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بني يدي الكتاب:
مكتوبة  جاءت  القدمية,  العربية  النقو�ض  من  لعدد  علمية  درا�سة  العمل  هذا 
اإلى اجلنوب  كياًل  ُبعد خم�سني  على  �سرمداء,  موقع  عليهما يف  ُعرث  على �سخرتني 
اتخذها  والتي  متميز,  ح�ساري  بدور  قامت  التي  املهمة,  املدينة  تيماء  من  الغربي 
امللك الكلداين »نبونيد« عا�سمة ململكته. احتوى العمل متهيًدا خ�س�سناه مل�سامني 
هذه النقو�ض, واأربعة عناوين, اأولها كان درا�سة النقو�ض الآرامية الدولية, التي بلغت 
�ستة نقو�ض. اأما الثاين فا�ستمل على الدرا�سة ذات العالقة بالنقو�ض النبطية, التي 
منها  نق�ًسا   »67« بدرا�سة  قام خالد احلائطي  واأن  �سبق  نق�ًسا  وثمانني  ثمانية  بلغت 
النقو�ض  ن�سيب  كان  حني  يف  21-88(؛  النقو�ض   ,121-51  : 2012م,  )احلائطي, 
اليوناين  والنق�ض  الثالثة  اللحيانية  النقو�ض  و�سعنا  بينما  الثالث.  العنوان  الثمودية 
مع  املدرو�سة,  للنقو�ض  ر�سومات  الدرا�سة  ت�سمنت  وقد  الرابع.  العنوان  يف  الوحيد 
التي  واملفردات,  الأعالم  لأ�سماء  بالكتاب فهر�ض  اأُحلق  الفوتوغرافية. كما  �سورها 
وردت يف هذه املجموعة, ح�سب املنهجية العلمية؛ اإ�سافة اإلى اإدراج قائمة بامل�سادر 

واملراجع التي ا�ستعّنا بها يف هذه الدرا�سة.
املانع  الدكتور عبدالعزيز  لكر�سي  والعرفان  ال�سكر  لتقدمي  املنا�سبة  واأنتهز هذه 
م�سروع  على  والدعم  بامل�ساندة  موافقتهم  لول  اإذ  واآدابها,  العربية  اللغة  لدرا�سات 
والعرفان  ال�سورة,  بهذه  اخلروج  العمل  لهذا  قدر  ملا  الثمودية«  النقو�ض  »مدونة 

مو�سول ل�سعادة الأخ الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن نا�سر املانع.
للدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  يف  لالإخوة  والتقدير  ال�سكر  جزيل  اأقدم  اأخرًيا 
على  الغزي,  �سعود  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأ�ستاذ  الأخ  بالذكر  واأخ�ض  الأثرية, 

دعمهم امل�سكور واملقدر لن�سر هذه الدرا�سة املتوا�سعة.
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يجعله  واأن  ح�سناتي,  ميزان  يف  املتوا�سع  العمل  هذا  يجعل  اأن  وجل  عز  واأدعوه 
اإ�سافة طيبة ومفيدة للراغبني يف معرفة املزيد عن �سعوب وممالك املنطقة ال�سمالية 

وال�سمالية الغربية من وطننا الكبري؛اإنه �سميع جميب الدعاء.

�ضليمان بن عبدالرحمن الذييب      

الريا�ض      
1/ 6/ 1434هـ      
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املقدمـة :
منخف�سة,  واحة  يف  الغربية,  النفود  �سحراء  حافة  على  تيماء  مدينة  ن�ساأت 
البحر؛ وحتديًدا على  اإلى 400 قدم فوق �سطح  ترتفع من 300  ال�سكل؛  وم�ستطيلة 
خـط الطـول 38/ 29, والعـر�ض 27/ 38؛ ويعني هذا اأنها يف منطقة ال�سغط املرتفع 
املداري Subtropical High Pressure System, الذي يوؤدي اإلى اأمرين مهمني 
وي�ساحب  العام؛  اأيام  اأغلب  يف  اجلوي,  ال�ستقرار  اأولهما:  لال�ستيطان,  وجاذبني 
ذلك املرتفع �سماء �سافية, وثانيهما انخفا�ض وا�سح يف الرطوبة الن�سبية,مع جفاف 
الهواء. واإ�سافة اإلى اعتدال مناخها يف معظم اأيام العام فيما عدا مدة ل باأ�ض بها 
لعدد من  التقاء  نقطة  الذي جعلها  ال�سرتاتيجي,  فاإن موقعها  ال�سيف؛  من ف�سل 
الطرق التجارية التي تربط و�سط �سبه اجلزيرة بغربها و�سمالها قد كان عاماًل مهًما 
لل�سيطرة عليها وال�ستفادة من مميزاتها وثرواتها,  يف جعلها وجهة للقوى الدولية 
فقد �سن عليها عدد من ملوك دولة اأ�سور, وهم: جتالتفالي�سر )745- 737 ق.م(, 
و�سرجون الثاين )722 - 705 ق. م(, واآ�سوربانيبال )669 - 627 ق. م(, حمالت 
عدة. لذلك لو مل تكن هذه املدينة متلك مقومات العا�سمة الكبرية ملا اختارها امللك 
الكلداين » نبونيذ « )555-539 ق.م(, لتكون مقًرا لإقامته التي ا�ستمرت فيما بني 
�سبع �سنوات اإلى ع�سر, )لأ�سباب اتخاذه لتيماء مقًرا لإقامته انظر: ال�سعيد, 2000م: 
4-24(, وملا كانت مكاًنا لزيارة امللك امل�سري رم�سي�ض الثالث )لهذا النق�ض انظر 

الذيبي, 2012م: 7- 18(.
والالفت اأن املعنى اللغوي لال�سم تيماء يف املوروث العربي يتناق�ض مع الطبيعة 
»الأر�ض  يعني  فهو   ,)15 احل�سن, 2007م:  واأبو  )الأن�ساري  للمدينة  الطبوغرافية 
املقفرة التي ل اأني�ض فيها اأو الأر�ض التي ل ماء فيها ... اإلخ«؛ اإذ تتميز املدينة -كما 
يف:  واملتمثلة  الوا�سحة  املائية  مب�سادرها  ذاتها-  العربي  املوروث  م�سادر  اأ�سارت 
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بحرية تيماء, ونهر فيحاء, واأوديتها املتعــددة, وعيونهـا, واآبارهـا, التي تزيــد علـى 
تف�سري  اأن  ونرى  31(؛   -21 2005م:  )التيمائــي,  انظــر  للمزيـــد  بئــًرا.  ال�سبعـني 
دليل  اإلى  يحتاج  لكنه  لالنتباه  لفًتا   ,)16  -15 )2007م:  احل�سن  واأبو  الأن�ساري 
ا�سم  وهو  ي,  ت  الأول  عن�سرين,  من  يتكون  ال�سم  اإن  فقولهما  قوة,  اأكرث  علمي 
الإ�سارة »هذا«, والثاين ماء, ليعني »هذا ماء«, غري مرجح, اإذ اإن اأقدم ظهور ل�سم 
الإ�سارة ت ي, يعود على اأبعد تقدير اإلى القرن الأول قبل امليالد. كما اأنه من املعروف 
اأن �سيغة »ماء« مل ترد يف النقو�ض العربية القدمية وال�سيغ الواردة هي: م ي, م و ... 
اإلخ. ومن املعلوم اأن العلم »تيماء« ورد قبل القرن الأول قبل امليالد بعدة قرون, وذلك 

يف امل�سادر الأ�سورية ويف روايات العهد القدمي.
ُعرث على النقو�ض مو�سوع الدرا�سة يف موقع �سرمداء, على بعد خم�سة وخم�سني 
اإلى اجلنــوب الغربـي مــن مدينــة تيمـــاء )761 20 27 �ض 069 20 38 ق(,  كيــاًل 
علــى �سخرتـني )اللوحتان1, 2( ل تبعدان اإل خم�سني مرًتا عن ال�سخرة, التي ُر�سم 

 .)al-Said, 2009: 360-1( عليها ح�سان ملك بابل ونق�سه الثمودي
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ويعود الف�سل -بعد اهلل- يف لفت النظر اإليهما اإلى الأخ حممد بن حمد النجم, 
اإدارة الآثار مبحافظة تيماء؛ خالل قيامه مب�سح للمواقع الأثرية, التي تتميز  مدير 
بها هذه املحافظة ذات التاريخ العريق يف عام 1429ه )2008م(, ويف العام الذي 
الأ�ستاذ خالد بن ح�سان احلائطي يف عام 1431هـ,  يليه زرنا املوقع؛ يف حني زاره 

حيث اأعاد ت�سوير واجهتي هاتني ال�سخريتني. 

اللوحة رقم1: ال�ضخرتان

وكما يتبني من اللوحة رقم2:, فقد كان للمواطن »�سامل �سمران« �سبق الو�سول 
ج(  )اللوحةرقم2/ب,  ا�سمه,  كتابة  تعمد  ال�سديد  الأ�سف  -مع  لكنه  اجلميع؛  قبل 
م�سيًفا اأحياًنا عبارة »طرق القوافل« )اللوحة رقم2/د( عدة مرات, �سارًبا بعر�ض 

احلائط م�سوؤولياته الوطنية جتاه املحافظة على الآثار.

             اللوحة رقم2/اأ                                                       اللوحة رقم2/ب
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        اللوحة رقم2/ج                                                              اللوحة رقم2/د

اللوحة رقم2: مظاهر التخريب والعبث املعا�ضر

على كل حال, بعد درا�سة هذه النقو�ض املكتوبة بخم�ض لغات: الآرامية, والنبطية, 
لنا مدى قوة اجلذب الذي كانت تتمتع به  والثمودية, واللحيانية, واليونانية, يتبني 
الرافدين  بالد  ملمالك  بل  العربية,  للقبائل  وجهًة  فقط  تكن  مل  التي  املدينة,  هذه 

ا لإقامته. وم�سر القدمية و�سعوبهما, ولذلك -كما ذكرنا- اختارها »نبونيد« مقرًّ

امل�شامني:

اأوًل: النقو�س الآرامية الدولية:
عددهذه النقو�ض �ستة, متكنا بعد درا�ستها من اخلروج بعدد من امل�سامني, من 

اأهمها التايل:
بلغ جمموع الأعالم ال�سخ�سية ت�سعة اأ�سماء, منها ثمانية تاأتي للمرة الأولى يف . 1

النقو�ض الآرامية وهي: ع ب ي د ن )نق1: 2(, ي هـ ن �ض ر ا )نق1: 2(, ع �ض ي 
ا ل )نق3(, ح م ي د ن )نق4: 1(, خ ل ف ن )نق4: 2(, ف ر �ض )نق6: 1(, ا ل 

ع ل ن )نق6: 2(, ن ع م ن )نق5: 2(.
انق�سمت من حيث دللتها اللغوية اإلى ق�سمني, هما: . 2

�سيغة العلم الب�سيط: وقد بلغ عددها �ستة اأعالم, جاءت على اأوزان خمتلفة,  اأ- 
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نع م ن )نق5: 2(.  و  َفْعالن وهما: خ ل ف ن )نق4: 2(,  وزن  اثنان على 
و ح م ي د ن )نق4: 1(, كانا على وزن  والعلمان ع ب ي د ن )نق1: 2(, 
ُفعيالن. بينما جاء مثال واحد على الوزنني: َفاِعل وهو العلم: ف ر �ض )نق6: 

1(, وَفْعله وهوالعلم ن ع م هـ )نق5: 1(.
النوع  هذا  وَمّثل  ال�سمية,  اجلملة  �سيغة  على  وكانت  املركبة:  الأعالم  ب- 
الأعالم: ي هـ ن �ض ر ا »يهب, يعطي ذو �سرا« )نق1: 2(, ع �ض ي ا ل »�سيف 

اإيل, املقاتل هو اإيل«)نق3(, ا ل ع ل ن )نق6: 2(, »اإل اأعلن, اأظهر, خلق«.
ن�سري هنا اإلى اأن هذه الأعالم حتمل �سفة التمني والدعاء, فيما عدا العلم 
ف ر �ض )نق6: 1(, امل�ستق من مهنة الفار�ض. كما اأنها جميًعا م�ستقة من 

العربية.
قدمت لنا هذه املجموعة اأربعة األفاظ, هي: ب ري ك »مبارك, تربيكات« )1: 1, . 3

4: 1, 5: 1(, ب ر »بن« )1: 2, 4: 2, 5: 1, 6: 1(, ب ر ت؟: »بنت« )6: 2(, ع ب 
د »خادم, َعْبد« )نق3(, وحرف وحيد هو حرف العطف الواو )و()نق3(.

تعددت بدايات هذه النقو�ض, على النحو التايل:. 4
ثالثة نقو�ض بداأت بال�سم املفرد ب ر ي ك ر »مبارك, تربيكات« )1: 1, 4:  اأ - 

.)1 :5 ,1
نق�سان اأحدهما بداأ با�سم علم )نق6(, والآخر بحرف العطف الواو )نق3(. ب- 

اأطول نقو�ض هذه املجموعة من حيث الأ�سطر هو النق�ض رقم: 2, اإذ بلغت اأربعة . 5
اأ�سطر مل نتمكن من قراءتها ب�سبب حالتها ال�سيئة الناجتة عن العبث املعا�سر 
)نق1(,  اأ�سطر  ثالثة  من  مكوًنا  كان  الأول  وحيدان,  نق�سان  وهناك  والالحق. 
�سطرين  من  فكانت  النقو�ض  بقية  اأما  )نق3(.  فقط  واحد  �سطر  من  والأخر 

)نق4, 5, 6(. 
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ثانًيا: النقو�س النبطية:

بلغت هذه النقو�ض ثمانية وثمانني نق�ًسا, متكنا بعد درا�ستها من اخلروج بعدد من 
امل�سامني, من اأهمها التايل: 

بلغ جمموع الأعالم ال�سخ�سية مئة وت�سعة اأ�سماء؛ منها �ستة وثالثون تاأتي ح�سب . 1
معلوماتنا للمرة الأولى يف النقو�ض النبطية, وهي: ع ب د ك ر م )نق2(, د و ي 
ن ا ل )نق 7: 1(, �ض د و )نق10(, ح ب ر و )نق11(, ك �ض ر و )نق14(, م ط 
ر �ض )15(, ي د ا ل )18(, ك م �ض )نق19(, هـ �ض ر و )نق25(, ا م ر ا ل ي 
)نق26(, ا ل )نق29(, ع ب د ز ب ي د ت )نق34(, �ض ف ت و)نق39(, ع ق ب 
ت و )نق44(, �ض �ض ر و )نق45(, م ي ع ت )نق45(, �ض ي ر و )نق46(, و د 
ي م و )نق50(, ب ر ن ي )نق53, 79: 1(, �ض ع ل هـ ي )نق56: 1(, ا خ ف ق ع 
)نق56: 1(, ج ز ي ل و )نق58(, ح ج ن و )نق59(, �ض ر ي م )نق61(, ح ل ي 
)نق61(, و ت ي ر و )نق62(, و د ن )نق64: 1(, ق ت ف ر )نق64: 2(, ت ا ل 
و )نق66: 2(, د د ن )نق69(, �ض ي ف و )نق74: 1(, ع ب د ل ق ن ي )نق74: 
2(, ي ح م ا ل )نق76(, ا م ب ي هـ )نق77: 1(, ج م ز و )نق78: 1(, ع �ض ي 

ر و )نق81(.
انق�سمت من حيث دللتها اللغوية اإلى الأق�سام التالية:. 2

اأ - �ضيغة العلم الب�ضيط: 

وقد جاءت على اأوزان خمتلفة, اأغلبها على وزن َفْعل, وهي: �ض هـ ر و )نق1(, ز 
ي د )نق6(, ح ي ا )نق9(, �ض د و)نق10(, ح ب ر و )نق11(, ع ي د و )نق22, 
38(, ز ر ق )نق28(, و ع ل و )نق28(, �ض ل ي )نق30(, �ض ف ت و )نق39(, 
غ و ث و )نق46(, ع م ر و )نق54: 1(, ع ب ن و )نق55(, ع ب د )نق57(, خ 
ل ي )نق61(, ح و رو )نق66: 1(, ت ا ل و )نق66: 2(, د د ن )نق69(, ط ر ا 
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)نق84(, ا ر �ض و )نق84(. وَفِعيل:و ر ي ل و )نق30(, �ض ل ي م و )نق36(, و 
م ي د و )نق50(, ج ز ي ل و )نق58(, �ض ع ي د و )نق60(, �ض ر ي م )نق33, 
61(, و ت ي ر و )نق62(, ع �ض ي ر و )81: 2(. وَفاِعل:ن �ض ر و )نق3(, خ ط 
ف و )نق17(, م ل ك و )نق21: 1(, ب ع ث و )نق72: 1(, �ض ل م )نق86(. اأما 
الأعالم التي جاءت على وزن َفْعلة فهي: ع م ر ت )نق12(, ع ق ب ت و )نق44(, 
م ي ع ت )نق45(, ر �ض و ت )نق50(. يف حني جاء ثالثة اأعالم على وزن َفعالن 
هي: ر ي ن )نق4, 5(, م ر و ن )نق62(, �ض ل م ن )نق63: 1(. ووزن اأفِعل وهي: 
ا ف �ض ا )نق20: 2, 48(, ا ن ع م )نق39(, ا �ض ل م )نق47, 48(, بينما جاء 
مثالن على الأوزان التالية: َفاِعلة:خ ل �ض ت )نق37: 1(, هـ ن ا ت )نق40(, و 
مفعل:م ن ك و )نق27(, م و ف ز )نق85(, ومفعول:م ن �ض و ر و و )نق23(, 
م �ض ع د و )نق38(. كما قدمت هذه املجموعة مثاًل وحيًدا على الأوزان الثالثة 
و  ر  و )نق45(, وهفعل:هـ �ض  ر  وَفّعال:�ض �ض  و م ي )نق6(,  التالية: فعلى:ق 

)نق25(.
ب - الأعالم املركبة: وقد جاءت على حالتني هما:

النحو . 1 على  علًما,  وع�سرين  �ستة  بلغت  حيث  ال�سمية:  اجلملة  �سيغة  على 
التايل: ع ب د ك ر م »َعْبدالكرمي« )نق2(, د و ي ن ا ل »مطيع للمعبود اإل« 
)نق7: 1(, ع ب د ل هـ ي »خادم, َعْبد اإلهي« )نق14(, م ع ن ا ل هـ ي »اإلهي, 
الإله ي�سر �سهل« )نق17(, ي د ا ل »املطيع لالإله اإل« )نق18: 1(, �ض ع د ل 
هـ ي »اإلهي �ساعد, اإلهي اأَ�سعد« )نق18: 2(, �ض ع د ا ل هـ ي )نق19: 1(, ع 
ب د ا ل »خادم, َعْبد اإل« )نق20(, ع ب د م ن ك و »َعْبد م�سلح«)نق24(, 
غ و ث ا ل هـ ي »َغْوث من اإلهي« )نق32(, ع ب د ز ب ي د ت »خادم, َعْبد 
د ت  ع ب  د  ع ب  »اإل )هو( احلاكم« )نق43(,  ل  ا  ن  د  ُزبيدة« )نق34(, 
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)نق51(, ب ر ن ي »ابن نابو« )نق53(, �ض ع ل هـ ي »)املعبود( �ُسواع هو 
اإلهي« )نق56: 1(, ا خ ف ق ع »اأخو الأبي�ض, اأخو الَفْقع« )نق56: 1(, ج ر 
م و »)ا�سم املعبود( قرر« )نق58(, ت ي م ع ب د ت »ًعْبد, خادم ُعبادة« 
)للمعبود(  »اململوك  ل  ا  ب  ي  ب  ر   ,)2 )نق64:  ر  ف  ت  ق   ,)1 )نق63: 
العزيز« )نق72:  »اإل )هو(  ز  ع  ا ل  اإل« )نق67(,  املوهوب )للمعبود(  اإل, 
ا »خادم )املعبودة( ا ل ك ت ب«)نق73(, ع  1(, ت ي م ا )ل( ك ت ب 
ب د ل ق ن »العبد الفاهم, الفطن« )نق74: 2(, ا م ب ي هـ )نق77: 1(, 
ع ب د ر ب ا ل »خادم, َعْبد رب اإل« )نق80: 1(, ع ب د ا ل هـ ي »خادم, 
اأو »منح, اأعطى  اإلهي« )نق82(, ي ع ل ْن ْت ْن »العايل منح, اأعطى«  َعْبد 

العايل«)نق87(.
»اأمر, . 2 ا ل ي  ر  ا م  اثنني, هما:  الفعلية: وكان عددهما  على �سيغة اجلملة 

فعل املعبود اإل« )نق26(, ي ح م ا ل »يحمي )املعبود( اإل« اأو »)املعبود( اإل 
يحمي« )نق76(.

ج - الأعالم املخت�ضرة:

وجمموعها �ستة اأعالم هي: ع ب د و »خادم, َعْبد + ا�سم املعبود« )نق 8, 12(, و ا 
ل و »امللتجاأ + ا�سم املعبود« )نق 9, 12: 1, 40(, ت ي م و »خادم + ا�سم املعبود« 
)نق 10, 37: 1(, ز ي د و »زيادة + ا�سم املعبود« )نق13(, ا و �ض و »عطية, هبة 

+ ا�سم املعبود« )نق16(, ز ب ي د و »عطية + ا�سم املعبود« )نق35(.
د - ا�ضم علم يحتوي على عن�ضر من عنا�ضر الإله:

مل يرد يف هذه املجموعة �سوى مثال وحيد هو: ا ل )نق29(.
هـ- انق�ضمت الأعالم من حيث دللتها الجتماعية اإلى عدة اأق�ضام، هي:

• الأزرق« 	 »اللون  ق  ر  ز  مثل:  اجل�سمانية:  ال�سفات  من  امل�ستقة  الأعالم 
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)نق28(, ح ج ن و »العوجاج يف الأنف« )نق59(, �ض ر ي م »م�سروم الأنف« 
)نق34, 61(, �ض ق ر و »الأ�سقر« )نق75: 2(.

• الأعالم امل�ستقة من اأ�سماء احليوانات: وهي: ك �ض ر و »العقاب« )نق14(, 	
و ع ل و »تي�ض اجلبل« )نق28, 31(, خ ط ف و »الذئب« )نق17(, و ر ي ل و 
»ال�سحلية, الورل« )نق30(, �ض �ض ر و »الظباء« )نق45(, ح و ر و »اجلمل 
»العقاب«  ي  ب  ق  ع  )نق86(,  »الذئب«  هـ  ب  ا  ذ   ,)1 )نق66:  ال�سغري« 

)نق87(.
• »ال�سحاب« 	 و  ي  ف  ن  يف:  ومتثلت  املحيطة:  البيئة  من  امل�ستقة  الأعالم 

)نق13(, غ ي ث و »املطر, الغيث« )نق46(, �ض ي ر و؟ »الذهب اخلال�ض« 
)نق46(, ج ز ي ل و »احلطب الغليظ« )نق58(, م ر و ن »احلجارة ال�سلبة« 

)نق62(, و د ن »املطر, الندى« )نق64: 1(.
• الأعالم امل�ستقة من مهنة اأو حرفة: وميثل هذا النوع الَعَلمان التاليني: ح ب ر 	

و »العامل« )نق11(, ووت ي ر و »العامل بالوتر وفتله« )نق62(.
• و 	 د  ي  ع  وهي:  حدوثها:  اأو  الولدة  ح�سول  منا�سبة  من  امل�ستقة  الأعالم 

»املولود يوم العيد« )نق22, 38(, ع ي د »املولود يوم العيد« )نق23(, �ض ي 
ف و »املولود يف ال�سيف« )نق74: 1(.

ون�سري هنا اإلى اأن غالبية الأعالم حتمل �سفة التمني والدعاء, مثل: م ن �ض و ر 
)نق23(, �ض ل ي م و )نق32(, �ض ع ي د و )نق60(, �ض ل م ن )نق63: 1(, ط ر ا 

)نق83(, �ض ل م )نق86(.
عدا  فيما  العربية,  ا  خ�سو�سً ال�سامية,  اللغات  من  الأعالم  هذه  ا�ستقاق  اأن   .2
التالية: د م �ض ف �ض )نق15(, ْك م �ض )نق19: 2(, ت ر �ض ي �ض  الأعالم 
)نق35(, ا ل ك �ض )نق41: 2(, ا ك ي �ض )نق55(, ر و ف �ض )نق65: 2(؛ فهي 
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ذات ا�ستقاق لتيني اأو يوناين.
ظهر يف اأ�سماء القبائل والأماكن يف هذه املجموعة اأربعة اأ�سماء, اأحدها وهو ل   .3
ح ي ن )نق1:2(, ي�سري اإلى ال�سعب اللحياين, الذي كان م�ستوطًنا منطقة العال. 
والثالثة الأخرى ت�سري اإلى ثالثة اأماكن اثنان منها معروفان يف امل�سادر الكتابية 
الأخرى وهما: ا د و م ي ا: »الأدومي«)نق21: 1(, و ا ر م ي ا »الآرامي« )نق84(. 

اأما الأخري فهو ا�سم موقع غري معروف, ونرجح قراءته ا ك د ي )80: 2(.
اإلى  و�سلت  والأحرف,  واملفردات  الألفاظ  من  عدًدا  املجموعة  هذه  لنا  قدمت   .4

»17« لفظة, موزعة على النحو التايل:

اأداةحروفا�ضم
1242

اأربع  منها  ا�سًما,  ع�سر  اثني  خمتلفة  ب�سيغ  وردت  التي  الأ�سماء  عدد  بلغ 
مفردات تاأتي -ح�سب معلوماتنا- للمرة الأولى يف النقو�ض النبطية, وهي: ر م 
ي ا »الرامي« )نق16(, ف ر ع ا »امل�ست�سار« )نق23(, �ض ت ر ي ا »املوظفني, 
املفو�سني« )نق65: 2(؛ اإ�سافة اإلى �سيغة ا �ض ر ت ج, التي اأن �سحت قراءتنا 
لها فهي تاأتي ب�سورتها هذه للمرة الأولى )نق80: 2(. ون�سري هنا اإلى اأن ا�سم 
الإ�سارة ت ي »هذا«, الذي جاء يف اأحد نقو�ض هذه املجموعة )64: 2(, هو املثال 

الثاين, الذي ياأتي يف النقو�ض النبطية. 
�ست  ظهر  الذي  »ب«,  اجلر  حرف  هو  ا�ستخداًما  اأكرثها  فاإن  احلروف  واأما 
مرات, يليه »ل« امللكية, الذي ورد اأربع مرات, ثم حرف العطف »و«, الذي جاء 

ثالث مرات. 
اأبرزهم  مهنهم,  م�سميات  ذكروا  التذكارية  النقو�ض  هذه  اأ�سحاب  من  ثمانية   .5
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»�َسهر« الذي نعت نف�سه مبلك حليان )نق2:1(. اأما البقية فكانت مهنهم ذات 
طابعني: الأول ع�سكري, والثاين مدين. وكانت املهن الع�سكرية على النحو التايل:

هـ ف ر ك ا »القائد« )نق7: 2, 41: 3(.  
ق ن ط ر ي و ن ا »قائد ع�سكرية املئة جندي« )نق5(.

