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 "šarr tamḫariرحلة امللك شروكني األكدي" 
 وأثرها يف اأَلدب العربّي

  أ.م. حسنني حيدر عبدالواحد

 26/11/2019 تأريخ القبول:           9/10/2019 تأريخ التقديم:
 مدخل

أمددنا التنا باتدداثلتة بادد لتددلنصلمددللتن ردد التنماددمابا لتناددهلتكالكددثلم  دد  اا ال ان ااتدداثل
 تنقاردددانا ل تنبادددانصل تن رددد التنمدبماددد ل تةنتاددد  ل قدددنل دددالللتنمل اددد ل تن رددد التنبا   اددد 

لنألكابةل رابل تفبلمللتاللالكلتن ر ا.
 مالا   ثلم    اثلتن ر التةنتا لتاللتنمالحمل تةااطابل تنبردال يابادا ل مدللتدالل

لتن ر التةنتا لتبزلن للأنتهلبفاعلام للألل طلقل لاهل)لأنبلتنبحالثل(.
للأنتددهل  لطدداتعلقرردده لفاددهلفانددنةلنلمددببولم ددصلتةناددبل تنب بتفددهل  ددانمل َأنبلتنددبحالثلندد ل

بلمدللتنادابةلتن تااد لفدهلم تب د لادب ص ل أ  دا  ل ت ا دداصل تنبامدا ل يادبام ل مدالأ دهرلَ دب 
مدددانم ل أقطدداب ل تلددنتل ل  رددك ا ل تنح ددمل لا ددا ل  لدد لتنمبامددعلفا ددالح امددا ل مدد تط ال لف دد ل

خلفددهل اددللتنبحاندد ل تددبلماددابلبحلاددههل فددهلتحا ا ددههلتددانمحاطل رددصلفددهلتن  اادد لن ددصلمددالابادد
اماددزفلفددهل نددكلتن تقددعلتانكادداصلتصاددل بلتنبرددالمدددززت لتانحبددانقلتندلمادد ل تنااباكادد ل تنب بتفادد ل

ل تنباما ا ل تن كاا ل ياباا.
 الرحلة لغًة واصطالحًا: -

 ددكالَأ لَأ ددكاالمددللنكددالتنبحلدد لفددهلتنل دد لاددنصل لدد لحب دد لت ابدداصلالرحلةةة لغةةًة:           
لتندبتءل تنحداءل تندالملأردصل تحدنلادنصل م اللإند لخكدب.لم داقلمدللتنبد بل)لب ل: لص( لحادالإلء

لبحل ل)...(ل تنَبَحل لتنباحاص ل.(1) ل لتنم هلفهلَاَكب.ل اباص لَبَحَصلَابَحصر

                                                 

 ل. كلية اآلثار/ جامعة الموصل
 ل2اا لمدبملمباااسلتنل   لاحباق ل تنتناالملمحمنلااب ل لفأت لتنحال لتحمنلتللفابسلتللز بلل(1)
ل.497 لمانةل)بحص( لا1979 لنم ق ل2ط
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  داان ر للتنبحل لترطالحا ل ااٌبلاح هلفا التنبََّحان لأحدنتالادكب هل مدال ا دهرلالرحلة اصطالحًا: 
مازبا لت نكلت طتا اادهلتن تااد لحد صلتنمباحدصلإندا م.ل نلتدنلأللا د لل دصلبحلد لم ا تد لمدللادكبل

ل.(1)حبابهل فدله
 لاددددد لمبم  ددددد لتن ااتددددداثلتةنتاددددد لتنادددددهلاا دددددا صل(Travels Literature أنبلتندددددبحالثل)

القلاادباصلت طتا اثلتنمبنصلمللبحالاهه ل قنلاادبضلن رصلمالابت لملل انتثل ال كل َأكد
نقاقلنلم داابلتنطتاداد لتنادهلا دااناا لأ لاادبنلمبتحدصلبحلادهه.ل اددنلأنبلتندبحالثلإند لبا دبل
قاماددههلتنابفا ادد ل تةنتادد لأحاا ددا لمرددنبت لم مددا لنلنبتادداثلتخ ابادد ل تناصباكادد لتنمباب دد ل أحاا ددالاكددانل

ل.(2)م  الفهلتاا  اصلم تقعلأ با لأ لتإلننصل لا ا
ابدد مل لدد ل  رددباللَأااادداللنلااددا  هلأحددنامال ددللتخكددب لتة صلم  مددا لإللأنبلتنددبحالثل

ل.(3) الأنتهلنلاكل لمللتنكااص ل تن ا ه لبحل ل تقدا لنلاكل لملل قانع
نبددنل ددا لأنبلتنددبحالثلم دد لتةنددصلتن انددالق.م ل أتددبزل ردد الادد تلتنلدد للمددللتخنتبلبحلدد ل

كل نلتنادهل  دبثلاكاردال الفدهلملحمادددددددددددددددددددهلامشل تح هل للتنگلگملكلمنا  لتن ب اءلتنا مبا ل
 لفدهلحداللام دصل دالبحلد لملدكلتنحدببلأ لملدكلتنمدب د لتند  ل(4)لامشل(گلگتن  ابةل)لملحم ل

( لأقدددنملتن رددد التنمن  ددد لتاة ناددد ل دددملاتدا ددداللarr  tamḫarišبددداءلتانردددا  لتة ناددد  ل)
ت ابلدثلإند لتنكبت  د ل تنكا ابادالل تنب مدالل ر الأكبى ل ناامالمدللتندردبلتنتداتلهلتنبدنامل دمل

                                                 

ل.200 لا2006 ل1مكااامل ابلااث لتنباابة لطل-ابطال لادان لتنابنلتندبته(ل1)
ل.21 لا2002 ل2ق ناص لفبتن لأنبلتنبحل لفهلتنابتالتندبته لتنباابة لط(ل2)
ل3) لتن( لأنب لبمال   لتخنتب لب تاش  ل لا  لم   بة  لياب لن ا بت  لأطب ح  لتنم بته  لتةنب لفه بحل 

ل.8 لا2015تنم بب ل
عاما بحسب جداول الملوك  126امش: خامس ملوك ساللة الوركاء االولى حكم ما يقرب من گلگ(ل4)

ل)ملحم لالسومريين خالل عصر فجر السالالت الثاني، ونال لتنكاننة لملحماه ل تب لتن تاد     باه

ل(.لن للتامهلتدنةلراغلم  ا لشامگلگ
لgiš-bil-ga-meš)للللل ل ) لتنبمزا  ل تانطباب   )giš-tu-barلتنر اا  )ل لتانببتءة ل ابتنفه  )hi-il-ga-

mešلتنمدمب(.لنلمزانلا اب ل–(.ل اد ه ل)تنكاننل
 - امشگلگبالغة الحوار في نص ملحمة إناام لأاماءلاد نلكطاب ل تنلتن تحن لحا اللحانب لللللل

، مجلة حضارات الشرق األدنى دراسة مقارنة بين اللغتين األكدية والعربية - إنموذجالوح العاشر ال
ل. 74،ص 2016، 2القديم،   ع: 
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 تإليباددقل أكاددبت لتنبحاندد لتندددببلتندد اللبددات تلتبددا لتةبضل ددبقا ل يبتددا لأم دداص لتتددللبتاددبل تتددلل
لتط طهل تإلنبااهل يابام.ل

اددد لل (1)ل(2315ل–ل2371 فدددهلتنددد التة دددن لنبحلددد لملدددكلتنحدددببل بدددنلأللتنملدددكل دددب  الل)
 ل لناا ههلفهلحالل بنلتنبحالثلفدهلتةنبلتندبتدهلقدنلبداءثلتطصلتنبحل  ل قنلباءثلتنبحل ل

ل.(2) ل لنااللتنبحان ل تنا ت:ل تنماا بقالل تندلماءل يابام
إللمددللتةاددتابلتناددهلن ددثلإندد لتددب زلأنبلتنددبحالثل  ددنلتة ددنااللفانتدداتلااللفاخ دد بااللادد ل

نتباددددا للتااددددا لبقددددد لممددددان  مل تددددب زل ددددب بةلبتددددطل  تحا ددددال أقانام ددددال مباطداا ددددا تقاردددداناا ل تي
 تباما ادددا ل تدددبلتنباددداملتددددننلمدددللتنحمدددالثلتنداددد با ل تناباباددد لتنادددهل ددداللابتفب دددال بددد نل اتددد ل

ل.(3)ان   للمالا اان  هرلمللم اانل أكتاب
لندبتقلتنبناملإن ل الالمبتحصلاه  ام للابااملتنبحالثلفهلت

ل
ل
ل

                                                 

