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الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تقصي ودراسة لوحة

" "Kmغير المنشورة من قبل؛ حيث لم يتم التحقيق فيها وال دراستها

ُستطيل ،كما إنها ذات قمة تتخذ هيئة الكورنيش المصري،
بشكل م
دراسة تحليلية شاملة من قبل الباحثين .وتبدو هذه اللوحة
ٍ
ٍ
وهي محفوظة بمخزن المتحف المصري بالقاهرة وتحمل هذه اللوحة رقم( .)CG 20573ولقد إنقسمت هذه اللوحة إلى
ثالثة سجالت تتضمن النصوص المدونة فى أماكن متفرقه منها ،حيث أحتوى السجل األول على النص الرئيسى للوحة وهو
عبارة عن صيغة تقديم القرابين التي يعلوها شكل الكورنيش المصرى الذى يتوج قمة اللوحة ،وقد انقسم هذا السجل إلى
ثالثة أقسام كتابية بإتجاهات م ختلفه كما هو موضح فى الدارسة الخطية ،بينما لم يدون فى السجل الثانى سوى كلمة واحدة
خلف المتوفى وهى تكملة للنص المدون فى السجل األول ،أما السجل الثالث فيحتوى على عبارات متفرقة دونت أما رأسيا ً
أو أفقيا ً بعضها كتب أمام وخلف المتوفى أو فوق مائدة القرابين ،أو بين مقدمى القرابين لصاحب اللوحة كما هو موضح فى
الدراسة الخطية ،أما بالنسبة للمناظر المُسجلة على هذه اللوحة فيالحظ وجود بعض العناصر الفنية والرموز الدينية التي
َّ
تمثلت في القرابين ،مائدة القرابين ،زهرة اللوتس ،طائر اإلوز ،فضالً عن وجود بعض األشكال لألواني ال ُمقدمة قربانا ً
لصاحب اللوحة .وسيتم تناول تلك اللوحة من خالل دراسة تحليلية لغوية وفنية وذلك فقا ً لمنهجية الدراسة من خالل المنهج
الوصفي والتحليلي المقارن تطبيقا ً على الصيغ والتراكيب اللغوية الواردة باللوحة باإلضافة إلى تفنيد وتحليل العناصر الفنية
وداللتها الرمزية في المُعتقدات المصرية القديمة ،كما سيتم إستخدام المنهج التأريخي المقارن تطبيقا ً على العناصر الفنية
والدالالت اللغوية من أجل وضع تأريخ دقيق لتلك اللوحة موضوع الدراسة .

الكلمات الدالة:
لوحة  - Kmالمتحف المصري – الكورنيش المصري -القرابين -مائدة القرابين – اللوتس – اإلوز.

مقدمة :
إن اللوحة في مصر القديمة هي بمثابة شاهد تذكاري يُصنع غالبا ً من مواد مختلفة مثل الحجر أو الخشب أو غيرهما ،وغالبا ً
ما يكون إرتفاعها أطول من عرضها ،ولقد أُقيمت و ُكرست اللوحات في مصر القديمة للوفاء بأغراض وأحداث سياسية مثل
لوحات الحدود ،وأغراض تذكارية لتخليد ذكرى حدث ما ،باإلضافة إلى األغراض الجنائزية ومنها تخليد ذكرى المتوفى
مثل لوحة  Kmالجنائزية موضوع الدراسة .وعلى ما سبق ،فقد تنوعت اللوحات في مصر القديمة ما بين اللوحات الجنائزية,
واللوحات النذرية ,ولوحات المراسيم ,لوحات اآلذان ,ولوحات الهبة ,واللوحات السحرية ،فضالً عن لوحات تحديد الحدود،
بمظاهر مُختلفة من حيث نوعية اللوحة
واللوحات الجنائزية ،واللوحات التذكارية ،وغالبا ً ما كان يتم تشكيل تلك اللوحات
ٍ
وشكلها ونوعية النقوش المُسجلة عليها ،والتي تنوعت ما بين نقوش بارزة أو نقوش غائرة ،وغالبا ً ما كانت اللوحات منقوشة
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على وجهها Recto؛ بحيث يكون الجانب الخلفي للوحة  Versoغير منقوش وغير مصقول() .1ووفقا ً لـــ  ،Müllerفقد
تم تقسيم اللوحات في مصر القديمة إلى ثالث مجموعات من حيث الشكل ومكان إقامة اللوحة وأغراضها الوظيفية() .2ولغوياً،
فقد تعددت مُسميات اللوحات في مصر القديمة طبقا ً لشكلها وغرضها الوظيفي ومن أهمها كلمة  ، WDوطبقا ً لقاموس برلين
() ،3وذلك فضالً عن كلمة abA

فهي تعني لوحة ،والتي كان لها أشكال كتابية مختلفة مثل:
وطبقا ً

لقاموس

برلين

فتعني

لوحة

مقبرة

أو

لوحة

قرابين

والتي

تعدت

أشكالها

الكتابية

مثل:

