
  ".ًتسببت هي في أن تكون أنت إلها"

       

 أجــزاء متعــددة  wnnwnnwnnwnn    فعــل وهكــذا يقــدم.  فــى أى مــن هــذه الحــاالت األخيــرةiwiwiwiwال يمكــن أن تــستخدم      

 main)ً نفسها تقريبا فى الجمل الرئيسيةiwiwiwiwتظهر فى اللغة المصرية، و" يكون" ”to be“األشكال من فعل 

clauses) الظــاهرة فــى العديــد مــن اللغــات وتالحــظ نفــس . ســتخدامالً فقــط، ولهــا مجــال محــدود جــدا فــى ا

نجـد فـى مـن ثـم مختلفـة؛ ومـن جـذور " يكـون "”to be“األخرى، حيث تؤخذ األجزاء المختلفة المكونـة لفعـل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ”be”, “are“اإلنجليزي

“were”، وفــى األلمانيــة “bin”, “wäre”, “ist” .لإلشــارة إلــى هــذه  عديــدة لنــا فــرص وســوف تتــاح

  .القاعدة الهامة

 adverbial)لــك عنــدما تتبــع بخبــر ظرفــى ، وذiwiwiwiwاء مفقــود مــن  جــزأ  مــن الناحيــة النظريــة  أيــةwnnwnnwnnwnn يمكــن أن تقــدم :مالحظــة

predicate) .الــصيغة الفعليــة "ســنطلق عليــه تلفــة، علــى الــرغم مــن أن مــا ًومــن غيــر الممكــن عمليــا أن نــشرح كــل الحــاالت المخ
علـى (زودنـا بأمثلـة لـبعض هـذه الحـاالت ي) أنظـر الـدرس الثالـث والعـشرين  (”pseudo-verbal construction“" الكاذبة

 ).٤٧٠، أنظر الفقرة wnwnwnwn....inininin....ffffسبيل المثال 

  

  :تخدمة فى الجمل ذات الخبر الظرفياألدوات المس]: ١١٩الفقرة [

(Particles used in the sentences with adverbial predicate): 

ــا ب   dependent) تبــع بالــضمائر المتعلقــةُ، حيــث رأينــا أنهــا ت)٢(ًعــضا مــن هــذه األدوات بالفعــل فــى ذكرن

pronouns)  حينما يكون مبتدأ(subject) الجملة ضـميرا ً(pronoun) . أنظـر ،التفاصـيل الكاملـةعـن 

  .بعدها وما ٢٣٠الفقرات 

١-  mkmkmkmk) وهى كلمة مركبة يبدو أن العنصر األول ، )٢٣٤الفقرة  أنظر ، المختلفةالهجاء عن أساليب

ضــمير الــشخص الثــانى ، والعنــصر الثــانى " الحــظ-أنظــر "”behold“هــو ، (imperative) فعــل أمــرفيهــا 

  :لتاليةالسلسلة اكون لدينا من ثم ي و. أشخاصعدةامرأة أو ُويستخدم ضمير آخر عندما تخاطب . المذكرالمفرد 



 mkmkmkmk ““““behold thou (you)”مفرد مذكر، أو عام"انتبه انت ،(general) . 

 mTmTmTmT التــي كتبــت فيمــا بعــد ، mtmtmtmt ،“behold thou (you)” مفــرد " انــتيانتبهــ ،

  .مؤنث

  mTnmTnmTnmTnالتي كتبت فيما بعد ،      mtnmtnmtnmtn “behold ye” م انتانتبهوا".  

  

ً كثيـرا أن  الجملـة التـى تـصاحبها كحاضـر ماثـل أمـام األذهـان؛ ومـن المـألوف معنـى     يبدو أن هـذه األداة تـصف

  : ومن أمثلة ذلك.(present)ن المشار إليه هو الزمن المضارع يكون الزم

 mtn Spswt Hr Sdw  mtn Spswt Hr Sdw  mtn Spswt Hr Sdw  mtn Spswt Hr Sdw “behold, noble ladies are 

(now) on rafts, i.e. have been deprived of their luxurious boats”. 

