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Abstract

The Nabataeans were a group of nomads, living in The Arabian desert, w
 ho banded together and
held central of a rather vast area for over 400 y ears. At this peak, the Nabataeans stretched from
modern-day Madain Saleh to Damascus and from Western Iraq into Peninsula of Sinai a ccording
to some historians. No one is really sure how large their Empire really was. That is how illusive
and mysterious while their caravans traveled widely. It’s hard to be certain of the borders of their
kingdom or the extent of their travel.
Wadi Mukattab in south of Sinai is also known as the Valley of the Inscriptions, in this valley
there are a lot of Nabataean Inscriptions, In this paper the Nabataeans in Wadi Mukattab, will be
studied – through their Inscriptions – in detail, and we will also illustrate the Arabian Egyptian
relations during the Roman period. 
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تمهيد

َ
وادي ُمكتَب هو أحد أودية شبه جزيرة سيناء جبمهورية
ُ
مرص العربية ،اليت تعد بمثابة ابلوابة الرشقية ملرص وهمزة
الوصل بني قاريت آسيا وإفريقيا ،فيه تمتد ما بني ابلحر
ً
ً
جنوبا ،وما بني خليج العقبة
املتوسط شمال وابلحر األمحر
ً
وحدود مرص مع فلسطني رشقا ،وخليج السويس وقناة
السويس ً
غربا ،وقد أصبحت شبه جزيرة سيناء بهذا املوقع
اجلغرايف املتمزي من أكرث املناطق الصحراوية يف مرص جذبًا
للساكن ،بل شهدت عرب خمتلف العصور هجرات برشية ما
بني قاريت آسيا وإفريقيا حبكم كونها همزة الوصل الرئيسة
ً
بينهما،1
وكثريا ما استقرت أعداد كبرية من هذه اهلجرات
داخل شبه جزيرة سيناء يف نقاط معينة ،تدل ىلع ذلك
األطالل واآلثار والكتابات وانلقوش القديمة .ومن هذه
اهلجرات اليت جاءت إىل شبه جزيرة سيناء األنباط ،وهم
قبائل بدوية عربية اكنت تعيش خالل القرن السادس قبل
امليالد إىل اجلنوب من دومة موطن بين قيدار ،ويه تقريبًا
ً
ً
جنوبا والقصيم شمال ،أي يف
املنطقة الواقعة بني حائل
شمال منطقة جند وخاصة الصحاري الواقعة شمال رشيق
القصيم باململكة العربية السعودية ،ثم دفعتهم ظروف ما،
سواء اكنت سياسية أم طبيعية ،إىل ترك موطنهم األصيل،
واإلقامة يف املناطق اليت يسكنها اآلدوميون يف شمال غرب
شبه اجلزيرة العربية (ابلرتاء – األردن) ،وذلك خالل القرن
الرابع قبل امليالد؛ فتحرضت هذه القبائل انلبطية حبضارة
اآلدوميني ،2واستطاع األنباط أن يكونوا هلم دولة عظيمة
ًّ
حايلا) امتدت
يف شمال غرب شبه اجلزيرة العربية (األردن
حىت اعم 106م.
ُ
ويعد العرص الروماين أزىه عرص لوجود األنباط يف
مرص ،فقد اكن هناك حتالف جتاري بني األنباط والرومان؛
حيث شارك األنباط الرومان يف نقل السلع اتلجارية إىل
مرص اليت اكنت حمور احلركة اتلجارية الرومانية ً
نظرا لقربها
من مصادر اإلنتاج ،ويدل ىلع ذلك انلقوش انلبطية – اليت
سجلها اتلجار األنباط – املؤرخة بالعرص الروماين ،واليت ُع ِث
عليها يف شبه جزيرة سيناء والصحراء الرشقية .ونتج عن هذه
العالقة القوية بني األنباط والرومان ،أن األنباط حتركوا يف
األرايض املرصية بكل سهولة ويرس ،فأصبحت شبه جزيرة
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سيناء مملوءة باجلمااعت انلبطية الكثرية ،منها ما يشتغل يف
اتلعدين ومنها ما يشتغل يف اتلجارة .ومن األماكن اليت
َ
شهدت وجود األنباط بشبه جزيرة سيناء وادي ُمكتَب؛
حيث ُعرث فيه ىلع كمية كبرية من انلقوش انلبطية ،نتعرض
بلعض منها بادلراسة واتلحليل يف الصفحات اتلايلة.

