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الغ�صب: ُمفرداته وُمثيراته في �صوء الن�صو�ص الم�صرية القديمة

عبد املنعم حممد جماهد
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توقعاته اأن يتعر�ض ل�ضنوف من الإ�ضاءة وال�ضرر في العالم 
الآخر من �ضاأنها اأن تحول دون ما يوؤمله في هذا العالم.  

ُمقدمة
�ضُيق�ضم الباحث درا�ضته اإلى ق�ضمين، يتتبع  في الأول 
الم�ضرية  اللغة  في  الغ�ضب  على  الدالة  المفردات  منهما 
الم�ضرية  اللغة  قوامي�ض  في  ورودها  لترتيب  وفًقا  القديمة 
القديمة. و�ضُيخ�ض�ض ق�ضمه الثاني لدرا�ضة ُمثيرات الغ�ضب 
 - اإياه  ُمق�ضًما  القديمة،  الم�ضرية  الن�ضو�ض  �ضوء  في 
الحديث  النف�ض  علم  وتق�ضيمات  بُم�ضطلحات  ُم�ضتر�ضًدا 
المجموعة  مجموعات،  ثالث  اإلى   - النفعال  لهذا 
الخارجية’’  والعوامل  عنوان:‘‘الظروف  يجمعها  الأولى: 
التي ُتعَرف بالبواعث القريبة اأو الُمدَركة للغ�ضب.6 والتي 
تتمثل في الإ�ضاءة الُمبا�ضرة لل�ضخ�ض. اأما المجموعة الثانية 
المجموعة  اأما  ال�ضلوكية’’.  الأفعال  ‘‘ردود  بـ:  فُتعَرف   ،
الثالثة والأخيرة، فيجمعها عنوان: ‘‘التوقعات’’،7 وتتمثل 
في التوقعات ال�ضخ�ضية للفرد، اأو بمعنى اآخر الحتمالت 
الذاتية للحوادث والمواقف الم�ضتقبلية التي توقع الم�ضري 

القديم اأن يكتنفها مخاطر ُتحدق به. 

1. الُمفردات الدالة على الغ�صب في اللغة الم�صرية القديمة
ن�ضو�ض  في  ُعِرَفت  ‘يغ�ضب’.9  ‘غ�ضب’،8   Ad  1 .1
الفعل  لهذا  الم�ضدر  تاء  ُت�ضاف  وقد  الأهرام،10 
العالمة:   تحل  اأو  ‘غ�ضب’.11   :Adt فُيقراأ: 
At:‘غ�ضب’،12  الكلمة:   لُتقراأ  العالمة:   محل 
 Ad لكلمة:  خاطئة  كتابة  فاإنها  الحالة  هذه  وفي 
معجميًّا  تعني   At لأن  Faulkner؛  يوؤكد  كما 
العالمة:    ُت�ضتبدل  قد  كما  ‘لحظة’.13 
وقد  ‘غ�ضب’.14   idt الكلمة:  لُتقراأ  بالعالمة:  
 Ad :قلب’ ليتكون التعبير‘ ib كلمة Ad ُت�ضاف لـ

ib اأي ‘يغ�ضب، غا�ضب’.15 

الدولة  ن�ضو�ض  بع�ض  في  ا�ضتخدمت   :bAw  2 .1

الكلمات  من  كلمة  وع�ضرين  اإحدى  الباحث  جمع 
كثيٍر  عن  ف�ضاًل  القديمة  م�ضر  في  الغ�ضب  على  الدالة 
باأخرى،  منها  عالمات  باإبدال  لبع�ضها  ال�ضتقاقات  من 
)تاء  لها  اأخرى  عالمات  اإ�ضافة  اأو  بع�ضها،  ت�ضعيف  اأو 
الم�ضدر، s ال�ضببية(. كما قد ُت�ضاف لبع�ضها كلمات بذاتها 
لتكوين تعابير تعبر عن معنى الغ�ضب، وتوحي في الوقت 
ذاته ببع�ض ال�ضتجابات الدالة عليه. وقد لحظ الباحث اأن 
للتعبير عن معنى الغ�ضب  َف  ق�ضًما من هذه الكلمات ُوظِّ
�ضياقيًّا، ولي�ض معجميًّا؛ وذلك لعالقة الُم�ضابهة بين معناها 

المعجمي وبع�ض ا�ضتجابات الغا�ضب النفعالية.

الأحداث  اأو  الغ�ضب2  انفعال  ُمثيرات  تنوعت  ولقد 
بين  ما  القديم  الم�ضري  عند  اإليه  اأدت  التي  ال�ضاغطة3 
ماديًّا  الغا�ضب  ب�ضخ�ض  وال�ضرر  بالإ�ضاءة  تتعلق  ُمثيرات 
 - عليه  البدني  الإعتداء   - ِعر�ضه  )كانتهاك  ومعنويًّا 
التق�ضير  الراأي معه -  يوؤمله - الختالف في  خ�ضارته ما 
�ضلوك  ل�ضوء  نتيجة  بالغ�ضب  تتعلق  ومثيرات  حقه(.  في 
ومن  البالد.  واأمن  بالحاكم  �ضلة  ذات  واأخرى  الآخر، 
البديهي اأن يرتبط هذا النوع الأخير من المثيرات ب�ضخ�ض 
الملك )كغ�ضبه لتاأخر ح�ضم المعارك - اأو للخروج عليه 

وعلى م�ضر وتهديد اأمنها(. 

اأن   - للتجربة  وفًقا   - القديم  الم�ضري  لحظ  كما 
في  تاأثيره  له  الغ�ضب  بانفعال  الُمحارب  الملك  ات�ضاف 
الحديث4-  النف�ض  علم  اأثبته  اأثر  وهو  النت�ضار-  اإحراز 
مما دفعه اإلى الربط الدائم بين انفعال الغ�ضب لدى الملك 
ون�ضاطه الحربي؛ ومن ثم مثلت الرغبة في النت�ضار ُمثيًرا 
في  ُيعرف  ما  وهو  الحروب.  في  الملكي  للغ�ضب  دائًما 
والتي  ال�ضلوكية،  الأفعال  بردود  الحديث  النف�ض  علم 
لدى  اإيجابية  نتيجة  الغ�ضب  حقق  ما  اإذا  اأنه  مفادها: 
ا�ضتخدامه  اإلى  يميل  الفرد  يجعل  تعزيز  بمثابة  كان  الفرد 
وياأتي في  المماثلة لحًقا.5  اأو غير  المماثلة  المواقف  في 
ختام هذه المثيرات نوع ارتبط ب�ضخ�ض المتوفى تمثل في 
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لتعني  الحديثة  الدولة  في  ا�ضتخدمت   :HDn  

كلمة:  منها  ا�ضتق  وقد  ‘يغ�ضب’.32  ‘غ�ضب’،31 
ت�ضعيف  بعد  ْب’.33  HDnDn:‘َغ�ضَ  
�ضدة  عن  للتعبير  الأخيرتين  ال�ضوتيتين  القيمتين 

الغ�ضب وا�ضتمراره. 

الحديثة،34  الدولة  في  ُعِرَفت  ‘يغ�ضب’،   :xar  

اإل  الُمتاأخر.35  الع�ضر  في  ا�ضتخدامها  وا�ضتمر 
منذ  ُعِرَف  ب’.36  ‘ُيغ�ضِ  :sxar ال�ضببي  فعلها  اأن 

الدولة الو�ضطى. 

الدولة  في  المعنى  بهذا  ُعِرَفت  ‘غ�ضب’   sxm  

‘قوة’،38  معجميًّا  تعني  لأنها  ربما  الحديثة،37 
مظاهر  اأحد  الغ�ضب  اأن  اعتبار  على  وذلك 
اأنه من �ضمن معانيها  الإلهية، ويوؤكد ذلك  القوة 

‘مظهر،�ضورة’ لُفالن من الآلهة.39 

sxnd: ‘غ�ضب’ ظهرت في ع�ضر الأ�ضرة الحادية   
والع�ضرين.40

الدولة  في  ُعِرَفت  ب’42  ‘يغ�ضَ ‘غ�ضب’،41   :Spt  

 Spt القديمة43 ومن الماألوف اأن ُتقراأ هذه الكلمة
ا xpt/d.45 وقد ُي�ضاف  وكذلك Xpt،44 بل واأي�ضً
لها كلمة  ib لتكوين التعبير:Spt-ib ‘َغ�ضب’.46 

الو�ضطى  الدولة  في  ُعِرَفت   :Snt/SnT   

منها  ا�ضتق  وربما  ‘يغ�ضب’48  وتعني:‘غ�ضب’،47 
التعابير  ومن  ‘يغ�ضب’.49   Snn الفعل: 
 Snt  N  xt  m/n/r  N :ال�ضهيرة في هذا ال�ضدد
Snt- :ي�ضب ُفالن الغ�ضب على ُفالن’.50 وكذلك‘

ib ‘يغ�ضب، غا�ضب’.51

وا�ضتمرت  الو�ضطى52  الدولة  في  ُعِرَفت   :qnd  

‘غ�ضب’،54  وتعني  اليوناني.53  الع�ضر  حتى 
  qndt لُتقراأ  تاء  لها  ُي�ضاف  وقد  ‘يغ�ضب’.55 
ال�ضببي  الفعل  ا�ضتق منها  ‘غ�ضب’.56 كما  بمعنى 

الحديثة في �ضياق ما ُيقدم المعنى ‘غ�ضب’.16 اإل 
اأن  ‘قوة’18 ويبدو  ‘اأرواح’،17  اأنها تعني معجميًّا: 
المعنى الأخير هو الذي ر�ضحها للتعبير عن معنى 
الإلهية،  القوى  مظاهر  اأحد  فالغ�ضب  الغ�ضب؛ 
ويوؤكد ذلك ما ذكره ‘كونج’ من اأن المعنى الدقيق 
خا�ضة  خطرة’  ‘قوة  اأو  ‘تجلي’  هو  الكلمة  لهذه 
اأن  يمكن  انتهاك  بمثابة  يعتبر  فعل  فاأي  ما،  باإله 

ي�ضتثير الباو الإلهي.19  

لتقديم  الو�ضطى  الدولة  في  ا�ضتخدمت   :nsr  

اختيارها  اأن  ويبدو  ‘غ�ضب’20  ال�ضياقي  المعنى 
معجميًّا  تعني  كونها  مرجعه  الغ�ضب  عن  للتعبير 
النار   - كليهما  اأن  اأ�ضا�ض  على  وذلك  ‘لهب’،21 
اأن  كما  والإيذاء،  التهيُّج  �ضفة  لهما   - والغ�ضب 
الغا�ضب  تعتري  التي  الثورة  لحالة  مالئمة  النار 
تاأكل  اآكلة  لحظة غ�ضبه، فهي - كالغ�ضب- قوة 

كل ما تجد.22 

بداأ  ‘يغ�ضب’،24  ‘غ�ضب’،23   :nSni/y  

اأن  ويبدو  الأهرام.25  ن�ضو�ض  في  ا�ضتخدامها 
القديم  الم�ضري  دفع  الغ�ضب  معنى  عن  تعبيرها 
اإلى جعلها ُمرادفة لكلمة ‘عا�ضفة’،26 وقد يكون 
العا�ضفة  معنى  اأن  اأي  ال�ضحيح،  هو  العك�ض 
الكلمة -  اإليها هذه  ت�ضير  التي  المعاني  - كاأحد 
بانفعال  يقرنها  القديم  الم�ضري  الذي  جعل  هو 
الهياج  �ضفة  في  كليهما  ل�ضتراك  نظًرا  الغ�ضب 
 nSnty ال�ضديد. وقد ُتكتب هذه الكلمة بما ُيقراأ

لتقديم المعنى ‘غ�ضب،27 يغ�ضب’28 

لتقديم  الو�ضطى  الدولة  في  ا�ضتخدمت   :nDnD  
كلمة:  من  ُم�ضتقة  لأنها  ربما  ‘غ�ضب’29  المعنى 
لعالقة  ‘حرق’30   nDnDn  
هياج  من حيث  والحريق  الغ�ضب  بين  الُم�ضابهة 

النار، والتهيج النفعالي للغا�ضب. 
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القيمة  ُتقلب  ما  واأحياًنا  ب’.57  ‘ُيغ�ضِ  :sqnd

الكتابة  �ضورة  في  كما  لت�ضبح   ال�ضوتية  
58. 

