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  طقسة بتر ساق العجل في مصر القدیمة

  عماد أحمد إبراھیم الصیاد.د

  :الملخص

ك��ان م��ن ب��ین الطق��وس المص��احبة للموك��ب الجن��ائزي ف��ي عص��ر الدول��ة الحدیث��ة وم��ا 
تالھا، واحدة من الطقوس التي یمك�ن أن تتس�م بالقس�وة والغراب�ة، حی�ث ی�تم فیھ�ا بت�ر 

وقد شھدت . الساق األمامیة لصغیر العجل حًیا وفي كثیر من األحیان في حضور أمھ
أن م�ا بع�دھا ح�ین یص�ور العج�ل واقًف�ا عل�ى  الدالئل األثریة التي تصور تل�ك العملی�ة

قوائمھ الثالثة تنوًعا في مصادرھا، فمنھا ما ورد ضمن مناظر الجن�ازة عل�ى ج�دران 
وق��د ك��ان . بع��ض م��ن مق��ابر األف��راد، وال��بعض اآلخ��ر ورد عل��ى البردی��ات الجنائزی��ة

لھا الخلط في تفسیر تلك الطقسة ھو ال�دافع األساس�ي إلع�ادة النظ�ر ف�ي دراس�ة تفاص�ی
وإجراءاتھ��ا، خاص��ة وأن كاف��ة الب��احثین ق��د أجمع��وا عل��ى ال��ربط ب��ین تل��ك الطقس��ة 

، وقد استندت تلك اآلراء على ظھور  "خبش"والمنظر الشھیر لقطع وتقدیم فخذ الثور 

أح��د الكھن��ة بج��وار مش��ھد ص��غیر العج��ل ذو الق��وائم الثالث��ة وھ��و یحم��ل فخ��ذ الث��ور 
متوجًھا بھا صوب المومیاء، وكأن تلك الفخذ قد انتزعت من ھ�ذا العج�ل، والواق�ع أن 

 .ھناك فصل تام بین األمرین

ھ�ا ال تتس�ق وھیئ�ة ص�غیر العج�ل فیبدو من ھیئة الفخذ التي یحملھا الك�اھن مھ�روالً أن
وال��ذي ت��م بت��ر س��اقھ م��ن أعل��ى مفص��ل الركب��ة بقلی��ل، أض��ف إل��ى ذل��ك أن ھن��اك م��ن 
المناظر ما كان یھرول كاھنین أحدھما ممسًكا بالفخذ واآلخر بالقلب، وھو األمر الذي 
ال یستوي صحتھ أن تنسب كل من الفخذ والقلب لصغیر العجل الذي یصور واقفاً وال 

  . ى قید الحیاةیزال عل

وحقیقة األمر، فقد كانت تھدف ھذه الطقسة بكل معطایاتھا إلى دالئل ھام�ة ف�ي الفك�ر 
الدیني عند المصري القدیم، فصغیر العجل وداللتھ في الكتب الدینیة، والساق األمامیة 
خصیصاً للعجل وأھمیتھا وكیفیة التعبیر عنھا في الفن المصري القدیم، وكذلك عالمة 

ي اللغة المصریة القدیمة ومعناھا، ك�ل تل�ك األم�ور إذا وض�عت ف�ي اإلعتب�ار الساق ف
فسوف یتبین أن العجل وساقھ األمامی�ة لھم�ا دالل�ة ھام�ة عن�د المص�ري الق�دیم، حی�ث 
كانت ُتعبر عن إعادة الوالدة للمتوفى، وھنا یمكن إعتبارھا طقسة منفردة قائمة بذاتھا 

  . ت صورة منھامصاحبة لطقسة تقدیم فخذ الثور ولیس
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ولیس بغریب أن نربط ب�ین ص�غیر العج�ل وال�والدة الثانی�ة ف�ي الع�الم اآلخ�ر، خاص�ة 
وأن نصوص األھرامات في عصر الدولة القدیمة قد مزجت ب�ین ص�ورة المل�ك ح�ین 

  .والدتھ الثانیة بصغیر العجل حدیث الوالدة

  : الكلمات المفتاحیة

 - بتر  -ثور  -الكاھن  - فتح الفم  -لفخذ ا -جنائزیة  -قاسیة  -الساق  - عجل  - طقسة 
  نحیب –البعث 

إحدى طقوس ماھیة تساؤالً حول  ١في مقال لھ مطلع القرن الماضي Weigall طرح
غامض�ة وغی�ر مفھوم�ة، خاص�ة ف�ي مغزاھ�ا والت�ي ب�دت  ،الجنازة في مص�ر القدیم�ة

وأنھا تتخذ طابع القسوة والدمویة بما ال یتفق مع ھیبة مناظر الجنازة من ناحیة، وبما 
. ف��ي حیات��ھ اإلجتماعی��ة م��ن ناحی��ة أخ��رىالمت��وازن یخ��الف س��لوك المص��ري الق��دیم 

وھ�و ال ی�زال عل�ى قی�د الحی�اة، ص�غیر طقس�ة بت�ر الس�اق األمامی�ة لعج�ل  بھ�اقصد أو
البردی�ات الجنزی�ة بع�ض وك�ذا  األف�راد مق�ابرم�ن  قلیل�ةفي مناظر  ظھورھا بدأوالتي 

