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 حف المصري بالقاىرة الموحات الممكية المصور عمييا المعبود مين بالمت
 منذ عصر الدولة القديمة وحتى نياية عصر الدولة الحديثة 

س              أعّبء شش٠ف ِؾّٛد اٌغضا
 
 ا٠ٕبط ثٟٙ اٌذ٠ٓ ػجذ إٌؼ١ُ                  

١ٌٚذ اٌٙبدٞ ِؾّٛد ش١خ اٌؼشة               أعبِخ اٌغ١ذ ػجذ إٌجٟ                 
 

   جاهعة الفٓـك ،ادؽ كمٓة السٓاحة كالفى

 الممخص

 , القدٓهة الهصٓرة الهعبكدات أقدـ هف كاحدان ك  الخصكبة رب" هٓف" الهعبكد ٓعد
  الخس ىبات إها خمفً تصكر التْ رهكزي هف رهز عادةن  ٓصاحبً إخصابٓة بٍٓئة ٓصكر ككاف
ا التْ الهقصكرة أك رة ٓعمٌك  رئٓسْ كهعبكد بً ارتبطت ْالت "هٓف" الهعبكد ةعباد أهاكف أٌـ كتعد, المكتس ٌز
 كقد. رفٓقٍا أك" إٓٓزس" ابف فٍك" حكر" بالهعبكد ارتبط كلقد ".الشرقٓة الصحراء"ك" أخهٓـ"ك" قفط" هثؿ لٍا

 ىاحٓة كهف, كاٚبف الزكج لككىً" إٓٓزس" بالهعبكدة" هٓف" عٛقة خٛؿ هف" أكٓزر" بالهعبكد" هٓف" ارتبط
 .ًل كتجسٓد" حكر" بالهعبكد عٛقة أخرم

ر الهعبكد هٓف عمْ المكحات الهمكٓة بالهتحؼ الهصرم   فٓتىاكؿ ٌذا البحث تصٓك
هىذ عصر الدكلة القدٓهة كحتِ ىٍآة عصر الدكلة الحدٓثة, كهف خٛؿ ٌذا البحث ٓتـ حصر  ككصؼ 

لكحات( هىٍا كاحدة عصر الدكلة القدٓهة, كثٛثة عصر اىتقاؿ ثاىْ, كثٛثة عصر  7الهجهكعة التْ تضـ )
 الدكلة الحدٓثة.

ٍ حصر لهجهكعة المكحات الهمكٓة الهصكر عمٍٓا الهعبكد "هٓف" بالهتحؼ الهصرم إلْ  البحثدؼ ٓك
 التْ ارتبطت بالهعبكد "هٓف" كالطقكس كالشعائر كصؼ الهىاظر بالقاٌرة, ك 

 كها تحهمً هف دٚٚت فىٓة كدٓىٓة.هف خٛؿ تمؾ المكحات هحؿ الدراسة, 

 لكحة؛ قفط؛ أبٓدكس؛ قرباف؛ الخس هٓف؛الكممات الدالة: 
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 المقدمة

ػػة هىػػذ عصػػر ىقػػادة اٖكلػػْ كالثاىٓػػة  ٓعتبػػر الرهػػز الكتػػابْ لمهعبػػكد "هػػٓف" ٌػػك أقػػدـ هػػا سػػجمتً الهصػػادر اٖثٓر
كذلؾ قبؿ أف تكشؼ هصادر العصر الهبكر عف ٌٓئتً كأٓضػان قبػؿ أف تكشػؼ ىصػكص اٌٖػراـ عػف الدٚلػة 

 (, Wainwright, 1931لػػػػػػػػػػػػػػػػػة القدٓهػػػػػػػػػػػػػػػػػة)الصػػػػػػػػػػػػػػػػػكتٓة لرهػػػػػػػػػػػػػػػػػز "هػػػػػػػػػػػػػػػػػٓف" أكاخػػػػػػػػػػػػػػػػػر الدك 
 ,Petrie) الهصػٓرة القدٓهػة كقد استهر ٌذا الرهز ٌك التعبٓر السائد عف الهعبكد "هٓف" حتِ ىٍآة العصكر

1953.) 

 كهػػػػػػػػػػا تعتبػػػػػػػػػػػر تهاثٓػػػػػػػػػػػؿ الهعبػػػػػػػػػػػكد "هػػػػػػػػػػٓف" أٌػػػػػػػػػػػـ كأقػػػػػػػػػػػدـ هصػػػػػػػػػػػدر أثػػػػػػػػػػرم عػػػػػػػػػػػف ٌٓئػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػؾ الهعبػػػػػػػػػػػكد, 
فػػْ أطػػػٛؿ هعبػػػد  "Petrie"ر عمػػٍٓـ عػػػالـ أثػػػار كترجػػع تمػػػؾ التهاثٓػػػؿ إلػػْ عصػػػر اٖسػػػرة اٖكلػػْ, كقػػػد عثػػػ

ػػة تهاهػػان, اثىػػاف  ػػْ عبػػارة عػػف أجػػزاء ضػػخهة لثٛثػػة تهاثٓػػؿ فػػْ ٌٓئػػة آدهٓػػة عآر الهعبػػكد "هػػٓف" فػػْ "قفػػط", ٌك
 هىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ الهتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ اٖشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهكلْ كالثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ الهتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ الهصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم بالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌرة 

(Petrie, 1896 أها أقدـ ها ٓصكر "هٓف" فْ ٌٓئتً التقمٓدٓة .) الهألكفة فقد جاء عمْ تمػؾ الشػقفة الصػغٓرة
هػػػف هقبػػػرة الهمػػػؾ "خػػػع سػػػخهكم" بأبٓػػػدكس هػػػف اٖسػػػرة الثاىٓػػػة, كالتػػػْ احتفظػػػت بالىصػػػؼ العمػػػكم هػػػف صػػػكرة 
الهعبػػكد بعضػػك ا٘خصػػاب كذراعػػً الٓهىػػْ الهرفكعػػة بالهذبػػة, كالٓرشػػتٓف فػػكؽ الػػرأس كالربػػاط الهىسػػدؿ خمػػؼ 

