
-                        mi Qd.fالتـي تعنـي حرفيـا ً"like its form"" وفيمـا يلـي مثـال علـى ". مثـل شـكله

  :ذلك

                                  wnwt Hwt-nTr mi Qd.s  "the entire priesthood of the 

temple". 

  ".كهنة المعبد كلهم"

  

٣-                        r #w.f  "according to its length"" ومن أمثلة ذلك". ًوفقا المتداده:  

                                hrw r #w.f "the entire day". 

  ".اليوم كله"

 

                                                 t# xnyt r #w.s "the entire navy". 

  ".األسطول كله"

  

  :(suffix-pronoun)وبدون الضمير المتصل 

                                              nn r #w n rnpwt "all these years". 

  ".كل هذه السنوات"

مـــن حيـــث داللتيهمـــا الزمنيـــة "        كـــل ""every"، "كـــل ""each"ُ يعبـــر عـــن الكلمتـــين ]:١٠١الفقـــرة [

الــذي كتــب فيمــا بعــد                            ،"عــدد ""Tnw "number                    (noun)     باســتخدام االســم 

tnw متبوعا بإضافة مباشرة ،ً"indirect genitive"ومن أمثلة ذلك.  في المفرد:  

                                  r Tnw rnpt "every year", lit. "at every year". 

  ".في كل عام: "ً، حرفيا"كل عام"

 



                                   tnw dw#w "every morning". 

  ".كل صباح"

   

ـــين           "s "man كلمـــة       ]:١٠٢الفقـــرة [ ـــر عـــن  الكلمت  "someone"شـــائعة االســـتخدام للتعبي

 "none"ً؛ وتـصحب أيـضا بإحـدى كلمـات النفـي للتعبيـر عـن معنـى "أي شـخص ""anyone"، "شخص ما"

  :ومن أمثلة ذلك". ال أحد"

                              ir X#.k s "if thou (you) examine someone". 

  ".إذا فحصت شخص ما"

  

                           nn wn ib n s "no one has a heart", lit. "not is a heart to 

a man". 

  ".ال قلب لرجل: "ً، حرفيا"ال أحد عنده قلب"

  

كـــل  ""everybody"، "كـــل شــخص ")everyone(ً العبــارة األكثـــر شــيوعا للتعبيـــر عــن ]:١٠٣الفقــرة [

ً، ولكـن مـن العبـارات المألوفـة أيـضا للتعبيـر عـن "كـل رجـل ""s nb "every manهـي              " شـخص

، "كـل مكـان ""every place"ً التي تعني حرفيـا bw nb.                      معنى                  نفس ال

   ".كل وجه""every face "  ً التي تعني حرفيا Hr nbوكذلك               

  

ً     يعبر أيضا عن  ُ"each one"" كل شخص" ،"each"" باستخدام  " كلs nb               ؛ ولكنwo 

nb "every one"" شائعة بنفس القدر" كل شخص.  

  



  Xt nbtباستخدام                "   أي شيء ""anything"كل شيء،  ""everything"ُيعبر عن      

ــــــر عــــــن Xt؛ وتــــــستخدم            "كــــــل األشــــــياء ""all things"ًالتــــــي تعنــــــى حرفيــــــا    بمفردهــــــا لتعب

"something"" شيء ما" ،"anything"" فيما تقدم) ٢ (٩٢راجع الفقرة (، "يءأي ش. (  

  النفي 

)Negation(  
  

، ولكـل منهـا )negative words( اللغـة المـصرية القديمـة غنيـة بكلمـات النفـي              ]:١٠٤الفقـرة [

ًر شيوعا من بينها وفيما يتعلق بهذه المرحلة من مراحل الدراسة، فسوف نهتم باألكث. استخداماتها اإلعرابية الخاصة

ًولـــم تميـــز اللغـــة فـــي مرحلتهـــا القديمـــة بينهمـــا، وكثيـــرا مـــا . nn          ،nالتـــي تظهـــر علـــى شـــكلين همـــا         

، فقد أظهرت النصوص الدينية .       أما عن     . ًاستخدمت       بدال من        في عصر األسرة الحادية عشرة

