
  
      

  كليــة اللغة العربية بأسيوط

  اـلـة العلميــة       

      ----------  

 

 

  ةــة البحرينيــي اللهجـــة فــة أسلوبيـــدراس

 وذجــان منــكرزك
ً
 اــ

 

 
  إاد

  وس ــني أبو نامــد حسـد حممـأمح د/

��، ���� ا��داب، ����� ا�����   ��� ا��را��ت ا����

  

  

  

  



      

 ٧٢١

 ة دراسة أسلوبية يف اللهجة البحريني
ً
  اكرزكان منوذج

  أبو ناموس  محمد حسین أحمد

 مصر.  ،قسم الدراسات اللغویة، كلیة اآلداب، جامعة المنیا

    hussien.ahmedk2@yahoo.com البرید االلكتروني:

  امللخص: 

كــان منهجــي فــي هــذا البحــث  ،هــذه دراســة أســلوبیة فــي اللهجــة البحرینیــة كرزكــان نموذجــا

. وهــذا المــنهج یقــوم للمــیالد ٢٠١٨حتــى عــام  ٢٠١٢ن عــام وصــفیا تحلیلیــا فــي الفتــرة مــ

  ٠لتــي ســمعتها مــن أهــل كرزكــانعلــي جمــع عبــارات ومفــردات اللهجــة البحرینیــة الواقعیــة ا

ركیبــي ، ولقــد كــان اهتمــامي بالجانــب التلجمــع تــأتي مرحلــة التأمــل والتحلیــلوبعــَد مرحلــة ا

ــا كنــت أتنــاول بحثــا عــن اللهجــة فــإن الجانــب الصــوتي مقــدما علــى الجانــب اإلفــرادي ، ولّم

 –ع قدر المسـتطا -؛ وعلیه التزمتب األسد في التحكم في شراع البحثالمنطوق له نصی

الـــذي لــم یســتمع للهجــة أهـــل بتشــكیل الكلمــة التــي قــد یصـــعب تخیــل نطقهــا علــى القــارئ 

جدیـدة فـي تنـاول اللهجـة ، أوال تقـدیم دراسـة لقد كان دافعي لهذا البحـث عـامالن. و البحرین

، ثانیـــا مـــا القیتـــه مـــن صـــعوبة فـــي فهـــم كثیـــر مـــن األلفـــاظ والعبـــارات فـــي بدایـــة البحرینیـــة

ْت العزیمـة نحتكاكي بأهـل البحـریا وقـد جـاء هـذا  علـى دراسـة هـذه اللهجـة العربیـة.، َفَصـحَّ

ــْحُت خاللهــا منهجــي فــي وخاتمــة مباحــثالبحــث فــي مقدمــة وتمهیــد وثالثــة  . المقدمــة َوضَّ

ــا كــان البحــث یــدرس اللهجــة البحرینیــة متخــذا قریــة كرزكــان نموذجــا  ودوافعــه. البحــث، ولمَّ

األول تنـاول  والمبحـث.  بمملكة البحرین وبكرزكانحث یعرف كان لزاما أن یأتيَ تمهید للب

ــا كانــت لألمثــال  اللهجــة،والثــاني َبــیََّن ســمات هــذه  البحرینیــة،بالدراســة معجــم اللهجــة  ولمَّ

ْصـُت  . وجـاءت الخاتمـة الثالـث لألمثـال وسـماتها المبحـثالبحرینیة أهمیة خاصة فقـد َخصَّ

  .   .لتلخص ما ناقشه البحث وما توصل إلیه من نتائج

  .لهجة، كرزكان، مملكة، أسلوبیة، بحرین :الكلمات االفتتاحية
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A stylistic study in the Bahraini dialect 

Karzakan is a model 
 
Ahmad Muhammad Husayn Abu Namous Al-Adawi 
Department of Linguistic Studies, Faculty of Arts, Minia 
University, Egypt. 

Email: hussien.ahmedk2@yahoo.com 
  

This is a stylistic study in the Bahraini dialect from 2012 to  
2018 AD .This study consists of an introduction, a 
preface, three themes, and a conclusion . The introduction 
shows my approach to research and its motives. The 
preface gives a brief definition of the Kingdom of Bahrain 
and the village of Karzakan . The first theme is about the 
Bahraini dialect lexicon and its meaning. The second 
theme shows the stylistic features in the Bahraini dialect. 
The third theme is about the Bahraini proverbs: their 
patterns, properties and meaning. The conclusion 
summarizes the research and mentions its results 
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ا  

 الــذي جعــل األلســنة متباینــة، لیجعــل منهــا آیــة بینــة، والصــالة والســالم علــى الحمــد هللا    

  السراج المنیر وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد؛

فإن دراسة لهجة ما تدویٌن لحقبٍة من حیـاة أهـل هـذه اللهجـة ؛ ألن هـذه الدراسـة تسـلط     

م وطریقـة تفكیـرهم الضوء من جهات مختلفة على هذه الحیاة؛ فهي مـرآة تفصـیلیة لمعیشـته

م ٢٠١٢وضــروب طموحــاتهم ... مــن هنــا اســتثمر الباحــث فتــرة وجــوده بمملكــة البحــرین (

  م) لیقوم بهذه الدراسة وفیما یلي توضیح لجوانبها. ٢٠٢١وحتى

 :ا  

م حتــى عــام ٢٠١٢كـان منهجــي فــي هــذا البحــث وصــفًیا تحلیلًیــا فــي الفتــرة مــن عــام       

هذا المـنهج یقـوم علـي جمـع عبـارات ومفـردات اللهجـة البحرینیـة الواقعیـة للمیالد. و  ٢٠١٨

التـي سـمعتها مــن أهـل كرزكــان الـذین نشـأوا فیهــا وتشـربوا لهجتهــا، ال سـاكنیها أو الوافــدین 

  علیها.

وبعـــَد مرحلـــة الجمـــع تـــأتي مرحلـــة التأمـــل والتحلیـــل، ولقـــد كـــان اهتمـــامي بالجانـــب       

اإلفــرادي، ذلــك أن المفــردة تعــرف معرفــة دقیقــة مــن خـــالل  التركیبــي مقــدما علــى الجانــب

السیاق الذي ُوِجَدْت فیه، فالكلمة في كثیر من األحیان تأخذ معنى داخل التركیـب یختلـف 

عــن معناهــا وهــي مفــردة، وال شــك أن معناهــا داخلــه أدق وأوضــح، وكمــا هــو معــروف فــي 

دأُت بالتركیب ثم وضـحت مـا غمـض اللغة أن الكلمة إذا أعیتك فاسأل عنها جاراتها؛ لذا ب

  من معنى ألفاظه وبینت المراد من التعبیر إن تطلب األمر ذلك.

إن بعض التراكیب واضحة بوضوح ألفاظها لكن المقصود منها مختلف، بمعنى آخر:     

هذه التراكیب معناها الحرفي یختلف عن المعنى الفني المراد منها، مثل قولهم "یصیر لي" 

مضــارع الفعل(صــار) وهــو یفیــد التحــول، لكــن المقصــود مــن الجملــة إثبــات  فالفعل(یصـیر)

  قرابة الشخص للمتحدث، أي هو قریبي .

وتراكیب أخرى ُتعَرف داللتها من بیئتها التـي نشـأت فیهـا، فـإن قـال لـك أحـدهم "أركِّـب     

ن رایـات سواد" فلن تدرك المعنى إن لـم َتعـِرف البیئـة التـي أنتجـت هـدا المعنـى، والسـواد لـو 
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الشیعة؛ وعلیه فإن المعنى یدل على أن الشخص كان یركب الرایـات السـود شـعار الشـیعة 

  استعدادا لمناسبة شیعیة حزینة مثل استشهاد الحسین أو وفاة إمام آخر من أئمة الشیعة.

ولّما كنت أتناول بحثا عن اللهجة فـإن الجانـب الصـوتي المنطـوق لـه نصـیب األسـد       

بتشـكیل الكلمـة التـي قـد  –قـدر المسـتطاع  -شـراع البحـث؛ وعلیـه التزمـت  في التحكم فـي

  یصعب تخیل نطقها على القارئ الذي لم یستمع للهجة أهل البحرین .

:ا دوا  

  ولقد كان دافعي لهذا البحث عوامل تتمثل في:      

ة تتنــاول هــذه أوال:  إثــراء البحــث األســلوبي الخــاص باللهجــة البحرینیــة بتقــدیم دراســة جدیــد

  اللهجة.

ثانیـــا:  دراســـة اللهجـــة ال شـــك یتصـــل بالعربیـــة الفصـــحى كمـــا ســـنرى وهـــي بـــذلك امتـــداد  

  واتساع في دراسة اللغة األم. 

ثالثا: دراسة اللهجات من أفضل وأقـیم الدراسـات التـي یتجـه إلیهـا البحـث اللغـوي الحـدیث. 

  حقان دراسة مستقلةراث ثریین یست: بیان ما لقریة كرزكان من لهجة وترابعا

مــا القیتــه مــن صــعوبة فــي فهــم كثیــر مــن األلفــاظ والعبــارات فــي بدایــة احتكــاكي  :خامســا 

ْت العزیمة على دراسة هذه اللهجة العربیة.   بأهل البحرین، َفَصحَّ

  إ   ا ا ؟

رز أبــیتوجــه هــذا البحــث إلــى أهــل البحــرین وٕالــى غیــرهم. أهــل البحــرین یجــدون فیــه       

ــَتَعلُِّم اللهجــة البحرینیــة مــن  ســمات لغــتهم التــي قــد ال یالحظونهــا، أمــا غیــرهم فهــو خطــوة ِل

  خالل الكم الكبیر ألقوال وأمثال أهل البحرین التي قمت بتدوینها وتحلیلها.

:دة ادر ا  

 كنـت أدون مــا أســمعه فـي المناســبات االجتماعیــة المختلفـة بعــد أن أتأكــد أن الشــخص    

كرزكانیا حتى النخاع، وأستمع للغتهم فیما بینهم أثناء العمل معهم، كذلك استمعت لبعض 

البــرامج التلیفزیونیــة واألفــالم القصــیرة الخاصــة بأهــل كرزكــان، مثــل برنــامج(على خفیــف) 

وهو حلقات قصیرة وكثیرة یلتقي فیها المذیع لیناقش أهل كرزكان فـي مسـألة مـا، واسـتفدت 
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كرزكـاني) غنـاء فرقـة أصـداء (الرجوع إلى اهللا) ومن األغنیة الكرزكانیة ( من الفلم القصیر

  وبرنامج (نهج) اإلبداعي،  ولقد كان موقع كرزكانكم مرشدا ودلیال . ،الغدیر

  ومن أبرز الذین تلقیت عنهم اللهجة من الكرزكانیین:

  األستاذ نبیل أحمد الفردان -١

  األستاذ زهیر محمد سلمان الشاخوري -٢

  األستاذ جعفر عبد اهللا مكي خلف                -٣

  األستاذ علي حسن محمد ضیف           -٤

  األستاذ علي محمد علي السیب     -٥

  األستاذ علي باقر علي محمد   -٦

  األستاذ محمد عبد اهللا محمد الفردان -٧

  عبد اهللا عیسى الخال -٨
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  ا:ارات 

الدراسات السابقة المتصلة بموضوع البحث فلقد سبق بحثي دراسات ذات أما عن         

صلة باللهجة البحرینیة أبرزها: دراسة األستاذ الدكتور عبد العزیز مطر(دراسة صوتیة في 

ـــى الجانـــب الصـــوتي فقـــط، ودراســـة  لهجـــة البحـــرین) ومـــن عنوانهـــا یتضـــح أنهـــا ركـــزت عل

بعض التعبیــرات األجنبیــة ذات الصــبغة الــدكتور حســین علــي یحیــى (األصــول المعجمیــة لــ

مقاربـة لظـاهرة االقتـراض اللغـوي فـي العامیـة البحرینیـة) وقـد  :التراثیة في اللهجة البحرینیـة

  عالجت قضیة االقتراض اللغوي. 

كما سبقت بعض الدراسات التي تتصل باللهجة عموما، وقد اطلعُت على: لهجـة بلـدة     

داللیة: عماد حمدان شاللدة، رسالة ماجسـتیر بإشـراف ِسعیر دراسة صوتیة صرفیة نحویة 

، م٢٠١٨هــ/١٤٤٠معـة الخلیـل بفلسـطین كلیـة الدراسـات العلیـا بجا ،الدكتور هاني البطَّاط

كمـــا اطلعـــت علـــى دراســـة الباحثـــة فاطمـــة الزهـــراء حـــاج علـــي بعنـــوان (بـــین اللغـــة العربیـــة 

  .ولهجات غرب تلمسان: لهجة بن واسین أنموذجا)

  ت الدراسة على مصادر مختلفة على النحو التالي:وقد اعتمد

  كان لسان العرب البن منظور والمعجم الوسیط من أبرز ما استعنت به من المعاجم     

  للكشف عن المعاني المختلفة. كما استعنت بمعاجم أخرى ضروریة للبحث أبرزها:

 .معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا - 

  .مفصل في علم الصرف: لألستاذ راجي األسمرالمعجم ال - 

 .معجم اللغة العربیة المعاصرة، للدكتور أحمد مختار عمر - 

 .معجم عطیة في العامي والدخیل: الشیخ رشید عطیة  - 

  .معجم علم األصوات: للدكتورمحمد علي الخولي  - 

ل البـن الخصائص البن جنى، وشـرح المفصـبــ استنار الدارس ومن المؤلفات التراثیة     

یعــیش، كمــا اســتعان بكتــاب الشــیخ عبــد القــاهر الجرجــانى: دالئــل اإلعجــاز، والمزهــر فــى 

علــوم اللغــة للســیوطى، وفقــه اللغــة وأســرار العربیــة للثعــالبى، واإلیضــاح فــى علــوم البالغــة 

  للخطیب القزوینى، والمصباح فى المعانى والبیان والبدیع البن الناظم وغیرها....

من أسرار اللغة: للـدكتور إبـراهیم رجع الباحث إلى كتب منها: الحدیثة  ومن المؤلفات    

من وظائف الصـوت اللغـوي: للـدكتور أحمـد عبـد ، األسلوب: للدكتور أحمد الشایب، أنیس
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ظــاهرة المخالفــة الصــوتیة ودورهــا فــي نمــو المعجــم العربــي: للــدكتور أحمــد و العزیــز كشــك، 

  روفیسیر ماریوباي...أسس علم اللغة: للبعبد المجید هریدي، 

منها: كتب التاریخ  واستعان الباحث لبیان المالمح التاریخیة للبحرین وكرزكان ببعض    

قالئد النحرین في تاریخ البحرین: ناصر بن جوهر بـن مبـارك الخیـري، وكتـاب عقـد الـآلل 

تـور تـاریخ البحـرین الحـدیث: دكتورمحمـد عبـد اهللا ودك، في تاریخ أوال: محمد علي التاجر

  ...بشیر زین العابدین

  استنار الباحث ببعضها مثل:ومن كتب األمثال     

   .زهر األكم في األمثال والحكم: للحسن الیوسي -

  .مجمع األمثال: للمیداني  -

  .الفاخر في األمثال، للمفضل بن سلمة الضبي  -

  .األمثال في القرآن الكریم: البن القیم الجوزیة -

  .العربیة واإلنجلیزیة: لألستاذ محمد عبد الجواد فاضلطبیعة األمثال بین  -

  .لألستاذ إبراهیم أحمد شعالن :موسوعة األمثال الشعبیة المصریة -

  واستند الباحث في معرفة المعاني في اللغات األخرى ببعض المصادر، أبرزها:    

  لبحوث القاموس: (إنجلیزي عربي) قاموس عام لغوي علمي، تألیف مكتب الدراسات وا -

  .بمشاركة آخرین

عربــي) تــألیف نخبــة مـن أســاتذة اللغتــین اإلنكلیزیــة -القـاموس العصــري الجدیــد (إنكلیـزي -

  .والعربیة

  .قاموس فارسي عربي (فرهنكـ فارسي عربي): شاكر كسرائي  -

ـــْحُت  مباحـــثوقــد جـــاء هـــذا البحـــث فـــي مقدمـــة وتمهیـــد وثالثـــة      وخاتمـــة. المقدمـــة َوضَّ

ي البحـث  ودوافعـه ومصـادره، ولمَّـا كـان البحـث یـدرس اللهجـة البحرینیـة خاللها منهجـي فـ

متخـــًذا قریـــة كرزكـــان نموذًجـــا كـــان لزامـــا أن یـــأتيَ تمهیـــد للبحـــث یعـــرف بمملكـــة البحـــرین 

  وبكرزكان .

ـــیََّن  المبحـــث         األول تنـــاول بالدراســـة المعجـــم التركیبـــي اللهجـــة البحرینیـــة، والثـــاني َب

ْصــُت  ســمات هــذه اللهجــة، ــا كانــت لألمثــال البحرینیــة أهمیــة خاصــة فقــد َخصَّ  المبحــثولمَّ

الثالـث لألمثـال وسـماتها. وجــاءت الخاتمـة لـتلخص مــا ناقشـه البحـث ومــا توصـل إلیـه مــن 

   نتائج.
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  :تـمـهـيد

  مملكة البحرين

من الطبیعي والبحث یتناول لهجة أهـل البحـرین أن یبـدأ الحـدیث عـن البحـرین الـوطن     

فهیَّــا بنــا  ،ثـم یتطــرق الحــدیث عــن قریــة كرزكــان باعتبارهـا جــزًءا أصــیًال مــن البحــرین ،األم

  نتعرف علیهما.

 -علیـه السـالم  -أهل البحرین "كانوا قبًال یـدینون بالمسـیحیة والوثنیـة. أرسـل الرسـول     

أبـا العــالء الحضـرمي إلــى المنـذر بــن سـاوي حــاكم البحـرین مــن قبـل الفــرس آنـذاك، فأســلم 

 ١٢٧٨لم معـــــه أهـــــل البحـــــرین... وقعـــــت البحــــرین تحـــــت الســـــیطرة البریطانیـــــة ســـــنة وأســــ

    )١(م" ١٩٧١هـ/ ١٣٩١م، ونالت االستقالل الكامل سنة  ١٨٦١هـ/

وكانــت التســمیة "تطلــق باألصــل علــى بقعــة واســعة تشــمل والیــة  ،البحــرین بلــد عریــق    

تـي تقـع إلـى الشـرق مـن خاصة تضم المنطقة الواقعة بین البصـرة وعمـان وكـل األراضـي ال

الیمامـة والتــي تشـمل الیــوم قطـر والبحــرین والكویـت والمنطقــة الشـرقیة مــن المملكـة العربیــة 

  .)٢(السعودیة"

وحــین أتحــدث عنهــا فــأعني "البحــرین الحدیثــة التــي أصــبحت تطلــق علــى إمــارة صــغیرة ال    

عــة مــن الجــزر كیلــومترا مربعــا، فهــو اســم حــدیث أطلــق علــى مجمو  ٥٢٢تزیــد مســاحتها علــى 

   .)٣("الصغیرة والتي تحمل أكبرها االسم نفسه وهو البحرین

                                         
 ١٤١٧ه السالم (تاریخ ما قبل اإلسالم) إلى عصرنا الحاضرموجز التاریخ اإلسالمي منذ عهد آدم علی )١(

م، بدون  ١٩٩٦هـ / ١٤١٧الطبعة األولى عام  ٤٤٣م: أحمد معمور العسیري، ص ٩٧ - ٩٦هـ/

ناشــر، وللمزیــد یمكــن النظــر إلــى: مــوجز دائــرة المعــارف اإلســالمیة، تــألیف مجموعــة مــن المــؤلفین 

  .مركز الشارقة لإلبداع الفكري م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨عام١ط ٥٠٩، ٥٠٨الصفحات 

ــب ١ط ٥،٦البحــرین (اإلحســاء الكویــت البحــرین قطــر): محمــود شــاكر شــاكر الحرســتاني ص) و ٢( ، المكت

وللتوسع انظر كتاب  التحفة النبهانیة في تاریخ الجزیرة  ١٩٨١هـ / ١٤٠١اإلسالمي، بیروت، عام 

موسـى النبهـاني الطـائي الصـفحات مـن  العربیة: العالمة الشیخ محمد ابن الشیخ خلیفة بن حمد بـن

   .م ١٩٩٩هـ/١٤١٩عام  ٢، دار إحیاء العلوم بیروت، المكتبة الوطنیة البحرین، ط٥١إلى ١٢

  المرجع السابق نفسه.   )٣(
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واسـم البحـرین مخَتلَـف فیـه، یوضـح ذلـك عبــد العزیـز بـن أحمـد البـداح فیقـول "اختلــف         

الباحثون حول اسم البحرین وصیغة التثنیة التي ورد علیها، فمن قائل: إن المقصود بالبحرین 

مــاء المــالح وخــزان المیــاه الجوفیــة العذبــة التــي تســقي الجــزر بمائهــا، هــو الخلــیج العربــي ذو ال

وآخر یذهب إلـى أن للتثنیـة عالقـة بالینـابیع التـي تتفجـر بالمـاء العـذب مـن قـاع الخلـیج تحـت 

المـاء المــالح .. فــي حــین یـرى آخــر أن ســبب التســمیة أنهــا كانـت تقــع علــى شــاطئ البحــرین: 

  .)١"(بحر عمان والبحر العربي
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كرزكان بتسكین الـراء ال توجـد هـذه الكلمـة فـي المعجـم اللغـوي العربـي ككلمـة واحـدة علـى     

مثل هذا الشكل، مما یـؤدي بنـا إلـى أن هـذه التسـمیة قـد ال تكـون عربیـة أي إنهـا أعجمیـة، أو 

 قد تكون هذه التسمیة مشـتقة مـن كلمتـین لهمـا معنـى فـي اللغـة العربیـة. فقـد تكـون مشـتقة مـن

  وقــــــــد تكــــــــون مــــــــن الفعــــــــل َكــــــــرَّ واســــــــم ،العربیــــــــة، والفعــــــــل الناســــــــخ كــــــــان )٢(الكلمــــــــة كــــــــرز

  .)٣(وقد تكون مشتقة من الكلمة كنز و الفعل الناسخ كان ،العلم زكان 

وتعتبــر مــن كبــرى قــرى المنطقــة  )٤(وقــد عــدَّها صــاحب القالئــد مــن أهــم قــرى البحــرین    

) فقــال "علــى  )٥(الــآلل فــي تــاریخ أوالوقــد ذكرهــا صــاحب (عقــد  ،الغربیــة مســاحة وســكانا

                                         
، بـدون ذكـر لمكـان ١ط ٩،١٠التشیع في البحرین تاریخه وأهدافه، عبد العزیز بن أحمـد البـداح ص )١(

وانظر أیضـا كتـاب تـاریخ البحـرین الحـدیث تـألیف دكتـور  ٢٠١١/ هـ١٤٣٢النشر أو الطبع، عام 

م، مركـز الدراسـات التاریخیـة ٢٠٠٩عـام  ١ط ٢٥محمد عبد اهللا ودكتـور بشـیر زیـن العابـدین ص

   .جامعة البحرین، مطبعة جامعة البحرین

له أیًضا: ُكَریز. انظر  شجر من الفصیلة الورِدیَّة، یحِمُل ثمًرا یشبه الُبرقوق، ولكنه َأَصغر منه، ویقال )٢(

بـاب الكـاف مـع مراعـاة الـراء والـزاي  ٨١٤ص ٢المعجم الوسیط، مجمـع اللغـة العربیـة بالقـاهرة ج

  .م مطابع األوفست بشركة اإلعالنات الشرقیة١٩٨٥هـ/١٤٠٥عام  ٣ط(َكَرَز) 

  https://arbyy.com/detail988942123.htmlانظر موقع  )٣(

بتقدیم ودراسة  ٤٣٦، ٤٣٥البحرین: ناصر بن جوهر بن مبارك الخیري صقالئد النحرین في تاریخ  )٤(

  .م األیام للنشر، البحرین ٢٠٠٢هـ/١٤٢٤عام  ١عبد الرحمن بن عبد اهللا الشقیر، ط

بإعداد  ٨عقد الآلل في تاریخ أوال: محمد علي التاجر ص) یقَصد بأوال البحرین بمعناها القدیم انظر: ٥(

سـنة النشـر  ،سسة األیـام للطباعـة والصـحافة والنشـر  المنامـة بـالبحرینوتقدیم إبراهیم بشمي، مؤ 

  .م١٩٩٤



      

 ٧٣٠

الســاحل المــذكور (یقصــد الســاحل الغربــي للبحــرین) قریــة كرزكــان وهــي فارســیة االســم ... 

وهي ذات نضارة كثیـرة ومیـاه صـافیة غزیـرة ... وأهلهـا فالحـون وغواصـون وجنوبیهـا علـى 

  .)١(المذكور قریة المالكیة

  :تعريف اللهجة

، جـرس الكــالم :" اللَهجــة واللْهجـةهـا ابـن منظــور فـي لسـانه اللهجـة فـي اللغـة یقــول عن    

وهـي لغتــه التـي ُجِبــل علیهـا فاعتادهــا  ،فـالن فصــیح اللْهجـة واللَهجــة :ویقــال ،والفـتح أعلـى

  یث: "... مــــن ذي لهجــــة أصــــدق مـــــنونشــــأ علیهــــا ... واللهجــــة اللســــان ... وفـــــي الحــــد

ن الصــفات اللغویـة تنتمــي إلــى واللهجــة فـي االصــطالح "هــي مجموعـة مــ )٣("  )٢(ذر أبـي 

بیئة خاصة ویشترك في هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة . وبیئـة اللهجـة هـي جـزء مـن 

ولكنهــا تشــترك جمیعــا فــي  ،بیئــة أوســع وأشــمل تضــم عــدة لهجــات لكــل منهــا خصائصــها

وفهـم  ،مجموعة من الظواهر اللغویة التي تیسر اتصـال أفـراد هـذه البیئـات بعضـهم بـبعض

د یدور بینهم من حدیث فهما یتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین هذه اللهجـات . ما ق

  وتلـــك البیئــــة الشــــاملة التــــي تتـــألف مــــن عــــدة لهجــــات هـــي التــــي اصــــطلح علــــى تســــمیتها

  .)٤( باللغة" 

یؤخـذ ممـا ســبق أن اللهجـة لغـة خاصــة أو طریقـة معینــة فـي الكـالم تفرعــت عـن اللغــة     

، ولعـــــل التعریـــــف ة تخـــــص بیئـــــة بشـــــریة وجغرافیـــــة معینـــــةالطریقـــــ وهـــــذه اللهجـــــة أو ،األم

  االصطالحي یحتاج لتحدید الفترة الزمنیة بجانب األفراد والمكان.

                                         
  . ٤١عقد الآلل في تاریخ أوال: المصدر السابق ص)١(

ــاري  )٢( ــي الق ــاتیح شــرح مشــكاة المصــابیح: عل ــاة المف ــزي ج –مرق ــب التبری  ٣٧٦ص ١١محمــد الخطی

م، دار الكتب العلمیة ٢٠٠١ه/١٤٢٢عام  ١تحقیق الشیخ جمال عیتاني، ط ٦٢٣٩الحدیث رقم 

    .بیروت لبنان 

دار  ،م١٩٩٧هــ / ١٤١٨مـادة (ل ه ج) الطبعـة الثانیـة  ٣٤٠ص ١٢لسان العرب البن منظور ج )٣(

  .مؤسسة التاریخ العربي . بیروت، لبنان  ،إحیاء التراث العربي

  .م١٩٨٢عام  ٨القاهرة ط ،مكتبة األنجلو المصریة  ١٦إبراهیم أنیس ص :في اللهجات العربیة )٤(
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وما ظهر شـيء إال بسـبب قـدَّره اهللا عـز وجـل، فمـا العوامـل التـي أدت إلـى ظهـور         

ت خمسة عوامل، هـي: وكان ،اللهجات؟ بیََّن هذه العوامل الباحثة فاطمة الزهراء حاج علي

الموقع الجغرافي، التنوع االجتماعي، االتصال بین المجموعات اللغویة، األسـباب الفردیـة، 

   . )١(اختالط القبائل العربیة

  األسلوب:تعريف  

 ومذهبــه،طریقتــه  كــذا:فــي اللغــة "األســلوب: الطریــق ویقــال ســلكت أســلوب فــالن فــي     

یقـال أخـذنا فـي أسـالیب مـن القــول:  الفـن،سـلوب: واألسـلوب طریقـة الكاتـب فـي كتابتـه واأل

أمـــا األســـلوب اصـــطالحا فقـــد عرفــه األســـتاذ أحمـــد الشـــایب فقـــال "هـــو ، )٢(فنــون متنوعـــة" 

طریقة الكتابة أو طریقة اإلنشاء أو طریقة اختیار األلفاظ وتألیفها للتعبیر بها عن المعاني 

هذا تعریـف األسـلوب األدبـي  ،فیهقصد اإلیضاح والتأثیر، أو الضرب من النظم والطریقة 

بمعناه العام . وأما إذا أردنا أن یكون التعریف عاما یتناول العلـوم والفنـون فإنـا نعرفـه بأنـه 

ألن الفنون األخرى لها طرق في التعبیر یعرفهـا الفنیـون ویتخـذون وسـائلها  ،طریقة التعبیر

لهــم رمــوزهم ومصــطلحاتهم  وكــذلك العلمــاء ،أو عناصــرها مــن األلحــان واأللــوان واألحجــار

  .)٣(ومناهجهم في البحث واألداء" 

مـــن التعـــریفین اللغــــوي واالصـــطالحي یتأكــــد أن األســـلوب طریقــــة تعبیـــر یلتزمهــــا         

المـتكلم باللغـة لیعبـر عـن أفكــاره ومشـاعره سـواء كـان یتحــدث لغـة عادیـة ال بالغـة فیهــا أو 

أحیانـا تتخلـى عـن الجانـب لك ألن اللهجـات وأقول ذ ،لغة عالیة تستنیر بالمعاییر البالغیة

ـــداعي ـــة التـــي اإلب ـــد ومحاكـــاة البیئـــة اللغوی ـــك أن صـــاحب اللهجـــة تلقـــى اللهجـــة بالتقلی ؛ ذل

  أحاطت به فأصبحت عادة یسلكها لیل نهار كاألكل والشرب والنوم .... إلخ

  

                                         
 ٥٥) بین اللغة العربیة ولهجات غرب تلمسان لهجة بن واسین أنموذجا: فاطمة الزهراء حاج علي ص١(

م جامعــة أبــي بكــر بلقایــد، ٢٠١٤-٢٠١٣هـــ/١٤٣٥-١٤٣٤بإشــراف الــدكتورة فتحیــة بــن یحیــى 

  تلمسان، الجزائر.

عــــــام  ٣(د م غ) طمــــــادة   ٤٥٧ص: مجمــــــع اللغــــــة العربیــــــة بالقــــــاهرة، ١المعجــــــم الوســــــیط ج )٢(

  .م مطابع األوفست بشركة اإلعالنات الشرقیة١٩٨٥هـ/١٤٠٥

، ١٩٩٥عـام  ٩ط ،٤٤أحمـد الشـایب ص  :األسلوب دراسة بالغیة تحلیلیة ألصول األسالیب األدبیة )٣(

  .مكتبة النهضة المصریة شارع عدلي بالقاهرة 



      

 ٧٣٢

  املبحث األول

 معجم تركيبات اللهجة البحرينية وداللتها

ا؟توطئة: ملاذا كان امل
ً
 تركيبي

ُ
  عجم

ذلك أن المفردة تعرف معرفة دقیقـة مـن خـالل السـیاق آثرُت أن یكون المعجم تركیبیا؛     

الـذي ُوِجــَدْت فیــه، فالكلمــة فــي كثیــر مــن األحیـان تأخــذ معنــى داخــل التركیــب یختلــف عــن 

معناهـا وهــي مفــردة، وال شـك أن معناهــا داخلــه أدق وأوضـح، وكمــا هــو معـروف فــي اللغــة 

مة إذا أعیتك فاسأل عنهـا جاراتهـا؛ لـذا بـدأُت بالتركیـب ثـم وضـحت مـا غمـض مـن أن الكل

  معنى ألفاظه وبینت المراد من التعبیر إن تطلب األمر ذلك.

إن بعض التراكیب واضحة بوضوح ألفاظها لكن المقصود منها مختلف، بمعنى آخر:     

منها، مثل قولهم "یصیر لي" هذه التراكیب معناها الحرفي یختلف عن المعنى الفني المراد 

فالفعل(یصـیر) مضــارع الفعل(صــار) وهــو یفیــد التحــول، لكــن المقصــود مــن الجملــة إثبــات 

  قرابة الشخص للمتحدث، أي هو قریبي .

وتراكیب أخرى ُتعَرف داللتها من بیئتها التـي نشـأت فیهـا، فـإن قـال لـك أحـدهم "أركِّـب     

بیئـة التـي أنتجـت هـدا المعنـى، والسـواد لـون رایـات سواد" فلن تدرك المعنى إن لـم َتعـِرف ال

الشیعة؛ وعلیه فإن المعنى یدل على أن الشخص كان یركب الرایـات السـود شـعار الشـیعة 

أو وفـــاة إمـــام آخـــر مـــن أئمـــة  ،استشـــهاد الحســـین :اســـتعدادا لمناســـبة شـــیعیة حزینـــة مثـــل

  الشیعة.                                            

  لفحرف األ

  َْراِیْش َكاِمل ْل َعَلى اْإلیِسي ِوْیَبطِِّل الدَّ  هي الدََّراِیْش هو المكیِّف،  اْإلیِسي: إبراهیم ِیَطوِّ

 یزید درجة المكیف ویفتح النوافذ كلها . إبراهیم :والمعنى النوافذ

 أجِّل مسألتك.َساْلَفْتكْ  أجِّل : 

  ْلى (إحنا) وكلمة (بعد) بمعنى یالحظ تحول (نحن) الفصیح إ :إْحَنا بعْد َمْحُكوِكین

 نحن أیضا متعبون تعبا شدیدا .أیضا أو كذلك، والمعنى: 



      

 ٧٣٣

  ْبدًال من  .یجمعون كلمة ( زارع ) على زراریع :َما ْنِجِیْب َزرَاریْع ِمْن َبرَّة ،ِاْحَنا ِبِنْزَرع

 .والمعنى: نحن نفلح األرض بأنفسنا  ُزرَّاع.

  ْأما العجاج فهو الدخان لموش هو نفس الشیشة: اإذا تأِخْذ ُموْش ِیِصیْر َعَجاج ،

 .والمعنى: لو تأخذ َنَفس شیشة َیكُثر الدخان وینتشر ولیس الغبار.

  ْإذا رأیت ما حدث قلبك یرتجف، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریةإَذا ْتُشوْف َقْلَبْك ِیْرَقع :. 

  ْْه ِواْسَتِریح یْح ِهدُّ َثٌل یهدف إلى االستراحة من المشاكل مَ أي ُاْتركه  ِهدُّهْ : إذا َجاِك الرِّ

 .بترك منبعها أو بقفله

 یه ما إذا ْحك من َبْتَفتَّكْ  أنا یسوَّ : إذا قام بهذا األمر أنا سأهلك من كثرة الضَّ

 الضحك.و(ما) زائدة.

  ْم لتلوح هي نفسها ِمْن التلوح، جمع تلح ولم أجد لهذه إذا هو (ِم ِلْتُلوح) ِبُیْرُسب :

ن العربیة الفصحى، والمعني الكلي للعبارة إذا هو (الطالب) من الذین الكلمة أصًال م

 ال یفهمون سیرسب.

 إذا اقترب قم بقتله.ِقْتله َوْطَوطْ  إذا : 

  ْأرضك لینة بسبب الماء.َخِریْص  أْرَضك :  

  ْلدیه حصة دراسیة.محمود َمْحُصوْص  )١(أْستَاذ :  

 ما فائدة بقاء  : ما هي فائدته؟ْطَبْخ: ِاْشَخاَنَتهْن في اْلمَ ِاْشَخاَنَته الُخْبْز صار ِلیْه ُیوِمی

 الخبز یومین في المطبخ؟!

                                         
ة غیـُر عربّیـة: تـدّل علـى المـاهِر بصـْنَعته، وال كلمُة أسـتاذ بضـّم الهمـزة والـّذال الُمعَجَمـة: كلمـٌة فارسـیّ ) ١(

توجد هذه الكلمة في الّشعر الجاهلّي، وأصُل األستاذ الّصائُغ ألّنه رّبما كاَن تحَت یده غلماٌن یؤّدبُهم، 

فكأنه أستاذ في حسِن األَدب، وُینطُق أستا بالتركیة والكردیة انظر:المعرب من الكـالم األعجمـي علـى 

ــق أحمــد محمــد شــاكر ط ٢٥جــوالیقي صحــروف المعجــم لل ــة الوطنیــة ١٩٩٥عــام  ٣تحقی م المكتب

  للطباعة .



      

 ٧٣٤

  ْماذا حدث ؟ أو لماذا ؟ والقاف تُْنَطُق  :اْشَهْستْ  َقاْعِدین اْتَصاْرُخون ؟ ،اْشَهْست

 قاهریة.جیًما 

 لحسن الحظ أننا أتْیناَ. :َأْشَوى ِجیَنا 

  ْد وقت كاٍف.أمر حسن أنه یوج :أْشَوى فیه َوْقْت َواِجد 

  َّلحسن حظى أّن الكورة لم تصطدم بي :اْلُكوَرة أْشَوى ما جات فى. 

 نواة الفاكهة، والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة الِعْنِقیَشة: أكلت المشمش ورمیت الِعْنِقیَشة ، 

 قلیل . :ِتُشوَنه: أكلت الیوم ِتُشوَنه 

 یر منتبه لآلخَرین.والتلیفون كلمة ، غتلیفونُمَركِّز فى ال :التِِّلیفون ْمحاِوسِ علي  اكو

 .)١(وتعني الهاتف telephoneإنجلیزیة 

 هذه تحتك. ،: لمؤنثَتْحَتكْ  َاكي  

  ْیعبرون باسم الفاعل (شافي) وال یقولون: اهللا یشفیك بالفعل اْهللا َشاِفیْك َیا فالن :

المضارع والتعبیر األول أبلغ؛ ألن اسم الفاعل فیه صفة الثبات ورسوخ الشفاء 

أما التعبیر بالفعل المضارع فیه تجدد، والتجدد ال یجوز  ،المتصف به اهللا عز وجل

  في حق اهللا تعالى.

  ْتقال في التحیة لطلب العون من اهللا.َكِریمْ  اهللا :  

  ْتعبیر یالزم أهل البحرین عند التعجب  من شخص أو  اهللا یغربلهم!  اْهللا ِیَغْرِبْلك  !

