مجلة اآلداب السومرية  -العدد الرابع ،السنة الثانية ،تشرين الثاني ٩٠٠٢

صورة النخلة في المعتقدات الرافدينية
عبداألمير الحمداني
الهيئة العامة لآلثار والتراث
لشجرة النخيل مكانة واهمية قصوى في حياة العراقيين القدماء ،والسومريين منهم ،سكان جنوبي العراق ،على وجه
التحديد .وصاروا مضرب األمثال في عنايتهم بنخيلهم ،مصدر الثروة ومرتكز االرتباط باألرض والتجذر فيها .وإحتلت
النخلة مكانا ً مميزا ً في البعدين :الواقعي واألسطوري لحياتهم اليومية .فحين أُستخدمت جذوع وسعف وألياف النخلة في
بناء وتسقيف المساكن والمعابد والقصور ،وأيضا ُ في تشييد وعمل السدود والقناطر ،وصناعة األواني واألثاث ،وإ ُستعملت
منتوجات النخيل من تمور وعصير التمر كمادة غذاء أساسية لإلنسان وفي صنع الخمائر والخل وكعلف حيواني وعالجا ً
لشفاء بعض األمراض( ،)1فإن لها بعدا ً رمزيا ً وإسطوريا ً ،يتجلى ذلك في تقديسهم لها،وفي حضورها المتجذر في تشكـّل
المعتقدات الدينية ،ويتبدى في جعلهم النخلة موضوعا ً دينيا ًفاعالً ومثبتا ً في معظم األعمال الفنية والمدونات المعرفية
والفكرية التي جاءتنا من مختلف عصور الحضارة العراقية القديمة.
وبو ّدي التركيز على البعد اإلسطوري المعرفي الذي اسبغه سكان وادي الرافدين القدماء على النخلة ،وصورتها
الرمزية في معتقداتهم ومعارفهم .إذ ق ّدس السومريون شجرة النخيل،وانتقل هذالتقديس الى باقي شعوب الشرق
القديم،فكانت هي رمز الحياة ،وهي بفسيلتها التي تعود لتنهض بعد موت أمها تعني البعث المستمر والمتجدد للحياة (.)2

النخلة  :الشجرة المقدسة
لو أخذنا بعين اإلعتبار الرواية التوراتية حول جنة عدن ،وهي رواية مأخوذة بالتأكيد من مصادر رافدينية ،وسلمنا
جدال ً باإلشارة الجغرافية التي وردت في التوراة لتعيين موقع جنة عدن ،من أنها تقع في الجزء األسفل من وادي الرافدين
تمر بها ،فأن التوراة تخطيء أو لم توفق في تعيين نوع الشجرة المقدسة او
(دجلة والفرات) ،وأن عدة أنهر تتخللها أو ّ
شجرة الحياة ( .)3تذكر التوراة ان التفاح هي الشجرة المقدسة/المحرمة التي لم يصمد( آدم وحواء) التوراتيين أمام منظر
ثمارها الناضجة .نعلم جيدا ُ من خالل المدونات الرافدينية أن التفاح لم يرد ذكره إطالقا ً في النصوص األقتصادية أو معاجم
النباتات واألشجار مثلما ذكرت أشجار مثمرة ومحاصيل حقلية شكلت جزءاً أساسيا ً من مدخوالت المعابد  ،كما أن التفاح
اليمكن أن ينمو أو أن يطرح ثمارا ُ ناضجة مغرية في بيئة قاسية  -حارة جافة  -مثل بيئة جنوبي العراق .على أن النخلة
هي الشجرة الوحيدة التي تستطيع أن تنمو وتثمر في ظل ظروف كهذه،وهي ال غيرها التي يمكن أن ينطبق عليها بحق
وصف شجرة الحياة المقدسة ،وليس التفاح.

ختم اسطواني يعود لعصر اإلمبراطورية األكدية ،يظهرمشهد عام على أختام القرنين الثالث والعشرين والثاني والعشرين قبل الميالد.
المقرن الذي يعتمره) ،تقابله إمرة جالسة هي األخرى على عرش ،تنتصب
يبدو رجل(ربما إله ،يتبين ذلك من خالل غطاء الرأس
ّ
1

مجلة اآلداب السومرية  -العدد الرابع ،السنة الثانية ،تشرين الثاني ٩٠٠٢
بينهما شجرة نخيل مثمرة ،ويبدو في حافة المشهد ثعبان صاعد الى األعلى.كالهما :النخلة والثعبان ،من رموز الخصب والنماء في
المعتقدات الرافدينية .قد يكون المشهد األصل والمرجع التاريخي الذي إستقت منه األديان الشرقية،والسماوية منها خصوصا ً فكرة
الجنة التي عاش فيها آدم وحواء والشجرة المحرمة  /المقدسة واألفعى التي مارست فعل اإلغواء.

