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  الدرس الثالث
  

  :)The biliteral signs(العالمات ثنائية الحروف ]: ٣١الفقرة [

 كـل فـي يجـب تعلـم بعـضها لك تتضمن حرفين ساكنين، لها أهميـة كبـرى، ولـذالتي أو ،     العالمات ثنائية الحروف

  .من الدروس التالية



  
  :# حروفها الساكنة ثانيعالمات -أ

           o#             p#           X#            , old    s# (ś)           t#       

           w#            m#              x#                S#                    T# 

           b#             H#               s#                k#                   D# 

  
  :)complementsPhonetic (المتممات الصوتية ]:٣٢الفقرة [

 عـادة بعالمـات أبجديـة تعبـر إمـا عـن جـزء مـن )وكـذلك العالمـات ثالثيـة الحـروف(تصحب العالمات ثنائية الحروف 

 ، التـي##Sولـيس   #Sيجـب أن تقـرأ .             وهكذا فإن              . ل قيمتها الصوتيةامقيمتها الصوتية، أو ك

ويطلــق علــى العالمــات  .##bb ولــيس ، #b             قــراءة    بالمثــل يجــبو ؛                   تكتــبنيجــب أ

  .(phonetic complements)" متممات صوتية "على هذا النحواألبجدية المستخدمة 

       
وفــى .  مـن عالمــة إلـى أخــرىاألحاديــةالثالثيـة والعالمــات  وأوتختلـف طريقــة المـزج بــين تلــك العالمـات الثنائيــة      

               نمــط  ، و     تتبـع          ،    ،          ،    ،      ،    ،    فـإنالفقــرة الـسابقة،  فـي المـذكورةقائمـة العالمـات 
 تمثلـه               ، حيـث الـذيبـين هـذا الـنمط، والـنمط اآلخـر  )  مـا عـدا     ( حين تتأرجح بقية العالمات في، 

فقـد وجـد ،  أما العالمة        .الثانيحرف الساكن األول، ثم تتبع العالمة بالحرف الساكن تسبق العالمة الثنائية بال
 يجـب لكولـذ        .تكتـب فـي أحيـان أخـرى و                .ًنـااحيأ فتكتـب ، ترتيـب عالماتهـافيلها نمط خاص 

  .ختلفة النصوص المفيدراسة النمط المألوف لكل عالمة على حدة من خالل طرق كتابتها 
  
  :)The personal pronouns(الضمائر الشخصية ]:٣٣الفقرة [

 التمييـزويجـب .  لكـل منهـا مجـال خـاص السـتخدامه، اللغة المصرية على عدة أشـكالفيتظهر الضمائر الشخصية 

  :بين الضمائر التالية

  .(Suffix -pronouns)الضمائر المتصلة -١

  .(Dependent pronouns)الضمائر المتعلقة -٢



  .(Independent pronouns)المنفصلة ئر الضما-٣

  
  :) pronouns-The suffix (الضمائر المتصلة]:٣٤الفقرة [

   :يلي، وهى كما هاوتلحق بكلمة سابقة عليها وقد سميت هكذا ألنها يجب أن تتبع 
Sing. 1, c.                .i            I, me, my1.   

Sing. 2, m.      .k      Thou (you), thee (you), thy (your)2. 

Sing. 2, f.       .T          Thou (you), thee (you), thy (your)3. 

Sing. 3, m.              .f            He, him, his, it, its.  

Sing. 3, f.                .s            She, her, it, its4.  

Plur. 1, c.              .n            We , us, our5. 

Plur. 2, c.              .Tn           You, your6. 

Plur. 3, c.              .sn                                        They, them, their7. 

Plur. 3, c.              .w                                         They, them, their8. 

Dual 1, c.              .ny           We two, us two, our. 

Dual 2, c.              .Tny          You two, your. 

Dual 3, c.             .sny          They two, them two, their. 

