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  ما ورد يف الكتاب يعرب عن رأي الكاتب واليعرب عن رأي اجلهات الداعمة

  
ب واألدباء األردنينيطبع بدعم من احتاد الكتا

 اململكة األردنية اهلاشمية
 رقم اإليداع لد دائرة املكتبة الوطنية

)4490/9/2014( 
 398.956533 

  مصطفى ذياب ابراهيم،  الخشمان 
 مصطفى ذياب ابراهيم / ات الشعبية التراثية ((في محافظة معان))المفرد         

  2014عمان: المعد  –الخشمان . 
  ( )ص
  4490/9/2014ر.إ : 

  الواصفات : /التراث الشعبي// األردن// المدن/
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعّبر هذا 

  ية أو أي جهة حكومية أخرى.المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطن
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  إهداء 
إىل كل مهتم بالرتاث الشعبي يوظف جهده ووقته للبحث عن مفرده شعبية 
رنا بحياة األجداد وتعرفنا بطرق  أو مثل أو حكاية أو عادات وتقاليد تذكّ
تفكريهم وأسلوب حياهتم يف كل نواحي احلياة املادية وغري املادية, ألن 

  بي بعينه.هويتنا الوطنية هي تراثنا الشع
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  شكر وتقدير
باأللغام أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من شجعني عىل إرتياد هذا احلقل املزروع 

وهذه الطريق الوعره وكل من قدمّ يل معلومة وكانت حمفوظة يف صدره, 
وأخص بالشكر زمالئي يف جلنة املكنز األردين ومها األستاذ الدكتور هاين العمد 

ن من جهد كبري ستاذ الدكتور حممد غوانمة ملا يبذلوواألواألستاذ نايف النوايسه 
, والشكر املوصول ملديرية  يف البحث عن هذا الرتاث الذي هو هاجسنا مجيعاً

الدكتور حكمت  ةالرتاث الشعبي يف وزارة الثقافة وعىل رأسها مدير املديري
    . ةدياال كساب وكل العاملني يف املديري ة, وزميلته اآلنسةالنوايس
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 م اهللا الرمحن الرحيمبس
 , تعود يب الذكريات إىل بدايات العمر, ألتذكر مفردات كثرية كنا نتحدث هبا مع بعضنا بعضاً

, كباراً  , ثم أنقطاعي عن هذه اللهجةوص أطفاالً وشباباً , هلجة األباء واألجداد, بل هي غاراً
, وأصبح املفرداتلغتهم, التي كانوا يتحدثون هبا ويتفامهون حتى أنني نسيت معظم تلك 

أخر هي أقرب إىل الفصحى, نكتب هبا لديّ كغريي من أبناء هذا اجليل لغة توافقية 
ونتحدث مع بعضنا ونسمعها من خمتلف وسائل اإلعالم, لكننا حني نجلس يف جمالس كبار 

مع إىل األغاين الرتاثية اجلامعية, يطرق سامعنا بعض املفردات التي كنا قد تالسن أو نس
  ها, وكادت أن تطمس من قواميس اإلستعامل اليومي. نسينا

صون الرتاث غري املادي يف اً باعدادها لألتفاقية العاملية للقد أحسنت منظمة اليونسكو صنع
) وقد تبنت فيام بعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم حماور هذه 2003عام (

(صون الرتاث غري املادي) والذي يشتمل , وطالبت الدول العربية بتبني مرشوع اإلتفاقية
والفنون الشعبية,  والتقاليد, واألدب الشعبي, لعاداتعىل املعتقدات واملعارف الشعبية, وا

فة األردنية يف (مرشوع والثقافة املادية. وكنتيجة لعميل املتواصل لسنوات عدة مع وزارة الثقا
لشتى  فياً يتضمن كافة املفردات الشعبيةالذي يعترب وعاءً معر الوطني) هذا املرشوع  املكنز

فقد خطر ببايل أن أستعيد ذكريايت الشعبية التي تكاد أن مناحي احلياة العامة يف األردن, 
مسحٍ ميداين وباحثني تنسى, ألدوهنا يف هذا الكتاب, وألن مثل هذا العمل الكبري حيتاج إىل 

لفظها أصحاهبا, ثم رشح هذه املفردات املفردات كام يهلم خربة ودراية يف تسجيل يف الرتاث 
بلغة فصحى ليفهمها من ال يعرف معاين تلك املفردات, فقد أقترصت يف عميل هذا عىل مجع 

العلم بل وأكاد اعلم متام  اوأنحمافظة معان, وتدوين املفردات الرتاثية املستعمله قديامً يف 
أنحاء الريف األردين بشكل  أجزم بأن معظم هذه املفردات كانت موجودة ومستعمله يف كل

املفردات التي مجعتها من سكان لواء خاص, وأعتقد أن  عام ويف حمافظة معان بشكل
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إنام هي مثال بسيط للغة أهل الريف األردين عامة, وهذا ال يعني عدم وجود خاصة الشوبك 
مل أمتكن يف الشوبك وغريها  املفردات املستعملههناك كثري من مفردات أخر مل أذكرها, بل 

كام أن لكل منطقة وقد يكون لكل قرية  حتى هذا التاريخ,من احلصول عليها ومل أدّوهنا 
  بعض املفردات اخلاصة هبا, وقد يكون االختالف باللفظ املقترص عىل احلركة. 

وقد ساعدين يف عميل هذا معرفتي الدقيقة هبذه األلفاظ ومعانيها وترصيفاهتا كوين سمعتها 
ت أستمع إىل بعضها يف أماكن خمتلفة ويف أوقات متعاقبة. وقد يكون عميل يف صغري, وبقي

ز الذي استمر لعدة سنوات بوزارة الثقافة, وتدقيقي وحتقيقي ناملك –يف اللجنة العليا للرتاث 
أللوف املفردات التي تم مجعها من خمتلف أنحاء األردن مع زمالئي أعضاء اللجنة جعلني 

  املفردات وطريقة لفظها.  عىل اتصال مستمر مع هذه
ة ملفردات اللغة العامية لقد توصلت إىل نتيجة هامة وهي عدم وجود مراجع ومصادر مكتوب

أبحاثهم عىل اللغة الفصحى, وإذا حتدثوا عن العامية  ألن مؤرخي وعلامء اللغة, قرصوا
, واملراجع عرضاً حتدثوا عنها بعداء يدل عىل عدم معرفتهم هبا وجهلهم املطبق الستخدامها

الوحيدة هي صدور الناس سواءً يف املفردات أو الشعر أو األمثال أو القصص واحلكايات 
وكل نواحي احلياة ألن صدورهم هي الكتب واملراجع التي حفظت هذه اللغة طوال مئات 

ت البحث يف بعض حماور هذه اللغة أو قد تكون آالف السنني أما الكتب التي تناول
الشعبي فهي حديثة العهد, والباحثون الذين أسهموا يف هذا املجال فلهم  األمثال, والشعرك

الريادة التي يشكرون عليها, واخلطوة األوىل يف البحث عن مفردات هذه اللغة تبدأ باملسح 
امليداين ألخذ املفردة من أفواه الناس ولعله من املفيد للباحث أال يطلب اجلواب مبارشة من 

الشخص املعني ال يعرف ماذا يريد الباحث, وال يعرف ماذا يقول, أية جهة مستهدفة ألن 
واألهم من كل ذلك أنه ال يعرف ملاذا يسأل الباحث عن هذا األمر. ألنه يعترب أن هذا 
الكالم العامي كالم مفهوم للجميع وال حيتاج إىل إعادة أو تفسري. لكن الطريقة األمثل 
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ع حلديث العامة بدقة لفهم خمارج احلروف وال للحصول عىل ما يريده الباحث هو االستام
حتى ال  عارفاً بالتقاليد واألعراف والعاداتبد أن يكون مثقفاً يف الرتاث واللهجات العامية 

تفوته كلمة أو مقطع من كلمة, وعليه أن جيوب املناطق كلها منطقة منطقة وأن يلتقط كل 
لدواوين, ع واألسواق ويف جمالس اكلمة أو مجلة, أو بيت شعر يسمعه يف الطرق والشوار

ني ورعاة األغنام وأغاين النساء واألطفال والرجال يف السامر, وغناء احلصادين واملزارع
والدبكة, واهلجيني, وأهازيج الرجال وهم عىل ظهور اخليل واجلامل, ويف كل األحوال التي 

ة تكلمها ويتكلمها الناس الناس ألن هذه اللغة العامية هي لغة كاملة متكاملحياة تدور هبا 
الذين جيهلون اللغة الفصحى عىل مد أزمان طويلة وما زالت هذه اللغة وال أقول اللهجة 
متغلغلة يف صدور العامة وحتى املتعلمني من أجيال القرنني احلايل واملايض ومها القرنان 

ر املدارس نتشااللذان عرفت هبام الفصحى عىل نطاق واسع يف األرياف والبادية بسبب ا
ل ذلك فاللغة الفصحى كانت مقترصة عىل النخبة من الذين أتيح هلم تعلم والتعليم أما ما قب

القراءة والكتابة واحلساب واخلط يف مدارس قليلة وجدت يف املدن الكبرية بعضها حكومي 
للمساعدة يف إدارة البالد وأخر كتاتيب شعبية وخيطئ كل من يبحث عن أصل املفردة 

ة ليعيدها إىل أصل الكلمة املطابقة أو املشاهبة هلا بالفصحى ألن الفصحى وهي لغة الشعبي
الكتابة هي لغة متطورة عن العامية وقد عرفنا أواخر تطورها عند وضع التنقيط واحلركات 
بعد نشوء الدولة العربية اإلسالمية, وكون الفصحى لغة القرآن الكريم فهذا ال يعني أن لغة 

هي فصحى كام يعتقد الكثريون, فالعرب الوثنيون القدامى مل يعثر هلم عىل  العرب القديمة
كتابات بالفصحى بل وجدت كتاباهتم عىل احلجارة بحروف عربية بدائية متطورة عن 
كتابات ما قبلهم من أمم ولعله من الثابت أن احلرف العريب الكويف قد تطور عن احلرف 

  اآلرامي. 
اللغة العربية الفصحى, أما الشعر الشعبي والنبطي فهو شعر وقد يكون أول حرف عرفت به 
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موزون مقفى, له أوزان ذات تفاعيل حمددة وال يمكن أن تطبّق عليه بحور الشعر الفصيح كام 
أسامها اخلليل بن أمحد بل أن هذا الشعر بحاجة إىل خليل آخر يدرس بحور الشعر الشعبي 

فذلك يدل عىل قلة اطالعهم  أسامء بحور شعر حملية ويضع هلا أسامء جديدة أما الذين يطلقون
  وسطحية ثقافتهم يف الرتاث واللغة. 

  لفظ املفردات العامية الرتاثية: 
عند قراءة هذا الكتاب والوقوف عند كل مفردة ال بد من معرفة املالحظات التالية ليكون 

  اللفظ صحيحاً كام كانوا يلفظونه. 
كام هي باإلنجليزية أو كام ) G(ا هنائياً بل تقلب وتلفظحرف القاف بالفصحى ال يلفظوهن − 

 تلفظ (اجليم) املرصية وهذا اللفظ موجود يف اليمن. 
تَلُه بدل قتله,  )Gبعض املفردات يقلبون (حرف القاف,(يف  −  إىل حرف (الكاف) مثل كَ

تْلِ  تْلِهْ بدل قَ : بدل قتيل. كَ : أي يقاتل مقاتله, كِتيلْ لِهْ كاتَ , بِكاتل إِمْ  هْ
ال يلفظون (تشا بدل الكاف) كام يقلبوهنا يف معظم مناطق األردن بل يلفظون الكاف  − 

فإن سكان حمافظة معان بأكملها  وللعلم )CHتشا,  (الكاف صحيحة وال وجود لقلب 
عهم يلفظون الكاف صحيحة, إذ يقولون والعقبة وشامل احلجاز وسيناء وجنوب النقب مجي

 كلب وال يقولون شلب. 
قد خيتلفون يف لفظ بعض املفردات من حيث تقديم حرف عىل حرف آخر أو تأخره وقد  − 

يكون هذا بسبب تباعد التجمعات السكانية قديامً أو بسبب جغرافية املكان ومثال ذلك 
) وذلك بتقد جْ خِ جْ ) بعضهم يلفظها (بِخَ خْ جِ خْ يم حرف اجليم عىل اخلاء وآخرون (بِجَ

) و (بررشش) وغري  ْ رشِ ْ يقدمون اخلاء عىل اجليم مع أهنا تؤدي املعنى نفسه ومثال آخر (بِرشَ
 ذلك. 

, ) G( يف بادية الوسط بل تلفظ دائامً  يقلبون القاف إىل جيم كام تلفظ ال −  كام أوضحنا سابقاً
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بْلَه بدل قِبْله  ) G(فريق أما يف بادية وسط األردن فيقولون (الفريج بدل ال   . )G(وجِ
كرس احلرف األول مثال (بِعري, عىل وزن (فِعيل) ب فردة التي تأيت عىل وزن (فَعيل) تلفظامل − 

ريظ مري, مِ , طِرحيه) وقد أشار إىل ذلك الصديق الدكتور سِ هْ ميحِ , سِ هْ ليحِ ) واملؤنث مثل (مِ
يف روسيا يف هناية الثامنينات من القرن  مصطفى العودات يف أبحاثه أثناء دراسته للدكتوراه

 املايض. 
) و (حياه) وال  −  , نِطِيحهْ هْ عندما تنتهي املفردة بحرف (هـ) تلفظ (هـ ساكنة) مثل (فِظيحِ

, فال يقولون فظيحة أو نطيحة أو حياة.    يلفظون التاء املربوطة هنائياً
  شاتكيكي, وتلفظ (ت) إذا ارتبطت بكاف املخاطب مثل ناقتك, شاتك, ناقت

اقتها, ناقته, ناقتي, ناقتهم أو يف حال إضافتها مثل بقرة * أو أرتبطت بأحد الضامئر مثل ن
السيد أو ناقة الرجل, تلفظ (بقرت السيد, ناقت الرجل) أما عند قوهلم الناقة الوضحا أو 

 البقرة العرجا, مثالً فإهنا تلفظ (هـ) ساكنة.
ألف مكسورة فال بد من لفظها وكأن بدايتها  العمل املفردة تدل عىل الصفة أوإذا كانت  − 

حْ ) مثل (مع تسكني احلرف (الثاين كلّح, إتْروِّ لعّب, إمْرشتح, إمْ تإمْ تَشْ زلغم... شْ ) (إمْ ) (إمْ
 الخ). 

