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 من عرخ الجولة الحجيثة  حامل السخوحة عمى يسين السمك في مرخ القجيسة
 م( .ق 9609 – 9459)

 عالء راضي فالح  .. دم
 كمية التخبية لمعمهم اإلندانية –جامعة البرخة 

 سمخزال
لقج بمغت الحزارة السرخية القجيسة في عرخ الجولة الحجيثة أوج عطستيا في السجال      

الحزاري والدياسي وغيخىا مغ مجاالت الحياة , وبمغت مبمفُا عطيسُا في إدارة شؤون  البالد وعمى 
 جسيع األصعجة , فذكل السمػك في عرخ الجولة الحجيثة مختكدُا أساسيُا في تدشع الدمصة وتػلي
الحكػمة , فدعى عمى اثخ ذلظ جسيع رجاالت الجولة بكافة مدتػياتيع ومياميع ان يحسمػا لقب 

 حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ , وىػ لكبُا تذخيفيُا اكثخ مغ كػنو وضيفيُا . 
 الجولة الحجيثة  ،حامل السخوحة ،السمك :الكمسات السفتاحية
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The fan Bearer on the Right Side if the King in Ancient Egypt, from the 

modern age of the State ( 1549 – 1069 B . c ) 

Dr. Alaa  Radi  Falih  

University of Basrah – College of Education for human sciences 

Abstact 

     Ancient Egyptian Civilization the age of the modern state reached the 

climax of its greatness in the cultural , Political and varied fields od life . 

leached outstanding Significance in the Countries affairs management and at 

all levels , Therefore , the Kings of the modern state formed a basic base in 

taking over authority and government . according to this , all the politicians 

in the state from different social ranks and missins worked on taking the title 

of the fan bearer on the right side of the King . The title is of loftiness and 

greatness more then of employment.                

Kev Words : the King , Fan Carrier , Modern state  
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  السقجمة
تعج األعسال التذخيفية في الحزارة السرخية القجيسة مغ األمػر ذات التأثيخ السعشػي عمى مغ      

اذا ما تعمقت ىحه األعسال بالذخريات السقجسة لجييع كالسمظ , لحا تكسغ أىسية  يقػم بيا , وال سيسا 
قافية ولع مػضػع حامل السخوحة في مرخ القجيسة مغ عرخ الجولة الحجيثة ذو أىسية تاريخية وث

يتصخق اليو الباحثيغ مغ قبل , خاصة اذا ما عمسشا ان ابخز الذخريات في الجولة في مرخ 
القجيسة قج حسمت ىحا المقب مثل الػزراء ونػاب السمظ في كػش ورؤساء الكيشة والقادة العدكخيػن 

خويح عغ السمظ ورؤساء الخدانة وغيخىع , ويبجو ان اىع ميام حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ىػ الت
                في أثشاء جمػسو لمبت في أمػر البالد والجولة . 
عرخ  ىلا 1TAw-xwHrwnm ( (imntt) nswيخجع لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ )

وقج شيج ضيػره األول في عرخ السمظ تحتسذ  (ق .م21669 –ق .م 1549الجولة الحجيثة )
 ق 1295ق .م _  1549ق .م ( سادس ممػك األسخة الثامشة عذخة ) 1424 – 1479الثالث ) 

ق . م( سابع  1398 – 1424)  يالثانأو في عرخ السمظ أمػن حتب  Reisner (3 )م( بحدب .
وأستسخ ضيػره بعج انتياء الجولة  Helcklh(4 )ممػك األسخة الثامشة عذخة بحدب ما صخح بو الباحث 

 .(5)(م.ق 332 –1664) الحجيثة في عرخ االنتقال الثالث والعرخ الستأخخ
حسل ىحا المقب في العرػر السختمفة لمجولة الحجيثة عجد مغ رجاالت الجولة الحيغ شغمػا    

"باسخ" مغ األسخة مشاصب رفيعة سػاء أداريُا أو ديشيُا أو عدكخيُا كان مشيع الػزراء مثل الػزيخ 
. م( والػزيخيغ "تاو" و"بانحدى" مغ األسخة العذخيغ, ق 1187 –.ق. م 1298) التاسعة عذخة

مذ وى" مثل "مخى مذ" و "حػى" مغ األسخة الثامشة عذخة و"سيتاو" و" (6)ونػاب السمظ في كػش 
ألسخة الثامشة , ورؤساء الكيشة مثل "مخى رع" مغ اق.م( 1187 –1298مغ األسخة التاسعة عذخة )

ق . م ( وقادة القػات مثل "ان حخ نخت"  1669 – 1187عذخة و"با عشخ" مغ األسخة العذخيغ ) 
مغ األسخة التاسعة عذخة وحسل المقب أيزا في الجولة الحجيثة شائفة أخخى مغ السػضفيغ كان مشيع 

اء الخجم السمكييغ مثل السذخفيغ عمى الخدانة مغ أمثال " بانحدى " مغ األسخة التاسعة عذخة ,ورؤس
"رمديذ وسخ بحتى" مغ األسخة العذخيغ, والحجاب السمكيغ مثل " أمػن ام حات" و"قغ أمػن" مغ 
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األسخة الثامشة عذخة ,والسبعػثيغ السمكيغ مثل "ميغ نخت" مغ األسخة التاسعة عذخة , وبحمػل عرخ 
لظ فقج حسمو مغ عرخ السمظ أصبح المقب مغ األلقاب الخئيدة ألمخاء البيت السا (7)الخعامدة

ى سبيل السثال األميخ "أمػن حخ خبر ( عمق. م 1212 –م .ق 1279) (8)رمديذ الثانى
األميخ " مػنتػ حخ خبر اف"  (9)" مخى أتػم " ومغ عرخ السمظ رمديذ الثالث اف"واألميخ

حيغ حسمػا ىحه المقب واألميخ "خع ام واست" عمى سبيل السثال وتججر اإلشارة إلى أن ثالثة مغ ال
قج  (12)و" بارعسددػ )رمديذ األول( فيسا بعج"  (11)والقائجيغ "حػر محب"  (16)"أى" وىع السجعػ 

ارتقػا لدجة الحكع والعخش في فتخة ىامة مغ الجولة الحجيثة وىى نياية األسخة الثامشة عذخة وبجاية 
 األسخة التاسعة عذخ . .

 الهزراء  :
يبجو أن أيُا مغ وزراء األسخة الثامشة عذخة لع يحسل بيغ ألقابو لقب حامل السخوحة عمى يسيغ    

عشجما أصبح لكبُا شائعُا (13)السمظ وأن ارتباط ىحا المقب بسشرب الػزيخ يخجع إلى عرخ الخعامدة 
 -بيغ ألقابيع السختمفة , ومغ أبخز وزراء عرخ الخعامدة الحيغ حسمػا ىحا المقب ىع :

ق .م (  ثاني ممػك  1279 – 1296: ىػ أحج وزراء السمظ سيتى األول)  (14)الهزيخ "نب أمهن" 
األسخة التاسعة عذخة ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ مختبصُا بالػزيخ )نب آمػن( في 

فاقج الخأس مغ مشصقة  CG.1140(15)الشز األيسغ السػجػد عمى عسػد ضيخ تسثال متحف القاىخة 
 : بيجوس )جشػب مرخ( إذ جاء في الشزأ
ء " قخبان يقجمو السمك إلى أمهن رع ,ممك اآللية ,سيج األبجية ,حاكم األزل ,لعمو يعطى الكبخيا 

, ورؤية رع في الفجخ كهاحج من أعزاء حاشيتو , والجخهل في الدساء ,والقهة عمى األرض
الهراثي ,حامل السخوحة عمى يسين  والخخوج من مقخ سهكخ ورؤية أسخاره , من أجل روح الشبيل

  (16)السمك ,حاكم السجيشة ,الهزيخ نب أمهن("
: ىػ أحج وزراء السمكيغ سيتي األول ورمديذ الثاني ثاني وثالث ممػك األسخة  (17)الهزيخ "باسخ" 

 166التاسعة عذخة , وعمى الجانب الجاخمي األيدخ )الجشػبي( لباب السجخل الخئيذ لمسقبخة رقع 
يرػر باسخ ووالجتو وىسا يتعبجان  (18)ب "باسخ" بالبخ الغخبي لسجيشة األقرخ يػجج مشطخ  الخاصة
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يذخق في األفق الذخقي  " التعبج لخع عشجمالمذسذ السذخقة ويراحب السشطخ نرُا نقخأ في بجايتو 
,كاىن ماعت ,حاكم السجيشة  (99)لمدساء بهاسطة الشبيل الهراثي ,القاضي, الستحجث باسم نخن 

