
 األشمونين ) هرموبوليس ماجنا(
 كم من محطة مموى بمحافظة المنيا ، بين ترعة اإلبراىيمية وبحر يوسف 23تقع عمى بعد  •
 ترجع أىميتيا الى العصرين البطممى والرومانى  •
 ليا نظرية خاصة بنشأة الخمق وىى العاصمة السياسية لمقاطعة األرنب خالل العصر الفرعونى •
 المعبود الحامى لياالمعبود تحوت ىو  •
 كانت جبانة البرشا تستخدم من قبل الحكام فى العصر الفرعونى. •
 فى العصرين.” ىرموبوليس الغربية ” بينما استخدمت تونا الجبل  •

 اعمال التنقيب األثرى بالمدينة
قامت بعثة من جامعة اإلسكندرية بالكشف عن بازيميكا ضخمة من العصر  2:45فى عام 
 البيزنطى.

 م الكشف عن معبدين أحدىما من العصر الفرعونى واآلخر من العصر البطممى. كما ت •
م بيدف الكشف عن السوق الرومانى الذى شيده اإلمبراطور ىادريان عام  2:49بدأت عام  •

 م وعثر عمى جانب منو بالفعل والباقى لم يتم الكشف عنو.241
 

 البازيميكا

 
 
 
 



 تونا الجبل
 مقابر عمي هيئة معبد

 بيتوزيريس مقبرة
أعدت تمك المقبرة ألحد الكينة ويدعى بيتوزيريس والذى عاش بين عيدين أو عصرين ، وىما 

 العيد الفارسى والعيد اليونانى فى مصر.
وقدم خدم منذ الطفولة بمعبد تحوت معبود مدينة األشمونين حتى صار كاىنو األكبر وخدم 

ى حيث حافظ عمى الطقوس والشعائر التى كانت سنوات، كانت بداياتيا فى العيد الفارس 8بالمعبد 
 تقام لممعبود، حتى صار محبوبا ألىل المدينة.

 أعمال بيتوزيريس:
من األماكن المقدسة بالمدينة والتى عمل عمى أعادتيا لما كانت عميو قبل أن يصيبيا  -2

مكان نشأة رع  الخراب بعد أن استكمل اإلصالحات بالمعبد ذلك المكان المسمى بالبحيرة العظيمة،
وسائر المعبودات بالمدينة حيث عمل عمى منع العامة من الدخول لتمك المنطقة التى اقام فييا معبدا 

 لرع من أفضل أنواع الحجارة .
والتى تصور عمى ىيئة ضفدعة ، شمال “ حقت” كما يرجع الفضل اليو فى اعادة بناء معبد  -3

 مدينة األشمونين .
 أهمية المقبرة:

تخطيط مقبرتو عمى شكل المعبد، وىو ما يعتبر غريبا وجديدا عمى العمارة المصرية ، جاء  
وازداد االمر غرابة بعد أن زين جدران مقبرتو بالمناظر التى اتبعيا المموك الفراعنة فى تزيين مقابرىم 

كنو والتى تصور سائر مظاىر الحياة اليومية خاصة ما يممكون من ماشية وحقول وورش ومصانع ، ل
لم يقيد الفنان باالسموب القديم المتبع فى تصوير تمك المناظر بل ترك لو الحرية لتصويرىا بأسموب 

 عصرى جديد.
ونتيجة ألحتكاك الفن المصرى بالفن اإلغريقى فى تمك الفترة جاء نتاج نمك المقبرة الفنى خميطا 

األشكال والتفاصيل غير  غريبا، فعمى الغم من أن الموضوعات قديمة ومصرية الطراز، إال أن
 مصرية فالمالبس عمى سبيل المثال إغريقية.