() ،4كما إنه هناك أيضا ً بعض المفردات اللغوية الدالة على معنى لوحة مثل
َّ
وتتمثل أهمية الدراسة من خالل تناول إحدى اللوحات
().5

aHaw

" "Kmالمحفوظة بالمتحف المصري بالقاهرة
الجنائزية التي لم ُتنشر من قبل ,وهي اللوحة الخاصة بالمدعو
وتحمل رقم( .)CG 20573وستتناول الدراسة هذه اللوحة من خالل منهجية عملية م َّ
ُتمثلة في المنهج الوصفي والتحليلي
والتأريخي المُقارن بحيث سيتم ذلك من خالل الدراسة الوصفية للجوانب والعناصر الفنية والقيم الصوتية والدالالت اللغوية،
فضالً عن الدراسة التحليلية من أجل الوصول إلى وضع تأريخ دقيق لتلك اللوحة من خالل المظاهر الفنية والسمات اللغوية
بوضوح على مثيالتها من لوحات األفراد الجنائزية خالل الفترة التي يُمكن أن ُتؤرخ بها اللوحة
والتأريخية التي سادت
ٍ
موضوع الدراسة ،وسيتضح ذلك جليا ً من خالل تناول شكل اللوحة المُستطيل وشكل قمتها التي إتخذت شكل الكورنيش
المصري ،فضالً عن المناظر والعناصر الفنية المُسجلة ومدى مستواها الفني تقنياً ،باإلضافة إلى دراسة وتحليل القيم الصوتية
والدالالت اللغوية والسمات الكتابية للنصوص المدونة ،كما ستتناول الدراسة مناقشة الرموز والعناصر الدينية المُسجَّ لة على
اللوحة موضوع الدراسة مثل القرابين التي ظهرت على مائدة القرابين والم َّ
ُمثلة أمام صاحب اللوحة والتي تجلى واضحا ً
منها طائر اإلوز ،زهرة اللوتس ،وبعض األواني المُكرسة والمُقدمة كقرابين لصاحب اللوحة . Km

أوالً :دراسة وصفية للوحة
 )1صاحب اللوحة :هو المدعو

 ( :)CG 20573( Kmشكل )2 -1
 Kmوذلك وفقا ً إلسمه المُسجَّ ل على اللوحة.

 )2شكل اللوحة:هي لوحة مستطيلة ملونة ذات قمة تتخذ شكل الكورنيش المصري.
 )3مظهر اللوحة ومضمونها:هي لوحة ملونة وتتضمن بعض العناصر الفنية والدالالت اللغوية؛ حيث تنقسم اللوحة إلى
سطر
ثالثة سجالت ،ويزخرفها من أعلى الكورنيش المصري ،وتظهر أسفل الكورنيش صيغة تقديم القرابين المدونة في
ٍ
كتابي واح ٍد يتضح من خالل السجل األول ،ثم تظهر المناظر الرئيسية للوحة والتي َّ
تمثلت في المناظر والعناصر الفنية
ٍ
والرموز الدينية المُسجلة في السجلين الثاني والثالث.
صنع :الحجر الجيري الملون.
 )4مادة ال ُ
 )5أبعاد اللوحة :يبلغ إرتفاع اللوحة حوالي 29سم ،وعرضها 32سم ،كما يتراوح قطر اللوحة أو سمكها ما بين 10 - 9
سم تقريباً.
 )6مكان االكتشاف :عُثر على هذه اللوحة بمنطقة أبيدوس -محافظة سوهاج – مصر.
 )7مكان الحفظ ورقم السجل :اللوحة محفوظة بمخزن المتحف المصري بالتحرير ،6وتحمل رقم (20573
 )8حالة اللوحة :تبدو اللوحة بحالة جيدة.
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(شكل :)1مشهد يوضح شكل اللوحة ومضمونها لغويا ً وفنيا ً (تصوير الباحث)

(شكل  :)2دراسة خطية توضح شكل اللوحة ومضمونها (عمل الباحث)

ثانياً :دراسة لغوية للنصوص المدونة على لوحة

 (:)CG 20573(Kmشكل)2-1

من خالل دراسة اللوحة ،فقد لوحظ أن النصوص المدونة على اللوحة قد سُجلت في أماكن متفرقة من اللوحة؛ حيث إحتوى
السجل األول -أسفل الكورنيش المصري الذي يتوج قمة اللوحة -على سطر كتابي واحد مُسجل بطريقة أفقية وينقسم إلى
ثالثة أقسام؛ بحيث يبدأ من رقم ( )1كما هو واضح في الدراسة الخطية (شكل  ،)2ثم يُستكمل النص في رقم ( )2في منتصف
اللوحة كما هو يبدو واضحا ً في الدراسة الخطية(شكل  ،)2ثم يُستكمل النص في رقم ( )3من يمين اللوحة(شكل  ،)2ويظهر
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في السجل الثاني كلمة واحدة مدونة خلف المتوفى وهي تكملة رقم ( )1في السجل األول ( شكل .)2-1كما يحتوى السجل
الثالث على عبارات متفرقة ظهرت مدونة خلف المتوفى بطريقة رأسية (رقم  )4في الدراسة الخطية (شكل  ،)2وكذلك أمام
المتوفى وفوق مائدة القرابين بطريقة أفقية كما في (رقم  )5من الدراسة الخطية (شكل ،)2فضالً عن وجود سطر كتابي
رأسي مدونا ً بين الشخصين األول والثاني مقدمي القرابين للمتوفى صاحب اللوحة وذلك كما يبدو واضحا ً في السجل الثالث
(رقم  )6من الدراسة الخطية (شكل  ،)2باإلضافة لوجود سطر كتابي مدونا ً بطريقة أفقية وتكملته بكلمة واحدة رأسيا ً لضيق
المساحة وذلك كما يبدو واضحا ً مدونا ً فوق السيدة الجالسة في السجل الثالث من اللوحة (رقم  )8-7من الدراسة الخطية
(شكل  .)2-1وسيتم تناول دراسة القيم الصوتية والدالالت اللغوية من خالل سجالت اللوحة وذلك كما يلي:
 )1القيم الصوتية والدالالت اللغوية بالسجل األول من اللوحة:
يحتوي السجل األول من اللوحة على النص الرئيسي والذي ظهر مدونا ً بطريقة أفقية ،وهو عبارة صيغة تقديم القرابين التي
يعلوها شكل الكورنيش المصرى الذى يتوج قمة اللوحة .وينقسم السجل األول إلى ثالثة أقسام؛ بحيث يبدأ من رقم ( )1كما
هو واضح في الدراسة الخطية (شكل ،)3 ،2ثم يُستكمل النص في رقم ( )2في منتصف اللوحة كما هو يبدو واضحا ً في
الدراسة الخطية(شكل ،)3 ،2ثم يُستكمل النص في رقم ( )3من يمين اللوحة(شكل.)3 ،2

