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منير عربش، أحمد باطايع، خيران الزبيدي

القتبانية  النقوش  مدونة  نشر  مشروع  ضمن  هي  املقالة  هذه 
التي اقترحها املرحوم العالم واملؤرخ محمد عبد القادر بافقيه في عام 
١٩٨٩ بالتعاون مع األستاذ الدكتور كريستيان روبان واألستاذة الدكتورة 

ألسندرا أفنزيني  ومبشاركة الدكتور أحمد باطايع ومنير عربش.
موقع  هو  هنا  ننشرها  التي  اجلديدة  القتبانية  النقوش  مصدر 
في  ولألسف  يتعرض  الذي  حريب٢  وادي  ً) في  قدميا (هربت  الزرير  حنو 
السنوات األخيرة للحفريات العشوائية التي تهدف إلى طمس الهوية 
مت  التي  احملاوالت  كل  بأن  هنا  بالذكر  واجلدير  بتراثه  والعبث  اليمنية 
تقدميها حلماية هذا املوقع ومواقع أخرى في محافظة شبوة وخاصة 
ولم  بالفشل  باءت  – قد  قدميا  أوسان  مملكة  - مركز  مرخة  وادي  في 
يتمكن وحتى اآلن أي فريق علمي ميني أو أجنبي العمل في هذه املواقع 

املهمة لكتابة تاريخ حضارة املمالك العربية اجلنوبية قبل اإلسالم. 
فقد مت اقتناء مجموعة من القطع األثرية  والنقوش اجلديدة من 
أهالي املنطقة بفضل اجلهود التي يقوم بها األخ خيران الزبيدي مدير 
عام اآلثار في محافظة شبوة، ومت إيداع جميع هذه القطع  في متحف 

عتق  مبحافظة شبوة.
من  ولألسف  خرجت  قد  والنقشية  األثرية  القطع  هذه  أن  مبا 
نطاقها األثري فمن الصعب إعطاء تاريخ محدد لها وسنعتمد فقط 

انظر املقاالت السابقة ومدونة النقوش القتبانية التي نشرتها مؤخرا ألسندرا أفنزيني:  ١
 Alessandra Avanzini, Muḥammad ‘Abd al-Qâdir Bâfaqîh, Aḥmad Aḥmad Bâtâyi‘ and Christian
 Robin, “Materiali per il corpus qatabanico”, Raydân 6, 1994, pp. 17–36 and pls 4–14 (pp. 148–158) ;
 Mounir Arbach, Alessandra Avanzini, Aḥmad Aḥmad Bâtâyi‘ and Christian Robin, “Matériaux
 pour le corpus des inscriptions qatabânites (II)”, Raydân 7, 2001, pp. 43–101 ; Alessandra Avanzini,
 Corpus of South Arabian Inscriptions I-II. Qarabanic, Marginal Qatabanic, Awsanite Inscriptions,

.Pise, 2004

٢   عدا القطعتني ATM 867 التي وجدت في موقع هجر العادي- حريب  و ATM 881 في موقع هجر 
كحالن.
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النقش  وسنعطي  لها  مختصر  وصف  وسنقدم  اخلط3  شكل  على 
باخلط العربي ثم محتواه بلغتنا العربية مع تعليقات موجزة. من أهم 
نقوش هذه اموعة النقش رقم ٨٦٦ مكون من ٢٦ سطرا من عهد 
هوف عم يهنعم – ابن شهر هالل يهنعم -  الذي يعود إلى أواسط 
القرن األول ق.م. والنقش رقم ٨٧٧ الذي هو جزء من نقش تاريخي مهم 
موجود حاليا في متحف سيئون (عربش-سيئون ١)، أما بقية النقوش 
وأغلبها  قتبان  ملوك  أسماء  يذكر  وبعضها  وقصيرة  نذرية  فأكثرها 
لألسف ناقص. سيتم إعطاء رمز متحف عتق مع األرقام املتسلسلة 

.(Ataq Museum = ATM)

١- - ATMATM ٨٥٧٨٥٧  (  (اللوحة اللوحة ١)
قطعة حجرية في أكثر االحتماالت شاهد قبري حتتوي على أحد 
واجهاتها نقش مسندي مكون من سطر واحد وهو ناقص في نهايته، 

االرتفاع ٨٫٥ سم، العرض ٥١ سم والسمك ١٣٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن الرابع-الثالث ق.م.

النصالنص
ظ ل ت/ أ ت ق د م / ذ م (ع) ..

احملتوىاحملتوى
شاهد قبري أتقدم ذو مع...  

التعليقالتعليق
مبعنى ”غطاء  اجلنوبية  العربية  النقوش  في  االسم  هذا  يرد   : ظلت 
 CIH) السبئية  النقوش  في  مثال  انظر  قبر“.  حجري، سقف، بالطة 
925/1 ,717/1)؛ وأيضا في النقوش املعينية (M 69/2, 4, 5, M 304/1)، وأما 

في النقوش القتبانية فهو مذكور في نقش جام ٨٦٦ وأيضا في على 
”أجنز،  مبعنى  ”سظل/هظل“  ”سفعل/هفعل“  املزيد  الفعل  وزن 

أنهى“.

٣   من املعروف اليوم وبغياب املعطيات األثرية بأن تأريخ النقوش من خالل شكل اخلط فقط غير كاف 
بتصنيف  أفنزيني  ألسندرا  قامت  للنقوش. وقد  تقريبيا  تأريخا  تعطي  وإمنا  محددة  تواريخ  إلعطاء  مؤكد  وغير 
أحداث  على  أيضا  معتمدة  اخلط  شكل  م) حسب  الثاني  ق.م.-القرن  الثامن  (القرن  القتبانية  للنقوش  جديد 

مؤرخة. انظر كتاب املدونة القتبانية، أعاله.
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أتقدم : اسم علم جديد على وزن أفعل.

٢- - AMTAMT ٨٥٨٨٥٨ ( (اللوحة اللوحة ٢)
مبخره حجرية في مقدمتها زخارف هندسية ألشكال معمارية، 
القطع  على  املعروفة  اليمنية  التقليدية  الزخارف  من  الزخارف  وهذه 
هذه  جانبي  وعلى  لهالل،  بارز  نحت  األعلى  من  ويتوسطها  األثرية، 
املبخرة جند نحت بارز لوعل رابض، وهي مكسورة من األعلى وأسفل 
على  وسطرين  الهالل،  أسفل  الكتابة  من  سطر  وعليها  القاعدة، 
واجهة القاعدة. االرتفاع الكلي ٢٢ سم، العرض من األعلى ٢١ سم 

ومن األسفل ١٤٫٥سم والسمك ١٦ سم ارتفاع احلرف  ٤ سم.
التاريخ : حوالي القرن الثاني ق.م.

النصالنص
ب س ر م. ١
ن ب ط ع م/ ذ ر ح. ٢
ن/ س ق ن ي/ ذ ت ... ٣

احملتوىاحملتوى
بسرم. ١
نبط عم ذرحن. ٢
أهدى إلى ذات .... ٣

التعليقالتعليق
س ١ : بسرم : بالسني الثالثة هو أحد أسماء أو ألقاب املعبود عثتر 
املعروف في النقوش القتبانية وهو بنفس الوقت لقب للمعبودة ذات 
 Moussaieff 12/1-2 ; JR-WBrashear) بسرم“  عثتر  حميم  ”ذت  حميم 
1/2). وحتمل ذات حميم صفة أخرى هي ”عثتر يغل“  في نقش جام 

بني  الغريب  املزج  وحول  املعبود  هذا  حول  التساؤل  وميكننا   .٢/١٢٢
آلهتني مختلفتي الطبيعة واملرتبة  وهما ذات حميم وعثتر إذا علمنا 
بأن عثتر كان مذكرا ميثل الزهرة وذات حميم مؤنثة متثل الشمس، ومن 
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عثتر  مع  بعد  فيما  اندمج  مستقل  إله  بسر  كان  إذا  ما  نتساءل  هنا 
القرابني  يتلقى  الذي  بسرم“  ”بعل  املعبود  يذكر   (٦/٢  Doe) فنقش 
عثتر  املعبودان  يشكل  أن  املستبعد  من  وليس   . ”صنع“  معبده  في 
وذات حميم في هذه السياقات زوجني كما هو معروف في عالم اآللهة 

قدميا.
 ،١٢  ،٦/٣٦٨٨-٧ ريبرتوار  معروفة،  قتبانية  عائلة  : اسم  ذرحن   :  ٢ س 

إلخ.
ذات  إلى  مهداة  املبخرة  هذه  االحتماالت  أغلب  ... : في  ذت   :  ٣ س 
 ATM) حميم عثتر بسرم، كما في النقش الذي ننشره أدناه رقم ٨٦٣

.(863

٣- - ATMATM ٨٥٩٨٥٩ ( (اللوحة اللوحة ٣)
األعلى  وفي  اليمني،  من  مكسور  اللدن  الوردي  احلجر  من  قربان  قاعدة 
مكون  نقش  الواجهة  على  توجد  (متثال).  القربان  لتثبيت  ثقبني  آثار 
٤ أسطر. ارتفاع احلجر ٣٠ سم، العرض ٣٥ سم، والسمك ١٧ سم 

وارتفاع احلرف ٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
و ي ن/ أ ر ب ع ت/ أ ص ل. ١ ن/ ر  ت  ي  ي/ ب  ... هـ   
... ب م ن/ و أ ل هـ و/ ب ي ت/ ر و ي ن/ ث و ب/ و ك ل/ ب. ٢
...] ب ن/ أ ب ر ث س م/ و ك ل ت م/ ق ن ي و/ و ب . ٣
... و ب/ أ م ر أ س م/ أ م ل ك/ ق ت ب ن/ و ب ش ع ب... ٤

احملتوىاحملتوى
أربعة أصنام. ١ رويان  ... البيت 
... وآلهة بيت رويان جزاءا وكل . ٢
... من مكانها وكل ما اقتنوا. بحق. ٣
... وبحق أسيادهم ملوك قتبان وبحق قبيلتهم.. ٤
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التعليقالتعليق
كإسم  روين  العلم  اسم  يرد  ناقصة.   النقش  أسطر  بداية  لألسف 
القدمية  هربت  من مدينة  وصاحبه    ٤/٤٣٢٩ النقش ريبرتوار  في  بيت 
روين  اإلسم  أيضا  ويرد  ؛  السوا  مدينة  في  - أقام  حاليا  الزرير  حنو   –
كإسم عائلة في النقش (VL 9/1) وصاحبه كبير معني في متنع. أما 
عبارة ”أملك قتبان“ فاملقصود بهم في أكثر اإلحتماالت وروإل غيالن 
- ابن شهر يجل يهرجب - وإخوته فرع كرب يهوضع  وآخرون لم تذكر 
CIAS 47.11/b 5; T.02 A 1; Hö.qat ; Pi-Ḥusn al-) أسماؤهم في النقوش

يتف  أب  يدع  وابنه  يهرجب  ذبيان  علي  ذمار  وأحفاده  أبنائه  أو   ،(Wusr

القرن  أواسط  في  حكموا  وكلهم   ٤(T.00.A 20+21+22 +28) يهنعم 
األول امليالدي.

٤- - ATMATM ٨٦٠٨٦٠ ( (اللوحة اللوحة ٤)
والقاعدة  أسطر،  أربعة  من  مكون  نقش  واجهته  على  قربان  قاعدة 
الثالث  األسطر  بداية  في  اليمني  وفي  واألسفل  اليسار  من  مكسورة 
(القربان؟).  لتثبيت  (فجوة)  ثقب  العلوية  اجلهة  ويتوسط  والرابع 
وارتفاع  سم   ١٧ والسمك  سم   ٣٨ العرض  سم،   ٢٤ الكلي  االرتفاع 

احلرف ٤٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
١ .... و  و/ ... م  ن  ب/ ب  و  س/ ث  ن  ب  ر أ ب ع م/ و 
م/ ذ هـ ب م/ ح ج ش ف ت س م/ ر أ ب ع م/ ب ح ي و س.... ٢
[س م]/ و أ و ل د س م/ ر ث د/ ث و ب/ أ ذ ن س و .... ٣
..ع م/ ] ذ ر ي م ت م/ و ب ذ ت/ ر ح [ ب ن/][ و ب ] .... ٤

مقاالت منير عربش باللغة الفرنسية : بشكل خاص  انظر  ملوك قتبان   ٤   حول تاريخ تسلسل 
 Mounir Arbach, “Timna‘: histoire et chronologie d’après les inscriptions”, Arabia, 3, 2005-2006,
 pp. 115-134 ; “La chronologie du royaume de Qatabân du Ier s. av. J.-C. au Ier s. de l’ère chrétienne”,
Chroniques yéménites, 10, 2003, pp. 7-12
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احملتوىاحملتوى
رأب عم وابنه ثوب أبناء .... ١
من الفضة طبقا ملا وعده رأب عم من خالل جناته... ٢
.. وأوالدهم، ووضع ثوب حواسه حتت حماية .... ٣
.. عم ذو رمية وبحق ذات رحبان وبحق .... ٤

التعليق التعليق 
يظهر من خالل محتوى النقش بأن صاحبيه، رأب عم وابنه ثوب، قدما 
قربانا حلمايتهما وجناة رأب عم وأوالده ولهذا وضع ثوب حواسه بحماية 
اآللهة القتبانية املعروفة وهي عم ذو رمية، اإلله الرسمي ململكة قتبان، 

وذات رحبان، إحدى آلهة قتبان5.

٥- - ATMATM ٨٦١٨٦١ ( (اللوحة اللوحة ٥)
لوح مستطيل من احلجر اجليري على واجهته سطر واحد بخط املسند، 

ارتفاعه ١٢،٥ سم، والسمك    ٧ سم. ارتفاع احلرف ٧ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
م ق ف/ ن م ر م/ ب ن/ ر و ح ن/ و ذ هـ ف ن/ أ ل ن أ(د)

احملتوىاحملتوى
شاهد قبري منر بن روحان وذو هفان ألنأ(د)

التعليقالتعليق
روحن : اسم علم غير معروف في النقوش القتبانية. أما هفن فيرد 
كإسم شخص في النقش ريبرتوار ٢/٣٦٩١ ؛ وإل نأد اسم علم معروف 

جيدا في النقوش القتبانية.

القدمية  قتبان  مملكة  في  اآللهة  ”عالم  عربش،  مقالة منير  انظر  معني،  مملكة  آلهة  ع  مجمّ ٥   حول 
ق.م.-القرن الثاني امليالدي)“، حوليات مينية، ١، ٢٠٠٢، ص ١٧-٢٢. الثامن  (القرن 
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٦-  -  ATMATM ٨٦٢٨٦٢ ( (اللوحة اللوحة ٦)
لوح من املرمر مزين من األعلى بحزوز أفقية أسفلها زخرفة مسننات 
وهو مكسور من اليمني واألسفل، وعليه بقايا نقش مكون من خمسة 
أسطر. االرتفاع ٣٦ سم، العرض ٢١ سم، السمك ٧٫٥ سم، وارتفاع 

احلرف ٤ سم.
التاريخ : في حوالي القرن األول ق.م.

النصالنص
م/. ١ ر  ع  .... و 
... ر ح/ ب ن و. ٢
... و/ ع م/. ٣
..... أ ل هـ. ٤
...... ك ل. ٥

احملتوىاحملتوى
من الصعب إعطاء املعنى العام للنص بسبب فقدان قسم كبير منه.

(A, BA, B : :اللوحةاللوحة ٧) ٨٦٣٨٦٣ ATMATM - -٧
من  وناقص  األسفل  في  كسور  على  يحتوي  اجليري  احلجر  من  لوح 
اليسار وعلى واجهته نقش مكون من ثمانية أسطر. ارتفاعه ٣٧ سم، 

العرض ١٨٫٥ سم والسمك ٧ سم، ارتفاع احلرف ٣٫٨ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
ع هـ ل م/ و ع ث د م/ ب [ن]= . ١
 و/ ب ع ل م/ و خ ت ي ن م . ٢
و هـ ب أ/ س ع ش ق و/ و ب=. ٣
ر أ/ و س ق ح/ و س ح=. ٤
د ث/ ل م ر أ ت س م ي. ٥
ذ ت/ ح م ي م/ ع ث ت [ر]=. ٦
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ب س ر م/ م ح ر م س/ [ ب م ] . ٧
... [ح ل / ..] .... ٨

احملتوىاحملتوى
عاهل وعثد من عائلتي. ١
بعل وختيان. ٢
وهبأ حفروا. ٣
وأنشأوا وأنهوا. ٤
وجددوا لسيدتهما . ٥
ذات حميم عثتر. ٦
بسرم معبدها في . ٧
٨ .... ... ...

التعليقالتعليق
س ١ : عهلم : اسم علم يرد في النقش جام ١/٣٤٠ كإسم عائلة.

عثد : اسم علم يرد ألول مرة النقوش القتبانية.
س ٢ : بعلم : في أكثر االحتماالت هنا اسم عائلة كما هي احلال في 

النقش ريبرتوار ٤٠٩٦.
. Aختينم : اسم عائلة كما في النقش ريبرتوار   ٤٠٩٩

س ٣ : هبأ : اسم علم يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.
JRy.) س ٦ : ذت حميم عثتر بسر : يؤكد هذا النقش كما في النقش
WBrashear 1) بأن املعبودة ذات حميم عثتر بسرم كانت تتلقى القرابني 

في معبدها في أكثر االحتماالت في مدينة هربت والذي ال نعرف حتى 
اآلن مكانه بالتحديد.

(A, BA, B : :اللوحة اللوحة ٨) ) ٨٦٤٨٦٤ ATMATM - -٨
اعتبر  ثم  (حوض)  األســاس  في  كانت  مكسورة  حجرية  قطعة 
استخدامها كقاعدة قربان وكتب على واجهتيها نقشني ويوجد في 
أعالها آثار حفر لقدمني. املقاسات: اجلانب األمين، ارتفاع ٢٥ سم،    ٢٢٫٥ 
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مطموس،  أغلبها  أسطر،  ستة  وعليه  سم.   ٣٫٥ احلرف  ارتفاع  سم، 
والسطر  سم   ٣ احلرف  ارتفاع  سم،   ٢٥٫٥ العرض  سم،   ٢٥ ارتفاعه 

السادس ٢٫٣سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

نص اجلانب األميننص اجلانب األمين
م/ و ....... ١ و  ز  ل  ... ح 
٢ ........ د  م/ و  ... ل 
٣ .... م  ق  م  س/ و  ن  ذ  ... أ 
م/ .... ٤ س  ت  ي  ب  ل/ أ  ك  س/ و  ن  ] أ  م   ...ع 
٥ .. ... م  ب  ي/ و  ب  أ ن  ... و 
... ش ع ب س/ ذ ح ل ز و م. ٦

نص الواجهة األماميةنص الواجهة األمامية
١ ........
... م ر ..... م ... ٢
ر ف ي و ..... ٣
ر ف ...... [ ل و ف ي ] ... ٤
ن س و ...... و . ر ب/ ر ث د. ٥
و/ ب [ . م ب ]/ م ق و م س م .... ٦  
  س م .... ٧

احملتوىاحملتوى
حلزوم و. ١
٢ .... ...
... حواسه وقواه. ٣
... عم) أنس وكل بيوتهم. ٤
... وأنبي وبحق .... ٥
... قبيلتهم حلزوم. ٦
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محتوى نص اجلهة األماميةمحتوى نص اجلهة األمامية
لألسف النص غير مكتمل ومن الصعب إعطاء املعنى العام.

التعليقالتعليق
األمين،  اجلانب  نقش  من  واألخير  األول  السطرين  في  حلزوم  االسم  يرد 
وهذا هو اإلسم القدمي لهجر الوراص الواقعة في وادي جلية، أحد فروع 
وادي مرخة في القسم العلوي املعروف٦. وقد ورد هذا اإلسم كإسم 
مدينة وكقبلة في نقوش جام ٢٧/٦٢٩، ٢٨ وريبرتوار ٦/٤٣٣٦ وفي نقش 

عبدان الكبير ٣٣/١.

(٩ ٩-  -  ATMATM ٨٦٥٨٦٥ ( (اللوحة اللوحة 
املقاسات  الكتابة.  من  سطر  مقدمتها  في  (بنائية)  حجرية  قطعة 
العامة : ٥٣ × ٢٥× ١١سم، الواجهة املكتوبة ارتفاع ٦سم والعرض 

٤٩سم والسمك ٢٥سم، ارتفاع احلرف ٣٫٥سم.
التاريخ : حوالي القرن الرابع-الثالث ق.م.

النصالنص
... ب/ و ذ أ ب م/ ب ن و/ ص م ت/ س ق ن ي و

احملتوىاحملتوى
.... وذأب بنو صمت أهدوا.

التعليقالتعليق
ذأب : اسم شخص ورد سابقا في نقش جام ٢/٨٦٨ وفي إحدى نقوش 
مجموعة املرحوم محمود الغول (YU-Ghul ١/١١٠)؛ ويرد أيضا االسم 
ذأب كإسم عائلة في نقش جام ٢٧٧ وفي إحدى نقوش متحف عدن  

 .(60.705/2 AM)
صمت :  اسم عائلة ورد سابقا في نقش جام ٢/٣٤٠.

٦   حول مدينة حلزوم/هجر الوراص حاليا،  انظر بشكل خاص مقالة كريستيان روبان باللغة الفرنسية :
 Christian Robin, “Guerre et épidémie dans les royaumes d’Arabie du Sud, d’après une inscription
 datée (IIe siècle de l’ère chrétienne)”, Académie des inscrip tions et belles-lettres, Comptes rendus des
.séances de l’année 1992, pp. 215–234
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(A, B, C, D, EA, B, C, D, E : :اللوحة اللوحة ١٠١٠) ٨٦٦٨٦٦ ATMATM - -١٠١٠
كسر  على  حتتوي  اللون  رمادية  الشكل،  مستطيلة  حجرية  لوحة 
سطرا.   ٢٦ من  مكون  طويل  نقش  وعليها  األمين  العلوي  الركن  في 
سم،   ٧٫٥ والسمك  سم   ٤٥ العرض  سم   ١١٠ االرتفاع  املقاسات: 

وارتفاع احلرف ٣٫٢ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول ق.م.

النصالنص
 هـ و ف ع م/ ي هـ ن ع م/ ب ن/ أ  ن م ر م/ م ل ك/ ق ت ب ن/…. ١
م/ و ظ ر ب/ ل ع ب د س و و/ ت ب ع م/ ب ن/ ع م إ ل/ و ع م ع. ٢
ل ي/ و ل أ ب ك ر ب/ ب ن/ [ر] ت ع/ ب ن و/ ع س ب م/ و ل/ أ خ. ٣
س م ي/ و ل/ أ و ل د س م/ و ذ أ ع ذ ر س م/ أ ب ي ت س م/ ي. ٤
ط ب س م ي/ و ص ر ح ت س م/ ذ. ٥ خ  ل/ أ  ك  د/ و  ع  ي  ن/ و  ع   ف 
ت م/ ب خ م س/ ح ض ر/ ب هـ ج ر ن/ م ر ي م ت م/ ذ ت و/ س ن. ٦
ص ن ق ن/ و ب ي ت/ و هـ ب أ ل/ س ف ل ي ن/ م ش ر ق ن/ و س ن. ٧
م/ ف س أ ن/و س ن/ ص ن ق ن/ . ٨ ي  م  ح  ت/ ذ  ي  ب  ص ن ق ن/ و 

وب ي ت
ش . ٩ ن/ خ  ت/ ب  ي  ب  .ك . ن/ ب ن/ ب ع ن/ م م ق ط ن/ و س ن/ أ 

ن/ و
ب ن و/ أ ش ش/ ل ع ل ن/ و ل/ ي ك ن/ ذ ت ن/ أ ب ي ت ن/ و أ خ ط . ١٠

ب س
م/ و ص ر ح ت س م/ ظ ر ب م/ ك و ن/ أ ب ي ت م/ س ح ر م/ و ظ ر. ١١
هـ ج ر ن ي هـ ن/ م ر ي م ت م/ و هـ . ١٢ ن/ ب  ب  ت  ك/ ق  ل  م  ب/ أ 

ر ب ت/ و
ل/ ي ح ر م و ن/ ب ن/ ك ل ذ م/ ب ي ع ر ب س م/ ل خ ي ت م م/ و ت. ١٣
أ ب ي م/ و ن ج ز م/ أ و/ ن هـ ب/ أ و/ س ح ب/ أ و/ س ح ل ل . ١٤
أ و/ س ج ز ي م/ و س ط ن/ س م ت/ أ ب ي ت ن/ و ك ل/ س هـ م م/ و. ١٥
ق ن ي م/ أ و/ ذ ن ف س م/ أ و/ ذ و/ خ ط أ ت/ أ و ذ و/ ت ل. ١٦
ف ت م/ ن ل/ ي ح ر م و ن/ ك و ن/ ذ م ح ر م م/ و ظ ر ب م/ و. ١٧
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ذ م/ ب ي س ت ع د و/ ب ن/ ح ج ذ ن/ ت ظ ر ب ن/ ف ف ل ط/ ن . ١٨  
ف

ن/ أ س د ن/ أ ب ع ل/ ذ. ١٩ ل/ ذ  ن/ و  ك  ل  م  س س و/ و ق ن ي ن/ ل 
س. ٢٠ ن/ أ  م/ ذ  ع  ف  و  د/ هـ  أ  ز  س  ت ن/ أ ب ي ت ن/ و ص ر ي/ و 
د ن/ذ ص د ق س م/ و س و ف ي س م/ ح ج ذ ن/ م خ م ر ن/ و ذ ت. ٢١
ظ ر ب ن/ و ك و ن/ ذ ن/ ذ ت ص ر ب ن/ ل ذ ت/ ب د/ و م ل أ ت. ٢٢
و ث ف ط/ هـ و ف ع م/ ذ ن/ أ س د ن/ ل س ط  ر/ و ف ت خ/ ذ ب ن. ٢٣
ذ ن/ م خ م ر ن/ ب أ ب ن ت م/ أ و/ ب ع ض م/ ب ص ل و ت/ ذ ب ن. ٢٤
ذ ت ن/ أ ب ي ت ن/ و ر خ س/ ذ ر ب ش/ خ ر ف/ ع م ذ خ ر/ ذ م. ٢٥
ع م. ٢٦ ف  و  ي/ هـ  أ  ر  ط  س  ح ض ر م/ أ خ ر ن/ و 

احملتوىاحملتوى
هوف عم يهنعم ابن أمنر ملك قتبان .... ١
اقتنى لعبديه تبّع بن عبد إل وعم علي. ٢
وألب كرب ابن رتع أبناء عسب وألخيهما . ٣
وألوالدهم وأقربائهم، بيتوهم . ٤
يفعان ويعود وكل جدرانهما احلجرية وطوابقهم. ٥
(البيتان) . ٦ مرمية،  مدينة  في  (أشخاص)  اخلمسة  بحضور  وهذا 

اللذان باجتاه 
صنقن ومنزل وهب إل سفليان شرق   . ٧
صنقن وبيت ذو حميم فسأن وباجتاه صنقن وبيت. ٨
 ر(.)ون بن بعن الغربي وباجتاه بيوت ابن خشن و. ٩

بنو أشش، لترفع ولتكن هذه البيوت وجدرانهم . ١٠
وطوابقهم ومت اقتناء بيوت، وذلك بقرار واقتناء . ١١
ملوك قتبان في مدينتيهما مرمية وهربت، . ١٢
وليمنعون كل من يكرسها للزراعة أو. ١٣
للسكن، وملن يثير شجار أو سرقة أو نزع أو تخييم . ١٤
أو تنفيذ مهمة ما وسط هذه البيوت، وكل أمة . ١٥
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وعبد، أو الذي يقوم بشجار أو الذي يرتكب خطأ أو تلف،. ١٦
رمون حدوث ذلك في املعبد وفي امللكية  . ١٧ فيحّ
وبهذا يخالفون ما نصته وثيقة التملك، فتكفل بنفسهم. ١٨
وبامللكية للملك وللقوم أسياد . ١٩
هذه البيوت وأعلن وتكفل هوف عم هذا القوم. ٢٠
ما يرضيهم ويحميهم وفقا لهذه الوثيقة وهذا . ٢١
التنازل ومت هذا التملك لهذه املدة والفترة . ٢٢
وقرر هوف عم وهذا القوم كتابة وتثبيت . ٢٣
هذه الوثيقة على احلجر أو على اخلشب في واجهة هذه . ٢٤
البيوت، في شهر ذو ربش،  في السنة األخيرة لعم ذخر ذو . ٢٥
محضر، وصدّق عليه هوف عم.. ٢٦

التعليق التعليق 
عم  هوف  قتبان  ملك  - أصدره  – ملكي  قانوني  نقش  أيدينا  بني 
 – مرمية  مدينة  في  بيوت  ملكية  ونقل  باقتناء  يتعلق  أمنر  بن  يهنعم 
العادي حاليا – وفي مدينة هربت – حنو الزرير حاليا -. تذكرنا مفردات 
هذا النقش بالنقوش القانونية التي تركها لنا ملوك قتبان على جدران 
الباب اجلنوبي ملدينة متنع، عاصمة مملكة قتبان، وفي أماكن أخرى كجبل 
خدرى، وادي لبخ (جام ٢٣٦٠، جام ٢٣٦١، ريبرتوار ٣٦٨٨، ريبرتوار ٣٦٨٩، 
ريبرتوار   ،٣٨٥٤ ريبرتوار   ،٣٦٩٣ ريبرتوار   ،٣٦٩٢ ريبرتوار   ،٣٦٩١ ريبرتوار 

٣٨٧٨، إلخ.)7.  
يحتوي هذا النقش الطويل املكون من ٢٦ سطرا على عدد من املفردات 
اجلديدة التي تغني معجم اللغات العربية اجلنوبية والتي ترد ألول مرة 
العربية  النقوش  في  مرة  ألول  يرد  وبعضها  القتبانية  النقوش  في 
سياق  حسب  املفردات  لهذه  التقريبي  املعنى  أعطينا  لذلك  اجلنوبية، 
النص منتظرين اكتشاف نقوش جديدة أخرى تتضمن نفس املفردات. 
وقد جلأنا إلى تفسير بعض هذه املفردات إلى املعاجم العربية التي بني 
هذه  بأن  احلزم  دون  وذلك  األخرى  السامية  اللغات  معاجم  وإلى  أيدينا 

الكلمات تر بنفس املعنى والسياق في اللغات السامية األخرى.
٧   انظر ترجمة هذه النقوش باللغة االنكليزية في مدونة النقوش القتبانية التي نشرتها ألسندرا  

أفنزيني ، ٢٠٠٤،  ص ٢٦١-٣٠٢.
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س ١ : هوف عم يهنعم بن أمنر ملك قتبان : لدينا ملك قتباني حكم 
في القرن األول ق.م. يحمل اإلسم «هوف عم يهنعم بن شهر هلل 
يهنعم» (JR-WBrashear 1, Ja 2473, MuB 23, FB-VL 32)، وال نعرف ما 
إذا كان هوف عم يهنعم بن أمنر، املذكور ألول مرة في النقوش، ينتمي 
إلى عائلة يدع أب ذبيان يهنعم وابنه شهر هالل يهنعم وحفيده هوف 
عم يهنعم بن شهر وابنه شهر يجل يهرجب، أو هو ملك آخر يحمل 
نفس اإلسم واللقب ولكن من عائلة أخرى غير معروفة، فأبوه أمنر يذكر 
الئحة  في  معروف  غير  اإلسم  وهذا  القتبانية  النقوش  في  مرة  ألول 

أسماء امللوك القتبانيني.  
س ٢-٣ : تبّع بن عبد إل وعم علي وألب كرب ابن رتع بنو عسب : هؤالء 
مرمية-  مدينة  في  بيتني  امللك  لهم  اقتنى  الذين  األشخاص  أسماء 

العادي حاليا. 
س ٥ : يفعن ويعد : هذان إسما البيتني الذين اقتناهما ملك قتبان 
في  سابقا  مذكوران  اإلسمان  وهذان  أعاله،  املذكورين  لألشخاص 
القتبانية  النقوش  في  كما  بيوت/منازل  كإسمي  القتبانية  النقوش 
 Pi.Maṣna‘at Ḥijlân 2/3, MQ-Hajar Kuḥlân 9/2, MuB) سابقا  املعروفة 
رقم  هنا  ننشره  نقش  في  أيضا  بيت  كإسم  ورد  قد  و“يعد“   .(556/2

.٨٧٣
رنا بشكل افتراضي هذه العبارة ب“بحضور  س ٦ : بخمس حضر : فسّ
كرب  وأب  علي  وعم  إل  عبد  بن  ”تبع  أي  (؟)“  األشخاص  خمسة 
وأخيهما“. وفي الواقع  ال ندري بالتحديد ما معنى هذه العبارة التي 
النقش  في  ترد  حضر  فكلمة  القتبانية.  النقوش  في  مرة  ألول  ترد 
 ، القتباني الوحيد (Doe 2/6) على الوزن املزيد ”سحضر“ مبعنى ”حجّ
زار املعبد في موسم احلج“ ؛ وتأتي الكلمة حضر على وزن اسم في 

النقوش السبئية مبعنى ”قربان“. 
سن : بالسني الثالثة تأتي ألول مرة في النقوش القتبانية، بينما ترد 
في النقوش املعينية كأداة مبعنى ”باجتاه، بالقرب من، نحو“ وكإسم 

مبعنى ”قانوني“. وفسرّنا «سن» هنا مبعنى «اجتاه، جهة، ناحية».

س ٧ : صنقن : في أكثر االحتماالت اسم مكان، حي أو اسم منزل.
من  به  بأس  ال  عدد  في  مذكورة  معروفة   قتبانية  عائلة   : سفلني 

النقوش. 
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س ٨ : ذ-حميم فسأن : في أكثر االحتماالت اسم علم يتبعه اسم 
فسأن  أما  القتبانية،  النقوش  في  معروف  علم  اسم  وحميم  عائلة. 
في  مرة  ألول  يرد  «عائلة»  علم  اسم  االحتماالت  أكثر  في  أيضا  فهو 

النقوش القتبانية.  
س ٩ : ر(.)ون بن بعن : اإلسم األول غير كامل بسبب الكسر الذي 
حلق بالقطعة األثرية املنقوشة، وأما بعن فهو أيضا اسم علم يرد ألول 

مرة في النقوش.  
وممقطن   .٢/٤٣٢٩ ريبرتوار  النقش  في  كما  غربي“  : ”الغرب،  ممقطن 
مرادف لكلمة ”معربن“ باللغة السبئية، هو اسم مضاد ل“مشرقن“ 

”الشرق“. 
خشن : اسم علم يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.

س ١٠ : بنو أشش : اسم علم غير معروف سابقا.
ل-علن : أصل الفعل علو/علي «رفع، شيّد» «وهو هنا بصيغة األمر/

ازوم، وتأتي «علن» في اللغة السبئية كأداة مبعنى «على، بناء على، 
ضد، ألن، فيما يتعلق ب».

في  كما  الفعل  وجذر  األمر  بصيغة  فهو  السابق  : كالفعل  ل-يكن 
لغتنا العربية «كون».

غالبا  فيأتي  ظرب  ملكي» وأما  «قرار  مبعنى  : اسم  سحرم   :  ١١ س 
مبعنى «اقتنى».

اللغة  في  املضارع  تصريف  شكل  هو  : هذا  ب-يعرب-سم   :  ١٣ س 
القتبانية فهو مسبوق عادة باألداة ب، وأما الفعل عرب فيأتي مبعنى 
عربش-  ،  Doe 2/1 النقوش  في  كما  صدّق»  وثّق،  شرّع،  سنّ،  «أهدى، 

سيئون ١، ريبرتوار ١١/٣٥٦٦، ١٥، ريبرتوار ٣/٣١١، إلخ.
مبعنى  سبئي  نقش  في  واحدة  مرة  فقط  الكلمة  هذه  : ترد  خيتمم 

«أراضي مزروعة» جام ١٧/٦٥٥.
س ١٣-١٤ : تأبيم : يرد هذا االسم مرة واحدة مبعنى «سكن دائم» 
في النقش السبئي ريبرتوار ٤/٤١٧٦، وهذا املعنى يوافق سياق النص 

الذي ننشره هنا. 
«أثار  مبعنى  السبئية  النقوش  في  الكلمة  هذه  : تأتي  جنزم   :  ١٤ س 

شجار، أنهى شخصا ما».
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نهب : تأتي هذه الكلمة ألول مرة في النقوش العربية اجلنوبية، وليس 
العربية  لغتنا  في  الوجود  املعنى  نفس  لها  يكون  أن  املستبعد  من 

«سرق».

سحب : بالسني الثالثة، ترد هذه الكلمة ألول مرة في النقوش العربية 
اجلنوبية، وفي لغتنا العربية يأتي هذا الفعل مبعنى «شدّّ، نزع، جرّد». 
سحلل : يرد هذا على الوزن البسيط بصيغة املضارع «ب-يحللون» 
» في  ، سمح» كما في لغتنا العربية. و يأتي الفعل «حلّ مبعنى «ح لّ
اللغة السبئية مبعنى «خيّم». وفي أكثر االحتماالت «سحلل» في 

نقشنا لها معنى «خيّم، أقام» كما في اللغة السبئية. 
النقوش  في  في  مرة  ألول  املزيد  الفعل  هذا  يرد   : سجزي   :  ١٥ س 
«جزي»  البسيط  الوزن  على  السبئية  النقوش  في  ويأتي  القتبانية؛ 

ذ مهمة ما، تلّقى التهاني». مبعنى «نفّ
سمت : اسم إشارة للجمع املذكر كما في النقوش  ريبرتوار ١٦/٣٥٦٦، 

٢٠
CIAS 47.82/  «سهمم : هذه الكلمة هي مرادفة لكلمة «عبد، أمة

j1/4 ، جام ٦/٢٣٦٠.

س ١٦ : نفس : تأتي هذه الكلمة غالبا مبعنى «نفس، شخص» ولكن 
هنا فى أغلب االحتماالت ومن خالل سياق النص لها معنى آخر كما 

في اللغة السبئية «شجار» ريبرتوار ١٠/٤١٧٦، املدونة ١/٥٢٢ .
س ١٦-١٧ : تلفتم : ترد هذه الكلمة بنفس املعنى في اللغة العربية 
”تلف، تدمير، تخريب“ في النقش ريبرتوار ٥/٤٢٧٢، ولدينا أيضا الفعل 

”تلف“ في النقش ريبرتوار ٢٠/٣٥٦٦.
اللغة  في  خاصة  املستخدمة  «نل»  األداة   : يحرمون  نل   :  ١٧ س 

القتبانية تستخدم عادة مع الفعل املضارع مبعنى «إذن، ف، ل». 
فلط : يأتي هذا الفعل مبعنى «كفل، تكفل» في النقشني  ريبرتوار 

٥/٣٨٧٩، ريبرتوار ٥/٤٩٣١.
س ١٨ : ب-يستعدو : «خالف، عارض» كما في النقش ريبرتوار ٣٨٧٨ 

.٥/
CIAS 47.82/j1/1, 6, 10 «س ١٩ : تظربن: «تنازل، امتياز، التزام، متلك
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س ٢١ : مخمرن : يرد هذا االسم وفي السطر ٢٤ ألول مرة في النقوش 
وميكننا  ”إهداء“  مبعنى  املعينية  النقوش  في  معروف  وهو  القتبانية 
من خالل سياق النص تفسير كلمة ”مخمرن“ ب ”وثيقة امللكية“ .
س ٢٢ : تصربن/تظربن : في أكثر االحتماالت تظربن تكتب بالظاء أو 

بالصاد. 
س ٢٣ : ثفط : ”أقر، قرّر، سنّ قانونا“ كما في النقوش ريبرتوار ٤/٤٩٣١، 
ريبرتوار ١٥/٣٥٦٦ ويأتي أيضا اإلسم بصيغة اجلمع  ”أثفاط“ كما في 

النقش ريبرتوار ٥/٣٥٦٦، ١٠، ١٤، ١٦، إلخ  .
ريبرتوار   ،٢١/٣٥٦٦ ريبرتوار  النقشني  في  كما  ثبّت“   ”وثّق،   : فتخ 

.١٣/٣٦٨٩
يستخدم إسم املعبود  س ٢٥ : ورخ-س ذ-ربش : في ”شهر ذو ربش“، 
املعبود  وهذا  القتبانية،   النقوش  في  مرة  ألول  شهر  كإسم  ربش 
القتباني ورد سابقا في ثالثة نقوش معروفة وهي ريبرتوار ٢/٤٠٩٤، ٢، 
٥، جام ٧/٨٥٢ ونقش متحف بيجان (MuB 409/1, 4, 4). ونظام التقومي 
يستخدم  ق.م.  األول  األلف  في  اجلنوبية  العربية  املمالك  في  املعروف 
عائالت  إلى  تنتمي  أشخاص  وأسماء  لألشهر،  أماكن  أو  آلهة  أسماء 
ارستقراطية كانوا يحتلون وظائف مهمة دينية أو إدارية لفترة محددة 
من السنوات (سنتني أو ثالثة). ولألسف ليس لدينا حتى اآلن أسماء 
األشهر القتبانية بأكملها، فنعرف فقط األشهر : «ذو أبهو» (ريبرتوار 
ريبرتوار   ،١٢/٣٦٨٨ ريبرتوار   ،٧/٣٥٦٦ (ريبرتوار  برم»  «ذو   ،(٤/٣٦٩٣
«ذو بشمم» (ريبرتوار ٩/٣٦٨٩، جام ١٤/٢٣٦٠) «ذو متنع»   ،(٧/٣٨٧٩
«ذو سحر»  (ريبرتوار ٩/٣٥٦٦، ٢٢، ريبرتوار ٦/٣٦٨٨، ريبرتوار ٨/٣٦٩١)، 

«ذو عم» (ريبرتوار ١٠/٣٨٥٤). (ريبرتوار ٦/٣٦٩٢)، 
س ٢٥-٢٦ : خرف عم ذخر ذ-محضرم : في «سنة عم ذخر ذو محضرم»، 
عائلة ذو محضرم معروفة جيدا في النقوش القتبانية وكانت تشارك 
امللوك في سنّ القوانني امللكية (ريبرتوار ٢٥/٣٥٦٦)، وترد في نقوش عديدة 
منها جام ٢/٣٠٥، جام ٢/٣٦٤، جام ١/٢٤٧٠، ريكمانس ٥٥٥، ريبرتوار ٣٩٠٢، 
رقم ١٦٤. ومن العائالت القتبانية التي كان يتولى أفرادها الوظائف املهمة 
حضرن»  «ذو  (ريبرتوار ٦/٣٦٩٢)،  بيحن»  : «ذو  التقومي  عليها  ويعتمد 
(ريبرتوار ٧/٣٥٦٦)، «ذو ذرأن» (ريبرتوار جام ١٤/٢٣٦٠)، «ذو ذرحن» (ريبرتوار 
«ذو شحز» (ريبرتوار  رشم» (ريبرتوار ٢٣/٣٥٦٦)،  «ذو   ،(٦/٣٦٨٨-٧، ١٢

٧/٣٥٦٦، ريبرتوار ١٠/٣٨٥٤)، «ذو يجر» (ريبرتوار ٨/٣٦٩١، ٤/٣٦٩٣).
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(١١١١ ١١١١- - ATMATM ٨٦٧٨٦٧ ( (اللوحة اللوحة 
من  وهي  حريب.  بوادي  العادي  هجر  موقع  في  القطعة  هذه  وجدت 
احلجر اجليري عليها نقش مكون من خمسة أسطر. االرتفاع ٣٧ سم، 

العرض ٩٢ سم، ارتفاع احلرف ٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن الثالث ق.م.

النصالنص
هـ و ف ع ث ت/ ب ن/ح م ع ث ت/ ذ ي ع د/ ت ق د م/ ل م ر أ هـ/ . ١
ي د ع أ ب/ ذ. ٢
ب ي ن/ ملك/ ق ت ب ن/ ك ل/ م هـ ل ك/ و م ب ن ي/ خ م س/. ٣
 ص ح ف م/ب ن/ خ. ٤
ل ف ن/ ذ س ح ر ي م/ ل ف س أ/ ع د/ م ح ف د ن/ ي هـ ر أ ل/ . ٥
و ب ن ي/ م ح ف. ٦
د ن/ ي هـ ر أ ل/ ب ع م/ و ب/ أ ن ب ي/ و ب/ ذ ت/ ر ح ب ن/ و ب / ي د. ٧
ع أ ب/ ذ ب ي ن/ ي هـ ر ج ب/ و ب/ ب ن س/ هـ و ف ع ث ت/ . ٨
م ل ك و/ ق ت ب ن. ٩

احملتوىاحملتوى
هوف عثت بن حم عثت ذو يعد أدار لسيده يدع أب. ١
ذبيان ملك قتبان كل اإلجناز واملبنى املكون من خمس جدران . ٢
باب ذي سحري للتحصني حتى البرج يهر إل، وشيّد احملفد. ٣
يهر إل. بحق عم وأنبي وذات رحبان وبحق. ٤
يدع أب ذبيان يهرجب وابنه هوف عثت ملكي قتبان . ٥

التعليقالتعليق
 AM 60.665, AM ،296 س ١ : ذ-يعد : اسم عائلة كما في النقوش جام
60.661 و»يعد» أيضا اسم بيت كما في النقشني املنشوران هنا رقم 

٨٦٦ و٨٧٣ وأيضا في نقوش قتبانية معروفة أخرى.
س ١-٢ : يدع أب ذبيان يهرجب وابنه هوف عثت ملكي قتبان : لدينا 
(جام  منفردا  حكمه  لدى  امللك  هذا  عهد  من  النقوش  من  عدد  اليوم 
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«ملك  الطويل  اللقب  يحمل  كان  حيث   (MQ-Ḥinû az-Zurayr 1 ،405

هذا  حكم  يأتي   . وتبنا»  ودهس  وكحد  وأوسان  عم  ولد  وكل  قتبان 
فيه  كانت  الذي  الوقت  في  ق.م. –  الثالث  القرن  حوالي  – في  امللك 
منها  واسعة  أراض  على  وسيطرتها  ازدهارها  أوج  في  قتبان  مملكة 
في  الواقعة  وتبنا  ودهس  - وكحد  مرخة  – وادي  أوسان  مملكة  أراضي 
أغلب االحتماالت في جنوب غربي وادي بيحان وفي دثينة.  وقد أشرك 
يدع أب ذبيان يهرجب في احلكم ابنه هوف عثت وقد تركا لنا نقشان 
يسجالن فيه تشييد املنزل «يعد» الذي اكتشفته البعثة الفرنسية-

اإليطالية في متنع عاصمة مملكة قتبان قدميا – هجر كحالن حاليا – 
.(MQ-Hajar Kuḥlân 1, T.00.B 1)

وحتصينه  بتشييده  قام  الذي  الباب/بوابة  اسم   : ذ-سحرمي   :  ٣ س 
وال  القتبانية،  النقوش  في  مرة  ل أول  اإلسم  هذا  ويرد  النقش،  صاحب 
يستبعد أن يكون هذا الباب أحد بوابات مدينة هربت القدمية إذا علمنا 
إلى  يشير  كما  هربت  مدينة  بتحصني  بنفسه  قام  ذبيان  أب  يدع  بأن 
املوقع  في  عليه  العثور  مت  الذي   (MQ-Ḥinû az-Zurayr 1) النقش  ذلك 

نفسه.
«فصل،  مبعنى  فقط  املعينية  النقوش  في  الفعل  هذا  : يرد  ل-فسأ 
خالل  ومن  نقشنا  وفي  مياه».  «موزع  مبعنى  وأيضا  أبعد»؛  عزل، 

ن، ربط، بنى جدار عزل». السياق ميكن تفسيره ب «حصّ
س ٤ : يهر إل : اسم البرج والغريب أنه على نفس وزن أسماء األعالم.

 ( (١٢١٢ ١٢١٢- - ATM 868ATM 868 ( (اللوحة اللوحة 
واجهة  على  كتبت  أسطر  سبعة  من  مكون  نقش  عليه  جيري  حجر 
وارتفاع  سم،   ٣٦ العرض  سم،   ٣٩ االرتفاع  القراءة.  صعبة  مخدشة 

احلرف ٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن الثالث ق.م.

النصالنص
ع م ي د ع/ ب ن/ ع م ذ خ ر/ ب ن. ١
ص ف ي د ن/ ب ن ي/ و س ح د ث/ ك ل. ٢
م ب ن ي/ و ع ش ق/ ب ي ت س و و/ ب. ٣
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ت ع/ و ث م ر/ و أ خ ط  ب س م ي/. ٤
ص ر ح ت ي س م ي/ و ن (ف) س هـ ي س م ي. ٥
ب ل م . م ل م/ ب ح ج/ أ ن ب ي/ ب ع م. ٦
و ب/ أ ن ب ي/ و ب/ ذ ت/ ر ح ب ن. ٧

احملتوىاحملتوى
عم يدع بن عم ذخر ابن. ١
صفيد شيّد وجدد كل. ٢
املبنى وحفر بيتيه . ٣
بتع وثمر وجداريه املبنية من األحجار. ٤
وطابقيهما وطنفيهما. ٥
...... وفقا ملا أمر به أنبي، بحق عم. ٦
وأنبي وبحق ذات رحبان.. ٧

التعليق التعليق 
س ٢ : صفيدن : اسم عائلة يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.

صاحب  شيدهما  اللذين  البيتني  إسما  هذان   : وثمر  بتع   :  ٣-٤ س 
النقش.

س ٦ : بلم.ملم : لم نستطع قراءة بداية السطر ٦ بسبب سطح 
القطعة ادش.

(١٣١٣ ١٣١٣- - ATMATM ٨٦٩٨٦٩ ( (اللوحة اللوحة 
لوح من احلجر اجليري مستطيل الشكل عليه نقش مكون من أربعة 
ارتفاع  سم،   ٩ السمك  سم،   ٦٢ العرض  سم،   ٢٢ االرتفاع  أسطر. 

احلرف ٤٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.
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النصالنص
ي . ١ ر  م  ن/ ذ  ب  ع  ن ب ط ع ل ي/ ب ن/ ب ر ن ط م/ ق ي ل/ (ل) ش 

م ت م
س ق ن ي/ و ر د أ/ ظ هـ ر ن/ ع ش ر/ س ل ع ت م/ ب ن/ ع ش ق/ع. ٢
و ت ن/ ر ث د/ ذ ت/ ظ هـ ر ن/ أ ذ ن س/ و ب ن س و و/ و ب ن ي/ ب ن. ٣
س/ ذ ك ر م/ هـ و ف إ ل/ و ع م ي ث ع/ و ي ش ر ح إ ل/ و ذ ي ر ن. ٤

احملتوىاحملتوى
نبط علي بن برنط قيل قبيلة مرمية. ١
أهدى وساعد ذات ظهران عشرة نقود من املدرجات الزراعية. ٢
عوتن، وضع حتت حماية ذات ظهران حواسه وولديه وأوالد ابنه. ٣
ذكر، هوف إل، عم يثع، ويشرح إل وذيران. ٤

التعليقالتعليق
 ٨(FB-Ḥawkam 3/2) س ١ : برنطم : اسم علم ورد سابقا في النقش
ريبرتوار  النقش  في  برنطن  أيضا  ولدينا   ،١٠/٧ األطالل  مجلة  ونقش 

   .٣٤/٣٥٦٦
القتبانية  القبيلة  قيل  هو  النقش  صاحب   : ذ-مرميتم  شعنب  قيل 
ذ-مرميتم  القبيلة  واسم   (١/٢٨٩٨ (جام  النقش  في  كما  ذ-مرمية 
العادي   –  (FB-Ḥawkam 3/8) مرمية  القدمية  املدنية  اسم  من  مأخوذ 

حاليا- الواقعة في وادي حريب.  
س ٢ : ذت ظهرن : إحدى آلهة مملكة قتبان ويظهر من هذا النقش بأن 
هذه املعبودة كان لديها معبد تتلقى فيه القرابني ال نعرف بالتحديد 
هربت  مدينة  في  يكون  أن  املستبعد  من  وليس  مكانه  وال  اسمه  ال 

القدمية.
عشق : تأتي هذه الكلمة مبعني «حفر بئرا، أقام مدرجات زراعية».

س ٣ : عوتن : يرد هذا االسم ألول مرة في النقوش العربية اجلنوبية 
وال ندري ما إذا كانت هذه الكلمة اسم األراضي الزراعية التي أصلحها 

٨   هذا النقش اجلديد باإلضافة إلى  نقشني آخرين نشرهم فرنسوا برون باللغة الفرنسية، وهذه 
النقوش مقدمة للمعبود القتباني حوكم :

 François Bron, « Trois nouvelles dédicaces qatabanites à Hawkam »,  Orientalia, 78, n° 2, 2009, pp.
121-126, pl. I-IV
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صاحب النقش أو لها معنى آخر مرتبط باألعمال الزراعية.
س ٤ : ذيرن : اسم علم يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.  

(١٤١٤ ١٤١٤- - ATMATM ٨٧٠٨٧٠ ( (اللوحة اللوحة 
من  مكون  نقش  واجهتها  على  كتب  اجليري  احلجر  من  أثرية  قطعة 
ثالثة أسطر. ارتفاعها ٢٣ سم، العرض ٣٨٫٥ سم، السمك ٨٫٥ سم، 

وارتفاع احلرف ٤٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن الثاني ق.م.

النصالنص
ف أ ل/ ب ن/ ش )ل( و م/ ب ن/ ح. ١ [هـ]و 
ب ن/ س ق ن ي/ ح و ك م/ ن ف س. ٢
و أ ذ ن س/ و ب ح ت/ ب ل ق ن. ٣

احملتوىاحملتوى
هوف إل بن شلوم ابن . ١
حبان أهدى حوكم شخص. ٢
وحواسه وقربانا من احلجر اجليري.. ٣

التعليقالتعليق
أغلب  في  حوكم  القتباني  املعبود  إلى  نذرا  يقدم  النقش  صاحب 
االحتماالت في معبد له في مدينة هربت، ال نعرف بالتحديد مكانه، 
ولدينا اليوم ثالثة نقوش نذرية أخرى مقدمة للمعبود حوكم مت نشرها 

 .(Cox 4 ; FB-Ḥawkam 2 ; FB-Ḥawkam 3)  مؤخرا
العربية  النقوش  في  جيدا  معروف  علم  : اسم  إل  [هـ]وف   :  ١ س 

اجلنوبية، أما اإلسم «وف إل» فال يوجد له ذكر في النقوش.
شلوم :   اسم علم يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.

س ٢ : حنب : اسم عائلة يرد ألول مرة في النقوش، وحنب اسم مكان 
يرد في النقش ريبرتوار ٤/٣٩٤٥ وفي نقش عبدان الكبير وال نعرف ما إذا 
كان هذا االسم هو نفسه اسم وادي حبان حاليا الواقع في حضرموت.
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(١٥١٥ ١٥١٥- - ATMATM ٨٧١٨٧١ ( (اللوحة اللوحة 
قطعة من احلجر جيري، ارتفاعها ٢٢ سم، العرض ٨٨ سم، السمك 
١٣ سم، حتمل نقشا مكون من سطرين نهاية أسطره ناقصة، ارتفاع 

احلرف السطر األول ١٠ سم، السطر الثاني ٧٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
و) .... ١ ي  ن  (ق  ن/ س  ي  و  إ ل و هـ ب/ و ر أ ب ع م/ ذ و/ م 
ص ل م ن ي هـ ن/و ف ق ح .... ٢

احملتوىاحملتوى
إل وهب ورأب عم من آل مويان (أهدوا) .... ١
هذين الصنمني ونصف ... . ٢

التعليقالتعليق
س ١ : موين : اسم عائلة يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.

ولكنها  ”نصف“  السبئية  النقوش  في  تعني  : كلمة  فقح   :  ٢ س 
تأتي أيضا في النقوش القتبانية بإضافة الواو ”فقحو“ كإسم شهر 

(ريبرتوار ٣/٣٨٥٤، جام ١٤/٢٣٦٠).

(١٦١٦ ١٦١٦- - ATMATM ٨٧٢٨٧٢ ( (اللوحة اللوحة 
االرتفاع  ناقصة.  بدايته  سطرين  من  مكون  نقش  يحمل  جيري  حجر 
٢٧ سم، والعرض ٤٣٫٥ سم والسمك ١٢ سم، وارتفاع احلرف ٤ سم.

التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
ف/ س هـ م/ ش ك م م/ ح ض ر م/ ج ر ب. ١ و  .غ 
ي ن/ س ق ن ي ت/ا ث رت/ أ ر ب ع/ ب ح ت م/ . ٢

احملتوىاحملتوى
(من عائلة) حضر النحات. ١ شكم  عبدة  .غوف 



٧٢

منير عربش، أحمد باطايع، خيران الزبيدي

أهدت أثرت أربعة قرابني.. ٢

التعليقالتعليق
املعروفة،  القتبانية  حضر  عائلة  من  شكم  أمة  هي  النقش  صاحبة 
وهو نحات، وقد أهدت أثرت أربعة قرابني. اجلدير بالذكر هنا بأن لفظ 

«بحت» لم يتم حتديد معناه حتى اآلن ويترجم عادة بقربان.
س ١: سهم : هذه الكلمة مرادفة ل «عبد، أمت» وقد وردت في عدة 

نقوش قتبانية منها نقوش متحف بيحان ٤/٢٠٦، ١/٥٤٥ و ٩/٦٠١.
حضرم : اسم عائلة قتبانية معروفة وردت في عدة نقوش منها ريبرتوار 

٢٧/٣٥٦٦، متحف بيحان ١/٥٣٨، ٣/٥٨٩.
س ١-٢ : جربني : يأتي هذا االسم أحيانا كإسم عائلة وأحيانا ككلمة 

تعني «نحات».

(١٧١٧ ١٧١٧-  -  ATMATM ٨٧٣٨٧٣ ( (اللوحة اللوحة 
حجر جيري مكسور من األسفل بقي عليه نقش من سبعة أسطر، 
ارتفاعه ٤٥ سم، العرض ٣٥ سم، السمك ٩٫٥ سم، ارتفاع احلرف ٥٫٥ 

سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
ع م أ ل/ و ع ص ي ت/ و أ ب ر ت ع. ١
ذ ت و/ م ع هـ ر/ ر ت/ ش أ م و/ و ق ن=. ٢
ي/ و ظ ر ب/ و ب ع ل/ و ب ن ي/ و ع س=. ٣
د/ و ع د ن/ و ع=. ٤ ع  م/ ي  س  ت  ي  ب  ي/ أ 
د ن/ ب هـ ج ر ن/ هـ ر ب ت/ و ص ر ح ت ي=. ٥
ط ب س م/ و م ش ق ص س م/ ك=. ٦ خ  أ  م/ و   س 
٧ . ... ... ... 

احملتوىاحملتوى
عم إل وعصية وأب رتع. ١



٧٣

نقوش قتبانية جديدة (٣)

من آل معاهر اشتروا واقتنوا. ٢
وامتلكوا ونقلوا امللكية وبنوا وشيدوا . ٣
بيوتهم يعود وعدن وعدن. ٤
في مدينة هربة وطابقيهم. ٥
وجداريهم احلجرية وغرفهم . ٦
٧ .... ... ...

التعليقالتعليق
أصحاب النقش من سكان مدينة هربت يسجلون اقتناءهم وتشييدهم 

منازلهم يعود وعدن وعدن.
س ٢ : معهر/رت : بنو معاهر عائلة قتبانية مشهورة (جام ٢/٢٥٢، 
٢/٢٥٣، ٢٥٤). وفي أكثر االحتماالت فقد ارتكب النقاش غلطا بإضافة 

«رت» بعد كلمة معهر.
 س ٤ : يعد : اسم منزل يرد أيضا في النقش املنشور هنا رقم ٨٦٦، 
 MQ-Hajar Kuḥlân 9 ;) وفي نقشني عثر عليهما في مدينة متنع أيضا
T.00.B 1) وأما «عدن» فيرد كإسم قبيلة في نقش جبل العود ريبرتوار 

 .١/٣٨٥٨
األلفاظ  مع  بناء  سياق  ضمن  الكلمة  هذه  : تأتي  مشقص   :  ٥ س 
كلمة  وردت  وقد  باحلجر»،  مبنية  «جدران  أخطب  «طابق»،  صرحة 
«غرف  مبعنى  ترجمت  وقد   ٥/٣٩٦٢ ريبرتوار  وحيد  نقش  في  مشقص 

صغيرة».

(١٨١٨ ١٨١٨- - ATMATM ٨٧٤٨٧٤ ( (اللوحة اللوحة 
الكتابة  لغرض  قدميا  جهز  قد  أحمر  لون  عليه  اجلبس  حجر  من  لوح 
عليه من قبل أحد سكان «هربت» ولم يحالفه الوقت، فنحت عليه 
سم   ٥  × ٢٥  × ٤٥ : املقاسات  أسطر.  أربعة  اآلثار  جتار  أحد   ً مؤخرا

وارتفاع احلرف ٤٫٥ سم. النقش مزور.

(١٩١٩ ١٩١٩- - ATMATM ٨٧٥٨٧٥ ( (اللوحة اللوحة 
قطعة حجرية أعيد استخدامها للكتابة، كانت إناءا أو حوضا؟ عليه  
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نقش من أربعة أسطر، اجلانب األمين منها مكسور، وكذلك من اخللف. 
االرتفاع ٩ سم، العرض ١٤٫٢ سم، وارتفاع احلرف ٢ سم.

التاريخ : القرن األول امليالدي.

النصالنص
ي م ت م/ و ذ ت/ ر ح ب ن/ و. ١ م/ ذ] ر  ...ع 
ف ي/ م هـ ر ت س. ٢ و  س/ و  ي  ف  و  ... ل 
هـ] ر ت س/ و ب ك ل س/ و ص ل م س. ٣ ...م 
و/ أ م ل ك/ ق ت ب ن. ٤ و  س  هـ  ... ا]خ 

احملتوىاحملتوى 
... عم ذو] رمية وذات رحبان و. ١
رزقه . ٢ ويحمي  ... ليحميه 
وصلمه. ٣ وأعوانه  ... رزقه 
ملوك قتبان.. ٤ ... أخوته 

التعليق التعليق 
ناقصة  أسماؤهم  قتبان  ملوك  يذكر  الذي  النقش  نهاية  فقط  لدينا 
احلكم  في  أشرك  قد  غيالن  وروإل  بأن  نعرف  فإننا  أعاله  ذكرنا  وكما 
النقوش   ذكرته  الذي  الوحيد  وهو  يهوضع  كرب  فرع  منهم  إخوته، 

(CIAS 47.11/b 5)، وذلك في أواسط القرن األول امليالدي.

(A, B, CA, B, C : :اللوحة اللوحة ٢٠٢٠) ٨٧٦٨٧٦ ATMATM - -٢٠٢٠
قطعة من املرمر مكسورة من اجلوانب واألسفل وعلى الثالث الواجهات 

الباقية كتابة باملسند كاآلتي:
االرتفاع  مقاسها:  املسند  بخط  كتابة  عليها  األولى  الواجهة   -A

للتثبيت  ثقب  وفيها  ٢٫٥سم،  احلرف  وارتفاع  ١٣سم  والعرض  ١٣سم 
بقايا  األول  السطر  أعلى  في  يوجد  كما  الرابع.  و  الثالث  السطر  بني 

حروف (وهي مكسورة من ثالث جهات).
B- هذه الواجهة بقي عليها سطرين، مكسورة من اليمني واألسفل. 



٧٥

نقوش قتبانية جديدة (٣)

املقاسات: االرتفاع ١١ سم والعرض ١٨٫٥ سم وارتفاع احلرف ٤ سم.
C- بقى من هذه الواجهة الركن األعلى من اليمني، املقاسات: االرتفاع 

١١ سم والعرض ١٤ سم وارتفاع احلرف ٤ سم.
التاريخ : حوالي نهاية القرن الثاني ق.م.

النصالنص
 C     B     A  

 
ن ي/ ع م.... ١ ق  ت/ س  ب  ي  ن/ ش  ...م/ ب  ك ر ب/ و ب ل... 
ب ن س و ... . ٢ م /و  ر  ك  ن/ ش  ب  ح  ...ر  ت م/ ت ك ر ب... 

 
ش ك ر م/ و...     . ٣
.. و .....      . ٤

احملتوىاحملتوى
كرب وبل... ... ابن شيبة أهدى عم . ١
ألنه أدى الواجبات التي طلبتها ... (ذات) رحبان من شاكر وابناه . ٢

...
شاكر و.... ٣
٤ . ... ...

التعليقالتعليق
س ١ : شيبت :  اسم علم يرد ألول مرة في النقوش القتبانية.

س ٢ : شكرم : اسم شخص ورد سابقا في نقوش جام ٣٤٣ أ/١، ٤، 
٣٤٣ ب/١، ٤ وحام ٣٧٦.

(ذت) رحنب : إحدى آلهة مملكة قتبان، ويظهر من النقش بأن صاحبه 
مكان  بالتحديد  نعرف  ال  الذي  معبدها  في  املعبودة  لهذه  قربانا  قدم 

وجوده.
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 A, B +A, B + : :١ ( (اللوحة اللوحة ٢١٢١ Arbach-Say’ûnArbach-Say’ûn ٨٧٧٨٧٧ ATMATM + + - -٢١٢١
(A, BA, B , ,١ Arbach-Say’ûnArbach-Say’ûn

قطعتان من حجر املرمر ومن احلجر اجليري مكسورتان من أكثر من جهة 
بقي عليهما نقش من خمسة أسطر في جهتني يكمالن بعضهما، 
وهذا  احلريق.   أو  التعرية  عوامل  بسبب  واضحة  غير  الثالثة  اجلهة 
النقش يكمل نقش عربش-سيئون ١ ٩ الذي اقتناه متحف سيئون من 
أحد املواطنني الذي ادعى بأنه عثر عليه في منطقة سيئون ويتبني من 
مضمون النقش بأن صاحبه من مدينة هربت- حنو الزرير حاليا – وإذا 
نقش  فيكون  املوقع  هذا  من  هنا  ننشرها  التي  القطعة  مصدر  كان 

متحف سيئون أيضا من حنو الزرير.
A  : االرتفاع ٢٠ سم والعرض ١٦ سم وارتفاع احلرف ٤  املقاسات :  

سم.
B : االرتفاع ٢٠ سم والعرض ٢٢ سم.   

التاريخ : نهاية القرن الثاني ق.م.
النصالنص

B      A    
١ .. . . . . . ر  س     ... .. و  ... ... . ط 
. ب م ث ك ت.... ٢ ت    و  م  ر  ض  ن/ ح  .... ر/ ب 
و س ط ن / ... .... ٣ ع/ و ن س س/ و ص ر ي   ت  م  ... و 
ن/ و . ٤ ل  ي  ب/ غ  أ  أ س م/ ي د ع=    ر  م/ م  ل  س  ... و 

ي هـ ج و
و.... ٥ / و 
ج ر ن/ ش ب م/ و (س) ن . ٦ ... ] ر و/ و ب ع و/ و و ض ع/ هـ  
ط ع/ و س ط ن .... ٧

٩   انظر منير عربش وعبد الرحمن السقاف، ”نقش جديد من عهد يدع أب ذبيان يهنعم ملك قتبان 
ريدان ٧، ٢٠٠١، ص ١١٠-١٢٣. ويدع أب غيالن ملك حضرموت“، 



٧٧

نقوش قتبانية جديدة (٣)

احملتوىاحملتوى
B     A   

١ .... ... ...     ... ... ...
٢ .... مثكت  في  ... من حضرموت   
في الوسط ... .... ٣ وحمى   ونسس  ... وأنقذ 
و.... ٤ وحاربوا  غيالن  أب  سيدهم يدع   ... وسلم 
الوسط. ٥ في  وأحلق أذى  مدينة شبام  وأذل   ... وانتصر 

التعليقالتعليق
لألسف النقش غير مكتمل  ولكنه يكمل جزئيا نقش عربش-سيئون ١ 
املكون من ثالثة قطع وبداية النقش ناقصة، وهو يسرد أحداثا تاريخية 
وحربية وقعت بني قتبان وحضرموت وخاصة إرسال قتبان قوات دمرت 
مدن حضرمية منها شبام حضرموت، ويظهر أيضا من النقش بأنه قد 
مت عقد صلح بني قتبان وحضرموت وذلك في عهد يدع أب ذبيان يهنعم 
وابنه شهر ملكا قتبان ويدع أب غيالن ملك حضرموت اللذين حكموا 
في أكثر االحتماالت في نهاية القرن الثاني ق.م. وليس في القرن الرابع 
بألفاظه  النقش  هذا  ويذكرنا  النقش.  نشر  عند  اعتقدنا  كما  ق.م. 
وعباراته نقش النصر الذي تركه لنا املكرب السبئي املشهور كرب إل 

وتر بن ذمر علي الذي حكم في بداية القرن السابع ق.م. 
يتضمن النقش الذي ننشره هنا كلمات جديدة  وهي :

س ٢ : مثكت : في أغلب االحتماالت اسم مكان لم جند له ذكر ال في 
النقوش وال في املصادر العربية.

س ٣ : نسس : بالسني الثالثة، يرد هذا الفعل ألول مرة في النقوش 
العربية اجلنوبية ومعناه من خالل السياق «إنقاذ، حماية، رعاية».

س ٤ : يهجوا : أصل الفعل هيج وقد ذكر في نقش سبئي جام ١١/٥٧٨ 
مبعنى «حارب، شارك في معركة».

س ٥ : سنطعوا : أصل الفعل نطع مبعنى  «مترد، أحلق أذى بالعدو».
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(٢٢٢٢ ٢٢٢٢-  -  ATMATM ٨٧٨٨٧٨ ( (اللوحة اللوحة 
قطعة حجرية من املرمر مكسورة دائرية الشكل وعلى جدارها الدائري 
بقايا نقش من سطر واحد ولها حافة بارزة من األعلى، وهذا الشكل 
 : املقاسات  قبورية.  أو  نذرية  مبائدة  عادة  يسمى  األثرية  القطع  من 

االرتفاع  ١١ سم والعرض ٤٠ سم ارتفاع احلرف ٤ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول ق.م.

النصالنص
ر ب/ ب ن و/ خ م ر ن/ س ق [ ن ي و .... ] ك  م  ...ع  

احملتوىاحملتوى
أهدوا ... خمران  كرب أبناء  ... عم   

التعليقالتعليق
خمران : يرد هذا االسم سابقا كإسم برج في النقش ريبرتوار ٢/١٧٦٣ 
اكتشفته  قتبان  مملكة  عاصمة  متنع  في  فخم  بيت  اسم  أيضا  وهو 

البعثة الفرنسية-اإليطالية١٠. 

(٢٣٢٣ ٢٣٢٣- - ATMATM ٨٧٩٨٧٩ ( (اللوحة اللوحة 
أسطر  خمسة  من  نقش  عليها  احلجر  من  متثال  أو  قربان  قاعدة 
ومونوجرام يتوسط السطرين الثاني والثالث، يعلوها آثار رجل مثبتة 
من   ً أيضا ناقص  والنص  اليسار  من  مكسور  احلجر  مربع.  ثقب  في 
واملونوجرام  غائر  حفر  النقش  اخللف،  في  كسر  يوجد  وكذلك  اليمني 
بارز. املقاسات : االرتفاع ٢٨٫٥ سم والعرض   ٢٣٫٥ سم والسمك ١٦ 

سم. ارتفاع احلرف ٥ سم واملونوجرام احلرف ذال ١٠٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
ن [ ي ....... ١ ق  د/ س  ع  م/ م  ر  ] س  ... ن 
مونوجرام . ٢ [م...   ف/ ع  ش  ي  م/ ب  ت  ذ   .../ ل 

١٠   انظر أعاله، أ. دي ميجريه و ك. روبان، متنع العاصمة القدمية لقتبان، ٢٠٠٦، ص ١١-١٢، القسم 
العربي.
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نقوش قتبانية جديدة (٣)

...
مونوجرام . ٣ أ م س/ ض ب ع ت   س/ و  م  ] ق  ... م 

...
م ]/ ر ي ع ن/ و ب/ ع م/ ذ ش ق ر/ و .....=. ٤ ...ع 
٥ ...... م/ ذ   س 

احملتوىاحملتوى
... نسر معد أهدى. ١
٢ .... يحمي  عم  ... ألن 
ضبعة . ٣ ووالدته  ... قوته، 
و...... ٤ شقر  ذو  عم  وبحق  ... عم] ريعان 
هم ذو...... ٥

التعليقالتعليق
س ١ : نسرم : اسم علم يرد ألول مرة في النقوش القتبانية. 

معد : اسم عائلة ورد سابقا في النقوش ريبرتوار ٣٩٠٢، رقم ٢٥ و ١١٢ 
MIFT99.29/2وفي النقش  ١١

س ٣ : ضبعت : اسم إمرأة، يرد هذا االسم مع أداة التعريف بالنون 
ضبعن في النقش جام ١٣٦، ومع أداة النكرة بامليم ضبعم في النقش 

جام ٤٨٨ وبدون أداة ضبع في النقش جام ٢٥٦.
س ٤ : ريعن وشقر : هما لقبان معروفان للمعبود عم، اإلله الرسمي 

ململكة قتبان. 

