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  an –mrwt.s" إس -مروت –عن "لوحة 

  CG 20754١المحفوظة بالمتحف المصرى تحت رقم 

  رانیا مصطفى محمد عبد الواحد/ د

  :الملخص

ات القمة المستدیرة، ذه الورقة البحثیة نشراً علمیاً للوحة الجنائزیة الملونة ذتتناول ھ 
حت رقم المحفوظة بالمتحف المصري ت" إس . مروت -عن" الخاصة بالسیدة 

كما تعرض . حیث اإلشارة إلى مادة الصنع واألبعاد و الموقع األصلى ، ٢٠٧٥٤
یتضمن ، الدراسة بالوصف والترجمة والتعلیق لنقوش اللوحة المقسمة إلى أربع أقسام

أولھا القمة المستدیرة التى تحتوى على عینى األوجات وغیرھا من زخارف الدولة 
من اسم صاحبة اللوحة ونسبھا، ویشغل القسم الثالث أما القسم الثانى فیتض. الوسطى 

في حین یصور القسم الرابع واألخیر صاحبة اللوحة أمام . قائمة القرابین المقدمة لھا
كما ُعنیت الدراسة بالمنھج . حیث یقف أمامھا بدورھم ابناءھا ، مائدة القرابین 

اتھم الخارجیة ممثلة المقارن في تناول ھیئات شخوص اللوحة السیما ما یتعلق بھیئ
  . وما علیھا من تقدمات ، ا طراز مائدة القرابینذفي مفردات الزي والزینة، وك

  :الكلمات الدالة

  قوائم القرابین –اللوحات الجنائزیة–الدولة الوسطى  –المتحف المصرى  
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  :مقدمة - ١

القم����ة تتن����اول ھ����ذه الورق����ة البحثی����ة نش����راً علمی����اً للوح����ة الجنائزی����ة الملون����ة ذات 
والت���ى ُعث���ر an-mrwt.s "  إس -م���روت –ع���ن "المس���تدیرة، الخاص���ة بالس���یدة 

بطیب���ة  –جبان���ة الش���یخ عب���د القرن���ة ف���ى –بطیب���ة الغربی���ة  –م  ١٨٩١علیھ���ا ع���ام 
و ھ����������ى محفوظ����������ة ب����������المتحف المص����������ري تح����������ت أرق����������ام   –الغربی����������ة 

JE 29240CG 20754, SR 2/14569,  ومكانھ��������ا الح��������الى ب��������المتحف
  ٢)ج  –أ  ١لوحة ( ضى أر ٤٧ حجرةالمصرى 

منھ���ا  بع���دد م���ن الس���مات والخص���ائص العام���ة امت���ازت اللوح���ة موض���وع الدراس���ة
وھ���ى س���مة م���ن س���مات اللوح���ات ف���ى عص���ر ، إس���تدارة القم���ة وذل���ك ف���ى خط���ین 

ت قوائم���ھ ھیئ���ة أرج���ل ذى اتخ���ذا ط���راز المقع���د ال���ذوك���، األس���رة الثانی���ة عش���رة
می���زت مائ���دة الق���رابین كم���ا ت، األس���د وظھ���ر م���نخفض ومل���ون باألس���ود الم���رقط 

وزاد ، ب����الطراز ال����ذى یمی����زه الق����ائم األوس����ط الطوی����ل والج����زء العل����وى أفق����ي 
بمس���توى ث���انى للق���رابین وض���مت فخ���ذ الث���ور وال���ذى غل���ب وج���وده ض���من ق���وائم 

فض���الً ع���ن باروك���ة الش���عر ذات ، الق���رابین المؤرخ���ة بنھای���ة األس���رة الثانی���ة عش���رة
ھ���ى الس���ائدة ط���وال الدول���ة الوس���طى، و، الخص���لة األمامی���ة المتدلی���ة ف���وق الص���در

  . وكذا تصویر األشخاص بجسد رشیق وبأردیة سادت ھذه الفترة

  .الحجر الجیرى الملون : مادة الصناعة

  .سم ٦٠سم ، العرض  ٧٥اإلرتفاع : أبعادھا

اللوح����ة بحال����ة جی����دة م����ن الحف����ظ ومحتفظ����ة بألوانھ����ا، فق����د می����ز : حال����ة اللوح����ة
أم����ا المن����اظر فق����د ن����وع ف����ى ، ب����اللون األخض����رالكات����ب العالم����ات الھیروغلیفی����ة 
.  ٣والبن�����ى، واألص�����فر، واألخض�����ر، واألس�����ود ، تلوینھ�����ا ب�����ین األل�����وان األزرق 

الج��زء الس��فلى م��ن اللوح��ة مفق��ود م��ن الجھ��ة الیس��رى ، كم��ا أن ھن��اك ش��رخ  ف��ى 
ویب��دو أنھ��ا كان��ت مكس��ورة إل��ى ج��زئین وت��م ، الج��زء األوس��ط األیم��ن م��ن اللوح��ة 

  .ترمیمھا 

وإن ظھ���رت ص���احبة ،نف���ذت من���اظر ونق���وش اللوح���ة بالنح���ت الغ���ائر: ل���نقشن���وع ا
اللوح���ة ب���نقش غ���ائر أعم���ق م���ن بقی���ة المن���اظر ونق���وش اللوح���ة الت���ى نف���ذت ب���نقش 

  .أقل عمقاً 

                                                           
  اللوحات الموجودة بالبحث ھي تفصیالت نقالً عن اللوحة الموجودة في آخر البحث٢

3Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG II, 1908 , pp. 
387-9.;CGVI , 1902 ; Daressy, G., "Notes et Remarques",in: RT14,1893, pp. 21-22, XVIII-
No 29240.; 
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  : تأریخ اللوحة 

نھای���ة  – األس���رة الثانی���ة عش���رة –بعص���ر الدول���ة الوس���طى  اللوح���ة خیرأت���ی���رجح 
 ىالس��مات الفنی��ة الممی��زة للوح��ة والت��عل��ى اً وذل��ك قیاس�� ، عص��ر أمنمح��ات الث��انى

  .تمیزت بھا لوحات الدولة الوسطى

  : an –mrwt.s٤ إس  . عن مروت   اللوحة صاحبة

ویترجم ،  عصر الدولة الوسطى ذظھر من an –mrwt.s.ظھر اسم صاحبة اللوحة 
 smrwt.اما الجزء الثانى من اإلسم ، ٥"جمیل"بمعنى  anالجزء األول من اإلسم  

جمیل عشقھا "  ومن ثم یمكن ترجمة اإلسم بمعنى ، ٦"عشقھا أو ُحبھا"بمعنى فیترجم 
  "أو ُحبھا 

  :الوصف العام للوحة: ثانیاً 

األعلى یضم  لقسم، اأقسام رة مقسمة إلى أربعة یدمستذات قمة مقبیة الشكل لوحة ى ھ
ین�ا الوس�طى وھ�ى عللدول�ة  ىتنتم� ىعتدنا ُمشاھدتھا بقم�ة اللوح�ات الت�ىاالزخارف الت

wḏȝtملونت��ان ب��اللون األس��ود وحدق��ة الع��ین ملون��ة ب��اللون األب��یض، وب��ین العین��ین  ٧
  .كتبت ثالث مراتnfrعالمة  

