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:الملخص
تصووور منوواقر مقووابر افيوراد يووي صوور الدولووة الحدي ووة منقوور بوالغ افهميووة مووط ال قوووس الجناهويووةر هووو منقوور الفتوواتيط
يعبوور هووذا المنقوور ووط وقيفووة تنديلووا هاتوواط الفتاتوواط
الالهووي يقلوورط يووي منوواقر

الصوويي ار

افهورام وكتواب المووتير وقود ربو

 خاصووة يووي من قووة يبووة اليربيووة حتووي ا طرحيوḏrty النووادبتيط رجرتووي

تكوووط لكووم واحوودة موونلط دور معوويطر وهووذا المنقوور يختلووت ووط الفتيووا

النادبتوواط بحي و

 وهوو لقوب قلور يوي نصووḏrty الجناوة رالمواكب الجناهوية ر وقد أُ لق لي الفتواتيط لقوب

العلماء ال قوس التي تقوما بلا بدور كم مط اإلللتيط إيويس ونفتيس يي أسو ورة أخويلم أوويور وحوونلم وأسوفلم لوي موتو ر ولوط
.أو أداء ال قوس أمام المقبرة

رالناهحا

إلي مناقر الجناوة أو النادبا
:ما يلى

يتعرض البح

يستلدت هذا البح

. يي مقابر افيراد يي صر الدولة الحدي ةḏrty  دراسة مناقر الفتاتيط
. إلقاء الضوء لي القتلما باإلللتيط إيويس ونفتيس ودور كم منلما
. تحديد اللدت مط هذا افداء الجناهوي للما
. ؛ ايويس ؛ نفتيس ؛ حدأتاط ؛ مناقر الجناوةTT  ؛ مقبرة يبةḏrty :الكلمات الدالة
Abstract:
The scenes of the cemeteries of individuals in the tombs of the nobles in the new kingdom
depict very important scenes of the funeral rites, is the scene of the two girls who are called
(Gerti) drty especially in the area of Thebes West so far, this scene expresses the function
performed by these two girls so that each of them has a particular role, and this scene is
different from the young girls who appear in funeral scenes (processions) The two girls were
called drty, a title that appeared in the texts of the Pyramids and the Book of the Dead, and the
scholars linked the rituals that they played in the role of the goddess Isis and Nephthys in the
legend of their brother Osiris and their sorrow and regret his death, and will not be exposed to
the search for funeral scenes or funerals or performing rituals in front of the cemetery.
This research aims to:
• Study of the views of the two girls drty in the tombs of individuals in the modern state era.
• Shed light on their relationship with the goddess Isis and Nephthys .
• Determine the purpose of this funeral performance for them.
Keywords: Drty, TT Cemetery, Isis, Nephthys , Two kites, Funeral Scenes.
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:مقدمة
:النائحات في مصر القديمة

يبدأ موكب الديط ومناقر الجناوة يي الحضارة المصرية القديمة بعد أداء قس التحني مباشورةر يوي
.حضور صحبة مط افهم وافقارب وافصدقاء وكذلك الكلنة وبعض الموقفيط
يوي منواقر
يوجود

والنادبوا

العديد مط العلمواء وط الناهحوا

ر حي1سواء فداء ال قوس أو المسا دة

موكب الجناوة أ ناء إقامة ال قوس أمام المقبرة وكذلك أ ناء الرحلوة النيليوة موط الشورق إلوي اليوربر حيو

من قووة بادتو وديووط رأس اإللو أوويوور
أجيو ار

تحد

موقو الجبانووة اليربيوة تيمنووا برحلوة اإللو أوويور للووديط يوي ابيوودوس حيو

يوي الرحلوة البريوة أ نواء منواقر سوحب التوابو وهوط سويدا

والنادبوا

ر قلر كوذلك الناهحوا2هناك

 يرتوديط مالبوس رماديوة3يقلرط وهط يصرخط وينودبط ويمووقط يوابلم ويضوعط التوراب يووق رونسولط
:"جر "محم الدراسة

wšbt

ر وشو و و و و و و و و و و و و ووب

6

ح بو وود الحلو وويم. د.يو ووري أ

rmyt
ر حي و و

8

4

ḏrt المصرية بو

يي النصو

ر رمي و و و و و و و و و و و و و و5
smntt

ر سو وومن

7

الناهحا

محتريا

شاحبةر و ُ ري

ṯst تس و و و و و و و و و و و و و و و و و
. انلم خمسة يق

ASMANN, J., Osiris: Mit den Toten Redden, Szenen aus dem Ägyptischen Totenbuch, Frankfort, 2008, Abb. 4;
SPENCE L.,: Ancient Egyptian Myths and Legends, London, 1990, 116 – 122; TYLOR J., Death and the Afterlife in
Ancient Egypt, 2001, 132; DZIOBEK VON E., Abdel Raziq M.: Das Grab des Sobekhotep Theban Nr. 63, Kairo
DAIAK, AV. 71, 1990, 52, 53, 761; SÃVE T. –SÖDERBERGH, Four Theban Tombs, London, Oxford (PTT. II),
1957, PL. 24; DAVIES, N. DE G.,: The Tomb of Amenemt, vol. II. 82, PL. XX, 47; MAX, G.: Le Inites et Les Rites
Initatiques en Egypte Ancienne, Paris, 1977, 118-121 (papyrus de Leiden T. 32, IV, Ligne 9 ã, 176-177; See:
ZEINELABEDEEN, M.: The Funeral Procession, Comparative Study Between Saqqara, Old kingdom and Theban,
New kingdom Private Tombs, (Minia University), Egypt, Unpublished Ph.D Thesis, 2017; BOLSHAKOV, A.
O., «The Old Kingdom Representations of Funeral Procession», GM. 12, 1991, 31, 54.
2 KANAWATI, N., The Tomb and its Significance in Ancient Egypt, Cairo, 130, FIG. 38; POSENER, G., (EDS):
Dictiononaire de la Civilization Egyptienne, Paris, 2003, 177.
3 MÜLLER, M.: ‹‹Afterlife›› in the: Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, Vol. 1, 2001, 35, 36; ZEINELABEDEEN,
The Funeral Procession, 2017; WERBROUCK, M., Le Pleureuses Dans L´Egypt Ancienne, Bruxelles, 1938, 78;
1

