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اللوحة  لن�ص  ترجمة  قدمت  التي  الدرا�سات  اأن  كما 
بها  الممثلة  لل�سخ�سيات  تف�سيرات  اأو  �سروحًا  ُتقدم  لم 
بع�ص  اأو  عالماتها  من  غم�ص  ما  لبع�ص  حلواًل  ُتقدم  اأو 
كان  مما  ترجمتها  اأو  بقرائتها  يتعلق  فيما  �سواء  كلماتها 
درا�سة  اإلى  الباحث  دفع  ما  وهو  عنده.  الوقوف  ي�ستلزم 
وُلغوي  فني  تحليل  ت�سمل  ُمتكاملة  درا�سة  لتقديم  اللوحة 
خا�سة  فيه.  اخُتِلف  ما  لبع�ص  حلول  تقديم  محاواًل  لها، 
اإلى حد  واأن معظم الدرا�سات التي تناولت اللوحة قديمة 

.Moret - Legrain :كبير مثل درا�سة كل من

فكان اأول من قام بن�سر هذه اللوحة Legrain وذلك في 
عام 1916 بمجلة المجل�ص االأعلى لالآثار )م�سلحة االآثار 

اآنذاك( بالعدد ال�ساد�ص ع�سر منها، وذلك تحت عنوان: 

 G. Legrain, ‘Un miracle d’Ahmès Ier à
 Abydos sous le règne de Ramsès II’, in: ASAE
16 (1916), 161-170 & plate.

التعليقات  بع�ص  مع  اللوحة  لن�ص  ترجمة  قدم  وقد 
 PM V, 93 :المقت�سبة. كما اأ�سار اإلى هذه اللوحة كتاب
حيث ُذِكَر اأنه قد ُعِثَر عليها في منطقة اأبيدو�ص، وذكر اأنه 
ي�سُعب تحديد مكان العثور عليها بدقة. كما علَّق عليها: 

Moret بمقاله:

 A. Moret, ‘Un jugement de dieu au cours
 d’un procès sous Ramsès II’, CRAIBL (1917),
157-165

ثم قدم لها Roeder ترجمة بكتابه: 
 G. Roeder, Kulte, Orakel und Naturverehrung im
alten Ägypten (Stuttgart, 1960), 238-241, Pl.17.

كما ترجمها Wilson في:
 J. Wilson, ‘A Divine Oracle through Visible
 Sign’, in: J. Pritchard, Ancient Near Eastern
 Texts relating to the Old Testament, 2ed edition,
(Princeton, 1955), 448.

االإرتفاع: 54 �سم
العر�ص: 35 �سم.

المادة: حجر جيري.
الم�سدر: اأبيدو�ص، واإن لم ُيعرف بالتحديد مكان العثور 

عليها باأبيدو�ص.1 

 43649 رقم  الم�سري،  المتحف  الحالي:  المكان 
ب�سجل الدخول. 

�ساحب اللوحة: هو الكاهن الُمطهر الأوزير المدعو ‘پا-
في ع�سر  �سائعًا  كان  اال�سم  هذا  اأن  المعروف  ومن  �سر’. 
اإال  ع�سرة،  الثامنة  االأ�سرة  ع�سر  من  بداية  الحديثة  الدولة 
اأنه كان اأكثر �سيوعًا في ع�سر الرعام�سة )االأ�سرتان التا�سعة 
ع�سرة والع�سرون(. وقد الحظ الباحث اأن هذا اال�سم قد 
عليا  منا�سب  �سغلت  التي  ال�سخ�سيات  من  العديد  حمله 
ويبدو  منزلًة،2  اأقل  هم  من  كما حمله كذلك  الدولة،  في 
ويوؤكد  االأخيرة،  الفئة  هذه  من  كان  اللوحة  �ساحب  اأن 
اأوزير’  لالإله  الُمطهر  ‘لكاهن   wab n Wsir لقبه:  ذلك 
المثبت باللوحة، فمن المعروف اأن فئة الكهنة المطهرين 
لم  اأنه  الكهنوتي، وطالما  ال�سلك  اأدنى وظائف  في  كانوا 
ُيثِبت باللوحة �سوى هذا اللقب، فاإنه بال �سك اأكبر األقاب 
�ساحب اللوحة، وهو ما ي�سير اإلى اأنه لي�ص تلك ال�سخ�سية 
ال�سهيرة الذي �سغلت من�سب الوزير في عهد ‘رعم�سي�ص’ 

الثاني. 