وكانت       تـستبدل فـي نـصوص . nn وذلك لتشير، على ما يبدو، إلى القراءة من طرق كتابتها        و         ،

ً، ومــن ثــم فالبــد وأن قيمتيهمــا الــصوتية كانتــا متــشابهتان جــدا؛ وكانــت        in          (particle)قليلــة بــاألداة     

     مـن طـرق كتابتـه  كانـت   n         (preposition)ًتكتب أيـضا فـي بعـض األحيـان        ، وحـرف الجـر 

، وظهـر لهـا nnً فـي المرحلـة المتـأخرة مـن اللغـة بـدال مـن         bnوكتبـت        ). ١٦٤أنظر الفقـرة ( الشائعة 

  .مثال بالفعل من عصر األسرة الثامنة عشر

  

ًئمــــا خبــــرا دا.           غيــــر واضــــح إلــــى حــــد مــــا؛ وربمــــا كانــــت            n و       nn     والفــــارق بــــين        ً

(predicate) "not is …"" ال يكـون"             ،"it is not (the case that) …""  إنهـا

وفـى النـصوص . ً، في حين أن        أكثر قربـا فـي ارتباطهـا بالكلمـة التـي تـسبقها وتـصفها"…) حقيقة أن(ليست 

. ( خاصـة بعـد منتـصف األسـرة الثامنـة عـشرةالمكتوبة بغير إتقان، فإن كال الكلمتين عرضـة للخلـط فيمـا بينهمـا، وب

  ). فيما بعد٢٣٥ًأنظر أيضا الفقرة 



  

  : مالحظة
  .استبدال عالمة النفي بـ          في بعض مخطوطات كتاب الموتى يرجع بوضوح إلى أسباب تتعلق بالخرافات

  

  :نفى الفعل القصصي]: ١٠٥الفقرة [

(Negation of the narrative verb): 

  . معناه على نحو غريب(specialize)، وتخصص (verb) الفعل (negative word) النفي تسبق كلمة

١-                        n sDm.f لها معنى الماضي  (past meaning) في أغلـب األحـوال، وتقـدم هـذه 

  :لكومن أمثلة ذ .(narrative) القصصية sDm.n.fالصيغة في حد ذاتها الطريقة العادية لنفى صيغة 

                                                                      n ir.(i) Xt n Srr nb, ir.n.(i) Xt n 

H#ty-o  "I did not do things for any small man, I did things for the 

prince". 

  ".ًلم أفعل شيئا ألي رجل وضيع، وفعلت أشياء لألمير"

  

                   …                                         ii.n.i … n Xpr nhw m mSo.i "I 

returned … there had not occurred loss in my army". 

  ". لم تحدث هناك خسارة في جيشي…عدت "

       

بل، ولكـن ً قد تشير أحيانا إلى أحـداث فـي الحاضـر أو فـي المـستق n sDm.f أن٤٥٥     سوف نرى في الفقرة 

  . مثل هذه الحاالت ليست شائعة بما يكفي لتعوقنا هنا

  



٢-                         nn sDm.f                  لهــا معنــى مــستقبلي  (future meaning) ؛ أنظــر

  :ومن أمثلة ذلك.  فيما بعد٤٥٧ًأيضا الفقرة 

                                          nn wTs.f dSrt "he shall not (or never) wear the 

red crown". 

  ".ًهو سوف لن يرتدي أبدا التاج األحمر"، أو "هو سوف لن يرتدي التاج األحمر"

  

٣-                        n sDm.n.f           لها غالبا معنى المضارع ً(present meaning) . ومن أمثلة

  :ذلك

[the mouth is silent]                             n mdw.n.f  "and does not speak". 

  ".وال يتحدث] "الفم صامت[

                                               onw pw, n rdi.n.f s#.f     "he is one who comes 

again, he does not turn [lit. give] his back". 

