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أريدو... مكان االستيطان االول في سهل العراق الجنوبي

تقع مدينة �أريدو )�أبو �شهرين( 
�الآن يف �شبه �شحر�ء رملية، �أال 

�أنها مل تكن كذلك يف �لع�شور 
�لقدمية، �إذ ت�شري �الأدلة �الآثارية 

�إىل �أن جمرى نهر �لفر�ت �لقدمي 
�أو فرعًا منه كان يرويها من بعد 
مروره مبدينة �أور �لقريبة منها 

نحو 25 كم �إىل �ل�شمال �ل�شرقي 
و ما ي�شاهد �الآن من بقايا �ملدينة 

ب�شعة مرتفعات تغطيها �لرمال 
وبقايا �لربج �ملدرج �لزقورة �لذي 
يرجع يف �أ�شله �لبعيد �إىل �لع�شر 

�ل�شبيه بالكتابي،

حكم �شومر و�أكد بعد 
�شولكي �أبنه ) �أمار �شني ( 
�لذي يعود �ليه �لف�شل يف 

ت�شييد زقورة �أنكي كما هو 
مثبت بالكتابة �ملكت�شفة على 
�الأحجار و�لعائدة لهذ� �مللك 
�لتي الز�لت قائمة يف �أريدو 

ولعله �شيد مبان �أخرى يف 
هذه �ملدينة ومل يك�شف عنها 

بعد .

 ولك��ن �شي��د بالآج��ر ب�شكل��ه التاريخ��ي بعهد 
�شالل��ة اأور الثالث��ة 2004-2114 ق . م كما 
ي��دل على ذل��ك الآج��ر املختوم باأ�شم��اء ملوك 

هذه ال�شاللة . 
وا�شته��رت مدين��ة اأري��دو يف تاأري��خ ح�ش��ارة 
وادي الرافدي��ن مباآثره��ا الديني��ة التي جعلت 
منه��ا من��اراً يحت��ذى نح��وه ه��و اأنه��ا مرك��ز 
عب��ادة الإله ال�شهري ) اأنك��ي �� اآيا ( ، اآله احلكمة 
واملعرف��ة الذي ذكرت��ه الن�شو���ص امل�شمارية 
اأ�شته��ر يف  اأن��ه  عل��ى  التاريخي��ة  وامل�ش��ادر 
العقائ��د الديني��ة ويف الآداب والأ�شاطري بكونه 
الإل��ه املحب للخري وله مواق��ف ايجابية جتاه 

الب�رش ل�شيما يف اأحداث الطوفان .
 تعت��ر اأري��دو اأقدم مدين��ة يف �شوم��ر معبدها 
املوؤ�ش���ص لالآل��ة ) اآي��ا ( كان اأقد���ص هي��كل يف 
اجلنوب وق��د جاء يف اأثبات املل��وك ال�شومرية 
م��ا يوؤيد ق��دم املدينة ف��روت اأن مدين��ة اأريدو 
كانت مرك��ز امللوكية التي هبط��ت من ال�شماء 
وكان اأول ملك حك��م فيها قبل الطوفان يحمل 
اأ�شم��ًا �شاميًا هو ) اآيل��ومل ( حكم 28000 �شنة 
وحك��م بع��دة ) ال��كار ( 36000�شنة املجموع 
مل��كان حكما 64800 �شنة وت�ش��ري الأ�شطورة 
ال�شومرية للخليقة: )) اأن البقاع جميعها كانت 
بح��راً ث��م خلقت اأري��دو (( .  مل يك��ن ْلريدو اأي 
مرك��ز �شيا�ش��ي مبعنى اآخ��ر اأن��ه مل يظهر فيها 
مل��وك ب�شط��وا نفوذهم عل��ى امل��دن ال�شومرية 
الأخ��رى كما كانت احل��ال يف بالد �شومر واأكد 
اأن يف ج��داول اأثب��ات املل��وك الت��ي خلفها لنا 
ال�شومري��ون وغريه��م من الأق��وام التي �شكنت 
العراق من بعده��م ، وقد ورد يف اأحدها عندما 
نزل��ت امللوكية من ال�شماء كانت يف اأريدو وثم 
اأثب��ات اآخ��ر وجد يف مدين��ة ) لر�ش��ا ( فيه اأن 
ال�شالل��ة امللكية الأوىل كان��ت يف �شاللة ملوك 
مدين��ة ) �شوب��ارو ( حيث اثبت��ت الوثيقتني اأن 
اأ�شم��ي ملكّي كل منهما حك��م األوفًا من ال�شنني 
ولعل ) �شوبارو ( ال�شم القدمي للتل الواقع جوار 
اأريدو اإىل ال�شم��ال منها . ومهما يكن من الأمر 
فاأن ظهور اأق��دم �شاللة حاكمة من �شاللت ما 
قبل الطوفان يف مدينة اأريدو لهو دليل على اأن 
ه��ذه املدينة كانت يف ع�ش��ور ما قبل التاريخ 
م��ن اأعظ��م امل��دن يف جنوبي الع��راق واأكرثها 
نف��وذا واأزدهاراً ، ول يعلم بال�شبط متى تقهقر 
اخلليج عن اأري��دو وقد كانت املدينة يف زمن ) 
كودي��ا ( حاك��م لك�ص يف نح��و 2300 ق .م ل 
تزال على �شاحل البحر األ اأن بعد ذلك بقرن من 
الزمن ق��ل املاء فيها فاأ�شط��ر اأورمنو اأن ي�شق 
قناة من الفرات اليه��ا لإرواء حقولها الزراعية 
واأ�شقاء اأهلها ولأ�شتمرار احلياة وال�شكن فيها .

