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 الملخص
 

شغلت الوالبم حٌزا لٌس بالملٌل من مساحة المناظر الممثلة على جدران 
ممابر األفراد، وخاصة بجبانة طٌبة فً األسرة الثامنة عشر، ولد عكست هذه الوالبم 

 الثراء والرخاء التً اتسمت بها هذه الفترة. مالمح
وٌهدف هذا البحث إلً التركٌز على جانب هام من جوانب الوالبم وهو: 
مراسم الخدمة التً تتطلب االحتكان المباشر بالضٌوف من لبل المابمٌن علٌها، 

 والتً ٌمثل الخدم الغالبٌة العظمى منها، وذلن من خالل عدة محاور: 
فبة المابمون على الخدمة من حٌث: الهٌبة التً تتمثل فً طرز : المحور األول

 المالبس، وتصفٌفة الشعر، والحلً، ونمط توزٌعهم بٌن صفوف الضٌوف.
: مراسم الخدمة الممثلة فً ترتٌب جلوس الضٌوف، وتمدٌم زهور المحور الثانً

نات اللوتس، والعمود المصنوعة من الزهور لهم، ومسح أجسامهم بالزٌوت والدها
 العطرٌة، وتمدٌم الطعام .... الخ.

  : المغزى الدٌنً لمراسم الخدمة.المحور الثالث
ولد خلصت الدراسة إلً أن مراسم الخدمة كانت تهدف إلً إعادة بعث 
المتوفى فً العالم اآلخر، وذلن من خالل ما ٌمدم للضٌوف من نبٌذ وزهور لوتس، 

كما أن هذه المراسم كانت مرتبة  وثمار الٌبروح والزٌوت والدهانات العطرٌة،
بتسلسل معٌن حٌث تبدأ بؤخذ نعال الضٌوف، وتنتهً بتمدٌم الشراب المتمثل فً النبٌذ 
والجعة، كما اتضح من الدراسة بؤنه كان ٌوجد وعً لدى المصري المدٌم بضرورة 
تحمٌك التوازن فً حٌاته، بمعنى التمتع بكل ملذات الحٌاة مع التفكٌر فً العالم 

آلخر، وبالتالً ٌنعكس هذا على تصرفاته فتتسم باالعتدال المنشود، وذلن طبما ا
 ألغانً عازف الهارب التً تحفز على ذلن.

 
 

 
 عٌن شمسجامعة  تربٌة كلٌة ال -مدرس التارٌخ المدٌم *
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Service and Banquet Protocol in the Tombs of the 18th Dynasty 

Jihan Rushdie Mohammed 
 

Abstract 

 

Banquets occupied a great extent in the scenes depicted on the 

private tombs’ walls, especially in the Theban cemetery of the 18
th

 

dynasty. These banquets reflected the features of prosperity which 

characterized that period. 

This paper aims to focus on an important aspect of the 

banquet: the ceremony of services that required direct contact with 

guests by its performers, from which the great majority were servants. 

It’s clarified through several points: 

Firstly: the group of the service’s performers regarding to their 

appearance, which is represented in their clothing, hairstyles, jewelry 

and their distribution pattern among the guests. 

Secondly: the service ceremony which is represented in the 

arrangement of the guests’ seating, offering them lotus flowers and 

collars made from flowers, anointing their bodies with aromatic oils 

and fats, offering foods…etc. 

Thirdly: the religious significance of the service ceremony. 

The survey concluded that the service ceremony aimed to the rebirth 

of the deceased in the Underworld. This happens through offering the 

guests wine, lotus flowers, mandrake fruits, oils and aromatic fats. 

These ceremonies were also arranged in particular sequence since it 

begins with taking the guests’ soles and ends with offering the 

beverages of wine and beer. The study also shows that the ancient 

Egyptian was aware of the necessity of balancing in his life. It means 

enjoying all the pleasures of life along with the thinking of the 

Underworld. Therefore it was reflected on his behavior, which is 

characterized by the desired temperance, according to the songs of the 

harpist that stimulate it. 
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 ممتضربة وبصرورة عامرة بصرفة الروالبم موضرو  البراحثٌن مرن الكثٌرر تناول
 الروالبم جوانرب مرن وهرام خرا  جانرب علرى البحرث هرذا فرى التركٌز إلى دفعنى مما
 العظمرى الغالبٌرة الخردم ٌمثرل والترى الخدمرة علرى المرابمٌن فبة وهو ٌلالتفص من بشا
 اإللمرام مع بالضٌوف المباشر اإلحتكان تتطلب التى الخدمة مراسم إلى باإلضافة منها

 .المراسم لهذة الدٌنى بالمغزى
 :كلمة وهً صرٌح آخر معنى لها بكلمة الولٌمة عن المدٌم المصري عبر 

Hb ولٌمة بوضوح تعنً كلمة المدٌمة المصرٌة اللغة فً توجد ال حٌث ،عٌد بمعنى، 
 كما ،المدٌم المصري نظر وجهة من ولٌمة لمعنى الكلمات ألرب هHbً كلمة فكانت
 أو ولٌمة إلامة إلً تشٌر األمر صٌغة فً عبارة استخدام تم األحٌان بعض فً أنه
 ir hrw nfr.(0) :وهً عٌد

 التذكارٌة المناسبات ببعض لالحتفال مالوالب المدٌم المصري ألام ولد هذا
 جدران على ممثال جاء ما وهو المكافآت، على الحصول وعند والزواج المٌالد :مثل
 ولٌمة بإلامة احتفل نهأ حٌث آي، عهد من بطٌبة 34 رلم تحمل التً حتب نفر ممبرة
 (5). الملن من كثٌرة وهبات عطاٌا على حصوله عند

 ممبرة :السنة رأس عٌد مثل األعٌاد بعضب المدٌم المصري احتفل كما
 عا إم ر  وممبرة الثالث، تحتمس عهد من بطٌبة 532 رلم تحمل التً مس جحوتً
 نب ممبرة :الوادي وعٌد العشرٌن، األسرة نهاٌة من بطٌبة 512 رلم تحمل التً
 تحمل التً إٌنت إم آمون ممبرة الثالث، تحتمس عهد من 53 رلم تحمل التً آمون
 التً سنب ر  منخبر ممبرة :الحصاد وعٌد الثالث، أمنحتب عهد من بطٌبة 522 رلم

 (4).الثالث تحتمس عهد من بطٌبة 005 رلم تحمل
 ٌستطٌع لكً الممابر جدران على الوالبم بهذه االحتفال رظمنا مثلت ولد 
 نم وهنان الدنٌوٌة، حٌاته فً بها استمتع كما اآلخر العالم فً بها االستمتا  المتوفى
 واألصدلاء لأللارب تمدم التً الجنابزٌة الولٌمة تمثل ربما االحتفاالت هذه أن ٌرى
 (3).الجنازة بعد

 جدران على ظهرت الجنابزٌة الولٌمة عن تعبر التً رظالمنا بدأت ولد هذا 
 رظالمنا هذه تمثٌل واستمر ،الثالث تحتمس الملن عهد بعد أو أثناء فً األفراد ممابر
 (2).بملٌل العمارنة عصر تسبك تًال الفترة حتى

 تعطً التً المصادر أكثر الممابر جدران على الواردة رظالمنا وتعتبر 
 الثامنة األسرة ممابر وتُعد المدٌمة، مصر فً االحتفالٌة الوالبم حول رٌةث معلومات

 الوالبم مناظر أصبحت لها الالحمة األسر فً أن حٌث المصادر هذه أهم عشر
 اإلله مكانة تدهور إلً ٌرجع وذلن المصرٌة، الممابر فً ما نوعا درةنا االحتفالٌة

 حلت حٌث أوزٌرٌس، بتاح، سوكر،: مثل الجنابزٌة اآللهة شان علو مع آمون
 بالترف المتسمة االحتفالٌة الوالبم مناظر أغلب محل الجنابزي الطابع ذات المناظر

 التً إف ونن نب ممبرة انجدر على ممثال جاء ما ذلن ٌإٌد و الوادي، عٌد :مثل
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 لالحتفال ولٌمة منظر ٌوجد حٌث الثانً، رمسٌس عهد من بطٌبة 022 رلم تحمل
 (6).الجد عمود وإلامة سوكر، باإلله

 بعرض فرً ٌجلرس الرذي الممبررة صراحب حضرور فرً االحتفالٌرة الروالبم وتتم
 دعهرر مررن بطٌبررة 22 رلررم تحمررل التررً  حررب إم حررور ممبرررة والدترره، بجرروار األحٌرران

 سرٌدة) زوجتره بجانرب ٌجلرس أخررى أحٌران وفرً الثرانً، أمنحترب إلرً الثالث تحتمس
 وٌظهرر ،الثرانً أمنحتب عهد من بطٌبة 26 رلم تحمل التً وسرحات ممبرة ،(المنزل

 مرحبرا الممبرة صاحب نحو بوجوههم ٌتجهون وهم واألصدلاء األلارب من الضٌوف
 :منهرا هـبر رحٌبـللتر عبرارات( ضرٌفال) المكان ٌزور الذي الشخ  إلً وتوجه بهم،
 كمرا ودودا ، ترحٌبرا   شخ  بكل الترحٌب ٌتم وهكذا ،" أتً من لكل ! مجا من ٌاله" 
 ملٌبرا كران فمره ألن رجرل أجلهرا مرن ُمدح التً التحٌة تلن أٌضا التحٌات ضمن من أن

 نأ هنرا نالحظه وما ،"للجمٌع الطعام حٌث! مجا من ٌاله ! مجا من ٌاله"  :بعبارات
 ولطرف، بكررم لهرم الطعرام تمردٌم إلرً بالنراس الرودود الترحٌرب مجررد تخطً لد األمر
 ٌُرـدعى عنرـدما أنره حرـٌث المروتى إلرى كذلن وجهت األحٌاء إلى التحٌات وجهت وكما
 (2)".!مجا من ٌاله !مجا مـن ٌالـه" :لـه ٌمال الموتى إلهة لولٌمة اآلخر العالم ساكن

 ٌكن لد صغٌرات فتٌات االحتفالٌة الوالبم فً الضٌوف بخدمة وٌموم هذا
 إلً باإلضافة هذا الخدم طبمة إلً تنتمٌن لد أو الحفل، تحضرن الالتً السٌدات بنات
 (2).الخدمة بدور أٌضا ٌمومون ذكور خدم وجود

 : فً المتمثلة المراسم من مجموعة الضٌوف خدمة على المابمون وٌتبع 
 هذا الصدر، على توضع الزهور من مودع وكذلن للضٌوف، اللوتس زهور تمدٌم

 مخارٌط ووضع العطرٌة، والزٌوت بالدهانات الضٌوف أجسام مسح إلً باإلضافة
 أو النبٌذ من والشراب لهم، األطعمة وتمدٌم رإوسهم، فوق العطري الدهان
 (4).الخ...الجعة

 خدمة على المٌام فً األساسً العنصر باعتبارهم الخدم إلً اإلشارة وعند 
 أن نذكر وأن البد البداٌة ففً لهم، االجتماعً الوضع عن نبذة إعطاء ٌجب ضٌوفال

 عن الرزق تحصٌل سبٌل فً بالسعً الفمٌرات النساء ألزمت الحٌاة ضرورات
 شا  حٌث الحدٌثة الدولة عصر فً وخاصة األثرٌاء، بٌوت فً الخدمة طرٌك
 الوضع اختلف ولد ي،االلتصاد للرخاء الممثلة الفترة هذه فً الخدم استخدام

 أن بمعنى لمخدومه االلتصادي والوضع االجتماعٌة المكانة حسب للخادم االجتماعً
 الذي هذا من أفضل حاله كبٌرة اجتماعٌة مكانة له شخ  لدى ٌخدم الذي الخادم
 (01).ألل اجتماعً مستوى ذي شخ  عند ٌخدم

 المدٌمة ةالمصرٌ للنصو  طبما الخدم إلً المجتمع نظرة اختلفت ولد 
 مس ممبرة جدران على جاء فمد الخدم، وضع تدنً إلً ٌشٌر ما النصو  من فهنان
 األشخا  ألحد موجه آمون باإلله لسما  ٌشمل ن  الحدٌثة الدولة عصر من بطٌبة
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 بهذه ٌمصد وربما المنزل، نهاٌة فً ٌوضع فسوف الزور للشهادة نطمه حالة فً بؤنه
 ٌدورحول ن  بروكلٌن بردٌة فً ذُكر أنه حٌن فً بد،ع أو خادم إلً تحوٌله العبارة
 (00). سٌده بٌت حماٌة على حرٌ  عمله فً نشٌط لكونه خادم مدح
 :الضٌوف خدمة على القائمٌن هٌئة
 :الفتٌات :أوال
 :  المالبس طرز -

 المالبس من شٌبا ترتدٌن ال عراٌا المناظر بعض فً الفتٌات هذه تُصور
 من012 رلم تحمل التً سنوي نب ممبرة داف،األر حول الخرز من حبل سوى
 عهد من TTC5 رلم تحمل مفمود صاحبها أسم وممبرة عشر، الثامنة األسرة أواخر

