
                   

٣٩ 

 التعبیر عن سرعة الحركة في مصر القدیمة
  حمادة منسى عاشور.د

 :ملخصال

في  الباحث مجموعة األفعال والعبارات الدالة عن السرعة قد لفت نظرل  
إلي استنباط المفردات الدالة علي  الباحثالنصوص المصریة القدیمة، مما استدعي 

استخدامات ومقاصد علي الوقوف ومصادرھا األصلیة العجلة وسرعة الحركة من 
منھا علي سبیل  فھناك عدة أفعال ،كل كلمة وتحلیل النصوص الواردة بھا

وجمیعھا تعني  Hn ، xAx ، sxs المثال
  ".یسرع"

كما أن البحث یشیر إلي المناظر المتعلقة بالسرعة كتلك المناظر الموجودة   
باحري بالكاب، حیث تحتوي ھذه المقبرة علي أكثر من نص یعبر عن أداء بمقبرة 

المھام بسرعة وعجل، كما یحاول الباحث اإلجابة عما إذا كانت ھناك إیماءات جسدیة 
 . وحركیة تتعلق بالسرعة أم ال

  : الكلمات الدالة

  .مصر القدیمة، یسرع، حركة، یھرول، یتعجل، یجري، بردیة، نصوص، منظر
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٤٠ 

 بین عناصرھا القدیمة ل في الثقافة المصریة یجد تواصًال إن المتأم 
أن الحضارة المصریة قد ا والمعاصرة بشكل یثیر االھتمام، وھذا األمر یخلق انطباعً 

ن استطاعت أن تحافظ علي نفسھا طوال عدة آالف من السنین، وبناًءا علي ذلك فإ
ما زالت تحمل  -الریفیة والشعبیةسیما في المناطق ال -الثقافة المصریة المعاصرة 

فالشواھد اللفظیة التي انتقلت إلي العربیة بفصاحتھا یمة، قدالعدید من سمات الثقافة ال
ولذلك فإننا نلمس في . وعامیتھا ماثلة بكل وضوح في مئات األلفاظ المصریة القدیمة

نحثھ علي  مابمد الُخطي، فنقول لشخص " اإلسراع"تعبیراتنا المعاصرة ما یشیر إلي 
ً "ِمد شویة عشان نوصل بدري: "سرعة المشي أسرع "بمعني " ِمد"، أو اختصارا

ً یتم الحث عل اإلسراع بالقول  "الخطي زي "أو بالتشبیھ مثل " في طرفة عین"وأحیانا
ما دعي الباحث إلي تتبع روافد ومصادر العبارات الدالة علي ؛ م"زي الظل" "الریح

  .ةسرعة الحركة في مصر القدیم
ُجُل إذا : والسُّْرَعة في أصلھا ھي نقیض البْطِء، وقال ابن األعرابي   َسرع الرَّ

َة  أسرع في كالمھ وفِعاِلِھ، ُالن الَمْشَي والِكتاب َْسَرع ف وأیضا أسرع في السیر، فیقال أ
َْسَرَع و. )١(وغیرھما السُّْرَعة جاءت من َسِرَع بمعني عِجَل فھو َسِرعُ وَسْرَعاُن، وأ

َْسَرَع السْیرَ : لعِجَل فیقالتفید ا   .)٢(أ
وتتلخص فكرة البحث في بیان واستنباط المفردات واأللفاظ المعبرة عن   

عكف الباحث علي استقصاء  ولھذا قدیمة؛الحركة في النصوص المصریة ال سرعة
، مصادرھا األصلیةفي الحركة من والعجلة السرعة المعبرة عن المفردات واأللفاظ 

تخدامات ومقاصد كل كلمة وتحلیلھا في ضوء النصوص الواردة علي اسالوقوف و
كان التعبیر عن سرعة الحركة كما یتطرق البحث إلي محاولة اإلجابة عما إذا  ،بھا

بالكالم والمفردات واأللفاظ المنطوقة فقط أم بالتعبیرات واأللفاظ المصحوبة  یكون
الباحث رصد  وقد. الحركةعن سرعة  الجسدیة المعبرةوضاع واألیماءات باإلأیًضا 

  :واألفعال الدالة علي سرعة الحركة فیما یليالمفردات 

١ - sxs " ُی ُ  "ھرولسرع أو ی

، عن السرعة عبرلیفي نصوص األھرام  sxs لفعلاذكر  ورد  
  :یُذكر ٦٠٣التعویذة رقم  ففي
 

                                                             
  .١٩٩٤، ص ٢٠١٢ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، دار المعارف، القاھرة،  )١(
  .٤٢٧، ص ٢٠٠٤جم الوسیط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، المع )٢(



                   

٤١ 

 

)٣(   
sxs inw .k ntbA Hwtw .k 

 )٤( "خدمك یركضون، ورعیتك تھرول"
ذكرھا في كما جاء  نتیجة للخوف والھرب من قدر محتوموقد تكون السرعة   

 :لحین قا) وریبوإ( ٣٤٤نص بردیة لیدن رقم 

 

 
m tn Spswt Hr sxs mrw nw ....... .sn ptx.w m snD n mt 

ــــھن یُلقون خوفا ]أطفالــ[) ........ ؟(المشرفین . انظر، السیدات الشریفات یھربن"
 )٥("من الموت

معني الھرولة كما جاء ذكر ھذه الكلمة بصیغة الجمع في موضع أخر لیفید   
  :لحیث یقوزاق بسبب الحاجة علي األقوات واألرالمتسابقین تكالب و والعجلة

 

 

)٦(  
 iw ms sxsw aHA Hr n Hn ...awAyt iTtt .tw xtw .f nbt 

اللصوص، وكل " ــھ"المحارب یعرقلـــ)...............العدائین(كذلك، المتسابقین "
  )٧( "لتممتلكاتھ نُق
 

                                                             
(3) Pyr., II, 1675c; FCD., 243. 

، ص ٢٠٠٢للثقافة، القاھرة،  األعلىحسن صابر، متون األھرام المصریة القدیمة، المجلس  )٤(
٣٧٨.  

(5) Gardiner, A., The Admonitions of an Egyptian sage from a hieratic papyrus in Leiden, 
Georg Olms Verlag, Henderson, 1969, p. 65 [8,13-14]; 

 .٣١٢، ص ٢٠٠١، القاھرة، المصري القدیم األدب، ١٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(6) Gardiner, A., The Admonitions of an Egyptian sage, p. 42 [5, 4]. 

  ؛٣١٢، ص ١٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ  )٧(
Gardiner, A., The Admonitions of an Egyptian Sage, p. 42 [5.4, 5.5]. 