ف ر �ض ا »الفار�ض« )نق7: 2(.
ر م ي ا »الرامي« )نق16(.

»الواليان«  ا  ي  ج  ت  ر  �ض  ا  التالية:  الوظائف  عك�ستها  فقد  املدنية  املهن  واأما 
)نق30(, و ا �ض ر ت ج »واٍل, حاكم« )نق80: 2(, وف ر ع ا »امل�ست�سار« )نق23(, 

و�ض ت ر ي ا »املوظفني, املفو�سني« )نق64: 2(.
جميع هذه النقو�ض ا�ستخدمت ا�سم البنوة )ب ر(, فيما عدا اأربعة نقو�ض �سقط   .6

فيها هذا ال�سم عن طريق اخلطاأ, وهي: 6, 20, 23, 39.
و�سل  الذي  رقم29,  النق�ض  هو  الأجيال  حيث  من  املجموعة  هذه  نقو�ض  اأطول   .7
وا�سم  النق�ض  كاتب  )ا�سم  جيلني  ت�سمنت  ن�سو�ض  وهناك  اأجيال.  ثالثة  اإلى 
اأبيه(, على �سبيل املثال انظر النقو�ض:)6, 7, 9, 10, 12( واأخرى ت�سمنت جياًل 
واحًدا )ا�سم �ساحب النق�ض( مثل النقو�ض: 1, 3, 4, 5, 8, 11. اأما اأطول نقو�ض 
هذه املجموعة من حيث عدد املفردات فهو النق�ض رقم 79, الذي ت�سمن ت�سع 

مفردات. 
فيها  ا�ستخدم  التي  التذكاري,  النوع  من  م�سمونها  حيث  من  النقو�ض  هذه  اأن   .8
املفردات: ذ ك ي ر, و�ش ل م, وب ط ب, اإما جميًعا كما جاء يف النقو�ش ذات 
الأرقام: 5, 9, 37, اأو ا�ستخدام اثنني منها مثل: ذ ك ي ر, و�ض ل م )نق 15, 17, 
72(, و ذ ك ي ر, وب ط ب )نق 31, 54, 87(. وهناك نقو�ض مل يظهر فيها اإل 
مفردة واحدة من هذه املفردات, فقد وردت يف بع�ض النقو�ض املفردة: ذ ك ي 
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ر )نق41, 86(, اأو املفردة �ض ل م )نق21, 40, 81, 82(, واأحياًنا اأخرى جاءت 
هذه النقو�ض بدون اأيٍّ من هذه املفردات مثل النقو�ض: )18, 19, 20, 23(.

تعددت بدايات هذه النقو�ض, على النحو التايل:   .9
نقو�ض بداأت بال�سم املفرد ذ ك ي ر »ذكريات«,وهي النقو�ض:)3, 5, 9, 15,  اأ - 

.)87 ,86 ,1 :80 ,1 :72 ,1 :66 ,54 ,1 :41 ,31 ,17
نقو�ض بداأت با�سم علم ل�سخ�ض, وهي النقو�ض: )1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11,  ب - 
 ,39 ,38 ,37 ,34 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,16 ,14
 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,53 ,52 ,51 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,40

.)88 ,85 ,83 ,79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 ,71 ,68 ,67 ,65 ,62 ,61
اأربعة نقو�ض بداأت بال�سم املفرد �ض ل م »حتيات«, وهي النقو�ض: )12 , 34,  ج - 

.)1 :82 ,81 ,70 ,69 ,61 ,60
اأربعة نقو�ض بداأت باأداة امللكية الالم »لـِ«, وهي النقو�ض: )13؟, 36: 1, 64:  د - 

.)84 ,1
 ,)71  ,41  ,1( النقو�ض:  هي  الأ�سطر,  حيث  من  املجموعة  هذه  نقو�ض  اأطول    .10
حيث بلغت �سطورها ثالثة اأ�سطر؛ يف حني جاء ثالثة وع�سرون نق�ًسا ب�سطرين, 
هي النقو�ض: )7, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 53, 54, 56, 63, 64, 65, 66, 
72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88(. اأما بقية النقو�ض فكانت ب�سطر 
واحد, منها ت�سعة نقو�ض تكونت من كلمة واحدة, هيالنقو�ض: )2, 8, 22, 24, 

.)59 ,57 ,51 ,46 ,43 ,25

ثالثة اأ�ضطر�ضطران�ضطر واحد
61243

جاءت هذه النقو�ض مكتوبة ل�سخ�ض واحد فقط اأو تعود لـه, فيما عدا النق�سني   .11
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)30, 64(, فالأول يعود ل�سديقني هما: �سلي, ووريل )نق30(؛ اأما الثاين فقد 
كتبه »قتفر« لودن بن َماِلك )نق64(.

ثالًثا: النقو�س الثمودية:

بلغت ثالثة ع�سر نق�ًسا, تبني لنا بعد درا�ستها ما يلي:
بلغ جمموع الأعالم ال�سخ�سية خم�سة ع�سر ا�سًما, منها ت�سعة تاأتي للمرة الأولى . 1

يف النقو�ض الثمودية, وهي: ك �ض ر ت )نق1(, خ ف )نق2(, م �ض ر خ )نق3(, 
ل دد )نق5(, ر د د)نق5(, ح ت ع م )نق6(, و ع ن ت )نق7(, د م �ض )نق9: 

1(, �ض ر ل ت )نق9: 2(.
انق�سمت من حيث دللتها اللغوية اإلى ق�سمني هما: . 2

اأوزان  على  جاءت  علًما  ع�سر  اثني  عددها  بلغ  وقد  الب�سيط:  العلم  �سيغة  اأ- 
ل  )نق2(,  ل  ج  )نق2(,  ف  خ  وهي:  َفْعل,  وزن  على  جاء  اأغلبها  خمتلفة, 
دد )نق5(, ل ي ل )نق8(, و ع ل )نق9(. بينما جاء ثالثة اأعالم على وزن 
َفْعلة, وهي: ك �ض ر ت )نق1(, و ع ن ت )نق7(, د م ث ت)نق12(, وعلمان 
على وزن َفّعال, وهما: ع ذ ر )نق4(, و ر د د )نق5(. وجاء مثال واحد على 
العلم م �ض ر خ  العلم: د م �ض )نق9: 1(, مفاعل وهو  َفاِعل, وهو  الوزنني 

)نق3(.
اأعالم على �سيغة اجلملة ال�سمية وهي: ح ت ع م »كرمي هو )املعبود( ع م«  ب- 
)نق6(, �ض ر ل ت »ال�ساتر, احلافظ هو )املعبود( الالت« )نق9: 2(, ع ب د 

ل »َعْبد, خادم )املعبود( اإل« )نق10(.
اأن هذه الأعالم حتمل �سفة التمني والدعاء, واأن ا�ستقاقها  اإلى  ن�سري هنا  ج- 

من العربية.
قدمت لنا هذه املجموعة اثنتي ع�سر لفظة,منها فعالن يردان -ح�سب علمنا- . 3
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اَرَع,  للمرة الأولى يف النقو�ض الثمودية, وهما: ع ز »حّب, وّد« )نق5(, ق ن ع »�سَ
َقاَتَل« )نق11(.

تعددت بدايات هذه النقو�ض, على النحو التايل: . 4
نق�سان بدااآ بال�سم املفرد و د د »حتيات« )نق1: 1, 9: 1(. اأ -  

نقو�ض بداأت بحرف الالم »ِل« )نق4, 7, 11, 12(. ب- 
نق�ض بداأ بال�سم املفرد و د »حتيات« )نق2(. ج– 
نق�ض بداأ با�سم الإ�سارة ز ن »حتيات« )نق3(. د– 

نق�ض بداأ بالأداة الباء »بوا�سطة« )نق8(. هـ- 
نق�ض بداأ با�سم علم )نق10(. و- 

نق�ض بداأ بفعل )نق5(. ز- 
تّكون نق�سان فقط من �سطرين )نق1, 9(, بينما كانت البقية من �سطر واحد . 5

فقط اثنان منها من كلمة واحد فقط )نق10, 13(. 

رابًعا: النقو�س الأخرى:

الآرامية  بالأقالم  ُكتبت  التي  النقو�ض  اإلى  اإ�سافة  ال�سخرتان  هاتان  ت�سمنت 
عرفنا  الأول  من  واليوناين,  اللحياين  بالقلمني  ُكتبت  نقو�ًسا  والثمودية,  والنبطية 
ا وحيـًداميثـل علًما ل�سخـ�ض. قراأنا مـن النقـو�ض  ثالثة نقو�ض, ومن الثاين وجدنا ن�سً
اللحيانيـة اثنني قـراءة موؤكـدة, وهمــا علمــان يـــردان -ح�سب علمنا- للمرة الأولى 
الثالث  النق�ض  اأما  اللحيانية وهما: ع ذ ل ت )نق1(, وغ ذ ت )نق2(.  النقو�ض  يف 
املكون من ثالثة اأ�سطر فعلى الرغم من اأن قراءتنا له هي املرجحة اإل اأن تف�سرينا له 

مل يكن مر�سًيا, فقد عددناه مكّوًنا من عدة اأعالم )انظر النقو�ض الأخرى اأدناه(. 
خام�ًسا: وجدنا على هاتني ال�سخرتني كثرًيا من الر�سوم ال�سخرية, التي ُر�ِسم 

بع�سها باأ�سلوب جديد؛ اإ�سافة اإلى بع�ض الأ�سكال الهند�سية والرموز, وهي:
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اأ- الر�ضوم الآدمية: 

جاءت بع�ض الر�سوم الآدمية لأ�سخا�ض اأحدهم ميتطي جماًل )اللوحة رقم3/ب(, 
والآخر يرمي �سهًما اللوحة رقم3/ج(.

         اللوحة رقم3/اأ                                                           اللوحة رقم3/ب

اللوحة رقم3/ج
اللوحة رقم3: ر�ضوم اآدمية

)اللوحة  الآدمية  للوجوه  التجريدية  الر�سوم  فهي  النظر  لفت  الذي  ال�سكل  اأما 
رقم4( وعددها ثالثة اأ�سكال )اللوحة رقم4اأ, ج, د(؛ اأبرزها ذلك ال�سكل الذي جاء 
اأ�سفله ر�سم مربع ال�سكل )اللوحة رقم4/اأ(, وكاأنه ميثل قاعدة يرتكز عليها الوجه 

اأو �سكاًل ل�ساعة الرملية. 
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            اللوحة رقم4/اأ                           اللوحة رقم4/ب                            اللوحة رقم4/ج

                                   اللوحة رقم4/د                                   اللوحة رقم4/هـ
اللوحة رقم4: ر�ضوم لوجوه اآدمية

ب- الر�ضوم احليوانية:

احتلت ر�سوم اجلمال املرتبة الأولى من حيث العدد )اللوحة رقم5(, ولعل ذلك 
يعود اإلى بيئة املنطقة املالئمة, التي اأ�سهمت اإلى حد كبري يف انت�ساره, واأبرزها ر�سوم 

ا )اللوحة رقم5/اأ(. لثالثة جمال جتاور بع�سها بع�سً

                                 اللوحة رقم5/اأ                                      اللوحة رقم5/ب
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                           اللوحة رقم5/ج                                                  اللوحة رقم5/د
اللوحة رقم6: ر�ضوم حيوانية

كما َر�َسم اإن�سان املنطقة اآنذاك بع�ض احليوانات املعروفة يف ع�سره مثل: ر�سم 
)اللوحة  قرونه  حجم  ر�سم  يف  الفنان  بالغ  لوعل  ور�سم  رقم6(,  )اللوحة  لأ�سد 
اأن  اإل  رقم5/ب(, ور�سم مفرغ لبقرة كبرية احلجم تكاد تكون باحلجم الطبيعي, 

عوامل التعرية قد اأثرت تاأثرًيا �سيًئا يف ا�سمحالل مالمح راأ�سها )اللوحةرقم7(.

                      اللوحة رقم6: ر�ضم لأ�ضد                             اللوحة رقم7: ر�ضم لبقرة

ج- الأ�ضكال الهند�ضية والرموز:

هناك جمموعة من الأ�سكال الهند�سية والرموز, ي�سري بع�سها اإلى دللت دينية 
)اللوحة رقم8/اأ/د(, فقد تكون رموزًا ملعبودات, وبع�سها الآخر ر�سوم تعود لقبائل 

املنطقة, اأو غريها )اللوحة رقم8/ب, ج, هـ(.
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             اللوحة رقم8/اأ                          اللوحة رقم8/ب                           اللوحة رقم8/ج

                               اللوحة رقم8/د                                    اللوحة رقم8/هـ
اللوحة رقم8: رموز واأ�ضكال هند�ضية

اأوًل : النقو�س الآرامية:

النق�س رقم )1(:
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ب ر ي ك
ع ب ي د ن  ب ر

ي هـ ن �ض ر ا
تربيكات عبيدان بن يهن �سرا

ُكتب هذا النق�ض التذكاري الق�سري باأ�سلوب جيد, وقراءته املعطاة اأعاله موؤكدة, 
فيما عدا احلرف الأخري يف العلم الثاين.

ب ر ي ك: �سفة م�سبهة على وزن ا�سم املفعول, جاءت بال�سيغة ذاتها يف النقو�ض 

 ,)Gorden, 1965: 376( والأوجاريتية ,)Res no1367: 1( الآرامية الدولية
وكذلك يف عدد من النقو�ض ال�سامية الأخرى. للمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 

2000م: 58- 59(.
ع ب ي د ن: علم ب�سيط على وزن فعيالن من ع ب د, ولعل اأقرب �سيغة م�سابهة له هي 

 .)Hayajneh, 1998: 187( سيغة ع ب ي د م, الذي ورد يف النقو�ض القتبانية�
كما اأن �سيغة م�سابهة اأخرى جاءت يف النقو�ض اللحيانية وهي: ع ب د ن )اأبو احل�سن, 

1987م: نق151(.
ي هـ ن �س ر ا: علم مركب على �سيغة اجلملة الفعلية عن�سره الأول من هـناأ, والثاين 

الآرامية  النقو�ض  يف  الأولى  للمرة  علمنا  ح�سب  ياأتي  �سرا؛  ذو  املعروف  املعبود  هو 
الدولية, ويعني »يهب, يعطي ذو �سرا«. ون�سري هنا اإلى اأن املعبود »ذو ال�سرى«, قد ورد 
يف عدد من الأعالم ال�سامية, على �سبيل املثال العلم: ع ب د ذ �ض ر ى, الذي ظهر يف 

.)Shatnawi, 2003: 719( الثمودية
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النق�س رقم )2(:

. . ْن ْا
. . . .

د م . ح م ل .
. . ل . ي د/ر ف �ض/�ض

مل نتمكن من قراءة هذا النق�ض الذي اختفت معظم حروفه بال�سكل ال�سحيح, 
ب�سبب العبث الذي تعر�ض له هذا اجلزء من ال�سخرة, اإ�سافة اإلى العوامل الطبيعة, 

التي اأثرت فيه.

النق�س رقم )3(:

ْو ْع �ْض ي ا ل  ع ب د . . .
وع�سي اإيل َعْبد . . . 

قراءتنا لهذا النق�ض الق�سري قابلة للنقا�ض, فالعلم الأول امل�سبوق بالأداة الواو اأو 
الفاء, مركب من عن�سرين, قراأناه بتحفظ ع �ض ي ا ل. عن�سره الأول من ع �ض ا, 
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ي فيهم اإذا عاث فيهم َعْيًثا )ابن  َي الرجل يف القوم ب�سيفه وع�ساه فهو َيْع�سَ وَع�سِ
منظور, 55- 1956م, مج14: 64(؛ لذا فهو يعني »�سيف اإيل, املقاتل هو اإيل«. ع �ض 
)علولو,  وال�سفوية   ,)2 نق214:  احل�سن, 2002م:  )اأبو  اللحيانية  علم ظهر يف  ي 
 Cantineau, 1978:( اأما يف النبطية فجاء ب�سيغة ع �ض ي و .)1996م: نق339
يَّة )ابن دريد, 1999م:  234(. ولعل اقرب �سيغة له يف املوروث العربي �سيغة: ُع�سَ

309؛ الأندل�سي, 1983م: 170(.
ع ب د: ا�سم مفرد مذكر م�ساف يعني : »َعْبد, خادم«, جاء يف الكتابات ال�سامية 

الأخرى للمزيد انظر )الذييب, 2000م: 187- 188(. وهو بهذه ال�سيغة ياأتي للمرة 
 Cowley,( الأولى يف النقو�ض الآرامية الدولية, فقد ورد ب�سيغة م�سابهة هي ع ب د ا

.)1933, no28: 7: 9: 10

النق�س رقم )4(:

ب ر ي ك  ح م ي د ن
ب ر  خ ل ف ن

تربيكات حميدان بن خلفان
يتكون هذا النق�ض الق�سري من علمني ب�سيطني, يردان كالهما للمرة الأولى يف 
النقو�ض الآرامية الدولية, لكن الأول على وزن فعيالن من ح م د, والثاين على وزن 
فعالن من خ ل ف؛ لكنهما جاءا ب�سيغ خمتلفة يف الكتابات الآرامية الدولية, وكذلك 
انظر  للعلمالأول  واملرتادفات  املقارنات  من  للمزيد  الأخرى,  ال�سامية  الكتابات  يف 
 ,)Hayajneh, 1998:187 ؛Shatnawi, 2003: 719 الذييب, 2010م: 992؛(
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2004م:  )الرو�سان,  ال�سفوية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته  ا�ستخدم  الذي  وللثاين 
 Hayajneh,نق136؛ العبادي, 2006م: نق17, 21(, فانظر )الذييب, 2010م:125؛

 .)1998: 123

النق�س رقم )5(:

ب ر ي ك  ن ع م هـ  ب ْر
ْت  ن ع م ْن

تربيكات نعمه بنت نعمان
لمراأة,  تعود  التي  القليلة  النقو�ض  من  فهو  اأعاله  املعطاة  القراءة  �سحت  اإن 

والقراءة موؤكدة, فيما عدا ا�سم البنوة املفرد املوؤنث ب ر ت, فقراءته مقدرة.
ن ع م هـ: علم ب�سيط على وزن فعلة من ن ع م, ويعني »ال�سعيد, احل�سن, املتنعم«. 

العلم  هذا  ُعرف  وقد   .)140-139 2007م:  )الذييب,  انظر  وغريها  املعاين  لهذه 
 Negev, 1991:( والنبطية ,)Maraqten, 1988: 187( يف النقو�ض الآرامية
45(, واللحيانية )al-Ansary, 1966: 249(؛ يف حني جاء ب�سيغ خمتلفة مثل: 

ن ع م, و ا ن ع م, و ن ع م ي يف الكتابات ال�سامية الأخرى. للمزيد من املقارنات انظر 
)الذييب, 2007م: 140- 141(.

ن ع م ن: علم ب�سيط على وزن فعالن, ويعني »ال�سعيد, احل�سن, املتنعم«,ورد ب�سيغته 

هذه يف النقو�ض الأوجاريتية )Grondahl, 1967: 163(, وال�سفوية )الرو�سان, 
2004م, نق310(, واللحيانية )Harding, 1971: 594(؛ وميكن معادلته بالعلم 
ُنعمان, الذي ورد يف املوروث العربي)ابن دريد, 1999م:110(. وللمزيد من املقارنات 
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.)Ababneh, 2005: 179( واملرتادفات انظر

النق�س رقم )6(:

ف ر �ض  ب ر 
ْا ل ع ل ن

َفاِر�ض بن اإ ل علن 
الالفت للنظر يف هذا النق�ض الق�سري ا�ستخدام كاتبه �سكل حرف العني النبطية 
النقو�ض  يف  ال�سكل  هذا  فيها  يظهر  التي  الثانية  املرة  هي  وهذه  الثاين,  العلم  يف 
اإلى  اأن هذا النق�ض يعود  الآرامية الدولية )الذييب, 2007م: نق1(. مما يدل على 

املرحلة النتقالية من الآرامية الدولية اإلى النبطية.
ف ر �س: علم ب�سيط على وزن َفاِعل من ف ر �ض, ويعني »الفار�ض, املقدام, ال�سجاع«, 

نعرفه للمرة الأولى يف هذه النوعية من الكتابات, لكنه ا�ستخدم يف النقو�ض اللحيانية 
 Ababneh, 2005: 415;(, وال�سفوية )اخلري�سة, 2002م: نق74؛JSno374(
)الكلبي,  الـعـربــي  املــوروث  فـي  ورد  علم  ا�ض  ِفرَّ  .)al-Manaser, 2008: 263

1989م:514؛ الهمداين, 1983م:174؛ الدباغ, 1989م:287(, 
املعبود  هو  الأول  عن�سره  ال�سمية,  اجلملة  �سيغة  على  مركب  علم  ن:  ل  ع  ل  ا 
َعَلن  املجاهرة,  والإعالن هي  واملُعالنة  والِعالن  ن,  ل  ع  والثاين من  »اإيل«,  ال�سامي 
الأمر َيْعلن ُعُلوًنا, وَعِلن ُيْعِلن َعَلنا وَعالنية اإذا �ساع وظهر )ابن منظور, 55-1956م, 
مج 288:13(. لذلك فهو يعني »اإل اأعلن, اأظهر, خلق«. والعلم ب�سيغته هذه مل ياأت 
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الثاين ع ل ن, جاء يف  ال�سامية, لكن عن�سره  النقو�ض  -ح�سب علمنا- من قبل يف 
 Winnett, Harding,( وال�سفوية   ,)Maraqten, 1988: 198( الآرامية 

.)1978, no 3499

ثانيًا : النقو�س النبطية:

النق�س رقم )1(:

احلايطي, 2012م: نق21

�ض هـ ر و
م ل ك   ل ح ي ن

�ض ل م
 حتيات �َسْهـر َمْلك حليان 

امللك  اأحد ملوك حليان, وهو  ا�سم  التذكاري يف ذكره  النق�ض  اأهمية هذا  تكمن 
َب  »�َسْهـر«, وُيعد ثاين الن�سو�ض: النبطية, التي تذكر ا�سم اأحد ملوك حليان. فقد َلقَّ
لكننا ل  باأنه ملك حليان؛  النبطي  بالقلم  ُكتبا  نق�سني ق�سريين  نف�سه يف  »م�سعود« 
ن�ستطيع تاأكيد املق�سود بال�سم َمْلك يف هذه النقو�ض الثالثة, فلعل املق�سود به اأن 
حامله اآنذاك- لي�ض اإل �سيخ لقبيلة )الذييب, 2010م: 596-598(. والختالف بني 

نق�سنا هذا تلك ون�سي م�سعود, اأن الأخري هو الذي كتب النق�سني. 
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اأما عن ال�سبب الذي دفع ملك )�سيخ( حليان للكتابة بالقلم, النبطي فال يعزا 
اإل اأن الهيمنة النبطية �سيا�سًيا وثقافًيا هي التي دعت بقية القبائل العربية املعا�سرة 
ُكتب  قد  النق�ض  اأن  والوا�سح  املنطقة.  يف  انت�ساًرا  الأكرث  باللغة  الكتابة  اإلى  اآنذاك 

باأ�سلوب احلفر الغائر.
�س هـ ر و: علم ب�سيط على زن َفْعل, م�ستق من اجلذر �ض هـ ر, وهو من ال�ُسهرة مبعنى 

»ظهور ال�سيء« )ابن منظور, 55-1956م, مج431:4(. وقد جاء العلم ب�سيغته هذه 
 Cantineau,1978: 149; Negev, 1991:( النبطية  النقو�ض  من  عدد  يف 
انظر )الذييب, 2010م:  الأخرى  ال�سامية  اللغات  املقارنات مع  وللمزيد من   ,)62

 .)234-233
م ل ك: ا�سم مفرد مذكر م�ساف, يعني »امللك«, ورد يف النقو�ض النبطية. للمزيد من 

املقارنات مع اللغات ال�سامية الأخرى انظر )الذييب, 2000م: 154-155؛ الذييب, 
2006م: 171-169(.

العربية  اجلزيرة  �سمال  يف  قامت  التي  حليان,  مملكة  به  يق�سد  علم  ن:  ي  ح  ل 

الثاين قبل امليالد ومطلع  القرن  نهاية  القرن اخلام�ض قبل امليالد حتى  منذ بداية 
حليان  مملكة  عن  وللمزيد  335(؛  2001م:  )ال�سعيد,  امليالد  قبل  الأول  القرن 
ورد   .)al-Khathami, 1999: 104-336 انظر)ال�سعيد, 1428هـ: 184,181؛  
هذا ال�سم بهذه ال�سيغة يف عدد من النقو�ض النبطية )الذييب, 2010م: نق392: 1, 

394(, واللحيانية )اأبو احل�سن, 2002م:342(.  
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النق�س رقم )2(:

احلايطي, 2012م: نق22

ع ب د ك ر ْم
َعْبد كرم

الأ�سلوب الذي ُكتب به هذا النق�ض التذكاري الق�سري اأ�سلوب غري متقن, ورغم 
النبطي  اخلط  من  متكنه  على  دلل  »َعْبدالَكِرمي«  كاتبه  فاإن  ال�سيئ,  الأ�سلوب  هذا 
بربطه لبع�ض الأحرف, مثل حريف الباء والدال يف ع ب د, والكاف والراء يف ك ر م؛ 

اإ�سافة اإلى ا�ستخدامه حرفامليم يف �سكله النهائي. 
وهو علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية من عن�سرين, الأول ع ب د اأي »خادم, 
اأنه  اأو  معبود,  ا�سم  يكون  فقد  م,  ر  الثاين ك  اأما  )الذييب, 2000م:188(؛  َعْبد«, 
�سفة من �سفات املعبود, وهي »الكرم واجلود والعطاء« )ابن منظور, 55-1956م, 
مج511:12(؛ ويف هذه احلالة يعني »َعْبد كرم«. والعلم ب�سيغته ياأتي ح�سب معلوماتنا 
للمرة الأولى فـي النقو�ض النبطية, ولعل اأقرب �سيغة له فـي النبطية هما �سيغتــا : 
ك ر م )Cantineau, 1978:106(, وك ر ي م )الذييب, 2002م: نق85(. م �ض 
ك ر م علم م�سابه ُعرف يف النقو�ض القتبانية )Hayajneh, 1998: 235(؛ وقد 
بيننا  العربي )الكلبي, 1983م: 532(, كما ما زال متداوًل  املوروث  العلم يف  ظهر 

حتى الآن. وللمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2010م:734(. 
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النق�س رقم )3(:

احلايطي, 2012م: نق23

ْذ ْك ْي ْر   ن �ض ر و   �ض ل م 
ذكريات وحتيات نا�سر

ال�سابق,  النق�ض  من  الأ�سفل  اإلى  مبا�سرة  الق�سري  التذكاري  النق�ض  هذا  ُكتب 
وكالهما ُكتبا باأ�سلوب احلفر الغائر, لكن قراءة هذا النق�ض وتف�سريه قابالن للنقا�ض. 
النبطية.  بالكتابة  ودراية  علم  على  »نا�سر«  كاتبه  اأن  كتابته  اأ�سلوب  من  والوا�سح 

الكلمة الأولى ذ ك ي ر, وردت بكرثة يف النقو�ض النبطية )الذييب, 2000م:71(. 
ن �س ر و: علم ب�سيط اإما اأن يكون على وزن َفْعل اأو َفاِعل, وهو الأرجح, م�ستق من 

اجلذر ن �ض ر اأي »الن�سر« وهو �سدُّ اخَلْذل كما اقرتح ابن دريد, )1991م: 110, 
 Cantineau, 1978:( هذا العلم ُعرف ب�سيغته هذه يف النقو�ض النبطية .)160
ا يف عدد  واأي�سً  ,)122; al-Khraysheh 1986: 122; Negev, 1991: 44

)الذييب,  انظر  واملرتادفات  املقارنات  من  للمزيد  الأخرى.  ال�سامية  الكتابات  من 
2010م:843؛ الذييب,1999م:103-102(.  
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النق�س رقم )4(:

احلايطي, 2012م: نق24

ري ن   �ض ل م
 حتيات َريَّان

جاء هذا النق�ض التذكاري مكتوًبا يف اجلزء العلوي من واجهة اجلبل, واأ�سلوب 
ان بالقلم النبطي. لتطابق �سكل احلرفني  كتابته يدل على املعرفة التامة من كاتبه َريَّ

ا د ي ن. لهذا العلم انظر )الذييب, 2010م:474(.  الدال والراء يقراأ العلم اأي�سً
ر ي ن: علم ب�سيط على وزن َفْعالن من روى, الذي يحمل عدًدا من املعاين )ابن 

لذلك  1987م:1665(؛  الفريوزاآبادي,  345-351؛  مج14:  منظور,55-1956م, 
»الإن�سان  مبعنى  )1989م:187(,  ال�سباغ,  ف�سره  فقد  العلم,  هذا  معاين  تعددت 
املنعم املمتلئ �سحة وعافية«؛ وف�سره اخلزرجي, )1988م:327(, مبعنى »الأخ�سر 
الغ�ض من اأغ�سان ال�سجر«؛ يف حني �سرحه حمررو معجم اأ�سماء العرب, )1991م, 
مج1:702(, مبعنى »�سرب حتى ارتوى و�سبع«, للمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 
2010م:  )الذييب,  النبطية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته  العلم  ورد  2010م:475(. 