 فً محفوظ آمون نب ممبرة من الج  على ورسم الثالث، امنحتب أو الرابع تحتمس
 أنظر عشر، الثامنة األسرة أواخر من 42426 رلم تحت بلندن البرٌطانً المتحف
 (05)(.0) رلم لالشك

 أبٌض ضٌما   طوٌال   رداء ٌرتدٌن وهن أخرى مناظر فً الفتٌات وتظهر 
 الحافة وتؤتً األٌسر، الكتف على عرٌضة أكتاف حمالة له بالجسد، ملتصما   أملس
 إلـً السفلٌة الحـافة تصل حٌن فـً مباشرة، تحته أو الصدر فوق للحمالة العلٌا

 أنـظر الثالث، تحتمس عهد مـن بطٌبة 55 لــــمر تحمل التً واح ممبـرة العمبٌن،
 (04).(5)رلـم الشكل

 كصورة الفنانٌن لبل من ٌستخدم كان الثوب هذا أن ٌفترض من وهنان 
 مفاتن ٌظهر ثوبا   لكونه الجنسٌة، الغرٌزة إلثارة ربما وذلن بالوالع، لها عاللة ال فنٌة

 فً ما نوعا صعب – مناظرال فً مثل كما – الثوب هذا أن حٌث األنثوي، الجسد
 به التحرن الصعب من نهأ كما الجسد، بمعالم تماما ملتصما   كان ألنه خلعه أو ارتدابه
 التً الفتاة منظر :ذلن من نذكر ،االنحناء تتطلب حركات فً ارتدابه أثناء بسهولة
 التً رخمٌر  ممبرة السٌدات، من الضٌوف حدأ نبٌذ لدح فً العطر لصب تنحنً
 (03).(4) رلم الشكل أنـظر  الثـالث، تحتمس عـهد من بطٌبة 011 رلم تحمل

 صورة إبراز بغرض كان الثوب لهذا الفتٌات ارتداء أن افتراض ٌإكد وما
 التً أردٌة التسعة فً الثوب لهذا نموذج على العثور عدم هو الوالع تمثل ال فنٌة
 التً رداء العشرٌن ًف له نموذج على ٌعثر لم انه كما ،دشاشة فً بتري علٌها عثر
 االفتراض ٌفسد ذكره سبك ما وبالتالً ،فصاعدا المدٌمة الدولة من علٌها العثور تم

 مصر فً السٌدات لبل من واسع نطاق على ٌُستخدم كان الثوب هذا بان المابل
 (02).الوظٌفة أو االجتماعٌة المنزلة أو السن عن النظر بغض المدٌمة

 إلً ٌصل فضفاضا   ثوبا   المناظر عضب فً الفتٌات ارتدت ولد هذا
 من بطٌبة 24 رلم تحمل خبرالتً من ممبرة الكوعٌن، إلً تصل أكمام له الكاحلٌن،

 نفس ترتدي لفتاة للنظر الفت منظر وٌوجد عشر، الثامنة األسرة من األول النصف
 رخمٌر  ممبرة جدران على الثوب أسفل ٌلتف األرداف حول شرٌط مع الثوب
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 (06).(3)  رلم الشكل أنظر بطٌبة،
 ثوب :هما لطعتٌن من ٌتكون رداء ٌرتدٌن وهن الفتٌات بعض وتصور

 وثوب ،االكتاف عند مروحة شكل على بطٌات الكتان من ٌصنع أملس خارجً
 فوق بدبوس الداخلً مع الخارجً الثوب شبن وٌتم بالجسد، ملتصك شفاف داخلً
 من بطٌبة 42 رلم تحمل التً سنب كار  جسر ممبرة زخرفٌة، بروابط أو الصدر
 الثوب ٌظهر األحٌان بعض وفً ،(2) رلم الشكل أنظر الرابع، تحتمس عهد

 بطٌبة 020 رلم تحمل التً ٌبوكً وا آمون نب ممبرة بطوله، طٌات وبه الخارجً
 (02).الثالث أمنحتب عهد من
 :الحلً -

 من هالتناء استطعن بما أنفسهن بتزٌٌن المناظر هذه فً الفتٌات اهتمت 
 حول أساور المناظر بعض فً الفتٌات هـذه ارتدت فمد ،واأللـراط واألسـاور المالبد
 عمود ارتدت كما باألزرق، المرصع األصفر باللون وهـً ،الذرا  وأعلً المعصم

 مـع لـر  أو بسٌط لـر  شكل على إمـا وألـراط الصدر، عـلى زهرٌة حـافة ذات
 على رسـم المـركز، متـحدة دوابـر شكـل على ممثلة ألـراط أو زهـري، تصمٌم
 (02).( 6،2)  األشكال أنـظر البرٌطانً، بالمتـحف امون نب ممبـرة مـن الجـ 

 وألراط ،المعصم أساور ٌرتدٌن وهن الفتٌات ظهرت المناظر بعض وفً
 الحجر من المصنو  الخرز من صفٌن من رفٌعة وسلسلة ،لر  شكل على

 بطٌبة، سنب كار  جسر وممبرة ،بطٌبة سنونً نب رةممب الرلبة، حول والمٌشانً
 إم بتاح ممبرة حلً، بدون الفتٌات صورت األحٌان بعض وفً ،(2) رلم الشكل أنظر
(04)(.4) رلم الشكل أنظر الرابع، تحتمس عهد من 22 رلم تحمل التً حات

 

 :الشعر تصفٌفة -
 الشعر ٌفةتصف :بٌن ما الخدمة على المابمات الفتٌات شعر تصفٌفات تنوعت

 المصٌرة الشعر وتصفٌفة األٌمن، الكتف على المتدلٌة الطوٌلة الواحدة الضفٌرة ذات
 متدلٌا ٌكون بحٌث الشعر فً اللوتس برعم ٌُغرس الرأس وفوق ضفابر، إلً الممسمة
 ممبرة فتٌات لبعض شعرمماثلة تصفٌفة وتوجد بطٌبة، سنوي نب ممبرة الجبهة، على

 اللوتس برعم بدون ولكن الثانً، أمنحتب عهد من بطٌبة 32 رلم تحمل التً جحوتً
 (51).(01) رلم الشكل أنظر الشعر، فً المغروس
 إلً الممسمة الطوٌلة الشعر بتصفٌفة رظالمنا بعض فً الفتٌات هرظت كما 
 بجانب لوتس برعم به وٌغرس الزهور، من بإكلٌل مزٌن الشعر وهذا ،ضفابر
 ،البرٌطانً بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على رسم العطري، الدهان مخروط
 ٌبوكًإو آمون نب ممبرة لفتٌات مماثلة شعر تصفٌفة وتوجد ،(00) رلم الشكل أنظر
 (50).العطري الدهان مخروط بدون ولكن  ،بطٌبة

 الرجال شعر تشبه التً الشعر بتصفٌفة األحٌان بعض فً الفتٌات وتمثل
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 تصفٌفة وتوجد ،(05) رلم الشكل أنظر ،بطٌبة ورخمٌر  جحوتً ممبرتى المصٌر،

 بإكلٌل مزٌنا   الشعر ٌظهر ولكن ،بطٌبة كار  جسر ممبرة فتٌات لبعض مماثلة شعر
 (55).العطري الدهان مخروط وبجانبه اللوتس، وبرعم الزهور

 الشعر تمسٌم الفتٌات بعض بها هرتظ التً الرابعة الشعر تصفٌفات ومن
 وجود مع الظهر على تتدلى سمٌكة ضفٌرة ورةص فً ممثل إحداهما :جزأٌن إلً

 بروفٌل إظهار الفنان أراد وربما األٌمن، الجانب على المفردة الخصالت بعض
 واسع، نحو على ٌنتشر الذي المتسالط الشعر من سودأ ستار خالل من مغرٌا   الوجه
 امةالم منتصبة الفتاة تمف عندما ولكن االنحناء، وضع فً الفتاة تكون عندما وذلن
 بطٌبة، سنب كار  وجسر رخمٌر  ممبرتً معا، لتتجمع أخرى مرة الجدابل تعود
 (54).(3) رلم الشكل أنظر
 :الذكور الخدم: ثانٌا -

 مستمٌمة بحافة بٌضاء لصٌرة تنورة الخدمة على المابمون الخدم ارتدى 
 22 رلم تحمل التً سً سً أمنحتب ممبرة عارٌا ، الصدر ترن مع الركبة إلً تصل

 (53).(04) رلم الشكل أنظر الرابع، تحتمس عهد من طٌبةب
 عند دابرٌة بحافة نمبة رخمٌر  بممبرة الخدم أحد ٌرتدي المعتاد غٌر وعلى

 بمثابة لماش لطعة حزامه أسفل وٌضع الخدم، كبٌر بمثابة وهو الركبتٌن، مستوى
 أنظر ،الشراب أو الطعام سكب جراء من ٌحدث أن ٌمكن ما لتنظٌف تستخدم منشفة
 (52).بطٌبة خبر من ممبرة جدران على مشابه منظر وٌوجد ،(03)  رلم الشكل

 فوق عصابات أو الزهور أكالٌل ٌرتدون وهم الذكور الخدم ٌظهر ولم هذا
 ٌرتدي وهو ُمثل الذي الخدم أحد باستثناء المناظر معظم فً الفتٌات بعكس الرأس
 الضٌوف، أحـد صـدر على ضعهلو الزهور مـن عمد ٌـده فـً وٌمسن رأس عصابة
 الشكـل أنـظر البـرٌطانً، المتحـفــــب آمون نب بممبـرة الجـ  علـى رسـم
 (56).(02)مـــرلـ
 :الخدمة على القائمٌن توزٌع نمط

 من والنساء الرجال بٌن الفصل حالة فً الوالبم مناظر غلبأ فً أنه ٌاُلحظ 
 وذلن فتٌات، النساء بخـدمة مـومٌ بٌنما ذكور، خدم الرجال بخدمة ٌموم الضٌوف

 سنب، كـار  جـسر جـحوتً،: التـالٌة الطٌبٌة الممـابر عـلى الواردة للمناظر طبما
 الشكل أنـظر ،الثـانً أمنـحتب عـهد مـن 21 رلـم تحمل نـفرالتـً جحـوتً رخمٌر ،

 (52)( .06) رلـم
 فً أنه حٌث المناظر بعض فً استثناءات توجد أنه إلً اإلشارة وتجدر 

 هو كما ذكور، وخدم فتٌات النساء خدمة على ٌموم والنساء الرجال بٌن الفصل حالة
 عشر، الثامنة األسرة عهد من بطٌبة 534 رلم تحمل التً رنبت نفر ممبرة فً الحال
 الثالث، تحتمس إلى األول تحتمس عهد من بالكاب 4 رلم تحمل التً باحري وممبرة
 عهد من بطٌبة 02 رلم تحمل التً آمون نب ممبرة وفً ،(02) رلم الشكل أنظر
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 بخدمة الفتٌات تموم بٌنما ذكور، وخدم فتٌات الرجال خدمة على ٌموم الثانً أمنحتب
 (52).بطٌبة وإٌبوكً آمون نب بممبرة الرجال من الضٌوف

 األحٌان بعض فً ٌتم الضٌوف من والنساء الرجال بٌن الخلط وعند
 أحٌان وفً بطٌبة، واح ممبرة للنساء، والفتٌات للرجال الذكور الخدم تخصٌ 

 حتب نفر ممبرة وفتٌات، ذكور خدم النساء بخدمة ٌموم حٌث ذلن ٌتم ال أخرى
 (54)(.02) رلم الشكل أنظر ،بطٌبة

 علررى المررابمٌن توزٌررع فررً العامررة الماعرردة أن لنررا ٌتضررح ذكررره، سرربك وممررا 
 للٌلرة اسرتثناءات وجرود مرع الللرج ذكور وخدم للنساء، فتٌات تخصٌ  :هً الخدمة

 .العامة بالماعدة تخل ال

 : الخدمة مراسم
 الوالبم فً المتاحة الخدمة مراسم عن عامة مالمح Wilkinson أعطى        

 :كالتالً وهً االحتفالٌة
 المادمٌن الضٌوف ألدام وغسل وصولهم، بمجرد الضٌوف من النعال أخذ

 والترحٌب االحتفاالت، غرفة إلً ولالدخ لبل ذلن فً ٌرغب من او السفر من
 ومسح لهم، الزهور من المصنوعة والعمود اللوتس زهور تمدٌم خالل من بالضٌوف
 الطعام، إحضار لبل النبٌذ وتمدٌم الخ،.....  العطرٌة والزٌوت بالدهانات أجسامهم
 (41).وبعده الطعام تناول لبل الضٌوف أٌدي وغسل

 بعضرها أو المراسرم هرذه علرى الضروء إلمراء البحرث هرذا فرً نحراول وسوف 
 .المتاحة للمناظر طبما

 :  الضٌوف نعال اخذ* 
 أحد وٌموم المنزل، باب من ٌدخل االحتفالٌة للولٌمة الضٌف ٌحضر عندما

 ممبرة جدران على ممثال جاء ما وهذا ما، مكان فً لوضعه نعله بحمل الخدم
 علـى الجالسٌن لضٌوفا ظهر فً المنزل باب ٌوجد حٌث بطٌبة، سً سً أمنحتب
 أنظر النعال، ٌحمل الذي الخادم إلً باإلضافة هذا الولٌمة، منظر فـً الحصابر
 (40).(04)  رلم الشكل