.447-446 مر2010 ر القاهرةر2.نور الديطر بد الحليم ر الديانة المصرية القديمةر الكلنو وال قوس الدينيةر جو

FAULKENER, R. O., A Concise Dictionary of Middle Kingdom, Oxford, 1962, 307; NURELDIN A., The Role of
Women in The Ancient Egyptian Society, Cairo: (SCA), 1995, 80-81.
5 ERMAN, A. & Grapow, H. (eds.): Worterbuch der Agyptischen Sprache V, LEIPZIG (J. HINRICHS) 1931 [= WB],
580; NURELDIN, The Role of Women, 83.
6 ERMAN, & GRAPOW, (EDS.): WB, II: 417/14; DAVIES, N. DE G.,: Seven Theban Tombs at Kurana, LONDON: MET.
II, 1948, PL. 23,24..
7 ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, I: 373 (Dyn. 19); NURELDIN, The Role of Women, 84.
8ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, IV: 136 (Pyr. Text) 1366, 1997; NURELDIN , The Role of Women, 84.
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i3ḳby.t

9

سو و و و وويدة جالسو و و و ووة أو واقفو و و و ووةر و حايي و و و و و
 10النادبا

ḥ3y.t

ووالي وبمخصو

وتعنووي املووم والنحيووب بصووو

ر

المرايقا .

مصطلح : ḏrt

تسوتخدم كلمووة ḏrt

،

وتعنووي اليوود11ر ومووط الممكووط أط ت و تي بالمخصصووا

منووذ صور نصووو

افهورام وحتوي العصوور المتو خر

،

ويووي الم نووي

التاليووة:

 12وبالقب ي  Ϯωρϵ , Ϯωρϵ, Ϯωλίوكذلك  13 ϮooϮ, ϮoϮواستخدمت كذلك الكلمة ية

ḏrty

نص ة ا الت ات ةةت اسةةت اس ة "س ة داآ وا ة " ḏrt.f
17

كلمة  ḏrtأيضا أُ لق

،

 15وخاصوة لللو وتووم وا للوا

مص لح يد اإلل ḏrt ntr
ḏrt n Rc

14

ر كووذلك يووي

إيوويسر حتحوور وموو 16ر ويود اإللو ر

ك حود وللوة الشومسر وتعنوي كوذلك النلايوة ḏrw

لي الصوقر  ḏrtyوقلور هوذا التسومية منوذ صور نصوو

18ر

،

افهورام وتعنوي ال واهر

أو ال وواهر الجووارذ الووذي يسووت ي التحليووق ف لووي19ر وي لووق لووي كووم مووط افختوويط الحوودأتيط إي وويس ونفتوويس

رش ووكم 20 1ر وق وود ا ل ووق ل ووي اإلللت وويط إيو وويس ونفت وويس الن وواهحتيط والمننو و

روهط سيدا

بمخص

سيدة واقفة أو جالسة

ر

منلوووا ḏrtit

ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, I: 34/14,15.

ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, III: 7.
;ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 580, 581 (1), (2); FAULKENER , A Concise Dictionary, 323

9

10
11

نور الديطر بد الحليمر الديانة المصرية القديمةر الكلنو وال قوس الدينيةر جو2.ر القاهرةر 2010مر .92 -91

ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 580, (15); FAULKENER, A Concise Dictionary, 323.
ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 580.
14 ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 580 (13).
– 15 ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb,V: 581 (13, 14, 15), 585 (1); LECLANT, J., “Gptteshand”, LÄ II, 1977, 812
816.
16 ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 585 (2, 3).
17 ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 585 (4).
18ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 585.
12
13

19

الشاذلىر احمد صالذ محمدر " اهر الصقر وأهميت يي مصر القديمة"ر رسالة ماجستير غير منشورةر كلية ا داب جامعة

المنيار 2015مر .27

ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, III: 7(8).

| DOI 10.21608/cguaa.2021.70240.1088مفيدة حسن الوشاحى

67

20

العدد 2021( 23م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

 21والجم منلا ḏrt.w

،
أو شارة للقوة.23

22

وتعني أيضا  ḏrtكمق

يوي الجموم

لقب :ḏrty
اسووتخدم لقووب  ḏrtyأي الحوودأتيط النوواهحتيط للنادبووا

الدولة القديمة كما اتضح ذلك جليا يي نصو
الديانووة المصورية القديمووة خاصووة تلووك الفتيووا

الناهحووا

والمنديووا

لووبعض ال قوووس منووذ صوور

افهرام وحتي صر الدولوة الحدي وةر وكواط للوا دور ملوم يوي

الصوويي ار الاهووي قلوورط يووي منوواقر مواكووب الووديط24ر إحووداهما

راكعووة نوود ال ورأس وتسوومي  ḏrt wrtأي الكبي ورة أو العقيمووة وتُش و ووير إلووي اإلللووة إي وويس وافخووري الصووييرة
وي لو ووق لوويلا  ḏrt srtأو  ḏrt serfوهوي تشوير إلوي اإلللوة نفتويس25ر أو الكو ووبيرة  ḏrt wrtوالصوييرة ḏrt
26 nḏsر بينمووا تشووير النصووو
طططط إيططط ي

 smnttكططط عل

إلووي إي وويس ونفتوويس كحوودأتيط ( ḏrtشةةك  -2أ  ،ب) ،27واسةةتخد مصططح
ونفتططططي

كنطططط تي  ،28وفططط صع صطططط اليون وواني اس ووتخدم

كلم ووة ح وواتي ḥ3ty

للناهحتيط متم لة يي اإلللتيط إيويس ونفتيس.29

،

FAULKENER, A Concise Dictionary, 323.
ERMAN, & GRAPOW, (eds.): Wb, V: 595, 595 (13 – 14).