 ويف اأح��د الأ�شاط��ري ال�شومرية ق�ش��ة عن اأحد 
رج��ال اأري��دو وكان اأ�شم��ه )اآدابا( وه��و خباز 
اعتاد اأن ي�شط��اد ال�شمك ويف اأحدى مغامراته 
البحري��ة ت��رك اأري��دو م��ن مر�شاها ال��ذي كان 
يدع��ى )مبر�شى القمر اجلدي��د ( ولعله كان يقع 
يف جنوب �رشق��ي املدينة وابتعد كثرياً بقاربه 
ع��ن ال�شاحل وهبت عليه ري��ح اجلنوب العاتية 
واأغرقت قاربه ، فقب�ص اآدابا على اأجنحة الريح 

وحطمها فانفكت تلك الريح عن الهبوب  .
وتع��ود اأقدم الإ�ش��ارات اإىل اأريدو يف الكتابات 
القدمية اإىل موؤ�ش�ص �شاللة لك�ص املعروف ) اأور 
نان�شه ( وقد حكم يف حدود  2700 ق.م  . ويف 
زم��ن )اأاأن��امت ( اأحد مل��وك ال�شالل��ة ذاتها وهو 
ملك ذو حنك��ة �شيا�شية وقد اأ�شتهر يف ال�رشاع 
ال��ذي دار بينه وبني حاك��م مدينة ) اأوما ( فقد 
خ�شع��ت امل��دن ال�شومرية حلكم��ه ويحتمل اأن 
اأريدو اأ�شبحت حتت نفوذه ال�شيا�شي . ويخرنا 
اأبن��ه ) اأنتمين��ا ( باأن��ه اأقام يف اأري��دو حو�شًا 
وا�شع��ًا لأنكي األه اأريدو ولعل هذا احلو�ص رمزاً 
)ْلب�ش��و( املحيط ق��ام مقام اخلليج ال��ذي اأخذ 

يتقهقر اىل اجلنوب .
ث��م ب�ش��ط الأكادي��ون يف ح��دود  2500 ق . م  

نفوذه��م على مدن العراق وم��ن جملتها اأريدو 
ويب��دو اأنهم �شي��دو بع�ص املب��اين فيها بدللة 
الأج��ر اخلا���ص ب�شاللتهم الذي يك��رث عند �شور 
املدين��ة م��ن اجله��ة اجلنوبي��ة ال�رشقي��ة منه . 
ويخرن��ا ) كودي��ا ( حاك��م مدين��ة ) لك���ص ( 
باأنه نق��ل اإىل اأريدو متثال الإله ) ننكر�شو ( األه 
مدينت��ه واأبقاه فيها حت��ى مت ت�شييد املعبد يف 

