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قــــواعد الن�شــــــــــر

التقديم االأولي للمقاالت
ومراجعتها،  تقييمها  ليتم  ن�شخ  ثالث  من  المقالت  تقدم 
فـي  عليها  المن�شو�س  الن�شر  قواعد  اتباع  ذلك  فـي  ويتم 
التعديالت  بع�س  اإدخال  مع   Chicago Manual of Style

التي �شتذكر فيما يلي:

التقديم النهائي للمقاالت 
تراها  التي  التعديالت  اإجراء  بعد  النهائي  الن�س  •	يقدم 
قر�س  على  التحرير،  وهيئة  العلمية  المراجعة  لجنة 
 MS Word الكتابة  برنامج  ا�شتخدام  مع  ممغنط، 

وبنط 12 للغات الأجنبية، وبنط 14 للغة العربية.
 Standard اأو ورق ،A4 تقدم ن�شخة مطبوعة على ورق	•
اأحد الوجهين فقط،  American، وتكون الكتابة على 

وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور وهوام�س كبيرة، 
مع عدم م�شاواة الكالم جهة الهام�س الأي�شر.

مختلفة  واأبناط  متعددة  اأنماط  ا�شتخدام  عدم  يراعى   •
الحجم. 

.Dr اأو .Prof �شواء فـي داخل  مثل  األقاب  ت�شتخدم  •	ل 
الن�س اأو الحوا�شي اأو عند كتابة ا�شم الموؤلف. 

.)     ( مثل:  هاللية  الأقوا�س  جميع  • تكون 
.’    ‘ مثل:  دائًما  المفردة  التن�شي�س  عالمات  •	ت�شتخدم 

كتابة  عند  الحركية  العالمات  ا�شتخدام  تجنب  يجب  	•
كلمات عربية باللغة الإنجليزية. 

القرن  مثل  بالحروف  والأ�شرات  القرون  اأرقام  •	تكتب 
الخام�س، الأ�شرة الثامنة ع�شرة.

اأرقام  اأو  التواريخ  بين  ال�شغيرة  ال�شرطة  ت�شتخدم  	•
ال�شفحات )130-120(.

 البنط
غير  الخط  من  نوع  باأي  التحرير  هيئة  تزويد  يتم  	•

القيا�شي اأو غير التقليدي على قر�س ممغنط منف�شل.

الحوا�سي ال�سفلية
م�شتقلة  �شفحات  فـي  ختامية  كحوا�س  الحوا�شي  •	تكتب 

ملحقة بالن�س، وتترك م�شافة مزدوجة بين ال�شطور.
ول  ال�شطر  م�شتوى  عن  مرتفعة  الحوا�شي  اأرقام  •	تكون 

تو�شع بين قو�شين.
واإذا  حا�شية،  اإلى  اإ�شارة  اأية  المقال  عنوان  يت�شمن  •	ل 
ال�شكر  تقديم  بغر�س  حا�شية  لإدراج  احتياج  هناك  كان 
وما اإلى ذلك يو�شع فـي العنوان عالمة النجمة * وتكون 

قبل الحا�شية قبل رقم 1. 

الملخ�ص
مقدمة  فـي  وذلك  كلمة(   150 اأق�شى  )بحد  ملخ�س  يقدم  	•
المقال، وي�شتخدم الملخ�س فـي ا�شترجاع المعلومات ويكتب 
بحيث يمكن فهمه اإذا ما تمت قراءته منف�شاًل عن ن�س المقال.

االخت�سارات 
يتبع  الدوريات والحوليات  اأ�شماء  •	بالن�شبة لخت�شارات 

فـي ذلك اخت�شارات 
Bernard Mathieu. Abréviations des périodiques 

et collections en usage à l’IFAO, 4éme éd. (Le 

Caire, 2003). 
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ويمكن الح�شول عليها من الموقع:
www.ifao.egnet.net 

تذكر  اأن  بعد  الخا�شة  الخت�شارات  ا�شتخدام  يمكن  	•
فـي  كثيًرا  اإليها  ي�شار  التي  العناوين  فـي  بالكامل 
ال�شيغ  ا�شتخدام  اأي�ًشا  ويمكن  الفردية،  المقالت 
 المقبولة )المتعارف عليها(، مثل القامو�س الطوبوغرافـي
 Moss and Porter يكتب PM )بخط غير مائل(. وتكتب 

المراجع الأخرى كالآتي:
مقال في دورية ُيكتب المرجع لأول مرة

J.D. Ray. ‘The Voice of Authority: Papyrus 

Leiden I 382’, JEA 85 (1999), 190. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Ray, JEA 85, 190. 

مقال اأو ف�شل في كتاب لعدة موؤلفين
Mathieson. ‘Magnetometer Surveys on Kiln 

Sites at Amarna’, in B.J. Kemp (ed.), Amarna 

Reports VI, EES Occasional Publications 10 

(London, 1995), 218-220. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Mathieson, in Kemp (ed), Amarna Reports VI, 

218-220. 

مثال اآخر:
A.B. Lloyd. ‘The Late Period, 664-323 BC’, in 

B.G. Trigger, B.J. Kemp, D. O’Conner and A.B. 

Lloyd, Ancient Egypt: A Social History, 279-

346 (Cambridge, 1983), 279-346.

واإذا تكرر ُيكتب:
Lloyd, in Trigger et al., Ancient Egypt: A Social 

History, 279-346.

الكتب العلمية
E. Strouhal. Life in Ancient Egypt (Cambridge, 

1992), 35-38.

واإذا تكرر ُيكتب:
Strouhal. Life in Ancient Egypt, 35-38.

مثال اآخر:
D.M. Bailey, Excavations at el-Ashmunein V., 

Pottery, Lamps and Glass of the Late Roman and 

Early Arab Periods (London, 1998), 140. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Bailey, Excavations at el-Ashmunein, V. 140. 

المراجع العربية
)القاهرة،  القديمة  الم�شرية  اللغة  الدين،  نور  الحليم  عبد 

 .92 ،)1998

واإذا تكرر ُيكتب:
 عبد الحليم نور الدين، اللغة الم�شرية القديمة، 94-96.

�سل�سلة المطبوعات
W.M.F. Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 

BSAE 12 (London, 1906), 37 pl. 38. A, no 26. 

واإذا تكرر ُيكتب:
Petrie, Hyksos and Israelite Cities, 37 pl. 38. A, 

no 26. 

الر�سائل العلمية
Joseph W. Wegner, The Mortuary Complex of 

Senwosrt III: A Study of Middle Kingdom State 

Activity and the Cult of Osiris at Abydos (Ph.D. 

Diss., University of Pennsylvania, 1996), 45-55. 

قــــواعد الن�شــــــــــر
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 واإذا تكرر ُيكتب:
Wegner, The Mortuary Complex of Senwosrt III, 

45-55.

الو�سائل االإلكترونية 
•	عند الإ�شارة اإلى مادة علمية موجودة في موقع على الإنترنت 
يف�شل الإ�شارة اإلى الن�شخة المطبوعة، فاإذا لم تتوفر هذه 
المعلومات، لبد من ذكر معلومات كافية عن الموقع حتى 

يتمكن القارئ من مطالعته ب�شهولة، مثل:
ht tp : / /www.mfa .org /ar temis / fu l l record .

asp?oid=36525&did=200

اأو يمكن الإ�شارة اإليها بطريقة اأف�شل، انظر acc.19.162 في  
www.mfa.org/artemis

اأ�شطوانات  اأو  الإنترنت  على  دوريات  اإلى  الإ�شارة  عند  	•
)CD(، انظر الف�شل الخا�س بهذا فـي كتاب: 

Chicago Manual of Style.

وتفا�شيل  الكاتب  ا�شم  من  الأولى  الحروف  ذكر  من  لبد  	•
وا�شم  بالكامل  المقال  عنوان  ذلك  فـي  بما  الأخرى،  الن�شر 
اأما  الأولى،  للمرة  اإليه  الإ�شارة  عند  الجزء  ورقم  ال�شل�شة 
بعد ذلك فقط فيذكر ا�شم العائلة ويذكر العنوان باخت�شار، 
 Ibid, Op.cit, مثل:  م�شطلحات  ا�شتخدام  تجنب  ويجب 
بالتحديد  ال�شفحة  رقم  اإلى  الإ�شارة  تجب  كما   ،Loc.cit

ولي�س فقط اإلى المقال ككل.  

ال�سور
 300 تقدم ال�شور والأ�شكال مم�شوحة م�شًحا �شوئيًّا بدقة  	•
نوع  ملفات  فـي  محفوظة  ال�شور  وتكون  الأقل،  على  نقطة 

.TIFF

•	ل يزيد حجم ال�شور عن ثلث حجم البحث.  
بالبريد  تر�شل  ول  منف�شل،   )CD( على  ال�شور  تقدم  	•

الإلكتروني. 

تعليقات ال�سور واالأ�سكال
ورقة  فـي  تكتب  واأن  التعليقات  �شحة  من  التاأكد  من  لبد  	•
منف�شلة وتكون الم�شافة بين ال�شطور مزدوجة، وتقدم على 

قر�س ممغنط مع الن�شخة النهائية للمقال.
ا�شم  للن�شر  المقدمة  والر�شومات  ال�شور  تحمل  اأن  لبد  	•
على  بو�شوح  مكتوًبا  ال�شكل  اأو  ال�شورة،  ورقم  الكاتب، 

 .)CD( الخلفية اأو على

حقوق الطبع
•	تقع الم�شئولية على كاتب المقال فـي الح�شول على ت�شريح 
الن�شخ  الطبع، وهذا ي�شمل  لها حق  با�شتخدام مادة علمية 

الم�شورة من مواد تم ن�شرها من قبل.
•	اأ�شول الأبحاث والمقالت التي ت�شل اإلى الحولية ل ترد اأو 

ت�شترجع �شواء ن�شرت اأم لم تن�شر.
ترفق مع البحث �شيرة ذاتية مخت�شرة عن الكاتب. 	•

للمزيد يرجى االطالع على:
http:/ /www.bibalex.org/call igraphycenter/
abgadiyat/static/home.aspx

قــــواعد الن�شــــــــــر
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خالل ال�شنوات الخم�شة الما�شية حملت حولية ‘اأبجديات’ على عاتقها �شد الثغرة القائمة في مجالت درا�شات الكتابات 
والخطوط. ولم تكن هذه الفجوة على الم�شتوى المحلي فقط بل كانت على الم�شتوى الإقليمي كذلك؛ فلم يكن هناك حولية 
اأهداف مركز  ‘اأبجديات’ اأهم  الع�شور؛ حيث تحمل حولية  العالم عبر  الكتابات والخطوط في  ب�شئون  تعنى  علمية محكمة 
درا�شاتهم،  في  اإليها  يحتاجون  التي  والنقو�س  الكتابات  من  بالنادر  المتخ�ش�شين  اإمداد  الخطوط وهي  الكتابات  درا�شات 
ون�شر التوعية بالكتابات والنقو�س على م�شتوى غير المتخ�ش�شين، ولعل هذا هو �شبب اعتماد لجنة الآثار بالمجل�س الأعلى 

للجامعات لحولية ‘اأبجديات’ كحولية اإقليمية. 

يعد هذا العدد ب�شفة خا�شة من اأهم الأعداد التي اأ�شدرتها حولية اأبجديات، وقد �شعدنا - كفريق عمل تحرير الحولية - 
كثيًرا عندما وجدنا العديد من الباحثين يتناف�شون في ن�شر اأبحاثهم في الحولية؛ حيث تلقى فريق تحرير الحولية العديد من 

الأبحاث من مختلف البلدان ومن كافة الجامعات؛ مما �شاعدنا في الرتقاء بالم�شتوى العلمي لحولية ‘اأبجديات’. 

كذلك من الأ�ش�س التي تحر�س عليها حولية ‘اأبجديات’ ت�شجيع الباحثين ال�شباب على ن�شر اأبحاثهم �شمن اأعداد الحولية، 
ومن المعروف لدى الجميع اأن من اأهداف مكتبة الإ�شكندرية هو ت�شجيع ودعم الباحثين ال�شباب في كافة المجالت البحثية 
والعلمية؛ لذا فقد ا�شتقبلت الحولية عدًدا من اأبحاث الباحثين ال�شباب، الذين هم على الم�شتوى العلمي الماأمول، بعد اأن اأقرت 

باأبحاثهم لجنة التحكيم العلمي الخا�شة بالمكتبة و�شهدت لأبحاثهم بالكفاءة، والجودة، وال�شالحية للن�شر.

والمتابع لأبحاث الحولية يجد تنوًعا كبيًرا في مو�شوعات الأبحاث التي تعر�شها الحولية، فبالرغم من اأن كلها تحمل 
هدًفا واحًدا هو الهتمام بالنقو�س والكتابات ولكن نجد الأبحاث المعرو�شة تتناولها من منظورات مختلفة، فمنها ما يتناولها 
من منظور لغوي بحت، ومنها ما يتناولها من منظور لغوي تاريخي، ومنها ما يتناولها ب�شكل فني؛ مما ي�شكل توازًنا  لكافة 

محاور البحث العلمي.