ثع يتتابع الشز ليختتع بشز يذيخ إلى لقب حامل السخوحة عمى يسيغ  ,الهزيخ باسخ ,السبخء" , 
 السمظ بيغ ألقاب باسخ , اذ جاء في الشز : 

".....لعمك تدبب أن أراك فى الفجخ ,من اجل روح الشبيل الهراثي  ,القاضي ,الستحجث باسم نخن 
السجيشة ,الفم الحى يحزخ الخضا في كل األرض ,الخادم لسمك مرخ العميا,  ,كاىن ماعت, حاكم

السفيج لسمك مرخ الدفمى ,شفاه اإللو الطيب ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, حاكم السجيشة, 
 (26) وزيخ السجيشة الجشهبية ,باسخ السبخاء...("

كسا ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ أيزا بيغ ألقاب الػزيخ " باسخ"  في نز يػجج    
في الجدء الخمفي لتسثال كبيخ لو عثخ عميو في معبج السمظ " مػنتػ حتب نب حبت رع"  بالجيخ 

 إذ تذيخ الدصػر الثالث E.534 (21)البحخي ويػجج األن بستحف الجامعة بفيالدلفيا تحت رقع 
"...عحب الرهت عشج تقجيم القخابين ,الحى يدتخضى اآللية يخة مغ الشز إلى باسخ بأنو األخ

,حامل السخوحة عمى يسين السمك ,الخسهل السمكي (22)بطعاميم ,الكاىن األكبخ ل ورت حكاو 
,الحى يعخف ما يقهلو ,السبعهث السمكي لمخيح الذسالية ,قائج احتفال آمهن ,السذخف عمى 

الحق "أسم مشطقة ديخ السجيشة باألقرخ" ,السخرز لو غخب األقرخ حتى  األعسال في مكان
 (23)عشجما كان في رحم أمو ,حاكم السجيشة ,الهزيخ ,باسخ السبخاء" . 

مغ شيبو الغخبية إذ  (24)ويطيخ المقب أيزا مختبصُا بالػزيخ باسخ عمى سبيل السثال في  جخافيتي    
"التعبج لديجة  خج مغ الجبل , إذ جاء في الشز :التي تخ (25)نخى باسخ راكعُا يتعبج البقخة حاتحػر 

األرضيين ,لعميا تعطى لك دفشة جسيمة بعج عسخُا طهياُل  من أجل روح حامل السخوحة عمى يسين 
 (26)  السمك ,رئيذ خدانات الفزة والحىب ,حاكم السجيشة ,وزيخ الجشهب والذسال, باسخ السبخاء"

ق . م ( رابع ممػك األسخة  1261 – 1212وزراء السمظ مخنبتاح ) ىػ أحج : ( 27)الهزيخ بانحدى 
عمى جدء مغ تسثال  مقتخنُا باسع الػزيخ " بانحدي" (28)التاسعة عذخة , ويطيخ لقب حامل السخوحة 

"  عمى عسػد ضيخ التسثال ما نرو: مغ الحجخ الجيخي عثخ عميو في مشصقة ديخ السجيشة إذ نقخأ
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الهراثي ,رئيذ األرضيين ,حاجب وبهابة الذخز ذو األسخار, حامل السخوحة ...الفخيج....الشبيل 
 (29) عمى يسين السمك, حاكم السجيشة ,الهزيخ بانحدي السبخاء"

ق . م (  ثاني ممػك  1153 – 1185: ىػ أحج وزراء السمظ رمديذ الثالث ) (36)الهزيخ حهري 
سمظ ضسغ ألقاب الػزيخ " حػري"  عمى األسخة العذخيغ , ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ ال

راكع مغ الحجخ الجيخي بجون رأس يحسل بيغ يجيو قاعجة يعمػىا رأس كبر مػن عثخ  (31)تسثال 
عميو في الحجخة الخامدة لسقرػرة )خشػ( السمظ رمديذ الثاني بسشصقة ديخ السجيشة بالبخ الغخبي 

لهراثى ؟ ...حامل ختم ممك مرخ الدفمى , "  ....الشبيل ا رخ وعمى عسػد ضيخ التسثال نقخأ :لألق
الهحيج, الذخز كثخ السجح الخاص بالسمك السشترخ ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, حاكم 

  (32) السجيشة لهزيخ حهري السبخاء"
لمقب ضسغ ألقاب الػزيخجاء أما عمى الشرف األيسغ لقاعجة التسثال يػجج نز اخخ يطيخ فيو ا   

حى في مشدل السمك ,رئيذ كل األرض ,قائج أحتفال أمهن رع ,حامل السخوحة "....الرقخ ال فيو :
   (33) عمى يسين السمك, حاكم السجيشة, الهزيخ حهري السبخاء"

: ىػ أحج وزراء السمظ رمديذ الثالث ثاني ممػك األسخة العذخيغ ويطيخ لقب حامل  (34)الهزيخ تاو
بسرمى اإللو  Aالسخوحة عمى يسيغ السمظ ضسغ ألقاب الػزيخ تاو في لػحتيغ صخخيتيغ بالسقرػرة 

 (37)بسشصقة ديخ السجيشة بالبخ الغخبي لألقرخ وفى المػحة األولى  (36)ومخت سجخ (35)"  بتاح " 
زيخ " تاو"  في الدجل العمػى عمى اليدار مختجيُا الخداء السسيد لمػزراء رافعُا يجيو في يطيخ الػ 

وضع تعبج أمام السعبػدة مخت سجخ التي تطيخ بجدج أنثى وراس ثعبان  ومغ أماميا خخشػشيغ 
" حامل بأسساء السمظ رمديذ الثالث , ويػجج أعمى واسفل أيجى الػزيخ سصخ ىيخوغميفي يقخأ فيو : 

ويطيخ في الدجل الدفمى أربع  لسخوحة عمى يسين السمك, حاكم السجيشة, الهزيخ تاو السبخاء"ا
بشفذ السقرػرة نخى في  (38)أشخاص واقفيغ رافعيغ أيجييع في وضع تعبج  وفي المػحة الثانية 

الدجل العمػى الػزيخ عمى يسيغ السشطخ وىػ يخفع يجه في وضع تعبج أمام السعبػد " بتاح"  والسمظ " 
" حامل السخوحة أمػن حتب األول" ويػجج اعمى واسفل أيجي الػزيخ سصخ ىيخوغميفي نقخأ فيو :  
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في الدجل الدفمى اربع أشخاص في ويطيخ  عمى يسين السمك, حاكم السجيشة, الهزيخ تاو السبخاء"
 . (39)وضع تعبج 

لعل مسا تقجم ومع وجػد الشرػص الجنيػية التي سقشاىا فيسا سبق , يتأكج لشا ان عجد مغ الػزراء    
قج حسمػا لقب ) حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ( , وىػ ال شظ مغ األلقاب الذخفية السيشة التي 

 يدعى رجال البالط إلى حسميا . 
 :  (46) نهاب السمك فى كهش 

لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ شػال عرػر الجولة  (41)حسل نػاب السمظ في " كػش"    
الحجيثة بجاية مغ األسخة الثامشة عذخة وصػاُل إلى نياية األسخة العذخيغ ويعج ىؤالء السػضفيغ مغ 

  Reisner (42) بو الباحث    أكثخ رجاالت الجولة الحجيثة ارتباشُا بالمقب وفقُا لسا ادلى
و يطيخ الجانب األكبخ مغ مشاضخ نػاب السمظ في كػش الحيغ حسمػا لقب حامل السخوحة عمى   

يسيغ السمظ في عرػر الجولة الحجيثة شكاُل ترػيخيُا محجدُا يرػر شخرُا واقفُا أو راكعُا أو مشحشيُا 
في معطع  أمام السمظ "وليذ عمى يسيشو أو حتى خمفو" يختجى رداءُا شػياُل ويسدظ بسخوحة شػيمة

األحيان في أحج اليجيغ أو معمقة بحبل عمى الكتف وفى أحيانا أخخى يسدظ بعرى معقػفة )حكا( 
ومخوحة وتعج العرى السعقػفة مغ شارات األلقاب الخجمية في حيغ تعج السخوحة أشاره واضحة 

لقب عمى لقب "حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ" , ومغ أبخز نػاب السمظ في كػش الحيغ حسمػا 
 -حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ىع :

 :(43)نائب السمك في كهش مخى مذ
ق . م (  1348 – 1388شغل "مخى مذ" ىحه الػضيفة في عرخ السمظ أمػن حتب الثالث )    

تاسع ممػك األسخة الثامشة عذخة ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ضسغ ألقاب مخى مذ 
فيتي عثخ عميو في "تػمبذ" بالشػبة الدفمى إذ يطيخ الشقر "مخى مذ" عمى سبيل السثال في جخا(44)

" التعبج لديج األرضيين وتقبيل األرض لإللو : غ بأسساء السمظ , إذ جاء في الشزأمام خخشػشي
الطيب بهاسطة نائب السمك في كهش, السذخف عمى البالد الجشهبية, حامل السخوحة عمى يسين 

 (45) السمك, مخى مذ" .



