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نقوش صخرية يف الفرتة املتأخرة من العصر احلجري القديم
Late Paleolithic Rock Art

اعدل كيالين*

Abstract

A new archaeological survey in Wadi Abu Subeira and el-Aqaba el-Saghira by a team 
from the Egyptian Supreme Council of Antiquities has recently identified many new rock 
art sites. So far, nine sites with Late Palaeolithic rock art have been identified in Wādi  
Abū Subeira and only one in Aqba.

The Late Palaeolithic rock art in both Wādi Abū Subeira and Aqba was executed in 
a naturalistic style –Franco-Cantabrian, Lascaux-like style, using both techniques of 
hammering and incision to create the images. This style is substantially different from  
the later rock art located nearby. 

Rock art style, patina, technique and subject matter are proved the date of these rock art 
assemblage to Late Paleaolithic. This date is support by recently OSL date of similar rock 
art assemblage located at Qurta north of Wadi Suabeira.
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ابللجيكية  املليك  املتحف  بعثة  كشفت   2004 اعم  ويف 
األثرية  احلوش  منطقة  شمال  الصخرية  للنقوش  موقع  عن 
وقد  طنقورة حبري،  أبو   11 موقع  أمبو(  كوم  مدينة  )شمال 
الصخرية  الصخرية مع انلقوش  تشابه هذه انلقوش  لوحظ 

بمنطقة قرته.6

ابللجيكية  املليك  املتحف  بعثة  أاعدت   2005 اعم  ويف 
ىلع  أمبو  كوم  شمال  قرته  منطقة  نقوش  مواقع  اكتشاف 
فرعية  أخرى  مواقع  إيلها  وأضافت  للنيل،  الرشيق  اجلانب 
نلقوش من نفس انلوع وأطلقت عليها مواقع قرته 1، 2، 3. 7

املحاجر  إدارة   - املرصي  اجلانب  2006 كشف  ويف اعم 
بعثة االحتاد األورويب  اآلثار - من  بوزارة  واملناجم األثرية 
أعمال  أثناء  بأسوان  لآلثار  األىلع  املجلس  مع  املشرتكة 
األثرية عن موقع  املحاجر  واتلوثيق ودراسة  األثري  املسح 
نلقوش صخرية من نفس انلوع بمنطقة وادي أبو سوبرية 
شمال مدينة أسوان بنحو 12 كم وهو املوقع CAS-6 8 ويف 
األعوام اتلايلة قامت ابلعثة املرصية بكشف أكرث من 30 
موقًعا أثريًّا بوادي سوبرية منها 10 مواقع حتتوي ىلع نقوش 
حبري.9  طنقورة  وأبو  قرته  نقوش  نوع  نفس  من  صخرية 
وشمال موقع أبو سوبرية بنحو 1 كم بموقع العقبة الصغرية 
صخرية  نلقوش  مواقع  ثالثة  عن  املرصية  ابلعثة  كشفت 
انلقوش  نوع  نفس  من  واحدة  لوحة  ىلع  حيتوي  أحدها 

الصخرية اليت عرث عليها بمواقع قرته وأبو طنقورة حبري.10

النقوش الصخرية بين الموقع والموضع

تعود  اليت  الصخرية  انلقوش  مجيع  ىلع  عرث  املوقع:  أ- 
أىلع  مرتفع  مستوى  ىلع  املتأخر  القديم  احلجري  للعرص 
خالل  من  ذلك  من  اتلأكد  وتم  بالوادي،  املحيطة  اتلالل 
انلقوش اليت ما زالت بموقعها األصيل؛ حيث عرث ىلع عدد 
من هذه انلقوش الصخرية ىلع واجهات اجلروف الصخرية 
أو أىلع اتلالل، كما عرث ىلع نقوش كثرية سقطت من أىلع 
مستقلة  األغلب  يف  الصخرية  انلقوش  وهذه  اتلالل.  هذه 
نفس  ىلع  جبوارها  أخرى  عصور  من  نقوش  توجد  وال 
قبل  ما  عرص  نقوش  تنترش  لكن  االرتفاع؛  من  املستوى 