ل1) لت هل( لتنال ل أيلب لتنحق(  لتنملك لأ  لتنرانق ل)تنملك لأامه  ل اد ه لتة نا  لمباسلتنن ن  لتة ن    ب  ال
تدنلأللتاابصل لللاتدااهلنملكل" اش" ل اهلااما ل انثل  بةلترط علتناملن كاهلفهلتنكابةلتة ن لمللح مهل

لتنملكلباءثلملل لا ت ل ل لتنمدل ماثلتنما تفبة لإل لأ  ب. لمل كلتالن لم اااب لمل لت  ال لت ا لاام  لحا   تاد 
لتنمن للفهل ل ب  ال لتن ر التن التنمادلقلتم نن ل مللأ  بلا   لن  ثلفهل ر بلنحب    ر المكالك 

 تن  لاحمصلمللتن تهلتن تابلتبر لم ننلتن تهلم ا ل) لاهلتناالم(.لتدنلألل تبل ب  اللفهللتنببللتنااتعلق.م 
زتاتا( لتن  لتاابصل للح مهلفامالتدنلماك تلمللتنمنا  لل–تندمبل أ انل  ن ل مصلااقاالفهلتالطلملكل اشل)ت بل

ةق تملتنااما لفهلتندبتقلأ ل)تة ناال(.لتنبنانةلتناهلتتا ااال)أ ن( ل ارم لنن ناهل تناهلأرتحلتام الاطلقل ل لت
لنلمزانلا اب 

ل392 لال2009تاقب لطه لمبنم لفهلااباخلتنح ابتثلتنبنام  لطتد لمزانةل م بح  لنتبلتن بتق لتاب ث لللللل
ل.ل1989 مالتدناا.ل ا اب  له لفا صل تنلتن تحن لمللأن ت:لا مبلتن لتنا بتة لت نتن ل

ل.56 لا1990 لت نتن ل1أ صلتمتبتط بلفهلتندانم لتنم ا   لتن اتا  لفل- ن ب ان لف ز  لابب للتة(ل2)
ل.29 لا2011تنبماله ل امبل تنتهلل لتنمدابصلتنب بتفا ل  نلتندبتقااللتنبنماء لنا ك ل(ل3)
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ق.لم ل قددنلتماددازثلادد  هلتنمبحلددد لل ا ددمصلمددللتن احادد لتنزم ادد لتةنددصلتن اندداالمرحلةةة الولةة :  -1
تتددب زلاددنصل تحددنلمددللتنبحلدد ل ادد لتنتحددال ددللأبضلتنحادداةل تنكلدد نل تنبتحدد  ل مددللكرددانال

 .(1)ا  هلتنمبحل لتب زلتنبحالثلتةاط با 

 احدننلاد  هلتنمبحلد لمدللتن احاد لتنزم اد لتداةَنصلتن دا هلق.لم ل تمادازثلتاطد بللالمرحلة الثانية: -2
ثلاددصناصلتندناددنلمددللتنمدددابملتنب بتفادد لتناددهل ددمثلأاددماءلمددنلل أقدداناملتنك ددبلتنب بتفددهل  دد ن

نتكدددصلتنددددبتقلتنبدددنامل كاببددده.ل مدددللأتدددبزلبحدددالثلاددد  هلتنمبحلددد لبحلددد لملدددكلتنحدددببل دددب  الل
 .(2)تة ن لمنتبلتح  الا ت

 ا ددمصلمددللتن احادد لتنزم ادد لطدد تصلتةنددصلتة صلق.لم.ل تماددازثلتاطدد بلتنك ددبللالمرحلةةة الثالثةةة: -3
لتةنتددددده لإه لأردددددتحلأنبلتنبحلددددد لفا دددددالقباتدددددالمدددددللتنا امدددددصلتنب بل تفدددددهلتنمبادددددبللتاطددددد بلتنحدددددسء

ل.(3) تن   ف
                                                 

ل.128 لا1976تاقب لطه لمبنم لفهلأنبلتندبتقلتنبنام لت نتن ل(ل1)
امشلتناهلااحنالدگندگنصلتن انالق.لم لا ل الملحم لإللمللأتبزلتن  تانل ل لأنبلتنبحالثلمللتةل

إ لادنءلا  لتنملحم للامشلنلتحال للتنكل نل مالبتفقلا  هلتنبحل لمللم اانتثل  رصل أكتابدگندگ للبحل لتنملكل
ل دبا ل لفهلااباخلتنح ابتثلتنبنام  ل اهلقرانة لأر م  فلمللأنبلتنمالحم ل أقنم لتةنبلتندبتقهلتنبنام تحقلنبة

ل لمن   لتان اات لتنمامابا ل ل لت  هل  بلن حالطا اال  بل لا الفهلم ات لتنملكلتن  ب لت  بتا اتاص.ل اد نلط ا
تناتبلتنبناسلن  با الا لتنم    لتإل اا هلتن  ل اق اهلتنمادلقلتماصن لب ابا لاكالتإل االلتنمام صلتحاما ل

لتنم ثل تااحان لتنتباء لنلمزانلا اب 
لنلمزانلا اب لل.169 لال2000أاط بةل ملحم  لت نتن لل– تنلتن تحن لا مبلل له لفا صللللل
لبلدللللل لملحم  ل انص  للامش بدح  ل  لم ث لقر  لمع لتن التنماماب  لنل البدلدباببم  لتنل    امشل تناحلاص

ل.ل ا اب 2006 لنم ق ل1تة ن  لط
 ا ثل  اصلت ا كث( لاببم  لم ا لنتمب ش لناكان ل اابلتاللتنب امل)لملحم لبلبامشلتنداام ل اصللللل

ل.2012 تنباابة ل1أحمنلتنحان ص لط ل
(2) Güterbock, H., G., Ein neus Bruchstück der Sargon-Erzählung “König der schlacht”, 

MODG, 101, 1964, P.15. 

الإن لبا بل البحل لملكلتنحببل ب  اللتة ن لا اكل ر الأكبىلفهلياا لتةاما  لم  التن ل
ل تنمدب صلتدل)تنطباقلإن لتاماب(.لنلمزانلا اب ل

Goetze, A., “An Old Babylonian Itinerary”, JCS, Vol.7, No.2, 1953, P.54-55. 

ل.ل ا اب 359 لا1999اا ز لااب  لق ةلخ  ب لاببم  لن.ل امبلالامال لت نتن ل(ل3)
ل.ل ا اب 40تنبماله ل امبل تنتهلل لمرنبلااتق لال

Frayne, D., R., “The Early Dynastic List of Geographical Names”, New Haven, 
Connecticut, 1992, P.74. 
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 :(šarr tamḫariرحلة الملك شروكين اَلكّدي ) -
 اكتشاف النص:

املت ا اصلتن التنماماب لتن  لن  ثل لاههلاكاراصلبحل لملكلتنحببلأ  داءلتنا باتداثلللللللل
ل-ا باددددبلتةنما ادددد لتبناادددد ل ددددانملتخ ددددابل)ت با ددددثلبازن ددددافثلتة بادددد لتناددددهلقامددددثلت ددددالتد دددد لتن

Orient Gesellschaftلحاددال  ددبل لدد لتندد ال(1)تم قددعلاددصلتندماب دد ل1913( لفددهلتنددداملل.
(ل تنلدد :لمحكدد الحاناددالفددهلماحددصلO.47, 2احددثلأ بدداضلأحددنلتنتادد ثلاحمددصلتنددبقملتنمدد قدهل)

:ل اببمدهرل دانملتنمادمابااثل) .ل دب انبل(ل قدنلَنَبَسلتنلد ل12223تنباابةلاحدثلتندبقملتنماحكدهل)
.ل(2)ل(šarr tamḫari–( ل   دددبلتد ددد تل ل)ملدددكلتنحدددببلأ لملدددكلتنمدب ددد لO.Schroederل–

اددطبت لمددللتن ااتدد لل35ااددصنصلتنلدد :لمددلل مدد نل تحددنلمددللتن ااتدد لتنماددمابا لإ ل ددمل بددهلتنددبقامل
ادمابا .ل قدنلأردابلتنلد :لادطبت لمدللتن ااتد لتنمل29تنمامابا لفهلحداللتحاد ىلقكدالتندبقامل لد ل

ل.(3)تالصلفهلتنبزءلتناكلهلتةاابلم هرلتاتبلا ءلتنحكال اص ابل  تمصلطتادا 

                                                 

لتن  ت ل( 12(    لفا ا لاابتبع لم طب  لفه لنل اص لتن بقا  لتن ك  ل ل  لتندماب   لمنا   لابع لتندماب    اص
 مل نل10 ل  ل ل للانلط نهزلتن بقا لتحاالاابكلتا  ال تاللتن  بلم كك ا لفهل  صل رصلنتنب ل نلا

