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م�صميـات الحـر�ص الملكي في الن�صو�ص الم�صريـة

The Names of Royal Guards in the Egyptian Texts

حممد ر�أفت عبا�س

Abstract 

The state in Ancient Egypt depended on the central domination of the king in the political, 
administrative, military and economic affairs. Therefore, the importance of the Royal Guards 
appeared as they were responsible for the safety and protection of the king, who was the axis of 
domination in the Egyptian civilization. The great importance of the Royal Guards appeared 
clearly in the Egyptian texts; for example, we found it in the famous instructions of King Kheti to 
his son "Meri-ka-re" from the Tenth Dynasty of the First Intermediate Period. Also, it was found 
in the various texts of the New Kingdom, as in the famous epic text of King Ramesses II on the 
battle of Kadesh from the Nineteenth Dynasty, where the guards of the king succeed in saving 
the King's life in the harsh moments of fighting. Hence, I aimed in my research to browse the 
various names and titles of the Royal Guards, mentioned in the Egyptian texts and titles, from the 
beginning of the Old Kingdom to the end of the New Kingdom.

I divided my research paper into four parts, the first one discussed the principal name of the 
Royal Guards in the Egyptian texts Smsw, meaning retainers, followers or servants, besides referring 
to the principal name of the royal guards in the Egyptian texts, ranging from the beginning of the 
First Intermediate Period and the Middle Kingdom to the various periods of the New Kingdom. 
In the other three parts of my research paper, I discussed the various names and titles of the Royal 
Guards in the Old Kingdom, Middle Kingdom and New Kingdom in the different texts and titles 
of these respective historical periods.

مـقدمـــة 
�تفق علماء �لم�صريات على �أن �لملك في م�صر �لقديمة 
كافة  في  �لدولة  عليه  تعتمد  �لذي  �صا�س  و�لأ �لمحور  كان 
و�لقت�صادية؛  و�لع�صكرية،  د�رية،  و�لإ �ل�صيا�صية،  �لنو�حي 

�لحر�س  يمثلها  �لتي كان  �لخا�صة  همية  �لأ نبعت  ومن هنا 
�لملكي في حياة �لمجتمع �لم�صري �لقديم؛ حيث �أوكل 
�ل�صخ�صي  من  �لأ على  �لحفاظ  مهمة  �لحر�س  هذ�  �إلى 
همية �لتي كان يمثلها �لحر�س  للملك. وقد وجدت هذه �لأ



م�صميـات الحـر�ص الملكي في الن�صو�ص الم�صريـة

15 �لعدد �لثالث 

هنا�صي ِفرًقا  قاليم منذ �لع�صر �لإ ن حكام �لأ وقد َكوَّ
 Smsw ’تباع مماثلة من �لقو�ت �لخا�صة عرفت با�صم ‘�لأ
حيث  �لخا�س،  �لحر�س  بمثابة  لهم  وكانت  كذلك، 
قاليم  ��صتمرت هذه �لفرق �لع�صكرية في خدمة حكام �لأ
�لثانية  �صرة  �لأ من ع�صر  �لم�صتقرة  �لفتر�ت  حتى خالل 
ع�صرة، حيث كان حكام �إقليم بني ح�صن لديهم �أتباعهم 
�لم�صلحون �لذين كانو� د�ئًما في ح�صرتهم، وقد زودت 
�صلحة، ذلك في �لوقت  هذه �لفرق باأنو�ع مختلفة من �لأ

ا باأتباعهم �لخو��س.1 �لذي �حتفظ فيه �لملوك �أي�صً

غالبية  في   Smsw كلمة   جاءت  ولقد 
�أو  تباع  �لأ بمعنى  �لقديمة  �لم�صرية  �للغة  قو�مي�س 
�لخدم، حيث وردت بهذ� �لمعنى في قامو�س برلين،2 
 4، Gardiner قامو�س  وفي  �ل�صغير،3  �لمعجم  وفي 

