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معلومات عامة

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

حل رموز الكتابة الهريوغليفية (نص القراءة رقم )1
نجد اليوم الكتابات املرصية القدمية عىل جدران املقابر واملعابد والتامثيل وعىل صحائف ورق الربدى ،وأحياناً عىل أدوات وصلت إلينا عرب الزمان،
ونُقشت رموز كتابية للعصور املرصية القدمية وهى تحمل أشكاالً متعددة .فبينام نقشت العالمات الهريوغليفىة عىل املنشآت الضخمة عىل أرض
النيل ،إال أن قدماء املرصيني أيضاً كانوا يدونون تعامالتهم ىف الحياة اليومية عىل شقف من الحجر الجريى أو من الفخار ،بل وأحياناً كتب عىل
آنية بأكملها ،وهى تسمى ىف عامل اآلثار «أوسرتاكا» (وهى كلمة إغريقية تعنى «شقافة من الفخار» ،شكل رقم  .)6وكثريا ً ما كان املرصيون القدماء
يستخدمون خط الرقعة عىل تلك الشقافات وهو ما يعرف بالخط الهرياطيقى .ثم تطور هذا الشكل فيام بعد إىل الكتابة الدميوطيقة .وحتى يومنا
هذا مل تكتمل بعد ترجمة وتفسري كثري من النصوص املتوارثة من مرص القدمية .وعىل الرغم من ذلك فإن اآلثار التى ُعرفت بالفعل– باإلضافة إىل ما
تم اكتشافه عرب أعامل التنقيب – تعطى فكرة عن الحياة اليومية وعىل تخيالت الطبقة العليا باملجتمع املرصى وعن معتقداتهم الدينية.
وقد حاول علامء باحثون عىل مدار مئات السنني فك رموز كتابة املرصيني القدماء التى مل تستخدم منذ منتصف االلفية األوىل بعد امليالد .وقد استندت
جهود هؤالء العلامء ىف البداية إىل أعامل سابقة عليهم ،مثل كتاب األديب املرصى القديم «حورابوللو» الذى ألف كتاب «هريوجليفيكا لحورابوللو
النيىل» (القرن الخامس بعد امليالد) باللغة اإلغريقية .وقد تم العثور عىل هذه املخطوطات ىف اليونان عام  ،1419وبها يرشح ويفرس الهريوغليفية .وتم
نسخ وترجمة هذا الكتاب عدة مرات ىف القرون التالية .وليس هناك دليل قاطع عام إذا كان حورابوللو – والذى توجد أدلة قطعية عىل كونه شخصية
تاريخية وعامل ىف القواعد النحوية – هو مؤلف العمل أو إذا كان املؤلف األصىل هو فيليبوس الوارد ذكر اسمه ىف عنوان الكتاب الكامل – رغم عدم
توفر معلومات عنه مطلقاً .فإنه غري معروف إذا كان حورابوللو أو فيليبوس يجيدون فعالً قراءة الكتابة الهريوغليفية أم ال ،حيث احتوى العمل عىل
رموز كتابية هريوغليفية وتفسريات ،منها رموز «صحيحة» و رموز أخرى «خيالية».
وقد اعتمد العامل املوسوعى أثناسيوس كريخر ( ،1680-1602شكل  )3عىل كتاب الـ«هريوجليفيكا» لحورابوللو ىف نقاشه العلمى ،وقال أن أدم وحواء
كانا يتحدثان باللغة املرصية القدمية وأن تلك اللغة كانت تتكون من رموز مليئة باألرسار ال يعرف دالالتها سوى من تعلمها من املطلعني عليها .ومن
ناحية أخرى فقد كان أثناسيوس كريخر محقاً ىف اعتقاده بأن للهريوغليفية أبجدية ميكن مقارنتها باألبجدية اإلغريقية.

شكل  :1جون فرانسوا شامبليون (من هـرمينه
هارتليبني ،شامبليون  ،IIمكتبة املرصيات ،31
باريس )1909

شكل  :2توماس يَنج (بترصيح من مكتبة معهد
سميث سونيان ،واشنطون)

شكل  :3أثناسيوس كريخر (بترصيح من مكتبة معهد
سميث سونيان ،واشنطون)
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معلومات عامة

عالوة عىل ذلك كان كريخر عىل علم ومعرفة باللغة القبطية التى
تستخدم حروفا إغريقية ىف الكتابة ،وأدرك أن اللغة القبطية التى
ُيكتب و ُينطق بها حتى اليوم بالكنائس القبطية ىف إحدى اللهجات
هى آخر مرحلة من مراحل تطور اللغة املرصية القدمية.
أما النجاح األكرب عىل طريق فك شفرات الهريوغليفية فقد تحقق
أخرياً بعد اكتشاف ما يعرف باسم حجر رشيد (املتحف الربيطاىن،
لندن ،رقم التسجيل  ،24 EAشكل  ،4و الذى توجد نسخة منه ىف
أول قاعات املتحف املرصى ىف القاهرة) عىل يد أحد ضباط جيش
نابليون ىف عام  1799بالقرب من مدينة رشيد مبحافظة البحرية.
وقد تبني أن الشاهد الحجرى هو مرسوم كهنوىت يرجع إىل عرص
بطلميوس الخامس ومدون بثالث كتابات؛ وهى الهريوغليفية
والدميوطيقية واإلغريقية .ويرجع تاريخ هذا املرسوم  -وفقا ملا هو
مدون بالنص  -لعام  196قبل امليالد.
توصل يوهان ديفيد اكربالد ( )1819-1763إىل أن الكتابة
الدميوطيقية كانت تستخدم  -من بني أشياء أخرى -أبجدية صوتية،
واستطاع ىف نهاية األمر أن يرتب -بناءاً عىل اللغة اليونانية  -كافة
األسامء الواردة ىف النسخة الدميوطيقية.
واصل توماس يَنج ( ،1829-1773شكل  )2بحثه بصدد هذه
املعلومات من أجل إثبات أن الكتابة الهريوغليفية كانت مزيجاً من
عالمات صوتية وعالمات تصويرية للكلامت .وقد اكتشف أن أسامء
أفراد األرسة امللكية كانت محاطة بحلقات ممدودة بيضاوية الشكل
والتى صارت تعرف بإسم الخراطيش .وبهذا متكن يَنج من فك رموز
أسامء أفراد تلك األرسة امللكية الواردة سواء عىل حجر رشيد أو
املدونة عىل آثار أخرى ترجع للعرص البطلمى.

شكل  :4حجر رشيد (بترصيح من املتحف الربيطاىن ،لندن  ،رقم التسجيل.)24 EA :

وأخرياً حانت ساعة ميالد علم املرصيات ،وذلك بعد مرور عامني
عىل اكتشاف يَنج ،وكان ذلك ىف عام  1822عىل يد جون فرانسوا شامبليون ( ،1832-1790شكل  .)1فقد تجاوز شامبليون مرحلة حل رموز أسامء
امللوك إىل مرحلة فك شفرات كلامت أخرى ،بل وإنتهى به األمر إىل إعادة بناء القواعد النحوية التى يشتمل عليها النص الهريوغليفى والدميوطيقى،
وصوالً إىل بناء الجملة .ومنذ ذلك الحني مل تتوقف جهود العديد من العلامء ىف اآلثار املرصية من أجل التوسع ىف فهم املزيد من القواعد النحوية
واملفردات الخاصة مبراحل زمنية مختلفة ىف التاريخ الفرعوىن.

شاهد أثرى:
يقصد بالشواهد األثرية ىف علم املرصيات لوحات حجرية أو خشبية تتواجد
مستقلة ومنفردة بذاتها أو منحوتة أو منقوشة (وينتهى طرفها العلوى
بشكل مستدير) .وقد تتضمن تلك الشواهد صورا ً أو  /و نصوصاً أو قد تكون
خالية من أية كتابات.

مرسوم حجر رشيد الكهنوىت:
املرسوم الكهنوىت هو نص عقد يصدر من الفرعون الحاكم لصالح كهنة
املعابد املختلفة ويتضمن قراراته وواجباته نحوهم .وكان املرسوم الكهنوىت
ىف الوقت البطلمى يدون بالهريوغليفية (الكتابة املقدسة) واإلغريقية (لغة
التواصل العاملية آنذاك) والدميوطيقية (اللغة املرصية الرسمية آنذاك).
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شكل  :5حقل من نبات الربدى ىف مرص (تصوير:
كورنيليا رومر ،املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة)

معلومات عامة

شكل  :6أوسرتاكا مكتوب عليها تدريبات للتالميذ عىل األبجدية
القبطية (من ذراع ابو النجع ،األقرص .تصوير :جونرت بوركارد)

شكل  :7أدوات كتابية مبرص القدمية
(بترصيح من متحف بليتسيوس الروماىن،
هيلدسهايم ،رقم التسجيل .1598 :تصوير:
شاهرخ شالخى)

مــواد الكتابة (نص القراءة رقم  ،2إرشادات لحصة الفن واألشغال اليدوية)
إن أوراق الربدى هى أوىل املواد التى تقع عني كل زائر ملرص عليها حيث إنها كانت تُستخدم للكتابة عىل أرض النيل استخداماً يعادل أوراق الكتابة
اليوم .وال شك أن الكثري من الربديات املكتوبة واملرسومة بقيت محفوظة بحالة جيدة عرب العصور املتعاقبة ،وذلك بفضل عوامل عدة أهمها هو املناخ
الجاف مبرص ،وعوامل أخرى .كانت الربديات تصنع من نبات الربدى ( -Cyperus papyrusشكل  )5الذى كان ينترش ىف املاىض ىف مناطق شاسعة عىل
ضفاف وشواطئ النيل .كان نبات الربدى يُقطع إىل رشائط رفيعة ومتامثلة الطول ،وترص هذه الرشائط فوق بعضها البعض بالطول ثم بالعرض ثم
تُكبس .وكانت عملية الكبس هذه تتسبب ىف عرص سائل النبات الربدى فتلصق الرشائح ببعضها البعض عن طريق ضغطها .وكانت الربدية الجاهزة
تلف لحفظها ،حيث كان ارتفاعها يبلغ  20-16سم (بحد أقىص ما يقرب من  50سم) و طولها  2-1,5م (بحد أقىص ما يقرب من  20م) .وكانت اللفافات
تُخزن ىف حوافظ جلدية وصناديق خشبية وأواىن فخارية.
مل يكن املرصيون القدماء يكتبون عىل اللفافة بكامل طولها وإمنا كانوا يكتبون عىل هيئة وحدات مرتاصة بحيث يكفى لَف و فتح جزء واحد فقط من
الربدية (شكل  .)9ونظرا ً ألن إعداد أوراق الربدى الستخدامها ىف الكتابة كان يتطلب الكثري من الوقت وكانت غالية الثمن فقد كان املرصيون القدماء
يعيدون استخدام بعض األوراق السابق كتابتها أو رسمها .وإن كان هناك بعض األوراق التى تستخدم مرة واحدة فقط مثل برديات كتاب املوىت ىف
الدولة الحديثة والتى كانت توضع مع امليت ىف قربه املقفول مام مينع إعادة إستخدامها .وبينام استخدم املرصيون القدماء أوراق الربدى عىل األغلب ىف
تدوين النصوص الهامة مثل أعامل اإلدارة والنصوص األدبية وىف كثري من األحيان ىف تدوين النصوص الدينية ،فقد كانت األوسرتاكا (شكل  )6تستخدم
ىف التعامالت اليومية وتعليم الكتبة مثلام نستخدم نحن اليوم قصاصات الورق.
بجانب الربديات كان املرصيون القدماء يكتبون عىل الجلد وعىل الرقائق املصنوعة من جلود الحيوانات ،وكذلك عىل األخشاب .وظلت جميع تلك
املواد تستخدم ىف الكتابة حتى القرون الوسطى من التاريخ اإلسالمى ،ومل تختلف سوى اللغة املستخدمة ىف الكتابة آنذاك.
وإىل جانب تلك الوسائط الكتابية التى يسهل حملها كان املرصيون القدماء يدونون كتاباتهم ورسوماتهم عىل جدران املعابد و املقابر ،وكذلك عىل
التامثيل حيث كانوا ينقشون عليها نقوشات بارزة وصورا ً بألوان كثرية وتقنيات متنوعة .وهذه الشواهد التاريخية هامة جدا ً لتفسري التاريخ املرصى
القديم .وعلينا النظر لتلك الكتابات والرسومات بعيون نقدية فاحصة ألنها مكتوبة ىف إطار دينى ومثاىل .فعلينا رؤية التمثال ىف معبده أو الحائط ىف
مقربه و عىل علامء اآلثار تفسري هذه األعامل الفنية عىل حسب البيئة املحيطة بتلك األعامل.
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الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

كانت أدوات الكتابة املستخدمة ىف الكتابة عىل الجلود واألخشاب و ما إىل ذلك من مواد سهلة الحمل تتكون من قصبة
من البوص ،و(عىل األقل) قالبني من قطع الحرب الجاف (كان اللون األحمر يستخدم ىف كتابة العناوين و العبارات املهمة
بينام يستخدم اللون األسود ىف كتابة النصوص العادية) ،ولوحة ملزج األلوان (شكل  .)7كانت تلك األدوات تربط معاً
بواسطة حبل أو تتكون ىف األساس من قطعة واحدة مام ييرس عملية نقلها .وأصبحت القصبة والحرب واللوحة هى الحرف
أو الرمز الهريوغليفى للكاتب وأشغاله ،وتنطق «سخا».
العالمة الهريوغليفية «سخا».

وكانت قصبة الكتابة تتكون من قصبة بوص رفيعة تم قطع إحدى نهايتها بشكل
مستقيم ىك يكون لها ِس ّن و تصبح صالحة للكتابة .وقد عرث عىل بعض القطع األثرية
نهايتها األخرى عيل هيئة فرشاة رسم .ويطرح السؤال نفسه عام إذا كانت تلك النهاية
تستخدم ىف الرسم أم ىف الكتابة .ومن املحتمل أن تكن تلك النهاية قد تغري شكلها عىل
هذا النحو بسبب قيام الكاتب بقضمها أثناء تفكريه فيام يكتب.
وبدءا ً من دخول الحضارة الرومانية ملرص أخذ املرصيون القدماء يستخدمون قلامً
يسمى «قَلَموس» عوضاً عن قلم البوص وكان القلموس يصنع من قصبة أكرث صالبة
ويسهل تفريغها من الداخل (واملصطلح الرسمى هو  .)Fragmites aegyptiacaكانت
القصبة تقطع بزاوية مائلة بحيث ميكنها أن تسع كمية كبرية من اللون مثل قلم الحرب
وكانت تصلح لكتابة الخطوط الرفيعة جدا ً.

قَلَموس:
أستخدمت كلمة قَلَموس ىف اللغة اليونانية κάλαμος
وتعنى قصبة بوص .ثم نزل عن الحضارة الرومانية الكثري
من الحضارة اليونانية ،من ضمنها اللغة وكلمة قَلَموس
 CALAMUSالالتينية ،حتى لو مل تعد القصبة من نفس
نوع البوص .ورمبا يكون هذا أصل الكلمة العربية لـ»القلم».