 يزخر العدد ال�شاد�س من حولية ‘اأبجديات’ بمجموعة من الأبحاث القيمة والتي منها ما يتعلق بنقو�س اللغة الم�شرية 
القديمة، �شواء تلك التي عثر عليها في منطقة �شرابيط الخادم اأو في منطقة وادي الحمامات اأو في منطقة وادي جوا�شي�س، 
اأو تلك التي ترجع اإلى ع�شر النتقال الثاني، اأو ما يتعلق بالألقاب الإدارية في م�شر القديمة، اأو ما تناولته بع�س البرديات 
في الكتابة عن العالم الآخر طبًقا لعقيدة الم�شري القديم، اأو اجتهادات بع�س الباحثين في مجال اللغة الم�شرية القديمة؛ مثل 
الدكتور اأحمد با�شا كمال ومعجمه اللغوي، ومنها ما يتعلق بالكتابات في الع�شر القبطي والتي تم تناولها من منظور فني 
تحدث عن �شكل الأيقونات، ومنها ما تم تناوله من منظور تاريخي يتحدث عن اأول الأقباط الذين كتبوا باللغة العربية، ومنها ما 

المـقدمـــــــــة



يتعلق بالكتابات في الع�شر الإ�شالمي؛ حيث تناول كتابات البيوت الدم�شقية في الع�شر العثماني والكتابات على الم�شكوكات 
الإ�شالمية النادرة والتركيبات الكتابية مثل المونوجرام الملكي في الع�شر الحديث والنقو�س على بع�س الجوامع.

ومن هنا ن�شتطيع القول باأن هذا العدد قد اأتاح الفر�شة ل�شباب الباحثين بن�شر اأبحاثهم، مقدًما تنوًعا علميًّا ر�شيًنا من 
�شاأنه ا�شتكمال م�شيرة قد بداأها مركز الكتابات والخطوط منذ ت�شع �شنوات.

اأحمد من�سور           
     مدير مركز الخطوط بالإنابة
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Abstract
This paper discusses the geographical location of  mentioned in Hammamat 

Inscription No. 1, according to Couyat and Montet. This inscription was created by Sankh 
in commemoration of his expedition to the Eastern Desert and the Red Sea Coast during the 
reign of Mentuhotep IV.

The toponym is problematic due to its complete absence from all ancient Egyptian texts. 
This made scientists disagree about its geographical location; some located it in Quseir, while 
others placed it on the River Nile, or in the Eastern Desert. This matter has been a mystery, 
and the toponym remained unknown without a specific identity, which made some scientists 
leave it without certain specifications, and this, in turn, added more mystery to the inscription, 
and led a number of scientists to minimize its value. Therefore, the researcher has decided to 
confront this problem, especially after the recent archaeological discoveries on the Red Sea 
Coast in general, and the port of  (Mersa Gawasis) in particular. 

According to the writer, these recent discoveries may define  as Mersa 
Gawasis (this conforms with the nature of Sankh’s expedition in light of other inscriptions 
and according to the linguistic comparisons between these two toponyms). The inscription, 
thus, becomes very important as it proves—for the first time in the ancient Egyptian sources— 
that there were some activities attributed to Mentuhotep IV on the Red Sea Coast and Mersa 
Gawasis, which provides a new historical and cultural dimension to the policy of this king, and 
increases the value of the inscription.

موقع  الجغرافي في نق�ش وادي حمامات رقم 1
The  Geographical Location of  in Hammamat Inscription (1)

حممد ال�رشقاوي
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يزال  وال  منه.2  االأيمن  الجانب  على  الق�سير،  اإلى  قفط 
النق�س في مكانه االأ�سلي بالوادي حتى اليوم، ويتكون من 
ت�سعة اأ�سطر، منها �سطر واحد اأفقي، وثمانية راأ�سية، ُنق�ست 
بالخط الهيروغليفي، مع عالمتين هيراطيقيتين، نق�ًسا غائًرا 
ويخلو  الي�سار.  اإلى  اليمين  من  و�سريع،  طفيف  ب�سكل 
النق�س من اأية خطوط فا�سلة بين ال�سطر واالآخر.3 ويوؤرخ 
للنق�س بعهد الملك منتوحتب الرابع. وقد اقت�سر على ذكر 
ا�سم التتويج فقط لهذا الملك وهو )نب - تاوي - رع(، 
ومن ثم فهو ينتمي اإلى مجموعة النقو�س التي توؤرخ للبعثة 
الوحيدة التي خرجت اإلى وادي حمامات في العام الثاني 

من عهد هذا الملك تحت قيادة وزيره اأمنمحات.4 

اأمنمحات  موظفي  اأحد  �سعنخ5  يخ�س  والنق�س 
خروجه  لذكرى  تخليًدا  بعثته،  لواء  تحت  ان�سوى  الذي 
في مهمة  مائة وثالثين رجاًل،  فرقة مكونة من  راأ�س  على 
ال�سرقية  ال�سحراء  في  الرابع  منتوحتب  الملك  ل�سالح 
حيث  من  النق�س  وينق�سم  االأحمر.  البحر  �ساحل  وعلى 
وباأ�سلوب  �سديد،  بتركيز  ُكتبت  اأق�سام  �ستة  اإلى  المحتوى 
االأول  الق�سم  يحتوي  رائعة.  اأدبية  بلم�سة  ر�سين،  لغوي 
�سعنخ.  األقاب  الثاني  الق�سم  وي�سمل  النق�س.  تاريخ  على 
ويدور الق�سم الثالث حول دور �سعنخ في اإدارة الفرقة التي 
كانت تحت اإمرته، ونجاحه في تعمير ال�سحراء، وو�سوله 
اإلى �ساحل البحر االأحمر. وي�ستمل الق�سم الرابع على قيام 
والحيوانات.  الطيور  ب�سيد  معيته  في  ومن  الموظف  هذا 
النق�س  وُيختتم  الفرقة.  تكوين  الخام�س  الق�سم  ويتناول 
ب�سيغة مديح مخت�سرة ُتظهر همة �سعنخ في خدمة مواله. 

الموؤرخ   - وادي حمامات  في   1 رقم  النق�س  انفرد 
بعهد الملك منتوحتب الرابع )نب - تاوي - رع( - دون 
غيره من النقو�س االأخرى التي ن�سرها ‘كويان’ و‘مونتيه’، 
ولم   .§Aaw يدعى   ا�سم مكان  بذكر 
التي ن�سرها  النقو�س  يرد ذكر هذا اال�سم �سمن مجموعة 
‘جويون’ في هذا الوادي فيما بعد. وفي ذات الوقت لم 
ياأِت اأدنى ذكر لهذا اال�سم بذات الهجاء في اأي نق�س اآخر، 
القديم.  الم�سري  التاريخ  خارج وادي حمامات، طوال 
تحديد  حول  العلماء  لدى  كبيًرا  جداًل  اأثار  الذي  االأمر 
اآخرون  وو�سعه  بالق�سير،  البع�س  فحدده  المكان،  هذا 
على ال�سفة ال�سرقية لنهر النيل، اأو في ال�سحراء ال�سرقية، 
دونما مكان بعينه في بع�س االأحيان. ومن ثم ظل اأمر هذا 
المكان مجهواًل دون هوية محددة، كما بات لغًزا محيًِّرا، 
االأمر الذي دفع بع�س العلماء اإلى تركه دون تحديد ُيذكر، 
مما  الغمو�س،  من  الكثير  ذاته  النق�س  على  اأ�سفى  مما 
دفع عدًدا من العلماء اإلى التقليل من اأهميته وقيمته. ولذا 
فيها،  والغو�س  الق�سية  هذه  غمار  خو�س  الباحث  راأى 
�ساحل  على  الحديثة  االأثرية  االكت�سافات  بعد  ا  وخ�سو�سً
   ¤Aww وميناء   بعامة،  االأحمر  البحر 
في   - ت�سير  ربما  التي  بخا�سة،  جوا�سي�س(  )مر�سى 
االأخير.  الميناء  بهذا   §Aaw تحديد  اإلى   - الباحث  راأي 
للملك  ن�ساط  وجود  على  ال�سوء  يلقي  الذي  االأمر  وهو 
منتوحتب الرابع على �ساحل هذا البحر في هذه المنطقة، 
الأول مرة في الم�سادر الم�سرية القديمة، مما ي�سفي ُبعًدا 
وُيعلي  الملك،  �سيا�سة هذا  تاريخيًّا وح�ساريًّا جديًدا عن 

من قيمة هذا النق�س.

اأواًل: النق�س رقم 1 في وادي حمامات1

البالغ  الكبيرة  المجموعة  نقو�س  اأول  النق�س  يعد هذا 
عددها ت�سعة ومائتي نق�س قد ُنق�ست على ال�سخور الُمطلَََّة 
والتي  حمامات  وادي  طريق  من  الجنوبي  الجانب  على 
من  الممتد  الطريق  بداية  عند  و‘مونتيه’،  ‘كويان’  ن�سرها 
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منعت  و�سمااًل حتى  ثاعو،   7 بال�سباب، جنوًبا حتى10 
وا�سطدت  االأحمر،  البحر  اإلى  �سعدت  لقد  خوفو. 
لقد �سعدت  ال�سغرى.  الدواب  8 وا�سطدت  الطيور، 
اإلى هذه ال�سحراء مع �ستين �سابًّا فتيًّا، و�سبعين من عامة 
القوم من المنقبين من )فرقة( واحدة. 9 لقد عملت كل 

)ما هو( مالئم لـ نب - تاوي - رع عا�س اأبًدا’.

 ثانًيا: م�سكلة 

هذا  تحديد  حول  كبيًرا  اختالًفا  العلماء  اختلف 
و‘موراى’12  ‘ويجال’11  من  كل  ذهب  فقد  المكان، 
و‘رو’14 و‘جوتييه’15 و‘جويون’16  و‘كليدا’13 و‘لوكا�س’ 
اإلى تحديد هذا المكان بالق�سير. وفي الوقت الذي اعتمد 
wAw_ - وهو  فيه بع�س هوؤالء العلماء على ظهور ا�سم 
اأطالل  Aaw§ في راأيهم - على  المتاأخرة لال�سم  ال�سورة 
على  للتدليل  القديمة،  الق�سير  في  عليه  ُعثر  بطلمي  معبد 
�سحة هذا الراأي، لم يقدم البع�س االآخر اأية اأدلة على ذلك. 
وفي المقابل رف�س فريق من العلماء فكرة تحديد الق�سير 
اأن  المحتمل  من  اأنه  و‘مونتيه’  ‘كويان’  فذكر  Aaw§؛  بـ 
-على  ‘منعت خوفو’  ما جنوب  م�سافة  على  يقع   §Aaw

ح�سن  بني  جبانة  �سفح  عند  النيل،  لنهر  ال�سرقية  ال�سفة 
وحدد  النهر17.  من  بالقرب  نف�سها،  م�سر  في  بالمنيا- 
‘�سياباريلي’ مكاًنا يقع اإلى ال�سمال، على خط عر�س المنيا، 
بداًل من قفط - كوبتو�س، في ال�سحراء ال�سرقية، بالقرب 
من البحر االأحمر، ولكنه راأى اأنه لي�س من ال�سروري اأنه 

يقع على �سواحله ذاتها.18 

wAw_ في  ا�سم  اأن ظهور  ‘�سيمب�سون’  كما راأى 
يعد دلياًل كافًيا على تحديد  اآنًفا ال  اإليه  الم�سار  النق�س 
محطًما  كان  النق�س  اأن  ا  وخ�سو�سً بالق�سير،   §Aaw

اأن تطابق كلٍّ من اال�سمين غير  وغير كامل، كما راأى 
مقبول من الناحية ال�سوتية.19 اأما ‘مونتيه’ فقد ترك هذا 
هذا  اأن  جمعة  فاروق  وذكر  تحديد.20  دون  المكان 

1- النق�س 6

2- الداللة ال�سوتية
1 Nb-tAwy-Ra anx Dt 2 imy-r mSa Hr 
xAswt imy-r pr Hr Kmt 3 imy-r msnw 
Hr inrw(?) ¤anx Dd 4 iw ir.n(.i) imy-r 
mSa n tA pn r-Dr.f Hr xAst tn aprw 5 
m Sdw sTsw(?) m t Hnqt smw nb(w) 
wADw n ^maw ir.n(.i) inwt.s m wADw 
qAwt.s 6 m nwt nt mw aprt m Xrdw r 
Dr.s xnty r 7 §Aaw mHty r Mnat #wi.f-
wi pri.k(wi) r wAD-wr sti.n(.i) Apdw 8 
sti.n(.i) awt pr.n(.i) r xAst tn m s-rnpt 
60 nmH 70 m msnw n wat 9 ir.n(.i) mtt 
nb(t) n Nb-tAwy-Ra anx Dt 

