نصوص مذكرات انجاز عمل من تل أبو عنتيك
والء صادق عبدعمي
قسم اآلثار /كمية اآلداب
ِ
ِ
تح ِ ِ ِ ِ
ِ
اجتِماعيَّة ُم ًعقَّ َدة أ َّ
ت
َد ْ
لم ْختَمِ َفة تَراكيب ْ
أَنتَ َج ْ َ
ضارةُ بالد الراف َد ْي ِن مثَْمما َحضارات ا ْلعاَلم ْا ُ
شاط ْ ِ
إلى تَن ُّوِع ا ْلن ِ
ِ
نصوص
ضارة الَّتي تَ َع َّرْفنا َعمَ ْيها ِم ْن ِخالل أ َْنواع ا ْل
ماعي لِتِ ْم َ
َ
َ
ك ا ْل َح َ
اإلجت ّ
تاجات ِ
َّة اَّلتي تُع ُّد أَح َد نِ ِ
ماري ِ
ا ْل ِم ْس ِ
ك ا ْل ُم ْجتَ َم ِع ا ْل َقديم.
ذل َ
َ َ
ت لَنا نصوص ا ْلعص ِر ا ْلبابِمي ا ْلقَديم (1595-2004ق.م) إلى تَن ُّوع ن ِ
شاط الَ ُم ْجتَ َم ِع
إ ْذ َع َك َس ْ
َ َ
ُ
َ َ ْ
ّ
ِ
دينية َو ِسياسيَّة
ت تِ ْم َ
ناوَل ْ
الَّذي َبَم َغهُ ْ
اضيع ُم ْختَمِ َفةّ ,
اإلن َ
ك ا ْلنصوص َمو َ
سان في تمك ا ْل َفتَْرة ,إ ْذ تَ َ
ِ
ِ ِ
حاج ِة ا ْل ُم ْجتَ َم ْع  .ويعد التخصص في العمل سمة مميزة لهذا
َوا ْاتصاديَّة َوتَ ْعميميَّة َو َ ْي َر ا تََبعاً ل َ

العصر اذ تنوعت فيه المهن  ,و من ذا النوع تحت الرام ( )IM.183846و( )IM.183852

ِ
يتعمقان إبنجاز عمل ما له عالاة بصناعة اآلجر (الطابوق) ويكون التسمسل فيها كاآلتي:
النص األول رام ()IM.183846
مؤرخ
آمورو -ايبي والنص ّ
يتحدث عن عمال لبن عدد اثنان,آويل -نابيئوم ارسل( م) الى ّ

تموز في السنة األولى من حكم الممك سمسو -ايمونا.
في اليوم السابع من شهر ّ
النص الثاني رام ()IM.183852

مؤرخ
آمورو -ايبي والنص ّ
يتعمق بثالث عمال لبن عند بيالنوم ,ارسمهم الى نفس الشخص ّ

تموز في السنة الحادية عشرة من حكم الممك سمسو -ايمونا.
في اليوم السادس من شهر ّ

)No.1 (IM.183846
Obv.
2 ERÍN la-bi-nu
m
a-wi-il-dna-bi-um
a-na dAmurru (DMAR.TU)-i-bi
il-li-ik
ITU .ŠU.NUMUN.A U4.7.KAM
MU sa-am-su-˂i˃-lu-na LUGAL.E
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الززخوخ-:
الْخَ-:
ػوبل لجي ػذد اثٌبى
أٌّلً -بثٍئْم
الى هبررْ -اٌجً
أرسل
القفب-:
شِز روْس الٍْم السبثغ
سٌخ سوسْ -اٌلًْب الولل
الزسلٍل
 -: ERÍN )1هظطلر سْهزي ٌؼًٌ خٌذي,ػبهل ٌّزادفَ ثبألمذٌخ ٌٌ .ṣābuظز:
CAD ,Ṣ, p.46:a ; TCL ,17, L 12:7 ; OBT,p.62,4 ; UET ,5,62:16f.
 -: labinuملوخ أمذٌخ رؼًٌ ػبهل لجي,آخزٌٌ .ظز:
CAD,L,p.8:b ; GCCI ,2 297:5 ; TCL 12 93:6
ّثخظْص ػول ّطٌبػخ اَخز ٌٌظز:

اإلاتصادية لدولة أور الثالثة في ضوء
ًْالخ ازوذ الوزْلً ,مدخل في دراسة الحياة
ّ

الوثائق المسمارّية (المنشورة و ير المنشورة)
بغداد ,2007,ص .289

العامة لآلثار والتراث ,
,الهيئة ّ

مذلل ٌٌظز:
ازوذ مبهل هسوذّ,خبلذ سبلن اسوبػٍل (( ,هذ ّمزاد (ّطْالد) اًدبس قطغ اللجي هي رل ززهل)),
سْهز ,الدشء األّل ّالثبًً ,هح ,53ص .233