الكتبة ونظام التدريس (نص القراءة رقم  3و ورقة العمل رقم )3
ميكن أن نستخلص من النصوص التى ترجع إىل الحضارة املرصية القدمية عن وظائف األشخاص املذكورين فيها (موظف ،كاهن ،أفراد ذوى رتب
عالية ىف الجيش) وأن النصوص املدونة التى وصلت إلينا من حضارة مرص القدمية كانت مكتوبة بقلم موظفى الدولة مبراتبهم وموظفى البالط امللىك
والكهنة .ومن املدونات الشهرية التى ترجع إىل أول ألف سنة بعد امليالد تلك النصوص التى كتبها بعض األفراد ،خاصة الرهبان ىف األديرة أو ىف أماكن
الرهبنة الفردية .وعىل مدار ما يقرب من أربعة آالف عام كاملة من التاريخ املرصى مل يعرف القراءة والكتابة سوى جزء صغري للغاية من الشعب
املرصى .وترجح التقديرات أن نسبة املتعلمني مل تتجاوز قرابة  %1من سكان وادى النيل البالغ عددهم حتى الحضارة اليونانية قرابة املليون نسمة.
كان لزاماً عىل كل موظف (ىف منصب رفيع) ىف الدولة املرصية القدمية أن يجيد القراءة والكتابة والحساب (من أجل معرفة املزيد عن الحساب ىف
مرص القدمية ،انظر املادة التعليمية «الرياضيات ىف مرص الفرعونية» .)2014 ،وكانت مهام املوظف تشمل عىل سبيل املثال إحصاء قطعان املاشية
ومحاصيل النباتات التى كان قدماء املرصيني يزرعونها وتدوينها ىف قوائم وتوزيعها عىل األفراد تبعاً ملكانتهم االجتامعية ومهامهم .كام كانت مهام
املوظف تشمل أيضاً متابعة حضور ال ُع ّمل ىف مواقع البناء والحقول وإجراء املراسالت مع البالط امللىك إلخ .وعىل الرغم من أن أغلب أولئك املوظفني
كانوا من عائالت رفيعة املقام إال أن بعض النصوص توضح إمكانية انضامم بعض أفراد الطبقات االجتامعية السفىل إىل طبقة املوظفني العالية .وهذا
يعنى أن إجادة القراءة والكتابة كانت تفتح أبواباً تؤهل كاتبها أن يصعد ىف مقامه ورمبا حتى أن يعمل بالبالط امللىك.
كام اتيحت الفرصة للسيدات ىك يتعلمن القراءة والكتابة .وتثبت الخطابات ووصايا املوىت عىل استقاللية النساء ودورهن املهم ىف الحياة األرسية
اليومية وىف إدارة املمتلكات الخاصة وكذلك ىف عبادة اآللهة (.)89-83 ، 2007 ، Baines/Eyre
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وقد إهتم املرصى القديم بتعليم الكتابة ،سواء كان ذلك عىل هيئة درس خصوىص لألفراد أو ىف مدراس تعلم الكتابة التى شيدت بدءا ً من الدولة
الوسطى (تقريباً  1750-1980قبل امليالد) .وكان التلميذ يتعلم صورا ً كاملة للكلامت ،وليس مجرد الحروف الهريوغليفية مفردة وذلك عن طريق نسخ
بعض النصوص املقررة .ومنها كتابات دينية ورسائل وأعامل أدبية قصصية وأحياناً أيضاً وثائق قدمية  -وهى طريقة تطبق حتى يومنا هذا ىف نظام
التعليم الحديث .وعن طريق األخطاء التى وقع بها التالميذ عرف علامء اآلثار أنهم تعلموا الكلامت بشكلها الكامل وليس فقط كل حرف وحده.
وبجانب الكتابات املوجودة بالفعل منذ بداية الدولة الوسطى هناك بعض النصوص التى أُلّفت خصيصاً لألغراض التعليمية (ومنها مناذج خطابات
ومسائل حسابية متضمنة طريقة الحل الصحيح إلخ) .ومل تبقى كتب التمرين األصلية ،إال أن أغلب ما وجده باحثى اآلثار هى التامرين العديدة التى
قام بها بعض الطالب وكانت تتضمن األخطاء التى وقعوا ىف قليل أو كثري منها (شكل .)6
يعترب كِتاب الـ«كِميت» (وتشهد األعامل املرصية القدمية أن «كِميت» هو اسم هذه املخطوطة باللغة املرصية القدمية) أحد مناذج تلك النصوص
التعليمية النموذجية ،حيث تم اإلشارة إليه ىف بعض األعامل الفرعونية ،وقد وجدت العديد من األدلة عىل استخدامه ىف التدريبات التعليمية باملدارس
لوقت طويل .وتعد الـ«كِميت» ىف يومنا هذا أول كتاب مدرىس عرفه املرصيون القدماء .كانت الـ«كِميت» ىف حقيقة األمر خطاب منوذجى يتضمن
العديد من العبارات الثابتة (مثلام نستخدم اليوم العبارة الثابتة «تحية طيبة و بعد» ىف الرسائل الهامة) واملحكمة الصياغة ىف إطار مضمون النص.
واستنادا ً إىل الصيغ اإلفتتاحية للرسائل والتعبريات الواردة ىف أعامل أدبية أخرى فإنه ميكن تأريخ نشأة هذا النص عىل وجه التقريب بالعرص اإلنتقاىل
األول أو ىف بداية الدولة الوسطى (تقريباً  1980-2118قبل امليالد  -انظر لوحة الزمن ص  .)35وقد استمر نسخ نص الـ«كِميت» حتى نهاية الدولة
الحديثة (قرابة عام  1076قبل امليالد).
ومتثل قصة سنوحى (شكل  )9أحد النصوص األخرى املتوافرة لدينا للتدريب عىل الكتابة .يستخدم املؤلف ضمري املتكلم ليحىك قصة خيالية تصف
حياة موظف البالط امللىك سنوحى الذى غادر مرص فزعاً بعد مقتل الفرعون أمنمحات األول (وال ميكن حتى اآلن تقديم الدليل التاريخى عىل وجود
مؤامرة مرتبطة مبقتل هذا الفرعون) .فاستقر سنوحى ىف أراىض فلسطني ،وبعد سنوات من الحياة ىف املنفى والنجاح واالشتياق إىل الوطن عاد إىل مرص
بعد أن ُر ّد إليه رشفه حيث برأه الفرعون سنورست األول  -ابن الفرعون أمنمحات األول وخليفته  -من كافة االتهامات املوجهة إليه .ووفقاً ملضمون
تلك القصة فإنه ميكن تأريخ نشأتها ىف الفرتة بني عامى  1920و  1875قبل امليالد .غري أن أول األدلة املدونة التى تربهن عىل وجود تلك القصة ترجع
إىل فرتة ما قبل ذلك التاريخ بقرابة مائة أو مائة وخمسني عاماً .وعىل الرغم من أن األدلة تشري إىل توقف نسخ ذلك النص بشكل رصيح بدءا ً الدولة
الحديثة إال أن اإلشارة إليه ىف بعض النصوص التى ترجع لفرتة تاريخية الحقة عىل الدولة الحديثة تُرجح احتاملية إطالع قدماء املرصيني عىل مضمون
ذلك النص حتى العرص املتأخر من الدولة الفرعونية ( 332-772قبل امليالد).

شكل  :8قصة حياة سنوحى (بترصيح من املتحف املرصى ومجموعة الربديات ،برلني ،رقم التسجيل :الربدية  –3022حواىل عام  1800قبل امليالد).
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وباإلضافة إىل تلك النصوص التعليمية التى اعتربت إلزامية كان بعض الطالب يتلقون تعليامً خاصاً املرتبطة باملجال املهنى الذى يطمحون ىف خوضه
(أو الذى يتعني عليهم االلتحاق به نظرا ً لظروفهم االجتامعية) ،فكان بعض املرشحني لتقلد منصب الكاهن يتعلمون الشعائر الدينية والطب (متضمنة
طقوس وفنون التحنيط العلمية) واألرسار املتعلقة بخصوصية املعابد .وكان موظفو القطاعات اإلدارية يتلقون معلومات خاصة عن املديرية التابعة
لنطاق عملهم .كام كان أفراد الجيش واملهندسون املعامريون يتدربون عىل تخطيط الحمالت الحربية ومشاريع البناء وتنفيذها وأشياء كثرية أخرى.
وكانت «بيوت الحياة» امللحقة باملعابد تشبه املكتبات ومجهزة بالربديات ورقائق جلدية ىك يتلقى الطالب منها معلوماتهم ويكملون دراستهم.
وقد اهتمت تلك املؤسسات بإعداد وحفظ األعامل العلمية والدينية وتراثها ،ومل تكن متاحة للجميع .وفضالً عن ذلك يبدو أن بعض املوظفني ذوى
املناصب األرفع كانوا يديرون مكتبات خاصة بهم توارثتها األجيال وأزادتها مبزيد من الكتب .وعىل الرغم من أن مكتبة اإلسكندرية الشهرية مل تنشأ ىف
الرتاث الفرعوىن وإمنا ىف الرتاث اإلغريقى ،إال أنها كانت تضم عددا ً هائالً من النصوص القدمية من آالف السنني السابقة إىل جانب األعامل الكالسيكية
للمفكرين والفالسفة اإلغريق والرومان .ورمبا كان حريق مكتبة اإلسكندرية أثناء دخول يوليوس قيرص وحملته ملدينة اإلسكندرية (عام  48قبل امليالد)
وما تبع ذلك من توزيع نسخ هذه النصوص عىل مكتبات أخرى ىف منطقة حوض البحر املتوسط هو سبب فقدان تلك املخطوطات.
أما ىف أوائل العرص املسيحى فكان تعلم الكتابة متاحاً ملن يلتحق باألديرة ،غري أن باحثى اآلثار وجدوا أيضاً نصوصاً بأشكال مختلفة قام بكتابتها
رجال ونساء من محيط املدن أو املنازل .وإىل جانب كتب الطالب التدريبية والخطابات التى كان الطالب يتعلمونها عىل هيئة استامرات وعن طريق
النسخ ،فقد ظلت كافة أسفار نصوص اإلنجيل والقصص عن حياة القديسني املحليني املدونة بحالة جيدة وكتوبة بخط بديع ،و كذلك بعض النصوص
عن السحر والغنوصية (يقصد بالغنوصية جامعات دينية ىف
األلفية األوىل التى جمعت بني اإلعتقادات املرصية القدمية
واملسيحية وفرستها).
مخطوطة (وجمعها :مخطوطات)

يقصد بالكلمة الالتينية ( codexوجمعها  )codicesىف األصل «جذع الشجرة» أو «قرمة
الخشب» .وىف بادئ األمر أطلق مفهوم مخطوطة عىل كومة من اللوحات الخشبية
املحالة بكتابات .وقد شاع استخدام تلك املخطوطات ىف كافة مناطق البحر املتوسط مبا
فيها مرص حتى أول القرن الثامن بعد امليالد.
وباإلضافة إىل اللوحات الخشبية كانت شقافات الفخار وكذلك لفائف الربدى وجلود
الربشامن تستخدم ىف الكتابة .وأمكن استخدام الربدى وجلود الربشامن بدءا ً من القرن
الرابع بعد امليالد ىف تصنيع صفحات ملساء يسهل فيام بعد جمعها وربطها معاً .وبقيت
تسمية تلك املخطوطات بـ« »Codicesحتى مطلع القرون الوسطى .وال يزال يستخدم
ذلك املصطلح حتى يومنا هذا ىف اللغة األملانية للداللة عىل مجموعات الكتابات املجلدة
التى ترجع إىل العرص الروماىن والعصور الوسطى.

ال تقل أنواع النصوص من مرص القدمية مبختلف أجناسها شأناً
عن النصوص التى نعرفها اليوم .فقد أنتج املرصيون القدماء
كافة أنواع النصوص بدءا ً من الوثائق الخاصة بالشئون اإلدارية
(إحصاء قطعان املاشية وحساب إيرادات املعابد وتسوية
حسابات األديرة وآداب التعامل فيها وحساب ارتفاع منسوب
الفيضان السنوى للنيل إلخ) والوثائق القانونية (مراسيم
ووصايا املوىت ومحارض املحاكامت) مرورا ً باألعامل األدبية
(الحكايات الخرافية والنرث والقصائد الشعرية) وصوالً إىل
الكتابات الدينية (نصوص األهرام ونصوص التوابيت وكتاب
املوىت والنصوص الجنائزية عىل جدران املعابد واألساطري
الدينية وقصص القديسني ونصوص اإلنجيل إلخ) .ومن الصعب
فصل بعض تلك النصوص ىف أنواع مثل القصائد الشعرية أو
النصوص الدينية ،ألنها تُكمل بعضها البعض.

وفضالً عن تلك الوثائق املكتوبة بعناية فائقة أو شبه فائقة فقد خلّف كثري من سكان وادى النيل ورحالة العصور القدمية بعض نقوش الزائرين
والرسومات الجدارية (آى الجرافيتى) والتى ميكن رؤيتها حتى يومنا هذا ىف األماكن املطلة عىل مشاهد بديعة أو ىف األماكن ذات األهمية التاريخية
واألسطورية ،بل وأيضاً ىف بعض املراحيض العمومية عىل سبيل املثال .وكانت الكتابات املخترصة مبرص القدمية ذائعة اإلنتشار ،بدءا ً من ذكر بعض
األسامء مرورا ً باللعنات ووصوالً إىل الدعاء لآللهة وتحويل املعابد إىل كنائس والتعبري عن بعض األُمنيات الشخصية .وكثريا ً ما نجد أيضا رسم منقوش
أو مرسوم من هذا القبيل.
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معلومات عامة

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

تاريخ اللغة املرصية وبعض امللحوظات عىل قواعد النحو للغة* (كتالوج الحروف الهريوغليفية ،ورقات عمل )4-1
نشأت الكتابة الهريوغليفية ىف بداياتها مثل جميع الكتابات تقريباً بسبب دوافع اقتصادية :كان من الرضورى متييز البضائع مبسميات لها ،وذكر
أصحاب األمالك بأسامئهم ،وتبادل املراسالت .إال أن املرصى القديم قدم تفسريه عىل نحو آخر لرد هذا اإلنجاز الحضارى إىل مصدر نشأته؛ فنقرأ ىف
أساطري مرص القدمية قوله بأن الكتابة هبة اآللهة .فقد كان اإلله «تحوت» (أو «چحوىت») ُيثل عىل هيئة جسد إنسان يحمل رأس طائر أىب قردان
أو عىل هيئة قرد الرباح (املعروف بالبابون) ىف عامل اآللهة املرصية .وهو املسئول عن حساب الزمن ،وعن كل ما ندرجه اليوم تحت مسمى «العلم
واملعرفة» ،ومن بني ذلك بطبيعة الحال «الكتابة» .وسمى املرصيون القدماء كتابتهم باللغة املرصية القدمية «مدو نرث» وتعنى «كالم اإلله» .وكان هذا
املعنى يشبه إىل حد كبري ما عربت عنه الرتجمة اإلغريقية بتسمية كتابة املرصيني «هريوغليفية» ،وهى تعنى باإلغريقية «رموز مقدسة» .وبالفعل مل
تكن ت ُستخدم الهريوغليفية إال ىف الكتابات الدينية.
وقد أخذت الكتابة الهريوغليفية رموزها من جميع مجاالت الحياة اليومية للمرصيني القدماء ،إذ نكاد نشاهد إشارات لكل ىشء متوفر لدينا بفهرس
الكلامت :بدءا ً من أشكال برشية ىف أوضاع مختلفة ومالبس متعددة وحيوانات وأجزاء من حيوانات ونباتات ومكونات معامرية واألشياء الخاصة
الشطة والنقطة.
باملنزل مثل السالل واألواىن والحبال والعىص ورموز مثل َ

شكل  :9متثال الكاتب نِب ِمرِتف بجوار اإلله تحوت متمثال عىل هيئة قرد
الرباح (بترصيح من متحف اللوفر ،باريس ،رقم التسجيل.)11154 E :