 وهم نعال بدون ظهورهم هو الجلوس لبل لنعالهم الضٌوف خلع ٌإكد وما 
 باإلضافة هذا الذكر، سالفة الممبرة فً واضح وهذا االحتفالٌة، الوالبم فً ٌجلسون

 بدون حفاة الضٌوف ظهور من بطٌبة سنب منخبر  ممبرة جدران على ورد ما لًإ
 (45).(51)  رلم الشكل أنظر نعال،

 على واضحا جاء ما لنعالهم الضٌوف خلع على األدلة ضمن من أن كما 
 ٌدٌها أحد فً الخدمة على لابمة فتاة تظهر حٌث بطٌبة، حتب نفر ممبرة جدران
 محـاولة فـً لـًء بحـالة أصٌبت التً السٌدة نعل ألخرىا الٌد وفـً المًء، وعاء

 النصرافها، تمهٌدا لـها إعطابه هـو السٌدة لنعل حملها سبـب وربما لمساعدتها،
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 (44).(02)  رلم الشكل أنظـر
 من الضٌوف ظهر حٌث العامة، للماعدة استثناء هنان أن إلً نشٌر وهنا 
 وهذا ووالدته، حب إم حور حضور فً عالبن العسكرٌة اإلمدادات لابدو وهم الرجال
 (43)(.50)  رلم الشكل أنظر المعتاد، غٌر على

 :الضٌوف جلوس ترتٌب* 
 واألرابن بالموابد االحتفالٌة الوالبم غرفة بإعداد ٌمومون الخدم كان 
 ٌظهر حٌث ،(55)  رلم الشكل أنظر أشكالها، بكافة والمماعد والكراسً والحصابر

 تحمل التً حب إم آمون ممبرة مرتفع، ظهر لها كراسً على نٌجلسو وهم الضٌوف
 ظهر لها كراسً وعلى الثانً، أمنحتب إلى الثالث تحتمس عهد من بطٌبة 22 رلم

 آمون نب ممبرة ظهر، بدون مماعد وعلى بطٌبة، نفر جحوتً ممبرة منخفض،
 مربعة مماعد وعلى بطٌبة، حب ام حور ممبرة تطوى، مماعد وعلى بطٌبة، وإٌبوكً
 عهد من بطٌبة 25 رلم تحمل التً أمنمحات ممبرة وحصابر، أغطٌة علٌها مصمتة
 عهد من بطٌبة 25 رلم تحمل التً نخت ممبرة حصابر وعلى الثالث، تحتمس
 (42) .الرابع تحتمس

 بترتٌب وذلن جلوسهم، عند الضٌوف الخدم ٌساعد ربما أنه إلً هنا ونشٌر 
 على ٌجلس من هنان أن المناظر بعض خالل من ٌُالحظ حٌث األهمٌة، حسب معٌن

 ٌجلسون  وآخرون ظهر، بدون مماعد على ٌجلس والبعض مرتفع، بظهر كراسً
 الشكل أنظر بطٌبة، سنب كار  جسر ممبرة الواحدة، الولٌمة منظر فً حصابر على
 أهمٌة األكثر الشخصٌات أن إلً ٌرجع ربما ذلن أن نستبٌن ٌجعلنا وهذا ،( 54) رلم

 تخصٌ  ٌتم كان الممبرة بصاحب المرابة صلة أو االجتماعٌة المكانة حٌث من
 أهمٌة األلل وأخٌرا المماعد، على ٌجلسون الذٌن األهمٌة فً وٌلٌهم لهم الكراسً

 ممبرة جدران على ممثال جاء ما ذلن ٌإٌد وما لهم، الحصابر تخصٌ  ٌتم حٌث
 ممٌزة فمط واحدة ٌدةس تظهر حٌث ،( 53) رلم الشكل أنظر ،بطٌبة رخمٌر 

 هً السٌدة وهذه الحصابر، على الجالسٌن اآلخرٌن بخالف كرسً على بجلوسها
 التً امون نب ممبرة جدران على ورد ما المنظر هذا مع وٌتشابه ، رخمٌر  والدة
 ٌجلسن أخرٌات وخلفها كرسً على جالسة سٌدة تُمثل حٌث بطٌبة، 02 رلم تحمل

 الممثل المنظر مع أٌضا هذا وٌتطابك خاصة، أهمٌة لها بؤن ٌوحً مما حصابر على
 على ٌجلسون الذٌن اآلخرٌن دون ممعد على رجل ٌجلس حٌث بطٌبة واح بممبرة
 (46).حصابر

 جلوس فرضٌة ٌإكد ما بالكاب باحري ممبرة جدران على جاء ولد
 وجده ووالدته باحري والد ٌجلس حٌث األهمٌة، حسب معٌن بترتٌب الضٌوف
 التً المحورٌة الشخصٌات ٌمثلون لكونهم وذلن اآلخرٌن، دون كراسً على وجدته
 ألاربه بالً تمثل ثانوٌة شخصٌات وٌلٌهم وجوده، فً الربٌسً والسبب جذوره تمثل

 (42) (.02)  رلم الشكل أنظر حصابر، على جالسون وهم ظهروا ولد وأصدلابه،
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 مكانته علو ًإل ٌشٌر ربما الطعام مابدة من الضٌف لرب أن أٌضا نذكر
 الخدم ٌتولى حٌث ضٌف كل أمام مابدة توضع ال المناظر أغلب فى أن وخاصة
 على ممثال جاء ما ذكره سبك ما ٌإٌد وما الضٌوف، على والشراب الطعام تمرٌر
 دون وجدته وجده ووالدته والده الطعام مابدة أمام ٌجلس حٌث باحري ممبرة جدران
 المعتاد غٌر على أنه كما ،(02) رلم الشكل أنظر ،العالٌة مكانتهم إلً إشارة غٌرهم

 ٌوحً مما بطٌبة أمنمحات ممبرة جدران على ضٌف كل أمام طعام مابدة ُمثلت لد
 أن توضح حٌث للمنظر المصاحبة النصو  ذلن ٌإكد وما خاصة، أهمٌة لهم بؤن

 (42).(52)  رلم الشكل أنظر رباسته، تحت ٌعمل وآخر ألمنمحات شمٌك أحدهم
 من ولربه الطعام تكدٌس بٌن ٌربط آخر دلٌل إلً هنا اإلشارة جدروت

 أمنحتب ممبرة جدران على بوضوح ممثال جاء ما وهو الضٌف هذا وأهمٌة الضٌف
 شخ  أمام بالطعام ملٌبة سلة ُمثلت حٌث ،(51) رلم الشكل أنظر بطٌبة، سً سً

 ٌرجح حٌث تهأهمٌ إلً ذلن ٌشٌر ولد غٌره، دون( وسرحات آمون، رسام) ٌدعى
Davies نب ذلن فً وساعده الممبرة مناظر بتصمٌم لام من هو الشخ  هذا أن 

 أنهما االفتراض هذا ٌموي وما الشراب، من كبٌر إناء أمامه ٌوجد الذي سنً
 والشراب، الطعام من خاصة كمٌة منحهما وتم بجانبهما اسمهما ذكر اللذان الوحٌدان

 على غٌرهم دون رجال وثالثة سٌدتٌن أمام لةس فً الطعام تكوٌم منظر تكرر ولد
 (44).(56) رلم الشكل أنظر خاصة، مكانة لهم أن ٌرجح مما رخمٌر  ممبرة جدران

 :الزهور من المصنوعة والعقود اللوتس زهور تقدٌم* 
 المتفتحة الزرلاء اللوتس زهور للضٌوف الخدمة على المابمون ٌمدم 
 على تتدلى بحٌث النساء شعر فً غرسهال أو عبٌرها ٌستنشموا لكً وبراعمها
 ٌستنشمون وهم ونساء رجال سنب كار  جسر ممبرة جدران على ظهر ولد الجبهة،
 تكرر ولد اللوتس، وبراعم زهور ُغرست النساء شعور وفً المتفتحة اللوتس زهور
 لد النساء أن فً ٌتمثل اختالف مع سنب منخبر  ممبرة جدران على مشابه منظر

 تم لد أنه إلً نشٌر وهنا المتفتحة، زهورها إلً إضافة اللوتس براعم ضاأٌ استنشمن
 اللوتس وبـراعم زهور ٌضعون وهـم والذكور اإلناث من الخدمة على المابمٌن تمثٌل
 واٌبـوكً، آمـون ونب رخمٌر  ممبرتـً ، للضٌـوف لتمدٌمها تمهٌدا أٌدٌـهم فـً
 فـً اللـوتس زهـور ٌغـرسن وهـن اتالفتٌـ تمثٌـل تـم كما( 52) رلم الشكل أنظر
 (31).(56) رلم الشكل أنظر ،رخمٌر  ممبـرة  النساء، مـن الضٌوف شعـر

 زهور عبٌر استنشاق على تحث نصو  توجد أنه بالذكر جدٌر هو ومما 
 (30)."األنف عند اللوتس زهرة ضع" الهارب عازف أغانً ضمن ورد فمد اللوتس،
 المغلمة وبراعمها المتفتحة الزرلاء اللوتس زهور وجود على Ikram وتعلك       

 تبدأ التً الوالبم هذه ولت تحدٌد إلً إشارة هذا فً بؤن االحتفالٌة الوالبم مناظر فً
 اللوتس زهور أن حٌث ،بعده ومـا الغـروب ولـت حتى وتستمر النهار ساعـات أثنـاء
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 (35).الغروب عند ثانٌة وتغلك النهار أثناء تتفتح الزرلاء

 مصر فً لالحتفاالت الربٌسٌة المظاهر من الزهور اعتبرت ولد هذا   
 ٌضع االحتفالٌة الوالبم مناظر ففً الحدٌثة، الدولة عصر إبان وبخاصة ،المدٌمة
 عبارة العمود وهذه الضٌوف، صدر حول الزهور من عمود الخدمة على المابمون

 ،(52) رلم الشكل ظرأن الصدر، حول ٌربط خٌط حول ملفوفة وزهور أوراق عن

 من المصنوعة العمود ارتداء على للضٌوف المحفزة الهارب عازف أغانً ومن
 جدران على منموشا جاء ما وهو "الرلبة حول العمود ضعوا":التالً الن  الزهور
 على جاء كما الثالث، تحتمس عهد من بطٌبة 24 رلم تحمل التً امنمحات ممبرة
 إحدى إلً خادمة من موجه حدٌث بطٌبة 25 رلم لتحم التى أمنمحات ممبرة جدران
 (34)!".شمٌمن منزل فً لصدرن عمد خذي" :لابلة المحبوبات الممبرة صاحب شمٌمات

 :الزهور من المصنوعة العقود مقدمً أوضاع 
 من الضٌوف أحد صدر على لوضعه الزهور من عمد ٌدٌه وفً رجل ٌنحنً -

 عمد األخرى الٌد وفً الزهور من عمود به صحن ٌد فً تحمل فتاة وبجواره الرجال
 لـالشك رـأنظ رٌطانً،ـالب فـبالمتح آمون نب ممبرة نـم الج  على رسم أخر،
 (33).(02) رلم
 وبجوارها السٌدات إحدى صدر على الزهور من عمد االنحناء وضع فً فتاة تضع -

 ممبرة الزهور، من عمد األخرى الٌد وفً اللوتس وبراعم زهور ٌد فً تمسن فتاة
 رخمٌر  ممبرة جدران على ممثال جاء ما المنظر هذا مع وٌتشابه بطٌبة، جحوتً
 على عمد بوضع بها االعتناء ٌتم التً السٌدة حركة هو للنظر الملفت الشًء ولكن

 بإبعاد وذلن مهمتها أداء فً الفتاة هذه السٌدة تساعد حٌث فتاة، لبل من صدرها
 ٌلمس مثلما العمد هذا بلمس تموم أنها كما الوراء إلً شعرها باروكة خصالت
 (32)(.53) رلم الشكل أنظر ،بها فرحا المٌمة الهداٌا الشخ 

 هذه خلف رفٌمتها وتجلس سٌدة صدر على الزهور من عمد تضع وهً فتاة تمثل -
 (36).(54) رلم الشكل أنظر رخمٌر ، ممبرة أخر، بعمد ٌدٌها بكلتا ممسكة السٌدة

 على الزهور من المصنوعة العمود وضع على المابمون ناظرالم بعض فً ٌظهر -
 (32).بطٌبة ونخت واح ممبرتً رفماء، بدون والذكور اإلناث من الضٌوف صدر

 :العطرٌة والزٌوت بالدهانات األجسام مسح* 
 أجسام ٌمسحون وهم االحتفالٌة الوالبم فً الخدمة على المابمون ٌظهر

 عند أهمٌة تمثل الدهانات تلن كانت حٌث ة،العطرٌ والزٌوت بالدهانات الضٌوف
 ما ذلن على األدلة ومن الٌومٌة، الحٌاة ضرورات من كضرورة المدٌم المصري

