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تقــديــم

يعد التراث الفنى مكونًا أساسيًا من مكونات الشخصية املصرية األصيلة... كما يعتبر »التطريز التقليدى« إبداعًا فنيًا 
تتميز به املرأة املصرية، وتعتبر واحة سيوة وصعيد مصر وشمال سيناء من األماكن التى تتميز كل منها بنوع من هذا اإلبداع 
الفنى، ولقد حرص املجلس القومى للمرأة على توثيق جانب من هذا التراث ضمن أنشطة مشروع رائد مت تنفيذه ضمن 

برنامج املجلس »املرأة حافظة التراث«.
ويقدم املجلس القومى للمرأة جانبًا من نتائج هذا اجلهد والذى ميثل جمعًا وتوثيقًا لهذا املوروث احلضارى الثقافى 
املتميز فى مجتمعات معينة فى مصرنا الغالية... لعله يكون دافعًا نحو البحث املوسع والتطوير املنشود لهذا الفن، وباعثًا 
على النهوض باملوروث الثقافى املصرى تأصياًل وحتديثًا... وإذ يتقدم املجلس القومى للمرأة بالشكر والتقدير ملن أسهم فى 

إخراج هذا اإلصدار... يتمنى أن يتحقق من خالله اخلير للمرأة املصرية.

�أ.د. فرخندة ح�سن

أمني عام املجلس القومى للمرأة





لوحة األستاذة/ مرفت رفعت
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Unesco / Italy

توثيــق

فن التطريز التقليدى فى �سمال �سيناء

Documenting
The Art of Traditional Embroidery In North Sinai

م�شــــروع

دعــــم دور الن�شــــاء كحافظــــات للحــــرف اليــــدوية امل�شـــرية وكم�شتغــــالت بهـــذه احلـــرف

)2007 - 2005(

Project
Enhancing Women’s Role as Custodians and Artists of Egyptian Handicrafts

)2005 - 2007(
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تقنيات واإبداعات فن التطريز التقليدى فى �سمال �سيناء
Techniques and art of traditional embroidery in North Sinai

الغرزة ال�صيناوية - غرزة ال�صليب

Cross stitch

غرزتان  عمل  عن  عبارة  ال�سيناوية  الغرزة 

فى  اأو  امل��ارك��ة  م��رب��ع  قطرين  ف��ى  متقاطعتان 

غرزة  وت�سمى  احلر،  التطريز  فى  املتخيل  املربع 

ال�سليب.

The cross stitch is the making of two 
intersecting stitches on the diameter of the 
square of “etamine fabric” or on imaginary 
square in free embroidery.
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تقنيات واإبداعات فن التطريز التقليدى فى �سمال �سيناء
Techniques and art of traditional embroidery in North Sinai

غرزة الكفافة
فتحة  بها  تطرز  التى  هى 

وذيل  الأكمام  ونهاية  ال�صدر 

الثوب وهى عبارة عن خيوط 

وتكون  مائل  ب�صكل  متجاورة 

وظ��ي��ف��ت��ه��ا ت��ث��ب��ي��ت خ��ي��وط 

املطرزة،  الأماكن  فى  الن�صيج 

وفى العادة يربم القما�ش ثم 

يطرز بغرزة الكفافة.

Kifafa Stitch
Is the stitch with which •	
the neck opening, the 
cuff and the hem  are 
embroidered. 
The slanted kifafa stitches •	
are embroidered closely 
side by side creating a 
strong	 neat	 finishing	
to the ends of the 
embroidered parts.
The fabric is usually •	
twisted and then 
embroidered with Al 
Kifafa stitch.
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كل اللوحات امل�شورة من اإنتاج املتدربات اأثناء امل�شروع

All the tabloids in the illustrations have been embroidered by the trainees during the project

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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الهند�سية  الزخرفية  الوحدات  اأ�سكال  اأهم  من 

فى التطريز املثلث، املربع، املعني. 

من  احل��ج��اب،  با�سم  ي��ع��رف  ال���ذي  و  املثلث  و 

املعتقد  ح�سب  لأن��ه،  ال�سيناوي  الثوب  اأ�سا�سيات 

ال�سعبي، يحمي �ساحبته من احل�سد.

The triangle, square and rhombus are among 
the most important geometrical embroidery 
motifs.
The triangle-shaped embroidery motif 
the”Hijab“, according to popular belief, 
protects its wearer from the evil eye. 

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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gazelle
)ghazaal barri(

Coffee cup
)irq fingaan(

غــزال بــــري

عـــرق فنجـــان

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Hoopoe
)hudhud(

هـــــدهــــد

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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bird
)asfour(

ع�صفــــور

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Al Dihhiya dance رق�صـــة الدحيــــة

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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زخرفية  وحدات  من  املوتيفة  تتكون  وكذلك 

نباتية كالأوراق والأزهار والأ�سجار وت�سمي هذه 

الوحدات بالعروق تظهر غالبًا على معظم اأجزاء 

الثوب و هي م�ستوحاه من البيئة املحيطة.

Motifs can also take the shape of repeated 
floral designs, such as leaves, flowers, and 
trees. These units are called “Erooq”  or veins, 
which are stitched on most parts of the dress. 
The different floral motifs are inspired by the 
surrounding environment.

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Winter cress
)gargeer(

عرق جرجري

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Sycamore
)shagarit el gimiez(

�شجــرة اجلمـــيزه

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Tree
)irq shagar(

عـــرق �شجــــر

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Mulberry
)irq toot(

عــــرق تــــوت

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء

20



Carnation
)irq`oronfil(

عــرق قرنفـــل

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Lizard
)irq el sihliyya(

عــــرق ال�سحليــــة

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Snake
)irq el tho’baan(

عــرق الثعبـــــان

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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He who bends his
neck

(haani gafaah)

حانــــى جفـــــاه

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Feathers
)irq reesh(

عــرق ريــــ�ش

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Bedouin coffee kettle
)bakrag - bakaarig(

بكـــرج - بكـــــارج

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء

ومن العروق نوع يطلق عليه الأجنحة... وهي 

اأو املثلثات  عبارة عن معينات متما�سكة بالروؤو�س 

قواعدها على خط م�ستقيم.

One type of “Erooq” is called “Agniha” 
or wings, It consists of several rhombi or 
triangles with their  tips in a straight line.
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brides
)araayis(

عرايـــ�س

Tiles
)agniha balaat(

�أجنحـــــة بـــــالط

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء

28



Lupine
)tirmis(

ترمــــــ�س

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Pine
)sarw(

�ســـرو

)qeesan(

قي�ســـان / جي�ســـان

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Mango garden
)ginienit manga(

جنينـــة ماجنــــة

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Combs
)amshaat(

�أم�شـــــــــــاط

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Flower garden
)genienit ward(

جنينـــة ورد

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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cat’s ankle
)Kaab el otta(

كعــــب القطــــة

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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A watch
)elsaa(

ال�ســــــاعة

comb
)misht(

م�شـــــط

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Nose ring
)shnaaf(

�شنــــاف

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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coins
)oroosh(

قـــــرو�ش

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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Salma’s footsteps
)khatwit salma(

خطـــــوة �سلمــــى

Necklace
)qilaada(

قــالدة )جــالدة(

Traditional motifs from North Sinaiوحدات تقليدية من �سمال  �سيناء
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�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

الثوب البدوىالثوب البدوى

Parts of the اأجزاء الثوب البدوي
Bedouin dress

ي��وج��د ن���وع���ان من 

�أبو  و  �ل��ع��ادي  �لأث���و�ب 

رد�ن )برد�ن- �ملردن(:

	•ث����������وب ب����������رد�ن 
وي�ستخدم فى قبيلة 

ال�سواركة والريا�سات 

ي�سمى  الثوب  ونف�س 

اأب����و ط��راط��ي��ح فى 

ق��ب��ي��ل��ة ال���راب���ن 

والرميالت.

