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Abstract
Assyrian kings had special interest in astronomy due to its significance in their personal 

and political lives in order to foretell the future and interpret natural phenomena. Hence, 
they established several observatories in numerous cities and recruited dozens of astronomers, 
whose mission was to deliver periodic reports on forthcoming phenomena in their regions in 
order to avoid any risks that the country or king may face. 

Given that the Sumerian language continued to be used in royal writings and letters during 
the 1st millennium BCE, some Assyrian astronomers had to clarify in their reports the intended 
meaning of Sumerian symbols, many of which bear multiple meanings when translated into 
the Akkadian language, as though being embedded in a dependent clause. Their aim was to 
prevent reciters from misinterpreting the intended meaning of terms included in the letter to 
the king. 

In some cases, the intended Akkadian equivalents were written in small-sized glyphs below 
the Sumerian terms—in other words, the interpretation was embedded between the lines.
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ترتبط  و�لتي  �ل�سورية،  �لعالمة  بتلك  �لمت�سلة  و�ل�سفات 
�رتباًطا وثيًقا بها؛ فمثاًل عالمة �لر�أ�س SAG �إذ� �أ�سفنا �إليها 
�لفم،  عن  تعبر  جديدة  عالمة  �أ�سبحت  �لخطوط  بع�س 
عالمة  �إلى   NINDA �لطعام  �أو  �لخبز  عالمة  �أ�سفنا  و�إذ� 
�لفعل »�أكل«، لكن  �لعالمة تدل على  �أ�سبحت   KA �لفم 
�إذ� �أ�سفنا عالمة �لماء A �إلى عالمة �لفم KA �أ�سبح معنى 
�لفعل »�سرب«. و�إذ� �أ�سفنا عالمة �لمر�أة MI2 �إلى عالمة 
�أن دمج  »�أمة«؛ كما  �لجديد  �لمعنى  �أ�سبح   KUR �لجبل 
عالمتين يمكن �أن يعبر عن �سفة؛ فاإن دمج عالمة �لرجل 
LU2 مع �لعالمة �لتي تدل على كبير �أو عظيم GAL يجعل 

�لمعنى »رجل عظيم«، وهنا �أ�سبح لدينا ��سم جديد لكلمة 
�ل�سورية  �لعالمة  تعد  لم  وهكذ�   .LUGAL »�لملك« 
�الأ�سلية ت�ستخدم للداللة على �ل�سيء �لمادي �لذي ت�سوره 
�أ�سبح  �أن �لكتبة  بل غدت تعني كل ما له عالقة بها، كما 
بمقدورهم �لتعبير عن �الأفعال و�الأ�سماء و�ل�سفات. و�سمي 
هذ� �لنوع من �لكتابة بالكتابة �لرمزية و��ستخدم �إلى جانب 
�لو�حدة  �لرمزية  للعالمة  �أ�سبح  وهكذ�  �ل�سورية.  �لكتابة 
�سوتها  �لتي  �لم�سمارية  �لعالمة  فمثاًل  معنى؛  من  �أكثر 
ا NIG2 بقيمتها  ŠA2 لها �أ�سو�ت �سومرية �أخرى تقر�أ �أي�سً

�لرمزية وتعني »ممتلكات« وكذلك تقر�أ NINDA وتعني 
»�أكل �أو طعام« كما �أنها تقر�أ GAR لتعني �لفعل »يثبت«، 
في�سبح   KUR = GAR.KUR �لعالمة  مع  دمجت  و�إذ� 
gar ك�سوت  تقر�أ  �أن  يمكن  �لمقاطعة؛كما  �لمعنى حاكم 

فقط �أو ša2 وهكذ�.

�أ�سبحت  �لتي  و�لرمزية  �ل�سورية  �لعالمات  تمتاز   
ت�ستخدم كالحروف �الأبجدية باأن معظمها �أحادي �لمقطع 
BA, AB, DA, AD؛ فاإذ� �أر�د �لكاتب �ل�سومري �أن يكتب 

��سم علم �أو كلمة ال يمكن �لتعبير عنها بعالمة �سورية �أو 
mdIM- مثال  �ل�سوتية؛  �لمقاطع  ي�ستخدم هذه  فاإنه  رمزية 
PAB ويقر�أ باالأكدي mdAdad-naşir وهكذ�. ولكن كتابة 

�ال�سم وغيره منذ �لع�سر �الأكدي �أ�سبحت بعالمات رمزية 

ما المق�سود بالعالمات ال�سومرية الرمزية؟
بالعالمات  تتمثل  للكتابة  �الأولى  �لمحاوالت  كانت 
للتعبير  �لطري  �لطين  من  قطعة  على  �لمر�سومة  �ل�سورية 
فير�سم  �لعالمات؛  تلك  تمثله  �لذي  �لمادي  �ل�سيء  عن 
�لكاتب �سورة �لثور �أو �الإن�سان �أو �أية �آلة ي�ستخدمها �آنذ�ك 
بهدف  مثاًل  كالر�أ�س  منها  جزء  ر�سم  �أو  تقريبي  وب�سكل 
�الخت�سار. وهذ� ما ُعثر عليه في �لطبقة �لر�بعة من مدينة 
�لوركاء وتوؤرخ بـ 3400 قبل �لميالد؛ حيث ظهرت هذه 
�أو  �أعد�دها  على  تدل  ورموز  �إ�سار�ت  جانبها  �إلى  �ل�سور 
بال�سورية. �لكتابة  من  �لنوع  هذ�  �سمي  وقد  كميتها، 
تغير  بد�أ  �لر�أ�س.  مدبب  بقلم  تكتب  �لعالمات  وكانت 
�لعالمة  طبع  طريقة  تغير  ب�سبب  �ل�سورية  �لعالمات  كتابة 
�لر�أ�س  مثلث  �لمقطع  ذي  �لقلم  نهاية  ب�سغط  �لطين  على 
و�أ�سبحت �لخطوط م�ستقيمة وذ�ت ر�أ�س ي�سبه �لم�سمار. 
�لتف�سيلية  بالخطوط  كثيًر�  يهتم  يعد  لم  �لكاتب  �أن  كما 
�الأخرى و�كتفى بالخطوط �لرئي�سية؛ مما �أدى �إلى �البتعاد 
كثرة  �إن  ر�سمها.  �لمطلوب  �لمادة  �سورة  عن  �لتدريجي 
�سبًبا  كان  �لكتبة  و�ختالف  عنها  �لتعبير  �لمر�د  �الأ�سياء 
لظهور �أ�سكال عدة لعالمة و�حدة؛ فازد�د عدد �لعالمات 
�ل�سورية �لم�ستخدمة وخا�سة في دور �لوركاء. بالرغم من 
�لتعبير عن  فاإنها ظلت قا�سرة عن  �لكتابة  �لتطور في  هذ� 
تركيب  �أو  �الأعالم  �أ�سماء  حتى  و�لذهنية  �لمعنوية  �الأ�سياء 
جمل كاملة، ولكن �هتدى بع�س �لكتبة �إلى ��ستخد�م �لقيم 
�ل�سوتية للعالمات �ل�سورية و�إهمال معانيها في كتابة كلمة 
جديدة لي�س لها عالقة بمعناها �الأ�سلي و�إنما ت�سابهها في 
�للفظ فقط، وبهذ� فقدت معناها �ل�سوري و�قت�سرت على 
قيمتها �ل�سوتية. طيلة هذه �لمدة كانت �لعالمات �ل�سورية 
وال  فقط،  �لمق�سود  �لمادي  �ل�سيء  عن  للتعبير  ت�ستخدم 

يمكن �أن تعبر عن �الأفعال �أو �الأ�سماء �أو �ل�سفات. 

 ��ستفاد �لكتبة من فكرة �إ�سافة عالمتين �إحد�هما �إلى 
�الأخرى لتكوين عالمة مركبة لتعبر عن �الأفعال �أو �الأ�سماء 
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تحريك  فكرة  �إلى  تو�سلو�  �أكثر من 14 عالمة، وكذلك 
�لمقطع �لرمزي �ل�سومري �لذي له �أكثر من معنى �أو �أكثر 
�لعالمة  من  �لمق�سود  �لمعنى  تحديد  بهدف  قر�ءة  من 
�لرمزية في �لن�س، وذلك باإ�سافة مقطع �سوتي بعد �لعالمة 
ن�سميه  ما  وهو  لها؛  �ل�سوتية  �لنهاية  قر�ءة  وبنف�س  �لرمزية 
�الإعر�ب  حركة  تبيان  منها  �لهدف  �ل�سوتية،  بالنهايات 
 KUR-ud لال�سم �أو �لفعل �لمكتوب بالعالمة �لرمزية مثاًل

ikšud = )ق�سد( ، PAB-ir = naşir )نا�سر( وهكذ�.

�ل�سومري  �لم�سماري  �لخط  �الأكديون  ��ستخدم 
و�أ�سو�تها؛  ومفرد�تها  لغتهم  وطبيعة  لين�سجم  وطوروه 
فيكتب  »يعطي«  �الأكدي  �لفعل  يكتب  �أن  �أر�د  �إذ�  فمثاًل 
�ل�سومرية  باللغة  �لفعل  �أ�سل  حين  في   ،na-da-nu(m)

يكتب بمقطع رمزي و�حد للداللة على �لفعل �أعطى وهو 
�لتي  �لطريقة  في  يتفننون  �لكتبة  �أ�سبح  وهكذ�   .SUM

ي�ستخدمونها حتى �أ�سبح �لكاتب �الأ�سوري خالل �الألف 
باإ�سافة  وذلك  مًعا؛  �الثنين  ي�ستخدم  �لميالد  قبل  �الأول 
نهاية  �إلى  به  �لمفعول  �أو  �لمقطع  بد�ية  في  �لفاعل  �سمير 
i-na-ad- ليقول باالأكدية i-SUM-šu لمقطع فيكتب مثاًل�
�لمقاطع  ��ستخدمت  وهكذ�  »يعطيه«.  وتعني   da-an-šu

و�إنما  فقط  �ل�سومرية  �للغة  لكتابة  لي�س  �ل�سومرية  �لرمزية 
عائلة  �إلى  ينتميان  ال  �أنهما  من  �لرغم  على  ا  �أي�سً �الأكدية 

و�حدة. 

�لرمزية  �لعالمات  �الأ�سوريين  �لكتبة  معظم  ��ستخدم 
�لمعنى  �لتعبير عن  �ل�سومرية الأ�سباب متعددة منها �سهولة 
حين  في  �ثنتين،  �أو  و�حدة  م�سمارية  بعالمة  �لمق�سود 
مقطعية  م�سمارية  عالمات  �ست  �أو  خم�س  �إلى  �سيحتاج 
للتعبير عن نف�س �لمعنى كما هو مبين في �الأمثلة �ل�سابقة. 
ومن ناحية �أخرى فاإن ��ستخد�م �لعالمات �لرمزية �ل�سومرية 
و�لخط  �ل�سومرية  باللغة  �سليع  �لكاتب  �أن  على  يدل 
�لم�سماري بعالماته �لرمزية، �آخذين بنظر �العتبار �أن هذه 
�لتقارير و�لر�سائل جميعها معنونة �إلى �لملك وعائلته و�إلى 

بتقطيع  يقوم  �لكاتب  فاإن  وجودها  عدم  حالة  وفي  �أواًل، 
�لكلمة �إلى مقاطع �سوتية، ويكتب �ال�سم باأكمله بالمقاطع 
�ل�سوتية وخا�سة في �لع�سر �لبابلي �لقديم، مثل ��سم �أحد 
معاني  �إهمال  مع   ،sa-am-su-i-lu-na �لبابليين  �لملوك 
و�الحتفاظ  �لجديدة  �لكلمة  كتابة  عند  �الأ�سو�ت  تلك 
بال�سكل و�للفظ فقط لتعني �ال�سم �لمق�سود. هكذ� �أمكن 
��ستخد�م �لقيم �ل�سوتية للعالمة �لرمزية �أحادية �لمقطع مثل 
ba, be, da, du, ka، كمقاطع �سوتية مكونة من حرف 

بحيث  �لحركة  بمثابة  يكون  و�الأخير  علة  �ساكن وحرف 
 = e للك�سرة و   = i لل�سمة   = u للفتحة و   = a �أ�سبحت 
للياء، على �لرغم من �أن هذه �الأ�سو�ت في �الأ�سل كانت 
كما  بها.  �لخا�سة  معانيها  لها  رمزية  �أو  �سورية  عالمات 
و�أ�سلوب  �ل�سومري  �لم�سماري  �لخط  �الأكديون  طور 
و�أ�سو�تها؛  ومفرد�تها  لغتهم  وطبيعة  ين�سجم  بما  �لكتابة 
na-da- �الأكدي »يعطي«  �لفعل  يكتب  �أن  �أر�د  �إذ�  فمثاًل 

�لفعل،  �لتي تكون  �ل�سوتية  �لمقاطع  �سيختار  فاإنه   nu(m)

ولكن با�ستطاعته كتابة نف�س �لفعل باللغة �ل�سومرية وبمقطع 
و�بتكرو� عالمات مكونة من   .SUM رمزي و�حد وهو 
 ،bit, bid, bur مثل  علة  حرف  وبينهما  �ساكنين  حرفين 
 bi-it, بعالمتين  كتابتها  من  بداًل  و�حدة  بعالمة  وتكتب 
bi-id, bu-ur. كما �أنهم تمكنو� من �لتغلب على م�سكلة 

مثل  �ل�سومرية  �للغة  في  �لموجودة  غير  �الأكدية  �لحروف 
و�لهمزة...  و�لظاء  و�ل�ساد  و�ل�ساد  �لحلقية  �لحروف 
  ēqlu إلخ، وذلك با�ستخد�م حروف �لعلة كبديل لها مثاًل�
و��ستحدثو�  غرب،   =  ērebu ظاأن،   =  şe'ni حقل،   =
و�الأكدية  �ل�سومرية  بالكلمات  للتعريف  �أخرى  و�سيلة 
وذلك بو�سع عالمة معينة قبل �الأ�سماء و�لحرف و�لمهن 
و�الأماكن �لجغر�فية و�لحيو�نات و�لطيور، وهو ما ي�سمى 
بالعالمات �لد�لة؛ وهي عالمات تكتب وال تقر�أ وي�ستفيد 
�أو  بعدها  تاأتي  �لتي  �لكلمة  ماهية  لتحديد  �لقارئ  منها 
=DINGIR. ولالآلة ،KUR-aš+šur ت�سبقها؛ فمثاًل للبالد
ويبلغ عددها   ،URU.kal-hu  = وللمدن   ،AMAR.UD
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�لبالط �لملكي؛ ولذ� يجب �أن يتفنن �لكاتب فيها من �أجل 
�أن يظهر بالم�ستوى �لملكي �لمطلوب. 

