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 استهالل
 

ُتْم ُمْؤِمِنْيَ  َوالَ   ََتُِنوا َوالَ ََتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأَلْعَلْوَن إْن ُكن ْ
 ( 139) آل عمران:   

 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman (Q.S Ali Imran: 139) 
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 إهتداء 

 : إىل اجلامعي البحث هذا أهدي  
 "سومانرتي".  احملبوب  أيب -1
 فوفة".ص"م احملبوبة أمي -2
 دوي حارمسا جاندران  ،ةاحملبوب ةالصغي  يتأخ -3
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 توطئة 

 ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن           
 إال  إله  ال  أن   وأشهد  له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضل  فال  هللا  يهد  من  سيئات أعمالنا، 

  وصحبه  اله  وعلى عليه هللا  سلی  ورسوله، عبده حممدا  أن  وأشهد له، شريك  وحده ال هللا
  اجلمعي حتت املوضوع  البحث هذا كتابة  امتام على تعاىل هللا  نشكر  .تسليما كثيا وسلم

 اإلشارايت املكانية يف نص مسرحي "إيزيس" لتوفيق احلكيم عند نظرية حممد أمحد حنلة. 
  اإلنسانية   العلوم  لكلية  سرجاان   درجة  على  للحصول  النهائي   االختبار  شروط  أحد  الستيفاء

 مباالنج.  احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك  موالان جامعة  وأدهبا العربية اللغة قسم يف
 إىل:  وخصوصا البحث، هذا اكمال يف ودعمين ساعديين من على الشكر الباحثة وتقدم
 إبراهيم مالك  موالان جامعة مدير  بصفة احلارس، عبد الدكتور  األستاذحضرة  -1

 .مباالنج  اإلسالمية احلكومية
 اإلنسانية.  العلوم كلية  عميدة بصفة شافية،  ةالدكتور فضيلة  -2
 وأدهبا.  العربية اللغة قسم رئيس بصفة  حليمي، الدكتورفضيلة  -3
 وأدهبا.  العربية اللغة قسم سكرتي بصفة املاجستي، مصطفى عارفاملكرم  -4
 األكادمي. ويل بصفة  ،ولداان ورجادينتا املاجستي الدكتوراملكرم  -5
 .معيااجل البحث هذا أتليف يف مشريف بصفة املاجستي، حممد هاشماملكرم  -6
، جزاهم هللا خيا كثيا وأدهبا العربية اللغة قسم يف واألستاذات  األساتيذ مجيع -7

شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلنا   ماقول هل .على مجيع العلوم
 آمني ايرب العاملني.  .هللا وإليهم من أهل العلم و العمال واخلي

 وأدهبا.  العربية اللغة قسم يف الزمالء مجيع -8
  .البحث اجلامعي هذه إكمال دعم يف ساعدوا ينذال أصدقائي كل -9

 .يف دعم إكمال هذه البحث اجلامعي نساعد الالتى  صديقايتكل  -10
 "سريكاندي " يف كلية العلوم اإلنسانية.   ستوديو الرقصليف ا صحبيتكل  -11



 

 ز
 

، نوفيا سلسبيال، صفي  فياان ديويوي، صخملص ديفياان براتيكل صحبيت  -12
 عملي صاحلة، وغي ذلك.  

والعافية آمني  جزاكم هللا خربا على أعمالكم فأدعو هللا أن يعطيكم الرمحة 
 ايرب العاملني. 

 
 
 

 2019ديسمرب  12مباالنج، 
 الباحثة 
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 15310016رقم القيد : 
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 مستخلص البحث
عند طريقة  ق احلكيم  يشااااااارايت يف نص مساااااارحي "إيزيس" لتوفاإل(،2019)  فوتري فائدة الص     احلة

البحث العلمي، قسااااااام اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنساااااااانية، جامعة   حممد أمحد حنلة.
 موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 .املاجستي ،حممد هاشم:  املشرف
 . إشارية املكانيةو ،  ، إشارايتنص مسرحي إيزيسنص مسرحي،  :  الكلمات الرئيسية

. يوجد يف نص كتابية، والفرق هو شكل الشعر ونثر  كمثلأعمال خيالية    هورحي  سنص م
ملعرفة هذه املؤشرايت استخدم الباحث بتحليل ، العديد من الكلمات اليت حتتاج إىل شرح مسرحي

هي اللغة اليواننية مبعىن الداللة اللغوية.  (deiksis) أن أصل كلمة اإلشارايت أو.  (deiksis)إشارايت  
يهدف   الكلمة إشارايت إذا كانت مراجعها تتحول حسب إرادة املتكلم، موعد الكالم، وموقعه.وتسم  

 عند   هذا البحث إىل حتديد شكل ووظيفة إشارايت املكانية يف نص مصرحي "إيزيس" لتوفيق احلكيم
 نظرية حممد أمحد هنلة.

 هي  ا البحثيف هذ هذا النوع من البحث هو نوع من البحث يف املكتبة. طريقة البحث  
، وكذلك العديد من نص مصرحي "إيزيس"من  تستحدم. مصدر البياانت اليت الكيفي الوصفي
إشارايت. واجملالت والبحوث السابقة مثل أطروحة حول    إشارايتاليت تناقش نظرية    التداوليةالكتب  

، ومناذج مايلز وهوبرمان لتحليل والكتابةالقراءة  طريقة مجع البياانت هذا البحث هييستخدم 
يف   إشارايت، مث إعطاء خطوط لكلمة  ابلكامل  مسرحي  قراءة نص  :مجع البياانت.  1  وهم:البياانت،  

جتاهل و  ،لدراستهاإشارايت من احلد . حتفيض البياانت: 2 مسرحي، مث الكتابة إشارايت.نص 
حتليل البياانت إشارايت مث تصنيفها، وإعطاء   :عرض البياانت  .  3  إشارايت خبالف إشارايت املكانية.

والتحقق من البياانت عن طريق التثليث واملناقشة مع  :. نتائج البحث4.شرح موجز لتلك البياانت
 من بياانت أولية واثنوية.  ا البحثمصادر البياانت املستخدمة يف هذ الزمالء.  

 إشاراية املكانية يت كتبها توفيق احلكيم، تتضمن األنواع  أما ابلنسبة للسينما الدرامية "إيزيس" ال
يرجع إىل املكان البالد، القصر، القرية، الصندوق... اخل.  إشارية املكانية بعيد عن   قريب من املتكلم

يرجع إىل املكان البحر، الدغال، القرية، األبواب... اخل. مث اآلخر إشارية املكانية وجهة املتكلم    املتكلم
إشارية املكانية املوقعية، ووظفتها  .مثل يرجع إىل املكان املتكلم، الصندوق، األرض، البحار... اخل

 إشارية املكانية املؤشرية، إشارية املكانية الزمانية.
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ABSTRACT 

Putri Faidatus Sholichah. 2019. Deixis spatial in the drama text of “Izis” by 

Taufik al-Hakim theory of Muhammad Ahmad Nahlah . Thesis. Arabic 

Letters and Language Departement, Faculty of Humanities, State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor: Muhammad Hasyim MA. 

Keywords: Drama Text, Drama Text “Izis”, Deixis, and Place Deixis. 

 

 Drama text are fictional works similar to poetry and prose, the difference 

is the form of authorship. In the drama text there are many words that need to be 

explained, to find out that the researcher uses deixis analysis. Deixsis comes from 

a Greek word “deiksis” meaning "pointer" in the language. The word is marked if 

the reference moves according to the will of the speaker, time, and place. This 

research aims to find out the form and function of place deixis in the drama text 

"Izis" by Taufik Al-Hakim, theory of Muhammad Ahmad Nahlah. 

 This type of research is a type of library research. This research method 

is descriptive qualitative research. The source of the data obtained from the drama 

script "Izis" from the polar pdf, as well as several pragmatic books that discuss 

deixis theory, journals and previous research such as thesis on deixis. Researchers 

use read and note techniques to collect data, and the Miles and Huberman models 

to analyze data, viz. 1. Data collection by reading the drama text as a whole, then 

giving lines to the word deixis place in the drama text, noting the deixis. 2. Data 

Reduction by limiting the deixis to be studied and discarding deixis other than the 

place. 3. data display by analyzing deixis data then grouping it, and giving a brief 

explanation of the data. and 4. data verification by triangulating and discussing with 

colleagues. The data sources used in this study consisted of primary and secondary 

data. 

 As for the drama text "Izis" Taufik Al-Hakim, researchers found a place 

deixis. The types include deixis places close to the speaker, which refers to the state, 

palace squares, etc. Deixis distant places with speakers, referring to the sea, 

villages, doors, etc. and the purpose of the speaker which refers to the speaker, box, 

ocean, duina, etc. And its function as deixis locative place, deiksis demonstrative 

place, and deiksis temporal.  
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ABSTRAK 

Putri Faidatus Sholichah. 2019. Deiksis Tempat dalam naskah drama “Izis” 

karya Taufik al-Hakim menurut perpektif Muhammad Ahmad Nahlah. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing:   Muhammad Hasyim MA. 

Kata Kunci : Naskah Drama, Naskah Drama Izis, Deiksis, Dan Deiksis Tempat. 

 Naskah drama adalan karya fiksi yang serupa dengan puisi dengan perosa, yang 

membedakan adalah bentuk kepenulisannya. Dalam naskah drama ada banyak kata 

yang perlu dijelaskan, untuk mengetahui itu peneliti menggunakan analisis deiksis. 

Deiksis berasal dari kata Yunani yang artinya “penunjuk” dalam bahasa. Kata 

tersebut ditandai dengan jika rujukannya berpindah sesuai dengan kehendak 

pembicara, waktu, dan tempatnya. Penelitihan ini bertujuan untuk mengetahui 

bentuk dan fungsi deiksis tempat dalam naskah drama “Izis” karya Taufik Al-

Hakim, yang berdasarkan perspektif deiksis Muhammad Ahmad Nahlah. 

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka. Metode  penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data diperoleh dari naskah drama 

“Izis” dari pdf  kutub, serta beberapa buku pragmatik  yang membahas teori deiksis, 

jurnal serta penelitian terdahulu seperti skripsi tentang deiksis. Peneliti 

menggunakan teknik baca dan catat untuk mengumpulkan data, dan model Miles 

dan Huberman untuk menganalisis data, yaitu. 1. Pengumpulan data dengan cara 

membaca naskah drama secara keseluruhan, kemudian memberi garis pada kata 

deiksis tempat yang ada dalam naskah drama, mencatat deiksis tersebut. 2. Reduksi 

data dengan cara membatasi deiksis yang akan diteliti dan membuang selain deiksis 

tempat. 3. Penyajian data dengan cara menganalisis data deiksis kemudian 

mengelompokkannya, dan memberi penjelasan singkat dari data tersebut. dan 4. 

verifikasi data  dengan cara melakukan trianggulasi dan berdiskusi dengan teman 

sejawat. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan sekunder.  

 Adapun dalam naskah drama "Izis" karya Taufik Al-Hakim, peneliti 

menemukan deiksis tempat. Adapun Jenisnya antara lain deiksis tempat dekat 

dengan penutur, yang merujuk kepada negara, kotak istana, dll. Deiksis tempat jauh 

dengan penutur, merujuk kepada laut, desa, pintu, dll.  dan tujuan penutur yang 

merujuk kepada tempat pembicara, kotak, lautan, duina, dll. Dan fungsinya sebagai 

deiksis tempat  lokatif, deiksis tempat demonstratif, dan deiksis tempat temporal. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

وضوحا   نوع من األعمال األدبية اخليالية مثل النثر والشعر، والفرق وهنص مسرحي  
كتعبري عن اجملتمع  يف شكل حوار بني الشخصيات   وه نص مسرحي .هو شكل الكتابة 

، تصبح التعبريات والقيم املوجودة يف  سرحيةذلك، عند إجراء املوب . الذي أنشأه املؤلف
جيعل يف األعمال نص مسرحي وهذا   املسرحية أكثر وضوًحا تصف حمتوايت قلب املؤلف. 

   من نوعه. ية فريدأدب

نصوص   ألن يفرتض، أيًضاهي أعمال أدبية  سرحيأن نصوص امل قليل يعرف الناس 
هناك فكرة معينة جيب أن تقوم نص مسرحي  .ليست جزء من سيناريو أداء الدراما سرحيامل

عادة ما تكون التعليمات مكتوبة بني قوسني أو   . العب دور تهبا الشخصيات عندما 
توفيق احلكيم ل"إيزيس"  سرحيامل نصاختار الباحث ال  احلوار. خطاابت خمتلفة مع مربع 

 ليكون موضوع البحث.

ومن أحدى النصوص  فيها الكامل للنضال،  "إيزيس" مثرية جدا  سرحيامل نصل 
أجزاء عن   ثالثةة هي إزيس حيث حتكي عن اجلهود املبذولة وتتضمن على بياملسرحية العر 

 املتعلقة العصر احلديث، . ففي هذا لنص املسرحي توجد بعد اخلرافات احلياة يف عهد فرعون
فينيولف الوافية.   املميز وهوزيس كالشخص الرئيسي. جبانب ذلك هنالك أيضا الشخص يإ

  وتيفون وهي النزاعات بني الساسية  وحتكي هذه القصة أيضا عن النزاعات بني أوسرييس
ه القصة هو استفادة الفرص املوجودة ملكر تيفون وانقالبه  . فدور إزيس يف هذونواملفكر 

 ألجل عرض الوقائع وحتقيق احلرية يف إلقاء األراء. 
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ملعرفة  ،من الكلمات اليت حتتاج إىل تفسرييف هذا النص املسرحي العديد وجد  
 (deiksis) شارايت اإلبتحليل  (.deiksis)إشارايت تحليل بت استخدم الباحث ايهذه املؤشر 

 .  مناسبة للغاية مع كائن الباحث
 هي اللغة  (deiksis) أو  أن أصل كلمة اإلشارايت ( 13، ص. 2006يرى يول ) 

جع أن تتحول حسب من الكلمة إشارايت إذا كانت املرا. اليواننية مبعىن الداللة اللغوية
 و هي:  . جيادل بعض اخلرباء من أنواع اإلشارايت املتكلم، موعد الكالم، وموقعه

الشخصية مثل أان، أنت، حنن، وهم. مثال: هل تسمح يل ألزورك؟ كان  ايت اإلشار  (1
 الضمري الراجع إىل أان وأنت يف هذا اخلطاب ال يعرفه إال املتكلم واملخاطب. 

وغري   ، العمدة ، يف اجملتمع ،كمثال: احملاضر، رئيس قريةإلشارايت االجتماعية مثل ا  (2
يف الكلمة: هل هناك احملاضر؟ فكلمة احملاضر يف هذا اخلطاب هي صورة   ذلك. مثال
 من جلامعة.

اجلس هنا!.   يف الكلمة: . مثلاخلجانب، اإلشارايت املكانية مثل هنا، هناك، أمام،  (3
 جع إىل مكان املتكلم.فكلمة هنا ترا

اإلشارايت الزمانية، مثل الفعل املاضي أو املضارع،  األن، غدا، وهذا األسبوع. مثال    (4
 يف الكلمة: أليس الغد يوم العطلة؟ فهذا السياق يراجع إىل موعد كالم املتكلم. 

اب مت خط  هو (Anafora)اإلشارايت اخلطابية قيمني و هي إشارايت ابإلحالة إىل سابق  (5
هو الكلمة اليت تُقال بعد ذلك. مثال: بعد  ( katafora)التحدث به سابًقا. أو الحق 

 (.20، ص. 2002حنلة، . ) اخلذلك، مث، بل، التايل، إذا،  
 إشارايت   املؤلف. ، يفهم القارئ عن األفكار(deiksis) بتحليل اإلشارايت  

(deiksis)  ن اللغوايت مثل  علم األصوات، هي إحدى من احلقول التداولية ، وهي فرع م
 مث يدرس  .حنوية فحص هيكل اللغة داخلية  إذا كان علم األصوات، صرفية و حنوية. صرفية و

فحص وظيفة اللغوية  وهي  استخدام اللغة خارجيا )خارج لغوية(، (deiksis) اإلشارايت  
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،  ارايت إشفعال الكالمية، و موضوعات يف التداولية هي األ. املستخدمة يف التواصل
 . واالفرتاضات املسبقة، واالستلزام احلواري

على ما سبق، تفرتض الباحثة أبن دراسة حتليلة اإلشارايت مناسب  انطالقاً  
به نص مسرحي يف لفحص نص مسرحي "إيزيس". ترى الباحثة أن اإلشارايت موجودة 

م بيانة فتقوم  بوضوح الكالم الذي أدىل بني الشخصيات. تستخدم الباحثة طبيعة هذا الكال
   .بتحليلها ابستخدام نظرية اإلشارايت املكانية عند حممد أمحد حنلة

 أسئلة البحث  .ب
 لفية البحث السابقة فستعرض الباحثة عن األسئلة اآلتية: خب اعتمادا

عند نظرية  يف نص مسرحي "إيزيس"  لتوفيق احلكيم املكانية  اإلشارايت  شكلما أ -1
 ؟حممد أمحد حنلة

عند   يف نص مسرحي "إيزيس"  لتوفيق احلكيم  املكانية ظائف اإلشارايت ما و  -2
 ؟ نظرية حممد أمحد حنلة

 أهداف البحث .ج
 على النحو التايل:  ف هذا البحث اأسئلة البحث ويهدنظراً إىل 

عند  لتوفيق احلكيم  "إيزيس" يف نص مسرحي املكانية اإلشارايت  أشكالملعرفة  -1
 نظرية حممد أمحد حنلة. 

 لتوفيق احلكيم  "إيزيس"  يف نص مسرحياملكانية  ملعرفة وظائف اإلشارايت  -2
 عند نظرية حممد أمحد حنلة.  لتوفيق احلكيم

 فوائد البحث  .د

 فوائد النظرية و الفوائد التطبيقية. الفوائد هذه الدراسة  نوعان: 
 الفوائد النظرية: -1
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 تداولية.   لزايدة فهم الدراسات ال (أ
يف الربامج النص   (deiksis)ع البحث يناقش حتليلة إشارايت كمرج (ب

 املسرحية. 
 الفوائد التطبيقية:  -2

 استخدام هذا البحث من املتوقع كمقارنة يف البحث.:   للباحثة   (أ
  : يعد هذا البحث مفيًدا كجسر لفهم نظرية حممد أمحد حنلة.  للمعلمني (ب

على النص   وكمثال على تطبيق نظرية حممد أمحد حنلة
 املسرحي.

: يساعد هذا البحث القراء يف فهم إشارايت يف النص  للقراء  (ت
 املسرحي.

 حدود البحث  .ه
حتديد النظرية اليت استخدمت يف هذا البحث على اإلشارايت   هذه الدراسة  

 . نظرية حممد أمحد حنلة  عند "إيزيس"  لتوفيق احلكيم  املكانية يف نص مسرحي
 طلحاتحتديد املص . و

إشارايت : مجع من الكلمة إشارية، وهو واحد من صيغ اإلشارة املرتبطة   -1
، 2012بسياق املتكلم، يعين "قريب من متكلم" و "بعيد عن متكلم" )يويل، 

(. إشارايت مخسة أنواع وهي: إشارايت شخصية، إشارايت مكانية،  28ص. 
 .بية اإشارايت زمانية، إشارايت إجتماعية، إشارايت خط

إشارايت شخصية: إشارايت شخصية يعرض ضمائر ألشخاص يف األحداث  -2
متكلم، إشارايت  اللغوية. أنواع  إشارايت شخصية وهي: إشارايت شخصية
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شخصية خماطب، إشارايت شخصية غائب. إشارايت شخصية متكلم مع 
 الغري، إشارايت شخصية مجع غائب.  

 حتدث أحداث اللغة.إشارايت مكانية: اخلطب اليت تشري إىل عندما  -3
 اخلطاب يوضح املسافة بني مكان خماطب ومتكلم. : إشارايت زمانية  -4
 : استدعاء بعض الناس.  إشارايت إجتماعية -5
وهي   أقسام معينة، هذه اإلشارايت نوعان: إشارة إىل إشارايت اخلطابية -6

 (.Katafora) الحقةاخلطابية وإشارايت  ،(Anafora)  العائديةاخلطابية إشارايت 
: مسرحية أو دراما هي األدب التصور حياة شخصية اب السلوكية  مسرحي -7

 وشخصية.
أجزاء عن   ثالثةإزيس حيث حتكي عن اجلهود املبذولة وتتضمن على  :إيزيس -8

احلياة يف عهد فرعون. ففي هذا لنص املسرحي توجد بعد اخلرافات املتعلقة 
الشخص الرئيسي. جبانب ذلك  ابزدهار العصر احلديث بتعريض إزيس ك

أيضا. وحتكي هذه القصة أيضا عن   الشخص املميز وهي فينيولف الوافية 
. فدور  ونواملفكر  وتيفون وهي النزاعات بني الساسية النزاعات بني أوسرييس

إزيس يف هذه القصة هو استفادة الفرص املوجودة ملكر تيفون وانقالبه ألجل  
 لقاء األراء. عرض الوقائع وحتقيق احلرية يف إ

 الدراسات السابقة . ز
ومع هذا البحث للتكميل وتربع من البحث قبله. قد سبق البحث املتشبه    

 موضوعه هبذا البحث، وهو:  
1- Yurica papilaya  ،2016 بعنوان اإلشارية الشخصية يف فيلم ،

Maleficent   من قسم األدب اإلجنليزي كلية العلوم الثقافية  جامعة سام
عي. يف هذا البحث، تناقش الباحثة أنواع األشارية الشخصية  راتوال
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. أما نتيجة البحث هي األشارية الشخصية Maleficentووظائفها يف فيلم 
هي األشارية الشخصية   Maleficentعند ليفنسون املوجودة يف فيلم 

 للمتكلم واألشارية الشخصية للمخاطب، واألشارية الشخصية للغائب. 
شارية الشخصية يف القصة القصرية للكافر إ، 2017توح ريتنو، سييت مف  -2

خليل خلليل جربان من قسم اللغة العربية وآداهبا كلية األدب والعلوم 
الثقافية جبامعة سنان كاليجاغا احلكومية اإلسالمية يف يوجياكارات. وجدت  

كلمات إشارايت شخصا وفًقا جلورج يول، واليت   213نتائج هذه الدراسة 
إشارايت شخصية   59إشارايت شخصية لبمتكلم، و  75منت تض

 إشارايت شخصية للغائب. 79للمخاطب، و 
، كلمات إشارايت شخصية يف حوار  2015حممد موالان طلحة،  -3

من قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية علوم اإلنسانية   1الكوعفو ابندا
نج. أسئلة املبحث جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

  1املستخدمة هي أشكال اإلشارايت الشخصية يف حوار كوعفو بندا 
وكيفية فهم سياق األشارايت الشخصية لفهم اخلطاب ابلواضح. أما نتيج  
البحث هو أن احنراف الشخصية يف حوار كوعفو بندا تضمن  من 

 األشارايت الشخصية املتصلة واملنفصلة.
يف سورة النور   (deiksis) تخدم  إشارايت اس ،2015ة، عائش سييت   -4

من قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية علوم ليلية تداولية(، )دراسة حت
اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. أسئلة  
املبحث املستخدمة هي أشكال إشارايت الشخصية، املكانية، والزمانية يف  

وظائف إشارايت الشخصية، املكانية، والزمانية يف السورة  السورة النور و 
النور. وهي نتائج البحث هي  أشكال إشارايت الشخصية بضمري املتصل 
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يف سورة النور وجدت األية األوىل حىت األية األربعة وثالثون. إشارايت  
.  28، 25، 19، 15، 11، 4الشخصية بضمري املنفصل هي يف األية  

انية املوقيعية ال موجودة ولو آية. إشارايت املكانية  إسم إشارايت املك 
. إشارات املكانية  30، 27، 16، 12، 5، 4، 3املؤشرية هي يف األية  

. إشارايت الزمانية  23، 19، 15، 14، 13الزمانية هي يف األية  
.  20، 10، 7وجدت األية األوىل حىت األية األربعة وثالثون إاّل آية 

، 24، 21، 17، 5، 4، 2 إشارية هي يف األية إشارايت الزمانية غري
. ووظائف إشارايت الشخصية قسمني هي  إشارايت الشخصية 34، 25

املتصل واملنفصل. وظائف إشارايت املكانية ثالثة قسم هي إشارايت 
املكانية املوقيعية، املؤشرية، الزمانية. وظائف  إشارايت الزمانية قسمني هي 

 نية غري إشارية. إشارايت الزمانية والزما
بناًء على ذلك، هناك املساوا واالختالف من دراسة تداولية بني هذا   

البحث والدراسات السابقة. كانت النظرية املستخدمة متساوية، وهي  
اإلشارية. أما موضوع البحث واملنظور النظري املستخدم خمتلفا. تستخدم 

ة والقرآن. حينما   الدراسات السابقة الرواايَت واألفالِم والقصص القصري 
هذا البحث كان موضوع البحث نص مسراحي. وتستخدم الدراسات 
السابقة نظرية إشارايت عند جورج يول، حينما يستخدم هذا البحث 

  شكال واحدا من نظرية إشارايت وهي إشارايت املكانية عند حممد أمحد 
 حنلة.

 منهجية البحث . ح

 :إن منهجية البحث حتتوي على
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 حثنوع الب -1
. واستخدم (library Research) هذا البحث من نوع املكتبية  

وهي    (Qualitative Research Method)الباحث يف هذا البحث دراسة كيفية 
منهج البحث الذي ال حيتاج إىل تصميم فروض البح وال تستعمل الباحث 

جتمع   (. 11 ، ص. 2010، )مولييوع األرقام يف التفسري عن اإلنتاج
تصور البياانت الكيفية  . ت ابلكاملات، والصوار، وليس ابألرقامالبياان

ابلكاملات أو اجلملة اليت مفصولة حسب الفيئة حلصول النتائج )امساويت،  
"إيزيس" عرب   (. ختوذ البياانت يف النص مسرحي112 ، ص.2011

 .htmlإيزيس. /https://www.kutub-pdf.net/book الرابط 

ية كيفيية العرض ابلكلمات وليس لذلك، استخدم املنهج وصف
ت يف هذا  ابألرقام. يسمي هذا البحث البحث الوصفي الكيفي ألن البياان

. تسمى البياانت  البحث ال تتعلق ببياانت األرقام لكن تتعلق بشكل اللغة
وفًقا  الوصفية اليت مت حتليلها ونتائج التحليل يف شكل وصف للظاهرة.