3- الترجمة

‘1 نب - تاوي - رع عا�س اأبًدا. 2 قائد البعثة في 
الم�سرف على   3 االأمالك في م�سر.  ال�سحاري. مدير 
المنقبين عن االأحجار7. يقول �سعنخ: 4 لقد كنت قائد 
بعثة هذه االأر�س كلها في هذه ال�سحراء. مزودة بقرب 
الماء و�سالل الطعام 5 وبالخبز والجعة، وكل خ�سروات 
م�سر العليا الطازجة. لقد جعلت وديانها )ال�سحراوية( 
كلها  مزودة9  ماء8.  برك   6 وتاللها  خ�سراء،  )حقواًل( 
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اال�سم لم يظهر على االآثار الموجودة في الق�سير، وراأى 
م�سر  اأقاليم  من  ع�سر  ال�ساد�س  االإقليم  جنوب  يقع  اأنه 
من  ولي�س  ال�سرقية،  ال�سحراء  في  ما  مكان  في  العليا، 
القديم  ال�سحراوي  الطريق  على  يكون  اأن  ال�سروري 
الممتد بين مدينة قفط والق�سير.21 وحدد ‘فاندر�سلين’ 
اأن  راأى  اأنه  وبخا�سة  النيل،  وادي  في   §Aaw مكان 
اأنه ي�سير  اإما  النق�س  wAD-wr الذي ورد في  م�سطلح 
اإلى ال�سواحي المبا�سرة لنهر النيل اأو قنوات وم�ستنقعات 
المياه المرتبطة به، �سواء في م�سر ذاتها، اأو بعيًدا عنها 
والم�سطحات  المياه  تكثر  حيث  الجنوب؛  ناحية 
ربط  واأخيًرا  واالأخ�ساب.22  والحيوانات  الخ�سراء 
�سالح بين Aaw§ وبين بلدة لقيطة في وادي حمامات، 
بعمل  تكفل  اأنه  نق�سه  في  روى  �سعنخ  اأن  ذكر  عندما 
تح�سينات حدودية في ال�سحراء ال�سرقية امتدت �سمااًل 
حتى ‘منعت خوفو’ في المنيا، وربما امتدت جنوًبا اإلى 

لقيطة في وادي حمامات.23

ولعل من االأهمية بمكان االإ�سارة اإلى اأن وجهة النظر 
التي ذهبت اإلى تحديد Aaw§ بالق�سير �سبقت الك�سف عن 
ميناء مر�سى جوا�سي�س، عند مدخل وادي جوا�سي�س على 
كيلومتًرا  وع�سرين  ثالثة  ُبعد  على  االأحمر،  البحر  �ساحل 
تقريًبا جنوبي �سفاجة، حين ُعدت الق�سير اآنذاك، في راأي 
كثير من العلماء، بمثابة الميناء الطبيعي والمنطقي لرحالت 
من  االآخر  الجانب  على  لوقوعها  بونت؛  اإلى  الم�سريين 
ا�ستبعد  فقد  ثم  ومن  قفط؛  اتجاه  في  حمامات  وادي 
العلماء هذا الراأي بعد الك�سف عن ميناء مر�سى جوا�سي�س 
الذي اأكدت كافة االأدلة االأثرية اأنه كان الميناء المخ�س�س 
للرحالت اإلى بونت. ومما يوؤيد هذا الراأي - ب�سكل قاطع 
حتى االآن - اأن كافة اأعمال الحفائر االأثرية في ميناء الق�سير 
اإلى الع�سر  اآثار ترجع  اأية  القديم لم ت�سفر عن العثور على 
ُيعثر في مدينة الق�سير نف�سها على  الفرعوني، وبالمثل لم 

اأية اآثار من الع�سر ذاته.24 

اأما فيما يتعلق بوجهات النظر االأخرى، فمن المالحظ 
ال�سحراء  في  �سواء  بعينه،  مكاًنا  يحددوا  لم  اأ�سحابها  اأن 
ال�سرقية اأو على نهر النيل، كما اأنهم لم يقدموا دلياًل ماديًا 
على �سحة تلك االآراء. وفي الوقت نف�سه يالحظ اأن ربط 
على  اعتمد  النيل،  نهر  وبين   §Aaw بين  االآراء  هذه  بع�س 
تف�سير م�سطلح wAD-wr، الوارد في النق�س، بمعنى ‘نهر 
النيل’، واإنكار اأية عالقة له بالبحر االأحمر، على الرغم من 
البحر قد  اأن االكت�سافات االأثرية الحديثة على �ساحل هذا 
اأثبت بما ال يدع مجااًل لل�سك اأن ‘البحر االأحمر’ هو اأحد 
المعاني الموؤكدة لهذا الم�سطلح. وهكذا ظلَّ اأمر تحديد 
راأي  وجود  عدم  ظل  في  ال�سعوبة  بالغ  اأمًرا   §Aaw موقع 
محدد فيه، وبخا�سة اأن كل من رف�س تحديد هذا المكان 

بالق�سير لم يقدم بدياًل اآخر على اأ�س�س تاريخية اأو اأثرية. 

ثالًثا: تحديد مكان 

مكان  لتحديد  الوحيد  ال�سبيل  اأن  الباحث  يرى 
االآليات،  من  مجموعة  في  يكمن   
على النحو التالي: 1- تحليل طبيعة عمل �سعنخ في �سوء 
باالكت�سافات  اال�ستعانة   -2 المعا�سرة.  االأخرى  النقو�س 
االأثرية الحديثة على �ساحل البحر االأحمر. 3- ا�ستخدام 
المقارنات اللُغوية بين ا�سم Aaw§ واأقرب االأ�سماء اإليه من 

حيث الهجاء. 

1- تحليل طبيعة عمل �سعنخ في �سوء النقو�س االأخرى المعا�سرة

وعباراته  مبفرداته   1 رقم  النق�س  اأن  املالحظ  من 
�سعنخ  عمل  طبيعة  عن  يك�سف  ال  ومكانه  وتكوينه 
واأفراد طاقمه، اإال اإنه يالحظ من خالل جمموعة النقو�س 
التي �سجلت بعثة منتوحتب الرابع اإىل وادي حمامات 
 ،191  ،  192A  ،113  ،110A-B بالتتابع  )وهي 
‘كويان’  205 لدى   ،241  ،105  ،55  ،40  ،1  ،192B
 ،59  ،58  ،56  ،55  ،52  ،57  ،54 و53،  و‘مونتيه’ 
من  واحًدا  كان  �سعنخ  اأن  ‘جويون’(،  لدى   140  ،60
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املوظفني البارزين الذين �ساركوا يف اأعمال البعثة بجهد 
نوعي ومتفرد، دون كافة اأقرانه االآخرين يف تلك البعثة. 
من  معيته  يف  ومن  هو  ذهابه،  من  امليزة  هذه  وُت�ستمد 
اأتباع، اإىل �ساحل البحر االأحمر بالتحديد. وعلى الرغم 
من اأن �سعنخ اكتفى يف نق�سه بذكر قيامه ب�سيد الطيور 
واحليوانات من هناك، فاإن واقع احلال ي�سري اإىل اأن هذا 
العمل كان ميثل �سيًئا جانبيًّا وثانويًّا يف مهمته؛ يف ظل 
�سعوبة ت�سور ذهاب �سعنخ على راأ�س تلك املجموعة 
املناطق  تلك  واخرتاق  االأحمر،  البحر  �ساحل  اإىل 
من  باملخاطر،  املحفوفة  القاحلة،  الوعرة  ال�سحراوية 
اأجل هذا الهدف الب�سيط الذي كان ميكن اأن يت�سنى له 

يف اأية منطقة من مناطق وادي حمامات، كما هو وا�سح 
الذي   110B النق�س  من خالل   - املثال  �سبيل  على   -
يوؤرخ لبعثة امللك منتوحتب الرابع - التي ت�سم بدورها 
الوزير  البعثة  جمموعة عمل �سعنخ - عندما ذكر رئي�س 
نزلت  التي  اجلبال  وحيوانات  الغزالة  ق�سة  اأمنمحات 
‘كويان’  من  بكل   152 رقم  والنق�س  اجلبال،25  من  له 
و‘مونتيه’، املوؤرخ بعهد امللك اأمنمحات االأول، عندما 
ذكر املوظف اإيدي اأنه اأح�رض ثورين وخم�سني من املارية 
من الوادي، يف اأثناء قيامه بقطع االأحجار.26 ومما ي�سري 
البحر  �ساحل  على  وفرقته  �سعنخ  دور  اقت�سار  عدم  اإىل 
االأحمر على جمرد ال�سيد، هو اإقراره يف ال�سيغة اخلتامية 

)لوحة 1( نق�ش �سعنخ
(Couyat et Montet, MIFAO 34, PL. III)

)�سكل 1( نق�ش �سعنخ )طبًقا لن�سخة لب�سيو�ش(
L.D, II, 149.



حممد ال�رشقاوي

اأبجديات 202011 

للنق�س اأنه عمل كل ما هو مالئم للملك )نب - تاوي 
- رع(، ولي�س لرئي�س البعثة اأمنمحات. 

البعثات خالل  اإلى ذلك تعدد مهام بع�س  اأ�سف 
ا اأنها لم تكن تكتفي  ع�سر الدولة الو�سطى، وخ�سو�سً
كانت  ولكنها  حمامات،  وادي  من  االأحجار  بقطع 
تقوم برحالت تجارية اإلى بونت، عبر البحر االأحمر، 
خالل  من   - المثال  �سبيل  على   - وا�سح  هو  كما 
للموظف  و‘مونتيه’  ‘كويان’  لدي   114 رقم  النق�س 
حننو، الموؤرخ بالعام الثامن من عهد الملك منتوحتب 
اأن  يرجح  الذي  االأمر  رع(.   - كا   - )�سعنخ  الثالث 
االأحجار  قطع  يكن  لم  اأمنمحات  الوزير  بعثة  هدف 
الحجرية  الكتل  اإح�سار  اأو  الملك،  لتابوت  الالزمة 

في  جاء  كما  العليا،  م�سر  في  المباني  بع�س  الإقامة 
ا  مجموع نقو�س تلك البعثة، واإنما كانت تهدف اأي�سً
االأحمر،  البحر  �ساحل  على  محدد  بعمل  القيام  اإلى 
هذا  مالمح  تظهر  وربما  �سعنخ.  فرقة  خالل  من 
العمل هناك، بعيًدا عن رئي�س البعثة الوزير اأمنمحات 
ورجاله - الذين كانوا م�سغولين بالبحث عن االأحجار 
�سعنخ  نق�س  في وادي حمامات - من خالل مقارنة 
وباقي نقو�س البعثة الرئي�سة، وبالتحديد النقو�س اأرقام 
110 و113 و191 و192 من جهة، ونق�س حننو 
روى  قد  االأخير  ذلك  اأن  وبخا�سة  اأخرى،  جهة  من 
بين ثنايا نق�سه عبارات مت�سابهة تقريًبا عن طبيعة عمله 
االأحمر  البحر  �ساحل  وعلى  ال�سرقية  ال�سحراء  في 
اأ�سا�ًسا  يعد  اأن  يمكن  بما  والدقة،  التف�سيل  من  ب�سيء 
يمكن القيا�س عليه، اإلى حد كبير، لمهمة �سعنخ التي 
بنظرة  للخروج  غام�سة؛  مقت�سبة  عبارات  في  جاءت 
�ساملة عن طبيعة عمل بعثة العام الثاني من عهد الملك 

منتوحتب الرابع بعامة، و�سعنخ وفرقته بخا�سة. 

