
  

 ink wnnt imy ib n nb.f m#o ink wnnt imy ib n nb.f m#o ink wnnt imy ib n nb.f m#o ink wnnt imy ib n nb.f m#o “I was indeed one 

truly in the heart of his lord”. 

ًحقا، كنت في الواقع شخصا في قلب سيده" ً."  
 

 ink wnt mry rmT ink wnt mry rmT ink wnt mry rmT ink wnt mry rmT “I was indeed one beloved of 

people”.           "ًخصا محبوبا من الناس حقاكنت ش ً."  

  :ًعوضا عن ضمير الشخص الثالث pwpwpwpw   استخدام :]١٢٨[الفقرة 

(Use of  pwpwpwpw    for the pronoun 3
rd

 pers.):  
 )٢ (١٢٧في الفقرة  باألمثلة المذكورة ح على النحو الموض(demonstratives) استخدام اإلشارات تسبب

 (demonstrative pronoun) ضمير اإلشارة فاستخدم ،قصوىذات أهمية عبارة اصطالحية في ظهور 

 pwpwpwpw)  كمبتدأ منطقي)١١١، ١١٠راجع الفقرتين (logical subject)  بعد األخبار المنطقية 
(logical predicates)  المؤلفة من أسماء (nouns)ولكن ليس بمعناها األصلي الخاص ،”this”  

]" للجماد[هو  "”it“ ،"هي " ”she”،"هو " ”he“ للضمير، ولكن كمرادف "ذلك " ”that”أو" هذا"
 :ومن أمثلة ذلك. في العدد وال في الجنس هو في هذه الحالة غير متغير و،"هم " ”they“أو

  

  Ro ow Ro ow Ro ow Ro ow “it is Rē
c
” or “he is Rē

c
”. 

  ".هو رع"أو " إنه رع"
 فيما ١٣٢ في الفقرة  المستشهد به"من هو؟" ”?ptr rf swptr rf swptr rf swptr rf sw “who is he السؤال  هذه الجملة إجابة على 

  .بعد
  

 Hmt wob pw n Ro Hmt wob pw n Ro Hmt wob pw n Ro Hmt wob pw n Ro “she is the wife of a priest of 

Rē
c
".إنها زوجة كاهن رع"                          .”  

المذكور في " جدت هذه؟-  تكون ردمن "”?who is this Reddjedet“   السؤالهذه الجملة إجابة على
  . فيما بعد١٣٢الفقرة 

  

 Hwrw pw Hwrw pw Hwrw pw Hwrw pw “they are wretches”. 

  ".هم بؤساء"
. (independent pronoun)    ًمنفصالً ضميرا  (logical predicate)وقد يكون الخبر المنطقي

 :ومن امثلة ذلك

  



 ntf pw m m#ot ntf pw m m#ot ntf pw m m#ot ntf pw m m#ot “it is he in truth”.  

   ". هو في الحقإنه"
  

ومن أمثلة .  ماى حدً نادرا إلذلك، وإن كان ًأيضا (demonstrative pronoun)أو قد يكون ضمير إشارة 
  :ذلك

  p# pw p# pw p# pw p# pw “this is it”.                                   
 ".هذه هي"

  
ما إذا كان هناك م نتيقن ومن المستحيل حينئذ أن  في المواضع التي نتوقع وجودها فيها؛ pwpwpwpwال توجدأحيانا      

 ٨٩التكوين المذكور في الفقرة  إذا كان لديناما ، أو ً آخراًا، أو أن هناك سبب بقصد اإليجاز pw pw pw pwحذف متعمد لـ 
)٠)٢ 

  

 T#w n r T#w n r T#w n r T#w n r “[it is mere] breath of the mouth”. 

 ". الفم نفس] إنه مجرد"[

  
ولكن يكون ؛  أيضاntf Rontf Rontf Rontf Ro  يمكن أن تقال،١٢٥فكما رأينا في الفقرة ، "هو رع" ”he  is Rec“  بالنسبة إلى جملة:مالحظة

   قيمةكون له ، ويميل إلى أن تًوكيدا الحالة أكثر تهذهالضمير في 
 ٠"هو رع" ”he  is Rec“  (logical predicate)الخبر المنطقي 

 

 

 

  

  :pwpwpwpw  موضع]: ٩١٢[الفقرة 
 

(Position of  pwpwpwpw): 

ومن . تقحم قبل بعضها قد  pwpwpwpw، فإن ًمؤلفا من عدة كلمات (logical predicate)إذا كان الخبر المنطقي 
 :أمثلة ذلك

  

 sXty psXty psXty psXty pw n cXtw n cXtw n cXtw n cXt----Hm#tHm#tHm#tHm#t    “he was a peasant 

of the Wâdy Natrûn”. 