تعدد  بالرغم من  اأنه  الباحث  ال�سابقة: الحظ  الدرا�سات 
�سيو�سح  ‘كما  اللوحة  هذه  اإلى  اأ�سارت  التي  الدرا�سات 
درا�سة  ُيقدم  لم  الدرا�سات   اأياًّ من هذه  اأن  اإال  الباحث-  
اقتبا�ص بع�ص  اقت�سر على  اللوحة، فمنها ما  ُمتكاملة لهذه 
الجمل الواردة بن�ص اللوحة في �سياق درا�سة مو�سوعات 
اأخرى - كما فعل Clère - بينما اقت�سرت درا�سات اأخرى 
في  للوحة  العلوي  بالق�سم  المدون  المنظر  و�سف  على 

 .Roeder :سياق درا�سة مو�سوع الوحي مثل�
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العالمة بن�ص 
اللوحة

العالمة الهيروغليفية 
رقم ال�سطرالمقابلة لها

 2،3،4،5،6،7

2،8

3 ، 2

2،5

7

3

3،4،5،6،7،8،9

4،5

6

الأهميةالح�ساريةللوحة
الح�سارية  االإ�سارات  من  مجموعة  اللوحة  ت�سمنت 
الهامة على م�ستوى الحياة الدينية والق�سائئية والفنية كذلك. 

الملك  عبادة  التاأكيد على  في  الدينية  االأهمية  وتتمثل 
ما  التا�سعة ع�سرة، وهو  االأ�سرة  في ع�سر  االأول  ‘اأحم�ص’ 
ه اإلى تقليد عبادة االأ�سالف الذي ُعِرَف لدى الم�سري  ينوِّ
‘اأحم�ص  الملكة  ت�سوير  اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف  القديم. 
مق�سورته  اأمام  االأول  ‘اأحم�ص’  الملك  زوج  نفرتاري’ 
-كما �سيلي تف�سيله- ربما يحمل في ذاته اإ�سارة اإلى قيامها 

بدور الكاهنة لزوجها االإله.

من  كل  اإليها  في�سير  للوحة  الق�سائية  االأهمية  عن  اأما 
المنظر الممثل بق�سمها العلوي ف�ساًل عن ن�سها فكالهما 
يوؤكد وجود المحاكم الق�سائية التي ُعِرَفت عند الم�سري 
القديم بمحكمة الوحي التي كان يتولى فيها االإله الف�سل 
ما  وهو  المتنازعين،  بين  تن�سب  التي  الق�سايا  بع�ص  في 

يف حني علق Clère على التعبري:  mH  ib.f  im.k الذي 
رة مبنظر الق�سم العلوي،  ورد فوق اأحد ال�سخ�سيات املُ�سوَّ
‘اأمنحتپ’  بامللك  باأن�سودة خا�سة  ورد  اآخر  بتعبري  وقارنه 

االأول. 
 J.J. Clère, ‘La légende d’une scène d’oracle’,
 in: Wolfgang Helck (ed.), Festschrift für
 Siegfried Schott zu seinem 70, Geburtstag
 am 20. August 1967, Wiesbaden, 1968,
 45-49.

الو�سفالعامللوحة
لوحة م�ستديرة من اأعلى، تنق�سم اإلى ق�سمين: العلوي 
‘نب-پحتي- لالإله  الُمقد�ص  للقارب  منظر  ي�سغله  منهما 

بينما  الكهنة.  من  مجموعة  يحمله  االأول،  اأحم�ص  رع’ 
من  يتكون  الذي  الرئي�سي  للن�ص  ال�سفلي  الق�سم  �ص  ُخ�سِ

ت�سعة اأ�سطر اأفقية ُتقراأ من الي�سار لليمين. 

ويعر�ص م�سمون الن�ص لدور االإله ‘نب- پحتي -رع’ 
)اأحم�ص االأول( في الف�سل -عن طريق الوحي- في نزاع 
‘پا-�سر’  المدعو  اللوحة  �ساحب  بين  اأر�ص  قطعة  على 
‘اأحم�ص’  الملك  اأن  يوؤكد  ما  وهو  ‘ثاي’.  ُيدعى  وكاهن 
بداية  اإليه  ُنِظَر  ع�سرة-  الثامنة  االأ�سرة  ملوك  -اأول  االأول 
من االأ�سرة التا�سعة ع�سرة على اأنه اأحد االآلهة التي ُي�ست�سدر 
منها الوحي، هذا بجوار العديد من اآلهة الوحي التي ُعِرَفت 
في م�سر القديمة مثل: ‘با�ستت’، ‘ب�ص’، ‘خنوم’، و‘حمن’، 