  ".، أي أنهن قد حرمن من القوارب المزودة بأسباب الترف)اآلن(، النبيالت على الطوف أنظر"

 mk wi r mk wi r mk wi r mk wi r----gs.k gs.k gs.k gs.k “behold I am in thy (your) company, lit. 

at thy (your) side”. 

  ".بجانبك: ًأنظر أنا في صحبتك، حرفيا"

 

 mk tw m minw  mk tw m minw  mk tw m minw  mk tw m minw “behold thou art (you are) a 

herdsman”.  "أنت اآلن راعي،أنظر                  ."  

هنــا وفــي كــل الحــاالت وهــى ال غنــى عنهــا ) ٣٨راجــع الفقــرة  ((mmmm of predication)يــة الحــظ إم الخبر

  .المماثلة

  



، وهــو  sT sT sT sT ، وفــي النــصوص الالمكتوبــة باألســلوب القــديم istististist   ، التــى كتبــت فيمــا بعــد  -٢

 isisisis    (enclitic particle)بـاألداة المحـشورة ط بوضـو الشكل المستخدم في لغـة العـصر القـديم، ويـرتب

“lo” "عجبــا– أنظــر ً" ،“indeed” "و حقيقــة مالزمــة أة معينــ وهــي تــصف حالــة).٢٤٧أنظــر الفقــرة " (ًحقــا ،

كعناصر من أو  (clause of time)تابعة  زمنية كعناصر من جملةًوكثيرا ما يمكن ترجمة الجمل التى تتصدرها 

  :ومن أمثلة ذلك.(clause of circumstance) تابعة حالية جمل

I spent many years under king Antef, 

  ،"أمضيت سنوات عديدة في ظل الملك إنتف"

 isT t$ pn xr st isT t$ pn xr st isT t$ pn xr st isT t$ pn xr st----Hr.f Hr.f Hr.f Hr.f “(while) this land was under his 

charge …..  sTsTsTsT wi m b#k.f  wi m b#k.f  wi m b#k.f  wi m b#k.f “I being his servant”. 

  ".كنت أنا خادمه..... ته كانت هذه األرض تحت مسئولي) بينما"(

  

Year 30,  isT Hm.f Hr X#st RTnw isT Hm.f Hr X#st RTnw isT Hm.f Hr X#st RTnw isT Hm.f Hr X#st RTnw “lo, His Majesty 

was in the land of Retjnu”. 

  ".أنظر، كان جاللته في أرض رثنو) العام الثالثون("

  

تدل على  فإنها ،)٢٥٢الفقرة أنظر (         rf rf rf rf  (enclitic particle) باألداة المحشورة isTisTisTisTبعت ُت     إذا 

ضل ، وقـد يفـ" والحالـة هـذه–والحـال أن  "or ًبه معناهـا حينئـذ كثيـرا الكلمـة الفرنـسيةويش. راد فى الروايةاالستط

  :ومن أمثلة ذلك".  لما كان-اآلن" ”now“ترجمتها فى اإلنجليزية بكلمة 

 istT rf pr EHwty istT rf pr EHwty istT rf pr EHwty istT rf pr EHwty----nXt pn Hr sm#nXt pn Hr sm#nXt pn Hr sm#nXt pn Hr sm#----t# t# t# t# “now 

the house of this DjeHutnakht was on the river-bank”. 

  ".لما كان منزل جحوتي نخت عند النهر"



  

٣-  iskiskiskisk  ،sk sk sk sk )  شــكالن قــديمان لكــل مــن   وهمــا ،)٢٣٠أنظــر الفقــرةisTisTisTisT, , , , sTsTsTsT ولهمــا نفــس 

  : ومن أمثلة ذلك.المعنى

 isk Hmt.s m inpw  isk Hmt.s m inpw  isk Hmt.s m inpw  isk Hmt.s m inpw “when Her Majesty was a 

child”.         "عندما كانت جاللتها طفلة."  