 ".كان هو أحد فالحي وادي النطرون"

  



 t# pw nfr, I## rn.f t# pw nfr, I## rn.f t# pw nfr, I## rn.f t# pw nfr, I## rn.f ‘it was a good land, whose 

name was Yaa”. 

 ".ًإنها كانت أرضا طيبة، التي كان اسمها يا"

   

 Ow pw Hno ci# Ow pw Hno ci# Ow pw Hno ci# Ow pw Hno ci# “they are Ou and Sia”.                                                          

".هما حو وسيا"  
 ".من هذان اإللهان؟" ”?who are these gods“هذه الجملة إجابة على السؤال  

  

  . فيما تقدم١٢١، الفقرة القصيرة (adverbial predicates)المماثل لألخبار الظرفية قارن األقحام : مالحظة
 

 

 

  

  : المبتدأ والخبر فيها من األسماء في جمل كل منpwpwpwpw ]: ١٣٠[الفقرة 

(  ppppwwww    in sentences where both subject and predicate are nouns): 

 (subject)كل من المبتدأ يكون   الجمل التي فإن الطريقة األصلية للتعبير عن،١٢٥الفقرة ما رأينا من قبل في ك
، ولكن أهملت هذه الطريقة قبل عصر مباشرمن األسماء تعتمد على التجاور الفيها  (predicate) والخبر

 ١٢٨ في الفقرة التي درست pwpwpwpwالدولة الوسطى بزمن طويل، وتركت المجال لطريقة أخرى ارتكزت على استخدام 
 .من قبل

كمبتدأ  pwpwpwpwثم تتبعه ) ١٢٩أو جزء منه، راجع الفقرة (ً أوال  (logical predicate) يأتي الخبر المنطقي     
 ، الحقيقي(logical subject)  المبتدأ المنطقي؛ أما على نحو شكلي محض(logical subject) منطقي

 :ومن أمثلة ذلك.  pwpwpwpwًفيضاف بدال من

  

 dmi pw Imnt dmi pw Imnt dmi pw Imnt dmi pw Imnt “the West is an abode; lit. an abode [is] it, 

namely the West”. 

    ".مقر هو، أي الغرب: ًالغرب مقر، حرفيا"

  

 mnw pw n s nfrw.f mnw pw n s nfrw.f mnw pw n s nfrw.f mnw pw n s nfrw.f “a man’s goodness is his 

monument, lit. the monument it (is) of a man, [namely] his goodness”. 

  ".طيبته] أي[األثر الباقي هو للرجل، : ًطيبة الرجل أثره الباقي، حرفيا"
 

ومن أمثلة . (demonstrative) إشارة  (predicate) الخبر أو (subject)ًنادرا ما يكون المبتدأ     
  :ذلك



 bit pw n# m wn m#o bit pw n# m wn m#o bit pw n# m wn m#o bit pw n# m wn m#o “this is my character in 

reality”.                         ." "هذه شخصيتي في الواقع  
 

 p# pw Wsir p# pw Wsir p# pw Wsir p# pw Wsir “such is Osiris, lit. this [is] he, Osiris”. 

  ".هذا هو، أوزوريس: ً حرفيا أوزوريس،هكذا"
  

ا يرجع بوضوح إلى الرغبة في إظهار الخبر المنطقي  محل طريقة التجاوز المباشر إنمالطريقةاحالل هذه      
(logical predicate) كان من  ، وذلك في سياقمما يمكن أن تقوم به تلك الطريقة على نحو أوضح

 logical)ما تكون مبتدأ منطقيً جدا ًكثيرا" هذا"كلمة إشارة مثل  و اآلن فإن .اضع الكلماتالمألوف فيه تغيير مو

subject) منطقياًاونها خبرأكثر من ك ً (logical predicate) .فيها في جملة  اإلشارة حام ومن ثم فإن اق
يجب أن تحتل اإلشارة المكان  ((noun)  من األسماء(predicate) والخبر  (subject)كل من المبتدأ

 (noun)السم تظهر اجعل اإلشارة ، ])٢ [١٢٧والعكس هو القاعدة هنا، راجع الفقرة ، ي اللغة المصريةفالثاني 
  ٠(logical predicate) الخبر المنطقي الحقيقي بمظهرالسابق عليها 

  
- ١٢٥، راجع الفقرات logical  (subject)المبتدأ القواعدي(حين أن الكلمة األولى ، ففي هكذاو      
 logical)ا منطقيًاكان من الممكن أن تكون خبرلمباشر  ا على التجاورالمرتكزةديمة  في الطريقة الق)١٢٦

predicate)   ًا مبتدأ منطقيكونها سهولة بنفس(logical subject))  خير هو األالخيار على الرغم من أن

ً مبتدأ منطقيا الكلمة األولىال تكون   عليها، ةالمقحم، فإنه في حالة الجملة ) بالطبع وظيفتها األصلية
(logical subject)تالحاالمعظم في ًمنطقيا  ً، بل تكون خبرا. 

