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  الدرس األول
  

  :)Direction of writing( اتجاه الكتابة]: ١٦الفقرة [

 أعمدة رأسـية أو فيتتألف الكتابة الهيروغليفية من صفوف من صور صغيرة مرتبة      

مـستقلة العالمـات ال فـي ذلـكبمـا  -وتقرأ تلك األعمـدة أو الـصفوف . صفوف أفقية 

 أحيـان نـادرة ألسـباب خاصـة مـن اليـسار فـي من اليمين إلى اليسار عادة ، وقد تقرأ -

وعلــى الــرغم مــن تفــضيل المــصريين القــدماء كتابــة لغــتهم مــن اليمــين إلــى .  اليمــين إلــى

اليسار ، فقد اعتادت المراجع الحديثة أن تكتبها من اليسار إلى اليمين لتالئم اللغات 

  . تكتب بها تلك المراجعالتياألوربية الحديثة 

      

 وغيـر ذلـك مـن ،نـات أو طيـورً تصور أشخاصا أو حيواالتيالعالمات ً تتجه دائما      

ــنقش  ــة ال  يحتــوى عليهــا ، الــذيالعالمــات األخــرى ذات المقدمــة والمــؤخرة إلــى بداي

 مـن حيـث اتجـاه الكتابـة هيروغليفـي كيفيـة قـراءة نـص فـيولهذا فمن النـادر أن نرتـاب 

   :وعلى سبيل المثال فإن الكلمات. فيه 

                                                                                                              

يجب أن تقرأ من اليسار إلى اليمـين وذلـك ألن الطيـور والرجـل والـسلة ذات المقـبض 

  .تتجه كلها إلى اليسار 

  

 



  )٥٠(

 وينطبــق هــذا علــى أعلــى ، فــي للهيروغليفيــة المكتوبــة القــراءة فــي     تكــون األســبقية 

. مـن تلـك الـصفوف المؤلفـة لكـل صـف العالمات  وعلىهيروغليفيةالصفوف  الكتابة 

  :العالمات هوفإن ترتيب قراءة ، :                              ففي كلمةوهكذا 

) ٥)         (٤)               (٣)                     (٢)             (١        (  

) ٧)             (٦     .           (                                                                                

      
وتبين األسـهم اتجـاه . كل االتجاهات المحتملة في نص قصير مكتوب يلي وفيما     

 حــين تــشير فــي كــل حالــة ،وتوضــح الحــروف اإلنجليزيــة ترتيــب الــسطور ،فــيالقــراءة 

  :المكتوبة ل العالماتاألرقام إلى تسلس

  
  

 تناسق واضـح في النص السابق مدى العناية بترتيب العالمات الهيروغليفية فينالحظ 

ونالحـظ  .ه الشكل العام لهايوعدم ترك أية فراغات بينها حتى ال يؤدى ذلك إلى تشو

  . بين كل كلمة وأخرى تفصلًأيضا عدم وجود فواصل 

  



  )٥١(

  :) signs-sound orPhonograms(العالمات الصوتية ]: ١٧الفقرة [

  :من العالماتأنواع من ثالثة  الصوتية  العالماتتتألف

ً أو عالمات األبجدية ،ويمثل كل منها حرفا ساكنا واحداالصوتعالمات أحادية -١ ً ً :

  .          f                   ، r:             أمثلة

  :ين ساكنصوتينيعادل كل منها  عالمات ثنائية-٢

   .             m+ n             ،= p+ r:             = أمثلة

  : ساكنةأصواتعالمات ثالثية يعادل كل منها ثالثة -٣

.                                                                            n+ f+ r            ،  =H+ t + p:        = أمثلة

  

وأهم  .تفصيل فيما بعددرس هذه األنواع الثالثة من العالمات الصوتية بالت     وسوف 

 ونعنى به الحروف أحادية الـصوت ،ًهذه األنواع الثالثة وأكثرها شيوعا هو النوع األول

  .أو عالمات األبجدية 

  

  :)Alphabet( األبجدية]: ١٨الفقرة [

 أطلقهــا المــصريون علــى حــروفهم ،وســيجد الطالــب أنــه مــن التــيال نــدرى المــسميات 

صوره كــل تــلهــا كــل منهــا أو بمــا مثت التــيالمالئــم أن يــشير إليهــا إمــا بقيمتهــا الــصوتية 



  )٥٢(

 ،            (s) المـــــزالج            يطلـــــق عليهـــــا وهكـــــذا فـــــإن عالمـــــة مـــــن تلـــــك العالمـــــات؛ 

