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النهرين، مملكة بيت بيخاني وعاصمتها مدينة جوزانا، ما بينبيت عدن في أعالي بالد 

مملكة فدان آرام وعاصمتها مدينة حران، ومملكة سمعال التي قامت على سفح جبل 

 .ة زنجيرلي الحاليةاألمانوس وعاصمتها مدين

(.1الخريطة رقم )انظر  تأسست مملكة حماة ومملكة دمشق في سوريا إضافة إلي ذلك 
(1)

 

 **في الجزء الشمالي الغربي من سوريا )زنجيرلي سمعالوفي مملكة  

ويذكر نص منسوب  .حاكمة في أواخر القرن التاسع ق.مالحالية( قامت ساللة محلية 

 -ورقة البحث الحالية تأصيال لعهده ومالمحه الحضاريةموضوع  -للملك كيالموا

الوحيد الذي  النص هو وهذا، ***ارجبسمعال والذي كان أولهم الملك أسماء ملوك 

 وكان آخر(2)أعطى فكرة عن تسلسل ملوك سمعال من أول الملك جبار حتى عهده.

بناموا  هبعد أبيبراكيب الذي تولى الحكم  هو الملك سمعالملوك  ملك معروف من

 الثاني.

 

 

 عهد الملك كيالموا وتوليه الحكم

اء جكان أول ملوك عرش سمعال هو الملك جبار ثم خلفه الملك بم أوبه ثم 

ل شائي بعده الملك حياة الذي خلفه إثنين من أبنائه على عرش سمعال أولهم الملك

ً لنص الملك كيالمواوثانيهم الملك كيالموا د حدد لمعبوالمنقوش على تمثال ا ، ووفقا

ً لفإن الملوك السابقين له لم يتركوا في سمعال أي شيء يذكر ولم يحققوا شي تقوية ئا

 مركز سمعال.

                                                             
 .30، ص ، دمشق2فرح، )نعيم(، موجز تاريخ الشرق األدنى القديم، ج -1

ل" عند سمعا اسم لقرية صغيرة في تركبا تقع على أطالل التل األثري للمدينة األثرية "  زنجرلي**

 معال فيانت سالسفح الشرقي لجبال األمانوس وبالتحديد بالقرب من الحدود التركية السورية، وقد ك

لملك عهد اي يمة فالبداية تابعة لحضارات بالد لرافدين ثم أصبحت بعد ذلك تابعة للدولة الحثيثة القد

هبي ا الذخاتوشلي األول ثم في عهد خليفته الملك مورشيلي األول، وقد عاشت مدينة سمعال عصره

لحكم اوري ثم اآلش خالل القرنين التاسع و الثامن قبل الميالد ولكنها وقعت في النهاية تحت نير الحكم

 الفارسي
ي أعمال جيل أالموا، ولكن لم يتم تسالملك جبار هو أول ملوك سمعال الذي ورد ذكره في قائمة كي***

 تذكر له.
2- Sader, H., Les étesaraméens de Syria depuisleur Foundation jusqu a leur 

Transformation en provinces Assyriennes, Beirut,1987, p.153. 
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و  Williamيبدأ النص على لسان الملك كيالموا استناداً على ترجمة 

Younger :قائاًل   

بن حياة، لقد حكم جبار يعدي ولكنة لم يحقق شيئاً، به )أو  "انا كيالموا

بم( أيضاً )حكم يعدي( ولكنه لم يحقق شيئاً، ثم والدي حياة ولكنه لم يحقق شيئاً، 

 )1("ثم أخي شائيل ولكنه لم يحقق شيئاً.

 

 

لك م ق.م( 824–858) وقد إعتلى كيالموا العرش بينما كان شلمانصر الثالث

 ً ك الملو له من، ووصف نفسه بأن ما إستطاع تحقيقه لم ينجزه أحداً قبأشور ما يزال حيا

 السابقين.