نق230, 231(.
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النق�س رقم )5(:

احلايطي, 2012م: نق25

ذ ك ي ر   ر ي ن    ق ن ط ر ي و ن ا    �ش ل م   ب ط ب
ذكريات وحتيات َريَّان قائد املائة جندي الطيبة

واأ�سلوب  ال�سابق )نق4(  والنق�ض  النق�ض  اأ�سكال حروف هذا  لنا من خالل  يبدو 
ان هو كاتبهما, لكنه يف هذا النق�ض اأ�ساف وظيفته والألفاظ التي تاأتي  كتابتهما اأن َريَّ
يف الغالب يف النقو�ض التذكارية, وهي: ذ ك ي رو�ض ل م  وبط ب. ون�سري هنا اإلى 

النق�ض غري الوا�سح الذي يف�سل بني ن�سي َريَّان. 
ق ن ط ر ي و ن ا: ا�سم مفرد مذكر معّرف اإغريقي ال�ستقاق ورد يف النبطية )الذييب, 

2010م: نق221: 1(. وللمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2000م:229(. 

النق�س رقم )6(:

احلايطي, 2012م: نق26
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ز ي د   ق و م ي    �ض ل م
حتيات َزيد )بن( قومي

ي�سار  اإلى  الغائر  احلفر  باأ�سلوب  املكتوب  الق�سري  التذكاري  النق�ض  هذا  جاء 
النق�ض ال�سابق )نق5(؛ ويالحظ اأن الكاتب مل يكتب ا�سم البنوة ب ر )بن(.

ز ي د: علم ب�سيط على وزن َفْعل يعني »زيادة من+ ا�سم الإله« م�ستق من اجلذر ز 

ي د. وقد ورد ب�سيغته هذه يف النقو�ض النبطية )Negev, 1991: 26(, والآرامية 
)Maraqten, 1988: 159(؛ وللمزيــد مــن املقارنــات انظــر )الذييــب 1999م: 
  al-Said, 1995: 115; Shatnawi,138؛  -137 2010م:  الذييــب  76؛   -75

 .)2003: 702

»الَعْدل«, وهو  والَقواُم هو  و م,  ب�سيط على وزن فعلي من اجلذر ق  علم  و م ي:  ق 

ول« )ابن منظور, 55-1956م, مج 12 : 499(؛ لذا فالعلم قد يعني  كذلك »ُح�ْسُن الطُّ
النبطية  النقو�ض  يف  جاء  والعلم  بالو�سامة؛  له  دعاء  واملق�سود  الو�سيم«,  »الَعاِدل, 

)الذييب, 2010م: نق463(.

النق�س رقم )7(:

احلايطي, 2012م: نق27

د و ي ن ا ل   ب ر   د م �ض ف �ض
ف ر �ض )ا(   و  هـ ف ر ك ا   �ض ل م

حتيات دوين اإل بن دم�سف�ض الفار�ض والوايل
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على الرغم من اأن كاتب النق�ض ُيعُد من املتمكنني من الكتابة بالنبطية كما هو 
وا�سح من اأ�سكال احلروف, اإل اأن اأداة التعريف الألف يف الكلمة  ف ر �ض مل ت�سف. 
ا: ر و ي ن ا ل اأو د ف ي ن ا ل  اأو  يجدر بنا الإ�سارة اإلى اأن العلم الأول قد يقراأ اأي�سً

ر ف ي ن ا ل ......اإلخ.  
تفيد  ا«؛  ر ك  و«هـ ف  ر �ض )ا(«,  اإلى وظيفتيه »ف  اإل«  »دوين  اإ�سارة  اأن  ويبدو 
تقلده -يف الوقت نف�سه– من�سبني, الأول ع�سكري, والثاين مدين, فالوايل �ساحب 
اأعلى �سلطة مدنية, يف حني اأن الفار�ض ت�سري اإلى قيادته الوحدات والفرق الع�سكرية 

املرابطة يف املنطقة.
د و ي ن اإ ل: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, يتكون من عن�سرين, الأول 
اأي اأطعته«, ودان الرجل  ِدْنته وِدْنت له  ين وهو »الطاعة«, ويقال: »وقد  لعله من الدَّ
»اإذا اأطاع« )ابن منظور, 55- 1956م, مج 13 : 169(. اأما الثاين فهو ا�سم املعبود 
اإيل, والعلم الذي يرد ح�سب معلوماتنا للمرة الأولى يف النبطية, يعني »مطيع لإل اأو 

اأطاع اإل«.
اأخــــرى  نـبـطـيـــة  نـقـــو�ض  فـي  ورد  ال�ستـقـــاق,  اإغـــريــقـــي  عـلــم  �س:  ف  �س  م  د 

 : الــذيــيــب 2010م  )Cantineau,1978:83; al-Khraysheh, 1986: 60؛ 
.)1101

النبطية وعدد من  »الفار�ض« ورد يف  يعني  ا�سم مفرد مذكر معّرف,  ر �س )ا(:  ف 

اللغات ال�سامية الأخرى. للمزيد انظر )الذييب,2000م: 211-210(. 
النبطية  النقو�ض  يف  ورد  »القائد«,  يعني  معّرف,  مذكر  مفرد  ا�سم  اأ:  رك  ف  هـ 

)الذييب, 2000م:81(.
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النق�س رقم )8(:

احلايطي, 2012م: نق28

ع ب د و
َعْبد

من  الأ�سفل  واإلى  الغائر,  احلفر  باأ�سلوب  الق�سري  التذكاري  نق�سه  َعْبد  َكتب 
النق�ض رقم7. وهو علم خمت�سر )اأو ب�سيط( يعني »َعْبد, خادم + ا�سم املعبود«؛ ورد 
ب�سيغته هذه يف عدد من النقو�ض النبطية )الذييب, 2010م: 1119(. وللمزيد من 
al- املقارنات واملرتادفات مع اللغات ال�سامية الأخرى انظر )الذييب,1421هـ:48؛
.)Said,1995: 133-4; Hayajneh, 1998: 186; Maraqten, 1988: 191

النق�س رقم )9(: 

احلايطي, 2012م: نق29

ذ ك ي ر   و ا ل و   ب ر   ح ي ا    ب ط ب   و  �ش )ل( م
ذكريات وحتيات َوائل بن ُحّي الطيبة

اأن  اإل  اأخرى بالرغم من ح�سن اخلط الذي ُكتب به هذا النق�ض التذكاري  مرة 
يف  الالم  وهو  الثاين  احلرف  كتابة  اخلطاأ  طريق  عن  يبدو  فيما  اأغفل  وائل  كاتبه 
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الكلمة الأخرية �ض ل م.
و ا ل و: علم خمت�سر )اأو ب�سيط( من اجلذر و اأ ل, اأي »التجاأ« )ابن منظور, 55-

1956م, مج715:11(, ويعني »امللتجئ اإلى )ا�سم املعبود(«. ورد العلم ب�سيغته هذه 
الذييب,  النبطية )Cantineau,1978: 55; Negev,1990: 23؛  النقو�ض  يف 
2010م:1102(. وللمزيد من املقارنات واملرتادفات انظر )الذييب, 2010م: 156-

.)al-Said,1995: 174 157؛ الذييب, 1999م:217؛
ح ي ا: علم ب�سيط على وزن َفْعل, م�ستق من اجلذر ح ي ا, واحلي هو »نقي�ض امليت«؛ 

وح�سب معلوماتنا, هذا هو املثال الثاين الذي يرد فيه العلم بهذه ال�سيغة )الذييب, 
جاء  بينما  نق252(.  2007م:  )اأ�سكوبي,  الثمودية  يف  وكذلك  نق108(؛  2010م: 
 Ababneh, ب�سيغة ح ي يف الكتابات ال�سفوية )احلراح�سة, 2001م:نق34, 53؛ 
al-2005(؛ وللمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2010م:114؛:nos388, 580

.)Said,1995: 96; Hayajneh, 1998: 126

النق�س رقم )10(:  

احلايطي, 2012م: نق30

�ْض د و    ب ر    ت ي م و   �ض ل م
حتيات �سّيدو  بن َتْيم

جاء هذا النق�ض التذكاري الق�سري اأ�سفل ر�سم تداخل من الأعلى مع نق�ض اآخر. 
عينان  مالحمه  من  يظهر  ال�سكل  مثلث  لوجه  تخطيطي  ر�سم  عن  عبارة  والر�سم 
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دائريتان واأنف ُر�سم كخط م�ستقيم, وميتد من جانبي الوجه اإلى اأعلى خطان على 
اأ�سفل ذقنه, والذي ي�سبه  �سكل قرنني. والالفت للنظر هو ال�سكل املر�سوم مبا�سرة 

اإلى حد كبري ال�ساعة الرملية )انظر اللوحة رقم4/اأ(. 
العلم الأول يقراأ - لتطابق �سكلي حريف الدال والراء- اإما �ض ر و اأو �ض د و)1(, الأول 
ُعرف يف اللحيانية ب�سيغة م�سابهة هي: �ض ر )اأبو احل�سن, 2002م: نق269(, ويف 
 Clark, 1980: 454; Ababneh,( وال�سفوية ,)King, 1990: 509( الثمودية

 .)2005: 410; al-Manaser, 2008: 260

اأما الثاين -وهو الأرجح- فهو علم ب�سيط على وزن َفْعل من �ض و د, الذي تعددت 
معانيه. لهذه املعاين انظر )ابن منظور, 55-1956م, ج3: 224-231(؛ وعلى الرغم 
املخل�ض«,  »ال�سادق,  مبعنى  ف�سره  قد   ,)Harding,1971: 313(,هاردجن اأن 
الكرمي  الورع  العابد احلليم  وهو  يغلبه غ�سبه  ل  ال�سيدالذي  اأنه من  نرجح  اأننا  اإل 
يظهر  هذه  ب�سيغته  والعلم  القائد«.  احلكيم,  الكرمي,  »ال�سيد,  يعني  فهو  لهذا  ؛ 
ا  د  بالعلم �ض  النبطية, وميكننا مقارنته  النقو�ض  الأولى يف  للمرة  ح�سب معلوماتنا 
ل هـ, الذي ظهر يف النبطية )Negev,1990: 62(, وقد ُعرف ب�سيغة �ض د يف 
النقو�ض الثمودية )اأ�سكوبي, 2007م: نق252,229(, وب�سيغة �ض د ي يف التدمرية 
 al-Manaser, (, وال�سفوية )الرو�سان, 2004م: نق322؛Stark, 1971: 113(
no102:2008(, واللحيانية )Caskel, 1954: 115(. ولعله مياثل العلم �ُسَوْيد, 

الذي ورد يف املوروث العربي )ابن منظور, 55-1956م, مج3: 231(.
النبطية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته  ورد  َفْعل  وزن  على  ب�سيط  علم  و:  م  ي  ت 
مثل  الأخرى  ال�سامية  الكتابات  من  عدد  ويف   ,)Cantineau, 1978: 155(
نق4  2007م:  )الذييب,  الدولية  والآرامية   ,)Stark, 1971: 115( التدمرية 

)1( ن�ضري هنا اإلى احتمال قراءته �س د و، ويف هذه احلالة ميكن مقارنته بالعلمني �س د ، الذي ورد يف 
املعروف يف  د ي  �س  و   )Winnett, Reed, 1971, no 29; Shatnawi, 2003: 709( الثمودية

ال�ضفوية )اخلري�ضة، 2002م: نق 377(.
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ب:1-2(. وقد ورد يف كتابات �سامية اأخرى ب�سيغتني هما: ت ي م, و ت م. للمزيد 
al- من املقارنات واملرتادفات انظر )الذييب, 2010م:124؛ الذييب, 1999م:82؛ 

.)Said, 1995: 76; Shatnawi, 2003: 662

النق�س رقم )11(:  

احلايطي, 2012م: نق31

ح ب ر و    �ض ل م
حتيات حرب 

اإلى ميني النق�ض رقم 10, وقراءته املعطاة  ُكتب هذا النق�ض التذكاري الق�سري 
اأعاله مرجحة؛ فالعلم الذي ُكتبت حروفه مت�سلة بطريقة تدل على معرفة الكاتب 
ا ح ج ب و, رغم عدم ا�ستبعاد قراءته ح ب ر و.  بالأ�سلوب الكتابي النبطي, نقراأُه اأي�سً
وعلى الرغم من عدم التنا�سق على الأقل يف حجم حروف العلم مع الكلمة الثانية �ض 

ل م, اإل اأننا عددناهما نق�سا واحدا. 
ح ب ر و: علم ب�سيط على وزن َفْعل, ا�ستقاقه من ح ب ر, واحَلرب بالفتح معناه العامل 

بتحبري الكالم والعلم وحت�سينه. للمعاين املختلفة لهذا اجلذر انظر )ابن منظور, 
وهي  احَلرْبة,  من  »ال�سرور«,  معناه  يكون  وقد  157-162(؛  مج4:  1956م,   -55
ال�سرور والفرح, كما يرى ابن دريد )1999م:430(. وهذا العلم ياأتي ب�سيغته هذه 
 ,)Negev, 1991: 27( للمرة الأولى يف النبطية, لكنه ظهر فيها ب�سيغة ح ب و ر ا
 ,)al-Said, 1995: 83( كما ميكننا مقارنته بالعلم ح ب ر املعروف يف املعينية
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وبالعلم ح ب ر م, الذي جاء يف احل�سرمية )Harding, 1971: 173(, وبالعلم 
التدمري ح ب ر ي )Stark, 1971: 87(. ُحرْبان )الهمداين, 1986م:45(, املَحرب 

)ابن دريد, 1999م:430( علمني م�سابهني وردا يف املوروث العربي.

النق�س رقم )12(:

احلايطي, 2012م: نق32

�ض ل م    ع م ر ت    ب ر   ع ب د و  
حتيات َعمرة بن َعْبد

على  يحافظ  مل  معكوفة  بقرون  وعاًل  َر�َسم  الذي  الر�سام  اأن  جند  اأخرى  مرة 
التذكاري  النق�ض  هذا  حروف  بع�ض  على  الوعل  اأجزاء  بع�ض  ر�سم  فقد  النق�ض, 
الق�سري؛ وهذا يدل على اأن هذه الر�سومات تعود اإلى فرتة تاريخية لحقة, وحتديًدا 
�سيناء  اإلى  املنطقة  الأنباط  فيها  ترك  التي  الفرتة  امليالدي- يف  الثاين  القرن  بعد 
اأهلها  وال�سفوية,اأكرث  الثمودية  القبائل  وجود  وازداد  مل�سر,  ال�سرقية  وال�سواحل 

الر�سم والت�سوير وبرعوا فيها.  
يف  فقط  لي�ض  هذه  ب�سيغته  ورد  ر؛  م  ع  من  فعلة,  وزن  على  ب�سيط  علم  ت:  ر  م  ع 

 al-Said, 1995:( املعينية  يف  كذلك   بل   ,)Negev, 1991: 53( النبطية 
 Harding, 1971:( وال�سبئية   ,)Benz, 1972: 380( والفينيقية   ,)141

 ,)Stark, 1971: 106( والتدمرية ,)Clark, 1980: 459( وال�سفوية ,)437

والثمودية )King, 1990: 530(؛ للمزيد من املرتادفات انظر )الذييب, 2010م: 
  .)328-327
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النق�س رقم )13(:
احلايطي, 2012م: نق33

ْل ز ي د و    ب ر     ن ف ي و
بوا�سطة َزْيد بن َنْفي

فيما عدا احلرف الأول وهو الالم فاإن القراءة املعطاة اأعاله جيدة. بالن�سبة للعلم 
ورد  املعبود«,  ا�سم   + »زيادة  يعني  خمت�سر  علم  الأرجح  على  فهو  و,  د  ي  ز  الأول 
ب�سيغته هذه يف النقو�ض النبطية )Negev, 1991: 44(. وللمزيد من املقارنات 

انظر )الذييب, 2010م: 138-137(. 
ن ف ي و: ورد هذا العلم يف النقو�ض النبطية )Negev,1991: 44(. بينما جاء 
)اأبو  واللحيانية   ,)al-Said,1995: 169( املعينية  النقو�ض  يف  ي  ف  ن  ب�سيغة 
 ,)Littmann,1943:no1025( وال�سفوية   ,)1:65 نق1:54,  1997م:  احل�سن, 
 .)Maraqten,1988: 129( الآرامية  النقو�ض  يف  و  ف  ن  ل  ا  ب�سيغة  جاء  كما 
ا اأو َبَرًدا )ابن منظور,  فيان وهو ال�سحاب ينفي اأول �سيء ر�سَّ ولعله علم ب�سيط من النَّ

55- 1956م, مج15:377(. وللمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2010م:300(.

النق�س رقم )14(:
احلايطي, 2012م: نق34
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ك �ض ر و    ب ر   ع ب د ل هـ ي
َكا�ِسر بن  َعْبد الإله

درج املدعو »�سامل �سمران« على كتابة ا�سمه بالبخاخ ذي اللون الأ�سود على هذه 
الواجهة  تخريب  اإلى  الت�سرف  هذا  اأدى  وقد  اأخرى.  �سخرية  وواجهات  الواجهة 
املعطاة  الق�سري  النق�ض  قراءة  لكن  النق�ض,  هذا  ومنها  النقو�ض  من  كثري  وت�سويه 

اأعاله جيدة.
العلم الأول يقراأ على عدة احتمالت هي: ك �ض ر و, ك �ض د و, وك �ض ر و, الأول 
ياأتي ح�سب معلوماتنا للمرة الأولى يف النبطية, وهو على وزن َفْعل, ولعل ا�ستقاقه من 
اجلذر ك �ض ر, والَك�ْسر هو »ُبُدوُّ الأ�سنان عند التب�سم«, ويقال: ك�ّسر الرجل واْنَكلَّ 
واْفرَتَّ واْبَت�سم كل ذلك تبدو منه الأ�سنان« )ابن منظور, 55-1956م, مج142:5(؛ 
لهذا فهو يعني »املبت�سم, ال�ساحك اأو العنيف, ال�سديد«. ولعل اأقرب �سيغة له تلك 
التي وردت بال�سفوية وهي: ك �ض ر )Harding, 1970: 500(. اأما القراءة الثانية 
فقد ورد ب�سيغة ك �ض د يف النقو�ض ال�سفوية )Winnett, 1957:no508(؛ ولعل 
مج380:3(,  55-1956م,  منظور,  )ابن  »احَلْلب«  وهو  الَك�ْسد  اإلى  يعود  تف�سريه 
واملق�سود الدعاء له بالغنى والرزق. اأما القراءة الأخرية, وهي التي نرجحها, فاإن 
َك�ْسًرا وك�ُسوًرا  َيْك�ِسُر  الُعقاب وَك�َسَر الطائر  اإلى ك �ض ر والكا�ِسُر هو  ا�ستقاقه يعود 
�سم جناحيه حتى ينق�ض يريد الوقوع )ابن منظور, 55-1956م, مج141:5(. ك�سر 
املتداولة  الأعالم  وهو من  العربي)الأندل�سي, 1983م:324(.  املوروث  علم جاء يف 

بيننا حتى الآن.
ع ب د ل هـ ي: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, يعني »خادم, َعْبد اإلهي«. وقد 

ورد بهذه ال�سيغة يف نقو�ض نبطية اأخرى )Negev, 1991: 47(؛ ولعل اأقرب �سيغة 
له ا�ستخدمت يف النقو�ض ال�سبئية )العنزي, 2004م: نق52(, والثمودية )الذييب, 
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ا النق�ض رقم82: 1.  1999م: نق 140(, هي �سيغة ع ب د ل هـ, وانظر اأي�سً

النق�س رقم )15(:
احلايطي, 2012م: نق35

ذ ك ي ر   م ط ر �ش    �ش ل م
ذكريات وحتيات مطر�ض

ُكتب هذا النق�ض باأ�سلوب احلفر الغائر, وجاء حماًطا بر�سوم ونقو�ض؛ الر�سمان 
كانا حليوانني الأول ر�سم جلمل والثاين ر�سم حليوان غري وا�سح. اأما النقو�ض فاثنان 
منهما ُكثبا بالقلم الثمودي )انظر اأدناه( كانا على ي�ساره وميينه والثالث اإلى الأ�سفل 
منه كتب بالقلم النبطي )نق16(. مرة اأخرى اأدى التخريب املتعمد املتمثل بالكتابة 
ا م ط ب �ش اأو بتحفظ  عليه بالبخاخ اإلى �سعوبة تاأكيد قراءته؛ فالعلم الأول يقراأ اأي�سً
م ط را)1(. وهو علم اإغريقي ال�ستقاق يرد -ح�سب علمنا- للمرة الأولى يف الكتابات 

النبطية.

النق�س رقم )16(: 

احلايطي, 2012م: نق36

)1( علم ب�صيط ورد ب�صيغة م ط ر يف النقو�ش الثمودية )King, 1990: 547؛ الذييب، 2000م اأ، نق2:94(، 
وال�ضفوية )Winnett, Harding, 1978: 611(، واللحيانية )اأبو احل�ضن، 2002م: نق2:200، 301(. اأما 

.)RES no4546:1( يف ال�صبئية فقد ورد ب�صيغة م ط ر ن
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ا و �ض و   ر م ي ا
اأَْو�ض الرامي

يتكون هذا النق�ض الق�سري املكتوب اأ�سفل النق�ض رقم15, من كلمتني الأولى هي 
الثانية؛ فعلى الرغم من عدم كتابة  اأما  »اأ و �ض و«؛  بكل �سهولة علم ل�سخ�ض يقراأ 
فاإننا  التذكارية خا�سة-  النقو�ض  اأمر ظهر عدة مرات يف  البنوة )ب ر( وهو  ا�سم 
ا)2(,  ي  م  ر  اعتبار  اإلى  دفعنا  ما  لكن  م�ستبعد)1(.  غري  وهذا  ل�سخ�ض,  علًما  نعده 
ا�سًما مفرًدا مذكًرا هو انتهاوؤه بالألف اأداة التعريف بالنبطية؛ لذلك فهو لفظ يعني 
)ابن منظور, 55-1956م,  انظر  وغريه  املعنى  لهذا  بل  بالنَّ يرمي  الذي  »الرامي«, 

مج14: 335-338(. ول ن�ستبعد اأن الرامي وظيفة ع�سكرية يف اجلي�ض النبطي.
ا و �ض و: علم اإما اأن يكون علًما ب�سيًطا على وزن َفْعل, يعني »العطية« اأو علم خمت�سر 
يعني »عطية الإله«. ورد ب�سيغته هذه يف النقو�ض النبطية )الذييب, 2010م:1094(. 
بينما ورد ب�سيغة اأ و �ض يف النقو�ض الثمودية )الذييب, 2000م اأ: نق174(, وال�سفوية 
واملعينــيــــة   ,)Winnett, 1957, 152, 287؛  243 نق   : 2002م  )اخلـريــ�ســــة, 
يف  اأما  نق3:197(.  2002م:  )اأبواحل�سن,  واللحيانية   ,)al-Said,1995:67(
النقو�ض التدمرية, فقد ورد ب�سيغة اأ و �ض ي )Stark,1971: 66(. وللمزيد من 

املقارنات انظر )الذييب, 2010م: 119-118(.

ا هكذا: د م ي ا: علم ب�ضيط من »د م م«، ورد ب�ضيغة د م ي يف النبطية )الذييب، 2002م:  )1( يقراأ اأي�ضً
نق54(، واللحيانية )Harding, 1971: 244(. وجاء ب�ضيغة د م يف الثمودية )الذييب، 1999م: نق167؛ 

.)Harding, 1971: 242( وال�ضفوية ،)اأ�ضكوبي، 2007م: نق120
ا, ويف هذه احلال فهو يعني »الر�صام, امل�صور« من د م ي )ابن  )2( قد يقراأ بع�صهم هذا اللفظ د م ي 

منظور، 55-1956م، مج271:14(.
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النق�س رقم )17(:

احلايطي, 2012م: نق37

دْ  ْك ْي ْر  خ ط ف و   ب ر   م ع ن ا ل هـ ْي   �ش ل م
ذكريات )و( حتيات  َخاِطف  بن َمْعن اهلل

على الرغم من ا�سمحالل احلروف الأخرية للعلم الثاين بفعل عوامل التعرية, اإل 
اأن القراءة املعطاة اأعاله جيدة. 

