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Abstract
Proverbs are very short sentence of popular speech of everyday life, which indicate  indirectly special 

issue concerning politic, administrative and social life etc. The history  and origin of Mesopotamians 
proverbs goes back to the early dynasty when they used it  orally until the Sumerian invented writing 
approximately 3400 BCE. There after  schoolteacher used it as an example for students and in this 
way hundreds of proverbs  preserved and continued to the collapse of the late Babylonian period 
539 BCE.  However, some of them continued in use until now. This paper is focusing in some of the 
 discovered proverbs in Assyrian letters and extended to our Arabic Language. 
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مقدمة 

يعود الفضل إىل الكتبة يف املدارس منذ العرص السومري 
– 2١00 ق.م(  – 2000 ق.م( ومعارصيهم األكديني )2٥00   2٦00(
دونوا هذه  اذلين  ١٥00 ق.م(،   –  ١٨00( ابلابليني  بعدهم  ومن 
مراحل  يف  الطلبة  يتعلمها  مدرسية  كنصوص  األمثال 
دراستهم املختلفة.١ وقد استمرت يف اتلداول الشفيه أيًضا. 
استفاد كتبة الرسائل األشورية من األمثال للتعبري عما يدور 
يف ذهنهم باستخدام الكالم غري املبارش؛ من أجل أال يزعج 
املتسلم للرسالة وإيصال ما يروم إيله من هدف. وقد استمر 
قسم من هذه األمثال عرب آالف السنني، وال يزال مستعماًل 

إىل يومنا، من حيث املعىن وأحيانًا حىت اللفظ. 

املثل: أصاًل حديث انلاس ملا يتعلق حبياتهم ايلومية، وال 
يوجد إمجاع حول حتديد ماهية املثل، ولكن هناك بعض 
املعاين واخلصوصيات ترد بني األسطر يمكن أن نفهم من 

خالهلا أن هذه أمثال. 

تأريخ األمثال: إن االمتداد الزمين اذلي يمكن أن ترجع 
إيله األمثال يف العراق القديم يعود إىل فرتات أقدم بكثري 
بالرواية  املتعاقبة  األجيال  تناقلتها  وقد  تدوينها.  فرتة  من 
الشفهية فطاهلا الكثري من اتلطوير واتلنقيح واإلضافة، إىل 
أن تم تدوينها ىلع ألواح الطني من قبل الكتبة السومريني 
اكمل.2  بشلك  دراستها  تمت  اكتشافها  وبعد  واألكديني. 
ونظًرا ألهمية أو لشهرة وشعبية بعض األمثال، فقد استمر يف 
الوطين بسقوط  انتهاء احلكم  اتلداول املحيل الشفيه بعد 
بابل )٥39 ق.م(. وقد تعرضت مرة ثانية للحذف واإلضافة 

ليك تتالءم وطبيعة الزمان واملاكن واملجتمع. 

بعرص  يسىم  ما  إىل  تعود  املكتشفة  األمثال  معظم 
فارا،  أن نصوًصا من  إال  ١٨00 ق.م(؛   –-  ١900( آيسن، الرسا 
ورشوباك، وأيب الصالبيخ من عرص فجر السالالت )2٦00 
–- 2٥00 ق.م(. وأعطتنا زمنًا بما يقارب ٨00 سنة.3 هناك من 
يف  األكدية  باللغة  يتحدث  من  وجود  إىل  يشري  ما  ادلالئل 
هذه الفرتة، وذلا، فإن استخدام اللغتني السومرية واألكدية 
مًعا ظاهرة خاصة حبضارة بالد الرافدين.4 استمر تأثري اللغة 
السومرية وآدابها وأمثاهلا يف العصور الالحقة وبشلك خاص 

وتمارين  كنماذج  األمثال  استخدمت  كما  املدارس،  يف 
تلدريب الطلبة لقرصها ولسالستها وسهولة فهمها مما يسهل 
انلصوص  هذه  من  قسم  كتب  وقد  السومرية.  اللغة  تقبل 
واألكدية.٥  السومرية  باللغتني  ضليعني  أساتذة  بأيدي 
وعندما أصبحت األكدية اللغة الرسمية ترمجت بعض هذه 
األمثال إيلها يف العصور الالحقة حىت إن قسًما منها وجد يف 

مكتبة أشوربانيبال يف نينوى.

ميزات نصوص األمثال المدرسية 

للكتاب  كتمارين  السومرية  األمثال  استعمال  إن 
والطلبة ساعد ىلع انتشارها؛ حبيث أصبحت تمتاز بشلكها 
وبتقلص  أكرث.  أو  واحد  َمثل  عليه  ن  ُدِوّ اذلي  القريص، 
أصبحت  األكدية  اللغة  أمام  السومرية  اللغة  استعمال 
األساتذة  بها  يتحدث  أكاديمية  لغة  عن  عبارة  األوىل 
أمثال  أمعنا انلظر يف بعض  املدارس فقط، ولو  والطلبة يف 
تمارين  عن  عبارة  منها  كثرية  أعداًدا  أن  لوجدنا  الطلبة، 
كتبت من قبل الطلبة؛ إما من النسخة األصلية، وإما عن 

طريق اإلمالء. ومن مزياتها:

واحد مدون على ( ١) مثل  تحتوي على  الحجم،  صغيرة 
سطر واحد.

كتبت بعمود واحد على كال الوجهين، ما عدا بعض ( 2)
النصوص. 

مجموعة تحمل عدة أعمدة، أو كتبت بشكل تأليفي، ( 3)
تبدأ بمثل يتبعه خطان للتفريق بينه وبين المثل اآلخر.

عدد األسطر من واحد إلى عشرين، ولكن األغلبية ( 4)
بين 2–4 أسطر. 

أو ( ٥) المحدبة  أو  الدائرية  منها  النصوص  أشكال 
ألن  بسهولة؛  تميز  فالدائرية  المربعة.  أو  المستطيلة 
إما  الطالب؛  استنساخ  يتبعه  ثم  المثل  يدون  األستاذ 
في نفس الوجه، وإما على الخلف، ويف بعض األحيان 
تدون األمثال المستنسخة من قبل الطلبة المتقدمين 
األستاذ  نص  استنساخ  جانب  إلى  األيمن  العمود  في 
المسح؛  آثار  بعضها  على  ويظهر  األيسر؛  العمود  في 



األمثال يف الرسائل األشورية احلديثة وامتدادها

3١ hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

يتدرب على  المجال لطالب آخر لكي  وهو ما يفسح 
النص مرة  األستاذ يكتب  فإن  النص. وهكذا،  نفس 
واحدة، ويمكن أن يتدرب عليه أكثر من طالب. واكن 
الطلبة،  منها عمود  اقتطع  التي  النصوص  بعض  هناك 
ويمكن أن يعزى ذلك إلى كثرة استعماله التي تؤدي 
إلى رداءة الطينة؛ أما نص األستاذ فيبقى، ويمكن أن 
يستنسخ على نص آخر أو يحتفظ به كمصدر للطلبة.