ُ َ َ
ً
أول :الموقع الجغرافي لوادي مكتب
وأهميته

َ
يقع وادي ُمكتَب يف جنوب شبه جزيرة سيناء ،يف انلطاق
اجلغرايف ملدينة أبو زنيمة اتلابعة ملحافظة جنوب سيناء ،وىلع
مقربة من وادي فريان ودير سانت اكترين .ويعد أحد أودية
اجلانب الغريب بشبه جزيرة سيناء؛ تلك األودية اليت جتري
فيها مياه األمطار تلصب يف خليج السويسُ .
وسيم وادي
َ
ُمكتَب بهذا االسم لكرثة الكتابات فيه ،وأهمها الكتابات
اليت تركها األنباط .وقد احتل هذا الوادي ماكنة مرموقة
ً
معربا للقوافل اتلجارية
منذ العصور القديمة؛ فقد اكن
القادمة من الرشق إىل مرص وغرب إفريقيا؛ حيث اكنت
القوافل اتلجارية اليت تسلك الطرق اجلنوبية بسيناء تأيت
ًّ
حايلا) ىلع رأس خليج
من الرشق بداية من أيلة (العقبة
العقبة إىل ميناء دهب ىلع الساحل الغريب خلليج العقبة،
ثم تتوغل هذه القوافل ًّ
برا إىل داخل سيناء تلصل إىل وادي
ُ ََ
ً
مرورا جببل موىس ،ثم تصل إىل وادي مكتب ،ثم
فريان
وادي رسابيط اخلادم ثم وادي انلصب ،ثم وادي غرندل
ثم منطقة رأس سدر ىلع الساحل الرشيق خلليج السويس،
ً
ثم منطقة عيون موىس شمال ىلع الساحل نفسه ،ومنها إىل
حايلا) ،ثم تتجه القوافل اتلجارية ً
ًّ
غربا
القلزم (السويس
إىل ادلتلا ووادي انليل ،ثم إىل مدينة اإلسكندرية ،وعندها
حبرا إىل أوروباًّ ،
تتجه هذه القوافل ً
وبرا إىل غرب إفريقيًا؛
َ
ذللك اكن لوادي ُمكتَب دور بارز يف العصور القديمة ،يدل
ىلع ذلك الكمية الكبرية من انلقوش والكتابات اليت تركها
األنباط إحدى أشهر وأهم القوافل اتلجارية اليت عربت
هذا الوادي.3

ُ َ َ
ً
ثانيا :النقوش النبطية بوادي مكتب

النقش رقم ()1
سلم

عبطت

بر

برياو
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(لوحة  )1النقوش ذات األرقام ()3 ،2 ،1

ُ
حتيات عبطة بن بُرئ.
نقش تذاكري قصري ،من علمني؛ بدأ انلقش باللكمة
«س ل م» ،وهو اسم مذكر مفرد يف احلالة املطلقة معناه
«سالم – حتيات» ،وهو منترش يف اللغات السامية األخرى.4
ع ب ط ت :علم بسيط ىلع وزن فعلة من عبط
اذلبيحة ،أي ذحبها سليمة من غري علة ،5وجاء العلم
يف انلقوش انلبطية األخرى ،6وجاء يف انلقوش العربية
القديمة .7ييل ذلك االسم املفرد املذكر املضاف «ب ر» أي
«بن» ،الوارد بكرثة يف انلقوش انلبطية.8

ب ر ي ا و :علم خمترص عنرصه ب ر ي من «بُرئ»
أي «بُرئ املريض» .9وهكذا فهو يعين «شيف  +اسم املعبود»،
والعلم بصيغته هذه ُسجل يف انلقوش انلبطية األخرى،10
وجاء يف انلقوش العربية القديمة.11
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النقش رقم (:)2
		
(((1ذ ك ي ر

معينو

		
(((2ع ب د

الجا

بر

ذكرى معين بن عبد الجا.