  ".ظهره) يعطي: ًحرفيا(ر إنه الشخص الذي يأتي ثانية، هو ال يدي"

  

ً     القواعد الثالث المـذكورة آنفـا صـحيحة بدرجـة كافيـة تناسـب أغـراض الـدارس المبتـدئ، ولكنهـا سـوف تتطلـب 

ًتفاصيل أكثر فيما بعد، حيث سيتضح أن المصريين أنفسهم قد تناولوا هذا األمر من زاويـة مختلفـة تمامـا ال تـرتبط 

ولكي نتحاشى إعطاء انطباع خاطئ منذ البدايـة، فـسوف ننـاقش . أو بالفوارق الزمنيةبصيغة الفعل الدالة على زمانه 

، علــى sDm.n.fلقـد رأينــا مـن قبــل أن ). ٤١٨ًأنظــر أيـضا الفقــرة ( بعمـق أكثــر إلـى حــد مـا n sDm.n.fصـيغة  

ن مجـرد شــئ ًالـرغم مـن اسـتخدامها أساسـا للـزمن الماضـي، فـإن دراسـة أصـلها يوضـح أنهـا ال تعبـر عمـا هـو أكثـر مـ

 it does not happen that" تعنى في الواقع n sDm.n.fومن ثم فإن . يحدث لشخص ما أو بواسطته

he hears""  ويمكـن أن . ، ومـن المتـصور وجـود مـدة زمنيـة معينـة اسـتغرقها سـماعه"لـم يحـدث أن يـسمع هـو



ومـن ثـم فإنهـا . ة بعـض الـشيء بأنها تنكر وقوع حدث معين في غضون فترة زمنية ممتـدn sDm.n.fنحدد وظيفة 

، ومـا يعبـر عـن العـادة مـن (proverbs)، واألمثـال (generalizations)شائعة االستخدام فـي التعميمـات 

ً، وهـــى مـــا تـــستخدم لهـــا اللغـــة اإلنجليزيـــة دائمـــا الـــزمن المـــضارع (statements of custom)تعبيـــرات 

(present tense) . ولكنn sDm.n.fما يكون سياق الكالم دال على الزمن الماضي ً قد تستخدم أيضا حين

(past) أو المستقبل (future) .ومن أمثلة ذلك:  

[he found the canal stopped up]  
                                               n sQd.n dpt Hr.f "and no boat sailed upon it". 

  ".ولم يبحر عليها قارب] وجد القناة مقطوعة"[

  

[Such and Such things must be done to prevent a snake from coming 

out of its hole,]                    n pr.n.f  "and it will not (or never) come 

out". 

َيجب أن يعمل كذا وكذا لمنع الثعبان من الخروج من جحره،[   )".ًأو سوف لن يخرج أبدا(وسوف لن يخرج ] ُ

  

  في هذين nn sDm.f  وصيغة  n sDm.fًيس من اليسير تماما أن نفسر السبب في عدم استخدام صيغة       ل

أوالً، : وبرغم ذلك فهناك شـيئان واضـحان. ًالمثالين، ومن غير الممكن أيضا أن نجزم بأنهما ال يمكن استخدامهما

، وذلـك فـي إطـار (generalization) فقـط عنـدما يكـون سـياق الكـالم عبـارة عـن تعمـيم n sDm.n.fتوجـد 

  . بمثال سلبيn sDm.n.fًالمعنى الشامل لكلمة تعميم؛ وثانيا، أنه ال ينبغي قطع اطراد 

  

     ينبغي أن يدرك الدارس بوضوح أن االستخدامات المثبتة والمنفية للصيغ الفعلية هما أمران منفصالن، ال ينبغي 

 sDm.n.f "heُيمكـن أن نـسلم  بأنـه طالمـا يمكـن ترجمـة علـى سـبيل المثـال، فـال . أن يخلـط أحـدهما بـاآلخر



had heard"" فـإن ، "لقد سـمعn sDm.n.f يمكـن أن تتـرجم  "he had not heard"" لـم يـسمع "

ً ليس لها أبدا مثل هذا n sDm.n.fوفى الواقع، فيبدو أن . ًباعتبارها نفس الصيغة السابقة مضافا إليها كلمة النفي

  .المعنى

       