  
                                                 

؛ وفي حالة الملEوك، فكEان الEضمير                  يكتEب أحيانEا . ١٩  قبل ا<سرة   لم يستخدم  ضمير المؤنث  ١

، ، أو بالع^مEEة  إمEEا بالع^مEEة ١٨، واسEEتبدل فEEي عEEصر ا<سEEرة ١٢  لملEEوك ا<سEEرة ونEEادرا مEEا كتEEب الEEضمير 

 وذلEك علEى توابيEت أوائEل عEصر  أو : الEضميروالكتابات ا<خEرى لھEذا .  تستخدم لgلھةوذلك عندما كانت 

وكEان الEضمير المتEصل للEشخص . ، ونEادرا مEا كتEب الدولة الوسطى؛ وكان الضمير يكتب أحيانا في بعض النقEوش 
    .ا<ول المفرد يحذف بانتظام في عصر الدولة القديمة، كما كان يحذف أحيانا في عصور تالية

  .يراطيقي كان الضمير يعكس اتجاھه في الھ٢
  . كتب الضمير أيضا في عصور تالية ٣
  .، وكتب في العصور التالية أيضا   Ś. كتب الضمير في المرحلة القديمة من اللغة ٤
  . نادرا ما كتب ھذا الضمير ٥
      .tntntntn....  أو، وكتب في عصور تالية أيضا  TnTnTnTn....   كان نفس ھذا الضمير يكتب ٦
، وكتب استثناء tntntntn....  أو وكتب في عصور تالية أيضا )śn....وكتب قديما  (snsnsnsn....  كان نفس ھذا الضمير يكتب ٧

 ،  ،      .   
  .١٨ ، وھو ضمير متصل متأخر وجدت أمثلة قليلة له منذ عصر ا<سرة  وكتب ھذا الضمير أيضا ٨



  :مالحظات
وأعنــى اســتخدامها مثــل الــضمائر ، كمفعــول بــه للمــصدر st st st st  (them, it)،               لــضمير    الســتخدام ابالنــسبة ) ١ (

  ). أ(دي والعشرين الدرسين الرابع والحا أنظر ،المتصلة
  
   .الدرس السادس  أنظر ى من األسماء،المثناألسماء  تتخذها الضمائر المتصلة المفردة بعد التيفيما يختص باألشكال ) ٢ (
  
ًضميرا متـصال نـادرا للغايـة للـشخص ny. قد تكون  ، imytw.ny (between them) العبارة                     في) ٣( ًً

   .أنظر الدرس الثاني والثالثين ،  أو          بعد األفعال على نحو مختلف        ومن األفضل تفسير الثالث المثنى؛
  
 دعتنـا لالعتقـاد التـيهنـاك بعـض األسـباب و؛ Tn. تماثله كتابات أكثر ندرة مـع الـضمير n بدون sn.إن الكتابات النادرة للضمير ) ٤(

 القبطيـة مـرة أخـرى مـع الـضمير فـي وقـت مبكـر، بـرغم أنـه قـد أحيـى اسـتخدامها فـي تط نهايـة هـذه الـضمائر قـد سـقفـي n العالمـةبأن 
.Tn.  

  
  :استخدامات الضمائر المتصلة]:٣٥الفقرة [

  : بعض من االستخدامات الرئيسية للضمائر المتصلةيليفيما 

ــــر عــــن معنــــى صــــفات الملكيــــة  (nouns) بعــــد األســــماء (genitive) إضــــافة -١  اللغــــة اإلنجليزيــــة فــــيلتعب

(possessive adjectives).ومن أمثلة ذلك :  

             pr.f "his house"  "منزلـه" , lit. "house of him";       .            niwt.sn 

"their city" "مدينتهم" , lit. "city of them. 

  : مثل،(prepositions)بعد حرف الجر -٢

           n.i "to me" "لي" ;                 Hno.s  "together with her" "باإلضافة إليها" . 

  :، مثل أزمنتها البسيطةفي مع األفعال (nominative)ً فاعال -٣

              Dd.k "thou sayest (you say)" "أنت تقول" . 

                   sDm.n.T  "thou (.f) hast heard (you have heard)" "ِأنت سمعتي"  . 

  
   :)eflexive pronounsR(الضمائر المنعكسة ]:٦٣الفقرة [



 he says" ً قـد تعنـى تمامـا Dd.f n.f            ومن ثم فـإن       . ة خاصة منعكسضمائرلم يميز المصريون 

to himself "يقول لنفسه."    

      
بـر     ، مـع إضـافة ضـمير متـصل لهـا لتع  العصور المتأخرة  فيً أيضا ت كتب، التيDs     واستخدمت كلمة         

وقـد .  الخ، "نفسك" "thyself" ،" نفسي" "myself":  اإلنجليزيةفيعن الضمائر المنعكسة المؤكدة كما 

  :التاليمستخدمة على النحو تلك الضمائر وجدت 

  :التالية الجملة في كما (nouns) بعد األسماء -١

                      Ro Ds.f  "Reo himeself" "رع نفسه" ; i.e. in person "رع شخصيا: أي"ُ . 