	•ثوب عادي و هو ثوب 
بكم عادي.

There are two types of 
Bedouin dresses the 
regular and Birdaan:

The  Birdaan  is  used •	
by the Sawarka  and 
Riyaashat tribes, the 
same dress is used 
by the Tarabiin and 
Rumaylaat tribes 
but is called Abu 
Tarateeh.
The dress with •	
regular sleeves.

The Bedouin Dress
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�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

الثوب البدوي )ال�شيناوي(

	• فتحة الثوب ) القبة ( فى �سيناء تاأخذ �سكل مربع.

	•اأثناء حياكة الثوب ت�ساف )بنايق( من كال اجلانبني 
لتو�سيع الذيل ويطلق عليه )ثوب بدوي(. 

	•اخليوط امل�ستخدمة فى تطريز وحدات الثوب ذات األوان 
�سريحة من القطيفة ومن بكر اجلنزير ثابت اللون. 

	•تتكون وحدات التطريز من اأ�سكال نباتية وحيوانية 
اأو اأدمية من البيئة املحيطة .

من  العروق  بني  التطريز  حجم  بكرب  الثوب  	•يتميز 
الأمام ومن اخللف بوحدات فنية خمتلفة.

 – اأهم وحدات الزخرفة بالثوب القاليد – القي�سان 	•

البكارج – واأي�سًا اخليوط اأو العروق الهند�سية. 

مدرجة )الثوب الفل�شطيني(

	• فتحة  الثوب (القبة) تاأخذ �سكل بي�ساوي مع وجود 
رباط جمدول جدايل. 

	•يحاك الثوب بدون )بنايق( من اجلانبني وت�سميمه 
كال�سوال ويطلق عليه ) مدرجة (. 

ذات  حريرية  التطريز  فى  امل�ستخدمة  	•اخليوط 
األوان متداخلة اأي تبداأ بلون اأ�سلي مع درجاته. 

•تتكون الوحدات املطرزة بالثوب من اأ�سكال نباتية فقط كاألوراق  	
والأزهار والأ�سجار و خالية متامًا من الأ�سكال الآدمية .

•يتميز الثوب ب�سغر حجم وحدات التطريز حيث يعتمد على اأربع  	
عروق فقط اثنني من الأمام واثنني من اخللف وكذلك بالبدن.

�سجرة  واأي�سا  ال�سرو  �سجرة  هــي  الــوحــدات  ــم  	•اأه
برية  زهرة  وهي  احلنون  زهرة  وخا�سة  الزيتون 

حمراء واملثلث وهو احلجاب.
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�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

ثـــــوب فل�شطيـــني

جمموعة اأ. رعاية النمر

 مبكتبة الإ�سكندرية

A Palestinian Dress

Ms. Reaya el Nimr’s 
collection
the Bibliotheca Alexandrina
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Al Thawb Al Badawi  (North Sinai Dress)
the dress of the Bedouin woman in Sinai has •	
a square shaped neck, which is called (Al 
Qobba).

Pieces called “Banayeq” are added on the two •	
sides of the dress to make it loose and it is 
called the Bedouin dress.

Threads used in embroidery are made of plush •	
with fast, bright colours. 

The embroidery take the shapes of plants, •	
animals or humans inspired from the 
surrounding environment.

The embroidery motifs are large in size and •	
stitched between the Orooq  on the front and 
back sides of the dress. 

The most important embroidery units include •	
necklaces (Al Qieesan), Al Bakaarig and 
geometric veins (Orooq). 

�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

Midriga  (Palestinian Dress)

The dress of the Palestinian Bedouin woman •	
has an oval shaped neck and a braided 
waistband.

The dress is sewn without adding the side, •	
Banaayeg, it is more like a sack and is called 
(Midriga).
Threads used in embroidery units are made of •	
silk, the  colours used, tend to be shades of the 
same colour.
Bedouin embroidered designs depict natural •	
shapes	like	leaves,	flowers	and	trees,	but	never	
depict human shapes.

The embroidery units are small in size. Four •	
veins of embroidery units are made: two on the 
front and two at the back. Other embroidery 
motifs are stitched on the bodice.
The most important embroidery motifs are: •	
the	tree,	the	olive	tree,	the	(Hanoon)	flower	
(a	wild	red	flower),	triangle		(Hijab)
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�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

و يتم تطريز الثوب البدوي ح�سب مرحلة عمر 

االجتماعية  حالتها  ح�سب  واأي�سا  ترتديه  من 

اللون  و  الكفافة  حيث  من  التطريز  نوع  فيختلف 

و كّمْ التطريز .  

جتد التطريز قليل وقريب من الذيل فى ظهر 

لتزيني  كافى  اجلنعة  تطريز  الأن   ذلك  الثوب، 

الظهر.

The Bedouin dress is embroidered according 
to the age group and social status of the girl or 
woman wearing it. The type of stitch, colour 
and intensity of the embroidery change 
accordingly.
The back of the dress is only embroidered 
close to the hem , since the back is beautifully 
adorned by the Gonaa (the head cover)
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�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

ثـــــوب فتــــاة
باللون  امل��ط��رز  ال��ث��وب  ت��رت��دي 

القبائل  فى  عليه  ويطلق  الأزرق 

التطريز  ويتم  )الأ�شهب(  العربية 

نهاية  حتى  ال��و���ش��ط  م��ن  اب��ت��داء 

الذيل بجانب البنايج.

اأم�����ا ت��ط��ري��ز ال���ث���وب وال��ك��م 

فيدخل فيه اللون الأحمر ويطلق 

الأ�شفر  ال��ل��ون  و  ال��زه��ر(   ( عليه 

والربتقايل. 

ال��راأي  ف��ى  ال�شيدات  اجتمعت 

تكرث  اأن  ج��داً  العيب  من  اأن��ه  على 

الفتاة فى تطريز بدن الثوب ولبد 

الغالب  هو  الأزرق  اللون  يكون  اأن 

الزاهية  اخليوط  من  اآخ��ر  لون  مع 

وب��ال��ت��ح��دي��د ال��ل��ون ال��زه��ر وه��و 

الأحمر، ليعلن اأنها فى �شن الزواج.

ال�����ش��ورة جل��زء م��ن ث��وب فتاة 

مقدم من اأ. �شهري جلبانة 

 The dress of a young
women

Unmarried women usually 
embroider their  dresses in 
blue (Al Ashhab), with a touch 
of red, orange and yellow. The 
dress is embroidered from the 
waist to the hem, beside the 
Banaayig. Tradition requires 
that the dress of unmarried 
women should be embroidered  
very lightly on the body of the 
dress (Badan), with blue as 
the predominant colour and a 
touch of colour, red in specific, 
to declare that she has reached 
the age of marriage.

