
 

 nfr.wy n t# Hwt nfr.wy n t# Hwt nfr.wy n t# Hwt nfr.wy n t# Hwt----nTr nTr nTr nTr “how well it goes with the 

temple (when a certain thing happens).   

ًعندما يحدث أمرا معيمنا( على نحو حسن مع المعبد تمضي  هيكم" ً." 

  :ومن أمثلة ذلك.  نادرة للغايةت، وإن كانpwpwpwpwمعتظهر نفس هذه الصيغة      

  Qsn pw n bw ntf im  Qsn pw n bw ntf im  Qsn pw n bw ntf im  Qsn pw n bw ntf im “it goes wretchedly with (lit. it 

is wretched to) the place where he is”.  

   ".المكان الذي يوجد فيه) إنها بائسة بالنسبة ل: ًحرفيا(ع  م هي على نحو بائستمضيت"

  :مالحظات
،  محذوف(subject)مع مبتدأ  حقيقية  (adjective) هي بال شك صفةالصيغة الكلمة ذات المعنى الوصفي في هذه ) ١(

  التي تلحق بها wywywywy....  بية من وجود النهاية التعجبوضوح غير شخصية sDmsDmsDmsDm....ffff صيغة كونعدم إمكانية تبدو و .١٤٥الفقرة أنظر 
 من حين إلى آخر أيضا أن الكلمة الوصفية  wywywywy....يثبت وجود كما  .٤٦٧في الفقرة ؛ وهناك سبب آخر مذكور من حين إلى آخر

 +nnnnال يمكن أن تطابق مع صيغة   sDmsDmsDmsDm....nnnn....ffffأمثلة فصلت فيها ية، ويمكن أيضا أن نشير إلى عدم وجود أ nnnnوهو ما  عن اسمها ،
نهاية رقم  (٣٨٦ًبطريقة مشابهة جدا، أنظر الفقرات  sDmsDmsDmsDm....nnnn....ffff صيغة فقد نشأت ، وبرغم ذلك.sDmsDmsDmsDm....nnnn....ffffة قد يحدث مع صيغ

، ((((adjective-verb)شتقة من فعل وصفي م الsDmsDmsDmsDm....nnnn....ffff أحد األمثلة غير المشكوك فيها لصيغةأما عن ). ٢ (٤١١، )٣
  ). ٣ (١٤٤الفقرة أنظر ف
  ).  ١ (٣٥١ الفقرة أنظرف ، كوسيلة للتعبير عن النفيnfrnfrnfrnfr....nnnnأما عن ) ٢(

  
  :لصيغة في الجمل ذات الخبر الوصفي الزمن و ا]:١٤٢[الفقرة 

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

 nominal) واالسمي (adverbial predicate) كما هو الحال في الجمل ذات الخبر الظرفي

predicate) ، وقد أوردنا من قبل في الفقرات  . كقاعدةمن سياق الكالم زمن الجملة ستنتجييجب أن

، ١٤١ الفقرة   المذكورة فيnfrnfrnfrnfr....nnnn، أما ارع والزمن الماضيالزمن المضكل من السابقة أمثلة ذات معان في 

  .المستقبل للمعنى فيفهي مثال 

  



معين محدود قبل استخدام  )١١٨، ١١٧راجع الفقرتين ( wnnwnnwnnwnn و  iwiwiwiw  لكل من الفعلين     

ً ضميرا متعلقا (subject) عندما يكون المبتدأ (adjectival predicate)الخبر الوصفي 

(dependent pronoun) .ومن أمثلة ذلك:  

He has reached old age serving the Pharaoh, 

 iw nfr sw m p# hrw r sf iw nfr sw m p# hrw r sf iw nfr sw m p# hrw r sf iw nfr sw m p# hrw r sf “while he is 

better to-day than yesterday”. 

  ".بينما هو أفضل اليوم من األمسزل العمر وهو يخدم الفرعون، لقد بلغ أر" 

  

 mk wnn nDm sy Hr ib.f mk wnn nDm sy Hr ib.f mk wnn nDm sy Hr ib.f mk wnn nDm sy Hr ib.f “behold, it will be 

pleasant in his heart”. 