"هٓف" هىذ ذلؾ الكقػت فػْ العصػر الهبكػر كحتػِ ىٍآػة التػآرخ  (. كقد احتفظت ٌٓئةHelck, 1987الظٍر)
 الهصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم بهعالهٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دكف تغٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ الىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش 
أك التهاثٓؿ, فٍك ٓظٍر غالبػان فػْ ٌٓئػة بشػٓرة بػرأس آدهٓػة, هرتػدٓان رداء ضػٓقان كٓرفػع أحػد ذراعٓػة إلػْ أعمػْ 

تحػػت الػػرداء كٓبػػػدك عضػػكي الػػػذكرم هىتصػػبان, كذلػػػؾ ههسػػكان بالشػػارات الهمكٓػػػة, بٓىهػػا تختفػػػْ الػػذراع اٖخػػػرل 
ىػػػكر الػػػدٓف, بكصػػفً ربػػػان لمخصػػػكبة كالقػػػكة الجىسػػػٓة, كٓظٍػػػر "هػػػٓف" عػػادة بتػػػاج ههٓػػػز ذم ٓرشػػػتٓف طػػػكٓمتٓف )

2010 .) 

ك"أخهػٓـ" ك"الصػحراء  كتعد أٌػـ أهػاكف عبػادة الهعبػكد "هػٓف" التػْ ارتبطػت بػً كهعبػكد رئٓسػْ لٍػا هثػؿ "قفػط"
 أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم حظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ فٍٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقداسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ "هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ" ك"ٌمٓكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلٓس" الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقٓة", كأهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 

خػػػٛؿ الدكلػػػة القدٓهػػػة, ك"أبٓػػػدكس" فػػػْ الدكلػػػة الكسػػػطْ, ك"طٓبػػػة" فػػػْ الػػػدكلتٓف الكسػػػطْ كالحدٓثػػػة )حسػػػكف, 
1999.) 

 :القديمة المصرية الديانة في ودوره" مين" المعبود طبيعة

 " إؼ كاهكت" هثؿ ًكألقاب الجىسٓة ٌٓئتً كأف الخصكبة رب اٖساس فْ" هٓف" فٓعتبر
 خاصة كبصفة ككىٓة خصائص ذا ككىٓان  ربان  كاف كها(. 2999, حسكف) ا٘خصاب طاقة ٓجسد أىً تؤكد
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 كالبرؽ الرعدٓة كالعكاصؼ العىٓفة الككىٓة الهظاٌر ككذلؾ كاٖهطار كالٍكاء الجكٓة لمظكاٌر رب فٍك
 الشرقٓة كالصحراء الصحراكٓة كالطرؽ فؿالقكا لحهآة ربان  ككىً إلْ با٘ضافة(. 2999, حسكف) كالصكاعؽ

 (.2002ػجذ اٌغ2ٟٕ )

 " إٓٓزس" بالهعبكدة" هٓف" عٛقة خٛؿ هف" أكٓزر" بالهعبكد"  هٓف" الهعبكد ارتبط كقد
 فْ "قفط" كزكج كابف أم كاىت أهان لً, كٓقاؿ إف "إٓٓزس" ٌْ التْ أعطت "هٓف" الحركة 

 .(i)كذلؾ فْ إطار "كا هكت اؼ"

 "هٓف" بالهعبكد "حكر" كتجسٓد لً, فقد ظٍر بهعبد الهمؾ "سٓتْ اٖكؿ" أها عٛقة 
كذلؾ فْ إشارة كاضحة  r sA Ist@فْ أبٓدكس فْ ٌٓئة أكٓزٓرة صٓرحة, رغـ أىً اتخذ ٌىاؾ اسـ 

 .(2999, حسكف) بٓف اٖب "أكٓزر" كاٚبف "حكر" kA mwt.fإلْ أف "هٓف" ٓمعب دكر 

 التطابؽ بٓف "هٓف" ك"حكر" أصبحت "إٓٓزس"  أىً هف خٛؿ عٛقة Munsterكترم 
 أهان لمهعبكد "هٓف" كفْ ىفس الكقت فإىً بسبب خاصٓة ا٘ىجاب الذاتْ التْ ٓتهتع بٍا "هٓف" 
هف خٛؿ لقب "كا هكت إؼ" فإف "إٓٓزس" لعبت دكر زكجة الهعبكد كهف ثـ فإىٍا جهعت بٓف صفتْ 

 (.(Munster, 1968  الزكجة كاٖـ لمهعبكد "هٓف"

 اٖسرة السادسة,  -, ترجع لعصر الدكلة القدٓهة(ii)عبارة عف هرسكـ همكْاٖكلْ: المكحة 
 .سـ 87 كعرضٍا –سـ  176 ارتفاعٍاهصىكعة هف  الحجر الجٓرم,  عثر عمٍٓا فْ "قفط",

                                                           

(i) فػػْ الكرىػػؾ, كخػػٛؿ عصػػر الدكلػػة الحدٓثػػة شػػاع اسػػتخداـ  هكت إؼ تجسػػٓد لػػرب الخصػػكبة لمهػػرة اٖكلػػْ ضػػهف ىقػػكش هقصػػكرة "سىكسػػرت اٖكؿ"كػػا
 تعبٓػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػكت إؼ لقبػػػػػػػػػػان لهعبػػػػػػػػػػكد الدكلػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػهْ "آهػػػػػػػػػػكف رع", كلػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػجؿ الىصػػػػػػػػػػكص ذلػػػػػػػػػػؾ التعبٓػػػػػػػػػػر هضػػػػػػػػػػافان إلػػػػػػػػػػْ اسػػػػػػػػػػـ "هػػػػػػػػػػٓف" 

