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أكالیل كهنة سیرابیس
مزینـة بنجمـة تتكـون هـذه األكالیـل مـن طـوق معـدنى الكالیـل تعـرف باألیتناول هذا البحث أكالیل كهنة سیرببیس والتـى 

أو ســباعیة، وهــذه النجمــة صــورت إمــا علــى ) ١صــورة (مبــروم یحــیط بــالرأس یــزین مــن المنتصــف بنجمــة ثمانیــة كمــا فــي 
. أحیانًا استبدل الشریط بإكلیل من أوراق الغار.الطوق نفسه أو على میدالیة دائریة

ویمكننا أن نرى ونمیز هذا الطراز من األكالیل في كثیر من األعمال النحتیة والصـور الشخصـیة الجنائزیـة المرسـومة 
مـن مصـر والتـي تمثـل المتـوفى فـي جمیـع أحوالـه وظروفـه، ومـن أهـم هـذه اللوحـات التـي تصـور ) بورتریهات المومیاوات(
–١٣٨(ىصــورة ترجــع الوائــل العصــر األنطــونین) ٤صــورة (متــوفى وهــو یرتــدى اإلكلیــل ذا النجمــة ســباعیة األطــراف ال

تصور المتوفى یرتدى إكلیال من الذهب على شكل أوراق الغار وتتوسـطه زهـرة نجمیـة الشـكل أو نجمـة ذات )١(.م) ١٦١
)٢(.)٦صورة (ثمانیة أذرع 

ثمانیــة أكثــر وضــوحا فــي األعمــال النحتیــة المتنوعــة ومــن أهــم هــذه األمثلــة هــى قیصــر كمــا نــرى اإلكلیــل ذا النجمــة ال
ونرى أیضًا اإلكلیل المزین بالنجمة السباعیة في المنتصف على عدد كبیـر مـن التماثیـل ). ٢صورة (Barraccoباراكو 

، .م٢٦٠جـل مسـن یرجـع إلـى التي تمثل تمثاال نصفیا لر ) ٧صورة (، و.م١٥٠رأس لكاهن ترجع إلى ) ٣صورة (كما في 
–٢٣٠(رأس لكاهن ترجع إلى ) ٩صورة (، ).م٢١١–١٩٣(ىورأس لكاهن ترجع إلى أوائل العصر السفیر ) ٨صورة (

)٣(.الذي یمثل كاهنا وعائلته) ٥صورة (، والنحت البارز .هیرم لكاهن یرجع إلى القرن الثالث م) ١٠ورة ص(، .م) ٣٤٠

(1) Walker, S., Bierbrier, M., Ancient Faces Mummy Portraits from Roman Egypt, London, 1997, p. 170.

(2) Walker, S., Bierbrier, M., op. cit., p. 94.
:راجع، للمزید Museo Puskin, Moscaیظهر مثل هذا اإلكلیل أیضًا على رأس أحد المتوفین في لوحة محفوظة في متحف

Pasquali, M. I. 2003: Considerazioni su Alcuno Ritratti con Diadema Provenienti dall' Egitto. In,
Bonacasa, p. 124, fig. 3

قدیما (تمثال نصفي لكاهن شاب من الرخام عثر علیه في كوم أبوبلو : على رأس كل منالسباعیةكما یظهر أیضًا اإلكلیل المزین بالنجمة) (٣
Terenuthis (اهرةمحفوظة في المتحف المصري بالق .JE. 39468م١٥٠إلى یرجع.

Grimm, G., Die Römischen Mummienmasken aus Ägypten, Weisbaden, 1975, p 21, No. 25, pl. 48, 50, 51;
Graindor, P., Bustes et statues – Portraits du L' Egypte Romaine, Caire, 1936, p.  56 – 57; Kiss, Z. 1984:

63, fig. 139 – 140; Ashour, S. 2007: Representations of Male Officials and Craftsmen in Egypt during
Ptolemaic and Roman Ages, a Study in Plastic Arts, Unpublished Doctoral Thesis, Alexandria – Palermo

University, p. 516, Cat. 209 .ي رأس تمثال نصفي لكاهن من الرخام، معروضة فAntiquities Market, London ، ترجع إلى
.Ibid, p.م١٢٠ 516, Cat. 207 . وهناك رأس من الرخام أیضًا ترتدى مثل هذا اإلكلیل المزین بالنجمة السباعیة األطراف محفوظة

.Ibid, pم ١٥٠ترجع إلى IUAM. 63.105.4. في متحف الفن جامعة الهند 521, Cat. 214 .م وجدت في ورأس لكاهن من الرخا
.ترجع إلى القرن الثالث مInv. 9311مصر ومحفوظة في متحف أنترلندین بكولمار 