                   

٤٢ 

ف"لـ من نص السیرة الذاتیة و   ب -ت يحاكم أسیوط  - )٨("إی ال  ف عصر االنتق
 -تف وصف بأسیوط ٣رقم  ةمقبرالبعلي الجدار الشمالي من المدخل  المسجل -األول
ب  ینإی ھ وب ة دارت بین ام معرك ة  حك ات الجنوبی داء والمقاطع رار األع ائًال ف وا : "ق ول

طادھم  بالد، فاص رق ال ار ش ذي األدب ید ال ب الص ل كل وب مث ي الجن رون ف زآخ  یقف
ف، )٩("مذعوربخطوات واسعة خلف غزال  نص ت م  -ثم یصف ال ي السطر رق ب ف إی

٢١  ً   :قائال

)١٠( 
sxs .f r aHA mi sSpt  

  ")الضوء(إنھ یُسرع إلي المعركة مثل "

للوحة الجنائزیة اعلي  في موضع أخر، حیث ورد sxsالفعل كما ورد ذكر   
حاكم منطقة الكاب في عصر تحوتمس األول، وذلك حین یطلب من " باحري"لـــ 

  :فعن ھذا الحدیث یقولأن یقرءوا كالمھ الذي ال یمل القلب من سماعھ، القراء 

 

 
nn sxs nn wrd im .f nfr n .tn ir .tn st 

 )١١("فیھ عجل وال نصب وإنھ لحلو لكم عندما تسمعونھ لیس"
رة  sxs الفعل وأیضا ورد ذكر   اح"أیضا ضمن نصوص مقب م  "سن إم إی رق

د  ١٢٧ ي عھ ة ف دیر الخزان ا وم ا ملكی ل كاتب ان یعم ذي ك ة وال د القرن یخ عب بالش

                                                             
(8) PM., IV, p. 263 [3]. 

  .٢٠ ، ص٢٠٠١، القاھرة، ٣جـ مصر القدیمة،سلیم حسن،  )٩(
(10) Griffith, F., The inscriptions of Siut and der Rifeh, London, 1889, pl. 11 [21]; El-
Khadragy, M., Kahl, J. & Engel, E., The First Intermediate Period Tombs at Asyut 
Revisited, SAK., vol. 32, 2004, p. 236; BAR., I, 396, p. 183; Brunner, H., Die Texte aus den 
Gräbern der Herakleopolitenzeit von Siut mit übersetzung und erläuterungen, Munchen, 
1937, pp. 18 [21], 45 [21]. 

 .٢٠، ص ٣سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(11) Urk., IV, p. 123, 3; 

 .٢٧٩، ص ٢٠٠١، القاھرة، ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 



                   

٤٣ 

ةحتشبسوت أو  ي عصر الرعامس ھ ف م اغتصاب مقبرت ث وت وتمس الثال ي )١٢(تح ، فف
 :المھشم فیھا النص األصلي إلي حد كبیر یُذكررات أحد الفق

)١٣( 
sxs wtxw m xm .f 

  "ھلھج منیسرع ویھرول "
في اللوحة التذكاریة التي أقامھا أمنحتب الثاني في الجھة  فعلكما ورد نفس ال  

ً لزیارتھ لھذا المعبود العظیم ، وتقدم ھذه اللوحة الشمالیة الشرقیة من أبو الھول تخلیدا
للعرش وعلمھ بفنون الحرب  وارتقائھمعلومات مھمة عن أمنحتب الثاني وطفولتھ 

  وممارستھ للریاضة فتذكر اللوحة أنھ یختلف عن باقي جنوده 

 

 
nn wa im itHw pDt .f n pH ntw .f m sxs 

وال أن یناھضھ في الجري علي  ر واحد منھم أن یشد قوسھ،فلم یكن في مقدو"
 )١٤(")أحد( األقدام

كما ورد ذكرھا في موضع أخر من اللوحة حین تتحدث عن حسن تربیة  
  لتفید معني التعب sxsx الثاني للخیل عندما كان صبیا، فجاءت كلمة أمنحتب

 
n xAa n .sn fdt m sxsx qAi 

 )١٥( "مع السرعة العالیةال یتصبب عرقھا حتي  كان"

                                                             
(12) PM., I, 241. 
(13) Urk., IV, 508, 2; Bouriant, U., Notes de Voyage, in: Recueil de travaux relatifs à la 
philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes, vol. XIII, 1890, p. 178 [3,4]. 
(14) Urk., IV, p. 1279, 15, 16;  

  .٦٤٧، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(15) Urk., IV, p. 1282, 18; 

 .٦٤٨، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 



                   

٤٤ 

عودوا وفي قصة ھالك اإلنسانیة نجد أن المعبود رع یأمر رسلھ بأن ی  
نتین لیحضروا كمیة كبیرة من الطفل األحمر الذي سیستخدمھ في افیإلي المسرعین 

  :قائالً  البشرصناعة الجعة المعدة لحتحور لمنعھا من ھالك 

 

 

 
nisw n .i wpwty xAxw sinw sxs .sn (mi) Swt nt Xt 

  )١٦( "مثل ظل الجسد في العدو حتي یُسرعوا نادوا لي رسلي المسرعین"
وھنا یشبھ المصري القدیم سرعة الحركة بالظل الذي یتحرك مع الجسد   

ًا أو فالبشري فال یكاد  ًا لھ بحیث ال نجد فرق اصًال في الوقت یفارقھ بل مالزًما وتابع
 .بین اإلنسان وظلھ

بتل العمارنة نجد " أي"وعلي الجانب الشرقي من الفناء الخارجي لمقبرة  
 في بالط إخناتون الخارجي،" أي" مناظر تسجل االحتفال بتتویج وتقلید الذھب للقائد

ً االمن أحد یسجل علي كرسي ویشیر بیده الیمني إلي صبي ینصرف  ظر رجال جالسا
ً ، )١شكل (ا من أمامھ مسرعً  إلیھ وھو یسیر بخطوات  اوال یزال وجھھ ملتفت

  : ص أعلي المنظر یصف ما یحدث قائًال ، والن)١٧(واسعة

 

)١٨( 
sxty m ptr pA nhm aA r Dd nm i m wnw 

 : فیأتي الرد "أعني لمن ھذا؟ وارجع إلَي بسرعة ؟أسرع، لمن ھذا البھجة العظیمة"
  )".والد اإللھ( )أي(ــ إن االبتھاج یتم ل"

                                                             
(16) De Buck, A., Egyptian Reading Book, vol. I: Exercises and Middle Egyptian Texts, 
Leyden, 1948, 125 [2-4];  

؛ جمال عبد الرازق، التواصل اللغوي والثقافي بین ٧٤، ص ١٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
دراسة لغویة مقارنة في أسالیب التعبیر الدارجة في مصر " :مصر القدیمة والثقافة المعاصرة

دراسات في علم المصریات لتكریم األستاذ الدكتور  :فقالقدیمة والتعبیرات العربیة المعاصرة، األ
 .٢٥٢، ص ٢٠٠٩عبد الحلیم نور الدین ، المجلد األول، 

 
(17) Davies, N. de G., The Rock Tombs of El Amarna, vol. VI, London, 1908, pp. 22 ff.  
(18) Urk., IV, 2000, 12-14; Davies, N. de G., The Rock Tombs of El Amarna, vol. VI, p. 23, 
pl. XXX. 