لك�ص طبقًا ملا اأوحاه به الإله اأنكي .
وج��اءت النه�شة ال�شومرية يف حكم �شاللة اأور 
الثالثة يف نحو 2004-2114 ق.م  فاأنتع�شت 
العل��وم والفنون واأنت�رش العم��ران ف�شمل جميع 
املدن القدمية ومنها اأريدو. ول يعرف بال�شبط 
هل �شيد اأورمنو �رشح��ًا ومعبداً اأم اأنه بداأ بناء 
ذل��ك وجاء اأجله قبل اأن يت��م عمله. وقد يده�ص 
املرء كي��ف اأن اأورمنو ي�شيد �رشحًا مدرجًا يف 
م��دن بعيدة ع��ن اأور كمدينتي ) الوركاء ونفر ( 
ومل ينب زق��ورة يف اأريدو اأقرب املدن لعا�شمة 

ملكة والتي كانت اأقد�ص املدن لدى قومه .
حكم �شومر واأكد بعد �شولكي اأبنه ) اأمار �شني ( 
ال��ذي يعود اليه الف�ش��ل يف ت�شييد زقورة اأنكي 
كما هو مثبت بالكتابة املكت�شفة على الأحجار 
والعائ��دة له��ذا املل��ك الت��ي لزال��ت قائمة يف 
اأري��دو ولعله �شيد مب��ان اأخرى يف هذه املدينة 

ومل يك�شف عنها بعد .
ث��م اختفى النف��وذ ال�شومري وظه��ر يف جنوب 
الع��راق �شاللت��ان اأحدهم��ا يف مدين��ة ) اأي�ش��ن 
( والأخ��رى يف مدين��ة ) لر�ش��ا( وب�ش��ط ملوك 
ال�شالل��ة الوىل نفوذهم على امل��دن ال�شومرية 
ومنها اأريدو كما يظهر ذلك من كتابات ملوكها 
) اأ�شم��ي- دكان ( ، و)لبت ع�شتار( اللذان اأدعيا 
باأنهم��ا �شيدا يف اأريدو بع�ص املباين مل يك�شف 
عنه��ا بعد ث��م اأ�شبحت اأري��دو خا�شعة ل�شاللة 
لر�شا املدينة املعادية لأي�شن كما ي�شتدل على 
ذلك من كتابات ملوكها ) �شن اأدنام ، ونور اأدد 

، وورد �شني ، ورمي �شني ( .
األ اأن��ه مل يع��رث يف خرائ��ب املدينة عل��ى اآثار 
مل��وك هات��ني ال�شاللتني ماعدا املل��ك نور اأدد 
يف ح��دود  2100 ق.م  ال��ذي وج��د كامب��ل 
تومب�ش��ون من كتابات��ه اآجره مكتوب��ة باأ�شمه 
اأو م��ن املحتمل �شيعرث على اآثارهم بامل�شتقبل 
بدليل ذكر ملوك هاتني ال�شاللتني اأعمالهم يف 
مدينة اريدو. لقد دم��رت اأريدو قدميًا فاأن�شاأها 

املل��ك ) ن��ور اأدد ( ليك��ون حكمه �شعي��داً وجدد 
اأبنيتها . 

و بن��ى لأنك��ي مقره الطاه��ر ومكانه املحبوب 
. واأع��اد خططه��ا اإىل م��ا كانت علي��ة �شابقًا (( 
. ويب��دو اأن املل��ك نور اأدد اأدع��ى اأكرث مما فعل 
ويحتم��ل اأن اأعمال��ه يف اأري��دو اأقت���رشت على 
ترميم الزقورة التي �شيدها اأمار�شني من قبله . 
ولأهمي��ة الإله ) انك��ي – اأيا ( لكونه من الألهه 
الرئي�شي��ة يف ح�ش��ارة وادي الرافدي��ن جند اأن 

امللك حمورابي قد ذكره يف مقدمة �رشيعته .
املل��وك  قائم��ة  يف  الول  ال�شط��ر  يق��ول   
ال�شومري��ني، ان اريدو هي اول مدينة يف العامل 
طبق��ا للقائم��ة، عندم��ا هبط��ت امللوكي��ة من 
ال�شم��اء لول م��رة، ف��ان ذلك ح��دث يف اريدو 
بح�ش��ب ال�شاطري ال�شومري��ة فهي احدى املدن 
اخلم�ش��ة التي مت بناوؤها قب��ل الطوفان. ويبدو 
انها  اح��دى مواقع ا�شتق��رار الب�رش القدمية يف 
املنطقة والتي اظه��رت الك�شوفات والتنقيبات 