أما القسم الثانى فیحتوى على سطر واح�د مكت�وب بش�كل أفق�ى یتض�من اس�م ص�احبة  
ویشغل القسم الثالث مناللوحة نص ینتظم فى تسعة عشر سطراً رأسیاً . اللوحة ونسبھا

یتض��من اس��م ص��احبة اللوح��ة ، كتاب��ة الھیروغلیفی��ة تق��رأ م��ن الیم��ین إل��ى الیس��ارم��ن ال
ویالح�ظ خل�و قائم�ة الق�رابین م�ن ص�یغة التقدم�ة . ونسبھا وقائمة القرابین المقدمة لھ�ا

                                                           
حداھما محفوظة بالمتحف إ،عصر الدولة الوسطى  على لوحتین من s an- mrwt.ورد اسم  ٤

  Lange, O., and Schäfer, H., CG II,1908, pp. 217-218: راجع، CG 20577المصري تحت رقم 
  أخوات المتوفى في الجزء األخیر من اللوحة  أسماء سم ضمناإلقد ورد و

SAt.s an-mrwt.s 

مس  –إم -للمدعو خنno. 323] ٨٤٤[ا لوحة محفوظة بالمتحف البریطاني محفوظة تحت رقم ذوك
  :أفقى   راجعوورد أسمھا فى السطر السابع من اللوحة فى سطر ، وعائلتھ ، 

Budge E.A.W ,HTBM V, 1914, pl. 13, no. 323 [844]. 
PN I, 60, 21. 
5
Wb II,102,1 

6
Wb I,187,12 

عتدنا مشاھدتھا فقمة تلك الوحات الدولة الوسطى بمجموعة من الزخارف العدید من  میزت ت٧
لرموز اإللھیة أو بعض ا، أو قرص الشمس المجنح  ، دمیةأو العین اآل، wḏȝtاللوحات مثل عین 

  :راجع. كالرمز الحیواني لإللھ إنبو وغیرھا من الزخارف
Hölzl, R., Die Giebelfelddekoration von stelen des Mittleren Reichs, Wien, 1990, pp. 12-

15; مجموع�ة المتح�ف المص�رى ( لوح�ات أف�راد الدول�ة الوس�طى : عائشة محمود محمد عب�د الع�ال 
١٩٩٥، كلیة اآلثار جامعة القاھرة ، جستیر غیر منشورة رسالة ما، ) بالقاھرة   
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حی��ث اعتق��د المص��رى الق��دیم أن��ھ بمج��رد ت��الوة الك��اھن ، )  ḥtp-dỉ-nsw(المعت��ادة 
التق�دمات المص�ورة س�تتحول ف�ى الح�ال إل�ى  الجنائزى أو أى إنسان لھ�ذه القائم�ة ف�إن

  .٨طعام للمتوفى

جالس���ة ف���ى  وھ���ى ویض���م القس���م الراب���ع واألخی���ر منظ���ر یص���ور ص���احبة اللوح���ة
كر ذالجھ����ة الیمن����ى عل����ى مقع����د م����نخفض الظھ����ر، وأمامھ����ا مائ����دة ق����رابین، وی����

Lange,schäfer   ثالث���ة أش���خاص جالس���ین عل���ى مس���تویین المس���توى أن أمامھ���ا

، والث��انى ش���خص واح��د ل��م یظھ��ر م���نھم س��وى ش��خص واح���د  األول ب��ھ شخص��ان
أم���ا الشخص���ان اآلخ���ران فل���م یظھ���ر منھم���ا س���وى بقای���ا م���ن الق���رابین الت���ى ك���انوا 

وأم���ام أو ، ویمثل���ون جمیع���اً أبن���اء ص���احبة اللوح���ة ، یق���دمونھا لص���احبة اللوح���ة  
ف����وق ك����ل ش����خص م����ن ھ����ؤالء األش����خاص أس����مھ ونس����بھ وف����ى أحی����ان أخ����رى 

  .منھ لصاحبة اللوحةالقرابین المقدمة 

  القسم األول : ثانًیا

 :المناظر  . أ

   

یتض�����من الس�����جل العل�����وى ذى القم�����ة المس�����تدیرة منظ�����ر یمث�����ل عین�����ا األوج�����ات 
wḏȝtوحدق����ة الع����ین ملون����ة ب����اللون ، مل����ونتین ب����اللون األس����ود المائ����ل للزرق����ة ٩

وتعن����ى ھن����ا ع����ادة   nfrwف����ى ص����ورة الجم����ع   nfrوبینھم����ا عالم����ة ، األب����یض 
، ب���ین العین���ین  العالم���ات ال���ثالثوت���أتى ھ���ذه ، ١٠"الن���ور"ی���ق الش���مس أش���عة أو بر

وی��نعم ، وق��د یك��ون المعن��ى المقص��ود أن َی��ْنَعم المت��وفى بك��ل م��ا ھ��و طی��ب وجمی��ل 
                                                           
8
Hassan, S., Excavations at Giza, Vol. V, Cairo, 1944,p.129. 

وھى مرتبطة بعین حور التي عالجھا وعادت سلیمة،  Wb I, 401, 12-17یعنى السلیمة  wḏȝtلفظ ٩
 Griffith, J.G.,"Remarks on the my theology of the eye  of كما أنھا مرتبطة بالعین الیمنى لرع

Hours", in CdE33,1958,p.182-191.  ،وبذلك تكون مرتبطة بمظاھر كونیة مثل الشمس والقمر
ومن وظائفھا الضمان والحمایة ومن خاللھا Wb I, 402, 1-2فضالً عن معناھا كقربان وتمیمة 

  ینظر المتوفى إلى العالم اآلخر
  .Wb II, 260,110,262,2: راجع.   معان منھا طیب وجمیلتترجم عادة بعدة  nfrكلمة  ١٠

Eldamaty ,M., " Zweistelen Mit Sonnenhymnen ausdem Kairener. Museum in " : BEM 2, 
Cairo, 2005, p. 57,pl .2,4,5 .; Radwan ,A.," Nferu Re und Nefru Osiris(Liver pool-stale 
49.56) "Göttinger Orient forschunungenÄgypten, Vol.53,Wiesbaden,2015, p. 353.  
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و یظھراس����م المل����ك المت����وفى ن����ب حب����ت رع ،بأش����عة الش����مس ف����ى الع����الم اآلخ����ر
منتوحت����ب ف����ى الموض����ع المعت����اد ظھوراس����م أوزیرفی����ھ یس����ار عین����ى األوج����ات 

بینم���ا یظھ���ر اس���م آم���ون رع بص���فتھ إل���ھ الش���مس ، ش���مس اللی���ل) ع���ین الیس���رى ال(
ل���ك ارتب���اط وثی���ق ذوف���ى ،ش���مس النھ���ار)  الع���ین الیمن���ى ( یم���ین عین���ى االوج���ات 
  . ١١) شمس الشروق وشمس الغروب ( بالحركة الدوریة للشمس

الیمن���ى بری���ق أو ن���ور رع ، والع���ین  الع���ینwḏȝtویع���د ال���نقش ال���ذى یص���ف عین���ى 
أم���ا ، فری���داً م���ن نوع���ھ )أوزی���ر( ری���ق أو ن���ور ن���ب حب���ت رع منتوحت���بالیس���رى ب