 

 حامل املروحة على ميني امللك يف مصر القدمية من عصر الدولة احلديثة 

 ق.م(  9661 – 9541)

                                                                       م. د. عالء راضي فاحل                                                                                                

 

   م(2622كانون االول  – 33العدد )  لة درااا  ااريخةةجم 
290 

 

290 

 :  (46)السمك في كهش حهى  نائب
 – 1343شغل أمػن حتب السعخوف ب "حػى" ىحه الػضيفة في عرخ السمظ تػت عشخ أمػن )    

يطيخ لقب حامل السخوحة  (48)السمظ الثالث عذخ مغ ممػك األسخة الثامشة عذخة  (47)ق . (  1333
خبي لسجيشة األقرخ بالبخ الغ 46عمى يسيغ السمظ مخات عجيجه في مشاضخ ونرػص مقبخة حػى رقع 

عمى الجدء الذسالي لمحائط الغخبي لرالة السقبخة يطيخ فيو   (49)ومشيا عمى سبيل السثال مشطخ 
"حػى"  وىػ يقجم جدية سػريا القجيسة إلى السمظ " تػت عشخ أمػن" ويقف " حػى"  بانحشاءة رأس 

اليدخى أمام السمظ " تػت  بديصة إلى األمام مسدكُا بسخوحة بيجه اليسشى وعرى معقػفة )حكا(بيجه
عشخ أمػن"  الحى يجمذ عمى عخشو ويطيخ مغ خمف " حػى"  أىل )رتشػ/سػريا القجيسة (  وىع 

 يقجمػن الجدية لمسمظ إذ نقخأ في  الشز أعمى صػرة " حػى" 
" نائب السمك في كهش ,السذخف عمى البالد الجشهبية ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, حهى  

لعل أبيك أمهن يحسيك بساليين اليهبيالت, لعمو يعطيك األبجية كسمك األرضيين ,واألزلية السبخاء, 
كحاكم لألقهاس التدعة نت رع ىيئتك ىي هيأتو ,اليك تشتسى الدساء ثابتة عمى أعسجتيا األربعة 
وتدتقخ األرض أسفمك بدبب كفاءتك أييا الحاكم الطيب, تقجيم الجدية لسمك األرضيين من قبل 

رتشه بهاسطة مبعهث السمك لكل أرض, نائب السمك في كهش, السذخف عمى البالد الجشهبية,  أىل
  (56) أمهن حتب السبخاء"

 : (49)نائب السمك فى كهش حهى 
ق . م ( مغ األسخة  1212 – 1279شغل حػى ىحه الػضيفة في عرخ السمظ رمديذ الثاني )   

السمظ ضسغ ألقاب "حػى" في نز لػحة التاسعة عذخة ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ 
والتي عثخ عمييا في الشػبة الدفمى ويرػر الدجل العمػى لمػحة أحج  52)17332متحف بخليغ رقع 

األتباع وىػ يقف أمام "حػى" الحى يجمذ عمى مقعج وبيشيسا مائجة قخابيغ ويحتػى الشز بالدجل 
" قخبان يقجمو السمك ألمهن رع  دى ندػ" تقخأ عمى الشحػ التالي: الدفمى لمػحة عمى "صيغة حتب

,سيج عخوش األرضيين ,والى تحهت ,السخضى بالحقيقة ,والى اآللية التي عمى شكل حهرس 
السقيم في واوات ,والى كل آلية الشهبة ,لعميم يعطها وصفة من قخابين الطعام التي تظيخ في 
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م, من أجل روح األميخ والحاكم والشائب ذو الدمطة العميا حزهرىم  في كل عيج يحجث في معابجى
في الشهبة ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, السسجوح بهاسطة اإللو الطيب, رئيذ الشذابين, 
السذخف عمى األحرشة, نائب سيجه لمعخبات الحخبية, رئيذ نذابين ثارو, السبعهث السمكي لكل 

  (53) كبيخىا, الكاتب السمكي " حهى" .أرض اجشبية, الحى جاء من خاتي وأحزخ 
مغ جديخة سييل بأسػان يطيخ فيو  (54)ويطيخ المقب أيزا ضسغ ألقاب "حػى" في جخافيتي     

حػى مرػر عمى اليسيغ في وضع تعبج وتتجلى السخوحة مغ حبل خمف الكتف األيسغ ثع مشطخ 
السخوحة ونخى بيغ صػرتي اخخ عمى اليدار وىػ يخفع يجيو في وضع تعبج ويسدظ بيجه اليدخى 

"حػى" خخشػشيغ باسع السمظ رمديذ الثاني ويقخأ الشز أسفل السشطخ" نائب السمظ في كػش, 
السذخف عمى البالد الجشػبية ,حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ, حػى" , ويطيخ المقب مخة أخخى بيغ 

يػجج عمى الصخيق القجيع ألسػان بالقخب مغ الذالل األول إذ   (55)ألقاب "حػى"  في جخافيتي أخخ
نخى " حػى"  واقفُا عمى اليدار متعبجُا لخخشػش السمظ "رمديذ الثاني" وتتجلى السخوحة خمف كتفو 

"عسل بهاسطة السذخف عمى إصطبل" مقخ إقامة شز السخافق لمسشطخ إلى: األيدخ ويذيخ ال
كل بمج أجشبي ,نائب السمك في كهش, السذخف عمى البالد رمديذ الثاني, السبعهث السمكي ل

 (56)الجشهبية ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, الكاتب حهى" 
  (57)نائب السمك فى كهش سيتاو

يعج سيتاو وأحجُا مغ أبخز األفخاد الحيغ شغمػا وضيفة نائب السمظ في كػش في عرخ السمظ    
ويقف دلياُل  عمى ىحا العثػر عمى العجيج مغ األثار لو  "رمديذ الثاني" مغ األسخة التاسعة عذخة

بيحا السدسى في أماكغ كثيخة في مرخ,  ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ضسغ ألقاب 
"سيتاو" عمى قاعجة تسثال لو عثخ عمييا في الكاب بجشػب مرخ وتػجج األن في متحف القاىخة 

 CG 885  (58)تحت رقع
" الشبيل ,األميخ, حامل ختم : عجة يػجج نز ىيخوغميفي نقخأ فيووعمى الجانب األيسغ ليحه القا    

ممك مرخ الدفمى , الهحيج, قائج احتفال آمهن, نائب كهش ,السذخف عمى البالد الجشهبية ,حامل 
  (59) السخوحة عمى يسين السمك, الكاتب السمكي ,سيتاو السبخاء إلى األبج"
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قب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ أيزا ضسغ القاب "سيتاو" عمى لػحة متحف ويطيخ ل   
"....ممك مرخ العميا والدفمى ,سيج نقخأ عمى الكتف األيدخ لمػحة: إذ  J.4139566القاىخة 

األرضيين وسخ ماعت رع ستب ان رع, معطى الحياة, عظيم السجيح, محبهب سيجه, نائب السمك 
ذىب أمهن ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, رئيذ الخدانة,  في كهش ,السذخف عمى أراضي 

وعمى الكتف األيسغ لمػحة يطيخ كحلظ المقب  قائج احتفال أمهن, الكاتب السمكي, سيتاو السبخاء"
"....أبن رع ,سيج التيجان رمديذ, معطي الحياة, عظيم السجيح من بيغ ألقاب "سيتاو" , إذ نقخأ : 

سمك في كهش, السذخف عمى البالد الجشهبية ,حامل السخوحة عمى يسين قبل اإللو الطيب, نائب ال
السمك, مجيخ األعسال /السزيف/السجبخ األعمى الخاص بأمهن, الكاتب السمكي, سيشاو السبخاء في 

 (61) سالم"
 :  (62)نائب السمك فى كهش مذ وي 

ق . م (  رابع ممػك  1261 – 1212شغل "مذ وي" ىحه الػضيفة في عرخ السمظ "مخنبتاح" )    
األسخة التاسعة عذخه وحسل "مذ وي "  لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ضسغ ألقابو وىػ 
األمخ الحى نخاه عمى سبيل السثال في جخافيتي  يػجج أسفل الجانب األيدخ الجاخمي لمباب السؤدى 

يطيخ "مذ وي "  راكعُا يخفع يجه اليسشى في  (63)رالة ذات األعسجة بسعبج بيت الػالي بأسػان لم
" نائب السمك في كهش, حامل وضع تعبج ويسدظ باليج اليدخى مخوحة ويقخأ الشز السخافق لمسشطخ 

السخوحة والعرى السعقهفة "صهلجان الحكا" عمى يسين السمك, الكاتب السمكي, مذ وي السختار 
 (64) لألرض الجشهبية("