 محذوف الهاء .ولفظ الجاللة في نطقهم  ،أشخاص

  ْوواضح الفرق بین التعبیر الفصیح وتعبیر البحرینین ،اهللا یوفقه :اْهللا ُیَوفِّْق ِلْیه، 

 والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة . ،،میل إلى الفتحةوكسرة الم ( لیه) فیها 

                                         
عربــي) تـــألیف نخبــة مـــن أســاتذة اللغتـــین اإلنكلیزیــة والعربیـــة -القــاموس العصـــري الجدیــد (إنكلیـــزي) ١(

  م، إصدار دار الفكر للجمیع، بیروت بلبنان.١٩٦٨ ١، ط٥٩٤ص



      

 ٧٣٥

 هنا توجد عالقة بین نطق هذه اللهجة والنطق : ألفان وستة عشرِوِستَّاش أَْلِفین ،

 ئمة على االختصار.الفصیح، قا

  ْعندك حق.َوْجه ِإِلیك : 

 تحن أي ُتِلّح على ولدها لیتزوج .األمِّ ْتِحْن على ولدها على الزواج : 

 رحلة عائلیة . ،َكشته :أمس طلعنا َكْشته في عین عذاري 

  ذائي.غأمس لم أتناول وجبة  :اْتَغدِّیتْ  َوالَ  َأْمْس 

 لمة هندیة، تمكنت في كالمهم : امشي في اتجاه مستقیم (سیدا) كِسیدا امشي

  النتشار الهنود بینهم.

 أمسكته بقوة . :األم َفلََّصْت على ولدها 

 أحتدت أي تعصبت علیه وغضبت منه.َعِلیهْ  َحدَّت ُأمُّه :  

 أي أنا أتحرَّج. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .أنا اْتَحْرجم ما أقدر : 

  ْانتظرك.أنا أَحاِرْسك : 

 منتبه. : أناَأْوِتِعيِ  أنا 

  ْكلمة اللوكیشن كلمة انجلیزیةو أبعثُ  أي َبَطرِّْش :أنا َبَطرِّْش اللُّوِكیَشنlocation)١( 

 ومعناها الموقع.

 أي أذهب وقت الصباح . :انا َبْغِدي 

 حیاتي تروُق لي :والمعنى . تأمل ضبط كلمة َعْجِبِتنِّي :َحَیاِتي أنا َعْجِبِتنِّي.  

 ور. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .: قاعد مسر ْمَبسِّط قِاِعد أنا 

 شممُت رائحتك. :هو مشتم منك والمعنى ِمْشَتمِّنَّكأصل  :ِمْشَتمِّنَّك أنا 

 طْ  أَنا   ، وفي الفصحى اشتطُت عضًبا.أنا في حالة من الغضب :ْمَشوِّ

                                         
  ٣٧٢) القاموس العصري الجدید: ١(



      

 ٧٣٦

  ْْبح أنا نمت عند الفجر  والمعنى: ،یلحظ ان معني (بس) هو عند :أنا نایم َبس الصُّ

 ت كل اللیل.أي َسِهرُ 

  َي یوضع علیها الشيء المطروق، ت: السندان الحدیدة الوالسِّندان اْلمْطرقة بین أنت

 والمقصود إظهار ضعف اإلنسان وحیرته بین أمرین مؤلمین ال فكاك من أحدهما.  

  ْْهْر ِوان ْل الشَّ والزوجة  رغم عمل الزوج :ْس َت ْتَفاطِ ِاْنَت ِتْشَتِغْل َوُزوَجَتْك ِتْشَتِغْل ِوتَوصِّ

 لكن الراتب ال یكاد یكفي الشهر .

 الكالم.كثیر  :أنت حجَّاي  

 كثیر الحركة . :أنت َحُروك 

  َبلطجى. :ْفَلْنِزى انت 

  ُْیلَحظ قلُب الثاء فَاًء .أنَت ثور :ِاْنَت ُفور ،  

  َأنت الذي اتصلَت بي.ليَّ  ِمتِِّصل الِّلي ِاْنت : 

   )١( مستأنس برجعتك المدرسة؟ ِاْنتَ 

  َجْع ِلَرْبِعي أقعد ألعْب ویَّاهم واْرجع ِلْدراْسِتيَبرْ  - 

ْل ِرْفَقاْن ِجدَّدْ  -   َبُروْح مدرسْة جدیدة ِوَبَحصِّ

  َبدًال من ُمَصدُِّقِني.ِمَصدِِّقنِّي ِأْنت : 

  َبغیر هوادة: أي شددَت علیهم َتْفِطیس ِمَفْطِسیْنُهمْ  إْنت. 

 (ِهیْس) تعبیر للتقلیل من الشأن.اْنَت : 

  َلْ  ِمن ِبِتْنَجحْ  ْفالن ای إْنت  معناها محاولة.)٢(Tryو(تراي) أصلها انجلیزیة  تراي: َأوَّ

                                         
 : كرزكانكم اإللكتروني، برنامج (على خفیف) رابطه) موقع ١(

https://www.youtube.com/watch?v=Kiu_qB3HOYc  
  ٦٠٩القاموس العصري الجدید: ص )٢(
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 :لیس في ُعْرِفهم التزوج  ،نجلیز لدیهم زوجة واحدةاإل االنجلیز ما عندهِم َسَكْنْد وایف

بثانیة، ومن األلفاظ اإلنجلیزیة التي یستعملها أهل البحرین (سكند َواْیْف) وصورتها 

  .)١(وتعنى الزوجة الثانیة second wifeیة في اإلنجلیز 

  ؟ یالحظ تأخر أداة االستفهام.اْلُمَحرَّمْ  ِفيِ  ِوْیهْ  َعَلى ِتَركِّزْ  ِالنَّاْس 

 َعوَّْرَتِني.َشَمْخَتِني آه :  

 السیلكون مادة لسد الثغرات والثقوب، والذي ِسیِلُكون اْشَتِریت ُردِّ  َسَكْنتْ  ما أول :

اك فائدة لغویة من كلمة(رد)؟ فلو حذفناها لكان معني یتبارد إلى الذهن، هل هن

أن ذكر هذه الكلمة له  ىتریت سیلكون، والجملة سلیمة، وأر الجملة أول ما سكنت اش

اشتریت  بمجرد ما سكنتُ  :قیمة معنویة، فقد دلت على السرعة، والمعني على هذا

  سریعًا اشتریت سیلكون. سیلكون أو أول ما سكنتُ 

 َمْن  تعبیریة یقولونها أدًبا وتواضًعا مع ةوهي الزم ،أمرك مطاع :حبیبي ُأْوُمر

طلب حبیبي یجعلون طلبه أمًرا علیهم واجب التنفیذ، ا :یخاطبون، فبدًال من قولهم

 ویالحظ في التركیب حذفهم أداة النداء(یا).

 ــى ّدرَّاه ایــش ســؤال بمعنــى مــا الــذي یعرفــه عنــى؟ والمقصــود هــو ال یعــرف عــن  :؟عنِّ

 أو كما یقول أهل البالغة استفهام غرضه النفي .  ،شیًئاأمرى 

  تعجب من الكثرة .  ،! یالكثرته ُكْتُره إْیْش 

 ؟ الَقَرض هو الْقرض أي التسلیف لكنهم یفتحون الراء.أْي َقَرض  

  حرف الباء

 الهندیین جمع آخر لكمة هندي غیر كلمة(هنود)، ولكن الهنِدیِّین مع باالتفاق :

  ع انتشاًرا على ألسنة البحرینین.الجمع األخیر أوس

 یا ابنْي اعتمد على نفسك.ُروَحكْ  ِشیلْ  بابا : 

                                         
  ٥٤٣،٦٣٦القاموس العصري الجدید: ص )١(



      

 ٧٣٨

 الباب لیس آِمًنا وكلمة (ِسْفْت) إنجلیزیة غزت لهجة البحرین "الباب موِسْفِتي :"save 

  بمعني حفظ وأمان.)١(

  ْجول بالمبنى .تأمشي عنك اآلن لفترة وجیزة أل :َباُخْد َفرَّْة َواِجیَلك 

 سأعطي ( الشىء) للحارس والباء  :والمعنى ،الناطور هو الحارس :النَّاطور بْعطیه

 هنا أدت دور همزة المضارع المتكلم.

 بالني بمكروه أو مصیبة . :باقر َبَلْشِني 

 بكسر الكاف وتسكین الالم. ،البحرین ِكْلها: جمیعها 

 والقاف ربة، مضط األرض تكونبدون الجبال ، متوهقة مضطربة :ِبُدوْنها ِمْتَوهِّقة

 ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

 هو َبَدأ.َبدَّا : 

 أي بدأُت (أنا).َبدِّْیت : 

 مني شیئًا ال تتخیله أو تتوقعه. ىتهدید، معناه سوف تر  :َبرَاِوْیْك أنا 

  األول ركیـب اللغـوي ملحظـان: ال أرید سوى الخبز، وُیالَحظ في التفالن یا خبز َبْس: 

التقـدیم والتـأخیر واألصـل  :بًزا أو هات خبـزا، والثـاني، والتقدیر األصلي أرید خالحذف

  ر كلمة (بس) عن كلمة خبز.تأخُّ 

 فِي الخفاء ال علًنا.بالَخّش  ِیِبْعها : 

 لكن لم نقدر علي رفعها لثقلها نرفعها،أردنا أن  :ْنِبِغي نَرفِّْعَها ما َقَدرَنا علیها، 

  َع )  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .والملفت للنظر تفضیلهم الفعل ( َرفََّع ) على ( َرفَ 

 أي أقوم بتفكیكه (تفكیك الشيء المراد). والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریةَبَفتَِّقه :. 

  أي أموت ضحًكا.ِضْحكْ  َبْفَطْس : 

 عضوه الذكرى.الولد َبْلُبول : 

                                         
  .٥٣٧القاموس العصري الجدید: ص )١(



      

 ٧٣٩

  ْتأكید بالمفعول المطلق.َتْبِلْیحْ  َبلََّحْته :  

 حم األسماك فقط، وال تقال لباقي أنواع اللحم: اعطیني قطعة لحم من لَبْلِحیني 

 اْبُتِلینا بهذه األمور.شیاءاْأل  بها ِاْبَتَلْشَنا : 

 لم أجد للقفد تفسیًرا، ویقال إنه و والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة . ،أنا ألعنه :َبْلَعْن ِقْفَده

  قفا اإلنسان، وبناًء على هذا التصور یكون المراد (أضرب قفاه).

  ْتكون المعاشات قد نزلت الیوم.أي ُربَّما  َبْلَكتْ  :الَمَعَشاْت َنَزَلت اْلُیومْ  َبْلَكت 

  ْمتزوجات. :بناِتِك ْمَعرِّسات 

 رغًدا.لم تعش ِعز�ا ولم تر  فقٍر،بنت  :ِمْتَحسَِّرة ِبْنت 

  ْوالِولد مفرد عندهم ال جمع. ،اِلوْلد بمعنى الَوَلد  :َبَوِدى ِوْلِدى اْلِبَیت 

  ْویبدو في المقولة بحرینیةعالي: قریة : ُاْتُرْك َمْمَشى َعاِلي َعنَّكْ إَذا ِمْحتَاِجنَّْك  ِاْلِبیت ،

فممشى عالي یذهب إلیه كثیر من البحرینیین لیمارسوا  ،أثر البیئة في كالم القائل

 ریاضة المشي ....

 البیت الكبیر، وهو بیت الَجّد.الُعود بیت : 

  بیض مسلوق. :َمْفُیوحْ  ِبیٌض 

  ِیرة والمقصود كان بینى وبینك ودٌ : الروزنه الفتحة الصغوَسدُّوَها َرْوزنه وِبیَنكْ  یِنيب 

 لكْن حتى هذا الود انقطع. ،یصلني بك ویقربك منى

  حرف التاء

  ْامأل الَكتل بالماء.ِاْتِرس اْلَماى : 

 :ال تتكلم في هذا الموضوع.ترك فعل أمر، أي:  ُتِرِك ْالَحِجي 

 دعك من هذا األمر. :اتُرْك َعنَّك هذا 

  ْال ُیْسَرق. ِتِلیفوَنْك ما ِبِیْنبق : 



      

 ٧٤٠

 والمعنى أن صاحب الشئ الجمیل  :، ِمن نَّْحِسى یا وْلِد اخِتيَتْمَرْك حْلْو یا َخاِلي

 .یسبب ملال لصاحب الشىءیجذب إلیه الناس مما قد 

 یابس. :ِمَحشِّفْ  َتْمر 

  ْالذى بالطابق األعلى خال من الماء والتنك : خزان أو صهریج الماء َخِلى ُفوقْ  ِالتَّْنك

  والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة . )١(tankإنجلیزیة 

 هل تظن ؟ ومعنى الجملة هل تعتقد أننا لو :ِتْهَقْه َلو نروح ِلیْه َراْح ِیَساِعْدنا؟ ِتْهَقه

 قاهریة.ذهبنا إلیه سیساعدنا ؟  والقاف تُْنَطُق جیًما 

 والمعني اآلن أو في وقتي هذا. ،: تو + ي المتكلمَتوِّي  

  َْتیِّت
 : اضغط علیه.َعِلْیهْ  )٢(

  ْتسمي( ِبْلَیه ) في صعید مصر. ،لعبة أوالد :ِالتِّیَلة  

  حرف الثاء

  ْثالثة عمال فقط یتعبون تعبا شدیدا للقیام بتنظیف المبنى؛  :َثَالَثْة َبْس ُیْجُرُفوْن َجْرف

  قلیل.ن هذا العدد أل

 ملفوف علي بعضه  .  ،ِاْمَجْلَوتْ  :ي الِخزانةالثوِب اْمَجْلَوْت ف  

  حرف اجليم

  ْم (مكــان تعلُّــوصــلت أختــه مــن والمعنــى  هــو الُكتَّــابُ  التعلــوم :َجــاِت اْخُتــْه ِمــِن التَّْعُلــوم

  القرآن) .

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،جاء ركًضا أي مسرعا  :جا َرِكیْض  

 َباْب ِوَشَعُتوَنا  هانة .طردونا بإ :َجا الشَّ

                                         
  ٥٩٢القاموس العصري الجدید: ص )١(

ــت أصــلها  )٢( ــم مضــبوط القــاموس العصــري: صوتعنــي متما tightتیِّ ــرآن  ٥٩٩ســك محك أمــا معلــم الق

  فیسمونه الِمَطوَّْع.



      

 ٧٤١

 ْمَدمَّغ ِوِیْمِشي ِمَدمَّغ ِییجى
  الغبيُّ غبيٌّ أینما ذهب أو راح. :)١(

  ِّبملیون دینار  یالیتني أمتلك أو ُأْرَزقْ أي  ْل ِمْلیون دینار: جاْن َبْختْ َجاْن َبْخْت احص 

  ْجاء مسرعا أیضا :جاي فاِلت . 

 أي انسكب الماء.الماء ِانَجب : 

  ْمضغوطمغتاظ  أنا :ِجْبِدي َالْیَعة . 

  َأي نتمنى لكم عودة لألراضي : دعاء عند العودة من الحجَسَفَرُكمْ  الَّلهُ  َجدَّد ،

   .المقدسة

 :خدعه.َجَعَس البائع المشتريویقولون:ة.بَ لَ الغَ  وتعنيَطَرَحْتْك أو َرِكَبْتْك،  َجَعَسْتْك : 

  ْقیلت إلنسان خالف جماعته، رْ ِتَغیِّ  اْنتَ  ُتُقومِ  َشْغَلةْ  َعَلى ُأُموَرُهمْ  َرتَّبوا ِاْلَجماَعة :

 والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة.

 والجنة هي زوجة االبَن األكبر والعمة هي الَحَماة. :اْلَعمَّة اَویَّ  الجنَّة 

 د ِد : من أوسع التعبیرات البحرینیة انتشاًرا ولها معان شتى، فعندما یقولون: َجوِّ جوِّ

یعنون بها  أقدر أجود روحي من الضحكما : أي أمسك الكرة وعندما یقولون:الكرة

دِ  التحكم والقدرة، ْد ُصوب:، : أخرج من الباباْلَبابْ  َجوِّ ْد ُصوب وأنا َأَجوِّ  ُهو ِیَجوِّ

وهكذا یختلف  ،من ناحیة یحملالحدیث عن سلندر غاز یحمله اثنان، أي كل منا 

  المعنى باختالف السیاق .

 وصلُت مبكرًا.َوْقت ِمنْ  ِجیت : 

  ءحرف احلا

 نفسه.یكلِّم  :ِیَحاِجي ُروُحه  

                                         
یقال دمغ فالًنا دمًغا: شجه حتى بلغـت الشـجة دماغـه... ودمغـت الشـمس فالًنـا: آلمـت دماغـه انظـر  )١(

باب الدال مع مراعاة المیم والغین(دمغ)  ٣٠٧: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ص١المعجم الوسیط ج

"یجــي مــدمغ ویمشــي مــدجمغ" یقتــرب مــن المعنــى المشــار إلیــه وكــأن هــذا  ســابق. وقــولهم مصــدر

  الشخص یأتي ویذهب وهو غیر متزن.



      

 ٧٤٢

  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،: صارت محل جزارة لبیع اللحومَمْقَصبْ  َصاَرتْ  الُحْجَرة 

 ِبّب في ِاْلْقُروب : َتَكلَّْم عني أو حكى عني في المجموعة. وكلمة (القروب) إْتَحجِّ

  .)١(groupأو الفریق وصورتها  ،إنجلیزیة معناها المجموعة

  ُولیست مهدودة بمعني مهدََّمة وٕانما  ،: حجرته ال یوجد فیها أحدْجَرُته َمْهُدوَدةح

وَلمَّا كان كل شيٍء مهدوم متروك لعلهم جعلوا الترك والذهاب علي  ،متروكة خالیة

الشئ كأنه مهدود . كما یلَحظ أیضا تقارب ِبْنیة الكلمتین (هّد)،(هدم)  وتقارب 

 في كثیر من األحوال. المبني یدل علي تقارب المعني

  ْیت  : ارتفعت درجة حرارتي.ِاْحترِّ

 الجملة تهدیدیة والمعنى: احترم نفسك وابتعد ِاْحَتِرْم نفسك ِواْتَباَعْد، َتَري َبَمْرِدْغك :

  .العنفوٕاال سوف أستعمل 

 حیاته مضطربة، ال نظام فیها.ِمَكْرَكدْ  حسن : 

 تْ  حسین  ي أشد الحیرة.: أي فالن فَحدَّه ِوَواِخدْ  ِمْتَلوِّ

  ْْلْت فلوس َهْبَشه  أي كثیرة أو كثیر. َهْبَشهْ  :حصَّ

  َْطُق جیًما والقاف ُتنْ  على وجهه عدًدا من الضربات بالید: ُضِرب َرْقَعة َكمْ  َحَصلُّه

 .قاهریة

  ْ(غنشة عیش) فارسیة بمعني طبق بیضاوي.ِعیْش  َغْنَشةْ  ُحط : 

ا وقد جمعوه )٢(بمعني زنبرك springة انجلیزیة سبرنجات كلم :َحطُّوا ْسِبِرْنجات َجِدیَدةْ 

  في اإلنجلیزیة أو جیًما قاهریة  g. بقیت الجیم كحرف ال جمَع مؤنث سالما باأللف والتاء

  احفظوا الطعام حتى ال یفسد. :ِاْحَفُظوْه َال ْیِخیْس 

  ِّتختص به الحكومة. والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .الحكومة َحق : 

                                         
  ) انظر:١(

  ،تألیف مكتب الدراسات والبحوث بمشاركة آخرین، القاموس: إنجلیزي عربي قاموس عام لغوي علمي

  د ت، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ٣٥٤ص

 م  دار العلم للمالیین ١٩٩٥عام ٧، ط٤٢٩عربي إنجلیزي، روحي البعلبكي، ص المورد: قاموس

  بیروت لبنان.

 ٢٨١القاموس العصري الجدید: ص  

  ٥٦٦ص :القاموس العصري الجدید )٢(



      

 ٧٤٣

  َْب وَغِضبَ : تَ اْسَتْحَمق  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،َعصَّ

  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ؟؟ لماذا؟ أو بأي حق تفعل هذاِوْیهْ  َحق 

 خربهاَدْرَدْمَها   :َمَحمَّْد أَخذ السَّیَّاَرْة ِوَدْرَدْمَها . 

 فالن لم یظهر منذ فترة . :ْبِییِجي َما محمد 

 أي أسنانه األمامیة أو بعضها متساقطة َأْفَجمْ  :لوةَحمُّود األْفَجْم ِضْحَكته ح.  

  ّوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریةوالمعنى عضب علّي، : إْنَحَمْق علي.  

 حالوته في بقائه. والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة.َبَقاَتهْ  َحَالته : 

 واحد : فتارة یفتح البكثرة ویتبلور معناها حسب الموقفتنتشر  الزمة تعبیریة، :حّیاك

بابه لصاحبه، ویقول له حّیاك، وتارة یدعه لطعامه فیقول له: حّیاك وتارة ثالثة یطلب 

 منه أن یتبعه فیقول: حّیاك .

  ْوهي أكلة شعبیة بحرینیة. ،تعال ُكْل باللیط :َبَالِلیطْ  َحیَّاك 

  َیتخذونها تحیة كریمة إلعالء المخاَطب.تعبیریة، : الزمة اهللا َحیَّاك 

 فالن ُمْخَتٍف ال َیْظَهر، لم نره من زمن . :نْیَبیِّ  ما حیدر 

 حتى یستجیب. تحتد: نجعلك علیه ِبْنِحدَّك الحین  

 ویالحظ زیادة تاء قبل كاف الخطاب.بسبتك أي بسببك :ِبِسبَّْتكْ  َداْیخینْ  الحین ،  

  :حرف اخلاء

 لیة الخاِدَمة أجیبِ  َخاْطري  : مرادي (غرضي) ُأْرِجع الخادمة األولي.اَألوَّ

  َهذا األمر. : أرغب فياْطِري ِفیهخ  

 َخلِِّهم (فعل أمر) أى َدْعُهْم. ،خاْلهم یتأدبون: َخاْلُهم 

 أنا َمْبَلْغ ِعْلمي .ِخْبِرى : 

 زیده ضرًبا.ُأْخُبصه : 

  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،یفتح فتحة  :ُیْخُبق  



      

 ٧٤٤

 ذفت الهمزة والذال ولعل ذلك : خت هى أخذت، حُ َختِّ اْلَمْنَجل َما َختِّ الزِّْند َویَّاه

 ، والجملة دعوة إلى التعاون.تخفیًفا على اللسان

 أخذیتن أحمد ؟ أو هل اخذتى أحمد معِك ؟ :؟ أحمد َختِّین 

 الحدیث عن مشروب الشاي.ِیْتَخدَّْر ِوِیْخِدر َعَلى نار هادیة : 

  ْتاء على الفعل الثالثي. وقد زادوا حرفي األلف وال ،السیارة : تعطلتِاْخَتَرَبِت السَّیَّاَرة 

  ِب یلْ  َخرَّ  وھي عند أھل اللھجة  )١(تعني: َخَتَم أو َبَصمَ  seal: السیل كلمة انجلیزیة السِّ

ب المیاه في الصنابیر وغیرھا...... والمقصود بالعبارة: أْرَبَك  مادة توضع لمنع َتَسرُّ
 األمور فلم َتِسْر في مسارھا.

 :وم وكأنه شيء مادي یصیبه الخراب والمعنى (أذهب تعبیر یصف الن َخرَّْب ُنوَمِتي

 عنى النوم).

  والكلمة جملة، تقدیرها (هو مخرخش) والمعنى: هو : غیر كامل العقلِمَخْرِخْش ،

 .إنسان غیر كامل العقل

 ابتزهم ابتزازًا واضحًا.َخَرْفُهْم َخَرف :  

  ْه.هددتُ  :علیه َخَزْرت 

  ِلْ  ِخْسَرِت اْلُحُكوَمة ُمَواِطْن ِیْدَفع ْل ِبأوَّ بمعنى  bill: (البــ) كلمة إنجلیزیة اْلبــِ أوَّ

 أیة فواتیر حكومیةقیلت عند وفاة مواطن بحریني كان یسارع بدفع  والعبارة )٢(فاتورة

 .دون تأخیر

 كتابة سیئة ردیئة.َخْط ِمَجْحِوس : 

 خفیف الظل، دعوب.ِطْیَنةْ  خفیف : 

                                         
  ٥٤٢عربي)  ص-القاموس العصري الجدید (إنكلیزي )١(

  ٦٣القاموس العصري الجدید: ص )٢(



      

 ٧٤٥

 منع من التصرف في ماله، ولكّن : لیس مقصودهم أن فالًنا علیه َحَجُروا خلف

أنه ُعِزَل وحده في الَحْجِر الصحي  -في الموقف الذي ذكرت فیه الجملة - المقصود

  لمرضه الُمعِدي الخطیر. ؛بالمستشفى

  ِّدعنا نستوثق من األمر.ْنُشوفْ  َخل : 

  ْخرین.اهتم بأمرك وال تتدخل في شئون اآل ِبَحاَلْك! َخلِّیك  

 یحوس أى یعبث (یستخدم تلیفونه عابثا متسلیا). :وَنهْ ِتِلیفُ  في ُیُحوْس  خلیل  

 دعه عندك وال ُتْخِرْجه ، حتى ینشغل وال یؤذى غیره :ِیُحوس ِعنَدك َخلِّْیه. 

 :بمعنى دعه یمشي عّنا.غیر مرغوب في بقائه في المكانل إلنسان ُتقا َخلِّیْه ِیَولَّى ،  

 بمعنى التَّْرك، ومن تعبیراتهم في ذلكِیْتَخلَّى :: 

 : اتركه للغد أو حتى یأتي الغدباكر َخلِّْیه -١

 قد یفسد بتركه، والحدیث عن طعام.ف ؛كَ رَ تْ : ال ینبغي أن یُ ِیْتخلَّى ما -٢

 األمر یمكن التخلي عنه.: هذا یْتَخلَّى هذا -٣

 السخریة. من دعك :ّالمْطَنَظةْ  عّنك َخلَّي -٤

  ِأي  ة في االجتماعأحمد خمبق السالف: لخبط الموضوع یقولون السَّاْلَفة َخْمَبق

  والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .تصرف بحماقة، 

 دعنا نستكشف األمر: نشوف َخنَّا.  

 .ْبُهْم: خدعهم  َخوَّ

 أخواله بشرتهم سوداء.ِسْمَران أخواله :  

  حرف الدال

  :راحته ألجل یعملِیَداِبْج على راحته. 

  ْیتصلب ویتعصب .  :داوود ِیَعْنِجج  

 ه َدج   التأكید بالمفعول المطلق. ،دكه دك�ا :َدجَّ

 هي السلحفاء. ،غیلمة :دخلت الَغْیَلَمْة البحر 



      

 ٧٤٦

  ِمعفِّن لم یغسل جسده  :: ِاْمَقطِّنْ اْمقطِّن ِمْن َسَنْة َما َسَبحْ َدَخْل َعِلیَنا اْلُحْجَرْة َواِحِد

 والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة . ،منذ عام

 مدخنته أین  تكون؟ :تفهام.والمعنىیلحظ تأخیر أداه االس المدخنه َماْلته ِوینه؟ 

  ّیتكلم بطالقة . ،اْمَبْلِتعْ  :َدرَّْسْت طالِب اْمَبْلِتْع ِوَذِكى 

 درسته العام الماضي، ُحِذَفِت الصفة للعلم بها، ودلَّ علیها مجيء العام َدرَّْسَته :

ْسُت في صیغة الماضي.  الفعل َدرَّ

 ادخل.ِدش : 

  مة إنجلیزیة صورتها وٕایزي كل : یدخل سهالً إیِزي ِیِدْشeasy)١( 

 یدعو اهللا على نفسه ال لها.َحاَله على یدَِّعي : 

 امِش.ِاْدِلف :  

 والشیوبة من الشیب. ،دلیل الشیخوخة :الشیوِبة دلیل 

 یْت علي الناس َسلِّْم علیهمیقولون  ،: أقل القلیلَأْدَناِت الدُّون  .أدنات الدون إذا ّمرِّ

 والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة . ،قويٌّ فتيٌّ  هذا اإلنسان :َده اْلَقَبَضاَیة 

  ْر ، أ: َفیَّة لي َأَدوِّ   ستظل به.أبحث عن ِظلٍّ

  ْْرَناك  بحثنا عنك . :َدوَّ

 تعبونا بالتأكید .أ :َدَوش َداْوِشنَّا 

  ْإْئِت مكانك المخصص لك وال تتركه .  :َداِوْم َعَلى َمْرَجْمك  

 المعلم  باء كانأي زمن اآل ك األیام،: دییحتاج ما والمحامي المعلم األّیام دیك

  والمحامي راتبهما یَكفیهما ویزید عن حاجتهما، فال یحتاجان ألحد.

 یقوم بمسؤولیاته: هذا شخص یتذرع بحجٍج واهیة، حتى ال ِدْیِك العّیار: أو ذیك عّیار 

  

                                         
  ٢٠٣) القاموس العصري الجدید: ص١(



      

 ٧٤٧

  حرف الذال

  ْغضب منه وتعصب علیه.علیه َذَمر :  

  حرف الراء

 ليَّ أو أعتقد .: ُیَخیُِّل إلي ِیْترَاَوا 

 الذي یدخل مع األسمنت في البناء. هذا الحدید هو : أحسبصبیة حدید ِلي ِیْترَاَوا  

 انه ُمْسكر  ُیغیُِّب العقل ، ویالحظ تأخیر اسم االَشارة:هذا ِمْسِكرْ  َتَري 

 كبیرة.الرأس كبران : 

  ّرأسي بها ُدَوار.راسِي ِیْفَتر : 

  ْأخالق حسنة.  : أهل َحیِِّه ذُووَرْبَعه َزْیِنْین 

  ْاْل َطیِّْب كاْن َحُرْوك  كان رجال طیبا نشیطا . :َرجَّ

 لیس علي ما یرام  ،اْمَصْوَمع :الرّجال ِمْن ضاعِت ْفلوَسه صاِر اْمَصْوَمع. 

 الرَّجل ُمَتَحیٌِّر . :ِیدُّوَده الرَّجَّال 

  ْاء .ذهبت إلى الجنازة ساعة دفن المِّیت . والدّفن بفتح الف :ُرْحِت الدََّفن 

  :ذهبُت للمدرسة معتقدا أن الیوم یوم ُرحِت اْلَمْدَرَسْة َعّباِلي الیوم توزیع الشهادات

 توزیع الشهادات .

 ال ُیْتِقُنه. والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .الشيء في( یهف ِیْتَرقِّع :( 

  ِراح بیت الجد.اْلُعودْ  راْح ِبیت :  

 رجعت مخطوبة.راحت زایره رجعت ِمَعرِّسه : 

  َضاعوا. :اُحوا ِمْلحْ ر  

  ِروح ِاْلَعْب.اْتَنقَّرْ  ُروح : 

  ِالمعنى اذهب ال تعقد األمور یسر اهللا أمرك.اْتَیسَّرْ  ُروح : 

  ْْف ِبَبْرُنوَصك   :ُروِح اْنسِدْح واْتلحَّ
َ
 األمر.والمقصود دعك من هذا  ،روح نام وتغطَّى



      

 ٧٤٨

 احة وصورتها انجلیزیة بمعنى استر  كلمة (وتنق) :روح لیه الحین هو في وتنق

waiting)والمعنى هو غیر مشغول (في فترة راحة).والقاف ُتْنَطُق جیًما )١.  

 والمتكلم یَعبِّر بصیغة الجماعة. ي: َاْذَهُب للبیت ألغیر ثوبنُرْوْح ِنْفَسخ الثُّوب  

 وین یروحون؟ لكنهم أخَّروا أداة :والترتیب المفترض أین یذهبون؟ ؟ِویَنه ُیُرحوا

  االستفهام.

  َرائحته عِطرة  خنینه :ة الِعْطْر َخِنیَنهِریح. 

 رائحته كریهة جًدا.ِكلِّْش  ریحُته : 

  ْص  : یترك العمل.الشِِّغل من ِیْتَرخَّ

  ْیعنى أنه كان یركب الرایات السود شعار الشیعة.َسوادْ  أركِّب : 

  هّیا ِاْرِكض. :إرِكْض لَــ 

  جاف یابس، والقاف تُْنَطُق جیًما و طعمه حامض : الرَُّمان اْلَمْصِري َحاِمْض ِوْمَعْنِقْش

 .قاهریة 

  ْلیس في وضعه الطبیعي  ،ِمْتَدْوَده :المراِهْق ِمْن ِیُشوِف اْبنیَّه حلَوة یِصیْر ِمْتَدْوَدة.  

  حرف الزاي

 َتَباَعْد عنِّى ( أمٌر ِبِضیْق ). :ِزْر َعّني ْشَوى 

  ْتعاَل بسرعة.أمٌر بالقدوم، والكلمة جملة، معناها: : َزَنات 

  :ْیْن ِوالَّالْش ْیْن َال َراَدِني ِوالشِّْیْن َال ُردتُّْه، أْصَبْح َمَناِمي َخِلي ِمِن الزِّ جمیل المحیا ِالزِّ

ولعل كلمة  ،؛ لذا أصبحت مناماتي خالیة من األحالمهلم یرغبني، والقبیح ال أرغب

   .(الالش) هي (الالشىء)

  حرف السني

  ْات نظر .المسألة وجه :ِاْلَمْسأَلة َقَناَعات  

                                         
  ٦٣٠عربي) ص -لقاموس العصري الجدید (إنكلیزيا )١(



      

 ٧٤٩

 غاص في الماء .  ،َطَمْس  :السّباح َطَمْس في البحر 

 الستارة بمثل هذا الطول. :الطُّولْ  َها الستارة 

 فلّما " ، وفى القران الكریملم أشْأ أن أُردَّ علیه عمًدا، ألنه لن یقتنع بكالمى: َسَكّت َعنَّه

  أي أن التعبیر یتفق مع الفصحى. )١(سكت عن موسى الغضب...." 

  ِّیتك أعاذك: إذا كان لدیك ستة أبناء في بْم على ُروَحْك (إذا) عندك ست صبیانَسل 

(وسلِّم على روحك) كنایة عن التعب الشدید أي َعزِّ نفسك  اهللا، فكثرتهم هم ثقیل

(َتَقبَّْل فیها العزاء). ویلَحظ تأخر أداة الشرط إلى منتصف التعبیر، وعادًة تتقدم 

 .)٢(العبارة

  ْأسمر جًدا. :أسمر َعِدل 

  ْاسمع جیًدا . :لَــ  ِاْسَمع 

  ْدیك یعني هذه، ویقولون دیك األیام أي هذه األّیام تقول اللي النكتة ِدیك ِسِمْعت...

 والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة

  ِْمركَّز علیه وأصل (مسنتر) الكلمة االنجلیزیة َعِلْیهْ  ِمَسْنَتر :center ركَّز أو وتعني :

 .)٣(قْلب

 "الدَِّعي اْلُمْرَتْد، َمْلُعوِن اْألَُبو ِواْلَجْد، َغرَّْب َغْربيَ السِّیَحْة ِوسـَوَّى ِفي اْلَبْلْد  )٤(َسنُّور

ِصیَحْة، ِوَفطُّوْم َقاْعَدة ِشیَخْة، َما َقاَلْت ِتْت َیا َسنُّوْر، َراَسْك رَاْس َمْعَدِني  ِوَوْزَنْك 

                                         
  .١٥٤) األعراف: ١(

  .٥٥) انظر التقدیم والتأخیر في (سمات بنیة الجملة) ص٢(

  .١٠٤عربي) ص-القاموس العصري الجدید (إنكلیزي )٣(

 السنور: حیوان ألیف من الفصیلة السنوریة ورتبة اللواحم، من خیر مآكله الفأر. انظر المعجم الوسیط )٤(

  . ٤٧٢: باب السین مع مراعاة النون والراء (َسِنَر) ص١ج



      

 ٧٥٠

ْخَتْة، یُمِر اْلَفاْر ِمْن َتْحَتْة، َال َسْعَلْة َوَال َنْهَتْة، َسْبَعة اْمَناِني، ِوَعِلْیْك َصْدْر َكَما التَّ 

  .)١("َلَعْنَك اْهللا ِمْن َسنُّورْ 

فهي على النحو  ،یالحظ في األقصوصة الطریفة السابقة تنوع الفواصل السجعیة    

امناني / التختة / تحتة  –شیخة / معدني  –صیحة  –الجد / السیحة  –التالي ( المرتد 

مما یجعل اإلنسان یرددها  ،/ نهتة ) وقد أْثَرْت هذه الفواصل الَجْرَس الموسیقي للعبارات

. فطوم جالسة ن فطوم والسنورحتى وٕان لم یكن واعیا بمعناها . وفي األقصوصة طرفا

، وكلما انتهت من تنظیف سمكة ووضعتها جانبا تنظف السمك فتزیح القشر عن الجسد

ــ فالتقطها وفاز بها والحكایة یرویها أهل كرزكان على جاء السنور ــــ وهو الط رف الثاني ــ

أن فطوم لم تكن غافلة عما یفعل السنور ولكن على أنها من فرط كرمها وحنان قلبها 

 .( تت ) التي یزجرون بها السنانیرتشاهد السنور یأكل طعامها دون زجر ولو بكلمة 

 ،ووزنه سبعة امناني ،ذو رأس معدني فهو ،للسنور وتوفر األقصوصة عناصر القوة

وصحته جیدة فال یعرف  ،سهولة من تحتهبه التختة لدرجة أن الفار یمر وصدره یشب

  !! الناس. كیف ال وهو یتغذى على طعام محروم منه كثیر من تیه النهتةالسعال وال تأ

 وتغلب العربیة الفصحى على ألفاظ األقصوصة ولم یكن حظها من العامیة    

فكلمة صیحة  ،(فــ/السیحة/ سوى/تت) بجانب تحویل حركات األلفاظ الفصیحةرغی

وراس التي جعلوا  ،المفتوحة الصاد صارت مكسورة وكذلك كلمة شیخة المكسورة الشین

  .والقاف في( قاعدة، قالت) تُْنَطُق جیًما قاهریة  ،همزتها همزة وصل وهي قطع

عدني... ووزنك سبعة امناني " ولذلك ویلحظ حذف الهمزة في تعبیر "راسك راس م

لك (یرید ال  البوقد أشار إلیه ابن جني فقال "وحكى أبو زید: ، أصل في لغة العرب

   :أب لك) وأنشد أبو الحسن

  )٢(الازمِ  لها اجِ جَ ها        وتسمع من تحت العَ راتِ جَ في حَ  الخیلِ  لئاتُ  بُّ ضِ تَ 

  

                                         
  ) هذه األقصوصة سمعتها كثیرا من الصدیق نبیل أحمد الفردان من أهل كرزكان.١(

) تضب لئات الخیل:تسیل بالدم، حجراتها: نواحیها، العجـاج: الغبـار، األزمـل: الصـوت، والبیـت مـن بحـر ٢(

  الطویل .
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  )١("برقعا يفالبسونإْن لم أقاتل  :وأنشدنا أبو علي

  ْاكثیر  اأو عام شدید ثَِقیل تحملنا فیه تعب ،سنة (عام) مضغوطة :بُزوْدَها َسَنة. 