الهتمام للبياانت الطبيعية والبياانت املتعلقة لطرق سوجيونو النوعية، نويل ا
 (.   15، ص. 2008سوجييونو، ابلسياق ووجوده )

 مصادر البياانت  -2

 كون من املصدرين، مها : تتمصادر البياانت يف هذا البحث   
مصدر البياانت األساسي: البياانت األولية املتشققة هي البياانت   ( أ

، ص. 2012دره )سيسوانتو،  امص معها الباحثة ومباشرة منجتاليت 
(. مت احلصول على بياانت احملادثة األساسية يف هذه الدراسة  56

   من نص مسرحي "إيزيس" لتوفيق احلكيم عرب الرابط
https://www.kutub-pdf.net/book/ .إيزيسhtml. 
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در البياانت الثانوية: مصادر البياانت الثانوية هي البياانت اليت امص (ب
ا أو إنشاؤها بواسطة مؤسسات ليست معاجلات يتم نشره
(. مت احلصول على البياانت   56، ص. 2012  ،)سيسوانتو

الثانوية كمثل: يف كتاب "براغماتية" جلورج يويل وكتاب "الرباغماتية  
ملوليونغ   االجتماعية" لرهاردي وكتاب "حتليل البياانت الكيفية" 

 الوثيقة يف االنرتنت.  وغري ذلك، و املقالة واملصدر من املواقع 
 طريقة مجع البياانت   -3

اجلمل يف النص اليت أصبحت بياانت هذه الدراسة من حتليلية  
الطريقة إبستخدم   (2ص. ،1988املباشرة، وهي القراءة. يشرح سودارينتو )

جلمع البياانت يف نص. طريقة االستماعية أو االستماع هي طريقة  
. طريقة االستماعية  لنوع األداة، وهي  لالستماع استخدام اللغة يف النص

 تقنية كتابة. 

إشارايت يف نص مسرحي "إيزيس" يل توفيق مجع البياانت ُتستخدم 
 :فخطوات مجع البياانت فيما يلياحلكيم. 

، للتعرف على لتوفيق احلكيم ابلكامل املسرحي "إيزيس"نص  لقرأةا (أ
 أنواع اإلشارايت يف املسرحية. 

 مات الكلمة / اجلمل إشارايت عطاء عالاإل  (ب
إىل كل اجلمل اإلشارايت يف نص املسرحي "إيزيس" لتوفيق  ةكتبال (ت

 احلكيم.
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 طريقة حتليل البياانت -4
يف   تستحدم الباحثة الطريقة لتحليل البياانت هو الوصفية الكيفية.

هذا البحث حتليل اإلشارايت يف نص مسرحي "إيزيس" لتوفق احلكم عند 
( حتليل Miles and Huberman.  قال مليز وهوبرمان )محد حنلةحممد أ

البياانت الكيفية تتكون من ثالثة عماليات، وهم ختفيض البياانت، وعرض  
(. وأما خطوات 178، ص. 2014البحث )أفريزال،  استنتاجالبياانت و 

 لتحليل البياانت فيما يلي:
 ( Data Reduction)  ختفيض البياانت  ( أ

هو من  عملية يلخص البياانت، واختارات الباحث األشياء األسسية، مع 
، الرتكيز األمور املهمة، والبحث عن املواضع وتصميمات البياانت )سوغيونو

( وهذه الطرقة للحد البياانت عن طريق إنشاء احملضر من 92، ص. 2008
 ث.البياانت اليت مت احلصول عليها حني الوقت البح

 ( Data Display)عرض البياانت  (ب

،  (Miles and huberman)بعد ختفيض البياانت، كما أعرب عنها ميلز وهوبرمان
 (: 63، ص. 2014اخلطوة الثانية اليت تتمه على النحو التايل )فؤاد ونوغروهو، 

البياانت اليت تتم احلصول عليها يف شكل موضوع اإلشارايت يف نص   (1
 حممد أمحد حنلة توفق احلكيم عند مسرحي "إيزيس" ل

 البياانت املبسطة. (2
 مث تقدمي البياانت مع نبذة قصرية عن النص .  (3
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 (Verification)البحث إستنتاج  (ت
عملية مهمة جدا يف دراسة كيفية. وهذه العملية مصدرا ابملعلومات املنظمة 

ن أسئلة البحث. مث  اليت مت احلصول عليها يف حتليل البياانت. وهي اإلجاابت م
 (. 99، ص. 2008، قدم إىل استنتاجات فكرية املكتسبة االستنجاج )سوغيونو
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 الثان  الفصل

 اإلطار النظري 

 ة: تعريف املسرحيولاملبحث األ -أ

يف معناها  تعود (Theatre)يعد املسرح من أعرق الفنون و أقدمها، و كلمة مسرح  
اليت تعين مكان الشاهدة. و قد أخذت الكلمة عرب   (Theatron)إىل األصل اليوانين 

التاريخ دالالت معينة، فهي فن من فنون الشعر يف احلضارة اليواننية، و نص مكتوب 
(.  و منه فإن املفهوم اللغوي 5، ص. 2015يؤدية ممثلون عند الرومان ) شيبان، 

دث ما، أو التمثيل فيه، اّما املسرحية فهي متثيل رواية على للمسرح هو مكان وقوع ح
 خشبة ذلك املسرح.

أصل املسرح: املكان املعروف لعرض املسرحيات، مث استعبري للداللة على املكان   
الذي وقع فيه حدث ما على التشبيه ابملسرح الذي جتري فوقه أحداث املسرحية، فيقال: 

 (. 6، ص. 2015سرح العمليات...اخل ) شيبان، مسرح األحداث، مسرح اجلرمية، م
يُعرف هذا املسرح أيًضا ابسم "شكل فين يقوم فيه املمثلون بتصوير النصوص   

املكتوبة إىل عروض مسرحية"، وعادًة ما يساعد املمثلون املخرج يف ترمجة الشخصيات 
 (.  6، ص. 2015) شيبان، وموضع النص الذي أنشأه املؤلف.  

"إّن املسرحية فن متميز عن ابقي الفنون األخرى، ألهنا تتكون   قال أمحد أمني: 
عادة من عّدة عناصر تتمثل يف الفن األديب و اإلخراج املسرحي و األداء التمثيلي، و  

 (. 8، ص. 2015اليت تسهم بدورها يف حتقيق وحدة فن املسرحية " )شيبان، 
ح  فن تشرتك فيه عدة عناصر املسر   يقول علي أمحد ابكثري يف فّن املسرحية: " إنّ  

إلجناحه، فهو مستقل عن حتكّمات املؤلف إذ تراعى فيه اإلمكانيات املادية و البشرية،  
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كما يعطي هذا الفن للجمهور حرية التأويل إاّل أّن أولوية التأويل و التفسري تعطى 
 (. 8، ص. 2015للمخرج قبله" )شيبان، 

  (. Playف هي املسرحية ) األعمال األدبية غري مشهور وغري املعرو  

حتتوي النص املسرحية على أدب فريد من نوعه، وهو جزء داخلي من أداء 
يف املسرحيات   (. Performance Artاملسرحية اليت تتم تضمينه يف فن األداء ) 

األدبية ، سيتم عرض احملتوى األديب للمخطوطة من خالل عروض الفنانني ، من 
   . ( V، ص 2001واملسرح واإلضاءة )جربان، خالل تعبريات التعبري واحلركة 

للمسرحية أشكال عدة امجع عليها الباحثون، و فيما يلي عرض خمتصر  
لكل شكل من األشكال اليت تتخذها املسرحية، عدا آخر نوعني فهما 
مسرحيات أو متثيليات عالجية أكثر منها فنية، رأينا انه من الواجب اإلشارة 

 عالقة بني  علم النفس و فن املسرح . هلذا النوع من ابب وجود 
 :  املأساة أو الرتاجيداي  (أ

إذ "يرى النقاد   ،ضحاكة البعيدة عن اإلاملسرحيات اجلادّ   متثل نوع  
ئيسي فيها حتت أتثري  الر  املأساة أهنا نوع من الدرام يقع البطل  احملدثون أن األصل يف 

فهي خالفية و اليت تنتهي بكارثة كأن ميوت البطل نفسه، من الّصراعات األجمموعة 
تستمد مواضيعها و شخصياهتا من واقع حياة اجملتمع العادي ال من حياة اآلهلة  

هلذا النوع موت ميزة  وأهم ، وأنصاف اآلهلة كما كان يف القدمي )الرتاجيداي القدمية(
 (.  11، ص. 2015شيبان، ) البطل وهنايته املأساوية 

ترب هذا النوع من القصص أو املسرحية األكثر تشريًفا، واليت تعرض يف  يع  
هذه املأساة قصة حزينة مأساوية يعيشها البشر. اإلعداد يف هذه املأساة هو سياق،  

 (. Vii  ، ص. 2001، لكن قيم احلزن واملشاكل املوجودة فيه ستكون عادًة )جربان
   :  امللهاة أو الكوميداي (ب
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هذا النوع يتناقض مع مأساة املأساة، هذه املسرحية تقدم للعامل بشكل   
غريب خيلق أجواًء مضحكة، أحداث جتري بطريقة سخيفة، حىت أن اجلمهور  

املأساة( تشرتك يف أن   و سيدعو الضحك. مث، يف كل من النصوص )الكوميداي 
    (.Viii- Ixص.  ،2001 ،كالمها معا يف التفكري )جربان

 : دارما امليلو (ت
هذا النوع هو نوع القصة اليت تؤكد على اللمسة العاطفية. الذي ابلنسبة    

لألشخاص الذين يف حياهتم، هم عاطفي للغاية والعاطفي الذي هو لقب غري 
  ابستخدام مصطلح ميلودراما.طبيعي ومفرط 

شكل من أشكال الدراما املكرسة جلو  ص مسرحي يف ميلودراما هو ن  
مسرحي من احلياة، والذي يفنت على الرغم من أنه ليس عميًقا للغاية، ومييل إىل 

، 2001جربان، حتقيق هناايت سعيدة وال حياول العثور على هناية موجزة ومنطقية ) 
 (. Viiiص. 

 : املسرحية الغنائية )أوبريت(  (ث
"نشأت يف إيطاليا يف أوائل  ،من املوسيقى الغنائية املسرحية ع هي نو   

وما مييز   خرى، األساس الذي حذت حذوه البلدان األ نتالقرن السابع عشر وكوّ 
يقومون ابلغناء  يكون كالما وإمنا  أن حوار شخصياهتا ال ،هذا النوع من املسرحيات 

)جوقة( تعزف   صغرية  أوركستار أ وفرقة موسيقية م تصاحبهم، متداولني ألدواره
 . (12، ص. 2015شيبان، ى )الغناء املؤدّ   متناسقة مع نوع  موسيقى

  :قانون الدراما أو صفعة الدراما (ج
نوع القصة ليست حدود واضحة جدا، لذلك فمن الصعب حتديد مع   

ميلودراما للمأساة.   مثليقني. أسهل الطرق مثل العالقات يف الكوميداي، والكوميداي 
إنه شكل شائع من املأساة. إذا أاثرت هذه املأساة مشهًدا مضحًكا من خالل 
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الكشف عن الطبيعة الضعيفة للبشر، واليت يُتوقع منها أخريًا أن تؤدي إىل وعي 
أو هتريج الورق مطلًقا أي غرض اجلمهور ابالعرتاف بضعفهم، فلن يكون للكوميداي 

هي فئة  ك بنفسه. وبعبارة أخرى، فإن هترجيية الكوميداي آخر غري إنتاج الضح
 (. Ix، ص. 2001جربان،  رخيصة ) كوميداي 

 (sociodrama)السوسيو دراما  (ح
وترتبط موضوعات هذا  ،أو ما يعرف بتمثيليات املشكالت االجتماعية  

 الةّ هذه التمثيليات وسيلة فعّد ، وتعالنوع من التمثيليات ابملشكالت االجتماعية
ره ابآلخرين فهي تزيد من حساسية الفرد وأتثّ دة. لدراسة املشكالت االجتماعية املعقّ 

ما خيلق ، موقف اآلخريننفس وما يواجهونه من صراعات فتجعله يتخيل نفسه يف 
كل واحد  مبشكالت   يف اجملتمع عنصر إحساس أفارده ببعضهم وتضامنهم وتعاطفهم 

وهذا ملا تتميز به السوسيودارما من قدرة على إاثرة اخليال ، ظروفهم وتفهفيهم 
  واملساعدة على التنفيس عن املشاعر واالنفعاالت من خالل املشاكل املتناولة 

 (.12، ص. 2015)شيبان، 
 (Psychodrama)السيكو دراما  (خ
ع عندما ال  وظهر هذا النو ، أو ما يعرف بتمثيليات املشكالت النفسية  

التمثيل يف معاجلة بعض املشكالت السلوكية والنفسية  حظ علماء الّنفس مدى أتثري
ويعّد أهّم  (Moreno) وتعترب السيكودارما أسلوب ابتكره مورينو  ،عند بعض األفارد

أساليب العالج النفسي اجلماعي، وهناك أنشطة الفاحص، حيث يؤدي الفاحص 
حتت إشراف املعاجل، وعلى هذا النحو يعترب نوًعا من  على املسرح، أدوار خمتلفة

أي  األداء املسرحي الذي يعتمد على التعبري اللفظي اجملاين، وعلى العاطفية العالية ،
أن املريض النفسي ميكنه االستعانة ابلتمثيل على املسرح كنوع من العالج النفسي 

كنه من اكتشاف ذاته من مي  ،كما تهالذي يساعده على إخارج مكبواتته وانفعاال
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في التبري اللفظي جتعله أكثر انفتحا على يتهوحرّ خالل الشخصيات اليت يؤديها 
مع أفراد جدد عدا معاجله نطواء وذلك ابحتكاكه اإل اآلخرين و تبعده عن التقوقع و

 ارحته مع أشخاص آخرين بذلك حة فيلقى النفسي الذي ُيشِعره ابألمان والرّا
 .(13-12، ص. 2015، شيبان )

 مفهوم التداوليةاملبحث الثان:  -ب
التداولية هي إحدى فرع علم اللغة اليت تبحث يف اللغة مناسبا بسياقها.    

( بني 19ص. ، 2007يف اهلبسة )  L.Sfez  يوجد بعض تعريف الرباغماتية، منه رأي 
ص الذي يندرج ضمن اللسانيات  ويهتم أكثر الدراسة أو التخصأن التداولية هي : "

( يعرف أبن التداولية هي 222ص.  ،1982اخلويل ) ابستعمال اللغة يف التواصل".
، 2010و أما العتايب ) علم الرموز هو دراسة الرموز الّلغوية و الرموز غري الّلغوية""

 التداولية هي دراسة املعىن  اليت يقصده املتكلم".( يعرف أبن "19ص. 
 ( يف كتاب التداولية يف الدراسة ۲۰۱4عند عبد هللا جاد الكرمي )  

للمقاالت )البلد(، ومعايري اللغة مبدأان أساسيان:  النحوية أن مصطلح التداولية من 
"أحدمها يوضح نقل شيء ما من مكان إىل مكان آخر، واآلخر يظهر الضعف 

نت الدولة والدولة واالسرتخاء". يتضمن ذلك: إذا أصبح أحدمها اآلخر، وكا
بعض، والدولة والدولة لغتان.   إذا صار من بعضهم إيليتحداثن بلغتني، يقال: 

مسيا بذلك من قياس الباب؛ ألنه أمر  ويقال: الدولة يف املال والدولة يف احلرب، وإمنا 
، ص.  2014يتداولونه، فيتحول من هذا إيل ذاك، ومن ذاك إىل هذا )الكرمي، 

13). 
يف كتاب التداولية عند العلماء   (2005د صحراوي )رأي د. مسعو   

هو لغوي. إذا   la pramatique" ةيمن وجهة نظران، فإن مصطلح "تداولالعرب أن 
فمن الصحيح دراسة مدى صلة هذا العلم اجلديد بعلم اللغوايت  ،كان األمر كذلك 
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فة العامة، واللغوايت األخرى من اجملاالت املعرفية األخرى املستخدمة لتبادل املعر 
النظرية واإلجرائية، قبل إنشاء مداوالت أو حتديد املفهوم، ومن مث نرى أنه من 

، 2005)صحراوي، ". ةالضروري اسأل عن املعايري املهمة يف تعريف مفهوم "التداول
 (. 15ص. 

( يعرف أبن التداولية هي درس 8، ص. 1993) يف أوكا (leech) ليش  
يف   (1986) (Parker) . ابركر (speech situationsالم )املعىن يف عالقته مبواقف الك

فرع علم اللغة اليت تبحث ( يعرف أبن الرباغماتية هي 21، ص. 2009) رهاردي
يف تركيب اللغة خارجيتا. و إما املراد منها أي كيف أستعمل عنصر اللغة يف التواصل 

( يعرف  198، ص. 2008يف معجم اللغة ) (Kridalaksanaاحلقيقي.كريد لكساان )
أبن التداولية كشروط اليت تفضي إىل تناسب إستعمال اللغة يف التواصل، وجوانب 

 إستعمال اللغة  أو مقامات خارج اللغة اليت أيدين خدمة ملعىن الكالم.
دائًما، وظيفته هي   ما يكون مصدرًا لالرتباك هو مصطلح يةالتداول  

الباحث املغريب طه عبد الرمحن رائد التداولية   . يقولاإلشارة إىل جمال اللغة ورؤية لغة خاصة
يف املقابل   (،1970منذ سنة ) -يعين التداولية  –عند العرب: "إين وضعت هذا املصطلح 

(pragmatique)   وإذا علم السريك الغريب أن هذه الكلمة ابللغة العربية ، فسيحبوهنا أكثر من
، ألن  داولملعىن املقصود من علوم الت، أهنا ال تفي اب ، لسبب واحد(pragmatique) كلمة

.1 مفيدة يف ممارسة العلم احلديث ... كما أهنا تستفيد من التفاعل يف احملادثة داولية كلمة الت
فعال موضوعات يف التداولية هي األ. فحص وظيفة اللغوية املستخدمة يف التواصلوهي 

 .  ، واالفرتاضات املسبقة، واالستلزام احلواريإشارايت الكالمية، و 
 
 

 
1 https://www.alukah.net/literature_language/0/126538/ 

https://www.alukah.net/literature_language/0/126538/
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 : ثاليثاملبحث ال -ت
 اإلشارايتتعريف    -1

على أنه حماولة لإلشارة إىل استخدام اللغة )اإلشارة عرب ( Deixis)التأشري يعرف 
. وابلتايل، ميكن القول أن أي شكل لغوي له مثل   (pointing via languages) اللغات(

الكلمة يف    Deictic Expression."التعبري التأشريي" هذه الوظيفة )يشري إىل/ نقاط( 
و تعبري إشارية، والذي يستخدم لإلشارة  هكلمة ذلك   ما ذلك؟  ،شكل أسئلة الكالم

 (. 27، ص. 2010، إىل شيء بعيد عن املتكلم. )يول
(، إشارية احلقيقي االنتباه إىل الطريقة اليت  54 ، ص. 1983نسون )يفليوفًقا ل

ترمز هبا لغة أحداث السياق والكالم إىل قواعد. ابإلضافة إىل ذلك، إشارية االنتباه  
الكالم من خالل دراسة سياق اخلطاب أيًضا. يتم شرح التفسري أيًضا إىل كيفية تفسري 

 الكامل للفينسون كما يلي:
Essentially deiksis concerns the ways in which languages encode or 

grammaticallize features of the context of utterance or speech event، and that 

also concerns ways in which the interpretation of utterance depends on the 

analysis of that context of utterance (Levinson. 1983 hal. 54). 

 

العملية، املرحلة األوىل هي أوالً  .يوضح  ليفنسون  املراحل الثالثة لعملية إشارية 
املعىن أو ما  ترميز جوهر السياق أو حدث الكالم يف شكل حنوي. جوهر هذا السياق هو 

يف املرحلة الثانية، يتحقق الشكل النحوي مع حمتوى املعىن يف  .يتصوره املتحدث يف السياق
املرحلة الثالثة، هي فهم شريك الكالم يف السياق الذي يقوم عليه التعبري . شكل تعبري لغوي

يستخدم كإشارة  الذي  (deictic expression)اللغوي. لتفسري أو معرفة التعبري إشارية املرجعية 
االجتماعية   -إىل شيء مؤكد ، حيتاج إىل فهم واسع للسياق، أي سياق اللغة الشخصية

 ، ص.1983)ليفينسون،  الذين ميكنهم التغيري كلماملت، والزمانية-و املكانية -الشخصية و 
65.) 
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  إشارايت هو الرابط بني اللغة وسياقات، ليس  املصطلحات إشارايت فقط.  
طلح هي عبارة تتضمن فئات حنوية هلا تنوع كبري مثل الضمائر واألفعال، إشارايت املص

من هذا ، تصف الكياانت املختلفة يف سياق اجتماعي أو لغوي أو مكاين أوسع
 (.  31، ص. 2007لويس، ميكننا أن جند تعابري  إشارايت ) السياق،

  نية( هي  فين )من اليوان  ةصطلحيف املإشارايت (13، ص. 1996قال )يويل، 
إشارايت هي وسيلة لإلشارة إىل شيء يرتبط   عن الشيء األساسي الذي يتم ابلكالم.

)يووونو،   هناك إشارة قريب أو بعيد عن املتكليم ارتباطًا وثيًقا بسياق السماعة.
ميكن أن   إشارايت هو داللة   يف بعض اخلطاب من املتكلم.(. 111، ص. 2007

  إذا كان الصرفية ميكن أن تنطوي على مرجع  تكون الدالالت النحوية والصرفية ، 
 .(397، ص. 2001)فيهار، 
    أنواع  إشارايت -2

 اإلشارايت الشخصية (1
كرتمجة للكلمة   personaمصطلح شخصية من الكلمة الالتينية  أن 

تشري كلمة   . ، واليت تعين "قناع" )قناع يرتديه فنان األداء(prosoponاليواننية 
إىل املتكلم و املخاطب والكياانت   (deixis person)إشارية الشخصية 

  إشارية الشخصية ثالثة  أنواع، وهي: الشخص األول )املتكّلم(  األخرى.
أننت،  ، مثل: أنت، أنت، أنتما، أنتم ، الشخص الثاين  )املخاطب(مثل: أان

مثل: هو، مها، هم، هي، هن )ريسيت،   والشخص الثالث  )الغائب(
 . (41، ص. 2011

سهولة هذه األشكال تعقيد استعماهلا، وألجل تعلم هذه  وتضمر
التعابري التأشريية علينا أن نعرف أن كلشخص يواصل االنتقال من "أان" إىل 

 (.28، ص. 2010"أنت" ابستمرار إثناء احملادثة )يول، 
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يقوم التأشري الشخصي يف اإلنكليزية جبالء على تقسيم أساس ذي  
 ثالثة أجزاء. 