النحو  على  حننو  بعثة  �سير  خط  تلخي�س  ويمكن 
اإعداد   -2 قفط.27  مدينة  من  الخروج  التالي:1- 
الطريق28 وحفر االآبار قبل الو�سول اإلى البحر االأحمر.29 
3- تركيب ال�سفن على �ساحل البحر االأحمر واالإبحار 
منتجات  جلب   -4 البعثة.30  من  فريق  مع  بونت  اإلى 
اأر�س االإله وقطع االأحجار من وادي حمامات بوا�سطة 
يف�سح  لم  حننو  اأن  من  الرغم  وعلى  االآخر.31  الفريق 
االأحمر  البحر  �ساحل  على  فيه  نزل  الذي  المكان  عن 
اإ�سارة  يعدُّ  فاإن مروره عبر وادي حمامات  �سفنه،  لبناء 
قوية لعودته عن طريق البحر االأحمر، وعبر ميناء مر�سى 
بعثة  مع  وبالمقارنة  بع�سهم.32  راأي  في  جوا�سي�س 
اأمنمحات وفق  الوزير  حننو يمكن ر�سم خط �سير بعثة 
نقو�س بعثته على النحو التالي: 1- الخروج من مدينة 
قفط.33 2- اإعداد الطرق ال�سحراوية وجعلها �سالحة 

)�سكل 2( نق�ش �سعنخ )بعد ت�سحيح بع�ش العالمات(.
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للحياة.34 3- قطع االأحجار من وادي حمامات تحت 
اإلى  رجاله  مع  �سعنخ  اإر�سال   -4 اأمنمحات.35  رعاية 

�ساحل البحر االأحمر.36 

�سعنخ  فرقة  مجموع  اأن  الموازنة  هذه  يوؤيد  ومما 
في  قلياًل،  يعدُّ  كان  رجاًل،  وثالثين  مائة  قوامها  البالغ 
اإذا ما قورن  النائية،  المناطق  حد ذاته، للعمل في هذه 
اإلى  خرجت  التي  االأخرى  البعثات  اأفراد  بمجموع 
فقد  الو�سطى،  الدولة  ع�سر  خالل  حمامات  وادي 
اآالف  ثالثة  حننو  بعثة   - المثال  �سبيل  على   - بلغت 
العام  في  االأول  �سنو�سرت  الملك  بعثة  وبلغت  رجل. 
ال�ساد�س ع�سر من حكمه خم�سة اآالف رجل. وبلغت 
بعثته االأخرى في العام الثامن والثالثين �سبعة ع�سر األف 
اأمنمحات  الملك  بعثة  مجموع  كان  واأخيًرا  رجل. 
الثالث في العام التا�سع ع�سر من حكمه األفي رجل.37 
كتل  ونقل  ورفع  وقطع  للبحث  الالزمة  االأعداد  وهى 
االأحجار ال�سخمة، ومواجهة كافة ال�سعاب التي كانوا 
ي�سادفونها في اأثناء مراحل العمل المختلفة. االأمر الذي 
�ساحل  اإلى  وو�سولها  بحجمها،  �سعنخ  فرقة  اأن  يوؤكد 
كانت  اأمنمحات،  بعثة  وانف�سالها عن  االأحمر،  البحر 
االختالف  كل  يختلف  ونوعي،  محدد  بعمل  مكلفة 
عن جملة االأعمال التي كان يقوم بها رجال اأمنمحات، 
البحث عن االأحجار الجيدة  والتي كانت تدور حول 

الالزمة لتابوت الملك ومن�ساآته االأخرى. 

ما  م�سمون  مع  ما،  حد  اإلى  االأمر،  هذا  ويتفق 
بعثة  قيام  غ�سون  في  اأنه  ذكر  عندما  ‘هي�س’  اإليه  اأ�سار 
اأمنمحات بدورها في وادي حمامات، كان هناك عدد 
من الفرق والم�ستوطنين تحت اإمرة �سعنخ قد اأُر�سلوا من 
اأجل تاأ�سي�س مجموعة من محطات االإرواء في ال�سحراء 
ال�سرقية، والعثور على مدينة - ميناء �سغير على �ساحل 
جا�سو�س.38  وادي  مر�سى  من  بالقرب  االأحمر  البحر 
ا مع راأي فخري الذي تحدث فيه عن  كما ين�سجم اأي�سً

�سخامة عدد اأفراد بعثة اأمنمحات قائاًل: ‘اإن جمع ذلك 
العدد الكبير من الجنود لم يكن الأجل اإح�سار اأحجار 
وربما   .... الرجال  من  مئات  ب�سع  الإح�سارها  يكفي 
كان عدد الجنود كبيًرا الأجل اإعداد الطريق وحفر االآبار 
ال�سفن والذهاب  اإن�ساء  ثم  البحر  النيل حتى �ساطئ  من 
اإلى بونت ولي�س الإح�سار اأحجار من وادي الحمامات 
بعثة  اأن  ذكر  عندما  ‘جريمال’  راأي  وكذلك  فقط’.39 
عن:  ف�ساًل  التوابيت  اإح�سار  مهمتها  كانت  اأمنمحات 
‘التنقيب عن اآبار جديدة في ال�سحراء ال�سرقية والبحث 
البحر االأحمر  اأف�سل لميناء يطل على �ساحل  عن موقع 
وهو مر�سى جوا�سي�س الذي �سيفرغ اأمنمحات الثاني في 
وقت الحق من تجهيزه وتبحر منه الرحالت المتجهة 
الذي  ‘�سيفريد’  اإلى بالد بونت’.40 واأخيًرا وجهة نظر 
كانت:  ‘�سعنخ’  مهمة  اأن  اإلى  عابرة  اإ�سارة  في  ذكر 

‘ا�ستطالع اأو ا�ستك�ساف اأو اإعداد مكان وما �سابه’.41

بعثة  هدف  اأن  القول  يمكن  ربما  ثم،  ومن 
اأمنمحات كان هدًفا مزدوًجا على غرار بعثة حننو، 
تف�سح  لم  البعثة  تلك  نقو�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
�سوى عن هدف واحد فقط، هو قطع االأحجار-

ومن هنا ذكرت نقو�س اأمنمحات ورجاله طوائف 
العمال من قاطعي االأحجار والنحاتين والر�سامين 
االأدوات  و�سناع  والنحا�سيين  المهرة  وال�سناع 
النقل واأ�سحاب المهن المعاونة  المعدنية وعمال 
لفرقة  النوعي  التكوين  فاإن  وغيرهم-  التقليديين 
�سابًّا  ‘�ستين  اأي   s-rnpt 60 �سمت  التي  �سعنخ 
بال�سبط  عملهم  طبيعة  تحدد  لم  ممن   - فتيًّا’42 
كانوا  اأنهم  بذكر  النق�س  اكتفى  الذين  والعوام   -
اأي   nmH 70 m msnw n wat المنقبين  من 
)فرقة(  من  المنقبين43  من  القوم  عامة  من  ‘�سبعين 
للقيام  بعناية،  تم  اختيارهم  اأن  يوؤكد  واحدة’،44 

بمهمة محددة على �ساحل البحر االأحمر.
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وتظل طبيعة مهمة �سعنخ حتى هذه النقطة مهمة 
ذاته  النق�س  اإف�ساح  عدم  ظل  في  ما  حدٍّ  اإلى  غام�سة 
البحر  �ساحل  اإلى  �سعنخ  اأن مجرد و�سول  عنها. غير 
ب�سكل  ي�سير  اإنما  اإليه،  الطريق  اأعد  اأن  بعد  االأحمر، 
البحر،  هذا  �ساحل  على  مهم  عمل  وجود  اإلى  قوي 
في  ما،  عمل  ا�ستكمال  اأو  منا�سب،  مكان  كاإعداد 
مماثلة  مهمة  تنفيذ  اأو  ال�ساحل،  على  محددة  نقطة 
لمهمة حننو، اأال وهي اإر�سال بعثة اإلى مكان ما قريب 
�سيناء  �سبه جزيرة  اإما  االأحمر، وهو  البحر  �ساحل  من 
ع�سر  خالل  كبيًرا  ا�ستغالاًل  �سهدت  التي  بمناجمها 
اأن �سهدت  �سبق  التي  اأو بالد بونت  الو�سطى،  الدولة 
الملك  عهد  في  �سواء  زيارات،  عدة  االأخرى  هي 
منتوحتب الثالث اأو �سنو�سرت االأول وبع�س خلفائه. 

اأعمال  اأثبتت  فقد  ب�سيناء،  االأمر  يتعلق  ما  وبقدر 
�ساحل  على  �سخنة،  عين  موقع  في  االأثرية  الحفائر 
كان  اأنه  ال�سوي�س،  مدينة  جنوبي  ال�سوي�س،  خليج 
التعدينية  للبعثات  المخ�س�س  الم�سري  الميناء  بمنزلة 
في  والفيروز  النحا�س  مناجم  اإلى  المتجهة  الق�سيرة 
ع�سر  خالل  ال�سوي�س،  خليج  عبر  �سيناء،  جنوب 
�سبيل  على   - وا�سح  هو  كما  الو�سطى،  الدولة 
المثال - من خالل لوحة للملك منتوحتب الرابع - 
بالعام االأول من حكمه - والتي ُعثر عليها  الموؤرخة 
ثالثة  من  مكونة  بعثة  ذهاب  وتذكر  الميناء،  هذا  في 
والنحا�س  الفيروز  عن  للبحث  �سيناء  اإلى  رجل  اآالف 
الباحث  ي�ستبعد  ثم  الجميلة.45 ومن  المنتجات  وكل 
�سعنخ على  مهمة  ب�سفتها جزءا من  �سيناء  �سبه جزيرة 
ا اأن كافة نقو�س بعثة  �ساحل البحر االأحمر، وخ�سو�سً
الملك منتوحتب الرابع تعاملت مع وادي حمامات، 
النيل  نهر  �سفة  على  قفط  بين  المح�سورة  والمنطقة 
البحر  �ساحل  على  لها  المقابلة  والجهة  اليمنى، 
االأحمر، بعيًدا عن �سبه جزيرة �سيناء في ال�سمال؛ ولذا 

ربما كانت بالد بونت هي الوجهة الوحيدة المحتملة 
الذي  االأمر  طاقمه؛  واأفراد  �سعنخ  للموظف  الباقية 
ين�سجم مع �سيا�سة م�سر خالل ع�سر الدولة الو�سطى. 
مما يعني اأن نق�س وادي حمامات رقم 1 يعد واحًدا 
لن�ساط  توؤرخ  التي  والمهمة  ا  جدًّ القليلة  النقو�س  من 
البحر االأحمر،  الرابع، على �ساحل  الملك منتوحتب 

التي ُك�سف عنها حتى االآن.

2- االكت�سافات االأثرية على �ساحل البحر االأحمر

عنها  ك�سفت  التي  االأثرية  ال�سواهد  ت�سفر  لم 
من  بداية  االأحمر،  البحر  �ساحل  على  الحفائر  اأعمال 
ال�سوي�س في ال�سمال، اإلى حاليب في الجنوب، �سوى 
عن اكت�ساف ميناءين وحيدين فقط حتى االآن، يعودان 
اإلى الع�سر الفرعوني،46 وهما ميناء عين �سخنة، وميناء 
ا�ستخدم  اللذان  الميناءان  وهما  جوا�سي�س،  مر�سى 
الع�سر  اأواخر  حتى  القديمة  الدولة  ع�سر  منذ  اأولهما 
والدولة  الو�سطى  الدولة  بع�سر  مروًرا  االإ�سالمي، 
البيزنطي.47  والع�سر  البطلمي  الع�سر  ثم  الحديثة، 
االأ�سرة  ع�سر  خالل  محددة  ب�سفة  ثانيهما  وا�ستخدم 
الميناء  هو  �سخنة  عين  ميناء  كان  ولما  ع�سرة.  الثانية 
عبر  �سيناء  اإلى  الق�سيرة  البحرية  للرحالت  المخ�س�س 
ال�سواهد  خالل  من  وا�سح  هو  كما  ال�سوي�س،  خليج 
يبقى  الموقع،  هذا  في  العلماء  عليها  عثر  التي  االأثرية 
ميناء مر�سى جوا�سي�س هو المكان الوحيد المالئم على 
�ساحل البحر االأحمر الذي ي�سلح لعمل �سعنخ ورجاله. 

االأثرية  ال�سواهد  من  عدد  مع  االأمر  هذا  ويتفق 
مر�سى/  في  عليها  عثر  التي   - الفخار  ا  وخ�سو�سً  -
هذا  ا�ستخدام  الحتمال  ت�سير  التي  جوا�سي�س  وادي 
الميناء خالل اأواخر ع�سر االأ�سرة الحادية ع�سرة على 
وجه التحديد.48 وعلى الرغم من اأن هناك العديد من 
فاإنه  وبعثة حننو،  ال�سواهد  هذه  بين  تربط  التي  االآراء 
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ا اأن تلك ال�سواهد نف�سها ترتبط  يبدو من المحتمل جدًّ
هي االأخرى بن�ساط الموظف �سعنخ ورجاله في العام 
الثاني من عهد الملك منتوحتب الرابع في هذا الموقع، 
في  اأمنمحات،  الوزير  البعثة  رئي�س  مهمة  من  كجزء 
�سوء غياب اأي دليل اآخر على نوعية ن�ساط �سعنخ على 
�ساحل البحر االأحمر. وعلى الرغم من عدم ظهور اأي 
نق�س يرجع اإلى عهد الملك منتوحتب الرابع في ميناء 
مر�سى جوا�سي�س، فاإن ن�ساطه الوا�سع في كلٍّ من وادي 
وميناء  �سيناء  جزيرة  و�سبه  الهودي  ووادي  حمامات 
عين �سخنة اإنما ي�سير اإلى اأن ميناء مر�سى جوا�سي�س لم 

يكن بعيًدا عن متناول يده. 