 أما الجزء الثاني من النص يقول:

ولكن أنا كيالموا بن حياة ما أنجزته لم يحققه أحداً قبليمنزل )مملكته( "

نت في يد والدي كان وسط الملوك األقوياء، كل واحد مد يده للقتال، ولكني ك

الملك مثل النار تبيد اللحى  ومثل النار تبيد األيدي، ملك الدانون كان أقوى مني 

 (2)".ولكني تحالفت ضده مع ملك آشور

يفتخر كيالموا بإنجازاته وأن ما أنجزه من أجل مملكته سمعال لم يحققه أحداً 

كيالموا، وأنه حول قبله، وبالتالي بلغ تاريخ األسرة الحاكمة ذروته في عهد الملك 

وربما يحمل النص جزء من  (3)الحالة اإلقتصادية في بلده إلى الرخاء واإلزدهار،

الحقيقة وذلك بعد أن كشفت الحفائر التي تمت في سمعال عن العديد من األبنية 

 (4)واألعمال الفنية التي ترجع لعصر الملك كيالموا.

                                                             
1- William, w. H., and Younger, K. L., The context of scripture: 

Monumental inscriptions from the Biblical world, Vol.2, Boston, 2000, P. 

147. 
2- ., p. 147op. cit.William, w. H., and Younger, K. L.,  
 .70، ص 2010أبونا )ألبير(، اآلراميون في التاريخ، دهوك  -3
4- Sam'al. StudienzurEntdeckung der RuinenstätteKaratepe, , Landsberger

Verӧffentlichungen der türkischenhistorischenGesellschajt7/16, Ankara, 

1948, p.46. 
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المجاوره له األقوياء الذين كانوا ويشير كيالموا في نصه إلى ملوك الدول 

ً كبيراً على سمعال ولكن لم يشير النص إلى أسمائهم ، ولكن الملك يمثلون ضغطا

كيالموا قد إستنجد ضدهم بالملك األشوري شلمانصر الثالث الذي قدم له المساعدات 

العسكرية ضد أكبر أعداء سمعال وهم الدانون الذين كانوا قد استقروا في منطقة 

وقد إستطاع كيالموا أن يجني أكبر فائدة من خضوعه لإلمبراطورية  (1)ة،أضن

 (2)اآلشورية والتي كان والده حياة قد تحالف معها سابقاً.

النص أسماء الدول التي كانت معادية لمملكة سمعال إال أنه  يتضمنلم 

والجنوبية  باإلمكان تخمينهم حيث كانت سمعال تقع على الحدود الشمالية لجرجوم

ويصف الملك نفسه أنه كان بمساعدة ملك أشور مثل (3).لياخان وإلى شرق بيت عديني

معال. فقد إستعان النار التي تحرق العدو وتقتل كل من مد يده بالقتال ضد مملكة س

ناصر بال الثالث لتثبيت حكمه، ولم يُعرف بالتحديد ماهي  شورآكيالموا بالملك 

حيث أنه ال يوجد أي دليل في  شورياآلقام بها الملك  العسكرية التي التدخالت

. المصادر المسمارية، إال أن تدخله كان فعاالً وأدي إلى تقوية مركز سمعال بالفعل
ة في تاريخها السياسي ألول مر أن أصبحت دولة سمعال مستقرة وترتب على ذلك(4)

باألعمال لقمة إزدهارها الحضاري حيث تمكن كيالموا من اإلهتمام  ووصلت

في نصه أن ماحققه لم يحققه  تفاخرألخص داخل القصر الملكي ولهذا اإلنشائية وبا

 (5)أحداً قبله.

 أما الجزء الثالث من النص يذكر مايلي:

انا كيالموا بن حياة، جلست على عرش والدي، في عهد الملوك "

يعيشون كالكالب، لكني كنت لبعضهم األب، ولبعضهم  السابقون كان المشكابوم

كنت لهم األم، ولبعضهم كنت لهم األخ، من منهم لم يرى خروفا جعلته ملكاً 

لقطيع، من منهم لم يرى ثوراً جعلته ملكاً لقطيع ومالكاً للفضة والذهب، من لم 

                                                             
1- Sader, H., Les étetsaraméens de Syria depuisleur foundation jusqu a leur 

transformation en provinces  assyriennes, Beirut, 1987, p.161. 
 .70أبونا )ألبير(، المرجع السابق، ص  -2
3- Kraeling, E. G. H., Aram and Israel; or the Aramaeans in Syria and 