 ، "( I "and   "We)"ريي الشخص األول "أان" و "حنن"  ممثالً بضم  (أ
 "(، You)" وضمري الشخص الثاين "أنَت/ أنِت" (ب 
  "( She، He، It)" وضمائر الشخص  الثالث "هي، هو، هم، هّن"  (ت 

 (.29ص.  ،2010 ،)يول
 اإلشارايت الزمانية  (2

شارية الزمانية هي الكلمات اليت تشري إىل الزمان الذي يتم فيه  اإل
حتديد السياق يف سياق وقت الكالم، ووقت الكالم هو املركز اإلشارية  

(Deictic Center) غري معروفني، فإن   إشارية الزمانية أو  كالمإذا كان وقت ال
بعد أسبوع واحد، يكون  : املثالتكلم. ختتلف عن ال خاطبمشكلة فهم امل

 عام الحًقا. املرجع خمتلًفا إذا قلت ذلك اليوم أو قلت ذلك بعد شهر أو 
فان صيغ اإلشارية الزمانية هذه يتم تعلمها يف مرحلة تتلو استعمال  
تعابري أتشرية، املثل: أمس، غداً، اآلن، واألسبوع املاضى ويوم اجلمعة،  

(، فهى كلها ال 35، ص. 2010والسنة املقبلة ومنذ شهر... اخل )يول، 
ىل زمان التكلم أو مركز يتضح معناها إال ابإلشارية إىل زمان بعينه ابلقياس إ 

 .  (20، ص. 2002اإلشارية الزمانية )حنلة، 
توا استعمال الصيغة األدن "أآلن" لإلشارية إىل الوقت الحظنا لل 

الذي ينطق خالله املتكلم قوله وإىل الوقت الذي يسمع فيه صوت املتكلم  
ذاك/  )"أآلن" ابلنسبة إىل املستمع(. وخالفاً أآلن، فان التعبري القصي )= آن

 (.  34، ص. 2010حينئذ( ميكن استعماله للوقت املاضي)يول، 
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ومما ينبغي اللفت إليه أن العناصر اإلشارية قد تكون دالة على  
الزمان الكوىن الذي يفرتض سلفًا تقسيمه إىل فصول، وسنوات وأشهور  

،  وقد (Tense)وأايم وساعات... اخل وقد تكون دالة الزمن النحوى 
اق الكالم، وقد خيتلف الزمن النحوى عن الزمان الكوىن يتطابقان يف سي

فتستخدم صيغة احلال للداللة على املضى، وصيغة املضى للداللة على  
االستقبال فينشأ بينهما صراع ال حيله إال املعرفة بسياق الكالم ومرجع  
اإلشارية. فالزمن من النحوى ال يطابق الزمان الكوىن يف كثري من أنواع 

 (.  21، ص. 2002)حنلة،  االستعمال
يوجد يف اإلجنليزية نوع من التأشريات الزمانية يتمثل يف اختيار زمن  

الفعل. يف الوقت الذي ختصص بقية اللغات صيغًا خمتلفة للفعل لتمثل  
أزماانً خمتلفة، فإن لإلجنليزية صيغتني أساسيتني فقط، مها املضارع ، واملاضى  

 مثل:
 أعيش هنا أألن ) املضارع( 

 كنت أعيش هناك آنذاك )املاضى(.  
ميثل الزمن املضارع الصيغة األدىن بينما ميثل الزمن املاضي الصيغة  

 (. 35، ص. 2010القصية )يول، 
 اإلشارايت املكانية  (3

  غالًبا،   place deixisأو     Spatial Deixisهذه إشارية ما يطلق على
تعريف إشارية املكانية   . مما يعطي املكان حسب املتكلم  يف حدث الكالم

 أبنه املوقع النسيب للمتكلم وحدث الكالم.
املكانية، وهي عناصر إرشادية لألماكن اليت يعتمد  شاريةاإل

يف وقت الكالم، أو يف  تكلماستخدامها وتفسريها على معرفة موقع امل
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سيكون لتحديد املكان أتثري على  ، خاطباملواقع األخرى اليت يعرفها امل
، 2002)حنلة،  أو بعيًدا أو الوجهة قريباً ر العناصر اليت تشري إليه اختيا

 . (21ص. 
حيث يشري ذلك إىل األقارب  ت املكانية هي كلمات اإلشارةايإشار 

أو بعيًدا عن مركز اإلشارة املكانية، وهو املتكلم. وابملثل، يوجد شرطان  
، ومجيع  تكلمللمكان حيمالن معىن اإلشارة إىل األقارب أو بعيًدا عن امل

... إخل. يشار إىل مجيع العناصر  فوق، حتت، أماممثل  سائر ظروف مكان
)حنلة،  املتكلم واجتاه فقط حسب املكان احملدد من خالل معرفة موقع

 (. 22، ص. 2002
( يستخدم إشارية مكانية  1977 :648) (Lyons) وفقا ليون

دث شيئ ما  لإلشارة إىل كائن طريقتان. الطريقة األوىل، يصف املتح
بوضع الكائن يف اجلانب  ابستخدام يد واحدة )اإلشارة(. اثنياً،

 . (79. ص. 1983)ليفينسون. اآلخر
، كوحدة مساحة تتضمن موقع السماعة يف السابقةوصف اجلملة 

، والذي الكالموقت النطق أو أقرب موقع يف مكان السماعة يف وقت 
. تشري كلمة  حبركات اليديتضمن املكان املخصص، عند قول "هنا" متبوًعا 

"هنا" إىل كائن ال يفهمه إال مشارك احملتوى. ابإلضافة إىل ذلك، يف اللغة 
" يف بعض  ه اإلجنليزية يتم حتديد اختيار استخدام الضمائر "هذا" و "هذ

(. وغالبا ما  (Empathy) األحيان على أساس التقارب العاطفي )التعاطف
، ص.  1983)ليفينسون،   (Empathetic Deixis) يسمى هذا متعاطفة

81). 
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( مفهوم املسافة اليت مت ذكرها 20-19 ، ص.1996يول)قال  
إبشارية املكانية، أي املكان الذي يشار فيه إىل العالقة بني الشخص  يرتبط 

ولكن عند التفكري يف إشارية، جيب أن نتذكر املكان من وجهة  ، والكائن
 نظر املتكلم.

حيث   وم التباعد املذكور آنفًا ابلتأشري املكاين بوضوح،يرتبط مفه
يستم حتديد املوقع النسيب لألشخاص واألشياء. توظف اإلنكليزية املعاصرة  

)هناك( لغرض التمييز بني املواقع   "there" )هنا( و "here"ظريف مكان مها 
   (.31، ص. 2010)يول، 

 اإلشارايت اخلطابية  (4
إىل أجزاء معينة من اخلطاب اليت  تقدميها أو   هو إشارية  إشارية اخلطاب 

 اليت جيري تطويرها. ينقسمإشارية  اخلطاب  إىل قسمني مها: 
 .  هو خطاب مت التحدث به سابًقا  Anaphoraإشارية اخلطاب  .أ

هو الكلمة اليت تُقال بعد ذلك. مثال:  Kataforaإشارية اخلطاب   .ب
 بعد ذلك، مث، إخل. 

 ماعية  اإلشارايت اإلجت (5
وهي ألفظ وتراكيب تشري إىل العالقة اإلجتماعية بني املتكلم واملخاطبني  

. والعالقة  Intimacy أو عالقة ألفة ومودة Formalمن حيث هي عالقة 
يف خماطبة من هم أكرب سنا  Honorificsالرمسية يدخل فيها صيغ التبجيل 

املخاطب تبجيل  يف الفرنسية للمفرد Vounsومقاما من املتكلم، كاستخدام 
(، أو مراعاة للمسافة اإلجتماعية بينهما، أو  34 ، ص. 2007لوس، ) له

يف األملانية   Sieحفظ للحوار يف إطار رمسي، وكذلك احلال يف استخدام 
للمفرد املعظم لنفسه. وهي   وحننيف اللغة العبية للمفرد املخاطب  وأنتم
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كرب، جاللة امللك، مسّو  تشمل أيضا األلقاب مثل فخامة الرئيس، األمام األ
األمري، فضيلة الشيخ، كما تشمل أيضا السيد، السيدة، اآلنسة. ويدخل  
فيها أيضا: حضرتك، وسيادتك، وسعادتك، وجنابك، وقد يقتصر  
استعمال بعضها على الرجال مثل معل معاىل الباشا، وقد يقتصر بعضها  

إىل سيدة أكرب منك  على النساء مثل اهلامن، ويف اإلجنليزية الجيوز أن تشري
 . (25، ص.2002حنلة،) She سنا أو مقاما يف حضورها بقولك 

عالقات القرابة، العالقات ، إشارية االجتماعية يف شكل مهنة الشرف
 يتضمن هذه إشارية  االجتماعي عدة أنواع كمثل:   االجتماعية مع اجملتمع،

املة،  علمي املثال: العامل/ الع ،االجتماعية على لقب إشارية .أ
 . املاجستري، اخل 

رئيس  املثال: الوصي، الناظر،  ، إشارية االجتماعي على مهنة  .ب
ْوَلة،  إخل.   الدَّ

، الصحفيني ،املثال: الرسامني االجتماعية على ُشغل، إشارية  .ت
 . احملاضرين، اخل 

 املثال: السياسيون، النشطاء، إخل.  ،إشارية االجتماعية على حتيات  .ث
بري إجتماعي )استخدام الكلمات الدقيقة( مثال: اهليمنة،  إشارية تع .ج

 . (89، ص. 2012)رامحي،  الرتقب، التسامح، إخل
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 الثاليث  الفصل

 عرض البياانت وحتليلها 

هي عالقة املكان بني املتحدث أواملتكلم، ومتثلها عموًما شارايت املكانية اإل 
تكلم. اشكال إشارية  وتفسريها اعتماًدا على معرفة مكان الظروف املكان واستخدامها 

، كمثل: هذا، هذه، هذان، هنا، هناك،  قريب أو بعيد من املتكلم املكانية هي الضمائر
هنالك، اخل.  وظرف املكان، كمثل: أمام، حتت، فوق، جانب، مشال، ميني، اخل. )حنلة،  

 .  (17، ص. 2002

 ملكانية يف نص مسرحي "إيزيس" لتوفيق احلكيم أشكال إشارايت ا .1
 اإلشارايت املكانية قريب من املتكلم ( أ

ِمْن  َهَذا: ماَذَا جَرَى الي َوُْم يفْ الِبلَِد؟!. مَا َكاَن حُيََدَث  العجوز
 (. 1ق َبِْل...!)إيزيس. ص. 

القريب من مكان املتكلم،   كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البلد، والكلمة "هذا" هو اإلشارية  

 املكانية 

: َكْيَف ذَِلَك؟ ِإَن ت ُعَاِويِْذ تَ ْوَت َو عََقارِِبِه ت َنْ َفُع دَاِئماً!...   فالحة
 َهِذهِ اَل أَنْسَى ي َوُْم اْخِتَفْت عَنْ زيتْ، َو ِجْئُت ِإلَيِْه يفْ 

يف هذه النواحي   هناالنَ وَاِحي... فَأَْنَت دَاِئمًا جتدينه ها 
اليت يكثر فيها القصب و الربدى... ألنه يصنع من 
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القصب مزامريه وأقالمه، و من الربدى قراطيسه و  
 (.1أوراقه... )إيزيس. ص. 

كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم، يف 
هذه الكلمة إىل النواحي، والكلمة "هذه" هي اإلشارية   هذا السياق يرجع

 املكانية. 

يقع القريب من مكان  لمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان ك
   املتكلم، والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.

 (. 2..!)إيريس. ص. هذا: صوت من  شيح البلد 

مكان  كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من  
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الصدر، والكلمة "هذا" هو  

 اإلشارية املكانية. 

الصدر  هذا: مصفقا جبناحيه... فرحا ابلنجاة من  شيخ البلد 
املغلق.. شأن كل سر مكتوم يف الصدور.. أخرجيه إىل 
اهلواء.. إىل النور.. هلمي..! أسرعي!!.)إيزيس. ص.  

3.) 

ا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان كلمة "هذ 
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الصدر، والكلمة "هذا" هو  

 اإلشارية املكانية. 
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: ومن الذي يلومه؟!. أان آخر من يلومه.. إن عمله  مسطاط
وإبتكاراته هي وحدها يف نظري كما تعلم، اليت درت اخلري 

ما استطاع الفالح أن يزرع وال  البلد.. لوالههذا على 
حضارتنا أن تكون. من ينكر أنه خمرتع احملراث و  
الشادوف و مشيد اجلسور و القناطر.. ولكن األمر الذي 
ً هو أنه ترك شئون احلكم إىل شقيق داهية  ال ينكر  أيضا
ماكر يعمل ليصطنع األنصار و يستميل أشياخ البلد 

 (. 4 ويرتكهم ينهبون الشعب...)إيزيس. ص.

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان  
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البالد، والكلمة "هذا" هو  

 . اإلشارية املكانية 

..  املسألة خرجت عن أتوقع  ذلك أعرتف أين مل أكن  : توت  
 من ذلك نطاق واألوزة والعنزة!. وصران إىل ما هو أكرب 

اي   هذادرا... )يلتفت إىل زميله( أيعجبك حجما وق
    .(5مسطاط؟!.)إيزيس. ص.  

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان   
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املعجب، والكلمة "هذا"  املتكلم

 . املكانيةهو اإلشارية 
 (.  6. القصر؟..)إيزيس. ص  هذا: و هل سألت عنه يف   توت
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كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القصر، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

 . املكانية اإلشارية 
مل يعد ابلسر  هذا: لست أهتم أحداً.. ولكن طيفون.. و  إيزيس 

 (. 7اخلايف...)إيزيس. ص. 
ي يقع القريب من مكان كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذ  

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل السر، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
 . املكانية اإلشارية 

التلميح؟. أرأيت اي مسطاط؟!. أمل أقل  هبذا: ماذا تريدين    توت
لك فلنهرب؟!. إن األمر سيصل إىل اهتام طيفون..  

شقيقني.. وسنجد  احلكم بنيوسيسفر عن نزاع على 
أنفسنا بذلك قد جرران إىل صميم السياسة...!)إيزيس.  

 (.  7ص. 
كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان   

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل التلميح، والكلمة "هذا"  املتكلم
 . املكانيةهو اإلشارية 

ر  ملوضع من النيل يكثهذا ا.. يف هنا: )يف صوت خافت(  شيخ البلد 
 (. 9الغب و الربدى... كما ترون....)إيزيس. ص. 

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    
   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
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  ذا: أمل يران أحد و حنن خارجون من القصر هب طيفون 
 (. 9الصندوق؟.. )إيزيس. ص. 

هو اسم اإلشارة الذي   اجلري، "هذا"، "ب" احلرف ذا" هبكلمة "  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل  يقع القريب من مكان املتكلم

 . املكانيةالصندوق، والكلمة "هذا" هو اإلشارية 
: لست ابمللك بعد.. ال تكن عجوال، إن األمور جيب أن  طيفون 

 هذاتسري خطوةخطوة.. قبل كل شيء جيب التخلص من 
 (. 9ص.   الصندوق )إيزسي.

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان    
مة إىل الصندوق، والكلمة "هذا"  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكل املتكلم

 . هو اإلشارية املكانية
دغل الغاب و الربدى سيخفيه عن األنظار إىل أن  هنا:  شيخ البلد 

 (.  9جيرفه التيار )إيزيس. ص.  
قع القريب من ياإلشارة دالة على املكان  كلمة "هنا" هو اسم  

 . املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
..  هنا: )مشريا إىل الرجال( تقدموا حبملكم وألقوا به  شيخ البلد 

 (. 9هبدوء.. بغري أن حتدثوا صوات.)إيزيس. ص. 
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان   

 املكانية. والكلمة "هنا" هو اإلشارية ، ن املتكلممكا



30 
 

 
 

و  هنا : من عامة الناس... نعم... وهم مشتتون  شيخ البلد 
ولكن أنصاران حنن اشد تنظيماً.. و هم من  هناك... 

 (.9الرؤساء..)إيزيس. ص. 
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان   

 . املكانيةا" هو اإلشارية والكلمة "هن ، مكان املتكلم
: )و هو ينظر إىل موضوع الربدى( نعم.. و قد فرغوا. و   شيخ البلد 

، قد محله التيار.)إيزيس. ص.  هنا مل يبق للصندوق أثر ها 
10.) 

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    
   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

املكان.. إين واثق..   هبذا: )هامسا( تعال... لقد مروا  لغالم األولا
 (. 10)إيزيس. ص. 

هو اسم اإلشارة الذي   ، "ب" احلرف اجلري، "هذا"ذا" هبكلمة "   
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل  يقع القريب من مكان املتكلم

   .املكانيةاملكان، والكلمة "هذا" هو اإلشارية 
 املكان املنعزل؟..  هذا: ولكن.. ملاذا أيتون بصندوق إىل   ثان الغالم ال

حلظة.. و مل أجرؤ على  هنا: لقد رأيتهم من بعيد يقفون  الغالم األول
 االقرتا منهم..

 ... تعالهنارمبا جاءوا خيفون الصندوق  : الغالم الثان 
 (.11ص. نبحث...)إيزيس. 
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ريب من مكان كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع الق 
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املكان، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 
يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية. ، مكان املتكلم
لقريب من يقع اكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم
  هنا: ال ترتعد هكذا... املكان كما ترى.. و ما من أحد  الغالم الثان 

 (. 11غريان..)إيزيس. ص. 
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
الدغل من  هذا: نعم.. فلنسرع!.. إنه ال شك يف  الغالم الثان 

 (. 11الغاب..)إيزيس. ص. 
كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان  

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الدغل، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
   .املكانية اإلشارية 

 (. 14. ص. ؟.)إيزيسهناأتريدين أحداً  : القرية
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    

   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
: اجملنونة املشؤومة اليت حدثنا عنها شيح البلد.. اخرجي   القروية

 القرية. أيتها املرأة..!  هذهمن 
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أيضاً؟! )إيزيس.  القرية  هذه: شيخ البلد.. سبقين إىل  إيزيس 
 (. 14ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" ههكلمة "هذ 
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القرية، والكلمة "هذه" هي اإلشارية  

 . املكانية 
كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم، يف 

القرية، والكلمة "هذه" هي اإلشارية   هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل
 املكانية.  

: أتظنني أنه مدفون هنا؟!. ملاذا جتهدين نفسك يف  القروي الثان 
؟.. مكان يف قصرك.. و امللك طيفون و هناك هناالبحث 

العهد  هذااحملبوب ال شك سيشملك بعطفه يف 
 .(15السعيد.!!)إيزيس. ص. 

قع القريب من يى املكان كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة عل  
   .  املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان  
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل العهد، والكلمة "هذا" هو  

 اإلشارية املكانية.  
 هذهسريعا  : بنفسه!؟ واأسفاه.. نعم نعم... صدقتم إيزيس 

 (.15الدعاايت..) إيزيس. ص.  
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،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" ههكلمة "هذ 
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الدعاايت، والكلمة "هذه" هي  

   .املكانية اإلشارية 
 (. 16األبواب..)إيزيس. ص.  هذه: حذار أن تطرقي  القروية

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتشارة الاسم اإل ي" ههكلمة "هذ 
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األبواب، والكلمة "هذه" هي  

   .املكانية اإلشارية 
يف دارك؟ كنت أحسبك مع ابين يف  هنا : عجبا!! أنت  القروية

 (.  16حقل من احلقول.. أين ابين إذن..)إيزيس. ص. 
قع القريب من ياملكان  كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على 

   .  املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
... هنا  هنا: )مشريا بيده إىل اجملرى و هو ميسح دمعه(  الغالم

 (. 17غرق صديقي..)إيزيس. ص. 
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

   .املكانية والكلمة "هنا" هو اإلشارية، مكان املتكلم
الصندوق من  هذا: )انظرا إليها( أمل تبصري  الغالم

 (. 18قبل؟..)إيزيس. ص. 
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" هاكلمة "هذ   

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الصندوق، والكلمة "هذا"  املتكلم
 . املكانيةهو اإلشارية 
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نصادف غري الريح.. اترة يف  : شيئًا غريبا؟!.. حنن ال  املالح
ال   هنا.. مث ختتفي فال جندها هنا ظهوران. واترة يف وجو 

 (.21إيزيس. ص. هناك..)
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

 . املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
القريب من قع يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
 (. 22املركب؟.)إيزيس. ص.  هذا: و أين   إيزيس 

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان  
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املراكب، والكلمة "هذا"  

   .هو اإلشارية املكانية
املركب إىل البحر ميمما شطر ببلوس.)إيزيس.  هذا رج : خ  املالح

 (. 22ص. 
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" هاكلمة "هذ  

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املركب، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
    . املكانية اإلشارية 

هي و   لست أعين هذه املرأة ابلذات. حنن ال نعرف من:  احلارس األول
األسوار و األبواب من  هذهال ما تريد... إمنا حنن حنرس 

اللصوص و املتطفلني و عملنا هو أن نراتن يف كل 
   (. 23.)إيزيس. ص. شخص غريب..



35 
 

 
 

كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم،    
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األسوار، والكلمة "هذه" هي  

 شارية املكانية.  اإل
القصر منذ  هذا: ستأيت.. إهنا كما رأينا تدور حول احلارس األول

 هذهالفجر.. وأغلب ظين أهنا قضت الليل حتت 
األسوار.. واآلن و قد طلع الصباح، ما من ريب يف أهنا  

.)إيزيس. ص.  ستعاود الكرة وأتيت لتسألنا الدخول..
23.) 

ع القريب من مكان كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يق 
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القصر، والكلمة "هذا" هو  

 اإلشارية املكانية. 
كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم،    

يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األسوار، والكلمة "هذه" هي  
 اإلشارية املكانية. 

 (.24.)إيزيس. ص. البالد؟. هذهأنت لست من أهل :  ان احلارس الث 
كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم،     

يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البالد، والكلمة "هذه" هي  
 اإلشارية املكانية.  

ينتظرون   هنا صنع آالت أحدثت عجبا.. مل يعد الناس  احلارس الثان: 
ملطر ليسقوا أرضهم.. لقد اكتشف لنا الينابيع و ركب ا

عليها آالت تسمى الشودايف و السواقي.. و علم الناس  
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احلرث مبا يسميه احملراث.. إنه يف كل يوم يصنع جديدا و  
 عجيبا ينفعنا و يبهران. 

)إيزيس. ص.  أيضاً؟!  هنا: )هامسة دامعة العينني(   إيزيس 
24.) 

يقع القريب من شارة دالة على املكان كلمة "هنا" هو اسم اإل   
   .والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية، مكان املتكلم

يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  
 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم

 (. 24.)إيزيس. ص. فقط.. هذا)هامسة( ليس :   إيزيس 
و اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان كلمة "هذا" ه 

املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البلد، والكلمة "هذا" هو  
 اإلشارية املكانية. 

.. إن امللك يعزه و يكرمه، و ال يعامله هناالقصر.. إنه يقيم  هذايف  هنا:  احلارس 
 (. 25. ص. .)إيزيسمعاملة العبد الرقيق... إن له هنا مكانة و منزلة.

يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان   
 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان 
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القصر، والكلمة "هذا" هو  

 . اإلشارية املكانية 
يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان 

 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم
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.. قرب الباب.. إنه عما قليل خيرج من هنا: انتظري ها  احلارس 
 (. 25)إيزيس. ص. القصر كعادته كل صباح...

يب من يقع القر كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  
   .والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية، مكان املتكلم

ا هذ: )مضطربة ملهوفة( سيخرج اآلن من  إيزيس 
 (. 25.)إيزيس. ص. الباب؟.

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان  
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الباب، والكلمة "هذا" هو  

 ية. اإلشارية املكان
خيرخ من  ذا: )ملتفتا إىل الباب( صه!.. ها هو  احلارس الثان 

 (. 26.)إيزيس. ص. القصر.
كلمة "ذا" أي "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من    

مكان املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القصر، والكلمة 
 "هذا" هو اإلشارية املكانية.

أنت اي أوزيريس..   هذاري مصدقة( : )تلمسه بيديها غ إيزيس 
 (. 26.)إيزيس. ص. أنت خبري.. هل أنت.. هذا

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان    
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل أنت )أوزيريس(، والكلمة  

 "هذا" هو اإلشارية املكانية.  
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القريب من مكان  كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع   
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل أنت )أوزيريس(، والكلمة  

 "هذا" هو اإلشارية املكانية.  
)إيزيس. ص.  غريبا...! هذا: )لزميله( انظر!... أليس  احلارس األول

26.) 
كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان   

جع هذه الكلمة إىل الغريب، والكلمة "هذا"  املتكلم، يف هذا السياق ير 
 هو اإلشارية املكانية.  

.. مل خيطر ببايل قط أنك مستطيعة هنا: ولكين مل أتصورك  أوزيريس 
البحار.   هذه.. اجتزت إذن خلفي كل هناأن أتيت إىل 

 (. 37.)إيزيس. ص.  قطعت كل هذه القفار.. أنت.
يقع القريب من ن كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكا 

 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم
يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    

 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم
كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم،   

ع هذه الكلمة إىل البحار، والكلمة "هذه" هي يف هذا السياق يرج
  اإلشارية املكانية. 

: ال... ما من أحد هنا يعرف عين شيئًا غري ما قلت  أوزيريس 
للماحني و ما قالوه هم للملك.. "الرجل اآليت من 
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 هذهكل ما يعرفه الناس عين يف هذا الغرب" 
 (.28البالد..)إيزيس. ص. 

الذي يقع القريب من مكان كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة  
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املعرف، والكلمة "هذا" هو  

   .اإلشارية املكانية 
كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم،   

يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البالد، والكلمة "هذه" هي  
 اإلشارية املكانية.  

: اي له حقا من كرمي!.. ولكنك أنت أيضاً كرمي عظيم يف  س إيزي
 (.28البالد..)إيزيس. ص.  هذه 

كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان املتكلم،   
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البالد، والكلمة "هذه" هي  

 اإلشارية املكانية. 
األرض كأنه شذى   هذه : من أدراين؟!.. شذاك يف  إيزيس 

اللوتس يف أرضنا.. منتشر عبريه يف كل األرجاء..)إيزيس. 
 (. 28ص. 

كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريب من مكان املتكلم،   
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األرض، والكلمة "هذه" هي  

 اإلشارية املكانية.  
)إيزيس. ص.  ..! ما مل أستطع كتمانة.  هذا: )هامسا(  أوزيريس 

30.) 
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كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان    
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل التمان، والكلمة "هذا" هو  

 اإلشارية املكانية.  

: )بعد حلظة إطراق( أتعرفني ماذا تطلبني إيلّ أيتها   امللك
ين أن أنتزع  القصر؟.. أنت تريدين م هذاالسيدة؟.. أترين 

العمود الضخم الذي يقيم سقفه ويدعم أركانه..)إيزيس. 
   (. 31ص. 

كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان   
املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القصر، والكلمة "هذا" هو  

 اإلشارية املكانية.  
ت به املالحون  : أمل يلقوا به يف النيل ليغرق؟!. أمل أي امللك

الثري األمحق الذي كان ميلك مثله  هذايساومن فيه. من 
و يفرط فيه ولو من أجل قرابن؟. ثقي أيتها السيدة  أين 
ال أستطيع أن أفرط فيه؛ و إال كنت أشد محقا من ذلك 

 (. 31الثري املصري..!.)إيزيس. ص. 
كلمة "هذا" هو اسم اإلشارة الذي يقع القريب من مكان   

لم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الثري، والكلمة "هذا" هو  املتك
 اإلشارية املكانية.  

:  ال أيها امللك. ما هو  ضيق و ال زهد و ال أذى. بل   أوزيريس 
إال اخلري و   هناعلى النقيض.. ما رأيت منك و من الناس 

 (. 32العطف و احلب.)إيزيس. ص. 
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يقع القريب من على املكان كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة   
 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم

.. على تفضل ذلك اجملهول هناكلست أفهم.. كيف :  امللك
   (. 32..)إيزيس. ص. هنااألصدقاء  

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  
   .املكانيةة والكلمة "هنا" هو اإلشاري، مكان املتكلم

صعب التصديق حقا. إن يف األمر لسرا.. ما   هذا: كل  امللك
أن ظهرت زوجتك اليوم حىت ظهرت هذه النوااي..  

املفاجئة   إىل هذه الرغبة صارحاين ابحلقيقة. ما هو الدافع 
 (. 32البالد؟..)إيزيس. ص.  هذهيف ترك 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة 
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل التصديق، والكلمة "هذا"  تكلمامل

   .املكانيةهو اإلشارية 
كلمة "هذه" هي اسم اإلشارة اليت تقع القريبة من مكان   

املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البالد، والكلمة "هذه" هي  
 اإلشارية املكانية. 