شكل  :10أحد رهبان نجع حامدى كاتبا (بترصيح من املتحف القبطى،
القاهرة ،رقم التسجيل.)8796 :

*نُقدم هنا خالصة صغرية ىف نحو اللغة املرصية القدمية .فدراسة اللغة املرصية القدمية بأكملها ألنها تأخذ سنني من الدراسة بكلية اآلثار مثالً بأملانيا ومرص.
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الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

ومتثل العالمات الهريوغليفية حروف وكلامت كاملة .وكتبت الحروف الصحيحة (مثل ب ت ج ح خ إلخ) ولكن مل تكتب الحروف املتحركة الصغرية (آى
التشكيل باللغة العربية مثل الفتحة والض ّمة والكرسة العربية) .ومل نعرف حتى اليوم سوى ثالثة حروف معتلة فقط (آى األلف والياء والواو) تبدو
وكأنها حروفا متحركة (فهى حروف صوتية ولكن تكتب كام كتبت الحروف الساكنة) ،وذلك وفقاً الستخدامها ىف العرص اإلغريقى والروماىن ىف ترجامت
علم املرصيات .وىف الهريوغليفية نجد بعض العالمات لها أكرث من طريقة للقراءة .فقد تعنى العالمة الهريوغليفية حرف واحد أو اثنان أو ثالثة ،بل
ميكن أيضا أن تحتوى عىل أربعة أو خمسة حروف رغم ندرة حدوث ذلك .ومع إلتقاء العالمات بعضها ببعض تنتج القيمة الصوتية للكلمة بأكملها،
حيث يحدث ىف بعض األحيان تكرار وتشديد لبعض الحروف الساكنة دون أن ت ُنطق تلك الحروف مرتني (انظر كتالوج الهريوغليفية  1و 2ص 21و.)22
يتم االقرتاب من معنى الكلامت من خالل ما يُعرف بالـ« ُمخ َّصص» الذى يأىت بعد الكلمة ىف كثري من الحاالت (ولكن ليس
عىل الدوام) .وهذا املخصص عبارة عن عالمة أو مجموعة إشارات من شأنها أن توضح وتحدد الكلمة السابقة عليها من
حيث معناها .فعىل سبيل املثال ميكن أن يُوضع بعد كلمة «رجل» املرصية شكل َر ُجل جالس لتوضيح أنه إسم يخص جنس
مذكر أو وضع شكل ساق بعد كلمة رِجل لتوضيح أنه الساق نفسه أو حركة مرتابطة باملىش .وكمثال آخر نجد تصوير
إلبريق خلف رشاب أو مرشوب أو ىشء سائل ،وكذلك يستخدم رمز املاء خلف كلامت األشياء السائلة واألبحار و الينابيع
(انظر كتالوج الهريوغليفية  3ص .)23
أما الكلامت ىف صيغة الجمع يتم متييزها ىف حاالت كثرية بوضع ثالث رشوط قصرية ىف وضع أفقى أو رأىس إىل جانب بعضها
البعض .وميكن أيضاً استخدام حبَّات بدل من رشوط ىف حالة جمع املواد الرمالية أو الحبوبية مثل سنابل القمح .وميكن
أيضا أن يتم كتابة الرمز بأكمله ثالث مرات .وإىل جانب صيغة الجمع فقد عرفت اللغة املرصية القدمية مثل اللغة العربية
الفصحى صيغة املثنى (انظر كتالوج الهريوغليفية  3ص .)23

رجل
رجل
شكل يوضح الـ«مخصص».

وتنتهى صيغة التأنيث للكلامت املؤنثة كام هو الحال أيضا ىف اللغة العربية بإضافة حرف تاء التأنيث «ت» .وىف بعض األحيان ال تكتب ألن من
املعروف أنها مؤنثة (انظر ص .)7
ككل لغات العامل فإن اللغة املرصية أيضا قد خضعت عىل مدار أربعة آالف عاما من تاريخها الطويل لكثري من التغريات ىف اللغة ،ولكن ال تكفى
املصادر رغم وفرتها لتفسري مراحل تطوير اللغة بأكملها .ومن هنا نجد العامل اللغوى غالبا ما يهتم ىف دراسته بأصغر التغريات والنواقص.
عامة يتم فصل مراحل التطور اللغوى عىل أساس وجود فروقات واختالفات لغوية ونحوية  -وهذا يطبق عىل اللغات القدمية والحديثة .وتطور اللغة
املكتوبة ىف عالقتها باللغة املنطوقة أكرث بطئاً ،كام أن التغيري مل يحدث بشكل مفاجىء أو جملة واحدة ،بل عىل نحو تدريجى .فإن تحوالت املراحل
اللغوية مل يتم إثباتها إال ىف توقيت زمنى متأخر تأخرا واضحا عن احتاملية حدوثها عىل أرض الواقع .فمثالً استخدمت كلمة «جهاز مرىئ» ىف اللغة
العربية الفصحى سابقاً وإمنا تطورت اللغة واآلن ميكننا كتابة كلمة «تلفزيون» بدالً منها .فهذا التطور منوذجى آلى تطور لغوى :استخدام كلامت
وصيغ قواعدية عىل مستوى العامية قبل أن تجد قبوال عىل املستوى الرسمى ،ثم ت ُستخدم ىف النهاية أيضا كتابياً .وىف حالة اللغة املرصية القدمية ميكن
إثبات ذلك بالرجوع إىل النصوص من عصور الفراعنة املتعددة من أجل إعادة تشكيلها.

اللغة والكتابة املرصية املبكرة:
تسمى أول كتابة ملرص القدمية «مرصية مبكرة» ( .)Archaiv Egyptianوهى مسجلة عىل لوح صغرية
مربوطة بحبل حول اآلثاث الجنائزى ذى محتوى .فعىل سبيل املثال هناك األواىن مبقربة  U-jبأبيدوس
التى يرجع تاريخها لحواىل عام  3200ق .م .ويُكتب عليها األسامء واألماكن واملؤسسات واأللقاب
وأسامء املهن .ولكن غالباً يدون عليها محتوى األواىن وبيانات ما تحويه من كميات وغري ذلك.

إعادة رسم من العصور
املرصية املبكرة (انظر لوحة
األزمنة ص )35
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ولكن تلك املعلومات ليست مكتوبة ىف جملٍ كاملة ،ولهذا فإن كثريا ً من القراءات مازالت غري ممكنة .كام أن مثة محاولة إلعادة تركيب اللغة املنطوقة
أو القواعد اللغوية الخاصة بهذه الحقبة الزمنية مل تنجح حتى اآلن .رمبا كانت قصص هذا العرص تحىك شفاهة عىل األلسن فقط ،كام أنه مل يتم العثور
عىل الوثائق التى كانت متوفرة آنذاك ،فضالً عن عدم توفر عوامل لحفظها عرب الزمان.

اللغة والكتابة املرصية القدمية:
ظهرت أوىل النصوص املتعلقة بهذا املوضوع واملعروفة عن مرص الفرعونية ىف عرص األرسة الرابعة (حواىل  2430 – 2540قبل امليالد) وتسمى املرصية
القدمية ( .)Old Egyptianبرز من بينها النصوص وكانت األكرث شهرة تلك التى يطلق
عليها «نصوص األهرام» التى وجدت ىف سقارة بأهرامات ملوك أواخر األرسة الخامسة
(ىف الفرتة التى ترتاوح من  2300-2430قبل امليالد) .وإىل جانب نصوص األهرام هناك
نصوص أخرى شهرية تعكس الحياة اليومية واستُخلصت من السري الذاتية ومن آثار كبار
إعادة كتابة جملة من نصوص األهرام بهرم أوناس – سقارة
املوظفني  ،حيث قاموا بتصوير وتدوين جنبات حياتهم اليومية عىل جدران مقابرهم ،كام
(انظر لوحة األزمنة ص .)35
نجدها عىل سبيل املثال منقوشة عىل هذه املقابر الخاصة بهم مبنطقة سقارة واملعروفة
باملصاطب (انظر االقرتاحات الخاصة برحالت املدارس ص .)14
ويتبني من ذلك بوضوح أن الكتابة كانت معروفة مبرص – عىل أقل تقدير عند بعض
الطبقات باملجتمع – قبل نصوص األهرام بوقت طويل .وال شك ىف ذلك ،حيث إن األمر
كان سيصبح غري ممكن التنفيذ عند تشييد مرشوعات بناء مثل أهرامات الجيزة التى
إعادة كتابة هرياطيقية باليد من الدولة الوسطى (انظر لوحة
تتطلب تصميامت كتابية تشتمل حسابات ملواد البناء ومواد الغذاء الخاصة بتدبري قوائم
األزمنة ص .)35
العامل وتبادل العديد من الرسائل واملكاتبات .ومنذ فرتة قصرية فقط تم اكتشاف أوراق
بردى مخطوطة ترجع لفرتة حكم خوفو (األرسة الرابعة) عىل البحر األحمر ،ومن خاللها
تأكد وجود نصوص ذات محتوى مشابه لذلك .وهذا يفتح املجال أمام إمكانية العثور مستقبالً عىل مخطوطات أخرى من هذا العرص.
أما املعلومات الخاصة بقواعد اللغة لهذه التى منتلكها اليوم عن تلك املرحلة اللغوية – وكذلك عن املراحل الالحقة عليها -تقوم عىل عملية إعادة
تكوين وإنشاء يتبناها علامء اآلثار املرصية ،حيث إننا مل نجد كتاب نحوى أو عىل األقل األسامى النحوية للكلامت ىف اللغة املرصية القدمية (مثل
«املضاف إليه» أو «حرف الجر» إلخ).
وإىل جانب النصوص الهريوغليفية املخطوطة يتوفر لدينا من الدولة القدمية أوىل النصوص الهرياطيقية .وميكن وصف الهريوغليفية أنها الكتابة الخاصة
بالنقش عىل الجدران (وهى مشابهة بخط النسخ عند املرصيني القدماء) ،وكان من املمكن كتابتها
من أعىل إىل أسفل ،ومن اليمني إىل اليسار أو من اليسار إىل اليمني (وميكن معرفة اتجاه الكتابة من
خالل الجهة التى تنظر إليها الرسومات التصويرية من إنسان وحيوان :فهى تتوجه بنظرها ىف اتجاه
بداية السطور أو الجملة أو الكلمة ىف الكتابة) .وىف املقابل متثل الهرياطيقية الكتابة التى استُخدمت
للتدوين باليد لثمة ملحوظات أو وثائق إدارية وما يشبه ذلك (فهى مثل الخط الرقعة لدينا) .وقد
كُتبت الهرياطيقية ىف البداية عىل شكل أعمدة ،ولكن مع اإلنتقال إىل فرتة الدولة الوسطى كانت
الكتابة تتجه ىف الغالب إىل شكل سطور تدون من اليمني إىل اليسار .وقد تم كتابة هذه السطور (أو
األعمدة) ىف شكل فقرات نصية – كام نراها هكذا عىل سبيل املثال عىل ورق الربدى لتصبح إمكانية شكل  :11االمكانيات املختلفة التجاه الكتابة
قراءتها سهلة مع فرد اللفافة (أنظر شكل  7ص .)5
والنصوص الهريوغليفية ىف سطور أو أعمدة (هنا
عن طريق مثل كتابة «سبا» وتعنى «نجم».
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إن الكتابة الهرياطيقية متثل شكالً مبسطاً للغاية للهريوغليفة بحيث يحدث دمج وتتشابك حروفها مع بعضها البعض ]وهى أشبه بخط الرقعة ىف
العربية [(وتوصف ىف اللغة اإلصطالحية لعلم املرصيات «بالحروف املتداخلة املؤلفة من حرفني متصلني») .ووفقا لخط الكاتب يكون الخط سهل أو
صعب القراءة.

اللغة والكتابة املرصية الوسيطة:
ال يوجد فرق شاسع ىف إعادة بنية قواعد اللغة من جديد بني الدولة
القدمية والدولة الوسطى من التاريخ املرصى القديم .وقد بدأت الكتابة
باملرصية الوسيطة ( )Middle Egyptianمنذ قيام الدولة الوسطى
رسم كتاىب لجملة باللغة املرصية الوسيطة من نصوص التوابيت (انظر لوحة األزمنة عىل أكرث تقدير(حواىل عام  1980قبل امليالد) .وتغطى النصوص الوفرية
ص .)35
املحفوظة عرب الزمان نطاقاً عريضا من األجناس :فإىل جانب النصوص
املتعلقة بالحياة بعد املوت (نصوص األهرام ونصوص التوابيت) نشأت أعامل أدبية (من حكايات الخيال إىل الروايات القصصية واملحاورات ونصوص
ساخرة وغري ذلك) ،ونصوص اقتصادية ،ورسائل إلخ .وقد أشارت بعض النصوص األدبية من حيث املضمون إىل العرص اإلنتقال األول ،وهى متثل نوعاً
من املعالجة لألحداث التاريخية املنقضية.
وتعد اللغة املرصية الوسيطة أطول مرحلة لغوية ىف العرص الفرعوىن من حيث التواصل مع الرتاث؛ فبالرغم من تطورها (مثالً للغة املرصية الحديثة)،
إال أن املراحل اللغوية الالحقة عليها داومت عىل االحتفاظ بها ىف بعض من النصوص املحددة مثل الدينية؛ وميكن تشبيه ذلك «بلغة الكتاب املقدس
أو لغة القرآن» ،فيتكلم املرصيون اليوم مرحلة لغوية آخرى عن اللغة العربية التى كتب بها القرآن (أو ىف لغة الشعائر املستخدمة ىف كثري من الديانات
األخرى) .وآخر نصوص يدلالن عىل استخدام اللغة املرصية الوسيطة ىف قواعدها ومفرداتها يرجع إكتشافهام إىل معابد ومقابر العرص الروماىن .ومن
املرجح أن العلامء املرصيني القدماء املتخصصني فقط هم الذين متكنوا من قراءتهام وفهمهام (انظر ىف ذلك أيضا الجزء الخاص بالكتابة البطلمية) .وىف
الغالب يتم تدريس هذه املرحلة اللغوية أوال ىف أقسام علم املرصيات بالجامعات مثالً مبرص أو بأملانية نظرا ً ألنها األقرب إىل «اللغة الفصحى» (قارن
اللغة األملانية الفصحى أو اللغة العربية الفصحى).