الصػفة بعػد , ثػـ اىتشػرت ٌػذي smswt nt kA mwt.f Mnwإٚ فْ كقت هتأخر ىسبٓان, حٓث تصؼ الهمكة "حتشبسكت" ضهف ىقكش هسػمتٍا 
 .(Gauthier, 1931) ذلؾ كثٓران فْ العصر الهتأخر كالبطمهْ

(ii)  "ػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػة بأهػػػػػػػػػػػً الهمكػػػػػػػػػػػة "إٓبػػػػػػػػػػػكت  المكحػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػارة عػػػػػػػػػػػف هرسػػػػػػػػػػػـك همكػػػػػػػػػػػْ أصػػػػػػػػػػػدري الهمػػػػػػػػػػػؾ "ببػػػػػػػػػػػْ اٖكؿ" لصػػػػػػػػػػػالح الهقصػػػػػػػػػػػكرة الجىٓز
 قتضػػػػػْ ٌػػػػػذا الهرسػػػػػـك ٓػػػػػتـ إعفػػػػػاء الهقصػػػػػكرة كالهقاهػػػػػة فػػػػػْ رحػػػػػاب هعبػػػػػد الهعبػػػػػكد "هػػػػػٓف" فػػػػػْ قفػػػػػط, كذلػػػػػؾ بهىاسػػػػػبة احتفالػػػػػً بعٓػػػػػد السػػػػػد اٖكؿ. كبه

ػػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػػالح ا٘دارة الهمكٓػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػْ الصػػػػػػػػػػعٓد. كتكتسػػػػػػػػػػب ٌػػػػػػػػػػذي المكحػػػػػػػػػػة أٌهٓػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػة   هػػػػػػػػػػف أداء الضػػػػػػػػػػرائب كهػػػػػػػػػػف أداء أٓػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػدهات إجبآر
. فٍػػػػػػػك هػػػػػػػف أٌػػػػػػػـ الهصػػػػػػػادر الهمكٓػػػػػػػة   لػػػػػػػٓس فقػػػػػػػط بسػػػػػػػبب الهرسػػػػػػػـك الهمكػػػػػػػْ الهسػػػػػػػجؿ عمٍٓػػػػػػػا, بػػػػػػػؿ بسػػػػػػػبب الهىظػػػػػػػر الػػػػػػػذم ٓعمػػػػػػػك هػػػػػػػتف الهرسػػػػػػػـك

 (Weill, 1912) .  هعبكد "هٓف" فْ اٖسرة السادسةعف ال
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 (JE. 41890لكحة الهمؾ "ببْ اٖكؿ" رقـ )(: 2) شكؿ

ٛن   Weill, 1912, pl. VII)عف: )ىق

عمك, (i)"هاعت" عٛهة تشبً قاعدة عمْ ا٘خصابٓة بٍٓئتً الٓهٓف أقصْ" هٓف" الهعبكد عمٍٓا ٓصكر  رأسً ٓك
 رافعان , عمٍٓا ٓقؼ التْ القاعدة هٛهسان  الجسد بطكؿ الظٍر خمؼ دقٓؽ رباط هىً الهىسدؿ الٓرشْ تاجً
 , "abw" الخس ىبات خمفً كهف, الىخخ ههسكان  الٓسرم الذراع
 :تقرأ كتابة" هٓف" الهعبكد كأعمْ

 
Gbtiw 

 القفطْ

                                                           

(i)  هاعػػػػػت( كفػػػػػْ حػػػػػاٚت أخػػػػػرم هجػػػػػرد قاعػػػػػدة هسػػػػػتطٓمة كهػػػػػا أىٍػػػػػا تتهٓػػػػػز  عٛهػػػػػة تشػػػػػبًالقاعػػػػػدة التػػػػػْ ٓقػػػػػؼ عمٍٓػػػػػا الهعبػػػػػكد "هػػػػػٓف" ٌػػػػػْ غالبػػػػػان( 
بقػدر هػا تعبػر عػف ارتباطػً  "هاعػت"اطػً بقاعػدة فْ بعػض اٖحٓػاف بٍٓئػة الػدرج هػف الجػزء اٖهػاهْ الهىحػدر هػف القاعػدة. ٚك تعبػر ألقػاب هػٓف عػف ارتب

 (.1999أم "الذم عمْ درجً" )حسكف,  Hry xtyw.fبالدرج, فهف ألقابً 
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ىة قمىسكة هرتدٓان , الهىظر هىتصؼ ٓحتؿ الذم" اٖكؿ ببْ" الهمؾ ٓقؼ" هٓف" الهعبكد كأهاـ  بالصؿ هٓز
تدلْ خمفً ذٓؿ ثكر طكٓؿ, هقدهان لً قرباف , الكسط بحزاـ هربكطة هدبب أهاهْ طرؼ ذات كىقبة, الهمكْ ٓك

ٛن كتقؼ خمؼ الهمؾ فْ , (i) الخبز اٖبٓض  حابكان  أقصْ الٓسار أهً الهمكة "إٓبكت" هرتدٓة رداءن طكٓ
ا الهىسدلة الٓهىْ الٓد بٓىها كاس صكلجاف الههدكة الٓسرم الٓد فْ كتهسؾ, الرخهة بقمىسكة كهتكجً  بجكاٌر
 (.Weill, 1912; Dodson & Hilton,  2004; Tyldesley, 2006) عىخ عٛهة

ػػػػػػػة  المكحػػػػػػػة الثاىٓػػػػػػػة: عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف لكحػػػػػػػة جىا   -ترجػػػػػػػع لعصػػػػػػػر اٚىتقػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػاىْ  , هقكسػػػػػػػة قهػػػػػػػة ذاتئٓز
سػـ  كعرضػٍا  250 ِظدٕٛػخ ِدٓ اٌؾغدش اٌشٍِد2ٟ اسرفبػٙدب "أث١دذٚطاٖسرة الثالثة عشػرة, عثػر عمٍٓػا فػْ "