  ْمنِخفض  . :َهِبیطْ  :ُسوْر اْلِبیْت َهِبیط 

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،آستة بطئ :ُسوِق السَّیَّاَرْة َعَلى آْسَتة 

  :٢(آللو كلمة هندیة تعني البطاطسوا ر.أي حان وقت الشيء المنتظَ ِاْسَتَوى اْآلُلو( 

      والتعبیر لیس المقصود معه المعنى الحرفي لكنه استعماله مجازي.आलू وصورتها

 أي غلى الماء، أو وصل إلى درجة الغلیان. :اْلماءْ  ِاْسَتَوى 

  ْیْت َویَّاْه ِنْعَفاَلة  جعلته یضطرب . :َسوِّ

  ْوزیدت التاء المربوطة على االسم. َجا للسفرَجهِّْز َلَنا َبْرَنامَ  :َسوِّي َلَنا َسْفَرة 

 مشكلة كبیرة جدا سبَّبوالمعنى  ،المشاجرة :الهوشة! كبرتها ِویْش  ُهوَشة لهم َسّوي.  

  حرف الشني

  والمعنى هذا مشبك غسیلمشبك الغسیل َشبَّاَصةال :َشبَّاَصةهاي ، . 

 باب فیمتليء : ولدي یفتح الأي یمأل، والمعنىِیْشِحن : ِیْشِحن البیت َشَحن ِدبَّان إلینا

  البیت بالبعوض.ا

 أوقع عنَّك (اكتب اسمي مكانك).أْشَخْط عّنك : 

  ْوالفاعل مْحذوف. ،تعدَّاه وسبقه :صادق َشَخط 

                                         
الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب  ٤تحقیـق محمـد علـي النجـار، ط ١٥٣ص ٣الخصـائص البـن جنـي ج )١(

  م و(إْن لم أقاتل فالبسوني برقعا) من بحر الرجز. ١٩٩٩

)انظر:٢(
https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%
D8%B1%D8%A8%D9%8A&oq=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D
8%B1%D8%A8%D9%8A&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.7069j0j15&sourceid=chrome

&ie=UTF-8  

  وانظر أیضا:  
http://ilanguages.org/ar/hindi_vocabulary.php  
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 أزجرهم. :َأْشَخْط َواْنَهْر ِفیِهم 

 ُشْغُلُه وَمْشَغَلُتُه البنات.بنات شاخط : 

  ْلیست أغراضا أصلیة (تقلید).)(جْكِویُتو ِویُتو:ِاْشَتِریْت أْغَراْض ِللسَّیَّاَرْة ِوَطَلَعْت جك : 

  ْا،والمعنى اشتریُت أغراضً  ،: بتفخیم السین والمیم واألصل ترقیَقهماَسامان اْشتِریت 

 )١( و(سامان) كلمة هندیة

  َِشْعٌر غیر ُمَنظَّم (غیر ُمَصفَّف)الِمَعْترش الشَّْعر : 

 یًما قاهریة .والقاف ُتْنَطُق ج ،: شعر مقصوصَمْقُطوطْ  َشْعر 

  ْىفوض األمر :الشَّْغَلْة َسَمْرَدَحة . 

 َشّغل الحنفیة.اْلِبْلَبَلة َشغِّل :  

 صل أن یكون لها الصدارة.الَحظ تأخیر أداة االستفهام، واأل؟ یُشْغَلْك كامل كم 

  !؟ إبراهیمهل رأیت ما فعل ِشْفْت إبراهیم ویش یسوي ؟  

  ْوالقاف أو شجرة أو جبًال  ان حین یعتلون سورً : أكن معهم، والشقح یكو ِویَّاُهمْ  أْشَقح ،

 ُتْنَطُق جیًما قاهریة.

 راكب السور. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .السور شاِقح : 

  ْولكن المقصود: نجا ِبَنْفِسهركما هو مشهو  )حمل(: لیس معنى (شال) ُعْمره َشال ،.  

  َْحن  منثورة على الصحن. : أي حبیبات الشايالشاْي ِكلَّه ِمَكتَّْت على الصَّ

  ِنخلعه :الباب ِنْشَلغ. 

 أى ضاجعها وجامعها ینطقونها َشَلفَّ بحذف الهاء واأللف وتشدید الفاء.َشَلْفَها : 

 َر عنده . :َشمِّْر ِواْخَرى  تقال لمن ال حیاء له وال َتَحضُّ

 شنو األمور السلبیة ساعات تصیر؟ 

                                         
-ترجمة سامان في قاموس المعاني، قاموس فارسي almaany.com/ar/dict/fa-arانظر موقع ) ١(

  عربي.
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عكس یجمعوا الجهال وقعدة أنا عندي صراحة هاي مو سلبیات هذي إیجابیات بال- 

 )١(الجهال وش حالتها، صح بیخربون هداك بس إذا طلعوا خلي ینضفون

 ما عالقة الرجل؟ وُیْسَتْخَدُم كلمة (الرّجال) دائًما مكان (رجل)الرَّجَّال عالقة شنو : 

 ما العقبة التي تعترضهم؟ والقاف تُْنَطُق جیًما  طریقهم؟ في ُیوَقفْ  اللي المانع شنو

 .ةقاهری

  ِیعني البیت له مساحة كبیرة.ِلوین ِوینْ  ِمنْ  اْلبیتْ  ُشوف : 

 یتشبث بالشئ ( یمسك به بقوة )  ،ِیتَشبَّص :في الشجرة شوف السنور ِیتَشبَّص

  والعامیة. - وهي األصل  -والقرابة البنیویة ملحوظة بین الكلمة الفصحى

  ! یالضخامتهاانظر إلي قدمه شوف القدم ایش ُكْبُره!  

  َأي انْظر ُتشاهْد هزًال ال َجد�ا. الهریح هذا !!شوف ه  

 وقت قلیل وأفعل مثل المدمنین الذین یشمون تحت اإلبط :ِشَویَّْة أِشْم أَباِطي.  

  حرف الصاد

 أي بخیل  . ُلووَسة :صاْحَبك واِحد ُلووسة 

  قصود ؟ ولیس الماعترى جدولك الدراسي تغییر كبیر هل؟ مازنَصاَدْك َتْغِییْر َكِبْیْر َیا

 .ن المقصود أي شيء یقع علیه تغییرولك ،بالجدول فقط

  ْلصید األسماكقفص حدیدي  والقرقور. : أوقعوك في قبضتهماْلَقْرُقورْ  في َصاُدوك، 

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . وكلمتا(صاد/القرقور) فیهما أثر بیئة البحرین البحریة

 ان القائل أن یقول (صرُت آكل : أي أصبحت آكل كثیرا، وكان بإمكصار آكل واجد

ألن التاء للمتكلم عن نفسه، لكن المتكلم جعل الحدیث عن  ؛واجد) وهذا هو األولى

 أنني آكل كثیرا. غائب، فقال (َصاَر) وتقدیر الكالم صار األمُر أو صار الواقع

                                         
بناء واألحفاد في بیت الجد، إیجابي هل تشوبه ) إحدى حلقات برنامج (على خفیف) بعنوان (تجمع األ١(

  سلبیات؟) ورابطه:

https://www.youtube.com/watch?v=VohsQB9MVQk  
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 بفتح الراء، واألصل(َبْرد) بالتسكین، وقد حذفوا اسم صار، واألصل صار َبَردْ  صار :

 لجو برًدا أو بارًدا.ا

 مرعوص أي مضغوط والحدیث عن خبز . :وَمْرُعوْص  الشَّواَیة داخل صار 

  ْشیًخا أیًضا. الفتى : أي أصبحَبْعدْ  شیخْ  صار 

 َني.َنَغلْ  َواِحدْ  ویَّانا صار  : والنَِّغل ولد الزِّ

  ْهو الصدأ. ي: أي أصبح علیه صدأ یغطیه، والحلَحِلي َصاِیر 

 َصدِّى.: أي مِ ِمْحِلى صایر  

  ِصابر منخَفض، والحدیث عن مكان، وكلمة سلوب انجلیزیة "ْسُلوبْ  َصاِیر :slope "

  )١(بمعني َمْیل أو مائل

  ْأي قریبي . ،فالن یصیر لي :یقولون ،َقِریبي :ِلي ِیِصیر 

  ْیمكن أن یتحقق هذا الكالم مقبولَها اْلَحِجي:  ِیِصیر.  

  ُْبغ غطَّى وَعمَّ.  :ْصَبغ به األبواب والحوائط وغیرها. لفحالصبغ: ما یُ  :الشََّترْ  َلَفحِ  الصُّ

ق ، وهى لفظة انجلیزیة  :الشتر  )٢(بمعنى غالق أو مغالق shutterالباب او الَغالَّ

ومعنى الجملة: الدهان غطَّى  ال تتكلم. أيأى اِغلق فمك  shut your mouthیقولون 

  الباب. 

  ْلقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریةوا ،ي البابمصراع من مصراعَ  :َبابْ  ِصْفَقة 

 وصلُت في الَعّد إلى األلف وزیادة . :َصكِّیْت اْألْلْف ِوْشَویَّة 

 جع. والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .ط: تقال للمضَعِدل ِواْقعدْ  ُروَحكْ  اصلب 

 یصلي الناس في أرض متسعة.َبراَحة في ِیَصلُّون : 

 فه وال یأنس به.ال یأل :متضایق أو نافر منه أي :ِمْنَصْم فیه  

  ُیسكن بجواركم أنتم. :اْنُتون ُصوْبُكم 

                                         
  .٥٥٧القاموس العصري الجدید ص )١(

  .٥٥٢القاموس العصري الجدید: ص) ٢(
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 أي یؤذوننا بأصواتهم وأفعالهم: ُیَصّوُخوَنا. 

  ْهذا التعبیر مدح لفصل  ،من غیر مالبس :)١(َمَلطْ  َصَلطْ  :الصیف َحَالَته ِتْقِعْد َصَلْط َمَلط

  لفصل الصیف ألن اإلنسان یخفف من مالبسه.

  حرف الضاد

  ْْیَلك  .ِعُل لك شمعة، والفعل المذكور من الضوء، أي ُأِضیيُء لك: ُأشْ شمعة وَضوِّ

 مٍر ما.أأي تنافس وتنازع شدید علي  :َضْرِب اْلَحَطْب علیه  

 اشتدت علیها النار.اْلُجْوَلة َضَرَبْتَها : 

 ضرب شدید علي غیر العادة المألوفة.طبیعي مو عدل َضْرب : 

 عشب له وهو  ،هو عشب العاقولغیر مهتم بى، والحیجا  :َضْرِبیِنى َأَنا ِحیَجا

  )٢(رضشوك...عروقه متوغلة في األ

 یتهرَّب من الموقف أو یتملص من وعِده. :ِحیَجه ِیْضربه 

  ِاسبارك هي الكلمة اإلنجلیزیة اْسبارك یضرب :spark)والعبارة  وتعنى شرارة.)٣

 والمقصود الخفي منها (یجامع زوجته) ،تعملونها للمداعبةسی

 ط بالمسامیر القالووظ.مربو  :مضروب بلووط 

  ُْتهُت عنها.اْلمدیر غرفةِ  َضیِّْعت : 

  ْوأصله َمْضَیَفة لناسال فردان آفیه  یستضیف: أي المكان الذي ُمِضْیْف آْل َفْرَدان ،

  . )٤(وهي اسم مكان من الفعل َضَیَف في الفصحى 

  حرف الطاء

 أُطبخوا (أمر) بحذف األلف وتحریك الطاء بالضم. :ُطْبُخوا 

                                         
  من هذا البحث. ٦٣،٦٤) انظر اإلتباع في (سمات بنیة الجملة) ص١(

  ٢١٠ص ١المعجم الوسیط ج )٢(

  ٥٦٢القاموس العصري الجدید ص )٣(

معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل المجلد األول مادة (َض ي َف)  )٤(

  م عالم الكتب بالقاهرة.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩عام  ١ط ١٣٧٧ص
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  ُوالصحیح طْحن.          ،تحریك المفعول المطلق بالفتح :وْن َطَحنَمْطح 

 إنجلیزیة مسج  وكلمةبعث لي رسالة، ا: طرَّْش لي َمِسجmessage)١(  

  ْال تخرب بیتك بیدك :الكرزكانیین دأذهب اهللا بصرك، والمعنى الفني عن :عیونك ُطظ 

 لیه والقاف إعن المشار  ، ویالحظ تأخیر اسم اإلشارة (هذا): أى طبَّالهذا طقَّاق

 ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

  ِمروحة أو مكیَّف. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . كمفتاح المفتاح الحبة:: اْلَحبَّة ِطق 

  ِّكالم ال طائل منه. والجیم عندهم تقترب من ال  :اْلَحنج َطق . ch والقاف تُْنَطُق

 جیًما قاهریة .

  غیر في هفه ضربه ضرًبا، والهاء  :َهفَّْه َهفْ  :َهفَّْه َهفْ الطالب َقلَّ ادبه علي المعلم

 منطوقة، والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .

  َیتسلق علي الجدار . ،قْ ِیْتَشْلبَ  :علي الجدار قْ الطالب ِیْتَشْلب 

  ُْأخرج كل غیظي فیه.ِفیه َحرَّتي َأَطلِّع : 

  ْانظر ، فیه َشْرٌخ أي َشْق . :َطاِلْع ، فیه ِشْلخ 

  َأنا أشبه أخوالى.  :ِلِخیَالنى اِلعْ ط 

  ْیبدو علیه التعب واإلرهاق. :ِمَزْلِزل َطاِلع 

 ثابت في مكاٍن ال یغادره . ،طاِبن :اطلع من الُحْجرة طابن فیها طول الیوم 

  ْالمتكلم نام بغیر َعَشاء فلّما أصبح َأَكَل وعوض ما فاته فى  :الَعَشا َحرَّةِ  َطلَّْعت

 ة َعبََّرت عن هذا الحال.المساء. وهذه الجمل

  َْشفْیْت َغِلیِلى. :َحرَِّتى َطلَّْعت 

                                         
  .٣٩٤القاموس العصري الجدید ص )١(
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  ْاألصدقاء أو األهلرحت البر مع  طاح المطر علینا: َطَلْعِت الَبرَّ َویَّا ّرْبعي َجكِّ ْجَبك 

 نزل المطر علینا . فجأةً 

  ْمنبهر أو في موقف محرج.ُعَوْیَناُته َطَلَعت :  

 ال یحتفظ بالسر .  يِمرِّ  ِخرِّي :طلع محمد خرِّي مرِّي 

  ْأمٌر بالسكوت.ُبوَزك ُطم : 

  ْیتخزٍى فال یستطیع الكالم.ِوِیْسِكتْ  یْنَطم : 

 سكتو إلي نهایة الوقت .  :الوقت آلِخرِ  اْنَطمُّوا 

  ِتجاوز السبعیین.السَّْبِعینْ  طاف : 

  ْكون ؟  والمعنى ربما سقطت روبیة وربما ی ُنْص  والَّ  اْدِرى ما جماعة یا روبیة طاَحت

، تلیها جملة طاحت روبیة یا جماعة جملة مستقلة :وتحلیل العبارة ،نصف روبیة

هي "وّال  معطوفة تعقبها جملة ثالثة ،انیة هي َما أْدرى (أي ما أدري أهي روبیة)ث

 نص" ؟ أي وال هي "نص" ؟

 المقصود أن األمور أخذت تتفلت من یدي، وأنا ال أشعر قاِعدْ  وأنا اْلَجاعد طاح :

فوق الحیوان الذي یمتطیه اإلنسان، والقاف ُتْنَطُق جیًما والجاعد هو ما یوضع بها، 

 .قاهریة

  ِقْ ، ِتشُّوَنه المَطر طاح ق بیت مرهونة ،ِتشُّوَنه المَطر طاحِ  ،َمْدُهوَنة ِبیتْ  واْتَغرَّ         واْتَعرَّ

قْ  ،َواِجدْ  المطرْ  طاحِ      هنا واجد معناها كثیر، تشونه أي قلیل،  :اْلَماِجد ِبیتِ  واْتَغرَّ

ما فى أ ،قریة دمستانیسكنون یتضح أثر البیئة، ألن بیت مدهون بكرزان، وبیت الماجد 

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ون،یعیشآل مرهون فبها قریة المالكیة 

  ِتتعب الیَد تعًبا شدیًدا. اْإلْید ِتَطیِّح : 

 یخفضها عنك.دینار خمسمائة َعنَّكْ  ِیَطیِّح : 



      

 ٧٥٨

  ْاء في هذا التركیب طغیر موفَّق، ویالحظ أنَّ نطق ال : حظه ضائع،حض َطاِیح

 اء.طللغوي أقرب إلى الضاد منه إلى الا

 ُیْسِقط عضمه ، الحدیث عن سنور (قط) . :َعْضَمه ِیَطاِیح 

 والفعل (ُیُطر) من ُیُطر والكلمة جملة أصابها الحذف وتقدیرها: هو : یشحذ،ُیُطر ،

 .صیغة للمبالغة رَّارومنه ط، االضطرار

  ْیضغط على أزرار التلیفون .  :التِِّلیُفْونْ  ِفي ِیَطعِّظ 

  ْیتناولها سرًدا وتحلیًال، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة. )١(َداْرون َنَظِریةْ  َعَلى ِیَطْقِطق  

 ى.خر أه عن مساره الطبیعي إلي ِوْجهٍة یغیر األمر ویحول :ِیَطیِّر اْلَحِجي  

  حرف الظاء

 فارغ.مظروف َخِليال : 

 سقط المظروف فأفرغ ما فیه من أوراق.فیه الِّلي َزوَّغ المظروف :  

 بلغ به األلم مبلًغا شدیًدا، وذهبت قوته.َعَدمْ  علیه ِمْنِعِدم ظهره :  

  حرف العني

  أي أن ن هنا ومن هناك، ال تجانس بینهما: أشیاء مجموعة مَجبَّاْس  َعَلى َعَباْس ،

 األمر فوضى .

 َغِرقَ  ،َفَطس :ادي َفَطْس في البحرعبد اله . 

  ْأو َمثِّل دور الغافل . ،: اعتبر نفسك ال تدري بشيءِمَفهِّي َنْفَسكْ  ِاْعَتِبر  

  ْهم المنتظرون لوسیلة مواصالت . ،الِعْبِریَّةْ  :ینتظرون اْلَباْص  الِعْبِریَّة 

                                         
تزال تشغله، ذلك ألنها نظریة ترید تقدیم تفسیر نظریة دارون " إحدى النظریات التي شغلت العالم وال  )١(

ألصـل اإلنسـان، بــل ألصـل الحیــاة ونشـأتها علــى هـذه األرض، وال یشــك أحـد أن هــذا الموضـوع یهــم 

اإلنسان كثیـرا، فهـو یهمـه مـن نـاحیتین، مـن الناحیـة العلمیـة ومـن الناحیـة العقائدیـة" انظـر: دارون 

،نشـره ٧رجمـه عـن التركیـة اورخـان محمـد علـي، ط، ت٥ونظریة التطور: سـمش الـدین آق بلـوت ص

  م.١٩٨٠مركز بحوث بني آسیا بأسطنبول، عام 



      

 ٧٥٩

  ُْیْدِخل شیًئا فى فتحٍة. :ِیَعبُّك 

 ْغَلة َعَجَبتَّه  .وینطقون العبارة َعَجَبتَّ شَّْغلَ  ،هذا العمل : أَحبَّ الشَّ

  ْوالقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة  : إذن دعونا نقول، و(خنا) بمعنى (خلینا)ْنُقولْ  َخّنا َعَجل 

  ِ؟ كیف یكون الغد إذن ؟ و یالحظ تأخیر أداة االستفهام.أْشلون اْلَغد َعَجل  

  ْغیر منطقي ؟؟ أهذا الكالم منطقي أم  َعِدلْ  ُمو َوالَّ  َعِدل 

  ْفقد تأخرت أداة  ،وفي الجملة تقدیم وتأخیر، ؟ عرَّس أي َتَزوَّجَ َعرَّْس ُعْمُرْه َكام

فیها حذف، فأصلها: كام  یوجدواألصل أن یكون لها الصدارة كما  ،ام)االستفهام (ك

 ؟ُعْمُرُه حین عرس

 هل تعرف كیف تكون الطریقة ؟ ِتْعِرِف أنَت اشُلون الطریقة؟ 

  العزقة هى ُدُبر االنسان ، وهنا ملحظان:  ِبْتَبیِّن إذا ِتلِبْس ِجْنْز:ِعْزَقَتك  

دخول حرف الجر الباء على فعٍل  :الثانى.: تأخْر إذا الشرطیة وفعلها عن جوابهااألول

والمقصود . لجر من عالمة االسم ولیس الفعلألن ا ،وهذا أمر غریب على قواعد العربیة

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .  ،ى الجنز َتْبُرز ْمؤخرتهبالتعبیر أن اإلنسان إذا ارتد

 لعلهم ال ینجحون.عساهم ما ِیْنَجُحون :  

  َربنا مكنك من وسیلة وكلمة ملمص فصحي.َمْلَمْص  اهللاْ  َعَطاك : 

 الجمع الید مجموعة تضرب أقوي وهي مضمونة األصابع ظهري على ِجْمعْ  َعَطاني :

 بعضها إلى بعٍض.

  الیت  قرینو  ،جیما قاهریة القاف تنطق ،: أذن له بالقیام باألمرَالْیتْ  نِقِریَعَطاْه

 معناه الضوء األخضر . )٢(green  )١( light هو: تركیب إنجلیزي األصل

 أعط علی�ا :ِعْط علي. 

                                         
  ٣٦٧القاموس العصري الجدید ص )١(

  ٢٧٨نفسه: ص) ٢(



      

 ٧٦٠

 فلّمـا  ،: أْعطنى بعض المنادیل الورقیة ووَاضٌح حـذف األلـف المهمـوزاْكِلیِنكس َعطِنى

 واألصل َأْعطني. ،ك العین بعد أْن كانت ساكنةحذفت اضطروا إلى تحری

 معنـي الجملـة معـروف، ولكـْن یالحـظ فیهـا التأكیـد بـــ(األنا) ألنـه التفاصیل أنا ِعْطِني :

 كان من الممكن أن یقول "ِعِطْني التفاصیل".

 :والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،أعطني رقمه ِعْطِنى َرْقَمْه  

 أو ِاسَمْح لى بالمرور.تكلمدعنى أ :ِشَوىْ  مجالْ  ِعْطنى ، 

  ُِیُهر أي یقول كالًما ال فائدة منه.یُهرْ  یُهرْ  وقام اْلمكرفون َعَطوه : 

 َنَظَر الیه نظرَة تهدید. :َخَزره َعِطیُته 

  ْضربت أحدهم كف�ا على وجهه ، فسكت الكل. :َخْمَدة َصاَرتْ  َسَطارْ  َواِحدْ  َعِطیت 

  أعطیــه مكنســة الیـــد، و(بــروش) كلمــة إنجلیزیـــة  : أعطـــه البــروش، أيَعِطْیــه ِلْبــُروْش

  .)١("brushاألصل بمعني یغسل أو ینظف بالفرشاة وصورتها "

 والقــاف ُتْنَطــُق جیًمـــا ةنعطیـــك جهــاًزا تســتعمله فتــرة مؤقتـــ :ِنْعِطیــْك جهــاز ِتَقـــزْر فیــه .

  قاهریة .

  ْیوم إجازة .ُربََّما یكون ال :بمعنى ربما والمعنى الكلي َعَفرْ  :الیوم أجازة َعَفر 

 خلط األمور بعضها ببعض.السِّیَجة َعَفس : 

  ًْیــا فــي متــوفَّى: تقــِاْلُعْقَبــة ِبرَاْســُكم . ولعــل معناهــا بــارك اهللا لكــم فــي ال لمــن یــأتى معزِّ

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،أعماركم

  ِبعدها. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .الصالة ُعُقب : 

  ْبعد فترة.فترة ُعُقب :  

  ْبعده. فالن ُعُقب : 

                                         
  ٨٠القاموس العصري الجدید: ص)١(



      

 ٧٦١

 وهـــو مثـــل یضـــرب تـــت بأفعـــال الصــبیانأَبْعـــَد ِكَبِرهــا  :ُعُقـــْب مـــا رطََّبـــْت َردَّْت َحَالَلـــه .

 للشىء ینقص بعد تمامه

  یلَحــظ تتــابع فعلــین بغیــر فاصــٍل بینهمــا. والقــاف ُریــوقْ  َیْشــَتُهوْن َیْأُخــُذونْ المعلمــون :

 ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

  َسریعًا. : تعاليَ ُفولْ  ىتعال 

 یِه الَورَّة  الدَّْور: والمعنى إلي أْن ُیصیبه الدور . ،الَورَّة :على ماجِّ

 تقال لمن یسیر وفق إرادته هو فقط.حسین َیا َهَواكْ  َعَلى : 

  ْالزمة یستعملونها كدعاء بالَعافیة. :بالَعاْفَیةِ  َعِلیك  

  ْاَرة َماَلْت ِحْسَدان  عیونك عیوُن الحاسدین:َعِلْیْك َنضَّ

 كثیر الكذب .  ،َعبَّاب :لي واِحد عبَّابع 

 أعمامه بشرتهم بیضاء.أعمامه ِبیضان : 

  َتعالى.أي علم الشيء المتحدَّث عنه، عند اهللا  ِعْلمه: اهللا ِعْند  

 لدیه أخت تسكن معه.َویَّاه ساْكَنه ِختْ  ِعْنُده : 

 السنسون مخاط األنف . :َسْنُسونْ  ِعْنِدي 

 واللیت هو مصباح السیارة  ،البانیت غطاء السیارة :)٢(ِر الِّلیتْ ِوَكسَ  )١(َعَوِج اْلَباِنیت 

 المقصود: أمٌر طبیعيٌّ أن أترك سطرا ؟ َعاِد َأَخطِّْر َسْطر؟ 

  ْْد آُكِل اْلَحزَّة   متعود أكل في هذا الوقت. :ِمْتَعوِّ

  حرف الغني

 م االهتمـام) العبـارة تصـویر فنـي للشـئ المعنـوي المجـّرد (التـرك وعـد :غاِسِل اْیدي ِمّنه

 والمراد ال أهتم به. ،بالشئ الحسي وهو غسل الید

                                         
  ٧١وتعني غطاء السیارة، انظر: القاموس العصري الجدید ص bonnetالبانیت أصلها ) ١(

  ٣٦٧ص: وتعني المصباح، المصدر السابق lightاللیت أصلها  )٢(



      

 ٧٦٢

 هـم ینطقـون العبـارة كلمـة واحـدة ف وقد حدث دمـج للكلمـات؛ : األصل َیْغُدُر ِبَك،ُیْغِدُربُّك

ال فاصَل نطقّي بین الفعل (یغدر) والجار والمجرور (بك) فیشددون الًباء، ممـا یجعـل 

عـروف أن الحـرف المشـدد حرفـان أولهمـا سـاكن، من المستحیل البدء بها، ألنه من الم

 والبدء بالساكن محال في اللسان العربي.

  ِنمت قلیًال من الوقت. :ْشَویَّه َغفِّیت 

 استعمله في َغَرٍض آخر.ثِاني َمَحلْ  في استغله : 

  ال تهتم باألمر . :صادقَغاِوْر َیا 

 فعل ماٍض ال أمر.وال: َأْخُفِوني عن قوات مكافحة الشغب.الشغب من َغیُِّبونى 

  حرف الفاء

  :الطبیشة هي غطاء زجاجة البیبسي.ِاْفَتْح ِطبیَشة الَغْرَشْة 

 یشفي غلیله . :ِیَفتِّْر َحرََّته 

 ولعـــل اعـــل، مفعـــول) وفـــاججوهم أي فرقـــوهمف جملـــة فعلیـــة كاملـــة (فعـــل، :َفـــاَجُجوهم ،

ســورة  )یــأتین مـن كـل فــج عمیـق ( :الكلمـة مـن (الَفــج) وهـى الناحیـة قــال تعـالى

 وفاججوهم أي جعلوا كلَّ واحد فى ناحیة. ،٢٧الحج 

 ا. :ِیْتَفاَجُجون  یتفرقون ، ویسلك كل منهم َفج�

 یتجولون بدون داع وال فائدة . :ِیَفْرِفُروْن ِلْیَنا 

 َسْلُهْم.سؤال لهم إفلت : 

 اقِذف أو ارِم.إْفِلَته : 

 یقذف علّي.علىّ  ِیَفلِّت :  

 على سبیل التنابز باأللقاب. یظهغْذُكر كلمه تیَ  :ِیْفِلْت َعِلیْه ِكْلَمة 

 فالن أشد َتَحلًُّال في األخالق ِمن فالن.منه َأْنَغلْ  فراس : 



      

 ٧٦٣

  ِیت : یقصد بهذه العبارة جامعُت زوجتي، وتأتي في صورة اسـتفهام كثیـًرا، أي الَكَبتْ  َفرِّ

ـــة، خاصـــة إذا كـــ وهـــذا التعبیـــرهـــل جامعـــَت زوجتـــك؟  ـــل علـــى ســـبیل المداعب ان ُیْحَم

 اإلنسان متعًبا أو على غیر حالته.

 المفلــوع هــو المضــروب رأســه بــأداة صــلبة واللفظــة الَمْفلــوْع ِبــالَحَجر َودُّْوْه اْلمْسَتْشــَفى :

ز الدوا قبل الفلعةتذكرنا بالمثل البحریني"    أي توقَّع المصیبة وال مصیبة. "برَّ

  :ْحْك  ، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .ال یملك نفسه من شدة الضحكِیْتَفْلَقْع ِمن الضِّ

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،لم یتحمل ولم یلبث أن َمات :َفْنَقْش ومات.  

  ِ؟ هل فهمت كیف یكون األمر؟لونه اْش  فهمت 

 هل فهمتني یا فالن؟ والحظ الفرق بین التعبیرین(فهمتني)  ِفِهْمْت َعَليَّ َیا َحَسن؟ 

   .و( فهمت علّي ) 

 اب، فـإنهم ال الكـذَّ  بِ ذِ : والمعنـي أنـه لّمـا تعـّود النـاس علـي َكـالكـّذاب صـدق ِیُفوَتك من

   .والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ، یصدقصدقه حین ل ینتبهون

 ــي فــایف ــْل فــور، ِفْفت ــور فــور َدَب ــْفَلة اْنــَت:  ،ف و(ســفلة) تنطــق ِســْفَل بحــذف التــاء ِس

ثـور ثـور دبـل ثـور ففتـي فـایف، ة " ُیالَحظ قلـُبهم الثـاء فـاًء، فأصـل المقولـ .المربوطة

 " والعبـارة السـابقة یظهـر فیهـا التـأثر بالثقافـات الدخیلـة فـي أربـع كلمـات:سـفلة، انـتَ 

four  ١(ومعناها أربعة( / double ومعناها مضـاعف)٢( / fifty ومعناهـا خمسـون)٣( 

/ fiveعلیهـــا أحـــد مـــواطني  وهـــي مجموعـــة ُجمـــل طریفـــة تعـــّودَ  ،)٤(ومعناهـــا خمســـة

  .كان، والتي یستعین بها إذا أراد هجاء إنسان بطىء الفهم كرز 

  َّفيَّ غیظ على ذلك.ذلك على حرَّة ِفي :  

                                         
  ٢٥١القاموس العصري الجدید ص )١(

  ١٩٤نفسه ص )٢(

  ٢٣٦نفسه ص )٣(

  ٢٤٠نفسه ص) ٤(



      

 ٧٦٤

 ُفْونْ  ِوینْ  ِدّمْتكْ  في سـتفهام عـن األول تـأخیر أداة اال :؟ ملحظان على هذا التعبیرِیَنضِّ

وكـــان الحــدیث عــن عمـــاٍل  ،الثــانى ویـــن بمعنــى (متــى) أو (كیــف) الجــار والمجــرور.

  العدد لذا فهم مشغولون دائما وال وقت لدیهم للتنظیف. قلیلي

 تـدع مكانـا إال : الحدیث عن جماعـة تـذهب هنـا وهنـاك، والفي كل مكان یُروُحوْن َتَرى

 بوضوح أو یقیًنا. ىدخلته، وتري بمعن

 فى التعبیـر خطـأ توضـیحه علـي النحـو التـالي: (ال أنـام) أَنامْ  الَ  َقْبلِ  َذَكْرَتك اللیل فى :

ـ ،ه الصحیان والیقظةمعنا ان. یَ حَ وعلیـه فـان معنـى التعبیـر: فـى اللیـل ذكرتـك قبـل الصَّ

والمعنى المقصود قبل النوم ال قبل الیقظة، وسبب الخطأ استبدال(أن)المصدریة بـ(ال) 

 أى أن األصل السلیم هو ذكرتك قبل أن أنام، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة.

  َحذوف األداة واألصل: هل یوجد مذكرة دین ؟؟ استفهام م في ْمَذكَّرْة ِدین 

 تعنصـص أي تـؤذي ِرْجـل اإلنسـان، مثـل نتـوء فـي اْلُجـوتي فـي ِبْتَعْنِصْص  َحاَجة ِفیه :

 الحذاء.

 ــــه ــــْكلیتَاتْ  فی ــــوىَش ــــه قطــــع مــــن الحل وأصــــل كلمــــة (شــــكلیتات) إنجلیــــزي  ،: یوجــــد فی

chocolate ١(وتعني ثمر شجرة الكاكاو( 

 ه شئ تحتى.فی :ِیَعْنِصْصلى ِشئ فیه 

 ُلونْ  ،في َهِذیِن الشَّْهِرین : أي أن الحریم ما یسكنون مسكًنا جدیـًدا فـي ِاْلَحِریْم ما یْتَحوَّ

 شهري محرم صفر.

  َأنظـر (َطـَبخ) هل یوجـد فـي الحـي طعـام مطبـوخ أم  ال  ؟  :ِفیْه َطَبْخ في الدِّیرة َوّال ال

 م.بمعني طبیخ أو طعام مطبوخ، ویالحظ حذف أداة االستفها

 فیه خداع ومكر.ُلْوِتیَّه فیه : 

 األمر ناقص من هذه الناحیة.فیه َنْقص عَلى َها الصُّوب :  
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 التأتأة، وِبنیة الكلمة تتوافق مع الكلمة.التَّْرَتَرةْ  نوع فیه :  

  حرف القاف

  ِوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،اشتعلت :اْلَقِضیَّةْ  َقبَّت 

  ِقاهریة.وزادت. والقاف ُتْنَطُق جیًما : اشتعلت المشاجرة الهوشة َقبَّت 

 قاهریة.: اقتلعوه. والقاف ُتْنَطُق جیًما َماْلهم اْلَحَجرْ  َقبَُّعوا  

 قاهریة.: قبل أن أنسي. والقاف ُتْنَطُق جیًما أنسي ال قبل 

  ـــَدر ِتْشـــَقح؟ ِتْقـــَدر مـــن التعبیـــرین المـــذكورین  تركـــب؟ وحـــذفت أداة االســـتفهام (هـــل)ِتْق

 قاهریة.ُق جیًما والقاف ُتْنطَ 

  ،ُیْعطونه بال حساب. المدیرَلْفْح َلْفْح: أي التقشف علینا لكن  والمدیرَتَقشُّْف َعِلیَنا  

  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة  ،لدینا صف لیس له ُمَدرِّس :َقاْصِریْن َصف 

 ـوا َعَلــيَّ َســْبِعیْن ِدیَنــاْر: یخصــموا منــى ســبعین دینــار: والشــاهد تفضــیل هم اســتعمال ِیُقصُّ

 ،يّ یقصـوا علـ :حرف الجر (على) علي (ِمْن) فبدًال من التعبیر (یقصـوا منـى) یقولـون

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

  ْـَتُهْم.َقَصـفْ  َقَصـْفُهم والتعبیـر تصـویر لقـوة الحجـة  : الزمـة تعبیریـة، معناهـا، أبطـل ُحجَّ

 بالقصف الشدید الرادع .

  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،ي فوضاكأنت مستمر ف :ِتَخْرِبط قاِعد  

 یدقق في التفاصیل. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .َقاِعْد ِیَفْصِفص : 

  ِوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،: طلب بالقعود لفترة قلیلة من الزمنْشَويْ  ِاقعد 

 ــ ، أي جلســُت َطــَرفْ أي علــي  علــي ُبــْردْ : األســتاذ صــادق دِ رْ َقَعــْدْت فــي اْلُحْجــَرة َعَلــى ُب

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . بجواره،

  ْالبـوق هـو فلـوس فیـه مـا وبوَقكْ  یالَّ فِ  في ِتْقِعدْ  وال، فلوس فیه ِوُبوَقكْ  حجرة فيِ  ِاْقِعد :

عك مال خیر لـك مـن العـیش فـي مكـان فخـم معش في مكان متواضع و حافظة النقود.

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . بغیر مال،
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  ْیهالنُّومْ  ِمنِ  ِقْعُده   والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،: َصحِّ

  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،ًتفضَّلْ  :َقلِّط 

 واحدة بواحدة . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . :ِبَقلَّى َقلَّى 

  ِقال كالًما ال أعرف معناه. :أنا ما اْعَرفها يقال َحج 

 :ــْالُكْم فــالن ــ َق ــْت: ال ْتُقوضُّ ــْن َتِح ــْة فتحــة الشــرج. ونه ِم ال تفتحونــه مــن تحــت، والَقضَّ

  . والقاف تنطق جیما قاهریة

  :حزین علیه جًدا.ِمنقهر َعِلیه َحدَّه  

 بمعنى اقعد سریعا، وهذا من غرائـب التراكیـب ألنـه مـن معنیـین متناقضـین. اْقِعدْ  ُقْوم :

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

 وصورتها  ،: نغیر زیت السیارة، واِآلیْل إنجلیزیةلْ اِآلی ِنَبدِّل نقومoil)١( .  

  حرف الكاف

 الوصف للخط (بمعني الكتابـة)، وكـأن خطـه رمل على وتمشي ِتَخرِبش دجاجة كأنه :

 عندما یكتب خربشة دجاجة، وهو ما تخطه الدجاجة بأظفارها عند سیرها على رمال.

  ْــــه ــــزاین َكَأنَّ ــــدكالســــیكي ِدی ــــین األخیــــرتین : كأنــــه تصــــمیم تقلی ي، وال یخفــــي أن الكلمت

تعنــي  Designeوالمقصــود تقلیــدي قــدیم   )٢(وتعنــي (علمــي) Classic"إنجلیزیتــان، "

  .)٣(تصمیم أو تخطیط

 حمِّلوه أعماًال كثیرة وثقیلة.ُكْرف ُكُروُفوه : 

  ْأنا حزین لحاِله.َخاْطِري َكاِسر :  

  ْلني وأحزنني.ذ: خخاْطري َكَسر  

                                         
  ٤٣٠القاموس العصري الجدید ص )١(

  ١١٧نفسه: ص) ٢(

  ١٧٥نفسه: ص) ٣(
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  ْأي كالمــــك معــــروف مــــا یحتــــاج فــــي التعبیــــر حــــذف: ِیْحتــــاجْ  َمــــاَمْعــــُروْف  كالَمــــك ،

 توضیًحا.

