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ן ממציאי האלף־בית? בי היה   " נקבנ רב  "נעמ  האם 
ניתוח פלאוגרפי משווה של הכתובת על פסלו וכתובות במכרות הטורקיז

אורלי גולדווסר

 למורי הדגול יוסף נוה ז"ל,
בתודה על אין־ספור שיחות על המצאת האלף־בית

הקדמה

במקדש המצרי בצראביט אל־ח'אדם נמצאו רק ארבע כתובות 
פרוטו־סינאיות על חפצים קטנים. מרבית הכתובות האלף־
ביתיות האחרות נמצאו בכניסות למכרות הטורקיז ובמכרות 
המובילות  בדרכים  נמצאו  כתובות  של  קטן  מספר  עצמם. 
למכרות ולמקדש. רוב הכתובות, 13 במספר, נמצאו בכניסה 
M, שגם בו נמצאו חמש כתובות,  L ובתוכו.1 מכרה  למכרה 
נמצאו  מועטות  כתובות   .L מכרה  של  המשכו  בעצם  הוא 
המעידות  ביותר,  הארוכות  הכתובות  האחרים.  במכרות  גם 
 M-ו  L במכרות  נמצאו  יותר,  מתוחכמת  כותבים  רמת  על 
ועל שניים מהממצאים במקדש — הספינקס נושא הכתובת 
רב "נעמ  הכתובת  את  הנושא  הקובייה  ופסל   הדו־לשונית, 

נקבנ".
הכתובות הפרוטו־סינאיות מהמקדש המצרי אינן מופיעות 
על  כולן  כתובות  על אסטלות במקדש המצרי עצמו,2 אלא 
ספינקס  1א–ד(,  )איורים  קובייה  פסל   — קטנים  ממצאים 
)איור 2(, ושני "פסלוני ראש" )איורים 3 א–ב( שרק אחד מהם 
נושא כתובת ברורה. חפצים אלה היו קרוב לוודאי חפצי פולחן 
שהונחו במקדש בתקווה שיפעלו מצד אחד כמתנה לאל אך 
גם כנציגים תמידיים של בעל הפסל במקדש. פסל שנושא 
שם אדם מייצג את בעל הפסל כאשר מתרחש פולחן במקדש, 
או כשפסל האל מוצא בעת הטקס בידי הכוהנים לתהלוכה 

בחלקים אחרים במקדש.3
נושא שם  חפץ אחד בלבד מן החפצים שהוזכרו למעלה 
פרטי של אדם,4 וזהו פסל הקובייה הקטן. פסלי קובייה כאלה 
החלו להופיע במצרים בימי הממלכה התיכונה ורובם גדולים 
יותר. במצרים פסלים כאלה נושאים בדרך כלל כתובות של 
אנשים פרטיים.5 בפסלון הצנוע מסיני השתמש כורה כנעני 
בשם "נעמ", הנושא את התואר "רב נקבן". ייתכן שבשל היותו 
"רב כורים" ניתנה לו רשות מיוחדת להציג את פסלו, כתוב 
בשפתו־הוא, בתוך מקדשה של האלה חתחור־בעלת,6 שאליה 
הגדולה  הזכות  לו  ניתנה  וכך  הפסל,  הכתובת שעל  מופנית 

להשתתף בפולחן באופן יום־יומי.
גם בותמר וגם שולץ במונוגרפיה שלה על פסלי קובייה 

ייחסו את הפסל לממלכה התיכונה.7 מכיוון שפסלו של נעמ 
קטן ועשוי באיכות ירודה יחסית, ראתה בו ראסמן "העתק 
לשני  נעמ  של  פסלו  בין  דמיון  למצוא  אפשר  מקומי".8 
פסלונים דומים )גם בגודלם( מן הממלכה התיכונה במצרים.9 
בשתי הדוגמאות המצריות כל גופו של האדם היושב מכוסה 
במעין גלימה. בפסל המצרי הראשון )איור 4א( נראית כתובת 
נראה  4ב(  )איור  השני  ובפסל  הפסל  של  העליון  חלקו  על 
נעמ.  זקן מחובר לגוף הקובייה של הפסל, כמו בפסלון של 
נעמ אינו צומח  דורותאה ארנולד מציינת שהזקן בפסלון של 
מסנטרו של המת, כמקובל בפיסול המצרי, וכי צווארו ארוך 
מאוד וראשו מוגבה מאוד, והוא גם מופשט יותר וחסר ייצוג 
של כפות הרגליים מתחת לגלימה, ייצוג הקיים תמיד בפסלים 
המצריים.10 עובדות אלה אכן מצביעות על רמת "מצריות" 
נמוכה של הפסל. אף שפסל הקובייה הוא רעיון מצרי שנולד 
בתקופת הממלכה התיכונה, ייתכן שהייצוג האנושי המופשט 
ביותר בפסל המסוים הזה ִאפשר לנעמ הכנעני להרגיש שהוא 
יכול לייצג אותו בפני האלה. זאת ועוד, יש לשער שכל חפץ 
מצרי נשא בוודאי תמיד ערך מוסף של "יוקרה" בעיני העובדים 