 (29) [u2-ma]-a DUMU.LUGAL 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

ع�سى،)�الآن(،  �أبي.  من  حرفتي  )�أنا(  تعلمت  »لقد 
�أنا خبير في  �أن ي�سع ولي �لعهد خادمه في �متحان )..(: 
قر�ءة �لطالع، و�الألو�ح، وكتابة �لتقارير و�أ�سياء �أخرى فوق 

ذلك«.2 

عن  للتعبير  �لم�ستخدمة  �لرمزية  �لعالمة  �أن  وبما 
�لم�سطلح  �أن  �أو  معنى  من  �أكثر  لها  �لمطلوب  �لم�سطلح 
�أو  بينهم،  �لكتبة  يتد�وله  معنى  من  �أكثر  يعطي  �أن  يمكن 
معنى  على  للداللة  معينة  م�سطلحات  ي�ستخدمون  �أنهم 
�أو كتبة �لبالط وهم  �أو �لمنجمين  معين وخا�سة �لفلكيين 
وحدهم �لذين يفهمونه، فاإن �أر�د �لكاتب تو�سيح �لمعنى 
�أال  للتو�سيح الأجل  �لجملة  �إلى  �لذي ق�سده ي�سف عبارة 
�لمعنى  وي�سيع  �الأخرى  بالمعاني  �لر�سالة  قارئ  يرتبك 
�لمطلوب، و�إذ� ما علمنا �أن هذه �لر�سائل �أو �لتقارير كانت 
�سكرتيره  �أو  بنف�سه  يقروؤها  �سو�ء  �سخ�سيًّا  للملك  معنونة 
مطمئًنا   (Balasi) ‘بال�سي’  يكتب  حيث  �لكتبة(؛  )رئي�س 

�لملك من خوفه من �لخ�سوف قائاًل:  
 (r.3) [u2-il3]-tu2 ša (4) [AN.MI] d30 (5) [ina I]GI
LU[GA]L (6) [ma-kul-l]a-nu i-sa-as-si (7) u2-ša2-ah-

 ka-am

�لخ�سوف  عن  �لتقرير  و�سي�سرح  �سيقر�أ  »�أكوالنو 
وتف�سر   � جدًّ مهمة  �لتقارير  هذه  �أن  كما  �لملك«،3  �أمام 
�إ�سار�ت  و�لفلكيون  �لملوك  عدها  فلكية  �أو  طبيعية  ظو�هر 
من  �لكثير  عليها  ويترتب  و�لبالد،  للملك  تحذيرية  �إلهية 
�الأ�ساحي  وتقديم  �لدينية  و�لطقو�س  �لملكية  �لممار�سات 

و�لقر�بين.

خالل  �لم�سمارية  �لعالمات  كتابة  �أ�سبح  وهكذ�   
وعند  ق.م.،   612  -911 �لحديث  �الأ�سوري  �لع�سر 
نظمت  وبه  �لنموذجي،  �الأ�سلوب  �الأ�سوريات  علماء 
�لقو�مي�س �لحديثة للعالمات مع �الإ�سارة �إلى �أ�سل �لعالمة 
�إلى  �لقديم  �لبابلي  �إلى  �ل�سومري  من  تطورها  ومر�حل 
�لع�سر �الأ�سوري �لحديث، ويعتبر قامو�س �لعالمة �لفرن�سي 
من  ياأتي  ثم  �لخ�سو�س،  بهذ�  �ألف  ما  �أف�سل  البا4  رينيه 
�الألماني  للعالمة  �الأ�سورية  �لبابلية  �لعالمات  قامو�س  بعده 

بوركر.5

عرقية  خلفيات  من  �الأ�سوريون  �لفلكيون  ينحدر 
و�ل�سباريون  و�لبابليون  �الأ�سوريون  فمنهم  مختلفة 
�أر�سيفات  من  جاءنا  ما  فاإن  ولذ�  وغيرهم،  و�لكوثيون 
�أعادت  و�لتي  نينوي،  في  �لمكت�سفة  �الأ�سورية  �لدولة 
ن�سرها جامعة هل�سنكي، مكتوب لغويًّا وفق هذه �لخلفيات 
 Ištar- šumu-( �إيري�س  – �سومو-  ع�ستار  وي�سير  �لثقافية 
ereš( في ر�سالة �إلى �لملك �إلى وظائف ومهن هوؤالء �لذين 

يعملون في خدمة �لملك و�لق�سر: 
(6) [LU2].A.BA.MEŠ LU2.HAL.MEŠ (7) [LU2].
MAŠ.MAŠ.MEŠ (8) [LU2].A.ZU.MEŠ (9) [LU2].
 da-gil2-MUŠEN.MEŠ (10) [ma]n-za-az E2.GAL
(11) a-ši-ib URU

�الأرو�ح  )طاردو  �لمطهرون  �لعر�فون،  »�لكتبة، 
في  �لو�قفون  بالم�ستقبل،  �لمتنبئون  �الأطباء،  �ل�سريرة(، 
�لق�سر و�ل�ساكنون في �لمدينة«.6 كما ورد في ر�سالة كتبها 
�إلى   )Marduk-šāpik-zēri( زيري   – �سابك   – مردوك 
 )ummâni lē'ûti( لملك بخ�سو�س تعيين ع�سرين عالًما�
�عتبرهم مالئمين لخدمة �لملك، وكل و�حد منهم عرف 
�لر�سالة  في  �لمذكورة  �لمهن  نف�س  وردت  وقد  بمهنته، 

�ل�سابقة:
 (35)PAB 20 UM.ME.A.MEŠ le-'u-u2-tu şi-hi-it-ti
[LU]GAL (36)ša2 ana LUGAL EN-ia2 ţa-a-bi pu-
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ut şi-hi-it-ti LU[GAL EN-ia2] 
(37)i-na-aš-šu-u2 u2-

ša-aş-bat-ma ana LUGAL EN-ia2 a-nam-din

�لرغبة  يلبون  متمكًنا  �أ�ستاًذ�  ع�سرون  »�لمجموع 
وهم  �لملك  ل�سيدي  مفيدين  �سيكونون  و�لذين  �لملكية، 
�سيدي  �إلى  �ساأجمعهم و�أعطيهم  م�سمونون )مكفولون(، 
معظم  �أن  �إلى  �أ�سار  �لكاتب  �أن  �لمالحظ  �لملك«.7 ومن 
هوؤالء وهو �سخ�سيًّا متدربون على �أكثر من تخ�س�س و�أن 
تقنيات  �لفائقة في  و�لبر�عة  �لدر��سة  تعتمد على  قابلياتهم 

�لمعرفة �لو��سعة.

وفي مذكرة من عهد �أ�سوربانيبال نجد �أ�سماء: »�سبعة 
علماء، ت�سعة مطهرين )طاردي �الأرو�ح �ل�سريرة(، خم�سة 
�أطباء، �ستة من�سدين للمر�ثي، ثالثة عر�فين  عر�فين، ت�سعة 
معلومات  من  تقدم  ما  على  وبناء  للم�ستقبل(«.8  )متنبئين 
�لر�سمية  و�لر�سائل  �لفلكية  �لتقارير  كاتبي  ت�سنيف  يمكن 

كاالآتي: 

1-  �لكتبة Ţupšarru: خبر�ء في فن �لفلك وترجمة �لنذر 
�لتقويم  وتثبيت  �لمخلوقات  وعجائب  و�لدنيوية  �الإلهية 
�لكتبة  رئي�س  ومنهم:  و�سهريًّا،  يوميًّا  �لمتميزة  و�لفئول 
نابو – زيرو- لي�سر )Nabû-zēru-lišir(؛ �أما كتبة �لتقارير 
Ištar-( لفلكية من بالد �أ�سور فهم: ع�ستار- �سومو- �إيري�س�
šumu-ēreš(؛ نابو – �أخي – �إريبا )Nabû-ahhē-eriba(؛ 

بولوطو  )Akullanu(؛  �أكوالنو  )Balasi/u(؛  بال�سي 
�أو�سيزب   – بيل  نابو-   ،)Nabu'a( نابوء�  )Bulluţu(؛ 
)Nabû›a-bēl-ušezib(؛ وكذلك كتبة �لتقارير �لفلكية من 
بابل مثل: نركال- �إيطر؛ )Nergal-eţer(؛ ز�كر )Zakir(؛ 
)Ašaredu(؛  �الأكبر  �أ�ساريدو  )Muttabitu(؛  موتابيتو 
نابو-  )Aplaya(؛  �أباليا  �الأ�سغر)Ašaredu(؛  �أ�ساريدو 

.)Rašil( ؛ ر��سيل)Nabû-šuma-ereš( سوما- �إيري�س�

2-  �لعر�فون Bārû: خبر�ء في فن قر�ءة �لم�ستقبل بو��سطة 
�الإله.  لنذر  بها  �لم�سحى  لالأغنام  �لد�خلية  �الأح�ساء  قر�ءة 

Marduk- šumu-( �أو�سر  �سومو-  مردوك-  و�أ�سهرهم 
uşur( رئي�س �لعر�فين.

بالظو�هر  �لتكهن  فن  في  خبر�ء   :Ašipu �لمعزميون    -3
�لم�سببة  و�ل�سياطين  �لعفاريت  مثل  �لطبيعية  فوق  و�لقوى 
�أو�سر  �سومو-  �أدد-  ومنهم:  �ل�سحر،  بو��سطة  لالأمر��س 
 – �ساكن  مردوك-  �لملك؛  مطهر   )Adad-šumu-uşur(
�سومي )Marduk-šakin-šumi( رئي�س �لمطهرين؛ نابو- 
كوال  �أور�د-  )Nabû-nadin-šumi(؛  �سومي   – نادن 

.)Nabû-naşir( نابو- نا�سر ،)Urad-gula(

4-  �الأطباء Asû: خبر�ء في فن معالجة �الأمر��س بو��سطة 
Urad-( الأدوية �أو �لعالج �لطبيعي و�أ�سهرهم �أور�د- نانا�

Nana( رئي�س �الأطباء. 

وتلطيف  �لتهدئة  فن  في  خبر�ء   :Kalû �لمن�سدون   -5  
و�أهمهم  و�لمناحات.  �الأنا�سيد  بو��سطة  �لغا�سبة  �الآلهة 

.)Nabû-zeru-iddin( نابو- زيرو- �إددن

كتبو�  �لذين  �الأ�سوري  �لبالط  موظفي  �أقرب  هم  هوؤالء 
في  منت�سرون  �آخرين  هناك  ولكن  �لملك،  �إلى  مبا�سرة 
منها  ق�سم  متفرقة  ر�سائل  ولديهم  �الأ�سورية  �الإمبر�طورية 
حدوث  تاأكيد  عن  يبحث  �لذي  �لملك  �أمر  �إلى  جو�ب 
وغير  عنها  و�لتحري  �لمر�قبة  �أو  ك�سوف  �أو  خ�سوف 
ذلك من �الأمور. ومن �لمالحظ �أن موظفي �لبالط هوؤالء 
تربطهم عالقة قربى كاالأخ و�البن؛ مما يدل على �أن مثل 
هذه �لوظائف كانت بيد مجموعة من �لعو�ئل �لمتميزة �لتي 
�حتكرت هذه �لوظائف من جيل �إلى جيل، ولكن هذ� ال 
يعني �أن وظيفة �الأب يرثها �البن تلقائيًّا، �إال �أنه يتعلمها من 
ولي  ي�ستعطف   )Tabni( تابني  بها  تقدم  ر�سالة  ففي  �أبيه؛ 

�لعهد للتعيين، ويقول له: 

»لقد تعلمت )�أنا( حرفتي من �أبي. ع�سى،)�الآن(، �أن 
ي�سع ولي �لعهد خادمه في �متحان«.9 
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103 �لعدد �لتا�سع 

التقارير الفلكية
ترجع كتابة تقارير �لظو�هر �لفلكية �إلى �لع�سر �لبابلي 
وما  �لم�ستقبل.  لطالع  قر�ءة  عن  عبارة  ومعظمها  �لقديم، 
نموذج �لكبد �لطيني �لمكت�سف في مدينة ماري و�أماكن 
�أخرى �إال دليل لتف�سير هذه �لظو�هر.10 �أكبر مجموعة من 
هذه �لتقارير جاءت من �الأر�سيف �لملكي في نينوي. خالل 
�لقرنين �لثامن و�ل�سابع قبل �لميالد، كان هناك متخ�س�سون 
بالفلك و�لعر�فة عملو� لدى �لملوك �الأ�سوريين كتبو� لهم 
عما �ساهدوه من ظو�هر فلكية. �ت�سفت هذه �لتقارير باأنها 
�إما �جتهاد و�إما  �إليه وهي  خالية من ��سم وعنو�ن �لمر�سل 
تت�سمن  �لظو�هر،  لهذه  �سروحات  �أو  ن�سو�س  منقولة من 
�سرًحا للمر�قبة و�ال�ستطالع و�لتنبوؤ�ت. و�أحياًنا قد ي�سيف 
�أن  وهي  بالتقرير،  لها  عالقة  ال  �سغيرة  ر�سالة  �لمر�سل 
�لملك  �إلى  ليقدم  �لتقرير  هذ�  كتابة  فر�سة  ينتهز  �لكاتب 
�أو  �لمتطلبات  هذه  ومعظم  طلبه،  �أو  م�سكلته  �سخ�سيًّا 
�ل�سكاوى �لخا�سة تاأتي في تقارير �الأ�ساتذة �لبابليين �لذين 
على �الأغلب ال ت�سنح لهم فر�سة �أخرى لالت�سال بالملك. 
كما �أن كتبة هذه �لتقارير ُيذيِّلونها بكتابة ��سمهم و�لتاريخ. 
من خالل در��سة �لر�سائل �لملكية وخا�سة �لفلكية �أو �لتي 
بعث بها �لم�ست�سارون و�الأ�ساتذة �إلى �أ�سيادهم من �لملوك 
للظو�هر  وتف�سير�تهم  �سروحاتهم  فيها  يبينون  �الأ�سوريين 
�الآلهة تر�سل  باأن  �عتقادهم  �لحيو�نية وح�سب  �أو  �لطبيعية 
�لتي  �لحو�دث  عن  بها  لت�سرح  �لعالمات  �أو  �الإ�سار�ت 
�ستقع في �لم�ستقبل. هذه �الإ�سار�ت تاأتي من عدة م�سادر 
�لحيو�نات،  بع�س  لت�سرفات  يومية  �أحد�ث  منها  مختلفة 
وخا�سة  لالأ�ساحي  �لد�خلية  �الأح�ساء  في  يظهر  مما  �أو 
�أو حركة  )�لطق�س(  �لمناخ  �سو�ء  �ل�سماء،  من  �أو  �الأغنام، 
بعد  مهم  �سيء  حدث  فاإذ�  و�لنجوم.  �ل�سماوية  �الأجر�م 
�الإ�سارة بوقت ق�سير فاإنهم يفتر�سون وجود عالقة بينهما، 
�لذي  بالحدث  لتنذر  �الإ�سارة جاءت  �أن  يف�سرون  وهكذ� 
�سيتبعها و�أن تكر�ر حدوث �الإ�سارة وتوقع حدوثها جعل 