و‘حور’، و‘اإيزة’، و‘نيت’، و‘پتاح’، و‘واچيت’.3

درا�سةخطيةلن�صاللوحة

ا�سُتخِدم في كتابة ن�ص اللوحة خط هيروغليفي �سريع يجنح 
َمت بع�ص عالماته  اإلى الهيراطيقية في بع�ص عالماته، فقد ُر�سِ
دون اإظهار التفا�سيل الكاملة لها، مما جعلها في مو�سع و�سط 

بين الهيروغليفية والهيراطيقية ومن هذه العالمات:
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ُعِرَف منذ االأ�سرة التا�سعة ع�سرة4 تاريخ هذه اللوحة.

الم�سور  المنظر  فيمثلها  للوحة  الفنية  االأهمية  عن  اأما 
االأول،  الأحم�ص  الُمقد�ص  القارب  وي�سور  العلوي،  بق�سمها 
المقد�سة  القوارب  تمثل  التي  المناظر  ر�سيد  اإلى  اإ�سافة  وهو 
المتنازعين  بين  الف�سل  في  الُمخت�سين  ولهوؤالء  عامة،  لالآلهة 

خا�سة.

الق�سمالعلويمناللوحة
 ي�سغل هذا الق�سم منظر للقارب الُمقد�ص لالإله ‘نب-
الكهنة  من  اأربعة  يحمله  االأول(،  )اأحم�ص  پحتي-رع’ 
مق�سورة  فوق  ُكِتَب  وقد  اليمنى.  الجهة  اإلى  يتجهون 

القارب في ثالثة اأ�سطر راأ�سية من اليمين للي�سار:

 )3(    )2(    )1(
 Nb-pHty-Ra )2(     nTr  nfr  nb  tAwy )1(

IaH-ms )3(

-رع،  پحتي  نب-  االأر�سين،  �سيد  الطيب،  ‘االإله 
اأحم�ص)اأ(’.

مواجهة  في  اليمنى  جهته  في  القارب  فوق  ويوجد 
واقفة  نفرتاري)ب(  اأحم�ص  للملكة  منظر  االإله  مق�سورة 
مم�سكة بيديها اثنين من ال�سال�سل، بينما ُكِتَب فوقها في 

�سطرين راأ�سيين من الي�سار لليمن: 

 )2(               )1(
IaH-ms-nfrt-iry )2(    Hmt-nTr )1(

)1( زوجة االإله    )2( اأحم�ص نفرتاري.)ج(

للقارب  مواجهًا  رجل  الُيمنى  الناحية  في  ويقف 
ومتجهًا للناحية الُي�سرى التي يوجد بها القارب رافعًا كلتا 
يديه في و�سع التعبد. وُكِتَب اأمامه لقبه وا�سمه في �سطرين 

راأ�سيين من الي�سار لليمين: 

 )2(       )1(

PA-sr )2(  wab n Wsir )1(
)1( كاهن اأوزير الُمطهر )2( پا-�سر.)د(

بينما ُكِتَب فوقه في �سطرين راأ�سيين من الي�سار لليمين 
ابتهال وجهه لوزير لم يذكره باإ�سمه، واإنما اأ�سار اإليه بلقبه 

TAty اأي ‘الوزير’، فنقراأ:  

  )2(      )1(

 )3(

 n  mAaty )2(     pA  TAty  wpi  mAat )1(

[rS].wy  mH  ib.f  im.k )3(

‘)1( يا اأيها الوزير الذي ُيقرر ما هو حق، )2( لرجٍل 
عادل )3( ما ]اأ�سعد[ من يثق بك )حرفيًا: يمالأ قلبه بك(’5 
وُيالحظ اأن حجم �سكل پا-�سر هنا يفوق اإرتفاعه اإرتفاع 
حملة القارب الُمقد�ص الم�سور اأمامه. وهو ما ُيعد و�سيلة 
للتعبير عن علو مكانته االإجتماعية مقارنة بحملة القارب، 
اأو اأن ذلك �سرورة فنية لجاأ اإليها الفنان؛ لكي يجعل وجه 
في  واأنه  خا�سة  المقد�ص،  القارب  م�ستوى  في  پا-�سر 
و�سع تعبد لهذا القارب، وهو ما ُيحقق قدر من التفاعل 
َم  بين الُمتعِبد والُمتعَبد له. وهو ما لم يكن ليتحقق لو ُر�سِ

�سكل پا�سر بنف�ص ارتفاع حملة القارب الذين اأمامه.