Mesopotamia, Columbia University Oriental Studies 13, New York, p. 87. 
4- .., p.88op. citKraeling, E. G. H.,  
5- .46., p.op. citLandsberger,  
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بين  يرى الكتان قط اآلن في أيامي يرتدي أحسن المالبس، لقد أخذت المشكيبوم

 (1)"يدي، ولقد أظهروا لي المودة مثل مودة اليتيم ألمه.

ال سمعال من الشقاء إلي يفتخر كيالموا في هذا الجزء من النص أنه غير ح

وقد أعطى النص معلومات  كان دبلوماسياً أكثر منه محارباً.فقد  (2)اإلزدهار،الرخاء و

حين ذاك، حيث يذكر طبقتان  عن الطبقات اإلجتماعية التي كانت موجودة في سمعال

إجتماعيتان هما طبقة المشكيبوم والبعررم، وهو النص الوحيد الذي تم الكشف عنه في 

سمعال يتحدث عن الطبقات اإلجتماعية في سمعال، ويعتقد كريلنج أن المشكيبوم هم 

 السكان األصليين من األسر الكنعانية والحيثية، وأن البعررم هم المهاجرين األراميين

 (3)حيث أن بعررم تعني باآلرامية بربري أو أجنبي.

راء والمساكين حيث تتشابه قالباحثة أن طبقة المشكيبوم هي طبقة الف وترجح 

والتي تعني فقراء أو  muškēnumكلمة المشكيبوم مع كلمة المشكينوم األكدية

، فكما جاء في قام بتحسين وضعهم اإلجتماعيويبدوا أن الملك كيالموا  (4)مساكين،

ال من بدون أب أو أم أو أخ، و النص أنهم كانوا يعيشون كالكالب مشردين منهم

يملكون المالبس وال الطعام، فكان كيالموا بالنسبة لهم األب واألم واألخ، وأعطاهم 

 الخراف والثيران والكتان.

 أما الجزء األخير من النص يقول:

يحطم هذا النقش، فإن اآلن، أياً من أبنائي يجلس في مكاني و"

المشكيبوم لن يحترم البعريروم، وأن البعريروم لن يحترم المشكيبوم، وأي انسان 

و راكيب إيل معبود البيت  جبارسيحطم هذا النقش فإن بعل صمد معبود 

 (5)."سيحطمان رأسه

                                                             
1- .147p.  cit.,op. William, w. H., and Younger, K. L.,  
2- al und Hamat in ihremVerhältniszuHattina, Unki und ’Elliger, K., Sam

Arpad.EinBeitragzurTerritorialgeschichte der nordsyrischenStädteim 9.und 

8. Jahrhundert v. Chr., Halle, 1947, p. 70. 
3- ., p.147op. cit.Kraeling, E. G. H.,  
4- George, A., A Concise Dictionary of Akkadian, Wiesbaden,  Black, J. &

2000, p.222. 
5- ., p. 147op. cit.William, w. H., and Younger, K. L.,  
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و قش، أكل من تسول له نفسه أن يحطم هذا الن يتوعد كيالموا في نهاية النص

 قيام أن يظلم أي طبقة من الطبقات اإلجتماعية في المجتمع السمعالي، ويحذر من

قوم من ي صراعات داخلية بين الطبقات اإلجتماعية في حال تدمير هذا النقش، ويتوعد

 بذلك بأن المعبودات ستدمره.

