
  :)Gender(الجنس ]: ٢٦الفقرة [
 معظــم الكلمــات وتنتهــي. (feminine)والمؤنــث (masculine) ميــز المــصريون بــين جنــسين وهمــا المــذكر 

                                                : مثل،)at-نطق تربما (  t  t  t  t    العالمة بالمؤنثة 

            st    "woman" "امرأة" ,        niwt "town" "مدينة" . 
  

  : مثل،وأغلب الكلمات األخرى مذكرة
             ro "sun" "شمس" ,       Hr "face" "وجه" .                         
 

  :)Verbal sentences(الجمل الفعلية ]:٢٧الفقرة [

  والالتينيـــة  اإلنجليزيـــةفـــيد و الفعـــل البـــسيط المحـــدلهـــا معنـــى فعليـــة ة يكـــون خبرهـــا صـــيغالتـــي تلـــك الجمـــل يهـــ

  . ("loves", "loved")مثل

  
  :يلي مثل هذه الجمل كما المعتاد فيويكون الترتيب      

) ٤                                  ((object)  بهفعولالم) ٣ ((subject)الفاعل ) ٢((verb)  الفعل ) ١(

 المؤلفـــة مـــن حـــرف جـــر واســـم (adverbial phrase) الجملـــة الظرفيـــة شـــبه  أو ،(adverb)الظـــرف 

(preposition with a noun).وفيما يلي بعض األمثلة :  

                                       wbn ro m pt "the sun rises in the sky" " تشرق الشمس في

"السماء . 

                                           rX sS sXr m hrw pn "the scribe knows a counsel 

on this day".  

  ."يعرف الكاتب نصيحة في هذا اليوم"

  
  :حظةمال



 هـذا الكتـاب مـع الجمـل غيـر فـي صـنفت  قـد(copula)إن الجمل الهيروغليفية ذات الصيغة الفعليـة المـستخدمة فقـط لـربط المبتـدأ 
  .(non-verbal sentences)الفعلية  

  
  :)verbal sentences-Non(الجمل غير الفعلية ]: ٢٨الفقرة [ 

فعـل  يوجـد ، أوحقيقـي خبرهـا فعـل فـي إما ال يوجـد التي تلك الجمل مناسبا لكلإن هذا النوع من المسميات يبدو 

 اللغـة فـي عـادة ال يعبـر عنـه (copula)و هـذا الفعـل الـرابط . (copula)المبتدأ بـالخبر ذو معنى مخفف لربط 

  : ومثال ذلك.اليونانية والالتينيةاللغتين  في ، وعلى نحو أقل اعتياد اللغات الساميةفيالمصرية كما يحدث بانتظام 

                       ro m pt "the sun is in the sky" 

  ".الشمس في السماء" 

  
  :التاليويمكن تصنيفها على النحو . ًل غير الفعلية وفقا لطبيعة خبرهاتصنف الجم     

   :مثل (adverbial predicate)ظرفي جمل ذات خبر  - ١

"the scribe is there" " الكاتب هناك" , "the scribe is in the city" "الكاتب في المدينة" . 

، ولهـذا وضـعنا كـل (adverbial phrase) جملـة ظرفيـةشـبه يكونـان حرف الجـر واسـم ويجب أن نالحظ أن 

  ). الدرس العاشرفيأنظر التفاصيل .(تحت هذا العنوان " في المدينة ""in the city"  عبارةخبر يماثل

  
،  pronominal predicate)ضميري ، أو خبر (nominal predicate) اسميجمل ذات خبر -٢

  :مثل

"the scribe is a knave" "الكاتـب رجـل وضـيع المولـد" , "he is a knave" " هـو رجـل وضـيع

"المولد , "I am he" "أنا هو" , "who are you?" "من أنت؟" .    