اللغة والكتابة املرصية الحديثة:
ظهرت اللغة املرصية الحديثة ( )Late Egyptianىف شكل
مدون (ىف الهريوغليفية والهرياطيقية) بداية من منتصف
قيام الدولة الحديثة .فقد قاد الفرعون إخناتون أثناء فرتة
حكمه إتجاها دينياً جديدا ً – مبتعدا عن اإلله آمون محل
رسم كتاىب لجملة باللغة املرصية الحديثة من معركة قادش (انظر لوحة األزمنة ص .)35
التقديس والعبادة الرئيىس لدى الحكام من قبله ببيت
الفرعون .وتبنى أخناتون مظهرا ً جديدا ً ىف عبادة اإلله
«آتون» املتمثل ىف قرص الشمس  -ومؤسس لعاصمةجديدة له – وهى ِ
آخت آتون (آى «أفق آتون») املعروفة اليوم بتل العامرنة مبرص الوسطى.
وبالفعل مع اعتالئه عرش مرص (حواىل  1336-1353قبل امليالد) بدأت الكتابة والتدوين باملرصية الحديثة ،هذا عىل الرغم من توفر نصوص مدونة
باللغة الوسيطة تدلل عىل النطق بهذه اللغة املرصية الحديثة قبله بفرتة طويلة (مثالً عن طريق كتابة بعض األسامى اإلشارة باللغة املرصية الحديثة
ىف نصوص باللغة املرصية الوسيطة .فهذا مثل كتابة « َده» أو «دى» بدالً من «هذا» أو «هذه» .وىف هذه املرة يتضح التباعد بجالء ىف بنية قواعد اللغة
الحديثة عن املرصية الوسيطة السابقة عليها .ورغم ذلك وجدنا أن املرصية الحديثة مل ت ُستخدم ىف جميع أجناس النصوص .فعىل سبيل املثال استمرت
عملية تدوين األعامل األدبية الكالسيكية باللغة الوسيطة .ومن هنا فإن «األخطاء» التى ظهرت ىف مثل هذه النصوص تشري إىل حرية واضطراب بعض
الكتبة.
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معلومات عامة

اللغة والكتابة الدميوطيقية:

رسم كتاىب لجملة مدونة بالدميوطيقية من تعاليم عنخ ِششُ نقى (انظر لوحة األزمنة ص .)35

متثل الدميوطيقية مرحلة أخرى من مراحل تطور اللغة
والكتابة ،وميكن تقسيمها بدورها إىل ثالث مراحل .ىف عام
 650قبل امليالد (ىف العرص املتأخر) نشأت الدميوطيقية عن
مرحلة تطور للهرياطيقية التى كانت ال تزال تخضع لالختصار،
كام إن الدميوطيقية كُتبت مثل سابقتها من اليمني إىل اليسار
فقط.

ويتوفر لدينا وثائق كتابية بالدميوطيقية دونت عىل مدار زمنى يقرب من ألف عام ،وهذه الوثائق ترجع ىف اصولها بدورها إىل ميادين متعددة
ىف الحياة ،منها القطاع األدىب ومنها القطاع اإلدارى ومنها القطاع الشخىص .ولهذا السبب أطلق هريودوت عىل الكتابة مسمى «»δημοτιkά
باإلغريقى (تنطق «دميوتيقا» وتعنى «دنيوى») .فقد اعتربت الهريوغليفية (البطلمية ىف ذلك الوقت) كالـ«الكتابة املقدسة» ،والدميوطيقى الكتابة
الشعبية التى يُكتب بها جنبا إىل جنب مع اآلرامية التى استقرت مبنطقة حوض البحر املتوسط عىل اعتبارها لغة التواصل العاملية.

الكتابة البطلمية:
عىل مستوى قواعد اللغة تتوافق الكتابة البطلمية  -التى كانت تستخدم للكتابة بها فقط ىف املعابد وىف الكتابات الدينية والعبادات – إىل حد كبري مع
الكتابة املرصية الوسيطة .عىل أنه كان هناك عدد كبري من عالمات هريوغليفية جديدة
استخدمت معها ىف الكتابة (فقد تزايد عدد العالمات الهريوغليفية من حواىل  700عالمة
ليقرتب من  8000عالمة) .فالرموز التى كانت تستخدم ىف السابق بشكل ثابت لحروف
رسم كتاىب لنص بطلمى من نظرية خلق العامل مبعبد إسنا (انظر ساكنة محددة ميكن اآلن أن يكون لها قيمة صوتية مختلفة وفقا للموضوع .ومن خالل
لوحة األزمنة ص .)35
استخدام اإلغريقية ىف نفس الزمن (مثلام يتكلم اليوم العديد من املرصيني اللغة العربية
واإلنجليزية) صار من الواضح  -وألول مرة  -حدوث حركة إبدال لألصوات ونطق الحروف
– عىل سبيل املثال تحول حرف «ر» إىل «ل» .وعالوة عىل ذلك فقد دخل عدد كبري من الكلامت األجنبية اإلغريقية إىل الهريوغليفية (مثلام هو الحال
اليوم ،فنقول بالعامية «الكمبيوتر ِم َه ِّنج» وكلمة « »to hangو « »Computerأصلهام كلمتان إنجليزيتان .ومن هنا ميكن القول بأن الكتابة البطلمية
كانت متثل «نظام كتاىب جديد» ولكنها ليست مرحلة من مراحل تطور اللغة.
واألرجح أن الهريوغليفية كانت ىف هذا الحني ال يدرك قراءتها وفهمها سوى عدد قليل من املتخصصني من املرصيني القدماء ىف العلم املقدس فقط .وألن
الكتابة البطلمية ىف غاية الصعوبة ىف قراءتها واستخدامها ىف الكتابات الدينية فقط كنوع من الكتابة الرسية ،فقد جعل هذا األمر ىف غاية ىف الصعوبة
عىل عامل اآلثار املرصية ىف وقتنا الحارض لقراءة هذه النصوص .هناك عىل سبيل املثال نقش عند بهو معبد إسنا – وهو الجزء الوحيد ىف هذا املعبد
الذى ميكن مشاهدته اليوم – ليس أكرث من العالمات الهريوغليفية للتمساح عدة مرات بأشكال مختلفة .وبدون التزود مسبقاً بعلم مفصل ال ميكن
ألحد قراءة هذا النص .عىل أن هذا العلم ذاته قد ذهب أدراج الرياح ومل يدرك دالالته أحد بعد ذلك مع موت آخر كهنة بهذا املعبد.
ويرجع تاريخ آخر نقش ىف مرص الفرعونية مدون بالهريوغليفية إىل الرابع والعرشين من أغسطس لعام  394بعد امليالد ،وهو يخص رسم «جرافيتى»
ألحد كهنة معبد فيلة بأسوان عىل الجدران .كام ترجع آخر مخطوطة دميوطيقية والتى أيضاً اكتشفت بهذه الجزيرة لعام  .452فحني أصدر القيرص
چاستنيان األول ( 565-484بعد امليالد) أمرا ً عام  536بعد امليالد بإغالق املعابد املرصية وتحريم عبادة اآللهة كانت املعرفة بالكتابة الهريوغليفية قد
طوتها صفحة الزمان إىل أبعد الحدود.

11
هنا سنبل  /يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة )2014

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

مرحـلة القبطية:
تعد اللغة القبطية املرحلة األخرية لتطور اللغة املرصية القدمية .ويرجع تاريخ تطورها هذا لعام  200قبل امليالد عىل وجه التقريب (وأوىل الوثائق
الكتابية التى تشهد عىل ذلك التطور هى نصوص الكتاب املقدس التى ترجع تاريخياً
لعام  300بعد امليالد) .كام امتدت فرتة استخدامها كلغة رسمية ىف مرص حتى عام
tamio nan Noukoui nar¥in
 1000بعد امليالد ،وجنباً إىل جنب مع استخدام اإلغريقية (لغة التواصل العاملية
رسم كتاىب من الـ«( »Apophtegmata Patrumبالعربية «مواعظ
آنذاك) .وترجع معظم الشواهد القبطية املدونة تاريخياً للفرتة املتأخرة من الحكم
اآلباء» ؛ انظر لوحة األزمنة ص )35
الروماىن ،آى ما بني  325إىل  800بعد امليالد .وبعد الفتح العرىب ملرص ىف عام 642
بدأت اللغة القبطية ىف االختفاء التدريجى لتحل محلها اللغة العربية.
وعىل النقيض من مراحل تطور اللغة املرصية ىف العصور السابقة عىل هذه املرحلة نجد أن اللغة القبطية تستخدم حروفا إغريقية مع إدخال ستة
عالمات كأحرف إضافية مشتقة من الدميوطيقية وليست متاحة باللغة اإلغريقية .ومن خالل ذلك ،وألول مرة ىف تاريخ اللغة املرصية ،تدون الحروف
الحركة (الفتحة والضمة والكرسة العربية) وإثباتها ىف الكتابة .وبسبب تدوين تلك الحروف الصوتية متكن عاملى اآلثار املرصية مالحظة وجود لهجات
التى كان املرصيون ينطقون بها ىف جميع أنحاء البالد ،متاما كام نفرق اليوم بني اللهجات املرصية من أقىص جنوب البالد وحتى البحر املتوسط .وتعد
اللهجة «الصعيدية» (أى التى يُنطق بها ىف «صعيد» مرص) أقرب تلك اللهجات للغة القبطية «الفصحى» .أما ىف إقامة شعائر القداس الكنىس فقد
فرضت اللهجة «البحريية» نفسها عليها  -بأصولها التى ترجع لغرب الدلتا  -حيث قربها من املقر البابوى القبطى باألسكندرية (حدث أن إنفصلت
الكنيسة القبطية األرثوذكسية عن باقى الكنائس املسيحية ىف مجمع خلقيدونية ىف عام  451بعد امليالد) .وتستخدم اللغة القبطية حتى اليوم ىف إقامة
شعائر القداس الكنىس القبطى األرثوذكسية.
وتتكون اللغة القبطية من اللغة املرصية القدمية ،ولكنها اكتسبت أيضاً كلامت كثرية من القاموس اإلغريقى .ومتتدالكتابة القبطية من املجاالت
الحياتية مثل الرسائل واألحكام القضائية والكتب التعليمية للمدارس عىل االوسرتاكا ،أو مكتوبة كاملخطوطات التى كُتبت عىل أوراق الربدى أو جلود
الربشامن .وكانت تلك املخطوطات ت ُربط معاً فتصبح مجلدا ً ،وبهذا الشكل األخري ندرت الطريقة التقليدية ىف تدوين الوثائق عىل شكل لفائف دائرية
حتى اختفت متاماً .وشهد هذا العرص ظهور أوىل أشكال فن الرسم بالكتب ىف بعض األعامل (انظر تدريب ص .)30

النطــق
إنه من املستحيل استعادة النطق الكامل لللغة املرصية القدمية ،خاصتاً للكتابة الهريوغليفية وذلك ألننا اليوم حني ننطق بأى ألفاظ – واللغة املرصية
هنا ليست باستثناء عن جميع اللغات  -ميكن أن تصدر أصواتاً بأشكال مختلفة متاماً وفقاً للهجة املنطوق بها .هذا عالوة عىل إننا – كام سبق القول-
ال نعرف أى حروف متحركة (التشكيل) .وإذا قارنا هذا النقص بكتابات أخرى تقوم بنيتها عىل حروف صحيحة بشكل كامل كام هو الحال ىف اللغة
العربية فإنه (ب ،ج ،د ،ر ،إلخ) من املمكن نطق الكلامت بأشكال مختلفة وتستنتج معاىن مختلفة متاماً وفقاً ملا يلحق بها من حرف متحرك .واللغة
البطلمية وحدها من الكتابات الهريوغليفية هى التى ميكن إخضاعها لتجربة إستعادة النطق بها عىل وجه التقريب ،نظرا ً – كنوع من املقارنة  -ألن
بعض الكلامت أيضاً موجودة ىف الكتابة اإلغريقية ذات الحروف الصحيحة واملعتلة واملتحركة (أ ،و ،ى ،الفتحة ،الضمة ،الكرسة) تجد مكاناً لها ىف
الكتابة اإلغريقية.
إن عامل اآلثار املرصية يستعني من أجل الوصول إىل نطق ثم ترجمة العالمات الهريوغليفية برتجمتها إىل حروف لغته (آى العربية أو الحروف
اإلنجليزية) .وقد ساعدت الحروف املتحركة  -املذكورة آنفا ،التى تم إدخالها ىف القبطية واملسجلة ىف اإلغريقية .وحيثام يتبني غياب حرف متحرك وفقا
ألسلوب فهمنا للغة اليوم ،فإن الطريقة املتبعة ىف علم املرصيات هى إضافة الكرسة ىف اللغة العربية أو حرف « »eىف األملانية.
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ارشادات تربوية وتعليمية

الفئة العمــرية التى ننصح بها :من  5إىل  10سنوات

الباب املخصص للتدريس املحتـــــوى

مــواد للتطبيق ىف الحصـة

تاريخ حل الرموز الهريوغليفية من العصور الوسطى وحتى شامبليون
متهــــيد
تاريخ وتطور الكتابة املرصية كاتب ،مواد للكتابة وكتابات:
•نص القراءة ملوضوع تطور الكتابة ،ويعطى بعض املعلومات األساسية نص القراءة رقم 2
القدمية
لفهم املوضوع.
مقرتحات لبعض األسئلة ىف الفصل:
ماذا تعنى كلمة «هريوغليفية» ،ومنذ متى تطلق هذه التسمية عىل كتابة
املرصيني القدماء؟
كيف وصف املرصيون الكتابة الهريوغليفية ىف العرص الفرعوىن؟
أى نوع من الخطوط واملواد الكتابية استخدمها املرصيون القدماء ىف الحياة
اليومية؟
•باالستعانة بلوحة األزمنة ميكن دراسة موضوع مراحل تطور الكتابة إرشادات لحصة الفن واألشغال
املرصية تفصيليا
اليدوية – لوحة األزمنة الخاصة
بالكتابة املرصية
تعلم الكتابات املرصية القدمية
تعمق
كتالوج الهريوغليفية،
•هريوغليفى وهرياطيقى
ورقة العمل رقم 2 ،1
نصوص وكتابات مرصية قدمية
ورقة العمل رقم 4
•قبطى
نقوم بعمل واستخدام األدوات الكتابية التى تم استخدامها ىف مرص القدمية إرشادات لألعامل الحرفية
واألشغال اليدوية – ورق بردى،
قصبة للكتابة وقلم من البوص
(ميكن استخدام األلوان املائية بلونيها األحمر واألسود كامدة للكتابة)
نصوص مدرسية من مرص القدمية
•عىل ضوء ورقة العمل سيشعر التلميذ كيف تعلم التلميذ املرصى ورقة العمل رقم 3
القديم الكتابة ،وأنه من الطبيعى للغاية الوقوع ىف أخطاء
•تبني قصة «سنوحى» مدى حب املرصيني القدماء لبلدهم ،كام أنها نص القراءة رقم ( 3ينصح به
تطلعنا عىل الحياة ىف العرص القديم من وجهة نظر الطبقات العليا للتالميذ ىف سن السابعة من
العمر)
ىف املجتمع
مقرتحات لبعض األسئلة ونقط نقاش ىف الفصل (الحلول مكتوبة بني
القوسني):
ماذا حدث ىف السطور األوىل من الحكاية؟ (موت امللك امنمحات األول)
ملاذا هرب سنوحى؟ (كان الخوف يتملكه من أن يتم توجيه اإلتهام إليه
بسبب مؤامرة إغتيال امللك امنمحات األول)
مل يكن ىف الرشق القديم الكثري من الحلوى .قم بحساب الحلوى والفاكهة
التى جاء ذكرها ىف النص (تني ،وعنب ،وعسل ،وغري ذلك من مثار الفواكه)
ورقة العمل رقم 5
كلامت متقاطعـــة
مراجعـــة وتثبيت املادة
نص القراءة رقم 1

مقرتحات للرحالت :زيارة مصاطب كبار املوظفني بالدولة  /أهرامات سقارة (الهريوغليفية ىف أماكنها الواقعية) ،املتحف املرصى بالتحرير (أدوات الكتابة وبراهني النصوص).
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مــادة تصويرية

ملحوظة الستخدام املـادة وحقوق النرش:
ميكن استعامل املادة التصويرية دون النظر إىل حقوق الطبع والنرش ىف إطار الدرس املدرىس فقط! وغري مسموح مطلقاً بالنرش أو اإلنتفاع باملادة ىف أى مجاالت أخرى!
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نص القراءة رقم 1

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

دميوطيقى

*

واستنادا ً إىل الكتابة املنقوشة عىل ذلك الحجر توصل يوهان ديفيد
اكربالد ( )1819-1763إىل أن الخط الدميوطيقى يتكون أيضاً
من الحروف األبجدية .كام أدرك توماس يَنج ( )1829-1773أن
الكتابة الهريوغليفية كانت مزيجاً من العالمات الصوتية والعالمات
التصويرية للكلامت .واكتشف أن أسامء أفراد األرسة امللكية الوارد
ذكرهم ىف حجر رشيد كانت محاطة بحلقات ممدودة وبيضاوية
الشكل (يطلق عليها اليوم اسم «الخراطيش») .ترجم جون فرانسوا
شامبليون ( )1832-1790املزيد من العبارات حتى متكن من بناء
بعض القواعد النحوية للنصوص املرصية القدمية .واعترب بذلك
مؤسس علم املرصيات.