הכנענים.
במצרים היה המקדש )ולעתים גם קברים( "תחום המחיה" 
הטבעי של הפסלים מסוג זה, שנשאו, בדיוק כמו במקרה הפסל 
נעמ, מידע אישי על בעל הפסל )שמו ותפקידו( ופנייה  של 

לאל.11

:I 346  1. פסל הקובייה סיני 
ניתוח פלאוגרפי של הכתובות על הפסל )1א(

הדיון הנרחב והיסודי ביותר על פסל הקובייה הוא דיונו של זאס 
בספרו על לידת האלף־בית בסיני באלף השני.12

הכתובת מכילה שני משפטים שנכתבו כנראה בידי כותב 
אחד על חלקו העליון השטוח של הפסל ועל חלקו הקדמי. 
כתובת נוספת, הנושאת את שמו ואת תאריו של נותן המתנה, 
נעמ, מופיעה בצדו הימני של הפסל וייתכן שהיא נכתבה בידי 

כותב אחר.



איור 2: פסל הספינקס, "אבן הרוזטה של האלפבית", הנושא כתובת בהירוגליפים מצריים ובכתב אלף־ביתי )A(. על־פי גולדווסר 2010: 42 )סיני 
I: 345a(. התצלומים באדיבות המוזיאון הבריטי, לונדון. למעלה: הכתובות האלף־ביתיות משני צדי הספינקס )סיני I: 345. על־פי זאס 1988: 142; 

גולדווסר 2010: 42(. מידות הספינקס: הבסיס 24×14 ס"מ, הגובה 15 ס"מ )זאס 1988: 12)

 איור 1: 1א: פסל הקובייה הנושא את שמו של "נעמ רב נקבנ", )סיני I: 346( )תצלום מתוך זייפל 2003: 166)
מידות: הבסיס 24×17 ס"מ, הגובה 30 ס"מ )זאס 1988: 14)

מימין הכתובות על פסל הקובייה )סיני: I 346. על־פי המילטון 2006: 335(; 1ב: החלק העליון; 1ג: החזית; 1ד: צד ימין
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23 אי האלף־בית?  ן ממצי בי ה  הי נקבנ"  רב  "נעמ  האם   

1.1 חלקו העליון של הפסל והמשכו בחלק הקדמי
הצד  מן  הכתובת  את  לכתוב  התחיל  שהכותב  לוודאי  קרוב 
השמאלי )איור 1ב( והיא ממשיכה ויורדת לחלק הקדמי של 
הפסל )איור 1ג(. העובדה שבשורה הימנית נכתבה אות על 
זווית הפסל )כנראה רי"ש או בי"ת( מראה על מצוקת מקום 

שהייתה קיימת כבר בוודאי בזמן כתיבת השורה הימנית.

שורה שמאלית )איורים 1ב–ג(:

מתעקל  "לבעלת"  הצירוף  לבעלת.  [מת   … נ]עמ?  על 
ימינה מכיוון שהכותב נוכח שלא יוכל לסיים את המילה 

בקו אנכי ישר על חלקו הקדמי של הפסל.

שורה ימנית )איורים 1ב–ג(:
זה לד י13? מרעת14

המשפט הזה מסתיים בחלקו הקדמי של הפסל והכותב הפרידו 
אחר־כך בקו מן המשפט המתעקל.

דיון בכתובות בחלק העליון ובחזית
סידור הכתובת בחלק העליון ובחזית הפסל מצביע בבירור על 
כותב חסר מיומנויות כתיבה או חינוך לכתיבה רשמית כלשהי. 
הוא מתחיל את הכתובת כנראה בחלק העליון משמאל ויורד 
לחזית,15 ואחר־כך מתחיל שוב מהחלק העליון הימני ויורד 
ההתעקלות  השטח,  פני  של  הבולט  התכנון  חוסר  לחזית. 

