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  الدرس السادس 

  :)Biliteral signs(تابع العالمات ثنائية الحروف ]: ٧١الفقرة [

  :rعالمات ثاني حروفها الساكنة حرف ) ي(



            ir              pr             mr               xr1                 wr 

           or          mr                 Hr               Dr  

  

  :Hعالمات ثاني حروفها الساكنة حرف ) ك(

            bH                    pH                    mH                      nH            

 

 :د في األسماء والصفاتالعد]:٧٢الفقرة [

(Number of nouns and adjectives): 

،  والجمـع (dual)، والمثنـى       (singular)توجد في اللغة المصرية القديمـة ثالثـة أعـداد وهـى المفـرد      

(plural) .ويستخدم المثنى ألزواج األشياء أو األشخاص فقط.  

  :لي مثال على ذلكوفيما ي. المفرد المذكر ليست له نهاية خاصة به

                  sn  brother "أخ" . 

  :وفيما يلي مثال على ذلك. t-المفرد المؤنث ينتهي بـ 

                    snt  sister "أخت" . 

  :فيما يلي مثال على ذلك. w-الجمع المذكر ينتهي بـ  

                     snw  brothers "أخوة" . 

  :فيما يلي مثال على ذلك. wt-ي بـ الجمع المؤنث ينته

                        snwt  sisters "أخوات" . 

  :فيما يلي مثال على ذلك. wy-المثنى المذكر ينتهي بـ  

                                                 
  . gلخلط بين هذه العالمة والعالمة   ال ينبغي ا١

            



                         snwy  pair of brothers "أخان" . 

  :فيما يلي مثال على ذلك. ty-المثنى المؤنث ينتهي بـ  

                        snty   pair of sisters "أختان" . 

  يكتب                          أو" ملك""nsw   "kingالحظ أن جمع كلمة 

      .              nsyw (?)  .  

  

  :كتابة الجمع والمثنى]: ٧٣الفقرة [

(Writing of the plural and dual): 

 التــي كتبــت بهــا الكلمــة المفــردة ثــالث (ideogram)التــصويرية  تكمــن الطريقــة القديمــة فــي تكــرار العالمــة -١

  :ومن أمثلة ذلك. مرات في الجمع ، ومرتين في حالة المثنى

 

Singular           (        ) pr house "منزل" .                      

Plural              prw houses "منازل" .         

Dual              prwy two houses "منزالن" . 

 

Singular           (         ) irt eye "عين" .                                               

Plural      ----                                                    

Dual                 irty    the (two) eyes "العينتان" . 

 



ة مستخدمة في العديد من النقوش التذكارية المكتوبة باألسلوب القـديم فـي عـصري الـدولتين       ظلت هذه الطريق

 (ideograms)ًوكثيــرا مــا كــان الهجــاء الــصوتي للكلمــات يتقــدم علــى العالمــات التــصويرية . الوســطى والحديثــة

  :ومن أمثلة ذلك. (determinatives)ًبحيث تظهر وفقا لهذا كما لو كانت مخصصات 

Plural                            srw officials "موظفون" . 

Plural                        nhwt trees "أشجار" . 

Dual                        tXnwy pair of obelisks "مسلتان" . 

Dual                 oty pair of limbs "طرفان" . 

 

بـة بعالمـات صـوتية فقـط قـد تتكـرر عالماتهـا الـصوتية المكونـة لهـا، أو ً ووفقا لنفس المبدأ فإن الكلمـات المكتو-٢

ومــرة أخــرى، فبقــدر المعــروف عــن اللغــة المــصرية فــي عــصرها الوســيط، يعــد هــذا فــي أغلــب . بعــض تلــك العالمــات

  :ومن أمثلة ذلك. األحوال استعمال متعمد لألساليب القديمة

Sing             nTr  god "إله" . 

Plural             nTrw  gods "آلهة" . 

Dual               nTrwy  pair of    god "إلهان" . 

 

Sing             rn      name "اسم" . 

Plural                       rnw      names "اسماء" . 

Dual        ---- 

 

Sing                 Hk#  magic "سحر" . 

Plural               Hk#w  magical spells "تعاويذ سحرية" . 



Dual      ---- 

 

قرب نهاية عصر الدولة القديمة، بدأ استخدام مخـصص للجمـع يتكـون مـن ثـالث شـرط        ،      ،       أو     -٣

وكقاعدة عامة فإنهـا تـصحب عالمـة مـا . ، ونادرا ما استخدم مخصص للجمع تتألف من ثالث نقاط         ،       

وفيمـا يلـي بعـض . المات التي كانـت تكـرر ثـالث مـرات فـي العـصور المبكـرة، وتـستخدم كبـديل للتكـرارأو بعض الع

  :األمثلة

                      snw brothers "أخوة" . 

