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زخرفة الباربوتين على ستة أواني فخارية رومانية مصرية لم تنشر من قبل
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:الملخص
 ظهرت على العديد من األواني الفخارية وخاصة أواني، هي نوع من أنواع الزخارف البارزةBarbotine زخرفة الباربوتين
–  وكانت بداية ظهورها خارج مصر منذ العصر الحجري ثم العصر المينوي المبكر والمتوسط ثم العصر الروماني،الشراب
 بينما داخل مصر اقتصر ظهورها على العصر-حيث لم يتسن لي ظهور زخرفة الباربوتين في العصر الكالسيكي والهيللينستي
الروماني وتحديدا في القرنين األول والثاني الميالديين وتنوعت طرز زخرفة الباربوتين بصفة عامة على األواني ما بين الرقع
، ولكن كانت الزخرفة األكثر انتشا ار بشكل النقط، وأو ارق نباتية يخرج منها عناقيد العنب، ونبات اللبالب، النقط، النتوء،السميكة
 وتمأل زخرفة.وقد اقتصرت زخرفة الباربوتين في مصر خالل العصر الروماني في الزخارف الهندسية الممثلة على هيئة نقط
 وأحيانا أخرى تكون،الباربوتين في كثير من الحاالت معظم مساحة بدن اإلناء وتكون هي الزخرفة الرئيسة والوحيدة على اإلناء
.جزءا زخرفيا فقط من المنظر المنفذ على األواني
 ونشر بعض، والتعرف على طرز الزخرفة الخاصة بها،وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على نوع مهم من الزخرفة
.األواني المزخرفة بالباربوتين داخل مصر والتي لم تنشر من قبل
:الكلمات الدالة
.زخرفة الباربوتين؛ الفخار رقيق السمك؛ األواني الرومانية في مصر
Abstract:
Barbotine decoration is a high-relief decoration that appeared on many thin-walled
pottery wares, specially drinking wares. It first appeared outside Egypt in the Neolithic period,
then the early and Middle Minoan period, and the Roman period. However, it did not seem to
appear during the Classical and Hellenistic Periods. Inside Egypt, it appeared only in the
Roman period, namely in the first and second centuries A.D. The styles of Barbotine decoration
on wares generally varied in the form of protuberances, splotches, thick patches, dots or cloves,
ivy decorations and foliage emanating clusters of grapes. However, the most prevalent
decoration style was dots. The Barbotine decorations in Egypt during the Roman period were
confined to the geometric decorations in the shape of dots. The Barbotine decoration mostly fills
all areas of the ware, where it is the only principal decoration. In some wares, it is only a part of
the decoration.
This study aims to shed light on an important kind of decoration, recognize its relevant
kinds of decorative styles, and bring to light some of the unpublished Barbotine decoration
wares inside Egypt.
Key Words:
Barbotine decoration, thin-walled pottery, Roman Pottery in Egypt.
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زخرفة الباربوتين  ، Barbotine1هي نوع من أنواع الزخرفة البارزة ،ظهرت على العديد من األواني

الفخارية وخاصة أواني الشراب ،وكانت بداية ظهورها خارج مصر منذ العصر الحجري 2ثم العصر المينوي

المبكر والمتوسط 3ثم العصر الروماني  -حيث لم يتسن لي ظهور زخرفة الباربوتين في العصر الكالسيكي
والهيللينستي -بينما داخل مصر اقتصر ظهورها على العصر الروماني وتحديدا في القرنين األول والثاني

الميالديين . 4تنوعت طرز زخرفة الباربوتين بصفة عامة على األواني ما بين الرقع السميكة ،النتوء ،النقط،
ونبات اللبالب ،وأوراق نباتية يخرج منها عناقيد العنب ،ولكن كانت الزخرفة األكثر انتشا ار بشكل النقط .تمأل
زخرفة الباربوتين في كثير من الحاالت معظم مساحة بدن اإلناء ،وتكون هي الزخرفة الرئيسة والوحيدة على

اإلناء ،وأحيانا أخرى تكون جزءا زخرفيا فقط من المنظر المنفذ على األواني.

ظهرت كلمة باربوتين  Barbotineألول مرة عام 1789م ،وهي مشتقة من الفعل الفرنسي ،barboter

بمعنى "رش  ،dabbleأو لطخ  ،splashأو ريشه  ،"paddleأو بمعنى "عمل بشكل بارز باستخدام آلة
مدببة في الطين ،"5وهو في األصل يشير إلي حبوب صغيرة من قطع الفخار من نفس نوع الطينة
المستخدمة في صنع اإلناء ،6باإلضافة إلي استخدام طالء خارجي يعطي شكل قشرة سميكة لسطح اإلناء
قبل الحرق ،وانتشر ذلك األسلوب في بالد الغال  Gauleالرومانية وفي بريطانيا ،7وظهرت تلك الزخرفة على
الفخار رقيق الجدار ،و جاءت المادة الخام المستخدمة به في األصل من رواسب الطين من فيضان في
بومبي  Pompeiiفي إقليم كمبانيا .8
2

JONES, A., The Continental Mediterranean Technocomplex (Antalia and Mainland Greece), Prehistoric
Europe, Theory and Practice: Blackwell, 2008, 169; BUDJA, M., Pots and Potters in the Mesolithic-Nolithic,
Transition in South-East Europe, Jovanovic, 1968, 540.

3

للتعرف على أمثلة بخصوص هذه الفترة  ،انظر :

CALOI, For A New Ceramic Sequence of Protopalatial Phaistos, 373-374,391-392; GLUCKMAN, Minoan Barbotine
Ware, 11, 15-17.
4 HAYES, Roman Pottery,48.

