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مقدمة:
تناول الكتاب الإغريق خمتلف جوانب احلياة يف م�سر كما 

وراأي  زارها  من  فمنهم  ب�ساأنها،  معلومات  �سمعوا  اأو  راأوها 

الكثري من امل�ساهد كما عا�سر اأحداث على اأر�سها؛ فاأ�سبح 

موؤلفه �سورة من املا�سي ملعلومات قيمة لهث ورائها الباحثون 

املعا�سرون وح�سلوا منها على ماآربهم من ت�سوير لأحداث 

دون  وكتابتها  الأخبار  ب�سماع  اإكتفى  من  ومنهم  يروها،  مل 

مبعلومات  اأو  �سحلة  كتاباتهم  فجاءت  متحي�س  اأو  فح�س 

النوع من  اأهمية هذا  تكمن  ولكن  مغلوطة،  وبالأحرى  زائفة 

اأو  معينة  فكرة  تناول  لطريقة  عر�س  كونها  يف  الكتابات 

ولعل  متبعا يف ع�سرها،  كان  للأحداث كما  ت�سوير طبيعي 

املرتجمني  على  اإعتمد  الذي  هريودوتو�س  اإىل  يردنا  ذلك 

زيارته  يف  كان  عندما  معلوماته  على  احل�سول  يف  والرواة 

ونتج  القدمية؛  امل�سرية  باللغة  جهله  اإىل  بالإ�سافة  مل�سر، 

عن ذلك  تعر�س كتاباته للنقد ال�سديد من معا�سريه وكذلك 

العلماء املحدثني، ولكن مل يبخ�س هذا الأمر من قدره فلقد 

ح�سل بالرغم من ذلك على لقب اأبو التاريخ لدي الإغريق، 

تناول  اإختلفت طريقة  الزمن  حيث  مع مرور  الفارق  وظهر 

ديودورو�س ال�سقلي عنه وكذلك اجلغرايف الكبري ا�سرتابون 

الذي زار م�سر يف بداية الع�سر الروماين وجاءت موؤلفاته 

عن م�سر مبعلومات �سحيحة اأو قريبة لل�سحة. من هنا يتتبع 

اليونانية عن  امل�سادر  التي وردت يف  املعلومات  البحث  هذا 

دلتا نهر النيل وفروعها، ويحللها من خلل مقارنة املعلومات 

التي وردت بها مع ما تو�سل اإليه املحدثني من حقائق.

التكوين، وخل�س  الدلتا حديثة  اأن  راأى هريودوتو�س  فلقد 

اإىل اأنه مل يكن للم�سريني وطن يف الأ�سل، ولكنهم انحدروا 

من اجلنوب اإىل ال�سمال بعد اكتمال الدلتا بطمي النيل1 ويبدو 

اأن هذا هو ال�سبب يف ذكر هريودوتو�س ملقولته ال�سهرية باأن 

م�سر هبة النيل2 وهي املقولة التي يعرت�س عليها ا�سرتابون 

اأن  قال  عندما  حمقا  كان  هريودوتو�س  فاإن  هكذا   « فيقول 

م�سر هبة النيل، واإن كان هذا غري �سحيح فاإنه ينطبق على 

الدلتا.«3 

وبالرجوع اإىل اجليولوجيني املحدثني4 جند اأن الدلتا كانت 

يف الأ�سل جزءًا من البحر املتو�سط اقتطعها نهر النيل منه 

عن طريق تر�سيب الطمي اأو الغرين على مر الزمن فاأخذت 

قلة  و�ساعد  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تدريجيًا  تعلو  الأر�س 

