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 بمدينة مارينا العلمين األثرية H1رؤية جديدة لتفسير المبني 

 "للمرة األولىنشر "

  إيمان محمد عبد الخالق/ د                          فتحية جابر إبراهيم / د

 :الملخص

هم المدن األثرية البطلمية والتي استمرت الي أكانت مدينة مارينا العلمين من 
تقع منطقة مارينا العلمين األثرية بين الكيلو والعصرين الروماني والبزنطي كذلك، 

مطروح، وتبعد عن بلدة العلمين بحوالي ستة  -طريق إسكندرية 011والكيلو  49
ألثري من الجنوب الطريق الرئيسي ومن كيلو متر، ويحد موقع مارينا العلمين ا

الشمال بحيرة ضحلة العمق ال تزيد عن متر تقريبًا ويحدها في كل من الشرق 
 .والغرب مدينة مارينا السياحية

أول من أشار إلى موقع مارينا العلمين، وذلك عندما  "Strabo"" استرابون"يعد 
( Praetoniumنيوم براتي)وصف المدن الواقعة في المنطقة بين مرسى مطروح 

وسميت ( الجلد) Derrihsإلى ثغر دريس " استرابون"غرب اإلسكندرية، ثم أشار 
وكان هذا الموقع بمثابة ( مارينا حاليًا)كذلك بسبب صخرة قريبة سوداء تشبه الجلد 

وجديٌر بالذكر أنه اتبع في تخطيط مدينة مارينا النمط الهيبودامي، وكشفت . ميناء
التي تمت بالموقع عن العديد من العناصر المعمارية المختلفة الحفائر األثرية 

والمتنوعة والتي ترجع إلى العصرين الهّلينستي والروماني ومنها المقابر المتنوعة 
الطرز، باإلضافة إلى المباني العامة مثل الحمام، باإلضافة إلى الفوروم الروماني 

ية األمر أن مدينة مارينا األثرية تعد وفي حقيق. والبازيليكا وأيضًا المنازل المتعددة
نموذجًا فريدًا لما تحمله من سمات المدينة المتكاملة والتي ترجع إلى العصر 

 الروماني؛ حيث لم يوجد في مصر مدينة رومانية متكاملة مثل مدينة مارينا

وقد قامت مؤسسة المركز البولندي بالقاهرة باالشتراك مع مركز البحث العلمي 
األمريكي بالقاهرة بالتعارون مع هيئة اآلثار المصرية في عمل حفائر في المنطقة 
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عندما بدء االهتمام بالساحل الشمالي لمصر وبدء ظهور بعض البقايا  0491منذ 
اريخية الحقة فضلت القيام بأعمال الترميم اال أن أعمال البعثة في فترات ت. األثرية

 . لتلك البقايا المكتشفة دون تكملة الحفائر بالمنطقة

يهدف هذا البحث إلي نشر أحد المباني المكتشفة بالمدينة والذي صنفته البعثة بأنه 
، ولكن تفاصيله المعمارية مختلفة عن المنازل المكتشفة بالمنطقة، H1المنزل 

اوز سوي بعض المعلومات القليلة من خالل تقارير الحفائر فقط، وماذكر عنه ال يتج
ولم تخضع لدراسة علمية توضح مدى أهميته ومقارنته بالنماذج المشابهة في مصر 

 . أو العالم الروماني، ومحاولة التعرف على ماهية استخدام المبنى من خالل ذلك

 : كلمات مفتاحية

 .منازل-جبانة-ميناء-مدينة-مانيةالفترة اليونانية الرو-مارينا العلمين
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 :   مقدمة

كم شرق العلمين، 6تقع مارينا الحديثة على الساحل الشمالي لمصر على بعد حوالي 
كم شرق 091كم غرب أبو صير و91كم غرب اإلسكندرية و46وتقع على بعد 

المنقضية فان  ولمدة العشرون عامًا. (0شكل )برايتونيوم أو مرسى مطروح 
البعثات البولندية والمصرية قامت بالعديد من عمليات الحفائر والترميم للحفاظ على 

 .بقايا تلك المدينة البطلمية الرومانية وجبانتها الضخمة

 0وتصف المصادر الساحل بين اإلسكندرية وبرايتونيوم حيث أن الجغرافي سترابو
ني وأماكن لالقامة والتي تقع حاليا حول العديد من المدن التي تحتوي على موا يذكر

 :مارينا الحديثة علي ساحل خليج بلينثيني والخليج الفارسي أو العربي اليوم وهي

Derrhis, Leucaspis, Antiphrae, Glaucus, Chi, Taposiris and 

Plinthine 

ة ومن ذلك فان ليوكاسبيس وأنتيفيرا يتطبقان تقريبا مع موقع مدينة مارينا األثري
كانت تعني الدرع األبيض في اليونانية، والتسمية ربما كانت ليوكاسبيس و. اآلن

و يفصله عن البحيرة ي األبيض الذي كان يحمي الميناء ألي الحاجز الرملإشارة إ
قيم مباشرة على ذلك هذا الميناء الذي ربما أ. وقتها والذي كان اليزال موجودًا

يقي، وقد اعتقد البعض أن كال اإلسمين قالحاجز الرملي وليس على الساحل الح
البداية كانت تسمي لي نفس الموقع لكن في فترات تاريخية مختلفة ففي يشيران إ

ولي وجدت في المصادر الهيلينستية والرومانية حتى نتيفيرا فاألليوكاسبيس ثم أ
واني المستقلة منتصف القرن الثاني الميالدي ثم اختفت، ثم ذكر فقط نوع من الم

نتيفيرا لتكوين المدينة الجديدة والتي استمرت حتى والذي ضم بعد ذلك إلي قرية أ
خطار دها الطويل فقد عانت المنطقة من أالميالدي، وخالل تواج السابعالقرن 

 .الزالزل المستمرة ثم هجرت بعد ذلك

لي الغرب متر طول من الشرق إ0111حلي حوالي ر القطاعي الساتحتل الحفائ
جنوب، ومخطط المدينة القديمة تم إعادة تر عرض من الشمال الي الم111وحوالي 
فأساسات الميناء التي تشمل  و تصوره طبقا لنتائج الحفائر حتى يومنا هذاتخيله أ

