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Abstract 

Writing and arts are the prominent aspects of civilization left 

by ancient Egyptians. They are a register of civilization showing 

political affairs, religious beliefs and daily life activities. These are 

found in the writings personal writings of powerful figures or 

common people. Writing cannot be separated from arts since each 

one is closely related to the other in the Egyptian civilization. 
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 أوال"/ الكتابة
من المعروف ان المجتمع في شبو جزيرة سيناء كان يضم خميطًا من المصريين 
واالسيويين ضمن البعثات التي كان يرسميا حكام مصر الى سيناء الستخراج ثرواتيا المعدنية 
وضمت ىذه البعثات العديد من االفراد الذين كانوا يحممون لقب كاتب، ومن المؤكد ان بعضًا 

. قاموا بتبسيط الكتابة الييروغميفية المصرية بعالماتيا التي (1)الء الكتاب كانوا ثنائي المغةمن ىؤ 
عالمة بخصائصيا المقطعية المعقدة والتي لم يكن يستطع فيميا واستخداميا  777تبمغ حوالي 

 اال الذين نشأوا في البيئة المصرية وتمرسوا عمييا منذ صغرىم ويبدو ان ىذه الكتابة كانت
صعبة االستخدام بالنسبة لمعمال االسيويين البسطاء فبسطوا عالماتيا وحولوىا من كتابة ذات 

. وكانت ىذه الخطوة األولى في طريق االىتداء الى (2)عالمات مقطعية الى حروف ابجدية
خطوات االبجدية في التاريخ وُعرفت ىذه الكتابة باسم )السينائية المبكرة(. وىي ابجدية اشتقت 

م 1975( في عام petrieفيا في األصل من الخط الييروغميفي حيث عثرت بعثة بترؼ )حرو 
اثناء فترة تنقيبيا في منطقة سرابيط الخادم عمى احد عشر نقشًا مكتوبة برموز يشبو بعضيا 
الرموز الييروغميفية، وبعضيا االخر يشبو برموز االلفباء السامية وال يتجاوز عدد ىذه الرموز 

مزًا ومن خالل دراسة ىذه النقوش المكتشفة تمكن العمماء من معرفة االبجدية السينائية الثالثين ر 
التي ىي كتابة لمغة سامية تسمى اصطالحًا بالكنعانية، وكان يتحدث بيا عمال المناجم الذين 
كانوا يشاركون العمال المصريين في مناجم جنوبي سيناء ومن المرجح ان ىؤالء العمال 

وا في كتابة لغتيم فاختاروا رموزًا مصرية مما ىو مستخدم في النقوش الييروغميفية الساميون رغب
. وتتمخص ىذه الطريقة في اتخاذ (3)ىناك واستخرجوا منيا حروفًا ابجدية بالطريقة االكروفونية

الصوت األول من نطق االسم الدال عمى شكل العالمة ليكون مدلوال صوتيًا مفردًا لمعالمة اذا 
ي تركيب الكممات ومثال ذلك العالمة المقطعية الدالة عمى المنزل التي تنطق )بر( فقد دخمت ف

اتخذىا ىؤالء الساميون مدلواًل لحرف الباء فقط ألن المنزل يدعي بيت في لغتيم وألن اول حرف 
 .(4)من ىذه الكممة ىو حرف الباء وىو الحرف االكروفوني في الكممة

أس الثور وأسمو أليب بالمغة السامية الكنعانية بامالة لمياء اما حرف األلف فكان يمثمُو ر 
بااللف ومعناىا ثور بالعربية صار الرمز ابجديًا ىو االلف لكونيا الصوت األول في أليب 
الكنعانية، ومن امثمة الحروف االبجدية التي اخترعيا ىؤالء الساميون ىو حرف العين الذؼ جاء 
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ين وينطق بالكنعانية عين بامالة لمياء بااللف صار الرمز من الرمز المصرؼ الذؼ يرمز لمع
حرفًا ابجديًا ىو حرف العين لكونيا الصوت األول في عين السامية، اما حرف النون كان يمثل 
رمز الثعبان في المغة المصرية واسمُو )نجش( بالسامية ومعناىا ثعبان بالعربية صار الرمز حرفًا 

. اما عالمة اليد واسميا في لغتيم )يور( استعمموىا (5)روفونية نفسياابجديًا نونًا بالطريقة االك
لصوت الياء، وعالمة الماء سموىا )ميم( واستعمموىا الجل صوت الميم، وعالمة الرأس واسميا 

. وبيذه الطريقة حول ىؤالء الساميون ما يقارب سبعًا (6)في لغتيم )ريش( استعمموىا لصوت الراء
تابة الييروغميفية منيا سبع عالمات من االبجدية الييروغميفية والباقي وعشرين عالمة من الك

