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  :الملخص
ف��ي نص��وص الحك��م  س��واءً  ،س��طر المؤل��ف المص��ري الق��دیم ع��والم خیالی��ة ف��ي األدب

النصوص الروائیة، أو في أغاني الح�ب، وكان�ت ھ�ذه الع�والم تتك�ون م�ن  والتعالیم أو 
ا كبی�ًرا ف�ي تص�وره وانتق�ال الفك�رة الطبیعة واس�تعارتھا دورً   اعناصر عدة، تلعب فیھ

كم�ا كان�ت ُتوظ�ف . خی�الي أو ملم�وس ش�كل  إل�يم�ن ال�نص الجام�د  ،في ذھن المتلقي
خاللھ��ا اس��تنباط نی��ة  لتحم��ل العدی��د م��ن المع��اني الض��منیة، الت��ي یس��تطیع الق��ارئ م��ن 

من��اطق وأم��اكن العب��ور واالنتق��ال  ؛كان��ت م��ن أھ��م ھ��ذه األفك��ارو .المؤل��ف ف��ي ال��نص
ل��ك وكان��ت ت. ك��ان ذل��ك باالنتق��ال ب��ین ع��المین أو داخ��ل ع��الم واح��د س��واءً  ،الخیالی��ة 

ا م��ا تتص��ف بالخی��ال، حی��ث كان��ت ُتس��تخدم ف��ي أدب ا دائًم��وھیكلًی�� ا المن��اطق جغرافًی��
خ�ر س�لبي، حی�ث آالبطل ما بین حقل إیج�ابي وحق�ل  عن مرحلة انتقال  ُمعبرةً  ،القصة

أم�ام م�ا یق�ف بطل الروای�ة، أو ب�األحرى  الصعوبات والمعوقات التي تقف حائًال أمام 
أو الح�دود تنش�أ  حواجزتخطي ھذه ال وكان عند . اجتماعیةالفرد من عراقیل ثقافیة أو 

  .اإلثارة والُمجازفة
إل��ى توض�یح أھمی��ة من�اطق العب��ور وم�دي ارتباطھ��ا بالھوی�ة الثقافی��ة  یھ�دف البح�ثو  

مع إلقاء الضوء علي الخلفیة الثقافیة للبیئ�ات األجنبی�ة عن�د     .القدیم المصري  للمجتمع 
  .األخطار أعظم بھا وتكمن غریبة وُمخیفة وسالبة للحیاة،  المصري القدیم؛ باعتبارھا 

  : الكلمات المفتاحیة
تخطي الحدود، الحدود الجغرافیة، الھویة الثقافیة المصریة، األدب المصري القدیم، 
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  : المقدمة
الحك��م زخ��ر األدب المص��ري الق��دیم بالعدی��د م��ن الع��والم خیالی��ة؛ س��واًء ف��ي نص��وص 

والتعالیم أو النصوص الروائیة، أو في أغاني الح�ب، وكان�ت ھ�ذه الع�والم تتك�ون م�ن 
عناصر عدة، تلعب فیھ الطبیعة واستعارتھا دوًرا كبی�ًرا ف�ي تص�وره، وانتق�ال الفك�رة 

كم�ا كان�ت ُتوظ��ف . ف�ي ذھ�ن المتلق�ي م�ن ال�نص الجام�د إل�ي ش�كل خی�الي أو ملم�وس
یة، الت��ي یس��تطیع الق��ارئ م��ن خاللھ��ا اس��تنباط نی��ة لتحم��ل العدی��د م��ن المع��اني الض��من

وكانت من أھم ھذه األفك�ار من�اطق وأم�اكن العب�ور واالنتق�ال ف�ي . المؤلف في النص
األدب الخیالي، عنھا في األدب الدیني، سواًء كان ذلك باالنتقال بین ع�المین أو داخ�ل 

  .عالم واحد
الخی�ال یًدا عن الخی�ال ال�دیني؛ ألن مناطق العبور في الخیال األدبي، بعیتناول البحث 

ف�ي  فعلي الرغم من أن كلیھما یش�تركانوالتخیالت الدینیة،  الخیالاألدبي یختلف عن 
الشكل العام كعمل خیالي، باإلضافة إلى النشأة داخ�ل ذھ�ن المؤل�ف، إال أن ھن�اك ثم�ة 

راض��ات تب��این كبی��ر بینھم��ا؛ وذل��ك ألن الخی��ال والتخ��یالت الدینی��ة مبنی��ة عل��ي االفت
تفسیر  -بمعرفتھ المحدودة-الحیاتیة، وھو نوع من الخیال یتمثل في محاوالت اإلنسان 

الغموض الذي یكتنف حیاتھ وما یحیط بھ، باإلضافة إل�ى تعری�ف النش�أة والمص�یر أو 
بغرض ن�زع القل�ق م�ن حی�اة اإلنس�ان، واألكث�ر م�ن  ،)١(البدایة والنھایة غیر المعلومة

یعبده والعالم الذي یدور في فلكھ، حیث استطاع تجسیم جوھر ذلك تصوره لإللھ الذي 
  .)٢(وتعریفھ تصورهاألشیاء أو علي األقل 

، إال أن�ھ یعم�ل عل�ي جع�ل )٣(وإن كان بذلك یتشارك م�ع الخی�ال األدب�ي خرق�ھ الواق�ع 
كم�ا أن الخی�ال والتص�ورات الدینی�ة مبنی�ة عل�ي أس�اس . تلك التصورات حقیق�ة واقع�ة

لذلك البد من التسلیم بكونھا حقیقة، وإن كانت في األص�ل غی�ر ذل�ك، دیني وعقائدي، 
فھي ُتشبھ فرضیة علمی�ة اس�تمرت لفت�رة طویل�ة، واتض�ح فیم�ا بع�د أنھ�ا غی�ر واقعی�ة 

بعك��س الخی��ال األدب��ي ف��رغم أن تص��وراتھ أیض��ا ُتع��د خارق��ة للواق��ع . وغی��ر ص��حیحة
   .)٤( القصة أو الحدث ءبانتھاوخیالیة، إال أنھا كانت ذات صفة ُمؤقتة ووقتیة تنتھي 

                                                 
(1)Pap.Harris 500, (6,8-6,9),(7,2-7,3); for translate see: Lichtheim ,M .,"The Songs of the 
Harpers," in: JNES ., 4.,N.3, Chicago 1945, p. 192; for study of text and hieroglyphic 
transcription see:Fox, M., and Wisc, M.,  "A study of Antef,"in: Orientalia. 46, 1977, pp. 
405(18-22), 406(41); Kitchen, K.A., Poetry of Ancient Egypt, Documenta Mundi, 
Aegyptiaca 1; Jonsered: Paul Astroms, 1999, p. 137. 
(2)Moers,  G. , Fingierte Welten, p.28. 

  :للمزید عن الخیال األدبي انظر (٣)
Riad, A., The Functioning of Fiction in Ancient Egyptian Literature, PhD, Oviedo 
University, Spain 2015, Pp.4ff. 
(4)Wieder, A., Altägyptische  Erzählungen  Form und Funktion einer literarischen Gattung, 
Promotionsschrift im Fach Ägyptologie, Philosophische Fakultät an der Ruprecht Karls-
Universität, Heidelberg, 2007, p.53. 
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وباإلضافة إلى أن الخیال الدیني قائم عل�ي أس�س عقائدی�ة، فھ�و یخ�تص ك�ذلك بتن�اول 
أشیاء خفیة وخیالیة وغیر معروفھ، ثم یبني فرضیات ح�ول تفس�یرھا ویجعلھ�ا حق�ائق 
للمعاصرین، علي عكس الخیال األدبي الذي یتناول عناصره من إنس�ان أو حی�وان أو 

، حی�ث َیخلَ�ع عل�یھم ص�فات وھیئ�ات ُمعین�ة تتص�ف "وكأن" حالةلطبیعة في عناصر ا
وھ��ذا یعن��ي أن األدب . )٥(ُمؤقت��ة ووجی��زة زمنی��ةبكونھ��ا خارق��ة للواق��ع، وذل��ك لفت��رة 

الخی�الي من�ھ یعتب�ر واقًع�ا ُمس�لًما ب�ھ؛ ألن النظ�رة إل�ى ُبْع�د األدب ع�ن الواق�ع  ءباستثنا
تختل��ف بطبیع��ة الح��ال م��ن ق��ارئ األدب الخی��الي، ع��ن ق��ارئ األدب ال��دیني؛ ألن تل��ك 

  .  )٦(التصورات الخیالیة تتوافق في األدب الدیني مع الواقع النظري وإیمان اإلنسان بھ
  :الثقافیة للمصري القدیم مناطق العبور والخلفیة: أوال

كانت مناطق العبور جغرافًیا وھیكلًیا في األدب دائًم�ا م�ا تتص�ف بالخی�ال، و ُتس�تخدم 
في أدب القصة ُمعبرًة عن مرحلة انتقال البطل ما بین حقل إیجابي وحقل آخر س�لبي، 
حی�ث الص��عوبات والمعوق��ات الت�ي تق��ف ح��ائالً أم��ام بط�ل الروای��ة، أو ب��األحرى أم��ام 

وك��ان عن��د تخط��ي ھ��ذه . ي أحی��اٍن أخ��رى اجتماعی��ةالف��رد م��ن عراقی��ل ثقافی��ة، أو ف��
المعوقات أو الحدود تنش�أ اإلث�ارة والُمجازف�ة، فق�د اُس�تخدمت ھ�ذه المن�اطق الس�تدعاء 
اإلث�ارة والمغ��امرة، خاص��ًة وأن من�اطق الح��دود تح��وي غاب�ات،  أو بح��ار ومی��اه،  أو 

لمناطق أعظ�م العادة بین عالم وآخر، وتكمن في ھذه ا فيمناطق غیر مأھولة، تفصل 
  . )٧(األخطار

ھذا وقد كانت البیئات األجنبیة في الخلفیة الثقافیة للمصري القدیم غریبة عنھ وُمخیف�ة 
واعتبرھ��ا س��البة للحی��اة، ومص��دًرا للقل��ق ال��دائم عل��ي ح��دوده وعالم��ھ الخ��اص، وك��ان 

  .مجرد ذكرھا في األدب یستجلب حس المغامرة والمجازفة
االنتقال بین عالم المصري القدیم الخاص وبین الع�والم  وباإلضافة إلي ذلك كان یحكم