  .ابتداًء من عصر األسرة التاسعة عشر

إحدى مراح�ل بالربط المباشر بینھ وبین اإلجراء تفسیرھم لھذا  ن فيوالباحث نحىوقد 
فصلھا بعد   xpS         ، حین ُیقرب الفخذ"سم"طقسة فتح الفم والتي یقوم بھا الكاھن 

فم المومیاء مستعیًنا بالقوة السحریة الكامن�ة بتل�ك الفخ�ذ ف�ي ب�ث الحی�اه  إلىجسد من ال
تجدر اإلشارة و ٢.مرة أخرى في العالم اآلخر تتمكن من الحركةوالقوة للمومیاء حتى 

ھذا الدور الجنزي للفخذ لم یكن ولید عصر الدولة الحدیثة بأي حال م�ن األح�وال، أن 
عصر الدولة القدیمة وخاصة في ھرم  ذا في نصوص األھرامات منبل ظھر لھ وجودً 

حیث قارب المصري القدیم بین السمات الشكلیة للفخذ وب�ین وخلفاؤه، " مري ان رع"
ف�ي ذھ�ن المص�ري  ارتبط�توالت�ي " الدب األكب�ر"عة النجمیة المعروفة بإسم ولمجما

م�نح  تھدف إلىلذا فكان تقریب الفخذ لفم المومیاء ) ١شكل ( ٣.القدیم باألبدیة والخلود
   .أبدیة تلك النجومالمتوفى 

م�ن العناص�ر الرئیس�یة الت�ي تت�زین بھ�ا  تالفخ�ذ كان�تقدم�ة ظر اأضف إلى ذلك أن من
 ابتع�دتوف�ي ھ�ذه الحال�ة  ٤.من�ذ عص�ر الدول�ة القدیم�ة موائد القرابینجدران المقابر و

تمث��ل فق��ط مص��دًرا ھاًم��ا لغ��ذاء كان�ت تماًم�ا ع��ن الجان��ب الس��حري والجن��ائزي، حی��ث 
ض�من ق�وائم  ف الطی�ور والخب�ز والخض�ر والفاكھ�ةجنًب�ا إل�ى جن�ب م�ع ص�نو" كا"الـ

  .القرابین

                                                 
١ A. E. P. B, Weigall., "Funeral Ceremony", pp. 10-12.  
٢ C, Andrews., Egyptian Mummies, p.73.  
٣ A. M, Roth., "Fingers, Stars and the Opening of the Mouth ", p.70, fig.10.  
٤ S, Hassan., Excavations at  Giza, IV, fig. 122; N. De. G, Davies., The Mastaba of 
Ptahhetep, PL. XXVI.  
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تبتع�د كلًی�ا إنم�ا  xpS الثور س�الفة ال�ذكر والمعروف�ة بإس�م فخذإال أن حقیقة األمر، أن 
 ،الباحثون بینھم�ا اي أوجدھتال العالقةوأن ، Weigallعن تلك الطقسة التي آشار لھا 

ھو  كید على ذلك من خالل أمرین، األولأیمكن التالصواب، حیث  م فیھاجانبھقد إنما 
ولیس صغیر العجل، وق�د أم�دتنا من�اظر المق�ابر  بالغ ثورأن تلك الفخذ یتم قطعھا من 

وذبحھ�ا ث�م عملی�ة بالحب�ال الفرعونیة بمراحل إعداد الثی�ران وتوثیقھ�ا طوال العصور 
 )٢ش�كل (.فصل الفخذ التي تستخدم إما كقربان أو في طقسة فتح الفم كما سلف ال�ذكر

الفخ�ذ ف�ي األص�ل، ب�ل  تتعام�ل م�عاألمر الثاني وھو أن الطقسة موضوع الدراس�ة ال 
  )٣شكل (.لعجلاركبة  ىأعلأنھا تتعامل مع الساق بعد أن یتم بترھا من 

إلقرار أرائھم ف�ي  وتأكیًدا على ما سبق، فإن المناظر ذاتھا التي اعتمد علیھا الباحثون
العالقة ما بین بتر ساق العجل وطقسة فتح الفم، ھي نفسھا التي قد تدحض ھذه اآلراء 

  .بالدراسة یستعرضھا الباحثسوف  والتي

المحفوظ���ة ف���ي المتح���ف و" األولس���یتي "م���ن عھ���د المل���ك  hw-nfrبردی���ة  ق���دمت
 ت�م بت�ر إح�دى س�اقیھ األم�امیتین ویق�فوق�د ، صورة واضحة لعجل صغیر البریطاني

رأس��ھا ف��ي نحی��ب  رافع��ةأم��ھ ص��ورت وم��ن خلف��ھ  )٤ش��كل (،ھ ال��ثالث عل��ى قوائم��
 اأح�دھمیركض�ان، وم�ن أم�امھم یظھ�ر اثن�ین م�ن الكھن�ة . على ألم صغیرھا وصراخ

كي یمنحاھا قوة المومیاء  ویتجھان نحو یحمل في یدیھ الفخذ بینما اآلخر یحمل القلب،
لتق�ارب المش�ھدین ف��ي  وك�ان .الحرك�ة الكامن�ة ف�ي الفخ�ذ والقل�ب الل�ذان انتزع�ا ح�دیًثا