The picture is part  of  dress of 
a young woman. Presented by 
Ms. Soheir Gilbana.
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املتزوجة حديثًا  

ت���رت���دي ال���ف���ت���اة ال��ث��وب 

الأ�شهب حتى فى حفل الزفاف 

وتظل به فرتة عام من الزواج 

اخليوط  بع�ض  ل��ه  وت�شيف 

اللون  وبالتحديد  ال��زاه��ي��ة، 

لتعلن  وذلك  الأحمر،  )الزهر( 

تنجب  اأن  اإىل  زواج���ه���ا  ع��ن 

وت�����ش��ب��ح اأم�����ا  ب��ع��ده��ا ت��ق��وم 

وترتدي  الثوب  ذل��ك  بتغيري 

الثوب الأحمر )الزهر(.

����ش���ورة ل���ث���وب م��ت��زوج��ة 

رعاية  اأ.  جمموعة  من  حديثا 

النمر مبكتبة الإ�شكندرية

The newly married

During the wedding the 
bride wears her blue 
embroidered dress and 
remains dressed in blue for 
one year after marriage. 
However,  she is allowed to 
add some bright red. When 
she becomes a mother 
she changes her dress and 
wears the  bright red (Zahr) 
dress.

Picture of the blue dress, 
from Ms. Reaya el Nimr’s 
collection in the Bibliotheca 
Alexandrina
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ثوب املراأة املتزوجة 
�أن  �ل��ب��دوي��ة  �مل�����ر�أة  حت��ب 

ز�هية  �أل��و�ن��ه  ث��وب  ت��رت��دي 

وت��ك��ر م��ن ا���س��ت��ع��م��ال ال��ل��ون 

فى  و  )ال����زه����ر(.  الأح����م����ر 

ال�سواركة  مثل  القبائل  بع�ض 

والريا�سات تف�سل الن�ساء اللون 

والربتقايل،  والأ�سفر  الأحمر 

بينما املراأة فى قبيلتي الرتابني 

كافة  ت�ستعمل  وال��رم��ي��ات 

الألوان فى تطريز اأثوابها.

البدوية  املراأة  ثوب  ويتميز 

ي�سل  حيث  التطريز  بكثافة 

اإىل  البدن  فى  التطريز  ط��ول 

تدل  و  م��رت.  ن�سف  م��ن  اأك���ر 

كثافة التطريز على مكانة املراأة 

الجتماعية وحالتها املادية.

�سورة لثوب املراأة املتزوجة 

النمر  رعاية  اأ.  جمموعة  من 

مبكتبة الإ�سكندرية

 The Married
Woman’s Dress

Bedouin women like 
bright coloured dresses, 
and use red (Zahr) in 
abundance. In some tribes, 
like Al Sawarka and Al 
Riyashaat, women prefer 
to embroider with red, 
yellow and orange. While 
the women, of the tribes of 
Tarabeen and Al Rumaylaat 
, use all colours. 
The Bedouin woman fills 
her dress with embroidery, 
where the embroidered 
part of the Badan, can at 
times, exceed half a meter. 
The intensity of the work is 
an indication of the social 
and economic status of the 
wearer.

The dress of married 
woman, from Ms. Reaya 
el Nimr’s collection in the 
Bibliotheca Alexandrina
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ثوب املراأة امل�سنة 
تكتفي املراأة امل�سنة بتطريز 

وتطريز  والأكمام  الثوب  �صدر 

اأرب����ع )���ص��ي��وف(ع��ل��ى ال��ب��دن 

وال�صيوف  للبنايج،  مال�صق 

العر�ض،  فى  العروق  من  اأكنز 

يتم تطريز �صيفني على البدن 

البدن  على  �صيفني  و  الأمامي 

اخللفي ثم تقوم بعمل تطريز 

خفيف بني ال�صيفني.

خ�صر  م��ن  ال�صيوف  وت��ب��داأ 

ويكون  الثوب  ذيل  حتى  املراأة 

قامتة  باألوان  خفيف  تطريز 

م��ث��ل ال��ن��ب��ي��ت��ي والأخ�������ص���ر 

والأزرق مع كفايف على حافة 

الثوب. 

�صورة لثوب املراأة املتزوجة 

النمر  رعاية  اأ.  جمموعة  من 

مبكتبة الإ�صكندرية

The dress of the elderly
The dress of the elderly 
woman is embroidered on 
the chest, sleeves, while 
two Suyuf are embroidered 
on the sides close to the 
Banaayig,  both on the back 
and the front, then the parts 
between them are filled 
with very light embroidery.
The Suyuf (swords) are 
narrower than Erooq (veins) 
and are embroidered from 
the waist to the hem. The 
dress is lightly embroidered 
in dark shades of red, 
green and blue, and kefafa  
stitching  on the hem. 

The dress of an elderly lady, 
from Ms. Reaya el Nimr’s 
collection in the Bibliotheca 
Alexandrina

47



�لزي �لتقليدي للمر�أة
فى �سمال  �سيناء

The traditional costume of women in North Sinai

ثوب الأرملة 

يت�شابة ثوب الأرملة مع ثوب الفتاة فى 

لون اخليط امل�شتخدم وهو اللون   )الأزرق( 

اأو الأ�شهب اإل اأن ثوب الأرملة يطرز باللون 

الأزرق فقط،  و هو رمزاً للحداد فى جميع 

القبائل البدوية،  لتطريز الأجزاء الآتية 

البنايج والبدن  و  ال�شدر والكم  الثوب:  من 

الأمامي واخللفي.

�شور لأجزاء من ثوب اأرملة.

The dress of the widow

The dress of the Bedouin widow 
resembles that of unmarried 
woman in terms of the colour of 
thread used in embroidery, blue. 
However, the dress of the widow 
is embroidered only with blue, 
the symbol of mourning for all 
Bedouin tribes. The following parts 
of the dress are all embroidered:  
the chest, sleeves, sides (Banaayig) 
and both  front and back sides of 
the dress.

The pictures are of parts of a dress 
of a widow.
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افى( ثوب الأعياد والزيارات )الثوب الوجَّ

التي  وال��زي��ارات  الأعياد  لثوب  تزيينها  فى  امل��راأة  تتفنن 

تلب�س فيها الثوب ) الوجافى (، و ي�سمى هذا الثوب بالوجافى 

لأنه يلزم البدوية باأن ل جتل�س به و اأن ل ترتدية فى املنزل. 

ويتميز هذا الثوب عن �سائر الأثواب بكثافة التطريز، فيطرز 

باأكمله حتى ل يظهر �سىء من لون القما�س الأ�سود ) وي�سمى 

هذا النوع من التطريز بالرجم( و يتم ذلك فى بدن الثوب 

املخ�س�س  اجل��زء  اإل  مطرز  غري  فيه  مكاناً  يتبقى  ل  حتى 

فى  املراأة  وتعطي  الأحمر،  اأو  الزهر  ال�سوفى  الو�سط  لرباط 

عملية التطريز الوقافى كل خرباتها ومهاراتها واإبداعها فى 

جتميل الثوب اخلا�س بالأفراح والأعياد والزيارات.

افى مقدمة من اأ. �سهري جلبانة �سورة لف�ستان وجَّ

Picture of a Waggaafi dress presented by Ms. Soheir 
Gilbana
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 The dress worn for celebrations
)Al Thawb Al Waggaafi(

 Women in Sinai put all their artistic talent to work 
on this dress. It is called Waggaafi because it is never 
worn at home but only while standing in celebrations. 
It is heavily embroidered until none of the fabric can 
be seen except for the part left for the red woolen 
waistband worn by the Bedouin women. This style of 
embroidery is called  rajm .