خ ط ف و: علم ب�سيط على وزن َفْعل اأو َفاِعل من اجلذر خ ط ف )ابن منظور, 55-

يرد  علمنا-  -ح�سب  والعلم  اخلاطف«.  »ال�سريع,  ويعني   ,)79-75 مج9:  1956م, 
للمرة الأولى يف النبطية, لكنه ورد ب�سيغة خ ط فت يف ال�سفوية )العبادي, 2006م: 
نق47؛ Ababneh, 2005: 350(. وميكننا مقارنته باخلطفي املعروف يف املوروث 

العربي )الأندل�سي, 1983م:255؛ ابن دريد, 1999م:231(.
ي�سر  الإله  يعني«اإلهي,  ال�سمية  علم مركب على �سيغة اجلملة  هـ )ي(:  ا ل  ع ن  م 

�سهل«. للمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2010م:180(. واأقرب �سيغة له هي م 
ع ن ل هـ, الذي  ورد يف النقو�ض الثمودية )Shatnawi, 2003: 743(, وال�سفوية 

.)Hazim, 1986: 116(
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النق�س رقم )18(: 

احلايطي, 2012م: نق38

ي د ا ل   ب ر  
�ض ع د ل هـ ي

َيْد اإل  بن  �َسْعد الإله
ُكتب هذا النق�ض التذكاري الق�سري باأ�سلوب احلفر الغائر, يف اجلزء العلوي من 

الواجهة ال�سخرية. وهو يتكون من علمني كليهما على �سيغة اجلملة ال�سمية.
»القدرة«,  و  »الطاعة«,  تفيد  التي  »اليد«  يعني  الأول  ا ل: علم مركب عن�سره  د  ي 

و»القوة«, و»النعمة« )ابن منظور, 55- 1956م, مج311:3(؛ لذلك فهو يعني »املطيع 
لالإله اإل«. وعلى الرغم من اأنه ُيعرف للمرة الأولى يف الكتابات النبطية, اإل اأنه ورد 
جاء  حني  يف  نق536(؛  2001م:  )احلراح�سة,  ال�سفوية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته 
 ,)Harding, 1971: 126( وب ي د ا ل ,)ب�سيغتي ي د م )العنزي, 2004م: نق19
 Fowler,( يف الكتابات ال�سبئية, كما ُعرف يف الكتابات العربية ب�سيغة ي د ي هـ و

1988:91(, وب�سيغة ي د يف النقو�ض الثمودية )الذييب, 1999م: نق155(.

اإلهي  �ساعد,  »اإلهي  يعني  ال�سمية  هـ ي: علم مركب على �سيغة اجلملة  د ل  ع  �س 

 Cantineau, 1978: 153;( النبطية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته  ورد  اأَ�سعد«. 
Negev, 1991: 65(. اأما يف النقو�ض الثمودية )King, 1990: 510؛ الذييب, 

 al-Manaser, 1420هـ: نق3, 29, 84(, وال�سفوية )اخلري�سة, 2002م: نق166؛
 ,)Winnett, Reed, 1970: no L14( واللحيانية   ,)2008:nos17, 181
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 al-Said,( فقد جاء ب�سيغة �ض ع د ل هـ. واأقرب �سيغة م�سابهة وردت يف املعينية
118 :1995(, والقتبانية )Hayajneh,1998: 160( هي �سيغة: �ض ع د ا ل.

النق�س رقم )19(:
احلايطي, 2012م: نق39

�ض ع د ا ل هـ ي
ب ر   ْك م �ض

�َسْعد الإله بن  ك م �ض
اأدى التخريب املتعمد الناجت عن الكتابة على هذا النق�ض الق�سري بالبخاخ الأ�سود 
اللون اإلى عدم متكننا من قراءة العلم الثاين قراءة موؤكدة, رغم اأن النق�ض قد ُكتب 
باأ�سلوب ينم عن متكن كاتبه من اخلط النبطي. العلم الأول �ض ع د ا ل هـ ي ورد يف 
النبطية )Cantineau,1978: 153; Negev,1991: 65(. واأن �سحت قراءتنا 
للعلم الثاين هكذا: ك م �ض, فهو  علم اإغريقي ال�ستقاق, يرد ح�سب معلوماتنا للمرة 
الأولى يف الكتابات النبطية, ولعله مياثل العلم ك م �ض ا ل, الذي جاء يف النقو�ض 

.)Hayajneh,1998: 222( القتبانية

النق�س رقم )20(:
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ع ب د ا ل
ا و �ض ا

عبداإل )بن( اأْو�ض
املحيطة  النقو�ض  عن  كلًيا  يختلف  باأ�سلوب  الق�سري  التذكاري  النق�ض  هذا  ُكتب 
النق�ض رقم 7, الذي كان على ميينه والنق�ض رقم 18 على ي�ساره والنق�ض رقم 21, 

فجاء باأ�سلوب غري متقن, لهذا فاإن قراءته قابلة للنقا�ض.
النقو�ض  يف  ورد  اإل«,  َعْبد  »خادم,  يعني  ا�سمية  جملة  من  مركب  علم  ل:  ا  د  ب  ع 

 ,)Ababneh, 1989: 65( والعمونية  ,)Cantineau, 1978:125( النبطية
العلم عبدل ورد يف  اأن  اإلى  وال�سفوية )Clark, 1980: 457(. ولعلنا ن�سري هنا 
املوروث العربي )ابن دريد, 1999م:393(, واأن عبداإل بطن ُعرف يف املوروث العربي 

)الهمداين, 1987م:35(.
ا و �س ا: علم ب�سيط على وزن َفْعل يعني »عطية, العطية«, وقد يكون علًما خمت�سًرا 

يعني »عطية + ا�سم املعبود«, وهو ب�سيغته هذه ياأتي للمرة الأولى يف النقو�ض النبطية. 
للمزيد انظر النق�ض رقم16. 

النق�س رقم )21(:  

احلايطي, 2012م: نق40, 42

م ل ك و   ب ر    و ا ل و
ا د و م ي ا    �ض ل م  
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حتيات َماِلك بن َوائل الأدومي
النقو�ض  يف  الأولى  للمرة  ذكره  يف  الق�سري  التذكاري  النق�ض  هذا  اأهمية  تكمن 
النبطية ا�سم املدينة اأدوم, التي يعود اإليها �ساحب النق�ض وهي ا�سم املكان ا د و م مع 
 Brown and others,( ياء الن�سبة واأداة التعريف الألف, الوارد يف العهد القدمي
10 :1906(, وامل�سادر ال�سريانية )Costaz, 1963: 402(. ويدل ظهور ا�سم 

املكان ا د وم يف نق�ض ُكتب بالقلم النبطي, ويف موقع اإلى اجلنوب من اأدوم مب�سافة 
على اأمرين:

اأن ال�ستيطان ال�سكاين يف اأدوم -ولو على نطاق �سيق- كان معروًفا على الأقل . 1
حتى نهاية القرن الأول امليالدي وبداية القرن الثاين امليالدي.

اأن عالقات التبادل التجاري والقت�سادي بني اأدوم واملنطقة )تيماء واحِلْجر( . 2
كانت معروفة؛ اإذ ل ي�ستبعد احتمال اأن َماِلك الأدومي جاء للعمل وك�سب العي�ض 
يف املنطقة م�ستغاًلالوجود والهيمنة الرومانية يف املنطقة لزدهارها القت�سادي 

الذي متيزت به يف ذلك الوقت. 
يدل اأ�سلوب كتابة هذا النق�ض باأ�سكال حروفه الكبرية على متكن كاتبه من اخلط 
النبطي. العلم الأول  م ل ك و علم ب�سيط على وزن َفاِعل, ُعرف بهذه ال�سيغة يف عدد 
 Cantineau,1987: 114; Negev, 1991:( من الكتابات ال�سامية, مثل: النبطية
 .)Stark, 1971: 95( والتدمرية ,)Maraqten, 1988 : 178( والآرامية ,)39

يف حني جاء ب�سيغة م ل ك يف عدد اآخر مثل: النقو�ض الثمودية )الذييب, 1999م: 
 ,)al-Manaswr, 2008: 264نق52, 157(, وال�سفوية )الذييب, 2003م: نق12؛
)الذييب,  انظر  املقارنات  من  وللمزيد  نق103(.  2004م:  )العنزي,  وال�سبئية 

.)al-Said,1995: 162; Hayajneh,1998: 2412010م: 102-103؛
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النق�س رقم )22(:

ع ي د و
َعْيد

د  ي  ع  ب�سهولة  يقراأ  متقن,  غري  باأ�سلوب  ال�سابق  النق�ض  اأ�سفل  ُكتب  وحيد  علم 
2010م:131(.  )الذييب,  العيد«  يوم  »املولود  نرى  فيما  يعني  ب�سيط  علم  وهو  و, 
 Cantineau, 1978: 129;( النبطية  النقو�ض  يف  ال�سيغة  بهذه  العلم  ورد  وقد 
احل�سن,  )اأبو  اللحيانية  النقو�ض  د يف  ي  ع  ب�سيغة  وورد   .)Negev, 1991: 51

والقتبانية   ,)CIH no848( ال�سبئية  يف  م  د  ي  ع  وب�سيغة  نق248(.  2002م: 
 .)Hayajneh,1998: 205(

النق�س رقم )23(: 

احلايطي, 2012م: نق41

ْع ي د    م ن �ض و ر و و    ف ر ع ا
َعْيد )بن( من�سور امل�ست�سار  

القراءة املعطاة لهذا النق�ض التذكاري الق�سري قابلة للنقا�ض بكل تاأكيد, لالأ�سباب 
التالية:
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• التخريب املتعمد بالكتابة فوقه بالبخاخ.	
• عدم كتابة الكاتب ل�سم البنوة )ب ر( بني ما اعتربناهما علمني, وهما: ع ي د)1( 	

و م ن �ض و ر و.
• عدم متكننا من حتديد وظيفة حرف الواو, الذي ُكتب تالًيا للعلم الثاين و�سابًقا 	

للكلمة الأخرية. 
فلو اعتربنا الواو احلرف الأخري من العلم الثاين لأ�سبح العلم �ساًذا بتكرار الواو 
فنحن  لهذا  اخلطاأ؟.  طريق  عن  الواو  كرر  فهل  و)2(,  و  ر  و  �ض  ن  م  هكذا:  ليقراأ 
اأو  ب�سيًطا  علما  اإل  لي�ض  ا,  ع  ر  ف  واأن  العطف  حرف  هي  هنا  الواو  اأن  ن�ستبعد  ل 
ُء احَل�َسُن« )ابن منظور,  خمت�سًرا, ولعل املق�سود به الفارع, وهو »املرتفع العايل الَهَيّ
ال�سريف«.  الو�سيم,  الفاِرع,  »احَل�َسن,  يعني  فهو  لهذا  55-1956م, مج247:8()3(؛ 
والعلم ب�سيغته هذه ورد يف النبطية )Negev,1991: 56(؛ يف حني ُعرف ب�سيغة 
ف ر ع يف ال�سفوية )اخلري�سة, 2002م: نق442, 483؛ الرو�سان, 2004م: نق22(, 
والعمونية )Ababneh, 1989: 105(, وال�سبئية )العنزي, 2004م: نق141: 1(. 
اأما يف الكتابات القتبانية فجاء ب�سيغة ف ر ع م )Hayajneh,1998: 195(؛ فارع 
وفريعة  وفارعة  1987م:97(,  )الهمداين,  وفرع  1989م:287(,  وُفريع)ال�سباغ, 
علمني م�سابهني جاءا يف املوروث العربي )الفريوزاآبادي, 1987م:964؛ ابن منظور, 

55-1956م, مج8:250(. وهكذا يقراأ النق�ض على النحو التايل:
ْع ي د    م ن �ض و ر و و    ف ر ع ا

)1( من الوا�ضح اأن حرف العني  الذي جاء اأ�ضغر اأحرف هذا النق�س حجًما قد اأ�ضيف بعد النتهاء من 
كتابة العلم.

ا م ن ق و ر و, ولعل اأقرب �صيغة م�صابهة له جاءت  )2( من ال�صروري الإ�صارة اإلى اأن العلم قد يقراأ اأي�صً
يف النبطية هي: ا ل ن ق ي ر و )Cantineau, 1978: 122(، كما ورد ب�ضيغة م�ضابهة يف ال�ضفوية وهي: 

.)Harding, 1970: 597( ن ق ر
)3( ف ر ع يف ال�صبئية لفظ يعني »قمة, جزء اأعلى« )بي�صتون واآخرون, 1982م: 46(.
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َعْيد )بن( من�سور  والفاِرع
لكننا نرجح اعتبار ف ر ع ا ال�سم املفرد املذكر املعّرف يعني »امل�سلح, امل�ست�سار«, 
اإذا اأخذنا بعني العتبار اأن الفارع يعني يف العربية »عون ال�سلطان« )الفريوزاآبادي, 
1978م:964( اإذ يقال فرع بني القوم يفرع فرعا اأي »حجز واأ�سلح« )ابن منظور, 
 Brown( »ويف العهد القدمي ف ر ع, تعني »القائد, الزعيم ,)55-1956م, مج8:250

 .)and others, 1906: 10

علم ب�سيط على وزن مفعول يعني »املن�سور« من اجلذر ال�سامي ن  م ن �س و ر و: 

�ض ر )الذييب,2000م: 169-170؛ الذييب,2006م: 191-192(؛ ورد ب�سيغته هذه 
يف النقو�ض النبطية )الذييب, 2010م: نق919(. يف حني ظهر ب�سيغة م ن �ض ر يف 

 .)Harding,1971: 568( النقو�ض ال�سبئية

النق�س رقم )24(:

احلايطي, 2012م: نق43

ع ب د م ن ك و
َعْبد منكو

يتكون هذا النق�ض الق�سري املكتوب باأ�سلوب احلفر الغائر, على كلمة واحدة تقراأ 
هكذا: ع ب د م ن ك و,علم ا�ستخدم ب�سيغته هذه يف النبطية )الذييب, 2010م: 
»َعْبد  ويعني  ال�سمية,  اجلملة  �سيغة  على  وهو   ,)Negev, 1991: 47 نق470؛ 

م�سلح«, انظر النق�ض رقم27. 
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النق�س رقم )25(:

احلايطي, 2012م: نق44

هـ �ض ر و
َه�سار

فاإننا  ال�سابق  والنق�ض  النق�ض  هذا  حروف  �سكل  يف  الوا�سح  الختالف  ب�سبب 
و  ر  �ض  هـ  اإما  يقراأ  وهو  موؤكدة.  اأعاله  املعطاة  وقراءته  واحًدا.  نق�ًسا  نعتربهما  مل 
اأو هـ �ض ر و,وكالهماعلم ب�سيط على وزن هَفْعل)1(, الأول من �ض ر ر؛ ملعاين هذا 
ر  �ض  بالعلم  مقارنته  )ابن منظور, 55-1956م, مج264:4(, وميكن  انظر  اجلذر 
 ,)King, 1990: 515الثمودية )اأ�سكوبي, 1999م: نق272؛ النقو�ض  املعروف يف 
املقارنات  من  وللمزيد   .)Winnett, Harding, 1987:no 1149( وال�سفوية 
انظر )الذييب,2005م: 75-76(. اأما الثاين )هـ �ض ر و( فاإنه من �ض ر ر, ويعني 
ال�سفوية  ورد يف  الذي  ر,  �ض  هـ  بالعلم   نقارنه  ولعلنا  امل�سرور«,  ال�سعيد,  »الفرح, 

.)Winnett, 1957:no 157( والثمودية ,)الرو�سان, 2004م: نق88, 140(

)1( يرجح بع�صهم اأنهما على وزن َفْعل, وا�صتقاق الأول من الَهْي�َصر والَهْي�ُصور, وهما �صجر وقيل نبات رخو 
األ, ويقال رجل هي�صٌر اأي »رخٌو �صعيف طويل« )ابن منظور, 55- فيه طول على راأ�صه ُبرعومه كاأنه الرَّ
1956م، مج 5 :264(. اأما الثاين فاإن ا�صتقاقه من الُه�ْصَرة وهم قرابات الرجل من طرفيه اأعمامه واأخواله 

)ابن منظور، 55-1956م، مج5: 264(.
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النق�س رقم )26(:

احلايطي, 2012م: نق45

ا م ر ا ل ي     ب ر    ت ْي ْم ْو 
اأمر اإيل  بن  ِتْيم

جاء هذا النق�ض الق�سري مكتوًبا باأ�سلوب غري متقن, وقد اأدى تداخله مع النق�ض 
التايل )نق27( اإلى عدم متكننا من قراءة علمه الثاين بو�سوح, ونرجح قراءته ت ي 

م و )نق10(. 
ا م ر ا ل ي: علم مركب على �سيغة اجلملة الفعلية من عن�سرين اأ م ر,  و ا ل ي,ويعني 

»اأمر, فعل املعبود اإل«. وتكمن غرابته -اإن �سحت قراءتنا له-, يف ظهور الياء مع ما 
نرى اأنه املعبود »اإ ل« للمرة الأولى, اإذ غالبا ما تاأتي الياء مع لفظة ا ل هـ, وهكذا فهي 
املرة الأولى -ح�سب علمنا- التي تظهر فيها الياء مع املعبود »اإ ل« على هذا النحو. 

اأَْمر َمناة علم م�سابهة ورد يف املوروث العربي )الأندل�سي, 1983م:455(.
م  ا  هما:  م�سابهتني  ب�سيغتني  جاء  لكنه  النبطية,  يف  الأولى  للمرة  ياأتي  والعلم 
 .)Cantineau, 1978: 64( و ا م ر ا ل هـ ي  ,)Negev, 1991: 13( ر ا ل
 Ababneh, 2005: 404;( يف حني ُعرف بال�سيغة الأولى يف النقو�ض ال�سفوية
واللحيانية )اأبو احل�سن, 2002م: نق2:218(,   ,)al-Manaser, 2008:no283

 .)Ababneh, 1989: 61( والعمونية ,)Shatnawi, 2003: 651( والثمودية
وميكننا  و.  هـ  ي  ي  ر  م  ا  ب�سيغة  فورد   )Fowler, 1988: 99( العربية  يف  اأما 
مقارنته بالعلمني  ا ل ا م ر, وا م ر ع ث ت, اللذين ُعرفا على التوايل يف ال�سبئية 
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 .)Hayajneh, 1998: 86( والقتبانية )Tairan, 1992: 64-5(

النق�س رقم )27(:

احلايطي, 2012م: نق46

م ن ك و   �ض ل م
حتيات منكو

جاء هذا النق�ض الق�سري اأ�سفل النق�ض ال�سابق وقد ُكتب باأ�سلوب احلفر الغائر. 
يالحظ اأن التخريب الذي طال النق�ض ال�سابق امتد لي�سل اإلى هذا النق�ض اأي�سا.

�سدد  اإذا  غرميه  نْكنك  نكك,  من  مفعل,  وزن  على  ب�سيط  علم  و:  ك  ن  م 
عليه,والنْكنكة هي الت�سديد على الغرمي واإ�سالح العمل )ابن منظور, 55-1956م, 

مج499:10؛ الفريوزاآبادي, 1987م:1234(؛ لذا فهو يعني »املت�سدد, امل�سلح«. 
 وقد ورد هذا العلم يف النقو�ض النبطية )الذييب, 2010م: نق6:608(. وجاء يف 
 ,)Winnett, Harding, 1978:no3056( النقو�ض ال�سفوية ب�سيغة م ن ك ت

.)Harding, 1971: 569( وب�سيغة م ن ك م يف ال�سبئية

النق�س رقم )28(:

احلايطي, 2012م: نق47
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ز ر  ق   غ ل ي م    و ع ل و   �ض ل م 
حتيات زرق ُغالم  َوْعل

تكمن اأهمية هذا النق�ض التذكاري الق�سري يف ات�سال حروفه, فيما عدا الكلمة 
الأولى. 

)ابن  العني  �سواد  يف  خ�سرة  وهي  ْرقة,  الزُّ من  َفْعل  وزن  على  ب�سيط  علم  ق:  ر  ز 
العلم  ورد  العينني«.  »الأزرق  يعني  فهو  وعليه  مج10:138(؛  55-1956م,  منظور, 
ب�سيغته هذه اإ�سافة اإلى النقو�ض النبطية )الذييب, 2010م: نق225(, يف النقو�ض 
انظر  واملقارنات  املعلومات  من  للمزيد   .)Harding, 1971:297( ال�سفوية 
1999م:461؛  دريد,  )ابن  العربية  البطون  اأحد  ُزَرْيق  2010م:225(.  )الذييب, 

الكلبي, 1986م:404(.
�سامية  ونقو�ض  النبطية  يف  ورد  »ُغالم«  يعني  م�ساف  مذكر  مفرد  ا�سم  م:  ي  ل  غ 

اأخرى. للمزيد انظر )الذييب, 2000م: 195-196؛ الذييب, 2006م:219(.
و ع ل و: علم ب�سيط على وزن َفْعل من الوعل وهو »تي�ض اجلبل«؛ وي�سبه العرب كما 
يقول, ابن منظور, )55-1956م, مج244:15(, »اأ�سراف النا�ض وروؤو�سهم بالوعول 
 Maraqten,( التي ل ُترى اإل يف اجلبال«. وقد ورد ب�سيغته هذه يف النقو�ض الآرامية
)الذييب,1421هـ:  الثمودية  ل يف  ع  و  ب�سيغة  العلم  جاء  156 :1988(. يف حني 

al-Manaser, 2008:no253(؛  2004م:409؛  )الرو�سان,  وال�سفوية  نق68(, 
للمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 1999م:112(.

النق�س رقم )29(:

احلايطي, 2012م: نق48
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ز ْي ْد ْو    ب ر   ا ل   ب ر  ........   �ض ل م
حتيات َزِيد بن اإل بن ......

القراءة املعطاة لهذا النق�ض الق�سري قابلة للنقا�ض نظًرا لتايل:
• قيام البع�ض بر�سم رموز وو�سوم يف فرتة لحقة.	
• �سطب عدد من حروفه.	
• ا�سمحالل حروفه ب�سبب العوامل اجلوية. 	

املجموعة  هذه  نقو�ض  اأول  فهو  اأعالم,  ثالثة  من  يتكون  باأنه  تقديرنا  �سح  واأن 
املت�سمن لثالثة اأجيال: الكاتب وا�سم اأبيه وجده, الذي مل نتمكن من قراءته. العلم 
 ,)Negev, 1991: 26(الأول الذي نرجح قراءته ز ي د و, وردهكذا يف النبطية

والآرامية )Maraqten, 1988: 159(؛انظر اأعاله نق�ض رقم 6.
ا ل: علم ب�سيط ورد يف النقو�ض الثمودية )الذييب, 1999م, نق66؛ الذييب,1421هـ, 

نق178؛ اأ�سكوبي,2007م, نق223(, واللحيانية )اأبو احل�سن, 1997م: نق2:112(, 
al- نق51؛  1996م:  )علولو,  وال�سفوية   ,)Hayajneh, 1998: 75( والقتبانية 
 ,)Harding, 1971: 63( واحل�سرمية  ,)Manaser, 2008:nos. 5, 352

والعمونية )Ababneh, 1989: 44(. اأما تف�سريه فاإننا نعتقد اأنه ل يخرج عن اأحد 
التف�سريين التاليني, الأول عدُه علًما ب�سيًطا من الألَّ وهي »ال�سرعة والإ�سراع« )ابن 
اأنه علم يحتوي على عن�سر من عنا�سر  الثاين  منظور, 55-1956م, مج33:13(. 

املعبود اإل )الذييب, 1999م:72(.

النق�س رقم )30(:  

احلايطي, 2012م: نق49
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�ض ل ي   )و(    و ر ي ل و   ا  �ض ر ت ج ي ا   �ض ل م
حتيات �سلي ووريل القائدين

بالأ�سلوب  كاتبيه  اأو  كاتبه  معرفة  عن  ينم  باأ�سلوب  التذكاري  النق�ض  هذا  ُكتب 
النبطي يف الكتابة, فقد فرق بني �سكل احلرف النبطي عندما ياأتي يف اأول الكلمة اأو 
و�سطها عنه عندما ياأتي يف نهايتها, كما فعل مع الأحرف: الياء والألف وامليم. الأمر 

الثاين اأنه َو�سَل احلروف بع�سها ببع�ض ح�سب املنهج النبطي. 
َلى )ملزيد من املعلومات واملقارنات انظر  �س ل ي: علم ب�سيط على وزن َفْعل من ال�سَّ

 Cantineau,( النبطية  يف  املعروفة  الأعالم  من  وهو  2010م:137(.  الذييب, 
نق130؛  وال�سفوية )اخلري�سة, 2002م:   ,)1978: 150; Negev, 1991: 64

الرو�سان, 2004م: نق270(.
�سامة«  �سخمة  »�سحلية  وهي  الَوَرل  من  َفِعيل  وزن  على  ب�سيط  علم  و:  ل  ي  ر  و 

)ابن منظور, 55-1956م, مج724:11(. ورد العلم و ر ي ل و يف النقو�ض النبطية 
)JSno.207; Negev, 1991: 34؛الذييب, 2010م: نق301, 620, 948: 1(. 
 Clark, 1980: نق232؛  ال�سفوية )علولو, 1996م:  ر ل يف  و  ب�سيغة  بينما ظهر 

no1004(, وب�سيغة و ر ل ن يف الثمودية )القحطاين, 2007م: نق111, 134(.

الولة«, جاء يف  ا: ا�سم مذكر جمع معرف, يعني »القادة, احلكام,  ا �س ر ت ج ي 

النقو�ض النبطية عدة مرات )الذييب, 2000م:31- 32(.

النق�س رقم )31(:

احلايطي, 2012م, نق50
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ذ ك ي ر   و ع ل و   ب ط ب
ذكريات َوْعل الطيبة

ي�سابه النق�ض ال�سابق )نق30( من حيث جودة الكتابة واإتقانها, وقد ُكتب باأ�سلوب 
احلفر الغائر.

النق�س رقم )32(:

احلايطي, 2012م, نق51

غ و ث ا ل هـ ي   �ض ل م
حتيات غوث الإله

القراءة املعطاة لهذا النق�ض التذكاري موؤكدة.
اإلهي«,  من  »َغْوث  يعني  ال�سمية  اجلملة  �سيغة  على  مركب  علم  ي:  هـ  ل  ا  ث  و  غ 

ا�ستعمل مرات عدة يف النبطية )Negev, 1991:46(؛ ولعل اأقرب �سيغة له هما 
 Shatnawi,( ال�سيغتان: غ ث ل هـ, وغ و ث ا ل, الأولى وجدت يف الكتابات الثمودية

.)Hazim, 1986:99(والثانية ظهرت يف ال�سفوية ,)2003:730

النق�س رقم )33(:
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اأ ْن هـْ     �ض ر ي م و    ْب ْر   . . . .
اأنا�سرمي بن . . . .