 األسئمة التى تدور حول تمك المقبرة; •
 لماذا سمح الكاىن بيذا التغيير فى مقبرتو؟ -2
 النصوص بالمقبرة كتبت بمغة ال يفيميا اإلغريق؟ -3



 تواجد نصوص دينية بحتة الى جانب نصوص لم يألفيا المصريون ؟ -4
 ىى عقيدة ىذا الكاىن؟ وكيف أنعكست تمك العقيدة عمى العمارة؟ما  -5
عندما كان المجتمع الدينى يعانى تدىورا واضمحالال فى منتصف القرن الرابع ق.م ،  •

أن يعيد لمدين “ األشمونين= ىرموبوليس ماجنا” أستطاع بيتوزيريس كاىن تحوت العظيم، فى مدينتو 
 فى نفوس المصريين. قدسيتو وقوتين مما كان لو أثر عظيم

واستمد من الدين السمطة والجاه فكان ذلك دافعا قويا لجعل مقبرتو عمى شكل معبد، تحمل  •
جدرانيا صورا تمثل الثراء كما فعل الفراعنة األمراء ، لتصبح مقبرتو فى النياية معبرة عن مكانتو 

 ككاىن وتميق بمكانتو اإلجتماعية ومستواه اإلقتصادى.
 ارة عن معبد صغير يتكون من ;والمقبرة ىى عب •

“ الييكل = الناووس” مستطيمة الشكل ، تمييا صالة أخرى شبو مربعة “ بروناوس” صالة أمامية 
مقسمة الى ثالثة أقسام بواسطة صفين من األعمدة تتوسط ىذه الصالة ، والقسم األوسط ىو الصحن 

 الرئيسى ويضم بئر الدفن.
  

 



 
 مخطط جانبي لممقبرة

 التى مرت بالمقبرة: األحداث
 فى العصرين البطممى والرومانى انتيكت حرمة المقبرة •
حيث لوحظ وجود جرافيتى بالمغة اليونانية عمى جدران الصالة والييكل مما يشير الى أن  •

 اليونانيون كانوا يترددون عمييا فى العصر البطممى.
الجانب الغربى من أما فى العصر الرومانى فقد أضيفت مجموعة من الحجرات عمى  •

 الناووس بنيت باآلجر المحروق، ثم تالحقت الحجرات حول الناووس والبروناووس.

 
 الحجرات المضافة حول المقبرة  فى العصر الرومانى

 
 



 المذبح اليرمي
م من المقبرة والى الشرق يقف مذبح لو اربع واجيات متوازية مبنى بطريقة 22عمى بعد  •

م وعرضو 3.5ويبمغ ارتفاع المذبح “ أكرتوريا” ربعة أركان ىرمية آشمر ويعموه افريز فوقو أ
 م. ويعتبر ىذا النوذج فريد فى طرازه، وقد تم بناءه قبل رصف الطريق المؤدى لممقبرة.2.45

 
المدخل الرئيسى لممقبرة يتوسط الواجية الجنوبية لمبروناوس ويؤدى اليو طريق مرصوف  •

م بينما يصعب تحديد طولو نظرا لتعرضو  5عرضة بتربيعات من الحجر الجيرى، ويبمغ 
لمسرقة. المدخل الرئيسى لممقبرة يتوسط الواجية الجنوبية لمبروناوس ويؤدى اليو طريق 

م بينما يصعب تحديد طولو نظرا  5مرصوف بتربيعات من الحجر الجيرى، ويبمغ عرضة 
 لتعرضو لمسرقة.

أنيا ترتبط فى اتجاىاتيا بالقمر والنجوم، المقبرة أقيمت عمى محور شمالى جنوبى أى يعتقد  •
 والتى اعتمد عميو المصرى القديم فى الفمك وحساب الوقت.

 لتكون المقبرة فى رعايتو.“ معبودا لمقمر” وربما كان ذلك لكون المعبود تحوت  •
 أوال : الهيكل أو الناووس 

م 8مربع طولو كان الجزء القديم من المقبرة أوالتخطيط األصمى عبارة عن ىيكل شبو  •
 م تقريبا ، وأضيفت الصالة األمامية بروناوس فى فترة الحقة. 7وعرضو 

 الدليل عمى ذلك يتضح بروز الركنيين الشماليين لمصالة عن الييكل ) أنظر المخطط(. •
أما وجود أعمدة مربعة الشكل فى الييكل فيو لحمل السقف مع مالحظة وجود بروز فى  •

 يتوازيان مع صف األعمدة كدعامات لحمل السقف أيضا.الجدارين الشمالى والجنوبى 
 Plasterبنيت الجدران واألعمدة من الحجر الجيرى بالييكل، وكسيت بطبقة من الجص  •

وزخرفت من الداخل بنقوش بارزة، ولم يزخرف من الخارج سوى الجدار الشمالى الذى كان 
 يمثل واجية الييكل قبل بناء الصالة األمامية. 



