
 م6136هـ/ 3311                                       ( 26العدد ) – آداب الرافدين 

 

 962 

 نص مسماري غري منشور من املتحف العراقي

 مانيمؤيد حممد سل. د.م.أ


 

     6112/ 31/ 68: تاريخ القبول 6112/ 31/ 8: تاريخ التقديم

 ـــةــاملقدم

أثناء العرض الخاص لقاعات المتحف العراقي  عىيه ميامؤ مي تمر اةل  ي  
ليينص المسييمار     ُعييرض ا,نالخامسيي  تختييراك الةتاليي  المسييمار   ليي  ليي   الراليي  

ك( المح  ظ لي  ححي خ خنانيات القاعي  اللالى ي  ليالمتحف العراقي  .م 33955)الرقم 
  لييل لىهييلك الةل يير ل نييك  ليي ن لعييض أهييةا  (1)ضييمن موم عيي  ميين أحوييار اليي نن

 عىييه ميي ا اةسييات تقيي مت ل ىيي  ,أحوييار اليي نن التيي  اسييتخ مت ليي  العييرا  القيي  م
 راسيييتنا لىييينص تلييي ن أنيييك نيييص معنييي  لاللنييياء  عنييي  ,حليييه المتحيييف العراقييي  ل راسيييتك
  المعليي  اليي   أعييا  ن َنيي (  ميي. أ  É. NINNU) مةيرت للنيياء معليي  الخمسيي ن الييي

 ق    ن  (9)م(.  9195-9155ح  أههر حةام س ل  لةؤ الثان   )ته  ه ة   ا أ
                                                           

   وامع  الم ص اآلثارةى   / قسم ال راسات المسار /. 
اة نان  ححييي خ(  مييي  MA. NAغيييم( أ  ميييا  قيييار  مييين نصيييف )مانيييا  522 ننيييك ) (  لىييي 1)

RLA ,7 ,:  نظير عين ات نان لي  العيرا  القي  م ,الهياعع  التي  اسيتخ مت لي  العيرا  القي  م
P,479, 

معل  الخمس ن أ  ةما  عرف معل   اعر )انين  اةلي ض(  مي  معلي  انليك ننةرسي  لي  م  ني   (5)
نانهيي  أحيي  حةييام سيي ل  لةييؤ اة لييه  -لنيي  ميين قليي  م سيي ىم مىييل م  نيي  ةيي ؤ  أ ر  ,ةرسيي 

 5522)م(  أعيا  لنيياءه مين لعي مم عيي   مين حةيام السيي ل  مينهم انت م نييا .   5252)لحي    
لاليا م سيت سي ل  لةيؤ الثان ي   -م(  ة لل أ ر.   5651 – 5632م(  أ ر  انمة نا ).  
 . م(.   5135-5151)
 ,حت أن الهييهرا التيي  اةتسييلها ميي ا المعليي  لييرنت لهيية   اضييك ليي  نصيي ص اةم يير ة   ييا      

 5111-5156ننةرسي  )- الت  تح ثت عين حعيا ا لنياءه  ةي لل خى ياءه مين لعي ه  مينهم ا ر
 : لىمن    نظر ,م( أخر مى ل س ل  لةؤ الثان  .   5111-5116م( أ  نمخان  ).  

George. A. R,House most high the temples of Ancient Mesopotamia, 
Indiana,1993,P. 134 ; 897 . 
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م ا النص عىيه حويرا اسي  ان   الهية  صينعت مين ميا ا الحوير الةىسي  اةلي ض 
سيييم(   ن عىيييه سييي حها سيييلع  عهييير  9. 3سيييم(  سيييمةها ) 9. 12) لىييي    لهيييا 

 مميا  ى يت اتنتلياه لي  مي ا الينص عىيه اليرغم مين ,س رًا ن  ت لهة   اعر  م  ر
 المخييييار   , ويييي   نصيييي ص مهيييياله  لييييك   نييييت عىييييه عيييي   ميييين صيييينارات اةليييي ا 

    قي    ن لي  السي ر اة,لاستثناء اةسي ر الث ثي  اة ليه (1) ال ال    ,ال خار  
اسيييم احييي  اةهيييخاص    ن اسيييم  الييي ه لييي  السييي ر الثيييان  أميييا اتسيييم المييي  ن لييي  

التي   (UNÚ)الس ر الثالث لمن المروك انك اسم مهن  الهخص  قي   ر  لصي    
المسييييييي    عييييييين( قاعييييييي  ال عيييييييام تتيييييييروم لييييييي  عييييييي   مييييييين المصيييييييا ر ليييييييي)الهخص 