�لنا�س �آنذ�ك يوؤمنون باأنها �إنذ�ر لهم لعدم طاعتهم و�حتر�م 
�الآلهة. وثائق �لع�سر �لبابلي �لقديم دونت هذه �الإ�سار�ت 
هذه  جمع  تم  �لزمن  وبمرور  بينتها.  �لتي  �لحو�دث  مع 
�سخ�س  لكل  يمكن  كتب  ب�سكل  وتنظيمها  �الإ�سار�ت 
�لرجوع �إليها و�أخيًر� رتبها �لفلكيون �سمن �سل�سلة تعرف 
 šumma-« �أخرى  وب�سل�سلة   )enūma Anu Enlil( بـ 
�عتبرت مهمة  �لمتوقعة  �الأحد�ث  بع�س من هذه   .»izbu

�لتقارير  �أحد  كاتب  يقول  فمثاًل  �لبالد.  ولكل  للملك 
تلك  يجلبون  »دعهم  �ل�سل�سلة:  هذه  بخ�سو�س  للملك 
كتبناها،  و�لتي  �إنليل،  �آنو-   – �إينوما  بـ  �لخا�سة  �الألو�ح 
يعطون  دعهم  كذلك،  عليها.  نظرة  يلقي  �لملك  ودع 

�الألو�ح �الأكدية �إلى �لملك«.11

تحدث  �لتي  تلك  �الإ�سار�ت:  هذه  من  نوعان  هناك 
�لعر�فين  تزعج  �لتي  هي  وهذه  �الإن�سان،  تدخل  دون  من 
لكي يجدو� جو�ًبا لالأ�سئلة �لخا�سة بها، وغالًبا ما ت�ستعمل 
عالمات  الإيجاد  بها  �لم�سحى  لالأغنام  �لد�خلية  �الأح�ساء 
�لبخور  �سكل  على  يعتمد  �لذي  �لفاأل  وثانًيا  �لطالع، 
�لماء،  في  �لم�سكوب  �لزيت  �أو  �لمبخرة  من  �لمحروق 
�لخبير،   )bāru( بارو  �لـ  هو  �لطالع  قر�ءة  في  و�لمخت�س 
يدل  وهذ�  نينوي.12  في  �لملكي  �لبالط  في  يعمل  �لذي 
على �أن هذه �ل�سل�سلة �أ�سبحت م�سدًر� يرجع �إليه �لفلكيون 
و�لمنجمون وقارئو �لطالع عندما ي�ساألون عن ظاهرة فلكية 
 – ع�ستار  فمثاًل:  �إليها  �لرجوع  بع�سهم  ويوؤكد  طبيعية  �أو 
�سومو- �إيري�س يكتب للملك عن فاأل �لكو�كب �لمتر�جعة، 
ويوؤكد للملك باأن كل ما كتبه للملك هو �لحقيقة ويقول:

 (r.1) šu-mu an-ni-u la-a ša E2.ĜAR-ma šu-u (2)ša pi-i
 um-ma-ni šu-u2 …

(r.15) ina ŠA3-bi E2.ĜAR ša-ţir

»هذ� �لفاأل لي�س من �ل�سل�سلة �إنه من �لتعاليم �ل�سفوية 
لالأ�ساتذة«. وفي نف�س �لر�سالة يف�سر ظاهرة �أخرى ويقول:
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(r.15) ina ŠA3-bi E2.ĜAR ša-ţir

»�إنه مكتوب في �ل�سل�سلة«.13

�لم�ستري  عن  يكتب  عندما  �إيري�س   – نابو  ويوؤكد 
و�لعقرب في هالة �لك�سوف قائاًل:

an-nu-ti EŠ.QAR

»هذ� �لفاأل من �ل�سل�سلة«.14

»�أ«  حدث  »�إذ�  كاالآتي  �سيغتها  تكون  �لفئول  هذه 
في �ل�سماء، �إذن يحدث »ب« على �الأر�س. و�لعالمات 
�لقمر و�ل�سم�س و�لكو�كب و�لنجوم و�لمناخ  ت�ستق من 
)�لطق�س(. ففي حالة تمييز �لخطر، ومن �أجل تالفيه تقدم 
لالإله  معينة  دينية  طقو�س  وتمار�س  و�الأ�ساحي  �لقر�بين 
�لذي غ�سبه كان �ل�سبب لل�سر و�إر�سال �لنذر على �سكل 
ر�سائل  في  وجدت  �لممار�سات  من  �لنوع  هذ�  طالع. 
�لر�سالة  كاتب  �لمنجم  �أو  �لفلكي  فعلى  �لملكية.  �لفاأل 
�إثبات )�لبرهان( باأن �لعالمة �لمعطاة هي فعاًل خطر على 
لتالفي  �لالزمة  �الحتياطات  باأخذ  �لقيام  وعليه  �لملك 
و�لمنجمين  �لفلكيين  ر�أي  �إلى  يحتاج  وهكذ�  �لخطر، 
و�الأ�ساتذة بخ�سو�س تلك �لعالمات وفي بع�س �الأحيان 
ي�ساألهم عما هو مكتوب في �لن�سو�س �لمدونة عن تلك 

�لظاهرة: 

مار- ع�ستار يقول للملك:
(19)i-su-ri LU2.um-ma-ni- ina UGU KUR-MAR.
TU (20)me-me-e-ni a-na MAN EN-ia2 i-qa-bi-

 i-u (21)KUR-a-mur-ru-u KUR-ha-at-tu-u (e.22)U3

KUR.su-tu-u ša2-niš (23)KUR.kal-di

حول  �ل�سيء  بع�س  قول  ي�ستطيعون  �الأ�ساتذة  »لعل 
مفهوم »�لبالد �لغربية« ل�سيدي �لملك؛ الأن �لبالد �لغربية 
تعني بالد �لحيثيين وبالد �ل�سوتيين )�لبدو( �أو طبًقا لتعاليم 

�أخرى بالد �لكالدو«.15

�لملك  ��ستف�سار  عن  �سومي  نادن-  نابو-  ويجيب 
بخ�سو�س خوفه من �لبرق �لذي �سرب �لحقل:

(e.20) šum-ma LUGAL be-li2 
(21)i-qab-bi ma-a (22)

a-ke-e qa-b

»�إًذ� يقول �سيدي �لملك:« كيف يقال في �للوح؟«.16

وفي تقرير �آخر يقول �لكاتب:
(r.9) ina UGU-hi ša iz-bi ša LUGAL (10) iš-pur-an-
ni ma-a sa-me (11) a-ki-i ša ina GIŠ.le-'i (12) ša-ţir-
u2-ni a-na LUGAL (13) be-li2-ia as-sap-ra

�سيدي  لي  كتب  �لذي  �ل�ساذ  �لفاأل  »بخ�سو�س 
ما  بال�سبط  �لملك  �إلى  بعثت  لقد  غام�س«  »�إنه  �لملك«: 

هو مكتوب في �للوح« .17

�ل�سباح  عن  ع�ستار  مار-  من  �آخر  فلكي  تقرير  وفي 
�الأول للم�ستري في �سهر �سيفان:

�إلى �سيدي  »هذه �لترجمة �لتي ��ستخل�ستها و�أر�سلتها 
�لملك، تماًما كما مكتوب في �للوح«.18

�أما �أكوالنو فيكتب للملك عن �ل�سباح �الأول للمريخ 
في �سهر �أيار، وك�سوف لل�سم�س:

 (33) KUR-aš-šur KUR.URI.KI-im-ma ša LUGAL
 EN-ia2 …(r.4) is-su-ri LUGAL be-li2 i-qab-bi
 (5) ma-a ina ŠA3 mi-i-ni ta-a-mur qi-bi-'a-a (6)

 ina ŠA3 u2-il3-ti ša mdE2.A-mu-sal-lim (7) ša a-na
 mdMEŠ.SUM.PAB.MEŠ EN-su2 iš-pur-u-ni

ع�سى  �سيدي.  وللملك  الأكد  بالد  هي  �أ�سور  »بالد 
تقرير  �أخبرني« في  ر�أيت هذ�؟  »�أين  يقول  �لملك  �سيدي 

مر�سل من �أيا �سالم �إلى �سيده مردوك- نادن- �أخي«.19

حدث  �أو  ظهر  �إذ�  فيما  ي�ستف�سر  �أخرى  �أحيان  وفي 
�سيء في �لمدن �الأخرى �لتي يوجد فيها مر��سد وفلكيون؛ 

فمثاًل: 
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 (7) EN LUGAL.MEŠ a-na BAL.TIL.KI a-na
 URU.ka-la-ma (8) a-na TIN.TIR.KI a-na
 EN.LIL2.KI a-na UNUG.KI u3 BAR2.SIPA.KI
liš-pur min3-de-e-ma (10) ina ŠA3-bi URU.ME an-
 nu-ti i-ta-mar-u2

وكل  �أ�سور  مدينة  �إلى  �لملوك  �سيد  يكتب  �أن  »ع�سى 
وبور�سيبا:  �أوروك  و�إلى  نيبور،  و�إلى  بابل،  �إلى  �لمدن، 
ع�سى �أنهم �ساهدوه في تلك �لمدن«20 تاأكيًد� على وجود 

مر��سد فلكية في هذه �لمدن. 

وكذلك يكتب مار- ع�ستار �إلى �لملك حول �لمر�قبة 
وترجمة لخ�سوف �لقمر: 

(5) UGU AN.MI d30 (6) ša MAN be-li2 iš-pur-an-
ni ina URU ak-kad (7) BAR2.SIPA.KI u3 EN.LIL2.

 KI ma-şar-tu2

�سيدي  لي  كتب  �لذي  �لقمر  خ�سوف  »بخ�سو�س 
�لملك، تمت مر�قبته في مدن �أكد، بور�سيبا ونيبور«.21

�أو �أنه يطلب م�سورة فلكي �آخر، وفي بع�س �الأحيان، 
على  لالطمئنان  و�أ�ساتذته  علمائه  قبل  من  بدر��ستها  ياأمر 
 – نابو– نادن  �إلى  �أو �لحدث، وهنا يكتب  �لظاهرة  تلك 

�سومي �إلى �لملك بخ�سو�س مناق�سة �لطق�س مع �لملك: 
 (6) ina UGU ša LUGAL be-li2 iq-ban-ni (7) ma-a
 TA mba-(la)-si du-ub-bu (8) ad-du-ub-ub

مع  ناق�سها  �لملك:«  �سيدي  لي  قال  ما  »بخ�سو�س 
بال�سي »�أنا ناق�ستها فعاًل«.22 

�لتقرير  باأن  فيها  �لملك  ي�سك  �لتي  �لحاالت  وفي 
فلكي معروف  بر�أي  ي�ستاأن�س  فاإنه  دقيق  غير  ي�ستلمه  �لذي 
م�سحًحا  �لملك  �إلى  بال�سي  يكتب  وهكذ�  وم�سمون، 
�لخطاأ �لذي وقع فيه فلكي �آخر باعتبار كوكب زحل �لزهرة: 
 (6)ina UGU MUL.[dil-bat] (7) ša LUGAL be-l[i2

iš-pur-an-ni] (8)ma-a iq-ti-[bu-u-ni](9)ma-a it-[ta-

mar] (10) ša a-na LUGAL [EN-ia] (11) iš-pur-[an-
 ni](12) ina la mu-da-[nu-te] …(r.21) man-nu [su-tu
sa] (22e) a-ke-[e a-na LUGAL EN-ia] (23e) i-[sap-
par-u-ni] (s.1) tu-ra u2-ma-a bir-ti MUL.GUD.
UD (2) bir-ti MUL.dil-bat la i-ha-kim

�سيدي  لي  كتب  �لتي  )�لزهرة(  كوكب  »بخ�سو�س 
�لرجل  مرئية(«.  )�أ�سبحت  باأنها  �أخبرت  لقد  �لملك:« 
�لذي كتب هذ� �إلى )�سيدي �لملك( هو جاهل )تماًما(... 
من هو ذلك �لرجل �لذي يكتب مثل هذ� �إلى �سيدي �لملك. 

�أنا �أكرر، هو ال يفهم )�لفرق( بين زحل و�لزهرة«.23

وفي �أحيان �أخرى قد يتطلب �الأمر �أكثر من فلكي لتف�سير 
ظاهرة معينة فهذ� �أور�د – كوال يكتب �إلى �لملك بخ�سو�س 

طقو�س �سهر �آب ومن هو موجود معه من �لمنجمين: 
 (4)ina UGU ša LUGAL be-li2 iq-bu-u-ni (5) ma-a
 [man]-nu LU2.MAŠ.MAŠ.MEŠ is-si-ku-nu (6)

i-ba-aš2-ši 
mdPA.ZU.-tu2 DUMU-šu2 

(7)u3 a-na-
 ku: u2-ma-a mdIM.MU.PAB (8) ina UGU-hi-ni
il-la-ka dul-li-ni (9) e-mar u2-šah-kam-na-ši (10) qa-

 an-ni a-he-iš ni-za-az (11) ne2-pa-aš2

»بخ�سو�س ما قال لي �سيدي �لملك: »من هم طاردو 
؟«،  معك  �لموجودون  )�لمطهرون(  �ل�سريرة  �الأرو�ح 
 – �أدد  )�الآن(  �ليوم  و�أنا.  و�بنه  ليئوتو  نابو-  )فقط(  هناك 
�إلينا، ليفح�س عملنا وير�سدنا، نحن  – �أو�سر قادم  �سومو 

نعمل م�ستركين )متعاونين( عن كثب«.24 

وما يقدمه هوؤالء من تف�سير�ت و�سروحات حول بع�س 
بع�س  ي�سطر  ولذ�  به،  �الأخذ  قبل  يدقق  �لفلكية  �لظو�هر 
�لم�سطلحات  بع�س  تو�سيح  �إلى  �لتقارير  هذه  كتبة  من 
�ل�سومرية �لتي دونها بالعالمة �لرمزية لكي ال تف�سر بمعنى 
�الأيام  �لكاتب مفقود( ي�سف  )��سم  تقرير  �آخر؛ فمثاًل في 
و�ل�ساد�س  �لثاني  باليوم  ويحددها  �أيار  �سهر  في  �لمف�سلة 
و�لر�بع  و�لع�سرين  و�لثاني  ع�سر  و�لثامن  و�لعا�سر  و�لثامن 
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�لملك  ين�سح  وهو  و�لع�سرين،  و�ل�ساد�س  و�لع�سرين 
فقط  �لزوجية  �الأيام  �أنها  و�لمالحظ  منها،  لال�ستفادة 

ولي�ست كلها، وفيه يقول: 
(8) ITI.GUD.SI.SA2 ia-e-ru ar-hu šu-te-šur ka-la-
 ma (9) ina UGU šu-mi-šu i-da-gi-il: ITI: ar-hu

 (10) GUD: nap-ha-ru: GUD: ka-la-ma:SI.SA2:
e-še-ru (11) I ITI.GUD.SI.SA2 ša2 

d.E2.A EN te-

 ne2-še-e-ti

�ل�سهر �لذي ت�سع  ITI.GUD.SI.SA2 = ia-e-ru »�أيار« 

كل �سيء بانتظام »وهذ� يمكن روؤيته من �ال�سم: 

ITI = arhu ز تعني »�سهر«

GUD = napharu تعني »تام، كامل« 

GUD =  kalama تعني »كل« 

SI.SA2 =  ešeru تعني »يكون منتظًما / مرتًبا«.

d.E2.A EN = tenešēti »�الإله �أيا �سيد �لب�سرية«.25 

وهنا و�سح �لكاتب للقارئ كيف ي�سبح �لمعنى �لمق�سود 
»�سهر �أيار، �ل�سهر �لذي ت�سع كل �سيء بانتظام« كما �أنه بين 
�إلى  نظرنا  فلو   .GUD �لرمزية  للعالمة  �لمطلوب  �لمعنى 

معجم �لعالمات �لم�سمارية لوجدنا لها �أكثر من معنى.26

�أما نركال – �إيطر )Nergal- eţir( وهو فلكي بابلي، 
�آذ�ر  فيتحدث عن �لقمر �لجديد في �ليوم �الأول من �سهر 

وما ير�فقه من ظو�هر و�أثرها في �لملك يقول:
(1)I 30 ina ITI.DIRI.ŠE.KIN.KUD ina IGI.LAL-

 šu2 
(2)SI.MEŠ-šu2 ud-du-da-ma pe-el (3)NUN.