عندما تكون صفة عمل وتفيد الكثرة فإهنا تبدأ بحرف (ب) مع وضع الكرسة حتت  − 
بْ  َرِّ , هبِ بْ بْصِ  وهكذا... الخ).  احلرف األول مثال (بِصَ

يف املؤنث إلسم الصفة يكرسون احلرف قبل اآلخر (أي قبل حرف اهلاء) إذ يقولون  − 
 , هْ , برادِه) وهذا خمالف للفظ البادية إذ يقولون (مليحَ هْ , نجاسِ , خباثِهْ هْ , سميحِ هْ ليحِ (مِ

... الخ).  هْ , خباثَ هْ  سميحَ
تي ال ختتلف كثرياً يف معانيها عندما يدعون عىل بعضهم يلفظون بعض املفردات ال − 

ه... الخ)  صُ ه, فَغَ عُ نه, لكَ دَ ده, مَ هَ ومعظمها تعني الرضب والقتل مثل (لطّه, سطّه, مَ
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ومعظمهم ال يفرقون بني معانيها أو ما تؤدي إليه من أذ رغم تكرار لفظهم هلا يف كل 
 مناسبة. 

ه, يكثرون من لفظ البني يف أول دعائهم عىل بعضهم فيقولون ( −  عُ قَ رْ ه, البني يَ عُ قَ فْ البني يَ
فونه باملرض أو الرش,  البني يسمطه, البني يشدهه... الخ) وعندما تسأهلم عن معنى البني يعرّ

 أو املصيبة وال يعرفون أن معنى البني يف اللغة الفصحى هو البعد. 
ك توجد إختالفات بسيطة بني لفظ بعض املفردات يف الريف ولفظها يف البادية وذل − 

ول) يف الريفبتحريك بعض احلروف أما يف بداية الكلمة  سُ عْ ول) يف  مثل (مَ سُ عَ تقابلها (مَ
هْ  يوب) يف البادية و (مَ هَ يُوب) يف الريف تقابلها (مَ هْ ا البادية و (مَ بول) وإمّ هَ بُول) تقابلها (مَ

) يف الريفب بَتُهْ قْ تقابلها  وضع ألف مكسورة قبل الكلمة مع تسكني احلرف الثاين مثل (رَ
 , هْ بَعَ ) يف البادية ومثال ذلك (إِتْ هْ جَ جه) يف الريف تقابلها (إِنْعَ ) يف البادية و (نَعْ بْتَهْ قُ (إرْ

وي... الخ).  جِ  إِحْ
يضاف حرف الباء يف هناية الكلمة األوىل عند ربطها بالكلمة الثانية يف البادية مثل  − 

اناً يرد حرفا األلف والياء يف أول (مانيبشاري) التي تقال يف الريف (ماين شاري) وأحي
الكلمة عند سكان البادية مثل (أباشكي, أيب أشوفه, أو أيب شوفه) وكلمة أيب أو أبا تعني 

 أريد. 
ي,...  −  ي, بِدادي, بِعوِّ يف حالة الفعل احلارض تبدأ الكلمة بحرف (ب) مكسورة مثل (بِسوِّ

ادية يبدأون الكلمة بحرف الياء الخ) وهذه هي هلجة أو لغة أهل الريف لكنهم يف الب
) كام هو  نْبح) وال يقولون الكلب (بِنْبَحْ ي) أو الكلب (يَ املفتوحة مثل (الكلب يَعوي أو إيْعوّ

 اللفظ عند أهل الريف. 
بالفعل الدال عىل املايض يرفع بالضمة مثل (ظَ  −  َ ) بدل رضَ هْ لُ ) و (أَكَ هْ بُ هُ يف الفصحى رَ لَ ه وأكَ

) أما الفعل الدال وهذا يف حالة املفر مْ لْهُ ُم, أَكَ هبْ د أما اجلمع فاحلركة هي السكون مثل (ظَرَ
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رضب وبوكل بمعنى يأكل بمعنى بعىل احلارض فالبداية تكون بحرف (الباء) مثل بظرب 
 وال يستعملون حرف (السني) الدال عىل املستقبل. 

ة الختال −  طهم بأصحاب تلك هناك بعض املفردات األجنبية التي دخلت عىل لغة العامّ
اللغة يف فرتات زمنية خمتلفة ومنها (خاشوقه) وهي كلمة تركية تعني امللعقة اخلشبية, و 
) ومعناها يف الرتكية امللح لكنها تستخدم لالستهزاء والتحدي  (دغيش) وتعني الفجر و (طزّْ
و (رسرسي) الشخص املنحرف كام أن هناك كلامت ذات أصل إنجليزي وفرنيس كثرية 

 مها حديثة االستعامل تتعلق باالخرتاعات احلديثة. ومعظ
هناك مفردات كثرية تتعلق باحليوانات وتربيتها والزراعة بكافة أشكاهلا والعادات  − 

والتقاليد والقوانني التي كانت سائدة يف جمتمعاهتم املختلفة وغري ذلك مل أذكرها وهي 
قة عىل أمل أن هيتم هب ا الباحثون الذين يرغبون يف إكامل مثل بحاجة إىل دراسات ميدانية معمّ

 هذه الدراسة الرتاثية. 
  لقد حاولت يف هذه الدراسة املتواضعة جتنب ذكر املفردات واألمثال التي تدل عىل: 

املعاين املخجلة والتي ختدش احلياء العام والتي ال جيوز التلفظ هبا يف جملس العائلة أو يف  − 
 الدواوين العامة. 

واألمثال التي تتعلق بالتشهري باألشخاص أو العائالت أو العشائر أو القبائل املفردات  − 
 أثرات. ثارة النعرات وعدم إيقاظ محى الثوالتي تذكر أسامء األشخاص, جتنباً إل

لقد خلت مجيع املفردات من حرف (ض) وكتب هذا احلرف (ظ) ألن العامة يف منطقة  − 
ستبدلونه بـ (ظ) وهذه ظاهرة لغوية بحاجة إىل دراسة الدراسة ال يلفظون الضاد هنائياً بل ي

  مستفيضة. 
لقد خلت مجيع املفردات من حرف (اهلمزه) وكتبت (ي) ألن العامة يف املنطقة املذكوره ال  − 

وأحياناً تلفظ اهلمزه يلفظون اهلمزه بل تستبدل (باليا) مثل زايل بدل زائل ومايل بدل مائل 
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ما اهلمزه التي تأيت عىل األلف أو بعده فال تلفظ ويكتفون (ع) مثل (أسعلك) بدل أسألك أ
  بلفظ األلف املمدوده. 

اً فهي لقد خلت مجيع املفردات من حرف () األلف املقصوره ألهنا حرف كتابة أما لفظ − 
    تلفظ (أ) ألف ممدوده. 

هتا ردة وذلك لتسهيل قراءلقد اعتمدت يف ترتيب املفردات حسب لفظ آخر حرف يف املف − 
أحاول إعادة الفعل للمصدر أو للفعل الثالثي كام يتبع يف إعداد املعاجم باللغة الفصحى ومل 

ب اخلطأ إن وجد.    وهذا اجتهاد من املؤلف فإذا كان خمطئاً فاألمل يف من يأيت بعده ليصوّ
ريف ويف هناية هذه املقدمة ال بد من القول أن هذه املفردات الرتاثية معروفة يف كل أنحاء ال

األردين مع اختالف بني لفظ وآخر أو إبدال حرف أو حركة, وقد تقلص استعامل هذه 
, وبعضها نيس متاماً نتيجة الدراسة بالفصحى وخلو الكتب واملجالت  املفردات كثرياً
والصحف منها, وأرجو أن ال يفهم من هذا الكالم أنني أدعو أو أشجع التوجه نحو العامية 

هي لغة القرآن الكريم وهي لغة الكتابة وهي اللغة التي جتمع بدل الفصحى, فالفصحى 
الشعوب العربية كلها, فهم يكتبون هبا ويتكلموهنا كلغة مفهومة للجميع كام أهنا لغة 
الشعوب اإلسالمية التي تكتب باخلط العريب وتقرأ القرآن باللغة العربية, لكن هذا القول 

لغتنا العامية ألن هذه اللغة هي الوعاء الذي حفظ عىل أمهيته ال يعني طمس ماضينا ونسيان 
تراث األمة وهويتها, والفرق بني العامية والفصحى ينحرص يف احلركات واالشتقاق أما 

  األصل واملنبع فهو واحد. 
      املؤلف
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 حرف  (أ) 
: والقر هو األكل الذي يقدم كوليمة يف العرس أو للضيوف ويقال (إقْري راالقْ 

 الضيوف). 
 : خالصة والدة الغنم. الالسَ 

 : تقال للمدح والتأكيد عىل الفعل. أفا عليك
 : للتعوذ باهللا. عوذا
ليّا  : نبات أخرض ينبت عىل جوانب السيول والسواقي وتؤكل أوراقه.احلْ
دايا  تقال لقطع اللحم.  :وَ

 عىل القدم وتلتصق به. جمعتالتي ت األوساخالدبا: 
سا: سا: وهي مسبة بمعنى خسئ وخيسأ.  خَ  وتقال يف البادية إخيْ
كا:  أي أوكى بمعنى ربط باب القربة, أو السعن أو الكيس. وَ
عا:  ويقال وعى الطفل أي فاق من نومه كام تقال للوعاء املفرد. وَ
وا:  بمعنى قيام الكلب بالعواء. عو الكلب  عَ
ما:  أي رمى بمعنى ألقى.  رَ
قا:  تعني تسلّق الشجرة أو احلائط. رَ

شا) عن وقت ما بعد املغرب. العَشا:  هو العِشاء ويقولون (العْ
ة الضو بمعنى أنّه ذهب قبل الفجر. رسا:  ويقولون رس قبل فجّ

ظْو ريباته ويقال (ظوا : تقال للشخص الذي حياول مس رشف جاراته أو قاقريب مَ
 وبظوي) بمعنى يأيت إليهم. 

ليه) (دفال  : والدفىل نبات سام ويقال (متدفىل) أي يتمنى له السم. إيدفْ
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 حرف (ب)
لعَّبْ  : تقال للشخص الذي يلعب عىل احلبلني وله أكثر من وجه وال يثبت عىل رأي. إِمْ

اب أفال م) أي أنه يسخر من ويقال أن فالن ألعوبة يف يد فالن كام يقال عنه (سحّ
 هذا وذاك.  

بْ  َشِّ : تقال للشخص الذي ال يتجاوب مع اآلخرين, خاصة إذا كان يف حالة غضب إِخمْ
 شديد بحيث يظهر وكأنه قطعة أو لوح من اخلشب. 

لَّبْ  قَ : تقال للشخص صاحب املزاج املتقلب والذي ال يلتزم برأي واحد كام أنه ال يلتزم إِمْ
 ملرعيّة كام تقال للرجل صاحب املقالب. بالعادات والتقاليد ا

بْ  عَصِّ : تقال للشخص اهلائج عندما خيرج عن طوره وتسيطر عليه عصبية تفقده إِمْ
م يف حركاته بطريقة عقلية.   التحكّ

َلِّبْ  ) وهي صفة الشخص اخلائف واملرعوب إذ أنه يف حالة إِخمْ َلِّبْ : يقال (شعر راسه إِخمْ
 . اخلوف الشديد يقف شعر رأسه

قيقِبْ  : تطلق عىل اإلنسان السكران أو الذي ال يشعر بام يدور حوله وكأنه ليس يف كامل إمْ
 وعيه. 

بْ  كورِ : صفة الشخص الذي ال يتصف باالستقامة بل يتعامل مع اآلخرين بطرق إِمْ
) بمعنى أهنا كثرية االنحناءات هكروبمْ إملتوية, ويقال (الطريق أو الدرب 

 وااللتواءات. 
هورِ إ وأصبحت غري صاحلة  فوهتها: وتقال يف األصل للبندقية التي توسعت بْ  ِمْ

هوربه) ويسقطون هذه الصفة عىل اإلنسان الذي  لالستعامل إذ يقال (بارودة إمْ
 يتصف بصفات دونية معيبة. 
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بْ  رِّ : تقال للشخص الذي يوقع بني األفراد وخيرب العالقات الطيبة بني الناس  أو إخمْ
لناس ويقوم بكل ما له عالقة بالتخريب أما صفة الضعيف يسمم أفكار بعض ا

 فهي (خربان). 
ب قشِّ : تقال للشخص الذي يظهر القشب عىل يديه أو رجليه والقشب معناه تصلب إمْ

  لونه. رياجللد وتفطره كام أنه يعني جفاف اجللد وتغّ 
بْ    َثْرِ ن كرات صغرية يف العجني أثناء عجنهإِحمْ ويف احلليب أثناء  : واحلثربة تعني تكوّ

 تذويبه ويسقطون هذه الصفة عىل اإلنسان صاحب املزاج املتقلب.  
بْ  زَ بْ زَ : املعنى يف األصل (مذبذب) وكثرياً ما يتحول حرف (ذ) يف العامية إىل حرف (ز) إِمْ

زبزب) وهي تعني عدم الوقوف عىل حالة واحدة بل التنقل مْ إوالعامة تلفظها (
 من وضع إىل آخر. 