ذ ك ي ر :اسم ىلع وزن فعيل بمعىن « ذكرى»ُ ،عرف
بكرثة يف انلقوش انلبطية ،وجاء بالصيغة نفسها يف
انلقوش اآلرامية ادلويلة واللهجة اآلرامية الفلسطينية ،ويف
اتلدمرية.12
ع ب د ا ل ج ا :علم مركب ،من مجلة اسمية من
عنرصين؛ األول االسم ع ب د «خادم» املوجود بكرثة يف
انلقوش انلبطية واملعروفة يف أغلب اللغات السامية،13
ولكمة ا ل ج ا أي «املعبود ا ل ج»؛ ذلا فهو يعين «خادم املعبود
اجلا» .ومن ابلاحثني من يذكر أن (اجلا ،اجليا) اسم ماكن
ً
مقدس عند األنباط وليس معبودا؛ فهو اسم ملدينة وادي
موىس القديمة اليت تقع قرب مدينة ابلرتاء .وارتبط هذا
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(لوحة  )2النقشان رقما ()5 ،4

املاكن باألسماء املركبة انلبطية مثل (عبد اجلا) أو (أمة
اجليا) من باب تقديس املاكن؛ حيث وجود معبد لـ «ذو
دينيًا ًّ
مركزا ّ
ً
الرشا» بها ،وعدت
مهما ،14والعلم بهذه الصيغة
وجد يف انلقوش انلبطية األخرى.15

النقش رقم ()3
		
(((1ذ ك ي ر
		
(((2ب ر

عويد

أوسو

ذكرى عويد بن أوس

ُ
ع و ي د« :عويد» علم بسيط ىلع وزن فعيل ،معناه
املحسن» مقارنة باللكمة العربية «العواد» أي
«اللطيف –
ِ
16
«الرب ،واللطف»  .ورد العلم بصيغته هذه عدة مرات يف
انلقوش انلبطية.

ُ َ
وع ِرف العلم يف انلقوش اتلدمرية ،19وانلقوش العربية
القديمة.20

النقش رقم ()4
	) (1ل س ل م

و ـهب و

	) (2ا ل ا ت
ليسلم وهب الالت
و  ـهب و ا ل ا ت :لم يرد يف هذا انلقش اتلذاكري
القصري إال علم وحيد ،يمكن رشحه ىلع أساس أنه علم
مركب ىلع صيغة اجلملة االسمية؛ عنرصه األول «و  ـهب»
يعين «هبة – عطية» ،وعنرصه اثلاين «ا ل ا ت» أي «املعبودة
الالت» ،فيكون معىن العلم «هبة الالت ،عطية الالت».
هذا ،وقد ظهر العلم بصيغته هذه يف نقوش نبطية أخرى.21

أ و س و :علم بسيط جاء بكرثة يف انلقوش انلبطية،17
ِّ
وهو من أسماء اذلئب ،18ويأيت «أوس» بمعىن عطية أو هبة،
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(لوحة  )3النقوش ذات األرقام ()8 ،7 ،6

النقش رقم ()5
		
(( (1س ل م
((  (2ـهف ر ك ا

		
عبد

حرثت

وجرمي

(((3غ ل ي م 
ـه
حتيات عبد حارثة القائد ،وجريم غالمه (عبده).
نقش تذاكري امتاز يف اإلشارة إىل وظيفة عبد احلارثة
ويه «القائد» اليت تشري إىل وظيفة عسكرية ،مع إشارته إىل
أنه حرض إىل املنطقة برفقة غالمه جريم.
ع ب د ح رث ت :علم مركب من مجلة اسمية من
عنرصين ،هما ع ب د (انظر أعاله) ،والعلم ح ر ث ت،
العلم اذلي ُعرف به عدد من ملوك األنباط ،22ذلا يكون
معىن العلم «خادم حارثة» ،والعلم بصيغته هذه ُر ِص َد يف
نقوش نبطية أخرى ،23ويف انلقوش العربية القديمة.24
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 ـهف ر ك ا :اسم مفرد مذكر معرفُ ،عرف يف انلقوش
انلبطية ،ويعين «احلاكم ،القائد».25
ج ر م ي :علم خمترص يعين «قرر  +اسم املعبود»،
ُ
القطعُ ،26
واجل َ ْ
ــر ُم:
ورصد بصيغته هذه يف نقوش نبطية
أخرى ،وجاء ً
أيضا يف انلقوش انلبطية يف صيغة العلم
املركب ج ر م ا ل  ـها «جرم اهلل – قرر اهلل» ،ج ر م ال» جرم
ايل – قرر املعبود ايل».27
غ ل ي م ـه :اسم مفرد مذكر مضاف إىل الضمري املفرد
َ
ََْ
الغائب ،ويعين «غالمه ،عبده»ُ ،ع ِرف يف انلقوش انلبطية.28