  . ونعنى بذلك األسماء الحقيقية فقط ، " من اسميتألف" هنا أنه  "nominal"" اسمي"ويعنى مصطلح 

  



  :مثل، (adjectival predicate)جمل ذات خبر وصفى -٣
 "the scribe is good" ".اهرالكاتب م"  

      
هــا لفهــم الطــرق من جــزء أي أن نالحــظ أن الــدروس االثنــا عــشر األولــى مــن هــذا الكتــاب لــن يخــصص  وينبغــي     

  . استخدمها المصريون للتعبير عن هذه الطرز الثالثة من الجملالتيالمختلفة 

  
  

  :مالحظات
" االســـــميةالجمـــــل " عنـــــوان  تحــــت(non-verbal)" غيـــــر فعليـــــة" وصــــفناها التـــــي حتـــــى اآلن أن نــــضع الجمـــــل المـــــألوفمــــن -١

(nominal sentences). وقـــد اســـتعرنا هـــذا المـــصطلح مـــن قواعـــد اللغـــة العربيـــة، ويختلـــف مغـــزاه إلـــى حـــد مـــا عـــن المـــصطلح
  ." الجمل غير الفعلية"المستخدم هنا 

  
مـا بعـد تعـد  سـنتعرض لهـا في التـي(non-existence)عـدم الوجـود عـن أو (existence) الوجـود   تعبـر عـن التـين الجمـل إ-٢

علـى  فـي صـيغتها،  طـراز آخـر مـن الجمـل غيـر الفعليـةالثالـث والعـشرين إلـىدرس الـ فـيكمـا سـنتعرض .  غيـر فعليـة وجزئيـافعلية، جزئيا 
الــصيغة  ""pseudo-verbal construction"وســوف نــشير إليهــا تحــت مــسمى        ، أن خبرهــا لــه معنــى فعلــى مــنرغمالــ

  ". الفعلية الكاذبة

  
   :الظرفيت الخبر الجمل ذا]: ٢٩الفقرة [

(Sentences with adverbial predicate): 

، وحيث أن الفعل (object) الجمل الفعلية، وحيث أنه ال يوجد مفعول به فييماثل ترتيب هذه الجمل مثيله      

  : يصبح على النحو التالي، فإن هذا يعنى أن ترتيب الجملة  في كثير من الحاالت يحذف(copula)الرابط 

 وفيمــا يلــي .(adverbial phrase)أو شــبه جملــة ظرفيــة  (adverb) ظــرف -٢ (subject)مبتــدأ -١

  :بعض األمثلة

                      Ro im "(the sun-god) Reo (is) there". 

   ".رع هناك) إله الشمس"( 

                      ro m pt "the sun (is) in the sky".  



  ".الشمس في السماء"

     
ربما كانت شكال خاصا مـن (وهي فعل قديم . iw ولتقديم مثل هذه الجمل، فغالبا ما تستخدم الكلمة              

لــيس لــه غيــر هــذه الــصيغة، ويــستخدم فــي حــاالت معينــة حــددت بمعنــى الفعــل ") يــأتي""come" الفعــل         

  :وفيما يلي مثال على ذلك   (.is", "are", etc"). (copula)الرابط 

                              iw ro m pt "the sun is in the sky". 

  ".الشمس في السماء"

  
 التعبيـــــــرات المـــــــستقلة فـــــــي تـــــــستخدم فقـــــــط iw ، فـــــــإن كلمـــــــة  (noun)ًوعنـــــــدما يكـــــــون المبتـــــــدأ اســـــــما      

(independent statements)ووجــود .، أو عنــد وجــود توكيــد مــع نــوع مــن االســتقاللية iw مثــل هــذهفــي  

 حـين أن فـي هو أنه ro m pt وجملة iw ro m pt  جملةوهكذا يكون الفرق بين . ًالجمل أكثر شيوعا من عدمه

 هـو شـكل الثـاني أكبر من اإلبراز واألهمية لتأكيد محتوى الجملـة ، فـإن الطـراز االطراز األول من الجمل يعطى قدر

 اللغـة فـي  التابعـةتعبيـر عمـا يـرادف الجملـة الظرفيـةالكلمات المختـارة للوصـف البـسيط غيـر البـارز، وبخاصـة عنـد ال

، والجملــة الحاليــة (clause of time)التابعــة ؛ وأعنــى الجملــة الزمنيــة "adverb clause"اإلنجليزيــة 

   .الخ، (clause of condition)، أو الجملة الشرطية (clause of circumstance)التابعة 

  

                               .مجال أكبر لالستخدام iwفيصبح للجمل المشتملة على ، (pronoun)ًيكون المبتدأ ضميرا عندما و     