 KALAG.GA-ma KUR u3-kan-aš2 
(4)SA5: pe-lu:

 S[A]: sa-a-mu

ظهوره،  عند  �لكبي�سي،  �آذ�ر  �سهر  في  �لقمر  »�إذ� 
كانت قرونه مدببة )و�لقمر( �أحمر، فالحاكم �سي�سبح قويًّا 

ويخ�سع �لبالد« 

 SA5 = pelu تعني »�أحمر« 
 S[A5] = sāmu تعني »�أحمر قهو�ئي«.27

تقر�أ  �أن  ممكن   SA5 �لرمزية  �لعالمة  هذه  �أن  كما 
باالأكدي malû لتعني »مملوء« �إ�سافة �إلى �أ�سو�تها �لرمزية 
و�حدة  ولكل   ،MAL2 �أو   ŢIR �أو   DIR مثل  �الأخرى 
منهن معنى مختلف.28 وهكذ� نجد بقية �لفلكيين قد د�أبو� 
على هذ� �الأ�سلوب من �لتو�سيح؛ حيث نقر�أ في تقرير ز�كر 
�لجديد في  �لقمر  بابلي، يكتب عن  )Zakir( وهو فلكي 

�ليوم �لثالثين قائاًل: 
 (3) [I 30 ina IGI].šu2 SI.ME.šu2 tur-ru-ka (4)[pa-ţar
bi-ra]-a-ti (5)[a-rad EN.NUN.MEŠ] taš-mu-u2 

(6)

[u sa-li]-mu ina KUR GAL2-[šu2]
(r.1) GI: ta-ra-

 ki (2- GI: ša2-la-mu (3) GI: ka-a-nu (4)SI.ME-šu2

kun-na

مظلًما  كان  ظهوره  بد�ية  في  )�لقمر(  قرون  »)�إذ�( 
)تتقهقر  )�لمح�سنة(،  �لمخافر)�لقالع(  )تت�ستت(   ،� جدًّ

�لحر��سات(، �ستكون هناك م�سالحة و�سالم في �لبالد.

 GI = taraki تعني »�سيكون مظلًما«؛

 GI = šalamu تعني »�سيكون �سالم«؛
  GI = kānu  تعني »�سيكون ثابًتا«، قرونه ثابتة.29

�أكوالنو يتحدث عن  �لتف�سير جاء في تقرير من  نف�س 
�لقمر �لجديد في �ليوم �لثالثين:

 (6) [I 30 ina IGI.LAL –šu2] SI.MEŠ –šu2 tur-ra-ka (7)

 [DU8 bi-ra]-ti (8) [a-rad EN.NUN.MEŠ taš]-nu-u
(9) [SILIM-mu ina KUR]GAL2-ši 

(r.1) [x.x.x] GI: ta-

ra-ku [GI š]a-la mu man-za-su ke-e-nu (2) [GUB]-
 az-ma KI.MIN ina IM.DIRI GI6 IGI.LAL-ma

� عند ظهوره تت�ستت  »)�إذ� قرون �لقمر( كان مظلًما جدًّ
�لمخافر �لمح�سنة. )تتر�جع �لحر��سات(، ف�ستكون هناك 

م�سالحة )و�سالم في �لبالد(. )...(
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GI = taraku تعني »يكون مظلًما«

alamu[š] = [GI] تعني »�سيكون �سالم«، �إنه و�قف في 
مكان ثابت �أو بمعنى �آخر »لقد روؤي في غيوم �سود�ء«.30

 )Ašaredu( �الأكبر  �أ�ساريدو  من  �أخرى  ر�سالة  وفي 
وهو فلكي بابلي: 

(4)e-d[e-du: șa-pa]-ru ša2 qar-[ni] (r. 1) I SI.MEŠ-
 šu2 tu-ru-ka (2) DU8 URU bi-ra-a-ti (3) a-rad
 EN.NUN.MEŠ taš-mu-u2 (4) u sa-li-mu ina KUR
GAL2-ši

(5) GI: ta-ra-ku: GI: ka-a-nu

(6) man-za-za ki-i-ni GUB-AZ-ma

»يكون مدبًبا تعني مزيًنا )محلى( يقال على �لقرون. 
�، تت�ستت �لمخافر )�لقالع(،  �إذ� كانت �لقرون مظلمة جدًّ
في  و�سالم  م�سالحة  هناك  ف�ستكون  �لحر��سات،  تتقهقر 

�لبالد.

GI = taraku تعني »�سيكون مظلًما«

GI = kânu تعني »�سيكون ثابًتا«، �إنه يقف في موقع 
ثابت.31

للقمر  �الأول  �ليوم  يكتب عن  �آخر  تقرير  في  �أكوالنو 
�لجديد؛ حيث يكون قرن �لقمر مدبًبا عند ظهوره. 

(r.1) e-de-du: şa-pa-ru ša qar-ni (2) ITI.ŠU: KUR.

 SU.BIR4.KI

�لقرن،  عن  قيل  مزخرًفا،  يكون  يعني  مدبًبا:  »يكون 
�سهر تموز )�لر�بع( يعني بالد �سوبارتو«.32

و�لعبارة »يكون مدبًبا يعني يكون مزخرًفا« وردت في 
تقرير �آخر مجهول �لكاتب. 

(2) e-de-du: şa-[pa-ru ša qar-ni]33

�للغوي  �لم�سترك  تو�سيح  و�لت�سابه في  �لتكر�ر  من هذ� 
�لفلكيين  هوؤالء  �أن  يفهم   GI �ل�سومرية  �لرمزية  للعالمة 
و�لمنجمين كانو� فعاًل يعتمدون على نف�س �لن�سو�س �لقديمة 
�لخا�سة  �لقدرة  لديهم  �أو  �لق�سر،  مكتبة  في  و�لمحفوظة 
بتف�سير �لظو�هر �لطبيعية مثل �إينوما- �آنو �إنليل كما يقول �أدد- 

�سومو- �أو�سر للملك بخ�سو�س هزة �أر�سية وتف�سيرها:
 (10) GIŠ.ZU ina E2 šu2-u (11) u2-ma-a an-nu-rig
 GIŠ.ZU (12) a-mar pi-šir3-šu a-na-sa-ah

»�ألو�ح �لكتابة كانت في بيتي، و�الآن باإمكاني �لنظر 
في �الألو�ح و��ستن�ساخ ترجمته«.34 

�للغوي فقد جاء  �لم�سترك  ومن �الأمثلة �الأخرى على 
�لن�سو�س  بن�سخ  خا�س  �أكوالنو  من  كامل  غير  تقرير  في 

للمكتبة �لملكية: 
 (1)[GIŠ.na-mul-lum]: n[a-mul-lu] (2)[GIŠ. ŠITA2]:
kak-ku: GI:qa-[nu-u](3)[GI.GUR.H]UB2: hup2-

pu: DUG: ka[r-pa-tum]

n[a-mul-lu] = [GIŠ namullu] = �سرير خ�سبي

kak-ku :[GIŠ. ŠITA2] = �سالح

qa-[nu-u] = [GI] = ق�سب

UB2= hup2-pu[GI.GUR H] = �سلة كبيرة

 SAA X( فخاري  �إناء   = DUG = ka[r-pa-tum]

.)102

 )Mrduk-šapik-zeri( أما مردوك – �سابك – زيري�
فله ر�سالة طويلة يعتذر للملك لعدم �لكتابة خالل �ل�سنتين 
�لما�سيتين، ولكنه يبرر ذلك بروؤيته �أ�سياء جيدة و�سيئة في 
�ل�سماء، ولخوفه �أن تنقلب �سده قرر �أن يكتب �إلى �لملك، 

ويقول:
 14) 1MUL.SAG.ME.GAR ina KUN.MEŠ GUB
 ID2.MAŠ.GU2.ĜAR u ID2.UD.KIB.NUN.KI
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 15) sa-ki-ki DIRI.MEŠ: IDIM: sa-ki-ki: IDIM:
nag-bi: DIRI [ma-lu]-u2 

16) HE2.NUN u HE2.
 GAL2.LA ina KUR [0] GAL-ši

�إذ� وقف �لم�ستري في برج �لحوت، ف�ستمتلئ دجلة 
و�لفر�ت بالغرين )طين(.

IDIM: sa-ka-ki يعني غرين )طين( 

IDIM: nag-bi يعني جدول 

DIRI: [ma-lu]-u2 يعني �سيمتلئ 

�سيكون هناك �زدهار وغز�رة في �لبالد.35

من  ر�سالة  في  جاء  ما  �لفلكية  للظو�هر  تف�سير  وفي 
هالة  في  بزحل  �لمريخ  �رتباط  بخ�سو�س   )Rašil( ر��سيل 
وتاأويالتها  �أحد�ث  من  ذلك  على  يترتب  وما  �لخ�سوف 

فيقول:
 (rev.1) I 30 TUR3 (NIGIN2-ma) MUL. ŠUDUN
ina ŠA3-šu2 GUB –iz (2) LUGAL UŠ2-ma KUR-
su TUR-ir (3) LUGAL NIM.MAKI UŠ2 

(4) MUL.
ŠUDUN MUL.şal-bat-a-n[u] (5) MUL-şal-bat-

a-nu MUL KUR-MAR.TU.KI (6) HUL ša KUR.
MAR.TU.KI u NIM.MA.[KI]

فيها،  �لنير  نجمة  ووقفت  بهالة  �لقمر  )�أحيط(  »�إذ� 
بالد  ملك  �سيموت  بالده،  و�ستتقل�س  �لملك  ف�سيموت 
عيالم. نجمة �لنير يعني كوكب �لمريخ، �لمريخ هو نجم 

�لبالد �لغربية، �سر لبالد �لغرب وعيالم«.36

 )Nabû-ahhē-eriba( �إريبا   – �أخي   – نابو  �أما 
فيكتب عن �لقمر �لكامل في �ليوم �لثالثين و�أثره في بالد 
�أقو�م  �سيلتهمون  �ل�سوبارتو)3(  �أقو�م  �أن  ويوؤكد  �أ�سور، 

�الأخالمو)4(:
(2) [su]-bar-tum ah-la-ma-a [KU2] (3)EME BAR-
 tum KUR.MAR.TU.KI i-be-e[l]

 [l]i-ša2-a-nu a-hi-tum[i]bi-il

 (4) a-ni-nu SU.BIR4.KI (5) I 30 UD-30- KAM2

IGI (6)šu-ru-up-pu-u ina KUR GAL2-ši (7)šu-ru-

 up-pu-u: ku-uș-șu

�سيحكم  غريب  �الأخالمو،  �سيلتهمون  »�ل�سوباريون 
مرئيًّا  �لقمر  �أ�سبح  �إذ�  �ل�سوباريون.  نحن  �لغربية.  �لبالد 
في �ليوم �لثالثين، ف�سيكون هناك جماد في �لبالد »جماد 

)�سقيع( يعني �لبرد«.37

�ل�سغير  �لالتيني  بالحرف  �لم�سافة  �لكلمات  �أما 
�سياأتي  �لتي  �لرمزية  �لعالمات  لتو�سيح  �آخر  �أ�سلوب  فهذ� 

�لحديث عنها الحًقا. 

وفي تقرير فلكي �آخر يقول: 
 (2)I MUL d[IM.DUGUD XXX] mu-ul d[XXXX]
(3)ba-il šum-ma [šu-ru-up-u]

 ba-il (4) šum.ma EN.TE.NA[XXXX] (5) MUL
dIM.DUGUD.M[UŠEN dșal-bat-a-nu] (6)šu-

ru-up-u [ku-uș-șu]

)برد(.  و�إما  )جماد(  �إما  ي�سطع:  �أنزو(  )نجم  »�إذ� 
)نجم( �أنزو يعني )�لمريخ(. جماد يعني )برد(«.38

�لفلكي  تقريره  في  ي�سير   )Bulluţu(بولوطو وهذ� 
عندما يكون �ل�سرطان و�لتو�أمان )�لجوز�ء( في هالة �لقمر 

فاإن تف�سيره لها يكون �لدمار بدل �لجماد:
 (6) I 30 TUR3 NUGIN-ma MUL.u2-șur-t[i ina
ŠA3-šu2 GUB] (7)šah-lu-uq-t[i XXXX]

(8) MUL.u2-șur-ti MUL.M[AŠ.TAB.BA.GAL.
GAL]

دمار  يعني  فيه  تقف  و�سورة  بهالة  �لقمر  يحاط  »�إذ� 
)...( »�ل�سورة« يعني »�لتو�أمان )�لجوز�ء(«.39

�لمريخ  يكون  عندما  �آخر؛  ر�أي  فله  بال�سي  �أما   
وزحل في هالة �لك�سوف في يوم �كتمال �لقمر، وتقف 
بانخفا�س م�ستوى  يف�سرها  فاإنه  �لحقل في هالته  نجمة 
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�قت�سادية  �سائقة  حدوث  �حتمال  �أي  �ل�سعير  مح�سول 
ا لي�س في �لحياة �ليومية  �إذ� ما علمنا �أن �ل�سعير كان مهمًّ
�لجي�س  �أن  خا�سة  للحيو�نات،  كعلف  و�إنما  فقط 
�الأ�سوري كان يعتمد على �لخيول و�لحيو�نات �الأخرى 

ب�سكل كبير.
 (r.6) I 30 TUR3 NIGIN – ma MUL.AŠ.GA2 ina
ŠA3-šu2 GUB-iz (7) nu-šur-ru-u ŠE-im (8) [MU]
 L.AŠ.GAN2 MUL.AB.SIN2

فيه،  �لحقل  نجمة  ووقفت  بهالة  �لقمر  �أحيط  »�إذ� 
فانخفا�س في �ل�سعير. نجمة �لحقل: يعني �لعذر�ء«.40

�لقمر وما تحدث عليه من  تقرير الأ�ساردو عن   وفي 
ظو�هر �أخرى يقول: 

 (3) I AGA UD ŠU2. ŠU2.RU a-pir (4) 30 LU2.KUR2

 i-mah-ha-aş (5) UD ŠU2. ŠU2.RU UD-mu er-pi (6)

UD ŠU2. ŠU2.RU UD-mu[x.x] (7) ina ŠA3-bi [şa-
 ti aq-bi]

»�إذ� لب�س )�لقمر( تاًجا في يوم مظلم ف�سي�سرب �لقمر 
�الأعد�ء بقوة. يوم مظلم يعني يوم غائم. يوم مظلم يعني يوم 

)...(. )يقال في �لتعليق(«.41

�أهم �الآلهة  �أحد  �لقمر باعتبار �الإله �سين  وهنا ��ستخدم 
�لظو�هر  �أكثر  من  وهو  بالخ�سوف  يرتبط  �لذي  �الأ�سورية 
�لملك  في  مبا�سرة  نف�سية  تاأثير�ت  ولها  حدوًثا،  �لفلكية 
�ل�سهري.  �لتقويم  في  دليلهم  هو  �لقمر  �أن  كما  و�لدولة. 
فظهوره و�ختفاوؤه وما يبدو عليه من �أ�سكال وهيئات ف�سرها 
�لفلكيون �لر�فدينيون باأن لها تاأثير�ت في �الأر�س و�لنا�س. 