النقش رقم ()6
ذ ك (ي ر)
ذكريات.

يف هذا انلقش لسبب أو آخر اكتىف اكتبه بكتابة
احلرفني األولني من املصدر ذ ك ي ر أي «ذكريات» ،ويبدو
أنه اضطر إىل ذلك؛ إما حللول الظالم وإما تلحرك القافلة.
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(لوحة  )4النقوش ذات األرقام ()14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9

النقش رقم ()7

النقش رقم ()8

(((1غير واضح

		
(((1س ل م
والو

(((3ا و ل ب ر

وال

(( (2ب ر
(( (4ع د ي و

 ......بن أول بن ُعدي.

يبدو من خالل الصورة أربعة أسطر؛ األول غري واضح،
أما السطر اثلاين فهو اسم ابلنوة «ب ر» بمعىن «ابن» ،ثم
السطر اثلالث (ا وَ ل ب ر) ،و(ا و ل) هو العلم البسيط
َ
ْ
«أول» من اللكمة وأل أي «اتلجأ» ،29ورد بصيغة (و ا ل ،و ا
َ
ً
ل و)
كثريا يف انلقوش انلبطية ،30يف حني ُع ِرف يف انلقوش
31
العربية القديمة بصيغة (و ا ل ت)  ،ويف السطر الرابع جاء
العلم ع د ي و ُ
(عدي).
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(((2و

عبيدو

بر

ب ر  ـه

حتيات عبيد بن وائل ووائل ابنه
ع ب ي د و :علم بسيط ىلع وزن فعيل للتصغري
واتلحبيب ،من ع ب د ،ويعين «اخلادم ،العبد» ،ورد بكرثة
يف انلقوش انلبطية ،32ويعادل العلم املعروف حىت يومنا
ُ ْ
احلارض «عبَيد».33
و ا َل و :علم بسيط ىلع وزن فا ِعل ،معناه «امللتجأ» ،من
َ
اللكمة وأل أي «اتلجأ» ،34ورد بكرثة يف انلقوش انلبطية.35
ب ر ـه :اسم مفرد مذكر مضاف إىل الضمري الغائب
املفرد ،ويعين «ابنه».36
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النقش رقم ()9
		
(((1ذ ك ي ر

النقش رقم ()13

و ب ر.......

		
صون

(((2ب ط ب
ذكرى صون بن ....الطيبة.
يف هذا انلقش جاء العلم «ص و ن و» وهو علم بسيط،
بعده لفظ ابلنوة ب ر ثم علم آخر غري واضحة حروفه ،ويف
السطر اثلاين لكمة واحدة ويه ب ط ب ،ويه اصطالح
مكون من حرف اجلر ابلاء ،واالسم ط ب اذلي يعىن
(طيب) ،فيكون املعىن «اخلري – الطيبة».37

النقش رقم ()10
ذكير

عبيدو

بر

أوس

ذكرى عبيد بن أوس.
ُ
كتب هذا انلقش اتلذاكري أسفل انلقش السابق،
وقراءته املعطاة أعاله مؤكدة فيما عدا العلم األخري؛
فاألحرف اتلايلة حلرفه األخري غري واضحة؛ ذلا قرأناه ا و
س أو ا و س و.

النقش رقم ()11
نقش مكون من سطر واحد كتب بكتابة غري نبطية،
لعلها باخلط ايلوناين أو القبطي ،ويمكن تميزي عدد من
حروف هذا انلقش اكآليت:
…O C .… B A .