من العالمات المقطعية حولوىا الى حروف ابجدية واستخدموىا وحدىا فقط أؼ غير مقترفة 
. ومن المعروف ان المغة (7)بعالمات مقطعية كمكمالت صوتية ليا كما فعل المصريون القدماء

الى العالمات المقطعية عمى اثنان وعشرون حرفًا ابجديًا ولكن  المصرية كانت تحتوؼ باإلضافة
المصريون لم يستخدموا ىذه الحروف االبجدية في صمب الكممات استخدامًا ابجديًا سميمًا في 
اغمب األحوال. بل استخدموىا كمكمالت صوتية لمكممات مما افقدىا قيمتيا االبجدية ومثال ذلك 

( بمعنى ابيض المون وكان المصريون يرسمون ىذا الحرف استخدام حرف )ز( في كممة )حز
عمى شكل ثعبان مائي فكانوا يكتبون ىذه العالمة المقطعية عمى شكل مضرب من الخشب ورغم 
ان ىذه العالمة تشمل أصوات الكممة كميا )الحاء والزاؼ( اال انيم لم يكونوا يكتفون بيذا، بل 

ىذا النطق، وىذه الطريقة اضاعت القيمة االبجدية  يضيفون في آخرىا حرف )ز( االبجدؼ ليؤكد
لمحرف ألن الذؼ لم يكن عمى اطالع ودراية بالمغة المصرية كان يخطأ في قراءة الكتابة بتكرار 
نطق الحرف األخير فبدال من نطقو )حز( فانُو ينطقو )حزز( وىذه الطريقة عقدت وصعبت 

جدية، ويرجع الفضل الى سكان سيناء مخترعي الكتابة الييروغميفية واضاعت قيمة حروفيا االب
الكتابة السينائية في تفادؼ ىذا العيب الذين استخدموا الحروف االبجدية المصرية استخدامًا 

 .(8)ابجديًا سميماً 
وتميزت النقوش التي ُعثر عمييا في منطقة سرابيط الخادم بانيا تنقسم الى ثالث اقسام 

لمعبد ونقوش نقشت عمى لوحات مستقمة وكانت مواضيع رئيسية نقشت عمى الصخور وجدران ا
ىذه النقوش نذرية وتعبدية وايضًا نقوش تذكارية كتبت بالخط الييروغميفي والخط الذؼ ُعرف 

نقش يعود  25باسم الخط السينائي او االبجدية السينائية اذ احتوػ موقع سرابيط الخادم عمى 
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نقش يعود لفترة حكم  85ترة الدولة الوسطى و نقش يعود الى ف 176لمدولة القديمة وحوالي 
( عند دراستو لمنقوش السينائية التي Flinders petrie. وتوصل فمندرز بترؼ )(9)الدولة الحديثة

اكتشفيا في سرابيط الخادم ان ىذه النقوش ليا قواعد كتابية ثابتة وليست مجرد محاولة تيدف 
بة ىذه النقوش مميزة وفريدة تمثل نمطًا محميًا الى تقميد الخط الييروغميفي، وان طريقة كتا

يختص بيا ويميزىا عن الكتابة المصريية، وان اتجاه ىذه الكتابة ىو من اليسار الى اليمين عمى 
 .(17)خالف معظم الكتابات السامية الالحقة ومعظم الكتابات المصرية األخرػ 

باقي الخطوط اال ان فضل  عمى الرغم من ان ىذه الكتابة ليا خصائص فريدة تميزىا عن
الكتابة الييروغميفة كان واضحًا حيث ان كل الرموز تقريبًا المستخدمة في االبجدية السينائية ىي 
رموز تصويرية ىيروغميفية، وكذلك استخدام الطريقة االكروفونية التي كان يستخدميا المصريين 

القول ان من ابتكر االبجدية الستخراج حروفيم االبجدية من رموز معان معروفة لذلك يمكن 
السينائية كان عمى عمم بالكتابة المصرية وكذلك طريقة المصريين في استخراج حروف ابجدية 

 .(11)من الرموز التصويرية
اما الفترة التي أرخت بيا االبجدية السينائية فيي محل خالف ولكن ظير عند المؤرخين 

ىو رأؼ فمندرز بترػ الذؼ يرػ انيا تؤرخ في  رأيين ىما اقرب لمصحة من بقية اآلراء، األول
القرن الخامس عشرة قبل الميالد وبالتحديد في فترة حكم حتشبسوت وتحتمس الثالث وقدم ادلة 
تدعم رأيو منيا عثوره في المنجم الذؼ عثر فيو عمى الكتابات االبجدية السينائية عمى فخار يعد 

مس الثالث في القرن الخامس عشر قبل سمة من سمات ىذا العصر أؼ عصر حتشبسوت وتحت
الميالد و يحتوؼ ىذا الفخار عمى شريط احمر واسود، وكذلك العثور عمى تماثيل البي اليول 

 .(12)في نفس الموقع من نفس العصر المذكور
أما الراؼ الثاني القائل ان االبجدية السينائية يعود اكتشافيا الى فترة حكم المممكة 