مقدمة

املسح  أعمال  أثناء  املرصية  األثرية  ابلعثة  كشفت 
نلقوٍش  هامة  مواقع  عن  أسوان  مدينة  بشمال  األثري 
بلغت  الصغرية  والعقبة  أبو سوبرية  بمنطقيت خور  صخرية 
أكرث من أربعني موقًعا1 )لوحتا 1، 2(. ومن بني هذه املواقع 
عرشة مواقع نلقوش صخرية ختتلف يف األسلوب عن بقية 
مواقع انلقوش الصخرية األخرى، وتعود أهمية هذه انلقوش 
لكونها من أقدم انلقوش الصخرية حىت اآلن بمنطقة شمال 
إفريقيا بل إفريقيا بشلك اعم باستثناء بعض املواقع القليلة 

اليت تعود لفرتة زمنية أقدم.2

انلقوش  هذه  أهمية  إبراز  إىل  ادلراسة  هذه  وتهدف   
الصخرية وابلحث عن عالقتها برسوم الكهوف يف جنوب 
أو  أوروبا؟  أصلها يف  أصلها، هل اكن  وابلحث عن  أوروبا 
إفريقيا؟ وهل من املمكن أن تسهم هذه انلقوش الصخرية 
يف معرفة حتراكت اجلمااعت البرشية املبكرة والعالقات فيما 
بينهم؟ وكيفية انتقال الفنون وأسايلبها عرب آالف األميال؟ 
يف  إيلها  املشار  الصخرية  انلقوش  مواقع  مجيع  ألن  ونظًرا 
حمدود.  عنها  املعلوم  فإن  حديثًا  مكتشفة  ادلراسة  هذه 
انلقوش؛  العربية عن هذه  الكتابات  نقص كبري يف  وهناك 
انلقوش  هذه  وحتليل  دراسة  تعميق  إىل  حيتاج  اذلي  األمر 

الصخرية وابلحث عن سماتها وأهدافها. 

الكشف عن نقوش الفترة المتأخرة من 
العصر الحجري القديم

الكندية بأعمال املسح األثري ملنطقة  أثناء قيام ابلعثة 
شمال كوم أمبو يف أعوام )1962-1963م( تم الكشف عن 
مواقع تعود للعرص احلجري القديم حضارة »بالنة السبيل«،3 
الرميل  احلجر  تالل  من  جمموعة  أسفل  توجد  املواقع  هذه 
املرتفعة، ىلع هذه اتلالل كشفت ابلعثة الكندية عن بعض 
ابلاحثني  هؤالء  جعلت  املعتادة،  غري  الصخرية  انلقوش 
يربطون بينها وبني مواقع العرص احلجري القديم يف ابلداية4 

ثم تراجعوا بعد ذلك.5
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)لوحة 1( خريطة لمصر موضح عليها مواقع النقوش الصخرية من العصر الحجري القديم. 
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منخفض  مستوى  ىلع  املتأخرة  العصور  ونقوش  األرسات 
انلقوش  هذه  وجدت  وقد  اتلالل.  نفس  ىلع  االرتفاع  من 
انليل  باجتاه  أو  فرعية  أودية  أو  الرئيسية  األودية  ىلع  تطل 
ويه تتشابه يف هذه الوضعية مع نقوش نفس الفرتة الزمنية 
املوجودة يف األماكن املفتوحة بأوروبا.11 وقد تأكد أن معظم 
هذه انلقوش - ومن خالل ابلعض منها اذلي ما زال بموقعه 
األصيل - ترتفع عن مستوى سطح ابلحر فوق 120مرًتا، وهو 
مستًوى مرتفع حىت عن مستوى انلهر الربي12 أو ما يطلق 
الرئيسية اليت  السمات  عليه ما قبل انليل،13 لكنها إحدى 
احلجرية  الكتل  وباستثناء  انلقوش،  هذه  مواقع  بها  تمزيت 
املنقوشة اليت تساقطت بعد ذلك من أىلع اجلبال إىل أسفلها 
أو ىلع جوانبها خاصة خالل فرتات العرص املطري، فإن مجيع 
انلقوش اليت تعود للفرتة املتأخرة من العرص احلجري القديم 
عن  يقل  ال  بما  األودية  أرضية  عن  مرتفع  مستًو  ىلع  تقع 

