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 التسمية: -1
في المغة االكدية واليعرف معناه عمى Zabalam)زابالم(عرف تل بزيخ قديمًابـــــــ

كان  الموقع والسيما أن ZABALA(1)لمموقع السومري وجو الدقة, وىو مشتق من االسم
تضم  عمى كتابات ُعِثر ذإق.م( 0833-0033معروفا بيذا االسم منذ عصر الوركاء)

 .(0)قديمة من بينيا مدينة زابالم مدن قوائم بأسماء
, وبــزيخ فـــي (0)( فيــو بـــزيخZabalamأمــا التســـمية ال ديثــة لموقـــع مدينــة زابـــالم)

 رج الثنــة ومــاالمغــة العربيــة ت ــاعس ال يــر عــن الــبنن وقيــل ىــو أّن يــد ل الــبنن وت ــ
,ويذكر الدكتور)مصـنىى جـواد(أّن كممـة (4)وقيل ىو  روج الصدر ود ول ال ير يمييا,

إلــى مــاذكر فـــي المعــاجم اتراميــة التــي ورد فييــا أّن )بيــت بزي ـــا(  بــزيخ أراميــة اســتناداً 
 .(0)معناه م ل اليزاء والس رية

صـدره بـزخ وفـي  عنـو, من العرب من ي ول:تباز ـت عـن ىـذا اتمـر أي ت اعسـت
 .(6)أي ت اعس وتبازخ عن اتمر ذا انمأنت قناتو وصمبو,إوكذلك الىرس  أي نتوء

 الموقع: -0
كم جنوب بغداد ضمن ال دود 093عمى بعد ي ع تل بزيخ في م اف ة ذي قار

وقريتا ميسمون والزيتونة  , ي ده من الشمال نا ية الىجر(7)سكر قمعة االدارية لنا ية
كر وقرية الصال ية ويدور  ولو من الغرب والجنوب المصب ومن الشرق نا ية قمعة س

 (.0,1)شكل رقم(8)العام
(, ويتـألف مــن ثالثــة 0(دونمــًا )شـكل رقــم407التمشـبو مســتنيل مسـا تو الت ريبيــة)

م( 13تالل رئيسة عمى الجانب الشرقي والغربي والجنـوبي أعمـى قمـة فيـو ترتىـع ب ـدود )
راغ يىصـل التميــين الشـرقي والغربــي يعت ـد أنــو ( وىنــاك فـ4عـن السـيل المجاور)شــكل رقـم

بتســــويتيا  يمثــــل تــــالال ُأ ــــرت أو امتــــدادات مرتىعــــة لمــــتالل الرئيســــة ولكنيــــا ُأزيمــــت وقــــام
 .(9)الىال ين لغرض الزراعة
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ُتعّد المنن ة في الوقت ال اضر مـن المنـانق الصـ راوية وىـي عرضـة لمىيضـان 
لـــى إبــان وقــت الىيضـــان لتت ــول المنن ــة إبــين ال ــين واال ـــر وينغمــر الموقــع بالكامـــل 

 , ويمثــــل نيــــرز(13)مســــتن ع مــــائي ممــــثال بيئــــة  صــــبة لصــــيد االســــماك والنيــــور البريــــة
ذ تتبعــت البعثــة التن يبيــة مــن الييئــة إالعصــب الــرئيس لم يــاة فــي مدينــة زابــالم, (11)ابــالم

ويســتمر  (10)يةالعامــة لاثــار والتــراث مجــراه وتبــين أنــو ي ــاذي الموقــع مــن الجيــة الشــمال
 ـــالل  ومــن ,(14)اومــا و (10)مـــرورا بمــوقعي شــميت الغربيــة امتــداده إلــى الجيــة الشــمالية

النصــوا المســمارية تبــين أن ىــذا الموقــع تغذيــو قنــاة عرفــت فــي النصــوا المســمارية 
 .   ID2INANNA.ZA.MUŠ3.UNUGKI(10)باسم 

