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Abstract  

The Functional Uses of the Optative Mood in Sophocles’ Oedipus 

Tyrannos and Oedipus Coloneus  

The term (optative mood) is taken from the Greek word (εὐκτική ‚ἡ) 

derived from the verb (εὔχομαι) meaning: I wish, pray, which the Roman 

grammarians translated to Latin to become (optativus), derived from the 

Latin verb (opto): I wish. This mood is named by this term because it 

expresses a wish or a strong desire. Besides, the optative mood is used to 

express other objectives, whether found in the main clauses or in the 

subordinate clauses. If found in the main clauses, it is used to express an 

indefinite time in the future, or probability, while in the subordinate clauses, 

this mood is used to express a probable or indefinite time in the purpose 

clauses, object clauses, causal clauses, consecutive clauses, conditional 

clauses, clauses of comparison, temporal clauses, clauses of place, relative 

clauses, indirect speech, indirect question, and exclamatory clauses. 

Thus, this research aims to study the optative mood, a descriptive semantic 

study, both at the functional and semantic level, by limiting all the uses and 

functions mentioned in the two plays Oedipus Tyrannos and Oedipus 

Coloneus by Sophocles. 

Key words: optative mood, probability, purpose clauses, consecutive 

clauses, conditional clauses, temporal clauses, relative clauses. 
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 الممخص:
 مأخوذ من الكممة اليونانية (optative mood)مصطمح صيغة التمني 

(εὐκτική‚ ἡ)  المشتقة من الفعل(εὔχομαι)  ،التي  .ابتيلبمعنى: أتمنى
المشتقة من الفعل  (optativus) الرومان في لغتيم الالتينية إلى ترجميا النحاة

الصيغة بيذا االسم ألنيا صيغة ىذه أتمنى. ولقد سميت  بمعنى: opto)) الالتيني
لى جانب ىذا تستخدم صيغة  تعبر لمتعبير عن  التمنيعن أمنية أو رغبة شديدة. وا 

في الجمل الرئيسة أو في الجمل التابعة. ففي الجمل سواء وردت  ،أغراٍض أخرى
االحتمال  زمن غير محدد في المستقبل، أو عن الرئيسة ترد ىذه الصيغة لتعبر عن

(probability)لمتعبير عن زمن  ، أما في الجمل التابعة فتستخدم صيغة التمنى
المفعول  ، أو(final clauses) في الجمل الدالة عمى الغرض محتمل أو غير محدد

 consecutiveأو النتيجة (، (causal clauses، أو السبب  (object clauses)بو

clauses) الشرط(، أو conditional clauses))فاضمةالم ، أو (clauses of 

comparison)أو الزمان ، (temporal clauses) ، أو المكان(clauses of 

place) ، أو الوصلrelative clauses) ،) غير المباشر الحديثأو ((indirect 

speech ، أو السؤال غير المباشرindirect question))،  أو التعجب
(exclamatory clauses). 

سواء  دراسة داللية وصفية ومن ثم ييدف ىذا البحث إلى دراسة صيغة التمنى
من خالل حصر كافة االستخدامات والوظائف التي  عمى المستوى الوظيفي أو الداللي

 سوفوكميس.لوردت ليذه الصيغة في مسرحيتى "أوديب ممكًا" و"أوديب في كولونوس" 

، الجمل الدالة ، الجمل الدالة عمى الغرضصيغة التمني، االحتمالالكممات الدالة: 
جمل الدالة عمى عمى النتيجة، الجمل الدالة عمى الشرط، الجمل الدالة عمى الزمان، ال

  .الوصل
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 المقدمة:
مأخوذ من الكممة اليونانية  (optative mood)مصطمح صيغة التمني 

(εὐκτική‚ ἡ)  من الفعل  المشتقة(εὔχομαι)  .بمعنى: أتمنى، اشتاق، ابتيل
المشتقة من الفعل  ( (optativusالتي ترجميا النحاة الرومان في لغتيم الالتينية إلى

 بمعنى: أتمنى.  (opto)الالتيني 
ولقد سميت ىذه الصيغة بيذا االسم ألنيا صيغة تعبر عن أمنية أو رغبة شديدة. إلى 
جانب ىذا تستخدم صيغة التمني لمتعبير عن أغراٍض أخرى، سواء وردت في الجمل 

  ، كما يمى:الرئيسة أو في الجمل التابعة
" "أوديب ممكا  تى استخدامات صيغة التمنى فى الجمل الرئيسة فى مسرحي . أ

 ." لسوفوكميسو"أوديب في كولونوس
 :ة لتعبر عن التمني واالحتمال، كاآلتىتستخدم صيغة التمني في الجمل الرئيس

 (Wish)التعبير عن التمنى  .1
نى أو الرغبة أو الرجاء في الوقت الحالى أو التمتستخدم صيغة التمنى لمتعبير عن 

، وغالبًا ما يسبق صيغة التمنى التعبير (ἄν)بدون استخدام األداة فى المستقبل 
(εἴθε،εἰ γάρ ،εἰ ، ὡς)  ليت، لعل، عسى"، ويستخدم لمنفى الظرف"((μή ،

: opto)من الفعل الالتينى  (Optative)ومن ىذا االستخدام ُيشتق اسم الصيغة 

wish)،(1) :كما توضح ىذه األبيات 
{ΟΙ.} ῏Ωναξ ῎Απολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ τῳ  

σωτρι βαίη, λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι.  (2)
  

  و يأتىعمل أي موالى أبولمون،"أوديب )يتحدث عن كريون(: 
                                                           

(1)
 Smyth (Herbert Weir), A Greek Grammar for Colleges, New York 

(1920), p.406. 
(2)

 Sophocles, Oedipus the king, Oedipus at Colonus, Antigone, with an 

English transilation by Storr (F.), (LCL), London, Harvard University Press, 

(1956), Oed. Tyr. ll. 80-81. 
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الالمعة ( نظراتو) مثل، في جميع األحوال )من ىذه المعاناة( تخمصناأنباء سارة  حامالً 
 )التي تطل( من عينيو."

  الفعل في الشاىد السابق استخدم الشاعرβαίη))  مع التعبيرفي صيغة التمنى 

(εἰ γάρ) .لمداللة عمى التمنى 
 {ΙΕ.} Υοῖβος δ' ὁ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα  

σωτήρ θ' ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριος.  (1)   
 فويبوس الذي أرسل ىذه النبوءات  ليتالكاىن: "

 اء."دفي الحال منقذًا ومخمصًا أيضًا من ىذا ال يأتي
  أما في ىذه األبيات فقد استخدم الشاعر في الجممة الرئيسة الفعلἵκοιτο))  في

 صيغة التمنى لمتعبير عن الرجاء.
{ΚΡ.} Μὴ νῦν ὀναίμην, ἀλλ' ἀραῖος, εἴ σέ τι  

δέδρακ', ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ με δρᾶν.  (2)    
 ممعونًا،  ليتنى ألقى حتفىاآلن، بل ليتنى ال أبتيج كريون: "

 فعمو."ب، مما تتيمني قترفت جرمًا في حقككنت قد اإذا 
 عن التمنى باستخدام الفعمين الشاعر عبر ὀναίμην) & ὀλοίμην في )

 .μή))الظرف نى وتم النفى باستخدام صيغة التم
{ΑΓ.} ᾿Αλλ' ὀλβία τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ  

γένοιτ', ἐκείνου γ' οὖσα παντελὴς δάμαρ.  (3)    
 ، أيتيا الزوجة،في جميع األحوال دوماً  تغمركِ السعادة الكاممة  ليتبل "الرسول: 

 أنِت وَمْن يبتيجون برفقتك، وذلك الشخص )وزوجيا أوديب(." 
 ( ىنا نجد صيغة التمنى تتمثل في الفعلγένοιτ') .لمتعبير عن التمنى 

 
                                                           

(1)
 Oed. Tyr. ll. 149-150. 

(2)
 Oed. Tyr. ll. 644-645. 

(3)
 Oed. Tyr. ll. 929-930. 
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{ΙΟ.} ῏Ω δύσποτμ', εἴθε μήποτε γνοίης ὃς εἶ.  (1)   
 مطمقًا َمْن تكون!" ليتك ال تعرفيوكاستا: "أييا التعس، 

  أما في ىذا الشاىد فقد استخدم الشاعر الفعل(γνοίης)  في صيغة التمنى
 لمداللة عمى التمنى. (εἴθε) أداة التعجبمسبوقًا ب

{ΞΕ.} Σὰς πάνθ' ὁρώσας Εὐμενίδας ὅ γ' ἐνθάδ' ἅν  

εἴποι λεώς νιν· ἄλλα δ' ἀλλαχοῦ καλά.  