لي جنوب الميناء السفلية، تقع مباشرة على الساحل إجزائها ت أالمستودعات التي تبق
حمامات، البازيليكا وبعض والحي التجاري ووسط المدينة الذي يحتوي على ال

المباني العامة األخرى حول السوق الرئيسي الذي تحيطه الممرات المعمدة وحولها 
النطاق الخالي من المباني  .تقع المناطق السكنية وتتمركز كذلك وسط المدينة

المعمارية ربما كان الحد الذي يقوم بدور حماية وتحصين المدينة من الغرب 

                                                           
1

   Strabo, VII, 1, 14. 
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ذلك النطاق المقابر والجبانة الضخمة والتي تمتد لمسافة من  والجنوب، ويمتد خلف
 .متر0011الي  911

 وقد قامت مؤسسة المركز 0491 بدئت الحفائر واإلكتشافات بالمنطقة في حوالي
شتراك مع مركز البحث العلمي األمريكي بالقاهرة بالتعاون مع البولندي بالقاهرة باإل

هيئة اآلثار المصرية في عمل حفائر في المنطقة عندما بدء االهتمام بالساحل 
ال أن أعمال البعثة في فترات إ. الشمالي لمصر وبدء ظهور بعض البقايا األثرية

لمكتشفة دون تكملة الحفائر تاريخية الحقة فضلت القيام بأعمال الترميم لتلك البقايا ا
وتذكر كل تلك األعمال في تقارير الحفائر الخاصة بالبعثة على مواسم  . بالمنطقة
مبني معماري في وسط  11 حواليوقد عثر بالمدينة على حوالي بقايا  .متتالية

رن وطبقا للدالئل األثرية فإن المدينة ازدهرت منذ الق( 0-شكل)المدينة والجبانة 
 .0م وحتى بداية القرن السابع م.الثاني ق

م تظهر في منطقة الجبانة، .ودالئل الفترة المبكرة للمدينة من القرن الثاني ق
ومعظم . هي المقبرة بشكل الدعاماتم .ول قلمبني الوحيد الذي يرجع للقرن األوا

التي فضلها تلك النماذج همها وأي أغلبيتها محفورة في الصخر ومن أتلك المقابر ف
ول الميالدي والتي أعيد بناء م وإلي القرن األ.في الفترة من القرن األول قتمتد 

المنازل المكتشفة حتى اآلن ربما تؤرخ في مراحلها  .بعضها في فترات الحقة
المبكرة بنهاية القرن األول وبداية القرن الثاني الميالدي ويبدو أن تلك المنازل 

وتتركز المباني . والتوسع واإلمتدادمرت بفترات تاريخية طويلة من حيث البناء 
 . العامة في الجزء األوسط من المدينة وتؤرخ بعضها بالقرن األول الميالدي

 ختيار المبنيسباب إأ

العديد من المباني ذات المخطط الهيبودامي المعروف نه قد أكتشف بالمدينة نعلم أ
اثناء اكتشافها مثل الهامة والتي تم تعريفها نظرًا لمخططها المعروف والواضح 

مبني الفوروم، البازيليكا والحمامات العامة سواء ذات المخطط اليوناني أو تلك ذات 
موعة ضخمة باإلضافة إلي المقابر والمنازل التي كشف عن مج 9المخطط الروماني
نسبة للمبني محل الدراسة فنجد أنه من الالفت لالنتباه أنه قد تم منها بالمدينة، بال

ن قبل البعثة التي كشفت عنه بأنه أحد المنازل بالمدينة وقامت بترقيمه تفسيره م
H1 ، ،من  نا الحظنالكنولم يتم نشره حتى اآلن وذكر فقط في تقارير البعثة

المنازل سواء اليونانية أو الرومانية أو  مع ال يتشابهعناصره المعمارية أنه 

                                                           
2
 W. A. Daszewski, "Graeco –Roman Town and Necropolis ", 421-423.  

3
  R. Czerner, The Architectural Decoration, 1-3. 

يحي الشحات محمد، دراسة  :وقد نشرت حمامات مارينا العلمين في دراسة حديثة بعنوان 9
 .99-66 ،لحمامات غرب الدلتا في مصر
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تناول مخططه وعناصره مخططات المنازل بالمنطقة، لذا سوف نحاول من خالل 
المعمارية والزخرفية المختلفة تفسير ماهية هذا المبنى كما سنري في السطور 

 .القادمة

  موقع المبني

الطولي  في نهاية الشارعإلي الشمال من الجزء األوسط من المدينة يقع هذا المبني 
طول  قليال باتجاه الشمال الشرقي ويبلغشبه المستطيل بمخططه  الرئيسي وينحرف

م بينما الضلع الغربي 06،1متر، والضلع الشرقي  00ضلعيه الشمالي والجنوبي 
م ومن الشرق إلي الغرب 06،41لي الجنوب من الشمال إ وامتداده، م09،1
تم الكشف عنه على يد بعثة  .لي متر ونصفرتفاع الجدران من متر إوإم 00،01

نظرا لسوء والترميم خضاعه للدراسة والحفظ ويجب إ 0496-0496الترميم في 
 . 1حالته

 تكوينه المعماري

، وهناك ( -صورة)حجرة ومدخله يقع عند الناحية الجنوبية 06المبني مكون من 
نما كانت الشكل وال يحيطها جدار يغلقها وإ ن تلك الواجهة لم تكن بهذاقتراح الي أإ

 00في ركن الحجرة رقم )بدليل وجود جزء من بدن وقاعدة عمود  واجهة معمدة،
والتي أدخلتها بعثة الترميم ضمن ذلك الجدار الجنوبي عند محاولتها ( على المخطط

القامة جدران المبني التي كانت متهالكة ومنهارة تماما، فربما كان ذلك خطأ في 
  .01146وحتى  0116وقد عملت البعثة على ترميم المبني منذ  .الترميم

هي حجرة ضخمة مفتوحة في وسط المدخل ويوجد على المخطط  0الحجرة رقم 
عدد الحجرة الكبيرة تلك حول  .أسفلها صهريج عرضي يمتد من الشرق الي الغرب

، صغيرة الحجم، غير معروف استخدامتهالي الشرق والغرب إخر من الحجرات آ
خفض بشدة عن باقي مستواهم منإن الغرب فباتجاه   و 0ماعدا الحجرات رقم