 موجز أعمال التن يبات االثرية: -0
قامت الييئة العامة لاثار والتراث بتشكيل بعثة تن يبية فـي الموقـع لمـدة موسـمين 

( لم د من التجاوزات الكثيرة عمى ىذا الموقـع, وسـعيا لم صـول 0330-0331كاممين )
 .(16)فر ان عمى معمومات جديدة, وقد عممت ىذه البعثة برئاسة السيد  يدر

 ن قبل البعثة التن يبية وكاالتي:م وقد شمل التن يب في الن ان التي عنونت
(:ت ـــع ىـــذه الن نـــة فـــي الجـــزء الشـــمالي الشـــرقي مـــن L-7,8,7الن نـــة االولـــى) -1

الموقـــع عممـــت فييـــا البعثـــة عمـــى مـــدت موســـمين وقـــد أســـىر التن يـــب فييـــا عمـــى 
, بينت النب ة (17)است يار و دة بنائية تتألف من نب تين بنائيتين تمثالن معبد

وقــد تعرضــت ىــذه الو ــدة البنائيــة لمت ريــب الشــديد ولـــم  بــالمبن واالجــر اتولــى
يب ى منيا سوت بعض الب ايا البنائية المشيدة باآلجر الم تـوم الـذي يـؤرخ لـزمن 

ق.م( وبنائـــو لممعبـــد ولعمـــو المعبـــد الـــذي ذكـــره 1703-1790الممـــك  مـــورابي )
 مــــــــــــورابي فــــــــــــي كتاباتــــــــــــو والــــــــــــذي يســــــــــــمى بمعبــــــــــــد بيــــــــــــت  يــــــــــــاة الــــــــــــبالد 

(ZI.KALAM.MA.E2)(18)  وقد  صا لعبادة اآللية عشتار وعمى رغم مـن
انــو يعت ـد بأنــو مـن أنــواد المعابــد ذات  عـدم اســت يار المعبـد بشــكمو النيـائي إال
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ي تمـــف فـــي ت نينـــو النمـــوذجي عـــن بيـــت ســـكن لـــو  الىنـــاء الوســـني والـــذي ال
 .(19)مد ل وفناء ت ين بو مجموعة من الغرف

ســين  -النب ـة الثانيـة واتقـدم تاري يـا ف ــد مثمـت أيضـا معبـدا شـيده الممـك ورد أمـا
 .(03)ق.م(1804-1800)

:ت ـــع ىـــذه الن نـــة فـــي الجـــزء الشـــمالي الغربـــي مـــن C,H-6,7)الن نـــة الثانيـــة) -0
الموقع أيضا عممت البعثة فييا عمى مدت موسمين كاممين يبدو أّن ىذِه الن نة 

ورين بنائيين وىي ت تمـف فـي أشـكاليا ومسـا تيا كانت تضم بيوتًا سكنية من د
شــــيدت بــــالمبن يت مــــل البيــــوت عــــدد مــــن الشــــوارد ليســــت عمــــى اســــت امة وا ــــدة 

ـــى عـــدد مـــن  وتت ـــانع مـــع بعـــض البيـــوت ـــري فـــي بعـــض غـــرف البيـــوت عم ,ُعِث
 .(01)ال بور

 ( ت ـع فـي الجـزء الغربـيD,E,F-6,7الن نة الثالثة: عرفتيا البعثة التن يبية بــــــــ) -0
مـــن الموقـــع أ يـــر التن يـــب فـــي ىـــذا الن نـــة و ـــدة بنائيـــة منت مـــة مـــن دوريـــن 

 (00)باآلجر المستنيل  ضاريين وىي مبنية من المبن وكسيت جدرانيا ال ارجية
وىـــو جــدار ســـميك واق  يســتعمل ل مايـــة الجــدران مـــن ميـــاه  ûkis(00))الكيســو( 