�لجديد و�نزالق  �لقمر  �إريبا يكتب عن  �أخي-  نابو- 
قرنه �ليمين نحو �ل�سماء و�ختفائه:

 (1)qar-nu ZAG-šu2 AN-u2 ţe-rat (2) ša iq-bu-u-ni

 (3) ina ša-me-e e-hal-lu-up-ma la in-na-mir (4)

 DIRI ha-la-pu ša qar-ni

يقال،  كما  �ل�سماء«.  �سيثقب  )للقمر(  �ليمين  »قرنه 
يعني، �سينزلق �إلى �ل�سماء لن يرى

عن  يقال  »ينزلق«  هو   DIRI ha-la-pu ša qar-ni
�لقرن«.42

�ليوم  في  �لقمر  �كتمال  عن  تقرير  في  ي�سير  وكذلك 
�لر�بع ع�سر ودخوله في �لغيوم و�أثره فيها:

(8)I 30 ina IGI.GAL-šu2: ina IM.DIRI.MEŠ-pu (9)

A.KAL il-la-ak (r.1) ne2-eq-il-pu-u a-la-ku

»�إذ� �لقمر عند ظهوره ينزلق خالل �لغيوم، فالفي�سان 
�سياأتي.

ne2-eq-il-pu-u a-la-ku .43»ينزلق« يعني »يذهب«

�لظو�هر  وتف�سير  �الأخرى  �ل�سماوية  �الأجر�م  �أن  كما 
�لتقارير  في  �لكبرى  �لح�سة  �سكلت  بها  �لمتعلقة  �لفلكية 
و�لمعقدة  �لمهمة  �الأمور  من  الأنها  �لملك؛  �إلى  �لمقدمة 
ا من هذه �لكو�كب كان �إلًها في ديانتهم  �أحياًنا كما �أن بع�سً
كال�سم�س و�لقمر... �إلخ، فهذ� نركال – �أيطر يف�سر �لقمر 
�لملك  على  و�نعكا�ساته  ع�سر  �لر�بع  �ليوم  في  �لكامل 

و�لدولة:
(r.3)MUL-șal-bat-a-nu ŠEŠ.ER.ZI it-tan-ši (4)

MUL.UDU.IDIM SA5 nu-huš UN.MEŠ (5)

MUL.UDU.IDIM SA5 UŠ2.MEŠ ŠAM-ru (6)

MUL.UDU.IDIM SA5 MUL.șal-bat-a-nu

يعني  �الأحمر  �لكوكب  �إ�سعاًعا:  حامل  »�لمريخ 
�الزدهار للنا�س. �لكوكب �الأحمر يعني: »كارثة �ستهيج«. 

�لكوكب �الأحمر هو �لمريخ«.44

وفي تقرير ثاٍن حول وجود �لمريخ وبرج �لحمل في 
هالة �لقمر:

(r.2)MUL.șal-bat-a-nu MU KUR-MAR.KI (3)

MUL.AŠ.GAN2 ša2 EGIR-šu2 MUL MUL.LU2.
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HUN.GA2 
(4)MUL.LU2.HUN.GA2 MUL MAR.

TI.KI

»�لمريخ هو نجم �لبالد �لغربية، نجمة �لحقل متاأخرة، 
وهن بنات �أطل�س )�أحد نجوم �لثريا( هو برج �لحمل. برج 

�لحمل هو نجم �لبالد �لغربية.45 

 نابو - �سوما - �إ�سكن )Nabu-šuma-iškun( ي�سير 
في تقريره عن �ل�سباح �الأول للم�ستري في كوكبة �لقو�س 

و�لر�مي:
(3)I MUL.SAG.ME.GAR ina mi-ših dPA.BIL.

 SAG GUB (4)šag-ga-ša2-a-ti ina KUR GAL2.ME
(5)I MUL.MIN ana MUL.IN.DU.AN.NA.TE (6)

KI.LAM TUR (r.1)MUL.IN.DUB.AN.NA (2)mi-

ših dPA.BIL.AG

�لقو�س  كوكبة   mišhu في  �لم�ستري  وقف  »�إذ� 
�إذ� نف�س �لنجم �قترب  و�لر�مي، ف�سيكون قتل في �لبالد. 
ف�ستنق�س   ،MUL.IN.DUB.AN.NA.TE كوكب  من 

�الأعمال.46
 MUL.IN.DUB.AN.NA = mi-ših dPA.BIL.AG

يعني mišhu كوكبة �لقو�س و�لر�مي. 

نابو - �أخي - �إريبا و�رتباط �لمريخ بزحل: 
(3)[MU]L.şal-bat-a-nu ina šap-[la](4) [M]
UL.UDU.IDIM.SAG.UŠ e-[te]-et-iq (5)[MU]

 L.UR.BAR.RA MUL.şal-bat-a-nu (6) [MUL
dUTU] MUL.UDU.IDIM.SAG.UŠ

�أ�سفل زحل. نجمة �لذئب هي �لمريخ،  »عبر �لمريخ 
نجم �ل�سم�س هو زحل«47

كما يو�سح نابو – �أخي – �إريبا تمركز �لمريخ في برج 
�الأ�سد: 

 (4) MUL.UR.BAR.RA MUL.[şal-bat-a-nu] (5)

MUL.UR.MAH MUL.[UR.GULA](6) MUL.şal-

bat-a-nu ina ŠA3 M[UL.UR.GU.LA GUB-ma]

هي  �الأ�سد  نجمة  )�لمريخ(؛  هي  �لذئب  »نجمة 
)�الأ�سد(؛ �لمريخ )متمركز في �الأ�سد(.48

�أكوالنو )Akullanu( يدون عن �ل�سباح �الأول للمريخ 
في �سهر �أيار، ك�سوف لل�سم�س: 

 (16)[I] MUL.MIN3-ma ana dEN.ME.ŠAR2.RA
TE-hi ŠA3 KUR DUG3-a[b UN.MEŠ DAGAL.
 MEŠ] (17)I MUL.MIN3-ma dșal-ba-a-nu … (25) I
ina ITI.GUD MUL.şal-bat-a-nu IGI.LAL MI2.

 KUR2.MEš (26) šal-pu2-tim ERIM-man-da (27)

ERIM-man-da LU2.gim-ra-a-a

»�إذ� �لنجم �لغريب يقترب من �الإله �ين- مي- �سار�، 
يعني  �لغريب  �لنجم  �سكانها.  و�سيزد�د  �لبالد  ف�ستفرح 
�أيار )�لثاني(،  �أ�سبح مرئيًّا في �سهر  �لمريخ  �إذ�  �لمريخ... 
�الأومان-  ماند�.  لالأومان  ودمار  عد�وة:  هناك  ف�ستكون 

ماند� يعني �لكمريين«.49

�أومان- ماند� يعني �لكمريين )5(. هذه �إ�سارة و��سحة 
�لتعا�سري  �لن�س  �إليهم بعد ما ورد من غمو�س عنهم في 
حيث  �لميالد؛  قبل   612 نينوي  مدينة  ب�سقوط  �لخا�س 
�أومان - ماند� من قبل بع�س �لموؤرخين  ترجم �لم�سطلح 

خطاأ »بالح�سود«. 

 – وكي  �لكلدي  نابوبال�سر  مع  تحالفو�  �لذين  وهم 
وهكذ� زحفت  �أ�سور،  بالد  على  للق�ساء  �لميدي  �خ�سار 
 612 عام  و�أ�سقطتها  نينوي  وحا�سرت  �لثالثة  �لجيو�س 
قبل �لميالد. وي�سير �لن�س �أعاله �إلى �أنه، وبعد �سنتين عاد 
هوؤالء �الأومان - ماند� مرة ثانية لت�سكيل نف�س �لحلف �سد 
ون�سب  حر�ن  مدينة  �إلى  لجاأ  �لذي  �لثاني،  �أ�سور�أوبالط 

نف�سه ملًكا على بالد �أ�سور. 

�الأخير  و�لم�ساء  �لمذنب  عن  فيكتب  �أ�سريدو  �أما 
للم�ستري: 
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(r.3 I 20 ina ni-du KUR-ha 3.20 ŠUR2-[ma] (4)GIŠ.
TUKUL IL2-ši [3:20 LUGAL]

 3.20 �لغيوم:  �سفة  في  �ل�سم�س  �رتفعت  »�إذ� 
ف�سي�سبح هائًجا )غا�سًبا( و�سي�سهر �أ�سلحته. )3.20 يعني 

�لملك(«.50 

كما يو�سح نابو- �أخي - �إريبا حاالت وقوع كوكبي 
�لزهرة وعطارد في كوكب �لقو�س و�لر�مي قائاًل: 

(4) I dUD.AGA d30 ap-rat MU NIG2.SI.SA2 
(5) u2-

ru-ba-a-ti GAL2.MEŠ u2-ru-ba-a-ti bi-ka-a-t[i]

»�إذ� ع�ستار)�لزهرة( لب�ست تاج �لقمر، ف�ستكون هناك 
مناحة. �لمناحة تعني �لبكاء«.51

وكذلك يكتب نابو- زيرو- لي�سر، رئي�س �لكتبة �إلى 
�لملك عن دح�س روؤية عطارد قائاًل:

(r.8)ina UGU ddil-bat (9)ša LUGAL be-li iš-pur-an-
 ni (10)ma-a ddil-bat (11)ina še-re-e-ti i-kun (12)a-na
ma-a-ti ta-qab-bi-ia (13)ki-i an-ni-i (14)ina mu-kal-
 lim-t[i ša3-ţi]r (15)ma-a ddil-[ba]t (16)ina še-re-ti
[i-kun] (17)ma-a še-e-[ru na-ma-ru] (18)ša2-ru-
 r[u na-ši-ma] (19)KI [GUB-ša3 GINA] (20)ina
UD-m[u XXX]

�سيدي  لي  كتب  �لتي  �لزهرة  كوكب  »بخ�سو�س 
�لملك حولها قائاًل: »متى �ستخبرني؟ �لزهرة م�ستقرة في 
�ل�سباح يعني: �أنه )مكتوب( كاالآتي في �لتف�سير )�لتعليق(: 
»�لزهرة ثابتة في �ل�سباح: )�لكلمة( »�ل�سباح« )هنا( تعني 
�أن  )و�لتعبير(  �ساطًعا  ي�سيء  �إنه  )�ساطًعا((.  منيًر�  )يكون 

موقعه )ثابت( يعني )�أنه ينير في �لغرب(«.52

زحل  وقوع  حالة  عن  يكتب   )Šumia( �سوميا  وهذ� 
في برج �الأ�سد:

 (3)I MUL.UR.GU.LA6 ŠA3 [KUR NU DU3.GA]
(4-)MUL.GI6 

dUDU.[IDM.SAG.UŠ

»�إذ� ��سود برج �الأ�سد فالبالد لن ت�سبح �سعيدة، »�لنجم 
�الأ�سود« يعني )زحل(«.53

ونف�س �لترجمة وردت في تقرير مجهول �لكاتب 
(4) I MUL- GI6 

dUDU.[IDIM.SAG.UŠ]

»�لنجم �الأ�سود هو )زحل(«.54

ا يقول عن موقع زحل في �ل�سرطان :  و�أي�سً
(3) MUL.zi-ba-ni-tum [MUL.UDU.IDIM.SAG.
UŠ] (4) KI.GUB.BA-sa3 GI.NA[x.x.x] ma-za-as-

 sa ke-e-ne2 
(5) ina ŠA3 MUL.AL.LUL

»�لميز�ن )م�ساٍو لزحل( �لمركز )...( ثابت يعني )�أن 
زحل( يقف في �ل�سرطان«.55

وفي تقرير �آخر عن نظرة خا�سة عن عطارد في برج 
�لجدي: 

 (5)[MUL.ŠUDUN] MUL.UDU.IDIM.GUD.UD
(5) [x.x].x un-nu-ut (6) [xx] e-şu.

»نجمة �لنير تعني عطارد؛ �إنه باهت و.. ونادر«.56

�لظو�هر  �أكثر  من  �ل�سم�س  وك�سوف  �لقمر  خ�سوف 
�لطبيعية �لتي وردت في �لتقارير �لفلكية �الأ�سورية حتى �إن 
ت�ساءمو� منها، ولذ� فقد ��سطر  �ل�سرجونية  �ل�ساللة  ملوك 
ليحل  يوم   100 لمدة  �لعر�س  عن  للتخلي  منهم  �لعديد 
محله ملك بديل šār puhi كما �سمي باللغة �الأكدية. وفيما 

يلي بع�س من تف�سير�ت �لفلكيين �الأ�سوريين لها. 