  .(mmmm of predication)الحظ إم الخبرية 

  

   sk wi m Smsw.f  sk wi m Smsw.f  sk wi m Smsw.f  sk wi m Smsw.f “when I was in his following”.  

                          ." أتباعهضمنحينما كنت "

                        

لها حتى بعـد األسـرة الثانيـة عـشرة، وقـد اسـتخدمت لم تظهر أمثلة . وربما أشتقت منها isTisTisTisTلها نفس معنى   -٤

ُلتاليـة فكـان مـن الممكـن أن تتبـع ، أمـا فـى العـصور افقـط" هـو"   ”swswswsw “heضمير  مـع الـمطلع األمر حينئذ في

  : ومن أمثلة ذلك.ًدرااكان هذا نوإن ، (noun)تبع باسم ُ أو أن ت، ًأيضا" أنا" ”wiwiwiwi “Iبالضمير 

I was his companion  ti sw Hr pri  ti sw Hr pri  ti sw Hr pri  ti sw Hr pri “when he was upon 

the battle-field”. 

  ".و في ميدان المعركةعندما كان ه)  رفيقهكنت("

 

I knew thy (your) qualities   ti wi m sSy ti wi m sSy ti wi m sSy ti wi m sSy “when I was in 

the nest”.   

  ".حينما كنت في العش) عرفت صفاتك"(

  



 بعـد ذلـك مـن حيـث الترتيـب، سـيليتشير إلـى مـا ، و أو ذلك كانت تكتب  التي  -٥

ــــــــــرجم  ــــــــــك  "”further“، "و" ”and“ويمكــــــــــن أن تت ــــــــــا ،"ًيــــــــــضا أ–عــــــــــالوة علــــــــــى ذل ً أو حتــــــــــى أحيان

“accordingly” "ًوفقـــــا لـــــذلك"، “so”" ـــــة مـــــع الخبـــــر الظرفـــــى ". هكـــــذا  adverbial) األمثل

predicate)  نــادرة، ولــم يعثــر علــى أمثلــة لهــا مــع المبتــدأ الــضميرى(pronominal subject). ومــن 

  :أمثلة ذلك

 Xr r Xr r Xr r Xr r----5 r5 r5 r5 r----15 m w#H Hr.f 15 m w#H Hr.f 15 m w#H Hr.f 15 m w#H Hr.f “so 1/5 + 1/15 is 

what-is-to-be added to it”. 

  ". هو ما يجب إضافته إليه١/١٥ + ١/٥هكذا "

  

و مــا إلــى  أ،" مــن غيــر ريــب–ًيقينــا   "”assuredly“التــى تعنــى   nHmnnHmnnHmnnHmn  األداة النــادرة -٦

  : ومن أمثلة ذلك.ذلك

 nHmn wi mi k#  nHmn wi mi k#  nHmn wi mi k#  nHmn wi mi k# “assuredly I am like a bull”.  " ًيقينا أنا

                                    ".مثل الثور

٧-   HHHH#### ومن أمثلة ذلك.ةرغبالتعبر عن ، ً أيضا تكتب، التى :  

    H# n.i Ssp nb mnX H# n.i Ssp nb mnX H# n.i Ssp nb mnX H# n.i Ssp nb mnX “would I had (lit. that 

there were to me) any efficacious idol”. 

  ".أي معبود فعال) أن كان لي: ًحرفيا(ليته كان لي "

  

٨-   HwyHwyHwyHwy----# # # # ،كلمـة مركبـة مـع األداة المحـشورة    (enclitic particle) #### وتعبـر عـن ،

  : ومن أمثلة ذلك .ًالرغبة أيضا



 Hw# Hw# Hw# Hw#----# wi im # wi im # wi im # wi im “would that I were there”.       "ليتني كنت هناك   ."