  
   ها الدائم للتراكيب التيفيتحر مأساة اللغة في تتلخص،  حالةوعلى أي      

األول هو المذكور في ( طريق تغيير آخر في وضع الكلمات فعن، ًأجل أهداف لم تكن معدة لها أصالبتدعتها من ت
فيها  (logical subject) يمكن أن يشغل المبتدأ المنطقي pwpwpwpw على المشتملةفإن الجملة ،])٢[١٢٧الفقرة 

  :وفيما يلي بعض األمثلة) . ١٢٥الفقرة راجع  (، وهكذا نعود إلى الترتيب األصلي للكلمات  ًأحياناالمكان األول 
  

 pxrt pw nt How.s mrHt pxrt pw nt How.s mrHt pxrt pw nt How.s mrHt pxrt pw nt How.s mrHt “oil is the 

remedy of her body”. 

  ". عالج جسدهاالزيت"
  ".الزيت"المرأة، واالجابة هي عما هو أفضل وسيلة للحفاظ على جسد  سؤاال  السابقةتطرح الجملة

  



 bwt.i pw Hs bwt.i pw Hs bwt.i pw Hs bwt.i pw Hs “my abomination is excrement”.                             

".الشيء البغيض بالنسبة لي هو البراز"  
 

 ،)١٢٩الفقرة راجع ( التي تصفه وبعض الكلمات )noun( بين اسم  المتكررpwpwpwpwبسبب إقحام  ]:١٣١[الفقرة 

  ففي جملة مثل .ي يتطلب عناية دقيقةاللتباس الذ هذا بعض اينشأ عنفقد 
Nwn pw it nTrwNwn pw it nTrwNwn pw it nTrwNwn pw it nTrw ، ما إذا كان المعنى المقصود هو                                           قادر على أن يقررياق الكالم  سبخالفال شيء ف

“it [or “he”] is Nun, the father of the gods” "  وذلك " (نون، أبو اآللهة"] هو"أو [هي
أبو  "”the father of the gods is Nun“، أو أنه )١٣٠، راجع الفقرة NwnNwnNwnNwnً بدال من it it it it باعتبار 

  ).٩٠، راجع الفقرة pwpwpwpwً بدال من it it it it وذلك باعتبار(،"اآللهة هو نون
  

  :pwpwpwpw ًبدال منالضمير المتعلق  ]:١٣٢[الفقرة 
(The dependent pronoun in place of pwpwpwpw): 

 

، وتظهر مع أدوات )٣(١٢٧ المذكورة من قبل في الفقرة ptr swptr swptr swptr sw لبنية الجملة تطور يبنية هذه الجملة ه
   :ومن أمثلة ذلك.  فقط(interrogatives) االستفهام

 pty sy t# Rdpty sy t# Rdpty sy t# Rdpty sy t# Rd----Ddt Ddt Ddt Ddt “who is this Reddjedet?”. 

Lit. “who is she, this Reddjedet?”. 

  ".من هي، ردجدت هذه: "ًحرفيا". من تكون ردجدت هذه؟"
  

  :في الجمل ذات الخبر االسميزمن والصيغة ال ]:٣١٣[الفقرة 

(Tense and mood in the sentences with nominal predicate): 

 فإن سياق الكالم هنا أيضا هو ،(adverbial predicate)كما هو الحال في الجملة ذات الخبر الظرفي 
 أساليب بناء الجملةمع أي من   wnnwnnwnnwnn وiwiwiwiwيوجد الفعالن  وكقاعدة، فال .صيغة عادة بمفتاح الزمن والالذي يمدنا

 أن ، فقد كان علي المصريين استخدام هذه األفعالفعند الرغبة في، ولهذا ١٣٠ – ١٢٥الموصوفة في الفقرات 
  ، راجع(mmmm of predication) اإلخبارية إميلجأوا إلى 

  . فيما تقدم١١٨ – ١١٧الفقرات األمثلة المذكورة من قبل 
  

 المماثلة (particles)وغيرها من األدوات "  الحظ–أنظر   "”mkmkmkmk “behold فإن ،   ومن جهة أخرى      
 :ومن أمثلة ذلك. pwpwpwpwفي بداية الجملة المستخدم فيها  قد توجد 

 mk xrt.i pw im.k mk xrt.i pw im.k mk xrt.i pw im.k mk xrt.i pw im.k “behold, that is my due from 

thee (you)”.  