عمق اخلليج و�سعف التيارات البحرية على تكوين الدلتا هذا 

بالإ�سافة اإىل كرثة الروا�سب الطميية لنهر النيل؛ ففي نهاية 

النخفا�س  البحر يف  �سطح  م�ستوى  اأخذ  البليو�سني  ع�سر 

تدريجيا وزادت الروا�سب النيلية مما اأدى اإىل ظهور الدلتا 

اأن  اإىل  اجليولوجية  الع�سور  تتابعت  ثم  الع�سر  هذا  يف 

وقد  احلايل،  و�سعها  اإىل  املبكرة  الع�سور  يف  الدلتا  و�سلت 

كانت الدلتا يف الع�سور املبكرة عبارة عن م�ستنقعات جفت 

املناطق  اأغني  من  الدلتا  اأرا�سي  وكانت  الزمن.5  مرور  مع 

الدلتا  تربة  وت�سببت  بال�سكان،  ازدحاما  واأكرثها  امل�سرية 

الغرينية يف فقدان الوثائق الربدية التي تعد من اأهم امل�سادر 

التي يعتمد عليها املوؤرخ يف تف�سري الأحداث التاريخية.6

(1) Hdt., 2. 15.
(2) Hdt., 2. 5.
(3) Str., 1. 2. 23.
(4) Kees, H., Ancient Egypt, A Cultural Topography, 1961, 17.; Ball, J., Contributions to the Geography of Egypt, Cairo, 1952, 
31.; Hume, W., Geology of Egypt, vol. 1, with preface by Lyons, Cairo, 1925, 189.; 
.حممد الفتحي بكري، اجلغرافيا التاريخية، درا�سة اأ�سولية تطبيقية، اإ�سكندرية، 1999، 324 

(5) Ibid.; Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, (Oxford: Clarendon Press, 1972), 138. 
(6) The Cambridge Ancient History, vol. VII, part 1: The Hellenistic World, edited by F.W. Walbank and others, (Cambridge 
University Press, 1999), 17.
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(7)

(Omar Toussoun, Memoires presents a la soc. Arch. Alex., Le Caire, 1925, 140.; Brugsch, H., Die Geographie des Alten 
Ägypten nach den Altägyptische Denkmälern, Leipzig, 1857, 79.
(8) Hdt., 2. 15.
(9) Diod. Sic., 1. 34. 1.
(10) Str., 17. 1. 4.
(11) Hdt., 2.97., Diod. Sic., 1. 33. 7.; Str. 17. 1.4.
(12) Str., 17. 1. 21.

(13)

(14)

(15) Str., 17. 1. 31.
(16)

 كركا�سورو�س: من املحتمل اأنها كانت تقع بالقرب عند قمة الدلتا بالقرب من هليوبولي�س �سمال جزيرة الوراق اأو مكان جزيرة الوراق على ال�سفة الغربية لنهر النيل 

ورمبا كانت عند النقطة اجلنوبية جلزيرة الوراق.

.Bowman، A.، Egypt after the Pharaohs، Callifornia، 1987، 11fخمتار ال�سويفي، م�سر والنيل، ط2، القاهرة، 1988، 28.؛

اإبراهيم اأحمد زرقانة، قمة دلتا النيل وتغري مو�سعها منذ اأقدم الع�سور الب�سرية اإىل الوقت احلا�سر، جملة كلية الآداب- جامعة الإ�سكندرية، املجلد الرابع، 1948، 23: 27.

اإبراهيم اأحمد زرقانة، قمة دلتا النيل، 28،29.، عبد الفتاح حممد وهيبة، اجلغرافيا التاريخية بني النظرية والتطبيق، بريوت، 1980، 262.؛ حممد الفتحي بكري، اجلغرافيا 

.Huzayyin، S.، The Place of Egyptian Prehistory، Memoires a l’institut d’Egypte، Tome 43، Le Caire، 1941، 313 التاريخية، 331.؛ 

كما  الدلتا  وهي  قائل:»  الدلتا  هريودوتو�س  و�سف  كما 

يقولون ومتتد من البحر حتى مدينة كركا�سورو�س7 وعندها 

الكانوبي«8  البيلو�سي والفرع  الفرع  اإىل  النهر ويجري  يتفرع 

)�سكل1(.