وفي اسطورة إينانا وشوكالتودا ،تـ ُقرر اينانا النزول من السماء الى األرض  ،ويكون نزولها في جنة أو حديقة أريدو
األلهية (حديقة أنكي حيث مسكنه المحبوب أ -آبزو)،وألن الرحلة كانت شاقة وطويلة فقد أعياها التعب ولم تتمالك نفسها،
لذلك تستلقي الى جوار نخلة وتأخذها سنة ٌمن النوم ،عندها يقوم الفالح شوكالتودا بممارسة الفعل الجنسي معها .إن
نومها الى جانب شجرة النخيل فيه رمزية ،ذلك إن النخلة هي شجرتها المق ّدسة والمفضـّلة التي تركن اليها وتطمئنّ بها
وتغفو الى جوارها ،وفيه ايضا داللة في ان بستان النخيل -بوصف النخلة من رموز الخصب -كان البيئة المثالية التي
يفترض ان يجري فيها فعل اإلخصاب الجنسي .تبدأ اإلسطورة باألبيات التالية:
إن سيدة األقدار العليا،
التي تليقُ بها المنصـّة اإللهية،
إينانا المق ّدسة أرادت الهبوط على األرض.
لتستجلي ما في قلوب أهل البالد،
ولتفصل ما بين الحق والزيف،
ألجل كل ّ هذا ،أرادت النزول الى الدنيا.
ثم ينتقل الكالم الى اإلله أنكي:
لتعلم إينانا ،بعد أن تالمس هذه األرض الشاسعة،
إن عليها أن تجدني شخصيا ً
في مسكني األميري.
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بعد ذلك ،يتغيـّر المشهد،تنزل أينانا الى الدنيا  ،تقوم بتفحـّص األرض ،ثم يقوم اإلله إنكي بخلق أول شجرة مثمرة :
النخلة ،ومن خاللها أول حديقة .ومن الطريف أن الغراب هو مـَن باشر خلق وزرع النخلة بأمر ٍ من إنكي ،حبث يصف
للغراب ان عليه أن يمزج بذرة النخلة مع الكـُحل( .)4وفي هذا مقاربة بين هدب عين المرأة الشابة (أينانا مثاال ً) وبين
سعفة النخلة  ،ليس فقط من حيث الشكل ،بل من حيث وصفهما :رمش العين وسعفة النخيل ،من مصاديق الخصب والجنس
والنماء .فلطالما إهتمت المرأة بتزيين أهداب عينيها بالكحل من أجل إغراء الرجل قـ ُبيل الممارسة الجنسية ،وكذا األمر مع
صوره ٌ ،مخضرأ ًغضا ً فارداً أورقه وقد إكتست
النخلة ،فحين يحل ّ موسم تلقيح النخيل فإن السعف يبدو في أبهى وأجمل ُ
بمادة طحينية بيضاء مائلة الى السمرة ،بإنتظار لقاح الذكر(الفحل).
لنعد الى اإلسطورة حيث يرد:
إمتثل الغراب؟ ألوامر سيده،
سحق كـ ُحل سحرة أريدو،
َهشـّم ثم َ
المخبـّأ في وعاء الدهان الالزوردي،
َز َرع الحبوب في األرض المتاخمة لألهوار،
حيث ينبت الشجر المعمـّر،
ومنه طـ َلعت نخلة،
أوراقها تـ ُذكـ ّر باألشجار المعمـ ّرة،
ولم ير أحد مثلها قطـ. ......
وبعد كل هذا ،انطلق الغراب،
تسلـق النخلة المورقة،
مأل فمه بالتمر الحلو)5(،
لسانها ،الطلع يعطيك لـ ُبـّا ًٌ
لحيتها ،األلياف تعطيك حصيرا ًٌ
فسائلها التي تحيط بها تعطيك ادوات القياس
أهي لهذا موجودة في أراضي الملك؟ٍ
جـَري ُدها يرافق األوامر الملكية!
تمرها يتدلـّى أعذاقا ًٌ بين سعفها الكثيف
تمرها نذور في معابد أكبر اآللهة!
هاهي النخلة سليلة األنهار ،الشجرة الخالدة. ....
إن طائرا ً مثل هذا الغراب
قام بعمل اإلنسان
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وهكذا فإن هذا الطائر ،هذا الغراب
الذي إمتثل ألوامر سيده
أخرج النخلة الى الوجود.

ثم تجري ممارسة اإلخصاب والفعل الجنسي بالشكل التالي:
ولكن يوما ً ما ،شوكالتودا،
ألن هكذا كان إسم الفال ّح،
في خمسة أوعشرة مواضع ،اليمكن الوصول اليها،
من الحديقة. ...
َز َرع صفـ ّا ً من األشجار الظليلة،
وفي يوم ٍ جميل ٍ ،كانت السيدة ،بعد أن عبرت السماء،
وعبرت األرض ،وصلت السيدة منهكة ًٌ الى الحديقة،
وتم ّددت لتستريح!
كان شوكالتودا في الطرف اآلخر من الحديقة،
يترصـّدها.
كانت إينانا قد وضعت تعويذة األقدار السبعة
فوق فـَرجـ ُها على شكل إزار ،ثم نامت.
لكن شوكالتودا نزع عنها اإلزار الحامي،
قبلها وداخلها،
ثم عاد الى الطرف اآلخرمن الحديقة.