{ΟΙ.} ᾿Αλλ' ἵλεῳ μὲν τὸν ἱκέτην δεξαίατο,  

ὡς οὐχ ἕδρας γς τσδ' ἅν ἐξέλθοιμ' ἔτι. (2)
  

 إيومينيديس : "يطمق عميين الشعب ىناغريبال
 ولكن في أماكن أخرى لين أسماء أخرى جميمة. ،يشاىدن كل شئالالئى  

 إليين بكل حفاوة وكرم،  متضرعاً  يستقبمننىليتين أوديب: " 
 بقعة من األرض"ال هىذ أبداً  أتركوليتنى ال 

  ينالفعمعبر الشاعر في ىذه األبيات عن التمنى باستخدام (δεξαίατο & 

ἐξέλθοιμ') مقترنًا باألداةلكنو استخدم الفعل األخير  في صيغة التمنى ((ἄν 
 .ὡς)) باألداة أيضاً  ومسبوقاً  μή))وليس  οὐχ)ومنفيًا باستخدام ظرف النفى )

{ΟΙ.} ῎Οναιο, Θησεῦ, τοῦ τε γενναίου χάριν  

καὶ τς πρὸς ἡμᾶς ἐνδίκου προμηθίας.  (3)    
 نبل وكرم أخالقك، بسبب ،ليتك تنعم بالسعادة واليناءأوديب: " أي ثيسيوس، 

 أحطنا بو." الذيوبسبب اىتمامك الحقيقي 

                                                           
(1)

 Oed. Tyr. l. 1068.  
(2) 

Sophocles, Antigone, The women of Trachis, Philoctetes, Oedipus at 

Colonus, edited and translated by Lloyd-Jones (Hugh), (LCL), London, 

England: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, (1994), 

Oed. Col. ll. 42-45. 
(3)

 Oed. Col. ll. 1042-1043. 
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  أما في ىذا الشاىد فقد عبر الشاعر عن التمنى باستخدام الفعل῎Οναιο) في )
 صيغة التمنى. 

{ΟΙ.} Μὴ γὰρ αἵδε δαίμονες  

θεῖέν μ' ἄφωνον τσδε τς ἀρᾶς ἔτι,  (1)     
 ال يجعمونىأوديب: "ليت ىؤالء الربات 

 عن النطق بيذه المعنة." أبداً عاجزًا 
  استخدم الشاعر في األبيات السابقة الفعلθεῖέν)) وتم النفى  ،في صيغة التمنى

 لمداللة عمى التمنى. Μὴ))باستخدام الظرف 
  االستفيام تستخدم صيغة التمنى بعد ظرف(πῶς) باألداة ) مقترنال(ἄν  لمتعبير

 كما تبين الشواىد اآلتية: (7)،عن التمنى

{ΟΙ.} Πῶς ἅν μόλοι δθ' ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν;  (3)     
بالفعل إلينا من جديد عمى جناح  أن يأتى بوسعوكيف "أوديب )إلى يوكاستا(: 

 "السرعة؟
 ( ىنا تظير صيغة التمنى في الفعلμόλοι )ظرف االستفيامبمسبوق ال 

((Πῶς واألداة (ἅν) عمى التمنى. لمداللة 
{ΑΝ.} τρέψαι στράτευμ' ἐς ῎Αργος ὡς τάχιστά γε,  

καὶ μὴ σέ τ' αὐτὸν καὶ πόλιν διεργάσῃ.  

{ΠΟ.} ᾿Αλλ' οὐχ οἷόν τε· πῶς γὰρ αὖθις ἅν πάλιν  

στράτευμ' ἄγοιμι ταὐτὸν εἰσάπαξ τρέσας;  (4)    
 بجيشك إلى أرجوس وبأقصى سرعة ممكنة،عمى أية حال عد  أنتيجونى: "

 وال تدمر نفسك وتدمره وتدمر مدينتك."
                                                           

(1)
 Oed. Col. ll. 864-865. 

(2)
 Abbott (Evelyn) & Mansfield, A Primer of Greek Accidence and Syntax, 

London, (1946), p. 37. 
(3)

 Oed. Tyr. l. 765. 
(4)

 Oed. Col. ll. 1416-1419.  
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 ىذا الجيش نفسوفكيف يمكننى أن أقود بولونيكيس: "بل إنو ألمر مستحيل! 
 مرة ثانية من جديد وأنا )أبدو( اآلن جبانًا متخاذاًل؟" 
  عبر التمنى باستخدام الفعلقد نجد أيضًا في ىذه األبيات أن الشاعر 

((ἄγοιμι  ًب مسبوقا πῶς… ἅν).) 
 )Probability)التعبير عن االحتمال  .2
  تستخدم صيغة التمنى لمتعبير عن حدث محتمل وقوعو فى المستقبل وىو ما

وتسمى  ἄν))، وتسبق صيغة التمنى باألداة (Potential Optative)يسمى 
(ἄν) االحتمالية، ويستخدم لمنفى الظرف οὐ)،)

 كما تبين الشواىد اآلتية: (1)
{ΦΟ.} σοφίᾳ δ' ἅν σοφίαν  

παραμείψειεν ἀνήρ· (2)    
 الكورس: "فقد يفوق إنسان )غيره( ميارًة وذكاًء بسبب حكمتو ورجاحة عقمو."

  الشررررررررررراعر عرررررررررررن االحتمرررررررررررال فرررررررررري الشررررررررررراىد السرررررررررررابق باسرررررررررررتخدام الفعرررررررررررل عبررررررررررر
(παραμείψειεν)  باألداة في صيغة التمنى مسبوقًا((ἄν. 

{ΚΡ.} ᾿Αλλ' ἐν χρόνῳ γνώσῃ τάδ' ἀσφαλῶς, ἐπεὶ  

χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος·  

κακὸν δὲ κἅν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ.  (3)    
الحقائق بكل تأكيد في الوقت )المناسب(،تعرف ىذه سبل كريون: "  

عادلالشخص ال )جوىر( يكشف وحده الزمن ألن  
 أما الشرير فبوسعنا معرفتو أيضًا فى يوم واحد."

  الشررراعر فررريعبرررر ( ىرررذه األبيرررات عرررن االحتمرررال باسرررتخدام الفعرررلγνοίης)  فررري
 .καὶ ἄν  = κἅν)) بصيغة التمنى مسبوقًا 

                                                           
(1) 

Nunn (H.P.V.), A Short Syntax of Attic Greek, Cambridge: W. Heffer & 

Sons LTD., (1948), p.93.  
(2)

 Oed. Tyr. ll. 502-503. 
(3)

 Oed. Tyr. ll. 613-615.  
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{ΑΓ.}…….. Σὸ δ' ἔπος οὑξερῶ τάχα,  

ἥδοιο μέν—πῶς δ' οὐκ ἄν; —ἀσχάλλοις δ' ἴσως.  (1)    
 ، عمى وجو السرعة نبأال)ىذا( سوف أعمن  نىلكنو . "...:)إلى يوكاستا( الرسول 

 "عمى السواء. ويحزنكِ  ربما يعكر صفوكِ بل  -ال؟ ِلَم ولكن -يبيجكِ ربما 
 ( استخدم الشاعر الفعمينἀσχάλλοις & ἥδοιο في صيغة التمنى مع )

 لمتعبير عن االحتمال. ἄν))األداة 
{ΘΕ.} …· ἡ δ' ἔσω  

κάλλιστ' ἅν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ' ὡς ἔχει.  (2)    
 الراعى )إلى أوديب(: " ....... لكن زوجتك 

 بيذا )األمر( عمى أكمل وجو." بوسعيا أن تخبركالموجودة داخل )القصر( 
  ل الفعاستخدم الشاعر في ىذا الشاىد(εἴποι) األداة ة التمنى مسبوقًا بفى صيغ

((ἄν .لمتعبير عن االحتمال 
{ΟΙ.} Εἴποις ἅν ὡς θέλοντι τοῦτ' ἐμοὶ τότε  

πόλις τὸ δῶρον εἰκότως κατῄνεσεν.  (3)    
 إن المدينة عندئذ قد منحتنى تمامًا )ىذه( اليدية ربما تقولينأوديب )إلى إسمينى(: "

 وكان ىذا وفق رغبتى."  
   عل الفوىنا استخدم الشاعر(Εἴποις) األداة ب مقترناً ة التمنى فى صيغ((ἄν 

 لمتعبير عن االحتمال.
{ΚΡ.} ῾Τμῖν ἅν εἴη τήνδε καιρὸς ἐξάγειν  

ἄκουσαν, εἰ θέλουσα μὴ πορεύσεται.  (4)     

 الوقت )اآلن( ألخذ ىذه )الفتاة(  ربما حان)لمحرس(: "كريون 

                                                           
(1) 

Oed. Tyr. ll. 936-937.    
(2)

 Oed. Tyr. ll. 1171-1172.   
(3)

 Oed. Col. ll. 431-432.  
(4)

 Oed. Col. ll. 826-827. 
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 التي تستمع إلينا رغمًا عنيا، إن لم تأتى )معكم بكامل( إرادتيا."
 علوفى ىذه األبيات استخدم سوفوكميس الف (εἴη)األداة ب سبوقاً مة التمنى فى صيغ

((ἄν .لمتعبير عن االحتمال 
{ΟΙ.} Παῖς οὑμός, ὦναξ, στυγνός, οὗ λόγων ἐγὼ  

ἄλγιστ' ἅν ἀνδρῶν ἐξανασχοίμην κλύων.  (1)    
 أوديب: "فمذة كبدى، يا موالى، الممقوت، كمماتو 

 أنا شخصيًا عند سماعيا بشكل محزن لمغاية." قد تزعجنىمن بين )كافة( البشر 
  علالفأما في ىذا الشاىد فقد استخدم سوفوكميس (ἐξανασχοίμην) فى

 لمتعبير عن االحتمال. ἄν))األداة ب مسبوقاً ة التمنى صيغ
 ( قد تستخدم صيغة التمنى الدالة عمى االحتمال(Potential Optative  مع