 :  (65)نائب السمك فى كهش سيتي 
ق .م (   1187 – 1189شغل "سيتي" وضيفة نائب السمظ في كػش في عرخ السمظ "سبتاح" )    

ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ القاب "سيتي"   (66)أخخ ممػك األسخة التاسعة عذخة 
يطيخ "سيتي" واقفُل  (67)الذالل القجيع بأسػان إذ نخى مشطخعمى سبيل السثال في جخافيتي مغ شخيق 

وىػ يخفع يجه اليدخى في وضع تعبج ويسدظ بيجه اليسشى مخوحة أمام السمظ "سبتاح"  الجالذ عمى 
" التعبج لخوحك أييا السمك العخش ويذيخ الشز السراحب لمسشطخ أعمى وخمف "سيتي" إلى 
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لسذخف عمى أراضي ذىب أمهن, حامل السخوحة عمى السشترخ بهاسطة نائب السمك في كهش, ا
يسين السمك, السجبخ األعمى لخع واتهم ,الحاجب  السمكي لمفخعهن, لو الحياة والخفاهية والرحة, 

 (68)سيتي السبخاء" 
 : (69)نائب السمك فى كهش بانحدي 

ق . م (   1664 – 1694شغل "بانحدى" ىحه الػضيفة في حكع السمظ "رمديذ الحادي عذخ")     
أخخ ممػك األسخة العذخيغ والجولة الحجيثة , ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ ألقاب 

"  :إلى "بانحدي" عمى أنو 35ػحة رقع إذ تذيخ فقخة مغ نز الم(76)" بانحدي " في بخدية تػريغ 
...حامل السخوحة عمى يسين السمك, الكاتب السمكي, قائج القهات, السذخف عمى الذهنة, نائب 

 (71) السمك في كهش, السذخف عمى البالد الجشهبية ,القائج, بانحدى"
ومسا تقجم يبجو ان نػاب السمظ في كػش ىحه السشصقة السيسة لمدمصة الحاكسة في مرخ القجيسة    

عرخي األسختيغ الثامشة عذخة والتاسعة العذخة , قج شغمػا ىحه الػضيفة وعمى وجو الخرػص في 
التذخيفية وبكل احتخام وتفاني , وىػ ما دلت عميو الشرػص الجنيػية التي أوردناىا  إزاء كل نائب 

 مغ نػاب السمػك السرخيػن في كػش . 
 :   رؤساء الكيشة

سمظ ضسغ ألقابيع مشح الشرف الثاني مغ حسل رؤساء الكيشة لقب حامل السخوحة عمى يسيغ ال   
 األسخة الثامشة عذخة وحتى األسخة العذخيغ مغ الجولة الحجيثة ومشيع عمى سبيل السثال:

 :  الكاىن األكبخ مخى رع
شغل "مخى رع " مشرب الكاىغ األكبخ لمسعبػد "آتػن"  في عرخ السمظ "اخشاتػن" مغ األسخة    

الثامشة  عذخة , ويبجو مخجحُا أن "مخى رع"  ربسا كان ثاني كاىغ أكبخ لسعبػد يحسل لقب حامل 
في السخوحة عمى يسيغ السمظ في الجولة الحجيثة, ويطيخ المقب بيغ ألقاب "مخى رع" مخات عجيجة 

يػجج في الجدء   (72)مشاضخ ونرػص مقبخة "مخى رع" بالعسارنة مشيا عمى سبيل السثال مشطخ
الدفمى لمحائط الذخقي لمسقبخة يرػر السمظ "اخشاتػن" مرحػبُا بدوجتو وأثشيغ مغ بشاتو وعجد مغ  

إلى  رجال الحاشية وىػ يكخم "مخى رع" , ويطيخ "مخى رع" بحجع صغيخ أمام السمظ وىػ يخفع يجيو
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أعمى بيشسا يقػم السذخف عمى الخدانة بػضع حمقات الحىب حػل عشقو فى حزػر عجد مغ األتباع 
" الكاىن األكبخ آلتهن في معبج أعمى رأس "مخى رع" مباشخة إلى:  مغ خمف "مخى رع" ويذيخ الشز

آتهن في أخت أتهن ,حامل السخوحة عمى يسين السمك, السفزل لجى سيج األرضيين, ىه 
 (73)......أييا األبن الجسيل آلتهن لعمو يسشح فتخة حكسك, لعمو يسشحيا إلى األبج والى األبج "يقهل.

 :  الكاىن األكبخ با عشخ
شغل "با عشخ"  مشرب الكاىغ األكبخ لمسعبػد "آمػن رع" في عرخ السمظ رمديذ الحادي عذخ    

سمظ بيغ ألقاب "با عشخ"  عمى أخخ ممػك األسخة العذخيغ, ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ ال
بجشػب مرخ وترػر في الدجل العمػى السعبػد  (75)عثخ عمييا "مار ييت"  في "أبيجوس" (74)لػحة 

"رع"  في قاربو وفى الدجل الدفمى "با عشخ" يجمذ عمى كخسي ويسدظ في يجه اليسشى زىخة بخدى 
خوح حامل السخوحة عمى يسين السمك "لمائجة قخابيغ ويذيخ الشز إلى:  يقػم بذع رائحتيا ومغ أمامو

,الكاتب السمكي ,قائج الجير ,نائب السمك في كهش ,السذخف عمى البالد الجشهبية ,الكاىن األكبخ 
آلمهن, ممك اآللية ,السذخف عمى شهنة الفخعهن, من أجل روح الخوح الفعالة لخع , قائج الجير 

 (76) با عشخ, قائج قهات الفخعهن"
 :   يةقادة القهات العدكخ 
 :القائج حهر محب 

كاتبُا ممكيُا وقائج قػات في  (77)بالبخ الغخبي لألقرخ  78كان "حػر محب"  صاحب السقبخة رقع     
عرخ السمظ "آمػن حتب الثالث" مغ األسخة الثامشة عذخة ,ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ 

يػجج عمى الجدء الذسالي مغ الحائط الذخقي لسسخ   (78)السمظ بيغ ألقاب "حػر محب" في مشطخ 
مقبختو يرػره وىػ يرصاد سسظ في قاربو ,ويذيخ الشز السراحب لمسشطخ في جدئو األخيخ إلى 

" ...األميخ الهراثي, السقخب من سيج ػر وحب" ومشيا ما جاء في الشز: بعس ألقاب "ح
ء عمى الساء أو عمى األرض, حامل األرضيين, الحى يتبع سيجه في كل بمج اجشبي يطئيا سها

السخوحة عمى يسين السمك, السسجوح الحى يخخج من جدج مسجوح, السذخف عمى األحرشة, 
 (79)السذخف عمى مدارع آمهن, السذخف عمى الكيشة في مرخ العميا والدفمى, حهر محب السبخاء"
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 :القائج ان حخ نخت 
ديذ الثاني مغ األسخة التاسعة عذخة ويطيخ كان "ان حخ نخت"  قائج قػات في عرخ السمظ رم    

غ جديخة سييل بأسػان م (86)لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ مقتخنُا بيحا القائج في جخافيتي 
" حامل السخوحة عمى يسين السمك, قائج الشذابين "القهات" ,السذخف عمى البالد يذيخ إلى: 

 (81) الجشهبية, ان حخ نخت السبخاء"
 : اعت رع نخت القائج حكا م

 – 1146شغل ىح القائج وضيفة قائج جير سيج األرضيغ  في عرخ السمظ رمديذ الخامذ)    
ق . م (  رابع ممػك األسخة العذخيغ , وضيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ضسغ  1141

عثخ عمييا في مشصقة القخنة بالبخ الغخبي لألقرخ  (82)القاب "حكا ماعت رع نخت"  في لػحة 
ترػر في سجميا العمػى السمظ رمديذ الخامذ وىػ يقجم قخابيغ لمسمكة "أحسذ نفختاري" والسمظ 
السؤلو "آمػن حتب األول" والثالػث الصيبي, ويطيخ في الدجل األوسط القائج "حكا ماعت" وأفخاد 

غ عذخة أفخاد يتعبجون .يتزسغ الشز السػجػد عمى أسختو ثع يطيخ في الدجل الثالث مػكب م
اإلشار األيدخ لمػحة صيغة "حتب دى ندػ" باسع السعبػد "آمػن رع حػر اختى اتػم" , ويذيخ 

" .... لخوح حامل السخوحة عمى يسين السمك, الكاتب السمكي, القائج الجدء األخيخ مغ الشز إلى 
  (83) ت السبخاء"العظيم لجير سيج األرضيين, حكا ماعت رع نخ