 3- المقارنات اللغوية بين 

و 

يرى الباحث - في ظل الدالئل ال�سابقة - اأنه من 
اأن ا�سم  هو هجاء  ا  المحتمل جدًّ
با�سم  المعروف  جوا�سي�س  مر�سى  ميناء  ال�سم  اآخر 
الراأي  هذا  يرجح  ومما   .¤Aww  
اأن ا�سم هذا الميناء لم يرد في النقو�س التي عثر عليها 
حتى االآن ب�سكل واحد، فقد ورد في نقو�س الم�سراع 
اإلى عهد الملك  ال�سرقي لمق�سورة عنخو التي ترجع 
اأو  )؟(  بال�سكل   االأول  �سنو�سرت 
 )؟( ww¤. كما ورد على لوحة خنتي 
- خاتي - ور التي ترجع اإلى عهد الملك اأمنمحات 
الثاني بال�سكل  Aww¤. وقد اأ�سار 
بكتابة  ورد  م�سابه  ا�سم  وجود  اإلى  �سيد  المنعم  عبد 
وهو  اال�سمين  هذين  كتابة  عن  ما  حدٍّ  اإلى  مختلفة 
حوليات  في  الميناء  لهذا  ا�سما  ب�سفته   ¤w  
وهو  الكرنك.49  معبد  في  الثالث  تحوتم�س  الملك 
االأمر الذي ي�سير اإلى وجود ثالثة اأ�سكال مختلفة لهذا 
الوارد في نق�س �سعنخ،  اال�سم. وبالمقارنة مع اال�سم 
يبدو بجالء اأن هناك ت�سابًها ملحوًظا في كتابة ا�سم هذا 

الميناء كما جاء في نق�س �سعنخ، وبين اال�سم ذاته الذي 
والموظف  عنخو  الموظف  من  كلٍّ  نقو�س  في  ورد 
خنتي - خاتي - ور والملك تحوتم�س الثالث، على 

النحو التالي:

*Aaw

¤ww

¤Aww

¤w

وبخا�سة  االأ�سكال،  هذه  خالل  من  ويالحظ 
من  االأوالن  وال�سكالن  اليمين،  من  االأول  ال�سكل 
الي�سار، التي ترجع جميعها اإلى ع�سر الدولة الو�سطى، 
وجود ت�سابه من حيث ا�ستراكها في وجود المخ�س�س 
الدال على ال�سحراء والبالد االأجنبية  ووجود عالمة 
 في اآخر الكلمة قبل المخ�س�س، كما يالحظ ا�ستراك 
الي�سار في وجود  اليمين والثاني من  ال�سكل االأول من 
االأول،  ال�سكل  في  العالمة   عن  اأما   . العالمة 
الحذف  المقابلة، ويعد هذا  االأ�سكال  فقد ُحذفت من 
من االأمور ال�سائعة في اللغة الم�سرية القديمة، وبخا�سة 
ا�سم  في  الحال  هو  كما  الو�سطى،  الدولة  ع�سر  خالل 
في  ورد  حيث  خوفو’؛  ‘منعت   Mnat #wi.f-wi

بال�سكل   االأحيان  بع�س 
واأحياًنا ثانية بال�سكل  واأحياًنا ثالثة بال�سكل 
ح�سن.50  بني  نقو�س  في   
ُكتبت  حيث  ‘خروب’؛    waH والكلمة 
االأ�سرة  ع�سر  من   $ty قرابين  قائمة  في   Hw  
الحادية ع�سرة، فهنا حذفت العالمة a ف�ساًل عن تحريك 
واال�سم  51.w العالمة  قبل  لتكتب   H العالمة   مو�سع 

الم�سرية  الن�سو�س  في  ظهر  الذي   @wt-wart  
و  التالية:   باالأ�سكال  جهة   من 
و و و ومن جهة اأخرى 
.52 وتبقى نقطة ال�سعف في هذا  بال�سكل 
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العالمة  حلول  توؤكد  حاالت  ظهور  عدم  هى  الطرح، 
 محل العالمة  اأو العك�س، في حدود المادة 

التي توفرت للباحث حتى االآن. 

رابًعا: عالقة  بمنعت خوفو

‘منعت  وبين  بين   �سعنخ  ربط 
بال�سباب،  كلها  ‘مزودة  التالي:  النحو  على  خوفو’ 
خوفو’،  ‘منعت  حتى  و�سمااًل  ثاعو،  حتى  جنوًبا 
عثرة  يقف حجر  اأنه  االولى  للوهلة  يبدو  الذي  االأمر 
من   كلٍّ  بتوحيد  االأخذ   �سد 
�سعنخ  اأن  ا  وخ�سو�سً مًعا،  و 
اللغة  في  ياأتي  الذي   xnty الم�سطلح   ا�ستخدم 
و‘جنوبي’  ‘جنوب’  بمعنى  عادة  القديمة  الم�سرية 
مكان  لتحديد  و‘جنوًبا’53  الجنوبي’  و‘الجزء 
بما  خوفو’،  ‘منعت  اإلى  بالن�سبة   
المدينة،  تلك  من  الجنوب  اإلى  فعاًل  يقع  باأنه  يوحي 
ولي�س اإلى ال�سرق منها، اأي اأنه يوجد في وادي النيل 
ذاته اأو بالقرب منه، ولي�س على �ساحل البحر االأحمر. 
وهو االأمر الذي اأكده ‘فاندر�سلين’ عندما رف�س تماًما 
ال�سرق - كما  تعني  اأنها  لو  xnty كما  ترجمة كلمة 

ذهب اإلى ذلك في راأيه بع�س العلماء.54 

ويرى الباحث اأنه على الرغم من �سحة ما ذهب اإليه 
بالجنوب،   xnty كلمة  معنى  تاأكيده  من  ‘فاندر�سلين’ 
ترجمة  اأن  وهى  باالهتمام،  جديرة  نقطة  هناك  فاإن 
موقع  مع  يتعار�س  ال  ‘الجنوب’  بمعنى  الم�سطلح  هذا 
البحر  �ساحل  على  المفتر�س   
؛  ميناء  مع  توحيده  اأو  االأحمر، 
كلما  االأحمر  البحر  من  يقترب  النيل  نهر  اأن  يالحظ  اإذ 
اتجهنا جنوًبا، وبخا�سة عند ثنية قنا، حيث يقع االإقليمان 
ال�سفة  على  قفط  بعا�سمتيهما،  وال�ساد�س  الخام�س 
للنهر،  الي�سرى  ال�سفة  على  ودندرة  النيل،  لنهر  ال�سرقية 

والبحر  النيل  نهر  بين  الفا�سلة  الم�سافة  ت�سيق  بحيث 
ال�سحراء  في  اآخر  مكان  اأي  يفوق  كبير  ب�سكل  االأحمر 
ا عند قفط، حيث يتفرع منها الطريق  ال�سرقية، وخ�سو�سً
القوافل  وطرق  حمامات،  وادي  محاجر  اإلى  ي  الموؤدِّ
البحر  اإلى  ال�سرقية  ال�سحراء  تخترق  التي  التجارية 
 xnty االأحمر؛ ومن ثم فلي�س من الم�ستبعد اأن م�سطلح
كان يعني في هذا النق�س الجهة الجنوبية القريبة من جهة 
 ال�سرق، وهى الجهة الجنوبية ال�سرقية، وهو ما ين�سجم - 
 / موقع   مع   - الباحث  راأي  في 
جنوب  االأحمر  البحر  �ساحل  على   

�سرقي ‘منعت خوفو’. 

مغزى  اإلى  االإ�سارة  بمكان  االأهمية  من  ولعل 
التي تقع �سمن اإطار االإقليم  ارتباط ‘منعت خوفو’ - 
ال�ساد�س ع�سر من اأقاليم م�سر العليا - بـ Aaw*. ويرى 
الباحث اأن هذا االرتباط يرجع اإلى ارتباط تلك االأولى 
فترات  بع�س  منها، خالل  اأو جزء  ال�سرقية  بال�سحراء 
من ع�سر الدولة الو�سطى، اإذ ذكر ‘اإرمان’ و‘رانكه’ اأن 
‘منعت خوفو’ كانت عا�سمة منطقة �سيقة من االأر�س 
النيل،  لنهر  اليمنى  ال�سفة  طول  على  تمتد  الزراعية، 
قبالة االإقليمين ال�ساد�س ع�سر وال�سابع ع�سر من اأقاليم 
الي�سرى للنهر،  اللذان يقعان على ال�سفة  العليا،  م�سر 
وهى منطقة �سيقة؛ بحيث ال تكون اإقليًما قائًما بذاته؛ 
ال�سرقية  ال�سحراوية  بالمناطق  األحقت  ال�سبب  ولهذا 
خوفو.  منعات  عا�سمتها  واحدة  اإدارية  منطقة  في 
العا�سمة ال  اأن هذه  و‘رانكه’  ‘اإرمان’  من  وراأى كل 
ال�ساد�س  االإقليم  عا�سمة  عن  بعيدة  تكون  اأن  يمكن 
ع�سر؛ الأن مقابر كلٍّ منهما تقع في المكان ذاته عند 

بني ح�سن في بقعة ُخ�س�ست لالإلهة باخت.55

وقد اأدى هذا الو�سع الجغرافي الخا�س ‘بمنعت 
خوفو’ اإلى حمل خيتي االأول حاكم االإقليم ال�ساد�س 
ع�سر لقب ‘الم�سرف على ال�سحراء ال�سرقية’.56 كما 
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ذكر خنوم حتب االأول ف�سل الملك اأمنمحات االأول 
جعله  اأنه  وكيف  خوفو’،  ‘منعت  اأو�ساع  تنظيم  في 
اأميًرا وراثيًّا وم�سرًفا على ال�سحراء ال�سرقية في ‘منعت 
وال�سمالية،  الجنوبية  الحدود  له  عين  واأنه  خوفو’، 
ا غربيًّا.  ا �سرقيًّا، وو�سط النيل حدًّ وعين له ال�سحراء حدًّ
اأمنمحات  قام  االإقليم  حاكم  من�سب  خال  وعندما 
اأخرى حدود منطقته. كما  اإياه، وعين له مرة  بمنحه 
اإلى   - احتفظ  قد  الجديد  االإقليم  حاكم  اأن  يالحظ 
‘منعت  �سملت  التي  ال�سابقة  باأمالكه   - ذلك  جانب 
بن  نخت  كان  كما  ال�سرقية.57  البالد  واإدارة  خوفو’ 
ال�سحراء  على  ‘الم�سرف  ا  اأي�سً االأول  خنوم - حتب 
اإلى جانب  الوراثي لمنعت خوفو’  و‘االأمير  ال�سرقية’ 
لقبه الرئي�س ‘الرئي�س االأعظم الإقليم الوعل’.58 وعندما 
�سمن  حمل  االإقليم  في  االأمور  زمام  اإميني  ت�سلم 
األقابه لقب ‘الم�سرف على القرون والحوافر والري�س 
والمعادن )حرفيًّا: الم�سرف على حيوانات ال�سحراء 
هو  الثاني  حتب   - خنوم  وتولى  ومناجمها(’.59 
االآخر م�سئولية االإقليم، باالإ�سافة اإلى ‘الم�سرف على 
ال�سحراء ال�سرقية’ و‘االأمير الوراثي لمنعت خوفو’.60 
االإ�سراف  مهمة  الثالث  حتب   - خنوم  تولى  واأخيًرا 
على القبائل ال�سرقية، كما كان اأمير ‘منعت خوفو’.61 
اأن جزًءا من ال�سحراء ال�سرقية،  ومن ثم يمكن القول 
اأو على االأقل المنطقة الجبلية الواقعة في ال�سرق كانت 
تحت اإدارة ‘منعت خوفو’، وهو االأمر الذي �سهل لهم 

الو�سول اإلى �ساحل البحر االأحمر.

الخاتمة

اأخيًرا يمكن القول اأن نق�س �سعنخ - وعلى خالف اآراء 
النقو�س  من  واحًدا  يعد   - ترجموه  الذين  العلماء  من  كثير 
على  الرابع  منتوحتب  الملك  لن�ساط  توؤرخ  التي  المهمة 
الن�ساط الذي ربما يرتبط ببع�س  �ساحل البحر االأحمر، وهو 

االإيطالية -  البعثة  التي عثرت عليها  االأثرية  االأدلة وال�سواهد 
االأمريكية الم�ستركة في مر�سى/ وادي جوا�سي�س. اأ�سف اإلى 
 ¤Aww ذلك اأنه ربما كان النق�س االأول الذي ي�سير اإلى ميناء
اأنه  على  اتفقوا  قد  العلماء  كان  الذي  الميناء  وهو   - ال�سهير 
كان نقطة انطالق ال�سفن الم�سرية عبر البحر االأحمر اإلى بالد 
من   - فقط  االأول  �سنو�سرت  الملك  عهد  من  بداية  بونت، 
خالل التهجئة Aaw*. كما يمكن القول اأن قيمة نق�س �سعنخ 
تكمن في الزخم الذي تميَّز به، وهو الزخم الذي توارى وراء 
تلك العبارات والكلمات التقليدية حيًنا، والغام�سة حيًنا اآخر، 
اإماطة اللثام  اأمثال هذه النقو�س في  االأمر الذي يعك�س اأهمية 
وعلى  ال�سرقية،  ال�سحراء  في  القديم  الم�سري  الن�ساط  عن 
ا خالل الدولة الو�سطى، التي  �ساحل البحر االأحمر، وخ�سو�سً
كانت  التي  البعثات  من  �سخًما  عدًدا  خاللها  م�سر  �سهدت 
عن  ف�ساًل  والمناجم،  المحاجر  ا�ستغالل  اأجل  من  تخرج 
ت�سيير الرحالت التجارية اإلى بالد بونت، بناًء على اأمر ملكي 
المنوطة  االآلهة  من  ومباركة  وبرعاية  البعثات،  تلك  بخروج 
بهذا الن�ساط، والراعية لكافة تلك المناطق النائية، ثم ت�سافر 
بع�س موؤ�س�سات الدولة الم�سرية اآنذاك، والممثلة في اإدارتي 
المتخ�س�سين في  االأ�سغال واالأمالك، وا�ستراك مجموعة من 
في  اإبراز دوره  رئي�س حر�س على  قيادة  الن�ساط، تحت  هذا 
اإتمام المهمة التي ُكلف بها على اأكمل وجه، وتحقيق رغبة 

مواله في الح�سول على كل ما هو طيب من اأجله. 