اأما ديودورو�س ال�سقلي في�سف �سكل الدلتا قائل:»وتت�سابه 

لهما  جهة  كل  وطول  �سقلية  جزيرة  مع  ال�سكل  يف  الدلتا 

 1300 البحر  عند  قاعدتهما  طول  ويبلغ  ا�ستاديون   750

ا�ستاديون.«9

بينما ي�سف ا�سرتابون الدلتا قائل:«اإن البحر وفرعي النهر 

ت�سبه  لأنها  دلتا  عليها  يطلق  ما  وهي  اجلزيرة،  كلهما  قد 

الإغريق  فعل  كما  ال�سمال  من  اإليها  نظرنا  اإذا   Δ احلرف 

نف�س  قمتها  عند  الأر�س  وحتمل  ال�سمال  من  جاءوا  لأنهم 

ال�سم ال�سابق ذكره وكذلك القرية يطلق عليها دلتا.«10

اإىل  الفي�سان  وقت  تتحول  الدلتا  اأن  على  الثلثة  واتفق 

اأو  طينية،  تلل  على  املقامة  امل�ستوطنات  بع�س  بها  بحرية 

�سكل 1: فروع دلتا النيل عند هريودوتو�س 

على  جديدا  طميا  يلقي  النيل  نهر  وكان  مدن  بها  متاري�س 

الدلتا كل في�سان فتتخذ الدلتا �سكل اجلزيرة يف هذا الوقت 

وبها قنوات كثرية �ساحلة للملحة وتعد من اأخ�سب الأرا�سي 

امل�سرية. 11

ويذكر ا�سرتابون اأن الدلتا مليئة بالبحريات وبها العديد من 

القرى فقال:« تقع البحريات وامل�ستنقعات الكبرية واملنت�سرة 

بني الفرع التاني�سي والبيلو�سي وبهما العديد من القرى.«12

رهينة  ميت  الآن  ممفي�س-  �سمال  الدلتا  راأ�س  تبداأ  كما 

بالقرب من البدر�سني مبحافظة اجليزة- بعدة كيلومرتات، 

اأثناء  النيل  مياه  على  ال�سيطرة  اآنذاك  ال�سكان  ي�ستطع  ومل 

الفي�سان وحتى القرن الع�سرين مما اأثر على الدلتا والوادي 

وهناك  الأر�س.13  وم�ستوى  النيل  جمرى  تغيري  اإىل  واأدى 

اأن هريودوتو�س قد بالغ يف حتديد طول الدلتا من  من يرى 

ال�سمال اإىل اجلنوب حيث ذكر اأنه يقدر 1500 ا�ستاديون اأي 

ذلك  عن  يزيد  الواقع  اأن  حني  يف  كيلومرتا   287 ي�ساوي  ما 

بكثري، ومن املحتمل هنا اأن �ساحل الدلتا ال�سمايل يف ع�سر 

هريودوتو�س كان �سمال خط ال�ساحل احلايل.14

بينما يذكر ا�سرتابون اأن ممفي�س تبعد عن الدلتا بحوايل 

الدلتا  من  )ممفي�س(  اإليها  امل�سافة  ويقول:«  كيلومرتا   29

يف  الدلتا  راأ�س  اأن  ويلحظ  ا�سخينو�س«.15  ثلثة  فقط 

الع�سور الفرعونية كانت عند ممفي�س وظلت ترتاجع ببطء 

نحو ال�سمال حتى و�سلت اإىل كركا�سورو�س يف القرن اخلام�س 

وتارة  �سمال  تارة  القرون  عرب  التغيريات  هذه  وظلت  ق.م. 

جنوبا حتى ا�ستقرت راأ�س الدلتا عند جزيرة ال�سعري حاليا16 

)�سكل2(.