23

21
22

جمام الديطر وكية وكىر "اإلل حورس نش ت و القت بالملكيط منذ يجر التاريخ وحتي نلاية الدولة الحدي ة"ر رسالة دكتوراة

غير منشورةر كلية ا ار ح جامعة القاهرةر 1987مر .88

)NURELDIEN , The Role of Women, 80; WERBROUCK, Les Pleureuses dans Ĺ Egypt, 62; POSENER, (eds.
Dictiononaire de la Civilization Egyptienne, 120, 177.
;25 NURELDIEN , The Role of Women, 80
24

إبراهيمر صفاءر "مناقر التعويذة السابعة شرة مط كتاب الموتي وت ورها حتي نلاية العصريط اليوناني والروماني"ر رسالة

دكتوراة غير منشورةر جامعة القاهرةر 2015مر لوحة 9ر 6ر 10ر 12ر 14ر 21ر 22ر 29ر شكم  19مشلدأ 6؛ صمويمر ومامر
"صدي اس ورة اووير يي بعض المعتقدا

الدينية ومراكو بادت يي ضوء امكتشايا

المت خرة"ر رسالة دكتوراة غير منشورةر جامعة القاهرةر 2010مر .18

ا رية الحدي ة حتي نلاية العصور

FAULKENER, A Concise Dictionary, 322.
HAWAS, Z., The Great Book of Ancient Egypt in The Realm of The Pharaohs, Cairo, 2006, FIG. 398; KANAWATI,
Tomb and its Significance, PL. 22; JOHN, K., MCDONALD,: The Tomb of Nefertari, House of Eternity, Cairo
(AUC press), 36, 37, 1996; KENT, R. WEEKS, Luxor, Temples and Museums, Cairo (AUC), 2005,, FIG. 376,
;466, FIG. 242, 236, 268, 2005
26

27

ابراهيمر صفاءر "مناقر التعويذة السابعة شرةر لوحة 9ر 6ر 10ر 12ر 14ر 21ر 22ر

.29

FAULKENER, Pyramid Texts, § 1366, 1997.
ERMAN & GRAPOWH. (eds.): Wb, III: 7 (7).
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مناظر وأدوار فتيات الـ :ḏrty
أوالً :عصر الدولة القديمة:
ُذكر  ḏrtyيي نصو

افهرام كالتالي:

 .1يي التعويذة رقم  258تح

نواط" .الملك يترك افرض إلي السماءر كالتالي ".......الملك أصوبح م لو ار

مط خالم يني حورس وومم ُشفي

اإلل أووير"30ر ويعبر الن

بواس ة الحدأتيط رḏrty

ط

دور كم مط إيويس ونفتيس ك و  ḏrtyبالت لير والشفاء مط افمراض وا مم.
افهورام والخاصوة بالحمايوة موط افيوا ي والمخلوقوا

 .2يي التعويوذة رقوم  230يوي نصوو

الضوارة كالتوالي:

"........اسكب الماء والحدأتاط واقفتاط رإيويس ونفتيس  31" ḏrtiدور المشاركة يي الت لير.
 .3التعويوذة رقووم  463يووي نصووو

افهورام بعنوواط" .الملوك نجووم ممو "......." 32الناهحتوواط ) (ḏrtyيمووا يعبوور

الصراخ مط أجلك" دور النواذ والندب.
 .4التعويذة رقم  532مط نصو

افهرام ".............إيوويس تو تير نفتويس تو تي واحودة موط اليورب وواحودة

مط الشرقر واحدة منلما اهر صقر جارذ  ḏrtوواحدة كحدأة  ḏrtyهما وجدا أووير".33
 .5منقر مط مقبرة قار بالجيوة رقم  G. 7101صر افسورة السادسوة وتم وم دور يتواتي ال و  ḏrtيوي منواقر
الرحلووة البحريووة لليووربر يصووور المنقوور لووي الموودخم مووط الجانووب افيسوور افولووي إلووي اليسووار واقفووة والووذ ار يط
بجانووب الجسووم تنقوور إلووي التووابو وأ الهووا  ḏrtرالناهحووة وافخووري خلووت المحوون  wtوأ الهووا كلمووة ḏrt
رالناهحة رشكم . 3

34

 .6منقوور وخوور مووط مقب ورة قووار بووالجيوةر لووي الموودخم الصووت افوم إلووي اليموويط مووط الحوواه الشوومالير يصووور
ماهوودة ق ورابيط يووي المنتصووت ليلووا خبووو ” “tوبي ورة  ḥnḳtويخووذ ووور

k3ا ووالا  ḏ3 t -r 3أي تعويووذة

لالستمرار35ر و لوي اليسوار يتواة ال و  ḏrtمنحنيوة وتضو يودها اليسوري لوي الفوم وك نلوا تتحود

بلودوءر ويشوير

FAULKENER, Pyramid Texts: Utterance 258 § 30 : 67, 68.
FAULKENER , Pyramid Texts : Utterance 230 § 226 : 67, 68.
32 FAULKENER, Pyramid Texts: Utterance 463 § 876: 154, 155.
33 FAULKENER, Pyramid Texts: Utterance 532, 199, 200. § 1255, 1256.
34 SIMPSON, W. K., The Mastaba of Qar and Idu, Boston, 1976, FIG. 23.
35 FAULKENER, A Concise Dictionary, 318 (ḏ3-r) be contentious,
30
31

تقديم ال عام (m) .م حرت جر) (ḏrtكذلك
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” “ḏd mdw in ḏrtأي "كالم يقام بواس ة يتاة الو  ḏrtوأمامها كذلك المسنط  ، wtوكأنه طقس مهة

يك ن ي ه االوة (شك  ،36)4وه دور االوة التعاويذ ومن المالحظ أن تصسبتها الكاهن المسنط .wt
 .7منظر من مقبرة قار تالج زة – السائط الشمال – الصف األول عل ال سار اظهر يتاة الـ  ḏrtواقفة تقبض
باليد اليمني لي الذ ار افيسر خلت المحن  wtرشكم . 5