 سـ. 28

 

 

 

 

 

 (CG. 20601(: لكحة الهمؾ "ىفر حتب اٖكؿ" رقـ )2شكؿ )

ٛن عف:   (Lange & Schäfer, 1902, pl. XLVII)ىق

  الهٓزف الىهس غطاء هرتدٓان  المكحة ٓسار عمْ كاقفان " اٖكؿ حتب ىفر" الهمؾ عمٍٓا ٓصكر
 هىً كتتدلْ, الدٚٓات ذك الحزاـ اٖهاـ هف ٓحمٍٓا هدبب أهاهْ طرؼ ذات قصٓرة كىقبة, الهمكْ بالصؿ
 الثكر ذٓؿ هىٍا ٓتدلْ كها, عرضٓة خطكط بٓىٍها الككبرا حٓات هف اثىتاف

                                                           

(i)  فقػػػػػد كػػػػػاف الخبػػػػػز أكثػػػػػر هػػػػػكاد الطعػػػػػاـ التػػػػػْ اعتهػػػػػد الهصػػػػػرم القػػػػػدٓـ عمٍٓػػػػػا فػػػػػْ حٓاتػػػػػً كاحتػػػػػاج إلٍٓػػػػػا بعػػػػػد كفاتػػػػػً, كلمخبػػػػػز أٌهٓػػػػػة دٓىٓػػػػػة كبٓػػػػػرة 
 .(1990هتكفْ أٚ ٓجد قرباف الخبز )الهٍدم, الحٓاة فْ العالـ أخر, حٓث كاف أكثر ها ٓخشاي ال فٍك ٓضهف لمهتكفْ إستهرآرة

( هػػػػػػػػف هتػػػػػػػػكف التكابٓػػػػػػػػت "أىػػػػػػػػا لػػػػػػػػف أكػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػذارة ٖىىػػػػػػػػْ سأحصػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػْ تػػػػػػػػاج "إىبػػػػػػػػك" اٖبػػػػػػػػٓض الهضػػػػػػػػئ خبػػػػػػػػزي"187فقػػػػػػػػد كرد فػػػػػػػػْ الفقػػػػػػػػرة )  
 (CT, III, Spell 187, 8). 

ػػػػػػك هػػػػػػف اٖسػػػػػػهاء ىػػػػػػادرة الظٍػػػػػػكر فػػػػػػْ ىصػػػػػػك "t-HD" ٠ٚؼددددددشف اٌخجددددددض األثدددددد١غ ثبعددددددُ   ص الدكلػػػػػػة القدٓهػػػػػػة بٓىهػػػػػػا أصػػػػػػبح شػػػػػػائعان , ٌك
 (.2010ككڤٓؿ, ) "di"2 ٚاْ ٌٗ شىً ِذثت ٠شجٗ اٌفؼً خٛؿ عصر الدكلتٓف الكسطْ كالحدٓثة
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 بجكار هىسدلتاف كالٓداف, اٚحتفاٚت أثىاء الهمكؾ ٓرتدٍٓا كاف الىقبة ٌذي أف حتهؿاله كهف, الخمؼ هف 
", هاعت" عٛهة تشبً قاعدة عمْ ا٘خصابٓة بٍٓئتً الكاقؼ" هٓف" الهعبكد أهاـ (i)تعبدم كضع فْ الجسد
عمك  التْ قاعدةال ٓٛهس ٓكاد حتْ الجسد بطكؿ الظٍر خمؼ دقٓؽ رباط هىً الهىسدؿ الٓرشْ تاجً رأسً ٓك
رتدم, عمٍٓا ٓقؼ  ,Lange & Schäfer) الىخخ ههسكان  الٓسرم الذراع رافعان ", wsx" قٛدة الصدر حكؿ ٓك

1902.) 

 :تقرأ كتابة" هٓف" الهعبكد كأهاـ

 
mry Mnw-¡r nxt 

 القكم حكر -هٓف هحبكب

اٖسرة الثالثة عشرة,  - المكحة الثالثة: عبارة لكحة جىائٓزة ذات قهة هقكسة, ترجع لعصر اٚىتقاؿ الثاىْ
سـ, كالمكحة بصفة  29عرضٍا  –سـ  50عثر عمٍٓا فْ "أبٓدكس", هصىكعة هف الحجر الجٓرم, ارتفاعٍا 
 .عاهة بحالة جٓدة هف الحفظ عمْ الرغـ أف هٍشـ جزء هف القهة

  

                                                           

(
i
ر الذراعٓف هىسدلتٓف عمْ جاىبْ الجسد, كذلؾ أثىػاء التعبػد كالتبجٓػؿ  ( التعبػد  "dwA nTr sp fdw"ٓٛحظ هىذ عصر الدكلة الكسطْ تصٓك

 .(,Dominicus 1994) لمهعبكد أربع هرات
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 (CG. 20146(: لكحة الهمؾ "سبؾ حتب الرابع" رقـ )3شكؿ )

ٛن عف:   (Lange & Schäfer, 1902, pl. XIII)ىق

 , خػػػػػػػات الػػػػػػػرأس غطػػػػػػػاء هرتػػػػػػػدٓان  المكحػػػػػػػة ٓهػػػػػػػٓف عمػػػػػػػْ كاقفػػػػػػػان  "الرابػػػػػػػع حتػػػػػػػب سػػػػػػػبؾ" الهمػػػػػػػؾ ٓصػػػػػػػكر عمٍٓػػػػػػػا
 أهػػاـ تعبػػدم كضػػع فػػْ الجسػػد بجػػكار هىسػػدلتاف كالٓػػداف, هثبتػػً بحػػزاـ الكسػػط, كٓتػػدلْ خمفػػً ذٓػػؿ الثػػكر كىقبػػة