  ْغیر واضح.                                                                          كالمه كله :كالمه كلِّ اْمَعْلَبج

 الجســم (كــل  : ُكلٌّــُه أبــر أي َأنَّ اللحــم أخــذ كثیــرا مــن الحقــن والهــاء تعــود علــيَأَبــرْ  ُكلٌّــه

  الجسم أبر).

 األرض كلها مصبوبة باألسمنت.َصبِّیَّة األرِض) (أي كلها :  

 كلهم على خلق.                                     َزْیِنْینْ  كلهم :  

  ْـه ْه فـي اللـي ْیِخصَّ ْل ِعصَّ : كـل إنسـان یقـوم بـأموره وال یتـدخل فـي شـؤون كل َواِحْد ِیَدخِّ

 اآلخرین . 

 كل حیاته أو كل ُشغله تتبع البنات. :البنات ورا تَهای ِكلَّه 

 ــْد فــى ِدكاُنــه یبیــع ِبَمْصــَرَفة شــأُنه ــا لظروفــه وفیمــا ُكــْل َواِح : كــل إنســاٍن َیَتَصــرَُّف طبًق

 َیْمِلك.

 ك): معنــى (كــل واحــد یكــوك الثــاني یــوغِر صــدره بهــذا المعنــي تكــون الجملــة: كــل  یَكــوِّ

 واحد یوغر صدر اآلخر.

  ِانتهى الوقت.تْ اْلوقْ  َكمَّل : 

  ْالكــولر یسـرب مـاًء. والكــولر لفظـة انجلیزیـةیَلیِّـكْ )١(الُكـْوَلر : cooler  تعنـى الجهــاز و

 د ویسخن الماء للشرب صیفًا وشتاًء.رِّ بَ الذي یُ 

 الحـدیث حـول )٢(كان بعد مزوح ویَّا الِكل، یمزح ویا الشایب ویـا الكبیـر ویـا الصـغیر :

 رجل مات، كان كثیر المزاح.

 كــان : )٣( یلعلــع فــي الــدیرة، مــا یهــد علــى طــول یــأذِّن - مــا شــاء اهللا -وتهكــان صــ

 ذان أبدا. ریة، دائما یؤذن لم یتململ من األصوت المرحوم قویا معروف في الق
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لقصیر: رحلوا من بیننا قبل برهة ورابطة: ) الفیلم الكرزكاني ا٢(

https://www.youtube.com/watch?v=K3Xe1QogliU  

  ) نفسه٣(
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  ْالسمك الصغیر. :َكاَنْت َحرَاِسین  

 الطبیلــة الكــراج والملفــت للنظــر أن أهــل البحــرین عنــدما ینطقــون ْطِبیَلــة ِعْنــَدَنا كانــت :

 ذه الكلمة بمفردها، یضمون الطاء ویفتحون الباء، فیقولون (ُطَبْیَلة).ه

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،)ط، والحدیث عن سنور (قِ أى یفتحه :ِیْبُقُره اْلِكیْس.  

  حرف الالم

  ال تَاِخذ حَماَره َساَسها الطِّْیْح، تْرَغـْب إلـى ِرْخـِص الـثََّمْن ِوتـالي ْتصـیح، هیهـاْت راِعـى

یحالْ   ،والمقصـود صـفتها[حـذفت الهمـزة منهـا] أساسـها  أي ساسـها :َقْرَوة ِیْسَلْم ِمِن الـرِّ

 القـروة وراعـىهي الخصیة  والقروةالسقوط والمقصود الضعف والهذالن. هو والطیح 

هـــو صـــاحب الخصـــیة، والمفهـــوم أنـــه صـــاحب الخصـــیة الكبیـــرة، فانهـــا تظهـــر علـــى 

والمـــأخوذ مـــن العبـــارات الســـابقة هـــو بـــذل حجمهـــا الحقیقـــى اذا ضـــربت الـــریح ثیابـــه. 

  .والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة  ،الغالى من أْجل الغالى حتى ال یندم اإلنسان

 الخائف. :والبزعان ،: ال َتَخفْ ِتْبَزع ال  

 یوافق علي خیانة الَغیر. :ِیْتَخاَدن :علي صدیقه ال تثْق بأحد ِیْتَخاَدن 

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،لمن ال ُیْرَغُب في رؤیته: تقال َوْجهكْ  َرْقَعةْ  تراوینى ال.  

 :صـــورتها والهـــوزات جمـــع هـــوز وهـــي كلمـــة انجلیَزیـــة ،ال تـــرمِ  َال ْتَفلِّـــْت َعِلیـــْه َهـــْوزات 

"Hoseَعِلیهْ في ( الفتح میل إلى والكسرة عندهم فیها ،)١(" بمعني خرطوم أو أنبوب(. 

 ــ  ال تأِت. :الجِّ

  ْك   ال تتدخل فیما ال یعنیك . :ِفي الِّلي َما یخصكَال دَّخِّل ِعصَّ

  َشیله فى الثالجة حتى ال َیْفَسد. :ْیِخیْس  ال 

  عیونـه تلصـلص أى َتْسـرق النظـرة ، والمقصـود بمجَمـل  :َال ْیَطاِلع وال ْعُیوُنه تَلْصِلْص

 التعبیر أنه ال ینظر الى المحرمات وال یتتبع العورات .
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 لكوب.: احذر ال ینسكب اِیْنَكتْ  ال  

  ْأكلت بشراهة طبَقي طعاٍم.ِصْحِنْینْ  َلتَّیت : 

 ــى أحمــد وألفــت االنتبــاه الــي اســتعمالهم (علــى) حــرف  ،وندركــه : نلحــق بــهِنَالِحــْق َعَل

 الجر بعد الفعل (نالحق)  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

 َتة  لحیتي بیاض الشعر فیها مخلوط بسواده . :ِلْحَیِتي ِمَدحَّ

  َوهي كلمة إنجلیزیة  هو المطاط . الَرَبلْ  :ْورَاْق ِبَرَبلْ َلفِّیِت اْألrubber)١( 

 ؟ هل عندك رغبة؟ وُحذفت أداة االستفهام.خاطر ِلك 

 لـو دخلــوا علــّى الصـف "حجــرة الدراســة" واْطَلــعْ  َعلــیهم الصــف َأِهــدِّ  الصــف دخلــوا لـو :

 أتركه لهم وأخرج.

  :لـة علـى التعـب الشـدید أو الحیـرة أو الغـیظ هـذا التعبیـر مـن لـوازمهم، للدالَلوَّْع ِجْبِدي

 من شيء أو شخص ما.

 في هذه المقولـة الحظـت اسـتعمالهم (یتحـذروا) بـدال مـن : لو وجه غریب ِیْتَحذَُّروا ِمّنه

 (یحذروا) .

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،ِقَرْمَبْع أي قدیمةِلیْش ِمْشَتري ِلیْك َسیَّاَرْة ِقَرْمَبْع ؟ 

 ــيمــ )٢(اللــي ــه والمعن ــه: مرضــعة أي تربیت ــا مــا َیْنَفَع : ا ْیُســوَقه َمْرَضــَعه ُســوق اْلَعَص

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . العنف لن یجدي معه،، اإلنسان الذي ال تهدیه تربیته

  حرف امليم

  ْلم یتصل بك. :ما اتََّصْل ِفیك  

 رقى لمنزلته.: َیَرى نفسه َأْفَضل من غیره وال أحد یعنده ِیْسَوى َأَحدْ  َما  

 د روحي  : ال أستطیع التحكم في نفسي.ما أْقدر َأَجوِّ

                                         
  ٥٣٠: صالقاموس العصري الجدید )١(

  اعتبر الباحث أن كلمة (اللي) أصلها الذي بعد حذف الذال؛ ألن معنیهما واحد، وأن (ال) تعریفیة .  )٢(



      

 ٧٧٠

 ــا ــهْ  َم ــعْ  إلی ــار ِقَط  ىدل أهــل البحــرین ( لــه ) الدالــة علــلــیس لــه قطــع غیــار یســتب :ِغَی

  لیه)  وهو استعمال غریب .إالملكیة واالستحقاق بـ (

 الید الیسرى، كـأن العبـارة َمثَـٌل، : العسمة هي باْلَعْسَمةْ  ِسیَجارةْ  إالّ  َدْسَمهْ  َوْجبهٍ  َبْعدَ  ما

على تدخین السجائر، فالقائل یحلو له أن یدخن سیجارة وأن یمسـكها بالیـد  زٌ لكنه ُیَحفِّ 

ــــَمهْ  ــــاول وجبــــٍه َدِس الیــــد الیســــرى  البحرینیــــونوال أدري لمــــاذا اختــــار  ،الیســــَري، بعــــد تن

  ؟ ولعل ذلك حتى یستقیم السجع بین شقي الجملة . لإلمساك بالسیجارة

 ال یحضرني شئ.شيء َحْضَرِتنِّي ما :  

  ْــط : الحــدیٍث عــن رجــٍل رجــع لبیتــه لیصــالح ولــَدُه بعــد أْن مــا ُرْحــْت إالَّ ْوُهــْو َنــایْم وْمَبسِّ

فإذا الولد نائم مطمئن مسرور. ویالحظ  ،عاقبُه معتقًدا أن ابنه حزیٌن مستاٌء مما َجَري

  .مالهم كلمة (مبسِّط) تسكین الواو األولي في (ْوهو)، وأیًضا یالحظ استع

 أي قفل الباب (الترباس).ما َركَّْب اِلمْزَالج : 

 والقـوطي كلمـة تطلـق علـى أیـة  ،: ال یوجـد سـجائر وال قـوطيما فـي َزَجـاِیْر َوَال قُـوِطي

 سواء كانت علبة سجائر أو علبة سردین  .... والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،علبة

 نجلیزیــــة غــــزت كالمهــــم وأبجــــدیتها إوهــــي  ،: شــــانص هــــي الفرصــــةَشــــاْنْص  فــــي مــــا

chance"")١(.  

 أي لیس َلَدىَّ استطاعة .َشدَّةْ  فيّ  ما : 

  ْ؟ هل لك رغبة فیهم ؟ استفهام محذوف األداة.ِفیهم خاِطرْ  َماَلك  

   ال یوجدماِمیْش :.  

  ْـــر مـــا َتْفـــَتْفهم ،مـــا َنـــتَّْفُهم هم ِكَســـًرا صـــغیرة، والحـــدیث كـــان یـــدور عـــن ســـیدنا : لـــم یكسَّ

ــَر أصــنام المشــركین، وذلــك فــي قولــه تعــالي" فجعلهــم -علیــه الســالم-بــراهیمإ حــین َكسَّ

 جذاذًا إال كبیرًا لهم".
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 ما یبغى أي صوت (إزعاج).َحَسْس  َأيْ  ِیْبَغى ما :  

 ال یتكلم (صامت)ِیْتَحجَّى ما :. 

 ر ما  : ال یستحق أي اهتمام.ِذهني في ْیَدوِّ

 لمة واحدة .ال یجادلك وال یرد علیك بك :یراددك ما 

 ال ینتقـدك بغیـر نفـاٍق إال مـن یخـاف علیـك ویأمـل فیـك وفـي ْیِحبَّكْ  الَّلي إالَّ  ْیِسبَّكْ  َما :

 ،ودِّك، وفي العبارة جرس موسـیقي ظـاهر وفـره الجنـاس بـین الفعلـین (یسـبك، ویحبـك)

 التعبیر بالقصر المبني على االستثناء بـــ (ما)، و(إال).عن طریق ومعني مؤكد 

  ْهو بخیل ، ُحِذَف الضمیر ( هو )  للعلم به . :َندِّيَما ی 

  صابه الخوف .أ :ِاْتَخْلَبْص  :ِالُمْجِرْم ِمْن َشاْف الشُّْرطي اْتَخْلَبْص 

  ْسنانه.أ معظم : یأكل بطیًئا بمقدمة الفم تقال لمن فقدیَمْجَمج 

 ( موجود ) ما أحد موجود .َمَحْد :  

 ـــت ـــوَّي ِمْحِیْی ـــاك َس ـــاِتیْش  ویَّ ـــةْ  مـــن َتَن ـــا البَداَی ـــِكنْ  َم ـــه ِبِیْس : محییـــت (مـــادام) قـــام فی

 بمناوشات لن یسكن في البیت، والحدیث عن جار لزمیٍل لنا.

 مقفول ال یفكَّر.ِمجیِّمْ  المخ : 

 نسیت ولدى ذات مرة. :ولدى َضیَّْعتْ  َمرَّة  

 ُمَؤیٌَّد من ِقَبِل أمریكا . :َمْرُزور أمریكي 

  ْهواء شدید ممتلئ بالُغبار .افورالع :َمرَّ علینا َعاُفور الُیوم 

 ولكنهــا مــن المــرار أي: ســقاها : (مرمــر) لیســت الكلمــة مــن (المرمــر) َمْرَمْرَهــا ِمْســِكیَنة

 ) من كلمة تقاق البحرینیین للفعل ( مرمرـــــــــــــــاش . ویالحظالمر بسبب معاملته السیئة

  ( المر) كما اشتق الفعل ( تشاجر ) من كلمة ( الشجر ) .



      

 ٧٧٢

  َدیكوریشــن كلمـة انجلیزیـة  :الدِّیُكوِریَشـنْ  َحَسـبِ  ِشـیتْ مdecoration ١(بمعنـى تــزیین( 

 والمقصود هنا مشیت طبقا للتصمیم.

 الحــین بمعنــى هــذا الماللــي هــم رجــال دیــن شــیعة، و  :َدْمَعــةْ  یَطیُِّحــونْ  ال اْلِحــین َمِالِلــي

 ْشَیًة.ال یبكون خشوًعا َوخَ   كثیر من الماللي الجملة: ومعنى ،الزمان

  ْمكسل أنهض.أُقومْ  ِمْتَمْلِمل :  

  ْمتى أبتدئ الكالم معه یبدأ العراك والشجار. :ُهوَشة ِبْتِصیرْ  ویَّاه َأْبَدأْ  ِمن  

  والقـاف ُتْنَطـُق جیًمـا  ال یملـك نقـوًدا أي : مقُصـوصِمْن َبدَّت الُعْطلـة ِصـرْت َمْقُصـوْص

  قاهریة .

 ِمكسِّل .  ،َخْوِثرِمتِ  :ِمْن بَّدِت العطلة وانا ِمِتَخْوِثر  

  ْــیف أْلــْف َفــَرج مثــل یضــربه أهــل البحــرین رجــاء الفــرج فــي  :ِمــِن اْلحــین إلــى َســلِة السِّ

 ،وأصل المثل یرجع إلى أن سجینا حكـم علیـه باإلعـدام بضـرب عنقـه ،أحلك الظروف

فــأخرج الســیاف الســیف مــن غمــده، ورغــم أن الوقــت قصــیر للغایــة بــین إخــراج الســیف 

لــیس فرجــا واحــدا بــل  ،ال أن الفــرج قــد یـأتي فــي هــذه اللحظــات القصـاروتنفیـذ الحكــم إ

 ألف فرج . تقال العبارة للتبشیر والتفاؤل .

 لتحدید الوجهة التي أتى منها الشيء أو الشخص.الصُّوبْ  َذاكِ  ِمن : 

 الحدیث عن طعام، والمقصود منذ وقت كبیر قَضْوا على الطعام.من زمان َلتُّوه :  

 من سبق فاز بمراده.َلَبقْ  َسَبقْ  من : 

  َِفَســَیْأِتیِه  ،َمــْن َمَشــى َمْشــَیَة ِتْیــِه، َوَنســي َمــا كــاَن ِفیــِه، َوتَــَردَّى ِبــِرَداٍء َمــا تَــَردَّى ِبأِبیــه

المغرور المتكبر الذي نسـي أصـله المتواضـع ولـبس ثیابـا لـم َزَماٌن َیَتَمنَّى اْلَمْوَت ِفْیِه: 

ئر ویبحــث عــن المــوت؛ هربــا ممــا هــو فیــه مــن یعرفهــا هــو وال أبــوه ســتدور علیــه الــدوا

                                         
  ١٦٩القاموس العصري الجدید ص )١(
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 مـا تـردَّاه أبـوهفیها خطأ نحوي، والصحیح  )َما َتَردَّى ِبأِبیهِ ، والجملة (المهانة والعذاب

   لكن السجع غلب القاعدة النحویة.

 اآلیـل كلمـة إنجلیزیـة ؟ ِیْفتَـرّ  واآلیـل ِتشغِّْلها ِمِنینoil)كیـف تشـغل السـیارة والمعنـى:  )١

  كسب؟والوقود ین

  ْنَّى.أالصالة ال یت وفينَّى فى األكل أ: یتیمهل ما الصالة في، األكل في ِیْمِهل  

 !لیس عیًبا أن تتحدث بلهجتك . ُمْو ِعیْب ِتْتَحجَّى ِبَلْهَجَتْك  

 ةظ تــأخیر (كأنــه)، واألصــل: كأنــه میــدینـار، ویالحــ ١١٦: ِمیَّــة وستَّاِشــر دینــار كأنَّــه 

 وستاشر دینار.

  َج  لیست متزوجة . :ةْ ِمي ِمْتَزوِّ

 متي یسقط یتفتت أو یتكسر. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .مین یطیح یْتَفتق :  

  حرف النون

 ال َتَكاَنه  شخص ُیعَتمد علیه . ،َتَكاَنه :نبیل رجَّ

  ْأي معجبات به.ِفیهْ  ُمْعَجَباتْ  ِالنَِّساء : 

 إنجلیزي ماكینة أصلهاو  .: عقله غیر مكتملِماِكینة ُنص machine  ٢(وتعني آلة( 

  التلیفون على وضع االهتزاز (وضع الصامت).تلیفونك ِیْتَناَفْض : 

 الكاروكة سریر الطفل الصغیر. :ینام الطفل في الكاروكة 

 الِشْبِریَّة  السریر  .  :ینام اْلَوَلْد َعَلى الشِّْبِریَّة  

  حرف اهلاء

  ْمـن (أشـهد علیـه)، ألن الحـدیث  یلحـظ اسـتخدام (أشـهد فیـه) بـدالً  :ها أْشَهْد ِفیـه ِبقُـوَّة

 دار حول شخٍص ال موقف.

                                         
  ٤٣٠: صالقاموس العصري الجدید )١(
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 ولكـــن أهـــل بالجمعیـــة هنـــا الجمعیـــة التعاونیـــة لـــیس المقصـــود :َبنظِّْفَهـــا اْلَجْمِعیَّـــة َهـــا ،

 أي هذا األسبوع أقوم بتنظیف السّیارة. ،البحرین یعنون بها األسبوع

  ْهذا الحلیب سینسكب إْن لم تحترس. :ها اْلَحِلیْب ِبِینَكت 

 اْل ُلووتي اْب .   لووِتي :َها الرَّجَّ  أي َنصَّ

 ـــوت ـــي األرض.هـــاف َمْفل ـــداخلي الـــذي یســـتر  : هـــاف ُمْلقَـــى عل و(الهـــاف) اللبـــاس ال

  ي اإلنسان.عورتَ 

  هذا القبیح.هاْلَكَلْفْس : 

 غارْ  هؤالء   : هؤالء الصغار َنْفسهم.ُدوِلینْ  الصِّ

 وكلمــة اُألْرَدر إنجلیزیــة هــاْي ُأْرَدْركــم :"older" والمعنــي: هــذا طلــبكم  )١(اُألْرَدر الطلــب

 أو هذه رغبتكم

  ْمصـنوع مـن الطحـین، یؤكـل فــي  ي: هـذا بخصـم، والبخصـم معمـول غـذائَبْخَصـم َهـاى

 اإلفطار 

  ْهذه عادة، بحذف الهاء نطقًا.َتْعِویَدة هاي : 

  ْجیًما قاهریة، والقاف ُتْنَطُق ، وقد كان ُیْسَتْخَدُم للصید قدیًمابندقیة: التَفْق هاي َتَفق.  

  ْنْ یِّ رجل لَ   هاي الرّجال ِاْخَنْیَتَوْه: ِاْخَنْیَتَوه .  

  ْهذه شجرة. :هاي ِسْدَرة 

 هذه سجائر؟ والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .شقایر هاى : 

 نوع من البرتقال. :َصْنَطَرةْ  هاى 

 ِتیَّة هاى  أهل مصر.: آلة صغیرة یصید بها األطفال العصافیر، تسمَّى النِّبلة عند فالَّ

  ِتَخدِّرهم: هذه القصص تجعل األطفال یهدؤون. ْالِقصص هاي  

 عقلها مختل . :َهاي ِمَخْطِرَشة  

                                         
  ٤٣٥نفسه: ص )١(
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  ْوالقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،: محل ِجزارة یبیع اللحومهاي َمْقَصب 

 ــوَرة هــاى ــوَرة أو َمْنُف : المنفــورة أو النفــورة أكلــة بحرینیــة مــن طحــین ومكســرات ذات َنُف

  رة یقولون منفورة وأخرى یقولون نفورة.، مطعم لذیذ

 ال یحسن التصرف . ،ِدْعَلة :ال تعتمْد علیه هاي واحد ِدْعَلة 

  ْینتظر أن ُیالَط فیه . :َهاي َواِحْد ِمْتَحیِّل 

 یفحــم  : هــذا یطلقــون علیــه قصــف الجبهــة، أي رٌد بلیــغالجبهــة َقْصــفِ  یســمونه هــاي

  .المخاَطب

  ِانتهى الدوام.اْلهدَّة َهدَّت : 

 هذه النخلة ما شذَّبها البنقالي كما ینبغي. هدیك البنقالي ما سوَّاها عدل :  

  ْالحدیث عن أنثى، أي هذه تغضب منك.علیك ِتَغْنِضبْ  َهِدْیك : 

 ؟ ما هذا ؟ ِویهْ  َهُدو 

 أي اتركني.ِهْدني : 

 هذا ما أردت الوصول إلیه . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة َهذاِن َأُقوّلك لــَــ : 

 تمتلئ به البحرین امتالء . :ذا تَاِرِس اْلَبْحِریْن َتَرسه  

 ْبَحانى  : لعلهم یقصدون وقت الصباح أو الشاي الذیذ الممتع.هذا شاي فالن الصَّ

 هذا أمر غیر مقبول.ِیْنَبَلغْ  ما هذا : 

  ْهذا مـن المظلـومین أو مـن أصـحاب الَمْظَلمـة، والعبارتـان هذا من أصحاْب َمْظُلوِمیَّة :

 .بمعني

 ؟ استفهام محذوف من األداة. الدِّیرة من هذا  

  ْـــــــبك، والفعـــــــل المضــــــــارع (ینرفـــــــزك) أصــــــــله هـــــــذا ِیَنْرِفــــــــْزك : هـــــــذا ُیْغضــــــــبك وُیَعصِّ

 ، ومعناه عصبي.)١(nervousإنجلیزي

                                         
  ٤١٩) القاموس العصري الجدید: ص١(
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 أي یتنافس الناس لنیلها.علیها اْلحَطبْ  َضْربِ  هذي :  

 للمخرب.: هذه فوضي، والعّیار تقال للفوضوي وللفاشل و َعَیاَرة َهِذي 

 َقْت َتْمزیق.الحدیث عن قطةٍ  :َهْمَتَرْت َهْمَتَرة  ، والمعنى َمزَّ

  الَنْیشان العالمة.  :المَهْنِدْس َحْط َنْیَشاْن َعَلي اَألْرْض  

  :لعوب مخادع .هو ُجْمَباِزي 

 َجَبـاٌن ُخـّواف، لـم أجـد لهـا أصـًال فـي الفصـحى، ولكـن الظـن یـذهب إلـى َخْوَخِوي هو :

خاوي) وهو األجوف، الذي ال ینطوي علي شـيٍء جـوهري فتقـول: هـو عالقتها بكلمة (

خـــاوي الصـــدر، أي ال قلـــب لـــه، ولعلهـــم زادوا فـــي بنیـــة الكلمـــات حتـــى یزیـــدوا معناهـــا 

 ویعمقوه، والمعني على هذا یدل على شدة الخوف والجبن.

 بخیل . :َرِزیل  هو 

 كاتب حلیو أي كاتب حلو جمیل.ْحِلْیوْ  كاتبِ  ُهو : 

 یبدو علیه الكَبُر.انَكْبرَ  هو : 

 بخیل . :ِلْجِعص هو 

 تصرفاته غیر متزنة. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .ِمَصْرِقعْ  هو : 

  ْهو متین الجسم لكن ضعیف الفكر . :هو واحد َدْنُبوح  

 :ْد ُصوب ْد ُصوب وأنا َأَجوِّ الحدیث عن سلندر غاز یحمله اثنـان، أي كـل منـا  ُهو ِیَجوِّ

 یمسك من ناحیة.

 یعلمهم األخالق . :ِیَسنِّْعهم هو 

 یأكل علوج (لبان) :ِیْعِلجْ  هو 

 ْكِني  : یحاول تكراًرا ومراًرا أن ُیْقِنَعني بمراده.هو ِیَكوِّ
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  ْوكلمة أوف إنجلیزیة  إجازة.هو في  :ُهو اْلیوْم ُأوفoff  أو off day ) وحذفواday (

  )١( )off(ـ وأبَقوا ال

 إلى بیت أبیها غاضبة من زوجها. ذهبت :هي َزْعَالَنة وَحْردانة 

  أنذل ناس.أْهَیْس َناْس : 

 حرف الواو

 والهـوز هـو  ،یطلقـون علـى المنتصـف أو الَوسـط الوسـطة :اْلَوْسـَطة فـى الُهـوزْ  َمْوُجود

  )٢(  hoseوالكلمة إنجلیزیة  الخرطوم

 ًما قاهریةواحد ینادى علىَّ َبصوت عال جًدا، والقاف ُتْنَطُق جی: عِلیَّه ِیَزعِّقْ  واِحد. 

  ْأخذ شیئا مّؤقًتا. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .ِقْذَره ِشيء َواخد : 

  ْواحد یرغب في أن ُیَالَط فیه . :واِحْد ِمْتَحیِّل 

  ِمْنِدِكر أي متكدر . :والدهأالوالد الیوم ِمْنِدِكْر علي 

  ِصــالح بعـــد أن ذهبــت بتلیفــون ززوجتـــي لإل: لیفـــون ُزوْجِتــي َمْطُحـــوْن َطَحـــنْ َودِّیــْت ت

 . طحنا نَ حِ طُ 

 وصلته هنا وحده.َودِّْیُته هناك أنا بروحه : 

  ْتكلم سریعًا بصوت مرتفع، وهي كلمة فصیحة.َعِدل َوْرَور :  

  ْقرارات الوزارة السریعة محسوبة دقیقة لیست اعتباطیة.اْلَوزَاَرة ما ِبْتَهْرِوْل َهَبل : 

  ْــــْهر مَغْصِغِصــــین ــــل الشَّ ــــة الشــــهر ونحــــن اتــــب بســــبب ضــــعف الر  :ُنَوصِّ نصــــل لنهای

 ن و مضغوط

  :والقــاف ُتْنَطــُق جیًمــا ِاْمَلبَّــق، مكــان مــأمونوضــعت ســاعة الحــائط فــي مكــان اْمبّلــق ،

 قاهریة .

                                         
  ٤٣٠: صالقاموس العصري الجدید )١(

  ٣٠٧: ص نفسه )٢(
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 استبدلت (أْن) المصدریة بـــ (ال) النافیة، والمعني قبـل أن ُأِنهـي الراویة اْنهي الَ  َوُقِبل :

 قاهریة.الروایة. والقاف ُتْنَطُق جیًما 

  َضبط ساعة التنبیه.اأي  :قِّت الساعةو 

  ْرنینا.مؤكد أن التلیفون أحدث  :َأِكیِد التِِّلیُفوْن َتْفَتف 

 :ال أهتم . وال َأْفَتِكْر 

 :تعلق في سیارة البیكب . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة الولد َشْبلْق ِفي اْلِبیَكْب  

  َِولَـُد ولــدي الشَّـْعِر ِفـي َجَســِدي، رَاَحـاْت َكفِّـي ألَ  َولَـْد َولَـِدي َولَـِدي، َولَـْد ِبْنِتــي َأل، َنْبـت :

َوَلِدي، ألنه یحمل اسمي واسـم عـائلتي، فهـو المحـافظ علـي ذكرهـا، َولَـُد بنتـي لـیس لـه 

، وُیَمثُِّل ذلك بالشَّْعر النابت في الجسد المـزروع فیـه، هذه المیزة، ألنه یحمل اسم والده

لَولَـِد، أمـا راحـة الكـف ال َشـْعر فیهـا، فهـذا َمثَـُل البنـت المتأصِّل داخله، فهذا مثـل َولـِد ا

 قول الشاعر: من ىر أبیها، وقد أخذت العبارة المعنفي إنجابها أوَالًدا ینتسبون لغی

  )١(اعدِ بَ جاِل اْألَ ناُء الرِّ نَّ أبْ وهُ نُ نا            بَ اتُ نَ نا وبَ نائِ وا أبْ نُ ا بَ ونَ نُ بَ              

 رغبتي. ،واهللا :خاطري أنا واهللا  

 أمر عجیب ُمْسَتْغَرب.َحاَله َواهللا : 

  ْتحت كلش تحت تماًما.ِكلِّش َتِحتْ  َصاَرتْ  واهللا :  

  ْقسم بأن األمر رائع جمیل. :واْهللا َعجیب  

 عظیم المنزلة وهذا التَعبیر من لوازمهم في مجال المدح (أنت : واهللاِ َكبْیرْ  َواهللا (

 مفهوم، وذكر ما ُیْفَهُم فضلة ال طائل منها .والثناء والحذف جلّى، ألن المحذوف 

 أِنعْم بِه وأْكِرم.والنَِّعْم فیه :  

                                         
ُیْعلم قائله مع شهرته فـي البیت من بحر الطویل، وقد "نسب جماعة هذا البیت للفرزدق، وقال قوم: ال  )١(

 – ٢٣٣ص  – ١ج –كتــب النحــاة وأهــل المعــاني ..." انظــر شــرح بــن عقیــل علــى ألفیــة بــن مالــك 

دار مصـر للطباعـة سـعید  –القـاهرة  –الناشـر دار التـراث  –محیي الـدین عبـد الحمیـد  تحقیق محمد

  .م ١٩٨٠ه /  ١٤٠٠ – ٢٠ط   – جودة السحار وشركاه
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 أي یرتعش. والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .ْیَقْرِقعْ  ِیْشَرحْ  وهو : 

 ؟! استفهام تعجبي، ماذا ترید بعد ذلك یا فالن؟!ِویْش َبِغیْت َبعْد یا فالن 

 ِلى في البیت ِویش  ت األول؟؟ یعنى ما البیاألوَّ

 مثل یضربونه  :ِمْنُعوَجة ِویْش َتَرى ِفي اْلَجَمْل ِمْن َعَداَلة: َقاِل اْلَجَمْل: َحتَّى ُبوَلِتي

 للتعبیر عن (األمر) أو الشخص المعوج من جمیع جوانبه.

  ؟ ماذا بیدك أن تفعل لقد نقدت كل الوسائل والِحَیل.َبْعد ِتسوِّى ِویْش  

 كم هو جمیل!ِویش َحَالَته :  

 المقصود إظهار أنَّ العین المعنى الحرفي لـ (خانت) هو نفعت ْش َخاَنِت ُعُیونَّا ؟وی ،

  .ال تستطیع الرؤیةف ما الذي حدث ألعیننا؛، والمعنى منها فائدة ىجَ تَ قد تعبت فال ُیرْ 

 ؟! الحدیث عن شخص سمین: أي من ِسْمنِته ال ُیحّس بالبرد وال ِویْش درَّاك عن البرد

 .دعابةیث یسمع به، والحد

  ؟ ما الذي عرفني. َدرَّاني ِویْش 

  ْتْك ؟ أي ما الذي حدث  ،بمعنى واحدِویش َصاِیْر َمَعاْك، ِویْش َساْلَفتك، ویش ِقصَّ

  معك ؟ فنراك على غیر حالتك. والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

  ؟! یاله من (طعام). رائع!َطَباخْ  ِویْش  

  ما أخبارك؟ُعُلوَمك ِویْش : 

  ؟ استفهام غرضه النفي والمعني: ال تهتم به.ِمنَّه یكْ َعلِ  ِویْش  

  ؟ هذا َنْفس ما ذكرناه ال یختلف عّما توصلتم إلیه. والقاف ُتْنَطُق َعَجلْ  ُقْلَنا ِویْش

 جیًما قاهریة .

  السیف هو الشاطىء والمقصود: السِّیف عَ  اهللا ورزق، واْهواُله ِباْلَبَحرْ  َلك ویْش :

  ! والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة ؟فسك وتبحث عنه فى مكان بعیدكلف نرزقك قریب فِلَم ت

 ْیَلُهْم ؟! َغْلَفُطوَنا   ماذا نفعل معهم ؟! حیرونا .  :ویش ِنَسوِّ

 ! المطر الشدید یقولون . :الَحْلبة ِویش هالَحْلبة الشدیدة 
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  ؟ ما الذي حدث ؟   َهالَِّصارْ  ِویْش  

 ؟ أین فالن ؟ وْیَنهْ  َوْهب 

  ْيمدى التعب الذي حل بهم وكأنه یؤدیصفون بهذه الجملة  ِمِن التََّعْب: ِویلي َبُموت 

  الى الموت، فیدعون على أنفسهم بالویل والثبور.

  حرف الياء

 انظر الى التركیب (یاَزَعْم) وتأمَّل فى هیئته وكأنهم  :یاَزَعْم ِمَسوِّى ُروحه شجاع

هذا التركیب في سیاق الدعوى التى ، ویأتى یاله من َزْعٍم وادَِّعاء :ولوایریدون أن یق

 تقوم علي حقیقة.

  ْه أقوْل لك َیَساْر ِتُقوْل َیِمین  الذي ال یفهم . :الِدجَّه :یاْلِدجَّ

 ْرَنا یاَما  ! كثیرًا ما ضربنا وَقَسْونا.الَعاْفَیة َحمَّ

  ْأي یله تعالى بُسْرَعْة . :َحامي :َیلَّه َحامي َتَعاْل الطَّاُبور 

 والعزقة مؤخرة اإلنسان(دبره)  ،: أذاه للناس وصل حدهالناس َقةِ ِغزْ  ِیِقْض  یوسف

 .والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة

 ویقولون أیضا (كشخة) ،في أبهى منظر وأحسن حال :َكْشُخوَخة ِاْنتَ  الیوم  

  ْهدوء . ،َسْهَدةْ  :في اْلِبیْت ُكلهْم َناْیِمینْ  الیوم َسْهَدة  

 سمعُت الفعلین.وقد  ،كثیر الكالم ،و ِیَبْلِبلأ ِیَلْبِلبْ  :یونس ممّل على طول یلبلب 
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 املبحث الثاني

  السمات األسلوبية يف اللهجة البحرينية

  مسات يف املستوى الصوتي :أوال

التغیرات الصوتیة لها هدف أساس بیَّنه الـدكتور إبـراهیم أنـیس فقال"اإلنسـان فـي نطقـه     

ـــهلة التــي ـــلي فیبــدل مــع األیــام  یمیــل إلــى تلمــس األصــوات الســـــــــ ال تحتــاج إلــى جهــد عضـ

 )١(باألصوات الصعبة في لغته نظائرها السهلة"

  ظواهر تتعلق بصوت الهمزة: یمر صوت الهمزة في لهجة البحرین بالصور اآلتیة: -١

  التحقیق: مثل (أصبح) كقولهم"أصبح منامي خلي من الزین والالش"-١    

  التسهیل: وهو ضربان-٢    

حـذف الهمـزة مـن بدایـة الكلمـة مثـل كلمـة (هــال)  بالحـذف، وهـو نوعـان، األول تسـهیل -أ

 ،"الـزین ال رادنـي":(هـال دكتـور) وكلمـة(راد) وأصـلها (أراد) كقـولهم :وأصلها (أهال) كقـولهم

حـذف الهمـزة مـن نهایـة  والثـاني"عنـده خـت سـاكنة ویَّـاه"  :و(خت) وأصلها (أخت) كقـولهم

     )٢( "یا دیرة یاللي بالوفا...": ها (الوفاء) كقولهمالكلمة ككلمة (الِوفا) وأصل

  تسهیل باإلبدال: وله الصور اآلتیة -ب

" شوف البیت من وین لـوین" :: إبدال الهمزة واوا، ككلمة(وین) وأصلها(أین) كقولهماألولى

ة، : إبدال الهمزة باًء، وهو منتشر بكثرة في اللهجـة البحرینیـالثانیة؟" یروحوا وینه" :وقولهم

" الثالثــة: إبــدال الهمــزة ویلــي بمــوت مــن التعــب" :كالفعــل (بمــوت) وأصــله (أمــوت) كقــولهم

  "  راسك راس معدني" :ألًفا: ككلمة (راس) وأصلها (رأس) كقولهم

  كسر أول الكلمة: وهو نوعان -٢

  األول: كسر حرف المضارعة (التلتلة)

                                         
  م مكتبة األنجلو المصریة ١٩٧٥عام  ٥ط ٢١١إلبراهیم أنیس ص) األصوات اللغویة ١(

  https://www.youtube.com/watch?v=QKlgl7KJjmY:ورابطھا) أغنیة كرزكاني، ٢(
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لفصــاحة عــن عنعنــة تمــیم وتلتلــة تنســب التلتلــة إلــى (بهــراء) وقــد قیــل "ارتفعــت قــریش فــي ا    

ع قـیس وعجرفیـة ضـّبة ... وأمـا تلتلـة بهـراء فإنهـا جبهراء وكشكشة ربیعة وكسكسة هوازن وتض

  )١(أوائل الحروف" تقول: ِتعلمون وِتفعلون وِتصنعون بكسر

ـــع، ِیصـــّلون، ِتطـــیح،      وهـــي ظـــاهرة مســـیطرة بوضـــوح فـــي لهجـــة البحـــرین، ومـــن ذلـــك: ِینبل

  ِیقرقع، ِیترقع، ِیمهلیتنافض، ِیشرح، 

ــاني: كســر أول االســم: وهــو كثیــر أیضــا ومنــه: ِمصــرقع، ِمنعــدم، ِمنقهــر، ِمفهِّــي، ِمكتــت،  الث

ِمتملـل، ِمكركــد، ِمــنفخ، ِمتعــود، ِمجــیِّم، ِمخـرخش، ِمــدمغ، ِمعتــرس، منصــم، ِمتخــوثر، ِمخترشــة، 

  ِمَدّحته ویلحظ أنها جاءت على صیغةاسم الفاعل.