نابو – �أخي – �إريبا يقول �لزهرة تقترب من �لعقرب 
 AN.MI du-luh-hu-u

»�لخ�سوف يعني م�سكلة«.57

بمر�قبة  �لخا�سة  �لفلكية  �لتقارير  من  �لعديد  ولدينا 
فترتين  هناك  �أن  يت�سح  حيث  و�لك�سوف؛  �لخ�سوف 
�أ�سهر وتكون في  للمر�قبة، �الأولى �سباحية ومدتها ع�سرة 
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�سهر �سيفان )�ل�سهر �لثالث( وهو يعني بالد �الأمورو )�لبالد 
�لغربية(، كما �أن �لمق�سود بهذه �لمر�قبة بالد عيالم، و�ليوم 
ا، �أما �لريح �ل�سمالية  �لر�بع ع�سر منه خا�س ببالد عيالم �أي�سً

�لتي تهب فيه فهي خا�سة ببالد �أكد؛ فمثاًل يكتب:

ع�ستار – �سوما - �إيري�س)Ištar-šumu-ereš( يقول:
 (9)[X] AN.MI EN.NUN- UD.ZAL.LA ana GIG
 AN.TI.LA UD.DUG4.A EN.NUN-ZAL.LI ana

ITI-10-KAM (10)EN.NUN-UD.ZAL.LA KUR.
 NIM.KI UD-14-KAM KUR.NIM.KI ITI.SIG4

 KUR.MAR IM2 KUR. URI.KI

�أن  )يدل على(  ينذر  �ل�سباحية  �لمر�قبة  في  »ك�سوف 
�أ�سهر.  ع�سرة  تعني  �ل�سباحية  �لمر�قبة  �سيتعافى:  �لمري�س 
يعني  ع�سر  �لر�بع  �ليوم  عيالم.  تعني  �ل�سباحية  �لمر�قبة 
�لغربية.  �لبالد  يعني  �لثالث(  )�ل�سهر  �سيفان  �سهر  عيالم. 

�لريح �ل�سمالية تعني بالد �أكد«.58

�أما نادينو فيكتب للملك عن خ�سوف �لقمر: 
 (6) ITI.GUD KUR.NIM.MA.KI UD.14.KAM (7)

KUR.NIM.MA.KI (8) EN.NUN.ZAL.LI KUR.
[NIM.MA].KI(r.1) ITI [UD UN.NUN gab-bi-

šu2-nu] (2) ša KUR.NI[M.MA.KI.ma x.x]

»�سهر �أيار )�لثاني( يعني بالد عيالم، �ليوم �لر�بع ع�سر 
منه يعني بالد عيالم، �لمر�قبة �ل�سباحية يعني )بالد عيالم(، 

�سهر، يوم، مر�قبة، كلها ت�سير �إلى بالد عيالم«.59

وهنا يوؤكد �لكاتب �أن �لمق�سود بالد عيالم. 

�أكد،  بالد  فتعني  �لم�سائية  وهي  �لثانية  �لمر�قبة  �أما 
و�لمق�سود  يوم(   100( �أيام  وع�سرة  �أ�سهر  ثالثة  ومدتها 
)�لبالد  �الأمورو  بالد  فهي  �لثالث(  )�ل�سهر  �سيفان  ب�سهر 
�لغربية(، و�ليوم �لر�بع ع�سر منه خا�س ببالد عيالم، وفي 
تقرير مطول عن خ�سوف للقمر في �لمر�قبة �لم�سائية في 
فيها  يحدث  �أن  يمكن  �لتي  و�الأيام  )�لثالث(  �سيفان  �سهر 

وتاأثيرها في مدينة �أور وبالد �أكد، يكتب ز�كر ويوؤكد ما 
يلي عن خ�سوف �لقمر في �لمر�قبة �لم�سائية: 

 (14) [UDU.DUG4.GA E]N.NUN.AN.USAN2

a-na 3 ITI 10 UD-mu (15) [EN.NUN.
AN.USAN2] KUR.URI.KI ITI.SAG4 KUR.
MAR.KI UD. 14.KAM2 KUR.NIM

هو  �لم�سائية  �لمر�قبة  في  )للك�سوف(  »)�لم�سطلح( 
بالد  تعني  �لم�سائية(  )�لمر�قبة  �أيام.  وع�سرة  �أ�سهر  ثالثة 
�أكد؛ �سهر �سيفان )�لثالث( يعني �لبالد �لغربية؛ �ليوم �لر�بع 

ع�سر يعني بالد عيالم«.60

في  �لقمر  خ�سوف  عن  فيكتب  �الأ�سغر  �أ�ساردو  �أما 
�لمر�قبة �لم�سائية �ليوم �لر�بع ع�سر من �سهر �سيفان: 

(9) AN.MI EN.NUN.AN.USAN a-na NAM.
UŠ2.MEŠ (10) I UD.DUG4.GA EN.NUN.
 AN.USAN a-na ITI.3.KAM2 UD.10.KAM (11)

ITI.SIG4 KUR.MAR.TU UD.14.KAM2 KUR.
 NIM EN.NUN.AN.USAN KUR.URI.KI (12)

[x.x.x.x] –is ana LUGAL DI-MU

بالموت.  ينذر  �لم�سائية  �لمر�قبة  في  »�لخ�سوف 
�لم�سطلح للخ�سوف في �لمر�قبة �لم�سائية هو ثالثة �أ�سهر 
�أيام. �سهر �سيفان يعني �لبالد �لغربية؛ �ليوم �لر�بع  وع�سرة 
ع�سر منه يعني بالد عيالم؛ �لمر�قبة �لم�سائية تعني بالد �أكد 

)... ( للملك �أنها تعني �ل�سالم«.61

وفي تقرير �آخر ال يوجد ��سم �لكاتب، خا�س بخ�سوف 
�لقمر في �ليوم �لخام�س ع�سر من �سهر �سيفان يقول: 

 (9)1 ITI.SIG4 K[UR.M]AR.KI UD.15.KAM2

 KUR.M[AR.KI] (10) 1 EN.NUN.NAUSAN2

 KUR.URI.KI[0] (11) 1 AN.MI EN.NUN.USAN2

ana UŠ2.MEŠ[0] (12) 1 UD.DUG4.GA EN.NUN.

 USAN2 an[a ITI.3.KAM2 UD.10.KAM2]
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�لغربية.  �لبالد  يعني  �لثالث(  )�ل�سهر  �سيفان  »�سهر 
�لمر�قبة  �لغر)بية(.  �لبالد  يعني  ع�سر  �لخام�س  �ليوم 
�لم�سائية  �لمر�قبة  في  �لخ�سوف  �أكد.  يعني بالد  �لم�سائية 
ينذر بالموت. �لم�سطلح للمر�قبة �لم�سائية هو ثالثة �أ�سهر 

وع�سرة �أيام«.62

�لتقارير  هذه  في  �لو�ردة  �لمعلومات  هذه  قارنا  و�إذ� 
�لخا�سة بخ�سوف �لقمر في �لمر�قبة �لم�سائية ليوم �لر�بع 
ع�سر من �سهر �سيفان، نجد �أنها مت�سابهة من حيث �لتف�سير 
ما عد� �لتقديم و�لتاأخير في �لعبار�ت؛ مما يدل على �أنهما 

مقتب�سان من م�سدر و�حد. 

في  ��سرحدون  وكيل   )Mar-Ištar( ع�ستار   – مار 
بابل، يكتب �إلى �لملك بخ�سو�س مر�قة وترجمة خ�سوف 

للقمر: 
(11) AN.MI d30 an-ni-i (12)ša iš-kun-u-ni KUR.
 KUR ul-tap-pi-it (13)lu-um-an-šu2 gab-bu ina UGU
KUR-MAR.TU.KI (14)ik-te-mir KUR- a-mur-

ru-u (15)KUR-ha-at-tu-u ša2-ni-iš KUR-kal-du

�أثر في كل �لبالد، لكن كل  »�لخ�سوف �لذي حدث 
�لحيثيين  بالد  يعني  �لغرب  �لغرب.  على  تكومت  �سروره 

)�أو وفًقا( لترجمة ثانية �لكالدو«.63

ودخوله  �لبديل  بالملك  خا�س  منه  �آخر  تقرير  وفي 
�إلى مدينة �أكد يعطي نف�س �لمعلومات حول تف�سير معنى 

م�سطلح �لبالد �لغربية:
(15) AN.MI an-ni-i-u ša ina ITI.AB (16)iš-kun-u-

 ni a-na KUR-MAR.TU.KI (17)il-ta-pat LGAL
 KUR-MAR.TU.KI UŠ2 

(18)KUR-su i-șa-ah-hir
 ša2-niš i-hal-liq (19)i-su-ri LU2.um-ma-ni- ina
 UGU KUR-MAR.TU (20)me-me-e-ni a-na MAN
EN-ia2 i-qa-bi-i-u (21)KUR-a-mur-ru-u KUR-
ha-at-tu-u (e.22)u3 KUR.su-tu-u ša2-niš (23)
KUR.kal-di

»�لخ�سوف �لذي حدث في �سهر طيبت �أثر في �لبالد 
�لغربية، ملك �لبالد �لغربية يموت و�ستتقل�س بالده وطبًقا 
لتعاليم �أخرى تختفي. لعل �الأ�ساتذة ي�ستطيعون قول بع�س 
�ل�سيء حول مفهوم »�لبالد �لغربية« ل�سيدي �لملك؛ الأن 
�لبالد �لغربية تعني بالد �لحيثيين وبالد �ل�سوتيين )�لبدو( �أو 

طبًقا لتعاليم �أخرى بالد �لكالدو«.64

�لقمر  خ�سوف  عن  يكتب   Munnabitu مونابتو 
وروؤية �لم�ستري فيه: 

(10) ki-i gab-bi-šu2 ša2 i-ri-mu (11) it-tum ša2 mu-ta-
 a-ti gab-b[i ši]-i 15 d.30 KUR.URI.KI 150 d.30
(12) KUR.NIM.MA.KI e-la-a-ti d.[30 KUR.
MAR.T]U.KI šap-la-a-ti d.30 KUR.SU.BIR4.

 KI

�إلى  �إ�سارة  وهو  �لقمر؛  كل  غطى  قد  »)�لخ�سوف( 
كل �لبالد. �لجهة �ليمنى من �لقمر تعني بالد �أكد؛ �لجهة 
من  �لعليا  �لجهة  عيالم؛  بالد  تعني  �لقمر  من  �لي�سرى 
�لقمر  من  �ل�سفلى  �لجهة  �لغربية؛  �لبالد<  تعني  >�لقمر 

تعني بالد �سوبارتو«.65

بخ�سو�س  د�مقا،  بن  �الأكبر  �أ�ساريدو  من  ر�سالة  في 
�ل�سباح �الأول لعطارد في منطقة برج �لعذر�ء يقول: 

(rev.3) I ina ITI.KIN MUL.BIR IGI-ir (4) GIŠ!.
APIN KUR! SI.SA2 

(5) MUL.BIR.d. UDU.IDIM.
 GUD.UD

مرئية،  �لكلية  نجمة  �أ�سبحت  �أيلول  �سهر  في  »�إذ� 
ف�سيزدهر محر�ث �لبالد. »نجمة �لكلية هي عطارد«. 

 ويو�سح للملك �لفاأل �لخا�س بالطيور ومتطلباته:
(11)I ŠUR2.DU3.MUŠEN lu a-ri-bu –MUŠEN (12)

 mi3-im-ma ša na-šu-u2 
(13)a-na E2 NA ša2-ni-iš

 (14)ana IGI NA id-di (15)E2 BI iš-di-huTUK-ši
(16)iš-di-hu ne2-me-lu
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»�إذ� ن�سر �أو غر�ب ي�سقط �سيًئا يحمله على بيت رجل 
رجل«  »�أمام  مختلفة  �أخرى  )لترجمة(  طبًقا  �أو(   ...(

فالبيت �لمعني �سيملك išdihu؛ išdihu تعني ربًحا«.66

�إلى �لملك  – �إيري�س  – �سومو  وفي ر�سالة من ع�ستار 
بخ�سو�س موعد زيارة �الأمير للملك يقول:

(r.1) GISKIM.BI li-še-di it-ta-šu2 
(2) ma-a de-en-

šu2 ina IGI DINGIR (3) lid-bu-ub

يعني:  معروفة  )عالمة(  �إ�سارة  يعمل  �أن  يجب  »هو 
»يجب �أن يلتم�س ق�سيته �أمام �الإله«.67

�الأ�سوريين  معتقد�ت  في  تاأثيرها  للرياح  �أن  كما   
– توتو  �إيطر )Nabû-eţer( �بن كاخول  ا. فهذ� نابو�  �أي�سً
بالقمر �لكامل  )Gahul-tu-tu( يقول في تقريره �لخا�س 

في �ليوم �لر�بع ع�سر: 
(4)I ina I[TI.KI]N IM.SI.SA2 sad-rat-ma il-lak (5)

 ana [X] GIŠ.MEŠ ri-kib-ti I-niš SI.SA2 il-lak (6)

 d5.I. KI KUR sal-mu KUR HE2.NUN IGI.mar
(7)GIŠ.MEŠ ri-kib-ti u! GURUN GIŠ.SAR ka-

la[m]u!

»�إذ� في )�سهر( )�أيلو(ل هبت �لريح �ل�سمالية با�ستمر�ر، 
 Igigi و�آلهة �ل rikibti ف�سياأتي �الزدهار �سويًّا الأ�سجار �ل
�ل  �أ�سجار  �لوفرة.  �لبالد  �سترى  �لبالد،  مع  �ستت�سالح 

rikibti تعني »كل �أنو�ع �لب�ساتين �لمثمرة«.68 

وكذلك يكتب نابو- �أخي - �إريبا عن �سروق م�سئوم 
لل�سم�س:

(12)I UD-mu a-dir-ma IM.SI.SA2 
(13)ra-kib u2-kul-

ti dU.GUR (14)bu-ul TUR-ir (15)UD-mu dša2-maš

ف�سيتبدد  �ل�سمالية،  �لريح  ور�كًبا  كئيًبا  �ليوم  كان  »�إذ� 
بو��سطة �الإله نركال، �لمو��سي �ستدمر. �ليوم يعني �ل�سم�س«. 

�إريبا يو�سح �لطق�س في  في تقرير من نابو - �أخي - 
�سهر �آب قائاًل: 

 (1-) I ina IT.NE dIM GU3-šu2 ŠUB-ma (2-) UD ŠU2

AN ŠUR dTIR.AN.NA GIL (3-) NIM.GIR2 ib-ri-
 iq A.KAL.MEŠ ina IDIM LA2 

(4) I ina UD NU
 ŠU2 

dIM is-si u2-me la er-pi (5) da-‘u-um-ma-tu2

 ina KUR GAL2-ŠI (6) UD-mu la er-pi ITI.NE

�أ�سبح غائًما،  �أدد و�ليوم  »�إذ� في �سهر �آب رعد �الإله 
ف�ستمطر ويمتد �سوء لمع قو�س قزح، و�لطوفان �سي�سح من 
�لمنبع. و�إذ� �سرخ �الإله �أدد في يوم لي�س فيه غيوم، ف�سيكون 

ظالم في �لبالد« يوم بدون غيوم يعني �سهر �آب«.69

وفي تقرير مماثل كتبه بال�سي عن �لمريخ في �ل�سرطان، 
ورعد في �سهر �آب:

(1)[I ina IT]I. NE dIM G[U3-šu2 ŠUB-ma] (2) [UD-
 mu] i-ru-up ša2-[mu-u ŠUR-mu](3) [BURU14]
 KUR NU SI.SA2 [x.xx] (4) I ina UD la er-pi [d]IM
 [is-si] (5) SU.KU2[ ina KUR] GAL2-[ši] 

(6) I ina
 UD la er-p[i] NIM.GIR2 ib-r[i-iq] (7) dIM RA-[iş]
 (8) UD-mu la [e]r-pu ITI.N[E] (9) dI[M RA]-iş ša2

iq-bu-u-ni [xx] (10) d[IM R]A –iş a-na şu-ur-[hi]

و�أ�سبح  )�لخام�س(  �آب  )�سهر(  في  �أدد  )رعد(  »�إذ� 
)�ليوم( غائًما. )ف�ستمطر( و�سيزدهر)ح�ساد( �لبالد )...(. 
لي�س غائًما، ف�ستكون هناك مجاعة  يوم  �أدد في  �إذ� �ساح 
فاأدد  لي�س غائًما،  �إذ� برقت ولمعت في يوم  في )�لبالد(. 
�سيدمر. »يوم بدون غيوم« يعني �سهر �آب )�لخام�س(، �أدد 
�سيدمر؛ كما يقال، يعني )...(« �أدد �سيدمر »ينذر بطق�س 

حار«.70

�أ�سهر  �أكثر  من  �ل�سهر  هذ�  فاإن  معروف  هو  وكما 
وهكذ�  �لغيوم.  فيه  تظهر  �أن  يمكن  وال  حر�رة  �ل�سيف 
فاإن �لكاتب �أر�د �لتعبير عن ��ستحالة ظهور �لغيوم في هذ� 
�ل�سهر من ناحية، ومن ناحية �أخرى فلو حدث فعاًل فهو 

نذر �سوؤم.