بعض نصوص األمثال كتبها الطلبة عن طريق اإلمالء ( ٦)
مباشرة من قبل أساتذتهم، ولهذا تظهر عليها أخطاء؛ 
نسخة  في  يرى  ما  وليس  ما سمع  الطالب كتب  ألن 
المدرسية  النصوص  في  األمثال  وغالبية  األستاذ، 
كتبت بهذه الطريقة. وهكذا فإن معظمها هو المخزون 
إلى  أدى  ما  وهو  والمشهورة؛  المرغوبة  النصوص  من 
إلى  أدى  كما  السومرية  التآليف  من  الكثير  تكرار 
العصور  في  استعمالها  في  واالستمرار  ديمومتها 

الالحقة متى جعلها تعيش آلالف السنين.

المثل حديث تقليدي لشخص مجهول.( ))

أن ( ٨) ولو  مضمون،  وذات  الشكل،  كاملة  جملة  المثل 
بعضها قد يفتقد إلى األفعال.

ومن ( 9) واإلعراب،  والمضمون  الشكل  على  المحافظة 
النادر أن نجد جملتين ترتبط إحداهما باألخرى.

نمط ( ١0) تعكس  األمثال  هذه  منها  جاءت  التي  الخلفية 
إلخ.  والحرف...  والمهن  والتجارية  الزراعية  الحياة 

وهي أساس الحضارة العراقية القديمة.

ومباشر؛ ( ١١) واضح  لغوي  بشكل  االستعارة  استخدام 
المثل فمن الضروري معرفة الحال الذي  وألجل فهم 
من  أكثر  على  يحتوي  قد  ألنه  وذلك  فيه؛  استخدم 
المعنية هي مثل  الجملة  أن  معنى؛ ومن أجل معرفة 

يجب التأكد من أن القارئ والسامع يمكنهما تمييزها 
على أنها اقتباس من قول سابق.

الترادف في المعنى والفكرة.( ١2)

الفكرة، ( ١3) نفس  توضح  التي  والنوعية  التعددية 
وتستهدف نفس الحافز، ولكنها تختلف بالشكل.

منها، ( ١4) جزًءا  تفقد  إذ  األمثال  بعض  في  االختصار 
أو  مشابهة  أخرى  أمثال  من  المعنى  فهم  ويمكن 
اإلعرابي  الشكل  إلى  االختصار  يمتد  وقد  مكررة. 

حتى يصبح المثل عبارة عن مقطع لغوي.

االقتباس، بعض األمثال تحتوي على كالم تم اقتباسه ( ١٥)
أصاًل من مثل آخر.

بها ( ١٦) قام  التي  المهمات  إحدى  كانت  األمثال  جميع 
على  واألكدية  السومرية  المدارس  وطلبة  أساتذة 
الرغم من ورود قسم منها في النصوص الفلكية والفأل 

واللعنات والصلوات.

نلصوص  واتلوضيحية  اتلارخيية  املقدمة  هذه  بعد 
األول  أدد   – رسائل شميش  إحدى  ومزياتها جند يف  األمثال 
أدد   – يسمخ  ابنه  إىل  أشور  بالد  ملك  ق.م(،   ١٨١-٨١)١3(

حاكم دويلة املدينة يف ماري: 
(1)a–na ia–as2–ma–ah–dIM (2)qi–bi–ma 

(3)um–ma dUTU–ši–dIM a–bu–ka–a–ma (4)a–
tu–nu a–na da–a–ak na–ak–ri–im (5)ši–ib–qi 
te–eš–te–ni–e u3 te–te–ni–ig–gi–ra–šu (6)u3 
na–ak–rum qa–tam–ma a–na ku–nu–ši–im (7)

ši–ib–qi3 iš–te–ni–i u3 i–te–ni(!)–gi–ir–ku–nu–
ti (8)ki–ma LU2–mu–uš–ta–ab–şi2 

(9)a–hu–um 
a–na a–hi–im ši–ib–qi2 iš7–te–ni–i (10)as–su2–ri 
ki–ma te–el–tim ul–li–tim (11)ša um–ma–a–mi 
ka–al–ba–tum (12)i–na šu–te–bu–ri–ša hu–up–
pu–du–tim (13)u2–li–id (14)a–tu–nu i–na–an–na 
ki–a–ma la te–ep–pi–ša (15)a[s–su2–u]r–[r]i 
na–ak–rum i–na šu–ba–a–tim (16)l[a i–te–ni–i]
g–gi–ir–ku–nu–ti. 

– أدد، قل هكذا يقول وادلك شميش  »إىل يسمخ 
– أدد )األول(، أنت تدبر خدًع دلحر عدوك وتناور 
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وسيناور  خدًع  سيدبر  باملقابل  العدو  لكن  ضده. 
ضد  خدع  عن  يبحثون  اذلين  اكملصارعني  ضدك 
»اللكبة من  القديم:  املثل  يقول  تماًما وكما  بعضهم، 
عجلتها تدل )جراها( عيم«–، ال تعمل بهذه الطريقة، 

وعىس أال خيدعك عدوك يف بيتك«.٦

وكما يقال: »يف اتلأين السالمة ويف العجلة انلدامة«. وال 
يزال هذا املثل موجوًدا يف اللهجة ابلغدادية، وإن استبدلت 
باللكبة القطة »الزبونة من عجاتلها تدل هرة عمياء«.) أما يف 
دون  من  يستخدم  يزال  ال  فإنه  العراق،  من  الشمايل  اجلزء 
للعراق  جماورة  بدلان  إىل  املثل  هذا  انترش  وقد  تغري.  أي 
وايلونان  تركيا  األمر يف  مثلما هو  أخرى  وإىل دول  القديم 
وإيطايلا. ويف احلقيقة أراد األب هنا يف انلص أعاله توجيه 
ابنه املترسع يف اختاذ القرار ضد أعدائه، ونصحه باتلوقف 
عن اتلقدم ضد أعدائه، واالهتمام واإلرشاف ىلع تدريب 

جنده حلني قدوم امللك أبيه إيله.
ومن األمثال اليت استمر تداوهلا أيًضا ما جاء يف رسالة 
أرسحدون )٦٨١–-٦٦9 ق.م( إىل غري ابلابليني، واذلين سبق 
ألنهم  إيلهم؛  وأعدها  خذهلم  أنه  إال  برسالة  هل  بعثوا  أن 
يصبحوا  ولم  مؤمنة،  وغري  دخيلة  مجاعة  اعتقاده  حسب 
أنفسهم  مساواة  حماوتلهم  عليهم  منكًرا  بابليني؛  مواطنني 

مع ابلابليني حىت يتمكنوا من خماطبته مبارشة. 
(1)[a]–mat LUGAL (2)a–na la LU2.TIN.