ؤدى لمييكل كان يعموه إفريز مصرى الطراز ، وبين األعمدة األربعة ناحية المدخل الم •
الجنوب يوجد بئر الدفن عمى محور المدخل، كان مغمقا بثالثة ألواح مازال احداىا موجودا 

م الجزء العموى مبنى بالحجر بينما السفمى منو محفور 2.71حتى اآلن، يبمغ عرض البئر 
يؤدى فى نيايتو الى سرداب يفتح الى الشرق منو عمى م  9فى الصخر، وييبط بعمق   

 حجرة كبيرة والى الغرب عمى مقصورتان ىيئت كل منيا الستقبال التابوت.
 ثانيا ; الصالة األمامية ; البروناوس; •
أما الصالة األمامية التى جاءت بشكل المستطيل فقد زخرفت أركان جدرانيا من الخارج  •

ل وواجيتيا تماثل واجيات المعابد المصرية فى العصرين بالخيزران لحمايتيا من التآك
 البطممى والرومانى كمعبد أدفو ودندرة.

أما المدخل فيو يتوسط الواجية تماما عمى جانبية ستائر جدارية بين أربعة أعمدة لمسماح  •
بوجود أضاءة طبيعية داخل الصالة، وىى ظاىرة شاع استخداميا فى العصرين اليونانى 

 بالمعابد.والرومانى 
األعمدة بالجانب الشرقى  بتيجان البردى بينما فى الغربى أحداىا بالتاج البردى بينما اآلخر  •

 بتاج سعف النخيل.
يبدو أن ىذا المدخل كان يغمق بباب مزدوج نظرا إلتساع المدخل ووجود أماكن التثبيت عمى  •

 كال الجانبين.
 زخارف واجهة الصالة األمامية

النقوش قد تمت بالنحت الغائر وينقسم المدخل والواجية الى قسمين يالحظ أن الزخارف و  •
 عمى كل جانب لوحتين، أثنين بالشرق وأخريين بالغرب.

 الجانب الغربى ; •

•  



 
 بيتوزيرس يقدم الطعام

 
 بيتوزيريس يقدم البخور والعطور  لتحوت ويصب عمى ثالث مذابح أمامو

 
 
 
 



 امتزاج العناصر المصرية باليونانية
تدلل المالبس التى يرتدييا الصناع والكتبة عمى مدى انتشار المالبس اإلغريقية الى جانب  •

 المالبس المصرية فالقميص والعباءة اليونانية مصورة الى جانب المئزر المصرى.
كما صور قرد البابون المصرى رمز تحوت الى جانب ابو اليول المجنح والحيوان الخرافى  •

 ئزى.فى صناعة السرير الجنا
كما أن تاج العمود المصرى عمى شكل زىرة الموتس بينما أضيف عمى جانبية الحمزون تأثرا  •

بتاج العمود األيونى اإلغريقى. ووجود المعبود ايروس معبود الحب اإلغريقى فوق قمة 
 التاج.

 الهيكل ) الناوس(
البيئة المحمية يغمب عمى زخارف الييكل الطابع المصرى، والموضوعات المصورة مستمدة من  -

 والديانة المصرية.
ويتقمص كثيرا دور التأثير األجنبى فى زخارف الييكل عمى عكس ما رأيناه فى الصالة  -

 األمامية .
 واألشخاص الممثمون ىم الكاىن سشو وزوجتة، والدى  بتوزيريس وعائمتو. -
األمامية مما يرجح بأن المقبرة شيدت فى األصل لمكاىن سشو ثم ألحقت بو الردىة  -

 ليستخدمو بتوزيريس وعائمتو.
 الجدار الشمالى

 أوال : الجانب الشرقى: •
نقشت عميو تسع صفوف بالمغة الييروغميفية غير مكتممو لتيشم معظميا. يمييا  مناظر عمى  -

 النحو التالى;
يمثل عميو منظر تطيير المتوفى من قبل المعبودة موت، حيث المنظر العموى:  -( 2) -

شو وزوجتو ويحمل كل منيما طفال عمى ركبتييما، وىذا المنظر خالى من يجمس الكاىن س
 التأثيرات األجنبية فيو مستمد من الطقوس المصرية الجنائزية.