  ".النسر"           يطلق عليه ،(n)يطلق عليها 

       
 هــذه الفقــرة أنــه يلــي الــذي األبجديــة المــشتمل علــى الجــدول فــيوكمــا ســنالحظ      

اصطالحية خاصة لكتابـة نطـق هـذه األبجديـة وهـى تجمـع يجب علينا استخدام طريقة 

ًإلــى جانــب حــروف اإلنجليزيــة المعروفــة حروفــا أخــرى ميــزت بــبعض العالمــات والــنقط 

 اللغــة اإلنجليزيـة مــا يعـادل قيمتهــا فـي لـم نجــد التــيوذلـك بالنـسبة للحــروف المـصرية 

روغليفيـة ذات  كانت تكتب بأكثر مـن عالمـة هيالتيالصوتية على نحو دقيق ،أو تلك 

  . أصوات متقاربة

  

  األبجدية
  

مصطلحات كتابة النطق   العالمة
  والقيمة الصوتية  

  الشيء المصور       

  نسر مصري  أ=   #  
  I   =قصبة مورقة  إ  

)       ١(  
)      ٢(  

 y=قصبتان مورقتان )١(   ى  
   شرطتان مائلتان )٢(

   o =ساعد   ع  
   w = فرخ السمان  و  
  b = قدم  ب  
  p = -  مقعد بغير  ظهر أو ذراعين  



  )٥٣(

   f  =حية قرناء  ف  
  m  =بومة  م  
  n  =ماء  ن  
  r  =فم  ر  
  h  =مأوى من القصب في     ھ

  الحقول
  H  فتيلة من الكتان المجدول  
  X  =مشيمة  خ  
   x  =بطن حيوان ثديي  غ  

)    ١(  
)    ٢(  

s  =مزالج )١(  س  
   قطعة نسيج مطوية )٢(

  S   =ركةب  ش  
   Q   =تل منحدر  ق  
   k  =سلة ذات أذن  ك  
   g  =قاعدة زير  ج  
   t  =رغيف خبز  ت  
  T   =عقال الدواب  ث  
  d   =يد  د  
  D   =ثعبان  ج  

  
   :مالحظات

  : العصور المتأخرة وهى في وجدت لها بدائل التي العالماتهناك بعض 
وقـد .  ً،      بـدال مـن             ًبدال مـن      ،        ًبدال من                 ،   ًبدال من           

الدولـة عـصر  منذ الهيراطيقي الخط في  استخدم     من شكل مختصر للعالمة    نشأت العالمة    
ـــذ ـــى لكالوســـطى ،ول ـــة إل ـــة الوســـطى مـــن الهيراطيقي ـــدما نحـــول بعـــض نـــصوص الدول  فإنهـــا تظهـــر عن

 . الكتابـة الهيروغليفيـة بعـدفـي أن تلك العالمة  لم تكـن قـد اسـتخدمت لرغم منعلى ا ،الهيروغليفية



  )٥٤(

 حــين فــي التــوالي،علــى   |m، t|الثنــائيتين فقــد اشــتقتا مــن العالمتــين      ،  ،           أمـا العالمتــان

تــاج " "crown of Lower Egypt" تعنــى التــي  ntمــن الكلمــة      اشــتقت العالمــة   
  .كلماتبعض ال في  محل  محل      قد حلت   أن العالمةة مالحظبغي أيضاوتن". مصر السفلى

  
  :)On transliteration( كتابة النطق]: ١٩الفقرة [

 مـــن مـــزيج مـــن - اللغـــات األخـــرىفـــيكمـــا –لفـــت كلمـــات اللغـــة المـــصرية القديمـــة أت

 المقدمة، فإن الكتابة الهيروغليفية قد فيكما بينا  ولكن،ملفوظة؛  ة وصوات ساكناأل

  فـي تنطقـانن          قد ي وهكذا فإن العالمت.ف اللينةالحروبثبات أغفلت وحذفت 

، أو أيــة تركيبـات أخــرى مــن الحــروف اللينــة "أوســا"، " إوس"ويــس، "، " واس  "الواقـع

نطـق ال  أسـلوبحيـث أننـا ال نعـرف هكـذا و .ممـا قـد تـسمح بـه اللغـة    w    +    s مـع 

 يمكـن اعتبـاره يالـذ الوحيـد األسـلوب،فإن  كقاعدةكلمات المصرية المبكرةالفعلي لل

  يعنــى بــالحروف الــساكنة فقــط؛الــذي نطــق اللغــة هــو ذلــك فــيًعلميــا علــى نحــو دقيــق 