20-25 مرًتا.14

الفرتة  من  الصخرية  انلقوش  نفذت  املوضع:  ب- 
احلجر  من  كتل  ىلع  القديم  احلجري  العرص  من  املتأخرة 
الرميل العادي أو من احلجر الرميل اذلي تكلس يف بعض 
وأفقية.  رأسية  حجرية  كتل  ىلع  انلقوش  ونفذت  طبقاته. 
عليها  للنقش  ومناسبتها  احلجرية  الكتل  وضع  أن  ويبدو 
الكتل  اختيار  عملية  ىلع  املساعدة  العوامل  أحد  اكن 
بعض  ىلع  عرث  فقد  ذلك  من  الرغم  وىلع  عليها.  للنقش 
ورغم  عليها  للنقش  ا  جدًّ مناسبة  كتل حجرية  بها  املواقع 
القديم  احلجري  العرص  من  نقوش  العثور ىلع  يتم  لم  ذلك 
عليها. وربما يشري ذلك إىل أن بعض املناطق هلا خصوصية 
أو رمزية لعمل انلقوش عليها دون غريها من املواقع اليت 
ترك  يتم  لم  عليها  للنقش  املناسبة  األحجار  توافر  رغم 
نقوش صخرية بها، واملثال األوضح لألماكن املمزية لوضع 
CCC-6 اذلي عرث فيه ىلع ما يزيد  انلقوش الصخرية هو املوقع 

ىلع املائة نقش.15

)لوحة 2( خريطة مساحية موضح عليها مواقع النقوش الصخرية بوادي أبو سوبيرة شمال أسوان.
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إماكنية  ويه  ادلراسة  من  مزيد  إىل  حتتاج  نقطة  وتبىق 
ملوضع  وفًقا  عدمه  من  بعيدة  مسافات  من  انلقوش  رؤية 
أن  لوحظ  أو زاويتها ىلع اجلبل، وقد  الصخرة  انلقوش ىلع 
بعض انلقوش وضعت ىلع صخور أىلع اجلبال وىلع حدود 
أو حوهلا،  أسفلها  الوقوف  يصعب  شاهقة  جروف صخرية 
وأن أفضل األماكن لرؤية هذه انلقوش يكون من الوادي 
نفسه وىلع مستًوى مرتفع )لوحة 3(. ويرتك ذلك سؤااًل عن 
األماكن،  هذه  مثل  يف  انلقوش  هذه  تنفيذ  صعوبة  مدى 
كما يقودنا ذلك إىل اهلدف من عمل هذه انلقوش والسبب 
يف اختيار هذه املواقع، ورغم حماوتلنا فهم ذلك أو استنتاجه 
فذلك ال يعدو سوى حماوالت منا، ولكن اهلدف احلقييق 

قد رحل مع الفنان نفسه.

ومع ذلك، فإن الشواهد األثرية تؤكد أن نلقوش املوقع 
أهمية، خاصة أن هذه انلقوش موجودة يف ماكن يمكن منه 
رؤيتها بسهولة، وربما اكن هذا من األهداف الرئيسية لعمل 
هذه انلقوش، كما ال نستبعد أن يضيف الفنان بعض األلوان 
رسوم  مثل  مثلها  واقعية  أكرث  يلجعلها  انلقوش  خلطوط 
كهوف أوروبا غري أن الفرتات املطرية ووجود هذه انلقوش 

يف العراء جعل من احتفاظها باأللوان أمًرا مستحياًل ومن 
الصعب إثباته أو نفيه.

انلقوش  بيئة  دراسة  أهمية  إىل  هنا  اإلشارة  من  بد  وال 
فهم  اذلي ساعدنا كثرًيا ىلع  األمر  املواقع،  بهذه  الصخرية 
اتلارخيية  الفرتة  هذه  عن  اهلامة  انلقاط  من  كبري  عدد 
ومناطق  السائدة  احلرف  إىل  تلصل  تمتد  اليت  وفنونها 
وغريها  باملنطقة  املنترشة  واحليوانات  احلرف  هذه  ممارسة 
من املعلومات اهلامة اليت نستخرجها من خالل دراسة هذه 

انلقوش الصخرية الفريدة.

عناصر النقوش الصخرية

من  الصخرية  انلقوش  يف  عديدة  عنارص  نقشت 
نقوش  القديم معظمها  العرص احلجري  املتأخرة من  الفرتة 
وانلقوش  انلقوش.  بني  الكربى  النسبة  ويه  للحيوانات 
ا ولم  البرشية اليت ظهرت يف مواقع قرته نسبتها قليلة جدًّ
بمواقع  اآلن  حىت  واضحة  برشية  نقوش  عن  يكشف 
سوبرية والعقبة، وباإلضافة إىل ذلك عرث ىلع بعض اخلطوط 
غري املفهومة أو الواضحة، ويف أحيان أخرى غري مكتملة. 