كما يوضح الشاىد  (2)،عبير عن األمر أو الطمب أو النصحضمير المخاطب لمت
 التالى:

{ΚΡ.} Καὶ γὰρ σὺ νῦν τἅν τ θε πίστιν φέροις.  (3)    
ثقتك اآلن لإللو  أن تمنحكريون )إلى أوديب(: "أجل، ألنو )يتوجب عميك( أنَت أيضًا 

 فيما يصدر عنو من قول." 
 صيغة التمنى الدالة عمى االحتمال مع ضمير  استخدم سوفوكميس في ىذا الشاىد

مر أو لمتعبير عن األ ἄν))األداة ب مسبوقال (φέροις)الفعل في المخاطب 
 .النصح

 
 
 

                                                           
(1)

 Oed. Col. ll. 1173-1174.  
(2) 

Goodwin (William W.), Syntax of the moods and tenses of the Greek 

verb, Boton, Ginn & Company, (1900), p.79. 
(3)

 Oed. Tyr. l. 1445. 
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  وقد تستخدم صيغة التمنى الدالة عمى االحتمال(Potential Optative)  مع
 كما يوضح الشاىد التالى: (1)، ضمير المخاطب لمتعبير عن االبتيال أو التضرع

{ΟΙ.} ῏Ω Ζεῦ, διδοίης τοῖσι τοιούτοισιν εὖ.  (2)    
 لمثل ىؤالء البشر حظًا طيبًا موفقًا." ليتَك تيبأوديب )إلى ثيسيوس(: " أي زيوس، 

  استخدم الشاعر صيغة التمنى الدالة عمى االحتمال مع ضمير المخاطب في
 لمتعبير عن التضرع. διδοίης)الفعل )

و"أوديب  "أوديب ممكا " تىاستخدامات صيغة التمنى فى الجمل التابعة فى مسرحي - ب
 لسوفوكميس في كولونوس"

عن زمن محتمل أو غير محدد في تستخدم صيغة التمني في الجمل التابعة لتعبر 
الشرط، أو أو  ،، أو النتيجةالسبب أو ،أو المفعول بوالجمل الدالة عمى الغرض، 

السؤال أو  الحديث غير المباشر،أو ، أو الوصل ،المكانأو أو الزمان،  ،المفاضمة
 كما يمى:التعجب،  أو ،المباشرغير 

 ((Final Clausesالجمل الدالة عمى الغرض  .1
  تستخدم صيغة التمنرى مرع األزمنرة الماضرية لمتعبيرر عرن الغررض، وتكرون مسربوقة

، ويستخدم (that, in order that ""لكي :ὅπως)، ἵνα، ὡςباألدوات التالية: 
 كما توضح األبيات التالية: (3)، (μή)لمنفى الظرف 

{ΑΓ.} Καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ' ἀφικόμην, ὅπως  

σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὖ πράξαιμί τι.  (4)    
  كى تحديدًا،ليذا األمر  (ىاىنا)ت جئحسنًا، فمقد ": )إلى أوديب( الرسول

                                                           
(1)

 Thompson (F.E.), A Syntax of Attic Greek, London, New York and 

Bombay: Longmans, Green and Co., (1898), pp.208, 214-215. 
(2)

 Oed. Col. l. 641.  
(3) 

Donaldson (W.L.), First Greek Course, Cambridge University Press, 

(1960), p.99. 
(4) 

Oed. Tyr. ll. 1005-1006. 



 

 ربيع عبد السالم أسماء

777 
 
 

 "وطنك.)أرض( إلى  رجوع بخيرال لك مساعدة )تمكنك( من قدمأ
 في ىذه األبيات عن الغرض بعد أداة الربط  عبر الشاعر(ὅπως)  باستخدام

 .صيغة التمنىفي  ((πράξαιμίالفعل 
{ΑΓ.} Υέρ' εἰπὲ νῦν, τότ' οἶσθα παῖδά μοί τινα  

δούς, ὡς ἐμαυτ θρέμμα θρεψαίμην ἐγώ; (1)    
  وىبتنىاآلن، ىل تتذكر أنك  خبرنى ىيا: ")إلى الراعى( لرسولا

 طفالً آنذاك، كى أقوم أنا شخصيًا كأنو طفمى؟"
 لربط أما في ىذه األبيات فقد تم التعبير عن الغرض بعد أداة ا (ὡς) باستخدام 

 في صيغة التمنى. (θρεψαίμην)الفعل 
{ΟΙ.} ᾿Αλλ' οἱ θεοί σφιν μήτε τὴν πεπρωμένην  

ἔριν κατασβέσειαν, ἐν δ' ἐμοὶ τέλος  

αὐτοῖν γένοιτο τσδε τς μάχης πέρι,  

ἧς νῦν ἔχονται κἀπαναίρονται δόρυ·  

ὡς οὔτ' ἅν ὃς νῦν σκπτρα καὶ θρόνους ἔχει   

μείνειεν, οὔτ' ἅν οὑξεληλυθὼς πάλιν  

ἔλθοι ποτ' αὖθις· (2)    
 أوديب: "حسنًا ليت اآللية ال تخمد )أبدًا( 

 )نيران( صراعيما المقدر المحتوم، بل ليتنى أضع حداً 
  يدور فيما بينيما، الذيليذا القتال 

 والذي يتأىبون اآلن ألجمو، ويشيرون رماحيما؛
)في البالد( َمن يممك صولجان الحكم ومقاليده ويستحوذ عمى  وذلك حتى ال يبقى

 مرة ثانية من جديد ذلك االبن الذي تم نفيو."  وحتى ال يعود العرش،

                                                           
(1) 

Oed. Tyr. ll. 1142-1143.   
(2)

 Oed. Col. ll. 421-427.  
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 عن الغرض بعد أداة الربط في ىذه األبيات  كما عبر الشاعر (ὡς) باستخدام
   (ἅν).األداةفي صيغة التمنى مع  (ἔλθοι & μείνειεν) الفعمين

 (Object Clauses) المفعول بهالجمل الدالة عمى  .2
  تستخدم صيغة التمنى مع األزمنة الماضية من األفعال التي تعبر عن الخوف أو

، وتكون لمتعبير عن حالة المفعول بو (Verbs of Fear or Caution)الحذر 
 that…not or) (μὴ οὐ)أو(μή) (lest or that)  مسبوقة إما بظرف النفى

lest…not) ،(1) :كما يوضح الشاىد التالى 
{ΙΟ.}...; Σοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων  

τὸν ἄνδρ' ἔφευγε μὴ κτάνοι,  (2)    
 أوديب  ىربمنذ قديم الزمان "يوكاستا: 

 "الرجل. ىذا لكى ال يقتمرتعدًا خائفًا 
  فعل )ىنا استخدم الشاعر(κτάνοι التمنى مسبوقًا بأحد األفعال  صيغة فى

فى زمن الماضى المستمر، وتم ἔφευγε) )ذرالتي تدل عمى الخوف أو الح
 لمتعبير عن حالة المفعول بو.(μή) ظرف استخدام الب النفى

 (Causal Clauses)الجمل الدالة عمى السبب  .3
  وقد تكون  (3)،السببتستخدم صيغة التمنى مع األزمنة الماضية لمتعبير عن

 ,ἐπεί, ἐπειδή, ὅτε)مسبوقة بإحدى أدوات الربط الدالة عن السبب، مثل: 

ὁπότε since, ،ὡς :as ،ὅτι διότι,, διόπερ, :because ،) ويتم النفى
 كما توضح األبيات التالية: οὐ))،(4) باستخدام ظرف النفى

                                                           
(1)

 Goodwin (William W.), Greek Grammar, London, Macmillan and Co. 

and New York, (1891), p.262.  
(2 )

 Oed. Tyr. ll. 947-948.  
(3)

 Rutherford (W. Gunion), First Greek Grammar Accidence and Syntax, 

London: Macmillan and Co. and New York, (1891), p. 104. 
(4) 

Babbitt (Frank Cole), A Grammar of Attic and Ionic Greek, New York, 

American Book Company, (1920), pp.299-300. 
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{ΟΙ.}  ... μόνον δέ με  

μὴ λείπετ'· οὐ γὰρ ἅν σθένοι τοὐμὸν δέμας  

ἔρημον ἕρπειν οὐδ' ὑφηγητοῦ δίχα.  (1)    
تتركونى وحيدًا؛ .... الأوديب: "  

 ألن جسدى قد ال يقوى عمى الحركة بمفرده 
 دون مرشد أو قائد )ينير لى الطريق(."