Egypte Romaine: L'autre Egypte, 1997: 218, fig. 229; Ashour, S. Op. Cit., p. 526, Cat. 219
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نستوضح أن هـذا الطـراز مـن األكالیـل كـان شـائعا فـي مصـر خـالل العصـر الرومـاني ومن خالل األمثلة التي ذكرت 
لكن ما هو السـبب )١(،وقد فسر إكلیل النجمة السباعیة على أنه یخص كهنة اإللة سیرابیس. في القرنین الثانى، الثالث م

الرئیسي وراء أختیار النجمة لتصویر وتجسید هذه الظاهرة؟ 

، وفـي منطقـة البحـر المتوسـط منـذ القـدیم كانـت )عشـتار–أبولـون –هیلیـوس (ن اآللهـة مثـل ارتبطت النجمة بعدید مـ
كـان دیونیسـوس لمـا )٢(.الشمس عالمة على الحیاة األبدیة والحكـم والسـیطرة وكـذلك اتخـذها المثقفـون رمـزا للعطـاء والمـنح

ضــًال عــن أهمیتــه الخاصــة بالنســبة لملــوك اإللــه الرئیســى فــي منطقــة شــمال بحــر إیجــة، وكــان محبوبــا جــدًا فــي مقــدونیا ف
) الشـــمس(مقـــدونیا فـــإن األســـطورة تقـــول بـــأن هیلیـــوس إلـــه الشـــمس قـــد قـــدم نجمـــة ثمانیـــة لبردیكـــاس فـــربط بـــین هیلیـــوس 

فوجــدت النجمــة داخــل المقبــرة الثانیــة )٣(،بدیونیســوس، رب الســاللة المقدونیــة، فأصــبحت لدیونیســوس خصــائص شمســیة
)٥(،جمة الثمانیة على العدید من اآلثار البطلمیـة فقـد كانـت رمـزا عـرف فـي البیـت الملكـى المقـدونىووجدت الن)٤(.بفرجینا

)٦(.الشرعیة في الحكموالتى استمد منها 

كلیـل المصـور علـى وبـین شـكل اإل) ٤صـورة (یالحظ مدى التشابه بین شكل اإلكلیل في الصور الشخصـیة المصـورة 
د بینهم أن نجمة اإلكلیل في الصور المنحوتة تستند على قـرص مثبـت علـى اإلكلیـل، ، لكن الفرق الوحیالروؤس المنحوته

لذلك تم تفسیر النجمة السـباعیة والقـرص علـى أنهـم رمـوزا للشـمس، لـذلك عرفـت هـذه الصـور فـي البدایـة علـى أنهـا تمثـل 
مس فـي عبـادة األلهـة سـیرابیس لكن هذا الرأي غیـر مـرجح، واالرحـج أنهـم یمثلـون كهنـة للشـ)٧(.كهنة هیلیوس إلة الشمس

,Walkerیین الذین یؤدون العبادات عامًة بروؤس حلیقة على الرغم من وجود صعوبة في التوافق بین هذه الصور وعرف الكهنة المصر )(١

S., Bierbrier, M. op. cit, p. 170 ؛ لكن من المعروف أن الهدف األساسي من هذه العبادة هو تعزیز الوحدة بین السكان اإلغریق
ملكة، لذا لیس من المستغرب، نظرا سیرابیس هو إله كل الشعوب المشتركة في الم: والمصریین في المملكة، كما أشار بلوتارخ إلى ذلك

لتاریخ سیرابیس في اإلسكندریة أصبحت عبادته متهلنة بالنسبة للعبادات المصریة، وهذا واضح في الصور الموجودة لكهنة سیرابیس، والتي 
:تظهر الكهنة دائمًا بروؤس كاملة الشعر، للمزید راجع

Evans, J. 2004: the Astrologer's Apparatus: a Picture of Professional Practice in Greco – Roman Egypt,
Journal for the History of Astronomy 35, Part. 1, No. 118,  p. 28

(2) Pasquali, M. I. op. cit., p. 118

ولقـد . مس رمـزا ملكیـا معتـادا، ولدینا دلیل حول عبادة دیونیسوس الشمسى فكانت أشعة الشThraceلم یكن ذلك صدفة حیث كان فى طراقیا (٣)
إن كـان یقـام احتفـاال Bacchaeانعكست أهمیة دیونیسوس لملوك مقدونیا، ویتضح ذلـك مـن خـالل مـا كتـب یوربیـدس فـى مسـرحیة الباخیـات 

مآدبـة فـى مقـدونیا ذلـك الـذى قـدSymposiumم، وأیضـا مـن وجـود .ق٤٠٧فـى مقـدونیا عـام Aechelausلدیونیسوس تحت رعایة الملـك 
:Fredricksmeyer, E. A. 1997: شجع الملـك والنـبالء علـى التـرابط الشخصـى فـى ظـل حمایـة دیونیسـوس كإلـه رائـد فـى مقـدونیا، راجـع

