
مفـردين المـذكورين  والثالـث الالثاني الشخصين ي فقد شغل موضع ضمير، األهرام والدولة القديمةنصوصوفى      

 إلــى t صــيغ بإضــافة  الــذي(independent pronouns) بطــراز مبكــر مــن الــضمائر المنفــصلة فــي أعلــى

ـــاني الشخـــصين اوقـــد ظـــل ضـــمير. (dependent pronouns) الـــضمائر المتعلقـــة  والثالـــث المـــذكرين الث

  .(archaism)يم اللغة المصرية في عصرها الوسيط كنوع من أنواع العودة إلي القد فيمستخدمين 

Sing. 2, c.                Twt                          Thou1. 

Sing. 3, c.                swt                          He, she it2. 

     
  :حظةمال

 . الدولـة الوسـطى ي اللغـة المـصرية فـي عـصرها الوسـيط األصل مـذكرين؛ وقـد اسـتخدما لكـال الجنـسين فـي فśwt و Twt  كل من كان
  ."لكن ""but"تعني  swt، فإن (particle) كأداةو
  

  :)independent pronouns(استخدامات الضمائر المنفصلة 

  : مالحظته من استخدامات الضمائر المنفصلةينبغي ما يليفيما 

  
لة  ومن أمث. المبتدأ مباشرةبعد (nominal predicate) اسمي جملة ذات خبر في (subject)مبتدأ  - ١

  :ذلك

  
                           ink it.k "I am thy (your) father". 

  ".أنا أبوك"

  
                  ntf s#.s "he is her son" . 

  ".هو ابنها" 

  
                                                 

  .twt  كتب ھذا الضمير في العصور المتأخرة ١
  .śwt كان ھذا الضمير في ا>صل ٢



                              Twt nb.i "thou art (you are) my lord". 

  ".أنت سيدي" 

ويقتـصر هـذا االسـتعمال . (adjectival predicate)ات حبـر وصـفي  فـي جملـة ذ(subject) مبتـدأ -٢

  :وفيما يلي أحد األمثلة. ًتقريبا على الشخص األول المفرد

                    ink nfr "I am good".  

  ".أنا صالح"

  

عبارات قد  على الضمائر، وفى بعض ال(emphasis)     وفى كل من االستخدامين توجد درجة معينة من التوكيد 

  :يكون من المرغوب فيه ترجمتها

"it is I (who am) thy (your) father". 

 ".أباك) الذي يكون(إنه أنا "

"it is I (who am) good". 

  ".صالحا) الذي يكون(إنه أنا "

       
د  يعـ(adverbial predicate)     الحظ بعناية أن استخدام الـضمير المنفـصل فـي جملـة ذات خبـر ظرفـي 

أنـت فـي  ""thou art in my house"ًمخالفـا لالسـتخدامات اللغويـة فـي اللغـة المـصرية القديمـة؛ فجملـة 

يمكن أن تترجم                        ، أو تتـرجم                                 ، ولكـن ال يمكـن أن تتـرجم                  "  منزلي

 .  

  :)order-Word (ترتيب الكالم

يختلــف المفعــول .              لــضروري اآلن أن نكمــل مــا قلنــاه عــن هــذا الموضــوع مــن قبــل فــي الــدرس الثــانيمــن ا

 المؤلفـــة مــن حــرف جـــر (adverbial phrases) عــن غيــره مـــن أشــباه الجمــل الظرفيــة (dative)ألجلــه 



(preposition) متبوعا باسم  ً(noun) عـن قـرب قـدر اإلمكـان في ميله إلى أن يتبع الكلمة التي يـرتبط بهـا .

  :ًوالجملة التالية تعطي مثال على الترتيب المعتاد للكالم

  
                                                                             smi sS sSt# pn n nb.f m niwt 

tn "the scribe reports this secret to his lord in this city". 