5. Faulkner وقامو�س

قد  �لم�صريات  علماء  من  كبيًر�  فريًقا  هناك  �أن  �إل 
تباع          Smsw قد �أ�صبح  ر�أو� �أن م�صطلح �لأ
�لملكي  �لحر�س  لمفهوم  �للغوية  �لناحية  من  مر�دًفا 
�لخدم،  �أو  تباع،  �لأ يعني  كونه  جانب  �إلى  �لخا�س، 
من  كل  ر�أى  برلين  قامو�س  خالل  فمن  �لمالزمين،  �أو 
�أن م�صطلح              H. Grapowو ،A. Erman
بالملك.6  �لخـا�س  �لحـر�س  �إلى  كذلك  ي�صير   Smsw

وقد ر�أى Erman بوجه خا�س �أن م�صطلح �أتباع �لملك   
 Smsw قد �أ�صبح مر�دًفا للحر�س �لملكي خالل ع�صر 

�لدولة �لو�صطى.7

 Sms   أن �لفعل� E.W. Budge وقد ر�أى بـدچ
في  �ل�صخ�صي  �لحار�س  بوظيفة  �صاحبه  قيام  على  يدل 

  ، �أن لقب   �لحالت، كما ر�أى كذلك  بع�س 
�إلى كون حامله من رجال  Smsw  ي�صير    ،
�إلى  وذلك  �لحالت،  بع�س  في  �ل�صخ�صي  �لحر�س 
�لخدم.8  �أو  تباع  �لأ �للقب بمعنى  لهذ�  جانب ترجمته 
 Smsw لقب  �قتر�ن  في حالة  �أنه  �إلى  �أ�صار كذلك  وقد 

�لملكي �أ�صد�ًء و��صعة في ن�صو�س م�صر �لقديمة، حتى �أننا 
�إلى  خيتي  �لملك  و�صايا  في  هنا�صي  �لإ �لع�صر  في  نجدها 
ولده ‘مري كا رع’، حيث كان ين�صحه بالهتمام بحر�صه 

�لخا�س. 

همية و��صحة في ن�صو�س �لدولة  كذلك نجد هذه �لأ
عن  �لحربية  �لثاني  رم�صي�س  �لملك  كن�صو�س  �لحديثة؛ 
معركة قاد�س، حيث كان لهذ� �لحر�س �لملكي �لف�صل في 
�إنقاذ حياة هذ� �لملك في �للحظات �لحرجة و�لع�صيبة من 

�لمعركة. 

ثار �لم�صرية  ا لدّي كباحث في �لآ ومن هنا فقد كان مهمًّ
لقاب �لمختلفة �لخا�صة بالحر�س  ��صتعر��س �لم�صميات و�لأ
�لم�صرية  لقاب  �لأ �أو  �لن�صو�س  في  وردت  �لتي  �لملكي 
م�صر  تاريخ  من  �لمختلفة  �لع�صور  في  وذلك  �لقديمة، 
نهاية ع�صر  �لقديمة حتى  �لدولة  بد�ية من ع�صر  �لقديمة؛ 

�لدولة �لحديثة. 

م�صميـات الحـر�ص الملكي في الن�صو�ص الم�صريـة القديمة

�أواًل: �لم�سمى �لرئي�سي للحر�س �لملكي 
�لو�صطى  �لدولة  وع�صر  هنا�صي  �لإ �لع�صر  من  بد�ية 
تباع      Smsw مرتبًطا بمفهوم  �أ�صبح م�صطلح �لأ
مرتبًطا  �لم�صطلح  هذ�  يكن  ولم  �لملكي،  �لحر�س 
بالحر�س �لملكي قبل هذه �لحقبة -�أي في ع�صر �لدولة 
�لقديمة- حيث لم يكن هذ� �لم�صطلح مرتبطــًا باأ�صخـا�س 
 Faulkner ع�صكريين يحملـون �ل�صالح. ويرى فولكنـر
 Smsw تبـاع  �لأ كــان  �لو�صطى  �لدولة  ع�صـر  خالل  �أنه 
�صل ينتمون لطبقة غير ع�صكرية وهي طبقة �لنبالء،  في �لأ
في  للملك  �لمر�فقين  �لقوم  علية  من  �أفر�دها  كان  ولما 
فترة  �إبان  عنه  دفاًعا  �ل�صالح  فقد حملو�  وترحاله،  حله 
�ل�صطر�ب �لتي تبعت �صقوط �لدولة �لقديمة، و�أ�صبحو� 
فرقة ع�صكرية مالزمة له حتى عند خروجه للحرب، ومن 