 (. 33. ص. هو سران...)إيزيس هذا:  إيزيس 
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة 

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل السران، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
   .املكانية اإلشارية 
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  هلذه : ثق أنك دائما صديقي املصري. وسأظل أحتفظ  امللك
 (.   33الصداقة أبمجل الذكرى..)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة 
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الصداقة، والكلمة "هذه" هي  

 . املكانية اإلشارية 
 (. 34..)إيزيس. ص. هنا : )مشرياً إىل البيت( ها  مسطاط

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    
   .املكانيةمة "هنا" هو اإلشارية والكل ، مكان املتكلم

 (. 34ا البيت املنعزل؟.)إيزيس. ص. هذ:  توت
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة 

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البيت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
   .املكانية اإلشارية 

ر عليه. أمها  : حقا إنه ملوضع خفي، ليس من اليسري العثو  توت
 (.   34منذ زمن طويل؟..)إيزيس. ص.  هناخمتفيان 

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  
 املكانية. والكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

 (.34؟...)إيزيس. ص. هذا: ما  توت
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل داخل البيت، والكلمة  ماملتكل 
 .املكانية "هذا" هو اإلشارية 



43 
 

 
 

 هذا: )يشري إىل البيت الصغري( صاحب  مسطاط
 (. 35 ص. ..)إيزيس ..البيت

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة   
لكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البيت، وااملتكلم

   .املكانية اإلشارية 
يعرف  هنا: )يضع اصبعه على فمه( صه!.. ما من أحد  مسطاط

 (.35االسم..! )إيزيس. ص. 
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
.. رأيته بعيين و هو   : ألنه حول صحراءهم إىل خصب مسطاط

.. مث رأيتها  هذايعمل معهم و يعلمهم.. مث تبعته إىل بيته 
 (.35هي.. .)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة   
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البيت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 
إن أبصرتين حىت أجفلت و ذعرت مث   : نعم.. و ما مسطاط

اطمأنت إيل.. مث قبلت أخريًا أن أحضرك إىل 
 (. 35..)إيزيس. ص. هنا

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  
   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

 (. 35ا..)إيزيس. ص. أنذ: )يتقدم( نعم.. ها  توت
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قع القريب من يي ذاسم اإلشارة ال و " ها"هذا" أي "ذ كلمة 
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل أان )توت(،  مكان املتكلم

   .املكانيةوالكلمة "هذا" هو اإلشارية 
 هذامرحبا بكما.. كنت أود أن أستقبلكما داخل :  إيزيس 

البيت الصغري.. لكن طفلي مريض، لسعته عقرب، و قد  
ظة، وأخشى أن يزعجه حديثنا..  غمضت عينه منذ حل

   (. 36..)إيزيس. ص.  هنافلنبق 
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة   

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل البيت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
 . املكانية اإلشارية 

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    
   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

: شكرا لكما.. و لكين كما تراين أعيش مع زوجي و   إيزيس 
 (. 36احلياة اهلادئة..)إيزيس. ص.  هذهطفلنا 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة   
مة "هذه" هي اإلشارية  يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل احلياة، والكل 

   .املكانية 
احلياة اهلادئة مل تكتب ملثلكم.. إن عرشكم  هذه: إن  مسطاط

جيلس عليه طيفون.. و كلنا يعرف أبي الطرق وصل 
 (. 36إليه؟..)إيزيس. ص. 
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،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة    
ياة، والكلمة "هذه" هي اإلشارية  يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل احل

   . املكانية 
 (. 36القلة لنبدا هبا العمل..)إيزيس. ص.  هذه: تكفي  مسطاط

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة   
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القلة، والكلمة "هذه" هي اإلشارية  

   .املكانية 
يف البيت؟ )إيزيس.  هناراه.. إنه ليس : أريد أن أ توت

 (. 37ص.
قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  

   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
الناس، قلت  السمعة بني: لقد حذرت زوجي عاقبة هذه  إيزيس 

له: إن الناس سوف يتناقلون خربك و عملك يف الصحراء 
اخلطر..فأجابين أن  هناإذ مشك أنف طيفون، و حترى، فف

ما من خطر يقعده عن خدمة الناس. و مضى إليهم  
 (. 37حيث ميضي كل يوم..)إيزيس. ص. 

قع القريب  يكلمة "فهنا"، "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان  
   .املكانية والكلمة "هنا" هو اإلشارية ، من مكان املتكلم

القوارب العديدة تسري حنو   هذهإىل بعيد( ما : )تنظر  إيزيس 
 (. 38اجلنوب..! )إيزيس. ص.  
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،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة 
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القوارب، والكلمة "هذه" هي 

   .املكانية اإلشارية 
!  قوارب الفالحني هذه: )يف صوت غريب( ليست   إيزيس 

 (. 38)إيزيس. ص. 
،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة 

يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القوارب، والكلمة "هذه" هي 
   . املكانية اإلشارية 

: نعم أسألك و أسأل نفسي. إن إخفاق أوزيريس ليحمل  مسطاط
 هذهى معىن فاجعاً. إنه لطمة كربى لكل شيء طيب عل 

األرض. إن إخفاقه هو إخفاق للحقة للخري و للشرف..  
إخفاق يل و لك.. ولكل من يدافع عن املثل العليا..  

 (. 39.)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األرض، والكلمة "هذه" هي  

   .املكانية اإلشارية 

ً .. إنك تعلم أين ما رأيت قد  توت : أهدأ!.. لست أعين شيئا
فروض.. و   هذهو ال كانت يل به صبة. كل هذا طيفون 

 (. 39أنت الذي بدأيفرتض.. .)إيزيس. ص. 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
ة "هذا"  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الطيفون، والكلماملتكلم

   .املكانيةهو اإلشارية 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة    
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفروض، والكلمة "هذه" هي  

   .املكانية اإلشارية 

: املقاومة معناها احلرب ضد طيفون، و التعرض لبطش  توت
املسئولية ليست كلمة طيفون. أفهم ذلك جيدا!.. حتمل 

اخلطر. هل أنت  هذاتقال بل معىن كله املضي رغم 
 (. 39مستعد؟.)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اخلطر، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

 . املكانية اإلشارية 

 (. 41.. .)إيزيس. ص. ما حدث  هذا: بل   الفالح 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل احملدث، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

املكان املقفر تقفر  هذايف  هنا: )جييل البصر فيما حوله(  شيح البلد 
 (.42تقيمني؟..)إيزيس. ص. 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ مةكل   
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املكان، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان   
   .املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

ً يف : ن إيزيس  ..  هنااملكان.. حط يب الرتحال ها  هذاعم.. أخريا
منذ أن قتل زوجي و أان أنتقل من مكان إىل مكان.. منذ  
مخسة عشر عامًا و أان أجوب القفار.. ال أستقر يف 

 (. 42موضع واحد...)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
ع هذه الكلمة إىل املكان، والكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجاملتكلم

   . املكانية اإلشارية 

قع القريب من يكلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان     
 . املكانيةوالكلمة "هنا" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

: أعرف ذلك.. لقد استو ىل طيفون على الكنز.. و ال   شيخ البلد 
ه حىت اآلن.. .)إيزيس. ص.  الشحيح حمتفظٌا ب هذايزال 

42.) 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الشحيح، والكلمة "هذا"  املتكلم

   .املكانيةهو اإلشارية 

: اتركي يل األمر إذن أتدبره و أضع اخلطط.. لقد حذقنا  شيخ البلد 
حبوريس إىل احلكم ليس أصعب األمور.. إن الوصول  هذه

 (. 43من الوصول بطيفون.)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األمور، والكلمة "هذه" هي  

   . املكانية اإلشارية 

س.  ؟ أليس هذا شيخ البلد؟)إيزيهذا: )حمدقا ببصره( من  مسطاط
 (. 43ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الشيخ البلد، والكلمة  املتكلم

 .املكانية "هذا" هو اإلشارية 

 (. 44الرجل..!!.)إيزيس. ص. هذا:  مسطاط 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
 هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الرجل، والكلمة "هذا" هو  ، يفاملتكلم

 املكانية. اإلشارية 
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ال مينعه من أن  هذا: أطلق عليه ما شئت من أوصاف..  إيزيس 
 (. 44يكون الطريق املوصل إىل احلكم..)إيزيس. ص.

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
جع هذه الكلمة إىل املنع، والكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق ير املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

: مكانك اي مسطاط مكانك!. مل أتنكر قط ملبادئ   إيزيس 
زوجي، و مل أخن عهده قط.. إن زوجي مل يطلب العوده 
إىل ملكه. لقد زهد يف امللك و أسبابه كما عرفتم و انقطع 

ر ينابيع  خلدمة الناس.و مل يكن له من مطمع إال أن يفج
هؤالء الفالحني املساكني. و كان حنسب  اخلري بني أيدي

الرسالة يف هدوء. و   هذهأان و أنتم أنه سيرتك آمنا يؤدي 
لكن طيفون مل يرتكه. و أنتم تعلمون ماذا فعل به؟ ماذا  
فعل بزوجي؟!. زوجي العزيز بقلبه الطيب و نفسه الطاهرة 

يفكر يف ظهر األطفال، و هو مل يرتكب ذنبا، و مل 
 (. 45عدوان، و مل يسيء إىل أحد..)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الرسالة، والكلمة "هذه" هي  

   .املكانية اإلشارية 

: )متسح دمعتها و تصيح بصوت أجش( ال أريد ال بين   إيزيس 
! ال أريد ال بين أن يقتل و أن يقطع جسده إراب  املصري هذا
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إراب... و أن يوضع كل عضو من أعضائه يف كيس، و أن  
يلقى كل كيس يف موضع خمتلف من النيل و البحريات و  
املستنقعات.. ال..ال..ال..ال أريد ذلك حلوريس..  

بين حوريس....)إيزيس. ص.   أريد ذلك الأمسعتم!.. ال 
45.) 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال وه" ا"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املصري، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفاإلشارية 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة    
لكلمة إىل العواقب، والكلمة "هذه" هي  يف هذا السياق يرجع هذه ا

   .املكانية اإلشارية 

 هو الشرط. هذا: على أساس مبادئنا حنن..  مسطاط

الساذج اي توت. إنه ينسى  هذا: )صائحة( ال تصغ إىل  إيزيس 
املعركة رجل قوي  هذه أننا نعد ملعركة. و أن خصمنا يف 

ق مطل فوق ذلك مغامر ابرع الوسيلة واسع احليلة. و هو 
اليدين يطعن بكل سالح. يف حني أننا نريد أن نكتف  
حوريس بقيود  الشرف و نقدمه خلصمه مغلول اليدين 

 (. 45مكشوف القلب..)إيزيس. ص. 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الشرط، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .ملكانية ااإلشارية 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الساذج، والكلمة "هذا"  املتكلم

   .املكانيةهو اإلشارية 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
والكلمة "هذه" هي اإلشارية  يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املعركة، 

   . املكانية 

ما توقعته.. إنك لن متضي  هذا: أنت أيضًا اي توت؟..  مسطاط
 (. 46معي إىل النهاية..)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل التوقع، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

 (. 46االنتصار؟!..)إيزيس. ص.  هذا: و ما قيمة  مسطاط

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل االنتصار، والكلمة "هذا"  املتكلم

 .  املكانيةهو اإلشارية 
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: )بصوت خافت( ال يستطيع ابنك أن يدخل قصر  توت
يف  هناو احلراس قائمون. أغلب ظين أنه سيلقاه طيفون 

 (.47هذه الساحة.)إيزيس. ص. 
يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    

والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة  ، مكان املتكلم
 املكانية املوقعية. 

نرقب املبارزة..)إيزيس.  أن  هذا: نستطيع إذن من موضعنا  إيزيس 
 (. 47ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املوضع، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

ابنك  ذا: )ملتفتا جهة ابب القصر( انظري!.. ها هو  توت
ف يسد الطريق إىل حوريس قد ظهر رافعا رحمه، و وق

 (.47القصر... .)إيزيس. ص.  

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ"ذا" أي كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اإلبن إيزيس، والكلمة  املتكلم

   .املكانية "هذا" هو اإلشارية 

: )و هي تنظر إىل ابنها عن بعد واجفة القلب( دعين  إيزيس 
 (.  48ص.   . ) إيزيس.. قريبة منه. هنا
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يقع القريب من كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكان   
   والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.، مكان املتكلم

الالم اجلريء؟!. ..)إيزيس.   هذا: )هازائً( عجبا!.. من  طيفون 
   (. 48ص. 

كان قع القريب من ميي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الالم اجلريء، والكلمة  املتكلم

   . املكانية "هذا" هو اإلشارية 

: قصدت أن كل صيد ابلنسبة اليك هو سهل . لقد   شيح البلد 
إال شبل مغرور،   هذاعدت اآلن من منازلة الضواري. و ما 

 (.  48أكمل به يومك و لقنه درسك. ..)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الشبل ، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

: فطنت إىل أمر سرتاه بعد قليل هو الصواب و قد   شيخ البلد 
الفىت أسريك، و سلمه إىل احلرس   هذاتكافئين عليه. اجعل 

 (. 49س..)إيزيس. ص. ليضعوه يف احلب

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 
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الدعي؟!.. إنه هو الذي أراد ذلك..  هذا: وملاذا ال أقتل  طيفون 
 (. 50. و عرض نفسه وجترأ..)إيزيس. ص

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الدعي، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

الفىت قد أشاع وال ريب قبل أن يواجهك   هذا: ان  شيخ البلد 
ابلتحدي أنه ابن أوزيريس. كما ادعى أمامك اآلن. ورمبا  

من يصدقه. فإذا قتلته بيدك الساعة، ذاع يف الناس   وجد
أنك قتلت ابن أوزيريس ختلصا من حق له يف العرش.. فإذا 
سرت يف الشعب مثل هذه اإلشاعة فإهنا قد تثري من 

 املتاعب ما الحنب، وقد حتدث من النتائج ما ال نتوقع.. 

 ما مل أفطن إليه..  هذا: حقا..  طيفون 

 (.50نت إليه أان فجأة اآلن...)إيزيس. ص. ا ما فطهذ:  شيخ البلد 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ لمةك    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
ياق يرجع هذه الكلمة إىل األفطن، والكلمة "هذا" هو  ، يف هذا الس املتكلم

   .املكانية اإلشارية 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفطن، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

و أودعوه الفىت الدعي  هذا: اآلن أيها احلراس، خذوا  طيفون 
 (.  50احلبس، ليحاكم  أمام الشعب.)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

 (. 51ما كنت أمتىن.)إيزيس. ص.  هذا:  حوريس 

م اإلشارة الذي يقع القريب من مكان كلمة "هذا" هو اس    
القاضي، والكلمة  الشعب املتكلم، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   . "هذا" هو اإلشارية املكانية 

اليوم اي توت؟ و عهدي دائما بك  هنا: ماذا جئت تصنع  طيفون 
 (.51يف عزلة عنا.)إيزيس. ص.  

يقع القريب من ن كلمة "هنا" هو اسم اإلشارة دالة على املكا   
 والكلمة "هنا" هو اإلشارية املكانية.   ، مكان املتكلم

لسان؟.. أم أن لسانه ال يعرف غري  هذا: ليس حلوريس  طيفون 
 (. 51القحة و اجلرأة.)إيزيس. ص. 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
ان، والكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اللس املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

جئت أان و جاء هذا الشعب. جئنا نرى احلق.. هلذا :  توت
تكلم و أران إىل أي مدى بلغت براعتك.)إيزيس. ص.  

51.) 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
"هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اجلاء، والكلمة املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

الدعي  هذا: ما دمت قد نصبت نفسك أخريا مدافعا عن  طيفون 
فسأريك حقي ال ابلرباعة ولكن ابلدليل.)إيزيس. ص.  

51.) 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الدعي، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

الفىت رفع يف وجهي  هذا : قبل كل شيء هل تنكر أن  طيفون 
 (. 51الواقع؟.)إيزيس. ص.  هذاالسالح؟ أتنكر 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الواقع، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

هذا  : )صائحا( نعم.. لقد رفعت يف وجهك السالح..  حوريس 
 (.51واجيب!.)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان ي يذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الواجب، والكلمة "هذا"  املتكلم

   .  املكانيةهو اإلشارية 

صوت الشعب اي طيفون..)إيزيس. ص.   هذا: ليس  توت
52.) 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
الصوت، والكلمة "هذا"  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املتكلم

   .  املكانيةهو اإلشارية 

رأيكم أيها الناس؟ أمل  هذا: )يتجه إىل الناس( أليس  طيفون 
الفىت أنه رفع يف وجهي.. وجه   هذا يعرتف أمامكم اآلن 

 (.52مليكه.. وجه ملككم.. سالح الثورة.)إيزيس. ص.  
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الرأي، والكلمة "هذا" هو  تكلمامل

   . املكانية اإلشارية 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

صوت الشعب قد ارتفع  ذا: )لتوت منتصرا( ها هو  طيفون 
 (. 52يؤيدين..)إيزيس. ص. 

قع القريب من يي ذاسم اإلشارة ال و " ها"هذ"ذا" أي  كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الصوت، والكلمة مكان املتكلم

   . املكانية "هذا" هو اإلشارية 

اعرتافه الثاين.. االنتقام ألبيه!.. أتعرفون من  ذا: ها هو  طيفون 
األب كي جييب هو   هذاهو أبوه املزعوم؟.. سلوه عن 

 (.52بفمه؟..)إيزيس. ص. 

قع القريب من يي ذاسم اإلشارة ال و " ها"هذ"ذا" أي  كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املعرتاف، والكلمة  مكان املتكلم

   . املكانية "هذا" هو اإلشارية 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األب، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

الفىت هو ابن أوزيريس؟ أمل  هذا: أمسعتم أيها الناس؟..  طيفون 
 (. 52تضحكوا بعد؟..)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
 هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  ، يفاملتكلم

   . املكانية اإلشارية 

أمر غري  هذا: )للناس( تضحكون ابلطبع.. ألن  طيفون 
 (.52معقول!..)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
الكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األمر، و املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

: أي دليل تريد؟.. يكفي أن يسأل هذا الفىت.. أيها   طيفون 
الفىت الدعي عن أوزيريس كيف هو؟  هذاالناس اسألوا 

 (.53فليصفه لنا..)إيزيس. ص.  

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
ة إىل الفىت، والكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلماملتكلم

   . املكانية اإلشارية 
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: )ساخراً( أمسعتم؟!. مل يره؟.. ابلطبع.. ال ميكن أن يراه..   طيفون 
 هذاألن أوزيريس كما تعلمون مات غرقا قبل أن يولد 

الغالم أبعوام طوال. اضحكوا مرة أخرى أيها الناس على 
األب  هذا! االبن العجيب، الذي جاء لينتقم ألبيه  هذا

الذي مات قبل والدة االبن بسنني عديدة.. )إيزيس. ص.  
53.) 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الغالم، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

مكان قع القريب من يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اإلبن، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األب، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

هذا يفون أن تنكر نسيب : )غاضبا( حذار اي ط حوريس 
 (. 53اإلنكار!)إيزيس. ص. 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اإلنكار، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

ال ميسك بسوء أيتها السيدة إمنا أان أدفع عن  هذا: قويل  طيفون 
 (. 53الدعاء..)إيزيس. ص. أخي ا

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القول، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

 (. 53فأنكره.)إيزيس. ص.  هذا: أما  طيفون 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل األنكر، والكلمة "هذا" هو  ملتكلما

   . املكانية اإلشارية 

: )حيمس الشعب( بل هو دعي حمتال أيها الناس!..   طيفون 
املؤامرة!.. حكمكم هو   هذهاالحتيال و  هذااحكموا يف 

الصدق!. هو صوت احلق.. الفظوا كلمتكم.. آزروا  
 (.54. ملككم!.)إيزيس. ص

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل االحتيال، والكلمة "هذا"  املتكلم

   .  املكانيةهو اإلشارية 



63 
 

 
 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة   
، والكلمة "هذه" هي  يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املؤامرة

   . املكانية اإلشارية 

الكلمات..   ذه: مهال اي طيفون!.. مهال.. التثر الناس هب توت
إن للمؤامرة و االحتيال صورة واضحة يف رأسك ألنك 
أعرف هبما. فالعجب أن تتهم هبما اآلخرين.. ولكين 
دعين أسألك: هل طالبك حوريس ابلعرش حىت تزعم أنه  

 (.  54س. ص. طامع حمتال؟!.)إيزي

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة   
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الكلمات، والكلمة "هذه" هي  

   . املكانية اإلشارية 

امللك.. ولكن  هذا: يف نظرك أنت.. أنت احلريص على  توت
ما  حوريس كان يطالبك ابملبارزة لسبب آخر.. أنت تعرف 

 (. 54هو..)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل امللك، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

 هذااالبن البار.  هذال ما يعين . هذا ك : بل االنتقام ألبيه توت
 (. 54. ص. هو ما يعتقد أنه واجبه..)إيزيس
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اإلبن، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، والكلمة "هذا" هو  ، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املعتقداملتكلم

   . املكانية اإلشارية 

إشاعات أطلقتها أنت أيها   هذه: ال. مل ميت غريقا..  إيزيريس 
احلاكم املغتصب، لقد حبسته يف صندوق و ألقيته يف النيل 
و زعمت للناس أنه مات غريقا. ولكن الصندوق محله  
التيار و التقطه مالحون و ابعوه مللك ببلوس و هناك 

وزيريس زمنا حىت حلقت أان به و عدان إىل عاش زوجي أ
.. و عشنا هذامصر واختفينا يف الرباري و أجنبنا حوريس 

هانئني إىل أن اكتشفت أنت اي طيفون وجودان و قتلت 
أشنع القتل.. نعم مرتني تقتل زوجي.. مرتني  هذازوجي 

 (. 55تغتاله يدك األثيمة!)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اإلشاعات، والكلمة "هذه" هي  

 . املكانية اإلشارية 
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قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل احلوريس، والكلمة "هذا"  املتكلم

   .  املكانيةهو اإلشارية 
قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة   

، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الزوج، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
   . املكانية اإلشارية 

القصة البارعة..)إيزيس. ص.   هذه: أميكنكم تصديق  طيفون 
55.) 

،  ممن مكان املتكل  ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل القصة، والكلمة "هذه" هي  

 .  املكانية اإلشارية 

 (. 55التلفيق؟.)غيزيس. ص.  هذا: أتصدقون  طيفون 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل التلفيق، والكلمة "هذا" هو  املتكلم
   . املكانية ية اإلشار 

 (.  55االفرتاء؟!.)إيزيس. ص.  هذا: أتصدقون  طيفون 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل اإلفرتاء، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 
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!. تريد منا أن : )ظافرا( ننتظرا؟!. أمسعتم أيها الناس؟ طيفون 
ننتظر؟ ننتظر ماذا؟ ننتظر قليال حىت يتفتق خياهلا اخلصب 

السخرية هذه عن قصة جديدة.. أتقبلون منها 
 (. 56بكم..)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة  
يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل السخرية، والكلمة "هذه" هي  

   . املكانية شارية اإل

ً اي توت قد فرغت جعبتك و وهنت   : )هازائً( طيفون  أنت أيضا
حجتك.. و تريد أن تستجدي االنتظار حىت يواتيك مدد 

هذا  من  اإلهلام و التفكري!.. ملاذا وضعت نفسك يف 
إىل املوضع املخزي، واخرتت بعد طول انزواء أن تنضم 

 .  (56الضعيف!..)إيزيس. ص.  اجلانب اخلاسر

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املوضع، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 

: بل قل التلفيق.. إن الذي استهواك و يستهوي أمثالك  طيفون 
املواقف.. مواقف البطولة  هذهمن املغرورين هو أمثال 

ائفة.. حيث يطيب للخيال أن ميرح يف تصورات و يهيم  الز 
يف أحالم و آمال.. ولكن طاش سهمكم.. و ظهرت 
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حقيقتكم.. و ما أنتم اآلن أمام الشعب إال كاذبون  
 (. 56خمتلقون و خونة متآمرون..)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة   
جع هذه الكلمة إىل املواقف، والكلمة "هذه" هي  يف هذا السياق ير 

   . املكانية اإلشارية 

: السخرية طالت بكم أيها الناس!.. افرتوا امامكم كل  طيفون 
االفرتاءات، و عندما شاءت فطنتكم و طالبتمو هي  هذه

ابلدليل.. صمتوا و مجدوا كأهنم متاثيل!.. أليس لكم احلق 
يقضي أن تلفظ  اآلن يف أن تصدروا حكمكم.. العدل

حكمك اآلن أيها الشعب.. إين أطالب مبحاكمة  
املختلقني عليّ.. الكذبني عليك.. أطالبكم ابلعدل أيها  

 (.  56الناس.. احكموا.. احكموا..)إيزيس. ص. 

،  من مكان املتكلم ةقع القريبت يتاسم اإلشارة ال ي" هه"هذ كلمة   
، والكلمة "هذه" هي  يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل االفرتاءات 

   .املكانية اإلشارية 

 (. 57الرجل؟!.)إيزيس. ص.  هذا: )بغضب( من  طيفون 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل الرجل، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   . املكانية اإلشارية 
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 (.58طيفون؟..)إيزيس. ص.   اي هذا: )صائحة( أتعرف  إيزيس 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة    
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املعرفة، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

: )و هو يتسلل حبذر خلف شيخ البلد( خدعتين أيها   طيفون 
 املوقف أمام هذااللعني.. عندما  دفعتين دفعا إىل 

 (.  58الشعب.)إيزيس. ص. 

قع القريب من مكان يي ذاسم اإلشارة ال و" ها"هذ كلمة  
، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل املوقف، والكلمة "هذا" هو  املتكلم

   .املكانية اإلشارية 

 املتكلم  عن  بعيداإلشارايت املكانية   (ب
تَ ْوَت َو عََقارِِبِه ت َنْ َفُع دَاِئماً!...  ؟ ِإَن ت ُعَاِويِْذ ذَِلكَ : َكْيَف  فالحة

ِإلَيِْه يفْ َهِذِه اَل أَنْسَى ي َوُْم اْخِتَفْت عَنْ زيتْ، َو ِجْئُت 
يف هذه النواحي   النَ وَاِحي... فَأَْنَت دَاِئمًا جتدينه ها هنا

و الربدى... ألنه يصنع من  اليت يكثر فيها القصب
ى قراطيسه و أوراقه...  القصب مزامريه وأقالمه، و من الربد

 . (1)إيزيس. ص. 
  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "   

و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 
     .املكانيةالتعاويذ، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 
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يت هربت من الفالحة ال تلك : )ابحثًا حوله( أين  شيخ البلد 
 .( 2السوق؟..)إيزيس. ص.