 -: awīl-dnabium )2اسن ػلن هذمزٌؼًٌ رخل اإللَ ًبثٍئْمٌٌ .ظز:
RankePN ,p.70 ; PBS , 8/2,p.126.
 -: ana )3ززف خز ثوؼٌى الىٌٌ .ظز:
CAD , A/2, p.100:a
 -:dAmurr(DMAR.TU) -ibiاسن ػلن هذمز ٌؼًٌ لقت اّ اسن االلَ آهْرٌّ ُّْ .زألّف هي
هقطؼٍي ,الوقطغ األّل ٌٌ .dAmurruظز:
štammnamingbung, p.268 ; RankePN,p.201.
 -:ibiملوخ أمذٌخ رؼًٌ الولقتٌٌ .ظز:
RankePN,p.229.
 -:ITU )5ملوخ سْهزٌخ رؼًٌ شِز ٌّزادفِب ثبألمذٌخ ٌٌ . w/arḫumظز:
Abz p.100:52 ; NG 3,p.125.
 -: U4هفزدح سْهزٌخ رؼًٌ ٌْم ٌّزادفِب ثبألمذٌخ ٌٌ .umumظز:
MDA,p.175:381.
 -:KAMػالهخ سْهزٌخ رلسق ثبألػذاد الززرٍجٍخٌٌ .ظز:
MDA ,p.183,406 .
 -: MU )6هفزدح سْهزٌخ رؼًٌ اسن ٌّزادفِب ثبألمذٌخ ٌٌ . šumuظز:
MDA, p.63:61
 -: LUGAL.Eملوخ سْهزٌخ رؼًٌ م لك ّ يرادفِب ثبألمذٌخ  , šarrumاهب
في للفبػل فً زبلخ الوفزد ٌٌظز:
ٍ E
ŠL ,p.364 ,151:2 ; MDA ,p.103:151

)No.2 (IM.183852
القزاءح-:
Obv.
3ERÍN la-bi-ni
m
be-la-nu-um
a-na dAmurru (DAMAR.TU)-i-bi
Rev.
il-li-ik
ITU ŠU.NUMUN.A U4.6.KAM
MU AKM.KAM GIŠTUKUL.SÌG.GI

5.

الززخوخ-:
 3ػوبل لجي
ثٍالًْم
الى آهْرّ -راثً
القفب -:
-5

أرسل
شِز روْس الٍْم السبدص
سٌخ سوسْ -اٌلًْب الولل(الذي) ثأهز اإللَ آًْ ّ اإللَ أًلٍل د ّه َز أسْار
هذٌٌزً أّر ّالْرمبء ّضزة خٍش أمذ ثبلسالذ.

الزسلٍل
 -:ERÍN )1ملوخ سْهزٌخ رؼًٌ خوبػخ,هدوْػخ هي الٌبص أّالدٌذٌّ .زادفِب ثبألمذٌخ.ṣābū ,
ٌٌظز:
CAD, Ṣ ,p.46:a
 -:labiniملوخ أمذٌخ رؼًٌ عهبل اللجي أّ اَخز(الذي ٌقْم ثبًزبج اللجي أّ اَخز)ٌٌ .ظز:
CAD, L ,p.8:b
ّثخظْص ػول ّطٌبػخ اَخز ٌٌظز:
ًْالخ ازوذ الوزْلً,الوظذر السبثق,ص .289
مذلل ٌٌظز:
ازوذ مبهل هسوذّ,خبلذ سبلن اسوبػٍل ,هذ ّمزاد (ّطْالد) اًدبس قطغ اللجي هي رل ززهل,
سْهز ,الدشء األّل ّالثبًً ,هح ,53ص .233
 -:bēlānum )2اسن ػلن هذمزٌٌ .ظز:

štammnamingbung, p.253 ; RankePN,p.73
 -:dAmurr (DMAR.TU) -ibi )3اسن ػلن هذمز ٌؼًٌ دااللَ آهْرّ ُّْ .ألّ
ٌذف هي
هقطؼٍي ,الوقطغ األّل ٌٌ .dAmurruظز:
štammnamingbung, p.268 ; RankePN,p.201.
 -:ibiملوخ أمذٌخ رؼًٌ ا لولقتٌٌ .ظز:
RankePN,p.229.
هبع للشخض الثبلث الوفزد الوذمز هي الظٍغخ الجسٍطخ  Gهي الوظذر alāku
 -:illik )4فؼل
ٍ
ثوؼٌى ٌذُتٌٌ.ظز:
GAG,paradigmen,p.19 ; CAD, A/1 ,p.300:a and p.311.
 -: GIŠTUKUL )6ملوخ سْهزٌخ رؼًٌ سالذ ٌّزادفِب ثبألمذٌخ ٌٌ .kakkumظز:
CAD, k, p.50:a ; MDA,P.221:536
 -:SÌG.GIصيغة فعمية سومرية تعني ضرب ويرادفها باألكدية  imḫaṣو و فعل ماضي
لمشخص الثالث المفرد المذكر من الصيغة البسيطة  Gمن المصدر maḫāṣuبمعنى يضرب.
ينظر:
CAD,M/1 ,p.71:b ; MDA,p.135:295.

المصادر
اوالًال :المصادر العربية
 -1ازوذ مبهل هسوذّ,خبلذ سبلن اسوبػٍل (( ,هذ ّمزاد (ّطْالد) اًدبس قطغ اللجي هي رل
ززهل)) ,سْهز ,الدشء األّل ّالثبًً ,هح .53

اإلاتصادية لدولة أور الثالثة في ضوء
ًْ -2الخ ازوذ الوزْلً ,مدخل في دراسة الحياة
ّ

العامة لآلثار والتراث ,
الوثائق المسمارّية (المنشورة و ير المنشورة),الهيئة ّ
بغداد.2007,

: المصادر األجنبنة:اانا ًا
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