 , الشػػػػػػػػػػػػػػكؿ هسػػػػػػػػػػػػػػتطٓمة قاعػػػػػػػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػػػػػػػْ الهعتػػػػػػػػػػػػػػادة ا٘خصػػػػػػػػػػػػػػابٓة بٍٓئتػػػػػػػػػػػػػػً الكاقػػػػػػػػػػػػػػؼ" هػػػػػػػػػػػػػػٓف" الهعبػػػػػػػػػػػػػػكد
عمػػػػػك   القاعػػػػػػدة هٛهسػػػػػػان  الجسػػػػػػد بطػػػػػػكؿ الظٍػػػػػػر خمػػػػػػؼ دقٓػػػػػؽ ربػػػػػػاط هىػػػػػػً الهىسػػػػػػدؿ الٓرشػػػػػػْ تاجػػػػػػً رأسػػػػػػً ٓك
 (.Lange & Schäfer, 1902) خالىخ ههسكان  الٓهىْ الذراع رافعان , عمٍٓا ٓقؼ التْ

 :تقرأ كتابة" هٓف" الهعبكد كأعمْ

 
[mr]y [Mnw]-¡r nxt  

 القكم حكر -هٓف هحبكب
 

 (CG. 20517الهمؾ "هف خعك رع" رقـ ) (: لكحة4شكؿ )

ٛن عف:  (Mariette, 1880, pl. 27- b) ىق

هْ, ترجػػػػػػػػػػع لعصػػػػػػػػػر اٚىتقػػػػػػػػػػاؿ الثػػػػػػػػػػاىْ  ػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػْ ٌٓئػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػاب الػػػػػػػػػػٌك   -المكحػػػػػػػػػة الرابعػػػػػػػػػػة: لكحػػػػػػػػػػة ىذٓر
 اٖسػػػػػػػػػرة الرابعػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػرة, عثػػػػػػػػػر عمٍٓػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػْ "أبٓػػػػػػػػػدكس", هصػػػػػػػػػىكعة هػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػر الجٓػػػػػػػػػرم الهمػػػػػػػػػكف, 

 .سـ 68عرضٍا  –سـ  98ارتفاعٍا 
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صكر, الهصرم الككرىٓش المكحة قهة ٓزخرؼ  ٓسار عمْ كاقفان " رع خعك هف" الهمؾ الرئٓسْ الهىظر ٓك
 الحزاـ اٖهاـ هف ٓحمٍٓا هدبب أهاهْ طرؼ ذات قصٓرة كىقبة, الهمكْ بالصؿ هٓزىة قمىسكة هرتدٓان  المكحة

 هف الثكر ذٓؿ هىٍا ٓتدلْ كها, عرضٓة خطكط بٓىٍها الككبرا حٓات هف اثىتاف هىً كتتدلْ, الدٚٓات ذك
, العىؽ حكؿ "wsx" قٛدة ,اٚحتفاٚت أثىاء الهمكؾ ٓرتدٍٓا كاف الىقبة ٌذي أف الهحتهؿ كهف, الخمؼ
عمك, ا٘خصابٓة بٍٓئتً الكاقؼ" هٓف" الهعبكد أهاـ كذلؾ اٖهاـ إلْ ذراعًٓ رافعان  هتعبدان   الٓرشْ تاجً رأسً ٓك

, الىخخ ههسكان  الٓسرم الذراع رافعان , اٖرض هٛهسان  الجسد بطكؿ الظٍر مؼخ دقٓؽ رباط هىً الهىسدؿ
  الصدر حكؿ كهرتدٓان 
  ;Lange & Schäfer, 1902; Gauthier, 1931) هتقاطعة بخطكط ردائً ٓزف كقد, "wsx" قٛدة

Mariette, 1880.) 

 :تقرأ كتابة" هٓف" الهعبكد كأعمْ

 
mry Mnw-¡r nxt sA Wsir 

 أكٓزر ابف, القكم حكر -هٓف هحبكب
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اٖسرة الثاهىة عشرة, عثر  -المكحة الخاهسة: لكحة ىذٓرة ذات قهة هقكسة, ترجع لعصر الدكلة الحدٓثة 
سـ, كحالة المكحة سٓئة لـ ٓتبقْ هىٍا سكم  65عمٍٓا فْ "طٓبة", هصىكعة هف الحجر الرهمْ, ارتفاعٍا 

 الىصؼ العمكم فقط. 

 

(: 5شكؿ )
لكحة الهمؾ 

عىخ "تكت 
؟  آهكف"
 .JEرقـ )

27076) 

ٛن عف:  ىق
Kawai, 

2002, 

pl. I)) 

  

ٓٓزف قهة 
تدلْ هف القرص حٓتاف هعمؽ بٍها عٛهة عىخ, , المكحة قرص الشهس الهجىح  ٓك

 سكم هىً ٓتبقْ لـ الذم الهمؾ اسـ كبٓىٍها, ٓتكج الٓهىْ التاج اٖحهر بٓىها الٓسرم هتكجة بالتاج اٖبٓض
 عىخ تكت" الهمؾ اسـ هككىان  الهفترض هف كاف كالذم, "Ra"   الشهس كقرص, "nb"  عٛهة
 , لقسهٓف الهىقسـ الهىظر هباشرةن  ذلؾ أسفؿ, "nb-xprw-Ra"" آهكف
 ههسكان , الٍهٍـ تاج ٓعمكي ىهس الرأس غطاء هرتدٓان , المكحة ٓسار عمْ آٖهف الهىظر فْ الهمؾ ٓقؼ حٓث
حتضف ,عىخ عٛهة الجسد بجكار الهىسدلة لٓسرما الٓد فْ بٓىها الحقا الٓهىْ الٓد فْ  الهعبكد الهمؾ ٓك