                   

٤٥ 

٢ -  mH rdwy 
  "مد رجلیك" )١٩( 

ً وھو مصطلح    مد أو "أو بالتعبیر الدارج  "ملئ القدمین"یمكن ترجمتھ حرفیا
، وقد ورد خطوات األقدامحركة والعجلة في  السرعةمعني  یفیدل" خف رجلیك شویة

  :ذكرفعند الكتابة إلي كاتب كسول یُ ؛ )٢٠(٣٠٤٣برلین بردیة ذلك المصطلح في 

 

 

)٢١(  
rnty Dd .tw n .i xAa kwy sSw .tw .k Hr Smt Hr war xAa kwy sSw mH .k 

m rdwy .k mi Htri 

وأنك تھجر الكتابة بقدر ما تستطیع . ُحدثت أنك تھجر الكتابة، وأنك تسافر وتھرب"
  "قدماك من السرعة مثل الحصان

، ولكن لم "فرسا رھان"إلي ذھنھ التعبیر العربي  والذي یقرأ ھذا التعبیر یثب  
، ولكنھ إذ كانت الخیل تجر العربات فقط یكن في مصر في ذلك الوقت سباق للخیل،

 .مثال لسرعة أقدامھتوظیف جید للحصان ك

ً لھا  في مقبرة باحريأیًضا وقد ورد ذلك المصطلح    بالكاب الذي كان حاكما
وشغل عدة وظائف أخري في عھد تحوتمس األول، وتحتوي ھذه المقبرة علي عده 

حصد القمح بالمنظر  في مشھد، فة الحلوةمناظر للحیاة الیومیة تملئھا الفكاھة والمداعب
من العمال یحملون القمح المحصود في  اثناننجد  )٢ شكل(الغربي لجدار العلوي ل

سالل كبیرة معلقة في قضبان علي األكتاف ومتجھین بھا للدرس، وھنا نجد باحري 

                                                             
(19) Wb., II, 118, [8,9]. 

الذي باعھا إلي  Baron Kollerتعرف ھذه البردیة أیضا ببردیة كولر نسبة إلي بارون كولر  )٢٠(
محفوظة في وسم وھي مكتوبة بالخط الھیراطیقي ٢١سم وعرض ١٣٦متحف برلین ویبلغ طولھا 

ضرار في الجزء السفلي منھا، ووجھ البردیة مقسم إلي أربعة أقسام بشكل جید فیما عدا بعض األ
أسطر، وھي  ٩أسطر ما عدا الصفحة الثانیة المكونة من  ٨خمس صفحات كل صفحة مكونة من 

  -:للمزید أنظر . عبارة عن رسائل أدبیة تعود إلي عصر األسرة التاسعة عشر
Gardiner, A. H., Egyptian hieratic texts, vol. I, Georg Olms Verlag, Leipzig, 1911, p. 35. 
(21) Gardiner, A. H., Egyptian hieratic texts, vol. I, Koller 1,7 [2,3], p. 84. 
 



                   

٤٦ 

یقبض بیده علي غصن، ویأمر حاملي السالل باإلسراع خوفا من الفیضان الذي یھدد 
 :لھم من حصد الغالل قائالً  االنتھاءلحقول قبل ا

 

 (٢٢)   

As .tn mH rdwy .tn pA mw iw pH .f nA n qniw 

 "أسرعوا، خفوا أقدامكم، المیاه قادمة وسوف تصل إلي السالل"
والمحمولة علي كتفي ویتضح في ھذا المنظر أن حاملي الساللة الممتلئة   

الرجلین بواسطة عصا طویلة ومتجھین بھا ناحیة یسار الناظر قد اتسعت أقدامھما 
، مما یدل لشخص الثالث الذي یحمل السلة الفارغة ویسیر ببطء ناحیة الیمینعن ا

ویتضح أیضا أن  الم باحري الذي یأمرھما باإلسراع،علي استجابة الشخصین إلي ك
بسرعة الجسد عن انفعاالت باحري وعلو صوتھ في إصدار األمر الفنان قد عبر بلغة 

                                                             
(22) Assmann, J., "Ancient Egypt and the Materiality of the Sign" in: Pfeiffer, L., 
Materialities of Communication, Stanford, 1994, figs. 4, 5; Tylor, J. & Griffith, F., The 
Tomb of Paheri at El Kab, London, 1894, p. 14, pl. III; 

 .٢٨١، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 

 
ل كبیرة، النھایة الجنوبیة للجدار الغربي بمقبرة باحري منظر حمل الغالل في سال) ٢شكل (

 .بالكاب، الدولة الحدیثة
Tylor, J. & Griffith, F., The Tomb of Paheri, pl. III 

 



                   

٤٧ 

 مشدودة ومفرودة وجھھ وأصابع التي تظھرقد رفع یده الیسري أمام الحركة، فنجده 
ً علي ارتفاع صوتھ وغضبھ أثناء  كدلیل إصدار األمر لھم بالسرعة في السیر خوفا

  .من قدوم المیاه وتلف المحصول

   ُ أفعال أخري للتعبیر عن السرعة  كمخصص في ت القدمینخدمھذا وقد است
عن خوفھ وسرعة ھروبھ من مصر بعدما سمع نبأ  عبر سنوھي نومد الُخطي، فحی

 ...ومع أن أطرافي أصبحت باردة" :وفاة أمنمحات األول قال

 
rdwy .i Hr hwhw 

  )٢٣(" ھرولت قدماي...

ً في قصیدة عن الھرب والخوف عن طروالتعبیر    یق تسارع األقدام ورد أیضا
انتصار مرنبتاح المعروفة بلوحة إسرائیل، فعندما وصل اللیبیون إلي الحدود 

علي الثبات أمام الملك، ك ولوا ھاربین، ولم تقوي أقدامھم المصریة ورأوا عظمة المل
  :فیقول النص لكنھا استطاعت أن تحملھم علي الجري والھرب من أمامھ

)٢٤(  

bw ir rdw.w smn wpw Hr pd 

ً (فولوا ھاربین ) الثبات: حرفیا(اآلن أقدامھم لم تقو علي الوقوف " ُتحت : حرفیا ف
  )٢٥()"لسیقانھم الخطوات الواسعة

  
 

                                                             
(23) Sethe, K., Aegyptische Lesestücke, Georg Olms Verlag, 1959, p. 13 [4,5]; Blackman, 
A., Middle Egyptian Stories, Bibl. Aeg. II: Bruxelles, 1972, p. 34 [7].  
(24) KRI., IV, 14 [6]. 
(25) BAR., III, § 609, p. 160; Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. II, Berkeley, 
1976, p. 74; 

 .٩٧، ص ٢٠٠١، القاھرة، ٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 



                   

٤٨ 

٣ - Hn  "یسرع"  
منھا ما ورد ھذا الفعل بمعاني كثیرة معظمھا تعبر عن الحركة والمشي، و  