5

بصفة عامة الطينة المستخدمة هي طينة ناتجة عن تفكك وتحلل أنواع معينة من الصخور الطبيعية ،والعنصر األساس في

تركيبها هو السيلكا "أو سيلكات األلومنيوم المائية" ،وهي المسبب الرئيسي في ليونة الطينة عند خلطها بالماء ،انظر :المسيري،

أمير فهمي" ،الفخار المحلي خالل العصرين البطلمي والروماني في مصر" ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،قسم اآلثار ،كلية
اآلداب ،جامعة طنطا 2006 ،م.3 ،

TOBIA, S.K., Sayre, E.V., «An Analytical Comparison of Various Egyptian Soils, Clays, Shades, and Some
Ancient Pottery by Neutron Activation», Recent Advances in Science and Technology of Materials 3, New
York, 1974, 124; Barbara, A.K., Encyclopedic Dictionary of Archaeology, New York, 2000, 56; Barbara, A.K.,
Dictionary of Artifacts, Blackwell Publishing, 2007, 27.
6
;KAREN, P.F., «Minoan Ceramic Relief», Studies in Mediterranean Archaeology, vol. LXIV, Gôteborg, 1982,1
GLUCKMAN, "Minoan Barbotine Ware”, 1.
7
BARBARA, Dictionary of Artifacts, 28.
8
GIANNOSSA, L.C., & OTHERS,« Methodology of a Combined Approach: Analytical
Techniques to
Identify the Technology and Raw Materials Used in Thin-Walled Pottery from Herculaneum and
Pompeii», Anal Methods10, This Journal is the Royal Society of Chemistry, 2014, 3490-3499.
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كما ظهرت زخرفة الباربوتين في إيطاليا في القرن األول والثاني الميالدي ،9وكانت أهم ورش إنتاج
الفخار هناك هي مدينة آريتيوم  Arretiumاإلترورية في شمال إيطاليا ،حيث كانت أهم المراكز على
اإلطالق في الفترة المبكرة من العصر اإلمبراطوري في إنتاج أوان ذات زخارف بارزة .10فقد كانت إيطاليا
مصدر إنتاج أواني الشراب وأواني المائدة؛ وذلك ربما يكون السبب في وصول األواني المصرية المحلية
الطراز إلي إيطاليا.11
ظهرت أيضا زخرفة الباربوتين على أواني فخارية في بريطانيا وخاصة في نهاية القرن الثاني
الميالدي حوالي عام180م ،وكانت منطقة كاستور  Castorفي بريطانيا واحدة من أهم مراكز الصنع
ومشهورة بالزخرفة الدقيقة للباربوتين ،12حيث إن أهم ما أنتجته هو نوع من األواني السوداء ذات اللمعة
الرمادية ومزخرفة بالباربوتين األبيض واألسود وتعرف اصطالحا باسم " ." Castor Wares

13

تعد تقنية الزخرفة البارزة المسماة "باربوتين" هي إحدى أساليب الزخرفة البارزة على األواني ،وتتم
باستعمال طريقة اإلضافة  appliquéبالطينة الفخارية السائلة أو شبه السائلة "لزجة" وذلك بواسطة أداة
 spatulaأو أنبوب صغير مملوء بهذه الطينة ،يشبه المستخدم في تزيين الحلويات؛ وذلك على السطح
الخارجي لإلناء قبل تمام جفافه ،ويالحظ أن هذا األسلوب من الزخرفة لم يظهر على أوانيه أسماء الصناع،
وعرف بأكثر من مصطلح إما  en barbotineأي الزخرفة باستعمال الطينة اللزجة إلحداث موضوع
زخرفي بشكل بارز على سطح اإلناء ،أو مصطلح  applied techniqueأي إضافة موضوع زخرفي
منفذ على قوالب الزخرفة .بصفة عامة ،فإن الزخرفة بواسطة الطينة الفخارية السائلة  Barbotineلم يقتصر
فقط على األواني الكبيرة بل امتد أيضا لزخرفة األواني متوسطة الحجم ،كما أصبح بواسطته باإلمكان تنفيذ
موضوع زخرفي كامل وليس فقط استكمال الزخارف النباتية أو أكاليل الزهور.14
9

HAYES, J.W., Late Rom Pottery, London, 1972, 11, FILIPOVIC, S., CRNKOVIC, M., «Barbotine Decoration on
Thin-Walled Pottery from Investigations in Mursa, (Vojarna 2008-2013)», Prilozi Instituta za Archeologiju
31, No. 1, November, 2014, 101-122; REMBART, L., «Roman Influence on Pottery from the Ancient Town
Syene (Upper Egypt)», Rei Cretari Æ Roman Æ 43, 2014, 618-619.

 10الشحات ،منى محمد ،الفخارفي العصر الروماني ،دراسة أثرية لألواني الفخارية ،القاهرة :دار العين للنشر2017 ،م103،

BOURRIAU, J., Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest, Cambridge University Press, 1981,
94.
12 FOSTER, Minoan Ceramic Relief, 2; WEBSTER, G., «A Note on Romano-British Pottery with Painted
Figures», 1959, Published online: 29 November, The Society of Antiquaries of London, 2011, 91-95; POLLARD,
A.M., (& others), The Provenance of Archaeological Ceramics, Roman Finewares, Archaeological Chemistry, 3rd
ed., Croydon, 2013, 170; BIRD, J., «Two Rare Late Samian Vessels from Southern England», Britannia 46,
2015, 37-54.
11

13

الشحات ،الفخار في العصر الروماني ،

. 185-184

;YON, M., Dictionnaire Illustré Multingue de la Ceramique du Proche Orient Ancient, Paris, 1981 ,32

الشحات ،الفخار174 ، 159 ، 157 ، 21 ،
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هذه التقنية المعروفة باسم باربوتين كانت مستخدمة في مجموعة من األواني غير المصقولة ،ولكن
الشرب جيدة الصنع ،وكانت تكسب سطح اإلناء بعد حرقه سطحا منقطا بشكل
ا
كانت أكثر شيوعا على أواني
فصوص ،15كما كانت تزخرف األواني المصنوعة بعجلة الفخار أكثر من المصنوعة بأسلوب القوالب،
وتتطلب طالء خارجيا سميكا .16
هناك بعض مراكز إنتاج الفخار الرقيق " "thin walled potteryفي منطقة أسوان (خريطة ،)1
أواني ذلك الطراز بالتحديد كانت تصدر لكل مصر ،17وهذا النوع من الفخار الرقيق مع زخرفة الباربوتين
معروف بأنه إنتاج شعبي .18ذكر  Malykh, S.E.أن أواني الفخار التي عليها زخرفة الباربوتين وجدت في
أماكن عديدة في مصر منها :الجيزة – اإلسكندرية – نقراطيس– تل المسخوطة – ممفيس – قفط – النوبة -
أسوان – الفيوم – الزرقاء بالصحراء الشرقية-أسيوط  -األقصر( .19خريطة )2
يحتوي المتحف القومي باإلسكندرية على إناء واحد من الفخار نفذت عليه تلك الزخرفة  ،كما يضم
المتحف المصري بالقاهرة خمس أوان فخارية منفذ عليها زخرفة الباربوتين ،وهذه األواني لم تنشر من قبل:
 .1إناء الباربوتين بالمتحف القومي باإلسكندرية( :صورة )1
هذا اإلناء غير معلوم المصدر وال تاريخ االكتشاف ،يحمل رقم 485

20

.