  ند الكسر:امليل إىل الفتح ع-٣

) فــي ِبْنـتْ معنـى ذلـك أن الحـرف المكسـور فیـه شـئ مـن الفـتح مثـل حـرف البـاء فـي كلمـة (

؛ النهـا ـ یالحـظ أن كسـرة البـاء لـیس كاملـةفالسامع ـــ ولیس القـارئ ـــ ،ِمْتَحسِّـَرةْ  ِبْنتْ  :قولهم

 فـالن: لهم) فـي قـو  ِهـْیْس فـي كلمـة (  ،تمیل إلى الفتحة قلیال . كذلك القول في حرف الهـاء

  . َكاِملْ  ِهْیْس 

  املماثلة الصوتية:-٤

المماثلة لغة: جاء في المعجم الوسـیط "ماثـل الشـىَء شـابهه ویقـال ماثـل فالًنـا بفـالٍن شـبهه     

ـــه ـــین ،ب ـــة إال بـــین المتفق ـــه كلونـــه" :تقـــول ،وال تكـــون المماثل  )٢(نحـــوه كنحـــوه وفقهـــه كفقهـــه ولون

وهي أیضا" تـأثر األصـوات اللغویـة  )٣(ثلین"واصطالحا "جعل الصوتین غیر متماثلین متما

                                         
شـرح وتحقیـق عبـد السـالم   ٨١، ٨٠، ص١) مجالس ثعلب ألبـي العبـاس أحمـد بـن یحیـى ثعلـب، ج١(

 ١ر: ســر صــناعة اإلعـراب البــن جنــي جمحمـد هــارون، النشــرة الثانیـة، دار المعــارف بمصــر وانظـ

  .تحقیق حسن هنداوي  ٢٣٠، ٢٢٩ص

وللمزیـد عـن المماثلـة والهـدف منهـا وأنواعهـا راجـع معجـم  ٨٨٧مادة مثل ص  ٢المعجم الوسیط ج )٢(

     .م مطابع الفرزدق التجاریة١٩٨٢هـ/١٤٠٢عام ١ط  ١٦٢علم األصوات: محمد علي الخولي ص

 ،م١٩٩٨هــ/ ١٤١٩ ٨، ط١٤٧ترجمة وتعلیق أحمد مختار عمـر، ص أسس علم اللغة: ماریوباي، )٣(

  .عالم الكتب ش عبدالخالق ثروت بالقاهرة
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بعضــها بــبعض تــأثیرا یهــدف إلــى نــوع مــن المشــابهة بینهــا لیــزداد مــع مجاورتهــا قربهــا فــي 

  .)١(الصفات أو المخارج"

مما سبق نستخلص أن المماثلة اتجاٌه نحو التشابه هدفه تسهیل النطـق والتخفیـف مـن     

وضــح الباحــث المماثلــة فــي لهجــة البحــرین یو  ،مجهــود الجهــاز الصــوتي بتــآلف األصــوات

  بالنماذج التالیة:

ـل ِعصـك فـي اللـي مایخصـك" فلنتأمـل معـا النهـي (ال دخـل)  النموذج األول: قـولهم "ال دَّخِّ

، ونطقــت التـــاء القـــد أدغمــت فـــي الــدال إدغامــا تاّمـــ أصــلها (ال تــدخل) أیـــن ذهبــت التــاء؟

دغـام الكامـل) والعلـة أنهمـا یخرجـان مـن وهـو مـا یسـّمى (اإل ،والدال داال مضـعفة (مشـددة)

  مخرج واحد ...

یـه الـورَّة" أصـل التعبیـر "علـى مـا تجیئـه الـورة"، والمعنـى  النموذج الثاني: قولهم "على مـا جِّ

إلي أْن ُیصیبه الدور، ولنقـارن بـین التعبیـرین، یلَحـظ اختفـاء التـاء فـي الجـیم، بمعنـى آخـر 

  .لمشددة وهو ما یسّمى (اإلدغام الكامل) أیضاإدغام التاء في الجیم، وبروز الجیم ا

ــث: ــا) هو(َخْلنــا) النمــوذج الثال یتضــح جلیــا أن  ،قــولهم "خنَّــا نشــوف" أصــل فعــل األمر(خنَّ

  .الالم أدغمت في النون وجاء الفعل بتشدیدها وهو إدغام الكامل

مـان المصـري حـامض ومعـنقش النمـوذج الرابـع: مــان)" كلمـة الرمـان صـوتی�ا (قـولهم "الرُّ ، ارُّ

وقـس  ،أین الم التعریف (ال) ؟ لقد أدغمت في الراء، وشدِّدت الراء، واإلدغام كامـل كـذلك

ـــك كـــل الم تعریـــف دخلـــت علـــى صـــوت شمســـي  ،ویســـمى باإلدغـــام الشمســـي ،)٢(علـــى ذل

  .وسبب إدغام الالم في الحروف الشمسیة  تماثلها مع الالم وقربها فى المخرج والصفة

                                         
معجم اللغة العربیة المعاصرة، المجلد األول أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، باب (مثل)  )١(

  .  م عالم الكتب القاهرة٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، ١، ط٢٠٦٨ص

   ،ـــد / ذ / ر / ز / س / ش / ص / ض / ط / ظ / ن / ل ) الحروف الشمسیة هي: ت / ث /٢(

إقرأ المزید حول الالم الشمسیة والقمریة على موقع (موضوع.كوم) رابطه:  
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%
D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9

%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85
_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
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م "شــوف الســنور یتشــبص فـــي الشــجرة" الفعــل (یتشــبص) أصـــله قـــوله النمــوذج الخــامس:

   .(یتشبث) حلَّ صوت الصاد مكان صوت الثاء أي ُقِلَبت الثاء صادا

 ظاهرة املخالفة الصوتية:-٥

خـــالف عـــن الشـــىء أعـــرض، یقـــال خلفـــت نفســـه عـــن الطعـــام أعرضـــت  المخالفـــة لغـــة:  

خـــرج وخـــالف الشـــىَء لـــم یتبعـــه ... وخـــالف عـــن األمـــر  :لمـــرض وخلـــف عـــن خلـــق أبیـــه

هـي "تغیـر أحـد الصـوتین المثلـین فـي كلمـة مـن الكلمـات إلـى صـوت  واصطالحا ،)١(ضادَّه

  .)٢(آخر مخالف"

ممــا مــّر یمكــن القــول أن المخالفــة الصــوتیة مفارقــة أحــد الصــوتین المتمــاثلین لطبیعتــه     

ة فــي اللهجــة تتضــح المخالفــة الصــوتیلَیْحــُدَث نــوع مــن اإلنســجام الصــوتي داخــل الكلمــة، و 

  البحرینیة باألمثلة اآلتیة:

یــت الكبــت" -١ یــت) هـو (فــَرْرت) هنــا زیـدت یــاء عنــد  قـولهم "فرِّ أصــل الفعــل الماضـي (فرَّ

إســناد الفعــل الثالثــي الــذي عینــه والمــه مــن جــنس واحــد إلــى ضــمیر متصــل متحــرك مــع 

ء لتسـهیل عملیـة االحتفاظ بالحرف المدغم المشدد، أي أن اللهجة البحرینیة استعانت بالیـا

  .النطق وللتخلص من تكرار الحرف

ــار)-٢ وهــي تظهــر كثیــرا فــي أحــادیثهم؛ فهــي العملــة الرســمیة، أصــلها (دنَّــار)  كلمــة (دین

وبالمقارنة بینهم، ُیْلَحظ تحـول أحـد النـونین فـي (دّنـار) إلـى صـوت مخـالف هـو الیـاء فقیـل 

  .(دینار) 

طق) أصله (طـّق) یالحـظ أن (طقطـق) الفعل (طق قولهم "یطقطق على نظریة دارون"-٣

ن یفیــه الصــوت األول والثالــث مــثالن، وكــذلك الثــاني والرابــع؛ لــذا یمكــن القــول أن البحــرینی

لجأوا لتكرار األحرف نفسها، أو بتكرار المقطع المزدوج (َطق) لتسهیل النطق، وقس علـى 

                                         
   ٢٦٠و  ٢٥٩ص ١) المعجم الوسیط ج١(

، مكتبـة ١٥) ظاهرة المخالفة الصوتیة ودورها في نمو المعجم العربي: أحمد عبـد المجیـد هریـدي ص٢(

  ١٤٧اللغة: ماریوباي، مصدر سابق صوانظر أسس علم  ،م١٩٨٩هـ/١٤٠٩الخانجي بالقاهرة 
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ــه""  :ذلــك: الفعــل َوْطــَوْط فــي قــولهم ــَوْط ِقْتل قــم بقتلــه، والفعــل لبلــب فــي إذا اقتــرب  إذا َوْط

ــى طــول یلبلــب"" :قــولهم أي:  َمْرَمْرَهــا ِمْســِكیَنة"والفعــل مرمــر فــي قــولهم " جعفــر ُمِمــّل عل

" یـدقق فـي َقاِعـْد ِیَفْصـِفصسقاها المر، بسبب معاملته السیئة، والفعل فصفص في قولهم "

ا صـغیرة والفعـل فرفـر فـي هم ِكَسـرً " لـم یكسَّـر مـا َتْفـَتْفهمالتفاصیل، والفعـل تفتـف فـي قـولهم "

 أي یتجولون بدون داع وال فائدة .   "ِیَفْرِفُروْن ِلْیَنا"قولهم 

يةِ الكلمة :ثانيا
ْ
 :مسات يف بِن

 كسر وسط الكلمة الساكن: 

 ــِقف السَّــْقف: مثــال ذلــك  كلمــات  َرْســم. ، والقــاف ُتْنَطــُق جیًمــا قاهریــةوینطقونهــا السَّ

 وینطقونهــا َبِقــل َبْقــلوینطقونهــا َبــِدر.  َبــْدرهــا الــَوِزن. وینطقون الــَوْزنوینطقونهــا َرِســم. 

ــا قاهریــة ــْطلْ  .وینطقونهــا التِّــِبن التِّــْبنوینطقونهــا َتِحــت.  تحــت. والقــاف ُتْنَطــُق جیًم  َس

  َوَینِطُقونها َسِطْل .

 اإلبدال     :  

 أقصد به استعمال حروف مكان حروف أخرى وهو على ضروب، كما یلي:    

 ء فاًء:إبدال الثا-أ

 :مثل ،یلحظ في اللهجة البحرینیة إبدال الثاء فاًء في بعض الكلمات

ـــورْ  ویـــرى الباحـــث أن ذلـــك وقـــع للتقـــارب فالفـــاء  ،: یقلبـــون الثـــاء فـــاًء فیقولـــون فُـــوْر ُث

ومعناهـا مكسـور  – ِمْنـِثِلمْ المضمومة تقارب الثـاء المضـمومة فـي (ثـور) وكـذلك كلمـة 

ِلْم. وقـد أكـد الـدكتور عبـد العزیـر مطـر أن هـذه الظـاهرة وینطقونهـا ِمـْنفِ  –كسًرا صغیًرا 

  . )١(موجودة في مناطق معینة في البحرین

  

  

  

                                         
، ١٠عبـد العزیـز مطـر، حولیـة كلیـة البنـات، مجلـد  :دراسة صوتیة في لهجة البحرین(بحث میداني) )١(

  .م، الناشر جامعة عین شمس١٩٨٠عام ١١ص
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  إبدال السین زاًیا:-ب

ــــك قــــولهم "     ــــي زجــــایر وال قــــوطيیمثــــل ذل ــــة مــــا ف " واألصــــل ســــجائر والكلمــــة إنجلیزی

cigarettes )ن المفتوحـة فقد استعملوا الزاي مكان السین، والـزاي المفتوحـة تقـارب السـی )١

فــي ســـجائر وذلـــك مــا التفـــت إلیـــه ابـــن جنــي فعقـــد بابـــا فــي (الحـــرفین المتقـــاربین یســـتعمل 

  .)٢( أحدهما مكان صاحبه)

  إبدال همزة المضارع المتكلم بالباء المفتوحة:-ج

واألصـل أفتقـه، كـذلك األمـر  بفتقـهتنتشر هذه الظاهرة في اللهجة على النحـو التـالي:     

  .، َبلعن، َبطرش، َبعطیه، َبَودِّي، َبمردغك، باخدَبموت، َبراویكفي: 

  إبدال في حروف الجر:-د

" واألصـل مـا اتصـل فیـكإلدراك ذلك البد مـن اسـتقراء األمثلـة التالیـة: "معجبـات فیـه"، "   

  معجبات به، ما اتصل بك.

 :الزيادة  

  أقصد بالزیادة دخول حرف غریب على بنیة الكلمة، یتضح ذلك بما یلي:    

 " زید فیها حرف النون ألن األصل تغضب.تغنضب علیهفي قولهم"تغنضب  كلمة -

ِویــْش َتــَرى ِفــي اْلَجَمــْل ِمــْن َعَداَلــة: َقــاِل اْلَجَمــْل: َحتَّــى ُبــوَلِتي ) فــي قــولهم"ةمنعوجــكلمـة( -

ةِمْنُعوَجة   " أصلها معوجَّ

 القاف جیم قاهریة: 

ِاْلمَعلُِّمـوْن ِیْشـَتُهوْن َیْأُخـُذوْن  :لهمكقـو  ،القاف عنـد أهـل البحـرین تنطـق كثیـرا جیمـا قاهریـة    

ــِر اْآلِیــلْ  :وقــولهم ،رُیــوق فكلمتــا ( ریــوق / نقــوم ) القــاف فیهمــا مثــل جــیم أهلنــا فــي  ،ِنُقــوْم ِنَغیِّ

  القاهرة بمصر .

  

                                         
  ١١٤) القاموس العصري الجدید: ص١(

یة العامـة للكتـاب الهیئـة المصـر  ٤تحقیق محمد علـي النجـار، ط  ٨٤، ص٢الخصائص ابن جني ج )٢(

  .م١٩٩٩
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 :حذف الهاء والتاء المربوطة من آخر الكلمة 

بوطـة فـي نهایـة الكلمـة فـي الحظت على لهجة أهل البحرین أنهم یحذفون الهـاء والتـاء المر     

ـــیال، ولبیـــان ذ ـــالي، كثیـــر مـــن األلفـــاظ ویمـــدون حركـــة الحـــرف األخیـــر قل ـــك أســـوق المثـــال الت ل

َوالَّلــ  َحاَلـــ " بحذف الهاء من الكلمتـین مـع مـد الفتحـة قلـیال، فیكـون النطـق" َواللَّه َحاَلهیقولون "

(الُحجـُرة) ینطقونهـا بغیـر تـاء مربوطـة مـع " كلمـة ِاْلُحجـَرة َصـاَرْت َمْقَصـْب ". مثال آخر قـولهم" 

) وأعتقــد أن حــذف الهــاء مــن مــؤخرة الكلمــة الُحْجــرَ إبقــاء ومــد فتحــة الــراء فیهــا، فیكــون نطقهــا (

  .  نه یحتاج إلى دفقة هوائیة مضغوطةیرجع إلى ثقل حرف الهاء على الجهاز الصوتي؛ ال

  قلب الكاف في نهایة الكلمةch (الكشكشة) 

، وللحـــرفین معـــا chا مـــن الكلمـــات البحرینیـــة التـــي یقلـــب فیهـــا حـــرف الكـــاف ســـمعت كثیـــر     

ألن  ؛وهـذه الطریقـة أثـر مـن آثـار الكشكشـة ولیسـت الكشكشـة ،صوت قریب مـن صـوت الشـین

یـأتى مـع  نیینیوهذا الصوت القریـب مـن الشـین عنـد البحـر  )١(الكشكشة تختص بخطاب األنثى

  . chإیْش اْخَبارَ  :؟ یقولونإیْش اْخَباَركْ : مخاطبة الذكر واألنثى. ومثال هذا قولهم

  :)٢(والكشكشة تأتي أیضا في كالمهم، ویمثل ذلك هذا الحوار    

                                         
المطالع النصریة للمطابع المصریة في األصول الخطیة: ألبـي الوفـاء نصـر بـن نصـر یـونس الوفـائي الهـوریني  )١(

وللمزیـد انظـر:  ،م مكتبـة السـنة بالقـاهرة٢٠٠٥هــ/١٤٢٦، ١تحقیق وتعلیق طه عبد المقصود، ط ٣٢٦ص

لهجـة البحـرین بحـث میـداني) للـدكتور عبـد العزیـز  ( دراسـة صـوتیة فـياختالف العلماء حول الكشكشة فـي 

ــــــات ع ٥٩مطــــــر، ص ــــــة عــــــین شــــــمس كلیــــــة البن ــــــط الدراســــــة ١٩٨٠عــــــام ١٠الناشــــــر جامع م . راب

file:///C:/Users/hussi/OneDrive%20-

%20Ministry%20of%20Education/Desktop/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%

B3%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%
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فقالـت إلـّي: فـي  _ [الخطـاب مـن البنـت للمـدیرة]مجوهرات ویَنـه تحفظیْنهـا؟ ch إذا عند_ 

ــــوْقهم  ــــْفِتي مــــا َحــــِد ِیُب ــــي مكــــان ِس ــــِث اْن یكونــــوْن ف مــــن المــــدیرة [الخطــــاب التُِّجــــوِري بحی

ــْب للبنــت]_ ــي مــا ْیصــیْر ِكــْل َمــْن َهــبِّ ْوَدْب ِیشــوفني، أِنــي الزَم اْتَحجَّ َفِقْلــْت إلیهــا كــذلك َأِن

  .[الخطاب من البنت للمدیرة]ألني ثمینة ِمثل اْلجوهرة. 

أهـل  وٕان دل هذا على شئ فإنه یؤكد الصلة الوثیقة بـین اللغـة الفصـحى األصـلیة ولهجـة 

  .  كشة یرجع إلى عصر ما قبل اإلسالمألن تاریخ الكش ؛دهم عرب قحوأن أجدا ،البحرین

 :القلب املكاني 

أعني به "تبدیل موقع حرفین من الكلمة لضرورة صرفیة أو لفظیة وأكثر ما یكـون     

الطالـــب ِیْتَشـــْلَبْق علـــي ویتضـــح ذلـــك عنـــد مقارنـــة الجملتـــین:"   )١(فـــي الفعـــل المعتـــل"

" مرة یقولون شلبق وأخرى یقولون شـبلق. ومـن ذلـك ي اْلِبیَكبْ الولد َشْبلْق فِ " و "الجدار

" الفعل یرقع المذكور أصـله یقـرع لكـنهم قـّدموا الـراء إَذا ْتُشوْف َقْلَبْك ِیْرَقعْ أیضا قولهم "

  وقرع القلب من الرجفة والخوف. ،على القاف

 النــحـــت:  

فـي الكـالم: أن یجمـع بـین جاء في معجم العین "قال اللیث قلت للخلیل:ما مثل هذا     

 :كلمتــین فتصــیر منهمــا كلمــة واحــدة؟ قــال: قــول العــرب عبــد شــمس وعبــد قــیس فیقولــون

والنحاتـــة مـــا ُنِحـــت مـــن الخشـــب، ونحـــت  )٢(تعبشـــم الرجـــل وتعـــبقس وعبشـــمي وعبقســـي"

ــــَن اْلِجَبــــاِل ُبُیوتًــــا َفــــاِرِهینَ الجبــــل ینِحتــــه قَطعــــه ... وفــــي التنزیــــل العزیــــز "   َوتَْنِحتُــــوَن ِم

ـــى نجـــر شـــيء وتســـویته  )٣()... "١٤٩(الشـــعراء آیـــة  النـــون والحـــاء والتـــاء كلمـــة تـــدل عل

                                         
مراجعـــــة إمیـــــل بـــــدیع یعقـــــوب،  ٣٣٧) المعجــــم المفصـــــل فـــــي علـــــم الصـــــرف: راجـــــي األســـــمر ص١(

  .دار الكتب العلمیة، لبنان ،م١٩٩٧هـ/١٤١٨طبعة

تحقیــق مهــدي المخزومــي،  ٥ص ٣ن ألبــي عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي جكتــاب العــی  )٢(

  .إبراهیم السامرائي د ت

طبعــة وزارة الشــؤون اإلســالمیة واألوقــاف مــادة (ن ح ت)  ٤٠٣ص ٢لســان العــرب البــن منظــور ج )٣(

   .م٢٠١٠هـ/١٤٣١المملكة العربیة السعودیة، عام  ،والدعوة
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والنحــت ال یكــون مــن كلمتــین فحســب، فقــد یكــون مــن أكثــر مثــل (حوقــل) التــي  )١(بحدیــدة

أي وســیلة  )٢((ال حــول وال قــوة إال بــاهللا) وفائدتــه "جــنس مــن االختصــار": نحتــت مــن قــول

  في حدیثه.یتجنب بها المتكلم اإلطالة 

  وقد استعمل أهل البحرین أسلوب النحت في لهجتهم على النحو التالي:    

  وقد أخذت من (كل شيء)ِكلِّْش:  -

  واألصل (ما حِییُت) أي (ما دمت حی�ا)محِییت:  -

  وقد ُنِحتت من (ست أوستة عشر أو عشرة)ستاشر:  -

ا
ً
  مسات يف بنية اجلملة :ثالث

 ،تعنـي عالقــات بـین مفــردات ینـتج عنهــا معنـى جــامع للجملــة كلمـة بنیــة أو كلمـة بنــاء    

لكـن المفـردة  ،أما المفردة خـارج الجملـة فهـي كعضـو خـرج مـن الجسـد فمـات دوره الحقیقـي

تلــك المهمــة المتمثلــة فــي القیــام بإنتــاج معنــى كلــي  ،داخــل الجملــة تظهــر مهمتهــا بوضــوح

  .  للتركیب الموجود فیه باالشتراك مع باقي أعضاء الجملة

وبمعنى آخر یمكن القول بأن أعضاء الجملة كأعضاء األسرة الواحدة یؤدي كل مـنهم     

وقــد یكــون بــین أفــراد األســرة انســجام كبیــر فتبــدو قویــة  ،وظیفــة فــي نفســه ووظیفــة مــع غیــره

وقد ینفر عضو منها ... وهكذا تتفاوت الجمل بناًء علـى مـدى  ،متالحمة ُتْعِجب الناظرین

  لبالغة بها .  توافر مقاییس ا

ومعـــروف أن البشـــر ال یتكلمـــون بمفــــردات مبتـــورة بـــل یتحــــدثون بجمـــل تـــؤدى معنــــى     

عـي أن "الجملـة العربیــة قامـت علــى فكـرة اإلســناد، كـتمال یحسـن الســكوت علیـه، وأمــر طبم

وقسمت إلى قسمین: الجملة االسمیة والجملة الفعلیة، حیث إن الخبر فـي الجملـة االسـمیة 

                                         
تحقیـق وضــبط عبــد  ،٤٠٤ص ٥ي الحســین أحمـد بــن فـارس بــن زكریــا، جمعجـم مقــاییس اللغـة ألبــ )١(

   .م  دار الفكر١٩٧٩هـ/١٣٩٩السالم محمد هارون ط 

 ،٤٦١الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها: ألبي الحسین أحمد بن فارس بـن زكریـا ص )٢(

  .تحقیق السید أحمد صقر  مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة د ت
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 )١(دأ مسند إلیـه، وفـي الجملـة الفعلیـة یكـون الفعـل مسـندا والفاعـل مسـندا إلیـه"مسند، والمبت

فإْن قرأنا أو سمعنا كلمة مفـردة فـي حـوار أو غیـره مـن طـرق التواصـل اللغـوي فهـي الكلمـة 

قــد خفــي منــه بــاقي مكوناتــه  ،ظاهرهــا لبنــة واحــدة لكنهــا بنیــان مكتمــل مرصــوص ،الجملــة

ثــالث كلمــات بــثالث جمــل  ،أخبــار أهــرام جمهوریــة :یقــول فبــائع الجرائــد كــان ،للعلــم بهــا

ومعـي جریـدة األهـرام ...  ،فالنـاس تعلـم أنـه یعنـي معـي جریـدة األخبـار ،مفهومة فهما تاما

  فمن أراد شراءها فلیأِت . 

 اال مفـردات منفصـلة وال حروفـ، النـاس حـین یتكلمـون یؤلفـون جمـال :خالصة مـا سـبق    

  نها تتكون من مفردات بینها روابط لغویة لفظیة ومعنویة.، وهذه الجمل قامت ألمقطعة

وحین ننظر إلى اللهجة من الجانب النحوي فإن ذلـك یعنـي أنهـا تركـز علـى العالقـات     

أقصد أننا نهتم أوال بتلك االرتباطات التـي تقـوم بـین مكونـات الجملـة  ،بین عناصر الجملة

ولعـل ذلـك مـا عنـاه الـدكتور أحمـد عبـد العزیـز كشـك بقولـه  ،مع االهتمام بالمكونات نفسها

"موضوع الدرس النحوي الكلمة المؤلفة مع غیرها أو هو الجملة إذ تدرس من حیـث نوعهـا 

ومـن هنـا  ،ومن حیث وظائف كلماتها ،ومن حیث ما یطرأ علیها من استفهام وتوكید ونفي

كالته كمــــا أراد لــــه بعــــض فــــالنحو دراســــة للتراكیــــب ولــــیس یضــــیق بحــــدود اإلعــــراب ومشــــ

  .)٢(المتأخرین من دارسي العربیة"

ة فـي اللهجـة البحرینیـة بسمات أسلوبیة تلـك الخصـائص التـي تمـس بنیـة الجملـ يوأعن    

ــا، و  والغــرض مــن عرضــها إلقــاء الضــوء علــى جانــب مهــم  ،الكلمــة ةحیاًنــا تتعلــق ببنیــأغالًب

ُف مــن ال َیْعــِرُف ا ویلفــت نظــر العــارف بهــذه اللهجــة،  ،للهجــةداخلــى للجملــة والكلمــة ُیَعــرِّ

  وحصرت من هذه المالمح ما یِلي:

                                         
ــة داللیــة: عمــاد حمــدان شــاللدة، ص )١( ــعیر دراســة صــوتیة صــرفیة نحوی رســالة  ١١٩لهجــة بلــدة ِس

كلیــــة الدراســــات العلیــــا بجامعــــة الخلیــــل بفلســــطین  ،ماجســـتیر بإشــــراف الــــدكتور هــــاني البطَّــــاط

  .م ٢٠١٨هـ/١٤٤٠

 ١، ط٩صأحمد عبد العزیز كشك  :محاولة لفهم صرفي ونحوي وداللي ،من وظائف الصوت اللغوي )٢(

  القاهرة  ،دار السالم ،م مطبعة المدینة١٩٨٣هـ/١٤٠٣عام 
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  .استعمال أهل البحرين ألفاظ اللغات األخرى بكثرة: الدخيل يف اللهجة

كما تسـتورد الشـعوب حاجاتهـا مـن سـلع وأدویـة وصـناعات وخبـرات مـن شـعوب أخـرى     

مــا الغــزو الثقــافي ســوى طغیــان و  ،كــذلك األمــر بالنســبة للغــة –تتــوافر فیهــا هــذه األشــیاء 

فحـــین كانـــت الحضـــارة اإلســـالمیة مهیمنـــة كانـــت  ،الثقافـــة األقـــوى علـــى الثقافـــة األضـــعف

وذلك الوتر هـو الـذي یلعـب علیـه مـن یریـد  ،ثقافتها لها الید الطولى على الثقافات األخرى

كـن ، ولوهـذا غـزو متعمـد وممـنهج ،حضـارته ألمة أن تنسى تاریخها وحضارتها لتذوب في

 ،هناك تأثیر وتأثر ثقـافي نتیجـة االحتكـاك بـین أفـراد الشـعوب وهـو غیـر متعمـد وال ممـنهج

 ویمكن قبوله ألنه من باب المعنـى القرآنـي " 
ً
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  األخیر مجال البحث.

"والمـرء حـین یقتـرض لفظـا أجنبیــا وهـذا االسـتیراد یسـمَّى بـاالقتراض اللغـوي أو الـدخیل     

... یحـــاول عــــادة أن یشــــكل ذلــــك اللفــــظ حتــــى یصــــبح علــــى نســــج لغتــــه أو قریــــب الشــــبه 

بألفاظها، سواء من ناحیة األصوات أو من ناحیة الصیغ، ویساعد مثـل هـذا الصـنیع علـى 

ي شیوع اللفظ األجنبـي بـین أفـراد البیئـة لسـهولة تناولـه حینئـذ والنطـق بـه ... وقـد یحـدث فـ

 ،قلیل من األحیان أن یبقى اللفظ المسـتعار علـى حالـه دون تغییـر فـي أصـواته أو صـیغته

وال یــتم هــذا فــي غالــب األحیــان إال حــین یثــق المســتعیر بقدرتــه علــى نطــق اللغــة األجنبیــة 

وتشـــكیل اللفـــظ طبقـــا لطبیعـــة اللغـــة  )٢(وحـــین یرغـــب فـــي إظهـــار مهارتـــه بـــین أفـــراد بیئتـــه"

وبعبـارة أخـرى التعریـب هـو "أخـذ الكلمـة األجنبیـة وٕالحاقهـا بالعربیـة المقترضة هو التعریـب 

  )٣(ولكن بعد تشذیبها لكي تنطبق على وزن عربي"

                                         
    ١٣) سورة الحجرات من اآلیة١(

  .م مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة ١٩٦٦ ،٣، ط١٠٣) من أسرار اللغة إبراهیم أنیس ص٢(

ضـبط وتصـحیح خالـد عبـد اهللا الكرمـي،  ٨) معجم عطیة في العامي والدخیل: الشیخ رشید عطیة ص٣(

منشــورات محمــد علــي بیضــون  دار الكتــب العلمیــة، بیــروت لبنــان د.ت وانظــر أیضــا تــاریخ آداب 

م دار الكتاب العربي بیروت ١٩٧٤هـ/١٣٩٤ ٤، ط٢٠٠، ص١العرب: مصطفى صادق الرافعي ج

  .لبنان 
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ومــن المؤكــد أن لهــذا االقتــراض اللغــوي أســبابا، أبرزهــا مــا ذكــره الــدكتور حســین علــي     

بالد التـي یحیى في قولـه "یمكـن إرجـاع أسـباب هـذه الظـاهرة إلـى التجـاور الجغرافـي بـین الـ

   . )١(یتم االقتراض اللغوي منها، أو االختالط بین الشعوب"

وٕان األلفـــاظ األجنبیـــة التـــِي یســـتخدمها أهـــل البحـــرین تتنـــوع بحكـــم تنـــوع األجنـــاس         

ـــافتهم، لكـــّن الغـــزو الثقـــافيَّ  البشـــریة التـــِي تخـــالطهم والتـــي تحمـــل ثقافـــاٍت تختلـــف عـــن ثق

فــالمالحظ بوضــوح اســتخدام البحــرینیین كلمــات اللغــة  ،أثیًرااإلنجلیــزى أكثــر انتشــاًرا وأشــد تــ

  اإلنجلیزیة وتعبیراِتها بكثرة عن غیرها من اللغات التي أثرت في اللهجة البحرینیة .

  واللفظ الدخیل في اللهجة البحرینیة نوعان:    

  .أوال: األلفاظ التي مل يدخلها أي تغيري

مــا هــي فــي لغاتهــا األصــلیة، كمــا سیتضــح فــي هــذه األلفــاظ اســتعملها أهــل البحــرین ك    

ـــفْ الســـطور التالیـــة، ومـــن ذلـــك التركیـــب اإلنجلیـــزي ( ) وصـــورته فـــي اإلنجلیزیـــة ســـكند َواْی

second wife  اإلنجلیـز مــا ِعْنــَدُهْم ومــن أقـوالهم فـي ذلــك:  )٢(ویعنـى الزوجــة الثانیـة

  َسَكْنْد َواْیْف .

یقولـون: ُروح ) ٣( waitingها فـي اإلنجلیزیـة كذلك األمر بالنسـبة لكلمـة (ویتـنج) وأصـل    

في اللغة اإلنجلیزیة .  gوالجیم مثل حرف الـ  ،ِلْیِه اْلِحیْن ُهو ِفي ِویِتْنْج أي في فترة الراحة

والمعنـــى البـــاب لـــیس آمنـــًا وصـــورتها  ،الَبـــاْب ُمـــو ِســـْفِتي :قـــولهمأیًضـــا كلمـــة ِســـفتى فـــي 

  لبحریني تالحظ الكلمات اإلنجلیزیة بكثرة.  ونظرة إلى المعجم ا )٤( safeاإلنجلیزیة 

                                         
لظاهرة مقاربة  :)األصول المعجمیة لبعض التعبیرات األجنبیة ذات الصبغة التراثیة في اللهجة البحرینیة١(

الناشـر أرشـیف  ٨١االقتراض اللغوي فـي العامیـة البحرینیـة، حسـین علـي یحیـى، الجـزء األول ص

  . ٣٧عدد ١٠م مج ٢٠١٧الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر عام

  ٥٤٣،٦٣٦القاموس العصري الجدید ص )٢(

  ٦٣٠القاموس العصري الجدید ص )٣(

  ٥٣٤نفسه  ص )٤(
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والكلمـات الهندیــة فـي اللهجــة البحرینیــة أیًضـا كثیــرة، ومنهــا كلمـة دروازة، والتــي ذكرهــا     

ابن بطوطة عندما زار مدینة دلهى بالهند، قال عنها: "ولهذه المدینة ثمانیة وعشرون بابـًا، 

  .)١(ودروازة المندوي ... " وهم ُیًسُمون الباب دروازة فمنها دروازة بذوان

  doors+ways) أصلها مركب مـن جـزئین همـا دروازةأما الرأي القائل بأن كلمة (    

فمـذهب خـاطئ فـي رأیـي؛ ألصـالة وِقـَدم مـا ذكـره الرحالـة ابـن بطوطـة،  بمعني باب العبور

  .)٢(ولنفس الُحجة یَبطل رأي القائل بأن الكلمة فارسیة

) التـي تعنـي ( مسـتقیم ) دون  سـیدهندیـة قـي البحـرین كلمـة ( ومن أشهر الكلمات اله    

انحراف یمنة أو یسرة والتـي تعنـي أیضـا مباشـرة عمـل بعـد عمـل سـبقه لـیس بینهمـا فاصـل 

  . )٣( सीधाزمني. وصورتها في الهندیة 

  :كذلك تأثر أهل البحرین باللغة الفارسیة ومن ذلك  

  أي اشــتریت أغراضــا ریت ســامانیقولــون: اشــتالتــي تعنــي األغــراض  ســامانكلمــة ،

ة التــي تخــص الملــبس بحــرین، واألغــراض هــي حاجـــــات اإلنســـــان المادیـــعنــد أهــل ال

والمشــرب وغیرهمـــا لكنهـــا فـــي قـــاموس المعــاني تعنـــي فـــي الفارســـیة األثـــاث، والراحـــة، 

  .)٤( والطلب

                                         
مى ( تحفـة النَّظــار فـي غرائـب األمصــار وعجائـب األسـفار ذْكــر سـور دلهــي رحلـة ابـن بطوطــة المسـ )١(

مراجعة وٕاعداد فهارس أ.  –تقدیم وتحقیق الشیخ محمد عبد المنعم العریان  –٤٢٧وأبوابها ) ص 

  لبنان . –بیروت  –دار إحیاء العلوم  –م ١٩٨٧هـ / ١٤٠٧مصطفى القّصاص طبعة 

  الدروازة :ة في موقعانظر الخالف حول أصل كلمة درواز  )٢(

                                                         www.kuait-history.net door wags  

  انظر موقع)٣(

https://www.google.com/search?q=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A+%
D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&oq=%D9%87%D9%86%D8%AF
%D9%8A+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&aqs=chrome..69i57j
0i22i30l9.7069j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

قاموس  ،ترجمة ومعنى سامان في قاموس المعاني almaany.com/ar/dict/fa-arانظر موقع   )٤(

  عربي.-فارسي
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  ١( .."وتعني فتحة أو ثقب أو كوة"بیني وبینك روزنه وسدوها في قولهم روزنهكلمة(.  

  ثانيا األلفاظ التي دخل عليها تغيري (التعريب)

  ومن ذلك: ،العربیةوالمقصود بذلك إلباس اللفظة الدخیلة ثوًبا عربیا یتوافق مع طبیعة     

  ْأي اضغط علیه أو َأْحِكْم َغْلَقُه وهي من الكلمـة اإلنجلیزیـة علیه،  َتیِّتTight )وقـد ) ٢

 -وهـو ثالثـي مزیـد بحـرف –أن جعلوها ِفَعـَل أمـٍر  صورتها بعد قام أهل البحرین بنقل

  بتضعیف الوسط، فصارت َتیِّْت علي وزن َفعِّْل.

 الــي كلمــة ُأْرَدْر، التــي أصــلها إنجلیــزي  )٣(أضــافوا الضــمیر(كم)ُأْرَدُرُكــم:  هــايorder 

 ومعني الجملة: هذا طلبكم أو أمركم.)٤(ومعناها طلب أو أمر

  "ها اللفظـة االنجلیزیـة كلمـة ینرفـزك أصـل"هذا ینرفزكnervous )لكـن أهـل البحـرین  )٥

 (الكاف)مضارعا وألحقوا بها ضمیر الخطاب أخضعوها لقواعد العربیة فجعلوها فعال

  هـــوز إنجلیزیـــة صـــورتها: هـــوزاتال تفلـــت علیـــهhose  )وكلمـــة هـــوزات  ألبســـها  )٦

   .المؤنث السالموتاًء وهي عالمة جمع  االبحرینیون الثوب العربي؛ فقد وضعوا لها ألف

 ِمركَّـز علیـه وأصل(مسـنتر) الكلمـة االنجلیزیـة علیه مسنَتر :center  وتعنـي: ركَّـز أو

لها أهل البحـرین السـم فاعـل لكـنهم لـم یكسـروا مـا قبـل اآلخـر فجـاءت  ،)٧(قْلب وقد حوَّ

 . التاء مفتوحة وقد خالفوا بذلك قواعد الفصحى

                                         
م الدار العربیة ٢٠١٤هـ/١٤٣٥ ١ط ٢٦٠قاموس فارسي عربي فرهنكـ فارسي عربي: شاكر كسرائي ص )١(

الحازمیة بیروت لبنان، والقول لألستاذ نبیل أحمد الفردان، فقد ذكر أّن أمه كانت إذا وقع منه  للموسوعات،

  .أمر لم ینل رضاها قالت له"بیني وبینك روزنه وسدوها"

  ٥٩٩) القاموس العصري الجدید: ص٢(

إلصـاق للضـمیر آخـَر  طرق تعریب الكلمة ثالثة: اإللصاق، وتحویل الكلمة، واالشتقاق وفي كلمة (أردركم) حدث )٣(

دار المعـارف   ٣١٥الكلمة، انظر: لغة أبي العـالء المعـري فـي رسـالة الغفـران: فاطمـة الجـامعي الحبـابي ص

  . م١٩٨٨القاهرة، إیداع 

  ٤٣٥القاموس العصري الجدید ص )٤(

  ٤١٩ص القاموس العصري الجدید )٥(

  ٣٠٧نفسه: ص )٦(

  ١٠٤: صالقاموس العصري الجدید)٧(
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  ،أي علـى ُسوِق السَّیَّارة علي آسـتهبحـرین: یقول أهل الأیضا لفظة (آْسَته) فارسیة ،

ولعــل أهــل البحــرین حرفوهــا الــي  )١( بــطء، وصــورتها فــي لغتهــا الفارســیة: هــي آهســته

آْسـَته بـدًال آهسـته، للثِّقـل الــذي ُیْحِدثـه حـرف الهـاء الواقـع قبــل حـرف السـین: ألنـه مــن 

 . لسینالصعوبِة بمكاٍن أن ننطق الهمزة یتبعها حرف الهاء یتبعه حرف ا

  ) الشـــترولقـــد وضـــعوا الكلمـــات الدخیلـــة فـــي مواقـــع إعرابیـــة مختلفـــة، فجـــاءت كلمـــة (

ـُبْغ َلفَـِح الشَّـَترْ  ": فعوال به للفعل (لفح) فـي قـولهمم ق ، أالبـاب  :والشـتر " الصُّ و الَغـالَّ

ووردت كلمــة الدیكوریشــن   )٢(بمعنــى غــالق أو مغــالق shutterنجلیزیــة إوهــى لفظــة 

 decorationنجلیزیـة إ" ودیكوریشـن كلمـة مشیت حسب الدیكوریشن" مضافا إلیه فـي

 والمقصود هنا مشیت طبقا للتصمیم. )٣(بمعنى تزیین

 استعمال الزمات تعبريية.