(شكل  :) 3النص األفقي المدون في السجل األول من اللوحة واتجاهات األشكال الكتابية وسياق النص (بواسطة الباحث)

و ُيمكن قراءة النص كما يلي:
 القسم رقم( )1من السجل األول للنص ال ُمسجل من المنتصف إلى اليسار (شكل )3← (1
Htp di Nsw (n) Wsir nb AbDw di.f t Hnqt n Km ir.n nfr-Hr
قربان يعطيه (يقدمه) الملك (إلى) أوزير سيد أبيدوس فليُعطي له الخبز والجعة من أجل " "Kmالمولود بواسطة (إبن) "nfr-
"Hr
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 القسم رقم ( )2من السجل األول للنص ال ُمسجل من المنتصف إلى اليمين (شكل )3→ )2
%nfrw
سنفرو
 القسم رقم ( )3من السجل األول للنص ال ُمسجل من اليمين إلى اليسار (شكل )3→ )3
} maA xrw i.irt.n {%nfrw
صادق الصوت(المبرأ) المولود بواسطة(إبن)}سنفرو {%nfrw
 )2القيم الصوتية والدالالت اللغوية بالسجل الثالث من اللوحة (شكل )4
يحتوى السجل الثالث على عبارات متفرقة ظهرت مدونة خلف المتوفى بطريقة رأسية (رقم  )4في الدراسة الخطية (شكل
 ،)2،4وكذلك أمام المتوفى وفوق مائدة القرابين بطريقة أفقية كما في (رقم  )5من الدراسة الخطية (شكل ،)2،4فضالً عن
وجود سطر كتابي رأسي مدونا ً بين الشخصين األول والثاني مقدمي القرابين للمتوفى صاحب اللوحة وذلك كما يبدو واضحا ً
في السجل الثالث (رقم  )6من الدراسة الخطية (شكل  ،)2،4باإلضافة لوجود سطر كتابي مدونا ً بطريقة أفقية وتكملته بكلمة
واحدة رأسيا ً لضيق المساحة وذلك كما يبدو واضحا ً مدونا ً فوق السيدة الجالسة في السجل الثالث من اللوحة (رقم  )8-7من
الدراسة الخطية (شكل .)2،4

(شكل  :) 4النصوص المسجلة في السجل الثالث من اللوحة واتجاهات األشكال الكتابية وسياق النص (بواسطة الباحث)
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ويُمكن قراءة النصوص كما يلي:
 النص الرأسي ال ُمسجل خلف المتوفى(شكل )4↓ )4

%nfrw ir.n Int
سنفرو المولود بواسطة (إبن السيدة) ""Int
 النص األفقي ال ُمسجل أمام الشخص األول ال ُمقدم لقربان اإلوز (شكل )4→)5
sA.f nxt anx
ابنه " نخت عنخ " Nxt-anx
 النص الرأسي ال ُمسجل أمام الشخص الثاني حامل و ُمقدم اآلنيتين (شكل )4↓)6

)sA.f sA Wp-wAwt (sA
إبنه " سا وب-واووت ( " Wp-wAwtإبن)
 النص األفقي ال ُمسجل فوق السيدة الجالسة في أقصى يمين اللوحة (شكل )4←↓ )8

→)7

Ist rn.s anx ir(t).n irty
إيزيس وإسمها الحي "  " Ast rn.s-anxالمولودة من (إبنة) “" irty
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ثالثاً :دراسة تحليلية مقارنة للنصوص ال ُمدونة على لوحة  ()CG 20573( Kmشكل)4-1
وردت صيغة تقديم القرابين  Htp di nswفي القسم رقم( )1من السجل األول باللوحة ،حيث سُجلت كتابيا ً
بشكل أفقيٍ؛
ٍ
حيث تم قراءة النص من المنتصف إلى اليسار (شكل  ،)3ولقد وردت كتابيا ً على اللوحة كما يلي:

 ،وبالمقارنة

مع صيغ القرابين الواردة عند " "Bartaفلوحظ شيوع وانتشارها بذلك الشكل الكتابي السابق في صيغ متعددة () .8ومن
خالل المقارنة مع صيغ القرابين الواردة في  ،CGفلوحظ انتشارها في صيغ تقديم القرابين المختلفة منذ عصر الدولة القديمة
وصاعداً بهذا الشكل الكتابي الوارد سابقا ً() ،9ويعتقد " "Bennettأن هناك نصوص مُماثلة لذلك الشكل الكتابي الوارد
باللوحة ،والتي ظهرت منذ بداية عصر األسرة الرابعة واستمر وجودها في الصيغ والتراكيب اللغوية الخاصة بتقديم القرابين
حتى العصرين اليوناني والروماني ،كما يُدلل مُعتقداً بأنه أحد أهم األشكالل الكتابية الشائع خالل عصري الدولة الوسطى
 10ويضيف " "Smitherمُعتقداً بأنه هناك صيغ مُماثلة ومتطابقة مع ذلك الشكل الكتابي الوارد على اللوحة
والحديثة().
موضوع الدراسة ،ويدلل على ذلك مُعتبراً أنه من أكثر األشكال الكتابية شيوعا ً على لوحات عصري الدولة الوسطى والحديثة
بصف ٍة عامةٍ ،ولكن بصف ٍة خاص ٍة من خالل المقارنة مع النقوش األفقية وطريقة كتابة النص فقد شاع تحديداً على لوحات
عصر الدولة القديمة حتى نهاية عصر األسرة الثالثة

11
عشرة().

أما عن طريقة كتابة إسم المعبود  Wsirولقبه  nb AbDwفقد وردا على اللوحة موضوع الدراسة كما يلي:
 ،وطبقا ً للدراسة المقارنة التي أجراها " "Bennettعلى صيغة تقديم القرابين ومدى تطورها على
لوحات عصري الدولة الوسطى والحديثة ،فقد أظهرت دراسته أنه حدث تغيرات في الشكل الكتابي والهجائي تطبيقا ً على
إسم ولقب أوزير بذلك الشكل الوارد على اللوحة موضوع الدراسة ،كما أوضحت دراسة " "Bennettأن غالبية اللوحات
 12ومن خالل المقارنة مع لوحة ""hrw-nfr
المؤرخة بعهد الملك إمنمحات الثالث قد وردت بدون مخصص المعبود().
المؤرخة بعصر الدولة الوسطى وتحديداً عهد الملك إمنمحات الثالث ،فقد لوحظ شيوع كتابة اسم أوزير كما ورد على اللوحة
 13أما عن طريقة كتابة لقب المعبود أوزير " "nb AbDwفيُالحظ أنها غالبا ً ما ُتكتب كما يلي:
بدون مخصص المعبود ().
 ،مع مالحظة كتابة مخصص المدينة "
أما على اللوحة موضوع الدراسة فقد ورد كما يلي:

" ،وذلك في صيغ عصري الدولة القديمة والدولة

14
الوسطى().

؛ حيث لوحظ عدم كتابة مخصص المدينة "

"،

كما تبين أن هذه الطريقة الواردة على اللوحة موضوع الدراسة وبدون مخصص المدينة كانت هي األكثر شيوعا ً وانتشاراً
خالل عصر األسرة الثالثة عشرة؛ حيث وردت على أكثر من لوحة مؤرخة بعصر األسرة الثالثة
ويذكر " "Frankeأن طريقة كتابة صيغة di.f

15
عشرة().

قد شاعت بهذا الشكل على لوحات الدولة الوسطى ،كما إنها ُتفيد

 16ويُالحظ في نص اللوحة عدم وجود
التمني  Optative sDm.f formبمعنى "فليُعطي أو ليته /لعله يعطي"()،
الصيغة  prt-xrwحيث استبدلها الكاتب بصيغة التمني " "di.fالواردة مع عبارة "  ."di.f t Hnqtويعتقد ""Bennett
أنه قد طرأت بعض التغييرات اللغوية والكتابية على صيغة تقديم القرابين منذ عصر األسرة الثانية عشر ،وذلك من خالل
إضافة صيغة " "di.f/.s/.snقبل " ،"prt-xrwولقد تحقق من ذلك وفقا ً للدراسة التي أجراها على ما يقرب من حوالي
 17ويتفق " "Bartaمع رأي " "Bennettفي هذا الصدد المذكور
 121لوحة من لوحات عصر الدولة الوسطى()،
ويُالحظ أن عالمة

18
سابقا ً().

" "nالواردة في القسم رقم( )1من السجل األول للنص المُسجل من المنتصف إلى اليسار(شكل

 ،)3والتي ظهرت قبل إسم المتوفى " "Kmصاحب اللوحة ،وبعد الفعل " "irكانت شائعة بذلك الشكل الكتابي الكامل للعالمة
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 19ويعتقد " "Caminos and Fischerأنها شاعت تحديداً في نصوص عصر
في نصوص عصر الدولة الوسطى()،
 20كما لوحظ في نص اللوحة موضوع الدراسة أن الكاتب إستخدم عالمة
األسرة الثالثة عشرة ()،

" "nفقط ،ولم

 21وبالمقارنة فقد لوحظ أنه ورد عالمة  "nفقط على اللوحات المؤرخة بنهاية عصر
يستخدم الصيغة الشائعة "،)("n-kA-n
.23)((CG 20584, CG 20588) 22أما عن إسم
األسرة الثانية عشرة التي تحمل األرقام التالية،)( (CG 20227):
صاحب اللوحة "  " Kmفيذكر " " Rankeأن هذا اإلسم ورد في عصر الدولة القديمة واستمر حتى نهاية عصر الدولة
 24أما الصيغة " "ir.nفتعني المولود بواسطة أو إبن ،ولقد شاعت هذه الصيغة وانتشرت قبل اسم الرجل وأيضا ً
الوسطى().
 25ويذكر " " Rankeأن إسم" "nfr-Hrقد ورد في نصوص
المرأة بصف ٍة خاص ٍة في نصوص عصر األسرة الثالثة عشرة().
 26ولقد ورد باألشكال الكتابية التالية:
عصر الدولة القديمة واستمر في عصري الدولتين الوسطى والحديثة()،

27
( )،

28
( ).