 :  رؤساء الخدانة
 : السذخف عمى الخدانة بانحدي 

شغل " بانحدى"  وضيفة السذخف عمى الخدانة في عيج السمظ رمديذ الثاني مغ األسخة التاسعة     
مغ نرػص تسثال  (84)عذخة , وقج ضيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ ألقابو في نز

 ويذيخ الشز األيدخ السػجػد عمى عسػد ضيخ التسثال إلى :1377الستحف البخيصاني رقع 
ستاو ,التابع لجى  -حشه, والساء ل رو –"السكخم أمام اإللو الطيب, الحى يدكب الدهائل لسخكب  

 في مقرهرة تانشت, كاتب مجمذ السمك, األبن الفعال لخجاُل مبخاء الحى (84)بتاح, كاىن الهعب 
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حامل السخوحة عمى يسين السمك,ا لكاتب السمكي, رئيذ الخدانة, ولجتو سيجة مبخءة, من أجل روح 
 (86) بانحدي السبخاء"

....السكخم, الحى يستمك حياة سعيجة في مشف, "  شز األيسغ لشفذ عسػد الطيخ إلى:ويذيخ ال    
الحى يزع  (87)مقخ الحقيقة, الحى لجيو دفشو ويستمك مكانُا طيبُا بجهار الحى عمى جبمو ,انهبيذ 

يجيو عمى جدجك والحى يجسع عظامك لمسدتقبل, من أجل روح حامل السخوحة عمى يسين السمك, 
 (88) الكاتب السمكي, رئيذ الخدانة , بانحدى السبخاء"

 :  السذخف عمى الخدانة سهتي
شغل "سػتى" مشرب السذخف عمى الخدانة في عيج السمظ "رمديذ الثاني" مغ األسخة التاسعة    

عذخة , وقج وجج لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ ألقابو في نرػص تسثال متحف القاىخة 
CG.42172 (89)   :حامل السخوحة عمى يسين السمك, الكاتب وعمى القجم اليسشى لمتسثال نقخأ"

"حامل السخوحة وعمى القجم اليدخى نقخأ :  ,كي, قائج جير سيج األرضيين, "سهتى" السبخاء"السم
 . (96)  عمى يسين السمك, الكاتب السمكي, السذخف عمى خدانة سيج األرضيين "سهتى" السبخاء"

غ باإلضافة إلى رجال الجولة الدابق اإلشارة الييع وغيخىع مسغ لع يأتي ذكخىع في ىحا البحث م    
كبار اإلدارييغ والدياسييغ والعدكخيغ ورجال الكيشػت الحيغ أداروا شئػن الجولة ,ضيخ لقب حامل 
السخوحة عمى يسيغ السمظ في الجولة الحجيثة بيغ ألقاب عجد مغ رجال البالط السمكي الحيغ كانػا 

عمى  بحكع عسميع عمى أترال مباشخ وصخيح بالسمظ وخجمتو الذخرية في القرخ السمكي ومشيع
 سبيل السثال :

  (91: )السذخف عمى القرخ السمكي قن آمهن 
شغل "قغ آمػن" وضيفة السذخف عمى القرخ السمكي فى عرخ السمظ " آمػن حتب الثاني" مغ     

األسخة الثامشة عذخة ومغ الججيخ بالحكخ أن "قغ آمػن" كان أخُا بالخضاعة لمسمظ " آمػن حتب 
الثاني"  نفدو , ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ ألقاب "قغ آمػن"  في مػاضع 

يػجج عمى الجدء الذسالي   (93)ومشيا مشطخ  (92)بالبخ الغخبي لسجيشة األقرخ 93خة بسقبختو رقع كثي
لمحائط الغخبي لمرالة الخارجية لمسقبخة يرػر السمظ "آمػن حتب الثاني"  وىػ يجمذ عمى حجخ 
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وحة في السخضعة السمكية " آمػن ام ابت"  )أم قغ آمػن( بيشسا يقف أماميسا "قغ آمػن"  مسدكُا بسخ 
يجه اليسشى و "بح سػخخ" الحى يسج بسخوحة أخخى تجاه السمظ , ثع تطيخ خمفيسا خادمتيغ وعازفة 

" األميخ الهراثي, عيشين ممك مرخ العميا وأذنين رأس " قغ آمػن"  نز نقخأ فيو :  مػسيكية ويعمػ
ك, الحى ممك مرخ الدفمى, الحى تعسل روحو لديج األرضيين, حامل السخوحة عمى يسين السم

يدين حهرس  محبهبو, الذخز الحى يعسل الكبار لو الطاعة لكهنو مسجوحُا, السذخف عمى أبقار 
نفخت الخاصة بآمهن, السذخف عمى ماشية مرخ العميا والدفمى, السذخف عمى السشدل الكبيخ 

 .  (94) "القرخ" الخاص بالسمك , قن آمهن "
 :حامل الكأس السمكي رمديذ وسخ بحتي 

" رمديذ وسخ بحتي"  وضيفة حامل الكأس السمكي في عرخ السمظ "مخنبتاح " مغ األسخة شغل     
التاسعة عذخ , وقج ضيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ضسغ ألقابو في نرػص تسثال 

ويرػر ىحا التسثال السعبػد " اوزيخيذ"  ) الخأس مفقػدة( جالدُا عمى  (126895متحف القاىخة رقع 
العخش ويقف بجػار قجمو اليسشى السمظ " مخنبتاح"  وبجػار القجم اليدخى السمظ " رمديذ الثاني " 

لعمو يعطى خبد وماء ولبن لحامل السخوحة  .."تسثال يقخأ  الدصخ األيدخ فيو: وعمى عسػد ضيخ ال
 .(96)مك, حامل الكأس السمكي لديج األرضيين, رمديذ وسخ بحتي السبخاء" عمى يسين الس

 : كاتب الخطابات السمكي آمهن ام ايشت 
شغل " آمػن ام ايشت"  ىحه الػضيفة في عيج السمظ " رمديذ الثاني "  وقج ضيخ لقب حامل      

السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ ألقابو في نز مغ نرػص تسثال لو يػجج بستحف الييخميتاج تحت 
مو " قخبان يقجمو السمك إلى بتاح العظيم, السقيم جشهبي ججاره, لع ويذيخ نز فيو إلى: (97)11رقع 

يعطشي السجيح في وجهده يهميُا من أجل روح حامل السخوحة عمى يسين السمك, الكاتب السمكي, 
رئيذ خدانة سيج األرضيين, الكاتب السمكي والسذخف عمى البيت العظيم "القرخ" في معبج وسخ 
ماعت رع ستب ان رع في معبج آمهن ,الخسهل السمكي الحى يحسل نفذ الحياة ,الحى يسكشو 

 (98) إلى سيجه في كل األوقات وفسو سميم محسال بالحقيقة, الكاتب السمكي آمهن ام ايشت" الجخهل
 : كاتب خطابات السمك رمديذ وسخ حخ خبر 
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 – 1153شغل ىحا الكاتب وضيفة كاتب خصابات السمظ في عرخ السمظ رمديذ الخابع )      
ق . م ( مغ األسخة العذخيغ , ويطيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ مقتخنُا بألقابو  1146

"حامل السخوحة عمى يسين السمك  إذ يذيخ الشز إلى : (99)عمى لػحة تػجج بستحف جامعة لشجن 
 طابات سيج األرضيين, رئيذ خدانة الجشهب والذسال ,رمديذ وسخ حخ خبر السبخاء",كاتب خ

(166)  . 
 :  السبعهث السمكي مين نخت

شغل " ميغ نخت"  ىحه الػضيفة في عرخ السمظ " رمديذ الثاني "  مغ األسخة التاسعة عذخة     
يػجج عمى الصخيق بيغ جديخة فيمو   (161)وقج ضيخ لقب حامل السخوحة مقتخنُا باسسو في جخافيتى 

وأسػان يطيخ "ميغ نخت"  راكعُا أمام السمظ " رمديذ الثاني "  الجالذ عمى العخش ويخفع " ميغ 
مف " ميغ نخت"  يجه اليسشى في وضع تعبج ويسدظ بيجه اليدخى مخوحة ويقخأ الشز مغ أمام وخ

, السبعهث السمكي لكل بمج اجشبى, قائج حامل السخوحة عمى يسين السمك": نخت"  عمى الشحػ التالي
 . (162) نذابين كهش, مين نخت"

ومسا تقجم يبجو بالجليل القاشع عغ شخيق ما سقشاه مغ نرػص دنيػية , احتفطت بيا اآلثار     
الباقية مغ تساثيل وغيخىا مػجػدة اليػم في اكثخ مغ متحف , ان لقب حامل السخوحة عمى يسيغ مغ 

 خيفيُا ميسُا حخص رجاالت الجولة عمى حسمو ضسغ القابيع . السمظ كان لكبُا تذ
 خاتسةال

ضيخ لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ  في عيج السمظ " آمػن حتب الثاني "  سابع  -
ممػك األسخة الثامشة عذخة مغ عرخ الجولة الحجيثة , واستسخ في عرػر اكثخ مغ أسخة 

 فخعػنية , وال سيسا األسخة التاسعة عذخة واألسخة العذخيغ . 
لجولة الحجيثة عجد مغ عمية القػم حسل لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ في عرػر ا -

مغ كبار رجاالت الجولة أداريُا وسياسيُا وديشيُا وعدكخيُا واقتراديُا الحيغ حسمػا مدؤولية أدارة 
 شئػن الجولة . 
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حسل لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ عجد مغ رجال البالط السمكي الحيغ كانػا عمى  -
 أترال شخري ومباشخ بالسمظ .