فق��د ك��ان االنتق��ال إل��ي ع��الم خ��ارجي بالنس��بة . الخارجی��ة ح��دود وعقب��ات ثقافی��ة كبی��رة
احتلت منطق�ة جن�وب غ�رب فعلي سبیل المثال . للبعض مجازفة وانتقال إلي المجھول

المنف��ي ومن��اطق نتق��ال األول مك��ان التع��الیم والحك��م خاص��ة من��ذ عص��ر االآس��یا ف��ي 
، ب�ل تنع�دم ف�ي سیطرة المرء علي مجریات أموره فیھافقط تقل ال والتي . )٨(الفوضى

في تعالیمھ  فیقول دواختي. )٩(اإللھ  يا بین ید، وُیصبح مصیره معلقً كثیر من األحیان
  :الدولة الوسطيعصر من 

                                                 
(5)Moers, G., Fingierte Welten in der Ägyptischen Literatur Des 2. Jahrtausends V CHR. 
Grenzüberschreitung, Reisemotiv und Fiktionalität, in: Probleme der Ägyptologie, Vol.19, 
Leiden; New York; Köln, 2001, Pp.33-34. 
(6)Luiselli, M.M., "Religion und Literatur Überlegungen zur Funktion der"persönlichen 
Frömmigkeit" in der Literatur des Mittleren und Neuen Reiches," in: Studien zur 
altägyptischen Kultur, Vol.36, 2007, p. 165. 
(7)Moers, G., Fingierte Welten, p.192. 
(8)Butner, A., The Rhetoric and the Reality: Egyptian Conceptions of Foreigners during the 
Middle Kingdom (c. 2055-1650 BCE), University of Tennessee – Knoxville, 2007, p. 21.  
(9)Luiselli,M.M., ""Religion und Literatur," p. 172; Galán, J.M., Cuatro Viajes, p. 213. 
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)١٠( 

sxxty   Hr   prt  r  xAst   swD< .n =f >  xt  tw=f  n  mswt =f  snD  Hr 
 mAiw 

: حرفی��اً (إل��ى الخ��ارج بع��د أن یوص��ي بأمالك��ھ ) حام��ل البری��د(الرس��ول  ی��ذھب"  
   .)١١("إلى أوالده خوفاً من األسود ) أشیاءه

وھو األمر الذي أكدت علیھ أیًضا بردیة النسنج من األس�رة العش�رین، والت�ي تحت�وي 
تجاه إلى وظیفة الكتابة، وت�رك المبتدئین علي اال علي العدید من النصوص التي تحثُ 

  :الوظائف والمھن األخرى، فتقول في وصف منطقة جنوب غرب آسیا

  

 
)١٢( 

nA  ist  mnS   n pr nb  Spw  tAy=sn  sbw  Dw  =sn  r  qmt  r  DAhy  
nTr  n  z nb  m di=f  bw  Dd .tw  wat  m =sn  iw  =n  ptr  qmt  

إلى كل بیت لیحصلوا علي س�لعھم، ویترك�وا مص�ر إل�ى س�وریا،  یذھبونالبحاره  " 
  .)١٣("وإلھ كل رجل في یده، ولكن ال أحد منھم یقول أننا سنري مصر مرة أخرى

معلوم��ات ووص��ف جغراف��ي كم��ا ُتق��دم  بردی��ة س��الییة األول��ي م��ن عص��ر الرعامس��ة 
 :إلیھا قائلة ألراضي تلك المنطقة في خضم حدیثھا عن حالة الجندي الذي ُیسافر

 

 

 

 
)١٤( 

                                                 
(10) Helck , DwA-xtii, p. 9 3f. 
(11)Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 188 ;Simpson,W. K., The Literature 
of Ancient Egypt., p.,434. 
(12)Pap.Lansing,(4,10-5,1); Gardiner, A. H.,   Late- Egyptian Miscellanies, Bibliotheca 
Aegyptiaca VII., Bruxelles, 1937, p.103(14-16). 
(13)Blackman, A.M.,  Eric Peet, T., "Papyrus Lansing: A Translation with Notes,'' in: 
JEA.11, No.3/4,1925, p. 288; Caminos, R., Late -Egyptian Miscellanies, London,  1954, p. 
384; Lichtheim, M., Ancient Egyptian  Literature, II., p. 170.  
(14)Pap.Sallier I., (7,4-7,6); Gardiner, A., H., Late- Egyptian Miscellanies, p. 84(13-17). 
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iw  pA waw  m  Tsyt  r  xArw   iw bn  Hwa   bn  Tbw   iw bw  rx =f  
iwd  r  mt  anx  m  Drt  mAiw  Hsmt   iw  pA DAiw  qpw   m  pA  isbr   
pA   xrwy  aHa  Hryt  iw  pA  waw  Smt   Hr  aS  n nTr=f  mi n=i   
Sd.kwi  

 ؛و ص�نادل، ال یمی�ز ب�ین الحی�اة والم�وتأبدون عصا   )١٥(إلى خارویغادر الجندي " 
األسود والدببة، في حین یختبئ العدو في الحشائش وھو أمر ُمخیف، عن�دھا  بسبب

  .  )١٦("تعالى إلٌى إنقذني ؛یقف الجندي منادًیا ربھ
منطق��ة جن��وب غ��رب آس��یا منب��وذة كلًی��ا ف��ي الخلفی��ة الثقافی��ة  لي كان��ت جغرافی��ةوبالت��ا

، والسفر إلیھا ال یعني سوي المجازفة، كونھ�ا ُتمث�ل الفوض�ى وتھدی�ًدا لمصري القدیمل
فعلیا علي الحیاة، ومع ذلك ال یمكن التسلیم بما جاء في نصوص الحكم والتع�الیم ع�ن 
وصف ھذه األماكن؛ ألنھا كانت تمیل أكثر إلى الوصف الخیالي غیر المرتبط بالواقع 

مھن�ة  ف�يعلیة، نظًرا ألن ھدفھا األول كان ترغیب التالمی�ذ أو بجغرافیة ھذه البالد الف
وصفھا  وھي تختلف بالفعل عن. )١٧(الكتابة وترھیبھم من التوجھ إلى المھن األخرى 

 ،فق�د كان�ت التجرب�ة الشخص�یة للف�رد وس�یلة تعلیمی�ة ،س�فاراألفي قصص ال�رحالت و
ك�ان  وبالت�الي . )١٨( ع�ن طری�ق الُمحاك�اة والتجرب�ة تعمل علي التوجیھ غی�ر المباش�ر

تصوره وفكرتھ عن ھذه العوالم تعتمد علي الخی�ال بش�كل كبی�ر، ل�ذلك كان�ت قص�ص 
األسفار والرحالت بالنسبة للمتلقي ُمتنفًسا للدخول في مغامرات خارجیة تحت أرضیة 
وعالم خیالي یسمح بذلك، حیث تتجل�ي اإلث�ارة والمتع�ة ودخ�ول البط�ل تح�ت مش�اعر 

وما بین الخوف والقلق والحیرة والرغبة الملحة مختلطة ما بین محب لفكر المغامرة، 
في العودة، وفي ھذه اللحظات تمتزج مش�اعره بش�كل ع�ام ب�التقوى وال�ورع والتوج�ھ 

الثقافی��ة إل�ى اآللھ�ة بال�دعاء إلنق�اذه م�ن كبوت��ھ، وبالت�الي مس�اعدتھ عل�ي الع�ودة لبیئت�ھ 
  .واالجتماعیة

  :لمصریةعبور الحدود وعالقتھ بالھویة الثقافیة ا: ثانًیا
ف�ي عص�ر الدول�ة الوس�طي، ب�دأ االھتم�ام بعب�ور الح�دود  )١٩(مع ب�زوغ األدب الحس�ن

فعل��ي ال��رغم م��ن أن رح��الت األبط��ال ف��ي . والبیئ��ات الجغرافی��ة الت��ي یم��ر بھ��ا البط��ل
القصص الخیالیة كالمالح الناجي وسنوھي انصب اھتمامھا بم یختلج في نف�س البط�ل 

والحن�ین إل�ى من تحوالٍت فسیولوجیة، تطرأ علیھ في مواقف الخ�وف والف�رح والقل�ق 
الوطن، إال أنھا أعطت أیًضا مساحة داخل النص لوصف األماكن التي زارھا وتوجھ 

                                                 
  .وفلسطین سوریا (١٥)

(16)Caminos, R., Late -Egyptian Miscellanies, p. 318.  
(17)Galán, J. M.,   Cuatro Viajes , p. 212.  
(18)Eyre, C.,J., "The Semna Stelae: Quotation, Genre, and Functions of Literature, in 
Studies in Egyptology," ed. Sarah Israelit-Groll, Jerusalem: The Magnes Press, 1990, p.151. 
(19)

Simpson, W. K., "Belles Lettres and Propaganda," in: Loprieno, A.,  Defining  Egyptian 
literature: Ancient texts and modern theories in: Antonio  Loprieno (ed.); Ancient Egyptian 
Literature. History and Forms.  Leiden, New York and Cologne, 1996, Pp. 438-439.                            
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حی�ث ص�احب . )٢٠(إلیھا األبطال، مع إطفاء نوٍع من الغموض حولھا وإثارة الجاذبیة 
عبور البط�ل واختراق�ھ للح�دود ص�عوبات كان�ت تواجھ�ھ ف�ي تنقل�ھ م�ن بل�د إل�ى آخ�ر، 

  . )٢١(الدولة القدیمةبعكس ما ھو موجود في نصوص 
ھ��ذا وق��د ب��دأ المؤل��ف بقص��ص ال��رحالت ف��ي اس��تخدام الح��دود وعبورھ��ا؛ بغ��رض 

. )٢٢(اس��تدعاء الغم��وض والس��فر إل��ى المجھ��ول، ال��ذي ُیس��یطر عل��ي البیئ��ات األجنبی��ة
خاصًة وأن عبور الحدود لم یكن عب�وًرا واقعًی�ا؛ ألن�ھ م�ن الم�رجح أن القص�ص الت�ي 

فقد كانت  ختراق الحدود صیغت علي أیدي المؤلفین،ِصیغت تحت عناوین عبور أو ا
خاص��ًة وإن أدرك . )٢٣(قض��یة الس��فر إل��ى الخ��ارج  أم��ًرا غی��ر ُمحبًب��ا ل��دي المص��ریین