  :)Never(" ًمطلقا-ًأبدا ]: " ١٠٦ة الفقر[

ًبـدال " ًمطلقـا-ًأبـدا ""never"     يمكن أن تترجم كل صيغ النفي الـثالث المـذكورة فـي الفقـرة الـسابقة بكلمـة 

إذا ما اقتضى سياق الكالم ذلك، وذلك كما بينا  في العديد من األمثلة التي استشهدنا " لن-ال-لم ""not"من 

 متبوعـة بـصيغة n spًانت الرغبة في النص على أن شئ ما لـم يحـدث أبـدا فـيمكن اسـتعمال أما إذا ك. بها من قبل

sDm.f .ومن أمثلة ذلك:  

                                                                        n sp iry.i Xt nbt Dwi r rmT nb 

"never did I do anything evil against any people". 

 "ًلم أفعل أبدا أي شيء شرير ضد أي إنسان"

 

                                           n sp ir.t(w) mitt Dr p#t t# "never had the like been 

done since the primal age of the earth". 

      ".ًلم يحث أبدا مثيل ذلك منذ العصر األول لألرض"

  

ــــى sp فيمــــا بعــــد، حيــــث بينــــت أســــباب  االعتقــــاد فــــي كــــون ٤٥٦ً     أنظــــر أيــــضا الفقــــرة    هنــــا فعــــل يعن

"occur""ولهـذا فـإن "يقـع-يحـدث ،n sp iry.i    قـد تعنـى حرفيـا ً"it did not occur that I 

should do"" لم يحدث أنني ينبغي أن أفعل."  

  



  

  

  

  

  الجمل المعبرة عن الوجود

)Existential sentences(   

 "move"ربما كان يعني في األصل  " (يوجد"" wnn "exist           ُيستخدم فعل       ]:١٠٧الفقرة [

ً، سواء كان وجودا مطلقا أو نسبيا بالنسبة لحالة (existence)للتعبير عن الوجود ") يعدو ""run"، "يتحرك" ً ً

  .ما

           والـــــصيغة األطـــــول   . ً مـــــن هـــــذا الفعـــــل وفقـــــا للـــــزمن ومـــــا يمكـــــن تـــــصوره مـــــن دوامـــــهsDm.f تتغيـــــر صـــــيغة -١

wnn.f شائعة االستعمال للتعبير عن المستقبل (future) ِـ، ولكن يمكـن أن تـشير إلـى أي وضـع زمنـي أكد فيـه ُ

ً، فال تضع توكيدا على الدوام، وتميل في wn.f؛ أما الصيغة األقصر             (duration)على فكرة الدوام 

  :ومن أمثلة ذلك. لى حد ما إ(past)الواقع إلى أن يكون لها إشارة إلى الماضي 

                                       wnn pt, wnn.T Xr.i "so long as heaven shall exist, 

thou shalt (you shall) exist with me", lit. sky shall exist, thou [fem.] 

shalt  (you shall) exist". 

  ".السماء ستبقى، أنت ستبقين: "ًاحرفي" طالما ستبقى السماء، فسوف تبقين معي

                                HD.n.i, wn hrw "I set out early, [when] it was day", 

lit. "[when] day was". 

  ".كان النهار] عندما: "[ً، حرفيا"ًكانت نهارا] عندما[ًارتحلت مبكرا، "

  .(main clauses)عة في الجمل الرئيسية  فقط هي الشائwnn.fومن بين الصيغتين، فإن      



 there"تعنى ) ٤٦٢، أنظر    الفقرة sDm.f فيها في صيغة wnالتي تكون  (iw wnالعبارة               -٢

is"" يكون هناك" ،"there was"" ومن أمثلة ذلك". كان هناك:  

                                                          iw wn nDs, Edi rn.f "there was a 

commoner, whose name was Djedi". 

  ".كان هناك أحد العامة، الذي كان اسمه جدي"

  

-لـم ""nn "not.        ،     "أنظـر-ًعجبـا""isT  "lo بعد كلمـات مثـل             iwَُ     وحيث تـتجنب 

. iw wn تظهـر هنـا بمفردهـا بمعنـى wnفـإن ، ))٢(٤٤راجع الفقـرة " (الذي ""nty "who،          "لن-ال

  :ومن أمثلة ذلك

                          ist wn Hmt.f "and he had a wife", lit. "lo, there was a 

wife of him". 