 م ل اباببلتن  ت لفهلتن ماصل تنب  بلمللحاف لتن  بلتحاالارتحلمبكل ل ا تلاكابل5اابا زل ب هل
اتبل نمل ب نلا بلنلمنا   ل اهلت  تلتن  صلابعلفهلم ارصلتنمااف لمالتاللمنا  لطات لفهلتنب  بل

تنبنام لتصامل)خكثلخا ل(ل تناهلل تندارم لتنمربا لم صلفهلتن ماص لاماثلا  لتنمنا  لفهلتن ر ا
املاباملتن لبزناللتن صلاد هل)أفقلخا ل(ل  بفثلننىلتنتاح اللتنمحن اللتصاملاصلتندماب   ل ا تلتن

)اص(لتن  لا حهلت ب نلاصلا اكلتمد  ل)بت ة(ل تن ا هلا لل)تندماب  ل(ل ا تلا ابل ات لتن لقتال ل ا ثل
 اب لتننفا ه لم  نلببااللب ان لتن  علتنااااهل تنقاران لقانم لا اكل اهلقتال ل)ت هل مبتل(.لا
تندماب   لباان لمابااابليابلم   بة لبامد لت نتن ل لا للاصلفهلتن بقلتنن  لتنبناملفهل  ءلباانص

 . وينظر:47 لا2015تننب لقاملتنااباخ ل

Westenholz, J., G., Legends of the Kings of Akkade, Indiana, 1997, P.104. 

(2) Albright, W., F., The Epic of the King of Battle: Sargon of Akkad in 

Cappadocia, Journal of the Society of Oriental Research, Vol.VII, No.1, 1923, 

P.2. 

السامرائي، ليث ياس خضير، الملك سرجون االكدي سيرته ومنجزاته، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .109، ص 2017اب، جامعة بغداد، كلية اآلد

(3) Güterbock, H., G., Op.cit, P.16. 
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إللتنبددابللندد التنبحلدد لتكط ددالتنماددماب لااَّ ددحلنددهرل بدد نلاددص ابتثلح ادد ل ت ددح ل لدد لتنل بدد ل
للت التن ا ل قنليلبلطاتعلتن  بلتن دب ل ل لأال بل اات لتن ا تناهلن ء
ل.(1)

للت ددالنفدددثلتنتدداح اللإندد للإللأاددل ب  ااتدد لتندد ال طتاددد لتنكددطلتنماددماب ل تنل بدد لتناددهلن ء
احناددنلزمددللان ا ددهل لدد ل بددهلابباتددهلتددص تكبلتنبددبللتنكددامسل  ددبلق.لمل تددنتااثلتنبددبللتنبتتددعل

ل.(2)  بلق.لم
  ددنلاحلاددصلتندد المددللتن احادد لتنب ت نادد ل الحددال بدد نلكرددانالإمالنادد ل ق ت نادد لفددهلتندد ال

 اادددبلمدددلل رددد الأكدددبىلاحمدددصلم ت ددداعلمكالكددد ل مدددالتادددادمصلتن اادددبل المددداثلتقاتاددد التن
مامابا لمحصل الماثلأكبىلاهلأقصل ا  ا لممدالاد دسل دنملنبتاادههلتناامد لتان ااتد لتنمادمابا ل

 ل  د نكلتنناتداسلتنحاردصلتددالل(Lu(لتدنن لمدلل)U2 أادل بلتنادن اللت دا.ل اادادمانهل المد ل)
 للṭ للtاءدددزلتن اادددبلتددداللتةرددد تثلتناددد ا  لفلدددملاكدددبقلتدددالل) ل مدددالندددملام(du )ل(qa المددد ل)

d)(3).ل
 "تحليل النص"

1. […]-il 
d
U.DAR a-(a) šu-ri 

URU
A[K-ka3-di3…]. 

2. [… mu-ba-u2 tam-ḫar-ri LUGAL qei2-re-e[b E2. GAL-lim…]. 

3. […] i-qab2-bi qab2-la <šu> LUGAL.G[EI-en…].
(4)
 

 الترجمة:

 إن ل  تب لمنا  ل]أ ن[.اكبفلل(5)]تطص[لتإلن  ل  ااب .1

 ]تاح ا [ل للتنمدابك ل)ابص(لتنملكلقببلتنبرب. .2

لمكاطتا ل]مباالاه[ل ب  ال لادنءلأرا ن لنلمدب  . .3

                                                 
(1) Albright, W., F., Op.cit, P.105. 

(2) Ibid, P.105. 

(3) Güterbock, H., G., Op.cit, P.17. 

(4) Albright, W., F., Op.cit, P.7. 

ل بفثلتانا ل19) لتنحبل تنحببلفهلتندبتقلتنبنام لإن   ل  ااب  لتإلن   لاانةل( لأ   ل)تا ا ا(  لتاام مبا 
 تناماء ل قناثلمعلتإلنهلت  لفهلمنا  لتن ب اء.لا اب 

مكاابتثلمللتن ر التنتاتلا  لاببم  لتةبلل–نتاث لبا اه لتنمدابنتثلتننا ا لفهلتالنل تن لتنبتفنالل
.426 لال1988أنتابلأت  ال لن.ل نانلتنبانب لت نتن ل  
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اتدنأل دالتنبحلد لت ردصلتنملدكل دب  اللتص دهلتطدصلتإلن د ل  داابلكاببدا لإند ل د تب ل اردماههل
  بدنلأللتن اادبلتادادمصللأ ن ل اكاطبلمباالاههل ادناملنلمدب  لبتفدالمللامم دمل دنءلتة دنتء

لنكا لتةانلفهل رصلمباالهلأ ن ل ل لاتاصلتناادابةلا ابلإن لق ا مل  زاما م.
ل ااامبلتن الفهل رصلتنملكل ب  الل ب  ن  لإ ل ببألمال ره 

4. […(ina)] 
GIŠ

TUKUL-šu  ez-zi qe2 –re-eb E2.GAL-lim LUGAL. [GI-

en KAXU-šu e-ep-pu-ša]. 

5. [i-qab2-bi a-na UR.SAG-šu a-m]a-ta2 iz-za-kar3 UR.SAG-ja 

KUR.ka2-[ni-iš(?)…]. 

6. [… -n]u  u2-ba-a  qab2-la uk-ka2-an-ni-ša[…]. 

7. [… i]m-ma ud id ra-ša-ri-id LUGAL.G[I-en  KAXU-šu e-ep-pu-ša]. 

8. [i-qab2-bi iz-za-ka3-ra  be (?)] -li-iš pa-ra-ak-ki KASKAL-na be-li2 

š[a te-er-ri-i] š 
(1)
. 

 الترجمة:
 )تده(لاالحههلتنباابل]قبب[لتنبرب ل ب  الل]اكاحلفا [. .4

 .(2)ل] اش[اگ]ماحن ا لإن لمباالاهه[ لأاء التنمحابت لل)مع(ل .5

 أ الأا قلإن لتنحبب لإ  ملمب  ب ل. .6

 تنتطصل ب]  اللاكاحلفا [. .7

 ]مكاطتا لاد[انلتندب ش لاالاان لأام  لأللاصمب هلتانمااب. .8

نتا لتنبحل  ل حناالتنملكل ب  اللمعلمباالادهلبتفددا لمدللمد  اداا مل ااامبلتن اابلفهل رصلت
لمااص  ا لمللتإلنهلأللاص للنهرلتانمااب.
ل  ببألفهلتناطباللتخاااللمال رهر 

ل

                                                 
(1) Westenholz, J., G., Op.cit, P.110. 

انيش: االسم المحلي لها )كول تبه(، وهي واحدة من أشهر المراكز التجارية التي أسسها التجار ڱ (2)

اآلشوريين في إقليم كبدوكيا جنوب شرق تركيا. تقع المدينة بالقرب من مدينة قيصرية وتم التنقيب فيها من 

جار اآلشوريون فضالً عن اآلف قبل بعثات تنقيب تركية وجيكية تمخض عنها الكشف عن مساكن الت

النصوص المسمارية التي تمثل وثائق تجارية ورسائل متبادلة. وال يعرف على وجه الدقة متى تم تأسيس 

هذه المراكز التجارية غير ان أقدم المعلومات عنها تعود بتاريخها الى عهد الملك اآلشوري ايريشم  األول 

 ( ق.م. للمزيد ينظر: 1902 – 1941حدود )

 .529باقر، طه، المقدمة.......، مصدر سابق، ص       
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9. [u-ur-ḫa-at šu-up-šu-qa2-at a-l]a-ak-ta mar-ṣa-at KASKAL-an 
URU

bur-

ša-ḫa-an-da. 