دلتا النيل وفروعها القديمة في ضوء المصادر اليونانية من القرن الخامس ق.م. حتى القرن األول ق.م.                                           د.�سريويت م�سطفي ال�سيد ف�سل

9899



العـدد الثالث        2011العـدد الثالث        2011 العـدد الثالث        2011العـدد الثالث        2011

�سكل2 : فروع دلتا النيل كما ر�سمها ا�سرتابون

فروع دلتا النيل القديمة:
يتحدث هريودوتو�س عن فروع النيل فيقول: » ي�سري النهر 

حتى مدينة كركا�سورو�س يف م�سار واحد وبعد ذلك ينق�سم 

اإىل ثلثة فروع يطلق على واحد منهم اإ�سم الفرع البيلو�سي 

ويتجه نحو ال�سرق وهناك فرع ثان هو الفرع الكانوبي ويطلق 

على اأقرب الفروع يف احلجم وال�سهرة ا�سم الفرع ال�سبنيتي 

البحر  اإىل  ال�سبنيتي  الفرع  من  يتفرعان  فرعان  يوجد  كما 

فرعان  يوجد  كما  املندي�سي  والفرع  ال�ساي�سي  الفرع  هما 

�سناعيان هما الفرع البولبيتي والفرع البوكويل.«17

على  البحر  ي�سب يف  النهر  اإن   « فيقول:   ديودورو�س  اأما 

الفرع  وي�سمى  ال�سرق  من  يبداأ  اأولهم  خمارج  �سبعة  هيئة 

املندي�سي  ذلك  وبعد  التاني�سي،  الفرع  والثاين  البيلو�سي 

الذي  الكانوبي  واأخريا  البولبيتي  ثم  وال�سبنيتي  والفاتنيتي 

يطلق عليه البع�س الهرقلي.«18

النيل  لنهر  فرعان  هناك  الآن   «  : ا�سرتابون  يذكر  بينما 

الهرقلي  اأو  الكانوبي  والآخر  البيلو�سي  ي�سمى  منهم  واحد 

وبينهما خم�سة فروع اأخرى.«19

: Tὸ Πυλoύσιον )الفرع البيلوسي )البيلوزي
وكان ي�سميه القدماء مياه ال�سم�س،20 ولأن مدينة بوبا�سطي�س 