يتجه  لكاهن  منظر  االأربعة  القارب  حملة  ويتو�سط 
يده  رافعًا  پا-�سر-  الوزير  فيها  يقف  التي   - اليمنى  للجهة 
ُكِتَب  بينما  جانبه،  اإلى  اليمنى  تتدلى  حين  في  الي�سرى 
للي�سار:  اليمين  من  ُيقراأ  راأ�سي  �سطر  في  ولقبه  ا�سمه  اأمامه 
Hm-nTr PA-irw mAa- 
xrw ‘الكاهن پا-اإرو)هـ( �سادق ال�سوت’.)و( ويوجد في اأ�سفل 

التعبد،  و�سع  في  يديه  يرفع  لرجل  منظر  اليمين  جهة  اللوحة 
 wab n يديه:   اأ�سفل  وُكِتَب 

Wsir Ms’’ الكاهن الُمطهر الأوزير، )المدعو( ‘م�ص’.



 مالحظات على لوحة پا-�رص  رقم 43649 ب�سجل الدخول باملتحف امل�رصي بالقاهرة  

5 العدد ال�سابع 

الن�صالريئ�سيللوحة:

)1(

 )2( 

 )3( 

  )4(  

 )5( 

)6( )7( 

 )8( 

)9( 

ابن   ، و�سر-ماعت-رع-�ستب-ان-رع  وال�سفلى،  العليا 
 )2( الدعوى)ط(  يوم)ح(  الحياه.  فلُيعطى  رعم�سي�ص  رع 
ليحتكما  ثاي  والكاهن  پا-�سر  الكاهن  بوا�سطة  المرفوعة 
 )3( بوا�سطة  مرفوعة  دعوى  ‘نب-پحتي-رع’.  ]اأمام[ 
الكاهن ‘پا-�سر’.)ي( بخ�سو�ص هذا الحقل، هل هو يخ�ص 
‘ثاي’)ك( بن ‘�سچم-ن-ف’ مـ]ـع[ )4( اأبناء ‘حايو’؟ )لكن( 
مكث)ل( )5( االإله )محله( = )اأي: رف�ص(. ]عندئذ[ تقدم 
�سوب االإله، قائاًل: هل يخ�ص الكاهن ‘پا-�سر’ بن ‘م�ص’؟ 
اأمام  ب�سدة،  )6( )عندئذ( تقدم االإله )اأي: وافق()م( موؤكداً 
‘پا- الكاهن  ‘نب-پحتي-رع’ )وهم(: )7(  ]االإله[  كهنة 

المدعو(  )للقارب  ]االأمامي[  والكاهن)الحامل(  اإر.و’، 
)للقارب  االأمامي  )الحامل(  والكاهن   )8( ‘ينچبو’، 
)للقارب  الخلفي  )الحامل(  والكاهن  ‘ثا-نفر’،  المدعو( 
)للقارب  الخلفي  )الحامل(  والكاهن  ‘نخت’،  المدعو( 
اللوحة(  )هذه  اأُنِجَزت  ‘چحوتي-م�ص’.)9(  المدعو( 
الثاني  رعم�سي�ص  معبد  ام  ور�سَّ المطهر)ن(  الكاهن  بوا�سطة 

في �سيعة اأوزير )المدعو( ‘نب-محيت’.

الدللةال�سوتية
 (1) HAt-sp  14  Abd 2 Axt sw 25  xr  Hm
 nsw-bity <Wsr-MAat-Ra-stp-n-Ra> sA-Ra
 <[Ra]-ms-sw- [mry-Imn]> di.w  anx hrw
  n sprw (2) irw n wab  PA-sr Hna  wab  *Ay
  r smi //// Nb-pHty-Ra  sprw  irw  n (3)  wab
 pA-sr  ir  tA  AHt  ns- sw  *Ay  sA  ¤Dm-n.f
 Hn[a]  (4)  nA-n  Xrdw n  @Ayw, iw pA nTr
 Hr smnt (5) //// spr.n pA nTr m-Dd ns-sw
 wab PA-sr sA Ms (6) //// iw pA nTr Hr hny r
aAt wrt  xft-Hr nA-n wabw (7) //// Nb-pHty-
  Ra Hm-nTr PA-irw wab n Hat YnDbw wab
 (8) [n HAt] *A- nfr wab n PHwy Nxt wab
 n pHwy +Hwty-ms (9) [irw] in wab sS-qd
 n tA Hwt  Mry-Imn-Ra-ms-sw-m-pr-Wsir
 Nb-mHyt