! تلك الفخ�ذ وذاك القل�ب للعج�ل الص�غیر نسبالبعض قد  في أن الدور الرئیس المنظر
خالف المنطق في تصویر العجل واقًفا، فإذا ما سلمنا فرًضا والحقیقة أن ھذا الرأي ی ٥

أن الفخذ تخص العجل، فكیف یتم انتزاع القلب منھ والیزال واقًفا على قید الحیاه؟ لذا 
أن ینتس��با إل��ى  غی��ر مقب��ولف��الرأي األق��رب إل��ى الص��واب أن ك��الً م��ن الفخ��ذ والقل��ب 

ویمكن تأكید . وإنما یخصان ثور بالغ قد تم ذبحھ ضمن إجراءات طقوس الدفن العجل
على بقایا لفائف كتانی�ة  تم تسجیلھھذا الرأي من خالل منظر مشابھ من كتاب الموتى 

ا ملق��ى عل��ى رً بلن��دن، وفی��ھ نج��د ث��و ومعروض��ة بمتح��ف فروی��دإلح��دى المومی��اوات، 
عج�الً  ج�واره، بینما یظھر إل�ى منھ فخذأحد الكھنة بقطع ال ویھمتم ذبحھ قد األرض و

وال ت�زال قوائم�ھ األربع�ة موج�ودة، مؤك�دة ب�ذلك  صغیًرا یھرول مفزوًعا من مصیره
على وجوب عدم الربط بین طقسة تقدیم فخذ الثور وعملی�ة بت�ر الس�اق الت�ي یتع�رض 

   )٥شكل ( ٦ .لھا العجل

س ومعروض�ة ف��ي م�ن أبی�دووف�ي منظ�ر آخ�ر أكث�ر وض�وًحا عل�ى بردی�ة ھیراطیقی�ة 
وتنتم��ي  anX pA.f Hryمتح�ف معھ�د الدراس�ات الش�رقیة بش�یكاغو، لش��خص ی�دعى 

الوق�ت في وأحد الكھنة حامالً الفخذ بعد فصلھا، فیھا ، یظھر لنھایات العصر الصاوي

                                                 
٥ J. H, Tylor., Journey Through the Afterlife, p. 88; E, Teeter., Religion and Ritual, p. 141.   
٦ R. A, Caminos., " Mummy Bandages", pp. 340-341.  
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 واثًب�ایھ�رول نح�و أم�ھ الت�ي تق�ف أمام�ھ وال ی�زال   صغیًراعجالً ذاتھ یظھر من خلفھ 
األمر ذاتھ عل�ى بردی�ة ھیروغلیفی�ة یمكن مقارنة كما ) ٦شكل (٧.على قوائمھ األربعة
 Sothebyق�د بیع�ت ف�ي م�زاد كان�ت  Hapy-anxلشخص یدعى من العصر المتأخر 

م، وفیھ�ا تظھ�ر من�اظر الفص�ل الخ�امس عش�ر م�ن كت�اب الم�وتى لتح�اكي ١٩٣٢عام 
من�اظر الفص�ل األول م��ن الكت�اب نفس��ھ ف�ي عص��ر الدول�ة الحدیث��ة والمتعلق�ة بطق��وس 

حیث نجد ث�وًرا ملق�ى عل�ى الم�ذبح وموث�وق األق�دام ویھ�م أح�د الكھن�ة بقط�ع الجنازة، 
ذي یھ�رول خوًف�ا م�ن المألوف للعجل الالفخذ منھ بعد ذبحھ، وإلى جانبھ یظھر الشكل 

أن الفخ�ذ ی�تم قطعھ�ا  ،المنظ�ر افي ھذ الالفت للنظر وُیعد) ٧شكل ( ٨.مصیره القریب
   .بوضوح من الثور الملقى على األرض دون المساس بالعجل

الس��ائد ع��ن العالق��ة م��ا ب��ین بت��ر س��اق العج��ل  االعتق��ادومم��ا س��بق یمك��ن الق��ول أن 
فق��د ب��ات . فتح��ة الف��م أص��بح غی��ر مقب��ول بال��دلیل األث��ريواس��تخدام الفخ��ذ ف��ي طقس��ة 

واضًحا أن الفخذ تخص الثی�ران ول�یس ص�غار العج�ول، حی�ث أن األول�ى كان�ت تق�دم 
كأضحیات في الموكب الجنزي لیتم ذبحھا ثم تقطع الفخذ إلتمام طقس�ة فتح�ة الف�م م�ن 

العض�لیة لھ�ا والت�ي الحرك�ة ع�ن خالل القوة السحریة للدماء الت�ي تنس�ال منھ�ا فض�الً 
لذا فلیس غریًبا أن نجد الكاھن المرت�ل  ٩.تستمر في اإلرتعاش لفترة وجیزة بعد بترھا

  ١٠."فلتجري سریًعا بھا: "یصیح في من یحملھا بالقول

أم��ا األم��ر اآلخ��ر وال��ذي یج��ب إیض��احھ ف��ي ھ��ذا الص��دد، أن م��ا ی��تم بت��ره م��ن العج��ل  
الثی�ران، ب�ل ك�ان ی�تم فص�لھا م�ن أعل�ى الصغیر لیس الفخذ كما ھو الحال في من�اظر 