٢٤٢٤- - ATMATM ٨٨٠٨٨٠ ( (اللوحة اللوحة ٢٤٢٤)
حجر جيري مكسور من كل اجلهات بقي عليه نقش مكون من ثالثة 
أسطر، املقاسات: االرتفاع     ١٧ سم، العرض ٣٠ سم، السمك ٧٫٤ 

سم، ارتفاع احلرف  ٥ سم.
١١   هذا النقش هو من ضمن مجموعة نقوش مت اقتنائها من أهالي وادي بيحان مع قطع أثرية أخرى 

نشرت في كتاب باللغتني االنكليزية والفرنسية :
 Sabina Antonini, Mounir Arbach, Sedov Alexander V., Collezioni sudarabiche inedite. Gli oggetti
 acquisita dalla missione italo-francese a Tamna (Yemen) (1999-2000), Supplemento n. 91 agli
Annali, vol. 60-61 (2000-2001), 2002, Napoli
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التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
ي/ ذ ت/ ح م ي م/ م ..... ١ ن  ... ق 
٢ ...... س  د  م/ [ ي   ظ  ن/ ع  ن/ ب  ت  ... ب 
.. . م ] س/ و و ل د ........ ٣

احملتوىاحملتوى
ذات حميم .... ١ إلى  ... أهدى 
يده. ٢ كل  ... من 
... وابنه. ٣

التعليقالتعليق
في  واحدة  مرة  الكل»  «الكلية،  مبعنى  الكلمة  هذه  وردت   : عظم 

.(Gl 1379/6) وفي النقش السبئي (MuB 206/5) النقش القتباني

٢٥٢٥- - ATMATM ٨٨١٨٨١ ( (اللوحة اللوحة ٢٥٢٥)
نقش  عليه  بقي  واخللف  واليسار  اليمني  من  مكسور  جيري  حجر 
مكون من ثالثة أسطر، اجلزء األعلى من السطر األول ناقص (كسر). 
املقاسات : االرتفاع ٢٤ سم، العرض ١٤ سم، السمك ١٧ سم، ارتفاع 

احلرف ٥ سم.
املوقع : هجر كحالن – معبد يشهل.

التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي

النصالنص
... ... (ب ن س)/ ث و ب ... .... ١
ت م/ ب ي [ ش ه ل .... ٢ ذ  ... س/ ل 
ل م س م/ ... .... ٣ ص  .... أ 

احملتوىاحملتوى
١ .... ثوب  ... ابنه 



٨١

نقوش قتبانية جديدة (٣)

... ألنه في يشهل. ٢
٣ .... ... أصنامهم 

التعليقالتعليق
هذا النقش النذري الغير مكتمل مقدم إلى اإللهة أثيرت في معبدها 
 ،(٥٨٨  MuB) قتبان  ململكة  القدمية  العاصمة  متنع  مدينة  في  يشهل 
املعبد  هذا  من  وصلتنا  التي  النقوش  من  به  بأس  ال  عدد  اليوم  ولدينا 
متنع12.  موقع  في  الفرنسية-اإليطالية  احلفريات  بفضل  النشر  قيد 
ولإللهة أثيرت معبدا آخر في هجر كحالن يحمل االسم قبلن معروف 
فقط من خالل النقش متحف بيحان ٥٣٩ ولها أيضا في مدبنة هربت 
قدميا – حنو الزرير حاليا – معبدا يحمل االسم يسل (متحف بحان 

٢٠٦، ٥٤٢، ٥٥٤، ريبرتوار ٤٢٧٤).

٢٦٢٦- - ATMATM ٨٨٢٨٨٢ ( (اللوحة اللوحة ٢٦٢٦)
قطعة من احلجر اجليري، مستطيلة يتوسطها مستطيل بارز (زخرفي) 
في  خاصة  (املعابد)  الداخل  من  اجلدران  وتزيني  زخرفة  في  تستخدم 
(حتى  اليمن  من  آخر  مكان  في  تعرف  ولم  وقتبان  حضرموت  مباني 
ً ما تكون (موقرة) أي بها نقر بشكل نقط أو مثلثات  و غالبا اليوم)، 
؟.  حديثا  أضيف  قد  النقش  يكون  أن  املستبعد  من  ليس  محضورة. 

املقاسات : االرتفاع ١٢٫٥ سم، العرض ١٨ سم، السمك ٦ سم.
النصالنص

ا ل ر ا ب. ١
ذ ا ي ش ر. ٢

احملتوىاحملتوى
إل رأب. ١
ذو أيشر. ٢

مغرييه  دي  ألسندرو  أصدراه  الذي  الكتيب  خاص  بشكل  انظر  متنع،  في  احلفريات  نتائج  حول     ١٢
وكريستيان روبان، باللغات اإليطالية والفرنسية والعربية :

 Alessandro de Maigret, Christian J. Robin, Tamna‘, antica capitale di Qatabân. Tamna‘, capitale
 antique de Qatabân. Italian Archaeological Mission in the Republic of Yemen, YICAR Pappers, 3,
San‘â’, 2006
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التعليق 
أما  اجلنوبية،  العربية  النقوش  في  جيدا  معروف  رأب  إل  العلم  اسم 

اسم العائلة أيشر فهو غير معروف. 

(٢٧٢٧ ٢٧٢٧- - ATMATM ٨٨٣٨٨٣ ( (اللوحة اللوحة 
وعلى  اخللف  من  مكسورة  الشكل  مستطيلة  املرمر  من  قطعة 
واجهتها العليا بقايا سطر واحد، وعلى الواجهة األمامية سطر آخر 
 ٥ والسمك  سم،   ١٩٫٨ العرض  سم،   ١١٫٥ االرتفاع  ً. املقاسات:  أيضا

سم، ارتفاع احلرف ٣٫٥ سم و ٤٫٨ سم.
التاريخ : حوالي القرن الثاني ق.م.

النص النص 
١ .... ... م  ت  ... ذ 
...[ ظ ] ر م/ ذ ح ي س ن. ٢

احملتوىاحملتوى
١ .... ... لذلك 
ذو حيسان. ٢ ...ظرم 

التعليقالتعليق
ذ-حيسن : اسم عائلة ورد سابقا في النقش ريبرتوار ١/٤٢٣٧.

(A, BA, B : :اللوحة اللوحة ٢٨٢٨) ٨٨٤٨٨٤ ATMATM - -٢٨٢٨
املقاسات  واحد.  سطر  بقايا  جهتيه  على  بقي  املرمر  من  مذبح  ركن 
:  اجلهة األولى: االرتفاع ٧٫٥ سم والعرض ٢٣٫٥ سم ؛ اجلهة الثانية: 

االرتفاع ٧٫٥ سم والعرض ١٥٫٥ سم. وارتفاع احلرف ٥ سم.
التاريخ : القرن األول ق.م.

النصالنص
.../ هـ و ف ع م/ [ ي هـ ] ن ع م/م ل ك/ ق ت ب ن/ و ب [ ن هـ 

و/ ش ه ر]
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نقوش قتبانية جديدة (٣)

احملتوىاحملتوى
... هوف عم يهنعم ملك قتبان [وابنه شهر]

التعليقالتعليق
أحد  هو  يهنعم  عم  هوف  فإن   ٨٦٦ رقم  النقش  في  أعاله  رأينا  كما 
يهنعم  عم  وهوف  ق.م.١٣  األول  القرن  في  حكموا  الذين  قتبان  ملوك 
منها       معروفة  نقوش  عدة  لنا  ترك  وقد  يهنعم،  هالل  شهر  ابن  هو 
JR-) والنقشني    (MuB 23)  ٢٣ بيحان  ومتحف   ٢٤٧٣ جام  النقشني 

WBrashear 1, FB-VL 32). وقد أشرك هوف عم يهنعم في احلكم ابنه 

شهر (Phillips-Korotayev)، وهو شهر يجل يهرجب املعروف لدينا من 
عدة نقوش وقد حكم في بداية القرن األول امليالدي .

(A, BA, B : :اللوحة اللوحة ٢٩٢٩) ٨٨٥٨٨٥ ATMATM - -٢٩٢٩
عليهما  واجهتني  من  أجزاء  إال  منه  يتبق  لم  مكسور  املرمر  من  حجر 
نقشني مختلفني، الواجهة األولى حتمل كتابة بخط غير منمق واألخرى 

.ً أقدم وأكثر وضوحا
املقاسات:  

A: االرتفاع ١٤ سم، العرض  ٢٥ سم، ارتفاع احلرف ٢٫٥ سم وعليها ٤ 
أسطر؛  B: االرتفاع ١٤سم، العرض  ٢٩٫٥ سم، ارتفاع احلرف ٤،٥ سم 

وعليه ثالثة أسطر.
الثالث- القرن  حوالي    B : .ق.م األول  القرن  حوالي   A :  : التاريخ 

الثاني ق.م.
النصالنص

A  

١ ..... [ ... .... [ و 
ت [ ر  .... ٢ ث  ي/ع  م  .... س 
٣ .....] ن  ب  ح  ت/ ر  ذ  .../ و 

١٣   حول تسلسل ملوك قتبان في القرنني األول ق.م. واألول امليالدي، انظر بشكل خاص مقالة منير 
عربش :

 M. Arbach, “La chronologie du royaume de Qatabân du Ier s. av. J.-C. au Ier s. de l’ère chrétienne”,
Chroniques yéménites, 10, 2003, pp. 7-12
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٤ ..... [ ب  [ هـ  و/ و  ي  هـ   ن  ب  ..../ و 
  B

ذ ت/ ر ح ب ن/ ص ل م ..... ١ م/ و  ت  م  ي  ] ر  ... [ ذ 
... ك ] ل/ ك ر ب م/ ت ك ر ب س م ي/ ر [..] .... ٢
... .. .. ل/ .... .... ٣

احملتوى احملتوى 
 A  

١ .... ... ...  
سيدهما عثتر .... ٢
٣ .... رحبان  ... وذات 
وهب...... ٤ ... وأوالده  

   B  

١ . ... صنم  رحبان  وذات  رمية  ... ذو 
الواجبات التي طلبها منهما املعبود .... ٢ ... كل  
٣ .... ...

التعليقالتعليق
س ١ : ذ-رميتم : هذا االسم هو أحد ألقاب املعبود القتباني عم، اإلله 

الرسمي ململكة قتبان.
ذت رحنب : أحد اآللهة املؤنثة في مملكة قتبان. 

س ٢ : بني-هو : بالرغم من أن النقش قتباني املصدر واملضمون ولكنه 
يحتوي، كما هي احلال لبعض النقوش القتبانية، على عناصر لغوية 
سبئية وهي استخدام الضمير الغائب ”-هو، -همي، همو“ بدال من 
وميكننا تفسير هذه الظاهرة اللغوية  ”-س، -سوو، -سمي، --سم“، 
بأن السبئيني قد أدخلوا تأثيراتهم  دينية ولغوية في املمالك العربية 
سبأ  مملكة  حاولت  عندما  ق.م.  السابع  القرن  في  وذلك  اجلنوبية 
السيطرة على بقية املمالك العربية اجلنوبية من خالل التحالفات أو 
من خالل احلمالت العسكرية التي قام بها مكربي سبأ وخاصة كرب 

إل وتر بن ذمر علي ذرح، الذي حكم في بداية القرن السابع ق.م.
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نقوش قتبانية جديدة (٣)

(A, BA, B :  : اللوحة اللوحة ٣٠٣٠) ٨٨٦٨٨٦ ATMATM - -٣٠٣٠
بقايا مذبح من املرمر، عليه نقش  في اجلانبني. االرتفاع  ٧ سم، العرض 

٣٣ سم، والسمك  ١٧٫٥ سم وارتفاع احلرف ٤٫٥ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
س ع د م/ ب ن و .... ب  ... ب ن س   أ 

احملتوى احملتوى 
سعد بنو ... ب  ... ابنه    أ 

(٣١٣١ ٣١٣١- - ATMATM ٨٨٧٨٨٧ ( (اللوحة اللوحة 
سطر  من  مكون  نقش  واجهته  على  اليمني  من  مكسور  جيري  حجر 
سم،   ٤١ العرض  سم،   ١٣ االرتفاع  املقاسات:  ناقصة.  بدايته  واحد 

وارتفاع  احلرف  ٦ سم.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
... [ م ]/ و ب ن ت س ي و/ ت ل ل ع

احملتوىاحملتوى
... وابنتهما تللع

التعليقالتعليق
تللع : اسم علم يرد ألول مرة في النقوش املسندية العربية اجلنوبية.

(٣٢٣٢ ٣٢٣٢- - ATMATM ٨٨٨٨٨٨ ( (اللوحة اللوحة 
حجر جيري بني اللون وخشن امللمس وهو مكسور من اليمني وعليه 
نقش غير واضح مكون من أربعة أسطر، املقاسات: االرتفاع ٢١ سم، 

العرض ٣٩ سم، وارتفاع احلرف ٤ سم.
التاريخ : حوالي القرن الثالث ق.م.



٨٦

منير عربش، أحمد باطايع، خيران الزبيدي

النصالنص
[ ا ] ل/ ب [ ن ] ...... ١ ف  و  ... هـ 
د/ ح [. ].. ٢ ث  ز/ ر  ح  ... ش 
٣ .[ . ] س/ و  ] ن  [ ذ  أ  ... / و 
... س. ٤

احملتوىاحملتوى
هوف إل بن .... ١
حتت جماية .... ٢ وضع  ... شحز 
٣ .... و  ... وحواسه 
٤ ....

التعليقالتعليق
في نقوش املراسيم  مشهورة يرد ذكرها  شحز : اسم عائلة قتبانية 
 : قتبان  مملكة  عاصمة  لتمنع  اجلنوب  الباب  على  املوجودة  امللكية 

النقش ريبرتوار ٧/٣٥٦٦، ٢٤، ريبرتوار ١٠/٣٨٥٤ .

( ( ٣٣٣٣ ٣٣٣٣- - ATMATM ٨٨٩٨٨٩ ( (اللوحة اللوحة 
لوح حجري مستطيل عليه نقش قبري مكون من سطرين مختلفي 
الشكل واالرتفاع ؟ االرتفاع ١٤سم، العرض ٥٣ سم والسمك ٦ سم. 
ارتفاع احلرف : السطر األول ٧ سم، والسطر الثاني ٢٫٥ سم. نهاية 

السطر الثاني ناقصة.
التاريخ : حوالي القرن األول امليالدي.

النصالنص
م ق ف/ ر ث د/ ذ ت/ ب ع ل م/ ذ ت/ ب ي ت/ ل ح ي ع ت/ ب ن/. ١
ب ع ل م/ و خ ت ي ن م/ ع هـ.... ٢

احملتوىاحملتوى
نصب تذكاري لرثد من عائلة بعل، زوجة حلي عت ابن. ١
بعل وختيان ... ٢
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نقوش قتبانية جديدة (٣)

التعليق التعليق 
في  أعاله  أيضا  املذكورة  بعل  عائلة  من  القبري  الشاهد  هذا  صاحبة 

النقش رقم ٨٦٣ وأيضا في النقش ريبرتوار ٤٠٩٦.
رقم  النقش  نفس  في  أعاله  مذكور  وهو  عائلة  اسم  فهو  ختيان  وأما 

.A ٨٦٣ وفي النقش ريبرتوار  ٤٠٩٩

خامتة
بالرغم من أنه لم يتم العثور على النقوش التي نشرناها هنا ضمن 
نطاقها األثري لنتمكن من تأريخها بشكل دقيق ومن فهمها بشكل 
أفضل، فإن أهميتها تكمن بشكل رئيسي بأنها تغني مدونة النقوش 
الدكتور  اجلليل  أستاذنا  البداية  منذ  مشروعها  تبنّى  التي  القتبانية 
رأينا  وكما  جنانه،  في  وأدخله  اهللا  رحمه  بافقيه  القادر  عبد  محمد 
أعاله فإن هذه النقوش اجلديدة حتتوي على عددا ال بأس به من املفردات 
عام  بشكل  اجلنوبية  العربية  اللغات  معجم  تغني  التي  اجلديدة 

واملعجم القتباني بشكل خاص. 
من ناحية أخرى أظهرت النقوش التي ننشرها هنا بأنه ما زالت توجد 
القتبانية  النقوش  لفهم  لغوية  كانت   إن  معارفنا  كبيرة  ثغرات 
وتفسير معانيها أو تاريخية إلعطاء تسلسل دقيق مللوك قتبان خاصة 

في األلف األول قبل امليالد.
ً ال بدّ لنا من التذكير هنا بأن عشرات النقوش والقطع األثرية  وأخيرا
أوال  – تدل  قدميا  – هربت  الزرير  حنو  موقع  من  ولألسف  خرجت  التي 
على ضخامة التخريب والتدمير الذي يتعرض له هذا املوقع وأيضا على 

أهميته التاريخية والدور الذي لعبه في تاريخ مملكة قتبان القدمية.
مع  بالتعاون  املعنية  اليمنية  احلكومية  املؤسسات  تقوم  بأن  أملنا   
البعثات العلمية األجنبية واملؤسسات الدولية حلماية هذا املوقع من 
العريق  وتراثه  اليمن  حضارة  طمس  إلى  يسعون  الذين  اربني  أيدي 
الذي نفتخر به جميعا والذي يشكل ركنا أساسيا من أركان الهوية 

اليمنية.
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القدمية  العاصمة  متنع  روبان،  وكريستيان  ميجريه  دي  ألسندرو 
لقتبان، البعثة اإليطالية لآلثار في اجلمهورية اليمنية، ٢٠٠٦، 

صنعاء، (باإليطالية والفرنسية والعربية).
يدع  عهد  من  جديد  «نقش  السقاف،  الرحمن  وعبد  عربش  منير 
أب ذبيان يهنعم ملك قتبان ويدع أب غيالن ملك حضرموت»، 

ريدان ٧، ٢٠٠١، ص ١١٠-١٢٣.
منير عربش، «عالم اآللهة في مملكة قتبان القدمية (القرن الثامن 
حوليات مينية ١، ٢٠٠٢، ص ١٧- ق.م.-القرن الثاني امليالدي)»، 

.٢٢
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التقرير التمهيدي ألعمال البعثة التقرير التمهيدي ألعمال البعثة 
الروسية املتعددة العلوم فى الروسية املتعددة العلوم فى 

اجلمهورية اليمنيةاجلمهورية اليمنية
املقدم إلى الهيئة العامة لآلثار واملتاحفاملقدم إلى الهيئة العامة لآلثار واملتاحف

حضرموت حضرموت ٢٠٠٤٢٠٠٤

اسكندر سيدوف،يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف
ترجمة سرجيس فرانتسوزوف، حترير الفرد فهمي١

ريبون ريبون : : حالة اآلثارحالة اآلثار
القدمية،  ريبون  واحة  مساحة  على   ٢٠٠٤ عام  نوفمبر  شهر  في 
في أسفل وادي دوعن، استمرت البحوث اآلثارية التي مارستها البعثة 
أسابيع  ثالثة  أثناء  اليمنية.  اجلمهورية  في  العلوم  املتعددة  الروسية 
كان ينقب اآلثاريون موقعا جديدا وهو معبد ريبون ٦. في نفس الوقت 
نتائج  إن  وسالمتها.  املعروفة  الواحة  آثار  كل  حالة  تفتيش  أجنزوا  قد 

هذا التفتيش ما يلي: 
احلالة العامةاحلالة العامة

وإن  رديئة  غير  املكتشفة  الواحة  آثار  سالمة  اإلجمال  وجه  على 
يجب أن نالحظ بعض وقائع تخريب اآلثار وإضرارها التي حدثت خالل 
السنوات األخيرة. مثال، كادت تدمر بقايا نظام الري القدمي إلى اجلنوب 
من املوقع األثري ريبون ١، واضمحلت بقايا مجارى األنهار وموزعات املاء 
١   يقدم أعضاء البعثة الروسية جزيل الشكر للسيد فهمي ألفريد (جمعية الصداقة السويسرية-

الروسية)  لقيامه مبراجعة الترجمة وتصحيحهها. 
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القدمية التي كانت تسجل في ١٩٨٣ـ١٩٨٤ على املواقع التالية: ريبون 
القدمي  الري  نظام  خرائب  أيضا  تهدم  وكادت   .١٠ وريبون   ٩ ريبون   ،١٢
املكتشفة إلى الشمال من املوقع ريبون ١، شمالي قرية مشهد علي. 
لقد شاركت بعض مستوطنات الواحة القدمية وضياعها نفس املصير 
املؤسف: قوضت حتى أسسها أطالل الضيعة ريبون ٧ واملستوطنة 
تخريبا   ٢٧ ريبون  احلصن  وخرب   ،١٣ ريبون  الصغير  واملعبد   ٢١ ريبون 
قد  املعاصرة  املروية  املزارع  لتنظيم  املراقب  غير  النشاط  إن  شديدا. 
مكن من عمل كل ذلك. بالرغم من أن تبحث كل اآلثار املذكورة أعاله 
من  ليس  القدمية،  الواحة  مواقع  أهم  تكون  وال  ١٩٨٣ـ١٩٨٤  خالل 

املمكن أن تدميرها ال يقلقنا.
القدمية  للواحة  األخرى  اآلثار  وقعت  لقد  النشاط  هذا  ونتيجة 
حتت خطر التدمير اجلزئي أو الكامل وهي املدفنان ريبون ١٥ وريبون ١٧ 
واملوقعان ريبون ٢ وريبون ٣ والضيعة ريبون ١١. في كل هذه األحوال 
وذلك  أعاله  املذكورة  اآلثار  من  جدا  قريبا  املعاصرة  املزارع  اقتربت  لقد 

يتهدد بتخريبها اجلزئي أو الكامل.
من  اخلطرة  املقربة  على  املروية  واملزارع  احلقول  تنظيم  عن  فضال 
إخراج  اآلخرين:  اخلطرين  عن  نعلن  أن  علينا  يجب  القدمية  الواحة  آثار 
احلجارة من اآلثار القدمية املنقبة واحلفريات غير الشرعية. مثال، قد كاد 
اشد  وعاني   ،١٩٩١ عام  في  املنقب   ٥ ريبون  املعبد  مقدس  اآلن  يخرب 
١٩٨٨ـ١٩٩١.  في  حتقق  تنقيباته  كانت  الذي   ١٤ ريبون  املعبد  األضرار 
مظاهر  واضحة  بصورة  تبدو   ١٥ ريبون  املغارة  مدفن  مساحة  على 

كثيرة حلفريات الضرائح غير الشرعية.

املقترحاتاملقترحات
املفيد  من  املستقبل  في  الواحة  آثار  تخريب  دون  احليلولة  بقصد 
أن تنظم منطقة احلماية حول اآلثار وهي ما تسمي بشريط االنعزال 
الذي يبلغ عرضه ما ال أقل عن مئتي متر. ويجب على املزارع والطرق 
القريبة جدا من اآلثار أن تنقل إلى مكان آخر. وينبغي كذلك أن يوقف 

سرق احلجارة من اآلثار املنقبة. 
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تقرير موسم تقرير موسم ٢٠٠٤٢٠٠٤
إن اعمال البعثة الروسية املتعددة العلوم في اجلمهورية اليمنية 
استمرت ملدة خمس سنوات بناء على االتفاق العام الذي وقعت عليه 
العلوم  مع  االستشراق  معهد  و  واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة 
 (Musée de l’Ermitage) االرميتاج  متحف  مع   باالشتراك  الروسي 

في٢٠٠٤/١١/١٢ في مدينه صنعاء .
لقد بدأت حملة البحوث امليدانية في ٢٠٠٤/١١/٦ و اكتملت في 
الهيئة  مع  عليه  املتفق  للبعثة  العلمي  للبرنامج  ٢٠٠٤/١٢/٥طبقا 
واحة  فى  اآلثارية  التنقيبات  استمرت  وقد  املتاحف  و  لآلثار  العامه  
الداخلية  املناطق  (في  دوعن  وادي  أسفل  في  تقع  التي  القدمية  ريبون 

حلضرموت).
ذكرهم:  يلي  الذين  األشخاص  البعثة  أعمال  في  اشترك  لقد 
رئيس البعثة، األستاذ الدكتور اسكندر سيدوف (معهد االستشراق 
وينوغرادوف  يورى  الدكتور  واألستاذ  موسكو)،  الروسي  العلوم  مع 
(معهد تأريخ الثقافة املادية مع العلوم الروسي، سانت بيترسبورج)، 
ملعهد  بيترسبورج  سانت  فرع   ) فرانتسوزوف  سرجيس  الدكتور 
واألستاذة هلينا كوركينا (متحف  االستشراق مع العلوم الروسي)، 
(جامعه  بريولتا  أليسيا  والدكتورة  موسكو)،  للدولة،  التابع  الشرق 
فرع  عام  (مدير  عقيل  بن  جعفر  العزيز  عبد  والدكتور  ايطاليا)،  بيزه 
عبد  واألخ  املكال)،  حضرموت،  في  واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة 
واألخ  الباسط نعمان(مفتش الهيئة العامة لآلثار واملتاحف، صنعاء)، 
حضرموت،  في  واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة  (فرع  باظفارى  خالد 
املكال )، واألخت عظه اآلمرى (فرع الهيئة العامة لآلثار واملتاحف في 
حضرموت، املكال )،  واألخ حسني عيدروس (فرع الهيئة العامة لآلثار 
واألخ محمد السقاف (فرع الهيئة  واملتاحف في حضرموت، سيئون)، 
العامة لآلثار واملتاحف في حضرموت، سيئون). لقد استأجرت البعثة 
حلاجتها سيارة تيوتا الند كروزر مع السائق. واشترك في هذا التنقيب 
امليدانية  البحوث  ممارسة  املمكن  من  يكن  حفارين.لم  عمال  عشرة 
الروسي  الصندوق  من  املالي  التأييد  بفضل  إال   ٢٠٠٤ حمله  خالل 
املشرف  يه،  ـ١٨٠١٨  ٠٤ـ٠١  رقم   للمشروع  وفقا  االنسانية  للعلوم 

العلمي للمشروع هو األستاذ الدكتور ا. و. سيدوف. 
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تنقيب معبد سيان ذي وسطهان تنقيب معبد سيان ذي وسطهان (ريبون ريبون ٦) ) في عام في عام ٢٠٠٤٢٠٠٤
في نهاية األلفية الثانية واثناء األلفية األولى قبل امليالد في أسفل 
وادي دوعن، أحد الروافد الغربية لوادي حضرموت كانت تقع واحة من 
كانت  الواحة  هذه  إن  العرب.  جزيرة  بجنوب  الزراعية  الواحات  أكبر 
تتكون من بعض املستوطنات والقرى التي ربطت بينها مجموعة الري 
املوحدة و كذلك من مجامع املعابد و املنشآت الدينية و املدافن. وكانت 
موضوع  وهو   ،١ بريبون  يعرف  الطبقات  كثير  اثريا  موقعا  الواحة  نواة 
البحوث املتواصلة واملستمرة خالل سنوات كثيرة لعلماء اآلثار الروس.
إن التنقيبات احملققة في ١٩٨٣ـ ١٩٩١ و في ٢٠٠٣ على هذا املوقع 
األثري والبحوث في آثار الواحة األخرى قد أعطت مواد وفيرة سمحت 
مبمارسة الدراسات املتكاملة للتجمعات اتلفة للمعيشة اليومية 
التي كانت تعيشها جماعة زراعية حضرمية في نهاية األلفية الثانية 
وأثناء األلفية األولى قبل امليالد. واكتشفت خالل احلفريات معابد كثيرة 
اآللهة احملليني وجدت فيها املئات من النقوش التي حتتوى على معلومات 
عن احلياة الدينية ، والنظام اإلجتماعي احلضرمي القدمي ، واملعطيات 
عن أسماء الرجال والنساء، واملواضع، وعن خصائص النحو في اللغة 
احلضرمية. إن تنقيب املباني السكنية و املدافن احمليطة باملستوطنة 
واحلجر  الفخار  من  األنواع،  مختلفة  األوانى  من  الكثير  منحنا  قد 
ومصنوعات  ومعيشية  واقتصادية  دينية  ألغراض  مخصصة  وأدوات 
الكرمية.  واملعادن  الكرمية  نصف  واألحجار  والزجاج  واحلديد  البرونز  من 
املستوطنة  تعمير  طبيعة  عن  البحث  بدأ  التنقيبات  مواد  على  بناء 
وتخطيطها وأنواع مباني السكن و تركيبها وأساليب البناء والزخارف 
املعمارية. لقد سمحت الدراسة الشاملة ملواد اآلثار والنقوش برسم 
وخمسمائة  الف  خالل  القدمية  الواحة  تطور  لتاريخ  العامة  اخلطوط 

سنة تقريبا.
بصورة  وهلكت  االزدهار  مراحل  بعض  الواحة  هذه  اجتازت  لقد 
نهائية بعد احلريق الكبير الذي صاحبه التدمير. إن تنقيب معابد ريبون 
حضرموت  في  الديني  املوقف  إلدراك  للغاية  مهمة  مواد  أعطت  قد 

خالل األلفية األولى قبل امليالد.
مسميني  معبدين  القدمية  املدينة  مساحة  على  األثريون  وحفر 
عثترم  احلضرميتني  اإللهتني  إلى  مهديان  وهما  وبرحبان  بحضران 
آخرين  معبدين  عن  املدينة  خارج  نقبوا  . وقد  حميم  وذات  (عسترم) 
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إلله  احمللي  (األقنوم  ميفعان  ذي  سيان  معبد  وهما  احلجم  بنفس 
حضرموت االحتادي) ومعبد اإللهة ذات حميم املعروف بكفس/نعمان، 
 ١٩٨٣ سنة  في   ٦ بريبون  األثريون  سماه  آخر  معبد  خرابات  واكتشف 
املستوطنة  من  الغربي  الشمال  في  تقريبا  متر   ٧٠٠ مسافة  على 
التي  البناية  إن  ميخ.  وادي  طرف  على   (١ (ريبون  للواحة  املركزية 
أساسه  أحجام  يبلغ  مرتفع  غير  طبيعيا  تال  حتتل  هناك  عليها  عثروا 
املقدسة  البناية  وقعت  لقد   .(١ رقم  صورة  (انظر  مترا   ٣٥ على   ٣٥
ويبلغ   ،Tالالتيني احلرف  مخططها  يشابه  التي  احلجرية  املنصة  على 
ارتفاع هذه املنصة مترين اثنني تقريبا (انظر صورة رقم ٢ وصورة رقم 
على  الشرق)  إلى  الغرب  (من  مترا   ١٩ املنصة  أحجام  وتساوى   ٣)٬
اما عرض جزئها الغربي فهو ٨٫٥  ١٤مترا (من الشمال إلى اجلنوب) ، 
الشمالي  املنصة  ركن  ويجاور  أمتار.   ١٠ الشرقي  جزئها  وعرض  متر 
 L الشرقي تركيبة من احلجر يشابه شكل مخططها احلرف الالتيني

(انظر حولها فيما بعد).
انطالقا من األطالل األثرية الباقية كانت املنصة ملبسة من اخلارج 
مواضعها  على  محفوظة  (وهى  اجليري  احلجر  من  مصقولة  ببالطات 
غير  غرفة  املنصة  تلي  الغرب  ومن  للمنصة).  الشمالي  اجلانب  على 
ومستوى  متر  على٦٫٨   ٩٫٠ مستطيل  بشكل  مخططة  واسعة 
ارضيتها أحط بواحد ونصف متر عن مستوى أرضية البناية املشيدة 
على املنصة، ومن اجلوانب الثالثة حتيط بالغرفة جدران حجريه عرضها 
ستون سنتيمترا، وارتفاع أجزائها الباقية أربعون سنتيمترا تقريبا (اما 
املنصة  جانب  شكله  فقد  للغرفة  الشرقي  اجلدار  وهو  الرابع  اجلدار 
الغربي). وفي وسط الغرفة تقريبا تبقى مبواضعها االصلية ثالث قواعد 
واحجامها  واحد  صف  في  واملنصوبة  الشكل  املوشورية  االعمدة  من 

٢٩ـ٣٠ على ٢٩ـ٣٠ سنتيمترا وارتفاعها خمسون سنتيمترا.
كما اتضح اثناء التنقيب، كانت نواة امع املعبدي بناية املقدس 
(لقد  عمودين  ذي  برواق  الشرقي  اجلانب  من  إليها  املدخل  شكل  التي 
بقيت على موضعها القاعدة احلجرية لعمود الرواق اجلنوبي، وأحجامها 
الثانية  القاعدة  أما  سنتيمترا،   ٥٠ وارتفاعها  سنتيمترا   ٥٢ على   ٤٦
التي أحجامها ٤٧على ٥٤ سنتيمترا وارتفاعها ٤٩ سنتيمترا فوجدت 
شمال الرواق ) (انظر صورة رقم ٤). إن الرواق كان يطل على الباحة 
رقم  صورة  (انظر  الشرقي  املنصة  جزء  حتتل  التي  الواسعة  الداخلية 
٥). وتبلغ احجام الرواق ٢٫٥ على ٤٫٠ أمتار وارتفاع منصته واحد متر 
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تقريبا. وكانت املنصة مكساة من اخلارج ببالطات احلجر اجليري املزينة 
الشمالي  واحد،  بئر  ذوا  السلمان  وكان  منقوشة.  هندسية  بزخرفة 
واجلنوبي، يؤديان إلى مدخل املقدس، وعرض كل منهما ثالثة أمتار. مع 
األسف الشديد ما بقيت من بناية املقدس نفسه إال أطالل ضئيلة: 
بهو  في  املبلطة  االرضية  من  صغيرة  قطعة  تنظيف  إلى  وفق  قد 
االعمدة املركزي لها ورمبا إلى استكشاف أسس ثالثة أعمدة لصحن 
املقدس املركزي. وكان يحتل جزءا غربيا من بهو االعمدة مذبح أو نوع 
الكبيرة  احلجرية  الكتل  من  مبنى  مستطيل  بشكل  املصطبة  من 
(لقد وجد بعض هذه الكتل في الركام قرب اجلدار الغربي للمقدس ).
استنتاجا من األطالل الباقية كانت جدران املقدس الباقية التي 
يبلغ عرضها سبعون سنتيمترا مبنية مبقتضي فن البناء باستعمال 
على  معروفا  كان  الذي  اخلشبي  والهيكل  احملروق  غير  اللنب  من  نوع 
اخلشبي  الهيكل  هذا  (ويعتمد  القدمية  حضرموت  في  واسع  نطاق 
إن  احلجري).  األساس  على  احملروق  غير  اللنب  من  املؤلف  حشوه  مع 
استكشاف بالطات مصقولة من احلجر اجليري في الركام قرب جانبي 
املنصة اجلنوبي والشمالي يدل على ان جدران املقدس كانت مسكاة 
باحلجر. وتبلغ االحجام االفتراضية لقاعة املقدس املركزية املمدودة في 
الداخلية  الباحة  إن  متر.    ٦٫٥ على  الغرب٧٫٥  إلى  الشرق  من  االجتاه 
من  جهات،  ثالث  من  دهليز  أحاطها  الشرق  من  املقدس  لرواق  ااورة 
جدار  على  الدهليز  هذا  عارضة  واعتمدت  واجلنوب،  والشمال  الشرق 
الباحة اخلارجي وعلى اثنا عشر عمودا بقيت منها ست قواعد حجرية 
موشورية الشكل على مواضعها االصلية. اما احجامها فهي ٢٦ـ ٢٩ 
٣١ سنتيمتر وارتفاعها ٤٥ـ  ٥٠ سنتيمترا ويبلغ عرض الدهليز  على٢٨ـ 
االفتراضي واحد و نصف متر تقريبا وكان مستوى أرضيته أعلى بقليل 
الباحة  مساحة  كل  إن  الداخلية.   الباحة  في  األرضية  مستوى  من 
من  مصقولة  ببالطات  مرصوفة  كانت  املسقوف  والدهليز  الداخلية 
احلجر اجليري (وال يبقي هذا التبليط إال جزئيا). لقد وجد في تبليط 
كثيرة  قطع  وعليها  ثانيا  املستعملة  البالطات  من  كبير  عدد  الباحة 
لنقوش اإلهداء (انظر صورة رقم ٧). في وسط جناح الدهليز الشرقي 
تقريبا، في األرضية قد صنع مصرف إلخراج مياه املطر من املعبد (انظر 
صورة رقم ٦). األحجام العامة للباحة الداخلية هي ٣٫٥على ٨٫٥ متر 
(وهذه الباحة الداخلية ممدودة في االجتاه من الشمال إلى اجلنوب ). إن 
عرض جدران الدهليز اخلارجية هو بني ٧٠ و ٨٠ سنتيمترا. وكانت هذه 
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ببالطات  اخلارج  من  مكسوة  املقدس،  بناية  جدران  مثال  على  اجلدران، 
بقايا  مع  البالطات  هذه  قطع  وجدت  وقد  اجليري  احلجر  من  مصقولة 
نقوش اإلهداء بوفرة في الركام قرب جوانب املنصة الشمالي والشرقي 
الشمال  ومن  اجلنوب  من  يؤديان  واحد  بئر  ذوى  السلمني  إن  واجلنوبي. 
إلى فوق املنصة التي يشابه شكلها احلرف الالتيني T  و إلى الباحة 
الداخلية وإلى مدخل بناية املقدس وهما مصنوعان من الغرب بجانب 
جناحي املنصة الشمالي واجلنوبي،  يعنى قرب جزئها الشرقي املمدود 
في االجتاه من الشمال إلى اجلنوب (انظر صورة رقم ٨ وصورة رقم ٩). 
أما عرض السلم اجلنوبي فهو ٣ أمتار وعرض السلم الشمالي أكبر 

بقليل من واحد ونصف متر.
مجمع  عبر  السلمني  هذين  إلى  يصلون  ريبون  سكان  كان  وقد 
الغرف اإلضافية التي نظفت قرب ركن املنصة الشمالي الشرقي وعلى 
(وأحجامها  اجلنوبية  الغرفة  في  احتفظ  لقد  اجلنوبي.  جانبها  طول 
ببالطات  ألرضيتها  املمتاز  الترصيف  ٧٫٥متر).  على   ٣٫٥ االفتراضية 
احلجر (انظر صورة رقم ١٠ وصورة رقم ١١) واملرجح أن تستعمل هذه 
الغرفة كنوع من دهليز املعروضات؛ على طول جدارها الشمالي نصبت 
دكة من القواعد املتالصقة املركبة من بالطات التكسية املستخدمة 

ثانيا (انظر صورة رقم ١٣ وصورة رقم ١٤).
الباقية  لألطالل  وفقا  سابقا.  النذر  أنصاب  ثبتت  القواعد  هذه  وعلى 
ما  وسمكها)  (عرضها  األنصاب  هذه  أحجام  إن  سبعة.  عددها  كان 

يلي (من الشرق إلى الغرب):

٣٧ على ١٠٫٥سنتيمترا، ٣٨ على ١٩ـ١٤سنتيمترا،–    
٤٤ على ١٣٫٥سنتيمترا، ٣٧ على ١٤سنتيمترا،–   
٤٠ على ١٥ سنتيمترا،  ٣٨ على ١٤ سنتيمترا،–   
٤١ على ٢٠سنتيمترا.–   

الغرفة  أرضية  تبليط  من  األنصاب  قواعد  ارتفاع  ويبلغ 
باحجام  عرضها  (ويتعلق  ٢٢ـ٢٨سنتيمترا  وعرضها  ٤٤ـ٥١سنتيمترا 
بالطات التكسية املستخدمة ثانيا لتركيب القواعد ورمبا توجد على 
هذه البالطات بقايا نقوش اإلهداء). إن بقية قاعدة أخري لنصب النذر، 
اجلنوبي  ركنها  قرب  الشرقي،  الغرفة  جدار  بجانب  نظفت  منفردة، 
الغربي. غربي الدكة، قرب جدار الغرفة الشمالي أيضا، وهو في نفس 
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موشورية  حجرية  قاعدة  نظفت  قد  اجلنوبي،  املنصة  جانب  الوقت 
مرتفع  غير  حاجز  الغرب  من  به  يحيط  الذي  املذبح  من  لنوع  الشكل 
(أنظر  ٣٥سنتيمترا  وارتفاعه  ٨٠سنتيمترا  ٥٠على  أحجامه  اللنب  من 

صورة رقم ١٢).
محدودة  وهي  واحلاجز  املذبح  قاعدة  بني  ظهرت  التي  املساحة  إن 
من اجلنوب بالبالط املنصوب عموديا على األضالع قد وجدها اآلثاريون 
على   ٢٥ فهي  احلوض  هذا  أحجام  . أما  الغنم  بعظام  للحافة  مملوءة 
أنصاب  قاعدة  وهي  الدكة  وأمام  ٣٥سنتمترا.  وعمقه  ٤٠سنتيمترا 
الغرفة  جدار  من  اجلنوب  إلى  ٨٠ـ٨٥سنتيمترا  مسافة  على  النذر، 
الشمالي، تقعان كتلتان كبيرتان موشوريتا الشكل أحجامهما ٢٦٫٥ 
٥٠سنتيمترا  وارتفاعهما  ٣٢سنتيمترا  على   ٣٢ و  ٢٧سنتيمترا  على 
و٦٠سنتيمترا. إنهما مثبتان بني بالطات األرضية باملالط ومتحاتتان في 
جرئيهما األسفلني. واألرجح أن تستخدما هاتان الكتلتان كقاعدتني 
الغرفة  أرضية  رصف  على  الكتلتني  وبني  املنحر.  أو  املذبح  من  لنوع 
١٣سنتيمترا،  على   ٣١ ٣١على  أحجمها  كبيرة  حجرية  بالطة  تقع 
وبالقرب منها إلى الشرق توجد ثالث بالطات كبيرة منصوبة عموديا 
الغرفة  جدار  إلى  باملالط  منها  واحدة  انضمت  (وقد  األضالع  على 
الشرقي). لقد احتل املذبح أو املنحر الذي يشابه شكله فطرة كبيرة 
من أسفل  جزءا مركزيا للغرفة. أما قاعدته الهرمية التي أحجامها 
٢٢على ٢٢ سنتيمترا وارتفاعها ٤٠سنتيمترا فاحتفظت في موضعها 
األصلي، وأما جزء املذبح األعلى األسطواني الذي قطره ٤٥سنتيمترا 
وارتفاعه ١٤سنتيمترا وعلى سطحه اجلانبي نقش النذر، فنقلت في 

ركن الغرفة اجلنوبي الشرقي (أنظر صورة رقم ١٧).
الشكل  موشورية  أخري  حجرية  كتلة  نصبت  املذبح  وبلصق 
ركن  في  ٣٢سنتيمترا.  وارتفاعها  ٢٣سنتيمترا  ٢١على  أحجامها 
الغرفة الشمالي الشرقي، بجانب الدكة التي هي قاعدة أنصاب النذر، 
وقد اكتشف اآلثاريون على نصف حوض حجري للغسل الطقسي (؟). 
احلوض  وارتفاع  ٤٨سنتيمترا  ٤٦على  ٣٠على  القطعة  هذه  أحجام  إن 
منقبة  غير  تبقي  أخري  بغرفة  الغرفة  ارتبطت  لقد  ٢١سنتيمترا. 
٦٠سنتيمترا،  املمر  وعرض  الشرقي  اجلنوبي  الركن  في  املمر  بواسطة 
بجانب  اجلنوبي،  الغرفة  جدار  في  املمر.   هذا  باحلجر  البناء  ويحاصر 
مجمع  إلى  متينا  مدخال  اآلثاريون  نظف  قد  الشرقي،  اجلنوبي  ركنها 
املدخل  بهذا  ويحيطان  املعبد)،  بقاء  أثناء  باحلجارة  (مسدودا  املعبد 
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نخاسان جسيمان مبنيان من احلجارة املربوطة باملالط (أنظر صورة رقم 
حاملة  الشكل  موشورية  حجرية  كتلة  وكانت   .(١٦ رقم  وصورة   ١٥
نقش النذر على سطحها اجلانبي تستخدم ثانيا كدرجة داخلية. في 
٣٠سنتيمترا  ارتفاعها  عتبة  بنيت  قد  ١٫١متر  عرضه  بلغ  الذي  املمر 
التكسية  ببالطات  مرصوفة  وهي  ٤٨ـ٥٠سنتيمترا  وعرضها  تقريبا 

املستعملة ثانيا.
لقد احتفظت بقايا اإلطار اخلشبي للباب الذي كان يغلق املدخل 
إلى الغرفة احتفاظا جيدا، وبلغ عرض خشباته األفقية السفلية ٢٠، 
حتت  احلجر  احتفظ  الباب  إلطار  الغربي  اجلزء  في  و٢٥سنتيمترا.   ٢٣
كتف الباب على موضعه األصلي. وإن موقفه يدل على أن ينغلق الباب 
من اخلارج، من اليسار إلى اليمني. لقد كان عرض الباب ١٤٠سنتيمترا 
١٧٠سنتيمترا.  ٧٠على  الباب  إلطار  اخلارجية  األحجام  وتبلغ  تقريبا 
للسلم  ابتدائيتني  درجتني  اآلثاريون  نظف  قد  اجلنوب  إلى  ذلك  وبعد 
مجمع  إلى  األمر  نهاية  (وفي  اجلنوبية  الغرفة  إلى  يؤدي  كان  الذي 
املعبد) من أسفل تل املعبد. وكان يحيطان بالسلم حاجزان حجريان 
١٥٠سنتيمترا.  فيبلغ  السلم  عرض  أما  سنتيمترا.  ٤٠ـ٤٥  عرضهما 
إن مجمع املباني بجانب الركن الشمالي الشرقي للمنصة اجلسيمة 
التي يشابه شكلها احلرف الالتيني T يتكون من ثالثة ممرات متوازية 
ضيقة يبلغ عرضها ١٫٤٥ـ١٫٧٠ متر، ومتتد هذه املمرات من الغرب الى 
الشرق وتقسمها احلواجز من اللنب إلى بعض غرف صغيرة منفصلة 
أما  اجلدران.  طول  على  اللنب  من  دكك  فيها  الشكل  مربعة  متجاورة 
١٫٨متر،  ١٫٧على  فهي  كاملة  بصورة  باقية  منها  واحدة  غرفة  أحجام 
وعرض الدكة فيها ٤٥ـ٦٠ سنتيمترا وارتفاعها احملتمل ٤٠ سنتيمترا.

في وسط هذه الغرف قد وجدت مذابح أو مناحر يشابه شكلها 
فطرة كبيرة، قد اكتشف اآلثاريون على ثالثة مذابح من هذا النوع على 
مواضعها األصلية وحفروا أيضا رجال هرميا ملذبح آخر في ملء واحدة من 
هذه الغرف (أنظر صورة رقم ١٨). إن ارتفاع قواعد هرمية للمذابح هو 
٢٧ـ٣٠ سنتيمترا (ويبلغ ارتفاع واحدة منها ٤٠ سنتيمترا)، ومقطعها 
العرضي في مكان أسسها هو ٢٣ـ٢٥ على ٢٣ـ٢٥ سنتيمترا. أما قطر 
اجلزء األعلى األسطواني الباقي لواحد من املذابح فهو ٤٣ سنتيمترا 
االهداء).  نقش  كتب  اجلانبي  سطحه  (وعلى  سنتيمترا   ١٦ وعرضه 
وعلى سطحه األفقي األسفل، كما على نفس السطح للجزء األعلى 
األسطواني للمذبح من الغرفة اجلنوبية، توجد شوكة واسعة كانت 
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هذا اجلزء االسطواني يرتبط مبساعدتها بتجويف في السطح العلوي 
حتتفظ  التي  أخر  ملذبح  الهرمية  القاعدة  وعلى  الهرمية.  للقاعدة 
هذه  (وفي  التجويف  من  بدال  شوكة  توجد  األصلي  موضعها  على 
احلالة ميكننا ان نفترض أنه في اجلزء األعلى األسطواني للمذبح وجد 
جتويف). وكانت أرضيات املمرات مبلطة باحلصى و مطلية باملالط من 
االرتفاع  حتى  الشديد  األسف  مع  تبقي  التي  الغرف  جدران  إن  اجلير. 
الضئيل فقط كانت مبنية من احلجارة الصغيرة غير املسواة املربوطة 

باملالط من الطني.
عوارض  إن  اجلير.  من  باملالط  الداخل  من  مطلية  اجلدران  وكانت 
الغرف للمجمع الشمالي كانت تستند إلى اجلدران احلجرية اخلارجية 
وإلى األعمدة اخلشبية املركزية (تبقي قاعدة حجرية لعمود من تلك 
من  واحدة  متأل  التي  الطبقة  وفي  األصلي).  موضعها  على  األعمدة 
من  قسم  نظف  قد  ١٫٣متر  الغربي  اجلزء  في  ثخانتها  وتبلغ  الغرف 
اجلذع اخلشبي للعمد احملترق (أنظر صورة رقم ١٩). وكان هذا العمود 
ذا مقطع قائم الزوايا وأحجامه ٢٩على ٣٤ سنتيمترا. ويبلغ مقطع 
العمود اخلشبي احملترق اآلخر ٢٤على ٣٤ سنتيمترا. و كانا كال العمودين 
مطليني باملالط من اجلير. اما مقطع العوارض اخلشبية احملترقة فهو 
٨على ١٦سنتيمترا و١٠على ١٢ سنتيمترا. على طول اجلانب الشمالي 
ملنصة املعبد قد نظف اآلثاريون جدار االستناد الصغير من اللنب، ومن 
احملتمل أنه قد ثبت املنصة احلجرية التي جعلت تتخرب في هذا املكان. 
و احجام لبنة واحدة ٢٢على ٢٩على ٦ـ٧ سنتيمترا. وفقا النطباعنا 
العام أصبحت الغرفة املوجودة إلى اجلنوب من منصة املعبد معطلة 
مبدة طويلة قبل هالك مجمع املعبد بأجمعه. وتدل على ذلك املمرات 
املسدودة للغرفة اجلنوبة ودرجة بقاء تبليطها اجليدة للغاية وطبيعة 
ملئها الذي يتكون من طبقات رواسب املطر األفقية املعقمة بالكاد.

عن  مرفوعة  اإلهداء  أنصاب  كانت  الوقت  نفس  في  أنه  يظهر 
بالباحة  احمليط  الدهليز  (إلى  آخر  مكان  إلى  ومنقولة  مواضعها 
الداخلية) ويجدر بالذكر أن أكثرية قطع األنصاب تتأصل من الطبقة 
املنصة  جانب  قرب  الركام  ومن  الداخلية  املعبد  باحة  تبليط  فوق 
هذه  أن  احملتمل  ومن  اجلنوبية.  الغرفة  مللء  األعلى  اجلزء  في  اجلنوبي، 
نتيجة  معطلني  كانا  املعبد  مجمع  إلى  األساسي  واملدخل  الغرفة 
فيه  يوجد  الذي  املعبد  لتل  الغربي  اجلنوبي  للجزء  املبتدئ  التخريب 
أن  املمكن  ومن  املقدس.  منصة  يدرك  يكاد  وهو  الواسع  املطر  وقط 
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أما  املقدس.  باحة  إلى  يؤدي  كان  الذي  اجلنوبي  السلم  ايضا  يعطل 
مباني امع الشمالي فهي متأخرة حسب معطيات علم الطبقات 
إلى  اجلديد  املدخل  ترتيب  بضرورة  تعلق  بنائها  أن  نفترض  أن  وميكننا 
مجمع املعبد وكانوا يدخلون إلى املعبد بعد ذلك عبر الغرف الشمالية 
منصة  إلى  الصاعد  السلم  إلى  تؤدي  كانت  التي  للممرات  املشابهة 
الدينية  ريبون  مباني  بني  له  قياس  فال  املعبد  تخطيط  أما  املعبد. 
لوادي  األخرى  املناطق  في  املكتشفة  الكثيرة  املعابد  وبني  املعروفة 
االول  اإلكتشاف  هو  هذا  نستنتج،  أن  نستطيع  ما  بقدر  حضرموت. 
الباحة  ذات  املعابد  نوع  إلى  املنتسب  الديني  للمبني  حضرموت  في 
 The”) الداخلية الصغيرة املعروفة حتى اآلن على مساحة سبأ القدمية

Courtyard Temples“) فقط.

فضال عن مجموعة أدوات الفخار القليلة التي حتتوي على بعض 
كثيرة  صغيرة  قطعا  علمائنا  اكتشف  قد  الكاملة،  اآلثارية  األواني 
لألجزاء املعمارية وكسرا للمذابح ومباخر حجرية على سطح املوقع 
االثري وفي طبقة الركام على طول جوانب املنصة اجلنوبي والشمالي 
بقايا  مع  احملروق  غير  الطني  من  كاملة  مبخرة  وجدوا  لقد  والشرقي. 
إن  الشمالي.  امع  غرف  من  غرفة  ارضية  على  احملترقة  العطريات 
املعبد  بناء  وقت  حتديد  من  مكن  قد  الفخار  ملواد  التمهيدي  التحليل 
وبقائه: على األرجح أنه قد بني في القرن التاسع او الثامن قبل امليالد 
وطال كيانه حتي نهاية القرن األول قبل امليالد حينما خرب في آن واحد 

مع املستوطنات واملعابد القدمية لواحة ريبون.
نستمر  ان  ٢٠٠٥نفترض  عام  في  القادمة  األعمال  مدة  خالل 
إلى  املوجودة  اخلرابات  بحوث  في  متركزين  املعبد  مجمع  تنقيبات 
الشمال وإلى الغرب من املنصة اجلسيمة التي تشابه احلرف الالتيني 
T، وهناك مكان محتمل ملوقف قاعة الطعام. ونتيجة التنقيبات قد 
األكثر  على  وهي  نقشا   ٥٢٧ عددها  يبلغ  كثيرة  نقوشا  اآلثاريون  وجد 
قطع صغيرة وصغيرة للغاية. وحسب أماكن اكتشافها تنقسم هذه 

القطع إلى اموعات التالية:
١٨٣ قطعة ـ من سطح املوقع األثري،. ١
املنصة . ٢ جزء  في  الباحة  تبليط  فوق  الطبقة  من  ـ  قطعة   ٢٦

(N.S. – NORTHERN SIDE)  - الشمالي
املنصة . ٣ جزء  في  الباحة  تبليط  فوق  الطبقة  من  ـ  قطعة   ٤٧
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(S.S. – SOUTHERN SIDE)  - اجلنوبي
٤ . E.W. –)  - الشرقي  املنصة  جانب  قرب  الركام  من  ـ  قطعة   ١٠٧

(EASTERN WALL

٥ . N.W. –)  - الشمالي  املنصة  جانب  قرب  الركام  من  ـ  قطعة   ١٦
(NORTHERN WALL

٦ . S.W. –)   - اجلنوبي  املنصة  جانب  قرب  الركام  من  ـ  قطعة   ٣٨
(SOUTHERN WALL

منصة . ٧ إلى  اجلنوب  من  املتجاورة  الغرفة  ملء  من  ـ  قطعة   ٥٣
املعبد (مبا في ذلك قطعة واحدة من قطع األنصاب مثبتة أفقيا 

(S.R. – SOUTHERN ROOM)  - ( على قاعدتها األصلية
نقشان اثنانـ  على السطح اجلانبي للجزء األسطواني للمذبحني . ٨

الشمالي  امعني  غرف  في  واودين  كبيرة  لفطرة  املشابهني 
(ALTAR)  - واجلنوبي

هذا . ٩ يحتوي  (وال  الداخلية  املعبد  باحة  تبليط  من  ـ  قطعة   ٤٨
تبلغ  ومعها  ٢٠٠٣؛  عام  في  هنا  املوجودة  النقوش  على  العدد 

(.PAV)  - كمية نقوش التبليط العامة ٦٦نقشا
قطعة واحدة ـ من تكسية السلم اجلنوبي، . ١٠
أربع قطع ـ من تبليط عتبة املدخل اجلنوبي إلى مجمع املعبد. ١١
الغرفة . ١٢ في  األنصاب  قواعد  وهي  الركائز  من  ـ  اثنتان  قطعتان 

اجلنوبية مع املعبد. 
إن كل النقوش املذكورة أعاله مبا في ذلك قطع النقوش من تنقيبات 
بالدالئل  ومبصومة  مصورة  كانت  عام٢٠٠٣)  (وهو  املاضي  العام 
الرقمية ومنسوخة ومنقاسة. وجميع النقوش املوجودة هنا باستثناء 
التي  والركائز  السلم  وتكسية  الباحة  تبليط  في  تبقي  التي  القطع 
هي القواعد لألنصاب في الغرفة اجلنوبية، كانت مسلمة إلى متحف 
اآلثار للهيئة العامة لآلثار واملتاحف في مدينة سيئون وموضوعة في 
يعني  ٤٧٢قطعة،  العام  عددها  (ويبلغ  املتحف  لهذا  النقوش  مخزن 
كل القطع املذكورة في البنود من ١إلى ٨، وتدخل في هذا العدد أيضا 
وعلى  الطني  من  األواني  فوهات  حول  ـ  الفخار  على  نقوش  ثمانية 

جدرها). 
مثلما في املواقع األثرية األخرى لواحة ريبون القدمية التي بحثت 
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ريبون  في  اآلثاريون  وجد  قد   ٢٠٠٣ وفي  ١٩٨٣ـ١٩٩١  في  بعثتنا  فيها 
٦ بالطات (مع النقوش و بدونها ) حتمل سطوحها اجلانبية مياسم 
عمال احلجارة. ومن املمكن أن نقسم النقوش املوجودة في معبد ريبون 

٦ إلى ثالثة أصناف أساسية حسب مضمونها:

النقوش التي ال حتتوى إال على أسماء األشخاص، . ١
نقوش اإلهداء القصيرة، . ٢
نقوش اإلهداء الطويلة (وهي قطع األنصاب بال استثناء تقريبا).. ٣

إن النقوش احملتوية على أسماء األشخاص التي تتكون من اسم 
شخصي واحد أو من اسم شخصي مع اسم األب : 

  (Rb VI/4 e.w. no. 2 a-b) حطننم
(Rb VI/04 altar no. 1)    صدقم بن نذرم

 (Rb VI/04 altar no. 2)   شذمي بن يعذرئل
تدل على األرجح على الزبون الذي عوض النفقات لتكسية جزء 
من جدار املعبد أو لصناعة املذبح. إن نقوش اإلهداء القصيرة ميكنها 
أن حتتوي على ذكر أشياء تقدم وفاء بنذر (نفسـ  نفس، ولدـ  ولد، قنيـ  
مال، وهلم جرا) أو تستغني عنها. أما أكبر نقوش هذا النوع وأكملها 
اجلدار  قرب  الركام  في  موجود  فهو  اإلسطيطيقية  النظر  وجهة  من 
الشرقي للمنصة اجلسيمة. إنه كان مكتوبا على البالطتني االثنتني 
(إن البالطة الثانية وهي أسفلهما واقلهما حجما لدرجة عظيمة ال 
حتتوي إال على أسفل احلروف لكلمة النقش األخيرة تعني اسم املعبود 
احلضرمي الفدرالي سني ⁄ سيان ⁄ سيني،أنظر صورة رقم   ٢٠ والنقش 
رقم :  Rb VI/4 e.w. no. 49 + 52   أما هذا النقش فقد كتبه األب و ابنه :

بقل / بن / نهيهمو / وك. ١
/ سقنيو  . ٢ / بقل  رب / بن 
         سني . ٣

بني  القرابة  عالقات  على  الضوء  لقي  واحدا  نقشا  كان  ما  إنه 
سكان ريبون الذين كانوا رعية األبرشية لهذا املعبد.

: Rb VI/4 e.w. no. 47 أما النص اآلخر لهذا النوع فهو
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سلمئل/ [ بن / أ ]  . ١
ضررم / س[قني]. ٢
سني. ٣

إن هذا النقش يشير إلى أن سلمئل املعروف بنقش اإلهداء اآلخر الذي 
 Rb VI/03 كان أطول وصدقذدر كانا أخوين وابنني ألضررم   (أنظر النقش
no. 21) ووجد في عام٢٠٠٣ النقش املكسور إلى قطعتني واملوسوم ب  

(Rb VI/03 no. 23 + Rb VI/04 no. 74 bis)

لقد استعمل سكان ريبون استعماال ثانيا كتلة حجريه كبيرة حاملة 
 Rb) ممر   في  داخلية  كدرجة   (١٢ رقم  صورة  (أنظر  لذهبذمر  اإلسم 
VI/04 threshold no. 4)الغرفة ااورة ملنصة املعبد من اجلنوب وفي هذه 

الغرفة قد اكتشف اآلثاريون  أيضا قطعة من البالطة مع النقش الذي 
يذكر ابنه (مع األسف ما بقي اسم هذه الشخصية : [ب]ن / ذهبذمر  
مقدس  عبادة  في  عائلي  معني  تتابع  وهناك   (Rb VI/04 s.w. no. 15/1)

سني هذا. إن النقوش التي ال حتتوي إال على اسماء األشخاص ونقوش 
املوجودة  والنساء  الرجال  أسماء  أغلبية  اعطت  قد  القصيرة  االهداء 
األشخاص    (Rb VI/04 n.w. no. 9) أسماء  ٦. ومنها  ريبون  معبد  في 
 (Rb VI/04 pav. Nos 12, 54, 62) [ر]الشائعة في نقوش ريبون مثل إلذك
وإلذرح ويجدر بالذكر ان جزءا من هذه االسماء ال يوجد إال في النقوش 
من املعبدين ريبون ٥ (املعبد الذي كان يسمي كفس وبعد ذلك نعمان) 
 Rb VI/04) [ي]أضررم ، عمعل ،(Rb VI/04 e.w. no. 4) وريبون ٦، عمشق
no. 132)، وحطننم ، ونبعم كما في النقش (Rb VI/04 pav. no. 30).على 

هذين  من  النقوش  تذكر  أن  املمكن  من  ليس  األحوال  بعض  في  األقل 
املعبدين شخصية واحدة ألن تلك النقوش املوجودة في ريبون ٥ وفي 
ريبون ٦ ترجع إلى فواصل زمنية مختلفة (في حال أضررم ـ إلى الفترة 
القدمية األولى في املوقع األثري ريبون ٥ وإلى الفترة املتأخرة في موقع 

ريبون ٦).
إن بعض أسماء األشخاص سجلت للمرة األولى في مجموعة   
أسماء ريبون، لكنها كانت معروفة خارج حدود هذه الواحة، مثال كربئل 
(Rb VI/04 no. 131) من املوقع األثري حريضة في حضرموت أيضا قارن 

 Rb) [ت]ورأبعث  (Rb VI/04 n.w. no. 14) [ت]ورأبعس  СТ 59b بالنقش
للمناقسة في تأثير  أساس  أي  ليس  كربئل  حال  VI/04 pav. no. 3) في 

الشخصي  االسم  هذا  السبئيني) ألن  اسماء  من  اسم  في  (او  سبأ 



١١٩

التقرير التمهيدي ألعمال البعثة الروسية ..

في  بينما   ، حريضة)  من  النقوش  في  نادرة  بصورة  ولو  موجودا  كان 
( قارن بالنقش ما كان يحمله إال  واحلضرمية  سبأ СТ 59b القتبانية 
املكربون وهم احلكام األوائل لدولة سبأ القدمية. وإضافة  إلى الفترة 
البلوغرافية املتأخرة (Rb VI/04 no. 131) ذلك يرجع هذا النص في تطور 
خط املسند في ريبون (ودامت هذه الفترة من القرن الثالث إلى القرن 
في  املوجودة  االسماء  من  عددا  إن  االمر  نهاية  امليالد). في  قبل  األول 
ريبون ٦ دونت للمرة األولى بني اسماء األشخاص جلنوب جزيرة العرب:

 Rb) ذهبذمر (Rb VI/04 pav. no. 32) دينهمو ،(Rb VI/04 no. 183a-b) إملري
 Rb) خلسمع ،(Rb VI/04 pav. nos. 48, 60) خفثلم ،(VI/04 threshold no. 4

 Rb VI/04) مكحلم ،(Rb VI/04 s.w. no. 14a-c) خرهمو ،(VI/04 s.w. no. 19

 Rb VI/04 e.w. no.) يحثم (Rb VI/04 pav. no. 12bis) مستلم ،(pav. no. 10

.(Rb VI/04 no. 142) 103) ، يسأب 

من الظواهر النحوية إن صيغة الفعل هقنو (بدال من هقنيو)   
صيغ  من  كصيغة  واملعتبرة  سخيم  شبام  من  في  سابقا  املعروفة 

 .Gr 77/3 اللهجة جتدر بالذكر النقش
تظهر تشابها  فهي   (٢٣ رقم  صورة  األنصاب (أنظر  قطع  أما   
كبيرا في مفردات اللغة وفي صيغ النصوص بني معبدي ريبون ٦ وريبون 
حضرموت  إاله  سني،  مقدسا  وهما  ميفعان)  املسمي  (املعبد   ١٤
الفدرالي، اللذان قد اكتشفوهما اآلثاريون في واحة ريبون ويبدو أن هذا 

التشابه طبيعي متاما.
إن انتماء صيغة النص إلى طراز واحد يسمح أن نقترح اعادة   
تركيب اجلزء الوسيط من نصب من انصاب اإلهداء بناء على قطعته 

 (Rb VI/04 s.w. no. 3)الكبيرة ، انظر صورة رقم ٢٢

/ ذكي. ٤ / مرض/ بورخ  / م]رض  / بن  / ميرد  [.../ أد 
/ وتعسم. ٥ / أقدمهن  /]رفهم  [..... / بهي 
/ بذت / سمتع / ددشب. ٦ / ذ]وسطهن  / سني  [أذن 
/ دد]شبم / بأذن / سني. ٧ / وتضأ  / مرض  / مرض  / بن  [م 

/ و...الى آخره] [٥]. [نفسس 

[...حتي يتشفي (داديشبام) من] املرض الذي كان مصابا به في . ١
شهر ذي كي 
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[...(؟) في] العام األول لتولي منصب املسؤول الذي كان يستعمل . ٢
اسمه لتعداد التواريخ وهو رفهم (او خالل فترة منصبه االولى). 

ونال (دادشبام) 
[رضاء سني ذى] وسطهان ألنه (يعني سني) قد أجني داديشبا . ٣
[م من املرض الذي كان مصابا به. لقد وضع داد]شبام حتت حماية . ٤

سني 
[٥]. [نفسه والى آخره]

إن هذا النص منطي ومع ذلك يحتوي على:

أـ بداية اسم الشهر غير املعروف حتى اآلن للتقومي احلضرمي،   
أما اسمه الكامل فليس من املمكن إن نقترح إعادة تركيبه (إن هذا 
النصب هو النقش الثالث املؤرخ حسب شهر من الشهور احلضرمية) 

،
يستعمل  كان  الذي  املسؤول  ملنصب  األولى  الفترة  ذكر  ـ  ب   
اسمه لتعداد التواريخ (أو العام االول ملنصبه، ويتعلق ذلك بطول هذا 
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التقرير التمهيدي ألعمال البعثة الروسية ..

املنصب في خضرموت: أكان ملدة سنة واحدة أو دام اثناء سنوات كثيرة 
، وسابقا ما سجلت في النصوص احلضرمية إال األعوام الثاني و الثالث 

والرابع لهذا املنصب )
ج ـ نعت املعبود سني الذي يحتوي على اسم املعبد.  

من  املشابهة  العبارات  أكدتها  فقد  االخيرة  النتيجة  أما   
النقوش s.r. no. 9 ; 116 ,98 Rb VI/04 nos. ويوجد هذا النعت في النقش 
CIAS 95.11/p1  وفيه يجب أن يقرأ ذوسطهن بدال من ذعسطهن كما 

النصب  هذا  أن  األرجح  على   .SCIA في  املنشورة  الصورة  على  يتبني 
احملفوظ في متحف عدن قد عثروا عليه في املعبد بواحة ريبون الذي 
نبحث فيه (من املمكن ان يقع هذا النصب أصليا على القاعدة األولى 
أو اخلامسة للدكة في دهليز املعروضات للغرفة املنقبة إلى اجلنوب من 

منصة املعبد).
شيء  لسني  يهدى  النقوش  من  قطعتني  في  أن  بالذكر  يجدر   
طبيعته غير واضحة يسمى بحت (من املشكوك فيه انه كان ذكرا 
بالطة   على  موجودتان:  وهما  سابقا)  يظنون  كانوا  كما  قربانا  يقدم 
في تبليط  الباحة  الداخلية  (Rb VI/04 pav. no. 19)  وعلى قطعة 

 .(Rb VI/04 s.r. no. 9) نصب من االنصاب
ذات  اإللهة  إلى  بحت  املسمي  الشيء  يهدي  كان  وكالعادة   
ميفعان  املعبد  في  الشيء  هذا  إهداءات  بعض  تكتشف  وإن  حميم 
 Rb VI/04 s.r. no. وجد  قد   (٢٤ رقم  صورة  (أنظر  أيضا    (١٤ (ريبون 
53 على السطح األفقي للنصب علماؤنا الذكر االول لشبوة، عاصمة 

حضرموت، في نقوش ريبون، لكنه غير واضح متاما:

[... ... ... ... بشب]  
وت / مبو / قني / سأل . ١
يذخرئل / سررئل / فب. ٢
قني / سني / ال / حللو. ٣
بشبوت . ٤

[... ... ... ... في شب]وة بخصوص املال الذي قد طلبه. ١
يذخرئيل من سررئيل. فبخصوص . ٢
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اسكندر سيدوف، يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف

مال سني ما أدركا (أو أدركوا) احلل (؟). ٣
في شبوة.. ٤

إن األغلبية الساحقة للنقوش املوجودة في ريبون ٦ تؤرخ بالفترة 
قبل  األول  القرن  إلى  الثالث  القرن  من  (طولها  املتأخرة  البلوغرافية 
اآلثاريون  اكتشفها  التي  القدمية  الفترة  نصوص  كمية  أما  امليالد). 
هناك (وخاصة نصوص املرحلة األولى لهذه الفترة) فهي أقل لدرجة 
عظيمة من عدد النصوص املؤرخة بنفس الفترة في أي معبد آخر من 
معابد ريبون. في بالط الباحة ١٠ باملائه من النقوش املستعملة ثانيا 
ترجع إلى الفترة املتأخرة. وفي نقوش ريبون ٦ لم يكتشفوا في هذا 
العام (كما في العام املاضي) أي ذكر آللهة آخرين سوي سني / سيان 
يشابه  اللذين  للمذبحني  األسطوانيني  الرأسني  عن  فضال  سيني.   /
للمذابح  قطع  بعض   ٦ ريبون  في  وجدوا  قد  كبيرة  فطرة  شكلهما 
أو املناحر املستطيلة  إن أحدهما (Rb VI/04 no. 142). ميتاز باخلاصية 
النادرة  فنص نقش اإلهداء عليه ال حتمله سطوحه اجلانبية كالعادة، 

لكنه يكتب على سطحه األعلى.
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اسكندر سيدوف، يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف
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اسكندر سيدوف، يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف
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التقرير التمهيدي ألعمال البعثة الروسية ..
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اسكندر سيدوف، يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف
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التقرير التمهيدي ألعمال البعثة الروسية ..
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اسكندر سيدوف، يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف
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التقرير التمهيدي ألعمال البعثة الروسية ..
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اسكندر سيدوف، يوري وينوغرادوف، سرجيس فرانتسوزوف
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١٦٧

نقوش سبئية جديدةنقوش سبئية جديدة
حتتوى على أقدم نقش توحيدي مؤرخحتتوى على أقدم نقش توحيدي مؤرخ

فهمي علي بن علي األغبري
أستاذ مساعد النقوش واآلثار القدمية
جامعة صنعاء - كلية اآلداب-قسم اآلثار

تقدم هذه الدراسة خمسة نقوش جديدة تنشر ألول مرة جاء ت 
كلها من وادي برع مديرية لودر، محافظة أبني، عثر عليها أثناء أعمال 
ضم  باآلثار  متخصص  ميني  فريق  جهد  حصيلة  وهى  األثري،  املسح 
ومن  منصور  سالم  ونائبه  أبني  آثار  عام  مدير  العامري  سالم  األخوة: 
ً ألن الصور  ديوان هيئة اآلثار صنعاء خالد احلاج وصالح احلسيني. ونظرا
التي صورها الفريق لم تكن بحالة جيدة، كونها التقطت في جو غائم 
وماطر، فقد تشكل فريق من املركز الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية 
بصنعاء من اإلخوة: البروفسور كريستيان روبان والدكتور منير عربش 
واملهندس/جان-باتيست ريجو والدكتور فهمي األغبري واألستاذ خالد 
والتقاط  معامله  على  والتعرف  للموقع  للنزول  اآلثار  هيئة  من  احلاج 
صور جديدة للنقوش أوضح من السابقة، وهنا أسجل شكري لفريق 
الهيئة الذين خصوني بدراسة ونشر هذه النقوش، والشكر والتقدير 
الدراسة  أغنت  التي  القيمة  مالحظاته  على  روبان  ك.  للبروفسور 

وأشكر الدكتور م. عربش على الصور املمتازة للنقوش.
وإمنا  فقط  مرة  ألول  تنشر  لكونها  النقوش  هذه  أهمية  تعود  وال 
ألنها تضم بينها اثنني من النقوش التوحيدية إحداهما مؤرخ ملنتصف 
آخر  نقش  طريق  عن  تأريخه  ميكن  واآلخر  تقريبا-  امليالدي  الرابع  القرن 
مؤرخ في الربع الثاني من القرن الرابع امليالدي تقريبا. وبذلك يكون أقدم 
املعروف   (٢ األشول  (بيت  النقش  قبل  اآلن  حتى  مؤرخ  توحيدي  نقش 
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فهمي علي بن علي األغبري

لدى الدارسني بأنه أقدم النقوش التوحيدية واملؤرخ لعام (٤٩٣حميري- 
٣٨٣ أو ٣٧٨ ميالدي).