وتج��در اإلش��ارة ، ع��ن كلم��ة نف��رو فھ��ى تمث��ل ھن��ا بالتأكی��د أش��عة أو بری��ق الش��مس
عل���ى الج���زء العل���وى الخ���اص بالعدی���د م���ن لوح���ات  nfrwإل���ى ظھ���ور مجموع���ة 

  . ١٢الدولة الوسطى 

ل�دورة الش�مس تل�ك  ،وال�نص المص�احب ، وقد علق رضوان من خالل ال�نقش الفن�ى 
الممثلة على قمة لوحة لیفربول بأنھا تؤك�د أن اتح�اد رع م�ع أوزی�ر فیھ�ا یم�ثال رم�زاً 

بینھم��ا ف��ى مح��ل šnوخاص��ة حینم��ا یص��احبھما وج��ود عالم��ة  ، إلس��تمرار الحی��اة 
، ١٣وقفھ�ااك أن دورة الشمس أبدیة وال یمك�ن تذوالتى یستدل منھا حین  nfrwالعالمة 

عل�ى   nfrwالممث�ل عل�ى اللوح�ة مح�ل الدراس�ة ففی�ھ تقتص�رأما عن الش�كل
) رع(یؤك��د المس��اواة ب��ین ع��ین الش��رق wḏȝtالش��مس أو رحلتھ��ا ولع��ل ظھ��ور عین��ى 

منتوحت�ب الث�انى ) ن�ب حب�ت رع(ى ح�ل محل�ھ اس�م المل�كذع�ین الغ�رب وال�)أوزیر(و
م��ن خ��الل دراس��تھ لمجموع��ة م��ن القم��م  Westendorf ىأش��ار إلی��ھذوھ��و األم��ر ال

" المستدیرة لعدد من اللوح�ات الت�ى تض�منت عین�ى األوج�ات وكیفی�ة ترجمتھ�ا ط�إلى 
  .١٤" وعینك الیسرى ھى اللیل ، عینك الیمنى ھى النھار

                                                           
11Radwan A.,op.cit . ,p. 354-357. 
12

Hölzl,R.,Giebelfelddekortion Von stelen des Miltleren Reiches ,Wien ,1990, pp. 38, 
42,109,114. 

 CG 20079على لوحة  nfrwبینھا عالمة  wḏȝtلك عینا ذوقد ظھرت ك
13

Lange,H.O.und Schafer ,H.,op.cit., I,1908,pp.95-6 CG 20079 

  CG 20135, ،Idem., CG 20135على یمین ویسار عینا الوجات لوحةnfrw وجاءت عالمة

لتقدم القراءة  ، وردت عالمة نفرو على یمین ویسار عینا األوجاتفقد LiverPool 49056 أما لوحة

 nfrwwsỉr ىالعین الیسر، nfrw rˁ العین الیمنى
14Westendorf,W.," Altägyptische Darstellungen des sonnenlaufes auf der abschüssigen 
Himmelsbahn" , MÄS 10,1966, passim. 
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  التالى النحو على تنتظم:النصوص.  ب

جاه الكتابة من وات١٥بریق أو نور آمون رع imn- raالیمنى كلمة  wDAtخلف العین
بریق او  nb-Hpt-ra-mAa-xrwجملةالیسرى wDAtالعین  وخلف، الیمین إلى الیسار

  .واتجاه الكتابة من الیسار إلى الیمین"  المبرأ " نور نب حبت رع صادق الصوت 

  

  

  : القسم الثانى: ثالثاً 

 : النصوص   . أ

  .لكتابة من الیمین إلى الیسارجملة واحدة بشكل أفقى واتجاه اكتبت 

  

 

 

ỉn nbt pr ١٦an - mrwt.s ỉryt.nmsyt mAat-ḫrw  

                                                           
بدایة من عھد األسرة الحادیة عشرة  ) آمون رع ( وقد مزج بین اإللھ آمون واإللھ رع تحت اسم ١٥
، ھ آمون مكانة كبیرة فى عھد األسرة الثانیة عشرة و تبوأ اإلل، لك اكتسب آمون صفات رع ذوب

 : راجع ، فإنتسب الملوك إلیھ فى اسمائھم 
Wilkinson R.H. , The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt , London , 2003 , 
pp. 92-93 ; LÄGG ,I , pp. 320 – 323 .  

منمحات الثالث غیر أنھ معروف من نقوش عھد أسیدة البیت ظھر على اللوحات منذnbt-prلقب ١٦
  :راجع. وھو لقب لكل سیدة خاصة المتزوجات منھن ،المقابر منذ عھد سنوسرت األول



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٨٨  

  )"الُمبَرأة(صادقة الصوت  msytإس المولودة من .مروت-سیدة البیت عن: إنھا"

، بعد أسماء األشخاص ) المولودة من( ỉry.n(t)ا وقد ألفنا أن ترد ھذه الصیغةذھ
، وقد ظھرت ألول مرة مع أم الملك سنوسرت الثالث ، نسبة لألب أو لألم سواء بال

وقد وردت تلك الصیغة مرتین األولى بعد . ١٧واستم ظھرھا بعد ذلك بشكل منفصل
  . والثانیة في السطر األول الرأسي من النص الرئیسى ، اسم صاحبة اللوحة 

  :القسم الثالث : رابعاً 

 : النص الرئیسي قائمة القرابین   . أ

 

یفصل ب�ین ك�ل س�طر وآخ�ر خ�ط رأس�ى ، ینتظم النص فى تسعة عشرة سطراً رأسیاً 
وتنتھ��ى الجم��ل ف��ى الس��طرین األول والث��انى بمخص��ص ، مقس��م إل��ى خان��ات رأس��یة

W 10أما الجمل من الرابعة وحتى السادسة عش�رة تنتھ�ى بعالم�ة اإلن�اء، السیدة
١٨ 

وأس��فل ك��ل عم��ود خان��ة ، م��ا ف�ى إش��ارة لمق��دار القرب��ان المق�دم والت�ى تمث��ل مكی��ال رب
ھ�ذا ویالح�ظ أن أول . صغیرة تتضمن ع�دد ھ�ذه المكایی�ل س�واء ك�ان واح�د أو اثن�ان 

أربعة أسطر مھشرة فى الج�زء األس�فل وك�ذا األس�طر م�ن الس�ابع عش�ر حت�ى التاس�ع 
ابین المقدم�ة ویتضمن نصاً عبارة عن اسم ونسب ص�احبة اللوح�ة وقائم�ة الق�ر ،عشر

  . لھا

                                                                                                                                                    
Fischer, H.G., Varia I, in: Egyptian Studies, New-York, 1976, p. 129ff ; Ward,W.,Index of 
Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, Beirut, 
1982,p.99,no.823. 

  : راجع    ỉryt.n+ father or motherج من  ذعن ظھور نما١٧
Obsomer, C., di.f prt xrw et la filiation ns(t)/ir(t).n comme critéres de datation dans les 
Textes du Moyen Empire, dans C. Cannuyer et al , Individu Societe et spirilualité dans 
LʹÉgypte pharaonique et corte . Mélanges égyptologiques offerts au Professeur Aristide 
Théodorides , Bruxelles , Mons , 1993 , pp. 170 ff.   