قال أنه معبود الملك جبار وقد خص الملك كيالموا المعبود بعل صمد و

بالذكر، والذي كان معبوداً للحرب في سمعال والذي كان يصور ممسكاً في يده مقمعة 

، وقد إتخذ نفس صفات المعبود رشب ذات رأسين، والذي يترجم إسمه بسيد المقمعة

ً في نصه المعبود راكيب إيل  (1)والدمار عند الفينيقيين. بمعبود الحر وذكر أيضا

ني إسمه قائد عربة إيل ووصفه النص بأنه حامي ملوك األسرة. وهو من والذي يع

أخر  براكيبك وحمل المل .بد خارج مدينة سمعالولم يعالمعبودات المحلية لسمعال 

 (2)إسم راكيب والذي يعني إسمه إبن المعبود راكيب إيل، ملوك سمعال المعروفين

وكان يرمز له  (3)وأخذ مركزه يتنامى مع مرور الوقت في فترة حكم الملك براكيب.

برمز النير على هيئة حلقة تعلق في رقبة الحيوان ويتدلى منه حبالن، وقد ورد في 

رموز المعبودات أكثر من كل الرموز األخرىن ويرمز به للمعبود راكيب إيل لسببين: 

المعبود راكيب إيل والذي يعني قائد عجلة إيل، أن هذا الرمز يرتبط بتفسير إسم 

 (4)وكذلك أنه لم يعثر على أي أدلة تشير إلى عبادته خارج سمعال.

نهاية عهد الملك كيالموا وإنما يفترض أنها كانت مابين عام وال يمكن تحديد 

، وقد أشير إليه ق.م، وظهر بعد ذلك ملك يدعى كرل على عرش سمعال820 -830

 (5)في كتابة منقوشة إلبنه الملك بناموا األول وسجلها على تمثال نذري للمعبود حدد.

 العمارة في عهد الملك كيالموا

                                                             
1- Tropper, J., Die Inschriften von Zincirli. Neue Edition und vergleichende 

Grammatik des phönizischen, sam'alischen und aramäischenTextkorpus, 

AbhandlungenzurLiteratur Alt-Syrien-Palästinas 6, Münster (1993), p. 23. 
2- ., p.24op. cit.Tropper, J.  
اصر(،" التأثيرات الخارجية على ديانة سمعال "، مجلة اإلتحاد العام لألثاريين العرب، مكاوى )ن-3

 386 ص ،(2008العدد التاسع، )
 .392ص ، مكاوي )ناصر(، المرجع السابق -4
 .70أبونا )ألبير(، المرجع السابق، ص  -5
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بدأ الملك في إنشاء  كيالموابعد اإلستقرار الداخلي في الحكم في عهد الملك  

قد  ايالموكالعديد من األبنية في القلعة أعلى التل، وكان النشاط المعماري في عهد 

ينة في مد لبناءإحتل المنطقة الشمالية الغربية من القلعة، وهي الحقبة الثالثة لتطور ا

 يالمواالمبنيان المعروفان بإسم قصر كوهي حقبة التبعية اآلشورية، فبني  سمعال

)انظر ئر وقد بنيا على طراز بيت هيالنيفي تقارير الحفا Kو  Jتخذان الحرفان وي

 (.1شكل رقم 

 

 -ḫilamar- ḫilamوقد إشتق إسم بيت هيالني من اللغة الحيثية من كلمة 

naš .وهو وإنتشر تصميم بيت هيالني في المناطق السورية ( 1)بمعني البناء العالي

مما يؤدي إلى إستحالة  غرفة العرشيحتوي على صف واحد من الغرف حول 

 (3)يؤدي ذلك إلى تشويه المنظر المعماري العام.حيث (2).توسعته

أما بالنسبة للتقسيمات الداخلية لبيت هيالني فكان له غرفتان كبيرتان 

مباشرة إلى  ويؤدي المدخل (4)متوازيتان وعدة غرف أصفر منها خلف غرفة العرش،

ولي عبارة عن قاعة طويلة واسعة وكانت أهم المواضيع قاعة العرش وكانت القاعة األ

الفنية التي مثلت في هذه القاعة هي موضوع أهمية العرش الملكي وفكرة الشرعية 

وقد إستخدم بيت هيالني كمزاراً لألشوريين إلى كونه قصراً للملك، وقد  (5)الملكية،

 (6)إستخدم ألغراض إدارية بإعتباره مكان إقامة الملك.