Picture of the back of a Waggaafi dress , from Ms. Reaya 
el Nimr’s collection in the Bibliotheca Alexandrina.

افى من جمموعة اأ. رعاية النمر مبكتبة  �صورة لظهر ثوب وجَّ

الإ�صكندرية
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ـَـة ـْـع ـُـن اجل

 غطاء الراأ�س لل�سيدات

�صورة جلنعة من جمموعة �أ. رعاية 

�لنمر مبكتبة �لإ�صكندرية

Al  Gunaa
Head cover for women

Picture of a Gonaa, from Ms. 
Reaya el Nimr’s collection in the 
Bibliotheca Alexandrina.
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الوجاية

غطاء �لر�أ�س للفتيات

�أ.  جمموعة  م��ن  ل��وج��اي��ة  ���ص��ورة 

رعاية �لنمر مبكتبة �لإ�صكندرية

Al  Wigaaya
Head cover for girls

Picture of a wigaaya from Ms. 
Reaya el Nimr’s collection in the 
Bibliotheca Alexandrina.
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الربقع  / غطاء الوجه

مي���ك���ن ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 

اإليها  تنتمي  التي  القبيلة 

وزينة   لون  خالل  من  امل��راأة 

الربقع الذي ترتديه.

بعمالت  الربقع  ويزين 

اخل��رز  و  ذه��ب��ي��ة  و  ف�ضية 

امللون.

يلف الربقع على اجلبني 

ويربط  عند ظهر الراأ�س.

برقع  ت���رت���دي  ب���دوي���ة 

و�ض�����ورة برق�����ع  قدمتهما 

اأ. �ضهري جلبانة
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AL Borqo
The face veil

One could recognize 
the tribe a woman 
belonged to, from her 
Borqo’s  colour and its 
decoration.
The Borqo was decorated 
with silver and gold coins 
and coloured beads.
It is wrapped around the 
forehead and tied at the 
back of the head.

Picture of a Borqo 
presented by Ms.Soheir 
Gilbaana.
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شكر و تقدير

على  جلبانة  �سهري  الفا�سلة  لالأ�ستاذة 

التقرير ال�سامل الذي قدمته عن توثيق فن 

التطريز فى الثوب البدوي فى �سمال �سيناء، 

م�ساهمة منها فى توثيق الرتاث ال�سيناوي.

ر�سمها  على   ال�سريف  نبوية  ولالأ�ستاذة 

للوحدات امل�ستخدمة فى التطريز ال�سيناوي 

و حتديد اأ�سمائها.

بال�سكر  للمراأة  القومي  املجل�س  يخ�س  و 

كل �سيدة وفتاة فى �سمال �سيناء �ساهمت باأي 

معلومة اأو مادة لإخراج هذا العمل.
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هذا الفن الأ�شيل اإ�شتخل�ص املادة التي كون بها هذه الت�شكيالت و الألوان البديعة  من 

البيئة املحيطة و املوروث و ذوق اجلماعة، و عرب الزمان اأ�شاف اإليه املجتمع و غربله حتى 

و�شل اإلينا فى اأكمل وجه واأجمل �شورة، جمال يعك�ص املجتمع الذي اأبدعه. 

This original art derived the material from which it created these  fascinat-
ing forms and colours, from the  surrounding environment, tradition and 
communal taste. Over the years, the community added to it and discarded 
what did not appeal to it, until it reached us in this form, a form which re-
flects the beauty of the society which created it.
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تقنيات و اإبداعات فن التطريز التقليدي  فى واحة �سيوة
Techniques and art of traditional embroidery in Siwa Oasis

  The six stitches of Siwan Embroidery ال�ست غرز ال�سيوية

1- َطق تو�شط -  نا�شوري

     ) �أي مليء بال�شيوية ( 

ط �أو  م�شط )2( مت�شِ

         )�شرفلة(

)3( ت�َشكَبك

ت ) �شل�شلة( )4( َتكَّ

)5( جلبة

)6( طق تو�شط

           و تعني جريدة �لنخل بال�شيوية  

(1) TAQ TUSHT -
     NASHOURI
    (meaning full in  Siwi)

(2) TAMSHIT -
     MISHT
     (over lock stitch )

(3) TCHAK BAK

(4)TAKKAT
    (chain stitch)

(5) JILBA

(6) TAQ TUSHT
      Meaning Palm - leaf stalk 

in Siwi
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تقنيات و اإبداعات فن التطريز التقليدي فى واحة �سيوة

Techniques and art of traditional embroidery in Siwa Oasis 

ـَة  ـَك ـْ�ش ـَك ـْ�ش ت

)ال�شراجة بال�شيوية(

	•الت�سك�سكة هي ال�سراجة  
تعترب  و  الأحمر  باللون 

الغرز  لتطريز  الدليل 

والوحدات.

	•ال�سيدات فى �سيوة يبداأن 
بال�سراجة باللون الأحمر 

ث���م مي��ل��ئ��ن ال��ف��راغ��ات 

بباقي الألوان.

ال�سيوي  ال�سم  هو  	•اآظ��ال 
ل�������س���راج���ة اخل���ط���وط 

امل�ستقيمة. 

يظهر  ال�سليم  	•التطريز 
فى ا�ستقامة نقط الن�سف 

فى  الن�سف  خ��ط  م��ث��ل 

اجللبة.

Tchakshaka
 The Siwan word(

)for basting
The basting is the guide •	
to	embroider	the	filling	
of the stitches and   
motifs	correctly.
Siwan	women	 start	by	•	
basting in red and then 
fill	 in	 the	 rest	 of	 the	
colours.
The Siwan name of •	
basting	for	straight	line	
stitching	is	Azzal.
The	 middle	 points	 of	•	
the	embroidery	have	to	
form	a	straight	line.

�آظــــــال

Azzal
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تقنيات و اإبداعات فن التطريز التقليدي فى واحة �سيوة

Techniques and art of traditional embroidery in Siwa Oasis 

الألوان اخلم�س امل�ستخدمة

 فى  التطريز ال�سيوي

	•ت��ت��م��ي��ز ال��ط��ب��ي��ع��ة ف��ى 
ولذلك  بالنخيل،  �سيوة 

ال�سيوية  امل��راأة  ا�ستخدمت 

الألوان اخلم�سة التي ترمز 

البلح  ن�سوج  م��راح��ل  اإىل 

لتطريز اأزياءها.

	• الأل������وان ه���ي: الأخ�����س��ر 
ال��رت��ق��ايل  و  والأ����س���ف���ر 

والأحمر و الأ�سود.

ل��وح��ة م���ن اإن���ت���اج ت��دري��ب 

املدربات بامل�سروع

The five  colours 
of Siwan  

Embroidery

with palm groves all • 
over the Oasis, the 
women of Siwa use the 
colours representing the 
stages of the ripening of 
dates to embroider their 
garments. 
The colours are: green, • 
yellow, orange, red and 
black.

Tabloid made during the 
training of trainers 
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تقنيات و اإبداعات فن التطريز التقليدي فى واحة �سيوة

Techniques and art of traditional embroidery in Siwa Oasis 

اخليوط و احلليات امل�ستخدمة 

فى التطريز ال�سيوي

	•ت�ستخدم اخليوط احلريرية للتطريز 
من  م�سنوعة  اأزرار  اإل��ي��ه��ا  وي�����س��اف 

ال�سدف.