איור 5: דוגמה לאופן הכתיבה הרגיל במצרית שבו סימנים ממלאים את 
(I: 54 השורה, כתובת מן הממלכה התיכונה )סיני

איור 3: שתי צלמיות ראש: 3א נושאת כתובת ברורה )סיני: I 347. על־פי זאס 1988: תמונות 18, 21(;
3ב נושאת שרידי כתובת )סיני: I 347a. על־פי זאס 1988: תמונות 19, 22)

מידות: 11×7×7 ס"מ; 13.5×8.5×7 ס"מ )זאס 1988: 15)

איור 4: 4א: פסל קובייה מתקופת הממלכה התיכונה, גובה 30 ס"מ 
(b77 על־פי שולץ 1992, לוח(

4ב: פסל קובייה מתקופת הממלכה התיכונה, בעל זקן המחובר לגוף 
(e77 הקובייה, גובה 22 ס"מ )על־פי שולץ 1992, לוח

ב א 

ב א 
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וההפרדה בקו אינם אופייניים לשום מסורת כתיבה לפידרית 
המילה  בכתיבת  מקום  למצוקת  נקלע  כשהכותב  מצרית. 
"בעלת" בשורה המתעקלת בחזית הוא משנה את כיוון סימן 
ה"עין" ומציירו בצורה אנכית. "עין" בכיוון אנכי המנוגד למסר 
האיקוני של הסימן נדירה מאוד במערכת הכתב המצרית,16 
וכלל אינה ידועה בכתובות המצריות בסיני. סופר מצרי היה 
פותר את הבעיה באופן שונה לגמרי — הוא היה חורט את שני 
הסימנים השטוחים זה מעל זה )ראו לדוגמה האסטלה מאזור 

המכרות בצראביט, איור 5(.
האות בי"ת, המתארת באופן איקוני בית, מופיעה בחלק 
, כשהפתח פונה כלפי מעלה, באופן  הזה פעם אחת בגרסה 

ברור מאוד במילה המתעקלת "בעלת".
נוספת לחוסר המיומנות המוחלטת בכתיבה היא  הוכחה 
מצוקת המקום שאליה נקלע הכותב בשורה הימנית, שגרמה 
לו לכתוב את אחת האותיות — רי"ש או בי"ת — בדיוק בזווית 
שבין החלק העליון וחזית הפסל, ואם אמנם באות בי"ת מדובר, 
ייתכן שהכותב השמיט את ה"עין" של המילה "בעלת" בשל 
ההתנגשות הצפויה עם הת"ו של "בעלת" מן השורה הראשונה. 
מכל מקום, הצירוף "בעת", שאולי אמור לייצג את המילה 

17.L בעלת" קיים גם בכתובת 356, אף היא ממכרה"

1.2 הכתובת בצדו של הפסל

על נעמ רב נקבנ

ניכר שהכותב מייחס חשיבות יתרה להנצחת שמו. הכתובת 
בחלק העליון פותחת כנראה בשמו, "על נ]עמ[", וכך גם בחלק 
הצדדי. נראה שמטרת הכתובת הצדית היא לחזור על שם בעל 
הפסל בפירוט תפקידו הבכיר בין הכורים. הפעם גם נוסף לו 
התואר "רב נקבנ". הכותב התחיל את הכתובת בשורה יורדת 
בחלק העליון והמשיך לכתוב בעיקול למעלה ואחר־כך שוב 

למטה )איור 6(.
אינו מוכר  סידור כתיבה מתעקל כמו על צד הפסל הזה 
בשום דוגמה במצרים. אין זו גם כתיבת בוסטרופידון או כל 
כתיבה בסדר מתוכנן אלא הוכחה ברורה לכותב החסר חינוך 
מסורתי בכתיבה בכתב כלשהו בן התקופה. קשה לדעת מדוע 
לכתוב  באפשרותו  שהיה  כשנראה  הזה  בסדר  הכותב  בחר 
בשורה מקבילה. מצד שני, אפשר למצוא היגיון מסוים בסידור 

הזה, בתנאי שהוא חופשי מכל מסגרת ממסדית או קנונית. 
ייתכן שמיקום התואר "נקבן" ליד התואר "רב" יוצר יחידת שם 
ותואר ברורה, המופרדת באופן חזותי מן השם הפרטי "נעמ". 
מעניינת גם ההפרדה הברורה על־ידי רווח בין המילים "על" 

ו"נעמ", שאינה אופיינית לכתובות האלף־ביתיות הקדומות.