  ". ب هذا السر لسيده في هذه المدينةيبلغ الكات"

       
ً ضـميرا؛ (object) أو المفعـول بـه (subject)     ويعدل ترتيب الكـالم، علـى أيـة حـال، عنـدما يكـون الفاعـل 

 (suffix-pronoun)قبـل ضـمير متـصل   n      (preposition)ويعـدل كـذلك عنـدما يـأتي حـرف الجـر 

ً ضـميرا (noun) وتكون القاعدة في هـذه الحـاالت هـي أال يـسبق االسـم .(dative)بحيث يكونا مفعوال ألجله 

(pronoun) وأال يــــسبق الــــضمير المتعلــــق ،(dependent pronoun) ضــــميرا متـــــصال ً ً(suffix-

pronoun) .وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:  

   
                                 h#b.f Tw "he sends thee (you)". 

  ".لكهو يرس"

  
                                         h#b Tw sS    "the scribe sends thee".        

  ".يرسلك الكاتب"

  

                                      D# Tn s#.f  "his son ferries you across" " عبـر (ابنه يـنقلكم

)"  النهر ; or "you ferry his son across" "عبر النهر(ه أنتم تنقلون ابن"( . 



ً يمكن أن تكـون ضـميرا متـصال Tnوذلك ألن  ً(suffix-pronoun) كمـا يمكـن أن تكـون أيـضا ضـميرا متعلقـا ،ً ً ً

(dependent pronoun).  

                                         wSb.n.i n.f st  "I answered (sDm.n.f    form) it to 

him". 

  ".له) كالسؤال أو ما إلى ذل(أجبته "

                             in n.k st sS "the scribe brings it to thee (you)". 

  ".يحضرها الكاتب لك"

  
                                                                   h#b.n n.n nb.n nfr Sot Hr.s "our good 

lord has sent to us a despach about it". 

  ".أرسل سيدنا الطيب لنا رسالة عنها"

                              Twt.wy n.s st "how like (to) her it is". 

  ".كم تشبه هي لها"

  
                      nn n.k st "it does not belong to thee (you)", lit. "it is not to 

thee (you)". 

  ".ست لكهي لي: "ً، حرفيا"هي ال تخصك"

  
                       iw n.k hrw nfr "holiday is thine (yours)", lit. "a good day is 

to thee (you)". 

  ".اليوم الجميل لك: "ً، حرفيا"العيد لك"

 
                      iw.f n.i "he is mine", lit. "he is to me". 

  ".هو لي"ً، حرفيا "هو ملكي"



  
، وهـي تلـك التـي ال يمكـن أن تـأتى (enclitic particles)أدوات معينة تسمى األدوات المحـشورة      هناك 

، (object)، أو المفعول به (noun)ً عندما يكون اسما (subject)في بداية الجملة، يمكن أن تسبق الفاعل 

، )يـان عـدم ترجمتهـاومـن األفـضل فـي كثيـر مـن األح" (اآلن ""grt "nowوهي . (dative)أو المفعول ألجله 

rf)  و ) تأتى في الجمل المعبرة عن الرغبة، أو األمر، أو السؤال، الخHm "assuredly"" وفيما ". بثقة- ًيقينا

  : يلي بعض األمثلة

                                                        ir.n.(i) grt moHot.(i) "now I made my 

tomb at the staircase of the great god". 

  ".اآلن عملت مقبرتي عند درج اإلله العظيم"

  
                                              sDd.i rf n.k mitt iry  iry  iry  iry  "let me relate to thee 

(you) the like thereof". 

  ".دعني أروي لك مثيل ذلك"

  
ً     وينطبق ذلك أيضا على التركيبات األكثر تعقيدا،   : مثلً

                                 ti sw Hm iy.f  "and now indeed he was returning". 

ًواآلن كان هو عائدا حقا" ً."  

  
 nn ،          "الحظ-أنظر" mk مثل             (non-enclitic particles)     األدوات غير المحشورة 

"not"" تى الفعل      تأتى في بداية الجملة، وتسبق ح" ال(verb) .  

  
  : مالحظة

  .الترتيب االستثنائي للكالم معتاد إلى حد بعيد، ويرجع السبب في ذلك إلى الرغبة في التوكيد، أنظر الدرس الثالث عشر
  



  :) f.n.sDmn )formf .n.sDmTheصيغة 

ث فاعلهـــا االســـمي أو  مـــن حيـــsDm.fًبنيـــت هـــذه الـــصيغة الفعليـــة الثانيـــة الـــشائعة علـــى نحـــو يماثـــل تمامـــا صـــيغة 

الالزم n وتختلف عنها فقط في إقحامها للعنصر        . الضميري، باإلضافة إلى طريقة تعبيرها عن المبنى للمجهول

 قـد يـشتمل (determinative) مباشـرة، أو بعـد أي مخـصص (verb-stem)لها، والواقع بعد جـذر الفعـل 

  :عليه جذر الفعل وفيما يلي بعض األمثلة

  
                                 sDm.n.i Xrw.f  "I heard his voice".  