ل السخوحة عمى يسيغ السمظ بيغ ألقاب عجد مغ أمخاء البيػت السمكة لمجولة ضيخ لقب حام -
 الحجيثة, وىػ دليل عمى أىسية ىحا المقب وبالتالي أىسية حاممو تذخيفيُا. 

تػلى ثالثة مغ الحيغ حسمػا لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ العخش في عرخ الجولة  -
ة الالزمة لتػلي عخش البالد , بدبب القخب مغ الحجيثة, ربسا أكدبتيع ىحه الػضيفة الخبخ 

 السمظ أثشاء الكيام بسثل ىحه الػضيفة . 
لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ ىػ لقب تذخيفي وليذ لقب وضيفي يذيخ إلى مكانة  -

 حاممو لجى السمظ وليذ مكان حاممو . 
ظ في كػش يطيخ شكل ترػيخي لحامل السخوحة عمى يسيغ السمظ خاصة بيغ نػاب السم -

يرػره حاماُل مخوحة في احج يجيو, مسا يعصي دلياُل واضحُا عمى وجػد ىحه الػضيفة أو 
 المقب التذخيفي في الحزارة السرخية القجيسة , وال سيسا في العرخ اإلمبخاشػري . 

كثخة الشرػص الجنيػية التي تذيخ إلى حاممي لقب حامل السخوحة عمى يسيغ السمظ , تجا  -
عمى االىتسام الكبيخ بيحا المقب لسغ حسمو مغ رجاالت الجولة والبالط داللة واضحة 

 والكيشػت . 
 اليهامر :
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دمحم أحسج الديج حدػن ,وضائف ومػضفػ القرخ السمكي حتى نياية الجولة الحجيثة ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة,  -4
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: اسع اشمقو السرخيػن القجماء عمى بالد الشػبة العميا , ويحتسل ان ) كخما ( كانت عاصسة ليا قبل  كهش -5
عرخ الجولة الػسصى , وكان يدكغ في ىحه البالد قبل عرخ االنتقال األول اقػام محاربػن شكمػا خصخُا ييجد سالمة 

إلى تػجيو الحسالت الييا وبدط سمصتيع عمييا وأقامػا  مرخ في الجشػب مسا دعى ممػك األسخة الثانية عذخة
مجسػعة مغ الحرػن وعجدُا مغ السخاكد التجارية , وفي عرخ الجولة الحجيثة كان يحكسيا حاكع مغ قبل الفخعػن 

, العخبي لمشذخ  1يمقب " االبغ السمكي في كػش " . يشطخ : أديب , سسيخ , مػسػعة الحزارة السرخية القجيسة , ط
 .  692( , ص  2666لتػزيع , ) القاىخة , وا
( عامُا , والتي تكػن الجدء الثاني مغ الجولة  134: كمسة تصمق عمى السجة التي بمغت حػالي )  الخعامدة -6

الحجيثة , وتصمق أيزا عمى ممػك ىحه الحكبة مغ فخاعشة األسختيغ التاسعة عذخة والعذخيغ , وىحه المفطة مذتقة مغ 
( وىسا كمستيغ اغخيقيتيغ مأخػذتان مغ االسع السرخي ) رعسدػ ( أي " اإللو رع ىػ الحي خمفو " . اسع ) رمديذ 

 .  452يشطخ : السرجر نفدو , ص 
رمديذ األكبخ( ) : احج اشيخ ممػك مرخ القجيسة, مغ األسخة التاسعة عذخة , وكان يمقب ب رمديذ الثاني -7

واعطع ممػك مرخ القجيسة مغ حيث اآلثار التي باسسو . لمسديج مغ عامُا,  67وىػ صاحب اكبخ مجة حكع بمغت ب 
 .  379, ص (2669, القاىخة, , مكتبة مجبػلي1السعمػمات يشطخ: فكخي, وائل, مػجد مػسػعة مرخ القجيسة, ط

: وىػ احج ممػك مرخ القجيسة مغ األسخة العذخيغ, والحي كان احج كبار الزباط في الجير مغ رمديذ الثالث -8
تاوسخت( التي ) حه السجة, اغترب العخش بالقػة, وحكع مرخ لسجة ال تقل عغ العاميغ, تػفي بعجىا ودفغ في مقبخةى

 .  457اغتربيا لشفدو لتكػن مقخه األبجي. لمسديج يشطخ: أديب, سسيخ , مػسػعة الحزارة السرخية القجيسة , ص 
9- -Urk IV,1997(5) 

10 -Urk IV,2044(19).  ويعج ىحا السمظ احج ممػك األسخة الثامشة عذخة في مرخ القجيسة , ويعج أول ممظ
شخعي بعج السمظ ) امشحػتب الثالث ( , كسا كان ىحا السمظ اليج السحخكة في عيج السمظ) آي ( , وكان يذغل وضيفة 

ظ ) آي ( لعجم وجػد وريث القائج األعمى لمجيػش السرخية , فاستصاع بديػلة مغ ان يعتمي العخش بعج وفاة السم
شخعي , واستصاع مغ ان يكدب شخعيتو عغ شخيق زواجو مغ األميخة ) مػت نجست ( اخت السمكة ) نفختيتي ( . 

 .  382لمسديج يشطخ : السرجر نفدو , ص 
11- -W.Helck,Op.cit,p.283 

  438دمحم أحسج الديج حدػن ,وضائف ومػضفػ القرخ السمكي  ...... ,ص  - 12
13- -KRI I,p.283-284;W.Helck,Op.cit,p.311 
14- -A.Mariette,"Abydos-II",Paris,1880,pl.56(d);KRI I,p.283(13);RITA 
I,p.232;L.Borchardt,"Statuen und Statuetten von Konigen und Privatleuten-
IV",Berlin,1934,p.76-78,pl.164(top left) 
51- lbid , 165 .                                                                                                                                                    
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16- KRI I,p.285-301;KRI III,p.1-36;W.Helck,Op.cit,p.311-315;M.Rice,"Who`s Who in 
Ancient Egypt",London,1999,p.146-147(   1لػحة ) 
17- -PM I1,p.221(4);KRI I,p.286(11);RITA I,p.233-234 

: ىػ االسع السرخي القجيع لعاصسة مرخ العميا ) الرعيج ( فيسا قبل الػحجة , وعاصسة مرخ السػحجة  نخن -18
في عرخ التأسيذ ) األسخة األولى والثانية ( , ومعشى اسع نخغ ) الحرغ ( أو ) شفػلة الخب ( ثع عخفت في 

اإللو ) حػر ( , ويعخف مػقع السجيشة العرخ اإلغخيقي باسع ) ىيخاقػنبػليذ ( بسعشى )مجيشة الرقخ ( أي مجيشة 
في محافطة ) أسػان ( . لمسديج يشطخ : ميخان ,  9كع شسال ) إدفػ  17الحالي باسع ) الكػم األحسخ ( عمى بعج 

 .13 , ص(القاىخة, ب, ت, )دمحم بيػمي, السجن الكبخى في مرخ والذخق األدنى القجيع, دار السعخفة الجامعية
19-  E , Naville , the Xl …… , p . 12 .                                                                                                                          
20- -KRI III,p.18(9);RITA III,p.15:E.Naville,"The XIthDynasty Temple at Deir El-Bahari-
III",London,1913 ,pl.X B(e) 

: وىي احجى آليات مرخ القجيسة والتي كثيخُا ما ترػر عمى ليأة حية , داللة عمى القػة , كسا  ورت حكاو - -21
تعخف في الشرػص السرخية القجيسة بانيا ) عطيسة الدحخ ( , وىي عمى وفق الفكخ الجيشي السرخي القجيع تجديج 

 لقػى الخارقة لمصبيعة . يشطخ : 
 Hart, George, The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses, 2nd. ed, 
(London and New york, 2005, p163.                                                                 

                                                       
22- W . Spiegeiberg ,   Graffiti aus der , p 192 .                                                                                                    