  بعد أداة الربطعبر الشاعر عن السبب وىنا (γὰρ)  الفعلباستخدام 
(σθένοι)  األداة معالتمنى  صيغةفي (ἅν) ظرفالباستخدام ، ثم تم النفى 

οὐ)).   
  تستخدم صيغة التمنى لمتعبير عن السبب مع األفعال التي تعبر عن االنفعال أو

، مثل: أفعال التعجب، الغضب، الشفقة، (Verbs of emotion)العاطفة 
 كما يتضح فى الشاىد التالى: (2)والحسد،االنتقام، الكراىية، الموم 

{ΕΞ.} κάλει τὸν ἤδη Λάϊον πάλαι νεκρόν,  

μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ', ὑφ' ὧν  

θάνοι μὲν αὐτός, τὴν δὲ τίκτουσαν λίποι  

τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύστεκνον παιδουργίαν 

γοᾶτο δ' εὐνάς, ἔνθα δύστηνος διπλοῦς  

ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα καὶ τέκν' ἐκ τέκνων τέκοι.  (3)    
منذ بالفعل مات  الذييوس، )زوجيا( التنادى عمى تصرخ و  ا ىىوى"الثانى:  لالرسو 

 تسبب الذىتحمل ذكرى عن نسميا القديم،  وىي زمن بعيد،

                                                           
(1)

 Oed. Col. ll. 500-502. 
(2) 

Simonson (Gustave), A Greek Grammar Syntax, London, Swan 

Sonnenschein & Co.LIM, New York, D.C. Heath & Co., (1911), pp.234-

235. 
(3) 

Oed. Tyr. ll.  1245-1250. 
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األم  فقد تسبب في تركأما عمى الجانب اآلخر ، ىو نفسو موتو يف من جانب
عمى فراش  وتنتحب تبكيبدأت )وحيدة( مع ىذا )النسل( فأنجبت منو ذرية تعسة، ثم 

التعسة زوجًا من زوجيا، وأبناًء من  حيث أنجبتضاعف )آالميا(  الذيزوجيتيا، 
 ابنيا."

  سوفوكميس عن السبب باستخدام صيغة التمنى المتمثمة في وفى ىذه األبيات عبر
عبر و ، ('ὑφ)وىنا جاء السبب بتأثير حرف الجر  (θάνοι & λίποι)الفعمين 
في صيغة التمنى بعد  τέκοι))عن السبب باستخدام الفعل أيضًا 
من األفعال التي تعبر عن العاطفة أو  واحدٌ يو ف (يئن أو يتأوه : (γοᾶτοالفعل

 .االنفعال
 (Consecutive Clauses)الجمل الدالة عمى النتيجة  .4
 مقترنة باألداة تستخدم صيغة التمنى (ἄν) عن النتيجة، وتكون مسبوقة  لمتعبير

تشتمل جممة النتيجة عمى جممة جواب الشرط  ،((ὡςأو (ὥστε) بأداة الربط
 كما توضح األبيات اآلتية: (1)،المترتبة عمى الجممة السابقة عمييا

{ΙΟ.} ῞Ωστ' οὐχὶ μαντείας γ' ἅν οὔτε τῆδ' ἐγὼ  

βλέψαιμ' ἅν οὕνεκ' οὔτε τῆδ' ἅν ὕστερον.  (2)    
 لٍ لنبوءات بحا لتفتلن أليذا السبب، فإننى شخصيًا  نتيجةو "يوكاستا )إلى أوديب(: 

 ".لتمك القادمة فيما بعد سواء ليذه )النبوءة( أو من األحوال
  أداة الربطعد بعبر الشاعر في األبيات السابقة عن النتيجة (ὥστε)  باستخدام

 .(ἄν) باألداةفي صيغة التمنى مقترنًا  ('βλέψαιμ)الفعل 
{ΘΗΕΤ}  

ὥστε ξένον γ' ἅν οὐδέν' ὄνθ', ὥσπερ σὺ νῦν,  

                                                           
(1)

 Donaldson (John William), A Complete Greek Grammar for the use of 

students, Cambridge: Deighton, Bell, and Co., London: Bell and Daldy, 

(1862), pp.593-594. 
(2)

 Oed. Tyr. ll. 857-858.  
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ὑπεκτραποίμην μὴ οὐ συνεκσῴζειν· (1)    
بحاٍل من األحوال عن مساعدة  ولذلك فأننى لن أدير )وجيي(ثيسيوس )إلى أوديب(: "

نقاذه، مثمك أنَت اآلن."  غريب وا 
  أداة الربطبعد أما في ىذه األبيات فقد عبر الشاعر عن النتيجة (ὥστε) 

 باألداة اً مسبوق( في صيغة التمنى ὑπεκτραποίμηνباستخدام الفعل )
(ἄν). 

 )Conditional Clauses)الجمل الدالة عمى الشرط  .5
  :تستخدم صيغة التمنى لمتعبير عن الشرط، وتكون مسبوقة بأحدى األداوات التالية

εἰ)،ἄν  ،ἐάν، ἤν)،(2)  ويتم نفييا باستخدام ظرف النفىμή))  فى جممة
كما  (3)،(apodosis) فى جواب الشرط ( (οὐوظرف النفى  (protasis)الشرط

 توضح األبيات التالية:
{ΟΙ.}… ἡ μέν, ἐξ ὅτου νέας  

τροφς ἔληξε καὶ κατίσχυσεν δέμας,  

ἀεὶ μεθ' ἡμῶν δύσμορος πλανωμένη  

γερονταγωγεῖ, πολλὰ μὲν κατ' ἀγρίαν  

ὕλην ἄσιτος νηλίπους τ' ἀλωμένη,  

πολλοῖσι δ' ὄμβροις ἡλίου τε καύμασι  

μοχθοῦσα τλήμων δεύτερ' ἡγεῖται τὰ τς  

οἴκοι διαίτης, εἰ πατὴρ τροφὴν ἔχοι· (4)    
 الذي توقفت فيو )أنتيجونى( عن تمقى"منذ ذلك الوقت أوديب: 

                                                           
(1) 

Oed. Col. ll. 565-566. 
(2)

 Parry (Edward ST. John), The Greek Syntax, London: Longmans, Green 

and Co., (1870), p.153. 
(3)

 Walter (C.Flamstead), Conway (R.S.), Daniel (Constance I.), Deigma A 

First Greek Book, England: The Oxford University Press, (1916), p.225. 
(4) 

Oed. Col. ll. 345-352. 
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 الرعاية واالىتمام كطفمة صغيرة وغدا جسدىا في كامل قوتو، 
 وىي تجول دائمًا معى، أنا المنحوس سئ الطالع، 

 ، وكثيرًا ما ىامت )معى(توجو وترشد عجوز مسن
 بال طعام حافية القدمين عبر الغابات الموحشة،

 وفى األمطار الغزيرة، وتحت أشعة الشمس الحارقة، 
 بشئون حياتيا، بل تسير إلى مكان ثانى، التعسة! التي ال تكترث

 برعايتيا واىتماميا." بوسعو أن يحظىوالدىا  طالما أن
 أداة الربط مكونة من موجزة  جممة شرطفي األبيات السابقة  استخدم سوفوكميس(εἰ) 

فقد استخدم ( apodosis) أما جممة جواب الشرط (ἔχοι) الفعل في صيغة التمنى مع
وفي معظم األحيان يعبر ىذا  (1)، (.pres. ind)اإلخبارية الصيغةزمن المضارع في 

(emphatic future)مؤكد المستقبل الالتركيب عن 
يبين الشاعر من خاللو مدى  (2)

ثقة ويقين أوديب في ابنتو أنتيجونى التي لن تتخمى عنو مطمقًا، وأنيا ستكون دائمًا 
 رعاية والدىا.وأبدًا المضحية بحياتيا واستقرارىا من أجل 

 
 ( تستخدم أحيانًا جمل الشرط(Conditional Clauses  الحديث غير بعد

، كما يبين الشاىد التالى الذى استخدم فيو (Indirect Speech) المباشر
مكونة من أداة  (protasis) شرط جممة (λέγω) سوفوكميس بعد فعل القول

 وعبر عن جممة جواب الشرط  (τύχοι) مع الفعل في صيغة التمنى( εἰ) الربط

                                                           
(1)

 Sophocles, The plays and fragments, with critical notes, commentary, and 

translation in English prose by Jebb (R.C.), part II. The Oedipus Coloneus, 

second edition, London: Cambridge University Press, (1889), pp. 63-64. 
(2)

 Goodwin (William W.), (1900), op. cit., pp.187-189. 
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apodosis)) باستخدام األداة (ἄν)  صيغة الفعل في مع
    (1)(εὐτυχεῖν).المصدر

{ΚΡΕΩΝ}  

.... λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ', εἰ τύχοι  

κατ' ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ' ἅν εὐτυχεῖν.  (2)    
مخرج  وجدناإذا )ولكن(  ،ألننى أعتقد أن ىذه الكروب من الصعب تحمميا"كريون: 

 ".عمى ما يرامشئ  كل فسوف يكون الصواب،إلى طريق 
  تستخدم صيغة التمنى الدالة عمى االحتمالpotential optative))  مقترنة

في جممة جواب  ((optative of wishأو الدالة عمى التمنى  (ἄν)باألداة 
لمتعبير عن الشرط في زمن المستقبل، لكن صيغة التمنى  (apodosis)الشرط 

بداًل من موقف  (may happen) أحياناً  قد يحدثىنا تشير إلى حدث أو موقف 
، وتستخدم الصيغة االحتمالية (will happen)في المستقبل  سوف يحدث

(subjunctive( في جممة الشرط )(protasis،(3) :كما يوضح الشاىد التالى 
{ΟΙ.} Αἰτεῖς· ἃ δ' αἰτεῖς, τἄμ' ἐὰν θέλῃς ἔπη  

κλύων δέχεσθαι τῆ νόσῳ θ' ὑπηρετεῖν,  

ἀλκὴν λάβοις ἅν κἀνακούφισιν κακῶν.  (4)    
تطمبون،  ما ؛ لقد اصغيت السمع إلىا )إلى اآللية(تضرعو »أوديب )إلى الكورس(: 