 حٌث الثالث، رمسٌس عهد إلً ترجع والتً المدٌنة دٌر عمال إضراب لصة فً ورد
 أنهم شكواهم فً ٌذكرون فنجدهم العمال أجور من جزءا تشكل الدهانات هذه كانت
 لـد أنهم ذلن مـن وٌتضح طعام، وال أدهنة وال مالبس لدٌهم ولٌس وعطشى، جوعً
 (32). منازلهم فـً الدهانات وجود وبٌن والملبس للطعام حاجتهم بٌـن ساووا
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 المدٌم المصري حر  وراء من المبرر ٌتضح ذكره سبك ما على وتعلٌما
 الوالبم مناظر بأغل فً العطرٌة بالدهانات الضٌوف أجسام مسح خدمة توفٌر على

 عشك إلً ٌرجع وذلن بهم، الترحٌب عالمات من أساسٌة كعالمة االحتفالٌة
 .الدهانات لتلن المدٌم المصري
 حٌاته فً معه الدهانات هذه تكون بؤن مهتما   المدٌم المصري كان وكما 
 المتوفً كان حٌث اآلخر العالم فً معه تكون أن على أٌضا حرٌصا   كان الدنٌوٌة،
 فً توضع كانت التً الممدسة السبعة الزٌوت ومعه األخروٌة رحلته إلً ٌُرسل

 (34.)االلباستر من خاصة اسطوانٌة لوحة تجوٌفات

 من أو المطط أو التمساح أو النهر فرس دهون من الدهانات هذه وتُستخل 
 نعومتها على والحفاظ الجفاف من البشرة حماٌة منها الهدف وكان نباتٌة، زٌوت

 (21).طبٌة فوابد ذا كان بعضها أن أٌضا اعتمد كما ،وتعطٌرها
 : العطرٌة بالدهانات األجسام مسح على القائمٌن أوضاع *

 إلً مضموم وضع فً ٌدٌها بكلتا الدهان بوعاء تمسن والفة إحدهما فتاتان تُمثل -
 بٌد السٌدات إحدى ذرا  بمسن انحناء وضع فً وهً األخرى تموم بٌنما الصدر،
 بطٌبة 022 رلم ممبرة مفرودة، بؤصابع األخرى بالٌد لها اآلخر الذرا  ىأعل ودهان
 وٌتشابه ،(41) رلم الشكل أنظر مفمود، الممبرة صاحب اسم الرابع، تحتمس عهد من

 بسٌط اختالف وجود مع رخمٌر  ممبرة جدران على ممثال جاء ما المنظر هذا مع
 بعض وفً دهان، بوعاء لألمام دةممدو ٌد كل فً تمسن الوالفة الفتاة أن فً ٌتمثل

 رفٌك بدون العطرٌة بالدهانات األجسام بمسح تموم التً الفتاة تمثٌل ٌتم األحٌان
 حات وسر ممبرة األرض، على حامل فوق الموضو  الدهانات صحن مستخدمة

 (20).بطٌبة
 بوعاء ممسكا" حرمس الثانً الكاهن خادم" وٌدعى والف أحدهما خادمان ٌظهر -

 منحنى وهو اآلخر ٌموم بٌنما لألمام، الممدودتٌن ٌدٌه بكلتا الفضة من صنو م دهان
 الذرا  مسن مع مفرودة ٌد بؤصابع الرجـال مـن الضٌوف أحد ذرا  أعلى بدهان
 الشكل أنظر بطٌبة، سً سً أمنحتب ممبرة األخرى، بالٌد للضٌف اآلخر
 (25).(04)رلم
 تمهٌدا الصحن هذا فً ٌدٌه اآلخر مسٌغ حٌن فً الدهانات صحن الخدم أحد ٌحمل -

 (24).(40)رلم الشكل أنظر رخمٌر ، ممبرة أمامه، الجالس الضٌوف أحد جسم لدهان
 تحمل فتاة جوارها إلً وتمف سٌدة وذراعً صدر بدهان تموم منحنٌة فتاة تظهر -

 أنه لونه من ٌبدو والذي الصدر من الٌسرى الجهة إلً مضمومة بؤٌدي الدهان وعاء
 (23).(45) رلـم الشكل أنـظر رخمٌر ، ممبرة الكوارتزٌت، من اربم
 مستخدمة السٌدات إحدى ذراعً دهان فً االثنتٌن ٌدٌها تستخدم منحنٌة فتاة تُمثل -
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 ممبرة لألمام، ممدودة بؤٌدى رفٌمتها تحمله الذي األلبستر من المصنو  الدهان وعاء
 أذر  بدهان ٌموم الذي ولكن المنظر تكرر الممبرة نفس جدران وعلى رخمٌر ،
 مشابه منطر جاء ولد ،(44) رلم الشكل أنظر ذكور، خدم الرجال من الضٌوف
 عهد من بطٌبة 45 رلم تحمل التً نٌوت سوام وممبرة بطٌبة، سنوي نب بممبرة
 (22).الثانً أمنحتب

 بؤصابع الرجال من الضٌوف أحد ذرا  أعلى بدهان االنحناء وضع فً فتاة تموم -
 األخرى، الٌد فً تحمله الذي الدهان وعاء ذلن فً مستخدمة المفرودة ٌدٌها يإحد

 (26).(52) رلم الشـكل أنـظر بطٌبة، واٌبوكً آمـون نب ممبرة
 الضٌوف أحد ذرا  أعلى بدهان ٌموم الذي الخادم ٌظهر هنا المعتاد غٌر على -

 وربما الزهور، نم عمد األخرى الٌد وفً ،الدهان صحن ٌد فً تحمل فتاة وبجواره
 االنتهاء بعد الضٌف صدر على العمد هذا بوضع تموم سوف أنها إلً إشارة هذا فً
 بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على رسم العطرٌة، بالدهانات مسحه من

 (22).(43) رلم الشكل أنظر البرٌطانً،
 من بدال   الضٌوف رإوس على العطرٌة الزٌوت صب ٌتم الملٌلة المناظر بعض فً -

 حٌث بطٌبة، حات إم بتاح ممبرة جدران على ممثال جاء ما وهو بها، األجسام مسح
 الشكل أنظر الزهور، بإكلٌل المزٌن رأسها فوق عطري زٌت صب ٌتم سٌدة تظهر
 نوعه من فرٌد اغتسال منظر أنه على المنظر هذا Wilkinsonفسر ولد ،(42) رلم
 السابل أن ذكر Champollion ولكن السٌدة رأس على الماء الخادمات تصب حٌث

 زٌتا   ٌكون أن إلً ألرب فهو وبالتالً اللون، أحمر كان اإلناء من ٌنساب الذي
 (22).عطرٌا  

 العطرٌة الدهانات صحون وضع ٌتم األحٌان بعض فً أنه إلً نشٌر وهنا 
 لام ولد بطٌبة، حب ام حور ممبرة الٌد، فً مسكها من بدال األرض فوق لواعد على

Wreszinski من المستخدمة العطرٌة الدهانات ألوعٌة المختلفة األشكال بتجمٌع 
 (24)(.46) رلم الشكل أنظر الخدم، لبل

 بالدهانات الضٌوف أجسام مسح موضو  المناظر بعض تناولت كما 
 على تحث فمرات الهارب عـازف ٌنشدها التً األغانً نصو  فً نجد العطرٌة،

 بالزٌوت استمتعوا "،"بالزٌت جلـدن وادهـن الُمر ضع" :منها نذكر األجسام دهان
 24 رلم تحمل التى امنمحات ممبرة جدران على ذلن ذكر جاء ولد ،"والُمر
  (61).بطٌبة

 :الرؤوس فوق العطري الدهان مخروط وضع* 
 الدهانات مخارٌط االحتفالٌة الوالبم مناظر فً الخدمة على المابمون ٌضع 
 نٌوت إم سو ممبرة جدران ممثال على جاء ما وهذا ، وفالضٌ رإوس فوق العطرٌة
 (60).-بطٌبة

 الحٌوانٌة الدهون من الممع شكل متخذة كتلة عن عبارة الدهان ومخروط 
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 الملونة الدهانات مخارٌط وتتخذ العطرٌة، الزٌوت من علٌها ٌُصب بما تعطٌرها ٌتم
 االحتفال وأثناء الحرق، نلرابٌ على صبه ٌتم الذي الُمر لون نفس األصفر باألحمرأو
 العطرٌة الدهون فتنفذ بالغرفة، الدافا المساء هواء فً ببطء المخارٌط هذه تنصهر

 على صفراء بمع ظهور ٌفسر وهذا المالبس، على وتنساب لتعطٌره الشعر إلً
 على ووسرحات،ورسم سنوي، نب ممبرتً الضٌوف، ثٌاب من العلوي الجزء
 نمب شرابط تلطٌخ إلً باإلضافة البرٌطانى،هذا تحفبالم آمون نب ممبرة من الج 

 أنظر بطٌبة، سً سً أمنحتب ممبرة جدران على ممثل هو كما الرجال من الضٌوف
 (65).(04) رلم الشكل

 العطرى انـالده لمخارٌط تتغنى السٌدات كانت ةـاالحتفالٌ مـالوالب وفً
 ،........!"معها لصحـةوا الحٌـاة أن حٌـث ماعـت خصالت على الُمر ضع:" لةـلاب

     (64).رخمٌر  ممبـرة جـدران علـى الواردة للنصـو  طبـما   وذلن
 رأس فوق العطري الدهان مخروط بوضع ٌموم من أن إلً هنا ونشٌر 
 خادم أو  بطٌبة حب ام وآمون وإٌبوكى آمون نب ممبرتى فتاة، ٌكون لد الضٌف
 وضع ٌتم األحٌان بعض فً انه نذكر أوضاعهم وعن بطٌبة، واح ممبرة ذكر،

 ٌكون أخرى أحٌان وفً واح، ممبرة خالٌة، األخرى تكون بٌنما بٌد الدهان مخروط
 المخروط تجدٌد أجل من منه الدهان أخذ ٌتم عطري دهان به وعاء األخرى الٌد فً

 (63)(.42) رلم الشكل أنظر بطٌبة، سنب منخبرر  ممبرة الرأس، على الموجود

 :الضٌوف عرش تسرٌحة  تنظٌم* 
 االحتفالٌة الوالبم مناظر بعض فً الخدمة على المابمات الفتٌات تهتم 

 سنب كار  جسر ممبرتً الحفل، سٌدات لبعض المستعار الشعر تجعٌدات بتنظٌم
 فمط الفتٌات على األمر هذا ٌمتصر ولم ،(4) رلم الشكل أنظر بطٌبة، حات ام وبتاح

 أحد ٌموم حٌث رخمٌر ، ممبرة فً الحال هو كما الذكور، الخدم بذلن ٌموم حٌث
 (62).الرجال مـن الضٌوف أحـد شعر تسرٌحة بتنظٌم الخدم

 :الٌبروح ثمار تقدٌم* 
 للضٌوف البرسٌا شجر من المؤخوذة بالجمٌز الشبٌهة الثمار هذه الخدم ٌمدم

 وند النساء أٌدي فً الثمار هذه وجود ذلن على والدلٌل االحتفالٌة، الوالبم مناظر فً
 كار  جسر ممابر الثمار، هذه عبٌر النساء ٌستنشك األحٌان بعض وفً الرجال،
 تحمل وممبرة بطٌبة 022 رلم وممبرة ونخت حات ام وبتاح وجحوتً سنب
 أنظر البرٌطانً، بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على ورسم ،  TTC5رلم

 (66)(.54) رلم الشكل

 وبالتالً االحتفال، طعام ضمن تندرج وال سامة الثمار هذه وتُعد هذا
 بؤكسٌد الفاكهة هذه تُعرف حٌث النساء، بٌن الحب لهإ وجود على عالمة فوجودها
  (62). لدٌهن الجنسٌة الشهوة إلثارة إنما نوفهنأ من الثمار لهذه النساء  فتمرٌب الغرام
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 : الطعام تقدٌم* 
 من وطاب لذ بما الطعام موابد بإعداد االحتفالٌة الوالبم فً الخدم ٌموم

 ممابر الضٌوف، وجود فً مابدتٌن أو واحدة مابدة تُمثل المناظر بعض ففً األطعمة،
 البرٌطانً، بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على ورسم سنب ومنخبر  واح
 تحمل التً أمنمحات ممبرتً ضٌف، كل أمام طعام مابدة تُمثل أخرى مناظر وفً
 أنظر الثالث، تحتمس عهد من بطٌبة 44 رلم ملتح التً ر  وبوام بطٌبة،25 رلم

 بالفواكه ملٌبة وسالل واحدة مابدة تظهر أخرى مناظر وفً ،(52) رلم الشكل

 تُمدم اآلخرٌن دون الضٌوف بعض جانب إلً البصل أو الكرات وحزم والمخبوزات
 كما ،(03) رلم الشكل أنظر سً، سً وأمنحتب رخمٌر  ممبرتً الخدم، لبل من لهم

 مزٌنة بالثمار ملٌبة سالل الضٌوف بعض كراسً أسفل األحٌان بعض فً ىٌُر
 (62).البرٌطانً بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على رسم بالزهور،