بكونيــا مبنــى رئيســا  , وامتــازت ىــذه الو ــدة البنائيــة(04)االمنــار ورنوبــة االرض
لمتعمـــيم مـــن  ـــالل قاعاتيـــا التـــي امتـــازت باســـتنالتيا واســـت امة جـــدرانيا وب ايـــا 

عميــو مـــن رقــم نينيـــة مدرســـية  عثـــر المصــانب المشـــيدة بــالمبن فضـــال عــن مـــا
, أما في وجيتيا الجنوبيـة ف ـد (00)والتي كان بعضيا مكتوبا واآل ر مييأ لمكتابة

رض أيــواء التالميــذ والمعممــين ويــرج  المن ــب أضــيىت إلييــا مم  ــات بنائيــة لغــ
مدرســة اعتمــادًا عمــى مــاُعِثري عميــو فييــا وىــي شــبيية بالمدرســة التــي  أنيــا تمثــل

 .(06)عنيا فيتل السيب في  وض سد  مرين جرت الكشف
فضال عمى ذلك ُعِثري عمى الكثير من الم ى اتثرية  الل موسمي التن يب والتـي 

واتلواح الى ارية واتواني الى ارية الم تمىة االنواد واالشكال  شممت ات تام اتسنوانية
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والتــي تمثــل مر مــة االســتينان المتــأ رة فــي الموقــع ولكــن التجــاوزات الكثيــرة عمــى ســن  
فضـال عمـى ذلـك  الموقع  الت من الكشف عن نب ة واضـ ة ليـذه المر مـة فـي الموقـع,

دير بالـــذكر أن الموقـــع لـــم يـــذكر فـــي فـــان التن يبـــات لـــم تشـــمل جميـــع أجـــزاء الموقـــع والجـــ
 .(07)كتابات الر الة والمستشرقين

No.1(IM-194352) 
Obv. 
1) a-na        il2-šu-ba-ni 
   qi2-bi2-ma 
   um-ma      a-˹ḫu-ni˺[-ma]  
   šum-ma    i-na    [˹pa2˺-ni]  
5) a-ḫi-˹den-lil2˺   
   ˹a˺-nu-um-ma 
     dsin (dEN.ZU)-a-bu-˹šu˺ 
   aš-ku-˹un˺[X]-ra-ku 
Rev. 
Broken. 

 مضمون النا
 رسالة تتعمق بتثبيت أ د اتش اا.

 الترجمة
 باني, -إلى ايمشو (1
 قل, (0
 ىكذا ي ول )قول( ا وني, (0
 أنميل, -( اذا امام أ ي4-0
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 )و  ينما(, اآلن, (6
 ابوشو, -سين (7
 ُأثبت ..........., (8

 )المتب ي( مكسور,
 

 الملحوظات
1) ana ين ر::  رف جر بمعنى إلى, 

,1,PP,15,17. ARM,1,PP,53,152;YOS.,p,47;AHw,A,2,P,100:a;CAD
,7,P.22ff,182.BIN,4,PP,185,193;MSL 

0) qibi-maفعل أمر لمش ا الثاني المىرد من صيغة الــــ : G البسينة من المصـدر
qabû بمعنى ي ول وma :اداة رابنة ,ين ر 

,12,p1,12vi7.Bab,33,P,200,51f;JNES,P,889:a;AHw. 
0) umma:كممة أكدية دالة عمى م دمة ال ول ,ين ر : 

,U/W,P,421.CDA,4,P,147;MSL.,P,1413:a;AHw 
4) aššum:كممة أكدية تعني ب صوا, فيما يتعمق ,ين ر : 

,7,P,42:23.PBS,A/2,P,467:b;CAD 
:ina   :رف جر بمعنى في ,ين ر  

,I/J,P,141:a.CAD 
6) anuma:مىردة  رفية تعني اآلن, ىنا ,ين ر : 

,7,75:11.PBS,A/2,P,147:a;CAD 
8) aškunفعل ماضي لمش ا االول المىرد المتكمم مـن صـيغة الــــــ :G  البسـينة مـن