الذي يجاوره تتخذ شكل الحوض المستطيل   ن الحجرة رقم رات المبني وأحج
لي أرضية الحوض فربما كان يستخدمه مرتادي درجات ساللم تؤدي إلي أسفل إ

 .(9-صورة)المكان للتزود بالمياه

والذي يوجد أسفله  9بقايا الفناء المعمد رقم  0رقم يلي على نفس محور الحجرة 
الشمال إلي الجنوب، أسقف تلك اثنين من الصهاريج متوازيان يمتدان من 

ع كل رتفاوهي طريقة رومانية معتادة، وكان إكانت تأخذ الشكل القبوي  الصهاريج
متار وهو ما كان معتاد في صهريج حوالي من متران ونصف إلي الثالثة أ

. متر 1،9أمتاروعرض كل واحد  01الصهاريج الرومانية بشكل عام، وطوله 
                                                           

5
 Ibid, 432, fig. 10. 

6
   S. Medeksza, ''Marina el-Alamein'', 8-9. 
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فتحات في أسقف تلك الصهاريج وهي فتحات حديثة ولم تكن  وجودحاليا يالحظ 
يتم تغذيتهم بالماء بنظام متصل بحوض ماء ضخم في  موجودة من قبل في السقف

 . (1-صورة) 1الجزء الشمالي الشرقي حجرة 

ا كانوا يستخدمون البد وأنه كان يقوم على تنظيف تلك الصهاريج عمال فربم
البئرين الموجودين أحدهما في الركن الشرقي واآلخر في الركن الغربي من الفناء 

يقف عليها أولئك العمال للنزول والصعود  اويفالمعمد ويوجد بهما في الجدران تج
لي الشكل البيضاوي وقطر كل واحدة ن وإلي الصهريج وهي تجاويف تميل إم

رتفاع فوهة كل بئر سم ويبلغ إ91كل تجويف وآخر والمسافة الفاصلة بين سم 01
على استخدامهما لتنظيف البئران لم تقتصر وظيفة و. (أ6-صورة)سم1 -01من 

يلة الستخراج أو تزويد المياه بالصهاريج؛ كوسالصهاريج وإنما استخدما كذلك 
كذلك ، ومن المالحظ غطي جدرانهماولذلك نجد طبقة من المالط األحمر الكثيف ت

 خارج المبني تقريبا، ربما المدادلي اة صغيرة تمتد من البئر الغربي وإد قنوجو
 .(ب6-صورة)في تلك الجهة بالمياهالصهريج 

أعمدة عددها غير معروف بدقة ولكن عند مالحظة  9رقم  كان يحيط بهذا الفناء
قواعد األعمدة الباقية في أماكنها وعند حساب المسافات الفاصلة بين كل قاعدة 

عمدة التي كانت بالفناء خمسة في كل جانب طولي فوجدنا أن عدد األ رىأخو
ألن قواعد األعمدة في الجانب العرضي مدمرة )في كل جانب عرضي ربعةأوحوالي 

ولم يتبقي من تلك األعمدة مايمكن إعادة رفعه  (وليس من الممكن تحديد عددها بدقة
في هذا الفناء عمدة األركان مع مالحظة أن أ( 6-صورة)وبنائه سوى عمود واحد

كما يظهر على  كانت عبارة عن دعامات بشكل القلبفي الجهتين الشرقية والغربية 
 .المخطط

لي يمين الفناء نجد مجموعة من الحجرات بعضها صغير وغير معروف إ
والتي كانت عبارة عن  1مثل الحجرة رقم يمكن تعريفه، استخدامه، البعض األخر 

وعلى  الشكل به بقايا سميكة من المالط األحمر على جدرانه،حوض كبير مستطيل 
يتم الصعود  على المخطط بقايا لثالث درجات من الساللم 6جانبه الشرقي رقم 

-أ9-صورة)ذلك الحوض يستخدم ألداء بعض الطقوس الدينية كانفربما  عليها 
 .(ب

وظيفة إحداها لي يسار الفناء المعمد توجد حجرات أخرى يمكننا التعرف على إ
حيث عثر على قاعدة من الجرانيت الرمادي مثبتة على قاعدة  6وهي الحجرة رقم 

برونزي عدة لوضع تمثال من الحجر الجيري، ويعلوها ثالث فتحات فربما كانت قا
وأعتقد بوجود بقايا لمعدن منصهر  تحات التي تعلوها كانت لتثبيت التمثالوتلك الف

 .(4-صورة)في تلك الفتحات
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، ة من الحجرات األخرى مختلفة المساحاتمجموع لي الشماليلي الفناء المعمد إ
والتي يوجد بها قناة   9يمكننا التعرف على وظيفة بعضها ومنها الحجرة رقم 

لتصريف المياه تتخذ شكل حرف اإلل وبها فتحة تمتد لخارج جدار المبني باتجاه 
المراحيض بالمبني مقارنة  كانت هذه الحجرة هي حجرة وقد، (01-صورة)الغرب

 .بمارينا العلمين 6بنماذج أخرى مشابهة لها في بعض المنازل وفي المقبرة رقم 
ل به قناة لتصريف يتص 4وجود بئر مربع الشكل داخل الحجرة كذلك ويالحظ 

 .(00-صورة)بني وتمتد باتجاه الشرقمالمياه خارج ال

 أرضية وأن له، المجاورة المباني من أعلى المبني ارتفاع منسوب أن المالحظ من
 في خاصة جدا واضح وذلك الجنوب باتجاه ملحوظ بشكل تميل ككل البناء

، يوجد كذلك مجموعة من الحجرات أرقام  0و  00 ،00 ،01 ،0 أرقام الحجرات
 .غير معروف استخداماتها على وجه الدقة 06 -09من 

بما يليق بموقعه بالقرب من الشكل العام للمبني روعي فيه النواحي الجمالية و
فلقد  ةعامال أحد المبانيولكونه  (.وهو ما يؤكد كونه مبني لالستخدام العام)الفوروم

عناصر المعمارية كان من المعتاد لدى الرومان تزيين مبانيهم بالعديد من ال
عليها، لذلك نجد أن هذا المبني ضفاء مزيد من الفخامة والضخامة الزخرفية وذلك إل