عَ  : تقال للشخص صاحب املالبس الواسعة و (العب) هو أعىل الثوب ويقال بْعِبْ إِمْ
بُّه) أي مأل عبّه.  عبي عِ  (إِمْ

: تقال للشخص الذي يترصف بغري عقل أي كأنه أصيب يف عقله فأصبح خمتالً مصيوب
وهي من الدعوات السيئة, يدعون هبا عىل بعضهم فيقولون (صيب إيْصيبه) كام 

. يقال (اليلّ صا طاه) أي أن الرضر الذي حلق به كان قوياً  به ماخْ
: وهي من العطب وتعني التلف, وتقال للشخص الذي ال حيسن التفكري وال معطوب

 حيسن القيام باألعامل احلسنة ويقال كدعاء يسء (اهللا يعطبه) كام يقال (منعطب). 
ال وتق والشطب يعني إتالف اليشء وإخراجه من العمل والصالحية.: مشطوب

أنه مشلول التفكري ويقال (أشطبه من للشخص الذي ال يركن عليه يف العمل, كام 
  القائمة) كام يقال (منشطب).
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: تقال للشخص الذي ال حيسن التفكري أو إدارة األمور ويف حالة التشبيه مرضوب عَ راسه
يقولون (مثل املرضوب ع راسه) والرضب عىل الرأس يفقد املرضوب 

  اإلحساس والوعي.
سا الذيب)  (منِّكْ وإالّ للذيب): تقال عند طلب حاجة من شخص ويكون الرد (إخيْ

  بمعنى استعداد الشخص لتلبية الطلب. 
 : تقال عند مراعاة الطرفني وحصول كل منهام بمكسب. (ال جيوع الذيب وال تفنى الغنم)

 مكتوب. : تقال للحظ والقدر ويقولون هذا قدر (املكتوب عاجلبني, بتشوفه العني)
بْ  سِ ْ رسَ : تقال للشخص الذي يسري وراء آخر وكأنه يقوده كام تقال للمجموعات التي إِمْ

بني). وراء تسري  سْ ِ  قائدها واحداً إثر اآلخر (مْرسَ
لَبْ  قْ : تقال للشخص الذي يقوم بعملية الشقلبة ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص بِتْشَ

 الذي يقوم بأعامل وحركات متنافرة. 
لَبْ بِتْدَ  : والدحلبة هي التقرب لشخص ما بطرق غري واضحة ملعرفة بعض أرساره أو حْ

 أعامله. 
: تقال لكبري السن الذي حياول الظهور بمظهر الشاب كام تقال للمرأة بتشبشب

 (بتتشبشب). 
بْ  دِ بْ : من الدبدبة: وهي األصوات املتناغمة املتالحقة وخاصة التي خترج من خبط بِدَ

ا عىل الشخص الذي يسري وتسمع دبدبة خبط رجليه, كام تقال األقدام ويسقطوهن
وزن كالمه (دبدب عىل ظهره) أي ربّت عىل ظهره ويقولون للشخص الذي ال ي

ب كالمه). ويلقيه عىل عواهنه (بِ   دِّ
بْلِبْ  : واللبلبة هي صوت ذكر املاعز عند مداعبته لألنثى ويسقطون هذه الصفة عىل بِلَ

شن الذي يشبه اللبلبة ويقلبوهنا إىل البلبلة إذ الشخص صاحب الصوت اخل
بِلْ يقولون ( د كالبلبل. بِبَلْ  ) أي أنه يغرِّ
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: والظبظبة تعني ترتيب األشياء وحفظها ويقال (ظبّها) أي احفظها ويسقطون بِظَبْظِبْ 
هذه الصفة عىل الشخص الذي يقوم دائامً برتتيب حاجاته وحيفظها فيقولون عنه 

 ظبظب. مْ 
بْصِ  : ويقولون (بصبصب عرقه) أي أنه كثري التعرق كام يقولون (بصبصب املاء) أي بْ بِصَ

 الشخص الذي يصب املاء هبدوء وبكميات قليلة. 
بْ  سِّ : تقال للشخص الذي يبدو مشغوالً دائامً بحساباته وهو يوازن بني األشياء الرابحة بِحَ

ب للمستقبل ويتنبأ باملصاعب القاد بها) أي واخلارسة, كام أنه حيسّ مة ويقال (حيسّ
 يعرف ربحها من خسارهتا وقوهتا من ضعفها. 

ب َوِّ : تقال للشخص الذي يبدي قوة لفرض هيبته عىل اآلخرين كام تقال للشخص الذي هبِ
ب عليه) كام يقال  حياول رضب خصمه لكنه يرتاجع عن تنفيذ الرضبة فيقال (هوّ

ب ناحيته) أي ابتعد عن طريقه كام يقال (  مهيوب) لصاحب اهليبة. (ال هتوّ
بْ  ِّ : يقال للشخص الذي يصب مرقة اللحم عىل املنسف وتسمى املرقة (رشاب) كام بِرشّ

يسميها بعضهم (املْالح) فيقال (ملّح عىل الضيوف) أو صب (الرشاب) أو 
ب األكل).   (رشّ

بْ  بْهِ َ رع إىل : تقال للهواء عند هبوبه ببطء وهي صفة حمبوبة كام تقال للرجل الذي يساهبِ
 مساعدة اآلخرين إذ يقال عنه (هبّاب ريح). 

لَبْ  قْ ط من األعىل ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي خيتلق : التزقلب هو السقوبِتْزَ
 املشاكل مع اآلخرين بطرق غري متوقعة, ويقوم بالتعارك معهم. 

إىل شخص آخر : تقال للشخص الذي يقوم بعمل ما وال يكمله, األمر الذي حيتاج بِنْعِقِبْ 
 يعقبه ويكمل عمله وهذه صفة نقص يف شخصية الفرد. 

: هو الشخص الذي يتأخر عن زمالئه يف أداء العمل أو أي شأن من شؤون احلياة العاقب
 ويساء للشخص بقوهلم (أعقب) ليكون آخر الناس. 



 

 18

بْ  بْحِ : تقال للشخص الذي يكثر من التقبيل, ويقولون للشخص احلبوب (حبّاب) بِحَ
). ول بْ اببة, وحتِبْحِ  ألنثى (حبّابة) ويقال للتقبيل املتبادل (احمْ

بْ  َبْحِ : تقال للشجر عند ظهور ثمره, كام تقال للسنابل عندما يبدأ يتخلق هبا احلب إحمْ
وتقال للشخص الذي تظهر عىل جلده أو جسمه بعض احلبوب الصغرية أو 

 البثرات الناجتة عن املرض. 
بْ  حِّ لكريم الذي يكثر الرتحيب بالضيوف والقادمني لبيته ويقال (هبيلّ : تقال للشخص ابِرَ

 ). اً وبرحب) والتهيلّ والرتحيب تعني قول (يا هال ومرحب
: يف العامية يقولون (قظبه) أي أمسك به ويقولون (أقظبه) أي أمسك به ويقظب بِقَظِّب

عني أنه تعني كثرة إمساكه باألشياء وعندما يقولون (قظبهم عن بعضهم) فهذا ي
 أمسك هبم ومنعهم من املشاجرة. 

: تقال للشخص الذي حياول السكوت عىل القضايا املثرية للجدل, والطبطبة تعني بِطَبْطَبْ 
 إغالق املسألة دون حل جذري. 

 : وتعني أنه نزل عليه فجأة دون سابق إنذار لطلب حاجة ما. طبَّ عليه
بْ  بْخِ ياب طويلة جتر عىل األرض ويسمع هلا : تقال للشخص الذي يميش اهلوينا بثبِخَ

 خبخبة وهي صفة سيئة تعني أنه يسري متباهياً ومشيته تدل عىل ضعفه. 
رتَّبْ  : تقال للشخص الذي يعتني هبندامه ويتعامل مع مشكالت احلياة برتتيب احللول إمْ

 حسب أمهيتها وأولويتها. 
بْ  وِّ شَ عامية يقولون عن احلر (شوب) : تقال للشخص عندما يشعر باحلر الشديد ويف الإِمْ

ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي يشعر بالضيق الشديد من بعض 
 املشكالت والقضايا التي تضغط عليه. 

بْ  َبْجِ : تقال لعملية ترويب اللبن وجعله خاثراً ومتامسكاً بفصل املاء عنه إذ يصبح كثري إِجمْ
سقطون هذه الصفة عىل الفقاعات الصغرية التي جتعل شكله غري متناسق, وي
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صاحب الوجه الذي تكثر فيه البثور ويكون الوجه أقرب إىل االمتالء واالنتفاخ 
 فيقولون (وجهه جمبجب) أي يشبه (اجلبجب). 

بْ  بْسِ : تقال للشخص الذي يكثر من السباب والشتائم, كام يقال عنه (سبّاب) واألنثى بِسَ
 باب املتبادل (اتسبب وامساببة). (سبّابة) كام يقال (سبّيب وسبّاب) ويقال للس

لَبْ  هْ لَ : وتقال للشخص الذي يقوم بعمله برسعة وإتقان دون تضجر أو تأخري ما يطلب إمْ
منه كام يقال (هللوب) للصفة نفسها أما عندما يقولون (بتلهلب) فهذا يعني أن 

 الشخص حياول بكل األساليب احلصول عىل ما يريد وما هو بحاجة هلا. 
وج أو به أبو عرقوب : العرقوب هو الساق, وأبو عرقوب هي صفة لصاحب الساق املعّ

عاهة وهي صفة للتصغري من شأن صاحبها كام يقال لظهر اجلبل املمتد 
 (عرقوب). 

به دَ : واحلدبة هي اعوجاج يف أعىل الظهر ما بني الكتفني وتعني الظهر املحدودب أبو حَ
) وقد ال ختتلف ةْ دبّ رْ عن احلدبة وكال الصفتني تعنيان  ويقول بعضهم أبو (حِ

 التصغري من شأن صاحب أحدمها. 
) أبو رشاشب بةْ شِ ْ : تقال للذي تتدىل من مالبسه بعض الرشاشب, وبعضهم يقول (أبو رشِ

وأيضاً (أبو رشيشبة) و (رشيشبِّات) تصغري للرشاشب التي توضع يف املالبس 
 الرجال.  للمباهاة والزينة ويمكن أن تستعملها النساء أكثر من

نات أبو شارب : كان للشارب يف الزمن املايض أمهية كبرية ألنه كان يعترب من مكوّ
الشخصية, وعالمات الزعامة, وبقدر طول الشارب تكون أمهية صاحبه حتى أنه 
قيل عن بعضهم (أن شاربه يربط يف عقاله) لطوله والشخص حيلف بشاربه 

يلحق بأحدهم رضر ما حيلف بأنه وحيصل عىل الوفاء هلذا اليمني وعندما كان 
سيحلق شاربه إذا مل يتمكن من أخذ حقه, وكثرياً ما كانوا يلعنون أحدهم بقوهلم 
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(يلعن أبو شاربه) كام يقولون (امسك شاربك) وهذه اإلشارة تكفي اخلصم 
 بتصديق (ماسك شاربه) عىل الوفاء بام ألزم نفسه به. وكل ذلك ألمهية الشارب. 

ب من رضب لكن بعض العامة يقلبون (الضاد) إىل (ذ) تسهيالً : وتعني ضارذارب
 للفظها فيقولون (ذارب يذربه) وهي دعاء بالسوء للشخص وإصابته بام يكره. 

: تقال للشخص الذي يتخيل نفسه أعىل من غريه, ويقولوهنا لنزع األشياء الالصقة بقبقب
طني عنها ويقال والطني الناشف عن سطح األرض فيقولون (قبّها, أو قبقب ال

) أي خلعه من جذروه.  بُّهْ  (قَ
بْكِبْ  كل مكان  : جاءت من كب املاء أي صبه, وتعني الشخص الذي يسقط املاء يفبِكَ

) أي دعك منه واتركه كام يقال (متكبكب عجينأثناء سريه ويقال (كِبُّ  ) ههْ
 للشخص املتباهي الذي يسري بخيالء وزهو. 

بْ  دَ أو املعتوه كام يقال لألنثى (جدبا) وكلمة أجدب وجدبا : األجدب هو املجنون أَجْ
قليلة االستعامل يف مناطق اجلنوب لكنها واسعة االستعامل يف سوريا ومن 

 خالطهم من أهل جنوب األردن. 
يب دِّرْ با إدْ رْ : تقال للشخص الذي ال حيرتم الناس بل يبحث عن املشاكل وخيلقها بِتْدَ

ي حاله) وكلمة يتدربا معناها رمي الشخص ويشارك هبا لذلك يقال عنه (رام
جلسده يف أماكن اخلطر فإلقائه جسمه من األمكنة العالية إىل السفىل ويقال 
ريب) هو الذي يقع من أعىل اجلبل أو  (بدريب) اللقمة أي يلقيها إىل جوفه (واملدّ

 الصخرة. 
غلَّبْ  نه (مغلوب) : تقال للشخص الذي خيرس دائامً بسبب غلب الناس له ويقال عإمْ

لبة) كام تقال للمغلوب يف األلعاب التي يامرسها الشخص مع غريه,  غْ وصفته (مَ
أما الغلبنجي فهو كثري الغلبة وهذه تطلق عىل الشخص الذي هيو غلب الناس 

  .كام تطلق  عىل الشخص الذي يكثر من املراددة والتشويش عىل املتحدثني
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كلِّبْ  ء بقوة وعندما يمسك شخص بآخر يقال : تقال للشخص الذي يمسك باليشإِمْ
لَّبَ به) كام يقال للمجموعة (مَ   ) أي جمموعة كالب عندما يراد حتقريهملبهكْ (كَ

 والكالَّب هو جمموعة سياخ حديدية مسنونة لإلمساك باألشياء املراد تثبيتها. 
بْغِبْ  بب : أي يرشب املاء أو احلليب بطريقة الغبغبة وذلك بسامع صوت الرشب بسبِغَ

وضع الفم داخل السائل فيمتزج باهلواء وخترج الفقاعات حمدثة صوت الغبغبة, 
) ويقولون عن الشاة احللوبة (بتغِّب) بمعنى أهنا ال تدر بكام يقال ( ) و (غبُّهْ بْ غُّ

 احلليب يومياً بل يوم بعد يوم (وبتغب عن رشب املاء) لليوم الثاين. 
بُّ وبربب تبييض قدور النحاس والصحون كذلك, ي يقوم بذ: تقال للشخص البِرُ

بْ أو بربب).   وبعضهم يقول (الربّاب) وآخرون يقولون (اليلّ بِرُ
: النَبّْ هو إهداء ما يقوم به الشخص من أعامل اخلري لروح من حيب من املتوفني من بِنِبّْ 

أصحابه أو أهله طلباً لغفران اهللا سبحانه وتعاىل هلم إذ يقال (نبه لروح فالن) 
 لب ما ينب هي الذبائح واملأكوالت التي تقدم للفقراء واألولياء والصاحلني. وأغ