المنظر األوسط; الكاىن بتوزيريس يقف الى جانب ابوه الكاىن شسو وكأنيما يتبادالن  -(3) -
 الحديث ، والمنظر خالى ايضا من التأثيرات األجنبية.



المنظر السفمى; مثمت فيو مجموعات من الطير والحيوان والنبات وىو منظر مستمد  -(4) -
من البيئة المصرية أ وفى خمفية المنظر تمثل احراج البردى بسيقان البردى واألزىار والطيور 

 التى تصطاد السمك بالماء.
فية ، إال أنو نقشت عميو ايضا تسع صفوف رأسية بالمغة الييروغمي الجانب الغربىثانيًا : 

كان يحمل أربعة مناظر، المنظر العموى مفقود تماما، بينما الثالث من أعمى تبقت منو 
األجزاء السفمية فقط، والمنظر الذى يميو مثل عميو منظر مماثل لمكاىن بيوزيربيس ووالده 

 الكاىن سشو.
;منظر مستوحى من البيئة المصرية  يسجل موسم الفيضان ، حيث المنظر السفمىبينما  -

يصور قاربان، يقف عمى أحدىما ثالثة أشخاص أحدىم يقود القارب بينما يقوم اآلخران 
بتحميل بقرتين عمى القارب، أما القارب الثانى فعميو ستة أشخاص أثنان يقودانو ، واآلخرون 

 تطير فوق الماء لتصطاد السمك. يحممون البقر، ومن فوقيم مجموعات الطير 
 الجدار الشرقى

جميع المناظر عمى ىذا الجدار يغمب عمييا الطابع المصرى وىى مستمدة من الطقوس  •
 الجنائزية.

( الجزء العموى ; صور الى اليمين الكاىن سشو فى ىيئة  المومياء أمام مقبرتو التى يقف 2) -
الفيد، ويقوم الكاىن بتطيير المومياء بصب الماء فى مواجيتيا كاىن يرتدى نقبة يعموىا جمد 

عمييا. ويالحظ أن الييكل ذو السقف اليرمى يماثل تماما ناووس معبد نكتانبو من األسرة 
 ثالثين بأدفو.

أسفل الدرج المؤدى الى الييكل مثل منظر ذبح القربان عمى الطريقة المصرية بواسطة كاىن  -
خر يساعده بينما يقف خمفيم ثالثة كينة بشعر أو جزار يقوم بالنحر وبجواره شخص آ

مستعار ، وباقى المنظر يمثل بو كينة وثور آخر ليقدم كقربايمييم أربعة اشخاص يحمل كل 
 منيم سارى يحمل رمزا لمعبود. 



 
منظر جنائزى يمثل تطهير الكاهن سشو والد بيتوزيريس من قبل أحد الكهنة المرتدى لجمد الفهد 

 يكل مقبرة بيتوزيريسبالدار الشرقى به
ينتيى ىذا الجزء السفمى بموكب المومياء الجنائزى حيث يقوم ثالثة أشخاص بجر العربة  •

الجنائزية بالييئة المصرية والمومياء بداخل الييكل المحمول عمى العربة وتقف من أمامو وخمفو 
 المعبودتين ايزيس و نفتيس.

تين األولى فوقيا أنوبيس، ثم اربعة يمى ذلك شخصين يجران ناووسين خشبيين عمى زحاف •
 صفوف بالمغة الييروغميفية وينتيى المنظر بالكاىن بتوزيريس مرتديا المئزر الطويل.

بمحاذاة المنصة من أعمى يوجد صف آخر من الكينة واألرباب المصرية، والكينة يمسكون  •
جموعات يمثمون رجاال بقرابين متنوعة، ثم الكاىن بيتوزيريس أمام مائدة لمقرابين، ثم ثالث م

 ونساء عمى التوالى.
شخص يحممون  39أما المنظر السفمى عمى الجدار الشرقى فيو يمثل موكب لتقديم القرابين من  •

قرابين مختمفة، فى صف واحد باتجاه اليمين، والمنظر يغمب عميو الطابع المصرى فى المالبس 
ن عرفا فى العصر الفارسى، لذا يرجح أن والوقفة باستثناء ظيور الديك والفيل كقرابين، والمذا

 ىذا الجدار قد تم زخرفتو بالعصر الفارسى.
 