                                              

    

  :نفى الجملة ذات الخبر الظرفى]: ١٢٠الفقرة [

(Negation of the sentence with adverbial predicate): 

ًأو ضـميرا متعلقـا (noun)ًالـذى يمكـن أن يكـون إمـا اسـما (subject)  قبـل المبتـدأ nnnnnnnn توضع الكلمة  ً 

(dependent pronoun))  ومن أمثلة ذلك.])٢ [٤٤راجع الفقرة :  

 nn mwt.k Hno.k  nn mwt.k Hno.k  nn mwt.k Hno.k  nn mwt.k Hno.k “thy (your) mother is not with thee 

you)”. "أمك ليست معك          ."  

       

 nn wi m nn wi m nn wi m nn wi m----HrHrHrHr----ib.s ib.s ib.s ib.s “I was not in the midst of them”.  

".                                  لم أكن بينهم"  

 

 أو الجملــة الحاليــة (clause of time)التابعــة  الزمنيــة ةالجملــً أحيانــا قــد تعــادل جمــل هــذا الطــراز     

  : ومن أمثلة ذلك.فى اللغة اإلنجليزية  (clause of circumstance)التابعة

 win.sn tp win.sn tp win.sn tp win.sn tp----t# nn tw im.f t# nn tw im.f t# nn tw im.f t# nn tw im.f “they decline 

(existence) on earth (§158, 2), thou not being in it”. 

  ".، أنت لست فيها])٢ [١٥٨أنظر الفقرة ( على األرض )من حيث وجودهم(هم يتقدمون نحو النهاية "

    



 كــونعنــدما ي) ١٠٨الفقــرة راجــع  ((non-existence) عــن عـدم الوجــود المعبــرةطــراز الجمــل      يـستخدم 

 nnnnnnnn عــن النفــى باســتخدام التعبيــر ويمكــن  اســم نكــرة،(subject)ئــذ يكــون المبتــدأ ؛ وحيناألمــر مرفــوض برمتــه

  : ومن أمثلة ذلك.n wntn wntn wntn wnt أو على نحو أندر باستخدام ،nn wnnn wnnn wnnn wnبمفردها، أو باستخدام 

  nn wX# m nn wX# m nn wX# m nn wX# m----HrHrHrHr----ib.sn ib.sn ib.sn ib.sn “there was none 

ignorant in their midst”. 

  ".لم يكن بينهم جاهل"  

 

 nn wn Hnt m xt.f  nn wn Hnt m xt.f  nn wn Hnt m xt.f  nn wn Hnt m xt.f “there was no greed in his body”.  " لم

".                 يكن هناك جشع في جسده  

  

 n wnt iw n wnt iw n wnt iw n wnt iw----ms im ms im ms im ms im “there is no misstatement 

therein”.  "ليس هناك كذب في ذلك             ."  

  

ًنـادرا جــدا مــا تــستخدم   ً  n isn isn isn is “not indeed” "؛ وفيمــا يخــص "ًلــيس حقــاisisisis أنظــر أنظــر الفقــرة  

  : ومن أمثلة ذلك. فيما بعد٢٤٧

  n is obo im  n is obo im  n is obo im  n is obo im “there is indeed no boasting therein”.  

".          ًليست هناك مبالغة في ذلك حقا"  

       

  :مثلة، يمكن أن نستشهد ببعض األ حاليةوعلى أ . wnnwnnwnnwnn و iwiwiwiwكلمة النفى نادرة للغاية قبل      



 n iw.k m pt  n iw.k m pt  n iw.k m pt  n iw.k m pt “thou art (you are) not in heaven”.  " أنـت

".                               لست في السماء   

      

 n wnn s#.f Hr nst.f  n wnn s#.f Hr nst.f  n wnn s#.f Hr nst.f  n wnn s#.f Hr nst.f ‘his son shall not remain 

(lit. be) upon his seat”. 