أضف الى ذلك ،وبحسب قصة الخليقة البابلية ذات األصل السومري،وأيضا ً إسطورة (أنكي وخلق الكون واإلنسان) ،فأن
السبب الذي يقف وراء خلق اإلنسان هو تحمل مهمة العمل ورفع العناء والكدح في الحدائق اإللهية المثمرة عن كاهل آلهة
(أيجيجي ،)Igigiوإن موقع هذه الحدائق ليس بعيدأً عن أريدو ،لذلك فإن المخلوق األول الذي شارك (أنكي) في خلقه دعي
بأسم (أدابا ،Adap-paإنسان أريدو)  ،والحقا ً حاز (آدم التوراتي) على سمات وصفات (أدابا).
وصورت في األعمال الفنية على أنها سهل خصيب يحوي اراضي
ُوصفت هذه الحدائق في النصوص المسمارية
ّ
خصبة ومراعي خضراء تكثر فيها المياه والنباتات(من أهمها القصب) واألشجار المثمرة ،الطيور واألسماك .وقد أصطلح
على تسميتها بكلمة (أدن  :Edin / Idinالسهل [ ،)]6وقد تكون كلمة عدن أو جنة عدن الواردة في الكتب السماوية
مأخوذة أو مستمدة منها.

4

مجلة اآلداب السومرية  -العدد الرابع ،السنة الثانية ،تشرين الثاني ٩٠٠٢

ختم أسطواني من العصر األكدي يبدو فيه اإلله أنكي يتمشى في أرضه (بيته  :بيت المياه العذبة  ،أ -آبسو ،المقدس المحبوب في
الفوارة  ،بينما تنتصب شجرة نخيل مثمرة الى يساره.
أريدو)،محاطا ً بمياه الري المقدسة ّ

اعتقد السومريون ان الكون قد خـ ُلق عند رؤوس الجبال  ،حيث توجد مساكن اآللهة ،وإنتقلت األلهة بعد ذلك عابرة الجبال نحو
السهول .يمثل مشهد هذ الختم خروج إله الشمس (أوتو /شمش) من بين جبلين واألشعة تنبعث من كتفيه الى األعلى ،وقد أمسك بيده
اليسرى منشارا ً ليشق طريقه في الجبال ،المشهد محاط بمصراعي باب مفتوحتن على الجانبين ،فيما يهم اإلله بالخروج الى ارض
مستوية تنتصب فيها شجرة نخيل مثمرة.
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ختم إسطواني يظهر"الرجل السمكة وحوريات البحر".إرتبطت الحوريات السبع بمدينة أريدو حيث يقوم اإلنسان (أدابا ) ومستشاروه
السبعة(الحكماء) بالخدمة بدالً من اآللهة .يرد في األساطير السومرية أن اإلله إنكي يقوم ب َزراعة شجرة فريدة َدعيتْ بـ شجرة(مس)
العذب الذي تعوم فيه أألرض ،وفروعها في السماءَ .هلْ يُمكنُ أَنْ َت ُكونَ هذه
أَو شجرة (كيسكانو) حيث جذورها في (أبسو) محي َط الماء
َ
الشجرة هي النخلة أَلتي أصبحتْ ' شجرة الحياة ' في سهل سومر ؟  .يحمل الرجل -السمكة دلواً فيه غبار الطلع لتلقيح النخلة.

الشمس
ختم إسطواني يظهر "الرجل -السمكة" يحمل سطل غبار الطلع المستخدم لتلقيح النخيل(شجرة مقدّسة) .يبدو فوق الشجرة إله
َ
بأجنحة وذيل ن ْسرَ .ت ْظه ُر هذه الشجرة في األشكال الفنية من العصر اآلشوري الحديث بصورة نخلة طويلة باسقة وبجوارها مش ّبكات
تمثل عرائش وأوراق العنب (.)7
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النخلة اإلله :
 إينانـّا /عشتار ،النخلة المثمرة
لعل من أهم صفات وألقاب إلهة الخصب إينانـّا /عشتار وأقربها اليها هو نعتها بسيدة أيدن (حرفيا ً يعني :سيدة
السهل) ويشار إليها أحيانا ً على أنها سيدة بساتين النخيل ،وعروس اإلله دموزي -أشمجال -آنا الذي يمثل العنصر الفاعل
في نمو وخصوبة النخيل ،ويمثل ظهوره وإنبعاثه الموسمي من عالم الموت (العالم السفلي) الى عالم الحياة إيذانا ً بمقدم
فصل الربيع وبداية نمو براعم األشجار وظهور العشب ،ويصادف موسم تلقيح النخيل في نهاية آذار وبداية نيسان ،وأحيانا ً
كان دموزي يباشربنفسه أو يشرف على عملية التلقيح .أضف الى ذلك أن ظهوره يقترن بإنطالق زواج الخصب بينه وبين
إينانـّا ،حتى أن هذا اللقاء بين الحبيبين على المستوى االلهي هو الذي يدفع الطبيعة الن تهب خيراتها وتفيض بغاللها .وها
هي اينانا تلد الزرع والحبوب عندما تلتقي بدموزي:
لقد جاء بي
الى البستان دموزي قد جاء بي
وقفت معه عند االشجار المنحنية
وأمام دموزي القادم بالنشيد،
أمام دموزي الذي تقرب مني،
الذي بين نخالت عراجين التمر تقرب مني،
دفقت الزرع من رحمي،
وضعت الزرع أمامه،دفقت الزرع أمامه،
وضعن الحبوب أمامه،دفقت الحبوب أمامه.