ال�سورة  لزي معرو�ض  فى  البيت 

ال�سيوي

 Thread and accessories
used in

Siwan Embroidery 

Silk threads are used for •	
embroidery  and then buttons 
made of mother of pearl are added 
for extra decoration.

Pictures of costume  displayed  in Al 
Bayt El Siwi

65



تقنيات و اإبداعات فن التطريز التقليدي فى واحة �سيوة

Techniques and art of traditional embroidery in Siwa Oasis 

	•التطريز على الزي ال�سيوي 
خطوط  �سكل  على  يكون 

م�ستقيمة تخرج على �سكل 

فى  ه��و  و  ال�سم�س  اأ���س��ع��ة 

اإله  من  م�ستوحى  الغالب 

اآمون  امل�س�����ريني  قدم�����اء 

مازالت  وال��ذي  )ال�سم�س( 

اآث����ار م��ع��اب��ده ق��ائ��م��ة فى 

اأغورمي.

اإنتاج  من  كامل  لزي  ال�سورة 

املتدربات اأثناء التدريب.

The embroidery on •	
Siwan dresses resembles 
the rays of the sun, this 
might have been inspired 
by the Ancient Egyptian 
God Amun (sun) whose 
temples still stand in 
Aghurmi.

A picture of a costume 
produced by the trainees 
during the project.
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Traditional motifs from Siwa Oasis                             وحدات تقليدية من  واحة �سيوة

Al Aroosaالعـــــرو�سة
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ـَـ�ْست  تاج ل

)العنكبوت( 
Tajlust

)the spider( 

Traditional motifs from Siwa Oasis                             وحدات تقليدية من  واحة �سيوة
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الإبريق

) ِلربيق(
ال�سمكــــة The jug

)Libriiq(

)Samaka(
fish

Traditional motifs from Siwa Oasis                             وحدات تقليدية من  واحة �سيوة
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طت انياظيط

)عني الديك(
Tatt in دبــــو�س

yaziit
Dabbous

)pin(

طق تو�شط

و تعني جريدة النخل بال�شيوية  

Taq Tusht
Palm - leaf stalk in Siwi 

Traditional motifs from Siwa Oasis                             وحدات تقليدية من  واحة �سيوة
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Traditional motifs from Siwa Oasis                             وحدات تقليدية من  واحة �سيوة

مي�سة لخِ

وحدة تطرز خم�س مرات على ظهر زّي 

العرو�س لتحفظها من  عني احل�سود.

Likhmiisa
 Is a motif which is

 embroidered five times on
 the back of the bride’s dress

.to keep off the evil eye

ـْناجيل ف

)فناجني(
Fnajiil
)cups(
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Traditional motifs from Siwa Oasis                             وحدات تقليدية من  واحة �سيوة
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Lines in Siwan Embroidery                                             اأ�سكال من خطوط التطريز ال�سيوى
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Lines in Siwan Embroidery                                             اأ�سكال من خطوط التطريز ال�سيوى
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Lines in Siwan Embroidery                                             اأ�سكال من خطوط التطريز ال�سيوى
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Fills in Siwan Embroidery                                             اأ�سكال من ح�سوات التطريز ال�سيوى

Tabergawitتابــــــرجاوت
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Fills in Siwan Embroidery                                             اأ�سكال من ح�سوات التطريز ال�سيوى
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Fills in Siwan Embroidery                                             اأ�سكال من ح�سوات التطريز ال�سيوى
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Traditional Costumes worn in Siwa                   الأزياء التقليدية للمراأة فى واحة �سيوة

الـــِزّيْ

	•هو اال�سم الذي يطلق على ثوب 
اأو قمي�ص املراأة فى �سيوة.

Azziyy

Is the name of the dress of  •	
a woman in Siwa.
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Traditional Costumes worn in Siwa                   الأزياء التقليدية للمراأة فى واحة �سيوة

اأجزاء الـــِزّيْ ال�سيوي

The Front   الأمام

ر�سم مرمي نور الدين

Parts of the Siwi Ziyy
The Back   اخللف

Drawing by Maryam Nour  el Din 
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Traditional Costumes worn in Siwa                   الأزياء التقليدية للمراأة فى واحة �سيوة

Attooqاأتــّْـوق )الطوق( �سيوي

	•الأتــّْوق عبارة عن قطعة  خارجية مطرزة 
تركب على فتحة الرقبة فى الِزّيْ ال�سيوي 

الذي يطلق عليه ا�سم ِتّدي.

وق قبل الرتكيب وبعده. 	•و ال�سورة لأتـَـّ
اإليه  ي�سري  الــذي  ــزء،  اجل خياطة  يتم  	•ل 
الفتحة  تلك  ت�ستعمل  و  الــِزّيْ  اإىل  ال�سهم، 

كجيب خفي.  

The  Attooq  is an embroidered, external part •	
that is sewn on the neck opening  on the Siwi  
Ziyy  called Tidi .
Pictures of an Attooq  before and after attaching •	
it to the dress.
The part under the square is not sewn to the •	
dress and is used as a pocket.
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Traditional Costumes worn in Siwa                   الأزياء التقليدية للمراأة فى واحة �سيوة

تـ�شـة على زي فى املتحف الزراعي  ـِ ْتل ـِ اأتــّْوق ن
Picture of an Attooq Nitlitsha  in the Agricultural Museum

تـ�شـة يركب على �أزياء ـِ ْتل ـِ   �أتــّْوق ن

�لفتيات �ل�شغري�ت

تـ�سـة فى البيت ال�سيوي ب�سيوة ـِ ْتل ـِ اأتــّْوق ن
Picture of an Attooq Nitlitsha  in  Al Bayt Al Siwi

Attooq Nitlitsha  is sewn on the 
dresses of young girls
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

	•يحتفل �ل�سيويون بالزفاف �سبعة �أيام و ت�ستعد �لعرو�س 
بعدة �أثو�ب لرتتديها فى هذ� �لأ�سبوع.

	•وح�سب رو�ية �أحمد فخري كانت �لعرو�س عند خروجها 
�لأزيــاء  تلب�س  زوجها  بيت  �إىل  للذهاب  �أهلها  بيت  من 

و�حد فوق �لآخر وثوب �لزفاف �لأ�سود �ملطرز فوقهم.

	• �سيد�ت �سيوة �أجمعن على �أن �لعرو�س ليلة �لزفاف تلب�س 
ثوب �أبي�س خفيف وف�سفا�س ي�سمى )طق ت�سط مقلي( 

وفوقه تلب�س �لزّي �ملقلم من �حلرير �لأحمر )ِتّدي �أكرب 

�أور�غ(  حلرير  �أكرب  )ِتّدي  �لأخ�سر  �أو  �أزجاغ(  حلرير  

و�ل�سال  )طرقعات(  و�لطرحة  ــو�مت(  )�خل و�ل�سرو�ل 

و�ل�سو�ر  �ملطرز  �لأحمر  �جللد  �حلــذ�ء  و  �لنعام  ري�س 

�لف�سة.

بالتقط�ست  حلرير  لكرب  ت�ستبدل  �لأول  �ليوم  	•وفى 
�ح )�لثوب( لِمالل  ـِرَّ مقلي، وفى �ليوم �لثالث تلب�س �ل�س

و�ل�ساد�س  و�خلام�س  �لر�بع  فى  �أما  �ملطرز،  )�لأبي�س( 

فتلب�س �أي لون حتبه.