The Origin of Alexander's Royal Insignia, Transactions of the American Philological Association 127, p.
97 – 109, 103, 107

-Ginouves, R. 1994: 150: ، راجعLarnakesمقابر فرجینا و، ولمزید من المعلومات عن١٣١كما فى الشكل)(٤

.٨٦، ص ٢٠١٠، الفنون البطلمیة والرومانیة، القاهرة، صبحى عاشوروجدت على الكثیر من الدروع والعمالت وغیرها، للمزید راجع )(٥

.لتاج المشعلذلك كثیرا ما نرى الملوك والحكام كانوا یرتدون ا)(٦
(7) Evans, J. op. cit, p. 28.
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ــًا بــین األلــه ســیرابیس وهیلیــوس ــ)١(ألنــه فــي اإلســكندریة دمــج أحیان العصــر اإلمبراطــوري ىفضــال عــن اتخــاذ ســیرابیس ف
ىوهنــاك الكثیــر مــن األعمــال الفنیــة التــ)٢(.ىمظهــرا أكثــر عالمیــة إذا مــا قــورن بزیــوس وهیلیــوس وأصــبح إلــه الشــمس القــو 

یظهر سیرابیس أحیانـًا علـى المسـارج واألحجـار الكریمـة محاطـا : بین اإللهین، على سبیل المثالتوضح مظاهر االندماج 
)٣(.كما وجد سیرابیس مصورا بنجمة فوق رأسه على حجر الكریم. بالنجوم والهالل

وارتباطــه Kosmokratorوقــد ترمــز النجمــة أیضــًا المصــورة علــى روؤس هــؤالء الكهنــة إلــى أهمیــة ســیرابیس الكونیــة 
وجمیـــع اللوحـــات . تظهـــر النجـــوم عامـــًة علـــى القطـــع النقدیـــة الیونانیـــة واألحجـــار الكریمـــة إمـــا سداســـیة أو ثمانیـــة. الفلكـــي

ألنــه یمثــل –تظهــر نجومــا ســباعیة، وهــذا الــرقم هــام جــدًا ) ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣صــورة (الموجــودة لكهنــة ســیرابیس 
تي ارتبطت بالتنجیم ارتباطا وثیقا، نجد أن الفرد الذي یرید أن یعتنـق الدیانـه علیـه وفي عبادة میثرا، ال)٤(.الكواكب السبعة

علیه أن یمر بسبع مراحل، كل مرحلة یحمیها واحد من آلهة الكواكب السـبعة، وعـدد السـاللم التـي كانـت تـؤدى إلـى معبـد 
ـــین مـــن العصـــر اإلمبراطـــورى كانـــت )٥(.مثیـــرا أیضـــًا كـــان ســـبع درجـــات آهـــة مصـــر وآســـیا الصـــغرى وفـــي القـــرنین األول

ســائدة بالفعــل وتحتـل مكانــة بــارزة فــي العــالم الرومــاني، لـذلك مــن الممكــن أن حــدث دمــج بــین ) سـیرابیس، وٕایــزیس ومیثــرا(
)٦(.خصائص هذه اآللهة

صـورة (ومن أفضل األمثلة التي توضـح لنـا ارتبـاط اإللـه سـیرابیس بالفلـك والتنجـیم غیـر اإلكلیـل ذى النجمـة السـباعیة 
وقـد تعبـر . الهیرم الذي یصور كاهنا لسیرابیس ویظهر صور علـى الهیـرم تمثـل حلقـة لعالمـات البـروج االثنـى عشـر)١٠

)٧(.Kosmokratorهذه البروج إلى دور سیرابیس كإله للشمس وٕاله كوني 

.Ibid, p. 28: وأحیانًا دمج مع دیونیسوس، أما في ممفیس فقد بدأ سیرابیس بأعتباره إلهًا للعالم السفلي، للمزید راجع)(١

فریــد بــورى، القــاهرة، ترجمــة میالدیــا، ٣٩٥قبــل المــیالد الــى ٣٠٠٠فرانســواز دونــان، كریســتیان زفــى كــوش ، اآللهــة والنــاس فــى مصــر مــن )(٢
.١٣٩، ص ١٩٩٧

(٣)Evans, J. op. cit, p. 29, fig. 7A, 7D؛ وهناك التمثال المحفوظ فيMuseo delle Villa Borgheseیظهـر سـیرابیس . ، في رومـا
.Ibid., p. 29: وهو یحمل قرصا في یده، للمزید راجع

(4) Ibid., p. 29.

(5) Ibid, p. 29.