یتج��اوز المؤل��ف بشخص��یة البط��ل القی��ود  فك��ان .)٢٤(الم��رء أن حیات��ھ مھ��ددة ب��الخطر
النموذج المثالي وینحرف بھ عن . )٢٥(الثقافیة واالجتماعیة والمادیة للمجتمع المصري

من أجل التجربة الفردیة، واكتشاف غموض السفر واالنتقال إلى الخارج، واالخ�تالط 
موذج المعتاد لنئات األجنبیة، لیس ھذا فقط، بل الخروج من ذاتھ واالنفصال عن ایبالب

فكان�ت ھ�ذه ال�رحالت والمغ�امرات  نغماس في تلك المجتمعات،لإلنسان المصري باال
ُتِتیح للُمتلق�ي الس�فر عب�ر ع�والم خیالی�ة وف�ي بیئ�ات ومجتمع�ات أجنبی�ة غریب�ة علی�ھ، 

ل�ذلك فم�ن الم�رجح أن أق�دام . )٢٦(واالندماج واالنصھار فیھ�ا والتفاع�ل م�ع عناص�رھا
 ھؤالء األبطال لم تطأ ھذه األراضي، خاصًة وإن أدرك أنھ م�ن الممك�ن أن یفق�د ذات�ھ

تل���ك وف���ي الوق���ت ذات���ھ ال یمك���ن إغف���ال المرجعی���ة التاریخی���ة ل���بعض . )٢٧(وال یع���ود
  . )٢٨(النصوص

ق�د اھتم�ت ب�ذكر تفاص�یل المن�اطق وإن كانت قصة سنوھي ف�ي أدب الدول�ة الوس�طي 
الجغرافی��ة، الت��ي یم��ر بھ��ا البط��ل أثن��اء انتقال��ھ إل��ى منطق��ة جن��وب غ��رب آس��یا، إال أن 

سة، خاصة في قصة األخ�وین أو األمی�ر الموع�ود، األمر قد اختلف في عصر الرعام
 االھتم�ام بش�كل مباش�ر، دون یتج�ھ إلی�ھ األبط�الفكان المؤلف ُیشیر إلي المكان ال�ذي 
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انتق�الھم إلیھ�ا   إلى ھذه المن�اطق، فك�انخالل الرحلة  ھم وانتقالھمبذكر تفاصیل ُمرور
البط�ل وانتقال�ھ إل�ى فف�ي قص�ة األخ�وین ل�م ی�ذكر المؤل�ف تفاص�یل رحل�ة . أشبھ بقفزة

وادي األرز ف��ي لبن��ان، إال أن اس��تخدام اس��م وادي األرز وھ��و مث��ال ونم��وذج خی��الي 
، ك��ان بمثاب��ة م��رادف للبیئ��ة األجنبی��ة یستحض��ر بھ��ا ف��ي ذھ��ن  )٢٩(للطبیع��ة الس��وریة

القارئ والمتلق�ي الع�والم الخیالی�ة، والغامض�ة الص�الحة للمغ�امرات والخ�وارق، حی�ث 
وح��دیث البح��ر إل��ى ش��جرة األرز، وفیھ��ا ع��اش البط��ل من��زوع القل��ب االلتق��اء باآللھ��ة 

، وفیھا حدثت التحوالت الخارق�ة للبط�ل لالنتق�ام م�ن الزوج�ة )٣٠(وبدون قوتھ الجنسیة
ا م�ن تفاص�یلھوقد كانت رحلة العودة أشبھ برحلة سفر لم یھتم المؤل�ف ب�ذكر . الخائنة

أو غی��ر ذل��ك م��ن األش��یاء  عب��ور الح��دود أو الط��رق والمن��اطق الت��ي س��لكھا البط��ل،
  . األخرى

وفي رحلة األمیر الموعود لم یذكر المؤل�ف تفاص�ل انتقال�ھ إل�ى منطق�ة جن�وب غ�رب 
آسیا، وأرض نھارینا، فقد وصل األمیر إلى نقطة الھدف في ب�الد نھارین�ا، ول�م ُی�ْذكر 

یئا أنھ عانى من الحوادث والعوائق التي یعاني منھا البطل أثن�اء عب�ور الح�دود، أو ش�
مما كمن في ُمخیلة المصریین القدماء ع�ن ھ�ذه البیئ�ات الُمخیف�ة والغامض�ة، ب�ل ك�ان 
یتجول في طریقھ حی�ث یش�اء، وك�ان یلج�أ إل�ى ممارس�ة الص�ید عل�ي عجلت�ھ الحربی�ة 
لیقتات الطعام، وھو أمر أشبھ برحالت الصید التي ك�ان ُیِقیُمھ�ا الن�بالء ف�ي األراض�ي 

  .)٣١(األجنبیة 
ولعل من األھمیة بمكان اإلشارة إلي أن عدم اھتم�ام قص�ة األخ�وین أو قص�ة األمی�ر  

الموعود بالحدود والتضاریس، الت�ي ك�ان ُیم�ر بھ�ا األبط�ال أثن�اء انتق�الھم إل�ى منطق�ة 
جنوب غرب آسیا كما في قصة سنوھي، یرجع إلى أن األدب في عصر الرعامسة لم 

لدول األجنبی�ة الُمج�اورة، ووص�ف الح�دود والم�دن َیُعْد ُمھتًما بتضمین عالقة مصر با
  .)٣٢(واألماكن الجغرافیة، بل كان اھتمامھ ینصب علي التالعب بین الواقع والخیال

  :شواھد عبور الحواجز المائیة في األدب المصري: ثالًثا

  :من عالم إلي آخر االنتقال - ١
فلس��بب غی��ر م��ن األمثل��ة والش��واھد الت��ي تش��یر إل��ى ذل��ك م��ا ج��اء ف��ي قص��ة س��نوھي، 

واضح یعاني بط�ل الروای�ة م�ن الش�عور بال�ذنب، ث�م یس�افر إل�ي المنف�ي الط�وعي ف�ي 
جن��وب غ��رب آس��یا لع��دة س��نواٍت، كان��ت بمثاب��ة ق��راءة لذات��ھ، وعاكس��ة لرؤی��ة الھوی��ة 

في أعین األجانب،  وفي النھایة یعود إلي مص�ر بع�د أن یك�ون ق�د تلق�ي  )٣٣(المصریة
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. كثیًرا من الخبرات الدولیة، التي صقلتھ وأفادتھ كثیًرا وجعلتھ یعود إلي وطنھ باقتدار
ولكن للوصول إلي ذلك كان علیھ أن یتخلص من قیود الثقافة المص�ریة والعب�ور إل�ي 

ھ��و م��ا یعن��ي االنح��راف ع��ن ثقاف��ة مجتمع��ھ، ، و)ال��بالد األجنبی��ة(الجان��ب المع��اكس 
وبالتالي التعرض لألھوال؛ ألنھ ُیع�د شخص�یة رفض�ت إتب�اع الش�كل النم�وذجي للف�رد 
المصري، والقواعد النموذجیة الُمحددة سلًفا طبًقا لمفھوم الماعت، وانتظار ما ستؤول 

ا منف�رًدا، وُیع�د إلیھ األمور سواًء بإدانتھ أو تبرئتھ، ولكنھ آث�ر الھ�روب باتخ�اذه طریًق�
  .ھذا الھروب أول أخطائھ الفردیة

في الحقیقة لم یكن ھناك سبٌب لھروب سنوھي وھذه الرحلة، بل إن ھروبھ كان نوًعا  
حی�ث یتض�ح ف�ي نھای�ة . )٣٤(من أنواع االكتفاء الذاتي لدي المؤل�ف لیبن�ي علی�ھ قص�تھ

المل�ك یجع�ل من�ھ  القصة أن ھروب�ھ ل�م یك�ن ل�ھ داٍع، ب�ل إن ش�عوره بال�ذنب ف�ي  قت�ل
شخًص��ا م��ذنًبا، وم��ع ذل��ك یعب��ر س��نوھي النی��ل، ال��ذي ھ��و بمثاب��ة عب��ور إل��ي الحق��ل 

. )٣٥(الُمعاكس أو الحق�ل الس�لبي، بالمقارن�ة بالحق�ل اإلیج�ابي داخ�ل الكینون�ة المص�ریة
  :فیقول سنوھي عن ھذا العبور

)36(

 

xpr.ntr  n  msy.t  sAH.n =i   r    dmi ngAw  DA.n=i   m  wsxt  nn  
Hmw=s  [m  s]wt   n   imnty 

لما جاء وقت العشاء، وكنُت ق�د وص�لُت مدین�ة نج�او، وض�عُت نفس�ي عل�ي مرك�ب  "
  .)٣٧("بدون دفة، فقط بقوة الریاح القادمة من الغرب

إن عبور سنوھي في مركب بال دفة م�ن حی�ث الھیك�ل، ُیع�د إش�ارة ض�منیة واس�تعارة 
ور ھ�ذه كان�ت ، وأن منطق�ة العب�)٣٨(ُتعبر عن االنجراف بال ھدف نحو االتجاه الخطأ 
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؛ كي تنقل سنوھي من حی�ز المج�ال اإلیج�ابي المص�ري إل�ى منطقة خیالیة تم توظیفھا
عب�ور محفوًف�ا بالمخ�اطر، فق�د أص�بح حینھ�ا المجال السلبي األس�یوي، وق�د ك�ان ھ�ذا ال

البطل في الماء وأصبح ھمھ الوحید الوج�ود والبق�اء حًی�ا، عل�ي س�طح مرك�ب ب�ال أي 
إمكانیات تساعده في العبور، مما قد ُیضاعف م�ن خط�ر المی�اه؛ ك�الغرق أو األخط�ار 

بة للحیاة فكما كانت المیاه في صورتھا الواھالقابعة فیھا؛ كالتماسیح وغیرھا، األخرى 
تلك العراقیل والصعوبات الت�ي وض�عھا . ومصدرھا، كان لھا القدرة أیًضا علي سلبھا

المؤلف أم�ام س�نوھي، ل�م تك�ن عراقی�ل جغرافی�ة أو طبیعی�ة، ب�ل محاول�ة إلثنائ�ھ ع�ن 
  . الھرب

وبمجرد دخ�ول س�نوھي المج�ال الس�لبي یب�دأ ف�ي وص�ف ھ�ذا األم�ر وكأن�ھ ومع ذلك، 
غی�ر واقع�ي تماًم�ا؛ ألن�ھ انغم�س بالفع�ل ف�ي المجتم�ع األس�یوي، ولكن�ھ أم�ر  . )٣٩(ُحلم