	•فى �ليوم �ل�سابع ويطلق عليه يوم �ل�سماته و�لذي تاأتي 
تلب�س  زوجها،  بيت  فى  لزيارتها  �لعرو�س  عائلة  فيه 

�ح �أظوطاف )�لأ�سود( �ملطرز. رَّ �لعرو�س �ل�سِ

Siwan wedding celebrations last seven days, and •	
the bride prepares the costumes that she will 
wear during that week.
According to Ahmed Fakhry, on the day the bride •	
moves from her family’s home to her husband’s, 
she wears all the costumes she has prepared, 
one on top of the  other, wearing the black 
embroidered dress on the top. 
The	women	of	Siwa	say	that	the	first	night	the	bride	•	
wears a light, wide, white dress, called (Taqtusht 
Maqli), on top of that she wore the striped Ziyy 
made of red silk (Tidi Akbar Lihriir Asgaagh) or 
green silk (Tidi Akbar  Lihriir Awraagh(, in addition 
to the Siwan sirwal called (Khawaatim) , the head 
cover (Truqaat), a shawl, the red embroidered 
shoes and her silver (siwaar).
The	first	day	the	bride	wears	the	(Taqtusht	Maqli),	•	
on the third day she wears the white embroidered 
dress	(Lashirraah	Lamilaal),	as	for	the	fourth,	fifth	
and sixth day she wears any colour.
On the seventh day called ( yom el shamaata), •	
the brides family come to visit her  and that day 
she wears the (Ashirraah Azutaaf)  the black 
embroidered dress. 

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

رير �أزجاغ ّدي �أكرب لحِ تحِ

	•الزّي املقلم من احلرير الأحمر 
و يلب�س ليلة الدخلة ومن حتته 

خفيف  اأبي�س  ف�ضفا�س  ثوب 

يطلق عليه تقط�ضت مقلي.  

ال�ضيوي  البيت  فى  معرو�س  زي 

ب�ضيوة

 Tidi Akbar  Lihriir
Azgaagh

The striped Ziyy  made •	
of red silk is worn on the 
first	 wedding	 night	 and	
underneath it, is worn, a 
light, wide, white dress, 
called Taqtusht Maqli .

Picture of a costume in Al 
Bayt Al Siwi
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

رير اأوراغ ّدي اأكرب لحِ تحِ

	•الزّي املقلم من احلرير الأخ�ضر 
ويلب�س ليلة الدخلة و من حتته 

خفيف  اأبي�س  ف�ضفا�س  ثوب 

يطلق عليه تقط�ضت مقلي.

مرفت  الأ���ض��ت��اذة  جمموعة  م��ن 

رفعت

 Tidi Akbar Lihriir
Awraagh

The striped Ziyy  made of •	
green silk is worn on the 
first	 wedding	 night	 and	
underneath it, is worn, a 
light, wide, white dress, 
called Taqtusht Maqli .

Picture from Ms. Mervat 
Refaat’s 
collection
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

اال�شراح الِمالل

ثوب الزفاف االأبي�ض

من  الثالث  ال��ي��وم  ف��ى  	•يلب�س 
الزفاف

  

ال�سيوي  البيت  فى  معرو�س  زي 

ب�سيوة

Ashirraah  Lamilaal
White wedding dress

Worn on the third day•	

Picture of a costume in Al 
Bayt Al Siwi
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

زّيْ �أ�صفــــر

ال��راب��ع  ال��ي��وم  ف���ى  	•يلب�س 
من  ال�ساد�س  اأو  اخل��ام�����س  اأو 

الزفاف.

من جمموعة الأ�ستاذة

مرفت رفعت

Yellow Ziyy

Used to be worn on the •	
fourth,	fifth	or	sixth	day.

Picture from
Ms.	Mervat	Refaat’s	
collection
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

�ال�شرح �أظوطاف

ثوب �لزفاف �الأ�شود

ال�ســـــابع   اليـــــوم  فى  	•ويلب�س 
)يوم ال�سماتة(

  

من جمموعة الأ�ستاذة

مرفت رفعت

Ashirraah  Azutaf
black  dress 

Worn on the seventh day •	
(yom el shamaata)

Picture from Ms. Mervat 
Refaat’s collection
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

خاتــــم

ال�سيوي  ال�سروال  على  	•يطلق 
امل��راأة  لأن  نظراً  خ��وامت  ا�سم 

خوامت   ثالثة  تطرز  ال�سيوية 

على اجلزء الأ�سفل منه.

 

Khaatim

The Siwan sirwaal is •	
called Khawaatim (plural 
for khaatim) because the 
Khaatim is embroidered 
three times on the lower 
part of the Siwan sirwaal  
(trousers).
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

ال�سروال ال�سيوي 

)خوامت(

The Siwan Sirwal
)Khawaatim(
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

ال�سروال ال�سيوي 

)خوامت(

ويربط  الأث���واب  حتت  	•يلب�س 
ب���ح���زام م���ط���رز ي���دك���ك فى 

ت. ال�سروال وي�سمى َتكَّ

ال�����س��ورة خل����وامت م���ن اإن��ت��اج 

املتدربات اأثناء التدريب.

The Siwan Sirwal
)Khawaatim(

It is worn under the dresses •	
and is tied at the waist 
by an embroidered band 
called )Takkat(.

Picture of a )Khawaatim( 
produced by the trainees in 
Siwa
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

طرقعات

 )طرحة(

	• فى الأ�صل من احلرير املقلم  
لِمالل  اح   رَّ ال�صِ مع  تلب�س  

ثوب الزفاف )الأبي�س(

نور  م��رمي  لطرحة   ال�صورة 

الدين

Truqaat
)head cover(

Originally made of •	
striped silk and worn 
with the embroidered  
white wedding dress 
)Lashirraah Lamilaal(.

A  )Truqaat( belonging to 
Maryam Nour rl Din
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
by the Siwan bride

) زرابني( 

احلذاء امل�صنوع من

 اجللد الأحمر املطرز باحلرير

(Zarabin)
The red shoes made of leather and 

embroidered with silk thread

حذ�ء  جلد �أحمر معــــــــرو�ض بني جمموعة 

اأ. رعاية  النمر مبكتبة الإ�سكندرية

(Zarabin), from Ms. Reaya el Nimr’s 
collection in the Bibliotheca Alexandrina

حذاء  جلد اأحمر معرو�ض فى البيت ال�سيوي ب�سيوة

Picture of  (Zarabin) in Al Bayt Al Siwi
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اأزياء الزفاف التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional  costumes worn
in Siwa

ي الرومي  ـِدِّ تـ

)الأزرق(

	•تلب�سه ال�سيدات امل�سنات

زي معرو�ض فى البيت ال�سيوي 

ب�سيوة

Tidi el Rumi
Blue Tidi

Worn by elderly women•	

Picture of a costume in Al 
Bayt Al Siwi

94



الأزياء التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional Costumes
worn in Siwa

ترفوطت  

املالية ال�سيوية

عائـــــلة  	•تن�سجهــــــــــــا 
عـــبـــد املـــقـــ�ـــســـود فــى 

كل  وتغطي  كردا�سة. 

نف�سها  �سيوة  فى  �سيدة 

عند  ـــة  ـــاي امل بـــهـــذه 

خروجها من البيت.

Terfutat 
The Siwan Milaaya

It is woven in Kerdasa •	
by the family of Abdel 
Maksoud.It is used 
by Siwan women to 
cover themselves, 
whenever they go 
out of the house.