بال�سي يكتب عن �لرعد في نهاية �ل�سهر:
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(5)(I) dIM ina MURUB4 
dUTU GU3-[šu2 ŠUB-

 di](6) re-e-mu ina KUR GAL2-ši 
(7) ina MURUB4

 dUTU ša2 iq-bu-u (r.1) dUTU ina na-pa-hi-šu2

ف�ستكون  �ل�سم�س،  و�سط  في  �أدد  �الإله  رعد  »)�إذ�( 
رحمة في �لبالد. في و�سط �ل�سم�س، كما يقال، يعني في 

�سروق �ل�سم�س«.71

�أما نابو - �أخي - �إريبا فيكتب �إلى �لملك:
 (r.1) ša a-na LUGAL EN-ia aš2-pu[r-an-ni] (2)
 mu-uk PI.MEŠ ša LUGAL [EN-ia]

uz-ni

 (3) DINGIR.MEŠ-ni u2-pa-t[i-u] (4) šum2-ma

 me-me-ni a-na [LUGAL DU-ka] (5) TA* ŠA3-šu2

 i-da-bu-ub

»فتحت  قائاًل:  �لملك  �سيدي  �إلى  كتبت  »عندما 
للملك  �سيء  حدث  �إذ�  �أق�سد  �لملك،  �سيدي  �أذني  �الآلهة 

ف�سيقلق«.72 

 لعبت �لفئول وقارئوها دوًر� كبيًر� في حياة �الأ�سوريين 
فاأل  ففي  خا�س؛  ب�سكل  وعائلته  و�لملك  عام  ب�سكل 

بخ�سو�س تعيين �سخ�س من قبل �أ�سوربانيبال:
»)غير مرغوب به( يعني »لن ي�سبح معاديًا«.73

ولكن نقر�أ في فاأل �آخر بخ�سو�س خطة مكتوبة وهل 
�ستنجح:

»غير مرغوب به يعني: »لن ينفذوها بنجاح«.74

�الأ�سهر  بع�س  �أن  �ل�سابقة  �الأمثلة  من  �لمالحظ  ومن 
فمثاًل  كذلك؛  منها  �الأيام  وبع�س  �لبالد  باأحد  �رتبطت 

يكتب مونابتو:
 (5)ITI.SIG4 KUR.MAR.TU.KI

»�سهر �سيفان )�لثالث( يعني �لبالد �لغربية«.75

وفي تقرير �آخر ال يوجد ��سم �لكاتب، خا�س بخ�سوف 

�لقمر في �ليوم �لخام�س ع�سر من �سهر �سيفان، يقول: 
 (9)1 ITI.SIG4 K[UR.M]AR.KI UD.15.KAM2

 KUR.M[AR.KI]

»�سهر �سيفان )�ل�سهر �لثالث( يعني �لبالد �لغربية. �ليوم 
�لخام�س ع�سر يعني �لبالد �لغر)بية(.76

وكذلك يكتب عن �لقمر �لجديد في �ليوم �لثالثين 
 (4) ITI.AB KUR.NIM.MA.KI

»�سهر طيبت )�لعا�سر( يعني بالد عيالم«.77

�الأول،  �ليوم  في  �لجديد  �لقمر  عن  تقرير  ا  �أي�سً وله 
جيد  فهذ�  منه،  �الأول  �ليوم  في  �لقمر  ظهر  �إذ�  ويقول 

بالن�سبة لبالد �أكد و�سيئ لبالد عيالم و�لبالد �لغربية: 
(4) ITI.NE KUR.URI.KI

»�سهر �آب )�لخام�س( يعني بالد �أكد«.78

�أما نادينو فيكتب للملك عن خ�سوف للقمر: 
 (6) ITI.GUD KUR.NIM.MA.KI UD.14.KAM
 (7) KUR.NIM.MA.KI

»�سهر �أيار )�لثاني( يعني بالد عيالم، �ليوم �لر�بع ع�سر 
منه يعني بالد عيالم«.79

وفي تقرير �آخر مجهول �لكاتب يتحدث عن �كتمال 
�لقمر في �ليوم �لخام�س ع�سر: 

(r.1) ITI.ZIZ2 KUR.MAR.T[U x.x.x] (2.) UD.15.
KAM2 KUR.MAR[x.x.x.x]

»�سهر �سباط )�لحادي ع�سر( يعني �لبالد �لغربية )...(، 
�لخام�س ع�سر منه يعني �لبالد �لغربية )...(«.80 

�ليوم  في  �لكامل  �لقمر  حول  �آخرين  تقريرين  وفي 
�لخام�س ع�سر:

 (1)I UD-15-KAM2 
d30 u3 

dUTU (2)it-ti a-ha-meš
IGI.MEŠ (3)LU2.KUR2 dan-nu GIŠ.TUKUL.
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 MEŠ- šu2 a-na KUR (4)Il2-a KA2.GAL URI-i[a?
LU2.KUR2 i-n]a-q[a]r

(5)UD-15-KAM2 KUR.MAR.TU u3 [XX].MEŠ-
ma

و�ل�سم�س  �لقمر  �سوهد  ع�سر  �لخام�س  �ليوم  في  »�إذ� 
و�سيهدم  �لبالد  �سد  �أ�سلحته  قوي  عدو  ف�سي�سهر  �سويًّا، 
بو�بة مدينتي.»�ليوم �لخام�س ع�سر« يعني »�لبالد �لغربية« 

�أو )...(«.81

�لكهنة  �أن  �لتقارير  هذه  تف�سير�ت  من  ون�ستخل�س 
�لعر�فين وكاتبي �سل�سلة �إينوما - �آنو – �إنليل، و�سما – �إزبو 
وغيرها ��ستخدمو� رموًز� معينة تدل على معاٍن معينة خا�سة 
�لتقارير  هذه  في  تكتب  منها،  معينة  �أيام  �أو  �الأ�سهر  باأ�سماء 
ليقنع �لملك ب�سحة �لفاأل من عدمه، وكما هو مبين في �أدناه: 

�سهر �سيفان )�ل�سهر �لثالث( = �لبالد �لغربية 

�لر�بع ع�سر من �سهر �سيفان = بالد عيالم

�لخام�س ع�سر من �سهر �سيفان = �لبالد �لغربية 

�لمر�قبة �ل�سباحية في �سهر �سيفان = بالد عيالم 

�لمر�قبة �لم�سائية في �سهر �سيفان = بالد �أكد 

�لم�سطلح للمر�قبة �لم�سائية = 3 �أ�سهر + 10 �أيام = 
100 يوم

�لم�سطلح للمر�قبة �ل�سباحية = 10 �أ�سهر 

�سهر �أيار)�ل�سهر �لثاني( = بالد عيالم 

�سهر طيبت )�ل�سهر �لعا�سر( = بالد عيالم 

�سهر �سباط )�ل�سهر �لحادي ع�سر( = �لبالد �لغربية 

�سهر تموز )�ل�سهر �لر�بع( = بالد �سوبارتو

�الأتوء  »قو�ت  باأن  يقول  مجهول  من  تقرير  وفي 
هم  �الأتوء   >.....< موكالو  �سد  �لملك  �أر�سلهم  �لذين 

�الأخالمو«.82

�لقبائل  �إحدى  �الأتوء  �أن  �لباحثين  بين  �لمعروف  من 
�الآر�مية، وهذ� تاأكيد على �أن م�سطلح �الأخالمو ي�ستخدم 
ا. ظهرت قبائل �الأتوء كقوة قتالية منذ عهد  لالآر�ميين �أي�سً
تكالتبليزر �لثالث )745 ق. م.(، وعلى ما يبدو فاإن �أفر�د 
كقوة  �الأ�سوريين  قبل  من  ي�ستخدمون  كانو�  �لقبيلة  هذه 
قتالية هجومية )كوماندوز( �سد �لمتمردين، وهناك �لعديد 
قتالة،  ��ستخد�مها كقوة  �لتاريخية لحاالت  �الإ�سار�ت  من 

فمن فترة تكالتبليزر �لثالث.
 Ninurta-aha-iddin

يكتب �لملك عن لوح مهم ويقول: 
(r.1) [LU]GAL (2) EN.ia2 al-ta-kan (3) a-ru-u2: šu-

 lu-uk (4) liš-šu-u2 li-mu-ru

»لقد و�سعت )جانًبا( ل�سيدي �لملك، دعهم يجلبون 
وي�ست�سيرون )�لقامو�س( Arû = يقود«.

 وفي �لحقيقة، فاإن تو�سيحات �لكتبة لم تقت�سر على 
هذ� �الأ�سلوب فقط؛ و�إنما ��ستخدمو� �أ�سلوًبا �آخر �أكثر �أهمية 
من �لناحية �للغوية و�لخطية على حدٍّ �سو�ء. لقد ذكرنا �آنًفا �أن 
�الأ�سوريين ��ستخدمو� �للغة �الأكدية و�لخط �لم�سماري بعد 
�لمحلية، وكما هو معروف  لهجتهم  تالئم  تطويرها لكي 
�ل�سومرية  �للغة  ��ستخد�م  في  بالغو�  �الأ�سورييين  �لكتبة  فاإن 
بخطها �لم�سماري �لرمزي ولذ� ومن �أجل �أال يرتبك قارئ 
�لن�س، عمد بع�س �لفلكيين �إلى كتابة �لم�سطلح �ل�سومري 
مبا�سرة  �لمقطع  وتحت  �لتالي  �ل�سطر  وفي  ثانية  �لرمزي 
وباللغة �الأكدية بطريقة �لمقاطع �ل�سوتية وبخط م�سماري 
�أ�سغر حجًما لكي ينتبه �لقارئ �إليه، وهذ� �الإي�ساح يفيدنا 
�ل�سومري  للمقطع  �لمر�دف  �الأكدي  �لمعنى  معرفة  في 
�لرمزي  للم�سطلح  �ل�سوتية  �لمقطعية  �لعالمات  وكذلك 

�ل�سومري، وكما هو مبين في �الأمثلة �لتالية:

نابو- �أخي- �إريبا �أكثر �لكتبة �الأ�سوريين؛ �لذي ��ستخدم 
هذه �لطريقة في �لتقارير �لفلكية �لتي رفعها �إلى �لملك 
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 (1)I MUL.ZI-ba-ni-tum K[I.GUB-sa3 GI.NA]

 m[a-za-as-sa ke-e-ne3]

)1( »�إذ� وقف �لميز�ن بمركز ثابت« 
(4)KI.GUB.BA-sa3 GI.NA[xxxx]

 ma-za-as-sa ke-e-ne2

)4( مر�كزهم ثابتة )....( 
(7) ZI-ut KUR.URI.KI [a-na KUR.KUR]

  [t]e-bu-ut

)7( هجوم بالد �أكد �سد )بالد �الأعد�ء(83
 (r.1) I d30 TUR GI6 NIGIN ITI A.AN u2-ka[l]

  şa-la-mu84

فال�سهر  �سود�ء،  بهالة  �لقمر  �أحيط  �إذ�   )1- )قفا   
 GI6 = يحجز �لمطر �أي �أنه يفهم �لقارئ باأن �لمق�سود بـ
şa-la-mu �أي ظالم. وعلى ما يبدو من قامو�س �لعالمات 

�ل�سومرية فهناك �أكثر من قر�ءة لهذ� �لم�سطلح: 
 (r.3) I MUL.LUGAL a-dir LUGAL HUŠ-ma

 IDIM.MEŠ-šu2

  [a-di]-ir e-zi-iz-ma kab-tu-ti-šu2

 (r.4) [a-na GAZ] E2-ma GUR-ma NU GAZ-ak

  u2-tar-a-ma la i-da-ak

 (r.5) [x x]x-u2 TUK-ši

  [x x]-šu-u i-ra-aš2-ši 85

�ل�سغير(  )�لملك  �لمليك  كوكب  �إذ�  )قفا-5-3( 
و�سيقود وجهاءه  غا�سًبا،  �لملك  ف�سي�سبح  د�كن،   / معتم 

)للقتل(، ولكنه �سيعود ولم يقتلهم، و�سيح�سل 
  (1)I d30 TUR3 GI6 NIGIN

 şa-la-mu

 (2) ITI A.AN u2-kal KI.MIN IM DIRI.[MEŠ]

 ar-hu zu-un-nu u2-ka-la ur-pa-a-ti

)1-2( �إذ� �أحيط �لقمر بهالة �سود�ء، فال�سهر �سيحجز 
�لمطر، وبتهجئة مختلفة �سيجتمع 

 (6) ina ŠA3-šu2 GUB-iz ZAH2 MAŠ2.ANŠE

 bu-u-li

(7) KUR.MAR.TU.KI TUR-ir

  ma-at a-mur-re-e

فيها  �لمريخ  ووقف  بهالة،  �لقمر  �أحيط  �إذ�   )7-6(
�ست�سبح  �لغربية  فالبالد  �لما�سية،  في  خ�سارة  فقد�ن/ 

�سغيرة.86 
(r.2)ina ŠA3-šu2 GUB-iz ina MU BI NI2.PEŠ4.
MEŠ

 e-ra-a-ti

(r.3) NITA.M[EŠ U3].TU.MEŠ

 zak-ka-ri [ul]-la-da

في  خ�سارة  فيه  يقف  �لمليك(  )كوكب   )3-2 )قفا 
�لما�سية؛ في تلك �ل�سنة، �ستلد �مر�أة حامل طفاًل ذكًر�87 