.1.1األبعاد  :اإلرتفاع  7سم  ،قطر الفوهة  7,7سم ،قطر القاعدة  3,1سم .

ملحوظة :اآلله المستخدمة عبارة عن أداة بسيطة بشكل الكيس تقريبا يتم عمل ثقب في طرفها األسفل ،ويلحق به أكثر من
شكل ،كل على حدة حسب شكل الزخرفة المطلوبة ،ويتم ملؤه من أعلى بواسطة الطين المستخدم للزخرفة ،ثم يضغط على
الكيس من الخارج من أعلى ،فتسقط قطع الطين من أسفل مكونة الشكل المطلوب للزخرفة  ،أنظر:

SAMUEL, B., History of Ancient Pottery, Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan and Roman, London, 1873,
563; WEBSTER, A Note on Romano-British Pottery, 16.
15 GREEN, K., Roman Pottery: Interpreting the Past, University of British Museum, California Press, 1992, 51.
16 BIERS, J.C., Berlin, A., Globular Jar with Barbotine Decoration, from Central Gaul?, Testament of time, Selected
Objects from the Collection of Palestinian Antiquities, Museum of Art and Archaeology, University of
Missouri, Columbia, 2004, 171.
17 REMBART, «Roman Influence on Pottery», 619.
;18 FILIPOVIC, CRNKOVIC, Barbotine Decoration on Thin-Walled Pottery, 101,102,112
BOARDMAN, J., “The Prehistory of the Balkans and the Middle East and the Aegean World, Tenth to
;Eighth Centuries B.C.”, In The Cambridge Ancient History, Second Edition III, part I, Cambridge, 2003, 193
SLAVICA, F., MIRNA, C., Barbotine Decoration on Thin-Walled Pottery from Investigations in Mursa, Zagrebu,
2014, 102.
19 MALYKH, S.E., «Barbotine, Ceramic Ware in Roman Egypt: Diffusion and the Problem of Attribution»,
Journal of Ancient History76, Russia, Apr-Jun, Tom, 2016, 361-370.
20
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.2.1حالة الحفظ :ممتازة ،إال أنه فاقد إلحدى المقابض ،مع سقوط بعض فصوص الزخرفة تاركة مكانها
كأنه ظل ،منفذ من طينة بنية فاتحة اللون – تميل إلي االصفرار من الخارج والداخل ،مع وجود بعض
األجزاء البنية الغامقة نتيجة الحرق .
.3.1وصف اإل ناء:عبارة عن كأس ذو مقبضين من الفخار ،البدن متسع ،يرتكز على قاعدة حلقية ،مزين
بزخارف الباربوتين البارزة .
.4.1وصف الزخرفة :تتكون من حوالي تسعة صفوف بارزة متتالية ،ودائرية ،تحيط ببدن اإلناء بالكامل ،مع
مالحظة االختالف في أحجام تلك الفصوص؛ وذلك نتيجة استخدام أكثر من طرف مدبب لآللة .الصفين
األول والثاني من أعلى وأيضا الصفوف الرابع والخامس والسابع والثامن كلهم بنفس الشكل والحجم عبارة عن
فصوص صغيرة جدا ،أما الصفان الثالث والسادس فأحجامهما كبيرة جدا ،والفصوص بهما لها طرف مدبب،
أما الصف التاسع واألخير ففصوصه متوسطة الحجم ولها طرف مدبب أيضا .مع مالحظة أن الزخرفة
تشمل الغالبية العظمى من بدن الكأس.
ربما يكون هذا اإلناء من إنتاج ورشة مدينة أمهيدا بالواحة الداخلة؛ نظ ار ألن تقنية معالجة السطح نفذت
بأسلوب التغطية بطبقة لونها كريمي مصفر ،وهو نفس أسلوب تلك الورشة ،حيث تعد ورشة مدينة أمهيدا من
أكبر ورش إنتاج الفخار المحلي خالل العصر الروماني في الواحة الداخلة.21
يتشابه هذا اإلناء من حيث الشكل ووجود الفصوص الكبيرة لزخرفة الباربوتين مع إناء آخر
(صورة  )2عثر عليه في مصر الوسطى ،و محفوظ في متحف  Royal Ontarioفي تورونتو ،Toronto
تحت رقم  .910,175,231يبلغ ارتفاعه  6,6سم ،وقطره حوالي  8سم .وهو إناء من طين برتقالي-وردي
اللون ،الجزء العلوي من بدن اإلناء منفذ عليه زخرفة الباربوتين في صورة صفين من النقاط ،ويؤرخ بالقرن
الثاني الميالدي  .22كما يتشابه مع كسرة من الفخار الروماني عثر عليها في نقراطيس (صورة  ) 3مصدرها
األصلي من أسوان ،محفوظة تحت رقم  ، AN 188 ,185في متحف أشمولين  Ashmoleanبجامعة
أكسفورد ،منفذ عليها زخرفة الباربوتين ،وترجع إلي أواخر القرن األول وبداية القرن الثاني الميالدي  .23ويرجع

21

المسيري ،الفخار المحلي، 328 ،

. 329

HOPE, C.A., «Dakhleh Oasis Project, Report on the Study of the Pottery», JSSEA X/4, Toronto, 1980, 307310; HOPE, C.A., «Two Ancient Egyptian Potter’s Wheels», JSSEA XI/3, Toronto, 1981, 234.
22
HAYES, J.W., “Roman Pottery”, In The Royal Ontario Museum, A Catalogue, Toronto, 1976, 48, FIG. 245,
PL.28.
23
THOMAS, R.I., «Roman Naukratis and its Alexandrian Context», British Museum Studies in Ancient Egypt
and Sudan 21, 2014, 193-218, FIG.8.
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التشابه بينهما في تنظيم وحجم الصفوف الصغيرة والكبيرة  ،ويالحظ أن فصوص الباربوتين منفذة من طين
أبيض – 24كريمي اللون على الفخار األحمر -الوردي والفخار البني اللون ،ونفذت من أحجام مختلفة.
.5.1تأريخ إناء المتحف القومي باإلسكندرية :
نظ ار ألن زخرفة الباربوتين في مصر اقتصرت على القرن األول والثاني الميالديين ،ونظ ار ألن األمثلة
التي عرضت للمقارنة ترجع إلي تلك الفترة ،لذلك يرجح أن إناء المتحف القومي ربما يؤرخ بأواخر القرن
األول وبداية القرن الثاني الميالدي.
 .2أواني الباربوتين الفخارية بالمتحف المصري بالقاهرة :
.1.2اإل ناء األول( :صور ) 7 -4
تم اكتشافه عام  1963 / 1962من النوبة ( خريطة  ،) 3يحمل رقم Je 89946

25

.

