
أجبديات 2018 42

Abstract
Justice is one of the Assyrian’s Kings Titles during the Sargon II dynasty 721-612 BCE.  They 

used to say that they loved justice. Despite of the existing of courts and judges,  High rank officials 
and astrologer prefer to complain to the king directly using their  corresponding to the king to state 
their problem sometime between lines or at the end of  the report. Most of the cases are concern 
with either estate or other affairs.  

This paper focused on those cases and unfortunately in most cases we do not know the  kings 
orders exceptions in some cases when the officials were not satisfied with judge  verdict therefore 
he complain again and mentioned the king order as an indirect speech in  the same letter.  

شكاوى موظفي الدولة األشورية احلديثة إىل امللك أو 
لويل العهد ٧٢١-٦١٢ قبل امليالد
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هم  القاسية حىت عدَّ نُعت األشوريون بشىت األوصاف 
نعوت غري  من  اتلوراة  يف  جاء  بما  متأثرين  برابرة؛  ابلعض 
دقيقة تلربر عدم طاعة الرب )إلوهيم؛ يهوا(، وكنتيجة لتسلط 
األشوريني عليهم وإجالئهم قرًسا من بالدهم كعقاب هلم.1 
كذلك ترمجة انلصوص امللكية )احلويلات( األشورية خالل 
أوصاف  من  فيها  ورد  ملا  السطحية  والقراءة  املايض  القرن 
من  القاسية  واملعاملة  عسكرية  وأعمال  ملكية  وألقاب 
كأنها  األوىل  للوهلة  تبدو  اليت  ألعدائهم،  األشوريني  قبل 
تؤيد اتلوراة. وهكذا انربى فريق أورويب يهودي يروج هلذه 
األفاكر.2 إال أن ادلراسات األوروبية احلديثة بدأت ترتاجع 
تدرجييًّا بعد أن تبني أن اهلدف من كتابة هذه انلصوص ما 
هو إال تقارير سنوية يرفعها امللك لإلهل ويرسد فيها منجزاته 
صيغة  مستخدًما  واملدنية؛  ادلينية  والعمرانية  العسكرية 
معاملة  يف  القايس  واألسلوب  العدو،  خسائر  يف  املبالغة 
أرساهم، وفرض اإلتاوة والرضائب اثلقيلة عليهم. ولكن 
بقراءة متمعنة جند نفس احلدث يتكرر يف تقارير السنوات 
الالحقة فنجد اختالفًا يف أسماء املواقع اجلغرافية واملسالك 
قصور  تزين  اكنت  اليت  اجلدارية  املنحوتات  أما  واألرقام؛ 
العنيفة، فاكن اهلدف منها  امللوك األشوريني ذات املشاهد 
إعالميًّا حبتًا؛ آخذين بنظر االعتبار نوع وماهية الزوار ملوًك 
اكنوا أو حاكًما فقط. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن 
واالجتماعية  االقتصادية  والوثائق  امللكية  الرسائل  ترمجة 
السياسية  أنارت اجلانب اإلجيايب حلياتهم  وادلينية واألدبية 
إيله  تصل  لم  دقيق،  بشلك  واملنظمة  واإلدارية  والعسكرية 
شعوب معارصة؛ وهذا ما ينيف تلك املزاعم املدسوسة عنهم.

ويهدف هذا ابلحث إىل إظهار جانب من إدارة امللك 
احلكيمة لدلولة، ومعرفة كيفية معاجلته للقضايا املعروضة 
ويف  للبالد  والرايع  املطلقة  العليا  السلطة  باعتباره  عليه 
قبل  من  املظلوم  إنصاف  حنو  واألحاكم  القرارات  اختاذ 
بعض احلاكم واملسئولني الظاملني. وبالرغم من وجود قضاء 
وحماكم وداعوى شخصية،3 فإن املديع يف كثري من األحيان 
ال يقتنع بقرار املحكمة اليت تقدم بشكواه إيلها، ويلجأ تايلًا 

إىل امللك ملتمًسا إاعدة حقه وإنصافه من الظالم. 

ادلراسة  شملتها  اليت  احلاالت  معظم  بأن  يؤسف  ومما 
وحبسب ما تم اكشافه ونرشه حىت اآلن يف الرسائل واتلقارير 
يه عبارة عن قضايا وشاكوى ختص موظيف ادلولة كباًرا أو 
صغاًرا، تمكنوا من إيصال شكواهم للملك بشلك شخيص 
ومبارش، أو بواسطة شخص آخر دليه صالحية خماطبة امللك 
رجال  بينهم  من  لدلولة،  اإلداري  اهليلك  ضمن  شخصيًّا 
األشورية،  للقوات  العام  القائد   Turtanu اكلرتتانو  ابلالط 
 nāgir- رئيس السقاة، وانلاكر – إيكايل rāb- šaqi رب – شايق
ēkalli منادي القرص، واملاسينو Massinu، األباراكو سابًقا 
Sartin- والسارتينو رئيس القضاة Abarakku  أمني اخلزينة
nu، وحاشية امللك خاصة السكرتري، والفلكيني، واألطباء، 
واملنجمني، واملطهرين، واملعزمني، واملنشدين، واملوسيقيني، 
وحاكم املقاطعات كـالشاكن  مايت šākin- māti، والـبيل 
أو  املراكز اإلدارية  bēl- pāhete وغريهم من ذوي  باخييت 
باستمرار  يكتبون  واذلين  كـاألوماين،4  العليا  العلمية 
الرسمية.  وغري  الرسمية  ادلولة  شئون  خبصوص  امللك  إىل 
شاكوى  من  به  بأس  ال  عدًدا  الرسائل  هذه  وتضمنت 
هلم  املمنوحة  االمتيازات  فقدان  حول  تمحورت  شخصية، 
من قبل امللك أو ويل العهد، أو ملعاناتهم االقتصادية بسبب 
تعدي بعض املوظفني اآلخرين ىلع أمالكهم أو مصادرتها.5 

وقد تضمنت نصوص رسالة من جمهول معلومات مهمة 
حول حق راعيا أشوريني للملك األشوري بتقديم الشكوى 
إيله شخصيًّا. ومما يؤسف هل أن اسم اكتب الرسالة ومتسلمها 
فيها.  رأيه  إلبداء  امللك  إىل  معنونة  أنها  وحيتمل  مفقودان، 
)ربما  للملك  نصيحة  يقدم  الرسالة  أن اكتب  الواضح  ومن 
كيفية  حول  قصرية(  بفرتة  العرش  تويله  بعد  أشوربانيبال 
ويبدو  امللك(.  أمر  عن  )تكلموا  اذلين  الرجال  معاملة 
انلظر يف  القرار يف  رغبته، هو صاحب  وبناًء ىلع  امللك  أن 
الشكوى من عدمه. والاكتب يأخذ بنظر االعتبار مسأتلني؛ 
األوىل: إما أن يكون املشتيك أحد اخلدم املليك، أي موظف 
دولة، ويف هذه احلالة فهو يأيت مبارشة حتت سلطة احلاكم 
وتأديب  شكواهم  يف  للنظر  املبارش  املسئول  وهو  احلكويم، 
املعتدي. ولكن إذا اكن املشتيك خادًما )أو عبًدا كما يشري 
إيله املصطلح( ألشوري، فيف هذه احلالة وكما يقرتح الاكتب، 
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فإن تأنيبه من مسئويلة صاحبه بدون إزاعج امللك، اذلي من 
املفرتض أن ال ينظر إال يف القضايا املصريية وشئون ادلولة.

(1) ina UGU LU2.ERIN2.MEŠ ša a-bat šar-ra-a-
[te] [iz-ka-ru-u-ni]

(2) LUGAL be-li lu lau2-ku-uš L[U2-ERIN2.MEŠ 
an-nu-u-te

(3) li-li-ku-u-ni li-q-bi-u2 ina de-e-n[i-šu2-nu 
LUGAL be-li ]

(4) li-ru-ub a-bu-tu2 š[a] ina IGI LUGAL mah-
ra-tu-[u-ni]

(5) ina ŠU.II-šu2 li-ṣi-bat ša [in]a IGI LUGAL 
EN-ia2 la mah-r[a-tu-u-ni]

(6) LUGAL be-li[lu-]ra-a-am-mi šum2-ma la 
IR3ša LUGAL šu-u ina [UGU]

(7) LU2.šak-ni-šu ina UGU L[U2].NAM-šu2 iq-ṭi-
bi bir-ti IGI.II.ME

(8) Ša LU2-šak-ni-šu ina muh-h[i-š]u2 lu-ma-di-
du šum2-ma ur-du

(9) [š]a aš-šur-a-a bir-ti IGI.II.M[E] ša EN-šu2 
lu-ma-di-du 

(10) [m]a-a ina lib3-bi LGAL i-ti-i-la [ma-]a me-
me-ni i-si-šu2

(11) [lu] la i-da-bu-ub ina lib3-[b]i e-ki-it la ta-
ra-di

(12) [l]u?-la-a
امللك،  إىل  اشتكوا  اذلين  الرجال  خبصوص 
سيدي امللك لن يردهم؛ دعهم يأتوا ويشتكوا، ودع 
تلىق  مسألة  أي  قضيتهم.  يناقش  امللك  سيدي 
استحسان امللك، دعه يأخذها بيديه، وأي )مسألة( 
ال تلىق استحسان امللك، دعه يرفضها. إذا هو خادم 
حاكمه،  ضد  )أو(  ضابطه  )ضد(  واشتىك  امللك 
إذا هو خادم ألشوري،  بشأنه.  دعهم يؤنبوا ضابطه 
دعهم يؤنبوا سيده؛ قائلني: امللك، وال واحد يتجادل 

معه... ال تضايقوه؟ واأل !.6 

اليت  الشاكوى  وطبيعة  نوع  للملك  الاكتب  يوضح   
تابين  دفع  ما  وهذا  احلكم؛  سينفذ  ومن  أمامه  تعرض 
Tabni،7 ابن رئيس عرايف امللك، بأن يتقدم بشكواه إىل ويل 
واليت حجبت  لوادله،  املمنوحة  االمتيازات  العهد خبصوص 

عنه؛ ألسباب لم يذكرها، ولكنه يذكر ويل العهد بدور وادله 
يف خدمته والعناية به، وأن امللك قد عينه رئيًسا للعرافني:

(22)[ma]-a ur-di i-da-tu-u-a is-sa-ra [xxxx] 

(23)a-na-ku a-na ur-di-ia ṭa-ab-tu[ le-pu-uš] (24)

[ma-a] 1-et: a-bu-tu2 ša ţa-ab-ti-i[a- ši] (25)[re-
d]u-tu ša um-ma-nu-ti[ lap-qi-da-aš2-šu2] (26)

[2-tu2 ţa-a]b-te: a-di i-na KUR-aš-šur-KI [šu-
tu-ni] (27)l[u qur-]ba-an-ni is-s[e-neš] (28)ma-a 
ki-ma ţa-ab-tu-uš la e-[pu-u]š (29)ma-a ina pa-
an DINGIR.MEŠ ma-he-e-re (30)ţa-ab-tu e-ta-
ap-ša2-šu2

 (31)u3 a-na a-a-ši ina ŠA3 ţa-ab-ti ša2 
AD-ia (32)a-na DUMU.MAN EN-ia it-ta-na-an-
ni (e.33)u3 DUMU.MAN be-li2 ri-ik-su ir-ta-kas 

(34)re-ha-a-te ša2 DUMU.MAN EN-ia a-t[a-kal] 
(35)u2-ma-a mi-i-nu hi-ţa-a-a ina [IGI DUMU.
MAN EN-ia] (r.1)1-en LU2.HAL e-ka- la-n[a]-
ku i-[ba-aš2-ši-i] (2)TA* be2-[et x.x.]x ik-lu-
u-ni (3)ŠA3-bi i[ţ-ţi]-ab a-dan-niš (4)u2-ma-a 
[an-nu-rig DUMU.M]AN be-li2 ur-ta-ad-di (5)

a-na 1-e[n LU2.HAL SI2]G.ZA.GIN2.[SA5 u]
s-sa-bi-iš (6)ia-u2 DUMU.MAN [be]-li2 ŠA3-bi 
ik-ta-sa-pa (7) LU2.ARAD.MEŠ ša2 LUGAL ša2 
DUMU.MAN LU2.ARAD.MEŠ ša2 E2.AD-ia2 

(8)

a-ke-e lu-ša2-pil ma-a am-mi-i (9)mi-i-nu ţa-ab-
tu-šu2 nu-[u]k DUMU.MAN (10)[a-na a]-a-ši 
lu-ša2-ab-ki mi-i-nu hi-ţa-ku-nu (11)[x.x.m]a-a-
ti ša2-ni-ti (šu)-u2 ka-ab-di (12)[a-na-ku un-za-]
ar-hu ša2 LUGAL ša2 DUMU.MAN la [x] a 
[ša] (13)[ina ŠA3 e-ţu-t]e ka-ra-ak (14)[x.x.x] u-te 
ša2 DUMU.MAN u2-ka-bi-du-šu2-u-ni (15)[xxx]- 
u2-la-a qa-an-ni ma-şar-ti (16) [x.x.x.m]a-şar-ti 
šu-u2

 (17) [LU2.ARAD ša2 DUMU].MAN a-na-
ku AD-u-a šu-u2 iš-di (18-23 broken) (24)u3 [ţ]
up-pa-a-ni a-h[u-u2-ti x.x.x] (25)[x] me-me-e-ni 
šu-un-šu2-nu [x.x.x.] (26)[mA]-a u3

 mna-şi-ru (27) 
[ina qa-t]i-šu-un-nu-ma uk-ti-lu (28)[a-na-k]
u TA* ŠU.II AD-ia as-sa-am-da (29)[u2-ma]-a 
DUMU.MAN LU2.ARAD-šu2 lil-tuk (30)[x.x] 
x HAL-u-te IM.MEŠ ša2-ţa-ru ša2 u2 il3-ti 

(31) 
[x.x]a-hu-la a-na-ku DUMU.MAN be-li2

 (32)

[ki-i ša2 i]l-«a-u-ni LU2.ARAD-šu2 le-e-pu-uš 
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(33e)[a-ta-a DUMU].LUGAL be-li2
 (34e)[ŠA3-bi 

a-ke]-e ik-su-up

)اعنِت( يب؛  قال: خاديم  )امللك(  )وهكذا( هو 
األوىل  املزية  خلاديم.  )إحسان(  فضل  أعمل  دعين 
لفضيل يه: أعينه رئيًسا للعلماء. الفضل اثلاين هو: 
ما دام هو يف بالد أشور يلكن قريًبا مين، وإضافة إىل 
ذلك هو قال: إذا لم أعمل هل إحسانًا، فهل سيكون 
من املالئم يف نظر اآلهلة. )وهكذا( أعمل هل األفضال، 
وأنا شخصيًّا، جزء من الفضل املمنوح لوادلي، لقد 
أعطى إىل سيدي وويل العهد، وقد صاغ سيدي ويل 
العهد عقًدا خولين حق االنتفاع »ببقايا« سيدي ويل 
بعيين  ارتكبته  اذلي  اخلطأ  العمل  ما  اآلن  العهد. 
)بابلقايا(،  يتمتع  واحد  عرافة  العهد.  ويل  سيدي 
لكن يف احلقيقة هل أنا سعيد منذ أن حجب عين 
مأسايت(  )إىل  أضاف  العهد  ويل  سيدي  اآلن   .}...{
بتلبيسه عرافة آخر )رداًء( أرجوانًيّا؛ خبصوص قليب 
كيف  العهد،  ويل  سيدي  )انفطر(،  انكرس  لقد 
يمكنه أن يذل خدم امللك وويل العهد هكذا؟. خدم 
بيت وادلي يقولون: »ذلك الواحد، ما إحسانه؟«. أنا 
فقط أقول: دع سيدي ويل العهد يبكيين )لكن( ما 
خطؤك. أجنبيًّا }...{ تم ترشيفه، بينما أنا خادم امللك 
وويل العهد تركت يف الظالم }...{ اذلين رشفهم ويل 
العهد }...{ أو أنه خارج ضمن واجب احلراسة؟. أنا 
}...{. عالوةً  أساسه.  اكن  ووادلي  العهد  ويل  خادم 
 Nāṣiru 8وناصريو Aplaya ىلع ذلك، )بينما( أباليا
9 قد واصلوا محل انلصوص غري القانونية )بأيديهم( 
و}...{ لك نوع ممكن، أنا تعلمت )مهنيت( من أيب. 
)اآلن( عىس أن يضع ويل العهد خادمه إىل امتحان: 
وكتابة  واأللواح،  الطالع،  قراءة  يف  )خبري(  أنا 
اتلقارير وأشياء سواها. عىس أن يعامل سيدي ويل 
العهد خادمه كما يراه أحسن )ولكن ملاذا( يكرس 