في  ُعِرَفت  ثائًرا’.60  ‘يغ�ضب  ب’،59  ‘َغ�ضَ  :khA  

المعنى  لتقديم  ُت�ضتخدم  وقد  الو�ضطى.61  الدولة 
اإلى  الأخير  المعنى  هذا  دفع  وربما  ‘عا�ضفة’62 
بين  لما  الغ�ضب،  معنى  عن  للتعبير  ا�ضتخدامها 
الغ�ضب والعوا�ضف من عالقة الُم�ضابهة، واأعني 
ظاهرة  وهي  ال�ضديد،  الرياح  وهياج  ثورة  به 
لما  ُم�ضابهًة  فيها  القديم  الم�ضري  راأى  طبيعية 

يعتري الغا�ضب من تهيج انفعالي. 

وا�ضتخدمت  الحديثة،  الدولة  في  ُعِرَفت   :gns  

كذلك  وتعني  ‘غ�ضب’63  يعني:  ما  �ضياق  في 
اأن المعنى الأخير هو الذي دفع  ‘عنف’64 ويبدو 
اإلى ا�ضتخدامها للتعبير عن معنى الغ�ضب؛ لما في 
العنف من تدليل على �ضفة الهياج النفعالي الذي 

يعتري الغا�ضب.

حرفيًّا  وتعني  القديمة،  الدولة  في  ُعِرَفت   :tA  

في  الموتى  بكتاب  وردت  ولكنها  ‘ي�ضخن’65، 
�ضياق ما يعبر عن الفعل ‘يغ�ضب’.66 ومن التعابير 
التي ربطت بين هذه الكلمة وبين انفعال الغ�ضب: 
العام  المعنى  ُيقدم  tA-Xt.68 وكالهما   67،tA ib
اعتبار  على  وذلك  غ�ضوب’.  الغ�ضب،  ‘�ضريع 
اأن �ضخونة الج�ضد وتاأثر القلب من ال�ضتجابات 

الناتجة عن الغا�ضب.

Tftn: وردت هذه الكلمة بن�ضو�ض الأهرام، وقد   

وربما  ‘يغ�ضب’.69  بتردد   Faulkner ترجمها 
دفعه اإلى هذه الترجمة ورودها في �ضياق الإ�ضارة 

اإلى غ�ضب الإله ‘�ضو’ ل�ضالح المتوفى.

Tsi: ُعِرَفت في الدولة الو�ضطى، وقد وردت في   

�ضياق ما يقدم المعنى: ‘يغ�ضب’.70

الحديثة،  الدولة  في  ُعِرَفت   :dns  

كلمة:  منها  ا�ضتقت  وقد  وتعني‘غا�ضب’.71 
الناجمة  الخطورة  اإلى  لت�ضير   dnst  
عن الغ�ضب الإلهي.72 ويبدو اأن المعاني المعروفة 
هي  ُمرِهق’73  خطير،  ‘ثقيل،  مثل:  الكلمة  لهذه 
اأو  الغ�ضب  عن  للتعبير  توظيفها  اإلى  دفعت  التي 

الخطورة الناتجة عنه.  

وتعني:  الو�ضطى،  الدولة  في  ُعِرَفت   :dndn  

الدولة  في  ُعِرَفت  ‘يغ�ضب’.57  ‘غ�ضب’،74 
التعبير  لتكوين   ib لها  ُي�ضاف  وقد  الو�ضطى، 
dndn-ib ‘غا�ضب’.76 كما قد ُتكتب بما ُيقراأ: 

DnDn: ‘غ�ضب’،77 ‘يغ�ضب’.78

وتعني  الو�ضطى،79  الدولة  في  ُعِرَفت   :dSrw  

يقراأ:  بما  فُتكتب  ُت�ضعف،  وقد  ‘غ�ضب’.80 
وا�ضتمراره.  الغ�ضب  �ضدة  عن  للتعبير   81dSrrw

‘غ�ضب’.82   :dSrt ُيقراأ  بما  ا  اأي�ضً ُتكتب  وقد 
الغ�ضب  للتعبير عن  اللفظة  اختيار هذه  اأن  ويبدو 
اللون  اإلى  ت�ضير  الأ�ضل  في  كونها  مرجعه 
‘الأحمر’.83 فمن العروف اأن بع�ض اأجزاء الج�ضد 
فقد  الغ�ضب،  لنفعال  كا�ضتجابة  لونها  يحمر 
ا�ضُتخِدَم التعبير dSr Hr 84 ‘اأحمر الوجه’ لتقديم 
المعنى ‘غا�ضب’.  وهو احمرار يوؤدي اإليه ارتفاع 
اأُ�ضيَر  ربما  الأخير  وهذا  الج�ضم،  في  الدم  �ضغط 
اللذين   86dSr-HAti   85،dSr-ib بالتعبيرين:  اإليه 
يعنيان اإجماًل ‘غا�ضب’87 ويعنيان حرفيًّا: ‘اأحمر 
القلب’. وُيمكن اأن ُينظر لالأمر نظرًة اأخرى فبما 
معنى    dSrw ُتقدمها كلمة  التي  المعاني  من  اأنه 
اأن  اإلى  ي�ضير  اأن  الكاتب  اأراد  فربما  ‘الدم’88، 
اإراقة الدماء هو اأحد الآثار المترتبة على الغ�ضب، 
عنف  اإلى  اإ�ضارة  الدم  اإلى  التنويه  في  يكون  اأو 
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اللون  اأن  القول  ُيمكن  عام  وب�ضكل  الغ�ضب. 
الأحمر هنا كناية عن الغ�ضب.89

وتعني:  الأهرام،  ن�ضو�ض  في  ُعِرَفت   :Dnd  

ن�ضو�ض  في  ُعِرَفت  ‘يغ�ضب’،91  ‘غ�ضب’،90 
وكذلك   92،dnd ُيقراأ  بما  ُتكَتب  وقد  الأهرام. 
DnD،93 وقد ُي�ضاف تاء لُتقراأ: Dndt ‘غ�ضب’94 

عن  للتعبير  الأخيرة  العالمة  ُت�ضعَّف  وقد 
 :DnDd ُيقراأ:  بما  فُتكتب  ال�ضتمرارية  معنى 
‘غ�ضب’.95 ويرى Faulkner اأن الكلمة الأخيرة 
 96.DnDn اأو   Dnd للقراءة  تحريف  هي  ربما 
بذاتها،  مق�ضودة  تكون  قد  اأنها  الباحث  ويرى 
المعاني  بين  من  لأنه  ما؛  لكلمة  تحريًفا  ولي�ضت 
التي تقدمها كلمة: DnDd المعنى ‘نار’،97 ويبدو 
اأن هذا المعنى هو الذي ر�ضحها للتعبير عن معنى 
الغ�ضب لما في كليهما - اأي النار والغ�ضب - من 
�ضفة التاأجج والهياج. وعلى اأي حال فقد ُي�ضاف 
لتكوين   ib كلمة  ال�ضابقة  الكلمات  بع�ض  اإلى 
 dnd مثل:  الغ�ضب  على  الدالة  التعابير  بع�ض 

Dnd ib  98،ib 99 اأي ‘غا�ضب’.

2. مثيرات الغ�صب
تثير  التي  ال�ضاغطة  الأحداث  القديم  الم�ضري  اأجَمل 
للمدعو  الذاتية  بال�ضيرة  وردت  بجملة  الغ�ضب  انفعال 
‘اإنتف بن �ضنت’ من عهد ‘�ضنو�ضرت’ الأول. قال فيها في 

�ضياق فخره بنف�ضه:
 100

  ink mdww m swt-Dnd , rx(.w)  Ts  n  qndt

Hr.s

‘اإنني المتحدث في مواقف الغ�ضب، اإنني َمْن يعرف 
ما يثور الغ�ضب ب�ضببه’.101

يثور  ‘ما    Ts  n  qndt  Hr.s اأن جملة:  وُيالحظ 

دون  الغ�ضب  ُمثيرات  كل  ل  ُتجمِّ ب�ضببه’،  الغ�ضب 
�ضمول  على  التاأكيد  باب  من  وذلك  لأحدها،  تخ�ضي�ض 
من  النوع  هذا  بطبيعة  خبرته  و�ضعة  الرجل  هذا  اإدراك 
الأمور  تهدئة  اإلى  توؤهله  والتي  الإن�ضانية  النفعالت 
والق�ضاء على الغ�ضب الذي يثيره احتدام النزاع. وهو اأمر 
يوؤكده ا�ضتخدام كلمة mdw التي تعني من يتو�ضط ويوفق 
يلي  وفيما   102.Lichtheim ترى  كما  المتنازعين،  بين 
الم�ضري  اإليها  اأ�ضار  التي  الغ�ضب  مثيرات  من  مجموعة 

القديم:

2-1. الظروف والعوامل الخارجية.

2-1-1. انتهاك الِعر�ض:

ت�ضاوى كل من الآلهة والب�ضر - في عقيدة الم�ضري 
ات  القديم- في اأمر الغ�ضب للِعر�ض، فقد ورد باأحد متلوَّ

ن�ضو�ض التوابيت على ل�ضان المتوفى:

 SAt iwrt im.i, int im.i, Dnd.s, sSd.s im.i,¤ 
iri.n.i HAt imyt mnty.s

اإنها غا�ضبة  مني، وتعوقني،  التي هي حامل  ‘�ض�ضات 
مني وتطعنني، لقد فعلت الأمام الذي بين فخذيها’.103

فيدعي المتوفى هنا اأنه انتهك ِعر�ض الإلهة ‘�ض�ضات’، 
َبت  ففعل بها كما يفعل الرجل مع زوجته، ومن ثم فقد غ�ضِ
لعر�ضها، مثلها في ذلك مثل غيرها من ن�ضاء الب�ضر. خا�ضة 
جملة:  من  فالمق�ضود  عليها،  بدت  الحمل  مظاهر  واأن 
iri.n.i HAt imyt mnty.s  ‘لقد فعلت الأمام الذي بين 

اإلى المظهر الخارجي للحمل، وذلك  فخذيها’، اأن ت�ضير 
هذه  على  �ضيادته  على  للتاأكيد  المتوفى  من  محاولة  في 
اأهداًفا  يحمل  ظاهريًّا  معنى  �ضبق  ما  يكون  وربما  الإلهة. 
رمزيًّا من خالل  المتوفى  ميالد  باإعادة  تتعلق  ربما  اأخرى 

هذه الإلهة.
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الغ�ضب  من حالت  الأخوين حالة  ق�ضة  قدمت  كما 
اأخيه  على  الأكبر  الأخ  غ�ضب  و�ضفت  عندما  للِعر�ض، 
اأخاه  اأن  وادعائها  الأول  زوجة  لو�ضاية  نتيجة  الأ�ضغر 
و�ضف  في  الق�ضة  فذكرت  نف�ضها،  عن  راودها  الأ�ضغر 

غ�ضب الزوج: 

104

wn in pAy.f sn aA Hr xpr mi Aby Smay

‘وعندئذ اأ�ضبح اأخوه الأكبر كنمر جنوبي’.105

اأي غ�ضب كالنمر حتى اأن Erman ترجمها: ‘اأ�ضبح 
لم  الكاتب  اأن  كنمر’.106 وُيالحظ  )غا�ضًبا(  الأكبر  اأخوه 
اإلى  بالإ�ضارة  اإليه  ه  نوَّ واإنما  الغ�ضب،  بانفعال  هنا  ح  ُي�ضرِّ
اأحد ا�ضتجاباته وهو التهيج النفعالي للغا�ضب، وذلك من 
ا�ضتجابات  من  اأيًّا  اأن  يعني  ما  بالنمر، وهو  ت�ضبيهه  خالل 

الغ�ضب قد تحل محل الت�ضريح بالنفعال ذاته.

فقط،  الن�ضاء  ِعر�ض  انتهاك  على  الغ�ضب  يقت�ضر  ولم 
والآلهة  بل  الذكور  ِعر�ض  لنتهاك  كذلك  ب  ُيغ�ضَ فقد 
منهم - في عقيدة القوم - فقد ورد باأ�ضطورة ال�ضراع بين 
‘حور’ و‘�ضوتخ’ ما ي�ضير اإلى غ�ضب الأخير لنتهاك عر�ضه 
‘حور’  ابنها  رجولة  لإثبات  ‘اإيزة’  بها  قامت  خديعة  اإثر 
نطفة  خلطت  حينما  وذلك  ‘�ضوتخ’،  غريمه  مواجهة  في 
‘حور’ بنبات ‘عبو’ )=الخ�ض ؟( المنت�ضر بحديقة ‘�ضوتخ’ 
اأ�ضبح  ‘�ضوتخ’  اأن ياأكله يوميًّا، فلما اأكل منه  والذي اعتاد 
حاماًل من نطفة ‘حور’.107 فتروي الأ�ضطورة اأن ‘�ضوتخ’ 
من  ‘حور’  نطفة  چحوتي  اأخرج  عندما  غ�ضبًّا  ا�ضت�ضاط 

جبين ‘�ضوتخ’، فتقول عن ذلك:
108 ...

wn in ¤wtx qndt r iqr sp sn

‘فغ�ضب �ضوتخ ب�ضدة’.109

2-1-2. االعتداء البدني:

ُيعد اعتداء ‘�ضوتخ’ على عين ‘حور’ - وفًقا لأ�ضطورة 
النزاع بينهما - من اأ�ضهر العتداءات الج�ضدية - في م�ضر 
القديمة - التي اأدت اإلى الغ�ضب. فُيقراأ بن�ضو�ض التوابيت 

على ل�ضان المتوفى الُمتقم�ض �ضخ�ضية ‘چحوتي’:
....

 wdt.f stA m Hr.f … iw Tsi.n.i Snw pn m wDAt
m tr.s n nSny

وجه  )اأي:  وجهه  في  جرًحا  �ضوتخ(  )اأي  ‘عمل 
في  المقد�ضة  العين  من  ال�ضعر  هذا  نزعت  لقد   ... حور( 
وقت غ�ضبها’.110 فغ�ضب العين هنا مرده بال �ضك اعتداء 

‘�ضوتخ’ عليها.