وتحول إلى أسیوي خالص في عاداتھ وتصرفاتھ، وسلم حیاتھ إلي حیاة أخ�ري جدی�دة 
 وفًقا للمجتم�ع القبل�ي

. )٤١(ول�م تتع�رف علی�ھ الملك�ة والعائل�ة الملكی�ة بع�د عودت�ھ.  )٤٠(
، وبع�د أن تش�كل )ف�ي الخ�ارج(وعلي الرغم من ذلك وأثناء وجوده في الحقل الس�لبي 

كأسیوي، وأصبح في حالة خسارة وشیكة لھویتھ المصریة، إال أنھ كان دائًما ُمرتبًط�ا 
وكانت ُتس�یطر علی�ھ حال�ة م�ن االنقس�ام م�ا ب�ین مح�ب للتجرب�ة وم�ا ب�ین .  )٤٢(بمصر

راغب في العودة، إال أن األمر تحول جذرًیا بعد مبارزتھ مع رجل الرتن�و إل�ى رغب�ٌة 
وبعودة سنوھي من جدید إلى الحقل اإلیجابي كان بمثابة إعادة . )٤٣(ٌة نحو العودةجارف

  .)٤٤(میالد ودمج  مرة أخري في المجتمع المصري
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  : العبور بمثابة تخطي للجرائم األخالقیة - ٢
إن مناطق العبور الخیالیة كانت بمثابة ح�دود فاص�لة، ق�د ُتن�ذر ف�ي كثی�ٍر م�ن األحی�ان 

فعل�ي س�بیل المث�ال م�ا ج�اء . بھالك البطل أو باألحرى اإلنسان، إذا ما ح�اول تخطیھ�ا
مس��طًحا مائًی��ا یفص��ل ب��ین  "رع ح��ور أخت��ي"ف��ي قص��ة األخ��وین حی��ث أْوَج��َد اإلل��ھ 

 ھ األكب�رخی�أبل زوج�ة صغر من قِ خ األباتا األ باتھام كانت البدایة. األخوین إنبو وباتا
باتا إلى وحدث أن لجأ ، باتا قرر قتلف ،إنبوغضب أمر الذي وھو األ باغتصابھا، إنبو
شارة إ، وھي بأن یظھر الحق ویزھق الباطلبالدعاء وتوجھ إلیھ لھ رع حور أختي اإل

 ،یفصل بین الحق والباط�لا قاضیً  ،لھ واحدإیمان المصري القدیم بوجود إضمنیة إلى 
بش�كل كبی�ر ف�ي الص�لوات  انتش�روھو موضوع  .)٤٥(بین الخیر والشر ویضع الحدود

ل�ھ ترتك�ز عل�ي حی�ث كان�ت العالق�ة ب�ین الف�رد واإل ،والدعوات ف�ي عص�ر الرعامس�ة
   .)٤٦(التجربة

ا في الفصل بین�ھ وكان ذلك واضحً  ،لھمن اإلفوریة  استجابةوبالفعل لقي نداء الداعي 
عم��ال ا ف��ي األا حس��نً م��رً أواس��تجابة الص��لوات  اإللھ��يك��ان الت��دخل حی��ث خی��ھ، أوب��ین 

وأح�د  كث�ر أھمی�ةوھو من الجوان�ب األ ،دبیة خالل عصر الدولة الوسطي والحدیثةاأل
، ب��أن خل��ق ق��د فص��ل اإلل��ھ رع ب��ین بات��ا وإنب��وو .)٤٧( للبش��ر الشخص��یة التق��وىأبع��اد 

م�ر فك�ان ھ�ذا األ) ٤٨(لمن�ع وق�وع الجریم�ة،مساحة شاسعة من المیاه الملیئة بالتماس�یح 
 أخی��ھض��د  إنب��وك��ان یح��اول ارتكابھ��ا  القت��ل الت��ي ج��راء وق��ائي م��ن محاول��ةإبمثاب��ة 

  :حیث یقول النص) ٤٩(صغراأل

 

 
 )٥٠( 

aHa .n  )51( pA  Ra  Hr  sDm sprw =f   nb  iw  pA  Ra  Hr  dit  xprw  wa  
n   mw   aA   r  iwd=fy   r  iwd  pAy=f   <sn>aA  iw =f  mH  m  
msHw 

ا م�ن الم�اء ا شاس�عً ختي دعواتھ كلھا، وقد خل�ق اإلل�ھ رع مس�طحً أسمع رع حور " 
  . )٥٢("وكانت ھذه المیاه ملیئة بالتماسیح ھ،یفصل بینھ وبین أخی

                                                 
(45)Luiselli , M.M., ""Religion und Literatur,'' p. 175. 
(46) Ibid. 
(47)Ibid., Pp. 174-175. 
(48)Eyre ,C.,  Eyre, C. J., "Fate, Crocodiles and the Judgment of the Dead: Some 
Mythological Allusions in Egyptian Literature," in: SAK. 4, 1976," p. 105. 
(49)Moers,  G. , Fingierte Welten, p.209. 
(50)Pap. Orbieny, (6,5- 6,6); Gardiner ,  A .,H.,  Late Egyptian  stories, p. 15 (13-15)   
(51) Gardiner ,  A .,H.,  Late Egyptian  stories, p. 15a (6,5c)   
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ة لل�دمار اس�تعاره واس�تخدامھما كوالمی�اختلف�ة للتماس�یح مث�ل الجوان�ب المُ وھذا النص یُ 
 لخالقی�ة والممیت�ة مث�األتمن�ع الج�رائم  عقب�ات الخندق والتماس�یح كانحیث . والھالك

ن كُم�الخن�دق یَ  أوض�ع ھ�ذا الح�د ، فوانتھاكھ�ا أن�وبیسح�اول  الت�يخ�وة، تحریم قتل األ
 ھكان عقاب فعلھا عليإنبو قدم أفإن  ،فكرة العقاب في شكل تمساح لھذه الجریمة هوراء

  .)٥٣( بديبالتالي الفناء األ، وااللتھام عن طریق التمساح

وبمقارنتھا بعبور سنوھي، فلم یكن علي إنبو أن یعبر خاللھا فقط من الحقل اإلیجابي  
إل��ى الحق��ل الس��لبي كم��ا ف��ي قص��ة س��نوھي، ف��إن ك��ان عل��ي س��نوھي اخت��راق المع��ایر 
الثقافیة واالجتماعی�ة المص�ریة ب�العبور واالمت�زاج باألجان�ب والقب�ول بثق�افتھم، تح�تم 

ألخالقیة بالعبور لقتل أخیھ،  وإن َعَب�َر س�نوھي غی�ر علي إنبو اختراق أحد المعاییر ا
ُمكترث بأخطار العبور؛ ألنھ كان في حالة أشبھ بالحلم علي حد وصفھ، فق�د س�یطرت 
علیھ حال�ة م�ن االنقس�ام ب�ین واق�ع وُحل�م خی�الي، إال أن إنب�و ل�م یس�تطع العب�ور؛ ألن�ھ 

، وبالتالي حاك ب�ھ ال�دمار أدرك أنھ إذا حاول فعل ذلك لوقع في فك التماسیح ال محالة
؛ نظ��ًرا ألن التماس��یح ُخلَِق��ت ف��ي ال��نص كنائ��ب إلھ��ي لمن��ع وق��وع )٥٤(النھ�ائي واألب��دي

  .)٥٥(جریمة القتل، أو باألحرى قتل األخوة

  : میتةالمیاه المُ  العبور الحتمي وأفخاخ - ٣
وم��ن من��اطق العب��ور الخیالی��ة األخ��رى ف��ي القص��ص المص��ري، م��ا ج��اء ف��ي قص��ة 
الراعي، والتي تدور أحداثھا بین أحد الرعاة وإلھة ظھرت لھ فجأة علي حافة مس�تنقع 

. معزول، ویبدو أن�ھ ك�ان عل�ي الراع�ي عب�وره إلیج�اد أراٍض ص�الحة لرع�ي ماش�یتھ
راع�ي، وأنھ�ا طلب�ت من�ھ أم�ًرا ف�ي ویتضح من النص أن حواًرا قد دار بین اإللھ�ة وال

یوم��ھ األول، ولكن��ھ ل��م ینف��ذه، عل��ي ال��رغم م��ن تمل��ك الرع��ب م��ن جس��ده كل��ھ، مم��ا  
اضطرھا ف�ي الی�وم الت�الي إل�ي محاول�ة إغرائ�ھ، بتحولھ�ا إل�ى فت�اه غای�ة ف�ي الجم�ال؛ 

عاری��ة وناش��رة ش��عرھا، وھ��و أح��د األس��الیب الخادع��ة الت��ي اس��تخدمتھا تل��ك اإللھ��ة  
وقد شاع ھذا اإلسلوب في األدب المص�ري تعبی�ًرا .  ى أغراضھا وأھدافھاللوصول إل

وم�ع ذل�ك ك�ان عل�ي الراع�ي أثن�اء عودت�ھ . )٥٦(عن المرأة ذات الدھاء والمكر الكبیر 
وقد كان عبور الرعاة للمی�اه أیًض�ا ال .  إلي المنزل عبور ھذا الحاجز المائي الُمخیف

                                                                                                                            
(52)Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.206   ; Lalouette., C., Taxtessacres et 
texts profanes de l'ancienne Egypte, II.,p. 232; Wente, E.F.," the tale of the two brothers," 
in: Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p.84; Luiselli , M.M., ""Religion und 
Literatur ", p.176. 
(53)Moers,  G. , Fingierte Welten,p.209. 
(54)Zandee, Jan, Death  as  an Enemy, According  to  Ancient  Egyptian   Conception, in 
Studies  in  History  of  Religions(Supplements  to  Numen), Lieden, 1960, Pp. 18-20; Eyre, 
C. J.,  p. 113. 
(55)Moers,  G. , Fingierte Welten, p.209. 
(56) Teysseire, P.M., The Portrayal of Women in the Ancient Egyptian Tale, Pp.64-66.  
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أم�ا " :"ا منھا ومن مخاطرھا الكبرى فیقول النص؛  خوفً "تعویذة الماء"یتم إال بتالوة 
  ،قاربنا الخاص بالعودة إلى مأوانا، فیوضع في مؤخرتھ الثیران واألبقار

)57(  
Rxw-xt nw sAw Hr Sdt Hsw (n) mw 
  )٥٨(."في حین یقوم أعقل الرعاة بتالوة تعویذة الماء