وسوف نتناوهلا بالرتتيب اكآليت:

)لوحة 3( مواقع النقوش الصخرية من العصر الحجري القديم وموقعها المرتفع واالتجاه ناحية الوادي.
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أ- نقوش احليوانات: واليت تعد النسبة الكربى من هذه 
إىل  قرته  نقوش  املثال يف  نسبتها ىلع سبيل  انلقوش وتصل 
نقوش  يف  النسبة  هذه  وتزيد  انلقوش16  من   ٪93 من  أكرث 
وادي سوبرية. واحليوانات اليت مثلت يف انلقوش يه اثلريان 
بشلك  ينترش  اذلي اكن   ،Bos primigenius نوع  الربية من 
واسع يف الرشق وأوروبا يف األزمنة القديمة.17 وتعد اثلريان 
يف  املمثلة  احليوانات  أكرث  وسوبرية  قرته  مواقع  من  لكٍّ  يف 
انلقوش الصخرية، ييل ذلك يف مواقع أبو سوبرية األسماك ثم 
فرس انلهر والطيور خاصة طيور املاء ثم بنسب أقل الغزال 
-CAS والكالب الربية واحلمر الوحشية )مثال واحد بموقع

6( والظيب انلويب )مثال واحد فقط بموقع CAS-13  بوادي 
-CAS أبو سوبرية(18 واخلزنير الربي )مثال واحد فقط بموقع

6(.19 )لوحة 4( 

ويظهر بموقع وادي سوبرية ثالثة نقوش حليوان يشبه إىل 
حد كبري اجلمل الربي، األمر اذلي يرجع ظهوره يف وادي انليل 
هلذه الفرتة املبكرة ويدعم بعض ادلراسات اليت اكنت تظهر 
ىلع استحياء لتشري إىل ظهور اجلمل يف وادي انليل يف فرتة ما 
قبل األرسات20 )لوحة 5(. ويف املوقع CAS-6 اكن نقش اجلمل 
وحيمل  واألسماك  انلهر  لفرس  نقش  مع  اللوحة  نفس  ىلع 
نفس أسلوب اتلنفيذ ونفس لون الصخر، ومن ثم تأكد أنها 

من الفرتة املتأخرة من العرص احلجري القديم. 

وختتيف يف هذه انلقوش احليوانات اإلثيوبية الشهرية يف 
مناطق السافانا، ويه اليت ظهرت يف فرتات تايلة يف نقوش ما 
قبل األرسات والفرتات اتلايلة ومنها الزرايّف وانلعام والفيلة 

ووحيد القرن.21

الصخرية  انلقوش  يف  تمثيلها  تم  اليت  احليوانات  معظم 
بمواقع  عليها  العثور  تم  اليت  احليوانية  العظام  مع  تتطابق 
احلفائر ملواقع الفرتة املتأخرة من العرص احلجري القديم، ومع 
ذلك، فقد عرث ىلع كميات كبرية من عظام اتليتل اإلفرييق 
يف مواقع احلفائر اليت تعود للعرص احلجري القديم،22 ولم يعرث 
إال ىلع مثال واحد منها يف أحد نقوش مواقع قرته وهو غري 

مؤكد،23 كما لم يعرث ىلع مثال واضح هل يف نقوش سوبرية.

مواقع  يف  اإلفرييق  اتليتل  عظام  وجود  كرثة  وتدل 
االستيطان اليت تعود للعرص احلجري القديم24 ىلع أنه أحد 
الصيد  ولعمليات  الفرتة  هلذه  الرئيسية  اللحوم  مصادر 
تمثياًل  احليوانات  أقل  فهو  ذلك،  ومع  اجلمااعت،  هذه  من 
بل يكاد خيتيف من  العرص  الصخرية من هذا  انلقوش  يف 
أوروبا؛  كهوف  رسوم  يف  الظاهرة  نفس  وتظهر  انلقوش. 
حيث رسمت حيوانات متنوعة ىلع جدران الكهوف ليس 
وربما  الرسوم،  هذه  أصحاب  مع  مبارش  اقتصادي  دور  هلا 
دوًرا  يؤدي  يكن  لم  االقتصادي  اجلانب  بأن  ذلك  يويح 

القديم بوادي سوبيرة: 1- حمار بري 2- فرس نهر 3- سمكة 4- طيور  العصر الحجري  النقوش الصحرية من  التي ظهرت في  الحيوانات  أنواع  )لوحة 4( 
5- كلب بري 6- ثور بري.
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)لوحة 5( صور توضح النقوش الثالثة للجمل بوادي سوبيرة ضمن نقوش العصر الحجري القديم .