 فسوف تحصمونفإذا كنتم راغبين في تقبل كالمى وتنفيذه )لمقضاء عمى ىذا( الداء، 
 ترفع عنكم )ىذا( الداء."عمى قوٍة 

                                                           
(1) 

Sonnenschein (E.A.), M.A.(OXON.), Geek Grammar for Schools: Based 

on the principles and Requirements of Grammatical Society, part II-Syntax, 

3rd.ed.,London, Swan Sonnenschein &Co., limited, New York, The 

Macmillan Co., (1901), pp.197,291. 
(2)

 Oed. Tyr. ll. 87-88.   
(3)

 Smyth (Herbert Weir), op. cit., pp.524-525.  
(4)

 Oed. Tyr. ll. 216-218. 
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 عبر الشاعر في ىذه األبيات عن الشرط في زمن المستقبل باستخدام الفعل 

λάβοις))  باألداة اً مقترنفي صيغة التمنى (ἄν)  ؛جممة جواب الشرطفي 
 ἐὰν)الفعل ستخدم حيث تدل صيغة التمنى ىنا عمى االحتمال، بينما ا

θέλῃς)  في جممة الشرط االحتماليةالصيغة في. 
   تستخدم أيضًا صيغة التمنى لمتعبير عرن الشررط فري زمرن المسرتقبل؛ حيرث تترألف

جررواب ، أمررا جممررة مررع الفعررل فرري صرريغة التمنررى εἰ)أداة الررربط ) مررن شرررطالجممررة 
ولكرن ىرذا  (7) التمنرى أيضرًا. صريغةالفعرل فري مرع ( ἄν) األداةمرن  فتتكرون الشررط

أو يعبر عن حالة  (7) إلى زمن المستقبل الغامض أو المبيم النوع من الشرط يشير
 كما توضح ىذه األبيات: (3)أو موقف يتم تخيمو يحدث في زمن المستقبل،

{ΟΙ.}    …..῝Εν γὰρ πόλλ' ἅν ἐξεύροι μαθεῖν,  

ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος.  (4)    
 لغزًا نتعمم منو الكثير،  قد نكتشفأوديب: "...ألننا 

ن كانت ضعيفة."أبارقة  إذ وجدنا  مل، وا 
 باستخدام الفعل عن الشرط في زمن المستقبل عبر الشاعر في ىذه األبيات 

(ἐξεύροι)  األداةبفي صيغة التمنى مقترنًا (ἄν)  الشرط، جواب في جممة
 .شرطالجممة في صيغة التمنى أيضًا في  (λάβοιμεν)واستخدام الفعل 

{ΘΗ.} Καίτοι σε Θβαί γ' οὐκ ἐπαίδευσαν κακόν·  

οὐ γὰρ φιλοῦσιν ἄνδρας ἐκδίκους τρέφειν,  

οὐδ' ἄν σ' ἐπαινέσειαν, εἰ πυθοίατο  

 

                                                           
(1) 

Smith (F.Kinchin) & Melluish (T.W.), Kepos- Greek in two years: A New 

Greek Course, London: English Universities Press LTD., (1951), p.266. 
(2)

 Walters (C.Flamstead), op., cit., p.224. 
(3)

 Aveling (Rev.F.Wilkins), Notabilia of Greek Syntax, London: Relfe 

Brothers, (1886)، p.35.  
(4)

 Oed. Tyr. ll. 120-121. 
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συλῶντα τἀμὰ καὶ τὰ τῶν θεῶν,  (1)    
 ثيسيوس: "وحتى مدينة طيبة لم تعممك )ىذا( الشر بحاٍل من األحوال،

 آثمين،ألنيا ال تحب أن ترعى رجااًل 
 ولن تثنى عميك إذا عرفت

 أنك قد نيبت ممتمكاتى، واعتديت عمى ما يخص األرباب."
  عبر الشاعر عن الشرط في زمن المستقبل باستخدام فقد في ىذه األبيات أما

في جممة  (ἄν) األداةبفي صيغة التمنى مقترنًا  (ἐπαινέσειαν) الفعل
جممة في صيغة التمنى أيضًا في  (πυθοίατο)الشرط، واستخدام الفعل جواب 

 .شرطال
  يستخدم أحيانًا اسم الفاعل(participle) كما توضح  (2)،لمتعبير عن جممة الشرط

 الشواىد التالية:

{ΦΟ.} ῎Ανακτ' ἄνακτι ταὔθ' ὁρῶντ' ἐπίσταμαι  

μάλιστα Υοίβῳ Σειρεσίαν, παρ' οὗ τις ἅν  

σκοπῶν τάδ', ὦναξ, ἐκμάθοι σαφέστατα.  (3)    
 أي موالى، إننى أعرف أن سيدى تيرسياس"الكورس: 

 ،إذا سألو أحدنامع موالى اإللو فويبوس،  تحديداً الذى شاىد ىذه )األحداث( 
 ." بوضوح شديد لمغايةالحقيقة منو ىذه  نعرففقد 
  الفاعل وىنا استخدم الشاعر اسم(σκοπῶν)  ،لمتعبير عن جممة الشرط

في جممة جواب  (ἅν)في صيغة التمنى مع األداة  ἐκμάθοι))واستخدم الفعل 
 الشرط.

{ΦΟ.} ἔπειτ' ἀφέρπειν ἄστροφος. Καὶ ταῦτά σοι  

δράσαντι θαρσῶν ἅν παρασταίην ἐγώ,  

                                                           
(1) 

Oed. Col. ll. 919-922. 
(2)

 Goodwin (William W.), (1900), op. cit. p.173. 
(3) 

Oed. Tyr. ll. 284-286. 
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ἄλλως δὲ δειναίνοιμ' ἄν, ὦ ξέν', ἀμφὶ σοί.  (1)    
في القيام  إذا واتتك الجرأةالكورس )إلى أوديب(: "عندئٍذ ارحل دون أن تمتف حولك. 

 ،فسوف أقف بجانبك وأساندك بيذا التصرف
 ألجمك، أييا الغريب." فإننى سوف أشعر بالخوفأما إذا )فعمت( غير ذلك، 

  األبيات اسم الفاعل استخدم سوفوكميس في ىذه(θαρσῶν)  لمتعبير عن جممة
م الفعمين ااستخدفقد عبر عنيا ب جممة جواب الشرطأما  الشرط،

((δειναίνοιμ' & παρασταίην ( في صيغة التمنى مع األداةἅν.) 
  (Comparative Clauses) فاضمةالمالجمل الدالة عمى  .6
  (2)أو المقارنرة، المفاضرمةتستخدم صريغة التمنرى مرع األزمنرة الماضرية لمتعبيرر عرن 

  indefinite"(3)وذلرررك عنررردما تصررربح المقارنرررة برررين حررردثين مبيمرررة وغيرررر محرررددة "

 Comparative clauses)تسربق جممرة المفاضرمة الدالرة عمرى الحرال أو الكيرف 

of quality or manner) أحد الظروف التاليةب: (ὥσπερ ,ὡς) "مثل،"just 

as ،(ᾗ, ὅπῃ περ,ᾗὥστε,) :"مثررل،" as، οὕτως) δε,ὧ) : ىكررذا، عمررى"
 Comparative clauses)أمرا جممرة المفاضرمة الدالرة عمرى الكرم ،" soىذا النحرو

of quantity)  الظرفإما بفتسبق(ὅσον)  أو بالظرفὅσῳ))،(4)  كما توضرح
 األبيات اآلتية:

{ΟΙ.} ἐγὼ δ' ὅδ' ἐνθάδε  

ἄψαυστος ἔγχους—εἴ τι μὴ τὠμ πόθῳ  

κατέφθιθ'· οὕτω δ' ἅν θανὼν εἴη 'ξ ἐμοῦ.  (5)    
ىنا وىأنذا أوديب: "  

                                                           
(1)

 Oed. Col. ll. 490-492. 
(2)

 Sonnenschein (E.A.), op. cit., p.199.  
(3)

 Nunn (H.P.V.), op. cit., p.142. 
(4)

 Smyth (Herbert Weir), op. cit., pp.555-558. 
(5)

 Oed. Tyr. ll.968-970.   
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  -أمسَّو بسيفىولم 
 إن لم يكن قد مات بسبب اشتياقو )إلىَّ (، ىكذا يكون قد قضى نحبو بسببى."

  الظرف بعد عبر الشاعر عن المفاضمة (οὕτω) باستخدام الفعل((εἴη  في
  .((ἅνاألداة بمسبوقًا صيغة التمنى 

{ΦΟ.} Βέβηκεν;  

{ΑΝ.}  ῾Ως  ἅν ἐν πόθῳ λάβοις.  (1)    
 الكورس: "ىل رحل )بالفعل(؟"

 أنتيجونى: "نعم رحل، وبأفضل طريقة يمكن أن تناليا )فقط( في أمنياتك."
  الظرف بعد يعبر عن المفاضمة الشاعر أما ىنا فنجد(῾Ως) الفعل  باستخدام

((λάβοις  في صيغة التمنى مسبوقًا باألداةἅν)).  
  التعبيرتستخدم صيغة التمنى مع (ὥσπερ ἅν εἰ) أو (ὥσπερ εἰ): "just 

as if" ويقترن دائما ىذا التعبير بالضمير المفاضمة مىعداللة لم ،(τις)  كفاعل
  كما يوضح الشاىد التالى:  (2)،لمجممة

{ΟΙ.} Καίτοι τίς αὕτη τέρψις ἄκοντας φιλεῖν;  

ὥσπερ τις εἴ σοι λιπαροῦντι μὲν τυχεῖν  

μηδὲν διδοίη μηδ' ἐπαρκέσαι θέλοι,  (3)    
أوديب: "ورغم ذلك، فما ىي السعادة في أن أبدى مشاعر الحب والحنان لَمْن ال 

 يرغبون في ذلك؟ فيذا يشبو رفض شخص أن يقدم ألجمك )أي شيء(،
 وكذلك عدم رغبتو في مد يد العون وأنَت في أمس الحاجة إلييا."