القراءة املعطاة لهذا النق�ض الق�سري, الذي ُكتب مبا�سرة اإلى الي�سار من النق�ض 
رقم32, قابلة للنقا�ض؛ وب�سببالختالف يف اأ�سلوب كتابتهما وا�ستخدام ال�سم �ض ل 
نقراأه  نق�ًسا واحًدا  لعددناهما  الذي زاد من �سعوبة الرتجمة  النق�ض رقم32,  م يف 

هكذا: 
اأ ْن هـْ     �ض ر ي م و    ْب ْر   غ و ث ا ل هـ ي   �ض ل م

حتيات اأنا �سرمي بن غوث الإله
انظر  العلم  هذا  ملعنى  الأنف«,  »امل�سروم  اأو  »ال�سهم«  يعني  ب�سيط  علم  م:  ي  ر  �س 

)الذييب, 2010م:689(. وهو ب�سيغته هذه ياأتي للمرة الأولى يف النبطية لكنه ُعرف 
ب�سيغتي �ض ر م )الذييب, 2010م: نق503(,و�ض ر م و )الذييب,2010م: نق911, 
925, 941( يف النبطية. اأما يف الثمودية )Branden, 1956:186(, واللحيانية 
)Harding, 197:347(, والفينيقية )Benz, 1972: 426(, فقد جاء ب�سيغة 
 Hayajneh,( القتبانية  النقو�ض  يف  م  ر  �ض  ي  ب�سيغة  ظهر  حني  يف  م.  ر  �ض 

.)1998:277

النق�س رقم )34(:    

احلايطي, 2012م, نق52

ع ب د ز ب ي د ت     �ض ل م
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حتيات َعْبد ُزِبيدة
اإلى بداية القرن الثاين امليالدي حيث  اأنه يعود  اأ�سكال حروفه يظهر  من خالل 
بداأت الأعالم املركبة من ال�سم املفرد ع ب د, واأ�سماء الأعالم ال�سخ�سية تنت�سر 

اأكرث؛ اإذ اإن الأعالم املركبة مع »عبد« غالًبا ما تاأتي مع اأ�سماء اآلهة ومعبودات. 
والعلم ع ب د ز ب ي د ت ياأتي -ح�سب علمنا-للمرة الأولى يف هذه النوعية من النقو�ض, 
والعن�سر  ُزبيدة«,  َعْبد  »خادم,  يعني  ال�سمية  اجلملة  �سيغة  على  مركب  علم  وهو 
الثاين علم موؤنث لبد اأنه يعود لمراأة ذات �ساأن يف املجتمع النبطي, جاءمرات عدة 
يف النبطية )Cantineau,1978:91(, كما ورد هذه العن�سر ب�سيغة ز ب د ت يف 

النقو�ض اللحيانية )اأبو احل�سن, 2002م: 339(؛ انظر اأدناه النق�ض رقم35.

النق�س رقم )35(: 

احلايطي, 2012م, نق53

�ض ل م    ت ر �ض ي �ض    ب ر    ز ب ي د و
حتيات تر�سي�ض بن زبيد

الأولى  حروفه  تعر�ض  ورغم  رقم34,  النق�ض  ي�سار  التذكاري  النق�ض  هذا  جاء 
لال�سمحالل بفعل عوامل التعرية, اإل اأن قراءتها املعطاة اأعاله مقبولة.

.)Negev,1991:69( ت ر �س ي �س: علم اإغريقي ال�ستقاق, ورد يف النقو�ض النبطية

ز ب ي د و: علم خمت�سر )اأو ب�سيط على وزن َفِعيل( ا�ستقاقه من اجلذر ال�سامي ز ب 

د, الذي يعني »اأعطى منح« )الذييب,2010م: 159(, ويعني »عطية + ا�سم املعبود«؛ 

وهو يعادل يف العربية َزَبد )ابن منظور, 55-1956م, مج197:3(. وقد ورد ب�سيغته 
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 ,)Cantineau, 1978:91; Negev, 1991:25( النبطية  الكتابات  يف  هذه 
 . )Abbadi, 1983:104( واحل�سرية ,)Maraqten, 1988:158( والآرامية
 Harding,( اأما اأقرب ال�سيغ لهذا العلم فهي �سيغة ز ب ي د, الوارد يف ال�سبئية
295 :1970(, و�سيغة ز ب د ا يف التدمرية )Stark, 1971:86(وب�سيغة ز ب د 

 Ababneh, 2005:no( وال�سفوية ,)يف النقو�ض الثمودية )اأ�سكوبي,1999م: 517
al-Manaser, 2008:no 179 ;373(. وهو يعادل العلم ُزِبيد املعروف يف املوروث 

العربي )الأندل�سي, 1983م: 284(.

النق�س رقم )36(:     

احلايطي, 2012م, نق54

ل �ض ل ي م و.........
�ض ل م

حتيات ل�سليم
ن�سبًيا  القليلة  النقو�ض  اأحد  اأنه  يف  الق�سري  التذكاري  النق�ض  هذا  اأهمية  تكمن 
املكتوبة بالقلم النبطي والتي تبداأ باأداة امللكية الالم. لهذه النقو�ض انظر )الذييب, 

2010م: 51(. 
)الذييب,  م  ل  �ض  ال�سامي  اجلذر  من  َفِعيل  وزن  على  ب�سيط  علم  و:  م  ي  ل  �س 

2006م: 292(. والعلم معروف بهذه ال�سيغة يف النبطية )الذييب, 2010م: نق746, 
857(؛ بينما وجد ب�سيغة �ض ل ي م يف املعينية )al-Said,1995:121(, وال�سبئية 
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)الذييب,  انظر  واملرتادفات  املقارنات  من  للمزيد  نق148(.  2004م:  )العنزي, 
2010م: 887(.

النق�س رقم )37(:      
احلايطي, 2012م: نق55

ت ي م و   ب ر   خ ل �ض ت  
ذ ك ي ر   ب ط ب    �ش ل م

ذكريات وحتيات َتْيم بن َخاِل�سة الطيبة
كتب َتْيم )انظر نق10( نق�سه هذا باأ�سلوب احلفر الغائر اإلى جانب ثالثة ر�سومات 

�سخرية لأ�سكال حيوانية اأحدها يعلوه مبا�سرة والآخرين على ي�ساره. 
خ ل �ش ت: ورد هذا العلم يف النقو�ض النبطية )Negev, 1991:30(, والثمودية 
 Ababneh, 2005: nos 468,( وال�سفوية   ,)Shatnawi, 2003:683(
 Lawton,( والعربية ,)Harding, 1971:226( يف حني كان يف ال�سبئية .)474

ب�سيط على وزن فعلة يعني  1984:338( ب�سيغة خ ل �ض. وهو-كما نرجح- علم 

»النقي, الطيب«. لالآراء املختلفة عن معنى العلم انظر )الذييب,2010م:147-146(. 

النق�س رقم )38(:     

احلايطي, 2012م: نق56
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م �ض ع و د و   ب ر   ع ي د و   �ض ل م
حتيات َم�ْسُعود بن َعْيد

وباأ�سلوب  رقم37,  النق�ض  من  الي�سار  الى  الق�سري  التذكاري  النق�ض  هذا  ُكتب 
احلفرالغائر. 

م �س ع و د و: علم ب�سيط على وزن َمْفُعول يعني »ال�سعيد, الهاين, املبارك, امليمون«؛ جاء 

ب�سيغته هذه فقط يف النقو�ض النبطية )Negev, 1991:42(؛ يف حني اأتى ب�سيغة 
م�سابهة هي: م �ض ع د يف ال�سفوية )الذييب, 2003م: نق11(, والثمودية )اأ�سكوبي, 
1999م: 520؛Shatnawi, 2003:740(, وال�سبئية )العنزي, 2004م: نق38, 76: 

 .)Hayajneh,1998:234( وب�سيغة م �ض ع د م يف النقو�ض القتبانية ,)2

النق�س رقم )39(:

احلايطي, 2012م, نق57

�ض ف ت و   ا ن ع م   �ض ل م
حتيات �سفتو )بن( اأَْنَعم 

على الرغم من العبث الذي حدث له عندما ر�سم اأحدهم بر�سم جماًل اأثر ب�سكل 
مبا�سر يف العلم الأول, اإل اأن القراءة املعطاة اأعاله جيدة. 

�س ف ت و: علم ب�سيط ياأتي ح�سب علمنا املرة الأولى يف النبطية, ولعله على وزن 

َفْعل, من �ض ف ت, و�َسفت املاء وال�سراب ي�سفته �سفتًا اأي »اأكرث منه فلم َيْرو« )ابن 
بالغنى  له  الوالدين  من  دعاء  املق�سود  ويكون   .)43 مج1:  55-1956م,  منظور, 

والرزق غري املحدودين.
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مثل:  ال�سامية,  اللغات  من  عدد  يف  ُعرف  اأْفَعل  وزن  على  ب�سيط  علم  م:  ع  ن  ا 

 al-Said,( واملعينية ,)Cantineau,1978:65; Negev, 1991:13(النبطية
1995:66(, والثمودية )Shatnawi, 2003:652؛ القحطاين,2006, نق177(, 

 Ababneh, 2005:404; al-Manaser,وال�سفوية )الذييب, 2003م, نق5, 65؛
علًما  اأن  اإلى  هنا  ون�سري  )Hayajneh, 1998:88(؛  والقتبانية   ,)2008:257

 Gray, 1896:44,( م ع  ي  ن  ا  ب�سيغة  العربية  الكتابات  ا ظهر يف  اأي�سً م�سابهًا 
 al-Said,333(, وللمزيد من املقارنات واملرتادفات انظر )الذييب, 2010م: 676؛

.)1995:66

النق�س رقم )40(:       

احلايطي, 2012م, نق58

هـ ن ا ت   ب ر   و ا ل و    �ض ل م
حتيات َهاِنئة بن وائل

ُكتب هذا الن�ض التذكاري املكون من �سطر واحد باأ�سلوب اخلط امل�ستقيم الغائر, 
وقد يكون الكاتب تعمد الكتابة باأحرف كبرية, لوجود النق�ض يف مكان مرتفع قليال, 

ومن خالل اأ�سكال حروفه يالحظ الأ�سلوب املتقن يف الكتابة. 
هـ ن ا ت: جاء هذا العلم يف النقو�ض النبطية )Negev, 1991:22(, والتدمرية 

)Stark, 1971:339(, والثمودية )King, 1990:559(, وال�سفوية )اخلري�سة, 
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 Hayajneh,( والقتبانية   ,)al-Manaser, 2008: no393نق91؛ 2002م: 
1998:260(. وهوعلم ب�سيط على وزن َفاِعلة م�ستق من اجلذر »العطية, ال�سليم«. 

وللمزيد من املقارنات واملرتادفات انظر )الذييب, 2010م:238-237(.

النق�س رقم )41(: 

احلايطي, 2012م: نق59

ذ ك ي ر
ا ل ك �ض ا ب

هـ ف ر ك ا
ذكريات  ا ل ك �ض بن َتْيم  القائد

لأن هذا النق�ض التذكاري يعود اإلى فرتة متاأخرة, على الأقل اإلى منت�سف القرن 
اأ�سكال حروفه, فقد جاء نق�سه هذا مكوًنا من ثالثة  اإلى  ا�ستناًدا  الثاين امليالدي, 
اأ�سطر, يف حماولة منه لتفادي الحتكاك بالنقو�ض املكتوبة على ميينه. واختلف عن 
بع�ض,  بع�سها من  كلماته جاءت متقاربة  اأن حروف  املجموعة يف  نقو�ض هذه  بقية 
الكتابة  يف  اجليدة  ومعرفته  الكاتب  براعة  على  يدل  مما  مال�سقة,  تكون  وتكاد 

النبطية. والقراءة املعطاة اأعاله موؤكدة.
يف  الأولى  للمرة  معلوماتنا-  -ح�سب  ياأتي  ال�ستقاق  اإغريقي  علم  ب:  ا  �س  ك  ل  اأ 

النقو�ض النبطية. 
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النق�س رقم )42(:

احلايطي, 2012م: نق60

ت ي م و
ًتْيم

احلفر  وباأ�سلوب  )نق41(,  ال�سابق  النق�ض  ي�سار  اإلى  الق�سري  النق�ض  هذا  ُكتب 
الغائر, لكن اإتقان كاتبه مل ي�سل اإلى  اإتقان كاتب النق�ض رقم41, للعلم انظر نق10.

النق�س رقم )43(:  

احلايطي, 2012م: نق61

د ن ا ل
دانيال

عبارة عن كلمة واحدة متثل علًما يقراأ ب�سهولة د ن ا ل, وهو علم مركب على �سيغة 
اجلملة ال�سمية عن�سره الأول من د ن, وهو »القا�سي, احلاكم« )الذييب, 2010م: 
جاءب�سيغته  وقد  احلاكم«.  اإل  احلاكم,  )هو(  »اإل  هو  معناه  فلعل  وهكذا  273(؛ 
 Shatnawi,( والثمودية  نق289(,  1431هـ:  )الذييب,  النبطية  الكتابات  يف  هذه 
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2003:688(, وال�سفوية )Hazim, 1986:38(.اأما يف العربية فا�ستخدم ب�سيغة 

.)Gray, 1896:333( د ن ي ا ل

النق�س رقم )44(:

احلايطي, 2012م: نق62

ع ق ب ت و  
ُعقبة

ل ن�ستطيع تاأكيد العالقة بني ر�سم اجلمل وهذا النق�ض الق�سري املكون من علم يقراأ 
اإما ع ق ب ت و اأو ع �ض ب ت و)1(, القراءة الأولى تاأتي ح�سب علمنا للمرة الأولى يف 
النبطية, واأقرب �سيغة م�سابهة هي ع ق ب ت الوارد يف الكتابات ال�سفوية)علولو, 
1996م: 168؛al-Manaser, 2008: no174(. وقد ُعرف العلم ب�سيغ خمتلفة 
 Negev,( النبطية  يف  و  ب  ق  ع  ب�سيغة  ورد  فقد  الأخرى  ال�سامية  الكتابات  يف 
1991:53(, وب�سيغة ع ق ب يف العمونية )Ababneh, 1989:72(, واحل�سرية 

)Abadi, 1983:153(, وب�سيغة ع ق ب ي هـ اأي »احلامي هو ياهو« يف الآرامية 
)Maraqten, 1988:200-1(. وا�ستقاقه فيما نرى من الطائر املعروف الُعقاب. 

للمزيد من املقارنات واملرتادفات انظر )الذييب, 2010م: 154(.

)1( علم ُيعرف ح�صب علمنا للمرة الأولى يف هذه الكتابات, وا�صتقاقه من ع �ش ب. )للمعاين املتعددة 
لهذا اجلذر انظر ابن منظور، 55-1956م، مج1: 603- 608(؛ لذا فهو -كما نظن- على وزن  فعلة يعني 

.)Negev, 1991: 53( ال�ضديد، ال�ضلب، القوي«. واأقرب �ضيغة له جاءت يف النبطية هي: ع �س ب و«
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النق�س رقم )45(:

احلايطي, 2012م: نق63

�ض �ض ر و    ب ر     م ي ع ت  
ار بن ميعة �َس�سّ

مياثل هذا النق�ض من حيث اأ�سلوب الكتابة النق�ض ال�سابق رقم44. 
ا  َرة وهي »نطحة الثور«, وهو اأي�سً �سْ ال منال�سَّ �س �س ر و: علم ب�سيط على وزن َفعَّ

ولذلك  406(؛  مج4:  55-1956م,  منظور,  )ابن  وحترك«  قوي  قد  الذي  »الظباء 
 Harding,( فاإن التف�سري الأرجح اأنه يعني »القوي«. ا�ستعمل يف الكتابات الثمودية
نق30,  2006م:  العبادي,  نق305؛  2004م:  )الرو�سان,  وال�سفوية   ,)1971:348

31( ب�سيغة �ض �ض ر؛ واأخرًيا ن�سري اإلى اأن �ِس�سار علم جاء يف املوروث العربي )ابن 
منظور, 55-1956م, مج406:4(. 

م ي ع ت: علم ب�سيط ياأتي للمرة الأولى يف الكتابات النبطية, ولعل التف�سري الأرجح 

له عدُه على وزن َفْعلة من امَلْيعة واملاِئعة وهي »�سرب من العطر«, )ابن منظور, 55-
1956م, مج345:8(؛ لذا فمعناه »ذو الرائحة العطرة«. 

النق�س رقم)46(: 

احلايطي, 2012م: نق64
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غ و ث و   ب ر   �ض ْي ر و   �ض ل م
حتيات غوث بن �سري 

بال�سمحالل,  البيئة  العوامل  بفعل  الق�سري  النق�ض  الأخري من هذا  بداأ اجلزء 
لكن قراءتنا له جيدة. 

 Cantineau,( غ و ث و: ورد هذا العلم بهذه ال�سيغة يف عدد من النقو�ض النبطية

 .)Maraqten,1988:196-197( والآرامية ,)1978:128; Negev, 1991:50

الكتابات  من  عدد  يف  ث  وغ  ث,  ي  وغ  ث,  و  غ  مثل:  خمتلفة  ب�سيغ  ُعرف  حني  يف 
 Stark, 204 - 203 :ال�ساميـــــة. للمــزيــــد من املرتادفـــات انظر )الذييب, 2010م
al-Said, 1995:148; Hayajneh, 1998:208 ;1971:105(. وهو علم قد 

يكون ب�سيًطا فيعني »املطر, اخلري, الغيث«, اأو علم خمت�سر يعني »خري, غيث من 
املعبود«, واملق�سود الدعاء له بالرزق الوفري.

ْرب من ال�سري«  ة »�سَّ رْيَ َفْعل, من �ض ي ر, وال�سَّ �س ي ر و)1(: علم ب�سيط على وزن 

55-1956م,  منظور,  )ابن  اخلال�ض«  »الذهب  هو  رياء  وال�سَّ ال�سري«  »الكثري  اأو 
النقي,  ال�سايف,  اأو  ال�سري  الكثري  »املتنقل,  يعني  قد  فهو  لهذا  مج389:4-390(؛ 
ار املعروف يف املوروث العربي )الأندل�سي, 1983م:  الأ�سيل«. ولعله مياثل العلم �سيَّ

324؛ ابن دريد, 1999م: 117(.

النق�س رقم )47(:  

احلايطي, 2012م: نق65

)1( قد يقراأ بع�صهم هذا العلم �ش ا ر و, اإذ ل ميكننا ا�صتبعاد قراءة حرفه الثاين األًفا.
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ع م ا   ب ر   ا �ض ل م    �ض ل م
حتيات عما بن اإِ�ْسَلم

ُكتب هذا النق�ض يف اأ�سفل الواجهة ال�سخرية, باأ�سلوب احلفر الغائر.
نق115(,  )الذييب,2010م:  النبطية  النقو�ض  يف  الثانية  للمرة  ياأتي  علم  ا:  م  ع 

والفينيقية )Benz, 1972:379(, وال�سفوية )الذييب, 2003م: نق53(؛ وللمزيد 
من املرتادفات واملقارنات انظر )الذييب,2010م:222-223؛ الذييب, 2003م:113-
اأن يكون علًما خمت�سًرا من ع م م »تام, كامل«, ويعني »تام,  اإما  114(. وهو علم 
كامل + ا�سم الإله«, اأو اأن يكون على عالقة بال�سم املفرد املذكر ع م »َعْم« ال�سامي 

.)Jongeling, Hoftijzer, 1995: 866-7( امل�سرتك
يف  وا�سح  ب�سكل  ال�سيغة  بهذه  ا�ستعمل  اأْفَعل  وزن  على  ب�سيط  علم  م:  ل  �س  ا 

 ,)Cantineau, 1978:150; Negev, 191:15( الكتاباتال�سامية مثل: النبطية
 ,)al-Manaser, 2008: nos95, 334نق2؛ )اخلري�سة,2002م:  وال�سفوية 
وال�سبئية )احلازمي,2011م: نق42(, واحل�سائية)Jamm, 1966: no1046:4(؛ 
 al-Said,للمزيــد مـن املرتادفــات واملقارنـــات انظـر )الذييــب,2010م:258-259؛

.)1995:57; Hayajneh,1998:71

النق�س رقم )48(: 

احلايطي, 2012م: نق66

ا �ض ل م    ب ر   ا ف �ض ا   �ض ل م
ى حتيات اأِ�ْسَلم بن اأْف�سَ
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الت�سابه  من  وبالرغم  رقم47,  النق�ض  اأ�سفل  مبا�سرًة  مكتوًبا  النق�ض  هذا  جاء 
الكبري يف اأ�سلوب كتابتهما, اإل اأن الأخري كان اأكرث اإتقاًنا؛ ويت�سح هذا يف �سكل حريف 
امليم النهائية عنها يف النق�ض ال�سابق, فقد كانت يف هذا النق�ض اأكرث اإتقاًنا. للعلم 

الثاين انظر النق�ض رقم20. 
ا ف �س ا: علم ب�سيط على وزن اأْفَعل من اجلذر ف �ض ي )الذييب, 2010م: 335(. 

ورد يف النبطية )الذييب, 2010م: نق390, 944(؛ يف حني ظهرب�سيغة ا ف �ض ي 
 ,)al-Said,1995:58( واملعينية ,)يف النقو�ض ال�سبيئة )العنزي, 2004م: نق27
 Winnett, Harding,1978:( وال�سفوية ,)Shatnawi, 2003:649( والثمودية
 )Hayajneh,1998: 74-75( اأما يف القتبانية فجاء ب�سيغة ا ف �ض .)no2182

وب�سيغة ا ف �ض هـ  يف اللحيانية )اأبو احل�سن, 1997م: نق1:40(, وب�سيغة ف �ض 
ي يف النقو�ض التدمرية )Stark,1971:109(, كما ورد بهذه ال�سيغة يف النقو�ض 
الثمودية )King,1991:535(؛ وملزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2010م:335, 

 .)347

النق�س رقم )49(:  

�ض ل م   ت ي م و   ب ر   ت ْي ْم ْو
حتيات َتْيم بن َتْيم

ي�سعب كثرًيا اإعطاء القراءة ال�سحيحة للعلم الثاين الذي ل يت�سح منه اإل حرفه 
الأول املقروء ب�سهولة تاء, لذلك فاإننا نقدر قراءته ت ي م و. وت�سمية البن با�سم اأبيه 
معروفة يف نقو�ض نبطية اأخرى )الذييب, 2010م: نق278, 437, 450, 739(, وهذا 
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النوع من الت�سمية يعود -كما نعتقد- اإلى وفاة الأب قبل ولدة البن.

النق�س رقم )50(:   

ر �ض وت   ب ر   و م ي د و
وة بن َوميد ر�سَ

ُكتب هذا النق�ض الق�سري باأ�سلوب لفت للنظر, فقد ربطت جميع حروفه بع�سها 
�سكل  ا�ستخدم  فقد  النبطية,  الكتابة  اأ�سلوب  الكاتب  اإتقان  على  يدلل  مما  ببع�ض, 

التاء يف )ر �س و ت( عندما ياأتي يف نهاية الكلمة.
النقو�ض  يف  مرتني  هذه  ب�سيغته  ورد  فعلة,  وزن  على  ب�سيط  علم  ت:  و  �س  ر 

القتبـــــانيــــة  الكتابــــات  فـي  ُعــــرف  وكــــذلك   ,)Negev, 1991:19( النبطيــــة 
الهي�سان,  )Harding, 1971:280؛  وال�سفوية   ,)Hayajneh,1998:153(
1983م:  )الأندل�سي,  العربي  املوروث  يف  ظهر  علم  ر�سي   .)52 نق45,  2006م: 

401(, وما زال م�ستخدًما بيننا حتى الآن.
�سا وهو �سد ال�سخط, ملزيد من معاين اجلذر يف  ولعل تف�سريه هو اإعادته اإلى الرَّ
الكتابات ال�سامية. ملزيد من املقارنات واملرتادفات للعلم ر �ض و ت, انظر )الذييب, 

2010م: 427(. 
و م ي د و: علم ب�سيط على وزن َفعيل من و م د, والَوَمد َنّدى يجيء يف �سميم احلرِّ 

من قبل البحر مع �سكون ريح, واحَلرُّ اأّيًا كان مع �سكون الريح, )ابن منظور, 55-
1956م, مج15: 286(؛ ومن معنى العلم يتبني لنا معرفة الأنباط الوا�سحة بالبحر.
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النق�س رقم )51(:

ع ب د ع ب )د ت(
َعْبدُعبادة

لختفاء جزئه الثاين فقد قدرنا قراءته ع ب د ع ب د ت, وهو علم مركب على �سيغة 
العلم ب�سيغته هذه يف عدد  ورد  وقد  ُعبادة«.  »َعْبد/ خادم  ويعني  ال�سمية  اجلملة 
من النقو�ض النبطية )Negev, 1991:47(. وملزيد من املقارنات انظر )الذييب, 

2010م:129-128(.

النق�س رقم )52(:

�ض ل ي   ب ر   . . . .
�سلي بن . . . .

حال اختفاء حروف اجلزء الأخري من هذا النق�ض الق�سري اإلى عدم متكننا من 
قراءته بال�سكل ال�سحيح.

عن العلم �ض ل ي انظر النق�ض رقم 30.
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النق�س رقم )53(: 

احلايطي, 2012م: نق67

ب ر ن ي   ب ر   �ض ع د ل هـ ي
�ض ل م

حتيات برين بن �َسْعداهلل
ُكتب هذا النق�ض التذكاري الق�سري باأ�سلوب يدل على ح�سن خط كاتبه, وجاء اإلى 

ي�ساره ر�سمان جتريديان جلملني؛ للعلم الثاين انظر النق�ض رقم19. 
ب ر ن ي: اأ�سلوب كتابة احلرف الثالث جتعلنا نقراأه على احتمالني, الأول هكذا: ب ر 

ين, وهو علم قد يكون كما ف�سره �ستارك مبعنى »ابن نابو« )Stark, 1971:79(, ظهر 
ب�سيغته هذه اإ�سافة اإلى التدمرية يف النقو�ض ال�سريانية )al-Jadir, 1983:358(؛ 
ينُّ -الذي اأ�سار ابن منظور, )55-1956م, مج13: 49(,  ولعلنا ن�سري هنا اإلى اأن الرَبْ
بينهما.  ول جند عالقة  ُمَدّور«,  اأ�سفر  التمر  »�سرٌب من  فار�سي- هو  لفظ  اإلىاأنه 
اأن نقراأُه ب ر ك ي, وهو -كما نرجح- علم ب�سيط على وزن فعلى من ب ر  الثاين 
اجلذر  هذا  ملعاين  والنماء,  بالربكة  له  والديه  من  دعا  فكاأنه  »املبارك«,  يعني  ك, 
انظر )ابن منظور, 55-1956م, مج49:13(. والعلم ورد ب�سيغته هذه يف الثمودية 
 Clark, 1980:( ؛ يف حني ورد ب�سيغة ب ر ك يف ال�سفوية)King, 1990:478(
no 397(, وب�سيغة ب ر ي ك يف التدمرية )Stark, 1971:79(, وب�سيغة ب ر و 

.)Brown and others, 1906:140(ك يف العهد القدمي
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النق�س رقم )54(:       

احلايطي, 2012م, نق68

ذ ك ي ر   ع م ر و   ب ر
ت ي م و   ب ط ب

ذكريات ُعَمر بن َتْيم الطيبة
كتب ُعَمر نق�سه اجليد يف اأعلى الواجهة ال�سخرية باأ�سلوب ينم مرة اأخرى عن 

معرفته بالنمط الكتابي النبطي. 
 Cantineau, 1978: 133;( ع م ر و: علم ورد بهذه ال�سيغة يف النقو�ض النبطية

النقو�ض  اأما يف   .)Stark, 1971:54, 106( والتدمرية  ,)Negev, 1991:53

 ,)al-Manaser, 2008:262( وال�سفوية ,)الثمودية )العبداهلل, 2010م: 397
حني  يف  ر.  م  ع  ب�سيغة  جاء  فقد  نق1:247(,  2002م:  احل�سن,  )اأبو  واللحيانية 
ا�ستعمـل ب�سيغـة ع م ر م يف النقـو�ض املعينية )al-Said, 1995:141(, والقتبانية 

)Hayajneh, 1998:144(, وال�سبئية )العنزي, 2004م: نق67(. 