10. [ša te-er-ri-iš a-la-kam] KASKAL-an ša a-da-mu-mu-uš ši-ip-

pi2-ir 7 KASKAL.GID2
ل
 ni-nu! Im-ma-ti.

(1)ل  
 الترجمة:

 تنبهحل لط ال  لتنطباقلإن لت ب ك نتلكطبل) (ل اق. .9

لإ تلأمبا هلتاناكب لفانطباقلط ال لبنت .ل) (لمماا . .10
لفهلتناطباللتنااتبالل بنلتنملكل ب  اللاااكابلتإلنهلفهلبحلادههل تردكا لندهلتنطبادقلتنمحكد ص

لتانمكاطب.
ل- ااامبلتنملكل ب  اللتة ن لفهلتاا ابةلتإلنهلفهلتةاطبلتخاا  

11. [… -š] n nu-uš  šab GIŠ.GU.ZA nu-šap-šaḫ su2-ur-ri-iš. 

12. [… i] q-ta-ta i-da-a-ni bur-ka2-ni i-ta2-an-ḫa i-na a-la-ki u-ur-ḫi2. 

13. [(i-nu-mi-šu) KAxU-šu] e-ep-pu-ša i-qab2-bi iz-za-ka3-ra 

LU2.SUKKAL ša DUMU.MEŠ LU2.DAM.GAR3. 

14. [DINGIR-ka2 
d
za-ba4-b]a4 a-lik u-ur-ḫi2 mu-še-te-še-ru KASKAL-na 

ha-ja-aṭ ki-ib-ra-ti. 

15. […be(?)-l]i-iš pa-ra-ak-ki ša ul-tu3 ṣi-it 
d
UTU i-na ša-la-mi 

d
UTU-ši. 

16. […š]a DUMU.MEŠ LU2.DAM.GAR3 ŠA3-šu-nu i-ra-a mar-ta bu-ul-lu-

ul im-me2-ḫe-e. 

17. [i-na er]-ṣe2?-ti mi-na i-na qe2-re-eb URU.Ak.ka3-di3 ki-iš-ši li-il-qut. 

18. [LUGAL.G]I-en LUGAL ŠU2 šum-šu ni-iz-kur3 u-ur-ri-da-nu ni-ma-

aḫ-ḫa-ra ki-iš-šu-ti ú-ul qar-ra-da-nu.
(2)ل
 

 الترجمة:
.)حا (لااددددبلاددد ت ن ال ا دددد12 .11 صلب ت دددالمدددللادبدددبلخ دددابل.ل]ت[ بلدددسل لددد لتن بادددهء

لتنطباق.
ل)حا  ا(لاكاحلفا ل اا لم لفادللل تابلتناباب. .13
 لتنددد تابلفدددهلتنطبادددق لتنددد  لام دددهلقدددنما  ل)تنددد  (لاطلدددعلأحددد تصل(1)أقادددملتكنادددكلزتاتدددا .14
لتنطبق.

                                                 
(1) Ibid. P.112. 

(2) Güterbock, H., G., Op.cit, P.19. 
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ل]ةبصلاد[انلتندب ش لمللم بقلتن مسلحا لم بت ا. .15
لااباصلقل بلأت اءلتنابابلتنب ب.ل .16
لتةبض[لأللاكدصل اطلأ ن؟ما تلام للنلبانسل]ل ل ل .17
لا صل ر زمل نلل رتحلأتطان  لن تلَأقام التان نءلنمل  الملكلتندانم. .18

فدددهلتةادددطبلتناددداتب ل بدددنلتنادتادددبلتنتاليدددهلتنبتندددعلتنددد  لاردددصل دددب  الل كادددهرل أاتا دددهلتدددص  مل
لاددادا  للمددللتنادددبلإ تلمددالبلادد تل نددملا رددب تلتنابدداب لتندد اللا لددمل تاددبامل ااتدد ل دد  مل ترددكا ل

لمدا اا م ل تص  ملأقام تلتااملتنملكل ب  الل ل لازام لتة نتء.
 لتاللتنابابل تداللتنملدكل دب  ال لحد صل طاادالتنمبداالالل21-19 ااامبلتنح تبلفهلتةاطبل

لفهلتنمدب   لإ ل ببأ 
19. [u-ud]-da-a u-ur-ḫi2 LUGAL u2/lu-mi-id UR5-ta! (wr.BI) ni-pa-lu 

LUGAL ša ša iz-za-za qab2-la-su li-pu-la LUGAL. 

20. [x-x-u2]z(?)-zu-zu GUŠKIN UR.SAG  LUGAL.GI-en li-id-di-nu 

šu-u2-ru KU3.BABBAR. 

21. [ki KASKAL]-ni ni-il-la-ak in-ni-pu-ša da-aṣ-ṣa-ti i-na ša ni-ḫu-ma 

DINGIR-ka3 
d
za-ba4-ba4.

(2)ل
 

 
 الترجمة:

لنفدهر.]ناص[ماللتنطباق لأا التنملك لمالتن  ل لا الألل  .19
لإم حلمباالهل) ب  ال(لتن اب ل تم حلتنبانةلتنك  . .20
ل] اص[لن الألل ب ملتص مان التا مالاحاكلتن نبلحاالاا صلتإلنهلزتاتا؟ .21

 لفااحدددنال دددللاحدددن ل دددب  اللنمبددداالهلمنا ددد لت ب دددك نتل اااددداءصل دددلل28-22أمدددالتةادددطبل
 دال مدالاحا ادهلمدلل ادب لتابا لتنمنا  ل  للم ب لتناكبلإنا الف ال ل لل رصلتنمنا  ل بمان

                                                                                                                         

 أكدي، قدس في مدينة )كيش(، جنوبي العراق، زوجته اإللهة )بابا(. ينظر: –اإلله زبابا: إله سومري  (1)

، ص 2016، أبو ظبي، 1ربية، طالع –األكدية  –الجبوري، علي ياسين، قاموس اللغة السومرية 

 :ب.1108

 

(2) Westenholz, J., G., Op.cit, P.116. 
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 اا ددبلن ددالااددابصل ددب  اللتصاددل بلأنتددهل رددكهلف دد لمددالتدداللتناددبتصلادددبضلمددالا ددمهرلادد  هل
لتنمنا  لمللكابتثلنبفعلامملتنمباالالل ا باد مل ل لتنمدب  .لإ ل ببألمال رهر 

22. [i-i]p-pa-aḫ-ra DUMU.MEŠ LU2.DAM.GAR2 ir-ru-ba qe2-re-eb 

E2.GAL-lim ul-tu3 ir-ru-bu-u2!(wr.PA). 

23. [DUMU.MEŠ] LU2.DAM.GAR2 u2-ul im-ḫu-ru UR.SAG.MEŠ 

LUGAL.GI-en KAxU-šu e-ip-pu-ša i-qab2-bi. 

24. [iz-za-kar3] LUGAL tam-ḫa-ri 
URU.

bur-ša-ha-an-da ša du-bu-ba! 

lu-mu-ur ki-ri-it-ta-šu. 

25. [mi-iš]-šu ša-ar-šu a-i-ú ḪUR.SAG-šu mi-nu (er.) an-zu a-i-tu3 ki-i-

li-il-tu!-(er.)-ma. 

26. [(KASKAL-na) š]a te-eṛ-ri-iš a-la-ka3 u-ur-ḫa-at šu-up-šu-qa2-at a-

la-ak-ta mar-ṣa-at. 