، فـــــإن  نطـــــق           بدراســـــة الهيروغليفيـــــة المعنيـــــةالكتـــــب الحديثـــــة أكثـــــر  ففـــــي لـــــذلكو

 كـل فـي الـسواكن لتلـك المميـز النطـقشـارة إلـى اإلدون ب ،ws ببساطةسنجده مكتوبا 

  .كلمة مستقلة 

   
وسوف يعتاد الطالب الجاد بعد قليل من التـدريب أن يكتـب مثـل هـذه الكلمـات      

 بعـض األحيـان فـيحيث أنه سيحتاج ؛ ولكن  #Hno, oD#, w|#, o غير المألوفة مثل

 كل حالة باستثناء نطقها مكسورة في فمن المالئم ، شفويايشير إلي تلك الكلماتأن 



  )٥٥(

وهكـذا . فيفتحان عند نطقهما oooo،  ####اكنان  فيها الحرفان السيوجد التيالحاالت تلك 

 لنطـــق Dd ،sedjem لنطــق mn ،djed لنطــق men :التـــالينحــصل علــى النطــق 

sDm ،nefert  لنطقnfrt ؛ ولكنHena لنطق Hno ،adja لنطق oD# ،weya 

   .#o لنطق aa، وكذلك #wiلنطق 

  
إنما يقدم للينة لتلك الحروف اأن النطق بهذه الكيفية أبدا  ننسى الولكن يجب أ     

ــديمجــرد لنــا  ــة فــيقــد يحمــل مؤقــت  لب ــه صــلة واهن ــالنطق -وقــد ال يحملهــا– طيات  ب

  .كما سمعه وتحدثه المصريون أنفسهم األصلي

  

 ( "س" األصـل فـينطـق تكـن تولم ،   العالمة هذا الكتاب أن فيوسوف نجد         

ś(،             س" امـن نطقهـاحتمـاال ثـر    أك"ز" األصـل فـينطق ت وكانت والعالمة" 

(s) ا باســـتمرار مـــكتـــب نطقهي ، عـــادةهـــانطقيكتـــب بهـــا  التـــي ssss ، حيـــث أن كـــال مـــن

 األمــر يقتــضي وعنــدما ؛اآلخر بمقــدم عــصر الدولــة الوســطىبــلط تخــاالــصوتين كــان قــد 

    نطـقفـي كتابـة  s  سنـستعمل هذه الحالة فقـط فياإلشارة إلى األصوات األصلية فإننا 

          . العالمة  نطقلكتابة   zzzzنستعمل و، 

       
 dقد اكتسبت بالفعـل القيمـة الـصوتية للعالمـة          D  عالمة        ال      وكانت 

 T     عالمــة      الت ترجــع إلــى عــصر الدولــة ،واكتــسبالتــي العديــد مــن الكلمــات فــي



  )٥٦(

البعض  ببعضها اتالعالماستبدال تلك يتضح ذلك من و       ،للعالمةالقيمة الصوتية 

اقتــصرت فــي األصــوات التغيــرات علــى أيــة حــال، فــإن مثــل هــذه و .آخــرإلــى  حــين مــن

، وكتابـة نطـق           D         ًعلـى عـدد محـدود مـن الكلمـات ،وننـصح دائمـا بكتابـة نطـق

T ،،ن حتى ولو تصادف وعرفنا أنهما كانا ينطقا على أن t وd  على التوالي.         

  
محـل األخـرى وإن كـان  X،           x       العالمتـين   إحـدىن تحل ويمكن أ     

ويجــب أن . الفقــرة الــسابقةفــي المــذكورة العالمــاتذلــك نــادر الحــدوث بالمقارنــة مــع 

  .بعناية عند كتابة النطق هاتين العالمتين نفرق بين

ـــــــل تم     و ـــــــين       ث ـــــــين        h     ،Hكـــــــال مـــــــن العالمت ،              k    وكـــــــذلك العالمت

      .Qنميزهــا عــن بعــضها الــبعض عنــد كتابــة  يجــب أن لك ولــذمتميــزة،  قيمــا صــوتية

  .النطق

  
  :مالحظات

 D تحتـوى علـى التـيأن ننطق العالمات ثنائية وثالثيـة الحـروف  ًيلزم بالضرورة ،وفقا لما ذكرناه،) ١(
 ،Tبـالحرفين األبجـديينمـا لـم تتبعـا هـي كما تان  أصلي  d أو  t.  وهكـذا نقـرأ    علـى أنهـاwD  ، إال

  nTr     كــذلك   وننطــق. wddt  تنطــقوالتــي              مثــل هــذه الكلمــة           فــيإذا أتــت 