ق.م( ويتبنى ىذا 1795_1985في فترة حكم االسرة الثانية عشر المصرية)الوسطى، وبالتحديد 
. وظيرت ادلة ترجح ما ذىب لو جاردنر خصوصًا وان فترة حكم (13)الرأؼ العالم الن جاردنر

االسرة الثانية عشر شيد نشاطًا كبيرًا في سيناء اذ بمغت احدػ بعثات الممك امنمحات 
فردًا الى منطقة سرابيط الخادم وقد حدث في عصره  734ق.م( حوالي 1855_1874الثالث)

. باإلضافة الى نشاط بعثات االسرة (14)نوع من التقارب بين الساميين وافراد البعثات المصرية



                                                                     

 19 (0202 كانون األول) والعشرون  التاسعالعدد ممحق  

 ث.دمحم عمي عبدالكريمسهيمة مرعي مرزوق        الباحأ.د. 

الثانية عشر في سرابيط الخادم عثر عمى نقوش ابجدية سينائية في وادؼ الحمول في جنوب 
نية عشر، كذاك احتوت ىذه النقوش االبجدية عمى سيناء يعود تاريخيا الى فترة حكم االسرة الثا

عالمات ىيروغميفية معينة تبدو أنيا مرتبطة بالييروغميفية القديمة التي لم تعد تستخدم في 
 .(15)عصر الدولة الحديثة

والثابت ان الذين اكتشفوا ىذه االبجدية ىم الساميون الذين من المرجح انيم مكثوا في 
لت أسماء االعالم التي تشير الييم الى تاثر واضح في األسماء مصر فترة من الزمن حيث د

المصرية كذلك أسماء االلية واشكال الحروف الكتابية، وربما ان ىؤالء الساميون قوم بدائيون 
 Sprengling. اما (16)من جنوب فمسطين جعمتيم السمطة المصرية يعممون في مناجم الفيروز

د أدوم بين البحر األحمر والبحر الميت ويسمى لغتيم فيرػ انيم قوم من ارض سعير أؼ بال
. والجدير بالذكر ان االبجدية السينائية المبكرة ُعرفت بيذا االسم النيا نشأت في (17)سعيرية

سيناء في فترات مبكرة وكممة )مبكرة( تميزىا عن ابجدية سينائية أخرػ انتشرت في سيناء في 
 .(18)ترجع في اصميا الى االبجدية النبطيةالقرنين الثالث والرابع الميالدين و 

ويجب عند الحديث عن االبجدية السينائية التفريق بينيا وبين االبجدية االوغارتية التي 
اشتقت حروفيا االبجدية الثالثين من الكتابة المسمارية وترجع أىمية الكتابة االوغاريتية الى انيا 

الكتابة االبجدية في اطار الخط المسمارؼ وانيا من  تمثل مرحمة انتقال من الكتابة المقطعية الى
وضع انسان اوغاريت الذؼ احتذػ حذو الكتابة السينائية في كونيا الفبائية ولكنُو عبر عن الفكرة 

 .(19)االلفبائية باشكال مسمارية
وقبل ان ُتحل رموز االبجدية السينائية المبكرة كان الرأؼ السائد أن أبجدية أوغاريت ىي 

م ابجدية قبل ان يتوصل العمماء الى حل رموز الكتابة االبجدية السينائية والتي كانت تسبق أقد
 .(27)سنة 277ابجدية اوغاريت بحوالي 

وكان اتجاه الحرف في االبجدية االوغارتية من اليسار الى اليمن وىو ايضًا اتجاه الكتابة 
ين القرنين الرابع عشر والخامس عشر قبل المسمارية وتؤرخ الكتابة االبجدية االوغارتية الى ما ب

 .(21)الميالد
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اما مناطق انتشار االبجدية السينائية المبكرة فتركزت في مناطق جنوب سيناء بعضيا 
وجد مكتوبًا داخل المناجم في منطقة سرابيط الخادم وتم العثور عمى عدد منيا في الطرق 

 . (22)عن نقوش تذكارية قصيرة المؤدية الى المناجم واغمب ىذه النقوش كانت عبارة
كذلك تم العثور عمى العديد من النقوش في منطقة بئر نصب القريبة من سرابيط الخادم 

 .(23)وكان ضمن ىذه النقوش العديد من النقوش التي تنتمي الى ابجدية السينائية المبكرة
ن حيث اما خارج سيناء فقد وجدت نقوش ابجدية سينائية في مناطق عديدة من فمسطي

. وكذلك (24)عثر عمى العديد منيا في جازر وشكيم وموقع تمنع القريب من ايالت في الجنوب
عثر عمى نقوش أبجدية سينائية في مدين التي يرجح انو انتقمت منيا تأثيرات عن طريق القوافل 