لقد أظهرت األختام اإلسطوانية منذ بواكير الحضارة العراقية القديمة  ،إينانـّا /عشتار في مشاهد تبدو أنها تصور سهل
أيدن ،والالفت فيها لإلنتباه ،الحضور الدائم والمتكرر لشجرة النخيل ،مما يعزز القناعة في أن النخيل هو أبرز وأهم
األشجار في بالد سومر ،وأكثرها إحتراما ً وتقديسا ً وتبجيال.
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ختم اسطواني يظهراإللهة عشتار وهي مدججة باألقواس والسهام والصولجانات والخناجر  ،تقف على ظهر أسد رابض وهو واحد
وتضرع  ،يقف خلفه غزالين متقاطعين واقفين على
من رموزها .تبدو خلفها شجرة نخيل مثمرة  .يقف أمامها مصلي في حالة خشوع
ّ
أرجلهما الخلفية.
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ختم إسطواني مصنوع من حجر ستيتايت أسود ،منحوت بأسلوب عصر ساللة أور ال ّثالثة ( 2006-2113ق.م) ،يظهر إلهة ،ربما
لثمار منْ النخلة المقدّسة .أمامنا إ ُ
لهة تمسك فاكهة في يدها أمامها شجرة مقدّسة صغيرة ،ثم نخلة كبيرة ذات ثمار
إينانـّاَ ،تلتق ُط ا َ
ناضجة وطيرا أوز .دائما ما يبدو طيراألوز كرمز وخاص ّية إلينانـّاَ .قدْ َي ُكون المشهد جز َءاً من اإلصول الرافدينية لحادثة الفاكهة
المحر َ
مة في الكتب السماوية.
ّ
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في مشهد الخصب هذا،تتقابل الهتا الخصب  :إينانـّا بزيها الرسمي الديني البهي وقد تناثرت النجوم من خلفها وفوق رأسها ،واإللهة
جوال /باو(لوجود الكلب رمزها التقليدي) ،في األعلى يبدو الهالل رمز إله القمر (ننـّار)،والد إينانـّا .وخلفهما رمزا الخصب:النخلة
والغزال.

المتوجة ،مع شجرة النخيل
ختم اسطواني من حجر الستيتايت يعود لفترة ساللة اور الثالثة ( 2006-2113ق.م) يظهراإللهة اينانا
ّ
سلة وحافية وتقود رجالً
متو
ترف ُع يدها الىال ُمصلّين ،وهناك إلهة أقل شأنا ً تبدو وهي
ّ
وطير أنزو ،وقد وضعت قدميها على أسد ،وهي ْ
أصلع ،من المحتمل أنه حاكم أو كاهن.

إلهة أخرى:
ليس دموزي وحده من يقوم بتلقيح النخيل في بساتين الحدائق اإللهية في أريدو ،فقد كان إنكي(إله المياه والحكمة)
عاد ًة ما يتشرف بهذه ال َمهمـّة في عدة مناسبات ،خصوصا ً عند غياب دموزي.
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ختم إسطواني يظهر اإلله (إنكي) -هناك خطأ شائع في نعته ب(جني آشوري) -وهو يحمل سطل غبار الطلع المستخدم لتلقيح
النخيل(الشجرة المقدّسة)،ويذكر خطأ ًعلى إنه كوز صنوبر ،فبيئة المشهد المثبت على الختم – بيئة جنوبية -العالقة لها بالبيئة التي
الشمس بأجنحة وذيل ن ْسر.
ينمو فيه شجر الصنوبر،إلذ اليمكن أن ينمو النخيل والصنوبر في بية واحدة .يبدو فوق الشجرة إله
َ

كان اإلله ننجشزيدا (يعني اسمه :سيد الشجرة الطيبة أو المقدسة) مسؤوالً عن نمو جذور شجرة النخيل وعن النسغ
الذي يحمل المياه والغذاء الى السعف واألوراق والعذوق ،وألن جذور النخل ذوات شكل إفعواني فقد إتخذ األله ننجشزيدا
من األفعى رمزاً له .حتى أن معبده الرئيس يقع في مدينة جيش -باندا التي تذكر في النصوص اإلقتصادية من ساللة أور
الثالثة على انها مدينة بساتين النخيل ،تقع قريبا ًمن مدينة أور التي تأخذ منها ما تحتاجه من تمور ومنتوجات النخيل
األخرى.
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ختم يظهر اإلله ننجشزيدا جالسا ً على كرسي فيما يقوم حاكم  /كاهن يقوم بطقوس إراقة المياه لسقي شجرة نخيل مثمرة ،مقاداً من قبل
الهه الشخصي.

صو ُر اإلله
وفي مشهد مميز منقوش على ختم إسطواني نادر جداً من العصر البابلي القديم ( 1585-1984ق.م)ُ .ي ّ
أب ُكل ّ اآللهة) ،جالسا ً على ”عرشه السماوي"  ،وهو يقوم بإطعام ثالثة "آلهة سماوية"
(آنو) ،اإلله األعلى لبالد سومر( ّ
منْ ثمار نخلة .

