدلو فيه بيٌت من القصب لوقطيٌع من  نفسها،من الفترة 

 .(ب 0)صورة نحوه

. المشهد مؤلف من ق.م( 1300-400)ختم إسطواني من عصر فجر السالالت السومرية •

يمسك عصا لو يُطارُد حيوانين متّجهين نحو بيت مبني  رجلٌ  األسفلن ،يبدلو في الحقل حقلي

 سبعة نجومِ  َمْحفُورِة لوهي. لوفي أعل  الحقل هنالك سبع نقاِط المشبوكة بحصيرِة القصب

تمثّل اآللهِة الرئيسيِة السبعة )يُعتقد بأن الثريّا تمثّل اآللهةَ العظيمةَ السبعة لوهي 

كونه اله  إل باإلضافة دموزي، ف اإللهيكون الرجل هو  أن. من المحتمل  (8 )صورةُمجتمعة(

دموزي إله الموِت لوعودة  مسؤلول أيضاً عن تجميع قطعان الماشية. كان ، فهوالخصب
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فلي( ثم س)العالم الاألمواتالذي يُضّحي بفترة ُمعيّنة في ُكّل َسنَة، يقضيها في عالم الحياة 

ً هو ِمْن اجل  إنفيما تبق  من السنة. الحياة  إل  يعود ثانيةً  موت لوتَجديد حياة اإللِه سنويِا

 األرَض. في فصولِ العل  دلورِة  الخصوبِة لوعالمة

 

-4200فترة جمدة نّصر،حوالي  إل خابية من الرخام مستطيلة الشكل ، من ألورلوك تؤرخ   •

ن كوخ قصب)من ظهر النحت الذي عل  جانب ألخابية  قطيع ِخراِف يَقترُب مق م. يُ  1000

 النوع الذي ما زاَل مستخدماً في جنوب العراق( متّوج من الجانبين بحزمتي قصب. لوعل 

الجوانب الضيّقة من الخابية يوجد حمالن يصعدان باتجاه نجمتين ثمانتين يفصل بينهما 

النجمة الثمانية لوحزمة القصب المعقوفة من رموز  :حزمتين معقوفتين من القصب )االثنان

 من المحتمل بأنّه لم يكن لالستعمال لوإنما َكاَن إناءاً نذرياً في معبِد إينانا ة اينانا( .االله

Inanna  ،يبدلو رمزها )حزمة القصب  إذ)عشتار(إلهة الحبِّ لوالخصوبِة في بالدسومر

 .  (أ،ب 0ة )صورالمعقوفة( بجانب الكوِخ في حافاِت المشهِد 

. يبدلو ق.م( 1160-1400) يعود للفترة االكدية، ألورسطواني مصنوع من الصدف ،من إختم  •

يحمل بكلتا  رجلٌ  أمامهارة كبيرة ،يقف جّ  إل في لوسط المشهد امرأة جالسة لوهي تمد يدها 

لوهو ثاني ملوك ساللة Etana    ايتانا أسطورةيديه عصاً لوسوطاً .يمثل المشهد جانباً من 

الرجل  أنلومن المحتمل  رية ،ق.م( بحسب قائمة الملوك السوم 1060)حوالي األلول  كيش

السماء بحثاُ عن النبات الذي يجلب  إل هو الملك ايتانا لوقد جاء لوداع زلوجته في رحلته 

النسل . يوجد في المشهد ماشية مؤلفة من خراف لوماعز،لوسياجين من القصب ،يقف عل  

)صورة رقم ،األسطورةالسماء،كما ترلوي  إل احدهما نسر بانتظار ايتانا كي يحمله لويطير به 

ه السابقة،يظهر في األسطورةختم آخر يعود للفترة نفسها،يصّور  إل باإلضافة . ( أ20

، كلبين جالسين عل  منه  األيمنالجزء ،يبدلو في  سياجين من القصب يحيطان بمشهد

لورِكـيهما يْنظراِن إل  نِْسِر في السماِء يَْحمُل رجالً , يفصل بينهما لوعاء كبير الحجم ، 

، األيسرلباس يشبه التنّورة، ماداً ذراعه األيمِن لألمام لورافعاً ذراَعه يرتدي رجٌل  لوهنالك