لكل شعب مجموعة مـن التعبیـرات اللغویـة تالزمـه فـي حدیثـه، لكـٍل منهـا موقـف معـین     

لم النفس أن هـذه الظـــــــــــــاهرة یستحضرها إذا تكرر نفس الموقف وقد "اعتبر اختصاصیو ع

"كالمیـة" أو أن الـبعض یكتسـبها مـن بعــض  التـي یتمـــــــــــــــــــــــیز بهـا الكثیـرون قـد تكــون عـادة

ومن أبرز الالزمات  )٤(األشخاص المحیطین بهم الذین یعتبرونهم قدوة ومثال یحتذون بهم"

  التعبیریة ألهل البحرین ما یلي:

                                         
قاموس  ،ترجمة ومعنى آهسته في قاموس المعاني almaany.com/ar/dict/fa-arع  انظر موق )١(

  عربي .-فارسي

  ٥٥٢نفسه:  ص )٢(

  ١٦٩ص :نفسه )٣(

  ) انظر موقع:٤(
https://www.addustour.com/articles/880445-

%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8%D9%8A%D8%A9%C2%BB-
%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D9%87%D9%85 



      

 ٧٩٦

لمخاَطـب؛ وهـي جملـة دعائیـَة، معناهـا أرجـو لالمخاِطـب  مـنتحیـة ترحیـب  :اهللا َحیَّاكَ  -١

  من اهللا أن یرفعك مكاًنا َعلّیا وكذلك األمر بالنسبة للتعبیر (اهللا یحییك).

  : تقال في مواقف األمل وااللتجاء والطمع فیما عند اهللا من كرٍم وفضل.َكِریمْ  اهللاْ  -٢

واقـف التعجـب مـن أمـور لـم تكـن فـي الحسـبان، ! یقولهـا أهـل البحـرین فـي مَحاَله َواهللا -٣

 ومعناها قسًما باهللا هذه حالة غریبة!

: دعـاء منتشـر بیـنهم، یتمنـى مـن خاللـه بعضـهم لـبعٍض أن یمـدهم اهللا الَعاْفَیة ِیْعِطیُكم -٤

  بالعافیة أي یعافیهم ویقویهم .

ل غالًبــا عنـــد : دعــاء قریــب المعنـــى مــن الـــدعاء الســابق، لكنــه یســـتعمِباْلَعاْفَیـــةْ  َعِلیــكْ  -٥

  الطعام ومعناه: أتمنى أن یكون هذا الطعام عافیًة تتمتع بها.

، دعـاٌء بالرحمـة للوالـدین، لكـّن معنـاه أوسـع مـن معناه الحرفّي واضح: َواْلِدیك اهللا َرْحمَ  -٦

  الدعاء للوالدین فقط، فهو یعنى إظهار الرحمة والشفقة من المخاِطب للمخاَطب.

یــالزم أهــل البحــرین إلظهــار التعجــب مــن فعــل مــا، رغــم أن معنــاه تعبیــر  َاهللا ْیَغْرِبْلــْك! -٧

  الحرفي دعاء على صاحِب الفعل.

  ! تعبیر بحریني یقال في حاالت التعجب والحیرة والغیظ.ِجبِدى َلوَّعْ -٨

: الزمة تقَال فـي الجنـائز ألهـل المّیـت تعنـى تمنـىِّ طـول األجـل، والقـاف برَاْسُكمْ  ِاْلُعْقَبة-٩

  ا قاهریة.ُتْنَطُق جیمً 

أي نتمنى لكـم عـودة أخـرى لألراضـي  ،دعاء عند العودة من الحج :َسَفَرُكمْ  الَّلهُ  َجدَّدَ  -١٠

  المقدسة .

ِاْرِسـْم  ،ِاسـَمْع لَــ  ،الالم المفتوحة تأتي بعد تعبیرات عدیدة متنوعة مثل: إركـْض لَـــ  :لَـــ  -١١

  ْم.لـَ بمعنى: هیَّا إركْض، وهیَّا ِاسَمْع، وهیَّا ِاْرسِ 

  

  

  



      

 ٧٩٧

  التأكيد باملفعول املطلق

المفعول المطلق "ُیْذَكُر للبیان عن تأكید الفعل أو عدد مراته، أو بیان نوعه، فالتأكید مثل: 

  )١(ضربت ضرًبا وأكلت أكًال ..."

  وقد رصدُت كثیًرا من أقوالهم تستعمل المفعول المطلق للتأكید، منها:

 ــٍة  : والمعنــىودیــت تلیفــون ُزوجتــي َمْطُحــون َطَحــن أن تلیفــون الزوجــة كــان فــي حال

  ُیْرَثى لها، فذهب الزوج إلصالحه.

  أتعبونا بشدة بدون فائدة.َداْوِشنَّا َدَوْش :  

  یمأل البحرین بكثرة هذا تاِرِس اْلَبْحرین َتَرْس :  

  ْتــه َوَمْنطِقــه، فغلــبهم، وقــد تكــون الغلَبــة أنوَاًعــا أخــرى َقَصــْفُهم َقَصــف : فاجــأهم بقــوة ُحجَّ

  جة ...غیر الحُ 

 الحدیث عن قطة، أي مزقت الكیس تمزیًقا.َهْمَتَرْت َهْمَتَرة :  

 قهرهم قهًرا ؛ جزاء تجاوزهم الحد.ِاْنَت ِمَفْطِسْنُهم َتْفطیس :  

 هذه الشَّْغَلة تتعبك بشدة.ِتْعِدَمك َعَدم :  

 تعبتـه تعًبــا شــدیًدا أو أعطتـه قطًعــا مــن السـمك حتــى شــبعأ: لعــل معناهــا َبلََّحْتـه َتْبلــیح 

.  ِورِضيَ

  ْه َدج  : دكه دك�ا.َدجَّ

  التأكيد بالتكرار اللفظى

ســما أو فعــال أو جملــة برمتهــا فــإن فــي التكــرار ان یكــرر اإلنســان حرفــا مثــل(ال) أو حـی    

ــا یؤكــد علیــه لیلفــت النظــر إلیــه ــّین ابــن النــاظم أغــراض التكــرار فقــال ،معنــى خاص� : وقــد ب

ــــــــــي  ــــــــــاه، ویستحســــــــــن ف ــــــــــر معن ــــــــــظ لتقری ــــــــــي الشــــــــــك...أو مقــــــــــام "إعــــــــــادة اللف ــــــــــام نف مق

                                         
تحقیـق خالـد عبـدالكریم، المطبعـة  ٣٠١ص ١شرح المقدمة المحسبة: طاهر ابن أحمد بـن باشـاذ ج )١(

  بالكویت، د ت العصریة



      

 ٧٩٨

التعظیم...والتنویــــه...أو الســــتعذاب اســـــم مــــذكور...أو لتوكیـــــد المــــدح...أو التـــــوبیخ...أو 

  )١(التهدید"

  وقد رصدت من هذا القبیل ما یلي:

  ْأي علینـا ُتَطبَّـُق قـوانین التقشـف أمـا غیرنـا فیعطـونهم َتَقشُّف علینا والمدیر َلْفْح َلْفـح :

  بغیر حساب. 

 ــاْم ِیُهــْر ِیُهــرْ َعُطــوه ا : أي بمجــرد أن أمســك ســماعة المكرفــون قــال كالًمــا لمكرفــون ِوَق

  كثیًرا ال قیمة له.

 تكرار (كبرنا) یؤكد حالة التعب والعجز التي َخلََّفْت كَبَر السِّن.َكَبْرَنا یا جعفر َكَبْرَنا : 

  أمساء اإلشارة يف اللهجة البحرينية:

غیــر هــذا وهــذى یســتعملها أهــل البحــرین علــى  حصــرُت مجموعــة مــن أســماء اإلشــارة    

  النحو التالي:

  ْدیك النكتة عجیبة: ومعناها هذه یقولون: ِدیك.  

  ْــِریح یقولــون: َهــاِى اْلِقَصــْص ِتَخــدِّْرُهم: معنــاه هــذه أو هــذا َهــاى ، أي هــذه القصــص ُت

  : بمعني هذا طلبكم.ویقولون هاي أوردركمأعصاب الطالب بإمتاعها 

  ْبمعنى تغضب علیك.ومن أقوالهم: َهِدیْك ِتَغْنِضب َعِلْیكْ هذه،  : معناهاَهِدْیك .  

  ْأي ذاك الفتى یختلف.یقولون َهَداْك ِغیرْ : بمعنى ذاك، للبعید، َهَداك :  

  یقولون: َأُكو علي ِمَحاِوس التِِّلیُفونْ َأُكو: بمعنى، هذا.  

  ْبمعنى هؤالء.َهُدوِلین :  

  التقديم والتأخري

ة اإلبداعیة للعربیة إذا استثمر المتكلم هذه الخاصیة التي تتمتع بهـا تبدو بوضوح القدر     

لغتنـا، ویظهـر المتحــدث كمحتـرف یتحـرك حركــات حـرة ومحسـوبة داخــل ملعـب اللغـة ذلــك 

                                         
تحقیـق  ،١ط ٢٣٢،٢٣٣بدر الدین بن مالك (ابن الناظم) ص :المصباح في المعاني والبیان والبدیع )١(

  .م١٩٨٩هـ/١٤٠٩عام   ،مصر ،مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجمامیز ،حسین عبد الجلیل یوسف



      

 ٧٩٩

أن "صیاغة الجملة تتبدل بأسالیب عدیدة، فالكلمـات مـن الممكـن أن تبـدو فـي تـآلیف غیـر 

ة المرونـة بـین أواصــر التركیـب، وتـدخل فــي متوقعـة، ألن الكلمـة تتحــرر مـن مواقعهـا نتیجــ

  .)١(روابط جدیدة إبداعیة تخضع لمقتضیات فنیة"

ویتحدث إمام البلغاء عبد القاهر الجرجاني في دالئله عن التقدیم والتـأخیر فیقـول "هـو     

بــاب كثیــر الفوائــد جــم المحاســن واســع التصــرف بعیــد الغایــة ال یــزال یفتــر لــك عــن بدیعــة 

وقـــد أحصـــى الباحـــث ضـــروب التقـــدیم والتـــأخیر فـــي اللهجـــة  )٢(لطیفـــة"ویفضـــي بـــك إلـــى 

  البحرینیة فكانت على النحو التالي:

  في أسلوب االستفهام: -أ

  ، ومثال ذلك: لهالهجة كثرة تأخیرهم العادًة أداة االستفهام لها الصدارة، لكن یلحظ في  

 وكان األصل أن یقولـوا: ِشـي  والمعنى ماذا یقول الشاعر؟ ِشي ْیُقوْل؟: ِالشَّاِعْر قولهم

  قاهریة.ْیقول الشاعر؟ والقاف ُتْنَطُق جیًما 

 واألصل: شنو یعنى النسخ؟ ِالنَّْسْخ َیْعِني شُنو؟  

 ؟ واألصل هو: وینه المدخنة مالته؟مدخنتهوالمعنى أین  ِاْلَمْدَخَنة َماْلته ِویَنه؟  

 واألصل هو كام شغلك كامل؟  ُشْغَلْك َكاِمْل َكام؟  

  ُأي أین یذهبون؟ وأصل الترتیب: وینه یروحوا؟ وا ِوْیَنه؟یُروح  

 وكان األصل أن تتقدم كلمة اشلون في بدایة الجملة.  َعَجِل اْلَغِد اْشُلون؟  

 أي كم كان عمره حین تزوَّج؟ وأصل الكالم َكاْم عمره ...؟ َعرَّْس ُعْمُره َكاْم؟  

 ــــُفوْن؟ ــــك ِویــــْن ِیَنضِّ (العمــــال) ولــــیس لــــدیهم وقــــت والمعنــــى كیــــف ینظفــــون  فــــي ِدمَّْت

  للتنظیف؟ وكان الترتیب األصلي أن یقال: وین ینضفون في دمتك؟ 

 واألصل: على ویه الناس تركز في المحرم؟ ِالنَّاْس ِترّكْز على ِوِیْه ِفي اْلُمحرَّْم؟ 

                                         
ماجستیر للباحث) تركیب الجملة في نثر األدیب مصطفى صادق الرافعي: أحمد محمد حسین (رسالة  )١(

  .م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤بإشراف د صابر بكر أبو السعود، د عالء علي إسماعیل الحمزاوي  ٨٩ص

 ،قراءة وتعلیق محمود محمـد شـاكر ١٠٦دالئل اإلعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني ص )٢(

  .م٢٠٠٠الهیئة المصریة العامة للكتاب مشروع مكتبة األسرة عام 



      

 ٨٠٠

  تقدیم المشار إلیه عن اسم اإلشارة: -ب

خرون اســـم اإلشـــارة عـــن الحظــت أن أهـــل البحـــرین فـــي مـــواطن كثیـــرة مــن كالمهـــم یـــؤ     

  ومن ذلك قولهم: ،المشار إلیه، واألصل أن یتقدم

 !والمعنـى انظــر إلــى هـذا التهــریج! قواعــد اللغـة وترتیــب المنطــق  ُشــوْف َهــاْلَهِریْج هــذا

أنـي أقـول: هـذا  -عزیزي القارئ –أن اإلشارة تسبق المشار إلیه فإن َتَخیَّْلَت  انیقتضی

لحركیــــة أو الصــــوتیة تــــأتي أوًال (ســــواء كانــــت أحمــــد وصــــل، فأنــــت تالحــــظ إشــــارتي ا

بالمعنى أو بالید أو بغیر ذلك) ثم تالحظ أحمد الذي وصل. ومعروف أن هـذا تتكـون 

و(هــا) تنبیهیــة وكیــف یــأتي التنبیــه خاِلفًــا متــأخًرا، أبعــد وقــوع الَحــَدث  ،مــن: هــا + ذا

  أشیر إلیه ؟!!  إن هذا لشيء غریب عجیب!!

 َر اسُم اإلشارة إلى نهایة الجملة.: مؤكد َتَرى مْسِكر هذا   أن هذا مسَكر، وَتَأخَّ

  :والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة. ،أي َطبَّاٌل هذا وأصل التركیب هذا طقاقَطقَّاْق هذا  

  :أصلها َهِذى خنوفیة. والخنوفیة انحراف ُخُلِقّى .ُخُنوِفیَّة هِذى 

  أسلوب النداء: -ج

ة أن النداء یتأخر رغم أنـه مـن الطبیعـي أن یتصـدر الحظ الباحث في اللهجة البحرینی    

ثم یأتي بعد النداء الخطـاب اللغـوي المـراد توصـیله، ذلـك  ،النداُء الكالَم حتى یقبل المدعو

والغرض من حروف النداء امتداد الصوت  ،ألن "الغرض بالنداء التصویت بالمنادى لیقبل

غـاور  ،بـس خبـز یـازهیر ،بیـر یـاعليصـادك تغییـر ك :ومثال ذلك قـولهم )١(وتنبیه المدعو"

  .َتْمَرْك حْلْو یا َخاِلي ، ِمن نَّْحِسى یا وْلِد اخِتي ،یا یوسف

  أسلوب الشرط:-د

  وقع التقدیم والتأخیر في أسلوب الشرط على ضربین:   

ومثاله: سلِّم على روحك إذا عندك  ،األول: تقدیم جواب الشرط على األداة والشرط   

  زقتك بتبیِّن إذا تلبس ِجْنز ست صبیان وأیضا: ع

                                         
  مكتبة المتنبي بالقاهرة  د ت    ١٥ص ٢موفق الدین ابن یعیش ج شرح المفصل: )١(



      

 ٨٠١

یمثـل ذلـك: ِاْلِبیـْت إَذا ِمْحَتاِجنَّـْك  ،الثاني: تقـدیم بعـض الشـرط علـى األداة والجـواب   

  ُاْتُرْك َمْمَشى َعاِلي َعنَّكْ 

  شبه الجملة: -ه

الجملة ال تبدأ بشبه جملة ولكن اللهجة البحرینیة جعلت لشبه الجملة الصدارة في     

ــْهِرین  ،ِعْنــِدي َسْنُســونْ  ،ومــن ذلــك: عنــد اهللا علمــها كثیــر مــن أقوالهــ فــي َهــِذیِن الشَّ

ُلونْ  مـن زمـان  ،فـي كـل مكـان یُروُحـوْن تَـَرى ،َعلَـى َهـَواْك َیـا حسـین ،ِاْلَحِریْم ما یْتَحوَّ

ُفْونْ  ،فى اللیل َذَكْرَتك َقْبِل َال أَنامْ  ،ِفيَّ حرَّة على ذلك ،لتُّوه   ؟في ِدّمْتْك ِویْن ِیَنضِّ

  :اإلتــــــــباع

وهـــو  ،وقـــد اقتفـــوا آثــار أجـــدادهم فـــي ذلـــك ،بــرز اإلتبـــاع فـــي لهجـــة أهــل البحـــرین    

وذلك أن  ،"هو من سنن العرب: یقول الثعالبي عنه ،أسلوب رائع یخدم المعنى ویؤكده

جــائع نــائع  :تتبــع الكلمــُة الكلمــَة علــى وزنهــا ورویهــا إشــباعا وتوكیــدا واتســاعا كقــولهم

ـــاب وقـــد شـــاركت العـــرب وســـاغب الغـــ ب وعطشـــان نطشـــان وصـــب ضـــب وخـــراب یب

  . )١(العجم في هذا الباب"

  ومن أمثلة اإلتباع ما یلي:   

  ْــط كلمــة (َمَلــْط) علــى نفــس روي ووزن كلمــة (ســلط)  :الصــیف َحَالتَــه ِتْقِعــْد َصــَلْط َمَل

   .ومشبعة ومؤكدة لها

 وكلمـــة (مـــري) إتبـــاع لكلمـــة  ،ِخـــرِّي ِمـــرِّي ال یحـــتفظ بالســـر :طلـــع محمـــد خـــرِّي مـــرِّي

 .(خري)

  احلـــذف

قــانون الحـــذف عامـــًة أن یكــون المحـــذوف مفهوًمـــا، أي ُمقـــدًَّرا فــي الـــذهن، یقـــول ابـــن      

یعیش "األلفاظ إنما جيء بها للداللـة علـى المعنـى فـإذا ُفِهـَم المعنـى بـدون لفـظ جـاز أن ال 

                                         
ضــبط وتخــریج األحادیــث محمــد إبــراهیم  ،٢٦٠أبــو منصــور الثعـالبي ص :فقـه اللغــة وأســرار العربیــة )١(

  .م ١٩٩٥هـ/١٣١٥عام  ،القاهرة ،سلیم، مكتبة القرآن، عابدین



      

 ٨٠٢

ن للعقـل أن یهتـدي إلیهـا تترتــب وقـد یكـون ألي محـذوف احتمــاالت كثیـرة یمكـ )١( تـأتي بـه"

وذلـــك غـــرض أســـاس ألي حـــذف ألن مـــن فوائـــد  ،حســـب تفكیـــر وخیـــال كـــل مســـتقبل للغـــة

كــل مـذهب والخیــال یتســع الحـذف مــا یتمثـل فــي أن "النفــــــــــــس تـذهب فــي تقـدیر المحــذوف 

  وضروب الحذف في لهجة أهل البحرین كانت كما یلي: )٢("للتقدیر

  حذف المبتدأ:-أ

" والتقـدیر: "طـایح حـض :وقـولهم ،والتقـدیر: واِهللا (أنـت) كبیـر"واللَّـه كبیـر"  :قـولهم ومثالـه

والتقــدیر: (هــو) مــا ینــدي "مــا ینــدي"  :وقــولهم ،أي هــو حظــه متعثــر ،(هــو) طــایح حــض

  وتعني هو بخیل.

  حذف الفعل:-ب

ــه قــولهم  ــه" :ومثال طــِب وتقــدیر الكــالم َضــَرَب المتنــازعون َضــْرَب الح "َضــْرب الحطــب علی

ــا " ،علیــه، أي أن (ضــْرب) مفعــول مطلــق لفعــل محــذوف ــم والمحــامي م ــام المعل دیــك األی

  .(دیك األیام كان المعلم والمحامي ما یحتاج): " وتقدیر الكالمیحتاج

  حذف الفاعل:-ج

  ." واألصل: شخط (هو) صادًقا أي تعداه وسبقه َشَخْط صادق" ومثاله

  حذف الصفة:-د

ْســَته العـــام"  الماضــي،أي: درســته العـــام  "العــام َدرَّْســَته" ومثالــه وال یخفــى أن عبــارتهم "َدرَّ

  تعني في العربیة (هذا العام) لكن عند أهل البحرین تعني العام الماضي. 

  حذف أداة النداء:-ه

  .یا بابا شیل روحكوالتقدیر: ُروَحْك"  قولهم "بابا ِشیلْ  ومنه

  :حذف أداة االستفهام-و

                                         
   .نبي القاهرة د تمكتبة المت ٩٤ص ١شرح المفصل: موفق الدین ابن یعیش ج )١(

م دار ابـــن كثیـــر ١٩٩٤ه/١٤١٥ ٤ط ٩١ص ٣إعــراب القـــرآن وبیانــه: محیـــي الـــدین الــدرویش ج )٢(

   .بیروت، الیمامة بدمشق وبیروت بدمشق،



      

 ٨٠٣

  ن من لهجتهم أداة االستفهام ومن ذلك:كثیرا ما یحذف البحرینیو 

  ــي الــدِّیَرة َوالَّ َال ؟ ــولهم: ِفیــه َطــَبْخ ِف أي هــل یوجــد طعــام جــاهز فــي الحــيِّ أم ال ؟ ق

  وحذفت أداة االستفهام.

  هل أخدِت أحمد معِك؟ قولهم: َختِّیْن أحمد؟ 

 ؟ یرة؟ أو أهذا من الد هل هذا من الدیرة :والتقدیر : هذا ِمِن الدِّیَرة؟قولهم  

  أي هـــل وقـــع علـــى جـــدول ِحَصِصـــك تغییـــر وقـــولهم: َصـــاَدْك َتْغِییـــْر َكِبیـــْر َیـــا فـــَالْن؟

 كبیر...؟

  حذف حرف الجر:-ز

ْر لي َفیَّة"         .والتقدیر: َأَدوِّْر لي (عن) َفیَّةومنه "َأَدوِّ

  استبدال (ال) النافیة مكان (أْن) المصدریَّة

ین جــاءت فیهــا ( ال ) مكــان( أْن ) المصـــدریة وردت عبــارات علــى ألســنة أهــل البحـــر     

  مثل:

 خطـأ، وتوضـیحُه علـى  يفـي هـذا التركیـب اللغـو  ،: ِفي اللیل َذَكْرَتْك َقْبـْل َال أَنـامْ قولهم

 وعلیه فإن معنى التعبیر السابق هو: ،النحو التالي: (ال أنام) معناه الصحیان والیقظة

عنــى المقصــود (قبــل النــوم) ال (قبــل فــي اللیــل ذكرتــك قبــل الصــحیان أو الیقظــة. والم

الیقظــة) وســبب الخطــأ اســتبدال (أْن) المصــدریة ب(ال) النافیــة أي أن األصــل الســلیم 

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،هو ذكرتك قبل أن أنام

  ْبمثــل الطریقــة الســابقة یمكــن القــول بــأن هــذا التعبیــر خطــأ  :قــولهم: َقْبــْل َال أْبــَدا أُقــول

 ،نَّ (ال) نافیـــة وأّن (أْن) المصـــدریة لیســـت نافیـــة واألصـــل قبـــل أن أقــــولبنـــاًء علـــي أ

 قاهریة.والقاف ُتْنَطُق جیًما 

 َواَیــة)  :قــولهم هــذا إلــي  ىوأد ،تلــت (ال) النافیـة مكــان (أْن)أیضــا اح(قبــل ال أْنِهــي الرِّ

 في المعنى، واألصل: قبل أن أنهي الروایة، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . أخط

  

 



      

 ٨٠٤

  زیادة حرف جر:

 ومنـــه "نالحــق علــى أحمـــد"أعنــي بــذلك إقحــام حــرف جـــر ال داعــي لــه فــي الجملــة،     

ــه" :وقــولهمواألصــل نالحــق أحمــد، بــدون حــرف جــر،  ــق لی  ،واألصــل اهللا یوفقــه "اهللا یوف

 وكـذلك "مـا ِإلیـْه قطـع غیـار"فهمـت یـا حسـن؟  :والتقـدیر "فهمت علّي یـا حسـن؟" :وقولهم

  غیار، یلحظ أنهم أقحموا حرف جر ال فائدة منه. ماله قطع :واألصل

  ِمْن بمعني َمَتي أو إْن الشرطیتین

ومــن األمثلــة الدالــة  ،یســتعمل أهــل البحــرین فــي لهجــتهم (ِمــن) بمعنــي (متــي أو إْن)     

 :علي ذلك قولهم

  :أصــبح  هأي الرجــل متـي أو إْن فقــد نقـودِالرَّّجـاْل ِمــْن َضــاَعْت ُفُلوُســه َصـاِر اْمَصــوَمْع

 علَي غیر طبیعته أو فقد اتزانه.

  والمعنـي متـي أو إْن بـدأت العطلـة أصـبحت مفلسـا  :ِمن َبدَِّت الُعطلْة ِصْرْت َمْقُصوْص

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،ال أملك ماالً 

  شاهد الشرطي أصابه الخوف . المجرم متي: ِاْلُمْجِرْم ِمْن َشاِف الشُّْرِطي اْتَخْلَبْص 

  َوالمعنـي الفتـي المراهـق متـي... شـاف  :اِهْق ِمْن ِیُشوِف اْبَنیَّْة حْلَوْة ِیِصیْر ِمتَدوَدةْ ِاْلُمر

 فتاة جمیلة أصبح مشدودها مـأخوذا.

  ْأبدا الكالم معه یبدأ الشجار. والمعني فالن متي :فَالْن ِمْن َأْبَدْأ ویَّاه ِتصیْر ُهوَشة 

  استعمال صيغ املبالغة

والحظـت أن صـیغة (فَــــــــعــَّال) هـي  المبالغـة،رین في لهجـتهم صـیغ استعمل أهل البح     

  :المهـــیمنة والمتـــقدمة علي غیرها من الصــیغ، والدلیل علي هذا أقواٌل ِمثل

  ْالمعني علّي كثیر الكذب وجاءت صیغة عبَّاب علي زنة فعَّال. :َعِلّي واِحْد َعبَّاب 

  ْصیغة هنا علي زنة َفُعوْل.وال ،أي كثیر الحركة :أْنَت َحُروك 

 والوزن هنا هو  فعَّال. ،أي كثیر الكالم :هو َحجَّاي 

  ْأي كثیــر التطبیــل والصــیغة علــي  ،والمــراد هنــا إبــراز أن إبــراهیم طّبــال :إْبــرَاِهیْم َطقَّــاق

 والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،فّعال ةزن



      

 ٨٠٥

  ْتخریب .المعني هذا عّیار أي كثیر الفوضى وال :َهاْي َعیَّار 

  ْمثل یضربه أهل البحرین إلنسان یضع شروطه رغم أنـه الّحـْوَل لـه وال  :َطرَّاْر وِیْتَشرَّط

وجـاءت المبالغـة  ،قوة، والطّرار هـو الشـّحاذ أو السـائل اُلمِلـحُّ فـي  سـؤاله المسـتمر فیـه

 علي وزن فعَّال .

، مـــن صـــیغ ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول بارتیـــاٍح أن صـــیغة َفعَّـــال لهـــا نصـــیب األســـد    

المبالغة في اللهجة البحرینیـة  فقـد جـاءت خمـس مـرات فـي مقابـل مـرة واحـدة للصـیغة 

  َفُعول .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 ٨٠٦

  األمثال البحرينية: املبحث الثالث:

  أمناطها ومساتها وداللتها

  األمثال البحرينية وأمناطها :أوال

هـا یسـتخدمها فـي ل یتسـلح ب، وال نجـد شـعبا إال ولـه أمثـالمثل یعبـر عـن شـعب بأكملـها    

عــن اختیاراتــه فــي أوقاتــه ، وهــذه األمثــال تعبــر عــن نفســیته وعــن تراثــه و المواقــف المختلفــة

  ، فإذا أردنا أن نعرف شعبا ما فإن أمثاله من أفضل الطرق للوصول لذلك.المتنوعة

وباستقراء األمثال یتضح أن للمثل طرفین: األول خصوصیة الموقـف الـذي نبـت منـه،     

والثـاني العمومیــة التـي اكتســبها، فصــار یضـرب فــي كـل موقــف یشــابه الموقـف الــذي أنــتج 

    .)١(المثل، وكما قیل "المثل حكمة اشتهرت"

بیئــة فـإن هـذا المثــل یـدل علـى  )٢("َقَطَعــْت ُجَهْیـَزُة قَـْوَل ُكــلِّ َخِطیـِب" :وحـین قـال العـرب    

، أیضــا یشـیر المثـل إلــى ث أتـىكمــا یـدل علـى حــادث مضـى وحـاد ،زمانیـة وأخـرى مكانیـة

"الثقافــة  :وقــد لمــس هــذه الحقیقــة الــدكتور إبــراهیم أحمــد شــعالن حــین قــال ،طریقــة تفكیــر

ألنهـــا تعبـــر عـــن الجوانـــب النفســـیة  ؛الشـــعبیة تعـــد مـــن المـــداخل المهمـــة لدراســـة الشـــعوب

 ؛وتعــد األمثــال الشــعبیة مــن أبــرز عناصــر هــذه الثقافــة ،والشــعوریة فــي حیــاة المجتمعــات

والشـك أن الدراسـة الحقیقیـة للمجتمـع ال تبـدأ  ،ألنها تمثل حجر الزاویة في معرفـة الشـعوب

إال مــن دراســة مــا یمكـــن أن نســمیه الفلســفة الســائرة أو الیومیـــة فــي العالقــات االجتماعیـــة 

وهذه األمثال هي الصورة البكـر أو  ،التعامل الیومي واإلنسانیة أو تلك األفكار الجاریة في

   )٣(لطبیعة الناس وتصوراتهم ومعتقداتهم وتناقضاتهم"العذراء 

                                         
  د.م،م١٩٩٢،ط عام٣٣طبیعة األمثال بین العربیة واإلنجلیزیة: محمد عبد الجواد فاضل ص )١(

تحقیــق  ٩١ص ٢د بــن إبــراهیم المیــداني النیســابوري ج) مجمــع األمثــال: أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــ٢(

 محمد محیي الدین عبد الحمید، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د ت

عــام  –القــاهرة  –دار المعــارف  -٧إبــراهیم أحمــد شــعالن ص :) موســوعة األمثــال الشــعبیة المصــریة٣(

  م١٩٩٢
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والذي ینظر إلي المثل من حیـث مبدعـه ولـیس مـردده یجـد أنـه یفصـل الكـالم تفصـیال     

ــــا ــــنقص ویجــــذب وال ُیَنفِّــــر ،دقیق ــــد وال ی ــــاللفظ ال یزی ــــال مقــــادیر  :یقــــول الزركشــــي ،ف "األمث

 ،ط یقـدر الثـوب علـى قامـة المخـیطوالمتمثل كالصانع الذي یقدر صناعته كالخیـا ،األفعال

   .)١(وقالب الكالم ومقداره األمثال" ،وكل شيء به قالب ومقدار ،ثم یقطع ،ثم یفریه
وٕاذا أردنا أن نجمـع ذلـك فعلینـا االعتـراف بـأن المثـل یعبـر عـن حیـاة برمتهـا فـال دراسـة      

  للهجة شعب دون التعریج على أمثاله . فما المثل وما أنواعه وسماته؟

المثل من المماثلة والمشابهة، جاء في لسـان العـرب "الَمثَـل مـأخوذ مـن المثـال والحـذو     

 ... ... یقال تمثَّل فالٌن ضرب مثًال، وتمثَّل بالشىء ضربه مثًال ... وماثَل الشىَء شابهه

"قــول یــرد أوال  :والمثــل فــي االصــطالح )٢(ومثَّــل لــه الشــىَء صــوَّره حتــى كأنــه ینظــر إلیــه"

فیستعمل فیها شائعا ذائعا على وجه تشبیهها بالمورد  ،ثم یتعداه إلى أشباهه ،خاصلسبب 

  .)٣(األول"

  قيمة املثل:

لــوال أن للشــىء أهمیــة وثمــاًرا  مــا التفــت إلیــه النــاس، وللمثــل فوائــد جمــة بیَّنهــا الحســن     

 –هللا الیوســي فقــال عــن المثــل "ال یخفــى علــى ذي َمْیــٍز وال یشــتبه علــى ذي لــب مــا جعــل ا

ونـاط بـه مـن الحاجـة، فـإن ضـرب المثـل  ،وأودع فیه من الفائـدة ،فیه من الحكمة - تعالى

ویكشف المعمى عند اللـبس  ،وبه یصور المعنى في الذهن ،یوضح المنبهم ویفتح المنغلق

وبــه یقــع  ،وبـه یقــع األمــر فــي الــنفس ُحْســَن موقــع وَتْقَبُلــه فضــَل قبــوٍل وتطمــئن بــه اطمئنانــا

  .)٤( م وقطع تشوُّف المعترض"إقناع الخص

                                         
ــد اهللا الز ١( ــن عب ــدین محمــد ب ــدر ال ــوم القــرآن: ب ــتح ٣٢٧ركشــي ص) البرهــان فــي عل ــق أب الفضــل  وقی

  .القاهرة ،شارع جوهر القائد أمام جامعة األزهر ،دار الحدیث ،الدمیاطي

 ،م٢٠١٠هـــ/١٤٣١مــادة (م ث ل)  طبعــة عــام  ١٣٥، ١٣٤ص ١٤لســان العــرب البــن منظــور ج) ٢(

یط وانظـر المعجـم الوسـ -وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والـدعوة  المملكـة العربیـة السـعودیة، 

   .مصدر سابق مادة (م ث ل) ٨٨٧ص ٢ج

ومحمـد األخضـر، ،، حققـه محمـد حجي٢١، ص١) زهر األكم في األمثال والحكـم: الحسـن الیوسـي ج٣(

    .الدار البیضاء، المغرب ،م، دار الثقافة شارع فیكتور هوجو١٩٨١هـ/١،١٤٠١ط

  ٣١، ص١) نفسه: ج٤(
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  أنواع  املثل:     

  :وللمثل أنواع بینها ابن القیم الجوزیة كما یلي

ــل المــوجز  -١ وهــو إمــا شــعبي ال تعمــل فیــه وال تكلــف وال تقیــد بقواعــد  :الســائرالمث

 :وٕامــا كتــابي صــادر عــن ذوي الثقافــة العالیــة كالشــعراء والخطبــاء كقــولهم، النحــو

ــاِر ) )١(ُب َرْیثًــا)ُربَّ َعَجَلــٍة َتَهــ(  ومنــه الحــدیث )٢(( كالُمْســَتِجیِر ِمــَن الرَّْمَضــاِء ِبالنَّ

  )٣( إنَّ ِمَن اْلَبَیاِن َلِسْحرًا)(

وهـو سـرد وصـفي أو قصصـي أو صـورة بیانیـة لتوضـیح فكـرة مـا  :المثل القیاسي -٢

ء فإنــه تشــبیه شــي ،ویســمیه البالغیــون التمثیــل المركــب ،عــن طریــق التشــبیه والتمثیــل

أو أحــد المحسوَســین إلــى اآلخــر أو اعتبـــار  ،بشــىء لتقریــب المعقــول مــن المحســوس

وهـــذا النـــوع فیــــه  ،أحـــدهما بـــاآلخر لغـــرض التأدیـــب والتهـــذیب أوالتوضـــیح والتصـــویر

  .ویجمع بین عمق الفكرة  وجمال التصویر ،إطناب إذا قورن بسابقه

نسـان لغـرض تعلیمـي أو وهي حكایة ذات مغـزى علـى لسـان غیـر اإلالمثل الخرافي:  – ٣

  .)٤(( ُأِكْلُت یوَم ُأِكَل الثَّْوُر اْألْبَیُض ) :فكاهي وما أشبه ذلك كقولهم

فالفرق بین المثل الخرافي والقیاسي أن األول تنسب األحاسیس اإلنسانیة فیـه إلـى     

) أي (القیاســـــي، أمـــــا المثـــــل الثـــــاني نســـــان مـــــن حیـــــوان أو طیـــــر أو غیرهمـــــاغیــــر اإل

فیـه إن اسـتخدمت ال تعـدو أن تكــون مجـرد توضـیح للفكـرة دون أن تتعــدى  فالحیوانـات

والمثــل الخرافــي یرمــز إلــى األشــیاء، أي یقــال شــيء  ،القــوانین التــي یخضــع لهــا نوعهــا

                                         
تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم  ٨٦٢مثل رقم ال ٤٨٢ص ١) جمهرة األمثال: ألبي هالل العسكري ج١(

  .دار الفكر ،م١٩٨٨عام  ٢وعبد المجید قطامش، ط

   .مصدر سابق ٣٠٦٤المثل رقم  ١٤٩ص ٢) مجمع األمثال: للمیداني ج٢(

م ٢٠١٦ه/١٤٣٧عـام١ط ،٥٥٠٧الحـدیث رقـم ١٧١ص ١٩) شـرح سـنن أبـي داود: البـن رسـالن ج٣(

  .لفالح الفیوم، مصرن، دار اوتحقیق عصام حمدي محمد وآخر 

  .مصدر سابق ٨١المثل رقم ٢٥ص ١مجمع األمثال: للمیداني ج )٤(



      

 ٨٠٩

، أمـا القیاســي فیــراد بـه األشــیاء المـذكورة فیــه لتوضـیح الفكــرة عــن ویـراد بــه شـيء آخــر

  .)١(طریق التشبیه والتمثیل

  :مسات املثل

للمثـل خصــائص یتمیــز بهــا عـن غیــره مــن الفنــون األدبیـة تجعــل لــه طابعــا خاصــا     

  ومذاقا بالغیا رائعا فما هذه الخصائص ؟ 

   :قد جمع سمات المثل الدكتور محمد عثمان فكانت عنده ست خصائص    

إصــابة   :ثانیـا ،هـو أبـرز سـمات األمثـال وأخـص خصائصـها :اإلیجـاز وقـال عنـه :أوال

 ،حســن التشــبیه :ثالثــا ،تعــد نتــاج فكــر وأحــداث وتجــارب للحیــاة الیومیــةالمعنــى ألنهــا 

أي  ،والمقصــود عــدم التصــریح بــالمعنى الــذي یریــده المــتكلم ،الكنایــة والتعــریض :رابعـا

وكــان ذلــك لمــا للمثــل مــن  ،الــذیوع واالنتشــار :خامســا ،تــتكلم بشــىء وتریــد شــیئا آخــر

الثبات ویعني به الثبات في  :یة، سادساوحسن التشبیه والكنا اإلیجاز وٕاصابة  المعنى

  .)٢(التركیب والداللة

وقــد صــنفُتها إلــي  ،ســمعت مــن أهــل البحــرین أمثــاال عدیــدة متنوعــة األســلوب وقــد        

  :أنماط علي النحو التالي

  وهي: ،أوأل: أنماط بدأْت باسم

 .كون لها الغلبة على النساءلذكي ی: ومعناه أن صاحبة اللسان اُأمِّ الِّلَساْن ِتغلِب النِّْسَوانْ 

                                         
تحقیــق ســعید محمــد نمــر الخطیــب ط  ٢٠ ،١٩األمثــال فــي القــرآن الكــریم: ابــن القــیم الجوزیــة ص )١(

  .م دار المعرفة، بیروت لبنان١٩٨١

ــن ســلمة الضــبي، الصــفحات مــن) ٢( ــى ٩الفــاخر فــي األمثــال: المفضــل ب تحقیــق محمــد عثمــان  ١٢إل

وانظـر: الشـروط األربعــة  ،م٢٠١١بیـروت عــام  –دار الكتــب العلمیـة  -الصـفحات الطبعـة األولـى 

دار المنهاج  ٤٦٠للمثل في أدب الدنیا والدین: أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ص

  .م٢٠١٣هـ/١٤٣٤السعودیة جدة حي الكندرة شارع أبها عام  ١ط
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ــْل َعِقــْل َصــْخَلة ــوْل ُطــوْل َنْخلــة ِواْلَعِق ، ب المثــُل للرجــل یعجبــك طولــه وعرضــهُیضــرَ  :ِالطُّ

ه، والقـاف ُتْنَطـُق جیًمـا قاهریـة. والمثـل لـه نفـس وُتصَدم عنـد اكتشـاف ضـحالة تفكیـره وهمتـ

  :المعنى الشعري

  )١(إذ َلْم َیِزْن ِتْلَك اْلُجُســوَم ُعُقولُ          ال َخْیَر ِفي ُطوِل اْلُجُسوِم َوَعْرِضَها

المقصـود أن اإلنسـان  :: اللـي مـا لـه َدبَّـْة َمـا لُـْه َهْیَبـةْ أو  اللي ما عنده َدِبیَبة َمالـه ِهیَبـةْ 

  . كبیر البطن متین البنیان له هیبة ووقار عند جمهور كبیر من الناس

رة صغیرة جدا تسمى في مصر ( البلیـة ) والمثـل التیلة ك :اللي ما عنده حیلة یلعب التیلة

ال بغرض التسلیة ولكن ألنـه  ،یشیر إلى صنف من الناس تراه یسلي نفسه بأمور صبیانیة

  معدوم الفكر والهمة .