 معبد مقبرة باديكام
م الى الشرق من مقبرة معبد بيتوزيريس وتسمى بيذا االسم نسبة الى صاحب 83تقع عمى بعد  •

 المقبرة باديكام ابن السيدة ايستمحات من تحوتى ايو.
عمييا المقبرة فان ما يميزىا نقش عمى احد جدرانو مسجل عميو  عمى الرغم من سوء الحالة التى •

وىو أول وصف “ خمنو الحامية” أى “ الكاتب الممكى والمحاسب ألمالك خمنو باماكت” لقب 
 لمدينة خمنو بالحامية تميزا ليا أى الجبانة عن المدينة.



م 21بطول “ ناؤوسبرو ” المقبرة تتخذ شكل المعبد فى مخططيا وىى عبارة عن صالة أمامية  •
م تقريبا. عمى نفس نمط الصالة األمامية لمعبد بيتوزيريس حيث يتخمل الواجية ذات 5وعرض 

 الستائر الجدارية اربعة أعمدة.
م.يتوسطيا 6م وعرض 9بطول “ الييكل أو الناؤوس” يمى الصالة األمامية صالة أخرى داخمية  •

فى اسفمو. األولى الى اليمين وكانت بيا  م  والذى يؤدى الى صالتين21البئر الجنائزى بعمق 
ثالث مومياوات محفوظة فى تابوت عمى شكل آدمى بدون زخارف وكانت الرأس تتجو الى 

 الشمال والقدم الى الجنوب ويفصل بين كل تابوت وآخر جدار صغير.
لى يسار البئر فى مواجية الصالة األولى توجد صالة أخرى أقل مساحة وكانت بيا تابوت  • وا 

مى شكل آدمى وكان يحوى بقايا مومياء سيدة وال شك فى أن كال الصالتين كانتا مخصصتين ع
 لدفن أفراد عائمة باديكام.

انتيكت حرمة تمك المقبرة فى العصر الرومانى ليدفن بيا غرباء عن األسرة والدليل عمى ذلك  •
 أنو وقت اكتشاف تمك المقبرة عثر عمى مجموعة من المومبياوات بالبئر.

عمى الرغم من أن كال من مخطط تمك المقبرة ومخطط مقبرة بيتوزيريس متشابيين الى حد و  •
 كبير إال أن الصالة األمامية بمقبرة معبد باديكام ىى جزء من المخطط األصمى لممعبد.

وتوجد بقايا لمذبح صغير عند جانب الطريق الشرقى المؤدى الى مدخل المعبد وقد تعرض  •
لمسمب والنيب حتى أن الكثير من أحجارة استخدمت فى مبانى أخرى.وعمى المعبد أو المقبرة 

 كل فأن تخطيط ىذه المقبرة مستمد من مقبرة بيتوزيريس وبذلك فقد شيدت فى العصر البطممى.
 النقوش والزخارف

نتيجة ألختفاء معظم أجزاء جدرانو فأن النقوش التى عميو كان يصعب تفسيرىا بل ورؤيتيا فى  •
 ان نتيجة لتيشميا أو تيشرىا.بعض األحي

ويغمب الطابع المصرى عمى نقوش وزخارف تمك المقبرة وربما كان السبب فى ذلك يكمن وراء  •
تمسك صاحب المقبرة بمغة وتصوير األسالف المصرين ليقاوم بذلك التأثير اليممينستى الذى بدأ 

 فى اإلنتشار مع بداية العصر البطممى فى مصر.
زخارف مقبرة باديكام مع زخارف مقبرة بيتوزيريس إال أن الطابع المصرى ىو وتتشابو كثيرا  •

المسيطر عمييا .وأغمب المناظر بالصالة األمامية مستمدة من البيئة المصرية أما بالييكل فيى 
 مناظر تعبديو مختمطة بمناظر تقديم لمقرابين.