2-1-3. التعر�ص للإ�صاءة ال�صخ�صية:

تثير الإ�ضاءة اإلى المرء م�ضاعر الغ�ضب لديه، وهو اأمر 
�ضياق  في  الذاتية  ب�ضيرهم  الموظفين  كبار  بع�ض  اإليه  ه  نوَّ
تفاخرهم باأنهم لم ينفعلوا غ�ضًبا ب�ضبب اإ�ضاءة النا�ض اإليهم، 
‘پپي’  لـ‘نخبو’ من عهد  الذاتية  ال�ضيرة  �ضياق  فقد ورد في 

الأول111 قوله عن نف�ضه:

n sp sDr(.i) Spt.k(w)i m-Hna rmT nb

‘لم اأق�ض الليل غ�ضباًنا من اأي من النا�ض’.112

لـ‘پپي- الذاتية  بال�ضيرة  ال�ضابقة  الجملة  وتتكرر ذات 
عنخ-حر-اإِب’113 من عهد ‘پپي’ الثاني، اإل اأنه اأ�ضاف لها 
ما يوؤكد اأن الدافع اإلى الغ�ضب هو اإ�ضاءة النا�ض له، فيقول 

عن نف�ضه:
...
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 nn sp sDr(.i) Spt.[k(wi) Hna rmT] Hr qd.sn

ii Hr

ت�ضرفهم  ب�ضبب  النا�ض[  ]من  غ�ضبانا  الليل  اأق�ض  ‘لم 
تجاهي’.114

فجملة: Hr qd.sn ii Hr ‘ب�ضبب ت�ضرفهم تجاهي’ 
توؤكد اأن الإ�ضاءة للمرء لبد اأن تدفعه للغ�ضب، ومن البالغة 
هنا عدم تحديد طبيعة الإ�ضاءة، فتنكيرها وعدم تخ�ضي�ضها 
ادعى  واإن  الإ�ضاءة.  �ضنوف  كل  اإجمال  معنى  يحمل 
هوؤلء اأنهم تفوقوا على اأنف�ضهم في ذلك، فلم يبيتوا ليلهم 

غا�ضبين من اأحد.  

2-1- 4. الخ�صارة المترتبة على الحدث:

اأحد  ذاتها  الخ�ضارة  ثم  الخ�ضارة،  من  الخوف  يعتبر 
اأ�ضطورة  اإليه  اأ�ضارت  الذي  الغ�ضب،  انفعال  ُمثيرات 
الغ�ضب  انفعال  تولد  فقد  و‘�ضوتخ’.  ‘حور’  بين  ال�ضراع 
لعر�ض  خ�ضارته  اإرها�ضات  ا�ضت�ضعر  عندما  ‘�ضوتخ’  لدى 
وراثة  تقاليد  تمنحه  ر�ضيع  كطفل  ‘حور’  بظهور  م�ضر 
العر�ض الحق في وراثة عر�ض والده، ومن ثم نجده ي�ضب 
جام غ�ضبه على الهواء لإعطائه نف�ض الحياة لغريمه ‘حور’ 
اأهم  لحور  اأعطى  بذلك  الهواء  لأن  ر�ضيًعا؛  كان  عندما 
مقومات الحياة، وهو ما يناه�ض رغبة ‘�ضوتخ’ في واأد حياة 
اأحد متلوات ن�ضو�ض  غريمه في مهدها. فقد ورد ب�ضدر 

التوابيت:

Spt ¤wtx r TAw Hr sanx.f imy swHt.f

‘غ�ضب �ضوتخ على الهواء ب�ضبب اإحيائه َمْن في بي�ضته 
)اأي حور الطفل(’.115

على  الُمترتبة  الخ�ضارة  مرده  هنا  الغ�ضب  فانفعال 
وبمعنى  لنموه،  المالئمة  الظروف  وتوفر  ‘حور’،  ولدة 
اآخر خ�ضارة ‘�ضوتخ’ لعر�ض م�ضر. وهو المثير نف�ضه الذي 

كذلك  ا�ضت�ضعر  عندما  »�ضوتخ  لدى  ذاته  النفعال  اأوجد 
تاأييد تا�ضوع الآلهة لعتالء »حور« عر�ض والده اأوزير611 

فقد ورد بالأ�ضطورة عن ذلك: 
 

 aHa-n ¤wtx sA Nwt qndt r tA psDt m-Dr
Dd.sn nA mdt n Ast wr(t) mwt nTryt

الآلهة  تا�ضوع  على  نوت  بن  �ضوتخ  غ�ضب  ‘عندئذ 
عندما قالوا هذه الكلمات )اأي اأحقية حور بعر�ض والده( 

لإيزة العظيمة الأم الإلهية’.118

لغ�ضب  ُمثيًرا  كذلك  الخ�ضارة  من  الخوف  مثَّل  كما 
الإلهة ‘اإيزة’، فقد ورد بالأ�ضطورة ال�ضابقة كذلك اأنها غ�ضبت 
عندما ا�ضت�ضعرت تاأييد تا�ضوع الآلهة - في البداية - لعتالء 

‘�ضوتخ’ عر�ض اأوزير، فقد ورد بالأ�ضطورة عن ذلك:
119  

aHa-n Ast qndt r tA psDt
‘فغ�ضبت اإيزة على التا�ضوع’.120

‘اإيزة’ هنا مرده بال �ضك خوفها من خ�ضارة   فغ�ضب 
‘حور’ لق�ضيته تاأ�ضي�ًضا على اأن راأي هذا التا�ضوع �ضيترتب 
عليه التوطئة لحكم يق�ضي بُفقدان حور لأحقيته في اإعتالء 

عر�ض والده. 

الغ�ضب  لنفعال  كمثير  ذاتها  الخ�ضارة  عن  اأما 
بذات  ورد  ح�ضبما   - الإلهية  المحكمة  قرار  فيج�ضدها 
الأ�ضطورة ال�ضابقة- باأحقية ‘حور’ في اعتالء عر�ض والده 
هذه  لخ�ضارته  ‘�ضوتخ’  فعل  رد  عن  ورد  فقد  ‘اأوزير’. 
العر�ض  ت�ضليم  قرار  ‘رع-حر-اآختي’  اإعالن  بعد  الق�ضية 

لغريمه ‘حور’:

 
aHa-n ¤wtx qndt r Dw aA wr

�ضيئ  حد  اإلى  )حرفًيا:  ب�ضدة  �ضوتخ  غ�ضب  ‘عندئذ 
جًدا(’.121
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2-1-5. االختلف في الراأي:

قد يوؤدي الختالف يف الراأي اإىل اإثارة انفعال الغ�ضب 
اأ�ضطورة  وت�رضب  به.  م�ضتم�ضك  براأيه  مت�ضبث  كل  عند 
لالختالف يف  جلًيا  منوذًجا  ‘حور’ و‘�ضوتخ’  بني  ال�رضاع 
عن  متعددة  باإ�ضارات  فتزخر  النفعال.  لهذا  كمثري  الراأي 
منهم  كل  لتم�ضك  نتيجة  الآلهة  لبع�ض  غ�ضب  انفعالت 
اأم ‘�ضوتخ’ -  براأيه حول اأحقية اأي من الطرفني - ‘حور’ 
بالعر�ض، ومن ذلك مثاًل ولي�ض ح�رًضا غ�ضب رع يف البداية 
نتيجة اآراء بع�ض الآلهة الذين قالوا باأحقية ‘حور’ يف عر�ض 
على  �ضغرًيا  زال  ما  باأنه   - اأكد  كما   - لقناعته  والده122 

القيام باأعباء هذه الوظيفة، فقد ورد عن ذلك: 

ج

wn in nb-r-Dr q(n)dt r @r, iw.f Hr Dd n.f 
tw.k Hwrt  m Hat.k, xr tAy iAwt aA.ti r.k

‘فغ�ضب رب الكل على حور، وقال له: اأنت �ضعيف 
اجل�ضد، وهذه الوظيفة كبرية عليك’.123

ولقد قوِبل موقف ‘رع’ هذا - الراف�ض لعتالء حور 
عر�ض والده - بغ�ضب بع�ض الآلهة. فقد ورد بالأ�ضطورة 

عن ذلك: 

 ...

 124

 aHa-n In-Hrt qndt m HHw n sp m-mitt tA
 psDt r Drst  m 30 ity

التا�ضوع  وكذلك  املرات  ماليني  اإن-حرت  ‘فغ�ضب 
وجمل�ض الثالثني’125

حتثهم  التا�ضوع  اإىل  خطاًبا  ‘نيت’  الإلهة  اأر�ضلت  كما 
على  َع  ُو�ضِ كما  واإل  والده،  عر�ض  حور  ت�ضليم  على 

‘�ضوف   iw.i qndt  126 ل�ضانها:
اأغ�ضب’.127

2-1-6. التق�صير في حق االآلهة: 

ُيعد عدم الحتفاء بالإله واإهمال تقديم القرابين له من 
الأمور التي ت�ضتثير غ�ضبه في عقيدة الم�ضري القديم، فقد 

ورد بتعاليم ‘اآني’ عن ذلك:

iri Hb nTr.k wHmm ar tr.f, qnd nTr thi.tw.f

اإن  وقته.  حلَّ  كلما  ذلك  وكرر  اإلهك،  بعيد  ‘احتفل 
ا اإذا اأُهمل’.128 الإله يغ�ضب جدًّ

كما ورد في مو�ضع اآخر من ذات التعاليم ال�ضابقة:

i nw ir(t).k r pAy.f sxrw qndt

‘لتكن عينك متيقظة لغ�ضبه )اأي الإله(’.129

من   125 بالف�ضل  ُيقرر  اأن  المتوفى  حر�ض  ولهذا 
كتاب الموتى اأنه ‘لم ُيغ�ضب اإلًها’.130

2-1-7. اقتراف ال�صوء:

التي  الأمور  من  ال�ضوء  اقتراف  اأن  يوؤكد  ما  هناك 
كانت ت�ضتفز غ�ضب الأ�ضوياء من النا�ض في م�ضر القديمة. 
ت�ضاوؤل  �ضاءه   - الحياة  من  يائ�ض  ل�ضان  على  َع  ُو�ضِ فقد 
الإح�ضا�ض بال�ضوء من الأمور في فترة ال�ضطرابات بع�ضر 

النتقال الأول- قوله:
 ...