وقد إتخذ السومريين – أهالي دويلة  -مدينة لجش خصوصا ً -من سعفة النخيل شعاراً ورمزا ً لإللهة بائـو و بابا،إلهة
البساتين والحقول ،وأكثر من ذلك إعتبروا السعفة مصداقا ً للخصب،وقرنوا نمو وأخضرار السعف الجديد في النخيل مع
بداية دورة الحياة وموسم الخصب والنماء (الربيع) بعد إنقضاء موسم الموت والجدب(الشتاء) .فمن أجل إدامة الخصب
والتكاثر والعطاء كان من الضروري إقامة طقوس وإحتفاالت سنوية يجري خاللها تحديث عملية التخصيب ،إذ يقوم ممثل
اآللهة0ملك أو كاهن) بتقمـّص شخصية الزوج/اإلله بينما تؤدي الكاهنة العليا دور الزوجة/اإللهة في إحتفال كبير يعرف
بالزواج المق ّدس.وترجع أقدم األدلة الكتابية على هذ الزواج المقدس الى زمن جوديا ( 2124-2142ق.م) ،حيث وردت
إشارات الى قيامه بدور زوج اإللهة بائـو في لجش ،والى تأدية الطقوس والمراسيم الخاصة بذلك من اإلغتسال الى ظهوره
حامال ُ سعفة نخيل ثم تقديم هدايا الزواج والقرابين،ومن أهم تلك الهدايا سالل التمر وفسائل النخيل .فقد نقش على أحد
تماثيل جوديا،المكرسة لإللهة بائـو،نصـّا ً مؤلفا ً من تسعة أعمدة من الكتابة المسمارية :
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جوديا حاكم لجش
لبائـو،المرأة الجميلة  ،ابنة آنو،سيدة المدينة المشرقة،سيدة الوفرة،
قام جوديا حاكم لجش
عندما بائو سيدته  .قد اختارته في قلبها النقي
أقام طقوس سيدته بائو بطريقة حسنة......
وفي يوم السنة الجديدة،يوم إحتفال بائو،عندما قدمت هدايا العرس
كان هناك ثور معلوف بالشعير،وخروف مسمـّن،
ستون سمكة مجففة على ثالثين حبل ،خمس عشرة أوزةّ
سبع سالل تمر ،سبعة دالء سمن ،سبع فسائل من النخيل.

أحدى الجوانب األربعة لمسلة الملك (أور -نانشة) مؤسس ساللة لجش األولى في منتصف
األلف الثالث بحدود  2550ق.م ،مصنوعة من حجر الكلس ،تمثـّل اإللهة بائـو أو بابا،
الهة الحقول والبساتين  ،زوجة اإلله ننجرسو،اله الخصب الخاص بدويلة – مدينة
لجش.تحمل اإللهة بيدها عذق نخلة ،في إشارة الى مظاهر الخصب والنماء في لجش.

بوال من الطين على شكل ثمرة النخلة،من عصرفجرالسالالت(أواسط األلفية الثالثة الوسط ق م ) .دويلة -مدينة لكش،عثر عليها في
َ
النصيحةَ ،وجدَت مكانا ً للخدمة التي يقوم بها أوروكاجينا (،هذا) اسم  .من
جرسو (تللو) .الترجمة ” :الى اإللهة بائو ،التي تعطي
ست لإللهة بائوُ .رب َما لم يكن ممكنا ً
كر َ
أشارة إلى شيئ ما أعطاه أوروكاجينا كهدية إلى المعبد وقد ّ
المحتمل إنّ تكزن الكلمة (هذا) َ ,
الكتا َبة على الشيئ(الهدية) نفسه والذي يُمكنُ أَنْ َي ُكونَ نخلة َزرعتْ من قبل الملك في حديقة المعب َد .لهذا السبب ُ ،رب َط بها هذا النقش
النذري.
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جزء من مسلة حجرية ويبدو الملك جوديا حاكم لجش حامال ًسعفة
نخلة،رمز الهته الشخصية (بائـو).