النقش رقم ()12
أوس
ذكير
ُ
ذكرى أوس بن عمري

النقش رقم ()14
فيما يبدو أنه ثالثة أحرف نبطية ،ولكنها غري واضحة؛
ذلا يصعب قراءتها.

النقش رقم ()15
		
(((1س ل م
			
(((2ب ر

سويدو
أعلا

(((3و ع م ر و .....

ُ
حتيات سويد بن أىلع وعمر.

أ ع ل ا :علم بسيط ىلع وزن أفعل ،معناه «العايل»،
جاء يف نقوش نبطية أخرى ،40وكذلك يف انلقوش العربية
القديمة .41والعال :الرفعة والرشف.42

النقش رقم ()16
غري واضح.

النقش رقم ()17
وبر

عميرو

َ
ع م ي ر و :علم بسيط ىلع وزن فعيل ،من ع ْم ر ،وقد
جاء بصيغة ع م ر ي ويف نقوش نبطية أخرىَ ،38
والع ْم ُر :ما
ِّ
ُ
اشتق اسم عمروُ .
ّ
والع ْم ُر ع ْم ُر احلياة.
بدا من اللثة ،ومنه
َْ َ
ً
َ
وع َم َر ّ
انلاس األرض يع ُم ُرونها ِعمارة ،ويه اعمرة معمورة
ْ
انل َ
ومنها ُ
الع ْمران .واستعمر اهلل ّ
اس يلَع ُمروها.39
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ُ
نقش مكون من ثالثة أسطر ،ك ِتب بكتابة غري نبطية
لعلها باخلط ايلوناين أو القبطي ،ويمكن تميزي بعض
احلروف والرموز ،مثل:
((K E .......(1
((.....┼ α μ ε η (2
((Θ C O B O H O ε Θ c Ι ε (3

		
(((1س ل م

		
(((2ب ر

عمرو

أويسو

حتيات عمرو بن أويس.

ُ
أ و ي س و :علم بسيط ىلع وزن فعيل من أوس،
ويعين «العطية ،واهلبة» (انظر نق.)3 :
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(لوحة  )5النقوش ذات األرقام ()28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15

النقش رقم ()18
(((1س ل م .....ب ر
(((2ج ر م

ال

حتيات .......بن جرم إيل
ىلع الرغم من عدم وضوح انلقش وعدم اكتمال
الصورة الفوتوغرافية ،فإنه أمكن تميزي سطرين نلقش
تذاكري يبدأ بكلمة س ل م ،ثم العلم األول غري واضح،
ويصعب تقديره لعدم وضوح أي من حروفه ،إال أن لفظ
ابلنوة ب ر يف نهاية السطر األول واضح .وقد تمكنا من
قراءة العلم يف السطر اثلاين ،ويقرأ هكذا :ج ر م إ ل ،وهو
ً
كثريا بهذه الصيغة يف
علم مركب ،يعين «قرر ايل» .وقد ورد
انلقوش انلبطية( ،43انظر ً
أيضا نق.)5 :

النقش رقم ()19
 ....م ت

بطب

م ت الطيبة.
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حال اتلصوير غري ادلقيق دون ظهور بداية هذا انلقش
اتلذاكري؛ ذللك لم نتمكن إال من قراءة احلرفني األخريين
من اللكمة أو العلم السابق لالسم املفرد ب ط ب «الطيبة».

النقش رقم ()20
(((1غير واضح
(((2غير واضح
(((3ب ر ي ك

عمم

		
		 ع د ي و
(((4ب ر
معنو
	)((5و) (ا) و ل
و ب ر....
.....