احلقلي��ة انها ترق��ى اىل ح��دود 5400 �شنة ق 
م، وكان��ت حينه��ا بالقرب م��ن اخلليج العربي 
حي��ث م�ش��ب الف��رات. وب�شب��ب جتم��ع الطمى 
والرت�شب��ات عل��ى امت��داد �شاط��ئ اخللي��ج عر 
الف ال�شنني ابتعدت بقايا اريدو عن اخلليج .. 
احد اهم معامل املدين��ة معبد انكي ) اإيا- ابزو 
او اإيا- انك��ورا ( اأي بيت املياه اجلوفية ب�شبب 
ارتباط ) اآيا او انكي مع املاء(. وكان يقع على 
حافة ه��ور للمياه العذبة ) اب��زو( . اما رفيقته 
فكان��ت تعرف با�شم��اء خمتلفة منه��ا نينكي، 
نينهور�شاجنا، دامكولناننا، اوريا�ص ودامكينا 
زكان كان له��ا معب��د قري��ب يدع��ى ال�ش��اك-
ه��ول )بيت ال�شي��دة املقد�شة(.تذك��ر ال�شطورة 
ال�شومرية ان الل��ه انكي قام بحب�ص ابو اللهة 
جميع��ا ) اب�شو ( حتت الر�ص لينقذ بقية اللهة 
ال�شغرية وا�شتط��اع ان يحوله اىل جمرى مياه 
جوفية حلوة ت�شي��د عليها على حافات مملكته 

املدعوة ) مملكة الق�شب ( والتي متثل الهوار
ج��رت تنقيبات اثارية وا�شع��ة من قبل مديرية 
الثار العراقية العامة ما بني 1946-1949 
تراأ�شه��ا ال�شت��اذ فوؤاد �شف��ر واثبت��ت ان اريدو 
ه��ي احدى اق��دم موا�شع ال�شتيط��ان يف �شهل 
الع��راق اجلنوب��ي الر�شوب��ي حي��ث ك�شف��ت عن 
بقاي��ا 19 دور اث��ري ووج��د فيه��ا اي�شا موع 
جدي��د م��ن الفخ��ار حت��ت الطبقات الت��ي وجد 
فيه��ا فخ��ار احل�ش��ارة العبيدي��ة ) ن�شب��ة اىل 
ت��ل عبي��د يف النا�رشي��ة ( ، وكان��ت  من او�شع 
امل��دن العراقي��ة وع��دت اول مدين��ة خلفته��ا 
الله��ة بح��دود 3500 ق.م ،تعود اق��دم ا�شارة 
اىل اري��دو يف الكتابات القدمية اىل العاهل اور 
نان�ش��ة وورد ذكره��ا اي�ش��ا يف مقدمة �رشيعة 
حموراب��ي، و لقب نبوخذن���رش الول ) 1120 
ق.م ( نف�ش��ه ب��وايل اري��دو، وت�ش��ري ال�شج��الت 
ال�شوري��ة اىل انه��ا وقع��ت حتت نف��وذ العاهل 
ال�ش��وري �رشج��ون الث��اين بح��دود 710 ق.م 
وادرجه��ا �شنحاري��ب يف جمل��ة امل��دن الت��ي 
اخ�شعه��ا حلكم��ه يف جن��وب الع��راق الق��دمي. 
تق��ول عامل��ة الث��ار كواندولني لي��ك ان اريدو 
ت�شكلت حتت تاأثري ثالثة انظمة بيئية منف�شلة، 
والت��ي ادت اىل متي��ز ثالث��ة امن��اط معي�شي��ة. 
وه��ذا كل��ه اعتم��ادا على ط��رق احل�ش��ول على 
املي��اه العذبة يف البيئ��ة ال�شحراوية . ان اقدم 

ا�شتق��رار ب���رشي اروائ��ي يبدو ان��ه كان قائما 
عل��ى ا�شا���ص زراعة متتعت بتجهي��ز اروائي ثر 
وهو ما ح�شل يف ح�شارة �شامراء اىل ال�شمال 
والذي متيز ببناء القن��وات، والبنايات التي مت 
ان�شاوؤها بالطابوق الطيني.  اما ح�شارة �شيد 
ال�شم��اك يف ال�شواحل العربي��ة فهي امل�شوؤولة 
عن البقاي��ا الحيائية الكثيف��ة التي مت العثور 
عليه��ا عل��ى امت��داد خ��ط ال�شواح��ل العربي��ة. 
وقد تك��ون ح�ش��ارة �شيد ال�شم��اك هي ا�شل 
احل�شارة ال�شومرية. يبدو انهم قد �شكنوا اكواخ 
الق�شب. اما احل�شارة الثالثة التي �شاهمت يف 
بن��اء اريدو فه��ي ثقافة الرع��اة الرحل الوائل 
لقطع��ان اخلراف واملاغ��ز والذين �شكنوا اخليم 
يف منطق��ة �شبه �شحراوية. كل هذه احل�شارت 
جمتمع��ة طبق��ت يف املراح��ل الوىل م��ن بناء 
املدينة. وق��د كان ال�شتقرار احل�رشي يتمركز 
ح��ول حول معبد بن��ي ب�شكل موؤث��ر ومعقد من 
الطاب��وق الطين��ي و�شط منخف���ص �شغري كان 