كام يقال (قطَّب اجلو)  التالفة: تقال للشخص الذي يقوم بتقطيب اجلروح أو الثياب بِقَطِّب
أو (قطَّبت) وتعني متاسك الغيوم ببعضها وحجب الشمس وشبيه بقوهلم (اجلو 

  قاطب) والسامء قاطبة أو (مقطبة).
بْ  خِّ : تقال للحليب أثناء نزوله من رضع البقرة أو الشاة وقد حيدث صوتاً أثناء ارتطامه بِشَ

 .( بْ خَ  باألناء ويكتفي بعضهم بالقول (يَشْ
بْ  رَ بْ رَ : تقال للصبي السمني كام تقال للفتاة املآلنة (مربربة) وتقال للخروف الذي يربى إِمْ

من الوزن املطلوب إذ يقال (خروف للذبح البيتي عندما يصبح جاهزاً للذبح ض
مربرب) كام تقال للشخص الذي حياول إطعام شخص صغري (يربرب فيه أو 

 يربربه) بمعنى أنه مهتم يف تسمينه وتكبريه. 
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بْ  بْشِ : تقال ملن يكثر من شب النار ويقال للشخص (شب النار) أي أشعلها ويقال بِشَ
خاص الذين شلصفة عىل األللنار املشتعلة, مشبوبة والعامة يسقطون هذه ا

يفسدون بني الناس ويزرعون الكراهية والبغضاء إذ يقولون (شبّوها بينهم) أي 
أشعلوا النريان بني قوم وقوم أو شخص وآخر كام أهنا تقال ملن يعزف عىل الشبابة 

 (الناي). 
لِبْ  قْ  : أي يلقي احلجارة من أعىل عىل من هم يف األسفل ويسقطون هذه الصفة عىلبِزَ

) املتزقلب وهو الذي يلقي برشه عىل الناس وهي تشبه  لِبْ قْ الشخص (املِزَّ
 . ا(بتدربأ) املار ذكره

عب: متدرعب رْ دَّ : وتقال للشخص اهلائج ويسري بخطوات رسيعة حتكمها العصبية مِ
الشديدة كام يقولوهنا عن (العربيد األسود) ويصفونه بأنه متدرعب وذلك 

 حلدوث صوت أثناء سريه. 
بْ إرْ   : تعني اسكت وال تكثر من الكالم. جِ

 : تعني الشخص الذي يقرأ ويكتب. اخلطيب
َطِّبْ  ) حيِ طِّبْ : احلطاب هو الذي يقوم بجلب احلطب كذلك احلطّابة أما عندما يقولون (بِحَ

 عليه معنى ذلك أنه يسبه ويتهمه. 
عُبْ  يسقطون هذه  : والقعب هو مرطبان زجاجي يميل لالستدارة والتدوير أما عندماقُ

الصفة عىل شخص ما يقولون (متقعنب) واألنثى (متقعنبة) وهي صفة للتصغري 
 من الشأن فاملعنى يفيد بأن الشخص ثابت كالقعب وال فائدة منه. 

هاب : والزهاب هو املؤونة التي حيملها املسافر من الدقيق والسمن كام يقال عن إزْ
 . رصاص البندقية أو املسدس بمعنى أنه مؤونتها

ب رُ كْ ر لفتح الرتبة للشمس واملطر لكنهم عندما يَ : الكراب هو حراث األرض املبكِّ
 يقولون (أكرب احلبل) بمعنى شده كام أن معنى مكروب يقال للمصيبة. 



 

 23

: دعوة سيئة تقال للشخص غري املرغوب به عندما يسافر أو يغادر درب إتْودِّي وما جتيب
 املكان.    

هْ  بُ ْ ةْ تُرضُ بَ ْ  عوة سيئة تقال للشخص غري املرغوب به بأن يتعرض لرضبة قاتلة. : درضَ
هْ  بُّ دِ هْ إِتْ بِّ  يقع يف مصيبة. ل: دعوة سيئة تقال للشخص غري املرغوب به دّ

 : دعوة سيئة تقال للشخص غري املرغوب به. غراب البني عىل راسه
هْ  رُ بَ ِتْ وَ بْ إحيْ رَ  يصاب باجلرب. : دعوة سيئة تقال للشخص غري املرغوب به بأن جَ

بْ اجلمل  : يعنون هبا خف اجلمل. خُ
. ثّابوْ   : اسم مرض يدعون به عىل بعضهم بعضاً

لْبْ   : جزء من األمعاء (املصارين). خِ
نْبْ البيت  : جزء من طرف بيت الشعر. خُ

بْ   : بمعنى انتفخ, وتأيت بمعنى ذهب وابتعد كذلك تعني رفع اليشء من مكانه. قَّ
قطِّبْ  خص الغاضب ذو الوجه العابس وتقال لتقطيب األكياس أي : تقال للشإمْ

 خياطتها. 
: مقدمة الرأس ويف التهديد والوعيد يقولون (ال زيّن غاربه) أي يرضبه حتى يزيل الغارب

 شعر رأسه. 
هُ  بَّ جا أي النازلة. دَ رْ  : تعني أوقعه أرضاً والدبّه تقال للطريق الصاعدة وعكسها تَ

ان بْ الدخّ  ق السيجارة أو الغليون. : أي يشهبِذِّ
ر شوبك) عندما كان شوبِهْ  ر شوبه) للسكر الكعيكبان واالسم القديم (سكّ : تقال (سكّ

السكر يستخرج من قصب السكر املزروع يف األغوار ويصنع يف الشوبك وذلك 
 أيام املامليك. 

 : يلتقط احلبوب املتناثرة عىل األرض وينظف احلبوب من الشوائب. بِنَقِّبْ 
 : أي يوضب وجيهز ويرتب األشياء. ظِّبْ بِو
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 : ويقال أيضاً العقبى عندك وتعني متني اخلري لآلخر كام حصل لألول. العقبى لك
ظَبْ  ) عىل مالقط قَ هْ ابَ : أي أمسك به وكلمة مقضوب تعني ممسوك ويطلقون كلمة (قظّ

 الغسيل. 
ب كَّفْ عىل كَّفْ   : بمعنى الندم الشديد عىل فعل قام به. بُظْرُ

ابِهْ  : اللّزاب نوع من الشجر احلرجي املعمر لكن اللزابة هي قطعة خشبية صغرية تدعم لِزَّ
 عصا. القدوم أو الفأس لشدها مع الرأس احلديدي. 

بْ  : بمعنى تأخر أو انقطع كام يقال غب يف األكل أي أكثر من األكل والغباغيب تعني غَّ
 بقايا اليشء. 

با  فيتخثر ويسمى (احلْثيمة). : وهو حليب اللباء يغلونه اللّ
ابهْ  يّ اعة التي توضع لطرد العصافري عن املزروعات. رِ  : هي الفزّ

طايبْ   : أي مالئم ويقولون (اهلوا إمطايب) خاصة عند التذرية. إمْ
بْ  زِّ : بمعنى يرحل عن أهله وينام يف اخلارج وقد يكون التعزيب لرعاية الغنم ومبيتها يف بِعّ

 عمل زراعي... الخ. املراعي أو الصيد أو ل
َبا وهبيت وهي مسبة. إهيبا  : ويقال هتَ

 : ويقال ألوسط حجر يف القنطرة بحيث يشد عليه اجلانبان.كلب القنطرة
قَبْ  ه أو الكِر. شَ  : طرف العباءَ
 : أي خبأه. ظبُّه

 : األخطاء والصفات السيئة مفردها عذروب. العذاريب
دْ احلبل. اكرب احلبل  : بمعنى شِّ
 ويقال كركبه وتعني الفوىض واختالط األشياء واألدوات ببعضها.  :إمكركب
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 ومن أقواهلم وأمثاهلم:  
تقال ملن يتصف بالكذب : ما فيش أكذب من شاب اتغرب وشايب ماتت أجياله

خاصة الشاب الذي حيدث جلساءه بأشياء غريبة عن جمتمعهم شاهدها أثناء 
وا وال يوجد من يقول له هذا سفره أو كهل حيدثهم بقصص املايض لرجال مات

 كذب. 
 بمعنى الرضا بكل ما يفعله احلبيب. : رضب احلبيب زبيب

: يقوهلا الشخص الغاضب متوعداً بأن جيعلها خراباً عىل رؤوس ب خراب إوكوم إتْراب
 األعداء. 

 كناية عن غزارة الشنب وطوله وتعني العمر الذي تعد الطفولة. : شواربه بنتعن الدلو
تقال للتحدي وعدم املباالة باآلخر ويقال (إيطق راسه يف : سه يف احليطيرضب را

 احليط). 
 تقال للحظ. : يا بتصيب يا بتخيب

 كناية عن شدة حر شهر آب (أغسطس). : آب اللَّهاب
 واملعنى الدقيق هو (وال تزر وازرة أخر).  :كل شاة امعلقة بعرقوهبا

االستامع لكل ما يقال حوله خصوصاً تقال للشخص الذي حياول  :بسمع دبيب النمل
 إذا كان الكالم غري مرغوب يف سامعه. 

اب وهنّاب تقال للشخص الكريم الشجاع الذي حيصل عىل ما يريد بالغزو والنهب : وهّ
 لكنه يقوم بتوزيع ما هنبه عىل املحتاجني. 

و تقال ملن دمّرت بيوهتم ورجاهلم ماتوا بسبب غزو أ: بيوت خاربة وخيول هاربه 
 حروب أو كوارث طبيعية ويسقطون هذا القول عىل بقايا الناس الضعفاء. 
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تقال للشخص الذي هيدد بالقيام بأعامل بطولية ويقوهلا الشخص  :يرشب مية البحر
اً ملن هيدد.   املقابل حتديّ

 وتقال للشخص اليسء الذي ال حتمد رفقته. : مثل الغراب ما بدل إال عىل اخلراب
 تقال ملن ينوي الطالق أو يعمل مشكلة. : هداير عا خراب بيت

 تقال ملن ال يعجبه يشء وال يرىض به.  :ما يعجبه العجب وال الصيام يف رجب
 األقارب أو املعارف.  دتقال عند حدوث مصيبة عن املصايب ما بتيجي غري عاحلبايب:

 تقال للشخص الذي يصدق يف وعوده ويساعد املحتاجني.  بحلب صايف:
 والذبان تعني الذباب وهي صفة للشخص الرشير. : ان وجههبالعب الذب

وب والقحبة ما بتُّوب  يقال الستمرارية املرأة فيام تربّت عليها من خصائل.  :امليِّة ما بِرتْ
.  :هللخيب ابن الشيبه  تقال للطاعن يف السن عندما يتزوج فتاة صغرية وختلف له ولداً

عْ باب النَّجار اخملَّعْ وثوب اخلياط ام  تقال لصاحب املهنة الذي ال تظهر عليه عالئم مهنته. :رقَّ
بٌهْ  لُ ) تقال للشخص الذي يتصف بالغباء إذ أنه ال يعرف أن إِحْ لِبُهْ : (بنقول ثور, بقول إِحْ

 البقرة هي التي حتلب وليس الثور. 
 : تقال للولد الذي يتبع أمه أينام سارت. زي كليب احلالبّات

داس اس يف إسْ  كناية عن احلرية وعدم الوضوح يف معاجلة األمور. : برضب إمخْ
 ومن املفردات الكثرية التي تقع حتت باب حرف (ب):

اك نشب) للشخص الطيب املعروف بالعدل والكرم إذ أنه  النَّشب: هو اخلصام ويقال (فكّ
 بحكمته وحنكته وقوته أحياناً يستطيع إحالل الوئام بدل اخلصام (بني طريف النزاع). 

 : ال شكر عىل واجب: تقال رداً عىل املدح والشكر للعمل احلسن. اجبالو
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انبه) تقال للشخص الذي يرغب دائامً يف االبتعاد عن املشاكل ومسببيها جانبه : (جانبه إجمْ
إذ يقال له (ال تتدخل يف مشاكل الشخص املشاغب وعليك أن تبقى جمانباً له 

 لتظل سليامً من عواقبه. 
ب ويقولون يف أغانيهم اهلجيني. : وهم أهاملعازيب زِّ  ل بيت الضيافة ومفردها إمعَ

ر معازيب   الشمس غابت يا بن شعالن   والضيف إيْدوّ
 ارها جوزة الطيب ــواهب  جان ـوالدلة تسكب عىل الفن

 هرج القفا ما خيلنَّهْ     : ريب حسيباً عىل النسوان احلسيب
 ة واملسبة يف غياب أحداهن. وحسيباً تعني حماسبتهن وهرج القفا تعني النميم

ق اذنه رْ دْ يف عِ دوِّ  ): تقال للشخص الذي يكثر من التلفت يميناً وشامالً. (زي الكلب اليل إمْ
لبه قْ  : من الشقلبة وتعني تغيري وضع اجلسم. شَ

نْكِبْ عليه  : بمعنى اإلحلاح (ألحّ عليه). سَ
 وق. : أي رآه من مكان مرتفع وتعني يطل عليه من فإسطَبى عليه
 : بمعنى يولعها أو يشعلها بواسطة اجلمر الذي حتت الرماد. يعرب النار

بْ  هدَّ  : هتديب املنديل يعني وضع كراة صغرية من القطن أو اخليوط عىل أطراف املنديل. إمْ
بِهْ  شْ  : سعال ديكي. دَ
ِّبي  : يتبخر واهلبو هو البخار. إهيْ
 : اللبن الرائب. الغِّبْ 

بْ  رَ  بة تصنع من جلد املاعز وتستخدم لنقل املاء. : ومفردها قرالقِ
 : تصنع من العنب وحتفظ الستعامهلا يف الشتاء. العنبية
: يصنع من حديد الصاج املجوف ويلصق بسطح الدار لترصيف مياه السطح أثناء مزراب

 املطر. 
: وتصنع من القطن أو اخليوط وتعلق بأطراف اللباس للزينة كام توضع عىل رشاشب

 هور اخليل والرششبة تعلق بالعقال لتتدىل عىل ظهر الشخص. أغطية ظ
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 حرف (ت)
تْ  رشِّ : تقال للشخص املصاب يف عقله, وهي مفردة حديثة إذ أهنا أخذت من كلمة إمْ

(شورت الكهرباء) وال أعتقد أهنا موجودة قبل معرفة الكهرباء ودخول (مفردة 
 الشورت, والترشيت). 