، وقد )٢٦(الذي سنتناولھ فیما بعد wniیعبر عن العجلة والسرعة لیتوافق مع الفعل 
ً جاردنر  ترجمھ  ."علي عجل"أو " یسرع"ـــــبـأیضا

باریس القومیة بمكتبة الورد ھذا الفعل في تعالیم كاجمني المحفوظة في وقد  
واضع والحذر في الحدیث الحدیث في بدایة التعالیم عن الت ، فعند Prisseبردیةباسم 

 : یقول كاجمنيففي حدیثھ إال في الوقت المناسب المرء ال یتعجل ف

 
nn Hn n is Hr sp .f 

  )٢٧("المناسب وقتال في إال لیس ھناك عجل"
إشارة  في الجملة السابقة nn Hnأن  Federmو  Scharff في حین یعتبر

، لیكون "أخط" بمعنى spو اردة في الجملة التي تسبقھاالو "السكاكین"سرعة إلى 
 .)٢٨("السكاكین ال تسرع إال لمن حاد عن الصواب"المعني 

  
 الطریقة وصفأثناء قد تأكد معني ھذا الفعل في بردیة أنستاسي األولي و  

ً األخیر بأنھ استعان  رسالتھ يأمنموببھا  كتب التي ً علي خطاب حوري متھما ردا
  :عدین لكتابة رسالتھ قائالً بعدد من المسا

 
6 sSw iw .k Hnw .tw r Hna [.t]w 

 )٢٩("تاب وأنت تسرع معھمكُ  ٦"

                                                             
(26) Wb., III, 103, 6; Konstanz, C., Die Konjugation des Verbs für "gehen" im 
Neuägyptischen ,GM., vol. 212, 2007, pp. 72 ff. 
(27) Gardiner, A., The Instruction Addressed to Kagemni and His Brethren, JEA., Vol. 32, 
1946, p. 73, pl. XIV [3]; Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, Berkeley, 
1973, p. 61 [2]. 
(28) FCD., 171; Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 61 [2]. 
(29) Gardiner, A. H., Egyptian hieratic texts, anastasi I [6,1], pp. 10, 22; 

  .٣٨١، ص ١٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 



                   

٤٩ 

٤ - xAx  "یُسرع"  
في الشكوي التاسعة للفالح وھو فعل یعبر عن السرعة والعجلة، ورد ذكره   

  :الفصیح حین قال

  
m jhm n xAx .k m nma  

ً  توان یا من الال تت"    )٣٠("سرع، ال تكونن متحزبا
ھذا الفعل یدل علي السرعة المتناھیة وقضاء األمر في لمح من الواضح أن و  

التي  r Trm n irtبعبارة  انً احیأ اجاء متبوعً  xAxالبصر، ومما یؤكد ذلك أن الفعل 
 :یقول انصً  ٦٢في التعویذة رقم ، ففي متون التوابیت نجد "في طرفة عین"تفید 

 

)٣١(   

xAx Tw r Trm n irt di .k xprw Hna Dwt 

   )٣٢("أسرع وفي طرفة عین أجعلك في شكل طائر الجبل"
وقد ورد ھذا الفعل في لوحة الحلم الخاصة بتحوتمس الرابع، فعند حدیثھ عن   

  : ربة الصید وصف ذلك قائالً مھارتھ في الریاضة والصید وسرعة جیاده التي تجر ع

)٣٣(  
swtwt wrryt .f ssmwt .f xAxsy r Taw 

ً عربتھ وجیاده كانت أسرع من الریح"   )٣٤("راكبا

                                                             
(30) Gardiner, A., The Eloquent Peasant, JEA., vol. 9, no. 1/2, 1923, p. 20 [100]; Lichtheim, 
M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 181; 

  .٦٩، ص ١٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(31) CT., I, 266 [g,h]; FCD., 306. 
(32) FECT., I, p. 58 [266, 267]. 
(33) Urk., IV, 1541, 13; FCD., 185; Erman, A., Zaubersprüche für Mutter und Kind aus dem 
Papyrus 3027 des Berliner Museums, Berlin, 1901, p. 15 [3,2] 

   .١١ص ، ٢٠٠١القاھرة،  ،٥سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ  )٣٤(



                   

٥٠ 

وھنا نجد المصري القدیم قد عبر عن السرعة مستعینًا بأسلوب التشبیھ   
بنفس األسلوب القدیم والمقارنة بالریح الذي الزال مستخدًما في عصرنا الحالي 

، وھذا دلیل علي انتقال مئات المعاني والشواھد واألسالیب "أسرع من الریح"
  . المصریة القدیمة إلي لغتنا المعاصرة كما ھي أو محرفة قلیًال 

  :تذكر أحد التعاویذ  )٣٥( ٣٠٢٧ وفي بردیة برلین رقم

 

 
msH xAx m Hr ib itrw HfAw xAx mtwt 

 )٣٦("السم) إلي(التمساح یسرع إلي وسط النھر والثعبان یھرول "

٥ -  gst "سرعة"  
في القصیدة الشعریة التي تتغني ، ف)٣٧(لتفید معني السرعة gstوردت كلمة   

د انتھائھ من حروبھ في في معبد الكرنك بع أقامھاالتي بانتصارات تحوتمس الثالث 
 :المعبود أمون تحوتمس الثالث قائالً یخاطب  أسیا

 

 
Di .i mAA .sn Hm .k mi sAb SmAw nb gst Hpwty xns tAwy 

ً لي جاللتك كابن آوي ألجعلھم ینظرون إ"  الوجة القبلي، وھو رب السرعة عداءا
 ً  )٣٨("ناألرضیی مخترقا

                                                             
م ٢.١٧یبلغ طولھا لألم والطفل تعود لألسرة الثامنة عشرة،  سحریة وھي بردیة تتضمن تعاویذ )٣٥(

وأربعة عشرة ونصف  ،وصفات طبیة فقط في نصف صفحةتحتوي علي ثالث سم و١٥.٧وعرض 
 ختلف عن، وھي تالسبوع والرضاعة وغیرھافترة التعاویذ السحریة للنساء واألطفال و صفحة من

للمزید عن تلك ، بردیة بروجش التي تُعرف أیًضا باسم ٣٠٣٨العظمي رقم الطبیة بردیة برلین 
  -:البردیة أنظر

Erman, A., Zauberspruche fur Mutter und Kind, p. 3ff.  
، عادل ودیع فلسطین، الھیئة المصریة جون إف نن، الطب المصري القدیم، ترجمة عمرو شریف

  . ٩٨، ص ٢٠١٢العامة للكتاب، القاھرة، 
(36) Erman, A., Zauberspruche fur Mutter und Kind, p. 15 [3,2]. 
(37) FCD., 292. 
(38) Urk., IV, 617, 14.15; DuQuesne, T., Anubis, Upwawet, and Other Deities: Personal 
Worship and Official Religion in Ancient Egypt, American Univ in Cairo Press, Cairo, 
2007, p. 9; 