أما إسم " "snfrwفيذكر " "Rankeأنه ظهر في نصوص عصر الدولة الوسطى واستمر في نصوص عصري اإلنتقال
 29ولقد ورد بأشكال كتابية مثل
الثاني والدولة الحديثة()،

 ،كما ورد بالشكل

على اللوحه التي تحمل

 30كما ذكر" " Rankeأن اإلسم " "Intقد ظهر في أسماء السيدات في نصوص عصر الدولة
رقم (.)( )CG 20588
 31باإلضافة إلى أن اإلسم " "Nxt-anxقد ظهر في نصوص عصر
القديمة واستمر حتى نهاية عصر الدولة الوسطى()،
الدولة الوسطى فقط كما يذكر " ،"Rankeولقد ورد بشكل كتابي مختلف كما يلي:
اللوحة موضوع الدراسة كما يلي:
الوسطى حيث ورد كما يلي :

 32بينما ورد على
( )،

 .أما اإلسم " "sA-wp-wAwtفيذكر " " Rankeأنه ظهر في الدولة
 33ويعتقد الباحث أن الكلمة " "sAقد لعبت دورين بحيث إنها تدخل مع تركيب
( ).

إسم " ،"sA-wp-wAwtكما إن تلك الكلمة وردت ل ُتعبر عن دور البنوة فجاءت قبل إسم األم الذي سيأتي بعدها وهي
 34كما ذكر " "Rankeأن اإلسم ""irty
" ،"Ast-rn.s-anxويذكر " " Rankeأن هذا االسم ورد على هذه اللوحة فقط()،
قد ظهر في نصوص عصر الدولة القديمة واستمر حتى نهاية عصر الدولة الوسطى ،ولكنه ورد بشكل كتابي مختلف كما
يلي:

 35واالسم به تهشير.
( )،

رابعاً :دراسة وصفية للعناصر الفنية والمناظر ال ُمسجلة على لوحة  ( Kmشكل)2-1
تحتوي اللوحة من أعلى على إفريز زخرفي يتخذ شكل الكورنيش المصري ،وهو بمثابة إطار يعلو قمة اللوحة كحلية
زخرفية ،والذي عُرف بعدة مُسميات مثل" :الكورنيش المصري ،كورنيش أو زخرفة جورج المصرية Egyptian
Gorge Cornice

36
.)("Gorge,

ويحتوي السجل األول على النصوص المُسجلة ،ثم تظهر المناظر الرئيسية للوحة والتي َّ
تمثلت في المناظر والعناصر الفنية
والرموز الدينية المُسجلة في السجلين الثاني والثالث والتي ستتضح كما يلي:
السجل الثاني :يحتوى على مشهد اللوحة الرئيسي؛ حيث ظهر فيه صاحب اللوحة " "Kmعلى الجانب األيسر مُتجها ً وناظراً
نحو اليمين وجالسا ً على مقعد بأرجل أسد()37وبدون مسند للظهر ،وتظهر من خلف المقعد آنية تكريسية ورمزية  ،كما بدى
يرتدي باروكة الشعر المُستعار ،وتظهر أذنه من أسفل باروكة الشعر ،ويرتدي نقبة قصيرة مثبته بحزام معقود من األمام،
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ويتقلد قالدة صغيرة الحجم ،ويمسك بزهرة اللوتس()38في يديه اليسرى ويسددها إلى أنفه ليستنشق رحيقها كإشارة رمزية
وداللة على فاعلية حاسة الشم والبعث والنشور في العالم اآلخر ،بينما يقبض بيده اليمنى على قطعة من القماش ،وتظهر من
أمامه مائدة قرابين التي تحتوي على الخبز بأشكاله

39
المختلفة().