ف التجارية التي تسمك الطريق التجارؼ الشمالي الجنوبي الى اليمن، ومن ىذه التأثيرات حرو 
أبجدية سينائية عثر عمييا في مناطق عديدة من اليمن مثل حضرموت وبالتحديد في منطقة 
)العبر( في شمال حضرموت مما أدػ الى اشتقاق الخط المسند اليمني من االبجدية السينائية 
ومن األدلة التي تدعم ىذا الرأؼ ىو التشابو الكبير بين حروف االبجدية السينائية وحروف الخط 

 .(25)ند خصوص حروفو في مرحمو المبكرةالمس
كان ألنتقال االبجدية السينائية الى مناطق مجاورة لسيناء دورًا كبيرًا في تحول الحروف 
االبجدية الى الشكل الخطي وبداية اشتقاق االبجدية الكنعانية المبكرة منيا التي تؤرخ ما بين 

ذلك من عدة نقوش تم العثور عمييا القرنين السابع عشر والخامس عشر قبل الميالد ويتضح 
في مناطق متعددة من فمسطين أىميا نقش عثر عميو عمى شقفة فخار وجدت في بمدة )جازر( 
جنوب فمسطين. ويتكون ىذا النقش من ثالثة احرف تقرأ )ك ل ب( ويمثل حرف الكاف الحرف 

لباء وىو الحرف االكرفوني في كممة )كف( السامية والحرف الثالث من الكممة وخ ىو حرف ا
االكروفوني في كممة )بيت( السامية، اما الحرف األوسط وىو حرف الالم فيو يمثل الحرف 
االكروفوني في كممة )المد( السامية بمعنى لجام الثور فقد بدأ ىذا الحرف يفقد شكمُو التصويرؼ 

رىا باالبجدية ويأخذ الشكل الخطي، ومن األدلة عمى اشتقاق االبجدية الكنعانية المبكرة وتأث
السينائية المبكرة ىو ما ُعثر عميو في بمدة )لكيش( في فمسطين وىي منطقة تل الدوير في 
الوقت الحالي وىو عبارة عن نقش عمى مكعب من الطين نقش عمى وجيين من أوجو ىذا 
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 المكعب يمثل عالمات ىيروغميفية بينيا اسم التتويج لمفرعون امنحتب الثاني
  (ق.م1477_1427)

ويقرأ )عاخبرورع( ونقش عمى وجيي المكعب االخرين كتابة سينائية مبكرة كما نقشت  
نقوش من الكنعانية المبكرة، ويالحع عمى ىذا النقش ان حروفو باقية عمى الشكل التصويرؼ في 
بعضيا وتحول البعض الى الشكل الخطي الذؼ بدأ يظير في الكنعانية المبكرة فيظير الشكل 

ف التاء وىذا الحرف ماخوذ من االبجدية الييروغميفية وتتجمى فيو الخاصية التصويرؼ في حر 
تا( بمعنى خبز وىو يمثل حرف )الثاء( في كل من السينائية المبكرة  االكروفونية فيو ينطق )

والكنعانية المبكرة، اما تحول بعض حروف ىذا النقش الى الشكل الخطي فيظير في حرف 
قين، كذلك يظير في حرف الجيم وىو الحرف أصمُو في السينائية الذال وىو عمى شكل خطين اف

المبكرة عمى شكل عصا معقوفة وينطق )دج( في المغة السامية الكنعانية، ويالحع في ىذا 
النقش ان الكاتب كتب حرف التاء بشكمين احدىما الشكل السينائي التصويرؼ المأخوذ عن 

والشكل االخر ىو الشكل الخطي الكنعاني وىو  الييروغميفية وىو الذؼ عمى شكل نصف دائرة،
. ويرػ الباحث ان االبجدية السينائية المبكرة تمثل حمقة (26)الذؼ عمى شكل خطين متقاطعين

وصل او مرحمة انتقالية بين الييروغميفية واالبجدية والكنعانية القديمة حيث قام الكنعانيين في 
ذين كان ليم احتكاك سواء في التجارة او مناطق جنوب فمسطين وسوريا خصوصًا ىؤالء ال

العمل في مناطق سيناء المختمفة ىناك حيث اطمعوا وتعمموا مبادغ وقواعد االبجدية السينائية 
المبكرة، ويرجح الباحث الرأؼ الذؼ يتبناه آلن جاردنر من ان نشأة االبجدية السينائية المبكرة كان 

لكشف عن النقوش االبجدية السينائية التي ُعثر في فترة حكم المممكة الوسطى  خصوصا بعد ا
عمييا في وادؼ الحول وفييا خصائص كتابية تؤرخ الى فترة الدولة الوسطى لذا من الطبيعي ان 
تكون االبجدية السينائية المبكرة تؤرخ لفترة أبعد من القرن الخامس عشر قبل الميالد وىي الفترة 