 .٥١٤، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 



                   

٥١ 

٦ -  sxsx " یُسرع -یجري"  
 ، وذلك"یُسرع -یجري"بمعني  sxsx الفعلتعبیر عن السرعة بكما تم ال  

عاش في عصر -بالشیخ عبد القرنة  ٨٥رقم المسمي معحو  أمنمحاتبنصوص مقبرة 
ي تال جیاداء العندما أخذ یجري ور -وأیضا أمنحتب الثانيالملك تحوتمس الثالث 
   :أطلقھا أمیر قدش فیقول

 
iw .i Hr sxsx m sA .s Hr rdwy 

ً خلفھا "  )٣٩("علي قدميجریا
 الطریقة وصفكما ورد ذكر ذلك الفعل في بردیة أنستاسي األولي، فأثناء  

ً علي خطاب حوري، اتھم األخیر بأنھ ا رسالتھ يأمنموببھا  كتب التي ستعان ردا
   :ذاكًرا دور كل فرد منھم لیأتي دور الكاتب الخامس قائالً بست كتاب لكتابة رسالتھ 

 

 
pA nty 5 Hr Dd m ir sxAxy wAH ib 

 )٤٠("ال تسرعوا، وكونوا صابرین: الخامس قال"

٧ -   As "عیُسر"  

مقبرة باحري  فيعن السرعة المعبر  As  ورد ذكر الفعل  
 الغربيلجدار النھایة الجنوبیة ل علي صوروالحرث الم لبذراظر ، ففي منبالكاب

 :ا لھ یسیر أمامھ قائالً ینادي رفیقً  حرثالرجل الذي ینري  )٣ شكل(

                                                             
(39) Urk., IV, p. 894, 8; 

  .٥٣٥، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(40) Gardiner, A. H., Egyptian hieratic texts, anastasi I [6,3], pp. 10, 22; 

  .٣٨١، ص ١٧سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 



                   

٥٢ 

 

 
As tw pA HAti xrp nA n iHw, mk pA Ha aHa Hr ptr 

 )٤١("]إلینا[إن األمیر واقف ینظر أسرع أیھا القائد إلي األمام بالثیران، أنظر، "

بأن الكالم قد صدر من الشخص األول في نفس الوقت الذي ھنا یمكن القول و  
دھا سیھم ل في نفس زمن الفعل وبعوكأن الكالم قد قی ،الزال قائد الثیران یسیر ببطء

 ،ائدیتضح ذلك من خالل ضیق المسافة بین قدمي الق. عد تلقي األمرالقائد باإلسراع ب
 الشخص األول الذي صدر منھ أمر اإلسراعطابق المسافة بین أقدام توأیًضا 

ومن الطریف أن األمر باإلسراع ھنا جاء نتیجة  .والشخص الثاني الذي یتلقي األمر
باحري  یقول لقائد الثیران أن األمیرفھم منھ، فوخوللمشرف باحري یر العمال لتقد

  .یعاقبھم علي بطئھم في أداء عملھمقد وھم یعملون ببطء و یراھم
ً وینادي علي رفیقھ الذي یعمل معھ قائالً عامًال وفي نفس المنظر نجد    :یمسك فأسا

  

 

                                                             
(41) Assmann, J., "Ancient Egypt and the Materiality of the Sign", figs. 4, 5; Tylor, J. & 
Griffith, F., The Tomb of Paheri at El Kab, p. 13, pl. III;  
http://www.osirisnet.net/tombes/el_kab/pahery/e_pahery_02.htm, 18/08/2016, 12.35 AM; 

 .٢٨٠، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 

 
الغربي بمقبرة باحري بالكاب، الدولة  منظر الحرث علي النھایة الجنوبیة للجدار) ٣شكل (

  .الحدیثة
Tylor, J. & Griffith, F., The Tomb of Paheri at el-Kab, pl. III. 

  



                   

٥٣ 

  

  
Xnms .i As tw m bAkw, di .k wHaw .n r n nw nfr 

  )٤٢("الوقت المناسبیا صدیقي، أسرع في العمل حتي ننتھي في "
وھنا نالحظ أن الغرض الرئیسي من اإلسراع ھو إدراك الوقت المناسب   

ل أن العمل كان مقسًما یمكن القوفي ھذا المشھد إلنجاز العمل المنوط بكل فریق، ف
وموزًعا بین العمال كل علي حسب وظیفتھ، فمنھم من كانت مھمتھ العزق، ومنھم 
من كانت مھمتھ بذر الحبوب، ومنھم من كان مھمتھ الحرث وھكذا، وكان لكل فریق 

  .وقتھ المحدد الذي ینبغي أن ینجز فیھ مھمتھ
 الثالث من نفس المنظرفي المشھد أما العمال الذین كانوا یجرون المحراث   
ً ، إذ أن باحري المتجھ إلي النھر )٤شكل ( عملون بجدینوا فإنھم كا   بھم لیتابع مارا

  
  

                                                             
(42) Assmann, J., Ancient Egypt and the Materiality of the Sign, figs. 4, 5; Tylor, J. & 
Griffith, F., The Tomb of Paheri at El Kab, p. 13, pl. III; 

  .٢٨١، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
 

  
ل (   .، الدولة الحدیثةأثناء الحرث اإلسراع في عملهم حض العمالاحر ) ٤ش

Tylor, J. & Griffith, F., The Tomb of Paheri at el-Kab, pl. III. 
 



                   

٥٤ 

  :حضھم علي اإلسراع في عملھم قائالً سیر األعمال 

 

 
As .tn tA AHtw ptt ti xr pA @ap aA wrt 

ً  الحقل جاھز ألن یُحرث، والنھرأسرعوا، فإن "   )٤٣("مرتفع جدا
الوقت وعدم تفویت فرصة فیضان  ویتضح ھنا أن الدافع للسرعة ھو إدراك  

النھر فیضیع علیھم موسم الزراعة والبذر، لذا نجد باحري یحثھم علي سرعة حرث 
  .األرض وإدراك فصل الفیضان

ً نجد  )٥شكل ( سھالجدار نفبالمشھد العلوي من ظر حصد الكتان وفي من    ولدا
بآلة لیقوم رجل مسن تحت الشجرة بنزع البذور منھا  یحمل حزمة من سیقان الكتان

ً كالمشط الضخم أحضرت لي إذا " ، ویخاطب الولد الذي أحضر لھ الحزم قائال
  :غیر أن الولد یرد علیھ قائالً " كلھاحزمة فإني أنا الرجل الذي أفصلھا  ١١٠٠٩

                                                             
(43) Assmann, J., "Ancient Egypt and the Materiality of the Sign", figs. 4, 5; Tylor, J. & 
Griffith, F., The Tomb of Paheri at El Kab, p. 13, pl. III; 

  .٢٨١، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
 

  
ل ( ضمنظر ) ٥ش مقبر بذور الكتان  تنف ة للجدار الغري  ة الجنو الكاب، الدولة الحدیثةعلي النها احر    .ة 

Tylor, J. & Griffith, F., The Tomb of Paheri at el-Kab, pl. III. 
 