األبعاد :االرتفاع الكلي  14,5سم ،قطر الفوهة  9,2سم ،ارتفاع الرقبة  1,3سم ،ارتفاع المقبض  2,7سم،
قطر البدن من الخارج  43سم ،قطر القاعدة  4سم .
اإلناء حالته ممتازة ،عبارة عن إناء كروي الشكل من الفخار الوردي اللون ،الجزء األسفل منه فاتح
اللون عن الجزء العلوي ربما يكون من أثر الطالء الخارجي للجزء العلوي من اإلناء ،له مقبضان ،القاعدة
صغيرة ومستديرة ،الفوهة واسعة وذات سمك رفيع جدا ،البطانة الداخلية وردية اللون بنفس درجة لون الجزء
العلوي من اإلناء.
نفذ على اإلناء سبعة صفوف من زخرفة الباربوتين بأشكال وأحجام مختلفة ،وذلك دليل على استخدام
أكثر من طرف لآللة المستخدمة في الزخرفة .كل الصفوف تحيط باإلناء كله من الخارج ،الصف العلوي
عبارة عن فصوص كبيرة الحجم ومتراصة بشكل عمودي ،أما الصفوف الثاني والرابع والسادس فجميعهم
بنفس حجم الفصوص تقريبا وتم تنفيذهم بنفس الشكل ،أما الصفان الثالث والخامس فلهما فصوص أكبر
حجما مما سبق ،وكل فص له طرف حاد ومدبب ربما نتيجة سحب طرف اآللة المستخدمة ،الصف السابع
واألخير منفذ بنفس حجم فصوص الصف األول تقريبا ،ولكنهم موضوعين بطريقة مائلة وليست عمودية .
الصفوف تشمل الجزء العلوي من اإلناء ،أما الجزء السفلي فليس عليه أية زخارف .

 24الباربوتين األبيض اللون :هو شكل نادر لزخرفة الفخار الروماني ،وظهر منذ القرن الثاني حتى الرابع الميالدي خارج مصر،
للمزيد أنظر :

HARSANYI, E., (& others), Analyses of the White Barbotine Decoration of Two Roman Pottery Groups, Tome, 28,
;Amsterdam, sep., 2013, 31-36; KARL, L., The Chemistry of Pottery, Chemical Publishing Co., 1895, 175-191
WALTERS, V.J.,″The Cult of Mithras in the Roman Provinces of Gaul″, In Etudes Preliminaires aux Religions
Orientales dans l'Empire Roman, Brill, 1974, 39.
25
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يتشابه هذا اإلناء مع إناء آخر (صورة  ،) 8وهو غير معلوم المصدر بالتحديد ،ولكن يرجح
أنه اكتشف في مصر ،محفوظ بمتحف  Royal Ontarioفي تورونتو  ،Torontoتحت رقم ,175 ,315
 .910يبلغ ارتفاعه  10,1سم  ،قطر الحافة  8سم  ،قطر البدن  12,1سم .
اإلناء حالته ممتازة ،ولكنه يفقد فقط بعض أوراق الباربوتين ،وهو على شكل الكأس له قاعدة منخفضة
وكتف بارز ،ورقبة قصيرة ،وله مقبضان رفيعان ،يؤرخ بالقرن الثاني الميالدي  .26نفذت زخرفة الباربوتين من
بطانة بيضاء اللون  ،فى صورة ثالثة صفوف من الفصوص على البدن ،منهم صفان من الفصوص الكبيرة
الحجم وبينهما صف من الفصوص الصغيرة ،والفصوص الكبيرة موضوعة بصورة مائلة.
.2.1.2تأريخ اإلناء األول :
ربما يؤرخ بالقرن الثاني الميالدي؛ نظ ار لطبيعة ظهور تلك الزخرفة في مصر ،وكذلك للمثال الذي تم المقارنة
معه .
.2.2اإل ناء الثاني( :صور من ) 12 – 9
غير محدد مكان العثور عليه ،يحمل رقم Je 89819

27

.

األبعاد :االرتفاع الكلي  7,7سم ،قطر الفوهة  7,6سم ،عرض حافة الفوهة رفيع جدا ،قطر البدن من
الخارج  28سم ،قطر القاعدة من أسفل  2,3سم .
اإلناء حالته جيدة ،فيما عدا كسر في الفوهة والجزء العلوي من بدن اإلناء مع وجود بعض الشروخ في البدن،
وبعض فصوص الباربوتين متساقطة .
عبارة عن كوب للشراب ،بدون مقابض ،صغير الحجم ،من الفخار الرقيق السمك  thin-walledالبني –
الفاتح اللون ،منفذ عليه زخرفة الباربوتين بواسطة طين بيضاء– كريمي اللون ،البطانة الداخلية من طينة
بني -وردية اللون ،القاعدة صغيرة ومستديرة.
زخرفة الباربوتين المنفذة على هذا الكوب لها نهايات بارزة وحادة نتيجة استعمال طرف اآللة المخصص
لذلك ،وجاءت الزخرفة في شكل أنصاف دوائر من الفصوص الصغيرة وفي وسطها فص واحد كبير وله
نهاية مدببة أيضا وأسفل أنصاف الدوائر يوجد فص آخر كبير أيضا ،يلي ذلك صف مستدير يحيط بالكوب
عبارة عن فصوص كبيرة موضوعة بجوار بعضها بصورة شبه عمودية.

HAYES, Roman Pottery, 47, PL.27, No. 241.