ي�شمح بتجمع املياه.
وترى الباحثة الثارية كايت فيلدين ان القرية 
الولي��ة )5000 بح��دود �شن��ة ق م(، ق��د منت 
اىل مدين��ة حقيقية بيوته��ا بالطابوق الطيني 
والق�شب بحل��ول 2900 �شنة ق م، وقد امتدت 
اىل 10-8 هكتارات اأي بحدود25-20 فدان 

 .
ق��د قام موؤ�ش�ص ال�شاللة ال�شومرية الثالثة ) اور 
منو بحدود 2100 ق.م ( مب�شاريع عديدة منها 
جتدي��د او رمبا بن��اء الزقورة بالآج��ر وبحلول 
العام 2050 ق م بداأت املدينة بال�شمحالل، 
حي��ث ان دلئ��ل وج��ود ال�شك��ن فيه��ا ب��داأت 
ت�شعف بع��د ذلك التاريخ. وق��د حددت ثمانية 
ع�رش م��ن املعابد املتداخل��ة املرتاكبة املعامل 
الغ��ري مكتملة لزق��ورة امار-�ش��ني )-2047
2039ق م(. ان بقايا عظام ال�شماك الكثرية 
الت��ي مت العثور عليها والت��ي ارتبطت بالن�شوء 
ا�شتمراري��ة طائف��ة  الول للمدين��ة ت�ش��ري اىل 
اب��زو والتي ارتبط��ت لحقا مع انك��ي وايا. ان 
ه��ذه ال�شتمراري��ة بال�شك��ن يف تل��ك املنطق��ة 
واملالحظ��ة الديني��ة يف اري��دو تعط��ي دلي��ال 

مقنعا على ا�شول احل�شارة ال�شومرية.
لق��د مت اهم��ال اري��دو لف��رتات طويل��ة، قبل ان 
تهجر متاما وتتح��ول اىل جمرد اثار يف القرن 

ال�شاد�ص قبل امليالد. ان زحف الكثبان الرميلة 
املج��اورة، و�شع��ود الل�ش��ان امللح��ي املائي، 
و�ش��ع ح��دا مبك��را لثقاف��ة الزراع��ة يف اريدو، 
وبذل��ك ، وبع��د تطورها م��رة اخ��رى يف العهد 
البابل��ي، فان اري��دو قد بنيت عل��ى انها موقع 
عبادة بحت��ة تكرميا لتاريخه��ا ال�شابق. اريدو 
مرك��ز الطباب��ة وال�شف��اء العراقي الق��دمي  كان 
النا���ص يف��دون اىل اري��دو م��ن انح��اء الع��راق 
الق��دمي لنه��ا كان��ت مرك��زا للرق��ى والتعاويذ 
كان  حي��ث  املي��اه  اطه��ر  كان  ماءه��ا  ولن 
املر�ش��ى الذين يفدون على اريدو لجل ال�شفاء 
يغرفون املاء الطاهر من مكان م�شب النهرين 
يف اخللي��ج وذلك عن��د مدخله��ا اجلنوبي الذي 
يقاب��ل درج الزق��ورة الو�شطي ب��اوان فخارية 
بهي��اأة الق��داح والطو���ص فيملون به��ا الكواز 
واجلرار ال�شغرية كتل��ك التي وجدت يف معابد 
اري��دو ويف مقرته��ا عن��د راأ���ص كل مي��ت او 
عن��د قدميه لوحدها او داخل طب��ق من الفخار 
بعد امن��الأت باملاء الطاه��ر ال�شايف من م�شب 
النهرين وعوذها الكاهن لطرد اجلان والرواح 
اخلبيث��ة من اجل�شد الذي خنقت��ه وكبلت روحه 
ام��ال بالع��ودة اىل احلي��اة م��رة اخ��رى ، وق��د 
ظل��ت اري��دو مركزا رئي�ش��ا للطباب��ة والتعاويذ 
وا�شتعم��ال امل��اء املعوذ ال��ذي كان يجري يف 
معابده��ا حتى بعد �شقوط بابل عام 539 ق.م 