  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت يتاسم اإلشارة ال ي" هلك تكلمة "   
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   .املكانيةالفالحة، والكلمة "تلك" هي اإلشارية 
الفالحة   تلك  ملاذا اضطربت ملرآي أيتها العجوز؟! أين : شيخ البلد 

 .(2اهلاربة؟!؟..)إيزيس. ص.  
  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت يتاسم اإلشارة ال ي" هلك تكلمة "   

و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 
 . املكانيةالفالحة، والكلمة "تلك" هي اإلشارية 

كتب لك : أرت أن أبصرك ابحلقيقة. يف مقدوري أن أ توت
تعاويذ و متائم، كما أفعل للآلخرين عندما يلحون، فأذعن 

قوهلن إهنم جيدون هبا   بعد ذلك ألريح رأسي، مث يدهشين 
ثقي  ؟!. ذلك أحياان ما يفقدون.. أتريدين أن أصنع لك 

تلك بعمل جدي. إن عملي اجملدي حفا  أن هذا ليس
  املزامري اليت أصنعه من القصب.. و هي وحدها اليت حتوي 

   (. 7كل السحر.. )إيزيس. ص. 
كلمة "ذلك" هو اسم اإلشارة الذي يقع البعيد عن املكان املتكلم     

و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 
  الصنع، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية. 
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تكلم  كلمة "تلك" هي اسم اإلشارة اليت تقع البعيدة عن املكان امل   
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 املزامر، والكلمة "تلك" هي اإلشارية املكانية. 
...  هناك وهم مشتتون هنا و : من عامة الناس... نعم...  شيخ البلد 

ولكن أنصاران حنن اشد تنظيماً.. و هم من 
 (.9الرؤساء..)إيزيس. ص. 

ن بعيد عقع الياسم اإلشارة دالة على املكان  كلمة "هناك" هو   
 . املكانيةوالكلمة "هناك" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

ابهلينة. انت ال تعرفها..)إيزيس.   ذلك : إهنا ليست مع   طيفون 
 (. 10ص. 

  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "    
هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل و القريب من املكان املخاطب، يف 

   .املكانية اهلينة، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 
: أتظنني أنه مدفون هنا؟!. ملاذا جتهدين نفسك يف   القروي الثان 

؟.. مكان يف قصرك.. و امللك طيفون هناكو  البحث هنا
العهد  سيشملك بعطفه يف هذااحملبوب ال شك 

 .(15السعيد.!!)إيزيس. ص. 
من  بعيدقع اليلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان ك   

   .املكانيةوالكلمة "هناك" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
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: شيئًا غريبا؟!.. حنن ال نصادف غري الريح.. اترة يف   املالح
  هنا.. مث ختتفي فال جندها هنا الظهوران. واترة يف وجو 

 (.21..)إيزيس. ص. هناك
من  بعيدقع الي" هو اسم اإلشارة دالة على املكان كلمة "هناك    

   .املكانيةوالكلمة "هناك" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
: عبثا لبثت تنتظر عوديت.. إهنا أيقنت أخريا أن شراً حلقين  أوزيريس 

و أين قد أكون يف عداد األموات.. و عندئذ.. اي هلا من  
  ه من حزناليت و ال ريب ذرفتها!... و اي ل تلك دموع 

 (. 27)إيزيس. ص. الذي سكن قلبها...! ذلك 
كلمة "تلك" هي اسم اإلشارة اليت تقع البعيدة عن املكان املتكلم     

و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 
 الذرفة، والكلمة "تلك" هي اإلشارية املكانية.  

ع البعيد عن املكان املتكلم  كلمة "ذلك" هو اسم اإلشارة الذي يق   
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 . احلزن، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية
 (. 29)إيزيس. ص. ؟..ذلك : أترى  احلارس الثان 

كلمة "ذلك" هو اسم اإلشارة الذي يقع البعيد عن املكان املتكلم      
ان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل و القريب من املك

 احلزن، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية. 
 (. 29)إيزيس. ص. من سوء..! هناك: مهما يصبنا  أوزيريس 
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يقع البعيد من كلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    
 والكلمة "هناك" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم

.)إيزيس. ص.  شقيقي؟!. ذلك : )بعد حلظة( ملاذا فعل يب  يريس أوز 
29.) 

  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "  
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   .املكانية الشقيق )امللك(، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 
البالد   تلك ما يعتز به و حيرص عليه يف  : قال إنك كل امللك

البعيدة.. مل يكن له من شئونه ما يفكر فيه غريك أنت و  
 (. 30.)إيزيس. ص. ما صرت إليه.

كلمة "تلك" هي اسم اإلشارة اليت تقع البعيدة عن املكان املتكلم    
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 لكلمة "تلك" هي اإلشارية املكانية.  البالد، وا
: أمل يلقوا به يف النيل ليغرق؟!. أمل أيت به املالحون   امللك

يساومن فيه. من هذا الثري األمحق الذي كان ميلك مثله 
و يفرط فيه ولو من أجل قرابن؟. ثقي أيتها السيدة  أين ال 

 ذلكأستطيع أن أفرط فيه؛ و إال كنت أشد محقا من 
 (. 31ري..!.)إيزيس. ص. الثري املص

كلمة "ذلك" هو اسم اإلشارة الذي يقع البعيد عن املكان املتكلم    
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 الثري، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية.  
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.. على هناكاجملهول  ذلك .. كيف تفضل لست أفهم:  امللك
   (. 32..)إيزيس. ص. هنااألصدقاء  

  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "   
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   . املكانيةاجملهول، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 
يقع البعيد من كلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    

 والكلمة "هناك" هو اإلشارية املكانية.  ، املتكلم مكان
أيها امللك.!)إيزيس.   ذلك : من الصعب حقا أن تفهم  أوزيريس 

 (. 32ص. 
  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "   

و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 
   .املكانية" هو اإلشارية امللك، والكلمة "ذلك 

: أحب أن أخوض احلياة و أرى الناس.. لقد قادتين  مسطاط
يف الشط اآلخر..   هناكقدمي إىل موضع يف الصحراء 

قد شقت وحول إليها ماء النيل و أهل  هناكرأيت قناة 
هذه املنطقة، اجلرداء ابألمس، يعيشون اليوم يف اخلصب و  

 (. 35س. ص. يتحدثون عن الرجل األخضر.. )إيزي
من  بعيدقع اليكلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان     

   .املكانيةوالكلمة "هناك" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
يقع البعيد من كلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان     

 والكلمة "هناك" هو اإلشارية املكانية.  ، مكان املتكلم
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 (. 35؟..)إيزيس. ص. ذلك ة يف : أكانت مرتدد  توت
  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "   

و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 
   .املكانيةامللك، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

 املنطقة تلك .. يف عمله بني الفالحنييف  هناك : ال.. إنه  إيزيس 
 (. 37من الشاطئ اآلخر..)إيزيس. ص. 

من  بعيدقع اليكلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان    
   .املكانيةوالكلمة "هناك" هو اإلشارية ، مكان املتكلم

كلمة "تلك" هي اسم اإلشارة اليت تقع البعيدة عن املكان املتكلم     
جع هذه الكلمة إىل و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق ير 

 املنطقة، والكلمة "تلك" هي اإلشارية املكانية.  
: عندي سبب، لقد يل منذ يومني إنه ملح شخصا غريبا   إيزيس 

 (. 37املنطقة..)إيزيس. ص.  تلك جيول يف  مريبا  
  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت يتاسم اإلشارة ال ي" هتلك كلمة "    

يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل  و القريبة من املكان املخاطب،
   .املكانيةاملنطقة، والكلمة "تلك" هي اإلشارية 

 (. 39ابلطبع..)إيزيس. ص.  ذلك : أمتىن   توت

  كان املتكلمامل ن ع بعيد قع اليي ذاسم اإلشارة ال و" هذلك كلمة "  
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   .املكانيةلكلمة "ذلك" هو اإلشارية الطبع، وا
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 تلك: ألن قضيتنا.. واجبنا أن مننعه من اهلزمية..  مسطاط
 (.39مسؤوليتنا. .)إيزيس. ص.  

  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت يتاسم اإلشارة ال ي" هتلك كلمة "    
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   .املكانيةالكلمة "تلك" هي اإلشارية املسؤولة، و 

: نعم. يف يده قوى كثرية.. حىت القوى اليت كان جيب أن   مسطاط
تكون يف صفنا.. اي للخيانة!.. و لكن برغم ذلك.. برغم 

 (. 39سنقاوم.. .)إيزيس. ص.  ذلك 

  كان املتكلمامل ن ع بعيد قع اليي ذاسم اإلشارة ال و" هذلك كلمة "    
ان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل و القريب من املك

   .املكانيةالقاومي، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

.. و كان هو معنا  هناك : )يشري إىل الشاطئ اآلخر( كان  الفالح
يرينا كيف نتقي احلشائش الضرة.. و إذا مجاعة من اجلند 
أيتون يف قوارب، و يسألون عنه، فتقدم إليهم و  

 (. 41زيس. ص. عندئذ..)إي

من  بعيدقع اليكلمة "هناك" هو اسم اإلشارة دالة على املكان 
   .املكانيةوالكلمة "هناك" هو اإلشارية ، مكان املتكلم
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: ال أريد أن أقول غري شيء واحد: إن كل ما شيدانه يف   مسطاط
السنني الطويلة قد اهنار يف حلظة واحدة..)إيزيس.   تلك 
 (. 44ص.

  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت يتاسم اإلشارة ال ي" هتلك كلمة "    
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   .املكانيةالسنني، والكلمة "تلك" هي اإلشارية 
 تلك: لقد تركتك أنت و توت حتشوان رأس ابين حوريس ب  إيزيس 

شيء..  األفكار اجلميلة، و أان أعرف أهنا لن توصل إىل 
   (.44اتركاين اآلن أفعل ما أراه جمداي..)إيزيس. ص.

  يت " هو اسم اإلشارة التلك ""بتلك"، "ب" احلرف اجلري، وكلمة     
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت

السياق يرجع هذه الكلمة إىل األفكار، والكلمة "تلك" هو اإلشارية  
   املكانية.

الطريق؟..)إيزيس.   ذلك : تريدين حلوريس الوصول من  مسطاط
 (. 44ص.

  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "  
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   . املكانيةالطريق، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

( ال أريد ال بين  بصوت أجش : )متسح دمعتها و تصيح  إيزيس 
! ال أريد ال بين أن يقتل و أن يقطع جسده إراب  هذا املصري
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إراب... و أن يوضع كل عضو من أعضائه يف كيس، و أن  
يلقى كل كيس يف موضع خمتلف من النيل و البحريات و  
املستنقعات.. ال..ال..ال..ال أريد ذلك حلوريس..  

يس....)إيزيس. ص.  ال بين حور  ذلك أمسعتم!.. ال أريد 
45.) 

  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "   
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 . املكانية اإلبن إيزيس )حوريس(، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية  

سى اي توت. إنه ين إىل هذا الساذج: )صائحة( ال تصغ  إيزيس 
ملعركة رجل قوي يف هذه اأننا نعد ملعركة. و أن خصمنا 

مطلق  ذلك  فوقمغامر ابرع الوسيلة واسع احليلة. و هو 
اليدين يطعن بكل سالح. يف حني أننا نريد أن نكتف  
حوريس بقيود  الشرف و نقدمه خلصمه مغلول اليدين 

 (. 45مكشوف القلب..)إيزيس. ص. 

  كان املتكلمامل ن ع بعيد لذي يقع ال" هو اسم اإلشارة اذلك كلمة "   
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 . املكانيةاملطلق، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

 (. 48؟..)إيزيس. ص. ذلك : أترى  إيزيس 
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  كان املتكلمامل ن ع بعيد " هو اسم اإلشارة الذي يقع الذلك كلمة "   
املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل  و القريب من املكان

   . املكانيةاجللب، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

 (. 52؟.)إيزيس. ص. ذلك : و ما قصده من  توت

  كان املتكلمامل ن ع بعيد قع اليي ذاسم اإلشارة ال و" هلك ذكلمة "    
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

   .املكانيةاإلغتيال، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

: اي شعب مصر الكرمي.. بلدي حيييكم. أرضنا يف الشرق،   ملك ببلوس 
شرق أرضكم.. فإذا ذهب أحدكم اليوم إلينا مسع الناس  

من  : هذا رجلعندان يشريون إليه حبب و فرح و إعجاب 
البالد اليت جاءتنا ابلصديق املصري،   تلك الغرب.. من 

الذي بذر يف أرضنا اخلري و الربكة بفكره و ابتكاره و   ذلك 
اخرتاعه، و كان يعمل لدينا كاألجري يقوم مع الشمس  
الطالعة و يرجع الشمس الغاربة.. ليس له من مطمع إال 

 ذلكخدمة الناس.. يف بلد غري بلده و قوم غري قومه.. 
الصديق املصري كما يدعونه عندان هو أوزيريس.)إيزيس. 

 ( 57ص. 

  كان املتكلماملن ع بعيدةقع الت يتاسم اإلشارة ال ي" هلك تكلمة "    
و القريبة من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 . املكانية البالد، والكلمة "تلك" هي اإلشارية 
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  كان املتكلمامل ن ع بعيد قع اليي ذاسم اإلشارة ال و" هلك ذكلمة "    
كان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل و القريب من امل

 املكانية. املصرى، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

  كان املتكلمامل ن ع بعيد قع اليي ذاسم اإلشارة ال و" هلك ذكلمة "    
و القريب من املكان املخاطب، يف هذا السياق يرجع هذه الكلمة إىل 

 . انيةاملكالصديق، والكلمة "ذلك" هو اإلشارية 

 اإلشارايت املكانية وجهة املتكلم   (ت
ت ُعَاِويِْذ تَ ْوَت َو عََقارِِبِه ت َنْ َفُع دَاِئماً!...   َكْيَف ذَِلَك؟ ِإنَ :   ةفالح

ِإلَيِْه يفْ َهِذِه اَل أَنْسَى ي َوُْم اْخِتَفْت عَنْ زيتْ، َو ِجْئُت 
واحي  يف هذه الن النَ وَاِحي... فَأَْنَت دَاِئمًا جتدينه ها هنا

و الربدى... ألنه يصنع من  القصبفيها  اليت يكثر
القصب مزامريه وأقالمه، و من الربدى قراطيسه و أوراقه...  

 . (1)إيزيس. ص. 
كلمة "فيها"، وحرف "ها" الضمري املتصل الذي يدل على معىن     

الشيئ "النواحي"، وهو من اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية  
 انية "يف". الزم

  بينما : هو وحده الذي يدير من قصره كل شئون اململكة،  مسطاط
 . (4شقيقه الطيب حاكمنا أوزيريس...)إيزيس. ص. 

"بني" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على   كلمة "بينما"،      
   . هو اإلشارية املكانية املكان املتكلم ووقت التكلم
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!. ألست منهن؟! إين امرأة مثل ؟بيين و بينهن: وأي فارق  إيزيس 
األخرايت. عندما نفقد شيئًا  عزيزًا فإان نلتمس املعجزة 

   .(7حيث تكون.)إيزيس. ص. 
"بني" هو اسم إشارة املستخدم للداللة   "، ين و بينك كلمة "بين  

 . هو اإلشارية املكانية  على املكان املتكلم ووقت التكلم
. أرأيت اي مسطاط؟!. أمل أقل ؟ماذا تريدين هبذا التلميح :    توت

لك فلنهرب؟!. إن األمر سيصل إىل اهتام طيفون..  
شقيقني.. وسنجد  بنيوسيسفر عن نزاع على احلكم 

أنفسنا بذلك قد جرران إىل صميم السياسة...!)إيزيس.  
 (.  7ص. 

"بني" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على املكان املتكلم كلمة    
   .ارية املكانية هو اإلش ووقت التكلم

 .( 8هذه السيدة! )إيزيس. ص.  جبانب: إىل أن نقف  مسطاط
اسم إشارة   احلرف اجلري، "جانب" هو " هو ب "  "، جبانبكلمة "  

أو كما يسمى بظرف   كلم ووقت التكلمتاملستخدم للداللة على املكان امل
   .هو اإلشارية املكانية  املكان

أشياء   فيه ق مجيل كما تقول : اي لك من أمحق! صندو  الغالم الثان 
 (. 11؟.)إيزيس. ص. فيهمجيلة.. أال نفتحه لنرى ما  

 (.  11فقط ال لنسرق..)إيزيس. ص.  فيه: لنرى ما   الغالم األول
كلمة "فيه"، وحرف "ه" الضمري املتصل الذي يدل على معىن     

   .الشيئ "الصندوق"، وهو من اإلشارية املكانية 
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"ه" الضمري املتصل الذي يدل على معىن  كلمة "فيه"، وحرف     
   .الشيئ "الصندوق"، وهو من اإلشارية املكانية 

كلمة "فيه"، وحرف "ه" الضمري املتصل الذي يدل على معىن     
 الشيئ "الصندوق"، وهو من اإلشارية املكانية.  

الليل و التيار جارف!   يف هذا: )صائحاً( أيها اجملنون!..  الغالم الثان 
  فيه ف حبياتك من أجل شيء مغلق يربق ال تعرف ما جتاز 

 (. 12..)إيزيس. ص. 
كلمة "فيه"، وحرف "ه" الضمري املتصل الذي يدل على معىن     

   .الشيئ "الشيء"، وهو من اإلشارية املكانية 

مهال اي أخت.. التغضيب.. إين سأترك القرية عما  :  إيزيس 
 كل خري..  قليل.. إين مل أرتكب شرا. و لن جتدي مين إال

، و ال ختشي من أمري شيئاً.!)إيزيس. ص.  جبانيباجلسي 
14). 

كلمة "جبانيب"،  وحرف "ب" هو حرف اجلري، "جانب" اسم      
اإلشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم ووقت املتكلم  أو يسمى  

   .بظرف هو اإلشارية املكانية 

 من هذهة( الشجر  حتتالنسوة تلمح إيزيس  بني: )من  إمرأة 
 (.17املرأة الغيبة؟. )إيزيس. ص. 

اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم بني" هو كلمة "    
   .هو اإلشارية املكانية . والكلمة "بني"ووقت املتكلم أو يسمى بظرف
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اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان  حتت" هو كلمة "    
هو اإلشارية   . والكلمة "حتت"ظرفاملتكلم ووقت املتكلم أو يسمى ب

   .املكانية 

 (. 18..)إيزيس. ص. الشمال: )مشرياً بيده( .. إىل   الغالم 
اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان مشال" هو كلمة "  

هو اإلشارية   . والكلمة "مشال"املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف
 . املكانية 

أيها الغالم..)إيزيس. ص.  خله بدا: )تتنهد( لو علمت ما  إيزيس 
18 .) 

كلمة "بدخله"، حرف "ب" هو حرف اجلري، و حرف "ه" هو     
الضمري املتصل للغائبة مرجع مكان املراد يعين الصندوق وهو اإلشارية  

 املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  
.. ما  كنا نريد حنن أن نعلم  ؟.. هذا ما: أوتعلمني أنت الغالم

.. أقسم لك.. ولكنا كنا نريد  فيه كان نريد أن نسرق ما 
مثل هذا من أشياء رائعة.. إن بداخله أن نرى ما 

 ال بد أنه حيوي أشياء رائعة.. أليس كذلك؟..   الصندوق
إذن.. إنك ساحرة كما يقولون   فيه: إنك تعلمني ما  الغالم

 (.18عنك..)إيزيس. ص. 
لضمري املتصل للغائبة مرجع كلمة "فيه"، و حرف "ه" هو ا  

   . مكان املراد يعين الصندوق، وهو اإلشارية املكانية
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كلمة "بدخله"، حرف "ب" هو حرف اجلري، و حرف "ه" هو  
الضمري املتصل للغائبة مرجع مكان املراد يعين الصندوق وهو اإلشارية  

 املكانية.  
كلمة "فيه"، و حرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع 

 ان املراد يعين الصندوق وهو اإلشارية املكانية.  مك
: )بسذاجة( يضيء؟.. نعم حقيقة.. إنه كان يضيء و   الغالم

يربق وسط التيار.. و قد هبر صديقي. فألقى بنفسه خلفه 
دون أن يعلم ما   أجل هذا الشيءو مات من 

 (. 19..)إيزيس. ص. فيه
ئبة مرجع كلمة "فيه"، و حرف "ه" هو الضمري املتصل للغا  

   . مكان املراد يعين الشيء وهو اإلشارية املكانية
: ولكنه ذهب بعيدأ.. عن الصندوق قد ذهب بعيدأ..   الغالم

 (. 19..)إيزيس. ص. الشمالمحله التيار إىل 
اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان مشال" هو كلمة "    

هو اإلشارية   . والكلمة "مشال"املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف
   .املكانية 

.. على أقدامنا الدامية.. إىل الشمال: سنسري إىل  إيزيش 
 (.19..)إيزيس. ص. الشمال

اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان مشال" هو كلمة "   
هو اإلشارية   . والكلمة "مشال"املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف

   .املكانية 
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ارة املستخدم للداللة على مكان اسم اإلشمشال" هو كلمة "   
هو اإلشارية   . والكلمة "مشال"املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف

   .املكانية 
: لن أخاف.. اذهب أنت إىل اهلك أيها الغالم الطيب..   إيزيش 

وخروجك  جانيبإين لك شاكرة.. لن أنسى وقوفك إىل 
 (. 20معي.. والقرية ترمجين ابحلخارة..!)إيزيس. ص. 

اسم اإلشارة املستخدم جانيب" من  كلمة "جانب"  هو كلمة "  
. والكلمة  للداللة على مكان املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف

 . هو اإلشارية املكانية "جانب"
 (. 20.. كما ترين..)إيزيس. ص. الشمال: من   املالح

اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان مشال" هو كلمة "   
هو اإلشارية   . والكلمة "مشال"ووقت املتكلم أو يسمى بظرف املتكلم

 . املكانية 
؟..)إيزيس. الشمال: )كاملخاطبة لنفسها( نعم.. من   إيزيس 

 (. 20ص. 
اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان مشال" هو كلمة "  

هو اإلشارية   . والكلمة "مشال"املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف
   .املكانية 

املالحني للسمر.. بعد  بني: كالمًا مما يقال  ملالحا
 (. 22العشاء..)إيزيس. ص. 
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"بني" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على املكان املتكلم كلمة     
   . هو اإلشارية املكانية .  كلمة "بني" ووقت التكلم

كان مالحوه يتحدثون    الشمال: قابلنا مركبًا متجهًا حنو  املالح
بري وجدوه عائماً.. كاد يصدمهم عن صندوق ك

 (.22فأخرجوه..)إيزيس. ص. 
" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على املكان املتكلم مشال"كلمة    

 . هو اإلشارية املكانية أو يسمى بظرف. كلمة "مشال" ووقت التكلم
: ستأيت.. إهنا كما رأينا تدور حول هذا القصر منذ  احلارس األول

هذه  حتتأهنا قضت الليل  الفجر.. وأغلب ظين
األسوار.. واآلن و قد طلع الصباح، ما من ريب يف أهنا  

.)إيزيس. ص.  ستعاود الكرة وأتيت لتسألنا الدخول..
23.) 

كلمة "حتت" هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان      
املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة "حتت" هو اإلشارية  

 املكانية. 
هو شي طبيعي؟!.   أمامنا: أترى أن كل هذا الذي حدث  حلارس األولا

 (. 26)إيزيس. ص.  
" هو الضمري املتصل مرجع مكان املراد  "ان وحرف  "أمامنا"، كلمة   

"أمام" هو اسم إشارة املستخدم احلرس األول و احلرس الثاين،  أمام يعين
  . كلمة "أمام"للداللة على املكان املتكلم ووقت التكلم أو يسمى بظرف

 هو اإلشارية املكانية.  
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من  خيرخ : )ملتفتا إىل الباب( صه!.. ها هو ذا  احلارس الثان 
 (. 26.)إيزيس. ص. القصر.

هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان   "خيرج"كلمة    
" هو اإلشارية  خيرجاملتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة " 

   .املكانية 
)إيزيس. ص.  ..فيه: ونيلها و سقيان الربدى  تلعب   إيزيس 

29.) 
كلمة "فيه"، وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع مكان     

 املراد يعين الربدى وهو اإلشارية املكانية. 
: قال إنك كل ما يعتز به و حيرص عليه يف تلك البالد   امللك

نت و  غريك أ فيهالبعيدة.. مل يكن له من شئونه ما يفكر 
 (. 30.)إيزيس. ص. ما صرت إليه.

كلمة "فيه"، وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع مكان      
 املراد يعين البالد وهو اإلشارية املكانية.  

منك أيها امللك الكرمي..)إيزيس. ص.   فيهما نطمع  ا: هذ  إيزيس 
31.) 

كان  كلمة "فيه"، وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع م  
 املراد يعين النيل وهو اإلشارية املكانية.  

: أمل يلقوا به يف النيل ليغرق؟!. أمل أيت به املالحون   امللك
. من هذا الثري األمحق الذي كان ميلك مثله فيهيساومن 

و يفرط فيه ولو من أجل قرابن؟. ثقي أيتها السيدة  أين ال 
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 أستطيع أن أفرط فيه؛ و إال كنت أشد محقا من ذلك
 (. 31الثري املصري..!.)إيزيس. ص. 

كلمة "فيه"، وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع مكان    
 املراد يعين النيل وهو اإلشارية املكانية.  

  فيهمن حقك.. فقد دفعت  !.. هذا: صدقت   إيزيس 
 (. 31ماال..)إيزيس. ص. 