الترجمة
‘)1( العام الرابع ع�سر، ال�سهر الثاني من ف�سل اآخت، 
اليوم الخام�ص والع�سرين)ز(، تحت حكم جاللة ملك م�سر 
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التعليق
بعد  فراغ  االأول  اأحم�ص  الملك  بخرطو�ص  يوجد  )اأ( 
بمثابة  اأو هي  المائلة،  ال�سرطة  ُي�سبه  ما  به  عالمة  
الخرطو�ص  يحتوي  ال  وربما  بالخرطو�ص.  خد�ص 
اأن  اإال  المذكورتين،  العالمتين  على  �سوى  بالفعل 
الفنان ل�سرورة تحقيق نوع من التنا�سق بين خرطو�سي 
الملك ترك هذه الم�ساحة الخالية بالخرطو�ص حتى 

يتنا�سب حجمًا مع الخرطو�ص االآخر.6

ُنِظَر  اأنه  الكيفية داللة على  الملكة بهذه  )ب(  ُيعد ت�سوير 
فاإن  ثم  ومن  االإله،  لزوجها  كاهنة  اأنها  على  اإليها 
ت�سويرها اأمام مق�سورته اأمر له ما ُيبرره، واإن كان من 
غير الماألوف النظر اإلى زوجات الملوك االآلهة على 

اأنهن كاهنات الأزواجهن.

نفرتاري  اأحم�ص  الملكة  Legrain خرطو�ص  اأورد  )ج(  
ي�ستطيع  لم  اأنه  فيبدو   7 هكذا: 
اأن  حين  في  هذا  الخرطو�ص،  عالمات  كل  تمييز 
هكذا:  الخرطو�ص  عالمات  اأورد  قد   Kitchen
بهذه  الخرطو�ص  اأن  وُيالحظ   8

ُي�سجلها  لم  عالمة  وهي  بالعالمة:   ينتهي  الكتابة 
في كتابه عن االأ�سماء الملكية في نهاية   Gauthier
هذا االإ�سم على االإطالق، وربما هي اإخت�سار لكلمة 
iry. وربما يكون ما اعتبره Kitchen عالمة:  في 

اآخر االإ�سم9 اإنما هي عالمة الرجل   الذي ُينطق 
iry.10ومن ثم فربما تكون كتابة الخرطو�ص هكذا: 

اأن  االإحتمال   ولكن يقف �سد هذا 
ا�سم هذه الملكة لم يرد على االإطالق بهذه العالمة.

اأوردا  Kitchen قد  Legrain و  اأن كل من  ُيالحظ  )د(  
.11 ويرى الباحث  ُمخ�س�ص ا�سم ‘پا-�سر’ هكذا: 
لرجل  العام  ال�سكل  تمثل  الأنها  غريبة؛  عالمة  اأنها 
الم�سري  ي�ستخدمه  لم  ما  ُمقد�ص بدون لحية، وهو 

العالمة  هذه  تمثل  ما  فدائمًا  االإطالق،  على  القديم 
يوجد  اأنه  الباحث  الحظ  واإن  بلحية   رجاًل 
ال�سم  كمخ�س�ص  ا�ستخدم  الذي  الرجل  ركبة  فوق 
غير  راأ�سية  لعالمة  اأثراً  يكون  اأن  ُيمكن  ما  ‘پا-�سر’ 
. وفي كل االأحوال، فاإن و�سع  المعالم وا�سحة 
اأمراً  يعتبر  پا-�سر  ا�سم  نهاية  في  الُمخ�س�ص  هذا 
اأوزير،  لالإله  مطهراً  كاهنًا  اإال  يكن  لم  اإذ  غريبًا، 
طواعيًة  -اإما  له  ُيعطي  اأن  الكاتب  اأراد  ربما  ولكن 
التبجيل.  من  ‘پا-�سر’ - قدراً  بناء على رغبة  اأو  منه 
هذا في �سوء اأن معظم �سور كتابة هذا االإ�سم لم يرد 
في  پا-�سر  ا�سم  ُكتَب  واإن  الُمخ�س�ص.12  هذا  بها 
الن�ص الرئي�سي المدون بالق�سم ال�سفلي لهذه اللوحة 

بالُمخ�س�ص:  ب�سكل وا�سح.