  ".سمعت صوته"

  
                                   sDm.n nTr Xrw "the god heard the voice". 

  ".سمع اإلله الصوت"

                              sDm.n st nTr "the god heard it". 

  ".سمعها اإلله"

  

                              sDm.n.tw Xrw "the voice was heard". 

ِسمع الصوت" ُ."  
  

                     pr.n.f  "he went out". 

  ".رحل هو"

  
                                      H#b.n n.k nb.k  "thy (your) lord has sent to thee 

(you)". 

  ".أرسل لك سيدك"



  

                       ms.n.tw.i  "I was born". 

  ".ُِولدت أنا"

  
ومــن غيــر الــضروري هنــا تقــديم الــصيغ . ً     الحــظ أن قواعــد ترتيــب الكلمــات المــذكور فــي أعلــى تنطبــق هنــا أيــضا

 n، والنقطــــة الوحيــــدة التــــي ينبغــــي تــــذكرها هــــي أن         الــــضمائر المختلفــــة مــــع sDmالــــصرفية الكاملــــة لفعــــل 

  .(verb-stem)لمستخدمة في تكوين الصيغة ال تنفصل عن جذر الفعل ا

       
 مـع المفعـول (passive participle) قد نشأت من دمج اسم المفعول sDm.n.f     ويبدو أن أصل صيغة 

 قـــد تعنـــى pr.n.fوهكـــذا فـــإن                    .  المعبـــر عـــن الملكيـــة، أو مـــع نائـــب الفاعـــل(dative)ألجلـــه 

"gone out to him"" َمغادر له ُ"                  ،sDm.n.f "heard to him"" مسموع له."  

  

ً تعبر أساسا عما يقع أو يحدث لشخص ما أو بواسطته، فلم تكن منذ البداية أقل sDmn.n.f     وحيث أن صيغة 

 sDmn.n.f مثبت لصيغة وسوف نطلع فيما بعد على استخدام.  من حيث الوضع الزمنيsDm.fًتحديدا من صيغة 

ًيجب أن تترجم فيه في اإلنجليزية بالزمن المضارع؛ وهي تترجم أيضا في نفس هذا الزمن عندما تـسبق بكلمـة النفـي 

n  "not"" وعلى أية حال، فتلك الحاالت استثنائية؛ بينما تترجم صيغة ". الsDmn.n.f فـي زمـن الماضـي فـي 

م هكــذا للـزمن الماضـي فــي الجمـل المثبتـة، حيــث يحتمـل أن يكـون لهــا وهـى تـستخد. ًكـل المواضـع األخـرى تقريبــا

 he"، أو معنى المضارع التام في اإلنجليزيـة           "he heard"معنى الزمن الماضي في اللغة اإلنجليزية 

has heard" أو معنى الماضي التام في اإلنجليزية ،"he had heard" واالستخدامان األخيران شائعين ،

  :وفيما يلي بعض األمثلة. (clauses of time) خاصة في الجمل التابعة المعبرة عن الزمن بصفة

… as a man longs to see his home: 



 ":كرجل يتوق إلى وطنه"

                                                     ir.n.f rnpwt oS#t m nDrt "(when) he has 

passed many years in imprisonment". 

  ".ًأمضى أعواما عديدة في الحبس) عندما"(

 

His Majesty proceeded in peace: 

 ":تقدم جاللته في سالم"

                                           sXr.n.f Xftyw.f  f  f  f  "(when) he had overthrown his 

enemies". 