النق�س رقم )55(:  

احلايطي, 2012م, نق69
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ا ك ي �ض    ب ر   ع ب ن و
اأكي�ض بن َعب

وهو  �ض,  ي  ك  ا  ب�سهولة  املقروء  اأولهما  علمني,  من  الق�سري  النق�ض  هذا  يتكون 
.)Negev, 1991:12( علميوناين ال�ستقاق, ا�ستخدم مرات عدة يف النبطية

ع ب ن و: علم ب�سيط على وزن فعل من ع ب ن, والعُب هو »القوي« )ابن منظور, 

)الذييب,  النبطية  يف  هذه  ب�سيغته  ُعرف  وقد   .)276 مج13:  55-1956م, 
 Stark,( التدمرية  النقو�ض  يف  ي  ن  ب  ع  ب�سيغة  ورد  حني  يف  نق866(,  2010م: 
1971:103(, وب�سيغة ع ب ن ت يف اللحيانية )اأبو احل�سن, 2002م: نق77: 1(. 

 Ababneh,( وال�سفوية ,)Shatnawi,2003:720( وب�سيغة ع ب ن يف الثمودية
.)Abbadi,1983:144( وب�سيغة ع ب ن ا يف احل�سرية ,)2005:no980

النق�س رقم )56(:

احلايطي, 2012م: نق70

�ض ع ل هـ ي     ب ر  ا خ ف ق ع
�سع الإله  بن  اأخفقع

وقد  امليالدي,  الأول  القرن  بداية  اإلى  يعود  اأنه  اأ�سكال حروفه  نرجح من خالل 
ت�سمن علمني يردان للمرة الأولى يف النبطية, وذوي �سيغتني غريبتني. 

�س ع ل هـ ي: ل ن�ستبعد احتمال اأن الكاتب اأ�سقط عن طريق اخلطاأ كتابة احلرف 

الثالث يف هذا العلم وهو حرف الدال, ليقراأ هكذا �ض ع د ل هـ ي )انظر نق18(؛ 
وحتى يثبت هذا الحتمال فاإن علينا تف�سري العلم ب�سيغته احلالية وهي: �ض ع ل هـ 
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ي, ونعتقد اأنه علم مركب عن�سره الأول �ض ع على عالقة باملعبود اجلاهلي �ُسواع, 
وهو �سنم لهمدان؛ وهكذا فهو يعني »)املعبود( �ُسواع هو اإلهي«. والتف�سري الآخر عده 
»اإذا كرب وهرم« )ابن منظور,55-1956م, مج8:  اأي  الرجل  لَت�َسْع�َسَع  تطوًرا دللًيا 
156(؛ وهكذا فهو يعني »الهي اأطل عمره«, فقد يكون دعاء من الوالدين بطول العمر.

ال�سامي  اللفظ  ا خ, وهو  اأنه من عن�سرين, الأول  اإل  ا خ ف ق ع: ل ميكن تف�سريه 

امل�سرتك, والعن�سر الثاين ف ق ع, الذي يحتمل اأن املق�سود به الَفْقع, وهو الَكْماأة 
)ابن منظور, 55-1956م,  انظر  للمزيد  اأو غريهما.  البيا�ض  �سدة  وهو  الَفَقع,  اأو 
بيا�ض  �سدة  اإلى  اإ�سارة  الأبي�ض«, يف  »اأخو  يعني  فهو  ولهذا  256(؛   -  255  :  8 مج 
اأخيه, اأو »اأخو الَفْقع« واملق�سود دعاء له بالرزق واخلري الوفري. والعن�سر الأول ورد 
كثرًيا يف اأعالم جاءت ب�سيغ خمتلفة يف الكتابات ال�سامية, فعلى �سبيل املثال جاء 
العلم ب�سيغة ا خ ي ن د يف النبطية )Negev, 1991:52(, وب�سيغة ا خ م ل ك 
)اخلري�سة,  ال�سفوية  يف  ل  ا  خ  ا  وب�سيغة   ,)Benz, 1972:264( الفينيقية  يف 

.)King, 1990:470( وب�سيغة ا خ ا ب يف الثمودية ,)2002م: نق259

النق�س رقم )57(:

احلايطي, 2012م, نق71

ع ب د
َعْبد

 Negev,( هو علم ب�سيط على وزن َفْعل, ا�ستعمل ب�سيغته هذه يف النقو�ض النبطية
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Shatnawi, 2003:717-نق98؛ )العبداهلل,2010م:  والثمودية   ,)1991:46

واملعينية   ,)al-Manaser, 2008:262نق6؛ )الذييب,2003م:  وال�سفوية   ,)8

وال�سبئية  نق288(,  2002م:  )اأبواحل�سن,  واللحيانية   ,)al-Said,1995:132(
.)Maraqten, 1988: 191( والآرامية ,)العنزي, 2004م: 276(

النق�س رقم )58(: 

احلايطي, 2012م, نق72

ج ر م و  ب ر  ج ز ي ل و   �ض ل م
حتيات جرم بن جزيل

اأ�سفل منه  باأ�سلوب احلفر الغائر, واإلى  جاء هذا النق�ض التذكاري الق�سري مكتوًبا 
نق�ض ُكتب بالقلم النبطي مل نتمكن من قراءته ب�سكٍل مر�سٍى؛ ل�سمحالل حروفه )ْو 

×× ا م ْد ×××(.

قرر«؛  املعبود(  »)ا�سم  يعني  ا�سميًة  جملًة  عدُه  العلم  لهذا  تف�سري  اأف�سل  و:  م  ر  ج 

النقو�ض  يف  العلم  هذا  ورد   .)271 2010م:  )الذييب,  انظر  العلم  هذا  ل�سرح 
النبطية)Cantineau, 1978:76; Negev, 1991:18(. كما ظهر ب�سيغة ج ر م 
 al-Said, 1995:( واملعينية ,)Shatnawi, 2003:665-6( يف النقو�ض الثمودية
81(, وال�سفوية )العبادي, 2006م: نق63؛Ababneh, 2005:406(, واللحيانية 

)اأبو احل�سن, 1997م: نق155(, وال�سبئية )Harding, 1971:159(؛للمزيد من 
املرتادفات واملقارنات مع الكتابات ال�سامية الأخرى انظر )الذييب, 2010م:270- 

271؛ الذييب, 1421هـ:18-17(. 
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اأقرب  ولعل  وال�سامية,  النبطية  الكتابات  يف  الأولى  للمرة  يرد  علم  و:  ل  ي  ز  ج 

 Harding,( الثمودية النقو�ض  العلم الذي ظهر يف  �سيغة م�سابهة له هي: ج ز ل, 
1971:161(, وال�سفوية (Clark, 1980: no 950(. اأما �سرحه فهو علم ب�سيط 

على وزن َفِعيل من ج ز ل, واجَلْزل هو »احلطب الياب�ض, وقيل الغليظ«, وهكذا يقال 
رجل جزل اأي »جيد الراأي, َثقٌف, عاقل, اأ�سيل الراأي« )ابن منظور, 55-1956م, 
)الأندل�سي,  العربي  املوروث  يف  املعروف  جزيلة  العلم  مياثل  وهو  مج109:11(. 

1983م:422-423؛ ابن دريد, 1999م: 376(.

النق�س رقم )59(:

احلايطي, 2012م, نق73

ح ج ن و
َحْجن

و,  ن  ج  نظن-ح  ما  -على  يقراأ  وحيد  علم  عن  عبارة  رقم57,  النق�ض  مثل  هو 
يرد ح�سب علمنا-علم ل�سخ�ض للمرة الأولى, ويظهر اأنه على عالقة باحَلَجن وهو 
)ابن  و�سرقته  اإ�سالحه  اأي  املال  اْحِتجان  من  اأنه  اأو  الفم,  اأو  الأنف  يف  العوجاج 
منظور, 55-1956م, مج 13 : 108-109(؛ فاإن كان الأول فقد �سمي بهذا لعوجاج 
يف اأنفه, واإن كان الثاين فهو للتخويف والت�سديد: َحْجن )الأندل�سي, 1983م:178, 
378(, وحْمجن )الفريوزاآبادي, 1987م: 1534( علمان ُعرفا يف املوروث العربي. 
ولعلنا ن�سري هنا اإلى اأن حجنة وحجوان بطنان عربيان )كحالة, 1985م, مج246:1(.
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النق�س رقم )60(: 

احلايطي, 2012م: نق74

�ض ع ي د و  �ض ل م
حتيات �َسِعيد

رغم  موؤكدة,  الغائر  احلفر  باأ�سلوب  املكتوب  النق�ض  لهذا  املعطاة  القراءة    
ال�سمحالل الوا�سح على الكلمة الثانية, وهي ال�سم املفرد املذكر امل�ساف �ض ل م 

اأي »حتيات«. 
�س ع ي د و: علم ب�سيط على وزن َفِعيل يعني«ال�َسعيد, الهاين«, ورد يف النقو�ض النبطية 

 al-Said,1995:( واملعينية ,)Cantineau,1978: 153; Negev,1991: 66(
.)Stark,1971:115( اأما يف النقو�ض التدمرية فجاء ب�سيغة �ض ع ي د ت .)119

النق�س رقم )61(:

تاأكيد  ن�ستطيع  ل  فاإننا  الق�سري,  النق�ض  هذا  يف  كثرًيا  اجلوية  العوامل  اأثرت 
قراءته, ونحن نقراأه بتحفظ �سديد هكذا: 

�ض ر ي ْم    خ ل ي 
�سرمي بن خلي
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خ ل ي:علم جاء ب�سيغته هذه يف النقو�ض الثمودية )King, 1990:498(. اأما يف 

النبطية )الذييب, 2010م: نق505(, والتدمرية )Stark, 1071:88(. فا�ستعمل 
ب�سيغة خ ل ي و. ولعل ا�ستقاقه من خ ل ي, ويعني »الفارغ البال من الهموم«. للمزيد 
انظر )الذييب, 2010م: 691(, وهو مبثابة الدعاء له براحة البال.اأما للعلم الأول 

فانظر النق�ض رقم33. 

النق�س رقم )62(: 

احلايطي, 2012م: نق75

�ض ل م    و ت ي ر و    ب ر   م ْر ْو ن
حتيات َوِتري بن َمْروان

حروفه  تاأثرت  وقد  ال�سابق,  النق�ض  اأ�سفل  مبا�سرًة  التذكاري  النق�ض  هذا  ُكتب 
املكتوبة باأ�سلوب احلفر الغائر بعوامل التعرية.  يتكون الن�ض من �سطر واحد. 

و ت ي ر و: علم ب�سيط على وزن َفِعيل يعني »العامل يف الوتر وفتله«. ملعاين العلم 

ال�سيغة  بهذه  وهو   .)74 1421هـ:  الذييب,  2010م:918-919؛  )الذييب,  انظر 
-ح�سب علمنا- يرد للمرة الأولى يف النقو�ض النبطية, لكنه ُعرف فيها ب�سيغة و ت ر 

.)Negev, 1991:25( و
ل,  ا  ر  ت  وو  ر,  ت  و  مثل:   الأخرى  ال�سامية  الكتابات  يف  خمتلفة  ب�سيغ  جاء  وقد 
2010م:  )الذييب,  انظر  واملرتادفات  املقارنات  من  للمزيد  وغريها؛  م  ر  ت  وي 

 .)Hayajneh, 1998:264; al-Said, 1995:264189؛
احلجارة  من  نوع  وهو  املرو,  من  ا�ستقاقه  َفْعالن,  وزن  على  ب�سيط  علم  ن:  و  ر  م 
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ال�سلبة )ابن منظور, 55-1956م, مج276:15(؛ ولهذا فاإنه يعني«ال�سديد, ال�سلب, 
 ,)Negev, 1991:41( النبطية  النقو�ض  يف  واحدة  مرة  جاء  والعلم  القوي«. 
وكذلك يف ال�سفوية )Harding, 1971:542(؛ كما جاء يف التدمرية ب�سيغة م 
ر و ن ا )Stark, 1971:97(. وهو يعادل العلم مروان, املتداول يف املوروث العربي 

)الأندل�سي, 1983م: 635؛ الهمداين, 1987م:297؛ ابن دريد, 1999م: 78(.

النق�س رقم )63(: 

احلايطي, 2012م, نق76

�ض ل م ن    ب ر   ت ي م ع ب د ت
�ض ل م 

حتيات �َسلمان بن َتْيم ُعبادة
اأ�سلوب  اأثرت الواجهة ال�سخرية التي ُكتب عليها هذا النق�ض الق�سري كثرًيا يف 
نق�ًسا  اأن  اإلى  هنا  ون�سري  كبري.  حد  اإلى  متعرجة  حروفه  فجاءت  »�سلمان«,  كاتبه 
تذكارًيا قد ُكتب اإلى الأعلى منه ل يت�سح منه اإل حرفه الأول, وهو »ال�سني«, اأما بقية 

الأحرف فقد اختفت ب�سبب العوامل اجلوية.
�س ل م ن: علم ب�سيط على وزن َفْعالن يعني »ال�سامل من الآفات والعيوب«. ورد ب�سيغته 

 ,)Cantineau, 1978:151; Negev, 1990:64( النبطية  النقو�ض  يف  هذه 
 ,)Maraqten,1988:103,214( والآرامية,)Stark, 1970:114( والتدمرية
 ,)Grondahl, 1967:193( والأوجاريتية ,)Abbadi, 1983:168( واحل�سرية
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2004م:  )الرو�سان,  وال�سفوية   ,)Shatnawi, 2003:705( والثمودية 
 ,)al-Said, 1995:120( واملعينية   ,)Ababneh, 2005:no85نق304؛
 ,)29 2005م:  )طريان,  وال�سبئية   ,)Hayajneh,1998:162-163( والقتبانية 
العربي  املوروث  يف  �سلمان  العلم  وجاء   .)Harding, 1971:356( واحل�سرمية 
من  للمزيد   .)81 2008م:  الهمداين,  247؛   ,216 1983م:205,  )الأندل�سي, 

املرتادفات واملقارنات انظر )الذييب,2010م:179-178(.
ت ي م ع ب د ت: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, يعني »ًعْبد, خادم ُعبادة«, 

والأرجح اأن املق�سود بعبادة هو عبادة الثالث )30-9 ق.م(؛ بهذا اخل�سو�ض انظر 
 Negev,( والعلم ب�سيغته هذه جاء يف النقو�ض النبطية .)الذييب, 2011م:40-45(
1991:68(. وميكن مقارنته بالعلم الذي ورد يف النقو�ض الثمودية ب�سيغة: ت م ع ب 

.)Shatnawi,2003:661( د ت

النق�س رقم )64(:  

احلايطي, 2012م: نق77

�ض ل م     ل و د ن    ب ر    م ل ك و
و ت ي    ق ت ف ر

حتيات لودن  بن  َماِلك, وهذا  قتفر
الغائر  احلفر  باأ�سلوب  املكتوب  التذكاري  النق�ض  لهذا  اأعاله  املعطاة  القراءة 
جيدة, لكن ترجمته قابلة -بكل تاأكيد- للنقا�ض, وحتديًدا �سطره الثاين, الذي قد 
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يعده بع�سهم علًما ثانًيا م�سبوًقا بحرف العطف الواو, لكننا رجحنا القراءة املو�سحة 
اأعاله.

فيقال جاء  د ن,  و  يبدو من  فيما  ا�ستقاقه  الالم,  �ُسبق بحرف  ب�سيط  علم  د ن:  و 
)ابن منظور,  واملاء,  الندى  ا مو�سع  اأي�سً وهو  »بله«,  اأي  وَوَدنه,  ال�سخر  وَدَن  مطر 
اإلى  55-1956م, مج13: 445(؛ وهكذا فهو قد يعني »الغيث, الربكة«. ون�سري هنا 
اأن بع�سهم قد يعيده اإلى املُوَدن وهو ق�سري اليد )ابن منظور, 55-1956م, مج13: 
اأن العلم ياأتي للمرة  اأو يديه. وعلى الرغم  445(, �ُسمي بذلك نتيجة لت�سوه يف يده 
الأولى يف النبطية اإل اأنه ا�ستعمل ب�سيغته هذه يف ال�سبئية)العنزي, 2004م: نق89(, 

.)al-Manaser, 2008:no353( وال�سفوية
ت ي: ا�سم اإ�سارة للمفرد وتعني »هذا«, ورد يف الكتابات النبطية  )الذييب, 2010م: 

نق412(
ق ت ف ر: علم مل نتمكن من �سرحه ب�سكل مر�ض, لكننا نت�سور اأنه علم مركب مكون 
الأول من ق ت ت, والقت هو »الكذب املهياأ والنميمة«  من عن�سرين ق ت, وف ر. 
)ابن منظور,55-1956م, مج 2 : 70 - 71(. والثاين ف ر من ف ر ر, والفر والفرار 
»الهرب والروغان«, والفرير والفرار »ولد النعجة واملاعز والبقرة« )ابن منظور, 55-
1956م, مج52:5(. وبح�سب معلوماتنا فاإن العلمني  ق ت و ف ر ياأتيان ب�سيغتهما 

هذه للمرة الأولى يف هذه النوعية من الكتابات.

النق�س رقم )65(:    

احلايطي, 2012م, نق78
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الكلمة التي ُكتبت اإلى ي�سار هذا النق�ض جعلتنا ن�سكُّ يف قراءته, لذلك فالنق�ض 
يحتمل القراءات الثالث التالية:

1- ت ي م و   ب ر    
ر و ف �ض     �ض ل م

حتيات َتْيم بن روف�ض
من  يتكون  موؤكدة,  اأعاله  املعطاة  وقراءته  جيد,  باأ�سلوب  ُكتب  تذكاري  نق�ض  وهو 
اأبيه ر و ف �ض, الذي -فيما يبدو- علم  َتْيم )انظر نق10(, وا�سم  علمني: الكاتب 
 Negev,اأ: 51؛ النبطية )الذييب,2010م  �سبق ظهوره يف  ال�ستقاق, وقد  اإغريقي 

 .)1991:60

2- ت ي م و   ب ر    
 ر و ف �ض  )�ض ت ر ي ا(   �ض ل م

حتيات َتْيم بن روف�ض املفو�سني )املوظفني(
قراءتها   نف�سل  التي  الكلمة,  هذه  لحًقا  اأ�ساف  قد  َتْيم  اأن  نعترب  احلال  هذه  ويف 
ا, وهو ال�سم املثنى )لوجود الياء( املعرف )لوجود الألف(, الذي يعني  �س ت ري 

»املفو�سني, املوظفني«, اإذا اأخذنا بعني العتبار اأن �ض ت ر ي ا, ُعرف بهذا املعنىيف 
 .)Hoftijzer, Jongeling, 1995:805( الكتابات الآرامية الدولية

وحروف  الكلمة  هذه  حروف  اأ�سكال  بني  الب�سيط  الختالف  ب�سبب  نعدها  3-اأن 
وحتتمل  م�ستقاًل,  نق�ًسا  ال�سني-  حرف  املثال  �سبيل  على  الأخريين,  ال�سطرين 

التف�سريين التاليني:
اأن يكون علًما ل�سخ�ض ميكن مقارنته بالعلمني اللذين وردا ب�سيغتي �ض ت ر, و�ست 
ر ب و ز ن ي يف العهد القدمي )Holladay, 1988:385(. ويعني اإن اأخذنا بعني 
 Costaz,( خرب«  »هدم,  مبعنى  ال�سريانية  يف  ورد  ر  ت  �ض  الفعل  اأن  العتبار 
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واإنزال  التخويف  باب  من  وذلك  الهادم«,  »املخرب,  يعني  نقول   ,)1963:239

ا, وهو علم ب�سيط يعني  اأو اعتباره -وهو الأرجح عندنا- يقراأ  �ض ت ري  الرعب. 
»امل�ستور« من اجلذر �ض ت ر, وللمعاين املتعددة لهذا اجلذر انظر )ابن منظور, 55-

1956م, مج4: 343- 345(.
املعرف  الياء(  املثنى )لوجود  ا, وهو ال�سم  الكلمة هكذا: �ض ت ر ي  نقراأ هذه  اأن 
)لوجود الألف(, الذي يعني »املفو�سني, املوظفني«, لكنها اأ�سيفت لحًقا. ولعلنان�سري 
 ,)Holladay, 1988:385( اإلى اأن �ض ت ر يعني »هدم, خرب« يف العهد القدمي
الآرامية  يف  ر  ت  �ض  ب�سيغة  جاء  الذي   ,)Costaz, 1963:239( وال�سريانية 
ر,  ت  �ض  املفرد  ال�سم  اأما   .)Hoftijzer, Jongeling, 1995:805( الدولية 
 Smith,( »اخليمة«  اأو   ,)Costaz, 1963:385( »املظلة«  ال�سريانية  يف  فيعني 

.)1967:601

النق�س رقم )66(:   

ذ ك ي ر   ح و ر و
و ت ا ل و

ذكريات َحور وتاأل
قراءة هذا النق�ض التذكاري الق�سري موؤكدة فيما عدا العلم الثاين فاإن قراءته 
قابلة للنقا�ض؛ ون�سري هنا اإلى اأن هناك, اأحرف لنق�ض نبطي ق�سري جاء اأ�سفل هذا 
النق�ض, لكننا ل�سوء حالته, مل نتمكن من قراءته, وهو يتكون على ما نظن من �سبعة 
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حروف.
َفْعل يعني »اجلمل ال�سغري«, لتف�سريات اأخرى لهذا  علم ب�سيط على وزن  ح و ر و: 

امل�ستخدمة بكرثة من قبل  الأعالم  العلم انظر )الذييب, 2010م: 110(. وهو من 
يف  ُعرف  كما  )Cantineau,1978:94-95; Negev,1991:28(؛  الأنباط 
 ,)Oxtoby, 1968: nos257, 507, 522ال�سفوية )الرو�سان, 2004م: 396؛

.)Shatnawi, 2003:679والثمودية )الذييب, 1999م: نق161؛
هذه  يف  الأولى  للمرة  ياأتي  الواو,  العطف  بحرف  م�سبوق  ب�سيط,  علم  و:  ل  ا  ت 

)الذييب,1999م:نق33,  الثمودية  الكتابات  يف  ظهر  لكنه  النقو�ض,  من  النوعية 
43؛الذييب,2000م: نق107: 1(, وال�سفوية )Clark,1980:no 421(, واللحيانية 
)اأبو احل�سن, 1997م: نق129(, ب�سيغة ت ا ل. وهو علم ب�سيط رمبا يكون ا�ستقاقه 
اجلوهري,  76؛  مج11:  55-1956م,  منظور,  )ابن  »الداهية«  ويعني  التوؤلة,  من 

1979م, مج4: 1645؛ الزبيدي, 1306هـ, مج7: 243(. 

النق�س رقم )67(: 

احلايطي, 2012م, نق79

�ض ل ي    ب ر    ر ب ي ب  ا )ل(
�سلي بن ربيب اإل

الواجهة  هذه  من  مرتفع  مكان  يف  هذا  ن�سه  رقم30(  النق�ض  )انظر  �سلي  كتب 
�سيغة  على  مركب  علم  هو  ل,  ا  ب  ي  ب  ر  نقراأه  الذي  الثاين  العلم  ال�سخرية. 
اجلملة ال�سمية, اإما اأن يكون ت�سغرًيا للعلم ر ب ا ل اأو وهو الأرجح- يعني »اململوك 
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111(؛  2010م:  )الذييب,  انظر  للتف�سري  اإل«؛  )للمعبود(  املوهوب  اإل,  )للمعبود( 
 Cantineau,1978:83;( وهذا العلم مل ياأت ب�سيغته هذا اإل يف الكتابات النبطية

.)Negev, 1991:59

النق�س رقم)68(:    

احلايطي, 2012م: نق80

ح و ر و   ب ر   �ض ع ي د و
َحور بن �َسْعيد

للعلم الأول انظر نق66, وللعلم الثاين انظر نق60.

النق�س رقم )69(: 

�ض ل م    ل د د ن
حتيات لدادان

علًما  ن,  د  د  ال�سم  ظهور  اأولهما  اأمرين,  يف  الق�سري  النق�ض  هذا  اأهمية  تكمن 
قليل  وهو  العلم,  ا�سم  قبل  الالم  ا�ستخدام  وثانيهما  النبطية,  النقو�ض  ل�سخ�ض يف 
يف الكتابات النبطية, مما يوحي باأن كاتبه من القبائل العربية الأخرى )اللحيانية 
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 Shatnawi,( د د ن علم ورد ب�سيغته هذه يف النقو�ض الثمودية .)اأوالثمودية . . اإلخ
2003:686(, ولعله على وزن َفْعالن من د د, ويعني »احلبيب, احلب, املحبوب«؛ 

للمزيد انظر )Shatnawi, 2003:686(. ون�سري هنا اإلى اأننا ل ن�ستبعد اأن كاتب 
النق�ض ق�سد بددن املدينة ذاتها. واإن كان الأمر كذلك فاإننا نقراأه على النحو التايل: 

»ال�سالم لددن )املدينة(«. وا�سم املدينة ياأتي للمرة الأولى يف النقو�ض النبطية.

النق�س رقم )70(: 

�ض ل م    ب ر ن ي)1(
حتيات برين

جاء هذا النق�ض الق�سري مبا�سرة اأ�سفل النق�ض ال�سابق )69(, للعلم ب ر ن ي 
انظر النق�ض رقم )53(.  

النق�س رقم )71(: 

ع ب د و    ب ر 
ع ي د و   ب ر . . . 

)1( ل ن�صتبعد قراءة هذا النق�ش رغم عدم ترجيحنا, هكذا: �ش ل م  ب ر  ن ي  اأ ي  »حتيات �صامل بن ين«, 
.)Harding, 1971: 604( العلم الثاين ا�صتعمل يف الكتابات ال�صفوية
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�ض ل م
حتيات َعْبد بن عيد بن . . .

للعلم الأول انظر النق�ض رقم )8(؛ وللعلم الثاين انظر النق�ض رقم )22(.

النق�س رقم )72(: 

احلايطي, 2012م: نق81

ذ ك ي ر    ا ل ع ز    ب ر    ب ع ث و
�ض ل م

ذكريات وحتيات العز بن َباِعث
ُكتب »اإل عز« نق�سه الق�سري يف اأعلى الواجهة ال�سخرية.