الهوام�س
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هذا  بن�سر  و‘مونتيه’  ‘كويان’  من  كلٌّ  قام   1912 �سنة  وفي   .1906
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�سليم  كترجمة  النق�س،  هذا  ترجمات  توالت  الحين  ذلك  ومنذ   
وعلى  وغيرهم.  و‘فارو’  و‘جوليه’  و‘فاندر�سلين’  و‘�سنكل’  ح�سن 
الرغم من كثرة هذه الترجمات، لم يتفق معظم العلماء على ترجمة 
ال�سياق،  بغمو�س  النق�س  بع�سهم  و�سف  كما  للنق�س.  واحدة 
التاريخي  اإلى االإطار  الترجمة، وافتقاره  ال�سياغة، و�سعوبة  وركاكة 
والجغرافي الذي يدعمه، باالإ�سافة اإلى �سعوبة تحديد ماهية األقاب 
عملهم،  وطبيعة  فرقته،  اأع�ساء  األقاب  عن  ف�ساًل  النق�س،  �ساحب 

ومكان هذا العمل على وجه التحديد. 
االآن  هى  حمامات  وادي  نقو�س  مجموعة  اأن  بالذكر  الجدير  ومن   
في طور اإعادة الن�سر من قبل العالمة الفرن�سية اأني جا�س بتكليف من 

المعهد الفرن�سي لالآثار ال�سرقية بالقاهرة.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  2
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 31-32, PL. III.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  3
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 32.

ُعثر على واحد وع�سرين نق�ًسا في وادي حمامات، توؤرخ لبعثة الملك   4
تحت  من حكمه  الثاني  العام  في  الوادي  هذا  اإلى  الرابع  منتوحتب 
 ،191،192A  ،113  ،110 بالتتابع  اأمنمحات وهي  الوزير  رئا�سة 
‘كويان’ و‘مونتيه’  205 لدى   ،241  ،105  ،55  ،40  ،1  ،192B
و52، 53، 54 ،57، 55، 56، 58، 59، 60، 140 لدى ‘جويون’. 
 K.J. Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des  
 Mittleren Reiches in die Ost-Wüste, HÄB 15
 (Hildesheim, 1981), 245.
بين  و‘�سيفريد’  و‘مو�س’  و‘بورتر’  و‘مونتيه’  ‘كويان’  من  كلٌّ  ربط   5
ل�سخ�س غير م�سمى  النق�س رقم 241 -  �سعنخ رقم 1 وبين  نق�س 
وثالثة  اأفقي،  واحد  �سطر  من  يتكون  وهو  حمامات.  وادي  في   -
بناًء  �سريع؛  ب�سكل  هيروغليفية مكتوبة  راأ�سية، ذات عالمات  اأ�سطر 

على الت�سابه بين النق�سين. 
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 114, and note.1; PM
 VII, 331; Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des
 Mittleren Reiches in die Ost-Wüste, 245.

ويقع كلٌّ من النق�سين في مواجهة بع�سهما  تقريًبا؛ حيث نق�س االأول   
في الجانب الجنوبي، ونق�س االآخر في الجانب ال�سمالي من الطريق 

وجاء فيه:
 

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 114.
 1 Nb-tAwy-Ra anx Dt 2 imy-r mSa 3 imy-r msnw 4   
iw ir.n (.i) imy-r mSa n tA pn r-Dr.f

البعثة. 3 الم�سرف على  اأبًدا. 2 قائد  ‘1 نب - تاوي - رع عا�س   
المنقبين. 4 لقد كنت قائد بعثة هذه االأر�س كلها’.

 L.D, II, 149 g; P.E. Newberry, Beni Hasan, Part II  6
 (London, 1893), 18; Couyat et Montet, Les inscriptions

 hiéroglyphiques et hiératiques du ouâdi hammâmât,
32[1-9], and PL. III; PM VII, 331.
ال�سورة  على  رئي�سة  ب�سفة  النق�س  كتابة  في  الباحث  اعتمد   
الفوتوغرافية التي ن�سرها ‘كويان’ و‘مونتيه’، دون ت�سرف في كتابة 
ن�سخ  اأثناء  ‘كويان’ و‘مونتيه’ في  العالمات، كما فعل كلٌّ من  بع�س 
النق�س، كما قارن الباحث هذه ال�سورة والن�سخة المنقولة عنها من 
قبلهما بالن�سخة التي ن�سرها ‘لب�سيو�س’ ونقلها عنه ‘نيوبري’ فيما بعد. 
اأ�سفرت تلك المقارنة عن وجود اختالفات طفيفة بين اأ�سكال  وقد 
بع�س العالمات في هذه الن�سخ، مقارنة بال�سورة الفوتوغرافية، كما 

�سيرد ذلك بالتف�سيل بعد ذلك. 
بـ  �سوى  لقب   و‘بر�ستد’  ‘نيوبري’  يترجم  لم    7

‘مدير/ قائد ........ على النهر”. 
Newberry, Beni Hasan, Part II, 18; BAR I § 455.  
وترجمه ‘�سنكل’ بمعنى ‘زعيم ال�سيادين بالخطاف )؟؟( في مجاري 
الليبيين  ‘)زعيم(  اأي  تقراأ   اأن  اأن  يمكن  المياه’، وذكر 

؟”. 
 W. Schenkel, Memphis - Herakleopolis – Theben,  
ÄgAbh 12 (Wiesbaden, 1965), 270, and note.a.

كما قراأه ‘�سيفريد’ imy-r msnw Hr itrw دون ترجمة.   
 Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren  
Reiches in die Ost-Wüste, 246.
وترجمه ‘فاندر�سلين’ بمعنى ‘م�سئول ال�سيادين بالحراب في مجرى   
اأن�سطة �سعنخ في wAD-wrاأي النيل، في  اأن  الماء (itrw)”. وذكر 
راأيه - التي وردت في ال�سطر ال�سابع من النق�س - تتفق تماًما مع هذا 

اللقب؛ حيث كان ي�سطاد �سغار الطرائد وكبارها. 
 C. Vandersleyen, ‘Les inscriptions 114 et 1 du Ouadi  
Hammamât (11e dynastie)’, ChronÉg 64 (1989), 156-
157.
 itrw كلمة   قراءة  على  العلماء  هوؤالء  ترجمات  وتعتمد   
بمعنى ‘نهر”. غير اأن ‘وارد’ ترجم كلمة  بمعنى ‘المنقبون عن 
كتابة خاطئة،  في كلمة   العالمة   اأنه عد  الحجر”. كما 
وقراأ اللقب كله imy-r msnw Hr inr وترجمه بمعنى ‘الم�سرف 

على المنقبين عن الحجر”. 
 W.A. Ward. Index of Egyptian Administrative and  
 Religious Titles of the Middle Kingdom (Beirut, 1982),
 29 [204].

وقد اأخذ ‘جوليه’ باقتراح ‘وارد’ دون اإ�سافة.   
 O. Goelet, ‘WAD-wr, Punt, and the Wadi Hammamat:  
 The Implication of Verbs of Motion Describing Travel',
 in E. El-Saeed, E. Mahfouz and A. Megahed (eds.), A
 collection of studies presented to Professor Abdel Monem
 Abdel Haleem Sayed (Alexandria, 2006), 187, note 18.
ويميل الباحث اإلى االأخذ براأي كل من ‘وارد’ و‘جوليه’ بناًء على اأن   
كلمة  هي اإحدى اأ�سكال الكلمة  msnw التي وردت 

في الن�سو�س الم�سرية بمعنى ‘المنقبون”. 
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 Ward, Index of Egyptian Administrative and Religious  
 Titles, 29 [203]; R. Hannig, ‘Die Sprache der
Pharaonen Großes Handwörterbuch Ägyptisch-
 Deutsch (2800-950 v.Chr.)’, Kulturgeschichte der
Antiken Welt 64 (Mainz, 1995), 363.

كما اأنها ت�سبه كلمة  msnt التي جاءت بمعنى ‘عمل   
حفرة”. 

Hannig, Großes Handwörterbuch, 363.  
المعنى  بهذا  جاءت  التي  ذاتها  الكلمة  ت�سبه  اأنها  اإلى  باالإ�سافة   
اأن  ذلك  اإلى  اأ�سف   . بال�سكل  النق�س  من  الثامن  ال�سطر  في 
في  ُتقراأ  كانت  كلمة   نهاية  في  التي جاءت  المجموعة  
اأو  ‘كتل’  بمعنى   inrw حمامات  بوادي  الو�سطى  الدولة  نقو�س 
‘اأحجار’. كما هو الحال في النق�س رقم 114 بـ ‘كويان’ و‘مونتيه’، 
منتوحتب  الملك  عهد  من  الثامن  بالعام  الموؤرخ  حننو،  للموظف 

الثالث، في الجملة التالية:
 

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques  
et hiératiques du ouâdi hammâmât, 83 [15].
in.n(.i) n.f inrw Spsw  

‘اأح�سرت من اأجله اأحجار فخمة’.  
وكذلك النق�س رقم 47 بـ ‘كويان’ و‘مونتيه’ - الموؤرخ بالعام الرابع   

ع�سر من عهد الملك �سنو�سرت الثالث - على النحو التالي:
 

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 50 [6-7].
inrw nfrw n bxnw

“كتل جيدة من حجر بخن”.  
ا ب�سكل كامل في عدد من النقو�س، كما هو الحال في  كما ورد اأي�سً  
النق�س رقم 19 بـ ‘كويان’ و‘مونتيه’ - الموؤرخ بالعام التا�سع ع�سر من 

عهد الملك اأمنمحات الثالث - في الجملة التالية: 
 

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 41 [3-4].
wn in.n Hr hd inrw Hr Dw pn imnty  

“عندئذ قطعنا االأحجار من هذا الجبل الغربي”.  
وكذلك الجملة:  

 
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 41 [5-6].
wn in nn n inrw Hr wAst r sd  

“)ولكن كثيًرا( ما كانت تلك الكتل تته�سم اإلى قطع �سغيرة”.  
وكذلك الجملة    

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 41 [8-10].
irt smA sfn inrw  

“عمل منحدر للكتل الحجرية”.  
 - حننو  نق�س  في  االأولى  مرتين؛ جاءت  تقريًبا  العبارة  هذه  وردت   8

�سالف الذكر - على النحو التالي: 
 

  Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 83 [13].
ir.n(.i) mtn m itrw tA-dSr m aAd n sxt  

‘جعلت الطريق نهًرا، واالأر�س الحمراء ريًفا ذا حقول خ�سبة’.  
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques  
 et hiératiques du ouâdi hammâmât, 28; Schenkel,
 Memphis - Herakleopolis – Theben, 256; Seyfried,
 Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in die
 Ost-Wüste, 279; BAR I § 430; Vandersleyen, ChronÉg
 64, 151; C. Obsomer, Sésostris Ier Étude chronologique
  et historigue du règne (Bruxelles, 1995), 395; D. Farout,
  ,‘Men on the Red Sea under Senusret I’, in: El-Saeed
 et at., (eds.), A collection of studies presented to Professor
 Abdel Monem Abdel Haleem Sayed (Alexandria, 2006),
 245.
لدى  حمامات،  وادي  في   113 رقم  النق�س  في  الثانية  وجاءت   
يوؤرخ لبعثة  الذي   - اأمنمحات  بالوزير  الخا�س  ‘كويان’ و‘مونتيه’، 

الملك منتوحتب الرابع - وذلك على النحو التالي:
 

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 80 [12-13].
ir.n(.i) xAst m itrw inwt Hrwt m wAt mw  

“جعلت ال�سحراء نهًرا، والوديان العالية مجرى ماء”.  
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 28; Seyfried, Beiträge
zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in die Ost-
Wüste, 279; BAR I § 447.
النق�س  ين�سجم مع ما ورد في  الو�سف  اأن هذا  بالذكر  ومن الجدير    
يوؤرخ  الذي  و‘مونتيه’،  ‘كويان’  بـ  في وادي حمامات،  رقم 191 

لبعثة اأمنمحات عينها كالتالي:

  
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 97 [2-3].
 wHm biA(y)t irt Hw mAA(.tw) xprw nw nTr pn dit bAw.f  
n rxyt irt xAst m nwy bst mw Hr nHA n inr
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االإله،  هذا  اأ�سكال  و�ُسوهدت  المطر،  هطل  المعجزة؛  ‘تكررت   
الماء  وفا�س  كالبحيرة،  ال�سحراء  فاأ�سبحت  للنا�س،  قوته  والحت 

فوق �سطح الحجر القا�سى’.
ال�سحراء  في  كان  �سعنخ  عمل  نطاق  اأن  الن�سو�س  هذه  كل  وتوؤكد   

ال�سرقية ولي�س على �سفاف نهر النيل كما ذهب بع�س العلماء.
نقال ‘كويان’ و‘مونتيه’ العالمة التي وردت بعد  بال�سكل  خطاأ  9
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
hiératiques du ouâdi hammâmât, 32 [6].