                   

٥٥ 

 

 
As .tw m ir aSA r pA aA As n aHwtyw 

" ً    )٤٤( "العجوزأیھا الفالح أسرع ال تكن ثرثارا
   ً وھنا نجد أن دافع األمر بالسرعة ھنا قد اختلف لیفید معني عدم الحدیث كثیرا

عب من ثقل ما أثناء العمل، فمن الواضح أن الولد الذي یحمل الكتان علي كتفیھ قد ت
یحمل في حین أن الرجل الذي یزیل البذور عن الكتان ال یأبھ بما یحملھ الولد ویُكثر 

 . من الكالم الذي یعطل ویبطئ سیر العمل، ولھذا یأمره باإلسراع والكف عن الثرثرة 
   ً في نص التقریر الرسمي لموقعة قادش، كما نجد مفھوم السرعة واضحا

ُ  فحین تم القبض علي اثنین مرائھ بأعداد من جواسیس خیتا واخبروه أمام وزرائھ وأ
فیقول . ومكان عسكرة جیش خیتا، نجد رمسیس الثاني یأمر وزیره بأن یسرع بالجنود

  :التقریر

 

 

 

)٤٥(  

m Hr n TAty r As mSa n Hm .f iw .sn Hr maSa Hr rsy ^Abtwn r intw r pA 
nty Hm .f im is wn n Hm .f 

ُمر الوزیر أن یسرع بجنود جاللتھ الذین كانوا یسیرون جنوبي " لیحضرھم " شبتونا"أ
 )٤٦("إلي المكان الذي فیھ جاللتھ

                                                             
(44) Assmann, J., "Ancient Egypt and the Materiality of the Sign", figs. 4, 5; Tylor, J. & 
Griffith, F., The Tomb of Paheri at El Kab, p. 14, pl. III;  
http://www.touregypt.net/featurestories/oldage.htm, 16/02/2017, 11,51 AM.; 

  .٢٨٢، ص ٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(45) Budge, W., An Egyptian reading book for beginners, London, 1896. P. 139 [31-33]. 
(46) Gardiner, A., The Kadesh Inscriptions of Rameses II, Oxford, 1960, p. 30 [B70]; 



                   

٥٦ 

علي  انقضاضھوبعد ذلك یصف التقریر شجاعة الملك رمسیس الثاني في   
  :جیش خاتي قائال

 

)٤٧(  
aHa .n .f Tw r ssm .f iw .f Hr xrp As iw .f wa Hr tp .f 

ً بنفسھ"  )٤٨(" ثم أسرع بجواده ثم أنقض بسرعة منفردا

 من قوة الملك اا تكون السرعة مطلوبة للھروب من قدر محتوم أو خوفً وأحیانً   
  :أثناء المعركة، وھو ما حدث مع أعداء رمسیس الثاني في ملحمة قادش قائلین

  )٤٩( 
 

  
my n .n As war .n r HAt .f 

 )٥٠("ھیا بنا نسرع ھاربین من أمامھ"

  أیًضاببردیة أنستاسي الثالثة  Asوقد ورد الفعل 

 
Ast spy m tA wnwt 

  )٥١("واحدة ومرة بسرعة"

٨-xAa    "یُسرع"  
نتین افیلاأحد عظماء حكام  -یقص علینا حرخوف وفي عصر الدولة القدیمة  

علي  علي جدران مقبرتھ -مرن رعوالذي كان یحمل لقب مدیر القوافل في عھد 
 ةأثناء الحمالت األربعبھا  المخاطر المختلفة التي قام الضفة الغربیة من شالل أسوان

                                                                                                                                                           
  .٢٦٤، ص ٢٠٠١، القاھرة، ٦سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 

(47) Budge, W., An Egyptian reading book for beginners, London, 1896. P. 140 f [37, 38]. 
(48) Gardiner, A., The Kadesh Inscriptions of Rameses II, Oxford, 1960, p. 30 [B85]; 

 . ٢٦٥، ص ٦سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
(49) Kri., II, 53, 15. 
(50) Lichtheim, M., ancient Egyptian literature, vol. II, p. 67. 
(51) Gardiner, LEM., p. 28 [7,1]; Caminos, LEM., p. 101 [7,1]. 



                   

٥٧ 

 ذكریالعام الثاني من حكم بیبي الثاني ب ، وفي الحملة الرابعةفریقیاإ التي قام بھا داخل
 - ثاني وإذ بالملك بیبي ال حد األقزام ھناك،توغل في أفریقیا ونجح في إقتناص أ ھأن

ً یرسل لھ  -في الثامنة من عمره ال یزال كان  القزم ذلك لیسرع في إحضار خطابا
 :)٥٢(فیقول في خطابھ ،م بالرقص المقدسلیقو

 

)٥٣( 
xAa in .n .k dng pn m a .k in .k m tA-Axw 

ً (أحضرتھ معك ) الذي( أسرع وأحضر ھذا القزم" من أرض ) في یدك: حرفیا
  )٥٤()"أخو -تا(األرواح 

٩ -  sin " یُھرول - یتعجل"  
تشیر إلي اإلسراع في  ٥٧٩في التعویذة رقم وفي نصوص األھرام وردت   

  :الھرب فتقول

 

)٥٥(  
sinw .k sin sinw .k n qrqrw HwAw .k 

  )٥٦("خدمك في عجلة، رجال بالطك یھرولون، أتباعك یسرعون"
 

                                                             
  .٣٨٧، ٣٨١، ص ٢٠٠١، القاھرة، ١سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ  )٥٢(

(53) Urk., I, 129 [16, 17], 130 [1]. 
(54) BAR I, § 353, p. 161;  

  .٣٨٧، ص ١سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
ین أن معني السرعة مفھوم من الظرف في ح" أسرع"ــ بـ HAa الفعل Lichtheimترجمت وقد 

 Hr-aw  في السطر السابق مباشرة " حاالً "بمعني 
Lichtheim, M., Ancient Egyptian Literature, vol. I, p. 27; Urk., I, 129 [15]. 
(55) Pyr., II, 1539c; Mercer, S., The Pyramid Texts, Toronto, 1952, Utt. 579, 1539. 