م��ن األس��رة التاس��عة  PtH msوھ��و م��ا دل علی��ھ المنظ��ر م��ن مقب��رة  الركب��ة بقلی��ل
  )٣شكل (     ١١.عشرة

ثری�ة من�ذ أف�ادت ال�دالئل األالعجل ف�ي الطق�وس الجنزی�ة؟  دورما ھو  :والسؤال اآلن 
الت��ي تزخ��ر بھ��ا  الھام��ة عص��ر الدول��ة القدیم��ة أن العج��ول كان��ت واح��دة م��ن التق��دمات

عن تلك المناظر تص�ویر لعملی�ھ ذب�ح  غابتي ذفي الوقت ذاتھ ال ١٢المواكب الجنزیة،
، لذا فمن المرجح أنھا قوائم القرابین ضمن أي من أجزاء جسدھاتقدیم ھذه العجول أو 

 فإال أن��ھ وف��ي النص��. كان�ت تس��تخدم ف��ي غ��رض طقس�ي ل��ھ مغ��زى ف��ي عملی�ة ال��دفن
إج�راءات  ب�ین أثبت�ت ال�دالئل األثری�ة أن ھن�اك م�نالثاني من عص�ر الدول�ة الحدیث�ة، 

الطقوس الجنزیة أن یتم بتر الساق األمامیة لعجل صغیر، وقد ظھر ذلك بوضوح في 
 DHwtyورد ض�من من�اظر مقب�رة  ومنھا ما .بعض من مقابر األسرة التاسعة عشرة

                                                 
٧ T. G, Allen., Book of the Dead, p. 14, PL. VI.  
٨ K, Bosse-Griffiths., "The Papyrus of Hapi-ankh", p. 99.  
٩ G, Majno., The Healing Hand, p.107.  
١٠ E, Teeter., Religion and Ritual, p. 141. 
١١ A. E. P. B, Weigall., "Funeral Ceremony", p.10, fig. 1.  
١٢ M, El-Khadragy., "The Offering Niche of Sabu/Ibebi ", p. 185, fig. 6.   
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m Hb  مون من عھد رعمسیس الثاني، منظًرا المشرف على عمال النسیج في معبد آ
یصور عجالً صغیراً یقف أمام أمھ على ثالثة قوائم، مما یشیر إلى أن عملیة البتر قد 

وتظھر البق�رة األم م�ن أمام�ھ رافع�ة رأس�ھا إل�ى أعل�ى تعبی�ًرا ) ٨شكل (، بالفعل تمت
 sA mwt – ky لكاتب الملكيكذلك في مقبرة ا ١٣.صغیرھاعلى عن العواء والنحیب 

ky   من عھد الملك رعمسیس الث�اني ، حی�ث یظھ�ر فیھ�ا ض�من الموك�ب بالعساسیف
 ١٤.م�ھأل المش�ھد المعت�اد الجنزي عجالً ص�غیًرا وق�د بت�رت س�اقھ األمامی�ة وم�ن خلف�ھ

ویبدو أن الفنان قد حرص على تصویر األم في أغلب األحیان في مصاحبة ) ٩شكل (
ف�ي  ام�ذكورً  ام یب�دو أنھ�ا ال تلع�ب دورً صغیرھا عن قصد، فعل�ى ال�رغم أن البق�رة األ

الطقوس الجنزیة، إال أن مرافقتھا لولیدھا الذي یصرخ متألما فور بتر ساقھ خالل تلك 
وھ��و م�ا عب��ر عن�ھ الفن��ان بتص�ویرھا مرفوع��ة  -١٥الطقس�ة یجعلھ��ا تبكی�ھ بن��واح ش�دید

 لیكون في ذلك رمزیة تعبیریة مصحوبة بالص�وت ع�ن النحی�ب والبك�اء عل�ى -الرأس
وكأن��ھ یری��د أن یض��في عل��ى أج��واء الجن��ازة روح ملئوھ��ا الش��جن . الش��خص المت��وفى

  .واأللم

المش�رف عل�ى منش�دي اإلل�ھ بت�اح م�ن  والذي یشغل وظیفة بسقارة، RaiAوفي مقبرة 
ع�ة بھمی�ة ف�ي تص�ویر أرتتجل�ى ھ�ذه األإذ عصر الرعامسة، داللة في غایة األھمی�ة، 

الت���ابوت عل���ى وي ت���علیھ���ا مقص���ورة تحم���ن الماش���یة تق���وم بس���حب زالج���ة مرف���وع 
وف��ي مواجھ��ة  .والمومی��اء الخاص��ین بص��احب المقب��رة ف��ي ط��ریقھم إل��ى مق��ره األب��دي

والج��دیر ) ١٠ش��كل ( ١٦.القطی��ع یظھ��ر عج��الً ص��غیراً وق��د ت��م بت��ر س��اقھ األمامی��ة
بالمالحظة أن المنظر ھنا یخلو تماًما من إج�راءات طقس�ة ف�تح الف�م، ب�ل واألكث�ر م�ن 