الذان يعودان لعصر الملك  Kو  Jوعلى هذا الغرار تم تصميم المبنيان 

ً غرفتان كبيرتان متوازيتان  Jكيالموا، وينقسم مخطط المبنى  إلى ثالثة أقسام، جنوبا

                                                             
(، العمارة المدنية في منطقة الجزيرة السورية خالل العصر الحديدي )ريبر خلفعبد العزيز  -1

 .55، ص 2014)غير منشورة(، جامعة القاهرة، )تطبيقاً على محافظة الحسكة(، رسالة ماجستير 
2- Planet Ornament Its Origin and Development in the Ancient  Kantor, H. J.,

Near East, OIP (1945), p.756. 
3- .14/2, (1952), p.120 Iraq”, The Origin of Hilani“ Frankfort, H.,  
4- on Luchan, F. &Koldewey, R.,Ausgrabungen in Senschhirli, V

Mittheilungenaus den orientalishenSammlungen der könglischenMussenzu 

Berlin, vol.4, 1911, p.262. 
 .68، ص السابق )ريبر(، المرجع خلفعبد العزيز  -5
6-368 (2012),  BASOR’’, ilani PalaceḫComunication power in Bīt“ Osborne, .

p.32. 
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ً وإلى الشمال الغربي يوجد غرفتان  ً مجمعة معا وشماالً عدة غرف أصغر حجما

ل غرفتان كبيرتان وغرفه واحدة له مدخل له سلم حجري يص Kكبيرتان. أما المبنى 

يقع  Kألن المبنى  Kقبل المبنى Jأصغر تجاور الغرفتان الكبيرتان. وقد بني المبنى 

عدة  J، وقد حدث تغيير للواجهة المعمارية للمبنى Jفي مستوى أعلى من المبنى 

 K.(1)مرات بسبب بناء المبنى 

 الفن في عهد الملك كيالموا

ن فقد كا كيالموا بتأثره بالفن األشوري، وال عجب في ذلكفي عهد الملك تميز الفن 

ً لإلمبراطورية األشورية في فترة حكمه، فكان من ا ي أن لطبيعالملك كيالموا مواليا

ملوك يته ليصور نفسه بنفس المالبس اآلشورية ونفس طريقة التصوير عرفاناً منه بتبع

 أشور ويظهر ذلك جلياً فيما يلي:

 *انه تمثال المعبود حدد Akurgalلشخص ملتحي يعتقد  تمثال من البازلت 

(، ارتفاعة حوالي ثالثة أمتار، محفوظ بمتحف 2شكل رقم إنظر  معبود الطقس )

يعتقد أن هذا التمثال قد أهداه الملك كيالموا للمعبود حدد (2)اسطنبول لآلثار الشرقية.

تظهر رأس ، Jالمبنى  حيث أنه وجد في مكانه األصلي داخل قصر الملك كيالموا

ً بالنسبة لألكتاف، الرقبه قصيره جدا تكاد تكون غير موجوده،  التمثال كبيرة نسبيا

العينين كبيرتين غائرتين تحتل الثلث األول من مساحة الوجه، األنف مهشم، والفم 

، أما الشعر و اللحية التي تصل إلى في مستوى الكتف دقيق يتخذ شكل الخط المستقيم

وال يوجد غطاء رأس بستثناء رابطة بسيطة تظهر   صدر تأخذ الشكل المموجبداية ال

وال يوجد شارب، أما أيدي المعبود مهشمه ولكنها نظهر مثنية باتجاه  على الجبهة

الصدر، يرتدي رداء طويل يصل إلى الكاحل مربوط من الوسط بحزام يتدلى منه إلى 

زام، اليد اليمنى تمسك األمام شراشيب طويلة، وقد وضع السيف داخل الح

                                                             
1-  Hittite Architecture, 2008, -Functional analysis of space in SyroPucci, M.,

p.36. 
كان وين، النهر المعبود حدد احد أهم معبودات سوريا القديمة وانتشرت عبادته حتى بالد مابين*

 معبود للطقس والعواصف واألمطار، ويرتبط باالسم والوظيفه مع المعبود األكدي ادد.
2-Orthmann, W., Untersuchungenzurspaethetitischenkunst, 

SaarbrueckerBeitraegezurAltertumskunde, Band 8, Bonn, 1971, p.545. 
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باألسدين، يقف التمثال على قاعدة عبارة عن أسدين يتوسطهما قزم يمسك (1)بالعصاة.