ن  كلمة "فيه"، وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع مكا  
 . املراد يعين احلق وهو اإلشارية املكانية

: حقا لقد كانت نفسي حتدثين أبن ضيفي ليس رجال   امللك
سراً.. كان  جنبيه  بنيمثل بقية الرجال.. و أنه يطوي 

سراً.. كان   جنبيهضيفي إذن أوزيريس.. إنه لشرف عظيم. 
ضيفي إذن أوزيريس.. إنه لشرف عظيم. إنه لشرف 

 (.33عظيم..)إيزيس. ص. 
وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع  كلمة "جانبيه،   

كلمة "جانب" هو اسم اإلشارة املستخدم  مكان املراد يعين الرجال، 
للداللة على مكان املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة  

   ." هو اإلشارية املكانيةجانب"
على مكان   كلمة "بني" هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة  

   .هو اإلشارية املكانية . كلمة "بني"املتكلم ووقت التكلم 
وحرف "ه" هو الضمري املتصل للغائبة مرجع  كلمة "جانبيه،   

كلمة "جانب" هو اسم اإلشارة املستخدم  مكان املراد يعين الرجال، 
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للداللة على مكان املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة  
 . ارية املكانية"مشال" هو اإلش

 يف تلك املنطقةالفالحني..  بنيعمله إنه هناك يف : ال..  إيزيس 
   (.37من الشاطئ اآلخر..)إيزيس. ص. 

" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على املكان املتكلم بني"كلمة     
   .هو اإلشارية املكانية  . كلمة "بني"ووقت التكلم

الناس، قلت  بنيمعة : لقد حذرت زوجي عاقبة هذه الس  إيزيس 
له: إن الناس سوف يتناقلون خربك و عملك يف الصحراء 

..فأجابين أن  حترى، فهنا اخلطرفإذ مشك أنف طيفون، و 
ما من خطر يقعده عن خدمة الناس. و مضى إليهم حيث  

 (. 37ميضي كل يوم..)إيزيس. ص. 
كلمة "بني" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم   

   .ت التكلم . كلمة "بني"هو اإلشارية املكانيةووق

: مكانك اي مسطاط مكانك!. مل أتنكر قط ملبادئ   إيزيس 
زوجي، و مل أخن عهده قط.. إن زوجي مل يطلب العوده 
إىل ملكه. لقد زهد يف امللك و أسبابه كما عرفتم و انقطع 
خلدمة الناس.و مل يكن له من مطمع إال أن يفجر ينابيع  

أيدي هؤالء الفالحني املساكني. و كان حنسب  بنياخلري 
يف هدوء. و   يؤدي هذه الرسالةأان و أنتم أنه سيرتك آمنا 

لكن طيفون مل يرتكه. و أنتم تعلمون ماذا فعل به؟ ماذا  
فعل بزوجي؟!. زوجي العزيز بقلبه الطيب و نفسه الطاهرة 
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ظهر األطفال، و هو مل يرتكب ذنبا، و مل يفكر يف 
 (. 45مل يسيء إىل أحد..)إيزيس. ص. عدوان، و 

"بني" هو اسم إشارة املستخدم للداللة على املكان املتكلم كلمة    
   . هو اإلشارية املكانية. كلمة "بني"  ووقت التكلم

الساذج اي توت. إنه ينسى  هذا: )صائحة( ال تصغ إىل  إيزيس 
رجل قوي  يف هذه املعركةأننا نعد ملعركة. و أن خصمنا 

 ذلك مطلق فوقابرع الوسيلة واسع احليلة. و هو مغامر 
اليدين يطعن بكل سالح. يف حني أننا نريد أن نكتف  
حوريس بقيود  الشرف و نقدمه خلصمه مغلول اليدين 

 (. 45مكشوف القلب..)إيزيس. ص. 
هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان "فوق" كلمة 

" هو اإلشارية  فوقكلمة "املتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف. وال
 . املكانية 

!...)إيزيس.  فيه: بل حلرصك على عرش مل يعد لك حق  حوريس 
 (. 49ص. 

كلمة "فيه"، وحرف "ه" الضمري املتصل الذي يدل على معىن   
   .، وهو من اإلشارية املكانيةعرشلاالشيئ 

: أرى من حسن السياسة أن نقدم هذا الفىت إىل  شيخ البلد 
 الشعب..  امأماحملاكمة.. 
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 (.50الناس...)إيزيس. ص.  أمام: ليظهر ادعاؤه جليا  طيفون 
هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم  "أمام"كلمة   

   ." هو اإلشارية املكانية أمامووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة "
هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم  "أمام"كلمة   

   ." هو اإلشارية املكانية أمامووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة "

: )صائحا( أيها الفىت!.. هل تقبل أن يكون الشعب  طيفون  
 (. 51؟.)إيزيس. ص. بيين و بينك القاضي 

"بني" هو اسم إشارة املستخدم كلمة "بيين و بينك"، كلمة   
 . ارية املكانية هو اإلش للداللة على املكان املتكلم ووقت التكلم

: بل هي احلقيقة اليت تعلمها و تكتمها يف أعماق نفسك  إيزيس 
أعضائه تفريقا حىت ال أستطيع أان   بنياملظلمة، فرقت 

العثور عليه كما عثرت عليه أول مرة!..)إيزيس. ص.  
55   .) 

هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم "بني" كلمة   
   . " هو اإلشارية املكانيةبنيكلمة "ووقت املتكلم. وال

ً اي توت قد فرغت جعبتك و وهنت   : )هازائً( طيفون  أنت أيضا
حجتك.. و تريد أن تستجدي االنتظار حىت يواتيك مدد 

نفسك يف هذا  من  اإلهلام و التفكري!.. ملاذا وضعت 
املخزي، واخرتت بعد طول انزواء أن تنضم إىل  املوضع

 (.  56..)إيزيس. ص. اخلاسر الضعيف! اجلانب
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هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان  "جانب" كلمة   
" هو اإلشارية  جانباملتكلم ووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة "

   .املكانية 

: )و هو يتسلل حبذر خلف شيخ البلد( خدعتين أيها   طيفون 
 أمام دفعا إىل هذا املوقف اللعني.. عندما  دفعتين 

 (. 58زيس. ص. الشعب.)إي
هو اسم اإلشارة املستخدم للداللة على مكان املتكلم  "أمام"كلمة    

   ." هو اإلشارية املكانية أمامووقت املتكلم أو يسمى بظرف. والكلمة "
 وظيفة إشارايت املكانية يف نص مسرحي "إيزيس" لتوفيق احلكيم  .2

 :  م، وهنواعووظائفها ثالثة أ
هي احلالة اليت تشري إىل املكان أبن   (Lokatif)اسم اإلشارة املكانية املوقعية  -1

وهم يف   املوقع قريب من املتكلم وهو "هنا"، وبعيد من املتكلم وهو "هناك".
 نص مسرحي إيزيس لتوفيق احلكيم:

ارِِبِه ت َنْ َفُع دَاِئماً!... الَ  : َكْيَف ذَِلَك؟ ِإَن ت ُعَاِويِْذ تَ ْوَت َو عَقَ  فالحة
أَنْسَى ي َوُْم اْخِتَفْت عَنْ زيتْ، َو ِجْئُت ِإلَيِْه يفْ َهِذِه النَ وَاِحي...  

يف هذه النواحي اليت يكثر فيها   هنا فَأَْنَت دَاِئمًا جتدينه ها 
القصب و الربدى... ألنه يصنع من القصب مزامريه وأقالمه، 

 (. 1وراقه... )إيزيس. ص. و من الربدى قراطيسه و أ 
  اإلشارة املكانية تها اسم ووظيفكلمة "هنا" هو من اإلشارية املكانية  -

 .وقعيةامل
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من النيل يكثر الغب  يف هذا املوضع.. هنا: )يف صوت خافت(  شيخ البلد 
 (. 9و الربدى... كما ترون....)إيزيس. ص. 

  وقعية. شارة املكانية املاإلتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -
دغل الغاب و الربدى سيخفيه عن األنظار إىل أن جيرفه  هنا:  شيخ البلد 

 (.  9التيار )إيزيس. ص. 
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -

.  .. هبدوء. هنا: )مشريا إىل الرجال( تقدموا حبملكم وألقوا به  شيخ البلد 
 (. 9بغري أن حتدثوا صوات.)إيزيس. ص. 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  كلمة "هنا" -
... ولكن  هناك وهنا : من عامة الناس... نعم... وهم مشتتون  شيخ البلد 

أنصاران حنن اشد تنظيماً.. و هم من الرؤساء..)إيزيس. ص.  
9.) 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفارية هو اإلشكلمة "هنا"  -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  كلمة "هناك"  -

: )و هو ينظر إىل موضوع الربدى( نعم.. و قد فرغوا. و مل يبق  شيخ البلد 
 (.10، قد محله التيار.)إيزيس. ص.  هناللصندوق أثر ها 

 وقعية. اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية هنا" كلمة " -
حلظة.. و مل أجرؤ على  هنا: لقد رأيتهم من بعيد يقفون  الغالم األول

 االقرتا منهم..
 ... تعالهنا:رمبا جاءوا خيفون الصندوق   الغالم الثان 

  (.11ص. نبحث...)إيزيس. 
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 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم ة ووظيفاملكانيهو اإلشارية كلمة "هنا"  -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -

  هنا : ال ترتعد هكذا... املكان كما ترى.. و ما من أحد  الغالم الثان 
 (. 11غريان..)إيزيس. ص. 

 . وقعيةارة املكانية املاإلشتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -
 (. 14؟.)إيزيس. ص. هناأتريدين أحداً  : القرية

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -
 هنا: أتظنني أنه مدفون هنا؟!. ملاذا جتهدين نفسك يف البحث القروي الثان

وب ال شك ؟.. مكان يف قصرك.. و امللك طيفون احملبهناكو 
 . (15السعيد.!!)إيزيس. ص.  بعطفه يف هذا العهدسيشملك 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  كلمة "هناك"  -

ابين يف حقل  يف دارك؟ كنت أحسبك مع هنا : عجبا!! أنت  القروية
 (.  16من احلقول.. أين ابين إذن..)إيزيس. ص. 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -
... هنا غرق  هنا: )مشريا بيده إىل اجملرى و هو ميسح دمعه(  الغالم

 (.17صديقي..)إيزيس. ص. 
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -

: شيئًا غريبا؟!.. حنن ال نصادف غري الريح.. اترة يف ظهوران.   املالح
..)إيزيس.  هناكال  هنا.. مث ختتفي فال جندها هناواترة يف وجو 

 (. 21ص. 
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 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفاإلشارية " هو كلمة "هنا -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  كلمة "هناك"  -

ينتظرون املطر   هناصنع آالت أحدثت عجبا.. مل يعد الناس  احلارس الثان: 
آالت  ليسقوا أرضهم.. لقد اكتشف لنا الينابيع و ركب عليها

تسمى الشودايف و السواقي.. و علم الناس احلرث مبا يسميه  
 احملراث.. إنه يف كل يوم يصنع جديدا و عجيبا ينفعنا و يبهران. 

 (.24)إيزيس. ص. أيضاً؟!   هنا: )هامسة دامعة العينني(   إيزيس 
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"  -
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"   -

.. إن امللك يعزه و يكرمه، و  هنايف هذا القصر.. إنه يقيم  هنا:  احلارس 
ال يعامله معاملة العبد الرقيق... إن له هنا مكانة و  

 (. 25.)إيزيس. ص. منزلة.
 ا اسم اإلشارة املكانية املوقعية. هو اإلشارية املكانية ووظيفتهكلمة "هنا"  -
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"  -

.. قرب الباب.. إنه عما قليل خيرج من القصر  هنا: انتظري ها  احلارس 
 (. 25)إيزيس. ص. كعادته كل صباح...

 ارة املكانية املوقعية. هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلش كلمة "هنا" -
.. مل خيطر ببايل قط أنك مستطيعة أن  هنا: ولكين مل أتصورك  أوزيريس 

.. اجتزت إذن خلفي كل هذه البحار. قطعت كل هناأتيت إىل 
 (. 37.)إيزيس. ص.   هذه القفار.. أنت.
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 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"  -
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. ة "هنا" كلم  -

 (. 29)إيزيس. ص. من سوء..! هناك: مهما يصبنا  أوزيريس 
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هناك"  -

ى :  ال أيها امللك. ما هو  ضيق و ال زهد و ال أذى. بل عل  أوزيريس 
إال اخلري و العطف و  هناالنقيض.. ما رأيت منك و من الناس 

 (. 32احلب.)إيزيس. ص. 
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"  -

.. على  هناكاجملهول  تفضل ذلك لست أفهم.. كيف :  امللك
   (. 32..)إيزيس. ص. هنااألصدقاء  

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفإلشارية  هو اكلمة "هناك"  -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -

 (. 34..)إيزيس. ص. هنا : )مشرياً إىل البيت( ها  مسطاط
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -

: حقا إنه ملوضع خفي، ليس من اليسري العثور عليه. أمها   توت
 (.   34منذ زمن طويل؟..)إيزيس. ص.  هناخمتفيان 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -
: أحب أن أخوض احلياة و أرى الناس.. لقد قادتين قدمي إىل  مسطاط

قد   هناكيف الشط اآلخر.. رأيت قناة  هناكموضع يف الصحراء 
شقت وحول إليها ماء النيل و أهل هذه املنطقة، اجلرداء  



96 
 

 
 

ابألمس، يعيشون اليوم يف اخلصب و يتحدثون عن الرجل 
 (.35األخضر.. )إيزيس. ص.  

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  كلمة "هناك"  -
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفاإلشارية  و كلمة "هناك" ه -

يعرف   هنا: )يضع اصبعه على فمه( صه!.. ما من أحد  مسطاط
 (.35االسم..! )إيزيس. ص. 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -
عرت مث اطمأنت  : نعم.. و ما إن أبصرتين حىت أجفلت و ذ مسطاط

 (. 35..)إيزيس. ص. هناإيل.. مث قبلت أخرياً أن أحضرك إىل 
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -

البيت الصغري.. لكن  أستقبلكما داخل هذامرحبا بكما.. كنت أود أن :  إيزيس 
حلظة، وأخشى أن   طفلي مريض، لسعته عقرب، و قد غمضت عينه منذ

     (. 36..)إيزيس. ص. هنايزعجه حديثنا.. فلنبق 
 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"   -

 (.37يف البيت؟ )إيزيس. ص.  هنا: أريد أن أراه.. إنه ليس   توت
 . وقعيةانية املاإلشارة املكتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -

املنطقة من  .. يف تلك الفالحني عمله بني يف  هناك : ال.. إنه  إيزيس 
 (. 37الشاطئ اآلخر..)إيزيس. ص. 

 . وقعيةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  كلمة "هناك"  -
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قلت له: إن   هذه السمعة بني الناس، : لقد حذرت زوجي عاقبة  إيزيس 
سوف يتناقلون خربك و عملك يف الصحراء فإذ مشك  الناس 

اخلطر..فأجابين أن ما من خطر  هناأنف طيفون، و حترى، ف 
يقعده عن خدمة الناس. و مضى إليهم حيث ميضي كل 

 (. 37يوم..)إيزيس. ص. 
هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية  كلمة "فهنا"، "هنا"   -

 املوقعية.

املكان املقفر تقفر  يف هذا هنا : )جييل البصر فيما حوله(  شيح البلد 
 (.42تقيمني؟..)إيزيس. ص. 

 وقعية. اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -

.. منذ أن قتل  هنا.. حط يب الرتحال ها يف هذا املكان: نعم.. أخريًا  إيزيس 
كان.. منذ مخسة عشر عامًا و أان زوجي و أان أنتقل من مكان إىل م

 (. 42أجوب القفار.. ال أستقر يف موضع واحد...)إيزيس. ص. 
 وقعية. اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هنا"  -

: )بصوت خافت( ال يستطيع ابنك أن يدخل قصر طيفون و   توت
ذه يف ه هنا احلراس قائمون. أغلب ظين أنه سيلقاه 

 (. 47الساحة.)إيزيس. ص. 
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"  -

.. قريبة  هنا: )و هي تنظر إىل ابنها عن بعد واجفة القلب( دعين  إيزيس 
 (.  48منه..)إيزيس. ص. 
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 . قعيةهو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املو كلمة "هنا"  -

اليوم اي توت؟ و عهدي دائما بك يف   هنا : ماذا جئت تصنع  طيفون 
 (. 51عزلة عنا.)إيزيس. ص. 

 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املوقعية. كلمة "هنا"  -
 تقع  هي تظهر الدولة اليت ( Demonstratif)اسم اإلشارة املكانية املؤشرية  -2

  بعدواأل، هي: "هذا" و "هذه" (Prokismal)ابلقريب والبعيد، واألقرب 
(Distal) "وهم يف نص مسرحي إيزيس لتوفيق احلكيم:  .هي: "ذلك" و "تلك 

 . (2..!)إيريس. ص. هذا: صوت من  شيح البلد 
  اإلشارة املكانية ته اسم ووظيفهو من اإلشارية املكانية " هذاكلمة " -

 . ؤشريةامل
الصدر املغلق.. شأن   هذا: مصفقا جبناحيه... فرحا ابلنجاة من  البلد شيخ 

كل سر مكتوم يف الصدور.. أخرجيه إىل اهلواء.. إىل النور..  
 (. 3هلمي..! أسرعي!!.)إيزيس. ص. 

  اإلشارة املكانية ته اسم ووظيفهو من اإلشارية املكانية " هذاكلمة " -
 . ؤشريةامل

ذي حيدث من الشيخ البلد؟! أكان  ال  هذا: أيعجبك اي توت  مسططا
 (.   4من قبل؟!.)إيزيس. ص.  هذاحيدث مثل 

  اإلشارة املكانية ته اسم ووظيفهو من اإلشارية املكانية " هذاكلمة " -
 . ؤشريةامل
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  اإلشارة املكانية ته اسم ووظيفهو من اإلشارية املكانية " هذاكلمة " -
 . ؤشريةامل

من يلومه.. إن عمله وإبتكاراته  : ومن الذي يلومه؟!. أان آخر  مسطاط
البلد..  هذا هي وحدها يف نظري كما تعلم، اليت درت اخلري على 

لواله ما استطاع الفالح أن يزرع وال حضارتنا أن تكون. من 
ينكر أنه خمرتع احملراث و الشادوف و مشيد اجلسور و القناطر..  

إىل  ولكن األمر الذي ال ينكر  أيضًا هو أنه ترك شئون احلكم 
شقيق داهية ماكر يعمل ليصطنع األنصار و يستميل أشياخ البلد 

 . (4ويرتكهم ينهبون الشعب...)إيزيس. ص. 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"  -

النداء.. الفاجع؟!.)إيزيس. ص.   هذا: هنرب؟. هنرب من مثل  مسطاط
5.) 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفشارية " هو اإلكلمة "هذا -
..  املسألة خرجت عن نطاق  ذلك أعرتف أين مل أكن أتوقع   : توت  

حجما وقدرا...   ذلك واألوزة والعنزة!. وصران إىل ما هو أكرب من 
اي مسطاط؟!.)إيزيس. ص.   هذا)يلتفت إىل زميله( أيعجبك 

5).    
   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيف" هو اإلشارية كلمة "هذا -
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أمر ال أحسبه يدعو إىل كل هذا القلق.. ! لعله شغل هذا :  توت
خرتاع جديد أو كشف أخري، واستغرقه العمل فنسي نفسه اب

حق   ذلك حيدث له أحياان.. و أنت تعلمني  هذاونسى الوقت. 
األايم، كما بلغنا، مشغول اببتكار ساقية   هذه العلم. إنه يف مثل 

جديدة خترج من املاء أضعاف ما خترج السواقي القائمة. من 
النيل جيرب جتربه  يدريك؟.. قد يكون الساعة يف مكان ما على

   .(6من جتاربه..)إيزيس. ص.  
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"  -
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"  -
   . ؤشريةاملاإلشارة املكانية ته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة "  -
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفه" هي اإلشارية  كلمة "هذ -

 (.  6القصر؟..)إيزيس. ص.  هذا: و هل سألت عنه يف  توت
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"   -

اي توت؟!.   كل ما تنصحين به؟! أهلذا جئت إليك  هذا: أ إيزيس 
 (.  6لتلقي!.)إيزيس. ص. 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيف"  هو اإلشارية  كلمة "هذا -
إليك ألتمس   جئت هلذاما أفعل.. و  هذا:   إيزيس 

 (. 6املعونة..)إيزيس. ص. 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"  -
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية مة "هذا" كل  -
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: أرت أن أبصرك ابحلقيقة. يف مقدوري أن أكتب لك تعاويذ و   توت
متائم، كما أفعل للآلخرين عندما يلحون، فأذعن ألريح رأسي، مث  

قوهلن إهنم جيدون هبا أحياان ما يفقدون..   ذلك يدهشين بعد 
ليس بعمل جدي.   هذا؟!. ثقي أن ذلك نع لك أتريدين أن أص

املزامري اليت أصنعه من القصب.. و تلك إن عملي اجملدي حفا 
 (.7هي وحدها اليت حتوي كل السحر.. )إيزيس. ص. 

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
   . ؤشريةاإلشارة املكانية املاسم ته املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
   .ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " تلك كلمة " -

مل يعد ابلسر   هذا: لست أهتم أحداً.. ولكن طيفون.. و  إيزيس 
 (. 7اخلايف...)إيزيس. ص. 

 . شريةؤ اإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"  -
الصندوق؟..   ذا : أمل يران أحد و حنن خارجون من القصر هب طيفون 

 (. 9)إيزيس. ص. 
اإلشارة املكانية  ته اسم املكانية ووظيف، "هذا" هو اإلشارية ذا هبكلمة " -

 . ؤشريةامل
: لست ابمللك بعد.. ال تكن عجوال، إن األمور جيب أن تسري  طيفون 

الصندوق  هذان خطوةخطوة.. قبل كل شيء جيب التخلص م
 (. 9)إيزسي. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
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ابهلينة. انت ال تعرفها..)إيزيس. ص.   ذلك : إهنا ليست مع   طيفون 
10.) 

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفذلك" هو اإلشارية  كلمة " -
املكان.. إين واثق.. )إيزيس.   هبذا: )هامسا( تعال... لقد مروا الغالم األول

 (. 10ص. 
اإلشارة املكانية  ته اسم املكانية ووظيف، "هذا" هو اإلشارية ذا" هبكلمة " -

 . ؤشريةامل
..)إيزيس.  املكان املنعزل؟ هذا: ولكن.. ملاذا أيتون بصندوق إىل  الغالم الثان 

 (. 11ص. 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفة هو اإلشاريكلمة "هذا"  -

الدغل من  هذا: نعم.. فلنسرع!.. إنه ال شك يف  الغالم الثان 
 (. 11الغاب..)إيزيس. ص. 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية كلمة "هذا"  -
 هذهلد.. اخرجي من : اجملنونة املشؤومة اليت حدثنا عنها شيح الب القروية

 القرية. أيتها املرأة..! 
القرية أيضاً؟! )إيزيس. ص.   هذه: شيخ البلد.. سبقين إىل   إيزيس 

14.) 
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " هكلمة "هذ -
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفه" هي اإلشارية  كلمة "هذ -
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 البحث هنا: أتظنني أنه مدفون هنا؟!. ملاذا جتهدين نفسك يف القروي الثان
مكان يف قصرك.. و امللك طيفون احملبوب ال شك  هناك؟.. و 

 . (15العهد السعيد.!!)إيزيس. ص.  هذاسيشملك بعطفه يف 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " اكلمة "هذ -

 (.15شك؟ )إيزيس. ص.  هذا: و هل يف لثانالقروي ا
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " هكلمة "هذ -

  هذه : بنفسه!؟ واأسفاه.. نعم نعم... صدقتم سريعا  إيزيس 
 (.15الدعاايت..) إيزيس. ص.  

  ؤشرية ة املاإلشارة املكانيتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " هكلمة "هذ -
 (. 16األبواب..)إيزيس. ص.  هذه: حذار أن تطرقي   القروية

 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " هكلمة "هذ -
الصندوق من قبل؟..)إيزيس.   هذا: )انظرا إليها( أمل تبصري  الغالم

 (. 18ص. 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املم تها اساملكانية ووظيفا" هو اإلشارية كلمة "هذ -

أيها الغالم..)إيزيس. ص.  بداخله : )تتنهد( لو علمت ما  إيزيس 
18 .) 

كلمة "بدخله"، وهو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية   -
 املؤشرية.  

ما كنا نريد حنن أن نعلم.. ما كان نريد   هذا: أوتعلمني أنت؟..  الغالم
بداخله لك.. ولكنا كنا نريد أن نرى ما  .. أقسمنسرق ما فيهأن 
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الصندوق ال بد أنه حيوي أشياء   هذامن أشياء رائعة.. إن مثل 
 (. 18..)إيزيس. ص. رائعة.. أليس كذلك؟..

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " اكلمة "هذ -
ظيفتها اسم اإلشارة املكانية  خله"، وهو اإلشارية املكانية وو اكلمة "بد -

 املؤشرية.  
   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " اكلمة "هذ -

الصندوق الذي اهتممت أبمره منذ  هذا : ماذا فقدت؟.. لعله  الغالم
مسعتين أذكره يف القرية؟.. أهو مسروق منك؟.)إيزيس. ص.  

19.) 
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفة  ا"  هو اإلشاريكلمة "هذ -

الذي يف الصوندوق.!)إيزيس.ص.   ذلك : هو جوهر إذن..  الغالم
19.) 

اإلشارة املكانية  تها اسم ة ووظيفnاملكاينهو اإلشارية " ذلك كلمة " -
   .ؤشريةامل

: )بسذاجة( يضيء؟.. نعم حقيقة.. إنه كان يضيء و يربق   الغالم
. و قد هبر صديقي. فألقى بنفسه خلفه و مات من وسط التيار.

 (.19..)إيزيس. ص.  يعلم ما فيهالشيء دون أن  هذاأجل 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " اكلمة "هذ -

 (. 22املركب؟.)إيزيس. ص.  هذا: و أين  إيزيس 
 سم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها ا -
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املركب إىل البحر ميمما شطر ببلوس.)إيزيس. ص.  هذا : خرج  املالح
22.) 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " اكلمة "هذ -
البالد.)إيزيس. ص.   هذهيبدو عليها أهنا ليست من أهل  :احلارس الثان 

23.) 
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفاإلشارية   هي" ه"هذ كلمة -

 ذلك: من يدريك؟! قد يعطف على كل غريب من أجل احلارس الثان 
 الغريب الذي حنبه مجيعا.. 