الرئي�سي  بالن�ص  ورد  الرجل  هذا  ا�سم  اأن  ُيالحظ  )هـ(  
هكذا:  اللوحة  لهذه  ال�سفلي  بالن�سف  المدون 
له  و�سع  الكاتب  اأن  يعني  بما   
�سرطتين   من  بداًل  راأ�سية    �سرط  ثالث 
وهو   pA-irw لذلك  تبعًا  ُيقراأ  اأن  فيجب  ثم  ومن 
 .PA-irw ال�سحيحة لالإ�سم هي  القراءة  اأن  يوؤكد  ما 
وُيالحظ اأن Ranke لم يورد في كتابه هذه القراءة، 

13.PA-iry فال�سائع عنده

‘�سادق   mAa-xrw بـ  الكاهن  هذا  نعت  ُيوحي  )و(  
هذا  اأن  �سوء  في  وذلك  متوفى  رجل  اأنه  ال�سوت’ 
النعت كان خا�ص باالأموات في م�سر القديمة، يلي 
غالبًا اأ�سمائهم.41 ومن ثم فاإن ت�سويره هنا ُيعد اأمراً 
اإذا كان اأحد �سهود الف�سل في هذا  اإال  غريبًا، اللهم 
اأن  ‘پا-�سر’  ارتاأى  فقد  ثم  ومن  حياته،  اأثناء  النزاع 
يثبت ذلك ربما كو�سيلة من و�سائل التوثيق اأو اثبات 

الحق.

اليوم  فهناك من  اإختالف حول قراءة رقم  هناك  )ز(  
قراأه  من  هناك  اأن  حين  في  قراءته.15  في  يتردد  لم 



 مالحظات على لوحة پا-�رص  رقم 43649 ب�سجل الدخول باملتحف امل�رصي بالقاهرة  

7 العدد ال�سابع 

دفعه  ولقد  قراءته’.16  احتمالية  االإعتبار  في  ‘وا�سعًا 
اأعلى  الموجودة   - الرقم  عالمة  اأن   - القراءة  اإلى 
الأ�سفل  ممتدة  اليمنى  جهتها  َمت  ُر�سِ قد  الرقم  هذا 
ُمقارنة بجهتها الي�سرى، ولكنه اأغفل وجود العالمة 
في  فيه  ُمبالغ  امتداد  اعُتبر  ما  اأن  الباحث  ويرى   . 
اإال  هو  ما   - الرقم  تمثل  التي  للعالمة  اليمنى  الجهة 
دمج غير مق�سود من الكاتب بين العالمتين:   ، في 
حين ر�سمت العالمة االأخرى التي تمثل اأي�سًا رقم - 
اأ�سغر حجمًا هكذا:   بطريقة جعلتها تكاد تكون 

غير منظورة.

ُيمثل �سورة كتابة كلمة hrw بالن�ص اإ�سكالية نتيجة  )ح(  
لعدم و�سوح العالمات المدونة اأ�سفل العالمة:  
هكذا:   كونها  اإحتمالية   Kitchen يرى  والتي 
‘في  بتردد  ترجمها  فقد  ولهذا   17 هكذا:   اأو 
هذا اليوم’.18 بما يعني اأنه قراأها: hrw  pn واإن لم 
ينف اإمكانية قراءتها h(r)w n لتكون ُم�ساف واأداة 
اإ�سافة. ويبدو اأن الذي دفعه اإلى ذلك اأن ال�سرطتين 
الو�سطى والُيمنى قد ُنق�ستا ب�سكل يوحي بما ترجمه. 
لغوية في قبول  اإ�سكالية  اأنه ال توجد  الباحث  ويرى 

�سورة الكتابة  فهو اأمر مقبول �سكاًل.  

بمعنى  م�سدر   spr كلمة:   اعتبر  من  هناك  )ط(  
‘يوم  قبلها  ما  مع  ترجمها  فقد  ثم  ومن  ‘و�سول’ 
به  الواردة  ال�سياق  اأن  الباحث  ويرى  و�سول’.19 
اأو  ‘�سكوى’  للمعنى:  اأقرب  يجعلها  كلمة  
 hrw n الجملة:  �سياق  واأنها في  ‘دعوى ق�سائية’، 
ق�سائية  ‘دعوى  المعنى  ُتقدم    sprw  irw n N

مرفوعة بوا�سطة ُفالن’.