 :من العناصر الزخرفيةعلى العديد  توييح

 :الزخارف المعمارية

طرز  ذاتبالعناصر الزخرفية المعمارية مارينا العلمين بوجه عام منطقة تمتلئ 
. الهندسيةضافة العناصرالسيكية المعتادة وإمميزة عن طريق تبسيط الطرز الك
عناصر ردن حيث طبقت في األبترا مدينة ترتبط تلك العناصر بشكل وثيق ب

راز النبطي، ثم انتشرت في مناطق معمارية زخرفية مشابهة والتي عرفت بالط
وأصبح . 6خرى من العالم الهيلينستي وفي قبرص ومصر وغيرها من األماكنأ

قد ظهر وتطور في ي المتفق عليه بين الدارسين أن ذلك النمط من الزخارف الرأ
بأنه طراز  Daszewski9ليه ويشير إ اإلسكندرية وضواحيها ومن بينها مارينا

ة والمصرية خاصة فلقد كان االتصال بين العمارة النبطيسكندري -مصري
والشكل المميز لذلك الطراز هو في شكل التاج النبطي  .جيدًا السكندرية معروف

وفي مارينا  (.00-شكل)الذي يعلو األعمدة والدعامات في بعض مباني المنطقة 
ول الميالدي وبدء يكون له شكل مختلف القرن األالطراز منذ منتصف تطور هذا 

 .4يشبه الشكل العام لتيجان بترا

                                                           
7
  R. Czerner, The Architectural Decoration, 2.  

8
   W. A. Daszewski, ''Excavations at Marina el-Alamein 1987-1988", 16-20. 

9
 Ibid. 
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محورة قليال عن الطرز في مارينا كانت التي ظهرت الثالثة المعمارية الطرز و
ووجدت خارج مارينا في اإلسكندرية، ونتيجة لتكرارها بكثرة المعتادة الكالسيكية 

كز ازدهار تلك الطرز، ن مارينا هي مريعتقد أ Daszewskiفي مارينا هو ماجعل 
خرى من مصر وجدت أمثلة لها لكن قليلة لكنها سادت وانتشرت في ففي مناطق أ

عليها  أطلق فقدن شكل التاج محور عن النمط المعتاد الكالسيكي ونتيجة أل .مارينا
قليل  يوكان الطراز الشبيه بالدور Pseudoلفظ الشبيه  مسمى الطراز مضافًا اليه

في  كثر استخدامًاا األستخدام،  لكن الطرازين الشبيه باإليوني والكورنثي كاناإل
 جزاء مافوق العمود التي كانتكذلك أ. المباني العامة والمنازل وفي وسط المدينة

المثل مع نظائرها بسيطها ولم تكن متطابقة بتحملها تلك الطرز في مارينا تم ت
شكال التيجان فقط بينما األبدان والقواعد كانت في أ ختالفات كانتالكالسيكية واإل

وقد ظهر وانتشر الطراز الشبيه  .01حيانتشابهة بل متطابقة في كثير من األم
 : H1بالكورنثي في مارينا عموما وظهر في المبني المعروف ب 

البسيطة ولم تقف على  القواعد األتيكيةفقد كانت األعمدة في هذا الطراز تقف على 
، كانت أجزاء مافوق العمود في أغلب الحاالت Pedestalsقواعد رومانية مرتفعة 

 كان هذا الطراز األكثر استخداما خالية من اإلفريز، والكرانيش مزخرفة وقد
وربما يرجع ذلك لقدسية 00في مشكاوات العبادة بالمنازل المكتشفة بالمنطقةوخاصة 
ول ما ظهر ظهر كعمود منفصل الكالسيكي بشكل عام والذي أورنثي الك الطراز

 . 00أبوّلون فى باّساىداخل حجرة العبادة الرئيسية في معبد 

في هذا الطراز في مارينا عن نظيره الكالسيكي فكان يتكون  بدن العمود يختلفلم 
ات التي يقل قطرها كلما اتجهنا ألعلي ولم سطوانأو أكثر من األ 01حوالي من 

الكثير منها لم تحفر به القنوات وسطوانات بأي زخارف واضحة، تغطي تلك اإل
 .كما المعتادة

وهو  المعتاد الكالسيكيالتاج شكل محور عن  في هذا الطراز هو عبارة عنالتاج 
ويحيط بجانبي  حلقة مستديرة رفيعة عند نهاية البدنويسبق التاج  يبشكل مخروط

واليوجد به قنوات  مسطحة oculiكبيرة تنتهي بعيون الحمالة اثنين من الحلزونات ال
وفي وسط الحمالة بدال من الزهيرة المعتادة التي كانت في . زون المعتادةالحل

. ( 0-شكل)من الحجر أحيانا مستطيل الطراز الكورنثي يوجد هنا بروز ضخم
ه أصبح رمزي وتم تقليل عددهم كانثوس تم تحويرهم أيضا فالتشابصفي األ

سفل لكي تعطي في النهاية أن شكل التاج واألجزاء المدببة صورت مسطحة ولأل

                                                           
10

   R. Czerner, The Architectural Decoration, 1-3. 
11

  S. Medeksza, ''Marina el-Alamein'', 14-15. 
 .64-69، 0119من حجاج، في عمارة اإلغريق، اإلسكندرية،  00
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وهو بهذا . وراق األكانثوسخاصة في شكل أ" un finished product "غير مكتمل 
وتبسيط التاج النبطي هو  ،الشكل يتقارب مع الطراز المعروف بالكورنثي السكندري

 أصول وله I-III طراز من رنثيالكو السكندريمتطور من الطراز  اتجاه سكندري
ماكن أخرى من ظهر من قبل في العصر البطلمي في أ وقد.  0هيلينستية مصرية

  0-00مصر مثل التيجان الكورنثية في واجهة معبد أوغسطس في جزيرة فيالي 
ان النبطية التي من غير المعقول أن نطلق عليها وهي تتشابه كذلك مع التيج م.ق
 .09نها لم تكن مكتملةأ

 تاج إحدى عشر حوالي وفي مطروح مرسى من التيجان في الطراز وقد وجد هذا
 في عليهم وعثر اإلسكندرية في الروماني اليوناني المتحف مقتنيات من مسجل