المی��اه، أو ك��ان یستحض��ر ل��دي المتلق��ي خط��ر الغ��رق ف��ي  إن عب��ور الراع��ي  النھ��ر 
كالتماسیح، ل�ذا ص�ار لزاًم�ا علی�ھ ت�الوة تعوی�ذة  االتي تكمن بداخلھ" األخطار األخرى

للعبور، وتجدر اإلشارة إلى أن اإللھة التي ظھرت للراعي أیًضا، كانت أح�د عناص�ر 
ت�تمكن من�ھ أو  حت�ى طرق عدة إغواءه، وجذبة إلي المیاهالتي حاولت ب الماء الخیالیة،

الحكای�ات الش�عبیة لوق�ت قری�ب ح�ول عفریت�ة الم�اء أو ما تردده یشبھ تغرقھ، واألمر 
لذا كانت ھ�ذه البیئ�ة الت�ي تح�دث عنھ�ا الراع�ي إنم�ا ھ�ي بیئ�ة خیالی�ة،  .عروس البحر

واستحضار البحیرة والمیاه كان أمر یسمح بالمغامرات واإلث�ارة، س�واًء بعب�ور النھ�ر 
 كم�ا مھ�دت، فق�د ظھ�رت كخلفی�ة لل�نصئ�ة معزول�ة، أو بمالقاة تل�ك اإللھ�ة، لكونھ�ا بی

م�ع المتلق�ي أو  تص�القاء البشر باآللھة، ومكنتھ من االة التي تسمح بلللمؤلف األرضی
، وأن ھ�ذه البیئ�ة اخیالیً  اأنھ یدخل عالمً  عندھا الجمھور في حلقة مغلقة، یدرك الُمتلقي

  .ما ھي إال مقدمة وأرضیة لحدث خیالي خارق یفوق الطبیعة البشریة
  . العبور االفتراضي الممزوج بالرغبة –٤

ومن النصوص التي ُتشیر أیًضا إلى مناطق العبور الخیالی�ة، ن�ص موج�ود عل�ي إن�اء 
بالمتحف المصري، یتحدث فیھ عاشق عن رغبتھ الجارفة ف�ي عب�ور النھ�ر للوص�ول 

، وھي ُتعد نشوة أو رغبة جارف�ة ُتش�بھ ُحل�م س�نوھي، فھ�ي حال�ة نش�وة )٥٩(إلى حبیبتھ
خیالیة تجعل الشخص في حالة غیر عادیة، ما بین الواقع والخیال، أو ما ب�ین ال�وعي 

  :والالوعي، فیقول النص علي لسان العاشق

 
 

 

 

                                                 
(57)Pap.Berlin, 3024(end), II. (12-13); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, PL.16(12-13). 
(58)Gardiner, A.H., Die Geschichte des Sinuhe und die Hirtengeschichte, p. 15; Goedicke, 
H., "The Story of a Herdsman," in:  CdE. 45, 1970, Pp. 244-266. 

درج ھذا اإلناء مع مجموعة كبیرة من قصائد الحب، التي كان قد اكتشف منھا ثالث قطع فقط أُ  (٥٩)
ن قطعة أخري بحفائر دیر المدینة في الفترة من یوعشر م، ثم تالھا اكتشاف ثمانٍ ١٨٩٧حتى عام 

 :نظراللمزید . م١٩٥١الي ١٩٤٩
Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., p.193 N.1; Kitchen, K.A., Poetry of 
Ancient Egypt, 1999. 
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)60(  

mrwt  n  snt Hr-tfA  (Hr)  rit  itrw  wnm  at=I Nwn  wsr  m–tr dpwy  
aHa  Hr  mAst   hA .kw   r  mw  rhn=i  nwt  Hat=iaA  Hr  mrw  gm.n=i   
xn.ty  mi  pnw  n  nt mw mi  tA  n  rdwy=i  m  tAy=s  mrwt=i  DD  
rwD=i  kA  iry=s  n=i  His-mw  iw=i  Hr   mAA  tA  mrw ( t ) ib=i   
aHa.ti  m aqA  n  Hr=i 

یفصل بیننا والمیاه تندفع  )٦١(خر والنھرعلي الشاطئ األ) محبوبتي(أختي  عشقتُ " 
ن�زل أي ن�ولك ،والتمساح واق�ف بالمرص�اد ف�وق ش�ط رمل�ي ،ن الفیضانبشدة في زم

إن قلب��ي ق�وي ف��وق النھ��ر والتمس��اح یب��دو ل��ي  ،م��واجإل�ى الم��اء وأغ��وص وس��ط األ
 ،وإن حب�ي لھ�ا ھ�و ال�ذي یمنحن�ي الق�وة ،بالیابس�ة ھش�بأ ق�دميوالماء تحت  ،كالفأر
بینم��ا تق��ف ھ��ي ھ��ا تل��ت تعوی��ذة الم��اء ألجل��ي، وأن��ا أح��دق ف��ي رغب��ة قلب��ي، وكأن

   . )٦٢("أمامي
وإن ك���ان عل���ي س���نوھي عب���ور النھ���ر، وبالت���الي تخط���ي المع���اییر الثقافی���ة للنم���وذج 
المصري، نجده عب�ر دون اكت�راث للمخ�اطر ألن�ھ ك�ان ف�ي حال�ة أش�بھ ب�الحلم، إال أن 
إنبو لم یستطع العبور؛ لوجود عائق یفصل بینھ وبین ارتكاب الجریمة، في حین ك�ان 

َح��الم واألخی�ر نش��وة : ُیش��بھ حال�ة عب�ور س��نوھي إل�ى ح��د م�ا، ف�األول عب�ور العاش�ق 
ورغبة، ومع ذلك یلقي العاشق أیًضا الصعوبات والتھدیدات في العبور؛ كالتھدی�د م�ن 
المیاه المنھمرة في زمن الفیضان، وم�ن التماس�یح القابع�ة ف�ي النھ�ر وتل�ك العوائ�ق ال 

ُتمثل حدود مجتمعھ األخالقیة والثقافیة  تمثل حدوًدا أو مخاطر طبیعیة فحسب، بل إنھا
تتمث�ل ف�ي ع�الم خی�الي  )٦٣(التي تقف بینھ وبین رغبتھ، فھي بمثابة تح�دیات اجتماعی�ة

                                                 
(60)O.DM. 1266+O.Cairo Cat 25218 (11-13); Spiegelberg, W., "Eine neue Sammlung von 
Liebesliedern," in: Aegyptiaca. Festschrift für Georg Ebers, Leipzig, 1897, p. 118; Müller, 
M., Die Liebespoesie der alten Ägypter, zweite unveranderte auflage, Leipzig, 1932, Pl.17;  
Toro Rueda, M., Das Herz in der ägyptischen Literatur des zweiten Jahrtausends v. 
Chr.Untersuchungen zu Idiomatik und Metaphorik von Ausdrücken mit jb und HAtj,, 
Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Philosophischen Fakultät der Georg-
August-Universität Göttingen, Göttingen, 2003, Pp.  243-244. 
(61)Fox, M., "The Cairo Love Songs,''in: JAOS. 100, N. 2, 1980, pp. 107-108,  N.21 ; Ibid.," 
Love  in the Love Songs," in:JEA. 67, 1981, p. 181.  
(62)Müller, M., Die Liebespoesie der altenm Ägypter, p. 42 ; Erman, A., The literature of the 
ancient Egyptians , London, 1927, p 243f; Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, II., 
p.193; Fox, M., "The Cairo Love Songs,'' p. 103; Toro Rueda, M.,  Das Herz in der 
ägyptischen Literatur, Pp. 243-244. 
(63)Moers, G., Fingierte Welten, Pp. 217-218. 
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مع��زول، یص��بح فی��ھ البط��ل وحی��ًدا م��ع األھ��وال والمخ��اطر الُمختلف��ة أكث��ر م��ن كونھ��ا 
  .مناطق عبور عادیة

   :بیئة العبور والخلفیات الثقافیة للمشھد األدبي : رابًعا
 :المیاه - ١

ُیعد عالم المیاه واحًدا م�ن أق�دم الص�ور الت�ي اُس�تخدمت ف�ي األدب، وتظھ�ر ع�ادًة ف�ي 
إم��ا أن تك��ون ف��ي خلفی��ة المش��ھد األدب��ي، أو ُتس��تخدم كاس��تعارة لإلش��ارة إل��ى : ش��كلین

: معني ضمني، وكان عالم المیاه ف�ي النص�وص المص�ریة یت�أرجح ب�ین أم�رین األول
كونھ�ا مص�دًرا للفوض�ى وال�دمار، ومص�دًرا : يكونھا واھبة للحیاة ومصدرھا، والث�ان

وكان استخدامھا دائًم�ا ف�ي من�اطق العب�ور كإش�ارة ض�منیة . )٦٤(لتھدید النظام العالمي 
إلى استحضار المخاطر الكبیرة الُمحتملة منھا، أو من األخطار الكامنة بداخلھا، سواًء 

فكما كان�ت المی�اه .  )٦٦(أو في جماعة  )٦٥(كان ذلك متمثًال في العبور بمركب منفرد، 
في صورتھا الواھبة للحیاة ومصدرھا، كان لھا القدرة أیًضا علي سلبھا، لذلك ظھرت 

أو  )٦٧(العدید من التعویذات للوقایة من خطرھا، سواًء كانت ضمن النص�وص األدبی�ة
فقد كانت المیاه ُمجتمعھ مع التمساح ُمغرقا الزان�ي ف�ي القص�ة األول�ي .)٦٨(غیر األدبیة

، وكان الحاجز المائي الع�ائق أم�ام انتق�ال )٦٩(مجموعة القصصیة لبردیة وستكارمن ال
سنوھي من الحقل اإلیجابي إلي الحقل السلبي، ذلك الممر الذي حمل سنوھي في حالة 
التخ��بط وفقدان��ھ الس��یطرة، وف��ي غی��اب الن��ور اإللھ��ي ال��ذي ق��د یمنح��ھ فرص��ة أخ��ري 

فُغمت عن�ھ ض�فة النھ�ر المتروك�ة، وقذفت�ھ للعودة، ولكنھ ما لبث أن نزل إلي القارب، 
.  الریاح إلي أخري مقصودة، فتحقق م�ا یری�ده اإلل�ھ، ال م�ا اس�تقر ف�ي ج�وف س�نوھي