جّرة معلّقة بعصا عل  كتفِه، يُوّجهُ من المشهِد يقف راعي لوهو يَحْمل  األخرفي الجانب 

 . ب( 20)،ثالث عنزاَت بسوِط في يّده اليمن  

التاريخية للمشهد المنقوش  األصول أنمن القرن التاسع ق.م . من المحتمل ختم اسطواني  •

ي جنوبالالجزء  إل ناحية المكان فأن المشهد يشير  نذلك، لوممن  أقدم إل عل  الختم تعود 

يكثر القصب.  يظهر فيه رجل مريض ألَو ُمْحتَضر يرقد داخل بيت  ثالرافدين، حيلوادي  من

حتضر لواآلخر يظهر يبدلو رجلين ربما من الكهنة احدهما يميل فوق الرجل الم القصب.من 

)إلهة  Gula راكعاً لوهو يستند عل  مقدمة السرير، فيما تْقفُز الكالب المقّدسة لاللهة كوال

 .( 22)صورة المرض ( خارِج الكوِخ  شفاء

 

،فنحن نقرأ في قصة  هالورد ذكر القصب في العديد من فقد النصوص المسمارية في  أما                 

 السومري: األصلالخليقة البابلية ذات 

 

 " لم يكن هناك أية ساق قصب قد خرج من األرض 
 وأية شجرة لم تكن قد نبتت 

 وأية آجّرة لم تكن قد وضعت ....
 ولم يكن هناك أي مسكن قد بني 

 وال أية مدينة 
 ع سكاني قد نظم لم يكن أي تجمّ 

 ولم يكن أي قطيع قد ظهر بعد 
  يبورلم تكن موجودة مدينة ن

 يكور( مبنيا  -إولم يكن ال)
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 لم تكن أوروك مدينة جلجامش موجودة 
 آننا، بيت السماء مقر عشتار، كان مبنيا  -وال أ

 لم يكن اإلبسو، محيط المياه العذبة، موجودا 
 وال اريدو،مدينة إنكي المقامة على اإلبسو، كانت مبنية 

 عند ذلك تمت إقامة اريدو، مدينة إنكي
 عها وبعد ذلك صنع مردوك عوامة ودف

 إلى سطح الماء 
 وأنتج تربة وكّدسها على العوامة 

 كما أقام حاجز ردم على شاطيء البحر 
 قام بخلق البشر 

 وبذرة هذه البشر أنتجتها معه آرورو 
  لخلق حيوانات السهو

 أوجد دجلة ووضع كل شيء في مكانه 
 مقدرا له مصيرا خيرًا 

 أنتج القصب الجاف والغض
 والهور ومنابت القصب  

  لكما أوجد خضرة السهو 
 جميع المناطق لم تكن غير مستنقع ومقاصب  
 واكمات وغياض  
 عند ذلك ُخـلقت البقرات وعجولها وثيرانها  
 والنعجات وحمالنها وكباشها  
 وضعت تحت تصرف البشر  
 فقاموا بتجفيف المقصبة  
 واخرجوا قصبا واخرجوا خشبا  
 وبعد أن صنعوا قالب أآلجر  
 ا المساكن وبنوا المدن " أقامو 

 مخاطباً زيوسيدرا Enki عل  لسان اإلله انكي التالية األبياتلوترد في مقدمة قصة الطوفان 

Ziusudra لواضح أن الرجل كان يسكن في لوا ، بطل الطوفان في النسخة السومرية من الملحمة

 :من القصب كوخٍ 

 

 ) بيت القصب .. يا بيت القصب
 جدار ..يا جدار 
 أنت يا بيت القصبأصغ  
 يا رجل شورباك 
 بيتك وأبن مركبًا  دّ ه 

 انبذ المال وانقذ النفس
 .في مركبك بذرة كل األحياء (  أحمل 

 :النار لغرض الطهي لوالتدفئة إيقادثم يأتي في الملحمة نفسها ذكر القصب بوصفه مادة تستخدم في 

 

 األربعالرياح  إلىكل ما في السفينة  أخرجتوعند ذاك  
 قربت قربانًا وسكبت الماء المقّدس على قمة الجبلو 
 ونصبت سبعة وسبعة قدور للقرابين  
  األسالقصب وخشب  أسفلهاوكّدست  
 عرفها الطيب  اآللهةاجل تشّم  ،شذاها اآللهةفتنّسم  
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 الذباب كأنهمعلى صاحب القربان  اآللهةفتجتمع  