 من خالية بسيطة بأوراق الكورنثي كذلك ويوصف على أنه التاج اإلسكندرية
 من أمثلة مارينا ولكن كلهافي  الحقيقي النبطي للتاج أمثلة جدتووقد  .01الزخارف
 به تأثرت ثم المدينة تاريخ من مبكرة فترة في استخدمت قد نهاأ ويبدو الجبانة
 .06التالية الطرز

 :الطراز الشبيه بالكورنثي في ماريناأجزاء مافوق العمود في 

 هاخصوصيت لهانجد أن  ماريناهذا الطراز في  في العارضةبالنظر بشكل عام إلي 
 منزل مشكاة في كما ئطارش ثالث وأ واحد شريط من مكونة أحيانا فكانت كذلك
H9 06 شريطان من مكونة العارضة كانت الحاالت أغلب في لكن Fasciae 

 فاريزاأل لبعض بقايا على للعثور نظرًا تعميمه اليمكن أمر ولكنه فريزإ واليوجد
  .09بالمدينةمتناثرة 

از الشبيه فوق الطرمع تلك الكورنثية الخلط بين عناصرمافوق العمود الدوريه  ظهر
نجد الخلط مابين إفريز األسنان  وكذلك .ماكن متفرقه فى مارينافي أ بالكورنثي

 رجل واللوحات الفاصلةاللوحات ثالثيه األمن خالل فريز الدورى األيونى وبين اإل
، بلوتكرر ذلك في العماره الهيلينيستيه من ق .ز الشبيه بالكورنثىاالطرتعلو التى 

حيث كانت سمة الخلط مابين الطرز المعمارية هي من سمات العمارة الهيلينستية 
خرف بعضها ُزفي مارينا الكرانيش  .ولم تكن موجودة من قبل في العمارة اليونانية

زخارف بشكل الماسة وبالتبادل مع ميداليات مربعه  منفذة بحزوزبميداليات 
diamond  وجدت تلك الكرانيش في و. سفلهمن أوالكورنيش يعتمد على األسنان

                                                           
13

 J. Mckenzie, The Architecture of Alexandria, 94-96. 
14

  R. Czerner, The Architectural Decoration, 14-15. 
15

  W. A. Daszewski, "Polish -Egyptian Restoration "44-60.  
16

 R. Czerner, The Architectural Decoration, pl. VI, VII, cat. No. AE.001, 010 
17

 Ibid, H9a, fig.32 
18

 Ibid, 12-14. 
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وظهرت  04شكلالشكال البسيطة بالحزوز المتبادلة بين المربعة والماسية مارينا باأل
 (.09-صورة)H1منزل البقايا في 

 :الكرانيش تلك صولأ

 والتي Modillion المسطحة المربعة باألجزاء المميزةكانت تلك الكرانيش 
 من واحدة لفة في الحلزون يشبه زخرفي عنصر وهو Console بالكنسول تزخرف
 من ظهرت هيلينستية ميزة وهي. كانثوسأ ورقة عادة ويزخرفه أسفل ومن أعلي

 كامل مصطفى مقابر من مرسومة أمثلة لها وظهرت. م.قالثاني  القرن منتصف
 قبرص وفي فيالي، في أوغسطس معبد في كما وكذلك. 01لبومبي الثاني الطراز في

 .00البطلمي الحكم تأثير تحت وقورينائية
 :لواناستخدام األ

عمارة اليونانية بشكل عام في اللقد كان من المعتاد تلوين أجزاء مافوق العمود  
وظهرت بقايا لبعض تلك األلوان على عناصر  00خرى من العمودوكذلك أجزاء أ

 .وخاصة الكورنيش وكذلك أجزاء من األعمدة وخاصة التيجانمعمارية من مارينا 
به زخارف بالحزوز في نجد سنان فوق زخرفة األ H1 المبنى الكورنيش فيف

 ارجية وُتملءالجانب من أعلى لونت في أمثلة مشابهة باألحمر في حدودها الخ
 وبقايا الكورنيش من. (01-صورة)سود أو األخضر الغامقالفراغات أحيانا باأل

وكنت وظيفة  .من التلوينلي استخدام هذا النمط الممر المعمد بهذا المبني تشير إ
نه لمن وإ .ضفاء مزيد من التأكيد على بعض العناصر المعماريةإلوان تلك األ

مارينا فقط ن العناصر المعمارية الزخرفية الملونة ظهرت في مالحظة أالجدير بال
ولم تظهر في مبانيها سواء العامة منها أو الخاصة ة سياق المباني المدنيفي 

 .الجنائزية
 على بعض القطع المعمارية التي قامت بذكرها في H1عثرت بعثة اكتشاف المبني 

 :التقارير والبعض منها ُملقي داخل المبني أو إلي جواره ومنها
 :قواعد أعمدة ودعامات

أتيكية لألعمدة من الفناء الرئيسي للمبني من الحجر  ست قواعدبقايا وجدت  
. سفلها مكونة من جزئينأ plinthحيانا وجدت الجيري تم عملها من قطعة واحدة، أ

قاعدة لدعامة ، وسم 91عالها سم وقطر بدن العمود أ06في  1 الي ومقاييسها حو
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  R. Czerner, The Architectural Decoration, 15-16. 
20

  A. Adriani, Annuaire du Musee Greco-Romain, 120-125. 
21

  R. Czerner, The Architectural Decoration, 15-16 
 .19-16منى حجاج، نفس المرجع،  00
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-صورة) 0مقاييسالجزاء واحدة مفقودة بنفس بشكل القلب مصنوعة من ثالث أ
06). 
قاعدة أتيكية غير محدد موقعها بالمبني بها جزء من بدن العمود من الحجر  

 04مفقودة، ارتفاعها مع الجزء المتبقي من البدن  plinthي في قطعة واحدة، الجير
سفل دعامة ركن بشكل القلب وقاعدة أتيكية أخرى أ. سم1 سم وقطر البدن 00في 

نها كانت عنصر المربعة مفقودة، وبالتالي البد وأ الدعامةمن الفناء الرئيسي 
 طوانات بعضها البعضد فتحات صغيرة مستطيلة لتوصيل األسمنفصل، وتوج