ووادي برع عده الهمداني (١٩٨٣: ١٨٩) من الطرق التي تؤدي إلى 
دثينة وأبني. وينقسم الوادي إلى قسمني برع األعلى وبرع األسفل ولكل 
مي باسم قسمه ضيق برع األعلى وضيق برع األسفل  منهما ضيق سُ
الوادي  مبجرى  ويحيط  البيضاء.  السيلة  في  الوادي  يصب  األخير  وفي 
سلسلة جبلية صخرية من اجلانبني متتد عند ضيق برع األعلى لتشكل 
الرخام  عروق  بينها  الصخور  سلسلة  وحتصر  الصخري،  الوادي  مجرى 
ومناسب  مالئم  مكان  يشكل  هذا  بتكوينه  واملوقع  اتلفة،  بألوانه 
كمحجر لقطع األحجار والرخام. وعلى إحدى الصخور زبرت اخلمسة 
٧م  الصخرة  طول  ويبلغ  صغيرة.  واألخرى  كبيرة  منها  اثنني  النقوش 

.E: 45 39.620 N: 13 51.351 : وعرضها ٤م. وإحداثيات املوقع

أقدم نقش توحيدي مؤرخأقدم نقش توحيدي مؤرخ

برع األعلى رقم برع األعلى رقم (١)
أسطر،  سبعة  من  وتألف  للصخرة  األمين  اجلانب  على  النقش  حفر 

ارتفاعه ٦٨سم وعرضه ٧٠سم وارتفاع احلرف ٦٫٥سم. (اللوحة١).
النصالنص

معدكرب/ أشوع/ بن/ ضرن. ١
وجملن/ وأحرم/ وزع/ مضـ. ٢
حيم/ بن/ أب يدع/ تقدم/ مقـ. ٣
صعت/ موجلن/ لبيت/ ملكن/ هـ  . ٤
رجب/ بردأ/ ألن/ بعل/ سمني/ بو. ٥
رخن/ صيد/ ذلثمنت/ وثمنهي/ و. ٦
ثلث/ مأمت/ خريفتم. ٧
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نقوش سبئية جديدة حتتوى على أقدم نقش توحيدي مؤرخ

احملتوىاحملتوى
معدي كرب أشوع من (آل) ضرن. ١
وجملن وأحرم قائد مضـ. ٢
حيم بن أبي يدع تولى (قطع) صفـ. ٣
ـائح(ألواح) الرخام للبيت امللكي (املسمى) هـ. ٤
رجب مبباركة اإلله سيد السماء في ا. ٥
لشهر صيد في سنة ٣٨٨.. ٦

احلاشيةاحلاشية
١- معد كرب: من األسماء املعروفة في النقوش فقد ورد على سبيل 

.CIH 621/1، R 3692/2، R 4712/2، Ja 2466 : املثال في  النقوش التالية
أشوع: لقب شخصي ملعدي كرب وقد ورد في عدة نقوش سبئية منها

.CIH 2/1، CIH 621/1

 Hasi ضرن: اسم األسرة التي ينتسب لها معدي كرب وقد وردت في
.(Robin، 2001: 196).9/2، وهى تخضع لسلطة (ذهصبح) األصابح

ويذكر   ،R 4194/1 السبئي  النقش  في  ورد  أسرة  اسم  جملن:   -٢
ل بن كنانة من مراد.. مَ الهمداني في الصفة اجلملينيّ ونسبهم إلى جَ
الخ (الهمداني،١٩٨٣: ١٨٥-١٨٦) احتمال أنهم من هذه األسرة. على 

ً من نفس املنطقة.  اعتبار إن جمالي الهمداني أيضا
الهمداني  ويذكر   ،R 3351/7 معيني  نقش  في  ورد  أسرة  اسم  أحرم: 
بني  من  وقوم  لألصبحيني  أنها  أبني  في  خنفر  مدينة  عن  حديثه  أثناء 
مجيد يدعون احلرميني - بصيغة اجلمع- (الهمداني، ١٩٨٣: ١٩٠) رمبا 

ينحدرون من هذه األسرة أحرم؟  يبقى احتمال غير مؤكد؟
وزع: قائد قبلي (املعجم السبئي)

 Hasi 1/2، Hasi ٢-٣- مضحيم: اسم قبيلة ورد في عدة نقوش منها
.5/3، Ja 629/7

النقش  على  التعليق  انظر  النقش.   صاحب  والد  اسم  يدع:  أب   -٣
برع(٢).

- تقدم: قاد، تولى اإلشراف (املعجم السبئي).
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فهمي علي بن علي األغبري

(٢)هنا،  رقم  في النقش برع  وردت أيضا  جمع  مقصعت: اسم   -٣-٤
واملفرد منه مقصع، ورد في نقشي Baynūn 2/3، Baynūn 1/2، مبعنى نفق 
(املعجم السبئي). ولكن االسم هنا ال يتفق مع معنى نفق في كال 
النقشني، فاملقصعت هنا من الرخام من أجل بيت امللك، وفي النقش 

برع(٢) جندها شيء منحوت من أجل أحواض املياه.
نقب  يعني  الفعلية  الصيغة  في  جنده  ”قصع“  االسم  جلذر  وبالنظر 
 ،(Piella،1982: 464) قطع (املعجم السبئي) وأيضا معجم بيال ،(ً (نفقا
يطلق  اسم  ع  قُصْ واحلجرية  تعز  مدينة  في  اليوم  اليمن  لهجة  وفي 
على أعواد الشجر قصيرة احلجم تستخدم في عملية تسقيف البناء، 
وتوضع متراصة الواحدة جنب األخرى في املسافات بشكل عرضي فوق 

خشبتني. 
إال  يكون  أن  ميكن  ال  الذي  النقشني  تواجد  ملوقع   ً واستنادا تقدم  مما 
ً هنا صفائح،  ً لقطع األحجار والرخام فإن املعنى األكثر احتماال محجرا

ألواح (رخامية أو حجرية).
٤- موجلن: اسم معروف مبعنى رخام، (البستر) املعجم السبئي

، بيت: هنا  ٤-٥- لبيت/ ملكن/هرجب: الالم حرف جر مبعنى من أجل، لِ
القصر  واسم  امللك،  تعني  والتي  ملكن  كلمة  إلضافة  القصر  تعني 

هرجب.
٥- بردأ: الباء حرف جر(ردأ) اسم مبعني عون، مساعدة، ردأ.

- ألن/ بعل/ سمني: النون للتعريف في نهاية االسمني واملعني اإلله 
سيد السماء وهي صيغة توحيدية.

٥-٦ بورخن/ صيد: الباء حرف جر، ورخن: اسم معروف مبعني الشهر.
٦- صيد: اسم الشهر.

كتابة  تاريخ  هنا  مأمت/خريفتم:  وثلثت/  وثمنهـي/  ذلثمنث/   -٦-٧
النقش (٣٨٨) ثالث مائة وثمان وثمانني من السنني.

التعليقالتعليق
هرجب: اسم القصر امللكي واعتقد انه هو نفسه املذكور في النقش 
املوجود في متحف ظفار ZM 1/3 املؤرخ بعام ٥٧٢حميري املوافق ٤٥٧ 
والقصور  البيوت  أسماء  من  كغيره  االسم  هذا  يتكرر  ولم  ميالدي، 
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نقوش سبئية جديدة حتتوى على أقدم نقش توحيدي مؤرخ

في النقوش األخرى حتى اآلن. وقد يقول قائل إن هذا طبيعي فتاريخ 
التاريخ  وفق  القصر  بناء  تاريخ  يوافق  ردماني  كتاريخ   ٣٨٨ النقش 
فتاريخ  السهولة،  بهذه  األمر  ليس  ولكن  ٤٥٧م،   =٣٨٨+٦٩ امليالدي 
النقش أوال ليس ردمانى ألنه من غير املعقول أن يكون صاحب النقش 
مسئول على قبيلة مضحى التي لها تقوميها اخلاص الذي يبدأ اعتبارا 
من سنة٣٠ قبل امليالد، ويؤرخ نقشه وفق تاريخ قبيلة أخرى، باإلضافة 
لذلك إن أب يدع والد معد كرب معاصر لسعد يهسكر (انظر أدناه) 
امليالدي  الرابع  القرن  نقوش  منط  مع  يتوافق  اخلط  منط  ذلك  عن   ً فضال
وليس اخلامس امليالدي، إذن طاملا واألمر كذلك فكيف جاء االعتقاد بأن 
النقشني يتحدثا عن نفس القصر والفارق الزمني بينهما على األقل 

قرن من الزمن.
بالعودة للنقشني جند إن هذا النقش يتحدث عن قطع صفائح رخامية 
من أجل البيت (القصر) امللكي املسمى هرجب. إن ذكر اسم القصر 
ولكل  متعددة  والقصور  واحد  امللك  ألن  طبيعي  أمر  امللك  اسم  دون 

منها اسمه اخلاص.
ترميم  عملية  عن  امللك  يعفر  شرحبيئل  فيه  يتحدث   ZM 1 والنقش 
وجتديد قصرهم (املسمى) هرجب، وإعادة بنائه ومساكنه غير املساكن 
والبناء القدمي، أي وفق نظام جديد ارتآه هو بحيث يكون سقفه عالي، 
األعمدة  وبهو  الرسمية  القاعة  وبناء  التزيني  عملية  عن  يتحدث  ثم 
للقصر  بناء  وإعادة   ترميم  عملية  يذكر  فالنقش  إذن   ..........الخ. 
وهذا طبيعي أن يجدد بعد قرن من الزمن، وهذا يعني إن تاريخ تأسيس 
ولو  =٣٥٨م،  (٣٨٨مضحي-٣٠)  هذا  نقشنا  في   املذكور  هو  القصر 
صح افتراضنا فأنه يعود لفترة امللك ثأران يهنعم، إن لم يكن في فترة 
التأسيسي  النص  على  العثور  حتى  يبقي  االفتراض  ذلك  سابقة. 

للقصر.
      أخيرا جند إننا أمام أول نقش توحيدي يذكر اإلله رب السماء، 
وهى صيغة واضحة ال لبس فيها تؤكد أن هناك حتول في الفكر الديني 
قد بدأ في العهد احلميري من عبادة اآللهة الوثنية املتعددة إلى عبادة 
امليالدي.  الرابع  القرن  منتصف  حدود  في  السماء)،  رب  التوحيد(اإلله 
ً للتاريخ املدون في النقش ٣٨٨-٣٠=٣٥٨م، بل ورمبا أقدم من ذلك  وفقا
ً للنقش الثاني الذي يحتمل أن تأريخه يعود للربع الثاني من القرن  وفقا

الرابع امليالدي.
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ً أن نعتبر الربع األخير من القرن الرابع امليالدي  وعلى هذا لم يعد مبررا
نقش  في  جاءت  والتي  السماء)  رب  (اإلله  التوحيد  لعبادة  إشارة  أول 
احلميري  التقومي  من   ٤٩٣ سنة  في  واملؤرخ  االشول٢،  بيت  جربيني 

املوافق٣٨٣م. 
فإنه  يهودية،  أو  نصرانية  سمات  أي  حتمل  ال  الصيغة  كانت  وإذا 
ال ميكن اعتبارها صيغة غامضة أستعمل فيها التجريد، كما ذكرت 
ويذكر  سماوية،  بديانة  متأثرة  تكون  وأن  البد  بل   (٢٤٤ اجلرو(١٩٩٨: 
التوحيدية  هذه  نحو  السبيل  مهد  الذي  إن   (Müller،1984: 128) موللر 
هي أعمال البعثات التبشيرية اليهودية واملسيحية. وإذا كانت كلتا 
للميالد،  األولى  القرون  منذ  اليمن  إلى  طريقهما  عرفتا  قد  الديانتني 
(الشيبة،٢٠٠٠:  ٧٠م  عام  الشتات  بعد  اليمن  وصلت  رمبا  فاليهودية 
جربيني  نقش  هو  اليهودية  الديانة  سمات  يحمل  نقش  وأقدم   ،  (٣٠
بيت االشول١الذي يعود ألواخر القرن الرابع امليالدي وأوائل القرن اخلامس 
امليالدي، أي لعهد امللك احلميري ذرأ أمر أمين أخو أبي كرب اسعد، امللك 
الديانة  حمير  دخول  بأسطورة  اسمه  أرتبط  الذي  الشهير  احلميري 

ً الطبري،١٩٩٧: ١٠٥). ً لإلخباريني العرب (انظر مثال اليهودية وفقا
واملسيحية أيضا وصلت عن طريق التجار من أهل الشام واحليرة 
التبشير  بعثات  طريق  عن  وأخيرا  معهم،  اليمنيون  تعامل  الذين 
(الشيبة،٢٠٠٠: ٣٠). وكان بيستون (Beeston،1984:149-150) قد أشار 
 ً وأيضا حمير  دخلت  املسيحية  إن  تذكر  البيزنطية  املصادر  أن  إلى 
أكسوم في نفس الوقت في أواسط القرن الرابع امليالدي، حيث حتول 
أحد  بواسطة  املسيحية  إلى  اسمه  ذكر  دون  احلميريني  القادة  أحد 
املبشرين واسمه ثيوفيلوس وأقنعه ببناء ثالث كنائس في عدن وظفار 
والثالثة على أن تكون في قنأ. وأنه في تلك الفترة أيضا مت حتويل امللك 
األكسومي عيزانا إلى املسيحية، ولكن ليس هناك أي سمات نصرانية 
الشيء  ونفس  اجلزيرة،  جنوب  في  واخلامس  الرابع  القرنني  نقوش  في 
ينطبق على كتابات جعز في عهد عيزانا التي جند في إحداها اإلله رب 
السماء مما يؤكد أنه كان من املوحدين. وأشار إلى أن موقع الكنائس 
لألجانب  مخصصة  كانت  أنها  إلى  بشدة  يوحي  اجلزيرة  جنوب  في 
التجار والوافدين وليس السكان احملليني. نستنتج من ذلك أن املصادر 
البيزنطية تؤكد على تزامن دخول ديانة التوحيد في بالد حمير وأكسوم 
النقشية  املعطيات  ولكن  املسيحية.  الديانة  وفق  الوقت  نفس  في 
لطبيعة  املسيحي  االجتاه  تؤيد  ال  حمير  في  األقل-  -على  اآلن  حتى 
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التوحيد الذي ظهر هناك. في حني مت العثور على نسخة إغريقية من 
نص عيزانا التوحيدي استخدم فيه بوضوح صيغة الثالوث املسيحي، 
التي لم تظهر في الكتابات اجلعزية (احلبشية القدمية) عن عيزانا، رمبا 
أراد حتقيق كسب سياسي من ذلك (Beeston،1984: 149). ما يؤكد ذلك 
إدعاؤه سيطرته على حمير وسبأ، لم يكن هذا التزامن مجرد صدفه 
ً حني وصلت بعثات  وإمنا إظهار نفسه كملك قوي أعتنق املسيحية أوال
 (٣٣٧-٣٦١) الثاني  قسطنطني  اإلمبراطور  أرسلها  التي  التبشير 
ً اليمن، باإلضافة إلى أنه يسيطر على املنطقة الواقعة  للحبشة وأيضا
األفضلية  يعطيه  مما  األحمر.  للبحر  اجلنوبية  السواحل  جانبي  على 
والصدارة في متثيلها أمام اإلمبراطورية البيزنطية حامية املسيحية 
في الشرق وريثة الرومان في سياستها وجتارتها (الشيبة،٢٠٠٠: ٣٠). 
فإذا كانت الدوافع السياسية هي التي جعلت عيزانا يظهر أو يتظاهر 
باملسيحية، فرمبا هي نفسها أيضا التي جعلت اليمنيني ال يعتنقون 
والسيطرة  التبعية  حتت  سيوقعهم  ذلك  إن  من  خوفا  املسيحية 
للقوى األجنبية البيزنطية واحلبشية.إذ لم ينسوا األطماع احلبشية 
في بلدهم، والتي متثلت بالتدخل في الشئون الداخلية وإذكاء الصراع 
ذلك،  ورغم  للميالد.  األولى  القرون  منذ  اليمن  في  اتلفة  القوى  بني 
ينفي  ما  هناك  فليس  توجد،  لم  أو  السياسية  الدوافع  وجدت  سواء 
كلتا  من  بتأثير  يكن  لم  اليمنيني  أعتنقه  الذي  التوحيد  بأن  يؤكد  أو 
كانوا  أنهم  أي  العكس،  نثبت  أن  ميكن  ال  الوقت  نفس  وفي  الديانتني، 
الرابع  القرن  نهاية  قبل  يهود  أو  امليالدي  السادس  القرن  قبل  نصارى 
احلنفية  على  كانوا  إنهم  هنا  فاالحتمال  كذلك  واألمر  طاملا  امليالدي، 
بقايا الديانة اإلبراهيمية، أما ملاذا لم تظهر النصوص التوحيدية قبل 
يكونوا  لم  معتنقيها  ألن  فرمبا  الرابع  القرن  منتصف  أي  التاريخ  هذا 
غير  من  إذ  أعمالهم.  تخلد   ً نقوشا يزبرون  الذين  والزعماء  القادة  من 
املعقول أو املقبول أن يكون هذا التوحيد قد جاء نتيجة تطور الفكر 

الديني الوثني لليمنيني القدماء.
اليمنية  النقشية  املصادر  إن  القول  ميكن  سبق  ما  كل  من 
ديانة  دخول  حتديد  في  وتزامنت  توافقت  قد  اآلن  حتى  والبيزنطية 
ً وإن كان ليس  التوحيد اليمن في منتصف القرن الرابع امليالدي تقريبا

وفق الديانة املسيحية.   
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النقش برع رقم النقش برع رقم (٢)
حفر النقش أعلي يسار النقش األول ويتكون من ستة أسطر بحيث 
جند السطر األخير منه يقابل السطر األول من النقش األول، وارتفاعه 

٤٣سم، وعرضه ٧٠سم، وارتفاع احلرف ٦٫٥سم. (اللوحة٢). 
النصالنص

أب يدع/ يوشع/ ذضرن/ وجملن. ١
وأحرم/ عقب/ دتنت/ تقدم/ مـ    . ٢
قصعنت/ ذت/عصبني/ لصهرم. ٣
مقلدتن/ ملقح/أمرأهمو/(سعـ)دم. ٤
يهسكر/ وبنيهو/ ألهت/ هصـ. ٥
بح/ وإلن/ بعل/سمني/ ليردأنهمو. ٦

احملتوىاحملتوى
أب يدع يوشع ذي ضران وجمالن . ١
وأحرم حاكم دثينة تولى عمل . ٢
األلواح املنحوتة لتكسية . ٣
األحواض إلجناز أسيادهم سعدم. ٤
يهسكر وبنيه الذين (ينتمون لقبيلة) األصابح. ٥
واإلله رب السماء ليساعدهم  . ٦

احلاشيةاحلاشية
١- أب يدع: اسم صاحب النقش وهو من األسماء املعروفة فقد ورد في 

.(Harding، 1962: 18) عدة نقوش مينية قدمية
٢- يوشع: كنية صاحب النقش.

- عقب: حاكم، زعيم، قائد. (املعجم السبئي). 
املنطقة  في   R 3945/5 النصر  نقش  في  ورد  منطقة  اسم  دتنت:   -

األوسانية ومازالت 
 Al-Sheiba،1987:)حتمل حتى اليوم نفس االسم في مديرية مودية ولودر

                    (27



١٧٥

نقوش سبئية جديدة حتتوى على أقدم نقش توحيدي مؤرخ

- تقدم/ تولى~ اقتدم~ تقدم(عمال). (املعجم السبئي)
االسم  آخر  في  والنون  السبئي)  (املعجم  منحوت  عصبني:   -٣

للتعريف.
في  ورد  صــهــر  واالســــم  جــر  ـــرف  ح الــــالم  لصهرم:   -
ــر مــكــتــمــلــة وهــــى : ــي ــهــا غ ثــــالث نــقــوش اثــنــني مــن
 R 4761/2، Fa 90/2 والنقش الثالث CIH 541/60 الذي يتحدث عن ترميم 
السد وأعطاه املعجم السبئي معنى رصاص، (عمل بناء/مادة بناء) أو 
صاروج، نورة؟ والفعل صهر ورد في نقوش الغول-املساجد التي نشرها 

فرنسوا برون :
 .Ghul- al-Masāğid 2/2-3، Ghul-al-Masāğid 3/2، Ghul-al-Masāğid 4/2  
وسياق   (٧٠ (األغبري،٢٠٠٤:  حجر)  أو  (مبالط  كسا~غطى  مبعنى 
النقش يتوافق مع هذا املعنى أي أن صهر تعنى هنا إما تغطية األحواض 
بصفائح األحجار وفي هذه احلالة تكون األحواض مغطاة (مسقوفة) 

أو تعنى تكسية وتبليط األحواض بصفائح األحجار املنحوتة.
ــم  االس ورد  مــقــلــد،  ــرده  ــف وم جــمــع  اســـم  مقلدتن:   -٤
ــة مــنــهــا : ــدمي ــق ــوش الــيــمــنــيــة ال ــق ــن ـــدد مـــن ال فـــي ع
للمياه  حوض  مبعنى   Robin-az-Zahir1/2، R 4197bis/2، CIH 338/11  
واالسم ما زال يستخدم في لهجة بعض مناطق اليمن اليوم بنفس 

املعنى (األغبري،٢٠٠٤: ٩٩).
- مقح: هنا تأتى مبعنى إجناز.

هم  الغائبني  جمع  وضمير  مضاف  وهو  جمع  اسم  امرأ  أمرأهمو:   -
مضاف إليه والواو في نهاية الضمير إلشباع حركة الضم في اللهجة 

السبئية. 
٤-٦ (سعـ)دم إكمال سعدم ال غبار عليه واستنادا لكنيته ”يهسكر“ 
في السطر اخلامس، فقد ورد في نقش Hasi 5/1مع أبنائه باالسم وإنهم 
مضحى  لقبيلة  (أقوال)  كزعماء   ً وأيضا ويعجف  هصبح  بني  من 

 .(Robin، 2001: 193)

والطلب  األمر  الم  من  مكونة  ودعاء  توسل  صيغة  نهمو:  ليردأ   -٦
والرجاء، والفعل املضارع يردأن والنون في نهاية الفعل للمضارعة في 
اللهجة السبئية، وضمير الغائبني هم، والواو إلشباع الضم، واملعنى  

ليساعدهم، وليعينهم (اإلله).
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التعليقالتعليق
ً أقدم من النقش برع (١) بل وميكن تأريخه  النقش برع (٢) زمنيا

على الرغم من انه ال يحتوى على تاريخ يحدد زمنه وفقا لالتي:
(١) . ١ برع  النقش  في  املذكور  هو  شك  غير  من  يوشع  يدع  أب  إن 

االبن  اكتفى  ملاذا  هنا  والسؤال  أشوع،  كرب  معدي  والد  باعتباره 
يكون  رمبا  وظيفته؟  يذكر  لم  وملاذا  كنيته؟  دون  أبيه  اسم  بذكر 
االبن قد سطر نقشه وأبوه لم يكن على قيد احلياة وبالتالي ذكره 
باالسم كإثبات النسب فقط. ويبقى هذا احتمال غير مؤكد؟. 

إن أب يدع يوشع  يعاصر سعد يهسكر ويفهم من السطر الرابع . ٢
هو  يهسكر  سعد  أن  رمبا  بل  والطاعة  بالوالء  له  يدين  أنه   ً أيضا
ونحن  دثينة  منطقة  (عاقب)على  إدارى  كمسئول  عينه  الذي 
 (HASI 5/6) روبان  نشره  الذي  النقش  خالل  من   ً مؤخرا نعرف 
الرابع  القرن  من  الثاني  الربع  بحدود  هو  يهسكر  سعد  زمن  إن 

امليالدي٣٣٣م. 

وعليه فإن هذا النقش يبقى -حتى العثور على نقوش جديدة مؤرخة- 
أقدم نقش توحيدي يذكر اإلله رب السماء في حدود الربع الثاني من 

القرن الرابع امليالدي. 

النقش برع رقم النقش برع رقم (٣)
توزعت  كلمات  ثالث  من  مكون  األول  النقش  أعلى  يقع  صغير  نقش 
عمودياً، ارتفاع النقش ١٧٫٥ سم، وعرضه ١٣٫٥ سم، وارتفاع احلرف ٥٫٤ 

سم. (اللوحة ٣)

النصالنص
  حلضم. ١
  أولط. ٢
ضرن. ٣   ذ 

احملتوىاحملتوى
حلضم أولط ذو ضران– 
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احلاشيةاحلاشية
حلضم: حلض أو الحض اسم صاحب النقش وامليم للتميم، وهذا . ١

االسم لم يرد في أي نقش قدمي معروف لدينا.
الفترة . ٢ في  ظهرت  التي  األلقاب  من  وهو  حلضم  لقب  أولط: 

 JAوالنقش  JA 695/1،6 املعروف  جام  نقش  في  ورد  فقد  احلميرية 
اإلرياني  عند  جازان  مقاطعة   ٥ رقم  ونقش  إرياني٤٠،   =  658/1

السطر األول وكلها تعود لفترة شمر يهرعش.
ذ ضرن: اسم األسرة التي ينتسب لها صاحب النقش وكما نقول . ٣

تخضع  وكانت   HASI 9/2 النقش  في  وردت  وقد  الضرانى،  اليوم 
.(ROBIN، 2001: 196) لسلطة (ذو هصبح) انظر

النقش برع رقم النقش برع رقم (٤) ) 
نقش صغير يقع أسفل النقش الثاني وعلى  يسار النقش األول ومكون 
احلرف  وارتفاع  سم.   ٥٫٢٩ وعرضه  ١٥سم.  وارتفاعه  اسطر  ثالثة  من 

٥سم. (اللوحة ٤)

النصالنص
كوكب / أسد. ١
تبع/ سعد/ مقتوي. ٢
ت / ذضرن. ٣

احملتوىاحملتوى
كوكب، أسد،      . ١
تبع، سعد تابعني . ٢
ذو ضران. ٣

احلاشيةاحلاشية
٢-٣مقتوت: اسم جمع يفسرها املعجم السبئي (خازن، خادم، لقب 
اجتماعي  كسياق  قبيلة)  أو  قيل  أو  امللك  عند  مدبر  أو  نائب  أو  خادم 
ً ملعنى اللفظة في اللغة العربية، وكسياق حربي مبعنى أمير  واستنادا
جند، ولكن يبدو إن املقتوي هو مرتبة في التسلسل القيادي واإلداري. 
بُعد  ذات  وظيفة  جوهره  في  ميثل  أنه   (٢٤٩  :٢٠٠٠) الشيبة  ويذكر 
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ق  الثاني  القرن  نهاية  منذ  القدمي  اليمن  في  ظهر  سياسي-عسكري، 
.م. وال اعتقد إن لها نفس املعنى الذي قصده عمر بن كلثوم (خدام) 
خيرة  من  العادة  في  كانوا  أنهم  جند  إذ  مقتوينا».  المك  كنا  «متى 
القادة العسكريني بل إن معظمهم كانوا من األقيال أو على األقل من 
بحاجة  املصطلح  يبقى  ذلك  ومع   .(٨٩ املرتبة.(بافقيه،١٩٩٣:  نفس 

ملزيد من الدراسة سنعود لها في وقت الحق إن شاء اهللا.

النقش برع  رقم النقش برع  رقم (٥)
وهو نقش صغير يقع إلى اليسار للنقش الثاني وأسفل منه ويتكون 
احلرف  وارتفاع  ٢٥سم،  وعرضه  ٢٦٫٥سم،  وارتفاعه  أسطر  ثالثة  من 
٧٫٥سم، وعلى يسار السطر الثالث يوجد حرف (أ) مع خط مائل في 
قمته هكذا( / )  رمبا كان الكاتب سيسطر موجنرام ثم عدل عن ذلك 

؟ (اللوحة٥ )
النصالنص

هوفعم . ١
أحرد ج=. ٢
ربني    أ. ٣

احملتوىاحملتوى
هوف عم . ١
أحرد       . ٢
ار (عامل حجارة). ٣ حجّ

احلاشيةاحلاشية
وقد . ٤ عم،  اإلله  اسم  مع  هوف  من  مركب  علم  هوف عم: اسم 

 R 3566/1، R 3670/1، R:ًً ً في النقوش القتبانية انظر مثال ورد كثيرا
3878/18، JA 1596/1، JA 2470/1

أحرد: لقب صاحب النقش . ٥
جربني: حجار، عامل حجار (املعجم السبئى) وقد ناقش بيستون . ٦

(BEESTON،1976: 413) لفظ جربني وذكر بأنه على الرغم من انه 
يدلل علي اسم األسرة والقبيلة إال انه خلص في النهاية إلى انه 

ار). يعنى من يشتغل باحلجارة (عامل حجارة، حجَّ
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- برع األعلى رقم (١)

النقش برع رقم (٢)
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النقش برع رقم (٣)

(٤) النقش برع رقم
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النقش برع  رقم (٥)

موقع برع
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نتائج أعمال التنقيب في موقعنتائج أعمال التنقيب في موقع
جبل حجاج جبل حجاج – – عزلة األعماسعزلة األعماس

خالد العنسي
الهيئة العامة لآلثار واملتاحف

مقدمةمقدمة
كانت بداية االهتمام بهذا املوقع في سنة ٢٠٠٠م عندما تقدمت 
مجموعة من املواطنني من أهالي جبل حجاج عزلة األعماس الهيئة 
العامة لآلثار واملتاحف ببالغ عن وجود موقع أثري يتعرض للنهب من 
قبل بعض سكان القرى ااورة للموقع وذلك عندما قاموا بأخذ كتل 
حجرية مهذبة من مداميك بعض املباني القدمية والتي كانت مطمورة 
حتت األراضي الزراعية وبعد زيارة املوقع من فريق متخصص قررت قيادة 
عن  التنقيب  أعمال  توالت  ثم  سريعة.  إنقاذية  حفرية  إجراء  الهيئة 
آثار هذا املوقع لثالثة مواسم مابني ٢٠٠٠م و ٢٠٠٣م من قبل الهيئة 
 ً العامة آلثار واملتاحف بتمويل حكومي.وكانت نتائج هذه احلفرية رديفا
من  واجهتنا  ما  رغم  القدمية،  اليمنية  احلضارة  وآثار  تاريخ  إلى   ً جديدا
صعاب كعدم العثور على كتابات مسندية ميكن االستدالل منها على 
أسم املوقع القدمي أو اسم املعبد الذي مت الكشف عنه. وقد حاولنا في 
نهاية املطاف إلى االستعانة مبا مت العثور عليه من قطع لالستدالل على 
للمرحلة  تقريبي  تاريخ  وحتديد  املكتشفة  املعمارية  العناصر  وظائف 
الزمنية الذي مر بها املوقع، وهذا كرؤية أولية إلى حني ما قد تقدمه 
احلفريات في املستقبل من معطيات جديدة ومعلومات دقيقة وأكيدة 

متكنا من استكمال الصورة األثرية والتاريخية لهذا املوقع املهم.   
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موقع جبل حجاج موقع جبل حجاج - - املوقع اجلغرافياملوقع اجلغرافي
متثل منطقة جبل حجاج وحدة جغرافية تتكون من هضاب وجبال 
اخلصبة  السهول  من  ومجموعة  املسالك  ووعرة  مرتفعة  صخرية 
والوديان أهمها وأكبرها وادي بنا الذي متيز بجريان املياه فيه طوال العام، 
أشار  اجلغرافية  الوحدات  من  مجموعة  ضمن  املنطقة  هذه  وتشكل 
اجلنوبية  فحدودها  رعني)  وذو  العود  (مخالف  باسم  الهمداني  إليها 
ومن  قعطبة،  وجيشان  مارش  ووديان  بسهول  اتصالها  عند  تنتهي 
ً الرضمة والى الغرب سلسلة جبال  الشرق وادي خشعة ودمت وشماال
الشعر وبعدان. وفي هذا اإلطار اجلغرافي يوجد جبل حجاج من عزلة 
األعماس والذي يتكون من عدد من القرى واملرتفعات والوديان، ويضم 
اليهودية  جبل  مثل  الهامة  البارزة  واملعالم  األثرية  املواقع  من  عدد 
بشكلها  معظمها  الزال   ً ١٢سدا إلى  تصل  السدود  من  ومجموعة 
وتقع  حديثة.   ً سدودا مكانها  أقيم  أو  مدمر  اآلخر  والبعض  األصلي 
و   ٦٦/٦٥ عــرض  ودائرتي   ،٣٦/٣٥ طــول  خطي:  بني  فيما  بالتحديد 
(ريدان)  ظفار  الشرق  من  حدودها   VI"0048" 337/38-:ارتفــــــــاع
وبيت األشول، ومن الغرب مدينة السدة ووادي بنا، ومن اجلنوب وادي بنا، 

ومن الشمال الصيح وبيت عباد. 

تاريخ املوقع تاريخ املوقع 
الفترة  خالل  مختلفة  بشرية  نشاطات  نشوء  املنطقة  شهدت 
ثم  ومن  التاريخية،  والفترة  التاريخ،  قبل  ما  عصور  من   - التاريخية 
العصر اإلسالمي وحتى العصر احلديث. ويرجع ذلك إلى متيز املنطقة 
مبناخ متنوع وأمطار غزيرة ووديان دائمة اجلريان وأراضي زراعية خصبة 
باإلضافة إلى متيزها بتحصينات طبيعية صعبة املنال. وتدل املعطيات 
إلى   ً جدا ضئيلة  كانت  وإن  التاريخية  املصادر  أوردتها  التي  التاريخية 
األعمال  ونتائج  منها  الكثير  نشر  التي  والكتابات  النقوش  جانب 
إلى  تدل   ،ً مؤخرا متت  أثرية  وتنقيبات  مسوحات  من  احلديثة  األثرية 
ً خالل احلقب التاريخية  ً وهاما ً رئيسيا أهمية املنطقة والتي لعبت دورا
اتلفة. وإذا ما عدنا إلى تاريخ املوقع الذي نحن بصدده جند أن املصادر 
القليلة  إشارات  بعض  عدا  املوقع،  لهذا  ذكر  فيها  ترد  لم  التاريخية 

وعلى وجه اخلصوص في الفترة اإلسالمية املتأخرة.
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موقع احلرثي موقع احلرثي - - املوقع األثرياملوقع األثري
 ً مؤخرا تعرض  الذي  املوقع  في  والتنقيب  احلفر  أعمال  تنفيذ  كان 
ألعمال احلفر العشوائي والذي يعتبر جزءً ال يتجزأ من املوقع الثري الذي 
مساحته  وتصل  احلرثي)،  (جبل  عليه  يطلق  جبلي  مرتفع  على  يقع 
شكل  على  أثرية  تالل  من  سلسلة  عن  عبارة  اآلن  وهو  ٢كم،  حوالي 
هذا  سطح  معظم  حتتل  القدمية  املباني  بقايا  من  حجرية  أكوام 
يتوزع  زراعية،  وحقول  مدرجات  إلى  منها  البعض  حول  بينما  املرتفع، 
مهجور  صغير  ومسجد  حديثة،  سكنية  وحدات  بعضها  بني  فيما 
مع املنظومة املائية اخلاص به وقد بني هذا املسجد من كتل حجرية 
املصقولة  سطوحها  بينها  فيما  يجمع  وألوانها  موادها  في  متنوعة 
املنشآت  مكونات  اصل  إلى  الكتل  هذه  وترجع  مستقيمة،  وأطراف 
في  استعمالها  و  استخراجها  املواطنون  دأب  التي  القدمية  املعمارية 
بناء مساكنهم ومساجدهم كما هو واضح اآلن في مباني قرية خربة 

صالح (اخلرابة) ومسجدها العامر.
املواجل  سد  اجلنوب  ومن  اليهودية  جبل  الشمال  من  املوقع  يحد 
وبيت  خيله  وقرية  الغروب  سد  الشرق  ومن  القدمية،  اخلرابة  وقرية 
الريشة، ومن الغرب حرف اجلبجبي وغيل هير. وذلك عند خط عرض 
٤٣٫٦١ وخط طول ١٤٫١٠، و على ارتفاع (٢٨٨٨) متر عن سطح البحر. 
ويحيط به عدة وديان زراعية، والسدود (مثل شرقان، القرية، عتاد، ذي 
حقل ذي املوقع) بنية بأجر ضخمة الزالت آثار بعضها قائما حتى اآلن 
جل  ما  املواجل،  جل  ما  اجلبجبي،  جل  ما  الغرب:  اجلهة  من  ومنها: 
السوادة. ومن اجلهة اجلنوب ما جل الغربي، ما جل الغروب. ومن اجلهة 
اجلهة  ومن  مغيث.  جل  ما  شرقان،  جل  ما  املوقع،  ذي  جل  ما  الشرق 
الشمال ما جل النُقوب، ما جل السايلة، سد ذي حماده، ما جل حيش، 

ما جل املنصر.  
ينقسم املوقع على األقل إلى قسمني حسب اإلنشائية الظاهرة 

اآلن وهما:
القسم األول: A Area وهو يشمل املنطقة اجلنوبية واجلنوبية الشرقية 
من جبل احلرثي، ومتثل منطقة املعبد والوحدات اإلنشائية السكنية 

واملنظومة املائية لها.
القسم الثاني: B Area وهو ويشمل املنطقة الشمالية جلبل احلرثي، 
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وميثل موقع املقبرة والتي حتوي عدد من القبور الصخرية. 
الحظنا في بداية أعمال احلفر والتنقيب في املنطقة A Area وأننا 
من  صغيرة  مجموعة  أو  ملعلم  موقع  كونه  يتجاوز  كبير  موقع  أمام 
املباني. و قد دعم هذه الفكرة هو ما قدمته لنا احلفريات من ظهور 
مباني ال زالت بقيتها حتت سطح األرض ولم تتوقف تشعباتها في كل 
اجتاه والذي يدل أسلوب تكوينها إلى وجود كثافة سكانية من جهة 
َاثل ما وجد  والى تقدم أسلوب تكنيك الهندسة املعمارية املتطورة ؛ ميُ
وجود  عن  ناهيك  احلميرية)  (الدولة  ريدان  ذو  و  سبأ  دولة  حاضرة  في 
مجموعة من القبور في واملنطقة الثانية B Area، وهذا كان مدعاة لنا 
نفس  في  املنطقتني  في  ٢٠٠٣م  الثالث  املوسم  في  بحفريتني  للقيام 
الوقت، وذلك في سبيل الربط بني املوقعني والتعرف أكثر عن ماهية 
هذه  كانت  وقد  موسميا.  عنه  الكشف  صدد  في  نحن  الذي  املوقع 
وحاسمة  جيدة  نتائج  على  احلصول  في   ً جدا مفيدة  بالفعل  اخلطوة 
العود  وجبل  ظفار  عن  أهمية  تقل  ال  مستوطنة  أمام  أننا  على  تؤكد 
ً الفتقار املوقع من  ويجب التعامل مع معطيتها بدقة وحذر خصوصا
النقوش الكتابية واإلشارات التاريخية وعدم التمكن من معرفة هوية 
االسم القدمي لهذه املستوطنة والذي نأمل أن تكشف أعمال التنقيب 

في املستقبل الغموض الذي ندور حوله.
قدمية  معالم  من  بها  وما  احلرثي  ملنطقة  اجلغرافي  التكوين  إن 
قدمية  ملستوطنة  كان  املكان  هذا  بأن  فيها  الشك  حقيقة  يقدمان 
التي  املتنوعة  األحجار  وجلب  السدود  بناء  من  سكانها  متكن  مزدهرة 
ال توجد في هذه املنطقة لبناء معابدهم ومساكنهم وكذلك نحت 
مقابر موتاهم في الصخور بنماذج هندسية مختلفة رائعة التصميم، 
وكذلك دلت املعثورات على وجود سلع مستوردة من الفخار والبرنز على 
ً. وتنم بعض الفنون التطبيقية  التواصل التجاري سواء داخليا أو خارجيا
على احلجر والرخام إلى التمسك بالتقاليد الفنية التقليدية خصوص 
اليمنية  احلضارة  في  املعروفة  املقدسة  احليوانات  ونحت  األفاريز  على 
كصناعة  الصناعات  هذه  بعض  في  بانفرادهم  ومتيزها  الوعول،  مثل 
صخور  من  هندسية  بأشكال  املطعمة  اجليرية  صخور  من  البالطات 
هو  األسئلة  عشرات  بني  من  مهم  سؤال  ويبقى  واجلرانيت.  البازلت 
كيف كانت نهاية هذه املستوطنة ؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه 

فيما بعد من خالل معطيات أعمال احلفر والتنقيب.
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نفسر  إلى  ننوه  التنقيبات  أعمال  كشفته  ما  عن  احلديث  وقبل 
لبعض املصطلحات باحلروف الالتينية التي استخدمنها كرموز ففي 
ً T ويرمز إلى اخلندق L / Trench ويرمز إلى LOCS ونقصد  املوقع A فمثال
بهذا املصطلح املربع ذو مساحة معينة أو غرفة و E ويرمز إلى مدخل 
 B ويرمز إلى حوض ماء و V ويرمز إلى قاعدة و b ويرمز إلى جدار و M و

ويرمز إلى مبنى، وحرف C ويرمز إلى قناة أو ساقية.

 وفي املوقع B يرمز احلرف T إلى مدفن ويليه رقم املدفن أو القبر.

التخطيط املعماري املعبد وملحقاتهالتخطيط املعماري املعبد وملحقاته
عناصر  و  مباني  من  أجزاء  عن  والتنقيب  احلفر  أعمال  كشفت 
معمارية مائية هامة إال أنها أمدتنا إلى اآلن ببعض األمثلة الهامة عن 

فن العمارة الدينية في العصر احلميري.
كانت هذه املباني تدور حول فناء مبلط بأحجار من الصخور اجليرية 
والبازلتية وقد قسم الفناء في فترة متأخرة إلى عدة أقسام بواسطة 
التعقيد  من   ً نوعا خلق  وهذا  التغيير،  متطلبات  مع  تتناسب  جدران 
ً بأن أعمال احلفر الزالت في  في تفسير حقيقي ملا هو قائم، خصوصا
العشوائي  احلفر  أعمال  أتلفته  ما  جانب  إلى  محدودة،  مساحة  إطار 
التي أسهمت في تغير املالمح األساسية للعناصر املعمارية األصلية 
واقتطاع أجزاء من املباني وأتالفها خصوصا املبنى B١، ومع هذا فأننا 
حول  واملوزعة  ومرافقها  الدينية  املباني  عن  جيدة  بنتائج  خرجنا  قد 
الفناء، وتنوع معماري فرضته عوامل الطبيعة اجلغرافية واجليولوجية. 
وزودتنا مبعلومات مفيدة للظرف التي مرة على املوقع، واحليوانات التي 
استأنست في ذلك الوقت. وفيما يلي سنورد وصفا للمخطط املعماري 

املعقد لهذه املنشآت كل على حده ليسهل معرفة وظائفها. 
منتظمة  الغير  الشعائرية  امعات  منوذج  إلى  املعبد  هذا  يعود 
التي حتوي على أكثر من مبنى موزعة بشكل غير منتظم، وميثل هذا 
النمط النوع الثاني والرئيسي من تخطيط املعابد في اليمن القدمي، 
موسمية  طقوس  هي  فيه  تقام  التي  الدينية  الطقوس  أن  ويتميز 
النظام  إلى  التخطيط  هذا  أصول  السنة.وتعود  من  معينة  أيام  في 
وجود  ولعدم  العود.  وجبل  واجلوف  مارب  في  عرف  الذي  الكالسيكي 
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األدلة األكيد السم هذا املعبد وألي من اآللهة كرس، فأننا ال نستطيع 
إرجاعه إلى أي من اآللهة التي عبدت في املنطقة. ولكن من احملتمل أن 
هذا املعبد قد خصص لعبادة إله القمر استنادا إلى ما عثر عليه من 
قطع أثرية مثل عليها صورة حيواني الثور والوعل، وكال احليوانني كان 

قد استخدما كرمز من رموز إله القمر. 

B1B1 مبنى احلرم مبنى احلرم
رمبا يكون هذا البناء ملعبد قدمي يقع إلى اجلهة الغربية من الفناء 
بحوالي١٩٥سم  الفناء  أرضية  عن  منه  املتبقي  اجلزء  يرتفع  و   T3 في 
وهو يعتبر أكبر املباني في املوقع حتى اآلن وقد مت الكشف عن مساحة 
الشرقية  الواجهة  من  أجزاء  عن  احلفرية  كشفت  حيث  منه،  صغيرة 
 T3\ L02، L03،) وما يحيط بهما من غرف M18 والوجهة الشمالية M17

L04 و T2\ L08) لوحة (٧). لألسف هذا املبنى والذي من املرجح أن يكون 

حرم املعبد قد تعرض أكثر من غيره لعملية الهدم والتخريب كما مت 
بناء منازل حديثة على اجلناح الغربي منه مما يفقد األمل في الكشف 
والذي  القرية،  وادي  على  يطل  كان  والذي  املبنى  في  عنصر  أهم  عن 
كان واجهة املعبد الرئيسية، وهذا اجلزء قد أخذت أحجاره في فترات 

ـُـرى. متالحقة لبناء منازل قرية اخلرابة وما جاورها من ق
األسلوب  على  للتعرف   ً مفيدا كان  املبنى  من  بقي  ما   ً كال على 
الهندسي لعمارة احلرم. بنيت واجهاته اخلارجية M18 ،M17 مبكعبات 
على  متراصة  طبقات  في  احلجم  كبيرة  (موقصة)  مهذبة  حجرية 
يتكون  بحيث  يالحظ  يكاد  ال   ً نحوا على  متدرجة  وكانت  أفقي،   ً نحوا
فقد  الداخلية  الوجهات  أما  الشكل،  مخروطي  عرضي  مقطع  منها 
هو  وهذا  متنوعة.  حجرية  وصفائح  مهندمة  حجرية  مبكعبات  بنية 
في  املباني  جلدران  السفلية  الصفوف  بناء  في  اتبع  الذي  األسلوب 
 M22-M19 فاصلة  جدران  بنيت  املبنى  داخل  وفي  عام.  بشكل  املوقع 
عمودية على جدران الواجهتني بصفائح حجرية إردوازية مبنية بالطني 
صغيرة  غرف  اجلدران  هذه  شكلت  وقد   ، األحيان  اغلب  في  متالصقة 
بني  ما  مساحاتها  تتراوح   L05،L04،L02، L06 الشكل  مستطيلة 
٧٫٦م٢و١١٫٤م٢ مفتوحة مباشرة نحو البهوL03 لوحة (٧/٢). بعد بناء 
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اجلدران والفواصل مت بناء قاعدة سميكة داخل املبنى بواسطة  طبقات 
من  بطبقة  غطيت  ثم  الطني  مع  البازلت  حجر  من  كبيرة  كتل  من 
كانت  التي  احلجرية  للبالطات  كقاعدة  الطني  مع  احلجرية  الصفائح 
لوحة   L05 الغرفة  في  منها  بقية  والزال  املعبد  حرم  أرضية  تغطي 
أرضية احلرم حاليا منحدرة من الشرق إلى الغرب حيث يرتفع   ،(٧/٤)
اجلزء األعلى عن اجلزء املنخفض مبقدار ٥٠سم. متكنا من معرفة هذا 
 L02 في مجسات  حفر  عملية  أجريت  عندما  القاعد  بناء  في  النظام 
وردية  مهذبة  مربعة  أعمدة  احلرم  قاعة  على  يرتكز  كان   .L05، L04 و
اللون من الصخور اجليرية لألسف ال نعرف موقعها بالتحديد بسبب 
اقتالعها من أماكنها األصلية أثناء احلفر العشوائي من قبل املواطنني. 

لوحة (٧/٣). ويعود بناء هذا املعبد إلى هذه املرحلة.

الفنـــاء الفنـــاء 
املعمارية  العناصر  جمع  يتوسط  الذي  املكشوف  البهو  ذلك  هو 
للمعبد. وقد كان يستخدم ألغراض متعددة، ولهذا جنده من العناصر 
األساسية في املعبد، كانت أرضية فناء هذا املعبد عبارة عن مساحة 
موحدة مرصوفة ببالطات عبارة عن ألواح حجرية من الصخور اجليرية 
 ً والبازلتية مبستويني. فاجلهة اجلنوبية الشرقية L05 و L06أكثر ارتفاعا
أخذت  وقد  ٦٤سم،  ارتفاعها  يبلغ  البناء  من  صفوف  ثالثة  بواسطة 
الفناء  بقية  عن  هذا  ارتفاعها  ورمبا  الشكل،  مربعة  مسطبة  شكل 
الفناء  هذا  أصل  كان  وقد  وبجوارها.  فيها  مائية  خزانات  لوجود  يعود 
غير منتظم األضالع تطل عليه مداخل املباني الغرف التي تدور حوله، 
ولكنه تعرض إلى عدد من التغيرات، وذلك رمبا في هذه املرحلة حيث 
مت تقسيم الفناء إلى عدة أقسام وخصوصا في اجلهة الشرقية وقد 
املسطبة  مستوى  وارتفاع  الفناء  مخطط  في  التغيير  هذا  صاحب 
الطبقة  على  احلجرية  والصفائح  األلواح  من  جديدة  طبقة  بإضافة 
القدمية، كما مت رفع جدار البئر (M6) بإضافة صفوف جديدة من األحجار 
املهندمة ولكنها لم تغطا بطبقة من القضاض لم يبقى منها سوى 
لوحة  مكان  من  اكثر  في  احلجرية  كتلها  تساقطت  صفوف  أربعة 
عن  عبارة  هو  والذي   M9 السلم  البركة  بناء  إلى  أضيف  كما   .(٢/٣)
كتلة مستطيلة لهل تدرج زاقو ري من األسفل إلى األعلى بواسطة 
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غربية   (L) حرف  شكل  على  درجان  أربع  منها  بقي  الدرجان  من  عدد 
.L06 وجنوبية، فالغربية تؤدي إلى البركة مباشرة واجلنوبية إلى

لتحقيق  جديدة  جدران  بإضافة  متت  قد  التقسيم  عملية  كانت 
الغرض الذي بنيت من اجله والغريب أن هذا التقسيم مت في محيط 

البركة فكانت على النحو التالي: 
 M2 بني ما   E2 املدخل عليه  فتح  وقد   M5 اجلدار  أضيف   L04 في
الشرقي  باجلنح  اخلاص  القسم   M8 و   M9 و   M6 مع   ويشكل   M6 و
للبناية B2، أضيف اجلدار M11 ما بني M6 و M7 ولألسف أن جزءً منه قد 
اتلف لألسباب املذكورة آنفا ويكون هذا اجلدار قد قسم املسطبة إلى 
قسمني الشرقي L06 ويخص املبنى B3 واملنطقة اجلنوبية والشرقية 
من M9، والقسم الغربي L05 يخص اجلناحني الغربيني لكل من B2 و 

.B1 ورمبا املبنى B3

مالحق املعبدمالحق املعبد: : املنظومة املائية املنظومة املائية 
إلى  يستخدم  حيث  الضروريات،  من  املعابد  في  املياه  توفر  يعتبر 
املتعبدين  ولتطهر  واالغتسال  الدينية،  الطقوس  في  الشرب  جانب 
من  عديد  في  جند  ولهذا  فيه.  املقدسة  واألماكن  احلرم  دخول  قبل 
 ً ومثاال الفناء  في  املائية  املنظومة  تواجد  القدمية  اليمنية  املعابد 
كشفة  املعبد  هذا  وفي  وغيرها،  العود  ومعبد  بران  معبد  ذلك  على 
العثور  مت  حيث  الفاء  في  املائية  املنظومة  وجود  عن  التنقيب  أعمال 
على البئر(L02c) في اجلهة الشرقية من الفناء بركة كبيرة L02c قطر 
فتحتها ٣٫٢٥م مبنية مبكعبات حجرية مهندمة مت تغطيتها بطبقة 
وصول  ورغم  املسطبة،  أرضية  مستوى  حتى  القضاض  من  سميكة 
والزال  قاعتها،  إلى  بعد  نصل  لم  أننا  إال  -٣٫٧٠م  عمق  إلى  فيها  احلفر 
من  عدد  على  العثور  مت  كما  األسفل  نحو  مستمر  محيطها  جدار 
 V1 حوض مائي مربع الشكل Mi األحواض املائية منها في املسطبة
مبني باألحجار املهذبة له عمق بسيط ٣٣سم عن مستوى األرضية 
ومساحته ٩٦سم×٩٩سم. ويقابل هذا احلوض V1 من اجلهة اجلنوبية 
حوض آخر V2 يقع بجوار واجهة اجلدارM7 اخلاص باملبنى B3 وهو من 
الصخور  من  األخضر  احلجر  من  قالب  في  املنحوتة  األحواض  أنواع 
ذلك  جانب  والى  األمامية.  ناصفته  فقد  الشكل  مستطيل  اجليرية 
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بألواح  مغطات  الفناء  أرضية  حتت  املائية  القنوات  من  عدد  وجد  فقد 
رمبا  ولكنها  مباشرة  املائية  باملصادر  ترتبط  ال  القنوات  وهذه  حجرية، 
تلعب دورا في تصريف املياه الزائدة أو التي يراد التخلص منها وكذلك 
لتصريف مياه األمطار ويساعدها في ذلك انحدار أرضية الفناء مبيول 
 LA والتي توجد في الطرف الشمالي للفناء في C1خفيف نحو القناة
مرت هذه حتت  وقد عُ  ، M1للجدار ً أمام الواجهة الغربية لـ B2 وموازيا
بالطات الفناء من أحجار مكعبة ورصفت أرضيتها بصفائح حجرية.
عرض القناة ٤٠سم وعمقها ٣٦سم غطيت بألواح حجرية وفتحت في 
مقدمتها فتحة دائرية تهشمت فاستعيض عنها بلوح حجري خاص 
مبرحاض حمام قدمي والذي كان عبارة عن فتحة دائرية يتقدمها جتويف 
منحوت بشكل هاللي يتصل به قناة تصريف، وقد كانت في وضع غير 
صحيح، ومثل هذه اللوحة وجدت في كثير من املواقع القدمية. ومسار 
هذه القناة نحو الشمال فتتعامد على قناة أخرى C2 والتي تبدأ من 
أسفل اجلدار M29 في املربع  متجهة نحو الغرب لوحة (١/٦،٥)، لوحة 
(٤/٢) فتتقاطع مع القناة C1. وقد غطيت بألواح حجرية تشبه ألواح 

بالطات الفناء لوحة (٤/٣).

 B2B2 املبنى املبنى
يقع في الطرف الشمالي الشرقي من الفناء في T2، وقد كشف 
من  ١٩٠سم  حوالي  املتبقي  وارتفاعه  الغربي  اجلزاء  عن  اآلن  حتى 
مستوى أرضية الفناء، شيد املبنى مبكعبات حجرية مهذبة ال تختلف 
عن أسلوب عمارة املبنى B1 إال أنها تبدو متواضعة. مت الكشف عن 
أضالعه الثالثة الشمالي واجلنوبي والغربي والزال الضلع الشرقي حتت 
األرض إذا لم ميثله اجلدار M28 لوحة (٣/٢). ومتثل العناصر املعمارية 
يفصل   ،L03، L01 L11 غرف  ثالث  عن  عبارة  اجلزء  هذا  في  املكتشفة 
(مقلفعة)  حجرية  مبكعبات  شيدت  والتي   M3،  M4 اجلدارين  بينها 

وصفائح حجرية متنوعة مبنية بالطني. 
مساحتها  و  الغربية  الناحية  في  تقع   L01 األولــى  الغرفة 
الطرف  من   M1اجلدار على  فتح   E1 مدخلها  املكتشفة٤٫٤٠م×٤م، 
نافذة  فتحت  الشمالي  الضلع  وعلى  ١م،  فتحته  عرض  اجلنوبي، 
كتل  من  مبنية   b3 مربعة  دعامة  الغرفة  مساحة  ويتوسط  صغيرة، 
حجرية رقيقة من احلجر اجليري مترابطة فيما بينها بواسطة الطني 
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لوحة (٣/٢،١). كانت أرضية الغرفة مبلطة بصفائح حجرية بقي جزءً 
منها بجوار املدخل، وبتعميق احلفر في املنطقة في أرضية هذه الغرفة 
عبارة  وهي   M2 اجلدار  ارتفاع  من  ٢٫١م  عمق  على  أقدم  طبقة  وجدنا 
عن اجلدارين M15 ،M14 فاألول كان يوازي M3 ومير مبسار متعامد وحتت 
الشرقي  الشمالي  الركن  بواسطة  باألول  يرتبط  والثاني   M2 اجلدار 
بني  ما  واملسحة  جسمه،  على  بنيت  والتي   b3 القاعدة  نحو  ويتجه 
هذه القاعدة واملدخل مغطاة بألواح حجرية طويلة متوازية املسار إن 
حيث  نفسه  املبنى  من  قدما  أكثر  جلدران  حجرية  مكعبات  تكن  لم 
توقف احلفر عند هذا املستوى، وهذه الغرفة معزولة عن بقية املبنى، 
حيث كما رأينا لها مدخل خاص بها ؛ أما الغرفتني الباقيتني فترتبطان 

مبدخل واحد. 
الغرفة الثانية L03 وتقع إلى الشرق من األولى وهي مستطيلة 
جدرانها  جميع  كشفت  وقد  ١٫٧٠م)   × (٤٫٤٠م  مساحتها  الشكل 
واجلدارين M10 ،M4 ال تختلف عماراتهما عن M3 لوحة (٢/٣). للغرفة 
 ً مدخل E3 فتح على اجلدارM4 محاذيا M3 عرض فتحته ٨٥سم تقريبا
وعلى اجلدار الشرقيM4 للغرفة فتح املدخل E4 ما بني طرفه اجلنوبي 
 L11 و يؤدي هذا املدخل  إلى الغرفة الثالثة ،M3 و الواجهة الداخلية لـ
من  مير  دهليز  عن  عبارة   L03 الغرفة  تكون  رمبا  وبذلك   ،(٢/٢،١) لوحة 
خالله إلى هذه الغرفة والتي كانت ذات مستويني لوحة (٢/٣) فالغرفة 
اجلنوبي  اجلزء  عن  يفصلها  مرتفعة  مسطبة  عن  عبارة  كانت   L11a

اجلدارM27 وقد كانت أرضية املسطبة عبارة عند صفائح حجرية مع 
مبنى  أرضية  في  شاهدناه  ما  تشبه  الكبس  من  قاعدة  تعلو  الطني 
املعبد B1، وبقية املسطبة من الشمال الزالت حتد األرض لوحة (٢/٣). 
أما L11b فقد كانت مربعة الشكل وفي مستوى منخفض، لها مدخل 
E4 فتح على الطرف اجلنوبي للجدار M4 وتشغل هذه املساحة غرفة 

صغيرة لها عالقة باملسطبة والتي قد تكون دكه مخصصة للنوم !. 
لوحة (٢/٦)  

إلى اجلهة اجلنوبية من املبنى وفي إطار الفناء كشفت احلفرية عن 
ملتحمة  وغير  مضافة  بأنها  املتواضع  بنائها  أسلوب  من  تبدو  جدران 
باجلدران املضافة إليها، وقد تكون مرتبطة معماريا بهذا املبنى ففي 
نهاية اجلدار M2 من الناحية الغربية وجد بقايا جدار Ma عمودي على 
على  الذي  األسفل  الصف  سوى  منه  يتبقى  لم   Mj و   M2 من  كل 
 ،L02b الغرفة  اجلدار  هذا  ويكون   T1\Lc في  الفناء  بالطات  مستوى 
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اجلهة  E٢من  املدخل  بجوار  عثر  كما  منزوعة،   بالطاتها  وجدت  وقد 
الشمالية على موقد نصف دائري بني بأحجار متوسطة احلجم يحتل 
الزاوية ما بني اجلدارين M5 ،M2 وقد كان بداخل املوقد طبقة سميكة 

من الرماد األسود مع حبيبات الكربون.
 M2 من  كل  على  عموديا   M5 اجلدار  أضيف  اجلنوبية  اجلهة  إلى 
والذي   E2 املدخل  ويتوسطه  الشمالية،  اجلهة  من   M6 البركة  وجدار 
األحجام  متنوعة  حجرية  بصفائح  مرصوفة  L٠٤أرضية  إلى  يؤدي 
فناء  عن  عبارة  كانت  املساحة  هذه  ولعل   ،  E3 املدخل  تتقدم  والتي 
صغير مستحدث يخص اجلناح الشرقي لـ B2، ومع هذا لم يكشف 

عن بقية مساحته الشرقية والتي الزالت حتت األرض.
قسم  رمبا  املبنى  أن  يالحظ   B2 لـ  املعماري  لتخطيط  خالل  من 
به  ويرتبط  واجلنوبي   La  ،Lc الفناء  به  ويرتبط  الغربي  قسمني،  إلى 
العناصر املعمارية املضافة في L02b، L04، وهذا التغيير في مخطط 
للدمار  املعبد  تعرض  قبل  الثانية  املرحلة  في  مت  أنه  املرجح  من  املبنى 

النهائي. 

 B3B3 املبنى املبنى
يقع إلى اجلهة اجلنوبية من L05 وقد كشف منه جزء من اجلدار 
 M11 اجلدار  بقية  عن  كشف  كما   M12  ،M7 اجلدارين  من  وجزء   M30

والذي هو عموديا على كل من M7 ،M6 وقد بنى فوق األرضية املبلطة 
اجلهتني  بني  للفصل  بغرض  أضيف  قد  كان  اجلدار  هذا  ولعل   L05 في 
الشرقية L06 والغربية L05 من املسطبة، ورمبا كان L06 قد حتول إلى 
ً على دعامتني متقابلتني  غرفة مستقلة، فقد عثر في منتصفها تقريبا
عن  بنائهما  يختلف  ال   M9 السلم  أمام  وذلك   b5 ،b4 واحد  صف  في 
b3. أثناء احلفر في هذا الغرفة عثر قبل الوصول إلى األرضية األصلية 

قد  وكان   ً عشوائيا رصفت  حجرية  وصفائح  ألواح  من  مكونة  أرضية 
عثر فيها على بقية لقاعدة تنور F2 من الفخار يدور عليها صف من 
األحجار الصغيرة، وبداخل القاعدة رماد اسود وحبيبات الكربون (في 
أهما  من  والتي   L05  ،L07 في البرنزية  املعثورات  وجدت  املستوى  هذا 
هذه  أن  رمبا  آدمي).  متثال  وقاعدة  الزينة  ملواد  يستخدم  صغير  صحن 
الغرفة كانت وحدة معمارية تخص اجلناح الشرقي للمبنى B3 واجلدار 

M9، ويعزز هذا االحتمال وجود الدعامتني والتنور.



٣٢٤

خالد العنسي

أما اجلدار M30 فقد كان الواجهة الغربية للمبنى الذي بقي منه 
أربعة صفوف بارتفاع ١٫٧٥م، لقد كان الكشف عن جزء من الواجهة 
الغربية للمبنى B3 مبقدار٤٫٤٠م وميثل الطرف الشمالي للجدار الغربي 
M30 بني بنفس طراز املرحلة وقد فتح منه مدخل املبنى مبقدار ١٫٤٠م 

وفي املرحلة Π مت تضييق املدخل مبقدار ٤٠سم بواسطة بناء دعامة 
من  مدرجة  مسطبة  املدخل  ويتقدم  املدخل.  من  اليمني  اجلهة  في 
ً ٥٠سم،  اجلهة الشمالية بثالثة درجات عرضها ٩١سم وبارتفاع تقريبا
وقد بنيت واجهة املسطبة بكتل حجرية مهذبة وذات ارتفاعات أقل 
 L02c للبركة   M6 اجلدار  عمارة  بنائها  أسلوب  يشبه  املبنى،  كتل  من 
لم  األرض  حتت  املبنى  وبقية  املسطبة  لهذه  اجلنوبي  الطرف  والزال 
مربعة  مسطبة  الغربية  اجلهة  من  املسطبة  ويتقدم  عنها،  يكشف 
الشكل مبنية من صف واحد من الكتل احلجرية بارتفاع ١٥سم.والى 
اجلهة الغربية من املبنى يوجد فناء مرصوف ببالطات حجرية، يربط ما 

بينه وبني B1. لوحتان (٦،٥).
الطبقات األرضيةالطبقات األرضية

عند قيامنا باحلفر والتنقيب في املوقع  مررنا بعدة طبقات حتى 
الوصول إلى أرضية املوقع والتي ظهرت في عدة مستويات إلى جانب 
أن سطح األرض كان هو أيضا يتكون إلى عدة مستويات.  كان أعالها 
في اجلهة اجلنوبية الغربية والتي ترتفع عن بقية سطح املوقع ٨٠سم 
تقريبا. أما ظهور هياكل األبنية فقد ظهرت على عمق ما بني ٤٥سم 

و ٦٠سم. 
الطبقة A: تبدأ من صفر إلى- ١٥سم كانت تربه بنيه مختلطة بأحجار 
الزلط و احلبيبات الصغيرة و هي تعتبر التربة الزراعية السطحية التي 
و  الزلط  أحجار  سطحها  يغطي  كان  قد  و  احلرث  و  للقلب  تعرضت 

غطاء نباتي من احلشائش و النباتات البرية.
كحد  ٣٥سم  بسمك  أي  ٥٠سم   - إلى  -١٥سم  من  تبدأ   :B الطبقة 
أقصى بينما في اجلهة الشرقية اجلنوبية يصل سمكها الى١٥ سم 
أحجار  و  احلصى  أحجار  بها  يختلط  صلبة  سمراء  تربة  كانت  قد  و 
الشلف الصغيرة، و رمبا كانت هذه الطبقة هي قاعدة األرض الزراعية 
و التي تعلو مباشرة طبقة الكبس و يطلق عليها محليا " املري". رمبا 
أن هاتني الطبقتني B ،A طبقتني منقولتني إلى املوقع عند حتويله إلى 

حقول ومدرجات زراعية.
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الطبقة C: تبدأ من ما بني – ٣٥سم و - ٥٠سم و حتى عمق - ٥٠ سم 
تبدأ  دبش  طبقة  عن  عبارة  هي  و  ٤٥سم  و  ٣٠سم  بني  ما  بسمك  أي 
بأحجار الزلط و األحجار الصغيرة بكثافة و كلما تعمقنا باحلفر نحو 
و  في  بأنها  تدل  التي  الشلف  و  احلجرية  املكعبات  تواجد  زاد  األسفل 
و  أفاريز  أجزاء  من  كثير  على  عثر  الطبقة  هذه  في  و  تتساقط،  ضع 

بالطات متنوعتان.
الطبقة D: تبدأ من ٨٠ سم إلى عمق ١٨٠سم أي بسمك متر و هي 
تنتهي إلى فوق البالطات احلجرية املرصوفة في املربعات و تتكون من 
و  الشلف  و  احلجرية  املكعبات  و  الصلبة  السمراء  التربة  من  مزيج 
قد  و  اجليري  احلجر  و  الرخام  من  البالطات  و  احلجرية  األلواح  و  األفاريز 
أنه  احملتمل  من  ألن  متروكة  أحجار  و  متساقطة  بني  ما  ضعها  و  كان 
أثناء هجر املكان أُخذت األحجار املناسبة و ترك ما هو غير مهم،  و من 
احملتمل أن املوقع قد تعرض للحريق الشديد حسب معطيات احلفرية 
ثم هجر و في فترات كانت املباني تساقط بفعل العوامل الطبيعية و 
رمبا كما سبق اإلشارة بأنه تعرض للنهب في مرحلة مبكرة. كل هذه 
ً في حتلل كثير من  الطبقات كانت رطبه و هذه الرطوبة ساعدت كثيرا
الصخور  من  األحجار   ً خصوصا بالضعف  وإصابتها  تفتتها  و  األحجار 

اجليرية. 
١٫٧٥م  و  ١٫٦٠م  عمق  من  تبدأ  األسود  الرماد  من  طبقة   :E الطبقة 
احملروقة،  األخشاب  من  كميات  فيها  وجد  وقد  الفناء  أرضية  وحتى 
إلى  األفاريز،  من  وكسر  احملرق  الرخام  وألواح  احلجرية  الكتل  وبعض 
الفخار  وتقليد  الروماني  الفخار  من  وكسر  التحف البرنزية  من  قليل 
الروماني. هذه هي الطبقة األقدم والتي متثل واقعة إحراق املعبد بعد 

نهبه وتدميره. 