 ٌؤكلون الضٌوف كان فمد السكاكٌن، مثل للطعام أدوات وجود عدم ونالحظ
 منو ٌحملونها، صحون فً علٌهم الخدم ٌمرره كان الذي الطعام من بؤصابعهم
 فتاة تظهر حٌث رخمٌر  ممبرة جدران على ممثال جاء ما ذلن على النادرة األمثلة
 الٌسرى ٌدها وفً والمخبوزات، بالفواكه ملًء صحن الٌمنى ٌدها كف على تحمل
 (64).(3) رلم الشكل أنظر الشراب، لدح ٌوجد

 االحتفالٌة الوالبم مناظر فً الضٌوف ٌرى لم انه بالذكر جدٌر هو ومما 
 رخمٌر  ممبرتـً أفواههـم، مـن تمرٌبه دون الطعـام ٌلمسون كانوا فمد ٌؤكلون همو

 (21).(52) رلم الشكـل أنظـر بطٌبـة، 25 رلـم تحمـل التـً وأمنمحات
 :الضٌوف أٌدي غسل* 
 الشخصٌة، النظافة أنوا  من كنو  ٌدٌه غسل على المدٌم المصري حر    

 الشاق، العمل عناء بعد الٌدٌن غسل عن خوٌناأل ببردٌة جاء ما ذلن على والمصادر
 كما ،"كعادته ٌدٌه على الماء تصب لم( زوجته أي) وهً" :التالً الن  ورد فمد

 من هذا وٌتضح الوجبات، تناول وبعد لبل ٌدٌه غسل على المدٌم المصري حر 
 حٌث ،البناء وظٌفة من ٌعانٌه عما كاتبه فٌه ٌتحدث الذي المصرٌة النصو  حدأ
 (20).نظٌفة غٌر بؤصابع الخبز ٌؤكل أن إلً ٌضطر كان هأن

 هرظٌ التً األماكن فً" واإلبرٌك الطست" االغتسال مجموعة هورظ إن 
 ممثال جاء ما وهو الٌدٌن، غسل بعادة المدٌم المصري تمسن على ٌدل الطعام بها
 ٌمةالول منظـر فـً الطعام مابدة بجانب ٌوجد حٌث حب، ام حور ممبرة جدران على

 وبعـد لبـل لهما حب ام حـور باستخدام ٌـوحً مما واإلبرٌك الطست االحتفـالٌة
 إبرٌـك الولٌمة منظـر فـً وسرحات طعـام مابـدة أسفـل ٌظهر كما الطعـام، تنـاول
 (25)(.42) رلـم الشكـل أنظـر األٌـدي، غسـل

 أحٌانا الضٌوف أٌادي على المٌاه بصب االحتفالٌة الوالبم فً الخدم ٌموم 
 النطرون بملح مخلوطة مٌاه على ٌحتوى إبرٌك من بعده أساسٌة وبصفة األكل لبل
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 على ممثال جاء ما ذلن وٌإٌد ،الموتً كتاب من 025 للفمرة طبما مطهرة كمادة
 حٌث الرابع تحتمس عهد من TTA22رلم تحمل التى إف حب نفر ممبرة جدران
 ،(44) رلم الشكل أنظر الرجال، من الضٌوف أحد أٌدى على المٌاه بصب خادم ٌموم

 حٌث الحدٌثة الدولة عصر من طٌبة ممابر أحد جدران المنظرعلى هذا تكرر ولد
 جاء كما والنساء، الرجال من الضٌوف أٌادي على المٌاه بصب وفتاة خادم ٌموم
 التً الممبرة من الجٌري الحجر من الجنابزٌة للوحة السفلً الجزء فً مشابه منظر
 على المٌاه بصب خادم ٌموم حٌث الثالث، أمنحتب عهد من بطٌبة 045 مرل تحمل

 ولٌمة فً ضٌوفا   كن فربما طعام مابدة أمام حصٌرة على الجالسات السٌدات أٌادي
 (24).جنابزٌة

 : الشراب تقدٌم*  
 شـراب للضٌوف ٌمدمون االحتفالٌة الوالبم فً الخـدمة على المابمون كـان

 مـن والُسكر الشراب كان حٌث ،االحتفال نهاٌة فـً والجعـة لنبٌذا فـً المتمثل النشوة
 (23). االحتفالٌة للوالبم األساسٌة السمات

 مصورا جاء ما االحتفالٌة الوالبم فً والجعة النبٌذ تمدٌم على المصادر ومن
 جرار وهً ٌدان منهما لكل كبٌرتان جرتان توجد حٌث رخمٌر ، ممبرة جدران على
 من تصفٌتها ٌتم التً الجعة أوانً الغالب فً هً التً األوانً بعض نوكذل النبٌذ،

 التً المصفاة تمثٌل للجعة أوانً كونها ٌإكد وما للضٌوف، تمدٌمها لبل الشوابب
 ،خشبٌة لاعدة على مثبت حبل على تُعلك الشكل مثلثة لماش لطعة صورة فً تظهر

 (22).(31) رلم الشكل أنظر المدح، فً المماش لطعة طرف وٌنغمس
 طبما وذلن والجعة النبٌذ شرب عند بالغة بسعادة ٌشعر المدٌم المصري كان

 كامل اإلنسان فم إن " الحدٌثة الدولة عصر من اربعة انستازٌة بردٌة فً جـاء لما
 لمناظر المصاحبة النصو  تضمنته ما وكذلن ،"والجعة بالنبٌذ الملًء هو السعادة
 سٌدة تُمثل بالكاب باحري ممبرة جدران فعلى لضٌوفل الخدم لبل من الشراب تمدٌم
 من كؤسا عشر ثمانٌة أعطنً... ": له وتمول السالً إلً الخالً لدحها تمدم وهً
 (26)."!المش مثل جافة أحشابً الثمالة، حتى] اشرب أن[أحب إننً نظرأ النبٌذ،

 ولوالوص كبٌرة بكمٌات والجعة النبٌذ شرب أن أٌضا المدٌم المصري اعتمد
 موظفً أحد وصف ورد فمد ،ما بحدث لالحتفال بدٌهٌة نتٌجة ٌُمثل الثمالة درجة إلً

 االستٌالء بعد الملن جٌش لحالة – السورٌة الحمالت حولٌات كاتب – الثالث تحتمس
 بعد ٌوما ثمال كان فمد جاللته، جٌش أنظر " :التالً النحو على الفٌنٌمٌة المدن على
 (22)".بمصر األعٌاد أحد فً كان لو كما بالزٌت مدهونا وكان ٌوم،

 النبٌذ لشرب المدٌم المصري حب عن ذكره سبك ما أن إلً نشٌر وهنا 
 المبادئ كتبة بعض إلٌه دعا ما ٌنالض الثمالة مرحلة إلً والوصول والجعة

 ال بما والتفوه األبمة غٌر السلوكٌات إلً ٌإدي الذي الُسكر أدانوا الذٌن األخاللٌة
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 ال األمر، هذا عاتمن على تؤخذ ال ": الحدٌثة الدولة عصر من انً ذكر دفم ٌلٌك،
 كالم وٌخرج تتحدث أنت البٌرة، من لدحا لتشرب الشرب تستطٌع بؤنن تتفاخر
. بٌدن ٌمسن أحد هنان ٌكون لن ضلوعن وكسرت سمطت إذا. فمن من غامض
 لٌبحث أحد ءجا وإذا ،(السكٌر هذا) مع بعٌدا وٌمولون الشرب فً رفماإن سٌمف
 (22)".الطفل مثل األرض على رالدا سٌجدن ٌسؤلن أن أجل من عنن

 منخبر  ممبرة ذكر، خادم إما عامة بصفة االحتفالٌة الوالبم فً السماة كان
 نفر جحوتى ممبرتى سلفا، ذكرنا كما خادمة أو ،العابلة ابنة تُمثل فتاة أو ،بطٌبة سنب

 موسٌمى عازفة تظهر المعتاد غٌر على كنول ،بطٌبة 25 رلم تحمل التى وامنمحات
 (24).باحري لضٌوف النبٌذ تمدم وهً" نخبت اإللهة موسٌمٌة" لمبها

 الشراب على للحفاظ بالزهور مزٌنة كبٌرة أوانً من النبٌذ السماة وٌصب 
 سً وأمنحتب سنب كار  جسر ممبرتً جدران على الممثلة كتلن طازجا أو باردا
 الشكل المتخذة األلداح فً منها ٌصبون األنبوبً الشكل متخذة جرار فً سً

 ممبرة للضٌوف، الخدم ٌمدمها التً األلداح تلن  بؤرجل، أو أرجل بدون المسطح
 (21)(.53) رلم الشكل أنظر بطٌبة، رخمٌر 
 المتخذة الجرة من الشراب بؤنفسهم الضٌوف ٌتجر  األحٌان بعض فً 

 رلم الشكل أنظر ،بطٌبة ر  بوام برةمم األلداح، استخدام دون األنبوبً الشكل
 لتجرعها، الضٌوف افواه على الجرار هذه السماه ٌرفع اخرى احٌان وفً ،(30)

 (20).(54) رلم الشكل أنظر وباحري، سنب كار  جسر ممبرتً
 فً ٌوجد بعطر صبه حٌن الشراب هذا تعطٌر ٌتم كان أنه الً هنا ونشٌر

 رلم تحمل التً آمون نب ممبرة جدران ىعل ممثال ذلن جاء ولد صغٌرة، لارورات
 الٌمنى ٌدها فً ممبضها من تحملها لارورة من العطر خادمة تصب حٌث بطٌبة، 02
 (25)(.35،34) رلم األشكال أنظر أمامها، التً السٌدة نبٌذ لدح فً

 المارورات من النبٌذ شراب فً إضافته ٌتم ما على Manniche وٌعلك
 من مزٌج عن عبارة هً التً المركزة المشروبات من نوعا كان ربما أنه الصغٌرة
 (24).والنشوة الثمالة حالة إلً بسهولة للوصول لوة أكثر النبٌذ تؤثٌر تجعل األعشاب

 الممعرة الماعدة ذات الصب جرار أو أرجل بدون التً الشراب ألداح كانت
 لذلن، مخصصة الخدم لبل من موضوعة لواعد على الضٌوف بجوار توضع
 أمنحتب ممبرة لواعد، بدون مباشرة األرض على أو ،ورخمٌر  جحوتً تًممبر
 (23).سً سً

 : الشراب تقدٌم عند السقاة ٌتخذها التً األوضاع* 

 المتخذة الصب جرة توجد األخرى الٌد راحة وعلى ٌد فً الشراب لدح حمل -
 هذا ممابضها، من العطر لارورات تُعلك الٌد هذه وبؤصابع األنبوبً الشكل

 آمون نب ممبرة -واألفواه األٌادي لمسح تُستخدم لماش لطعة إلً اإلضافةب
 (22)(.52) رلم الشكل أنظر بطٌبة، واٌبوكً
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 ولطعة الصب جرة توجد األخرى الٌد راحة وعلى ٌد فً الشراب لدح تمدٌم -
 بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على رسم كمنشفة، المستخدمة المماش

 على ممثال جاء ما المنظر هذا مع وٌتشابه ،(00) رلم الشكل أنظر البرٌطانً،

 ٌد فً المماش لطعة وجود بدون ولكن بطٌبة، حات ام بتاح ممبرة جدران
(26).الخادم

 

 ممبرة له، الممدم الشراب لدح ٌوجد األخرى وفً بٌد الضٌف ذرا  مسن -
(22)(.33) رلم الشكل أنظر بطٌبة، وسرحات

 

 ٌوجد األخرى وفً الٌدٌن أحد بؤصابع العطر من لارورتٌن او لارورة تعلٌك -
  رلم تحمل التى ساوسر ممبرة للضٌوف، الخدم من الممدم الشراب لدح

TTA4أنظر بطٌبة، وجحوتً بالكاب باحري وممبرتً عشر الثامنة األسرة من 
(22) (.05) رلم الشكل

 

 ترنبـ ونفـر سنب كـار  جسـر ممبرتـً الٌدٌـن، بكـلتـا الصـب جـرار حـمل -
(24)(.54) رلم الشكـل أنظـر بطـٌبة،

 

 ممبرتً خـالٌة، األخـرى تـرن مـع ٌـد فـً الشراب لدح أو العطر لارورة مسن -
(41) .بطٌبة وواح رخمٌر 

 

 لبل من الٌدٌن بكلتا الممسوكة الشكل األنبوبٌة الجرة من الجعة أو النبٌذ صب -
 فمها مستوى إلً ترفعها ًالت السٌدات إحدي أٌدي بٌن الخدمة على المابمة الفتاة
 بطٌبة، جحوتً ممبرة للشرب، بدابٌا   أسلوبا   المنظر هذا وٌعد للشرب، تمهٌدا
(40).(32) رلم الشكل أنظر

 

 على المابمة الفتاة ٌدي إحدى فً الموجودة الصب جرة من الجعة أو النبٌذ صب -
 عها،إصب فً لارورة تُعلك لها األخرى الٌد وفً الضٌوف أحد لدح فً الخدمة
  صب جرة وجود مع المنظر تكرر الممبرة نفس جدران وعلى رخمٌر ، ممبرة
(45). المارورة من بدال الٌد راحة على أخرى

 