 بمعنى يثبت ,ين ر:  šakānuالمصدر 
 116.-,Š/1,PP,69CAD 
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No.2(IM-194412) 
Obv. 
1) a-na       era (IR2.RA)-be-li2 
  qi2-bi2-ma 
 ˹um-ma˺    wi-ra-a-a-ma  
 ˹ṣu2˺-ḫa-ra-am 
5) ša     aq-bu-ku-um 
   ša        ṭu2-<up>-pa-šu 
   pu-ṭu2-ur-ma 
   a-na    ša   ku-nu-ki 
Rev. 
   [……………] ˹X˺     
10) [………………] ˹X˺ 
   [………………] X 
   [………………]  
   [………………]  
   [………………]   
15) [………………] 
   [………………] ˹X˺ 
   [………………] ˹XXXX˺ 
Up.ed. 
  ˹X˺   ˹uṣ˺-ur-šu 
   la     te-ṣi 
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 مضمون النا 
بيمــي تتعمــق بأ ــد الصــغار )او عبــد( يــذكر فييــا ازالــة  -لــى ايــراإرســالة مرســمة مــن ويــرام 

لو ـة )لعميـا  روجــو مـن العبوديــة( ولـم يكتمــل معنـى الرســالة بسـبب التمــف الموجـود فــي 
 اسىل الرسالة.

 الترجمة
 بيمي, -لى ايراإ (1
 قل, (0
 ىكذا ي ول ويرآ, (0
 الصغير(,العبد او )او  (4
 الذي ا برتك )عنو(, (0
 فيما يتعمق بمو و, (6
 ازلُو, (7
 واستنادًا إلى رسالتي الم تومة, (8
 9-17 )].........................[, 

 ا ى و,  ].......[ (18
 )و( الت رج, (19

 
 المم و ات 
4) ṣuḫaram:كممة أكدية تعني عبد, صغير ,ين ر : 

,P,231:b.ṢCAD, 
0) aqbukumمــن صــيغة الــــــ : فعــل ماضــي لمشــ ا االول المــتكممG  البســينة مــن

في نياية الىعل ضمير الم انب المذكر فـي  الـة ال ابـل   kumو qabûالمصدر 
 يعني ا برتك ,ين ر:
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,Q,P,22:a.CAD 
7) puṭurفعـــل امـــر لمشـــ ا الثـــاني المىـــرد المـــذكر مـــن صـــيغة الـــــــ :G  البســـينة مـــن

 بمعنى ين ل, يزيل ,ين ر: paṭāruالمصدر 
,P,P,286:b.CAD 

8) kunukiكممــة اكديــة تعنــي  تمــي و :i  فــي نيايتيــا ضــمير التممــك لمشــ ا االول
 ,ين ر:

,K,P,543:b.CAD 
18) uṣuršuـــــ البســــينة مــــن  G: فعــــل امــــر لمشــــ ا الثــــاني المىــــرد مــــن صــــيغة الـــــ

     naṣāruالمصدر 
 بمعنى ا ى و ,ين ر:   

,Paradigmen,P,25.GAG 
19) laلم( ,ين ر: -: اداة نىي تعني )ال 

,1:a.,L,PCAD 
teṣiـــ البســينة مــن  G: فعــل ماضــي لمشــ ا الثــاني المىــرد المــذكر مــن صــيغة الــــ
 بمعنى ي رج ,ين ر: waṣû المصدر

,A/2,P,356ff.CAD 
 بمعنى ي نع, يشق  ,ين ر: eṣûوممكن أن يكون من المصدر 

,E,P,351:a.CAD 
 

No.3(IM-194954) 
Obv. 
1) a-na       šar-ru-ut-˹dsin˺(dEN.ZU) 
  qi2-˹bi2˺-ma 
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  um-ma      u-par-rum-ma 
  ša-pa-˹ar-ka˺     an-nu-[…….]   
5) aš-˹šum˺        UDU.ḪI.A 
  ša     ta-aš-pu-ra-˹am˺ 
  da-mi-iq 
  U3  ˹X˺  […….….] 
  ˹X˺   [………..] 
Rev.   
Broken. 