ذروة قوتهـا فـي العصـر السـیفیري ولكـن الجدیـد فـي هـذا العصـر بـالفعلى هـو ظهـور وٕازدهـار اآللهـة السـوریة فـي رومـا واحتاللهـا ووصلت إلـى )(٦
–١٩٣(فــن النحــت فــي عصــر األســرة الســیفیریة : ٢٠١٠دعــاء عبــد المــنعم عبــد الــرحمن ریحــان : مكانــة الصــدارة بــین اآللهــة، للمزیــد راجــع

.٣٩جامعة عین شمس، ص،األداب، رسالة ماجستیر، كلیة)م٢٣٥
(7) Evans, J. op. cit, p. 29.
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یبـدو علـى رأس كـاهن ومن الناحیة الفنیة نجد أن األكالیل ذات النجمة سباعیة األطراف تتشابهة ماعدا اإلكلیل الـذي
تـاج یتكـون مـن جـزئین السـفلى دائـرى وفـى ال). شـكل الموضـح(حیث یبدو شكل التاج مختلفـا عـن كـل األمثلـة) ٨صورة (

أما الجـزء العلـوى فهـو . منتصفه اعلى الجبهة میدالیة مستدیرة بداخلها نجمة من سباعیة بما یشیر إلى أن صاحبها كاهن
أنــه یشــیر إلــى تــاج لعبــادة األبــاطرة، ولكــن )١(جرانــدوریــرى–الســور العلــوى لحصــن دائــرى ینتهــى مــن أعلــى بمــا یشــبه

الرأى األرجح هو رأى جریم أن هذا .ینسب هذه الرأس لكاهن اإلله سیرابیس، ویعتقد أنه مأخوذ من أصل معدنى)٢(جریم
عة الشـمس، لیجمـع بـین خصـائص األلـه العلوى من التاج ربما یمثـل أشـءالتاج ینسب لكاهن اإلله سیرابیس وبالنسبة للجز 

. سیرابیس وهیلیوس

)١صورة (

ذهب ال: مادة مصر : مكان الكشفحلیة إكلیل : الموضوع

.م٣–١القرن : التأریخEA 26328. البریطانى، لندنالمتحف: مكان الحفظ : جیدة: الحفظ
,.Walker, S., Bierbrier, M. Op. Cit:المراجع p. 170, No. 208.

ولحمــت األطــراف بالقاعــدة المركزیــة حــول نتــوء دائـــرى . حلیــة ثمانیــة األطــراف، صــنعت كــل واحــده منهــا علـــى حــده
ویوجـد فــى ظهـر النجمـة حلقــة . مركـزى ویوجـد بـین كــل اثنـان مـن األطــراف خرزتـان مـن الــذهب بالتبـادل مـع خــرزة واحـدة

.ملحومة فى المركز للتثبیت باإلكلیل

(1) Graindor, P. op. cit: 20 – 21, 88, No. 335, pl. XXXI.

(2) Grimm, G. op. cit., p. 166.
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)٢صورة (

الدیوریت: مادةمصر السفلى: مكان الكشف رأس لكاهن: الموضوع
Inv. 31. متحف براكو، روما: مكان الحفظفتحة األنف الیسرى مكسورة واألذنان مكسورة : حالة الحفظ  

: المراجع
Kiss, Z. Op. Cit. p. 27, fig. 10 – 11; Ashour, S. op. cit., p. 513, Cat. 206 a, b; Breccia E.
1922: 178 – 179, No. 20a, fig. 83; Graindor, P. op. cit. p. 20, 37, 38

عبـارة عـن طوقـا معـدنیا مبـروم یحـیط بالشـعر فـى الجـزء الخلفـى مـن الـرأس ویوجـد فـى یظهر إكلیـل علـى رأس الرجـل
یـة الجبهـة عریضـه وبـارزة وملیئـة بالتجعیـدات رأس لرجـل مسـن، صـور بمالمـح واقع. منتصف الطوق نجمة ثمانیة األذرع

تأخذ الفرنشة فوق منتصف الجبهة الشكل محدب، أمـا الركنـان أعلـى الجبهـة فهـى خالیـة مـن الشـعر بینمـا غطـى . االفقیة
الحواجــب . الشــعر بقیــة الــرأس وصــیغ الشــعر بشــكل خصــالت رفیعــة ومقوســه ومتوازیــة بواســطة حــزوز رفیعــة فــى دیوریــت

العینــان ضــیقة وملســاء والفــم مقفــول والشــفتان رقیقتــان ویحــیط بــالفم واالنــف تجعیــدات مائلــة وهنــاك شــارب مقوســة قلــیال و 
ولحیة قصیرة الشعر على شكل شعیرات قصیرة محزوزة مستقیمة أو مقوسـة، والخـدود نحیلـة نسـبیًا مـع بـروز فـى عظمتـى 