  ". أنظر، كانت هناك زوجته: "ً، حرفيا"وكانت له زوجة"

                                          nty wn wr n wrw.f "whose great ones have one 

greater", lit. "who there existed a great one for his great ones". 

  ".الذي يوجد عظيم لعظمائه: "ً، حرفيا"الذي لعظمائه عظيم"

ً المطلق نادرا ما يؤكد عليه؛ فعادة ما يكون هناك بعض التحديـد فـي شـكل (existence)الحظ أن الوجود      

، كمــا هــو (adjective)، أو صــفة (adverbial phrase)، أو شــبه جملــة ظرفيــة (genitive)فة إضــا

وعندما يوجد مثل هذا التحديد، فتكون هناك نزعـة فـي أن . الحال بالفعل في العديد من األمثلة المذكورة في أعلى

ً حقيقيا بدال(predicate)ًتصبح مثل هذه الكلمات المستخدمة في التحديد خبرا   مـن أن تكـون فكـرة الوجـود ً

ومــن ثــم ). ٢٨راجــع الفقــرة  ((copula)  ليــصبح مجــرد فعــل رابــط wnnًخبــرا للجملــة، وحينئــذ يتــضاءل فعــل 

) ١١٥- ١١٤أنظر الفقرات (ًفسنجد أن الجمل المعبرة عن الوجود أكثر استعماال في الجمل المعبرة عن الملكية 



، والجمــل ذات )١٢٠، ١١٨أنظــر الفقــرات  ((adverbial predicate)، والجمــل ذات الخبــر الظرفــي 

  ).١٤٢أنظر الفقرة  ((adjectival predicate)الخبر الوصفي 

  
  :مالحظة

، أنظـر ١٥٠، )٢ (١١٨ً وفقا للقواعد المـذكورة فـي الفقـرات wnnإلى   iw wn الخاصة بالعبارة iw بخصوص حالة تغيرت فيها  
 there does not" أنظـر n wnt بعـد iw wn مـن iw حالـة حـذفت فيهـا    وبخـصوص.  المـذكورة فيمـا بعـد١٥٠الفقـرة 

exist"" ًوكـذلك أيـضا . ٣٩٤، أنظـر الفقـرة )١٠٨الفقـرة " (ال يوجد هناكir wn "if there be"" ًتظهـر بـدال ، "لـو أن هنـاك
  .ً المفترض وجودها نظرياir iw wnمن 
    

  

  :عدم الوجود أو الغياب]: ١٠٨الفقرة [

 (Non-existence or absence):  

  : بما يلي(absence) أو الغياب (non-existence) يعبر عن عدم الوجود 

 there existed"، "ال يوجـد هنـاك ""nn wn "there exists not باسـتخدام              -١ 

not"" وحيــث أن ". لــم يوجــد هنــاكwn هنــا تمثــل iw wn مــع طمــس iw)  فــإن هــذه )) ٢(١٠٧أنظــر الفقــرة

وفيمـا ). ٢(١٠٥راجع الفقـرة (ً تشير دائما إلى زمن المستقبل nn + sDmعبارة تخرج عن القاعدة القائلة بأن ال

  :يلي بعض األمثلة

                              nn wn pHwy.fy "there is no end to it", lit. "there does 

not exist its end". 

  ". نهايتهاال توجد: " ً، حرفيا"ال نهاية لها"

                                                                   nn wn m#r n h#w.i "there was 

none wretched in [lit. of] my time". 

         ". زمني] من: ًحرفيا[لم يكن هناك بائس في "



[people say]:                nn wn "there is nothing", lit. there does not 

exist". 

  ".ال يوجد: "ً، حرفيا"ال شيء هنا]: يقول الناس"[

  

 مــن sDmt.f  صــيغة wnt بمعنــى مماثــل؛ ويحتمــل أن تكــون n wnt ومــن النــادر أن تظهــر                -٢

  :ومن أمثلة ذلك. فيما بعد٤٠٢الفعل، أنظر نهاية الفقرة 

                                                      n wnt Ss#w.sn    "there is no remedy for 

them". 