)يفطر( قليب، سيدي ويل العهد.10 

يتضح من الرسالة الكثري من األمور املهمة اليت تتعلق 
 Aššur –bānأشوربانيبال وخاصة  العهد  ويل  بصالحيات 

عليها.  واتلدرب  ادلولة  شئون  إدارة  يف  العميل  ودوره   – apli
وكذلك متابعته لشئون القرص وابلالط واملوظفني العاملني 
فيه، واذلي اكن متنفًذا إداريًّا يف السنوات األخرية من حكم 
املشتيك  املريض.   Aššur- ahhē- idinna أرسحدون  وادله 
أوضح يف طلبه لويل العهد بعض االمتيازات اليت اكنت ممنوحة 
لوادله من قبل امللك، وكيف اكن هو شخصيًّا يتمتع بها، ومنها 
»حق االنتفاع بابلقايا« واملقصود به مائدة امللك أو ويل العهد 
أي أنه من الشخصيًّات اليت تأكل من بقايا مائدة امللك أو 
ويل العهد. وىلع ما يبدو أنها مزنلة اعتبارية مهمة، وذلا يذكره 
وخاصة  الفاخرة  الكسوة  إىل  إضافة  هل،  كتبه  اذلي  بالعقد 
اللون األرجواين اذلي اكن يمنح لعدد حمدود من رجال ابلالط، 
واليت حرم منها تابين املشتيك، ومن األمور املهمة اليت أشار 
إيلها هو اداعؤه تعلم مهنة وادله عن طريق اتلدريب، وليس 
اكآلخرين، مثل إباليا وناصريو واذلين تعلماها من انلصوص، 
كذلك يشري إىل مسألة مهمة ويه اختبار املتقدمني للخدمة 
يف القرص من قبل األساتذة والعلماء ملعرفة خرباتهم العلمية 
يف الفلك واتلنجيم وقراءة الطالع والعملية ككتابة اتلقارير 
والرسائل وسواها، واليت تدل ىلع اتلقدم احلضاري واإلداري 

يف العرص األشوري احلديث. 

 ويف رسالة من ناصريو لويل العهد أشوربانيبال تضمنت 
شكواه اتلماسه بابليت اذلي وعده به امللك ومعاملته مثل 

أقرانه:
(8)am-me-ni ina la pa-ša-ri (9)ina ku-şu 

a-ma-a-ti (10)5 UD.MEŠ a-ga-a (11)LUGAL iq-
ta-bi (12)um-ma E2 a-na (13)mna-şi-ru (14)in-na-a 

(15)mam-ma E2
 (e.16)ul id-di-na (17)a-na DUMU.

LUGAL (18)be-li2-ia
 (r.1)a-na UGU-hi (2)lu-ša-ah-

si-is-ma (3) E2 ša2 LUGAL iq-bu-u2
 (4)lid-di-nu-

ni (5)ina ku-şu la a-ma-a-ti

ملاذا أموت من الفقر )العوز( ومن الربد؟، قبل 
مخسة أيام قال امللك »أعِط ناصريو بيًتا«، لكن أي 
شخص لم يعطين بيًتا، دعين أذكر سيدي ويل العهد 
به  وعدين  اذلي  ابليت  يعطوين  ودعهم  خبصوصه، 

امللك، وهكذا لن أموت من الربد.11
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وكبار  املليك  ابلالط  موظيف  بأن  يفهم  تقدم  مما 
وتعترب  امللك،  قبل  من  بيوتًا  يمنحون  ادلولة  يف  املسئولني 
فرتة  طيلة  بها  ويتمتعون  اإلدارية  مستحقاتهم  من  جزًءا 
خدمتهم للقرص أو اململكة.12 ولم تقترص املنح ىلع األمالك 
داخل  للعاملني  يومية  جرايات  هناك  وإنما  املنقولة؛  غري 
القرص ولإلداريني أيًضا.13 لم يذكر ناصريو املشتيك أوئلك 
ما  وىلع  امللكية،  اتلعليمات  ينفذوا  لم  اذلين  األشخاص 
يبدو، فإن اإلجراءات الرسمية املتبعة خبصوص األموال غري 
املنقولة تستغرق وقتًا، وذلا لم يتحمل ناصريو اتلأخري، وقدم 

هذا االتلماس تلنفيذ الوعد من قبل السلطة. 

وقد ورد قسم من هذه الشاكوى ضمن اتلقارير الفلكية 
للظواهر  تفسرياتهم  خبصوص  شخصيًّا  امللك  إىل  املرسلة 
تفسري  ويمكن  إلخ،  والكسوف...  اكخلسوف  الطبيعية 
ذلك؛ إما أن املرسل ليس من ساكن بالد أشور، وإما أغلبهم 
بابليون، وإما لعدم احتاككهم بامللك شخصيًّا أو مع رجال 
ابلالط، إضافة إىل أن الزيارة ملقابلة امللك شخصيًّا ليست 
باألمر السهل؛ وإنما جيب مفاحتته شخصيًّا برسالة مسبقة 
واحلصول ىلع إذن باملقابلة، وهذا اإلجراء حيتاج إىل وقت 
بالعديد من موظيف ابلالط اذلين يرشفون  طويل ألنه يمر 
ىلع الربيد الرسيم والشخيص للملك.14 هذا من ناحية، ومن 
أوئلك  قبل  من  طلبه  يتلف  أو  يهمل  فقد  أخرى،  ناحية 
العاملني داخل القرص. وقد ورد مثال ىلع ذلك رصاحة يف 

تقرير فليك مكسور يف نهايته، واسم الاكتب مفقود:
(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 أن ال يقول كما ييل: »> عندما 
أنا   < تكتب؟«  لم  >ملاذا<  >اإلشارة<،  تأيت   >
كتبت تقريًرا< لكن عندما أعطيت رجال ابلالط، 
أنهم لم >...< يل. »شخص مهم ومشهور« كما يقال، 

ال >ينطبق عليه أنه<.... »ضد شخص ما آخر«15

لألشخاص  املمنوحة  االستثناءات  ىلع  ذلك  ويدل 
األقوياء واملقربني من أصحاب القرار؛ ذلا فإن اكتب الرسالة 
أراد تذكري امللك بهؤالء، ولكنه لم يشخص من هو املسئول 
بشلك مبارش؛ إما خوفًا من معرفة الشخص املقصود وغضبه 

ا من امللك. عليه، وإما ألنه مقرب جدًّ

وقد تضمنت املصادر انلصية طلبًا للمدعو نابو – شومو- 
Nadinu: Nabu- šumu- idin- 16 وأدنا/ وخمترص اسمه نادين

na يف إحدى رسائله مقابلة امللك شخصيًّا:

(14)a-na LU*-ša2-IGI.E2.GAL.MEŠ (15)ţe3-
mu (li)-iš-kun-nu (16)ki-ma LU*. AB.BA.MEŠ (r.1)

ina KI.TA tam-le-e (2)e-te-qu (3)lu-ra-mu-u-ni (4)

pa-ni ša LUGAL EN-ia (5)la-mur-ru L[UGAL] 
(6)lip-la-[sa-an-ni] (7)DI-mu ša [LUGAL EN]-
ia (8)ka-a a-[ma-ni]-u2 

(9)liš-pur-u-ni (10)TA? 
man-ni-m[a I]GI.II.MEŠ-ia (11)ša-kan-na (12)ša 
aš2-pur-an-ni ina IGI LUGAL (13)lu-še-ri-b[u-
ni] (14)la-da-bu-[ub]

دع أمًرا يعَط إىل املرشفني ىلع القرص: »عندما 
دعهم  املصطبة،  املنصة/  حتت  من  الكبار  يمر 
أن  وعىس  امللك،  سيدي  وجه  أرى  أن  يل  يسمحوا 
، دعهم يرسلوا يل لكمة خملصة 

َّ
ينظر سيدي امللك إىل

عن صحة سيدي امللك. ىلع من عيينَّ مثبتة؟ وألجل 
ذلك كتبت. دعهم يسمحوا يل بادلخول أمام امللك 

وأتكلم إيله«.17 

لكخو/  مدينة  يف  نابو  معبد  يف  كمفتش  نادينو  يعمل 
الكبار،  مع  نفسه  نعت  بديلل  مهمة  الوظيفة  وهذه  نمرود. 
ولكن  امللك،  ملقابلة  اتلماسه  سبب  يبني  لم  أنه  إال 
منه.  مسبق  إذن  بدون  امللك  مقابلة  تؤكد صعوبة  الرسالة 
وبالنسبة إىل ابلابليني، وإن حصلوا ىلع إذن باملقابلة، فإن 
ذلك،  من  عوامل حتد  السفر لكها  ومشالك  اجلغرايف  ابلعد 
اجلمل  بعض  بإضافة  العقبات  هذه  لك  خيترص  فإنه  وعليه 
إىل تقريره، ويبني حاتله ومعاناته. ودلينا أمثلة ىلع استجابة 
امللك ملثل هذه الشاكوى حبيث يبني املتظلم حبه واحرتامه 
وتقديره للملك؛ ألنه استجاب ملظلمته وأنصفه، ويف بعض 
األحيان وعندما ال يُنفذ األمر املليك لصاحله، فإنه يستأنف 
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الشكوى للملك؛ حيث نقرأ يف رسالة من جمهول إىل امللك 
املدين  يديع رفض  واملشتيك  بذمة شخص،  دين  خبصوص 

ادلفع، بالرغم من صدور أمر مليك بذلك:
(r.1)TA* pa-an LUGAL EN-ia a-[x.x.x] (2)

ma-a hi-bi-la-te-ka mar ih-b[il-u-ka-ni] (3)[i]-
di-na-ka a-bat LUGAL (4)la-a iš-me hi-bi-la-te-
ia (5)[l]a-a i-d-na TA* E2.GAL (6)be-li2 a-h-ru-
u-ni LU2*.ARAD.MEŠ-ni (7)ša LUGAL be-li2-ia 
E2 i-ma-ru-ni (8)i-du-ka i-ha-bat KASKAL.MEŠ 
LUGAL.MEŠ-ni (9)u2-sa-ha-ri-ri a-na-ku (10)

TA* E2 la u2-şa UGU du-a-ki-ia (11)i-da-bu-bu

امللك:  سيدي  بالط  قبل  من  أخربت؟{  }لقد 
لم  هو  به«.  مدين  هو  اذلي  دينك  يعيد  أن  »جيب 
يطع أمر امللك وكذلك لم يدفع دينه يل؛ منذ حلظة 
خدم  ويرسق  يقتل  فهو  سيدي  قرص  إىل  استغاثيت 
سيدي امللك أينما يراهم وخيرب الطرق امللكية. أنا 

ال أستطيع مغادرة بييت ألنه يتآمر لقتيل.18 

يفهم من هذه الشكوى بأن املستغيث دلى امللك يمتلك 
أمًرا ملكيًّا جيرب املدين، واذلي ىلع ما يبدو أن أحد املتنفذين 
يف منطقة ادلائن قام بسداد ما بذمته إىل ادلائن، وبالرغم من 
ذلك فإن املدين يرفض ادلفع. إضافة إىل ذلك فهو يعتدي ىلع 
أتباع امللك بالقتل والرسقة وقطع الطرق امللكية، واملشتيك 
املدين. وذلا،  للبيت خوفًا من بطش  للملك مالزمته  يؤكد 
والقضائية  اإلدارية  السلطة  باعتباره  للملك  يكتب  فإنه 
العليا للبالد باعتباره ظل اإلهل ىلع األرض. ويشري املشتيك إىل 

عدم تنفيذ األمر املليك إلاعدة ما بذمة املدين. 

كذلك بعض الشاكوى يبدو تكرار تقديمها للمرة اثلانية 
امللك،  لم تصل  الشكوى األوىل  أو أكرث، وهذا يدل ىلع أن 
أو أنها أهملت من قبل املسئولني يف ابلالط وعدم تقديمها 
ضمن الربيد للملك، أو أن قرار احلكم ليس لصالح املشتيك، 
ذلا يضطر إىل تقديم طلب ثاٍن الستئناف قضيته دلى امللك 
إىل   19Aqaraya أقارايا  شكوى  يف  انعكس  مثلما  شخصيًّا 
امللك خبصوص أمالكه. ويبني املشتيك عطف امللك عليه 
واستجابته لشكواه، إال أن املوظف املسئول عن تنفيذ األمر 

املليك تلكأ أو امتنع عن اتلنفيذ. وتضمن انلص:

(8)ša2-da-da-aq-ad (9)[i-n]a UGU di-ni-
ia (10)[a-n]a LUGAL be-li2-ia [xxx] (r.8)NIG2. 
ŠID.MEŠ- i[a gab]-bi (9)uh-te-eţ-ţu[ a]-du-u 

(10) LU2.DUMU-šip-ri ša2 il-li-ku-ma (11)a-mat 
LUGAL iq-ba-aš2-šu2

 (12)ni-ip-qi2-da-aš2-šu2
 (13)

li-iš-«a-a-lu-uš

يف السنة املاضية استأنفت دلى امللك خبصوص 
يسألوا  دعهم  اآلن  أماليك.  دمر  لقد   }.....{ قضييت. 
الرسول اذلي ذهب وبلغ األمر املليك هل واذلي حنن 

فوضناه.20

قبل  بالقتل من  املشتيك  تهديد  ومن احلاالت األخرى 
بسبب  املقاطعة  حاكم  أو  ابلالط  أو  امللك  موظيف  بعض 
امللك  يذكر  فإنه  وذلا،  امللك،  إىل  بها  تقدم  اليت  الشكوى 
عن  املسئول  املوظف  وتلكأ  أصدره،  اذلي  احلكم  بقرار 
زمن  يف  بابل  من  بابيل  فليك   Zākiru زايك  فيكتب  تنفيذه 
ضمنها  اليت  الفلكية  اتلقارير  من  عدد  دليه  أرسحدون، 

بعًضا من شاكواه الشخصية، ومنها:
(2)mşil-la-a ina ŠU.II mGAR.MU il-tap-ra 

(3)um-ma ana mi-tu-tu a-na-ad-di-ka (4)um-ma 
mi-nam ta-qab-bi um-ma (5)mşil-la-a NIG2.ŠID-
ia it-ta-ši (6)um-ma mmun-na-bit-tum LU2-mu-
kin-ni-ka (7)u dEN [x.x] LU2.EN-di-ni-ia2 LU2-
mu-kin-nu (e.8)mi-nu-u2 ina ŠA3 NIG2.ŠID-ia2 
ma-la (r.1)iš-šu2-u2 ki-i la me-du-u2

 (2)mim-ma 
ma-la ina pa-an LUGAL ad-bu-bu (3)u i-ba-
aš2-ši ša2 a-na LUGAL la aq-bu-u2

 (4)gab-bu 
it-ta-ši ŠU.II-a ina E2 AD-ia2

 (5)ul-te-li u ka-
a-a-ma-nu ni-ik-la-a-tum (6)u2-nak-ka-la ana 
UGU nap-ša2-ti-ia2

 (7)i-dab-bu-ub LUGAL EN 
la u2-maš-šar-an-ni

 صاليا Ṣallaya كتب يل بواسطة شاكن شويم
أخذ  تقول:  ملاذا  »سأقتلك.  ييل:  ما   Šākin- šumi
شاهد  هو   munabitum مونابتو  أماليك؟  صاليا 
هو  الشاهد   }...{ بيل  باإلهل  )أقسم(  ضدك«. 
تماًما.  ما أخذه من أماليك معروف  مستشاري! لك 
لك يشء، تكلمت به أمام امللك، وهناك يشء آخر 
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حوهل، وهو ما لم أتكلم به إىل امللك. أخذ لك يشء. 
لقد أبعد أمالك بيت أيب من يدي وباستمرار ينصب 
يل املاكيد )احليل(، ويتآمر ضد حيايت. عىس أن ال 

يرتكين سيدي امللك.21 

الرسالة  بتلك  يبعث  أن  يستطيع  اذلي  صاليا22  من 
تم  اذلي  زاكريو،  املشهور  ابلابيل  الفليك  ضد  اتلهديدية 
االستيالء ىلع أمالكه، ودليه شاهد ىلع ذلك، وهو مونابتو 
الفليك ابلابيل يف زمن أرسحدون اذلي دليه تقرير إىل امللك. 
هذه  خبصوص  امللك  مع  شخصيًّا  تكلم  زاكر  أن  ويبدو 
املسألة، ويضيف بأن صاليا ال يزال حييك هل املاكئد ويتآمر 
ضده؛ وذلا، فهو يستنجد بامللك؛ نلرصته وادلفاع عنه؛ ليك 

ال يعتدي عليه صاليا.