 Dd.i nm min, sxar s m sp.f bin, ssbt.f bw 

nb (m) iw.f Dw
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المرء  يغ�ضب  اأن  يجب  من  اإن  اليوم؟  اأتحدث  ‘لمن 
ال�ضيئة، ي�ضحك الآن الجميع )من( جريرته  اأفعاله  ب�ضبب 

ال�ضيئة’.131

بمعنى اأن فعل ال�ضوء لم يعد ي�ضتثير غ�ضب النا�ض كما 
كان منطق الحال قبل ذلك. ولدينا كذلك ما قد يوحي باأن 
موقف  في  فيجعلها  الآلهة،  غ�ضب  ي�ضتثير  ال�ضوء  اقتراف 
المناوئ الغا�ضب لمقترف ال�ضوء. فقد ورد باأحد متلوات 

ن�ضو�ض التوابيت: 

mk Dd.tw mdw r N tn in nTr Sptw r.s

اإله  بوا�ضطة  المتوفاة  هذه  �ضد  كلمة  قيلت  لقد  ‘انتبه 
غا�ضب منها’.132

وهو اأمر تكرر ذكره في الف�ضل الرابع ع�ضر من كتاب 
الموتى، وفيه يقول المتوفى:

mk  Dd(.w)  mdw  in  nTr  Sptw  r.i

غا�ضب  اإله  بوا�ضطة  �ضدي  كالم  قيل  لقد  ‘انظر! 
مني’.133

ولبد اأن المق�ضود بالكلمة التي قالها هذا الإله - غير 
الُم�ضمى - �ضد هوؤلء الموتى هو ذكره ما ُي�ضئ لهم، اأما 
تتمثل في  فربما  الإ�ضاءة،  الخالف فيكمن في طبيعة هذه 
ذكره ما اقترفوه من �ضوء -ك�ضرده لذنوبهم - وهو ما اأثار 
اأن  بمعنى  معكو�ًضا،  الق�ضد  يكون  وربما  عليهم.  غ�ضبه 
المتوفى اأراد اأن ُيوحي لنا باأن اتخاذ هذا الإله موقًفا عدائًيا 
منه هو الذي جعله يذكر ما ُي�ضيئ اإليه على �ضبيل الكذب 
والبهتان. فاإذا �ضح ذلك ي�ضبح نعت الإله بـ«الغا�ضب« هنا 
تعبير عن م�ضاعر العداء التي توقع المتوفى اأن ُي�ضادفها من 
 nTr Spt.w :ِقَبل بع�ض اآلهة العالم الآخر. ويكون للعبارة

r.s المعنى ال�ضياقي: »اإله ُمعاٍد لها«. وعلى اأي حال فاإنه 
الرابع ع�ضر من  الف�ضل  اأن  الأخير  مما يدعم هذا التجاه 

كتاب الموتى اأعقب الجملة ال�ضابقة مبا�ضرة بجملة: 

mH  isft  xr.s Hr-awy  nb  mAat

‘فليغرق البهتان ولي�ضقط اأمام اإله العدل’134

وهو ما ي�ضير اإلى اأن الكالم الذي قيل �ضد المتوفى هو 
الذي  الغ�ضب  درء  مع  تتعامل  فالمتلوة  اإًذا  افتراء.  مح�ض 
توقع المتوفى اأن ُي�ضادفه متمثاًل ربما في تالوة بع�ض الآلهة 

لذنوبه عليه �ضواء اأكانت حقيقية اأم مح�ض افتراء.

مثيرات  اأحد  ال�ضوء  اقتراف  اأن  �ضبق  مما  وُيفهم 
ق  الغ�ضب التي اعتقد فيها الم�ضري القديم. وهو اأمر ُت�ضدِّ
عليه ن�ضيحة ‘تحتم�ض’ الثالث لوزيره وقا�ضيه ‘رخ-مي-

رع’، فقد قال له: 

m iri Adw r s m n.f bin, Ad.k Hr Adt Hr.s

اغ�ضب  ولكن  اإثم،  عليه  لي�ض  على رجل  تغ�ضب  ‘ل 
على من ي�ضتحق اأن تغ�ضب عليه’.135

اأكد  ما  ال�ضوء وهو  اقتراف  يثيره  انفعال  اإًذا  فالغ�ضب 
ام ‘نب-اأمون’ - من عهد - رعم�ضي�ض الثاني-  عليه الر�ضَّ
على  فيها  ي�ضكره  ‘اأمون-رع’،  لإلهه  �ضها  كرَّ بلوحة 
‘نخت-اأمون’  ا�ضتجابته لدعائه من اأجل �ضفاء ابنه الر�ضام 

من مر�ض األم به، فقد ورد على ل�ضانه:

...

 ... ...

 Hr sS qd Nxt-Imn mAa-xrw, iw.f sDr(.w)



19 العدد ال�سابع 

 mr(.w) m r-a  m mt, iw.f bAw n Imn Hr
 tA(y).f isft… xr wn mty bAk r irt btA , xr
 mty nb r Htp, bw iry pA nb n WAst hrw Dr.f
qndt, iry qnd.f m km n At nn spyt

يرقد  اإنه  الُمبراأ،  ‘نخت-اأمون’  بالر�ضام  يخت�ض  ‘فيما 
ا في حالة الموت، اإنه تحت غ�ضب136 اأمون ب�ضبب  مري�ضً
)اأي:نخت-اأمون(  الخادم  اأن  من  فبالرغم  خطيئته... 
كان بالتاأكيد مذنًبا، فاإن ال�ضيد )اأي: اأمون-رع( بالتاأكيد 
رحيم، فلم يق�ض �ضيد طيبة كل اليوم غا�ضًبا، فغ�ضبه لحظة 

ل تدوم’.137

فيربط الن�ض هنا بين غ�ضب ‘اأمون’ وخطيئة ‘نخت-
 iw.f bAw n Imn Hr فيه:  ورد  ح�ضبما  اأو  اأمون’، 
خطيئته’،  ب�ضبب  اأمون  غ�ضب  تحت  ‘اإنه   tA(y).f isft

‘غ�ضب’،   bAw لكلمة:   Kitchen ترجمة  هنا  وُيالحظ 
وقد يكون من المنا�ضب كذلك ترجمتها: ‘قوة، �ضيطرة’، 
ويبدو اأنه اعتمد في ترجمتها ‘غ�ضب’ على �ضياق الجمل 
با�ضتخدام  اأمون  غ�ضب  اإلى  اأ�ضارت  التي  لها،  التالية 
لذنوب  ا�ضتجابه  وتجعله  غ�ضبه،  عن  تعبر  �ضريحة  األفاظ 
عهد  من   - ‘نفر-عابو’  رد  كما  ‘نخت-اأمون’.  اقترفها 
بع�ض  لغ�ضب  به  األم  ا  مر�ضً كذلك   - الثاني  ‘رعم�ضي�ض’ 

اآلهته عليه فيقول:
 iw.i Hr irt sp n hAi r dhn(t), iw.s  Hr ir(t)
 n.i sbA,  … iw.i Hr aS n TAw nn iw n.i .f, iw.i
 qb(w) n tA dhn(t) imntt aAt pHtt n nTr nb
   nTrt nb(t)… iw st m-sA thi r .s

)اأي  القمة140  المع�ضية139 �ضد  خطيئة  ارتكبت  ‘لقد 
ياأت  فلم  الهواء  مرت-�ضجر( فعاقبتني141... لقد دعوت 
القوية،  الإلهة  الغرب  قمة  بوا�ضطة  بت142  ُعذِّ لقد  لي، 
وبوا�ضطة كل اإله وكل اإلهة ... اإنها )اأي: مرت - �ضجر( 

تطارد من ياأثم �ضدها’.143

اإلهته  فخطيئة هذا المري�ض هي التي ا�ضتثارت غ�ضب 

الن�ض  اأن  وُيالحظ  مر�ضه.  عليه  فقدرت  �ضجر’   - ‘مرت 
ح بطبيعة الخطيئة التي اقترفها ‘نفر-عابو’ اأو حتى  لم ُي�ضرِّ
من  ُيفهم  اأن  ُيمكن  اأنه  اإل  فاأقعده.  به،  األم  الذي  المر�ض 
م�ضاًبا  كان  اأنه  لي’،  ياأت  فلم  الهواء،  دعوت  ‘لقد  قوله: 

ب�ضيق في التنف�ض.144

ح المري�ض بطبيعة الخطيئة التي اأثارت  واأحياًنا ما ُي�ضرِّ
الذي  المر�ض  طبيعة  تحديد  يعقبها  عليه  اآلهته  غ�ضب 
ُعوِقب به. فقد اعترف ‘نفر-عابو’145 اأن اإلهه ‘پتاح’ اأ�ضابه 

َم كذًبا با�ضمه، فيقول في هذا ال�ضدد: بالعمى؛ لأنه اأق�ضَ

...

... ... ...

 ...
146

 ink s arqy m aDA n PtH …di.f ptri kkw m

 hrw … mAat PtH nb mAat i-r.i, iri.n.f n.i

sbAy

َم كذًبا بپتاح ... فجعلني اأرى الظالم  ‘اإنني رجل اأق�ضَ
)عندما(  �ضدي،  ا  محقًّ كان  الحقيقة  �ضيد  نهاًرا...بتاح 

عاقبني’.147

القمر  اإله  غ�ضب  اأثارت  التي  الخطيئة  نف�ض  وهي 
فاأمر�ضه، فقد ورد على  ‘حوي’،  المدعو  ‘چحوتي’ على 

ل�ضان هذا الأخير بلوحة له: 

 ink pA s Dd.i wAH m aDA n iaH … sAw.tn r

iaH pA Htpy, rx(w) an nw

‘اأنا من اأق�ضم كذًبا بالقمر ... حذار من القمر الرحيم َمْن 
باإمكانه طرح هذا )المر�ض(’.149 وُيفهم من جملة ‘َمن باإمكانه 
 - المر�ض  ر  َقدَّ الذي  هو  چحوتي  اأن  )المر�ض(’  هذا  طرح 
الُم�ضار اإليه با�ضم الإ�ضارة هذا - على ‘حوي’، وبديهي اأن ذلك 

نتيجة لغ�ضب هذا الإله ب�ضبب الق�ضم با�ضمه زوًرا.



�أبجديات 202012 

2-1-8. تاأخر ح�صم المعارك: 

الأ�ضرة  ملوك  اأول  ‘پعنخي’-  لوحة  ن�ض  من  ُيفهم 
غ�ضًبا  ا�ضت�ضاط  قد  الملك  هذا  اأن   - والع�ضرين  الخام�ضة 
م�ضر،  على  �ضيطرته  اإحكام  اإنهاء  من  جي�ضه  تمكن  لعدم 
ال�ضرعة، وهو  المعارك ل�ضالحه على وجه  ومن ثم ح�ضم 
ما رده اإلى تق�ضير جي�ضه، فقد ورد بلوحته في هذا ال�ضياق: 

  .
...  ...
... .

.
150

 aHa-n Hm.f xar Hr.s mi Aby, in iw rdit n.sn

 sp spy m mSa nw tA-mHw… tm rdit mt.sn

 r ski pH.sn… aHa-n mSa wn d(y) Hr kmt

 sDm pA xar ir(.w) n Hm.f r.sn… aHa n Hm.f

 pri m xAa r msdd(w) mSa.f, xar.w  r.s mi

Aby, in iw mn.sn aHAt nn wDf wpw(t).i

لماذا  كالنمر،  ذلك  ب�ضبب  جاللته  غ�ضب  ‘عندئذ 
يقتلوهم  ال�ضمال...فلم  جي�ض  من  الباقية  البقية  تركوا 
موجوًدا  كان  الذي  الجي�ض  فَعِلَم  كليًة...  يدمروهم  حتى 
في م�ضر بغ�ضب جاللته عليهم... عندئذ خرج )جاللته( 
منطلًقا اإلى جنوده المكروهين، غا�ضًبا لذلك كالنمر، هل 
والحقيقة  اأموري؟’151  ويعرقلون  المعارك  هذه  �ضيطيلون 
وتاأخر  الملكي  الغ�ضب  بين  الربط  في  وا�ضح  الن�ضح  اإن 

ح�ضم المعارك.

2-1-9. الخروج على الحاكم: 

الملكية  الأوامر  اأن عدم احترام  الن�ضو�ض  توؤكد بع�ض 
هذه  تعلقت  ما  اإذا  خا�ضة  الملكي،  الغ�ضب  مثيرات  من 
اأنها ت�ضمن ا�ضتمرار  الأوامر بمخ�ض�ضات جنائزية اعتقدوا 

الجنائزية بعد وفاته. ومن ذلك مثاًل تهديد  الملك  طقو�ض 
الملك ‘اأمنحتب’ الثالث - في مر�ضوم له ُكِتَب بالهيراطيقية 
- كل من ي�ضتخدم الخدم والخادمات الذين يزرعون وقفه 
باأن:  لها  الُمخ�ض�ضين  غير  اأخرى  اأعمال  في  الجنائزي 
‘)اأمون( �ضي�ضلمهم لغ�ضب الملك الناري في يوم غ�ضبه’.152

بن�ض  الثاني  اأكد »رعم�ضي�ض«  الذي  ذاته  المثير  وهو 
الغ�ضب،  اإلى  يدفعه  اأنه  الحيثية  الم�ضرية  ال�ضالم  معاهدة 

فقد ورد باأحد بنودها: 

 ir qnd <Ra-ms-sw-Mry-Imn> pA HqA aA n
 Kmt r bAkw sA, iw iri.sn ky TAy r.f, mtw.f
 Smt r Xdb.w, iri pA wr aA n ¢tA irm-a.f r fx
pA nty nb iw.w r qnd r.w

م�ضر  حاكم  اأمون  مري  رعم�ض�ضي�ض  غ�ضب  ‘اإذا 
العظيم على خدم له، وارتكبوا جريمة اأخرى �ضده، فاتجه 
معه؛  ]يعمل[  اأن  يجب  العظيم  خيتا  رئي�ض  فاإن  لقتلهم، 

ليق�ضي على اأي �ضخ�ض �ضيغ�ضبان عليه’.154

فغ�ضب رعم�ضي�ض الثاني هنا مرده تمرد هوؤلء الخدم 
 iw iri.sn ky :وخروجهم عليه، وهو ما اأ�ضار اإليه بجملة

TAy r.f ‘ارتكبوا جريمة اأخرى �ضده’.