 .09سم1 سم قطر البدن 00في  06مقاييسها 
 التيجان الشبيهة بالكورنثية

تيجان لخمس أعمدة من الفناء المعمد بالمبني، ويتكون التاج من عنصرين من 
جزء وراقه بسيطة خالية من الزخارف، الالجيري، والجزء السفلي من التاج أالحجر 

افة ويوجد شريط مزخرف بالمسبحة حول الح العلوي وهو الحمالة والحلزون،
 .01السفلية من التاج ووجدت على إحدى تيجانه طبقة من الطالء األبيض

داخل المبني خرى المتهدمة حول والعديد من العناصر المعمارية األ ونتيجة لوجود
فهو مايدعو إلي القول و ليس لها مكان على ذلك المخطط وغير معروف توظيفها أ

 .ثاني بالمبني طابق بوجود
بمارينا العلمين والوصف التفصيلي  H1مما سبق عرضه عن مخطط المبني 

لعناصره وزخارفه المعمارية يمكننا القول بأنه كان مبني لالستخدام العام وليس 
مثل باقي منازل المدينة ألنه كذلك اليقع  منزل كما ذكرت البعثة التي إكتشفتهمجرد 

وعن ماهية هذا . في إطار المنطقة السكنية بل أقرب إلى مباني وسط المدينة العامة
المبنى بناًء عما سبق من معلومات نجد كذلك أنه لم يكن فقط مجرد صهريج لحفظ 

النظر يمكننا ، و06نه ربما كان مبني نيمفايوما القول بأ، وإنما يمكنن06المياه بالمدينة

                                                           
23

Ibid, 130, no. 003-004. 
24

 Ibid, 115, pl. XIV.                                                                                                                        
25

 Ibid, 91, no. A. B. 001. 
تطورت الصهاريج كبديل للسواقي لتجميع مياه المطر التي تجمع من األسقف واألفنية  06

انتشرت الصهاريج في حوض البحر االبيض المتوسط في العالمين اليوناني والروماني . المفتوحة
ومن بين المباني المبكرة للصهاريج كانت مفتوحة . وكانت نادرة في مناطق شمال أوروبا

ليها بدرجات ساللم، بعد ذلك غطيت الصهاريج بأسقف لتقليل نسبة تبخير المياه ومستديرة وينزل إ
وظهرت نوعية من الصهاريج التي مخططها يتخذ شكل يشبه الزجاجة حيث القمة . وللحفاظ عليها

وبناء الصهاريج كان أسهل بعد ابتكار مادة الحماية من تسرب المياه . ضيقة ومتسعة من أسفل
المونة الفينيقية التي تميل الي اللون الرمادي والتي تخلط برمل الصحراء مع  ومنها أنواع فمنها

أما المونة القرطاجية فكانت تميل إلي اللون الوردي التي تحتوي على نسب من التراكوتا . الرماد
توجد صهاريج أخرى  .opus signinumالمطحونة والتي أصبحت طريقة رومانية شائعة باسم 

ووجدت في مدن رومانية في شمال افريقيا مثلما في . بشكل أنفاق وحجرات محفورة في الصخر
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نماذج لتلك النوعية من المباني التي انتشرت في العالمين اليوناني والهيلينستي إلى 
 .وفي العديد من مدن الواليات الرومانية

ظهرت مباني النيمفايوم في بالد اليونان وكانت في األصل مبااني ذات طاابع      
هذه المبااني مان    ديني أكثر منه دنيوي، وبحلول القرن الثاني الميالدي أصبحت

، تقام في مكان عاام وتحتال   عامة المباني العامة وأصبحت وظيفتها مجرد نافورة
وقاد  . موقعًا متميزًا علي جانب الشارع المعمد الرئيسي أو تطل علي ميدان عاام 

ظهرت هذه المباني بكثرة في إيطاليا وبعض مدن الواليات الغربية مثل نيمفاايوم  
الشرقية كما في بعض مدن آسايا الصاغرى مثال     ، والواليات09كريت وكورنثة

وكذلك في أفريقيا وجدت في مدينة تيبازا . 0 ، تدمر0 ، أنطاكية1 ، جرش04بصري
Tipasa   ومدينة لبدة بتريبوليتانيا. 

مصدر هي ي مدينة رومانية وكانت للبعض نت النوافير مصدر هام للمياه في أكا
بومبي من فترة في  وظهرت. الرومانيةقابل قنوات المياه وهي  تلمياه الشرب، 

. وكانت عبارة عن حوض حجري به مصب بشكل رأس أسدم .ق 91 من مبكرة
كثر دهرت وانتشرت تلك المباني والتي أصبحت أول الميالدي ازبداية من القرن األ

بحلول . خرىوغيرها من الزخارف المعمارية األ عمدةواألبالتماثيل  وتزينزخرفة 

                                                                                                                                                    
في الفترة الرومانية كذلك فان تكنولوجيا البناء المتغيرة . لبدة الكبرى وفي مدن مصرية كذلك

أكثر عرضًا وعمقًا والمتطورة والتي أدت إلي تغطية الصهاريج باألقبية، مما أتاح بناء صهاريج 
ووجدت في شمال افريقيا وتتكون في العادة من حجرات متعددة . وتعددت حجرات الصهريج

 .  تتصل ببعضها عن طريق عقود وتغطيها أقبية متقاطعة
J. P. Oleson, Engineering and Technology, 287-305 

ة أو محراب لحوريات الماء في بالد اليونان وروما كانت مباني النيمفايوم هو مكان للعباد  06
وكان عبارة عن كهف بدون زخارف معمارية وكانت تبني فوق عيون الماء الطبيعية في البداية 

في العصر الروماني أصبح من بين المباني العامة حيث تأتي . وتحتوى على مذبح ومصدر مياه
استخدمت مباني . يلالمياه من قنوات المياه لتلك النوافير والتي تزخرف بالعديد من التماث

النيمفايوم كمحراب، صهريج ومكان لحفظ المياه، ومكان به حجرات لالجتماعات أو القامة 
وقد اشتقت مباني النوافير الرومانية من مباني  .وتعتبر كمكان لالستراحة حفالت الزفاف

يا وشمال النيمفايوم الهيلينستية مثل نيمفايوم إفيسوس، كورنثة، أنطاكية وأسيا الصغرى، سور
 .  أفريقيا