 لارورة تعلٌك مع الضٌوف شراب لدح على لصبه ٌد فً العطر لارورة مسن -
 (44). بطٌبة رخمٌر  ممبرة األخرى، الٌد أصابع فً أخرى

 الصب جرة بٌن التمٌٌز أسباب أن المول ٌمكن ذكره سبك ما على تعلٌما
 سمن درجة: أوال :هً المناظر فً العطر أو النبٌذ صب أثناء العطر ولارورة
 الشكلً التصمٌم: وثانٌا العطر، عن صبه عند سمكا أكثر النبٌذ ٌبدو حٌث السابل
 بجمٌع الجرة جسم إحاطة ٌتم حٌث منهما كل مسن طرٌمة: اوثالث والمارورة، للجرة
 أسفل ومن أصابع بؤربع أعلى من المارورة مسن ٌتم انه حٌن فً الٌد بعأصا

 الشكل أنظر رخمٌر ، ممبرة جدران على واضحا ذلن جاء ولد الخامس، باإلصبع
 (43).(36)رلم

 فً الخدم لبل من الما حالة فً أوعٌة تجهٌز ٌتم أنه إلً اإلشارة تجدر 



                                                    بممابر األفراد فى األسرة الثامنة عشر مراسم الخدمة والمابمٌن علٌها بالوالبم
 

 524 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

 الحالة، تلن مثل إلً والشراب طعامال فً اإلسراف ٌإدي حٌث االحتفالٌة، الوالبم
 ٌتناول أن على السماة لبل من إصرار ٌوجد الحاالت بعض فً أنه  وخاصة
 حٌث باحري، بممبرة الواردة للنصو  طبما وذلن الرفض وعدم الشراب الضٌوف
 ٌمدم الذي النبٌذ تناول عن تمتنع كانت لو كما وتبدو sn snbt وتدعى مرضعة تجلس
 انتبهً. ترفضً وال اشربً ": لها ٌمول والذي أمامها، الوالف لًالسا بواسطة لها
 iw وتدعى أٌضا باحري مرضعة وهً رفٌمتها تجلس خلفها ومن ،"أتركن لن أنا

pw ( انه) انتبهً إلً، ٌصل الكؤس واجعلً سعادتن، تفسدي ال اشربً ": لها تمول
 الشراب تناول my وٌدعى باحري خال رفض عندما أنه كما ،"للشراب الحاكم أمر

 على السالً ألح كما ،"أتركن وسوف (لن به ألوم )عمل لً أوصً" : السالً له لال
 بن الخاصة الكا إلً"  :لابال  sAt imn وتدعى الشراب تناول رفضت التً السٌدة

 واسمعً جمٌال، ٌوما والضً الثمالة حتى اشربً ،(حضرتن إلً أو...  صحتن فً)
 (42)".إثما   لٌس( النبٌذ أي...  انه) ضٌك بدون رفٌمتن لول إلً

 وإنما الشراب تمدٌم على تمتصر ال السالً مهمة أن ٌتضح ذكره سبك ومما 
 هذا لبلهم، من الرفض حالة فً للشراب الضٌوف على اإللحاح إلً األمر ٌمتد

 األالم نسٌان على الضٌوف تحث كانت الهارب عازف أغانى أن إلى باإلضافة
 النبٌذ بشرب وذلن الموت لبل كالحلم تمر التى الدنٌا فى بالحٌاة تعالتم فى والتفكٌر

 نفرحتب ممبرة جدران على الواردة للنصو  طبما   وذلن الموسٌمى، إلى واالستما 
 الوالبم فً المًء مرحلة إلً الضٌوف وصول تثبت التً المصادر وعن بطٌبة،

 ،(02) رلم الشكل أنظر ،الممبرة نفس ممبرة جدران على ممثال جاء ما االحتفالٌة

 نعل األخرى الٌد وفً للمًء، وعاء ٌدها فً وتمسن تهرول خادمة تظهر حٌث
 تمٌؤت  حٌث ذلن، تستطع لـم لألسف ولكـن لمساعدتها محاولة فً تتمٌؤ التً السٌدة
 (46).األرض على السٌدة

 على المًء مرحلة إلً ٌصل الذي الشراب فً اإلفراط أمر ٌمتصر ولم هذا
 جدران على واضحا جاء ما وهو أٌضا الرجال إلً األمر امتد ولكن فمط ساءالن

 فً ٌتمٌؤ رجل برأس خادم ٌمسن حٌث ،بطٌبة 24 رلم تحمل التً أمنمحات ممبرة

 الذي هنا ولكن أخرى ممابر جدران على المنظر هذا تكرر ولد ،لمساعدته محاولة
 سنب، كار  جسر ممبرة مثل خادمه ولٌس رفٌمه ٌتمٌؤ الذي الشخ  مساعدة ٌحاول

 مفمود، صاحبها واسم الثالث تحتمس عهد من بطٌبة 444 رلم تحمل التً والممبرة

 من جزء ٌمثل عشر الثامنة األسرة من األول النصف من الج  على رسم وكذلن
 E2877.(42) رلم تحت والتارٌخ للفنون الملكً بروكسل متحف فً محفوظا   مؤدبة

 األحٌان بعض فً كانوا االحتفالٌة الوالبم فً مالخد أن إلً هنا ونشٌر
 نب ممبرة الظروف، تلن لمثل تحسبا الضٌوف كراسً تحت للمًء أوعٌة ٌضعون
 الثانً، أمنحتب عهد من بطٌبة 23 رلم تحمل التً نجح آمون وممبرة واٌبوكً آمون
 (42).(52) رلم الشكل أنظر
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 إلً بالوصول لجامحةا لحظاتهم أكثر فً حتى المصرٌٌن أن بالذكر جدٌر
 عازف أغنٌة فً متمثل وذلن االعتدال بفضٌلة التذكٌر ٌتم كان الثمالة درجات أعلى

 (44)".به نفسن تنهن ال ولكن العٌد، ٌوم الض ": الهارب
 نذكر الشراب تمدٌم أثناء للضٌوف السماة لبل من الموجهة األحادٌث وعن 

 أو الضٌف وظٌفة ذكر متضمنة الضٌوف إلً أحادٌث توجه األحٌان بعض فً أنه
 جدران على ورد فمد الممبرة، بصاحب تربطه التً العمل عاللة أو لرابته صلة
 لابدو انتم صحتكم فً ":الشراب لتمدٌم المصاحب الن  بطٌبة حب ام حور ممبرة

  المحبوب الملكً الكاتب لدى جمٌال ٌوما الضوا ،"لجاللته العسكرٌة اإلمدادات
 25 رلم تحمل التً أمنمحات ممبرة جدران على ممثال جاء ماك ،"!(حب ام حور)

 فً ":فحواه اإلله لرابٌن شونة لكاتب الشراب تمدٌم لمنظر المصاحب الن  بطٌبة
 المصاحب الن  الممبرة بنفس ورد كما ،"ربٌسن منزل فً بالعٌد احتفل صحتن،
 ال لٌتكما! شمٌمن منزل فً بن الخاصة للكا" المتوفً أمنمحات لشمٌك الشراب لتمدٌم
 (011)!".سوٌا تكونا أن على أبدا تتولفا

 لبل من بطٌبة رخمٌر  ممبرة جدران على الواردة  النصو  تنوعت
 ،"بٌومن اسعدي صحتن، فً" ،"صحتن فً" : بٌن ما السٌدات من للضٌوف الخدم

 بٌوم احتفلً بن، الخاصة للكا "و ،"احتفالٌا ٌوما فلتمض بن، الخاصة الكا ألجل"و
 هذاو ،"ٌحبن أنه ٌمدحن، أنه آمون سٌدن أمر( كما) األرض على أنت( مادام) جمٌل
 السماة من موجهة أحادٌث هنان كانت وكما رخمٌر ، والدة إلً موجه األخٌر الن 
 ذلن ومن الممبرة صاحب إلً السماة من موجهة أحادٌث أٌضا توجد الضٌوف إلً

 الجمٌل منزلن فً العٌد بٌوم حتفلا صحتن فً" حب ام حور بممبرة الوارد الن 
 (010)".األبدٌة منزل

 :الخدمة لمراسم الدٌنً المغزى* 
 كسب إلً تهدف حٌث دٌنً غرض ذات الضٌوف خدمة مراسم كانت

 الجعة أو النبٌذ فً المتمثل الشراب تمدٌم مرسوم نذكر ذلن ومن ،اآللهة رضاء
 (015).للضٌوف

 طبما وذلن وتهدبتها، اآللهة ءبرضا لوٌة عاللة الجعة او للنبٌذ كان
 بتهدبة لام ر  اإلله أن األساطٌر إحدى تم  النصو  فعن والمناظر، للنصو 

 أنها لتعتمد األحمر باللون مصبوغة جعة إعطابها طرٌك عن الغاضبة سخمت اإللهة
 أن السماء بمرة أسطورة تم  كما الدمار، من البشرٌة ر  اإلله أنمذ ثم ومن دم،

 بالفناء، ر  والدها إلً إهانة توجٌه بعد البشرٌة هددت لد الُسكر سٌدة رحتحو اآللهة
 (014).ثملة جعلها شراب من مزٌج باحتسابها اال تهدا ولم

 ذلن على والدلٌل والجبانة للموتى الحامٌة اإللهة هً حتحور اإللهة كانت
 االحتفالٌة الوالبم مناظر فً المنٌت ولالبد الصالصل له ٌمدمن كن المتوفً بنات أن
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 رخمٌر  ممبرتً مٌالده، إلعادة المتوفً إلً وجلبها حتحور، حماٌة جذب أجل من
 حٌث الوادي بعٌد ارتباطا اآللهة أكثر كانت حتحور اإللهة أن كما بطٌبة، وجحوتً

 طرٌك عن الشرلً البر على الكرنن معبد فٌغادر حتحور، اإللهة آمون اإلله ٌزور
 حتحور، اإللهة لها الحامٌة الغربٌة طٌبة جبانة لزٌارة ًالغرب البر إلً النٌل نهر
 المتوفً لٌشاركوا الممابر إلً والشراب األطعمة المتوفً وأصدلاء ألارب فٌؤخذ

 (013).العٌد بهذا االحتفال لحظات
 الراعٌة واإللهة والجبانة للموتى حامٌة هً حتحور اإللهة أن اعتبار على
 والثمالة، الُسكر سٌدة أنها كما أساسٌٌن أعضاء وتىالم فٌها ٌكون التً لالحتفاالت

 االحتفال والبم وخاصة االحتفالٌة الوالبم أثناء حتحور اإللهة رضاء كسب ٌتم كان
 إلً بهم للوصول الضٌوف إلً بكثرة والجعة النبٌذ تمدٌم طرٌك عن الوادي بعٌد

 نظر فً الثمالة أن حٌث حتحور، بها شعرت التً بالنشوى فٌشعرون الثمالة، مرحلة
 اإللهة وخاصة اآللهة بعالم االتصال وسٌلة فكانت ممدس، طابع لها المدٌم المصري
 فمد بعبادتها، خاصة بصفة الُسكر ارتبط حٌث الثمالة عٌد فً بها ٌُحتفل الذي حتحور
 25 رلم أمنمحات ممبرة جدران على المسجلة الوادي عٌد أغانً أحد فً وصفت

 على تنسدل شعر بخصالت حجرتها خارج ثملة تجلس أةامر مثل بؤنها "بطٌبة
 (012)".صدرها

 أثناء الهارب عازف ٌعزفها التً األغانً فً اآللهة تلن مدح ٌتم وكان
 اإلله مع جنب إلً جنبا   حتحور اإللهة دور أهمٌة علً للتؤكٌد الوادي بعٌد االحتفال
 تحمل التً معً برةمم جدران على الواردة للنصو  طبما وذلن ،العٌد سٌد آمون
 بطٌبة 41 رلم تحمل التً آمون نب وممبرة ،الثالث تحتمس عهد من بطٌبة 041 رلم

 ذلن ٌوم من أجمله ما"  ذكره التالً النصو  تلن فمن الرابع، تحتمس عهد من
 (016)".لها ٌتجهوا مبتهجة بوجوه مستمرة فٌه حتحور اإللهة إن رجالن، ٌنتظره الذي

  sn nTrw طمس أجراء فً البدء ٌتم الوادي بعٌد االحتفال وفً هذا 

 عالم إلً لٌنضم اآلخر عالمه ٌعبر أن حتحور اإللهة بمساعدة المتوفً فٌستطٌع
 تُزال وهنا ،اآلخر عالمه إلً ٌعود أن لبل لصٌرة لفترة معهم فٌستمتع ،األحٌاء
 (012).حتحور اإللهة بفضل واألموات األحٌاء عالم بٌن الحواجز
 لكسب كمربان النبٌذ تمدٌم تتضمن كانت التً المناظر عن حدٌثال وعند 
 رلم تحمل التً واست ام خع ممبرة جدران على ممثال جاء لد أنه نذكر اآللهة رضاء
 فً ممثلة الحصاد ربة رننوتت لإللهة منظر الثالث تحتمس عهد من بطٌبة 560