شا هذه الرأس لیولیوس قصیر، وأیدهم كـیس فـى نسـب نسب كل من ادریانى وسترونج وبریت. الوجنتین والذقن بارزة لالمام
ــــه بعــــد موتــــه  ــــى رأســــه هــــو عصــــبه اضــــیفت ل ــــذى عل ــــل ال ــــد أن هــــذا اإلكلی ــــه یعتق ــــوس قیصــــر إال أن ــــل لیولی هــــذا اإلكلی

Posthumus of Divus Juliusلكن جراندور )١(.عندما اصبح حاكما هلینستیاGraindor یشیر إلى أن هذا اإلكلیل
وم الذى كثیرا ما لبسه شعراء اإلغریق وكـان یمیـز بقـرص مـزین بنجمـة كمـا لبسـه شـعراء الرومـان أیضـا، یمثل التاج المبر 

لكننا ال نرجح تلك االراء التي ذكـرت الن لـم یجـرؤ أى حـاكم . یرى أن من المحتمل ان هذه الرأس تصور الشاعر فرجیل
إال أن تخوف الحكام )٢(.م٣٢٥حتى عهد قنسطنطینالعصر الجمهورى أو اباطرة العصر االمبراطورى ارتداء الدیادیما 

ولهــذا الســبب رفــض . ، كــان دافــع االحجــام عــن ارتــدائها""مــن إثــارة الشــعب ضــد أســم الملــك والرمــز الملكــى 

Kiss, Z. op. cit.,  p. 28: كیس فى هذه الرأس عناصر من االسرة الكالودیة كالذقن واالنف المدببة المقوسة قلیال، راجعیرى)(١

(2) Harpers Dictionary of Classical Antiquities, 1898: s.v., Diadema; Smith, R. R. R., 1988: 38.
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.م.ق) ٣٠: ٨٣(Marcus Antoniusیولیـوس قیصــر بحكمـة ارتــداء تلـك الــدیادیما عنـدما حــاول مـاركوس أنطونیــوس 
عـرف نوعـا مـن القابلیـة لتصـویر األفـراد فـي شـبه .م.ق١كما أن النصف الثانى من القـرن )١(.ام الشعبأن یقدمها له أم

)٢(.واضح مع قیصر

)٣صورة (

الرخام: المادة)سقارة حالیاً (ممفیس : مكان الكشفرأس لكاهن سیرابیس: الموضوع 
MA 3169. متحف اللوفر، باریس: مكان الحفظ ورةالذقن والوجه بهما خدوش، االنف مكس: حالة الحفظ 

العصر األنطونینى : التأریخ
.Ashour, S:المراجع op. cit., p. 517, Cat. 210; Giroire, C. 2008. 254, No. 172.

رأس مثلثــه بوجــه نحیــل لشــاب غیــر ملتحــى الجبهــه غیــر مرتفعــة یعلوهــا خصــالت شــعر طویلــة ومقوســه تنتهــى علــى 
الحواجـب مقوسـه والعینـان حفـرت فیهـا . كل بوكالت كثیفه وعالیه حفر فى تقوسها حفره غائره بما یعكـس الضـوء والظـلش

یطــوق . ویغطــى شــعر رأس جــزء مــن االذنــین. الحدقــة الجفــن العلــوى أســمك مــن الســفلى قلــیال والفــم صــغیر والــذقن مدببــه
ویالحظ فى هذه العصبة ان النجمة نحتـت –نة اإلله سیرابیس یزینه قرص بنجمة لها سبعة فروع تمیز كه)٣(الرأس إكلیل

.  بدون القرص مستدیر التى نحت علیها دائماً 

(1) Suetonius, Divius Julius, 79; Harpers Dictionary of Classical Antiquities, 1898: s.v., Diadema.

. ٨٦صبحى عاشور، المرجع السابق، ص )(٢

هذه الرأس للملك الشاب بطلمیوس الثالث، لكن Poulsenمما ادى إلى نسب –أن الشریط یمكن تمیزه بأنه شریط ملكى Cecileیذكر)٣(
Cecile حیث " منف"یرى ان هذه الرأس تمثل كاهن شاب لسیرابیس خاصًة ظهور القرص المزین بنجمة، ویدعم رأیه بمكان وجود الرأس

وخالل العصر . فى العصور الفرعونیة) أبیس(وكان هذا البناء فى موقع جبانة لثیران المقدسة . ى ممفیسكان یوجد معبد سیرابیس ف
.الهلینستى اصبحت منف المركز الرئیسى لعبادة سیرابیس مع مدینة االسكندریة
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)٤صورة (

فى هوارة، بمقبرة أرسینوى : مكان الكشفصورة شخصیة جنائزیة لكاهن سیرابیس: الموضوع
یطانى، لندن متحف البر : مكان الحفظجیدة: حالة الحفظالخشب:ةالماد

) ١٦١–١٣٨(ونینى من شعر الرأس واللحیة یرجع الوائل العصر األنط:التأریخ
;Walker, S., Bierbrier, M., op. cit., p. 170, fig. 208:المراجع Evans, J. 2004: 28, fig. Pl. VI.