   ".أنظر، ستكون باعثة على السرور في قلبه"

  

 wn.in nfr st Hr ib.sn  wn.in nfr st Hr ib.sn  wn.in nfr st Hr ib.sn  wn.in nfr st Hr ib.sn “thereupon it was agreeable 

in their hearts. 

  ". في قلوبهملةعلى ذلك كانت مقبو"

  .٤٧٠، )١ (٤٢٩الفقرتين  أنظر ، المستخدمة هناwnnwnnwnnwnn من فعل sDmsDmsDmsDm....inininin....ffffبالنسبة إلى صيغة 

  

ً، فمن األكثر شيوعا أن وعلى أية حال. ٤٦٧الفقرة أنظر ، nnnn + (adjective)صفة  + iwiwiwiwبالنسبة إلى 

ًبوقا بمبتدأه  مس(adjective-verb) الفعل الوصفي من (old perfective)تستخدم صيغة الحال 

(subject) الذي يستخدم بعد ،iwiwiwiw و wnnwnnwnnwnn ٣٢٦، ٣٢٣، ٣٢٠، أنظر الفقرات .  

  



 ”XrXrXrXr “further ،ً" عجبا–أنظر  "”isTisTisTisT “lo، "حظ ال–أنظر " ”mkmkmkmk “beholdتوجد األدوات      

 مثلما توجد قبل الخبر (adjectival predicate)قبل الخبر الوصفي  " عالوة على ذلك–ًأيضا "

  :ومن أمثلة ذلك. (nominal predicate)االسمي 

 mk nfr sDm n rmT  mk nfr sDm n rmT  mk nfr sDm n rmT  mk nfr sDm n rmT “behold, it is good for men 

to hearken, lit. good is hearkening to men”. 

  ".حسن هو إصغاء الناس: ًأنظر، من الجيد للناس أن تصغي، حرفيا"

  

 mk dHr pw  mk dHr pw  mk dHr pw  mk dHr pw “behold it (the office of vizier) is bitter”.  

".                    مريرة) وظيفة الوزير(نها أنظر، إ"  

  

 isT St# wrt w#t  isT St# wrt w#t  isT St# wrt w#t  isT St# wrt w#t “lo, very difficult was the road”.  

".          ًأنظر، كان الطريق صعب جدا"  

      

، ويجب ًالقاالمختلفة التابعة إطاكيب في التمنيات وفي التر نفسها (adjective)الصفة ال يمكن أن تستخدم 
   sDmsDmsDmsDm....ffff صيغةاللجوء إلى 

  .؛ أنظر الفقرة التالية(adjective-verb)من الفعل الوصفي 
  
 (clause of circumstance) الحالية  ة و الجمل(clause of time)التابعة عبر عن الجملة الزمنية ُ ي:الحظةم

  .٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٤، أنظر الفقرات (old perfective)باستخدام صيغة الحال 
  

  : من الفعل الوصفيffff....mmmmsDsDsDsD صيغة]: ٣١٤[الفقرة 

(The sDm.f sDm.f sDm.f sDm.f form of the adjective-verb): 

 وإنها تستبدل في حاالت أخرى ، في عدد محدود من الحاالت فقطiwiwiwiw  ًتماما مثلما يمكن استخدام 

ة ، فإن الصف) فيما تقدم١١٨الفقرة أنظر                   (wnnwnnwnnwnn  من فعل  sDmsDmsDmsDm....ffffبصيغة 



(adjective)بصيغة في أحيان كثيرة  أيضا  يجب أن نستبدلsDmsDmsDmsDm....ffff  من الفعل الوصفي(adjective-

verb).  

  ]).١ [٤٠الفقرة ( (clause of purpose)التابعة لمثال في الجمل الغرضية  فعلى سبيل ا،وهكذا     

 

 di.n.k sy m tp.k, wr.k im.s, Q#.k im.s, o# SfSft.k im.s di.n.k sy m tp.k, wr.k im.s, Q#.k im.s, o# SfSft.k im.s di.n.k sy m tp.k, wr.k im.s, Q#.k im.s, o# SfSft.k im.s di.n.k sy m tp.k, wr.k im.s, Q#.k im.s, o# SfSft.k im.s “thou hast [you 

have] placed it (the eye of Horus) in thy [your] head, that thou mayst 

[you may] be eminent by means of it, that thou mayst [you may] be 

exalted by means of it, that thy [your] estimation may be great by 

means of it”. 