على الرغم من ظهور عالمة  ب�سكل وا�سح تماًما في النق�س.  
التي وردت بعد  بال�سكل   ‘كويان’ و‘مونتيه’ العالمة  10  نقال 

خطاأ.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 32 [6].

على الرغم من ظهور عالمة  ب�سكل وا�سح تماًما في النق�س.  
 A.E.P. Weigall, Travels in the Upper Egyptian Deserts  11
 (London, 1909), 58, 60-61.
 G.W. Murray. ‘The Roman roads and stations in the  12
 eastern deserts of Egypt’, JEA 11 (1925), 138, 142.
 M.J. Cledat, ‘Notes sur Listhme de Suez’, BIFAO 21  13
(1923), 169-170.

 A. Lucas and A. Rowe, ‘The Ancient Egyptian  14
 Bekhen-Stone’, ASAE 38 (1938), 129, fig.11, note.1;
142, note.4.
 H. Gauthier, Dictionnaire des noms Géographiques  15
 contenus dans les Textes Hiéroglyphiques, Tome VI (Le
Caire, 1929), 64, 87.
 G. Goyon, Nouvelles inscriptions Rupestres du Wadi  16
Hammamat (Paris, 1957), 2-3.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  17
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 19.

 Quoted in Gauthier, Dictionnaire des noms  18
 Géographiques, VI, 64.
 W.K. Simpson, ‘Historical and Lexical notes on the  19
 new series of Hammamat Inscriptions’, JNES 18
(1959), 22-23.
 P. Montet, Géographie de l’Égypte Ancienne, Vol. 2  20
(Paris, 1961), 160.

 F. Gomaà, ‘Die Besiedlung Ägyptens während  21
 des Mittleren Reiches, II. Unterägypten und die
 angrenzenden Gebiete’, TAVO Beih. B/66/2
(Wiesbaden, 1987), 276-277.

Vandersleyen, ChronÉg 64, 157-158.  22
عبد العزيز �سالح، ال�سرق االأدنى القديم، الجزء االأول، م�سر والعراق   32

)القاهرة، 1891(، 661.

 L. Bradbury. ‘Reflections on Traveling to ‘God’s  24
Land and Punt in the Middle Kingdom’, JARCE 25 

  (1988), 133, note. 29; S.E. Sidebotham, 'Ports of the
 Red Sea and the Arabia-India Trade', in T. Fahd (ed.),
 L’Arabie Preislamique et son environnement Historique
 et culturel, Actes du Colloque de Strasbourg 24-27 juin
 1987 (Strasbourg, 1989), 205; A.M. Sayed, ‘On the
 non-existence of the Nile-Red Sea canal all over the
 Pharaonic Times, and its existence from the Persian
period onwards’, Aegyptus et Pannonia 3 (2006), 218.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  25
hiératiques du ouâdi hammâmât, 77-78 [2-7].
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  26
hiératiques du ouâdi hammâmât, 92 [1-4].
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques  27
 et hiératiques du ouâdi hammâmât, 82 [10-11];
 Schenkel, Memphis - Herakleopolis – Theben, 256;
 K.A. Kitchen, Punt and How to Get There, Orientalia
 40 (1971), 190; BAR I § 429; Bradbury, JARCE 25,
 131; Vandersleyen, ChronÉg 64, 151; K.A. Kitchen,
 The Land of Punt, in: T. Shaw, P. Sinclair, B. Andah
 and A. Okpoko (eds.), The Archaeology of Africa, Food,
 metals and towns (London, 1993), 589; Obsomer,
 Sésostris Ier, 394; Goelet, in: El-Saeed et al., (eds.),
 The Festschrift Volume, 181; A. Gasse, ‘The Wadi
Hammamat on the road to Punt’, in: El-Saeed et al., 

  (eds.), A collection of studies presented to Professor Abdel
Monem Abdel Haleem Sayed (Alexandria, 2006), 295.

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  28
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 28, 83 [13]; Schenkel,
 Memphis - Herakleopolis – Theben, 256; Seyfried,
 Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in die
 Ost-Wüste, 279; BAR I § 430; Vandersleyen, ChronÉg
64, 151; Obsomer, Sésostris Ier, 395; Farout, in: El-
Saeed et al. (eds.), The Festschrift Volume, 245.

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  29
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 83 [13-14]; Schenkel,
 Memphis - Herakleopolis – Theben, 257; Kitchen,
 Orientalia 40, 190; BAR I § 431; Bradbury, JARCE 25,
 132; Vandersleyen, ChronÉg 64, 152; Kitchen, in Shaw,
 Sinclair, Andah, and Okpoko (eds.), The Archaeology of
 Africa, Food, metals and towns, 589; Obsomer, Sésostris
 Ier, 395; Goelet, in El-Saeed, Mahfouz and Megahed
(eds.), The Festschrift Volume, 181.

Weigall, Travels in the Upper Egyptian Deserts, 58-  30
 59; Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques
et hiératiques du ouâdi hammâmât, 82 [10]; 83 [14-
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 15]; C. Kuentz, ‘Autour d’une conception égyptienne
 méconnue: l’Akhit ou soi-disant horizon’, BIFAO
 17 (1920), 179; T. Säve-Söderbergh, The Navy of
 the Eighteenth Egyptian Dynasty (Leipzig, 1946),
 11; Schenkel, Memphis - Herakleopolis – Theben,
 255-257; Kitchen, Orientalia 40, 190; F. Friedman,
 ‘On The Meaning of WAD-Wr, In Selected Literary
 Texts’, GöttMisz 17 (1975), 15-16; BAR I §§ 429,
 432; Bradbury, JARCE 25, 127; Kitchen, in: Shaw et
 al., (eds.), The Archaeology of Africa, Food, metals and
 towns, 589; Obsomer, Sésostris Ier, 394-395; Goelet,
in: El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume, 181-
 182; Farout, in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift
 Volume, 244-245, and note. 65; Gasse, in El-Saeed et
 al., (eds.), The Festschrift Volume, 295.

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  31
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 83 [15]; Schenkel,
 Memphis - Herakleopolis – Theben, 257; Kitchen,
 Orientalia, 40, 190; BAR I § 433; Bradbury, JARCE 25,
 127; Kitchen, in Shaw, Sinclair, Andah, and Okpoko,
 (eds.), The Archaeology of Africa, Food, metals and towns,
 589; Obsomer, Sésostris Ier, 395; Goelet, in: El-Saeed
et al., (eds.), The Festschrift Volume, 182; Farout, in El-

 Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume, 245; Gasse,
in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume, 296.

 Bradbury, JARCE 25, 133; D. Fabre, Le  32
 destin maritime de L’Égypte ancienne (London,
2004/2005), 39-42, 82; Farout, in: El-Saeed et al., 
 (eds.), The Festschrift Volume, 246.

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  33
hiératiques du ouâdi hammâmât, 98 [3-4], 99 [17-
 18]; Kuentz, BIFAO 17, 121, 122, 123, 177; M.
 Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: A Book of
 Readings, Volume I, The Old and Middle Kingdoms,
(London, 1973), 114-115; BAR I §§ 441-443.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques  34
et hiératiques du ouâdi hammâmât, 19, 28, 32 [5-
 7], 80 [12-13]; Schenkel, Memphis - Herakleopolis –
 Theben, 270; Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des
 Mittleren Reiches in die Ost-Wüste, 279; BAR I §§ 447,
456; Vandersleyen, ChronÉg 64, 157; Goelet, in: El-
 Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume, 188; Farout,
 in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume, 246.
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  35
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 99 [14-16]; Kuentz,
 BIFAO 17, 122-123; Lichtheim, Ancient Egyptian
 Literature, 114; BAR I § 442.

ا على �سبيل المثال في كلٍّ من النق�س رقم 113  انظرما يفيد ذلك اأي�سً  
و 192 و 191.

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 80 [9-10, 13], 99-100
 [19-21], 97 [1-2].

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  36
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 32 [7-8]; Schenkel,
 Memphis - Herakleopolis – Theben, 270; Seyfried,
 Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren Reiches in
 die Ost-Wüste, 273, 278, 279; BAR I § 456; Farout, in
El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume, 246-247.

 Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren  37
Reiches in die Ost-Wüste, 262-265, 269.

 W. Hayes, ‘The Middle Kingdom in Egypt: Internal  38
 History from the Rise of the Heracleopolitans to the
Death of Ammenemes III’, CAH I, Part 2A (1980), 493.

اأحمد فخري، م�سر الفرعونية )القاهرة، 1986(، 211.  39
جويجاتي،  ماهر  ترجمة  القديمة،  م�سر  تاريخ  جريمال،  نيقوال   40

مراجعة زكية طبوزاده )القاهرة، 1991(، 204.
 Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren  41
Reiches in die Ost-Wüste, 245.

العدد   كتابة  في  الهيراطيقية   العالمة  الكاتب  ا�ستخدم   42
‘�ستين”. 

 G. Möller, Hieratische Paläographie, Erster Band  
 (Leipzig, 1909), 60 [628]; Couyat et Montet, Les
 inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du ouâdi
 hammâmât, 32, note.6.

في  االأعداد،  ا  وخ�سو�سً الهيراطيقية،  العالمات  ا�ستخدام  ويعد   
النقو�س الهيروغليفية، واحًدا من الخ�سائ�س الكتابية لنقو�س الدولة 

الو�سطى في وادي حمامات. 
 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 15-16.

فقد  العبارة    ترجمة  حول  العلماء  اختلف  وقد   
ترجمها ‘نيوبري’ ‘كرجل ذي ت�سعين عاًما’، وهذا خطاأ.

Newberry, Beni Hasan, Part II, 19.  
وترجمها اآخرون: ‘رجل ذو/ كرجل ذي �ستين عاًما’.   

 Couyat et Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et  
 hiératiques du ouâdi hammâmât, 19; Wb II, 432, 2;
 BAR I § 456, and note.c; Vandersleyen, ChronÉg
 64, 157; Goelet, in El-Saeed, Mahfouz and Megahed
 (eds.), The Festschrift Volume, 188.

وفي المقابل ترجم ‘�سنكل’ هذه العبارة بمعنى ‘مع �ستين )؟( �سخ�سية   
كبيرة ال�سن / جنديًّا قديًما’. 

Schenkel, Memphis - Herakleopolis – Theben, 270.
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وترجمها ‘�سيفريد’ ‘مع �ستين rnpt )رجاًل من ذوي الخبرة ؟(”.   
 Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren  
Reiches in die Ost-Wüste, 245, 273.

واأخيًرا قراأها ‘فارو’ m s js.t 60 وترجمها بمعنى ‘مع �ستين رجاًل   
من الفريق”.

 Farout, in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume,  
246-247.

القديم  الم�سري  اأن  يالحظ  االأولى،  بالقراءة  االأمر  يتعلق  ما  وبقدر   
ا�ستخدم �سيغة محددة للتعبير عن العمر، كانت تتكون من م�سطلح 

. انظر: + rnpt عدد ال�سنوات، فقط دون ا�ستخدام كلمة 
 K. Sethe, Aegyptïsche Lesestücke zum Gebrauch im  
 akademischen Unterricht zusammengestellt, Texte des
 Mittleren Reiches, Zweite, verbesserte, Auflage (Leipzig,
 1928), 28-29 [23-1], 42 [9-10]; CT I, Spell. 228; Urk
 I, 221 [18], IV, 1828 [6-8]; A. Gasse, ‘Amény un
 porte-parole sous le règne de Sésostris 1er’, BIFAO 88
 (1988), 84, and fig.1 [9], 84, and fig.1 [10-11], 85,
 and fig.1 [17-18].
ال  ‘فارو’  اإليه  الذي ذهب  بال�سكل   js.t قراءة  اأن  ا  اأي�سً كما يالحظ   
في  وردت  التي  العالمة  اأن  وبخا�سة  النق�س،  في  جاء  ما  مع  يتفق 
النق�س هي  التي تمثل �سعفة نخلة ياب�سة مجردة من االأوراق، كانت 

ت�ستعمل كع�سا للح�ساب.
 A. Gardiner, Egyptian Grammar (Oxford, 1976), 479  
[M.4].
 is واأنها لي�ست  ‘حزمة �سمار’ التي ت�ستخدم اأحياًنا كعالمة �سوتية  
(iz) كما هو الحال في كلمة  iswt - باأ�سكالها المختلفة 
- التي تاأتي بمعنى ‘فريق و�سرية من الجنود وجماعة من العمال اأو 

الموظفين اأو البحارة”. 
 Wb I, 127, 11-13; Gardiner, Egyptian Grammar,  
 484 [M. 40]; R.O Faulkner, A Concise Dictionary
 of Middle Egyptian (Oxford, 1986), 30; Hannig,
 Großes Handwörterbuch, 101; D. Jones, An Index of
 Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old
 kingdom, Volume. I, BAR-IS 866 (II) (Oxford, 2000),
 343 [1275-1277].
 rnpi  وفي المقابل يت�سح اأن العالمة  ظهرت في كلمة  

‘�ساب’ و  rnp ‘�ساب �سغير”. 
Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, 150.  