    
  : اللغة المصريةفيالتبعية، الزمن وصيغة الفعل ]: ٣٠الفقرة [

Dependence, tense and mood in Egyptian: 



 تعنــــى التــــيات  اســــتخدامها للكلمــــفــــييجــــب أن يــــدرك الــــدارس منــــذ البدايــــة أن اللغــــة المــــصرية مقتــــصدة للغايــــة 

"when" "عندما" ،"if" "إذا"، "though" "برغم ذلك"، "for" "ألجل" ،"and" "وما يماثلها؛ ،"و 

الالزمــة لــربط و اضــمنالمفهومــة  يقــع علــى عــاتق المتــرجم تزويــد ترجمتــه بــالروابط المنطقيــة أنومــن ثــم فمــن المــألوف 

  .البعضببعضها وكذلك الكلمات الجمل 

       

 اللغــة فــي وضــوحها تماثــل اللغــة المــصرية غيــر محــددة بطريقــة واضــحة فــي األزمنــة وصــيغ األفعــال وكــذلك فــإن     

  .اإلنجليزية 

        

 الجمـل الفعليـة قـد معـاني فـيوينطبق ما نقوله هنا على كل مـن الجمـل الفعليـة وغيـر الفعليـة، بـرغم أن االلتبـاس      

التي كانت فعال ق بين الصيغ الفعلية و يمحو الفرمماالكتابة  عند (vowels)ًينشأ أحيانا من حذف الحروف اللينة 

 مــن أي، فــإن المــذكورة آنفـاًوطبقــا لـسياق الكــالم فــي الجمـل . ةمتميـزلهــا معــاني   وكانـت األصـل متميــزة،متميـزة فــي

  :ًالتراجم التالية قد يكون صحيحا

                                               the sun rises in the sky 

"تشرق الشمس في السماء"                                            
                                               the sun rose in the sky 

"أشرقت الشمس في السماء"                                                   
                                               the sun will rise in the sky  

"                                            ستشرق الشمس في السماء"  
                                               when the sun rises in the sky 

          "                                   عندما تشرق الشمس في السماء "
         wbn ro m pt              when the sun rose in the sky 
  "عندما أشرقت الشمس في السماء"                                                 
                                               if the sun rise in the sky 

                                               " إن تشرق الشمس في السماء"  
                                               let the sun rise in the sky 

"دع الشمس تشرق في السماء"                                                  



                                               that the sun (might) rise in the sky 

                                    "          تشرق في السماء) قد(أن الشمس " 
 

 

 

 

 

 

 
                                     the sun is in the sky 

 "الشمس في السماء                                   "
                                     the sun was in the sky 

 "كانت الشمس في السماء                             "
                                     let the sun be in the sky 

 ro m pt"                  دع الشمس في السماء                              "

                                     when the sun is (was, will be) in the sky 

 "الشمس في السماء) كانت، ستكون(عندما تكون    "
                                     the sun being in the sky (circumstantial) 

  )" جملة تصف حالة(الشمس كائنة في السماء      "
  

 مجـال فـإن ،مثـل الجملـة األخيـرة (adverbial predicate) ظرفـي جملـة ذات خبـر iwعندما تتقدم        

نحـصل هكذا و، ًكيداو تتضمن تالتيعلى الجمل الرئيسية ذلك  على أية حال، ويكاد يقتصر  يصبح محدوداالترجمة

  :التراجم التاليةعلى 

  
                                               the sun is in the sky 

 "الشمس في السماء              "            
                                               the sun was in the sky 

 iw ro m pt"                كانت الشمس في السماء                     "

                                               whereas the sun is (was) in the sky 

  "الشمس في السماء) حيث كانت(حيث أن  "
     



 فـي هذه المرحلة أن يقوم بترجمـة كـل هـذه الجمـل في ضوء المعلومات المتاحة له في يفضل للدارس المبتدئ      

، فــإن "عنــدما""when" كلمــة وإذا اتــضح أن المعنــى يتطلــب أن يــضيف بعــض الكلمــات مثــل . الــزمن المــضارع

  :وفيما يلي مثال على ذلك. آلن تسمح له بذلك درست حتى االتيالقواعد 

                                                              wbn ro, iw t# m rSwt, "(when) the sun 

rises, the earth is in joy".  )"تشرق الشمس، تكون األرض في سعادة) عندما".  

 