  ".، ذلك حقي منكالحظ"

 isT s# pw mnX  isT s# pw mnX  isT s# pw mnX  isT s# pw mnX “lo, he was a beneficient son”. 

  ".أنظر، كان هو إبن مفيد"
  

 smwn sXty.f pw smwn sXty.f pw smwn sXty.f pw smwn sXty.f pw “probably he is a peasant of his”. 

  ".ربما هو فالح لديه"
  .٢٤١ أنظر الفقرة ،"ربما" ”smwnsmwnsmwnsmwn “probablyبالنسبة إلى 

  
  :ومن أمثلة ذلك]). ٧ [١١٩راجع الفقرة  (ً أيضا####HHHH     وكذلك أداة التمني 

 H# pw grH pH# pw grH pH# pw grH pH# pw grH pw m rmT w m rmT w m rmT w m rmT “would that it were 

the end of men”. 

  ".ليتها كانت نهاية البشر"
  

 clause of)  الحال وتلك المعبرة عن(clause of time) المعبرة عن الزمن  التابعةالجملتستخدم  :مالحظة

circumstance)  إم اإلخبارية(mmmm of predication)  وتعمل وفقا للقواعد الخاصة بالخبر الظرفي(adverbial 

predicate) التركيبة  تستخدم وكذلك). ٢ (١١٩، ١١٧الفقرات ، أنظرwnnwnnwnnwnn....f f f f ((((wnwnwnwn....ffff) ) ) ) mmmm بعد حروف 
تأتي فيها أما عن الحاالت االستثنائية التي  ). ١٥٠الفقرة " (إذا" ”iriririr     “ifوبعد]) ٢ [١٥٧الفقرة (     (prepositions)الجر

  .١٥٤نهاية الفقرةفانظر  بعد حرف جر، يقي حق(nominal predicate) ذات خبر اسمي تابعةجملة 
  

  : أو الضميري الجمل ذات الخبر االسمينفي ]:٤١٣[الفقرة 
(Negation pf sentences with nominal or pronominal predicate): 

  :ومن أمثلة ذلك.  pwpwpwpwتتبعه (noun) قبل اسم nnnnnnnn   وتستخدم.األمثلة غير شائعة

 nn oH# pw Hno ky nn oH# pw Hno ky nn oH# pw Hno ky nn oH# pw Hno ky “it means (lit. is) no fighting 

with another”. 

  ".هذا يعني ال حرب مع آخر"
 

 isisisis  (enclitic particle)شورة ح األداة المpwpwpwpwسبقت  تستخدم إذا nnnn أن على أية حال، الحظ      
“indeed” "ومن أمثلة ذلك. ً"حقا:  

  sti sti sti sti (for isTisTisTisT) n tr is pw n iwt r bi# n tr is pw n iwt r bi# n tr is pw n iwt r bi# n tr is pw n iwt r bi# 
pn pn pn pn “lo, it was indeed not the season for coming to this mining region”. 

  ".ًأنظر، حقا إنه ليس موسم الحضور إلى منطقة التعدين هذه"
  



    :ومن أمثلة ذلك. n … isn … isn … isn … is  …  بوصفها غير ضرورية مع  pwpwpwpwأحيانا تحذف        

 n s#.i is n s#.i is n s#.i is n s#.i is ”he is not my son”. 

  ".هو ليس إبني"
        

  :في إحدى الحاالت pwpwpwpw قد حل محل" هم" ”stststst “theyن الضمير أيبدو      

  n rmT is nt Sft st n rmT is nt Sft st n rmT is nt Sft st n rmT is nt Sft st “they are not people of 

worth”. 

  ".هم ليسوا أناس ذوي مقام رفيع"
  

 independent) المنفصلةقبل الضمائر  nnnn  (negative word)  أداة النفي     تستخدم 

pronouns) .ومن أمثلة ذلك:  

  “I am not, forsooth, a confederate of his”. 

  ".ًحقا، أنا لست شريكه"

 n ntf pw m m#ot n ntf pw m m#ot n ntf pw m m#ot n ntf pw m m#ot “it is not he in truth”. 

  ".إنه ليس في الحق"
  

  .الحق  من عصر أمثلةفي  يمكن أن نجدعلى أية حال،      
  
  
  
  
 