  ".ابنه على مقعجه) يكون: ًحرفيا(لن يظل "

لهـذا يعـد المثـال األخيـر اسـتثناء ؛ وnn sDmnn sDmnn sDmnn sDm....ffffُيعبر عن نفـى المـستقبل باسـتخدام  ،)٢ (١٠٥ً     طبقا للفقرة 

، sDmsDmsDmsDm....ffff صـيغة في كـون شك قدر من ال؛ ومن ثم فهناك sDmsDmsDmsDm....ffff    صيغة ُإن عدتلقاعدة ل

  . فيما بعد٤١٣أنظر الفقرة 

  

  : الخبر الظرفىموضع]: ١٢١الفقرة [

(Position of the adverbial predicate): 

 المفعـول ألجلــه قــد يتقـدم عليــه،  حـال؛ وعلـى أيــة)٢٩راجـع الفقــرة  ((subject) الطبيعــى بعـد المبتــدأ موضـعه

  .)٦٦الفقرة راجع (ًأحيانا  (pronominal dative)الضميري 

 وبعــض  (subject) قــصير بــين المبتــدأ(adverbial predicate) ًقــد يقحــم أحيانــا خبــر ظرفــى     

  :ومن أمثلة ذلك.  تصفهكلمات المرتبطة به أو التىال

  rmw im Hno #pdw  rmw im Hno #pdw  rmw im Hno #pdw  rmw im Hno #pdw “fish and birds were 

therein, lit. fishes were there together with birds”. 

  ". كان هناك سمك باإلضافة إلى الطيور: ً سمك وطيور، حرفيا هناككان"



  H#ty.k n.k n imy H#ty.k n.k n imy H#ty.k n.k n imy H#ty.k n.k n imy----H#t H#t H#t H#t “thou shalt (you shall) have 

thy (your) former heart, lit. thy (your) heart is to thee (you) of being-

in-front”. 

  ".قلبك لك كونه في المقدمة: ًسيكون قلبك لك، حرفيا"

          

 : للداللة على حالة المستقبلrrrr  استخدام حرف الجر ]:١٢٢الفقرة [

(Use of the preposition r r r r to indicate a future condition): 

ـــة(rrrr of futurity) المـــستقبلية rrrr اليهـــنطلـــق ع مـــا تتطـــابق ـــد مـــع إم الخبري  mmmm of)  إلـــى حـــد بعي

predication).ومن أمثلة ذلك :  

 iw.f r smr  iw.f r smr  iw.f r smr  iw.f r smr “he shall be (lit. is towards) a Companion”. 

  ".ًرفيقا) على وشك أن يكون: ًحرفيا(هو سوف يكون "  

  

   mT sw r wnmw  mT sw r wnmw  mT sw r wnmw  mT sw r wnmw “behold, it is for food”.  " ،أنظـري
؛ أمـا والعمـلبعـد أفعـال التوظيـف  هـذه rrrrعـن اسـتخدام ٨٤ راجـع الفقـرة :مالحظـة".                        إنه من أجل الطعـام

  .٣٣٢الفقرة فأنظر ،  استخدامها مع المصدرفيما يختص بالتوسع فى

  :بر الظرفىحذف المبتدأ قبل الخ]: ٣١٢الفقرة [ 

(Omission of the subject before adverbial predicate): 

  :لمبتدأ قبل الخبر الظرفى من حين إلى آخر أمثلة على حذف انجد

 iw mi sXr nTr  iw mi sXr nTr  iw mi sXr nTr  iw mi sXr nTr “it was like the counsel of god”.   " إنهـا كانـت مثـل

".                                        نصيحة اإلله  

  



 nn m iw nn m iw nn m iw nn m iw----ms Xftms Xftms Xftms Xft----Hr.Tn Hr.Tn Hr.Tn Hr.Tn “(this) is not falsehood 

before you”. 