فِتْ  رْ تْكَ ذي يلقي باملشاكل عىل اآلخرين وكلمة (كرفتة) تعني النزول : تقال للشخص المِ
 أو االرمتاء عىل اآلخرين بقوة ويقال (اتكرفت عليه) أي سبب له مشاكل كثرية. 

تْ  تْحِ : تقال للشخص الذي حياول مسح اجلوخ لآلخرين بمعنى أنه (حيت) أي ينظف بِحَ
أي أن الكذب  حتحت كذب)بالغبار عن مالبسهم, كام تقال للشخص الكذاب (

 يمأل حياته ويتساقط من جسمه ومالبسه. 
تْعِتْ  عَ  : والعتعتة تعني الكربياء والزهو وتقال للشخص املتكرب الذي يبدو بصحة جيدة. إِمْ
تْ  تْخِ : تقال للشخص الذي يسري هبدوء زائد وكأنه يتلصص عىل غريه فال تسمع صوتاً بِخَ

 ملشيته ويقال للمرأة (ابتتختخت). 
بشِّ  ) وتعني تإمْ تْ : تقال للشخص صاحب األخالق السيئة وهي مأخوذة من كلمة (بُشْ

أنه يسري يف طريق العيب وجتمع بكلمة (بْشوت وبشاوتة) أما األنثى فهي (بشتة) 
 ومجعها (بشتات). 

: وتقال للشخص الذي ينحرف عن الصواب وهي مأخوذة من كلمة (بنكيت) إمبنكت
ذه املفردة حديثة بناءً عىل حداثة الشوارع وهو طرف الشارع ويمكن أن تكون ه

ذوات البنكيت واملبنكت يف األصل هو الذي ينحرف عن طرف الشارع مما قد 
 يؤدي إىل سقوطه. 

: الكلمة مأخوذة شتت ويشتت ومشتت وكلها تعني تشتت الذهن واألفكار فتقال بِشتِّتْ 
 اجليد.  للشخص صاحب املزاج والرأي املتغريّ والذي ال حيسن التفكري
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تْ  ات أي كذاب أو كثري هبشِّ : واهلشت كلمة تركية تعني الكذب ويقال للشخص هشَّ
 الكذب وهيشت تعني أنه يكثر من الكذب يف كل مكان وجمال.  

تْ  كحِّ : تقال للشخص البخيل جداً ويف النسبة للكلمة يقال له (كحته) و (مكحوت) و إِمْ
 (إمْكحتت) وكلها تعني البخل الشديد. 

لِّتْ إمْ  : أخذت من الفلتان وتعني الفوىض وعدم االنضباط وتقال للشخص الذي ال فَ
يتقيد باألعراف والعادات املرعيّة ويميل للفوىض يف حياته وقد يقال عنه 

 (فالت). 
: ويقال للشخص الذي حيرش نفسه حرشاً يف بعض املسائل (بعافت معافتة) أي أنه بعافِتْ 

 م التضجر. حيمل أكثر مما يستطيع وهو دائ
: واملزافتة ربام تكون يف حقيقتها هي املعافتة نفسها واالختالف بينام أن املعافتة تطلق بزافت

عىل حركة الشخص بينام املزافتة تطلق عىل صوت نفس الشخص املتعب والذي 
سه الصعب.   يسمع من خالل تنفّ

تْ  تْوَ وكأهنام يتحدثان يف  أو إخفاء صوت املتحدثني الضعيف: والوتوتة هي احلديث بِتْوَ
 .( تْ وَ تْ وَ  رس من األرسار ويقال للشخص الذي يستخدم مثل هذا األسلوب (مْ

تْكِتْ  : والكت أو الكتكتة هي نفظ الغبار عن املالبس لكنهم يسقطون هذه الصفة عىل بِكَ
اح جوخ) وهو الذي حياول إرضاء املسؤول أو من  الشخص الذي يسمونه (مسّ

 أسلوب الدجل والكذب.  هو بحاجته حتى لو اتبع
تْغِتْ  : والغتغتة هي السري برسعة ولفرتات متقاربة ثم الغياب لبعض الوقت وتشبه بِغَ

 اخلتختة إىل حد كبري وتقال للشخص الذي خيتفي ويعود برسعة. 
تِّتْ  رمه إىل األرض وبزتت تقال للشخص القه أو : ويقولون (زت اليشء من يدك) أي ابِزّ

كيفام اجته ودون تنظيم أو ترتيب وهي صفة تدل عىل عدم  الذي يلقي باألشياء
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املباالة واالكرتاث بأمهية األشياء ويقولون (إمزاتته) أي إلقاء األشياء بشكل 
 فوضوي من قبل شخصني أو أكثر. 

) وهي صفة للشخص الذي ال يقدر عواقب األمور وال حيسب بِرتِّتْ  : وتقال أيضاً (بِريتِّ
 حساباً لكل يشء. 

ت تعني التهجم عىل الشخص بالكالم العايل الشديد كام أهنا صفة والنّ  تْ عليه:بِنِّ 
ورأيه  مللشخص املتكرب الذي يتهجم عىل اآلخرين معترباً نفسه أكرب قدراً منه

 .( ِتْ وبِنِتْ  أصوب من آرائهم ويقال (هبِ
تْ  تْفَ ه الصفة عىل : تقال للخبز الذي يتحول إىل فتات أو فتافيت صغرية وتسقط هذبِتْفَ

الشخص الذي يتعامل مع اآلخرين بلطف زائد فيقال عنه (بتفتفت) وهذه 
) للشخص الذي يعمل عىل تفتيت  الصفة مقرونة بحسن املعاملة ويقال (بفتِتْ

 جمموعات أو كوادر مؤسسة معينة كان يربطها رباط واحد. 
تْ  ك وهي صفة حركية غري : تقال للشخص الذي يتلفت يميناً وشامالً دون حاجة لذلبِتْلفَّ

 حمبوبة. 
: واملهافتة هي الكرم الزائد ويقال هبافت للشخص الكريم الذي ال يسأل عن هبافِتْ 

 عواقب كرمه ويقال أيضاً (امهفتج) للشخص الذي يتكرر كرمه. 
تْ  : والتكفيت هو التجهيز للمغادرة أو السفر ويقال للشخص (إمْكفت) أي أنه قد بِكفِّ

) بمعنى إرحل ويقال (كفتها أو كفته) أي جهز نفسه للرحيل  تْ كام يقال (كفِّ
 قلبها وقلبه و (اكفت الصحن) تعني اقلبه. 

تْ  بخَّ : تقال لصاحب احلظ السعيد والعامة تقول عن احلظ (بخت) ويقولون (بختك إمْ
 شختك) أو شختك بختك أي أن ما يصيبك هو مقرر عليك ومقدر لك. 

ت تمّ (ذكر املاعز) إذا كان سميناً ونشيطاً وتسقط هذه الصفة  : وأكثر ما تقال للجديإممّ
 عىل الشخص املمتلئ جسامً والنشيط يف حركته ويف صحة وعافية. 
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رتْ  : تطلق عىل الشخص الشهم الشجاع الذي ال هياب أحداً وال يرغم عىل القيام إزقُ
 بعمل يعرف مسبقاً أنه يف غري صاحله. 

نْتِهْ   حياول االستعالء والتكرب عىل اآلخرين.  : تقال للشخص املتكرب الذيقُ
تِّتْ  لها فيقال (إِمستتها) أي جعلها ست البيت بِسَ : تقال للشخص الذي حيرتم زوجته ويدلِّ

 وملكته كام يقال لصاحبة البيت املدللَّة (امستتة). 
ه رُ بَ تّْ وَ : حت الوبر تعني نزع الشعر من اجللد وعندما يقول أحدهم مهدداً (واهللا حِ

ت وبره) فذلك أنه ينوي أنه سيرضبه رضباً مربحاً حتى هيلس شعره والطفل ألح
 (احلتاتة) تقال للمولود األخري يف العائلة. 

 : تقال للشامة. حبة خال
تُهْ  غَ ) تعني الوخز برأس العود أو العصا وهي عملية مؤملة إذا دفع العود أزْ تْ غْ : وكلمة (زَ

 وإثارة اآلخر. بقوة والكلمة تعني التحريض عىل الرضب 
هْ  تُ رْ ت تعني سحب ومعنى (أكرته) أسحبه بقوة لرضبه. أُكُ رَ  : وكلمة كَ
هْ  تُ رْ  : واهلرت يعنون هبا الرضب الشديد وهي حتريض عىل الرضب. أُهُ

تُهْ  حَ  : والسحت تعني القضاء عليه وذلك بالدوس عليه ومساواته باألرض. اسْ
تُهْ  حَ اكحته تعني اطرده كام أن هلا بعض املعاين : والكحت يف العامية تعني الطرد واكْ

األخر فالكحت قد يشبه السحت والكحتوت تعني البخيل أما املكحوت فهو 
 املطرود. 

تُهْ  تُه تعني اطرده واملبشوت هو بَشَ : تعني طرده بعد تسميعه عبارات سيئة ومعيبة وإبشْ
 املطرود. 

تُهْ  كَ بقول أحدهم (ابكته) فذلك يعني قم : يقال (الكيس مبكوت) أي أنه مثقوب وعندما بَ
 بجرحه وشق جلده. 
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تُهْ  تْفَ : أي جعله كالفتات بمعنى قطعه إىل قطع صغرية (فتافيت) ويقال (بفت املعدة) أو فَ
 يفت الكبد وهي شكو من أعامله أو كالمه. 

نَتُهْ   ه. ويقال سمع (قنيتة) أي سمع أنينه وتأمل –وهي العصا الغليظة  –: أي رضبه بالقنوة قَ
تَتُهْ  حْ اد (شحات) كام أن شَ : جعله شحاذاً ويف العامية يف بعض املناطق يقال عن الشحَّ

 الشحتتة تعني التفرد والتفرق وعدم وجود مكان يملكه الشخص. 
تَّتُهْ  : أي أبعده عن مكانه األصيل وهذا عقاب شديد, ويقال (يف الشتات) ويعنون شَ

 يف البلدان املختلفة.  املهاجرين أو الالجئني الذين يتفرقون
بِتّْ  : بتَّ يف األمر أي قىض به وأهناه ويقولون (بتّْ الغصن) بمعنى اقطعه من جذره أو يَ

 من منبته وعندما يقال (بتّْ يف املسألة) أي أهنيها. 
تْ جاي : تعني انزل إيلَّ وكلمة كت تعني النزول لكنها هلا بعض املعاين األخر فعندما كُ

تّْ الك يس) فهو يعني افرغ الكيس كام أن الكتكتة تعني إنزال الغبار عن يقال (كُ
) تعني  َتْ تّْ حادر) أي نزل إىل األسفل, كام أن كلمة (حتَ املالبس ويقولون (كَ

 املكان األسفل وتعني كلمة (حادر نفسها). 
بيت : من اهلباء والزوال وتقال هذه الكلمة يف حالة الغضب من قبل شخص يرد عىل هَ

فنداً ادعاءاته وأكثر ما تستعمل هذه الكلمة يف البادية وبني من خيالطون نديده م
 أبناء البادية وصفة (هبيان) تقال للمرشد واجلائع. 

تُهْ  فَ : واهلفت هو فتفتة اخلبز مع املرق واهلفيت هو األكل املفتوت يف الصحن ويسقطون هَ
رضبه رضبة  هذه الصفة عىل عملية الرضب إذ أهنم يعنون بكلمة (هفته) أي

 قاضية. 
تُهْ  : والفخت تعني التشليخ وعندما يقال (افخته) فهذا حتريض عىل رضب الشخص فَخَ

 واملفخوت هو املرضوب. 
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تْ  : تقال عندما تنقشع الغيوم ويظهر نور الشمس وبعضهم يقول (فجفجت) أَفْجَ
 وآخرون يقولون (وقَّفت) أي توقف نزول املطر. 

التي تنترش بني الناس وقد تكون سمعة طيبة أو سيئة : والصيت تعني السمعة الصيت
 ويقولون يف غنائهم: 
 متيش عىل ناعم الريش    وب ــيا بنت يا اليل جترّ الث

 ع دقّاقني املهابيش ــم    يا صيت أبوها مع العربان 
طِّةْ  ة أيام ويف غنائهم: قَ  : ويعنون هبا عدّ

 ما يرفع الراس طارهيا  بنت الردي لو زهت بالعني 
 ة ليايل وأخليها ــــَقطّ    ن ــــماين عليها الزيوأنا ر

 : هو الضباب اخلفيف الذي حيصل يف اجلو بسبب تكاثر بخار املاء يف اجلو. غتات
تْ  لخِ سَ  : وتقال للشخص الذي يسري وال يعري اهتامماً ملا حوله. إمْ
 : أي يكتم ويكمتها بمعنى يكتمها. يكمت

هْ  عَ رْ  لون (فرعة البارودة). : هي فم البندقية ويقوفُ
وة قناطر ذْ  : حذاء رجايل له قنطرة يف بدايته يدخل هبا إهبام رجله. حَ

 : ما يدفعه العريس لوالدة العروس قبل ليلة الزفاف بليلة واحدة. خشة العروس
 : وهو الوشم. النكت
 : تقال لبندقية اخلرطوش كام تقال لبقايا الزيتون بعد العرص. اجلفت

 : تقال للمصاب واملغطى وجهه بالدم. تهإدمايته إمحاي
تْ  مَ  : أي أجهضت وتقال للمرأة وللشاة. رَ
ليتِ   : وتعنى التجمد والربد الشديد. هْ حَ

قُويت)  : واهلقوة تعني االعتقاد وعندما يقال (ما هقيت) تعني ال أظن أو ال أعتقد. (هَ
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 : اهلمقوم وأأمثاهلومن 
خص الذي يذهب ألداء عمل ما  وال يقوم به تقال للش: تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي

 أو يغادر إلحضار أشياء مفيدة لكنه يعود فارغ اليدين. 
 . يةتعني الشخص الذي يرتدد كثرياً عىل بعض األماكن وهي مفرده ترك :قِتِّي, قِلْدي
تِّي تِّي مِ   وتعني (رايح جاي). املعنى نفسه لِ (قتي قلدي).: خِ