شـعر الـرأس الطویـل الوجـه مثلـث والجبهـة عریضـة یحیطهـا. لوحة تصور رجل قد یكون كاهن، صور بأسلوب واقعى
مصفف على شكل خصالت كثیفة ملتویة ومجعدة غیر منتظمة والشعر یغطى األذنین، ویوجد شریط مبـروم حـول الـرأس 
زین عند  منتصف أعلى الجبهـة بنجمـة سـباعیة األضـالع، واسـفل النجمـة ثالثـة خصـالت تسـقط علـى جبهتـه فـى ترتیـب 

فــم لـه شــفایف رقیقـة یعلــوه شـارب كثیــف ینحنـى عنــد الجـانبین الســفل لیتصــل ال. مماثـل لالفــراد المـرتبطین بعبــادة سـیرابیس
وتمتــد الخصــالت لتغطــى الجــزء العلــوى مــن . باللحیــة التــى تغطــى كــل الــذقن وهــى علــى شــكل خصــالت طویلــة مموجــة

.وقد اهتم الفنان بتنفیذ الرأس ورقبة بأسلوب طبیعى أكثر من االهتمام بتفیذ المالبس. األذن
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)٥صورة (
مصر: مكان الكشفنحت بارز یمثل كاهن سیرابیس وعائلته: الموضوع

السطح الخارجى متآكل : حالة الحفظالرخام : المادة
.م١٥٠العصر االنطونینى تقریبا : التأریخCG. 27568. متحف المصرى، القاهرة: مكان الحفظ

:المراجع
Kiss, Z. Op. Cit., p. 61, fig. 132–133; Graindor, P. op. cit., pp. 54–55, pl. XIII; Edgar, C. C. 1904:
Graeco–Egyptian Coffins, Masks and Portraits: Catalogue Generale des Antiquities Egyptienne du
Musee du Caire, Le Caire, p. 53, No. 27568, pl. XXVI; Grimm, G. op. cit., p. 21, No. 27, pls. 54–
55; Ashour, S. op. cit., p. 518, Cat. 211.

أمـا عـن یسـاره فیظهـر شـاب . نحت بارز یصور خمسة أفراد واقفین؛ رجل مسن فى الوسـط وعـن یمینـه شـاب ثـم بنـت
أخــر ثــم امــرأة ربمــا یمثــل رجــل وعائلتــه یرتــدون خیتــون وفوقهــا توجــا، امــا الرجــال فتظهــر األقــدام وهــى تریــدى صــندل أمــا 
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یمثـــل أب وابنیـــه، لكـــن كلهـــم یرتـــدون عبـــاءة یونانیـــة ربمـــا. خیتـــون الســـیدات فیغطـــى األرجـــل بالكامـــل ماعـــدا مشـــط القـــدم
. ویعصبون روؤسهم بعصبة یتوسطها قرص مزینة بنجمة سباعیة األطراف

الرجـل المسـن صـور بوجـه مسـتطیل یتجهــه للیسـار وجبهتـه بـارزة بهـا تجعیـدات أفقیــة یحیطهـا شـعر طویـل یتكـون مــن 
صــبة مزینــة عنــد منتصــفها بمیدالیــة مزینــة بنجمــة ســبعیة خصــالت ســمیكة فــوق الجبهــة متعامــدة علــى الجبهــة تعلوهــا ع

األطراف، أما الشعر من الجانبین فهو طویل ویتكون من صفین رأسین من خصالت مقوسـة ومتوازیـة فـوق بعضـها وبـین 
الحواجــب ســمیكة ومقوســة والعینــان حفــرت فیهــا . الصــفین حــز رأســى وتمتــد الخصــالت لتغطــى الجــزء العلــوى مــن األذن

األنــف صــغیرة والفــم صــغیر والشــفاه الســفلى لحیمــة ســمیكة نســبیًا . لجفــن العلــوى ســمیك بالمقارنــة بــالجفن الســفلىالحدقــة وا
والخدود ممتلئة والشـارب طویـل وسـمیك ویمتـد إلـى أسـفل عنـد نهایـة الفـم لیتصـل باللحیـة وهـو مكـون مـن خصـالت رفیعـة 