ُلعلك تمجد بواسطتها، لعل تقديرك يعظم  بواسطتها، ًفي رأسك، لعلك تصبح بارزا) عين حورس(لقد وضعتها "  ُ

  ".بواسطتها

  

  :ومن أمثلة ذلك). ٧٠الفقرة راجع       (، مرة أخرى" يسبب "”rdirdirdirdi “causeبعد فعل       وكذلك أيضا 

 di.i sS#.f m o#.k di.i sS#.f m o#.k di.i sS#.f m o#.k di.i sS#.f m o#.k “I will cause him to become 

acquainted with thy [your] greatness. Lit. (that) he become acquainted. 

 ".ًيصبح مطلعا) أنه: (ًحرفيا. سوف أتسبب في أن يطلع على عظمتك"

 

 بعد أفعال أخرى (adjective-verb)جد استخدام مشابه للفعل الوصفي  يو،     كما سنرى فيما بعد

ًوتماثل تلك الحاالت تماما الحاالت التي . )]٤ [١٥٧الفقرة ( وبعد حروف الجر ،])١ [١٨٦الفقرة (

 من sDmsDmsDmsDm....ffff إلى أن صيغة )١٣٧نهاية الفقرة  (ولقد أشرنا بالفعل من قبل. iwiwiwiw....ffffبدال من  wnwnwnwn....ffffها تستخدم في

 نفسها في حالة (adjective)يمكن أن تميز بوضوح عن الصفة  (adjective-verb)الفعل الوصفي 



ًرا مفردا ضمي(subject)عندما يكون المبتدأ واحدة فقط  -suffix)، حيث تستخدم الضمائر المتصلةً

pronouns)في هذه الحالة .  

 

  :نفي الجمل ذات الخبر الوصفي]: ١٤٤[الفقرة 

(Negation of sentences with adjectival predicate): 

 adjectival) كيف نفيت الجمل ذات الخبر الوصفي ١٤٠، ١٣٦الفقرتين تبين األمثلة التي أوردناها في 

predicate) عندما كان المبتدأ (subject)ًمنفصال ضميرا   إما(independent pronoun)أو  

pwpwpwpwفي معظم الحاالت األخرى هو المستحدم يبدو أن الفعل الوصفي   و٠     .ً أيضا  

القواعد المستخدمة للنفي هي تلك المذكورة من قبل في  الحقيقية، وعلى هذا ف(adjective) الصفة وليست

  .١٠٥الفقرة 

  :ومن أمثلة ذلك. ًغالبا ي إلى الماضمعنىكون لها  يn sDmn sDmn sDmn sDm....ffff ـ ١

 n xs.i Hr ib  n xs.i Hr ib  n xs.i Hr ib  n xs.i Hr ib “I was not weak in the heart, i.e. I was not 

deemed weak”. 

ًلم أعد ضعيفا: لم أكن ضعيف القلب، أي" َ ُ."  

 n o#n o#n o#n o# r.i m Snyt  r.i m Snyt  r.i m Snyt  r.i m Snyt “my mouth has not been great 

(i.e. I have not been self-assertive) among the courtiers”. 

  ".بين رجال البالط الملكي) ًلم أكن حريصا على لفت األنظار: أي(ًفمي عظيما لم يكن "

 

  :ومن امثلة ذلك .داللة المضارعكون لها أيضا ولكن قد ت     

 n is.k  n is.k  n is.k  n is.k “thou art (you are) not light”. 

  ".ًأنت لست خفيفا"



 n wr n.k ontyw  n wr n.k ontyw  n wr n.k ontyw  n wr n.k ontyw “thou hast (you have) not much 

incense, lit. not great is incense to thee (you)”. ًليس عظيما : ً بخور كثير، حرفياعندك

  ليس"  ".    البخور لك

  

  :ومن أمثلة ذلك.   لها معنى مستقبليnn sDmnn sDmnn sDmnn sDm....ffff ـ  ٢

 nn Sw.k im.f Dt  nn Sw.k im.f Dt  nn Sw.k im.f Dt  nn Sw.k im.f Dt “thou shalt (you shall) not be bereft of 

it eternally”.  "لن تحرم منها إلى األبد."  