 : ةالسومري وص النص لويرد في أحد
 وت المزمارلقد صدح قلبي مع ص

 وكان القصب والسمك معي يصدحان 
 ألن اآللهة تحب المكان

 .أعطته حنجرة الغناء الجميلة هذه (
( إله القمر،يخاطب   Nanna[r] التي تتحدث عن لوالدة )ننّارNinlilلوننليل  Enlil انليل أسطورةفي 

 نليل قائالً:إ اإللهننّار لوالده  اإلله

 

 في النهر اعطني فيضًا من الماء 
 في الحقل اعطني المزيد من القمح 
 في االهوار اعطني المزيد من العشب والقصب 
 والشراب. وفي مزرعة العنب، اعطني العسلفي بستان النخيل  

 لوأشياءمواد  لوأهمية رتبةأن السومريين قد لوضعوا القصب في م األبياتلويبدلو لواضحاً من هذه 

يعود لعصر كما يصور ذلك ، ختم اسطواني  .اهضرلورية للحياة مثل الماء،القمح.التمور لوغير 

 مما ، (21)صورة رقم جنب نبات الكتان لوسنابل الحبوب إل ، يظهر فيه  نبات القصب جمدة نصر

صورة  أن إل باإلضافة  .في الحياة اليومية للسومريين قتصاديةالايؤشر لمكانة القصب لوأهميته 

في الرقم  يهدالة علالُصوريّة ال أنها العالمةيمكن لوصفها عل   الختم،ة عل  هذا شونقمالالقصب 

مسمارية في الفترات الالحقة. يظهر  ةعالم إل لوالتي تحولت  ةلمكتوبة التي جاءت من هذه الفترا

جي (الدالة عل  القصب في الكتابة المسمارية، لومراحل تطورها عل   Giالعالمة ) (2)الشكل رقم 

هذه العالمة المسمارية قد دخلت في تكوين  إن القديمة. مر العصور التاريخية للحضارات العراقية

لويكفي أن نشير لوالصفات لونحو ذلك، لواأللقابلوالمهن  لواألماكن األعالم أسماءلوتشكيل العديد من 

،التي يعني اسمها )سيّدة القصب المقّدسة(،لوتوصف في  (da[r]Ningiإل  اسم الهة تدع  )ننجيدا 

عل  إنها  -قصيدة مناظرة لوتفاخر في النسب بين اينانا لودموزيخصوصاً في  -األساطير السومرية 

)شكل (a-giجي  -دخول عالمة القصب في تشكيل الفعل السومري)آ إل  أيضاً لوان نشير  أخت اينانا.

( لوالذي يعني إخترق،افتض، نقَب لوهي أفعال تؤّشر naqabu)نقابو  يقابله في اللغة االكدية، لو(1

 عل  االختراق،لوهي من سمات القصب.  للصالبة لوالقوة لوالقابلية

 

انكي لوننخرساك المتعلقة بمهام لوشؤلون اله المياه)إنكي(،ففي  أسطورةلويرد ذكر القصب في   

( الهة الزراعة بشأن عالقتها  الزلوجية Uttu( )أُتّوNinhursag تنصح االلهة )ننخرساك األسطورة

ن النباتات  من بينها القصب حيث يقوم إنكي م أنواعالمقبلة مع انكي ،فتحمل من انكي لوتلد ثمانية 

 جميعاً: بأكلها

 

 إنكي،في االهوار،في االهوار كان يتنزه
 يقول لرسوله )إيسمود(

 النبات؟ اما هذالنبات،  اما هذ
 القصيدة عل  ذكر النباتات الثمانية. تأتيثم 

األرلواح  أعدادثرة ،فيرد ذكر القصب في لوصف لكاألسفلالعالم  إل في اسطورة نزلول اينانا  أما

 الشريرة:

 

 واستيقظت اينانا 
 األسفلوخرجت اينانا من العالم  

 )اآلنوناكي( وقالوا لها أوقفها
 ونجا منه سالمًا ؟ األسفلالعالم  إلىمن ذا الذي هبط  
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 األسفلحينما صعدت اينانا من العالم  
 فارقها الموت حاالً 