TIR.KI.MEŠ (3)[D]I–mu a–a–ši (4) ina tel–
te ša2 KA UN.MEŠ ša2–ki–in (5)um–ma 
UR.KU ša2 LU2.DUG.QA.BUR (6)ina ŠA3 
DUN ki–i i–ru–ub (7)a–na ŠA3 LU2.DUG.
QA.BUR u2–nam–bah3 

(8)en–na at–tu–nu ki–i 
la KA.DINGIR–ma (9)ra–man–ku–nu a–na 
LU2.TIN.TIR.KI.MEŠ (10)tu–ut–te–ra u3 dib–bi 
la dib–bi (11)ša2 at–tu–nu u EN–ku–nu te–tep–
pu–ša2 

(12)a–na UGU ARAD.MEŠ–ia2 šak–na–
tu–nu (13)i–na tel–tim–ma ša2–ki–in (14)um–ma 
MI2 ha–ţi–tu2 ina KA2 E2–LU2.DI.KUD (15)

KA–ša2 al–la ša2 DAM–ša2 da–an (16)ṭup–
pu TU15.MEŠ u3 me–ha–na–ti–ku–nu (17)ša2 
taš–pu–ra–a–ni ina NA4.KIŠIB.MEŠ–ša2 

(18)

ki–i u2–te–ru ul–te–bil–ak–ku–nu–ši (19)min3–
de–e–ma ta–qab–ba–a 

يقال  خبري.  أنا  ابلابليني،  غري  إىل  امللك  لكمة 
إىل  الفخاري  لكب  دخل  أن  »بعد  الشعيب  املثل  يف 
الكفرة  أنتم  اآلن  الفخاري«.  ىلع  سينبح  اتلنور، 
مواطنني،  بابل  يف  أنفسكم  عملتم  )امللحدون(، 
ورفعتم لك أنواع املطابلة ضد أتبايع )خديم(، وقد 
بدأتم تعملون أنتم وسيدكم. مع ذلك يف مثل شعيب 
وزن  هلا  يكون  املذنبة  املرأة  »لكمات  يقال:  آخر 
أكرث ىلع باب بيت القايض من زوجها«. وهلذا أعيد 
أرسلتموها  اليت  الفائدة،  عديمة  رساتلكم  إيلكم 
إيل مع ختمها سليًما. عىس أن تقولوا: »ملاذا أعدها 

إيلنا«.٨
بغري  املعرفني  انلاس  هؤالء  بأن  تقدم  مما  ويرجح 
بابل،9  يف  استقروا  آراميون  وإما  لكديون  إما  هم  ابلابليني 
وبدأوا يمارسون أعماهلم السياسية واإلدارية واالقتصادية، 
وكأنهم بابليون. وهكذا تصوروا أن بإماكنهم خماطبة امللك 
األشوري أرسحدون باعتبارهم من مقييم بابل، اليت اكنت 
تابعة إىل اتلاج األشوري. إال أن امللك األشوري اعترب هذا 
واإلداري،  السيايس  العرف  وخارًجا عن  العمل غري رسيم 
اذلي دخل  الفخاري  املثل كلكب  بني  كما  اعتربهم  وهلذا 
ىلع  ينبح  بدأ  احتىم  وعندما  يلتدفأ،  الفخاري  تنور  إىل 
سيده، فهؤالء من وجهة نظر أرسحدون أشخاص متطفلون. 
فبعد أن أسكنهم ابلابليون بني ظهرانيهم، وقويت شوكتهم، 
اثلاين  املثل  يف  يصفهم  فهو  وهلذا  ضدهم؛  باتلآمر  بدأوا 
واملثل  املاكرة،  باملرأة  ويقرنهم  وخداعون.  ماكرين  بأنهم 
يقول: »الشيطان أستاذ الرجل وتلميذه املرأة« اليت بإماكنها 
رسالة  ويف  يالئمها.  اذلي  وبالشلك  تريد  عما  احلصول 
أشورية ثانية، أراد اكتب الرسالة أن يوضح للملك أن عدًدا 
من املوظفني وزوجة أحدهم وهم تابعون للحاكم قد تعدوا 
بعثها  ىلع أمالك ادلولة ولم يدفعوا الرضائب. والرسالة قد 
موظف أشوري مقيم يف كوزانا )تل حلف( خبصوص ستة 
أشخاص وامرأة وهم كويت Kuti الاكتب، وتويت Tuti الاكتب، 
وادد –كالين Adad–Killāni الاكهن، وقوردي Qurdi سائق 
العربة، ونريي– يئو Niri–yaʽu رئيس املحاسبني وبالطي–يئو 
 Tarṣi تاريص  زوجة   Zazaia وزازي  املساعد   Balṭi–Yaʽu
ولكهم خدم احلاكم. ويطلب الاكتب من امللك بأن يتحدث 
معهم، ولكنه خيربه مسبًقا بقضيتهم، ويبدأ برسد مشلكة لك 
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واحد منهم، واجلرم اذلي ارتكبه إىل أن يصل حبديثه عند 
زازيا زوجة تاريص قائاًل:

(22)u3 DUMU–šip–ri–MEŠ ša LUGAL be–
li2 [x] a–na URU.gu–za–na (23)i–ša2–par–an–
ni mta–ra–ṣi–i MI2–šu2 qu–la–a–li (24)ša i–ša2–
ka–nu–u–ni man–nu i–šam–me MI2za–za–a 
MI2–šu2 ša mLAL–i (25)DUMU.MEŠ–ša2 la ša 
bal–lu–ṭišu–nu LUGAL be–li2 LU*.SANGA (26)

LU*.i–ki–i–su ša mtar–ṣi–i šu–u MI2.MEŠ–
šu2.nu (27)d30 TA* AN–eu2–še–ra–da–a–ni

سيدي  بعثهم  اذلين  الرسل  ذلك  من  »وأكرث 
لك  إىل  استمعوا  واذلين  كوزانا،  مدينة  إىل  امللك 
)ىلع  وزوجته  تاريص  عملها  اليت  اتلافهة  األقوال 
ال  أن  جيب  وأبناؤها  تاريص  زوجة  زازايا،  الرسل(. 
يبقوا ىلع قيد احلياة. يا سيدي امللك، الاكهن هو أخو 
زوجة تاريص؛ زوجاتهم جيلنب القمر من السماء«.١0 

هذا املثل يقال يف وصف مجال املرأة ومقارنتها بالقمر 
أجلس  وأنا  انزل  للقمر  تقول  نقول:  الشعيب  املثل  )فيف 
ماكنك أو هلا وجه اكبلدر أو ابن أربعة عرش يوًما(، ولكن 
الاكتب لم يقصد ذلك، خاصة أنه خياطب امللك؛ وإنما أراد 
وتأثريهن يف  القضية،  إىل كيدهن ودورهن يف هذه  اإلشارة 

هؤالء املوظفني.
فقد وجد  الشعيب؛  اتلداول  األول يف  املثل  استمر  وقد 
يف حكم أحيقار اذلي ينصح ابنه قائاًل: »ابين ال ترسع ىلع 
مثل ذلك اللكب اذلي يأيت إىل كورة اخلزاف يلدفئ نفسه 
وبعدما دفئ نهض يلنبح عليه«.١١ واذلي اقتبسه من األمثال 
اكألكدية  أقدم  أزمنة  إىل  تعود  قد  بدورها  اليت  األشورية 
أحسنت  من  »اتِق رش  القائلة  احلكمة  ونفس  والسومرية. 
إيله«. اكن أحيقار يعمل مستشاًرا يف ابلالط األشوري عند 
لك من سنحاريب وابنه أرسحدون. ومما يؤكد هذه اخلدمة 
اسمه  إىل  مشرًيا  انلمرود  من  انلصوص  ألحد  تذييل  هو 
يسميه  واذلي  داري،  –ننجرسو–  أبا  األشورية:  باللغة  املزدوج 

اآلراميون »أخو – أقاري« )أحيقار( مستشار ألرسحدون. 