جمهول  من  رسالة  يف  جاء  ما  املماثلة  احلاالت  ومن 
مؤامرات  من  ما حياك ضده  امللك نلرصته ضد  يستعطف 

من قبل موظيف القرص، وتأيلب امللك ضده:
(8)min3-de-e-ma ul it-ba-[a xx] (9 ul  i-man-

nu-u2 li-iq-ba-ma (10)ina pa-an LUGAL lu-mu-
un (11)a-na UGU UZU ša2 ina pa-an LUGAL 
(12)u2-ki-in-nu-šu2-nu-ti (13)UD-mu-us-su it-te-
nim-mu-u2-ni (14)um-ma ni-da-ak-šu2

 (15)ki-i 
šu2-nu la id-du-ku-in-ni (16)a-na LU2.GAL.MEŠ 
ša2 LUGAL (17)LU2.EN.MEŠ.MUN.HI.A-šu-nu 
(18)i-qa-ab-bu-u2-ma (19)di-ib-bi-ia ina pa-an 
LUGAL (20)u2-ba«a-a-šu2-u2

 (21)a-na UGU ši-
pir-ti (22)mah-ri-ti ša2 a-na LUGAL (23)la aš2-
pu-ra (24)ki-i iq-bu-u2-ni (25)um-ma ti-ma-an-na-
a-šu2

 (r.1)ki-i ši-pir-ti a-na LUGAL (2)aš2-pu-ru 
ul at-ma-aš2-šu2-nu-ti (3) iţ-ţi-ru-in-ni pa-ni-ia 
(4)ša2 iţ-ru-in-ni LUGAL i-ta-mar (5)1-en ţe3-en-
šu2-nu u 1-en ri-ki-is-su-nu (6)la-pa-ni-šu2-nu 
a-na ŠA3-bi E.GAL (7)ul er-ru-ub gab-bi (8)a-na 
UGU-hi-ia ul-te-ed-bi-bu 

يسلموين  ولم  يهامجين  لم  احلقيقة  يف  هو  إذا 
اتلهديد  امللك.  أمام  كذلك  يقول  أن  جيب  إذن  هل، 
حرضة  يف  ضدهم  به  شهدت  ما  بسبب  لشخيص 
امللك يف احلقيقة إنهم يوميًّا يقسمون ضدي قائلني: 

قتيل،  يستطيعون  ال  ألنهم  لكن  نقتله!«.  »دعنا 
وحلفائهم  امللك  موظيف  كبار  مع  يتلكمون  فإنهم 
فقط  امللك.  أمام  ضدي  شاكوى  يكدسون  وإنهم 
عندما قالوا يل: »اقسم نلا«. خبصوص رسالة سابقة، 
واليت يف احلقيقة، لم أرسلها إىل امللك. وأنين أرسلت 
رساليت تلك إىل القرص. أنا لم أقل هلم أي يشء، إال 
أنهم ما زالوا يرضبونين! امللك قد رأى هذا ىلع وجيه 
اذلي رضبوه، لكن ال تقرير أو قسم )صدر( ضدهم 

من داخل القرص. لقد قلبوا لك القرص ضدي.23

ويبدو أن الشايك اكن من بني رجال ابلالط أو حاشية 
امللك، وإال فكيف شهد ضد هؤالء اذلين يهددونه بالقتل. 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فهو يؤكد للملك سبب 
عدم استطاعتهم لقتله؛ ذلا جلأوا إىل ادلسائس واتلآمر ضده 
مع كبار موظيف ابلالط من أجل الوشاية به أمام امللك؛ كما 
أنه يوضح للملك اتلعذيب اذلي تلقاه منهم بالرضب املربح.

ما جاء  الكيدية ضد بعض األشخاص  الشاكوى  ومن 
يف رسالة بعث بها شارو-إيموراينŠarru- emuranni 24 إىل 
امللك عن ترصفات شخص من قبيلة أرزيزاي، اذلي تهجم 
معلومات  قدم  املشتيك  بأن  واتهمه  الشكوى،  اكتب  ىلع 
– إيموراين اكهن بيت  Dādi، ابن بيل  اكذبة خبصوص دادي 
اكدموري، واذلي ال يوجد هل يشء ضد املشتيك عليه حسب 
املشتىك  بأن  ويضيف  بذلك،  امللك  املشتيك  وينبه  اداعئه. 
قادم إىل القرص يلقدم دعوى ضده راجيًا امللك باالستفسار 

منه فيما إذا بقيت دليه أي أمالك للمشتيك:
(r.2)u2-ma-a mda-da-a (3)LU*-ar-zi-za-a-a 

(4)ma-a a-ta-a kar-şi-ia (5)ina E2.GAL ta-kul 
mda-da-a (6)la-a EN de-ni-ia šu-u2

 (7)me-me-
ni-šu2 ina pa-ni-[ia la-aš2]-šu2

 (8)u2-ma-a ina 
E2.GAL a-na da-ba-bi (9)ina UGU-hi-ia i-[ta-
lak] (10)LUGAL be-li2 liš-«a-a[l] (11)šum-ma 
me-me-ni-šu2 ina pa-ni-[ia] (12)i-ba-ši.

»ملاذا  يل(:  قال  )قد   Arzizae األرزيزاي  اآلن 
قضية  دليه  ليس  دادي  القرص؟«.  يف  عيل  تكذب 
هو  ممتلاكيت.  يف  هل  يعود  يشء  يوجد{  }وال  ضدي 
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أن  يشتيك ضدي؛ عىس  ليك  القرص  إىل  اآلن ذهب 
يستفرس سيدي امللك، فيما إذا هناك أي يشء يعود 

هل ضمن ممتلاكيت.25

بالقرب  وموطنها  األرزيزاي  قبيلة  من  الشخص  هذا 
سابًقا  العراق، غري معروف  السليمانية يف شمال رشق  من 
باإلدارة األشورية، وإال  ولكنه جيب أن يكون ىلع عالقة 
القرص،  يف  كذبًا  بأنه حتدث  إيموراين  شارو-  يتهم  فكيف 

وكيف حصل ىلع املعلومات من داخل القرص. 

ابن  بأنه  فيتضح من رسالة أخرى  دادي  أما خبصوص 
– إيموراين هو اكهن بيت- اكدموري، ويشتيك أيًضا إىل  بيل 
امللك ضد رئيس الزنل )اخلان(، اذلي اعتقله بدون تفويض 
من امللك أرسحدون أو ويل العهد أشوربانيبال، وصادر لك 
وادله،  عن  املشتيك  ورثها  منقولة  أموال  من  يمتلكه  ما 
واملكونة من هدايا امللك وأم امللك نقية/ زاكوتو؛26 إضافة 
إىل مقدار كبري من الفضة، كما أنه طرده من وظيفته اليت 

ورثها عن أبيه يف املعبد.
(8)LU2.GAL- da-ni-ba-te(9) ša la LUGAL 

(10)ša la DUMU. LUGAL (11)i-şab-ta u2-sa-ni-
qa-a-ni (12)E2.AD-ia (13)in-ta-aš-«a (14)a-mar ša 
AD-u-a (15)şil-li LUGAL (16)iq-ni-u-ni (r.1)in-ta-
aš2-«a (2)i-ti-ši (3)1 GU2.UN MA.NA KUG.UD (4)

ba-aš2-lu
 (5) 20 MA.NA KUG.UD (6)ša a-nu-te 

E2
 (7)na-mu-ra-te ša LUGAL (8)ša AMA.LUGAL 

(9)i-se-niš i-ti-ši (10)a-kul-lu-u ša AD-ia (11)mah-
ra-ak (12) TA* lib E2.KUR-ri (13)ka-šu-da-ak

بدون  واستجوبين  اعتقلين  الزنل  رئيس 
)تفويض من( امللك أو ويل العهد. هو نهب مريايث. 
وادلي  عليها  حصل  اليت  تلك  لك  وأخذ  نهب  هو 
طالني،  أخذ  هو  الوقت  نفس  ويف  امللك.  ظل  حتت 
واحد من الفضة انلقية، و20 مانًا من الفضة بشلك 
ورثت  أنا  امللك.  وأم  امللك،  هدايا  مزنيلة،  أدوات 

وظيفة أيب، لكن حىت اآلن طردين من املعبد.27

األموال  سلب  أو  مصادرة  فإن  تقدم،  ما  إىل  وإضافة 
يف  املدونة  احلاالت  أكرث  من  يه  املنقولة  وغري  املنقولة 

نصوص تلك الرسائل، من بينها ما ييل:

شكوى من شخص )االسم مكسور( ضد اثنين من رجال ( 1)
وصادروا  هروبهم  وسببوا  أتباعه  على  اعتديا  البالط 
أمالكه. والمالحظ أن هذه الشكوى جاءت ضمن تقرير 
فإن  األغلب،  على  الملك.  إلى  المشتكي  من  فلكي 
ورود مثل هذه الشكاوى يكون فرصة ينتهزها كاتب 
 
ً

التقرير للملك؛ وذلك لمعرفته بأن الملك سيقرأه أوال
وألن المشتكي إما أن يكون في بالد أخرى ويصعب 
عليه المجيء إلى نينوى لمقابلة الملك، وإما أنه يعلم 

مسبًقا بصعوبة مواجهة الملك لهذا الغرض.
(r.3)UN.MEŠ ša2 LUGAL be-la-a id-di-na-

[an-ni] (4)ul-tah-liq nik-kas-si-I (5)it-ta-šu-u2 
mar-şa-ku u LU2.GAL-pi-[qit-ti-ia] (6) ia-a-nu 
LUGAL la u2-maš-šar-an-ni (7)la a-ma-ti

)فالن وفالن من رجال ابلالط( جعلوا انلاس 
أخذ  وقد  يهربون  امللك  سيدي  يل  أعطاهم  اذلين 
أال  عىس   }....{ دلي  وليس  مريض  أنا  ممتلاكيت. 

يرتكين امللك، وهكذا لن أموت.28

زمن  يف  فليك   Nabu- iqbi اقيب  نابو–  ويضيف 
اليت  أمالكه  خبصوص  امللك  إىل  بشكواه  أشوربانيبال 

Ašaridu 29صادرها أشاريدو
(6)[ma-a]ş-şar-ti ša2 LUGAL be-li2-ia

 (8)

[a-n]a-aş-şa-ru ma-ša2-ri-du (9) [L]U2.GAR.
UMUŠ ša2 GU2.DU8.A.KI (10)E2 AD-ia a-na 
LU2-na-a-a-l[u] (11)[i]-nam-din u3 NIG2. ŠID-
ia (12)[ga]b-bi a-na pa-ni-šu2 u2-ta-[r]u 

بينما أحافظ ىلع مراقبة سيدي امللك )هنا يف 
نينوى(، األمر يف كوثا أشاريدو قد أعطى بيت أيب 

إىل مستأجرين وحول لك ثرويت ملمتلاكته.30
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إلى ( 2) يكتب  كان  الذي  الفلكي  هو  أشاريدو  هل 
الذي  أقبي  نابو-  أن  يبدو  وأشوربانيبال؟  أسرحدون 
تابعة  عقارات  يمتلك  نينوى  في  البالط  في  يعمل 
ألبيه في مدينة كوثا شمال مدينة بابل، والتي صادرها 
أشاريدو وسلمها إلى آخرين، كما أنه نقل ملكيته إليه 

شخصّيًا.

أشوربانيبال  العهد  ويل  معلم   ،Balasi باليس  كتب 
رئيس  أخذها  اليت  وأرضه  عبيده  إىل أرسحدون خبصوص 

السقاة.
(r.8)LU2.ARAD.MEŠ-ia (9)i-ba-aš2-ši ina 

KUR.LU2-ša2-qe2-e A.ŠA3 GIŠ.SAR i-ba-aš2-ši 

(10)LU2.ARAD.MEŠ-ni ša LU2.GAL.KAŠ.LUL 
(11)GIŠ.SAR.MES-ia iş-şa-ah-tu2

 (12)it-ta-şu 
UN.MEŠ-ia (13)uk-ta-aš2-ši-du-ni (14)T[A qa]-ni 
u2-kaš-ši-du-u-ni (15)[ig-d]u-ur-ru ih-tal-qu 

عندي خدم يف مقاطعة )كبري( السقاة وعندي 
حقول وبساتني )هناك(. )لكن( خدم كبري السقاة 
حلظة  منذ  أنايس.  وطرد  وانزتعهم  بساتيين  اشتىه 

طردهم فإنهم ذعروا واختفوا.31

العرشات  الفلكيني، فقد كتب  أهم  يعترب باليس من 
الطبيعية  الظواهر  بعض  خبصوص  الفلكية  اتلقارير  من 
وتأثريها  وانلجوم  الكواكب  وحركة  والكسوف  اكخلسوف 
السؤال  إذن  أشوربانيبال.  وابنه  أعداء أرسحدون  يف ملوك 
كيف يمتلك باليس مثل هذه البساتني واحلقول يف مقاطعة 
الراب – شايق والواقعة يف شمال بالد أشور؟ لإلجابة عن هذا 
الشاكوى خبصوص  من  للعديد  املشابهة  واحلاالت  السؤال 
حمل  من  قريبة  ليست  أماكن  يف  تقع  وعقارات  أمالك 
األشورية.  ادلولة  ملوظيف  املايل  انلظام  يف  يكمن  عمله، 
خالهل  من  امللك  يمنح  اكن  املايل  انلظام  ذلك  أن  ويبدو 
بشلك  أمالاًك  املقاطعات  وحاكم  والقرص  ابلالط  موظيف 
الفالحني  من  عدد  مع  زراعية  وأراٍض  وبساتني  حقول 
للملك  يقدمها  اليت  خدماته  مقابل  واخلدم  والعمال 
من  امللكية  باملنح  االنتفاع  فإن  يبدو،  ما  وىلع  وادلولة.32 

املنقولة تكون مدى احلياة، ويرثها  املنقولة وغري  األموال 
  Marduk-أورص شومو-   - مردوك  فهذا  ذلك  بعد  األبناء 
  šumu – uṣurيكتب إىل امللك خبصوص األرض الزراعية 
نينوى شمال  وتقع غرب  بارخالزي  املمنوحة هل يف مقاطعة 
تلعفر. ومن املحتمل عندما اكن موظًفا هناك وبعد انتقاهل 
إىل ماكن آخر، قام حاكم املقاطعة بمصادرتها؛ وذلا جلأ إىل 

امللك يلعيد هل حقله وحيقق العدالة بينهما.
(6)AD-šu2 ša2 LUGAL EN-ia (7)10 ANŠE.