 



 المقابر عمى شكل المنزل
 ورا( المسمى بمنزل إيزاد1المنزل رقم )

المنزل، ىناك مقابر عمي ىيئة إلى جانب المقابر التى شيدت عمى شكل ومخطط المعبد  •
أما الثاني فقد أقيم بالحجر عمي الطراز اليوناني ، تشتمل عمي نوعين أقيم األول بالطوب المبنو 

الجزء الداخمى أو الطراز المصري مع التأثيرات اليونانية، وتتكون ىذه البيوت من قسمين يمثل 
  لممقبرة. وارز جتماع ال اكانمامى مالمقبرة، ويمثل األ منيا

يظير المنزل طراز جديد من العمارة الجنائزية لم يعرف من قبل فى مصر، ويتميز منزل  •
وىى وجود مرثيتين عمى جانبى الباب الداخمى المؤدى من الصالة  خاصةايزادورا بأىمية 

 نية لم يعثر عمى مثميما من قبل فى المبانى الجنائزية. المامية الى حجرة الدفن كتبتا بالمغة اليونا
من قوالب الطوب المبن المحروق ذو لون قاتم مطمى فى معظم أجزائو بالمون  المنزلشيد  •

األبيض من الخارج والداخل والمدخل يفتح عمى الناحية الغربية، ويتم الوصول اليو عبر درج 
 ج ىرمى بما يشبو قمة المسمة.شبو رأسى، ويقف أمام المدخل مذبح يعموه تا

يتكون المنزل من حجرتين متساويتين فى المساحة ومتتاليتين  بحيث تستخدم األولى لإلستقبال  •
الجنوبى بالقرب من الجدار الغربى توجد كوة ) مشكاة( داخل الجدار مستطيمة الشكل.  وبجدارىا

 كما توجد بالجدار المقابل الشمالى كوتان بنفس الشكل.
الجنوبى باب يمتصق بو عمودان يؤدى الى الحجرة الثانية التى  تستخدم كحجرة  الجداربيفتح  •

لمدفن وقد نقش عمى كل عمود مرثية نصفيا بالحبر األسود وبالجدار الشرقى لحجرة الدفن يوجد 
السرير الجنائزى فى ىيئة األسد وىو طراز معروف منذ عصر الدولة الحديثة بمصر وشاع 

رين اليونانى والرومانى، كما نراه ممثال بالنحت البارز فى مقبرة كوم الشقافة استدامو فى العص
 باإلسكندرية.

يقوم السرير عمى عمودين حمزونيين الى جانبيو وتعمو السرير كوه مستطيمة بالجدار يعموىا جزء  •
ن شبو قبوى غطيت مساحتو بشكل صدفة كبيرة الجزء العموى منيا ميدم والجزء السفمى منيا يبي

أنيا عمى الطراز المروحى وىى تماثل تمك الموجودة بمقبرة كوم الشقافة. وعند الطرف األيمن 
 منيا توجد رسومات فمكية ترمز ألرتباط ايزيس بالفمك.

ولكن    م2:42تعرضت المقبرة لمسمب والنيب عن طريق السقف وأعيد ترميم ىذه المقبرة عام  •
 رمم سقفيا خطأ بشكل مسطح عمى عكس ما كان عميو وىو الشكل القبوى. 



ويبدو أن صاحب المنزل لم يكن ميسور الحال بالمقارنة مع عمارة باقى المقابر بالمنطقة وىو  •
 ما يتضح فى عدم انتظام سمك الجدران وانتظام زوايا  المبنى الذى يتجو من الشرق الى الغرب.

رة أو المدفونة بداخل المنزل فيى فتاة أختطفيا الموت فى ريعان شبابيا وتسمى أما صاحبة المقب •
أى ىبة أيزيس وىو اسم مصرى خالص حيث تم تحنيطيا وفق األسموب المصرى “ أيزادورا” 

 ودفنيا فوق سرير مصرى الطراز.
رية واليونانية بينما المرثيتان جاءتا بالمغة اليونانية حيث تشير اليسرى الى تعاون األرباب المص •

فى بناء وتجييز المقبرة إليزادورا ويبدو أن كاتبيا ىو والدىا، بينما الثانية حديث من األب ألبنتو 
 الت  فقدىا وتألم لفراقيا.

ومن خالل العناصر المعمارية والزخرفية باإلضافة الى السقف القبوى يمكن أن نشير الى أن  •
مين بمصر الذين تأثروا وأعتقدوا بالديانة والفكر العقائدى ىذه المقبرة قد بناىا أحد األجانب المقي

المصرى، وتخطيط المنزل والعثور بداخمة عمى عممو رومانية يؤرخو بعصر اإلمبراطور ىادريان 
م وتعد ىذه المقبرة فى عمارتيا وزخرفتيا ومرثيتييا مزيجا بين العناصر المصرية 228-249

 والرومانية .

 
 