		
والت

(ب ر)
(و) س ع د

َْ
ُ
براكت عمام بن عدي بن معن وأول الالت وسعد ابن

هذا انلقش مكون من مخسة أسطر؛ األول واثلاين
ً
غري واضحني ،ثم بقية أسطر انلقش لعلها تمثل نقشا
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ًّ
مستقل بذاته دون السطرين األولني؛ الختالف شلك
الكتابة .واختتم الاكتب هذا انلقش بالعلم س ع د و؛ وهو
ً
كثريا يف انلقوش انلبطية
علم بسيط يعين «السعيد» ،وجاء
واحلرضية واتلدمريةُ ،
وعرف بصيغة س ع د يف اثلمودية
واملعينية والصفوية.44

قراءة العلم الوحيد يف هذا انلقش قابلة للنقاش ،ولعل
ْ
القراءة املرجحة يه ش م ر خ :وهو علم بسيط ورد يف نقوش
َّ
نبطية أخرى بصيغة مشابهة يه :ش ي م رخ .46والشمارخ
ْ
يه رءوس اجلبال ،كما أن الشمروخ يف انلخل ،هو ال ِعثاكل
ْ
اذلي عليه البُس.47

النقش رقم ()21

النقش رقم ()26

		
عمرو

سلم

ُ َ
حتيات عمر بن عواد.

عودو

بر

(((1س ل م
بر
		
(((2ع م ر و

ال ب ع ل ي

النقش رقم ()27
سلم

ْ
حتيات عبد ابلعيل بن عمر الطيبة.

النقش رقم ()28
		
اوس

ا ل  ـهي

أ ع ل ا.

أ و س ل ا  ـهي :علم مركب من عنرصين« ،ا و س»،
َ
« ا ل ا  ـهي» ،ويعين «عطية إليه» ،وقد ُع ِرف االسم بهذه
الصيغة يف انلقوش انلبطية ،وجاء بصيغة أ و س ي يف
انلقوش اتلدمرية والعربية القديمة.45

النقش رقم ()24
جديو

ُ
حتيات جدي بن بهجه.

النقش رقم ()25
(((1س ل م
(((2ش م ر (خ)
حتيات شمرخ.
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عبارة عن سطرين من احلروف انلبطية ،متداخلة ،ويف
حالة سيئة؛ وهو ما جعل قراءتها من الصعوبة ابلالغة.

النقش رقم ()29

حتيات أوس اهلل بن أىلع.

سلم

أوسيو

بر

ي.....

حتيات أوس بن ي...

النقش رقم ()23
		
(((2ب ر

ل......

حتيات أوس بن أىلع بن وهب ل....

بطب

		
(((1س ل م

أوسو

		
		 و  ـهب و
(((2ب ر

النقش رقم ()22
عبد

		
(((1س ل م
اعلا

بر

		

بر

ب  ـهج ـه.

س ل م ا و س و ب ر ك ل ب و و ك ل ب و ب ر  ـهب
طب
حتيات أوس بن لكب ولكب ابنه الطيبة.
ُ
كتب هذا انلقش اتلذاكري القصري اذلي يشري إىل قوة
صلة الرحم ،فهو جيمع بني اكتبه أوس ،وابنه لكب ،بأسلوب
رائع ينم عن مقدرة رائعة ىلع أسلوب الكتابة انلبطية من
اكتبه.
ك ل ب و :علم بسيط يعين «لكب» ،وهو نوع من
السباع .والتسمية باحليوانات ،مثل :أسد ،ولكب ،وفهد...
إلخ) معروفة عند الساميني بكرثة؛ وذلك إلنزال الرعب
يف األعداء ورغبتهم كذلك يف التشبه بإحدى الصفات
املستحسنة هلذه احليوانات .وقد ورد هذا العلم بكرثة يف
انلقوش انلبطية.48

أجبديات 2018

َ
دراسة حتليلية نلقوش نبطية من وادي ُمكتَب جبنوب سيناء

(لوحة  )6النقوش ذات األرقام ()40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29

ً
واملعطوف عليه ،وقد يأيت لالستئناف أحيانا.50

النقش رقم ()30
(ع) م ر و

سلم

بر

عودو

حتيات عمرو بن عواد.
سلم

و ب ر  ـه ن ي ا و

حتيات وائل بن هاين.

النقش رقم ()32
(((1ذ ك ي ري ن

ز ي د و........

ذكريات زيد....
ذ ك ي ري ن :اسم مجع مطلق ،معناه «ذكريات».49
(((2و ع م ر ي و

	)((3ا) س و د
أسد بن أعلى.