27
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ربما يكون هذا اإلناء من إنتاج ورشة عين اللبخة بالواحة الخارجة نظ ار ألن تقنية الزخرفة بها في
العصر الروماني كانت عبارة عن الرسم والتلوين خاصة باللون البني ،وعناصر الزخرفة عبارة عن
الحلقات.28
يتشابه هذا اإلناء مع إناء آخر عثر عليه في النوبة (صورة  ،)13محفوظ حاليا بمتحف األشمونين تحت
رقم  421لسنة 1912م ،يبلغ ارتفاعه  7,7سم ،وقطره  10,2سم ،تم اكتشاف اإلناء في مقبرة لم تصب بأية
أضرار في مقابر  Meroiticفي جنوب النوبة.29
اإلناء في حالة ممتازة ،عبارة عن كأس شراب صغير ،له مقبضان ،فوهة واسعة ورقبة ،نفذ من
الفخار المصري الوردي اللون .نفذت زخرفة الباربوتين في صورة أربعة صفوف من نقاط الباربوتين األبيض
اللون ،البارزة والمدببة األطراف على جزء من البدن ويحيط بها شريط من الفخار بارز أيضا ،وتتكرر تلك
الصفوف والش ارئط على محيط البدن كله من الخارج ،ومن أسفل الشريط وعند موضع التقاء كل شريطين مع
بعضهما البعض ،يوجد ثالثة فصوص كبيرة من الباربوتين األبيض اللون ،وأسفل ذلك يوجد صف من
فصوص الباربوتين البارزة ،والمنفذة بصورة عمودية ويحيط بكل البدن ،الجزء السفلي من بدن الكأس خالي
من الزخرفة .ويالحظ أن الخطوط المنحنية للباربوتين صنعت في العصر الروماني بواسطة وضع البطانة
 slipباستخدام فرشاة أو أداة بسط .30ويالحظ أن أواني النوبة جدرانها أقل سمكا من جدران أواني إيطاليا،
ويؤرخ هذا الكأس بالقرن الثاني الميالدي .31
.1.2.2تأريخ اإلناء الثاني:
نظ ار لتشابه أسلوب الزخرفة مع إناء النوبة الذي تمت المقارنة معه ،فربما يؤرخ هذا اإلناء بالقرن الثاني
الميالدي أيضا.

28

المسيري  ،الفخار المحلي336 ،
BALLET, P., «Potiers et Consommateurs dans Egypte Ancienne, Sites et Tessons», BSFE, 147, Paris, 2000,
95.
29
BOURRAIU, Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest, 94-95, FIG.187.
30
FOSTER, Minoan Ceramic Relief, 2.
31
BOURRAIU, Pottery from the Nile Valley,95.
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.3.2اإل ناء الثالث(:32صور)15 – 14
عثر عليه في قفط بمحافظة قنا ،يحمل رقم .3326325
األبعاد :االرتفاع  14سم ،قطر البدن  15سم .القاعدة بها كسر وكذلك جزء صغير من الحافة وجزء من
أسفل المقبض ،بعض فصوص الباربوتين متساقطة.
إناء للشراب ،كروي الشكل ،من طين أحمر– وردي اللون من الخارج والداخل ،له فوهة واسعة،
ومقبضين صغيرين ،وقاعدة صغيرة دائرية الشكل .
تختلف الزخرفة هنا كثي ار عما سبق ،حيث شملت غالبية بدن اإلناء ،واستخدم الفنان فيها حوالي أربعة
أطراف مختلفة لألنبوب المستخدم في تلك الزخرفة ،حيث يالحظ وجود أربعة أحجام مختلفة للفصوص،
وجاءت الزخرفة في صورة صف مستدير من النقاط يحيط برقبة اإلناء ،والتي سقط جزء كبير منها ،يليه
صف من فصوص أكبر بيضاوية الشكل تقريبا ،ومنفذة بصورة عمودية ويحيط بكتف اإلناء ،ثم صفان
مستديران من الفصوص الصغيرة جدا ،يليه مساحة كبيرة من بدن اإلناء منفذ عليها مجموعة صفوف صغيرة،
وكبيرة موضوعة بشكل عشوائي ،ثم صفان مستديران من الفصوص الصغيرة ،ثم صف من الفصوص
البيضاوية الشكل والكبيرة والمنفذة بصورة عمودية .مع مالحظة أن كل هذه الصفوف تحيط ببدن اإلناء بشكل
مستدير .
من أهم أنواع الطينة المستخدمة في ورش مصر العليا في العصر الروماني هي طينة طمي النيل
والطينة الكلسية ،الطينة الكلسية كانت تتركز في قنا حتى إدفو جنوبا .ورشة كوبتوس " قفط" استخدمت طينة
محلية لطمي النيل بجانب الطينة الكلسية ،ويضاف لطينة طمي النيل القش أو الرمل لتحسين نسيجها ،وتقنية
معالجة السطح كانت بواسطة الصقل والتغطية بالطبقة الحمراء أو الفاتحة اللون ،أما تقنية الزخرفة فكانت
بأسلوب الرسم والتلوين وزخرفة الباربوتين ،تقنية الحرق كانت تكسب األواني سطحا أحمر اللون ،قدمت ورشة
كوبتوس خالل العصر الروماني إنتاج محلي لفخار جيد الصنع ومن أهم طرزه األكواب والسلطانيات

 32ورد ذكر هذا اإلناء واإلناءين التاليين في كتالوج المتحف المصري ،بدون ذكر اسم الزخرفة أو أي تفاصيل عنها ،كما ورد
ذكرهم أيضا في رسالة غير منشورة ولكن بأسلوب مختلف ،انظر:
EDGAR, M.C.C., Catalogue General des Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire, Greek Vases, Osnabruck,
;1975, 72-73, PL.XXVI

هاشم ،شهيرة عبد الحميد راغب" ،األواني الفخارية ذات الزخارف البارزة في العصرين اليوناني والروماني" ،رسالة دكتوراه ،غير

منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا2012 ،م ،137-134 ،نماذج أرقام . 27-25
33
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EDGAR, Catalogue General, 74, PL.XXVI.
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الصغيرة الحجم والمزخرفة بزخرفة الباربوتين البارزة ،عثر على هذا اإلنتاج بين القرن األول والثاني
الميالدي.34
يتشابه هذا اإلناء مع إناء آخر عثر عليه بمصر ،ضمن مجموعة خاصة (صورة  ،)16محفوظ في
متحف  Royal Ontarioفي تورونتو  ،Torontoتحت رقم 910 ,176 ,39
تبلغ أبعاده  12 ,3سم ارتفاع ،قطر الحافة  4,7سم ،قطر البدن  11,3سم
اإلناء بحالة جيدة ،كان في األصل منفذ له ثالثة مقابض متبقى منهم مقبض واحد فقط وجزء من المقبض
الثان ،منفذ من طينة برتقالية-قرنفلية اللون مع وجود بطانة حمراء – برتقالية من الخارج  ،يؤرخ هذا اإلناء
بأواخر القرن األول أو بداية القرن الثاني الميالدي.35
تبدأ زخرفة الباربوتين هنا من العنق حتى مساحة كبيرة من البدن؛ وذلك في صورة حجمين من الفصوص،
إحداهما فصوص صغيرة ونفذت منها صفين متوازيين على رقبة اإلناء ،وباقي الفصوص الصغيرة نفذت على
البدن بالتبادل مع صفوف الفصوص الكبيرة الحجم ،بحيث يبلغ إجمالي الصفوف عشرة صفوف تقريبا ،مع
مالحظة أن الفصوص الكبيرة لها طرف بارز ومدبب ،حتى أن بعض الفصوص سقطت تاركة مكانها ظل.
كما عثر على كسر من أواني قفط منفذ عليها زخرفة الباربوتين وتؤرخ بالقرن األول – الثاني الميالدي
وتتراوح زخرفتها ما بين النقط وفروع وأوراق نباتية .36
.2.3.2تأريخ اإلناء الثالث :
ربما يؤرخ بأواخر القرن األول وبداية القرن الثاني الميالدي؛ نظ ار لتأريخ األمثلة المقارنة والتي لها نفس
أسلوب الزخرفة تقريبا .
.4.2اإل ناء الرابع( :صور من )19 – 17
عثر عليه قفط بمحافظة قنا ،يحمل رقم .3726323
يبلغ االرتفاع الكلي  12,2سم ،قطر الفوهة  8سم ،سمك الحافة رفيع جدا  ،thin-walledارتفاع الرقبة 1,5
سم ،طول المقبض  2,5سم ،عرض الكتف  1سم ،قطر البدن من الخارج  38سم ،قطر القاعدة  3,8سم.