 اكتشاف نقوش ابجدية سينائية في وادؼ الحول.التي تبناىا فمندرز  بترؼ قبل ان يتم 
 ثانيا"/ الفــن

ان الفن المصرؼ القديم يعد من ابرز المظاىر الحضارية التي خمفيا المصريون القدماء 
فيو سجل حضارؼ يوضح لنا البيئة الفكرية والحياة اليومية التي كان يعيشيا الممك والشعب 

التي كان يقودىا الممك او كبار موظفين الدولة  عمى حد سواء بل أن اغمب فعاليات الدولة
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تسجل عمى شكل لوحات تصويرية كبيرة عمى جدران المعابد والقصور وكذلك عمى قواعد 
التماثيل التي كانت تنشأ ليذا الغرض في بعض األحيان، وكان لمفن ارتباط بالعقيدة والبيئة 

المرآة التي عكست ثقافة وتطور ىذا الشعب المحيطة باإلنسان ارتباطًا وثيقًا وُيعد الفن المصرؼ 
الذؼ أثر كذلك تأثيرًا ايجابيًا عمى الشعوب التي احتكت بمصر سواء كان ذلك االحتكاك سممي 
مثل اليجرات او عدائي عن طريق الغزوات فقد تعمم العديد من االفراد الغير منتمية لمعنصر 

غيرىا عمى الرغم من انيم لم يثقوىا المصرؼ فنون المصريين مثل النحت وصناعة التماثيل و 
كما كان الفنان المصرؼ يتقنيا حيث تميز الفنان المصرؼ بدقة التنفيذ وروعة التصوير اذ انو 
كان جزء من الشعب في مصر القديمة يمتين النحت والرسم كمينة وكان الكثير من ىؤالء يرافق 

يا المناجم والمحاجر لتوثيق اخبار البعثات التي تخرج من مصر بأتجاه المناطق التي يكثر في
ىذه البعثات وذكر لقب )نحات( في النقوش التي عثر عمييا في سيناء في اكثر من موضع 
وكان بعض االفراد ربما تميزوا عن غيرىم لذلك نجد أسمائيم تتكرر في اكثر من بعثة ومنيم 

 .(27)تفي( –النحات  )غنخ
 التماثيل  -1

ن التماثيل المختمفة االحجام والتي تعود لحقب متفاوتة ربما ُعثر في بناء عمى العديد م
يكون اقدميا تمثال ُيعد من اقدم اآلثار ُعثر عمييا في منطقة سرابيط الخادم جنوب سيناء وىو 

. وُعثر (28)ق.م(1955_1985عبارة عن تمثال عمى ىيئة صقر يمثل الممك )امنمحات االول
ي وضع الجموس وىو من الحجر الرممي األحمر وعميو ايضًا عمى تمثال لاللية حتحور وىي ف
ق.م( ويعتقد ان من انشأ ىذا التمثال ىو 1878_1922نقوش تذكر اسم الممك امنمحات الثاني)

 .(29)شخص ذو مكانة رفيعة يدعى سنفرو مختو
ق.م( يعود الى فترة 1855_1874كذلك تم العثور عمى تمثال الممك )سنوسرت الثالث

يضًا وىو عبارة عن كتمة حجرية تحوػ رأس الممك تم تقديمُو من قبل خمسة الدولة الوسطى ا
. ومن التماثيل التي ُعثر عمييا والتي (37)اشخاص من ضمنيم شخص أسيوؼ يدعي )ليفي(

يعود تاريخيا الى فترة الدولة الوسطى بالتحديد فترة حكم الممك امنمحات الثالث ىو تمثال لسيدة 
( سم وتم العثور عميو في سرابيط الخادم 21رتفاع قاعدتو نحو )من الحجر الرممي يبمغ ا

ومحفوظ حاليًا في متحف )ىاسكل( بمدينة شيكاغو وُسجل عمى قاعدة ىذا التمثال عدة نقوش 
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. وتم العثور عمى (31)توزعت بين الجانب األيمن وااليسر والجية الخمفية من القاعدة ايضاً 
الفنان في سيناء وىي بوضعية الجموس، منيا تمثال يعتقد  العديد من نمط التماثيل التي صنعيا

( بترؼ الى العام الرابع petrieانُو يمثل االلية حتحور مسجل عمى قاعدتو نقش أرخُو )
( بالعام الثالث والعشرين من cerny، بينما أرخو )(32)والعشرين من حكم الممك امنمحات الثالث

عمى قاعدة ىذا التمثال ونقش عمى قاعدة ىذا التمثال وىو العام المذكور  (33)حكم نفس الممك
أسماء والقاب الممك امنمحات الثالث وكتب عمى الجانب االيسر من القاعدة نقش ذكر اسم 
الشخص الذؼ قدم ىذا التمثال ولقب نفسُو بمقب )المعروف لدػ الممك ومحبوبو( ويدعى 