ولقد إشتملت مائدة القرابين على إوزة مذبوحة وفوقها زهرة اللوتس ،وهي بمثابة القرابين المُقدمة والمُكرسة للمتوفى "."Km
وفي الجزء األوسط من المشهد يقف شخص مقدما ً قدمه اليمنى ومتجها ً ناظراً نحو المتوفى ويرفع يده اليمنى مُقدما ً ومُكرسا ً
بعض األواني النذرية إلى المتوفى ،كما يظهر مُرتديا ً باروكة الشعر المستعار وتظهر أذنه من أسفل باروكة الشعر ،فضالً
عن إنه يرتدي نقبة قصيرة مُثبته بحزام معقود من األمام ،ويقبض بيديه اليسرى على قطعة من القماش .وتظهر في أقصى
الجانب األيمن من المشهد سيدة جالسة على احدى ركبتيها ،وترتدي باروكة الشعر المستعار وتظهر اذنها من أسفل باروكة
الشعر ،كما تبدو مرتدية رداءًا طويالً حابكا ً مُثبتا ً بحمالة على الكتف األيمن ،وتقبض بيدها اليمنى على زهرة اللوتس وتقربها
من أنفها لتستنشق رحيقها ،أما يدها اليسرى فتبدو مبسوطة على ركبتيها.
السجل الثالث :يبدو المشهد المُسجل في السجل الثالث مُماثالً لمشهد السجل الثاني ،إال أنه هناك بعض اإلختالفات من خالل
وجود شخصين األول منهما يقبض على إوزة بيده اليسرى ويلوي رأسها بيده اليمنى ،ثم الشخص الثاني الذي يبدو حامالً
آلنيتين .وعلى أي حال فيظهر على الجانب األيسر صاحب اللوحة مُتجها ً لليمين وجالسا ً على مقعد بأرجل أسد وبدون مسند
ظهر ،كما يرتدي باروكة الشعر المستعار وتظهر أذنه من أسفل الباروكة ،ويرتدي نقبة قصيرة مثبته بحزام معقود من
األمام ،وقالدة صغيرة الحجم ،ويقبض بيده اليسرى على زهرة اللوتس في يديه ،ويقبض بيده اليمنى على قطعة من القماش،
ومن أمامه مائدة القرابين ،وهو مشهد مُماثل تماما ً للمشهد المُسجل في السجل الثاني وبنفس الوضعية تماماً ،إال أنه يوجد
 40ثم تظهر مائدة القرابين المحملة بالمؤن،
إختالف في وجود نص هيروغليفي مُسجالً بطريقة رأسية خلف المتوفى "،)("Km
ثم يظهر شخص واقف مقدما ً ساقه اليمنى ويتجه بنظره ناحية المتوفى ،كما يبدو قابضا ً بيده اليسرى على إوزة ويلوي رأسها
 41ويقدمها كقربان للمتوفى ،ومن أمام هذا الشخص وفي المساحة التي
بيده اليمنى كإشارة رمزية لطقسة "لي رقبة اإلوز" ()،
 42ثم يظهر شخص آخر مُقدما ً ساقه
تعلو مائدة القرابين يوجد نص هيروغليفي مُسجالً بطريقة أفقية ويشير إلسم الشخص()،
اليمنى وحامالً آلنيتين في كلتا يديه ،ومن أمامه يوجد نص هيروغليفي مُسجالً بطريقة رأسية ويتضمن إسم الشخص المقدم
لآلنيتين

43
( ).

وفي أقصى يمين المشهد تظهر سيدة جالسة بنفس هيئة ووضعية السيدة الم َّ
ُمثلة في السجل الثاني ،إال أنه يظهر إختالف
يتجلى في وجود نص هيروغليفي مُسجالً فوق السيدة ويُشير إلى

44
إسمها().

خامساً :دراسة تحليلية للعناصر الفنية والمناظر ال ُمسجلة على لوحة  Kmوداللتها الرمزية ( شكل-1
)2
هناك بعض الدالالت الرمزية الدينية الكامنة في المناظر المُسجلة على اللوحة موضوع الدراسة والتي ستتضح من خالل ما
يلي:
 المتوفى ووضعيته ورمزية جلوسه على المقعد:بدى المتوفى جالسا ً على مقعد بدون مسند وقوائمه مُشكلة على هيئة أرجل أسد والتي تظهر مُمتدة بقائمين مُرتفعين عن خط
 45ويُعتبر األسد من الحيوانات الشمسية التي
األرض ،مما يرمز عقائديا ً إلى الرفعة والهيبة للمتوفى الجالس على المقعد().
مزدوج تجسيداً لــ "46)("Rwtyوكإشارة رمزية للمعبودين "شو" و"تفنوت" اللذان كانا يُمثالن بهيئة
بشكل
كانت تظهر
ٍ
ٍ
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أسدين أو أسد ولبؤة تجسيداً لمرحلتي الليل والنهار أو كإشارة لجهتي الشرق والغرب وتحقيقا ً لعملية البعث والنشور ومن َّثم
الخلود المنشود في العالم

47
اآلخر().

ويُعتقد أنه حينما يكون المتوفى جالسا ً على مقعد بقوائم األسد فذلك يضمن حماية األسد له وضمان بعثه لحياة أبدية في العالم
 48ويُعتقد أن هذا المقعد ذي القوائم على هيئة أرجل األسد كان سائداً خالل عصر الدولة الوسطى ،كما يُعتقد أن
اآلخر().
 49كما ظهر أيضا ً على بعض اللوحات المؤرخة بالعصر
بداية ظهوره كان في مقابر عصر األسرتين األولى و الثانية()،
 50ويُعتقد أن بداية القوائم كانت مُشكلة على هيئة أرجل الثور ثم تم إستبدالها بقوائم األسد منذ عصر األسرة
العتيق().
51
الثالثة().

أما عن وضعية الجلوس فيُعتقد أنها مرحلة وسطى بين مرحلتي الموت والبعث والنشور ،فالمتوفى يبدو جالسا ً في وضعية
تأهب للنهوض من أجل مزاولة مهامه كما كان في حياته الدنيوية ،وهي مرحلة التحول من غفوة الموت إلى مرحلة تناول
القرابين من الطعام والمؤن ومن ثم التأهب للوقوف والبعث من

52
جديد().

 زهرة اللوتس وداللتها الرمزية : 53أما النوع الثانى يُسمى اللوتس
لقد عرف المصرى القديم ثالثة أنواع من زهور اللوتس ،هى اللوتس األبيض"،)(" sSn
 54أما النوع الثالث وهو اللوتس األحمر أو الوردى  ،nxbوهو أحد فصائل النباتات
األزرق "،)("spt/sApt

55
النادرة().