، یح�ن وقتھ�ا، مما یعني أن الطقس�ة نفس�ھا ل�م بعد صل المومیاء إلى المقبرةذلك، فلم ت
إال  ١٧.فور وصول المومیاء للمقب�رة وقبی�ل إنزالھ�ا تبدأفمن المعروف أن تلك الطقسة 

العجل حاضراً وقد تم بت�ر س�اقھ، لیك�ون ذل�ك دل�یالً قاطع�اً عل�ى انتف�اء منظر أننا نجد 
   .فتح الفمالعالقة بین بتر ساق العجل وطقسة 

إل��ى جان��ب من��اظر المق��ابر، ق��دمت بردی��ات كت��ب الم��وتى بخطوطھ��ا المختلف��ة س��واء و
حیث أنھ تغیر –ھیراطیقیة في الفصل الذي یتناول الموكب الجنزي الھیروغلیفیة او ال

منظر العجل في مصاحبة أمھ، وقد تنوعت ھذه البردیات  -ترتیبھ في العصر المتأخر
وتوقی�ت الح�دث، فمنھ�ا م�ا ص�وره بع�د عملی�ة البت�ر، وال�بعض في تناول حالة العج�ل 

من النوع األول بردیة ف. اآلخر قد صوره وھو ال یزال مفزوًعا من مصیره المعروف
hw nfr  ف�ي ك�ذلك الح�ال ،والتي تم تصویر العجل فیھا وقد بترت ساقھ سالفة الذكر 

نف�س المش�ھد ال�ذي  نجد، حیث الشھیرة والمعروضة بالمتحف البریطاني" آني"بردیة 
                                                 

١٣ N. De. G, Davies & A, Gardiner., Seven Private Tombs, PL . V. 
١٤ M, Negm., The Tomb of Simut called Kyky, p. 26.  
١٥ J, Assman., Death and Salvation, p. 324.   
١٦ G. T, Martin., The Tomb-Chapels of Paser and Raia, p.13, PL.22.  
١٧ S, Sauneron., The Priests of Ancient Egypt, p.109.   
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وف�ي  )١١ش�كل (یصور العجل واقًفا على قوائمھ الثالثة بعدما تم بت�ر س�اقھ األمامی�ة،
یظھر كاھن یھرول ممس�ًكا بیدی�ھ  ومن أسفل ھذا المنظر ١٨.مواجھتھ تقف أمھ وتبكیھ

، حیث أن ھذا التزاوج بین المشھدین ھو م�ا والخلط ي طالما أثار الجدلذال الثور فخذ
ال��ذي  -احثین دوًم��ا عل�ى یق�ین خ��اطىء بوج�ود عالق��ة م�ا ب�ین العج��ل والفخ�ذجع�ل الب�

أما ھذا التزاوج فال یعدو أن یك�ون  -أكدت الدراسة أنھ یخص الثور وال یتعلق بالعجل
  .تصویر لطقستین متزامنتین جمعت المناظر بینھم تارة وفرقت بینھم تارة أخرى

النس�اء كغی�رھم م�ن الموتى من على وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الطقسة كانت تجرى 
والمحفوظة ب�المتحف  nsi tA nbt iSrwللسیدة الرجال، فقد أوضحت البردیة الجنزیة 

البریطاني منظًرا مشابًھا للعجل الذي یقف على قوائمھ الثالثة أمام أمھ التي تت�ألم م�ن 
ولعل ھذا المنظر یؤكد ھو اآلخ�ر وج�وب ع�دم ال�ربط ب�ین العج�ل  )١٢شكل (١٩.أجلھ

الكاھن، حیث أن الكاھن ھن�ا یحم�ل ف�ي  اذو الساق المبتورة، والفخذ الذي دوًما یحملھ
حجم العجل الصغیر الذي یقف إل�ى الخل�ف من�ھ، حی�ث ال یتناسب مع یدیھ فخذ ضخم 

ون ال�رأي األص�وب أنھ��ا یس�تحیل اإلق�رار بنس�بة ھ�ذه الفخ�ذ إل��ى العج�ل الص�غیر ویك�
  .تخص ثوًرا بالًغا

ن أوھذا األمر األخیر ھو ما أكدتھ البردیات التي صورت العجل بقوائمھ األربعة قبل 
یتم بترھا، ف�ي ح�ین أن یص�احب تل�ك المن�اظر نف�س الك�اھن یحم�ل الفخ�ذ مث�ل بردی�ة 

anX pA.f Hry ،بردی�ة یقوم بقطعھا مث�لال یزال أو  ٢٠سالفة الذكر       Hapy-anx 
، كم�ا ھ�و الح�ال أو أن یصور العجل من دون ھذا الكاھن الذي یحمل الفخذ تماًم�ا ،٢١

وم��ن المالح��ظ ف��ي غالبی��ة  )١٣ش��كل (٢٢.ف��ي بردی��ة ھیروغلیفی��ة م��ن متح��ف ت��ورین
األمثلة السابقة إال فیما ندر، أن العجل سواء تم بتر ساقھ أو الیزال، فكان ھو العنصر 