إغريقى

بذل الباحثون جهودا ً ومحاوالت كثرية عىل مدار قرون عدة لفك
رموز الكتابة الهريوغليفية ،ونجحوا ىف النهاية بعد اكتشاف ما
يعرف بحجر رشيد (املتحف الربيطاىن ،لندن ،رقم التسجيلEA :
 ،)24والذى اكتشفه أحد ضباط جيش نابليون عام  1799بالقرب
من مدينة «رشيد» مبحافظة البحرية .ومكتوب عىل لوحة حجر
رشيد االلتزامات التى يتعني عىل امللك أدائها تجاه املعابد املختلفة.
وقد ُدونت هذه االلتزامات بثالث لغات؛ وهى الهريوغليفية
والدميوطيقية واإلغريقية (اللغة اليونانية القدمية) .ومنقوش عىل
الحجر أنه يرجع إىل عام  196قبل امليالد و تم تأليفه ىف فرتة حكم
بطليموس الخامس.

بطلمى

حل رمــوز الكتــابة الهريوغليفيــة

رسم لحجر رشيد (بترصيح من املتحف الربيطاىن ،لندن ،رقم التسجيل.)24 EA :

مثال :سطر من النقش عىل حجر رشيد (السطر األخري ىف النصوص .تحدد العالمة * بداية األسطر):
*

الرتجمة (طبقاً ملا ورد ىف مرجع :)Quirke / Andrews 1988
[يجب] تدوين ذلك الـ[مر]سوم عىل لوحة من الحجر الصلب بخط الكتابات املقدسة (هريوغليفى  /بطلمى) وبخط تدوين الوثائق (دميوطيقى) وبأحرف أهل بالد إيجه
وأيونيا (إغريقى) وأن يتم تنصيب (ذلك الشاهد) ىف كل املعابد من الدرجة األوىل والثانية والثالثة بجوار متثال ملك مرص العليا ومرص السفىل (بطليموس العائش الخالد،
ُمحب من اإلله بتاح) ،اإلله الذى يظهر ،إله الكامل.
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تعنى العالمة [ ]...أن النقش ىف تلك املواضع غري مكتمل نتيجة لتعرضه للتلف  ،وتعنى العالمة ( )...أنه قد متت إضافة التكملة الواردة فيها من أجل فهم وتفسري
املعنى.
هنا سنبل  /يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة)  /فادى توفيق (املدرسة األملانية اإلنجيلية الثانوية بالقاهرة) 2014

نص القراءة رقم2

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

الكتــابة واللغة ىف مصــر القدميــــة

أحياناً نجد الكتابة الهريوغليفية عىل جدار املقابر واملعابد والتامثيل املرصية القدمية ،حيث دون املرصى القديم عىل تلك اآلثار نصوصاً دينية وأحداثاً
تاريخية هامة وسري ذاتية لبعض األفراد .ىف حني أن رساالت الحياة اليومية (مثل الخطابات ومحارض جلسات املحاكامت وقوائم املشرتوات والعمل
إلخ) كانت تسجل عىل شقافات من الحجر الجريى أو من الفخار أو حتى عىل آنية كاملة؛ تعرف باألوسرتاكا (وهى كلمة إغريقية تعنى «شقافة
فخار») .وكانت تلك النصوص اليومية تستخدم الكتابة الهرياطيقية (آى الكتابة الهريوغليفية الرسيعة مثل «الرِقعة» ىف أيامنا الحديثة) .وعىل مدار
التاريخ تطورت الهرياطيقية للدميوطيقية.
فرس قدماء املرصيني نشأة الكتابة بأنها هبة من اآللهة و لذلك أطلقو عليها اسم «مدو نرث» (آى «كلامت اإلله» .وأطلق اإلغريق عليها «هريوجليفيكا»
وتعنى «الرموز املقدسة») .واعتقد املرصيون القدماء أن من أنشأ الكتابة كان اإلله تحوت الذى يظهر ىف الرتاث الفرعوىن برأس طائر أبو قردان أو
عىل هيئة قرد الرباح (املعروف بالبابون).
ترجع أقدم الشواهد الكتابية املرصية إىل قرابة عام  3500قبل امليالد .وكان املرصيون القدماء يستخدمون ما يعرف باللغة املرصية الوسطى بوصفها
لغة الكتابة الفصحى ( أى ما يشبه اللغة العربية الفصحى) .ويرجع تاريخ آخر النقوش املكتوبة بالهريوغليفية إىل يوم  394 /8/24بعد امليالد ،وما يزال
ذلك النقش الكتاىب مدوناً حتى اليوم عىل أحد جدران معبد فيلة بالقرب من أسوان ،كام يضم معبد فيلة أيضاً آخر الكتابات املدونة بالدميوطيقية من
السنة  452بعد امليالد .ومكتوب أن القيرص چاستنيان األول ( 565-484بعد امليالد) أصدر عام  536بعد امليالد أمرا ً بإغالق املعابد املرصية وتحريم
عبادة اآللهة .وألن تلك الكتباة الرسمية مدونة بالدميوطيقية وليست بالكتابة الهريوغليفية الرسمية فإن علامء اآلثار املرصية يستنتجون أنه مل يعد آى
من املرصيني القدماء يجيد القراءة أو الكتابة الهريوغليفية ىف ذلك التاريخ.
وتعد اللغة القبطية آخر مراحل تطور اللغة املرصية القدمية .وقد نشأت قرابة عام  200بعد امليالد (ترجع أوىل الشواهد الكتابية املدونة بالقبطية إىل
عام  300بعد امليالد عىل وجه التقريب) .واستمر استخدامها ىف مرص – جنباً إىل جنب مع اللغة اإلغريقية والتى كانت تعد لغة رسمية ذات انتشار
عاملى – حتى قرابة عام  1000بعد امليالد .وبعد الفتح العرىب ملرص ىف عام  642بعد امليالد أخذت اللغة العربية تحل محل اللغة القبطية شيئاً فشيئاً.
ويقترص استخدام اللغة القبطية ىف الوقت الحارض عىل إقامة القداسات القبطية األرثوذكسية وذلك باللهجة القبطية البحريية.

أحد الرهبان الكتبة من نجع حامدى (بترصيح من املتحف القبطى ،القاهرة،
مسجل تحت رقم .)8796
هنا سنبل  /يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة )2014

متثال الكاتب «نب ِمروتِف»إىل جانب اإلله تحوت عىل هيئة قرد البابون
(بترصيح من متحف اللوفر ،باريس ،رقم التسجيل.)11154 E :
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نص القراءة رقم 3

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

قصــة حيــاة ســنوحــى

(تدور األحداث ىف العام الثالثني من الحكم ،ىف
اليوم السابع من الشهر الثالث لفصل الفيضان:

ﺥ

ﺥ

ﺥ

صعدت روح أمنمحات األول ملك مرص العليا
ومرص السفىل إىل السامء ،واتحدت مع قرص
الشمس ووصل جسده مبن خلقه .وعم الصمت
البالط امللىك ،و حزنت القلوب).
كان جاللته قد بعث جيشاً إىل بالد ليبيا ،وتزعم
ابنه األكرب الطيب سنورست األول قيادة ذلك
ح
الجيش( .فلام صعدت روحه) أرسل رجال
القرص امللىك خربا ً إىل الجهة الغربية من النيل
ىك يحيطوا ابن امللك علامً بالوضع ىف البالط
رسم  :إيزا بومه (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة).
امللىك (أى بأن امللك قد توىف) .ومل يرتدد ابن
امللك لحظة ىف أن يعود بصحبة رجاله إىل وادى النيل ،ومل يُعلم أياً من جنوده بحقيقة األمر .صاح أحد األشخاص بالخرب ىك يعلم به أحد أبناء امللك،
بينام كنت واقف عن طريق الصدفة بالقرب منهم ،وسمعت ذلك الصوت الهاتف بالخرب .خاف قلبى مرتبكاً وامتدت ذراعاى وأخذت ىف االرتعاش من
(شعر) رأىس حتى إخمص قدمى ألننى ظننت أننى كنت أحد أطراف املؤامرة املدبرة ضد امللك املتوىف .وحينئذ تباعدت بخطوات متسارعة ىك أبحث
عن مخبأ أتوارى فيه .واختبأت بني شجريتني ثم انطلقت ىف رحلة إىل الجنوب.
سافرت إىل منطقة «ماعتى» حيث معبد شجرة الجميزة ،ثم رسوت عىل جزيرة «سنفرو» حيث قضيت يوماً عند أطراف األرض الخرضاء .وانرصفت عند
طلوع الشمس حتى وصلت ىف املساء إىل «قرية األبقار» ،ثم ركبت من هناك زورقاً عربت به النيل إىل الرشق حيث يقع مكان تقديس سيدة الجبل
األحمر .ومن هناك إرتحلت شامال حتي بلغت أسوار حصون امللك التى تم تشييدها لصد هجامت األسيويني والبدو .احتميت بإحدى الشجريات ألننى
كنت أخىش أن يراىن حراس سور الحصن .مل أواصل السري إال بعد حلول الليل ،ومع رشوق شمس اليوم التاىل وصلت إىل منطقة «ب ِِت» .وحني بلغت
إحدى جزر البحريات امل ُ َّرة شعرت بالعطش وقلت لنفىس« :إن هذا ملذاق هو مذاق املوت!» إال أننى استجمعت شجاعتى ثانية ونهضت واقفاً عندما
سمعت نعري املاشية وملحت بعض البدو .والحظنى شيخ البدو ألنه كان قد سافر إىل مرص قبل ذلك .فأعطاىن ماءا ً ولبناً ألروى عطىش ثم أخذىن إىل
قبيلته .كم كان رائعاً ما فعل أبناء القبيلة ىل من معروف!
ومنذ ذلك الحني أخذت ىف الرحيل من بلدة إىل أخرى ال أعرفها ،ورحلت عن « ُجبيل» عابرا ً عن «كِ ِدم» حيث استقر ىب املقام هناك ستة أشهر وحينئذ
لدى وإذا ظللت معى سوف أحسن الصنيع لك ».فجعلنى عىل
أرسل ىل «أمونِ ْنىش» حاكم منطقة «رتشنو العليا» ،وقال ىل« :أنت هنا وسوف متكث ّ
رأس أبنائه ،وزوجنى ابنته الكربى.
ومنحنى الفرصة أن أختار من بالده ما اشتهى من أر ِ
اض .فانتقيت أرضاً جميلة كانت تسمى «ياا» ومل يكن هناك ما مياثلها ،ففيها كانت تنمو أشجار
التني والكروم  ،وكان بها كميات كبرية من العسل والكثري من أشجار الزيتون وكافة أصناف الفاكهة املتدلية من أشجارها وقطعان كبرية من جميع أنواع
املاشية .فعيننى «أمونِ ْنىش» شيخاً عىل إحدى القبائل .فأقمت ىف تلك البالد سنوات عدة حتى أصبح أوالدى رجاالً أشداء.
كام نصبنى «أمونِ ْنىش» قائدا ً لجيشه لسنوات طويلة ،وكل بلد أقتحمها تقع ىف يدى ،فال يتمكن سكانها أن يأخذوا من مائها وال أن يأخذون من نباتها.
وىف يوم من األيام دخل ىف خيمتى رجل شديد البأس قاد ًما من رثنو وطلب منازلتى متحديا إياى أمام الجميع .كان رجالً باسالً ال يضاهيه أحد ،وكانت
له السلطة عىل كل من القاه ىف بالد رثنو بطولها وعرضها حتى حدودها .أخربىن ذلك الرجل أنه يريد أن يقاتلنى وأنه ينوى قتىل و اغتنام قطعان
(النص مخترص و مبسط إىل حد بعيد! ترجمة النص مأخوذة عن مرجعKlische, A: Die Autobiographie des Sinuhe, in: C. Holler, Das Krokodil und :
 ، 33-13 ,2012 der Pharao, Darmstadtتعني العالمة ( )...أنه قد متت إضافة التكملة الواردة فيها من أجل توضيح و تفسري للمعنى).
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الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

نص القراءة رقم 3

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

ماشيتى؛ عمالً بنصيحة قبيلته.
أعددت العدة ىف الليل لقتاله حيث شددت قوس رمى السهام ونظفت أسلحتى وجهزتها وجهزت خنجرى .ومع بزوغ النهار جاء الرجل بصحبة جميع
ىل .بدأ الرجل يقاتلنى فأخذ
أفراد قبيلته .دقت كل القلوب ىل واعرتى الخوف الزوجات فأخذن يلطمن بكلامت غري مفهومة و شعر الجميع بالشفقة ع ّ
يرمى السهام لكن جميعها كانت طائشة ومل يصبنى أى منها .فانطلق نحوى ليهاجمنى و يرضبنى .وعندما قرب منى صوبت سهمى نحوه فاستقر ىف
عنقه ،ورصخ رصخة هائلة وسقط عىل أنفه فقتلته بفأسه الذى أعده لقتاىل .ثم أطلقت صيحة الحرب وشكرت اإلله مونت ،بينام أصاب أتباعه الحزن
ملقتله .اغتنمت أموال ذلك الرجل القوى كام اغتنمت قطعان ماشيته وكل ما ميلك .وبذلك اشتد بأىس ونفوذى وأصبحت امتلك املزيد من املمتلكات
وقطعان املاشية التى ال تعد وال تحىص.
صحيح ،إن بيتى جميل وأرىض بديعة إال أن التفكري ىف بالط افرعون مل يفارقنى .آه يا إلَه يا َمن ق َّدر ىل ذلك الفرار :أسألك أن تكن رحيامً وتعيننى عىل
العودة لوطنى! ما أعظم أن يدفن جثامىن ىف بالدى التى ولدت بها؟ ولعل ملك مرص يُحسن الظن ىب حتى أعيش ىف رحمته .آه! لعل الحيوية تدب ىف
جثامىن فقد تقدم ىب العمر وذبلت قواى فثقلت جفوىن وتراخت ذراعاى و مل يعد مبقدور قدماى أن تلبى رغبات قلبى املنهك وقد قربت من املوت.
ومنا أمرى إىل علم جاللة ملك مرص العليا ومرص السفىل  -امللك سنورست األول – من أمرى ،فبعث ىل جاللته بالهدايا وبخطاب كتب فيه« :لقد طالت
مدة فرارك وإرتحالك ىف تلك البالد أكرث مام يحتاج األمر ،فلتعد إىل وطنك!»
كان حوىل أفراد قبيلتى حينام بلغنى أمر امللك ومتت قرائته أمامى فانبطحت ىف الرتاب عىل بطنى وأخذت أهيل الرتاب املتناثر عىل جسدى .و أخذت
أدور حول خيمتى هاتفاً ألننى سوف أدفن ىف مرص.
وأثناء توجهى نحو مقر إقامة امللك ُسمح ىل بالتوقف ىف منطقة «ياا» ىك امتكن من توزيع أمالىك ألبناىئ .كان ابنى األكرب هو أهم أفراد القبيلة .فاطأمن
قلبى إىل مآل الغد :إن أمالىك وأتباعى وكافة قطعان ماشيتى ومثارى وكافة أشجار فاكهتى الشهية ستكون معه ىف أيد أمينة.
وانطلقت إىل الجنوب حتى توقفت عند «طرق اإلله حورس» ،حيث أرسل ىل جاللة امللك سنورست األول سفناً محملة بالعطايا املهداة إىل األسيويني
الذين رافقوىن ىف السفر عىل «طرق اإلله حورس» .وعندما طلعت الشمس جاء أحد الرجال وصاح منادياً باسمى بينام جاء عرشة رجال ليصتحبوىن إىل
القرص امللىك .فرميت نفىس ساجدا ً عىل األرض بني التامثيل بينام جرى أبناء امللك نحوى .ووجدت جاللة امللك معتلياً عرشه العظيم .فجأتاً كنت مرمتياً
أمامه عىل بطنى ومل أدر ما حدث ىل أمامه عندما خاطبنى ذلك امللك وح ّياىن بود قائالً «:انظر ،ها أنت عدت ثانية إىل وطنك! لقد رحلت ىف البالد
الغريبة بعد أن هربت وواجهتك الشيخوخة بعد أن قضيت ما قضيت من أعوام .لن يكون قربك قليل الشأن وال دفن جثامنك فقريا ً .الداع ألن تخاف،
ال ترتعش فزعاً؛ فسوف تكون تابع البالط
امللىك وذو منصب عال .اذهبوا اآلن إىل «حجرة
الصباح»ىك تجهزوه (للبالط امللىك)!»
غادرت القاعة ومد ىل أبناء امللك أيديهم ومررنا
عرب البوابة الكبرية املزدوجة .وأتوا ىب إىل منزل
أحد األمراء محمالً بالكثري من الحىل الغالية
وهناك أدى كل خادم بالقرص واجبه ،وأزيلت
اآلثار التى خلفتها السنون ىف جسدى؛ فقد أزالوا
رسحوا شعرى ،فعادت القذارة إىل
شعر لحيتى و ّ
الصحراء ومالبىس إىل سكان الرمال .و ألبسوىن
مالبس مصنوعة من كتان ناعم و دهنوا جسدى
بزيوت عطرية .و سلموىن أيضاً منزل «سيد