 الشياطين الصغيرة مثل........ القصب
 بجنبها. ا، مشواأللواحكتابة  أقالمالكبيرة كأنها  الشياطين

 دموزي نام في الحقل لورأى حلماً : فيها أنفي قصيدة عن موت دموزي،يرد 

 

 ينمو كثيفًا من حولي، ، أسلٌ أسٌل يرتفع حولي 
 قصبُة تنمو وحيدة تحني هامتها لي،  
 .ومن زوجٍ من القصب ُتزال واحدة 
تجد في  أنهالتفسير الحلم ،فتخبره Geshtinanna) أنّا ) -تينيفزع دموزي لويستقدم االلهة جشف

 حلمه عالمات الموت:

 

 أسٌل يرتفع حولك،أسٌل ينمو كثيفًا من حولك، 
 سّفاكو الدماء سيهاجمونك، 
 قصبُة تنمو وحيدة تحني هامتها لك، 
 ومن زوجٍ من القصب ُتزال واحدة 
 واحًد مّنا،أنا وأنت،سوف يموت. 
بين الصيف  رائعة (فلسفية) ينتن( لوهي مناظرةأ ومرية تعرف بـ)ايمش لوهنالك قصيدة س 

الخير لوالرخاء التي ابتدعها الشتاء في  أسبابيرد فيها ذكر القصب بوصفه لواحداً من  ،لوالشتاء

 :األرض

 

 )الشتاء( النعاج تلد الحمالن أينتنلقد جعل 
 قلب الماعز والنعاج والحمير إلىوادخل السرور في السهل الخصيب 

 أعشاشهاالواسعة المنبسطة جعلها تقيم  األرضفي -وطيور السماء
 القصب. أجماتواسماك البحر،جعلها تضع بيوضها بين 

 

، األداة التي  -لومن ثّم من أغصان األشجار ألو كسر العظام -لوصنعت من القصب ألوالً         

ترسم به  (1)شكلبريها لوتشذيبها ليتشّكل منها أداةً مدببة  استعملت في الكتابة عل  ألواح الطين بعد

ًً بـ )الكتابة المسمارية( ، تلك التي ظهرت ألول  أشكالها  صور الكلمات لوالمقاطع فيما عرف الحقاً

 في حوالي منتصف األلف الرابع ق.م في ألورلوك لوفي العديد من مدن سومر فيما بعد.

ناعة قوارب الصيادين في األهوار، تدار بأعمدة طويلة في ص األحيانيستخدم القصب في بعض     

بعضه بشكل متراص لويربط بأحزمة معمولة من القصب  إل يرصف القصب بإحكام  إذمن القصب ، 

، تستخدم لقطع األحيانالمبرلوم بعد رّضه لوتصنع منه اّما قوارب بسيطة ،تطل  بالقار في بعض 

مستطيلة الشكل  ألوتصنع منه طوافات مربعة  أن ألو (بأ،24 )صورة مسافات قريبة في المياه الضحلة

 قصة الطوفان البابلية أنبل  . ال(4)شكل تستخدم لنقل السلع لوالبضائع بين القرى القريبة 

سفينة الطوفان قد بنيت من القصب، ففي رقيم متضرر من قصة  أن إل ، تشير )اتراخاسيس( 

 الطوفان يبرز دلور القصب في بناء السفينة:

 سفينة كبيرة.....إبن 
 وليكن بناؤها كليًا بالقصب....

 (  magurgurماجورجور) –واجعلها سفينة 
 )منقذ الحياة(. اهاإيّ وسمي 

 ثم تذكر القصة عامل القصب لودلوره في بناء السفينة مع أشخاص آخرين من نجارين لومتطوعين 

القّصة  أشارت. لقد ،لوكيف انه جاء يحمل حجراً ليستعمله في رض لوتسوية لوبسط سيقان القصب

-Ad( لوالتي تقابلها في اللغة السومرية كلمة) Atkappuمهنة عامل القصب بالكلمة البابلية )  إل 
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kidمن القصب ، لعل من أهمها الحصران  أخرى ( لومن الراجح انه كان يمتهن صناعة أشياء

 لوبعض األلوعية باإلضافة إل  القوارب.