 

ًنكر حدثا مستمرا ت n sDmn sDmn sDmn sDm....nnnn....ffff ـ ٣ حدث قد ًأو متكررا بصرف النظر عن الزمن الذي قد يكون المثال المنفي ً

  :ومن أمثلة ذلك. فيه

 n nDm.n n.f XtXt im  n nDm.n n.f XtXt im  n nDm.n n.f XtXt im  n nDm.n n.f XtXt im “reversal thereof (lit. 

receding therefrom) is not pleasant to him”.  

  ".ٍغير سار له)  التراجع من ذلكُ:حرفيا(عكس ذلك "

 
 n Sw.n drp n Sw.n drp n Sw.n drp n Sw.n drpw.f w.f w.f w.f “his offerings will not (ever) be 

lacking”. " ًأبدا(قرابينه سوف لن تنقص      ."(  
  

 adjectival) نفي لخبر وصفي بوصفها حاالتها تسادر غامضة، حيث من الممكن n sDmn sDmn sDmn sDm....nnnn....ffff   أمثلةأكثر :مالحظة

predicate)بمفعول ألجله  متبوع (dative))  فالمثال األول من بين المثالين المذكورين  ، حالوعلى أية. )١٤١راجع الفقرة
 .(nominal subject)عن فاعلها االسمي  nDmnDmnDmnDm....nnnn  فصلتحيث عن أي شك بعيدفي أعلى 

  
 ).١٠٨راجع الفقرة ( (non-existence)  عن عدم الوجودالمعبرةالجمل نفي الشامل يتبع طراز ال ـ ٤

األجزاء الوصفية األخرى من  أو على (participles)وتحتوي أفضل األمثلة على أسماء الفاعل و المفعول 

  : وسوف نستشهد بطراز واحد فقط هنا.فيما بعد. ٣٩٤الفقرة ؛ أنظر الفعل



    n n n n ot im.i Swt m nTr ot im.i Swt m nTr ot im.i Swt m nTr ot im.i Swt m nTr “no member of me is void of 

god, lit. there is not a member in me void of god”. 

  ".ٍ في خال من اإللهال يوجد عضو: ًال يخلو عضو مني من اإلله، حرفيا"
  

  التابعةًنفي األمنيات، واألوامر، فضال عن الجمل الغرضيةلtmtmtmtm   (negative verb)فعل النفي  استخدم :مالحظة
(clauses of purpose) ذات الخبر الوصفي (adjectival predicate)إعطاء أمثلة على كل هذه  وال يمكن٠ 

  ).٤ (٣٤٧في الفقرة ابعة توجد مثال على نفي جملة غرضية وي ؛الحاالت
 

 

 

 

 

 

  
  :حذف المبتدأ]: ١٤٤[الفقرة 

(Omission of the subject): 

  :أمثلة ذلك ومن . ًمن سياق الكالم، فقد يحذف أحيانا واضحة (subject) عندما تكون طبيعة المبتدأ

 Inspecting the netting of the desert-animals, 

 isT oS# wrt r Xt nbt  isT oS# wrt r Xt nbt  isT oS# wrt r Xt nbt  isT oS# wrt r Xt nbt “and lo, (they were) much 

more numerous than anything”.  

  ".ًأوفر عددا من أي شيء) كانت هي(معاينة صيد حيوانات الصحراء بالشباك،  أنظر، "

ًإذا ما كان غامضا تماما (subject)، فقد يحذف المبتدأ      أو مرة أخرى  nfr nnfr nnfr nnfr n....iiii عبارةوهكذا نجد في . ً

“it goes well with me” " ن المبتدأ أ) ١٤١راجع الفقرة  ("على نحو حسن معيإنها تسير

(subject)  ًالمفهوم ضمنا هو الضمير المبهم“it”"  للمحايد(هو "( أو“they”"  هم)للمحايد."(  

  

، قارن أيضا iwiwiwiwبعد بدون مبتدأ  (adjectival predicate) هذا االستخدام للخبر الوصفي يظهر     

 .٤٦٧ماثلة باستفاضة في الفقرة الم الحاالت قد نوقشتو. ١٤٢الفقرة 