ثمَّ �أ�صبحو� يمثلون �لحر�س �لملكي �لخا�س.
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�إلى  �لرعام�صة،  ع�صر  خالل  بالملك  �لخا�س  �لحر�س 
تباع.15 جانب �أن �لكلمة تعني من �لناحية �للغوية �لأ

تباع’   ومن هنا يمكننا �لقول �إن م�صطلح Smsw ‘�لأ
في  �لملكي  للحر�س  �لرئي�صي  �لم�صمى  �أ�صبح  قد 
وع�صر  هنا�صي  �لإ �لع�صر  من  بد�ية  �لم�صرية  �لن�صو�س 
ع�صر  من  �لمختلفة  �لفتر�ت  وحتى  �لو�صطى،  �لدولة 

�لدولة �لحديثة.   

ثانيًا: م�سمى  �لحر�س �لملكي في ع�سر �لدولـة �لقديمـة 
لقاب �لخا�صة بالحر�س �لملكي في ع�صر  ل تز�ل �لأ
�لدولة �لقديمة مو�صع نقا�س بين �لباحثين،16 وذلك على 
�لعلماء وجود حر�س خا�س  �لكثير من  �لرغم من تقبل 

بالملك في ع�صر �لدولة �لقديمة.17

 xnty-S        وقد ر�أى بع�س �لباحثين �أن لقب
�لذي حمله �لكثيرون من �لمت�صلين بالخدمة �ل�صخ�صية 
لقاب �لوثيقة �ل�صلة بالحر�س �لخا�س  للملك كان �أحد �لأ
 Schott بالملك في ع�صر �لدولة �لقديمة،18 حيث ر�أى
�لدولة  ع�صر  خالل   xnty-S لقب  حملو�  �لذين  �أن 
في  للملك  )حر�س(  كمر�قبين  عملو�  قد  �لقديمة 

�حتفالت �لن�صر �لع�صكرية ورحالت �ل�صيد.19 

و�لذي   xnty–S لقب  م�صتقات  �إن  �لقول  ويمكننا 
�أثارت  قد  �لملك  بخدمة  �لمت�صلين  من  �لكثير  حمله 
جدًل كبيًر� بين علماء �لم�صريات.20 وفي هذه �لناحية 
يرى عادل �ل�صيد عبد �لعزيز �أنه يجب علينا تناول هذ� 
�لدولة  �أخرى لمعرفة دللته في ع�صر  �للقب من ز�وية 
�لقديمة، وهذه �لز�وية تتمثل في �لن�صو�س �لتي ورد بها 
�إلى ع�صر  يرجع  ن�س وني -�لذي  يعتبر  �للقب، حيث 
�صرة �ل�صاد�صة- من �أهم �لن�صو�س �لمت�صلة بمهام هذ�  �لأ

�للقب في حر��صة �صخ�س �لملك.21 

وفي رو�ية وني ل�صيرة حياته �لذ�تية ذكر في �لن�س 
�أنه كان �صبيًّا في عهد �لملك تتي، وقد ُرقِّي في عهد 

)Smsw nsw( فاإنه كان ي�صير �إلى  با�صم �لملك         
�لحر�س �لخا�س بالملك.9

تباع              �لأ م�صطلح  �أن   D. Jones ر�أى  كما 
             Smsw كان ي�صير �إلى �لموظفين �لمعنيين 
في   R. Hannig �أ�صار  �لملك،10 وقد  �صخ�س  بحر��صة 
م�صطلح  �أن  �إلى  �لقديمة  �لم�صرية  �للغة  عن  قامو�صه 
تباع                   Smsw ي�صير معناه �إلى �لحر�س �أو  �لأ

تباع.11 �لخفر بجانب �أنه يعني �لأ

�صافة �إلى ذلك فقد ر�أى �أحمد فخري �أنه خالل  بالإ
�صرة �لثامنة ع�صرة كان لقب                             ع�صر �لأ
جاللته’  �أتباع  على  ‘�لم�صـرف   Hry Smsw n Hm.f