كانت تقع على �سفافه اأطلق عليه الفرع البوبا�سطي ن�سبة اإىل 

تلك املدينة، والآن بقايا هذا الفرع ي�سمى قناة ديدمون �سمال 

فاقو�س، ويبداأ هذا الفرع من اأق�سى �سرق الدلتا لي�سب عند 

الفرما-بيلو�سيون-21 ولذلك اتفق العرب على ت�سميته بفرع 

بلدة الفرما.22

ويبداأ خط �سري هذا الفرع من قناة اأبو منجه –وهي الرتعة 

التي ت�سب يف ماء البحر بالقرب من ال�سهل الطيني- فميت 

حلفا من اجلزء ال�سرقي جلزيرة الوراق بطول القناة ال�سرقية 

حتى مدينة �سبني القناطر مارا بتل اليهودية فقناة اخلليلي 

مارا بنهوا فيندمج مع قناة اأبو الأخ�سر عند ميت ب�سار ليدور 

�سرقا مارا ب�سمال تل ب�سطة و�سفط احلنة )فاقو�س( وقرية 

تل  باأطلل  مارا  ال�ساحلية  قرية  بجانب  ثم مير  كفر عزاز 

ال�سبعة اأو تل الربكة فقناة �سمنة مارا بتل الرافعني ثم كوم 

دفنا حتى يتجه �سرقا اإىل تل الفرما ليقابل البحر بعد �سبعة 

البيلو�سي  الفرع  كان  ولقد  الفرما.  �سرق  �سمال  كيلومرتات 

�ساحلا للملحة يف ع�سر الإ�سكندر وتوجد بقايا هذا الفرع 

�سمال  ب�سطة  تل  قرية  بجانب  ال�سرقية  حمافظة  يف  حاليا 

بلبي�س ويقع بني الفرع التاني�سي وخليج ال�سوي�س.23

(17) Hdt., 2. 17.
(18) Diod. Sic., 1. 33. 7.
(19) Str., 17. 1. 4.
(20) Torab, M., Paleogeomorphology and Evolution of the Ancient Pelusiac Branch
of the Nile Delta, Introduction.
(21) Oxford Classical Dictionary, edited by Simon Hornblower and Antony Spawforth, 3rd ed., (Oxford: Oxford University 
Press, 2003), s.v. Pelusium.
(22) Bietak, M., Historical Geography in the Eastern Nile Delta, BIE, Tome LX, Le Caire, 1983, 81- 83.; Der Kleine Pauly: Lexikon 
der Antike, Auf der Grundlage von Pauly's Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft, bearbeitet und herausgegeben 
von Konrat Ziegler und Wahlter Sontheimer, Band 4, (München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979), s.v. Pelusion.; Shafie, A., 
Historical Notes on Pelusiac Branch, BSGE, Tome 2, 1943, 223-236.;64 ، ،جودة حسنين جودة، جيومورفولوجية مصر، اإلسكندرية.

 لطفي عبد الوهاب، تاريخ �سواحل م�سر ال�سمالية عرب الع�سور، اأعمال الندوة التي اأقامتها جلنة التاريخ والآثار باملجل�س الأعلى للثقافة  بال�سرتاك مع كلية الآداب، (23)

جامعة ال�سكندرية، 1988، اإعداد عبد العظيم رم�سان، القاهرة، 2001، 31.؛ جمال حمدان، �سخ�سية م�سر درا�سة عن عبقرية املكان، القاهرة، 1980، 193-194.؛ 

.Quatremere، E.، Memoires Geographique et Histoires sus l’ Egypte، Paris، 1811، 70
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(24) Hdt., 2. 15.
(25) Diod. Sic., 1. 33-8.
(26) Str., 17. 5-3.
(27) Str., 17. 1. 2.

(28)

(29)

(30) Torab, M., Paleogeomorphology and evolution of the ancient Pelusiac branch, Conclusion.
(31)

(32)

(33) Omar Toussoun, op. cit., 161, 164.; Ball, J., op. cit., 25.; Faivre, J., Canopus, Menouthis, Abukir, 1918, 8.
(34)

تقي الدين املقريزي، املواعظ والعتبار  بذكر اخلطط والآثار، اخلطط املقريزية جـ1، القاهرة، 177.

 اأحمد جنيب، الأثر اجلليل لقدماء وادي النيل، القاهرة، 1895، 9.

جمدي تراب، اأ�سباب اإندثار الفرع البيلوزي: والأخطار البيئية التي تواجه ترعة ال�سلم مبنطقة �سهل الطينة، دورية الإن�سانيات، كلية الآداب، دمنهور جامعة الإ�سكندرية، 

العدد الثاين، ال�سنة الأوىل، 1998، �س�س 53- 100. 

حممود الفلكي، ر�سالة عن الإ�سكندرية القدمية، ترجمة حممود �سالح الفلكي ومراجعة حممد عواد ح�سنني، الإ�سكندرية، 1966، 158وما بعدها.

جودة ح�سنني، املرجع ال�سابق، 66.