 .٣٥٨حسن صابر، متون األھرام المصریة، ص )٥٦(



                   

٥٨ 

١٠-  wn  " یُسرع -یجري"  
الثالث في سیاق  نصوص الحملة الثامنة لتحتمس ورد ھذا الفعل ضمن  

  :مطاردة األعداء

 

 
n nwi n wa HA tp .f wpw Hr ifd m dwn  

  )٥٧("رخوا لسیقانھم العنانفلم یلتفت واحد منھم خلفھ، ولكنھم أ"
یصف فیھ المعبود سوبك بأنھ  )٥٨(في بردیة الرامسیوم السادسةھناك نص و 

   حاد األسنان وسریع الجري علي بطنھ

)٥٩( 
rAHs wn Hr Dt .f 

  "جسده علىیجري  ،)٦٠(راحیس"
  
  

                                                             
(57) Urk., IV, 697, 12-15;  

  .٤٣٧ ، ص٤سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 
ھي بردیة مكتوبة على وجھ واحد بخط ھیروغلیفي عبارة عن تراتیل لسوبك، في حین أن   )٥٨(

 ً  ١٨.٨سم وبعرض  ٢٥.٥النص مكتوب في سطور عمودیة یبلغ طولھا . ظھر البردیة ظل فارغا
سطر وتعود إلي عصر الدولة الوسطي، البردیة ھي جزء  ١٤٠سم، وھي تحتوي علي أكثر من 

من مجموعة من البردیات وجدت مع مجموعة من األقالم في صندوق نھب من مقبرة أواخر 
ة، األسرة الثالثة عشرة خلف معبد الرامسیوم تنتمي على ما یبدو لشخص یشغل وظیفة كبیر الكھن

، أما ھذه البردیة )A, Dالرامسیوم (اثنین من ھذه البردیات محفوظة بالمتحف المصري ببرلین 
   -:فھي محفوظة بالمتحف البریطاني، انظر

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?as
setId=1062140001&objectId=117391&partId=1, 18/01/018, 11.34 AM; 
Gardiner, A., Hymns to Sobk in a Ramesseum Papyrus, Rd’E, vol. 11, 1957, pp. 43-56. 
(59) Gardiner, A., Hymns to Sobk, p. 52; 101. 

   - :، عن ذلك أنظرستي بمنطقة الشالل األول - راحیس ھو المعبود التمساح لمنطقة تا)٦٠(
Gardiner, A., Hymns to Sobk, p. 48 [5]. 



                   

٥٩ 

١١-  , pd nmt pD nmt "ىلخطواسع ا"  
بمد الُخطي، فنقول " اإلسراع"نلمس في تعبیراتنا المعاصرة ما یشیر إلي   

ً "ِمد شویة عشان نوصل بدري: "لشخص نحثھ علي سرعة المشي " ِمد"، أو اختصارا
  :، وقد عبر المصري القدیم عن ذلك في نصوصھ قائالً "أسرع الخطي"بمعني 

 
xAx m swt pd nmwt 

  )٦١("السرعة في السیر مدُ الُخطي"
على قاعدة تمثال من  مسجلة أنشودة آلمون ضمنھذه العبارة  نُقَشتكما   

ورد في ، كما )٦٢("واسع الخطا" أنھنُِعت فیھا أمون بـ ، وقدأواخر عصر الھكسوس
 : في قصتھ الشھیرةسنوسرت األول  للملك وصف سنوھي

  
pD nmtwt pw ski.f bhAw 

  )٦٣("المھلك للھارب ھو الواسع الخطى"

لتؤدي نفس    ptAویمكن أن یحل محل ھذا المصطلح كلمة  
  :ولقی ھروبھ من مصرمجده وعن  سنوھيتحدث المعني، فحین ی

 

  
btA s n gAw hAb.f ink aSAw mrtw 

ً كثیرة) واآلن( من أرسل) وجود(لعدم  كنت رجل أسرع الخطا"   )٦٤("أملك عبیدا

                                                             
(61) Edward, I., Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc., in the British Museum, vol. 
VIII, London, 1939, 31-33 (no. 551), pl. XXVIII; 

  .٢٦٦جمال عبد الرازق، التواصل اللغوي والثقافي، ص 
  .٩٥، ص ١٨القدیمة، جـ  ؛ سلیم حسن، مصر٦٩٠، ص ٦سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ  )٦٢(

(63) Gardiner, A ., Notes on the Story of Sinuhe, Paris, 1916, pp. 137 [B 56], 170 [55]; 
  .٣٧، ص ١٧؛ سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ ٢٠٤، ص ٣سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ 

(64) Gardiner, A ., Notes on the Story of Sinuhe, p. 172 [B 56]; 
 .٤٠، ص ١٧؛ سلیم حسن، مصر القدیمة، جـ ٢٣٦، ص ٣مصر القدیمة، جـ  سلیم حسن،



                   

٦٠ 

١٢-  ، iHp, Hip "یسرع، علي عجل"  

وترجمھا البعض علي  Hip ورد في نصوص األھرام لفظ   
 : یُقال ٥٠٣ففي التعویذة " یسرع"أنھا تفید الفعل 

 

 
qA MnTw qA .f Hna .f Hip MnTw Hip .f Hna .f 

سیرتفع معھ، وعندما یسرع مونتو ھو ) الملك(، ھو )القمر(عندما یرتفع مونتو "
  )٦٥("سیسرع معھ) الملك(

یعبر عن فكرة الحركة والسرعة، ومن المؤكد أنھ  Hipال شك أن الفعل و  
، وھذا "، یھرول)بسرعة(على عجل، المشي "بمعني   Hp, Hpyالبدیل القدیم للفعل 

، )٦٦(نصوص الدولة الحدیثة حتي العصر الیوناني الروماني الفعل معروف جیدا في
ُتب ففي وقت مبكر من األسرة الثامنة عشرة وفي . )٦٧(في كثیر من األحیان  Hptك

علي عجل، "لیفید معني  iHp نصوص التابوت ورد ذكر الفعل
  :كرالتي تتعلق بمركب رع یُذ ٦٨٤تعویذة رقم ال ، ففي"بسرعة

 

 

wiA Ra iHp .f m Nw, in N pn Ssp HAtt .f  

  )٦٨("مركب رع تجعلھ یسرع في نون ألن ھذا الذي یتعھد بحبلھا في المقدمة"
  

                                                             
(65) Pyr. 1081 a-b; Postel, L., «Rame» ou «course»? Enquête lexicographique sur le terme 
Ìpt, BIFAO., vol. 103, 2003, p. 381; Berger-El Naggar, C., Leclant, J., Mathieu, B. & 
Croisiau, P., Les textes de la pyramide de Pépy Ier, MIFAO., vol. 118, Le Caire, 2001, p. 
170, fig. 33, pl. XVIII (P/C med/E 9-10). 
(66) Wb., III, 68 (7-10). 
(67) Wb., III, 71 (7-12). 
(68) CT., VI, 313 p-q; Postel, L., «Rame» ou «course»? Enquête lexicographique, p. 382; 
Barguet, P., Les textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire, Paris, 1986, p. 299. 