18– [ana tar–ṣi] mdAG.NIG2.GUB.ŠEŠ 
LUGAL me2.sag–gil2–ki–i–ni–ub–ba lu2um–

man–nu
19– [ana tar–ṣi] m.daš–šur–ŠEŠ.SUM 

LGAL ma–ba–dNINNU–da–ri um–man–nu 
20– [ša2 

lu2]ah–la–mi–mu–u2 i–qab–bu–
u2 

ma–hu–ʽa–qa–a–ri 

}حتت{ امللك نابو– كدورو – أورص )األول(، اكن 
إيسانكيل –كيين – أوبا مستشار.

}حتت{ امللك أرسحدون اكن آبا – ننجرسو –داري 
)اآلراميون(  األخالمو  يسميه  }واذلي{  مستشار. 

أخو – أقاري )أحيقار(.١2

اآلرامية  األكدية  املزدوجة  التسمية  من  الصيغة  هذه 
استخدمت لـ »زاكويت« واسمها اآلرايم »ناقيئا« زوجة امللك 

األشوري سنحاريب وأم ابنه أرسحدون. 

MI2–na–qi–ʽa MI2.E2.GAL ša m.d30.PAB.
MEŠ–SU MAN KUR–AŠ kal–lat mMAN.GI.NA 
LUGAL ŠU2 LUGAL KUR.AN.ŠAR2 

كنة  أشور  بالد  ملك  سنحاريب  ملكة  »نقيئة 
رسجون ملك العالم ملك بالد أشور«.١3 

MI2–za–ku–tu2 MI2.E2.GAL ša m.dEN.
ZU.ŠEŠ.eri–ba MAN ŠU2 MAN KUR–aš+šurKI 
kal–lat mLUGAL.GIN MAN ŠU2 MAN KUR.
AŠ AMA mAŠ.ŠEŠ.AŠ MAN ŠU2 MAN KUR–
AŠ–MA 

ملك  العالم  ملك  سنحاريب  ملكة  »زاكوتو 
أرسحدون  أم  العالم  ملك  كنة رسجون  أشور  بالد 

ملك العالم ملك بالد أشور«.١4

ويف رسالة مكسورة يف بدايتها، واسم املرسل مفقود، يقرأ:

(3)i–na ti–[il–ti] (4)ša pi–i UN.MEŠ [ša2–
kin um–ma] (5)a–na UD–me an–ni–e (6)um–
mu tu–ra–bi–ma (7)ma–ra–ti–ma 
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األم  ايلوم  »هلذا  الشعيب  املثل  يف  قيل«  »كما 
تربية واالبنة كذلك«.١٥ وقد أراد الاكتب لفت نظر 
بأعمال  وتذكريه  ملاًك  أصبح  أن  بعد  أشوربانيبال 
واملساعدة  الرمحة  منه  ويطلب  جتاهه،  اجليدة  وادله 
بعد أن أصبح الاكتب طاعنًا يف السن، ويذكره قائاًل: 
لكن  أنك عئش،  »اعرف  تقول:  كنت  السابق  يف 
اآلن، سيدي امللك الرحيم )وادلي( هو اذلي جلبين 
بأنين  )باتلأكيد(  تعرف  وأنت  رأيتين،  لقد  إيلك: 
أسياده.  من  اذلي  اخلزب  آكل  ال  إًذا  فلماذا  عئش 
ماذا  بأنين أصبحت غريبًا، واستسلمت،  أنا أعرف 
تأكل لصحتك؟ دعين آكل رطاًل واحًدا من اخلزب يف 
حرضتك،١٦ ديلل ىلع عناية واهتمام األب وابنه بويل 
العهد إىل أن أصبح ملاًك. وقد عكس وجود املدارس 
اتلقليدية يف املعابد االهتمام بالرتبية واتلعليم. وقد 
عكس وجود املدارس اتلقليدية يف املعابد االهتمام 
القديمة  العراقية  القوانني  واتلعليم؛)١ حىت  بالرتبية 

أفردت هلا فقرات تلأكيد هذا االهتمام«.١٨

امللك خبصوص  الفليك إىل   Ašaredu كتب أشاريدو١9 
هل  مبينًا  )اتلاسع(  كسلف  شهر  يف  للزهرة  األخرية  الرؤيا 
أن سبب كتابة هذا اتلقرير مهم وأال يستغرب امللك منه؛ 
مستأذنًا  الشهر  نهاية  وهو  املحدد  املوعد  يف  ليس  ألنه 
املطلوبة،  املسألة  واتلحري عن  الشخصية،  باملقابلة  امللك 

وإيضاحها للملك شخصيًّا، ويقول: 

(7)[ţ]up–šar–ru–ti ina KI.LAM ul iš–
šem–mi 

»مهنة الكتابة ال تسمع عنها يف ماكن السوق«.20 
ورواده  السوق  ألن  صحيًحا؛  مثاًل  ذلك  ويعترب 
أشخاص ال تهمهم إال ابلضاعة والربح، لكن مهنة 
الكتابة ال تعنيهم من قريب أو بعيد. فمهنة الكتابة 
وهلذا  واملتعلمني،  الكهنة  دلى  مقدسة  تعترب  اكنت 
»ال مظهر اخلاريج بليتك  جند يف أحجية سومرية: 
مهنة  لك؟  يعين  ماذا  سياجك،  مثل  قناتك،  مثل 

كمهنة الاكتب«.2١

وكما يقول املثل: »الاكتب اذلي ال يعرف السومرية، أي 
صنف من الكتبة هو؟«.22

أرسحدون  مستشار  أورص،   – شومو   – أدد  ويصف 
وأشوربانيبال.23 ودليه أكرث من مخسني رسالة يتعلق معظمها 
بالعائلة املالكة وشئونها الصحية، »امللك مثل اإلهل تماًما«، 

كما ييل:

(9)[š]a qa–bu–u–ni am–me–u2 
(10)[m]a–a 

GIŠ.MI DINGIR a–me–lu (11)[u] GIŠ.MI 
LU2 a–me–le–e (12)[a]–me–lu: LUGAL: šu–
u2

 (13)[k]al mu–uš–šu–li ša2 DINGIR 

ا يقول: »الرجل ظل اإلهل« >  املثل املعروف جًدّ
مثل  امللك  أيًضا؟  الرجل  ظل  الرجل  هل   > لكن 
اإلهل تماًما.24 ويقال »ظل اهلل ىلع األرض« ويبدو أن 
الرسالة جواب الستفسار أرسحدون خبصوص زيارة 
أنه  كما  للزيارة.  مناسب  الوقت  أن  وهل  هل،  أوالده 
يضيف بأن امللك خمتار من قبل اآلهلة العظام وهو 
ظلها ىلع األرض. ويف احلقيقة ال توجد أية إشارة أو 
ويمكن  تمثاهل  أو  األشوري  امللك  عبادة  ديلل ىلع 
 –––––LUGAL dUTU ša بأنه  الكتبة  بعض  يدعوه  أن 
وهكذا  للناس«.2٥  الشمس  هو  UN.MEŠ؛ »امللك، 
واللعب  الزيارة  تنفيذ  إماكنية  للملك  يؤكد  جنده 
حوهل؛ فهو ظل اإلهل ىلع األرض، وبنفس الوقت فهو 
يمكن  هل  يتساءل  أنه  ولو  وللناس،  ألوالده  ظل 
امللك  باعتبار  أيًضا  للرجل   