(mrrwمرو )(34). 
ق.م( في منطقة تل 1769_1557تماثيل تؤرخ الى فترة الدولة الحديثة)وتم العثور عمى 

حبوة شمال سيناء نقش عمى قاعدة احد ىذه التماثيل اسم )ثارو( باإلضافة الى ىذا التمثال عثر 
عمى تمثال آخر ذكر عميو أسم )ثارو( وىو مصنوع من الحجر الرممي ويؤرخ ايضًا الى فترة 

طقة سرابيط الخادم جنوب سيناء ُعثر عمى تمثال نصفي لسيدة من . ومن من(35)الدولة الحديثة
 .(36)ق.م( 1213_1279عيد الممك  )رمسيس الثاني 

لم يقتصر نحت التماثيل عمى الفنان المصرؼ في سيناء بل ان بعض التماثيل التي ُعثر 
في تقميد عمييا في سيناء كانت منحوتو بأيد غير مصرية في محاولة من قبل العناصر السامية 

. إذ ُعثر عمى تماثيل عمى ىيئة ابي اليول وغيرىا (37)النماذج المصرية التي كانت امام أعينيم
من االشكال المصرية وقد دونت عمييا كتابات باالبجدية السينائية المبكرة أؼ ان أصحابيا من 

 .(38)الساميين صنعوىا عمى الطراز المصرؼ بينما نقشوا عمييا كتاباتيم
 
 سوم الصخريةالر  -2

تميزت سيناء بوجود عدد كبير من الموحات التي كان ُيسجل عمييا اخبار البعثات التي 
كانت ُترسل من قبل مموك مصر لمتنقيب عن الثروات المعدنية او كبح جماح السكان األصميين 

مات وكان قادة وافراد ىذه البعثات قد سجموا اخبارىم وأسماء المموك الذين ارسموىم بيذه المي
وكانت الرسوم الصخرية تكون ُمالزمة ليذه النقوش حيث تكاد ال تخمو لوحة من ىذه الموحات 
من صور تضم الممك الذؼ أرسمت البعثة في عيده وصورة صاحب الموحة الذؼ يكون غالبًا ىو 
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قائد البعثة وفي بعض األحيان صورًا الفراد ومجموعات من افراد ىذه البعثة وتميزت نقوش 
ق.م( في سيناء بوجود صور لاللية تكون غالبا في الجية 1985_2755لدولة الوسطى)مموك ا

المقابمة لصورة الممك ولم يغفل الفنان في اظيار المموك بابيى ُحمة وىم يرتدون التاج الممكي 
وقد صورىم في عدة وضعيات مثل وضعية الجموس او الوقوف او وضعية الممك وىو في حالة 

ومن ىذه الرسوم لوحة أظيرت الممك امنمحات الثاني وىو جالس عمى مقعد تعبد امام االلية 
مرتديًا التاج ويمسك بيده اليسرػ عصا مائمة قمياًل ويده اليمنى مغمقة ويظير معو في الصورة 

، وفي بعض الموحات التي تعود الى فترة (39)احد األشخاص ربما ىو قائد البعثة واسمو )عنخب(
الممك وىو بوضعية الوقوف وغالبًا عندما يصور الممك وىو واقف يصور الدولة الوسطى يصور 

امامو احد االلية مثل لوحة الممك امنمحات الثالث التي تعود لمعام الخامس من فترة حكمة حيث 
ظير وىو يرتدؼ غطاءًا لمرأس يبرز منو العدل الممكي وفي اسفل ىذه الموحة صورة احد االفراد 

  .(47)بعثة التي أرسميا ىذا الممك الى سيناءربما يكون ىو قائد ال
وأستمر ظيور مموك الدولة الوسطى في لوحات شبو جزيرة سيناء اذ ظير رسم الممك 

ق.م(عمى عدة لوحات منيا لوحة كبيرة ذات قمة مستديرة يبمغ 1795_1878)امنمحات الرابع 
الرابع وفي اسفل سم يعموىا قرص الشمس المجنح ورسم يمثل الممك امنمحات  72عرضيا 

. وفي لوحة أخرػ من عيد نفس الممك نقش (41)الموحة رسم يمثل رجل وىو في حالة جموس
عمييا أسماء والقاب الممك باإلضافة الى تاريخ انطالق البعثة وتنتيي برسوم تمثل صاحب ىذه 

 – ف( و)محن –الموحة واسفمو رسوم لتسعة اشخاص لم يتبق من أسمائيم اال اسمين وىم )رن 
وفي لوحة تعود الى فترة الدولة الوسطى ايضًا ُتظير رسوم لموظفين يعممون  (42)حتب( –انخت 

في مناجم جنوب سيناء مع ذكر أسمائيم حيث تظير صورة الربعة اشخاص وىم ينظرون 
باتجاه الغرب ولم يبق من أسمائيم بصورة واضحة سوػ اسم شخص واحد وىو )سنب تي 