أنه يمثل معبود الطقس حدد وذلك بمقارنته Akurgal. يعتقد والتمثال بدون أي نقوش

الثاني للمعبود حدد وتشابهه معه في جميع الخصائص  الذي أهداه الملك بناموابالتمثال 

 (3)إنظر الشكل رقم(2).التاج المقرن على رأس التمثال فيما عدا وجود

م، ارتفاع 1,30م وعرضها 1,56لوح من البازلت للملك كيالموا، ارتفاعها  

قصر  J( عثر عليها في مدخل المبنى 4شكل رقم إنظر  )(3)م0,52الرسم عليها 

وقد كتب عليها نص بالفينيقية والتي لم تكن مستخدمة في سمعال في هذا  كيالمو

الوقت، أما في النقوش التالية فقد استخدمت الكتابة السمعالية في كتابة النقوش، وتعود 

صور الملك كيالموا في تقليد فني آشوري كامل من (4)ق.م. 830هذه اللوحة لسنة 

ً من الوسط بحزام والمأزر عليه  حيث الرداء اآلشوري الذي يرتديه الملك مربوطا

أهداب بشكل مائل وينتهي من األسفل بأهداب. أما عن مالمح الوجة فكلها آشورية من 

حيث الفم الغليظ والعيون الواسعة، كذلك اللحية تتخذ شكل الخصالت المموجة ويتدلى 

الشكل  الشعر على الرقبة من الخلف في تقليد حيثي متأخر، حتى قبعة الرأس تأخذ

اآلشوري، يرفع الملك يده اليمنى أمام صدره مشيراً إلى رموز مجموعة من اآللهة من 

اليسار لليمين: تاج ذو قرنين رمز المعبود حدد، لجام رمز المعبود راكيب إيل، شمس 

 ، هالل يعلوه بدر على حامليتدلى منه شريطين على جانبيهرمز المعبود شمش مجنحة

 (5)د اليسرى بمحاذاة الجسد يمسك بزهرة.اليرمز المعبود سين، و

 على مايلي: Youngerو  Williamوينص النقش استناداً على ترجمة 

"انا كيالموا بن حياة، لقد حكم جبار يعدي ولكنة لم يحقق شيئاً، به )أو    

م يئاً، ثشحقق يبم( أيضاً )حكم يعدي( ولكنه لم يحقق شيئاً، ثم والدي حياة ولكنه لم 

حققه لم ي شائيل ولكنه لم يحقق شيئاً، ولكن أنا كيالموا بن حياة ما أنجزتهأخي 

 أحداً قبلي.

                                                             
1-pictures relating to the old testament, Pritchard, J. B., Ancient Near East in 

New Jersey, 1954, p.313. 
2-.149, p.1949Akurgal, E., SpäthethitischeBildkunst, Ankara,  
3-., p. 545op. cit.Orthmann, W.,  
4-.147William, H., and Younger, L. K., op. cit., p.  
5-.66., p. op. citOrthmann, W.,  
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منزل )مملكته( والدي كان وسط الملوك األقوياء، كل واحد مد يده    

لك مأليدي، يد اللقتال، ولكني كنت في يد الملك مثل النار تبيد اللحى  ومثل النار تب

 لفت ضده مع ملك آشور، أعطيت كل امرأةالدانون كان أقوى مني ولكني تحا

 شابة خروفاً وكل رجل شاب ثوباً.

انا كيالموا بن حياة، جلست على عرش والدي، في عهد الملوك    

ضهم السابقون كان المشكابوم يعيشون كالكالب، لكني كنت لبعضهم األب، ولبع

اً ملك كنت لهم األم، ولبعضهم كنت لهم األخ، من منهم لم يرى خروفا جعلته

ن لم ب، ملقطيع، من منهم لم يرى ثوراً جعلته ملكاً لقطيع ومالكاً للفضة والذه

ن م بييرى الكتان قط اآلن في أيامي يرتدي أحسن المالبس، لقد أخذت المشكيبو

 يدي، ولقد أظهروا لي المودة مثل مودة اليتيم ألمه.