ّ
ظاًل الرجل  يكون  أن 

وأوالده والشعب أناًسا وليسوا آهلة.

u erešumš– Is� 2٦ شويف تقرير من عشتار– شومو– إيري
sar، رئيس كتاب/ فليك إىل امللك يفند رؤية عطارد يف شهر 
أي شهر  يسأهل يف  فامللك  الفلكيني.  أحد  بينه  نيسان كما 
حنن فيجيبه عشتار – شومو – إيريش قائاًل حنن يف شهر آذار، 
وباتلحديد يف ايلوم اخلامس والعرشين منه، ويقول للملك: 

(r.3)[ma–a la] mu–de–e šip–ri (4)[da]–a–a–
nu u2–ša2–an–na–ah (5)la mu–de–e a–ma–ti 
(6)u2–ša2–an–za–qa dan–nu (7)an–ni–u šu–u 
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qa–bu–u–ni 

قاضًيا،  أن حيبط  الكفؤ ممكن  »الشخص غري 
وشخص غري مثقف ممكن أن يقلق القوي. هذا هو 
ما  موكًدا  يقال«.)2 كالم مجيل من رجل حكيم.  ما 
املناسب؛ واحلكمة  املاكن  املناسب يف  )الرجل  نقول 
رأس املعرفة(. فاتلقرير اذلي تسلمه امللك من زميل 
عشتار شومو إيريش عن رؤية عطارد يف شهر نيسان 
– شومو  استفرس من عشتار  وذلا  امللك  به  يقتنع  لم 
ناقًدا  جوابه  فاكن  به،  اقتناعه  عدم  مؤكًدا  إيريش   –
لزميله مبينًا عدم صحة تقريره. كما أنه يدل ىلع أن 
الفلك  بعلم  تامة  دراية  األشوريني اكنوا ىلع  امللوك 
وظهور وغياب األجرام السماوية؛ وذلك ألهميتها يف 
حىت  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  حياتهم 
عن  أشوربانيبال  قاهل  ما  يؤكد  وكذلك  العسكرية. 
مرحلة تعليمه )أشوربانيبال(. من ناحية أخرى، فإن 
املثل يشري إىل اإلدارة احلكيمة، اليت جيب أن تكون 

عليها إدارة ادلولة األشورية. 

للملك  يقول  إيريش  –شومو–  لعشتار  آخر  تقرير  ويف 
خبصوص الرعد يف شهر آب 

(r.5)šu–u2 ki–i an–ni–i qa–a–bi (6)ma–gal 
a–še–erUD.MEŠ–šu2 LUGUD2.DA.MEŠ 
(7)im–da–na–ra–aş UD.MEŠ–šu2 GID2.
DA.MEŠ 

»من هو بصحة جيدة  ييل:  ما  قيل  ما  يف ماكن 
ا ستكون أيامه قصرية. واذلي يتمرض باستمرار،  جدًّ
أيامه ستكون طويلة«.2٨ أراد عشتار – شومو – إيريش 
أنه  كما  املرىض،  يقترص ىلع  ال  املوت  بأن  يقول  أن 
يعيشون  قد  املرىض  من  الكثري  بأن  امللك  يطمنئ 
لفرتة أطول من األصحاء واملعافني. وهذا ما ورد يف 

القرآن الكريم، سورة النساء؛ آية ٨) ﴿ۈ   ٴۇ  
الشاعر  أما  ېې   ﴾،  ۉ   ۉ   ۅ         ۅ   ۋ   ۋ  
تعددت  بغريه:  مات  بالسيف  يمت  لم  من  فيقول: 

األسباب واملوت واحد.

أوراد –كوال29 الاكهن املطهر ايلائس من اإلهمال، يكتب 
إىل امللك معاناته، ويستعطفه تلحسني أحواهل املعاشية: 

(5)e–gir2–tu LUGAL a–na ARAD–šu2 
is–sap–ra (6)[ma–a la u2–]da ki–i a–kan–ni–i 
šam–ru–şa–ka–a–ni ma–a a–na–ku (7)[x.x.x]–
ad a–ta–ba–ak–ka a–bu–tu ša LUGAL EN–
ia ki–i KUR–e ša[p–šu–qat] … (10) ARAD–šu2 
lu–u ih–su–sa ma–a ina da–ga–a–li–[ia] (11) 
[l]i–ih–hu–ra ki–ša2–di a–bu–tu ši–i 2–tu 
ma–a ša TA* ku–tal–[li–šu] (12) [m]a –hi–iş–
şu–ni KA–šu lid–bu–ub u3 ša ina KA–šu2 
ma–hi–iş–ş[u–u–ni] (13) [u ina Š]A3 mi–i–ni 
lid–bu–ub 

لم{  »أنا  }يقول:  خادمه  إىل  رسالة  بعث  امللك 
أعرف بأنك تعاين ملثل هذا الوقت الصعب؛ وألجل 
امللك  لكمات سيدي  الرسالة«؟  هذه  لك  بعثت  هذا 
قائاًل:  خادمه  تذكر  )امللك(  هو  اكجلبل!  ثقيلة  يه 
»دعه يتسلم قالديت يف حني أنا أنظر إيلها هناك قول 
)مثل( آخر »اذلي قد طعن يف ظهره )ال يزال( يمتلك 
فما يلتلكم )ينطق به(، لكن اذلي قد طعن يف الفم، 
كيف يستطيع اتللكم«،30 ديلاًل ىلع أن ما نقل عنه 
من كالم غري صحيح، وهو غري قادر ىلع اتلحدث 
يف  أشخاص  وجود  إىل  يشري  مما  مبارشة  امللك  مع 
ابلالط املليك ممن ال يرغب بإيصال شكواه إىل امللك 
 أبًدا، إن من انلاس 

ً
 خان امرأ

ً
واحلكمة: ال تأمنن امرأ

ذا الوجهني خوانًا، وذلا أراد أن يبني يف هذه الرسالة 
كرب  بسبب  املرتدية  الصحية  واحلالة  املادي  وضعه 
إىل  واحلاجة  احلياة  مواكبة  القدرة ىلع  وعدم  سنه، 

املساعدة؛ فيقول يف ظهر الرسالة: 

(18)UN.MEŠ E2 et–te–qu dan–nu–ti ina 
GIŠ.GU.ZA.MEŠ (19)LU2.2–u2–ti ina GIŠ–
sa–par–ti LU2.şe–eh–ru–ti ina ŠA3 ANŠE.
GIR3.NUN.NA.MEŠ (20)a–na–ku ina GIR3.II–ia 
i–SAK.KUL LUGAL i–qab–bi ma–a DUMU 
ma–a–ti šu–u LUGAL liš–a[l] (21)AD–u–a 6 
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ANŠE.MEŠ A.ŠA3 TA* mdPA.NUMUN.GIŠ 
ŠEŠ.šu2 ib–ta–at–qa ana–ku u3 ŠEŠ–u–a (22)

LU2 3 ANŠE.MEŠ ni–it–ti–ši u3 2 LU2.Z[I].
MEŠ is–se–niš ina GIŠ.MI.LUGAL EN.ia (23)