 .(43)في(
فقد ُعثر عمى العديد من الرسوم  ق.م(1769_1557دولة الحديثة )اما في عصر ال

الصخرية التي مثمت مموك االسرة الثامنة عشر وماتالىا اذ ُعثر في منطقة تل حبوة في شمال 
ق.م( وىو جالس وامامُو 1479_1492سيناء عمى لوحة يصور فييا الفنان) تحتمس الثاني

ش وامامو قرص الشمس وامام الممك يوجد أناء فيو مائدة ويرتدؼ تاجًا يحتوؼ عمى قرون الكب
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. وفي منطقة سرابيط الخادم ُعثر عمى لوحة تعود الى فترة حكم الممكة (44)نبات زىرة الموتس
ق.م( حيث تظير صورة واضحة ليذه الممكة وىي ترتدؼ النقبة 1458_1473)حتشبسوت

يتي كوبرا وىي ترتدؼ التاج وعمى الممكية ذات حزام يتدلى من منطقة الوسط نيايتو عمى ىيئة ح
. وعثر عمى لوحة من الحجر الرممي في وادؼ المغارة تعود لمسنة السادسة (45)صدرىا قالدة

عشرة من حكم الممكة حتشبسوت تظير الممكة فييا في زؼ المموك ويظير الى يسارىا صورة 
ُتعد ىذه الموحة ىي األثر ، و (46)لمممك تحتمس الثالث في إشارة الى فترة الحكم المشترك بينيما

 .(47)الوحيد من فترة حكم االسرة الثامنة عشرة التي عثر عميو في وادؼ المغارة
ويظير تحتمس الثالث بصورة منفردة وىو في وضع الوقوف مرتديًا التاج األزرق والنقبة 

الممك الممكية التي يتدلى من منتصفيا حيتي الكوبرا الممكية ومن الخمف ذيل ثور ويقف خمف 
شخص مصور من الجانب األيمن يرتدؼ شعر مستعار قصير، ويظير الممك وىو يحمل في 

 .(48)يديو انائين وتؤرخ ىذه الموحة بالسنة الخامسة والعشرين من حكمة
ق.م(فقد ظير في لوحات منطقة سرابيط الخادم وىو 1397_1477اما )تحتمس الرابع 

ف امامي مثمث الشكل ذات حزام مربوط عمى شكل يرتدؼ التاج والنقبة الممكية التي ليا طر 
عقدة في منتصف منطقة الوسط وظير معُو في احدػ الموحات شخص يدعى )نبي( يرتدؼ نقبة 

 .(49)طويمة وقالدة تزين منطقة الصدر وكذلك يرتدؼ الشعر المستعار
ومن الموحات التي تميزت بروعة النحت وجمال وانسياب الخطوط تمك الموحة التي 

توت عمى رسم لقرص الشمس المجنح وخرطوش ممكي عمى جانبيو حية الكوبرا وعمى رأسيا اح
ق.م(وىو يرتدؼ النقبة 1352_1397قرص الشمس، ويظير فييا ايضًا الممك )امنحتب الثالث 
. ومن الموحات التي صورت لنا (57)الممكية التي يتدلى منيا ذيل ثور وىو يرتدؼ التاج الممكي

كم االسرة الثامنة عشر لوحة يظير فييا شخص يرتدؼ مالبس قصيرة بالتحديد افراد من فترة ح
ما يسمى بالنقبة القصيرة ويرتدؼ شعرًا مستعارًا ويمسك مبخرة واناء ماء يصب في اناء آخر 

 .(51)أكبر منو حجماً 
وفي شمال سيناء من تل حبوه تحديدًا ُعثر عمى لوحة تعود الى فترة حكم االسرة التاسعة 

ق.م( الذؼ يظير في الموحة وىو في 1186_1295ة من فترة حكم الممك )رمسيس األولعشر 
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حالة تعبد أمام االلو ست وتظير الموحة رمسيس األول وىو رافعًا يديو ويحمل فييا اشياء ربما 
 .(52)قرابين

وُعثر عمى لوحة من الحجر الرممي مقوسة الشكل من األعمى مؤرخة في العام الثامن من 
ق.م( وظير بيا وىو يرتدؼ سيتي من خالل ما تبينو 1279_1294ممك )سيتي األولحكم ال

سم طواًل  257الموحة التاج الممكي وقالدة ويمسك في كمتا يديو انائين وتبمغ ابعاد ىذه الموحة 
سم. ويظير ضمن ىذه الموحة شخص وىو يرتدؼ رداء طويل  35سم وسمكيا  58وعرضيا 

ديو الى األعمى امام خرطوش سيتي األول الذؼ يعموه عالمة فضفاض ورأسو حميقة ويرفع ي
قرص الشمس بين ريشتين طويمتين، اما الوجو الثاني ليذه الموحة فيظير فيو الممك سيتي األول 