فدائًما ما یتم تصویره وكأنھ یسعى ، بأكملھ الوحید الذي یخالف اتجاه الموكب الجنزي
م�ن ه لم�ا س�وف یلق�ا ة الف�زعحال�ع�ن بذلك وكأن الفنان أراد أن یعبر للفرار مفزوًعا، 

  .حتى وإن كان ھذا اإلجراء في خدمة المتوفىمصیر مؤلم، 

ھذا العرض، قد تستند بع�ض اآلراء عل�ى ورود ھ�ذه الطقس�ة ف�ي كت�اب الم�وتى  منو
والمن��اظر الجنزی��ة للت��رجیح برمزیتھ��ا، خاص��ة وأن قس��وة الطقس��ة والمتمثل��ة ف��ي بت��ر 

المصري القدیم  الجأ إلیھ قد تتماشى مع المناظر الخرافیة والتي طالماساق العجل حًیا 
  .في تصویر عالمھ اآلخر

والرد على ذلك یمكن اسناده إلى أمرین، أولھما أن تلك الطقسة تتم قبیل عملیة الدفن، 
أي قبل أن یبدأ المتوفى رحلت�ھ الس�فلیة الت�ي یتف�ق الباح�ث فیھ�ا م�ع س�ماتھا الخرافی�ة، 

                                                 
١٨ E. A. W, Budge., Book of the Dead,p. 244.     
١٩ E. A. W, Budge., Greenfield Papyrus,p. 3, PL. 3.  
٢٠ T. G, Allen., Book of the Dead, PL. VI.  
٢١ K, Bosse-Griffiths., "The Papyrus of Hapi-ankh", p. 98.  
٢٢ R, Lepsius., Das Todtenbuch der Ägypter, PL. III.  
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اء مم�ن المت�وفى األحی�ى ومس�مع م�ن أق�ارب أأضف إلى ذلك أنھا كانت ت�تم عل�ى م�ر
یشیعونھ إلى مثواه األخیر، مما ی�دحض العام�ل الزمن�ي ھن�ا فك�رة الرمزی�ة المرتبط�ة 

  .بالعالم السفلي

فقد كشفت الحفائر األثری�ة الت�ي قام�ت بھ�ا أما األمر الثاني فیركن إلى الدلیل األثري، 
عج�ول ص�غیرة ان في دیر البرش�ا عل�ى بقای�ا عظمی�ة لس�یقان ڤالجامعة الكاثولیكیة بلو

وتج�در . الموجود عند مداخل المقابر، أو في الممرات المؤدیة لغرفة الدفن مبین الركا
اإلشارة إلى أن جبانة دیر البرشا كان�ت مس�تخدمة ف�ي عص�ر الدول�ة القدیم�ة، إال أنھ�ا 

عید استخدامھا في عصر اإلنتقال الثاني وعصر الدولة الحدیثة التي ربما تنتمي إلیھا أ
وكان الظن الغالب أن ساق العجل كانت تقدم إل�ى المت�وفى ض�من قائم�ة  ٢٣.یاتلك البقا

أض��ف إل��ى ذل��ك رأًی��ا آخ��ر ق��د ابتع��د ع��ن الواق��ع ح��ین أش��ار إل��ى أن بقای��ا  ٢٤الق��رابین،
السیقان التي عثر علیھا بالممرات واألفنیة خارج غرف�ة ال�دفن إنم�ا ھ�ي م�ا تبق�ى م�ن 

األض�حیة، فك�انوا  بقای�ان في الجنازة من األقارب بعدما تغ�ذوا عل�ى یالمشاركوجبات 
إقتص�ر فلم�ا ف�إذا ص�ح ذل�ك ٢٥.یلقون بالبقایا العظمیة داخل الممرات قبل غل�ق المقب�رة

األمر على عظام سیقان العج�ول فق�ط دون البقی�ة م�ن عظ�ام الجس�د؟ كم�ا أن�ھ ل�م یك�ن 
طق�وس ة قب�ل غل�ق المقب�رة وإتم�ام معھوًدا أن یخرج أقرباء المتوفى عن سیاق الجناز

  .الدفن

اللح�وم  أج�زاءإال أنھ یمكن القول أن من بین كاف�ة ق�وائم الق�رابین والت�ي أش�ارت إل�ى 
إشارة إلى ساق العجل، أیة القرابین، فلم ترد وكذا  تدخل في قوائم الغذاءالمختلفة التي 

  ٢٦. األمر الذي یؤكد استخدامھا في أغراض طقسیة

نتباه في تلك البقایا العظمیة والتي وجدت بكثرة داخل المقابر، أن ثم�ة ومما یستلف اال
فارق شكلي كبیر بین عظام فخذ الثور والتي كانت تترك�ز دوًم�ا ب�داخل غرف�ة ال�دفن، 
وب���ین عظ���ام س���اق ص���غار العج���ول والت���ي ثب���ت وجودھ���ا ف���ي أم���اكن متفرق���ة م���ن 

  )١٤شكل (٢٧.المقبرة

المادیة من مخلفات المقابر، أن  البقایاوھنا وبعد أن أثبتت المصادر األثریة فضالً عن 
ھناك یقیًنا بوجود طقسة جنزی�ة ی�تم فیھ�ا بت�ر الس�اق األمامی�ة لص�غیر العج�ل، ف�یمكن 