اإذا  يلي:«  فيما  البيلو�سي  الفرع  عن  هريودوتو�س  وحتدث 

وافقنا على ما يراه الأيونيون اأنه ل يوجد �سوى الدلتا هي التي 

تكون م�سر –وح�سب قولهم اأن �ساطئها ميتد من ما ي�سمى 

مرقب بر�سو�س- اأربعة ا�سخينو�س اإىل م�سانع امللح البيلو�سي 

حيث  كركا�سورو�س  حتى  الداخل  يف  البحر  من  متتد  التى 

ينق�سم النيل اإىل بلو�سيون وكانوب.«24 كما يتفق ديودورو�س 

نف�س  موؤلفه  يف  واأورد  النيل  اأفرع  عدد  يف  هريودوتو�س  مع 

الأ�سماء التي ذكرها هريودوتو�س.25

يف حني يتحدث ا�سرتابون عن الفرع البيلو�سي واأورد اأ�سماء 

بع�س الكتاب الذين جاء ذكر الفرع البيلو�سي يف كتاباتهم مثل 

الفرع  امل�سافة من  الذي حدد  واإراتو�سثني�س  اأرمتيدورو�س26 

البيلو�سي اإىل الكانوبي باألف وثلث مائة ا�ستاديون.27

قد  للنيل  البيلو�سي  الفرع  اأن  الأثرية  ال�سواهد  تدل  بينما 

حكم  ومدة  البطاملة  ملوك  عهد  طيلة  للملحة  �ساحلا  بقى 

الأباطرة الرومان ويحتمل اأنه ظل كذلك خلل بداية الفتح 

العربي رغم ما ذكره املقريزي اأن منطقة بحرية املنزلة وما 

حولها قد غمرتها املياه قبل الفتح العربي مبائة �سنة.28

البيلو�سي  الفرع  اأن  فذكروا  الفرن�سية  احلملة  علماء  اأما 

لنهر النيل كان ما يزال �ساحلا للملحة يف ع�سر الإ�سكندر 

الذي اخرتقه واأ�سطوله لدخول م�سر.29

لإنخفا�س  نتيجة  اإختفى  البيلو�سي  الفرع  اأن  املرجح  ومن 

من�سوب الفي�سان وتر�سب الطمي يف جمراه،30 وتعر�س �سرق 

ال�سمايل  لل�ستحل  اأر�سى  وهبوط  تكتونية  رفع  الدلتا حلركة 

لدلتا نهر النيل،31 كما تكونت امللحات وامل�ستنقعات �سرقا، 

فروع  ثلثة  اإختفاء  اإىل  اأدى  دمياط  فرع  ت�سخم  وكذلك 

لنهر النيل وجاءت تتابع الدرا�سات التي اأجريت على التطور 

–ع�سر  الفلندري  الع�سر  منذ  الدلتا  ل�سرق  الچيولوچي 

الفرع  قاع  بني  تطابق  هناك  اأن  احلديثة-  الدولة  قبل  ما 

منه  الظاهر  وامل�سب  القنطرة  بني  الواقع  القدمي  البيلو�سي 

خطوط خفيفة حاليا.32

: Tὸ Κανωβικόν الفرع الكانوبي
عند  وي�سب  النيل  فروع  من  الأق�سى  الغربي  الفرع  كان 