34

المسيري ،الفخار المحلي303 ، 302 ، 298 ،

GABOLDE, M., & GRATALOUP, C., ‟Les Reserves de Pharaon”, In L’Egypt dans les Collection du Musée des
Beayx-Arts”, Lyon, 1988, 87; HERBERT, S.C. & BERLIN, A., «Excavation at Coptos (Qift) in Upper Egypt,
1987», JRA, Suppl., 53, Ann Arbor, 2003, 29-30; Ballet, Les Productions, 88-89.
35 HAYES, J.W., Handbook of Mediterranean Roman Pottery, British Museum, 1997, 48, PL.28, No. 243.
36 CHARLESTON, R.J., Roman Pottery, London, 1955, FIG.56; HERBERT, BERLIN, Excavation at Coptos (Qift) in
Upper Egypt, 102, FIG. 80; 110, FIG.87; GABOLDE, GRETALOUP, Les Reserves d’ Pharaon, 87, FIG.4.
37
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اإلناء بحالة جيدة ،ولكن يوجد كسر بسيط جدا في الحافة وهو إناء للشراب كروي الشكل ،فوهته
واسعة ،من الطين الوردي – بني اللون من الداخل والخارج ،ربما نتيجة الحرق ،له قاعدة دائرية صغيرة
وملتصقة باإلناء ،ملتصق به مقبضان واسعان قليال .
نفذت زخرفة الباربوتين من طين أبيض – كريمي اللون ،بعض من هذه الفصوص سقطت من على
اإلناء  ،صمم الفنان زخرفة الباربوتين بشكل ثالث نقاط صغيرة أسفل الرقبة بشكل الزهرة ،وقام بتكرارها ثالث
مرات على كل جانب من جانبي اإلناء وبينهم مسافات ،يليها صف من الفصوص الصغيرة بشكل دائري
يحيط ببدن اإلناء كله من الخارج ،وأسفله صف من الفصوص األخرى بشكل نصف دائري ،وتم تك ارره حوالي
ثالث مرات في صورة متشابكة على إحدى جوانب اإلناء ،أما على الجانب اآلخر فنفذت مرتين فقط ،وبداخل
الصفوف النصف دائرية نفذ الفنان في المنتصف فص كبير من الباربوتين ،وفص كبير آخر أسفل في
المسافة بين التقاء أنصاف الدائرة ،بحيث تشمل الزخرفة معظم الجزء العلوي من اإلناء ،كما نفذ فص آخر
كبير أسفل كل مقبض .
يتشابه طراز اإلناء مع إناء آخر ،مصدره جنوب مصر "أسوان" (صورة  ،)20وموجود حاليا في
المتحف البريطاني ،اإلناء في حالة ممتازة ،فيما عدا كسر في جزء من الفوهة  ،38عبارة عن إناء شراب،
كروي الشكل ،له مقبضان ،فوهة متسعة ،بدون قاعدة واضحة ،من طينة حمراء وردية اللون ،مع وجود بعض
األجزاء بنية اللون نتيجة الحرق ،البطانة الداخلية وردية فاتحة اللون .
ظهرت هنا زخرفة الباربوتين بشكل مختلف حيث نفذت من لونين مختلفين هما األحمر– الوردي،
واألبيض – الكريمي ،كما أن شكلها مختلف أيضا ،زخرفة الباربوتين تمأل معظم مساحة بدن اإلناء حتى أنها
نفذت على المقابض أيضا .الزخرفة عبارة عن ثالثة صفوف متتالية ،ومتجاورة من الفصوص الصغيرة جدا،
إثنان منهم من طينة بيضاء اللون ،والثالث المنفذ في وسطهم من طينة حمراء – وردية اللون ،المقابض
مزخرفة بصفين عموديين متوازيين من الفصوص البيضاء اللون ،أما بدن اإلناء فنفذت عليه الزخرفة بأسلوب
أكثر من رائع ،حيث ظهرت بشكل أوراق نباتية يخرج منها بتالت وعناقيد عنب ،ونفذت األفرع النباتية كلها
من طينة حمراء– وردية اللون ،والبتالت على الجانبين نفذت إحداها من طينة بيضاء – كريمي اللون،
واألخرى من طينة حمراء -وردية اللون ،أما عناقيد العنب فجاءت كلها عبارة عن فصوص صغيرة بيضاء –
كريمي اللون .
ويتضح من هذا اإلناء مدى جودة الصنع وحرفية الفنان في تنفيذ تلك الزخرفة ،ويؤرخ بالقرن األول
والثاني الميالديين.39
38