فإن المشكيبوم اآلن، أياً من أبنائي يجلس في مكاني ويحطم هذا النقش،    

لن يحترم البعريروم، وأن البعريروم لن يحترم المشكيبوم، وأي انسان سيحطم 

هذا النقش فإن بعل صمد معبود به و راكيب إيل معبود البيت سيحطمان 

 (1)".رأسه

يعتقد أنها للملك كيالموا أيضا،ً عثر  م، 0,57لوح من البازلت ارتفاعة  

) ( 2)للآلثار الشرقية. ، محفوظة حالياً بمتحف برلينPIغرفة رقم  IIعليها في هيالني 

( يصور النحت رجل يفترض فون لوشان أنه الملك كيالموا ملك 5إنظر شكل رقم 

سمعال مع خادمه،وقد افترض أن هذا النقش والنقش السابق لنفس الملك مع وجود 

وتأخذ .  ةبعض اإلختالف في الشكل من حيث أن الفم اصغر من الفم في اللوحة السابق

ويتشابهان في شكل الرداء وتفاصيل الشعر واللحية وكذلك غطاء  العين الشكل اللوزي

ويرجح أن هذه  األشوري كما في اللوحة السابقة. نالرأس، كما أن النقش متأثر بالف

يقف الملك ينظر جهة اليمين وخلفه خادمه، ممسكا  (3)اللوحة أحدث من اللوحة السابقة،

هرة لوتس، ويده اليمني مرفوعه أمام صدره. ولحية الملك تظهر في يده اليسرى ز

مموجة في ثالثة صفوف وال يوجد شارب، والشعر مموج يتدلى على الرقبة من 

الخلف، يرتدي قبعة مخروطية الشكل يتدلى منها شريطان، يرتدي الملك رداء ذو 

ً بحزام من الوسط، يرتدي اساور في اليد، وصندل في ا أما  (4)لقدم.أهداب مربوطا

                                                             
1-.48-., pp .147op. citWilliam, H., and Younger, L. K.,  
2-.., p. 549., op. citOrthmann, W 
3-, p. 373.op. citabungen in sendschirli, Berlin, Von Luschan, F., Ausgr 
4-.69, p. op. cit.Orthmann, W.,  
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الخادم يشبه نفس تفاصيل الملك إال  أنه بدون لحية وبدون قبعة، ويأخذ شعره شكل 

الجدائل ومربوطا بشريطه، يتدلى من حزام الوسط أربعة شراشيب، ممسكا في يده 

 (1)اليمنى بزهرة لوتس كبيرة.