27. [
URU.

bur-ša-ḫa]-an-da ša te-er-ri-iš a-la-ka3 KASKAL-an ša a-da-

mu-mu ši-ip-pi2-ir 7 KASKAL.GID.
( 1)ل

 

28. [x x x x]x  ḪUR.SAG ga-ap-šu ša tak2-ka3-su2 NA4! ZA.GIN3 

GUŠKIN-ra-a-ṣu2 i-na GAM-šu. 
(2)
 

 الترجمة:
ل] ال[لتنابابلمبامدال لننك ن ملتنبرب لتدنلنك صلتنابابلتنبرب ل .22
لاملنلا تب  للمباالهل)ت ب ك نت( لفاحل ب  اللفا  ل احنا  .23
لتنتطصلملكلتنمدب   لاصبىل با  لت ب ك نتلتةاط با . .24
طددددانبلإ ددددز ل)اددددداشلا دددداك(؟لأ ل دددداطالل الالادددد للمددددالادددد لتاباا ددددا؟لَأاددددللبتان ددددا؟لأ  .25

ل)...(؟!!
ل]أ ثلقلث[لتنبحل لإن لا اكلط ال  ل كطبة ل تنبحل لملان لتاةكطاب. .26
لتنطباقلإن ل]ت ب كد[د نتلتن  لابيبلأللأال هرلاتلغلاتعلاا اثلم ا ك . .27
لتنزبقاءل  اتهه. .28 ل] ن للا اك[لتنبتصلتندااملتحباباهه

                                                 

(1)KASKAL.GID2( :مقطع سومري يقابله في ااألكدية القديمة :da-na( :ومن ألفاظها أيضا ،)da-

an-na( :يقابلها في البابلية ،)biru وهي ساعة مضاعفة عن قياس وقت الساعة المتعارف عليه بتوقيتنا ،)

 الحالي: أي أن كل واحد )بيرو( يعادل ساعتين بوقتنا الحالي. للمزيد ينظر:

إسماعيل، خالد سالم، "تعليقات حول مصطلحات التوقيت في المصادر المسمارية"، آداب الرافدين،      

 .307، ص: 1998، 31كلية اآلداب، جامعة الموصل، ع: 

(2) Albright, H., G., Op.cit, P.9. 
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29. [x x x x G]IŠ.ḪAŠḪUR GIŠ.PEŠ3 GIŠ.ši-mi-iš-ša-lu! GIŠ.ur-zi-in-

nu um-muq! 7 ZU.AB bi-ra-šu. 

30. [x x x x (x)] a-šar im-daḫ-ṣu2-ni ur-du-u2 ši-kar re-ši-šu 7 

KASKAL.GID2 GIŠ.mu-ur-di3-in-nu. 

31. […]x ḫu-[ul-la a(?)]-šar-ma gab2-bi-ša 7 KASKAL.GID2 iṣ-ṣu2 it-ta-

du li-mi-it. 

32. […z]i-iq-ti iṣ-ṣ[u2 x x (x)] ṣu-up-pa 7 KASKAL.GID ka3-lu-u. 

33. [...ṣ]u2-u2 […] šu lu-u2 ṣu2-up-pa. 

34. […] zi-iz-za z[a…]. 

35. [… (naqba)] im-mu-ru[…]
(1)
 (break) 

ل اتنألتن الت رصلت ب ك نت لإ ل ببأ ل
 ببةلتناكا: ل ببةلتنادال لك دبلتندتبس لك دبلتنبزلبماد دالتدمدقلتنمادا لتنمط دبةلتدالل .29

لنبتص.طبقاثلت
]تنم ددال[لتندد  لقااددصلفاددهلتندتاددنلتد دد ملتنددتدضلحاددالتة ددبابلتنمابتردد لناددتعلاددا اثل .30

لم ا ك .
]...[ل...ل لدد لطدد صلتناددتعلاددا اثلتنم ددا ك  لتة ددباب لتنبتدداص لأ ددبابلتن دد ك لفددهل .31

لالكلتنم طب .
ل لناتعلاا اثلم ا ك لامانلأ بابل ان . [……] ]...[لتة  تكل؟لتة بابلط ن ا .32
ل..[..ل]...ل.34 .33
ل]...[لنبنلبأ تل] مقل...[. .35

لا الا ا هلاببم ل بهلتنبقام ل اتنألقكالتنبقاملتاناه 
Reverse: 

1. […] bu […]. 

2. […s]u ERIN2 e[n…]. 

3. [x x u2]- ul a(?) […]-ra 
1
Nu-ur-d[ag-gal] KAxU-šu e-ip-pu-ša i-

qab2-bi[a-na UR.SAG-šu]. 

4.  [a-m]a-ta2 iz-za-kar3 a-di3-n[i LUGAL.GI-e]n la-a il-la-k[a3-a]n-na-

ši li-ik-la-aš-su ki-ib-ru mi-lu-u2.
(2)ل
 

                                                 
(1) Ibid, P.9. 

(2) Ibid, P.10. 
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اص لگدنل- ااامبلتن الفهل  بلاكاراصلحمل لتنملكل ب  ال ل ن للا  هلتنمبةل ل لناالل د ب
لإ ل ببأ 

ل.لتن المكب م.2 .1
لص لفااحا لفا ل مكاطتا لمباالاه.اگ -"..."ل  بن .3
 ددددن ا لبتمددددالام ددددهرل ددددك لتن  ددددب لتنكا ددددال لل لحادددد لتخللندددملابااددددص] ددددب  ال[]مدل دددا [ ل .4

 تةبضلتندانا .

فكهلتةاطبلتنااتب ل  ل لتنبيململلتنكبملفهلتناطباللتة صل تن ا هلن للاتدن لأللقكدالتندبقاملل
تتانألتنحناال للتنطبصلتخكدبلمدللتنماحدابتاللتند  لاحدا صلفا دالمل  دملبفدعلمد  اداثلمباالادههل

نددملاا ددب تل ازاددا لتناددتبلفددهل نددكلبتمددالإندد ل  دد بةلتةبضلأ لل ت ددبت لن ددملألل ددب  الل مباالادده
لك فهلمللفا اللتن  ب.

ل-  ببألفهلتةاطبلتخاا لمال رهر 
5. [ḪUR.SA]G ga-ap-šu li-pu-us a-pu qi2-il-ta2 ? ḫu-bu-ta2 qal4-la 

ki-i(?) ki-iṣ-ṣa-ri i-ta-wu-lu-u2. 

6. [UR].SAG-šu ip-pa-lu-šu a-na 
1
nu-ur-dag-gal am-ma-ta2 iz-za-ka3-

ru-šu a-i-u2-ut-ti LUGAL.MEŠ EGIR-ku-tu3. 

7. [u3] pa-nu-ti a-i-u2 LUGAL ša il-la-kà-ma im-mu-ra KUR-ta-a-ti-ni 
1
nu-ur-dag-gal am-ma-ta2. 

8. [i]š-tu KAxU-šu u2-ul u2-qa2-at-ta5 LUGAL.GI-en iḫ-ta-(er.)-pa-ra 

URU-šu 2 GAN2 KA2 NUN-be ur2!-tap-pi2-iš.
(1)ل
 

 الترجمة:

)   نك(لتنبتصلتندادام ل قدنلا د للأب د لتنبردبلياتد  لأا د  ل ...لاردتحل بدنت لما دات  ل .5
لاماما .

لصلاملاب ن ل لتكر التنمل كلتنالحبال.اگنل-اكاطتهرلمباالاه ل...لإن ل  ب .6
لصل؟؟؟اگ]أ [لتنااتبال لمللتنملكلتن  لأا ل بأىلأب  ا ل  بن .7
لمدا]ث[لمدللفادهه لإ ل تك ل دقل) دب  ال( لطبابدهلإند لمنا ادهل نَكلقتصلأللا  دهلاد ]ة[لتن  .8

لحر   ال نكل المللأ اعلت تتاا ا.

                                                 
(1) Westenholz, J., G., Op.cit, P.120. 
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فدهل ردصلتدالن ل تنطدبقلتنمبناد لإنا دالتنادهلاحاط داللصاگ نل- د بفكهلتةادطبلتناداتب لاادامبل
لتنبتدداصلتن ددااب ل تن اتدداثلتن  اكدد  لبتفدددا لمددللمد  ادداثلمباالاددههلتندد اللاكدداطت  لمااددانلاللَمدد ددل  لمه ل 

لتنمل كلتنااتبالل تنالحباللتااطا لتل غلأب  م.
 مباالادهل الم دملحاد لاكدابب تلت رد صل دب  الل ق تادههلإند لقلدادهلتنادهللصاگنل- د ب مالأللاامل

لأا تباا. لتكابق التدنلنكء
 اا حلممالابنملأللتنملكل ب  الل مباالاههلقنلت امن تل ل ل  ربلتنمتايا لفهلتن بد مل لد ل

ل تكابتقلأا تباا.تنمنا  ل
 ااددامبلتندد الفددهل  ددبلاكاردداصلنكدد صلتنملددكل ددب  اللتنمنا دد ل امب ددزلتنملددكل ددب  الل لدد ل

ل- صاگنل-  بأا تباال بل اههل ل ل ب هل تنح تبلتن  لنتبلتالل ب  الل يبامهل
9. [it-t]a-du-šu mi-li BAD3-šu is-sa3-li-it-ma im-ḫaṣ ka3-la ša GEŠTIN 

šu-pu-u2 eṭ-lu-tu3-šu. 

10. [LUGAL].GI-en i-na pa-ni KA2.GAL it-ta-ḪI GIŠ.GU.ZA-šu 

LUGAL.GI-en KAxU-šu e-ip-pu-ša. 