                   

٦١ 

ھو محاولة لدراسة األفعال والمفردات الدالة علي سرعة الحركة  وما سبق  
  دول التاليجیمكن حصرھا في ال التي في مصر القدیمة

الداللة  المعني
 الصوتیة

 م  الكلمة بالخط الھیروغلیفي

 sxs ھرولسرع أو یُ یُ 
  

١ 

أو  "ملئ القدمین"
مد "بالتعبیر الدارج 

  "رجلیك

mH rdwy  
 

٢ 

 Hn  "یُسرع"
 

٣ 

 xAx "یُسرع"
 

٤ 

 gst "سرعة"
 

٥ 

 sxsx "یُسرع -یجري "
 

٦ 

 As "یُسرع"

 
٧ 

 xAa "یُسرع"
 

٨ 

 sin "یُھرول -یتعجل "
 

٩ 

 wn "سرعیُ  -یجري "
 

١٠ 

 pD nmt "ىواسع الخط"
 

١١ 

 Hip, iHp  "یسرع، علي عجل"
  أو  

١٢  



                   

٦٢ 

غیر أن ھناك بعض 
المفردات التي ترجمھا 
بعض العلماء علي أنھا 
تفید معني اإلسراع؛ 
فیالحظ علي أحد القطع 

لحجریة التي عثر ا
علیھا بالجانب الغربي 
بقلب ھرم أمنمحات 
األول باللشت أن السطر 
المنقوش أعلي مقدمة 

 ،)٦شكل ( السفینة
یحتوي علي ھتاف 

  :لربان السفینة یقول فیھ
  

 
  

(sS)AA .n nfr (w) mi nw A isA 

" ً ً ھكذا، كن مسرعا  "أبحر جیدا
، حیث أنھ ال )٦٩(غیر مؤكدة isA ن معني الكلمة األخیرة والشيء المالحظ أ  

وأغلب الظن أنھا تتعلق . توجد صلة مع النص السابق والتي من المرجح كونھا نداء
 sAiویمكن أن یعتبر فعل أمر من  Aالمدعومة باألداة " یسرع"isi بالفعل المعروف 

 .)٧٠("ینتظر" بمعني
وفي المنظر الشھیر لعملیة الختان المصورة علي الجانب الشرقي لمدخل   

حور بسقارة من عھد الملك تتي یدور حدیث بین الطبیب ومساعده - ما-مقبرة عنخ
  : كا لمساعده-أثناء عملیة الجراحة نفسھا فیقول الكاھن والطیب حم

 

                                                             
(69) Junker, H., Giza IV: Die Mastaba des KAimanh (Kai-em-anch), Leipzig, 1940, p. 59; 
Goedicke, H., Re-used Blocks from the Pyramid of Amenemhet I at Lisht, New York, 
1972, p. 111f, fig. 62.  
(70) Goedicke, H., Pyramid of Amenemhet I, p. 111f, fig. 62; Erman, A., Reden, Rufe und 
Lieder auf Gräberbildern des Alten Reiches, Verlag der Akademie der Wissenschaften, 
1919, pp. 24, 27, 55. 

 
ل ( حار ) ٦ش اإلسراع في اإل قه  أمر رف ان سفینة   ر
الجانب الغري بهرم علي أحد  ة  اللشت أمنمحاتالقطع الحجر   األول 

Goedicke, H., Pyramid of Amenemhet I, p.111, fig. 62.  



                   

٦٣ 

 
nDr sw m rdi dbA .f 

   )"یتعب( یخاف تجعلھ ال عة،بسر أمسكھ"
 قائالً  الخلف من المختتن بالرجل یمسك الذي مساعده علیھ فیرد

     
iri .i r Hst .k 

  )٧١("تتمناه ما سأفعل"
ًا مانًعا في موضو   وعة ومادتھ، أنما ھو علي أیة حال، لیس ھذا البحث جامع

ً وتنوًعا، لكني استطعت في النھایة أن أمیط  مقدمة إلجراء دراسة متكاملة أكثر شموال
أن التعبیر واضح اللثام عن الكثیر من التعبیرات الدالة عن سرعة الحركة، ومن ال
ثم وردت " یُسرع"عن سرعة الحركة في مصر القدیمة أكثرھا جاء في صیغة الفعل 

في القلیل من المواضع، إال أن العامل المشترك في كل ھذه العبارات كصفة وكاسم 
ھو استخدام القدمین كمخصص في معظم الكلمات أو مخصص الساق المكررة للداللة 

اتساع فكان الفن  عن تصویر السرعة فيأما . علي المثني في القلیل من العبارات
باحري بالكاب والمناظر كما في مقبرة -المناظر بعض المسافة بین القدمین في 

 .تعبیر وإیماءة عن سرعة الحركة وھ -الحربیة علي الصروح وغیرھا
عن سرعة للتعبیر  ةكإیماءلم یُستدل علي أن المصري القدیم قد استخدم الید   

الحركة مثلما نفعل في یومنا ھذا باستدارة سبابتي الیدین حول بعضھما، فرفع الید 
ارتفاع الصوت  عنتعبیر وإیماءة بالجسد  قد تكوني أمام الوجھ كما في منظر باحر

واألمر بالسرعة للغضب إیماءة ، أو سرعة العملألمر بل ، وقد تكون إیماءةالغضبو
وقد تعددت أسباب ودوافع سرعة الحركة، فقد تكون السرعة نتیجة للخوف ھذا  معا،

ً لف وات األوان، أو من أمر ما، أو بدافع التفاخر والشجاعة في اإلقدام، أو تفادیا
 .الخ...إلدراك الوقت والمعاد المحدد

وقد استخدم المصري القدیم أسلوب التشبیھ لتقریب المعني وكنایة عن سرعة   
، وما زلنا "في طرفة عین"، "یسرع مثل ظل الجسد"، "یُسرع مثل الریح"الحركة 

ھذا ، "زي الریح، في غمضة عین"نستخدم ھذه التعبیرات في وقتنا الحالي فنقول 
الحیوانات والزواحف بالسرعة مثل ابن أوي المعبودات وارتبطت العدید من وقد 

ً  واألرنب والتمساح سوبك والثعبان     .عنھا لسلوكھا السریع المعروفوغیرھا نظرا
  

                                                             
 ؛)٤-٨( ، شكل٣٤٠، ص الطب المصري القدیمنن، .جون إف )٧١(

Shafik, A. & Elseesy, W., Medicine in Ancient Egypt, in: Selin, H., Medicine across 
Cultures: History and Practice of Medicine in Non-Western Cultures, Kluwer Academic 
Publishers, London, 2003, p. 29, fig. 1. 
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Expressing of Hurrying in ancient Egypt 

Dr. Hamada Mansi Ashour 

Abstract: 

Some verbs and expressions that express hurrying in the ancient 
Egyptian texts paid attention the researcher to. So it necessitated 
compiling the vocabulary of hurrying and from its original 
sources and to study the use and purposes of each word, analysis 
the texts contained therein. There are several verbs, for example 

Hn, xAx,  sxs, all of which means 
"speeding up." 

 The search also refers to the scenes related to hurry, such 
as the reliefs of Paheri tomb at El Kab which contains textual 
reliefs that clarify fulfilling tasks quickly and speedily. The 
researcher tries to answer whether there are physical gestures 
related to speed or not. 

Key words:  

ancient Egypt, hasten, flee, hurry, run, relief, texts, papery. 
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