صور اإلله إنليل (إله الهواء ،إله العلى )
وفي إفريز مصنوع من الحجرعثر عليه في مدينة سوسة (الشوش الحالية)ّ ،
وهو يحتضن شجرة نخيل مثمرة ،تقابله زوجته اإللهة ننليل في وضعية صالة.
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مدن النخيل:
إذا ما أردنا معرفة المدن السومرية التي تشتهر بزراعة النخيل وصناعة التمور نجد أن مدينة كوتوال(تل الصفر
الحالي  40كم شمال أور) تحتل المرتبة األولى ،حيث توصف بأنها مدينة تقع على الضفة الشرقية لقناة (سوسوكا)
المتفرعة من نهر( أيتورونجال) قبل التقائه بالفرات جنوبي الرسا .وكانت تحيط بها أشجار النخيل  ،ومشهورة بزراعة
أشجارالفاكهة تحت مظلة من النخيل ،وكانت المدينة الرئيسة إلنتاج التمرالمجفف ونبيذ وعصير التمر ويوجد فيها العديد
من الورش ومحالت صنع وبيع المنتجات المصنوعة من جذوع وخشب وسعف والياف أشجار النخيل ،وكان معظم اإلنتاج
يصدر عبر القنوات المائية الى مدينة اور لكي يباع أو ينقل الى مدن أخرى،حيث كانت اورتتنافس مع اوروك في تجارة
التمور .باإلضافة الى أن مدينة جرسو(تللو حاليا ً 15كم شمال الشطرة) كان فيها نوعان من نخيل طويل القامة على ضفتي
قناة نينا -جينا ،األول يسمى (زو -لوم -جور)،والثاني يدعى (سو -نيجن) .يرد ذلك في العمود الحادي عشر من إسطوانة
الملك جوديا :
تلك الحقول الغنية باألعشاب لرعي المواشي
و وفرة المياه التي تفيض بها قنوات لجش
أنها مرضية لصاحبها في جو -أيدينا
الى جانب وفرة غلتها لآللهة
مشرقة وصافية وطويلة تلك الحبوب
أكوام المحاصيل المكدسة تبدو هائلة
15
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والنخيل الشامخ المثمر في ارض لجش
تجعل اإلنسان فخورا ًبها ،ويصلي ويشكر اآللهة.

وهناك مدينة أخرى قريبة من جرسو معروفة بإنتاج التمور وتدعى (سولوم) .كما ان سهل جو-إيدن -نا  ،وهو
مقاطعة زراعية خصبة تقع بين دويلتي لجش وأومـّا يشتهر بزراعة النخيل .ونعرف من نصوص أور الثالثة ان مدينة باد-
تبيرا ( تل المدينة الحالي  15كم شرق الشطرة) ،التي يعني اسمها مدينة صنع المعادن،حيث توجد فيها أفران وأوعية
لصهر المعادن  :النحاس والذهب والفضة  ،باإلعتماد على سعف النخيل كحطب للنار ،ويبدو أن النخيل متوافر فيها وفي
المناطق المحيطة بها  .ومن المفيد ذكره ،أن المنطقة المقدسة في مدينة أور والتي تضم حارة المعابد والزقورة تدعى بيت
الشجرة العظيمة (،)E-gish-shir-galوهي احدى الصفات المقدسة التي أطلقها السومريون على النخلة .ويعزز ذلك
العثور على لوح من الفخار مصنوع بالقالب  ،يمثل اإللهة بابا أو بائـو( الهة البساتين والزروع) ،وهي جالسة على عرش
وتمسك بيديها شجرتي نخيل باسقتين ،في حين يقف طيرا أوز قرب قدميها .وقد عثر على هذا اللوح /التمثال منتصبا ً على
جانب ممر يؤدي الى مصلـّى صغير في أحد معابد الحارة المقدسة في أور .وكذلك ما ورد في أحد األدعية السومرية
الموجهة لإلله (ننـّار) حامي وراعي مدينة أور ،إذ يرد فيها:
من ألياف النخيل
أوراق النخيل
النخيل أضالعه
أنت وحدك الرائع
الحمد لألب ننار
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خارطة تبين الحارة المقدسة في مدينة أور

لوح من الفخار مصنوع بالقالب  ،يمثل اإللهة بابا أو بائـو( الهة البساتين والزروع)

نقرأ في النص التالي كيف أن مدينة نيبور (نفـّر حاليا ً)  ،كانت مدينة بساتين النخيل ،وهي بحسب هذا النص ونصوص
أخرى ،كانت مدينة مقدسـّة جدا ً لدى السومريون ،وبمثابة المحجـّة التي حرص السومريون ون على زيارتها والتبرك بها
وبمعبد األله إنليل فيها (أيكور):
هناك المدينة ،هناك المدينة حيث يسكنون،
نيبور ،هي المدينة التي يسكنون،
يسكنون مدينة النخيل  ،هناك االسياد يعيشون
إيساال ،سيلُها العذب،
كار -جشتي -نا ،رصيفها،
كار -أسار ،رصيفها ،حيث ترسو السفينة،
18
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بوالل ،بئرها ،ذو المياه العذبة،
إ -نون -بير ،قناتها ،مع فروعها،
قس خمسين ش َبراً من حولها :هو ذا حقلها الخصب
إنليل ،شابها،
ننليل بتولها.

النخلة ومشاهد التقديم :
مشهد التقديم،طقس تعبـّدي كان بمارس بشكل واسع في اإلحتفاالت الدينية في المعابد .يتضمن أشكاالً متعددة من
التقديمات ،منها أن يتم تقديم الحاكم أو الملك الى إله رئيس ،أما مباشر ًة أو بواسطة إله ثانوي(عادة ً مايكون اإلله
يصور الملك خاشعا ً متعبدا ً في
التبرك وتقديم فروض العبادة والطاعة والوالء لإلله .أو أن
الشخصي للحاكم) ،لغرض
ّ
ّ
حضرة إله ،بعد أن يقدّم له اإلله شارة الحكم والملوكية ،وهي في الغالب عصا أو صولجان وحلقة .أو أن يقدّم الملك
/المتع ّبد الى معبوده قرابين أو هدايا نذريـّة .في جميع المشاهد التي ستقدّم عيـّنة على ذلك ،تأخذ النخلة مكانا ً مميزاً
وحيويا ً بارزاً فيها بوصفها رمزاً للخير والبركة والقدسية والتبجيل.,