11. [i-q]ab2-bi a-na UR.SAG-šu a-ma-ta2 iz-za-kar3 in-ga-na 
1
nu-ur-

dag-gal mi-gi5-ir 
d
en-lil2. 

12. [li-id-d]ak-ki-šu li-ik-ka3-ni-iš-šu-ma lu(wr.U2)-mu-ur. 

13. [up-pu-u]r a-gi5 tak-ka3-su2 ša re-ši-iš-su GIŠ.GIR.GUB(wr.QA) 
NA4

ZA.GIN3 ša šu-pa2-la-aš-šu a-du 55 LU2.MEŠ.MAŠKIM 

14. [(LU2.SUKKAL)] u2-ši-ib pa-ni-šu ša ki-ma ša-a-šu i-na 

GIŠ.GU.ZA GUŠKIN aš-bu a-ši-ib LUGAL ki-ma DINGIR-lim. 

15. [ma-a]n-nu ša ki-ma LUGAL il-lu-u2 
1
nu-ur-dag-gal ul-te-še-bu 

ma-ḫar LUGAL.GI-en LUGAL.GI-en KAxU-šu.
(1)ل
 

 الترجمة:

ل]نبنلبمااا[لفهلأ ل لبزءلمللا باالفصحنال  بةلفا ا لااحبت لبماعلمباالاهلتن بدال. .9
لبلسل] ب[ل  الل ل ل ب ههلأماملتنت تت  لفااحا لفا ر. .10
لصلاالمحت بلتإلنهلإ لاص.اگنل-]ماحد[دن ا لإن لمباالاهه لمدل ا  ل"ااالاال  ب .11
ل هرلا ابلتن كب ل ل ل كاهه[ لن هرلا صل كاه لن  هلأبىل نك".]ن .12

                                                 
(1) Ibid, Op.cit, P.124. 
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لمدللتندالز بنلاحدثلقنمادهه لمدعل .13 دعلتصحبدابل بامد لفد قلبأادهه ل  بادهء ]نبنلا ف[لتادافلمبرء
لكما ل كمااللمال ا لحاباا .

)نبن(لبلسل] انته[!!لأمامهر لتن  لبلدسلم لدهرل لد ل دبشل اتدهء ل)ن دل(لتنملدكلبلدسلم دصل .14
لتإلنه.
 صلأمامل ب  ال لفاحل ب  اللفا ر.اگنل-تنمتبصلم صلتنملك؟لنبنلأبلا تل  بلملل)ا ( .15

 لااددددامبلتندددد الفددددهل  ددددبلتنحدددد تبلتندددد  لنتبلتدددداللتنملددددكل ددددب  الل ل20-16فكددددهلتةاددددطبلل
صلمدد  بت لإادا لتمدالقانددهلنمباالادههل  دصللتخن دد لقدنل بلدثلنددهرلاد تلتن دالم ل حاندد لتند ا صلتناددهلاگ  د بن

نكد صل دب  اللنممل ادههلمكابقدا لح تبزادالتنطتاداد ل أاد تباالتنم ادد لصلبدبتءلاگ نل-أراتثل د ب
ل-إ ل ببأ 

16. [e]-ip-pu-ša i-qab2-bi a-na 
1
nu-ur-dag-gal am-ma-ta iz-za-kar3 al-

ka3 
1
nu-ur-dag-gal mi-gi5-ir 

d
en-lil2 ki-ma taq2-bi 

17. [a]-di3-ni LUGAL.GI-en la-a il-la-ka2-an-na-ši li-ik-la-aš-šu! Ki-ib-

ru mi-lu-u2 ḪUR.SAG ga-ap-šu. 

18. Li-pu-šu a-pu qi2-il-ta li-ša-pi2-šu ḫu-bu-ta2 qal4-la ki-i(?) ki-iṣ-ṣa-

ri i-ta-wu-lu-u2(?) 
1
nu-ur-dag-gal KAxU-šu ep-pu-ša. 

19. [i]- qab2-bi a-na LUGAL.GI-en mi-in-di3 be-li2 u2-ša-du-ka u2-še-bi-

ru-ni-ik-ku ERIN2.MEŠ DINGIR-ka. 

20. [
d
Za-ba4-b]a4 a-li-li e-bi-ra ID2 a-i-u2 KUR!(wr.QA) 

KUR.KUR.MEŠ 
URU.

AK-ka3-d2 i-ša-an-na-an.
(1)ل
 

 الترجمة:

لصل لاالمحت بلتإلنهلإ لاص ل اصلنَكلأللاب ص اگنل-صل لااالاال  باگنل-ماحن ا لن  ب .16
ل ب  اللإنا ا لقنلام دهرل ك ل)تن  ب( لتنكا ال لأ لت .17 ةبضلتندانا  ل بتمدالتنبتدصلنللاصثه

لتندااملام دهر.
دئلأا د ل دن ر ل ...لم دصلتندبدن ل)  دناا(لل19 -18 ئلأب  لتنبربلياتد ل دن  ل قدنلار  ه قنلار  ه

لصلإن ل ب  ال لمللاااطاعلأللا  صلتنطباقلإناك لاالاان  لإ هرلإن كاگنل-ااحنال  ب
 م للأللا ااهلأ ن؟!!تإلنهلزتاتا لتطصلمال بتءلتنكبتث لأ لتلنلمللتاللتنتلنتللال -20

لصلفهل المهلتنم بهلنلملكل ب  ال لإ ل ببأ اگنل- ااامبل  ب

                                                 
(1) Albright, H., G., Op.cit, P.11. 
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21. [a-i-u2] LUGAL u2-ša-an-na-an ka3-ša ge5-ru-ka u2-ul i-ba-aš-ši 

na-ki-ir-šu-nu KASKAL-ru. 

22. [i-š]a-tu UDUN qa-mu lib3-bi na-ki-ru-ka up-tal-la-ḫu-ma uš-ḫa-

ra-ra-ma-te-er-šu-nu-ti. 

23. [x x (x)] A.ŠA3 A.GAR3 baṭ-lu ša ri-ṣu2-2 UGU-šu. 

24. [im-ma-ti?] a-na aš-ri-šu u2-ul ni-is-sa3-ḫur in-ni-ib-ša li-iš-ši 
GIŠ.

ḪAŠḪUR 
GIŠ.

PEŠ3 
GIŠ.

ŠENNUR 
GIŠ.

GEŠTIN 

25. […] 
GIŠ.

LAM.GAL 
GIŠ.

ZÉ-ER-DU ul-pa-nu im-ma-ti i-na aš-ri-šu 

ú-ul ni-is-sa-ḫur. 

26. […l]i-iš-ši lu pu-zu-uḫ URU.KI lu ut-ra-a ṭa-a-bi i-na a-la-ak.
(1)ل
 

 الترجمة:
ل]أ [ملكلام للأللا اااك؟لنلا بنلنكل نء.لفكللتن ابلا  لل ن ت لن م. -21
ل ابل]تنا  بلتنمابن[لتناهلاحبقلتنبل ب لإللكر مكلكانك لل أ الم ا ص لن  ملاد ن ت. -22
23- [x xل(x)...لتنك   لادملتنحب صل تنمبت ه]ل
ندد لأب ددههل]أتددنت [ل ندد لحملددثلالددكلتةبضلبماددعلأ دد اصلتن مدداب لتناكددا: لتناددال لنددلل ددد نلإ -24

لتن بم  
لتنكااق لتنزاا ل لتنك ت هلتنحل ةل تنمبة.لنلل تب لفهلالكلتةبضلمطلبا . -25
لحا لن لحملثلأ  ت ل]تن ماب[ لن لتنمنا  لم ا  لمالتنكابلتن  لقنلاصاهلم  ا؟ -26

فددهلتإلادد ابلت رددصلتنملددكل ددب  اللتص ددهلتنملددكللااددامبلصاگ   دد بنفكددهلتةاددطبلتنادداتب ل بددنل
تن  لنلم اصلنهرل قنلتلغلتنك صلمللكر مههلمتل هرلطانتا لم هلتند نةل ادبكلتدالن لتددنلألل مدصل
فا الاالحهل  مثلتنك   لفهلتنحب صل لد لتندبيملممدال ا دثلاحملدهلمدللف ت دهل  مدابلفحملادهرل

لتنمدطاء.لقنلأاثلأر ل ال أااللمنا اهل نملادنلالكلتنمنا  
 تدددنلأللام ددلل ددب  اللمددللتنمنا دد ل أح ددملادداطباهل لا ددال حببددثلحملاددهلمتا ااددالأمددبلق تاددههل

ل-تاند نةلتدنلأللَأقاملفا ال الالا الل كما لأ  ب.لإ ل ببألمال رهر 
27. [u-ur-ḫi2 u3] a-ša-bi mi-nu LUGAL.GI-en ir-te-e URU un-na-mi-šu 

MU.3.KAM. 