.رأسیة أما خصالت اللحیة طویلة ومقوسة واللحیة سمیكة وتحیط بالوجه بالكامل

یفة شـعر الـرأس هـذه الصـورة مـن مالمـح الوجـه وطریقـة تصـف" ، ماسـبیرو وجیرانـدورEdgarادجـر "وقد نسب كل مـن 
. واللحیة والشارب الساقط عند النهاتین وصیاغة العینین لإلمبراطور انطونینوس بیوس

یعتــرض مــع ذلــك الــرأى ألن وجــه انطونیــوس بیــوس انحــف نســبیا مــن وجــه هــذه الشخصــیة المســنة Kissلكــن كــیس 
مـن العائلـة اإلمبراطویـة األنطونینیــة ان النحـت البـارز ال یمثـل أى Grimmیـرى جــریم . الملتحیـة فـى هـذا النحـت البـارز

.م١٥٠بل یمثل شاهد قبر ألفراد عائلة ترجع للعصر األنطونینى تقریبا 

)٦صورة (
Er(فیالدلفیا :مكان الكشف صورة شخصیة جنائزیة لكاهن سیرابیس: الموضوع – Rubayat(

ى یمین اللوحة  وزوایة یسرى مكسورة هناك شقوق طولیة، اعل:حالة الحفظtemperaتمبرا: التقنیة
اوائل العصر االنطونینى:التأریخNational Gallery, London. Inv. 3932:مكان الحفظ

,.Walker, S., Bierbrier, M:المراجع op. cit., p. 94, fig. 85.
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ویظهـر الوجـه . للوحـةتصور رجـل بـالغ، یرتـدى تونیـك أبـیض بحـواف قرمزیـة واضـحة مـن الجانـب االیسـر فقـطلوحة 
الطویــل والجبهــة العریضــة والبــارزة ویعلوهــا خصــالت شــعر قصــیرة تطیــر خصــالته حــول حافــة الجبهــه، الشــعر فــى الجــزء 
الخلفى من الرأس قد صیغ على هیئة خصالت رفیعة وغیر منتظمة یزین شعره بإكلیل جنائزى من أوراق مذهبـه یتوسـطه 

كما ان الشارب كثیف وینسدل إلى أسـفل عنـد نهـایتى –للحیه على الخدین كثیفة خصالت ا. زهرة نجمیة أو نجمة ثمانیة
ان القطـع الموجـود فـى اللحیـة یرجـع إلـى Parlascaویـرى. الشفاه العلیا لیتصـل بشـعر اللحیـة، الحواجـب كثیفـة ومقوسـه

.اوائل العصر االنطونینى

)٧صورة (
الرخام: المادةمصر: مكان الكشفن سیرابیستمثال نصفى لرجل مسن یمثل كاه: الموضوع

الوجه متآكل واألنف مكسورة، ونصف الجسد األیسر مكسور : حالة الحفظ
م  ٢٦٠:التأریخضمن مجموعة خاصة، القاهرة   : مكان الحفظ 

.Graindor, P:المراجع op. cit., p. 91 92, pl. XXXIII 1b; Ashour, S. op.c., p. 522, Cat. 215.

رأس رجل صور بوجه مستطیل غیر ممتلئ وبروز عظام الوجنتین، والجبهـة غیـر بـارزة یحیطهـا شـعر الـرأس الطویـل 
علــى شــكل صــف مــن البــوكالت تحــاذى الجبهــة یعلوهــا عصــبة مزینــة بمیدالیــة دائریــة مثبــت علیهــا نجمــة لهــا ســبعة فــروع 

یغطــى االذنـــین تقریبــا ویتصـــل باللحیــة الطویلـــة ) ســـوالف(وهنــاك صــف آخـــر مــن خصـــالت الشــعر عنـــد جوانــب الجبهــة 
الحواجــب مقوســه والعینــان حفــرت فیهمــا . الســمیكة أمــا بقیــة شــعر الــرأس فصــیغ علــى شــكل خصــالت طویلــة غیــر ســمكیة

الحدقــة وٕانســان العــین قــرب الجفــن العلــوى، االنــف قصــیرة والفــم ممتلــئ یعلــوه شــارب ســمیك ینحنــى عنــد الجــانبین ألســفل 
.التى تغطى كل الذقن ابتداء من الشفاه الشفلى وتمتد ألسفل الذقن وهى تأخذ شكل بوكالت رفیعةلیتصل باللحیة 
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)٨صورة (
الرخام :المادةجبانة كوم الشقافة :مكان الكشفرأس لكاهن سیرابیس: الموضوع

Inv. 3469. ندریةمتحف الیونانى الرومانى، االسك:مكان الحفظاالنف مكسورة  : حالة الحفظ
أوائل األسرة السفیریة:التأریخ
:المراجع

Graindor, P. Op. Cit., pp. 20 – 21, 88, No. 335, pl. XXXI; Breccia, E., Monuments de L'
Egypt Greco – Romaine, Bergamo, 1922, p. 189, No. 40, fig. 96; Grimm, G. Op. Cit., p.
166; Ashour, S. Op. Cit., p. 524, Cat. 217;