ŠE.NUMUN ina KUR-ha-lah3-hi (8)it-ta-na 14 
MU.AN.NA.ME (9)A.ŠA3 a-ta-kal (10)me-me-
ni is-si-ia (11) la id-di-bu-ub (12)u2-ma-a LU2.
EN.NAM (13)la KUR-bar-hal-zi it-tal-ka (14)

LU2.ENGAR ih-te-si (15)E2-šu im-ta-ša2-«a (16)

A.ŠA3 ip-tu-ag ….(r.5)u2-ma-a A.ŠA3 pe-ga-ku (6)

LUGAL at-ta-har (7)LUGAL be-li2
 (8)de-e-ni le-

pu-uš (9)ina bu-bu-ti lu la a-mu-at

هومرات  عرشة  أعطاين  امللك  سيدي  وادل 
عرشة  ألربع  خاليخ.  مقاطعة  يف  حمروثة  ألرض 
سنة، وأنا منتفع باحلقل ولم ينازعين عليه. )لكن( 
اآلن جاء حاكم مقاطعة بارخالزي وأساء معاملة 
الفالح، وسلب بيته ورسق احلقل... اآلن لقد رسق 
حقيل، ورجعت إىل امللك يلحقق العدالة يل، وعىس 

أال أموت من اجلوع.33

وهكذا، فإن عليا الوظائف اإلدارية، الرتتانو؛ األباراكو؛ 
الراب – شايق؛ انلاكر إيكايل، والسوكلو منحت هلا مقاطعات 
باسمها، فاملوظف اذلي يشغل إحدى هذه الوظائف يكون 
مورده املايل من واردات تلك املقاطعة، وأن أي تغري وظييف 
وظيفة أىلع  إىل  الرتقية  من حيث  املقاطعة  حيدث حلاكم 
من  الكثري  اعئد  جيهل  قد  اجلديد  املوظف  فإن  انلقل،  أو 
احلاكم  من  إما  جتاوز  أو  اتلباس  حيدث  وذلا  األمالك؛ 
نفسه، وإما من أتباعه ىلع أمالك املوظف السابق/ املشتيك، 
القائمني  خدمه  ىلع  أو  املقاطعة  هذه  يف  يعمل  اكن  اذلي 

باألعمال نيابة عنه.34

أحد ( 3) نورزانو،  ابن  هو   Rāši-ili راشيل  تضمنت رسالة 
تقاريره  بعض  ويف   - أسرحدون  زمن  في  الفلكيين 
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 –  mahru األكبر  إيلي  راشي  نفسه  يسمي  الفلكية 
والفالحين  الخيول  بخصوص  العهد  ويل  إلى  شكوى 
أشور–ناتكل  صادرها  قد  والتي  حقله،  في  العاملين 
أدين  مدينة  في  وحدة عسكرية  آمر  Aššur- nātkil؛ 
)أسكي كلك في محافظة أربيل( في زمن أسرحدون:

(4)am-mi2-ni ri-ik-su ša2 LUGAL [be-li2-
ia] (5)ir-ku-su mdaš-šur-na[t-ki-li] (6) LU2.GAL-
ki-şir ša2 URU-a-di-i[n] (7)i-na ram-ni-[šu] 
i-paţ-ţar (8)2 ANŠE.KUR.RA LU2-er-re-še-e (e.9) 
i-na ŠA3-bi A. ŠA3-ia

 (10)i-te-er-šu2 LU2.TUR.
ME-ia (r.1)a-na ŠA3-bi al-ta-par (2)mdaš-šur-na-
at-ki-li (3)ki-i u2-şab-bi-tu (4)i-na ki-li it-ta-suk (5)

ŠE.BAR [x]-ba uh-ta-liq (6)LU2.TUR.ME.ia-a-
ma ina ŠA3-bi.

آدين  ملدينة  الكتيبة  آمر  ناتكل  أشور-  ملاذا 
امللك.  سيدي  عمله  اذلي  العقد  يدمر  خبطافه 
لقد  حقيل؛  حلراثة  املؤجرون  والفالحون  األحصنة 
ناتكل  أشور-  لكن  غلماين،  من  اثنني  أرسلت 

اعتقلهم ورماهم بالسجن. لقد دمر شعريي.35

الفالحني  يف  حبقه  مكتوًبا  ملكيًّا  أمًرا  يمتلك  راشيل 
لم يعرتف  ناتكل  أشور-  للعمل يف حقله.  املؤجرة  واخليل 
راشيل  أمالك  ومصادرة  بتحطيمه  وقام  املدون  بالعقد 
املوجودة يف قرية أدن. أرسل راشيل اثنني من غلمانه جلمع 
وقام  اعتقلهم  ناتكل  أشور-  لكن  احلقل  من  املحصول 

بتدمري حمصول الشعري.

غري  األموال  مصادرة  عملية  تتم  األحيان  بعض  ويف 
املنقولة بعلم امللك وادلولة ألغراض املصلحة العامة كبناء 
مدن أو معابد وغريها. ولكن عندما يطول انتظار املترضر 
للتعويض، فإنه يضطر إىل الكتابة إىل امللك مطابًلا باتلعويض:

تعويض قطعة أرض زراعية 

حاكم   )Ṭab- ṣilli-ešarra( –إيشارا36  صليل  طاب- 
أرض  قطعة  خبصوص  رسجون  إىل  يكتب  أشور  مدينة 
صاحلة للزراعة مساحتها 4000 هكتار يف قرية قوراين اتلابعة 

ملقاطعة خاليخ شمال نينوى، واليت أخذها امللك وأعطاها 
قد  وامللك  أوكن )خرسباد(.  نابو يف دور- رشو-  إىل معبد 

أمر بتعويضه من قرية }..{.
(r.1)[an-nu-]-ri 2-tu2 šat-tu2

 (2)[x.x.x]x TA 
qa-ni (3)[x.x.x.x LU2*].A-šip-ri (4) LUGAL EN 
liš-pur A.ŠA3

 (5)am-mar ina pa-ni-šu2 re-hu-ni (6)

[l]i-ib-tu-qu a-na (7) LU2*.A-šip-ri-ia li-din (8)la-
šu-u-ma u2-sa-ne2-taq-a-ni (9)ŠE.NUMUN.MEŠ 
ša LUGAL EN.ia2

 (10)[ina] ŠA3-bi la a-ra-aš2

 من }....{ 
ً

اآلن إنها السنة اثلانية }.... بأن{ بدال
أي  م  يلقسِّ  

ً
رسوال امللك  سيدي  يرسل  أن  عىس 

حقل باٍق يلعطيه إىل رسويل، وإال فإنه سيستمر يف 
جتاهيل، وأنا ال أستطيع أن أضع حقول سيدي امللك 

للزراعة.37

مدينته  ببناء  اثلاين  األشوري  رسجون  رشع  عندما 
واعصمة اإلمرباطورية األشورية، دور –رشو-أوكن )خرسباد(، 
فقد اضطر إىل مصادرة الكثري من األرايض اليت سيقام عليها 
ابلناء، وقام بتعويض املواطنني اذلين صودرت أراضيهم بأراٍض 
أخرى. فطاب- صيل- إيشارا حاكم مدينة أشور كتب إىل 
امللك خبصوص قطعة األرض الزراعية العائدة هل يف القرية 
اليت تمت مصادرتها قبل سنتني من قبل رسجون وأعطاها 
إىل معبد نابو. وذلا، فقد كتب هذه الرسالة إىل رسجون يطلب 
تعويضه حبقول وتسليمها إىل رسوهل. وبالرغم مما كتبه امللوك 
األشوريون يف حويلاتهم أو محالتهم العسكرية من تعسف 
وقسوة جتاه أعدائهم واالنطباع اخلاطئ عنهم، فإننا جند يف 
مراسالتهم الرسمية والوثائق ايلومية ما يشري إىل عكس ذلك 
من تطبيق للعدالة وإجارة املظلوم ومتابعة شئون املواطنني.

مما تقدم من أمثلة يفهم بأنه ال يوجد نظام مايل نقدي 
للموظفني، أي رواتب نقدية وإنما عينية؛ إضافة إىل األرزاق 
املالبس  وكذلك  يوميًّا،38  القرص  ملوظيف  تقدم  اكنت  اليت 

واألردية.39

أحد   Urad-Gula كوال40    – أوراد  من  رسالة  ودلينا 
الفلكيني والطبيب الشخيص ألرسحدون يكتب إىل امللك 



عيل ياسني اجلبوري

أجبديات 2018 52

خبصوص أردية متنوعة، أخذها شخص آخر ولم يعطهم أي 
يشء:

(r.3)[x.TUG2.g]u-zip-pi pa-ni-i-u2-[te] (4)

[ša UD-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-a-ka (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 (15)[x] u2-de-a-ni 
TA* pa-ne2-e-šu2

 (16)[mba-la]-su mDUMU.US-
ia ina ŠA3 AD-šu2 ša LUGAL [a-na xx]u3

 mdIM.
MU.PAB it-ti-ti-šu

اليت  األردية  من  املنتخبة  احلصة  نلفسه  أخذ 
والسرتة  الكويلنو،  معطف  وايلوم   22 يوم  وصلت 
ولم  منها،  واحدة  لك  املالكولو،  ومالبس  القصرية 
أدد- شومو- أورص،  املعزميني وال  لرئيس  يعِط ال 
ايلدين،  خإىل  انتهينا  )اآلن(  لكن  أخذهم.  هو 
واذلي 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 يعرف بأننا مساوون هل. حنن وحدنا؛ يف زمن 
)أمام(  بسببه  استوقفا  واباليا  باليس  امللك،  وادل 

وأدد-شومو-أورص.41 

من  أي  خارجيًّا  االعتداء  يكون  اليت  احلاالت  ويف 
أجنيب، فإن املترضر ال يرتدد عن الكتابة إىل امللك مبينًا حجم 
بيل-  أقار-  فمثاًل  وتعويضه.  امللك  عطف  وطابًلا  الرضر، 
لألشوريني  يعمل  بابيل  موظف  Aqar-bēl-lumur؛  لومور 
امللك خبصوص أمالكه  إىل  يشتيك  حيتمل زمن أرسحدون؛ 

اليت دمرها أشخاص من بيت داكوري، ويقول: 

(8)DUMU-mda-ku-ru NIG2.ŠID.MEŠ-ia (9)

uh-te-eţ AMA-a (10)u ŠEŠ.MEŠ-e-a (11)ina bu-
bu-ti id-du-uk (12)ši-pi-ir-ti? (13)a-naUGU-hi-
šu2?

 (14)a-na LUGAL be-li2-ia
 (e.15)ki-i aš2-pu-

ru (16)ga-ba-ru-u2
 (17)ul a-mur (r.1)ap-ta-la-ah (2) 

LUGAL i-di a-kan-na (3)ul šu-şu-bu-ta-ka (4)

E2-a u LU2-qa-al-la-a (5)ia-a«-nu u ina KA2.
DINGIR.KI (6)im-mu-u2-a ša2 ina pa-an (7)[A]
MA-ia u ŠEŠ.MEŠ-e-a (8)ak-lu-u2 DUMU-mda-
ku-ru (9)uh-te-eţ-ţu (10)a-di 2-šu2 da-al-ha-ak 

املوت أليم  ادلاكوريون دمروا ممتلاكيت وسببوا 
وإلخويت جوًع. بعثت رسالة إىل سيدي امللك عنه 
ولكن لم أَر اإلجابة، وهلذا أصبحت خائًفا. امللك 
يعرف أنين لم أجهز هنا، أنا ال أملك بيًتا وال عبيًدا، 
أيم  مع  أودعتها  اليت  سجاليت  دمروا  وادلاكوريون 

وإخويت يف بابل. وهكذا، فإنين مزنعج مرتني.42

ادلاكوريون إحدى القبائل اللكدية الكربى، اليت اكن هلا 
دور سيايس يف الرصاع ابلابيل األشوري.43 يتضح بأن املشتيك 
من ساكن مدينة بابل، وقد أودع لك الوثائق والسندات اليت 
يمتلكها عند وادلته وإخوته عندما لكف بواجب بعيد عن 
بابل. املشتيك يديع بأنه كتب شكواه برسالة سابقة، إال أنه لم 
يتسلم أي جواب من امللك؛ وذلا تقدم بهذه الشكوى للمرة 
اثلانية مبينًا بأنه لم يعد يمتلك أي يشء، ويؤكد انزاعجه من 

مصادرة أمالكه ىلع يد ادلاكوريني.

ضد  تكون  الشكوى  أن  جند  أخرى  قضايا  ويف 
أشخاص، وال يبني الاكتب مركزهم الوظييف، ولكن يفهم 
مواطن اعدي  وإال فكيف جيرأ  ادلولة،  تنفيذيون يف  بأنهم 
أمواهل  ورسقة  ادلولة  يف  موظف  أمالك  ىلع  االعتداء  من 
ألمواهل  املشتيك  خسارة  وبسبب  املنقولة  وغري  املنقولة 
واملسئول  األرض  ىلع  اإلهل  ممثل  باعتباره  امللك  إىل  اتلجأ 
واالستئناف  ادلولة  وقايض  انلاس  بني  العدالة  تطبيق  عن 
بأنه خرس لك  فنجد أحد املشتكني )االسم مكسور( يبني 
بصيغة  تمت مصادرتها  واحلقل حىت زوجته  ابليت،  يشء؛ 
قد  باملطهر،  وصفه   Ninia نينيا  اسمه  لشخص  »املقايضة« 
ويستغيث  يستنجد  فهو  اداعئه،  حسب  القرص  من  هرب 
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بامللك؛ ألنه أصبح بائًسا ومعدًما، وال يملك أي قطعة أرض 
حىت يدفن فيها:

(r.1)um-ma DAM-su (2)a-na ku-um a-bu-
uk (3)mni-ne2-e-a LU2.MAŠ (4)ša2 E2-be-li2-šu2 
u2-maš-ši-ru-ma (5)ih-li-qu E2 A.ŠA3.GA (6)

u3 DAM-a (7)i-nam-di-nu-niš-šu2
 (8)u3 a-ki ša2 

LUGAL EN-a (9)ap-tal-lah3 ki-i mi-ta-ku (10)

e-ka-nu li-iq- bi-ru-in-ni (11)ul URU ul EDIN 
ul KUR (12)ulUN.MEŠ ul 1qa (13)NINDA.HI.A 
i-na E2.EN-ia2

 (14)a-na ţu-ub ma-ha-ra (15)ša2 
LUGAL be-li2-ia

 (16)li-šak-kan

زوجته  أخذت  »أنا  يقول:  }فالن{  اآلن 
باتلبادل«. هم يعطون بييت وحقيل وزوجيت إىل نينيا 
بيت  هجر  اذلي  الرشيرة(،  األرواح  )طارد  املطهر 
أجبل  دائًما  أنين  من  وبالرغم  وهكذا،  وهرب.  سيده 
ال  سيدفنونين؟  أين  أموت  وعندما  امللك،  سيدي 
أناس، وال رطل واحد  توجد مدينة، وال سهل، وال 
من اخلزب يف بيت سيدي. عىس شكواي إىل سيدي 

امللك تتسلم مع العطف.44

ويف حالة أخرى )االثنان مهشم اسماهما(
(6)4 MA.NA KUG.UD ina 1 MA.NA.AM2 

u3 ina 1/2 MA.NA.AM2 
(7)ki-i iš-riq-an-ni a-na 

ša2-a-ri ut-tir (8)ma-mat-dEN-u2-GIN LU2-qal-
la ša2 ina pa-ni-ia2

 (9)u2-šad-bi-bu 1 MA.NA 
KUG.UD ki-i (10)iš-šu-u2 a-na URU-ah-[xx] 
ul-tah-liq-šu2

 (11)[L]U2.qal-la a-na KUG.UD 
it-ta-din 

واحدة  مانا  فضة.  مانات  أربع  مين  رسق  لقد 
ونصف مانا يف وقت واحد وشتتها. هو أقنع أمات- 
خدميت  يف  عبد   Amāt –bēl – Ukin بيل-أوكن 
يلأخذ مانا من الفضة، وساعده ىلع اهلرب إىل مدينة 

}..{ وهناك باع العبد.45

أما ادليون وعدم تسديدها يف الوقت املناسب أو رفض 
بعض  تمثل  وجدناها  اليت  احلاالت  من  فإنها  بها،  اإليفاء 

 ،]Šulmānu[xx  )..( شوملانو  تقدم  حيث  الشاكوى؛  هذه 
أحد املوظفني املسئولني عن بناء مدينة دور- شارو – أوكن 
)خرسباد( بشكوى إىل امللك موضًحا مالبسات ادلين اذلي 
بذمة وادله قبل وفاته، وأنه جيب أن يدفعه شخصيًّا كما أمر 