هْ  دِّ دهْ وال للهَ  يمتقال للشخص عديم الفائدة الذي ال يرجى منه احللول حمل كر: ال للسِّ
دْ  القوم أو الدفاع عن القوم والسدة تعني (أن يقوم مقامه) ويقال (بسِّ

 حمله) أو رجل (سدود) أما اهلده فهي اهلدّ وتعني الرضب والقتال. 
دْ حلقه ادهْ إتْسِّ دَّ  و كالمه. دعوة سيئة تقال للشخص غري املرغوب يف حديثه أ: سَ

هْ ْ قَ رْ غَ هْ إوْ قَ ْ  دعوة سيئة وأمنية ليصاب الشخص املزعج بالرشقة أو يتعرض للغرق. : رشَ
 تقال للتشجيع عىل السفر.  من كثَّر الغيبات جاب الغنايم:

 تقال للكريم. : (بيت السبع ما بِخال إمن العظام)
( هْ ادِّ  تقال عند االلتزام بالسداد. : (رقبتي سدَّ
 عضهم بقوهلم:ويدعون عىل ب
قُه: لْ بِّهْ يف حَ دعوة سيئة ليصاب الشخص املزعج بظهور بثور يف حلقه متنعه من الكالم  حَ

) يف الساهنا (لطويلة اللسان) ويقال (بثرة) يف الساهنا.  بِّهْ  القبيح ويقال (حَ
 ْ يِ خمَ تعني ظهور تورم يف أي جزء من اجلسم وقد يصاحبه  :يةس واملخيسيه: واملخسهْ ختسِّ

 لتهاب شديد وهي دعوة سيئة لإلنسان غري املرغوب يف وجوده. ا
واه عىل الشواه : وهي دعوة سيئة ليصاب برضبة قوية عىل مكان الكلية ألن كلمة إهْ

(اهواه) تعني رضبة بالعصا أو احلجر هتوي عليه من فوق وبشدة أما الشواه 
 فتعني الكلية أو الكبد التي تشو بالنار لألكل. 
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تُهْ  حيْ : تقال يف األصل للرائحة الكرهية لكنهم يسقطون هذه الصفة عىل أشياء طالعهرِ
مشاكله أو البيت الذي متارس به   إذ يقولوهنا عن الشخص الذي كثرتأخر

 بعض األعامل املعيبة واخلارجة عن العادات والتقاليد يف املجتمع. 
. : تقال للتحرس عىل الزمن املايض وعدم توقّع حصوله قريبهيهات  اً

 : ويعنون هبا اجلنيّة, يدعون هبا عىل الشخص بقوهلم (بنت البالد ختبطه). بنت البالد
تْ  مَ  : تعني كتم, ويقال كمت الغيظ بمعنى كظم الغيظ. كَ
لَتْ  فَ : بمعنى فتح املغلق ويقال إنفلت الكيس أي فتح وفلتت املاء أي سالت بعد إنْ

 إغالق. 
تْ  فِ  لبها. كفته بمعنى قو: بمعنى يقلب بِكْ

: بمعنى خلط أو عجن اليشء بدون عناية أو دقة ويقال (لتيته للكلب) أي أكل لَّتْ 
 الكلب. 

 : يقولون توت عن األدوات املصنوعة من األملنيوم وكذلك شجر التوت وثمره. توت
ع أو الكتان) الطامقات : وتستخدم من قبل اجلنود وهي قطع من القامش السميك (املشمَّ

 وأعىل القدم.  تربط أسفل الساق
تْ عليه  : أي المه بشدة. هَّ

تْ  ره بإحسانه له. عَّ  : بمعنى متنَّن عليه, أي ذكّ
يتْ   : جمموعة أصوات غري مفهومة, يقال (ليهم مهيت). مهَ

 : كناية عن األفعى. بنت الرجم
 : أي رقدت عىل البيض. طبَّتْ الدجاجة

با  الذي يالزم بيته دائامً (بيتويت).  : واملعنى هو البيضة املخبأة وتقال للرجلبيظة إخْ
 : أي جتمعت املاء, ويقال جمّ البري أي جتمع به املاء. مجَّتْ امليّه

تْ   : واملساهته تعني املباغته واملغافلة. ساهَ
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تْ   : بمعنى يغيب عن الوعي ويعود إليه. بِغومِ
هْ  قَ رَ  : جلد يصنع للتمويه عند اصطياد الطيور أو احليوانات. الدَ

 : املقربة. هْ اجلبانَ 
هْ   : وهي احلاجة أو الفقر. الفاقَ
هْ   : والربّة هي بقايا اليشء القليل. الربِّ
 : تعني األصول. بتيته

 : تقال عند حالة النزاع. إحرورة الروح
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 حرف (ث)
ثْ  وَ : وبتْخوث: يقال للشخص املعتوه (أخوث) أما الذي يتخوث فهو الشخص املاكر إخْ

 تظاهر بعدم املعرفة وهي صفة سيئة. الذي يعرف املطلوب لكنه ي
ثْعِثْ  : تقال للشخص صاحب املالبس املزرية واملظهر املهلهل, وجتيء املفردة من أمعَ

ب املالبس واألمتعة.   العث الذي خيرّ
ثْ  غَ : تقال للشخص الذي يقوم برضب شخص آخر يشكل خفي يشد عىل بطنه بِدْ

 بمجموع أصابعه ويقال دغثه أي رضبه. 
ثْ ب رَ : أي شق بطنه وأخرج فرثه (والفرث) كلمة تطلق عىل األمعاء واملعدة ويقال طنهفَ

ثُه) أي شق معدته.  رْ  أحياناً (بُطْ فَ
: وهي دعوة سيئة و (غثة البال) تعني تعكري املزاج ويقال أيضاً (ايغث خاطره) إيْغُّث باله

 وتؤدي املعنى نفسه. 
ثُهْ  عَ مه عىل بعضه نتيجة رضب أجَ م أو : بمعنى كوّ ) أي تكوّ ثَّنِهْ عْ و غريه ويقال (فالن جِ

ر عىل بعضه.   تكوّ
بثِهْ  : ويقال شبث للعنكبوت وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي يتمسك باملشاكل شَ

ويصعبها وال حياول حلها فيقولون عنه أنه (شبثة) أي عنكبوت ومن الصعب 
 اخلالص منه. 

ثْ  ثْحِ يف احلث عىل الشجر والعمل يف البساتني : تقال للشخص الذي يكثر من العمل بِحَ
 بشكل مستمر. 

: يقولون الدنيا بتنثنث أي أهنا يف حالة الرذاذ أو املطر اخلفيف والنثنثة تعني سقوط بِتْنَثْنِثْ 
الرذاذ ويمكن إسقاط هذه الصفة عىل الشخص الذي يعطي أو هيب القليل من 

 ماله ويقولون (نثنثت) أي بدأ نزول الغيث. 



 

 38

ثْ بِتْدَ  : الدث هو املطر اخلفيف نفسه وعندما يقولون بتدثدث فهم يعنون بداية نزول ثْدِ
 املطر اخلفيف وقد تكون هذه احلالة أكثر وأكثر من حالة النثنثة. 

ال : احلرث بواسطة اجلمل ال يفيد كثرياً ألن خف اجلمل املنبسط جييء بعد إحراث إمجْ
وتسقط هذه الصفة عىل الشخص السكة فيطمر تلم األرض الذي أحدثته السكة 

 الذي يقوم بأعامل ال يستفاد منها ألنه يتلفها بحامقته. 
ثْ يف امليّة رُ : وتقال (بحرث يف البحر) وتعني القيام بأعامل ال يستفاد منها وعدم بُحْ

االنشغال هبا أفضل لصاحبها وتسقط عىل الشخص الذي يتعب نفسه يف عمل 
 ليس له قيمة. 

ثْ النار رِّ توريث النار تعني املحافظة عىل بعض اجلمر يف املوقد إلشعال النار عند  :بِوَ
اللزوم وهذا بسبب عدم وجود الكربيت أو والعة الغاز أو الكهرباء قديامً كام أن 
إشعال النار بواسطة (زناد القدح) فيه بعض الصعوبة وصفة التوريث يسقطوهنا 

أمواله و (يورث داره) أي عىل الشخص فيقولون (يورث ناره) أي حيافظ عىل 
 .  يعقب أوالداً

غِثْ  : ورغث يرغث له تعني الشعور باحلزن حلالته وهذه احلالة تستدعي التنازل عن بِرَّ
مطالبة هذا الشخص املسكني بحقوق ال يستطيع تأديتها كام أن الشخص 
اس الذي يشعر بمآيس اآلخرين يرغث لألطفال الصغار ويشعر بشعورهم  احلسّ

ملنظر احليوان الصغري الذي يطلب احلليب أو الغذاء ويقال هذا كام حيزن 
 .( ثْ غِ  (بِرَّ

غيثْ  ) إىل أن حيصل الوِ : هو الشخص املتهم يف رسقة أو إفساد وما شابه ذلك ويبقى (وغيثاً
 عىل الرباءة يف القضاء العشائري. 

نْعَثْ  نة وبدأ الدود الصيَ غري خيرج منها : يقال (ينعث منه الدود) بمعنى أن جروحه معفّ
 وتسقط هذه الصفة عىل الشخص املفسد إذ يقولون ينعث منه الفساد. 
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باثِه : يقال شخص خبيث وعنده خباثة وهي صفة الشخص الذي يفسد بني الناس خَ
 وخيلق بينهم املشاكل والعداوة. 

: ومفردها مقثاه وهي قطعة األرض املزروعة بالقثائيات ويقال (بزرع البحر مقاثي) مقاثي
 وهي صفة الكذاب. 

ثي  غطيه بالرتاب. ي: يقال إحثي الرتاب عليه أي إِحْ
ثِّثْ  عَ  : أصابه العث. إمْ

 : أي عكر مزاجه. خبّث بواطنه
 : يقال بنفث سم بمعنى يبخّ السم. نفث
ثْ  رَّ ث براطمه) بمعنى هرس شفاهه. دَ  : تعني قطع أو هرس ويقال (درَّ
 ئب إذ يقال (بثّي القمح) أو غريه. : وتعني تنقية احلبوب من الشوابِبَثِّي

ثْ   : نزول املطر اخلفيف. الدَّ
وث  : بمعنى معتوه. أَخْ
ثِه لْ ه ويقول بتعلَّث بمعنى يبحث عن حجج. عِ  : بمعنى حجِّ
ثِلْ   : وهو بقايا القهوة املطبوخة أو الشاي األسود املطبوخ ويقال (إحمثلن وحثاله). حِ



 

 40

 حرف (ج)
جْ  حِّ فَ دما يكون فاحتاً رجليه ليتخطى جسامً امتدَّ بينهام أو يريد ركوب : تقال للشخص عنإمْ

ج عليه) كام يق ه ال (بفاحج) للشخص الذي يسري ورجالدابة ويقال (امفحِّ
 مفتوحتان للجانبني. 

جْ  َمِّ نة لكنها تسقط عىل الشخص املهمل لنفسه. إِخمْ  : وهذه املفردة تقال للفواكه املعفّ
وبِجْ  ذي يقوم بأعامل كبرية دون حساب للخسائر أو ما يرتتب عىل : وتقال للشخص الهبِ

 ذلك وتسمى باهلوبجة. 
جْ  : والطعج يف األصل يقال عند ثني قضيب احلديد أو العود الرطب لكن هذه الصفة بِتْطَعَّ

) وهي جْ وَ عْ طَ تْ تسقط عىل الشخص الذي يميل أثناء سريه أو وقوفه, ويقولون (بِ 
 . صفة للمياعة, وعدم الرجولة

جْ  هِ َجْ : ومعنى اهلجِّ مغادرة الناس للمكان برسعة فائقة نتيجة خوف من أمر ما وتسقط هبِ
عىل اإلنسان بمعنى أنه يكثر من ختويف الناس كام يقال (إمهجهج) بمعنى أنه 
 يتبع أسلوب التخويف يف أمور بسيطة ال تستحق ذلك وتقال للمرأة (مهجهجة). 

جْ  فَ جْ يتدفأ عىل النار أثناء الربودة الشديدة بطريقة فرد مالبسه : تقال للشخص الذي بِتْفَ
وتعريضها حول النار حتى تسخن وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي يقوم 

) ويقال (فُ  جْ فِ جْ فَ ج النار) أي حرك بتكبري األمور ونرش اإلشاعات فيقال عنه (إِمْ
 وسطها كام يقال (فوج النار). 

جْ  نْوَ غَ ع ألن (الغنوجة والتغنوج) من صفات األنثى إذ يقال ئاملا : تقال للشخص الرخوإمْ
 وجة) وهي صفة حمببة يف األنثى ومعيبة للرجل. عنها (غنّ 

لِجْ  عَصْ : والعصلجة تعني تصعيب األمور وصعوبة حلحلتها وتقال للرجل الذي يركب إمْ
 رأسه وال يقبل إالّ باحلل الذي يريده. 
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سوكِجْ  إذ يقال (األرض امسوكجه) بمعنى ميالن يف أحد  : وتعني ميالن أحد اجلوانبإمْ
كانت مستطيلة الشكل ويقال للرجل الذي يسري مائالً إىل أحد  اجانبيها إذ

 اجلانبني (إمسوكج) وهي صفة استهزاء. 
بِجْ  بَجْ  نتفخ واخلدود املتورمة وهي صفة استهزاء.: تقال لصاحب الوجه املإمْ

عِجْ  عَجْ خلفه أو حوله وتسقط عىل الرجل القوي الذي يقوم  : تقال لكل من يثري الغبارإمْ
بأعامل تثري اجلدل حول أعامله والذي خيابط أثناء سريه فيثري الغبار والعج يعني 

 الغبار الناعم املتطاير. 
: تقال للشخص الذي يطأ يف الطني وتغوص رجليه به أثناء السري ويسقطوهنا عىل بِغبِّجْ 

 وعواقب األمور.  الشخص الذي ال يعرف موطئ قدمه,
جْ  فِّ : تقال للشخص الذي ينقل قدميه ببطء أثناء سريه وكأنه خياف من حدوث رش عند بِخَ

 وضع قدمه عىل األرض وهي صفة استهزاء. 
تَجْ  فْ هَ : تقال للشخص الكريم الذي يكثر من الكرم واإلرساف يف أحوال ال تستدعي إمْ

 ذلك لتقول عنه الناس أنه كريم وشهم. 
جْ  مِ من السامجة وهي قلة احلياء وصفة سمج تطلق عىل الشخص قليل احلياء الذي ال : سِ

 يراعي العادات والتقاليد املرعية. 
جْ  رَ جْ َ : تقال للشخص السمني الذي يسري وجسمه يرتجرج وكأنه قربة ماء أو مدهنة بِرتْ

 مملوءة بالسمن وهي صفة استهزاء. 
جْ  فخِّ  ج). حي املعنى نفسه ملفردة (امفيج تعني فتح الرجلني وتعط: والتفخإمْ
نِجْ  تْشَّ : والتشنج يعني العصبية التي تفقد اإلنسان السيطرة عىل نفسه وتقال لإلنسان مِ

 الذي يتعصب لرأيه ويتضايق من الرأي اآلخر وهي صفة سيئة. 
جْ  جِ : تقال للشخص الذي ال يعرف االجتاه الذي يريده, بمعنى أنه يعاين من تشويش أو بِدَّ

 عقيل أو نفيس وهي صفة استهزاء. مرض 
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جْ  رِ هَّ أو  : وتقال للشخص الذي يتبع أسلوب التهريج خالل عرض رأيه يف االجتامعاتإِمْ
 حماولة إضحاك املوجودين وإبعادهم عن البحث اجلاد يف املوضوع. 