لست أعين هذه املرأة ابلذات. حنن ال نعرف من هي و ال ما  احلارس األول: 
اللصوص و   األسوار و األبواب من هذهتريد... إمنا حنن حنرس 

.)إيزيس.  املتطفلني و عملنا هو أن نراتن يف كل شخص غريب..
 (. 23ص. 

 كلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

القصر منذ الفجر..  هذاا تدور حول : ستأيت.. إهنا كما رأين احلارس األول
األسوار.. واآلن و قد   هذهوأغلب ظين أهنا قضت الليل حتت 

طلع الصباح، ما من ريب يف أهنا ستعاود الكرة وأتيت لتسألنا 
 (.23.)إيزيس. ص. الدخول..

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 ي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. لمة "هذه" هك -

 (.24.)إيزيس. ص. البالد؟. هذهأنت لست من أهل :  احلارس الثان 
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 هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 (. 24.)إيزيس. ص. فقط.. هذا)هامسة( ليس :   إيزيس 

 املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية   
القصر.. إنه يقيم هنا.. إن امللك يعزه و يكرمه، و   هذا: هنا يف  احلارس 

ال يعامله معاملة العبد الرقيق... إن له هنا مكانة و  
 (. 25.)إيزيس. ص. منزلة.

 ملؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية ا  -
.)إيزيس.  ا الباب؟.هذ: )مضطربة ملهوفة( سيخرج اآلن من  إيزيس 

 (. 25ص. 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

و شي طبيعي؟!.  حدث أمامنا هالذي  هذا: أترى أن كل  احلارس األول
 (. 26)إيزيس. ص.  

 كانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية امل -
خيرخ من  ذا: )ملتفتا إىل الباب( صه!.. ها هو احلارس الثان

 (. 26.)إيزيس. ص. القصر.
كلمة "ذا" أي "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية   -

 املؤشرية. 
أنت   هذاس.. أنت اي أوزيري هذا: )تلمسه بيديها غري مصدقة(  إيزيس 

 (. 26.)إيزيس. ص. خبري.. هل أنت..
 اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  هكلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفت  -
 هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. " كلمة "هذا -
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 (. 26. )إيزيس. صغريبا...! هذا: )لزميله( انظر!... أليس احلارس األول
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

: عبثا لبثت تنتظر عوديت.. إهنا أيقنت أخريا أن شراً حلقين و أين  أوزيريس 
 تلكقد أكون يف عداد األموات.. و عندئذ.. اي هلا من دموع 

سكن  الذي ذلك  اليت و ال ريب ذرفتها!... و اي له من حزن
 (. 27)إيزيس. ص. قلبها...! 

 كلمة "تلك" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.    -
 كلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.    -

: ولكين مل أتصورك هنا.. مل خيطر ببايل قط أنك مستطيعة أن   أوزيريس 
البحار. قطعت كل  هذهنا.. اجتزت إذن خلفي كل أتيت إىل ه

 (. 37.)إيزيس. ص.   هذه القفار.. أنت.
  كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية  -

: ال... ما من أحد هنا يعرف عين شيئاً غري ما قلت للماحني و   أوزيريس 
كل ما يعرفه هذا  لغرب" ما قالوه هم للملك.. "الرجل اآليت من ا

 (. 28البالد..)إيزيس. ص.  هذهالناس عين يف 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

هذه كرمي عظيم يف : اي له حقا من كرمي!.. ولكنك أنت أيضاً   إيزيس 
 (.28البالد..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
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األرض كأنه شذى اللوتس يف  هذه: من أدراين؟!.. شذاك يف  إيزيس 
 (.28أرضنا.. منتشر عبريه يف كل األرجاء..)إيزيس. ص.  

 نية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذه" هي اإلشارية املكا  -
 (. 29)إيزيس. ص. ؟..ذلك : أترى  احلارس الثان 

 كلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.    -
 (.30)إيزيس. ص. ما مل أستطع كتمانة...! هذا: )هامسا(  أوزيريس 

 ة ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكاني  -
البالد البعيدة..   تلك : قال إنك كل ما يعتز به و حيرص عليه يف  امللك

مل يكن له من شئونه ما يفكر فيه غريك أنت و ما صرت  
 (. 30.)إيزيس. ص. إليه.

 . كلمة "تلك" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية  -

: )بعد حلظة إطراق( أتعرفني ماذا تطلبني إيلّ أيتها السيدة؟..   لكامل
القصر؟.. أنت تريدين مين أن أنتزع العمود الضخم  هذاأترين 

   (. 31الذي يقيم سقفه ويدعم أركانه..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
وا به يف النيل ليغرق؟!. أمل أيت به املالحون يساومن : أمل يلق امللك

الثري األمحق الذي كان ميلك مثله و يفرط فيه ولو   هذا . من فيه
من أجل قرابن؟. ثقي أيتها السيدة  أين ال أستطيع أن أفرط فيه؛  

الثري املصري..!.)إيزيس. ص.   ذلك و إال كنت أشد محقا من 
31.) 

 كانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية امل -
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 كلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
ماال..)إيزيس.   دفعت فيهمن حقك.. فقد  هذا: صدقت !..  إيزيس 

 (. 31ص. 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

ما ينتظرك   هذا ستكون يف خدمة رجل آخر يف بالدك.. :  امللك
 (.32ابلضرورة...)إيزيس. ص.  

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
صعب التصديق حقا. إن يف األمر لسرا.. ما أن   هذا: كل  امللك

.. صارحاين  ظهرت زوجتك اليوم حىت ظهرت هذه النوااي
 هذهالرغبة املفاجئة يف ترك  هذهابحلقيقة. ما هو الدافع إىل 

 (. 32البالد؟..)إيزيس. ص. 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفا" هو اإلشارية "هذ كلمة -
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفي اإلشارية  ه" ه"هذ كلمة -

 (. 33هو سران...)إيزيس. ص.  هذا:  إيزيس 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة  -

.. ولكن مكاننا على كل حال ذلك : حقا.. زوجي مل يفكر يف  إيزيس 
 (.   33. هو يف أرضنا..)إيزيس. ص  

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
 (. 34ا البيت املنعزل؟.)إيزيس. ص. هذ:  توت

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
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 (.34؟...)إيزيس. ص. هذا: ما  توت
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم ملكانية ووظيفا هو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

 (. 34؟!.)إيزيس. ص. هذا: لو علم طيفون بكل  توت
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

 (.35؟...)إيزيس. ص.  هذا: الرجل ألخضر؟.. من  توت
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املاسم ته املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

  ص.  ..)إيزيس..البيت هذا: )يشري إىل البيت الصغري( صاحب  مسطاط
35  .) 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
: ألنه حول صحراءهم إىل خصب.. رأيته بعيين و هو  يعمل  مسطاط

.. مث رأيتها هي..  هذابيته  معهم و يعلمهم.. مث تبعته إىل
 (. 35.)إيزيس. ص. 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
 (. 35؟..)إيزيس. ص. ذلك : أكانت مرتددة يف  توت

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
 (. 35ا..)إيزيس. ص. أنذ.. ها : )يتقدم( نعم توت

اإلشارة املكانية  ته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ"ذا" أي  كلمة -
 . ؤشريةامل

البيت  هذامرحبا بكما.. كنت أود أن أستقبلكما داخل :  إيزيس 
الصغري.. لكن طفلي مريض، لسعته عقرب، و قد غمضت عينه  
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.  ق هنا..)إيزيس.. فلنبمنذ حلظة، وأخشى أن يزعجه حديثنا 
   (. 36ص. 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
  هذا: قد علمين زوجي فيما علمين ما ينبغي أن أفعل إذا وقع  إيزيس 

األمر.. أسرعت إىل سكني و شرحت مكان اللسعة قليال، مث  
يس. ص.  جعلت أمص السم من اجلرح و أبصقه بعيدا...)إيز 

36.) 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

: شكرا لكما.. و لكين كما تراين أعيش مع زوجي و طفلنا   إيزيس 
 (. 36احلياة اهلادئة..)إيزيس. ص.  هذه

 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة  -
احلياة اهلادئة مل تكتب ملثلكم.. إن عرشكم جيلس عليه  هذه : إن  سطاطم

طيفون.. و كلنا يعرف أبي الطرق وصل إليه؟..)إيزيس. ص.  
36.) 

 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -
 (. 36القلة لنبدا هبا العمل..)إيزيس. ص.  هذه: تكفي  مسطاط

 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة  -
: ما من أحد يستطيع إقناعه.. لقد حاولت أان طيلة أعوام ثالثة  إيزيس 

اهلدف.. ولكنين أخفقت.. حىت وجود طفله مل  هذاأن أدفعه إىل 
حيمله على تغيري رأيه.. لقد صدم املسكني...)إيزيس. ص.  

36.) 
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 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ مةكل   -
: إن الذي صدمه ليس الناس.. ولكن طرائق احلصول على  إيزيس 

، و انتهى األمر...)إيزيس.  ذلك احلكم.. لقد امشأزت نفسه من 
 (. 37ص.

 . شرية ؤ اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
املنطقة من  تلك .. يف إنه هناك يف عمله بني الفالحني: ال..  إيزيس 

 (. 37الشاطئ اآلخر..)إيزيس. ص. 
   .ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " تلك كلمة " -

: عندي سبب، لقد يل منذ يومني إنه ملح شخصا غريبا مريبا   إيزيس 
 (. 37إيزيس. ص. املنطقة..) تلك جيول يف 

   .ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " تلك كلمة " -
: حنن على ثقة من شجاعتك. ولكن ليس يف األمر حىت اآلن   مسطاط

ً عابراً   ما يزعج. و توت إاثرة املخارة املخاوف.. ولكن يبدي رأاي
 (. 38)إيزيس. ص .  اآلراء.. تلك من 

   .ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " تلك كلمة " -
القوارب العديدة تسري حنو اجلنوب..!   هذه: )تنظر إىل بعيد( ما  إيزيس 

 (.  38)إيزيس. ص. 
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -

ارب الفالحني! )إيزيس.  قو  هذه: )يف صوت غريب( ليست   إيزيس 
 (. 38ص. 

 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -
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كما قلت لك، دون أن يدرك..)إيزيس. ص.    هذا: إنه يفعل  توت
38.) 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
عمل سياسي يعتربه احلكم  هذاعرف ما أقول إن : أقول و أان أ توت

هتديدا.. على األخض إذا صدر ممن له احلق يف احلكم.)إيزيس.  
 (. 38ص. 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -
كما قلت لك، دون أن يدرك.. .)إيزيس. ص.    هذا: إنه يفعل  توت

38.) 
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفو اإلشارية ه" ا"هذ كلمة -

 (. 38ما قلت. .)إيزيس. ص.  هذا:  توت
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

: نعم أسألك و أسأل نفسي. إن إخفاق أوزيريس ليحمل معىن  مسطاط
األرض. إن   هذهطيب على فاجعاً. إنه لطمة كربى لكل شيء 

إخفاقه هو إخفاق للحقة للخري و للشرف.. إخفاق يل و لك..  
 (.39ولكل من يدافع عن املثل العليا.. .)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 الكلمات السامقة.. فلتقصر الوصف على هذه: دعك اآلن من  توت
واقع األمر: إن إخفاق أوزيريس معناه بصورة أبسط أن العلم و  
العمل خلري الناس ليسا ابلفعل الوسائل املؤدية إىل  

 (.39احلكم..)إيزيس. ص. 
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 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 (. 39!)إيزيس. ص. ذلك !.. ال تقل ذلك : )صائحا( ال تقل  مسطاط
   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
 كلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

: نعم. يف يده قوى كثرية.. حىت القوى اليت كان جيب أن تكون   مسطاط
 ذلك.. برغم يف صفنا.. اي للخيانة!.. و لكن برغم ذلك 

 (.39سنقاوم.. .)إيزيس. ص.  
 كلمة "ذلك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

: املقاومة معناها احلرب ضد طيفون، و التعرض لبطش طيفون.  توت
أفهم ذلك جيدا!.. حتمل املسئولية ليست كلمة تقال بل معىن  

ت مستعد؟.)إيزيس. ص.  اخلطر. هل أن هذاكله املضي رغم 
39.) 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 (. 41ما حدث.. .)إيزيس. ص.  هذا: بل  الفالح
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

املكان املقفر تقفر  هذايف  حوله( هنا : )جييل البصر فيما  شيح البلد 
 (.42تقيمني؟..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
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ها هنا.. منذ أن  املكان.. حط يب الرتحال  هذا: نعم.. أخرياً يف  إيزيس 
عشر  قتل زوجي و أان أنتقل من مكان إىل مكان.. منذ مخسة

ً و أان أ  جوب القفار.. ال أستقر يف موضع واحد...)إيزيس.  عاما
 (. 42ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 هذا: أعرف ذلك.. لقد استو ىل طيفون على الكنز.. و ال يزال  شيخ البلد 
 (. 42الشحيح حمتفظاٌ به حىت اآلن.. .)إيزيس. ص. 

 إلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو ا -

: نعم.. و من أجل هذا فكرت فيك و حبثت عنك.. من أجل   إيزيس 
 (. 43الوسائل األخرى..)إيزيس. ص.  هذه

 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

  هذهبره و أضع اخلطط.. لقد حذقنا : اتركي يل األمر إذن أتد شيخ البلد 
األمور.. إن الوصول حبوريس إىل احلكم ليس أصعب من 

 (. 43الوصول بطيفون.)إيزيس. ص. 
 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

؟ أليس هذا شيخ البلد؟)إيزيس. ص.  هذا: )حمدقا ببصره( من  مسطاط
43.) 

 "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  كلمة -
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 تلك : لقد تركتك أنت و توت حتشوان رأس ابين حوريس ب إيزيس 
األفكار اجلميلة، و أان أعرف أهنا لن توصل إىل شيء.. اتركاين  

   (.44اآلن أفعل ما أراه جمداي..)إيزيس. ص.
اإلشارة املكانية  تها اسم املكانية ووظيف"بتلك"، "تلك" هو اإلشارية كلمة  -

   .ؤشريةامل

الطريق؟..)إيزيس.   ذلك : تريدين حلوريس الوصول من  مسطاط
 (. 44ص.

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة "  -

ال مينعه من أن يكون   هذا: أطلق عليه ما شئت من أوصاف..  إيزيس 
 (. 44وصل إىل احلكم..)إيزيس. ص.الطريق امل

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 هذا: )متسح دمعتها و تصيح بصوت أجش( ال أريد ال بين  إيزيس 
املصري! ال أريد ال بين أن يقتل و أن يقطع جسده إراب إراب... و  

أن يلقى كل كيس   أن يوضع كل عضو من أعضائه يف كيس، و 
يف موضع خمتلف من النيل و البحريات و املستنقعات.. 

ال  ذلك ال..ال..ال..ال أريد ذلك حلوريس.. أمسعتم!.. ال أريد 
 (. 45بين حوريس....)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم نية ووظيفاملكاهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -
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األلفاظ!. إين أفكر  هذه: قلت لك كثرياً ال تسرف يف استخدام  توت
 هذهو كفى؟.. أال جيوز يل أن أفكر يف مشكلة هلا كل 

 (.45العواقب!؟.)إيزيس. ص.  
 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 هو الشرط. هذا: على أساس مبادئنا حنن..  مسطاط

الساذج اي توت. إنه ينسى أننا نعد   هذا: )صائحة( ال تصغ إىل  إيزيس 
املعركة رجل قوي مغامر ابرع   هذه ملعركة. و أن خصمنا يف 

اليدين يطعن بكل  مطلق ذلك . و هو فوق واسع احليلةالوسيلة 
سالح. يف حني أننا نريد أن نكتف حوريس بقيود  الشرف و  
نقدمه خلصمه مغلول اليدين مكشوف القلب..)إيزيس. ص.  

45.) 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته -
 كلمة "هذه" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " ذلك كلمة " -

ما توقعته.. إنك لن متضي معي إىل  هذا: أنت أيضاً اي توت؟..  مسطاط
 (. 46..)إيزيس. ص. النهاية 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
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 (. 46االنتصار؟!..)إيزيس. ص.  هذا: و ما قيمة  مسطاط
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

ابنك حوريس   ذا هو : )ملتفتا جهة ابب القصر( انظري!.. ها  توت
قد ظهر رافعا رحمه، و وقف يسد الطريق إىل القصر... .)إيزيس.  

 (. 47ص. 
كلمة"ذا" أي "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية   -

 املؤشرية. 

 ؟ذلك : أترى  إيزيس 

الالم اجلريء؟!. ..)إيزيس. ص.   هذا: )هازائً( عجبا!.. من  طيفون 
48.) 

   . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية  " لك ذكلمة " -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

الكالم! ..)إيزيس. ص.   هذا: أيوجد يف مملكيت من يقول يل  طيفون 
48.) 

 رة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشا -

: قصدت أن كل صيد ابلنسبة اليك هو سهل . لقد عدت اآلن  شيح البلد 
إال شبل مغرور، أكمل به يومك  هذامن منازلة الضواري. و ما 

 (.  48و لقنه درسك. ..)إيزيس. ص. 
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 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

: فطنت إىل أمر سرتاه بعد قليل هو الصواب و قد تكافئين  شيخ البلد 
الفىت أسريك، و سلمه إىل احلرس ليضعوه يف  هذاعليه. اجعل 

 (. 49احلبس..)إيزيس. ص. 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

اد ذلك.. و  الدعي؟!.. إنه هو الذي أر  هذا : وملاذا ال أقتل  طيفون 
 (. 50عرض نفسه وجترأ..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

الفىت قد أشاع وال ريب قبل أن يواجهك ابلتحدي أنه   هذا: ان  شيخ البلد 
ابن أوزيريس. كما ادعى أمامك اآلن. ورمبا وجد من يصدقه.  

اعة، ذاع يف الناس أنك قتلت ابن أوزيريس  فإذا قتلته بيدك الس 
ختلصا من حق له يف العرش.. فإذا سرت يف الشعب مثل هذه 
اإلشاعة فإهنا قد تثري من املتاعب ما الحنب، وقد حتدث من 

 النتائج ما ال نتوقع.. 

 ما مل أفطن إليه..  هذا: حقا..  طيفون 

 (.50ص.  ا ما فطنت إليه أان فجأة اآلن...)إيزيس. هذ:  شيخ البلد 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
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 (. 51.)إيزيس. ص. ما كنت أمتىن هذا:  حوريس 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

لسان؟.. أم أن لسانه ال يعرف غري القحة و  هذا: ليس حلوريس  طيفون 
 (. 51اجلرأة.)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

جئت أان و جاء هذا الشعب. جئنا نرى احلق.. تكلم و  هلذا :  توت
 (. 51أران إىل أي مدى بلغت براعتك.)إيزيس. ص. 

 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفا" هو اإلشارية "هذ كلمة  

الدعي  هذا: ما دمت قد نصبت نفسك أخريا مدافعا عن  طيفون 
 (.51دليل.)إيزيس. ص. فسأريك حقي ال ابلرباعة ولكن ابل

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

الفىت رفع يف وجهي السالح؟ هذا : قبل كل شيء هل تنكر أن  طيفون 
 (. 51الواقع؟.)إيزيس. ص.  هذاأتنكر 

 شرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤ   -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 (.52صوت الشعب اي طيفون..)إيزيس. ص.   هذا: ليس  توت
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
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صوت الشعب قد ارتفع  ذا : )لتوت منتصرا( ها هو  طيفون 
 (. 52دين..)إيزيس. ص. يؤي

كلمة "ذا" أي "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية   -
 املؤشرية. 

 (. 52؟.)إيزيس. ص. ذلك : و ما قصده من  توت
 لك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. ذكلمة "  -

 (. 52. ص. زور و هبتان!.)إيزيس هذا: )صائحا(  حوريس 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

اعرتافه الثاين.. االنتقام ألبيه!.. أتعرفون من هو أبوه   ذا: ها هو  طيفون 
األب كي جييب هو بفمه؟..)إيزيس.   هذااملزعوم؟.. سلوه عن 

 (. 52ص. 
نية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية  كلمة "ذا" أي "هذا" هو اإلشارية املكا -

 املؤشرية. 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

الفىت هو ابن أوزيريس؟ أمل تضحكوا  هذا: أمسعتم أيها الناس؟..  طيفون 
 (. 52بعد؟..)إيزيس. ص. 

 رة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشا -
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: أي دليل تريد؟.. يكفي أن يسأل هذا الفىت.. أيها الناس   طيفون 
الفىت الدعي عن أوزيريس كيف هو؟ فليصفه  هذااسألوا 

 (. 53لنا..)إيزيس. ص. 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

ره؟.. ابلطبع.. ال ميكن أن يراه.. ألن  : )ساخراً( أمسعتم؟!. مل ي طيفون 
الغالم أبعوام  هذاأوزيريس كما تعلمون مات غرقا قبل أن يولد 

االبن العجيب،  هذاطوال. اضحكوا مرة أخرى أيها الناس على 
األب الذي مات قبل والدة االبن  هذاالذي جاء لينتقم ألبيه! 

 (. 53بسنني عديدة.. )إيزيس. ص. 
 شارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإل -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

!)إيزيس.  اإلنكارهذا : )غاضبا( حذار اي طيفون أن تنكر نسيب  حوريس 
 (. 53ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

ال ميسك بسوء أيتها السيدة إمنا أان أدفع عن أخي  هذا: قويل  طيفون 
 (.53االدعاء..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 (. 53ابين..)إيزيس. ص.  هذا: أتنكر أن حوريس  يس إيز 
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 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

 (. 53الولد هو ابن أوزيريس.) إيزيس. ص.  هذا:  إيزيس 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -

 (. 53فأنكره.)إيزيس. ص.  هذا: أما  طيفون 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

: أعين أنه ليس ابن أخي. و إذا كنت مصرة على إلصاقه هبذا  طيفون 
النسب، فإين أشهد الناس على أهنا مؤامرة.. نعم أيها الشعب.. 

النتزاع احلكم مين!.. تيقظ!.. إهنا مؤامرة حتاك خيوطها حويل 
زوجة أخي الذي مات غرقا كما تعلمون أتيت اليوم بغالم ال  
ندري من أين جاءت به، فريفع يف وجهي السالح و يطلبين 

واضح كالشمس،  ذلك للنزال و يدعي أن له حقا يف العرش. كل 
االحتيال يف  هذاو ما عليكم إال أن حتكموا العقل فيظهر لكم 

 (.  54ليل.)إيزيس. ص. صورة ال حتتاج إىل د
 لك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. ذكلمة " -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

: )حيمس الشعب( بل هو دعي حمتال أيها الناس!.. احكموا يف   طيفون 
!.. حكمكم هو الصدق!. هو  املؤامرة هذهاالحتيال و  هذا

صوت احلق.. الفظوا كلمتكم.. آزروا ملككم!.)إيزيس. ص.  
54.) 
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 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة  -

الكلمات.. إن   ذه .. التثر الناس هب: مهال اي طيفون!.. مهال توت
للمؤامرة و االحتيال صورة واضحة يف رأسك ألنك أعرف هبما.  
فالعجب أن تتهم هبما اآلخرين.. ولكين دعين أسألك: هل 
طالبك حوريس ابلعرش حىت تزعم أنه طامع حمتال؟!.)إيزيس.  

 (.  54ص. 
 . ؤشرية املكانية املاإلشارة تها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -

امللك.. ولكن حوريس   هذا: يف نظرك أنت.. أنت احلريص على  توت
كان يطالبك ابملبارزة لسبب آخر.. أنت تعرف ما هو..)إيزيس.  

 (. 54ص. 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

هو ما   هذااالبن البار.  ذاهكل ما يعين هذا  : بل االنتقام ألبيه.  توت
 (. 54يعتقد أنه واجبه..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 رة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشا -

إشاعات أطلقتها أنت أيها احلاكم   هذه: ال. مل ميت غريقا..  إيزيريس 
املغتصب، لقد حبسته يف صندوق و ألقيته يف النيل و زعمت  



125 
 

 
 

للناس أنه مات غريقا. ولكن الصندوق محله التيار و التقطه 
مالحون و ابعوه مللك ببلوس و هناك عاش زوجي أوزيريس زمنا  

ت أان به و عدان إىل مصر واختفينا يف الرباري و أجنبنا  حىت حلق
.. و عشنا هانئني إىل أن اكتشفت أنت اي طيفون  هذاحوريس 

أشنع القتل.. نعم مرتني تقتل  هذاوجودان و قتلت زوجي 
 (.55زوجي.. مرتني تغتاله يدك األثيمة!)إيزيس. ص. 

 . ؤشرية شارة املكانية املاإلتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة  -
 . ؤشريةاإلشارة املكانية املته اسم املكانية ووظيفهو اإلشارية " ا"هذ كلمة -

 (.55القصة البارعة..)إيزيس. ص.   هذه: أميكنكم تصديق  طيفون 
 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم كانية ووظيفاملهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -

 (. 55التلفيق؟.)غيزيس. ص.  هذا: أتصدقون  طيفون 
 اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته -

 (.  55االفرتاء؟!.)إيزيس. ص.  هذا: أتصدقون  طيفون 
 اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته  -

: )ظافرا( ننتظرا؟!. أمسعتم أيها الناس؟!. تريد منا أن ننتظر؟   طيفون 
ننتظر ماذا؟ ننتظر قليال حىت يتفتق خياهلا اخلصب عن قصة 

 (. 56السخرية بكم..)إيزيس. ص. هذه جديدة.. أتقبلون منها 
 . ؤشرية شارة املكانية املاإلتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -
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أنت أيضًا اي توت قد فرغت جعبتك و وهنت    : )هازائً( طيفون 
حجتك.. و تريد أن تستجدي االنتظار حىت يواتيك مدد من  

املوضع املخزي،  هذا اإلهلام و التفكري!.. ملاذا وضعت نفسك يف 
اخلاسر   تنضم إىل اجلانبواخرتت بعد طول انزواء أن 

 (. 56. ص.  الضعيف!..)إيزيس
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

: بل قل التلفيق.. إن الذي استهواك و يستهوي أمثالك من  طيفون 
املواقف.. مواقف البطولة الزائفة.. حيث   هذهاملغرورين هو أمثال 

..  يطيب للخيال أن ميرح يف تصورات و يهيم يف أحالم و آمال
ولكن طاش سهمكم.. و ظهرت حقيقتكم.. و ما أنتم اآلن  
أمام الشعب إال كاذبون خمتلقون و خونة متآمرون..)إيزيس.  