امللك:
(4)LUGAL EN-ia iq-ţi-[bi-a] (5)ma-a a-di 

dul-lu ša URU.BA[D3.
mMAN.GIN] (6)u2-gam-

ma-ru-u-[ni] ….(r.3)i-da-at AD-ia meš-i[l 
ha-bul-šu2] (4)u2-sa-[lim] (5)u2-ma-a DUMU.
MEŠ-su-nu i-b[a-aš2-ši] (6)ma-a ha-bul-li ša 
AD-[ka] (7)a-na AD.MEŠ-ni hab-ba-lu-[u-ni] 
(8)šal-li-ma-an-na-[ši]

يدفع  سوف  واحد  وال  أخربين:  سيدي  امللك 
دينك حىت يكتمل بناء مدينة دور-شارو-أوكن... 
بعد )وفاة( وادلي دفعت نصف )دينه(، ولكن اآلن 
اذلي  ادلين  نلا  ادفع  )خيربونين(:  )ادلائن(  أوالده 

بذمة أبيك ألبينا.46

يفهم من شكوى هذا املوظف بأن وادله قد استدان مبلًغا 
من املال يف أثناء بناء مدينة دور-شارو-أوكن ىلع أن يكون 
السداد بعد انتهاء ابلناء. بعد وفاة وادله دفع املشتيك نصف 
دين وادله، ولكن أوالد ادلائن يطابلونه ببقية املبلغ اذلي ال 
يتمكن من دفعه؛ ذلا تقدم بهذا االتلماس إىل امللك مبينًا 
األمر املليك الصادر لوادله قبل الوفاة، »وال واحد سيدفع دينك 
حىت يكتمل بناء املدينة«. وبهذا فهو حياول االحتماء باألمر 
 ،Bēl–duri دوري   – بيل  وكذلك يكتب  ادلائن.  املليك ضد 
حاكم مدينة دمشق إىل رسجون األشوري اثلاين خبصوص 
مبلغ من املال دفعه نيابة عن ايلو- بئدي Ilu–Ba»di، آمر 
وحدة عسكرية يف دمشق حتت إمرته، وذلك لقتله حصانًا 
تزوجت  املدين  الشخص  تويف  وعندما  املبلغ.  بدفع  ووعده 
زوجته صبيًّا يعمل كطباخ عند بيل – دوري، وذلا فهو يكتب 

إىل رسجون مطابًلا باملال اذلي دفعه.
(20)ANŠE.KUR.RA [ina] ku-mu-šu2

 (21)ana-
ku u2-sa-lim-me (22)ma-a KUG.UD SUM-ka (23)

mDINGIR-bi-i«-di: UŠ2
 (24) MI2-šu2 LUGAL u2-
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du: DUMU: QAL3
 (25)ta-ta-h[az] ina LU2*MU.

MEŠ (26)LU2*: is-si-ia: i-du-la

وعدين:  هو  عنه.  عوًضا  حصانًا  سلمت  لقد 
زوجته  مات؛  إيلو-بئدي  اآلن  نقودك«.  »سأعطيك 
ذلك  وإن  شابًّا،  ودًلا  تزوجت  قد  امللك  يعرف  كما 

الشخص يعمل خبدميت كطباخ.47

ومن الشاكوى املقدمة للملك عن بعض احلاالت اليت 
وذلك  اثلاين،  الطرف  قبل  من  الفهم  سوء  املشتيك  يوضح 
 عن تنفيذ األمر املليك الصادر هل، 

ً
باعتباره موظًفا ومسئوال

واليت يفرسها من يقع عليهم اتلنفيذ خطأ فعندما يأمرهم 
بتنفيذه، نيابة عن امللك، فإنه يصبح ضحية سوء فهم ويبدأ 

اتلأيلب واتلآمر ضده.

شكوى ضد موظف آخر )قرابين(

 Akullānu تضمنت نصوص املخاطبة من قبل أكوالنو
املسئول عن األنشطة ادلينية اكفة ملعبد أشور يف مدينة أشور، 
السنة.  لرأس  الوطين  االحتفال  يؤهله اإلرشاف ىلع  واذلي 
للملك وادلولة األشورية.  الكهنة ووالؤهم  امتحان  كذلك 
إضافة إىل إعداد معاهدات اتلبعية للملوك واحلاكم اتلابعني 
للتاج األشوري، ودليه رسالة إىل امللك خبصوص ذهابه إىل 
مدينة أشور للمراقبة الفلكية، وما حدث من تأخري تلقديم 

القرابني قائاًل: 
(4)LUGAL be-li2 ir-tu-ub ma-a[ l]u-sa-

hi-ru lu-qar-r[i-b]u (5)ina ša-daq-diš a-na 
LUGAL EN-[ia2 a]s-sap-ra mu-uk LUGAL 
be-li2

 (6)ţe3-e-mu is-sak-na-an-ni i-da-a-te a-na 
LU2.GAR.KUR (7)is-sap-ru-u-ni ma-a di-ib-bi 
ša mak-kul-l[a-ni] (8)u3 ša am-mu-u-ti šu-ţur is-
sa-na-[li-u] (e.9)[LU]GAL be-li2 la ip-ru-[u]s 
u2-ma-[a mi-nu] (10)ša LUGAL i-qab-bu-u-[ni] 

أن  »جيب  وقال:  اغضًبا،  امللك  سيدي  أصبح 
كتبت  املاضية  السنة  يف  هل«.  القرابني  يستأنفوا 
أعطاين  امللك  »سيدي  وأخربتهم:  امللك  لسيدي 

أمًرا )شخصيًّا(«. بعد ذلك كتبوا إىل احلاكم: »دون 
لكمات أكوالنو وأوئلك اذلين معه، إنهم يكذبون«. 
سيقوهل  اذلي  ما  )القضية(  امللك  سيدي  يقرر  لم 

امللك اآلن؟.48 

حياول أكوالنو إيضاح االتلباس خبصوص تأخري تقديم 
اذلي  املليك  األمر  بناًء ىلع  بأنه  امللك  يذكر  فهو  القرابني، 
للعمل  أمًرا  أصدر  هل«،  القرابني  يستأنفوا  أن  »جيب  وصله 
أمر  ينفذ  لم  أشور  ملقاطعة  العسكري  احلاكم  لكن  به 
أتباعه  وعن  عنه  باتلحري  أمًرا  هو  أصدر  وإنما  أكوالنو؛ 
األمر.  هذا  خيص  بما  بالكذب  واتهامهم  أقواهلم  وتدوين 
أكوالنو يسأل امللك عما يمكن أن يقوهل خبصوص ترصفات 
حاكم املقاطعة. وكذلك ليك يضع امللك بالصورة خبصوص 

القرابني اليت لم تقدم منذ سنة.

سياسة  يف  ادلاخلية  واإلدارية  اتلنظيمية  األمور  ومن 
العلماء  استداعء  تتطلب  اكنت  واليت  األشوريني،  امللوك 
والفلكيني واملنجمني واألطباء واملعزمني وطاردي األرواح 
رغبة  حسب  وإما  سنويًّا  إما  والكتبة،  واألطباء  الرشيرة 
امللك بذلك من أجل مناقشة شئون ابلالد أو بعض األمور 
تتعلق بمصري موظيف ادلولة ورجال  أو قد  بامللك،  اخلاصة 
من  فيه  والعاملني  املليك  ابلالط  هيلكة  كإاعدة  ابلالط؛ 
جمموعة  إضافة  أو  املوظفني،  بعض  نقل  أو  اإلبقاء،  حيث 
نفسه  الوقت  إىل خدمة ابلالط؛ وتكون يف  منهم  جديدة 
ينتظره لك موظيف  ما  وهذا  منهم.  املمتازين  فرصة تلكريم 
ادلولة األشورية كباًرا وصغاًرا. ذلا هناك أكرث من اتلماس 
استداعئهم ضمن  امللك عن سبب عدم  إىل  بصيغة عتاب 
املدعوين؛ وذلك ملاكنته العلمية أو االجتماعية أو السياسية. 
فمثاًل نقرأ يف رسالة من جمهول إىل امللك يلتمس زيارة امللك 

أسوة بزمالئه وطالبه.
(4)šad-da-qad3 [x.x.x] (5)LUGAL SAG LU2-

[um-ma-ni-šu2 i]š-šu2-u2
 (6)LUGAL it-ti-š[u2-nu 

SAG-a ul i]š-ši (7)a-na E2.GAL al-tap-ra (8)um-
ma LU2. ŠAMAN2.MA2.LA2.MEŠ (9)ša2 LUGAL 
ina pa-ni-ia2 ip-qi2-du (10)I UD.AN.dEN.LIL2 

il-ta-an-du (11)um-ma mi-nu-u2 hi-ţu-u2-a
 (12)
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LUGAL it-ti LU2-um-ma-ni-šu2 
(13)SAG-a ul 

iš-ši LUGAL iq-ta-bi (14)um-ma la ta-pal-lah3 
um-ma S[A]G-ka (15)a-na-aš2-ši u la ŠA3-bi (16)

ki-I e-lu-u2 a-di UGU en-na (17) LUGAL SAG-a 
ul iš-ši (r.1)en-na LUGAL SAG LU2.DUB.SAR.
MEŠ (2)ra-bu-u2 u şe-eh-ru LUGAL (3)ki-i iš-
šu-u2 a-na-ku (4)ul it-ti [x.x.x] 

السنة  يف  علماءه  امللك  استدىع  )مثلما( 
املاضية، إال أنه لم يستدعين )معهم(، )وذلا( كتبت 
إىل القرص: »غلماين )املمتهنون( اذلين عينهم امللك 
حتت إمريت قد تعلموا ينوما - آنو- إنليل؛ ما خطأي، 
بأن امللك لم يستدعين مع علمائه؟«. قال امللك: »ال 
ختف، سأستدعيك«؛ لكن عندما اغدرت من هناك 
امللك  استدىع  اآلن  امللك.  يستدعين  لم  اآلن  حىت 
لم يستدعين  امللك  الكبري والصغري، لكن  الكتبة، 

معهم )...( وال حىت )...(.49 

ومن احلاالت اإلنسانية اليت وردت يف هذه الرسائل أن 
الاكتب ال يتواىن يف اتلوسط دلى امللك مستغيثًا إلنقاذ ابنه 
من املشالك االقتصادية أو الشخصية اليت يعاين منها؛ حيث 
جند أن أدد-شومو-أورص50 يكتب إىل امللك خبصوص ابنه 
أوراد-كوال، املعروف من خالل أرشيف ادلولة األشورية بأنه 
).....(، ثم تبعها برسالة أخرى يلؤكد مشالكه. وكذلك يذكر 
امللك بمعاناته شخصيًّا، وقد عرث ىلع جواب امللك للشكوى، 
وكذلك تايد تسلم أدد-شومو-أورص يف رسالة ثانية إضافة إىل 
رسالة ثاثلة يؤيد املشتيك تسلم األمر املليك اخلاص بدعواه، 
بالكتابة  يقوم  املظلوم  كوال   – أوراد  مشلكة  معاجلة  ولعدم 
شخصيًّا إىل امللك، وكما يتضح من مالبسات القضية يف أدناه. 

(e.16)ina UGU mARAD-dgu-la (17)ARAD ša 
LUGAL EN-ia (r.1)me3-e-mi-i-ni (2)la u2-šah-si-is 

(3)ina hu-up-lib-ba-te (4)i-mu-at ha-ba-su (5)TA* 
qa-at LUGAL be-li2-ia2

خبصوص أوراد ـ كوال خادم سيدي امللك، وال 
واحد ذكر )امللك(. أنه يموت حبرسته، وهو متمزق 

من السقوط من يدي سيدي امللك.51

يبني  كوال  أوراد-  قضية  ىلع  اتلأكيدية  رساتله  ويف 
للملك همومه، وكذلك يكتب أدد– شومو– أورص إىل امللك 
يستعطفه أصالًة عن نفسه ونيابة عن أوراد- كوال، ويمتدح 
امللك قائاًل: بأن امللك قد أحيا املذنبني وأوئلك املحكومني 
بالسجن لعدة سنوات،  باملوت. وهو اذلي حرر املحكومني 

وأشبع اجلائع وأكىس العريان مضيًفا: 
(r.4)a-ta-a a-na-ku TA* mARAD-dgu-la (5)

ina bir-tu-šu2-nu ik-ki-ni ku-ri lib-bi-ni (6)

ša2-pil an-nu-rig LUGAL be-li2 ra-a-mu (7)ša 
URU.NINA.KI a-na UN.MEŠ uk-tal-lim (8)a-na 
SAG.DU.MEŠ ma-a DUMU.MEŠ-ka-nu bi-la-
a-ni (9)ina pa-ni-ia li-iz-zi-zu mARAD-dgu-la (10)

DUMU-a-a šu-u2 is-si-šu2-nu-ma ina pa-an 
LUGAL (11)EN-ia li-iz-zi a-ni-nu TA* UN.MEŠ-
ma (12)gab-bu lu ha-di-a-ni ni-ir-qud (13)LUGAL 
be-li2 ni-ik-ru-ub IGI.II-ia (14)TA* LUGAL EN-
ia šak-na ša ina ŠA3-bi E2.GAL (15)i-za-zu-u-
ni gab-bi-šu2-nu (16)la i-ra-«u-mu-un-ni be-el 
MUN-ia (17)ina ŠA3-bi2-šu2-nu la-aš2-šu2 ša 
šal-man-an-nu (18)a-da-na-aš2-šu2-un-ni i-mah-
har-an-ni-ni (19)ab-bu-ut-ti i-şab-bat-u-ni 
LUGAL be-li2

 (20)re-e-mu ina UGU ARAD-šu2 
li-iş-bat-su (21)ina bir-ti UN.MEŠ gab-bu a-na-
ku lu la a-mu-[at] (22)ha-di-a-nu-te-ia mar ŠA3-
bi2-šu2-nu (23)ina UGU-ia lu la i-ma-şi-u

مرتاحني  غري  بينهم  كوال  وأورا  أنا  إًذا  ملاذا 
امللك عرض حبه نلينوى  اآلن سيدي  ومكتئبني؟ 
)العوائل(:  لرؤساء  بقوهل  )الشعب(  انلاس  وللك 
)باليط(«.  حاشييت  يف  يلبقوا  أوالدكم  »اجلبوا 
أوراد- كوال إنه ابين، وهو أيًضا جيب أن يبىق معهم 
سويًّا  أيًضا  امللك. وحنن  )بالط( سيدي  يف حاشية 
جيب )أن نبىق( مع لك انلاس. سيكون مرح، ورقص، 
سيدي  ىلع  ثابتتان  عيناي  امللك.  لسيدي  وتربيك 
امللك. وال واحد من أوئلك اذلين خيدمون يف القرص 
حيبين؛ ال يوجد صديق واحد يل بينهم، اذلي أستطيع 
عين.  واتللكم  مين  يقبلها  واذلي  هدية،  أعطي  أن 
أن  يعطف ىلع خادمه، وعىس  امللك  عىس سيدي 
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ال أموت )من اخلجل، اخلزي( بني لك انلاس. عىس 
رغبات  تتحقق  أال  الرش  يل  يتمنون  اذلين  أوئلك 

قلبهم خبصويص.52

كما يتضح من الرسالة مدى احلسد والوشاية يف ابلالط 
بمصري  اتلالعب  من  تمكنوا  مدى  أي  وإىل  األشوري، 
املوظفني، من حيث عدم إيصال شكواهم للملك من ناحية، 

وقد يشوهون سمعة اآلخرين من ناحية أخرى. 