1.3 האות בי"ת בפסלון הקובייה
1.3.1 החלק העליון והחזית

בחלק הקדמי של הפסל מופיעה הבי"ת  בגרסתה ה"לא־
לא  הזאת  האות  צורת  ביותר.  והברורה  הבולטת  מצרית" 
הושאלה מרפרטואר ההירוגליפים המצרי מכיוון שהירוגליף 
כזה אינו קיים. זהו מקרה בולט של המצאת תמונה עצמאית 
לייצוג המילה "בית" בידי ממציאי האלף־בית. אפשר לעקוב 
כאן אחרי יצירת ייצוג תמוני למילה כנענית העומדת מאחורי 
הזה  הקדום  בשלב  מתחרות  בי"ת,  האות  במקרה  אות.18 
תמונות )icons( מספר על ייצוג האות. אף לא אחת מהן זהה 
להירוגליף המצרי שמשמעותו האיקונית היא בית. בקורפוס 
של סיני מופיעים כמה ציורי בתים שונים המייצגים את האות 
בי"ת )איור 7(, והם שונים מאופן כתיבת סימן הבית בכתב 
ברוב  יותר  מלבני  המצרי  הבית  הירוגליף   .)8 )איור  המצרי 
הכנענים  ידעו  אילו  במרכזו.  תמיד  מופיע  והפתח  המקרים 
מצרית, ואילו היו מאמצים את תמונת הבית הנכונה של כתב 
החרטומים, היינו מוצאים לפחות כמה דוגמאות השומרות על 
עקרונות ההירוגליף המצרי. כפי שאפשר לראות באיור 7, אין 

אפילו דוגמה אחת כזו בכתב האלף־ביתי בסיני.19

הפסל  של  העליון  בחלקו  הבי"ת  של  השנייה  ההופעה 
מוטלת בספק. סימן שעשוי היה להיות צדה הימני של האות 
נראה עדיין בבירור בחלק העליון של הפסל, והמשך הפתח 
נראה בבירור בחזיתו, אולם צדו השמאלי של הסימן אינו ברור. 

איור 6: אופן קריאת הכתובת על 
 .)I: 346 פסל הקובייה, צד ימין )סיני
התמונה הטובה ביותר של הכתובת 
על צדו הימני של הפסל היא עדיין 
התמונה המופיעה אצל זאס 1988: 
תמונה 14 שנלקחה מגרימה 1923, 

בתוספת הנחיות קריאה מאת אורלי 
גולדווסר )ראו למעלה איור 1ד לאיור 

נוסף של כתובת זו(

איור 7: אופני הכתיבה של האות 
בי"ת בכתובות שונות מסיני 
)על־פי גולדווסר 2006: 14)

איור 8: אופני הכתיבה 
של סימן הבית במצרית 
בכתובות הירוגליפיות 
 :I מסיני )על־פי סיני
 XII, XVII, לוחות

(XVIII, XXVI, LIII
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את מה שנראה כהמשך המבנה בתמונה מהפרסום של גריֶמה 
רואה זאס כפגם באבן. בתמונה בספרו של זייפל נראים בבירור 
שני קווים מקבילים שקשה לעמוד על טיבם המדויק.20 זאס 
טוען בתקיפות בעד האות רי"ש וציור של ראש כאן וכנגד בי"ת 
ברי"ש  ציור הראש  זאס,  צודק  כניסה".21 אם  "בית עם  של 
הזאת שונה פלאוגרפית בבירור מהראש שנראה אחר־כך בצד 
הפסל, והוא מעלה מחשבות על שני כותבים שונים בשני חלקי 

הפסל, החלק העליון והחלק הצדי.

1.3.2 האות בי"ת על צדו של הפסל
הבדל פלאוגרפי בולט נוסף בין צדו של הפסל ובין החלקים 
העליון והקדמי הוא מבנה הבית המתאר את האות בי"ת. כאן 
מופיע ציור הבית פעם אחת בגרסה המקובלת ביותר בכתובות 
סיני, במילה "רב", והיא הריבוע הסגור או הסגור כמעט לגמרי 
. הדוגמה השנייה יחידה במינה ואם  למעט פתח קטן בפינה 
אין כאן פגם באבן, היוצר אשליה חזותית, הרי שלפנינו בית 
רבוע שלו פתח צדי רחב יחסית ומעין דלת פתוחה  )איור 

1ד(.

1.4 כיווני קריאה
את כיווני האותיות אפשר לשפוט, כמו במצרית, רק בעזרת 
סימנים א־סימטריים שלהם כיוון ברור, רצוי בעלי חיים או 
חלקי גוף. בפסל של נעמ יש בחלק העליון והקדמי שני סימנים 
ברורים בלבד בעלי כיוון והם הנחש והדג. בשני המקרים פונים 

הסימנים לימין, והכותב שומר בכך על אחידות הכיוון.
גם בכתובת שעל צד הפסל, כמו בחלק העליון, באותיות 
שהן איקונים א־סימטריים בעלי כיוון תמוני ברור, כמו הרי"ש 
)ראש( והנו"ן )נחש(, שומר הכותב על אחידות כיוונים. אולם 
כל  חזיתו:  שעל  האותיות  מכיוון  הפוך  האותיות  כיוון  כאן 
העליון,  בחלק  הקריאה  מכיוון  הפוך  לכיוון  פונים  הסימנים 
ובחזית — לכיוון שמאל. מעניינת במיוחד הלמ"ד במילה "על", 
המופיעה על הפסל פעמיים — בחלק התחתון כבתמונת ראי 

של ה"על" בחלק העליון )איור 9(.