املعثوراتاملعثورات
متنوعة  األرضية  الطبقات  في  وجدت  التي  املعثورات  كانت 
وهامة وداعمة في حتديد الهوية الزمنية للمستوطنة، وكذلك قدمت 
معلومات جديدة تساعد في التعرف أكثر و أكثر على طبيعة املواقع 
التاريخية في العصر احلميري. وهنا سنحاول سرد ألهم هذه املعثورات 

حسب مادة تكوينها وانتمائها الفيزيائي. 
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املعثورات احلجرية املعثورات احلجرية 
األفاريز: كما سبق وأن ذكرنا في أكثر من موضع عن العثور على كمية 
هائلة من كسر األفاريز املتنوعة في موادها و ألوانها. وجدت هذه األفاريز 
في داخل األبنية والغرف وفي الفناء وامللحقات املائية مختلطة بكتل 
حجرية متساقطة تنم على أن تكسيرها رمبا كان عنوة. كان انحصار 
مستطيل  عن  عبارة  وهي  الزخرفة  من  واحد  منط  في  األفاريز  زخارف 
مكون من خطوط غائرة وخطوط بارزة ذات سطح جملوني أو مثلثة 
املقطع و أسفل املربع زخرفة عبارة عن خطني غائرين رأسيني ومتوازيني 
يختلف فيهما درجة احلفر على سطح اللوحة من إفريز إلى آخر.  هذه 
الزخرفة ال تقدم لنا داللة تاريخية حيث استخدمت في كل العصور 
ً في شتى أرجا جنوب اجلزيرة  التاريخية في فترة ما قبل اإلسالم تقريبا
العربية، بينما ميكن لهذه الزخارف أن تقدم داللة رمزية وفنية كناية 
عن النشاط الزراعي، فاملربع ميثل األرض بعد حرثها ،و اخلطني يعبران 
أو ترمز إلى العناصر املائية مثل  عن مواعيد الزراعة (اخلريف و الدثي)، 
القنوات والسيول التي حتمل مياه الغيول واألمطار، وهذه داللة أخرى 
احلال  هو  كما  والزراعة  باألرض  القدمي  اليمن  سكان  تعلق  مدى  على 

شكل (٤/١١). لوحة (١٤/٤)،  اليوم. لوحة (٤-٤/٦)، 
 ،ً جدا محدودة  القرابني  موائد  أو  املذابح  من  املعثورات  كانت  املذابح: 
وما مت العثور عنه عبارة عن طاولتني مكسرتان إلى أجزاء فقد البعض 
اجلزء  عن  عبارة  فاألولى  الرمادي.  البلق  حجر  من  مصنوعان  منها، 
األمامي لطاولة مسطحة حفر فيها قناة متصلة مبزراب (ميزاب) في 
مقدمتها والذي ينتهي بنحت لرأس ثور له عينان دائريتان وجاحظتان 
بخط  عنهما  عبر  فقد  وأنفه  الثور  فم  أما  غائرة  دوائر  بهما  ،أحيط 
أفقي غائر. أما الثانية فهي مكونة من ثالث كسر أما بقية أجزاءها 
فمفقودة، تتكون من طاولة غائرة أحيط بها من أطرافها إطار مرتفع، 
وفي اجلزء األمامي حفرت قناتني جانبيتان كل منهما على شكل حرف 
(L) متماثلتان متضادتان في االجتاه. عثر على هذه الكسر في الطبقة 

E من T2\L07. كما عثرنا في املربع L12 على طاولة أو مائدة قرابني من 
الرخام الرمادي زخرفة إحدى واجهاتها بزخرفة رؤوس الوعول املنحوتة 
ً  لوحة (٤/٨). و وجود مثل هذه النماذج ذو داللة هامة بأن  ً بارزا نحتا
األقل.  على  كبير  معبد  أو  ديني  مجمع  إلى  تعود  املعمارية  املنشآت 

لوحة (١٣/٦) و شكل (٢/١١).  
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األلواح: عثر في أماكن متفرقة على ألواح من أال لبستر مربعة 
مصقولة  سطوح  ولها  متنوعة  مبقاسات  السمك  رقيقة  الشكل 
وناعمة. كمعثر على ألواح من الصخور املعروفة بالهيدرومغنيسيوم 
املثلثة  األحجار  من  بالفسيفساء  طعمت  وقد  كبالطات  استخدمت 
واملعينة األشكال لها سطوح مصقولة وناعمة أما السطح اخللفي 
الالصقة  للمونة  ليسمح  املقطع  ومحدب  املستوى  مشذب  فهو 
بتثبيت القطعة داخل احلفر املعدة لذلك في البالطة بنفس املساحة 
والشكل. وقد كانت هذه البالطات محرقة بحيث حتولت سطوحها 
إلى طبقة من الكلس األبيض، كانت جمع البالطات املطعمة محروقة، 
السؤال  ولكن  املوقع،  حريق  أثناء  حرقت  بأنها  تقول  اجتهادات  هناك 
باحلريق  أصيب  فقط  كله  النوع  هذا  فقط  ملاذا  نفسه  يفرض  الذي 
الذي  والتفسير  حريق!.  بدون  منها  واحدة  بالطة  حتى  يبقى  ولم 
واجهت  الذي  الظرف  في  حتترق  لم  البالطات  هذه  رمبا  هو  قوله  ميكن 
اصل  بأن  وخصوصا  الصناعة   طرق  من  كنوع  أحرقت  ،لكنها  املعبد 
مادة الهيدرو مغنيسيوم كانت متعدد األلوان مثل اللون األزرق النادر 
واملصفر والرمادي الفاحت، فقد يكون احلرق من اجل توحيد اللون وكذلك 
لتكون املادة مطاوعة للتشكيل، ويعزز هذا التفسير عدم وجد عالمة 
احلريق في معظم أحجار الفسيفساء هذا من جانب ومن جانب ثاني 
الطبقة املطعمة بالفسيفساء لها خصائص السطح اخللفي،فلماذا 
لم يحتفظ السطح اخللفي بطبيعته األصلية رغم أنه معزول مباشر 
عن احلريق الذي لم يغير طبيعة الفسيفساء. والى جانب هذا سبق 
وأن عثر على متثال آدمي مبتور الرأس واليد اليمنى من نفس هذه املادة 
احملروقة والذي كان في األصل بالطة من هذا النوع، حيث وجد في خلف 
 ،(١٠) شكل  الفسيفساء  بأحجار  خاصة  مثلثات  حفر  على  التمثال 
وليس هذا التمثال املثل الوحيد لهذا النوع من الصناعة، فقد وجدت 
متثيل آدمية وحيوانية في مواقع أثرية مثل جبل العود، و مقبرة حيد 
أي  النوع  هذا  من  بتحف  يعج  عتق  ومتحف  متنع  ومدينة  عقيل  بن 
بأن   قناعة  إلى  يخرجنا  هذا  احملرق.  الهيدرومغنيسيوم  من  املصنوعة 
ً من أنواع الفن  حرق هذا النوع من الصخور بهذا األسلوب ما هو إال نوعا
الصناعي التي شهدته جنوب اجلزيرة العربية. والى جانب هذا عثر على 
أحجار من الصخور اجليرية ذات سطوح مهذبة عليها زخارف هندسية 
محزوزة عبارة عن مثلثات متكررة. لوحة (١٢/١) لوحة (١٣/٨) شكل 

(b-d/11) شكل (٤،٣/١٢). 
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قطع متنوعة من احلجر: عثر على عدد كبير من األحجار املستخدمة 
في تطعيم البالطات والتي كان لها أشكال و أحجام مختلفة، ومن 
اخلفيفة  البيضاء  األحجار  من  املصنوعة  القرون  تلك  املعثورات  أهم 
الوزن، وقد كانت تلك القرون حليوان الوعل، وكانت تصنع منفردة بحيث 
يثقب في قاعدتها ثقب مستطيل الشكل لتثبيت بواسطته القرن 
ً عند هذا احليوان.  ً للفتحة. وهنا نتوقف قليال على بروز بحجم مساويا
 (١١) لوحة  ؟  القدمية  الزخرفة  في  احليوان  هذا  مثل  كثر  ملا  ونتساءل 

وشكل (٨)
كثير  أن  إلى  نشير  السابق  السؤال  على  لإلجابة  محاولة  في 
هذه  ومن  لآللة  كرموز  احليوانات  بعض  اتخذت  القدمية  الدينات  من 
في  ذكر  الذي  الوعل  حيوان  هو  لآللة  كرمز  اتخذت  التي  احليوانات 
الوعول)١  طريق  (سير  عن  يحدثنا  سبائي  نقش  منها  النقوش  بعض 
متثالني  قدم   ً شخصا هناك  أن  يذكر  أخر  ونص  ص٤٠)   ١٩٨٦ (بركات 
لآللة (بشمم) وكان هذين التمثالني من البرونز وهما لوعول٢ (بركات 
١٩٨٦ صـ ٤٠) وفي السطر الـ٤٠ من نقش عبدان يتحدث عن صيد 
صيدها٣  عند  بها  يقومون  كانوا  التي  اخلاصة  االحتفاالت  و  الوعل 
كقرابني  يقدم  كان  يتم  الذي  الصيد  هذا  وأن   (٤٠ صـ   ١٩٨٦ (بركات 
احليوانات  من  الوعل  كان   .(٤٠ صـ   ١٩٨٦ نفسه٤ (بركات  الوعل  إلى 
املقدسة في احلضارة اليمنية، وقد شاع تصويره في كل املدن القدمية 
ً ألحد اإللهات القدمية والتي  في اليمن، ورمبا تعود قدسيته التخاذه رمزا
في  االبن  وهو  لزهراء  جنم  (عثتر)  لـ   ً رمزا كان  بأنه  اآلراء  بعض  تقول 
الثالوث الكوني الذي كان يعبد في اليمن أو هو (تألب ريام)٥ (بركات 
١٩٨٦ صـ ٤١). كما هناك رأيا أخر يقول بأنه يرمز إلى القمر. ولكننا 
وجدنا زخرفة الوعل بشكل كثيف على مداخل وجدران معبد(رصفم) 
القائل  الرأي  يعزز  والذي  عثتر  لعبادة   ً مخصصا كان  والذي  اجلوف  في 
املباني  مداخل  واجهات  على  الوعل  متثيل  وكان  (عثتر).  لـ  يرمز  بأنه 
يدلل على أنه اإلله احلامي وكانت قرون الوعل توضع على أركان املنازل 
واألفاريز  املباخر  على  الوعل  مثل  العني.  بكسر   ً تيمنا قريب  عهد  إلى 
وزخرف  واملعابد  املنازل  وشبابيك  مداخل  وعلى  اخلوامت  فصوص  وعلى 
على جدران املعبد وعلى شواهد القبور وفي إطارات النقوش، وكان قد 
ً وفي جماعات ولوحده أو مع الرموز الدينية مثل الهالل  زخرف منفردا
ً على حوافره األربعة  والقرص ومع سالح مثل السيف.وقد صور واقفا
في وضع بر وفيل (جانبي) و من األمام، وفي وضع يقف على حوافره 
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ً إلى أعلى وحافراه األماميتني مستندة على  اخللفية وجسمه منتصبا
شجرة أو طليقتان.كما صور وهو في وضع الربوض على أقدامه وهذا 

الوضع الزخرفي هو السائد.
احلجر  من  صغير  متثال  عليها  عثر  التي  احلجرية  املعثورات  ومن 
وكان  والرجلني،  اليدين  من  أجزاء  بعض  مكسور  اجلسد  عاري  لطفل 
نحته بصورة دقيقة جدا وتظهر اليدين مرفوعتني إلى األعلى وملتوية 
إلى خلف الرأس، وطراز التمثال هلينيستي يعود إلى الفترة احلميرية 
لوحة (١ ،٣-٥ /١٣). كذلك مت العثور على آواني مصنوعة من احلجر 
من أمثلتها غطاء صغير من أال لبستر آلنية من األواني اصصة مبواد 
الزينة، يتميز مبقبض على شكل مثلث كناية عن رأس ثور. كما عثر 
 ً على كسر آلواني املطبخ مصنوعة من احلجر الصابوني املعروف محليا

ب (احلرض). 
و إلى جانب هذه األنواع فقد عثر عل جزء من متثال حيواني من أال 
لبستر األبيض/ األخضر لم يبقى منه سوى جزء من القرن األمين مع 

اجلزء األعلى لألذن، ويحتمل أن يكون لوعل.
املعثورات املعدنية املعثورات املعدنية 

ً من على عمق  البرونز: أن املعثورات البرنزية قد مت العثور عليها ابتداءا
٦٠ سم تقريبا وان تركز وجودها في الطبقة التي تعلوا أرضيات املباني 
ً حيث مت العثور  والفناء و مع قلة هذه املادة إال أنها متنوعة ومفيدة جدا
من  كل  في  البرنز  من  ومسامير   ،(١٢/٣) لوحة  حلقية  أقراط  على 
 L02 في  اجلانبني  من  مفتوحة  كبيرة  آلنية  أجزاء  على  وعثر   .L11،L10

بجوار M2 كما عثر على ثالث قطع في L02 وذلك في الطبقة أال خيرة 
صغير  صحن  عن  عبارة  األولى  القطعة  كانت  وقد   E1 املدخل  بجوار 
مشعة  خطوط  عن  عبارة  محزوزة  بزخارف  اخلارجي  سطحها  زخرف 
تنبعث من مركز قاعدة الصحن احملدبة وتتجه بخطوط منحنية حتى 
ذات  صغيرة  باب  رزة  عن  عبارة  الثانية  والقطعة  اآلنية.  فوهة  حافة 
شكل مستطيل مكعب مثقوبة في املنتصف بثقب مستطيل عالقا 
به خطاف من احلديد. أما القطعة الثالثة وهي من أ هم القطع التي 
عثر عليها ولتي رمبا تكون مستوردة وهي عبارة عن عنصر زخرفي على 
شكل حذوت الفرس شكل(٧) زخرف سطحه األمامي بزخارف نباتيه و 
ً زخرفي بديع ربطها من الوسط رباط  ضفائر مجدولة بارزتني وفي وضعا
من لفائف متداخلة فيما بينها، أما اخللفية فلها سطح مجوف، وكان 
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في خلف  منطقة الرباط مسمار مربع مفقود لتثبيت هذا العنصر 
رمبا على آنية أو لوحة أو باب، وهذا النوع من الزخارف يعود إلى الفن 
الهلينستي. سبق وأن عثر على قطعة عملة من البرنز صدئة بجوار 
 E ومبستوى ظهوره في نفس املربع في طبقة الرماد األسود B3 العمود
في L07 عثر على قاعدة متثال آدمي عبارة عن لوحتني على شكل نعلني 
عمودي  مكان  عالمة  توجد  سطحيهما  وعلى  ببعضهما  مرتبطان 
تثبيت التمثال على القعدة وقد كانت األعمدة أسطوانية الشكل في 
كل لوحة اثنان، وحواف اللوحتني كانت عبارة عن بروز نصف دائري إلى 
األعلى تنثني إلى أسفل اللوح. إلى جانب القاعدة عثر على صفيحة 
رقيقة من البرنز مثبت عليها عنصر زخرفي مستطيل مكعب صغير 
احلجم وقد غطته  طبقة رقيقة من الباتنا. والى جانب هذا كان قد 

عثر على عدد من املسامير متنوعة األشكال. شكل (٣/١١). 
احلديد: عثر على قطعة من احلديد نادرة عبارة عن غالف مغلقة باب 
من  بسيط  عدد  على  وكذلك   L12 في  وذلك  التثبيت  مسامير  مع 
املسامير  رباعية املقطع لوحة (١٠/٢،١) بالنسبة لهذه املادة فقد عثر 
منها على مجموعة من املسامير منها ما كان برؤوس صغيرة وأخرى 

منحنية بشكل دائري كانت تستخدم كرزاز أنثوية. 

معثورات متنوعةمعثورات متنوعة
من  اخلرز  من  عدد  على  وعثر  الكرمي  احلجر  من  خرزتني  على  عثر 
احلجر البني ذات بدن كروي مثقوبة. وعثـر على فص صـــــغير من 
الصــــوان له سطح مستوي خــالي من الزخــرفة لوحة (١٢/٦،٥،١)، 
وجزء من خامت رمبا يكون من العاج أو الزجاج اصفر اللون لـوحة (١٢/٤). 
ميل من العظم له راس حاد ونهاية مسطحة. مجموعة من األصداف 

البحرية سوداء وبيضاء.
ومن املعثورات الهامة كان معثر عليه وجه مصنوع من الفضة 
ميثل آله اخلمر (يو نوسوس) وهو عبارة عن وجه بارز املالمح ويزين أعلى 
الرأس عناقيد و أوراق العنب وفوق الرأس في الوسط طير (رمبا يكون 
– بومة) وتوجد أحرف بخط املسند الغائر نصها (ن ج م ت ن)واسفل 
شكل  على  نفذت  رمبا  مقبض  شكل  على  عروة  الذقن  حتت  الوجه 
ثعبان. وهناك ثقوب على القطعة رمبا كانت لغرض التثبيت على باب 

فقد تكون هذه التحفة مطرقة لباب. لوحة (١١/٧).
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املعثورات العظمية  املعثورات العظمية  

واألغنام  اجلمل  مثل  احليوانات  عظام  من  كسر  على  العثور  مت 
وغيرها، ولكن من أهم ما عثر عليه في املوسم املاضي هو اجلزء األمامي 
جلمجمة خنزير بري له أنياب طويلة، وكذلك العثور على عظام حليوانات 
وطيور أليفة متنوعة. ومن املعثورات النادرة وجود عظام مفاصل أصابع 
آدمية وهي عبارة املفصل األمامي ثم األوسط، وقد وجدة هذه النماذج 
بالقرب من M9 و L11 في الطبقة C B D. كان أغلب ما عثرنا علية 
من هذه املادة وجد في البركة، ولكننا أيضا وجدنا كثير من العظام في 

املناطق التي تعرضت للحريق وكان بعضها محروقا.

الفخــــــــــــــارالفخــــــــــــــار
عثر على كسر متنوعة من الفخار من حيث ألوانها وأشكالها، 
فترة  إلى  تعود  اغلبها  في  عليها  عثر  التي  الكسر  أن  احلقيقة  وفي 
حمراء  فخاريات  الكسر  هذه  ومن   .(٢٠-١٨) شكل  اإلسالم  قبل  ما 
مستوردة تعرف بالفخار اتوم ،و الذي يعود إلى العصر الرماني، وهي 
تنحصر زمنيا بني القرن األول والثالث ميالدي، وكانت كمياتها محدودة، 
ولكن الفخاريات التي صنعت محليا تقليدا لهذا النوع كانت كمية ال 
باس بها، وأن لم تصل إلى نفس املستوى من الدقة واملهارة التي متيزت 
بها الفخاريات الرومانية. إلى جانب هذا النوع عثر على كمية كبيرة 
محلية  صناعة  إلى  يعود  والذي  احملمر  والبرتقالي  األحمر  الفخار  من 
اغلبها  في  كانت  والتي  بدرجاته  البني  اللون  ذات  والفخاريات  صرفه، 
جلرار وأواني كبيرة. والى جانب هذه األنواع عثر على الفخاريات السوداء 
والتي كانت نوعني األول فخار ذو سطوح عادية وأبدان سميكة، والثاني 
ً من  ً أعطاها نوعا ً نعما فخار رقيق السمك له سطوح مصقولة صقال
على  عثر  كما  غائرة.  هندسية  بزخارف  بعضها  زخرف  وقد  اللمعان 
بارزة  ،مقابض  بارزة  مقابض  حلقية،  مقابض  منها  متنوعة  مقابض 
من  مجموعة  على  عثر  كما  ثيران.  رؤوس  بشكل  مقابض  مثقوبة، 
قواعد األواني منها قواعد قدميه جلرار كبيرة مزخرفة بخطوط رأسية 
غائرة تشبه ما وجد في حفرية مقولة، وقاعدة جرة في متحف ظفار، 
وكذا العثور على اجلزء السفلي آلنية صغيرة لها قاعدة قدميه. ومن 
القواعد التي عثر عليها مجموعة من القواعد احللقية ألباريق أغلبها 

مصنوع من الفخار األحمر والفخار املقلد للفخار الروماني.
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حتليل وضع املعبدحتليل وضع املعبد
إن أعمال التنقيب قد كشفت لنا مباني ملعبد جنهل أسمه بني 
األعمدة  استخدام  ذلك  على  ومثاال  الكالسيكي  النظام  غرار  على 
املربعة البدن اجلامدة دون زخرفة وكذلك ارتفاع قاعدة احلرم عن بقية 
مارب  في  بران  معبد  في  وجدناه  نظام  وهذا  األخرى  واملرافق  املباني 
بناء  أن  إلى  تشير  التي  الدالئل  من  وهذه  براقش.  في  نكرح  ومعبد 
شيد  قد  املعبد  هذا  بناء  كان  كما  مبكرة.  فترة  إلى  يعود  رمبا  املعبد 
باملكعبات احلجرية والصفائح احلجرية باستخدام الطني. ويالحظ أن 
واجهات اجلدران اخلارجية كانت بنيت مبهارة رائعة وباستخدام األحجار 
املهذبة بينما الواجهات الداخلية كانت قد بنيت أما بأحجار مكعبة 
 ً ومهندمة دون تهذيب أو بصفائح حجرية متنوعة أو كال النوعني معا
وكثيفة  هائلة  أعداد  وجود  ولكن  باملالط،  الواجهات  هذه  تغطى  ولم 
الصخر  حسب  املتعددة  األلوان  ذات  احلجرية  األفاريز  ألواح  كسر  من 
األفاريز  بألواح  مغطاة  كانت  اجلدران  هذه  بأن  تدل  منه  صنعت  الذي 
التي متيزت بنموذج زخرفي واحد. وكانت بعض هذه املواد املستخدمة 
املنطقة  في  متوفرة  غير  األخضر  اجلير  (حجر  املذابح  مثل  البناء  في 
وقد جلبت من خارجها.كما عثورنا على كم هائل من األفاريز واأللواح 
في  والفخارية  والبرنزية  احلجرية  واألواني  القرابني)  (موائد  واملذابح 
حالة حتطم كامل، مما يدل على أن املوقع قد تعرض لغارة حربية شرسة 
ونهب ما ميكن نهبه ومن ثم تهد مي وتكسير كل ما داخل املعبد ثم 
إحراقه للقضاء على ما تبقى منه وحتويله إلى كوم من اخلراب. ومن 
تتبع الطبقات جند أن املوقع بعد تهدميه قد هجر متام ولم تكن هناك 
ً وغطت  محاولة إعادة بناء، وضلت جدرانه املتهالكة تتساقط تدريجيا
الكتل احلجرية املتساقطة على ما تبقى من جدران حتتية و حتول هذا 
عندما  قريب   ً عهدا حتى  اخلراب  من  تالل  إلى  الكبير  املعماري  الصرح 
بداء السكان الوافدون على املوقع االستفادة من الكتل احلجرية التي 
كانت متساقطة أو قائمة على بعض اجلدران في بناء منازلهم وبيوت 
العبادة وخزانات املياه كما هو حاصل في قرى اخلرابة وبيت العميسي 
التي  املناطق  أكثر  أن  لوحظ  املعبد  موقع  في  احلفر  أثناء  وعينات. 
طبقة  وجدت  حيث  والغربية،  اجلنوبية  اجلهة  هي  للحريق  تعرضت 
سميكة من الرماد األسود واألخشاب املتفحمة، وهذه تدل بأن احلريق 
واألتربة  احلجرية  املكعبات  بعض  حتولت  احلرارة  شدة  ومن   ً قويا كان 
إلى قطع من اخلبث والى ذوائب معدنية، كما حتولت بعض الطبقات 
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احلفرية  هذه  وفي  األجر.  من  األحجام  متنوعة  حبيبان  إلى  الترابية 
كانت  املبني  بأن  احلريق  طبقة  تؤكد    L11  ،L07  ،L02b في   ً خصوصا
تتكون من دورين وكانت سقوف الدور األول على األقل مسقفة بأعمدة 
خشبية أسطوانية الشكل وكانت أرضية الدور الثاني مغطاة بطبقة 
بالفسيفساء  مطعمة  كانت  التي  مغنيسيوم  الهيدرو  من  بالطات 
بني  ما  أشكالها  كانت  والتي  والبازلتية  اجليرية  الصخور  من  احلجرية 
خشبية  أعمدة  وجود  من  املعلومات  هذه  استنتجت  واملعني.  املثلث 
محروقة يعلوها طبقة من البالطات الرخامية املتكلسة والتي  تؤكد 

بأن موقعها كان على سطح سقف خشبي. 
إن آثار هذا املوقع وما آلت إليه من تدمير وحرق تذكرن بآثار جبل العود 
وتشابه بينهما في استخدام مواد البناء والتخطيط املعماري وكذلك 
نشأتهما  ارتباط  على  يدل  مما   ،ً كبيرا تشابها   ً جغرافيا املوقع  تشابه 
إلى فترة زمنية واحدة ورمبا سقوطهما في ظروفا واحدة. حتى أن كال 
مقنعا  تفسيرا  جند  ولم  متاما،  الكتابية  النقوش  في  فقيران  املوقعني 
لهذه الظاهرة، برغم أن موقع احلرثي ال يبعد كثير عن موقع حاضرة 
الدولة احلميرية ظفار التي تعج بالنقوش الكتابية. والتفسير الوحيد 
هو بأن مثل هذه املستوطنات لم تكن من مراكز الدولة السياسية، 
وكانت عبارة عن مستوطنة اجتماعية تدور في فلك الدولة احلميرية، 
ورمبا كان سقوطها مبكرا يعود رمبا ألسباب عقائدية. حيث جند التدمير 
يتعلق  ما  كل  أتالف  الوحشية  وبهذه  الدينية  املنشأة  هذه  مثل  في 
بالطقوس الدينية ال يقوم به من يدين بنفس العقيدة، والدولة احلميرية 
في بدايتها كانت حتترم معتقدات املناطق التي تقع حتت سيطرتها وقد 
تدين بدينتها. لكن حدث بأن بعض امللوك احلميريني النصف الثاني من 
القرن الرابع امليالدي دخلوا في ديانة التوحيد اإلله (رب السماء) وهو 
حتول من الوثنية إلى ديانة رب السماء أو رب السماوات وهي ديانة تعبر 
عن عقيدة التوحيد، ويرى بعض الباحثني أن هذا يتناسب مع الرواية 
أنه  فيها  قال  التي   Philostorgios (فليلوستورقيوس)  إلى  املزعومة 
القيصر  وكان  فيها.  فدخل  النصرانية  في  بالدخول  حمير  ملك  اقنع 
(قسطنطني الثاني ٣٥٠-٣٦١م) هو الذي أرسله إلى العربية اجلنوبية. 
ويرى فليبي بأن األحباش استولوا على العربية اجلنوبية حوالي السنة 
٣٤٠م ودام حكمهم حتى نهاية ٣٧٥م. كما فيما بعد دخلت الديانة 
اليهودية إلى العربية اجلنوبية حسب زعم اإلخباريني على يد (أب كرب 
أسعد). حسب هذه اإلشارات نفهم بأن كانت هناك حتوالت عقائدية 
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ليس بالضرورة كل اليمنيون راضون بها ورمبا ما جرى ألصحاب األخدود 
قد جرى لبعض املستوطنات احلميرية الرافضة لهذا التحول ورمبا ما 
لكوارث  نتيجة  لها  حدث  ما  أو  السياق.  هذا  في  يدور  للحرثي  حدث 
للتغير،  قابل  اجتهاد  مجرد  وهذا  الفترة.  هذه  في  احلبشي  الغزو 
أخذت  التي  الفحمية  للعينات  التحليل  أجراء  من  نتمكن  أن  ونرجو 
املعبد  تأريخ  في  سيساعد  والذي   ١٤ كربون  باختبار   E الطبقة  من 
وحريقه. ولألسف لم جند كتابات نقشية كما سبق ذكره والتي رمبا 
هذه  وأمام  اخلط.  نوع  أو  األسماء  خالل  من  املوقع  تأريخ  في  ساعدت 
املعضلة التاريخية ليس أمامنا إال االعتماد على االستنتاجات األولية 
من واقع املعثورات التي بني أيدينا والتي جمعت أثناء احلفر في املوقع.

املـقابراملـقابر
من املعلوم أن اإلنسان منذ أول وجود له على األرض قد أستخدم 
ً عبر  دفن موتاه بطرق وأساليب مختلفة. وشهدت هذه العملية تطورا
الزمن تبعا لطقوس وعقائد دينية كانت بدايتها دفن املوتى في مدافن 
ً إلى القبور الفخمة اخلاصة والعامة والعائلية. وكانت  بسيطة ووصوال
يدفن  وكان  خاصة.  مراسيم  ووفق  خاصة  بعناية  تتم  الدفن  عملية 
املتوفى مع األثاث اجلنائزي من األدوات املنزلية وأدوات الزينة واألسلحة 

وفي بعض األحيان يدفن مع كل ممتلكاته. 
وفي اليمن كشفت أعمال التنقيبات والتي هي إلى اآلن محدودة 
للمكان  الطبوغرافية  للظروف   ً تبعا تشيدها  يتم  كان  املدافن  بأن 
حفر  عن  عبارة  القبور  كانت  والصحراوية  السهلية  املناطق  ففي 
تتكون من عدة طبقات كل طبقة حتوي جثة أو مجموعة جثث مثل 
مدافن احلصمة في شقرة شرق مدينة زجنبار عاصمة محافظة أبني. 
ومدافن مبنية مثل مقبرتي متنع (حيد ابن عقيل) ومأرب. أما املناطق 
والصخرية  الكهوف  بقبور  املعروف  النوع  من  املدافن  فكانت  اجلبلية 
وهذه النماذج منتشرة في مساحة كبيرة من اليمن، وذلك باستغالل 
مقابر  مثل  الوظيفة  هذه  ملالئمة  تهيئتها  بعد  الطبيعية  الكهوف 
شبام الغراس شمال شرق صنعاء. واملقابر الصخرية تختلف باختالف 
التكوين اجليولوجي لها حيث يتم احلفر والنحت لتكوين حجرات الدفن 
ومثال هذا النوع جنده في الهضبة الغربية والوسطى لليمن كمدافن 
ظفار واحلرثي. ومن بني هذه النماذج القبور احملفورة في الصخر على 
شكل جتاويف داخلية تبنى بالكتل احلجرية لتكوين حجرات الدفن و 
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املداخل مثل مقابر شبوة. 
وجتهيز  املوتى  دفن  في  فائقة  عناية  القدماء  اليمنيون  أعطى 
ألميانهم  اجلنائزي  األثاث  من  وفاته  بعد  املتوفى  يحتاجه  مبا  مدافنهم 
بالبعث وحياة اخللود. وفي بعض األحيان كانوا يحنطوا اجلثث ويلفوها 

بكفن من اجللد مثل ما وجد في مقابر شبام الغراس.
ومن هنا تأتي أهمية دراسة املدافن وما حتويه من مواد ومقتنيات 
أثرية قيمة ميكن فيما سيتوصل إليه من معرفة للحياة االجتماعية 
اخلاصة  وتقاليدهم  الدينية  ولتصوراتهم   ً قدميا لليمنيني  والثقافية 
بالدفن (الطقوس اجلنائزية) فتفحص مواد تلك القبور يساعدنا على 
آنذاك٦ (اجلرو  السائدة  االقتصادية  والعالقات  وتطورها  الفنون  معرفة 

١٩٨٩: صـ ٤٣).
في  ٢٠٠٣م  الثالث  املوسم  في  صممنا  الهدف  هذا  خالل  ومن 
مقبرة احلرثي لدراسة أشكال ومحتويات هذه املدافن الصخرية. من 
التي  األسئلة  من  العديد  على  جتيب  قد  املدافن  دراسة  أن  منطلق 
مبفردها.  السكنية  املنشآت  دراسة  خالل  من  إليها  التوصل  ميكن  ال 

وحتمية تقدمي دراسة متكاملة عن هذا املوقع التاريخي.

مقبرة احلرثيمقبرة احلرثي
احلرثي  جبل  من  الشرقية  الشمالية  اجلهة  في  املقبرة  هذه  تقع 
وهي من الناحية اجلغرافية تقع على منحدر جبلي مرتبط بسلسلة 
على  ويطل  املسطح  الشكل  عليه  يغلب  صغيرة  جبلية  مرتفعات 
اجلهة  في  ويرتبط  والغربية  الشرقية  اجلهتني  في  زراعية  أراضي 
الشمالية بلسان صخري ينتهي مبجران قدمي مرصوف باألحجار املربعة 
األعياد  وفي  احلصاد  بعد  الزراعية  للنشاطات  يستخدم  يزال  وال  كان 

مصلى.
التكوين  من  الشمالية  اجلهة  من   ً خصوصا احلرثي  جبل  يعتبر 
الصخور  من  لكونه  الصخرية  املقابر  لعمل  مكان  انسب  اجليولوجي 
الوادي  حجر  وحبيبات  الرملية  احلبيبات  من  املتكونة  الرسوبية 
ً من  والصوان. هذه الصخور تسمح مبا تتميز به من قلة الصالبة و نوعا
ً للجهد  الهشاشية في إمكانية احلفر والنحت فيها بسهولة وتوفيرا

والوقت.
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صغيرة  بحفر  مغطاة  جندها  املقبرة  ملنطقت  العام  املظهر  من 
واألحجار  األتربة  من  بطبقة  حفر  ثالث  جهة  كل  في  الشكل  دائرية 
البركانية ،ينمو فيها غطا نباتي من احلشائش والنباتات البرية. وفي 
املنطقة التي مت التنقيب فيها جندها قد تعرت من هذه الطبقة نتيجة 
ملياه األمطار، مما ساهم في كشف بعض القبور، ودفع الفضوليني في 
البحث عن ما حتتويه هذه املدافن وذلك في وقت مبكر، ونتج عن هذا 
العمل العبث بهذه املدافن والتنكيل بجثث املوتى وسرقة مقتنياتهم 
األثرية القيمة من األثاث اجلنائزي. وفي الغالب أنها تركت مكشوفة 
بعد حفرها. مما سهل على بعض من السكان احملليني فتحها وحتويلها 
قنوات  عمل  في  سطحها  انحدار  من  واالستفادة  مائية،  خزانات  إلى 
صغيرة تربط بني قبر وأخر، ولكن لكون هذه املقابر قد نحتت في صخور 
ً ما جتف  رسوبية افقدها أهميتها في حفظ املياه لفترة طويلة وسريعا
في نهاية موسم األمطار، وأمام هذه املعطيات السلبية لهذه القبور 
تركت ملصيرها دون اهتمام، ومع مرور الوقت ساهمت مياه األمطار في 
الصخور  مبكونات  اتلطة  الرمال  من  طبقة  مكونة   ً تدريجيا دفنها 
السطحية. وفي وقت ليس ببعيد حوالي قبل ٣٠ سنة جرت محاولة 
أخرى للبحث عن ما بداخل هذه القبور، ومت الوصول إلى أعماق متفاوتة، 
من قبر إلى أخر وبعد اليأس من العثور على ما يفيد، زاد اإلمعان في 
دفنت  ثم  املقابر،  لصوص  فتات  من  بقي  ما  وأخذا  بداخلها  ما  تدمير 
 ً بهدف حماية مواشيهم وأطفالهم من خطر السقوط فيها. وأخيرا
شق  عملية  جرت  الواحدة  اليد  أصابع  عدد  تتجاوز  ال  سنوات  وقبل 
طريق تصل ما بني هذا املنحدر وقمة جبل احلرثي في اجلهة اجلنوبية 
حفر  في  األهالي  بعض  فقام  املدافن،  هذه  اكتشاف  فكان  الشرقية، 
ً للعثور على كنوز بلقيس. ولكن كنت هذه املقابر  هذه القبور سعيا

خالية الوفاض، فتم إعادة دفنها بالكتل احلجرية الكبيرة واألتربة.
احلرثي.  مستوطنة  مقبرة  من  اجلز  هذا  له  تعرض  ما  نرى  هكذا 
سيسهم  كان  الذي  العلمي  والتنقيب  البحث  خطط  فأفسدت 
املستوطنة.  هذه  أسرار  و  غموض  بعض  كشف  في   ً كبيرا إسهاما 
أحد  على  والتعرف  العلمية  الفائدة  من  يخلو  لم  به  قمنا  ما  ولكن 

فنون شعوب احلضارة اليمنية القدمية والتي سنتناولها في اخلامتة. 
هذه  إحدى  مكشوفة  قبور  ثالث  على  املقبرة  هذه  في  عثرنا  لقد 
(T4) قام بالكشف عنها الفريق األثري التابع لديوان الهيئة في املوسم 
األول سنة ٢٠٠٠م ولكن لألسف ال توجد أي دراسة أو توثيق ملا قام به 
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ً دون فائدة، أما القبرين اآلخرين (T3 & T8) قد كان  الفريق، وكان عمال
من نتاج أصحاب النفوس الضعيفة الذين ال يقدرون تراث حضارتهم.

القـبـر T1: يقع في الركن الشمالي الشرقي من املقبرة وعلى حافة 
الشرقي  السفح  من  واسعة  مساحة  اجلنوب  من  بها  يتصل  جبلية 
جلبل احلرثي والذي قد تكون مع ما يتصل بها من املنحدر األعلى للجبل 
ً للمقبرة. عند احلفر والتنقيب للكشف عن هذا القبر  ً طبيعيا امتدادا

.A،B وجدنا أنه يتكون من مدفنني متصالن ببعضهما
مكشوفة  وهي   A األولى  غرفتني  من  يتكون  القـبـر:  تـخــطيط 
من  القبر  هذا  تخطيط  ويتكون   B الثانية  الغرفة  إلى  املمر  وتعتبر 
غرفة مستطيلة الشكل منحوتة في الصخر الرسوبي يتجه طولها 
سم،   ١٨٠– وبعمق  سم  ٢٫٥٣م×٨٢  أبعادها  اجلنوب  إلى  الشمال  من 
 B زود جانبيها بحفر كسلم وتؤدي هذه الغرفة إلى  جتويف مسقوف
منحوت في الصخر عبر مدخل صغير يقع على الضلع اجلنوبي ويعتبر 
 ً اتقانا وأكثر  اتساعا  أكثر  فهي  جماعي  دفن  حجرة  التجويف  هذا 

أبعادها ٢٫٥٢م×١٫٦٤م وارتفاعها ١٫٨م.
انتشال  مت  حيث   A الغرفة  في  احلفر  بداية  كان  األرضية:  الطبقات 
حجري  لوح  وجدنا  ١٫٤٧م  عمق  وعلى  (نيس)   sandy الرملية  األتربة 
سقط  قد  أنه  وضعه  ويدل  القبر  فتحة  تغطية  في  يستخدم  كان 
من  عقود  ثالثة  قبل  حوالي  كان  والذي  العشوائي  احلفر  أعمال  أثناء 
الزمن، كما وجدنا كسر من الفخار األحمر. وعند الوصول إلى أرضية 
في  األصلي  وضعها  في  األحمر  الفخار  من  آنية  بقايا  وجدنا  الغرفة 
املدخل  يسار  إلى  اآلنية  هذه  وتقع  الغرفة  من  الغربي  اجلنوبي  الركن 
وأجزاء  كسر  على  هذا  املدخل  عند  وجدنا  كما   ،B الثانية  الغرفة  إلى 

لهيكل عظمي آدمي.
مت  األتربة  من  سميكة  طبقة  وجدنا   B الغرف  في  التنقيب  عند 
العبث بها ومبا حتتويه وقد وجدنا مجموعة من العظام متناثرة في كل 
مكان وكانت في وضع عشوائي، وفي الركن الشمالي الشرقي يسار 
املدخل وجدنا ثالثة جماجم بشرية يدل وضعها على أنها منقولة، وقد 

تعرضت هذه اجلماجم للتحطيم في اكثر من مكان. 
القبر  هذا  في  كثيرة  املعثورات  تكن  لم  احلقيقة  في  املعثورات: 
بقية  مع  الثالث  جلماجم  تلك  عليه  عثرنا  ما  وكل  للسرقة  لتعرضه 
على   B مدخل  عند  عثرنا  املقتنيات  ومن  املتناثر،  العظمية  الهياكل 
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قنينة صغيرة من الزجاج في حالة حفظ سيئة للغاية تكسر كثير 
ً من  ً من العاج قد تكون جزءا من أجزائها، كما عثر على جزء صغير جدا

أسوره.
القبـــر T2: يقع إلى اجلهة الغربية من T1. عند احلفر في هذا القبر 
نتيجة  القبر  حفرة  بداخل  ترسبت  (نيس)   sandy تربة  انتشال  مت 
لألمطار، وقد عثر على عمق ١م في الزاوية الشمالية الشرقية على 
كسر من جمجمة إنسان وهي اجلز األعلى كما عثر على كسر صغيرة 
فترة  في  نبشه  مت  القبر  هذا  أن  يالحظ  األسود.  اللون  ذو  الفخار  من 

سابقة وكان نتاج ذلك العبث باجلثة وأخذ محتويات القبر.
أرضية  في  منحوت  صخري  مدفن  عن  عبارة  هو  القبـر:  تـخطـيط 
منحدرة من الصخر الرسوبي يتجه من الشمال إلى اجلنوب، مستطيل 
القبر  جوانب  زودت  ١٫٤٠م.  وعمقه  ١٫٦٥م×.٦٩سم،  أبعاده  الشكل 
ضلعيه الطوليني في منطقة الوسط بحفر صغيرة تستخدم كسلم 
صغيرة  خزنة  عليه  نحت  فقد  اجلنوبي  الضلع  أما  والصعود،  للنزول 
لها فتحة مستطيلة تنتهي من األعلى بضلع مقوس ويبلغ جتويفها 

٥٠سم وارتفاعها ٩٠سم.
القبــــر T5: يقع إلى اجلنوب من T2 وعلى بعد ٣٫٦٠م، وهو محفور 
في الصخر ويتكون مثل القبر T1 من غرفتني. وقد تعرض هذا القبر 
 ٦٠ عمق  إلى  حفره  ومت  متأخر  وقت  في  للنبش  القبور  بقية  كسائر 
سم بينما تعرض للنبش بالكامل في وقت مبكر وذلك لوجودنا بعد 
الدفن  حجرة  مدخل  سد  وكذلك  صالبة  أكثر  تربة  على  العمق  هذا 
B بألحجار الصغيرة وكأن من قام بنبشه قد احترم قدسيته بعد ما 
مبحتويات  العبث  العملية  هذه  نتيجة  وكانت  محتوياته.  من  أفرغه 

القبر وسرقة ما كان بداخله.
مكشوفة   A الغرفة  غرفتني،  من  القبر  يتكون  القبـر:  تـخـطيط 
أبعادها  اجلنوب  إلى  الشمال  من  تتجه  الشكل  ومستطيلة 
٢٫٣٠م×٩٥سم وعمقها ٢٫٦٠م. هذا وقد زود الضلعني الطوليني بحفر 
كسلم في كل ضلع ثالث حفر على مسار عمودي إلى األسفل. أما 
الغرفة الثانية فتقع إلى جنوب A وهي عبارة عن جتويف صخري منحوت 
بإتقان وتشبه حجرة الدفن اجلماعي B في القبر T1 لها مدخل صغير 

فتح على الضلع اجلنوبي للغرفة A وهي مربعة الشكل.
الطبقات األرضية: لوحظ اثنا احلفر في هذا القبر بأن الغرفة A كانت 
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في  تسببت  النبش  أعمال  ولكن  احلجرية  األلواح  من  بسقف  مغطاة 
٦٠سم  بسمك  كانت  والتي  احلديثة  الطبقات  في  ووجدنا  فقدانها 
أحجار متنوعة وضعت لدفن فتحة القبر. وبعد هذه الطبقة انتقلنا 
والتي  الثالثة  الطبقة  تليها  ١٫٤٠ م  بسمك  صالبة  أكثر  طبقة  إلى 
كانت من أحجار متساقطة بسمك ٣٠سم وبعد انتشال هذه الطبقة 
ويستند  سيئة  حالة  في  الرأس  مفقود  بشري  عظمي  هيكل  ظهر 
الهيكل على طبقة رقيقة من التربة الناعمة. ويبدو اجتاه اجلثة إلى 
ً بسمك  الشمال.أما في احلجرة B فقد وجدنا طبقة طينية رطبة جدا

٢٠-٢٥ سم خالية من أي معثورات.
دفن  غرفة  عن  عبارة  وهو   T5 من  الغرب  إلى  يقع   :T6 القبـــــــر 
منحوتة في الصخر. وقد تعرض هذا القبر للنبش إلى عمق ١م حديثاً، 

أما البقية القبر فقد نبش في وقت مبكر.
١٫٦٥م×  أبعاده  الشكل  مستطيل  مدفن  عن  عبارة  هو  التخطيط: 
في  وجدنا  حيث  طابقني  من  القبر  ويتكون  ٢٫٦٠م  وعمقه  ٩٥سم 
حفر  ثالث  جهة  كل  في  الشكل  دائرية  كبيرة  حفر  العمق  منتصف 
في خط أفقي كانت قد عملت كقواعد لركائب رمبا تكون من اخلشب 
وجدنا  السفلي  الطابق  وفي  السفل.  الطابق  سقف  ألواح  حتمل 
خزنة مجوفة على مستوى أرضية املدفن غير منتظمة أخذت اجلهة 
كما  اجلنوب.  من  الشرقي  الضلع  ثلث  إلى  وامتدت  للقبر  اجلنوبية 
خط  في  حفر  ثالث  جانب  كل  في  جانبيه  على  صغيرة  حفر  عمل  مت 

عمودي استخدمت كساللم للنزول والصعود.
الطبقات األرضية: عند تنظيف هذا القبر من األتربة وجدنا في بداية 
 ً األمر طبقة من الصخور الكبيرة التي دفنت بها الطبقة احملفورة حديثا
التربة  من  طبقة  وجدنا  الطبقة  هذه  وبعد  -١م  مستوى  على  وذلك 
من  جديدة  طبقة  ظهرت  بعدها  ٢٫١٢م  عمق  حتى  استمرت  الرملية 
األتربة عليها عظام بشرية متناثرة في كل اجتاه ففي الركن الشمالي 
على  عثر  األرضية  مساحة  منتصف  وفي  ساقني  على  عثر  الشرقي 
عظام هش للمنطقة الوسطى للجسم مكونة من احلوض واألضالع 
يربط فيما بينها بقية من العمود الفقري. لم جند جمجمة الهيكل 
ورمبا كان رأس املتوفى نحو اجلنوب. أما في اخلزنة فقد وجدنا كسر من 

السيقان.
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وقد   ،T2 القبر  تخطيط  نفس  يحمل  صخري  قبر  هو   :T3 القبــــر 
ً بعد  تعرض لنبش في وقت قريب من قبل األهالي، وقد ترك مكشوفا

ذلك. وقد مت تنظيفه من الكتل احلجرية واألتربة.
القبــــر T4: قام بالتنقيب عن هذا القبر الفريق األثري من ديوان عام 
الهيئة في مشروع التنقيب عن آثار احلرثي املوسم األول ٢٠٠٠م. وكما 
ً علينا أن نقوم بهذه  سبق ذكره لم يتم دراسته وتوثيقه فوجدنا لزاما

املهمة، ومت تنظيف القبر وتصويره.
مقبور  من  عليه  عثرنا  ما  بقية  عن  القبر  هذا  يتميز  التـخــطيط: 
محفورتني   B ،A متجاورتني  مستطيلتني  غرفتني  من  يتكون  حيث 
بسيط  اختناق  يتوسطهما  و  بعضها  على  ومفتوحتني  الصخر  في 
من  سنتيمترات  ببضع  أكبر   B اجلنوبية  الغرفة  تتحول  بواسطته 
الغرفة A. وقد نحت على الضلع اجلنوبي للغرفة B جتويف ميثل خزنة 
رواية  حسب  وجد  وقد  مقعر.  وجتويف  أعلى  من  مقوسة  فتحت  ذات 
أحد من شارك في حفر هذا القبر جمجمة بشرية على أرضية اخلزنة.

اخلامتةاخلامتة
الكشف  املوقع  هذا  في  التنقيبات  أعمال  نتائج  من  نستخلص 
عن معبد قدمي يعود منط تخطيطه إلى منط املعابد الشعائرية الغير 
على  املعبد  هذا  بناء  ويشتمل  مبنى.  من  أكثر  حتوي  والتي  منتظمة 

احلرم والفناء وامللحقات املائية ومباني الغرف احمليطة بالفناء.
من خالل تباين أسلوب العمارة في هذا املعبد وما مت العثور عليه 
العمارة  منط  في  تنوع  ووجود  حيث  مبدئياً،  تأريخه  أمكن  قطع  من 
مراحل  بثالثة  املوقع  مرور  على  يؤكد  جديدة،  جدران  إضافية  وكذلك 
زمنية متتد من القرن الثاني قبل امليالد إلى القرن الرابع ميالدي، أقدمها 
املرحلة األولى وهي الفترة التي شهدت تأسيس مباني املعبد والتي رمبا 
ما بني القرن الثاني واألول قبل امليالد. ومن ثم تأتي املرحلة الثانيةوالتي 
شهد اطط املعماري للمعبد واملباني ااورة له تغييرات وتعديالت، 
وكذلك العثور على عدد من السلع املستوردة سواءً من البرنز أو من 
جنوب  شهدته  التي  التجاري  التبادل  عمق  على  تدل  والتي  الفخار 
هذه  فنون  وتأثير  والرومان  اإلغريق  و  الشرق  بلدان  مع  العربية  اجلزيرة 
الشعوب على فنون اجلزيرة، وهذه املرحلة رمبا تعود إلى الفترة ما بني 
القرن األول والثاني ميالدي. وبعد ذلك تأتي املرحلة األخيرة وهي مرحلة 
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االنحطاط و حتويل أجزاء من الفناء إلي وحدات سكنية صغر ومطابخ، 
املعثورات  خالل  ومن  املستوى  هذا  وفي  ركيك،  بناء  أسلوب  وظهور 
العظمية يتضح بأنه كان يوجد عدد من احليوانات ومن أهمها اجلمال 
بدرجة رئيسية والتي كانت أحجام هياكلها العظمية كبيرة مما تدل 
بأنها كانت معمرة، ثم املاعز واألغنام واألبقار والطيور كما وجد أكثر 
من فك خلنازير برية لها أنياب طويلة وهذا يعتبر من أوائل املكتشفات 
في اليمن، والى جانب هذه احليوانات فقد وجدة جماجم لكالب صغيرة 
بواسطة  املستوطنة  بسقوط  وتنتهي  طبيعية.  أحجام  ذات  وكبيرة 
دمار وحريق كبير أنها وجودها، وهذه املرحلة متتد من القرن الثاني إلي 

القرن الثالث امليالدي.
مدافن  و  السكنية  الدينية،  املعمارية  الوحدات  بني  الفصل  مت 
املوتى. واستغالل ما وهبته الطبيعة من صخور مرنة في عمل غرف 
الدفن والتي تشترك جميعها في كونها قد حفرت ونحتت في صخور 
الثاني  للمقر  مناسبة  لتكون  وإتقان،  بدقة  تنفيذها  مت  وقد  رسوبية، 

للمتوفى ليعيش فيها حياة اخللود بعد املمات.
مختلفة  بنماذج  جاءت  فقد  وافرد  جلماعات  القبور  هذه  ولكون 
مدفن  عن  عبارة  الفردية  فالقبور  جماعية،  أو  فردية  مدافن  إما  فهي 
عملها  يتم  مجوفة  بخزانات  األحيان  أكثر  في  زودت  مستطيل، 
بأن  يرجح  ما  وهذا  املتوفى.  أدوات  خلزن  كانت  رمبا  اجلنوبية  اجلهة  في 
املدافن  هذه  وكانت  اجلنوب.  جهة  نحو  يتجه  كان  املتوفى  رأس  وضع 
تغطى بسقوف حجرية مكونة من ألواح حجرية يتم نحت قواعدها 
القبور  من  عمق  أقل  القبور  هذه  وجند  القبر.  فتحة  فوهة  حافة  عند 

  .(T3،T2) اجلماعية. مثال ذلك القبرين
قبور جماعية، وتتكون من حجرتي دفن، احلجرة األولى لها نفس 
خصائص املدفن الفردي، ومن ثم ترتبط بها احلجرة الثانية والتي تكون 
حجرة  عليها  نطلق  أن  وميكن  اخلزانة،  عن   ً عوضا اجلنوبية  اجلهة  في 
لها  الصخر  في  جتويف  بكونها  احلجرة  هذه  وتتميز  اجلماعية.  الدفن 
مدخل صغير يطل على املدفن األول، واكبر مساحة و تكون في الغالب 
القبرين  ذلك  ومثال  ومستوية.  مهذبة  جدران  وذات  الشكل.  مربعة 

.(T5،T1)

مقابر تتكون من غرفتني وكلتيهما حتمل خصائص املقبرة الفردية 
.(T4)يصل بينهما مدخل أو ما شابه املدخل. ومثال ذلك القبر
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ولكنها  الفردي  املدفن  خصائص  حتمل  طابقني  من  تتكون  قبور 
أكثر عمقاً، وفي منتصف العمق كان يوضع سقف رمبا كان يتكون من 
ركائب أو أعمدة خشبية تستند أطرافها على حفر دائرية الشكل مت 
عملها على جوانب املدفن، ومن ثم يتم تركيب األلواح احلجرية على 

هذه األعمدة اخلشبية.
رمبا أنه كانت تتم عملية الدفن في كل قبر أكثر من مرة ولهذا 
وذلك  القدم،  مشط  وضع  ميكن  صغيرة  بحفر  القبور  جوانب  زودت 
األثاث  مع  املتوفى  دفن  يتم  كان  والصعود.  النزول  لعملية   ً تسهيال
وجود  هذا  على  أكد  وقد  القيمة  واملقتنيات  الزينة  أدوات  من  اجلنائزي 

بعض املعثورات في هذه املدافن من الزجاج والفخار. 
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١) موقع احلرثي قبل التنقيب

مخطط املوقع
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b3 ٣) مدخل املبنى

٢) جزء من املوقع أثناء التنقيب
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 ٦) أحد املقابر التي مت التنقيب فيها

٥) الواجهة الغربية للمعبد 

b2 و b2 ٤) زقاق مرصوف بني
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١٠) بالطة من الرخام احملروق 
مطعمة باحلجر

٨) وجه من الفضة يحمل التأثيرات 
اليونانية

٧) الطبقات األرضية                                        

٩) متثال صغير من احلجر يحمل 
التأثيرات اليونانية
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١١) مذبح من احلجر ينتهي بتمثال لرأس ثور مجسم

١٢)  أجزاء من مائدة مزخرفة برؤوس أوعال
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هوترعثت بن رضو إل من أسرة شللمهوترعثت بن رضو إل من أسرة شللم١

ترجمة عزة علي عقيل
باحثة في تاريخ الفن اليمني القدمي

واملتاحف،  لآلثار  العامة  الهيئة  بني  التعاون  اتفاقية  بفضل 
ومتحف اللوفر، والتي متت بدعم  من السفارة الفرنسية في صنعاء، 
ووزارة اخلارجية الفرنسية عام ٢٠٠٦. مت اختيار متثال من البرونز (رقم 
للترميم  لهشاشته)،  و  (ألهميته  صنعاء  متحف  من   (YM 23206

للمتاحف  والترميم   البحث  ومركز  اللوفر  متحف  في  والدراسة  
انتهاء  بعد  اللوفر  متحف  في  التمثال  هذا  عرض  مت  وقد  الفرنسية. 

ترميمه٢. 
متثال هوتر عثتمتثال هوتر عثت

البيضاء  مدينة  من  وبالتحديد  اجلوف،  وادي  التمثال  هذا  صدر  مَ
 .(١ (صورة  التمثال  على  املكتوب  النقش  يشير  كما   (ً قدميا (نشق 
ويعرف وادي اجلوف بغنى مدنه التي نشأت وازدهرت منذ حوالي القرن 
ان (السوداء حاليا)، قرنو (معني)، كمنا  الثامن قبل امليالد، وأهمها نشّ
وهرم ، أما مدينة نشق (البيضاء حاليا) فكانت في أكثر االحتماالت 
ان ودخلت بعد ذلك في القوقعة السبئية –  في البدايات تابعة لنشّ
هذه املقالة هي ترجمة لكتيب نشره متحف اللوفر مبناسبة االنتهاء من ترميم التمثال البرونزي،   ١
إعداد فرانسواز دوماجن، أمينة  اآلثار الشرقية مبتحف اللوفر، في قسم اآلثار الشرقية، متحف اللوفر، إفونا جايدا، 
دراسات،  مهندس  ميل،  بنوا  القدمية،  السامية  الدراسات  معهد  العلمية،  لألبحاث  الوطني  املركز  في  باحثة 
فحص وحتليل املعادن، مركز البحث والترميم للمتاحف الفرنسية، كريستني باريسيل، ترميم، أوليفييه تافوزو، 

ترميم.
ّ ترميم التمثال ودراسته وتأريخه بتمويل من شركة توتال وعهدت اخلطوط اجلوية اليمنية بنقل  مت  ٢

التمثال إلى باريس وبإرجاعه لصنعاء، فليتقبلوا منّا الشكر والعرفان.
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منذ القرن السابع ق.م. ويعود ازدهار مدن اجلوف بفضل السيطرة على 
مياه السيول التي تتدفق بوفرة في الوادي، و املوقع اإلستراتيجي لهذه 

املدن على طريق القوافل التجارية احململة باملر واللبان.
القرن  في  ان  نشّ ململكة  تابعة  ذكرنا  كما  نشق  مدينة  وكانت 
السياسي  نظامها  لها   ،ً ازدهارا و  قوةً  املمالك  هذه  أكثر  ق.م.  الثامن 
أن  النقوش  من  ونستدل  آلهتها.  ومجمع  اخلاصة  لغتها  و  املستقل 
هذه اململكة كانت على عالقة طيبة مبملكة سبأ حتى النصف الثاني 

للقرن الثامن قبل امليالد. 
استطاع كرب إل وتر بن ذمر علي (رمبا كريبيلو املذكور في املصادر 
اآلشورية) الذي حكم في نهاية القرن الثامن وبداية السابع قبل امليالد 
السيطرة عليها. وذُكرت حمالته وانتصاراته احلربية على نقش صرواح 
املوسوم ب RES 3945 (بداية القرن السابع قبل امليالد) ، خاصة حمالت 
اجلوف والتي يذكر فيها السيطرة على مدينتي نشن ونشق بعد ثالث 
أصبحت  الفترة  هذه  واحلصار. ومنذ  العسكرية  احلمالت  من  سنوات 
مدينة نشق تابعة ململكة سبأ وأقام فيها مستوطنون سبئيون وبنيت 
فيها معابد إلله سبأ الرسمي املقه، أهمها معبد إملقه بعل شبعان. 
كُسرت   . إرتفاعه٠٤١سم  واقفاً،   ً رجال البرونزي  التمثال  هذا  وميثل 
ً يلتصق بالفخذين تلتقي أطرافة في  ذراعيه عند املرفق، يكتسي إزارا
األمام، ومربوط عند اخلصر. القدم اليمنى انفصلت عن التمثال ، بينما 
ً أسفل القدم اليسرى.  ال زال لسان تثبيت التمثال على قاعدته، باديا
ً.يصعب حتديد تأريخ  ويوجد النقش على البطن من أثنى عشرا سطرا
التمثال ألنه لم يأت من تنقيب أثري علمي ، لذا سنستعني بدراسة 

النقش، وتقنية الصناعة، وبدراسة الطراز واملقارنة لتأريخه.

محتوى النقشمحتوى النقش
هوتر عثت  بن  رضو إل من أُسرة شللم . ١
سيد مستوطني . ٢ إلملقه  قدم  ذي مذاب    عبد 
نشقم  متثال من البرونز من بواكير غاللة أهداها له. ٣
هو وأباه رضو إل <باإلضافة> للحيعثت وإبنه٥. ٤
وكل نسائه وأبنائه . ٥ عثت   رأب 
وكل . ٦ ونشقم  مأرب  في  ودياره   وممتلكاته 



٢٥٩

متثال برونزي مع نقش هوترعثت بن رضو إل من أسرة شللم

نخيله وكرومه ومزارعة في وادي نشقم. ٧
كل ما وعده  به٩. ٨ إملقه  أعطاه   حيث 
بعدمن. ٩ وبذات  حميم  وبذات  وإملقه   بعثتر 

سبأ. ١٠ ملك  بني  إل  ويدع  نشقم   وذات 
إل وإل شرح ذي مذاب وبأبيه رضو إل. . ١١  وسيده يشرح 

اإلله  إلملقه  قدم  مُ  ،  (٢ (صورة  السبئية  باللغة  مكتوب  النقش 
نشقم»،  مستوطني  «سيد  هنا  يُوصف  الذي   ، سبأ  ململكة  احلامي 
القدمية  نشقم  مدينة  هو  التمثال  هذا  مصدر  أن  ذلك  من  نستنتج 

ً) في اجلوف، و التي أصبحت مستوطنة سبئية. (البيضاء حاليا
قدم التمثال هوتر عثت من ذي مذاب، ومذاب هو االسم  احلالي  مُ
إلى  تشير  هنا  <عبد>  وكلمة  اجلوف،  منطقة  يسقي  الذي  للوادي 
م لدى ذي مذاب. من احملتمل  أن ذي مذاب كانت  شخص ذي مقام مهّ
السبئي.  اإلشراف  حتت  اجلوف  من  جزء  على  تسيطر  الفترة  هذه  في 
األشخاص املذكورون وممتلكاتهم وضعت حتت حماية عدد من اآللهة ، 
عثتر اإلله الرئيسي جلنوب شبة اجلزيرة العربية ، إملقه إله سبأ الرئيسي 
، والربات السبئية ذات حميم وذات بعدمن، وذات نشقم حامية مدينة 
نشقم . بعد ذلك ذكر مللك سبأ يدع إل بنيّ ، وهو في أكثر االحتماالت 
نفس امللك املذكور على التمثال البرونزي املعروف بتمثال معد كرب ( 

صورة ٣) والذي حكم في حوالي القرن السادس ق.م. 
ال  لألسف  إذ  التمثال،  عمر  وحتديد  النقش  تأريخ  الصعب  من 
من  العديد  يوجد  ألنه  محدد،  تاريخ  إعطاء  في  امللك  اسم  يساعد 
فترات  في  حكموا  و  االسم  نفس  يحملون  الذين  السبئيني  امللوك 
احلروف)  كتابة  طريقة  (دراسة  الباليوغرافيا  أما  مختلفة.  زمنية 
فتعطينا تأريخا نسبيا، ومن الصعب أن تعطينا تأريخا محددا خاصة 
وأن الكتابة على البرونز تختلف عن الكتابة على احلجر . ومن احملتمل 
القرن  من  يؤرخ  الذي  كرب  معد  لتمثال   ً معاصرا هذا  متثالنا  يكون  أن 

السادس قبل امليالد. 

الطراز والدراسة األيقونية الطراز والدراسة األيقونية 
يُشابه متثال هوتر عثت في طِرازه متاثيل مأرب التي عثر عليها في 
ي. م. ٢٦٤)  (أنظر متثال معد  معبد آوام ( ي. م. ٢٦٢، ي.م. ٢٦٣  ، 
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ً كانت مثنية  كرب صورة ٣) . نعتقد أن ذراعي التمثال املكسورة حاليا
إلى األمام، اليد اليمنى مفتوحة للمباركة، واليد اليُسرى مضمومة 
الزالت  التي  كالفوطة   ً إزارا التمثال  يكتسي  عصا.  حتمل  كانت  رمبا 
ً ثنايا صغيرة متوازية  ً في اليمن، يلتف على اخلصر مشكال تُلبس حاليا
تتقاطع عند الصرة لتنسدل أطراف اإلزار في الوسط، ويغطي الفخذين 
وّرت بشكل مبسط ، هذا الشكل للثنايا مياثل ما نراه  ً ثنايا صُ شكال مُ
في برسابوليس (صورة ٤) على النحت البارز، وكذا القطع الصغيرة 
املتداولة في العالم الفارسي كالتماثيل الصغيرة واملكاحل العاجية. 
فت في دوائر متطاردة  حول الرأس، قد  ور الشعر بشكل مدببات صُ صُ
متثل هذه املدببات خصل الشعر امللتفة في شكل حلزوني والتي نراها 
مبسط  بشكل  استخدمت  التي  و  ؟  اآلشوري  الشعر  تصفيف  في 
منذ  اإلغريقي  الفن  في   ً أيضا مياثلها  ما  جند  و  الفارسية،  الفترة  في 
شريط  الشعر  مطلع  وعند  بالرأس  ،يحط  امليالد  قبل  السادس  القرن 
رفيع يوحي بأن الشعر مستعار (باروكة) أو أنه يرتدي قلنسوة. هوتر 
يط بالوجه.  عثت ملتحي، صورت اللحية على شكل حبيبات دائرية حتُ
العينان كانتا مطعمتني بالرصاص، وتبدو على الشفتني ابتسامة، أبرز 

ضلعا الترقوة بشكل واضح ومبسط وكذا الصدر.   
ويعتبر   ، نشقم  في  العليا  الطبقة  إلى  التمثال  قدم  مُ ينتسب 
ً : في حجمه إذ يصل ارتفاعه إلى ١٤٠سم (أي أعلى من  متثاله فريدا
وفي إتقان صناعته ،وفي رفاعة ودقة تفاصيله  معد كرب ب٥٠سم) ، 
الصانع  أن  إال  الفرادة،  هذه  من  بالرغم  و  مطعمه.  كانتا  فالعينني   ،
قبل  األول  األلف  في  الفنية  التيارات  هامش  على  يكون  لم  اليمني 
 . والشرقية  اإلغريقية  التقاليد  فيها  اختلطت  التي  الفترة  امليالد، 
إن أُساليب عمل التمثال التي حتدثنا عنها توحي بتأريخ التمثال من 

حوالي القرن السادس قبل امليالد.

الصهر بطريقة الشمع املفقود، واللحام بالبرونز السائلالصهر بطريقة الشمع املفقود، واللحام بالبرونز السائل
التمثال مجوف من الداخل، وكانت دهشتنا كبيرة حال اطالعنا 
على فحص األشعة، لدقة و رهافة، و تناسق اجلدار املعدني (صورة ٥).و 
ب كل جزء  من ناحية أخرى نكتشف أن التمثال أعد من ستة أجزاء، صُ
على حدة: اجلسم، الرأس، الذراعني، والقدمني. كما كُشف عن تقنية 
معقدة، حيث استخدمت من ناحية طريقة الصهر بالشمع املفقود 
غير املباشر، ومن ناحية أخرى اللحام بالبرونز السائل (صورة ٦). في 
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نعت ستة قوالب مطابقة لنموذج أعده الفنان مسبقاً، كل  البداية صُ
على  الشمع  من  رقيقة  طبقة  عت  وضِ قطع.  عدة  من  يتألف  قالب 
عت  مّ أجزاء القوالب . ثم نُزعت طبقة الشمع من قوالبها هذه،  وجُ
عت  في ستة أجزاء: الرأس، واجلسم، واألطراف األربعة. بعد ذلك وضِ
األخيرة تُغلف  في املرحلة  و  القطع الشمعية.  الطينية داخل  النواة 
يساعد  مما  األجزاء  هذه  رق  . حتُ الطني   من  بطبقة  الشمعية  القطع 
تبدأ  ذلك  بعد  مكانها.  املعدن  يحل  التي  الشمع  طبقة  تفريغ  على 
النحاس  من  املكون   ) املعدن  يُصب  املراحل،  متعددة  جديدة  عملية 
ما  وهو  للتمثال  اتلفة  الستة  األجزاء  في  الرصاص  و  والقصدير 
نسميه بالصبة األولى.  بعد التخلص من القالب اخلارجي والكشف 
عن األجزاء البرونزية الستة، اجلسد و الرأس واألطراف األربعة. يحتاج 
التمثال للصبة الثانية التي تُستخدم لتجميع القطع فيما بينها و 
حلمهما  املراد  القطعتني  بني  بالرصاص  الوط  البرونز  يُصب  حلمها، 
البرونزيتني.  القطعتني  طرفي  بالتحام  الشديدة  احلرارة  وتساعد 
الصبة األخيرة للبرونز تهدف إلى تغطية عيوب الصهر، والتي الحظنا 
مطعمتني  كانتا  العينني  أن  هنا  اإلشارة  جتدر  و  التمثال،  على  قلتها 
بالرصاص. طريقة الصنع هذه (الشمع املفقود غير املباشر/ اللحام 
بالبرونز السائل) جتعل من متثال هوتر عثت، يشارك في صفاته التقنية 
تفاصيله  في   كان  وإن   ، املتوسط  البحر  حوض  في  الكبيرة  التماثيل 

التقنية ليس له مثيل. 

النواةالنواة
كبقية التماثيل اليمنية القدمية، لم تُنزع النواة  الطينية(صورة 
٧و٨ ) من متثال هوترعثت، وهذا اختالف رئيسي عن التماثيل اليونانية 
والرومانية. أظهرت صورة األشعة خاصية نادرة في التمثال هي كون 
نواة اجلسم مجوفة بدورها، وتتشكل النواة من طبقة متجانسة من 

الصلصال وضعت داخل الشمع ( سمكها ما بني ٣٠ مم و٤٠ مم).

املعدناملعدن
املعدن.  من  دقيقة  عينات  بأخذ  األولي   املعدن  تكوين  حتديد  مت 
ويتضح أن نفس التكوين ”برونز بالرصاص“ أستخدم في كل عمليات 

الصنع: الصبة األولى، اللحام، والصب الثانوي (صورة ٩).
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التأريخ باإلضاءة التأريخ باإلضاءة (لومينسانسلومينسانس)
للتمثال،  حرق  أو  تسخني  أخر  تاريخ  يعطي  باإلضاءة  التأريخ 
للميالد٣.   ٥٥٠ و   ٢٠ بني   ما  تؤرخه  قياسها،  مت  التي  الستة  العينات 
هذا التاريخ ال يتفق مع املعطيات األثرية وال ميكن أن يكون تاريخ صنع 

التمثال، وإمنا هو تاريخ حريق تعرض له التمثال.  
الترميمالترميم

ساعدت الدراسة التقنية املرممني مبعرفة التمثال وحتديد هشاشته 
البنيوية  التي تظهر بوضوح على األشعة (صورة ٥ ) كما ساعدت 
وجهت  املعطيات  هذه   .(١٠ (صورة  البرونز  تآكل  مدى  معرفة  على 
التمثال.  على  للحفاظ  النواة،  تقوية  ضرورة  وأظهرت  العمل،  طريقة 
لذا مت غطس التمثال في ٢٠٠  ليتر من الراتنج األكريليك واألسيتون 
مت  احمللول  في  التمثال  غطس  قبل   .(١١ )(صورة  الراتنج  من   ٪  ١٠  )
املؤقتة  للحماية  عازل  مبحلول  لي  طُ كما  لسطحه،  األولي  التنظيف 
كي ال يتشرب سطح البرونز احمللول عند غطسه، بفضل هذا مت احلفاظ 
للنواة  التدعيم  هذا  األصلية.  هيئتها  وعلى  السطح  طبقة  على 
سمح بتحريك  التمثال، بعد أن كان ذلك غير ممكن لهشاشته. أظهر 
أوضح  كما   ،(١٢ الشقوق(صورة  من  العديد  التمثال  لظهر  الفحص 
وبسبب  النواة.  ثقل  حتمل  التي  البرونزية  للقشرة  الشديد  الضعف 
هذه الهشاشة اُستبعدت إمكانية عرض التمثال بوضع عمودي. بعد 
شرط  مِ باستخدام  بدقة،  البرونزي  السطح  تنظيف  مت  النواة،  تقوية 
مناسب مركب على جهاز للترددات فوق الصوتية. هذا اجلهاز سمح 
بالعمل الدقيق، خاصة على منطقة النقش (صورة ١٣ ). بعد تركيب 
القدم اليمنى بأجزائها ، عولج سطح البرونز إلكمال الصورة العامة 

للتمثال .  

٣   إن هذا التأريخ يشير بشكل واضح إلى حريق تعرّض له التمثال وليس من املستبعد أن تكون مدينة 
نشق قد تعرضت حلريق في هذه الفترة، واجلدير بالذكر هنا أن آخر ذكر ملدينة نشق في النقوش يعود إلى القرن 
الرابع امليالدي، وليس من املستبعد أن تكون املدينة قد هجرت بعد ذلك وقد أصبحت مجرد مكان عبور وتعرضت 

وقتها حلريق.
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الصور

١ـ  متثال هوتر عثت
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٢ـ  صورة النقش (أخذت بالضوء املائل).
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متثال برونزي مع نقش هوترعثت بن رضو إل من أسرة شللم

٣ـ  متثال معدكرب.
مأرب ، معبد آوام من حوالي القرن 

السادس قبل امليالد.
برونز ارتفاعه ٩٣سم.



٢٦٦

ترجمة عزة علي عقيل

٤ـ  اثنان من احلرس الفارسي.
(إيران)، قصر تريبيلون.

نهاية القرن السادس بداية القرن اخلامس قبل امليالد.
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٥ـ  صورة األشعة، لواجهة وجانب التمثال.
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٦ـ  صنع التمثال.
جمع من ستة أجزاء ، وحلمت بالبرونز السائل،أصلحت العيوب وطعمت العينان.

صبة من الرصاص لتطعيم العينني.– 

اللحام بالبرونز السائل( برونز بالرصاص.– 

التمثال –  داخل  اللحام  عند  املعدن  من  سال  ما 
وغطى النواة الطينية.

الصبة الثانوية (برونز بالرصاص) إلصالح العيوب، – 
لسان التثبيت على القاعدة.

مسمار (خليط بالنحاس) لتثبيت ما أصلح.– 
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٧ـ  صورة لفحص عينة من النواة الطينية، أُخذت من اجلسم، لونها بني و أسود تتكون من 
الصلصال اجليري ذات مسامات كبيرة.

٨ـ  صورة لفحص عينة من النواة الطينية، أخذت من الذراع األيسر، وهي كنواة القدمني 
تختلف عن العينة السابقة خاصةً بلونها الفاحت.
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٩ـ  حتليل أولي للمعدن من مواضع متفرقة من التمثال، وكذا حتليل اللحام، النتائج 
بالنسبة املئوية للكتلة

الصبة األولى
١- اجلسم

٣- الذراع اليسرى
٤- الرأس

٧ـ القدم اليمنى

  معدن اللحام
٢- حلام الذراع اليسرى- اجلسم

٥- حلام الرأس- اجلسم
٦- حلام القدم اليمنى- اجلسم

الصبه الثانوية
٨- لسان تثبيت القدم اليمنى على القاعدة
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١٠ـ  مقطع عرضي للمعدن أسفل اإلزار، فحص باهر البصري . الصدأ يتغلغل حتى 
القلب، كان سمك املعدن في األصل٢٫٢ مم في هذا املكان .

١١ـ  التمثال في احلوض.
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١٢ـ  الشقوق في ظهر التمثال. ظهر التمثال.

١٣ـ  التنظيف مبشرط جهاز الترددات الصوتية.
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حملات عن الرسوم الصخرية في حملات عن الرسوم الصخرية في 
املنطقة الوسطى والغربية  لوادي املنطقة الوسطى والغربية  لوادي 

(٢ جديدة  حضرموت حضرموت ( ( مواقع جديدة مواقع 

 

حسني أبو بكر العيدروس
باحث في الهيئة العامة لآلثار واملتاحف - فرع سيئون

مقدمةمقدمة
كنا قد نشرنا عدد من املواقع للرسوم الصخرية في العدد السابق 
من مجلة ريدان ( العدد السابع ٢٠٠١) حتت عنوان حملات عن الرسوم 
لوادي  الشمالي  واجلول  والشرقية  الوسطى  املنطقة  في  الصخرية 
ً ) تنحصر بني قبر النبي  حضرموت . وقد ضمت الدراسة (٢٩ موقعا
على  تتوزع  املواقع  هذه  غربا  القطن  ومدينة   ً شرقا السالم  عليه  هود 
. وخالل  وشعابه  الفرعية  حضرموت  وادي  أودية  ) من   ً واديا  ٢٠) نحو 
تلك الدراسة أشرنا إلى أن هناك عدد آخر من املواقع لدينا معلومات 
الناس  من  العامة  بعض  طريق  عن  تأتينا  املعلومات  هذه  ولكن  عنها 
ً الفرصة املواتية  قد تكون صحيحة وقد ال تكون ، ولذلك ننتظر أحيانا
عاصمة  في  موقعنا  عن  لتراميها  نتيجة  املواقع  تلك  إلى  للذهاب 
املعلومات  تلك  بأن  الصور  عبر  نتحقق  حينما  أو  (سيئون)  الوادي 
ليست حقيقة ،فقد يظن بعض العامة أن العروق الطبيعية الداكنة 
اللون في الصخور في اجلبال واألودية بأنها كتابات أو رسوم وعلى هذا 
تأتي البالغات بأنها آثار ، ونحن نشكر في كل األحوال من يفيدنا ببالغ 
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حسني أبو بكر العيدروس

عن موقع ما وهذا يدل على اهتمام وحرص ويخدمنا ولكنا نستوضح 
ونوضح لهم عن كثب االختالف بني اآلثار التي يصنعها اإلنسان وبني 
ما هو كائن طبيعي من صنع اخلالق ويندرج حتت (اجليولوجيا) . وفي 
املناطق  سكان  من  الكثير  ساعدنا  الواقع  تلك  عن  البحث  مجال 
كثيرة  مواقع  عن  خاللهم  من  وتعرفنا  واجلبال  األودية  في  واملتجولني 
الشكر  نقدم  كي  فرصة  وجندها  واألودية  املناطق  أسماء  عن  وعرفونا 

لهم .
 وأجدها فرصة هنا لتصحيح خطاء ورد في اسم موقع من املواقع 
السابق نشرها في املقال السابق ، وهوان اسم املوقع املذكور ( رقم ٩ 
ليس في املكان املسمى حويالت شمال سيئون ) ولكن في األصل يقع 
في املكان املسمى ( املطيول شمال سيئون – شمال املطار ) ولهذا 

وجب التنبيه. 