S. Hornblower, The Oxford Classical Dictionary, 1026-1027; 

https://www.britannica.com/art/nymphaeum; 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Nymphaeum                           
 .014-019عزيزة، سعيد، فن الواليات،   09

29
  J.P.R. Coquais, '' Bostra'', 159-160.  

30
 W.L. Macdonald, ''Gerasa'', 348-349.                                                                                          

31
  C. Freeman, Egypt, Greece and Rome, 549-550. 

32
 J.P.R. Coquais, "Palmyra'', 667-669.                                                                                            

33
 J.  Baradez, Tipasa, 56-58.                                                                                                          
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تظهر في مدن الواليات على لميالدي فان واجهات مباني النيمفايا القرن الثاني ا
مام يقع أ حوضبشكل وعادة كانت . سيا الصغرى ثم في شمال أفريقياسواحل آ
شوارع عمدة وتماثيل داخل مشكاوات وتحولت من مجرد نوافير المقوس بأحائط 

 .9 زخرفيةلي مباني ضخمة البسيطة المبكرة في بومبي إ
ايا كانت تزخرف وتزين بتماثيل لإلمبراطور أو الشخص الذي لنيمفمعظم مباني ا

شهر تلك المباني في يانا تماثيل للحوريات والساتير وآلهة األنهار ومن أحأهداها وأ
والذي بني في محراب  1 وليمبياعالم اليوناني نيمفايوم هيرودوس أتيكوس في أال

ونيمفايوم  نصف مستديرمعبد زيوس وكان مكون من طابقين وبه حنايا بشكل 
مبني . 6 م طوابق وكالهما يؤرخان بالقرن الثاني ثالثمليتوس المكون من 

رجوس ومخططه مختلف وهام بني في أبقناة مياه  الريسا والمتصلفي  النيمفايوم
جزء منه والباقي محفور في الصخر فيحتوي على صالة ضخمة مستطيلة تنتهي 

تجاه ريسا وهي تعبر عن مدى استمرار اإلل البناه هادريان على منحدر جبابحنية 
ليكابيتوس ونيمفايوم  6 اليوناني في العمارة الرومانية وخاصة عمارة هادريان

عثر على قاعدة تمثال وقد كملها بيوس التي بدءها هادريان وأثينا قناة مياه أيتصل ب
تحمل تمثال  فربما كانتي تماثيل ابيتوس ولكن لم يعثر علي بقايا ألفي نيمفايوم ليك

باطرة داخل النيمفايوم مثلما كان في على وجود تماثيل لآل و بيوس قياسًالهادريان أ
دريان ن مباني النيمفايوم في عصر هاماكن فإيمفايوم الريسا وفي العديد من األن

بني النيمفايوم في أرجوس كذلك في . 9 هميةماكن ذات قداسة وأوضعت في أ
للهيلينية من بين اآلباطرة الرومان والمعروف لمعروف بحبه عصر هادريان ا

فبني قناة مياه ليزود المدينة . صالحاته ومبانيه العديدة التي أهداها للمدن اليونانيةبإ
 كورنثةفي  .4 هداءلنقش اإل من التالل المجاورة طبقًاكم 1 بالمياه لمسافة 

وض مياه في النيمفايوم هو بناء ينتهي بحنية تغطيه أرضيات من الموزايكو وح
 وسط الحنية ومرتبطة بفناء مستطيل غير مسقوف ومدخل معمد ومتشابه معه 

متعدد الطوابق وشيد البناء في القرن الثاني م . يافي إيطال Baia نيمفايوم بايي 
والفناء في مستوى أقل ينزل إليه بدرجات ساللم ثالثة، أرضية الحنية مرتفعة عن 

                         .91وسطها حوض ثماني مغطى بالرخامباقي أرضية النيمفايوم وفي 
يقع عند بداية شارع األعمدة من جهة حمامات هادريان  نيمفايوم مدينة لبدة الكبرى

توجد ساحة شبه مستديرة ترجع إلي العصر السيفيري ويوجد في جانب هذه الساحة 
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ة نصاف مساتديرة   عبارة عن حنية واسع وهو.90الجنوبي الشرقي مبني النيمفايوم
ر للميااه  تحتوي علي حوض للمياه ويحيطها جدران عالية تحتوي علي سبع صنابي

رف الجدران كاذلك  ويزخ ،ت التي توضع بها التماثيلوااموجودة بين سلسلة المشك
أعمدة في طابقين الطابق العلوي أعمدته من الجرانيت األحمر من مصر، الطاابق  

مثال  واألعمدة كلها علي الطاراز الكاورنثي    شيبولينوالسفلي أعمدته من رخام 
يوجد كذلك تأثير مصاري  و، 90نيمفايوم جرش الذي يرجع أيضا للعصر السيفيري

آخر في قواعد أعمدة الطابق العلوي وهي حلقة األكانثوس الموجودة بين القاعادة  
، الجزء األوسط أو الخلفي من حنية النيمفايوم عبارة عان حاائط مبناي     9والبدن

المحروق والحجر الجيري وفي وسطه توجد درجات سلم تؤدي إلي الطابق بالطوب 
 . 99العلوي الذي اختفي معظمه اآلن

نسخت في هديت لها وأفي قصيدة نافورة للملكة أرسينوي وصفت فقد  في مصرأما 
رسينوي الثالثة زوجة ت ألهديوالنافورة ُأالبردي من عهد بطلميوس الرابع 

ت القصيدة لبوسيديبوس من بيال الذي اشتهر في تلك وربما كانبطلميوس الرابع 
كانت نصف دائرية من رخام لي كونها رة ووصفها بسيط في القصيدة يشير إالفت

سوان ألحمر من أا الجرانيتوقاعدة من باروس األبيض بعارضة وطراز إيوني 
في اليونان  ظهرتوالحوريات، رسينوي ها مصدر للمياه وزخرفت بتماثيل ألوب

صبحت تلك السمة من وأ 91في معبد اإلرخثيون وفي بوابة األجورا األثينية األصلية
حتى عصر  سمات العمارة السكندرية والرومانية واستمرت في الطراز الباروكي

مستديرة في مباني النيمفايا  شكالومسألة استخدام مشكاوات بها تماثيل بأ. النهضة
رسينوي بمواصفاته أرن الثاني م ولذلك فان نيمفايوم بتكار روماني يرجع للقهي إ