ُيالحظ اأن الكاتب قد كرر ما ي�سير اإلى رفع الدعوى  )ي(  
جملتين  في  مرتين  ‘نب-بحتي-رع’  االإله  اأمام 
ُرِفعت  الدعوى  اأن  االأولى  في  ذاكراً  متتاليتين، 
و‘ثاي’،  ‘پا-�سر’  من  كل  طرفاها  ق�سية  بخ�سو�ص 

منهما هو  الدعوى  رافع  اأن  الثانية  المرة  في  قرر  ثم 
‘پا-�سر’ مع عدم اإ�سارته اإلى ‘ثاي’ وهو ما ُيلمح اإلى 
‘پا-�سر’. ويتالئم  االأ�سا�ص هو  الدعوى في  رافع  اأن 
من  العلوي  الق�سم  في  ‘پا-�سر’  ت�سوير  مع  ذلك 
اللوحة في و�سع التعبد للقارب الُمقد�ص لالإله ‘نب-
بحتي-رع’، في غياب كامل لت�سوير الطرف الثاني 
التاأكيد  معه  يمكن  ما  وهو  ‘ثاي’،  وهو  الق�سية  في 
على اأن تنفيذ هذه اللوحة جاء لتحقيق اأمرين االأول: 
في  اإن�سافه  على  االإله  لهذا  �سكره  ‘پا-�سر’  ت�سجيل 
هذه الق�سية، ورد حقه اإليه. والثاني: ربما هو طريقة 
ال�سهود  ُمبينًا  الحق  هذا  لتوثيق  ‘پا-�سر’  اإليها  لجاأ 

عليه.

‘ثاي’.20   االإ�سم  هذا  قراأ  قد   Kitchen اأن  ُيالحظ  )ك(  
هي: له  اأوردها  التي  كتابته  �سورة  اأن  حين  في 
 PAy قراءته  يجب  ما  وهو   12

 Günther قبل  من  بها  نادى  التي  القراءة  وهي 
هذه  الكتابة  �سورة  اأن  الباحث  ويرى   22.Roeder
للكتابة  ُمجملها خاطئة  في  اأي  هي 
ورد  الذي   *Ay لالإ�سم:   ال�سحيحة 
 Kitchen بال�سطر ال�سابق مبا�سرة،23 ومن ثم يكون
، وربما دفعه اإلى  قد نقل العالمة  خطاأ هكذا 
ذلك الت�سابه الكبير بين طريقة كتابة هاتين العالمتين 
اأن  اقترح  اأنه  ذلك  اإلى  اأ�سف  اللوحة.  هذه  بن�ص 
تكون العالمة  هي ُمخ�س�ص هذا االإ�سم، في حين 
االإ�سم  هذا  لكتابة  ال�سابقة  ال�سورة  مع  بالُمقارنة  اأنه 
اأي  يت�سح اأن ُمخ�س�ص االإ�سم يجب اأن 
بين  الباحث  ُيقارب  اأن  المنطقي  فمن   ، يكون: 
بالن�ص  الثالث  ال�سطر  في   *Ay االإ�سم  كتابة  �سورة 
مع تلك الواردة في ال�سطر الثاني بذات الن�ص قيا�سًا، 
طالما اأن الن�سف الثاني من االإ�سم مه�سمًا في ال�سطر 
الثالث. اأما و�سع عالمات جديدة تخالف العالمات 
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فهو  ال�سابقة  اال�سم  كتابة  �سورة  مع  وردت  التي 
الُمخ�س�ص الذي  اأن  اأمر غير منطقي. هذا في �سوء 
افتر�سه Kitchen لهذا اال�سم وهو  يمثل رجاًل 
الُمخ�س�ص  بعك�ص  عليا  اإجتماعية  منزلة  يعبر عن  ال 
اأول  في  اال�سم  هذا  مع  وا�سح  ب�سكل  ورد  الذي 
الثاني للوحة والذي يمثل �سخ�سًا  ظهور له بال�سطر 

 . نبياًل بالو�سع:

اإلى  بال�سياق  تدفع   PAy القراءة  قبول  فاإن  واأخيراً   
هما  النزاع  طرفا  يكون  فكيف  مفهومة  غير  وجهة 
في  الثاني  الطرف  باأن  ُنفاجاأ  ثم  ‘ثاي’  و  ‘پا-�سر’ 
‘پاي’.  ُيدعى  اآخر  �سخ�ص  هو  ‘پا-�سر’  اأمام  النزاع 
قراءة  �سحة  احتمالية  افتر�سنا  ما  اإذا   - هنا  فنحن 
اال�سم PAy - نجد اأنف�سنا ُم�سطرين اإلى قبول فكرة 
ثاني  كطرف  الن�ص  بداية  في  ُذِكَر  الذي  ‘ثاي’  اأن 
ل�سالح  الدعوى  هذه  اأقام  �سخ�ص  هو  النزاع  في 
طرف اآخر غيره ُيدعى PAy . وهو ما ال ين�سجم مع 
الم�سري  اأن  اعتبرنا  اإذا  اإال  اللهم  االأحداث،  منطق 
القديم عرف فكرة اأن ينوب �سخ�ص ما عن �ساحب 

الدعوى - اأيًاّ كانت عالقته به - في رفع الدعوى.