LU2.ZI.MEŠ 5 6 aq–tu–nu 

انلاس يمرون من بييت )ويقولون(: »القوي ىلع 
املحفة،31 واملساعد يف الاكرة،32 حىت املبتدئون ىلع 
ابلغال، وأنا أميش«. واملثل احلايل »ارمحوا عزيز قوم 

ذل« ويضيف يف نهاية الرسالة:

(r.30) [u3 ina M]U.AN.NA.MEŠ–ia ma–a 
a–na ši–bu–ti tak–šu–da tu–kal–ta–ka lu–u 
man–nu 

يغزوك  »عندما  يقولون:  )وبسنوايت(  وبعمري 
الشيب )الكرب( من سيساعدك؟«33 والشاعر يقول: 
عريتين بالشيب وهو وقار – يا يلتها عريت بما هو عر؛ 
داللة ىلع الكرب يف السن، أو »أال يلت الشباب يعود 
يوًما فأخربه بما فعل املشيب«؛ ديلاًل ىلع املعاناة من 
الكرب. وهنا يوضح أوراد كوال دوره وخدمته للملك 
وادلولة ويرجو من امللك رد اجلميل هل بعد أن أصبح 

طاعنًا يف السن.

ويف أمثال مشابهة جند الاكتب يف نص مكسور؛ يوضح 
ذلك للملك:

(3)EN LUGAL.MEŠ la i–qab–bi um–ma 
[X X X X it–tu ki–i] (4)tal–li–ka la taš–pu–ra 
[X X X XX] ma? (5)a–na LU2.SAG.MEŠ ki–i 
ad–di–nu u[l X X X]X ha X in–ni (6)LU2–kab–
tu e–du–u2 ša2 iq–bu–u2 u[l X X X X] a–na 
UGU–hi MAM–ma ša2–nam–ma [X]

 »سيد امللوك جيب أال يقول كما ييل: >عندما< 
تأيت >اإلشارة<، >ملاذا< لم تكتب؟ >أنا كتبت 
ابلالط،  رجال  إىل  أعطيته  عندما  لكن  تقريًرا< 
إنهم لم >...< يل. »شخص مهم ومشهور« كما يقال، 
ال >ينطبق عليه إنه<.... ضد شخص ما آخر«.34 مما 
األقوياء  املمنوحة لألشخاص  االستثناءات  يدل ىلع 

واملقربني من أصحاب القرار. ذلا، فإن اكتب الرسالة 
أراد تذكري امللك بهؤالء، ولكنه لم يشخص املسئول 
بشلك مبارش إما خوفًا من معرفة الشخص املقصود 
ا من امللك. وأراد  وغضبه عليه وإما ألنه مقرب جًدّ
اذلي  اإلهمال  نفسه من  تربئة  املثل  الاكتب يف هذا 
وصفه به امللك باعتباره لم خيرب امللك عن اإلشارة 
وجود  الاكتب  دونه  اذلي  املثل  ويفرس  ظهرت.  اليت 
املليك  ابلالط  داخل  األقوياء  املوظفني  من  طبقة 
إىل  الواردة  والرسائل  اتلقارير  بتلك  يتحكمون 
بعدم  يتهمهم  مبارش  غري  وبشلك  فهو  ذلا،  القرص. 
تقديم تقريره إىل امللك خبصوص تلك الظاهرة اليت 

يستفرس عنها امللك.

منجم  عشتار:3٥  مار  من  انلصية  املصادر  وتضمنت   
عن  أرسحدون  إىل  دونه  ما  إىل  إشارة  بابل  بالد  يف  مقيم 

قرابني معبد اإلهل نابو يف بورسيبا: 

(r.10)[lu–u ] u2–di i–[su–ri a–n]a MAN 
EN–ia2 i–qab–bi–i–u (11)ma–a TA* la–bi–r[i 
NIG2.ŠID.MEŠ] la u2–pu–šu2 

(12)i–sa–na–li–i–
[u ina ŠA3 ti]–il–ti (13)ša hur–sa–an š[a mbur–
na–dbu–r]i–ia–aš2 

(14)MAN K[A2.DI]NGIR.
KI q[a–bi– ma–a h]ur–sa–an (15)[U2].SI[PA.
MEŠ NIG2.ŠID.MEŠ 

من املحتمل سيخربون سيدي امللك أال يوجد يف 
املايض عدٌّ )للثريان واألغنام(. يف مثل للمحنة انلهرية 
ينسب إىل بورنابورياش ملك بابل يقول: »زمن العد 
هو املحنة انلهرية للراعة«،3٦ أي جاءك املوت يا تارك 
الصالة. ومن املعلوم أن املحنة انلهرية إحدى طرق 
اإلعدام املتبعة يف العراق القديم وأيًضا ديلل إثبات 
اجلرم من عدمه. وتتلخص الطريقة بأن يربط املذنب 
وحده ويرىم يف انلهر. أما يف حاالت الزنا فريبط اذلكر 
واألنيث سويًّا ويرميان يف انلهر، فإن جنا املذنب من 
لقد  صحيح.)3  والعكس  براءته  ديلل  فهذا  الغرق، 
العقوبة يف قانون محورايب،3٨ ويف العديد  وردت هذه 
من انلصوص املسمارية االقتصادية. وقد أراد الاكتب 
ا  بقوهل هذا أن ضبط عدد القرابني املقدمة مهم جدًّ
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إىل  منها  أعداد  ترسب  واحتمال  الفوىض  من   
ً

بدال
عند  الرعة  خيشاه  ما  بالضبط  وهذا  أخرى،  جهات 
أو شهريًّا ملعرفة  يوميًّا  اليت يف عهدته  الغنم  إحصاء 
األعداد الصحيحة خوفًا من ترسب أو ضياع بعضها. 
رضوريان  واإلحصاء  اتلوثيق  بأن  امللك  يذكر  فهو 

لدلولة للمحافظة ىلع أمالكها. 

 نقطة أخرى فيما يتعلق بالفأل الشاذ للحيوانات، فقد 
ورد يف تقرير فليك بعثه نراكل – إيطر إىل امللك يقول فيه:

(5)LU2–ma–hi–şu šu2–u2 
(6) Itam–da–nu 

šum–šu2 
(7)i–qab–ba–a um–ma MI2.ŠAH2–a 

(8)ki–i tu–li–du (r.1)8 GIR2.MEŠ–šu2 
(2)um–ma 

i–na MUN an–di–di–il–šu2 
(3)u3 i–na E2 al–

ta–kan

اكآليت:  يقول  تامدانو  اسمه  هو،  سهام  رايم 
أقدام  ثمانية  هل  )صغريًا(  خزنيريت  تدل  »عندما 
ابليت«.39  يف  وأضعه  بامللح  سأخلله  )أنا(  وذيالن، 
املراد  حصول  يف  االستحالة  املثل  هذا  من  ويفهم 
ال  بأنه  مسبًقا  صاحبه  يعلم  لعمل  الوعد  تنفيذ  أو 
املستحيل حدوثه، ويقال  يمكن إجنازه، ال بل من 
رسالة  ويف  ادليك«.  يبيض  »عندما  العايم  املثل  يف 
منها  يرجو  واليت  أورص،   – شومو   – ألدد  تكميلية 

مقابلة امللك، تضمن نصها ما ييل:

(r.10) ina za–ma–a–ri ša2 KUR–ak–ka–di–i 
(11) ma–a aš2–šu pi–i–ka DUG3.GA (12) re–«u–
u2–a (13) gab–bu um–ma–a–ni (14) u2–pa–qu–
ka

ويف أغنية من بالد أكد نقرأ: »من أجل لكماتك 
وامللك  إيلك«.40  تتوق  األساتذة  لك  رايع  يا  احللوة، 
الرايع MAN LU2.SIPA هو أحد األلقاب امللكية 
)مكسور(  رسالة  ويف  نقرأ  آخر  مثل  ويف  األشورية. 