בכתובות אלף־ או במשפט  מילה  בתוך  כיוונים  אחידות 
בהכרח  נשמרת  ואינה  מובנת מאליה,22  אינה  בסיני  ביתיות 
בכתובת   23.)10 איור   ,358 כתובת  )למשל  בכתובות אחרות 
פונות  זו,  אחר  בזו  אותיות שמופיעות  והשור, שתי  הדג  זו 

לכיוונים מנוגדים!
מלמטה  נקרא  שאמנם   ,)6 )איור  הפסלון  צד  על  הקוף 
למעלה, עדיין שומר על משמעותו האיקונית התמונית בהיותו 
ניצב —  בתהליך הקריאה. לעומת זאת בכתובת 351 נראה 

שהכותב אינו יודע או מתעלם ממשמעותו האיקונית של סימן 
הקוף והוא מצויר כמונח על צדו  )איור 11(.

פסלונים קטנים של קופי בבון היו חלק מציוד הסופרים 
המצריים וייתכן שהממציאים ידעו על קשר הבבון ל"מלאכת 
קו"ף,  האות  של  הקדומות  הדוגמאות  אולם  הכתיבה".24 
הבנויות מעיגול קטן על עיגול גדול, דומות יותר לייצוג סכמתי 
בקברים  פופולריים  שהיו  קטנים  קופים  פסלי  של  מלפנים 

איור 9: האות למ"ד ב"כתיבת ראי" במילה 
'על", בשני צדי פסל הקובייה )סיני 346(. 
האיור מימין — "על" בצד הפסל, ומשמאל 
— בתחילת הכתובת מצד שמאל על החלק 

העליון )על־פי המילטון 2006: 335)

איור 10: סימני הכתב בכתובת אלף־ביתית זו פונים לכיוונים שונים, 
הפר פונה לשמאל והדג לימין )סיני I: 358. על־פי המילטון 2006: 

(337

איור 11: כתובת מסיני ובה דמות האל פתח לצד כתובת פרוטו־סינאית 
)סיני I: 351. על־פי המילטון 2006: 343)
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מצריים של המעמד הבינוני בממלכה התיכונה )לדוגמה איור 
12(.25 קשה לדעת מה היה תפקידם המדויק בקבר המצרי ומה 
הייתה משמעותם, וכיצד שימשו מחוץ לקבר. פסלון הקוף 
לשושלות  מתוארך  והוא  בלישט  בחפירות  נמצא   12 מאיור 
הי"ב–הי"ג. הוא מזכיר בגודלו את פסלון הקובייה והספינקס 
מסיני. כפסלי קופים אחרים, גם הוא שובר את הייצוג המצרי 
מעניין  בזווית.26  הצדה  מעט  פונה  שראשו  מפני  הטיפוסי 
שבוריאו, שבדקה קרמיקה מצרית מסיני, מציינת שהקדרים 
של הקרמיקה המצרית בצראביט אל־ח'אדם בתקופת הממלכה 
ייתכן  במצרים.27  לישט  מאזור  לדעתה  הגיעו  התיכונה 
שממציאי הכתב ראו פסלונים כאלה במצרים או שהם הגיעו 

עם הקדרים ובעלי מלאכה אחרים גם לסיני.
הפסלונים הללו, המופשטים יותר בעיצובם, קרובים אולי 
יותר לצורת האות קו"ף באלף־בית הקדום בסיני. יש גם לזכור 
שקופים היו מוטיב חשוב בתקופה זו במזרח הקדום כולו, ולא 
רק במצרים.28 ייתכן שכל אלה עומדים מאחורי בחירת הקוף 

לייצוג הצליל "ק".