ا بمعنى ‘�سغير’ و‘قوى’ و‘ن�سيط’.  كما جاءت اأي�سً  
Gardiner, Egyptian Grammar, 443 [A.17], 479 [M.4].  

وهو ما يعنى اأن التعبير الوارد في النق�س يعني: ‘�ستين رجاًل �سغيًرا اأو   
�سابًّا اأو قويًّا’. 

العدد   كتابة  في  الهيراطيقية   العالمة  الكاتب  ا�ستخدم    43
‘�سبعين’. 

 Möller, Hieratische Paläographie, 60 [629]; Couyat et  
 Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques
 du ouâdi hammâmât, 32, note.6.

وقد ظهرت عدة ترجمات للعبارة   ؛ فقد ترجمها كلٌّ من   
‘نيوبري’ و‘كويان’ و‘مونتيه’ - الذين ذكروا اأن  تقراأ  )؟( 

Xrd - و‘بر�ستد’ و‘فاندر�سلين’ ‘�سبعين �سابًّا اأو فتًى’. 

 Newberry, Beni Hasan, Part II, p.19; Couyat et  
 Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques
 du ouâdi hammâmât, 13, 19; BAR I § 456 and note.
 C; Vandersleyen, ChronÉg 64, 157.

وفي المقابل ترجمها ‘�سنكل’ ‘�سبعين متطوًعا جديًدا/ مجنًدا’.   
Schenkel, Memphis - Herakleopolis – Theben, 270.  

كما ترجمها ‘�سيفريد’ ‘�سبعين nDsw’ فقط.   
 Seyfried, Beiträge zu den Expeditionen des Mittleren  
Reiches in die Ost-Wüste, 245, 262, 273.

وقراأها ‘فارو’ nDs 70 وترجمها ‘�سبعين �سابًّا )رجل جي�س(’.   
 Farout, in: El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift  
Volume, 246-247.

ومواطن  ‘�سغير  بمعنى  تاأتي  كانت   nDs كلمة  اأن  من  الرغم  على   
عادي من �سواد ال�سعب ورجل فقير وفرد من العامة ومواطن عادي”. 
 Wb II, 385, 5-13; Gardiner, Egyptian Grammar, 577;  
 Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian,
 145; Hannig, Großes Handwörterbuch, 451; D. Doxey,
 Egyptian non-royal epithets in the Middle Kingdom: A
 Social and Historical Analysis, ProblÄg 12 (Brill, 1998),
 196; Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets
and Phrases, 490 [1830].

وهي ت�سري اإىل طبقة من العاميني اأو املواطنني االأحرار. واأخرًيا قراأها   
‘جوليه’ idw ?( 70( وترجمها مبعنى ‘مع �سبعني متطوًعا جديًدا’.
 Goelet, in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift  
 Volume, 188.

 idw و Xrd ومن ثم فقد ظهرت ثالث قراءات لكلمة  وهي  
و nDs. وعلى الرغم من مالءمة هذه الكلمات فاإنه يالحظ اأن كالًّ 
 nmH  من  قد وردتا اأحياًنا كمخ�س�سني لكلمة

مبعنى ‘الفقري’ و‘رجل من مرتبة متوا�سعة’ و‘مواطن’ وغريها. 
Wb II, 268, 4-16.  

وقد وردت بالعديد من االأ�سكال مثل  nmH وترجمها   
‘جاردنر’ مبعنى ‘يتيم و�سغري ورجل فقري’.

Gardiner, Egyptian Grammar, 443 [A.17]; 574.  

‘�سخ�س  مبعنى  ‘فوكرن’  وترجمها   nmH(y) و     
خا�س’ و‘رجل حر من طبقة متوا�سعة’.

 Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian,  
 133.
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املواطنني  اأو  العاملني  من  فئة  اأو  طبقة  اإىل   nmHyw كلمة  وت�سري   
اأمالك  يف  حمددة  بوظيفة  ملحقني  موظفني  لي�سوا  وهم  االأحرار، 
خا�سة، واإمنا متغريون، ُي�ستخدمون يف اأر�س هذا املعبد اأو ذاك، اأو 

على االأرا�سي امللكية، اأو يتم ا�ستدعاوؤهم الإجناز بع�س االأعمال.
نهاية  حتى  القدمية  م�رض  يف  ال�رضائب  حمرو�س،  حممد  علي  زينب   
الدولة احلديثة، )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية االآثار، جامعة 

القاهرة، 1986(، 232-225. 
زوجة  ‘ذرية  مثل  ؛  للعبارة  ترجمات  عدة  ظهرت   44
واحدة’ و‘ع�سرية ذرية ]العائلة[ نف�سها’ و‘اأطفال )امراأة( واحدة’ 
اأو ‘ذرية )امراأة( واحدة’ و‘ُولدوا من )اأم ؟( واحدة’ و ‘من اأوالد 
)جتمع( وحيد )؟؟(’ و‘من وحدة واحدة )؟(’. و‘مزودين بالرماح’ 

اأو ‘مع العدد نف�سه من رماة الرماح’.
 Newberry, Beni Hasan, Part II, 19; Couyat et Montet,  
 Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du ouâdi
 hammâmât, 19; Schenkel, Memphis - Herakleopolis –
 Theben, 270; BAR I § 456 and note. c; Vandersleyen,
 ChronÉg 64, 157; Goelet, in El-Saeed et al., (eds.),
 The Festschrift Volume, 188; Farout, in El-Saeed et al.,
 (eds.), The Festschrift Volume, 246-247, and note.71.

ويالحظ اأن بع�س هذه الرتجمات تعتمد على كلمة  ms مبعني   
‘ُولَد ويولد واأجنب’ Wb II, 137. و mswt مبعنى ‘اأطفال، 

ذرية، ن�سل، �ساللة”.
 Wb II 140, 11; Faulkner, A Concise Dictionary  
 of Middle Egyptian, 116; Hannig, Großes
 Handwörterbuch, 362; Jones, An Index of Ancient
Egyptian Titles, Epithets and Phrases, 451 [1690].

 . ا بال�سكل  التي وردت اأي�سً   
 Jones, An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets  
and Phrases, 451 [1690].

 msnw كلمة   على  االآخر  بع�سها  اعتمد  كما   
‘ال�سائد  مبعنى  الن�سو�س  يف  ظهرت  التي  املتعددة،  باأ�سكالها 

باحلربة’ و‘ال�سائد باخلطاف’.
 Wb II, 145, 4; Gardiner, Egyptian Grammar, 570;  
 Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian,
117; Hannig, Großes Handwörterbuch, 363.

الذي اعتقد اأ�سحاب هذا الراأي اأن املائة والثالثني ع�سًوا يف طاقم   
�سعنخ كانوا من رماة الرماح ولي�سوا nDsw فح�سب. 

 Farout, in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift  
Volume, 247, note.71.

كلمة   جتاهلت  فاإنها  االآراء،  هذه  وجاهة  من  الرغم  وعلى   
اأن تلك  كما �سبق ذكره من قبل. وهو ما يعني  ‘املنقبون’   msnw
الطائفة �سواء كانت من Xrd اأو idw اأو nDs اأو nmH اإمنا كانت 

ت�سم جماعة مكونة من �سبعني منقًبا اأو قاطًعا للحجر. 
 M. Abd El-Raziq, G. Castel, P. Tallet, et  45 
 V. Ghica, Les inscriptions d’Ayn Soukhna (Cairo,
 2002), 40-41; M. Abd El-Raziq, G. Castel, and P.
 Tallet, ‘Ayn Soukhna and the Red Sea: A Preliminary

 report on the excavations of the site 2001-2006’,
 in El-Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume. A
 collection of studies presented to Professor Abdel Monem
Abdel Haleem Sayed (Alexandria, 2006), 164-165.
البعثة امل�سرتكة  التي تقوم بها  النتائج املبدئية الأعمال احلفائر  ُتظهر   46
اجلرف  وادي  منطقة  يف  اأ�سيوط  وجامعة  ال�رضبون  جامعة  بني 
اأحمد  وال�سيد حممد  تاليه  بيري  برئا�سة  ال�سوي�س  �ساحل خليج  على 
حمفوظ وجود عدة �سواهد مبدئية ت�سري اإىل وجود ميناء م�رضي قدمي 
اأن نتائج هذه احلفائر االأولية مل  اإال  يرجع اإىل ع�رض الدولة القدمية، 
اأحمد حممد  ال�سيد  البعثة  تن�رض حتى االآن )حمادثة �سفهية مع رئي�س 

حمفوظ(.
 Abd el-Raziq, Castel, and Tallet, in El-Saeed, Mahfouz  47
and Megahed (eds.), The Festschrift Volume, 164.

 R. Fattovich, et al., Excavations at Mersa Gawasis, Red  48
 Sea (Egypt), of the University of Naples ‘L’Orientale,’
 Naples (Italy) and Boston University, Boston (USA),
 2004-2005 Field Season, 18-19; R. Fattovich, and
 K. Bard, ‘Marsa Gawasis (Wadi Gawasis) and the
 Egyptian Seafaring Expeditions to Punt’, in El-Saeed
 et al., (eds.), The Festschrift Volume. A collection of
 studies presented to Professor Abdel Monem Abdel Haleem
 Sayed, (Alexandria, 2006), 24, 32; C. Perlingieri,
 and T. Childs, ‘The production area at Mersa /Wadi
Gawasis: Evidence for multiple craft activities’, in El-

 Saeed et al., (eds.), The Festschrift Volume. A collection
 of studies presented to Professor Abdel Monem Abdel
 Haleem Sayed (Alexandria, 2006), 103-105; A. Manzo
 and C. Perlingieri, ‘Finds: Pottery’, in K.A. Bard and
 R. Fattovich (eds.), Harbor of the Pharaohs to the Land
 of Punt, Archaeological Investigations at Mersa/Wadi
 Gawasis, Egypt, 2001-2005 (Napoli, 2007), 101, 102,
 110, 116-117, 125, 132-133, and fig.52; K. Bard and
 R. Fattovich, ‘Synthesis’, in K.A. Bard and R. Fattovich
 (eds.), Harbor of the Pharaohs to the Land of Punt,
 Archaeological Investigations at Mersa/Wadi Gawasis,
Egypt, 2001-2005 (Napoli, 2007), 241-246.

الثانية  املنعم عبد احلليم �سيد، الك�سف عن موقع ميناء االأ�رضة  عبد   49
البحر  �ساحل  على  جوا�سي�س  وادي  منطقة  يف  الفرعونية  ع�رضة 
االأحمر )االإ�سكندرية، 1978(، 24-25، 47، �سكل 26 ب، 

�سطر5.
 H. Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques  50
 contenus dans les textes hiéroglyphiques, Tome III (Le
Caire, 1926), 36.

Newberry, Beni Hasan, Part II, PL. XV.  51
 H. Gauthier, Dictionnaire des noms géographiques  52
 contenus dans les textes hiéroglyphiques, Tome IV (Le
 Caire, 1927), 57.
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 Wb III, 306, 6-12; Gardiner, Egyptian Grammar,  53
 585; L.H. Lesko (ed.), A Dictionary of Late Egyptian,
 Volume. II (Rhode Island, 1984), 185; Faulkner, A
 Concise Dictionary of Middle Egyptian, 194; Hannig,
Großes Handwörterbuch, 608.

Vandersleyen, ChronÉg 64, 157-158.  54
الع�سور  يف  امل�رضية  واحلياة  م�رض  رانكه،  وهرمان  اإرمان  اأدولف   55
القدمية، ترجمه وراجعه عبد املنعم اأبو بكر وحمرم كمال )القاهرة، 

.88-87 ،)1953

Newberry, Beni Hasan, Part II, 6, 53, 58.  56
P. Newberry, Beni Hasan, Part I (London, 1893), 58-59.  57

Newberry, Beni Hasan, Part II, 9, 26.  58
Newberry, Beni Hasan, Part I, 11.  59

Newberry, Beni Hasan, Part I, 41.  60
Newberry, Beni Hasan, Part I, 43, 57.  61