بعص�ر والمؤرخة  CG 20231من خالل لوحة اإلناءظھر نفس تقسیم قوائم القرابین وعالمة ١٨
وك�ذا لوح�ة  CG20231Lange ,O.&Schafer , H.,op.cit. ,I ,pp.250-1,راج�ع . الدول�ة الوس�طى

  :راجع .المؤرخة  بعصر الدولة  الوسطى  ỉnyالمتحف البریطاني الخاصة ب 
Budge,E.A.W, HTBM I,1911 ,  pl.40 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٨٩  

  
  Daressy, G., "Notes et Remarques",in: RT14,1893, p. 22: نقالً عن 

  

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG II :نقالً عن 
1908 , p. 388  

، ماتھ��ا ه القائم��ة معكوس��ة بمعن��ى أن ترتی��ب قراءتھ��ا عك��س اتج��اه عالذُیالح��ظ أن ھ�� 
ومن ثم فیجب قرائتھا من الیسار إلى الیمین  حیث تبدأ القائمة النمطیة الكبیرة بالنص 

ى یب�دأ ب�التطھیر ویلی�ھ س�رد للتق�دمات ث�م اس�م المق�دم ل�ھ قائم�ة الق�رابین ذالتكریسى ال�
وھ��ى ، ا ذوعلی��ھ فق��د ج��اء تسلس��ل القائم��ة مح��ل الدراس��ة ُمع��اكس لھ��، ونس��بھ وألقاب��ھ 

ولكنھ�ا عرف�ت ف�ى الدول�ة الوس�طى ، فى قوائم قرابین الدولة القدیم�ة ظاھرة لم تظھر 
وبالرغم من أن ، والمقصود بھا القوائم التى ُتقرأ بشكل ُمعاكس إلتجاه أسماء تقدماتھا 

 ١٩ه القوائم ھى الجھة التى تتجھ إلیھا أشكال كتابة أسماء تق�دماتھمذالجھة الیمنى من ھ
ل�ك م�ن خ�الل ذعل�ى محت�وى قائم�ة القرب�ان ول�ك الحف�اظ ذوربما یك�ون الغ�رض م�ن 

                                                           
: د الم��نعم مجاھ��دعب��د الم��نعم محم��د عب��: ع��ن ق��وائم الق��رابین الكبی��رة النمطی��ة المعكوس��ة راج��ع١٩

دراس�ة مقارن�ة " نصوص، ومناظر القرابین في مقابر النبالء في عص�ر ال�دولتین القدیم�ة والوس�طى
 ٣٠١، ص ٢٠٠٠، رسالة ماجستیر غیر منشورة واإلسكندریة، “



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٠  

وبمقارن��ة ، قرائت��ھ م��ن الجھ��ة الیس��رى أى م��ن ظھ��ر العالم��ة رمزی��ة لحمای��ة القرب��ان 
اللوحة بعدد من اللوحات المؤرخة بعصر الدولة الوسطى والت�ى ظھ�رت فیھ�ا القائم�ة  

ك ل��ذ النمطی��ة الكبی��رة للقرب��ان للوق��وف عل��ى الترتی��ب المعت��اد ف��ى ق��وائم الق��رابین م��ن
نص المھش��ر ف��ى فض��الً ع��ن اس��تكمال ال��، ا اتج��اه ق��راءة قائم��ة القرب��ان ذوك��، العص��ر

لوح�ة CG 20253،  ٢لوح�ة  CG 20057واتفق�ت اللوح�ات ، اللوحة محل الدراس�ة
٣ ،CG 20571  دراس�ة منھ�ا فى عدد من السمات العامة مع اللوح�ة مح�ل ال ٤لوحة

معكوس�ة CG 20571ان ف�ى اللوح�ة ویالح�ظ أن قائم�ة القرب�، تسلس�ل قائم�ة الق�رابین
-Htp-diواختلفوا مع اللوحة محل الدراسة فى استخدام صیغة التقدمة المعتادة ، أیضاً 
nsw ،ا تنوعت الق�وائم الثالث�ة بخ�الف اللوح�ة مح�ل الدراس�ة ف�ى تص�ویر انم�اط ذوك

وفیم�ا یل�ى ، مختلفة من األوان�ى اس�فل ك�ل قرب�ان ربم�ا حس�ب طبیع�ة القرب�ان الُمق�دم 
  : إس وفق الترتیب الُمتبع لقوائم القرابین . القرابین الخاصة بالسیدة عن مروت مة قائ

  

  

/1mw H(TA)/2Pr sn dp(ty)/3ỉwr A(Srt)/4irp ḥnḳt/5špnt 20hȝ snḏ/6sn  
bỉt /7dšrt  nt  mw/8bd  ỉrp mḥwy nmst/9wr  n  ỉwf/10ḥwn/11šˁt 

                                                           
ولم تظھر إال فى الدولة الوسطى ، تقدمة  ٢٢ھى قائمة نمطیة تتكون أساسا من   hA snDقائمة   ٢٠

ه القائمة أى فى ذترد كتقدمة مركزیة محوریة فى ھ عبارة  و ویالحظ أن ال
ویبدو أنھا إشارة طقسیة ، ى تدور حولھ فكرة القائمة ذمنتصف القائمة تماماً وبالتالى فھى المحور ال

لھ من یا " ى یتضمن اإلشارة إلى انجاز طقساً ما أما المعنى المرجح لھا فھو ذتتضمن المخصص ال
ه القائمة تنقسم إلى ثالثة مراحل ھم وجبة المتوفى األولى وتشمل ذأن ھBarta وترى ، " خوف 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩١  

pȝḳyt/12dšrty m gswy/13nt  mw  ḳbḥw/14sḏt21snṯr/15n  kȝ  n  nbt  
pr  ˁn  mrwt.s/16Xrw TAsmr( t )(?)  wn/ 17hn  sḫp mrḥt/18ḫft - ḥr- 
n22 kȝ n nbt pr ˁn mrwt.s/19Iry.t.n23  msyt   

قطعة لحم  ٣/)  dptyوخبز )  ( أ (   pr snخبز الجعة  ٢/)  HTAوخبز( میاه ١"/
إناءان ٢٥/٥نبیذ و جعةإناءان من ٢٤/٤) ASrtوقطعة من اللحم المشويِ ( )ب(

Spntإناء ) یعطى(٧/) ھ( ٢٧جرة من العسل ٦/) د(یا لھ من خوف) ج(٢٦dSrt  مملوء

مصر السفلى فى إناء  ذالنطرون ومكیالین من نبیمكیالین من ٨/) و( ٢٨بالماء 

nmstقطعة من خبز  ١١/) ط(  ٣١قطعة لحم ١٠/) ح(  ٣٠قطعة من اللحم ٩/) ز( ٢٩
                                                                                                                                                    

 hA snDوھى تبدأ بالتطھیر وتنتھى بالتطھیر بالماء یلیھا الطقس المركزى ،  ١٠:  ١التقدمات من 
ى وتشمل التقدمالت واخیراً الوجبة الثانیة للمتوف، بالقائمة  ١٢،  ١١ثم تقدیم العسل أى التقدمتین 

  ,.Barta, W: راجع و وتبدأ بالتطھیر بالماء وتنتھى بالتطھیر بالماء ثم حرق البخور  ٢٢:  ١٣من 

,Die altägyptische Opferliste, Berlin, 1963, p.116ff.    وردت طقسةhA snD فى اللوحة محل

ویالحظ أن الصیغة وردت فى  ، الدراسة ووفق الترتیب المنطقى لتسلسل التقدمة فى السطر الخامس