ختم اسطواني يظهر ملكا ً يقدّم الطاعة لإلله المحارب ننورتا،وفي خلفية المشهد رجل يقوم بسقي شجرة نخيل ،ويبدو أن مباركة اإلله
للملك قد تمت الى جوار النخلة.
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ختم اسطواني يعود الى زمن الملك أمار -سن (حوالي  2040ق.م) ،ثالث ملوك ساللة أور الثالثة.يطهر اإللهة إينانـّا وهي تقدم
شارتي الملوكية :الحلقة والعصا الى أحد الحكام الذي يقوم بسكب المياه لسقي نخلة مثمرة منتصبة على دكة تقديم .

ختم اسطواني مصنوع من حجرسيتيتايت(الحجر الجيري) ،يعود الى فترة حكم شولجي( 2050ق.م)،الملك الثاني في ساللة أور
الثالثة .يبدو في المشهد اإللهة (الما)،الهة الرحمة والعطف والمغفرة وهي تقوم بتقديم الملك شولجي ،المص ّلي والمتضـّرع إلى اإلله
مسالمتا الذي يحمل فأسا ًٌ وصولجانا ً ذا رؤوس متعددة .تنتصب فيما بينهما شجرة نخيل مثمرة .تترجم الكتابات المسمارية الى :هل
لي أن أعيش بالحكمة الخيرة لموالي. ...
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ختم إسطواني يظهر ملكا ً جالسا ً على العرش أمام نخلة ،أمامه رجل يرفع راية ،وخلفه ر جل آخر يحمل اثنين من حيوانات القرابين.

نقش حجري رائع قليل البروز يظهر جوديا ملك لجش  2124-2142ق.م (نحت وج َهه بصورة غير كاملة) وقد أمسكه اإلله ننجشزيدا
جالس على عرش (إنكي)الذي ُي ّ
تحتاجه مزارع وبسااتين لجش في الري.يبدو
الفوار حيث
وز ُع الماء
من يده وهويقوده إلى إله
َ
العذب ّ
َ
َ
الفوا ُر َ .ي ْحمل ُ جوديا سعفة نخيل في َيدِّه.
في األعلى مالك نازل من السماء وهو يحمل بيديه إناء الماء ّ
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جزء من مسلة تعود للملك أورن ّمـو2090-2087ق م .مصنوعة من حجر الكلس الوردي  -االصفر الداكنَ ،يقدم القرابين إلى إله
القمر( ن ّنار) وزوجته (ننجال) .فعلى اليمين يقوم بسقي شجرة نخيل وهو في طريقه إلستالم مقاليد الحكم من اإلله ننـّار ،وفي يسار
المشهد يتقدم الملك وهو يهم بتقديم فروض الطاعة الى ننجال ،تنتصب بينهما نخلة مثمرة.
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هذه هي تمثالت صورة النخلة  ،من األسطورة الى الواقع ،إحتلت مكان الصدارة في نفوس سكان وادي الرافدين األقدمين
باعتبارها شجرة مقدسة الى الدرجة التي صور فيها رمزا ً الهيا ً ،والشجرة الطيبة في جنان وحدائق آلهة بالد سومر ،وهي
وأول القاطنين على األرض  .استضافت اإلنسـان وأعطته مفردات اللغة ،حياتها سكينة وهدوء  ،ولها
أيضا ُ رمز الحياة ّ ،
سحرها ّ
األخاذ  ،تنمو بصمت  ،وال تموت إال بعد عمر مديد ,النظر إليها اطمئنان  ،والبعد عنها مكابدة  ،خضرتها تمنح
معان بعيدة لم ُيك َ
شف بعد إال
الصـفاء والنقاء  ،أسرارها زاخرة بالحكمـة والمعرفة  ،لم تـُدرك روعة األلوان إال بها ,لها
ٍ
النزر اليسير منها .هي صديقة الغيث ،ومصداق الخصب،ورمز الخير ،وعنوان القداسة .ويكفي أن نشير ألى مثل سومري
يصور لنا كيف كان السومريون يقدسون النخيل  ،حيث يرد هذا المثل على لسان الملك شولجي ( 2047-2084ق.م) في
قصيدة يمدح فيها نفسه ،فيأتي في سياق الوصف :
أنت مدلل من قبل نن -جال..
مثل نخلة في أرض دلمون المقدسة.
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خارطة توزيع بساتين النخيل في بالد سومر ،والمدن واألماكن التي وردت في المقال