وترتبط زهرة اللوتس في مُعتقدات المصري القديم بتجديد الحياة والبعث والنشور الكامن فى رحيقها المُنبعث ،فهى تعمل
من خالل إستنشاق رحيقها على تجديد حاسة الشم لدى المتوفى ،ولهذا تظهر كثيراً فى المناظر المصرية القديمة نظراً ألنها
أيضا ً ُتجدد القدرة التنفسية والجنسية ،وتعمل على تحقيق البعث والنشور في العالم

56
اآلخر().

خاص من مظاهر األبدية فى مصر القديمة ،حيث أُعتبرت رمزاً للبعث والنشور
مظهر
ولقد عبرت زهرة اللوتس عن
ٍ
ٍ
والميالد المُتجدد والحياة الخالدة فى العالم اآلخر ،لذلك كانت إحدى أمنيات ودعوات المتوفى فى العالم اآلخر أن يتحول إلى
هيئة زهرة اللوتس المقدسة حتى يضمن بذلك البعث والنشور والميالد

57
المتجدد().

 النقبة وداللتها الرمزية:فعال في المُعتقدات المصرية
بدور
ُتعد النقبة بمثابة الرداء الرئيسي للرجال ،ويعتقد"  "Westendorfأن النقبة تقوم
ٍ
ٍ
القديمة؛ حيث إنها ُتجسد قبضة المعبود "آتوم" ،ويؤكد " "Leclantذلك اإلعتقاد ومدى إرتباطه بقبضة المعبود "آتوم"،
وعلى ذلك فهي داللة رمزية يتمكن المتوفى من خاللها للعودة للحياة والبعث من جديد في العالم

58
اآلخر().

 مائدة القرابين و ُمشتمالتها ورمزيتها الدينية: 60كما كانت القرابين بمثابة عنصر
،)( "Tt " 59
لقد عرف المصري القديم مُسميات عديدة لموائد القرابين ومنها " ،)("xAwt
أساسي فى مناظر اللوحات الجنائزية؛ حيث اعتقد المصري القديم أن الكا تحتاج إلى القرابين المختلفة لضمان إستمرارية
الحياة في العالم اآلخر ،ولقد كان ظهور المتوفى جالسا ً أمام مائدة لقرابين من المشاهد الشائعة في مصر

61
القديمة().

ولقد كانت عالمة "ُ "Htpتجسد شكل الحصيرة وعليها رغيف الخبز ،والتى أصبحت فيما بعد السطح العلوى للمائدة الذى
 62ولقد إشتملت المائدة على صنوف شتى من القرابين ومنها مختلف أنواع الخبز؛ حيث ال تخلو
ُتوضع عليه القرابين ().
مائدة من الخبز نظراً ألنه بمثابة عنصر غذائي أساسي يضمن إستمرارية الحياة للمتوفى في العالم
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و ُتعتبر الطيور بصف ٍة عامةٍ ،واإلوز بصف ٍة خاص ٍة من أهم أنواع القرابين التي يتم تقديمها للمتوفى ،فلم تكن الطيور غذاء فى
الدنيا فحسب ،وإنما كانت أيضا ً ُتقدم كقربان أمالً فى البعث والنشور ،ورجاءًا فى حياة أبدية ،وكان من أهم تلك الطيور إوز
 ،rAوإوز  ،HDوإوز

64
.)(Trp

ولقد كانت طيور اإلوز والبط من أهم أنواع الطيور التي يتم تقديمها كقربان ،وكان المصري القديم يطلق على اإلوز المقدم
 65ولقد كانت قرابين اإلوز من أهم العناصر التي ال تخلو منها مناظر تقدمه
كقربان كلمة " "stptبمعنى (القربان) المختار()،
 66حيث ظهرت مذبوحة أو مفصولة الرأس عن جسد الطائر أو وهي تتدلي من الطائر أو أن يقوم أحد األتباع بلي
القرابين() ؛
عنق الطائر أمام المتوفى صاحب المقبرة والتي كانت من أهم المناظر الشائعة في مصر

67
القديمة().

 األواني وداللتها الرمزية:تضمنت اللوحة عدداً من األواني المُكرسة لقربان للمتوفى ،ومنها ما هو كبير الحجم كما في مناظر السجل الثاني ،ومنها ما
هو صغير الحجم كما هو في مناظر السجل الثالث ،ويُعتقد أن األواني كان رمزية دينية في مُعتقدات المصري القديم ،فهي
من القرابين األساسية في العالم ا آلخر لما تحويه من زيوت ودهانات عطرية أو سوائل كالماء الذي يرمز إلى بعث أوزير
وكذلك بالتبعية بعث المتوفى ،ولقد كان الماء بمثابة المادة األساسية لخلق الكون ،وال غرابه فى ذلك االعتقاد؛ حيث إن الماء
 68وذلك
يُعتبر عنصراً جوهريا ً وأساسيا ً للحياة وتعتمد عليه جميع المخلوقات ،فبدون الماء ال حياة لجميع المخلوقات()،
باإلضافة إلى رمزية النبيذ واألواني الخاصة به والتي ُتشير إلى التجدد والبعث من جديد في العالم

69
اآلخر().