   A 8اللوحة محل الدراسة بدون مخصص الرجل 
یمثل السطر الرابع عشر وفق الترتیب المقترح نھایة وجبة المتوفى الثانیة التى تنتھى بالتطھیر ٢١

  بالماء ثم حرق البخور  
Barta, W., op.cit., p.120 

 ḫft - ḥr- n" أمام " حرف جر مركب بمعنى  ٢٢
Eg. Gr.,§178 , P.133 

وسبقت ھنا اسم صاحبة اللوحة حیث أنھا في المرة األولى  iryt.nالسابقة  الصیغةتكرار لنفس  ٢٣
  .تلت اسم صاحبة اللوحة

، وتوضع “الضأن، الضلوع، و الكبد  ذفخ" یشیر إلى أكثر من جزء من اللحم  ASrtاللحم المشوى ٢٤
  ٥٩-٥٨ص ، المرجع السابق : لسیلفى كوفی: ه القطع فى إناءین بفوھات واسعة راجعذھ

25
Barta,W., op.cit.,Nos.7, 8  

26
Idem.,No. 9 

27
Idem., No.12. 

وذل�ك بكس�ر األوان�ى الثمانی�ة ، ”كسر الفخار األحم�ر“ویعني ،ُذِكَر في القوائم منذ األسرة الخامسة ٢٨
ھ�و طق�س و، المستخدمة فى األغراض التطھیریة بعد إزالة آثار األقدام، وقبل غل�ق ب�اب المقص�ورة

  :راجع ُمرتبط باللعنة التي تحل على أعداء البالد في الطقوس الخاصة بالملوك
Barta,W., op.cit.,p.72 ;Wb IV, 374 ,1 -2  

٢٩ Bd اب ھنا فى ماء التقدمة السابقة لتكوین محلول ذتعنى النطرون ویبدو أن النطرون ھنا كان ی
 Barta,W., op.cit.,No. 14ملحى الغرض منھ التنظیف 

وكان یُشكل على ھیئة خمس كرات ، وقد شكل النطرون جزًء من الشعائر التى تقام یومیاً فى المعابد 
و الكرة الثانیة توضع على وعاء ، وتمثل كل كرة منھم قوة ورمزیة ،صغیرة توضع فى إناء 

 قرابین اآللھھ فى: سیلفى كوفیل : راجع .ومصدره النطرون الشمالى لوادى النطرون ، البخور
   ٢٩ – ٢٨ص ،  ٢٠١٠، مطبعة بى آتشرو ، ترجمة سھیر لطف هللا ،  مصر القدیمة



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٢  

Sat وقطعة من خبز باقیتpAqyty
 على جانبي ١٣/سكب الماء البارد  ١٢/) ي(   ٣٢

- من أجل روح سیدة البیت عن ١٥/) ل(حرق البخور ١٤/) ك( ٣٣الصحراء 
فتح الصندوق ،  ١٧/) ن(التي تحت المظلة أو المروحة  الرفیقة  ١٦/) م(إس.مروت

- أمام روح سیدة البیت عن١٩/msytالمولودة من ١٨/)س( وإحضار الزیت 
 ) "ع(إس .مروت

 : التعلیق على النص الرئیسي    . ب

نوع من الخبزیعرف بإسم خبز الجعة یقدم ضمن قوائم القربین ونھایة  pr sn  )أ (
 ٣٤ CG 20253السطر بھا تھشیر ویمكن قراءتھا من قائمة القرابین للوحة   

ا الشكل ونھایة ذبھ وعادة ما تأتى فى صیغة القربان" قطعة لحم" وتعنى ỉwr   )ب (
 ٣٥السطر بھا تھشیر

                                                                                                                                                    

ا اإلناء یصنع من الجرانیت و ذوكان ھ، فى إناء نمست irpمصر السفلى  ویالحظ ورود كلمة نبیذ
  : ھب و الفضة راجع ذالمعدن خاصة ال

Du Mesnil, du Buisson,Les Noms et signes égyptiens désignant des vases ou objects 
similaires , paris, 1936, p. 134 ,  

فى قائمة القرابین فى " الجعة "  Hnqtأما عن ، ا اإلناء ینعش المعبود ذأن ھ  pyr. 1180وجاء فى 
  : الدولة الوسطى راجع

Ward , W.A.," The at–HnqtKitchen staff of the Middle Kingdom Estates",in : CdE 57 , 1982 
, p.191 – 200    

فرق بینھ وبین تویعنى قطعة من اللحم ولم Bartaورد نفس القربان في قائمة  ٣٠
 , CG 20253وقد ورد ضمن قائمة القرابین على اللوحتین ،  Barta,w.,op.cit.,No.17.سابقھ

CG20057HL5, pp.708-9  
Hwnتترجمھا "  قطعة اللحم " تعنى ٣١Barta  " یترجمھا  بینما، بشكل عام " قطعة لحمFaulkner  "

مؤرخة بعصر وعادة ما تأتى ضمن قوائم القرابین ومن أمثلة ظھورھا على  لوحات " ضلع مشوى 
  :راجع  CG 20253 , 20057 , 20571الدولة الوسطى 

Barta,W., op.cit., No. 18;Loscher,B.," Eine Gruppe von Kanopenkästen, MDAIK 45 ,1989, 

p. 232, F.24 ;Hannig , R., Ägyptisches Wörterbuch , II , Mittleres Reich und 
Zweitezwischenzeit Kulturgeschichte , 2006, p. 1639  
32Barta,W.,op.cit.,No. 19 

  بمعنى على جانبى وھو األقرب إلى سیاق النص  m gswyقرأ ھنا ت  ٣٣
Eg. Gr.,Aa 13, p. 542 

  HL5 ,p .941عصر الدولة الوسطى المؤرخة ب  CG 20253وقد وردت على اللوحة ٣٤
وھو التسلسل المعتاد للتقدمة  HTAالمیاه و خبز  ٣فى ھذة القائمة رقم  pr snوقد وردت اسم الخبز 

. ویالحظ أن كل تقدمة وضعت فى خانة خاصة بھا األمر الذى لم یتم اتباعھ فى اللوحة محل الدراسة 
  .Lange.H.O.,& Schäfer,H.,op.cit.,I,1908,pp.272-273: راجع 

سنى مع انواع أخرى نبمن كتاب الموتى بردیة  ١١٠فى الفصل  pr snظھر ھذا النوع من خبز 
 Budge,E.A.W., The Book of the Dead , the chapters of coming forth by Day , the: راجع 

Egyptian text in Hieroglyphic, London,1898,p.223.   