  التعبير  بعديعبر عن المفاضمة الشاعر ىنا نجد و((ὥσπερ τις εἴ باستخدام 
  .التمنىفي صيغة  διδοίη & θέλοι)) ينالفعم

                                                           
(1)

 Oed. Col. l. 1678.  
(2)

 Sonnenschein (E.A.), op. cit., p.201.  
(3) 

Oed. Col. ll. 775-777.   
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 (Temporal clauses) لدالة عمى الزمانالجمل ا .7

  تستخدم صيغة التمنى فى الجمل الزمنية التى تشير إلى حدث يقع فى المستقبل
 ويتم النفى باستخدام ظرف النفى، أو معروف ولكن زمن وقوعو غير محدد

(μή)،(1) مثل:التاليةاألدوات بواحدة من  بقوقد تس ،:(ἐπεί, ἐπειδή) 

، " when"عندماafter that, when  ، :(ὅτε, ὁπότε)، بعد ذلك"عندما"
(μέχρι، ἄχρι، :(ἕως " "حتىtill ,until، ( :(πρίν"قبل"، (ὡς) :"،عندما 

بعد ذلك ، بمجرد أن، "  when, as soon as, since، :(ἐπειδάν)بمجرد أن"
 (2)...وغيرىا ذلك من األدوات،،  after that ,as soon as, wheneverكمما"

 :كما توضح األبيات اآلتية
{ΟΙ.} ῞Οταν δ' ἵκηται, τηνικαῦτ' ἐγὼ κακὸς  

μὴ δρῶν ἅν εἴην πάνθ' ὅσ' ἅν δηλοῖ θεός.  (3)    
 آنذاك، شريراً  سوف أكون، فإننى شخصيًا أتىولكن عندما ي"أوديب: 

 "لم أفعل كل ما قد يأمر بو اإللو. نإ
  بعد الظرفعن الزمان ىنا عبر الشاعر῞Οταν)  ) باستخدام الفعل(εἴην)  في

  (ἅν). األداةصيغة التمنى مع 
{ΦΟ.} ἄλλ' οὔποτ' ἔγωγ' ἄν, πρὶν ἴ- 

δοιμ' ὀρθὸν ἔπος, μεμφομέ- 

νων ἅν καταφαίην.  (4)    
 (،وديبأل) أولئك الذين يوجيون الموموافق أبدًا الكورس: "ولكننى شخصيًا لن أ

 ."منيم( عمى ذلك) أكيداً دلياًل  ممكقبل أن أ

                                                           
(1)

 Thompson (F.E.), op. cit., pp.232-233,361. 
(2)

 Smyth (Herbert Weir), op. cit., pp.539-540. 
(3)

 Oed. Tyr. ll. 76-77.  
(4)

 Oed. Tyr. ll. 505-506.  
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  عن الزمان بعد الظرفيعبر  ىناالشاعر نجد و(πρὶν)  باستخدام الفعل 

ἴδοιμ')) في صيغة التمنى مع األداة .(ἅν)  
{ΟΙ.} ὥσπερ τις εἴ σοι λιπαροῦντι μὲν τυχεῖν  

μηδὲν διδοίη μηδ' ἐπαρκέσαι θέλοι,  

πλήρη δ' ἔχοντι θυμὸν ὧν χρῄζοις, τότε  

δωροῖθ', ὅτ' οὐδὲν ἡ χάρις χάριν φέροι· (1)    
 أوديب: "ىذا يشبو رفض شخص أن يقدم ألجمك )أي شيء(،

 وكذلك عدم رغبتو في مد يد العون وأنَت في أمس الحاجة إلييا،
 وعندما تنال ما تتمناه نفسك وتيفو إليو روحك بأسرىا، 

    ثم يقدميا )إليَك(، عندئذٍ  يأتي جميل الصنع والمعروف بال فائدة."
 ينالشاعر عن الزمان بعد الظرف أما في ىذه األبيات فقد عبر) τεότ & τ'ὅ( 

 .في صيغة التمنى (θ'ῖδωρο &ροι έφ( ينباستخدام الفعم
  Clauses of Place))المكان  الجمل الدالة عمى  .8
  تسررتخدم صرريغة التمنررى مررع األزمنررة الماضررية لمتعبيررر عررن المكرران، وتكررون مسرربوقة

"مرررررن  whither، :(ὅθεν) "إلرررررى أيرررررن" ὅποι):) التاليرررررة:بأحررررد الظرررررروف 
،  where"أيررن، حيررث" whence "، (ἔνθα ,οὗ, ὅπου, :οὗπερ)أيررن

 كما يتضح من األبيات التالية: (2)، أو معروف وتشير إلى مكان غير محدد
{ΕΞ.} φοίτᾷ γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν, 

γυναῖκά τ' οὐ γυναῖκα, μητρῴαν δ' ὅπου  

κίχοι διπλν ἄρουραν οὗ τε καὶ τέκνων.  (3)    
طمب ىائمًا عمى وجيو  "وىو يجول ىنا وىناكأوديب(: يتحدث عن ) الرسول الثانى

 الزوجة التي ليست بزوجة، واألم أين يجد( يسألوىو ، )أن نعطيو سيفاً  منا
                                                           

(1)
 Oed. Col. ll. 776-777. 

(2)
 Sonnenschein (E.A.), op. cit., p.188. 

(3)
 Oed. Tyr. ll. 1255-1257.  
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 ."من رحميا وأبنائو أيضاً  المزدوجة التي ُولد ىو
 عن المكان بعد الظرف في ىذه األبياتالشاعر  عبري (ὅπου)  باستخدام الفعل

((κίχοι في صيغة التمنى. 
{ΟΙ.} ῏Ω πότνιαι δεινῶπες, εὖτε νῦν ἕδρας  

πρώτων ἐφ' ὑμῶν τσδε γς ἔκαμψ' ἐγώ,  

Υοίβῳ τε κἀμοὶ μὴ γένησθ' ἀγνώμονες,  

ὅς μοι, τὰ πόλλ' ἐκεῖν' ὅτ' ἐξέχρη κακά,   

ταύτην ἔλεξε παῦλαν ἐν χρόνῳ μακρ  

ἐλθόντι χώραν τερμίαν, ὅπου θεῶν  

σεμνῶν ἕδραν λάβοιμι καὶ ξενόστασιν,  (1)    
النظرة المفزعة، حيث جئت اآلنأوديب: "أيتيا الربات ذوات   

بنفسي إلى )ىذه( البقعة من األرض عمى مقربة من أول )األماكن( المخصصة لكن،   
 فال تكن قاسيات معى ومع اإللو فويبوس،

 الذي أخبرنى، عندما )تنبأ( بتمك الشرور والمصائب العديدة التي اندفعت )نحوي(،
من طويل؛أن ىذه األرض ىي مكان راحتى واستقرارى بعد ز   

 عندما أعود في نياية األمر إلى وطنى،
 حيث أجد المكان والمأوى )في حرم( الربات المبجالت )وضيافتين(."

 سوفوكميس في ىذه األبيات عن المكان بعد الظرف عبر (ὅπου)  باستخدام
 .في صيغة التمنى λάβοιμι) )الفعل 

  تستخدم صيغة التمنى لمتعبير عن المكان مسبوقة بظرف المكان
ἵνα))where:،(2)  :كما يبين الشاىد التالى 

{ΟΙ.} ῎Αγε νυν σύ με, παῖ,  

ἵν' ἅν εὐσεβίας ἐπιβαίνοντες   

                                                           
(1)

 Oed. Col. ll. 84-90. 
(2) 

Nunn (H.P.V.), op. cit., pp.124-125. 
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τὸ μὲν εἴποιμεν, τὸ δ' ἀκούσαιμεν,  

καὶ μὴ χρείᾳ πολεμῶμεν.  (1)    
 أوديب )إلى أنتيجونى(: " فمتقودينى أنِت اآلن، يا ابنتى، 

 (إلى مكان( نسير فيو عمى البر التقوى،  
 حيث يمكننا فيو أن نتبادل أطراف الحديث ويستمع )كٌل منا لآلخر(،

 فميس بالضرورة أن نكون )دومًا( في حالة حرب مع )القدر(.
  بعد الظرف تم التعبير عن المكان أما في ىذه األبيات فقدἵνα))  باستخدام

 ἅν).)مع األداة  في صيغة التمنى εἴποιμεν & ἀκούσαιμεν)) الفعمين
 (Relative Clauses(جمل الوصل  .9
  شخص  نع تعبرالوصل مع األزمنة الماضية ل ةجمم التمنى فيتستخدم صيغة

 Indefinite)غير محدد مبيم أو زمان أو مكان أو حال  شئ أوأو 

antecedent) ، الظرف ويستخدم لمنفى.(μή)(2)  ُدائمًا جممة الوصل إما ق بَ سْ ت
أو بصفة  (ὅς, ὅστις, οἷος)مثل:  (،(Relative Pronounبضمير وصل 