 

الذي يعد  ،ٌم من لوسائل الصيد، لوباألخص صيد السمك منهايدخل في صناعة  قس القصب  كما أن  

المائية لواالهوار لومنها  مسطّحاتالمصادر االقتصادية لمعابد المدن القريبة من ال أهملواحداً من 

إنكي في اريدلو،حيث يصاد بواسطة آلة ذات رؤلوس حديدية مدببة  اإللهإبسو المكّرس لعبادة -معبد أ

لوالقدرة النسبية عل  تحّمل الضغط  الصالبةيمتاز ب القصبخاص من  نوعمن  عصا طويلة تثبّت في

لدى السومريين صورةً للقوة لوالبأس لوالعظمة ،لوقد رسمت مقطعاً في الكتابة  هذه اآللة ، أضحت

كما ال يمكن إغفال دلور هذه  . (3)شكل  ( في اللغة السومريةgalالمسمارية للداللة عل  كلمة عظيم )

 المقاتلين في الحرلوب.  مهماً يستخدمها اً بوصفها سالحاآللة 

 خطر الفيضان، لولدرءالسداد لوالحواجز لتنظيم الري  إقامةالسومريين القصب في  استمل لقد   

في نص يعود للفترة ف فكان القصب يرصف بين طبقات الطين لتقويته لوزيادة متانة لوقوة السداد.

الفرات الذي كان يحظ  بالقدسية لدى نهر ل يتضّمن لوصفاً  ( ق.م 2606-2803 )لقديمةاالبابلية 

 السداد: إنشاءالسومريين لوالبابليين عل  حٍد سواء،يرد ذكر استعمال القصب في 

 

 وكان النهر العظيم يجري كالبحر في اتساعه
 حين أنشئت اريدو وبنيت اساكيال

 تلك اساكيال قائمة في وسط الماء العذب العميق
 جدموحيث يقيم اإلله العظيم المّ 

 غرس مردوخ القصب ليقف حائاًل بوجه الماء
 وأقام الضفاف الترابية ودعمها بالقصب

 ليهيئ لآللهة مسكنًا في المحل الذي تـتوق إليه قلوبها.

 

 ألوبحزم القصب  أمالومن القصب،صنع السومريون توابيت لدفن موتاهم،فكان الميت يُلفُّ      

يصنعوها من الفخار  أنالنوع من توابيت الدفن قبل بالحصيرة المصنوعة منه، لوقد استخدموا هذا 

لوالحجر،لوربما استمر استخدامها حت  مع لوجود الفخار، في دفن الفقراء لوالمعوزين. كما صنعوا 

 األناشيد أثناءغالباً ما يستخدمونها  ي، التلوالمزمار ي، كالنامن القصب آالت النفخ الموسيقية

لحفظ المواد  ألوعيةد صنع السومريين من القصب ،لوالصلوات كجزء من طقوسهم الدينية. لق

اسطوانية الشكل مغطاة بالصلصال الطيني لخزن لوحفظ  أحواض ألو (23)صورة كاألطباق لوالسالل  

 الحبوب.

لشرب المشرلوبات،لوهناك مشاهد  أنابيب  أيضاً د صنع السومريون منه قفلولكون القصب مجّوف 

تسي فيها المدعوين المشرلوبات من خالل قصبة، السطوانية ،لمآدب يحا األختاممنقوشة عل  

 -لومنها:

 (ق م 1300-1200لث)العصر فجر السالالت الث يعودختم اسطواني من حجِر الالزلورد.   •

. الختَم َمْنقُوُش  بمشهد ألور)شبعاد( في  Pu-abi آبي-في  قبر األميرة بو أكتشف،

مهِمة لوذات المعاني االجتماعية. يُظهُر مأدبِة.هذه المآدِب َكانْت جزءاً من الطقوِس الدينية ال

)صورة الصف األعل  مشهد أشخاص يَحتسون شراباً ِمْن جّرة كبيرة من خالل قصبة طويلِة 

  .(، بأ 26

طبعة ختم منبسط دائري الشكل ، لُوِجَدت عل  قرِص َمْكتُوِب يؤّرَخ إل  الَسنَِة العاشرِة   •