كما يعتبر العتداء على المرا�ضيم الملكية من الأ�ضباب 
التي تثير الغ�ضب الملكي، وخير مثال على ذلك اأن ‘اإورت’ 
كتب  والع�ضرون-  الثانية  الأ�ضرة   - الأول  ‘و�ضركن’  بن 
و�ضية له - ورد ن�ضها على لوحة عثر عليها بمعبد الكرنك 
له،  �ضيعة  المدعو‘خع-ام-وا�ضت’  ابنه  فيها  ث  يورِّ  -
ولقد �ضاغ هذه الو�ضية لتبدو �ضادرة من فم الإله ‘اأمون-

رع’،155  ومن ثم فقد و�ضع على ل�ضان هذا الإله قوله:

...  ...
...

156
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 iw ir pA nty i(w).f mnmn wDt tn … iw.i r

xar Hr-a r th kAi.i

�ضاأغ�ضب  فاإنني  المر�ضوم،  هذا  ُيحرك  لمن  ‘بالن�ضبة 
فوًرا �ضد من يتخطى تدبيري’. 

ا مرده تدمير هذا المر�ضوم  وقد يكون الغ�ضب هنا اأي�ضً
قد  ما  �ضياق  في  به  ورد  فقد  به.  ورد  بما  العمل  عدم  اأو 

يكون تف�ضياًل ل�ضبب غ�ضب هذا الإله: 

iw drp.i sw m iwf n HD Ddt.i

‘�ضربته في لحمه من دمر/ ع�ضا كلماتي’. 

2-1-10. الخروج على م�صر وتهديد اأمنها: 

يدفع تمرد ال�ضعوب الخا�ضعة لم�ضر بانفعال الغ�ضب 
لدى الملك اإلى ذروته، فقد ورد بال�ضيرة الذاتية لـ‘اأحم�ض 
الملك  خا�ضها  حرب  عن  حديثه  �ضياق  في   - اإبانا’  بن 
‘تحتم�ض’ الأول - لقمع تمرد قام �ضده بجنوب م�ضر - 

قوله عن الملك: 

xar in Hm.f r.s mi Aby

هذا  بخ�ضو�ض  )اأي  بخ�ضو�ضها  جاللته  ‘غ�ضب 
التمرد( مثل النمر’.158

الخارجي من مثيرات  كما ُعد تعر�ض م�ضر لالعتداء 
الذي  الكرنك  معبد  بن�ض  ورد  فقد  الملكي،  الغ�ضب 
»مرنبتاح«  خا�ضها  التي  الليبية  الحرب  عن  يتحدث 
�ضعوب  اأقوام من  بع�ض  التحنو مع  قبائل  �ضد تحالف من 
البحر للهجوم على حدود م�ضر ال�ضمالية الغربية في العام 

الخام�ض من حكمه: 

 is tw Hm.f xarw Hr.sn mi mAi

‘انتبه! غ�ضب جاللته ب�ضببهم مثل الأ�ضد’.159

2-2. ردود الفعل ال�صلوكية:
بين  الربط  من  القديمة  الم�ضرية  الن�ضو�ض  اأكثرت 
ال�ضبب  ويكمن  الُمحارب،  والملك  الغ�ضب  خ�ضي�ضة 
الرئي�ض - فيما يرى الباحث - في تلك النتيجة الإيجابية 
التي يوؤدي اإليها انفعال الغ�ضب كلما اقترن بن�ضاط الملك 
النف�ض  علم  اأثبت  فقد  النت�ضار.  بها  واأعني  الع�ضكري، 
الحديث اأن انفعال الغ�ضب له تاأثيره في اإحراز النت�ضار،160 
فهو ُيحر�ض على الن�ضاط العدواني،161 وُي�ضهل ال�ضلوك، 
ويطيل من مدى تحمل الفرد ويمكنه من بذل الطاقة لمدة 
مما  ق�ضيرة،  لمدة  كبيرة  طاقة  بذل  اأو  العادة،  من  اأطول 
بما  يهتم  ل  الغا�ضب  تجعل  خارقة  قوة  بذل  من  يمكنه 
ي�ضعر به من األم، اإذا اأ�ضابه جرح معين، فتتولد لديه مقاومة 

اأكبر �ضد اإ�ضالة الدماء، ويمكنه اأن ُيقاوم التعب اأكثر.162

اأن  فالحظوا  ذلك،  القدماء  الم�ضريون  اأدرك  وربما 
الُمحارب  الملك  ات�ضف  كلما  دوًما  يتحقق  النت�ضار 
بين  مالزمة  عقد  اإلى  دفعهم  ما  وهو  الغ�ضب.  بانفعال 
المعارك  الملك غمار  النفعال كلما خا�ض  الملك وهذا 
انفعال  بين  التالزم  اأن  القول  ُيمكن  ثم  ومن  الحربية. 
لنفعال  مثيًرا  ُعَد   - للتجربة  وفًقا   - والإنت�ضار  الغ�ضب 
فيها  التي ربط  الأمثلة  تتعدد  اأن  الغ�ضب. لهذا فال عجب 
الع�ضكري  ون�ضاطه  مليكه  غ�ضب  بين  القديم  الم�ضري 
الذاتية  بال�ضيرة  اأنه ورد  ومن ذلك - مثاًل ولي�ض ح�ضًرا- 
خا�ضها  حرب  عن  حديثه  �ضياق  في  اإبانا’  ابن  لـ‘اأحم�ض 
الملك:  عن  قوله  الجنوب  �ضد  الأول  ‘تحتم�ض’  الملك 
التمرد(  هذا  بخ�ضو�ض  )اأي  بخ�ضو�ضها  جاللته  غ�ضب 

َف ‘تحتم�ض’ الثالث باأنه: مثل النمر.163 كما ُو�ضِ

Hsy sw m ptr nSnw

‘َمْن يواجه )اأي ل يفر( حين القتال غا�ضًبا’.164
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َف كذلك‘اأمنحتب’ الثاني بلوحة عمدا باأنه:  وُو�ضِ

...

xar(.w) mi Aby hb.f pri

ميدان  ي�ضل  عندما  النمر  مثل  يغ�ضب  ‘الذي 
المعركة’.165

الرابع  »تحتم�ض«  بـ  ق  اأُل�ضِ الذي  ذاته  النفعال  وهو 
حكمه،  من  الثامن  العام  في  الجنوب  على  حربه  خالل 
فقد ورد بن�ض لوحة كون�ضو عن ذلك، اأنه كان خالل هذه 

الحرب:

nSnw mi ¤wtx Nwbt

‘غا�ضًبا مثل �ضوتخ )�ضيد( نوبت’.166

قاد�ض  �ضد  حربه  خالل  ُنِعَت  فقد  الأول  ‘�ضيتي’  اأما 
واأمورو بـ   nSnti  اأي الغا�ضب.167 في حين ُنِعَت 

بـ:  الثاني  »رعم�ضي�ض« 
اأحد  الغا�ضب168 وو�ضفته  المحارب   aHAwty nSnwt

لوحات تاني�ض باأنه:

 Hdb Hr imnty.f, smAa Hr iAbty.f mi ¤wtx m 
At.f n nSni

الذي يدمر بُيمناه، ويذبح بُي�ضراه مثل �ضوتخ في �ضاعة 
غ�ضبه.170

َف به »رعم�ضي�ض  ويعد النعت ال�ضابق ُم�ضابًها لما ُو�ضِ
الثالث خالل ن�ض يتحدث عن الحرب الليبية الثانية، فقد 

ورد به:

pHty m sky mi ¤wtx xft nSny.f

‘قوي التدمير مثل �ضوتخ عندما يغ�ضب’.171

2-3. التوقعات:
ُتثير التوقعات ال�ضخ�ضية للفرد اأحياًنا انفعال الغ�ضب 
من  مجموعة   - قدمت  كما   - كونها  بحكم  لديه 
يتوقع  م�ضتقبلية  ومواقف  لحوادث  الذاتية  الحتمالت 
يتوافق  تف�ضير  وهو  به.  تحدق  مخاطر  يكتنفها  اأن  الفرد 
الجنائزية  الن�ضو�ض  اأكدت  التي  الغ�ضب  انفعالت  مع 
تف�ضير  يوجد  فال  الآخر.  العالم  في  المتوفى  �ضتنتاب  اأنها 
لإ�ضراف هذه الن�ضو�ض في الإعالن عن غ�ضب المتوفى، 
ومواقف  اأحداث  من  �ضيواجهه  لما  توقعاته  �ضوء  في  اإل 

م�ضتقبلية ت�ضتوجب اإعالن الغ�ضب الُم�ضبق تجاهها. 

التي  الو�ضائل  من  و�ضيلة  الغ�ضب  اأن  ذلك  اإلى  اأ�ضف 
تمكن المتوفى من اأن ُيعلي من �ضاأنه في مواجهة المخاطر 
التي  الأ�ضطورية  وال�ضخ�ضيات  الآلهة  من  يتوقعها  التي 
على  القدرة  له  يوفر  بما  الآخر  العالم  في  طريقه  تعتر�ض 
علم  باإعتباره - كما ر�ضد  تواجهه،  التي  العقبات  اجتياز 
Ego- النف�ض الحديث - رد فعل دفاعيًّا على تهديد الأنا 
وُيزيده،  الذات  اعتبار  ُيح�ضن  انفعاًل  وكونه   ،Threat
ويقوي ال�ضعور بال�ضيطرة وال�ضبط.271 وعلى اأي حال فقد 

اأ�ضير اإلى هذا النوع من المثيرات باأ�ضلوبين: 

الأ�ضلوب الأول: الت�ضريح بانفعال الغ�ضب مع التلميح 
بنوع التوقعات التي عملت كمثير له. ومن هذه التوقعات:

2-3-1. عرقلة م�صيرة المتوفى في العالم االآخر:

 فقد ورد على ل�ضان المتوفى باأحد متلوات ن�ضو�ض 
من  الثانية  البوابة  عبوره  عن  الحديث  �ضياق  في  التوابيت 

بوابات العالم الآخر:

ir(.w).n.i wAt, mk wi ii kwi, ink imy DnDd.f

في  َمْن  اأنا  اأتيت،  لقد   ! انتبه  اأجلي،  من  طريق  ‘اأُِعد 
غ�ضبه الناري’.173
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فال ُيمكن فهم غ�ضب المتوفى هنا اإل في �ضوء توقعه 
ُمتوقًعا  ُمثيًرا  لديه  َمثََّل  البوابة، وهو ما  لعرقلة عبوره لهذه 
لهذا النفعال الذي يحمل في طياته تهديًدا لكل من يمنع 

اجتيازه لها.

كما َمثَّل َمْن توقع اأنهم �ضيعملون على اإعاقة تقدمه في 
‘اأتباع الآلهة’ مثيًرا لنفعال  بـ  العالم الآخر ممن و�ضفهم 
َع على ل�ضان المتوفى باأحد متلوات  الغ�ضب لديه، فقد ُو�ضِ

ن�ضو�ض التوابيت قوله:

 Smsw nTrw Hrtyw n.i ir.i wrt, ink ¢nsw

 (sbi.w) Dnd nb nbw, ink bxxw HAtyw, ink

mds(.w) imy.Tn

اإنني  عظيم،  لأنني  مني؛  بعيًدا  كونوا  الآلهة  اأتباع  ‘يا 
حارق  اإنني  ال�ضادة  �ضيد  غ�ضب  ُيخرج(  )الذي  خون�ضو 

القلوب، اأنا الذابح بينكم’.174

الآلهة  بع�ض  ُمعاداة  المتوفى  بتوقع  ُيوحي  هنا  فالن�ض 
ذلك  في  ا  ُمتقم�ضً لديه  الغ�ضب  انفعال  اأثار  ما  وهو  له، 
‘خن�ضو’؛ ليوحي بدرجة الغ�ضب ال�ضديدة لديه،  �ضخ�ضية 
لما ُعِرَف عن طبيعة هذا الإله الغا�ضبة، وما يترتب عليها من 
�ضفات الفتك المعروفة عنه. والتي اأكدت عليها الجملتان 
الأخيرتان: ‘اإنني حارق القلوب، اأنا الذابح بينكم’. وهذه 
ما  هي   - خن�ضو  غ�ضب  عن  المتولدة   - ذاتها  ال�ضفات 
في  الخوف  اإلقاء  بغر�ض  الن�ضو�ض  هذه  كتبة  ا�ضتلهمها 
روع كل من يقف حجر عثرة في طريق تقدم المتوفى في 

العالم الآخر.175

ومما ل يدع مجاًل لل�ضك في اأن غ�ضب المتوفى كان 
يثيره توقعه عرقلة م�ضيرته في العالم الآخر اأنه ورد بالف�ضل 
الأول من كتاب الموتى قول المتوفى عن روحه في �ضياق 

تمنياته بمرور �ضالم لروحه في العالم الآخر: 

  aq.f  m  dn[dn],  pri.f  m  Htp  m  pr  Wsir,

nn  xsf.tw.f,  nn  Sna.tw.f

اأوزير،  بيت  �ضعيدة من  تدخل غا�ضبة، وتخرج  ‘اإنها 
دون اأن ُتقاوم اأو ُتعاق’.176

فت�ضريح المتوفى بغ�ضبه قبل دخول عالم اأوزير مرده 
اإعالن  اأما  العالم.  هذا  في  وم�ضيرته  تقدمه  اإعاقة  توقعه 
ُيرد  اأو  ُيعاق  األ  في  اأمله  فمرده  منه  الخروج  بعد  �ضعادته 

خالل م�ضيرته في هذا العالم.