رسم  :إيزا بومه (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة).

(النص مخترص و مبسط إىل حد بعيد! ترجمة النص مأخوذة عن مرجعKlische, A: Die Autobiographie des Sinuhe, in: C. Holler, Das Krokodil und :
 ، 33-13 ,2012 der Pharao, Darmstadtتعني العالمة ( )...أنه قد متت إضافة التكملة الواردة فيها من أجل توضيح و تفسري للمعنى).
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الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

نص القراءة رقم 3

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

ِ
البكة» والذى كان ملك أحد املوظفني ذوى املنصب الرفيع من قبل .و شيّدوا ىل بداخل املدافن امللكية قربا ً من الحجارة تحت إرشاف وكتابة كبري
موظفى الخزانة ،وأوكلت كبري النحاتني مهمة النقش عليه ،كام كُلِ َف رئيس العامل بالعمل ىف قربى .وعينوا ىل كهنة جنائزيني وأقاموا ىل حديقة كبرية
أمام القرب املخصص ىل .مل يحدث ذلك من قبل ملن كان ىف مستوى صغري مثىل .وعشت ىف نعمة امللك حتى جاء «يوم الهبوط» (يوم وفاة سنوحى).
ما ورد من البداية وحتى النهاية (تم نسخه) كام ذكر ىف املخطوطة.
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 ، 33-13 ,2012 und der Pharao, Darmstadtتعنى العالمة ( )...أنه قد متت إضافة التكملة الواردة فيها من أجل توضيح و تفسري للمعنى).
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كتالوج الهريوغليفية 1

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

العـــالمة ذات الصـــوت الواحـــد

العالمات ذات الصوت الواحد تعترب مثل الحروف األبجدية للكتابة الهريوغليفية .وهى تؤهلنا لنطق النصوص .فهناك الحروف الصحيحة (مثل ب،
ج ،د ،ر ،س ،إلخ) والحروف املعتلة (آى أ ،و ،ى) .وأما الفتحة والضمة والكرسة فلم تكتب.

العالمات ذات الصوت الواحـــد (األبجدية)
القيمة الصوتية

هرياطيقى
)من اليمني إىل اليسار(

هريوغليفى
)من اليمني إىل اليسار(

القيمة الصوتية

خ

أ

خ خفيفة

ى

س

ع

س

و

ش

ب

ق

پ

ك

ف

ج

م

ت

ن

ث

ر

د

ه

چ

ح

هريوغليفى

هرياطيقى
)من اليمني إىل اليسار( )من اليمني إىل اليسار(

//
/

/

/

/ /
/

/
/

عموميات بشأن الكتابة ىف مرص الفرعونية
الهريوغليفية هى الكتابة الخاصة بالنقش عىل الجدران واملنشآت الضخمة من مقابر ومعابد ومتاثيل (وهى تشبه خط
النسخ ىف اللغة العربية) .وأما إتجاهات القراءة فكانت تُكتب من اليمني إىل اليسار أو من اليسار إىل اليمني أو من أعىل
إىل أسفل – وذلك وفقا إلتجاه نظر اإلنسان أو الحيوان ىف النقش :فالرسومات الخاصة باإلنسان والحيوان تتجه بنظرها إىل
بداية الكلمة  /أو بداية الجملة .وأما الهرياطيقية فهى الكتابة املخترصة الرسيعة بخط اليد عىل الورق (كخط الرقعة ىف
اللغة العربية) .وكانت تكتب فقط من اليمني إىل اليسار أو من أعىل إىل أسفل .ىف الغالب كان املرصيني القدماء يكتبون
نصوصهم باللون األسود؛ أما اللون األحمر فكانت تكتب به األشياء املهمة.
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كتالوج الهريوغليفية 2

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

العـــالمة ذات األصـــوات املتعـــددة

هناك بعض العالمات الهريوغليفية التى تتكون من عدة أحرف وقد تدل عىل حرفني ،ثالث أو حتى أربع أحرف .وميكنها أيضاً أن تدل عىل كلمة
بأكملها .الكتابة الهريوغليفية تستخدم الحروف الصحيحة مثل اللغة العربية وبينام تنقصها الحروف املتحركة (التشكيل آى الفتحة والضمة والكرسة
ىف اللغة العربية) للنطق الصحيح ،فإن الحروف املعتلة (ا ،و ،ى) موجودة .فيُسهل عامل اآلثار املرصية نُطقه للكلامت بوضع كرسة ىف اللغة العربية أو
« »eىف اللغة األملانية بعد كل حرف( .أنظر «الحروف املعتلة» ىف كتالوج الهريوغليفية .)1

مجمـوعة مختارة من عالمات ذات أصوات متعددة
الرمز الهريوغليفى

/
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الرمز الهريوغليفى

القيمة الصوتية

املعنى أو الداللة

القيمة الصوتية

املعنى أو الداللة

إله

أخ

روح الـ«أخ» (من العنارص
اإللهية ىف اإلنسان)

نرث

يعح

القمـر

رع  /سو

اإلله رع  /الشمس ،اليوم

عا

(يكون) كبريا ً

رو  /ل*

أسد

عنخ

يحيا  /حياة

حات

مقدمة ،بداية

وا

حبل  /عقدة

حتب

ذبيحة ،نعمة

ون

يكون  /كينونة

خا

يظهر

ورس

قوةُ ،سلطة

سا

إبن

بيت

نحـلة  /ملك الوجه
البحرى

سو  /نسو

هو  /ملك الوجه القبىل

بت

سامء

سن

أخ  /إثنني

بر

بيت

شا

بِركة ،مستنقع

من

يبقى ،يكون

شپس

أصيل أو كريم  /شخص
نبيل

مس

يلد

كا

روح الـ«كا»  /شخصية

نب

سيد  /كل واحد ،جميع

كم

أسود اللون

نفر

جميل  /كامل

چرس

مقدس  /كامل

* للنطق بحرف «ر» و حرف «ل» يرفع اللسان مبارشة خلف األسنان األمامية .ولذلك ميكن اختالط هذان الحرفان ىف بعضهم البعض .ومل يتأكد ظهور حرف «ل»املرصى القديم إال ىف الوثائق
املدونة باللغة البطلمية عن طريق معادلته مع اللغة اإلغريقية.
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كتالوج الهريوغليفية 3

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

آلهـــة ومخصــصــات وقواعــد نحــو وصـــرف

مجموعــة مختارة من آلهة ىف شكل كتابتها بالهريوغليفية
آتون
(إله عىل هيئة الشمس)
آمون
(إله أو رب طيبة  /ملك اآللهة)
مونت
(إله الحرب)

تحوت
(إله الكتابة  /إله القمر)
ست
(إله الصحراء /إله الفوىض)
رع
(إله الشمس)

ينت
مين
منثو

چحوىت
ستخ

/

رع

مجموعــة من املخصصات

املخصصات هى العالمات الهريوغليفية التى تأىت ىف آخر الكلمة وتشري إىل الفئة أو التصنيف الذى تدرج فيه الكلمة ،مثال «مؤنث ،مذكر ،حبوب،
سوائل أو مواد سائلة ،حركة إلخ» وال تنطق.
مياه ،سوائل ،أبحار

سيدة

ملك

مدن ،أماكن ،بالد

برش

ملكة

كلامت دالة عىل الحركة

طفل

إله

تعبريات للكالم أو ما
يشبه ذلك

صحراء ،البالد األجنبية

رجل

/

بناء الجمع والتفريق بني صيغة الجمع املذكر والجمع املؤنث
عرف املرصيون القدماء ثالث أشكال للعدد :مفرد  ،ومثنى وجمع (= «ثالثة  /وأكرث  .)»....ولبناء صيغة الجمع فإن العالمة الصوتية للكلمة أو
مخصصها غالبا يتم تكرارها مرتان للمثنى أو ثالث مرات للجمع ،أو ت ُكتب بعد الكلمة رشطتان للمثنى أو ثالثة للجمع.
مفــرد

مثنى
قيمة صوتية :مذكر
«وى»  /مؤنث «ىت»

وتنتهى الكلامت املؤنثة بتاء التأنيث (ت) :

جمع

قيمة صوتية :مذكر «و»  /مؤنث «وت»

/ / /

مثال

إله :نرث  -آلهة :نرثو

–

ولكن ىف الواقع نادرا ً ما كانت ت ُكتب هذه التاء.

وأبسط طريقة كانت متاحة ىف بناء املضاف إليه ىف لغة الفراعنة هى أن تُكتب الكلمتان ببساطة بجانب بعضهام ،بحيث تصبح الكلمة الثانية هى
املضاف إليه ،فعىل سبيل املثال نبت پر= سيدة املنزل.
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تدريب 1

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

هـريوغلــيفى – متــرين

تدريب رقم 1

تدرب عىل الكتابة الهريوغليفية و/أو الخط الهرياطيقى :اكتب اسمك عىل ورقة عادية (أو عىل ورقة بردى) بالحروف ذات الصوت الواحد أو متعددة
األصوات ،أو اكتب خطاباً بحيث تنقل فيه الحروف العربية إىل الهريوغليفية مبارشة.

تدريب رقم 2
ما هى القيمة الصوتية للكلامت التالية؟ حاول أن تستشف معناها؟
عليك أن تنتبه إىل املخصصات ألنها هى التى تساعدك عىل معرفة معنى الكلمة مبا تحمله من إشارات وتلميحات! عالوة عىل ذلك عليك أن تنتبه إىل بعض األشياء ،مثل
سؤالك ما إذا كانت الكلمة ىف صيغة الجمع أم ال ،وهل توجد نهاية التأنيث أم ال .كانت الهريوغليفية ت ُكتب عالماتها فوق بعضها البعض ،وذلك توفريا ً للمكان التى تُكتب
عليها .فقد حاول املرصى القديم أن ميأل مساحات مربعة (انظر أسفل ما هو مرشوط!) ال تدع هذه األشياء تضللك! مالحظة :حرف (ج) يدلل عىل وجود «اسم  +مضاف»
إليه ،مثالً سيدة  +منزل = سيدة املنزل ،وحرف (أ) «اسم  +صفة» مثالً بيت  +كبري = بيت كبري ،وحرف (و) عىل وجود إضافة مثالً تني  +خبز = تني وخبز

ج
أ

ملحوظة :هذا هو أحد ألقاب امللك وكان يُكتب ىف خرطوشته قبل كتابة إسم
شهرته.

ج
و
أ

ملحوظة :هذا هو أحد ألقاب الفرعون.
ملحوظة :من هذا اإلسم نشأت كلمة «فرعون»!
ملحوظة :كان ذلك إسم املرصيني الذى اطلقوه عىل بلدهم حيث وادى النيل
بأرضه الخصبة السوداء.
ملحوظة :هذه التامثيل الصغرية تقوم عىل خدمة املتوىف ىف العامل اآلخر وتؤدى
له كل األعامل ،ومعنى اسمها «املجاوبون».
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تدريب  – 1الحلول

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

هـريوغلــيفى – متــرين

تدريب رقم 1

تدرب عىل الكتابة الهريوغليفية و/أو الخط الهرياطيقى :اكتب اسمك عىل ورقة عادية (أو عىل ورقة بردى) بالحروف ذات الصوت الواحد أو متعددة
األصوات ،أو اكتب خطاباً بحيث تنقل فيه الحروف العربية إىل الهريوغليفية مبارشة.

تدريب رقم 2
ما هى القيمة الصوتية للكلامت التالية؟ حاول أن تستشف معناها؟
عليك أن تنتبه إىل املخصصات ألنها هى التى تساعدك عىل معرفة معنى الكلمة مبا تحمله من إشارات وتلميحات! عالوة عىل ذلك عليك أن تنتبه إىل بعض األشياء ،مثل
سؤالك ما إذا كانت الكلمة ىف صيغة الجمع أم ال ،وهل توجد نهاية التأنيث أم ال .كانت الهريوغليفية ت ُكتب عالماتها فوق بعضها البعض ،وذلك توفريا ً للمكان التى تُكتب
عليها .فقد حاول املرصى القديم أن ميأل مساحات مربعة (انظر أسفل ما هو مرشوط!) ال تدع هذه األشياء تضللك! مالحظة :حرف (ج) يدلل عىل وجود «اسم  +مضاف»
إليه ،مثالً سيدة  +منزل = سيدة املنزل ،وحرف (أ) «اسم  +صفة» مثالً بيت  +كبري = بيت كبري ،وحرف (و) عىل وجود إضافة مثالً تني  +خبز = تني وخبز

أ

ج
و
أ

نرث
إله
نرثو
آلهة
نبت
سيدة
سنت
أخت
نبت پر
سيدة املنزل

بر
منزل
برو
منازل
نب
سيد
سن
أخ
سبا
نجم
رع نب
كل يوم
سچتى
طفل
سا رع
ابن رع
نسو بيت
ملك الوجه القبىل والوجه
البحرى
بر عا
البيت الكبري
كمت
(األرض) السوداء

ملحوظة :كان ذلك إسم املرصيني الذى اطلقوه عىل بلدهم حيث وادى النيل
بأرضه الخصبة السوداء.

شاوابتى
متثال األوشبتى

ملحوظة :هذه التامثيل الصغرية تقوم عىل خدمة املتوىف ىف العامل اآلخر وتؤدى
له كل األعامل ،ومعنى اسمها «املجاوبون».