 (. 56ص. 
 ؤشرية. اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -

 هذه: السخرية طالت بكم أيها الناس!.. افرتوا امامكم كل  طيفون 
ءات، و عندما شاءت فطنتكم و طالبتمو هي ابلدليل..  االفرتا

صمتوا و مجدوا كأهنم متاثيل!.. أليس لكم احلق اآلن يف أن 
تصدروا حكمكم.. العدل يقضي أن تلفظ حكمك اآلن أيها  
الشعب.. إين أطالب مبحاكمة املختلقني عليّ.. الكذبني 
عليك.. أطالبكم ابلعدل أيها الناس.. احكموا..  

 (.  56إيزيس. ص. احكموا..)
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 . ؤشرية اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -

: اي شعب مصر الكرمي.. بلدي حيييكم. أرضنا يف الشرق، شرق   ملك ببلوس 
أرضكم.. فإذا ذهب أحدكم اليوم إلينا مسع الناس عندان يشريون  

 تلك من رجل من الغرب..  هذاإليه حبب و فرح و إعجاب: 
الذي بذر يف أرضنا   ذلك البالد اليت جاءتنا ابلصديق املصري، 

اخلري و الربكة بفكره و ابتكاره و اخرتاعه، و كان يعمل لدينا  
كاألجري يقوم مع الشمس الطالعة و يرجع الشمس الغاربة..  
ليس له من مطمع إال خدمة الناس.. يف بلد غري بلده و قوم غري 

صري كما يدعونه عندان هو  الصديق امل ذلك قومه.. 
 (57أوزيريس.)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -
 لك" هي اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. تكلمة " -
 ة املؤشرية. لك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانيذكلمة " -
 لك" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. ذكلمة " -

السيدة يف كل ما تقول.. فهي من أشرف نساء   هذه: صّدقوا  ملك ببلوس 
 (.57األرض.)إيزيس. ص. 

 ؤشرية. اإلشارة املكانية املتها اسم املكانية ووظيفهي اإلشارية  " ه"هذ كلمة -

دليال على أن   هذاهذا تلقني من إيزيس.. و ما أرى يف : كل  طيفون 
 (.58ملك قد شاهد بعينيه أخي أوزيريس..)إيزيس. ص. 

 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.   -
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 (.58اي طيفون؟..)إيزيس. ص.  هذا: )صائحة( أتعرف  إيزيس 
 نية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية. كلمة "هذا" هو اإلشارية املكا -

: )و هو يتسلل حبذر خلف شيخ البلد( خدعتين أيها اللعني..   طيفون 
.)إيزيس. ص.  املوقف أمام الشعب هذاعندما  دفعتين دفعا إىل 

58 .) 
 كلمة "هذا" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية املؤشرية.  -

هي تشري املكان يف الوقت    (Temporal) اسم اإلشارة  املكانية الزمانية  -3
مباشرة القول. كمثل: "أمام" و"حتت" و"بني" و "جانب" و "مشال" و  

 وهم يف نص مسرحي إيزيس لتوقيف احلكيم: "ميني" وغري ذلك. 
َو عََقارِِبِه ت َنْ َفُع دَاِئماً!... الَ   َكْيَف ذَِلَك؟ ِإَن ت ُعَاِويِْذ تَ ْوتَ :  فالحة

أَنْسَى ي َوُْم اْخِتَفْت عَنْ زيتْ، َو ِجْئُت ِإلَيِْه يفْ َهِذِه النَ وَاِحي...  
  فيها حي اليت يكثر فَأَْنَت دَاِئمًا جتدينه ها هنا يف هذه النوا

القصب و الربدى... ألنه يصنع من القصب مزامريه وأقالمه، و  
 . (1يسه و أوراقه... )إيزيس. ص. من الربدى قراط

اسم اإلشارة املكانية   اهو من اإلشارية املكانية ووظيفتهكلمة "فيها"  -
 الزمانية "يف". 

  بينما: هو وحده الذي يدير من قصره كل شئون اململكة،  مسطاط
 . (4شقيقه الطيب حاكمنا أوزيريس...)إيزيس. ص. 

وظيفتها اسم اإلشارة املكانية  هو من اإلشارية املكانية و كلمة "بينما"  -
 الزمانية . 
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إليك ألتمس املعونة..)إيزيس.   جئت : هذا ما أفعل.. و هلذا إيزيس 
 (. 6ص. 

هو من اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية  كلمت "جئت"  -
 الزمانية . 

؟!. ألست منهن؟! إين امرأة مثل بيين و بينهن: وأي فارق  إيزيس 
. عندما نفقد شيئًا  عزيزًا فإان نلتمس املعجزة حيث األخرايت 

   . (7تكون.)إيزيس. ص. 
هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة  "بني"   كلمة "بينين و بينك"،  -

 املكانية الزمانية. 
التلميح؟. أرأيت اي مسطاط؟!. أمل أقل لك  تريدين هبذا: ماذا    توت

ام طيفون.. وسيسفر عن نزاع فلنهرب؟!. إن األمر سيصل إىل اهت
شقيقني.. وسنجد أنفسنا بذلك قد جرران إىل   بنيعلى احلكم 

 (.  7صميم السياسة...!)إيزيس. ص. 
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. "بني" كلمة   -

 .( 8هذه السيدة! )إيزيس. ص.  جبانب: إىل أن نقف  مسطاط
" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية  كلمة "جبانب -

 الزمانية. 
أشياء مجيلة..   فيه: اي لك من أمحق! صندوق مجيل كما تقول  الغالم الثان 

 (. 11؟.)إيزيس. ص. فيهأال نفتحه لنرى ما 
 (.  11فقط ال لنسرق..)إيزيس. ص.   فيه : لنرى ما الغالم األول
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كانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية  اإلشارية امل" هو كلمة "فيه -
 "يف".  

اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية   هو" كلمة "فيه -
 "يف". 

كلمة "فيه" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية    -
 "يف". 

الليل و التيار جارف! جتازف   يف هذا: )صائحاً( أيها اجملنون!.. الغالم الثان 
..)إيزيس.   فيهحبياتك من أجل شيء مغلق يربق ال تعرف ما 

 (. 12ص. 
كلمة "فيه" هو من اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية   -

 "يف". 
مهال اي أخت.. التغضيب.. إين سأترك القرية عما قليل.. إين  :  إيزيس 

، و  جبانيبدي مين إال كل خري.. اجلسي مل أرتكب شرا. و لن جت
 . (14ال ختشي من أمري شيئاً.!)إيزيس. ص. 

كلمة "جبانيب"، "جانب" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة   -
 املكانية الزمانية. 

 (. 18..)إيزيس. ص. الشمال: )مشرياً بيده( .. إىل  الغالم 
 فتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. كلمة "مشال" هو اإلشارية املكانية ووظي -

نريد حنن أن نعلم.. ما كان نريد   أنت؟.. هذا ما كنا : أوتعلمني  الغالم
نريد أن نرى ما بداخله .. أقسم لك.. ولكنا كنا فيهأن نسرق ما 
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من أشياء رائعة.. إن مثل هذا الصندوق ال بد أنه حيوي أشياء  
 ؟..  رائعة.. أليس كذلك 

إذن.. إنك ساحرة كما يقولون   فيه لمني ما : إنك تع الغالم
 (.18عنك..)إيزيس. ص. 

كلمة "فيه"، هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية   -
  "يف".  

كلمة "فيه"، هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية    -
 "يف".  
قة.. إنه كان يضيء و يربق  : )بسذاجة( يضيء؟.. نعم حقي الغالم

مات من وسط التيار.. و قد هبر صديقي. فألقى بنفسه خلفه و 
 (.19..)إيزيس. ص.  فيهالشيء دون أن يعلم ما  أجل هذا

كلمة "فيه"، هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية   -
 "يف". 

عيدأ.. محله  : ولكنه ذهب بعيدأ.. عن الصندوق قد ذهب ب الغالم
 (. 19..)إيزيس. ص. الشمالالتيار إىل 

 كلمة "مشال" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية.  -
.. على أقدامنا الدامية.. إىل  الشمال: سنسري إىل  س إيزي

 (.19..)إيزيس. ص. الشمال
 كانية الزمانية. هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املمشال" كلمة " -
 هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية. مشال" كلمة " -
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: لن أخاف.. اذهب أنت إىل اهلك أيها الغالم الطيب.. إين  س إيزي
وخروجك معي..  جانيبلك شاكرة.. لن أنسى وقوفك إىل 

 (. 20والقرية ترمجين ابحلخارة..!)إيزيس. ص. 
هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم  " من  كلمة "جانب" جانيبكلمة " -

 اإلشارة املكانية الزمانية. 
 (. 20.. كما ترين..)إيزيس. ص. الشمال: من  املالح

 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. مشال" كلمة " -
. ص.  ؟..)إيزيسالشمال: )كاملخاطبة لنفسها( نعم.. من  إيزيس 

20.) 
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. مشال" كلمة " -

املالحني للسمر.. بعد العشاء..)إيزيس.   بني: كالمًا مما يقال  املالح
 (. 22ص. 

 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. "بني" كلمة  -
كان مالحوه يتحدثون عن  الشمالمتجهًا حنو  : قابلنا مركباً  املالح

صندوق كبري وجدوه عائماً.. كاد يصدمهم فأخرجوه..)إيزيس.  
 (. 22ص. 

 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. " مشال"كلمة  -
: ستأيت.. إهنا كما رأينا تدور حول هذا القصر منذ الفجر.. احلارس األول

هذه األسوار.. واآلن و قد   حتتأهنا قضت الليل  وأغلب ظين
طلع الصباح، ما من ريب يف أهنا ستعاود الكرة وأتيت لتسألنا 

 (.23.)إيزيس. ص. الدخول..
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 كلمة "حتت" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية.  -
يعي؟!.  هو شي طب أمامنا: أترى أن كل هذا الذي حدث  احلارس األول

 (. 26)إيزيس. ص.  
هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية  "أمامنا"، "أمام" كلمة  -

 الزمانية. 
من  جخير : )ملتفتا إىل الباب( صه!.. ها هو ذا احلارس الثان

 (. 26.)إيزيس. ص. القصر.
 الزمانية. هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية  "خيرج"كلمة   -

 (.29)إيزيس. ص.  ..فيه: ونيلها و سقيان الربدى  تلعب  إيزيس 
كلمة "فيه" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية   -

 "يف". 
: قال إنك كل ما يعتز به و حيرص عليه يف تلك البالد البعيدة.. مل يكن   امللك

.)إيزيس. ص.  صرت إليه. غريك أنت و ما  فيهله من شئونه ما يفكر 
30.) 

هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية   كلمة "فيه" -
 "يف". 
 (. 31منك أيها امللك الكرمي..)إيزيس. ص.  فيه ما نطمع  ا: هذ إيزيس 

 كلمة "فيه" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة املكانية الزمانية "يف".   
ا لقد كانت نفسي حتدثين أبن ضيفي ليس رجال مثل بقية  : حق امللك

سراً.. كان ضيفي إذن  جنبيه  بنيالرجال.. و أنه يطوي 
سراً.. كان ضيفي إذن   جنبيهأوزيريس.. إنه لشرف عظيم. 
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أوزيريس.. إنه لشرف عظيم. إنه لشرف عظيم..)إيزيس. ص.  
33.) 

يفته اسم اإلشارة  "جانب" هو اإلشارية املكانية ووظه"، كلمة "جانبي -
 املكانية الزمانية. 

 كلمة "بني" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية.  -
كلمة "جانبيه"، "جانب" هو اإلشارية املكانية ووظيفته اسم اإلشارة   -

 املكانية الزمانية. 
الناس، قلت له: إن   بني : لقد حذرت زوجي عاقبة هذه السمعة  إيزيس 

لناس سوف يتناقلون خربك و عملك يف الصحراء فإذ مشك  ا
اخلطر..فأجابين أن ما من خطر  حترى، فهناأنف طيفون، و 

يقعده عن خدمة الناس. و مضى إليهم حيث ميضي كل 
 (. 37يوم..)إيزيس. ص. 

 كلمة "بني" هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية.  -
اي مسطاط مكانك!. مل أتنكر قط ملبادئ زوجي، و مل  : مكانك  إيزيس 

أخن عهده قط.. إن زوجي مل يطلب العوده إىل ملكه. لقد زهد 
يف امللك و أسبابه كما عرفتم و انقطع خلدمة الناس.و مل يكن له  

أيدي هؤالء الفالحني   بنيمن مطمع إال أن يفجر ينابيع اخلري 
يؤدي هذه  يرتك آمنا املساكني. و كان حنسب أان و أنتم أنه س 

يف هدوء. و لكن طيفون مل يرتكه. و أنتم تعلمون ماذا  الرسالة
فعل به؟ ماذا فعل بزوجي؟!. زوجي العزيز بقلبه الطيب و نفسه  
الطاهرة ظهر األطفال، و هو مل يرتكب ذنبا، و مل يفكر يف  

 (. 45عدوان، و مل يسيء إىل أحد..)إيزيس. ص. 
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 املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. هو اإلشارية "بني" كلمة   -
اي توت. إنه ينسى أننا نعد ملعركة. و   تصغ إىل هذا الساذج: )صائحة( ال  إيزيس 

رجل قوي مغامر ابرع الوسيلة واسع احليلة. و   خصمنا يف هذه املعركةأن 
مطلق اليدين يطعن بكل سالح. يف حني أننا نريد أن   ذلك  فوقهو 

يس بقيود  الشرف و نقدمه خلصمه مغلول اليدين مكشوف  نكتف حور 
 (. 45القلب..)إيزيس. ص. 

 . هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية" فوق"كلمة     -
  أمام : أرى من حسن السياسة أن نقدم هذا الفىت إىل احملاكمة..  شيخ البلد 

 الشعب.. 
 (.50الناس...)إيزيس. ص.  أمام: ليظهر ادعاؤه جليا  طيفون 

 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. "أمام" كلمة   -
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية.  "أمام"كلمة  -

: )صائحا( أيها الفىت!.. هل تقبل أن يكون الشعب القاضي   طيفون  
 (. 51. ص. ؟.)إيزيسبيين و بينك 

هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم  "بني" كلمة "بيين و بينك"، كلمة  -
 اإلشارة املكانية الزمانية. 

: بل هي احلقيقة اليت تعلمها و تكتمها يف أعماق نفسك  إيزيس 
أعضائه تفريقا حىت ال أستطيع أان العثور عليه   بنياملظلمة، فرقت 

 (.   55. ص. كما عثرت عليه أول مرة!..)إيزيس
 هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم اإلشارة املكانية الزمانية. "بني" كلمة  -
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: )و هو يتسلل حبذر خلف شيخ البلد( خدعتين أيها اللعني..   طيفون 
الشعب.)إيزيس. ص.   أمام إىل هذا املوقفعندما  دفعتين دفعا 

58 .) 
 اإلشارة املكانية الزمانية.  هو اإلشارية املكانية ووظيفتها اسم "أمام"كلمة  -
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 الفصل الرابع 

 االختتام

 اخلالصة -أ
بناء علي حتليل البيااتن السابقة، فخالصة نتائج البحث عن إشارايت يف نص 

 مسرحي "إيزيس" لتوفق احلكيم وهي كمايلي: 
ثالثة وهم:  وجد اشكال إشارية املكانية يف نص مسرحي "إيزيس" لتوفق احلكم .1

 كان إشارية املكانية قريب من املتكلم مثل كلمة هذا، هذه، هنا، يرجع إىل امل
مثل   إشارية املكانية بعيد عن املتكلمالبالد، القصر، القرية، الصندوق... اخل.  

البحر، الدغال، القرية، األبواب...  كانكلمة ذلك، تلك، هناك، يرجع إىل امل
مثل كلمة أمام، فوق، فيه، إشارية املكانية وجهة املتكلم خل. مث اآلخر ا

 جانب،الشمال، يرجع إىل املكان املتكلم، الصندوق، األرض، البحار... اخل.  
وظائف اإلشارية املكانية يف نص مسرحي "إيزيس" لتوفيق احلكيم وهي ثالثة:  و .2

 ، إشارية املكانية املؤشرية، إشارية املكانية الزمانية. كانية املوقعيةإشارية امل
 االقرتاحات  -ب

 بعد أن تشرح االستنتاجات، تريد الباحثة أن تقدم عدد االقرتاحات التالية: 
بدراسة  يستطيع الباحثون اآلخرون أن حيلل نص مسرحي "إيزيس" لتوفق احلكيم  .1

أخرى من النظرايت اللغوية واألدبية مثل نظرية والسيميائية، والبالغية، الداللة، أو يف  
 نظرية سيكولوجية أدبية وغري ذلك.

يستطيع الباحثون اآلخرون للمتابعة هذا البحث، ألن مل يكن كاملة عن إشارايت.  .2
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 راجع ملا

 املصادر

 إيزيس. توفق احلكيم 

 راجع العربيةامل

التأشري والتباعد بني القدماء واحملدثني مقاربة  (. 2015داخلوش جار هللا حسبنه دزه يب. )
 .  471-447ص  2)ب(، العدد:  3. جملة جامعة زاخو، اجمللد: تداولية

. كلية اآلداب جامعة رآفاق جديدة يف البحث اللغوى املعاص(. 2002حممد أمحد حنلة. )
 اإلسكندرية.  

)دراسة   1كلمات إشارية شخصية يف حوار كوعفو ابندا (. 2015حممود موالان طلحة. )
 . اجلامعة موالان ماليك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. تداولية(

. اإلشارايت الشخصية يف القصة القصرية "خليل الكافر "  (2017)سيت مفتوحة ريتنو. 
اإلسالمية  سوانن كليجاغا . اجلامعة ن خليل جربان )دراسة حتليل تداولية(جلربا

 جوكجاكرات. احلكومية 
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قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية علوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم  .تداولية(

 .  مية احلكومية ماالنج اإلسال
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 سرية ذاتية 

 يفم. خترجت 1997يونيو  28فوتري فائدة الصاحلة، ولدت يف غرسيك 
. مث التحقت ابملدرسة  2009غرسيك املدرسة اإلبتدائية يف روضة العلوم 

فية  سوجي ل ة يف املعهد منبع الصاحلني اإلسالمية الس املتواسطة احلكومي
م. واستمرت إىل املدرسة الثانوية  2012منيار غرسيك وخترجت يف سنة 

م. مت التحقت جبامعة موالان مالك 2015يف املعهد دار العلوم جومبانغ وخترجت سنة 
قسم اللغة على درجة الباكالوريوس يف  تإبراهيم اإلسالمية احلكومية ملالنج حىت حصل 

 .   2019العربية وأدهبا سنة 
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 توفيق احلكيم  ةحمل -أ
بني املؤلفني املشهورين بتأليفه هو توفيق إمساعيل احلكيم، الذي يُطلق عليه عادًة    

 1898 أكتوبر  9يف التاريخ صر مبتوفيق احلكيم، ُولد يف اإلسكندرية 
(Mawdoo3.Com)  ،يقول البعض أن والده كان مصراًي من أصل ريفي، ومزارًعا ثراًي .

وكان هناك رأي  .  (Aljazeera.net)  وكانت والدته أرستقراطية تركية، وكان ضابطًا تركًيا
يعمل أبوه يف حمكمة مصرية، وال يزال يعيش بدًوا من عدة مدن يف وقت الحق قرر 

عاًما، تويف توفيق احلكيم  89يف عمر  (Mawdoo3.com). 1912ام العيش يف القاهرة ع
 .  (Aljazeera.net)يف القاهرة  1987يوليو  26يف 

كانت مدرسة  االبتدائية يف دمنهورهي مدرسة توفيق احلكيم يف السابعة من عمرها   
(. مث درس يف املدرسة الثانوية يف  mawdoo3.com) 1915ومت االنتهاء منها يف عام 

حمافظة البحرية يف مدرسة حكومية سجلها أبوه، وذهب إىل العاصمة املصرية القاهرة 
(. مث التحقت Mawdoo3.comإلهناء دراسته الثانوية يف مدرسة حممد علي املتوسطة )

(. سافر توفيق احلكيم إىل ابريس، فرنسا، بناًء  (Aljazeera.net 1925بكلية احلقوق عام 
اساته يف القانون، لكنه مل يكن مهتًما بدراساته، لكنه كان  على طلب أبيه ، إلكمال در 

 (.Aljazeraa.netأكثر اهتماًما ابألدب يف فرنسا والفن )
مبا يف ذلك: كان يعمل يف مكتب حماٍم ولكن ليس طويل  عمل توفيق احلكيم متنوع،  

ارة  يف ابريس، أصبح مديرًا لوز  1930شغل منصب انئب املدعي العام يف عام  الزمن،
(. كان رأي آخر،  توفيق احلكيم مت Mawdoo3.com) 1934املسرح واملوسيقى يف عام 

، مث مدير قسم املوسيقى 1934الحًقا مفتًشا للتحقيقات يف وزارة التعليم عام   تعيينه 
 (.Aljazeera.net) 1944، حيث استقال عام 1937واملسرح ابلوزارة عام 

وضوعات عمله املسرحي اليت انطلقت من توفيق احلكيم أول شخص يلهم م كان   
الرتاث املصري عرب عصور خمتلفة. حصل توفيق احلكيم على قالدة مجهوريّة من الرئيس 
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قديرية من الدرجة األوىل يف األدب  مجال عبد الناصر، وحصل على جائزة الدولة الت
ثورة يوليو  اعتربه الرئيس مجال عبد الناصر "األب الروحي" ل وترتيب العلوم والفنون.

. لكن القاضي هاجم جتربة انصر يف كتابه  1933، بسبب "عودة الروح" يف عام 1952
توفيق احلكيم   . (Mawdoo3.com)"عودة الوعي" وافرتض أن املصريني عاشوا دون وعي

كتب العديد من القصائد يف حياته، خاصة القصائد اليت هامجت االحتالل الربيطاين 
 تنوعة من القصص، روح الدعابة، واالجتماعية، والفلسفية ملصر. وقد كتب جمموعة م

(Aljazeera.net.) 
يعتمد تطور الكتابة األدبية يف توفيق احلكيم للوصول إىل مرحلة متقدمة على ثالث   

 :(Mawdoo3.com)مراحل 
كانت جتربته األوىل يف الكتابة هي املرحلة األوىل اليت كانت فيها كتاابته   -1

ة، حيث اعتمد على استخدام العديد من التعبريات األخرى فضفاضة ورقيق
للتعبري عن معانيه وأفكاره، مما تسبب يف أن يكون أسلوبه يف الكتابة غري 

 انضج. 
املرحلة الثانية هي املكان الذي يهتم فيه توفيق احلكيم أبخذ معىن يف عامله اجملرد   -2

حلة ابلتقدمية والقدرة على ومطابقته بكلمات لغوية تعرب عنه. تتميز هذه املر 
 التعبري عن اخلري والقدرة على استخدام أدوات اللغة يف الكتابة. 

مرحلة الكتابة الفنية املتزايدة: هذه هي املرحلة الثالثة اليت شهدت تطور الكتابة   -3
يف توفيق احلكيم، وسامهت يف توضيح قدرهتا على صياغة املعىن واألفكار بشكل 

 جيد. 
لكثري من مسرحي توفيق احلكيم من حيث املسرح العقلي، مما يؤدي إىل  مت تصنيف ا  

تعيني احلكيم كرائد للمسرح العقلي. واعية وعميقة، وتوفيق احلكيم مهتم ابلرتكيز على 
هذا يف العديد من أعماله، مت جتميع عدد قليل من املسرحيات األدبية اليت ميكن متثيلها  
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  بيئات الثقافية والسياسية واالجتماعية املعاصرة من ال فقط. بشكل كبري يف اجلمهور
(Mawdoo3.com). 

ساهم توفيق احلكيم يف كتابة وكتابة العديد من الكتب والكتب األدبية ، سواء يف   
وترمجت جمموعة من كتبه إىل العديد من اللغات ، املسرح أو القصص القصرية أو الرواايت 

 .  الدولية
 إيزيس لتوفيق احلكيم  حملة مسرحية -ب

كتب "توفيق احلكيم" خالل مسريته األدبية الطويلة، جمموعة من األعمال  
األدبية اليت ترددت يف العامل ليس فقط ابللغة العربية ولكن يف الغرب أيًضا. أحد  
هذه األعمال هو "إيزيس"، هذا العمل األديب، الذي كتبه يف شكل الدراما اليت 

عهد الفرعون املصري، هذا احلكم، الذي كان حماطًا ابلعديد من وقعت يف 
توفيق احلكيم يسلط  املسرحيةهذه  . يفاألساطري، وخاصة أسطورة إيزيس القدمية

الضوء على الناس األسطورية من خالل جلب األغاين اإلنسانية اجلديدة، أخذ  
 .ةمفهوم األسطورة من نطاق املفاهيم املعروفة يف العصور القدمي

تتحدث هذه األسطورة عن حقيقة الصراع الذي نشأ بني أوزوريس وزوج 
أوزيس وتيفون، وكان آخر من حاول احلصول على السلطة بعد إخفاء أخيه يف مياه  
النيل يف صندوق، وفيه جنح توفيق احلكيم يف تنمية امرأة مصرية متثلها إيزيس، زوجته  

االنتظار بعد وفاة زوجها، لكنه حبث هذه املؤمنة اليت مل تكن راضية عن اجللوس و 
وحارب وجاهد الستعادة أو العثور على زوجها بعد صدور شائعات أبنه سيغرق يف  

 مياه هنر النيل العظيم.
 

 