ق م، يظهر رأس ثوِر بين  2014سنة  إل ، ملك الرسا،أي  Gungunum لحكم جونجونم

 . (6)شكل شخصين جالسيِن يَْشرباِن ِمْن جرتين من خالل قصبة.من المحتمل ِمْن ألور

 

)صورة لوألهمية القصب في الحياة اليومية للسومريين،فقد اتخذلوا حزمة القصب المعقوفة           

الخصب التي توصف بأنها لواحدة من ،رمزاً لوشعاراً لإللهة اينانا)عشتار(الهة الحب لوالحرب لو (22
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بن  لها ملوك سومر العديد من المعابد في اغلب المدن السومرية،لوكّرسوا  إذابرز آلهة سومر، 

لوالنصوص الملحمية  األدبيةحياتهم كهنةً في معابدها، لورد ذكرها في الكثير من التآليف 

مر )ننّار( لوأخت إلهة العالم توصف عل  أنها ابنة إله الق لواألسطورية ،لومنها ملحمة كلكامش.

سكان العراق  أنمن المعرلوف لو(. Utu ( ، لواله الشمس)ألوتوEreshkigal السفلي)ارشكيجال

ا بهيئة رموز ذات مغزى ديني هجّسدلو دبه، لوقصفات خاصة  اآللهةلكل إله من قد لوضعوا القديم 

زة يّ مَ مات دالة لومُ عال ألوصورلوها لونقشوها عل  القطع الفنّية فأصبحت بمرلور الزمن شارات 

من حزمتين  أبرزهالآللهة.لوفيما يخص إلهة الخصوبة اينانا ،فقد استخدموا رموزاً لها لعل من 

القصب ذلوات الرأس المعقوف ،لوان االعتقاد السائد  بشأنهما )حزمتي القصب( بين اغلب الباحثين 

إله الخصب( المنشورة في  الدكتور فاضل عبدالواحد علي،في مقالته )إلهة لو األستاذلوفي طليعتهم 

من  -لوالذي ، ين لمدخل كوخ القصبيتمثالن عمودي القصب الجانب أنهما، 2004مجلة سومر 

ًً  خذُ تّ كان يُ  -المحتمل إلقامة طقوس الخصب الخاصة باإللهة اينانا في عصر مبّكر في  منه محالً

مارية لكتابة اسم حزمة القصب عالمة صورية لومن ثم مس أصبحتذلك فقد  إل  أضفبالد سومر، 

اإللهة اينانا . لقد نقش رمزها)حزمة القصب المعقوفة( عل  العديد من القطع الفنية التي جاءتنا 

 -لومن فترات تاريخية الحقة منها: لسالالت السومريةمن فترة ألورلوك لومن عصر فجر ا

ت ق.م ، مؤلف من ثالثة حقول من النح 4100حوالي  إل ، يؤرخ ألنذريالوركاء  إناء  •

إللهة اينانا،تبدلو حزمتان معقوفتان من لالبارز،يظهر الحقل العلوي مشهد تقديم النذلور 

لتقديم  ،لوكذلك دّكة مدّرجة ألورلوككاهنة معبدها في  ألوالقصب خلف االلهة اينانا نفسها 

 .(20رة و)صلها حزمة من القصب  القرابين

التي تُمثُّل اإللهةَ إينانا،من ختم اسطواني  يظهر حاكماً يقف في لوسط مركب لوتبدلو الرموز  •

 .(28)صورة  بينها حزمة القص المعقوفة

 ظهريُ ق م ، 4000-4100حوالي  إل ختم اسطواني من ألورلوك مصنوع من الرخام يعود   •

دموزي)تموز( بلباسه الذي يشبه الشبكة لوهو يقوم بإطعام الِخراِف،في  اإللهالمشهد 

 20)صورة قصب المعقوف( لوهي تُؤطُّر الصورةَ حدائق معبد إينانا،لويبدلو رمزها )حزمة ال

 .(2شكل 

( التي اإللهيةالذي يمتلك)القوانين  اإللهانكي بكونه  اإللهلوالمالحم السومرية  األساطيرتصف    

سومرية تعرف  أسطورةمات لوعوامل صنع الرخاء لوفنون الحضارة، لوهناك م بمقوّ تتحكّ 

العالم المعرلوفة  أجزاء إل بجولة  اإللهام هذا ) انكي لونظام الكون( ، لوهي تسرد قيبأسطورة 