موقع عقران موقع عقران ٢ 
أخرى   صخرة  توجد   ً مسبقا اكتشافه  مت  الذي  املوقع  من  بالقرب 
وهذه  األول  البحث  في  املنشور   (١ عقران   ) املوقع  من  اجلنوب  إلى 
عن  عبارة  فهي  الكتابات  أما   ، للوعل  ورسوم  كتابات  عليها  الصخرة 
حروف بخط املسند تبدأ من أعلى الى أسفل في شكل عمودي مفرق 
ً آخر بحسب شكل احلرف  ً ومترابط أو متصل بعضه ببعض حينا حينا
ً ، وهنا تظهر  وقابليته للتوصيل كما هو احلال في اللغة العربية متاما
ببعضها  متصلة  وهذه   ( و  ق  ؟))  صاد  حرف  ((أو  س   ) مثل  حروف 
ً ، وأخرى ( ث ت ل ص )وكلمة أخرى مثل (ص؟ د أ ع )  البعض عموديا
، ثم هناك حروف نقشت بالشكل االعتيادي األفقي وبنفس نوع اخلط 

مثال ذلك من اليمني الى اليسار : ( ح ث م م ) .
 ) مبصطلح  عليها  واملتعارف  احلروف  تراكيب  عملية  أن  والواقع 
 ً كثيرا ينتشر  اخلاص  اخلتم  شكل  أو  بالتوقيع  أشبه  ) وهو  املونوجرام 
على الصخور في معظم وديان املنطقة وتبدو فيه اللمسات الفنية 
ظاهرة مما يدل بأن هناك عناية رغم أن مثل تلك اخلطوط في الغالب 
ينقشها املارة ، إال أن مستويات إجادة اخلطوط تشير إلى براعة وإتقان 
ً يقودنا للقول بأن انتشار التعليم في  في كثير من املواقع وهذا أيضا
ً على الفئات الراقية من الشعب بل تعدت  تلك املراحل لم يكن حكرا
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ذلك بكثير إلى الفئات الدنيا - إذا جاز لنا القول-  اعتمادا على عدد 
من  وفروعه  حضرموت  وادي  منطقة  في  املواقع  من  باليسير  ليس 

األودية الصغيرة والشعاب . 

موقع وادي ضعن موقع وادي ضعن 
أحد  جعيمه  لوادي  الشرقية  اجلهة  في  الواقعة  املواقع  من  وهو 
الروافد الرئيسية لوادي حضرموت من الهضبة الشمالية ، وفي هذا 
الشرقية  حافته  قرب  الوادي  وسط  في  كبيرة  صخرة  توجد  املوقع 
الشمالية عليها كتابات ورسوم مت تنفيذها باأللوان أو الصبغة احلمراء 
والكتابات  الرسوم  هذه  شغلت  وقد   ، الصخرية  الرسوم  في  املعروفة 
جهتني فقط من جهات الصخرة الكبيرة هي اجلهة الشرقية واجلهة 
الشمالية وهو احلال الغالب الذي نالحظه في كثير من الصخور أكثر 
مما نالحظ الرسوم أو الكتابات في اجلهة الغربية على وجه اخلصوص 
وهذا في حال توفر الشروط األخرى كجودة السطح وقابلية الصخرة 
من حيث تكوينها للرسم أو الكتابة عليها ولكن في حال توفر عدد من 
األسطح اجليدة في اجلهات التي يسودها كثرة الظل خاصة فاألولى 
البدء بها - وبالطبع يراعى اختالف التوقيت ( الصيفي والشتوي ) - 
ً من الهدوء  ً ونوعا وذلك لكون إجناز هذه العمليات الفنية يتطلب وقتا
ميكن إيجاده أثناء وقت الراحة أو االسترخاء أو القيلولة حتت ظل تلك 
الصخور سواءً أثناء السفر في طرق القوافل أو أثناء الرعي أو غير ذلك 

.
ميكن وصف مالمح هذه الرسوم اربشة على صخرة وادي ضعن 
وبني  الرسم  بني  أي  القدمي  الفن  صنفي  بني  جتمع  بأنها  الوادي  بهذا 
أحدهما  فيكون  واحد  موضوع  يربطهما  قد  عنصرين  وهما  الكتابة 
موضح لآلخر أو مكمل له ، فقد جند في هذه الكتابات أسماء ألشخاص 
أو أعالم أو غير ذلك أو أفعال أو صفات ، فمن الكتابات املوجودة على 
ً مثل (ن  سبيل املثال في هذه الصخرة كلمات منفصلة كتبت رأسيا
ب ل ) وهي رمبا تعني أرسل ولكن هناك رسم لرجال يحملون النبال 
وهم بالطبع صيادون ( نبالة ) يصوبون نبالهم جتاه الوعول  القريبة 
النبال  بإرسال  يتم  التصويب  أن  يعني  وهذا  والشباك،  املصيدة  من 
هناك  ثم   ، املوضوع  سياق  نفس  وفي  متقارب  واملعنى  الصطيادها 
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ً - راسية ( ع ز ت (؟) ) ويبدو عدم وضوح اللون التام في  كتابة -أيضا
احلرف األخير الذي رمبا كان هو حرف (زاي) فتكون الكلمة هي ( ع ز ز ) 
ولهذا تظل الكثير  َ أو رعى بهذا املعنى (؟) ،  َّز وهذه هي التي تعني عز
من هذه الكتابات غير دقيقة املعنى في كثير من األحيان إذا لم تربط 
لتوضيحها  واحملتوى  العام  باملعنى  أو  ااورة  الكلمات  أو  النص  ببقية 
لنا  تبني  التي  الرسوم  ببعض  واضحة  تكون  فأنها  الوقت  نفس  وفي 

ً من املقصود كما في كثير من هذه املواقع .  شيئا
وهناك كتابة أخرى في جانب آخر كتبت بطريقة اعتيادية أفقية 
من اليمني إلى اليسار مع قلب اجتاه بعض احلروف مثل ( م د ع ث ….) 
فرمبا في هذه الكلمة التي من احملتمل أن تكون كلمتني : ( م د / ع ث 
َدَدْ كما هو معروف ورد في النصوص ( م د  د عثتر (؟) فامل … ) أي مَ
دَّدَ  وفي نفس الوقت قد تكون تكملة الكلمة التالية  و ن ) مبعنى سَ
الناقصة حروفها ( ع ث ت ر ) وهو من اآللهة القدمية ( كوكب الزهرة) 
التي كانت تعبد في كثير من الدويالت العربية القدمية ومنها اليمن ، 
ورمبا تعني هنا طلب املعونة بجاه عثتر أن يسدد خطاهم جتاه الوعول 

التي يصوبون نبالهم نحوها .
والواقع أن هناك الكثير من الكتابات والرموز التي جندها على تلك 
قوالب  في  موضوعية  وفكرة  بسيطة  معان  من  حتمله  وما  الصخور 
مختلفة تتجسد فيها عقلية الفنان القدمي وهو يرسم ويكتب بلغة 
الرسمية  املباني  أو  املعابد  في  نراها  كالتي  رسمية  بلغة  ال  العامة 
وأكثر  شفافية  أكثر  عليها  نحصل  التي  املعلومات  يجعل  وهذا   ،
مصداقية لكونها بعيدة عن املغاالة والتودد للمعبود أو احلاكم فهي 
السرائر  تصفو  حيث  نقي  جو  في  صادقة  فضفضة  تكون  ألن  أقرب 
ً عن سياط اجلالد أو ظلم احلاكم ، فهي متنفس  تنجلي الكروب بعيدا

الضعفاء واملقهورين ومالذ املبدعني .

موقع حصاة البرقه موقع حصاة البرقه 
تعد من اجمل أغنى املواقع للرسوم الصخرية في وادي حضرموت 
وهي على مقربة من وادي دوعن قرب قرية قبضني ،على هذه الصخرة 
توجد الكثير من الرسوم والكتابات التي مت تنفيذها بأسلوب النقر على 
وجه الصخرة فنتجت عن ذلك مباريات فيما يبدو بني عدد من الرعاة 
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فهناك  العمالقة،  الصخرة  تلك  في  حتت  ليستريحوا  يترددون  الذين 
يكون  ما  فغالبا  رئيسية  عناصر  متثلها  للصيد   مختلفة  موضوعات 
ذلك  وغير  والنبال  كالرماح  الصيد  وأدوات  والوعل  اإلنسان  أساسها 
إضافة إلى مشاهد ركوب بعض هذه احليوانات. وقد أتى تنفيذ الرسم 
في صور بسيطة ورمبا تداخلت مع بعضها البعض إال انه ميكن تتبعها 
العصر  ذلك  حياة  عن  واملعبرة  الرائعة  معانيها  واستلهام  وفصلها 
وطموحاتهم في إيجاد صيغ ووسائل للنيل من صيدهم الذي ميثل في 
األساس شغلهم الشاغل ويرهق تفكيرهم فيبذلون أوقاتهم رخيصة 
وليس ذلك غال ألن حياتهم هي في األصل ترتكز بصورة رئيسية على 

ذلك .
كما أن املتأمل لتلك الصخرة يجد فيها خطوط جميلة للغاية 
بعضها وضعت في براويز تزينها وأخرى كتبت مفرغة وكأنها ( كما 
(نقط  متقطعة  بخطوط  وأخرى   ( بقلمني  احلديث  اخلطاط  يكتب 
متجاورة) ، ولذا جتد الصخرة وقد أشبعت باحلروف والرسوم وبكل هذه 
األشكال والطرق وكتبت عليها أسماء وكلمات نورد منها على سبيل 

املثال :
( ي ل ح م ) وكتابة أخرى منفصلة : (هـ ز ع م ) وكتابة أخرى 
منفصلة :  ( ذ ع ذ ذ ت ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ذ ر ب ع ت ج د ر ي 
ه ن ) ( أ س د م ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ص ش د م ) وكتابة أخرى 
منفصلة : (ش٢ و غ أ ) ( ذ م ن ) وكتابة أخرى منفصلة :  ( ز ع م ث 
) وكتابة أخرى منفصلة :  ( ي ب ع ق ع ث) وكتابة أخرى منفصلة 
:  (ي ح م ت ل ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ش ب م ) وكتابة أخرى 
منفصلة : ( ح ث م م ) وكتابة أخرى منفصلة مقلوبة من اليسار إلى 
اليمني : ( م ش٢ ح ل ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ي ع هـ ر ) وكتابة 
أخرى منفصلة :  ( ت س هـ م) وكتابة أخرى منفصلة :  (هـ ز ع م 
) ( ث هـ ن ر ) وكتابة أخرى منفصلة :  ( ح ن ز و م ) وكتابة أخرى 
منفصلة : ( ز هـ ن ع ح م ) ( ش ك ر خ م و ) وكتابة أخرى منفصلة 
: (ج ي / ع هـ م و ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ع ش ح ز ل ) وكتابة 
أخرى منفصلة : ( ذ ر ذ م و ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ث م ر ) وكتابة 
أخرى منفصلة :  ( ق هـ ب ب م ) وكتابة أخرى منفصلة : ( م ح ص 
م ) وكتابة أخرى منفصلة : (ص ي د ر ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ي 
ح م ي ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ي هـ ق د ) وكتابة أخرى منفصلة 
كتبت أسفل ما يشبه النمر:  ( هـ ث ع ل ت ) ( ن م ر ن ) وكتابة 
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أخرى منفصلة : (…..م س ي ل م ) وكتابة أخرى منفصلة : (ع ث 
ر  ش  : : ( ي  أسفل  الى  أعلى  من  كتبت  منفصلة  أخرى  وكتابة  ت) 
ح ا ل ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ح ن ن م ) وكتابة أخرى منفصلة 
: ( ن ق ش م ) وكتابة أخرى منفصلة : ( ع م و م ر ) ( ح ر م م م م) 
وكتابة أخرى منفصلة: ( ز س ي ع ر ). وهناك كلمات وأسماء حتتاج 
ً ، وهذه الصخرة بحق غنية باملعلومات  إلى تدقيق لعدم وضوحها متاما
واألسماء . أما رسوم الوعول فقد تنيف عن املائة  السيما في اجلهة 
السفلي  اجلزء  في  مدفون  والرسوم  الكتابات  من  والبعض  الشمالية 

للصخرة بالرمال املتحركة في هذه املنطقة .

موقع جوة آل حويل موقع جوة آل حويل 
العقوم  قرية  من  الغربي  اجلنوب  الى  املوقع  هذا  يقع          
الذي  املوقع  وفي   ، كلم   ٢ نحو  تبلغ  تقريبية  مسافة  على  سر  بوادي 
ً يرفد الوادي تنتشر بعض الصخور الكبيرة  ً صغيرا ً فرعيا يعتبر مصبا
واملتوسطة وعلى ثالث منها مت تنفيذ هذه اربشات ولكنها ليست 

بالكثرة مقارنة ببعض املواقع األخرى .
            هناك عدد من الكتابات بخط املسند وعدد آخر من 

الرسوم البسيطة معظمها نفذت بطريقة النقر وطريقة احلز.
           وقد ارتبطت هذه املواقع مع مواقع تعود لفترات العصر 
بعيدة  وليست   ، الركامية  القبور  مواقع  من  وبالقرب  احلديث  احلجري 

عن موقع املركزات املعروف الذي يرجع للفترة ( امليغاليثية ) .

الصخرة رقم الصخرة رقم (١)
ً وتقع في عمق املوقع باجتاه الغرب عليها كتابات  وهي أكبرهن حجما
بشكل  حليوان  ورسم  فقط  الشرقي  وجهها  على  املسند  بخط 
واألرجل  والذيل  الرأس  رسم  مت  األربعة  أطرافه  في  مفرغ  مبستطيل 
كتابة   اجلسم  ميثل  الذي  املستطيل  الشكل  وبداخل  بالترتيب  واألذرع 
هي :( ع ي ب م ) ، وفي منطقة مجاورة كتب من اليسار الى اليمني : 
(ن ر ص ل ن ش ص ) ثم بعض حروف في غير ترتيب منها ( ي ز ) (م ز 
) وفي منطقة أخرى مجاورة كتب من اليسار الى اليمني :( ب ص س 
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ً من اليسار الى اليمني :(ي ز ر  م)وفي منطقة أحرى مجاورة كتب أيضا
ف م ) ثم كتابة أخرى من اليمني إلى اليسار هي: ( ش ص ب ص ل ).

الصخرة رقم الصخرة رقم (٢)
ً ال يوجد عليها  صخرة متوسطة احلجم تقع في وسط املوقع تقريبا
سوى في اجلهة الشمالية الغربية رسم جتريدي جلسم إنسان خال من 
التفاصيل فهو عبارة عن كتلة عريضة مستطيلة الشكل مصمتة 
القدمان  وتظهر  العلوي  جزئها  في  األذرع  تفريع  مت  منها  جزء  الرأس 
 ً بشكل بسيط في األسفل وميكن تشبيه الرسم بأنه لرجل يلبس ثوبا
ً يغطي جميع جسمه .الواقع أن الرسم في هذا املوقع  ُ واسعا طويال
ً من التمرس الفني املعروف في الفنون القدمية كما هو  ال يظهر شيئا
احلال في معظم املواقع التي مررنا بها ، ولكن وجود الرموز املتكررة في 

عدد من املواقع األخرى تظهر هي األخرى هنا .

الصخرة رقم الصخرة رقم (٣)
املوقع  مدخل  عند  اجلنوبية  اجلهة  في  تقع  احلجم  متوسطة  صخرة 
باحلجم  اإلنسان  لكف  رمزية  رسوم  نقر  مت  وعليها  اجلبل  مبحاذاة 
الطبيعي كمن يضع يده على شيء ثابت ويبدأ برسم حدوده اخلارجية 
، ثم مت تعبئة الفراغ الداخلي بالنقر على احلجر ، وهناك إلى اجلوار رسم 
 ً حرفا ميثل  الكف  بطن  أن  إال  فقط  أصابع  بأربعة  لكف  ولكن  مشابه 
من حروف املسند هو ( ث ) . الواقع أن مثل هذه الرموز تنتشر بشكل 
ً في معظم مواقع الرسوم الصخرية في حضرموت وغيرها  كبير جدا
والوعول  الثعابني  جانب  إلى  أيضا  اليمنية  وغير  اليمنية  املناطق  من 
ً رسم  والشمس  واألشكال الهندسية األخرى ، ولكن أكثرها انتشارا

الوعول واألكف البشرية هذه .

موقع نخر آل رواس موقع نخر آل رواس 
في اجلهة اجلنوبية املقابلة لنخر آل رواس بوادي سر مبحاذاة اجلبل 
توجد عدد من الصخور الكبيرة التي ميكن أن يستظل بظاللها الراعي 
على  هنا   ، تالصقها   ً بيوتا التاريخ  من  فترات  في  أقام  كما  املسافر  أو 
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واحدة منها رسوم كثيرة معظمها كتابات بخط املسند في اجتاهات 
مختلفة من اليمن إلى اليسار ومن أعلى إلى األسفل وهكذا فقد مت 
تعبئة مساحة واسعة من هذه الصخرة بهذه الكتابات التي تتخللها 

رسوم الكف البشري في أشكال مختلفة .
من هذه الكتابات : (ش ل و م ) وأخرى ( م ب ص ق ع ) وأخرى من 
اليسار الى اليمني ( م ع د ع ل ق ) وأخرى من أعلى إلى اسفل :(ص 
ص و س …) ومن اليسار الى اليمني :(ي ف ب م )  وأخرى ( ح ب ب م) 
وأخرى من أعلى إلى اسفل : ( ث م ر م / م ….ل م ) وأخرى ( ث ح م م 

) ومن اليمني إلى اليسار : ( ي ل م ) .

خامتة خامتة 
من  ككثير   – حضرموت  وديان  في  األثرية  املواقع  متتعت  هكذا 
مواقع املنطقة العربية بشكل خاص - بهذا النوع من الفنون والذي 
الشك يبرز نوعا من التواصل والعالقات القائمة حينها بني اجلماعات 
في املناطق ااورة من اجلزيرة  ، إذ أن انتشار هذا الفن في رقعة واسعه 
من الكرة األرضية لم يكن مبعزل عن بعضه البعض فقد أدت الصالت 
املعارف  من  شتى  أنواع  خلق  إلى  العصور  عبر  اإلنسانية  والعالقات 
احلياة  مجاالت  في  اإلنسانية  اإلبداعات  وجتسدت  اخلبرات  وتبلورت 
احلياة  ملشاهد  داخلي  واحساس  كتعبير  الفنون  تلك  فبرزت  اتلفة 
ومعاناتها املستمرة في محاولة منه لتطوير أسلوب حياته هذه نحو 
إال  األساس  في  يهدف  يكن  لم  الفن  هذا  أن  وبرغم  ولهذا   ، األفضل 
بأسلوب  بسيطة  خاصة  مشاعر  عن  صادق  وتعبير  شحنات  لتفريغ 
لم  يشاء أن يرتبط بطريقة معينة أو بنمط ما إال أنه تدرج في بعض 
املواقع بحكم املشاهدات والعالقات إلى فن له مالمحه وله أدواته وله 
في  بضعف  أتى  وان  الفنون  أهم  من   ً فنا هذا  نعتبر  ونحن   ، خاصيته 
من  وعالج  موضوع  من  أعطى  ما  بقدر  املهم  هو  ذلك  فما  التنفيذ  
قضية وأن ديناميكية العمل الفني تأتي في املرحلة التالية وتتحسن 
اخلبرة  وتراكم  الزمن  فارق  مراعاة  يجب   ً أيضا وهنا  واملران  باملمارسة 

بدرجة رئيسية .
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٢ - رسوم صخرية من موقع نخر آل رواس - سر

٣ - رسوم صخرية من موقع حصاة البرقه
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٦ - رسوم صخرية من موقع جوة آل حويل - سر
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هجـر عبدان هجـر عبدان (حيـد حنـةحيـد حنـة)
وادي عبدانوادي عبدان

أحمد بن أحمد باطايع
قسم اآلثار – كلية اآلداب – جامعة عدن

خيران محسن الزبيدي
الهيئة العامة  لآلثار – م/ شبوة

العربية  املصادر  بعض  في  املشرق  أودية  من  عبدان  وادي  يعتبر 
ضراء،  األودية  جانب  إلى  نصاب)  (أودية  من  أو  والنقشية١،  اإلسالمية 
املذكورة  واألودية  عبدان  وادي  مياه  وتأتي  واحلنك،  دهر  صبحان،  احلجر، 
عند  وتشكل  اجلبلية،  العوالق  كور  سلسلة  من  وفروعها  أعاله 
مفازة  باجتاه  ينتهي  الذي  همام  وادي  نصاب  مدينة  شمال  (امللتقى) 

صيهد (اخلريطة : لوحة ١)٢.
ً ( من جبال الكور حتى  ميتد وادي عبدان بطول ٢٤ كيلومتر تقريبا
نصاب ) وتنتشر على ضفافه عدد من القرى واألراضي الزراعية الواسعة 
التي تشكل عدة حقول هامة من الناحية االقتصادية للسكان، وتوجد 
وألهمية  التاريخي٣،  بقدمه  معروف  بعضها   ، اآلبار  من  مجموعة  به 
احلقول الزراعية هنا، فقد جاء ذكرها في النقش اليزني (نقش عبدان 
الكبير) وذلك عند اإلشارة إلجنازات اليزنيني في وادي عبدان في مجال 
الري والزراعة وأنهم قد أصلحوا خمسة حقول منها احلقل (ملحنت) 
جان فرانسوا بريتون ومحمد عبد القادر بافقيه، ١٩٩٣، كنوز وادي ضراء حفرية انقاذية مشتركة في   ١

موقع هجر أم ذيبية، املعهد الفرنسي آلثار الشرق األدنى ، بول غوثنر ، باريس، ص ٥.
أنظر كذلك اخلرائط :  ٢

 H. von Wissmann, Southern Arabia – Aden Protectorate, sheet 1, 1:500000, 1957 ; Ch. Robin and
U. Brunner, 1997, Map of Ancient Yemen, 1 : 1000,000, Munich.

ناصر يسلم صالح حبتور، ٢٠٠٠، اليزنيون موطنهم ودورهم في تاريخ اليمن القدمي، أطروحة دكتوراه   ٣
.١٣١ ص  بغداد،  (غير منشورة) جامعة 
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يتوسط  حيث   ، اليوم  حتى  االسم  نفس  يحمل  يزال  ال  الذي  ملحة 
وادي عبدان ويقع على الضفة الغربية للوادي وفيه دون اليزنيون (نقش 

عبدان الكبير ) على صخرة كبيرة أسفل جبل ملحة٤.

األبحاث األثرية السابقة في وادي عبداناألبحاث األثرية السابقة في وادي عبدان
رميي  زارت جاكلني بيرن رئيسة البعثة األثرية الفرنسية يرافقها 
موسم  انتهاء  بعد   ١٩٧٦ مارس  في  عبدان  وادي  البعثة،  عضو  أدوان 
نقش  اكتشاف  مت  الرحلة  هذه  وفي   ، شبوة  مدينة  في  البعثة  عمل 
عبدان الكبير . وفي عام ١٩٧٧ قامت جاكلني بيرن أيضا بجولة سريعة 
 RES) في وادي عبدان للبحث عن حصن الوصر املذكور في النقـــش
3945) والنقش (RES 4971)، وفي هذه الرحلة تعرفت على موقع حنه 

واعتبرته حصن الوصر٥. وفي نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر ١٩٨١ كانت 
زيارتها الستكمال املسوحات األثرية في جنوب اليمن ، وبالتحديد في 
األودية : مرخة ، عبدان، ضراء، احلجر، حطيب، جيشان ورحاب، وفي وادي 
عبدان زارت موقع حيد حنه وصورت النقش القتباني الذي هو من نفس 
بني  الذي  غالب)  بن  (فريد  حصن  بناء  في  استخدامه  وأعيد  املوقع 

ً في اجلهة اجلنوبية من حيد حنه وأرخته بالقرن األول امليالدي٦. حديثا
أما كريستيان روبان ، فقد كانت أول زيارة له لوادي عبدان في ١٤ 
بعض  ودراسة  اليزني  عبدان  نقش  على  للتعرف   ١٩٨٤ نوفمبر   ١٥  –
موقع  في   ١٩٨٣ عام  اكتشفت  يزنية  نقوش  مع  ملقارنتها  محتوياته 
البعثة  فريق  ضمن  لعبدان  الثانية  زيارته  كانت  ثم  ثور٧  أبي  حزمة 
األثرية الفرنسية في اليمن الدميقراطية برئاسة جان فرانسوا بريتون 
ملسح اآلثار في م/ شبوة في ديسمبر ١٩٨٧، وحينها قام روبان مبراجعة 
ثم  له،  إستمباج  (طبع)  نسخة  وعمل  عبدان  نقش  قراءات  بعض 
حيد  ضمنها  من  عبدان  وادي  في  األثرية  البقايا  بعض  وتوثيق  مسح 
جاءت  ثم  ضراء٨،  وادي  ونقوش  ومواقع  وجباه  احلجر  وادي  ومواقع  حنه 
.Ch. Robin et I. Gajda, 1994, “L’inscription du wadi ‘Abdan”, Raydan 6, p. 126 ; وحبتور،   ٤

٢٠٠٠، ص١٤٠؛ نقش عبدان، سطر ٣٤.
J. Pirenne, 1981, « Deux prospections historiques au Sud-Yémen », Raydan 4 p. 229.  ٥

.J. Pirenne, 1981, p. 229 – 230, pl. XIV.  ٦
Ch. Robin, 1986, « Du nouveau sur Les Yaz’anides », PSAS, 16, p. 181-197.  ٧

نفذ مشروع هذا املسح من قبل البعثة الفرنسية واملركز اليمني لألبحاث الثقافية واآلثار واملتاحف/  ٨
عدن، وكان كاتبا هذه السطور ضمن الفريق اليمني املشارك.
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زيارتنا األخرى حليد حنة في نوفمبر ١٩٩٧ ضمن فريق مدونة النقوش 
لقمة  الصعود  نستطع  ولم  حطيب،  وادي  إلى  طريقنا  في  القتبانية 
حيد حنه بسبب النزاعات القبلية بني سكان املنطقة، وكانت أعمال 

النبش والتخريب في املوقع على أشدها في تلك األيام.

امليدانية  دراساته  استكمال  ولغرض   ،١٩٩٩ عام  صيف  وفي 
واملعالم  املواقع  بعض  وتوثيق  بتسجيل  حبتور  ناصر  قام  اليزنيني  عن 
األثرية وتتبع بعض املنشآت الزراعية اليزنية في وادي عبدان ، إلى جانب 
التحقق من أسماء بعض األماكن التي ذكرت في نقش عبدان الكبير.
عبدان)  (هجر  حنه  حيد  ملوقع  زيارتنا  كانت  مايو٢٠٠٤   ١٥ وفي 
التي رافقنا فيها الزميل ناصر حبتور (عميد كلية التربية – عتق) ، 
وذلك لالطالع على حالة املوقع بعــد تعرضــه للنبش والتخريب منذ 
عام ١٩٩٥، حيث وصل إلى السوق عدد كبير ومتنوع من القطع األثرية 
 ، (ATM) الهامة والفريدة والتي مت اقتــناء بعض منها ملتحف عـتق
إلى  باإلضافة   ،٩(UAM) عدن  جامعة   – اآلثار  قسم  ملتحف  وبعضها 
قطع أخرى ال نعرف أين استقر بها احلال؟، وفي هذه الزيارة مت معاينة 
وكذا  املوقع  من  الشرقي  للجانب  الصور  وأخذ  النبش  أعمال  بعض 

بعض البقايا البنائية في القمة١٠.

عبدان عبدان – – الوادي واملدينة الوادي واملدينة – – في النقوشفي النقوش
وذلك  األوسانية،  األراضي  ضمن  ااورة  واملناطق  عبدان  وادي  ظل 
حسب  امليالد،  قبل  السابع  القرن  أوائل   – الثامن  القرن  نهاية  منذ 
(السقاف – امللتقى١)١١، حتى  األوساني الذي وجد باملنطقة  النقش 
مت القضاء عليها من قبل مملكة سبأ والتحالف القتباني – احلضرمي 
 ، النقوش  في  لعبدان  ذكر  أول  جاء  وقد  امليالد،  قبل  السابع  القرن  في 
في النقش الذي سجله امللك كرب إل وتر بن ذمار علي، الذي شن حربا 

مت اقتناء تلك القطع األثرية ملتحف قسم اآلثار – جامعة عدن، بتوجيه من رئيس اجلامعة حينها   ٩
 /٢/٢٧ في  عتق  في  التربية  كلية  بافياض/ عميد  د. سعيد  املرحوم  بواسطة  ومبعرفتنا  باصرة،  صالح  الدكتور 

١٩٩٩م.
سرعة  بسبب  والتخريب  احلفر  أعمال  فيه  تكثر  والذي  للموقع  الغربي  اجلانب  رؤية  من  نتمكن  لم   ١٠

زيارتنا وعدم موافقة بعض احلاضرين حينها من أبناء املنطقة على ذلك.
حمود محمد جعفر السقاف، ١٩٩٤، أول نقش يذكر مكرب أوسان، ريدان ٦، ص ١١١–١١٢.  ١١
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ضد أوسان ، وهنا ذكرت عبدان كمنطقة (و ك ل / ب ض ع / ع ب د ن)١٢ 
 – النقش  يحكي  – كما  عنيف  وتدمير  إلذالل  عبدان  تعرضت  حيث 
وصل إلى حد أن «جعل كل أراضي ومدن وأودية ومراعي ورجال عبدان 
أوسان  تدخل  وبهذا   ،١٣(RES 3945/9) خاصا»   ً ملكا وعبدهم  حرهم 

وأراضيها حتت النفوذ السبئي.
وفي حوالي ٤٠٠ قبل امليالد ومع توسع مملكة قتبان١٤ على حساب 
مملكة سبأ ، وسيطرتها وإخضاعها منطقة املشرق ومن ضمنها وادي 
وادي  في  حويدر  هجر  نقوش  وكذلك   (RES 3856  =   ٨ (ضراء  عبدان 
مكرب  شهر  بن  يهنعم  ذبيان  أب  يدع  عهد  من   (٢ و   ١ (ضراء  ضراء 
قتبان وولد عم وأوسان وكحد ودهسم وتبنو١٥. ومن موقع حنه لدينا 
وهو   (MAFSY – Hanna1) بيرن   جاكلني  سابقا  نشرته  قتباني  نقش 
غيالن  إل  ورو  عهد  في  لهما  بناء  مبناسبة  خط   ، ذرحان  من  لسيدتني 

يهنعم ملك قتبان، وهو من القرن األول امليالدي١٦.
عثر   ، عتق  متحف  مخازن  في  يوجد  منشور)  (غير  نقش  ويؤكد 
عليه في حيد حنه ، ويذكر عبدان كصفة لشخص (ح ي و ن / ذ ع ب 
د ن) أي حيون العبداني أو (صاحب عبدان) ويؤرخ هذا النقش القتباني 
النقوش  في  لعبدان  ذكر  ثاني  وهذا  امليالدي١٧،  األول  القرن  أواسط  من 

(لوحة ٤، ج).
بسط  في  تبدأ  امليالدي  األول  القرن  ومنذ  حضرموت،  جند  ثم 
وعالن  حتى  شبوة  من  الغرب  إلى  املمتدة  املساحة  على  سلطانها 
(ضراء  املشرق  منطقة  بأن   (Ja 629) النقش  من  يفهم  حيث  (ردمان) 
القوة  لهجوم  تعرضت  حني  حلضرموت  خاضعة  كانت  وعبدان) 
السبئية ، وكانت حضرموت تقود حتالف كل قبائل (ولد عم) قتبان، 
ردمان، خوالن ومضحى١٨. وفي النقش (YM 391)١٩ جند عبدان تذكر ثالث 

.RES 3945/9 = Gl 1000 A    =  نقش النصر  ١٢
حسني عبد اهللا العمري، مطهر االياني و يوسف محمد عبد اهللا، ١٩٩٠، في صفة بالد اليمن عبر   ١٣

العصور – من القرن ٧ ق. م – نهاية القرن ١٩م، دار الفكر املعاصر – بيروت، ص١٥.
وآثاره  اليمن  تاريخ  في  أوراق  في  والعاصمة)  (الدولة  ومتنع  قتبان   ،١٩٩٠ عبداهللا،  محمد  يوسف   ١٤

.٢٣٨ ص  – دمشق،  بيروت   ، الفكر  دار  ومقاالت)،  (بحوث 
J. Pirenne, 1981, p. 227-228. جان بريتون ومحمد بافقيه، ١٩٩٣، ص ٩ ؛  ١٥

.J. Pirenne, 1981, p. 230  ١٦
 M. Arbach, A. Avanzini, A. Batayi‘ et Ch. Robin, 2001, « Materiaux pour le corpus des  ١٧
inscriptions qatabanites II », Raydan 7, p. 44.

جان بريتون ومحمد بافقيه، ١٩٩٣، ص ٦.  ١٨
مسند١،ملحق  النقش (YM 391) في املتحف الوطني – صنعاء = CIAS 39.11/03.n°3 = إرياني،   ١٩
ب، أنظر: مطهر األرياني ، ١٩٩٠، في تاريخ اليمن – نقوش مسندية وتعليقات ، مركز الدراسات والبحوث اليمني 

:ً ٢١٤ – ٢١٥ وأيضا ص  – صنعاء، 
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ويفهم منه بأن هجر عبدان وأقيالها كانت  مرات (األسطر ٢، ٣، ٦) ، 
احلضرمي  السبئي  الصراع  فترة  في  وذلك  حضرموت،  ململكة  موالية 
التي  قرن)  (هجر  أيضا  وهاجم  سبأ  ملك  أوتر  شعر  حاصرها  عندما 
تقع كما نعتقد في موقع القرية احلالية (قرن التيس) بني حيد حنه 
ً (اخلريطة ،  ً وهجر حويدر في أعلى وادي ضراء غربا في وادي عبدان شرقا
لوحة ١)، وقد حدث ذلك في عهد امللك إل عزيلط بن عم ذخر في ٢٣٠ 

ميالدية٢٠.
بعد ذلك ذكرت مدينة عبدان بوضوح في نقش عبدان الكبير ثالث 
مرات ، وهذا النقش مؤرخ بـ ٣٥٥ميالدية. األولى عند عودة اليزنيني من 
غزوتهم إلى يبرين، بأنهم عادوا إلى (ع ر / ع ب د ن)أي إلى جبل عبدان أو 
مدينتهم بجبل عبدان (نقش عبدان/ سطر ١٠) وهذا يعني مدينتهم 
الني تقوم على حيد حنه٢١، أما اإلشارة الثانية لعبدان ، جاءت مرتبطة 
عبدان  مدينتهم  أي  /عبدن)  (هجرهمو  ذكرت  حيث  املدينة،  بترميم 
(عبدان/ سطر ٣٢) وتشييد أبراجها الثالثة ، وكان ذلك نتيجة لقيام 
مملكة حضرموت بحرق وتدمير املدينة حوالي ٣٠٠ ميالدية٢٢. واإلشارة 
الثالثة عند بناء وإجناز (مضالع) كمنشآت للري وذلك في أربع معاقب 
في  ملشان)  (بني  اليزنية  األسرة  ظهور  بعد  وذلك   ،(٣٧ (عبدان/س 
وادي عبدان ووادي ضراء، كما جاء في النقش (عبدان/س ١). وهذه كل 
النقوش املعروفة حتى اليوم التي ذكرت عبدان كمنطقة أو كمدينة 

ومن ضمنها نقشنا اجلديد (لوحة  ).

تعيني موقع هجر عبدانتعيني موقع هجر عبدان
لم يسبق حتديد موقع هجر عبدان الذي جاء في النقوش املذكورة 

أعاله، وإن كل ما نشر عن هذا املوضوع ال يخرج عن اآلراء التالية:

 A. F. L. Beeston, 1977, (CIAS.) Corpus des Inscriptions et Antiquités Sud – Arabes, Tome 1, Paris, p.
I. 55 – I. 58.

: روبان املوسوعية  انظر  مقالة كريتستيان   ٢٠
 Ch. Robin, 1996, « Sheba dans les inscriptions d’Arabie du Sud, » dans Supplément au Dictionnaire
de la Bible, col. 1138.

حبتور، نفس املصدر، ص ١١٨.  ٢١
محمد عبد القادر بافقيه، ٢٠٠١، عودة إلى نقش عبدان الكبير (٢)، ريدان ٧، ص ٣٥ – ٣٦؛ وحبتور،   ٢٢

٢٠٠٠، ص ١٨١ – ١٢٥.
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أن موقع هجر عبدان لن يخرج عن إطار وادي عبدان.. ١
ترجيح موقع مدينة نصاب بأنه موقع هجر عبدان.. ٢
أن بناء وتشييد احملافد وترميم القصر (يزأن) في عبدان، يرجح بأنه . ٣

قد مت في املوقع األثري (حيد حنه) – دون تأكيد.
وميكن ذكر ما استطعنا تتبعه حول ما نشر عن هذه اآلراء، والتي 

نلخصها باآلتي:
املرحوم الفريد بيستون أقترح أن يكون موقع مدينة نصاب (اليوم) – 

هو موقع هجر عبدان، أو أحد املواقع األثرية ااورة٢٣.
عبداهللا حسن الشيبة في أطروحته عن الهجر ، يذكر بأن موقع – 

هجر عبدان املذكور في النقوش (RES 3945  ,YM 391) تقع في 
وادي عبدان٢٤.

أما املرحوم محمد عبد القادر بافقيه فيشير بأن موقع هجر عبدان – 
لن يخرج بالضرورة عن إطار وادي عبدان٢٥، وعندما اقترحنا عليه 
بأن عـر عبدان املذكور في النقش (سطر ١٠) هو حيد حنه وذلك 
مكان  عن  يبحث  وظل   ً متاما يقتنع  لم   ، املوقع  على  تعرفنا  بعد 
آخر ، حيث يشير «إن حتديد موقع هذا العر مهم لفهم أفضل 

ألحداث عبدان املدينة والوادي التي تقع فيه مدينة نصاب»٢٦.
ايفونا –  مع  عبدان  لنقش  ونشره  دراسته  عند  روبان  كريستيان  أن 

ملدينة  القدمي  االسم  تكون  ”رمبا  عبدان  هجر  أن  يرى  جايدا، 
أولي  مع  روبان  كريستيان  نشرها  التي  اخلريطة  وفي  نصاب“٢٧. 

برونر، جند أن هجر عبدان قد وضعت في موقع نصاب أيضا٢٨ً.
في –  وإجنازاتهم   ، اليزنيني  عن  دراسته  وفي  حبتور  ناصر  الزميل 

لم  أنه  جند  عبدان،  نقش  في  جاءت  كما  املضالع  إنشاء  مجال 
مدينة  بأن  يشير  حيث  عبدان،  هجر  موقع  على  يتعرف  أو  يحدد 
ً في سبيل معرفة  عبدان ”التي يشكل عدم العثور عليها عائقا
الوحيدة  املدينة  أنها  بالرغم  حتصيناتها“٢٩  وطبيعة  مساحتها 
التي ذكرها اليزنيون في نقوشهم ، ولكن عند مناقشته لعنوان 
A. F. L. Beeston, 1977, (CIAS), p. I. 58.  ٢٣

انظر بشكل خاص :  ٢٤
 Abdallah H. AL-Sheiba, 1987, Die Ortsnamen in den altsudarabischen Inschriften, ABADY. IV,
Mainz am Rhein, p. 42.

جان بريتون ومحمد عبد القادر بافقيه، ١٩٩٣، ص ٥.  ٢٥
محمد عبد القادر بافقيه، ٢٠٠١، عودة إلى نقش عبدان الكبير (٢)، ريدان ٧ ، ص ٣٢.  ٢٦

Ch. Robin et l. Gajda, 1994, Raydan 6, pp. 121 et 125.  ٢٧
Ch. Robin and U. Brunner, 1997, Map of Ancient Yemen.  ٢٨

حبتور، ٢٠٠٠، ص ١١٩.  ٢٩
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(القصر يزأن) يشير أنه « لم يعثر األثريون حتى اليوم على موقع 
املدينة عبدان التي بنى فيها القصر يزأن ، وإن كان الباحث يرجح 
أن يكون القصر قد شيد فيما يعرف اليوم مبوقع حنه األثري»٣٠.

 ً وبهذا يكون موضوع حتديد وتعيني موقع هجر عبدان غير محسوما
عند من أشرنا إليهم أعاله وإن رجح حبتور بأن يكون املوقع حيد حنه، 
دون تأكيد ذلك. ولكن ومن خالل املعطيات والدالئل التي سبق ذكرها 
عليه  عثر  الذي  عبدان)  ذو  (حيون  لصاحبه  القتباني  النقش  وأهمها 
في حيد حنه تؤكد بأن موقع هجر عبدان يقع في املكان احلالي حليد 

حنه األثري في وادي عبدان / محافظة شبوة.

وصف املوقعوصف املوقع
ويشرف  عبدان  وادي  عبدان)  (هجر  حنه  حيد  موقع  يتوسط 
ويسيطر على األراضي الزراعية في الوادي من كل اجلهات، فمن قمة 
املوقع نرى مجاري املياه وآثار الطرق وأغلب القرى القريبة التي تقع على 

لوحة ٣). ضفتي الوادي وقرب السفوح اجلبلية (لوحة ٢ ، 
تنتشر البقايا األثرية وخاصة القطع احلجرية البنائية على قمة 
وسفوح املوقع الذي ينقسم إلى (قمتني) جنوبية – غربية وشمالية 
– شرقية (لوحة ٢ – أ) حيث جند بقايا أسس بعض املباني والقطع 
احلجرية املهندمة (املوقصة) والقليل من الكسر الفخارية (لوحة ٢ 
وكل ذلك دليل على آثار التخريب والنبش  – ب،جـ ، لوحة ٣ – أ،ب)، 
ً وذلك منذ عام ١٩٩٥، كما يجب اإلشارة  الذي تعرض له املوقع مؤخرا
بأن بعض القطع النقشية واملعمارية املهندمة واملزخرفة قد مت إعادة 
استخـــدامها في البناء خالل العقود السابقة، فاحلصن املقام على 
قمة املوقع (حصن فريد بن غالب) بني من حجارة املوقع التي جندها 
واضحة ومنها النقش القتباني (MAFSY-Hanna)١ (لوحة ٣، ج)، وعند 
السيد  ومشهد  وقبة  اسالمية  مقبرة  جند  للموقع  الشرقي  السفح 
التي  واملزخرفة  املهندمة  باحلجارة  مبنية   ً أيضا وهي  اجلنيد  الشيخ 
جاءت من هذه املستوطنة، حيث يظهر أسفل اجلدار الغربي تاج عمود 
عليها  نحت  وحجرة  سم)   ٥٤×٣٥ (مقاس  املسننات  بزخرفة  مزين 
بنفس  آخر  عمود  تاج  جند  الشرقي  اجلدار  وفي  أ)   –  ٤ كف(لوحة 

حبتور، ٢٠٠٠، ص ١٢٧.  ٣٠
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الزخرفة اليمنية التفليدية (مقاس ٥٤×٣٥ سم) (لوحة ٤– ب)، أما 
داخل القبة فقد استخدمت قطعتني مزينتني بزخارف هندسية غائرة 
ً داخل القبة تاج مثمن الشكل مع  كشواهد للقبر، كما نصب أيضا
ومن  د)   –٣ (لوحة  ١٦٠×٣٥سم)   (مقاس  مقلوب  وضع  في  عمود 
من  جاءت  القطع  هذه  بأن  لنا  يتضح  وأشكالها  التيجان  مقاسات 

مبنى واحد رمبا يكون القصر يزأن؟.
ً باملوقع جاءتنا  ومن أعمال النبش والتخريب التي حصلت مؤخرا
عتق  ملتحف  بعضها  اقتناء  مت  التي  األثرية  امللتقطات  من  مجموعة 

ومتحف اآلثار في جامعة عدن وسنقدم هنا بعضها.

امللتقطات األثريةامللتقطات األثرية
نقدم حتت هذا العنوان بعض القطع التي جاءت من موقع هجر 
عبدان (حيد حنه) أثر أعمال النبش والتخريب التي حدثت باملوقع منذ 
 Ataq) ب  لها  املرموز  عتق  ملتحف  بعضها  اقتناء  مت  وقد  ١٩٩٥م،  عام 
Museum = ATM) وملتحف قسم اآلثار – كلية اآلداب – جامعة عدن 

.(University Aden Museum = UAM)  املرموز لها ب

٤ –  – جـجـ) ١- - ATM 890ATM 890 ( (لوحة لوحة 
اجلهات  كل  من  مصقول  لألخضر  مائل  األبيض  املرمر  من  مذبح 
نحت على  ً في (أرضية املعبد)،  عدا اجلزء األسفل الذي كان مغروسا
واجهته خمسة سطور من الكتابة ، اجلهة اخللفية بها بروز من أصل 

.ً احلجرة يرتفع من األسفل إلى ارتفاع ١٥سم تقريبا
ومن  سم   ١٣ األعلى  من  العرض  سم،   ٤٩ الكلي  االرتفاع  املقاس: 
األسفل ١٨٫٥ سم ، السمك من أعلى ١٢ سم ومن أسفل ١٣٫٥ سم، 

إرتفاع احلرف ٣٫٨ سم.
النصالنص

١- ح ي و ن / ذ ع ب د ن /. ١
٢- ش ب م / ل م ر أ ه و /. ٢
٣- ش هـ ر / ي ج ل / س ل. ٣
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٤- م ن / ع د / م ي ف. ٤
٥-          ع. ٥

احملتوىاحملتوى
حيوان العبداني. ١
أقام (نصب) لسيدة. ٢
شهر يجل (هذا) املذ. ٣
بح في (املعبد) ميف. ٤
       ع. ٥

صاحبه  وأن  عبدان،  هجر  موقع  في  وجد  أنه  النقش  هذا  أهمية 
(حيون) يوصف بـ (ذو عبدان) أو صاحب عبدان أي العبداني ، الذي أقام 
الذي  هذا املذبح لسيده شهريجل (ملك قتبان) في املعبد (ميفع) ، 

هو أحد معابد هجر عبدان ومنه جاءت هذه القطعة القتبانية.
ً لفترة حكم امللك شهريجل في بداية  ويؤرخ هذا النقش استنادا
القرن األول امليالدي. وشهريجل هو امللك املعروف بـ شهريجل يهـرجب 
 MuB املذكور في نقوش قتبـانيــة أخرى منهــا نقش متحف بيحان
في  املذكور  غيالن  إل  ورو  امللك  والد  وهو   ٣١   Ja 121  ,Ja 119 و    410

النقش الذي اعيد استخدامه في احلصن املقام على قمة هجر عبدان 
.٣٢ MuB 44 ١ (لوحة٣ – جـ) والنقش (MAFSY – Hanna)

٤ –  – د) ٢- - ATM 891ATM 891 ( (لوحة لوحة 
مذبح من املرمر مزخرف في ثالث واجهات، يقف على قاعدة مدرجة 
من أصل القطعة، اجلزء األعلى مكسور ، الواجهة األمامية حتمل في 
ً في سطرين باملسند، بقى اجلزء األسفل من السطر األول  أعالها نقشا

وحرف ( م ) في بداية السطر الثاني.
املقاس : االرتفاع الكلي ٦٠ سم، العرض ١٩ سم والسمك ١٩ سم، 

٣١   انظر بشكل خاص :
 A. Avanzini, M. Bafaqih, A. Batayi‘ et Ch. Robin, 1994, “Materiali per il corpus qatabanico”,
Raydan, 6, p. 35 ; A. Jamme, 1958, “Inscriptions related to the house Yafash in Timna‘”, Archaeo-
logical discoveries in South Arabia, Baltimore, p. 187–191.

M. Arbach  et alii, 2001, p. 44.   ٣٢
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القاعدة في أسفل ٢١ × ٢٤ سم، ارتفاع احلرف م ٣٫٣ سم.
 ً غائرا  ً هندسيا  ً نحتا جند  النقش  أسفل  األمامية  الواجهة  على 
ميثل زخارف األبواب الكاذبة (الوهمية) يتوسطه نحت بارز لرأس ثور 
يعلوه مقبض رمزي لغرض الطرق على الباب، وذلك كما في اللوحات 
ً زخارف األبواب الوهمية، إحداهن في متحف  احلجرية التي متثل أيضا
 Museo Nationale di Roma)  واألخرى في متحف روما (AO 4750)اللوفر

.٣٣(1055

الواجهة اليمنى واخللفية زخرفتا بسبعة حقول عمودية، أربعة 
وبدون  مصقولة  غير  اليسرى  الواجهة  أما  غائرة،  ثالثة  بينهما  بارزة 

زخرفة وأسفلها غير مدرج، وهي اجلانب امللصق باجلدار.

النصالنص
١- [. . ث ب و / ف ق]. ١
٢-  م. ٢

ً أو اسماء أصحاب املذبح؟ ً أو اسماء أصحاب املذبح؟رمبا يكون اسما احملتوىاحملتوى: : رمبا يكون اسما

٥ –  – أ) ٣ -  - ATM 892ATM 892 ( (لوحة لوحة 
قطعة حجرية معمارية متثل عتبة (اجلزء العلوي) محراب قربان 
على  وتثبيتها  تعشيقها  اغرض  فجوتني  قائمتيها  أسفل   ، متثال  أو 
 ً حقال القائمتني  بني  القطعة  هذه  يتوسط  احملراب،  أو  املدخل  قائمتي 

ً يحمل أربعة حروف، مقاسه ٥٨×٧٫٥ سم. مستطيال
سم،   ١٢ والسمك  سم   ٨٠ العرض  سم،   ٣٢ االرتفاع  العام:  املقاس 

ارتفاع احلرف ٧٫٥ سم.
النصالنص: : م ن م مم ن م م          

احملتوى احملتوى : : ميكن أن يكون اسم علمميكن أن يكون اسم علم
اجلزء   ً أيضا متثل  صغيرة  أحجام  ذات  القطعة  لهذه  أمثلة  لدينا 
العلوي حملراب مشكاة (كوة) لوضع متثال أو نصب معني جاءت من عدة 

: الدكتوراه  رسالة  في  املفصلة  الدراسة  هذا املوضوع  حول  ٣٣   انظر 
 A. Batayi‘, 1986, Origine et Evolution du Décor Architectural Préislamique en Arabia Méridionale,
Thèse de Doctorat, EHESS- Paris, pl. 27 – 28.
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 TC من مقبرة حيد بن عقيل (مقبرة متنع) مثل القطع ً مقابر وحتديدا
ً يحمل اسماء أصحابها٣٤. TC 1747 ,1530 والتي يعلوها نقشا

٤-  -  UAM 300UAM 300 ( (لوحة لوحة ٥ –  – جـجـ)
قطعة حجرية معمارية فقد اجلزء األمين منها، عليها سطر من 
غائر،  هندسي  نحت  يسارها  وعلى  مسننات،  زخرفة  يعلوه  املسند 
جندها  القدمي،  اليمن  في  التقليدية  الزخارف  من  الزخرفة  هذه  وتعتبر 
تغطي بعض اللوحات املعمارية وقطع أخرى خاصة واجهات املباخر٣٥.

املقاس: االرتفاع ١٨٫٥ سم، العرض ٥١ سم، السمك ٩ سم وارتفاع 
احلرف ٥ سم.

وقد سبق نشر النقش احملفور على هذه القطعة في حولية ريدان، 
الد٧ ٣٦، وهو مؤرخ من القرن األول امليالدي.

٥-  -  UAM 284UAM 284 ( (لوحة لوحة ٥ –  – ب)
قطعتان من مائدة دائرية من املرمر األبيض بحافة بارزة في األعلى 
 ٣٫٦×٢٫٥ مستطيلة  فجوة  القطعتني  احدى  أسفل   ، مقعر  اطارها   ،

سم وعمق ١ سم لغرض تثبيتها على قاعدة.
مقاسها: العرض ٤٦٫٥ سم، االرتفاع ٤٫٨ سم من اخلارج، وعند اجلانب 
املكسور ٤ سم، على حافتها من األعلى نحت ألربعة حروف من املسند 

ارتفاع احلرف ١٫٢ سم.
النصالنص: : د هـ ف تد هـ ف ت        

املعنىاملعنى: : اسم يذكر ألول مرةاسم يذكر ألول مرة
بعض  منه  ولدينا  معروف  الدائرية  احلجرية  املوائد  من  النوع  هذا 
اطارها  وحول  األعلى  من  حافتها  على  كتابة  حتمل  أكثرها  القطع 

٣٤   انظر كتاب كليفيالند حول مقبرة حيد ابن عقيل :
 R. L. Cleveland, 1965, “An Ancient South Arabian Necropolis, Objects from the Second Compaign
(1951)”, The Timna‘ Cemetery, Baltimore, pl. 106–107.

٣٥   انظر حول هذا املوضوع رسالة املاجستير :
 A. Batayi‘, 1983, Les Autels à encens au Yémen antique, Mémoire de D. E. A., EHESS – Paris, Le
.catalogue, Nos : 155–156 et 161–168.

٣٦   انظر مقالتنا مع منير عربش :
 A. Batayi‘ et M. Arbach, 2001, « Nouvelles inscriptions du musée de l’université d’Aden », Raydan,
7, p. 108.
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التي   (ATM 878) عتق  متحف  قطعة  مثل  احداهم  على  أو  الدائري 
ً من املسند حول إطارها  وجدت في موقع حنو الزرير والتي حتمل سطرا
 (TC 994) الدائري، وكذلك القطعة املرمرية التي وجدت في مقبرة متنع
على  وآخر  األعلى  من  حافتها  على  الكتابة  من   ً سطرا حتمل  والتي 

إطارها أو محيطها اخلارجي٣٧.

٦- - ATM 893ATM 893 (لوحة لوحة ٥– – د)
قطعة من املرمر وردية اللون ، مكسورة، مزينة بزخارف هندسية 
عمودي  غائر  حفر  يتوسطه  والرابع  األول  عمودية  حقول  خمسة  في 
أسفله أربعة حزوز أفقية اسفلهم زخرفة مسننات ، ثم جند أسفل 
بقري،  طرف  أو  بقائمة  ينتهي  احلقل  وهذا  غائرة  فتحات  األول  احلقل 
كما  بفتحات غائرة،  نحتهم  مت  فقد  واخلامس  والثالث  واحلقول الثاني 

في النوافذ الوهمية.
املقاس: االرتفاع ٤٥ سم، العرض ٤٧ سم والسمك ٥٫٥ سم.

هذه القطعة متثل اجلانب األمين (أي مسند الذراع األمين) ألريكة 
عرش، وقد وجدت عدة قطع من هذا النوع من األثاث احلجري في بعض 
املواقع اليمنية، حيث وجد أحمد فخري في موقع دار البيضاء (مأرب) 
بنفس  فقط  جانبني  على  ومزخرفتني  متشابهتني  احلجر  من  كتلتني 
ً جاءتنا قائمتا عرش  الزخرفة املوجودة على قطعتنا٣٨، ومن مأرب أيضا
وهي  بينهما  تربط  كانت  التي  القطعة  من  أجزاء  جانبيهما  في  بقي 
ً في متحف  منحوته على شكل حلية املسبحة، هذه القائمتني حاليا
بشكل  القوائم  ذو  األثاث  متثل  كانت  القطع  هذه  الوطني.  صنعاء 
القوائم  هذه  كانت  الذي  العرش  أن  ويفترض  الوعول،  أو  البقر  أطراف 
جزء منه كان يقوم على قاعدة ضخمة ذات واجهات متشابهة يصعد 

إلية بساللم.
سبق أن قامت جاكلني بيرن بدراسة هذا النوع من القطع وأعادت 
ً ملقارنات مع  تشكيلها وأعتبرتها أجزاء من عرش مزخرف وذلك استنادا

ما وجد في حضارات أخرى٣٩.
R. L. Cleveland, 1965, p. 154, pl. 98.   ٣٧

 ، اهللا  عبد  محمد  يوسف  ود.  رياض  هنري  ترجمة  اليمن،  إلى  أثرية  رحلة   ،١٩٨٨ فخري،  أحمد  د.   ٣٨
مراجعة د. عبد احلليم نور الدين، وزارة األعالم والثقافة – صنعاء، ص ١٥٤ ، ٢٢٥، شكل ٨٠-٨١.

٣٩   انظر بشكل خاص مقالة ج. بيرين :
 J. Pirenne, 1965, « Notes d’archéologie sud-arabe, « Le trône de Dâr EL-Beida (Marib) », Syria,
XLII, pp. 311-341.
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٧- - UAM 204UAM 204 ( (لوحة لوحة ٥ –  – هـهـ)
مدخل  زخرف  نصف  متثل  مكسورة  الكلسي  احلجر  من  لوحة 
مثلث الشكل، ارتفاعها ١٨٫٥سم، العرض ٢٠٫٨ سم والسمك ٦ سم. 
ً عنقه ومنقاره،  ً رافعا عليها نحت بارز داخل اطار خارجي يتوسطه طيرا
إلى جانب منحوتات نباتية حيث جند في الزاوية ساق يحمل جزء من 
ويحتمل  عنب،  عنقودي  يحمل  ساق  يصعد  الطير  وخلف  كروم  ورقة 
إن  متقابالن،  طيران  لتشكل  الزخرفة  نفس  يحمل  اآلخر  النصف  أن 
ً ما نصادفه في منحوتات  التمازج بني الطير والنبات في الزخرفة كثيرا
على  مثال  جنده  حيث  امليالدية  الفترة  زخارف  في  خاصة  القدمي  اليمن 

.٤٠(AO 5968) لوحة أخرى من مأرب توجد في متحف اللوفر

٨- - ATM 895ATM 895 ( (لوحة لوحة ٥ –  – و)
لوحة من املرمر األبيض مكسورة بقى منها اجلزء األعلى من الركن 

األيسر.
املقاس: االرتفاع ٢٢ سم، العرض ٢٦٫٥ سم والسمك ٣٫٥ سم، وفي 
تثبيته  لغرض  منحرف  مستطيل  بشكل  حفرة  توجد  العليا  حافتها 
بارز  نحت  عليها  اجلدران،  أحد  واجهة  تغطي  كانت  أخرى  لوحة  مع 

لسيقان مدبلة يخرج منها أوراق نباتية بشكل مثلثاث.

٩- - ATM 894ATM 894 (لوحة لوحة ٦ –  – أ)
لوحة من احلجر اجليري مكسورة، (جزؤها األمين مفقود) مقاسها: 
على  نحت  سم،   ٦٫٥ والسمك  ١٦سم  وعرضها  ١٦سم  االرتفاع 

.ً واجهتها بشكل بارز حيوان خرافي محاط باطار بارز أيضا
في  كما  مرفوعة  إحداهما  أسد،  ومخلبي  بساعدي  احليوان  هذا 
الرأس  أما  شبوة٤١،  في  عمود  تاج  واجهة  على  املنحوت  انح  األسد 
يز  فهو لنسر يعلوه أذنا حيوان، وفي موضع الكتف نحت اجلناح الذي مُ
التي  اجلنوبية  العربية  فنون  في  كما  هو  الغريب  اجلناح  وهذا  بحزوز، 
حتمل حيوانات مجنحة مثل لوحة عادية الغرف (حضرموت) والتي هي 
A. Bataya‘, 1986, catalogue, no. 122 B.  ٤٠

حضرموت  عاصمة  شبوة  كتاب  في   ، امللكي  شبوة  قصر  في  والرسوم  النحت   ،١٩٩٦ أدوان،  رميي   ٤١
القدمية، اعداد عزة علي عقيل وجان فرانسوا بريتون، املركز الفرنسي للدراسات اليمنية – صنعاء، ص ٨٠ شكل 

.١٧
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قريبة الشكل من لوحتنا هذه، والتي نحت فيها حيوان مجنح بجسم 
أسد ورأس نسر٤٢، ومن ضمن اللوحات التي حتمل مثل هذه املنحوتات 
املكال  متحف  لوحة  مثل  اليمنية  املتاحف  في  املعروضة  القطع  تلك 
والتي وجدت في موقع حصن العر، ومتحف صنعاء، ومتحف عدن٤٣، 
وأغلب هذا النوع من الزخرفة يؤرخ من القرنني األول – الثاني امليالدي، 
وهي ذات تأثيرات بفنون بارثية أو بفنون بالد الشام في الفترة اليونانية 

– الرومانية.

١٠١٠- - ATM 896ATM 896 ( (لوحة لوحة ٦ –  – ب)
لوحة من املرمر وردية اللون مهشمة ومكسورة في اجلانب األمين 
سم   ١٧ العرض  سم،   ٢٠ االرتفاع  املقاس:  األيسر،  واجلانب  واألسفل 
ً جناحه  والسمك ٤٫٢ سم، يتوسط هذه اللوحة نحت بارز لنسر فاردا
على  ويقف  اليسار  باجتاه  واملنقار  الرأس  املهشمة،  اجلهة  في  األمين 
جانبي االطار املثلث، والذيل لألسفل، وقد مت متثيل الريش بشكل حزوز 

هندسية تخرج من دائرة عند الصدر.

في  احلال  هو  كما  معمارية  زخرفية  لوحة  القطعة  هذه  متثل 
يصارع  بعضها  لنسور،  مبنحوتات  زينت  والتي  ظفار  لوحات  بعض 
الثعابني٤٤، وكذلك على لوحة متحف عدن (NAM 16)٤٥، وقد استخدم 
(من  اخلتم  في  كما   ً أيضا األخرى  األثرية  القطع  على  النسور  نحت 

والنسر هنا يقف على قرني ثور وذيله على الرأس٤٦. العقيق)، 

١١١١- - ATM 897ATM 897 ( (لوحة لوحة ٦ –  – جـجـ)

 A. Sedov and A. as-Saqqaf, 1996, “Al-Guraf in Wadi cIdim”, Arab. Arch. epig. No 7, p. 58,  ٤٢
fig. 13.

٤٣   انظر كتاب ج. بيرين حول شبوة ومقالة ج.ف. بريتون حول التأثيرات الفنية اليونانية والرومانيةفي 
حضرموت  :

 J. Pirenne, 1990, Fouilles de Shabwa, 1, Les témoins écrits de La région de Shabwa, Paris, p. 140, fig.
 34 ; et J.-F. Breton, 1987, L’Orient Gréco – Romain et Le Hadramawt, L’Arabie préislamique et son
 environnement historique et culturel (Actes du Colloque de Strasbourg, juin – 1987), Université de

Strasbourg, p. 181, fig. 4.

.A. Batayi‘, 1986, catalogue, no. 108, 110.C, 111E and 112 A. BC  ٤٤
٤٥   انظر دراسات باولو كوستا :

 P. Costa, 1976, “Antiquities from Zafar, Yemen, II”, AION, 36, nos. 152 and 161 ; P. Costa, 1978,
The Pre – Islamic Antiquities at the Yemen National Museum, Roma, cat. 67.

J. Pirenne, 1986, Le musée d’Aden, CIAS, Tome II – Fasc. 2, Paris, p. 357.  ٤٦
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النحت  منها  بقى  اجلهات  كل  من  مكسورة  الرخام  من  لوحة 
الناتئ لفتاة عارية، االرتفاع الكلي ٢٠ سم، العرض ١٣ سم والسمك 
في الوسط ٤ سم، هذا النحت األنتوي اجلميل غير كامل، حيث فقد 
الرأس واليد اليسرى والساقني، وما تبقى من اللوحة مكسور في ثالث 

قطع.
نرى على الكتفني أطراف من خصالت الشعر، ونهدين بارزين، اليد 
اليمنى تتكئ على اخلصر ويلتف حولها رداء، وتظهر الرشاقة ومعالم 
أفروديت  متاثيل  تشبه  التي  املنحوتة  هذه  على  واضح  بشكل  اجلسم 

اليونانية أو فينوس الرومانية املعروفة بربة احلب واجلمال.
رمبا تكون هذه املنحوتة جزءً من نصب جنائزي كما هو في النصب 
نحت  عليه  سم)   ٢١ (ارتفاعه  شبوة  مدينة  في  وجد  الذي  الرخامي 
آدمي متوج وعاري يقف حتت قوس وبني عمودين يضع يده اليسرى على 
اخلصر، ويحمل باألخرى هراوة أو عصى وقد أرخته جاكلني بيرن حسب 
وتعتبر  هذا  امليالدي٤٧.  الرابع  القرن  من  القطعة  يعلو  الذي  النقش 
منحوتة هجر عبدان أو (فينوس عبدان) فريدة في أهميتها ونوعيتها 
بالنسبة لفنون العربية اجلنوبية بالرغم من تأثرها الواضح والصارخ 

بالفنون اإلغريقية – الرومانية.

١٢١٢- - ATM 898ATM 898 ( (لوحة لوحة ٦ –  – د)
قطعة من املرمر سوداء اللون، متثل نحت بارز لوجه فتاة، مكسورة 
من أغلب جهاتها بقى منها الطرف األعلى وهو بشكل دائري. االرتفاع 
الكلي ٩ سم، العرض ٧ سم، سمك اللوحة ٢٫٥ سم، بروز الوجه على 

اللوحة ٢٫٤سم.
اخلدين،  عند  األسفل  في  مكسور  اللوحة  هذه  على  البارز  الوجه 
وهو وجه لفتاة بعينني دائريتني وبارزتني، واألنف عريض ، كما يظهر جزء 
كتلة  متثل  بوكالت  بشكل  نحت  الشعر  تصفيف  العليا،  الشفة  من 

مجسمة حول الوجة.
ونستنتج من خالل اجلزء املتبقي من اللوحة في األعلى والذي ميثل 
شكل دائري وينتهي بحافة محزوزة ، إن هذه القطعة كانت تستخدم 
كغطاء إلناء ، أو قطعة ديكورية جنائزية كما هو على غطاء العلبة 
الفضية املذهبة املعروضة في متحف عتق، ووجدت في القبر رقم ٢ 

J. Pirenne, 1977, Cachet de Zafar, CIAS, I, sec. 2, Paris, p. 601  ٤٧
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زين  الغطاء  هذا  لعبدان،  ااور  ضراء  وادي   – أمذيبية  هجر  مقبرة   ،
بوجه دائري يشبه اآللهة ميدوس اإلغريقية، وعلى حافته نحت أسم 
ً هناك رأس فتاة من الرخام (غير  باملسند٤٨. ومن القطع املشابهة أيضا
 UAM) منشور) يوجد في متحف اآلثار – كلية اآلداب – جامعة عدن
مت نحته بشكل قريب من  281) وجد في وادي مرخة (لوحة ٦ – هـ)، 

لوحتنا، فطريقة تصفيف الشعر قد نحتت بشكل خصالت مجعدة.
هذا وميكن تأريخ هذه القطع أو الوجوه من القرن الثاني – الرابع 
امليالدي، وقد صنعت وأبدعت من قبل حرفيني محليني وعليها تأثيرات 

إغريقية – رومانية.

١٣١٣- - UAM 288UAM 288 ( (لوحة لوحة ٦ –  – و)
متثال نصفي المرأة من احلجر اجليري، مكسور في األسفل واجلزء 
األيسر من الرأس، كما توجد بعض بقايا جصية على الوجه. االرتفاع 
وفي  سم   ٧٫٦ األعلى  في  والسمك  سم   ١١ العرض  سم،   ٢٢ الكلي 
األسفل ٨٫٢سم، والوجه ١١×٧٫٥ سم، وقد مت  إظهار العينان واألنف 
وسط  من  تنزل  األنف  أن  نرى  كما  بارز،  بشكل  الصغيرتان  والشفتان 
اجلانبني  على  يتدلى  الذي  الشعر  وأما  بارز،  بشكل  نحتها  ومت  اجلبهة 
حتى أسفل األذنني فنحت بحزوز تشبه سعف النخيل. الرقبة عريضة 

وغير متناسقة مع شكل الوجه من الناحية التشريحية.

١٤١٤- - UAM 283UAM 283 ( (لوحة لوحة ٧ –  – أ)
رأس ثور من املرمر صغير احلجم، ارتفاعه ٤٫٦ سم، وبقى في األعلى 
آثار القرنني واألذن األيسر، عرض اجلبهة ٤٫٤ سم والسمك من األعلى 
٥٫٢ سم، وقد نفذت مواضع العينان واملنخران والفم بواسطة احلفر 
الغائر. كما يعلوه حز غائر، وهذا التمثال مكسور من اخللف كأنه كان 
التي  الكثيرة  اجلنائزية  النصب  في  هو  كما  جنائزي  نصب  على   ً مثبتا

جاءت من مقابر متنع (حيد بن عقيل)٤٩.

انظر كتاب كنوز وادي ضراء :  ٤٨
 J.-F. Breton et M. A. Bafaqih, 1993, Trésors du Wadi Durâ’ (Rep. du Yémen), Geuthner, Paris, p. 46,
pl. 10 – fig. 24 et pl. 24 – fig. 71.

R. Cleveland, 1965, pls. 62–67.   ٤٩
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١٥١٥- - ATM 900ATM 900 ( (لوحة لوحة ٧ –  – ب،و،دب،و،د)
ثالثة أطراف لثور متثل يد ورجل وقرن من البرونز.

فيها –  يظهر  البرونز  من  لثور  يد  ب)،   – ٧ – ATM 900 A (لوحة 
احلافر والساق مع جزء من الفخذ، االرتفاع ٣٣ سم، عرض احلافر 

٨سم والسمك عند الفخذ ١٣ سم.
رجل لثور من البرونز، نرى فيها –  – ATM 900 B (لوحة ٧ – جـ)، 

احلافر والساق مع طرف من الفخذ، االرتفاع ٢٨ سم، عرض احلافر 
٨سم.

– ATM 900 C (لوحة ٧ – د)، قرن ثور من البرونز بارتفاع ٢٠ سم، – 
بأربعة  جهتيه  أحد  في  مزخرف  سم،   ٥ األسفل  في  والعرض 

مثلثات محفورة. 
صنع هذا الثور بواسطة صب قالب البرونز على قالب طيني كما 
هو ظاهر في هذه القطع، وأن ارتفاع هذا الثور البد أن يكون أكثر من 
١٠٠ سم، وقد صنع كقربان ما، أو أنه كان يزين إحدى قاعات قصر في 

هجر عبدان؟.

١٦١٦- - ATM 322ATM 322 ( (لوحة لوحة ٧ –  – هـهـ)
ينتهي  الشكل،  مثلثة  واجهات  بأربع  البرونز،  من  صغير  جرس 
وينتهي  سم،   ٤٫٨ فيها  ضلع  كل  طول  مربعة  وقاعدة  دائرية،  بعروة 
كل ركن في قاعدته ببروز دائري، واالرتفاع الكلي للجرس ٧ سم. داخل 

الفوهة بقايا قطعة حديدية كمقبض لكرة الطرق.

١٧١٧- - ATM 323ATM 323 ( (لوحة   لوحة   )
جرس من البرونز، ارتفاعه ٦٫٧ سم، بقاعدة مربعة الشكل وأربع 
واجهات بشكل مثلث، ينتهي بعروة دائرية، الواجهات زينت باطار بارز 
دائري،  ببروز  فيها  ركن  كل  ينتهي  التي  والقاعدة  املثلث  ضلعي  عند 

وضلع القاعدة = ٤ سم.
هذه األجراس الصغيرة، هي أجراس تعلق برقاب اخليول، وسبق أن 
عثر عليها في مقابر بئر فضل (في الشيخ عثمان) شمال عدن، حيث 
نقب في هذه املقابر البروفيسور سارجنت عام ١٩٤١، بعد العثور على 
تلك املقابر عند استصالح املوقع كمعسكر للقوات اجلوية البريطانية، 
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املوقع  نفس  في  وجد   ١٩٩٢ عام  وفي   .١٩٤٦٥٠ عام  ميرس  أولفير  ثم 
وجد   ً وأخيرا عدن.  متحف  في   ً حاليا وتوجد  أيضا٥١،  صغيران  جرسان 
من  تؤرخ  املقابر  وهذه   ، / أبني  شقرة  غرب  احلصمة  مقبرة  في  جرس 

القرن األول قبل امليالد – الثاني امليالدي.