37

 .8منظر من مقبرة قار تالج زة – السائط الشمال – الصةف األي ةر أسةا المكةان المخصةح للتسنة ط اظهةر

يتاا جرا  ḏrtyجالسوتيط أموام التوابو وخلفو التوي يوي المقدموة تجلوس بويط الكواهط المرتوم  ḥry-ḥbوموط
خلفلا يجلس بداخم مقصورة المشرت لي التحني  imy-rwtرشكم . 6
 .9منقوور مووط مقبورة بيبووي وونخ مووط ميوور ب سوويو

38

صوور افسورة السادسووةر يصووور الموكووب الجنوواهوي يووي وودد

أربعة صفوتر الصت افوم لي اليميط يصور أربعوة موط الكلنوة المورتليط تتوبعلم يتواة ال و جرتوي  ḏrtyواقفوة
رشكم . 7

39

 .10منقور موط مقبورة بيبوي ونخ مووط ميور ب سوويو ر الصوت افسوفم مووط منقور موكوب الووديط ويم وم اإلبحووار
صوور يتواتي ال و  ḏrtyإحوداهما إلوي افموام وافخوري خلوت التوابو ر
إلي اليربر حووم التوابو موط الجوانبيط ُ
افولوي أماملووا الكوواهط المرتوم وال انيووة خلفلووا " imy-r iswالمشورت لووي ورل العمووم" و " sḥḏ wtمفووتل
التحني "ر ونفس المنقر مكرر ند رسو القارب الذي يحمم التابو

صور الفتاتاط واقفتاط
لي البرر ولكط ُ

لوي افرض ويت و و و و و و وواة أخوري  ḏrtyتقوت خلوت السومير الوحي و و وود والكاه و و و ووط المرت و و و و و و ووم smr – wcty = ḥry
 ḥbرشكم . 9&8

40

 .11منقر مط مقبرة سنفرو إني ش

إت مط دهشورح حفواهر دي مورجواطر وهوي ق عوة بوالمتحت المصوري

مط الحجر الجيري الملوطر يقلر يي الجوء افسفم بقايا مناقر موكب الديط ويوي الصوت ال الو

نود مقدموة

قووارب صوويير الناهحووة  (a&d) ḏrtر ويووي الصووت افسووفم كووذلك منقوور لقووارب يسووير لووي الموواء ومووط افمووام
والخلت تقلر الناهحة يتاة الو  ḏrtرشكم  10أر بر جو .

41

 .12منقر مط صر افسرة السادسة موط مقبورة أبوي بودير الجبرونوي ب سويو ر يصوور المنقور موكوب الوديط
يوي ال ووة صوفوتر لووي الصوت ال الو

منقور نقووم التووابو

لوي القووارب ويحموم الكوواهط المرتومر الكوواهط سووم

SIMPSON, QarAR and Idu, FIG. 22, PL. VII – VIII, 5; see: FISHER, Egyptian Women of the Old Kingdom (The
Two kites), 2000.
37 SIMPSON , Qar and Idu , PL. VII, III, 1ST register.
38 SIMPSON , Qar and Idu, PL. VII, III, 4th register.
39 KANAWATI, Tomb and its Significance, 130, FIG. 38. 1st register.
40 KANAWATI, Tomb and its Significance, 130, FIG. 38.
41 BORCHARDT, VON L.: Dankmäler des Alten Reiches, Catologue General des Antiquites Egyptiennes du Musee
du Caire, Teil II, Le Caire, 1964, NR. 1776, 197-199, BL. 105/1776.
36
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 smوالكوواهط  m-hntرالووذي يووي المقدمووة وتقووت يتوواة الو و  ḏrtyالصووييرة يووي افمووام  ḏrt-šrtيووي حركووة ري و
الساق اليسرير بينما
 .13افخوري " ḏrt-šmswأي الكبيورة" يوي الخلوت واقفوةر ويقوت يوي الوسو  ḥry-ḥbو  sm m ḫntرشوكم
.42 11
ثانياً :عصر الدولة الوسطي :
قلر المص لح  43 ḏrtyلي الصقر الذي ُيشب ال اهر الجوارذ ناشو ار جناحيو ر ارجو شوكم  1وكحودأة
44
 ḏrtلي المعبودة إيويس ونفتيس يي نصو التوابي " :ال اهر رالجارذ يدخمر نفتيس ت تي"
 .1منقور موكوب الوديط موط مقبورة رقوم  TT. 60منتوت أقور وويور الملوك سنوسور افوم ب يبوة اليربيوة تم وم
الكاهط المرتم

HRY

والسم  im-ḫntيحملووط التوابو وكانو

وير
الصويري يوي مقدموة التوابو ترتودي رداءا قص ا

و تري الساق وتد ي  ḏrt šrtأي الصيرير والكبوري نود المونخرة واقفوة دوط حوراك وتود ي  ḏrt smswأي
الكبري أ ناء رحلة القارب إلي اليرب رشكم .45 12
 .2منقوور مووط موكووب الووديط الخووا

بووالووير منتووت اقوور  TT. 60لووي الحوواه الجنوووبي يم ووم الكلنووة خلووت

منقوور سووحب التووابو ويووي الخلووت الكوواهط المرتوومر الكوواهط سووم والكوواهط الووذ يووي المقدمووة & sm & hry-ḥb
 im-ḫntومط خلفلم الفتاة التي تد ي  ḏrtالناهحة رشكم .46 13
ثالثاً :عصر الدولة الحديثة :
استمر تصووير يتواتي جرتوي  ḏrtyالنواهحتيط يوي صور الدولوة الحدي وة بكوم افدوار التوي كانتوا تقومواط
بلما يي صر الدولة القديمة والوس ي كالتالي:
 .1منقر لي تابو القاهد أحمس بط نخ