ج

مين
أمون
نبيت
حىل عنق من فصوص الذهب
ملحوظة :هذا هو أحد ألقاب امللك وكان يُكتب ىف خرطوشته قبل كتابة إسم
شهرته.
ملحوظة :هذا هو أحد ألقاب الفرعون.
ملحوظة :من هذا اإلسم نشأت كلمة «فرعون»!
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تدريب 2

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

أســـامء ملـــوك مصـــر القدميـــة

كان لكل ملك ىف مرص القدمية خمسـة أسامء ،يُكتب منهام إثنان ىف حلقات بيضاوية الشكل (يُطلق عليها «خراطيش») .وىف الجدول الذى أمامك ترى
األسامء الشهرية لبعض امللوك التى حكمت مرص ىف الفرتة من  2600وحتى  300قبل امليالد .فام هى أسامء هؤالء امللوك؟ أى من تلك األسامء تتضمن
أيضاً أسامء آلهة؟ (استعن بكتالوج الهريوغليفية من  3 – 1كامدة مساعدة).

*1

*1
*1

*2
*2
* 1يقدم إسم اإلله ىف الكتابة عىل الكالم تعظيامً وإجالالً ،وأما ىف القراءة فيقرأ اسم اإلله بعد الكلمة التى سبقها.

* 2مع بداية العرص املتأخر حل الحرف «د» محل الحرف «ت» ىف أغلب األحيان.

العاملتان ىف اآلثار املرصية ايزا وليندا أثناء عملهام ىف النقوش امللكية
الصخرية مبدينة أسوان (رسم :ايزا بومه باملعهد األملاىن لآلثار
بالقاهرة).
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تدريب  – 2الحلول

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

أســـامء ملـــوك مصـــر القدميـــة

كان لكل ملك ىف مرص القدمية خمسـة أسامء ،يُكتب منهام إثنان ىف حلقات بيضاوية الشكل (يُطلق عليها «خراطيش») .وىف الجدول الذى أمامك ترى
األسامء الشهرية لبعض امللوك التى حكمت مرص ىف الفرتة من  2600وحتى  300قبل امليالد .فام هى أسامء هؤالء امللوك؟ أى من تلك األسامء تتضمن
أيضاً أسامء آلهة؟ (استعن بكتالوج الهريوغليفية من  3 – 1كامدة مساعدة).
چرس
زورس
سنفرو

*1

خفو
خوفو

*1

خف رع
*1

من كاو رع
تتى
تيتى
پپى
بيبى
منثو حتب
منتوحتب
كا مس
كامس
يعح مس
أحمس
مين حتب
أمون حتب أو أمنحتب
ضحوىت مس
تحتمس

*2
*2

حات شبست
حتشبسوت
أخن ينت
أخناتون
ستخى
ست
رع مسو
رمسيس
تا ورست
تاورست
الكسندرس
إسكندر
پدومليس
بطليموس
كليواپادرات
كليوباترا

* 1يقدم إسم اإلله ىف الكتابة عىل الكالم تعظيامً وإجالالً ،وأما ىف القراءة فيقرأ اسم اإلله بعد الكلمة التى سبقها.

* 2مع بداية العرص املتأخر حل الحرف «د» محل الحرف «ت» ىف أغلب األحيان.

العاملتان ىف اآلثار املرصية ايزا وليندا أثناء عملهام ىف النقوش امللكية
الصخرية مبدينة أسوان (رسم :ايزا بومه باملعهد األملاىن لآلثار
بالقاهرة).
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تدريب 3
اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

التعليــم املدرســى ىف مصــر القدميـــة
قصة سنوحى

ىف مدارس مرص القدمية تعلم املرصيون الكتابة عن طريق اإلمالء أو من
خالل إعادة كتابة النصوص أو بتدوين مام علق بذاكرتهم منها .ومن
الطبيعى أنهم قد وقعوا ىف أخطاء أثناء قيامهم بهذه الواجبات .وتعد قصة
«سنوحى» من النصوص املدرسية املفضلة عند املتعلمني .وقد قمنا هنا
بنسخ ثالث جمل منها دونها إثنان من الكتبة املرصيني.

(رسم :إيزا بومه (باملعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة).

.1
.2

حدد الفروق بني الخطني (ترتيب الهريوغليفية املختلف من حيث كتابته إىل جوار أو فوق بعضه البعض ال يعترب خطأ)!
قم بكتابة الجملة الثالثة من ورقة الربدى رقم  10499عرش مرات بالهريوغليفية برسعة .كم عدد األخطاء التى وقعت فيها؟

بردية برلني رقم  – 10499جملة 1
متلك قلبى الخوف ومتددت ذراعاى وارتعشت كل أطراف الجسم.

بردية برلني رقم  – 3022جملة 1

متلك قلبى الخوف ومتددت ذراعاى وارتعشت كل أطراف جسمى.

بردية برلني رقم  – 10499جملة 2
وتباعدت نحوى بخطوات رسيعة ،لىك أبحث عن مكان أختبىء فيه.

بردية برلني رقم  – 3022جملة 2
وتباعدت بخطوات رسيعة ،لىك أبحث عن مكان أختبىء فيه.

بردية برلني رقم  – 10499جملة 3

بردية برلني رقم  – 3022جملة 3

اختبئت بني شجرتني.

اختبئت بني شجرتني.
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تدريب  – 3الحلول

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

التعليــم املدرســى ىف مصــر القدميـــة
قصة سنوحى

ملحوظة:
ال يعد كل اختالف مبثابة خطأ! عىل سبيل املثال نجد أن وجود فرخ
السامن والحبل يعربان عن نفس الحرف املتحرك «و» .أما األخطاء
الحقيقية فهى عالمات أو رموز رضورية تكتب زائدة عن الحاجة أو أن
تكتب إطالقاً .عىل سبيل املثال شكل الرجل الصغري الجالس بالجملة 3
من الربدية رقم  ،10499أو عالمة الصليب بدالً من الرجلني املاشان ىف
الجملة  1من الربدية  10499أو حرف الجر «ر»املضاف بالجملة (ويعنى
«نحو»؛ الجملة  2من الربدية .)3022

.1
.2

ىف مدارس مرص القدمية تعلم املرصيون الكتابة عن طريق اإلمالء أو من
خالل إعادة كتابة النصوص أو بتدوين مام علق بذاكرتهم منها .ومن
الطبيعى أنهم قد وقعوا ىف أخطاء أثناء قيامهم بهذه الواجبات .وتعد قصة
«سنوحى» من النصوص املدرسية املفضلة عند املتعلمني .وقد قمنا هنا
بنسخ ثالث جمل منها دونها إثنان من الكتبة املرصيني.

حدد الفروق بني الخطني (ترتيب الهريوغليفية املختلف من حيث كتابته إىل جوار أو فوق بعضه البعض ال يعترب خطأ)!
قم بكتابة الجملة الثالثة من ورقة الربدى رقم  10499عرش مرات بالهريوغليفية برسعة .كم عدد األخطاء التى وقعت فيها؟

بردية برلني رقم  – 10499جملة 1
متلك قلبى الخوف ومتددت ذراعاى وارتعشت كل أطراف الجسم.

بردية برلني رقم  – 3022جملة 1

متلك قلبى الخوف ومتددت ذراعاى وارتعشت كل أطراف جسمى.

بردية برلني رقم  – 10499جملة 2
وتباعدت نحوى بخطوات رسيعة ،لىك أبحث عن مكان أختبىء فيه.

بردية برلني رقم  – 3022جملة 2
وتباعدت بخطوات رسيعة ،لىك أبحث عن مكان أختبىء فيه.

بردية برلني رقم  – 10499جملة 3

بردية برلني رقم  – 3022جملة 3

اختبئت بني شجرتني.

اختبئت بني شجرتني.
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تدريب 4

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

اللغـــــــة القبطيـــــــــــــة

ت ُعد اللغة القبطية املرحلة األخرية من مراحل تطور اللغة املرصية القدمية .ويرجع تاريخ هذه املرحلة لعام  200قبل امليالد عىل وجه التقريب ،كام
امتدت فرتة استخدام اللغة القبطية كلغة رسمية ىف مرص حتى عام  1000بعد امليالد .وعىل النقيض من املراحل اللغوية السابقة لها فإننا نجد أن اللغة
القبطية مل ت ُكتب باألبجدية الهريوغليفية ،بل بحروف يونانية ،باإلضافة إىل ست عالمات .وتتألف الرثوة اللغوية للغة القبطية من مفردات مرصية
قدمية ،وأخرى اقتبست من اليونانية .كام أن هناك بعض املفردات من اللغة املرصية القدمية دخلت إىل قاموس املفرديات العربية للهجة املرصية
بعد الفتح اإلسالمى ملرص عام  642ميالدية.

األبجــدية القبطيــــة
الحرف
a
b
g
d
e
z
h
c

تدريب:

p
r
s
t
u / ou
v
y
2
w
¥
f
x
j
q
+

النطق
پ
ر
س
ت
و
ف
خ
پس
أُ طويلة
ش
ف
ه
تش
ىك
ىت

أحرف إضافية

i / ei
k
l
m
n
3
o

النطق
أ
ب
ج
د
إ (« »eاإلنجليزية)
ز
إ طويلة
ت
ى
ك
ل
م
ن
كس
أُ

اسم الحرف
ألفا
ِبتّا
َج ّم
دلتا
إپسيلون
زِتا
إتا
تإتا
يوتا
كاپّا
المبدا
مو
نو
كىس
أُميك ُرن

الحرف

اسم الحرف
پى
رو
سيجام
تاو
وپسيلون
ىف
خى
پىس
أُميجا
شاى
فاى
ُهرِ(ه)
چانچا
كيام
ىت

إقرأ املفردات التالية وحاول – باالستعانة بكتالوج الهريوغليفية وأوراق العمل الخاصة بالرموز الهريوغليفية – أن تكتشف معانيها وما هى أصولها ىف
املفردات الهريوغليفية .وباإلضافة لذلك تعرف عىل معاىن الكلامت ىف الجدول التاىل؟ هى مفردات ما زالت تستخدم ىف اللهجة العامية املرصية وترجع
اصولها إىل اللغة املرصية القدمية (انطق الكلمة وأنظر إىل املخصص ىف آخر الكلمة)؟
قبطى
son
khme
مرصى قديم

عرىب

النطق
وحات
مو
ردى
عحعو

قبطى
re
ouw¥b
قبطى
ouwx
moou
ti / +
axe

عرىب

عرىب مرصى

عرىب فصحة
اعطى
فرتة عمر

30
فادى توفيق (املدرسة األملانية اإلنجيلية الثانوية)  /يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة) 2014

تدريب  – 4الحلول

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

اللغـــــــة القبطيـــــــــــــة

ت ُعد اللغة القبطية املرحلة األخرية من مراحل تطور اللغة املرصية القدمية .ويرجع تاريخ هذه املرحلة لعام  200قبل امليالد عىل وجه التقريب ،كام
امتدت فرتة استخدام اللغة القبطية كلغة رسمية ىف مرص حتى عام  1000بعد امليالد .وعىل النقيض من املراحل اللغوية السابقة لها فإننا نجد أن اللغة
القبطية مل ت ُكتب باألبجدية الهريوغليفية ،بل بحروف يونانية ،باإلضافة إىل ست عالمات .وتتألف الرثوة اللغوية للغة القبطية من مفردات مرصية
قدمية ،وأخرى اقتبست من اليونانية .كام أن هناك بعض املفردات من اللغة املرصية القدمية دخلت إىل قاموس املفرديات العربية للهجة املرصية
بعد الفتح اإلسالمى ملرص عام  642ميالدية.

األبجــدية القبطيــــة
الحرف
a
b
g
d
e
z
h
c

تدريب:

p
r
s
t
u / ou
v
y
2
w
¥
f
x
j
q
+

النطق
پ
ر
س
ت
و
ف
خ
پس
أُ طويلة
ش
ف
ه
تش
ىك
ىت

أحرف إضافية

i / ei
k
l
m
n
3
o

النطق
أ
ب
ج
د
إ (« »eاإلنجليزية)
ز
إ طويلة
ت
ى
ك
ل
م
ن
كس
أُ

اسم الحرف
ألفا
ِبتّا
َج ّم
دلتا
إپسيلون
زِتا
إتا
تإتا
يوتا
كاپّا
المبدا
مو
نو
كىس
أُميك ُرن

الحرف

اسم الحرف
پى
رو
سيجام
تاو
وپسيلون
ىف
خى
پىس
أُميجا
شاى
فاى
ُهرِ(ه)
چانچا
كيام
ىت

إقرأ املفردات التالية وحاول – باالستعانة بكتالوج الهريوغليفية وأوراق العمل الخاصة بالرموز الهريوغليفية – أن تكتشف معانيها وما هى أصولها ىف
املفردات الهريوغليفية .وباإلضافة لذلك تعرف عىل معاىن الكلامت ىف الجدول التاىل؟ هى مفردات ما زالت تستخدم ىف اللهجة العامية املرصية وترجع
اصولها إىل اللغة املرصية القدمية (انطق الكلمة وأنظر إىل املخصص ىف آخر الكلمة)؟
قبطى
son
khme
مرصى قديم

عرىب
أخ
مرص
النطق
وحات
مو
ردى
عحعو

قبطى
re
ouw¥b
قبطى
ouwx
moou
ti / +
axe

عرىب
شمس
اجابة
عرىب مرصى
واح
م ّية
ا ّدى
واح

عرىب فصحة
واحة
مياه
اعطى
فرتة عمر
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تدريب 5

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

الكلمـــات املتقاطعـــة

 .10ما اسم املكان الذى اكتشف فيه أقدم الكتابات من مرص الفرعونية؟

 .1ما هو اإلسم العائىل لعامل اآلثار املرصية الذى حل رموز الكتابة
الهريوغليفية؟

 .12ما هو املصطلح املستخدم للتعبري عن العالمة الهريوغليفية التى
تقوم بوضع كلمة ىف مستوى أو نوعية ما (مثالً مادة سائلة)؟

 .2ما هو اسم الكتابة املرصية القدمية التى تعترب مثل «خط النسخ»؟

 .12ما هو اسم املباىن التى كانت بجوار املعابد املرصية وتعترب كاملكتبات
(ىف املفرد)؟

 .3كيف وصف الفراعنة بيت اآللهة املرصية (ىف املفرد)؟
 .4ما اسم الورق الذى استخدمه قدماء املرصيني؟

 .13اذكر اسم أحد أبطال قصة مرصية قدمية كانت تستخدم غالباً ىف
تدريب الكتابة للطالب!