١٨١٨- - UAM 287UAM 287 ( (لوحة لوحة ٨ –  – أ)
قطره  احلجم،  متوسط  (الصابوني)  البرم  حجر  من  حجري  أناء 
من األسفل ٢٢ سم ومن األعلى ١٧٫٥ سم، واالرتفاع ١٥ سم، وسمك 

جداره من األعلى ١٫٥ سم، وبه ثقب في األسفل.

١٩١٩- - ATM 324ATM 324 ( (لوحة لوحة ٨ –  – ب)
فأس من احلديد، ارتفاعه ١٥٫٢ سم، ينتهي برأس دائري، عرضه ٧٫٢ 

سم، قطر فتحته من الداخل ٤ سم وسمكها ٢٫٢ سم.

٢٠٢٠- - ATM 325ATM 325 ( (لوحة لوحة ٨ –  – جـجـ)
مقطع حديدي، ارتفاعه ١٦٫٢ سم، عرضه من األعلى ٢٫٥سم،وفي 

األسفل ٧ سم وسمكه في الوسط ١٫٤سم.

٢١٢١- - UAM 286UAM 286 ( (لوحة لوحة ٨ –  – د)
مقبض أو يد مغرفة من البرونز، ارتفاعها ١٦ سم، عرضها وفي 
دائري  بشكل  األعلى  في  تنتهي  ملم،   ٣ والسمك  سم   ١٫٢ األسفل 
قطره ٢٫٥سم، يتوسطه أربعة ثقوب زخرفية، أسفله بروز كاألكتاف 
بعرض ٢٫٦ سم، في طرف كل منها ثقب، الواجهة اخللفية مزخرفة 
على السطح بساق نباتي محفور ونازال من األعلى حتى األسفل، واحلفر 
كل  في  لفات  خمس  الواجهة  حول  تدور  منمنمة  وبطريقة  خفيف 
منها جند عنقود عنب طويل الشكل نفذ بطريقة نقاط محفورة حول 
بعضها وعطيفات نباتية صغيرة ملفوفة تخرج من الساق الرئيسي، 
ً) به  لحما (مُ  ً ملصقا كان  هالل  بشكل  األسفل  في  املقبض  وينتهي 
قعر أو قاع املغرفة الدائرية – املفقودة هنا – وجدار هذا الهالل بعرض 
B. Doe, 1965, Aden antiquities Report for the year 1964–65, Sep. 1965, Aden, p. 3 and 5.   ٥٠

رجاء باطويل، ٢٠٠١، عمالت قتبانية في مقبرة جماعية مكتشفة في موقع بئر فضل، ريدان، ٧، ص   ٥١
٨٣، صورة ب.
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.ً ٧ سم ومزين بخطوط أفقية محفورة بشكل خفيف أيضا
الزخرفة النباتية هنا هي منوذج واضح ألسلوب الزخرفة النباتية 
ً على جاكلني بيرن من القرن الثالث – الرابع  احملفورة والتي تؤرخ اعتمادا

امليالدي٥٢.
حيث  املقابر،  مصدرها  يكون  ما   ً غالبا املغارف  من  النوع  هذا  إن 
لدينا مجموعة منها في متحف عتق من مقابر هجر أمذيبية / وادي 

ضراء٥٣، وأخرى من وادي مرخة.

٢٢٢٢- - UAM 285UAM 285 (لوحة لوحة ٨ –  – هـهـ)
مثقب من النحاس بطول ١٨٫٥ سم، ينتهي بطرف بأربعة واجهات 
سمك كل منها ٠٫٥ سم، مزخرفة بخطوط عرضية محزوزة وينتهي 

رأس املقبض بحز طولي في كل جهة.

 UAM 479UAM 479 - -٢٣٢٣
عدن  بجامعة  اآلثار  متحف  في  املقتنيات  ضمن  ومن  العمالت: 
والتي كان مصدرها هجر عبدان عدد ٢٤٥ عملة برونزية سبئية، صغيرة 
احلجم ، البعض منها به كسور عند احلواف وعشرة منها متثل أنصاف 
عملة و١٥ قطعة قد طمست معاملها. أما العمالت األخرى وعددها 

١٢٠، فيمكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات بالنسبة حلجمها:
٩ سم – ١٫١ سم األولى:  بقطر 

٠٫٦٥ سم بقطر  الثانية: 
٠٫٥ سم بقطر  الثالثة: 

أغلبها بحالة جيدة، وعلى وجهيها صور ورموز كاآلتي:
ومجعد  طويل  الشعر  متوج،   ، جانبي  بوضع  رأس  يتوسطه  الوجه: 
يعلوه   ، بسهم  ينتهي  متموج  رمز  ميينه  وعلى  املقه،  إله  رمز  يساره 
وأغلب  (باملسند)،  امليم  حرف  األسفل  في  يظهر  كما  هالل  أحيانا 

القطع محاطة بحافة (إطار) غير مكتمل.

 J. Pirenne, 1957, « Le rinceaux dans l’évolution de l’art Sud – Arabe », Syria, No. 34, p.   ٥٢
113 – 122.

J.-F. Breton et M. A. Bafaqih, 1993, p. 28-29, pls. 11 et 13-14.  ٥٣
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وغالبا  ريشة؟  بينها  لوعل   طويلة  بقرون  ثور  رأس  يتوسطه  الظهر: 
ما يعلوها هالل ، وعلى اليمني رمز اإلله املقه، وعلى اليسار موجنرام؟، 

ويحيطها إطار بشكل خطوط أو نقاط صغيرة.
وهذا النوع من العمالت السبئية يؤرخ من القرن األول قبل امليالد٥٤.

أعمال  املوضوع  هذا  بداية  في  استعرضنا  أن  وبعد  اخلتام،  وفي 
األكتشافات األثرية التي متت في وادي عبدان وموقع حيد حنه (هجر 
عبدان) ثم أشرنا للنقوش التي جاء فيها ذكر عبدان – املدينة أو الوادي 
– وأهمها نقش حيوان العبداني (ATM 8) الذي وجد في املوقع نفسه 
ً في النقوش  ويثبت بأن موقع حيد حنه هو هجر عبدان الذي ذكر أيضا

(CIAS 39.11/03 – no.3 = YM 391) ثم في نقش عبدان الكبير.

التي  األثرية  القطع  بعض  قدمنا  موضوعنا  من  الثاني  اجلزء  وفي 
ً في متحف اآلثار بجامعة عدن ومتحف  وجدت في هجر عبدان، وحاليا
اعيد  قد  املعمارية  احلجرية  القطع  بعض  أن  كما  م/شبوة،  عتق 

استخدامها في املباني القائمة حول املوقع٥٥.
القطع  بأن  أشرنا  فقد  ومواضيعها  القطع  هذه  زخارف  وعن 
املعمارية املزينة بزخارف هندسية والتي متثل أعمدة وتيجان، وكذلك 
النصب (املذابح) والتي حتمل زخارف بنحت غائر ألشكال أبواب ونوافذ 
مينية  زخرفة  متثل  الزخارف  فهذه   ، باملسند  وكتابات  (كاذبة)  وهمية 
بداية  منذُ  القدمي  اليمن  ممالك  مواقع  أغلب  في  معروفة  تقليدية 

احلضارة في جنوب اجلزيرة العربية.
حتمل  مبواضيع  زينت  فقد  األخرى  والقطع  احلجرية  اللوحات  أما 
تأثيرات خارجية ، حيث جند التأثيرات الهلنستية ثم اإلغريقية – الرومانية 
امليالد،  قبل  الثاني  القرن  منذ  ظهرت  والتي  الساسانية   – والبارثية 
وبوضوح منذ القرن األول – الثاني امليالدي كما في بعض القطع التي 
استعرضناها وخاصة تلك اللوحات التي زينت بزخارف نباتية وحيوانية 

وسبق وأن وجدت مثيالت لها في مواقع قتبانية وحضرمية وحميرية.
٥٤   عن هذا النوع من العمالت أنظر:

 G. Hill, 1965, Catalogue of Greek Coins of Arabia, Mesopotmia and Persia, Bologne, p. 64-65 ; A.
 Sedov and U. Aydarus, 1995, « The coinage of ancient Hadramwat in al – Mukalla Museum », Arab.
 Arch. epig., vol. 6 no.1, p. 36, no. 70 ; A. Sedov, 1998, The coinage of ancient Hadramawt, Moscow, p.

باللغة اإلجنليزية). ملخص  مع  الروسية  no. 16 ,159.  (باللغة 

٥٥   بقى من مجموعة القطع األثرية التي وجدت في هجر عبدان واملوجودة في متحف جامعة عدن 
ولوحتني  حيوانات،  وجترها  شخص  يركبها  لعربة  مشهد  اثنتني  على  نحت  حجرية  لوحات  أربع  عتق،  ومتحف 
بشكل   ً قريبا بنشرها  سنقوم  القدمي،  اليمن  لفنون  بالنسبة  احلجرية  اللوحات  هذه  وألهمية  عراك.  ملشهد 

مستقل ومفصل.
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وهناك تأثيرات إغريقية – رومانية متأخرة من فترة القرن الثالث 
 ً – اخلامس امليالدي جندها على بعض القطع التي استعرضناها أيضا
كمشهد املرأة العارية وزخرفة مقبض املغرفة البرونزية ولوحة احليوان 
انح وهي تأثيرات قادمة من الواليات الرومانية الشرقية، وذلك كما 
هو على أمثلة معروفة حتمل نفس التأثيرات وجدت على بعض قطع 
ومنحوتات القصر امللكي في شبوة ومقابر هجر أمذيبية (وادي ضراء) 
والتي توضح حدود وفترة التأثيرات اخلارجية اتلفة التي مورست في 

مناطق العربية اجلنوبية٥٦.

: ج. ف. بريتون  مقالة  هذا املوضوع  حول  ٥٦   انظر 
 J.-F. Breton, 1988, « Arabie Méridionale et Orient Hellénisé », L’Arabie et ses mers bordières,
 (Séminaire de recherché 1985 – 1986, sous La direction de J-F. Salles, Travaux de La maison de
l’Orient, Lyon), p. 193 – 195 ; et J.-F. Breton, 1987, p. 178 – 185.
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أ : منظر عام للجانب الغربي حليد حنه

ب : منظر من األعلى، يبني اجلهة 
الشمالية من املوقع وأسفلة األراضي 

الزراعيةفي اجتاه الشرق والشمال

جـ : صورة من األعلى تبني اجلانب اجلنوبي 
حليد حنه وأسفله بعض التالل التي كانت 

جزء من املوقع

لوحة لوحة ٢
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أحمد بن أحمد باطايع، خيران محسن الزبيدي 

أ : صورة من األعلى يظهر فيها اجلزء 
اجلنوبي الغربي من املوقع ، وأسفله قرية 

الهجيرة وشعب دخل
ب - اجلانب الشمالي الشرقي لسفح حيد 
القدمية. اجلدران  بعض  بقايا  وعليه  حنه 

جـ - اجلزء الشرقي من اجلدار الشمالي حلصن فريد بن غالب ، على قمة حيد حنه 
(١ .MAFSY – Hana) ويظهر فيه النقش القتباني

د- عمود مع التاج من املوقع، أعيد 
ً لنصب في قبة  استخدامه مقلوبا

السيد اجلنيدي

لوحة لوحة ٣
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أ- تاج مزخرف وبعض احلجارة املوقصة 
التي أعيد استخدامها في اجلدار الغربي 

لقبة السيد اجلنيدي

ب- جزء من اجلدار الشرقي لنفس القبة

دجـ

لوحة لوحة ٤
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(مينتمينت) ) في اللقب امللكي احلميريفي اللقب امللكي احلميري

ناصر صالح حبتور
عدن كلية التربية، شبوة – جامعة 

كتب  أن  بافقيه  القادر  عبد  محمد  األستاذ  للمرحوم  سبق 
ً عام ١٩٨١م بعنوان ”(مينت) احللقة املفقودة في اللقب امللكي  موضوعا
وقلب فيه مختلف اآلراء ووضع عددا من الرؤى واالحتماالت  احلميري“، 
التي كان يعتقد بأنها رمبا جتلي الغموض وتسهم في إيضاح وحتديد 
ألهم  باستعراض  سنقوم  هذا  موضوعنا  وفي  املفقودة.  السلسلة 
اآلراء التي قيلت في هذا الشأن وسنطرح ما نعتقد بأنه يجيب ويحدد 

ً في سلسلة ذلك اللقب. ما كان مفقودا
مما ال شك فيه أن االسم ”اليمن“ جاء من ذات املصدر الذي جاءت 
منه كلمة (مينت) في النقوش التي ذكر فيها اللقب امللكي احلميري، 
ما  بعض  إلى  سنعرض  ”(مينت)“  مناقشة  في  ندخل  أن  قبل  ولكن 

قاله رواة املسلمني (اإلخباريون) وجغرافييهم عن تسمية اليمن.
تسمية  حول  نظرهم  وجهات  لتأكيد  شتى  مذاهب  الرواة  ذهب 
اليمن، فمنهم من قال بأن بالد اليمن سميت كذلك نسبة إلى اليمن 
بن قحطان بن الهميسع بن تيمن، وهناك من قال إمنا سميت اليمن 
نسبة إلى أمين بن يعرب بن قحطان، مثلما رأى آخرون أن قطر اليمن 
ً مثلما سمي الشام لشؤمه،  سمي اليمن ليمنه أي لكثرة خيراته متاما
ميني  على  يقع  ألنه  كذلك  سمي  اليمن  قطر  أن  قال  من   ً أيضا وهناك 

ً ألنه يقع شمال الكعبة١. ً مثلما سمي الشام شاما الكعبة متاما
فإمنا  اليمن  تسمية  حول  املسلمني  الرواة  اختالف  أن  في  شك  ال 
حقيقة  عن  صحيحة  ملصادر  امتالكهم  عدم  فحواها  حقيقة  يؤكد 

احلموي، ياقوت بن عبد اهللا : معجم البلدان، ج ٢، ص٤٤٧.  ١
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آرائهم  لتسبيب  الذاتي  االجتهاد  على  اعتمدوا  الرواة  وأن  التسمية، 
من  هناك  ولكن  التسمية،  مبعرفة  حقيقة  إلى  استنادهم  من  أكثر 
ً ألنه  اآلراء التي ميكن التفكير فيها بترو كقولهم أن اليمن سمي مينا
يقع على ميني الكعبة، أما بقية التعليالت فال يؤخذ بها، فالقول بأن 
ً نسبة إلى ابن قحطان أو ابن يعرب فتأويل ال يستند  اليمن سمي مينا
في  املشكوك  واألنساب  الروايات  إطار  في  يندرج  وإمنا  حقيقة  أي  إلى 
أنسابهم  ”وفي  خلدون:  ابن  عنها  وقال  حزم  ابن  فندها  التي  أمرها 
اختالف وخلط وتقدمي وتأخير ونقصان وزيادة. وال يصح من كتب أخبار 
التبابعة وأنسابهم إال طرف يسير“٢، واملبالغة في رواية أخبار التبابعة 
أواراها  أزجا  التي  – القحطانية  العدنانية  الصراعات  فترة  إلى  ترجع 
التحكم  خالله  من  يستطيع   ً توازنا ليحدث  سفيان  أبي  بن  معاوية 
ميناص  سمي  اليمن  بان  القول  أما  آنذاك٣،  الوضع  خيوط  حتريك  في 
ويصدق  احلقيقة  من   ً شيئا يحمل  ما  بقدر  فأمر  خيراته  وكثرة  ليمنه 
في حالة واحدة وهي عندما نقارن بالد اليمن مع بقية مناطق اجلزيرة 
مثل احلجاز وجند واليمامة، إال إن تلك احلقيقة يتضاءل مدى صدقها 
ألن خيرات اليمن ال تقارن مبا تتمتع به بالد الرافدين أو الشام أو مصر، 
فأنهار هذه البلدان ضمنت لها دميومة النماء والعطاء وكانت من وراء 
ببابل   ً مرورا أكد  من  ابتداء  اليمن  بالد  من  اجلماعية  الهجرات  تقاطر 
انهيار  بعد  الواسعة  الهجرات  وحتى  واألموريني...الخ  وكلدان  وآشور 
سد مأرب، والهجرات في صدر اإلسالم وما تاله. فمن اليمن انطلقت 
ومن  الذكر،  آنفة  باألقطار  مقارنة  موارده  لشحة  نتيجة  الهجرات 
اليمن بحدوده الواسعة٤ شدت خيول اليمانيني وليس من مكة كما 
ً يذكر  ً جتاريا رأى آخرون٥ فمكة في عهد احلضارة اليمنية لم تكن مركزا
ً لهجرات إلى  ً يشكل مصدرا ً بشريا ً وخزانا ما بالكم في أن تكون مركزا
بالد الشام، فمكة قبل انهيار احلضارة اليمنية لم تكن إال (وادي غير ذي 
زرع) والتجارة بها لم تكن مهمة أو ذات بال يذكر في األلف الرابع قبل 
امليالد عند بدء هجرة العرب من جزيرتهم، فالهجرات األولى انطلقت 

من اليمن ووسط اجلزيرة العربية أي املناطق حول مفازة صيهد٦.
ابن خلدون، عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون الد ٢،  ص ٦٧.  ٢

الصافي، فاطمة علوي: املرويات اليمنية في األدب العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري ط١ دار   ٣
الثقافة العربية الشارقة ٢٠٠٢،  ص ٦٥-٨٢. 

عبد اهللا، يوسف محمد: أوراق في تاريخ اليمن وآثاره، دار الفكر املعاصر – بيروت -١٩٩٠،  ص١٨٥-  ٤
.١٨٨

احلموي: معجم البلدان، مجلد ٥، ص٤٤٧.  ٥
حبتور، ناصر صالح: مداخله على كتاب «مهد الساميني في أعالي اليمن»، مجلة اليمن، جامعة   ٦

اليمن ، العدد ١٧ مايو ٢٠٠٣م، ص ٢٨٥-٣٠١.
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الكعبة  ميني  يقع  ألنه   ً مينا سمي  اليمن  بأن  القول  أن  في  شك  ال 
فهو قول يؤكد حداثة التسمية (اليمن) حيث يوحي أن مكة أصبحت 
ً وهذه األهمية التي وصلت إليها مكة حدثت بعد انهيار  ً مهما مركزا
امليالدي،  السادس  القرن  بداية  مع  األحباش  ودخول  اليمنية  احلضارة 
فال  مزدهرة  أصبحت  مكة  وأن   ً متأخرا كان  اليمن  اسم  أن  وحيث 
على  الكعبة)  (ميني  ذلك  من  بشيء  اليمن  اسم  يرتبط  أن  يستبعد 
عن  موضوعنا  أن  ومبا  مين  يسمى  الكعبة  جنوب  هو  ما  كل  أن  اعتبار 
(مينت) في اللقب امللكي احلميري وليس تسمية اليمن فإننا سنناقش 
املصدر  باعتبارها  النقوش  أوردته  ما  خالل  من  امللكية  الصيغة  تلك 

الرئيس لتلك الصيغة وداللتها املكانية.
”ي م ن ت“ (مينت) اسم ورد في عدد من النقوش اليمنية القدمية 
هل  ثم  معان؟،  من  مشتقاته  حملت  وماذا  اللغوي  مصدره  هو  فما 
الداللة املكانية لكلمة (مينت) عامة أم أنها داللة خاصة مبوقع محدد؟ 
املنطقة  هي  وما  احلميري؟  امللكي  باللقب  ارتباطها  يدل  ماذا  وعلى 

احملتمل أنها تشير إليها؟ وماذا قال املؤرخون عنها؟.
الفعلي  اجلذر  من  مشتق  مؤنث  اسم  املسند  نقوش  في  (مينت) 
معنيان  على  ليدل  القدمية  اليمنية  اللغة  في  جاء  الذي  ن“  م  ”ي 
هو  والثاني  جهة  اليمني  معنى  هو  األول  ببعض،  بعضهما  يرتبطان 
على  بينهما٧  تربط  املكانية  الداللة  أو  فاجلهة  جهة،  اجلنوب  معنى 
أن هذا املعنى الدال على اليمني واجلنوب لم يقتصر على لغة اليمن 
القدمية بل أن لفظة مين حملت ذلك املعنى في كل من اللغة العربية 
واللغة العبرية٨، كما أن تلك الداللة ملعنى اجلذر الفعلي مين بقد رما 
املعنى  بذات  جاءت  فقد  السبئية  في  اليمني  أو  اجلنوب  مبعنى  وردت 
في كل من املعينية والقتباني واإلثيوبية والصفوية والنبطية٩، وهذا 
االنتشار لهذه الكلمة (مين) ومعناها فإمنا يخولنا القول أن مصدرها 
–الفظة- قدمي ورمبا قدم اللغة األم ملا يعرف مبجموعة اللغات اجلزيرية 
ً من  جاء االسم (ي م ن ت) في النقوش اليمنية مشتقا (السامية)، 
الصيغة  وقد صادفتنا هذه  بصيغة املؤنث،  ولكن  اجلذر الفعلي أعاله 
اجلذر  من  املشتقة  (شأمت)  بكلمة  مقرونة  اليمنية  النقوش  في 
الفعلي (شأم) الدال على الشمال جهة في اللغات القدمية للجزيرة 

بيستون أ.ف.ل، وآخرون: املعجم السبئي، دار نشر بيترز – لوفان اجلديدة، ١٩٨٢، ص ١٦٨.  ٧
Ricks, Stephen D: Lexicon of Inscriptional Qatabanian, Roma 1989. p. 82.   ٨

ميكاش، عبد اهللا أحمد: نقوش عربية جنوبية من اليمن. دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه تقدم بها   ٩
إلى مجلس كلية اللغات، جامعة بغداد ٢٠٠٢، ص ٣٩٤.
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العربية، واللفظتان (مينت) و (شامت) تدالن على جهتني متعاكسني 
أي شمال وجنوب، وارتباطهما ببعضهما في النقوش دليل على انهما 
ً (مين)  تشيران إلى اجلهتني بشكل عام، ولو جاء االسم (مينت) مذكرا
”مي“  وأن  للتعريف  أداة  النون  أن  فيه  نقترح   ً احتماال نضع  أن  لنا  جلاز 
تعني بحر، ويكون معنى مين هو البحر، وألن مين عكس شأم فإنه ميكن 
حتديده ببحر العرب ألنه يقع في اجلنوب، لكن واقع الصيغة غير ذلك، 
باإلضافة إلى أن اللفظة وردت في اللقب امللكي مؤنثة توحي بأن املراد 
كما  والداللة  املعنى  على  وللوقوف  بعينها،  منطقة  إلى  بها  اإلشارة 

وردت في عدد من النقوش فإنه ميكن لنا إيراد اآلتي:
امللك  لعهد  يرجع  الذي   (Ja 576/11-12) املوسوم  النقش  في  ورد 
ً ثارت ضده  السبئي الشرح يحضب وأخيه يازل بني بانه قد حارب قبائال
أي  ويبسم“،  وبحرم/  (مينت)/  / و  شأمت  أشعب/  ”بن/  بأنها:  قال 
حارب من ثأر ضده من قبائل الشمال واجلنوب والبحر واليابسة. وهذه 
العبارة بقدر ما تشير إلى انتصاراته ضد مناوئيه فإن صياغتها توحي 
بان املقصود منها إيصال فكرة التأكيد على شمولية انتصاراته في كل 
اجلهات التي ثأرت قبائلها، والداللة املكانية في هذه الصياغة ليست 
الشمال  مطلق  إلى  إشارة  ولكنها  معينة،  منطقة  أو  بجهة  محددة 
واجلنوب واألراضي اليابسة والتي تقع على البحر من األراضي التابعة 
في  وشامت  (مينت)  لفظتا  وردت  والداللة  الصياغة  وبنفس  حلكمه، 
 CIH) النقشني  في  ورد  ما  ذلك  من   ً وقريبا األخرى١٠،  النقوش  من  عدد 
دالة  شامت  لفظة  فيهما  وردت  اللذان   (CIH 658/22) والنقش   (308/6

يوسف  األستاذ  أن  جند  أعاله  ذكر  ما  مع   ً وتوازيا الشمال.  جهة  على 
محمد عبد اهللا بقدر ما يؤكد بأن شامت في النقوش تعني الشمال، 
ً يؤكد تلك احلقيقة إذ  ً جاهليا وأن (مينت) تعني اجلنوب جنده يورد شعرا

أورد ما يلي:
عمــرك اهللا كيــف يلتقيانعمــرك اهللا كيــف يلتقيانأيهــا املنكــح الثريا ســهالأيهــا املنكــح الثريا ســهال
ــدت ــا تب ــدتهــي شــامية إذا م ــا تب وســهيال إذا ما اســتقل ميانوســهيال إذا ما اســتقل ميانهــي شــامية إذا م

ويعلق على ذلك بقوله [إن ما ذكر في البيتني] ”إشارة إلى تعاكس 
مطلعي الثريا وسهيل في السماء“ كما سرد جملة أخرى من األبيات 
ــي عموم اجلنوب وأن  الشــعرية القدمية التي تشــير إلى ان (مينت) تعن

(شأمت) تعني عموم الشمال١١.
Ja 651/12, 22 , Ja 577/18.  ١٠

يوسف عبد اهللا : أوراق، مرجع سابق، ص١٩٠-١٩٢.  ١١
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(مينت) في اللقب امللكي احلميري

ال شك في أن املعنى والداللة لكلمة (مينت) كما أشير لها أعاله 
الفترات  في  ورودها  لكن  املكانية،  والداللة  املعنى  بعمومية  تتصف 
الالحقة وصياغتها في نقوش متأخرة والسيما وضعها وصياغتها في 
ً عن داللتها  اللقب امللكي احلميري أوحت مبعنى وداللة تختلف نسبيا
قبل ذلك، فاملرحوم األستاذ محمد عبد القادر بافقيه يقول: إن لفظة 
(مينت) حني ترد في النقوش املعروفة والعائدة إلى ما قبل زمن إدخالها 
ً في اللقب امللكي، إمنا تقابل عادة ” اليمن ”باملعنى اجلغرافي  عنصرا
(شأمت)  بـ  مقترنة  ترد  ما   ً كثيرا فهي  هنا  ومن  اجلنوب  على  الدال 
أيضاً،  الشمال  على  الدال  اجلغرافي  باملعنى  للشام  املقابلة  اللفظة 
وإذا كان األمر كذلك فما هي املؤشرات على الداللة واملعنى اجلديدان، 

وما هي أسباب تباين الرؤى عند دارسي هذه الكلمة؟.
وأنها  (مينت)  لكلمة  العام  املعنى  على  املؤرخون  اتفق  ما  بقدر 
تشير إلى اجتاه اجلنوب أو اجتاه اليمنني فإن نقطة اخلالف بينهم برزت 
لدى استعراضهم للكلمة الواردة في اللقب امللكي، حيث أن صياغة 
لهم  أوحت  قد  الصيغة  إطار  في  (مينت)  كلمة  ووضع  اللقب  ذلك 

بدالالت مختلفة، وقد متثل محور اخلالف بني الدارسني في اآلتي:-
هل تدل لفظه (مينت) في اللقب امللكي على قبيلة أم على جهة . ١

مكانية؟ ثم أين تقع مثاوي تلك القبيلة إن كان املقصود قبيلة 
أما إذا كان املقصود بها جهة بذاتها فأين موقعها؟

االختالف في تصور حيثيات التحديد لها قبيلة كانت أم منطقة.. ٢
إلى  األقرب  هي  تكون  ورؤية  بتصور  واخلروج  أعله  ورد  ما  ملناقشة 
في  (مينت)  االسم  إيرادهم  من  احلميريون  قصده  ما  وداللة  حقيقة 
ً على  لقبهم امللكي الذي برز حوالي عام ٣٠٠م فإن علينا التعرف أوال
أهم اآلراء التي قدمها املؤرخون احملدثون لدى استعراضهم ملعنى وداللة 

(مينت) كما جاءت في اللقب امللكي احلميري.
من املعلوم أن الصراع احلميري السبئي حول صيغة اللقب امللكي: 
”ملك سبأ وذو ريدان“ استمر حوالي ٣٠٠عام ابتداء من مطلع التاريخ 
امليالدي إلى أواخر القرن الثالث امليالدي، وكان محور الصراع يدور حول 
سعي كل منهم بسط نفوذه على املنقطة التي تشمل كل من مملكة 
سبأ وأذوائية ريدان، وخالل الثالثمائة عام فإن اللقب امللكي ”ملك سبأ 
ً للتحارب  ً وسببا وذي ريدان“ الذي كانت تدور حوله احلرب ظل مشروعا
ودخول  التحالفات  من  لعدد   ً وسببا واحلميريني  السبئيني  من  كل  بني 



١٥٢

ناصر صالح حبتور

العملي  الواقع  في  حتقيقه  مت  أن  إلى  احلروب  تلك  في  األحباش  الغزاة 
حوالي عام ٢٨٠م على يد امللك احلميري ياسر يهنعم١٢ وقد حمل امللك 
اعتبر  وقد  عهده١٣،  وبداية  أبيه  عهد  في  اللقب  ذات  يهرعش  شمر 
بني  ظل  في  وحمير  سبأ  بني  السياسية  ”الوحدة  إن  بافقيه  املرحوم 
دي ريدان – كانت- قاعدة االنطالق نحو إضافات جديدة“ في اللقب 

امللكي“١٤.
في حوالي نهاية القرن الثالث امليالدي تلقب امللك شمر يهرعش 
ألول مرة باللقب امللكي اجلديد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت و(مينت) 
التي  ”مينت“  و  ”حضرموت“  عنصري  بإضافة  هنا  اإلضافة  وتتمثل 
جاءت بعد أن مد امللك احلميري شمر يهرعش نفوذه إلى شبوه وحوض 
وادي ميفعة وحجر من بالد مملكة حضرموت، وحيث أن وادي حضرموت، 
”وأغلب الظن أن شمر يهرعش استطاع أن يسلب حضرموت أجزاءها 
نص  من  نفهمه  ما  وهو  البحر...  على  ومنافذها  الساحلية  اجلنوبية 
يهرعش  شمر  سيدة  وجهه  عندما  وذلك  أشوع...  يعمر  لنا  تركه 
للمرابطة بشبوة مع قبيلة سبأ“١٥، ولهذا فإن اإلضافة اجلديدة ترتبط 

بتوسع النفوذ احلميري في مملكة حضرموت.
حتليل عناصر اللقب امللكي وداللة كل منها:

شمر  امللك  أيام  في  مرة  ألول  برز  عندما  امللكي  اللقب  نص  كان 
يهرعش كالتالي: ”ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومينت)، وإذا أمعنا 
النظر فيه جنده يشتمل على أربعة عناصر أراد شمر يهرعش أن يؤكد 

شمول سيطرته عليها وهي:
سبأ .– 
ذو ريدان.– 
حضرموت.– 
(مينت).– 

ومتاثل  وحدته  يبرز  بحيث  اللقب  ذلك  النقش  كاتب  صاغ  وقد 
الدراسات  مركز  ج١،  السعيدة،  العربية  في  القادر:  عبد  محمد  بافقيه،   ،١٤ اإلرياني  نقش  انظر   ١٢

والبحوث صنعاء، ١٩٨٧، ص ٤٩.
Ja 651 , Ja 652 , Ja 646.  ١٣

بافقيه، محمد عبد القادر: في العربية السعيدة، ج١، ١٩٨٧، مرجع سابق، ص ٤٩.  ١٤
بافقيه ، محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القدمي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ص١٤٠:   ١٥
Ja 662. وأيضا بافقيه، محمد عبد القادر: في العربية السعيدة، ج٢ ، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء، ١٩٩٣، 

.CIH 948 : ص١١٧
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(مينت) في اللقب امللكي احلميري

وآخر  عنصر  كل  بني  (الواو)  العطف  حرف  إدخال  خالل  من  عناصره 
من عناصر اللقب امللكي وهو بهذه الصياغة أراد أن يشير إلى جتانس 
محددة،  وداللة  محتوى  منها  لكل  أن  حيث  من  العناصر  تلك  وتناظر 
هذا ما تؤدي إلى فهمه تلك الصياغة وتقتضيه طبيعة اجلملة التي 
ورود  اللقب  مكونات  وتناظر  جتانس  يؤيد  ومما  امللكي،  اللقب  تشكل 
جملة مشابهة ميكن أن تلقي ضوء يوضع ما ذهبنا إليه، وهي اجلملة 
التي وردت في النقش (Ja ٦٦٥) الذي يعود لتلك الفترة، حيث يسرد لنا 
سعد تالب يتلف اجلدني أسماء من رافقه من األعراب في حملة على 
و  وحضرموت  وحمير  سبأ  أعراب  كل  رافقه“  قد  أنه   ً قائال حضرموت، 
(مينت) أي كل أعراب سبأ وأعراب حمير وأعراب حضرموت وأعراب مينت 
فالتجانس هنا واضح كون من رافقه هم أعراب، كما يبرز في اللقب 
امللكي التناظر والتساوي بني كل من سبأ وذو ريدان وحضرموت ومينت 
وهنا فإن علينا أن نبحث عن أسس جتانس وتناظر عناصر اللقب امللكي 
الذي حتتمه مثل تلك الصياغة وما هو محتوى وداللة كل اسم منها، 

فهل كل منها ميثل قبيلة ودولة وأرض (كيان سياسي)؟.
العنصر األولالعنصر األول:- ”:- ”سبأسبأ“

في  والنفوذ  السلطة  تسمنت  لقبيلة  اسم  األصل  في  سبأ  االسم 
أوسع  مناطق  إلى  نفوذها  مدت  القبيلة  هذه  ولكن  مأرب،  منطقة 
(سبأ)  االسم  يشير  كان  ما  وبقدر  الزمن  تطور  ومع  أكثر،  وقبائل 
ً يشار به إلى  ً عاما إلى تلك القبيلة فإنه أصبح مع مرور الزمن اسما
القبيلة واململكة والكيان السياسي الذي تقف على قمة هرمه، لقد 
ذهب استأذنا املرحوم بافقيه عند دراسة اللقب احلميري إلى محاولة 
في  سبأ  اسم  يفسر  أن  وأراد  األرض  وسبأ  القبيلة  سبأ  بني  التفريق 
وجد  ولكنه  فقط  ألرضها  أو  فقط  للقبيلة  يشير  أنه  على  اللقب 
نفسه في مأزق صعب عليه اخلروج منه إال بالتمني والقول ”إن إغراء 
 ً عددا ليعرض  وذهب  يقاوم“١٦  ال  كهذا  تفسير  إلى  الوصول  محاولة 
من احللول التي سنأتي عليها الحقاً، وحيث أن اللقب امللكي احلميري 
لهذه  التاريخي  التطور  من  السنني  مئات  بعد  جاء  الدراسة  موضوع 
سنة  ألف  عن  يقل  ال  ما  مرور  بعد  التوقف  الصعب  من  فإنه  الدولة 
تلت  التي  الفترات  في  داللتها  وقصر  بها  القبول  ميكن  مفاهيم  عند 
الدولة  تشكل  بداية  في  القبول  ميكن  أنه  أي  السبئية  الدولة  نشؤ 
إلى  يشير  سبأ)  (ملك  امللكي  اللقب  في  سبأ  االسم  بأن  السبئية 

بافقيه: السعيدة، ج١، ص٤٧-٥٢.  ١٦
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ناصر صالح حبتور

احلكم  نظام  وتطور  السنني  تلك  كل  مرور  بعد  أما  فقط،  سبأ  قبيلة 
وتوسع النفوذ باإلضافة إلى التطور احلضاري في مختلف مناحي احلياة 
ورود  إمكانية  من  الرغم  على  الرأي  ذلك  مثل  قبول  الصعب  من  فإنه 
إشارة إلى سبأ القبيلة أو سبأ املنطقة أو اململكة في إطار اإليضاح 
في  تكون  أن  يفترض  صيغة  أمام  ونحن  أما  موسعة،  الفكرة  وبسط 
صيغة  وهي  الداللية  احلدود  وأوسع  والرمزية  االختصار  حدود  أقصى 
من  فإنه  بـ(التوقيعات)  يعرف  مبا  مقارنتها  ميكن  التي  امللكي  اللقب 
الصعب اقتصارها على القبيلة دون األرض أو األرض دون القبيلة، ثم 
إننا إذا ذهبنا إلى لقب أحد مكربي قتبان لوجدنا أنه بقدر ما يحدد فيه 
أسماء قبائل فإنه يختمها باإلشارة إلى من يقع شمالهم وجنوبهم 
أي أنه جمع بني اإلشارة للقبيلة واجلهة املكانية١٧ وحتى إشارته إلى 
الطريقة  وهذه  وسكانه  للمكان  اإلشارة  يقصد  كان  أنه  بد  ال  املكان 
في التلقب تناظر األلقاب امللكية في بالد الرافدين فسرجون األكدي 
(٢٣٧١-٢٣١٦ق.م) بعد استيالئه على بالد سومر لقب نفسه ”ملك 
سومر وآكد“ ثم أضاف حفيده نرام سني (٢٢٩١-٢٢٥٥ق.م) إلى ذلك 
اللقب لقب ملك اجلهات األربع ليدل على اتساع ملكه١٨. وهو ال يعني 
ومن  اجلهات  األربع  اجلهات  أراد  وإمنا  األراضي  مجرد  األربعة  باجلهات 
يقطنها، وهكذا في موضوعنا فإننا نعتقد بان الداللة ال تقتصر على 

.ً األرض فقط أو القبيلة فقط وإمنا تشمل االثنان معا
العنصر الثانيالعنصر الثاني: ”: ”ذو ريدانذو ريدان“

ذو ريدان اسم يتكون من كلمتني الولى هي: ”ذو“ التي تعني صاحب 
 ً وهي تدل على قبيلة حمير، وأما ريدان فهو قصرهم وهنا جند جمعا
بني مؤشر للحاكم (القبيلة) والقصر امللكي (املكان) واملعنى املراد 
هو اإلشارة إلى كل ما يقع حتت سلطة أصحاب القصر ريدان أو كامل 

.ً ً وإنسانا منطقة نفوذهم أرضا
العنصر الثالثالعنصر الثالث: ”: ”حضرموتحضرموت“

عما  يختلف  ال  احلميري  اللقب  في  ”حضرموت“  االسم  أن  نعتقد 
هي  ما  بقدر  حضرموت  ألن  ريدان  وذي  سبأ  عن  إيضاح  من  أسلفناه 
ً) منذ حوالي القرن  ً وشعبا قبيلة في األصل فإن صمودها دولة (أرضا
يعم  اسمها  جعل  قد  ذلك  كل  ميالدية   ٢٨٠ إلى  امليالد  قبل  الثامن 

Ricks, Lexicon, p. 82.  ١٧
.٣٦٨ ص   ،١٩٧٣ بغداد،  احلوادث،  مطبعة  ط١،  ج١،  القدمية،  احلضارات  في تاريخ  باقر، طه: مقدمة   ١٨
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(مينت) في اللقب امللكي احلميري

ولم يعد يقتصر على القبيلة، ثم إذا  واألرض معاً،  اململكة والشعب 
سألنا أنفسنا هل اقتصر سعي احلميريني خالل ثالثمائة عام من احلروب 
مع السبئيني على ضم قبيلة سبأ أم أنهم سعوا من أجل ضم الكيان 
أن  شك  ال  األرض؟،  تلك  وقبائل  السبئية  واألرض  السبئي  السياسي 
وهذا  الفعلي،  الواقع  على  حتقق  وقد  الهدف  هو  كان  األخير  الشطر 
يعني أن داللة تلك األسماء ال تقتصر على اسم القبيلة دون املنطقة 
والكيان السياسي، وإمنا الداللة تشير إلى مجموعة ذلك، وأن محاولة 
الفصل بني القوم واألرض فيما يخص ما ورد في صيغة اللقب امللكي 
ً محاولة ال تسعفها النقوش مبا يساعد على اعتمادها التفسير  حتديدا
أشمل  تعد  منطقة  لفظة  أن  وحيث  امللكي،  اللقب  ملكونات  الوحيد 
ً من املؤرخني اكتفوا بالقول أن ”مينت“ في  من لفظة قبيلة فإن عددا
منيل  فإننا  هنا  ومن  جغرافية١٩  منطقة  إلى  تشير  إمنا  امللكي  اللقب 
إلى اعتبار لفظة ”مينت“ بل وسبأ وحضرموت في اللقب امللكي إمنا 
تشير كل منها إلى مناطق شاملة سكانها، بل أن الترجيح لدينا مييل 
إلى املنطقة لشمولها سكانها من عشائر القبيلة املعنية أو احتادها 
 ً القبلي كما تشمل االتباع، بينما اسم القبيلة يوحي بأنه أقل اتساعا
حتى في معناه اازي عندما يقارن مع لفظ منطقة، وأما املؤشر اآلخر 
الذي يشير بأن املقصود باإلشارة في اللقب امللكي هو القبيلة وأرضها 
والقبائل األخرى وأراضيهم وليس القبيلة فقد فيأتي ذلك املؤشر من 
خالل التمعن في سالسل األنساب القدمية واحلديثة، حيث يجد املتتبع 
كان  زمان  أي  في  ما  قبيلة  أو  أسرة  أفراد  أسماء  وتسلسل  لألنساب 
ً من األسماء في أي نسب تتكرر ولو في عدة أجيال مثل  يجد أن بعضا
يتكرر  سبأ  اسم  جند  ال  بينما  عمرو...الخ  زيد،  آل  يدع  ذمار،  آل،  كرب 
ً ألحد فيما تذكرة النقوش، وقس عن ذلك حضرموت وقتبان األمر  اسما
الذي يقودنا للقول إن اسم اجلد األول للقبيلة سبأ، حضرموت...الخ، 
إذا افترضنا إنها منسوبة إليه فإن ذلك يستدعي أن يتكرر اسمه في 
األجيال الالحقة، ولكن عدم التسمي بذلك يقودنا للقول باحتمال أن 
يكون اسم سبأ أو حضرموت أسماء عرفت بها تلك القبائل وسميت 
النقوش  من  مختارات  وآخرون:  القادر  عبد  محمد  بافقيه،  ١٨٩؛  ص  سابق،  مرجع  أوراق،  يوسف:   ١٩
عربية  نقوش   : مكياش  ص٤٦٢؛   ،١٩٨٥ تونس،  والعلوم،  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة  القدمية،  اليمنية 

جنوبية، مرجع سابق، ص ٢٤٥؛ انظر أيضا :
 Abdallah H. al-Sheiba, Die Ortsnamen in den altsudarabischen Inschriften, Marburg,  1982,  p. 159
 ; Walter W. Müller, “Skizze der Geschichte Altsüdarabiens”, in Jemen. 3000 Jahre Kunst und Kultur
 des glücklichen Arabien. Hrsg. von W. Daum. Innsbruck und Frankfurt/Main, 1987, p. 52 ; Herman
 von Wissmann, Zur Archäologie und antiken Geographie von Südarabien. Hadramaut, Qatabân und
 das ‘Aden-Gabiet in der Antike. Publications de l’Institut historique et archéologique de Stamboul,

XXIV, Istanbul 1968, p. 54.
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بها ولكنها لم تكن من أسماء أفرادها، ومع مرور الزمن أصبح يشار به 
ً سكانها  إلى املنطقة التي ميتد إليها نفوذ هذه القبيلة أو تلك شامال
حول منطقة مأرب موطن قبيلة سبأ أو ريدان مركز نفوذ احلميريني.. 
ومن ثم أطلق ليشمل كل مناطق نفوذها التي تقطنها قبائل مينية 

أخرى٢٠.
العنصر الرابعالعنصر الرابع: ”: ”مينتمينت“

شمر  امللك  عهد  تسبق  التي  النقوش  في  (مينت)  أن  إلى   ً آنفا أشرنا 
يهرعش إمنا كان يقصد بها اإلشارة إلى جهة اجلنوب لكن ورودها في 
اللقب امللكي احلميري وبتلك الصياغة فإمنا توحي لنا عند قراءتها أنه 
قد أريد اإلشارة بها إلى ما مياثل داللة اسم سبأ أو حضرموت قبيلة 
ً أو هما معا وهذا رأينا، وحيث أن سبأ قبيلة وأرض وكيان  كانت أو أرضا

وشعوب تتبعها فما هي حقيقة (مينت)؟.
ال شك في أن مناقشة هذا املوضوع ستتركز على ما لدينا من إشارات 
نقشية، حيث جاء االسم (مينت) في صياغة اللقب امللكي احلميري 
العناصر  األربعة  من  كل  أن  ومبا  اللقب،  ذلك  عناصر  لبقية  مناظرا 
األولى تدل على قبائل وأرض وكيانات سياسية فإن (مينت) وفق تلك 
الوحدات  بني  معينة  وحدة  إلى  ترمز  أنها  لو  كما  ”تبدو  الصياغة 
السياسية –اإلجتماعية التي يتكون منها اللقب ”امللكي احلميري“٢١ 
لكن النقوش املعلومة حتى اليوم لم تشر باالسم (مينت) إلى قبيلة 
أو أرض أو وحدة  سياسية مما يجعلنا نؤكد بأن ورودها في اللقب امللكي 
لم يكن يراد به اإلشارة إلى جهة (مبا فيها سكانها) وكأنها من وجهة 
نظرنا معلومة بذاتها لدى صائغ ذلك اللقب، وليس املراد االشارة إلى 
مجرد اجتاه اجلنوب كما ورد في النقوش التي تسبق عهد شمر يهرعش، 

.ً كما مت إيضاحه سلفا
وردت (مينت) في اللقب امللكي احلميري اسم مؤنث نكرة وهي بهذه 
اجلنوب  أو  اليمن   / مين  عربيتنا  في  ”يقابلها  بافقيه  عند  الصيغة 
النقوش  بعض  في  كما  ذمينة،  صورة  على  جاءت  كانت  ولو   ٢٢“ً إطالقا
لرمبا هان األمر بعض الشيء وجلاز لنا أن نقول أنها تعني أهل اليمن أو 

.١٣ نقش إرياني  Ja 577, Ja 576, Ja 559 ؛   ٢٠
الهدهد  كتاب  احلميري،  امللكي  اللقب  في  املفقودة  احللقة  (مينت)  القادر:  عبد  محمد  بافقيه،   ٢١

التذكاري املهدي للعاملة ماريا هوفنر، جامعة جراتز، النمسا، ١٩٨١، ص١.
٢٢   بافقيه: السعيدة، ج١، ص٥٠.
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اليمانيني مبعنى أهل اجلنوب“٢٣ وحيث أنه لم يرد شيء من ذلك فإننا 
نستبعد اعتبارها تدل على كيان سياسي، ويقول بافقيه: بأن (مينت) ال 
بد أن تختلف عن لفظة حبشت ويقابلها في عربيتنا حبشة“، وحيث 
 ً أن حبشة أرض معلومة فإنه يقصد أن (مينت) ال بد أن تكون هي أيضا
في  وردت  التي  بـ“مشرقن“  ذلك  ويقارن  كما  ومعلومة،  محددة  أرض 
والسكان  املعالم  محدودة  أي  بذاتها٢٤،  ومنطقة  لقوم  اسم  النقوش 
 ً على الرغم من أن املعنى العام ملشرقن يشير إلى جهة املشرق متاما
مثلما تشير ”مينت“ في معناها العام إلى جهة اجلنوب، أي أن بافقيه 
وسكان  وأرض  جهة  إلى  تشير  مشرقن  فألن  بحثه،  في   ً منطقيا كان 
فإن (مينت) يفترض أن تكون كذلك، وحيث أنه لم يسبق وأن ورد االسم 
ً على قبيلة أو أرض بذاتها قبل إضافة (مينت) في صياغة  ”مينت“ داال
اسم  (مينت)  االسم  أن  الذهن  إلى  يتبادر  ما  أول  فإن  امللكي  اللقب 
حديث رمبا أراد شمر أن شي يشير به إلى منطقة أو مناطق معروفة، 
فما هي املناطق املقصودة بـ(مينت) في اللقب احلميري؟ ولالجابة على 
ذلك فإنه ميكن لنا أن نوزع آراء املؤرخني عن حتديدهم ملنطقة ”مينت“ 
ً إلى ما نعتقد  في خمسة من اآلراء وسنبدأ بالتحديدات العامة وصوال

ً، واآلراء التي سنعرضها هي اآلتي:- انه ميثل اجلواب األكثر احتماال
(مينت) هي منطقة قتبان وأوسان: ناقش بافقيه في كتاب الهدهد . ١

ً بعنوان مينة احللقة املفقودة في اللقب امللكي احلميري  موضوعا
اقترح  التي  املناطق  هي  (مينت) فما  موضوع  لتحديد  مقترحات 
احلميري؟  امللكي  اللقب  في  لها  املشار  (مينت)  هي  تكومن  بأن 
وضع بافقيه احتمال أن تكون (مينت) هي كل من:- قتبان وأوسان 
بافقيه  انطلق  وقد  مولر٢٥،  األستاذ  الرؤية  هذه  وشاركه  ولدعم، 
في  اسم قتبان وأوسان  ظهور  وهي أن عدم  وضعها  من فرضية 
اللقب امللكي جعل شمر يهرعش يشير لهما باللفظ (مينت)٢٦ 
باإلضافة إلى أن قتبان وأوسان تقعان جنوب مأرب إذا اعتبرنا ان 
مأرب هي مركز حتديد اجلهة وأن املقصود باإلشارة حتديد املنطقة 
الواقعة جنوب مأرب التي ضمها احلميريون، لكن بافقيه ال يجزم 

بذلك الرأي لينتقل وضع احتمال ثان.
(مينت) هي أودية مرخة وضراء وعبدان: متثل االحتمال الثاني الذي . ٢

قدمه بافقيه في اعتقاده أن (مينت) في اللقب امللكي رمبا قصد 
٢٣   نفس املرجع.

٢٤   نفس املرجع، ص ٥٣.
Walter W. Müller, Skizze, 1987, p. 52.  ٢٥

بافقيه:  مينت،  ص٣.  ٢٦
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ً وادي مرخة  شمر يهرع شبها اإلشارة إلى منطقة أوسان وحتديدا
ً إلى جملة من األمور التي ترجح لديه هذا  وضراء وعبدان مستندا

االحتمال ومنها:
أوسان –  منطقة  حتتله  الذي  املوقع  ألهمية  استعراضه 

كحلقة ربط بني هضبة حضرموت ومملكة سبأ وذي ريدان٢٧.
قوله بأن هذه املنطقة مما ميكن أن يشير له السبئيون بلقظ – 

أوتر  شعر  لهم  أشار  من  هم  رمبا  سكانها  وأن  (مينت) 
بأشعب ”مينت“٢٨.

تزال –  ال  املنطقة  تلك  بأن  أخبره  من  هناك  أن  إلى  يشير  مت 
اليمانية  البرد  أن  يعتبر  جعله  وهذا  باحلياكة  مشهورة 

املذكورة في الشعر اجلاهلي رمبا تعود إلى هذه املنطقة.
نعتقد بأنه ال داعي لالسترسال في مناقشة تلك االحتماالت وأسبابها 
ً عن ذلك كما سيأتي الحقاً،  التي ساقها بافقيه ألنه ذاته تراجع الحقا
إلى  أشاروا  أن  لهم  يسبق  لم  السبئيني  إلى  نشير  أن  لنا  بقي  ولكن 
باالسم  عبدان  او  ضراء  أو  نصاب  أو  مرخة  ساكني  أو  أودية  من  أي  أن 
قبل  من  امللكي  اللقب  في  جاء  االسم  هذا  أن  إلى  باإلضافة  ”مينت“ 
امللك احلميري شمر يهرعش ومن تاله وليس من قبل السبئيني، وحيث 
أن أغلب هذه األودية كانت حتت النفوذ احلميري قبل ضم شبوة ومع 
هذا لم يشر لها أي من ملوك حمير باالسم (مينت) فإن علينا مواصلة 
بأنه  نعتقد  ملا  الداعمة  املرشرات  وحتديد  (مينت)  منطقة  عن  البحث 
فقد  أعاله  باألودية  حضرموت  عالقة  يخص  ما  وأما  املفقودة،  احللقة 
شبوة  إلى  احلميريني  وصول  قبل  أي   ً مبكرا عنها  حضرموت  تخلت 
وإضافتهم حضرموت إلى لقبهم، لقد تراجعت حضرموت عن منطقة 
ربط  عملية  أما  ضدها٢٩،  وحمير  سبا  شنتها  حرب  أثر  ونصاب  مرخة 
بافقيه بني مؤشر استمرارية احلياكة في منطقة عبدان وضراء ومرخة 
واسم البرد الوارد ذكرها في الشعر العربي القدمي فقد تراجع بافقيه 

عن ذلك الحقا٣٠ً.
اليمن:. ٣ جنوب  (مينت) هي 

إن  وقال  (مينت)  منطقة  لتحديد   ً رأيا اهللا  عبد  يوسف  األستاذ  أورد 
نفس املرجع.  ٢٧

نقش اإلرياني ١٣/ محمد عبد القادر بافقيه: عودة إلى نقش عبدان الكبير(٢)، حولية ريدان، العدد   ٢٨
السابع، ٢٠٠١، ص ٢٩، ٣٠.

بافقيه: عودة إلى نقش عبدان (٢)، املرجع السابق، ص ٣٥ ، ٣٦.  ٢٩
بافقيه: السعيدة ج١، ص٥٢.  ٣٠
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بالنسبة  اجلنوب  أقصى  تعني  أنها  بد  وال  اليمن  مناطق  إحدى  ”ميانة 
البرت  شاطره  وقد  العرب“٣١  بحر  ساحل  مناطق  أي  اليمن  لبالد 
بشك  اجلنوب  إلى  اإلشارة  بها  يراد  (مينت)  أن  باعتبار  الرأي  ذلك  جام 
ً األستاذ املرحوم بافقيه في طرحه ألحد  لعام٣٢، وذهب إلى ذلك أيضا
االحتماالت٣٣، وقال بأن ”مينت“ هي املناطق اجلنوبية من اليمن مبا فيها 
املوانئ  تقوم  حيث  الواسعة  البحار  على  املطلة  الساحلية  األجزاء 

والثغور ومن بينها ميناء قنا٣٤.
اآلراء آنفة الذكر في نظرنا انطلقت من الداللة اللغوية لكلمة (مينت) 
العرب  بحر  ساحل  على  املطلة  املناطق  سيما  وال  اجلنوب  أن  واعتبرت 
هي املقصودة بلفظة (مينت) الواردة في اللقب امللكي احلميري، ولم 
يقدم أي من أصحابها حجة باستثناء املعنى اللغوي للمفردة (مينت) 
ومن  تالها،  وما  شبوة  باجتاه  مأرب  من  احلملة  سير  ملنطقة  وتخيلهم 
املالحظ بأن تلك الرؤى تتفق على أن (مينت) من وجهة نظر أصحابها 
تدل على منطقة محددة من بالد اليمن كما أبرزتها آراءهم، وهذا الرأي 
يختلف عن دالالت نفس الكلمة في فترة ما قبل بروز اللقب امللكي، 
عن  بعيدة  تظل  فإنها  نسبية  صحة  من  اآلراء  تلك  حتمل  ما  فبقدر 
حتديد املنطقة بالشكل السليم، فهل نعتبر أن (مينت) هو الشريط 
الساحلي حيث توجد املوانئ املشهورة فقط؟ وهي منطقة محدودة 
يستند  ال  قول  به  والقول   ً ناقصا يظل  التصور  هذا  أن  يعني  مما   ً جدا
على مبررات مقبولة، أما إذا اعتبرنا أن أولئك املؤرخني كانوا يقصدون 
بتحديدهم اإلشارة إلى كل األودية التي تصب مياهها في بحر العرب 
وهذه األودية في األساس تنطلق من الهضبة الغربية من ظفار ويافع 
وكور العواذل وكور العوالق والسوط في الهضبة الغربية..الخ، وهي 
ً فإنها منطقة واسعة يصعب القول بأنها هي  بقدر ما تشكل جنوبا
املنطقة التي أراد شمر يهرعش اإلشارة لها في لقبه امللكي باالسم 
النفوذ  حتت  كانت  منها  واسعة   ً أقساما أن  إلى  باإلضافة  (مينت) 
استمرارية  يستدعي  وهذا  (مينت)  باالسم  لها  يشيروا  ولم  احلميري 

البحث عنها.
يوسف عبد اهللا: السعيدة، ج١، ص ١٨٩.  ٣١

فيما يتعلق بنقوش محرم بلقيس، انظر بشكل خاص كتاب ألبرت جام:  ٣٢
 A. Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Bilqîs (Mârib), with foreword by Wendell Phillips
.(Publications of the American Foundation for the Study of Man, vol. III), Baltimore, 1962, p. 373

روبان، كرستيان جوليان: املماليك احملاربة، في كتاب اليمن في بالد ملكة سبأ، معهد العالم العربي،   ٣٣
باريس – دمشق، ١٩٩٩، ص١٨٧.

بافقيه: تاريخ اليمن القدمي، ص١٣٧.  ٣٤
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جنوب حضرموت:. ٤ أقصى  (مينت) هي 
ً مما سبقتها حيث اختارت  اموعة األخرى من اآلراء كانت أكثر حتديدا
من الشريط اجلنوبي منطقة محددة بذاتها وهي املنطقة التي كانت 
ً ململكة حضرموت املمتد من ساحل وادي ميفعة إلى رأس فرتك  ساحال
هذا  أصحاب  نظر  في  مهمني  أمرين  بني  املنطقة  هذه  وجتمع  شرقاً، 
ً واألمر  ً ملعنى كلمة (مينت) لغويا الرأي هما: أنها منطقة جنوبية وفقا
الثاني أنهم ربطوا بني املنطقة التي حددوها وبني مملكة حضرموت على 
اعتبار أن لفظة (مينت) في اللقب امللكي جاءت بعد لفظة حضرموت 
سواء في ترتيب عناصر ذلك اللقب أو في ترتيب خطوات امتداد نفوذ 
امللك شمر يهرعش إلى املناطق احلضرمية ابتداء من العاصمة شبوة 
عناها  التي  وهي  احلضرمي  قنا  ميناء  مبنطقة  حتيط  التي  واملناطق 
أن  استطاع  يهرعش  شمر  إن  الظن  ”أغلب  بقوله:  بافقيه  املرحوم 
البحر  على  منافذها  الساحلية  اجلنوبية  اجزاءها  حضرموت  يسلب 
فهذا ما يوحي به لفظ (مينت) في اللقب“٣٥ وفي إطار معاودة سعي 
بافقيه لتحديد منطقة (مينت) جنده يقول: ”يقول عدنا إلى املوضوع 
وربطنا بني مينة والساحل الذي كان يعرف في كتب اجلغرافيا العربية 
ً إال  ً من اشتراط اإلخباريني أن التبع ال يكون تبعا باسم الشحر انطالقا
إذا مد نفوذه إلى حضرموت والشحر“٣٦، أما األستاذ عبد اهللا الشيبه 
حضرموت  جنوب  ساحل  هي  رمبا  منطقة  اسم  (مينت)  بأن  قال  فقد 
(ساحل البخور)“٣٧، وإذا كانت هذه اآلراء قد قربت مما نعتقده فإننا لم 
نصل بعد إلى حتديد (مينت) في اللقب امللكي، ومن هنا فإن ما يؤخذ 

على هذه اموعة من اآلراء ما يلي:
جتزأت –  قد  كانت  حضرموت  إن  النقوش  أوردت  وأن  يسبق  لم  أنه 

وأخذ أحد أجزائها اسم (مينت) وال سند ملا توصل إليه جواد علي 
إليها  توصل  التي  النتيجة  هذه  حضرموت  ململكة  انقسام  من 
من خالل قراءته لرؤى فون ويزما٣٨ن وعلى الرغم من ان حتديد فون 
ً أقرب للحقيقة  وزمن لـ(مينت) مبنطقة وادي ميفعة يعتبر حتديدا
إال أنه أورده في سياق احتمال يحتمل اخلطأ وسيأتي إيضاح ذلك 

.ً الحقا
نفس املرجع، ص١٤٠.  ٣٥

بافقيه: السعيدة، ج١، ص ٥١ ؛ بافقيه، محمد عبد القادر وآخرون: مختارات من النقوش اليمنية،   ٣٦
تونس، ١٩٨٥، ص ٢٢٤.

.Abdallah al-Sheiba, Ortsnamen, p. 159.  ٣٧
علي، جواد: املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج٢، دار العلم للماليني، بيروت، مكتبة النهضة   ٣٨

بغداد، ط٢، ١٩٧٧، ص ٥٤٧.



١٦١

(مينت) في اللقب امللكي احلميري

ما –  الوادي  حضرموت  ضم  من  يتمكن  لم  يهرعش  شمر  امللك  إن 
بالكم مبنطقة املهرة وظفار التي لم حتسم أوضاعها إال في وقت 
متأخر من عهد امللك احلميري ذمار علي يهبر وابنه أي في حوالي 
٣٣٥م، اللهم إال إذا كان شمر يهرعش أراد من داللة (مينت) في 
أجل  من  العمل  يجري  كمشروع  حضرموت  جنوب  ساحل  لقبه 
 ً مشروعا ريدان  وذي  سبأ  ملك  لقب  حملوا  مثلما   ً متاما اجنازه 
ً حاربوا من أجله حوالي ثالثمائة عام حتى حتقق لهم ذلك،  وهدفا
 ً إذا كان إيراد لفظة (مينت) في لقبه من هذا القبيل فإن احتماال
ً إلى حد ما لكن لدينا احتمال أكثر  ً صحيحا كهذا يعد احتماال
رجحاناً، ومن هنا فعلينا متابعة البحث عن منطقة (مينت) التي 

أراد شمر يهرعش اإلشارة لها في لقب امللكي.
ميفعة:. ٥ وادي  حوض  منطقة  (مينت) هي 

عهد  في  ٢٨٠م  عام  حوالي  في  مأرب  إلى  نفوذهم  احلميريون  مد  لقد 
امللك ياسر يهنعم وابنه وظل شمر يهرعش بن ياسر يهنعم يحمل 
اللقب القدمي إلى حوالي ٣٠٠م عندما أضاف عنصرين إلى لقبه هما 
(حضرموت و(مينت)، وحيث أن شمر لم يتمكن من إخضاع كامل بالد 
األمر  فإن  فيه٣٩  حضرموت  ملوك  مقاومة  وتركز  لتراجع  حضرموت 
املنطقي يتمثل في القول بان شمر قد أشار في لقبه إلى حضرموت 
عملية  وألن  حضرموت  مملكة  عاصمة  شبوة  على  نفوذه  بسط  ألنه 
ضمها يعني انهيار النفوذ احلضرمي بل وعزز من ذلك االنهيار قيام نفوذ 
شمر في شبوة حتى وإن لم ميتد إلى كامل أراضي مملكة حضرموت 
الواقع  وهذا  (شقير)  سلطتها  ومركز  عاصمتها  سلب   ً عمليا فإنه 
األرض  على  حقيقة  شكل  ما  بقدر  يهرعش  شمر  عهد  في  مت  الذي 
ً ملن جاء بعده الستكمال ضم  فيما يخص شبوة فإنه شكل مشروعا
أراضي حضرموت املتبقية (وادي حضرموت، واملهرة وكامل بالد ظفار 
إلى  تاله  ومن  وابنه  يهبر  علي  ذمار  عهد  في  ذلك  حتقق  وقد   ،(ً شرقا
جنوب  والساحل  وظفار  املهرة  بالد  استبعاد  يعني  مما  ٣٣٥م٤٠  حوالي 
وادي حضرموت من احتمال أن يكون شمر يهرعش قد قصد اإلشارة 
باب  من  ذلك  كان  إذا  إال  حضرموت  مملكة  ساحل  كل  إلى  بـ(مينت) 

اإلشارة ملشروع مزمع كما أسلفنا.
يعني  مما  حضرموت  اسم  بعد  امللكي  اللقب  في  (مينت)  االسم  ورد 
ً ومكاناً، وفي اعتقادنا أن لفظة (مينت) مبعنى  ارتباطه بحضرموت زمانا

نقشي اإلرياني ٣١، ٣٢/ بافقيه: السعيدة، ج٢ ، ص١١٨، هامش ١١٩/٥.  ٣٩
إرياني ٣٢/ بافقيه: السعيدة، ج٢ ، ص ١١٨،   ونقش عبدان الكبير.  ٤٠



جنوب ترتبط باالستيالء على مركز السلطة في مملكة حضرموت أي 
هو  ما  إلى  انتقل  شبوة  مدينة  إلى  شمر  وبوصول  شبوة،  العاصمة 
موقع  خالل  من  ليحدد  نقطة  شبوة  اعتبر  أنه  أي  (مينت)  جنوبها 
كما  الطبيعة،  على  اجلغرافي  الواقع  مع  يتوافق  التحديد  وهذا  مينت 
املقصود  كان  الذكر  آنفة  اإلشارة  بان  نفهم  التحديد يجعلنا  ذلك  إن 
 ً بها املنطقة الواقعة جنوب العاصمة شبوة، وهي إشارة عامة لفظا
وليس  شبوة  مدينة  جنوب  الواقعة  باملنطقة   ً مكانا محددة  ولكنها 
 ً غيرها (أي منطقة حوض وادي ميفعة وحجر اللذان يشكالن قسما
فإنها  شبوة  جنوب  واقعة  هي  ما  بقدر  ألنها  حضرموت)،  مملكة  من 
مرتبطة بشبوة أكثر من غيرها من مناطق حضرموت لقربها ولسهولة 
الطر قاملؤدية إليها، ولتبيان رجحان وجهة النظر أعاله نعود إلى الرؤى 
السابقة القائلة بأن (مينت) يقصد بها اإلشارة إلى املنطقة اجلنوبية 
حضرموت  ساحل  بـ(مينت)  املقصود  أن  القائلة  وكذلك  اليمن  لبالد 

ومن خالل التمعن في الواقع التاريخي واألثري نورد ما يلي:
مناطق دلتا تنب وعدن ودلتا أبني وأحور ودثينة هذه املناطق كانت – 

بالفظ  لها  يشروا  لم  هذا  ومع  أقدم  زمن  من  للحميريني  تابعة 
(مينت) ومن هنا فعلينا استبعاد هذه املنطقة من أن تكون هي 

املقصود باالسم (مينت).
يتمكن –  لم  وظفار  واملهرة  حضرموت  وادي  جنوب  منطقة  إن 

النفوذ  ضد  فيها  املقاومة  تركز  بدليل  ضمها  من  احلميريون 
يجعلنا نستبعدها من أن تكون  احلميري إلى فترات متأخرة٤١ مما 

.ً هي املقصودة بـ(مينت) أيضا
وادي –  حوض  منطقة  غير  لليمن  اجلنوبي  الساحل  من  يبقى  لم 

ميفعة وحجر وحيث أن االستيالء على شبوة قد يسر االستيالء 
على حوض وادي ميفعة لقربه، ولسهولة الوصول إليه من شبوة 
بيسر وسهولة كما أسلفنا بدليل أن مثل ذلك احلدث قد تكرر 
علي  ذمار  املكرب  بن  وتر  آل  كرب  السبئي  املكرب  عهد  في  قبال 
ً في عهد امللك شعر أو تر  في القرن السابع ق.م. كما تكرر أيضا
هي  املنطقة  هذه  أن  يؤكد  ذلك  فإن  ٢٢٥م٤٢  عام  حوالي  مرتان 

املقصود باالسم (مينت) في اللقب احلميري.
ملنطقتهم –  املشار  ميفعة  وادي  حوض  سكان  أن  يستبعد  ال 

(مينت) (حوض  ضم  على  ساعد  من  هم  (مينت) كانوا  باللفظ 
نقش عبدان الكبير ؛ إرياني ٣١ ، ٣٢ ؛ بافقيه: السعيدة، ج ٢، ص ١١٨.  ٤١

في  األثري  الضلعة  صالح: موقع  ناصر  حبتور  Ry 533  ؛  ١٧؛  الدين  شرف   ،١٣ إرياني  RES 3945 ؛   ٤٢
محافظة شبوة ، حولية ريدان،٢٠٠١ ، ص ١٠٥-١٠٩.



١٦٣

(مينت) في اللقب امللكي احلميري

ذلك  سكان  اليزينيني  أن  بدليل  حمير،  مملكة  ميفعة) إلى  وادي 
وضراء  مرخة  وادي  ليشمل  احلميريني  أيام  نفوذهم  أمتد  الوادي 
ً من  ً لنفوذهم بدال وعبدان وجردان وحجر وجعلوا من عبدان مركزا
وادي ميفعة٤٣، أضف إلى ذلك أن اليزينيني أصبحوا قادة حلمالت 
حميرية أخضعت املهرة وتهامة وسارت إلى البحرين وجند، وهذا 
التقارب احلميري اليزني رمبا كان نتيجة النحياز اليزينيني في وادي 
ميفعة إلى قادة الدولة احلميرية بعد ضم شبوة ولم يقفوا مع 

املقاومة احلضرمية التي انسحبت إلى وادي حضرموت.
منطقة –  في  بجولة  قام  قد  شمر  امللك  أن  النقوش  أحد  في  ذكر 

حجر٤٤ ومما ال شك فيه أن الوصول إلى هذا املنطقة ال بد أن يكون 
عبر وادي ميفعة أو الشوط وجتواله في هذه املنطقة وليس في 
ً إلى أنه جتول في املنطقة اجلنوبية من  وادي حضرموت يعد مؤشرا
 ً شبوة أي املنطقة التي أشار إليها بـ(مينت) في لقبة وهي حتديدا

حوض وادي ميفعة وقنا ووادي حجر.
املالحظ أن نفس امللك شمر بينما كان يتجول في منطقة جنوب – 

اكتفى  فإنه   (٩٨٤  CIH) املوسوم  النقش  أورده  ملا   ً وفقا شبوة 
عدم  على   ً دليال حضرموت  وادي  إلى  العسكرية  احلمالت  بإرسال 
إن  القول  ونكرر  نعيد  يجعلنا  مما  حضرموت  مملكة  ضم  اكتمال 
(مينت) في اللقب هي املنطقة التي جاء ضمها بعد ضم شبوة 

مباشرة وتفقد امللك أوضاعها وجتول فيها.
إذا جئنا للمواقع األثرية والنقوش في كل منطقة الساحل اليمني – 

ً يضاهي  اجلنوبي ابتداءً من عدن وحتى ظفار فإننا لن جند موقعا
حوض وادي ميفعة مبا يوجد فيه من آثار ونقوش، ففي حوض وادي 

ميفعة نقف على املؤشرات التاريخية اآلتية:-
ً: : آثار حوض وادي ميفعةآثار حوض وادي ميفعة ًأوال أوال

ً وذلك لكثرة  ً أثريا ال نبالغ إذا قلنا أن حوض وادي ميفعة يشكل متحفا
وعظمة ما به من مؤشرات احلضارة اليمنية القدمية وميكن إيجاز ذلك 

ً منها:- بذكر عددا
عاصمة . ١ املؤرخني  بعض  أعتبرها  التي  ميفعة  مدينة  بقايا 

عالم  كتاب  ضمن  األول  نفوذهم  وموطن  اليزنيني  مهد  ميفعة  وادي  حوض  صالح:  ناصر  حبتور،   ٤٣
النقوش والتاريخ املؤرخ محمد عبد القادر بافقيه، كلية اآلداب، جامعة عدن، ٢٠٠٤، ص٧١-٧٧ ؛ حبتور: اليزنيون 
موطنهم ودورهم في تاريخ اليمن القدمي، أطروحة دكتوراه قدمت إلى مجلس كلية اآلداب، جامعة بغداد، ٢٠٠٠، 

ص١٢-٤٦.
.١٤٠ ص  القدمي،  اليمن  CIH 948؛ بافقيه: تاريخ   ٤٤



١٦٤

ناصر صالح حبتور

حضرموت األولى٤٥.
سور قلت شمال بئر علي وعظمة بنائه٤٦.. ٢
قالع وأسوار جبل كدور٤٧.. ٣
بقايا آثار ميناء قنا ومستودعات البخور فيها٤٨.. ٤

ً: : النقوش املدونة في حوض وادي ميفعةالنقوش املدونة في حوض وادي ميفعة ثانياًثانيا
امليالدي٤٩ . ١ التاريخ  مطلع  إلى  يرجع  الذي  املوسوم  قلت  نقش 

قامت  التي  العسكرية  االستحكامات  من  جملة  عن  ويتحدث 
بها مملكة حضرموت في كل من عقاب حجر وموقع قلت ومدينة 
نوايا  عن  أخبار  وصول  بعد  ميفعة  مدينة  في  واملرابطة  ضفتني، 
حميرية للهجوم على تخومها٥٠ وذلك في أوائل التاريخ امليالدي.