صور الملوك أحموس افوم وقود اصور معو الحورب منوذ صور

ورسوم لووي الجانوب افيمووط
افسورة السوابعة شورة وال امنوة شورةر والتوابو موط الخشووب ملووط بوواللوط افبويض ُ

;DAVIS, N. DE G., The Rock Tombs of Dier el Gabrawi, London, 8, PL. XIV, 1902

ط السيدا

الراقصا

الاهي يريعط الساق اليسري ويرتديط نفس الوي مط صر امسرة

42

السادسةر

, SATZINGER H., Das Kunsthisthistorrische Museum in Wien, Die Ägyptisch-Orientalische Sammlung, Berlin,
1994.
43 FAULKENER , Pyramid Tests, 180; BUCK A. DE, The Egyptian Coffin Texts, Chicago, OI. 67, 1950 [= CT IV,
373d , 374 a].
44 BUCK, The Egyptian Coffin Texts, Vol. IV, 374e.
45 DAVIES N. DE G., The Tomb Intf Oker, London, 1920, PL. XVII , XIX, 20; PORTER, B., MOSS. R., The Theban
Necropolis, II, part 1, Private Tombs, Oxford, 1985, 121/5, 6 (TT. 60).
46 DAVIS, The Tomb Intf Oker, PL. XXII.
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شووكم المووة العوويط  wḏ3tووم يتوواتي الجرتووي الكبي ورة والصووييرة يووي حالووة مووط الحوووط والر وواءر الصوويري تض و
ذ ار يلا لي رأسلا بينما الكبري تض اليد اليسري لي الرأس وهذا دورها كنادبة وناهحة رشكم .47 14
 .2منقوور مووط منوواقر مواكووب الووديط مووط مقب ورة بووا حووري حوواكم إقلوويم الكوواب مووط صوور الملووك تحووتمس افوم
ومربي ابن الشر ي أموط مسر لي الصت افوم مط الحاه اليربي للجانب الشمالي -يم م سحب التابو

 -وصووور جوور شوور أي الصووييرة šrt

 ḏrtنوود مقدمووة التووابو ر ومووط الخلووت جوور سمسووو أي الكبيورة

واقفتاط وتقبضا بقبضة اليد لي الذ ار افيسر رشكم .48 15
 .3منقر وخر مط مقبرة با حري بإقليم الكاب صر أواهم افسورة ال امنوة شورةر يصوور الصوت ال واني كواهط
يقووم بوالتبخير  ir sntrوم ا نواط يحملوووط صوندوق أوانوي افحشواء أسوفل يتاتوواطر و توري الباح وة أنلموا يتوواتي
الجرتي وبنفس حركة الذ ار يط رشكم .49 16
 .4منقر وخر مط مقبرة با حري بالكاب صر الملك تحتمس افوم أواهم افسرة 18ر يم م نقوم التوابو مو
ال ة مط الكلنة رالمرتمر السمر الذي يي المقدمة م م مناقر الدولوة القديموةر وموط افموام يوي مقدموة القوارب
وي ووي الخل ووت يت وواتي الجرت ووي مص وواحبتاط للت ووابو وب وونفس حرك ووة القبض ووة اليمن ووي ل ووي ال ووذ ار افيس وور رش ووكم
.50 17
 .5مط مناقر موكب الديط أمام وللة اليورب ربموا صوندوق افحشواء موط مقبورة أوسور  TT.21الكاتوب الملكوي
صر الملك تحتمس افومر تقت يتاة  ḏrtخلت التابو رشكم .51 18
 .6منقر مط مقبرة الووير رخ مي ر  TT. 100صر الملك تحتمس ال ال ر يصور مناقر قوس وموكب
الديطر حي

تُصور يتاة الجرتي خلت منقر سحب التابو ترتدي غ اء الرأس  ḫ3Tرخا

خلت التابو رشكم 19

52

باللوط افبيض

.

 .7منقر مط مقبرة الووير بو مي ر رقم  TT. 39نلاية صور الملوك تحوتمس ال الو ر يصوور منقور سوحب
التابو أمام إللة اليرب "أمنت " يي الصت افومر أما يي الصت ال اني نجد يتاتي الو  ḏrtيي مناقر النقوم

IKRAM S., & DODSON, The Mummy in Ancient Egypt, CAIRO: AUC press, 1998, 209, FIG. 267.
TYLOR J. J., & GRIFFITH, F. L., The Tomb of Paheri at El Kab, EEF., II, London, 1891, PL. V, 1ST register : 19.
49 TYLOR & GRIFFITH, Paheri, 19, 20, PL. V, 2nd register.
50 TYLOR & GRIFFITH, Paheri 20,PL. V, 3rd register.
51 DAVIS, N. DE G., Five Theban Tombs, London, 1913, south wall, 25, PL. XXI,; PM, I, part 1, 1985: 36.
52 DAVIS, N. DE G., & GARDINER, A. H.,: The Tomb of Rekhmi Rc at Thebes, London, 1943, Vol. 1,PL. V, Vol.
2,PL. LXXXIII, LXXXIX; PM, I, PART 1, 1985, 212, 213.
47
48

72

دراسة مناظر قتاتى الجرتى فى املقابر النبالء فى العصر الدولة الحديثة| ()84-65

العدد 2021( 23م)

حولية االتحاد العام لآلثاريين العرب

النلري للتابو أحدهما مط افمام وافخري مط الخلت واقفتاط حوم المومياء تقبض باليد اليسري لي الوذ ار
افيمط رشكم .53 20
 .8منقوور مووط مقبورة جحوووتي رقووم  TT. 45ترجو إلووي صوور الملووك امونحتووب ال وواني واسووتخدملا جحوووتي أم
حتبر ربما صر نلاية افسرة ال امنة شرر تصور يتاة الجرتي أمام باب المقبرة تقوم بتقديم البخور ممسوكة
بإناء البخور وهو دور جديد للار وكتب  irt sntrأي مم بخور رشكم .54 21
 .9منقوور مووط مقب ورة مننووا  TT. 69صوور الملووك تحووتمس ال ارب و ر تصووور المنقوور القووديم لفتوواتي الجرتووي يووي
مقدمووة المركووب ونقووم التووابو أمووام أنوووبيس مو