 Relative)أو بظرف وصل ،(ὅσος) مثل:(، (Relative Adjectiveوصل

Adverb)  ،:مثل (ὡς) "بأى طريقة"in which way ، (ὅτε) وقت" "في أي 

at which time، (ἔνθα) "في أي مكان"at which  place ،(3)  كما توضح
 األبيات التالية:

{ΚΡ.} Λέγοιμ' ἅν οἷ' ἤκουσα τοῦ θεοῦ πάρα.  (4)    
 من اإللو." بما سمعتو سوف أخبرككريون: "إذًا 

                                                           
(1)

 Oed. Col. ll. 188-191.  
(2)

 Goodwin (William W.), (1900), op. cit., pp.196-197. 
(3)

 Nunn (H.P.V.), op. cit., pp.112-113. 
(4)

 Oed. Tyr. l. 95.  
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  الشاعر في ىذا الشاىد صيغة التمنى في الفعل )استخدم(Λέγοιμ'  مع األداة
ἅν) الوصل.جممة ( لمتعبير عن 

 {ΟΙ.} ῞Οστις γὰρ ἦν ἐκεῖνον ὁ κτανὼν τάχ' ἅν  

κἄμ' ἅν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν θέλοι· (1)    
  (الممكذلك )الذي قتل  الشخص أيًا من كانأوديب: "

 "وينتقم منى بيديو ىذه.ينزل بى العقاب عمى الفور أن  ريدقد يف
  سوفوكميس صيغة التمنى في الفعل وىنا استخدم(θέλοι)  المسبوق باألداة

ἅν)) .لمتعبير عن جممة الوصل 
{ΟΙ.} .......ἄνδρα δ' ὠφελεῖν ἀφ' ὧν  

ἔχοι τε καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων.  (2)    
وأعظميا شأنًا عمى اإلطالقالمتاعب أنبل أوديب: "إن   

 تمك التي تنبع من مقدرة اإلنسان واستطاعتو في مساعدة )اآلخرين(."
 تتمثل صيغة التمنى  وىنا نجد( في الفعمينδύναιτο & ἔχοι لمتعبير عن )

 جممة الوصل.
{ΘΗ.} Καὶ τίς ποτ' ἐστίν, ὅν γ' ἐγὼ ψέξαιμί τι; (3)    

 ثيسيوس: "وَمْن عساه أن يكون، ىذا الذي أتصيد )لو( الخطأ في جميع األحوال؟"
  أما في ىذا الشاىد فقد عبر الشاعر عن جممة الوصل باستخدام الفعل

(ψέξαιμί ) صيغة التمنىفي. 
 استخدم سوفوكميس صيغة التمنى مقترنة باألداة اآلتية فقد أما في األبيات (ἄν) 

واستخدم صيغة  (ἅν…. τύχοις) (antecedent clause) في جممة العائد

                                                           
(1)

 Oed. Tyr. ll. 139-140. 
(2)

 Oed. Tyr. ll. 314-315. 
(3) 

Oed. Col. l. 1172.  
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كما يوضح  (7)، (relative clause)الوصلفي جممة  (ἄν) التمنى بدون األداة
 الشاىد التالى:

{ΘΗΕΤ}  

Δίδασκε· δεινὴν γάρ τιν' ἅν πρᾶξιν τύχοις  

λέξας ὁποίας ἐξαφισταίμην ἐγώ,  (2)    
 ثيسيوس )إلى أوديب(: "أخبرنى، ألن ما ترويو من أحداث

قد يكون أمر مفظع )بالفعل(، أما أنا شخصيًا فسوف اصرف النظر بعيدًا عن مثل 
 ىذه الروايات"

  تسررررتخدم صرررريغة التمنررررى فرررري جمررررل الوصررررل المقترنررررة بالشرررررط(conditional 

relative clauses) ،دراكو فري زمرن المسرتقبل، و ل  تكرونتبين مدى تحقق حدث وا 
 كما يوضح الشاىد التالى: (7)،فى الجممة الرئيسة (ἄν) األداةمقترنة ب

{ΑΝ.} οὐ γὰρ ἴδοις ἅν ἀθρῶν βροτὸν ὅστις ἄν,  

εἰ θεὸς ἄγοι,  

ἐκφυγεῖν δύναιτο.  (4)    
 أنتيجونى: "ألنك إذا حدقت النظر طوياًل فمن تجد 
 َمْن يستطيع أن يموذ بالفرار من )مصيره المحتوم( 
 طالما أن اإللو ىو َمْن يدفعو نحو )ذلك المصير(."

  أما في ىذه األبيات فقد تم التعبير عن جممة الوصل باستخدام الفعل
((δύναιτο  في صيغة التمنى مع األداة(ἄν). 

 

                                                           
(1)

 Sophocles, (1889), op. cit., pp.96-97. 
(2)

 Oed. Col. ll. 562-563.  
(3)

 White (John Williams), The First Greek Book, Boston, New York, 

Chicago, London: Ginn & Company, (1896), p.143. 
(4) 

Oed. Col. ll. 252-253. 
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 ((Indirect speech الحديث غير المباشر .11

 لمتعبير  من أفعال القول أو المعرفة تستخدم صيغة التمنى مع األزمنة الماضية
وغالبًا ما تكون مسبوقة إما  Indirect speech))،(1) الحديث غير المباشرعن 
 كما تبين األبيات التالية: ὅτι،(2))) أو  (ὡς)الربط بأداة 

{ΟΙ.} ῎Εδοξ' ἀκοῦσαι σοῦ τόδ', ὡς ὁ Λάϊος  

κατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς.  (3)    
 أوديب )إلى يوكاستا(: "يبدو أننى سمعت ىذا األمر منِك، أن )الممك( اليوس

 ُقتل عند ممتقى الطرق الثالثة."
 وىنا تم استخدام الفعل (κατασφαγείη) في صيغة التمنى مسبوقًا بأداة 

 .((Εδοξ' ἀκοῦσαι῎ لمتعبير عن الحديث غير المباشر  بعد(ὡς)  الربط

{ΟΙ.} Λῃστὰς ἔφασκες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν  

ὥς νιν κατακτείνειαν.  (4)    
  تم قتمواليوس( الممك ) قال إن)الراعى(  أوديب: "لقد ذكرت أنو

 من المصوص."  عمى يد عصابة
 ستخدم الفعلاُ  أما في ىذه األبيات فقد (κατακτείνειαν)  في صيغة التمنى

 فعل القول لمتعبير عن الحديث غير المباشر بعد(ὡς)  الربط مسبوقًا بأداة

ἐννέπειν)). 

{ΘΕ.} Οὐ δτ' ἔγωγ', ἀλλ' εἶπον ὡς δοίην πάλαι.  (5)   

                                                           
(1)

 Gildersleeve (Basil Lanneau), Syntax of Classical Greek from Homer to 

Demosthenes, New York, Cincinnati, Chicago: American Book Company, 

(1904), p.130.   
(2)

 Buttmann (Philip), Intermediate or Larger Greek Grammar, tr. by 

Boileau, ESQ., ed.by Barker (E.H.), ESQ., London, Black, Young, and 

Young, (1833), p.357. 
(3)

 Oed. Tyr.  ll. 729-730.  
(4)

 Oed. Tyr.  ll. 842-843.  
(5) 

Oed. Tyr.  l. 1161.  
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 )لو( بالفعل منذ زمٍن بعيد."عترفت أننى أعطيتو االراعى: "ال، أبدًا. فأنا نفسي 
  الحديث غير المباشر باستخدام الفعلوفى ىذا الشاىد تم التعبير عن (δοίην) 

  (εἶπον).القولبعد فعل  (ὡς)الربط  مسبوقًا بأداة صيغة التمنى في
{ΚΡ.} τοὔργον τόδ' ἐξέπραξα, γιγνώσκων δ' ὅτι  

οὐδείς ποτ' αὐτοὺς τῶν ἐμῶν ἅν ἐμπέσοι  

ζλος ξυναίμων, ὥστ' ἐμοῦ τρέφειν βίᾳ.  