‘َيْثُبت،  تعني  التي  smnt هنا  ا�ستخدام كلمة  يوحي  )ل(  
ا�سُتخِدم في  الذي  باالأ�سلوب  يتحرك’24  يتوقف، ال 
هذه الحادثة للتعبير عن رف�ص االإله، فيبدو اأن تمثال 
ُيبد حراكًا  االإله )اأو حاملي هذا التمثال اإجمااًل( لم 
عندما �ُسئل عن اأحقيِّة ‘ثاي’ في قطعة االأر�ص محل 
النزاع، بما يعبر عن رف�سة لدعوى ثاي باأحقَيّته في 
هذه االأر�ص. ومن المعروف اأنه كان من طرق التعبير 
عن رف�ص االإله تراجعه للخلف، اإال اأن هذه االإيماءة 
)اأي تراجعه للخلف( لم ُت�ستخدم هنا،25 فالن�ص عبر 
ُيدلل  ما  وهو  محله،  االإله  تمثال  بثبات  الرف�ص  عن 
على اأن ثبات تمثال االإله محله كان اأ�سلوب اآخر من 

االأ�ساليب التي توحي بالرف�ص.

االإله  عن  �سادرة  اإماءة  اإلى  هنا   hny كلمة  ت�سير  )م(  
كيفية  في  هنا  واالإ�سكالية  قبوله،  اأو  بموافقته  توحي 
اإيماءة االإله، فهناك من يرى اأن االإله يومئ براأ�سه من 
التمثال  راأ�ص  تجعل  الكهنة  اإليها  يلجاأ  حيلة  خالل 
لهذه  برلين  قامو�ص  ترجمة  ذلك  ويوؤكد  يومئ.26 
نف�سها  الكلمة  اأن  كما  بالراأ�ص’،27  بـ‘يومئ  الكلمة 
يبدو اأنها ُم�ستقة من االإ�سم hn الذي يعني ‘راأ�ص’.28 
لهذه  الراأ�ص  كمخ�س�ص  اإلى ذلك ورود  اأ�سف 
واإن  االأخرى.29  الكتابة  �سور  من  كثير  في  الكلمة 
كان Černy قد اأعطى لهذه الكلمة المعنى ‘يتقدم’، 
االإله  موافقة  اأن  اعتبار  على  وذلك  ‘يومئ’.  ولي�ص 
وذلك  لالأمام،  تمثاله  حملة  بتقدم  عنها  التعبير  يتم 
عنه  ُيعَبْر  الرف�ص  عن  االإله  تمثال  تعبير  اأن  �سوء  في 
اأحيانًا بالفعل  nay n HA بمعنى 
‘يم�سي للخلف’. فيبدو اأن تمثال االإله الذي يحمله 
الرف�ص،  عن  للتعبير  للخلف  يتراجع  كان  الكهنة 
وهذا يوؤدي بنا اإلى ا�ستنتاج اأن التعبير عن القبول يتم 
بتقدم التمثال لالأمام حتى اأن الفعل hn اأ�سبح يعني 
‘يوافق’، و‘يتقدم’ ومن هنا يرى  الُمتاأخر  الع�سر  في 
Černy اأن موافقة االإله كانت تتم بتقدمه لالأمام وهو 
‘يتقدم’.30  يعني  قد  الذي   hn الفعل  عنه  يعبر  قد  ما 
وهو نف�ص ما يراه Kitchen فقد ترجم هذه الكلمة 

اأي�سًا ‘يتقدم’.31 

الفنان  ا�سم  ذكر  يغفل  اأن  القديم  الم�سري  اعتاد  )ن(  
التي  الر�سوم والن�سو�ص  تنفيذ  يقع على عاتقه  الذي 
ُيكلَّف باإنجازها، ومن ثم فيعتبر تحديده هنا اأمر نادر 

وُملِفت للنظر.
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