ملحوظة :األبعاد ورقم الحفظ غير محددين في المرجع المذكور سابقا .
HAYES, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, FIG. IV.
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كانت تشتهر ورش إقليم أسوان بإنتاج األكواب رقيقة السمك مع وجود حز أفقي أسفل الحافة بالسطح
الخارجي ،ويرجع إنتاجها إلي القرنين األول والثاني الميالديين ،وعثر على مثل هذا اإلنتاج باإلسكندرية نتيجة
لجودته وتفرد ورش إقليم أسوان بإنتاجه .أهم ما يميز اإلنتاج المحلي لورش أسوان في العصر الروماني هو
استمرار التقاليد الهيللينستية في الزخرفة الملونة خاصة عند استخدام الحلقات لزخرفة كتف وبدن اإلناء بشكل
متناسق مع استخدام عنصر النقاط لزخرفة الحواف ،استخدمت ورشة أسوان خالل العصر الروماني طينات
تتميز بجودتها ونقائها من الشوائب ومن أهمها طينة طمي النيل .حيث إن طينة أسوان الوردية اللون هي
أصال طينة محلية واستخدمت في إنتاج معظم طرز ورشة أسوان ،وتتميز بنقائها واحتوائها على قدر من
الميكا وتتراوح بين البيج المائل لألحمر أو الوردي ،تقنية زخرفة الباربوتين البارزة ومعظم أسطح األواني
الفخارية التي قدمتها ورشة أسوان كانت ذات سطح أحمر اللون مما يدل على حرقها في وجود الهواء "
األكسجين" .قدمت ورشة أسوان طرز محلية لسلطانيات صغيرة الحجم على شكل بيضة المحار ،وأحيانا
يضاف لها مقابض وتزخرف بزخرفة الباربوتين البارزة ويؤرخ ذلك بالقرنين األول والثاني الميالديين.40
كما أنه يتشابه مع إناءين آخرين من حيث الزخرفة على شكل فستونات ،األول عثر عليه في النوبة
(صورة  )13سالفة الذكر ،41والثاني عثر عليه بالفيوم (صورة  )21محفوظ بمتحف  Royal Ontarioفي
تورونتو  Torontoتحت رقم  ،910 ,176 ,38يبلغ ارتفاعه  12 ,4سم ،قطر الحافة  5 ,4سم ،قطر البدن
 11 ,2سم .
اإلناء في حالة جيدة ،ولكن فاقد المقابض الثالث وبعض من زخرفة الباربوتين ،اإلناء منفذ من طين
بني فاتح اللون على بطانة رمادية – بنية اللون ،أما زخرفة الباربوتين فمنفذة من طين أبيض اللون  ،42بشكل
صف من النقاط البيضاء حول الرقبة ،وصف آخر أعلى الكتف ينزل منه صفوف من نقاط الباربوتين
المنحنية ،والمتقاطعة مع بعضها البعض مكونة شكل الشبكة ،وفي منتصفها فصوص من الباربوتين الكبيرة
الحجم ،بحيث نفذ فص واحد في وسط كل تقاطع .يؤرخ هذا اإلناء بأواخر القرن األول الميالدي؛ وذلك لشهرة
الفيوم بصنع أوان بنية -رمادية اللون في هذه الفترة .43
استخدمت ورشة كروكوديلوبوليس (أرسينوي – الفيوم – مصر الوسطى) طينة طمي النيل الحمراء اللون
بصورة أساسية ،بجانب استخدامها الطينة المختلطة (طمي النيل والطينة الكلسية) الموجودة بالمنطقة،
وأنتجت أوان حمراء اللون سواء بالحرق في وجود الهواء أو عن طريق تغطيتها بقشرة حمراء ،وقدمت ورشة
طرز تحمل زخرفة الباربوتين البارزة الرومانية األصل ،أما ورشة إنتاج الفخار في كرانيس (كوم
ا
الفيوم
40

المسيري  ،الفخار المحلي. 317 - 315، 299 ، 298 ،

 41راجع البحث9 ،

HAYS, Roman Pottery, 47-48, PL.28, No.242.
HAYS, Roman Pottery, 40,48.
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أوشيم -الفيوم – مصر الوسطى ) فقد استخدمت طينة حمراء لطمي النيل ،وتقنية التغطية بالطبقة الحمراء
أو الفاتحة اللون ،والحرق يستهدف إنتاج أوان حمراء اللون ،وكانت زخرفة الباربوتين البارزة على األسطح
الخارجية أهم ما يميز إنتاج كرانيس في العصر الروماني.44
.1.4.2تأريخ اإلناء الرابع :
ربما يرجع إلى أواخر القرن األول-القرن الثاني الميالدي؛ نظ ار لتشابه أسلوب الزخرفة مع إناء الفيوم
والنوبة.
.5.2اإل ناء الخامس ( :صور ) 23 – 22
عثر عليه في طيبة " األقصر حاليا"  ،يحمل اإلناء رقم . 4526322
االرتفاع الكلي حوالي  16,5سم ،قطر الفوهة  8,5سم ،عرض حافة الفوهة  3سم ،محيط القاعدة
 4,7سم ،ارتفاع الرقبة  1,8سم ،قطر البدن الكروي من الخارج حوالي  48سم ،عرض الكتف  1,2سم .
اإلناء به كسر يشمل جزءا من الفوهة والرقبة ،كما أن بعضا من فصوص الباربوتين سقطت من عليه
وهو إناء كروي الشكل ،من الفخار الوردي اللون من الداخل والخارج ،ربما كان يستخدم للشراب ،ذو فوهة
واسعة ،ومقبضين نصف دائري ،قاعدة مستديرة وملتصقة بالبدن .
تشمل الزخرفة معظم الجزء العلوي من بدن اإلناء ،وفي صورة دائرية ،يبدو أن الفنان استعمل طرفين
مختلفين لآللة التي نفذ بها زخرفة الباربوتين ،حيث ظهرت الفصوص بحجمين مختلفين ،الحجم األول
صغير ،وظهر في شكل ثالثة صفوف ،الصف األول منهم يحيط بكتف اإلناء ،والثاني موجود أعلى البدن
ويمر من أسفل المقابض ،أما الثالث فمنفذ في منتصف البدن تقريبا ،والحجم الثاني أكبر كثي ار من الحجم
األول حيث ظهر بشكل فصوص كبيرة في صورة صفين مستديرين يحيطان بالبدن ،ويفصلهما صف من
الفصوص الصغيرة " السابقة الذكر" ،كما أن الصف السفلي من الفصوص الكبيرة به طرف مدبب ،ربما
نتيجة سحب طرف اآللة بعد وضع قطع الطين من الخارج  .يؤرخ هذا اإلناء بالعصر الروماني نظ ار للون
الطينة الحمراء التي إستخدمت في صناعة األواني في العصر الروماني في جميع أنحاء اإلمبراطورية
الرومانية بأكملها .46
يتشابه هذا اإلناء مع إناء آخر (صورة  )8سالفة الذكر ،47في وجود صفين من الفصوص الكبيرة
وبينهما صف من الفصوص الصغيرة ،كما أنه يتشابه مع إناء عثر عليه في إيطاليا (صورة  )24في وجود
44
45

المسيري ،الفخار المحلي282 ، 277 ،

سجالت المتحف المصري بالقاهرة  ،قاعة  44بالدور الثاني ؛
EDGAR, Catalogue General, 72-73, PL.XXVI.
CHARLESTON, Roman Pottery, London, 1955, 6.