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٣  

نوع من األواني المنتفخة التي تقدم ضمن قائمة القرابین وعادة ما تستخدم  špnt  )ج (
 ٣٦ذمع البیرة والنبی

، المخصص   hA snDُیالحظ أن الكاتب وضع فى نھایة صیغة   )د (
 .ك بال شك على سبیل الخطأ لذو، وكأنھ اعتبره قربان

 ٣٧وتستخدم ضمن قوائم القرابین" جرة من العسل " وتعنى  sn bỉt  )ه (

وربما ارتبط اسمھ باللون األحمر ، األحمر ضمن قوائم القرابین  dSrtظھر إناء   )و (
ى ذى یرتبط بالقضاء على الشرور التى تواجة المتوفى فھو لون الدم الذدشرت ال

اعتبر كلمة دشرت بمخصص  Daressyالحظ أن   ، كما ی٣٨یرمز للفتك باألعداء

 CGویرجح دقة رأى  بمخصص الطائر    CGواعتبرھا  الطائر 

  Bdألنھا تترجم   CGویرجح دقة رأى  CGواعتبرھا  Daressyاعتبرھا   )ز (
 "النطرون " بمعنى 

 ألنھا تترجم  CGویرجح دقة رأى  CGواعتبرھا   Daressyرھا اعتب  )ح (
 . " قطعة من اللحم " بمعنى 

ألنھا تترجم   CGویرجح دقة قراءة  CGواعتبرھا   Daressyاعتبرھا   )ط (
 "طعة اللحم ق "بمعنى 

یعتبر من أنواع الخبز ) فطائر ( نوع من الخبز الُمحلى ربما المقصود بھ   Sat  )ي (
 ٣٩ى یقدم كقربانذنوع آخر من الخبز ال  pȝḳyt، التى تتضمنھا قوائم القرابین  

                                                                                                                                                    
وھو نوع ، المؤرخة بعصر الدولة الوسطى     CG 20057, 20253 , 20571وقد وردت على اللوحات ٣٥

  .ولم یظھر فى قوائم الدولة القدیمة ، ى ظھر فى عصر بدایة األسرات ذمن الخبز ال
HL5,p.14  

  FCD , p.264" معیار للجعة " أنھ   Faulknerكر ذی ٣٦
  المؤرخة بعصر الدولة الوسطى  CG 20057وقد ورد على اللوحة 

Loscher,B.," Eine Gruppe von Kanopenkästen, MDAIK 45 ,1989, p. 232, 

F.24;HL5,p.2438  
المؤرختین بعصر    CG 20253 , 20057عادة ما تأتى ضمن قوائم القرابین وقد وردت على اللوحتین  ٣٧

  الدولة الوسطى 
Loscher,B.," Eine Gruppe von Kanopenkästen, MDAIK 45 ,1989, p. 232, 

F.24;HL5,p.2256 
  عن طقسة كسر اإلناء دشرت ٢٨راجع ھامش ٣٨
٣٩ Sat ا النوع من الخبز على اللوحة رقم ذورد اسم هCG 20057   راجع :  



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٤  

بمعنى البخور المحروق أو حرق البخور، ویالحظ اإلختالف  snṯrsḏtصیغة   )ك (

  فقد اعتبرھا  CGأما  ة النار  اعتبرھا مخصص كلم Daressy , CGبین 

 ٤٠.وھى األدق التى تتفق مع المعنى

  Daressyویرجح دقة رأى CG واعتبرھا   Daressyاعتبرھا   )ل (
 dSrtألنھا من الممكن أن تترجم 

ربما تأكید ان القربان مقدم إلى  n  kȝ  n  nbt  pr  ˁn  mrwt.sملة تكرار ج  )م (
 أو لتأكید وصولھ إلیھا" إس . عن مروت" روح سیدة البیت 

 Daressyالمتبقى من السطر الرابع ال یؤدى إلى معنى واضح فقد اعتبرھا   )ن (

ى ذوربما المعنى ال،  ھما ال یؤدیان إلى معنى واضحكالو CG wDa واعتبرھا 
وربما تكون ، ر البد أن یتضمن ألقاب المتوفاةا السطذیتسق مع تسلسل النص أن ھ

 ٤١" )؟(المظلة أو المروحة الرفیقةالتى تحت " .Xr(yw) TA smr(t)القراءة المقترحة 

فتح " عنىتأتى مع قوائم القرابین وت wn hn (hnw)  sḫp mrḥtصیغة    )س (
 ٤٢"الصندوق وإحضار الزیت 

على اللوحة اربع مرات بطرق كتابة  an-  mrwt.sورد اسم صاحبة اللوحة    )ع (
أما فى السطرین ،  rمختلفة ففي القسم الثانى من اللوحة كتب بدون المتمم الصوتى  

فى بدایة اإلسم   a , nوالخامس الرأسیین فقد  كتب بدون المتممان الصوتیانالثانى 
وفى القسم الرابع ورد اسمھا واخیراً ،   mrتابة المتمم الصوتي للعالمة الثنائیة وبك

                                                                                                                                                    
HL5,pp. 2437 , 855                                                

  : صیغة البخور على النار عادة ما تأتى فى قوائم القرابین راجع ٤٠
HL5, pp. 2269-70                                   

ه القراءة المقترحة ذوھ، FDC, p. 303"مظلة أو مروحة " بمعنى  TAwكلمة  Faulknerاورد ٤١

  )؟ ( بالرغم من أنھ لیس من األلقاب العروفة ، ا العصر ذللقب ربما استخدم فى ھ
، البخور أو الدھانات  ظ المالبس أوفھب یستخدم فى حذوھو عبارة عن صندوق من الخشب أو ال٤٢

 :راجع    CG 20762وقد وردت نفس الصیغة على اللوحة رقم  
Lange,H.o.& Schäfer,H.,op.cit.,II,1908.CG20762.  

, p. 230HL5 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٥  

ومخصص السیدة فى نھایة  rا بدون المتمم ذفى بدایة اسمھا وك a , nالمتممان بدون 
  ٤٣.ویبدو انھ اعتبر منظر السیدة بدیالً عن المخصص، اسمھا 

  :القسم الرابع: خامًسا

 : المناظر    . أ

    

ل الرابع واألخیر من اللوحة الجزء األكبر الذى تظھر فی�ھ ص�احبة اللوح�ة یمثل السج
ˁn-mrwt.s  ف��ى الناحی��ة الیمن��ى وھ��ى تجل��س عل��ى كرس��ى ل��ھ مس��ند قص��یر ب��اللون

األبیض الذى یتدلى القماش الموسد بھ المسند من الخلف ، لھ قوائم على شكل مخلب�ى 
للیس�ار وأمامھ�ا ق�رابین  وھ�ى تجل�س متجھ�ة ٤٤األسد، الكرسى أس�ود م�رقط ب�األبیض

على مستویین المستوى األول مائدة قرابین قاعدتھا زرقاء والجزء العلوى منھا ملون 
باللون المائل لألصفر وھى عبارة ع�ن قطع�ة واح�دة غی�ر مقس�مة، ھ�ذه المائ�دة قائم�ة 

، وبجانبھ�ا ٤٥على مس�توى مل�ون ب�اللون األخض�ر وأس�فل المائ�دة یوج�د وع�اء م�دبب 
                                                           

محبوبة " بمعنى  .mrw. t  الدولة القدیمة اسم لسیدة تدعىا االسم فى عصر ذظهرت اجزاء من ه٤٣

وظهر ، عصر الدولة الوسطى  فىسم وبنفس الشكل اإلا ذواستمر ه PN I , 162 .14"او حبیبة

فقد   ˁnأما عن اإلسم ،    PN I , 162 , 15" محبوبته " بمعنى f.mrw. tلك بإضافة الضمیر ذك

على استخدام اإلسم   Ranke ویؤكد ،    PN I , 61 , 9ظھر كإسم لسیدة من عصر الدولة القدیمة  
ˁn  mrwt  من الدولة الوسطى " المحبوبة الجمیلة " بمعنىPN I ,61 , 19  واخیراً ظھر اسمfˁn  

mrw. كإسم لرجل من الدولة الوسطى " محبوبته الجمیلة " بمعنىPNI  , 61 , 20  
ربما یكون ھناك تقارب بین لون الكرسى باللون األسود المرقط باألبیض وبین جلد الفھد الذي  ٤٤

  :راجع .تى ترمز إلى التجددیرتدیھ الكاھن سم أثناء إجراء طقسة فتح الفم ال
Westendorf,.W., " sonnenlaufes ", MÄS 10 , 1966,pp. 27-28 .  