 البخور لها ٌحرق أمامها الممثلة المرابٌن مابدة أمام الممبرة صاحب وٌمف أفعً شكل
 على موضو  كبٌر كاس إلً أنبوبً إناء بواسطة األخرى بالٌد النبٌذ وٌصب بٌد

 فوق النبٌذ جرار أحد على العثور رننوتت باإللهة النبٌذ ارتباط ٌإٌد ومما المابدة،
 (012)".سٌدةالطعام " رننوتت لمب وعلٌها الثالث أمنحتب لصر ساحة

 بهذه الجعة أو النبٌذ شراب تمدٌم من الهدف أن الن ٌتضح ذكره سبك ومما 
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 العالم فً البعث على المتوفى لمساعدة اإللهة رضاء كسب هو الضٌوف إلً الكثرة
 لمشاركة أخرى مرة المتوفً إلً خاصة بصفة الحٌاة وإعادة عامة بصفة اآلخر
 .حتحور اإللهة بمساعدة الوادي بعٌد االحتفال أثناء األحٌاء

 المتوفى مٌالد إعادة رمزٌة تحمل والتً الضٌوف خدمة سممرا بٌن من 
 ممبرة رإوسهم، على لوضعها أو الستنشالها للضٌوف اللوتس زهور تمدٌم

 (014).البرٌطانً بالمتحف آمون نب ممبرة من الج  على ورسم ،رخمٌر 
 لدسها فمد المٌالد، إلعادة رمزا   المدٌم المصري عند اللوتس زهور كانت

 الظالم، حلول مع تنمبض أنها الحظ حٌث ،الطبٌعة بموى إلرتباطها دٌمالم المصرى
 الخفً اإلله وجود لفكرة رمزت فمد وبالتالً الصباح، شمس مع جدٌد من وتتفتح
 فً الكون وجود فكرة تفسٌر فً ذلن ساعد ولد الظهور، إلً الخفاء من ٌتحول الذي
 مٌاه من نبتت عندما الكون ببداٌة اللوتس زهرة ارتبطت حٌث العدم، من البداٌة
 عبٌرها، طرٌك عن الحٌاة منحته التً الزهرة تلن من اتوم ر  فولد األزلً، المحٌط
 الشمس نبات اللوتس زهرة صارت هنا ومن األساطٌر، إلحدى طبما وذلن

 (001).الرمزي
 جاءت حٌث الموتى كتاب من 20 الفصل فً ورد ما ذكره سبك ما وٌإكد 

 تجسٌد هذا وفً اللوتس، من خرج الذي الصغٌر الذهبً أنه على ر  تصف فمرات
 المٌاه من تخرج متفتحة لوتس زهرة على كطفل ظهر الشمس إله أن لفكرة
 (000).األزلٌة

 أحد وهو نفرتوم باإلله الشمس نبات باعتبارها اللوتس زهرة ارتبطت 
 الموتى كتاب من 022 الفصل تضمن فمد المشرلة، الشمس ورمز الشمس إله أشكال

 جاء كما ر ، أنف لدى اللوتس زهرة نفرتوم معٌة فً المتوفً أن عن تتحدث فمرات
 ": التالً الن  ورد حٌث ذلن ٌإكد ما بطٌبة سنب ر  منخبر ممبرة جدران على

 تضمن كما ،" ر  أنف لدى اللوتس كزهرة توم نفر كإله ٌبدو سنب ر  منخبر
 زهرة نهأ على نفسه عن المتوفى هافٌ ٌتحدث فمرات الموتى كتاب من 023 الفصل
 المتوفى ٌظهر الموتى كتاب من 20 الفصل وفً ،نفرتوم مثل ٌشرق نهأو ،لوتس

 مٌالده ٌتم أن فً أمنٌته ٌوضح وهذا ممدسة، لوتس زهرة إلً ٌتحول أن فً رغبته
 (005).جدٌد من

 مناظر فً بكثرة الزرلاء اللوتس زهرة لظهور كان أنه إلً هنا ونشٌر
 وٌإٌد الفواح، عطرها خالل من اإللهة رضا كسب وهو هام مغزى االحتفالٌة بمالوال
 اإللهات أو اآللهة ألحد اللوتس لزهور الملن تمدٌم لمنظر المصاحبة النصو  ذلن

 فمن المرابٌن، تمدٌم مكان حٌث بها األعمدة أو الداخلٌة المعابد جدران على الممثلة
 وعندما ،"بعطرها مشبع وللبه اللوتس، زهرة بسبب راض اإلله ": النصو  تلن
 ثموب تتسع " عطرها ٌستنشك وعندما ،"عٌونه تندهش " الزهرة تؤلك اإلله ٌرى
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 لربانن أتلمى أنا": بموله الملن من التمدمة تلن عن شكره عن اإلله فٌعبر ،"أنفه
 (004)".عطره بواسطة وٌُحب لٌُمدح( الملن) أجعلن أنا عطره، واستنشك
 الستنشاق للسٌدات الٌبروح ثمرة تمدٌم ٌتم االحتفالٌة الوالبم أثناء فً 
 نخت ممبرة المٌالد، إعادة أجل من لدٌهن الجنسٌة الشهوة إلثارة وذلن عبٌرها
 (003).بطٌبة

 اآلخرر العرالم فرً ومٌالده المتوفى بعث إعادة أجل من أنه هنا المول وٌمكننا 
 تلررن لرردٌها، الجنسررٌة الغرٌررزة إلثررارة الالرجرر دون  للمرررأة الثمرررة هررذة تمرردٌم ٌررتم كرران

 . اإلنجاب إلً بدوره ٌإدي الذي اإلخصاب إلً تإدي التً الغرٌزة
 تمثل العطرٌة والزٌوت بالدهانات الضٌوف أجسام بمسح الخدم لٌام إن
 تجوٌفات بها األلباستر من بلوحة المتوفى ٌزود لذلن المتوفى، لبعث ضرورة
 بالزٌوت الجسم مسح أن حٌث الممبرة، تجهٌز من كجزء الممدسة السبعة للزٌوت
 الزٌوت هـذه أن األهرام بنصو  ورد فمـد التحنٌط، عملٌة من هاما   جزء ٌمثل كـان
 -لحما   وتكسٌها وتعٌدها معا   العظام تربط أنها حٌث المتوفى بعـث عـلى تساعد

 (002).442-446 ،220-224 تعوٌذات
 الدهان لمخروط كان المتوفى ثبع فى دور العطرٌة للزٌوت كان وكما

 التى األدلة إلى أشار حٌث ، Cherpion ذكره لما طبما   وذلن الدور نفس العطرى

 إم آمون ممبرة  المومٌاء، رأس فوق المخروط هذا تمثٌل: كالتالى وهى ذلن ترجح
 وكذلن( 32) رلم الشكل أنظر الثالث، امنحتب عهد من بطٌبة522 رلم تحمل إٌنت
 عهد من بطٌبة 502 رلم تحمل التى إٌبوى ممبرة نحته، ٌتم الذى ابوتالت رأس فوق

 بالبعث، عاللة لها التى اللوتس زهور من بالة فوق أٌضا   ظهر كما الثانى، رمسٌس
 رسم العطرى، الدهان مخروط وٌعلوها البالة هذه رأسها وفوق سٌدة ُمثلت حٌث
 ،42422 رلم تحت ىالبرٌطان بالمتحف محفوظ آمون نب ممبرة من الج  على

 ألنه األخر العالم فى معه المخروط هذا وجود فى المدٌم المصرى رغب فمد وبالتالى
 الرغبة على تشجع التى الرموز من رمز ٌعد أنه كما جدٌد، من مٌالده فى ٌسهم

 (006).الجذاب الفواح عطره خالل من الجنسٌة
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 نتائج الدراسة
كانت تهدف فى لخدمة بالوالبم االحتفالٌة اتضح من خالل هذه الدراسة أن مراسم ا-

نهاٌة األمر إلى إعادة بعث المتوفى ومٌالده من جدٌد فى العالم اآلخر سواء كانت 
 هذه الوالبم  ذات غرض دنٌوى أو جنابزى.

أن مراسم الخدمة كانت  أوال :كما اتضح من خالل تحلٌل المناظر عدة أمور منها:  -
به فى عصرنا الحالى ما ٌسمى" البروتوكول المتبع"، مرتبة بترتٌب معٌن وهو ما ٌش

حٌث تبدأ المراسم بدخول الضٌوف من باب المنزل وأخذ نعالهم، ممبرة امنحتب سى 

بطٌبة، وٌلى ذلن  سنب سى بطٌبة، ثم ترتٌب جلوس الضٌوف، ممبرة جسركار 

 ،عمود المصنوعة من الزهورالترحٌب بالضٌوف من خالل تمدٌم زهور اللوتس وال
ومسح األجسام بالدهانات والزٌوت العطرٌة، ووضع مخروط الدهان العطرى فوق 
الرإوس، وتنظٌم تسرٌحة شعر الضٌوف، وتمدٌم ثمار الٌبروح للنساء، ثم تمدٌم 
الطعام مع األهتمام بغسل أٌدى الضٌوف ربما لبل تناول الطعام ولكن بصفة أساسٌة 

نبٌذ والجعة فى نهاٌة الحفل، ممابر رخمٌر  بعده، وأخٌرا  تمدٌم الشراب المتمثل فى ال
بطٌبة ، وربما ٌرجع سبب تمدٌم الشراب فى آخر مراحل  ونفر حب إف ونخت

الولٌمة إلى الحالة المزرٌة التى ٌصل الٌها الضٌوف من جراء اإلسراف فى تناول 
النبٌذ والجعة حٌث الثمالة والوصول إلى مرحلة الما مما ٌتطلب سرعة االنصراف 

الحفل للوصول إلى البٌت وهو ما اتضح جلٌا  على جدران ممبرة نفر حتب من 
الخادمة للمرأة التى تتمٌؤ حاملة نعل هذه السٌدة تمهٌدا   بطٌبة، حٌث هرولت

 النصرافها.
إبراز علو مكانة الضٌوف من خالل العناٌة الفابمة بهم من لبل الخدم سواء  ثانٌا :

مماعد دون غٌرهم، أو بتكدٌس الطعام أمامهم، بمساعدتهم فى الجلوس على كراسى و
 ممبرة رخمٌر  بطٌبة.

ة، ـاعدة عامـى مناظر الوالبم االحتفالٌة كمـغٌاب تمثٌل األطفال والصبٌة فثالثا : 
ن ـن الضٌوف مـدم رإٌتهم لما ٌصدر عـى عـرجع ذلن إلى الرغبة فـوربما ٌ

 بعض أن اصةـوخ عة،ـذ والجاول النبٌـى تنـر البمة نتٌجة اإلسراف فـتصرفات غٌ
وهنا نشٌر إلى أن لكل لاعدة شواذ فمد  الُسكر، واـأدان دـل اللٌةـاألخ ادئـالمب كتبة

من عهد االسرة  TTA11ُمثل منظر نادر على حد علمى على جدران ممبرة رلم 
الٌة ـمة إحتفـى ولٌـع أمهاتهم فـالثامنة عشر، حٌث حضر أطفال رضع م

(Manniche, L., Lost Tombs , p. 161, pl. 4,"8") ،م ـل رلـر الشكـأنظ
( وربما ٌرجع سبب تواجد هإالء األطفال إلى أنهم فى حاجة إلى الرضاعة من 84)

امهاتهم، وخاصة أن زمن الوالبم االحتفالٌة كان ٌمتد لساعات طوٌلة، حٌث أنها تبدأ 
تؤثروا أخاللٌا  بما أثناء النهار وتنتهى مع غروب الشمس أو بعد ذلن، كما أنهم لن ٌ

  سٌحدث من تصرفات من لبل الضٌوف عند الُسكر وذلن لصغر سنهم.
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رابعا : هنان تنالض فٌما تدعو إلٌه أغانى عازف الهارب حٌث أنها تحث الضٌوف 
على التمتع بكل ملذات الحٌاة بدرجة كبٌرة ومنها شرب النبٌذ بغزارة تشبها  باإللهة 

وت فٌتم الحرمان من هذه المتع، وفى نفس الولت حتحور، وذلن لبل أن ٌؤتى الم
تدعو الضٌوف إلى االعتدال حٌث ٌجب على المصرى المدٌم اال ٌنهن نفسه فى هذا 
الٌوم السعٌد الممثل للولٌمة االحتفالٌة، فكٌف ٌكون هذا وجو االحتفال ٌغمره 

دال التصرفات غٌر االبمة الناجمة عن ثمالة الضٌوف بما ٌتعارض مع صفة االعت
المدعو إلٌها من لبل عازف الهارب وتطبٌما  لما دعا إلٌه من التمتع بملذات الحٌاة 
مهما كان األمر، فربما ٌرجع هذا التنالض إلى اإلحساس الدابم عند المصرى المدٌم 
بضرورة تحمٌك التوازن فى حٌاته بمعنى أن ٌتمتع بالدنٌا وفى نفس الولت ٌفكر فى 

 والثواب فٌنعكس هذا على تصرفاته.  العالم اآلخر حٌث العماب
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من الخرز حول األرداف، ممبرة  ( فتاة عارٌة ال ترتدى شٌبا  من المالبس سوى حبل0شكل رلم)
 ..TT C5رلـم 

Manniche, L., Lost Tombs, pl. 6,"12". 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

( فتاة ترتدى رداء طوٌال  ملتصما  بالجسم وله حمالة أكتاف عرٌضة على الكتف 5شكل رلم )

 األٌسر، ممبرة واح بطٌبة.
Wreszinski, W., Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte, vol. I, Taf. 76a. 