1.5 השוואה פלאוגרפית ביו פסלו של נעמ לכתובות 
במכרות

פלאוגרפיות  תכונות  מראות  נעמ  של  פסלו  על  האותיות 
L )איור  מסוימות דומות לאותיות של כתובת 349 ממכרה 
13(. כזכור, מכרה L ומכרה M, שהוא בעצם המשכו, מכילים 
את אוסף הכתובות הגדול ביותר, והכתובות הארוכות והטובות 
ביותר באות ממכרה זה. עובדה זו הניעה אותי להציע בשנת 
זה,  מכרה  עובדי  בין  התרחשה  האלף־בית  שהמצאת   2012

שלשיטתי לא ידעו קרוא וכתוב בשום שפה, כולל מצרית.29

מכל הכתובות הפרוטו־סינאיות הידועות בסיני, כתובת 349 
מעידה על רמת מיומנות הכתיבה הגבוהה ביותר. במקורה היא 
הייתה ארוכה יחסית והכילה 7 שורות.30 זו הכתובת היחידה 
שמופיעים בה קווי יסוד בין השורות — חיקוי ברור לכתובות 
מצריות. עם זה, הכתובת יוצרת מיד רושם שונה, לא־מצרי, 
מפני שהסימנים כתובים באופן ליניארי בזה אחר זה, ואילו בכל 
כתובת מצרית הסימנים בתוך השורות מורכבים זה מעל זה, 
כדי למנוע חלל ריק )ראו למשל איור 5(. עם זה, קווי היסוד 
בכתובת 349 גרמו לכותב להיצמד לקנה מידה זהה למדי לכל 
האותיות, והוא גם משתדל בבירור להתאים את צורת האותיות 
שלושת  סימטרי.  באופן  אותן  ולמקם  השורות  שבין  לרווח 
הנחשים )נו"ן( נמצאים פחות או יותר במרכז השורה וכך גם 
סימן המים מ"ם וריבועי הבי"ת. על אף כל זאת, הכתובת עדיין 
נטולת "מצריות" באופן מובהק. הכותב אמנם מקפיד על כיוון 
זהה לכל הסימנים, כמו בכתובות מצריות, אך — חשוב מאוד 

איור 12: פסלון קוף מן הממלכה התיכונה עשוי אבן גיר, גובהו 10.5 
ס"מ. נמצא בלישט, מצרים, בחפירות בשנים 1933–1934. התצלום 

באדיבות מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו־יורק, קרן רוג'רס, 1934 
(34.1.179(

איור 13: כתובת אלף־ביתית ממכרה L )סיני I: 349. על־פי זאס 1988: 
איור 27)
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והקריאה  הכתיבה  לחוקי  בניגוד  נקראת  הכתובת   — לציין 
במצרית, וקרוב לוודאי שהכותב, שלא ידע מצרית, לא היה 
מודע כלל לעובדה זו. במצרית יש לקרוא כל כתובת כנגד כיוון 
האותיות )ראו איור 14(, כלומר בכיוון הפוך לכיוון הקריאה 

הכנענית בכתובת 31.349

בפסל  כמו  נקבן",  "רב  התואר  מופיע   349 בכתובת  גם 
הקובייה.32 הדימוי האיקוני של הראש )הרי"ש( זהה בפסלון 
יש  המקרים  בשני   .349 ובכתובת  הצד  בכתובת  הקובייה 
ניסיון לחקות את הדגם המצרי של ראש עם קו שיער ברור.33 
בכתובות אחרות מסיני מופיעים ראשים שונים לגמרי )ראו 

איור 15, למשל הדוגמה מסיני 376(.

בתואר "רב נקבן" בכתובת 349 מופיעה האות בי"ת בגרסה 
הקנונית של האלף־בית בסיני: כריבוע דומה ל"בית"  שעל 
צדו של הפסלון. הכותב של 349 חוזר פעמיים במדויק על 
גבוהה  כתיבה  לרמת  ברור  סימן  שוב  בית",  "דוגמת  אותה 
לאות  זהה  ייצוג  בבחירת  השאר  בין  המתאפיינת  יחסית, 
זהה. דוגמה קיצונית לשימוש בלתי יציב בציורים שאמורים 
לייצג את האותיות האלף־ביתיות אפשר למצוא בכתובת 374 
ממכרה M )איור 16(. שם מופיע בכתיבה מלאה התואר "מאהב 
בעלת". האות בי"ת כתובה בפעם הראשונה כריבוע פתוח בצדו 
ופעם בוואריאציה יחידנית של תיאור מבנה  )אם אכן צודק 

המילטון בתעתיק34(, הנראה כמבנה בעל כיפה מוצג במהופך. 
מבנים כאלה ידועים היטב במצרים כבר מראשית הממלכה 

העתיקה.
דומה  אישון  ציון  בלא  המופיע  עי"ן(  )האות  העין  סימן 
בכתובת על הפסלון ובכתובת 349. בכתובות אחרות מופיעות 
עיניים שונות מאוד וברור שהן נעשו ביד שונה )ראו איור 17(.
בכתובת 349 )איור 13(, האות מ"ם המייצגת מים מופיעה 
, ואילו המ"ם שבפסל  פעמיים עם שלושה גלים בלבד 

. הקובייה מופיעה עם חצי גל נוסף או גל שלם נוסף 
גם הקוף  מפסל הקובייה דומה בעיצובו לקוף )האות 
קו"ף( של 349:  הוא עשוי מעיגול קטן מעל עיגול גדול 

)נראה שה"זנב" הוא פגם באבן35(.