السمات الرومانية فيها والتي هي ولي مباني النيمفايوم التي تتخذ تلك يعتبر من أ
 .96ساسأصلها هيلينستية في األ

أهديت بعض مباني النيمفايوم الرومانية ليس فقط لآللهة ولكن أيضا لآلباطرة 
قد كانت مباني النوافير تنتمي وتشير إلي اآلباطرة ولعبادة األباطرة، وفي الواليات ف

وفي الواقع يمكننا القول بأن النوافير التي لم تهدي . كعناصر للتطوير والتنمية
وكانت وفرة المياه . لآلباطرة كانت تعتبر كأحد عناصر التحدي للسلطة الحاكمة

ة وهو ماجعل عالمة وإشارة إلي الرخاء والنجاح اإلمبراطوري في المدن اليوناني
 .96مباني النيمفايا تشتهر في العالم الروماني
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إن من أهم مالمح النوافير الرومانية  منذ القرن األول م هو المقدمة أو البهو الذي 
يتقدمه صف من األعمدة يشبه واجهات المعابد اليونانية، فنجد أنه قد أهديت 

لمبني نيمفايوم إفيسوس، مجموعة من التماثيل المنفذة لتوضع في الواجهة المثلثة 
مما يدل على أن مدخله يتقدمه صف من األعمدة تحمل سقف جمالوني مثل المعابد 

ت دمجنيمفايوم مارينا العلمين والذي أ ، وهو مانعتقد بوجوده في واجهة99اليونانية
وقد عثر على تمثال لحورية  .عمدته في واجهة المبني عند الترميماحدى قواعد أ

جالسة على صخرة بشكل نصف عاري وآخر لساتير في حدود المنطقة والمباني 
المبنى  ربما شيد .H194من جهة المبني  بمدينة مارينا العلمينالمجاورة للفوروم 

H1  وتم عليه تعديالت وتجديدات على فترات متتالية تمتد  مفي بداية القرن األول
بعض البقايا لشقف فخار ومسارج  حيث كشف في المبني عن ،م حتى القرن الرابع

لي وجود العديد م باإلضافة إواني أمفورا وعمالت ترجع للقرنين الرابع والخامس وأ
 11من التيجان من الطراز الشبيه بالكورنثي التي تؤرخ بتلك الفترة

ال من خالل تلك كثيرة عن مصادر تزويدها بالمياه إواليوجد بالمدينة دالئل واضحة 
الصهاريج الموجودة في المبني محل الدراسة وكذلك يوجد بالمدينة اثنين من 

م 04×01لي الجنوب الشرقي وهو صغير م إ11 أحدهما يقع على بعد الصهاريج 
متر إلي الجنوب الغربي 611بعد واآلخر على . وسقفه مدعم بأربع دعامات ضخمة

امات ضخمة مقطوعة في الصخر م ويدعمه كذلك دع91×11وهو ضخم حوالي 
ولذلك فربما كان المبنى محل الدراسة مصدر هام لتزويد  .10مثل المقابر المحيطة

خر قريب مكتشف لذلك في تلك آمنطقة وسط المدينة بالمياه فال يوجد مصدر 
ته لمبنى الفوروم وهو مايشبه نفس هونتيجة لعالقة المبنى ومواج .المنطقة حتى اآلن

يمفايوم المواجه للفوروم السيفيري في مدينة لبدة الكبرى السابق ذكره، في الن الفكرة
م عرضها في وعلى الرغم من اإلختالف قليال في مخطط المبنى عن المباني التي ت

ن العناصر المعمارية وأماكن تواجد أحواض كبرى للمياه العالم الروماني إال أ
( 06-صورة)لف المبنىباإلضافة إلي أحواض أخرى كثيرة صغيرة متناثرة خ

والعثور على تمثال الحورية الجالسة في منطقة مجاورة . والصهاريج الكبرى أسفله
وقاعدة التمثال  10 إلحدى اإللهاتللمبنى وكذلك العثور على رأس تمثال صغير

البرونزي الضخمة الموجودة في مكانها بالمبنى، كلها عناصر إن لم تشير بصورة 
مفايوم إال أنها تشير وبكل تأكيد إلى أنه لم يكن منزاًل خاصًا قاطعة إلى كونه مبنى ني

 .وإنما مكان أو مبنى عام تتزود منه تلك المنطقة بالمياه
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A New Interpretation for the Building H1 in the 

Archaeological City of Marina-El Alamein 

"Publishing for the First Time" 

Dr. Fathia Gaber Ebrahim  

Dr. Iman Mohammed Abdul Khaliq  

Abstract: 
Marina-El Alamein is consider one of the most important 

ancient cities of Ptolemaic, which lasted to the Roman and 

Byzantine eras, located on Alexandria-Matrouh road about 

94KM, and away from the new town of El Alamein at about 

6km.                                    

Strabo first referred to Marina El Alamein site, when he 

described the cities located in the region between Marsa Matrouh 

(Praetonium) west of Alexandria, and then pointed out to Thagr- 

Derrihs (Marina currently) and this site was a port. It is worth 

mentioning that the plan of the city is Hippodamian, 

archaeological excavations revealed that the site have been for 

many different and diverse architectural elements, which dates 

back to Hellenistic and Roman eras, including cemeteries, as well 

as public buildings such as the baths, in addition to the forum, the 

Roman basilica and also multiple houses . 

The Polish Center in Cairo Foundation in conjunction with the 

American Research Center in Cairo and the Egyptian Antiquities 

Authority has  been working on excavations in the region since 

1980, when interest in the Northern Coast of Egypt arose and the 

appearance of some archaeological remains. But the mission 

work in the latter years preferred to carry out the restoration of 

the remains discovered without supplement excavations in the 

area. 

This research aims to publish one of the city's buildings, which 

the mission in their reports described as house H1, but the 

architectural details are different from the discovered houses in 

the city, and what is had been told about this building in the 

reports is very scanty, and it is not published since it was 
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excavated in a scientific study to show its importance and to 

compare it with similar models in Egypt or the Greek and Roman 

world, and try to identify what the use of this building. 

Keywords: 
 Marina el-Alamein, Graeco-Roman period, town, harbor, 

necropolis,  Houses. 

 

 

 
 

 