  :، مثل(genitive) كإضافة هستخدماليقوى الضمير المتصل عند -٢

                         rn.i Ds.i "my own name" "اسمي الخاص بي" . 

شخص ما ببواسطة الجهد الخاص " "by one's own effort) بمعنى (adverbially)رفية ظبطريقة -٣

  :مثل، "وهو ما قد يساوى بالعربية

                                         sn n.k Qrwt Ds.sn "the bolts open to thee of 

themselves" "المزاليج من تلقاء نفسهالك فتح ُت" . 

 

ـــد                       وذلـــك باســـتخدام،  العـــصور المتـــأخرة بانتظـــامتلـــك الـــضمائر المنعكـــسة فـــي صـــياغة الكلمـــات توقـــد أعي

How.i ،                  How.k ، ًتعنى حرفيا        التي "my (thy) members""؛ )"أعضائك(أعضائي

  .(prepositions) ًيسبق دائما ببعض حروف الجرهو ، وأيضاوقد وجدت بعض األمثلة المبكرة لهذا التعبير 

    

  :iw        بعد)subject(ًاستخدام الضمائر المتصلة فاعال ]:٧٣الفقرة [



ً ضميرا متصال iw           أن تأخذيمكن ً(suffix pronoun)ًليكـون فـاعال (nominative)شـأنها ، لهـا 

اعتبارنـا مـن رغم علـى الـ و،iw تحتوى علـى التيويجب أن يتذكر الدارس أن الجملة .  هذا شأن األفعال األخرىفي

 وفيمـا . فـي صـيغتها األصـليةفعليـةفهـي  التيـسير، قـصد ب(non-verbal sentence)لها هنا جملة غير فعليـة 

  :يلي مثال على ذلك

                                iw.n m pr.f "we are in his house". 

  ".نحن في منزله"

ًاســـما وخبرهـــا شـــبه جملـــة ظرفيـــة إن كـــان الجملـــة  (subject) أن مبتـــدأ فـــي الـــدرس الثـــانيرأينـــا مـــن قبـــل      

(adverbial predicate)، تأثير وجود  فإن iw التوكيد قيمة الجملة إكساب يتلخص تقريبا فيقبل المبتدأ 

ً كان المبتدأ ضميرا متـصال، فالـضمير المتـصل يجـب أن يـسند بكلمـة إنوال تصح هذه القاعدة بالضرورة  .المستقل ً

  . هذه الحالةفيالكلمة المستخدمة لدعم الضمائر المتصلة تلك  هي iwسابقة، وعادة ما تكون 

  : قد يكون لها معنيانiw.n m pr.f  ومن ثم فإن جملة مثل    

 we are in" وتتـرجم ، فيكون التوكيد مثل ما سبق ذكـره،(main clause)إما أن تكون جملة رئيسية ) ١(

his house" "نحن في منزله".  

  . من نوع ما(subordinate clause)أو أن تكون جملة تابعة ) ٢(

  :وفيما يلي مثال على ذلك

                                                       rS sS, iw.n m pr.f "the scribe rejoices, 

(when) we are in his house. 

  ".نكون في منزله) عندما(يسعد الكاتب، "

    
  :  الخبريةm        التي توجد بها الجمل ]: ٣٨الفقرة [

(Sentences with the       m of predication): 



كــان ، ولكــن "أنــت كاتـب ""thou art a scribe" بمعنــى iw.k sS يونلمــصرا لـم يكــن ممكنـا أن يقــول

   :فقط أن يقولوابإمكانهم 

                               iw.k sS lit. thou art (as) scribe. 

 اصـطلح ؛ ومـن ثـم"مثـل ""as"، "فـي وضـع""in the position of "معنـى  هنـا m       حـرف الجـرلإن 

 الظرفييمكن اتخاذ شكل الجملة ذات الخبر وبمساعدتها . (m of predication) الخبرية mعلى تسميتها 

(adverbial predicate)  يعتبر خبرها اسميا التيللتعبير عن الجمل ً(nominal predicate)اللغة  في 

  :اسميوهذا مثال لجملة ذات خبر . اإلنجليزية

                                              iw nDs pn m sS "this commoner is a scribe" " هـذا

"العامي كاتب . 

  
  :حظةمال

صــفة غيــر جوهريــة أو أمــر "                  "accident" علــم المنطــق فــيعمــا يــسمى ، ًإن لــم يكــن دائمــا،  يعبــر الخبــر هنــا عــادة 
  .مة يدمستال "الصفة المميزة "  "property" وذلك على العكس من ، صفة مكتسبةأي ، "عرضي

  
 