ا ل ع ز: علم مركب من عن�سرين الأول املعبود اإل, والثاين ع ز, من ع ز ز, وهو العزيز 

والكرمي )الفريوزاآبادي, 1987م:664(, لذلك فهو يعني اإما »اإل )هو( العزيز«, اأو 
اأن �ساحب ال�سم اأ�سبح عزيزا بوا�سطة املعبود اإل )الذييب, 1431هـ: 535(. وهذه 
2010م:  )الذييب,  النبطية  النقو�ض  يف  العلم  هذا  فيها  يرد  التي  الثانية  املرة  هي 
 ,)al-Said,1995:63( املعينية  الكتابات  يف  هذه  ب�سيغته  جاء  كما  نق1:306(؛ 
والقتبانية )Hayajneh,1998:80(, وال�سبئية )Tairan, 1992:70(, والعمونية 
واحل�سرمية   ,)Fowler, 1988:82( والعربية   ,)Ababneh, 1989:49(
اللحيانية  النقو�ض  يف  ل  ا  ز  ع  ب�سيغة  ورد  حني  يف   .)Harding, 1971:269(

.)JSLih353(
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ب ع ث و: علم ب�سيط على وزن َفاِعل, وهو عدمي النوم )ابن منظور, 55-1956م, 

مج 2: 117؛ الزبيدي, 1306هـ, مج 1 : 602(. ورد ب�سيغته هذه يف النقو�ض النبطية 
)Negev, 1991:17(, والآرامية الدولية )الذييب, 2007م: نق4ب: 1(. يف حني 
م  ع ث  ب�سيغة ب  فقد ظهر  ال�سامية,  الكتابات  من  م�سابهة يف عدد  ب�سيغ  ُعرف 
يف ال�سبئية )Tairan, 1992: 85-6(, وب�سيغة ب ع ث يف ال�سفوية )الرو�سان, 
املرتادفات  من  للمزيد  نق141(.  1421هـ:  )الذييب,  والثمودية  2004م:نق246(, 

انظر )الذييب, 1421هـ: 94(.    

النق�س رقم)73(:  

احلايطي, 2012م: نق82

ت ي م ا )ل( ك ت ب ا     �ض ل م
حتيات َتْيم الكاتب

اختار كاتبه »َتْيم الكاتب« اجلزء العلوي من الواجهة ال�سخرية لكتابة نق�سه الق�سري 
هذا, رمبا حتا�سًيا للعبث به. ت ي م ا )ل( ك ت ب ا: علم مركب على �سيغة اجلملة 
ال�سمية يعني »خادم )املعبودة( ا ل ك ت ب« )الذييب, 2010م: 216(.وهو ب�سيغته 
هذه ياأتي فقط يف النبطية )Negev, 1991:68(. ولعل �سيغتي ا م ت ك ت ب هـ, 
وا ب ت ن ا ل ك ت ب, اأقرب ال�سيغ امل�سابهة, وقد ا�ستخدمتا يف النقو�ض اللحيانية 

) اأبو احل�سن, 1997م: نق78: 2: 3(.
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النق�س رقم )74(:  

احلايطي, 2012م, نق83

�ْض ْي ف و
ب ر   ع ب د ل ق ن ي

�سيف بن َعْبد لقني
الأول  ق�سريان  نق�سان  جلمل,  منا�سب  ر�سم  اإلى  اإ�سافة  النق�ش,  بهذا  اأحاط 
اآرامي القلم )انظر النق�ض الآرامي رقم3(, ُكتب اإلى ي�ساره, والثاين املكتوب بالقلم 

الثمودي, جاء اأ�سفله )انظر الثمودي النق�ض رقم8(.  
�س ي ف و: علم ب�سيط على وزن َفْعل يعني »املولود يف ال�سيف«, للمعاين املختلفة 

حول هذا العلم انظر )الذييب,2000م اأ: 67(. ومل يظهر يف النبطية اإل هذه املرة, 
وميكن مقارنته بالعلمني: �ض ي ف, املعروف يف الثمودية )الذييب, 2000م اأ: نق59: 
2(, وال�سفوية )اخلري�سة, 2002م: نق268(, و�ض ي يف, الذي ُعرف يف القتبانية 
»�سيفي«  العلم  مياثل  فهو  العربي  املوروث  يف  اأما   .)Hayajneh, 1998:182(

)الأندل�سي, 1983م: 578؛ الكلبي, 1986م:690(.
ع ب د ل ق ن ي: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية يعني »العبد الفاهم, الفطن«, 

اإذ اإن عن�سره الثاين من ل ق ن, ويقال ُغالم َلِقن اأي »�سريع الفهم« )ابن منظور, 
55-1956م, مج13: 390(. 
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النق�س رقم )75(:    

احلايطي, 2012م: نق84

ع ي د و
�ض ق ر و

َعْيد )بن( �سقر
الغائر, وحتديًدا يف اجلزء  باأ�سلوب احلفر  نق�سه هذا  َعْيد )انظر نق22(  َكَتب 

العلوي من الواجهة ال�سخرية. 
 .)Negev,1991:66( النبطية  النقو�ض  يف  ال�سيغة  بهذه  ورد  علم  و:  ر  ق  �ش 

ال�سبئية  ففي  ال�سامية,  الكتابات  من  عدد  يف  اأخرى  ب�سيغ  جاء  حني  يف 
والثمودية  نق13(,  2006م:  )العبادي,  وال�سفوية   ,)Harding,1971:353(
ر.  ق  �ض  ب�سيغة  ُعرف  نق67(  1421هـ:  الذييب,  56؛  نق55,  1999م:  )الذييب, 
من  وللمزيد  )Stark, 1971:73(؛  ر  ق  �ض  ا  ب�سيغة  فا�ستعمل  التدمرية  يف  اأما 

املرتادفات واملقارنات انظر )الذييب, 2010م: 550؛ الذييب, 1999م: 65(.

النق�س رقم )76(:   

احلايطي, 2012م: نق85
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ْح ْب ْر و   ب ر   ي ح م  ا  ل    �ض ل م
حتيات حرب بن  يحم اإل

ر�سم جلمل,  اإلى جانب  الغائر,  باأ�سلوب احلفر  نق�سه  نق11(  )انظر  ُكتب حرب 
اإ�سافة اإلى نق�ض ق�سري ُكتب بالقلم الثمودي )انظر النق�ض الثمودي رقم4(.

ي ح م ا ل: علم مركب على �سيغة اجلملة الفعلية, عن�سره الأول من ح م ى, املعروف 

يعني   ,)69 1982م:  واآخرون,  )بي�ستون  وقى«  »حفظ,  مبعنى  وال�سبئية  العربية  يف 
اإل يحمي«. والعلم يرد هنا للمرة الأولى, لكنه  اأو »)املعبود(  اإل«  »يحمي )املعبود( 
 al-Said,( واملعينية ,)ظهر يف الكتابات ال�سبئية )العنزي, 2004م : نق79 : 1-2
)الذييب,  والثمودية   ,)Hayajneh, 1998: 272( والقتبانية   ,)1995: 181

.)Hazim, 1986:137(وال�سفوية ,)1999م: نق112

النق�س رقم)77(:

احلايطي, 2012م: نق86

ا م ب ي هـ
�ض ل م

حتيات اأم بيه
ال�سابق,  النق�ض  اأ�سفل  مبا�سرًة  �سطرين  من  املكون  التذكاري  الن�ض  هذا  جاء 

وُكتب بالأ�سلوب نف�سه. 
ا م ب ي هـ: علم نرجح اأنه مركب من ال�سم ال�سامي امل�سرتك اأم, والعن�سر ب ي 
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هـ, الذي قد يكون على عالقة -بتحفظ- بالباهة وهو النكاح اجلماع )ابن منظور, 

55-1956م, مج13: 479(.

النق�س رقم )78(:

احلايطي, 2012م: نق87

ج م ز و   �ض ل
م

از حتيات َجمَّ
جاء هذا النق�ض الق�سري اأ�سفل النق�ض رقم74؛ وهو يتكون من علم ُيقراأ بب�ساطة ج 
 .)Harding, 1970:167( م ز و, وقد ظهر يف النقو�ض ال�سفوية ب�سيغة ج م ز
ولعله علم ب�سيط من ج م ز اأي »اأ�سرع« )ابن منظور, 55-1956م, مج5: 323(؛ لذا 

فهو قد يعني »ال�سريع«.

النق�س رقم )79(:

احلايطي, 2012م: نق88

ب ر ن ي
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�ض ل م
حتيات برين

مع  الق�سري  النق�ض  هذا  حروف  ت�سابه  اأ�سكال  خالل  من  وذلك  ن�ستبعد,  ل 
النق�سني:53, 70, اأن برين هو �ساحب هذه النقو�ض الثالثة. 

النق�س رقم )80(:

قابل  تف�سريه  لكن  اإلى حد كبري,  الق�سري مر�سية  النق�ض  لهذا  املعطاة  القراءة 
للنقا�ض؛ اإذ اإنه يحتمل تف�سريين:
الأول: قراءته على النحو التايل:

ذ ك ي ر   ع ب د ر ب ا ل
ا �ض ر ت ج    ا ك د ي 

ذكريات عبد رب اإل وايل )حاكم( اأكدي
اأي اأن نقراأ الكلمة الأولى يف ال�سطر الثاين ا �ض ر ت ج, بدون الألف, ونعتربها 
ال�سم املفرد املذكر امل�ساف اأي »حاكم, واٍل, قائد«, وهو يظهر ب�سيغته هذه للمرة 
الأولى يف النقو�ض النبطية)انظر نق30(؛ املتبوع با�سم املكانا ك د ي,الذي يقع بكل 

تاأكيد يف �سبه اجلزيرة العربية, ون�ستبعد اأن يكون له عالقة باأكد العراقية. 
الثاين: قراءته هكذا:

ذ ك ي ر   ع ب د ر ب ا ل
ا �ض ر ت ج ا ك د ي 
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ذكريات عبد رب اإل الوايل )احلاكم( . . . ؟!
كاف  من  مكّوًنا  ا�سطالًحا  ي,  د  ك  اعتبار  -بتحفظ-  ميكننا  احلال  هذه  ويف 
»الذي,  ال�سطالح  ويعني  كالذي«,  الذي,  »مثل  اأي  ي,  د  املو�سول  الت�سبيه,وال�سم 
كالذي« )الذييب, 2000م: 125(. وهذا الحتمال يخالف قواعد اللغة النبطية, ول 

يتوافق مع �سياق اجلملة.
ع ب د ر ب ا ل: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية يعني »خادم عبدرب اإل«, مل 

.)Negev, 1991:47( ياأِت ح�سب علمنا ب�سيغته هذه اإل يف النقو�ض النبطية

النق�س رقم )81(:

�ض ل م
ع �ض ي رو

حتيات ع�سري
يف  ال�سني  �سكل  كبري,من  حد  اإلى  القريب  ال�سني  حرف  �سكل  هو  للنظر  الالفت 
علم  فهو  اأماالعلم  )Healey, 1990-1:pl. II:50(؛  املبكرة  العربية  الكتابات 
ب�سيط على وزن فعيل من ع �ض ر, ويعني »ال�سعب, الع�سري«, واملق�سود به ال�سجاعة 
والقوة؛ وهو ح�سب علمنا يرد للمرة الأولى يف النقو�ض ال�سامية. ع�سري قبيلة عربية ما 

زالت معروفة اإلى يومنا احلا�سر )معجم اأ�سماء العرب, مج2: 1168(
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النق�س رقم )82(:

�ض ل ْم   )ع( ْب ْد ا ل هـ ي   ب ر    ت ي م و 
ْب ْر   هـ ن ا ت   م ر ا ن ا

ذكريات َعْبدالإله بن َتْيم بن هانئة  �سيدنا 
لدى  اأن  كتابته  اأ�سلوب  ويتبني من  الق�سري جيدة,  النق�ض  لهذا  املعطاة  القراءة 
كاتبه  معرفة وا�سحة باخلط النبطي؛ للعلمني الثاين والثالث انظر النق�سني 10, 40.
ع ب د ا ل هـ ي: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, يعني »خادم, َعْبد اإلهي«ُعرف 

ع  ورد ب�سيغة  اأخرى )Negev, 1991:47(. كما  نبطية  نقو�ض  ال�سيغة يف  بهذه 
 Hazim,( وال�سفوية ,)al-Said, 1995:133( ب د ا ل هـ يف النقو�ض املعينية

 .)Abbadi, 1983:139( واحل�سرية ,)1986:80؛ الذييب, 2003م: نق59

م ر ا ن ا: ا�سم مفرد مذكر م�ساف اإلى �سمري اجلمع املتكلم, ويعني »�سيدنا«, وُعرف 

الذييب,  2000م:161-163؛  )الذييب,  انظر  املقارنات  من  وللمزيد  النبطية,  يف 
2006م: 175(.

النق�س رقم )83(:
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د ْد ي و    ب ر    ْك × هـ
ددي بن ْك×هـ

ُكتب هذا النق�ض الق�سري على قمة هذه الواجهة ال�سخرية, وجاء اأ�سفله نق�ض ُكتب 
بالقلم الالتيني. ون�سري هنا اإلى اأن قراءته غري موؤكدة. فالعلم الأول يقراأ على عدة 
احتمالت, لكننا رجحنا القراءة املعطاة اأعاله, وقد جاء ب�سيغته هذه يف نق�ض نبطي 
اأم اجلذايذ �سمال غرب حمافظة العال )الذييب, 2002م: نق154(.  ُعرث عليه يف 
وورد ب�سيغتني  م�سابهتني هما: د د ود د ي يف عدد من النقو�ض ال�سامية؛ للمزيد من 
املقارنات واملرتادفات انظر )الذييب, 2010م:800- 801؛ الذييب, 2000م اأ: 35(. 

اأما العلم الثاين فلم نتمكن من قراءته؛ ب�سبب التخريب الذي طال حرفه الثاين.

النق�س رقم )84(:

ل ط ر ا    ب ر    ا ر �ش و    ا ر م ي ا
لطرا بن ار�ض الآرامي

القراءة املعطاة اأعاله لهذا النق�ض التذكاري الق�سري جيدة, وتكمن اأهميته يف ظهور 
ال�سم ا ر م ي ا,للمرة الأولى يف النقو�ض النبطية الذي يحتمل معنيني »الوثني«)1(, 
اأو اأن يكون ا�سم ال�سعب »اآرام« مع ياء الن�سبة واألف التعريف ويعني »الآرامي«. ونحن 
 Cowley,( نرجح املعنى الثاين الذي ورد ب�سيغته هذه يف الكتابات الآراميةالدولية
14:3 :1933(, وال�سريانية )Costaz, 1963:20, 404(؛ يف حني جاء ب�سيغة 

 ,)Sokoloff, 1992:76( ا ر م ي ي يف الكتابات امل�سيحية اليهودية الفل�سطينية

امل�ضيحية  الكتابات  يف  املعنى  بهذا  جاء  الذي  املعرف،  املذكر  املفرد  ال�ضم   - كذلك  واحلال   - وهو   )1(
.)Sokoloff, 1988: 76( اليهودية الفل�ضطينية



�سليمـان بن عبدالرحمن بن حممد الـذيـيـب

107

اإما  يعني  فهو  وهكذا   .)Brown and others, 1906:74( ي  م  ر  ا  وب�سيغة 
»الآرامي« اأو »الوثني«. 

ا يف العهد القدمي ك�سفة  ط ر ا: علم ب�سيط على وزن َفْعل من َطِري, املعروف اأي�سً
فهو  وهكذا  »طري«)Brown and others, 1906:382(؛  اأي  ي  ر  ط  ب�سيغة 
يعني »الطري, الناعم«. ولعل اأقرب �سيغة له ُعرفت يف النبطية هي �سيغة ط ر ي و 

.)Cantineau, 1978:102; Negev, 1991:33(
ا ر �س و: علم ب�سيط على وزن َفْعل, ا�ستعمل بهذه ال�سيغة مرات عدة يف النبطية 
 Gorden,( والأوجاريتية ,)Cantineau, 1978: 67; Negev, 1991: 14(
366 :1965(. بينما ورد ب�سيغة ا ر �ض يف اللحيانية )اأبو احل�سن,2000م: نق247: 

 ,)King, 1990:471( والثمودية   ,)Benz, 1972:64-5( والفينيقية   ,)1
وب�سيغة ا ر �ض ت يف ال�سفوية )علولو, 1996م: 178(, وملعاين هذا العلم املتعددة 

انظر )الذييب, 2007م:68-67(.

النق�س رقم )85(:

م و ف ز   غ ل ي ْم
موفاز ُغالم .....

ل�سبب اأو اآخر مل يكمل »موفاز« كتابة نق�سه التذكاري هذا, الذي اأو�سح فيه اأنه 
ُغالم )َعْبد( لأحدهم. ولحظنا اختالًفا كاماًل يف �سكل حروف هذا النق�ض عن بقية 
النقو�ض التي جاءت على هذه الواجهة. اأماالعلم الذي يرد للمرة الأولى يف النبطية, 
على  ا�ستقل  قد  م�ستوفًزا  الإن�سان  ترى  اأن  وهي  والَوَفزة  الَوَفز  من  ا�ستقاقه  فلعل 
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رجليه, وملا ي�ستٍو قائًما, وقد تهياأ لالأفز والوثوب وامل�سي )ابن منظور, 55-1956م, 
مج5: 430(, ولهذا فاإن معناه »امل�ستعد, املهياأ, ال�سجاع«. كما ل ُي�ستبعد اأن يكون على 

وزن فوعل من فوز, ويف هذه احلالة فهو يعني »الفائز«. 

النق�س رقم )86(:

ذ ك ي ر    �ض ل م    ب ر    ذ ا ب هـ 
ذكريات �َسامِل بن ذئبه

الأ�سلوب الذي ُكتب به هذا النق�ض التذكاري, الذي جاء مكتوًبا اإلى الأ�سفل من 
وقراءته  النبطي,  الكتابي  بالنمط  »�َسامِل«  كاتبه  معرفة  على  يدل  رقم79,  النق�ض 

املعطاة اأعاله موؤكدة فيما عدا العلم الأخري.
�س ل م: علم ب�سيط على وزن َفاِعل, يعني »ال�سامل من الآفات والعيوب؛ العلم جاء 

 Cantineau, 1978:151; Negev,( ب�سيغته هذه  لي�ض فقط يف النقو�ض النبطية
1991:64(, بل يف عدد من الكتابات ال�سامية؛ للمزيد من املقارنات واملرتادفات 

 al-Said, 1995: 119; Hayajneh, نق174,123؛  1999م:  )الذييب,  انظر 
 .)1998:161-2

ذ ا ب هـ: من نافلة القول اإن هذا العلم يحتمل عدة قراءات منها: ر ا ب هـ اأو د ا 

و يف  ا ب  ذ  ا�ستخدم ب�سيغة  اأعاله, وهو علم  املعطاة  القراءة  هـ؛ ونحن نرجح  ب 
النقو�ض النبطية )Cantineau, 1978:80; Negev, 1991:20(؛ يف حني جاء 
م�ستعمال ب�سيغة ذ ا ب يف النقو�ض املعينية )al-Said, 1995:103(, والثمودية 
)الذييب,2002م: نق69: 2(, وال�سفوية )الذييب,2003م: نق2(؛ اأما يف القتبانية 
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فظهر ب�سيغة ذ ا ب م )Hayajneh, 1998:136(؛ وللمزيد من املقارنات انظر 
)الذييب, 2010م: 168-169؛ الذييب,2003م: 34(.

النق�س رقم )87(:

ذ ك ي ر    ز ي د و    ب ر    ي ع ل ْن ْت ْن    ب ر    ع ق ب ي   ب ط ب
ذكريات َزيد بن يعل ننت بن عقاب الطيبة

الت�ساوؤل  يثري  ل  ر�سم جيد جلمل  الق�سري على  نق�سه  نق13(  َزيد )انظر  كتابة 
اأما  للنقا�ض,  وقابلة  الثاين غري موؤكدة  العلم  بل جعل قراءة   وال�ستغراب فح�سب, 
اأربعة حروف, ونقراأه هكذا: د ر ي و, على بع�ض  ذلك الذي كتب ا�سمه املكون من 

حروف, العلم الثالث, فلم يعق قراءتنا لهذا العلم. 
وقد جاء اإلى الأعلى من هذا النق�ض نق�سان, اأولهما ُكتب -كما نعتقد- باليونانية, 

والثاين بالقلم النبطي.
ي ع ل ْن ْت ْن: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية اأو الفعلية ويعني »العايل منح, 

هذه  يف  الأولى  للمرة  ياأتي  علمنا-  -ح�سب  وهو  العايل«,  اأعطى  »منح,  اأو  اأعطى«, 
النوعية من النقو�ض.

التدمرية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته  ورد  »العقاب«,  يعني  ب�سيط  علم  ي:  ب  ق  ع 

)Stark, 1071:56(؛ انظر النق�ض رقم43.   
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النق�س رقم )88(:

و ا ل و
ب ر ......

وائل بن .....
حال عبث »�سمران«, الذي َكَتَب على هذا النق�ض عبارة »طرق القوافل«, بالبخاخ 

الأ�سود اللون,  دون قراءته قراءًة�سحيحًة؛ للعلم انظر النق�ض رقم9.

ثالًثا: النقو�س الثمودية:

النق�س رقم )1(:

و د د   ف ك �ض ر ت
و ا ن ْز ْي ْد 

حتيات لكا�سرة, واأنا َزيد
الذي  الق�سري  النق�ض  لهذا  املعطاة  القراءة 
من  واملقروء  العمودي,  اخلط  باأ�سلوب  ُكتب 
قراءة  عدا  فيما  جيدة,  الأ�سفل  اإلى  الأعلى 
العلم الثاين )انظر النق�ض النبطي رقم6(, 
تخريب  من  له  تعر�ض  ملا  قدرناها,  التي 
وعبث. العلم الأول هو علٌم ب�سيط على وزن 
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َفاِعلة من ك �ض ر, والَك�ْسر هو ُبُدّو الأ�سنان عند التب�سم )ابن منظور, 55-1956م, 
مج5: 142(, ويعني »املبت�سم, ال�ساحك«؛ وقد ورد ب�سيغة م�سابهة هي ك �ض ريف 

.)Winnett, Harding, 1978:no 3499( النقو�ض ال�سفوية

النق�س رقم )2(:

و د   خ ف   ب ن   ج ل
حتيات َخْف بن َجْل

التي حتتمل عدة قراءات,  الثمودية  النقو�ض  النق�ض الق�سري مثل كثري من  هذا 
فقد َيْقَراأُ البع�ض ال�سكُل الذي اعتربناه -بتحفظ- حريف الباء والنون, على اأنه �سكٌل 

واحداٌ ميثل حرف الدال, وهي القراءة التي ل نحبذها, لذلك قد يقراأ:
1-  و د   خ ف د   )ب ن(   ج ل   اأي »حتيات َخْفد بن َجل«.

2- و د   خ ف   )ب ن(   د ج ل    اأي »حتيات َخْف بن َدْجل«.
2002م:  )اخلري�سة,  ال�سفوية  النقو�ض  يف  هذه  ب�سيغته  ورد  علم  ف:  خ 

ورد  بينما  126؛Harding, 1970: 224; Ababneh, 2005:nos4, 12(؛ 
ب�سيغة خ ف هـ يف اللحيانية )اأبو احل�سن, 1997م:نق153: 1(. ولعل ا�ستقاقه من خ 
ت الأتن لعريها اإذا اأطاعته )ابن  ف ف, وَخّف فالن لفالن »اإذا اأطاعه وانقاد له« وخفَّ
منظور, 55-1956م, مج9: 81(. وهكذا فهو علم ب�سيط على وزن َفْعل يعني »املطيع, 
املنقاد«؛ وميكن معادلته بالعلم الذي ُعرف يف املوروث العربي ب�سيغة ُخفاف )ابن 

منظور, 55-1956م, مج9: 82(.
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وهو  وَجالله,  ال�سيء يجل جالًل  وَجلَّ  َفْعل من ج ل ل,  وزن  ب�سيط على  ج ل: علم 
انظر )ابن  للمزيد من معاين هذا اجلذر  َقْدره فهو جليل«,  »َعُظم  اأي  جل وجليل, 
منظور, 55-1956م, مج11:116-123(. وقد جاء ب�سيغته هذه يف النقو�ض الثمودية 
 Ababneh, 2005: nos 233,( وال�سفوية   ,)Shatnawi, 2003:667(
 Cantineau,( والنبطية ,)Stark, 1971:82( اأما يف التدمرية .)1046 ;324

1978:78(, فُعرف ب�سيغتي ج ل ا, وج ل و؛ وميكن معادلته بالعلم َجلُّ املعروف يف 

املوروث العربي )ابن منظور, 55-1956م, مج11: 121(.

النق�س رقم )3(:
ز ن   م �ض ر خ

هذا م�سارخ
اخلط  باأ�سلوب  الق�سري  النق�ض  هذا  ُكتب 
الأ�سفل.  اإلى  الأعلى  من  ويقراأ  العمودي, 
»اأنا«؛  املفرد  املتكلم  بال�سم  بدايته  وجاءت 
علمنا-  ح�سب  يرد  فهو  رخ,  �ض  م  اأماالعلم 

للمرة الأولى يف النقو�ض ال�سامية, وهو كما نتوقع علم ب�سيط على وزن مفاعل من �ض 
ْرخ »اأول ال�سباب« وال�سارخ هو »ال�ساب« )ابن منظور, 55-1956م, مج3:  ر خ, وال�سَّ
ملو�سع يف  كعلم  العربي  املوروث  »�َسْرخ« يف  العلم  اإلى ظهور  هنا  ن�سري  ولعلنا   .)29

احلجاز )ابن منظور, 55-1956م, مج3: 30(.

النق�س رقم )4(: 
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ل ع ذ ر
لعذار

القراءة املعطاة لهذا العلم امل�سبوق باأداة الالم موؤكدة, وهو من الأعالم التي ظهرت 
بهذه ال�سيغة يف النقو�ض الثمودية )الذييب, 2000م: نق99؛ الذييب,1421هـ: نق8, 
 Ababneh, 2005:413; al-2003م:138-139؛ )الذييب,  وال�سفوية   ,)39
)اأبو  اللحيانية  النقو�ض  ورد يف  م�سابه  علم  ل  ا  ر  ذ  ع   .)Manaser,2008:262

احل�سن, 2002م: نق321(.

النق�س رقم )5(:

ع ز  ر د د    ل د د
( رداد لدد َحبَّ )َودَّ

اخلط  باأ�سلوب  الق�سري  النق�ض  هذا  ُكتب 
العمودي, ويقراأ من الأعلى اإلى الأ�سفل, ون�سري هنا 

اإلى اأن قراءته قابلة للنقا�ض.
َفَعَل من ع ز ز, َعزَّ علي  فعل ما�ض على وزن  ع ز: 

اأكرمته  واأعَززته  َكُرَم  وعزازة,  وعزة  ِعًزا  َيعزُّ 
)ابن منظور,  �سار عزيًزا  الرجُل  وتعزز  واأحببته, 

55-1956م, مج 5 : 374 - 375(.
ر د د: علم ب�سيط على وزن فّعال يعني »الهائج, ال�سجاع«, من ر د د, ويقال رجل ِمَرد 

اأي كثري الرّد والكّر, واملوج املُرد اأي كرثة اأمواجه وهاج )ابن منظور, 55-1956م, 
اد الذي جاء يف املوروث العربي )ابن منظور,  مج3: 175(؛ وميكن معادلته بالعلم َردَّ
 Clark,( ال�سفوية  النقو�ض  يف  جاء  م�سابه  علم  رد   .)175 مج3:  55-1956م, 

.)1980:no705
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د  ول   ,)C4371( د  د  ل  هما:  ب�سيغتني  ال�سفوية  النقو�ض  يف  ورد  علم  د:  د  ل 

)Ababneh, 2005:no1122(؛ يف حني ُعرف ب�سيغة ل د د م يف النقو�ض ال�سبئية 
)Harding, 1970:514(. اأما يف الثمودية فاإن اأقرب �سيغتني له هما �سيغتا: ر ب 

ل د, )القحطاين, 2007م: نق101(, ول د م )القحطاين, 2007م: نق161(.
وا�ستقاقه من ل د د, ويقال رجل األّد بنيِّ اللََّد �سديد اخل�سومة, والأَلّد هو اخل�سم 
مج391:3- 55-1956م,  منظور,  )ابن  احلق  اإلى  يزيغ  ل  الذي  ال�سحيح  اجلدل 

392(؛ وهو من الأعالم التي يخوف بها.