سئل عن  :ما هي أفضل الثمار في بالدكم؟ فأجاب التمر  ،ثم ماذا؟ فأجاب التمر أيضا ،ولما
( )1من القصص الطريفة أن عراقيا ُ
استغرب السائل من هذ الجواب  ،قال العراقي( :اننا نستفيد من النخل فوائد عديدة ،فنستـظل به من وهج الشمس ،ونأكل ثمرته،
ونعلف ماشيتنا بنواته ،ونعلن عن أفراحنا بسعفه ،ونتخذ من عصارته عسالً وخمراً ,ونصنع من جريده وخوصه االواني والحصران
وغيرها من االثاث ،ونصنع من جذعه خشبا ً لسقوفنا،وأعمدة لبيوتنا،ووقوداً للطبخ).
( )2يطلق المزارعون في جنوبي العراق إسم ( نـَشوة وجمعها نـَشو) على شجرة النخيل حديثة التكوين والنمو ،في إشارة الى جيل
جديد وناشيء من النخيل ينمو الى جوار أو لصق الجيل الفديم.
ْ
( )3يرد في سفر التكوين  ( 3:24و ُير ّك ُز هللا المالئكة ل َمنع أإلنسان من الوصول إلى "شجرة الحياة" في حديقة عدن) .
كما ورد فى اإلصحاحات االولى لسفر اشعيا وفى اإلصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين تفاصيل عن جنة عدن
وأنهارها  ،معظم معلوماتها مستمدة من اصول رافدينية .سفر التكوين  : 2:اليوم السابع  -يوم الراحة -ثم جبل الرب
االله ادم من تراب االرض ونفخ في انفه نسمة حياة  ,فصار ادم نفسا حية  .وأقام الرب االله جنة في شرقي عدن ووضع
فيها ادم الذي جبله  .....وغرس ايضا شجرة الحياة  ,وشجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة  .وكان نهر يجري في
عدن ليسقي الجنة  ,وما يلبث ان ينقسم من هناك الى اربعة انهر ..االول منها يدعى فيشون ..والنهر الثاني يدعى
جيحون  ..والنهر الثالث يدعى حداقل وهو الجاري في شرقي اشور  ,والنهر الرابع هو الفرات  ...وامر الرب االله ادم
24

مجلة اآلداب السومرية  -العدد الرابع ،السنة الثانية ،تشرين الثاني ٩٠٠٢
قائال  ,كل ماتشاء من جميع اشجار الجنة ولكن اياك ان تأكل من شجرة معرفة الخير والشر النك حين تأكل منها حتما
تموت .
( )4في الماضي القريب ،يستخدم نوى النخيل عالجا ً لألمراض التي تصيب هدب العين ،إذ تتحول نواة التمر بعد ش ّيها وسحقها الى
مسحوق أسود يشبه الكحل لونا ً،ثم يوضع -مثل الكحل -على على بداية الشعر المالمس للجلد.
( ) 5ثمة عالقة وطيدة بين الغراب والنخلة ،ال زلت أتذكر ما كنت أشاهده في بساتين النخيل في قرى أهوار سوق الشيوخ -حيث يكثر
النخيل -كيف أن الغربان تستوطن أعالي النخيل وتصنع أعشاشها في فروة النخلة .حتي أذا حان موعد قطاف التمر تحركت أسراب
من الغربان تأكل التمر ،وال ت تكتفي باألكل  ،بل تعيث فسادا ً بالتمر .ويحدث أن جرثومة تهاجم فم ومنقار الغراب في هذا الوقت
بالتحديد ،فيتخلص المزارعون من الضرر ،وتكتفي الغربان بالنعيق ونظرات الحسرة .
ولإلشارة والمقارنة فقط  ،وألنها تحمل منحا ً إسطوريا ً ،أعرض ما أورده صاحب كتاب األنوار النعمانية السيد نعمة هللا الجزائري في
تفسيره لعملية خلق وتسمية النخلة ،إذ يقول( :إن هللا أمر المالئكة فوضعوا التراب الذي خلق منه آدم في المنخل ونخلوه  ،فما كان
لبابا ً صافيا ً أخذ لطينة آدم ،وما بقي في المنخل خلق هللا منه النخلة وبه سميت ألنها خلقت من تراب بدن آدم وهي (العجوة) .وكان آدم
يأنس بها في الجنة ولما هبط إلى األرض استوحش بمفارقتها وطلب من هللا أن ينزل له النخلة فأنزلها وغرسها في األرض  ،ولما
قربت وفاته أوصى إلى ولده أن يضع معه في قبره جريدة (سعفة) منها فصارت س ّنة إلى زمان عيسى ثم اندرست فأحياها النبي وقال :
إنها ترفع عذاب القبر ما دامت خضراء .
( )6وردت كلمة ( إيدن) في العديد من النصوص المسمارية ،من بينها نصوص من ساللة لجش األولى (حوالي  2550ق.م) تشير
الى سهل (جو -إيدن -نا) بوصفه أراضي زراعية خصبة تكثر قيها المحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة وتشتهر بتربية المواشي،
وهي لهذا السبب كانت مسرحا ً للنزاع والحرب بين الدويلتين من أجل السيطرة على األراضي وقنوات الري .كما تشير النصوص الى
قناة للري تدعى ( إيدن) تتقرع من نهر الفرات قريبا ً من مدينة شروباك (تل فارة الحالي) وتنحدر جنوبا ً لتسقي األراضي الزراعية
بين أوروك والرسا ,وقناة ثانية إسمها ( إدنون) تنقل المياه من الفرات قرب أور الى كيسيجا (تل اللحم).
( )7يقوم الفالحون في وسط وجنوبي العراق إلى يومنا هذا بزراعة أشجار العنب حول أشجار النخيل َ في البساتين.
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