ىي تمظ الخسػمات أو األحخف عمى الججران أو األشياء بصخيقة غيخ مخغػب فييا أو   (Graffiti : باإلنجميدية -23 
                           . E ., Naville , the Dynasty …… , p . x بجون إذن صاحب السكان .يشطخ : 

                                                                     
: ىي واحجة مغ اقجم اإلليات التي عبجىا السرخيػن القجماء , وتع رسسيا مشح البجاية حتى العرخ  حاتحهر - 24

الخوماني في الشقػش الجشائدية وكتب السػتى عمى ليأة بقخة , إلى جانب أشكاال أخخى ليا , والتي وردت في المغة 
ي ( . لمسديج يشطخ : واالس , بجج , آلية حيخت ( ومعشى اسسيا ) مشدل االعال –السرخية القجيسة بييأة ) حيت 

 .  563( , ص  1998السرخييغ , تخجسة دمحم حديغ يػنذ , مكتبة مجبػلي , ) القاىخة , 
25- -KRI III,p.22(11);RITA III,p.17-18;W.Spiegelberg,"Graffiti aus der 
ThebanischenNekropois- I",Heidelburg,192,p.3,no.2 
26- KRI IV,p.83-83;W.Helck.Op.cit,p.325-326 
27- -KRI IV,p.85(5);RITA IV,p.69;B.Bruyere,"Rapport sur Les Fouillies de Deir El-
Medineh 1935-1940 –II",Le Caire,1952,p.111,no.253,,fig.186  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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28- -  lbid , p . 189 .                                                                                       
29- -KRI V,p.376-378;W.Helck,Op.cit.p.328-329 
30- -KRI V,p.377;RITA V,p.312;B.Bruyere,Op.cit,p.40 no.91,54-55,pl.XXIX 
 lbid , p . 55 .  31-  
 32- lbid , p . 56 .                                                                                                                                                          
33- -KRI V,p.378-380;W.Helck,Op.cit,p.330-333;M.Rice,Op.cit,p.199 (  ( 2لػحة  

جػده إلى األسخة : ىػ أىع وأقجم السعبػدات السرخية القجيسة , إذ تخجع الذػاىج التي تجل عمى و اإللو بتاح - -34
, وىػ إلو الفشػن (نفختػم –شخست –بتاح) مشف( وىػ رأس ثالػثيا) األولى عمى اقل تقجيخ, وىػ اعطع معبػدات مجيشة

, ويرػر عمى ليأة أندان بخداء محبػك. لمسديج (الفاتح, الفتاح) الباني( وأصل الكمسة تعشي، والحخف, ويعشي اسسو
  .149 –148, ص1, ج(2616, القاىخة, )2, ط(السعبػدات) الجيانة السرخية القجيسةيشطخ: نػر الجيغ, عبج الحميع, 

: واحجة مغ إليات مرخ القجيسة , والتي كانت تػصف عادة بانيا تحب الدكػن , وىي  اإللية مخت سجخ -35
يغ اإللية ) حتحػر ( , حامية جبانة شيبة , وقج مثمت عمى ليأة ثعبان أو امخأة بخأس ثعبان , وكثيخُا ما مدج بيشيا وب

ومغ أىع القابيا ) سيجة الغخب ( . يشطخ : ياروسالف , تذخني , الجيانة السرخية القجيسة , تخجسة احسج قجري , 
 .  235( , ص  1996, دار الذخوق , ) القاىخة ,  1مخاجعة محسػد ماىخ شو , ط

36- -PM I2,p.707a;KRI V,p.380A;RITA V,p.313 A;B.Bruyere,"MertSeger A Deir El-
medineh",Le Caire ,1929,p.14,fig.10 
37- -PM I2,p.707b;KRI V,p.380B;RITA V,p.313 A;B.Bruyere,Op.cit,p.15,fig.11 
 38 -  lbid , p . 16  3لػحة                                                                                                                                                  
39- -L.Habachi,"Konigessohn von Kusch", in LA III,cols.630-640;G.Reisner,"The 
Viceroys of Ethiopia", in  JEA 6,1920,p.28-55;J.A.Taylor,"An Index of Male Non-Royal 
Egyptian Titles ,Epithets & Phrases of the 18th Dynasty",London,2001,p.193,no.1887(  

 ( 4لػحة 
والتي  الذالل الثانيمغ قجيع الدمان عمى جدء مغ مشصقة الشػبة يذسل السشصقة جشػب  كهشكسا أشمق اسع  - 46

 انيياروادي الشيل الشػبية الكػشية و بجأ الحكع الكػشي في الشػبة بعج العميا، حيث قامت حزارة  الشػبةتسثل بالد 
خالل مخحمتيا  (كخيسة، الدػداناآلن ) نبتةت كػش في تسخكد  .السسمكة السرخية الحجيثةوتفكظ  العرخ البخوندي 

األولى. تأثخت السسمكة الكػشية بذكل كبيخ بسرخ القجيسة ثقافيًا واقتراديًا وسياسيًا وعدكخيًا. بعج أن امتجت سيصخة 
الكػشي"( إلى مرخ العميا في القخن الثامغ قبل السيالد وتسكغ خمفائو مغ الديصخة عمى مرخ الدفمى بعج ") كاشتا

لشحػ قخن مغ الدمغ، حتى ىدمتيع  األسخة الخامدة والعذخيغ في مرخ فخاعشةأيًزا  ػك كػشممذلظ، أصبح 
 . يشطخ : تيظ األولإبدسا، وشخدىع مغ مرخ الفخعػن أشػربانيبالتحت حكع  اإلمبخاشػرية اآلشػرية الحجيثة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83_%D9%83%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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Gardiner , A, H., The Ancient Military Road Btween Egypt and Palestine ln. JEA . 6 ( 
UK , London , 1920 ) , p . 121 .                                                                       
41- - G.Reisner,,"The Viceroys of Ethiopia (Continued)", in JEA 6,1920,p.73-88,pl.IX 
42- -G.Reisner,"The Viceroys of Ethiopia", in JEA 6,p.33-34 
43- -LDT  V,p.244;Urk IV,p.1933 
44 -  LDT V, P . 244  .                                                                                                                                                     
45- -M.Rice,Op.cit,p.72-73;G.Reisner,Op.cit,p.35-36 
 46 -  lbid . p 36 .                                                                                                                                                            

 . 717, ص(2668, القاىخة, ), دار مكتبة الذخوق 7نػر الجيغ, عبج الحميع, آثار وحزارة مرخ القجيسة, ط -47
48- -PM I1,p.77(11);N.G.Davies,"The Tomb of Huy Viceroy of Nubia in the Reign of 
Tutankhamun (No. 40)",London,1926,p.28-30,pl.XIX-XX 
 49 -  lbid, p. xlx–xx.                                                                                                                                  

                                                                                                                             5) لػحة 
50- KRI III,p.77-79 
51 -KRI III,p.79(15-16);RITA III,p.55;L.Habachi,"Four Objects belonging to Viceroys of 
Kush and Officials Associated with Them", in Kush 9,1961,p.219 ff,fig.5,pl.XXIX 
52 - kRA, p. 111      6لػحة                                                                                                                                                       
53 -KRI III,p.78(5);RITA III,p.40;J.Morgan,"Catalogue des Monuments et Inscriptions 
de L`Egypte Antique-I",Vienne,1894,p.84,no.8;L.Habachi,"The Graffiti and Work of the 
Viceroys of Kush in the Region of Aswan", in  Kush 5,1957,p.29,no.26,pl.VIII,no.26 
54 - KRI III,p.77(16);RITA 
III,p.40;J.Morgan,Op.cit,p.27,no.205;L.Habachi,Op.cit,p.28,fig.10,no.25 7ة حلػ    
55 -  lbid , p . 25 .    8ة حلػ                                                    
56- KRI III,p.80-112;G.Reisner,Op.cit,p.41-43 
57- KRI III,p.82(10-11);RITA III,p.57;L.Borchardt,Op.cit-III,p.137 
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59 -KEI III,p.91(13-15);RITA III,p.63;M.A.Bardanti&H.Gauthier,"Steles Trouvees A 
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61 -KRI IV,p.93-96;G.Reisner,Op.cit,p.47 
62 -KRI  IV,p.94(10);RITA IV,p.75;H.Ricke,G.R.Hughes &E.F.wenti,"The Beit El-wali 
Temple of Ramesses II", Chicago ,1967 ,p.23,pl.21 
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64 -KRI IV,p.363-364;G.Reisner,Op.cit,p.48 