م�ن خ�الل التع�رف عل�ى أس�باب إختی�ار تل�ك الطقس�ة مغ�زى دم تفس�یًرا لللباحث أن یق�
لمت�وفى، واألم�ر اآلخ�ر م�ا ھ�ي ألض�احي الت�ي تق�دم لالعجل خصیًص�ا م�ن ب�ین كاف�ة ا

   ؟العجل جسدالساق األمامیة دون باقي أجزاء ة المعنویة في القیم

                                                 
٢٣ M. De, Meyer & others., "The Role of Animal ", p.51.  
٢٤ J. M, Agai., "Resurrection Imageries", p.6.   
٢٥ N, Alexanian., "Ritualrelikten an Mastabagräbern ", p. 14.   
٢٦ M. De, Meyer & others., "The Role of Animal ", pp. 63-64.  
٢٧ M. De, Meyer & others., "The Role of Animal ", p.52, fig. 5.   
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كان صغیر العجل في الحضارة المصریة القدیمة بشكل ع�ام وف�ي الفك�ر ال�دیني عل�ى 
بتجس�ید  وجھ الخصوص ذو أھمیة خاصة، تتمثل في اإلعتقاد السائد في كتاب الموتى

مث�ل الس�ماء یجس�دھا  فك�ان، HsAt٢٨ء في صورة البقرة والت�ي أطل�ق علیھ�ا اس�م السما
ھ�ذه البق�رة ھ�ي كان�ت المنبسطة بینم�ا قوائمھ�ا األربع�ة تمث�ل األعم�دة الت�ي ترفعھ�ا، و

في میالدھا مع العج�ل  تلك األخیرةالمسئولة عن والدة الشمس كل یوم، وھنا توحدت 
أصبح الربط واضًحا بین إعادة میالد المتوفى منھا و الذي بات یرمز للمیالد، الصغیر

   ٢٩.في السماء والعجل الرضیع

نص�وص ل�ھ ویبدو أن ھذا اإلعتقاد لم یك�ن ولی�د عص�ر الدول�ة الحدیث�ة، فق�د أش�ارت  
الخاص�ة بالمل�ك ون�یس أواخ�ر األس�رة الخامس�ة، وف�ي س�یاق الح�دیث ع�ن األھرامات 

ف�إن ف�م المل�ك : "مول�ود، حی�ث قال�تإعادة والدتھ في الس�ماء وف�ور عملی�ة التطھی�ر لل
ك�ذلك الح�ال بع�د عص�ر الدول�ة  ٣٠".ونیس یشبھ ف�م العج�ل الرض�یع ف�ي ی�وم والدت�ھ

ف��ي معب��د مدین��ة ھ��ابو " ردي اسی��آم��ون ا"الحدیث��ة، حی��ث ورد ف��ي مقص��ورة الملك��ة 
الفم المنقوشة على الجدار الجنوبي منھا، مایشیر إلى الربط وضمن مناظر طقسة فتح 

ف�إن : "العج�ل، حی�ث یق�ول ال�نص المص�احبص�غیر ھ�ا وب�ین تإعادة والدبینھا لحظة 
تق�ارب ب�ین ف�م الملك�ة لحظ�ة والدتھ�ا ف�ي یظھر تش�بیھ ووھنا  ٣١،"فمك مثل فم العجل

  .وبین فم العجل الولید الذي یبحث عن غذائھ ،العالم اآلخر

ف�یمكن أن نتفھمھ�ا م�ن خ�الل خصیًص�ا، أما القیمة في إختی�ار الس�اق األمامی�ة للعج�ل 
منھا أن اللغة المصریة القدیمة اعتمدت في عالماتھا الصوتیة على العدی�د عدة أمور، 

، ولع��ل ھ��ذا اإلختی��ار لعالم��ات بعینھ��ا ل��م یك��ن البیئ��ةم��ن أج��زاء الحیوان��ات المحیط��ة ب
                   عالم�����ةومنھ�����ا  ،بمح�����ض الص�����دفة، وإنم�����ا كان�����ت تحم�����ل دالالت ف�����ي عقلیت�����ھ

wHm    تختلف كثیًرا في صورتھا عن عالمةالتي         xpS     حیث أن األول�ى ،
 - بال مبرر لذلك ٣٢والتي طالما ینسبھا الباحثون للثور –تمثلھا عالمة الساق األمامیة 

تجدی�د "تعن�ي  wHmأن عالم�ة فإذا سلمنا  تمثل فخذ الثور بالدلیل األثري،فالثانیة  أما
المن��اظر المتك��ررة ل��والدة العج��ل والت��ي ت��زین ف��یمكن ال��ربط بینھ��ا وب��ین  ٣٣"أو إع��ادة

توضح أن أول ما یخرج من البقرة حیث جدران المقابر على مر العصور الفرعونیة، 
 لتب�دأ حیات�ھ الجدی�دة م�ن الولی�د وأول م�ا یس�حبھ الراع�ي األم حین وضعھا لصغیرھا،

