
 نصوص مذكرات انجاز عمل من تل أبو عنتيك

والء صادق عبدعمي 

 كمية اآلداب/   قسم اآلثار

   َأنَتَجْت َحضاِرُة ِبالِد الراِفَدْيِن ِمْثَمما َحضاراِت اْلعاَلِم ْالُمْخَتِمَفة َتراكيب اْجِتماعيَّة ُمًعقََّدة َأدَّْت    
إلى َتَنوُِّع اْلَنشاِط اإلْجِتماعّي ِلِتْمَك اْلَحضاَرة الَّتي َتَعرَّْفنا َعَمْيها ِمْن ِخالل َأْنواع اْلنصوِص 

 .اْلِمْسماِريَِّة اَّلتي ُتَعدُّ َأَحَد ِنتاجاِت ذِلَك اْلُمْجَتَمِع اْلَقديم

إلى َتَنوُّع َنشاِط اَلُمْجَتَمِع  (م.ق1595-2004)     إْذ َعَكَسْت َلنا ُنصوَص اْلَعْصِر اْلباِبمّي اْلَقديم 
دينّية َوِسياسيَّة , إْذ َتناَوَلْت ِتْمَك اْلنصوص َمواضيَع ُمْخَتِمَفة, الَّذي َبَمَغُه اإلْنساَن في ِتمك اْلَفْتَرة

ويعد التخصص في العمل سمة مميزة لهذا  .َواْاِتصاِديَّة َوَتْعميميَّة َوَ ْيَر ا َتَبعًا ِلحاَجِة اْلُمْجَتَمعْ 
 (IM.183852)و (IM.183846)من  ذا النوع تحت الرام و, العصر اذ تنوعت فيه المهن 

 :ويكون التسمسل فيها كاآلتي (الطابوق)نجاز عمل ما له عالاة بصناعة اآلجر إ بيتعمقانِ 

 (IM.183846)النص األول رام 

ايبي والنص مؤّرخ - الى آموّرو ( م)نابيئوم ارسل- آويل,    يتحدث عن عمال لبن عدد اثنان
 .ايمونا- في اليوم السابع من شهر تّموز في السنة األولى من حكم الممك سمسو

 (IM.183852)النص الثاني رام 
ايبي والنص مؤّرخ - ارسمهم الى نفس الشخص آموّرو,     يتعمق بثالث عمال لبن عند بيالنوم

 .ايمونا- في اليوم السادس من شهر تّموز في السنة الحادية عشرة من حكم الممك سمسو
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5. ITU .ŠU.NUMUN.A U4.7.KAM  

 MU sa-am-su-˂i˃-lu-na LUGAL.E  

   

:-الززخوخ  

 :-الْخَ  

  ػوبل لجي ػذد اثٌبى 

ًبثٍئْم- أٌّل    

اٌجً- الى هبررْ    

  أرسل 

:-القفب    

  شِز روْس الٍْم السبثغ 

اٌلًْب الولل- سٌخ سوسْ    

 

 الزسلٍل

1 )ERÍN -: ػبهل ٌّزادفَ ثبألمذٌخ  ,هظطلر سْهزي ٌؼًٌ خٌذيbu.ṣāٌٌظز :   

CAD ,Ṣ, p.46:a  ; TCL ,17, L 12:7  ; OBT,p.62,4  ; UET ,5,62:16f. 

labinu -: ٌٌظز.آخز,ملوخ أمذٌخ رؼًٌ ػبهل لجي :   

CAD,L,p.8:b  ;  GCCI ,2  297:5  ; TCL 12  93:6 

: ّثخظْص ػول ّطٌبػخ اَخز ٌٌظز

 مدخل في دراسة الحياة اإلاتصادّية لدولة أور الثالثة في ضوء ,ًْالخ ازوذ الوزْلً
, الهيئة العاّمة لآلثار والتراث ,(المنشورة و ير المنشورة)الوثائق المسمارّية 

 .289ص ,2007,بغداد

 

 



: مذلل ٌٌظز

, ّخبلذ سبلن اسوبػٍل,ازوذ مبهل هسوذ
((
اًدبس قطغ اللجي هي رل ززهل (ّطْالد)هذّمزاد  

))
 ,

. 233ص,53هح , الدشء األّل ّالثبًً, سْهز

 

2 )awīl-
d
nabium -: ٌٌظز.اسن ػلن هذمزٌؼًٌ رخل اإللَ ًبثٍئْم :   

RankePN ,p.70  ;  PBS , 8/2,p.126. 

3) -: anaٌٌظز. ززف خز ثوؼٌى الى :  

CAD , A/2, p.100:a  

ibi -
d
Amurr(

D
MAR.TU) -: ًٌٌزألّف هي . االلَ آهْرّلقت اّ اسن اسن ػلن هذمز ٌؼ ُّْ

الوقطغ األّل  , هقطؼٍي
d
Amurru.ٌٌظز :   

štammnamingbung, p.268 ; RankePN,p.201. 

ibi -:ٌٌظز.ملوخ أمذٌخ رؼًٌ الولقت :   

RankePN,p.229. 

5) ITU -:  ملوخ سْهزٌخ رؼًٌ شِز ٌّزادفِب ثبألمذٌخw/arḫum  . ٌٌظز :

Abz  p.100:52  ; NG 3,p.125.  

U4 -:   هفزدح سْهزٌخ رؼًٌ ٌْم ٌّزادفِب ثبألمذٌخumum .ٌٌظز:             

MDA,p.175:381. 

KAM  -:ٌٌظز. ػالهخ سْهزٌخ رلسق ثبألػذاد الززرٍجٍخ :

MDA ,p.183,406  . 