يعني قائد �لحر�س �لخا�س بالملك، مما يعطي لنا دللة 
تباع Smsw قد �أ�صبح مر�دًفا  و��صحة على �أن م�صمى �لأ
للحر�س �لملكي في ع�صر �لدولة �لحديثة كذلك، وعلى 
وجه �لخ�صو�س في ع�صر �لملك  �أمنحتب �لثاني.12     

و�صليم    J.H. Breasted من  كل  ر�أى  كذلك  
معركة  لن�صو�س  منهما  كل  ترجمة  خالل  من  ح�صن 
قاد�س لرم�صي�س �لثاني -�لن�صف �لثاني من ع�صر �لدولة 
كان   Smsw م�صطلح  �أن  �لرعام�صة(-  )ع�صر  �لحديثة 
ي�صير �إلى قو�ت �لحر�س �لملكي في ن�صو�س �لمعركة.13 
وقد ورد ذلك في �لجملة �لتالية �لتي تحدثت عن ح�صار 

عد�ء لحر�س �لفرعون �لذين ظلو� بجانبه:   �لأ

      

ist inH wa  pA xrwy  n  nA  xrw n xt )A( nA 

Smsw  n Hm .f  nty r gs .f   

بحر�س  �لحيثيين  من  عد�ء  �لأ جنود  �أحاط  ‘وهنا 
جاللته �لذين كانو� بجانبه’.14 

 J.A. Wilson و  W.F. Edgerton وقد ر�أى كل مـن
�إلى  حيان  �لأ �أغلب  في  ي�صير  كان   Smsw م�صطلح  �أن 
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 imy-r                     ول �إلى وظيفة �لملك ببي �لأ
�ل�صمير  ‘عينني جاللته  �إذ يقول:   ،xnty- S pr- aA

�لوحيد و�لم�صرف xnty- S للق�صر’.22  

�لمهام  من  كثير  �لموظفين  لء  لهوؤ كان  ولما 
و�لم�صئوليات فقد حدد وني كيفية تولي هذ� �لمن�صب 
�أربعة  ‘وقد حللت محل  بالن�س مو�صًحا:  حيث روى 
وقد لحظ   هناك’.23  كانو�  �لذين  �لق�صر   xnty- S من 
Breasted بدقة �أن �لن�س من �لناحية �للغوية قد ��صتخدم 

�لفعل ns )�لذي يعني حل محل( بمخ�ص�س و��صح،24 
مر �لذي يعني �أن وني قد حل محل �أربعة �أو ��صتبدل  �لأ
خذ  يوؤ �أن  �ل�صعب  ومن  بالعدد،  حددهم  �أفر�د  باأربعة 
مبا�صرة  �لن�س  ينتقل  ثم  �لتفاخر،25  �صبيل  على  ذلك 
ودون فا�صل لتف�صير و�صرح مهام من�صب وني �لجديد، 

وذلك فيما يلي: 

iri.k   r   Hst   Hm.f   m   irt   stp–sA   m
irt  watnswt   m   irt   aHAw iri.k   mi
dnwr   Hst  wi   Hm.f  Hrs r  xt  nb

‘وقد عملت بما حاز ر�صاء جاللته في تقديم �لحماية 
�لوقوف،  مكان  تمهيد  وفي  �لملك  طريق  تجهيز  وفي 

وقد فعلت بحيث ر�صي جاللته عني بخ�صو�صها’.26

ومن هنا نجد �أن هذ� �لن�س يعني بو�صوح �أن مهمة 
من�صب )وني( �لجديد كانت حماية �لملك �أثناء تنقالته 
وفي طريقه و�أماكن وقوفه،27 و�لتي كانت بال �صك من 
ربعة �لذين حل محلهم، �أي �أنه قد  لء �لأ �صميم مهام هوؤ

خدم كحر�س خا�س للملك.28 

لقب        �أن  بو�صوح  لنا  يتجلى  �صبق  ما  خالل  ومن 
  xnty-S قد كان وثيق �ل�صلة بمفهوم �لحر�س 

خالل  من  وذلك  �لقديمة،  �لدولة  ع�صر  في  �لملكي 
�للقب  بها حاملو هذ�  يكلف  �لتي كان  �لمهام  بع�س 

�لهام.