كتب  فقد  وذلا  لطلبه،  امللك  استجاب  يبدو  ما  وىلع 
أدد- شومو-أورص رساليَت شكر إىل امللك يقول يف األوىل: 

(15)ša LUGAL EN LUGAL.MEŠ-ni be-li2 
iš-pu-ra-an-ni (16)ma-a u2-ma-a ŠA3-ba-ka li-
ţi-ib-ka (17)ik-ka-ka ah-hu-ur lu la i-kar-ru (18)

ša da-ba-bi an-ni-I DUG3.GA ep-ši-te (19)an-
ni-te de-iq-te ša ina IGI DINGIR LU2-ti

 (20)

ma-ah-rat-u-ni ša LUGAL be-li2 e-pu-šu2-u-ni 

(21)a-na-ku ah-hu-ur ik-ki u2-kar-ra (22)ŠA3-bi2 
u2-ša-pa-al a-ki ša2 AD a-na DUMU.MEŠ-
šu2 

(23)e-pu-uš-u-ni LUGAL be-li2 a-na ARAD.
MEŠ-šu2 

(24)e-ta-pa-aš2 TA* E2 UN.MEŠ i-bi-
ši-u-ni (25)man-nu LUGAL ša2 a-ki an-ni a-na 
LU2.ARAD.MEŠ-šu2 

(26)SIG5-tu e-pu-uš-u-ni…. 
(r.15)ša LUGAL be-li2 iš-pur-an-(ni) ma-a at-ta 
DUMU.ŠEŠ.MEŠ-ka (16)DUMU.ŠEŠ.AD.MEŠ-
ka up-ta-hi-ra-ku-nu ina IGI.MEŠ-ia2 ta-za-za 

خبصوص ما كتب يل سيدي امللك، سيد امللوك: 
»عىس أن يكون قلبك سعيًدا، اآلن ال تقلق أبًدا«. 
بعد هذا الكالم احلميم، وهذه املأثرة الكريمة، وإنها 
عمله  واذلي  سواء،  حد  ىلع  واإلنسان  لإلهل  مرسة 
ثانية؟  وأكتئب  أقلق  أن  يل  كيف  امللك،  سيدي 
أبناءه، منذ  امللك عمل خدمه كأب يعامل  سيدي 
هذا  مثل  عمل  اذلي  امللك  من  البرشية،  وجود 
سيدي  يل  كتب  ما  خبصوص   »....« خلدمه  الفضل 
وأبناء  أخيك،  وأبناء  مجعتك،  »لقد   :

ً
قائال امللك 

عمك. اآلن أنتم تعودون حلاشييت )بلاليط(.53 

شكره  اثلاثلة  رساتله  يف  أدد-شومو-أورص  يضيف 
وتقديره الستجابة امللك لشكواه قائاًل:

(14)ša LUGAL [be-li2] (15)iš-pur-an-ni 
ma-a ina pi-i ša2 AD-ia2 as-se-m[e] (16)ki-i qin-
nu ke-en-tu at-tu-nu-u-ni (17)u3 a-na-ku u2-ma-a 
u2-da-a a-ta-mar (18)AD-šu2 ša LUGAL be-li2-
ia şa-lam dEN-ma šu-u2

 (19)u3 LUGAL be-li2 
şa-lam dEN-ma šu-u2 …..(22)ša LUGAL be-li2 
u2-pa-hir-a-na-ši-ni (23)ina IGI.MEŠ-šu2 u2-
ša2-zi-iz-a-na-ši-ni (24)DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ 
DU3-šu2-nu ša2 AN-e KI.TIM (25)a-na LUGAL 
be-li2-ia2 a-du NUMUN-šu2

»لقد  امللك:  )سيدي(  يل  كتب  ما  خبصوص 
لكن  مطيعة،  عئلة  أنكم  أيب  فم  من  سمعت 
امللك  سيدي  وادل  خربيت«.  من  هو  عرفته  ما  اآلن 
امللك كذلك، صورة  بيل، وسيدي  اإلهل  اكن صورة 
اإلهل بيل... بسبب أن سيدي امللك مجعنا وسمح نلا 
إهلة  تعمل  أن  عىس  )بالطه(،  حاشيته  يف  بابلقاء 
السماء واألرض نفس اليشء لسيدي امللك وتشمل 

ذريته«.54

وأخرًيا لم يقتنع أوراد كوال بما حصل هل ولوادله أدد- 
شومو- أورص؛ ذلا تقدم برسالة طويلة يستعطف امللك مبينًا 
خدماته اجلليلة للملك وادلولة وإخالصه وتفانيه يف عمله 
يلاًل ونهاًرا، حىت يذكر أنه جعل دائرة عمله مسكنه، كما 
إىل  به  تقدم  سابق  طلب  امللك ىلع  استجابة  إىل  يشري  أنه 

سيده أوراد- كوال األستاذ ابلائس يكتب إىل امللك: 
(19)[UD.MEŠ] ša DUMU.LUGAL be-li2-ia 

TA* LU2.MAŠ.MAŠ-šu2 re-ha-a-ti a-mah-har 

(20)[ina ŠA3]-bi ap-ta-te- at-ti-ti-iz ma-şa-şar-
tu2 [a]t-ta-aş-şar UD-mu am-mar ina IGI-šu2

 

(21)[a]z-zi-zu-u-ni ik-ki-be2-e-šu2 at-ta-aş-şar 
ina E2 LU2.SAG u3 ša-ziq-ni (22)ša la-a pi-i-šu2 
la-a e-ru-ub a-kil u2-ka-la-a-ti ša URU.MAH 
at-ta-ad-gil2

 (23)DINGIR-ka u2-sal-li-ma u2-
ma-a LUGAL be-li2 id-da-at AD-šu2 ur-ta-ad-
di šu-mu SIG5 

(24)uk-ta-in u3 a-na-ku la-a ina 
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pi-it-ti ep-še-ti-ia ep-ša2-ak (25)ki-i[ la] ina pa-
ni-it-tim-ma ag-du-uş-şu-uş nap-ša2-aq-ti as-
sa-kan (26)MU la SIG5 [l]i-ih-su2 u3 še-eş-şu-u2 
ša a-bi-ti iz-zi-«a-ar2

 (27)ik-[ki]-bi ša LUGAL 
EN-ia at-ta-aş-şar LU2.EN.MEŠ.MUN la-a aş-
ba-ta (28)dib-bi [x.x.x.x]-u2-tu as-sa-ad-da-ad 
ma-az-za-as-su nu-bat-tu (29)[x.x.x.x]u2 ka-na-
a-šu2 ka-da-ru u3 pu-luh-tu ša E2.GAL (30)LU2.
ARAD.MEŠ ša-ziq-ni u3 LU2.SAG.MEŠ us-
sa-am-mid mi-i-nu ina Š[A3-b]I (31)ah-za-ku-
šum-mu il-la-ka LU2.um-ma-a-ni dan-nu-ti u3 
LU2.2.u-ti (32)ANŠE.GIR3.NUN.NA.MEŠ i-na-
aš2-ši-u ia-a-ši 1-en ANŠE.NITA2 lid-di-[nu]-
u-ni (33)i-s[e-niš (rest 34-45 + r.1- 2 broken) (r.3)

e-gir2-tu ina ŠU.II mLUGAL.ZALAG2 LU2.SAG 
a-na LUGAL EN.i[a] (4)[a-sap-ra] u3 mu-ru-
uş ŠA3-bi uk-tam-me-ru a-na LUGAL EN-ia 
aš2-pu-r[a] (5)[x.x nu-bat-t]u la-a be2-e-da-at 
e-gir2-tu LUGAL a-na ARAD-šu2 is-sap-ra (6)

[ma-a la u2]-da ki-ia-kan-ni-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] (8)e-[gir2.tu] TA* GIŠ.GU.ZA ša 

dPA ina ŠA3 tukulti-ti as-sa-kan-si ki-i DUMU 
e-d[i] (9)a[t-ta-ş]ar-ši TA* ma-aş-şi si-in-qi2-ia 
pat-ru-u-ni LUGAL be-li2 a-dan-[niš] (10)[Š]
A3-b[a-š]u2 lu-u DUG3.GA-šu2 IR3-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-šu2] (12)[m]a-hi-is-su-ni KA-šu2 lid-bu-ub u3 
ša ina KA-šu2 ma-hi-is-s[u-ni] (13)[ina Š]A3 mi-
i-ni lid-bu-ub an-nu-rig 2-ta MU.AN.NA.MEŠ 
TA*mar 2 u2-m[a-me-ia] (14)[m]e-t[u]-ni 3-šu2 
a-na URU-arba-il3 ma-la a-na URU.ŠA3.URU 
ina GIR3.II-ia at-[ta-lak] (15)[man]-nu ra-«i-i-
ma-ni qa-ti iş-bat u3 lu-u ina IGI LUGAL be-
li2-ia u2-[še-ri-ban-ni] (16)a-ta-a ina ŠA3 URU.
E2.GAL.MEŠ SAG LU2.MAŠ.MAŠ LUGAL 
is-si u3 a-na-ku h[u-lu] (17)ša mu-da-bi-ri aş-
şa-bat TA* IGI ša UN.MEŠ i-ša2-«u-lu-un-
ni-ni (18)ma-a a-ta-a ina GIR3.II-ka ta[l-la-k]a 
UN.MEŠE2 et-te-qud an-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 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 ina E2.kid-
mur-ri e-ta-rab qa-re-e-tu e-ta-pa-aš2

 (24)MI2 
ši-I ta-ad-dal-ha-an-ni 5 MU.AN.NA.MEŠ la 
mu-«a-a-tu la ba-la-tu (25)u3 DUMU-a-a la-
aš2-šu2 3 MI2.MEŠ MU.AN.NA an-ni-tu it-tuq-
ta-an-ni u3 LU2.ENGAR (26)la-aš2-šu2 E2 GIŠ.
APIN A.ŠA3 la-aš2-šu2

 da-num dEN.LIL2 u
 dE2.A 

ša ina SAG.DU (27)ša LUGAL EN-ia kun-nu-
ni šum2-ma am-mar KUŠ.E.SIR2 am-mar ig-ri 

(28)ša LU2.TUG2.KA.MEŠ ma-aş-şa-ku-ni te-
nu-u2 ša TUG2.gu-zip-pi-ia i-ba-aš2-šu2-ni (29)

u3 [G]IN2.MEŠ LAL-ti a-na 6 MA.NA KUG.
UD SAG.DU la hab-bu-la-ku-u-ni (30)[u3 ina 
M]U.AN.NA.MEŠ-ia ma-a a-na ši-bu-ti tak-
šu-da tu-kul-ta-ka lu-u man-nu (31)[ina IGI x 
la]-a mah-rak el-li a-na E2.GAL la a-tar-şa-
ak: LU2.ra-ag-gi-mu (32)[as-sa-«a-al SI]G5 la-a 
a-mur ma-ah-hur u3 di-ig-lu um-ta-at-ti (33)[ša 
LUGAL be-li2]-ia a-ma-ar2-ka SIG5: na-as-
hur-ka maš-ru-u2

يف أيام سيدي لوالية العهد تسلم »ما تبىق« مع 
معزميك. أقف عند فتحة انلافذة وأراقب. لك األيام 
اليت قضيتها يف خدمته، محيت لك امتيازاته. لم أدخل 
إىل بيت رجال ابلالط وال امللتحني بدون إذنه. اكن 
اسرتضيت  أنا  األسد،  طعام  يأكل  اكذلي  إيل  ينظر 
إهلك. اآلن، سيدي امللك، تبع )سياسة( وادله، وقد 
أضاف إىل األسماء اجليدة اليت ثبتها، لكنين لم أعمل 
قط،  قبل  من  أعنه  لم  ما  عنيت  لقد  ملآثري.  وفًقا 
اهلمس  املالئم،  غري  السلوك  لألشباح.  واستسلمت 
محيت  األشياء.  استقرار  يفقد  الرس  وإفشاء  حويل، 
امتيازات سيدي امللك، إال أنين لم أجد املحسن. أنا 
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ثبت )....( اللكمات، أنا جعلت دائرة وظيفيت ماكن 
ابلالط  رجال  اخلدم،  علمت  أنا   .

ً
يلال اسرتاحيت 

واخلضوع،  املساواة،  قدم  ىلع  ابلالط  رجال  وغري 
والكدح، واخلوف من القرص؛ وماذا جنيت منها؟ إًذا 
يكون من املناسب بأن املرتبة األوىل من األساتذة 
أن  أنا جيب  باتلأكيد   .

ً
بغاال يتسلمون  ومساعديهم 

امللك  سيدي  إىل  رسالة  بعثت  مثلهم.  محاًرا  أمنح 
لكنين  Šarru–nūri، رجل بالط،  نوري  مع شارو- 
إىل  الكتابة  )من(  )فقط(.  قليب  ىلع  األىس  كومت 
سيدي  أرسل   )....( املساء  نفس  يف  امللك.  سيدي 
لم أعرف أنك  »أنا  امللك رسالة إىل خادمه }يقول: 
تعاين من مثل هذه الظروف؛ وذلا }....{ بعثت إيلك. 
»لكمات سيدي امللك ثقيلة اكجلبل«. وضعت الرسالة 
يف محاية عند عرش اإلهل نابو، وحرستها كأنها ابين؛ 
أن  جيب  أهملت  حال  بأي  حمنيت  اكنت  إذا  لكن 
يتذكر  أن  جيب  ا،  حًقّ سعيًدا  امللك  سيدي  يكون 
: »دعه يتسلم قالديت يف حني أنا أنظر 

ً
خادمه قائال

يف  يطعن  اذلي  »الشخص  يقول:  مثل  هناك  إيلها«. 
ظهره )ال يزال( عنده فم يلتلكم، لكن اذلي يطعن 
يف فمه، فكيف يتلكم؟«. اآلن مىض سنتان منذ أن 
إىل  مرات  ثالث  مشًيا  ذهبت  لقد  بهيمتاي.  ماتت 
مدينة أربيل ومرة واحدة إىل مدينة أشور. ولكن 
من اذلي يظهر الشفقة ويأخذين بايلد أو )يقودين( 
إىل حرضة سيدي امللك؟ ملاذا يستديع سيدي امللك 
أنا  أسحب  حني  يف  إيكااليت  مدينة  من  معزًما 
يسألونين  انلاس  )أهمل(، وألن  اخلليف  الطريق  إىل 
»ملاذا تذهب ىلع القدمني؟« انلاس يمرون من بييت 
)ويقولون(: »القوي ىلع املحفة واملساعد يف الاكرة، 
حىت املبتدئني ىلع ابلغال، وأنا أميش. عىس سيدي 
امللك يقول: »إنه مواطن«. بإماكن امللك أن يسأل )أي 
حقل  من  هومرات  ستة  يه  وادلي  حصة  شخص(، 
ثالثة  أخذنا  وأيخ  أنا  ليرش.  زيرو-   – نابو  أخيه  مع 
هومرات للك واحد باإلضافة إىل )نفسني( شخصني. 
بنعمة سيدي امللك اشرتيت مخسة أو ستة أشخاص. 
أعقتين  ويلمة،  ونظمت  اكدموري  معبد  زرت  لقد 

حية،  وال  ميتة  ال(  )فيه  سنوات  خلمس  زوجيت، 
وليس عندي أوالد. هذه السنة بدأت العمل ثالث 
نساء، وليس دلي فالح، وال جتهزيات وال إقطاعية 
املغروسة  وايا  إنليل  آنو،  باإلهل  )أقسم(  )مزرعة(. 
ولو رشاء  أستطيع  امللك، ال  بثبات يف رأس سيدي 
زوج من اخلف )انلعال( أو أجور خياط، أنا ال أملك 
بدلة أو مالبس احتياط. وتعرضت إىل دين تقريًبا 
أنا  )كذلك(  الفائدة.  زائًدا  الفضة  من  مانات  ست 
اآلن عمري وصل اخلمسني سنة ويقولون: »عندما 
راٍض  امللك غري  الشيب، من سيساعدك؟«.  يغزوك 
انكببت  أنا غري جيد،  القرص،  أنا أذهب إىل  عين: 
ىلع اتلنبؤ، ولكن من دون أمل، وانقلبت عنه ولم 
السعادة،  يه  رؤيتك  امللك،  سيدي  يا  الكثري.  أَر 

إصغاؤك هو احلظ.55

التعيين أو إعادة التعيين 

يه  متمثلة  اتلعيني  إاعدة  أو  اتلعيني  طلبات  اكنت 
األخرى يف أرشيفات ادلولة األشورية، وال نعلم أسباب طرد 
وتضمنت  ذلك.  يبني  لم  الاكتب  ألن  اخلدمة؛  من  املوظف 
طلبًا  امللك  إىل  مكسور(  املرسل  )اسم  من  رسالة  نصوص 

إلاعدة اتلعيني:
(r.4)u2-ma-[a x.x.x] ša LUGAL (5)EN-ia 

it-[ti-ši] ur-ta-man-ni (6)u2-di-ni [e-mu-q]I ša 
A2.II-ia2

 (7)ša GIR3.II-ia la i-nu-«a-ha.