ٛن بٍٓئة اهرأة,  "هكت" الهعبكدة تقؼ خمفً كهف, الهعتادة بٍٓئة الكاقؼ" رع آهكف" , هرتدٓة رداءن حابكان طكٓ
ا التاج الهزدكج الرخهة غطاء الرأس كأعمْ  ثمةالهه ىخٓؿ سعفة أهاهٍا الههدكدة الٓهىْ, كتهسؾ بالٓد ٓعمٌك
 ٓصكر آٖسر الهىظر أها, السىٓف كهٛٓٓف اٖبدٓة( الهتكفْ) الهمؾ هىح إلْ تشٓر التْ "rnpt" لعٛهة
ٛن  حابكان  رداءن  هرتدٓة, المكحة ٓهٓف عمْ كاقفة" إٓٓزس" الهعبكدة  كأعمْ, العىؽ حكؿ "wsx" كقٛدة, طكٓ
ا الثٛثٓة الشعر بارككة الرأس  تقـك, البقرة قرىْ بٓف الشهس قرص هف الهككف الحتحكرم التاج ٓعمٌك

 أقصْ" هٓف" الهعبكد ٓقؼ الهمؾ خمؼ كهف, اٖزرؽ التاج هرتدٓان  طفؿ ٌٓئة عمْ الكاقؼ الهمؾ بإرضاع
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عمك, ا٘خصابٓة بٍٓئتً الٓسار  كقد, الجسد بطكؿ الظٍر خمؼ دقٓؽ رباط هىً الهىسدؿ الٓرشْ تاجً رأسً ٓك
 ,abw" Kawai" الخس ىبات كخمفً, الىخخ ههسكان  الٓهىْ راعالذ رافعان , هتقاطعة بخطكط ردائً ٓزف

2002)). 

 :تقرأ كتابة" هٓف" الهعبكد كأعمْ

 

Mnw-Imn-Ra qA Swty nTr aA nb pt 

 السهاء سٓد, العظٓـ الهعبكد, الٓرشتٓف عالْ رع آهكف -هٓف

رة العشٓرف, عثر عمٍٓا اٖس -ع لعصر الدكلة الحدٓثة ترجذات قهة هقكسة, لكحة ىذٓرة المكحة السادسة: 
 سـ. 82عرضٍا  -سـ 108فْ "قفط", هصىكعة هف الجراىٓت اٖحهر, ارتفاعٍا 

 

 (JE. 30770- bis9(: لكحة الهمؾ "رهسٓس الثالث" رقـ )6شكؿ )

 

 

 

 

 

 

ر الباحثة  تصٓك

مهعبػكد "هػٓف" ل (i)ٓصكر عمْ المكحة الهمؾ "رهسػٓس الثالػث" كاقفػان عمػْ ٓهػٓف المكحػة هقػدهان قربػاف إىػائْ الىػك
عمك رأسً تاجً الٓرشْ الهىسػدؿ هىػً ربػاط  الكاقؼ بٍٓئتً ا٘خصابٓة الهعتادة عمْ قاعدة هستطٓمة الشكؿ, ٓك

                                                           

(i)  إىػػاء الىػػك: عبػػارة عػػف إىػػاء كػػركم الشػػكؿ كعػػادة هػػا ٓصػػىع هػػف البركىػػز, كهػػف أشػػٍر أكاىػػْ سػػكب الهػػاء فػػْ هصػػر القدٓهػػة ككاىػػت تقػػدـ فٓػػً السػػكائؿ
ف الهحركؽ كاف ٓطفئ بكاسطة الهاء الػذم ٓصػب هػف أكاىػْ )الىػك( التػْ كػاف ٓقػدهٍا الهقدسة كالهاء كالىبٓذ كالمبف, كقد كرد فْ بردٓة الراهسٓـك أف القربا
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ػػف ردائػػً بخطػػكط هتقاطعػػة, كهػػف  دقٓػػؽ خمػػؼ الظٍػػر بطػػكؿ الجسػػد هٛهسػػان القاعػػدة التػػْ ٓقػػؼ عمٍٓػػا, كقػػد ٓز
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتس   خمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً هقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغٓرة ٓعمٌك

ٛن حابكػان, (i)هف أسفؿ رهز الككف الذم ٓحٓط بساقً  , كتقؼ هف خمفػً الهعبػكدة "إٓػٓزس" هرتدٓػة رداءن طػكٓ
ػا غطػػاء الرخهػػة فكقٍػػا التػػاج الحتحػكرم الهكػػكف هػػف قػػرص الشػػهس  ٓػٓزف رأسػػٍا بارككػػة الشػػعر الثٛثٓػػة تعمٌك

جػكار الجسػد عٛهػة بٓف قرىْ البقرة, كتهسؾ بالٓد الٓسرم الههدكة صكلجاف كاچ كفػْ الٓػد الٓهىػْ الهىسػدلة ب
عػػىخ, كٓقػػؼ هػػف خمفٍػػا الهعبػػكد "حػػكر" هرتػػدٓان التػػاج الهػػزدكج, كىقبػػة قصػػٓرة ٓتػػدلْ هىٍػػا ذٓػػؿ الثػػكر, كٓهسػػؾ 
بالٓػد الٓسػرم الههػػدكة صػكلجاف كاس كفػػْ الٓػد الٓهىػػْ الهىسػدلة بجػكاري عٛهػػة عػىخ, كهػػف خمفػً الهركحػػة أك 

 .Swt" (Petrie, 1953)"الهظمة 

 كتابة تقرأ: كأعمْ الهعبكد "هٓف"

 

 Mnw Gbtiw 

 القفطْ هٓف

 
 

  

                                                                                                                                                                                        

ككػاف ٓقػػـك بٍػذي الطقسػػة , "dSrt"كبخػػٛؼ ذلػؾ فػإف إىػػاء الىػك كػػاف هػرتبط بطقػة كسػػر أك تحطػٓـ أكاىػػْ الهػاء , "Hnqt"الهمػؾ عىػد تقػػدٓـ قربػاف 
  م ٓسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب هىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءحٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ٓصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر جاثٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ رأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً إىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء )الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك( الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ "wab"الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف 