أیًضا عبرت  عن الحاجز الذي یمنع وق�وع الجریم�ة ف�ي قص�ة األخ�وین وع�ن المم�ر 
المائي المحفوف بالمخاطر المحدقة في قصة الراعي، وذاك الح�اجز الثق�افي والخلق�ي 

  .بالمتحف المصري لُمِحب علي إناءٍ ي شعر اف

 :التماسیح - ٢
كانت التماسیح عنصرا أساسًیا من عناصر بیئة العبور كونھا جزًءا ال یتجزأ من بیئة 

حی�اة الم�رء وس�لوكھ ال�ذي ینتھج�ھ ف�ي الحی�اة،  ، كما عد المص�ري الق�دیمالقدیمةالنیل 

                                                 
(64)Ibid., p.192. 
(65)Pap.Berlin 3022, 11-15; Koch, R., Die Erzählung  des Sinuhe, Pp. 15(7)-16 (١). 
(66)Pap.Berlin, 3024(end),II. 12-13; Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, PL.16(12-13). 
(67)Ibid;  Pap. Westcar, (3,10-3,13); Rodríguez, A.,  El papiro Westcar, Pp.19-20.                             
(68)CT, VII., 611; Lloyed, A.B., "Once More Hammamat Inscription 191," in: JEA. 61, 
1975 ,p. 64; Gardiner, A., "The House of Life," in: JEA. 24, 1938, p.164; Moers,  G. , 
Fingierte Welten, p.196.  
(69)Salem, L., Memoria y recuerdo en el Reino Medio egipcio: Acerca de un mito de origen 
en el papiro Westcar, Tesis presentada para la obtención del grado de Doctora en Historia, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina,  2012, p. 161.                             
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تیجة ف�ي النھای�ة ف�ي ی�د اإلل�ھ كأنھ یبحر بسفینة في ممر مائي ھو قائدھا، ورغم أن الن
األعلى، إال أنھ تحتم علي المرء التزام الع�دل ونب�ذ الظل�م؛ حت�ى یبح�ر ف�ي س�الم، ف�ال 

وھو األم�ر . تنحرف دفتھ وال ینجرف قاربھ، فیالقي التمساح صاحب الوجھ المرعب
. الذي جعل المصري القدیم یتخذ من التمساح حًدا لألخالق ومعاقًبا للجرائم األخالقی�ة

وارتبط العقاب بھ دائًما بالماء، فكالھما عقاب مھل�ك، وعام�ل خ�وف ورع�ب لع�ابري 
أي ، ف�إن مفھ�وم الماع�تللثقاف�ة المص�ریة وا قً فوف.  الحواجز المائیة في مصر القدیمة

، التمس�احھ وبالت�الي س�یواج ،ھ�والس�یواجھ ص�احبھ األ ،ح�ددع�ن المس�ار المُ انحراف 
في عوالم  األخالقیةالجرائم لمثل ھذه االنحرافات وا حدً ا الحیوان الذي كان دائمً  وھو 

 إذا ،ین�ھ الق�روي الفص�یح ع�ن طبیع�ة رحل�ة الم�رءبمر الذي األ وھو  .األدب الخیالیة
انحرف الم�رء ع�ن  إذا ،ا تعبیرھا عن الجانب المعاكسفھم منھا ضمنیً ویُ  ،عتدًال كان مُ 

  :مساره قائالً 

 

 

 

 
)٧٠( 

ir  hA=k   r  S   n  mAat sqd=k   im =f   m  mAaw nn kf ndbyt HtA=k    
m dpwt=k   nn iwtiyt   m  xt =k   nn swA  s grgw=k   nn  sxm=k   
HAaa=k   hr  tA  nn  iT tw nwt  nn  dp=k  Dwt nt  itrw  nn  mA=k   Hr  
snD 

ذا نزلت بحیرة العدالة فمن المؤكد أنك ستبحر فیھا مع ریاح مواتیة، ول�ن یقتل�ع إ" 
ولن  تنكسر ع�وارض  ،ضرر ساریتكصیب ولن یُ  ببطء،شراعك ولن تتقدم سفینتك 

 الوج�ھولن تعاني مش�اق النھ�ر، ول�ن تش�اھد ص�احب  المیاه،ولن تجرفك  ،السواري
  .)٧١(")التمساح( رعبالمُ 

                                                 
(70)Die Klagen des Bauern B1, 55-61; Sethe, K.,  Aegyptische Lesestücke, p.22 (5-6).;  
deBuck,  Egyptian  Reading book, I., Leyden, 1948, p. 92 (15);Parkinson, R.B., The  tale  of  
the  Eloquent  Peasant, Oxford 1991, Pp. 17(12), 18(1). 
(71)Gardiner, A., The Eloquent Peasan, JEA. 9, No. 1/2, 1923, p. 9; Lichtheim ,M ., Ancient 
Egyptian  Literature, I., p.   172;  Parkinson, R. B.,  The tale of the Eloquent peasant, p.17f; 
Tobin, V.A., "The tale of the Eloquent Peasant ," in: Simpson,W. K., The Literature of 
Ancient Egypt, p. 29 ; O'Dell, E.J., Excavating  The  Emotion Landscape   of  Ancient  
Egyptian   Literature, PhD., Brown University, Rhode Island  2008, p.114 
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٢١٤  

إنم�ا ھ�ي واض�حة بم�ا فی��ھ  ،رمزی�ة التمس�اح ف�ي ھ�ذا المقط�ع أنوم�ن الج�دیر بال�ذكر 
الق�وة الممیت�ة ف�ي كم�ا أن�ھ یمث�ل  ،)٧٣(فقد ظھر كنائب ووكیل لتنفیذ العقاب )٧٢(الكفایة،

حیث أن طبیعة التمس�اح الَخلقی�ة  شیر إلي الدمار النھائي والتام دون شفقة،العالم، والمُ 
یت�اح لھ�ا فرص�ة للبع�ث م�رة أخ�رى، ل) فریس�تھ( یسمح ب�إخراج فض�التھ )٧٤(دون ُدبر

 pA ) إی�ري -با (مر الذي تمادي الحكیم وھو األ  .وبالتالي فھو ُیعبر عن الھالك التام
iri تحذیر اإلبن الضال منھ ومن مغبة سوء الس�لوك واالنس�یاق خل�ف أھوائ�ھ دون في

ات االنحرافعاقب ومُ  ،خالقیةممثل الحدود األیاه من التمساح ، محذًرا إرقیٍب أو مرشدٍ 
  :یتوخي الحذر قائالً  حتى الفردیة،

 

 )٧٥( 

wHm =i  Dd n=k   an  irwi=k   inbt nHA- Hr..  minA  m  Tsy  mdwt   
m rA 

الم�أثورة كما قیل في الحكم Inbt nHA – Hr ) ( )٧٦(ا عن حاجز التمساح بعیدً  ابقَ " 

  .)٧٧( ")التي في الفم: حرفیا(

كاستعارة رمزیة للفشل وس�وء  ،الوقوع في شباك التماسیح والموت الثاني خدمستُ اِ د فق
  .ر بحریة والتعلق بالمتع الدنیویة والفردیةابحالذي ینتج عن اإل ،السلوك

فعن�دما یك�ون العق�اب بالم�اء  ،تطابق حیث یحقق كل منھما الھالك وال�دمارمر مُ أوھو 
ذه العقوب�ات عل�ي م�ا وكان�ت ھ�. )٧٨(المحو الكامل للم�ذنب یكون ھدفھ ،اوالتماسیح معً 

ن ووھ�و أم�ر ك�ان أش�د م�ا یخش�اه المص�ری ،ب�دياألوالفناء ،یبدو تتعلق بالموت الث�اني

                                                 
(72)Brunner-Traut, E.,  "Ägyptische Mythen im Physiologus (zu Kapitel 26, 25 und 11),"  in: 
W. Helck (ed.), Festschrift für Siegfried Schott zu seinem 70 Geburtstag, Wiesbaden, 1968, 
Pp. 28-37 ; Eyre , C.,  "Fate, Crocodiles, Pp. 103-I04.  
(73)Eyre ,C.,  "Fate, Crocodiles," Pp. 105-106. 

  . ٢٢٤ص م، .دحیاة الحیوان الكبري، : الدمیري   (٧٤)
(75)O.Oriental Institute 12074, rt.(9-12) ; Guglielmi, W.,   "Eine Lehre für einen 
reiselustigen Sohn (Ostrakon Oriental Institute 12074)," in: WeltOr. 14, 1983," p. 148 (9-
12). 

كوصف ألبوفیس ) صاحب الوجھ المرعب( nHA-Hrستخدم المصطلح ا ما یُ غالبً  (٧٦)
وغالًبا ما ینبع الخوف  (Wb. II, 290, 15-18)ن أشار ھنا إلي التمساح إو ،واألرواح الشریرة

  : للمزید أنظر. من جبھة الحیوانات واألرواح الشریرة
Lloyd , A.B.,  "Once More Hammamat Inscription191," in: JEA. 61, 1975, p. 64. 
(77)Guglielmi, W.,   "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn,'' p. 152. (IV b). 
(78)Salem, L., Memoria y recuerdo en el Reino Medio egipcio: Acerca de un mito de origen 
en el papiro Westcar, Tesis presentada para la obtención del grado de Doctora en Historia, 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina,  2012, p. 161; Moers,  G. , Fingierte 
Welten,Pp.208-209. 
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، أو إع�ادة خروی�ةحرم�ان ص�احب العق�اب م�ن الحی�اة األ ن الھدف من�ھأل  ؛)٧٩(القدماء
وبالتالي كان التمساح أحد عناص�ر بیئ�ة عب�ور  .)٨٠(البعث مرة أخرى في العالم اآلخر

واس�تخدمھ المص�ري الق�دیم ف�ي . الحواجز المائیة، وصاحب الوجھ المرعب في الم�اء
مناطق العبور حًدا للجرائم األخالقیة، كم�ا أوردن�ا س�لًفا ف�ي قص�ة األخ�وین،  ومعاقًب�ا 

إن�اء المتح�ف  لالنحراف وعائًقا اجتماعًیا وثقافًیا، كما ظھ�ر ف�ي ال�نص الش�عري عل�ي
  . المصري

 :المسمیات األجنبیة - ٣
م�رتبٌط ف�ي أحی�اٍن  ،مسمیات مناطق أجنبیة بعیدة ونائیة وغامضةالمؤلف استخدام إن 