 :                             .وذلك بدال من الجمع باألسلوب القديم

             nTrw     gods "آلهة" . 

  :            .من الجمع باألسلوب القديموذلك بدال 

                 prw houses "منازل" . 

  :                   .وذلك بدال من الجمع باألسلوب القديم

   

ً     وعلـــــــى أيــــــــة حــــــــال، فقـــــــد تــــــــستخدم شــــــــرط الجمــــــــع أحيانـــــــا بمفردهــــــــا كداللــــــــة علـــــــى الجمــــــــع كمــــــــا فــــــــي           

"beautiful" nfrw "؛ بل ويمكن حتى أن تصاحب كلمات تدل على الجمع في معانيها )مذكرجمع ( "جميل

  :ومن أمثلة ذلك. فقط، وليس في صيغتها النحوية

              sn they "هن-هم" .                     

                     rXyt people "شعب-ناس" , subjects "أتباع-رعايا" .   

            oS# many "كثير" .       



ُ العالمة   ، وأقل تكرارا     ، التي ترى فـي نهايـة المثنـى       -٤ ً-wy      و -ty كانـت فـي األصـل داللـة علـى ،

 شــأنها فــي ذلــك شــأن شــرط الجمــع        (ideograms)المثنــى اســتعملت لتجنــب تكــرار العالمــات التــصويرية       

لم تكـن فـي البدايـة غيـر " أختان ""snty "pair of sistersيم           ؛ وهكذا فإن الكتابة باألسلوب القد

وعلــى أيــة حــال، فحيــث أن أســلو الهجــاء المعتــاد فــي اللغــة المــصرية فــي عــصرها . اختــصار لكلمــة                 

تـصويرية فـإن البـديل     الـذي حـل محـل تكـرار العالمـات ال، ty- و wy- من نهايتي المثنـى  y-القديم قد حذف  

(ideograms) مرتين سـرعان مـا أصـبح يعـد حرفـا شـبه لـين ً(semi-vowl) . ًووفقـا لهـذا، فمـع مطلـع الدولـة

     مـع قـصر اســتخدامها y-الوسـطى لـم تعــد     تعتبـر داللـة خاصــة للمثنـى، وأصـبحت عالمــة صـوتية للداللـة علــى 

، حيث تعد     فيها sntyتب                  تك" أختان"ًومن اآلن فصاعدا أصبحت كلمة . على نهايات الكلمات

yوحيث أصبح من الضروري إضافة المخصصين          إليها ،  .  

  

  :مالحظة

ًكانت العالمة      تمثل في األصل حرفا ساكنا  ً(consonant))   حرف شبه منطوقsemi-vocal ( -y ولكن في بداية بعض ، 
-وفـي نهايـة الكلمـات، فـإن . i؛ ومن ثم يكتب نطقها #.        يمكن تميزها عن العالمة         الكلمات يبدو أنها اكتسبت قيمة ال 

yتكتب        أو       ، ولكن كقاعدة ال يمكن أن يحال محل بعضهما البعض، ويمكن أن تأتى       كآخر حرف في الكلمة فقط  .  

 

 

  :حذف نهايات الجمع والمثنى]: ٧٤الفقرة [

(Omission of the plural and dual endings): 

كمــا رأينــا فــي الفقــرة الــسابقة، فــإن جمــع وتثنيــة األســماء عــادة مــا يــتم بتكــرار العالمــات أو باســتخدام مخصــصات 

 w ،-wt-ولهذا فقد أمكن حذف النهايات الصوتية الحقيقية بسهولة تامة في الكتابة، وهـذه النهايـات هـي . خاصة

،        "موظفـــــون ""srw "officialsًبـــــدال مـــــن                            .                  ومــــن ثـــــم نجـــــد  . ty-و 

ًوحقـا، فـإن الهجـاء المختـصر هـو ". سـيدتان ""nbty "pair of ladiesًبدال من                .              