اآلن، سيدي امللك رصفين من اخلدمة، ويداي 
ورجالي لم تصبح واهنة بعد.56

وهذا شخص جمهول اهلوية يتقدم بطلب تلعيني ابنه يف 
خدمة امللك:

(r.1)a-na UGU UN.MEŠ ša2 a-na LUGAL 
be-li2-ia aš2-pu-ra (2) LUGAL la i-qab-bi um-
mam i-nam-ma la iq-ba-a (3)um-ma UN.MEŠ 
a-na a-kan-na li-bu-ku-nu (4) LUGAL i-di ki-i 
A.ŠA3-a ina KUR-aš-šur ia-a-nu (5)a-na-ku mi-
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nu-u2 lu-kul u a-na ša2-a-šu2-nu mi-nu-u lu-din 

(6)man-nu DINGIR-u2-a man-nu EN-a IGI.II-ia 
it-ti man-nu ki-i šak-nu (7)al-la LUGAL EN-a 
ša2 ana-ku dUTU ana DIN-ka u2-şal-lu-u (8)a-di 
mŠEŠ.MEŠ-ša2-a a-kan-na LUGAL liš-pu-raš-
šum-ma (9)LU2.A.KIN-šu2 UN.MEŠ li-bu-uk-
ma ina TIN.TIR.KI lu-šam-hir (10)mdPA.KAR.
ZI.MEŠ DUMU-u2-a ar-du ša2 LUGAL (11)li-
bu-kam-ma it-ti-ia LUGAL li-ip-l[ah] 

امللك؛  سيدي  يل  كتبوا  اذلين  انلاس  خبصوص 
امللك جيب أال يقول اكآليت: »ملاذا هو لم يقل، دعهم 
 

ً
جيلبوا انلاس هنا«. امللك يعرف أنين ال أملك حقال

يف بالد أشور، ماذا سآلك وماذا سأعطيهم؟ من هو 
إليه؟ من هو سيدي؟ وإىل من عيناي مثبتتان إال 
لسيدي امللك اذلي حلياته أصيل لإلهل شمش. ما دام 
أن  وعىس  امللك،  هل  يكتب  أن  عىس  هنا  أخيشو 
يقود رسوهل انلاس؛ وهكذا أستطيع أن أتليق بهم يف 
بابل. عىس أن يقود ابين نابو- ايطر- نابشايت، خادم 

امللك إىل هنا، وهكذا يستطيع أن خيدم ميع.57

 لعل من بني األنظمة اليت انفرد بها األشوريون »أعمال 
من  األشورية اكفة  ادلولة  راعيا  تشمل  اليت   ،»Ilku السخرة 
األشوري  للتاج  تابعني  داموا  ما  أشوريني  وغري  أشوريني 
األجانب  أوئلك  أي  مبارش،  غري  بشلك  أو  مبارش  بشلك 
من  معينًا  حاكًما  أو  ملاًك  اكن  سواء  بمعاهدة،  املرتبطون 
أوئلك  أو  امللك األشوري ىلع خلفية محلة عسكرية،  قبل 
إلخ.  ورضائب...  جزية  ويدفعون  األشورية  لدلولة  املوالون 
وتشمل أعمال العمران وفتح الطرق ومشاريع الري... إلخ. 
وباملقابل، فإن امللك يمنح القائمني بهذه األعمال قطًعا من 
ملكًفا  دام  ما  منها  ويستفاد  للمعيشة،  الزراعية  األرايض 
اإلعفاءات  بعض  هناك  فإن  هذا،  من  بالرغم  بالسخرة. 
بها  يقتنع  ألسباب  األشخاص  بلعض  امللك  يصدرها  اليت 
امللك، وقد تلىغ هذه اإلعفاءات ألسباب معينة؛ ذلا يضطر 
الشخص املعيف من هذه اخلدمة إىل تقديم شكواه إىل امللك 
القرار اخلاص باإلعفاء؛ راجيًا من امللك  باعتباره صاحب 

إاعدة انلظر بإعفائه من تكليفه بأعمال السخرة.

إعفاء من أعمال سخرة

زمن  يف  بورسيبا  من  فليك   Nabu–iqiša نابو-إقيشا 
أحد  ويف  بابل.  من  الفلكية  تقاريره  كتب  أرسحدون، 

اتلقارير يدون شكواه إىل امللك ضمن تقرير فليك: 
(7)LUGAL za-ku-ta-ni il-ta-kan (8)en-na 

a-du-u2 it-ti ŠEŠ.ME-e-a (9)ina E2.GAL ma-sa-
ar-ti E2-ŠU2 

(r.1)ep-pu-uš u3 DUMU.ME URU 
ša2 ana-ku (2)it-ti-šu2-nu LUGAL u2-ša2-aş-bi-
tan-ni (3)LU2-ik-ka-ra-a id-du-ku u3 ia-a-ši (4)u2-
sa-am-mu-«i-in-ni um-ma il-ku (5)it-ti-ni a-lik 
it-ti ŠEŠ-e-a (6)dul-lum ep-pu-uš u3 ma-aş-şar-
ti (7)ša2 LUGAL be-li2-ia2 a-nam-şar am-me-ni 
2-ta 

عمل  )من  حريتنا  امللك  سيدي  ثبت  لقد 
خمزنًا  بنيت  أنا  اللحظة،  هذه  يف  لكن  السخرة(. 
وساكن  إخويت  مع  العسكري  االستعراض  قرص  يف 
لقد   ،)

ً
)حقوال آخذ  امللك  جعلين  معهم،  املدينة 

قتلوا فاليح ويزعجونين قائلني: »أدِّ خدمة سخرتك 
معنا«. إال أنين أرغب يف أن أؤدي العمل مع إخويت، 
أن  جيب  ملاذا  امللك.  لسيدي  املراقبة  يف  وأستمر 

أعمل... مرتني؟.58 

تكليف موظف بأعمال سخرة 

طابيا Ṭabia )فليك يف بالط نينوى يف زمن أرسحدون(، 
يكتب شكواه ضمن تقرير فليك: 

(3)LUGAL kiš-ša2-ti be-li2-a
 (4)la u2-maš-

šar-an-ni a-na-ku (r.1)UD-mu-us-su a-na UGU 
(2)bu-bu-ti-ia LUGAL a-mah-har (3)u en-na 
a-na SIG5 it-ta-as-ki-in-ni (4)um-ma li-bit-ti li-
bi-in (5) LUGAL be-li2-ia la u2-maš-šar-an-ni-
ma (6) la a-ma-ti

يوم،  يرتكين، لك  العالم، ال  ملك  عىس سيدي 
عني  قد  واآلن  جويع،  بسبب  امللك  إىل  أقرتب  أنا 
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: »اعمل اللنب«. عىس سيدي 
ً

عيل ألعمل اللنب قائال
امللك ال يرتكين؛ وهكذا لن أموت.59

من  للملك  االعتذار  أسلوب  املشتكني  بعض  ينتهز 
عدم تنفيذ األمر املليك الصادر هل، ويتقدم بشكواه يف هذه 
األطباء  رئيس   ،Urad-Nanaia نابو  أوراد-  وهنا  املناسبة 
والطبيب اخلاص ألرسحدون ومن املحتمل خلف إاكرو يف 

مهنة الطب يستعطف امللك تلعيني طبيب هل:
(16)[ina UGU] ša LUGAL be-li2 iš-pur-

an-ni (17)[ma-a a]-ta-a a-na URU.ŠA3.URU la 
tal-lik (18)[ta-tu2]-a-ra la al-lak mar-şa-ku (19)

[mu-u]k al-lak ina šid-di KASKAL a-mu-at (20)

[LUGAL] i-qab-bi-a ma-a man-nu at-ta (21)[ša 
xx]x la i-da-gal-an-ni [xxx aš-šur] DINGIR-
ka lu-u u2-di ……. (r.4) [xxxxx LUGAL] be-li2 
(li)-iš-al (5)ki-i ša2 a-[ba]t-u-ni a-na LUGAL 
EN-ia liq-bi-u (6)LU2.ARAD.MEŠ ša LUGAL 
i-qab-bu-u-ni (7)ma-a LUGAL mu-hu-ur a-lik 
ra-man-ka ba-liţ (8)mu-uk pa-ni ša LUGAL EN-
ia (9)a-ke-e ep-šu2 tu-ra a-na-ku la-ah-hur-šu2 
(10)u2-ma-a TA* ŠU.2 EN-ia lu-u la e-li (11)1-en 
LU.MAŠ.MAŠ 1-en LU2.A.ZU (12)ina IGI-ia 
lip-qid-ma [ki-i a-h]a-meš (13)dul-li le-pu-uš.

: »ملاذا 
ً

خبصوص ما كتب يل سيدي امللك قائال
أنا ال  لم تذهب إىل مدينة أشور ولكن رجعت؟«. 
أستطيع اذلهاب، أنا مريض. إذا أذهب، فسأموت يف 
الطريق. سيقول امللك »من أنت من... لم ينتظرين؟« 
}.. عىس اإلهل أشور{ إهلك يعرف... دع سيدي امللك 
يسأل. دعهم خيربوا سيدي امللك، كيف يه األشياء 
امللك،  إىل  »اشتِك  يل:  يقولون  امللك  خدم  تماًما. 
اذهب، احصل ىلع عالج نلفسك«. أنا )أسال نفيس 
باستمرار(: »كيف يقتنع سيدي امللك؟ وبالرغم من 
سيدي.  أفقد  ال  دعين  اآلن  إيله«.  فسأشتيك  ذلك 
دعهم يعينوا مطهًرا واحًدا وطبيًبا واحًدا يلالزماين. 

جيب أن يعاجلاين مًعا.60

عدم  خبصوص  العهد  لويل  الكهنة  ألحد  اعتذار  ويف 
زيارته نقرأ )اسم املرسل مكسور( إىل ويل العهد: 

(2)ina UGU [š  a DUMU.MAN be-li2 
] (3)[liš-pur-a-ni m]a-a a-na am-mi3-ni an-na-
ka at-ta (4)[ma-a] e-[ti-i]q a-lik a-na URU.ŠA3.
URU an-nu-rig2-šu2

 (5)[a-n]a ar2-hi DUMU.
MAN i-šap-pa-ra la-a si-min3 UDU.SISKUR.
MEŠ (6)[l]a-a dul-lu la me-me-e-ni ša u2-dal-
lah3-u-ni (7)i-šap-par-u2-ni-ni a-na am-mi3-i-
ni (8)is-se-niš tu-u2-ra DUMU.MAN lu-u2-şi-a 
pa-ne2-e-šu2

 (9)šu-la-an-šu lu a-mur is-si-ia2 lu 
ta-ad-bu-ub (10)ţe3-e-mu lu taš-kun-an-ni ha-
ra-am-mi-ma (11)[ina] E2 al-lak-u-ni lu al-lik 
u3 1-et [a-b]u-tu2

 (12)[ a-na DUMU.MA]N [l]
a aq-bi DUMU.MAN … (r.9)šum-ma DINGIR.
MEŠ-ka ina IGI-ka a-na re-e-me (10)[is]-sak-
nu-ni di-a-ti-ia ša2-ak-ki-il (11)[u2-l]a-a qi2-bi-
«a-a ma-a a-lik mu-u2-tu

 (12)[la al]-lik la-mut 
mi-i-nu aq-qa-ab-bi.

 :
ً

قائال العهد  ويل  ما كتب يل سيدي  خبصوص 
هذه  أشور«.  مدينة  إىل  وتذهب  هنا  من  تعرب  »ملاذا 
يه املرة اثلانية اليت يكتب ويل العهد فجأة )مثل 
هذا(، عندما ال يكون الوقت لألضايح وال يوجد 
ملاذا  برسعة،  إيل  يرسلون  جيعلهم  يشء  وال  طقس 
العهد،  ويل  يبني  أن  جيب  ثانية؟  مرة  اليشء  نفس 
عليه أستطيع رؤية وجهه وصحته. جيب أن تتلكم 
ميع وتعطيين أوامر، وعندها سوف أذهب. إىل أين 
العهد...  أقل أي لكمة إىل ويل  جيب أن أذهب؟ ولم 
إًذا آهلتك قد غريتك لتشفق عيل، إًذا امسح دمويع 
وإال فأخربين: »اذهب ومت« عندها سأذهب وأموت، 

ماذا يمكن أن أقول؟61 

من انلتائج االجتماعية بعد وقوع بدل حتت سيطرة بدل 
آخر يه مسألة الوالء للوطن أم للمحتل. فمن وجهة نظر ابن 
ابلدل يعد االحتالل خطأ وإهانة شخصية ووطنية؛ وذلا تبدأ 
واملعنوية.  املادية  اإلماكنيات  وبكل  املحتل  ضد  املقاومة 
لكن هناك من انلاس من يرى أنها فرصة تلحسني ماكنته 
ىلع  األجنيب  مع  باتلعاون  ويبدأ  واملعيشية،  االجتماعية 
مصلحة بدله؛ وذلا، فإنه سيكون عرضة لالنتقاد اجتماعيًّا 
بهذا  واضحة  أمثلة  ودلينا  واتلعذيب.  بالقتل  واتلهديد 
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اخلصوص، وخاصة العالقة بني بالد أشور وبابل من حيث 
فملوك  واثلقايف.  وادليين  واالجتمايع  السيايس  اتلداخل 
من  جزًءا  سياسيًّا  بابل  بالد  اعتربوا  الرسجونية  الساللة 
األخرى  املدن  وبعض  بابل  مدينة  إن  حىت  أشور،62  بالد 
ملك  أنت  أشور:  بمدينة  أسوة  باإلعفاءات  مشمولة  اكنت 
وقوي ومتمكن واعدل. عىس أن يعتين سيد امللوك بمدينة 
نيبور بنفس اليشء كمدينة بابل. واللوح املشهور يقول: إذا 
ملك لم ينتبه )يلتفت( إىل العدالة... )يقال(: سواٌء يكون 
ملاًك أو مفتش قناة أو مرشفًا أو موظًفا إداريًّا يضع »خدمة 
أعمال  ويفرض  وبابل،  ونيبور،  سيبار،  مدينة  ىلع  ادلولة« 
السخرة ىلع بيوت اآلهلة، هذه اآلهلة العظيمة لن تدخل إىل 
يستفرس حوهل،  أن  امللك جيب  أنه حيدث. سيدي  أقداسها 

وعىس أن جيلبوا اللوح ويقرأوه يف حرضة امللك.63 

شكوى إلى الملك بخصوص إهانته لعالقته 
مع بالد أشور، ويطلب إعادة فتح شالخ من 

قناة بانيتو 

نيبور يف بالد  Šandabakku حاكم مدينة  شاندباكو 
إرسال  مقرتًحا  امللك  إىل  يكتب  ارسحدون  زمن  يف  بابل 

أخيه بسبب مرضه:
(5)LUGAL i-di ša2 lu ma-a«-da (6)mar-

şa-ak la mar-şa-ak (7)a-na šul-mi LUGAL at-
tal-kam2-[m]a (8)a-du-u2

 m.dEN-u2-sa-tu ŠEŠ.-
u2-a (9)u3 10 LU2.DUMU.MEŠ-DU3.MEŠ ša2 
EN.LIL2.KI (10)a-na šul-mi LUGAL be-li2-ia2 
(11)al-tap-ra LUGAL i-di KUR.KUR (12)gab-bi 
a-na UGU KUR-aš-šur.KI (13)i-zi-ir-u2-na-ši 
GIR3.II -a-ni (14)ina KUR.KUR gab-bi ul eţ-re-
et (15)a-šar ni-il-lak ni-id-da-ka (16)um-ma mi-
nam-ma GIR3

 (17)KUR- aš-šur.KI ta-aş-bat-a 

(18) a-du-u2 KA2.GAL.MEŠ-ia (19)nu-up-tah-
hi a-na pit2-hi (20)ul nu-uş-şu (r.1) EN.NUN ša2 
LUGAL ni-nam-şar (2)LU2.SUKKAL u3 LU2.
GAL.MEŠ ša2 a-na (3)a-kan-na LUGAL iš-pur 
gab-bi i-tam-ru-u2