طاكط�صت هو تطريز فى منت�صف �أعلى 

�ملالية ويكون مو�صعه �أعلى �لر�أ�س

 Taktusht is the embroidery in middle
 of the top of the milaaya and is

.placed on the head
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Traditional Costumes
worn in Siwa
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الأزياء التقليدية للمراأة
فى واحة �سيوة

Traditional Costumes
worn in Siwa

بعد  ن  تزيَّ املطرزة  ال�سيوي  	•الطرحة 
ال�سدف  الأزرار  اأو  ب��ال��ودع  التطريز 

تي�شو�شت  ت�شمى  ملونة  وب�شرا�شيب 

وت����رك����ب ف����ى ث���اث���ة ج����وان����ب م��ن 

الطرقعات.

The Siwan embroidered head •	
cover is decorated with sea shells 
or mother of pearl buttons and 
coloured tassels called (Tishooshet), 
which are attached to three sides of 
the (Truqaat).
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شكر وتقدير

)EQI( ل�سركة نوعية البيئة الدولية

وللأ�ستاذ عبداهلل الباغي

مدير اإدارة �سيوة التعليمية

و�سكر خا�ص للأ�ستاذ �سليمان عبد اهلل

موجه املكتبات فى اإدارة �سيوة التعليمية،

ملراجعته املعلومات والكلمات ال�سيوية لهذه الدرا�سة

وللرائدة ال�سحراوية فاطمة خاطر ملجهودها فى 

جمع املعلومات من �سيدات �سيوة عن اأزياء الزفاف

وخال�ص ال�سكر لنعمة �سناوي و مرمي نور الدين 

لكل املعلومات القيمة عن تقنيات التطريز ال�سيوي 

و فنه، ولكل �سيدات و فتيات �سيوة التي ا�سرتكن 

فى التدريب و�ساهمن فى  جمع املعلومات عن 

تراثهن الرثي. 
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هذا الفن الأ�شيل ا�شتخل�ص املادة التي كون بها هذه الت�شكيالت و الألوان البديعة  من 

البيئة املحيطة و املوروث و ذوق اجلماعة، و عرب الزمان اأ�شاف اإليه املجتمع وغربله حتى 

و�شل اإلينا فى اأكمل وجه و اأجمل �شورة، جمال يعك�ص املجتمع الذي اأبدعه.

This original art derived the material from which it created these  fascinat-
ing forms and colours, from the  surrounding environment, tradition and 
communal taste. Over the years, the community added to it and discarded 
what did not appeal to it, until it reached us in this form, a form which re-
flects the beauty of the society which created it.
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لوحة األستاذة/ مرفت رفعت

Painting by/ Ms. Mervat Refaat

 The Art

 Of

 Tally

 Embroidery

 in Upper

Egypt

فــــن التّلي 

من تراث 

التطريز 

فى �صعيد 

م�صر





توثيــق
فــــن التــــّلي

من تراث التطريز فى �صعيد م�صر

Documenting
The Art of Tally Embroidery In Upper Egypt
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)2007 - 2005(
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Enhancing Women’s Role as Custodians and Artists of Egyptian Handicrafts

)2005 - 2007(

منظمة اليون�سكو / احلكومة الإيطالية
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املجل�س القومى للمراأة

The National Council For Women
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Techniques and Art of Tally Embroidery                   تقنيات واإبداعات فن تطريز التّلي

م�ستلزمات و خامات

Tulle fabric     ـُّل قما�ش ت

Tools and Materials

طولها  و  ي��دوي��ا  ت�سنع  التّلي  	•اإب���رة 
حوايل 4 �سم

The Tally needle is hand made •	
and is 4cm long

�شريط  ه���و  	•ال��ت��ّل��ي 
ف�شي  لونه  معدين 

�شبيكة  من  م�شنوع 

جت��ع��ل��ه رق���ي���ق���ًا  ال 

يحرتق،  وال  ي�شداأ 

ي�شنع  ك��ان  وقدميًا 

اأو  ال�����ذه�����ب  م�����ن 

الف�شة.

Tally is a silver metal thread of •	
thin,	 flat,	 rust-resistant,	 fire-
proof metal wire. In the past, 
Tally	used	 to	be	made	of	 silver	
or gold.
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غرزة التّلي من الأمام

 Front of Tally
stitch

عن  عبارة  التّلي  	•غ��رزة 
م�ستقلة  واح���دة  غ��رزة 

بذاتها و لها تقنية خا�سة 

الواحدة  فالغرزة  ج��داً، 

تطرز فى �ست خطوات.

غرزة التّلي من اخللف

 Back of Tally
stitch

The Tally stitch is an •	
independent stitch 
which has a very 
special technique, 
it takes six steps to 
make one stitch.
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طريقة عمل غرزة التلي

الأ�ستاذ عمران فرغلي عمران

ل�ســــم الإبــــرة: يثبت اخليط املعدين بعيني الإبرة جيداً بحيث ليخرج منها اأثناء الت�سغيل.

توجيه القمـــا�ش: يوجه القما�س طولياً بحيث يكون ُبر�سل القما�س عن اليمني وعن ال�سمال.

و�ســـع اليـــدين:  تكون اليد الي�سري اأ�سفل القما�س، وبالتحديد حتت منطقة عمل الغرزة واإ�سبع ال�سبابة حتت الغرزة 

املراد عملها، واليد اليمني بها الإبرة تكون فوق القما�س.

 ثم تتبع اخلطوات التالية:

اثنني  مبقدار  النهاية  قبل  حتى  اخليط  ما�سحب  فيه  الغرزة  عمل  املراد  املربع  خيطي  حتت  باخليط  	•ادخل 
ملليمرت تقريباً.

	•اثني هذا الطرف حتى يلت�سق باملربع كما فى ال�سكل رقم اثنني و ثالثة. 
	•ادخل الإبرة وبها اخليط من اأ�سفل راأ�س املربعني عن ميني الغرزة ثم ا�سحب اخليط حتى اآخره متاماً - �سكل 

رقم اأربعة.

	•ثم ادخل الإبرة باخليط من اأ�سفل راأ�س املربعني عن �سمال الغرزة ثم ا�سحب اخليط قلياًل حتى يتبقى عروة 
م�ستديرة فوق الغرزة ت�سمح مبرور الإبرة من داخلها.

	•ادخل الإبرة باخليط من هذه العروة و�سد اخليط حتى اآخره متاماً وحتى تقفل العروة فوق اخليط باإحكام 
متاماً كما فى ال�سكل رقم �ستة.

	•ثم اثني اآخر اخليط على الغرزة وا�سغط باإ�سبعيك الإبهام من فوق الغرزة وال�سبابة من اأ�سفلها، ثم حاول قطع 
اخليط عند نهاية الغرزة بطريق الثني املتكرر مييناً و�سماًل حتى ينقطع اخليط دون �سوائب، وبذلك ينتهي 

عمل الغرزة الواحدة كما فى ال�سكل رقم �سبعة.