 مضمون النا
 سـين تتعمـق -رسالة مرسـالة مـن قبـل شـ ا يـدعى اوبـاروم إلـى شـ ا يـدعى شـروت

 ب راف.
 

 ترجمة النا
 سين, -لى  شروتإ (1
 قل, (0
 ىكذا ي ول اوباروم, (0
4) ,........... ,  رسالتكي
 ب صوا ال راف, (0
 والتي كتبتي لي )ب صوصيا(, (6
 جيد)ة(, (7
 و ..........., (8
9) ]..................[, 
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 المتب ي( مكسور,(
 

 المم و ات
4) šaparkaكممة أكدية تعني رسالتك من المصدر :šapāru  :بمعنى ارسل ,ين ر 

 ,4,42:6f.TLB,Š/1,P,442:a;CAD 
0) UDU.ḪI.Aمصــنم  ســومري يعنــي ماشــية ويرادفيــا باتكديــة :ṣenu  وḪI.A 

 ,ين ر: māduال  ة الجمع يرادفيا باتكدية 
,P,128:b.Ṣ,CAD 

6) tašpuramفعــل ماضــي لمشــ ا الثــاني المىـــرد مــن صــيغة الـــــ :G  البســينة مـــن
 بمعنى يرسل, يكتب ,ين ر: šapāru المصدر

,13,PP,60,211.MSL,P,1170;AHw.,Š,P,430;CAD 
7) damiq فعـــل دائـــم :(Stative) ــــ  Gلمشـــ ا الثالـــث المىـــرد المـــذكر مـــن صـــيغة الـــ

 بمعنى جيد)ة( ,ين ر: damāqu البسينة من المصدر
,D,P,61.CAD 

8) U3:رف عنف في المغة اتكدية ويعنى )و( ,ين ر  : 
,U/W,P,1:a.CAD 
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 ادر ــــــــــــــالمص
1) Kramer, S.N., Sumerian Mythology,Philadelphia,1944 

,p,886. 

2) JNES, vol.36,pp,292-294; RGTC,1,P,191. 
 .010,ا1973,"المواقع اتثرية في العراق",مديرية االثار العامة (0
نصوا مسمارية غير منشورة من العصـر البـابمي , سعد سممان فيد الشويمي, (4

(,انرو ة دكتوراه غير منشـورة ال ديم من تل بزيخ )زابالم( وأبوعنتيك )بيكاسي
 .11,ا0313,ثارقسم اآل اآلداب,كمية  ,لى جامعة بغدادإم دمة 

, ذ-د-,خ0,مجلسان العـرب الىضل جمال الدين م مد بن مكرم, و,أب ابن من ور
 .9-8,ات لمنباعة والنشردار صادر ودار بيرو 

 .403,ت  يق السيد أ مد ال سيني,ا0,جمجمع الب رينفجر الدين, النري ي,
 .101,ا1970,بغداد,1,ممجمة لغة العربجواد,مصنىى,"بزيخ", (0
فرنسيس,بشــــــــيروعواد,كوركيس,"نبذة تاري يــــــــة فــــــــي أصــــــــول أســــــــماء اتمكنــــــــة  (6

يع ــــــوب  ين ر:منــــــا,المنران, كــــــذلك.006, ا1900, 8,مجســــــومرالعراقية",
 .09,اعربي-قاموس كمدانياوجين,

فر ان,"التن يبــات اتثريــة فــي موقــع بــزيخ لمموســمين اتول  , يــدر الصــيب اوي (7
 .169,ا0334-00,0330,مجسومر", 0330-0331والثاني
,رســالة ماجســتير ألــواح ف اريــة مــن العصــر البــابمي ال ديم عبــاس زويــد, الجبــوري,