النقش رقم ()31
وال

بر

اعلا

و ا........

وعمرو وا....

ا س و د :علم بسيط جاء يف انلقوش انلبطية ُاألخرى،
وهو معروف ً
أيضا يف انلقوش السامية ،51وربما أخذ هذا
العلم من اسم هلإ األنباط «أس د و» ،اذلي ورد يف انلقوش
انلبطية.52
(((4ب ط ب
الطيبة.

النقش رقم ()33
سلم
اوس

عبد البعلي
ا ل  ـهي

بر

		

حتيات عبد ابلعيل بن أوس اهلل.

و :حرف الواو يف انلبطية يأيت للجمع بني املعطوف
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ً
ثالثا :الداللة الحضارية للنقوش

النقش رقم ()34
نعرت

بر

ا ب ي ن  ـه

س ل م.

حتيات نعرة بن أبينه.

النقش رقم ()35
س ل م أج م ] ب ر[ م ر و ن.
حتيات أجم بن مروان.

م ر و ن :علم بسيط ،من َ
«م ْر َوة» ويه احلجارة ابليضاء
الصغرية عند سفوح اجلبال ،53وقد جاء هذا االسم بكرثة
يف انلقوش انلبطية.54

النقش رقم ()36
سلم

عميرت

بر

أوسو

حتيات عمرية بن أوس.

النقش رقم ()37
س ل م و ت ي ب رت ع ز (ي ز و)
حتيات ويت بنت عزيز.

النقش رقم ()38
سلم

سويدو

بر

أعلا

حتيات سويد بن أىلع.

النقش رقم ()39
سلم

عمريو

ب ر.....

حتيات عمرو بن.....

النقش رقم ()40
.......د و

بطب

 ......د و طيبة
من الواضح أن هذا جزء من نقش نبطي تذاكري ،جاء
يف الصورة مخسة أحرف فقط ،األول واثلاين (د و) ،لعلهما
جزء من علم ىلع شخص (ودو أو ا س و د و .........إلخ) ،ثم
اللكمة ب ط ب.
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نواح
ومن خالل هذه انلقوش يمكن الوقوف ىلع عدة ٍ
ودالالت حضارية ،يمكن رسدها باختصار فيما ييل:
َ
(((1وجود األنباط في منطقة وادي ُمكتَب بجنوب شبه
جزيرة سيناء ،واكن هذا الوجود بدافع العمل في
التجارة والتعدين؛ إذ إن هذه النقوش التذكارية هي
نتاج القوافل التجارية بالمنطقة األخيرة من وادي
َ
ُمكتَب ،عند التقاء الوادي بساحل خليج السويس.

(((2يرجع اختيار هؤالء التجار األنباط لهذه المنطقة
ُ َ
كتَ ْ
ب) إلى قربها من مدينة أبو زنيمة على
(وادي م
الجانب الشريق لخليج السويس ،والتي تشير األبحاث
ً
أنها كانت مكانا للتعدين وميناء في عهد المصريين
القدماء ،خاصة في عصر الدولة الوسطى.
(((3بالنظر إلى الجانب الغريب لخليج السويس – الصحراء
الشرقية – الموازي لمنطقة أبو زنيمة ،نجد انتشار
الكتابات النبطية في وادي عربة؛ وهذا يدل على
َ
انتقال األنباط من منطقة وادي ُمكتَب إلى مدن وادي
النيل عبر خليج السويس ،ويدل ً
أيضا على انتشار
َ
أنباط وادي ُمكتَب في ربوع مصر ،وعدم استقرارهم
الدائم بشبه جزيرة سيناء.
(((4أمدتنا هذه النقوش بعدد من أسماء األعالم النبطية؛
وهو ما عكس صورة للحياة االجتماعية والدينية عند
األنباط.
(((5دلت هذه النقوش على طبيعة واستمرار العالقات
العربية المصرية خالل عصري البطالمة والرومان؛
فاألنباط هم إحدى الجاليات العربية التي عاشت
على أرض مصر في ظل العمل في النشاط التجاري
ً
والتعدين ،وخاصة بعد قضاء الرومان على دولتهم عام
106م.
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