نقرأ تأكيد الرايع األمني لرعيته:

(9) mNIG2.GUB DUMU–šu2 ša2 mi–ba–a 
(10) a–ki–i ša UDU.HI.A ša2 la LU2.SIPA 

ميبايا  )بيت(  ابن  كدورو  هجرنا  »عندما 
أهمية  يدل ىلع  مما  راٍع«.4١  بدون  )أصبحنا( اكلغنم 
ودوره  اإلداري،  انلظر عن مستواه  املسئول، وبغض 
يف تنظيم شئون ابلالد، وذلا فقد نعت معظم ملوك 
والشعب.  لدلولة  بالرايع  أنفسهم  الرافدين  بالد 

ويقال: »لككم راٍع ولككم مسئول عن رعيته«.

شارو   – »أشور  إىل  اثلاين  األشوري  رسالة رسجون  تعد 
ىلع  األمثلة  أروع  من  قُوِي  إقليم  ىلع  حاكمه  أورص«   –
اتلابعة  األقايلم  مع  اتلعامل  وكيفية  األشورية  ادلبلوماسية 
لدلولة األشورية، ىلع الرغم من انشغال امللك بمشلكة بابل 
بعد ثورة »مردوخ – أبال – إدنا« اللكدي. وهذه الرسالة توضح 
أحد أهم األسايلب اإلدارية والسياسية لدلولة األشورية أال 
اتلابع،  احلاكم  أو  امللك  بالط  يف  هلا  مندوب  تعيني  وهو 
ىلع  االطالع  الربيطاين(  السايم  )اكملندوب  دوره  يكون 
ادلاخلية  أنشطتها  وىلع  اخلارجية  ادلولة  تلك  عالقات 
ومدى والئها للملك األشوري، إضافة إىل رفع تقارير دورية 
األشورية  امللكية  األوامر  وتسلم  األنشطة  هذه  فيها  جيمل 
خبصوص كيفية اتلعامل معها من أجل أال يكون عرضة 
للمساءلة من قبل امللك يف حال إهماهل أو وصول األخبار إىل 
امللك عن طريق خمرب رسي أشوري آخر. وهذه الرسالة توضح 
هذا األسلوب من اتلعامل السيايس وكيفية تاليف املشالك. 
املشالك  بعض  واجه  قد  احلاكم  هذا  فإن  يبدو،  ما  فعىل 
األناضول،  غرب  يف  لألشوريني  املناوئني  األورارتني  مع 
واذلين حاولوا إقناع أورك ملك قوي باالنضمام إىل حلف 
للتفاوض.  وفد  إرسال  منه  وطلبوا  األشورية  ادلولة  ضد 
وهذا ما قام به فقد شلك وفًدا مكونًا من ١4 مبعوثًا إال أن 
رجال ميداس ملك اإلفرجييني )املوشكيني( قبضوا عليهم 
وسلموهم إىل أشور – شارو – أورص املندوب األشوري؛ بناًء ىلع 

اتفاقية سابقة بني رسجون األشوري اثلاين وميداس. 

46) …. an–nu–rig 47) KUR–m[us–ka–a]–a 
is–si–ni is–si–li[m i]k–ti–id– [x] 48) MAN.
MEŠ–ni ša KUR–ta–ba–li gab–b[u mi]–i–nu 
ah–hur 49) ep–pu–šu at–ta TA* na–ka KUR–
mus–[ka–a–]a TA* ma–ka 50) tu–ma–za–aʽ–
šu2–nu ba–si at–ta e–b[i]–ih–ka ina ŠA3–bi–
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šu2–nu ta–ra–kas.

األن اإلفرجييون قد عملوا سالًما معنا... فماذا 
أنت  اآلن؟  بعد  يعملوا  أن  تابال  ملوك  يستطيع لك 
من  واإلفرجييون  اجلانب  هذا  من  عليهم  ستضغط 
عليهم«.42  حزامك  »ستشد  وهكذا  اجلهة،  تلك 
املتآمرين  ىلع  والضغط  بينهم  فيما  اتلعاون  بمعىن 

للقضاء عليهم.

ودلينا رسالة من أوراد – كوال أحد الفلكيني والطبيب 
 / أردية  امللك خبصوص  إىل  الشخيص ألرسحدون يكتب 

كسوة متنوعة أخذها شخص آخر، ولم يعطهم أي يشء:

(r.3) [x.TUG2.g]u–zip–pi pa–ni–i–u2–[te] 
(4) [šaUD–2]2–KAM2 u3 ša u2–ma–a e–[ru–
bu–u–ni] (5) [TUG2.gu]l–IGI.II TUG2.GADA 
TUG2.ma–ak–[li–li] (6) x [x]–šu2 am–mar gab–
bu–un–ni [xxx] (7) i–na–aš2–ši la–a a–na LU2.
GAL.[MAŠ.MAŠ] (8) la a–na mdIM.MU. PAB 
is–si–šu2 [u2–kal–lam] (9) u3 a–ne2–en–nu TA* 
a–hi–in–n[i ra–aq–te] (10) ne2–ta–li–a bat–qu 
ša TUG2.gu–zip–pi–ni (11) ina ŠA3 mi–i–ni ni–
ik–şur TA* a–aka (12) ni–iš–ši–a ig–re–e ša 
am–mar LU2.TUR–šu2 

(13) a–ni–nu la ma–şa–
şa–ni–ni u3 LUGAL u2–da (14) [ki–i] me–eh–
re–e–šu2 a–ne2–en–nu–ni 

»أخذ نلفسه احلصة املنتخبة من األردية واليت 
والسرتة  الكويلنو،  معطف  وايلوم   22 يوم  وصلت 
ولم  منهم،  واحدة  لك  املالكولو،  ومالبس  القصرية 
هو  أورص،  شومو–  أدد–  وال  املعزمني  لرئيس  ال  يعِط 
انتهينا خايل ايلدين، واذلي  أخذهم. لكن )اآلن( 
يعين بأنه يفرتض أن تسد انلقص يف أرديتنا؟ من أين 
يفرتض أن حنصل ىلع أجورنا، حنن اذلين ال نمتلك 
حىت نقوًدا اكفية كتالميذه؟ عالوة ىلع ذلك فامللك 
هذا  نقرن  أن  ويمكن  هل«.43  مساوون  بأننا  يعرف 

املثل بما يقال »اعد خبيف حنني«. 