ومن أمثلتھ بدون حامل  ،والجعة وظھر بكثرة فى عصر الدولة الوسطى  ذاناء استخدم لحفظ النبی٤٥
  : راجع 

Budge,E.A.W. , HTBM II , 1912, p.10 , pl. 39 ( BM 287 ) ; Allen T., Egyptian Stela in 
Field Museum of Natural History , Chicago , 1936 , p.16 , pl. IV ( 31649 ) ;   

  :وبحوامل من عصر األسرة الثانیة عشرة أیضاً 
The Terrace of the Great God at Abydos :The Offering Chapels of Dynasties 12 and 13 , 
New Haven and Philadelphia , 1974 ; pls. 10 ANOC 4.1( Louvre C167) , 39 ANOC 26.1 ( 
BM 557 ) 2 ( BM 247) 3 (CG 20558)   



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٦  

فخ��ذ الث��ور ،  ٤٦العج�لخ�ر مجموع��ات م�ن الق��رابین عب�ارة ع��ن رأس وعل�ى مس��توى آ
  .٥٠وغیرھا من القرابین، ٤٩وخبز،  ٤٨زھرة اللوتس،  ٤٧األیسر

  

تمس��ك الس��یدة بی��دھا الیمن��ى زھ��رة ل��وتس خض��راء وبیض��اء كرم��ز للبع��ث و        
 ٥٢أم�ا الی�د الیس�رى فھ�ى تمت�د ناحی�ة مائ�دة الق�رابین  ٥١الخصوبة وتوجھھا نحو أنفھا 

                                                                                                                                                    
Lange,H.O.& Schäfer ,H.  ,CG  VI,TF .CIX, No.857. 

  عن تصویر رأس العجل أو العجل بشكل كامل ووروده ضمن قائمة القرابین راجع٤٦
Eg.Gr., " The Formula of Offering Employed in the Funerary Cult " , pp.170 -173 

أو انھا ، " فخذ لحم الرجل الخلفیة لحیوان ما " ما بین، تعددت اآلراء حول ترجمة ھذه التقدمة ٤٧
  ولیست الخلفیة لحیوان ما وباألخص الثور، تمثل الرجل األمامیة 

Barta, W., Die AltägyptischeOpferliste, I, Berlin,1963, p.49;Montet , P., "Scenes de 
Boucheriedan les Tombes de l’Anciens Empire", in: BIFAO  VII, le Caire , 1910, p.56  

  :وعن أنواع اللحوم التى عرفھا المصرى القدیم راجع 
Ikram S., Choice Cuts : Meat Production in Ancient Egypt , OLA 69, 1995,pp. 199 -230    

  :قائمة القرابین راجع عن استخدام زھرة اللوتس ضمن ٤٨
Derchain, Ph.," Le Lotus, La mandragore et Le Perséa" , CdE 50 ,1975 ,pp. 65-86 ; Darly, 
W., and others , " Food " : Gift of Osiris , Vol. 2, London , New York , 1977, pp. 620, 629, 
633 

 :عن أھمیة الخبز وقیمتھ األقتصادیة راجع  ٤٩
 Leek,F.F., "Teeth and Bread in Ancient Egypt", JEA58, 1958 , p.128 

   :وعن انواع الخبز فى قوائم القرابین راجع
Pellegrini,A.M.,"Bread and Wine", The Pacific Nortthwest Quarterly, 
Vol.54.No.4,1963,p.137.  

  :راجع . عن تقسیم موائد القرابین نھایة األسرة الثانیة عشرة ٥٠
Bouryiau ,J.,Pharaohs &Mortals :Egyptian Art in the Middle Kingdom , Exhibition 
Catalogue , Fitzwilliam Museum, Cambridge , 1988, p. 48. 

وعن دور ، من عھد  أمنمحات الثانى بدأ ظھور الرجال والنساء وھم یستنشقون زھرة اللوتس ٥١
  :بألوان مختلفة  راجع  زھرة اللوتس فى اعادة المیالد وتصویرھا

Selim,H., " Three Identical Stelae from the End of the Twelfth or Thirteenth Dynasty ", 
SAK 29, 2001 , p. 329  
52

Lange,H.O., &Schäfer,H., CG ,IV,1902,Tf.XCVIII,No.,654. 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٧  

وھو النمط الس�ائد ، أنھا تستقبل بھا القرابین، وترتدى باروكة  ثالثیة سوداء اللون وك
، وتحل�ى الباروك��ة بش��ریط أخض�ر وأس��ود، وترت��دى ق��الدة ٥٣خ�الل الدول��ة الوس��طى  

وكذلك أس�ورة ف�ى الی�دین وخلخ�ال  ٥٤مخططة الشكل باأللوان أخضر وأسود وأخضر
  .فى القدم كالھما زین مخطط بنفس األلوان

  

وأمام السیدة یجلس ثالثة من ، أما الرداء فھو أبیض طویل حابك لھ حمالة واحدة 
  یظھر منھم بشكل كامل اإلبن األول والذى ، أبنائھا یقدمون لھا قرابین مختلفة 

  

ویحمل فى ، یصور وھو یجلس على ركبتیھ على قاعدة خضراء متجھاً ناحیة الیمین 
نھما أخضر بھما دھانات، صور ھذا اإلبن حلیق لو ٥٥یدیھ المرفوعتین ألعلى إنائین

ویرتدى قالدة زرقاء ، ویرتدى مئذر ضیق ، الشعر، جسده ملون باللون المائل للبنى 
  .قصیر حتى الركبة أبیض اللون

وال یظھر منھ سوى الیدان ، اإلبن الثانى ربما یجلس بنفس وضعیة اإلبن األول 
  .نھا سوى الرأسال یظھر م، المرفوعتان ویحمل بھما أوزة 

                                                           

عر الطویل فى الدولة ات الشذج األكثر ظھوراً للباروكة ذوتنقسم إلى ثالثة ُخصل وھو النمو٥٣
  :لك فى عصر الدولة الوسطى وارتدتھا سیدات البیت المالك ایضاً راجعذالقدیمة واستمر ظھورھا ك

Green, L., "Hairstyle" in: Redford,D., editor The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt , 
Vol.2 , Oxford , 2001, p.74 
54Lange,H.O., &Schäfer,H., CG ,IV,1902,Tf.LXV,3,No.,26. 
55Ibid.,Tf.LXXXVI,no.470 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٨  

حیث ال یظھر منھ سوى الیدان ، اإلبن الثالث ربما یجلس بنفس وضعیة االبن األول
الممدودتان لألمام یحمل بالید الیمنى طبقاً بھ بخور ویلقى بالید الیسرى حبوب البخور 

  ).الحبوب غیر ظاھرة(

لیسار إلى كتب اسمھا فى سطر أفقى واتجاه الكتابة من اan-mrwt.sأمام وجھ السیدة 
  .الیمین

  

nbt-pr  an -mrwt.s 

  یمثل اسم اإلبن ونسبھ لھا وما یقدمھ من قربان، فوق اإلبن األول سطر واحد قصیر

 