28. [ITI.5.KAM i] t-ta-šab. 

29. [?] DUB.1.KAM ša LUGAL tam-ḫa-ri qa-ti.
(2)ل
 

                                                 
(1) Westenholz, J., G., Op.cit, P.128. 

(2) Ibid, P.130. 
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 الترجمة:

] حددل[لفبددطلمددا   للا ددال ددب  اللقددنلح ددمل قددنلأ طدد لأ تمددب لنلبحاددصل ددللتنمنا دد لتدددنلألل -27
لأم  ل الالا  تث 

ل] كما لأ  ب[لباناا ل) ل لتندبش(. -28
 تنل :لتة صلنملكلتنمدب  . -29

 أثر الرحلة في الدب العربي: -
دبتدهلتندنادنلمدللتن رد التةنتاد لتنبتندد لم  دالمدال دالل اابدا ل بتادا لكلصلن دالتةنبلتنلللللللل

كانرا  ل م  المال اللاحمصلاص ابتثلأ بماد لتادتبلت ا دابلتإلادالمل نكد صلتندنادنلمدللتةقد تمل
فا ابلثلتندنانلمللاص ابتثلخنتبلتلدنت  ملإند لتةنبلتندبتده ل م  دالمدال داللاحمدصلادص ابتثلامادنل

 ابتثلأقد تملم يلد لفدهلتنبدنمل ا دثلفدهلزمدللمدالقتدصلتنمداالنل ت ابلدثلاد  هلإن لأتدنلملل نكل اص
تناص ابتثلباال لتدنلباصل ت  باثلفهلمبامدداثلالدكلتندرد بلحاد لا دبثلفدهلخنتبلتندرد بل
تنالحب .ل مدللتداللالدكلتنبردالتنادهلحملدثلادص ابلتةنبلتندبتقدهلتنبدناملقرد لأندصلنالد ل نالد ل

 دددب  اللتة دددن لفدددهلإحددنىلقردددالناانا دددالتنادددهلب ا دددالتناددهل بدددنلردددنىلبحلددد لملددكلتنحدددببل
ل  بزتنلنلملكل  بااب.

إللاددص ابلبحلدد لملددكلتنحددببل ددب  اللتة ددن لاا ددبلبلادد لفددهلح اادد لتنملددكلتن دمدداللللللللللل
 ل ت ددح لفاناددمل ددب اللمما ددصلامامددا لناددمل ددب  الل(1)  نددن ل ددب اللتبرددالأنددصلنالدد ل نالدد 
لبنت لفهلتنمبامداثلتندبتا لإللنملا للمدن ما .لإن لبا بل  للتامل) ب ال(ل انبت ل

  مددال اددبل ددب  اللتة ددن لإندد لخادداالتنردد بىلفددهلقردد ل)ملددكلتنحددبب( لفبددنل ا ددثللللللللل
حملدد ل ددب اللإندد لخادداالتنردد بىلأا ددا .ل  لاددالتنبرددااللارددكالل  دد بةلتنطباددقل  بدد نلتن ناددالل

ل.(2) تن اتاث

                                                 

ف ال لأنصلنال ل نال  لا ل اابلاا مللمبم   لمللتنبرالتناهل بنثلملليببلخااال ب  ت ال(ل1)
 للتنح اااثلتن دتا لتناهلبمدثل اببمثلإن لتندبتا لفهلتندربلتن اتهلنإلاالم.لاد نلقررهلإن ل

لتنبب للتنبنام ل تن اط لن صلتنح ابتثلتندبتا ل تنكاباا ل تن  نا ل تنمربا ل تالنلتنبتفنال.
ل.32-30 لا1985ا اب ل تنتنحمان لاامه لأنصلنال ل نال ل بتقا لحمام  لت نتن لل

ل.62ب ان لف ز  لمرنبلااتق لا(ل2)
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 ددصلخفدد لمددللخفدداثلتنزمددالل ق ددبلتن ددبدالل أتددانل ادد  بلقردد لأنددصلنالدد ل نالدد لألل ددب اللقددنل) 
تةقدددبتل( ل ادددهلحبدددانقلاردددنقل لددد لتنملدددكل دددب  اللتة دددن لتنددد  ل ددددبصل  دددهرلنحدددب لنلملدددكل

لاز ل ا حان لبماعلتنمنللتندبتقا لتنبنام .گزتل-تصگن 
 مددللتدداللاددص ابتثلقردد لملددكلتنحددببل ددب  اللتة ددن لفددهلتةنبلتندبتددهل نلاددامالقردد لأنددصل

بددنلأللقردد ل ددب اللادد  بلتاددململددكلفددهلخادداالتنردد بىلأاددمهرلكددبن بل ادد تلتناددملنالدد ل نالدد ل 
.ل(1)( لتناددهلاد ددهلتاة نادد  لكانمددا لأ لاددانسلكاددصKardupuل-م دداتهلنل لمدد لتة نادد ل) بن تدد 

 تنملددكلكددبن بلفددهلقردد ل ددب الل دداللاح ددملمنا دد لقارددبا لتن تقددد لب دد بل ددبقلاب اددا ل ادد  هل
ت ب ك نتلتناهليزتادال دب  اللتة دن ل أ بد لتنابدابلتة دنااللمدللتنمنا  لابعلتانبببلمللمنا  ل

ل.(2) ( لتنببات لمللمنا  لقاربا دپت اشل)  صلادگاط ةلاهل كا المنا  ل
فكدددهلتنلالددد لتن ام ددد ل تنكماددداللمدددللأندددصلنالددد ل نالددد ل  دددبثل ددد بزتنلنألمادددبل ددد بااب ل"أ دددهل دددالل

بلتن دمدالل ندهرل ندنلادما ل دب ال لة دهلتنم قلقتصلكالف ل تنتنملكلتللمب تللملكلاباصلندهل مد
  صلخف لمللخفاثلتنزمالل ق بلتن بدالل أتانلتةقبتللفصحتهل تنن رلحتا ل دنانت ل أ رد لندهرلتانملدكل
مللتدن هل ملألل ب اللا تلحداللتلدغلمتلدغلتنببداصل ردابلندهلمدللتندمدبل  دب للاد  لأطدا لندهل

ل.(3)بماعلتندتانلنمالتههلملل نةلتنتصسل تند ان"
اددامبل دد بزتنلتدد  بلأحدد تصل مددبلتن دمددالل  نددن ل ددب ال ل فددهلتنلالدد لتن تحددنةل تناددااللادد  بل ا

  بزتن ل"إللتنحبابلنكلد تل لد لتنملدكل مدبلتن دمدالل أكتدب  رلتبدن ملبادصلملدكلتندب ملرداحبل
تنباددط طا ا لاتل دد  رلأللمل  ددملادداك ضلتنحددببلمددعلملددكلبتددابل  اددنل ادد لردداحبل)قااددابا (ل

 لدد لمددن  مل قطددعلتنطباددقل لدد لقدد تفل مل اددبق لابددابا ملفطلتدد تلمددلل مددبلتندد  لأكدد لتاإليددابةل
ل.(4)تن دمالل بنا م"

 ااددددامبلتن ددددالملتدددداللتنملددددكل مددددبلتن دمددددالل  فددددنلتنابدددداب لفددددصمبل نددددن ل ددددب اللتاب اددددزلتندددددنةل
لن ربا م ل أمبل زاب لن نتللتماا نةل نن هل ب الل ابناملتنم  بةلنهر.