النق�س رقم )6(: 

ح ت ْع م
حت َعم

نرجح اأنه علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, 
»الكرمي  هو  واحلت  ت,  ت  ح  من  الأول  عن�سره 
 .)23 مج5:  55-1956م,  منظور,  )ابن  العتيق« 
م«,  »ع  ال�سامي  املعبود  فهو  الثاين  العن�سر  اأما 
لهذا فالعلم يعني »الكرمي هو ع م«. والعلم ب�سيغته 
ال�سامية,  النقو�ض  يف  علمنا  ح�سب  يرد  مل  هذه 

نق190,  1999م:  )اأ�سكوبي,  الثمودية  النقو�ض  يف  جاء  ل�سخ�ض  علًما  ت,  ح  اأن  اإل 
 .)Harding, 1970:175( وال�سفوية   ,)Shatnawi, 2003:669-670296؛
وميكننا مقارنته بالعلمني ح ت ي ت, وح ت ت و, اللذين ُعرفا يف النقو�ض التدمرية 

.)Stark, 1971:90(
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النق�س رقم )7(:

ل و ع ن ت
بوا�سطة َوْعنة

نت  وَتَوعَّ الَوْعن,  من  قبل,  من  علمنا  ح�سب  يرد  مل  الذي  العلم,  هذا  ا�ستقاق 
ال�سمن  بداأ فيهن  من, وقيل  ال�سَّ بلغت غاية  اأي  َمتَوعنة,  والدواب فهي  والغنم  الإبل 
)ابن منظور, 55-1956م, مج13: 452(؛ لذا فهو علم ب�سيط على وزن َفْعلة يعني 

»ال�سمني, ال�سحيح, املعافى«, وهو دعاء له بال�سحة والعافية.

النق�س رقم )8(:

ب ل ي ل
بوا�سطة ليل

اإل  لي�ض  الثمودية  الزاي يف  اإلى حد كبري حرف  ي�سبه  الذي  ال�سكل  اأن  لنا  يبدو 
و�سم. العلم ل ي ل امل�سبوق بحرف الباء, الذي يعني »بوا�سطة«, ا�ستخدم يف النقو�ض 
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يف  ظهر  بينما  الليل«.  يف  »املولود  يعني  نق99(,  2007م:  )القحطاين,  الثمودية 
النقو�ض ال�سفوية ب�سيغة ل ل )الرو�سان, 2004م: نق332(. 

النق�س رقم )9(:

 

و د د   ف د م �ض
و ا ن   �ض ر ل ت

حتيات لدام�ض
واأنا �سرالالت

د م �س: علم ب�سيط على وزن َفاِعل من د م �ض, ولعله يعني »امل�ستور, املحفوظ«, من 

َم�ض ما ُغطي )ابن منظور, 55-1956م, مج87:6-  َدَم�ست ال�سيء اأي غطيته, والدَّ
 Winnett, Harding,(ونقارنه ب�سيغة د م �ض ن, الوارد يف النقو�ض ال�سفوية .)88

.)1978:no818

�س ر ل ت: علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, بعني »ال�ساتر احلافظ هو الالت«, 

فيها  ي�سترت  التي  الليلـة  وال�سـرار هي  ر,  ر  �ض  ر, من  �ض  الأول  اأن عن�سره  باعتبار 
القمر )ابن منظور, 55-1956م, مج4: 357(. �ض ر ل علم م�سابه ظهر يف النقو�ض 
الثمودية )اأ�سكوبي, 2007م: نـق146(. ون�سيــر هنــا اإلى اأن العن�سـر الأول ورد بكثـرة 
علًما ل�سخ�ض يف النقو�ض ال�سفوية )علولو, 1996م:164؛ الرو�سان, 2004م:398-

.)al-Manaser, 2005:260; Ababneh, 2005:410399؛
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النق�س رقم )10(:

ع ب د ل
َعْبداإل

علم مركب على �سيغة اجلملة ال�سمية, يعني »خادم, َعْبد )املعبود( اإل«, ظهر 
ب�سيغته هذه يف النقو�ض الثمودية )الذييب, 2003م: نق35؛ الذييب, 2002م: 121؛ 
359؛  2002م:  )اخلري�سة,  وال�سفوية   ,)120  ,119 نق109,  1421هـ:  الذييب, 
اأن حرف الالم الأخري هو الذي دفعنا  اإلى  الرو�سان, 2004م: نق94(؛ ون�سري هنا 

اإلى عده نق�ًسا ثمودًيا؛ اإذ ل ن�ستبعد اأنه معيني القلم.

النق�س رقم )11(:

ل ن . .   ق ت ع   ا خ   �ض . . . 
اَرع( اأخو �ض . . . بوا�سطة ن . . )الذي( َقاَتَل )�سَ

ياأتي  القراءة املعطاة لهذا النق�ض قابلة للنقا�ض؛ واإن �سحت قراءتنا للفعل فهو 
للمرة الأولى يف النقو�ض الثمودية.
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, وِيقال قاَتعة اهلل  ق ت ع: فعل ما�ض على وزن َفَعل من َقَتع َيْقَتع ُقُتوًعا, اأي »اْنَقَمع وَذلَّ

اأي »قاتله« )ابن منظور, 55-1956م, مج8: 260(.
الثمودية )املهبا�ض, 2003م:  النقو�ض  اأ خ: ا�سم مفرد مذكر م�ساف ورد بكرثة يف 

38(, والنقو�ض ال�سامية الأخرى؛ للمزيد من املقارنات انظر )الذييب, 2000م:6-
8؛ الذييب, 2006م:9-8(.

النق�س رقم )12(:

ل ث م د ت
بوا�سطة ثمدت

هو علم ب�سيط على وزن فعلة من ث م د, واإذا اأخذنا بعني العتبار اأن رجاًلمثموًدا 
َنِفذ ما عنده« )ابن منظور, 55-1956م,  ال�سوؤال فاأعطى حتى  »األح عليه يف  تعني 
مج3: 105(, فاإننا نرجح اأن معناه هو »املُعطي, الكرمي, ال�سخي«. وقد ورد ب�سيغة 
ث م د علًما ل�سخ�ض يف نقو�ض ثمودية اأخرى )الذييب, 2000م اأ: نق48: 2(, ونقو�ض 
حليانية )اأبو احل�سن,2002م: نق314: 2(؛ واأما ظهوره علًما لقبيلة اأو �سعب فانظر 

)الذييب, 2000م اأ:55-55(. 
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النق�س رقم )13(:

و ع ل
وعل

 King,( الثمودية  النقو�ض  يف  العلم  وُعرف  الواو,  العطف  بحرف  النق�ض  هذا  بداأ 
551 :1990(. للمزيد انظر النق�ض النبطي رقم28.

رابًعا: النقو�س الأخرى:
اأ- النقو�س اللحيانية:

النق�س رقم )1(:

ع ل ذ ت
علذة

هو بكل تاأكيد علم ب�سيط على وزن فعلة , لكننا مل نتمكن من تف�سريه تف�سرًيامر�سًيا.
النق�س رقم )2(: 
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ع ذ ت 
عيذة

لعله علم ب�سيط على وزن َفاِعلة, اأو َفْعل من ع و ذ, ويعني »امللتجاأ, املع�سوم«, وذلك 
اإذا اأخذنا بالعتبار اأن من معاين ع وذ »جلاأ اإليه واعت�سم, لذ فيه« )ابن منظور, 
ورد  لكنه  اللحيانية,  يف  يظهر  مل  هذه  ب�سيغته  والعلم   .)498 مج3:  55-1956م, 
Ababneh, 2005:413; al-( ال�سفوية  الكتابات  يف  ذ  ع  هي  مقاربة  ب�سيغة 

.)Manaser,2008:no241

النق�س رقم )3(: 

ن ع م    �ض ع م   م ف م   ب ن   ر ي
ج ر م    و ب �ض ي ع هـ

و ا �ض ف ت    ر م ت
ْعممفم بن ري )بن( َنْعم �سَ

جرم وب�سعه وا�سفت رمت
ال�سحيح,  بال�سكل  تف�سريه  من  نتمكن  مل  لكننا  جيدة  اأعاله  املعطاة  القراءة 
ونحن نرجح اأن ما ورد فيه لي�ض اإل اأ�سماء اأعالم �سخ�سية؛ للعلم الأول انظر النق�ض 
الآرامي رقم5, وللعلم ج ر م انظر النق�ض النبطي رقم58, وبخ�سو�ض العلم ب �ض ي 
ع هـ, فلعله علم ب�سيط على وزن فعيلة من ب �ض ع, ويعني »القبيح« من باب التخويف. 
ّي  ري: علم ياأتي -ح�سب علمنا- للمرة الأولى يف النقو�ض اللحيانية؛ وا�ستقاقه من الرَّ

اأن تكون ُمرتوًيا من النعمة )ابن منظور, 55-1956م,  وهو »املنظر احل�سن«, وهو 
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مج347:14- 348(.
م ف م: علم ب�سيط على وزن مفعل من فاأم وُمَفام هو البعري ال�سمني الوا�سع اجلوف 

)ابن منظور, 55-1956م, مج12: 447(, اأو اأن يكون مبعنى »القائد, الزعيم«, اإذا 
اأخذنا اأن الفئام تعني اجلماعة )ابن منظور, 55-1956م, مج12: 448(.

ب- النق�ش اليوناين:

نق�ض يوناين ق�سري يتكون من �ستة اأحرف يقراأ على النحو التايل: اإيايلو�ض)1(.

)1( اأقدم جزيل �صكري للأخ الدكتور حممد علي الديري, ق�صم الآثار, كلية ال�صياحة والآثار, جامعة امللك 
�ضعود، على قراءته لهذا العلم.
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املالحــــق
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اأوًل: الأعالم:
1-الآرامية:

2 :6 ا ل ع ل ن:  
1 :4 ح م ي د ن:  
2 :4 خ ل ف ن:  
3 :1 ي هـ ن �ض ر ا:  
1 :5 ن ع م هـ:  
2 :5 ن ع م ن:  
2 :1 ع ب ي د ن:  

 3 ع �ض ي ا ل:  
1 :6 ف ر �ض:  

2-النبطية:
2 :20 ا و �ض ا:   

16 ا و �ض و:  
1 :56 اأ خ ف ق ع:  

55 ا ك ي �ض:  
29 ا ل:   

2 :41 ا ل ك �ض:  
1 :72 ا ل ع ز:   
1 :77 ا م ب ي هـ:  

  26 ا م ر ا ل ي:  
39 ا ن ع م:   
48 ا ف �ض ا:  
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 84 ا ر �ض و:  
48 ,47 ا �ض ل م:  

1 :72 ب ع ث و:  
1 :78 ,48 ب ر ن ي:  

58 ج ز ي ل و:  
1 :78 ج م ز و:   

58 ج ر م و:   
86 ذ ا ب هـ:  

1 :7 د و ي ن ا ل:  
83 د د ي و:   
 69 د د ن:   

1 :7 د م �ض ف �ض:  
43 د ن ا ل:   

1 :82 ,40 هـ ن ا ت:  
25 هـ �ض ر و:  

1 :88 ,40 ,1 :21 ,9 و ا ل و:   
1 :64 و د ن:   

50 و م ي د و:  
31 ,28 و ع ل و:   

30 و ر ي ل و:  
62 و ت ي ر و:  
35 ز ب ي د و:  

6 ز ي د:   
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87 ,29 ,13 ز ي د و:   
28 ز ر ق:   

76 ,11 ح ب ر و:  
58 ح ج ن و:  

68 ,1 :66 ح و ر و:   
17 خ ط ف و:  

 9 ح ي ا:   
61 ح ل ي:   

1 :37 خ ل �ض ت:  
84 ط را:    

1 :18 ي د ا ل:   
76 ي ح م ا ل:  
87 ي ع ل ن ت ن؟!:  

2 :19 ك م �ض:  
14 ك �ض ر و:  
83 ك × هـ:  
85 م و ف ز:  
15 م ط ر �ش:  
45 م ي ع ت:  

1 :64 ,1 :21 م ل ك و:  
27 م ن ك و:  
23 م ن �ض و ر و:  
17 م ع ن ا ل هـ ْي:  



128

نـقــو�ش موقــع �رسمــداء حمــافـظــة تيمــاء

62 م ر و ن:   
38 م �ض ع و د و:  
ن ف ي و:   13

3 ن �ض ر و:  
53 ع ب د:   

1 :20 ع ب د ا ل:  
1 :82 ع ب د ا ل هـ ي:  

 12 ,8 ع ب د و:  
34 ع ب د ز ب ي د ت : 

2 ع ب د ك ر م:  
14 ع ب د ل هـ ي:  

2 :74 ع ب د ل ق ن ي:  
24 ع ب د م ن ك و:  
51 ع ب د ع ب د ت:  

1 :80 ع ب د ر ب ا ل:  
55 ع ب ن و:  
32 غ و ث ا ل هـ ي:  
46 غ و ث و:   
23 ع ي د:   

1 :75 ,38 ,22 ع ي د و:   
46 ع م ا:   

1 :54 ع م ر و:   
12 ع م ر ت:  
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87 ع ق ب ي:  
44 ع ق ب ت و:  

2 :81 ع �ض ي ر و:  
74:1 �ض ي ف و:  

6 ق و م ي:  
2 :64 ق ت ف ر:  

67 ر ب ي ب ا )ل( : 
65:1 ر و ف �ض:  
5 ,4 ر ي ن:   

50 ر �ض و ت:  
10 �ض د و:   

1 :1 �ض هـ ر و:  
46 �ض ي ر و:  

67 ,52 ,30 �ض ل ي:   
1 :36 �ض ل ي م و:  

86 �ض ل م:   
1 :63 �ض ل م ن:  
1 :19 �ض ع د اأ ل هـ ي:  

1 :53 ,1 :18 �ض ع د ل هـ ي:  
68 ,60 �ض ع ي د و:  

1 :56 �ض ع ل هـ ي:  
39 �ض ف ت و:  

4 �ض �ض ر و:  
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2 :75 �ض ق ر و:  
 61 ,33 �ض ر ي م:  

2 :66 ت ا ل و:   
1 :67 ت ي م ا )ل( ك ت ب 

82 ,1 :65 ,2 :54,49 ,2 :41 ,1 :37 ,26 ,10 ت ي م و:  
1 :63 ت ي م ع ب د ت: 

35 ت ر �ض ي �ض:  
3-الثمودية:

12 ث م د ت:  
2 ج ل:   
6 ح ت ع م:  
2 خ ف:   

1 :9 د م �ض:   
5 ر د د:   

2 :9 �ض ر ل ت:  
10 ع ب د ل:  

4 ع ذ ر:   
1 :1 ك �ض ر ت:  

5 ل د د:   
8 ل ي ل:   
3 م �ض ر خ:  

13 و ع ل:   
7 و ع ن ت:  
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ثانًيا: املفردات: 
1- الآرامية:

1 :6 ,1 :5 ,2 :4 ,2 :1 ب ر: »بن«    
1 :5 ,1 :4 ,1 :1 ب ر ي ك: »تربيكات, مبارك«  

2 :6 ب ر ت؟: »بنت«    
3 و: »حرف عطف«   
3 ع ب د: »خادم, َعْبد«   

2- النبطية:
2 :80 ا �ض ر ت ج ي؟: »قائد, حاكم, واٍل« 

ا �ض ر ت ج ي ا: »القائد, احلاكم, الوايل« 30
33 ا ن هـ: »اأنا«    

  87 ,2:54 ,2:37 ,31 ,9 ,5 ب: »حرف جر«    
 :29 ,1:18 ,17 ,13 ,12 ,10 ,9 ,1 :7 ,5 ب ر: »بن«    
 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,2 :41 ,40 ,38 ,1 :37 ,35 ,33 ,32 ,29 ,26 ,1 :21 ,2
 :1 :71 ,67,68 ,1 :65 ,2 :64 ,1:63  ,62 ,58 ,1 :56 ,55 ,1:54 ,1:53 ,52 ,51

.2 :88 ,87 ,86 ,1,83,84 :82 ,76 ,2 :74 ,2,72:1
  ,1 :54 ,1 :41 ,2:37  ,17 ,15 ,9 ,5 ,3 ذ ك ي ر: »ذكرى, ذكريات«  

.87 ,86 ,1 :80 ,1 :71 ,1 :66
3:41 ,2 :7 هـ ف ر ك ا: »القائد«   

 2 :66 ,2 :64 ,9 و:« حرف العطف«   
2:54 ,2:37 ,31 ,9 ,5 ط ب: »طيب, ح�سن«   

13؟, 1:36, 64:  2, 69,84. ل: »ِل«     
2 :1 م ل ك: »َمْلك«    
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1 :82 م ر ا ن ا: �سيدنا   
85 ,29 غ ل ي م: »ُغالم, َعْبد«  

23 ف ر ع ا: »امل�ست�سار, امل�سلح« 
2 :7 ف ر �ض )ا(: »الفار�ض«  

5 ق ن ط ر ي و ن ا: »القائد, قائد املائة جندي« 
16 ر م ي ا: »الرامي«  

 ,27 ,2 :21 ,17 ,15 ,12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,3:1 �ض ل م: »�سالم, حتيات« 
 ,58 ,2 :49,53 ,48 ,47 ,41 ,40 ,39 ,38 ,2:37 ,2:36 ,35 ,34 ,32 ,30 ,29 ,28

.1 :81 ,2:79 ,2-1 :78 ,2 :3,77 :71 ,70 ,69 ,2 :65 ,1:64 ,2:63 ,62 ,60
�ض ت ر ي ا: »املفو�سني, املوظفني«65: 2
2:64 ت ي: »هذا«   

3-الثمودية:
 2 :9 ,2 :1 ا ن: »اأنا«   

11 ا خ: »اأخ«   
8 ب: »بوا�سطة«   
2 ب ن: »بن«   
3 ز ن: »هذا«   

11 اَرَع«   ق ت ع: »َقاَتَل, �سَ
13 ,2 :9 ,2 :1 و: »حرف عطف«  

12 ,10 ,7 ,4 ل: »الالم امللكية«  
2 و د: »حتيات«   

 1 :9 ,2 :1 و د د: »حتيات«   
 5 و د د: »حّب, وّد«   



�سليمـان بن عبدالرحمن بن حممد الـذيـيـب

133

- اأ�ضماء الأماكن والقبائل الواردة يف النقو�س النبطية:
1 :21 ا د و م ي ا: »الأدومي« 
2 :80 ا ك د ي؟!: »اأكدي« 

84 ا ر م ي ا: »الآرامي«  
 2 :1 ل ح ي ن: »حليان« 

4-الأعالم واملفردات اللحيانية: 
3 :3 ا �ض ف ت:  
1 :3 ب ن: »بن«  
2 :3 ب �ض ي ع هـ  
1 :3 ر ي:   
3 :3 ر م ت:   
1 :3 �ض ع م:   

2 ع ذ ت:   
1 ع ل ذ ت:  

1 :3 ن ع م:    
1 :3 م ف م:   
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امل�شادر واملراجع

اأوًل: العربية:

• اأ�سكوبي, خالد, )1999م(	
درا�سة حتليلية مقارنة لنقو�ض منطقة )رم( جنوب غرب تيماء, الريا�ض: وزارة 

املعارف, وكالة الآثار واملتاحف, اململكة العربية ال�سعودية.
• اأ�سكوبي, خالد, )2007م(	

درا�سة حتليلية مقارنة لنقو�ض ثمودية من منطقة رم بني ثليثوات وقيعان ال�سنيع 
جنوب غرب تيماء, الريا�ض: دارة امللك عبدالعزيز.

• الأندل�سي, اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم, )1983م(	
جمهرة اأن�ساب العرب, بريوت: دار الكتب العلمية.

• الأن�ساري, عبدالرحمن؛ ح�سني اأبو احل�سن, )2007م(	
تيماء ملتقى احل�سارات, الريا�ض: دار القوافل للن�سر والتوزيع.

• البكري, عبد اهلل بن عبد العزيز الأندل�سي, )1403هـ/ 1983م(	
معجم ما ا�ستعجم من اأ�سماء البالد واملوا�سع, حتقيق م�سطفى ال�سقا, بريوت: 

عامل الكتب.
• بي�ستون؛ جاك, ركمانز؛ الغول, حممود؛ والرت, مولر, )1891م(	

ن�سريات  دار  لوفان لنف:  والعربية(,  والفرن�سية  )بالإجنليزية  ال�سبئي  املعجم 
بيرتز3, بريوت: مكتبة لبنان.

• التيمائي, حممد بن حمد, )1417هـ(	
تيماء, الريا�ض: �سل�سلة هذه بالدنا- الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب.

• .........................., )2005م(	
بئر هداج, الريا�ض: وزارة الرتبية والتعليم, وكالة الآثار واملتاحف.
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• اجلراح, �سالح ر�سيد �سليمان, )1993م(	
من�سورة  ر�سالة ماج�ستري غري  ال�سفوية,  النقو�ض  واملوا�سع يف  الأماكن  اأ�سماء 
قدمت لق�سم النقو�ض يف معهد الآثار والأنرثوبولوجيا, جامعة الريموك – اإربد 

– الأردن.
• جو�سني, اأنطونان, �سافينياك, رفائيل, )1424هـ(	

رحلة ا�ستك�سافية اأثرية اإلى اجلزيرة العربية؛ ترجمة: �سبا عبد الوهاب الفار�ض, 
مراجعة: �سليمان عبد الرحمن الذييب, �سعيد فايز ال�سعيد, الريا�ض: دارة امللك 

عبد العزيز.
• اجلوهري, اإ�سماعيل بن حماد, )1979م(	

ال�سحاح: تاج اللغة و�سحاح العربية, حتقيق: اأحمد عبدالغفور عطار, بريوت: 
دار العلم للماليني.

• اخلري�سة, فواز, )2002م(	
نقو�ض �سفوية من بيار الغ�سني, اإربد: من�سورات جامعة الريموك, عمادة البحث 

العلمي والدرا�سات العليا, مدونة النقو�ض الأردنية )املجلد الأول(.
• اخلزرجي, عبود اأحمد, )1988م(	

اأ�سماوؤنا: اأ�سرارها ومعانيها, بريوت: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر.
• احلازمي, حممد بن عبدالرحمن بن حم�سن, )2011م(	

نقو�ض امل�سند من اجلهة اجلنوبية جلبل الكوكب مبنطقة جنران )درا�سة حتليلية 
ال�سياحة  كلية  �سعود,  امللك  جامعة  من�سورة,  غري  ماج�ستري  ر�سالة  مقارنة(, 

والآثار, ق�سم الآثار واملتاحف, الريا�ض .
• احلايطي, خالد بن ح�سان, )2012م(	

النقو�ض النبطية يف املناطق الواقعة بني حمافظتي العال وتيماء, درا�سة حتليلية 
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كلية  �سعود,  امللك  جامعة  من�سورة,  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الريا�ض:  مقارنة, 
ال�سياحة والآثار, ق�سم الآثار.

• حراح�سة, رافع, )2001م(	
مقارنة  درا�سة  ال�سرقية:  ال�سمالية  الأردنية  البادية  من  �سفائية جديدة  نقو�ض 
وحتليل, ر�سالة دكتوراة غري من�سورة, ق�سم اللغة العربية, كلية اللغات, جامعة 

بغداد.
• اأبو احل�سن, ح�سني, )1997م(	

الريا�ض: مكتبة  العال,  قراءة جديدة لكتابات حليانية من جبل عكمة مبنطقة 
امللك فهد الوطنية.

• ......................................, )2002م(	
نقو�ض حليانية من منطقة العال: درا�سة حتليلية مقارنة, الريا�ض: وكالة الوزارة 

لالآثار واملتاحف, وزارة املعارف.
• ابن دريد, اأبو بكر حممد بن احل�سن الأزدي الب�سري, )1991م(	

ال�ستقاق, حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون, بريوت: دار اجليل.
• الذييب, �سليمان بن عبد الرحمن, )1999م(	

نقو�ض ثمودية من اململكة العربية ال�سعودية, الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
• ......................................, )1421هـ(	

نقو�ض قارا الثمودية مبنطقة اجلوف: اململكة العربية ال�سعودية,الريا�ض: موؤ�س�سة 
عبدالرحمن ال�سديري اخلريية.

• ......................................, )2000م(	
مكتبة  الريا�ض:  النبطية,  واملفردات  لالألفاظ  مقارنة  درا�سة  النبطي:  املعجم 

امللك فهد الوطنية.
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• ......................................, )2000م اأ(	
درا�سة لنقو�ض ثمودية من جبة بحائل: اململكة العربية ال�سعودية, الريا�ض: مكتبة 

امللك فهد الوطنية.
• ......................................, )2003م(	

عبد  موؤ�س�سة  الريا�ض:  ال�سعودية,  العربية  اململكة  �سمال  من  �سفوية  نقو�ض 
الرحمن ال�سديري اخلريية.

• ......................................, )2003م اأ(	
الريا�ض: مكتبة  ال�سعودية,  العربية  اململكة  نقو�ض ثمودية جديدة من اجلوف- 

امللك فهد الوطنية.
• ......................................, )2006م(	

معجم املفردات الآرامية: درا�سة مقارنة, الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
• ......................................, )2007م(	

نقو�ض تيماء الآرامية, الريا�ض: مكتبة امللك فهد الوطنية.
• ......................................, ) 2010م(	

عبدالعزيز,  امللك  دارة  ال�سعودية,  العربية  اململكة  يف  النبطية  النقو�ض  مدونة 
الريا�ض.

• ......................................, )2011م(	
�سل�سلة  والآثار,  لل�سياحة  العامة  الهيئة  الريا�ش:  لالأنباط,  ال�سيا�سي  التاريخ 

كتاب الآثار )1(.
• الذيبي, حممد عائل )2012م(	

»التوا�سل احل�ساري من خالل نق�ض اأثري للملك رم�سي�ض الثالث املكت�سف بواحة 
تيماء يف �سمال غربي اململكة العربية ال�سعودية« اأدوماتو 26, �ض 18-7.
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• الرو�سان, حممد حممود, )2004م(	
نقو�ض �سفوية من وادي ق�ساب بالأردن, الريا�ض: ر�سالة دكتوراةغري من�سورة, 

ق�سم الآثار واملتاحف, جامعة امللك �سعود.
• الزبيدي, حممد مرت�سى, )1306هـ(	

تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض, بريوت: دار مكتبة احلياة.
• ال�سعيد, �سعيد بن فايز اإبراهيم, )1420هـ(	
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�شور عامة للنقو�س 
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