كبرًيا أو ادلور الرئييس يف أهداف لكِّ هذه الرسوم وانلقوش، 
وأن اهلدف ادليين أو السحري اكن املسيطر ىلع دوافع هذا 
الفن، وال سيما أن بعض انلقوش أو الرسوم للحيوانات يف 
ىلع  متقاطعة  خطوط  عليها  وضعت  وسوبرية  قرته  من  لكٍّ 
طقيس،25  أو  سحري  مغًزى  هل  شلك  يف  الرأس  أو  األقدام 
الرسوم  مجيع  ىلع  صحيح  غري  اتلعميم  فإن  ذلك،  ورغم 
إن  نقول  أن  يصح  فال  الفرتة؛  هلذه  تعود  اليت  وانلقوش 
مجيع انلقوش والرسوم اكنت ذات هدف سحري فقط دون 
اجلانب االقتصادي خاصة عند مراجعة الكم الكبري من 
الرسوم يف كهوف أوروبا؛ حيث رسم يف أحدها أحد الفيلة 
للفيل  القلب  موقع  صور  وقد  بإسبانيا؛  ’بندال‘  كهف  يف 

وسهام الصيادين موجهة إيله.26

عددها  رغم  انلقوش  هذه  تعد  البرشية:  انلقوش  ب- 
املحدود يف مواقع قرته )عرث عليها يف مواقع قرته فقط( من 
العوامل اهلامة يف تأريخ انلقوش الصخرية من الفرتة املتأخرة 
من العرص احلجري القديم خاصة مع مقارنتها بتلك األشاكل 
البرشية اليت ظهرت يف رسوم جنوب أوروبا27 وهو ما سوف 
اتلخطيطي  بالشلك  اإلنسان  نقوش  وتمزيت  الحًقا.  نتناوهل 
ونقش  الرأس  واختىف  احليوانات،  نقوش  عكس  البسيط 
اجلسم منتفًخا عند الوسط )املؤخرة). ورغم أن عدد مواقع 
فحىت  سوبرية  أبو  منطقة  يف  اكن  األكرب  الصخرية  انلقوش 

ويضع  البرشية،  األشاكل  تمثل  نقوش  كشف  يتم  لم  اآلن 
ذلك عدًدا كبرًيا من عالمات االستفهام عن سبب اختفاء 
هذه انلقوش. ومع ذلك، فهناك بعض األشاكل اليت تقرتب من 
بأسلوب وطراز خمتلفني؛ لكنها  األشاكل اآلدمية وإن اكنت 
وُجدت بني نقوش تعود للعرص احلجر القديم باملوقع 20C-CCC، ومع 
ذلك، فربما تعود هذه انلقوش إىل فرتة الحقة للعرص احلجري 

القديم املتأخر أو فرتة CCCCCCCCCCCCCCC.28 )لوحة 6(

احليوانات  نقوش  مع  املعروفة:  غري  العنارص  ج- 
غري  واألشاكل  اخلطوط  بعض  عن  كشف  واألشخاص 
املعروفة اليت يصعب حتديدها خاصة يف بعض انلقوش اليت 
بشلك  أثر  اذلي  األمر  اتلعرية؛  عوامل  من  لكثري  تعرضت 
انلقوش  هذه  تكون  وقد  انلقوش.  هذه  وضوح  يف  كبري 
املكتملة، وجيب  انلقاط غري  أو  اخلطوط  بعض  عبارة عن 
املتأخرة  الفرتة  نقوش  خصائص  إحدى  أن  هنا  ننىس  أال 
مكتملة  غري  نقوش  وجود  يه  القديم  احلجري  العرص  من 
باإلضافة إىل تداخل األشاكل مًعا أو وجود خطوط متقاطعة 
أو مشرتكة ىلع أجسام احليوانات29 )لوحة 7(، ورغم ذلك، 
غري  أو  اهلندسية  باألشاكل  غين  أوروبا  يف  الفن  هذا  فإن 

املحددة املعالم.30 



اعدل كيالين

أجبديات 2017 38

السمات الفنية

تمزيت نقوش الفرتة املتأخرة من العرص احلجري القديم 
بعدة ممزيات مزيتها عن بقية انلقوش األخرى اتلايلة هلا يف 
العرص واملوجودة بالقرب من منطقة ادلراسة أو بعيدة عنها. 
ومن هذه السمات أنها اكنت تنقش باستخدام أسلوب انلقر 
يف  األحيان  بعض  يف  الطريقتان  استخدمت  وقد  احلز،  أو 
انلقر  انتشاًرا هو  أن األسلوب األكرث  الواحد، غري  انلقش 
الكورتزيت  من  حجرية  أدوات  باستخدام  ربما  نفذ  اذلي 
املنترشة باملنطقة )عرث ىلع عدد كبري من األدوات املنترشة 
يف  لالختالط  نظًرا  لكن  الصخرية؛  انلقوش  من  بالقرب 
واضح  بشلك  ربطها  الصعب  من  فإنه  السطح  ىلع  العصور 

بنقوش الفرتة املتأخرة من العرص احلجري القديم(.