 .  453فكخي , وائل , مػجد مػسػعة مرخ القجيسة , ص  - 65
66 -KRI IV,p.363-364;RITA IV,p.264;J.Morgan.Op.cit,p.28,no.6 
 67 -   KRl , lv , p . 364 .   16لػحة                                                                                                                                                 
68- KRI VI,p.8842-843;RITA VI,p.576;G.Reisner,Op.cit,p.51 
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Chronologiques", in Rec Trav I,p.141-142  
 70 - KEl , lv , p . 365 .                                                                                                                                                    
71- -N.G.Davies,"The Rock Tombs of El Amarna – I",London.1903,p.36,pl.XXX 
 72 -  N , G ., Davies , The Rock ….. , p . 36 .      11لػحة                                                                                                             
73 -KRI VI,p.848(15);RITA VI,p.581;Mariette,"Abydos- II",Paris,1880,pl.57 

: ىي مخكد مغ مخاكد الحزارة الشقادية القجيسة , في مرخ القجيسة , ويدسى ىحا اإلقميع في المغة  ابيجوس -74
ور " بسعشى األرض العطيسة أو البمج الكبيخ , وكانت عاصستو " ثشى " . لمسديج مغ  –السرخية القجيسة ب " تا 

 .  86يشطخ : ميخان , دمحم بيػمي , السجن الكبخى ..... , ص  السعمػمات
 75 -  KRl , vl , p . 848 .     12لػحة                                                                                                                                                   
76 - PM I1,p.152-156 
77 -PM I1,p.155(13);Urk IV,1594(7-14);U.Bouriani,"Tombeau de Harmhabi",in MMAF 
5,2,p.429,pl.VI 
78-   lbid , p . 430 .      13لػحة                                                                                                                                                       
79 --KRI III,p.116(3);RITA III,p.79;L.Habachi,"The Owner of Tomb No.282 in the 
Theban Necropolis", in JEA 54,1968,p.107-113,fig.2a 
 80 -  KRl , lll , p . 117 .       14لػحة                                                                                                                                                   
81 -KRI VI,p.231(12);RITA VI,p.180 
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83 -PM I2,p.790;KRI III,p.137(3,5);RITA III,p.92-93;F.Arundole&J.Bonomi,"Gallery of 
Antiquities Selected from the British 
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Museum",London,1842,p.122.fig.56;M.L.Bierbrier,"Hieroglyphic Texts From Egyptian 
Stelae-10",London,1982,p.22,pls.49-51 

: وىػ احج أصشاف الكيشة في مرخ القجيسة , ويعشي اسسو السصيخ أو الستصيخ , وقج مثل في  كاىن وعب -84
ة القجيسة بعالمة رجل يرب الساء عمى يجيو وىي إشارة إلى الصيارة التي يجب ان يكػنػا عمييا ىؤالء المغة السرخي

الكيان , وكان مغ اىع واجباتو التحقق مغ زكاة حيػانات األضاحي السحبػحة عغ شخيق شع رائحة دم الحبيحة قبل ان 
بػليذ , الكيشة والكيشػت في الكتاب السقجس ,  تػضع قصع المخع عمى مػائج القخابيغ . يشطخ : الفغالي , الخػري 

 . 17( , ص  1999الخابصة الكتابية , ) لبشان , 
 85 -  PM , l2 , p . 790 .    15لػحة                                                                                                                                                 

انػبيذ : ىػ احج اىع اآللية السرخية القجيسة , مثمو السرخيػن عمى شكل كمب يخبس عمى قاعجة تسثل  -86
واجية السقبخة أو في وضع مددوج متقابل , ومثل كحلظ عمى ليأة أندان بخأس كمب , ويعج حاميُا وحارسُا لمجبانة , 

إللو " اوزيخيذ " , وكانت اإللية " نتفتيذ " إمُا لو . يشطخ : واتخح كحلظ صفة السحشط ألنو قام بتحشيط جثة ا
  224ياروسالف , تذخني , الجيانة السرخية القجيسة , ص 

87 -  lbid , p . 790 .                                                                                                                                                       
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 السالحق : 

 

 
 1لػحة 

 CG 1140تسثال الػزيخ نبأمػن 
 عرخ السمظ سيتى األول

 -نقال عغ :
L.Borchardt,"Statuen und Statuetten von 
Konigen und Privatleuten-

IV",Berlin,1934,pl.164 

 
 2لػحة 

 تسثال الػزيخ حػرى 
 غرخ السمظ رمديذ الثالث

 -نقال عغ :
B.Bruyere,"Rapport sur Les Fouillies de 
Deir El-Medineh 1935-1940 –II",Le 

Caire,fig.186 
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 3لػحة 

 الػزيخ تاو
 عرخ السمظ رمديذ الثالث

 -نقال عغ :
B.Bruyere,"MertSeger A Deir El-
medineh",Le Caire ,1929,fig.10 

 

 
 4لػحة 

 الػزيخ تاو
 عرخ السمظ رمديذ الثالث

 -نقال عغ:
B.Bruyere,"MertSeger A Deir El-
medineh",Le Caire ,1929,fig.11 
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  5لػحة 

 TT 40مقبخة نائب السمظ فى كػش حػى 
 مػن عرخ السمظ تػت عشخ أ

 -نقال عغ :
N.G.Davies, "The Tomb of Huy Viceroy of Nubia in the Reign of Tutankhamun (No. 

40)",London,1926,pl.XIX 
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 6لػحة 

 نائب السمظ فى كػش حػى 17332لػحة بخليغ رقع 
 عرخ السمظ رمديذ الثانى

 -نقال عغ :
L.Habachi,"Four Objects belonging to Viceroys of Kush and 

Officials Associated with Them", in Kush 9,1961,fig.5 
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  7لػحة 

 جخافيتى جديخة سييل نائب السمظ فى كػش حػى 
 عرخ السمظ رمديذ الثانى

 -نقال عغ :
J.Morgan,"Catalogue des Monuments et 
Inscriptions de L`Egypte Antique-

I",Vienne,1894,p.84,no.8 

 
 

  8لػحة   
 جخافيتى شخيق أسػان نائب السمظ فى كػش حػى 

 عرخ السمظ رمديذ الثانى
 -نقال عغ :

J.Morgan,"Catalogue des Monuments et 
Inscriptions de L`Egypte Antique-

I",Vienne,1894,p.27,no.205 
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  9لػحة 
جخافيتى معبج بيت الػالى نائب السمظ فى كػش مذ 

 وى 
 بتاحعرخ السمظ مخن

 -نقال عغ:
H.Ricke,G.R.Hughes& E.F.wenti,"The 
Beit El-wali Temple of Ramesses II", 

Chicago ,1967,pl.21 

 
 

 16لػحة 
 جخافيتى شخيق الذالل نائب السمظ فى كػش سيتى

 عرخ السمظ سبتاح
 -نقال عغ :

J.Morgan,"Catalogue des Monuments et 
Inscriptions de L`Egypte Antique-

I",Vienne,p.84,no.8 
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  11لػحة 
 مقبخة الكاىغ األكبخ مخى رع بالعسارنة

 عرخ السمظ اخشاتػن 
 -نقال عغ :

N.G.Davies, "The Rock Tombs of El Amarna – I",London.1903,pl.XXX 
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 12لػحة  

 با عشخ الكاىغ األكبخ ألمػن 
 عرخ السمظ رمديذ الحادى عذخ

 -نقال عغ :
Mariette,"Abydos- II",Paris,pl.57 
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 13لػحة 

 القائج حػر محب
 عرخ السمظ امػن حتب الثالث

 -نقال عغ:
U.Bouriani,"Tombeau de Harmhabi",in MMAF 5,2,pl.VI 
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 14لػحة 

 جخافيتى القائج ان حخنخت
 عرخ السمظ رمديذ الثانى

 -نقال عغ:
L.Habachi,"The Owner of Tomb No.282 
in the Theban Necropolis", in JEA 
54,1968,fig.2a 
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 15لػحة 

 السذخف عمى الخدانة بانحدى
 عرخ السمظ رمديذ الثانى

 -نقال عغ :
M.L.Bierbrier,"Hieroglyphic Texts From Egyptian 
Stelae-10",London,1982,pls.49-51 
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 16لػحة 
 السذخف عمى القرخ السمكى قغ أمػن 

 السمظ أمػن حتب الثانىعرخ 
 -نقال عغ :

N.G.Davies,The Tomb of Ken-Amun at Thebes – I",New york,1930,pl.IX 
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 17لػحة 
 تسثال لحامل الكاس السمكى رمديذ وسخ بحتى

 عرخ السمظ مخنبتاح
 -نقال عغ :

L.Borchardt,"Statuen und Statuetten von Konigen und 
Privatleuten-IV",Berlin,1934,pl.180 top left 
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 18لػحة 

 جخافيتى ميغ نخت السبعػث السمكى
 عرخ السمظ رمديذ الثانى

 -نقال عغ :
L.Habachi,"The Owner of Tomb No.282 in the Theban 
Necropolis", in JEA 54,1968,fig.4 
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