 

 

 
 
 
 

 
( فتاة ترتدى ثوب ملتصما  بالجسد بحمالة كتف أٌسر تصب العطر فى لدح نبٌذ سٌدة، 4شكل رلم )

 ممبرة رخمٌر  بطٌبة.
Davies, N.de G., The Tomb of Rekh-Mi-RE at Thebes, vols. II, pl. LXVI. 
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تصل إلى الكوعٌن، وفتاة تمرر الطعام على ( فتاة ترتدى ثوب فضفاض له أكمام 3شكل رلم )

 الضٌوف، ممبرة رخمٌر  بطٌبة.
Vogelsang-Eastwood, G., Pharaonic Egyptian Clothing, fig. 8:13. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

( فتاة ترتدى ثوب خارجى بطٌات على شكل مروحة عند األكتاف فوق ثوب داخلى 2شكل رلم )

 بطٌبة.ملتصما  بالجسم، ممبرة جسر كار  سنب 
Davies, Nina de Garis, Scenes from Some Theban Tombs, pl. VI. 

 

 

 

 

 

 
 

 ( نموذج لألساور التى كانت ترتدٌها الفتٌات حول المعصم وأعلى الذرا .6شكل رلم )
Wreszinski, W., op. cit., Taf. 7c,"11". 
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حدة المركز وعمد من الزهور على ( فتاة ترتدى أساور ولرط على شكل دوابر مت2شكل رلم )

 الصدر، رسم على الج  من ممبرة نب آمون بالمتحف البرٌطانى.
Parkinson, R., The Painted tomb-Chapel of Nebamu, p. 87. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( فتاة ترتدى أساور حول المعصم ولرط على شكل لر  وسلسلة رفٌعة من صفٌن 2شكل رلم )
 كار  سنب بطٌبة. حول الرلبة، ممبرة جسر

Davies, Nina de Garis, op. cit., pl. VI. 
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 ( فتاة بدون حلى تموم بتنظٌم تجعٌدات شعر سٌدة، ممبرة بتاح إم حات بطٌبة.4شكل رلم )

Manniche, L., The Tombs of the Nobles at Luxor, fig. 90. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شعر لصٌرة ممسمة إلى ضفابر تحمل وعاء للدهان، ممبرة جحوتى ( فتاة لها تصفٌفة 01شكل رلم )

 بطٌبة.
Davies, N.de G.& Gardiner, A. H., Seven Private Tombs at Kurnah, pl. IV. 
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( فتاة تظهر بتصفٌفة شعر طوٌلة ممسمة إلى ضفابر تمدم لدح من النبٌذ لسٌدة، رسم 00شكل رلم )

 لج  من ممبرة نب آمون بالمتحف البرٌطانى.على ا
Parkinson, R., op. cit., p. 87. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( فتاة تُمثل بتصفٌفة شعر تشبه شعر الرجال المصٌرتمدم لدح من النبٌذ لسٌدة ، ممبرة 05شكل رلم )

 جحوتى بطٌبة.
Davies, N.de G.& Gardiner, A. H., op. cit., pl. IV. 
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( خادم ٌرتدى نمبة بحافة مستمٌمة ٌموم بمسح أعلى ذرا  رجل بالزٌوت العطرٌة، 04شكل رلم )

 ممبرة امنحتب سى سى بطٌبة.
Davies, N.de G.& Davies, Nina de Garis, The Tombs of  Two Officials of 

Tuthmosis the Fourth, pl. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

تدى نمبة بحافة دابرٌة ٌموم بتكدٌس الطعام أمام الضٌوف، ممبرة ( كبٌر الخدم ٌر03شكل رلم )

 رخمٌر  بطٌبة.
Davies, N.de G., The Tomb of Rekh-Mi-RE at Thebes, pl. LXVII. 
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( خادم ٌرتدى عصابة رأس ٌنحنى لوضع عمد من الزهور على صدر رجل، رسم 02شكل رلم )

 بالمتحف البرٌطانى. على الج  من ممبرة نب آمون
Parkinson, R., op. cit., p. 87. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( خدم ذكور ٌمومون بخدمة الرجال بٌنما تموم المتٌات بخدمة النساء وذلن عند الفصل 06شكل رلم )

 بٌن الرجال والنساء من الضٌوف، ممبرة جحوتى نفر بطٌبة.
Wreszinski, W., op. cit., Taf. 258. 
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( والد باحرى ووالدته وجده وجدته ٌجلسون على كراسى دون اآلخرٌن أمام موابد 02شكل رلم )

طعام، وٌموم خدم ذكور وفتٌات بخدمة النساء عند الفصل بٌن الرجال والنساء، ممبرة باحرى 
 بالكاب.

Tylor, J. J. & Griffith, F. Ll., The Tomb of Paheri, pl. VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( خدم ذكور وفتٌات ٌمومون بخدمة النساء عند الخلط بٌن الرجال والنساء، ومنظر 02شكل رلم )

 لسٌدة أصٌبت بحالة لا وتحاول خادمة مساعدتها، ممبرة نفرحتب بطٌبة.

Davies, N.de G., The Tomb of  Nefer-Hotep at Thebes, vol. I, pl. XVIII. 
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منظر لباب المنزل الذى ٌدخل منه الضٌوف للولٌمة االحتفالٌة مع وجود خادم ٌحمل ( 04شكل رلم )

 نعل أحد الضٌوف، ممبرة امنحتب سى سى بطٌبة.
Davies, N.de G.& Davies, Nina de Garis, The Tombs of  Two Officials of 

Tuthmosis the Fourth, pl. VI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نعال بولٌمة احتفالٌة، ووضع طعام وشراب أمام بعض الضٌوف  ( ضٌوف حفاة بدون51شكل رلم )

 دون غٌرهم، ممبرة امنحتب سى سى بطٌبة.
Ibid., pl. VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( ضٌوف من الرجال ٌرتدون نعال فى حضور حور إم حب ووالدته، ممبرة حور إم 50شكل رلم )

 حب بطٌبة.
Wreszinski, W., op. cit., Taf. 251. 
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 ( منظر للكراسى والمماعد والحصابر بكافة أشكالها.55شكل رلم )
Wilkinson, J. G., Manners  and Customs of  the Ancient Egyptians, vol. II, p. 193, 

nr.159, 1, 3, p. 194, nr. 160,  3, p. 196,  nr. 163,  2, p. 200, nr. 168, 3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لٌمة احتفالٌة ٌجلس فٌها الضٌوف على كراسى ومماعد وحصابر، وتستنشك ( منظر لو54شكل رلم )
 السٌدات عبٌر ثمرة الٌبروح، ممبرة جسر كار  سنب بطٌبة. 

Davies, Nina de Garis, Scenes from Some Theban Tombs, pl. VI. 
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لسن على حصابر، ممبرة ( والدة رخمٌر  تجلس على كرسى وخلفها أخرٌات تج53شكل رلم )

 رخمٌر  بطٌبة.
Davies, N.de G., The Tomb of Rekh-Mi-RE at Thebes, pl. LXIV. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 ( منظر لمابدة طعام أمام كل ضٌف، ممبرة امنمحات بطٌبة.52شكل رلم )

Davies, Nina de Garis & Gardiner, A. H., The Tomb of Amenemhet, pl. XVI. 
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( تكدٌس الطعام فى سلة أمام سٌدتٌن، وتمثٌل فتاة تموم بغرس زهور اللوتس فى شعر 56شكل رلم )

 الضٌوف من النساء، ممبرة رخمٌر  بطٌبة.
Davies, N.de G., op .cit., pl. LXV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سح أجسام الرجال بالزٌوت العطرٌة، ( منظر تمدٌم زهور وبراعم اللوتس للنساء، وم52شكل رلم )
 ممبرة نب آمون وإٌبوكى بطٌبة. 

Peters-Destéract, M., Pain, biére et Toutes bonnes Choses…, L' Alimentation dans 
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L' Égypte Ancienne, fig. 368. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 ( نموذج لعمد من الزهور ٌربط حول الصدر .52شكل رلم )

Wreszinski, W., op. cit., Taf.  89c,"13". 
 

 

 

 

 

 

 
 

 ( فتاة تضع عمد من الزهور على صدر سٌدة ، ممبرة رخمٌر  بطٌبة.54شكل رلم )
Davies, N.de G., op .cit., pl. LXIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( منظر لفتٌات تممن بمسح أذر  الضٌوف من الرجال والنساء بالزٌوت العطرٌة، 41شكل رلم )

 بطٌبة. 022ممبرة 
Manniche, L., The Wall Decoration of three Theban Tombs, fig. 31 
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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

( خادم ٌغمس ٌدٌه فى صحن به دهانات عطرٌة ٌحمله خادم آخر، ممبرة رخمٌر  40شكل رلم )
 بطٌبة.

Davies, N.de G., op .cit., pl. LXVI. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 لعطرٌة، ممبرة رخمٌر .( فتاة تموم بمسح صدر وذراعى سٌدة بالزٌوت ا45شكل رلم )
        Ibid., pl. LXVI. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

( خادم ٌستخدم ٌدٌه االثنتٌن فى مسح أذر  الضٌوف من الرجال بالزٌوت العطرٌة، 44شكل رلم )

 ممبرة رخمٌر .

Ibid., pl. LXVI. 
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طرٌة، رسم على ( خادم ٌموم بمسح أعلى ذرا  أحد الضٌوف من الرجال بالزٌوت الع43شكل رلم )
 .الج  من ممبرة نب آمون بالمتحف البرٌطانى

Parkinson, R., op. cit., p. 87. 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

(صب الزٌوت العطرٌة فوق رأس أحد الضٌوف من النساء، ممبرة بتاح إم حات 42شكل رلم )

 بطٌبة.
Wilkinson, J. G., Manners  and Customs of  the Ancient Egyptians, vol. III, s. 389, 

Abb. 417a. 
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 ( أشكال مختلفة ألوعٌة الدهانات العطرٌة المستخدمة من لبل الخدم.46شكل رلم )
Wreszinski, W., op. cit., Tafs. 7c,"17", 90b, "8a,b,12a,b". 
 

 

 

 

 

 

 

 
ر ( خادم ٌموم بتجدٌد مخروط الدهان العطرى الموجود فوق رأس سٌدة، ممبرة منخب42شكل رلم )

 ر  سنب بطٌبة.
Davies, Nina de Garis & Davies, N.de G., The Tombs of Menkheperrasonb, 

Amenmose and Another,  pl. XXVII. 
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(  منظر إلبرٌك ٌستخدم فى غسل األٌدى أسفل مابدة طعام وسرحات، ممبرة 42شكل رلم )

 وسرحات بطٌبة.
Beinlich-Seeber, C., Das Grab des Userhat, Taf. 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  ( خادم ٌصب المٌاة على أٌدى أحد الضٌوف من الرجال لغسلها، ممبرة تحمل رلم44شكل رلم )

TTA22. 

Manniche, L., Lost Tombs, pl. 5,"9". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مصفاة تستخدم فى تصفٌة الجعة من الشوابب.31شكل رلم )

Peters-Destéract, M., op. cit., fig. 353. 
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 ( منظر للضٌوف وهم ٌتجرعون بؤنفسهم الشراب من الجرة المتخذة الشكل األنبوبى.30شكل رلم )
Ibid., fig. 347. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 بطٌبة. 02( خادمة تصب العطر من لارورة  فى لدح نبٌذ سٌدة، ممبرة نب آمون رلم 35شكل رلم )
Wreszinski, W., op. cit., Taf. 116. 
 

 

 

 
 ( نموذج لمارورة من لارورات العطر المستخدمة من لبل الخدم.34شكل رلم )

Ibid., Taf. 89b,"5". 
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 من النبٌذ أو الجعة، ممبرة وسرحات بطٌبة. ا  ( فتاة تمدم لسٌدة لدح33شكل رلم )

  Beinlich-Seeber, C., op. cit., Taf. 1.    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

النبٌذ أو الجعة من الجرة األنبوبٌة الشكل بٌن أٌدى احدى السٌدات التى ( فتاة تصب 32شكل رلم )

 ترفعها إلى فمها تمهٌدا  للشرب، ممبرة جحوتى بطٌبة.
Davies, N.de G.& Gardiner, A. H., Seven Private Tombs at Kurnah, pl. IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 ( مناظر صب النبٌذ والعطر، ممبرة رخمٌر .36شكل رلم )
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Davies, N.de G., The Tomb of Rekh-Mi-RE at Thebes, pl. LXIV. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 بطٌبة. 522رلم ( مومٌاء وعلى رأسها مخروط الدهان العطرى، ممبرة 32شكل رلم )
Cherpion, N., "(Le Cone d' Onguent), Gage de Survie", fig. 5. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اتهم فى ولٌمة احتفالٌة.( منظر ألطفال رضع مع أمه32شكل رلم )
Manniche, L., Lost Tombs, pl.4,"8". 

 