. لوتذكر اإللهبلد يباركه  ألولالمدنية،لوبالطبع كانت سومر  لوأسبابتها لغرض نشر مقومات ـلوق

نهري  األرض لوالمياه،فمألبدأ بتنظيم شؤلون  ، رحلته تلك أنه  أنانكي بعد  أن األسطورة

مياه الغور لوالتي كان ألو المياه المحيطة  ألوق العم مياه،لوهي دجلة لوالفرات بالمياه العذبة)ابسو

غابات  لوأقام لوباألسماك( 10صورة رقم انكي مسؤالً عنها لوقد بن  بيته فيها من القصب،  اإلله

انكي لواقفاً في قارب  اإلله. ففي مشهد منقوش عل  ختم اسطواني ،يظهر القصب في االهوار

يمثالن  نمجريالو،لوقد انبجس من كتفيه لوهو يتجّول في منطقة االهوار في الجوار من اريد

منهما بمجداف،لويظهر نبات القصب  ف كالً جانبيه مالحان يجدّ  إل المياه الفّوارة، يقف 

يُظهر إله في زرق  اسطوانيهنالك ختِم  أنكما  .(12)صورة رقمتقفز حول القارب، لواألسماك

ثالثة نقاِط  لوحقل من  المقّدس،لوسط مشهد نهري مؤلف من قصِب ،نباتاِت ، طيوِر، النجم 

 أختامالشكل الصَوري، شكل الختِم العريِض القصيِر خاصيةُ تميّز  إل مسمارية قريبة كتابة 

هذا المشهِد الطبيعِي يمثّل جنوب بالد  أنفترة جمدة نصر لوبداية عصر فجر السالالت. لوالراجح 

رة سومرية تتعلق باإلله هناك أسطولوسومر حيث األراضي مليئة بالَمْمرات المائية لوالجدالول. 

انكي اله الماء لوراعي مدينة أريدلو ، هي عل  األرجح موضوع هذا الختِم. تقول األسطورِة : 

)بيت المياه العذبة( في أريدلو،  سافَر E-Apsu أبسو -بناء معبِد أ إكمالهانكي لوبعد  اإلله أن

لبركة لوموافقةَ انليل ، ملِك اآللهِة للُحُصول عل  ا Nippurانليل في نيبور اإللهبَِزلوَرٍق إل  معبِد 

 . (11)صورة رقم 
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من النباتات الغنية بالمواد نبات معّمر دائم النمو لوعالية فهو أهمية رعوية  لوذ لولكون القصب     

فقد استخدم السومريين القصب له الحيوانات الرعوية في العادة، تفضّ الالزمة لنمو الماشية ، لو

 .(14)صورة رقم لحيواناتهم خصوصاً األبقار لوالجاموسالغض حديث التكوين علفاً 

      

عل  األرض التي استوطنوها  (0)شكل ( Ki-EN-Giجي  –إن  -أطلق السومريين اسم)كي    

من بالد لوادي الرافدين،لوتعني المقاطع المسمارية عل  التوالي :  األسفللواستقرلوا بها في الجزء 

قصب ، الذي يعني : األرض التي يكثر فيها  Gi))جي ( سيد ،EN)إن ( ارض ألو بالد ،Ki)كي 

االهوار لوالمسطحات المائية.لقد  كالقصب ألو بالد سيد القصب،للداللة عل  قربها من مصادر المياه 

،فكان  أكدتلقّب العديد من ملوك دلويالت المدن السومرية بلقب ملك بالد سومر ثم أضيف إليها بالد 

 أن(. لومن المناسب لوأكدة ألور الثالثة في ألور هو)ملك بالد سومر لقب الملك الورناّمو مؤسس سالل

 األرض( صفة للبالد سومر،لوتعني )Kur-Galمصطلح )كور جال  أطلقواالسومريين  أننذكر 

حد ما  إل لهذه الكلمة مدلوالً كونياً ،ذلك ألنها تشابه  أنصموئيل كريمر  األستاذالعظيمة( لوفي رأي 

( لوهو عالَم األسفلالتي تطابق كلمة )العالم لوالعظيم(  األسفلتي تعني )( الKi-Galكلمة )كي جال 

 .األموات
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