 الخاتمة

ت كان الممالك اآلرامية في سوريا لنفوذهم التىحاول اآلشوريون إخضاع 

ً أخرى كانت تنقلب على السلطة اآل ة شوريتدفع الجزية أحيانا لألشوريين وأحيانا

 راميةوتعلن إستقاللها كلما سنحت لها الفرصة.  وفي النهاية خضعت الممالك اال

 ق.م732للسلطة األشورية على يد الملك تجالت بلسر الثالث عام 

ي ر والعاشر ق.م، وفوإزدهرت الممالك اآلرامية في القرنين الحادي عش

يالموا كفينيقي للملك النص السمعال تم معرفة الملوك الذين حكموا فيها من خالل 

ص هو والذي يذكر ملوك سمعال وأعمالهم وإن كانت أغلبها ال تذكر، كان هذا الن

موا النص الوحيد الذي أعطى تسلسل زمني تقريبي لملوك سمعال، وكان الملك كيال

نه المعروفين والذي حكم بعد أخيه شائيل والتي توفرت ع هو خامس ملوك سمعال

لذي االنص هذا المعلومات وعالقته بآشور وتوليه الحكم على عرش سمعال من خالل 

ً على لوح بازلتي للملك كيالموا داخل قصر كيالموا  خالل  . ومنJعثر عليه منقوشا

من  ن سبقهبإنجازاته التي لم يسبقه فيها أحد قبله، ووصف كل م يفتخر كيالمواالنص 

ال في ر سمعالملوك بأنهم لم يتركوا خلفهم إنجازاً يقوي مركز سمعال، وقد بلغ إزدها

ك المل عهده ذروته وحول الحالة اإلقتصادية إلى الرخاء و اإلزدهار، وقد إستنجد

دمت لفعل قأعدائها، وباسمعال ضد  كيالموا بالملك اآلشوري شلما نصر الثالث لتقوية

هو  أشور المساعدات العسكرية له ونصرته على أعدائه. كذلك فقد كان هذا النص

كيبوم المش النص الوحيد الذي ذكر الطبقات اإلجتماعية في سمعال فقد ذكر طبقتان هما

 قدويين، وهي طبقة الفقراء والمساكين، وطبقة البعررم وهي طبقة المهاجرين األرام

ث ده حيإستطاع كيالموا أن يغير أحوال الطبقة الفقيره إلى األفضل كثيراً في عه

 تصاديأعطاهم الخراف والثيران ووفر لهم المالبس، وهذا يدل على اإلنتعاش اإلق

 الذي قام به كيالموا في عهده

                                                             
1-.302, p. op. cit.Pritchard, J. B.,  
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ً في عهد الملك  ً ومعماريا ً وفنيا نتيجة  كيالمواوقد إزدهرت سمعال إقتصاديا

مبراطورية اآلشورية له، كذلك الحال عندما تستقر األحوال الخارجية لدعم الإل

والداخلية في المملكة فإن ذلك يؤدي إلى إنتعاش وإزدهار اإلقتصاد وتفرغ الملك 

 لإلصالحات الداخلية.

وفي المجال المعماري تم تعمير المنطقة الشمالية الغربية للقلعة وبنيت عدة 

قصرا كيالموا اللذان تم تصميمهم على غرار  KوJنيان المب هم كيالموامباني في عهد 

 .بيت هيالني

بأنه متأثراً بالفن األشوري حيث كانت  كيالمواوقد تميز الفن في عصر الملك 

 كان له كيالموامملكة سمعال تابعة لإلمبراطورية األشورية وليس ذلك فحسب بل إن 

فكان لذلك أثر كبير على الفن  الثالث، يأشور ناصر بالشوراألملك الوالء كبير تجاه 

ً في زي الملك  كيالموا وسمات الوجه وتسريحة في سمعال. وظهر هذا التأثير جليا

اللوحتان التي عثر عليهما تعودان لعصره وصور فيها الملك بنفس اللحية الشعر و

 الهيئة الملكية.

مابين عام نهاية عهد الملك كيالموا وإنما يفترض أنها كانت وال يمكن تحديد 

ق.م، وظهر بعد ذلك ملك يدعى كرل على عرش سمعال، وقد أشير إليه 820 -830

 في كتابة منقوشة إلبنه الملك بناموا األول وسجلها على تمثال نذري للمعبود حدد.
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من القلعة المباني التي تضمها المنطقة الشمالية الغربية  

Pucci, M., Functional analysis of space in Syro-Hittite Architecture, 2008, 

pl. 11. 
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 أنه للمعبود حدد يقف على ظهر أسدين بينهم قزمتمثال من البازلت يعتقد 



16 
 

Orthmann, W., Untersuchungnzurspaethetitischenkunst, 
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 األولاآلثار الشرقية ببرلين عليه كتابات آرامية يرجع لعهد الملك بناموا  تمثال المعبود حد دبمتحف
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Donner, H., &Rӧlling, W., kanaanäische und aramäischeInschriften, Vol.3, 

Wiesbaden, 1969, pl.27. 

  



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)رقم  شكل  

لوح من البازلت 

يصور الملك 

 كيالموا مع خادمه

Pritchard, J. B., Ancient Near East in pictures relating to the old testament, 
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