 (.2007حافظ, )

(i)  ر لٍذا الرهز خمؼ الهعبكد "هٓف" ٓرجع إلْ عصر اٖسرة الحادٓة عشرة, ك عد أقدـ تصٓك ربها ٓرتبط ٌػذا الرهػز بالػدكرة الككىٓػة لمشػهس, كذلػؾ ىظػران ٓك
دة الشهس رة المكتس التْ ترتبط بٚك  (.1999حسكف, ) لكجكد ٌز
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اٖسرة العشٓرف, عثر عمٍٓا  -ع لعصر الدكلة الحدٓثة ترج تذكآرة ذات قهة هقكسة,لكحة المكحة السابعة: 
 سـ. 120عرضٍا  -سـ 260فْ "أبٓدكس", هصىكعة هف الحجر الجٓرم, ارتفاعٍا 

 
 (JE. 48831(: لكحة الهمؾ "رهسٓس الرابع" رقـ )7شكؿ )

 تعرؼ بإسـ )لكحة أبٓدكس الكبرم(

 

 

 

 

 

 

 

 

ٛن عف:  (Mariette, 1880, pl. 54)  ىق

 ٓصكر الهىظر الرئٓسْ لمكحة الهمؾ "رهسٓس الرابع" كاقفان عمْ ٓهٓف المكحة 
مة كاسعة شفافة, هقدهان قرباف الهاعت   (i) هرتدٓان قمىسكة هٓزىة بالصؿ الهمكْ, ىقبة طٓك

قؼ", ىفتٓس" ثـ" إٓٓزس" ثـ" حكر" الهعبكد ٓتبعً ٓتقدهٍـ الهعبكد "أكٓزر"٘ثىْ عشر هف الهعبكدات   هف ٓك
 , الشكؿ هستطٓمة قاعدة عمْ ا٘خصابٓة بٍٓئتً الكاقؼ" هٓف" الهعبكد خمفٍا

                                                           

(i) قػػدٓـ قربػػاف الهاعػػت: عرفػػت طقسػػة ت"mAat"  ء الهعبػػكدات فسػػر "أسػػهاف" تقػػدٓـ الهاعػػت إلػػْ الهعبػػكدات بػػأف ٌػػٚؤ هىػػذ عصػػر الدكلػػة الكسػػطْ, ٓك
ػػػػػػػػب لٍػػػػػػػػـ, حٓػػػػػػػػث ٓقػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػاٌف عىػػػػػػػػد تقػػػػػػػػدٓـ القػػػػػػػػرابٓٓف لمهعبػػػػػػػػكد "رع": لقػػػػػػػػد رفعػػػػػػػػت   إلػػػػػػػػْ سػػػػػػػػٓدٌا كأعطػػػػػػػػْ القػػػػػػػػرابٓف  mAatٓعٓػػػػػػػػدكف هػػػػػػػػا ٌٓك

 (.1995, لهف خمقٍا )أسهاف
ذكر "ٌكرىىج" أف "هاعت"  ( هػف ىصػكص 35تتحػدث الفقػرة رقػـ )كهػا بصػفتٍا ابىػً "رع" كاىػت تقػؼ أهاهػً كتسػمًٓ كتسػاهري, فٍػْ تهػىح العػالـ البٍجػة. ٓك

ذا ٓدؿ عمْ الدكر الفعػاؿ الػذم تؤدٓػ " قائمة: "قبؿ ابىتؾ هاعت, ضهٍا إلْ صدرؾ, قربٍا هف أىفؾ", ٌك ً "هاعػت" لػٓس التكابٓت إلْ الهعبكد الخالؽ "آتـك
ة, بؿ إلْ الهعبكدات الخالقة فٍْ تهىحٍـ ىسٓـ الحٓاة, بؿ تهىحٍـ الحٓػاة الهتجػددة دائهػان. فقط لمبشر أك  ;Buck, A., 1935)اىظػر:  الهعبكدات الثاىٓك

Hornung, 1984; Teeter, 1997). 
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عمك   القاعدة هٛهسان  الجسد بطكؿ الظٍر خمؼ دقٓؽ رباط هىً الهىسدؿ الٓرشْ تاجً رأسً ٓك
 " اؼ هكت أٓكف" الهعبكد ٓقؼ خمفً كهف, الىخخ ههسكان  الٓهىْ عالذرا رافعان , عمٍٓا ٓقؼ التْ
 " حتحكر" كأخٓران  "جحكتْ" ثـ" جب" ثـ" تفىكت"ثـ " أىكٓرس"ثـ " آختْ حكر رع" ثـ
ر)  .(Penden, 1994; Korostovtsev, 1947( )هٍشـ حتحكر تصٓك

 :تقرأ كتابة" هٓف" الهعبكد كأعمْ

 

Mnw-¡r nxt Hry-ib AbDw 

 أبٓدكس قاطف القكم حكر -هٓف

 (: يوضح حصرًا بالموحات الممكية المصور عمييا المعبود "مين" بالمتحف المصري بالقاىرة1جدول )

مكان العثور  اسم الممك الرقم الموحة

 عمييا

صورة 

 المعبود

نوع 

 الموحة

وضع 

المعبود في 

 المنظر

1 JE. 41890 هرسـك  تقمٓدٓة قفط ببْ اٖكؿ
 همكْ

 ٓهٓف

2 CG. 20601 ٓهٓف جىائٓزة تقمٓدٓة أبٓدكس ىفر حتب اٖكؿ 

3 CG. 20146 شهاؿ جىائٓزة تقمٓدٓة أبٓدكس سبؾ حتب الرابع 

4 CG. 20517 ٓهٓف ىذٓرة تقمٓدٓة أبٓدكس هف خعك رع 

5 JE. 27076 شهاؿ ىذٓرة تقمٓدٓة طٓبة تكت عىخ آهكف 

6 JE. 30770- 
bis9 

 كسط ىذٓرة تقمٓدٓة قفط رهسٓس الثالث

7 JE. 48831 كسط تذكآرة تقمٓدٓة أبٓدكس رهسٓس الرابع 

 النتائج:

 ., عمْ المكحات هحؿ الدراسة باٖشكاؿ التالٓة كرد اسـ الهعبكد "هٓف" -
 :إلْ تقسٓهٍا ٓهكفلقب الهعبكد "هٓف" عمْ ٌذي لكحات بهجهكعة هف اٖلقاب  -
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  "Hry ib AbDw"أم "القفطْ",  "Gbtiw"عبادتً  بهركز ألقاب هتعمقة

أم "حكر القكم",  "r nxt¡" قكهٓان  هعبكدان  باعتباري بهكاىتً هرتبطة ألقابك  ".أبٓدكس قاطف" أم
"sA Wsir""أم "ابف أكٓزر ,"nTr aA" العظٓـ الهعبكد" أم ,""nb pt"  

 ".الٓرشتٓف عالْ" أم "qA Swty" لقب هثؿ بٍٓئاتً هرتبطة ألقابك  ".السهاء سٓد" أم

حٓث مٍٓا الهعبكد "هٓف" خٛؿ اٖسرة الثالثة عشرة فْ "أبٓدكس", كذلؾ اىتشرت المكحات الهصكر ع -
زاد اٌٚتهاـ بعبادة الهعبكد "أكٓزر" كالحج إلْ "أبٓدكس", عصر الدكلة كالكسطْ كاٖسرة الثالثة 
عشرة حتِ أف أقاـ الهمكؾ العدٓد هف  الهقاصٓر فْ الطٓرؽ الهؤدم إلْ هعبد "أكٓزر" ٓثبتكف فٍٓا 

لتْ قد ٓضعكىٍا حكؿ السكر الهحٓط بالهىطقة. كقد ارتبط الهعبكد هٓف بالهعبكد أكٓزر لكحاتٍـ ا
 كجكد العدٓد هف المكحات  كلذلؾ

 اىتشر اسـ الهعبكد "هٓف" هتبكعان بمقب كها  فْ أبٓدكس هصكر عمٍٓا الهعبكد هٓف.
ك المقب الشاع لمهعبكد "هٓف" فْ لكحات "أبٓدكس" خٛؿ اٖسر  ذي "حكر القكم", ٌك ة الثالثة عشرة, ٌك

با٘ضافة إلْ لقب "هٓف" عمْ لكحة الهمؾ  ,إشارة إلْ اىدهاج الهعبكدٓف "هٓف" ك"حكر" القكم هعان 
 .أم "ابف أكٓزر sA wsir"هف خعك رع" 

خٛؿ عصر الدكلتٓف القدٓهة هحؿ الدراسة الهعبكد "هٓف" هىفردان عمْ المكحات الهمكٓة  صيكر -
ىها ترافقً هجهكعة هف كالكسطْ, كلكف هىذ عصر الد كلة الحدٓثة لـ ٓصكر الهعبكد "هٓف" بهفردي كا 

 الهعبكدات.
إلْ عٍد الهمؾ "ببْ اٖكؿ" "هٓف" ٓرجع تبٓف هف الدراسة أف أقدـ ظٍكر لىبات الخس خمؼ الهعبكد  -

 (. JE. 41890رقـ )الدراسة  لكحةعمْ 
  ربطت التْ قةالعٛ( JE. 30770- bis9) رقـ" الثالث رهسٓس" الهمؾ لكحة تؤكد -

 بٓىً الربط خٛلٍا هف ٓهكف كالتْ أخرم جٍة هف"  إٓٓزس"ك" هٓف"ك, جٍة هف" حكر"ك" هٓف" بٓف
 خمفٍا كهف" إٓٓزس" الهعبكدة خمفً كهف" هٓف" لمهعبكد القرباف هقدهان  الهمؾ فٓصكر", أكٓزر" كبٓف

 ؟  الهمؾ "تكت عىخ آهكف" لكحة ككذلؾ", إٓٓزس سا حكر"
ْ تقكـ بإرضاع  ( ففْ الهىظر آٖسر هف المكحة تصكرJE. 27076رقـ ) الهعبكدة "إٓٓزس" ٌك

الهمؾ الطفؿ, كٓشٓر هىظر الرضاعة لٓس فقط أف الهمؾ فْ حهآة تمؾ الهعبكدة بؿ أف الهمؾ 
الههثؿ  الطفؿ ابف خالص لٍا, فٍك "حكر" الطفؿ ابف "إٓٓزس" كهف خمفً ٓقؼ الهعبكد "هٓف"

 لمهعبكد "أكٓزر".
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 : المراجع العربية والمعربةأوالً 
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Abstract 

Min is one of the oldest ancient Egyptian deities. He is god of fertility and reproduction. He 

was depicted in the form of fertility. He was usually accompanied by one of his symbols 

depicted behind him; either lettuce or the chapel surmounted by lotus flower. Min’s main cult 

centers are Qift, Akhmim and the Eastern Desert. Min was linked with goddess Isis who was 

considered his mother or consort. Accordingly, he became linked to Horus and symbolized his 

incarnation. Moreover, he became closely linked with Osiris.This research is concerned with 

the representation of god Min on royal stelae at the Egyptian Museum of Cairo from the Old 

Kingdom until the end of the New Kingdom. It describes seven stelae; one of which dates back 

to the Old Kingdom, three dates back to the Second Intermediate Period, and finally three dates 

back to the New Kingdom.Finally, the research aims to discuss the royal stelae which carry a 

representation of god Min in the Egyptian Museum of Cairo. Moreover, it is concerned with 

describing scenes and rituals associated with Min through these seven stelae and its literary and 

artistic significance. 

Keywords: Min, Stela, Qift, Abydos, offering, lettuce. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