Hnk   mrHt   in٥٦ sA .s imn-m٥٧ -HAt  

  "بواسطة ابنھا أمنمحات  mrHtتقدمة قربان الزیت  " 

  ویتضمن نسبھ إلیھا وھو غیر مكتمل ، بن الثانى  النص التالىفوق اإل

sA .s "ابنھا  " 

  ویتضمن نسبھ إلیھا واسمھ ،وامام اإلبن الثالث  النص التالى 

 
58sA .s  mn T w 

  "إبنھا مونتو "

                                                           
  أو صیغة المبنى للمجهول یسبق اإلسم المبتدا "بواسطة " بمعنى  كحرف جرin  استخدمت هنا ٥٦

 PNI,28,8
   ه اللوحاتذوقد ورد على عدد من اللوحات التى تؤرخ بعصر الدولة الوسطى ووفق ھ٥٧

 :  وسطى راجع یة ظھور اإلسم بعصر الدولة الافتؤرخ بد  
CG 20102, CG 20030 , CG 20150 . 

٥٨
  PNI,153,20 ورد ھذا اإلسم على اللوحة CG 20125 d التى تؤرخ بعصر الدولة الوسطى ،

 ومن ثم فترجح بدایة ظھوره إلى عصر الدولة الوسطى ایضاً 
  



 ا طر اآ  ت١٨درا  

٩٩  

ائج المرتبطة بنشر لوحة السیدة من النتیمكن استخالص عددًا  :النتائج: سابًعا

والمحفوظة بالمتحف المصري تحت أرقام an-mrwt.s   "إس -مروت –عن "

JE 29240 , CG 20754, SR 2/14569  ، وعلى النحو التالي:  

  :أوالً السمات الفنیة للوحة 
  :من السمات الفنیة منھا  تمیزت اللوحة محل الدراسة بعدد

وھي سمة من سمات اللوحات في عصر األسرة إستدارة القمة وذلك في خطین  
 .الثانیة عشرة

وھى سمة فنیة بدأت ، تصویر زھرة اللوتس التي صورت وصاحبة اللوحة تستنشقھا 
عھد أمنمحات الثانى والمبخرة التي یحملھا االبن الثالث على ھیئة  ذفى الظھور من

وھي السائدة طوال  ا باروكة الشعر الثالثیةذإناء صغیر یتصاعد منھ لسان لھب، وك
الدولة الوسطى، فضالً عن تصویر األشخاص بجسد رشیق وبأردیة سادت ھذه 

 .الفترة
ت شكل مخلبى األسد وظھر منخفض وملون باألسود ذیالحظ أن قوائم المقعد اتخ

 .المرقط
تمیزت مائدة القرابین بالطراز ذات القائم األوسط الطویل والجزء العلوي أفقي وزاد 

وقد ، ي للقرابین ضمت رأس العجل وفخذ الثور وزھرة اللوتس والخبز بمستوى ثان
 .غلب وجود فخذ الثور على لوحات نھایة األسرة الثانیة عشرة

 : تتسم قائمة القرابین باللوحة بعدة سمات منھا : ثانیاً 

أنھا معكوسة القراءة، فُتقرأ عكس إتجاه عالماتھا، ومن ثم یجب البدء بالسطر  ٢,١
 iryt n msyt :أي بجملة) ١(واالنتھاء بالسطر رقم  mw بكلمة أي) ١٩(رقم 

 :تجمع بعض الُمستطیالت الداخلیة للقائمة بین أكثر من بند من بنود القائمة   مثل
mw -  HTA , pr-sn –pdty , iwr –ASrt  ,Spnty - hA-snD ویكمن السبب

لتتالئم مساحتھا مع الرئیسي في ذلك إلى الرغبة في اظختصار مساحة كتابة القائمة؛ 
  المساحة المحدودة لسطح الجزء الُمخصص لكتابة ھذه القائمة على اللوحة

  n  kAظھر فیھا صیغة  ، كماHtp-di-nswخلت اللوحة من صیغة التقدمة المعتادة 

n  تمیزت اللوحة ایضاً بالتدرج فى حجم الخط من األكبر إلى ، قبل اسم المتوفي
 .وحتى القسم الرابع  ، اللوحةاألصغر من القسم األول فى 

احتوت اللوحة على عدد من األسماء التى ُتؤرخ بدایة ظھورھا بعصر الدولة  

فضالً عن اسم  ،       an – mrwt . s , mnTw , imn – m – HAt: الوسطى وھى 

 –كما احتوت اللوحة على اسم اإللھ آمون ، أمنحتب األول " نب حبت رع " الملك 
 . ع بدایة اتحادھما إلى عصر الدولة الوسطى والتى ترج، رع 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

١٠٠  

إس ما بین . تنوعت القرابین فى قائمة القرابین الخاصة بالسیدة عن مروت  ٢,٢
 mw , irp , Hnqt , sn – bit , irp – mHwi , mw – qbHw قرابین سائلة

ا خبز ذوك، ماء بارد ، مصر السفلى  ذنبی، عسل ، جعة ،  ذنبی، وھى عبارة عن ماء 
  :مت أنواع منھا حیث ض

HTA , pr – sn , dpty , iwr , Sat ، وایضاً أنواع من اللحوم بعضھا ورد فى قائمة
 القربان وھى 

ASr , wr – n –iwf , Hwn  
راً واخی، الثور  ذوفخ، باإلضافة إلى ما صور أسفل مائدة القربان وھى رأس العجل 

 لطقسة المركزیةوتوسط قائمة القربان ا، ضمت القائمة النطرون والبخور

hA snD      
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١٠١  

  
  المتحف المصري من قدمة مُ أ  ١لوحة 

  

  المتحف المصري  ُمقدمة منب ١لوحة 



 ا طر اآ  ت١٨درا  

١٠٢  

  

  المتحف المصري ُمقدمة منج   ١لوحة 

 

   ٢لوحة 

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG I :نقالً عن 
1908 , p. 70  



 ا طر اآ  ت١٨درا  

١٠٣  

  
   ٣لوحة 

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs, CG I :نقالً عن 
1908 , p. 273  

 
   ٤لوحة 

 ,Lange, O. and Schafer, H., Grab und Denksteine des Milttenen Reichs :نقالً عن 
CG II, 1908 , p. 211  

  

  

  



 ا طر اآ  ت١٨درا  

١٠٤  

  : المراجع  قائمة
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Unpublished Stela of “an-mrwt.s” from Cairo Museum 
No. CG 20754 

Rania Mostafa Mohamed Abdelwhed
 

Abstract:   
 

The topic of this paper deals with astudyof astela of a lady called 

“an-mrwt.s”CM. No. CG 20754. Its  provenance is western 
Theban cemetary and dated toMiddle Kingdom  

The stela is fromlimestone and ofround-topped shape , its scenes 
are carved in raised and sunk relief , while the texts are in raised 
relief . 

The stela is divided  into four registers , In the first register the 
round-topped which contain wDAt eyes,while in the second   
register appears the name of the owner of the stela , in the third 
register the offering list is depicted and Finally in the fourth 

register the owner “an-mrwt.s” is depicted and in front of her 
appear her sonsholding offering . 

Keywords : 

 Egyptian museum – Middle Kingdom – Funerary stela – 
Offering table 
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