الطبييع  األسلوب  وهو   - للنقوش  الفين  واألسلوب 
الفين  األسلوب  عن  لكيًّا  خيتلف  أسلوب  هو   - الواقيع  أو 
عصور  أو  األرسات  قبل  ما  عصور  من  الصخرية  للنقوش 
األرسات أو املراحل اتلايلة.31 فقد صورت احليوانات بالشلك 
مع  الطبييع،32  باحلجم  القليلة  األحيان  بعض  الطبييع ويف 

)لوحة 7( نقش لفرس نهر ويظهر علي بدنه الخطوط المتقاطعة والتي هي أجزاء من نقوش لحيوانات أخرى غير مكتملة أو خطوط لها أغراض سحرية؟، 
.”CCC-6“ وادي سوبيرة

الطراز  من  لثوران  نقشان  عليها  الرملي  الحجر  من  لوحة   )6 )لوحة 
المجدليني، المقياس في اللوحة 15 سم.
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تفاصيل واقعية يف اغية ادلقة؛ حىت إن بعض هذه انلقوش 
نقش باحلفر الغائر العميق يلصل إىل مرحلة انلقوش ذات 
ابلعد اثلاليث33 )لوحة 8(، ويتشابه ذلك مع رسوم الكهوف 
املوجودة بمنطقة جنوب أوروبا من العرص املجديلين،34 واليت 
تطورت يف بعض األحيان تلصبح تماثيل هلذه احليوانات يف 

بعض الكهوف.35 

وضع  دون  بعض  مع  بعضها  يتداخل  األشاكل  وصورت 
مستويات لألشاكل مثل تلك اليت استخدمت يف عصور ما 
قبل األرسات أو عصور األرسات، كما تركت بعض األشاكل 
- خاصة أشاكل احليوانات - دون أن تكتمل فنقشت بدون 
األقدام أو بعض أجزاء من جسم احليوان. ونقشت األشاكل 
دون حتديد لالجتاهات؛ فقد رسمت األشاكل وتداخلت مًعا 
اخلطوط  نفس  يف  واشرتكت  تداخلت  األحيان  بعض  ويف 
تضاريس  استخدام  تم  كما  احليوانات،  ألجسام  اخلارجية 
إىل  الطبيعية  الكنتور  خطوط  فتحولت  الطبيعية  األحجار 
خطوط خارجية للنقوش ويف بعض األحيان االستفادة منها 

يف إبراز منظور ثاليث األبعاد للنقش.36 )لوحة 9(

وصورت احليوانات يف هذه انلقوش ويه يف أوضاع حركة 
تفيض باحليوية ويف أوضاع خمتلفة من اجلري والقفز والسري 
بما يدل ىلع تصوير الفنان ألوضاع احليوانات يف الطبيعة. 
أسلوب  عن  كبري  بشلك  الفين  األسلوب  ذلك  وخيتلف 

حيث  أخرى؛  زمنية  لفرتات  تعود  اليت  الصخرية  انلقوش 
أو تنوع يف  نقشت يف أوضاع جامدة بدون إظهار للحركة 

أوضاع هذه احليوانات.37

التأريخ

تعد نقطة تأريخ انلقوش الصخرية بشلك اعم من األمور 
الشائكة، وبالرغم من ذلك، فهناك بعض الشواهد والوسائل 

اليت تساعد ىلع وضع تأريخ تقرييب للنقوش الصخرية.