قـدر اهللا نرضـى بـه أي أن المثـل یعبِّـر عـن حالـة مـن الرضـا  :اللي ِیِجي ِمَن اْهللا َحیَّاْه اهللاْ 

  بقضاء اهللا وقدره .

مـن ال یسـتطیع أن یتنـاول العنقـود  :المعنـى الحرفـي :ما یطول العنقود یُقول حـامض اللي

والمثـل یضــرب  ،لــذا فهـو ال یریــده  ،ویــدعي أن العنقـود حــامض المـذاق ،ال یعتـرف بعجـزه

والحقیقــة  ،؛ فیتعلــل بعلــل واهیــةي الوصــول ِلَمــا وصــل إلیــه اآلخــرونلكــل إنســان یفشــل فــ

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،یاتهالثابتة هي عجزه وقصور إمكان

أو حتـى مـن لـم یكـن علـى دینـك أو مـذهبك  :: معنـى المثـلاللي ُمو َعلَـى ِدیَنـْك َمـا یِعینـكْ 

" قــــارب هــــذا المثــــَل المثــــُل المصــــري "عــــدوك عــــدو دینــــكوی ،علــــى هــــواك فإنــــه ال یعاونــــك

 . من لیس على دینك عدوك غالبا :والمعنى

                                         
ت والبیــت مــن بحــر  دار الجیــل، بیــروت لبنــان، د ٩٠ص ١: أبــو هــالل العســكري جدیــوان المعــاني )١(

الكامل، وقد نسبه المرزباني للمبشر بن هذیل الفزاري مع اختالف فـي بعـض الكلمـات علـى النحـو 

  وال َخْیَر في ُحْسِن الُجُسوِم وُطوِلَها ... إذا لم َیِزْن ُحْسَن الُجُسوِم ُعُقولُ     :التالي

 ،م١٩٨٢ه/١٤٠٢عـام ٢ط ،٤٧٤انظر: معجم الشعراء ألبي عبید اهللا محمد بن عمران المرزباني ص 

  .مكتبة القدس، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 
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ـــالسَّـــ وعلیـــه فـــإن للمثــل نفـــس معنـــى المثـــل  ،الســـبال هــو القـــرد :ْه َغـــزَالْ َباْل ِفـــي عُیـــوُن امُّ

 .( ِاْلِقْرِد ْف عیِن مُّ غزال ) وینطق األخیر ،)١("القرِد ْفي عین امُّه َغزَاْل"المصري 

لبحـرین . والمعاش عنـد أهـل اكثرة المصاریفالراتب الشهري تبخر من  :ِالَمَعاْش َما َعاْش 

ش هـو الراتـب على خالف أهلنـا فـي صـعید مصـر فـإن المعـا ،یقصدون به الراتب الشهري

، فإذا تقاعد المصریة فیتقاضى راتبا مدة عمله . أما موظف الحكومةالشهري للمتقاعد فقط

  . فهو المعاش

نحـوس، وكـأن الـنحس یترقبـه، والقـاف ُتْنَطـُق جیًمـا : المنحـوس مكمـا یقـال :اَْلَمْقُروْد َمْقُرودْ 

  .قاهریة

 . المغرور الذي یكثر من مدح نفسه یستحق العقاب :ي له رفسةمدَّاح نفسه یب

اإلنسـان الـذي ال تـؤثر فیـه تربیتـه ونشـأته  :اللي ما ُیُسوقه مرضعه ُسوْق ِاْلَعَصا ما ِیْنَفَعـهْ 

 . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،لن یؤثر فیه العنف والترهیب

ــتَاَقةْ  ــي اْلَكــَالْب ِمْش ــت الَمَصــاِلْح ِتِج لمثــل یصــف أصــحاب المصــالح بــالكالب، وهــو ا :َوْق

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة  تصویر بشع لصنف من الناس یطیر إلیك عند المصلحة فقط،

ویــتلخص هـذا المثـل فــي  دومـا،یقصـد بالحشـر موافقــة آراء النـاس  :ِعیــدْ َحْشـْر َمــَع النَّـاْس 

نهم علــى خطــأ أو ظــر عــن كــو مصــطلح (اإلمعــة) الــذي یكــون مــع النــاس دومــا بصــرف الن

  .  وهو ما نهى عنه اإلسالم ،على صواب

: یعبر المثل عن الضعف اإلنساني حین یقع المرء بـین أمـرین ِانت ِبیْن اْلَمطَرَقْة ِوالسِّْنَدانْ 

  . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،شدیدین یكرههما

قیقـة مهمـة وهـي أن اهللا عـز وجـل یتركز المثل حول ح :زرِع اْلَمَجاِنیْن ِیَطّلعه َرّب اْلَعاَلِمینْ 

  . یتوّلى رزق العباد عاقلهم ومجنونهم، ذكیهم وغبیهم

ْقِر ِیْشِویهْ  الِّلي ما اللي ما یعرف قیمة الشـيء یسـئ اسـتخدامه، والقـاف ُتْنَطـُق  :ِیْعِرِف الصَّ

  جیًما قاهریة .

                                         
  .١٧٥١المثل رقم ٢٩٨موسوعة األمثال الشعبیة المصریة: مصدر سابق ص )١(
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ین "یقـول الـبعض إنـه یوجـد : عـذاري عـین مـاء بـالبحر عذاري ِتْسِقي اْلَبِعیـْد ِوْتَخلِّـي اْلَقِریـبْ 

بـالقرب منهــا مجموعـة مــن النخیـل ال یصــل إلیهــا مـاء هــذه العـین بحیــث إنهـا تســقي نخیــل 

) وعلیــه ُیْضــَرب وكلمــة (تخلــي) تعنــي (تتــرك )١("كیلــومتر٢ین تبتعــد عنهــا أكثــر مــنوبســات

  .ةد ویقصر في حق القریب، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریالمثل لإلنسان الذي یخدم البعی

، والقـاف ثل إذا ُغِلَب صاحب الحق على حقـه: یضرب المِاْلِبیْت ِبیَت اُبوَنا ِواْلُقوْم َحاَرُبوَنا

  ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

والقــاف  ،لعلهــم یقصــدون أن فــالن یتتبــع أحــوال وأســرار النــاس :فــالْن ِیِقــْض ِعْزَقــْة النَّــاْس 

   .ُتْنَطُق جیًما قاهریة

  عد وال یفي بما وعد .ی :فالن راِبْط َعَجاِوي

العمـة هـي أم الـزوج والجنـة زوجتـه، والمعنـى: اجتمـاع الحمـاة مـع زوجـة  ِاْلِجنَّْة َویَّا اْلَعمَّْة:

  .ابنها وكأن هذا الشىء مستغرب

، لكـل دخل في أموري وال أتـدخل فـي شـؤونك: ال تتكْل ِواِحْد في دكانه ِیِبیْع ِبَمْصِرَفْه َشاَنه

  خصوصیاته.منا 

  .، وال ینتقص من أحدهما شیئانثى: ُیْثِني المثل على الذكر واألْد ِنْعَمْة ِواْلِبْنْت َرْحَمةْ الَولَ 

ُیْضَرُب إلظهار الملل مـن المقـربین سـواء ... ِمْن َنْحِسي یا ِوْلْد اْخِتي ،َتْمَرْك حْلْو یا خالي

  .كانوا أقارب دم أو مودة وحب

  .  یضرب لمن یفتخر بشئ لیس له :الَقْرَعْة ِتُفوَشْر ِبَشْعِر اْختها

ویالحــظ تخفیــف : النــار ال تحــرق إال الــذي یطؤهــا (الــواطئ) النــار مــا ِتْحــِرْك إالَّ َواِطیَهــا

  . ، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریةالهمزة بقلبها یاء

                                         
ــة البحــرین )١( ــرة عــن مملك ــة (خاصــة ومعب ــبالد اإللكترونی ــال  ،م٢٠٢٢مــارس ١١) عــدد صــحیفة ال مق

  https://albiladpress.com/about-us    :لألستاذ طارق البحار ورابطها
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: رغم أنه شّحاذ یتوسل إلى الناس ویستجدیهم إال أنه یضع شـروطا ومعـاییر َطرَّاْر ِوِیْتَشرَّطْ 

  .  ما یأخذ من الناسل

  . یعتمد على غیره ورغم ذلك یؤذیه :: معناهَمْحُموْل ِوِیْتَرفَّْس 

  من یحافظ على النظافة والتطیب ال یحتاج إلى طبیب . :الطِّیْب َغَلِب الطَِّبیبْ 

ـــدان ـــا ْحِمی ـــداْن ی ـــه مـــن هـــذا الِمی ـــاح. َفْلُیِرَنـــا مـــا لدی : مـــن أراد أن ُیثبـــت ذاتـــه فالمجـــال مت

  . إمكانیات 

ــا: ــاْن َباَش ــى اْلِعْمَی ــَوْر َعَل بالمقارنــة  -هــو  ورغــم ذلــك ،األعــور رغــم علتــه لكنــه یبصــر َأْع

  ) لفظة تركیة منتشرة بشكل واسع في أرض مصر .و(الباشا. باشا -بالعمیان 

یحث المثل على التعاون، ویبین أن العمـل الفـردي ال یحقـق أهدافـه، َید َواحَدْة َما تَصفِّق: 

  . َطُق جیًما قاهریةوالقاف ُتنْ 

  . : یطالب المثل بإكمال الخیر الذي شرع فیه اإلنسانِاللي ِیَسوِّي اْلِخیْر ِیَكمله

ــل أبــو طِبیــْع َمــا یُجــوْز َعــْن  َطْبعــهْ  : یؤكــد المثــل أن اإلنســان یســیر وفقــا لطبعــه الــذي ُجِب

  علیه.

ـــیْف: ن رزقـــك قریبـــا منـــك والمقصـــود إذا كـــا البحـــر،الســـیف هـــو شـــاطئ  ِاألْرزاْق َعَلـــى السِّ

  قاهریة.والقاف ُتْنَطُق جیًما  ؟ بعیدافلماذا تبحث عنه 

كثـرة الضــرب علـى الشــيء الملحـوم یــؤدي  :: المعنــى الحرفـي للمثــلِكْتـِر الــدَّْق ِیِفــكِّ الِّلَحـامْ 

كثرة اإللحاح یجعـل اإلنسـان  :أما المعنى المقصود فیما أرى ،إلى انفصال الشيء الملحوم

  والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة . ،وقد یغیر موقفه كامالیغیر من موقفه 

یشــیر المثــل لحالــة مــن البطــر والتمــرد لــدى الرجــل إذا اغتــر بكثــرة  الرجــل إذا َشــَبْع َنَهــْق:

  النعمة، وهو تصویر بشع للرجل البطران، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

ــكْ  هــذا لــد لكــن أخــالق كثیــر مــن النــاس فــي : رغــم أن العــم فــي مقــام الواَمــاْل َعّمــْك َال یِهمَّ

م بمــال اإلنســان نفســه وكــأن هــذا المثــل یــدعو إلــى االهتمــا ،الزمــان ال ترعــى هــذه المكانــة

  وهذا یخالف بوضوح الدعوة إلى صلة األرحام . ،وعدم االكتراث بمال العم ،وبمال والده
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ـــهْ  ــْه فـــي اللــي ْیِخصَّ ْل ِعصَّ شـــؤون  أموره وال یتـــدخل فــيیقـــوم بــ كــل إنســان :كــل َواِحــْد ِیـــَدخِّ

  .   اآلخرین

  :له نفس معنى قول الشاعر :َما لك إّال َخْشمك لو َكاْن أْعَوجْ 

  )١(ما َحكَّ ِجْلَدَك ِمْثُل ُظْفِرْك         َفَتَولَّ أْنَت َجِمیَع أْمِركْ 

ــــى اســــتغالل مــــا تملــــك وٕان كــــان متواضــــعا، والبعــــد عــــن اســــتجداء      ــــل عل ویحــــث المث

  .اآلخرین

  . ال یسترك ویحفظ لك قدرك إال عملك ومجهودك تِصینك إالَّ یمینك:ما 

  . : قدرك ال ُیخِطئكَنِصیبْك ِیِصیبكْ 

  .هذا مهما تطلب فطلبك سهل ال یكلف: أنت غاٍل ومقامك عاٍل ؛ لَغاِلي ِوالطََّلْب َرِخیْص 

بَّهـا ِیقُـوْل: َحتـَّى ُبوَلْتَهـا ِتقُـوْل: : َحتَّى ُبوَلْتَها ِتقُـوْل: َشـْر. وٕاذا حَ الرجل إذا كره اْلَمَرْة ِیقُـولْ 

الرجل البحریني إذا عشق زوجته یرى كل أفعالها خیرا حتى بولتهـا. والعكـس صـحیح  َخْر:

   تماما فهو إذا كرهها رأى كل أفعالها شرا، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة.

  . ب اإلنسان فیرتدعة خوف یقع في قل: أي نصف الوقار في الحقیقُنصِّ اْلَحِشیَمة ُخوفْ 

: المثل یشیر لضعف اإلنسان أمام قوة البحر وتقلبـات الزمـان، الَبْحر ِوالزََّماْن َما لُهْم أَمانْ 

یرجـــع ألثـــر البیئـــة البحریـــة فـــي  للبحـــر وتقدیمـــه علـــى الزمـــانولعـــل اختیـــار أهـــل البحـــرین 

ارتهم األقویاء وكم أغرق من مراكبهم!    حیاتهم، فكم ابتلع البحر من بحَّ

: َمــن صــفته المكــر تســتمر هــذه الصــفة فیــه ولــو لــبس ثــوب ِالــذِّیب ِذیــبْ  لــو َصــاْر َحِبیــبْ 

ا الحبیب . وهذا المثـل مـأخوذ مـن قصـة األعرابیـة التـي ربَّـت ذئبـا رضـیعا مـع شـاتها ؛ ظنـ

 ما كبر أكل شاتهادأنه لم یعاشر الذئاب وعن ؛ استنادا إلىمنها أنه لن یعرف طباع الذئبیة

      :ولفأنشدت تق

                                         
إعـداد وتعلیـق  ١١٤دیوان الشافعي (المسمى الجوهر النفیس في شعر اإلمام محمد بن إدریس) ص )١(

  .وتقدیم محمد إبراهیم سلیم مكتبة ابن سینا القاهرة دت . والبیت من بحر الكامل
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  بُ ــــٌد َرِبیَــ وأْنَت ِلَشاِتَنا ول َهتي وَفَجْعَت َقْلبي         َبَقْرَت ُشَویْ    

  بُ ـوُرِبیَت فیـــنا           فَمْن أْنَباَك أنَّ أباَك ِذی ،اــِذیَت ِبدرهــغُ    

  )١(بُ إذا كاَن الطِّباُع ِطَباَع َســـوٍء           فال أدٌب ُیِفیُد وال أِدیــ     

ــْث: ــا یَهــرِوْل َعَب ــذِّیْب َم ُیْضــَرب هــذا المثــل لإلنســان الفطــن الــذي لــه هــدف واضــح مــن  ِال

  . فیدرك الناس أن له هدفا دون أن یعرفوا هذا الهدف ،مساعیه

 ،: ال تتعجل وتحكم على إنسان لـم یحضـر، فلـیس هـذا مـن بـاب العـدلاِلَغاِیْب حجتْه مَعاهْ 

  . حجةولكن انتظره فلعل لدیه عذرا و 

، كـان الجـار سـیئا مبالغـا فـي إسـاءته: لعلهم یضربون هذا المثـل إذا ُكوِم ْحَجار وال َهاْلجار

  .لیس له جار مؤذٍ  –مة من األحجار أشبه بكو  -یترك بسببه المنزل الفخم إلى منزل 

ره والمعنـى حكـم اهللا وتقـدی ،فالك أي توقعـك ،: فال اهللا أي تقدیر اهللا للعبدفاَل اهللا وال فالك

  فهي منزوعة الخیر . ،لي یأتي بخیر أّما تقدیراتك ( توقعاتك ) أتمنى أّال تقع

  انماط  بدأت بفعل وكانت أربعة أنواع: :ثانیا

  :نوع بدأ بفعل ماض -أ  

  : ُیْضرب لمن یغلبه طبعه القدیم فیعود إلیه . عادت َحِلیَمْة إلى َعاَدْتها اْلَقِدیَمةْ 

  . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،: ُوزِّعِت األرزاق وانتهى األمرهاَطاَرِت الطُُّیور ِبأْرزَاق

وحـین یطـیح  ،الذي یوضـع فـوق البعیـر تحـت راكبـه الجاعد هو الشئ: َطاِح اْلَجاِعْد َواَنا َقاِعدْ 

وهـو المقصــود  -فـإّن المعنـى البعیـد  –هـذا الجاعـد مـن تحـت راكبــه وهـو مـا یـزال راكبـا البعیــر 

  ر قد تسرَّب من  یدي دون أن أشعر، والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة .خالصته أن األم –

: یضــَرب المثــل للبنــت عنــد زیــارة جیرانهــا أو أحــد أقاربهــا فتُــَرى راَحــْت زَاْیــَرْة َرَجَعــْت ِمَعرَِّســهْ 

  فُتْخَطب .

                                         
انظر قصة األعرابیة والذئب في: حیاة الحیوان الكبرى محمد بن موسى بن عیسى بـن علـي الـدمیري  )١(

  . هـ . واألبیات من بحر الوافر١٤٢٤ ٢دار الكتب العلمیة بیروت ط ٥٠٠ص ١ج



      

 ٨١٦

ــیَجْة: ــِس السِّ الســیجة لعبــة كنــا نلعبهــا صــغارا بصــعید مصــر وهــي لعبــة علــى التــراب  َعَف

ویلعبهــــا طرفــــان ال أكثــــر .  ،یــــه حفــــرات ونــــأتي بــــبعض األحجــــار أو الحصــــواتنحفــــر ف

  . ویضرب المثل لكل إنسان ُیفسد الشئ بعد تمامه

ِز الدَّواء َقْبِل اْلَفْلَعـةْ  وهـو یضـرب لصـنف متشـائم مـن  ،: أحضـر الـدواء قبـل أن یقـع المـرضَبرَّ

 .ن االحتیاط واجبف الغریب تعلل بأوهذا الصنف إذا سألته عن هذا التصر  ،الناس

 .  بغاها طرب صارت نشب: سعى في أمر حسبه نافعا فإذا هو ضار

ْلَهــا َعَماَهـا : ُیْضـَرب المثــل لمـن أراد أن یعـالج األمــر فـإذا بــه جــا یكحلهـا عماهــا، أو َبَغـى یَكحِّ

  یزیده سوءا وتعقیدا.

    .یضرب هذا المثل للذي یأتي بعكس ما ُیْنَتَظر منه بغیناه عون صار فرعون:

ــدِّیج ــاْي ِوَطــاِر ال نَّا اْلَم ، نطهــي الــدیك لكــن الــدیك طــار وأفلــت : قمنــا بتســخین المــاء لكــيَصــخَّ

  .وعلیه فإن هذا المثل ُیْضَرب لعدم تمام األمر الذي نسعى له

  :نوع بدأ بفعل مضارع -ب  

ــة ــِن اْلَحبَّــة ُقبَّ ــوِّي ِم ط شــیئا یجعــل مــن الشــيء البســیف األمــر،: یضــرب لمــن یبــالغ ویهــول ِیَس

  .قاهریة، والقاف تُْنَطُق جیًما عظیما

: اسـتنادا للتـراث أو  َمْحسود الَفِقیْر َعَلى ُموتَـة الِجْمَعـةْ .  یْحِسُدوِن اْلَفِقیْر َعَلى ُموَتِة اْلِجْمَعة

محسـود حتـى  –طبقـا لهـذا المثـل  –، والفقیـر )١(اإلسالمي نستبشر إذا مات اإلنسان یوم جمعة

ـــه ـــیُِّن انتشـــار الحســـد والمثـــل ،بعـــد رحیل ـــى الفقیـــر ،ُیَب ـــم الواقـــع عل وخطـــأ الحســـود  ،ومـــدى الظل

؛ فهــي فقیـــرة د فإنـــه یحســد نفســـا ال تســتحق الحســـدألنــه إذا كـــان ال محالــة مـــن الحســ ؛الجســیم

  والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة . ،فارقت الحیاة

ا ال تصـدقه فـي كـل حـال وفـي كـل : تعتقـد أن الكـذاب دائـم الكـذب لـذِیُفوَتْك ِمِن اْلَكذَّاْب ِصـْدقْ 

 . ، والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریةحتى وٕان كان صادقا في بعض أحواله، وقت

                                         
القـول بـأن األحادیـث عـن االستبشـار بـالموت یـوم الجمعـة كلهـا ضـعیفة هـذا القـول البـن بـاز، انظــر  )١(

 ١٤على الدرب: الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز القسم التاسع كتـاب الصـالة ج فتاوى نور 

م ترتیــب وٕاشــراف محمــد بــن ســعد الشــویعر ٢٠٠٩هـــ/١٤٣٠عــام  ١، ط١٦٥إلــى  ١٦٣مــن ص

  الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء إدارة مجلة البحوث اإلسالمیة الریاض المملكة العربیة السعودیة.
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: كمـا یمـدح الـرابح السـوق كـذلك یـذم السـوق َمـْن خسـر فیـه، والمثـل ِیْمَدح السُّوْق من ربح ِفیهْ 

إنســان یعــرض مشــهدین لإلنســان: األول إنســان مــادح مســرور؛ لمــا أصــابه مــن خیــر والثــاني 

   .ناقم حزین؛ لما أصابه من خسران، والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة

ـــاِیمْ  ـــاِیْم ِواْنـــَت َن مثـــل یبـــین حالـــة مـــن الظلـــم وال ،: أحیانـــا ُیْبَتَلـــى اإلنســـان دون ذنـــبِتِجیـــْك التََّه

  تقع علیه رغم بعده عن مواضع التهم .التي  اإلنساني

   أمر:نوع بدأ بفعل  -ج 

، فیقــدم صــاحب الخبــرة علــى الطبیــب ،رة: یبــرز المثـل دور الخبــ ِتْســأْل َطِبیــبْ ِاســأل مَجــرِّْب َوَال 

  أما إذا كان الطبیب خبیرا فیقدم ألنه جمع الطب والخبرة .

ــي اْلِغیــبْ  ــا ِف ــْك َم ــْب َیأِتی ــا ِفــي اْلِجی ع الــدعوة إلــى : هــذا المثــل قــد یكــون متناقضــا مــِاْصــِرْف َم

 . اق ما معك دائما وٕاهمال المستقبل؛ فهو یحث على إنفالترشید واالدِّخار

: إذا كــان لـدیك مجنونــا فـال ُتْطِلْقــُه یــؤذي النـاس، فــإن فعلــَت إقـبض مجنونــك لیجیــك أجــن منــه

 .   والقاف تُْنَطُق جیًما قاهریة ،فسیأتیك ِمْن الناس َمْن هو أشد جنونا منه

) بعلـل واهیـة وكلمـة(انطر طـأ ویتعلـل: یقال هـذا المثـل لمـن یتباانطر یا حمار لّما یجیك الربیع

  . أصلها ( انتظره ) والربیع هو أحد أنواع األطعمة التي یأكلها الحیوان

  . : یضرب المثل لمن إذا ُأِمَر بفعل شيء اعتذر بعذر تافهانفخ یا شریم قال ما لي برطم

  : یحث المثل على شهادة الحق ولو على الوالدین. حط راسك بین رجلیك واشهد على والدیك

: یــأمر المثــل بعمــل الخیــر علــى الــدوام دون النظــر إلــى أیــة وجهــة اتجــه وِّ ِخیــْر ِوِقطَّــه بحــرَســ

فــرس، قــال  الخیـر، وهــو یتوافــق مــع األثــر النبـوي الــذي یــأمر بإعطــاء الســائل ولـو جــاءك علــى

ــَرٍس": - صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم -النبــي  ــاَك علــى َف ــاِئَل وٕاْن أت والقــاف  )١( "أْعــِط السَّ

  َطُق جیًما قاهریة .ُتنْ 

                                         
تحقیـق علـي  ٣٥١ص ٢ل فـي نقـد الرجـال ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي جمیزان االعتـدا )١(

محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت لبنان، والحدیث ضعفه فریق من العلماء، وفریـق آخـر قـال إنـه موضـوع 

  ال أصل له. وانظر موقع الدرر السَِّنیَّة ورابطه: 
https://www.dorar.net/hadith/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%

D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%81%D8%B1%D8%B3&st=w&xclude=
&rawi%5B%5D = 
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یحث المثل على مسـاعدة الصـدیق بأقـل القلیـل، والقـاف ُتْنَطـُق  :َعاِوْن َصِدیَقْك َلْو ِبُصوتْ 

  جیًما قاهریة .

یحـث هـذا المثـل علـى إسـناد األمـر  ،: بـاق بمعنـى سـرقعِطي اْلَخبَّـاْز ُخْبـَزه لَـْو َبـاْق ُنّصـه

  ألهله، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

المثـل نصـیحة بـأال یكلـف اإلنسـان نفسـه فـوق طاقتهـا، والقـاف  ُجولْك َعَلى َقْد لَحاَفْك:ِمْد ر 

 .ُتْنَطُق جیًما قاهریة 

ــةْ  یَّ ــي اْلَبرِّ ــاْم ِف ــْة ِوَن : إذا كنــَت نقــيَّ الســریرة ال تحمــل حقــدا وال حســدا ألحــد تنــل َصــفِّ النِّیَّ

   .األمن واألمان في أي مكان

  بنهي:نوع بدأ  -د 

 : أهل التخصص أعرف وأولى بتخصصهم فال تقتحم علیهم میدانهم.ْع ُخْبَزْك َعَلى َخبَّازْ ال تِبی

ـْك: ـْك ِفـي ِشـي َمـا ْیِخصَّ ْل ) ِعصَّ ْل ( ال ِتـَدخِّ المثـل نهـي واضـح عـن التـدخل فیمـا ال  ال دَّخِّ

ِن "ِمـْن ُحْسـ: في قوله -صلى اهللا علیه وسلم  -وهو ما أمر به رسول اهللا  ،یعني اإلنسان

  .)١(إسالِم الَمْرِء َتْرُكُه َماَال َیْعِنیه"

  :وهي :أنماط بدأت بأداة شرط :ثالثا

 . : إذا قضي األمر لن تجدي المحاوالتإذا فاِت اْلُفوْت ما ِیْنَفِع الصُّوتْ 

: إذا أردت أن تـــدوم مصــاحبتك لصـــدیقك فلـــتكن إذا بغیــْت صـــاْحبك ُدوْم َحاْســـبه كـــل یــوم

   قة بینكما، بمعنى أن تأخذ ما لك وتعطي ما علیك..المحاسبة هي أساس العال

یْح ِهدُّْه ِواْسَتِریحْ    : تجنَّب المتاعب بخلعها من جذورها.إذا َجاِك الرِّ

                                         
) شرح متن األربعین النوویة في األحادیث الصحییحة النبویة: یحیى بن شرف الدین النووي الحدیث الثاني عشـر ١(

زیـع المكتـب اإلسـالمي بیـروت وانظـر: م نشـر مكتبـة دار الفـتح دمشـق تو ١٩٨٤هـ/١٤٠٤عام  ٤ط ٤٧ص

الرحمن بـن ناصـر السـعدي، الحـدیث بهجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في شرح جوامع األخبار عبد 

  رة الشؤون اإلسالمیة وانظر:م مطبوعات وزا١٩٢٣عام ٤ط ١٣٦السادس والستون ص

الدرر السَّنیَّة ورابطه:  موقع
tps://www.dorar.net/hadith/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%
A6%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%81%D8%B1%D8%B3&st=w&xcl

ude=&rawi%5B%5D =  
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إذا ُرِزْقَت بصدیق مخلـص كـریم فـال تسـتغل إخالصـه وكـرم  إذا َصار َرِفیَقْك حلْو ال تَاَكلْه:

  .أخالقه، والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة

: عنــد وقــوع الجمــل تكثــر علیــه الســكاكین ویقصــد بالجمــل ح الَجَمــل ِكثــَرْت َســَكاِكینهْ إذا طــا

والقوي حال قوته ال یستطیع أحد من اللئام أن یقترب منه وال أن یتفـوه علیـه  ،الرجل القوي

  إذا أصیب من األیام بجائحة أطاحت بقوته تكثر علیه ذئاب البشر. اأم ،بكلمة

  كي ال تندم .  ،فال ُتَضیِّع الفرصة ،إذا واتتك األمور وتهیأت لك أسبابها ِطیَعْه:إْن َطاَعِك الزََّماْن 

: لو اشتغل كل الناس بالنجـارة لـم یبـق بـاألرض لو كل من جا ِوَنَجْر ما َظْل ِباْلَواِدي َشَجرْ 

 أشجار لكن اهللا وزع الحرف بین الناس .

  . تهي خیره: یضرب المثل للشئ الذي ینلو فیها َحِلیْب َحَلَبتْ 

صـلى اهللا علیـه وآلـه  -: هذا المثـل قریـب مـن قـول النبـي األعظـم لوال اْلَحَسْد َما َماْت أَحدْ 

  .)١(" " أكثُر َمْن َیُموُت ِمْن ُأمَّتي بعَد قضاِء اِهللا وَقَدرِِه بالَعْینِ  :-وسلم

  .: َمْن أحبَّ أْن یأخذ البد أْن ُیعطيمن َخال ُصُحوِن الرَِّجاْل َمَالَها

اللهم بارك ألمتي فـي  :: یذكرني هذا المثل بقول النبي صلى اهللا علیه وسلمَمْن َسَبْق َلَبقْ 

  .والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،أي أن صاحب البكور یحرز قصب السبق ،)٢(بكورها

قـاف وال ،وعقوبـة تاركهـا ،: یبـرز المثـل أهمیـة الصـالةَمْن َصـاْم َوَال َصـلَّى راِح النَّـاْر ِیْتَقلَّـى

  ُتْنَطُق جیًما قاهریة .

: یوضــح هــذا المثــل دور النیــة فــي نیــل األجــر َمــْن َصــاْم وال َنــَوى راح صــیامه فــي الهــوى

  .  فقد تؤدي الشئ دون أجر إذا أنت لم تنتوي ،والثواب

                                         
رقـم الحـدیث  ٢٦٣صحیح الجامع الصغیر وزیادتـه (الفـتح الكبیـر): محمـد ناصـر الـدین األلبـاني ص )١(

  .یروت ب ،م الناشر: المكتب اإلسالمي١٩٨٨هـ/١٤٠٨الطبعة الثالثة عام  ١٢٠٦

ــــن أحمــــد الطبرانــــي ج )٢( رقــــم  ٢٩ص  ٨المعجــــم الكبیــــر للطبرانــــي للحــــافظ أبــــي القاســــم ســــلیمان ب

  م  كتبة ابن تیمیة بالقاهرة د ت، دحققه وخرج أحادیثه حمدي عبد المجید السلفي م ٧٢٧٧الحدیث
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ــأْل مــا ضــاع ــْن َس : یبــرز المثــل دور الســؤال فــي بلــوغ الشــئ وتجنــب الحیــرة . وقــد قیــل َم

  السؤال مفتاح العلم .

كمـا تـدین  :: أي َمْن عاب الناس فلن یسلم ِمْن معابة الناس . وكما قیـلَمْن َعاِب اْسَتَعابْ 

  وبالكیل الذي تكیل به یكال لك . ،تدان

  :وهي قسمان ،أنماط بدأت بشبه جملة :رابعا

  :وهي ،ربدأ بجار ومجرو :القسم االول  

أن إنسـانا  :أهـل البحـرین عـن أصـل المثـل : ذكر لـيِمن اْلِحیْن إلي َسلَِّة السِّیْف أْلْف َفَرجْ 

 ولــك أن ،والســیاف قبــل اإلعــدام یخــرج ســیفه مــن غمــده ،كــان محكومــا علیــه بضــرب عنقــه

ورغـم ذلـك فـإن الفـرج مـأمول .  ،تتخیل مدى ِقَصِر الوقـت بـین رفـع السـیف وضـرب العنـق

  .  وهو مثل یدعو لألمل والتفاؤل دائما .خاصة في وقت الشدة

ــى َطــقِّ ال ــةْ َعَل والمعنــى الحرفــي أن المجــانین  ،: الطــق هــو الضــربطَّْبــِل تُــْرُقِص اْلَمْجُنوَن

والمقصـــود أن صــنفا مـــن النـــاس یهللـــون ویفرحـــون ألي  ،یهتــزون ویرقصـــون مـــع أي طبـــل

  . والقاف ُتْنَطُق جیًما قاهریة ،شائعة تروق لهم

  :وهي ،بدأ بظرف :القسم الثاني  

: المثـل كانـت تقولــه أم صـدیقي البحرینـي حــین یأخـذها حنــان دُّوَهاِبیِنـي ِوِبیَنــْك َرْوَزَنـْة ِوَســ

األمهــات فتظهــر الضــیق منــه . والروزنــة فتحــة فــي جــدار أو هــي رف مركــب فــي الجــدار 

  توضع علیه األغراض  . 

یضـرب المثـل لمــن یصـاب بحالـة مــن النكـوص بعـد النجــاح  ُعقُـْب َمــا َرطََّبـْت َردَّْت َحَالَلــْه:

  ُتْنَطُق جیًما قاهریة . والقاف ،والتقدم

  :أنماط بدأت بأداة استفهام :خامسا

. الشـائع ال یفـل الحدیـد إال الحدیـد: لعل معنـاه القـول إیش حادك یا مسمار ؟ قال المطرقة

  قاهریة.أي ال یغلب القويَّ إال قوّي مثله، والقاف ُتْنَطُق جیًما 
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رأیتها بالبحرین تشبه فاكهة السدر لكنها كبیـرة ؟ الكنار فاكهة وش َعرَِّف ِلْحَماْر أْكِل اْلَكَنارْ 

الحجــم، ومعنــى المثـــل: محــالٌ  أن یهتـــدي لعــوالي األمــور َمـــْن ُعــِرَف بقلـــة الحیلــة وعجـــز 

  الهمة وبالدة التفكیر.