 (3)NIM.GIR3 ib-ri-iq A.KAL.MEŠ ina IDIM
LA2

 nag-bi

في  نادًر�  �سيكون  فالفي�سان  �لبرق،  ولمع   )3(
�لمنابع.88

(4)I ina UD NU ŠU2 
dIM is-si

  u2-me la er-pi

)4( �إذ� �ساح �أدد في يوم بال غيوم.89 
(r.4)KUR ša MI2.KUR2 KIN-ka

 nu-kur-te iš-pur-u-ka
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 (r.5)SILIM-ma KIN-ka

 sa-li-i-mu i-šap-par-ka

معادية،  ر�سالة  لك  بعثت  �لتي  )�لبالد(   )5-4 )قفا 
�ستر�سل لك ر�سالة �سالم.90 

 (2)KA2-šu2 ana IM.U18.LU TAR-[us]

 ip-ru-[us]

بو�بتها  وفتحت  بهالة(  �أحيطت  �ل�سم�س  )�إذ�   )2(
�لجنوبية 

(4)I ina UD.NA2.AM3 IM.U18.L[Uxxx]

  UD bu-ub-bu-li
(5)AN-u2 [xxx]

 ša2-mu-u 

)4-5( �إذ� في يوم �ختفاء �لقمر هبت �لريح �لجنوبية، 
�ل�سماء )...(91 

 (7)I MUL SUR-ma ina ŠA3 M[ULxxx]

ka-ak-ka-bu iş-ru-ma m[u-ul xxx]

(8)TU-ub HI.GAR GA[L-ši]

 e-ru-ub ba-ar-tu2 ib-b[a-aš2-ši]

)7-8( �إذ� توهجت نجمة ودخلت )...(، ف�ستكون 
هناك ثورة.92

 (3)AN.MI u2-še-taq la i-ša2-[kun]

 a-talu-u

)3( �سي�سمح بعبور �لخ�سوف ولن يحدثه 
(1)[I MUL.UR.BAR.RA dUTU] KUR-ud

ik-šu-ud

)1( �إذ� نجمة �لذئب و�سلت �ل�سم�س.93 
 (7)LU2.SA.GAZ in-na-an-du-ru

  hab-ba-a-tu2

فيها(،  كوكب  ووقف  بهالة  �لقمر  �أحيط  )�إذ�   )7(
ف�سيغيظ �ل�سر�ق 

(9)I MUL.SAG.ME.GAR ana MUL.GUD.
AN.NA DIM4

 is-niq

)9( �إذ� �قترب �لم�ستري من ثور �ل�سماء، 
(11)KI.MIN ta-lit-ti AB2.GUD.HI.A U8.UDU.
HI.A

  ab-ba-gud ha-a uz-du-ha-a

)11( وبترجمة �أخرى: فذرية �لما�سية �لكبار و�ل�سغار 
لن تزدهر 

 (r.4)I MUL.APIN KASKAL 20 KUR.ud SU.KU2

bu-lim

  har-ra-na dša-maš ik-šu-ud bu-u-li

)قفا-4( �إذ� نجمة �لمحر�ث و�سلت درب �ل�سم�س، 
فمجاعة في �لما�سية 

(r.9)I MUL.KA5.a KUR-šu2 [xxx] a-dir[xxx]

  mu-ul ka-a ni-pi-ih-šu2

(10)MUL-šu GIM ka [ xxxx]

  k[a]-kab-šu2

 )...( يكون  �لثعلب  نجمة  �سروق  �إذ�  )قفا10-9( 
معتًما، ونجمه ي�ستمر )باال�ستد�رة(.94 

 (1)[1 MUL.MUL] a-na d30 TE-ma

it-hu-ma 95

)1( ) �إذ�( نجوم بنات �أطل�س تالم�س )تطخ( �لقمر.
(1)I MUL.ŠAR2.UR [u] MUL.ŠAR2.GAZ sa zi-
qit MUL.GU[R3.TAB]

  ša2-ar-ur şar-gaz
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�لعقرب  غروب  في  و�ساركاز  �سارو  نجم  �إذ�   )1(
ت�ستمر باكت�ساب �لتوهج 

(4)I dU.DAR AGA d30 ap-rat MU NIG2.SI.SA2

 a-gu-u mu ni-ig-si-sa

)4( �إذ� لب�ست ع�ستار تاج �لقمر، ف�ستكون �سنة �لعد�لة
 (r.1)[I MU]L.dil-bat AGA GI6 ap-rat MI2.(PEŠ4).
MEŠ

  a-gu-u şa-al-mu

(r.2)[NITA.ME]Š U3.TU.M[EŠ]

 u2-la-a-[da]

ف�ستلد  �أ�سود،  تاًجا  �لزهرة  لب�ست  �إذ�  )قفا-1-2( 
�مر�أة حامل )طفاًل ذكًر�(.96

ga-az

(1)[I MUL.ŠAR2.UR3 u] MUL.ŠAR2.GAZ

)1( �إذ� نجم �سارو و�ساركاز)كاز= �لموت(.97
  (9)I ina 15 20 ni-du na-di

  i-mit-ti dša-maš

)9( �إذ� �سفة �لغيم تقع في يمين �ل�سم�س.98 
 (2)KUR A.ŠI.ŠI-şa IG[I]

  me-le-şa

�آب(،  )�سهر  في  مرئيًّا(  )�أ�سبح  �لم�ستري  )�إذ�   )2(
ف�ستالقي �لبالد �لفرح 

(7)3.20 a-š[ar il-l]a-k[u li-is-su]

 eš-ša2-ba?

)7( ف�سينت�سر �لملك �أينما ذهب 
 (8)MUL [xxxxx)

  ka-[ka-bu]

)8( كو)كب(.99
  (1)[I 30] ina IGI.LAL-šu2 AGA a-pi-ir

  a-gu-u

)1( �إذ� �لقمر عند ظهوره الب�ٌس تاًجا 
(5)I 30 ina IGI.LAL-šu2 SI GAZ-šu2 AN-u2 ţe-rat

  qar-nu i-mit-ti-šu2 ša2-mu-u

)5( �إذ� �لقرن �الأيمن للقمر عند ظهوره يثقب/ يخترق 
�ل�سماء 

 (7)na-aš2-kun HI.GAR ina KUR.MAR.TU.KI
GAL2-ši

  bar-ti

)7( ف�ستقدم �لبالد �لغربية على ثورة 
(r.4) DIRI ha-al-pu ša qar-ni

  di-ir

قرن  �إلى  يقال  »ينزلق«  يعني:   di-ir )قفا-4(   
)�لقمر(.100 

 (3)EME BAR-tum KUR.MAR.TU.KI i-be-e[l]

 [l]i-ša-a-a- nu a-hi-tum [ i]-bi-il

)3( ل�سان �أجنبي �سيحكم �لبالد �لغربية.101 
(4)[GI]SKIM me-hir GISKIM š[a UD.12.KAM]

  [it]-tu2 me-hi-ir it-ti

)4( ثقل �الإ�سارة ي�ساوي �إ�سارة �ليوم �لثاني ع�سر 
(r.2)mu-uk PI.MEŠ ša LUGAL [EN-ia]

  uz-ni

)قفا 2( �الآلهة قد فتحت �أذني )�سيدي( �لملك.
 (6)i-har-ru-pu GISKIM TA Š[A3 AN-e]

  it-tu2
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)6( )�الآلهة( )...( تر�سل �أواًل ر�سالة من �ل�سماء.102 
 (8)I 30 ina IGI.LAL-šu2 AN-u2 ša2-[pi-ik]

  ša2-mu-u

(9)AN-u2 i-za-nu KI.MIN A.KA[L DU.KAM2]

 ša2-mu-u

(r.1)ina IM.[DIRI ša2-pi-ik-ti IGI-ma]

 ur-[pa-ti]

(2)I MUL.d[IM.DUGUD xx]

  mu-ul d[xxxxx]

(3)ba-il3 šum2-ma [ šu-ru-up-pu-u]

 ba-il

 )8 -9 + قفا-1-3( �إذ� تكد�س �لقمر عند ظهوره 
ف�سياأتي  �أخرى:  وبترجمة  �ل�سماء،  ف�ستمطر  �ل�سماء،  في 
�إذ� )نجم  �لفي�سان، و�سيكون مرئيًّا في �لغيوم �لمتكد�سة. 

�أنزو...( يكون �ساطًعا: فاإما )جماد( و�إما )برد(.103 
  (2)at-mu-u ke-e-nu ina KA UN.MEŠ GAR

 pi-i ni-ši

موثوق،  حديث  و�ل�سم�س(  �لقمر  ت�ساوى  )�إذ�   )2(
ف�سيو�سع في فم �لنا�س.

 (6)ša2 LUGAL EN-ia ina ŠA3 IM.DIRI.MEŠ

  ur-pa-a-ti

)6( )�لمف�سل للملك �سيدي( )عندما( ذهب )�لقمر( 
�إلى �لغيوم لم نره.

 (7)il-lak la ne2-mur

 (8)I 30 ina IGI.LAL-šu2 ina IM.DIRI.MEŠ
DIRI-pu

  ur-pa-a-ti i-qe-lip-pu

�لغيوم،  خالل  ينزلق  ظهوره  عند  �لقمر  �إذ�   )8(  
)ف�سياأتي �لفي�سان(. 

  (r.2)I 30 ina IGI.LAL-šu2 AN-u2 DUB-ik

  ša2-mu-u ša2-pi-ik

�ل�سماء،  في  يتكد�س  ظهوره  عند  �لقمر  �إذ�  )قفا-2( 
ف�ستمطر.104 

(r.1)[ I 30 ina IGI.LAL-šu2 zi-qit MUL.GIR3.
 TAB]

 zi-qi-it

 (2)[GIM.TUR3] NIGIN-šu2 A.KAL D[U-ak]

  il-me-šu2

�لعقرب  زبانة  �لقمر(  ظهور  عند  )�إذ�  )قفا-2-1( 
م�ستديرة )كالهالة(، )ف�سياأتي( �لفي�سان.105 

  (2) MUL.a-nu AGA ina ŠA3-bi-šu2 GUB-iz

  a-gu-u

)2( )�إذ� �أحيط �لقمر بهالة( و�لنجمة )�لم�سماة( »تاج 
�آنو« تقف فيه.106 

 (1)dša-maš KUR-ma ana IGI-šu2 D[U]

ip-pu-ha-am-ma pa-ni-šu2 

)1( �إذ� �أ�سرقت �ل�سم�س وتقدمت �أمامه.107 
 (1)[ I x UR2 AN-]e IGI.BAR [xxx]

 [xx] UR2 tap-pal-la-as [x]

(2)AN-u2 KI kaš-du-u2[xx]

 ša2-mu-u kaq-qa-ru ka-aš2-du-u2[x]

(3)ZI TU15 KI.MIN um-šum GAL2-[ši]

  [ti]-ib ša2-a-ri um-šu2

 )...( �ل�سماء(  �أ�س�س  )عند  ي�سبه  )�إذ�..(   )3-1(
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�لريح، وبترجمة  فال�سماء تم�سك �الأر�س )...( و�سترتفع 
�أخرى �لحر�رة.108 

  (2)MUL.SAG.ME.GAR ina TUR3 
d30

 tar-ba-şi

)2( )في م�ساء �ليوم �لثاني(، وقف �لم�ستري في هالة 
�لقمر.109 

  (r.1)KI.MIN ZI [KUR2 GAL2-ši]

  [t]i-ib [xxxx]

هجوم  )ف�سيكون(  �أخرى:  وبترجمة  )قفا-1( 
لالأعد�ء.110 

 (1)I MUL.ŠUDUN ina E3-šu2

  šu-du-un a-şi-su2

عندما  ومعتمة  منخف�سة  تكون  �لنير  نجمة  �إذ�   )1(
تخرج 

(r.1) [I MUL]. KU6 ana MUL.UG[A]

  [ku]-u mu-ul u2-ga

(r.2) [i]mid KU6.MEŠ MUŠEN.MEŠ u2-deš-šu-u

 [xx]x iş-şu-ri

من  بالقرب  تقف  �ل�سمكة  نجمة  )�إذ�(   )2-1 )قفا 
نجمة �لغر�ب، ف�ستزدهر �الأ�سماك و�لطيور.111 

 (1)I MUL.UZ2 meš-ha im-šu[h]

  mu-ul u2-za im-šu-[uh]

 (3) ana KUR ARHUŠ [TUK.MEŠ]

  re-e-mu

)�سيكونون(  �لبالد،  عن  �الآلهة  ف�ستغفر   :mišhu

رحيمين على �لبالد 

)1؛3( �إذ� نجمة �لعنز �أنتجت 

 (1)[xxx] 150 d30 ina [xxx]

  šu-me-li

)1( { ي�سار �لقمر }.... 
 (5) x UD.DA-su [xxxx]

 şi-is-su u2[xxx]

)5( �إنه م�سيء )...( عند بد�ية ظهوره )...( �ل�سم�سم 
 )...(

 (r.2)MUL ša IGIx[xxx]

  ka-ka-bu ša2 pa-ni

)قفا -2( نجم و�لذي �أمام )....( 
 (1)I MUL.SIM.MAH [xxx]

  mu-ul ši-im-ma-a[h]

(3)ZI-ut ERIM-ni [x x x]

  ti-bu-ut um-ma-[ni]

 mišhu 1؛ 3( �إذ� �أنتجت نجمة �لخطاف/ �ل�سنونو(
هجوم للجي�س

(6)ina KASKAL-šu2 ina [xxx]

 har-ra-ni-šu2

)6( في طريقه في )....( 
 (1)I IM.DIRI SA5 ina AN-e

 ša-a-mu

(2)GAR.GAR.-nu TU15 ZI-a

it-ta-na-aš2-kan ša2-a-ru

على  محافظة  �لحمر�ء  �لغيوم  ��ستمرت  �إذ�   )2-1(
�لمكان في �ل�سماء، ف�ستهب �لريح.112 

502 Unassigned

(12)ana LU2.KUR2 SUM-in ERIM LU2.KUR2 mi-
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şu ERIM-ni MEŠ-tim GAZ

  ma-a-tu

�الأعد�ء،  �إلى  �أ�سلحته(  �أنليل  )�الإله  �سيعطي   )12(  
جي�س قليل �سيهزم جي�ًسا كثيًر� 

(r.5)ša2 MUL.SAG.ME.GAR DIB-šu2-ma ip-nu-
 šu2 KUR-ma MUL.SAG.ME.GAR DIB-iq-ma
 ana ri-bi-šu2 il-lak i-kaš-ša2-dam-ma

عبرها  �لتي  �لمليك  نجمة  ذلك(  )وبعد  )قفا-5(   
�لم�ستري،  ويعبر  ي�سل  �أمامه،  في  و�أ�سبح  �لم�ستري 

متحرًكا لغروبه.113
Nergal-etir

  (r.4)BA3-ut LUGAL MAR.TU.KI ša2 a-gur-ri-šu2

DIB-šu2

  iş-ba-tu-uš

)قفا- 4(: فاأل ملك �لبالد �لغربية �لذي... م�سك.114 
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