رأس من الرخام یبدو انها كانت مثبیتة فى تمثـال والـرأس مسـتطیلة الشـكل وتمثـل رجـال مسـنا مصـور بأسـلوب واقعـى، 
والجبهة بارزة وبها تجعیـدات افقیـة غیـر عمیقـة ویضـع تاجـا مكـون مـن جـزئین السـفلى دائـرى وفـى منتصـفة اعلـى الجبهـة 

أما الجزء العلوى فهو دائرى ینتهى من . مة من سبعة اطراف بما یشیر إلى ان صاحبها كاهنمیدالیة مستدیرة بداخلها نج
ویرى فیه جراندور أنه یشیر إلى تاج لعبـادة االبـاطرة، ولكـن جـریم ینسـب –أعلى بما یشبه السور العلوى بسطح الحصن 

تظهـر بعـض خصـالت . وذ مـن أصـل معـدنىهذه الرأس لكاهن اإلله سیرابیس بفضل هذا التاج المزدوج، ویعتقـد أنـه مـأخ
الشـــعر فـــوق منتصــــف الجبهـــة ســــمیكة مقوســـة وتتجمــــع فـــى هـــذه المنطقــــة بأتجاهـــات مختلفــــة أمـــا علــــى جـــانبى الجبهــــة 
فالخصالت طویلة وسمیكة وتتجه إلى أسفل ومتموجه قلیًال وتغطى الجزء العلوى مـن األذنـین، الحواجـب مقوسـة والعینـان 

الجفـن العلـوى . ا الحدقة على شكل نصف دائرة، إنسان العین محفورة على شكل هالل صـغیرغائرتان قلیال وحفرت فیهم
الحـظ جیرانـدور أنـه بالنسـبة لحفـر العینـین فهـذه الـرأس . أسمك قلیال من السفلى، األنف قصیرة الفم مقفول والشـفاه ممتلئـة

واألرحـج ). اى عصر مـاركوس أوریلیـوس(م١٨٠–١٧٠لكن جریم أرخ هذه الرأس الى –ال تتأخر كثیرا عن هادریان 
أنها ترجع ألوائل األسرة السفیریة، العیـون المنفـذة بالحدقـة التـي تنظـر إلـى الجانـب وٕانسـان العـین المحفـور بشـكل الهاللـي 

. من أعلى الحدقة ومن تركیز النظرات
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)٩صورة (
ام الرخ:مادةمصر:فمكان الكشرأس لكاهن سیرابیس :الموضوع

االنف مهشمه ومتآكله ولم یبق منها اال الجزء العلوى وكذلك الحاجبین واعلى الجابین متآكل : حالة الحفظ
م ) ٣٤٠: ٢٣٠(:التأریخAntiken Sammelungen, Berlin. Sk. 1810:مكان الحفظ 

.Pasquali, R. I. Op. Cit:المراجع fig. 5

مســتطیل والجبهــه عریضــه وغیــر بــارزة بهــا حــزان أفقیــان وحــز رأســى بأمتــداد رأس لرجــل مســن صــور بواقعیــة الوجــه 
شعر الرأس قصیر نفذ على هیئة خصالت مستقیمه وذلك بواسطة حزوز غیر عمیقة فى الرخام نفذت بآلـه حـاده . األنف

بس طـوق مسـتدیر حـول عـن جلـد الـرأس یلـ) بما یتفق مع اتجاه الفـن فـى الربـع الثـانى للقـرن الثالـث(والشعر ال یعلو كثیرا 
وخصالت شعر الشارب واللحیه نفذت بنفس طریقة شعر الـرأس وشـارب یتجـه . رأسه یزین قرص بنجمة لها سبعة أطراف

.    التى نحتت على شكل خصالت مستقیمة قصیرة–إلى أسفل عند نهایتى الفم لیتصل باللحیة 
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)١٠صورة (
حجر جیرى  :المادة قرطاجة:مكان الكشفیرابیسلكاهن سHermهیرم : الموضوع

الوجه متآكل وهناك شرخ فى الخد االیمن من الوجه : حالة الحفظ
MA 1833. متحف اللوفر، باریس، باریس:مكان الحفظ

.Evans, J. op: المراجع cit, p. 29, 30, fig. 6

یعلــوه نجمــه ذات ســبعة أطــراف، ویظهــر علــى قاعـــدة رأس لكــاهن ســیرابیس یــزین رأســه إكلیــل یتوســطه قــرص كبیـــر
.یشیر ذلك إلى أن كل من اإلله سیرابیس وكهنته ارتبطا باالبراج–) االبراج(التمثال حلقة البروج 
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