6 )MU -:  هفزدح سْهزٌخ رؼًٌ اسن ٌّزادفِب ثبألمذٌخumu š . ٌٌظز :

MDA, p.63:61 

 LUGAL.E-: ثبألمذٌخ رادفِبي ّ  كلم  رؼًٌ سْهزٌخ ملوخ  šarrum , اهب    

   

E ٌٌظز الوفزد فً زبلخ للفبػل يٍف : 

 

ŠL ,p.364 ,151:2 ; MDA ,p.103:151 
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5. ITU ŠU.NUMUN.A U4.6.KAM  

 MU AKM.KAM 
GIŠ

TUKUL.SÌG.GI  

:- الززخوخ

   ػوبل لجي 3 

  ثٍالًْم 

  راثً- الى  آهْرّ 

:-القفب     

  أرسل 

-5 شِز روْس الٍْم السبدص    

ثأهز اإللَ آًْ ّ اإللَ أًلٍل دّهَز أسْار  (الذي)اٌلًْب الولل- سٌخ سوسْ 

 . هذٌٌزً أّر ّالْرمبء ّضزة خٍش أمذ ثبلسالذ

 

   

 

 الزسلٍل

1 )ERÍN -:ٌّزادفِب ثبألمذٌخ. هدوْػخ هي الٌبص أّالدٌذ,ملوخ سْهزٌخ رؼًٌ خوبػخ ,ṣābū. 

   :ٌٌظز

CAD, Ṣ ,p.46:a   

labini -:ٌٌظز.(الذي ٌقْم ثبًزبج اللجي أّ اَخز)ل اللجي أّ اَخزهبملوخ أمذٌخ رؼًٌ ع :   

CAD, L ,p.8:b  

 : ّثخظْص ػول ّطٌبػخ اَخز ٌٌظز

 .289ص,الوظذر السبثق,ًْالخ ازوذ الوزْلً

 :مذلل ٌٌظز

, اًدبس قطغ اللجي هي رل ززهل (ّطْالد)هذّمزاد , ّخبلذ سبلن اسوبػٍل,ازوذ مبهل هسوذ

 .233ص,53هح , الدشء األّل ّالثبًً, سْهز

2 )bēlānum -:ٌٌظز.اسن ػلن هذمز :   



štammnamingbung, p.253 ; RankePN,p.73 

3  )ibi -
d
Amurr (

D
MAR.TU) -: ًٌلّف هي أُّْ ٌذ. االلَ آهْرّداسن ػلن هذمز ٌؼ

الوقطغ األّل  , هقطؼٍي
d
Amurru.ٌٌظز :   

štammnamingbung, p.268 ; RankePN,p.201. 

ibi      -:ٌٌظز.لولقتملوخ أمذٌخ رؼًٌ ا :   

RankePN,p.229. 

4 )illik -: فؼل هبٍع للشخض الثبلث الوفزد الوذمز هي الظٍغخ الجسٍطخG هي الوظذر alāku 

  :ٌٌظز.ثوؼٌى ٌذُت

GAG,paradigmen,p.19 ;  CAD, A/1 ,p.300:a and p.311.   

6 )
GIŠ

TUKUL -:  ملوخ سْهزٌخ رؼًٌ سالذ ٌّزادفِب ثبألمذٌخkakkum .ٌٌظز: 

CAD, k, p.50:a ; MDA,P.221:536 

 SÌG.GI:-صيغة فعمية سومرية تعني ضرب ويرادفها باألكدية  imḫaṣ و و فعل ماضي 
. بمعنى يضرب  maḫāṣu  من المصدر G لمشخص الثالث المفرد المذكر من الصيغة البسيطة

 :ينظر

CAD,M/1 ,p.71:b ; MDA,p.135:295. 

 

 المصادر

المصادر العربية : اوالًال 

, ّخبلذ سبلن اسوبػٍل,ازوذ مبهل هسوذ- 1
((
اًدبس قطغ اللجي هي رل  (ّطْالد)هذّمزاد  

ززهل
))

. 53هح , الدشء األّل ّالثبًً, سْهز, 

 مدخل في دراسة الحياة اإلاتصادّية لدولة أور الثالثة في ضوء ,ًْالخ ازوذ الوزْلً- 2
, الهيئة العاّمة لآلثار والتراث ,(المنشورة و ير المنشورة)الوثائق المسمارّية 

. 2007,بغداد

 



 :المصادر األجنبنة:  ااناًا 

 

Borger, R. Assyrisch-Babylonische Zeichenliste Germany 

(1988), (AbZ) 

Caplice,R.I  Old Babylonian Contracts, Philadelphia 

(1922),(=PBS,8/2). 

Dalley,S.,and others. Old Babylonian Texts from Tell al Rimah.(= OBT 

Tell Rimah), London (1975). 

Deimel, A. Šumerisches Lexikon, ŠL, Rome (1925-1950). 

Dossin,G. Lettres de la Première Dynastie Babylonienne. Paris 

(1933),(=TCL,17), 

Dougherty, R. P. Goucher College Cuneiform Inscriptions I/II 

(NewHaven 1923/1933).(GCCI). 

Fallkenstein A., Die Neusumeri-schen Gerichtsurkunden (NG III), 

München,(1975). 

Figulla,H.H,Martin,W.J. Letters and Documents of the old Babylonian Period, 

London(1953)  ,(=UET,5). 

Gelb I.J.,& others, The Chicago Assyrian 

Dictionary,CAD,Chcago,(1956) 

Labat,R. Manuel D’épigraphie Akkadienne, 

Paris(1976),(=MDA). 
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