  ".ليس كذب أمامك) هذا( "

 nn wn Hr nn wn Hr nn wn Hr nn wn Hr----Xw.f Xw.f Xw.f Xw.f “there was none beside him”.                     

".ال أحد بجانبه"                           

 

 n Dd.i H# n.i r Xt nbt  n Dd.i H# n.i r Xt nbt  n Dd.i H# n.i r Xt nbt  n Dd.i H# n.i r Xt nbt “I did not say ‘Would 

that I had (lit. would that to me) about anything”. 

  ".بشأن أي شيء) ليت لي: ًحرفيا(" ليتني أقتنيت"لم أقول "

   . في األمنيات، التحيات وما إلى ذلك(subject) عن حذف المبتدأ ١٥٣ًأنظر أيضا الفقرة 

 

  :iiii....twtwtwtw  المركب الضميرى]:١٢٤الفقرة [

(The pronominal compound  tw.itw.itw.itw.i: 

 عنـدما يكـون  (pronominal subject)عثر على أولى آثار الطريقة الجديدة للتعبير عن المبتدأ الضميرى

  الكاملة الصرفيةالصيغ ومجموعة . فى عصر األسرة السابعة عشرة (adverbial predicate)ًالخبر ظرفيا

  :كما يلى(Late Egyptian) حتى المرحلة المتأخرة من اللغة التى لم يظهر بعضها

Sing. 1
st
 pers. c.  tw.i  tw.i  tw.i  tw.i  I.  

Sing. 2
nd

 pers. m.  tw.k tw.k tw.k tw.k  thou (you). 

Sing. 2
nd

 pers. f.  tw.t tw.t tw.t tw.t  thou (you). 

Sing. 3
nd

 pers. m.  swt swt swt swt  he, it.  

Sing. 3
nd

 pers. f.  sy sy sy sy  (later  ) she, it.  

Plur. 1
st
 pers. c.  tw.n  tw.n  tw.n  tw.n  we. 



Plur. 2
nd

 pers. c.  tw.tn tw.tn tw.tn tw.tn  you. 

Plur. 3
rd
 pers. c.  st  st  st  st  they. 

Impersonal  twtw  twtw  twtw  twtw  one. 

 

  :ألمثلةوفيما يلي بعض ا

 sw xr t# n o#mw, tw.n xr Kmt  sw xr t# n o#mw, tw.n xr Kmt  sw xr t# n o#mw, tw.n xr Kmt  sw xr t# n o#mw, tw.n xr Kmt “he 

is in possession of (lit. under) the land of Asiatics, we are in possession 

of Egypt”. 

  ".هو أرض األسيويين، ونملك نحن أرض مصر) تحت: ًحرفيا(يملك "

  

 sy m Hr.f mi t# pt  sy m Hr.f mi t# pt  sy m Hr.f mi t# pt  sy m Hr.f mi t# pt “it seemed to him like heaven, lit. 

it (the temple) was in his face like the sky”. 

  ".في وجهه كالسماء) المعبد(كان هو : ًبدت له كالفردوس، حرفيا"

  

أنظــر الفقــرة . الــخ، "أنــي" ”ntt wintt wintt wintt wi   “that I بــأن هــذه الــصيغ الــضميرية الجديــدة قــد اشــتقت مــن يمكــن أن نخمــن :مالحظــة
يـسمح  twtwtwtw....iiiiمـع ) ssssمـع   tttt باسـتيعاب tttt....swswswsw  ،tttt....sysysysy ،tttt....stststst مـن قتأشـتربمـا  (stststst  وswswswsw ، sy sy sy sy  تتطـابق فـإن، حـالوعلـى أيـة. ٢٢٣

عــن اســتخدامات  ٣٣٠أنظــر الفقــرة . ٤٣ المــذكورة فــى الفقــرة  (dependent pronouns)بتمييزهــا عــن الــضمائر المتعلقــة
   .الضميريركيب أخرى لهذا الم

  

 