كانوب –بالقرب من �ساحية اأبي قري احلالية- ويعترب هذا 

الفرع هو احلد الغربي للدلتا اأو م�سر ال�سفلى وقد اأطلق عليه 

اإ�سم الفرع الكانوبي ن�سبة اإىل هذه املدينة، ويبداأ الفرع عند 

اأبو الغيط ف�سلقان فاأبي رقية فمنوف بطول فرع ر�سيد فقرية 

مدينة  اإىل  �سرقا  ي�سل  حتى  البحر،  زيات  قرية  ثم  ر�سيد 

اأو تل نقرا�س حاليا- اإىل ماء قناة  –كوم جعيف  نقراطي�س 

اأبو دياب فقرية جامباي بدمنهور ثم يندمج بقناة املحمودية 

باأبي قري بني كوم دهب  و�سيديا ثم مير  قارون  حتى بحرية 

الطابية  عند  الأحمر  كوم  اإىل  ي�سل  حتى  الرتفاية  وكوم 

احلمراء باأبي قري وتقع جنوب �سرق اأبي قري، ويرى بول اأن 

الفرع الكانوبي من مديتة نوقراطي�س يتجه اإىل قرية ترامببا 

ثم قناة اخلطاطبة فاملحمودية ثم بركة الغطا�س ول يختلف 

الو�سف بعد ذلك عما �سبق.33

فيذكر:«  الكانوبي  الفرع  م�سب  عن  ا�سرتابون  ويحدثنا 

بعد كانوب يجد املرء مدينة هراقليون وبها معبد هرقل، ثم 

الآن  هراقليون  وموقع  الدلتا«.   تبداأ  حيث  الكانوبي  امل�سب 

هو الكوم الأحمر ويقع م�سب الفرع الكانوبي عند �سطح تل 

اخلليج مبجريني ميتدان  مياه  قاع  امل�سب يف  ويظهر  الكوم 

من الكوم الأحمر اإىل قرب جزيرة اأبي قري.34
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 :Tὸ Σεβεννυτικόν الفرع السبنيتي
ي�سف هريودوتو�س هذا الفرع فيقول:»ولكن الفرع امل�ستقيم 

للنيل الذي يجري عابرا زاوية الدلتا يق�سم الدلتا من الو�سط 

واأكرثها �سهرة ويطلق عليه  الفروع  اأو�سع  البحر، ويعد  حتى 

الفرع ال�سبنيتي«.35

نحو  الوراق  جزيرة  جنوب  من  الفرع  هذا  يجري  كما 

ال�سمال الغربي حتى قرية كفر اليم ثم يندمج بفرع دمياط 

كيلومرتات  باأربعة  �سمنود  جنوب  اليمن  �سربا  حتى  احلايل 

ثم يدور نحو اجلنوب الغربي مارا ب�سربا بابل ني�سال قلعني 

ذلك  وبعد  الفراعني  تل  عند  �سرقا  يتجه  ثم  ف�سعب�س عمري 

بحرية  عند  البحر  يف  لي�سب  ال�سرقي  ال�سمال  باجتاه  يدور 

الربل�س بالقرب من قرية الربج.36

 : Tὸ Μενδυσιόν الفرع المنديسي
الربع  )تل  مندي�س  مدينة  اإىل  الفرع  هذا  ت�سمية  وترجع 

قرية  يف  يجري  حيث  غمر  ميت  بلدة  �سمال  ويبداأ  احلالية( 

اأ�سمون  بقرية  مير  ثم  الربع  وتل  الأمديد37  فطماي  البوهية 

الرمان حتى ياأخذ مكان البحر ال�سغري اإىل اأن ي�سب يف بحرية 

املنزلة عند الديبة حيث تظهر اآثار هذا الفرع عند الجتاه نحو 

ترعة اأ�سمون حيث فتحة الديبة التى متثل الفرع حاليا.38

وبعد جريان الفرع املندي�سي يف البحر ال�سغري يتجه اإىل 

قرية اجلمالية ثم ينحرف �سمال لي�سب يف البحر املتو�سط 

عند حلق الو�سل وهي غرب راأ�س الرب احلالية بحوايل ثلثة 

كيلومرتات.39

:Tὸ Σαιτικόν الفرع السايسي
وقد اأطلق كل من هريودوتو�س وديودورو�س ال�سقلي عليه 

وي�سمى  التاني�سي،  بالفرع  ف�سماه  ا�سرتابون  اأما  الإ�سم  هذا 

هذا الفرع بال�ساي�سي ن�سبة اإىل �ساي�س )�سااحلجر احلالية( 

ويقع �سرق الفرع ال�سبنيتي وينتهي قرب فتحة اأ�سنوم اجلحيل 

باملنزلة غرب بور�سعيد.