ال ووة مووط الكلنووة لووي الحوواه الشورقي للصووالة ) (Eوام نتوواط

تتجلاط إلي التابو م مالحقة أط الفتاة افولي تختلت ط م يالتلا يي صر الدولة القديمة والوس ي يي
دم ارتداء رداء قصي ار أو ري إحدي الساقيط ف لي رشكم .55 22
 .10منقور مووط مقبورة مننوا رقووم  TT. 69يصوور يتوواتي الجرتووي  drtyجالسووتاط يوي مقدمووة التووابو ر افولووي
ذا

رداء رأس أبيض والصيري ذا

رداء رأس أسود م قبضة اليد اليمنوي لوي اليسوري وال انيوة لوي القلوب

رشكم .56 23
 .11منقوور مووط مقب ورة ر مووس رقووم  TT. 55مووط صوور الملووك أمونحتووب ال ال و

ح ال ارب و ر تصووور يتوواتي

الجرتووي  ḏrty šrtأي الصووييرةر أمووام التووابو ترتوودي باروكووة ال و  ḫ3tبالوضو المعتوواد قبضووة الووذ ار افيمووط
لووي افيسوور يووي منقوور سووحب التووابو ر يووري هنووا  Davisأط هنوواك تما يووم مووط الخشووب كانو

تُوضو لفتوواتي

الجرتووي يووي مقدمووة وموونخرة التووابو ر لووي الوورغم مووط وجودهمووا هنووا م و قلووور إي وويس ونفتوويس لووي جووانبي
التابو ر والمنقر ملمر وربما لي الجانب ا خر كان
 .12منقوور مووط مقب ورة امنمحووا

إيويس ويتاة جرتي أخري رشكم .57 24

رقووم  TT. 340مووط ديوور والمنقوور غيوور كامووم ويرج و إلووي صوور افس ورة

ال امنة شرةر يصور يتاة جرتي خلت أحد الكلنة ربما هي الصييرة؟ رشكم .58 25
 .13منقر مط مقبرة  TT.C. 4مط مجمو ة شامبليوط 1828ر وهي ق عوة موط جودار ملشوم بلوا بقايوا وقود
تم استخراجلا مط الرديمر يصور يتاة الجرتي واقفة ترتدي مالبس بيضاء وغ اء رأس  ḫ3Tلون أبيض تض

DAVIS, N. DE G., The Tomb of Puymerc at Thebes, 1917,PL. LIX, LXI,PL. XXI : 31, 32; PM, I part 1, 1985, 73.
DAVIS, N. DE G.,: Seven Private Tombs at Kurna, London, 1948, PL. V, : 1, 2; PM, I, PART 1 1985, 85.
55HAWAS, Z., MAHER, M., Le Tombeau de Menna, PL. 1-A , 2002, Cairo : (CSA), 39, 40 ; PM, I, PART 1, 1985,
135.
56 HAWAS, MAHER , Le Tombeau de Menna, PL. I. B.
57 DAVIS N. DE G., The Tomb of Vizer Ramose, , LONDON (EES), 1941, PL. XXV, 24; PM, I, part 1, 1985 : 105, 106.
58 CHERPION, N., Deux Tombeaus de la XVII Dynastie a Dair el- Madina, 1999 (MIFAO, 114), Le Caire, PL. 17, 18
(TT. 3S40) ; PM, I, part 1, 1985, 407.
53
54
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قبضووة اليوود اليسووري لووي الووذ ار افيمووط وأماملووا كلمووة  ḏrt šrtأي الصووييرةر أ اله و و ووا المووة الميوواة بشووكم
رأسير م خ ب نباتا

مط حول وك نلا يي قارب بداخو ووم بحيرة؟؟ر و لي الجانب افيمط للق عوة ُكتوب irt

… wcbرأي مم ت لير؟ رشكم .59 26
 .14منقر مط مقبرة حووي رقوم  TT. 54ر تصوور منقور سوحب التوابو موط صور الملوك امونحتوب ال اربو
أو نلايووة افس ورة ال امنووة ش ورةر يوضووح يتوواتي الجرتووي بحجووم صوويير أمووام وخلووت التووابو ر بينمووا إي وويس يووي
المقدمة بحجم كبير  snt ntrأي اخ

اإلل ويختلت الوض هنا ط مقبرة ر مس  TT. 55رشكم .60 27

دور فتــاتي الترتــي فــي الطقــوز التنائصيــة الخاصــة بــالتط ير فــي ع ــد األســرة الثامنــة عشــرة فــي بحيـرات

التط ير:61

 .1منقوور مووط مقب ورة أوسوور  TT. 21مووط صوور الملووك تحووتمس افومر يصووور يتوواتي الجرتووي الصووييرتيط
راكعتيط وممسكتيط بإناء الت لير  mnsw & nwأمام أربعة احواض مط المياة رشكم .62 28
 .2منقر مط مقبرة رخ مي ر  TT. 100مط صور الملوك تحوتمس ال الو ر يصوور يتواتي الجرتوي ممسوكتيط
بإناء الت ليرر الصييرة راكعة أمام دد أربعة أحواض للميواا وبجانبلوا ُكتوب  š ntrwأي بحيورة ا للوة رشوكم
.63 29
 .3منقور موط مقبورة بوو موي ر  TT. 39نلايوة صور الملوك تحوتمس ال الو ر يصوور يتواتي الجرتوي راكعتويط
أمام دد أربعة أحواض للمياا رشكم .64 30
 .4منقوور مووط مقبورة سووبك حتووب  TT. 63مووط صوور الملووك امونحتووب ال وواني مكووررر يصووور يتوواتي الجرتووي
ممسكتيط باناء الت لير واقفتيط أمام أربعة أحواض للمياا رشكم .65 31
مناظر فتاة الترتي في عصر األسرة :19
 .1منقر مط مقبرة روي  TT. 255مط ذ ار أبو النجار مط نلاية افسرة ال امنة شرة وبدايوة افسورة التاسوعة
شرةر يصور موكب الديط وسوحب التوابو ر يصوور حووم التوابو موط الجوانبيط يتواتي الجرتوي حووم التوابو
بحجم صيير وأخري كبيرة واقفة تضرب لي رأسلا "دور النواذ" رشكم .66 32