῎Ηιδη δ' ὁθούνεκ' ἄνδρα καὶ πατροκτόνον  

κἄναγνον οὐ δεξοίατ',  (1)    
  كريون: "ولكننى أقدمت عمى ىذا الفعل؛ ألننى أعرف )تمامًا(

أنو ال رغبة )في حماية( أىمى وعشيرتى قد تقع عمى عاتق شعبك، لدرجة أن يظموا 
)ىنا( بالقوة رغمًا عنى. وليذا السبب أعرف )أيضًا( أنيم لن يستقبموا أو يرحبوا اآلن 

والده."قتل  رجالً ب  
  األبيات فقد عبر الشاعر عن الحديث غير المباشر باستخدام الفعلأما في ىذه 

(ἐμπέσοι)  فى صيغة التمنى مع األداة(ἅν) بعد اسم الفاعل 

(γιγνώσκων) استخدام الفعلكذلك ب، و ( (δεξοίατ' في صيغة التمنى بعد
 (.(κἄναγνονالفعل 

 Question) (Dependent or Indirectالسؤال غير المباشر  .11
 تستخدم صيغة التمنى مع األزمنة الماضية لمتعبير عن السؤال غير المباشر 

(Indirect Question) :وتكون مسبوقة بكممات تعبر عن االستفيام، مثل ،
:(τίς) َمْن؟" who، :(πῶς) "كيف؟"how ، :(ποῖος) "من أي نوع ؟"of 

what sort  ،،كما تبين األبيات التالية: (2)وغير ذلك من الكممات 
{ΟΙ.} Σίς γὰρ τοιαῦτ' ἅν οὐκ ἅν ὀργίζοιτ' ἔπη  

                                                           
(1) Oed. Col. ll. 941-945.   
(2)

 Simonson (Gustave), op. cit., pp.221-222. 
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κλύων ἃ νῦν σὺ τήνδ' ἀτιμάζεις πόλιν; (1)    
 عندما يسمع أالَّ يغضب  بوسعو َمنْ ف"أوديب )إلى تيرسياس(: 

 "؟اآلن بيا ىذه المدينة أنتَ  التي تيين ،مثل ىذه الكممات
 عبر الشاعر في ىذه األبيات عن السؤال غير المباشر باستخدام الفعل 

(ὀργίζοιτ') في صيغة التمنى مع األداة ((ἅν ،وتم النفى باستخدام الظرف 

(οὐκ). 
{ΚΡ.} Πῶς δτ' ἐγὼ κεῖν' ἅν λάβοιμ' ἀφεὶς τάδε; (2)    

 كريون: "فكيف يمكننى إذًا أن أترك ىذه )المزايا( و أختار تمك )الصعوبات(؟" 
  ىذا الشاىد فقد تم التعبير عن السؤال غير المباشر باستخدام الفعلأما في 

(λάβοιμ') األداة ) في صيغة التمنى مع(ἅν. 
{ΑΓΓΕΛΟ} 

῏Αρ' ἅν παρ' ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάθοιμ' ὅπου  

τὰ τοῦ τυράννου δώματ' ἐστὶν Οἰδίπου; (3)    
  يعرفمنكم َمْن  ىلأييا الغرباء، "الرسول: 

 "أين يقع قصر الممك أوديب؟

   الفعلىنا فيستخدم الشاعر أما )θοιμ'άμ( األداة ) في صيغة التمنى معνἅ( 
  .عن السؤال غير المباشرمتعبير ل

{ΟΙ.} Σίς δ' ἔσθ' ὁ χῶρος; τοῦ θεῶν νομίζεται;  

{ΞΕ.} ῎Αθικτος οὐδ' οἰκητός· αἱ γὰρ ἔμφοβοι  

θεαί σφ' ἔχουσι, Γς τε καὶ κότου κόραι.   

{ΟΙ.} Σίνων τὸ σεμνὸν ὄνομ' ἅν εὐξαίμην κλύων; (4)    
ُيْعتَقد )أنو ُخصص(؟"أوديب: "لكن ما ىو المكان؟ ولَمْن من اآللية   

                                                           
(1)

  Oed. Tyr. ll. 339-340.  
(2)

 Oed. Tyr. l. 599. 
(3) 

Oed. Tyr. ll. 924-925.  
(4)

 Oed. Col. ll. 38-41.  



 

 ربيع عبد السالم أسماء

777 
 
 

 المواطن: "إنو مكان مقدس ال يدخمو بشر،
 ألنو مكرس لمربات المخيفات، بنات األرض والظالم."

 أوديب: "فمَمْن سوف أتضرع عندما أسمع اسمين المبجل؟"
 الفعل  في ىذه األبيات ستخدم الشاعرا(εὐξαίμην) في صيغة التمنى مع 

 المباشر. متعبير عن السؤال غيرل ἅν)األداة )
{ΟΙ.} Οὗτος δὲ τίς λόγῳ τε καὶ σθένει κρατεῖ;  

{ΞΕ.} Θησεὺς καλεῖται, τοῦ πρὶν Αἰγέως τόκος.  

{ΟΙ.} ῏Αρ' ἄν τις αὐτ πομπὸς ἐξ ὑμῶν μόλοι; (1)    
 أوديب: "فَمْن الذى يممك السمطة )ىنا( بكممتو وقوتو؟"

القديم."المواطن: "ُيدعى ثيسيوس، ابن )الممك( أيجيوس   
 أوديب: "ىل يمكن أن يذىب أحدكم لو )ويستدعيو( من أجمى؟"

 الفعل باستخدام  عن السؤال غير المباشر فقد عبر الشاعر في ىذه األبيات أما
(μόλοι) األداة ) في صيغة التمنى مع(ἅν.  

{ΦΟ.} … τίν' ἅν  

σοῦ πατρίδ' ἐκπυθοίμαν; (2)     
 الكورس: "ىل لنا أن نعرف من أي وطن أتيت؟"

  صيغة التمنى في الفعل أما ىنا فتظير(ἐκπυθοίμαν) األداة ب المسبوق
((ἅν السؤال غير المباشر لمتعبير عن.  

  تستخدم أيضًا صيغة التمنى بعد أفعال القول، المعرفة، الرؤية، واالدراك لمتعبير
  كما يبين الشاىد التالى: (3)(،Indirect Questionالمباشر )عن السؤال غير 

{ΟΙ.} ῎Επειθες ἢ οὐκ ἔπειθες ὡς χρείη μ' ἐπὶ  

                                                           
(1)

 Oed. Col. ll. 68-70.  
(2) 

Oed. Col. ll. 205-206.   
(3) 

Morwood (James), The Oxford Grammar of Classical Greek, New York, 

Oxford university press, (2001), pp. 164-165.  
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τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασθαί τινα; (1)     
أوديب: "أتوجو لى النصح أم تعزف عن )تقديم( النصيحة التي )بمقتضاىا( يتوجب 

؟"وقرالعراف الم رجاًل ما الستدعاء أرسل عمى أن  
  المباشر باستخدام الفعل  السؤال غيروىنا تم التعبير عن( (χρείη فى صيغة

  (ἔπειθες). بعد الفعل (ὡς) التمنى مسبوقًا بأداة الربط
  تستخدم صيغة التمنى لمتعبير عن التساؤل أو الحيرة(Delibrative 

Question) ،(2) :كما يوضح الشاىد التالى 
{ΦΟ.} Σὰ δεύτερ' ἐκ τῶνδ' ἅν λέγοιμ' ἅ μοι δοκεῖ.  (3)    

 "؟يمكننى قوليافيل من بين ىذه األمور،  ةثاني والً الكورس: "يبدو لى أن ىناك حم
  التساؤل أو الحيرة باستخدام الفعلىذا الشاىد تم التعبير عن وفى ( (λέγοιμ' 

 . (ἅν)في صيغة التمنى مع األداة
 (Exclamatory Clauses)الجمل الدالة عمى التعجب  .12
 تبين كما  (4)،تستخدم صيغة التمنى مع األزمنة الماضية لمتعبير عن التعجب

 :األبيات اآلتية
{ΟΙ.} ᾿Ιοὺ ἰού· τὰ πάντ' ἅν ἐξήκοι σαφ.  (5)    

 "!كافة الحقائق بوضوح تنكشف سوف! أسفاه! واأسفاهوا»أوديب: 
  استخدم الشاعر في ىذا الشاىد الفعلἐξήκοι))  مسبوقًا باألداة(ἅν)  لمتعبير

 عن التعجب.
{ΦΟ.} ᾿Αλλ' ἐς τί τρέψῃ;  

{ΚΡ.} Σόνδ' ἀπάξομαι λαβών.  

                                                           
(1) 

Oed. Tyr. ll. 555-556.   
(2)

 Aveling (Rev.F.Wilkins), op. cit., p.38.  
(3) 

Oed. Tyr. l. 282.  
(4)

 Smyth (Herbert Weir), op. cit., pp.607-608.  
(5)

 Oed. Tyr.  l. 1183. 
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{ΦΟ.} Δεινὸν λέγοις  ἄν,  (1)    
 الكورس: "واآلن لماذا عدت؟"

 كريون: "سوف آخذ ىذا الرجل )أوديب(، وأرحل."
 الكورس: "إن ما تقولو مروع ومخيف!"

  الفعل  عن التعجب باستخدام الشاعرأما في ىذه األبيات فقد عبرλέγοις)) 
 .(ἅν)ًا باألداة عبو تمفي صيغة التمنى 

أوديررررب فرررري "و "أوديررررب ممكرررراً "ومررررن خررررالل ىررررذه الدراسررررة الدالليررررة لمسرررررحيتى  
لسوفوكميس تم الكشف عن العديد من المعاني والدالالت التي تشتمل عمييرا  "كولونوس

صرريغة التمنررى برراختالف وظائفيررا وأشرركاليا المغويررة. فررتم حصررر االسررتخدامات المختمفررة 
فرى الجمرل الرئيسرة أو الجمرل التابعرة، ففري الجمرل الرئيسرة وردت  لصريغة التمنرى سرواء

االحتمرال. أمرا فري الجمرل التابعرة فتسرتخدم  ، أو عنالتمنىترد ىذه الصيغة لتعبر عن 
لجمرل الدالرة عمرى الغررض، اصيغة التمنى لمتعبير عن زمن محتمل أو غير محدد فري 

أو الزمررررران، أو  ،الشررررررط، أو المفاضرررررمةأو  ،، أو النتيجرررررةالسررررربب أو ،أو المفعرررررول برررررو
  .عجبالت أو ،المباشرالسؤال غير أو  الحديث غير المباشر،، أو أو الوصل ،المكان
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