اتلأريخ املبارش: نظًرا لعثور ابلعثة ابللجيكية ىلع بعض 
’قرته‘ وقد غطى بعضها رواسب  انلقوش الصخرية بموقع 
تقنية  استخدام  من  العمل  فريق  تمكن  فقد  قديمة، 
Optically Stimulated Luminescence OSL 38 للتأريخ أثبتت 

أن الرتسيبات اليت غطت انلقوش الصخرية تعود لفرتة من 
أن بعض هذه  لوحظ  قبل اآلن،39 وقد  ألف اعم  إىل 19   17
الرسوبية  الطبقات  تغطية  قبل  للتعرية  تعرض  قد  انلقوش 
قبل عملية  الصخرية  انلقوش  اتلعرية يف  تلأثري  ونظًرا  هلا، 
بكثري  أقدم  الصخرية  انلقوش  أن  يعين  ذلك  فإن  الردم، 
من عملية الردم أو اتلغطية اليت أرختها الطريقة السابقة.40 
اليت  اتلأريخ  أدق وسائل  الوسيلة من  تعد هذه  ذلك،  ورغم 
تمت ىلع هذه انلقوش بشلك مبارش حىت اآلن، وإن لم تعِط 

اتلاريخ الفعيل تلنفيذ هذه انلقوش.

)لوحة 8( نقشان من وادي سوبيرة يظهر في أحدهما النحت الغائر لفرس النهر )يمين اللوحة(، واآلخر ثالثة مناظر لثور نقشت فوق بعضها ومتداخلة مًعا مع 
استخدام الخطوط المشتركة للحيوانات، والنقشان يظهران أسلوب البعد الثالثي في هذا الفن.
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اتلأريخ غري املبارش:

للعرص  تعود  اليت  الصخرية  انلقوش  فحص  عند  أ( 
لون  تكتسب  أنها  لوحظ  املتأخر  القديم  احلجري 
الزجنرة(؛  أو  الصخر املحيط خبطوط انلقش )ابلاتينا 
وهو ما يشري إىل أن هذه انلقوش قد نفذت قبل العرص 
ألن  ونظًرا  اللون؛  هذا  الصخور  أعطى  اذلي  املطري 
العرص املطري اكن يف الفرتة من 5000 إىل 9000 اعم ق.م.14 

فإن هذه انلقوش نقشت قبل أو أثناء هذه الفرتة.

مجيع احليوانات اليت وجدت يف هذه انلقوش الصخرية  ب( 
الرتويض  من  نوع  أي  تظهر  ال  برية  حيوانات  يه 
خاصة اثلور الربي، وهو حيوان انقرض منذ فرتة كبرية 
يف إفريقيا ولم يظهر يف فرتات ما قبل األرسات،24 أو 
اإلثيوبية  احليوانات  اختفت  كما  الالحقة،  الفرتات 
القرن  الزرايّف واألفيال ووحيد  انلقوش مثل  من هذه 
الصخرية  انلقوش  يف  املعروفة  احليوانات  من  ولكها 
من عصور ما قبل األرسات والفرتات الالحقة هلا.34 

وبانلظر تلنوع احليوانات املمثلة يف انلقوش الصخرية 
باثلريان  ومقارنتها  انلويب  الوعل  حىت  اجلمل  خاصة 
أن  يتضح  املاء،  وطيور  انلهر  وفرس  واألسماك  الربية 
هناك اختالفًا يف بيئة لكِّ هذه احليوانات. ويدل ذلك 
بشلك ما ىلع الفرتات املناخية املتنوعة اليت مرت بها 
هذه انلقوش من عصور مطرية مع وفرة مصادر املياه 
هذه  من  فرتة  لكِّ  حيوانات  تمثيل  مع  جافة،  وأخرى 
نوع  من  يستدل  كما  الصخرية؛  انلقوش  يف  الفرتات 
اكنوا  انلقوش  هذه  أصحاب  أن  واألسماك  احليوانات 
بني  ا  هامًّ رابًطا  هناك  وأن  املرحتلني،  الصيادين  من 

توافر املياه ومصادرها بالوادي وأصحاب انلقوش.

عرث ىلع مجيع انلقوش الصخرية من العرص احلجري  ج( 
ىلع  األصيل  موقعها  يف  زالت  ما  اليت  املتأخر  القديم 
الصخرية  انلقوش  منسوب  من  أىلع  مرتفع  منسوب 
األخرى اتلايلة هلا يف الزمن، وقد تأكد أن مستوى هذه 

)لوحة 9( يظهر نقش لثور بري من العصر الحجري القديم ويظهر في النقش استخدام الفنان لكنتور الحجر إلظهار الوجه وجسم الثور .
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)لوحة 10( نقش من العصر الحجري القديم، وقد غطت طبقة كلسية بيضاء رأس الحيوان.