2-3-2. قوة االآلهة و�صطوتها على المتوفى:

 َمثَّلت قوة الآلهة و�ضطوتها المتوقعة على المتوفى مثيًرا 

اأن يجعلوا من  الكهنة على  لهذا فقد حر�ض  لغ�ضبه،  اآخر 
المتوفى قوة ُعليا ت�ضيطر على قوى اآلهته، وذلك باأن جعلوا 
 - المتوقعة  الآلهة  ل�ضيطرة  فعل  كرد   - عليهم  غ�ضبه  من 
دللة على هذه ال�ضيطرة، فقد ورد باأحد متلوات ن�ضو�ض 

التوابيت:  

 DnDn.f (r) nTrw m sxm.f, iw.f sSm.f anx n

nTrw

اإنه يتحكم  ‘يغ�ضب )اأي المتوفى( �ضد الآلهة بقوته، 
في حياة الآلهة’.177

المتوفى  غ�ضب  ل�ضبب  الن�ض  اإ�ضقاط  اأن  وُيالحظ 
الغ�ضب،  انفعال  اإلى  بالإ�ضارة  فقط  والكتفاء  اآلهته،  على 
يوؤكد اأن المق�ضود لي�ض اإثبات منطقية هذا الغ�ضب، واإنما 
الغ�ضب  باعتبار  فيهم  والتحكم  الآلهة  ال�ضيطرة على  بيان 
مظهًرا لهذه ال�ضيطرة وبرهاًنا عليها. ومما يوؤكد ذلك اأن 
الجملة التي تلت الإ�ضارة اإلى غ�ضب المتوفى على اآلهته، 
اأقرت تحكم المتوفى في هوؤلء الآلهة. اأما عن الهدف من 
وراء اإثبات هذه ال�ضيطرة للمتوفى على اآلهته فهو بال �ضك 
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التاأكيد على اأنه مرهوب الجانب حتى من اآلهته، ومن ثم 
فلن يهددوا م�ضيرته في العالم الآخر، اأو ي�ضيبوه ب�ضوء.  

2-3-3. عداء الب�صر للمتوفى:

لغ�ضب  ُمتوقًعا  مثيًرا  كذلك  كانوا  الب�ضر  اأن  يبدو   
المتوفى، فقد ورد باأحد متلوات ن�ضو�ض التوابيت:

@r nb m prt.f r pt Spt r rmT

‘حور ال�ضيد �ضعد اإلى ال�ضماء غا�ضًبا من النا�ض’.871

ولبد اأن المق�ضود هنا هو المتوفى، اأما مو�ضوع غ�ضبه 
من النا�ض فيبدو اأن الكهنة في محاولة منهم لو�ضع �ضبب 
اأنه ذات ال�ضبب  اأّدعوا  ُيف�ضر فراق المتوفى عالم الأحياء، 
من  مكانه  في  وا�ضتقر  الأحياء،  اأجله  من  ‘رع’  ترك  الذي 
باأ�ضطورة هالك  النا�ض له - كما ورد  اإثر ع�ضيان  ال�ضماء، 
بـ‘رع’.  المتوفى  لت�ضبيه  محاولة  في  وذلك  الب�ضرية179 - 
الأ�ضطورة  لهذه  ُمبكرة  اإ�ضارة  لدينا  ُي�ضبح  ذلك  فاإذا �ضح 

بن�ضو�ض التوابيت.

بالمتوفى  الغ�ضب  اإل�ضاق خ�ضي�ضة  الثاني:  الأ�ضلوب 
دون التلميح بمثير هذا النفعال من التوقعات:

اإلى  الجنائزية  المتلوات  بع�ض  ت�ضير  ما  فاأحياًنا 
خ�ضي�ضة الغ�ضب لدى المتوفى دون ذكر لأي من مثيرات 
َع على ل�ضان المتوفى باأحد متلوات  هذا النفعال. فقد ُو�ضِ

ن�ضو�ض التوابيت قوله:

Dnd.k(wi)  r  psDwt  nb(wt)

‘اأنا اأكثر غ�ضًبا من كل التوا�ضيع’.180

كما ورد على ل�ضانه كذلك بمتلوة اأخرى: 

ink ¢nsw sbi(.w) Dnd bxx.w HAtyw

‘اأنا خون�ضو الذي ُيخرج الغ�ضب حارق القلوب’.181

لما  بغ�ضب خن�ضو، وذلك  ُي�ضبه غ�ضبه  هنا  فالمتوفى 
اعتقد  التي  الحرق والذبح والفتك  الإله من �ضفات  لهذا 
اإل�ضاق  فيها الم�ضريون القدماء، كما �ضبق ذكره. وي�ضتمر 
كاأ�ضلوب  الموتى  كتاب  في  بالمتوفى  الغ�ضب  خ�ضي�ضة 
التا�ضع  بالف�ضل  ل�ضانه  وردعلى  فقد  ا،  اأي�ضً للتهديد 

والع�ضرين منه:  

  HAty.i  n.i  [nn]  Ad.n.f,  nn  dAr(.w)  Sat
  im.i,  iTt  sw  wn.i  m  Xt  nt  it (.i)  Gb  nt
mwt.i  Nwt

اأحًدا  يردع  ل  يغ�ضب  وعندما  قلبي،  اأملك  ‘اإنني 
ج�ضد  في  كنت  ولو(  )حتى  يم�ضكه  ول  مني،  الخوف 

والد)ي( جب ووالدتي نوت’.182

من  �ضي�ضب جام غ�ضبه على  باأنه  ُيهدد  هنا  فالمتوفى 
يغ�ضب عليه حتى ولو كان ميًتا مدفوًنا في الأر�ض - وهو 
اإليه  اأ�ضار  ما  وهو   - ال�ضماء  في  اأو   - بجب  اإليه  اأ�ضار  ما 
اإلى  الم�ضرية  الن�ضو�ض  اأ�ضارت  ما  فكثيًرا  لهذا   - بنوت 
عن  اأذاهم  كف  على  تحثهم  للموتى  الموجهة  الر�ضائل 

الأحياء.

اأن المتوفى كان يغ�ضب  ولي�ض من المعقول العتقاد 
بال �ضبب، فيرى الباحث اأن الإ�ضرار على تاأكيد خ�ضي�ضة 
الغ�ضب لدى المتوفى تنبع من رغبته في ترهيب من يتوقع 
اإليه قوًل اأو عماًل، اأو ُيعرقلون م�ضيرته في  اأنهم �ضي�ضيئون 
العالم الآخر باأي �ضكل من الأ�ضكال. ومن ثم فاإن غ�ضبه 

هنا ُيثيره توقعات الإ�ضاءة اإليه والإ�ضرار ب�ضخ�ضه. 

ويحمل تنكير هذه التوقعات مغزى التاأكيد على قدرة 
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المتوفى على تذليل العقبات المتوقعة في عمومها. ليقدم 
ر�ضالة موؤداها اأنه ل يجب الإ�ضاءة اإليه اأو اعترا�ض طريقه، 
واإل اأُ�ضيب من يغ�ضب عليه بتوابع غ�ضبه. تلك التوابع التي 

بـ:  التوابيت  نعته في ن�ضو�ض  يوؤكد عليها 
nb dSrw ‘�ضيد الدم’.183 وكذلك:  

anx(.w) m dSrw ‘العائ�ض على الدم’.184 ومما ُيبرهن 

 Faulkner على عالقة هذا النعت بغ�ضب المتوفى، ما راآه
من اأن المق�ضود بالدم ‘الغ�ضب’.185

نتائج الدرا�صة

اللغة  الغ�ضب في  التي عبرت عن  المفردات  ات�ضمت 
الم�ضرية القديمة بمجموعة من الخ�ضائ�ض منها:

ثراوؤها وتنوعها ومنها وفًقا لترتيب قراءتها:

 Ad, bAw, nsr, nSni/y, nDnD, HDn, xar, sxm,

 sxnd, Spt, Snt/SnT, qnd, khA, gns, tA, Tftn,

Tsi, dns, dndn, dSrw, Dnd.

قد ُي�ضاف اإلى بع�ض الُمفردات ال�ضابقة اأحد الكلمتين: 
HAti / ib= ‘قلب’ للتعبير عن المعنى: ‘غ�ضب، يغ�ضب، 

الغ�ضب’ ومن ذلك مثاًل ولي�ض  غا�ضب، غ�ضوب، �ضريع 
ح�ضًرا:

Ad ib, Spt-ib, Snt-ib, tA ib, dnd-ib, dndn-
ib, dSr-ib, dSr-HAti، Dnd ib.

الغ�ضب.  لنفعال  القلب  ا�ضتجابة  على  توؤكد  وكلها 
لتكوين  ‘ج�ضد’   Xt كلمة  اإلى   tA كلمة  ُت�ضاف  قد  كما 
التعبير tA-Xt الذي يعني معجميًّا: ‘�ضاخن الج�ضد’، ولكنه 
يعني �ضياقيًّا ‘�ضريع الغ�ضب، غ�ضوب’، وهو ما يوحي باأن 

�ضخونة الج�ضد اأحد ا�ضتجابات انفعال الغ�ضب. 

الم�ضري  انتقاها  التي  المفردات  بع�ض  على  ُيالحظ 
الأ�ضا�ض  في  ُتقدم  اأنها  الغ�ضب  معنى  عن  للتعبير  القديم 
المعاني  هذه  اأن  اإل  الغ�ضب،  معنى  غير  معجمية  معاني 

لها  لما  الغ�ضب؛  انفعال  عن  للتعبير  ر�ضحتها  التي  هي 
بمعنى  اأو  المتنوعة،  الغا�ضب  ا�ضتجابات  على  تدليل  من 
للكلمة  المعجمي  المعنى  بين  ُم�ضابهة  لوجود عالقة  اآخر 
وطبيعة ا�ضتجابة الغا�ضب. ومن ذلك مثاًل ولي�ض ح�ضًرا: 
مظهر’،  ‘قوة،   sxm ‘عا�ضفة’،   =nSni nsr=‘لهب’، 

 = dns ،’ي�ضخن‘ =tA ،’عنف‘ =gns ،’عا�ضفة‘ =khA

‘ثقيل، خطير، ُمرِهق’، dSrt ،dSrw  = ‘اأحمر، دم، نار’، 
DnDd= ‘نار’.

اإلى بع�ض مثيرات  اأ�ضار الم�ضري القديم في ن�ضو�ضه 
انفعال الغ�ضب لديه، والتي تمثلت -وفًقا لهذه الدرا�ضة - 

فيما يلي:

اإجمالها  ُيمكن  والتي  الخارجية:  والعوامل  الظروف 
في: انتهاك العر�ض، العتداء الج�ضدي، الإ�ضاءة ال�ضخ�ضية، 
الراأي،  في  الختالف  الحدث،  على  الُمترتبة  الخ�ضارة 
ح�ضم  تاأخر  ال�ضوء،  اقتراف  الآلهة،  جانب  في  التق�ضير 
على  الخروج  وكذلك  الحاكم،  على  الخروج  المعارك، 

م�ضر وتعر�ض اأمنها للخطر. 

ردود الفعل ال�ضلوكية: وتتمثل في التالزم بين الملك 
الُمحارب وانفعال الغ�ضب لديه؛ وذلك لما لهذا النفعال 

من نتائج اإيجابية توؤدي اإلى النت�ضار.

العالم  في  المتوفى  ل�ضخ�ض  وال�ضرر  الإ�ضاءة  توقعات 
الآخر: وقد َنَحْت الن�ضو�ض في ذلك اتجاهين:

بنوع  التلميح  مع  الغ�ضب  بانفعال  الت�ضريح  الأول: 
في  المتوفى  م�ضيرة  عرقلة   في:  تمثلت  والتي  التوقعات، 
العالم الآخر، وقوة الآلهة و�ضطوتها المتوقعة عليه، وعداء 

الب�ضر له.