ثالثـًا: م�سميـات �لحر�س �لملكي في ع�سر �لدولة �لو�سطى  
لقاب  �لأ بع�س  �لو�صطى  �لدولة  ع�صر  خالل  ظهر 
لوحة  ن�صو�س  خالل  من  �لملكي  بالحر�س  �لخا�صة 
كان  �لذي    sbk-xw خو       – �صوبك  �لقائـد 
و�حًد� من �أبرز رجال �لحر�س �لملكي للملك �صنو�صرت 
و�ألقاب ع�صكرية في  �لثالث؛ حيث كانت هناك رتب 
تباع Smsw )�أي �لحر�س �لملكي( ت�صير �إلى عدة  �إطار �لأ
م�صميات للحر�س �لملكي في �إطار �لن�صو�س �لم�صرية 
خالل ع�صر �لدولة �لو�صطى.29 وقد كانت هذه �لرتب 

لقاب كالتالي:30 �لع�صكرية و�لأ

aHA m xt  وهو لقب يعني حرفيًّا    - 1
�أن  �إلى  فولكنــر  �أ�صار  وقد  �لمر�فق’،  ‘�لمحارب 
�لحر�س  محاربي  �أحد  يكون  �للقب  هذ�  حامل 

�ل�صخ�صي. 

Smsw n HkA  - 2 �أي ‘تابع �لحاكم’.

تباع’. sHD Smsw  - 3  �أي ‘معلم �لأ

حول  قامت  �لتي  �لدر��صات  خالل  من  ووجدنا 
لقاب �لتي كانت موجودة في ع�صر �لدولة �لو�صطى  �لأ
�أن يكونا  �أن حامليهم لبد  �إلى  ي�صير�ن  لقبين  �أن هناك 
هذ�ن  كان  وقد  �لخا�س،  �لملكي  �لحر�س  رجال  �أحد 

�للقبان هما:

 - 1
iry – a.t  n  aH ‘حار�س قاعة �لق�صر’.    

  - 2
iry – a.t  n  pr - aA ‘حار�س قاعة �لق�صر �لملكي’.31   
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ر�بًعا: م�سميـات �لحر�س �لملكي في ع�سر �لدولـة �لحديثـة

د�رية و�لع�صكرية في  لقاب �لإ من خالل در��صتنا لالأ
 ،Smsw ، ع�صر �لدولة �لحديثة نجد �أن لقب  
قد ظهر على عدد كبير من مقابر، ولوحات، وتماثيل 
�لدولة  �لموظفين و�لع�صكريين خالل ع�صر  �لعديد من 
لء من  �لحديثة،32 ولم يكن هذ� يعني بالطبع �أن كل هوؤ
�أن  �لرغم من هذ� نجد  �لملكي. وعلى  �لحر�س  رجال 
ا برجال �لحر�س  لقب  ، Smsw قد ظل مرتبًطا �أي�صً
قبل،  من  ذكرنا  كما  �لحديثة  �لدولة  ع�صر  في  �لملكي 
ولكنه في حالة كون �صاحبه من رجال �لحر�س �لملكي 

كان ياأتي ب�صيغ معينة هي كالتالي: 

 - 1

Smsw nb .f r nmtwt.f Hr mw Hr tA  Hr  xAswt

    ‘تابع )حار�س( �صيده )�لملك( في حمالته على �لماء 
جنبية’.  ر�س وفي �لبالد �لأ وعلى �لأ

 - 2

Smsw nsw r nmtwt.f Hr mw Hr tA Hr xAst nb )t(

وعلى  �لماء  على  حمالته  في  �لملك  )حار�س(  ‘تابع 
جنبية’.  ر�س وفي كل �لبالد �لأ �لأ

 - 3
         Smsw  nsw  Hr  mw  Hr  tA

ر�س’.    ‘تابع )حار�س( �لملك على �لماء وعلى �لأ

 - 4
Smsw   nsw   Hr   mw   Hr   tA   Hr   xAswt   nbt

ر�س وفي  �لأ �لماء وعلى  �لملك على  ‘تابع )حار�س( 
جنبية’.33 كل �لبالد �لأ

جملة  هي  �للقب  هذ�  في  جملة  �أهم  �أن  ويالحظ 
د�ئًما  تاأتي  كانت  �لتي  �لجملة  وهي   ،Hr mw Hr tA