 طقسة لي رقبة اإلوز وداللتها الرمزية في ُمعتقدات المصري القديم:ُتعتبر طقسة لي رقبة اإلوز من أهم الطقوس المُتعلقة بشعائر الموتى ،وقد ظهرت منذ عصر الدولة القديمة ،فبعد أن يتم
تجهيز وإعداد المائدة بالقرابين كان يصاحب ذلك بعض الطقوس التي ال غنى عنها ومن أهم تلك الطقوس هي طقسة لي
رقبة اإلوز التي كانت يجب أن ُت َّ
مثل في المناظر قرب مواضع القرابين مما يدل على إرتباطها واتصالها الوثيق بشعائر
 70ولقد كانت طقسة لي رقبة اإلوز يتم غالبا ً بواسطة اإلبن األكبر
الطعام().

71
للمتوفى().

وترتبط طقسة ذبح اإلوز ولي رقبته بطقسة أخرى هي تقدمة فخذ الثور ،وغالبا ً إذا ما تواجدت إحداهما فتحل محل األخرى،
إال أنه في حاالت عديده ظهرت الطقستان معا ً وفخذ الثور ,ومن الناحية الرمزية فيُعتبر الثور رمزاً للمعبود "ست " فيُذبح
" ست " كثور وتيتم فصل رأسه ثم يتم تقديمها كقربان ,كما إن فخذ الثور من أفضل القرابين التي يتم تقديمها للمتوفى نظراً
لطعمها الشهي ,ورمزيا ً فتدل فخذ الثور على مخصص كلمة " "msxtywالمُستخدمة في طقسة فتح الفم ،مما يضمن للمتوفى
حياة مُتجددة وأبدية في العالم

72
اآلخر().

نتائج البحث:
 يُعتقد أن اللوحات ذات الشكل المستطيل وذات القمة التي تتخذ هيئة الكورنيش المصري ،والتي يُعتقد أنها مُستمدة منالباب الوهمي قد ظهرت في عصر الدولة الوسطى ،وكانت تؤرخ بالعام الخامس والعشرين من عهد الملك سنوسرت الثالث،
ولقد شاع هذا الطراز من اللوحات فى نهاية عصر األسرة الثانية عشرة وخالل عصر األسرة الثالثة

73
عشرة().

 يُعتقد أنه خالل نهاية عصر األسرة الثانية عشرة أصبح شائعا ً ظهور أهل المتوفى جلوسا ً على األرض بحيث تكون إحدىالساقين أسفل الجسد والساق األخرى تبدو

676

74
قائمة().
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 لوحظ أنه منذ عهد الملك إمنمحات الثاني وما تاله من عهود ،كان األفراد خالل تلك الفترة يظهرون في المناظر وهميمسكون بزهور اللوتس

75
ليستنشقونها().

 لوحظ أنه لم تخرج أشكال المقاعد خالل نهاية عصر األسرة الثانية عشر عما هو مألوف ،ولقد كان مسند الظهر الخلفىيبدو دائما ً منخفضا ً وبسيطا ً

76
( ).

 لقد شاع خالل نهاية عصر األسرة الثانية عشرة استخدام الموائد ذات القائم القصير ،والتي كانت تبدو صغيرة الحجم نوعا ً 78باإلضافة إلى صنوف
 77حيث كان يُصف فوقها أنواع مختلفة من القرابين ،كما لوحظ عودة ظهور الخبز الرأسي()،
ما()؛
شتى من المؤن والقرابين والتي تكرر ظهورها على لوحات نهاية عصر األسرة الثانية عشر وعصر األسرة الثالثة

79
عشر().

 يُعتقد أن األشخاص الرئيسين في اللوحة كانوا يرتدون نقبة طويلة؛ حيث كانت النقبة قبل ذلك قصيرة ،ولكنها ازدادتطوالً منذ نهاية عصر األسرة الثانية

80
عشرة().

 أما عن األواني ،فيُالحظ أن أواني الزيوت العطرية قد عادت للظهور بعد اختفائها فى نهايات عهد الملك إمنمحات الثانى،كما إحتلت مكانها فى أعلى اللوحة أو أسفل المقعد ،كما يُمكن أن يمسكها المتوفى ويقربها ليستنشق رائحة ما فيها من طيب
كبير أحيانا ً أسفل مائدة
وعطور أو أن يتم تقديمها للمتوفى ،فضالً عن أنه تم تمثيلها
بحجم ٍ
ٍ

81
القرابين().

 يُقترح أن تكون اللوحة موضوع الدراسة مرجعا ً لتسلسل أسري ولنسب عائلة قوامها ثالثة أجيال مختلفة؛ حيث تم ظهوراألجيال الثالثة على اللوحة ،ولقد تم إستخدام صيغة " "ir.nلإلشارة إلى العالقة بين األجيال الثالثة والنسب بينهم ،وسيتضح
ذلك من خالل ما يلي:

(االم) ؟؟؟

+

(االب) ؟؟؟

int
(الزوجة)

+ Ast-rn.s-anx
(الزوجة)

(االم) ؟؟؟
+

+

Km

(االب)

(االم) ؟؟؟

؟؟؟

صاحب اللوحة

+

+

(االب) ؟؟؟

irty
(الزوجة)

snf
rw
االبن

%A-wpNxtسرد وتحليل للسمات الفنية wAwt
والخصائص اللغوية التي ظهرت من خالل دراسة اللوحة فيُمكن تأريخ
وبناءًا على ما سبق من
anx
(االبن)عشرة وبداية عصر األسرة الثالثة عشرة.
إلى نهاية عصر األسرة الثانية
لوحة " "Kmبأنها ترجع
(االبن)
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