46

 47راجع البحث8 ،
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صفين من الزخرفة على رقبة اإلناء ،هذا اإلناء محفوظ بمتحف  Fitzwilliamفي كامبردج ،Cambridg

تحت رقم  E 190لسنة  ،1899تبلغ أبعاده  12,4سم إرتفاع ،قطر البدن  13,3سم .اإلناء بحالة ممتازة،
وهو عبارة عن إناء شراب ،كروي الشكل ،ذو فوهة واسعة ،ومقبضين كبيرين  ،له رقبة طويلة ،قاعدة دائرية
صغيرة .ويؤرخ هذا الكأس بالقرن األول أو الثاني الميالدي .48يوجد صفين من الفصوص الصغيرة من
الباربوتين على رقبة اإلناء ،وبعض الفصوص على المقبضين ،أما بدن اإلناء فمنفذ عليه أوراق نباتية "كرمة
العنب" ،المنفذة باللون األبيض ومغطاة بطبقة من اللون األحمر المائل إلي البني المحمر نتيجة الحرق،
ونفذت األوراق النباتية في صورة فصوص كبيرة ،أما عناقيد العنب فظهرت في شكل فصوص صغيرة .
.1.5.2تأريخ اإلناء الخامس :ربما يرجع إلى أواخر القرن األول -الثاني الميالدي ،نظ ار لطبيعة ظهور تلك
الزخرفة في مصر ،وكذلك لألمثلة المقارنة معه .
.3الدراسة التحليلية:
اكتشفت أواني الباربوتين -موضوع البحث – في مصر العليا في النوبة واألقصر ،وفي مصر الوسطى
في قفط " قنا" ،مع وجود إناءين غير محددين المصدر ،49ولكن من واقع لون الطينة المستخدمة وأسلوب
الزخرفة والحرق يرجح أن اإلناء األول "في المتحف القومي" ربما يكون مصدره من إنتاج ورشة مدينة أمهيدا
بالواحة الداخلة ،واإلناء الثاني "في المتحف المصري" ربما يكون مصدره من ورشة عين اللبخة بالواحة
الخارجه (خريطة رقم . )4
.1.3مشكلة التأريخ :
نظ ار ألن زخرفة الباربوتين قد ظهرت في مصر في أواخر القرن األول  -والثاني الميالدي فقط ،وهي
فترة زمنية متقاربة بالنسبة لتأريخ األثر؛ ونظ ار ألنه غير محدد بالضبط طبقة األرض التي تم اكتشاف األواني
بها أثناء الحفائر ،ونظ ار ألن معظم األمثلة المنشورة بالفعل تم تأريخها بأواخر القرن األول – الثاني
الميالدي ،وألن أسلوب الزخرفة وورش الصنع يمتد استخدامها لفترة طويلة؛ لذلك لم يكن باإلمكان تأريخ أكثر
تحديدا من ذلك .
تنوعت لون الطينة المستخدمة في األواني – موضوع البحث – ما بين البني واألحمر بدرجات مختلفة.
أما عن ورش الفخار التي أنتجت الباربوتين – طبقا لألمثلة التي وردت بالبحث – فقد كانت ورشة أرسينوي
وكرانيس بالفيوم ،ورش إقليم طيبة وأسوان ،ورشة كوبتوس " قفط" ،ورشة مدينة أمهيدا بالواحة الداخلة ،ورشة
عين اللبخة بالواحة الخارجه .بالنسبة ألنواع األواني –موضوع البحث-كانت كلها أوان للشراب كروية الشكل،
ورقيقة السمك  ،thin-walledواستخدم فيها أكثر من طرف لآللة المستخدمة في تلك الزخرفة ،حيث

49

BOURRIAU, Pottery from the Nile Valley before the Arab Conquest, 94, FIG.186.

راجع اناء المتحف القومي باإلسكندرية ، 6 ،واالناء الثاني بالمتحف المصري بالقاهرة . 9 ،
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ظهرت على األواني فصوص ذات أحجام مختلفة ،كما أن تلك الزخرفة كانت تزخرف أحيانا جزءا من اإلناء،
وأحيانا أخرى تزخرف معظم بدن اإلناء ،واقتصرت زخرفة تلك األواني على شكل النقاط فقط ولم يظهر بها
أي شكل زخرفي آخر للباربوتين.
يتميز فخار العصر الروماني بصفة عامة باللون األحمر أو التغطية بالطبقة الحمراء نتيجة لتقنية
الحرق في وجود الهواء "األكسجين" اشتهرت منطقة مصر الوسطى في العصر الروماني بوجود العديد من
ورش إنتاج الفخار المحلي ،واستخدمت طينة حمراء أو بنية اللون من طمي النيل بصورة أساسية في اإلنتاج،
وكانت من أشهر تقنيات ورش مصر الوسطى هي تقنية الصقل والتلميع الجيد ألسطح األواني ،50وظهر ذلك
في اإلناءين الثالث والرابع في المتحف المصري بالقاهرة .أما منطقة مصر العليا ،فقد اشتهرت خالل العصر
الروماني بوجود العديد من ورش إنتاج الفخار الجيد ،لدرجة أنه كان يتم تصديره إلي اإلسكندرية ،ومن أهم
أنواع الطينة المستخدمة هناك هي طينة طمي النيل ،فكانت طينة أسوان وردية اللون خاصة بورش إقليم
أسوان ،وقدمت هذه الورش في تلك الفترة أوان مصقولة جيدا وأكواب رقيقة السمك تؤرخ بالقرنين األول والثاني
الميالديين ،51ظهر ذلك في اإلناء األول والخامس في المتحف المصري بالقاهرة .فقد كانت أواني أسوان
المنفذ عليها باربوتين مختلفة ليس فقط في الطين ،ولكن في األسلوب والمواضيع الخاصة بالزخرفة ،وفي
تقنية صناعة الزخرفة نفسها .52

 50المسيري ،الفخار المحلي272 ، 245 ،
CHARLESTON, Roman Pottery, 19; CONSTANTINIDES, E., «A Private Letter from Oxyrhynchus», CDE, XLIV,
Bruxelle, 1969, 101-103; HAYES, Roman Pottery, 48; ELAIGNE, S., «Alexandrie, Etudes Préliminaire d'un
Context Ceramique du Haut Empie», Etudes Alexandrines, I, IFAO : Le Caire, 1998, 82.
51 BALLET, P., «Le Productions Ceramique d' Egypte a’ la Période Hellénistique», TMO 35, Lyon, 2002, 8889; Herbert, Berlin, Excavation at Coptos, 30.
52 MALYKH, Barbotine, Ceramic Ware in Roman Egypt, 361-370.
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