وهي   ،Smsw nsw �أو   Smsw nb.f بلقب  مقرونة 
�ل�صيغة �لتي تدل على كون حامل هذ� �للقب من رجال 
�لحر�س �لملكي، حيث جاءت هذه �ل�صيغة مختلفة عن 
لقب  من حملو�  �ألقاب  في  �لموجودة  خرى  �لأ �ل�صيغ 
Smsw في ع�صر �لدولة �لحديثة، ولم يكونو� من رجال 

�ل�صالفة  لقاب  �لأ �لملكي. وقد حاز على هذه  �لحر�س 
�لذكر �لعديد من �لع�صكريين �لذين كانو� �صمن �لحر�س 
�لملكي في ع�صر �لدولة �لحديثة من �أمثال �لقائد �آمون 
�إم حب )ع�صر �لملك  تحوتم�س �لثالث( و�لقائد با�صر 
�صطبل نب �إن كمت، و�لخادم �لملكي �صوم  ورئي�س �لإ
�أوزير  و�أيثو  �لثاني(،  �أمنحتب  �لملك  ع�صر  )من  نوت 
)من ع�صر �لملك تحوتم�س �لر�بع(، وحامل �لعلم كام�س 

)من ع�صر �لملك �أمنحتب �لثالث(.  

بع�س  �لحديثة  �لدولة  ع�صر  خالل  ظهرت 
خرى للحر�س �لملكي بجانب �لم�صمى  �لم�صميات �لأ
ع�صرة،  �لثامنة  �صرة  �لأ ع�صر  ففي   ،Smsw �لرئي�صي 
وعلى وجه �لتحديد خالل ع�صر �لملكين تحوتم�س 
�لثالث و�أمنحتب �لثاني، ر�أى كل من Wilson و�صليم 
�لملكي  �لحر�س  لقو�ت  �آخر  �أن هناك م�صمى  ح�صن 
في تلك �لفترة وهو    knyt nsw �أي �صجعان 

�لملك. 34

 Wilson إليـه كل مـن� ويتفق �لباحث مع ما ذهب 
حب              �إم  �آمون  �لقائد  �أن  نجد  حيث  ح�صن،  و�صليم 
من  و�حًد�  كان  �لذي   imn-m-Hb    
�أبرز رجال �لحر�س �لملكي للفرعون تحوتم�س �لثالث 
�لم�صماة        �لخا�صة  �لقو�ت  �أفر�د  من  و�حًد�  كان  قد 

 knyt nsw ‘�صجعان �لملك’.35

 ومما يدعم هذ� �لر�أي لدينا كذلك ما ر�آه فولكنر 
في هذه �لقو�ت �لع�صكرية، حيث �عتبرها قو�ت ملكية 
خا�صة، كما �أن هذه �لقو�ت كانت تخ�صع لقيادة �لقائد 
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�آمون �إم حب                   imn-m-Hb في ع�صر 
�لملك �أمنحتب �لثاني  بعد �أن كان �أحد �أبرز رجالها في 

ع�صر �لملك تحوتم�س �لثالث.36  

لقاب  لالأ در��صتنا  خالل  من  �أنه  �لباحث  ويرى 
�لملكي  �لحر�س  برجال  �لخا�صة  و�ل�صرفية  �لع�صكرية 
�صرة �لثامنة ع�صرة يمكننا �أن ن�صتنتج بع�س  خالل ع�صر �لأ
�صبيل  فعلى  �لملكي.  بالحر�س  �لخا�صة  �لم�صميات 
�آمون  بالقائد  �لخا�صة  لقاب  �لأ خالل  من  نجد  �لمثال 
�إم حب                       imn-m-Hb  �ألقابه �لتي تدل 
�لملك  حر�س  رجال  �أحد  �أي   Smsw تابًعا  كونه  على 

�لخا�س، وهي:  

 - 1

              
  Smsw  nsw r nmtwt.f  Hr mw  Hr tAHr xAswt

   nbt  Hr  st

nbt  xnd n Hm.f

وعلى  �لماء  على  حمالته  في  �لملك  )حار�س(  ‘تابع 
ي�صير  مكان  كل  وفي  جنبية  �لأ �لبالد  كل  في  ر�س  �لأ

فيه جاللته’.