 .(53)وىو يرتدؼ النقبة وغطاء رأس النمس تتولى من جنبيو حية الكوبرا الممكية
ت الممك سيتي األول وىو يرتدؼ وظيرت رسوم أخرػ في لوحات سرابيط الخادم أظير 

النقبة الممكية مثمثة الشكل يتدلى منيا ذيل ثور ويظير معُو في النصوص رمسيس الثاني 
ويظير بينيما اناء يضم زىرتي لوتس واحتوت ىذه الموحة عمى صورة لصاحب ىذه الموحة وىو 

 .(54)يرتدؼ رداء طويل فضفاض
شخص في احدػ الموحات وىو ق.م( ظير 1213_1279وفي عيد )رمسيس الثاني

يرتدؼ المالبس الطويمة الفضفاضة ذات طيات كثيرة تغطي الجسم كمو ويرفع في يده اليمنى 
 .(55)مروحة واألخرػ يرفعيا تبجيال لخرطوش الممك رمسيس الثاني

ومن الموحات التي صورت لنا دقة اتقان الفنان في سيناء ىي لوحة ذات قمة مقوسة 
وم األربعة اشخاص يقف كل منيم خمف االخر اعمى كل فرد منيم أسمُو الشكل يظير فييا رس

ولقبُو ويرتدون نقبة ذات طيات وشعر مستعار وتؤرخ ىذه الموحة الى فترة عصر الدولة الحديثة، 
وفي لوحة أخرػ يظير احد األشخاص وىو يرتدؼ النقبة الطويمة مربوطة عند المنتصف 

 .(56)األخرػ طائرويمسك في احدػ يديو زىرة الموتس و 
ومن الموحات الميمة التي ُعثر عمييا في سيناء وبالتحديد وادؼ المغارة ىي تمك الموحة 
التي احتوت عمى رسوم لما يمثل عائمة من سيناء مكونة ثالثة افراد رجل وامراءة وطفل وكانت 

 53ا سم وعرضي 34المراءة أطول عضو في ىذه المجموعة وكان ارتفاع ىذه الموحة حوالي 
سم ويظير فييا الرجل وشعره منسدل عمى كتفيو ممسكًا بيد الطفل وىم يسيرون في صف واحد 

 .(57)اما المرأة فتظير بشعر طويل يتدلى خمف اكتافيا وتم تصويرىا بعيون كبيرة نسبياً 
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وعمى الرغم من بعض المالمح الفنية لتمك الرسوم تكون غير واضحة بسبب عوامل 
 (58)ب الموحات حافظت عمى جماليتيا ومالمحيا الفنية النيا ُرسمت بالغائرالتعرية اال ان اغم

وفي بعض الرسوم نرػ ان الفنان في سيناء قد لون اجسام بعض الذين نحت صورىم عمى 
 .(59)الموحات والصخور بالمون األصفر داللة عمى جنسيم السامي

عة منيا قرص الشمس صاحبت الرسوم التي وجدت عمى تمك الموحات عناصر فنية متنو 
المجنح وىو من الرموز القديمة التي ظيرت في نقوش الحضارة المصرية حيث كانت السماء 
في تصوراتيم عبارة عن جناحي صقر منبسطين فوق العالم ومنذ االسرة الخامسة وما بعدىا 
وضع قرص الشمس بين زوجين من االجنحة ومن ثم فان صورة السماء أصبحت رمزًا 

، كانت تمثل قمة (61). اما عالمة السماء التي ظيرت مرافقة لعدة نقوش في سيناء(67)شمسياً 
السماء المعبود )نوت( وقاعدتيا تمثل األرض المعبود )جب( اما الدعامات الجانبية ليذه العالمة 

 .(62)تمثل األقطاب التي تحفع السماء المعبود)شو(
في الرسوم التي ظيرت عمى لوحات  ومثمت حية الكوبرا التي كانت تزين تيجان المموك

وصخور سيناء رمزًا لمممكة وظيرت عمى ىذه الموحات منذ عصر الدولة الوسطى وكانت تمثل 
ىيئة كوبرا منتصب برأس منتفخ ووصف الثعبان قاذف الميب الذؼ يبعد كافة المخموقات الشريرة 

ديمة االورايوس وىي كممة اغريقية بانُو العين المتقدة اللو الشمس رع، وكان من أسماء الكوبرا الق
ربما يكون ليا اصل مصرؼ بمعنى )ىي التي تقف عمى مؤخرتيا( في إشارة الى وضعية الكوبرا 

 .(63)عند الجموس ورفع الرأس
اما زىرة الموتس التي وردت في العديد من الرسوم المرافقة لمنقوش التي ُعثر عمييا في  

المصرؼ القديم كرمز لتفتح الحياة الن الموتس كانت الزىرة سيناء كان ليا أىمية بالغة في فكر 
 .(64)التي تنبت من المياه االزلية
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