بغ��رض اس��تدعاء بمن��اطق العب��ور، وف��ي أخ��ري كان��ت بمثاب��ة تمھی��ًدا لھ��ا، وك��ان ذل��ك 
كم��ا ف��ي  ،عل��ي خل��ق أرض��یة ألح��داث خیالی��ة وخارق��ة العم��لو واإلث��ارة،المغ��امرة 

 .بیئ�ة وادي األرز ف�ي قص�ة األخ�وینأو  ،مسمى نھارینا في األمیر الموع�ود استخدام
ع��ود عل��ي س��بیل المث��ال ل��م یك��ن لبط��ل الروای��ة والشخص��یات وفف��ي قص��ة األمی��ر الم

األخرى أسماء، فھم عبارة عن أمثلة یمك�ن ألي ش�خص التجس�د فیھ�ا، إال أن المؤل�ف 
والمس��احة الوحی��دة الُمَعْرف��ة ف��ي القص��ة كم��رادف اس��م نھارین��ا، وھ��ي النقط��ة  اس��تخدم

أجنبي ھدفھ استحضار العوالم الخیالیة الخارجیة والغریبة، حیث تكمن فیھ�ا األخط�ار 
   .)٨١(الخفیة، وبالتالي تكون بیئة ُمناسبة لخلق فرص من المغامرات الُمثیرة

ونموذج خی�الي وھو مثال -وفي قصة األخوین كان استخدام المؤلف اسم وادي األرز 
بمثابة مرادف للبیئة األجنبی�ة، یستحض�ر بھ�ا ف�ي ذھ�ن الق�ارئ   -)٨٢(للطبیعة السوریة

والمتلق��ي الع��والم الخیالی��ة والغامض��ة الص��الحة للمغ��امرات والخ��وارق، حی��ث االلتق��اء 
باآللھة وحدیث البحر إلى شجرة األرز، وفیھا عاش البطل منزوع القلب وبدون قوت�ھ 

وفیھ�ا . ا حدثت التحوالت الخارقة للبطل لالنتقام من الزوجة الخائنة، وفیھ)٨٣(الجنسیة
أرضیة للحاجز المائي، وما یحتویھ من تماسیح ، وكانت بمثابة حدث خلق بیئة العبور

كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي قص�ة الم�الح .  شرھة مثلت عائًقا دون وقوع جریم�ة قت�ل األخ�وة
ة النائی�ة والبعی�دة، وم�ا تحمل�ھ م�ن الناجي، حیث استحضر المؤل�ف بیئ�ة المی�اه الغریب�

  .أخطار؛ لقدرتھا علي أن توفر للقارئ عوالم خیالیة وخارقة ُمناسبة للمغامرات

 :بھمة والبعیدة غیر المأھولة بالبشرالبیئات المعزولة، المُ  - ٤
كان المؤلف یلجأ في بعض القصص إل�ي اس�تخدام بیئ�ات داخلی�ة مص�ریة، وم�ع ذل�ك 
أض��في علیھ��ا ط��ابع العزل��ة والخ��الء، ولیستحض��ر بھ��ا المعوق��ات والص��عوبات، أو 

ویستخدمھا . األخطار التي قد یتعرض لھا األبطال أو الشخصیات داخل النص األدبي

                                                 
(79)Eyre ,C.,  "Fate, Crocodiles," p. 113. 
(80)Moers,  G. , Fingierte Welten, p. 209. 
(81)Galán, J. M.,  Cuatro Viajes, p. 175. 
(82)Loprieno, A., "Travel and  space in Egyptian literature,"  p. 13. 
(83)Teysseire, P.M., The Portrayal of Women in the Ancient Egyptian Tale, PhD., Yale 
University, 1998, Pp. 92-96. 
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حضار البیئ�ة المعزول�ة ف�ي قص�ة أرضیة وخلفیة للنص األدبي، كما ھو الحال في است
فقد كانت اإللھة التي ظھرت إلى الراعي أیًضا، إحدى .  التي أشرنا إلیھا سلًفاالراعي 

ھ�ذه البیئ�ة الت�ي تح�دث عنھ�ا الراع�ي إنم�ا ھ�ي بیئ�ة  كان�تعناصر الماء الخیالیة، لذا 
ًء بعبور خیالیة، واستحضار البحیرة والمیاه كان أمر یسمح بالمغامرات واإلثارة، سوا

ظھ�رت كخلفی�ة لل�نص األدب�ي النھر أو بمالقاة تلك اإللھ�ة، لكونھ�ا بیئ�ة معزول�ة، فق�د 
ُتشبھ البیئ�ة الخیالی�ة الخارجی�ة ف�ي قص�ة الم�الح الن�اجي، وف�ي قص�ة األخ�وین، حی�ث 
مھ�دت ھ�ذه البیئ�ة للمؤل��ف األرض�یة الت�ي تس��مح بلق�اء البش�ر باآللھ��ة ف�ي بیئ�ة خیالی��ة 

یتصل مع المتلقي أو الجمھور في حلقة مغلق�ة، وعن�دھا ی�درك  ُیصیغھا المؤلف، وبھا
الُمتلقي أنھ یدخل عالًما خیالًیا، وأن ھذه البیئة ما ھي إال مقدمة وأرضیة لحدث خیالي 

وبالتالي تجعل من القارئ شخصیة متقبلة لألحداث والشخص�یات الخیالی�ة ف�ي . خارق
   .النص األدبي

  :يوسائل عبور الحاجز المائ: خامًسا

 .القاربالعبور باستخدام  - ١
لیتخط���ي بھ���ا س���نوھي المع���اییر الثقافی���ة للمجتم���ع  عب���ور؛ وس���یلةاُس���تخدم الق���ارب ك

المص��ري، ویعب��ر م��ن الجان��ب اإلیج��ابي المت��روك، والممث��ل ف��ي وطن��ھ إل��ي الجان��ب 
السلبي المقصود الممثل في الجان�ب األس�یوي المقاب�ل، حی�ث االنتق�ال إل�ي الع�یش ف�ي 

  :یقول عن ذلكف. األجنبیةكنف الثقافة 
)٨٤(

 
DA.n=i   m  wsxt nn  Hmw=s  [m  s]wt   n   imnty 

  .)٨٥("وضعُت نفسي علي مركب بدون دفة، فقط بقوة الریاح القادمة من الغرب"

وق��د ك��ان الق��ارب كم��ا س��بق وق��دمنا ب��دون دف��ة، وك��ان ھ��ذا األم��ر ال ی��نم عل��ي فق��دان 
وفقدان التركیز والتأرجح  التعبیر أیًضا عن التیھسنوھى االتجاه والُمرشد فحسب، بل 

وصاحب ھذا ع�دم الق�درة عل�ي اتخ�اذ الق�رار . بین البقاء في الوطن أو تفضیل العبور
السلیم، وھو األمر الذي برره سنوھي في النسخة القدیمة من القصة، والتي ترجع إلي 

ن�ا م�ن تلق�اء ذات�ھ، ب�ل أواخر الدولة الوسطي، بأن ھذا العبور والرحل�ة برمتھ�ا ل�م یكو
كان المتسبب فیھما اإللھ األعلى، إال أن النسخة الحدیثة من القصة، والتي ترج�ع إل�ي 

                                                 
(84)Pap.Berlin 3022, (11-15); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, (Erman.,A., LiterarischeTexte des MittlerenReiches , II.,)  Leipzig 1909, 
PL.2a (36-39) ; Blackman, A. M. , Middle-Egyptian Stories, p. 10(5-9); Koch, R. Die 
Erzählung  des Sinuhe, Pp. 15(7)-16(1). 
(85)Lichtheim ,M ., Ancient Egyptian  Literature, I., p. 224  ;Blumenthal, E., "Die Erzählung  
des Sinuhe," p. 890  §5 (10-12) §6(1-2); Simpson, W.K., "the Story of Sinuhe," in: 
Simpson, W. K., The Literature of Ancient Egypt, p. 56. 
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فأرجع��ت األم��ر إل��ي أس��باب  أخض��عت ال��نص إل��ى إع��ادة تفس��یر،عص��ر الرعامس��ة، 
  . )٨٦( ھذا الذنببرأت اإللھ من و سیاسیة،

تحض�ار طریق�ة عب�ور حی�ث اس ،شاھًدا علي التن�اصالقارب وفي قصة الراعي كان  
ه اعتاد المصري القدیم علي تصویر وھو األمر الذي، الماشیة للنھر لدي المتلقي ةرعا

عل�ي مق�ابر الدول�ة القدیم�ة، فق�د ك�ان عل�یھم عن�د  ضمن مشاھد الحی�اة الیومی�ة للرع�اة
الع��ودة عب��ور ح��اجز م��ائي بمرك��ب یحم��ل الرع��اة، وكان��ت األبق��ار والثی��ران تت��بعھم 

  :ویقول الراعي عن ذلك. سباحًة، وتجر العجول الصغیرة في المقود
)٨٧(  

mH=n  n HA kAw m-a qbw rdi r pHwy.fy 
  ".)٨٨(فتوضع الثیران واألبقار في مؤخرتھ أما قاربنا الخاص بالعودة إلى مأوانا،" 
وبالتالي كان علي العارف بالتعاویذ، التي تقي من خطر الغرق واألخطار القابعة في  

المی��اه أن یتلوھ��ا، إیماًن��ا من��ھ بق��درة الكلم��ات عل��ي  دف��ع أي ض��رر ق��د یلح��ق بقافلت��ھ، 
 مش�ھد خی�اليداخ�ل التناص ھنا؛ الستحضار بیئة الراعي المعزول�ة واستخدم المؤلف 

الُمخیفة ذات الشعر الكثیف، التي راودتھ فیما بعد عن  الراعي مع اإللھةیسمح بالتقاء 
نفسھا، ب�أن تقمص�ت ص�ورة ام�رأة جمیل�ة ج�ًدا، إال أن الراع�ي من�ع نفس�ھ عنھ�ا، ول�م 

  .یرضخ إلغرائھا

 :الذاتي العبور - ٢

ألح�د أغنی�ة  ن�ص    المتحف المص�ريب�  Cat. 25218رق�م إن�اء س�طح  عل�يُس�جل 

عبوره االفتراضي لنھر النی�ل؛ واصًفا   -إلیھ سلًفا یرشأُ  -من عصر الرعامسة  الُعشاق
 ،ن��زل إل��ى الم��اءأ  إنن��ي" :  ق��ائالً   ؛ى م��ن النھ��راألخ��ر قاطن��ة الض��فةلمالق�اة محبوبت��ھ 