لیس م�ن الغری�ب أن نج�د رأس فلذا ) أ، ب١٥شكل ( ٣٤.الرأسھي السیقان األمامیة و
موج��ودة ف�ي من��اظر المق��ابر عل�ى ال��رغم م��ن كونھ�ا ال ت��دخل ف��ي ق��وائم ك��ذلك العج�ل 
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ھ��ي االخ��رى ت��رتبط ب��إجراء طقس��ي الق��رابین والطع��ام عن��د المص��ري الق��دیم، فربم��ا 
  ٣٥.یھدف إلى إعادة الوالدة

التجدی�د "ل لتعب�ر أوالً ع�ن معن�ى ج�العس�اق عالم�ة ومن ھن�ا إخت�ار المص�ري الق�دیم 
في ذلك ما شھده في الطبیعة لحظ�ة  ھباعثوكان  في اللغة المصریة القدیمة،" واإلعادة

اعتبرت ھي نفسھا رمًزا یتم تقدیم�ھ إل�ى المت�وفى ف�ي طقس�ة  وفي الوقت ذاتھ. والدتھ
  .اآلخر في العالم الوالدة إعادة كي تمنحھ القدرة على قبیل عملیة الدفن جنزیة 

اس�تلھم م�ن ف�رط حرك�ة وإلى جانب القیمة اللغویة لساق العجل ومدلولھا، یبدو أنھ ق�د 
وق�د  یتین، ماینشده للمومیاء م�ن ق�وة حركی�ة،موالتي تنبع من ساقیھ األماھذا الحیوان 

لتوثی��ق  الوس��یلة المثل��ىأن  أدركألمح��ت من��اظر المق��ابر إل��ى أن المص��ري الق��دیم ق��د 
 من�اظر الف�ارق ف�ياألمر الذي یفس�ر  األمامیتین، ساقیھامن إحدى  ربطھاالعجول ھو 

ما إنجدھا ف الماشیة البالغة،المواكب الجنزیة والتي یصحب فیھا البشر مجموعات من 
وثوق�ة ا مص�غار العج�ول، فنج�دھا دائًم� أما ،موثوقة الرباط حول رقابھاتسیر حرة أو 

  )أ، ب ١٦شكل (٣٦.من إحدى ساقیھا األمامیتین لكبح جماحھا

ویتبق أمر أخیر في ھ�ذا الص�دد، وھ�و ض�رورة تنفی�ذ تل�ك الطقس�ة عل�ى حی�وان ح�ي 
دیم بالق�درة وقبل ذبحھ، واقع األمر، وبعیًدا عن الجانب الجنزي، فقد آمن المصري الق

والتي یمك�ن لھ�ا أن تم�نح الش�خص  ھا النیئة،مولحالماشیة ودماء السحریة الكامنة في 
ذل�ك ص�ریًحا ف�ي بع�ض البردی�ات الت�ي  ظھ�روة الحركی�ة، وق�د الق�المریض ق�در م�ن 

لذا فقد رأى أن�ھ م�ن  ٣٧".ابریس وھیرست وبرلین"تحوي وصفات طبیة مثل بردیات 
المناسب في تنفیذ تلك الطقسة الجنزیة، أن یقوم ببتر ساق العجل حًیا قب�ل أن تنس�حب 

وحینھا لم تعد ھذه الساق الدماء من الشرایین المغذیة لألطراف في حال ذبحھا مسبًقا، 
  .مجدیة لمغزاھا

                                                 
٣٥ M. De, Meyer & others., "The Role of Animal ", p.62.   
٣٦ N. De G, Davies., some Theban Tombs, PL.I.  
٣٧ A. A, Gordon & A. H, Gordon., "The KA as an Animating ", p.34.  
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A ritual of Calf 's foreleg amputation in Ancient Egypt 

Dr.Emad Ahmed Ibrahim El Sayyad  

Abstract: 

There is a general consensus among researchers that the wHm 
sign in hieroglyph does indeed represent an ox leg as was 
initially proposed by Alan Gardiner. However, this explanation 
raises several questions regarding the sign's true origin, as there 
is no archeological evidence pointing to scenes of an ox’s foreleg 
being amputated. In fact, no archeological source seems to reveal 
the role, use, or even appearance of an ox leg, which in turn 
necessitates that we re-examine the nature of this hieroglyphic 
sign, as it can reveal much about its intended purpose and 
meaning. To clarify, I would like to note the distinction between 
this foreleg and the famous ox thigh XpS present in scenes 
depicting funerals and everyday life in Ancient Egypt. 

In order to identify which animal this leg was amputated from 
and what this implies, we must first return to those scenes 
depicting cattle and their treatment by Ancient Egyptians. Indeed, 
various archeological sources reveal a somewhat harsh funerary 
practice in which a live calf’s foreleg is amputated just above the 
knee, to then be used as part of a funerary rite at the time of 
burial. More specifically, it appears that by being presented with 
the calf’s foreleg, the deceased is then able to be reborn in the 
afterlife.  

We knew that offering scenes and lists, doesn't contain any 
proofs to use a foreleg in their food, so that we can consider its 
existence in the passages of some private tombs, an important 
indication of its funerary role. This harsh ritual depicting in some 
tombs and funerary papyrus, the origin and indication of this 
ritual will be explain in the research. 
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University 



 ١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٦٣

Key words:  

Ritual - Calf - Foreleg - Harsh - Funerary - Thigh - Ox - opening 
the mouth - Priest - Amputation - Rebirth - Lamentation  

 

 