  مسات األمثال البحرينية :ثانيا

 :أبرزها ،یتمیز المثل البحریني بمجموعة سمات الحظتها عند استقرائه وتأمله

    :السجع -١

 : هــــو "الكــــالم المقفــــى أو مــــواالة الكــــالم علــــى روي الجمــــع أســــجاع ...الســــجع لغــــة    

والســجع اصــطالحا هــو "تواطــؤ  )١(وســجعت الحمامــة رددت صــوتها فهــي ســاجعة وســجوع"

  .)٢(الفاصلتین من النثر على حرف واحد"

جع وقـد وفـر السـ ،ألسـد مـن بـین سـمات المثـل البحرینـيالسجع یكاد یكون له نصیب ا    

ویمتـع األذن ألنـه عفـوي ال كلفـة فیـه وبسـیط  ،للمثل البحرینـي لحنـا موسـیقیا یجـذب الـنفس

  .  خال من التعقید والغموض

ومـــن ذلـــك المثـــل  ،وٕاذا تســـاوت الجمـــل فـــي الســـجع كـــان أكثـــر جمـــاال وأشـــد إمتاعـــا      

  :وٕاذا تأملنا نجد المثل بهذه الطریقةما ینفع الصوت .  ،إذا فات الفوت :القائل

  إذا          فات      الفوت        ما         ینفع      الصوت

  أداة شرط       فعل       فاعل      أداة نفي      فعل       فاعل

                                         
مكتب مادة (س ج ع) تحقیق  ٧٢٧القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي ص )١(

  .م  مؤسسة الرسالة بیروت لبنان٢٠٠٥هـ/١٤٢٦عام ٨تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ط

ضـبط وشـرح عبـد الـرحمن  ،م١٩٣٢ ٢ط ٣٩٧الخطیـب القزوینـي ص التلخـیص فـي علـوم البالغـة: )٢(

البرقوقي دار الفكر العربي. وللتوسع حول السجع وأقسامه وجیده وشرائطه راجع: المثل السائر في 

تقـدیم د أحمـد    ٢١٥إلـى  ٢١٠لكاتب والشـاعر ضـیاء الـدین بـن األثیـر القسـم الثالـث، صأدب ا

   .د بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة بالقاهرة،  د ت ،الحوفي
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یزیـده بالطریقة السابقة نجد ظاهرة التوازي اإلعرابي بین شطري المثل، وهذا التوازي       

  :لبحرینيجماال وٕامتاعا، وعلى هذه الطریقة نجد المثل ا

  والبنت    رحمة  ،الولد    نعمة

  مبتدأ      خبر   ،مبتدأ    خبر 

وتحقــق لهمــا تــوازن بــین المواقــع اإلعرابیــة .  ،فــي المثــل الســابق تســاوى شــطرا المثــل    

  :ویشیر الباحث إلى بعض األمثال البحرینیة األخرى التى لعب فیها السجع دورا فنیا

وق اْلَعَصـا مـا َیْنَفَعـه / اللـي مـا عنـده حیلـة یلعـب التیلـة / كـْل اللي ما ْیُسوَقه َمْرَضَعه سُ 

ــْه / بغاهــا  ــْه فــي اللــي ْیِخصَّ ْل ِعصَّ ِواِحــْد فــي دكانــه ِیِبیــْع ِبَمْصــِرَفْه َشــاَنه / كــل َواِحــْد ِیــَدخِّ

 .طرب صارت نشب / بغیناه عون صار فرعون

َنَجـْر مـا َظـْل ِبـاْلَواِدي َشـَجْر / لـوال اْلَحَسـْد َمـا ِتِجیْك التََّهاِیْم ِواْنَت َنـاِیْم / لـو كـل مـن جـا وِ 

ــاْر ِیْتَقلَّــى ــْن َصــاْم َوَال َصــلَّى راِح النَّ ــْد / َم ــاْت أَح ــَوى راح صــیامه فــي /  َم ــْن َصــاْم وال َن َم

إذا َجـاِك /  وش َعرَِّف ِلْحَماْر أْكِل اْلَكَناْر؟ إذا بغیت صاحبك دوم حاسـبه كـل یـوم/  الهوى

یْح هِ  َصـفِّ النِّیَّـْة ِوَنـاْم ِفـي /  حـط راسـك بـین رجلیـك واشـهد علـى والـدیك/ دُّْه ِواْسـَتِریحْ الرِّ

یَّةْ    .ِاْصِرْف َما ِفي اْلِجیْب َیأِتیْك َما ِفي اْلِغیبْ /  اْلَبرِّ

  :الجناس -٢

ـــدیعي "یقـــال لـــه التجنـــیس والتجـــانس والمجانســـة وال یستحســـن إال إذا      ـــن الب هـــذا المحسِّ

 فینبغـي ،ووازى مصـنوعه مطبوعـه مـع مراعـاة النظیـر وتمكـن القـرائن ،المعنـى ساعد اللفـظ

ترسل المعـاني علـى سـجیتها لتكتسـي مـن األلفـاظ مـا یزینهـا حتـى ال یكـون التكلـف فـي أن 

  .)١("الجناس مع مراعاة االلتئام

                                         
ضـبط وتـدقیق وتوثیـق یوسـف  ٣٢٥جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع  أحمـد الهاشـمي ص )١(

   .م المكتبة العصریة، صیدا، بیروت١٩٩٩الصَمیلي ط عام
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یقــول صـــاحب (الطـــراز) عـــن الجنـــاس "هـــو مـــن ألطـــف مجـــاري الكـــالم ومـــن محاســـن     

وسـمي هـذا النـوع  ،ن الكـالم كـالغرة فـي وجـه الفـرس ... والمجانسـة المماثلـةمداخله وهو م

  .)١(جناسا لما فیه من المماثلة اللفظیة"

الجناس تشابه في اللفظ واختالف في المعنى بین كلمتین وهو نوعان: األول تـام وهـو     

َأْرِضــِهْم مــا  :تماثـل بـین الكلمتــین فـي عــدد الحـروف ونوعهــا وحركاتهـا وترتیبهـا. مثــل قولنـا

فكلمتا(أرضهم، أرضهم) تماثلتا في الحـروف وعـددها وحركاتهـا وترتیبهـا ُدْمَت في َأْرِضِهْم، 

. والجنــاس دیــارهملكــن اختلفتــا فــي المعنــى، فــاألولى بمعنــى نــل رضــاهم، والثانیــة بمعنــى 

حمـائم. وقـد كـان لسـمة الجنـاس فـي  ،جـرائم :مثل ،الناقص هو ما نقص في شئ مما ذكر

  ثل البحریني نصیب كبیر، وفر لكثیر من األمثلة جرسا موسیقیا عالیا ونقیا. الم

وقد الحظت أن كثیـرا مـن التجانسـات تقـوم علـي االشـتقاق . فمـاذا أعنـي باالشـتقاق ؟     

انبثـاق   -خـر آبمعنـى  -أو هـو  ،هو رجـوع الكلمتـین المتجانسـتین إلـى أصـل لغـوي واحـد

  .الكلمتین من جذر لغوي واحد

إن الجمع بین مشتقات المادة الواحـدة یـریح المتلقـي مـن الجهـد الـذهني الـذي قـد یبذلـه     

وذلـك ألن المشـتقات مهمـا كانـت صـورتها فـإن  ،في استقبال مادة لغویـة ذات داللـة جدیـدة

ومــن هــذا النــوع  )٢(بینهــا جمیعــا قرابــة داللیــة، فإنهــا جمیعــا تنطلــق مــن معنــى أصــلي واحــد

  التالیة:األمثال 

تبیــع خبــزك علــى خبــاز / أبــو طبیــع مــا یجــوز عــن طبعــه / طــارت الطیــور بأرزاقهــا / ال 

ــي  عــادت حلیمــة إلــى عادتهــا القدیمــة / المعــاش مــا عــاش / مــن عــاب اســتعاب / عِط

                                         
ط عـام  ٣٥٥ص ٢كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: محمد بن حمـزة ج )١(

  .م دار الكتب العامة، بیروت، لبنان ١٩٨٢هـ/١٤٠٢

بضبط محمد بن  ٤٣حول معنى االشتقاق انظر ما ُكِتب في: التعریفات لعلي بن محمد الجرجاني ص )٢(

م دار الكتـاب المصـري بالقـاهرة، وانظـر أیضـا: فصـول ١٩٩١هــ/١٤١١، ١بد الحكیم القاضي طع

  م مكتبة الخانجي، القاهرة.  ١٩٩٧، ٤، ط٢٩٠في فقه اللغة، رمضان عبد التواب ص
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/  اْلَخبَّاْز ُخْبَزه َلْو َباْق ُنّصـه / إْن َطاَعـِك الزََّمـاْن ِطیَعـْه إقـبض مجنونـك لیجیـك أجـن منـه

  .َلَبتْ لو فیها َحِلیْب حَ 

فــي كــل مثــل مــن األمثــال الســابقة كلمتــان متجانســتان اشــتقتا مــن جــذر لغــوي واحــد،       

ففــي المثــال األول بــین (خبــز، وخبــاز) تجــانس نــاقص، نشــأ مــن االشــتقاق المشــار إلیـــه، 

 ( المعاش،عـاش) (عـاد، عـادة) وطبـع ) (طـار، والطیـور) ،والجذر هو َخَبَز، وبـین( طبیـع

  .(حلیب، حلبت) (مجنونك، أجن) (طاعك، طیعه) باز، خبزه)(الخ (عاب، استعاب)

  :التكرار -٣

التكرار لیس فعال عبثیا وٕاال كان غثًا تعبیریا، وما دام اإلنسان احتج بالمثل فقد رضي     

عــن صــیاغته برمتهــا، ومــن صــیاغته التكــرار، ســواء كــان لحــرف أو الســم أو لفعــل، وقـــد 

  .)١(فظ عن المعنى مردًدا"عرفه ابن األثیر فقال هو"داللة الل

السجع  ببجان -كلمات داخل المثل نفسه ساعدت  -في أمثلة بحرینیة -وقد تكررت     

فـي تـوفیر َجـْرٍس موسـیقي هـادئ، وللتكـرار أغـراض معنویـة بجانـب ذلـك، یقـول  -والجناس

 الَّ َسـْوفَ كَ " الخطیب القزویني في ذلك "وٕاّما بالتكریر: لنكتٍة كتأكید اإلنذار في قوله تعالى

ثُمَّ َكـالَّ َسـْوَف َتْعَلُمـوَن ، )٣(َتْعَلُموَن 
وكزیـادة التنبیـه ... وقـد یكـرر اللفـظ لطـول  )٢( ...")٤(

: الطـول ُطـوْل نخلـْة ومـن ذلـك: تكـرار كلمتـي: الطـول، والعقـل فـي قـولهم )٣(في الكـالم..."

ــة َمــا لــه َهیبــةال :وتكــرار أداة النفــي (مــا) فــي مــثلهموالَعِقــْل َعِقــْل َصــْخَلْة،   ،لــي مــا ُلــه دبَّ

الرجل إذا كره اْلَمَرْة ِیقُـوْل: َحتـَّى ُبوَلْتَهـا  وفعل القول فـيالَمْقرود مقروْد، كلمة مقرود في و

لـو َصـاْر  ِالذِّیب ِذیـبولفظة الذیب فـي ِتُقوْل: َشْر. وٕاذا َحبَّها ِیُقوْل: َحتَّى ُبوَلْتَها ِتُقوْل: َخْر، 

  : اللي ِیِجي ِمَن اْهللا َحیَّاَه اْهللا.ولفظ الجاللة فيفاَل اهللا وال فالْك،  يوكلمة فال ف َحِبیْب،

  

                                         
  .مصدر سابق ٣المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضیاء الدین بن األثیر، القسم الثالث ص )١(

  ٤ ،٣ر: ) سورة التكاث٢(

م تحقیـق ١٩٩٦هــ/١٤١٦عـام١ط ٢٣٠إلى ٢٢٨الخطیب القزویني ص :اإلیضاح في علوم البالغة )٣(

   .ودراسة عبد القادر حسین، مكتبة اآلداب میدان األوبرا مصر



      

 ٨٢٥

  :التضاد والمخالفة -٤

ذكـــرت (المخالفـــة) احتــــرازا ؛ ألن هنـــاك معنیــــین متخـــالفین فــــي المثـــل البحرینــــي ال       

یرقیــان إلــى درجــة التضــاد ؛ فالتضــاد تنــاقض صــارخ. ومــن األمثــال التــي تــوفر لهــا ســمة 

  عذاري تسقي البعید وتخلي القریب . :اد قولهمالتض

: الولــد نعمــة بــین كلمتــي ( بعیــد، وقریــب ) تضــاد واضــح، ونفــس الكــالم یقــال للمثــل     

علــى أســاس أن الحبــة شــئ صــغیر یســوي مــن الحبــة قبــة،  وأیضــا قــولهم:والبنــت رحمــة، 

/  اب صـدق/ یفوتـك مـن الكـد من خال صحون الرجال مالها والقبة شئ كبیر، ومن ذلـك:

  .غالي والطلب رخیص

والسـبال (القـرد) والغـزال یمـثالن  –السـبال فـي عیـون امـه غـزال  :أما بالنسبة للمثـل      

فلــیس هنــاك تنـاقض بــین الســبال والغــزال وٕانمــا مخالفــة .  -والثقــل والخفــة  ،القـبح والجمــال

ْلَهـــا َعَماَهـــا  ومــن المخـــالف أیضـــا ة معنویـــة ال یرقـــى بـــین العمـــى والكحــل مخالفـــَبَغـــى یَكحِّ

  .للتضاد
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  اخلاتــــــمة

ــــل قــریــــة      ــــثلة فـــــي أهـ ــــحرینیة متمـ ــــلوبیة للهـــــجة البـ ــــة أسـ   مـــا ســـبق كـــان دراسـ

 ،وحـان اآلن ختـام هـذه الدراسـة ببیـان أبـرز النتـائج التـي تـم التوصـل إلیهــا ،)رزكـانك(  

 وكانت على النحو التالي:

  أوال املستوى الصوتي:

همــا:  ،أثبـت البحـث أن صـوت الهمـزة جـاء علــى ألسـنة أهـل البحـرین بصـورتین -١

  التحقیق، والتسهیل، وكان التسهیل بالحذف تارة، وتارة أخري باإلبدال.

انتشــرت التلتلــة فــي اللهجــة البحرینیــة بصــورة واســعة وقــد ضــرب الباحــث أمثلــة  -٢

  حیة كثیرة .

  عل) بصورة كبیرة.أثبت البحث ظاهرة (كسرالحرف األول من اسم الفا -٣

  مال البحرینیون كثیرا إلى الفتح في حالة الكسر.  -٤

أثبت البحث توجه اللهجـة إلـى المماثلـة بـین الصـوتین غیـر المتمـاثلین لتسـهیل  -٥

  النطق، وكان لإلدغام الدور األكبر في ذلك.

ــى المخالفــة الصــوتیة إلحــداث إنســجام صــوتي  -٦ أثبتــت الدراســة توجــه اللهجــة إل

  داخل الكلمة.

  :نيا املستوى الصريف (بنية الكلمة)ثا

  من النتائج التي تتعلق ببنیة الكلمة والتي توصلت إلیها الدراسة ما یلي:    

  كسر اللهجة وسط الكلمة الساكن بكثرة. -١

إبـدال السـین زاًیـا،  ،إبدال الثاء فاءً  :أبدلت اللهجة حروفا مكان أخرى تمثلت في -٢

إبدال بعـض حـروف الجـر بحـروف جـر  إبدال همزة مضارع المتكلم باًء مفتوحة،

  أخرى.

  لكن بصورة قلیلة. ،زادت اللهجة بعض الحروف الغریبة على الكلمة -٣
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  نطق البحرینیون القاف جیما قاهریة في كثیر جدا من كلماتهم. -٤

  حذف أهل البحرین الهاء والتاء المربوطة من آخِر كثیٍر من الكلمات. -٥

  chفاظ قلبت اللهجة الكاف في نهایة كثیر من األل -٦

  استعملت اللهجة القلب المكاني بصورة نادرة. -٧

  لم تخُل اللهجة من ظاهرة (النحت) كأداة اختصار أو إیجاز لكنه قلیل. -٨

  ثالثا املستوى النحوي:

  فیما یخص هذا المستوى أثبتت الدراسة ما یلي:    

اقترضــت اللهجــة كثیــرا مــن ألفــاظ اللغــات األخــرى بحكــم االحتكــاك المباشــر مــع  -١

وكان هذا االقتراض بصورتین: األولى أللفـاظ ظهـرت فـي  ،ت أخرى(الدخیل)ثقافا

  اللهجة دون تغییر، والثانیة أللفاظ أخضعها أهل البحرین لقواعد العربیة.

ــالتكرار  -٢ ــق وب ــالمفعول المطل ــانیهم ب ــون مع ــد البحرینی ــراتهم أك ــر مــن تعبی فــي كثی

  اللفظي، وباإلتباع.

واســم  ،وأداة النــداء ،َرت: أداة االســتفهامخالفــت اللهجــة قواعــد العربیــة حــین أّخــ -٣

  اإلشارة عن المشار إلیه.

ـــل،  -٤ ـــي اســـتعمال (الحـــذف) بضـــروب متنوعـــة، فحـــذفت: الفع ـــدعت اللهجـــة ف أب

  والفاعل، والمبتدأ، والصفة، وأداتي: النداء، واالستفهام.

وتــارة أخــرى أقحمــت  ،فیمــا یخــص حــرف الجــر: حــذفت اللهجــة حــرف الجــر تــارة -٥

  ي له وال فائدة منه !!حرف جر ال داع

ــان لصــیغة(فعَّال) نصــیب  -٦ ــة، وك ــرة اســتثمرت اللهجــة صــیغ المبالغ وإلظهــار الكث

  األسد من بین هذه الصیغ.

وقـد خـالفوا بـذلك  ،استخدم أهل البحـرین (ِمـْن) بمعنـى (متـى أو إْن) الشـرطیتین -٧

  قواعد الفصحى.
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  رابعا املستوى الداليل:

  اتضح جلیا من الدراسة أن:     

هجة ارتبطت ارتباطا وثیقا باللغـة األم (العربیـة) باحتفاظهـا بكثیـر مـن األلفـاظ الل -١

الفصحى التي لـم تتغیـر داللتهـا كمـا ظهـر ذلـك فـي المعجـم التركیبـي وحتـى فـي 

  األمثال الشعبیة ألهل البحرین.

  ورثت اللهجة عن الفصحى بعض اللغات القدیمة مثل التلتلة والكشكشة.  -٢

جانب آخر في كثیـر مـن الكلمـات الدخیلـة فألبسـتها ثوبـا كذلك أثرت اللهجة من  -٣

  عربیا من حیث الصیغة والداللة.

  أثرت بیئة البحرین في استعمال دالالت تشیر لهذه البیئة. -٤

بتـــراث واســـع مـــن األمثـــال الشـــعبیة المعبـــرة عـــن الشخصـــیة  ةاحتفظـــت اللهجـــ -٥

  البحرینیة في مظهرها ومبطنها، في سكناتها وحركاتها ...

  .فما كان من صواب فمن عند اهللا، وما كان من خطأ فمن نفسي ،وبعد  
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 املصادر واملراجع

  القرآن الكريم- 

ـــــب المـــــاوردي ط - ـــــن محمـــــد بـــــن حبی ـــــو الحســـــن علـــــي ب عـــــام ١أدب الـــــدنیا والـــــدین: أب

 .م دار المنهاج، السعودیة، جدة، حي الكندرة، شارع أبها٢٠١٣هـ/١٤٣٤

هــــ/ ١٤١٩عــام  ٨جمــة وتعلیــق أحمــد مختـــار عمــر، طأســس علــم اللغــة: ماریوبـــاي، تر   -

 .م  عالم الكتب، شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة١٩٩٨

  ١٩٩٥عـام  ٩أحمـد الشـایب، ط :األسلوب دراسة بالغیـة تحلیلیـة ألصـول األسـالیب األدبیـة -

 .مكتبة النهضة المصریة، شارع عدلي بالقاهرة

الصــبغة التراثیــة فــي اللهجــة البحرینیــة: األصــول المعجمیــة لــبعض التعبیــرات األجنبیــة ذات  -

مقاربــة لظــاهرة االقتــراض اللغــوي فــي العامیــة البحرینیــة، حســین علــي یحیــى، الجــزء األول 

 . ٣٧عدد ١٠م مج ٢٠١٧الناشر أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر عام

ار ابن كثیر د ،م١٩٩٤ه/١٤١٥عام  ٤ط ٣إعراب القرآن وبیانه: محیي الدین الدرویش ج -

       .الیمامة بدمشق وبیروت ،بدمشق، بیروت

ــة  - ــیم الجوزیــة تحقیــق ســعید محمــد نمــر الخطیــب، طبع ــرآن الكــریم: ابــن الق األمثــال فــي الق

  .لبنان –بیروت  –م دار المعرفة ١٩٨١

ــادر حســین، ط - ــد الق ــق ودراســة عب ــي تحقی ــوم البالغــة: الخطیــب القزوین ــي عل  ١اإلیضــاح ف

   .كتبة اآلداب، میدان األوبرا، مصرم م١٩٩٦هـ/١٤١٦عام

عـام  ١المؤلف: محمود شـاكر شـاكر الحرسـتاني ط البحرین (اإلحساء الكویت البحرین قطر) -

  .بیروت  ،المكتب اإلسالمي ،م١٩٨١هـ / ١٤٠١

البرهــان فــي علــوم القــرآن: بــدر الــدین محمــد بــن عبــد اهللا الزركشــي تحقیــق أبــي الفضــل  -

  .القاهرة د ت ،وهر القائد أمام جامعة األزهرشارع ج ،دار الحدیث ،الدمیاطي

بهجــة قلــوب األبــرار وقــرة عیــون األخیــار فــي شــرح جوامــع األخبــار عبــد الــرحمن بــن ناصــر  -

    .م مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمیة١٩٢٣عام ٤السعدي، ط

بین اللغة العربیة ولهجات غرب تلمسان لهجة بن واسین أنموذجا: فاطمة الزهراء حاج علي  -

ــن یحیــى بإ م جامعــة أبــي بكــر ٢٠١٤-٢٠١٣هـــ/١٤٣٥-١٤٣٤شــراف الــدكتورة فتحیــة ب

  بلقاید، تلمسان، الجزائر.
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م دار الكتاب العربي ١٩٧٤هـ/١٣٩٤ ٤ط،،١تاریخ آداب العرب: مصطفى صاجق الرافعي ج -

   .بیروت لبنان

م ٢٠٠٩، عـام١تاریخ البحرین الحدیث: دكتورمحمد عبد اهللا ودكتور بشیر زین العابدین، ط -

  .مطبعة جامعة البحرین  ،مركز الدراسات التاریخیة جامعة البحرین

التحفة النبهانیة في تاریخ الجزیرة العربیة: العالمة الشیخ محمد ابن الشیخ خلیفة بـن حمـد  -

م، دار إحیاء العلوم، بیروت، المكتبة ١٩٩٩هـ/١٤١٩، عام٢بن موسى النبهاني الطائي، ط

  .الوطنیة بالبحرین

هـــ/ ١٤٣٢، عــام ١البحــرین تاریخــه وأهدافــه، عبــد العزیــز بــن أحمــد البــداح، طالتشــیع فــي  -

  .م  د م ٢٠١١

، ١التعریفــــات لعلــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني بضــــبط محمــــد بــــن عبــــد الحكــــیم القاضــــي ط -

  .م دار الكتاب المصري بالقاهرة ١٩٩١هـ/١٤١١عام

ــرحمن البر  - ــد ال ــي ضــبط وشــرح عب ــوم البالغــة:الخطیب القزوین ــي عل  ٢قــوقي، طالتلخــیص ف

  .م، دار الفكر العربي ١٩٣٢

، جمهرة األمثال: ألبي هالل العسكري تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجیـد قطـامش -

  .دار الفكر ،م١٩٨٨عام  ٢ط

جواهر البالغة في المعـاني والبیـان والبـدیع: أحمـد الهاشـمي ضـبط وتـدقیق وتوثیـق یوسـف  -

   .صیدا بیروت ،م، المكتبة العصریة١٩٩٩الصَمیلي ط عام 

ه دار ١٤٢٤ ٢ط ١حیاة الحیوان الكبرى محمد بن موسـى بـن عیسـى بـن علـي الـدمیري ج -

  .الكتب العلمیة بیروت 

م الهیئــة المصــریة ١٩٩٩عــام ٤تحقیــق محمــد علــي النجــار، ط ٣الخصــائص البــن جنــي ج -

  .العامة للكتاب 

 ٧ان محمد علي، طدارون ونظریة التطور: سمش الدین آق بلوت، ترجمه عن التركیة اورخ -

  .م، نشره مركز بحوث بني آسیا بأسطنبول ١٩٨٠عام

الناشـر  ٥٩دراسة صوتیة في لهجة البحـرین بحـث میـداني) للـدكتور عبـد العزیـز مطـر، ص -

  م . ١٩٨٠عام ١٠جامعة عین شمس كلیة البنات ع



      

 ٨٣١

 دالئل اإلعجاز في علـم المعـاني: عبـد القـاهر الجرجـاني قـراءة وتعلیـق محمـود محمـد شـاكر -

  .م، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مشروع مكتبة األسرة ٢٠٠٠طبعة عام 

دیوان الشافعي (المسمى الجوهر النفیس في شـعر اإلمـام محمـد بـن إدریـس) إعـداد وتعلیـق  -

  .وتقدیم محمد إبراهیم سلیم، مكتبة ابن سینا، القاهرة  د ت

  .نان، د تدار الجیل، بیروت لب ١دیوان المعاني: أبو هالل العسكري ج -

رحلــة ابــن بطوطــة المســمى ( تحفــة النُّظَّــار فــي غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار ) طبعــة  -

تقــدیم وتحقیــق الشــیخ محمــد عبــد المــنعم العریــان، مراجعــة وٕاعــداد  ،م ١٩٨٧هـــ / ١٤٠٧

  .فهارس  مصطفى القصاص، دار إحیاء العلوم، بیروت، لبنان 

 ومحمـد األخضـر، ،، حققـه محمـد حجـي١وسـي جزهر األكم فـي األمثـال والحكـم: الحسـن الی -

   .م، دار الثقافة شارع فیكتور هوجو، الدار البیضاء، المغرب ١٩٨١هـ/١٤٠١عام  ١ط

  .تحقیق حسن هنداوي  ،١سر صناعة اإلعراب البن جني ج -

تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد الناشـر  ١شرح ابـن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك،ج -

ـــاهرة، دار مصـــر للطباعـــة ســـعید جـــودة الســـحار  م دار١٩٨٠ه/١٤٠٠ ٢٠ط ـــراث بالق الت

  .وشركاه

م تحقیـق عصـام حمـدي ٢٠١٦ه/١٤٣٧عـام١ط ،١٩شرح سنن أبـي داود: البـن رسـالن ج -

  .محمد وآخرین، دار الفالح الفیوم، مصر

شرح متن األربعین النوویة في األحادیث الصحییحة النبویة: یحیى بن شرف الدین النـووي،  -

م  نشـــر مكتبـــة دار الفـــتح، دمشـــق، توزیـــع المكتـــب اإلســـالمي ١٩٨٤ـ/هـــ١٤٠٤عــام  ٤ط

   .بیروت

    .مكتبة المتنبي بالقاهرة  د ت ١شرح المفصل: موفق الدین ابن یعیش ج -

تحقیــق خالــد عبــدالكریم، المطبعــة ١شــرح المقدمــة المحســبة: طــاهر ابــن أحمــد بــن باشــاذج -

  .العصریة بالكویت، د ت

العـرب فـي كالمهـا ألبـي الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا الصاحبي في فقـه اللغـة وسـنن  -

  .تحقیق السید أحمد صقر،  مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة د.ت

رقـم  ٢٦٣صحیح الجامع الصغیر وزیادته (الفـتح الكبیـر): محمـد ناصـر الـدین األلبـاني ص -

   .بیروت ،إلسالميم الناشر: المكتب ا١٩٨٨هـ/١٤٠٨الطبعة الثالثة عام  ١٢٠٦الحدیث 



      

 ٨٣٢

  .م  د م١٩٩٢طبیعة األمثال بین العربیة واإلنجلیزیة: محمد عبد الجواد فاضل، ط عام -

ـــن حمـــزة ج - طبعـــة  ٢الطـــراز المتضـــمن ألســـرار البالغـــة وعلـــوم حقـــائق اإلعجـــاز: محمـــد ب

  .م دار الكتب العامة، بیروت، لبنان ١٩٨٢هـ/١٤٠٢

ــة الصــوتیة ودورهــا فــي نمــو المعجــم - ــد هریــدي ط  ظــاهرة المخالف العربــي: أحمــد عبــد المجی

 .م مكتبة الخانجي بالقاهرة ١٩٨٩هـ/١٤٠٩عام

عقد الآلل فـي تـاریخ أوال: محمـد علـي التـاجر، بإعـداد وتقـدیم إبـراهیم بشـمي، سـنة النشـر  -

  .م مؤسسة األیام للطباعة والصحافة والنشر، المنامة بالبحرین١٩٩٤

راهیــدي، تحقیــق مهــدي المخزومــي، إبــراهیم العــین ألبــي عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الف -

  .السامرائي د ت

م،  دار ٢٠١١عـام ١الفاخر في األمثال، المفضل بن سلمة الضبي، تحقیق محمد عثمـان ط -

   .الكتب العلمیة بیروت

ترتیب وٕاشراف  ،١٤فتاوى نور على الدرب سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ج  -

م  الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، إدارة ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠ام ع ١محمد بن سعد الشویعر، ط

  .مجلة البحوث اإلسالمیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

     .القاهرة ،م مكتبة الخانجي١٩٩٧، ٤فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب، ط -

إبراهیم سـلیم  فقه اللغة وأسرار العربیة: أبو منصور الثعالبي، ضبط وتخریج األحادیث محمد -

  .م مكتبة القرآن، عابدین، القاهرة ١٩٩٥هـ/١٣١٥عام 

  .القاهرة  ،م األنجلو المصریة١٩٨٢عام  ٨في اللهجات العربیة: إبراهیم أنیس مكتبة ط -

ــي) قــاموس عــام لغــوي علمــي،  - ــألیف مكتــب الدراســات والبحــوث القــاموس: (إنجلیــزي عرب ت

  .د تلبنان  ،بیروت ،، دار الكتب العلمیةبمشاركة آخرین

ــزي - ــاموس العصــري الجدیــد (إنكلی عربــي) تــألیف نخبــة مــن أســاتذة اللغتــین اإلنكلیزیــة -الق

  .إصدار دار الفكر للجمیع، بیروت بلبنان ،م١٩٦٨ ١والعربیة، ط

م الـدار ٢٠١٤هــ/١٤٣٥ ١قاموس فارسـي عربـي (فرهنكــ فارسـي عربـي): شـاكر كسـرائي ط -

   .نان الحازمیة، بیروت، لبالعربیة للموسوعات، 

تحقیق مكتب تحقیق التراث في  ،القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي -

  .مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان ،م٢٠٠٥هـ/١٤٢٦عام  ٨مؤسسة الرسالة، ط



      

 ٨٣٣

بتقـدیم ودراسـة عبـد  ن: ناصـر بـن جـوهر بـن مبـارك الخیـريقالئد النحرین في تاریخ البحـری -

  .البحرین  ،م األیام للنشر٢٠٠٢هـ/١٤٢٤عام  ١، طالرحمن بن عبد اهللا الشقیر

م  وزارة الشؤون اإلسالمیة ٢٠١٠هـ/١٤٣١طبعة عام  ١٤ج ،٢لسان العرب ابن منظور ج -

  .واألوقاف والدعوة بالمملكة العربیة السعودیة

 ،دار إحیـاء التـراث العربـي ،م١٩٩٧هــ / ١٤١٨عـام ٢ط  ،١٢لسان العرب البن منظـور ج -

  .لبنان  ،بیروت ،عربيمؤسسة التاریخ ال

م دار ١٩٨٨لغــة أبــي العــالء المعــري فــي رســالة الغفــران: فاطمــة الجــامعي الحبــابي، إیــداع  -

  .المعارف القاهرة

لهجة بلدة ِسعیر دراسة صوتیة صرفیة نحویة داللیة: عماد حمدان شاللدة، رسالة ماجستیر  -

الخلیـــــل بفلســـــطین كلیـــــة الدراســـــات العلیــــا بجامعـــــة  ،بإشــــراف الـــــدكتور هـــــاني البطَّــــاط

  .م٢٠١٨هـ/١٤٤٠

د بدوي  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ضیاء الدین بن األثیر تقدیم د أحمد الحوفي -

  .طبانة دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة القاهرة  د ت

شـرح وتحقیــق عبــد الســالم محمــد  ١مجـالس ثعلــب ألبــي العبــاس أحمـد بــن یحیــى ثعلــب، ج -

  .ثانیة، دار المعارف بمصر د تهارون، النشرة ال

تحقیق محمد  ٢مجمع األمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني النیسابوري ج -

   .محیي الدین عبد الحمید، دار المعرفة بیروت لبنان د ت

 ١١محمــد الخطیــب التبریـــزي ج –مرقــاة المفــاتیح شــرح مشــكاة المصـــابیح: علــي القــاري  -

م، ٢٠٠١ه/١٤٢٢عــام  ١تحقیــق الشــیخ جمــال عیتــاني، ط ٦٢٣٩الحــدیث رقــم  ٣٧٦ص

     .دار الكتب العلمیة بیروت لبنان

المصباح في المعاني والبیان والبدیع: بدر الدین بن مالك (ابـن النـاظم) تحقیـق حسـین عبـد  -

   .م  مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجمامیز، مصر١٩٨٩هـ/١٤٠٩عام  ١الجلیل یوسف  ط

ابع المصریة في األصول الخطیة: ألبي الوفاء نصر بـن نصـر یـونس المطالع النصریة للمط -

م مكتبـة السـنة ٢٠٠٥هــ/١٤٢٦، ١الوفائي الهوریني تحقیق وتعلیق طه عبـد المقصـود، ط

  .بالقاهرة 



      

 ٨٣٤

مكتبة  ،م١٩٨٢ه/١٤٠٢عام ٢ط ،معجم الشعراء ألبي عبید اهللا محمد بن عمران المرزباني -

  .بنان القدس، دار الكتب العلمیة، بیروت، ل

معجم عطیة في العامي والدخیل: الشیخ رشید عطیة ضبط وتصحیح خالد عبـد اهللا الكرمـي،  -

  .بیروت لبنان د.ت ،دار الكتب العلمیة ،منشورات محمد علي بیضون

  .م مطابع الفرزدق التجاریة١٩٨٢هـ/١٤٠٢، ١معجم علم األصوات: محمد علي الخولي ط -

حققـه وخــرج  ،٨قاسـم سـلیمان بــن أحمـد الطبرانـي جالمعجـم الكبیـر للطبرانـي للحــافظ أبـي ال -

   .د م  ،أحادیثه حمدي عبد المجید السلفي مكتبة ابن تیمیة بالقاهرة د ت

 ١ط معجم اللغة العربیـة المعاصـرة، المجلـد األول أحمـد مختـار عمـر بمسـاعدة فریـق عمـل، -

  .عالم الكتب، القاهرة م٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ عام

اجـــــي األســـــمر مراجعـــــة إمیـــــل بـــــدیع یعقـــــوب، المعجـــــم المفصـــــل فـــــي علـــــم الصـــــرف: ر  -

 .دار الكتب العلمیة، لبنان ،م١٩٩٧هـ/١٤١٨طبعة

معجم مقـاییس اللغـة ألبـي الحسـین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا، تحقیـق وضـبط عبـد السـالم  -

  .دار الفكر  ،م١٩٧٩هـ/١٣٩٩ط عام  ،٥محمد هارون ج

م مطــابع ١٩٨٥هـــ/١٤٠٥عــام  ٣ط ١المعجــم الوســیط: مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة، ج -

  .األوفست بشركة اإلعالنات الشرقیة

  .م مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة١٩٦٦ ،٣ط ،من أسرار اللغة: إبراهیم أنیس -

 ،أحمـد عبـد العزیـز كشـك :من وظائف الصوت اللغوي، محاولة لفهم صـرفي ونحـوي وداللـي -

  .القاهرة  ،دار السالم ،مطبعة المدینة  م١٩٨٣هـ/١٤٠٣عام  ١ط

(تــاریخ مــا قبــل اإلســالم) إلــى عصــرنا  مـوجز التــاریخ اإلســالمي منــذ عهــد آدم علیــه السـالم -

 ١٩٩٦هـ / ١٤١٧م  أحمد معمور العسیري، الطبعة األولى عام ٩٧-٩٦هـ/١٤١٧الحاضر

  .د م  ،م

 ١ط ٥٠٩ ،٥٠٨موجز دائرة المعارف اإلسالمیة، تـألیف مجموعـة مـن المـؤلفین الصـفحات  -

   .ركز الشارقة لإلبداع الفكريم م ١٩٩٨ - هـ١٤١٨عام

م دار العلـــم للمالیـــین ١٩٩٥عــام  ٧روحــي البعلبكـــي، ط :المــورد قـــاموس عربــي إنجلیـــزي -

  .بیروت،  لبنان 



      

 ٨٣٥

دار المعــارف  ،م١٩٩٢إبـراهیم أحمــد شـعالن، ط عـام  :موسـوعة األمثـال الشــعبیة المصـریة -

  .بالقاهرة 

تحقیـق  ٢ن أحمد بـن عثمـان الـذهبي جمیزان االعتدال في نقد الرجال ألبي عبد اهللا محمد ب -

  .علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بیروت لبنان

  الرسائل الجامعیة: -

تركیب الجملة في نثر األدیب مصطفى صادق الرافعي: أحمد محمد حسین (رسـالة ماجسـتیر  -

د عـــــالء علــــي إســـــماعیل الحمـــــزاوي  ،صــــابر بكـــــر أبـــــو الســــعود /للباحــــث) بإشـــــراف د

  .م ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

  وليات:احل

  م٢٠٢٢مـارس ١١صحیفة البالد اإللكترونیـة (خاصـة ومعبـرة عـن مملكـة البحـرین) عـدد، 

  us-https://albiladpress.com/about:مقال لألستاذ طارق البحار ورابطها

 ـــمس -file:///C:/Users/hussi/OneDrive%20:حولیـــــة كلیـــــة البنـــــات جامعـــــة عـــــین شــ
%20Ministry%20of%20Education/Desktop/%D8%AF%D8%B1%D8%

A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8
%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A
9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9

%86.pdf  

 :المواقع على شبكة اإلنترنت -  https://arbyy.com/detail988942123.html  

   -  https://www.kuwait-history.net/vb/showthread.php?t=3315 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 almaany.com/ar/dict/fa-ar على شبكة اإلنترنت –قاموس المعاني.  

 ورابطه ،موقع الدرر السَِّنیَّة:    

https://www.dorar.net/hadith/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B3%
D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%81%

D8%B1%D8%B3&st=w&xclude=&rawi%5B%5D =  

   رابط أغنیة كرزكانيhttps://www.youtube.com/watch?v=QKlgl7KJjmY  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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file:///C:/Users/hussi/OneDrive%20-
%20Ministry%20of%20Education/Desktop/%D8%AF%D8%B1%D8%
A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8
%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A
9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9
%86.pdf  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفیلم الكرزكاني رحلوا من بیننا قبل برهة      

https://www.youtube.com/watch?v=K3Xe1QogliU  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع كرزكانكم اإللكتروني، برنامج (على خفیف) رابطه  

https://www.youtube.com/watch?v=Kiu_qB3HOYc  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بیــت الجــد، إیجــابي هــل تشــوبه إحــدى حلقــات برنــامج (علــى خفیــف) بعنــوان (تجمــع األبنــاء واألحفــاد فــي

   https://www.youtube.com/watch?v=VohsQB9MVQkسلبیات؟) ورابطه:

 برنامج (نهج) حلقة (الجوهرة) تقدیم محمد الفردان، ورابطه: ،موقع كرزكانكم  

http://karzakan.info/start/%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-
%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA/ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   موقع المفردات الهندیةhttp://ilanguages.org/ar/hindi_vocabulary.php  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  املراجع اإلنسانية:

  من أبرز الذین أخذت عنهم اللهجة من الكرزكانیین:

  األستاذ جعفر عبد اهللا مكي خلف    -١

  األستاذ زهیر محمد سلمان الشاخوري -٢

  األستاذ عبد اهللا عیسى الخال -٣

  األستاذ علي باقر علي محمد                  -٤

  األستاذ علي حسن محمد ضیف           -٥

  األستاذ علي محمد علي السیب     -٦

  األستاذ محمد عبد اهللا محمد الفردان  -٧

  األستاذ نبیل أحمد الفردان -٨

  