איור 14: תיאור כיוון הקריאה במצרית: יש להתחיל לקרוא בכיוון 
שאליו פונים סימנים בעלי כיוון, הן אנושיים הן של בעלי חיים, מתוך 

כתובת 54 בסיני )על־פי סיני I: לוח XVIII, מס' 54)

איור 15: דוגמאות לאופני 
כתיבת סימן הראש בכתובות 

מסיני )על־פי זאס 1988: 
טבלה 4; המילטון 2006: 

(267 :224–223

 איור 16: שתי אותיות בי"ת שונות מופיעות באותה הכתובת
)סיני I: 374. על־פי המילטון 2006: 371)

איור 17: ואריאציות של כתיבת 
סימן העין בכתובות מסיני( על־פי 

המילטון 2006: 4–183, 335)
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האות בי"ת כבית עם כניסה 
וידועה  מאוד  נדירה  בי"ת  האות  של  הזאת  הוואריאציה 
תולדות הכתובות האלף־ביתיות  בכל  בלבד  עוד פעם אחת 
הקדומות. ההנחה היא שצורה זאת מתארת בית עם כניסה, או 
דגמי בתים שהונחו כמנחות בקברים, מנהג ידוע היטב בממלכה 

התיכונה )ראו איור 18(.36

הדוגמה הנוספת היחידה מלבד הדוגמה הברורה על פסלו 
של נעמ באה גם היא ממכרה L, מהכתובת האלף־ביתית 359 
)איור 19(. הכתובת מכילה אמנם שלוש אותיות בלבד, אך כולן 

כתובות באיכות גבוהה,37 פרופורציות זהות ומרחק נכון בין 
האותיות. נראה שגם כתובת קצרה זו היא תוצר של ה"עילית 
L. הכיוון של הבי"ת בכתובת זו  הפוך  הכותבת" במכרה 

מכיוון הבי"ת הדומה:  על פסלו של נעמ.

מסקנות
ברורים  פלאוגרפיים  קשרים  הקובייה  פסלון  על  לכתובת 
ל"כתובות העילית" של מכרה L. בכתובת שלושה משפטים 
והכותב מקפיד בהם על גודל אותיות זהה למדי ושומר על כיוון 
אחיד של הסימנים )ראו למעלה, בייחוד היפוך המילה "על"(. 
הקישור החשוב ביותר של הכתובת למכרה L היא וריאציית 
הבי"ת עם הכניסה: הבי"ת מפסל הקובייה והבי"ת מכתובת 
לייצוג  היום  עד  הידועות  היחידות  הדוגמאות  שתי  הן   359
נדיר ומיוחד זה של האות, והן יוצרות קשר ברור בין הכתובות 

.L במקדש והכתובות במכרה

2. הכתובות הנוספות על החפצים הקטנים במקדש

2.1 צלמית ראש, סיני 347 38 )איור 3א(
הכתובת הקצרה שעל הצלמית, "תנת", עשויה היטב. שתי 
הת"ו זהות כמעט לחלוטין בגודלן ובכיוונן ונראות כמתוכננות 
זו מעל זו. שתיהן נמצאות ממש בקו האמצע של נחש הנו"ן 
המאוזן. המרחקים בין האותיות והפרופורציות ביניהן טובים 

ומדויקים. הכתובת נראית כעשויה ביד אמונה.

2.2 צלמית ראש סיני 347a )איור 3ב(
שתי אותיות בלבד ניתנות לזיהוי על צלמית זו, שמצב שימורה 
הצירוף  תחילת  את  אולי  המהוות   — ובי"ת  למ"ד   — גרוע 

הנפוץ ביותר בכתובות "]לב[עלת".

2.3 ספינקס זעיר, סיני 345 39 )איור 2)
ספינקס זעיר זה הוא "אבן הרוזטה" של האלף־בית. הכתובת 
הדו־לשונית שהוא נושא הייתה המפתח שבאמצעותו פענח 
האגיפטולוג אלן גרדינר את האלף־בית בסיני ב-1916. גרדינר 
החזיק כל השנים בדעה, על אף דעתם של כל חוקרי הלשונות 
השמיות פרט לזאס,40 שסיני הוא אתר המצאת האלף־בית 