وعلـى سـبيل المثـال فـإن            عـادة، . ًاألكثر شيوعا، وكتابة الجمع المؤنث بطريقة كاملة أمر نادر بصفة خاصـة

 "wives"، "نـساء ""Hmwt  "womenًولكن ليس دائما، تحـل محـل الكتابـة الكاملـة نظريـا                

  ".زوجات

       

 المجموعــة والمثنــاه بــنفس الطريقــة المتبعــة مــع األســماء، فــإن مثــل هــذه (adjectives)     وفــى حالــة الــصفات 

ًوال تكتب نهاية الجمع المؤنث بطريقة كاملة أبدا، بل وقد تحـذف شـرط الجمـع، .ًتصرة أكثر شيوعاالهجاءات المخ

وعـادة مـا يـستغني . nfrwtصـحيحتان علـى حـد سـواء لكلمـة .           وكل من أسلوبي الكتابـة          و        

ًعن شرط الجمع بالنسبة للصفات المجموعة جمعا مذكرا، ومن أمثلة ذلك ً:  

                                   #pdw Dd#(w) "fat birds" "طيور سمينة" . 

                        k#w w#Dw "sturdy oxen" "ثيران قوية" .  

  :مالحظة
كانـت عـادة " كـل مـن ""every"، "أي مـن ""any"، "كـل ""nb  "all، فـإن         )راجع الدرس الرابـع(  كما رأينا من قبل 

تب في العصور المبكرة كما لو كانت غير متغيرة، ولكن تبين الطرق المختلفة في كتابتها التي كانت تظهر من حـين إلـى آخـر أن هـذا تك
  .ًلم يكن صحيحا

  

  :)After nouns in the dual(بعد األسماء في المثنى ]: ٧٥الفقرة [

  :ومن أمثلة ذلك، yًيانا بـ         تسبق العالمة الخاصة بالضمير المتصل للشخص األول المفرد أح-١

                        owy.i "my hands" "يداي" . 

                          rdwy.i "my feet" "قدماي" . 

ً تبين الضمائر المتصلة للشخصين الثاني والثالث المفردين المـذكرين، والـشخص الثالـث المفـرد المؤنـث أحيانـا -٢

  :، ومن أمثلة ذلك y-النهاية      

                     owy.fy "his two hands"  "يداه" . 



  ).ًوتكتب أيضا                 ( 

                       spty.ky "thy (your) two lips" "شفتاك" .        

                                                                                            mnty.sy  "her two thighs" "فخذاها" . 

  :ًلمثنى تحذف أحيانا بعد االسم، وفيما يلي مثال على ذلكوفي هذه الحالة، فإن نهاية ا

                 gs(wy).fy "its two sides" "جانباه" . 

ً  المذكورة آنفا على نحو خاطئ تماما لكلمات معينة.fyامتد استخدام          ]:٦٧الفقرة [ ً:  

        :       كلمات لها شكل المثنى وإن كانت مفردة في معانيها، مثل - ١

          pH(wy).fy "its end" . "نهايته"   

 : كلمات لها شكل المفرد وإن كانت معانيها تتضمن المثنى على نحو مستتر، مثل - ٢

                           sn-nw.fy "his fellow", lit. "his            second " رفيقـه ."

").ثانيه: "ًحرفيا(  

  

  : )Apparent duals and plurals(الظاهري المثنى والجمع ]:٧٧الفقرة [

 فـي مجملها،كانـت تكتـب بطريقـة (abstract)، وهـى كلمـات مجـردة w-هناك بعض الكلمات المنتهية بـ   - ١

ًتشبه صيغ الجمع، وإن كان تشابها زائفا، ومن أمثلة ذلك ً:  

            nfrw "beauty" "جمال" .  

         mnw "memorial" "تذكاري" , "monument" "أثر" . 

ً، وبـرغم أنهـا ليـست مثنـى فعـال، إال أنهـا عرضـة ألن تكتـب ty-، و wy-كما توجد بـضعة كلمـات مماثلـة تنتهـي بــ  

  :مثله، ومن أمثلة ذلك

                        X#wy "night" "ليل" . 



         (var.    )   niwty "belonging to a town" "منتمى إلى مدينة" . 

كانت مثنى حقيقي في العصور المبكرة؛ " قوة ""pHty "strength     (      .var)على أية حال، فإن     و

فـي األصـل مثنـى أم " نهايـة""end" ، "مدة زمنيـة ""Hnty  "periodوال ندرى ما إذا كانت                   

  .ال

ـــا مثـــل الجمـــع، ومنهـــا   -٢ ـــت تكتـــب أحيان ـــاك كلمـــات أخـــرى كان ،         "نبيـــذ ""irp "wine                ً هن

nbw  "gold"" وكانت تعامل كالمفرد؛ أما كلمة          "ذهب ،"water" mw "ًفهي أحيانا مفردة،  ،"ماء

  .ًوأحيانا أخرى جمع 

 