  ".ليس هناك عالج لهم"

  

 there does"بمفردها للتعبير عن ]" هناك[ليس  ""nn "[there is] notً كثيرا ما تستخدم         -٣

[did] not exist""  ومن أمثلة ذلك]. لم يوجد هناك[ال يوجد هناك:  

                                  nn m#otyw "there are no righteous". 

  ".ليس هناك صالحون"

  

                                                                                                                                                                                                                                    nn is-ib dns sXr-xt "there is none light-

hearted who is heavy [i.e. slow to move] as regards his appetites [lit. the 

counsel of the body]. 

  ]".مشورة الجسد: ًحرفيا[فيما يتعلق بشهيته ] بطيء على الحركة: أي[ٍال أحد خال من الهموم ثقيل "

ــــــرة عــــــن الوجــــــود       ــــــي الجمــــــل المعب ــــــضا بعــــــض المحــــــددات (existence)كمــــــا ف ً، فكــــــذلك تــــــضاف أي

(qualifications) في الجمل المعبرة عن عدم الوجود (non-existence)،وهى عرضة إلـى أن  كقاعدة 

  .٣٩٤، )٤(١٤٤، ١٢٠، ١١٤تكون الخبر الحقيقي في الجملة؛ أنظر األمثلة في الفقرات 



   

  :مالحظة
 مـن الجملـة wn ، فمن المحتمـل أن تحـذف nn wn إذا بدأت سلسلة متعاقبة من إنكار الوجود، فلو كانت الجملة األولى تبدأ ب 

  ".وال ""nn  "norن تترجم الثانية بوصفها غير ضرورية؛ وحينئذ يمكن أ
  

  :)Without(بدون ]: ١٠٩الفقرة [

أنـــه يمكـــن اســـتخدام جمـــل متعـــددة األنـــواع، بـــدون االســـتعانة بحـــرف عطـــف ) ٣٠، ٢٩الفقـــرتين (رأينـــا مـــن قبـــل 

(conjunction) للتعبير عن مرادفات الجمل الظرفية التابعة ،(adverb clauses)في اللغة اإلنجليزيـة  .

بمثـل هـذه الطريقـة، " لـيس هنـاك ""nn "there is notخدم الجمـل التـي يكـون خبرهـا         ًوكثيـرا مـا تـست

  :ومن أمثلة ذلك". بدون ""nn "withoutوفي هذه الحالة كثيرا ما يفضل ترجمة 

                                                                                        
di.sn n.k nHH nn Drw.f, Dt nn Hnty.s "may they give to thee (you) 

everlasting without an [lit. there is not its] end, and eternity without a 

[lit. there is not its] term". 

  ."حد] ليس هناك حدها: ًحرفيا[نهاية، وأبدية بدون ] ليس هناك نهايتها: ًحرفيا[ًلعلهم يعطونك أزال بدون "

     

بنفس هذه الطريقة، وإن كانت ) ١٠٨راجع الفقرة  (n wnt، و                nn wn     تستخدم               

  :ومن أمثلة ذلك. ًأقل شيوعا

                                                  How rd, nn wn mnt.f     "a healthy body 

without malady", lit. "its malady does not exist". 

  ".ال يوجد مرضه: "ً، حرفيا"جسد معافى بدون مرض"

                                             w#H Xt, n wnt #bw "making offerings 

unceasingly", lit. "offering things, there was not cessation". 



  ".رابين، لم يكن هناك انقطاعأشياء الق: "ً، حرفيا"عمل قرابين غير منقطعة"

  :مالحظة
 لها، ويوجـد اسـتخدام مماثـل مـع (subject) كمبتدأ (infinitive) على نحو شائع بمثل هذه الطريقة مع المصدر nn تستخدم 

 relative)كجملــة صــلة   nn+noun+suffix pronounوبالنــسبة الســتخدام ). ٣٠٧الفقــرة  (nكلمــة النفــي األخــف

clause)١(١٩٦قرة ، أنظر الف.(  
 