جْ  عِ زْ  : تقال للشخص الذي يزعج اآلخرين بأفعاله أو أقواله وهي صفة سيئة.مُ
جْ  ْرِ  ل للشخص الذي يكثر من إحراج اآلخرين يف كل مناسبة وهي صفة سيئة. : وتقاحمُ
ج رِ تْفَّ : تقال للشخص الذي يراقب األمور من بعيد بمعنى أنه (يتفرج عليها) دون اهتامم مُ

 هبا أو تدخل يف طرحها أو تطبيقها. 
جْ  وِّ ) وتقال لشخص الذي يتجنب الدخول يف مشاكل أو قضايا بني الناس و (التم :بِمَ جْ وّ

مأخوذة عن موج أو موجة البحر التي تستطيع اخلروج من مكاهنا بسهولة 
 ورسعة. 

بْلجْ  : وتقال للشخص الذي يرتب األمور ويركِّب العبارات ليجعلها متناسقة تؤدي بِدْ
الغرض املطلوب وهي صفة حسنة تعني أن ذلك اإلنسان يتمتع بالذكاء واحلنكة 

 واحلكمة. 
جْ  مَ جْ عندما يقال (بتمجمج) فإن وة تعني مجع اللعاب وإخراجه من الفم : واملجمجبِتْمَ

ذلك اإلنسان يكثر من إخراج البصاق وهي صفة ربام تدل عىل مرض معني وإذا 
ه أي  لدغ إنسان من قبل أفعى أو عقرب فإن الطبيب الشعبي يمتص السم ويمجّ

 خيرجه من فمه. 
جْ  جْ الطفل) أي علمه امليش وتقال : وتقال للشخص الذي يميش اهلوينا كام بِتْدرَّ رِّ يقال (دَ

هذه املفردة يف تصنيف اخلضار فيقولون (تدريج الصناديق) ويطلقون صفة 
اج) عىل الشخص الذي يقوم بتدريج األطفال.   (درّ

اجهْ  وج ملعرفة احلظ واملستقبل وعادة ما تكون من نساء رب: تقال للمرأة التي تتعامل مع البِرَّ
اجة). النور (الغجر) وه ارة, برّ ف بمهنتها إذ تقول وتنادي (بصّ  ي تعرّ

جْ  جَّ  : تقال للشخص الذي يتنصل من العمل بكثرة وهي صفة الشخص الكسول. بِتْحَ
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لَجْ  لَجْ  : تقال للشخص كثري اللجلجة الذي يثري حوله (جلّة) كبرية يف غري حملها. إمْ
جْ  وَ هْ لَ  يف أشياء ال معنى هلا وال قيمة.  : تقال للشخص كثري اللهوجة الذي يتكلم كثرياً إمْ

جْ  هَ دْ اج) للشخص الذي يتصف هبذه يَ : أي يكثر من امليش والسفر البعيد ويقال (دهّ
 الصفة. 

جْ  هَ مْ : يقال (مهج كبدي) أو (مهج معديت) بمعنى آملني وأوجعني وهي صفة يسقطوهنا يَ
سامعه وهي جع غري املرغوب يف وعىل الشخص الذي يكثر من الكالم املؤمل وامل

 صفة سيئة. 
جْ  عَ مْ  : واملعج يعني املرس ويف الدعاء اليسء يقولون (البني يمعجه). يَ
جْ  بْعَ  : البعج يعني فتح بطنه بالسكني ويف الدعاء يقولون (البني يبعجه). يَ

هْ  بْغَجُ  : البغج يعني البعج نفسه والدعاء اليسء (البني يبغجه). يَ
هْ  ه غلب) أي غلبه يف اللعب ويقولون (البني : والطج تعني الرضب, كامإيْطجُّ  تقال (طجّ

ه).   ايطجّ
هْ  جّ ه), إيرُ  : والرج تعني اخلضخضة ويف الدعاء اليسء (البني ايرجّ

هْ  ). إيْسجُّ  : والسجع معناه السحل ويقولون (البني ايسجه سجّ
هْ  فجُّ  ). : وفجة الرأس تعني فتح الرأس بالرضب احلادّ ويقولون (البني ايفج راسهإيْ
هْ   : وتعني بطحه وغمره بالعج (أي الغبار) ويقولون (عجة البني ع راسه). إيْعجُّ

جّْ  جْ وَ  : تقال لليشء اجلديد الزاهي وللمالبس النظيفة واألواين التي مل تستعمل. يِوِّ
اج وج) وهي صفة الشخص األعرج وتقال لالستهزاء. أبو عرّ  : وتقال أيضاً (أبو عرّ

قْجهْ  القامش التي حتمل املالبس الشخصية وأدوات املسافر خالل السفر بعد : تقال لقطعة بُ
 أن جتمع داخلها وتربط البقجة حوهلا من مجيع أطرافها.  
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 :ومن أمثاهلم وأقواهلم
جْ  وَ : يقولون (مثل الكلب ذيله أعوج) وتقال للشخص صاحب السلوك اليسء املعوج أَعْ

 والذي ال يرجى له استقامة. 
جْ  رْ ما يوضع عىل ظهر الفرس أو الدابة حلمل األمتعة ويقولون (بركب وراك عىل : هو اخلُ

ه يف اخلرج) وتقال للشخص الطامع الذي حتسن إليه لكنه  بِحطّْ إيدُ ظهر الفرش وْ
 يطمع فيام لديك وحياول أخذه. 

هْ  جِ عْ زِ : يقولون (ال تنام بني القبور وال حتلم أحالم مزعجه) وتقال كنصيحة ليبتعد مُ
 سان عن األشياء واملشكالت التي ال ختصه. اإلن
ج منها رُ : يقولون (مثل ما دخلتها أخرج منها) وهي نصيحة كذلك تقال للشخص أخْ

ط نفسه يف مشكلة ما وعليه وحده اخلروج منها.   الذي ورّ
 : رايح عاحلج والناس راجعة: تقال للذي يتأخر يف العمل املطلوب. احلج

 :ت حرف (ج)وهنالك مفردات كثريه تأيت حت
هْ  بْجِ  : احلفرة. اهلِ
 : يدوس يف الوحل. بغبِّجْ 

هْ  واجِ  : ويعنون هبا جمموعة البهارات التي توضع مع األكل. احلْ
 : أي يؤمله. بِفجِّ عليه
جْ عليه  : أي منعه من العمل أو القول. حرَّ
نُّه أي دافع عنه. بحاجي  : يدافع, إذ يقال حاجي عَ
جْ بطنه عَ . بَ  : قتله طعناً

لَجهْ  لج, مَ  : تقال للسمني, السمينة من املاعز. أَمْ
دوهجْ  درهج واملاء إمدرهجه أي تسيل. إمْ  : تقال للاميش أو املستمر يف سريه ويقال إمْ

جْ   : بمعنى يسري ببطء. بِتْدرَّ
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: والفخجهْ هي اخلطوة الطويلة ويقال بفاخج بمعنى السري بخطوات طويلة بفخج فخج
 كام يقال (إمفاخجه). 

هْ  جِ  : تقال للنار املشتعلة. موهْ
بجْ  : تقال للشخص الذي تتباعد رجاله من األسفل عن بعضهام فتختل مشيته ويقال أَقْ

 (بتقابج). 
وج  : تقال للشخص املترسع يف كالمه وعمله. أهْ

جْ قهوة رَ  : إبريق القهوة. بَكْ
ج رْ جْ كَ رُ  : أي يرسع. بكْ

جْ  وَ هْ  ه. : تقال للشخص املتاميل يف حركتإمرَ
جْ  نْهَ  : ينهي عمله برسعة. يَ

جْ  جِّ . بِدَ  : ال يعرف له طريقاً
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 حرف (ح)
حْ  طَفِّ : تقال للشخص الذي يوافق أو يتفق مع خمتلف االجتاهات دون االلتزام برأي إمْ

عة.   معنيَّ وهي صفة سيئة تعني األمّ
تّنِّحْ  اير األمور : والتنح هو الذي يتصف بالبالدة وتقال للشخص البليد الذي ال يسإمْ

 .( لَحْ لَحْ  وعكس هذه الصفة تقال (إمْ
حْ  دِ بَلْ : تقال للشخص الذي ال هيتم بام يقال حوله ويتصف بضعف اإلحساس ومهام إِمْ

وصف بنعوت قبيحة فإنه يتلقاها دون اهتامم واملفردة تقال يف األصل للسكني أو 
(متضاية) أي املوس أو الشربية التي بحاجة إىل شحذ ويقولون أهنا بحاجة إىل 

 شحذ. 
لِّحْ  كَ : وتقال للشخص الذي ال خيجل من القيام بأعامل معيبة أو يتكلم بكالم جنيس غري إمْ

 مرغوب سامعه أمام النساء أو أفراد العائلة أو يف الدواوين.
حْ  سِ تَمْ : أخذت من كلمة متساح وصالبة جلده وتقال للشخص الذي يتلقى الرضب إمْ

عىل الشخص الذي يتلقى اإلهانات املتكررة لكنه ال دون اإلحساس به كام تسقط 
 يأخذ هبا. 

 ِ ن فَّ  : تقال للشخص الذي جيلس فاحتاً رجليه وكاشفاً عن عورته وهي صفة سيئة. حْ إمْ
تَحْ  ْ رشَ : تقال للشخص صاحب املالبس املهلهلة والرشحتة أو الرششحة تعني لبس إمْ

وحة) أو (مرشحتة) والرجل املالبس البالية واملمزقة ويقال عن املرأة (رشش
 (رششوح) أو (رشتوح) وللمالبس (رشاشيح). 

حْ  كَ : تقال للشخص صاحب الساقني املفتوحني للخلف من الوسط وهي صفة استهزاء أَفْ
) بمعنى اذهب من هنا.  حْ ) بمعنى ذهب ويقال (إفْكَ حْ  وترد كلمة (فَكَ
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عرفة بعض األرسار ويقولوهنا : تقال للشخص الذي يداري ويصادق شخصاً آخر ملبِتْبَطَّحْ 
 (بتبطّح له) بمعنى أنه يسايره ويرغبه حتى حيصل منه عىل ما يريد. 

حْ  وِ شَّ : تقال للشخص الذي يسري برسعة دون التفات ملا حوله وهي صفة تدل عىل عدم إمْ
ح) تعني أرشّ بيده من بعيد وترد يف اهلجيني:   أخذ احليطة واحلذر, وكلمة (شوّ

 لو احالالت يا طريي       لوقي راح طريي غدا والس
حت له وأبعد املشواح   أثاري عينه عىل غريي       شوّ

وكلمة (غدا) تعني ذهب وابتعد أما السلوقي فهو كلب الصيد, وأثاري تعني ظني 
 أو اعتقادي. 

حْ    وِّ : وتعني أن الشخص يقفز من فوق ويتخطّى أشياء خمتلفة وهي صفة للتهور لكنها بِلَ
ح يف الوجه) بمعنى أنه ال يفهم عواقب ما يقوم به تقال للشخص  املتهور (بلوّ

كام أن التلويح يعني لفت االنتباه ليشء  التلويح ال يكون يف وجه اإلنسان) (ألن
 ما. 

بِّحْ  : والتلبّح والتلبيح تعني املبادأة والقيام بأعامل غريه دون الطلب منه كام أهنا تعني بِلَ
 غريه وهي صفة استهزاء وسيئة.  الترسع يف الكالم وأخذ دور

بِّحْ  : والتشبيح تعني التظاهر بالقوة واستعراض قوة ومهارة الشخص أمام الناس ويقال بِشَ
) وتطلق عىل الزعران والبلطجية.   للشخص (شبّيح) و (مجعها شبيحهْ

لْبِحْ  ) وتعني الشخص الذي يميش حمني الظهر وبخبِدَ ) و (بِدوبِحْ بَحْ لْ طوات : ويقال (بِتْدَ
 متقاربة وبطيئة وكأنه يزحف وهي صفة استهزاء. 

: تقال للشخص الطويل الذي يسري متاميالً لليمني والشامل و (اللوحلة) تعني بِتْلولَحْ 
 املرجحة ألن املتلولح يشبه املتمرجح يف احلركة وهي صفة استهزاء. 