 .5ما هو املصطلح الذى استخدم للشقافات الفخارية املكتوب عليها
(ىف املفرد)؟

 .14ما اسم أول كتاب مدرىس عند املرصيني القدماء؟

 .6ما هو اسم الكتابة املرصية القدمية التى تعترب مثل «خط الرقعة»؟

 .15أين ُعرث عىل الحجر الذى فتح املجال أمام فك رموز الكتابة املرصية؟

 .7مبا تُسمى املرحلة األخرية لتطور لغة املرصيني القدماء؟

 .16من أى خامة صنع القلم املرصى القديم؟

 .8ما هى اللغة الرسمية التى كانت تستخدم ىف منطقة حوض البحر
املتوسط ىف أول ألف سنة بعد امليالد؟

 .17ما اسم إله العلم والكتابة عند املرصيني القدماء؟

 .9ما اسم امللك الذى أدخل الكتابة املرصية الحديثة؟

 .18بأى لون كُتبت العناوين واألشياء ذات أهمية إلبرازها؟
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الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

تدريب  –5الحلول

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

الكلمـــات املتقاطعـــة

 .1ما هو اإلسم العائىل لعامل اآلثار املرصية الذى حل رموز الكتابة
الهريوغليفية؟
 .2ما هو اسم الكتابة املرصية القدمية التى تعترب مثل «خط النسخ»؟

 .10ما اسم املكان الذى اكتشف فيه أقدم الكتابات من مرص الفرعونية؟

 .12ما هو املصطلح املستخدم للتعبري عن العالمة الهريوغليفية التى
تقوم بوضع كلمة ىف مستوى أو نوعية ما (مثالً مادة سائلة)؟
 .12ما هو اسم املباىن التى كانت بجوار املعابد املرصية وتعترب كاملكتبات
(ىف املفرد)؟

 .3كيف وصف الفراعنة بيت اآللهة املرصية (ىف املفرد)؟
 .4ما اسم الورق الذى استخدمه قدماء املرصيني؟
 .5ما هو املصطلح الذى استخدم للشقافات الفخارية املكتوب عليها
(ىف املفرد)؟
 .6ما هو اسم الكتابة املرصية القدمية التى تعترب مثل «خط الرقعة»؟

 .13اذكر اسم أحد أبطال قصة مرصية قدمية كانت تستخدم غالباً ىف
تدريب الكتابة للطالب!
 .14ما اسم أول كتاب مدرىس عند املرصيني القدماء؟
 .15أين ُعرث عىل الحجر الذى فتح املجال أمام فك رموز الكتابة املرصية؟

 .7مبا ت ُسمى املرحلة األخرية لتطور لغة املرصيني القدماء؟

 .16من أى خامة صنع القلم املرصى القديم؟

 .8ما هى اللغة الرسمية التى كانت تستخدم ىف منطقة حوض البحر
املتوسط ىف أول ألف سنة بعد امليالد؟

 .17ما اسم إله العلم والكتابة عند املرصيني القدماء؟

 .9ما اسم امللك الذى أدخل الكتابة املرصية الحديثة؟

 .18بأى لون كُتبت العناوين واألشياء ذات أهمية إلبرازها؟
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دليل إرشادى لحصة األشغال اليدوية -لوحة زمنية للكتابة املرصية

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

لوحـــة زمنية لتطــور الكتابة املصـــرية

.أقم برسم لوحة زمنية عىل ورقة كبرية (مقاس ورقتني عىل األقل) بطول الصفحة .لرسم اللوحة الزمانية قم برسم خط طويل بطول الصفحة مع
وضع عالمات مميزة عىل مسافات متساوية للتواريخ  3000قبل امليالد ،و  2000قبل امليالد ،وعام صفر  ،وعام  1000بعد امليالد.
.بقسم التاريخ املرصى إىل الحقب الزمنية التالية:
عرص األرس املبكرة (بدءا ً من حواىل عام  2900قبل امليالد تقريبا)
الدولة القدمية (بدءا ً من حواىل عام  2545قبل امليالد)
عرص اإلنتقال األول (بدءا ً من حواىل عام  2120قبل امليالد)
الدولة الوسطى (بدءا ً من حواىل عام  1980قبل امليالد)

عرص اإلنتقال الثالث (بدءا ً من حواىل عام  1077قبل امليالد)
العرص املتأخر (بدءا ً من حواىل عام  723قبل امليالد)
العرص اإلغريقى (أو العرص البطلمى؛ بدءا ً من عام  332قبل امليالد)
العرص الروماىن املبكر (بدءا ً من عام  30قبل امليالد)

عرص اإلنتقال الثاىن (بدءا ً من حواىل عام  1760قبل امليالد)

العرص الروماىن املتأخر (العرص املسيحى القبطى ،بدءا ً من عام 285/284
بعد امليالد)

الدولة الحديثة (بدءا ً من حواىل عام  1539قبل امليالد)

العرص الوسيط اإلسالمى (بدءا ً من عام  642بعد امليالد)

قم بوضع التواريخ من الجدول السابق ىف اللوحة الزمانية!

.ثأمامك باألسفل بيانات خاصة ببداية تطور الخطوط املرصية املختلفة حتى عام  1000بعد امليالد ،ومراحل التطبيق الفعلية لكل منها ونهايتها
وأمثلة لها .ثم قم بوضع عالمات للحقب الزمنية التى استُخدمت الخطوط املرصية ىف كل منها ،مع رسم خطوط مستقيمة ىف اللوحة الزمنية
الخاصة بك ،وقم بقص األمثلة ولصقها عليها!

الرتجمة« :أوناس أول التابعني»

مرصى قديم :نصوص األهرام ،القول رقم  272من هرم أوناس بسقارة

الرتجمة :ال تضع فقريا إىل جانب غنى»

دميوطيقى :من تعاليم عنخ ششنقى  23.22باملتحف الربيطاىن بلندن10508 BM ،

الرتجمة« :حني ال تواجهنى فلن أتحدث ضدك».

34

مرصى وسيط :نصوص التوابيت القول  i-j 323وفقا للمتحف الربيطاىن بلندن30839 E ،

نوع الخط الكتاىب
عرص األرسات املبكر
عرص الدولة القدمية
الهرياطيقية
املرصية الوسيطة
املرصية الحديثة
الدميوطيقية
البطلمية
القبطية

التطور بدءا من
قبل عام  3000ق .م.
عرص األرسات املبكر
عرص األرسات املبكر
عرص اإلنتقال األول
نهاية الدولة الوسطى
منتصف عرص اإلنتقال الثالث
منتصف العرص املتأخر
حواىل عام  200بعد امليالد

زوال املرحلة حتى
االستخدام الفعىل له
مع بداية الدولة القدمية
عرص األرسات املبكر
مع بداية الدولة الوسطى
الدولة القدمية حتى عرص اإلنتقال األول
الدولة القدمية حتى عام  650ق .م .تقريباً
مع بداية العرص البطلمى
حواىل عام  500بعد امليالد
الدولة الوسطى وحتى العرص املتأخر
حواىل عام  1350قبل امليالد وحتى عام  1000ق .م .تقريباً نهاية العرص املتأخر
حواىل عام  650ق .م .وحتى بداية العرص الروماىن املتأخر حواىل عام  500بعد امليالد
حواىل عام  500بعد امليالد
عرص البطاملة وحتى العرص الروماىن املبكر
إىل اليوم
 300بعد امليالد وحتى  1000بعد امليالد
مرصى حديث :صيحة رمسيس الثاىن ىف معركة قادش إىل اإلله أمون ،معبد الكرنك §93
الرتجمة« :وهل من أب أن ينىس وجه ابنه؟»
كتابة هرياطيقية :بردية ويستكار  3.VIIاملتحف املرصى بربلنيP3033 ،

الرتجمة« :يرشب  100كؤوس «دس» من الجعة حتى يومنا الحارض»
مرصى مبكر :املتحف
الربيطاىن بلندنEA ،
32650

بطلمى :عمود  2من إسنا ،رقم 10 § 206

الرتجمة« :فخُلق البرش من دموع عينه»
قبطى :مواعظ اآلباء رقم 293b

tamio nan Noukoui nar¥in
الرتجمة« :الخاتم امللىك الرتجمة« :أعد لنا (وجبة) صغرية من شوربة العدس!»
حامقا»

هنا سنبل  /يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة )2014

Kitchen, K.A., Ramesside Inscription II, Oxford 1979.
Sauneron, S., Esna III, Kairo 1968.
Zoega, G., Catalogus codicum Coptorum manuscriptorum
qui in museo Borgiano Velitris adservantur, Rom 1810.

تطور  /زوال مرحلة لغويـة

مرحلة لغــوية للعرص

723

العرص املتأخر

الرتجمة« :وهل من أب أن ينىس وجه ابنه؟»

العرص الروماىن
املتأخر

642م

العرص
اإلسالمى
الوسيط

الرتجمة« :أعد لنا (وجبة) صغرية من شوربة العدس!»

tamio nan Noukoui nar¥in

قبطى :مواعظ اآلباء رقم 293b

الرتجمة« :فخُلق البرش من دموع عينه»

بطلمى :عمود  2من اسنا ،رقم 10 § 206

الرتجمة :ال تضع فقريا إىل جانب غنى»

دميوطيقى :من تعاليم عنخ ششنقى  23.22باملتحف الربيطاىن بلندن10508 BM ،

30

284/5م

العرص اإلغريقى العرص الروماىن
املبكر
(العرص البطلمى)
332

مرصى حديث :صيحة استغاثة رمسيس الثاىن ىف معركة قادش .معبد الكرنك §93

الرتجمة« :حني ال تواجهنى فلن أتحدث ضدك».

مرصى وسيط :نصوص التوابيت القول  i-j 323وفقا للمتحف الربيطاىن بلندن30839 E ،

الرتجمة« :يرشب  100كؤوس «دس» من الجعة حتى يومنا الحارض»

كتابة هرياطيقية :بردية ويستكار  3.VIIاملتحف املرصى بربلني P3033 ،

الرتجمة« :أوناس أول التابعني»

1077

عرص اإلنتقال الثالث

لوحـــة زمنية لتطــور الكتابة واللغة املصـــرية

الرتجمة« :الخاتم
امللىك حامقا»

مرصى مبكر :املتحف
الربيطاىن بلندنEA ،
32650

2120

1980

1760

1539

مرصى قديم :من نصوص أهرام القول رقم  272من هرم اوناس بسقارة

2545

عرص األرس املبكرة

الدولة القدمية

عرص
اإلنتقال الدولة عرص
اإلنتقال الدولة الحديثة
الثاىن
األول الوسطى

 2000ق.م

 1000ق.م

صفر

 1000بعد امليالد
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دليل إرشادى لحصة األشغال  -لوحة زمنية للكتابة املرصية حلول

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

دليل إرشادى لحصة الفن -ورق بردى ،قصبة للكتابة ،قلم بوص

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

ورق بردى  -بوص للكتابة  -قلم من البوص

صنع ورق بردى
خامات الزمة (للفرد) :قصبة نبات بردى بطول حواىل مرت ونصف (ميكنك الحصول عليها من القرية الفرعونية بالجيزة أو من املزارع ىف الدلتا)؛ ورق
ماصص للسوائل (أوراق إزالة  /ورق أغراض منزلية)؛ طاوالت من الخشب؛ أداة ضغط أو عصارة ورود أو نشابة خشبية.
وقت العمل :حواىل  45دقيقة ىف املجمل حتى الخطوة رقم 10؛ ينصح بالقيام مبحاوالت أولية مع قليل من الخامات.

خطوات  1ـ  3لصنع ورقة من الربدى

خطوة  :1تقطع سيقان نبات الربدى إىل قطاعات طولية حواىل  15سنتيمرت (ميكن أن تتنوع األطوال حسب نوع آلة الضغط املتوفرة)؛
خطوة  :2تقشري الطبقة الخارجية الخرضاء طولياً عن الطبقة الداخلية البيضاء من السيقان (النخاع) باستخدام آله حادة مثل الـ«ك ََت»؛
خطوة  :3يقطع النخاع إىل رشائح يكون سمكها  2-1مم (سنحتاج لحواىل  30رشيحة لكل ورقة بردى نرغب ىف تصنيعها = حواىل  10قطاعات طولية
من الخطوة رقم )1؛
خطوة  :4تغطية الطاولة الخشبية بطبقة من الورق قابل لإلمتصاص (لترشب عصارة النبات الناتجة عن الضعط عىل الرشائح)؛
خطوة  :5نقوم برص حواىل  15رشيحة من الربدى عىل الورقة بجانب بعضها البعض بينام تتداخل الرشيحة مع الرشيحة بجانبها بـ  1مم؛
خطوة  :6أما النصف الثاىن من الرشائح ( 15رشيحة) فنقوم بتدويرها بحيث تتعامد عىل الطبقة األوىل بزاوية قامئة ونرصها هى األخرى بجانب بعضها
البعض مثل ىف الخطوة 5؛
خطوة  :7نقوم بتغطية الطبقتني بورق قابل لإلمتصاص ثم بطاولة
خشبية/غطاء ضغط؛
خطوة  :8نقوم بالضغط عىل الرشائح املرصوصة بقوة وبشكل متساوى
بحيث تتم عملية العرص ،ولضامن نجاح عملية العرص ،ينصح بوقوف
أحد األشخاص بحرص فوق الطاولة الخشبية)؛
خطوات  6 - 4لصنع ورقة من الربدى (الخطوات )6- 4

36

(إرشادات مستندة إىل إحدى الوسائل املساعدة التى يقدمها مركز هانوفر لدرس البيولوجيا)
يوهانا زيجل (املعهد األملاىن لآلثار بالقاهرة)  /فادى توفيق (املدرسة األملانية اإلنجيلية الثانوية) 2014

الكتابة واللغــــة ىف مصـــر الفرعــونية

دليل إرشادى لحصة الفن -ورق بردى ،قصبة للكتابة ،قلم بوص

اإلسم _____________________________________________________________ :الصف ____________________ :التاريخ____________________ :

خطوة  :9نقوم بإبعاد الطاولة العلوية ثم نضغط بشدة بالنشابة
عىل ورقة االمتصاص العلوية (وىف حالة استخدام آلة عرص الورود
ميكن تجاوز هذه الخطوة)؛
خطوة  :10نقوم بتغيري ورقة اإلمتصاص التى تكون قد ابتلت كل
حني (وكلام جف عصري النبات كلام أخذ الربدى ىف التامسك)؛

خطوات  9ـ  10لصنع ورقة من الربدى

عند مالحظة انخفاض نسبة بلل الورقة مع إعادة الخطوات  9و 10ميكننا وضع ورقة الربدى ىف مكان مسطح للتجفيف (ىف آلة ضغط الورود أو تحت
أوزان).
ميكن التعرف عىل أوراق الربدى التى تصنع من ورق بردى أصىل بوضعها أسفل ضوء مسلط عليها ،وىف حالة ظهور الطبقتني الطولية والعرضية
متعامدتني بوضوح نعرف إنها ورقة بردى أصلية .كام أن الكتابة عىل سطور من رشائح الربدى تكون أسهل من الكتابة عىل أعمدة من الربدى .وميكن
لف ورقة الربدى بشكل جيد لحفظها ،ولكن علينا الحذر! فإن التطبيق بشكل ىسء يحدث إلتواء بالورقة.

للكتابة
قصبة
Schreibbinse
«قلموس»
Calamus / Rohrfeder
1

1

22

صنع قلم من قصبة للكتابة و«قلموس»  /قلم خشبى
املادة الالزمة :قصبة من البوص الجاف  /غصن خشب مجوفة ونظيفة؛
وقت العمل :بضع دقائق قليلة.
قلم منتج من قصبة للكتابة (علوى)
نقطع البوصة من أحد طرفيه ىك يكون له سن ،والطرف اآلخر نطرقه قليال أو
نقضمه بأسناننا حتى تتحلل أليافه . 
«قلموس»  /قلم خشبى

3أ
3a

3ب
3b

خطوة  :1نقطع بسكني حاد أو «ك ََت» أحد الطرفني عىل شكل زاوية مائلة؛
خطوة  :2يشق السن ىف نصفه بحذر (يزيد ذلك من القدرة عىل إمتصاص اللون
ويعوق الإلنزالق الرسيع)؛
خطوة  :3نقوم بتضييق سن القلم من الجانبيني و من فوقه؛
خطوة  :4نقطع السن من أعىل بشكل مستقيم أوبشكل زاوية مائلة (يزيد ذلك
من قدرة التحكم ىف الكتابة).
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