نقش مدينة ميفعة املوسوم (RES 2640)، ويرجع إلى حوالي القرن . ٢
الثاني امليالدي عندما قام أحد ملوك مملكة حضرموت بترميمها 
شنها  التي  للغارات  نتيجة  بها  حل  ملا  رمبا  أسوارها٥١  وتعلية 

امللك السبئي شعر أوتر على وادي ميفعة.
٤٤٥م . ٣ عام  في  دون  يزني  نقش  وهو   ،(RES 5085) الرحيل  نقش 

غيل  في   ً وحتديدا عمقني  وادي  في  ري  بأعمال  قيامهم  مبناسبة 
عزان٥٢.

أكبرها . ٤ ٥٢ نقشا،  حوالي  وعددها  ينبق  شعب  نقوش  مجموعة 
املوسوم بـ(ينبق ٤٧) املؤرخ في ٥١٠، ويتحدث عن رحلة صيد قام 

بها اليزنيون ووصلوا خاللها إلى الشحر٥٣.
مجموعة نقوش حبتور وعددها سبعة نقوش وتشير إلى أعمال . ٥

ري نفذها اليزنيون.

حبتور ، ناصر صالح: وادي ميفعة أحد املراكز احلضارية في اليمن القدمي، رسالة ماجستير، لم تنشر،   ٤٥
قدمت إلى مجلس كلية اآلداب، جامعة عدن، ١٩٩٧، ص ٣٩-١٢١. وانظر أيضا :

 Doe B. : Southern Arabia, London, 1971, p. 186-190 ; Breton J.-F. : Les fortifications d’Arabie
méridionale du VIIe au Ier siècle avant notre ère, ABADY, VIII, Mainz, 1994, p. 37

حبتور: وادي ميفعة، املرجع السابق، ص ١١٧– ١١٩.  ٤٦
مرجع  ميفعة،  حبتور: وادي  ٤٧   Bafaqih, M. A. « The site of Kadur”, PSAS, 12, 1982, p. 1-2. ؛ 

سابق، ص ١٢١-١٢٤.
٤٨   DOE, Southern Arabia, p. 82-85 ؛ نقش جرياز، املوسوعة اليمنية، ج٣ ، ص ٢٤١٨-٢٤٢٠؛ حبتور: 

وادي ميفعة، املرجع السابق، ص١١٠-١١٧.
RES 2687   ٤٩

٥٠   RES 2687، حبتور: نفس املرجع، ص٨٢-٨٨ ؛ ١١٧-١١٩.

٥١   RES 2640، حبتور: نفس املرجع، ص ٨٨، ٨٩، ١١٩-١٢١.
٥٢   RES 5085، حبتور: نفس املرجع، ص ١٣٠ ، ١٣٢.

٥٣   ينبق ٤٧، حبتور: وادي ميفعة، املرجع السابق، ص ١٣١، ١٣٢.



١٦٥

(مينت) في اللقب امللكي احلميري

اربشات التي ال حصر لها٥٤.. ٦
ً: : منشآت الريمنشآت الري ثالثاًثالثا

ويأتي في طليعتها ساقية نقب الهجر ثم النقوب واآلثار الدالة على 
عظمة منجزات الري في حوض وادي ميفعة٥٥.

ً: : إشارات النقوش إلى وادي ميفعة الكثيرة واملتنوعة الذكرإشارات النقوش إلى وادي ميفعة الكثيرة واملتنوعة الذكر٥٦٥٦ رابعاًرابعا
ً هو املعلوم من آثار وكتابات وادي ميفعة مشار له بشكل  ما ذكر آنفا
رؤوس أقالم، وإذا قارنا بني ما ذكر أعاله وبني كل املواقع بني عدن وأحور 
باإلضافة إلى مواقع جنوب وادي حضرموت واملهرة وظفار فإننا جند أن 
املعروف من املواقع واآلثار والنقوش فيها ال يرقى أن يقارن مبا ذكر أعاله 
هو  ميفعة  وادي  أن  تؤكد  احلقيقة  وهذه  ميفعة،  وادي  حوض  آثار  من 
املقصود بلفظة (مينت) في اللقب امللكي احلميري الذي ابتدعه امللك 
شمر يهرعش حوالي عام ٣٠٠م، وليس غيرها من مناطق ساحل جنوب 

اليمن كما أسلفنا أعاله.

املصادر النقشيةاملصادر النقشية
CIH 541, 621, 948

Ja 559, 567, 577, 635, 646, 651, 652, 662, 959

RES 2640, 2687, 3945, 3946, 5085

Ry 533

اإلرياني ١٣، ٣١، ٣٢، مسند رقم ١ ملحق ب
نقش عبدان الكبير

شرف الدين ١٧
ينبق ٤٧

٥٤   حبتور: نفس املرجع، ص ١٣٧– ١٤٦.

٥٥   حبتور: نفس املرجع، ص ١١٩– ١٢١.
 RES 3945/4.5, RES 3946/6, RES 2687/2-4, Ja 959/3.4, RES 5085/4-7, CIH 621/1-5,    ٥٦
وانظر أيضا حبتور: حبتور: اليزنيون، املرجع السابق، ص١٩-٤٦ ؛ حبتور: وادي ميفعة، املرجع  CHI 541/16-21 ؛ 

السابق، ص٦٦ – ١٠٩ ؛ غيل حبان مدن ومدنية، موضوع قدم في املؤمتر الدولي اخلامس للحضارة اليمنية املنعقد 
في صنعاء من ٢٨ أغسطس إلى ١ سبتمبر ٢٠٠٤ ؛ حوض وادي ميفعة مهد اليزنيني، املرجع السابق، ص٧١-٧٧.
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٢٩١

نقوش جديدة من ذمارنقوش جديدة من ذمار

خلدون هزاع عبده نعمان
باحث في قسم اآلثار واملتاحف، جامعة ذمار

من  كبيرة  أعداد  ذمار  محافظة  مديريات  مختلف  في  تنتشر 
إلى  يصل  لم  منها  الكثير  املسند،  بخط  املدونة  واربشات  النقوش 
في  ازدهرت  فقد  احملافظات  من  غيرها  ومثل  اآلن،  حتى  الباحثني  أيدي 
اآلونة األخيرة أعمال التخريب والتدمير للمواقع األثرية في ذمار، ليس 
لغرض البيع فقط، بل والتدمير أيضا. حيث مت رصد عدد من النقوش 
وقد أزيلت كتاباتها بواسطة احلز والقشط، وخاصة تلك املدونة على 
الصخور، ومثال لذلك ما تعرضت له نقوش موقع (حمة الضبع) إلى 
الشرق من مدينة ذمار، كما اختفت عدد من النقوش من أماكنها التي 
كانت موجودة فيها إلى فترة وجيزة ال تتعدى الثالث سنوات، من ذلك 

النقش (خلدون – رخمة ١) املنشور هنا. 
الباحثني  دعوة  إطار  في  النقوش  من  اموعة  هذه  نشر  ويأتي 
املنطقة،  هذه  إلى  جهودهم  توجيه  إلى  اال  هذا  في  والدارسني 
خاصة وهناك عدة مديريات تشير املعطيات األولية إلى وجود النقوش 
املسندية فيها، وحتى اآلن لم تطأها قدم أي باحث أثري، منها مديرية 

(عتمة) ومديريتا وصاب العالي والسافل.
وإلى جانب النقوش املوجودة في اجلبال والوديان، هناك عدد جيد من 
 (= Dhamar Museum) النقوش صارت موجودة في متحف ذمار اإلقليمي
ومتحف بينون (Baynun Museum =) وكذا متحف قسم اآلثار بجامعة 

ذمار، إضافة إلى املتاحف اخلاصة.



٢٩٢

خلدون هزاع عبده نعمان

١ -  - النقشالنقش: : خلدون خلدون – – رخمةرخمة١١ ( (األشكالاألشكال)
نقش غير مكتمل بخط املسند الغائر مكون من سطرين، سجل على 
حجر أسود اللون، مت نسخه وتصويره في عام ٢٠٠٢م، وهو ال يزال في 
قرية  في  ١٩٨٢م  زلزال  منذ  املهجورة  املنازل  أحد  مدخل  أعلى  مكانه 
أن  وجدت  م   ٢٠٠٥ عام  رخمة  لقرية  أخرى  زيارة  وفي  األثرية،  رخمة 

النقش قد أقتلع من مكانه ولم يعد له وجود.
املصدر: قرية رخمة.

.ً التاريخ: القرن الثاني للميالد تقريبا
النص باخلط العربيالنص باخلط العربي:

ع م أ ن س / ب ن / م. ١
ي د. / هـ ح د ث / ب [ي ت. ٢

محتوى النقشمحتوى النقش:
عمي أنس بن مـ

يد. شيد بيت
التعليقاتالتعليقات:

عم أنس: أسم علم مركب من اسم اإلله (عم) وأنس، يرد بكثرة في 
 YM) و عم عهر (YM 16622/1) النقوش وبصيغ مختلفة مثل عم كرب
(بافقيه– أمن  عم  وكذلك   (82/02  .47 (كياس  عم  جدن  و   (1877/3،4

 .(YM 8871/3،4) شور  عم  مدهـوو  اآللهة  أسماء  ومن   (١/٨ باطايع 
وتأتي أنس مسبوقة بـ (أب) من ذلك أب أنس / بن / عم ذكر (بافقيه–

باطايع ١/٧) 
هحدث: فعل ماضي مزيد بحرف الهاء، واملعنى بنى – شيد بناء عبارة 
عن بيت أو مسكن، ال يتضح بسبب النقص في آخر النقش هل البيت 

خاص بصاحب النقش أم أنه معبد لإلله.

من  ١٠ كم. للمزيد  حوالي  عنها  وتبعد  ذمار  مدينة  من  الشرقي  الشمال  إلى  تقع  ١  رخمة: قرية 
املعلومات عن موقع رخمة أنظر: القيسي، ربيع ؛ والشكري صباح: دراسة ميدانية ملسوحات أثرية في شطري 

القطر اليماني، بغداد، ١٩٨١ ، ص ٨٦.



٢٩٣

نقوش جديدة من ذمار

٢- - النقشالنقش: : خلدون خلدون – – هكر هكر ١ ( (األشكالاألشكال)
نقش من ثالثة أسطر دوِّنت بخط الزبور الغائر، على حجر صلد أسود 
الثالث  السطر  نهاية  وفي  حروفه،  نهاية  في  بسيط  كسر  به  اللون، 
متحف  مقتنيات  من   ً حاليا النقش  طغراء.  يكون  أن  ميكن  ما  هناك 

قسم اآلثار واملتاحف بجامعة ذمار.
املقاسات: ٩ × ٣٫٥ سم
املصدر: مدينة هكر ؟. 

.ً التاريخ: شهر فبراير سنة ٢٨٩ للميالد تقريبا
النص باخلط العربيالنص باخلط العربي

س ط ر / ش ف ع ث ت / ذ ب هـ ي ل / ب ق ل ي ن. ١
و س ط ر / ذ ن / أ س ط ر ن / ب و ر خ ن / ذ ح ل [ ت ن. ٢
ذ ل ت س ع ت / و ت س ع ي / و ث ل ث / م أ ت م (طغراء ؟). ٣

محتوى النقش محتوى النقش 
كتب شفعثت ذو بهيل على احلجر األسود. ١
وكتب هذه السطور في شهر ذو احللة (فبراير). ٢
(املوافق سنة) تسع وتسعني وثالث مائة (طغراء ؟). ٣

التعليقاتالتعليقات
سطر: فعل ماضي مجرد مبعنى كتب – دوّن - نقش، لفظة معتادة 

في النقوش. 
شفعثت: من أسماء األعالم املركبة الشائعة في النقوش.

وفي  السحول٢.  مخالف  ضمن  تقع  منطقة  أسم  بهيل  ذبهيل: 
النقوش وردت في النقش املوسوم (Ja 665/2-3) بصيغة (بهلم) ضمن 

أسماء القبائل التي تشكل جيش األعراب. 
الثالثة  يكون  ال  قد  بالعبارة  املقصود  األسطر:  هذه  أسطرن:   / ذن 
األسطر املوجودة في النقش، بل املرجح لدينا أن املقصود بها هو نقش 

اإلرشاد،  مكتبة  األكوع،  علي  بن  محمد  حتقيق  العرب،  جزيرة  احمد: صفة  ابن  احلسن  الهمداني،   ٢
صنعاء، ١٩٩٠م، ص١٩٦.



٢٩٤

خلدون هزاع عبده نعمان

ً على نفس احلجر.  ً جواره وغالبا آخر أكبر من هذا النقش، كان موجودا
ً في  فقد أعتدنا أن جند اسم الكاتب في حالة النقوش الكبيرة مدونا
نهاية النقش املوسوم (Ja 1028) أو في مساحة صغيرة جوار النقش 
توقيع  مبثابة  النقش  هذا  يكون  الترجيح،  صحة  حالة  وفي  األصلي. 

للكاتب. 
ذلتسعت: احلروف الثالثة األولى (ذ ل ت) واضحة في النقش مع وجود 
تشوه بسيط في حرف (التاء)، لذلك فإن بقية حروف الكلمة يجب أن 
على الرغم من أن حرف (السني) كتب  تكون (س ، ع) أو (س ، ع ، ت)، 
بطريقة مختلفة بعض الشيء عن كتابته في السطر األول والثاني، 
وكتب حرفي (العني والتاء) في نفس املساحة، الى درجة أننا ال نتبني 
وال  الحق.  وقت  في  أضيف  أحدهما  وكأن  بصعوبة  إال  (العني)  حرف 

يوجد لدينا قراءة أخرى للكلمة غير ذلك.
وتسعي / وثلث / مأمت: تسعون وثالث مائة.

إذا تاريخ النقش هو شهر ذو احللة املوافق سنة تسع وتسعون وثالث 
النقش  أن  أي  للميالد.   (٢٨٩) سنة  فبراير  شهر  يقابل  ما  وهو  مائة، 
بن  ريدان  وذي  سبأ  ملك  يهرعش  (شمر  احلميري  امللك  عهد  في  دوّن 
تسجيل  من  سنوات  ثالث  وبعد  ريدان)،  وذي  سبأ  ملك  يهنعم  ياسر 
النقش      Gar16= Hakir 1a (+b CIH448)) املؤرخ بشهر ذو القياظ ٣٩٦ 
من تقومي أبحض بن أبحض، ويساوي شهر يونيو ٢٨٦ للميالد تقريباً، 
الذي يتحدث عن قيام امللكني ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش ببناء 

وتأهيل عدد من منشآت مدينة هكر مصدر النقش الذي بني أيدينا.

 (Dh.M 208Dh.M 208) ٣ -  - النقش متحف ذمار النقش متحف ذمار ٢٠٨٢٠٨
(األشكالاألشكال)

عبارة عن ٢٣ سطر من الكتابة بخط املسند الغائر على قطعة من 
والثاني  األول  السطرين  بداية  في  الشكل،  مستطيلة  البلق  حجر 

يوجد رمز اإلله املقه.
هذا النقش واحد من النقوش التي جلبت في مطلع تسعينيات القرن 
تابعة  كانت  حني  بذمار  التربية  كلية  متحف  إلى  اجلوف  من  املاضي 
جلامعة صنعاء، وبعد عدة سنوات نقل إلى مخازن الهيئة العامة لآلثار 



٢٩٥

نقوش جديدة من ذمار

بذمار.
املقاسات: ٦٧ × ٢٢٫٥ سم

(البيضاء  نشق  مدينة  في  شبعان  بعل  إملقه  اإلله  معبد  املصدر: 
ً) اجلوف. حاليا

التاريخ: منتصف القرن الثالث امليالدي.

النص باخلط العربيالنص باخلط العربي
رب ب م / أ ح ر س / و أ [خ ي] هـ و[/ هـ]. ١   
وف ع ث ت/ أ ش وع/ ب ن ي/ ج [د ن] . ٢   
م/ هـ ق ن ي و/ م رأ هـ م و/ إ ل م ق هـ/ [ب]. ٣
ع ل ش ب ع ن/ ص ل م ن/ ذ ذهـ ب ن/ ذ ب هـ و. ٤
[ح] م د و/ خ ي ل / و م ق م/ إ ل م ق هـ/ ب ذ. ٥
[ت] / خ م ر/ ع ب د ي هـ و/ ر ب ب م/ أ ح [ر]. ٦
[س / و] هـ و ف ع ث ت/ أ ش وع/ س ت و ف ي. ٧
... (ل) / أ ث م ر هـ م و/ ب ب ر ق ن/ ذ ق د. ٨
م ت/ ذ ع ث ك ل ن/ و ب ن / ح ل ح ل م/ و. ٩

ل و ز أ / إ ل م ق هـ/ هـ و ف ي ن/ ك ل. ١٠
أ ث م ر/ وأ ف ق ل/ ع ب د ي هـ و/ ر ب ب. ١١
م/ و هـ وف ع ث ت/ ك ل/ ذ ي ت ف ر ن ن. ١٢
[ ب هـ ] ج ر ن هـ ن/ ن ش ق م/ و ن ش ن / وأ س. ٣١
رر [هـ] (م) ي/ ول خ م ر هـ م ي/ ح ظ ي/ و. ١٤
ر ض و/ م ر أ هـ م ي/ ن ش أ ك ر ب/ ي أ . ١٥
م ن/ ي هـ رح ب/ م ل ك/ س ب أ/ وذ ر. ١٦
١٧) ي د ن/ ب ن/ إ ل ش ر ح/ ي ح ض ب/ و ي أ. ١٧
زل/ ب ي ن/ م ل ك ي/ س ب أ/ و ذ ر ي د. ١٨
ن/ و ل خ ر ي ن/ ع ب د ي هـ و/ ر ب ب م/ و. ١٩
هـ و ف ع ث ت/ ب ن ي/ ج د ن م/ ب ن/ ن ض ع . ٢٠
و ش ص ي/ ش ن أ م/ ذ د ع و/ و ذ أ ل . ٢١



٢٩٦

خلدون هزاع عبده نعمان

دع و/ ب إ ل م ق هـ / ب ع ل ش ب ع ن و. ٢٢
         ذ ت / ن ش ق م. ٣٢

محتوى النقشمحتوى النقش
اإلله  سيدهما  أهديا  جدن  بني  إشواع  عثت  هوف  وأخيه  أحرس  ربيب 
اإلله  ومقام  قدرة  حمدا  به  الذي  البرونزي  التمثال  شبعان  بعل  إملقه 
إملقه مبا منح عبديه ربيب أحرس وهوف عثت إشواع الكتمال نضوج 
محاصيلهم في املوسم املاضي ذي عثكالن وبن حلحال وليستمر إملقه 
في حفظ أثمار وزروع عبديه ربيب وهوف عثت كل التي يزرعانها في 
سيدهما  ورضا  حظوة  وليمنحهما  واوديتهما  ونشان  نشق  املدينتني 
نشأ كرب يأمن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان بن إل شرح يحضب وأخيه 
يأزل بني ملكي سبأ وذي ريدان وليحمي عبديه ربيب وهوف عثت من 
حقد وبغض احلاسدين الذي يعلمون والذي ال يعلمون بجاه اإلله إملقه 

بعل شبعان واآللهة ذات نشقم

التعليقاتالتعليقات
 Ja  ;٦،١١/٦٦٧  Ja) منها  النقوش  في  شائع  علم  أسم  ربيب  رببم: 

وامليم في أخره هي أداة التنوين في لغة النقوش.  ،(٤/٦٨٣
أحرس: من االلقاب التي تطلق على األشخاص، ورد من قبل في النقش 

.(RES 4143/1)

 Ja 565/8-9 ; Ja) مثل  الشائعة  األعالم  أسماء  من  أيضا  عثت  هوف 
.(585/4،8 ; Ja 603/2

منها  نقوش  عدة  في   ً لثقبا ويرد  عثت،  لهوف  شخصي  لقب  إشوع: 
 (CIH 2/1)

بني جدمن: وردت في عدة نقوش مسبوقة بـ (بني) (Fa 75/1)، وآل ذي 
جدن عند الهمداني من املثامنة، وجدن من العشائر املهمة في تاريخ 
اليمن القدمي، حيث يعود أقدم ذكر لها إلى عهد املكرب (امللك) كرب إل 
وتر في القرن السابع قبل امليالد، حيث شارك أحد األشخاص اجلدنيني 
 .(Ir 51/2 = Y.85AQ/2/2) وتر  إل  كرب  مع  املقدس  الصيد  عملية  في 
مغارب  بني  العالية  خوالن  "مشارق  بـ  (جدن)  منطقة  اإلرياني  وحدد 
من  ونشان  نشق  منطقتي  يجعل  النقش  هذا  ولكن  ومارب"٣،  خوالن 
صنعاء،  اليمني،  والبحوث  الدراسات  مركز  ط٢،  وتعليقات،  مسندية  علي: نقوش  مطهر   ، اإلرياني   ٣

١٩٩٠م، ص٣٢٨.
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مركز  كانت  التي  نشق  مدينة  وخاصة  جدن،  لبني  الرئيسية  املناطق 
جليش األعراب الذي يقوده كبار الزعماء اجلدنيني.

إملقه بعل شبعن: هو معبد اإلله السبئي إملقه الذي شيد في وسط 
مدينة نشق في القرن السابع قبل امليالد، نتيجة حلملة املكرب امللك 

 .(RES 3945) كرب إل وتر واملذكورة في نقش النصر
صلمن/ ذذهنب / ذبهو/ حمدو/ خيل/ ومقم/ إملقه: التمثال املذهب 
(مصنوع من البرونز)، الذي به شكروا وحمدوا قوة ومقام (اإلله) إملقه.

ببرقن/ ذقدمت: في املوسم السابق.
(بني)،  بـ  مسبوقة   (Ja 563/6-17) النقش في  وردت  عثكالن  ذعثكلن: 

وهم من "األسبوء املثامنة كبار عشائر سبأ مارب"٤.  
بن حلحلم: بنو حلحلم أسرة عريقة في منطقة اجلوف، لهم ذكر في 
خالله  من  نعرف  الذي   (Ja 619/1-3) املوسوم  النقش  منها  نقوش  عدة 
أنهم كانوا نواب للملك في مدينة نشق، حيث يرد فيه ما يلي: [(١) 
ربب إل/ إشوع/ وبنيهو (٢) ودإل/ بنو/ حلحلم/ ع (٣) قبت/ ملكن/ 
بهجرن/ نشقم/ هقنـ]. ومن النقش (Ja 689/1) نعرف أنه كان لبني 
حلحلم أتباع، وفي النقش (RES 4700/1-2) املدون بخط احملراث ومصدره 

ً جاء االسم بصيغة (حلحلن).  خربة سعود (كتلم) قدميا
(فالن  يقال  اللهجة  وفي  السبئي،  املعجم  في  ترد  لم  ذيتفرنن: 
رأسه  بغطاء  املسجد  داخل  األعمدة  أحد  بربط  يقوم  أي  - تفر)  يتفر 
(السماطة) على، وهي إشارة متعارف عليها تدل على طلب املساعدة 
من اآلخرين ليقوموا بجني احملاصيل من حقوله وعادة ال يقوم بعملية 
التفر هذه، إال من كان لديه أراضي واسعة مزروعة باحلبوب وحان أوان 

حصادها، ويصعب عليه القيام بذلك مبفرده.   
بهجرنهن/ نشقم/ ونشن: املدينتان نشق ونشان هما ما يعرف اليوم 
الناحية  من  املهمة  اجلوف  مدن  من  وهما  والسوداء،  البيضاء  باسم 
احلميري  األعراب  جليش  مركز  نشق  مدينة  كانت  واألثرية.  التاريخية 

  .(Ja 665/13.14) الذي كان يقوده زعماء من جدن
وأ سررهمي: ووادييهما. 

حظي / ورضو: احلظوة والرضا.
 ،٢ ج  السعيدة،  العربية  في  امللك،  إلى  القيالة  من  واجلدنيون  ٤  بافقيه، محمد عبد القادر: اليزنيون 

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، ١٩٩٣ص ١٥٣.
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نشأ كرب/ بأمن/ يهرحب/ ملك/ سبأ/ وذ ريدن/ بن/ إلشرح/ يحضب/ 
ويأزل/ بني/ ملكي/ سبأ/ وذريدن: هو أخر امللوك من اجلانب السبئي، 
ملوك  من  عاصره  امليالدي،  الثالث  القرن  منتصف  حوالي  في  عاش 
اجلانب الريداني امللكان ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش، اللذان ضما 
وقد  تقريباُ،  للميالد   ٢٧٠-٢٧٥ عامي  بني  سلطتهما  إلى  سبأ  أراضي 
متيزت غالبية النقوش املدونة في عهد امللك نشأ كرب بأنها تتحدث 
ً لها على ما جادت به من أمطار  عن تقدمي التماثيل إلى اآللهة شكرا

في املواسم السابقة.
وخلرين: ولينجي (اإلله). 

نضع/ وشصي/ شنأم: أذى وضغينة – حقد احلاسدين.
ذدعو/ وذألدعو: الذي شعروا به والذي لم يشعروا.

ذت نشقم: اسم آلهة مؤنثة ورد اسمها مع عدد آخر من اآللهة في 
.(RES 3022/3) (ً نقش على جدار سور مدينة يثل (براقش حاليا

١ ( (األشكالاألشكال) – – بالس بالس  ٤ -  - النقشالنقش: : خلدون خلدون 
نقش مكون من تسعة أسطر من الكتابة بخط املسند البارز، نفذت 
الكاتب  أهمل  األبيض.  البلق  حجر  من  الشكل  مربعة  قطعة  على 
كتابة حرف الهمزة في وسط كلمة (مرأهم) نهاية السطر الثالث، 
وحرف الياء في كلمة (بيتهمو) نهاية السطر اخلامس وبداية السادس، 

وكذلك حرف الياء في كلمة (ريدن) نهاية السطر التاسع. 
املقاسات: ٦٠ × ٦٠ سم

املصدر: قاع جهران إلى الغرب من قرية رصابة بحوالي كيلو متر على 
ميني املسافر من صنعاء إلى تعز. 

التاريخ: ما بني ٣٢٤ – ٣٣٠ م تقريباً
النص باخلط العربيالنص باخلط العربي

ش رح إ ل / أ س أ ر / ب ن. ١
ش ق ر / ب ر أ و / و س ت ق ح / م أ ج ل. ٢
هـ م و / ب ل س٣ ي / ب م ق م / م ر هـ م. ٣
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و / ع ث ت ر ش ر ق ن / و ب م ق م. ٤
أ ل أ ل ت هـ م و / و م ض ح / ب. ٥
ت هـ م و / و ب م ق م / م ر أ ي. ٦
هـ م و / ث أ ر ن / ي هـ ن ع م / و ب. ٧
ن هـ و / م ل ك ك رب / ي هـ أ م ن . ٨
م ل ك ي / س ب أ / و ذ ر د ن . ٩

محتوى النقشمحتوى النقش
بعون  بلسي  املسمى  مأجلهم  وأكمل  بنى  شقير،  بن  أسأر  إل  شرح 
وبعون  بيتهم  ومنضح  آلهتهم  وعون  الشارق  عثتر  اإلله  سيدهم 
سيديهم ثأران يهنعم وابنه ملكي كرب يهأمن ملكي سبأ وذي ريدان.

التعليقاتالتعليقات
في  املعتادة  اللغوية  القواعد  وفق  يكتب  لم  النقش  أن  املالحظ  من 
النقوش اليمنية القدمية، حيث جاء أول فعل في النقش بصيغة اجلمع 
املتصل  الضمير  الكاتب  واستخدم  مفرد،  الفاعل  أن  من  الرغم  على 

هم في أكثر من كلمة
شرح إل: اسم علم مركب من (شرح) مبعنى حفظ ، و (إل) مبعنى 
إله، وهو من األسماء الشائعة في النقوش مثل اسم امللك السبئي 

.(Ja 577/1) إل شرح يحضب
 أسأر: لقب شخصي (نعت) لشرح إل.

شقر: اسم عشيرة، وشقير هو اسم القصر امللكي في شبوة. 
فعل  وستقع  وبنى،  شاد  مبعنى  مجرد  ماضي  فعل  برأ  وستقح:  برأو 

ماضي على وزن استفعل واملعنى أجنز. 
مأجلهمو: هو اسم الشيء الذي مت تشيده وإجنازه وهو عبارة عن خزان 

مياه. 
آثاره  تزال  وال  إنشاءه،  مت  الذي  املاجل  اسم  الثالثة)  (بالسني  بلسي: 
 " الالم).  (بتشديد  بالس  ماجل   ً حاليا ويسمى  اليوم  حتى  موجودة 

وصحب وبالس لألوديني"٥.

الهمداني: الصفة، ص ١٧٧.  ٥
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وتعني  (مرأهمو)  الراء  بعد  األلف  حرف  بإثبات  عادة  تكتب  مرهمو: 
سيدهم 

عثتر شرقن: عثتر الشارق اسم اإلله املعني بحماية املنشآت املعمارية 
وخاصة املائية والزراعية.

أأللتهمو: جمع تكسير ملفرد إله. 
وإدغام النون   ومضح / بتهمو: تأتي عادة بصيغة (منضح بيتهمو)، 
الساكنة في كلمة (مضح) شيء معتاد في النقوش، إال أن عدم إثبات 
حرف الياء في كلمة (بتهمو) غير معتاد في النقوش عدى حاالت نادرة 

في النقوش الريدانية، من ذلك نقش (الزبيري – بشار ٣/ ٥)٦.
ثأرن يهنعم وبنهو ملككرب يهأمن ملكي سبأ وذردن: هذا هو النقش 
وذي  سبأ  (ملك  القصير  باللقب  يهنعم  ثأران  فيه  يلقب  الذي  الثاني 
 ٤٣٤ بسنة  املؤرخ  مارية)  (مصنعة  نقش  هو  األول  والنقش  ريدان)، 
ملكي  العهد  ولي  اسم  يذكر  لم  وفيه  للميالد،   ٣٢٤ حوالي  حميري، 
كرب يهأمن كما هو احلال في هذا النقش، وإمنا ذكر بعد اسمه اسم 
أبيه ذمار علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان حسب نقش املصنعة. ووجود 
اسم ملكي كرب هو الدليل الذي ال يقبل الشك في أن هذا النقش 
يعود إلى عهد ثأران يهنعم الثاني في النصف األول من القرن الرابع 
فقد  يهنعم  ثأران  امللك  بأن  القائل  الرأي  النقش  هذا  ويعزز  للميالد. 
واستعاد  حكمه،  بداية  في  ومينت  حضرموت  مناطق  على  السيطرة 
أن  على  امللكي  اللقب  يدل  أخر  جانب  من  بعد.  فيما  السيطرة  تلك 
تاريخ النقش غير بعيد عن سنة (٣٢٤م) تاريخ نقش مصنعة مارية، 
نقش  على  العثور  موقع  بني  املسافة  أن  إلى  اإلشارة  املفيد  من  ولعل 

بالس ومصنعة مارية ال تزيد عن (٢٠) كم.
شك  بال  هي  (الياء)  حرف  إثبات  دون  كتبت  التي  ن)  د  ر  (ذ  كلمة  أما 

.ً ريدان، سقط حرف الياء خطأ من الكاتب إن لم يكن سهوا

ذمار  جامعة  مجلة   ، ذمار  محافظة  في  احلدأ  مديرية  من  جديدة  مسندية  نقوش  منير:  عربش،   ٦
للدراسات والبحوث، العدد األول، فبراير ٢٠٠٥م، ص ٢٣. 
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 (Dh.M 204Dh.M 204) ٥ -  - النقشالنقش: : متحف ذمار متحف ذمار ٢٠٤٢٠٤
(األشكالاألشكال)

عبارة عن أربعة أسطر من الكتابة بخط املسند الغائر، نقشت بشكل 
زخرفي جميل على قطعة مستطيلة من حجر البلق األبيض، أصيبت 
نهاية النقش بكسر أثناء كتابة النص مما جعل الكاتب يدون األحرف 
األخيرة داخل اجلزء املكسور. مت نقل النقش من قرية رخمة إلى مدينة 
ذمار في مطلع تسعينيات القرن املاضي بواسطة أحمد صالح العصار، 
مخازن  إلى  جديد  من  نقل  ثم  بذمار  التربية  كلية  متحف  في  وعرض 
ً ضمن مقتنيات متحف ذمار  الهيئة العامة لآلثار واملتاحف، وهو حاليا

اإلقليمي. 
املقاسات: الطول ٨٩: سم االرتفاع: ٣٠ سم

املصدر: قرية رخمة.
التاريخ: النصف األول من القرن الرابع امليالدي.

النص باخلط العربيالنص باخلط العربي
أب ك رب/ ي ن ف/ ب ن/ ذح ج رم/ و أ ص ن ع / وذخ رم/ ن ح ي ل/أ. ١
ف رس ن/ م ي ت م ي ت ن/ ب رأ/ وهـ ق ش ب ن/ ب ي ت هـ م و/ . ٢

ي ك رب/ ب
م ق م/ م رأهـ م و/ ث أرن/ ي هـ ن ع م/ وب ن ي هـ و/ م ل ك ك . ٣

رب/ ي
هـ أم ن/ وذم رع ل ي/ ي هـ ب ر/ أ م ل ك/ س ب أ/ وذري دن/ وح ض . ٤

رم ت/ وي م ن ت
محتوى النقشمحتوى النقش

اخليول  سائس   – ذخير   – وذخار  وأصنع  حجر  ذو  بن  ينوف  كرب  أبي 
امليتمية، بنى وأنشأ بيتهم (املسمى) يكرب في عهد سيدهم ثأران 
يهنعم وابنيه ملكي كرب يهأمن وذمار علي يهبر (جميعهم) ملوك 

سبأ وذي ريدان وحضرموت وميانة.



٣٠٢

خلدون هزاع عبده نعمان

التعليقاتالتعليقات
وياء  (أب)  هي:  مقاطع  ثالثة  من  مركب  علم  اسم  / ينف:  كرب  أب 
اليمنية  النقوش  كتابة  قواعد  حسب  كتابة  يثبت  لم  الذي  املتكلم 
ً ٧ ويقرأ أبي كرب. وهو من األسماء الشائعة  القدمية ولكنه يثبت نطقا
املوروث  في  الشهير  أسعد  كرب  أبي  امللك  به  تسمى  النقوش،  في 
الشعبي بأسعد الكامل. وينوف: من اجلذر (ناف) مبعنى أرتفع وعال، 
سبأ  وملوك  مكاربة  ألقاب  من  وهو  النقش  لصاحب  شخصي  لقب 

مثل (سمه علي ينوف) مكرب سبأ (  ).
ذحجرم: اسم عشيرة وردت في في النقش (Ja 616/25) من عهد امللك 
إل شرح يحضب (حجر / ملد) مع أسماء عدة عشائر تنتمي إلى دوأت.
ولكن وجودها بني أسماء  أصنع: لم أقف لها على ذكر في النقوش، 

عشيرتني يجعلنا نرجح أنها عشيرة. 
ذخرم: ذخار اسم عشيرة وردت من قبل في النقش (Ja 620/2) من عهد 
 (CIH 338/1) نشأ كرب يهأمن يهرحب بن إل شرح يحضب، وفي النقش

والنقش (CIH 782/1) وردت مسبوقة بـ بنو (ب ن و / ذ خ ر م).
نحيل أفرسن: ألول مرة ترد بزيادة حرف الياء، فقد جاءت من قبل في 
عدة نقوش منها (BR.M. Bayhan 5/1; Ja 665/31،33،37) بصيغة (ن ح ل/ 
وكذا (ن ح ل / ر ك ب ن) في النقش Ja 665/33 وفسرها  أ ف ر س ن)، 
ونقوش  النقش  هذا  خالل  ومن  مرتزقة)،  (قائد  بـ  السبئي  املعجم 
أخرى ميكن تفسير الكلمة بـ (سائس خيول – مدرب خيول). وهناك 
 Ja) (ت ل ي / أ ف رس/ م ل ك ن) مصطلح آخر ورد في بعد صيغ هو
584/1) من عهد إل شرح وأخيه، وكذا (أ ت ل و ت/ أ ف ر س/ م ل ك ن) 

في النقش (Ja 745/2،3) من عهد امللك ياسر يهنعم الثاني، وقد أقترح 
بافقيه أنها مشتقة من (تال) مبعني تبع٨.

جمع  بأنها  تفهم  – وقد  – خيل  فرس  ملفرد  تكسير  جمع  أفرسن: 
تكسير ملفرد فارس - خيال – وعادة ما تأتي بعد كلمة نحل. ومعروف 
ً بتربية وإعداد اخليول منذ القرن الثالث  بأن اليمن شهد اهتماما كبيرا
بإنشاء  قاموا  مضحي  قبيلة  أقيال  أن  درجة  إلى  األمر  وتطور  للميالد، 
لذكور   ً محجرا ليكون  أكبدي  املسمي  واديهم  في  وحواجز  جدران 
 (MAFRAY-HASI 5/3،4) خيولهم وهو ما جاء في نقش حصي رقم ٥

الصلوي، إبراهيم: أعالم ميانية مركبة، ريدان ٦، ١٩٩٤، ص ١٢٢.  ٧
بافقيه، محمد عبد القادر: وروبان، كريستيان: من نقوش محرم بلقيس، ريدان ١، ص ٣٠.  ٨
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واملؤرخ بسنة ٣٦٥ حسب تقومي مضحي ويساوي سنة ٣٣٢م٩، أي من 
عهد امللك ثأران يهنعم املذكور في هذا النقش. 

ميتمينت: ترد ألول مرة في النقوش بهذه الصيغة، وتتكون من حرف 
ثم  النسبة  (ي)  وبعده  م)  ت  (ي  الثالثي  واجلذر  أولها  في  الزائد  (م) 
(ت) التأنيث وفي أخرها أداة التعريف (ن) وتعني امليتمية. وقد وردت 
من قبل بصيغة (شعنب / ميتم) ١٠ في نقش جديد غير منشور مبعنى 
كذلك  واد١١،  اسم  ميتم  للهمداني  الصفة  كتاب  وفي  ميتم.  قبيلة 
إلى  نصفه  اجلنوب،  ناحية  من  عنس  حدود  آخر  يعد  جبل  اسم  ميتم 
حقل شرعة١٢. وفي لسان العرب " احلرب ميتمة ييتم فيها البنون"١٣. 
من خالل سياق اجلملة نفهم أن كلمة امليتمية هي صفة من صفات 
اخليول، لكن هل املقصود هو اخليول التي يتم شرائها من قبيلة ميتم 
الواقعة أراضيها بالقرب من رداع، أم أنها صفة للخيول التي يؤتى بها 
النقش  هذا  مصدر  رخمة  منطقة  من   ً نسبيا القريب  ميتم  جبل  من 
الهمداني  عنه  قال  الذي  عنس  مخالف  أراضي  داخل  يقع  وكالهما 
"هو مخالف نفيس، كثير اخلير عتيق اخليل كثير األعناب)١٤ املشهورة 
كانت  التي  احملاربة  للخيول  صفة  هي  أو  خيولها.  بجودة   ً تاريخيا
تخصص خلوض املعارك احلربية فقط بعد أن تتلقى التدريب املناسب. 
ورخمة قد تكون هي نفسها املدينة املعروفة من خالل نقش املعسال 
املعروف (al-Micsal 3/5) واملسجل في عهد حكم امللك الريداني كرب إل 
أيفع في النصف األول من القرن الثالث امليالدي، ومنها أنطلق حليعثت 
أوكن بن يعزز على رأس قوات من ردمان ملنازلة القوات احلضرمية في 
مدينة شيعان١٥. فهل كان سبب وجوده في رخمة هو احلصول على 

اخليول املقاتلة.
إن تصنيف اخليول إلى خيول ملكية (BR.M. Bayhan 5/2) وأخرى ميتمية 
(Dh.M. 204) يجعلنا نتوقع وجود أصناف أخرى قد جتود علينا النقوش 

بأسمائها في املستقبل.
يكون  قد  والذي  النقش،  صاحب  بناها  التي  للمنشأة  اسم  يكرب: 

  Robin، Ch.، " Les inscriptions de Hasi "، Raydan، 7، 2001، p. 193  ٩
١٠  هذا النقش اجلديد هو قيد النشر يقوم به العالم الفرنسي كريستيان روبان.

١١  الهمداني: الصفة، ١٩٩٠، ص ١٤١
١٢  املصدر السابق: ص ١٧٩-١٨٠

الصادق  محمد  الوهاب،  عبد  محمد  أمني  بتصحيحها  اعتنى   ،١٥ ج  العرب:  لسان  منظور:  ابن    ١٣
العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٧، ص ٤٣٦.

١٤  الهمداني: الصفة، ١٩٩٠، ص ٢٠٦.
١٥  بافقيه، محمد عبد القادر: وروبان، كريستيان: أهمية نقوش جبل املعسال، ريدان ٣، ١٩٨٠، ص ١٧.
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أطلق  وقد  الدينية.  الشعائر  إلقامة   ً معبدا أو   ً قصرا أو   ً عاديا  ً مسكنا
 Bayt) املعروف  النقش  خالل  من  معروف  آخر  مبنى  على  االسم  نفس 
ً إلقامة  al-Ashwal 1/1)، وقد بناه رجل يهودي الديانة، رمبا ليكون كنيسا

شعائر الديانة اليهودية في عهد امللك ذرأ أمر أمين ملك سبأ وذي ريدان 
وحضرموت ومينت، الذي حكم حوالي (٢٨٠ – ٤٢٠م)١٦.

أقدم  يهودي  كنيس  أيضا  هو  النقش  هذا  في  املذكور  البيت  هل   ً إذا
ذلك  تأكيد  الصعب  من  األشول؟  بيت  نقش  في  املذكور  الكنيس  من 
بشكل قاطع، لكن خلو النقش من أي إشارات للديانة الوثنية يجعل 
عن   ً كثيرا يبعد  ال  النقش  كتابة  وتاريخ  خاصة  للنقاش  قابل  األمر 
من  األول  النصف  إلى  يعود  النقش  فهذا  األشول،  بيت  نقش  تاريخ 
القرن  مطلع  إلى  يعود  األشول  بيت  نقش  بينما  امليالدي،  الرابع  القرن 
اخلامس للميالد. و ميكن اعتبار هذا النقش أحد احللقات التي تدل على 
الصريح  الظهور  يسبق  والذي  الوثنية،  باآللهة  االهتمام  اضمحالل 
الرابع  القرن  من  الثاني  النصف  نقوش  في  التوحيدية  للمعتقدات 
 ،٣[٣٨])١٨  [٣٧]٣) بسنة  واملؤرخ   ،  ١٧(YM 1950) النقش  مثل  امليالدي 
وميكن مالحظة ذلك االضمحالل في النقوش امللكية ابتداءً من أواخر 

.(١٩) (Av. Busan 4)عهد امللك شمر يهرعش
ثأرن / يهنعم: امللك ثأران يهنعم معروف من خالل عدد من النقوش 
حميري   ٤٣٤ بسنة  املؤرخ   (Masna’at Mariya) نقش  أشهرها  لعل 
 ٤٧٠ بسنة  املؤرخ   (Abadan 1’) والنقش  م   ٣٢٥/٣٢٤ سنة  ويساوي 

حميري ويساوي ٣٦٠ م٢٠.
 Bayt al-Ashwal) ملك كرب / يهأمن: معروف أيضا من عدة نقوش منها
للميالد.   ٣٨٣ ويساوي  احلميري  التقومي  حسب   ٤٩٣ بسنة  واملؤرخ   (2
ثم  والده،  وفاة  ورث العرش بعد  يهنعم ثم  مع أبيه ثأران  حيث حكم 
الرابع  القرن  أواخر  في  أمين  أمر  وذرأ  أسعد  كرب  أبي  ولديه  مع  حكم 

امليالدي.
ذمرعلي / يهبر: يكشف لنا هذا النقش ألول مرة عن أخ للملك ملكي 

  .Robin ، Ch.، "Le judaisme de Himyar"، Arabia، I، 2003، p. 106  ١٦
١٧  مولر، والتر: اليمن في بالد ملكة سبأ، ١٩٩٩، ص١٢٧.

  .Robin، Ch.، " Le judaisme de Himyar " ، Arabia، I، 2003، p. 102  ١٨
١٩  - نعمان، خلدون هزاع: األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في عهد امللك شمر يهرعش، 

وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، ٢٠٠٤، ص ١٧١-١٧٢.
 Robin، Ch.، " Himyar au IVe siècle de l’ère chrétienne. Analyse des données chronologiques  ٢٠

et essai de mise en ordre "، ABADY، X، 2005، p. 135
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ويصبح  يهبر،  علي  ذمار  هو  قبل  من   ً معروفا يكن  لم  يهأمن  كرب 
ترتيبه الثالث بني امللوك الذين اتخذوا اسم ذمار علي يهبر، وفيما عدا 
مشاركته ألبيه وأخيه للحكم ليس هناك – حتى اآلن - ما يدل على 

.ً أنه حكم منفردا
االجتماعية  الشخصيات  أحد  حوزة  في  نقش  يوجد  ذمار  أنحاء  ومن 
من سبعة أسطر غير منشور حتى اآلن حسب علمي، يرد في األسطر 

الثالثة األخيرة منه النص التالي: 
... ث أ ر ن/ ي هـ ن ع م/ و ب ن ي هـ و/ م ل ك ك ر ب/ ي هـ. ٥
[ أ ] م ن / و ذ م ر [ ع ل ي / ] ي هـ ب ر/ أ م ل ك/ س ب أ / و ذ ر ي د ن . ٦
[ و ح ] ض ر م و [ ت / و ي ] م ن ت. ٧

قبل  من   ً معروفا يكن  لم  يهنعم  ثأران  للملك  جديد  ابن  ظهور  إن 
ً للنقاش حول عدد أبنائه وعالقتهم بأسماء امللوك  يفتح اال واسعا
ثأران  للملك  أن   ً معروفا كان  فقد   ،(Abadan 1’) نقش  في  املذكورين 
ً هو ملكي كرب يهأمن الذي تؤكد النقوش أنه ورث  ً واحدا يهنعم ابنا
أبيه في تولي مهام احلكم، وقبل عدة سنوات نشرت صورة نقش من 
محتويات متحف بينون٢١ (Baynun Museum 1)، ورد فيه النص: (ث أ ر 
ن/ و ب ن ي هـ و/ م ل ك ري م/ أ م ل ك/ س ب أ/ و ذ ر ي د ن/ و ح ض ر 
حيث ورد اسم ثأران بدون لقب، ومن خالل اللقب  م و ت / و ي م ن ت)، 
النقش  خالل  ومن  الثاني،  يهنعم  ثأران  أنه  على  التأكيد  ميكن  امللكي 
في  نشق  مدينة  في  شبعان  بعل  إملقه  اإلله  معبد  مصدره  أن  نعرف 

اجلوف. 
يهنعم،  ثأران  امللك  أبناء  أحد  اسم  صراحة  السابق  النص  ذكر  لقد 
اعتباره  – ميكن  ادعاء  أو  – حقيقية  البنوة  تلك  طبيعة  تكن  ومهما 

االبن الثاني للملك ثأران يهنعم.
إضافة إلى ما سبق ورد في نقش عبدان اسم كل من امللك ثأران ينعم 
أيفع  علي  ذمار  وامللك   (٢٤ (سطر  أيفع  ثأران  وامللك   (١٦  ،  ٥ (سطر 
(سطر ٢٦) دون أي إشارة صريحة إلى أنهما أبناء للملك ثأران يهنعم. 
 ً ً مستقال ً منهما ملكا فهل هما أبناءه وقد أستبعد بافقيه أن يكون أيا

ً مع امللك األساسي٢٢.  باحلكم ورجح أن يكونا ملوكا

٢١  فيرمان، جاك: بينون موقع حميري قدمي، (مجلة) احللقة، العدد الثاني، ١٩٩٨، ص ٣٩.
٢٢  بافقيه، محمد عبد القادر: عودة إلى نقش عبدان الكبير (٢)، ريدان ٧، ٢٠٠١. ص ٣٤.
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أن تعدد املناطق التي جاءت منها النقوش يجعلنا نرجح أن امللك ثأران 
ثم  مخاليف،  عدة  إلى  الواسعة  نفوذه  مناطق  بتقسيم  قام  يهنعم 
إلى  عهده  بولي  واحتفظ  االيف،  تلك  على  أمراء  أبنائه  بتوزيع  قام 

جواره في العاصمة ظفار. 
وبذلك ميكن القول أن إدارة اململكة كانت في عهد امللك ثأران يهنعم 

كالتالي:
امللك ثأران يهنعم ويساعده ابنه األكبر وولي عهده امللك ملكي . ١

كرب يهأمن في العاصمة (ظفار).
في . ٢ أبيه  قبل  من   ً حاكما يهنعم  ثأران  بن  يهبر  علي  ذمار  امللك 

حولها،  وما  صنعاء  إلى   ً وصوال ورمبا  حولها  وما  ذمار  مناطق 
سمعان  مدينة  هو  إدارته  مركز  يكون  أن  نرجح  احلالة  هذه  وفي 

.(ً (مصنعة مارية حاليا
ً من قبل أبيه على مناطق . ٣ امللك ملك رمي بن ثأران يهنعم حاكما

 .(ً اجلوف وما حولها، ومركزه مدينة نشق (البيضاء حاليا
حضرموت. . ٤ مناطق  على   ً أميرا يهنعم  ثأران  (بن)؟  أيفع  ثأران 

ومركزه مدينة شبوة ؟
ذمار علي ايفع بن ثأران يهنعم ؟ . ٥

نقش  أصحاب  به  قام  الذي  العسكري  النشاط  أن  إلى  هنا  ونشير 
عبدان ملشان وبنيه في احلمالت التي رافقوا فيها امللكان ثأران أيفع 
وذمار علي أيفع كان في املناطق الغربية من اليمن، فهل كان أحدهما 

حاكما على تلك املناطق ؟

املراجعاملراجع
ص١٢١ –   ،١٩٩٤  ،٦ ريدان  مركبة،  ميانية  أعالم  إبراهيم:  الصلوي، 

.١٣٢
بافقيه، محمد عبد القادر: وروبان، كريستيان: أهمية نقوش جبل 

املعسال، ريدان ٣، ١٩٨٠، ص ٩-٢٩.
محرم  نقوش  من  كريستيان:  وروبان،  القادر:  عبد  محمد  بافقيه 

بلقيس، ريدان ١، لوفان، ١٩٧٨. ص ١١-٥٦.
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إلى  القيالة  من  واجلدنيون  اليزنيون  القادر:  عبد  محمد  بافقيه، 
والبحوث  الدراسات  مركز   ،٢ ج  السعيدة،  العربية  في  امللك، 

اليمني، صنعاء، ١٩٩٣.
 ،(٢) الكبير  عبدان  نقش  إلى  عودة  القادر:  عبد  محمد  بافقيه، 

ريدان ٧، ٢٠٠١. ص ٢٩-٤٤.
األكوع،  علي  بن  محمد  حتقيق  العرب،  جزيرة  صفة  الهمداني: 

مكتبة اإلرشاد، صنعاء، ١٩٩٠.
ابن منظور: لسان العرب، ج ١٥، اعتنى بتصحيحها أمني محمد 
عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، 

مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٧.
مولر، والتر: الدين، اليمن في بالد ملكة سبأ، ١٩٩٩.

نعمان، خلدون هزاع: األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
في عهد امللك شمر يهرعش، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 

.٢٠٠٤
احللقة  الثاني،  العدد  احللقة،  (مجلة)  قدمي،  حميري  موقع  بينون 

الثقافية الدولية، صنعاء، ١٩٩٨م، ص٣٦-٥٠.
عربش، منير: نقوش مسندية جديدة من مديرية احلدأ في محافظة 
األول،  العدد  والبحوث،  للدراسات  ذمار  جامعة  مجلة   ، ذمار 

فبراير ٢٠٠٥م، ص ١٧-٣٣. 
Robin، Ch.

" Himyar au IVe siècle de l’ère chrétienne. Analyse des données 
chronologiques et essai de mise en ordre "، ABADY، X، 2005، 
pp. 133-152

" Le judaisme de Himyar "، Arabia، I، 2003، pp. 97-172.

 " Les Inscription de Hasi "، Raydan، 7، 2001، pp. 179-223.  
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حمود محمد جعفر السقاف

التنقيبات األثرية في موقع احلصمة 
 شقرة محافظة أبني

املوسم السادس 2004

سالم العامري، خالد عبده محمد احلاج،
 صالح سلطان احلسيني، سالم منصور

مقدمة
أعمال  إطار  في  واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة  نشاطات  ضمن 
املسح والتنقيب األثري في مختلف محافظات اجلمهورية، قام الفريق 
الوطني للتنقيب عن اآلثار، بأعمال احلفر والتنقيبات األثرية في موقع 
احلصمة – بالقرب من مدينة ُشقرة - مبحافظة أبني، للموسم السادس 
الذي كان العمل فيه خالل الفترة من21/ 2003/8م وحتى2003/9/21م. 
وذلك بإشراف كل من الدكتور/ عبد اهلل باوزير رئيس الهيئة والدكتور/ 
عبد الرحمن جار اهلل وكيل الهيئة، وال ننسى ما أولته القيادة السابقة 
)رئيس  اهلل  عبد  محمد  يوسف  الدكتور/  باألستاذ  املتمثلة  للهيئة 
الهيئة سابقاً( واألستاذ أحمد محمد شمسان )وكيل الهيئة سابقاً( 
الوطني قد تشكل من  الفريق  وكان  من عناية ودعم لهذا املشروع. 
واخلبرة  الكفاءة  ذوي  والفنيني من  واملهندسني  اآلثاريني  مجموعة من 

العالية وهم:

1 . CIH النقش  في  ذلك  جاء  ومنشآته:  الغراب  حلصن  ترميمهم 
621/7  الذي ذكر أن ذلك حدث بعد عودتهم من أرض حبشت، ممٌا 
يعني أن اخلراب كان قد حٌل به أثناء غيابهم عنه، ووقوع من كانوا 

فيه في األسر.
مسيرهم من صنعاء مع قواتهم املرابطة بها إلى )أرض( حبشت . 2

صنعاء،  في  أي  اليزنية،  املناطق  عن  بعيدين  كانوا  أنهم  يعني 
ومنها  لها  األحباش  الجتياح  نتيجة  أحداث  بها  وقعت  عندما 
حصن الغراب فاضطروا للتوجه إلى أرض حبشت للتفاوض مع 
 Wellcome جناشي أكسوم كما ميكن استخالص ذلك من النقش
Museum A103664  إن حتٌصنهم في حصن الغراب بعد عودتهم 
احلميرينٌي  وأقياله  حمير  ملك  قتلهم  بعد  حبشت  أرض  من 
يكونوا متخٌوفني من هجوَم حبشي  لم  أنهم  يعني  واألرحبٌيني 
بقتل  اليزنييون  قام  الذين  واألرحبٌيني  احلميرينٌي  من  بل  عليهم 

أقيالهم وملكهم لصالح الغزاة األحباش.
إن جتاهل اإلخباريني املسلمني حلكم سميفع أشوع فيما أعتقد 
له ما يبرٌره فهو الذي ساعد في قيام حكم األحباش في اليمن وفي 
قتل ملكها غدراً، وفي الوقت نفسه هو والد سيف بن ذي يزن البطل 
األسطوري الذي حرٌَر اليمن منهم. وفي اخلتام آمل أن يكون قد حالفني 
التوفيق في محاولتي إلثبات صحة االفتراض بأن األقيال اليزنٌيني كانوا 
متواطئني مع األحباش وفي فهم بيت الشعر الذي نسب إلى علقمة 

ذي جدن عن مصرع ذي نواس الذي قال فيه:
أوما سمعت بقتل حمير يوسفاً          أكل الثعالب حلمه لم يقتبر
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كثيرة وبحالة مكتملة وسليمة، تدل على أن هذا املوقع مر بالعديد من 
الفترات التاريخية واملراحل احلضارية املتعاقبة، حيث وجدت أنواع من 
األواني الفخارية اخلشنة واملصقولة ذات األشكال الزخرفية املتنوعة، 
إلى  باإلضافة  والقرص(  الهالل   ( أملقه  شعار  بعضها  حمل  والتي 
أنواع أخرى من األواني الفخارية املزججة واملطلية بالطبقة الزجاجية 

اخلضراء اللون ذات الطابع املشابه للفخار الساساني.
أما بالنسبة ألعمال املوسم السادس هذا فقد أتت لترفدنا بإضافات 
ونادراً  غريباً  نوعاً  لنا  أظهرت  فقد  األهمية  في  غاية  جديدة  ونتائج 
 )1( القبر رقم  والتي كان من أهمها في  الدفن اجلماعي  في أسلوب 
)91( والذي ضم أكثر من عشر جثث دفنت بشكل  الواقع في املربع 
األواني  من  مجموعة  مييزه  والذي  املتنوع  اجلنائزي  أثاثها  مبعية  دائري 
الزجاجية غاية في اإلتقان واجلمال، كما كشفت أعمال هذا املوسم 
بكامل  امرأة  املربعني2و3 ضم جثمان  بني  الفاصل  اجلدار  في  قبر  عن 
لبسها  وطريقة  املرأة  زينة  لنا  يبني  ما  وهو  جتميلها  وأدوات  زينتها 
وزينتها وأنواع احللي واجملوهرات التي كانت تلبسها وطريقة صناعتها 
وغيرها من الدالالت الثقافية والتقنية لهذه الفترة كما رفدتنا هذه 
كانت  والذي  اللون  كتان؟( أبيض  أو  )قطن  النسيج  من  بعينة  اجلثة 
كان  حيث  )حجولها(  بخالخيلها  ملتصقة  كانت  املتوفية  ترتديه 
ردائها يغطي جسمها بالكامل وغطت هذه احلجول، وإن كانت هذه 
العينة صغيرة جداً إال أنها تقدم لنا دليالً قوياً حول صناعة النسيج 
في اليمن القدمي وهو من األدلة الهامة والنادرة جداً حول هذه التقنية 

وفي ظروف احلفظ في هذه املنطقة.
جديدة  إضافات  املوسم  هذا  أعمال  شكلت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة 
املصنوعة  احللي  مجموعة  من  الثري  اجلنائزي  األثاث  تنوع  بخصوص 
والبرونزية..  الذهبية  واألقراط  واخلرز  واجملوهرات  الكرمية  األحجار  من 

باإلضافة إلى مجموعة األدوات واألواني واألسلحة... 
ما يجدر التنبيه إليه هو أن مجمل القطع املستخرجة سواء املصنوعة 
من املعدن كاحلديد والبرونز واملتمثلة بأدوات زينة املرأة وحليها كاألساور 
واحلجول واخلوامت واألقراط، واألدوات املستخدمة في التجميل كأميال 
وأسلحة  وغيرها.  واملالقط  املقصات  الطيب  خلط  ومالعق  الكحل 
باإلضافة  وغيرها  اجللد  أحزمة  ومقابض  واخلناجر  كالسيوف  الرجل 
األخضر  الزجاجي  الطالء  من  بطبقة  املطلية  الفخارية  األواني  إلى 

أ/ سالم بن محمد 
العامري

مدير عام مكتب 
الهيئة فرع أبني

- رئيساً للفريق

خالد عبده محمد 
احلاج

- املدير احلقلي   أخصائي آثار

- عضو الفريقأخصائي آثار أولسالم أحمد منصور
صالح سلطان 

احلسيني
- عضو الفريقأخصائي آثار

- عضو الفريقأخصائي آثارمحسن ناصر ناجي
- عضو الفريق مهندسقاسم عبد اهلل قاسم
صالح محسن عبد 

اهلل
- عضو الفريقفني تنقيب

- عضو الفريقفني تنقيبحسني علي فجعم

املناطق  أهالي  العمال من  من  احلفر عدد  أعمال  في  كما شارك 
اجملاورة للموقع.

بداية نشير إلى أن ما قدمته أعمال احلفر والتنقيب التي متت في هذا 
املوقع خالل ستة مواسم، قد أثرت معلوماتنا عن حضارة وتاريخ اليمن 
عقائد  يخص  فيما  اجلديدة  واملعطيات  الشواهد  من  بالعديد  القدمي 
الدفن واألثاث اجلنائزي املتنوع ونظرة اإلنسان اليمني القدمي الفلسفية 

جتاه حياة ما بعد املوت واخللود األبدي. 
كما قدمت لنا العديد من الشواهد واملعطيات املتعلقة بتاريخ هذا 
تعدد  خالل  فمن  عاصرها.  التي  املتعددة  احلضارية  والفترات  املوقع، 
الفخار والعمالت يرجح  ومقارنة  الطبقات )Stratigraphy( املتسلسلة 
منذ  مستمرة  ظلت  املقبرة  هذه  في  الدفن  وعملية  املوقع  تاريخ  أن 

القرن الثالث ق.م وحتى القرن الثاني امليالدي. 
األسرة  من  بني(  )عمدان  امللك  عهد  إلى  تعود  العمالت  فمجموعة 
السبئية التقليدية، الذي حكم في نهاية القرن األول امليالدي، والذي 
الوفيرة التي سكها  عرف بصورة خاصة من خالل سلسلة العمالت 
املقببة  بأشكالها  متيزت  والتي  امليالدي  األول  القرن  نهاية  أقصى  في 

وبصورته واسمه ورمبا اسم القصر )ريدن(.
والتي وجدت بكميات  وأطباق  املتنوعة من جرار  الفخارية  األواني  أما 
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متهيد
وفقاً لبرنامج مشروع التنقيب األثري اخلاص بأعمال املوسم السادس 
والتي  فيه،  املطروحة  اخلطة  ضوء  وعلى  احلصمة.  موقع  في  4002م 
تهدف من خالل أعمال هذا املوسم إلى دراسة أمناط املدافن، وتوزيعها، 
وإزالة احلدود الفاصلة بني املربعات التي أدت إلى إعاقة عملية الربط 
بني القبور وتوزيع األثاث اجلنائزي، فقد مت تنفيذ األعمال بحسب ما هو 
موضوع في اخلطة. وفي البداية مت تصوير املوقع من عدد من اجلهات 
أن  تغييرات منذ  لها من  وما جرى  واجلدران  املربعات  تفاصيل  وتصوير 
لم  املوقع  أن  من  التأكد  مت  كما  3002م،  السابق  املوسم  في  تركت 
أن  تبني  وقد  التخريب،  أو  التعرية  تغيير من خالل عوامل  يتعرض ألي 
اجلدار الشمالي للمربع رقم 31 في املنطقة B قد تعرض لتخريب عن 

طريق احليوانات ومتثل ذلك بنفق حفر في اجلدار. 
أما بالنسبة لعوامل التعرية فقد حدث نحت جلدران املربعات مما أدى 
واألمطار  الرياح  بسبب  وذلك  املربعات  داخل  إلى  تربتها  تساقط  إلى 
احلشائش  منو  لوحظ  املربعات.كما  بني  الفواصل  تآكل  إلى  أدت  التي 
البرية بداخل بعض املربعات منها املربع رقم 2ومنو شجرة السيسبان 

.B قد منت بداخل املربع رقم 6 في املنطقة
 GPS GARMIN Etrex ومت عمل خارطة جديدة للموقع عن طريق جهاز
املوقع  مساحة  أن  بنينّ  والذي  للموقع.  نقاط  مجموعة  وأخذ   Vista

اإلجمالية تبلغ 5.6042م2. 
متت أعمال املوسم السادس 4002م في املنطقة B التي مت اختيار العمل 
وكذلك  السيول،  جلرف  عرضة  أكثر  ألنها  نتيجة  املوسم  هذا  فيها 
ألنها املنطقة التي لم يستكمل عمل دفاعات لها في اجلهة اجلنوبية 
وهي املنطقة األكثر انخفاضاً عن بقية التل، وكذلك ألن السيول قد 
اجتاحت بعض املربعات وأزالت بعض اجلدران الفاصلة بينها أو أجزاء 
B وإنقاذها من  منها، ولغرض استكمال احلفر في مساحة املنطقة 
أخطار السيول، وخاصة أنها قد تعرضت لالنهيار بفعل السيول التي 
اجتاحت املوقع بشكل خاص واملنطقة بشكل عام، فلذلك مت اختيار 

هذه املنطقة.
 B-Sq: 17, Sq: 18, Sq: 19 جديدة  مربعات  ثالثة  استحداث  مت  أن  وكان 
باإلضافة إلى استكمال احلفر في املربعB-Sq: 16 16 الذي توقف احلفر 

الالمع واألواني الزجاجية بحاجة إلى ترميم عاجل نتيجة البيئة التي 
الساحل ومناخه  بالقرب من  الذي خرجت منه  فاملوقع  خرجت منها 
املوقع من غمر  له  يتعرض  ما  لذلك  إضافة  بامللوحة،  املشبع  الرطب 
مياه السيول الذي ينتج عنه تشبعه باملياه والرطوبة الزائدة. فالقطع 
وتنتهي معها  تنتهي  لم فسوف  ما  وعاجل  ترميم سريع  إلى  حتتاج 
دالئل وشواهد عن عظمة وشموخ احلضارة اليمنية القدمية. وكذلك 
فسيكون عملنا قاصراً فأعمال التنقيب األثري يسبقها أعمال مسح 
وعمليات  توثيق  عمليات  وتتخلها  وجيوفيزيائي  طوبوغرافي  وتوثيق 
حتليل للعينات وتتلوها عمليات ترميم وصيانة ونشر للنتائج، فعملية 

التنقيب ليست فقط احلفر الستخراج اآلثار فحسب. 
املتحف  في  العاجل  للترميم  القطع  من  أرسلت عدد  وأن  وقد سبق 
املوسم  أعمال  من  االنتهاء  بعد  2002م  عام  في  بصنعاء  الوطني 
الرابع، ولكن لألسف لم تتم عملية الترميم لها والسبب )عدم توفر 
اإلمكانيات( ومت استرجاعها هذا العام لعمل مشروع لها للعام القادم 
إن شاء اهلل مع القطع املتبقية ومنها ما استخرج من املوسم اخلامس 
حتى السادس. نرجو أن نكون قد بلغنا األمانة التي تقتضيها طبيعة 

العمل لنخرج عن نطاق املسئولية التاريخية والعلمية.
وفي األخير نود أن نشكر األخ محافظ محافظة أبني على ما أبداه من 
تعاون وتشجيع للفريق, كما نشكر كل من ساند الفريق وقدم له يد 

العون من أبناء احملافظة. 
رئيس وأعضاء الفريق الوطني للتنقيب 
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B-Balk Between Sq 2&1 الفاصل بني املربع 2و1

B-Balk Between Sq 2&3 الفاصل بني املربع 2و3

B-Balk Between Sq 3&4الفاصل بني املربع 3و4

B-Balk Between Sq 4&6 الفاصل بني املربع 4و6

B-Balk Between Sq 5&7 الفاصل بني املربع 5و7

B-Balk Between Sq 6&10+6&10 الفاصل بني املربع 6و10 و9+6

وقد وجد أن هناك قبوراً في الفواصل التالية:

B-Balk Between Sq 2&3 الفاصل بني املربع 2و3

مت العثور فيه على قبر ذو أهمية كبيرة. سواء من ناحية الدفن أو من 
ناحية املعثورات.

B-Balk Between Sq 4&6 الفاصل بني املربع 4و6

هذا وقد سارت جميع هذه األعمال سواء  العثور فيه على قبرين.  مت 
وفق  له  مخطط  هو  كما  الفواصل  إزالة  في  أو  املربعات  في  املقامة 

البرنامج وخطة العمل باألسلوب املنهجي الصحيح.

أعمال املوسم السادس 2004م
املربعات اجلديدة:

B-Sq 17املربع 17

استهلت أعمال املوسم السادس 2004م باستحداث مربع جديد رقم 17 
في املنطقة B ويقع بالقرب من نهاية الطرف اجلنوبي للضلع الشرقي 
للتل األثري؛ الذي يشكل في مجمله معظم مساحة املنطقة B؛ وهذا 
املربع ميتد بطول 5.5متر من الشمال إلى اجلنوب و4متر من الشرق إلى 
الغرب. ويحده من الغرب املربع رقم 2 ومن الشمال املربع رقم 4. وبدون 

أي فاصل بني املربعني اللذين مت العمل فيهما في املوسم األول. 

عمل  مت  كما   .Loc:002 فيه في املوسم السابق 3002م عند الطبقة 
الغربية،  اجلهة  امتداد للمربع B-Sq: 2 وللمربعات B-Sq: 5 &Sq: 3 في 
كما مت توسيع املربع  qS-B:4 إلى اجلهة الشرقية. وكانت مساحتها 

على النحو التالي:
B-Sq: 16 مبساحة 5×5م

B-Sq: 17 مبساحة 5.5×4م

B-Sq: 18 مبساحة 5.5×4م

B-Sq: 19 مبساحة 6×5م

B-Sq: 2 west Ext. مبساحة 1.60م× 6م 

B-Sq: 5 &Sq: 3west Ext. وصلت مساحته إلى 1.60م× 11م.

B-Sq:4 Eest Ext. وصلت مساحتها 80سم × 5م

باإلضافة إلى ذلك مت تنفيذ اخلطة املرسومة لهذا العام واملتمثلة في 
إزالة اجلدران الفاصلة )Balks( لتتبع عما إذا كانت هناك قبور موجودة 
في الفواصل بني املربعات. باإلضافة إلى تتبع محتويات الفواصل من 
اخلاصة  املعثورات  من  أو  أسفلها  مدفونة  تزال  ال  كانت  التي  القبور 
باألثاث اجلنائزي من أدوات وحلي وأواني وغيرها سواء اخلاصة بهذه القبور 
أو بالقبور التي مت الكشف عنها في املواسم السابقة، حيث كانت في 
بعض األحيان تظهر بعض القبور التي حتتوي على الهياكل العظمية 
للجثث دون أن ترافقها أي أدوات جنائزية أو معثورات والتي يعتقد أنها 
فيما  توضيحها  سيتم  والتي  الفواصل  هذه  بداخل  مدفونة  تزال  ما 
إذا ظهرت وحتديد القبر الذي تنتمي إليه بشكل دقيق، والعكس فيما 
إذا ظهرت قبور تخص بعض األثاث اجلنائزي الذي عثر عليه ولم يتبني 

القبر الذي تنتمي إليه.
وهذا األسلوب التقليدي السابق الذي ينتج عنه فواصل بني املربعات 
ومن  األربعة  اجلهات  من  املربع  تتبع طبقات  مزاياها  من  وهي طريقة 
إرجاء  إلى  يسهم  مما  املربع  نطاق  خارج  القبور  تتبع  عدم  مساوئها 
التتبع حتى وقت إزالة الفواصل. كما هو احلال في أعمال هذا املوسم 

التي مت إزالة العديد منها وهي كالتالي:
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ضلعها األيسر.
رافق اجلثث قرطني من البرونز أحدهما في رأس اجلمجمة الواقعة على 
صدر اجلثة األولى مما يبني أنها تخص اجلثة الثانية الواضعة رأسها على 

صدر اجلثة األولى.

B-Sq:17/Tomb 2القبر رقم)2(

العمق 65سم وجد  الشرقي عند  الضلع  املربع مبحاذاة  في منتصف 
الطبقة  إزالة  ومت  اجلثث ظهرت جماجمها  من  عدد  على  يحتوي  قبر 
والواضح  العلوية من القبر الذي يظهر في حفرة قطرها)140سم(، 
عدد 3جماجم تنتشر في القبر بشكل طولي من الشمال إلى اجلنوب. 
جمجمة في جنوب القبر و الباقية في الوسط. وعند تنظيف القبر 
عشوائي،  بشكل  املتراكمة  العظام  من   مجموعة  عن  الكشف  مت 
معني،  اجتاه  لها  وليس  احلفظ  من  سيئة  بحالة  اجلثث  على  والعثور 
واتضح أن عظام الفخذ إلحدى اجلثث في مستوى واحد مع اجلمجمة 
وتبني أن هذا القبر يضم ثالثة أشخاص دفنوا بشكل غير منتظم أو 
أنه مت إعادة دفنهما قدمياً ولم يعثر على أي أثاث جنائزي معهم كما لم 

يعثر على أي أدوات مرافقة للجثث.