  ".كان قد قهر أعداءه) عندما"(

  

  :f .n.iw sDmركبةالصيغة الفعلية الم

(The compound verb-form iw sDm.n.f): 

تمـــنح " يكونـــوا ""are"أو " يكـــون ""is" (copula)التـــي ربمـــا كانـــت فعـــل الـــربط  iwلقـــد رأينـــا أن          

 المنفــــصلة أو (statement) قيمــــة اإلفــــادة (adverbial predicate)الجملــــة ذات الخبــــر الظرفــــي 

لتميـز  .(main clauses)فـي الجمـل الرئيـسية  sDm.n.f ًسـتخدام أيـضا قبـل صـيغةوهـى مألوفـة اال. المستقلة

  :ومن أمثلة ذلك. بعض األحداث الهامة إلى حد ما في القصص

  

 
The prince came to the king and said: 

 :"جاء األمير إلى الملك وقال"

                                  iw in.n.i Edi "I have brought Djedi". 

  ".لقد أحضرت جدي"



  
                                iw wp.n.f r.f r.i  "he opened his mouth to me". 

  ".فتح فمه لي"
  

 عند إجابة (narrative sentences) أن يستخدم الدارس هذه الصيغة فى بداية الجمل القصصية ي     ينبغ

 التـي سـنرجع لهـا فيمـا بعـد iw sDm.n.fإن صـيغة . يطة للجمل الثانوية   البسsDm.n.fًالتمارين، مستبقيا صيغة 

  . مرة أخرى تعطى سالسة وأناقة معينتين عند سرد أحداث الماضي

  
  :الجمل الفعلية كجمل اسمية تابعة

(Verbal sentences as noun clauses): 

التـي يمكـن أن تعامـل بهـا جملـة كاملـة علـى من السمات المميزة للغة المصرية القديمة والالفتة للنظر تلك الـسهولة 

ـــة . (noun)أنهـــا اســـم  ـــاد أن نجـــد مجموعـــة مـــن الكلمـــات لهـــا مظهـــر الجمـــل الفعلي  verbal)فمـــن المعت

sentences) واقعة مفعوال به ً(object) ألفعال القول، التفكير، الرغبة، الخ، أو كفاعـل (subject) لـصيغة 

في اإلنجليزية، بـل " أن  ""that"لك بدون وجود أي كلمة ترادف كلمة المبنى للمجهول لنفس هذه األفعال، وذ

تقحــم فــي الجملــة األساســية مباشــرة؛ كمــا يمكــن أن تــستخدم مثــل تلــك الجمــل الفعليــة بطريقــة مماثلــة بعــد حــروف 

ويطلق على مجموعات الكلمـات التـي تـشبه الجملـة والمـستخدمة علـى النحـو المـشار . (prepositions)الجر

  .(noun clauses)ًمال اسمية تابعة إليه ج

       

وكل ما نحتاج إليه اآلن هو أن . ً     وسنعطى اهتماما أكثر لمثل هذه التركيبات في األجزاء األخيرة من هذا الكتاب

 noun)نقــر المبــدأ األساســي وأن نــشرحه فــي حالــة واحــدة متميــزة، ونعنــى بهــا اســتخدام الجمــل االســمية التابعــة 

clauses) .د فعل               بع   "give" (r)di"يعطي"، "place" "يضع" ،"cause"" يسبب".  

 
  :)di)r بعد f.sDmصيغة 



(The sDm.f form after (r)di): 

كمفعـول sDm.f ً فعال آخـر فـي صـيغة ، "يضع" "place" ،"يعطي"give" (r)di"      عادة ما يأخذ فعل  

  :وفيما يلي أحد األمثلة". يسمح""allow"أو " يسبب "cause" (r)di"، وعندئذ يعنى فعل (object)له 

                                di.i sDm.Tn "I cause you to hear", lit. "I give (that) you 

hear". 

  ".تسمعوا أنتم) أن(أنا أعطي : "ً، حرفيا"أنا أتسبب في أن تسمعوا أنتم"

  

وفيما يلي أحد . di(r) لصيغة المبنى للمجهول لفعل (subject)اعل  بطريقة مماثلة كفsDm.fوتستخدم صيغة 

  :األمثلة

  
                                                            rdi.t(w) iry.i hrw m I## "I was allowed 

to pass (lit. one gave I passed) a day in Yaa". 

ِسمح لي أن أمضي "   ".ًيوما في يا) أمضي أنا) أن(األشخاص أعطى أحد : ًحرفيا(ُ

  

  

 