لضييً  عيين ,نص تمثيي   احيي ا ميين الصييع لات التيي   اوهتنييا عنيي  قييراءا اليي,(2)الةل ييرا
ّن ةاتي  الينص  نك ح  ح,التي  ةانيت غر لي  حليه حي  ميا, ر ق  الةتالي  التي    ن لهيا

: أ , ميي  أميير لر يي   نييا ر,مقييا ا الم يير ا ال احيي ا عنيي  ةتالتهييا ليي  أةثيير ميين سيي ر
)  نت لعض مقا ا الم ر ا ل  س ر  واءت تةمىتها ل  الس ر ال    ى ك(  م ه 

المسييمار   عىييه ميير العصيي ر التار خ يي  عىييه  ال ر قيي  غ يير معهيي  ا ليي  النصيي ص
 ميين خيي   مراوعتنييا لمضييام ن نصيي ص عصيير ة   ييا نييروك أن  ةيي ن ,حيي  عىمنييا

ةمييا ,ن ةاتي  الينص مي  ةاتي  ملتي  صيًا م رسي ًا )نصيًا تعى م ييًا( أ  حمي ا الينص ن
نروك أ ضًا استنا ًا حله اسم الهخص أن تار خ ت   ن النص  ع   حله لترا العصر 

ال س   )الةه (  م  عصر اهتهر لإعا ا استنساخ النص ص الق  م  ةميا اللالى  
 ليي  غاليي  ظننييا نسييتلع  أن ,اعتميي  ا الخيي  السيي مر  ليي  تيي   ن الةتالييات الت ةار يي 

 أ نيياه قييراءا اليينص لييالحرف ال ت نيي   ترومتييك حلييه الى يي   , ةيي ن ميي ا اليينص ميين راً 
 . العرل  

                                                           

(1) RIME,Vol, 3/ 1,P. 135-136 ; No: 37 ; P, 138-139,No: 41.  
(2) Lucien. J. B, Petit Lexique du Sumerian Alh'sage des 

de'butents,Paris,2003,P, 162 ; Jon. A. H, Sumerian Lexicon, 
Version,Losangles,USA, 2006 m P. 154.  
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1- d
. URU

(1)
? ZU. NA. DIN? 

2- DUMU GÁL. SUM. TE. LÁ 

3- UNÚ. GAL 

4- d
. NIN. GÍR.  

5- SU  UR. SAG. KALA.  

6- GA  
d
. EN 

7- LÍL. LÁ  LUGAL. A.  

8- NI  GÙ. DÉ.  

9- A  ENSÍ 

10- LAGAŠA. 
KI

.  

11- KE4  NÍG. DU7. E  PA 

12- MU. NA. È 

13- É  NINNU  AN.  

14- IM. MI. 
MUŠEN

 

15- BAR6. BAR6. RA. NI 

16- MU. NA. DÙ 

                                                           

 (URU)  ن الع مي   (EN)من المروك أن الةات   قا ل  خ أ للي ًت مين تي   ن الع مي  ( 1)
لىمن يي   ,هيياعع  ليي  العصيير اللييالى  ال سيي   ميي  ميين اةسييماء ال (Sin-nadin)ل ةيي ن اتسييم 

 :  نظر
Clay,A.T.personal names from cuneiform inscriptions of the cassata 

period,oxford,1912,P, 126 . 
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17- KI. BI  MU. NA. GI4 

 نا ن؟. ا ر؟ -1

 ت  . مس  . الن ةا  -9

 )مس   ( قاع  ال عام الةلرخ -5

 انلك ننةرس  5-3

 المحار  الق   3-6

 ل لك انى    6-7

 مىةك 7-8

 ة   ا أم ر 8-2

 م  ن  لةؤ 12-11

 صنا ة  ه ء تع  11-19

 ال اعر ال ض  )ال ما(: معل ه الي ا ن ن  )الخمس ن( )المسمه( 15-13

 لنه )لك( -16

. ) ( أعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  )ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك( مةانتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك -17
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IM. 55234 
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An Unpublished Text from the Iraqi Museum 

Dr. Muyad M. Sulaiman 

                             Abstract     

This text was engraved on a cylindrical stone made of 
white lime with length 10. 2 c. m. and 5. 2 c. m. of thickness. 
On the surface of this stone 17 lines were inscribted in the 
shape of framed circle. This text belongs to E. NINNU temple. 
What is sight catching in this is that the writer distributed the 
syllables of a single word in more than one line, i. e. some 
syllables in the above line and its completion in the line below, 
although there are some similar texts to this type of text that 
are inscribted on door sockets, baked cones and bricks. This 
way of inscription is very unique, rare, and unprecedented in 
cuneiform texts during the historical periods as far as the 
researcher 
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