ותקופת ההמצאה היא הממלכה התיכונה ולא מאוחר יותר.41
האותיות שעל הספינקס שומרות על פרופורציה זהה למדי. 
אשר לכיוון האותיות, קשה להחליט על כיוונן, להוציא את 
כיוון הקריאה שגוי  האל"ף הפונה לשמאל. אך לכן גם כאן 
המופיעה  הבי"ת  במצרית.  הקריאה  כיווני  מבחינת  בבירור 
כאן היא בית הריבוע הסטנדרטי המאפיין את הכתובות בסיני. 
האות ה"א בעלת הרגל האחת המופיעה על הספינקס ידועה גם 
. גם בכתובת זאת אפשר  ממכרה M, למשל בכתובת 374: 

לשחזר את הצירוף "מאהב בעלת."42
נקודת מגע פלאוגרפית חשובה המשותפת לספינקס ולפסל 
הקובייה היא העין המאונכת בכתובת בחזית פסל הקובייה, 
המופיעה גם כאן כחלק מן המילה "בעלת", אם כי לעי"ן שעל 

איור 18: דגם בית המזכיר את צורת האות בית עם פתח מלפנים, 
מצרים, הממלכה התיכונה. אורך 27 ס"מ; רוחב 27 ס"מ; גובה 17 ס"מ 

)התצלום באדיבות מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו־יורק, מתנת 
קרן המחקר המצרית ובית־הספר הבריטי לארכאולוגיה במצרים, 1907, 

(07.231.11

איור 19: האות בי"ת עם פתח מלפנים. )סיני I: 359. על־פי זאס 1988, 
איור 65)



29 אי האלף־בית?  ן ממצי בי ה  הי נקבנ"  רב  "נעמ  האם   

הספינקס יש בבירור אישון. כאמור, עין מאונכת אינה ידועה 
בכתיבה המצרית בסיני ונדירה מאוד גם במצרים, וגם אינה 

ידועה מדוגמאות אחרות של כתובות אלף־ביתיות בסיני.43

סיכום

שלוש הכתובות שנמצאו על חפצי הפולחן הקטנים במקדש 
המצרי מעידות על רמת כתיבה גבוהה יחסית ושליטה טובה 
מי  את  או  נעמ,  הנקבנים  רב  את  החדשה.  הכתב  במערכת 
שכתב את הכתובת בעבורו, אפשר לקשר באמצעות המחקר 
התרחשה  ששם   ,M-ו  L למכרות  ברור  באופן  הפלאוגרפי 

ההמצאה לפי שחזורי.
אופן השחזור שלי שונה מכל המחקרים שקדמו לי, שכן 
כורים  היו  אם  גם  מצרית.  ידעו  לא  הממציאים  טענתי  לפי 
מקצועיים שעבדו בשירות המצרים בכריית הטורקיז, מקצוע 

שהצריך מומחיות רבה.44
היו  התקופה,  בן  שמי  דיאלקט  שדיברו  הללו,  הכורים 
חשופים יום יום ל"גירויים" של כתב התמונות המצרי ובעקבות 
זאת רצו גם הם לדבר אל האלים ולהנציח את עצמם בפניהם.45 

המצריים  ההירוגליפים  ממבחר  תריסרים  בכשני  בחרו  הם 
)והוסיפו להם תמונות אחדות שהמציאו בעצמם(, והשתמשו 
בהם כחומר גלם בלבד, שִאפשר את ההמצאה הגדולה. דווקא 
אי־הידיעה היא שדחפה אותם למציאת פתרון חדש והניעה 
חדשה  סמיוטית  נוסחה  לקופסה", שבנתה  "מחוץ  לחשיבה 
בשימוש  הייתה  שלא  נוסחה  לתמונות,  מילים  בין  ליחסים 

במצרים בתקופה זו.46
של  אתניות־חברתיות  מקבוצות  חלק  היו  הללו  הכורים 
ולאו  למצרים,  שירותיהם  את  שהשכירו  נודדים"  "מומחים 
דווקא אנשים משולי החברה, אם כי בוודאי היו רחוקים מחוגי 
הסופרים. אפשר לראות בהם מעין "מהנדסי מכרות" של העת 
נדודיהם, הם מועמדים טבעיים  כאלה, בשל  ההיא. אנשים 

להיות "סוכני תרבות".
האם מפסל הקובייה הקטן, מתוך מנהרות המכרות ועלטת 
הכורים"  "רב  נעמ   — אחד  אדם  אלינו  מגיח  ההיסטוריה, 
מדרגה  קפיצת  של  אירוע  לאותו  שותף  שהיה   — הכנעני47 
החד־ להמצאה  האנושית,  החשיבה  של  בהיסטוריה  אדירה 

פעמית, ששינתה את כל מערכות התקשורת והמידע בעולם 
עד ימינו־אנו?
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