B-Sq: 18املربع 18

مت استحداث مربع جديد إلى اجلنوب من املربع رقم 17 والى الغرب من 
املربع رقم 1 مقاساته )شمال جنوب5.5×شرق غرب4( يقصر الضلع 
اجلنوبي مبقدار 20سم عن الضلع الشمالي والسبب في ذلك مراعاة 
رقم4  املربع  امتداد  مع  17و18  للمربعني  الشرقية  األضالع  متابعة 
ودخول املربع رقم 1 بشكل مائل من اجلهة اجلنوبية للمربع 18، سطح 
نقاطه  أخذت  اجلنوب.  نحو  الشمال  من  خفيف  بانحدار  مييل  املربع 
األربع بواسطة جهاز الـ GPS. ومت الكشف في هذا املربع على قبرين 
األول في اجلهة الشمالية الغربية في الطبقة 002 وهو قبر جماعي، 
والثاني في اجلزء اجلنوبي الشرقي من املربع في الطبقة 003 وهو دفنة 

جملموعة من العضام املهشمة.
ومت تنظيف الطبقة السطحية من األتربة التي كانت عليها واألحجار 
الطبقة  حتى  باحلفر  والنزول  السابقة  املواسم  من  عليه  املوضوعة 

أخذت نقاطه األربع بواسطة جهاز الـ GPS ومت تصويره وإزالة ما عليه 
من أتربة قليلة كانت مكومة نتيجة أعمال املواسم السابقة وبفعل 
الرياح. واملربع اجلديد سطحه غير مستوي مييل نحو االجتاه الشرقي 
املربع عن  وقد نتجت أعمال احلفر في هذا  بانحدار خفيف.  واجلنوبي 
العثور على قبرين. األول في الضلع الشمالي وهو زوجي والثاني في 
النصف الشرقي من املربع وهو جماعي يضم 3 جثث مختلطة. ومت 
النزول باحلفر في الطبقة السطحية 000 حتى الوصول إلى الطبقة 
 4 على  املربع  واحتوى  اجلنوبي  الضلع  من  سم   80 العمق  عند   األم 

طبقات على النحو التالي: 
كتلة  على  واحتوت  20سم  سماكتها   :Loc:001 األولى  الطبقة 
أفقي وهي  الغربي موضوعة بشكل  الضلع  مسطحة في منتصف 
بلغت  متملحة  طينية  طبقة  عن  عبارة  أنها  تبني  احلجم  صغيرة 
سماكتها 4سم. وهذه الطبقة رملية نيسية متوسطة النعومة ذات 

لون بني فاحت مييل إلى االحمرار.  
ذات  ناعمة وغير متماسكة  رملية نيسية   :Loc:002 الثانية  الطبقة 

لون رمادي. سماكتها15سم.
طينية مخلوطة باحلصى وهي متماسكة   :Loc:003 الطبقة الثالثة 
لون كحلي غامق.  ذات  بها جيوب  السابقة  الطبقة  أكثر من  صلبة 

سماكتها40سم. كانت القبور بداخلها.
الطبقة الرابعة Loc:004: كانت عبارة عن رمال ناعمة هشة مختلطة 
بقليل من احلصى ذات لون رمادي داكن وهي الطبقة األخيرة األم )رمال 

الوادي(. عند عمق 80سم من الضلع اجلنوبي.

B-Sq:17/Tomb 1القبر رقم)1(

املربع  زاوية  من  2م  بعد  على  للمربع  الشمالي  الضلع  في  عليه  عثر 
من  أكثر  يضم  أنه  وتبني  55سم،  العمق  عند  الشرقية  الشمالية 
شخص)قبر زوجي يظم شخصني إحداهما امرأة( فاجلمجمة ظهرت 
في البداية وعند تنظيف اجلثة تبني أن هناك أسنان أخرى على اجلسد 
ومتهشمة.  متحللة  اجلثة  وحالة  أخرى؟  جثة  جمجمة  من  وأجزاء 
وبقية  الشمال  نحو  يتجه  والوجه  الغربي  اجلنوب  نحو  الرأس  يتجه 
األعضاء تتجه نحو الشمال بانحراف طفيف نحو الشرق. وترقد على 



209 208

التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

الشرقي مت العثور على قبر يحتوي على عظام مهشمة وسيئة احلفظ 
ومتحللة وال وجود ملالمح محددة من اجلثة مثل اجلمجمة وإمنا أجزاء 
متفرقة من اجلسد وضعت بشكل عشوائي وغير مرتب ويجاورها حجر 
صغير بطول15سم دفنت بجواره العظام كدليل على القبر وغطيت 
أو  جنائزي  أثاث  ألي  وجود  وال  الصلصالي..  الطني  من  بطبقة  اجلثة 

معثورات تابعة للجثة. 

B-Sq: 19 املربع 19

مت استحداث املربع 19 وقياساته 5×5م مت الزيادة فيه متر إلى اجلنوب 
املربع  ويحده من الشرق  × 6م شمال جنوب.  ليصبح 5م شرق غرب 
أخذ حدوده  ومت  بينهما.  الفاصل  واجلدار  10و6  املربعني  والشمال   17
بدون أي فاصل مع املربع 17 وبفاصل مثلث الشكل بينه وبني املربعني 
6،10 وذلك نتيجة تسوية أضالعه لتتوازى مع الضلع الشرقي للمربع 
17والذي ميتد معه بنفس االمتداد املربع 18 لنفس الضلع وهي عملية 
لتوازي وتعامد املربعات في شبكة واحدة دون أي فاصل. سطح املربع 
األربع  نقاطه  أخذت  اجلنوب.  نحو  الشمال  من  خفيف  بانحدار  مييل 
واحد  قبر  على  املربع  هذا  في  الكشف  ومت   .GPS الـ  جهاز  بواسطة 
جماعي يضم أكثر من 10جثث، واقتضت عملية تتبع القبر زيادة في 
اجلهة اجلنوبية فكانت الزيادة مقدار متر واحد ولكن على امتداد القبر 
وليس على الضلع اجلنوبي كله فهذه الزيادة تبتعد عن الركن اجلنوبي 
الشرقي مبقدار 120سم وعن الركن اجلنوبي الغربي 150سم لتصبح 
الزيادة محصورة في الوسط مبقدار 230سم. مت تنظيف سطح املربع 
من األتربة القليلة املكومة عليه والتي كانت نتيجة لعمل املواسم 
السابقة وتنظيف الطبقة السطحية والنزول في طبقات املربع حتى 
العمق 115سم الذي احتوى على أربع طبقات جيولوجية وطبقة دفن 

حيث كانت على النحو التالي:
الطبقة األولى Loc:001: وهي طبقة طينية هشة ذات لون بني والنزول 

في هذه الطبقة بسمك 20سم. 
الطبقة الثانية Loc:002: وهي طبقة طينية هشة متفككة ذات لون 

بني مييل قليال لالحمرار والنزول في هذه الطبقة بسمك 60سم. 
رمادي  لون  ذات  ناعمة  رملية  طبقة  وهي   :Loc:003 الثالثة  الطبقة 

غامق والنزول في هذه الطبقة بسمك 20سم. 

الضلع  من  80سم  عمق  عند  الوادي  رمال  وهي  الناعمة  النيسية 
الشرقي للمربع.. مت احلفر في طبقات املربع وهي 4 طبقات على النحو 

التالي:
الطبقة األولى Loc:001:  وهي عبارة عن تربة رملية مختلطة بحبيبات 

من احلصى الصغير جداً في الضلع الشمالي. سماكتها 20 سم.
الطبقة الثانية Loc:002: كانت عبارة عن تربة طينية هشة نوعاً ما 
عند العمق  ذات لون بني محمر وفيها ظهرت مؤشرات القبر رقم 1 

30سم وسماكة هذه الطبقة 25سم.
الطبقة الثالثة Loc:003: كانت عبارة عن تربة طينية صلبة نوعاً ما 
العمق  عند   2 رقم  القبر  وفيها ظهرت مؤشرات  داكن  بني  لون  ذات 

55سم وسماكة هذه الطبقة 25سم.
الطبقة الرابعة Loc:004: كانت عبارة عن رمال ناعمة هشة مختلطة 
)رمال  األخيرة  الطبقة  وهي  داكن  رمادي  لون  ذات  احلصى  من  بقليل 

الوادي(.

B-Sq:18 /Tomb 1القبر رقم)1(

املربع وبامتداد 140سم من  العثور في النصف الشمالي الغربي من 
عمق  وعلى  اجلنوب،  إلى  الشمال  من  و150سم  الغرب  إلى  الشرق 
ويظهر  احلفظ  سيئ  جماعي  قبر  على  الشرقي  الضلع  من  30سم 
أنه دفن بشكل مختلط ومهشم وحالة العظام سيئة للغاية نظراً 
مستمر.  بشكل  للسيول  املوقع  أرضية  وتعرض  البسيط  لعمقها 
أجزاء صغيرة جدا كما  إلى  اجلسد مقطعة  األجزاء من  بعض  وتبدو 
ظهرت عدد خمسة أحجار شبه كروية متفاوتة احلجم بقطر من 10-

20سم. وتأتي الدفنة حتتها وبجوارها. وتأتي هذه األحجار مبثابة عالمة 
للقبر. اجلدير باملالحظة في هذا القبر هو وجود رأس حليوان املاعز )أو 
غزال؟( مدفون على وجهه في طرف القبر اجلنوبي ذو قرنني قصيرين 
حتلل أعالها ومحورهما يتجه شمال جنوب. ويجاور األجزاء املهشمة 

من اجلثث اآلدمية الباقية.

B-Sq:18 /Tomb 2القبر رقم)2(

الضلع  من  55سم  عمق  وعلى  املربع  من  الشرقي  اجلنوبي  اجلزء  في 
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الرجل اليمنى فوق اليسرى الرأس يتجه إلى اجلهة اجلنوبية الشرقية 
اليسرى حجرة  الرجل  وفوق  الشرقية.  الشمالية  اجلهة  إلى  واألرجل 
مثلثة الشكل بطول 25سم.وحجرة أخرى عند الصدر والرأس. وحجر 
مسطحة عند الرجل اليمنى وبعد إزالة احلجر التي تقع على ميني اجلثة 
مت العثور على جرة ذات مقبضني أحدهما لألعلى والثاني حتت التربة 
وهذه اجلرة من النوع ذو الطالء الزجاجي األخضر والتي مت الكشف عن 
مثيالتها في تقنية الصنع في املواسم السابقة وتقع هذه اجلرة حتت 

الفخذ األمين للجثة رقم 1.

اجلثة )2( 
مت الكشف اجلمجمة أوالً وبقيت األحجار تغطي بقية اجلسد وضحت 
معاملها إلى الغرب من اجلثة 1 وهذه اجلمجمة بالقرب من الفخذ األيسر 
للجثة 1. وعند متابعة اجلثة وجد أنها متحللة وفي حالة سيئة من 
احلفظ رأسها إلى الشمال الشرقي وبقية اجلسد إلى اجلنوب الغربي 

ووضعت متوازية مع اجلثة رقم 1 ولكن بوضعية دفن معكوسة.

اجلثة )3( 
وعند التعمق باحلفر إلى األسفل مت العثور إلى جهة الشرق من اجلثة 
وتبني  على مستوى منخفض حتتها  تقع  والتي   3 رقم  اجلثة  على   1
منها أنها موسدة بحجرة صغيرة حتت الرأس ووضع الرأس إلى االجتاه 
اجلنوبي الشرقي وبقية اجلسد طبقة ترابية أسفل اجلثة رقم 1 ويتجه 
إلى  ومائل  الشرق  نحو  يلتفت  الوجه  الغربي،  الشمال  نحو  اجلسد 
األعلى قليالً. ويتضح أن فكي اجلثة مفتوحان بشدة وبداخلهم كمية 
من طينة الدفن. وضعية األرجل متفرقة ومعوجة ومتيل إلى الشمال 

الغربي لتلتقي مع بقية اجلثث مكونة شكل الدائرة.

اجلثة )4( 
تقع عند 1م إلى الغرب من اجلثة )2( مت العثور على جمجمة بشرية 
اتضح  أسفل.  اجلثة  وبقية  األعلى  إلى  األسنان  منها  يبني  مهشمة 
بقية  مستوى  عن  مرتفع  والرأس  اجلنوب  إلى  الشمال  من  متتد  أنها 
مهشمة  واجلمجمة  واضحة  غير  الوجه  وتفاصيل  أعلى  إلى  اجلسد 
ولكن األسنان في اجلزء العلوي مما يدل على أن وجهها إلى أعلى. ويد 
إلى الشرق من هذه  إلى منطقة احلوض،  اليمنى ملفوفة  هذه اجلثة 

الطبقات  الدفن وهي بداخل  وهي طبقة    :Loc:004 الرابعة  الطبقة 
002و003 وتعلو الطبقة اخلامسة Loc:005: وحتتوي على القبر اجلماعي 
رافقت  التي  املعثورات  جثث وعدد من  أكثر من 10  الذي احتوى على 

اجلثث وسماكة هذه الطبقة تصل إلى 90سم.  
اخملتلف  واحلصى  باألحجار  اخملتلطة  الوادي  رمال  وهي   005 الطبقة 

األحجام وتأتي عند عمق 115سم.

B-Sq:19 /Tomb 1القبر رقم)1(

من  مجموعة  25سم  عمق  عند  الثانية  الطبقة  سطح  في  ظهرت 
األحجار تشكل كومة في النصف اجلنوبي من املربع قريبة من الضلع 
متوازية  90سم  بطول  البحري  الرسوبي  احلجر  من  وإحداها  اجلنوبي 
عشوائي  بشكل  موزعة  الشكل  مدورة  والبقية  اجلنوبي  الضلع  مع 
إلى اجلنوب منها لتشكل كومة. وعند احلفر في الطبقة 003 اتضح 
إزالتها  ثم  ومن  وتصويرها  مت رسمها  لألسفل  الكومة  استمرار هذه 
الرسوبية  األحجار  من  مجموعة  يسفلها  أنه  واتضح  احلفر  ملتابعة 
طولها  متوسط  كبيرة  منها  ثالثة   )7( عددها  املسطحة  البحرية 
75سم وبعرض 30-50سم، والتي رصفت فوق القبر بشكل دائري بقطر 
1.70م. وعند استكمال احلفر وتوضيح حدود هذا القبر والذي اتضح 
اجلنوب  إلى  الشمال  ومن  2.5م  الغرب بطول  إلى  الشرق  أنه ميتد من 
2.3م. واتضح أن هذه األلواح التي تعلوها كومة من األحجار وحتت هذه 
األلواح احلجرية طبقة دفن طينية سميكة مبقدار 15-20سم وحتتها 
قبر جماعي يضم أكثر من 10جثث وضعت على طبقة رقيقة طينية 
واألحجار  باحلصى  واخملتلطة  الناعمة  الرمال  ذات  الوادي  أرضية  على 
املكورة. وكانت محتويات القبر من جثث مرفقاتها وأثاث جنائزي على 

النحو التالي:

اجلثة )1(
والتي  القبر  من  العلوية  الطبقة  وتنظيف  حتديد  وبعد  البداية  في 
وحتى  25سم  احلجرية  األلواح  وحتى  الشرقي  الضلع  من  تنخفض 
أسفل القبر 50سم، مت تصوير ورسم معاملها، كانت مغطاة باأللواح 
احلجرية وضعت فوقها مباشرة لتغطي على جسد املتوفى، وامتداد 
اجلثة بشكل طولي راقدة على الظهر ملفوفة األرجل )رجل على رجل( 
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لون بني محمر. كما عثر في هذه املنطقة على عدد من اخلرز وعدد 7 
قطع ملشغوالت ذهبية عبارة عن مصوغات ذات شكل كروي مجوف 
وقطع أخرى متناثرة تشكل أجزاء من أقراط وقالئد ذات زخارف كروية. 
ومجموعة من الصدف املكسر مختلط بقطع من البرونز عليه صدأ 
كثيف وقطع صغيرة من احلديد.أيضاً مت العثور على سوارين وخامتني من 
البرونز أحد اخلوامت غير مكتمل حالتها سيئة  وبها صدأ كثيف. يتضح 
محيطها  تشكل  دائرة  مجال  في  تدور  اجلثث  أن  الكشف  خالل  من 
اجلثث تاركة جتويفاً في الوسط مدفون بالتراب ومن ثم وضعت فوقها 
األلواح احلجرية ومن ثم كومت عليها األحجار املستديرة. والتجويف 
الذي لم يدفن فيه أي من اجلثث عثر فيه على عدد من املعثورات والتي 
لم تتضح أنها تخص إحدى اجلثث فقد مت العثور على مسن حجري 
بني  الوسط  منطقة  من  وبالقرب   )9-6 )من  اجلثث  من  الشرق  إلى 

اجلثث جميعها.
كما مت العثور على جرة زجاجية مييل لونها إلى األبيض وكأس زجاجي 
لونه بني غامق مييل إلى السواد. وموضعها إلى الشمال من اجلثتني 
اإلناءين  من  بـ20سم  أسفل  زجاجي  وإناء  آخر  كأس  على  وعثر  1و2 
عبارة  زخرفة  الكأس  وعلى  أسود  لونهما  والكأس  اإلناء  السابقني. 
مقبض  وله  العنق  طويل  واإلناء  مثلث.  تشكل  مجتمعة  نقاط  عن 
في منطقة العنق وبدن بيضوي الشكل وكأس فخاري صغير بداخله 

فحم مختلط بالرمل .
وإلى الغرب منهما وبالقرب من األقدام املتشابكة للجثث من )9-6( 
مت العثور على جزء علوي جلرة ذات مقبض واحد مصنوعة من عجينة 
األخضر.  الزجاجي  الطالء  ذو  النوع  من  هي  صناعتها  وتقنية  بيضاء 
وهي مقلوبة كان الواضح منها جزء من البدن والفوهة كانت مغروسة 
في األرض. اجلزء األسفل منها وجد إلى الشرق على بعد 80سم تقريبا 
عند  أسفل  مستوى  في  السابق.  املستوى  من  20سم  عمق  وعلى 
العمق 100سم مت العثور في منطقة الوسط بني اجلثث على سيف 
حديدي عليه طبقة من الصدأ وحالته سيئة جداً وهو بحاجة لترميم.
ويبدو من القبر أنه كان يحتوي على أكثر من 10جثث نتيجة اختالط 
الشرقي  امللتوية نحو الشمال  فالعظام  القبور من 9-6  العظام في 

تدل على أنها أكثر من 4جثث وحتت اجلثث وجد اختالط آخر. 
استكمال احلفر في املربعات السابقة:

اجلثة مت العثور على إناء زجاجي عبارة عن قنينة )دلة؟؟( سوداء اللون 
الشكل مكسور وجدت  وبدنها كمثري  فيه مقبض  ذات عنق طويل 

أجزاؤه بالقرب منه. والى الشمال منها عثر على صدفة بحرية.

اجلثة )5(
تقع إلى الشرق من اجلثة رقم )4( ومتتد على ظهرها رأسها مييل نحو 
رقم  للجثة  اليمنى  األضالع  مع  متشابكة  واألقدام  الشرقي  اجلنوب 
الشمال  إلى  ساقيها  ومتيل  الغربي  الشمال  نحو  أرجلها  ومتتد   )4(
الشرقي )في إطار الدائرة( مختلطة مع أرجل اجلثث من )6-9( ووجد 
بالقرب من رأسها إلى اجلهة الشرقية قدر من الفخار أسود متفحم 
وبحالة سيئة جداً نتيجة احلرق الذي نتج تقريباً عن عملية استخدامه 
بكثرة، وهو الذي أدى إلى عمل زيادة في اجلهة اجلنوبية للمربع ملتابعة 
امتداد القبر حيث ظهر منه جزء بسيط وبقيته بداخل اجلدار اجلنوبي. 
وإلى الغرب من رأس اجلثة مت العثور على عدد 2 مسنات حجرية وقطع 
حديدية مقوسة وجدت شبيهاتها في املواسم السابقة وبقايا خنجر 
متهالك، وبيضة نعامة مهشمة وجد ت بقاياها بجوارها وبداخلها. 
ذات  الفوهة  مكسورة  البدن  بيضوية  العنق  طويلة  زجاجية  وقنينة 
لون أبيض. إلى الشمال من اجلثة وبالقرب من القدر الفخاري األسود 
إلى الغرب منه وجد كأس زجاجي أسود اللون مخروطي الشكل عليه 

زخرفة عبارة عن 6نقاط مستديرة تشكل مثلث.

اجلثث )9-6( 
اجلثث )من 6-9( وعلى املنطقة من الصدر إلى األقدام على اجلثة )4( 
ملفوف  بشكل  اجلثث  هذه  ومتتد  فوقها،  متتد  اجلثث  من  أربع  هناك 
اجلمجمة في اجلنوب واألقدام تلتف إلى ناحية الشمال الشرقي لتكون 

مع القبور الباقية شكل شبه دائري.

اجلثة )10(
أسفل اجلثث )من 6-9( عند العمق 90سم عثر على جمجمة وعليها 
عدد )13( من العمالت البرونزية منها واحدة كبيرة وثالث أجزاء لقطع 
مكسرة لعمالت رمبا فضية حالتها سيئة كانت تشكل عصابة على 
الغربي  اجلنوب  نحو  يتجه  رأسها  كان  اجلثة  أن  ويبدو  املتوفاة.  رأس 
واألقدام نحو الشمال الشرقي وهي متحللة متاماً وبقايا العظام ذات 
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منتظمي  غير  صفني  بشكل  موضوعة  األحجار  من  كومة  إظهار 
وبخط  للمربع  الشرقي  للضلع  الشمالي  الطرف  ميتدان من  الشكل 
شبه مستقيم باجتاه الغرب حتى منتصف الضلع الشمالي للمربع 
وبطول 2م، وهذه األحجار ذات شكل شبه كروي مدحرج تتواجد بكثرة 
في مناطق أرضيات الوديان ومت العثور بني هذه األحجار على مجموعة 
أن  واتضح  املزججة.  اخلضراء  الطبقة  ذات  الفخارية  الشقف  من 
هذه الكومة كانت موضوعة في سطح الطبقة وغير متعمقة إلى 

األسفل وبعد تصويرها وأخذ مقاساتها متت عملية إزالتها. 
من  الصفوف  لهذه  الغربي  الطرف  من  60سم  إلى  وصل  بعد  وعلى 
األحجار ظهر جدار آخر )في منتصف املربع( عبارة عن ألواح حجرية 
هذه  ارتفاع  وصل  اجلنوب.  باجتاه  للمربع  الشمالي  الضلع  من  متتد 
وبطول 220سم.   )  007:Loc الطبقة  األلواح 98سم)حتى سطح 
وعند إزالة سطح الطبقة 004 مت تقسيم املربع إلى جناحني شرقي 

وغربي نظراً لوجود األلواح احلجرية في منتصف املربع متاماً.

اجلناح الغربي للمربع
تصل مساحته إلى 2.30م ×5م وقد بدأت عملية احلفر وإزالة سطح 
الطبقة 004ابتداء من هذا اجلدار بخط مسار نحو اجتاه الضلع الغربي 
للمربع وقد خلت هذه الطبقة من أي قبور أما املعثورات فقد متثلت 
في كسر فخارية صغيرة لفخار ذو الطبقة الزجاجية اخلضراء. ومتت 
والتي جاءت خالية من  القسم  األخرى في هذا  الطبقات  بقية  إزالة 
)أرضية  أي معثورات وهي 005و006والوصول بعدها إلى الطبقة األم 
الوادي النيسية( عند عمق 2.30م. وقد نتج عن هذه األعمال توضيح 
من  ارتفاعها  وصل  التي  احلجرية  األلواح  لصف  الغربية  الواجهة 
كبيرة.  ألواح  أربعة  وعددها  98سم.  األعلى  وحتى  األصلية  الطبقة 

كما مت رسم وتصوير البلك الشمالي للمربع. 

اجلناح الشرقي للمربع
بعد أن انتهت أعمال احلفر والتنقيب في اجلناح الغربي والوصول فيه 
إلى الطبقة األصلية األم وبعد تنظيفه وتصويره مت االنتقال إلى اجلزء 
اآلخر الذي أطلقنا عليه تسمية اجلناح الشرقي والتي بدأت فيه عملية 
ومت االستمرار في احلفر في اجلناح الشرقي  بإزالة الطبقة 004  احلفر 
من املربع واتضح أن اجلزء الشرقي منه تعرض الجتياح السيول حيث 

B-Sq: 16 املربع 16

وشمال املربع 14وأبعاده 5×5م مت هذا  والذي يقع شرق املربع رقم 13 
املوسم استكمال احلفر فيه والذي كان قد بدأ العمل فيه في نهاية 
املوسم اخلامس 2003م حيث كان قد مت إزالة الطبقة 001 وجد فيها 
صف من األحجار املنتظمة ذات الشكل الشبه مستطيل واملوضحة 
في التقرير اخلاص بأعمال املوسم السابق. وتوقف احلفر في الطبقة 
002 ومت الكشف في هذا املربع على قبر واحد )فردي( احتوى على بقايا 

جثة متحللة.
وكان استكمال احلفر في طبقات املربع حتى عمق 2.60م الذي احتوى 
على 7 طبقات جيولوجية اتضحت من خالل املقطع الشمالي على 

النحو التالي:

الطبقة
متوسط 
الوصفاالرتفاع

 :Loc:000سطحية 14سم
 :Loc:001فاحت50سم بني  لون  ذات  خشنة  طينية  تربة 
 :Loc:002تربة طينية صلبة ذات لون بني مييل للبياض38سم

 :Loc:003غير 30سم هشة  طينية  تربة 
داكن. بني  لون  ذات  متماسكة 

 :Loc:004متماسكة 28سم صلبة  طينية  تربة 
للبياض مييل  بني  لون  ذات 

 :Loc:005تربة 28سم تتوسطها  اللون  رمادية  نيسية 
طينية صلبة متماسكة ذات لون بني فاحت.

 :Loc:006تختلط 25سم متماسكة  طينية  تربة 
الصغيرة القواقع  من  العديد  فيها 

 :Loc:007باألحجار 47سم مخلوطة  نيسية 
الوديان ألرضيات  املميزة  واحلصى 

بدأت األعمال اخلاصة بهذا املربع مبواصلة احلفر في الطبقة 002التي 
كما  حينها  ظهر  الذي  املبنى  إزالة  بعد  السابق  املوسم  في  ظهرت 
اجلهة  من  ابتداء  اإلزالة  عملية  بدأت  وقد  السابق،  التقرير  في  ذكرنا 
العملية  هذه  عن  نتج  وقد  الغربي.  الضلع  وباجتاه  للمربع  الشرقية 
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Area: B توزيع املربعات في

تظهر األحجار املكورة والنيس مت العثور في هذه اجلهة على عدد من 
اخلرز الصغير وقطعة ذهبية.

إلى الشرق من األلواح احلجرية مت النزول في طبقة طينية حتى األرض 
في  العثور  ومت  باحلصى.  اخملتلطة  للوادي  النيسية  الطبقة  وهي  األم 

سطحها على القبر رقم 1.

B-Sq:16 /Tomb 1القبر رقم)1(

جلرف  املوقع  من  اجلزء  هذا  لتعرض  نتيجة  متحللة  جثة  عن  عبارة 
تربة  الشرقي  الضلع  من  األعلى  املستوى  في  ظهرت  التي  السيول 
نيسية مخلوطة باألحجار املكورة )إلى الشرق من موقع اجلثة( وهو 
ما تسبب في عملية التحلل حيث لم يظهر من هذه اجلثة سوى أجزاء 
األلواح  صف  من  الشرق  إلى  30سم  بعد  على  اجلمجمة  عظام  من 
)نهاية الطرف اجلنوبي( وضعت عليها مجموعة من األحجار الكرمية 
باإلضافة إلى قرطني من البرونز مطليني بالذهب وعملتني  من البرونز 
بحالة سيئة. وعلى بعد يصل إلى 50سم باجتاه اجلنوب من اجلمجمة 
بها كتلة صفراء غير معروفة  تلتصق  النعام  عثر على بيضة لطائر 

املادة )بحاجة إلى حتليل(.

التوسعات اجلديدة

B-Sq:2 املربع 2

مت تنظيف املربع رقم 2 والذي يجاوره املربع اجلديد رقم 17 من اجلهة 
الشرقية وهذا املربع مت حفره في املوسم األول ومت العثور فيه على عدد 
6قبور مت العثور فيها على عدد األدوات واألثاث اجلنائزي البالغ األهمية. 
البرونزية باإلضافة إلى مجموعة من  والتي كان من أهمها املسرجة 

احللي والعقود املكونة من اخلرز واألحجار الكرمية )املرجان(. 
×6م  إلى مساحة 5م شمال جنوب  التي وصلت  أرضيته  ومت تنظيف 
شرق غرب من الرمال واألتربة التي ترسبت فيه نتيجة عوامل التعرية 
وفي  2000م  عام  بعد  املنطقة  اجتاحت  التي  السيول  طمر  ونتيجة 
سبتمبر عام 2002م بعد فتح املربع. وبعد التنظيف وإظهار األرضية 
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B-Sq:17 املربع 17

املربع 17 بعد عملية احلفراملربع 17 أثناء عملية احلفر

القبر رقم 1وموقعه في املربعالقبر رقم 1

القبر رقم 2وموقعه في املربعالقبر رقم 2
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األصلية وإظهار وتنظيف الفواصل بينه وبني املربع 1 من اجلنوب واملربع 
3 من الشمال متهيداً إلزالتها.

وكان أن عثر في نهاية الطرف الغربي للفاصل بني املربعني 2و3 على 
قنينة حجرية من املرمر بيضاء اللون )انظر التفاصيل في »الفاصل 
بني املربعني 2و3« أسفل( وتبني أنها رمبا تخص قبوراً في الطرف الغربي 
من التل إلى الشمال من املربع 8 والى الغرب من املربعني2، 3، 5. مما 
دفعنا إلى فتح امتدادات في املربعات 2و 3و5 في اجلهة الغربية منها.

B-Sq: 2West Ext.امتداد املربع 2

مت عمل امتداد للجهة الغربية بطول املربع مع الفاصل أي 6م وبعرض 
التي  املساحة  في  قبور  وجود  من  التأكد  هو  منه  والغرض  160سم 
تقابل الفاصل بني املربع 2و3 من اجتاه الغرب. أي بامتداد الفاصل وكان 
النزول فيها حتى 1م وكانت النتيجة هي عدم العثور على أي مؤشرات 
ألي قبر. وأن تلك القنينة احلجرية لم تكن تتبع أي قبر إلى الغرب كما 

أنها ال تتبع أي قبر من قبور املربعني 2أو 3.

B-Sq: 3-5 West Ext.امتداد املربعني 3و5

من  مستقيم  وبخط  الغربية  للجهة  امتداد  على  احلفر  مواصلة  مت 
اجلنوب إلى الشمال )لتالمس األضالع الغربية لكل من  Sq-B: 3 و 
Sq-B: 5( وصلت مساحته إلى 1.60م× 11م. متابعة ملا مت العمل به 
في امتداد املربع 2 وكانت النتيجة هي عدم العثور على أي مؤشرات 

ألي قبر.
إزالة الفواصل

B-Balk Between Sq 2&1 الفاصل بني املربع 2و1

متت إزالة اجلدار الفاصل بني املربع 2و1 وهو الضلع اجلنوبي للمربع 
ميتد بطول 6م وبسمك 1م وبارتفاع 90سم، والذي مت تصويره قبل   2
األول  املوسم  في  ترك  قد  الفريق  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  اإلزالة..  وبعد 
اجلثة التي وجدت في الركن الشمالي الغربي من املربع رقم 1 وبعد أن 
مت رسمها وتصويرها مت دفنها في مكانها وقد تركت هذا املوسم أيضاُ 

بعد أن مت تصويرها بعد إزالة بقية الفاصل.
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يتجه إلى أعلى ويديها ممدودتان إلى جانبيها وتلبس كامل زينتها. إذ 
عثر على ما كانت تلبسه من زينة وهي:

في املنطقة العليا من الرأس على بعد 20سم مت العثور على حلقتني 
عند  العثور  مت  الرأس  تنظيف  وعند  رمبا خامتني.  البرونز  من  صغيرتني 
الرقبة على عدد كبير من احللي املكون من األحجار الكرمية واخلرز واللؤلؤ 
و)العاج؟( متنوعة األحجام واألشكال ويتخللها عدد من املشغوالت 
الذهبية متنوعة األشكال واألنواع والتقنية كانت تزين رقبة املتوفاة 
منها: سلسلة مضفورة مكونة من قطعتني تربط بينهما مجموعة 
من األحجار الكرمية بشكل عقد يتوسطه قالدة اسطوانية الشكل 
مكونة من جزئني تربط بينهما خرزة من العقيق. باإلضافة إلى قطعة 
ذهبية اسطوانية الشكل مجوفة عليها زخارف محيطة ببدنها من 
التي  الدقيقة  اخلرز  إظهار  عملية  في  املنخل  استخدام  ومت  اخلارج. 
واليمنى مجموعة  اليسرى  األذنني  وتزين  العنق.  متركزة حول  كانت 
من األقراط الذهبية والبرونزية. وسوارين على العضد األمين من البرونز 
بجانب أساور من اخلشب أو العظم متحللة وحالتها سيئة للغاية. أما 
العضد األيسر فكانت تزينه أساور من اخلشب أو العظم متحلل كان 
يربط بينهم روابط من البرونز. اليد اليمنى خامتني من الذهب وثالثة 
البرونز.  من  وخامتني  الذهب  من  خامت  اليسرى  اليد  البرونز.  من  خوامت 
الرجل اليمنى حجل برونز وأصابع القدم خامت برونزي، والرجل اليسرى 
كذلك. كما التصقت عينة من النسيج )قطن أوكتان ؟( أبيض اللون، 
والذي كانت ترتديه املتوفية والذي ظهر ملتصقا بخالخيلها )حجولها( 
حيث كان ردائها املوشى باخلرز يغطي جسمها بالكامل وغطت هذه 
احلجول، وإن كانت هذه العينة صغيرة جداً إال أنها تقدم لنا دليالً قوياً 
حول صناعة النسيج في اليمن القدمي وهو من األدلة الهامة والنادرة 
جداً حول هذه التقنية وفي ظروف احلفظ السيئة في هذا املوقع.وعند 
أقدام اجلثة والى اجلهة اليسرى من موضع أقدمها وباجتاه الشمال من 
وهي  وجتميلها  زينتها  بأدوات  يتمثل  والذي  اجلنائزي  أثاثها  وجد  القبر 
عبارة عن: أدوات حديدية تبني أنها مقص وملقط. باإلضافة إلى أدوات 
برونزية متمثلة بإسورة وصفيحة وملعقة دقيقة من البرونز. واسورة 
برونزية مفتوحة الطرفني يلتصق بها كتلتني من البرونز وميل صغير 
وقطعة رقيقة جداً وأدوات حجرية تبني احتواء سطحها على طبقة 
التجميل(  مواد  أو  ملادة  بقايا  )رمبا  متحجرة  عضوية  ملادة  مجهولة 
وبجوارها أدوات معدنية أخرى رمبا من مادة الرصاص وحتتاج إلى فحص 

B-Balk Between Sq 2&3 الفاصل بني املربع 2و3

بعد تصفية املربع رقم 2 والفاصل الشمالي والذي يفصل بينه وبني 
وبارتفاع  جنوب،  شمال  وعرض1م  غرب  شرق  6م  بطول   3 رقم  املربع 
1.13م، وأثناء عملية التنظيف لإلزالة مت العثور في الفاصل بني املربع 
2و3 من خالل اجلدار الشمالي للمربع رقم 2 ظهرت في منتصف هذا 
اجلدار في الواجهة مالمح قبر يبدو أنه مكتمل لوجود جمجمة وإلى 
إلى  يصل  عمق  على  وذلك  نعام  بيضة  الشرقية  اجلهة  من  جانبها 
الطبقات  تسلسل  مراعاة  إلى  أدى  مما  الفاصل  اجلدار  سطح  من  1م 
الغربية  اجلهة  في  العثور  مت  الفاصل  إزالة  متابعة  وعند  احلفر.  في 
الثانية على أجزاء من دفنة متحللة وتظهر فيها أجزاء  الطبقة  في 
 .2 املربع  ضمن  كانت  اجلسد  بقية  أن  ويبدو  آدمية  لعظام  أرجل  من 
وفي نهاية الطرف الغربي للفاصل وعند إزالة األتربة وتسوية النهاية 
األخيرة للفاصل مبحاذاة التل مت العثور في الطبقة الثالثة وهي نيسية 
من  قنينة حجرية  على  عثر  40سم  عمق  وعلى  اللون  رمادية  ناعمة 
وقطر  سم   5 القاعدة  وعرض  سم   8.5 ارتفاعها  اللون  بيضاء  املرمر 
الفوهة 2.5سم، وتبني أنها رمبا تخص قبوراً في الطرف الغربي من التل 
مما دفعنا إلى  والى الغرب من املربعني 3، 5.  إلى الشمال من املربع 8 
فتح امتدادات في املربعات 2و 3و5 في اجلهة الغربية منها)انظر امتداد 

املربع 2وامتداد املربعات 5-3(.
مت التعمق باحلفر في الطبقة الثالثة والنزول باحلفر في الطبقة الرابعة 
ومت العثور على دفنة متحللة جدا وتختلط بها جذور حلشائش صغيرة. 
ويعتبر هذا القبر من القبور الهامة حيث وجد في شمال املربع رقم 2 
والذي وجدت به عدد من املعثورات منها املسرجة وبعض احللي واألواني 

الفخارية.

B-Balk Between Sq 2&3 /Tomb 1القبر رقم)1(

القبر  أن  تبني  باحلفر  النزول  وعند  تقريباً  الفاصل  منتصف  في  يقع 
الطبقة  في  القبر  ويعتبر  )طبقة3(  خفيفة  نيسية  طبقة  تغطيه 
الرابعة ويختلط بها جذور ألعشاب ونباتات برية ظهرت ملتفة حول 
القبر. وكان أن عثر على بيضة النعام في االجتاه اجلنوبي من اجلثة عند 
أنها تتجه  مت إظهار اجلثة وتبني  إزالته.  الفاصل قبل  عملية تنظيف 
والوجه  الظهر  على  ممدة  الشرقي  الشمال  إلى  الغربي  اجلنوب  نحو 
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معملي. باإلضافة إلى قنينة من )العاج؟( وكوب من نفس املادة إال أنه 
كان متحلالً للغاية ولعدم توفر املواد املثبتة فقد اندثر.

B-Balk Between Sq 3&4الفاصل بني املربع 3و4

ميتد  والذي  الفاصل  هذا  إزالة  على  العمل  مت  الفواصل  إزالة  ملتابعة 
بعرض 1م وعلى طول 5م بامتداد الضلع الشرقي للمربعSq:3 والضلع 
الغربي للمربع Sq:4، وبارتفاع 1م من الشمال و 80سم من اجلنوب. 

لم يتم العثور فيه على أي قبر أو معثورات.

الفاصل بني املربع 4و6 واالمتداد 
الشرقي للمربع 6

 B-Balk Between Sq: 4&6 and Sq: 6
  . East Ext

ميتد  والذي  الفاصل  هذا  إزالة  على  العمل  مت  الفواصل  إزالة  ملتابعة 
 4:Sq 4بعرض 1م وعلى طول 5م بامتداد الضلع الشمالي للمربع رقم

وبارتفاع 80سم. مت العثور فيه على قبرين على النحو التالي:

B-Balk Between Sq: 4&6 /Tomb 1القبر رقم)1(

وتصويره  وعند عمق 80سم مت توضيحه  للفاصل  الغربية  اجلهة  في 
وهو عبارة عن قبر جماعي يضم أكثر من جثة مختلطة وتظهر عظام 
السواعد والسيقان مختلطة بشكل عشوائي وليس لها اجتاه معني.

B-Balk Between Sq 4&6 /Tomb 2القبر رقم)2(

ظهرت مالمحه في اجلهة الشرقية من الفاصل ويبدو أن القبر ميتد في 
اجلدار الشرقي من املربع Sq 4:4 لذلك مت فتح زيادة مقدارها 80سم 
إلى الشرق من الضلع الشرقي للمربع وبامتداد املربع 5م وهذا االمتداد 
الزيادة في  للمربعني 17و 18لتكون  الشرقي  الضلع  امتداد  كان على 
املربع 4 على خط واحد مع املربعات اجلديدة مت توضيحه وكان امتداده 
وهو 130سم. من الشمال إلى اجلنوب و70سم من الشرق إلى الغرب 
ويضم عدد من العظام ذات لون بني محمر ويبدو عليها الرقة وأنها 
وعدم وضوح  االختالط  عليها  يبدو  ولكن  احلجم  تخص جثة صغيرة 
أجزاء  ولكنها عبارة عن  ..الخ  مالمحها من جمجمة وصدر وساقني 
روعي  أنها مدفونة بشكل  بالرغم من  مرتب  غير  وبشكل  مختلطة 

فيه خلط التربة بالطني ومتليطها على العظام.

املربع 18 بعد عملية احلفر

تفاصيل القبر 2

القبر رقم 1 ويظهر رأس املاعز أسفل اليسارالقبر رقم 1 وموقعه في املربع

املربع 18 أثناء عملية احلفر

القبر رقم2 وموقعه في املربع

B-Sq:18 املربع 18
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الزيادة في املربع 19 إلى اجلنوب املربع 19 أثناء عملية احلفر ويظهر موقع 
القبر 1في جنوب املربع

من املعثورات الزجاجية كأس وجرةالقبر رقم1 وتشابك اجلثث أثناء الدفن

القبر 1 قبل إزالة اجلثث رقم 1،2 ملواصلة األلواح احلجرية تغطي القبر رقم 1
احلفر

B-Sq:19 املربع 19 لم يعثر بجوار اجلثة على أثاث جنائزي وأيضا لم يرافقها أي معثورات. 

B-Balk Between Sq 5&7 الفاصل بني املربع 5و7

مت إزالة الفاصل بني املربعني والذي قد قسمته السيول إلى جزئني وهو 
الغرب  ومن  160سم  الشرقية  اجلهة  من  وارتفاعه  واحد  متر  بعرض 

90سم. لم يعثر فيه على أي قبر أومعثورات.

B-Balk Between Sq 6&10+6&9الفاصل بني املربع 6و10 و9+6

120سم  وبارتفاع  5م  الضلع  6و10بطول  املربع  بني  الفاصل  إزالة  مت 
وعرض متر واحد. وكذلك ما بقي من الفاصل بني املربع 6و9 من اجلهة 
 T الغربية والذي يشكل مع الفاصل بني املربعني 6و 10 شكل حرف
والذي شكله اجتياح السيول للمنطقة وأخذ اجلدار الفاصل بني املربع 
6و9 والذي أشرنا إليه في تقرير املوسم الرابع. وذلك بهدف االستمرار 

في إزالة الفواصل بني املربعات.

نتائج أعمال املوسم
تأتي نتائج هذا املوسم مليئة بالدالئل اإلضافية ملعلوماتنا حول طرق 
الدفن واألثاث اجلنائزي املصاحب للمتوفي فقد زودتنا بطريقة جديدة 
على  يدل  مما  قبل  من  عليها  العثور  مت  أن  يسبق  لم  اجلماعي  للدفن 
السابق كشفت عن طريقة  املوسم  فأعمال  املوقع.  في هذا  التنوع 
B( B-sq:14/ دفن جماعية بشكل نصف دائري في املربع 14 في املنطقة

في  دائري  بشكل  كانت  املوسم  وهذا  هياكل  خمسة  لعدد   )Tomb:1

B-sq:19/Tomb:1 والذي ضم أكثر من 10جثث. وهو ما يدل على التنوع 

في عادات الدفن في اليمن القدمي ويدعمنا به هذا املوقع بثراء واضح. 
أما تنوع املعثورات فيه فقد قدمت إضافة إلى ما سبق الكشف عنه 
في املواسم السابقة هو األواني الزجاجية من قناني وأكواب متنوعة 
األشكال واأللوان وهو ما يضيف إلى تاريخ صناعة الزجاج في اليمن 

القدمي دالئل قوية وجديدة.
هذه  أن  املربعات  بني   )Balks( الفاصلة  اجلدران  إزالة  دلت عملية  كما 
الفواصل احتوت على قبور في الفاصل بني املربع 2و3 وفي الفاصل بني 
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نرجو أن نكون قد بلغنا األمانة التي تقتضيها طبيعة العمل لنخرج 
عن نطاق املسئولية التاريخية والعلمية. وأن يكون ما أجنزناه من عمل 
لهذا  مطلع  كل  يستفيد  وان  الوطني،  العمل  ثمار  من  طيبة  ثمرة 

التقرير.

املربع 4و6، ولذلك كان أن تقرر فتح املربعات اجلديدة بدون أي فواصل 
نطاق  خارج  أتى  إذا  القبر  تتبع  عملية  لتسهيل  وذلك  بينها،  تفصل 
املربع وعدم التقيد بحدود املربع التي تعيق تتبع طرق الدفن أو األثاث 
التقليدي  األسلوب  وهذا  املربع.   جدران  أحد  بداخل  أتى  إذا  اجلنائزي 
السابق الذي ينتج عنه فواصل بني املربعات وهي طريقة من مزاياها 
تتبع طبقات املربع من اجلهات األربعة ومن مساوئها عدم تتبع القبور 
خارج نطاق املربع مما يسهم إلى إرجاء التتبع حتى وقت إزالة الفواصل. 
فالفاصل بني املربع 2وSq Between Balk-B 3 2&3 مت العثور 
فيه في البداية على أجزاء من أقدام جثة كانت تتبع أحد القبور في 

املربع رقم 2 والذي حفر في املوسم األول 2000م.
أهمية  ذو  قبر  على  الرابعة  الطبقة  في  لألسفل  فيه  العثور  مت  كما 
كبيرة، سواء من ناحية الدفن أو من ناحية املعثورات. فقد ضم جثمان 
دالئل  هناك  كانت  إن  أدوات جتميلها  مبعية  زينتها  كامل  ترتدي  امرأة 
زودنا  القبر  فهذا  املرأة  تلبسها  التي  واجملوهرات  احللي  على  سابقة 
باملزيد من تقنيات صناعة الذهب، واألهم من ذلك هو أدوات التجميل 
فقد عثر بجوار قدميها على هذه املعدات والتي متثلت مبقص صغير 
وملقط وملعقة خللط الطيب، كما رفدتنا هذه اجلثة بعينة صغيرة 

من النسيج )قطن أو كتان؟( أبيض اللون كما أشرنا في املقدمة.
كما مت الكشف على قبور حتتوي على عظام مهشمة ومختلطة وفي 
حالة حفظ سيئة وهذا ليس جديداً إمنا اجلديد أن يعثر على رأس حليوان 

.B-Sq:18 /Tomb 1 املاعز بجوار العظام اآلدمية في القبر
ونود هنا أن نكرر ما ذكرناه في املقدمة حول ترميم القطع املستخرجة 
من احلفرية فالعمل العلمي يقتضي ذلك وما يدفعنا إلى ذلك احلالة 
السيئة للقطع التي يعثر عليها وما يزيدها سوء هو بقاؤها على هذه 
إضافة  عاجلة.  ضرورة  القطع  لهذه  الترميم  عملية  فإجراء  احلالة، 
لذلك فاملشروع القادم سيتضمن إضافة مرمم كعضو جديد في الفريق 
سيعمل على إجراء معاجلات أولية للقطع املستخرجة وكذلك شراء 
مواد ومحاليل تقتضيها هذه العملية. وهو ما نطالب به منذ املوسم 
الثاني والوعود متكررة وما حصنا عليه في النهاية هو وعود بتجهيز 
املعمل عندما يتم تأثيث وجتهيز املتحف اجلديد وعندها سيتم ترميم 
القطع فيه، كان ذلك بعد عودة القطع من املتحف الوطني بصنعاء 
بعد فشل محاوالت ترميمها ألكثر من عامني لعدم توفر اإلمكانيات. 
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الصور واألشكال التوضيحية
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B-Sq:19

Tomb 1

املعثورات من املربع رقم 19
القبر 1

 قنينة زجاجية لها مقبض وهي بحاجة
لترميم

جرة زجاجية

قنينة زجاجية من القبر 1

كأس زجاجي
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مسن حجري عثر عليه بالقرب من السيف

عمالت برونزية حتتاج لعملية صيانة عاجلة

حلية ذهبية كروية الشكل

مسنات حجرية

أدوات حديدية مجهولة االستخدام

حلية ذهبية عبارة عن جزء من عقد

آنية زجاجية مهشمة عثر عليها في منطقة 
الوسط بني اجلثث بحاجة لترميم كأس زجاجي مهشم احلواف

جرة عليها طبقة من الطالء األخضر الالمع 
عثر عليها أسفل الرجل اليسرى للجثة رقم 

1 في القبر1
كأس زجاجي مخروطي الشكل

سيف حديدي متهالك بحاجة لترميم عاجل كوب فخاري بداخله مجموعة من الفحم 
اخملتلط بالنيس
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مجموعة حلي ذهبية

عقد من اخلرز واألحجار الكرمية

اجلزء العلوي جلرة عثر عليها في منطقة 
الوسط بني اجلثث

أجزاء حلليتني ذهبيتني كرويتا الشكل

خوامت وأساور برونزية

اجلزء السفلي جلرة عثر عليها في منطقة 
الوسط بني اجلثث على بعد متر من اجلزء 

العلوي ولألسفل منه 20سم
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

القبر رقم1 اجلثة متحللة وتبدو فقط 
اجلمجمة وجنوبها بيضة النعامة

املربع 16 بعد عملية احلفر

القبر رقم 1 خلف األلواح احلجرية في اجلناح ا أللواح احلجرية تقسم املربع إلى قسمني
الشرقي للمربع

املربع 16 أثناء عملية احلفر ويظهر بداية 
األلواح احلجرية

تظهر بداية األلواح احلجرية وبجوارها كومة 
من األحجار

B-Sq:16 املربع رقم 16
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

B-Sq:16

Tomb 1
املعثورات من املربع رقم 16

Tomb 1

حلية برونزية مطلية بالذهب عثر عليها عند اجلمجمة

أحجار كرمية تشكل جزء من العقد

بيضة نعام عثر عليها إلى اجلنوب 
من رأس اجلثة في القبر 1

عقد من األحجار الكرمية واخلرز



245 244

التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

Square’s Extensionsأعمال التوسيع في املربعات

الزيادة في املربعات رقم 3و5 الزيادة في املربع رقم 2

Balk’s removal أعمال إزالة الفواصل بني املربعات

الفاصل بني املربع 2و1 قبل وبعد اإلزالة

مجموعة من اخلرز تشكل جزء من العقد

مجموعة من األحجار الكرمية 
تشكل جزء من العقد

 حلية ذهبية جنمية ذات 
زخارف كر وية

خرز وأحجار كرمية من اجلزء الشرقي للمربع 
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

الفاصل بني املربعني 2و3

 بيضة النعامة في اجلدار والتي 
تخص اجلثة رقم 1

من متعلقات اجلثة حجل وتلتصق به قطع القبر 1
من النسيج األبيض

 بقية جثة كانت ضمن املربع 2وجدت الفاصل أثناء اإلزالة
في الفاصل

الفاصل بني املربع 2و3
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

حلية ذهبية من منطقة الرقبة

أقراط تخص األذن اليسرى

حلية ذهبية من منطقة الرقبة

سلسلة ذهبية من منطقة الرقبة

مجموعة أقراط

مجموعة من احللي الذهبية من منطقة 
الرقبة

B-Balk Between Sq 2&1

Tomb 1
ــن الــفــاصــل بني  ــورات م ــث ــع امل

املربعني2و3 القبر 1

عقد من األحجار الكرمية

عقد من اخلرز واألحجار الكرمية و مواد عضوية عقد من الشعاب املرجانية البحرية
)رمبا عاج أو خشب؟؟(

عقد من األحجار الكرمية واللؤلؤعقد من األحجار الكرمية

بيضة نعام عثر عليها إلى اجلنوب من رأس 
اجلثة في القبر 1
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

خلخال الرجل اليسرى ويحتفظ بعينة من 
النسيج )بحاجة لصيانة(

مقص حديدي عثر عليه إلى الشمال من 
أقدام اجلثة

ملقط حديدي عثر عليه إلى الشمال من 
أقدام اجلثة بجوار املقص

صورة مقربة للملعقةملعقة برونزية )رمبا خللط الطيب( 

خلخال الرجل اليمنى ويحتفظ بعينة من 
النسيج )بحاجة لصيانة( أقراط لألذن اليمنى

سوار برونزي على عضد اليد املنىخوامت ذهبية لليد اليمنى

خوامت برونزية لليد اليسرىخامت ذهبي لليد اليسرى

قرط ذهبي
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

سوار فوق أداة حجرية عثر عليه إلى الشمال 
من أقدام اجلثة

مجموعة من اللقى البرونزية عثر عليها إلى 
الشمال من أقدام اجلثة

آنية حجرية من اجلزء الغربي من اجلدار قنينة عثر عليه إلى الشمال من أقدام اجلثة
الفاصل ال تتبع القبر1
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التنقيبات األثرية في موقع احلصمة - شقرةسـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

القبر رقم 2 في الفاصل بني املربعات 4، 6 بعد 
توسيع املربع إلى الشرق 80 سم القبر رقم 1 في الفاصل بني املربعات 4، 6

املنطقة بني املربعات 2، 3، 5، 6، 7 بعد إزالة 
الفواصل الفاصل بني املربعني 4و6 أثناء اإلزالة

الفاصل بني املربعني 5و7 أثناء اإلزالة الفاصل بني املربعني 3و4قبل اإلزالة
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سـ. العامري، خـ. عـ. مـ. احلاج، صـ. سـ. احلسيني، سـ. منصور

منظر للمنطقة B بعد عمليات إزالة 
الفواصل الفاصل بني املربعني 6، 10 و6، 9 بعد اإلزالة

الفاصل بني املربعني 6، 10 و6، 9 قبل اإلزالة الفاصل بني املربعني 6، 10 قبل اإلزالة 
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١٣٥

أضواء على كهف املعمرأضواء على كهف املعمر

عبد احلكيم شايف
قسم اآلثار، كلية األداب  - جامعة صنعاء

مقدمةمقدمة
       تشير األدلة اجليولوجية واألثرية والبيولوجية  إلى أن منطقة 
مناسبة  وبيئية  مناخية  ظروف  بتوفر  تتمتع  منطقة  كانت  الهضبة 
لالستقرار ليس فقط البشر بل ألنواع مختلفة من احليوانات  الثديية 
الثالثي  العصر  منذ  عاشت  والتي   ، اللحوم)  وأكلة  العشب  (أكلة 
امليوسني (٢٥- ٥) مليون سنة وهو العصر الذي سادت فية الثديات 
 Rhinoceros اخلرتيت  مثل   ، احلجم  الكبيرة  الثديات  ومنها  عام  بوجه 
وانواع عديدة من الغزالن والظبا واأليائل والزراف ذات الرقبة القصيرة 
والطويلة. وقد أشارت الدراسات إلى أن العديد من البقريات الكبرى 
وكافة احليوانات الثديية املتقدمة والتي نعثر عليها اليوم كانت تتواجد 
في جنوب اجلزيرة منذ ما قبل مجيئ العصر الرباعي وهي على قدر من 
الوحشية (جانتيل ١٩٩٩م : ١٨) . وكما كانت منطقة الهضبة أيضآ 
ذات نشاط بركاني كغيرها من مناطق اليمن وميكننا ترتيب هذه األدلة 

بناء على مايوفرة السجل احلفري:
املستوطنات البشرية. ١
اربشان والرسوم الصخرية. ٢
الكهوف الطبيعية. ٣
عظام حيوانية. ٤
الفوهات البركانية وطبقة الالفا. ٥



١٣٦

عبد احلكيم شايف

والفات  املتنوعة   اآلثرية  األدوات  من  العديد  إلى  وباإلضافة   
العضوية التي عثر عليها في املواقع األثرية وتلك التي نراها منتشرة 
(انظر  الصخرية  واملنحدرات  الوديان  حواف  وعلى  األرض  سطح  فوق 
مناطق  شتى  وفي   (٨  :١٩٨١  de Maigret مغرييه  دي  السندرو  مثال 
الهضبة كما في مدينة صنعاء ومديرية بني مطر، همدان. وغيرها. 
على  اإليطالية  البعثة  عثرت  صنعاء  شرق  الطيال  خوالن  وادي  ففي 
الثيران  عظام  من  املصنوعة  لتلك  مشابهة  وهي  حجريه   أدوات 
البرية واملاعز واخلراف وقد مت تأريخها إلى ما قبل ستة ألف سنة قبل 
جبل  في  صعدة  قاع  من  الشمال  وفي    .(٢٤: (إينيزان١٩٩٩م  امليالد 
مت  حليوانات  عظام  بقايا  على  الفرنسية  اليمنية  البعثة  عثرت  اروق 
اصطيادها كاجلاموس والثيران البرية وهي نفس الفصيلة التي متثلها 
الرسوم الصخرية والتي مت تأريخها مع بقايا فحم بواسطة الكربون 
امليالد  قبل  سنة  ألف  سبعة  إلى  تعود  أنها  وجد  ١٩٩٤م  عام  املشع 
اجلاموس  هذا  أن  الى  األشارة  وجتدر   .  (٢٦: ١٩٩٩م  ،رشاد  (جارشيا 
حفيدة هو جاموس املاء والذي يسكن مناطق املستنقعات في شبة 
القارة الهندية وجنوب شرق آسيا وهذه املناطق تتطابق وأحوال اليمن. 
كما مت العثورعلى بقايا عظام في مواقع العصر البرونزي في منطقة 
واملاعز  األغنام  فصيلة  من  مدجنة(مستأنسة)  حليوانات  الهضبة 
واملاشية واخلنزير واحلميروالقطط والكالب،أما فصيلة احليونات البرية 
فهي الغزالن واخلنازير(غالب٢٠٠٣: ٦٢). والبد أن نشير إلى أن السجل 
في  عليها  العثور  مت  التي  واملغارات  الكهوف  من  بالعديد  ميدنا  األثرى 
مناطق مختلفة من اليمن (أنظر اجلدول ). ولكن العثور على هياكل 

عظمية حيوانية مكتملة لم يتم إال في الفترة األخيرة . 

أسم 
تاريخ املعثوراتاملنطقة الكهف

البعثة العثور

عظام/أدوات حضرموتاجلزة
اليمنية ١٩٨٥محجرة

الروسية
هيئة اآلثار٢٠٠١مرسوم حيوانيةالضالعالنابرة
هيئة اآلثار٢٠٠٣معظام حيونيةسقطرةسقطرة
قسم ٢٠٠٣معظام حيونيةاملعمرهمداناملسبت

آثاروالهيئة



١٣٧

أضواء على كهف املعمر

ففي شهريوليو/ ٣٠٠٢م قام أحد املواطنني بإحضار بعض العظام 
املعمر  في  األرض  حتت  كهف  على  العثور  عن  واألبالغ  اآلثار  هيئة  الى 
همدان به بقايا عظام كثيرة . مت عرض البقايا العظمية على الباحث 
ملعرفة ماهيتها ولتحديد فصيلة احليوان الذي تنتمي الية. وأشار تقرير 
املعاينة األولية الى أنها فك السفلي جلمجمة واجلزء السفلي لعظمة 
اليد وهي حليوان ثديي كبير منقرض ومن نوعية األسنان تبني أنة من 
احليونات أكلة العشب  ويظهر التكلس على العظام وأوصى التقرير 
بضرورة النزول امليداني ألستكشاف الكهف .على أثر ذلك قام االستاذ 
الدكتور/ يوسف محمد عبداهللا رئيس هيئة اآلثار بإرسال فريق مكون 
من : د/عبداحلكيم شايف، أستاذ األنثروبولوجيا الطبيعية قسم اآلثار 
جامعة صنعاء، أ/محمد طه األصبحي مدير عام اآلثار،  أ/محمد راجح، 
نائب مدير عام مكتب اآلثار باحملويت،  أ/عبدالكرمي البركاني اإلدارة العامة 
لآلثار، أ/عبد احلميد حنيش، مكتب اآلثار صنعاء، نقيب/ خالد معصار  

صاحب البالغ من أبناء املنطقة  وذلك ألستكشاف ومعاينة املوقع. 

املوقعاملوقع
تبعد منطقة املعمر مديرية همدان حوالي٠٣كم شمال العاصمة 
الالفا  من  طبقة  وتغطيها  صنعاء  هضبة  نطاق  ضمن  وهي  صنعاء 
شكلت غالف صخري على هيئة قشرة سوداء اللون ردمت سطح األرض 
الطبيعي وما كان يحتوية من غالف حيواني وغطاء نباتي وشكلت على 
ما يبدو العديد من الكهوف الصخرية ورمبا يعود ذلك الى زمن مبكر 

امتد حتى الهولوسني أحدث عهود احلقبة الرباعية(خريطة رقم ١) .

النزول امليدانيالنزول امليداني
العظام  وفحص  األولية  املعلومات  وتسجيل  املوقع  معاينة  بعد 
لالثار  العامة  الهيئة  لرئيس  أولي   تقرير  رفع  مت  وتصويرها  املوجودة 

متضمنآ األتي :
١/ كيفية العثور على الكهف – 

القات  لغرس  صخرية  أرض  بأستصالح  املواطنني  أحد  قيام  أثنا 



١٣٨

عبد احلكيم شايف

وذلك بإزلة الطبقة الصخرية التي هي في األصل طبقة (الالفا) وذلك 
تصبح  حيث  الطني  من  بطبقة  وإستبدالها  البوكلني  ألة  بواسطة 
الكهف  سطح  أنهدم  العمل  وأثناء  القات  لغزس  جدآ  مناسبة  تربة 
العظام  وجتميع  الكهف  داخل  الى  بالنزول  املوجودين  ببعض  ممادعى 

ونهبها الى املنازل، 
٢/ مت ردم فتحة الكهف بأحجار ضخمة من قبل صاحب املزرعة    – 
منازلهم(صورة –  في  شواالت  في  بالعظام  السكان  يحتفظ   /٣

رقم١)
٤/ توجد بقايا عظام أل نواع مختلفة من احليوانات(صورة رقم ٢) – 
أحضارها –  مت  التي  لتلك  مشابهه  عظام  على  العثور  يتم  ٥/ لم 

وقت البالغ   
     ومت التأكيد على أهمية الكهف وضرورة دراسته من قبل فريق 

متخصص.            

أستكشاف الكهف أستكشاف الكهف 
على  العثور  حول  حديث  من  أثير  وما  السابق  التقرير  على  بناء 
عظام حيوانات منقرضة قامت وزارة الثقافة في تاريخ ١٠/ يوليو٢٠٠٣م 
بتشكيل فريق علمي يضم بعض املتخصصني ألستكشاف الكهف 
عبداهللا   يوسف  أ.د/  الثقافة،  وزير  الرويشان،  خالد  أ/   : من  مكون 
علوم  قسم  عبود،  يحيى  د/  واملتاحف،  لآلثار  العامة  الهيئة  رئيس 
علوم  قسم   سالم،  جميل  د/  صنعاء،  جامعة  العلوم   -كلية  احلياة 
احلياة كلية العلوم - جامعة صنعاء، د/ عبدة عثمان، قسم اآلثار،كلية 
األداب-جامعة صنعاء، د/عبداحلكيم شايف قسم اآلثار،كلية األداب-
جامعة صنعاء، د/ هوجلر جارلش، املعهد االملاني لآلثار صنعاء، أ/ معمر 
أ/عبداحلميد  واملتاحف،   لآلثار  العامة  أثار-الهيئة  أخصائي  العامري، 
راجح،  ا/محمد  صنعاء،  محافظة  اآلثار  أثار-مكتب  أخصائي   حنيش، 
عضو  احلاوري،  ا/محمد  احملويت،  اآلثار-محافظة  مكتب  مدير  نائب 

مجلس النواب باملنطقة.
وبعد وصول الفريق الى املوقع وإزالة الصخور من فتحة الكهف 
ودخول بعض الفريق الستطالع الكهف من الداخل وجمع املعلومات 
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بفعل  تكون  الكلسي  الصخر  في  جتويف  عن  عبارة  الكهف  تبني 
 – األيوسني  عصر  الى  تأريخها  يعود  رمبا  والتي  البركانية  األنفجارات 

امليوسن(٢٠-٢) مليون سنة .
وليس لة مدخل طبيعي نتيجة لردمة بطبقة الآلفا وميتد من الشرق 
بإجتاه الغرب  بطول ٢٠٠م و٢٠م عرض في حني يبلغ األرتفاع  ٤ م وفي 
نهايتة الغربية يتفرع الى فرعني ، ويظهرعلى جانبي الكهف تراكمات 
فصبخه  األرضية  أما   ، وهوابط  صواعد  بينها  فيما  شكلت  كلسية 
بقايا  من  العديد  فيها  وتتناثر  رقم٣)  )(صورة  باملاء  مخلوط  (طني 
ثم  (صورةرقم٤).  كلسية  طبقة  داخل  املتحجرة  العظمية  الفات 
عليها  واألطالع  العظام  فيها  جمعت  التي  املنزل  بزيارة  الفريق  قام 
العظام  وضعية  ملعرفة  الكهف  دخل  شخص  اول  ومقابلة  وتوثيقها 

على أرضية الكهف قبل رفعها(صورة رقم٥) .

١/ / الدراسة اجليولوجية للكهفالدراسة اجليولوجية للكهف
صخري  جتويف  عن  عبارة  الكهف  ان  الى  األولية  الدراسة  أشارت 
وهو  جيد  بشكل  مغلقآ  طويلة  ملدة  وظل  بركاني  ثوران  بفعل  انغلق 
ماساعد على بقاء العظام سليمة .خلو الكهف من احليوانات القارضه 
ان تسرب املياه الى داخل الكهف حدث منذ مدة قريبه وإالتسببت في 

تدميروحتلل العظام.

٢/ / الدراسة األنثروبولوجية للبقايا العظميةالدراسة األنثروبولوجية للبقايا العظمية
نتيجة لعدم وجود متخصصني في هذا النوع من الدراسة فقد 
والتي  التقليدية  الطريقة  على  األولية  دراستة  في  الباحث  أعتمد 
تقوم بشكل رئيسي على الدراسة النظرية و الناحية املوروفولوجية 

للهيكل الوحيد املكتمل على الوجة األتي :                   
بعض  مع  املكتشفه  العظام  لنوعية  مقارنه  دراسة  عمل  أوآلأوآل/ 

الدراسات املنشورة
ثانيآثانيآ/ محاولة الربط بني تقارير الدراسات اآلثرية كدراسة الرسوم 

واربشات الصخريه واملعثورات العظمية  وما  مت إكتشافة. 
ثالثآثالثآ/ عرض أجزاء من العظام على بعض البعثات األثرية األجنبية 
والتي قامت بدورها بتصويرها وإرسالها باالنترنت الى معاهد مختصه. 



١٤٠
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العظمية      الفات  لدراسة  األولية  العظمية     النتائج  لدراسة الفات  األولية      النتائج 
أشارت الدراسة األولية للعظام وبالتحديد (اجلمجمة واألسنان) 
ملعرفة  فصيلة احليوان وشكله تبني أنة حيوان ثديي ضخم وهو وحيد 
القرن Rhinoceroses. وهو فصيلة من اخلرتيت والتي تنطوي حتت جنس 
الشيشيريوم وهي ذات حافر غير منتظم يبلغ أرتفاعها ١٧قدم ويتميز 
بعنق طويل)صورة رقم ٧،٦) (النجار١٩٧٩: ٢٥).منه ذات القرون وغير 
واضح  بشكل  التكلس  ظهور  مع   .(١٣٩ (النجار١٩٧٩:  القرون  ذوات 
على العظام ويبدو أن بقاء العظام سليمة وقوية يرجع الى عدم توفر 
العوامل املدمرة لها وهي التربة الرطبة والتي حتوي نسبة عالية من 
األمالح وعدم وجود حيوانات قارضة أوحشرات ، وهذا دليل يؤكد صحة 
ماذهبنا الية .فقد حتفظ احليوانات أوالنباتات في طبقة غير مسامية 
التسمح للمياة اجلوفية باملرور خاللها وعلى ذلك فإن بقايا احلياة فيها 
حتفظ بهيأتها األولى دون ان تتعرض ألي قدر من التغير(النجار١٩٧٩: 
٢٠). وجتدر األشارة الى أن تقرير الفحص األولي لصورة الفك السفلي 
وعظمة الساق للبعثة األيطالية جاءت متطابقة مع دراستنا وحتليلنا 
والتي  واتلطة  املتنوعة  العظام  لكمية  األولي  الفحص  أظهر  كما 
يحتفظ بها سكان املنطقة أنها موعة من احليوانات اتلفة منها :

١/ الغزالن – 
٢/ حيوانات آكلة احلوم – 
٣/ حيوانات ثديية عديدة أخرى     – 

إن رؤية العظام في حالة مهشمة وبشكل مختلط مع ضياع كثير 
العظمية  الفات  كل  دراسة  الصعب  من  يجعل  الهيكل  أجزاء  من 
خاصة اذا كانت النسبة أقل من ٢٠٪ إال اذا توفرت األمكانيات العلمية 

مثل D.N.A احلمض األميني.

تأريخ الفات العظميةتأريخ الفات العظمية
في حالة عدم أخذ عينات لتحليلها وتأريخها بالكربون املشع أو 
A.N.D بشكل مطلق فأننا النستطيع احلصول على تأريخ دقيق ولكن 

ميكننا االفتراض أن هذا احليوان الثديي عاش في هذة املنطقة عندما 
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كانت تتمتع بوفرة الغطاء النباتي ووجود املاء ولذا فإن أقرب تأريخ هو 
.ً العصر الهولوسيني (أأللف السابع –السادس ق.م) تقريبا

حيوانات  عظام  حتوي  كهوف  أكتشاف  أن  الى  األشارة  جتدر  أوآلأوآل/ 
منقرضة في منطقة الهضبة تدعم بشدة اكتشاف أشكال الرسوم 
أنواع  على  العثور  فكرة  وجتعل  الهضبة  حول  املنتشرة  الصخرية 
حياة  توافر  حقيقة  وتؤكد  واقعآ  أمرآ  احليوانات  هياكل  من  مختلفة 
برية غنية في املنطقة منذ زمن مبكر أي حقبة العصور احلجرية .        
ثانيآثانيآ/  العثور على هياكل عظمية حليوانات برية متنوعة سوف 
تدفع باالجتاة في سير الدراسات األيكولوجية للنباتات واحليوانات الى 

مستوى متقدم .
ثالثآثالثآ/ وجود مثل هذا النوع من الدراسات سوف يسهم في مجال 
الدراسات اآلثرية وخاصة في فترة عصرما قبل التاريخ (مراحل جمع 

الطعام وإستئناش احليوان ).
وهو  اآلثري  الدليل  هو  الية  ذهبنا  ما  صحة  يدعم  ما  إن  رابعآرابعآ/ 
العثور على أدوات تعود الى العصر احلجري القدمي ، وهي تعكس تغيرات 
مناخية وأنشطة نهرية جتري فيها املياة لفترات طويلة ، وتوفر مناخ 

رطب وبيئه نباتية(املعمري ٢٠٠٢: ٢٥). 

التوصياتالتوصيات
علمية  مادة  اآلثرية  الكهوف  من  وغيرة  املعمر  كهف  يعتبر   /١
بها  االهتمام  من  البد  واجليولوجيا  احليوان  و  أآلثار  لعلماء  مهمة 

ودراستها 
٢/ البد من القيام بدراسة علمية دقيقة لهذة الكهوف ورفعها 

هندسيآ وتوثيقها .
٣/ القيام مبسح شامل جلميع الكهوف وتسويرها 

٤/ عدم السماح بإ ستصالح األراضي بالقرب من الكهوف اآلثرية 
وجتهيزها  وتهيئتها أمام السواح.
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خريطة رقم ١

صورة رقم ١
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صورة رقم ٢ إعداد الباحث

صورة رقم ٣
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صورة رقم ٤

صورة رقم ٥
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صورة رقم ٦

صورة رقم ٧
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املراجع املراجع 
جانتيل، بيير: تكوين اجلزيرة العربية . اليمن في بالد سبأ. ترجمة 
.١٩٩٩م.  .باريس  العربي  العالم  معهد  عردوكي.  بدرالدين 

ص١٨-١٩ 
ماري، إينيزان، لويز: اإلنسان األول في جزيرة العرب . اليمن في بالد 
سبأ. ترجمة بدرالدين عردوكي . معهد العالم العربي .باريس 

.١٩٩٩م. ص٢٢- ٢٥

جارشيا، ميشيل، رشاد، مديحة : تقرير حول أعمال ونتائج املسح 
اآلثري للبعثة اآلثرية اليمنية – الفرنسية املشتركة في صعدة 

املوسم الثاني ١٩٩٠م . ص٦- ٩
نتائج  من  اليمنية  اآلثار  في  :دراسات  عثمان  عبدة  غالب، 
العام  املؤمترالشعبي  .عدد.٣٣.  الثوابت   . األمريكية  البعثة 

.سبتمبر٢٠٠٣م.ص٥١-٧٦ .

. دار  التاريخ  ماقبل  حياة  من  : صور  محمد  اراغب  زغلول   لنجار، 
البحوث العلمية ١٩٧٩م 

من  جيولوجية  طبقات  أثريةمن  :» مواد  راشد  املعمري،عبدالرزاق 
احلرم اجلامعي جلامعة صنعاء « حوليات مينية عدد(١). املعهد 
ص٢٣-  ٢٠٠٢م.  صنعاء.  األجتماعية  والعلوم  لآلثار  الفرنسي 

 .٣٨
Maigret, A. de : 1981, “Two prehistoric cultures and a new Sabaean 

site in Eastern High land of North Yemen”. Raydan, 4. p. 8.
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