      .              مثل هذه الكلمة فيإال إذا أتت 
  
،      d   ال مـن        مـستخدمين بـد     ،           ، نجد أحيانا وحتى قبلها١٨ عصر األسرة في) ٢(
 . ومثال ذلك كتابة                        .  ألساليب القديمةمن استعمال ازائف نوع هو ، وt      و

wDHw  بدال منwdHw         "offering table" "؛ وكذلك             "مائدة قرابينTn بـدال 
  ".هذه  "tnمن  



  )٥٧(

 هذا الكتاب فيكلمات مستقلة قد ميزناها قديما تعتبر،  أو كانت،  تعتبرالتيالضمائر المتصلة ) ٣ (
:                                                      قـــــــــــــــــــيم صـــــــــــــــــــوتية، مثـــــــــــــــــــلبوضـــــــــــــــــــع نقطـــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــل كتابـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا تمثلـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن 

                          .sDm.tw.f      "he is heard" "األصــلفــيتعنــى كانـت و، "يــسمع   
"one hears him"  "عند كتابة) -(شرطة قصيرة الستخدم بينما ت  ".ه أحد األشخاصيسمع 

  .؛                 "معبد ""r-pr  "temple:             مثلنطق الكلمات المركبة
"AmenHotpe"    Imn-Htp" المرتبطــة وال نميــز هنــا النهايــات . ، وهــو اســم رجــل"أمنحوتــب

 daughter" s#t"                 :، مثـــل عنـــد كتابـــة نطقهـــاتـــاء التأنيـــث المختلفـــة كعـــداالقوب
  ".ابنة"

  
ــــرة [ ــــة  ه الحــــروفاشــــبأ]: ٢٠الفق  اكن الــــضعيفةووالــــس "vowels-semi"اللين

consonants weak"":  

ا الـــصلة تـــ ،ولكنهمـــا قريبالـــسواكنمـــن  iiii       ،wwwwتعتبـــر العالمتـــان الهيروغليفيتـــان     

ا م اســتخداماتهفـياصــة ظهــران مميـزات ختفهمـا  ،التــوالي علـى i ،u بـالحرفين اللينــين

. "semi-vowels"ا لفـظ أشـباه الحـروف اللينـة مـتجعل من المعقـول أن نطلـق عليه

 إال جوهرهـا فـي ال تزيـد عالمـاتن المـصريين قـد عـدوهما مجـرد أ ، فيبـدووفى الواقـع

 بدايـــة فـــيا مـــ منهيـــأتيوذلـــك باســـتثناء مـــا (ًقلـــيال عـــن الحـــروف اللينـــة غيـــر المكتوبـــة 

ويــصح هــذا بــصفة خاصــة علــى  .همــا يحــذفان عــادة عنــد الكتابــةولهــذا ف ،)اتالكلمــ

 الكاملــة ةالكتابــ وذلــك علــى الــرغم مــن أهميــة ، المختلفــةالقواعــدالمرتبطــة بالنهايــات 

 تعنـــــــــى  Ddw         ن كلمـــــــــة  إفعلـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال فـــــــــ. تحاشــــــــى االلتبـــــــــاسل

"speaking"" تهــا ًوهــى اســم فاعــل مــذكر،ولكن مــن المــألوف جــدا كتاب، "القائــل



  )٥٨(

 "to say" لمـصدرلصـحيحة صـيغة ونفس هذه الكتابـة       ؛  Ddًاختصارا      

Dd "يقول."          

   

 . المصاعب الرئيسية عند ترجمـة النـصوص المـصرية القديمـةىحدإونلمس هنا        

 ، الفـوارق القاعديـةتختفـيحيـث  ًفالكتابة المختصرة أكثر شـيوعا مـن الكتابـة الكاملـة،

ولذا فإنه عندما يقال للطالب المبتدئ عند دراسة . مر مجرد عملية استنتاجويصبح األ

فمـن الواجـب عليـه ، Ddw يجب أن تفهم علـى أنهـا Ddنص ما أن الصيغة المكتوبة 

ًقـادرا علـى اإلدراك فيـه  يكـون الذي الوقت يأتيحينئذ أن يأخذ هذا التوكيد بثقة حتى 

  . تدفع إلى هذا التأكيدالتي ً أو يكون قادرا على نقد األسباب،التام

        
 فـي قيمتـان صـوتيتان اأن لهـ -منذ البداية-  حيث يبدوi     لعالمةيكتب نطق ا      

 #، بينمــا تنطــق "ioH "moon فــي كلمــة                  y ، فتنطــقاللغــة المــصرية