 - 2

Smsw  nb. f  r nmtwt . f  Hr  xAswt  rsyt  mHtt

جنبية  �لأ �لبالد  في  حمالته  في  �صيده  )حار�س(  ‘تابع 
�لجنوبية و�ل�صمالية’.37 

�صافة �إلى هذين �للقبين نجد لقًبا ع�صكريًّا �آخر  بالإ
هو:  

 Hry-tp n imyw-xt.f 38

وقد ترجم Faulkner لقب imyw-xt على �أنه ي�صير 
ومن  �لملكي،39  �لحر�س  �أفر�د  �أحد  هو  حامله  �أن  �إلى 

هنا جاءت ترجمة هذ� �للقب: �لذي على ر�أ�س حر�صه  
�لخا�س، مما يعطي لنا م�صمى �آخر للحر�س �لملكي.

�صرة �لثامنة ع�صرة -ع�صر  ولدينا كذلك في ع�صر �لأ
تحوتم�س �لثالث و�أمنحتب �لثاني- م�صمًيا �آخر للحر�س 
خالل  فمن  �لع�صكرية.  لقاب  �لأ نطاق  في  �لملكي 
لقاب �لع�صكرية �لخا�صة بـ ددي   ddi قائد �صرطة  �لأ
�لـ مجاو mDAw 40 في عهد �لملكين تحوتم�س �لثالث 
يدلن  هامين  ع�صكريين  لقبين  نجد  �لثاني  و�أمنحتب 

على قيادة حر�س �لملك �لخا�س، وهما لقبا:  

 - 1
Hry  n  pA  sA  n  pr-aA  anx  wdA  snb

‘قائد فرقة �لفرعون له �لحياة و�ل�صعادة و�ل�صحة’.

               - 2

لفرقة  �لعلم  ‘حامل   TAw sryt n sA n Hm. f
جاللته’.41

وهنا نجد �أنه بالرغم من �أن ددي      ddi لم يكن 
يحمل لقب تابع Smsw، �إل �أن هذين �للقبين �لع�صكريين 
يدلن دللة و��صحة على �إ�صر�فه على فرقة �لحر�س �لخا�س 

خر كقائد لل�صرطة.    بالملك، �إلى جانب عمله �لآ

لنا  ظهر  �لثاني  رم�صي�س  �لملك  ع�صر  وخالل 
للحر�س  �آخر  م�صمى  قاد�س  معركة  ن�صو�س  خالل  من 
 ،Smsw تباع  �لأ �لرئي�صي  �لم�صمى  �إلى جانب  �لملكي 
عدة   Smsw م�صمى  ظهر  �لن�صو�س  هذه  خالل  فمن 
في  ودورها  �لملكي  �لحر�س  قو�ت  �إلى  لي�صير  مر�ت 
�آخر  �إلى ذلك فقد ظهر م�صمى  �صافة  �لمعركة.42 وبالإ

من خالل هذه �لن�صو�س وهو: 

wdpw m Xnw �أي ‘خد�م �لق�صر’.43

مفهوم  حول  بدر��صة   A.R. Schulman قـام  وقد 
لقب �لخادم �لملكي خالل ع�صر �لرعام�صة، وقد ر�أى 
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كان  قد  قاد�س  معركة  ن�صو�س  �لملك خالل  �أن خد�م 
قل  �لأ على  يمثلون  كانو�  حيث  ع�صكري،  دور  لهم 
�أو  �لثاني  رم�صي�س  بالملك  �لخا�س  �لحر�س  من  جزًء� 

�أنهم كانو� قو�ت ق�صره.44   

و�أ�صار Schulman �إلى �أن �لملك رم�صي�س �لثاني قد 
�أ�صار �إليهم من خالل ن�صو�صه فيما يلي:

    

          

    

   

  m tAy.sn nA gmyw m Xnw pA xrwyw Hna

kTn mnnA pAy.i kraw

  m– di nAy wdpw m Xnw nty r gs.i nA

mtryw r aHA  ptri  gmi.sn

�صائق  �لمعركة،  �أثناء  �لذين وجدتهم بجانبي  ‘�إنهم 
عربتي وحامل درعي منا، وخد�م ق�صري �لذين وجدتهم 

لء هم �صهود �لمعركة’.45 بجانبي، هوؤ
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