                                                 

 لمللتندربل2تنحمن لاامهلادان لتنمنكصلإن لااباخلتندبتقلتنبنام لتنباملتة ص لتندبتقلتنبنام لف(ل1)
ل.72 لا1983تة ن لحا ل  اا لاالن لتاتصلتة ن  لت نتن ل

ل.121 لا1982 لت نتن ل1تن بكه لحال لمدبملتنمرطلحاثل تة الملفهلتندبتقلتنبنام لط(ل2)
ل.162 لا1أنصلنال ل نال  لمطتد لمحمنل لهلرتاحل أ نن  لتنباابة لن.ث لمبلن(ل3)
ل.195( لا1أنصلنال ل نال  لنتبلتنا فاقلنلطتا  ل تن  بل تنا زاع لتاب ث لن.ث لمبلنل)(ل4)
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أندددصلنالدد ل نالددد لادد  بل دد بزتنلَألَّ ل" دددب اللب ددزل  دددبةلخنصل فددهلتنلالدد لتن ا اددد ل تناددااللمددلل
ل تادددعلتنب ددداثل  ادددبلتة دددبابل تن تددداثلحاددد ل ردددصلإنددد ل مباادددصل ادددابل لددد لبأاددد مل لددد ل تنث
قااابا لفصقدامل لد لحدن ناا ل تاداطلعلأح تن دالحاد لفابدصلمل  دال َأيدابل لد ل اد ب هل لد لحدالل

ددللطددبقلابددابةل تنابددابل  ددانلإندد ل تنددن ل مددبلتن دمدداللمحمددال ليددبةلف ا ددثلنددهرلتن لتدد  ل تدد نكلخمء
ل.(1)تان  انمل تن   زلمعل زاب هلن نتل"

 الشاهد عل  حقيقة ملك الحرب: -
م ددد لأللادددملت ا دددداصلتنددد التنمادددماب لتنكدددداالتبحلددد لملدددكلتنحددددببل اببمادددهل ددد كلتنددددتدضل
بلتمرنتقا لتن ال مال    تلتكم ا ا ل ر صلتنملكل ب  اللتة دن لإند لخاداالتنرد بىل  تد ل

لتنا باتدداثلتة بادد لتناددهلبددبثلفددهلخادداالتنردد بىل  ددكثلن ددال ددلل ق تاددههلتنبتدداصل تن ناددال.لإنلَألَّ
للتانح ادد ل مبم  دد لمددللتن ردد التنماددمابا لمكالكدد لتنم دداماللمددللتا  ددال ددالماددماب لمددن ء

ق.م ل اداباخلان ا دهلل1650  ل لنااللتنملكلتنح هل)حاا  الهلتة ص(لتند  لح دملحدن نلاد  ل
لاباخلان الل البحل لملكلتنحببلمللتن احا لتنزم ا .أقنململلا

ابدددنملن دددالتنددد المدل مددداثلاب دددنل رددد صلتنملدددكل دددب  اللتة دددن لإنددد لمنا ددد لت ب دددك نتل تي بدددا  هل
ل.(2)نلابابلتة ناال

ا دددابلتن رددد التنمادددمابا لمدددللتن احاددد لتنااباكاددد لإنددد لأللتنددددنتءل ددداللماددداكحال لتددداللتنح ادددالل
نداسلمدللتنمدبد صلأللا حدازلأحدنلملد كلتنح اداللإند لتنددبتقااللتنبدنماءل مل كلتندبتقلتنبنام لن تل

ل.(3) ابنملمدل ماثلاب نل ر صلتنملكل ب  اللتة ن لإن لخااالتنر بى
 مالاب دنلتند التنح دهلأللتنملدكل دب  اللتة دن لندملادنمبلمنا د لت ب دك نتلإ مدالاب  دال أال دال

لتا ا.فهلاالمل ا لمالأ ابثلإناهلبحل لتنملكل ب  الل 
 فامددالاددصاهلمباطكدداثلمددلل ددالتنملددكلتنح ددهلحاا  ددالهلتة ص لحدد صل ردد صلتنملددكل ددب  الل

لتة ن لإن لخااالتنر بى 
ل

                                                 

ل.197تنمرنبل كاه لا(ل1)
ل2) لتنح ا ( لتنممل   لفه لتنباما ا  لتنحااة ل تنتن  ه  لاا ه لطل1207-1680)لتنحمنت ه   ل1ق.م( 

ل.16 لا2014 مال ل
ل.61ب ان لف ز  لمرنبلااتق لا(ل3)
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ل(1)"نلأحنلام للملل ت بل  بلمان
ل.(2) ن للأ التنملكلتندااملااتاب ا

لنك.قنل تباهرل ل لتةقنتمل  تب رلبا هلمللتدن ل ن للتنملكل ب  اللقنل تب رل ل لتةقنتمل  
ل نحبلتدنل نكلبا شلمنا  لكاكا ل

ل ن  هلنملا نملتنمنا  ل نملاحبق ا
لةللتإلنهلتندارك  لإنهلتناماء لنملابنلكاكال ل لتإلطالق.

لأمالأ التنملكلتندااملااتاب ا
لفبنلنمبثلمنا  لكاكال أحبقا التان ابل

ل بدلثلإنهلتناماءلابىلتننكالل
ل.(3) ل لتندبت " بتطثلملكلمنا  لكا  ت ملكلمنا  لكاكال

 االستنتاجات
ل لتة ن  ل ب  ال لتنملك ل)بحل  لتد لتنم ا م  لنبتاا ا لا رلث "šarr tamḫariل لتةنبل" لفه  أ باا

( لإن لبمل لمللتناا ااباث  ل-تندبتهء
 يزتبةلتن اافلتةنتهلتندبتقهلتنبنامل ادننلم    ااهه. -1

لأ -2 لبفاعلنلابصء لأنتهء  اما ل للتخنتبلتندانما لتنحنا  .تماازلتةنبلتندبتقهلتنبناملتحسلف هء

 بصلتندبتقا للتنبنماءلأنبلتنبحل ل  م   رلفهل ااتداا م لناردك تلفادهلتندتالنلفدهلبحالا دمل مدالا دم هرل -3
 مللبتاصل أ  ابل  ناالل أ باب.

أمنا ال ر التنبحالثلتةنتا لتندبتقا لتنبنام لتمدل ماثلقام ل للأاماءلتنتلدنتلل مدالفا دالمدللأ  دابل -4
 ءلتة بابل تن تاااثل تةحبابل ياباالمللم تبنلا  هلتنتلنتل. أاما

 قنمثلن ال ر التنبحالثل ركا لنقابا لنلحمالثلتندا با ل تنابابا لتناهلقاملت المل كلتندبتقلتنبنام. -5

أفانثل ر التنبحالثلتنتاح اللتنل  االلفهلنبتا لا  هلتن ر ال مدبف لكرانر التنل  ا ل منىل -6
 تنتلنتللتناهلزتباا.لاص بل اات التل  

                                                 

ل  بلمان ل  بلتنكبتثلفهلتنل  لتنح ا .(ل1)
لااتاب ا لا لتنملكلكاا  الهلتة صلفهلتن ر التنمامابا .(ل2)
ل.17ب ان لف ز  لمرنبلااتق لا(ل3)
ل
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إللمالاد دسلأردان لتن رد التةنتاد لتندبتقاد لتنبنامد لاد لاص ابادالفدهلتن رد التةنتاد لتنادهلبداءثل -7
 فهل ر بلنحب لا تءلنلتلنل كاهلأ لتنتلنتللتنمبا بة.

 ب نل ااتاثلأنتا لنتلنتللمبا بةلاد سلمرنتقا لتن ر التةنتا لتندبتقا لتنبنام لفهل بل النألحنتال -8
 نمدل ماث. ت

اب ددثلتن ااتدداثلتندبتقادد لتنبنامدد لأ ددبت لتان ددا لفددهل ااتدداثلتةقدد تملتنالحبدد  ل ادد تلمددال بددن لبلاددالفددهلتنبحلدد ل -9
 م    لتننبتا .

ادص بلتةنادبلتندبتددهلتان ااتداثلتندبتقاد لتنبنامدد لحاد ل بدن لقددنلأ بنلتن  ادبلمدللاكاردداصلحملد لتنملددكل -10
  ب  اللفهلقر لتنملكلتن دمالل  نن ل ب ال.

تادددادابةللأادددماءلتةتطددداصل تن دددك ال تةمدددا للمدددللتن رددد التةنتاددد لتندبتقاددد لتنبنامددد لتددددنلإبدددبتءل -11
لتناح ابتثل لا ال ا ما  الفهلمل باملتندبتا .

The Travel of king šarru-kin Akkade 

 "šarr tamḫari" 

and its impact on Arabic literature 

Asst.Prof. Hassanein H. Abdulwahed 

ABSTRACT 

Archaeological excavations have provided us with thousands 

of cuneiform scripts whose subject matters are various, as in the 

case of royal writings, legal and economic texts, letters and 

dictionary, and literary texts. The letters have had a good share 

compared to other texts. 

The topics of the literary texts were various as three were 

epics, legends, stories and others, out of the literary texts, a fine 

literary genre was distinguished, it can be called "travels literature". 

The travels literature is the literary genre that has a story-like nature, 

with great benefit to the historian, whether he was a man of letters, a 

geographer or a sociologist. It is also a type of curriculum vitae that 

confronts situations and circumstances, discovers sites, states and 

countries, describes them and judging them and the whole society 

including the rulers and the citizens.  

Ultimately, it is a description to all that remained in the 

traveller’s mind along his journey track and through mixing with the 

environment, the reality is joined to the imagination in a style 

similar to that of a story supported by scientific, historical, 

geographic, social, and psychological realities among others. 