 (4)a-na LUGAL liq-bu-u2 
LUGAL a-na ŠU.II mam-ma (5)la u2-maš-šar-
an-a-ši A.MEŠ-e-ni (6)ia-a-nu ina şu-um-me-e 

la ni-ma-ta (7) LUGAL AD-ka A.MEŠ ša2 ID2-
ba-ni-ti (8)it-tan-na-na-a-ši um-ma ši-li-ih-ti 

(9)ša2 ID2.DU3-ti a-na EN.I IL2.KI hi-ra-a« (10) 

mşil-la-a ik-te-la-n[a]-a-ši en-na (11)LUGAL 
a-na mu2-bar LU2.GAR.UMUŠ ša2 TIN.TIR.
KI (12)liš-pu-ram-ma ši-li-ih-ti (13)ša2 ID2.DU3-ti 
lid-din-an-na-ši-ma (14)A.MEŠ it-ti-šu2-nu ni-il-
ti (15)ina şu-um-me-e la ŠU.II LUGAL (16)la ni-
il-li u3 KUR.KUR (17)gab-bi la [i]-qab-bu-u2

 (18)

um-ma LU2.EN.LIL2.KI MEŠ (19)ša2 GIR3.II ša2 
KUR-aš-šur.KI (20e)[i]ş-bat-u2 ina şu-um-me-e 
(21e)a-na şi-re-e (22e)in-da-lu-u2

ا. لو لم أكن  سيدي امللك يعرف أنا مريض جًدّ
أيخ  أرسلت  اآلن  امللك.  ىلع  ألسلم  ألتيت  مريًضا 
تلحية  نيبور  مدينة  نبالء  من  وعرشة  أوسايت  بيل- 
بسبب  تكرهين  ابلالد  لك  أن  يعرف  امللك  امللك. 
بالد أشور. ال يوجد دلينا ممر آمن يف أي بالد، أينما 
نذهب نقتل باللكمات القائلة: »ملاذا تمسكون أقدام 
بالد أشور؟«. اآلن حنن قد سدت بوابة مدينتنا علينا؛ 
فنحن  )وبالرغم(  الريف.  إىل  اخلروج  نستطيع  ال 
املوظفني  الوزير، وكبار  امللك.  مراقبة  حمافظون ىلع 
دعهم  يشء،  لك  رأوا  لقد  هنا.  امللك  أرسلهم  اذلين 
يتلكموا إىل امللك. امللك جيب أال يرتكنا بيد أي واحد. 
العطش!  من  نموت  أال  عىس  ماء،  عندنا  يوجد  ال 
: احفروا 

ً
وادلك، امللك، منحنا ماء من قناة بانيتو، قائال

شاخلًا من قناة بانيتو إىل مدينة نيبور، إال أن صاليا 
( إىل 

ً
قد سدها عنا. اآلن عىس أن يرسل امللك )امرأ

أوبارو اآلمر ىلع مدينة بابل، بأن يمنحنا شاخلًا من 
قناة بانيتو، وهكذا يمكننا استعمال املاء معهم، وأال 
ابلالد  ولك  العطش.  بسبب  امللك  يدي  من  نزنلق 
اذلين  نيبور  مدينة  »ساكن  تقول:  أن  تستطيع  ال 

يمسكون قدم بالد أشور قد مألهم العطش«.64 

يشتيك  األشوريني(  خدمة  يف  يعمل  )بابيل  ادن  بيل- 
خدمة  يف  سنة  عرشة  اثنيت  ابلالغة  خدمته  عن  امللك  إىل 

احلاكم، ويعاين من إهانته لعالقته مع بالد أشور. 
(5)mha-ah]-hu-ru DUMU-šu2 ša2

 mše-
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l[e-b]I (6)[xxxxx] AD.MEŠ-ia (7)[u2-t]a-r[i] 
i-qab-ba-a (8)[u]m-ma-a PI.2 LUGAL a-na 
UGU-i[a] (9)[m]uh-hur ki-i al-li-ki (10)[LUGA]
L an-da-har 12 MU.MEŠ (11)[a-g]a-a ina pa-ni 

mlu-bul-liţ (12)[L]U2.GAR-nu LUGAL paq-dak-
ka (13)[E]RIM.MEŠ ša2

 mha-ah-hu-ru (14)[ina] 
URU.TIN.TIR.KI kar-şi (15)[ša2] E2.AD-ia i-ta-
kal (16)[um-m]a DUMU-šu2 a-na pa-ni LUGAL 
daš-šur (17)[it-t]a-lak

خيربين  أيب  بيت  اذلي...  شيلييب  ابن  خاخورو 
أنا  ذلا  هل«.  أشتيك  فويق،  امللك  »اهتمام  باستمرار: 
أنا  سنة  عرشة  الثنيت  للملك،  واشتكيت  تقدمت 
رجال  حني  يف  امللك،  حاكم  لوبولط،  خدمة  يف 
خاخورو يف بابل قد شوهوا سمعة بيت أيب قائلني: 

»ابنه ذهب إىل حرضة ملك بالد أشور«.65 

إقبيم  –بالسو-  نابو  قبل  من  شكوى  آخر  نص  وعكس 
Nabu–balasu–iqbi، موظف بابيل يف خدمة األشوريني يف 
زمن أشوربانيبال إىل امللك ضد أربالو؛ وهو شخصية بابلية 
من زمن أرسحدون وأشوربانيبال وشارو- لو- دارو؛ حاكم 
بابيل يف زمن أشوربانيبال إلهانتهم هل واالستيالء ىلع أمالكه: 

(5)am-mi3-ni 1-en-šu2 2-šu2
 (6)LUGAL 

EN-a am-hur-ma mam-ma ul iš-«a-al-an-ni 

(7)ki-i MU ša2 KUR.URI.KI ina IGI LUGAL 
EN.ia2 la ba-nu-u2

(8)u3 hi-iţ a-na LUGAL be-
li2-ia ah-ţu-u2

 (9)a-na-ku hi-iţ a-na LUGAL 
be-li2-ia2 ul ah-ţi (10)a-di-i la KUR2-ti ki-i al-
li-ka (11)a-mat LUGAL a-na UGU mar2-ra-bi 
aq-ta-bi (12)um-ma dib-bi-ia a-na E2.GAL i-ba-
aš2-ši (13)u lip-lah3 NIG2.ŠID-ia it-ta-ši ki-i iş-
ba-tu (14)ina ŠU.II il-tak-na-an-ni u3 en-na (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-man a-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 u3 DUL.

DU-ma ma-aş-şar-ti (23)ša2 LUGAL be-li2-ia 
a-nam-şar re-eš-su ina ŠA3-bi GIŠ.ZU (24)ki-i 
aš2-ţu-ru a-na LUGAL be-li2-ia2 al-ta-par (25)

um-ma ERIM.MEŠ ze-«i-ra-ne2-e a-kan-na (26)

i-ba-aš2-ši ki-i ša2 la LUGAL i-par-rik-u2-in-ni 

(27)u3 ki-i a-mat-a bi-il-ti ina pa-an LUGAL (28)

i-qab-bu-ma LUGAL GAZ-an-ni (r.1) 2 ERIM.
MEŠ ša2 KUG.GI a-na UGU ZI.MEŠ-ia (2)

iš-šu-u2 UD-mu-us-su a-na UGU da-ki-a (3)

u3 hul-qi2-ia i-dab-bu-ub ki-i a-mat-a bi-il-
tu2 

(4)a-di pa-an LUGAL EN-ia ul-tak-ši-du-ni 
LUGAL EN-a lu-u2 i-di (5)2-ta a-mat.MEŠ ša2 
ina IGI LUGAL EN-ia2 la ţa-a-ba (6) mLUGAL-
lu-u2-da-a-ru i-te-pu-uš a-mat LUGAL ši-i (7)

um-ma mam-ma hu-ub-tu ša2 KUR.URI.KI 
ša2-la-nu-u2-a (8)la i-šap-par šu-u2 DUMU.
MI2-su ša2

 mTIN.TIR.KI-a-a (9)DUMU LU2.
SIPA ana al-la KUR.MEŠ gab-bi hi-iţ (10)a-na 
LUGAL EN-ia2 ih-ţu-u2 al-tap-par u 1-en 
A.ŠA3 

(11)ki-I u2- tir-ru it-tan-na-aš2-šu2 LU2.
SUKKAL u LU2-sa-ar2-te-nu (12) LUGAL ina 
ma-a-ti ip-te-qid um-ma di-i-nu kit-ti (13)u3 mi-
ša2-ru ina ma-ti-ia2 di-i-na ţup-pi ana ţup-pi 

(14)[a-di l]a mLUGAL-lu-u2-da-a-ru a-na ha-
za-nu-tu (15)[ ip-pi]-qi2-du LU2-sa-ar2-te-nu 
di-na-a ip-tar-as (16)a-me-lut-[t]I ša2 E2.AD.
ia2 ŠU.II-şi-bit-ti ki-i u2-şab-bi-ta (17)it-tan-ni 

mLUGAL-lu-u2-da-a-ru ki-i il-li-ka (18)di-na-a 
ul-ta-bal-kit en-na a-me-lut-ta-a (19)ri-i-qu ta-
pal-lah3 u3 a-na-ku ina şu-mi (20)ša2 A.ME[Š] 
a-ma-a-tu it-ti-šu2 a-dab-bu-ub-ma 20 30 (21)

tuk-ka-a-ta ša2 ul-tu E2 a-ga-a a-na-ku (22)la 
a-mu-ru la aš2-mu-u2 u la i-du-u2 a-na UGU-
hi-ia2

 (23)i-na-as-suk ša2 ap-pi-it-ti ina UKKIN 
ša2 LU2.ARAD.MEŠ (24)ša2 [LU]GAL be-li2-ia2 

i-dab-bu-bu-ma i-tur-ra (25)dAMAR.UTU ša2 
HUŠ-su a-bu-bu IGI.BAR-su AD rem-nu-u2

 (26)

at-ta šu-u2 EN LUGAL.MEŠ NIG2.ŠID ki-i ša2
 

(27) LU2-sa-ar2-te-nu ip-ru-us-su u NIG2.ŠID (28)

ša2 E2.AD-ia2 lid-di-nu-ma LUGAL (29)ina ŠA3-
bi lu-up2-lah3



شاكوى موظيف ادلولة األشورية احلديثة إىل امللك أو لويل العهد ٧٢١-٦١٢ قبل امليالد

63 hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

ملاذا جيب أن أقدم أكرث من شكوى إىل سيدي 
بالد  اسم  واكن  أحد،  يستجوبين  لم  ولكن  امللك، 
أكد ليس جيًدا يف عيين سيدي امللك؛ كأنين أذنبت 
أي جريمة ضد  أرتكب  لم  أنا  امللك.  ضد سيدي 
وترضعت  أتيت  العداوة  )بدء(  قبل  امللك.  سيدي 
»دلي   :

ً
قائال أرابو  ضد  امللك  إىل  ألشتيك  باحلق 

)امللك(  خياف  ال  هو  بالقرص«.  متصلة  مسألة 
ولكن أخذ ممتلاكيت واعتقلين ووضعين يف احلجز. 
ومسكت  أتيت  انلاس  لك  أمام  أصبحت  واآلن 
بقديم سيدي امللك. منذ هذا ايلوم أنا أذللت نفيس 
إىل املوت. ادلهماء امليتة يف سالم! منذ السنة املاضية 
 

ّ
حال والعطش  اجلوع  آللك.  طعاًما  أحد  يعطين  لم 

عيّل. أنا أذهب وأرشب املاء من ابلرئ، وأغسل قديمَّ 
امللك.  سيدي  حراسة  ىلع  ألحافظ  وأنهض  هناك، 
سابًقا كتبت يف لوح الكتابة اذلي أرسلته إىل سيدي 
امللك: »يوجد رجال معادون يل هنا. إذا سدوا طرييق 
إىل امللك، وإذا قالوا لكمات رشيرة حويل أمام امللك، 
ضد  ذهًبا  أخذا  رجالن  يوجد  امللك«.  فسيقتلين 
جنحوا  إذا  وتدمريي.  لقتيل  يوم  لك  املؤامرة  حيايت. 
امللك،  وتصل سيدي  يف عمل لكمات رشيرة حويل 
شارو- هذا.  يعرف  أن  جيب  امللك  سيدي  فعندها 

لو- دارو عمل شيئني هما مشاكسة لسيدي امللك. 
من  اإلتاوة  يدير  واحد  »وال  مليك:  مرسوم  هناك 
بالد أكد بدون أمري«. هو وابنه بابليا، من أعضاء 
ابلالد ضد سيدي  )أثموا( لك  أذنبوا  قد  الرعة  بيت 
امللك. لقد كتبت عنهم، لكن عندما رجع، حقل 
)يل( أعطاه نلفسه. عني امللك وزيًرا ورئيس قضاة 
يف  العادل  والقضاء  احلق  »أرجعوا   :

ً
قائال ابلالد  يف 

فإن  تعيني شارو-لو-دارو كمحافظ،  قبل  بالدي«. 
هو  قضييت.  قرر  زمنية  فرتة  ومن  القضاة  رئيس 
استجوب انلاس عن عقارات أيب كأمالك مرسوقة 
قلب  دارو  شارو-لو-  أىت  عندما  يل.  وأعطاها 
يعمل كرجل عديم  اآلن مويلك  اخلاص يب.  احلكم 
ناقشته لكن  أنا  العطش.  أموت من  وأنا  اجلدوى، 
أَر أو أسمع أو  أنا لم  إثًما )ذنًبا(  قذفين بـ 20 أو 30 

أعرف من هذه األرسة، اليت أعدت انلقاش ميع يف 
جملس خدم سيدي امللك. أنت، سيد امللوك، مردوك 
دعهم  األب.  رمحة  نظرته  واذلي  الطوفان،  غضبه 
وكذلك  القضاة،  رئيس  قرر  كما  أماليك  يعطوين 

ممتلاكت بيت أيب، وهكذا سأخدم امللك هنا.66 

الخالصة

مما تقدم يتضح استطاعة املوظف األشوري اللجوء إىل 
أو  إنصافه  عدم  حالة  ويف  األشورية،  واملحاكم  القضاء 
تنفيذ احلكم الصادر لصاحله من حمكمة أشورية فيف بعض 
األحيان يتقدم بشكواه أو يستأنف ادلعوى إىل امللك أو ويل 
 612-721( الرسجونية  الساللة  حكم  فرتة  خالل  العهد 
املتبعة  الرسمية  القنوات  أو عن طريق  ق.م(، بشلك مبارش 
والقانوي  اإلداري  امللك  دور  تبني  احلاالت  وهذه  آنذاك. 
باعتباره ممثل اإلهل أشور ىلع األرض، واملسئول عن تطبيق 
امللكية  األلقاب  من  جزًءا  واستمرت  اكنت  اليت  العدالة 
عديدة  أحيان  ويف  العادل«.  »امللك  الرافدين  بالد  مللوك 
هذه  للملك  بالكتابة  املخولني  املوظفني  بعض  يستغل 
الفليك  اتلقرير  يف  أو  رساتله  يف  شكواه  ويضمن  الفرصة، 
الطبيعية  الظواهر  بعض  خبصوص  للملك  إرساهل  املطلوب 

اكخلسوف والكسوف... إلخ.

اكتمال فرتة  فبعد  العهد  أما خبصوص صالحيات ويل 
تدريبه وتأهيله ىلع أيدي أساتذة يعينون هلذه املهمة، فإنه 
ويف  امللك،  جانب  إىل  ادلولة  أمور  بعض  بتسيري  يكلف 
حالة غياب امللك يف محلة عسكرية أو املشاركة يف مناسبة 

دينية، يصبح ويل العهد صاحب السلطة املطلقة.

واليت  ابلحث،  اعجلها  اليت  احلاالت  أن  من  وبالرغم 
ختص قضايا رسمية وحاالت شخصية اكالمتيازات امللكية 
املمنوحة أو العقارات والقرابني حىت غري األشوريني اذلين 
اآلن  حىت  يعرث  لم  فإنه  األشورية،  لدلولة  خدمات  قدموا 
ىلع أي قرار أو حكم مليك ملثل هذه احلاالت، ولكن يف 
حالة االستئناف دلى امللك، فإن املشتيك يدون قرار امللك 
السابق يف قضيته واذلي لم ينفذه من هو مسئول عن ذلك. 
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