ويف رسالة شكوى للملك ضد أحد املوظفني يف بابل، 
يقول الاكتب بأنه »قدم أكرث من شكوى إىل سيدي امللك، 
ولكن لم يستجوبين أحد، واكن اسم »بالد أكد« ليس جيًدا 
امللك.  سيدي  ضد  أذنبت  وكأنين  امللك،  سيدي  عيين  يف 
)بدء(  قبل  امللك.  سيدي  أي جريمة ضد  أرتكب  لم  أنا 
العداوة أتيت وترضعت باحلق ألشتيك إىل امللك ضد أرابو 
قائاًل: »دلي مسألة متصلة بالقرص«. هو ال خياف )امللك(، 

ولكن أخذ ممتلاكيت واعتقلين ووضعين يف احلجز«. 
ويضيف:

(15) i–na pa–na–at UN.MEŠ gab–bi ki–i 
al–li–ka (16) ina GIR3.II LUGAL be–li2–ia 
aş–şa–bat UD–mu a–ga–a (17) ap–pa–a a–na 
mi–tu–tu a–lab–bi–in (18) um–ma–na–tu2 ša2 
mi–tu–ma pa–aš2–hu (19) ul–tu šad–da–qad3 
mam–ma NINDA.HI.A ša2 pi–ia ul i–nam–
di–na (20) bu–bu–tu u3 şu–um–mu–u2 UGU–a 
in–da–qut (21) al–lak–ma ina UGU PU2 A.MEŠ 
a–šat–ti GIR3.II–ia2 

(22) a–mes–si 

انلاس ومسكت  أمام لك  أتيت  »واآلن عندما 
قديم سيدي امللك. منذ هذا ايلوم أنا أذللت نفيس 
إىل املوت. ادلهماء امليتة يف سالم! منذ السنة املاضية 
لم يعطين أحد طعاًما آللك. اجلوع والعطش حلت 
عيّل أنا أذهب وأرشب املاء من ابلرئ، وأغسل قديّم 
بعض  قبل  من  املتعمد  إهماهل  ىلع  يدل  مما  هناك.44 
نقول  ثانية  ومرة  األشوري.  ابلالط  يف  املتنفذين 

»ارمحوا عزيز قوم ذل«. 

طارد  املطهر:  أدد–شومو–أورص،  بها  بعث  رسالة  ويف 
األرواح الرشيرة إىل أرسحدون ينصحه باخلروج بعد غياب 
يأكل ويرشب؛ ألنه  يلومني بسبب املرض، ويطلب منه أن 

يساعده ىلع اتلخلص من املرض، ويقول:

r.14) mi[l–ku dam–q]u ih–ha–sa–sa 15) 
ka–[ru–u i]k–ki 16) la a–[ka–]lu la ša2–tu–u 
17) ṭe3–e–mu u2–ša2–ša2 

18e) mur–ṣu u2–rad 19e) 
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an–ni–tu s.1) LUGAL a–na arad–[šu] liš–[m]i 

)يلتفت  إيلها  ينتبه  أن  جيب  جيدة  نصيحة 
يشوش  )وهذا(  ويرشب  يأكل  ال  »املستاء  إيلها(: 
هذه  يف  األمراض«.  إىل  ويضيف  )اذلاكرة(  العقل 
ويقول  خادمه.4٥  إىل  امللك  يصيغ  أن  جيب  املسألة 
وانلوم  األلك  »كرثة  وجهه(:  اهلل  )كرم  عيل  اإلمام 
ينصح  ما  وهذا  املضوة«.  وجيلبان  انلفس  يفسدان 
به الطب احلديث. ألن االضطراب انلفيس وفقدان 
الشهية تؤثر بشلك مبارش يف العقل البرشي، كما أن 

نوعية األلك والرشاب هلا دور كبري يف اذلاكرة. 

إىل أرسحدون خبصوص سحق  نانايا4٦ يكتب   – أوراد 
لك  وإىل  رجاهل  إىل  امللك  سيدي  »حتدث  ويقول:  مؤامرة 
بقلوب  املميتة  أوامرهم  حفظوا  واذلين  ايلقظني،  خدامه 
العظيمة  واآلهلة  فأشور  هذا،  امللك  بسبب حديث  خافقة. 
كبلت وسلمت إىل امللك هؤالء املجرمني اذلين تآمروا ضد 
طيبة امللك، اذلي قد اختتم معاهدة امللك سويًّا مع خدمه 
أمام اإلهل أشور واآلهلة العظيمة. )هؤالء( نقضوا املعاهدة، 
ثانية، فإنهم جعلوا  لكن طيبة امللك مستهم، ومن ناحية 
مثل  يلوثونهم  امللك،  عيين  يف  مكروهني  اآلخرين  انلاس 
خياف  اذلي  هو  إنه  امللك،  سيدي  السمك.  بزيت  ادلباغة 
اآلهلة، أشور، وشمش، وبيل، ونابو، اليت أعطتك اثلقة. لن 
تتخىل عن امللك وويل العهد ولكنها ستحيم حكم امللك 
وويل العهد حىت أقىص وقت«.)4 داللة ىلع تأثرهم باملتآمرين 
ا ىلع 

ً
ضد امللك، يقال: ال تربط اجلرباء حول صحيحة خوف

الصحيحة جترب. 

خاتمة البحث

وتأثريها  استمرارها  األصيلة  احلضارة  مسلمات  من 
ينطبق ىلع  ما  وهذا  املجاورة؛  واألقوام  الالحقة  األجيال  يف 
من  متعددة  جوانب  تعكس  واألمثال  القديمة.  العراقية 
احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألدبية. وقد أكد 
شميش أدد األول استمرار هذه األمثال يف رساتله عندما يقدم 
انلصيحة العسكرية البنه يسمخ– أدد إضافة إىل استمرار هذا 
املثل وغريه يف االستعمال لوقتنا احلارض. واملثل وسيلة للتعبري 
غري املبارش من قبل الاكتب ملا قد ال يستطيع اإلفصاح عنه 

أو  األول،  املثل  ورد يف  مثلما  نصيحة  فقد تكون  مبارشة؛ 
تشبيًها لغري املخلصني. كذلك جند للمرأة نصيبًا من االنتقاد 
واستخدامها يف هذه األمثال للتعبري عن مكرهن أو حيلهن 
استغل  كذلك  القانونية.  املسئويلة  من  اتلخلص  سبيل  يف 
بعض الكتبة هذه الرسائل للتعبري عما يدور يف ذهنهم وخاصة 
معاناتهم من اإلهمال أو عدم املساواة مع أقرانهم يف خدمة 
تعد  امللك شخصيًّا  بأن مواجهة  العهد؛ علًما  أو ويل  امللك 
مستحيلة هلم؛ وذلا يستغلون هذه الرسائل إليصال شكواهم 
وبشلك غري مبارش. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، يشري 
أحد األمثال إىل دور بطانة امللك يف عرض ما يرونه مناسبًا 
بكاتبه  يمر  الشخيص  امللك  بريد  أن  واملعروف  وهلم.  هل 
الشخيص واذلي يقوم بقرائته وهنا يأيت دوره يف عدم عرض 
ما يراه غري مناسب، سواء للملك أو هل، آخذين بنظر االعتبار 
ما  والكتابة  القراءة  األشوريني ال جييدون  امللوك  معظم  أن 
عدا أشوربانيبال، اذلي تتلمذ ىلع أيدي أفاضل األساتذة يف 

ابلالط األشوري كما يقول يف كتاباته. 
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