)المني �ص230 (
زقورة اريدو 

لق��د مت اكت�ش��اف موق��ع تل اب��و �شهري��ن قرب 
الب���رشة م��ن قب��ل ج. ي. تايل��ور يف 1855، 
ه��ول  ر.  ه���.  و   1918 ثوم�ش��ون  كامب��ل  ر. 
لالث��ار  العام��ة  املديري��ة  ح�ش��ب   1919 يف 
وال��رتاث العراقي��ة. لق��د اظهرت ه��ذه البعثات 
)ان  اوبينه��امي:  يق��ول  م��ا  ح�ش��ب  الثاري��ة، 
اجلن��وب باأكمله ب��داأ يع��اين الرك��ود والك�شاد، 
وق��د هجر احلك��م ال�شيا�ش��ي الذي ن�ش��اأ هناك، 
ليقب��ع حت��ت �شيطرة ح��كام امل��دن ال�شمالية(. 
وقد تعر�شت مدين��ة اريدو للهجران �شنة 600 
ق م. وق��د مت اع��ادة البحث هن��اك منذ 1946 
لغاية 1949 با���رشاف د. فوؤاد �شفر ويبدو من 
نتائ��ج التنقيب ان الذكر الول للمدينة ورد يف 
مدونات ُعرث عليها ترقى اىل ع�رش �شاللة لك�ص 
) بح��دود 2800 وهو ع�رش العاه��ل املوؤ�ش�ص 
يف  ذك��رت  بع��ده  وم��ن  نان�ش��ة  اور  لل�شالل��ة 
مرا�ش��الت للعاه��ل كوديا بح��دود 2300 ق.م 
( وم��ن بعده��ا تظهر حولي��ات موؤ�ش�ص ال�شاللة 
ال�شومري��ة الثالثة ) امل�رّشع اور منو انه قد �شق 
له��ا قناة من الفرات لرواءه��ا ( وذلك على ما 
يب��دو من �شم��ن م�شاري��ع تنموية كب��رية قام 
به��ا يف ارجاء امراطوريته ، قد �رشع ببناء او 
رمبا جتديد امل�شطبة القدمية معبدها زقورتها 
بالآجر و مت ال�شتمرار باملهمة يف ع�رش ابنه ) 
امللك املو�شيقار �شولكي ( لتتم العملية بهيئتها 
النهائية على عهد حفيد ابنه ) اآمار�شني بحدود 

2049 ق.م 
وتق��ول احدى املدار�ص الفكري��ة احلديثة التي 
تلت ديفيد روحل ان اريدو اىل اجلنوب من اور 
هي ا�شل بابل وهي املوقع الذي بني فيه برج 

بابل، ولي�ص مدينة بابل، وذلك لعدة ا�شباب.
- ان احد ا�شم��اء اريدو يف الكتابة امل�شمارية 
)بي��ت  نون.ك��ي  يلف��ظ  كان  واللوغوغرامي��ة 
مت  بع��د،  فيم��ا  ال�شومري��ة،  يف  ال�شاط��ري( 
اكت�شاف ان نون.كي كانت تعني مدينة بابل.

املل��وك  لقائم��ة  اليوناني��ة  الن�شخ��ة  -يف 
والت��ي و�شعه��ا البابلي برعوث��ا ) بري�شيو�ص 
باليون��اين ( )200 �شنة ق م( نقراأ)بابل( بدل 
م��ن )اري��دو( واملكتوب��ة يف الن�شخ��ة الوىل. 
حي��ث ان ا�ش��م املدين��ة الوىل كان )امللكي��ة 

انزلت من ال�شماء(. 
ق��ام روحل بامل�شاواة بني منرود وبابل.. قال 
ان امن��ريكار )كار تعن��ي –ال�شي��اد-( بن��ى 
ايريخ )اوروك( وبابل وانه قد بنى املعابد يف 

عا�شمته اوروك وكذلك يف اريدو.

اعداد ــ فاطمة عدنان