 ملحوظــــة هامـــة: يجب مراعاة اأن يكون اخليط م�ستقيماً فى جميع مراحل الت�سغيل .
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Technique of the Tally stitch
Mr. Omran Farghaly Omran

Threading	the	needle:	The	metal	thread	needs	to	be	fixed	to	the	needle	eyes,	so	as	not	to	1- 
untie during work.
Steering the fabric: The fabric should be handled lengthwise with part of the fabric hang-2- 
ing from the right side and the other from the left. 
The position of the hands: Put the left hand under the fabric and exactly under the area, 3- 
where	the	stitch	 is	 to	be	made.	Put	 forefinger	under	 the	stitch	being	made.	The	right	
hand, which holds the needle, should be above the fabric.
Pass the needle under the square, where the stitch is to be sewed and then pull the thread 4- 
till only 2 mm of the thread remains.
Bend	this	2	mm	edge	till	it	is	attached	to	the	square	as	in	(figure	2	&	3).5- 
Pass the needle with the thread from under the heads of the two squares from the right 6- 
side	of	the	stitch	and	then,	pull	the	thread	till	the	end	(figure	4)	
Then, pass the needle with thread from under the heads of the two squares from the left 7- 
side of the stitch and pull the thread  gradually so that a circular hole remains above the 
stitch allowing the needle to pass inside it.
Pass the needle with thread through this circular hole and pull the thread till the end so 8- 
that	the	hole	is	closed	above	the	thread	as	in	(figure	6).
Then,	bend	the	end	of	the	thread	on	the	stitch	and	press	with	your	forefinger	from	above	9- 
the stitch and with your thumb from underneath. 

Then:	1)	try	to	cut	the	thread	at	the	end	of	the	stitch	through	repetitive	bending	from	the	
right and left sides till the thread is cut without leaving any hanging parts.
Or	preferably	2)	press	thumb	and	forefinger	very	hard,	then	pull	the	thread	with	the	other	hand.
Thus,	sewing	one	complete	stitch	is	over	as	in	figure	7.
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Techniques and Art of Tally Embroidery                   تقنيات واإبداعات فن تطريز التّلي

	•كان ف�ستان التّلي قدمياً يعترب من 
تلبي�سة  عليه  يطلق  ال��ذي  النوع 

ويلب�س فوق املالب�س عند اخلروج 

فى املنا�سبات اخلا�سة. 

The Tally  dress was a kind •	
of Talbiisa (a decorated gar-
ment	worn	on	top	of	clothes)	
and was worn when going 
out to  special events.
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Techniques and Art of Tally Embroidery                   تقنيات واإبداعات فن تطريز التّلي

	•ط��رح��ة ق��دمي��ة جل���دة اإح���دى 
املتدربات فى �ساقلتة - �سوهاج

An old Tarha belonging to the grandmother of •	
a trainee from Sagulta - Sohag

طرفى الطرحة

تطرز خلف خالف

 The  ends of the
 Tarha  (head
 cover)	are

 embroidered
 facing each

.other
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

لوحات  من  ماأخوذة  الوحدات  	•كل  
من اإنتاج املدربات اأثناء امل�سروع.

All the motifs are from the tabloids embroi-•	
dered by the trainers during the project.
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Flower      وردةAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Borders     كناراتAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Borders     كناراتAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      دق على الإيدين حقاق امللنب�سوهاج
Tattoo motif

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      حجـــــاب الراأ�ش�سوهاج
Amulet

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Mosque     جامــعAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      فوانيـــ�ش اجلامـــع�سوهاج
Lanterns

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      املحمــــــل�سوهاج
Al Mahmal

Assiut        اأ�سيوط

للكعبة  جديدة  ك�سوة  اإنتاج  �سرف  م�سر  لأهل  كان  املا�سي  	•فى 
امل�سرفة كل عام، و التي كانت تخرج من م�سر فى احتفال بهيج 

يزف القافلة التي �سوف حتملها اإل���ى الأرا�سي احلج�����ازية وهو 

ما ت�سوره هذه الوحدات.

In the past, every year, Egypt had the honor of pro-•	
ducing the hand woven cover for the Kaaba, it was 
delivered by a caravan of camels which started its 
trip from Cairo in a joyful procession called “Al 
Mahmal” which is depicted in these Tally motifs.
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

�سجــادة �ســـالة
Prayer

البـــدع �سلبـــان
Cross

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Cross     فريزة �سليبAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Squares     اإرباع / مربعاتAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Drum     طبــــلةAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Electricity post     كهاربAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Containers     فناطي�شAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Key     مفتـــــاحAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Comb     م�ســـــطAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Pitcher     اإبريـــقAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Bride     عرو�ســةAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      ست مدار�ش اإيدك فى اإيد اأخوك�سوهاج�
Hand in hand, going to school

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Flower pots     ق�سارىAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

Tree     سجــرة�Corn     سنبـــلة�

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Palm leaf     اجلريـــدةAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Palm tree     نخــــلةAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

The coin     املليمFarmer's house     بيت ريفى

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Sailing boat     مركــبAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

Chick     كتكوتPigeon          حمامة ال�سالم

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Ducks     بــــطAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�(Sad wa msharshar)     سد وم�سر�سر�Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Guards     حـــرا�شAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�Sieve     سري الغربال�Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�(Arga we eriga)     عرجة وعريجةAssiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

Voile - Crepe     فوال كريب

فتافيت ال�سكر

(Fatafeet	el	sukkar)	sugar

Assiut        اأ�سيوط

Earrings        حلق
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

The knight     فار�ش الفر�سان

Assiut        اأ�سيوط

(Kasr)         ك�سر
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

Water     ـــــه لبــالب     Creeperميَّ

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

Apple      تفاحــةTiles      بالط احلمام

Assiut        اأ�سيوط
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Motifs of Tally Embroidery                                                             وحدات فن  تطريز  التّلي

Sohag      سوهاج�

Stars     جنــــومHeels     كعب اجلزمة

Assiut        اأ�سيوط
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شكر وتقدير

مبحافظة �سوهاج

الأ�ستاذة	• عبلة الهواري

الدكتورة نــوال امل�سريي	•

	•اجلمعية التعاونية الإنتاجي����ة.
	• للم�سغولت اليدوية والرتاثية. 
	•)ج����زي����������رة �سن��������دوي�����ل(.

	•جمعي����ة ال�سي��دات القبطي���ات. 
	•جمعية اأبن��اء الغ��د )�ساقلت���ة(.

جزيرة  ومدربات  م�سرفات  جميع  بال�سكر  ونخ�ش 
�سندويل بخربتهن امل�سهود لها فى �سناعة التّلي، على 

اجلهد الذي بذلنه فى التدريب.

مبحافظة اأ�سيــوط

الدكتورة	• علية احل�سينى

الدكتورة نــوال امل�سريي	•

	•جمعي���������ة النور و الأم��ل.

	•جمعي���������ة ال�سي��خ بخيت.

	•جمعي���������ة ال�سيم�������������اء.

	•بي��������������ت الت���������������������ّلي.

يتقدم املجل�ش القومي للمراأة، اإىل كل الآتي ذكرهم،  بخال�ش ال�سكر و التقدير على تعاونهم وم�ساهماتهم 

فى حتقيق اأهداف امل�سروع.
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هذا الفن الأ�شيل ا�شتخل�ص املادة التي كون بها هذه الت�شكيالت و الألوان البديعة  من 

البيئة املحيطة و املوروث و ذوق اجلماعة، و عرب الزمان اأ�شاف اإليه املجتمع وغربله حتى 

و�شل اإلينا فى اأكمل وجه و اأجمل �شورة، جمال يعك�ص املجتمع الذي اأبدعه.

This original art derived the material from which it created these  fascinat-
ing forms and colours, from the  surrounding environment, tradition and 
communal taste. Over the years, the community added to it and discarded 
what did not appeal to it, until it reached us in this form, a form which re-
flects the beauty of the society which created it.
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