قســـــــــــــم  اآلداب,ميـــــــــــــة ك ,لـــــــــــــى جامعـــــــــــــة بغـــــــــــــدادإغيـــــــــــــر منشـــــــــــــورة م دمـــــــــــــة 
 .00,ا0310االثار,

 .169المصدر السابق, ا فر ان, , يدر الصيب اوي (8
 . 173االمصدر نىسو,  (9

10) Adams, R.M & Nissen, H.J., The Uruk Country 

side,The Natural Setting of Urban Society,Chicago & 

London,1972,P,226. 
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11) ARM,vol.2,P170. 

 .173,االمصدر السابق فر ان, الصيب اوي, يدر  (10
كـم 033:ي ع في نا ية الىجر التابعة لم اف ة ذي قار عمى بعـد شميت  (10

 ين ر: ,جنوب بغداد 
ـــــد ـــــر يم, عب ـــــع شـــــميت موســـــمي م مـــــد صـــــبري, ال ـــــي موق -0331"التن يبـــــات ف

 .031,ا0334-0330,بغداد,00,مجسومر",0330
-43جو ــة( ت ــع عمــى بعــد  ــوالي تل تعــرف ب اياىــا اليــوم باســم) أومــا: (14

 ,ين ر:تمو غربي شمال كم 03
, بغــــــــداد, دار 1ن ,1,جم دمــــــــة فــــــــي تــــــــاريخ ال ضــــــــارات ال ديمــــــــة نــــــــو, بــــــــاقر,

 .001,ا0339الوراق,
 . 14,االمصدر السابق سعد سممان فيد, الشويمي,  (10
 .173,االمصدر السابق  يدر فر ان, الصيب اوي,  (16
فـي عيـود السـينرة اتجنبيـة  مدن عمـى نيـر االيتورونكـال  ولة, معارج,  (17

لـــى إمنشـــورة م دمـــة  غيـــر ,رســـالة ماجســـتيرم607ق.م و تـــى009لمعـــراق مـــن
 .007, ا0337ثار,, قسم اآلاآلدابجامعة بغداد, كمية 

 .173,االمصدر السابق  يدر فر ان, الصيب اوي,
18) HMH,P,160. 

 .170 -171, االمصدر السابقالصيب اوي,  يدر فر ان,   (19
 .17المصدر السابق, ا سممان فيد,سعد  الشويمي,  (03

, رســـالة ماجســـتير غيـــر الكـــاىن فـــي العصـــر البـــابمي ال ـــديم ســـين, ليـــث مجيـــد, 
 منشورة م دمة إلى جامعة 

 .00, ا1991بغداد, كمية اآلداب, قسم اآلثار,
 .18-17الشويمي, سعد سممان فيد, المصدر السابق, ا  (01
 .174, االمصدر السابقالصيب اوي,  يدر فر ان,  (22
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00)  ûkis كممة أكدية تعني الجدار ال اف   ول المرفق البنائي وىـي قريبـة :
 يراجع:,من مثيميا العربية كيس  ول ىذه الكممة 

,K,P,429.CAD 

, ترجمة عيسى سممان, سميم نو الىن في العراق ال ديممورتكات, اننون,  (04
 .60, ا1970,, منبعة االديب البغداديةالتكريتي, بغداد

 .177-174, االمصدر السابق,  يدر فر ان, الصيب اوي (00
 . 176-174ا المصدر السابق,الصيب اوي,  يدر فر ان,  (06

 كذلك ,ين ر:
النجىـــي,  ـــازم م مـــد, "الكشـــف عـــن جـــزء مـــن مدينـــة ميتورنـــات ال ديمـــة فـــي تـــل 

 .80-77, ا1988,1987, 0-1, ج40, مجسومرالسيب", 
 . 180-177المصدر السابق, ا  يدر فر ان, الصيب اوي,  (07

 .008:المعارج,  ولة,المصدرالسابق,ا ,ين ر كذلك 