اأتريب  )تل  اأتريب  من  يبداأ  الفرع  هذا  اأن  طو�سون  ويرى 

قرب بنها( فيدخل يف بحر موي�س ثم بحر امل�سرع ويجري اإىل 

نوهيا وعندها يتفرع فرعان يتقابلن بعد ذلك ليكونا جزيرة 

ترعة  تود  حيث  الفورينجة  فكفر  ههيا  فمدينة  ميكوفوري�س 

�سان البالغ ات�ساعها 60 مرتا وت�سب يف بحرية املنزلة.40

 :Tὸ Βουκολικόν الفرع البكولي
ديودورو�س  اأما  الإ�سم  هذا  هريودوتو�س  عليه  يطلق 

�سناعيا  فرعا  وكان  الفانتيني  عليه  فيطلقان  وا�سرتابون 

ورمبا كان يتفرع من الفرع ال�سبنيتي عند قرية �سربا اليمن 

ويتخذ جمرى فرع دمياط حاليا، ومن املرجح اأن �سكل هذا 

الفرع ظل كما هو حتى ع�سرنا احلايل وتكون على ح�ساب 

البيلو�سي والتاني�سي وكذا املندي�سي. والتغيري الوحيد  الفرع 

تفرعه  من  بدل  اأ�سفني  كوم  عند  يتفرع  دمياط  فرع  اأن  هو 

قدميا عند الوراق.41

 :Tὸ Βολβιτικόν الفرع البولبيتي
الفرع  من  يتفرع  كان  ورمبا  الأخري  ال�سناعي  الفرع  وهو 

الكانوبي اأمام دمنهور ثم يجري يف الإجتاه ال�سمايل ال�سرقي 

ثم �سرقا اإىل الرحمانية فيجرى جمرى فرع ر�سيد احلايل.

فرع  يف  يندمج  دمنهور  بعد  الفرع  هذا  اأن  طو�سون  ويرى 

ر�سيد عند الرحمانية ويرجح اأنه يخرج من النهر عند زيات 

الكانوبي  الفرع  يرتك  الفرع  هذا  اأن  فريى  بول  اأما  البحر. 

عند زيات البحر ليتخذ جمرى فرع ر�سيد.42

ومل يكن الفرع البولبيتي �سوى ترعة حفرتها يد الب�سر يف 

ا�سرتابون  ع�سر  يف  الفرع  �سكل  واإتخذ  هريودوتو�س  ع�سر 

يف القرن الأول قبل امليلد وكان اآنذاك اأكرث الفروع اإنحدار 

واإ�ستقامة فكانت له اأهمية كربى حتى ت�ساءلت اأهميته مبرور 

الزمن لي�سبح الفرع البولبيتي فرعا والكانوبي ترعة.43

(35) Hdt., 2. 17.
(36)

(37)

(38) Toussoun, op. cit., 177f.
(39) Ball, J., op. cit., 26f.
(40) Toussoun, op. cit., 166.; 64 ،جودة ح�سنني، املرجع ال�سابق.
(41) Ball, J., op. cit., 27f.; جمال حمدان، املرجع ال�سابق، 195 وما بعدها.
(42) Toussoun, op. cit., 190.; Ball, J., op. cit., 27.; 66 ،جودة ح�سنني، املرجع ال�سابق.

(43)

جودة ح�سنني، املرجع ال�سابق، 64.؛ جمال حمدان، املرجع ال�سابق، 196.

عمر طو�سون، خليج الإ�سكندرية، القاهرة، ، 10 وما بعدها.

من القرى القدمية واإ�سمها الآن م�ستق من اإ�سمني ملدينتني قدميتني هما طموي�س والأمديد )مندي�س(، مكان طماي القدمية جنوب غرب طماي احلالية، اأما اأطلل مندي�س 

فهي تل الربع الأثري جنوب غرب قرية الربع و�سمال غرب طماي.)حممد رمزي، القامو�س اجلغرايف للبلد امل�سرية، الق�سم الثاين، القاهرة، 1994، 187، 188.
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