يرتفع  القديم  احلجري  العرص  الصخرية من  انلقوش 
عن مستوى انليل الربي.44

األسلوب الفين اذلي نفذت به انلقوش خاصة نقوش  د( 
الكهوف  رسوم  مع  كبري  بشلك  يتشابه  الربية  اثلريان 
تعود  اليت  ويه  و»السكو«45  »اتلمريا«  كهوف  خاصة 
التشابه  كذلك  املجديلنية،46  احلضارة  فرتة  إىل 
وتلك  قرته  موقع  يف  اإلنسان  نقوش  بني  الكبري 
نهاية  إىل  تعود  واليت  بأوروبا،  الكهوف  رسوم  اليت يف 
Lalinde/ العرص املجديلين؛ وهو ما يطلق عليه طراز

47.Gönnersdorf

العرص  من  املتأخرة  الفرتة  نقوش  من  نقش  ىلع  عرث  ه( 
احلجري القديم حليوان يغطي منطقة الرأس منه طبقة 
بشلك  تنترش  الطبقة  هذه  أن  ولوحظ  بيضاء،  لكسية 
منسوب  من  )تبدأ  مرتفع  مستًوى  ىلع  باملوقع  كبري 
ومن   .)10 )لوحة  ابلحر(  سطح  مستوى  عن  119مرًتا 

ترسيبية  مادة  أنها  تأكد  املادة  هلذه  األويل  اتلحليل 
نتجت عن وجود املياه العذبة لفرتات طويلة، وأن هذه 
ا، وابلحث جاٍر عن  املادة ترسبت يف فرتات قديمة جًدّ
تقنية يمكن منها تأريخ هذه املادة اللكسية، ومن ثم 

املساعدة ىلع تأريخ انلقوش الصخرية باملوقع.

وبناًء ىلع اتلاريخ األويل هلذه انلقوش، فإنها األقدم حىت 
جنوب  يف  القليلة  املواقع  بعض  باستثناء  إفريقيا  يف  اآلن 
للتأريخ  الوصول  عدم  ورغم  بناميبيا.48  وكهف  إفريقيا 
كثرًيا  فإن  انلقوش،  هذه  فيها  نفذت  اليت  للفرتة  ادلقيق 
من الشواهد أكد أنها نقشت يف الفرتة املتأخرة من العرص 

احلجري القديم.

ونظًرا للتشابه الكبري بني نقوش العرص احلجري القديم 
يف مرص وتلك اليت يف كهوف أوروبا بل اتلماثل الكبري أيًضا 
يُطرح  وأوضاعها،  احليوانات  وأشاكل  الفنية  األسايلب  يف 
سؤال عن مصدر هذا التشابه؟ وهل اكن هناك اتصال بني 
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الفن؟ وإىل  نقل هذا  الفرتة؟ ومن اذلي  احلضارات يف هذه 
من؟ هل بدأ يف إفريقيا؟ أو أوروبا؟ وهل اكن ابلحر املتوسط 
وسيلة اتصال وليس وسيلة عزل بني حضارات املتوسط يف 
العصور احلجرية؟ حيث تشري ادلراسات اجليولوجية احلديثة 
منخفًضا  اكن  الفرتة  هذه  يف  املتوسط  ابلحر  مستوى  أن 
بعبور  يسمح  إنه  أي  احلايل؛49  املستوى  عن  مرت   100 بنحو 
املتوسط  ابلحر  شاطئ  ىلع  الفنية  أسايلبه  حاماًل  اإلنسان 
بسهولة أكرث. وهل اكن انتقال اإلنسان بني ضفيت املتوسط 
شلك  ىلع  اإلنسان  فينتقل  أوروبا  اجلليد  يسود  عندما  يتم 
مجااعت صغرية إىل املناخ األدفأ ىلع السواحل اإلفريقية من 

ابلحر املتوسط؟.

وباإلضافة إىل ذلك كشفت بعض أعمال املسح األثري 
ابلحر  جزر  يف  مشابهة  صخرية  نقوش  وجود  عن  األخرية 
املتوسط مثل صقلية وجنوب إيطايلا50 باإلضافة إىل التشابه 
الكبري بني نقوش اثلريان يف لكٍّ من قرته وخور أبو سوبرية، 
يف  األخرض  اجلبل  بموقع  عليها  عرث  اليت  اثلريان  ونقوش 
املسح  أعمال  تكشف  أن  املتوقع  ومن  وسيناء.52  يلبيا،51 
األثري يف مرص ويف شمال إفريقيا عن مواقع أخرى نلقوش 
الفرتة املتأخرة من العرص احلجري القديم، عندها يمكن 

تتبع مسار هذا الفن ومعرفة بدايته اإلفريقية ىلع األرجح.
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