والماء  ،لي كالفأر لتمساح یبدوإن قلبي قوي فوق النھر وا ،مواجوأغوص وسط األ
یخ�اطر النھر ول�م  العاشقففي حقیقة األمر لم ُیعبر  .")٨٩(   بالیابسةشبة أ قدميتحت 
الجمة التي من المفترض، أنھا واجھتھ أثناء عبوره  واألھوال ؛ بسبب المخاطربنزولھ

                                                 
(86)Luiselli , M.M., "Religion und Literatur," p. 168. 
(87)Pap.Berlin, 3024(end), II. (11-12); Gardiner, A., Die Geschichte des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte, ( Erman.,A., LiterarischeTexte des MittlerenReiches , II.,)  Leipzig, 1909, 
PL.16(11-12). 
(88)Gardiner, A.H., Die Geschichte des Sinuhe und die Hirtengeschichte, p. 15;Goedicke, 
H., The Story of a Herdsman, Pp. 244-266. 
(89)O.DM 1266 + O. Cairo Cat 25218 (11-13); Spiegelberg, "Wilhelm EineneueSammlung 
von Liebesliedern," in: Georg Ebers,  Aegyptiaca  Festschrift für Georg Ebers, Leipzig, 
1897, p. 118; Müller, M., Die Liebespoesie der alten Ägypter, zweite unveranderte auflage, 
Leipzig, 1932, Pl.17;  Toro Rueda, M., Das Herz in der ägyptischen Literatur des zweiten 
Jahrtausends v. Chr.Untersuchungen zu Idiomatik und Metaphorik von Ausdrücken mit jb 
und HAtj,, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrads an der Philosophischen Fakultät der 
Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, 2003, Pp.  243-244. 
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للنھر، واستعرضھا في نصھ الشعري، بل كان النص محاكاة لعبور افتراض�ي وذات�ي 
من المحب، دون استخدام أي وس�یلة تس�اعده ف�ي العب�ور؛ ألن وص�فھ یع�د ج�زًءا م�ن 

رغب�ة  فھ�ي. لوصف المشھد ھ األساسيحركمُ ات والمشاعر الجیاشة التي كانت الرغب
ومع ذلك فإنن�ا نس�لم . مشوبة بالحلم أو ما ُیطلق علیھ أحالم الیقظة في عصرنا الحالي

بوج��ود عب��ور، وإن ك��ان األم��ر افتراض��ًیا، وق��د ك��ان ھ��ذا العب��ور عب��ورا ذاتًی��ا دون 
فقد كانت المیاه أسفل قدمیھ أرًضا ص�لدة، . االستعانة بأي وسیلة قد تساعده في العبور

صد لفرائسھا علي ح�واف الش�طآن ف�ي عین�ھ أش�بھ ب�الجرذان الت�ي والتماسیح التي تتر
فانتزع منھا صفة اإلرھ�اب والرع�ب بوص�مھا ب�الفئران وم�ا . تھرب خوًفا عند رؤیتھ
  . تتصف بھ من صفات

م�ن ح�االت وھ�ي حال�ة . برغب�ات قلب�ھ اا افتراض�ًیا مش�وبً كان عبوره عب�ورً  وبالتالي 
 للعبور وركوب الماء أو الغوص فیھ مجازًیا، ظھ�رھذا التمثیل االفتراضي . الالوعي

، فق��د ش��بة الُمعل��م ش��رود التلمی��ذ وت��دني لتع��الیم الموجھ��ة إل��ي االب��ن الض��الجلًی��ا ف��ي ا
  .مستواه التعلیمي بالغوص والتیھ عبر الممر المائي

 )٩٠(

 
bn  HAty =k  m  Xt=k   pna nhr  pA ym 

  .")٩١(هایالم) الیم(تشرد في  )انك(عقلك لیس في جسدك ملتوي، "
ولم ُتسلط التعالیم الموجھة إلى االبن الضال الضوء علي فشلھ ف�ي دراس�تھ فحس�ب،   

  )٩٢(وأخالق�ھ بعی�ًدا ع�ن ثقاف�ة مجتمع�ھ،  سلوكھبل سلطت الضوء أیًضا علي انحراف 
  :عن طریق تمثیل رحلتھ في شكل إبحار في ممر مائي خیالي قائًال 

 

 

 
)٩٣( 

wDw =k nai (=k) m xmt=i  irt =k  xbxb  isy )94(  mw iry=k  wTnw  r  
Hwra mDwt )95(  mw  tw =k   m  mw  n Xnw =k   m  nym  r  Dd  n 
kr  Sri    i  Sm (=k)   r   rk   mw   hnw 

                                                 
(90)O.Oriental Institute 12074, rt.6f; Guglielmi, W.,  "Eine Lehre für einen reiselustigen 
Sohn, Pp. 148 (6f). 
(91)Guglielmi ,W., "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn", p. 152 (III). 
(92)Moers,  G. , Fingierte Welten,p.236. 
(93)O.Oriental Institute 12074, vs.3-5; Guglielmi ,W., "Eine Lehre für einen reiselustigen 
Sohn," p. 149 (3-5). 
(94)Guglielmi,W., "Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn," p. 158(u). 
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المی��اه (وغ��ادرُت دون علم��ي، واعت��دُت عل��ي ش��ق طریق��ك ف��ي البح��ر لق��د ابتع��دتُ "  
  .)٩٧( "وتسیر دون حسیب أو رقیب لغزو أعماق المیاه  )٩٦( )الشاسعة

، دة دون ھدای�ة أو ھ�دف نح�و المجھ�ولفقد اعتاد االبن السیر في الطرق غی�ر المعھ�و
تارًكا الطرق الصحیحة التي یس�یر علیھ�ا األول�ون م�ن بن�ي جلدت�ھ، تل�ك الط�رق الت�ي 

وھي إشارة أیًضا إلى االنحراف والفردی�ة، .  تعبر عن الھویة الثقافیة للمصري القدیم
وھو األمر الذي أشار إلیھ الحكیم إیبور قب�ل ذل�ك عن�دما وص�ف انح�راف الق�وم ال�ذي 

مرشد، ووصفھم باألسماك التي تسیر دون وع�ي نح�و كان بسبب عدم وجود  قائد أو 
وبالتالي كان تمثیل العبور الذاتي نوًعا من أنواع المحاكاة االفتراضیة  . )٩٨(المصیدة 

لعبور الحواجز المائیة في الخیال األدب�ي، ویس�تخدمھ المؤل�ف م�ع العوائ�ق الجغرافی�ة 
تماعی�ة، الت�ي ك�ان عل�ي الم�رء الطبیعیة والمائیة، لإلشارة إل�ي العوائ�ق الثقافی�ة واالج

  . أو تحقیق رغباتھ الكامنة لیصل إلي ھدفھ المنشودحتًما تخطیھا في الالوعي 
  .نتائج الدراسة

  :یتضح من دراسة الموضوع ما یلي

أن مناطق العبور الخیالیة ومخاطرھا والعقبات التي تواجھ المرء عند عبورھا، لم  )١
تكن تمثل حدود أو مخاطر طبیعیة فقط، بل كان�ت ُتمث�ل الح�دود االجتماعی�ة والثقافی�ة 

أكث�ر م�ن كونھ�ا من�اطق عب�ور  ،رغبات�ھ وتطلعات�ھتحقی�ق التي تقف بین المرء  وبین 
 .عادیة

الستحض��ار الع��والم الخیالی��ة  ؛ْخِدَمت كم��رادف أجنب��يس��تُ ن البیئ��ات الخارجی��ة اُ إ )٢
والغریبة التي تكمن فیھا األخطار الُمحدقة، وبالتالي ُتصبح بیئ�ة مناس�بة لخل�ق ف�رص 

 .من المغامرات الُمثیرة

س��تخدم كنائ��ب إلھ��ي، ومعی��ار لألخ��الق، وح��ًدا م��ن ح��دود الج��رائم ن التمس��اح اُ أ )٣
 .یتعدى ھذه الحدوداألخالقیة، وأنھ الُمدمر الُمحتمل لمن 

أن المیاه كانت حاجًزا محفوًفا بالمخاطر، وعبورھا ُیشعر المرء بالخوف والرعب  )٤
منھ��ا؛ لكونھ��ا مص��دًرا م��ن مص��ادر الفوض��ى والم��وت، أو م��ن عناص��رھا المخیف��ة 

  .والقابعة في أعماقھا، أو تتربص علي شواطئھا

                                                                                                                            
(95)Ibid., p. 158(v). 

ستخدمت كاستعارة لمیاه نھر اُ ربما أو  ، ھنا المیاه الشاسعة WAD-Wr" ور - واج"تعني كلمة (٩٦) 
 :نظرا" ور- واج "ولیس باألخص البحر األحمر؛ للمزید عن معني   ،أو ممر مائي بشكل عام

Nibbi, A., ''Shipwreck on the waters of the Nile," in: GM.,16 (1975), Pp. 27-31; Also: 
Friedman, F., "On the meaning of WAD-Wr  In selected literary texts, "in: GM.17, 1975, Pp. 
15-21.   
(97)Guglielmi,W.,"Eine Lehre für einen reiselustigen Sohn," p. 152(Vb). 
(98)Pap.Leiden 344 , rt.,(2,12- 2,13); Gardiner, A. H., The  Admonitions of  an  Egyptian  
Sage, from a Hieratic  Papyrus in Leiden ( Pap. Leiden 344 Recto), Leipzig, 1909,  Pp. 29 
– 30 (2,12-2,13).    
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The regions of Crossing and Cultural Identity in Ancient 
Egyptian Literature 

Dr.Abd El basset Ryad 

 

Abstract: 

The regions of crossing were both geographical and figurative. 
There were, of course, actual borderlands between countries, as 
well as the fictional borders depicted in literature which were 
used symbolically. Regions of crossing were used in the stories 
to represent the stage where the hero moves from a positive field 
into a negative one. Here the hardships and obstacles the 
protagonist encounters are an analogy for the cultural and the 
social obstacles the Egyptian would encounter when travelling 
abroad. But the thought of traversing these obstacles and borders 
also engendered excitement as well as fear. Descriptions of 
foreign places were used to evoke a sense of adventure, 
especially border regions with forests, seas, waterways and the 
inhabited areas between two worlds, where the greatest dangers 
lay. 
 
 