MANICHEL, L., The Tombs of the Nobles at Luxor, Cairo (AUC, press), 1988, FIG. 85.
MANICHE , The Tombs of The Nobles at Luxor, FIG. 32; PM, I, (part 1) 1985,104, 105.
61 ELWESHAHY, M., (The 5th Fayoum Conference 2005) “Lakes of Purification in Ancient Egyptian Aferlife, 133,
FIG. 301, 2 , 4, 5.
62 DAVIS, Five Theban Tombs, PL. XXI.
63 DAVIS, RakhmiRe, PL. LXXIX.
64 DAVIS, N. DE G., The Tomb of Puyemre at Thebes, New York, 1923, PL. XVI.
65 DZIOBEK, Das Grab des Sobekhatep, Theben Nr. 63,, ( AV-71) TA.F 39; PM, I, part 1, 1985 , 127.
59
60
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 .2منقوور مووط موكووب الووديط مووط كتوواب الموووتي ل و بوواك اري يووي متحووت ليوودط  Cat. T.4مووط افسورة التاسووعة
شورة – القوريط مووط منووتر مووط منوواقر الفصووم افوم يصووور يتوواتي الجرتووي يووي مقدمووة وخلووت التووابو رشووكم
.67 33
الخاتمة:أوالً:
 .1ربما تكوط كلمة  drtتعني اليد رالع اء ر استخدام اليد يي مختلت السلوك البشورير بجانوب الحووط والبكواء
وكووذلك ممكووط أط تعنووي النلايووة  ḏrأو  .......... ḏrwأي النلايووة ) (wb, V, 585منووذ نصووو
وحتي العصر المت خر؛ فنلا يعال النلاية لموكب الديطر وقد تعدد
يتيا

افه ورام

أدوار يتاتي الجرتي وأحيانوا تقلور وال

يي المنقر الواحد وليس ا نتاط يق .

 .2يتضووح أط الوودور افسوواس للمووا هووو امشووتراك يووي مليووة الت ليوور أ نوواء ال قوووس والتحنووي

بقووا ل بيعووة

القلور يي مناقر المقابر كما يي التعويذة رقم .pyr. 230, pyr. 258
 .3الدور الملم للناهحتيط  ḏrtyهو دور الحماية حي

أط الحدأتيط رإيويس ونفتيس ينشراط أجنحتلموا لحمايوة

أووير وكذلك الندب يإحداهما تصرخ وافخري تنادي  pyr. 532دور الحوط والبكاء رشكم . 14
 .4مصاحبة التحني رشكم 3ر 4ر  5دولة قديمةر رشكم . 7
 .5دور تالوة تعويذة مستمرار ال عام رشكم  4وهو شكم مختلت ونادر.
 .6دورها سحب التابو رشكم  3ر ودور مصاحبة التابو وهو القارب أو لي القارب و لي جانبي التابو
وخارج وهذا يي كم المناقر المصاحبة يي الجناوة.
 .7ألقاب المصاحبيط iry-rwt, wt, ḥry-ḥb, ḥry-ḥb, smr-wcty, imy-r isw,
رالذي يي افوم . shdwt, m-hnt

 .8دور الت لير بالبخور أمام المقبرة رشكم  21وهو شكم مختلت ونادر.
 .9دور الت لير أمام افحواض.

ERMAN, A., Life in Ancient Egypt, Translated by Tirard, H. M., New York, 1971: 320, NO.2; SERINO, F., The
Monuments of Egypt and Nubia by Ippolito Rosellini, Cairo(AUC, PRESS), 2003, 114; PM, I, part 11985, 339.
67 KISCHKEWITZ, H., (eds.): Egyptian Art, Drawing and Painting, London, 1989, NO. 44 (The Book of the Dead
of Pakerer), Cat. T. 4 (Leiden).
66
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ثانياً :أوضاع التصوير لفتاتي الترتي:
 .10الوقوت واليديط بجانب الجسمر وكذلك الوقوت واحدي القبضتيط تقبض لي الوذ ار المخوالتر وهوذا يودم
لي الوقار وامحترام ند أداء ال قوس الجناهويةر والوقوت واليد اليمني تقبض لي الذ ار افيسر رشوكم 5ر
7ر 9ر 15ر 16ر 17ر . 20
 .11الوقوووت منحنيووة واليوود اليمنووي تمسووك بووالكو للووذ ار افيسوورر بينمووا اليوود اليسووري بووالقرب مووط الفووم رتووالوة
رشكم . 4
 .12الجلوس واليد اليسري لي القلب رشكم 6ر 8ر 9ر  10أ – ب – جو .
 .13الوقوت م ري الساق وخاصة الصيري وترتدي الرداء القصير رشكم 11ر . 12
 .14وض العويم والنحيب والر اء رشكم  14وافيدي تضرب الرأس.
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رشكم  – 2أ
رشكم 1

ايويس ونفتيس كحدأتيط حوم تابو أووير – مقبرة سط

ايويس ونفتيس اهر جارذ

نجم TT. 1

)ḏrty – Isis, Nephtes, Wb, III, 7 (8

HAWAS, Le Tombeau de Menna, FIG. 398

رشكم  – 2ب
ايويس ونفتيس كحدأتيط – مقبرة الملكة نفرتاري
JOHN, The Tomb of Nefertari, 36, 37.

رشكم 3

منقر الو  ḏrtyمط مقبرة ايدو  G. 7101بالجيوة امسرة
السادسة
SIMPSON, Qar & Idu, PL.XVIII a.