  .، التي كتبت أحيانا في نصوص األهرام           "أنا ""ink "I كلمةفي 

  
فـي  اسـتهالليكحـرف علـى نحـو اسـتثنائي  ة مستخدمy       عالمة التوقد وجد     

 هتاف يستخدم للفت" "yH "hey صيغة التعجب             فيطيالوسلغة العصر 

ــاه، أو للتــساؤل، أو للتعجــب  فــي بخــالف ذلــك فقــط ه العالمــةستخدم هــذتــو."االنتب

وفـى  .القـديمالمـصرية فـي عـصرها لغـة ال فـي i أو iiعدية ويطـابق حينئـذ االنهايات الق



  )٥٩(

                                                 :  ة فــي كلمــات مثــل أو قبــل األخيــرة أخيــرعالمــة كتــأتي    يمكــن أن   العالمــةحــين أن 

         .mry "beloved"" فـــــإن "محبوبـــــة"، ومؤنثهـــــا               "محبـــــوب ،

 نهايـة فـي إالال يمكـن أن تـستخدم  )ًأقـل شـيوعا    تكتب على نحـو التي(العالمة     

     i  الخاصـة بالعالمـة    y   هذه الحالة القيمة الصوتيةفيكون لها تو؛  فقطاتالكلم

ــــي ــــة عــــصر األســــرة  بعــــض األحيــــان فــــي ا تحــــل محلهــــالت  لكلمــــة              ١٨كمــــا فــــي كتاب

  ."Djerty" Erty "١١ عصر األسرة ، التي كتبت في"اسم مدينة .             

Erti.  

  

" كن الـضعيفةواالـس"مـسمى    r ،     #    العالمتـين    يمكـن أن نطلـق علـى      

"weak consonants"، وذلــك ألنهمــا قــابالن للتغييــر أو الحــذف بــسهولة؛ 

  .i        بالعالمة الكتابةفيويميل كل منهما إلى أن يستبدل 

  

  :) articlesAbsence of( ة و النكرمعرفةأدوات الغياب ]: ٢١الفقرة [

 عمــا يماثـــل أدوات المعرفـــة يطة والوســـة القديمــمرحلتيهـــا فـــياســتغنت اللغـــة المــصرية 

ـــةفـــيوالنكـــرة  ًوفقـــا لمـــضمون  ،rn    وهكـــذا يمكـــن ترجمـــة        . اللغـــة اإلنجليزي

 أو ،"اســم مــا" "a name"أو ، "االســم " "the name"الكـالم، إمــا       

  ."اسم" "name"حتى 



  )٦٠(

  
  :حظةمال

، ولــم يط الوســها عــصرفــي اللغــة المــصرية القديمــة فــي أدوات المعرفــة والنكــرة للمــرة األولــى عرفــت
   . من اللغة المتأخرةفي المرحلةتصبح مألوفة وشائعة إال 

  التدريب األول
(a) Learn and write out from memory, both in 
hieroglyphs and in transliteration, the following 

words: 
        mmmm: (1)    in; (2) by means of ", with (of instrument); 

(3) from, out of. 
 
        nnnn: (1) to, for (in sense of dative); (2) to (of 
direction, only to persons).  
 
        rrrr: (1) to, into, towards (of direction towards 
things); (2) in respect of. 
 
        pnpnpnpn: this (masculine) 
                                                          follows its noun. 
        tntntntn: this (feminine)                            
 
           kykykyky: other, another m. 
                                                            precedes its noun.           
           ktktktkt: other, another f.     
 
           imimimim: there, therein, therewith, therefrom.   
  
           bwbwbwbw: place, m., singular only. 

  
           XtXtXtXt: thing, f. 

  



  )٦١(

           PtHPtHPtHPtH: Ptah, name of the god of Memphis. 
 
           IwIwIwIw: is, are. 

  
           rnrnrnrn: name, m. 

  
           DdDdDdDd: say, speak. 

  
           HnoHnoHnoHno: together with. 
 
(b) Translate into Egyptian, adding transliterations 

to the hieroglyphs: 

(1) To another place. 

(2)  To Ptah. 

(3)  Another2 thing3 is1 there4. 

(4)  In this name. 

(5)  Ptah2 is1 there3 in this place4. 

(6)  Together with another name. 

(7)  A thing2 is1 there3 in this place4. 

(8)  Ptah2 speaks1 in respect of this thing3. 