الثاني: الت�ضريح بانفعال الغ�ضب دون التلميح بمثيراته 
من التوقعات، ويرى الباحث اأن تنكير التوقعات هنا يوؤكد 
المتوقعة في عمومها.  العقبات  تذليل  المتوفى على  قدرة 
اأما اإعالن المتوفى عن غ�ضبه تجاه هذه المخاطر المتوقعة 
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ح - فهو بال �ضك يحمل ترهيًبا  ح بها اأم لم ُي�ضرِّ -�ضواء �ضرَّ
اأو عماًل، ور�ضالة في  قوًل  اإليه  �ضي�ضيئون  اأنهم  يتوقع  لمن 
ذات الوقت م�ضمونها: اأنه ل يجب الإ�ضاءة اإليه اأو اعترا�ض 

طريقه، واإل اأُ�ضيب من يغ�ضب عليه بتوابع غ�ضبه.
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 Wb II, 341:1; CT IV, 239c; CT VII, 146g;  22
 Žába, Les Maximes de Ptahhotep, 47, 395; KRI
II, 121, 7; 198, 10; KRI V, 57, 9.

 E. Budge, The Book of the Dead “The Chapters  23
 of Coming forth by day”, The Egyptian
 text According to the Theban recension in
 hieroglyphic edited from Numerous Papyri
 (London, 1898), 56, Chapter XVII (71); FCD,
 140; KRI I, 35, 9; L.H. Lesko, A Dictionary of
   Late Egyptian, II, (California, 1984), 35.

Wb II, 340: 11.  24
Wb II, 341: 2;  25
حممد عبد الرحمن ال�رضقاوي، املطر وتاأثريه يف تاريخ م�رض القدمية   

وح�ضارتها )الإ�ضكندرية، 2011(، 88-82.
KRI II, 319, 13, 14.  26
KRI II, 151, 4; KRIT II, 29.  27
هذه  كتابة  �ضور  من   i/y النهاية  اإىل  ي�ضري  ما  الكاتب  ُي�ضقط  وقد   
منها  النهاية  هذه  اإ�ضقاط  فعن  فعاًل،  اأم  ا�ضًما  اأكانت  �ضواء  الكلمة 

كا�ضم، راجع:
 Urk IV, 1078, 2; CT IV, 239c; 240a; CT VI,  
 39j; 300i; 316j; CT VII, 84a; 453g 468g;
 479b; Pap. Press 12,8=  Žába, Les Maximes de
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 Ptahhotep, 47, 395; É. Chassinat Le temple d’
Edfou, MMAF 4 (1929), 269, 14.

وعن اإ�ضقاطها منها كفعل، راجع:  
 Cairo Museum Stela no.20538 Verso, 13-14  
 = K. Sethe, Ägyptische Lesestücke, Texte des
 Mittleren Reiches (Leipzig, 1928), 68 (17-18);
CT VII, 487c; KRI V, 42, 3; 64, 13.

واأحياًنا ما ُيهَمل التاأكيد على القيمة ال�ضوتية الثالثة يف هذه الكلمة   
اأي    لُتكتب هكذا  ‘يغ�ضب’.

 Cairo Museum Stela no. 6301, line 19= Urk IV,  
1306, 3.

لهذا  والثانية  الأوىل  ال�ضوتيتني  القيمتني  على  بالتاأكيد  ُيكتفى  وقد   
الثالثة  ال�ضوتيتني  القيمتني  على  التاأكيد  دون    nS اأي:    الفعل 
 CT VII,( ’يغ�ضب‘ nS(ny)  :فُيكتب: هكذا ny والرابعة اأي
القيمة  ُيقدم  ل�ضوتخ  احليواين  الرمز  اأن  يوؤكد  ذلك  487c(كل 

.nSny ال�ضوتية
 Pap. leningrad 1116 B, line 64= M. Lichtheim,  28
 Ancient Egyptian Literature, A Book of
 Readings, Vol. I: The Old and Middle Kingdoms
 (London, 1973), 143; C. Lalouette, Textes
 Sacrés et Textes Profanes de L’Ancienne Égypte,
I, Des Pharaons et des hommes, Connaissance.
 de.l’ Orient collection UNESCO d’œuv-res
représentatives (Gallimard, 1984), 74.

 R. Hannig, Großes Handwörterbuch,  29
 Ägyptisch–deutsch, Die Sprache der Pharaonen
 (2800-950 v.Chr.), Kulturgeschichte der
 Antiken Welt, Band 64, (1. Auflage, 1995) 3.
 Unveränderte Auflage (Mainz: Verlag Philipp
von Zabern, 2001), 475 (no. 17183).,

 Cairo Museum Stela no.34001-2= C.  30
 Vandersleyen, ‘Une Têmpete sous le règne d’
 Amosis’, RDE 19 )1967(, 131, Pl.10 (7).

 Pap.Anast.I, 6, 7; 28, 5; Pap. Moscow 120, (1,  31
 53; 2, 46);   =A.H. Gardiner, Egyptian Hieratic
 Texts, Transcribed, Translated and Annotated,
 Series I: Literary Texts of the New Kingdom,
 Part I, The Papyrus Anastasi I and The Papyrus
 Koller, together with the Parallel Texts (Leipzig,
 1911), 24, 3; 66, 11; 71, 13; 78,17; Lesko, A
Dictionary of Late Egyptian, II, 152, 153.

 Pap. Leiden 343=  32
حممد عبد الرحمن، املطر وتاأثريه يف تاريخ م�رض القدمية وح�ضارتها، 90.  

 M.G. Legraine, ‘Deux Stèles trouvées à Karnak  33
 en février 1897’, ZÄS 35 (Leipzig, 1897), 16;
 Urk. IV, 8, 13; Wb III, 244: 2; FCD, 186;
Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, II, 167.

 Cairo Museum Stela no.48862= Urk III, 14,3;  34
 Pap. Bremner-Rhind, 27, 2-4 = R.O. Faulkner,
 ‘The Papyrus Bremmer-Rhind’, BiAeg III
(1933), 60; idem, JEA 23, 172.

 Wb IV, 238: 3; P. Berlin 3024,110 = R.O.  35
 Faulkner, ‘The Man who was tired of Life’, JEA
42 (1956), 25, 28.

 KRI V, 61, 6; 83, 2; L.H. Lesko, A Dictionary of  36
Late Egyptian, III (California, 1987), 86.

FCD, 241.  37
Wb IV, 244: 19-22; 245: 1.  38
 Wb IV, 257: 2; Pap. Boulaq 4, (9,10) = É.  39
 Suys, ‘La sagesse d'Ani: texte, traduction et
commentaire’, AnOr 2 (Rome, 1935), 94.

 Budge, The Book of the Dead, 35, Chapter XIV  40
(5); CT V, 337d; CT VI, 347a.m.

 Wb IV, 453: 11; CT V, 151a; CT VI, 389t;  41
 FCD, 265; Hannig, Großes Handwörterbuch
 Ägyptisch–Deutsch, 882 (no. 32654).

Urk I, 217, 8; Wb IV, 453: 10.  42
Wb IV, 453: 10.  43
Wb IV, 454.  44
Wb IV, 453: 16; FCD, 265.  45
CT VI, 46h ; FCD, 269.  46
 CT I, 192f, g; Berlin Papyrus 3033, 12,9 =  47
 A.M. Blackman, The Story of King Kheops and
 Magicians Transcribed from Papyrus Westcar
(Berlin Papyrus 3033) (1988), 10, 7.

Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, III, 156.  48
 Wb IV, 519: 7; CT I, 192f, g; FCD, 269; Berlin  49
 Papyrus 3033 (12, 9-10)= Blackman, The Story
of King Kheops and Magicians, 16, 7.

Wb IV, 519: 8; FCD, 269.  50
Wb V, 56: 16.  51
Wb V, 57: 13-14.  52
 Pap. Boulaq 4, (3,4) = Suys, La sagesse d'Ani,  53
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14; KRI II, 97, 10; KRI V, 22, 10; 57, 7.

 Urk IV, 269, 9; Wb V, 56: 16; FCD, 280; KRI  54
 II, 228, 7-8; Berlin Stela no.20377, line 11=
KRI III, 654, 15.

 Pap.Anast.I, 3, 2= Gardiner, Egyptian Hieratic  55
 Texts,14, 5; BM Stela no. 581= K. Sethe,
 Ägyptische Lesestücke, Texte des Mittleren
 Reiches, 80, 18; Pap.Berlin 3022 (abbr.B) =
 A.M., Blackman, Middle-Egyptian Stories, Part
 I, BiAeg II (Bruxelles, 1932), 29,6; P. Harris 500.
 Verso, 6, 10; Pap. Chester Beatty I, recto, 3, (3,
 7-8); Pap. Moscow 120, (2, 80) = A.H. Gardiner,
 Late-Egyptian Stories, BiAeg I (Bruxelles, 1932),
 5,6; 40, (2, 10-11); 75, 10; Pap. Boulaq 4 (7,
 15; 9, 7-8) = Suys, La sagesse d'Ani, 72, 92, 93;
 CT I, 21c; 378c; KRI II, 97;  197, 5. 15; Berlin
 Stela no.20377, line 11= KRI III, 654, 15; M.
 Lichtheim, Ancient Egyptian Autobiographies
 Chiefly of the Middle Kingdom. A Study and
an Anthology (Freiburg, 1988), 110.

الكتابة:   �ضورة  يف  كما   ، العالمتان:  الكتابة  ب�ضورة  ُتثبت  ل  قد   
.q(nd)t

 Pap. Chester Beatty I, recto, 3, 7-8= Gardiner,  
Late- Egyptian Storis, 40, 10-11.

 Wb IV, 306: 8-9; FCD, 250; KRI V, 32, 11;  56
 98, 1; Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, III,
103.

حممد عبد الرحمن، املطر وتاأثريه يف تاريخ م�رض القدمية وح�ضارتها،   57
.534

Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  58
Deutsch, 958 (no. 35407).

 Budge, The Book of the Dead, 360, Chapter  59
 CXLVII (V, 5-6); A.M. Blackman & H.W.
 Fairman, ‘The Myth of Horus at Edfu: II. C.
 The Triumph of Horus over His Enemies a
 Sacred Drama (Concluded)’, JEA 30 )1944(,
19; FCD, 287; KRI II, 319, 11-12.

Wb V, 136.  60
Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  61
Deutsch, 958 (no.35407).

 Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, IV  62
 (California, 1989),  60; Hannig, Großes
 Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 972 (no.

35888).

 Wb V, 177: 5; Hannig, Großes Handwörterbuch  63
Ägyptisch–Deutsch, (no. 35889).

 Wb V, 229: 1; FCD, 293; Hannig, Großes  64
 Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 985
(nos. 36375-7).

اآين  بردية  )عن  الفرعوين  املوتى  كتاب  هرو  اإم  پرت  بدچ،  وال�ض   65
باملتحف الربيطاين(، ترجمة: فيليب عطية )القاهرة، 2000(، 119-

با�ضم(  )امل�ضهور  النهار  اخلروج يف  فر  �ضِ ال�ضيد،  لطفي  120؛ حم�ضن 
كتاب املوتى للم�رضيني القدماء )القاهرة، 2004(، 442، 447.

Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  66
Deutsch, 985 (no. 36379)

Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  67
Deutsch, 985 (no. 36380)

 Pyr II, 1553a; R.O. Faulkner, The Ancient  68
 Egyptian Pyramid Texts (Oxford, 1969), 235 §
1553.

Pap.Berlin 3022 (abbr.B) = Blackman, Middle-  69
 Egyptian Stories, Part I, 29, 6; FCD, 308; R.
 Koch, Die Erzählung des Sinuhe, BiAeg XVII
(Bruxelles, 1990), 53 (13).

Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, IV, 138.  70
Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  71
Deutsch, 1055 (no. 39074).

 FCD, 314; Lesko, A Dictionary of Late  72
Egyptian, IV, 137.

 Budge, The Book of the Dead, 21, Chapter IB  73
 (40); T.C. Allen, The Book of the Dead or Going
 Forth by Day. Ideas of the Ancient Egyptians
 concerning the Hereafter as Expressed in their
 own Terms. (Chicago, 1974), 6, Spell I; Wb
 V, 470; Lesko, A Dictionary of Late Egyptian,
 IV, 138; Hannig, Großes Handwörterbuch
Ägyptisch–Deutsch, 1055 (nos.39089, 39090).

 CT I, 50c; FCD, 314; Hannig, Großes  74
 Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 1055
(nos.39085, 39089).