رشكم 5

رشكم 4
يتاة الو  ḏrtمط مقبرة قار

بالجيوة G. 7102

SIMPSON , Qar & Idu, PL.VII-VIII.
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يتاة الو  ḏrtمط مقبرة قار

بالجيوة G. 7107

SIMPSON , Qar & Idu, PL.VII-VIII.
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رشكم 6
يتاتي الو  ḏrtمط مقبرة قار بالجيوة G. 7102
SIMPSON , Qar & Idu, FIG. 22

يتاة  ḏrtyمط مقبرة بيبي نخ – مير
KANAWATI, Tomb and its Significance, FIG. 38,
1st register.

رشكم 9

رشكم 8
يتاتي الو  drtyحوم التابو جالستاط مط مير
KANAWATI , Tomb and its Significance, FIG. 38, 2 sd
register.

(شك  - 10أ)
يتاتي الو  ḏrtyيي مقبرة سنفرو إني ش

رشكم 7

ات صر امسرة

السادسة – دهشور

يتاتي الو  ḏrtyحوم التابو واقفتاط واخري واقفة خلت
الكاهط المرتم مط مير
KANAWATI , Tomb and its Significance FIG. 38,
4 th register.

رشكم -10ب
شكم توضيحي للمنقر السابق لفتاة الو ḏrty

BORCHARDT, Dankmäler des Alten Reiches, : BL. 105 /
1776

(شكل  – 10جـ)
شكل توضيحي للمنظر السابق لوضع فتاتني الـ a&d ḏrty

(شك )11
يتاتي الو  ḏrtyمط مقبرة إبي -دير الجبراوي -صر
امسرة السادسة
Davis , Dier el Gabrawi pl. XIV.
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رشكم 12
منقر يتاتي الو  ḏrtyمط مقبرة انتت إقر  TT. 60صر امسرة
ال انية شرة

رشكم 13
منقر يتاة الو  ḏrtyمط مقبرة انتت إقر TT. 60
DAVIS , Intf Oker, PL. XXII.

DAVIS, Intf Oker, PL. XXII.

رشكم 14
يتاتي الو  ḏrtyمط تابو احمس بط نخ

اواهم امسرة 18

IKRAM, The Mummy, FIG. 267.

يتاتي الو  ḏrtyواقفتاط مط مقبرة با حري بالكاب
TYLOR & GRIFFITH , Paheri, PL. V.1st register

رشكم 16

رشكم 17

منقر يتاتي الو  ḏrtyواقفتاط مط مقبرة با حري بالكاب

منقر لفتاتي الو  ḏrtyمط مقبرة با حري بالكاب

TYLOR & GRIFFITH, Paheri, PL. V. 2 nd register

TYLOR & GRIFFITH , Paheri, PL. V. 3 rd register

(شكل S)19

(شكل )18
منظرفتاة الـ  ḏrtyخلف التابوت من مقبرة

اوسر TT. 21

DAVIS , Five Theban Tombs, PL. XXI, 2 nd row, south
wall.
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رشكم 15

فتاتي الـ  ḏrtyمن

مقبرة رخمي رع TT. 100

DAVID , The Tomb of Rekhmi Rc, PL. XXXIX,
LXXIII.
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TT.  مط مقبرة جحوتيḏrty  منقر يتاة الو21 رشكم
 صر امونحتب ال اني واستخدملا جحوتي ام حب45

20 رشكم
TT. 39  ح ل التات آ من مقبرة ت م رعḏrty فت ت صعـ
DAVIS , The Tomb of Puyemre, PL. LIX – LXI.

18 ربما نلاية امسرة

DAVIS , Seven Theban Tombs at Kurana, pl. V.

)23 (شكل
TT. 69

 جالستان من مقبرة منناḏrty فت ت صعـ

HAWAS & MAHER, Le Tombeau de Menna, PL.
LI, B.

25 رشكم
 بدير المدينةTT. 340

 مط مقبرة امنمحاḏrty يتاة الو

CHERPION , Deux Tombeaus de la XVII
Dynastie a Dair el-Madina, PL. 17, 18.

)27 (شكل
TT. 54 ي

 من مقبرة حḏrty فت ت صعـ

MANICHE , The Tomb of the Nobles at Luxor,
fig.32.
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)22 (شكل
TT. 69

 من مقبرة منناḏrty فت ت صعـ

HAWAS & MAHER , Le Tombeau de Menna, PL. LI, A.

24 رشكم
 صر الملكTT. 55  الصييرة مط مقبرة ر مسḏrty يتاة الو
IV

امونحتب

DAVIS , The Tomb of Vizer Ramose, PL. XXVI.

)26 (شكل
TT. C.4  من مقبرةḏrty فت ة صعـ
MANICHE , The Tomb of the Nobles at Luxor, fig. 85.
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(شكل )29

(شكل )28
فت ت صعـ  ḏrtyيق مان تالتطه ر من مقبرة اوسر

TT. 21

DAVIS , Five Theban Tombs, PL. XXI.

فت ت صعـ  ḏrtyراكعتان اما ارتع اح اض م اة من
مقبرة ريم رع TT. 100
DAVIS , Seven Theban Tombs at Kurana, PL.
LXXIX

(شكل )30

(شكل )31

فت ت صعـ  ḏrtyراكعتان اما ارتع اح اض م اة من مقبرة ت م
رع TT. 39

فت ت صعـ  ḏrtyراكعتان اما ارتع اح اض م اة من
مقبرة س تك حتب TT. 63

DAVIS, The Tomb of Puyemre, FIG. 4.

(شكل )32
فت ت صعـ  ḏrtyمن مقبرة روي – ذراع ات

النجا TT. 255

ERMAN, Life in Ancient Egypt, 320, No. 2.

DZIOBEK , Das Sobekhotep Theban, TAF. 39.

(شكل )33
فت ة صعـ  ḏrtyمن كتاب الم ا لـ  Pakererمن متسف
ل دن Cat. T. 4
& KISCHKEWITZ , Egyptian Art, Drawing
Painting, No. 44.
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