 Wb V, 472: 2-3; Hannig, Die Sprache  75
 der Pharaonen. Großes Handwörterbuch
Ägyptisch–Deutsch,1055 (39090)

CT I, 188d; FCD, 323.  76
CT I, 50c; FCD, 323.  77
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CT I, 50c.  78
 CT I, 21c; 378c; 379c; 382b; 383b; CT VI, 240r;  79
 FCD, 316; Hannig, Großes Handwörterbuch
Ägyptisch–Deutsch, 1059 (no. 39237).

CT I, 382b.  80
Wb V, 492: 8; CT I, 383b; FCD, 316.  81
Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  82
Deutsch, 1059 (no.39236).

 Wb V, 490: 4; Hannig, Großes Handwörterbuch  83
Ägyptisch–Deutsch, 1059 (no. 39247).

 Wb V, 490: 6; C. Lefebvre, ‘Rouge et nuances  84
 voisines’, JEA 35 (1949), 72; Hannig, Großes
 Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 1059
(no. 39246).

Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  85
Deutsch, 1059 (no. 49293).

 Wb V, 490: 6; Lefebvre, JEA 35, 72; Hannig,  86
 Großes Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch,
1059 (no. 39246).

FCD, 316.  87
Lefebvre, JEA 35, 72.  88
 Pyr I, 63b; Pyr II, 1463a, 1501b, 1504b, 1509b,  89
 2072d, 2073c; BM Stela no. 581= Sethe,
 Ägyptische Lesestücke, Texte des Mittleren
 Reiches, 80, 17; CT I, 326a; CT IV, 65j, 66m;
VII, 217c.

 Pyr I, 631b; CT I, 50c; 320c; Wb V, 579: 1-7;  90
 FCD, 323; Hannig, Großes Handwörterbuch
Ägyptisch–Deutsch, 1083 (no. 40087).

لحظ كذلك الفعل:    )CT II, 50b( ول �ضك اأنه �ضورة كتابية   
للفعل DnD، اإل اأن الكاتب قدم العالمة:  على العالمة:   يف �ضورة 
)FCT I, Spell 84, note 5( .الكتابة فقط، ولي�ض يف النطق
 Wb V, 470; Žába, Les Maximes de Ptahhotep,  91
 47,389; Hannig, Großes Handwörterbuch
Ägyptisch–Deutsch, 1055 (no. 40087).

CT I, 188d.  92
CT I, 326a; CT VII, 126a; 217g.  93
CT IV, 328g.  94
FCT I, 271, Spell 336 , note 13  95
 Grieshummer, LÄ II, 205; Hannig, Großes  96

 Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 1084
(40096).

 Wb V, 472: 2-3; Hannig, Großes  97
 Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch, 1055
(39090).

Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch–  98
Deutsch, 1083 (no.40088).

 BM Stela no. 581= Sethe, Ägyptische Lesestücke,  99
Texte des Mittleren Reiches, 80, 17-18.

مواقف  يف  املتحدث  ‘اإنني  اجلملة:  هذه   Lichtheim ترجمت   100
النزاع، اإنني من يعرف اأي كلمة ت�ضبب الغ�ضب’. 

 Lichtheim, Ancient Egyptian Autobiographies  
Chiefly of the Middle Kingdom, 110.

ولكن ما ترجمته بـ ‘مواقف النزاع’ وهو swt-Dnd يعني ‘حالت   
الغ�ضب’. كما اأن جملة: rx.w  Ts  n  qndt  Hr.s ل يوجد بها 
ما ُيرتجم ‘كلمة’. اأ�ضف اإىل ذلك اأن جملة: Ts.n qndt تعني ‘يثور 

.rx.i الغ�ضب’ وهي مفعول به للجملة الأوىل
 Lichtheim, Ancient Egyptian Autobiographies  101
Chiefly of the Middle Kingdom,111 note 1.

 CT II, 49e; 50a-c; R.O. Faulkner, The Ancient  102
 Egyptian Coffin Texts, Vol.I (London, 1973),
49-50.

 Pap.d' Orbiney 5,4-5= Gardiner, Late- Egyptian  103
Stories, 14,11.

 W.K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt,  104
 An Anthology of Stories, Instructions and Poetry
(New Haven, 1973), 97.

 A. Erman, The Ancient Egyptian A Sourcebook  105
 of their Writings, Trans. Into English by A.M.
Blackman, (New York, 1978), 153.

 H. Te Velde, Seth, God of Confusion, A Study  106
 of his Role in Egyptian Mythology and Religion,
 ProbÄg herausgegeben von Wolfgang Helck, 6
 (Leiden, 1977), 43, 44; M. Broze, Les aventures
  d'Horus et Seth dans le papyrus Chester Beatty
 I, Mythe et roman en Égypte ancienne, OLA 76
(Leuven, 1997), 93, 94.

 Pap. Chester Beatty I, recto, 12, 12= Gardiner,  107
Late- Egyptian Stories, 54, 6.

 Lichtheim , Ancient Egyptian Literature, II,  108
220.

 CT IV, 236a; 239a-d; Faulkner, The Ancient  109
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Egyptian Coffin Texts, I, 263, Spell 335 §§ 239-
242.

د هنا بني عني ‘حور’ وعني ‘رع’ اليمنى، فنقراأ  ُيالحظ اأن الن�ض ُيَوحَّ  
َمْن  غ�ضبها؟  وقت  املقد�ضة يف  العني  هي  ‘ما  ال�ضابقة:  اجلملة  بعد 
نزع ال�ضعر منها؟ اإنها عني رع اليمنى، عندما كانت غا�ضبة’. ولقد 
‘حور’  عني  بني  كذلك  موحًدا  املوتى  بكتاب  املعنى  ذات  تكرر 

وعني ‘رع’ اليمنى.
 Budge, The Book of the Dead, 56, chapter XVII  
(69-71);

فر اخلروج يف النهار )امل�ضهور با�ضم( كتاب  حم�ضن لطفي ال�ضيد، �ضِ  
اخلام�ض  ال�ضطران   ،  8 لوحة   ،124 القدماء،  للم�رضيني  املوتى 

والثالثون وال�ضاد�ض والثالثون.
 G 2381 (PM III2, رقم  حتمل  التي  باجليزة  مبقربته  وذلك   110

289-291).

 Urk I, 217, 8; D. Dunham, ‘The Biographical  111
 Inscriptions of Nekhebu in Boston and Cairo’,
 JEA 24 (London, 1938) , 5; Lichtheim, Ancient
 Egyptian Autobiographies Chiefly of the Middle
Kingdom,13.

.)PM IV, 254-255( D2 وردت مبقربته مبري التي حتمل رقم  112
 Urk I, 222, 13; Lichtheim, Ancient Egyptian  113
 Autobiographies Chiefly of the Middle
Kingdom,19.

 CT V, 337b-d; R.O. Faulkner, The Ancient  114
 Egyptian Coffin Texts, Vol. II (London, 1977),
91, Spell 464, note 6.

الإجماع  قبل  بني هذا وذاك  ُمتاأرجًحا  الآلهة  تا�ضوع  كان موقف   115
على اأحقية حور للعر�ض.

 Pap. Chester Beatty I, recto, 4,13; 5,1= Gardiner,  116
Late- Egyptian Stories, 42,13-14

Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, II, 216.  117
 Pap. Chester Beatty I, recto, 3,8-9= Gardiner,  118
Late- Egyptian Stories, 40,12-13

 Lichtheim , Ancient Egyptian Literature, II,  119
216.

 Pap. Chester Beatty I, recto, 8, 5= Gardiner,  120
 Late- Egyptian Stories, 47, 13; Lichtheim,
Ancient Egyptian Literature, II, 218.

 Pap. Chester Beatty I, Recto (1, 9;1,1,12)=  121
Gardiner, Late- Egyptian Stories, 38, 2,8.

 Lichtheim , Ancient Egyptian Literature, II,  122

2216.

 Pap. Chester Beatty I, recto, 3,8-9= Gardiner,  123
Late- Egyptian Stories, 40,12-13

 Lichtheim , Ancient Egyptian Literature, II,  124
216.

 Pap. Chester Beatty I, recto, 3,3= Gardiner,  125
Late- Egyptian Stories, 40, 2-3.

 Lichtheim , Ancient Egyptian Literature,Vol.II,  126
215.

 Pap. Boulaq 4= Suys, La sagesse d'Ani, 14-15;  127
 Lalouette, Textes Sacrés et Textes Profanes de
L’Ancienne Égypte, I, 251.

ا اأن ُيعلن اأنه كان اإيجابيًّا جتاه الإله، فلم  ولهذا كان املتوفى حري�ضً  
بالف�ضل  املتوفى  ل�ضان  على  ع  ُو�ضِ فقد  له،  القرابني  تقدمي  ُيهمل 
الغذائية  القرابني  كمية  من  اأُقلل  ‘مل  قوله:  املوتى  كتاب  من   125
يف املعابد... مل اأن�ض اأيام تقدمي قرابني اللحم’. پول بارجيه، كتاب 
)القاهرة، بدون  القدماء، ترجمة: زكية طبوزادة  للم�رضيني  املوتى 

تاريخ(، 137-136.
 Suys, La sagesse  =  (15-7,14)  4  Pap. Boulaq  128
 Lalouette, Textes Sacrés et Textes ;73-72 ,d'Ani
.256 ,Profanes de L’Ancienne Égypte, I

وال�ض بدچ، پرت اإم هرو كتاب املوتى الفرعوين،127.  129
 P.Berlin 3024,109-111 = Faulkner, JEA 42, 28,  130
38 notes  92,93.

CT VI, 347j.  131
 Budge, The Book of the Dead, 34, Chapter XIV  132
 (2); Allen, The Book of the Dead, 11-12, Spell
14.

 Budge, The Book of the Dead, 34, Chapter XIV  133
 (2-3); Allen, The Book of the Dead, 12, Spell
14.

 BAR II, 269 §668; Urk IV, 1091, 2-3; R.O.  134
 Faulkner, ‘The Installation of the Vizier’, JEA 41
(1955), 22, fig.2

من   )2-1( رقم:  ‘غ�ضب’  مبعنى   bAw كلمة  البحث  بهذا  راجع   135
املفردات الدالة على الغ�ضب.

 Berlin Stela no. 20377, lines 8,10-11 = B. Gunn,  136
 ‘The Religion of the Poor in Ancient Egypt’,
 JEA 3 (1916),  84-85; C.J. Bleeker, ‘Guilt and
 Purification in Ancient Egypt’, Numen  13,Fasc.
 2 (1966), 83; KRI III, 654, 10-11, 13-15; 655,
1; KRIT III, 445.
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 Turin Stela no. 50058, lines 3-4, 6, 11 = KRI  137
III, 772, 14-16; 773, 1,2,4.

تعني hAi حرفًيا: ‘ي�ضقط، ينهار، يرتاجع’.  138
Lesko, A Dictionary of Late Egyptian, II, 76-77.

ال�ضقوط  معنى  يف  ملا  ‘مع�ضية’   Kitchen ترجمها  لهذا  ورمبا   
والرتدي من اإ�ضارة اإىل املع�ضية.

التي  ‘مرت-�ضجر’  الإلهة  هنا  به  املق�ضود  ‘القمة’   dhnt نعت   139
اأخذت �ضكل ثعبان، و�ضكنت قمة تل بجبانة طيبة الغربية رمبا �ضيخ 

ا نعتُا لـ‘اإيزة’. عبد القرنة كما يعتقد البع�ض. كما كان اأي�ضً
Gunn, JEA 3, 86  

ما  مع  يتوافق  معنى  وهو  ‘فاأدبتني’  اجلملة  هذه   Kitchen ترجم   140
ُيقدمه الفعل sbA من معاين التعليم والتهذيب.

KRIT III, 518.  

ترجم Kitchen جملة: iw.i qb ‘اأذللت نف�ضي اأمام...’  141
KRIT III, 518.  

 Gunn, JEA 3, 86; Bleeker, Numen 13, Fasc. 2,  142
83; KRIT III, 518.

.Gunn, JEA 3, 87  143
عمل هذا الرجل sDm-aS m st mAat ‘خادًما يف مكان ال�ضدق’.   144
�ضاحب  نف�ضه  الرجل  هو  ورمبا  الغربية.  بطيبة  امللكية  اجلبانة  اأي 

.PM I, 728 :لوحة متحف تورين رقم 50058. راجع
BM Stela no. 589 = KRI III, 771, 16; 772, 7.  145
Gunn, JEA 3, 88-89; KRIT III, 517-518.  146
KRI III, 795, 5,7.  147
Gunn, JEA 3, 89; KRIT III, 532..  148
 Cairo Museum Stela no.48862= Urk III, 14,  149
3-4, 6; 15, 8; 17, 2-4.

 Lalouette, Textes Sacrés et Textes Profanes de  150
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