حْ  قَ زْ الذي يقوم بالرمي : والزقح تعني رمي اليشء بعيداً ويقال للشخص (زقّاح) وهو يَ
 وامللقى يقال له (مزقوح). 
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حْ  فَ لْ شَ : تقال للشخص كثري احلركة واخلفة وهو (امللهب) أو اللهلوب) ويقال عن إمْ
) ويقال (شلفحها)  يِّهْ لفاحِ ) وهي القطعة الواحدة من خبز الصاج (شِ (الرشاكهْ

 ع. أي خبزها برسعة دون نضج تام ويف العموم هي صفة استهزاء تعني الترس
حْ  فَ لْ : ويقال (لفحها) أي هنبها أو رسقها ويلفح تقال للشخص الذي يأخذ األشياء بخفة يَ

لذي ينهب األكل من بني يدي ودون انتباه املوجودين كام أهنا تقال للشخص ا
 (لفح الرغيف) وتقال للشخص الذي يقوم برضب أحدهم برسعة فائقة.  الغري

حْ  رِ نَقْ  لصايف املرغوب للرشب ويقال أيضاً (ميّة امنقرحة). : وهي صفة املاء البارد اإمْ
حْ  قِ نْ تْزَ ) دون لفظ (التاء) وتطلق عىل الشخص املتمدد يف الشمس مِ حْ نْقِ زَّ : وتلفظ (مِ

 لالسرتخاء. 
حْ  نْسدِ : والسدح هو متدد اجلسم عىل األرض أو االرمتاء عىل أحد اجلوانب وهي صفة مِ

 لالسرتخاء والكسل. 
حْ  وَ حْ لوحوحه تقال عند اإلحساس بالربودة الشديدة واللفظ خيتلف من مجاعة إىل : ابِتْوَ

) وغريه وهْ )  مأخر فبعضهم يقوهلا (أحّ ) وآخرون يقولون (آحْ آحْ يقوهلا (أحيّهْ
 (وبتوحوح) تقال للشخص الذي حيس بالربد. 

حْ  تْطَّوِ ح اليشء تعني ألقاه بعيداً عنه أما الشخص املتطوح فهو امللقىمِ  عىل األرض.  : وطوّ
لِحْ  م لألكل ويكون الرد إفْ : تقال للشخص املقبل عىل شخص مقيم أو يأكل واملعنى تقدّ

) وتقال مدحاً ومتنياً لتكون النيّات طيبة وعىل الفالح.  كْ  (يفلح نَوَّ
: تقال ملقابلة اليشء باملثل ويقال بأن (احليوانات تتناطح) أي تتقابل وتتعارك بقروهنا إنْطَحْ 

والغنم ويقال (نطحه) أي قابله بالعراك, ويقولون للضيف (انطح فالك)  كالبقر
 أي تقدم وخذ نصيبك من األكل. 

هْ  حَّ  : تقال لليشء الكثري, واملقصود به اخلري. دَ
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هْ  بَحَ من العيش) فذلك يعني  الوفري وعندما يقال (فالن يف بحبحه: والبحبحه هي اخلري بَحْ
 الغنى والرفاهية. 

دما يقال (بيننا ملح وعيش) فهذا يعني عدم وجود عداوة وبغضاء بيننا : عنملح وعيش
وعندما يقوم أحدهم بدعوة اآلخر لألكل أو للضيافة يقول (ماحلنا) ويقولون عن 
مرقة اللحم بالرشاب (إمالح) ولصب املرقة عىل املنسف يقولون (ملّح عليهم) 

أن أكلنا ما عليه أو (ملّح األكل) وعندما يغضب أحدهم من الضيف يقول (ك
) بصيغة استفهامية وعند املصاحلة يقول أحدهم  لَّحْ ملح) أو (أكلنا ما هو إمْ

 (بنزيد امللح أمالح). 
: تقال ملن يأكل وهي كلامت ترحيبية تعني التمني للضيوف باهلناء مطرح ما يرسي يمري

وكلمة مطرح تعني مكان واملكان هي املعدة ويرسي يعني ينزل ويمري تعني 
 الستفادة من األكل والتمني بأن يكون سبباً يف الصحة والعافية. ا

احاه : تقال لناطور الكرم الذي حياول طرد الطيور عن األشجار املثمرة أثناء بحاحي, إحمْ
خ بأعىل صوته عىل الطيور قائالً رصنضوج الثمر, وألن الشخص أو الناطور ي

قد يقول بعضهم (بحوحي (حاحا, حاحا) يقولون عنه حياحي وجتمع حماحاه, و
 حماحاه). 

: التح تعني مناداة الغنم للسري خلف الراعي بقوله (تح, تح, أو حتتح) وبعض بِتِّحْ للغنم
الرعاة حياول مجع الغنم أو إعادة من انفرد منها وابتعد باملحاحاة بقوله (حاحا) أو 

) وهذه تقال  , أو إختْ للامعز أما بالتحتحة هلا أما عند سوق الغنم فنقول (إخْ
 .( هْ و) أو (إِتْسَّ  الضأن فيقال هلا (إتْسُ

ي حِ : تقال للشخص الذي يشارك يف رقصة السامر وخاصة (فقرة الدحيّة) وتلفظ بِدَّ
ي, دححي) بصوت يشبه الفحيح والدحيّة يقوم هبا جمموعة من الرجال  حِ (دِحّ

وء بالبيض املشاركني يف رقصة السامر وكلمة (دِحي) تطلق عىل عش الطري اململ
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ه)  وعندما يقولون دحاه دحي فذلك يعني أنه مأله متاماً أما عندما يقولون (دِحُّ
 فمعنى ذلك أرضبه. 

حْ  دَ حْ دَ : تقال للشخص السمني املمتلئ, والدحدحة تعني جتميع وتكويم بعض األشياء إمْ
 كالكرة وهي وصفة استهزاء. 

حْ  فِ حْ فَ األكل وانتشار بخاره يقولون (رحيته : تقال لرائحة األكل الزكية, وعند طبخ إمْ
بتفحفح) أي أهنا تنترش ومتأل اجلو والفحفحة ال تقال إال للرائحة الطيبة وتسقط 
هذه الصفة عىل الشخص صاحب الرائحة الطيبة, املحبوب من قبل الناس 

املحرض واملعرش وصاحب سرية  فيقولون (رحيته بتفحفح) بمعنى أنه طيب
 . حسنة

حْ  قِ ) ويقال (بقحقح أو : تقابِقَحْ هْ ل للشخص املريض بالقحة وبعضهم يلفظها (كحَّ
بكحكح) لكن بعض األشخاص يتصفون بكثرة القحقحة من دون مرض يذكر 

أصبحت لدهيم عادة عندها يطلقون صفة (بقحقح) عىل الشخص املعني إهنا بل 
 وهي لالستهزاء. 

نَحْ  ألشخاص دون مرض حلقي حمدد : والنحنحه تشبه القحقحه بمالزمتها لبعض ابِتْنَحْ
وهي صفة استهزاء ملن يكثر من النحنحة بسبب وبدونه وبعضهم يقول 

) بمعنى رضبه و (نحن هْ ) ويقال (نحُّ نَحْ . ح(املنَحْ  ه) أي أشبعه رضباً
ح احة) والنوح هو البكاء بِنَّوِ : تقال للشخص كثري النواح وخاصة األنثى إذ يقال عنها (نوّ

عضهم يتصف بكثرة النوح عىل أشياء ال تستحق ذلك لذلك الشديد عىل امليت وب
اح) لالستهزاء.   يطلقون عليه صفة (النوّ

حْ  سِ حْ حْ تقال للسبِسَ ئل عندما يتحرك ببطء عىل اجلسم أو األرض ا: وكلمة سحّ وبسِّ
وأكثر ما تقال (العرق بسح عىل جلده) أو (السمن بسح ع األرض) ويسقطون 
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كاسل يف سريه وحركته ويقولون (بسحسح) أي هذه الصفة عىل الشخص املت
اً وهي صفة استهزاء.   يسح رجليه عىل األرض سحّ

حْ  يِّ دَ : تقال للشخص الذي يكثر من عمل أشياء متنافرة دون اهتامم بالرتتيب إمْ
واألولويات إذ يقال (إمديح أو بديح) يف األكل بمعنى أنه يأكل ما هب ودب كام 

نى أنه يتكلم بكالم غري مرغوب فيه ويكثر منه وهي يقال (بديّح يف الكالم) بمع
 صفة استهزاء. 

ريّح : جاءت من الراحة وتقال للشخص الذي يريح الناس بكالمه املعسول اجلميل إمْ
نا) أي أن األخذ برأيه واالستامع له  وبمواقفه النبيلة املرحية ويقولون (فالن مرحيّ

) بمعنى حْ ريِّ نزول أساساته يف األرض وتشقق  يريح نفوسنا ويقال للبناء (إمْ
) وهي صفة حسنة تقال ملن يسرتيح  حْ اجلدران وبعضهم يقول (مرتيّح) و (برتيّ

 .  بعد عمل شاق أما كلمة (مرتوحن) فتقال للشخص املرتاح مادياً
يِّحْ  قَ : القيح هو الصديد الذي خيرج من اجلرح امللتهب وبعض الصديد له رائحة كرهية إمْ

ص (امقيّح) فذلك يعني أنه كريه الرائحة ويكاد أن يتعفن من وعندما يقال للشخ
 شدة املرض وهي من صفات االستهزاء. 

: كلمة طاح تعني نزل وطايح تعني نازل وبطيح تعني أنه يقوم بعملية النزول من بِطِيحْ 
) بمعنى أنه غري  هْ ظُّ األعىل ويسقطون هذه الصفة عىل األشخاص فيقال (طايح حَ

كام يقولون (طاح نجمه) بمعنى سقط مركزه وهوت سمعته إىل موفق يف حياته 
احلضيض ويقولون (طالع طايح) للشخص الذي ال يستقر يف مكان بل يكثر من 

 الصعود والنزول وينادون عىل بعضهم بقوهلم (طيح جاي). 
حْ  َ اح) بَرسْ : يقولون رسح الراعي مع الغنم أي ذهب مع الغنم لرعايتها ويقولون (الرسّ

ن به الراعي الذي يامرس مهنة (الرساحة مع الغنم) كام يقولون (سارح) أي ويعنو
احة) ويعتقدون أن الذهب  ذاهب لقضاء بعض احلاجات وعن األنثى (رسّ
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(يرسح بالليل) ويدعي بعضهم أنه شاهد جمموعات من الذهب وهي تسري يف 
 الليل لكنها ختتفي فجأة. 

 ماح احلمل) أي نزل عىل جانب دون اآلخر. : وتعني نزل عىل جنب أو كاد ويقال (ماحْ 
ثَحْ  ره بالسكن أو الرتاب. كَ  : أي نثر اليشء ويقال (كثح السكن عليه) بمعنى أنه عفّ
باتُه) أي لبس العباءة. إتْردّح  : بمعنى لبس ويقال (إتْردّح عَ
 : هو الدم املخلوط بالسوائل التي خترج من اجلروح امللتهبة. القيح

حْ  فَ  للصحن أو األناء الذي ليس له قعر عميق.  : تقالاألطْ
مهْ  هْ : تقال عند االتفاق عىل تقاسم األشياء بالرتايض وذلك بطريقة طرح السهم إِطْرح السَ

 أي توزيع األرض وتقسيمها بقوهلم هذا سهم فالن وهذه حصة فالن. 
حْ  لفَ سَ  : تقال لضعيف البنية. إمْ

هْ  حِ  : وتعني قطعة صغرية. ذرْ
حْ   أصيل أو خالص.  : بمعنىقُّ

  :من أمثاهلم وأقواهلم
ه) ع قال طلّق أمُّ رَ َكْ إمن الَقْ : تقال ملن يريد اخلالص من مصاحبة شخص أو قال (شو برحيِّ

 االنتهاء من قضية. 
 : تقال عند ذكر أشخاص هلم سرية سيئة. اليلّ استحوا ماتوا

ح ال يقول أح)  مسؤولياته.  : بمعنى أن عىل الشخص حتمل كامل(اليلّ بجي للدّ
 : تقال عند اقرتاف الفضائح أمام الناس. (فظيحة إوعليها إشهود)

حْ  رَ بِمْ حْ وْ َ هْ   بِرسْ : يقولوهنا باألمثال وتعني الشخص الذي يعمل ما يريد دون عَ كيفُ
 حسيب أو رقيب. 

 تقال ملن يفتضح أمره ويعلم الناس فضيحته.  :: ويقال (فظيحة وعليها شهود)فظيحة
هْ ما  : تقال للشخص املغادر غري املرغوب بوجوده. منها رجعه روحَ
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 : تقال ملن يكثر من النواح والصياح. بِنيحْ إوبصيحْ 
هْ  احَ وّ احهْ نَ دَّ : تقال للمرأة التي تكثر من املدح والنواح حسب ما يتطلب املوقف وتوصف مَ

 بأهنا ذات وجهني. 
شخصية وال يرغب يف  : تقال للشخص الذي ال يعاين من مشاكلحاطّْها ومسرتيح

 التدخل بمشاكل اآلخرين وهي صفة للشخص (الالمبايل). 
: تقال لألشياء القيمة التي هيملها أصحاهبا وال هيتمون برعايتها أو سارحة والرب راعيها

حراستها, كام تقال للغنم أو للموايش التي ترتك يف املرعى دون حراسة واملعنى 
 إلمهال. البعيد هلذا القول هو التواكل وا

: وزاح يزيح تعني إبعاده عن املكان أو الطريق إىل جهة أخر لكنهم بِزحيه من طريقه
يعنون باإلزاحة شيئاً آخراً واملعنى إلزاحته من طريقه هو اخلالص من اخلصم 
وقد تكون هذه اإلزاحة بإبعاده عن مركزه املهم أو إبعاده عن السيطرة عىل 

خلالص منه بقتله. ويقال (ما بتزحزح) عن طريقه التجارة أو املشيخة وقد تكون ا
 أو موقفه أو رأيه أو مكانته و (الزحزحة) هي حتريك اليشء من مكانه. 

 :ويدعون عىل بعضهم بقوهلم
هْ  حُ ) واللدح هو الرضب بقوة ويف لَدَ هْ حُّ لْدَ : وكثري ما يدعون عىل بعضهم بقوهلم (البني يَ

 حجر أو أداة كبرية. 
بَحْ  كْ : والكبح هو الرضب عىل الوجه وهي دعوة سيئة.  : البنييَ هْ بَحُّ كْ  يَ

حْ  دَ سْ : والسدح هو طرح الشخص عىل األرض. يَ هْ حُّ دَ سْ  : البني يَ
بْطَحْ  : البني يبطحه: والبطح هو إسقاط الشخص عىل األرض بعد (املباطحة) وهي يَ

اول حماولة إسقاط اآلخر وتعتمد عىل قوة الشخص ويقال (بباطح) بمعنى أنه حي
 الوصول إىل ما يرغب. 



 

 54

حْ  دً لْ : البني يلدحه: واللدح هو الرضب عىل اجلسم بحجر كبري وهي أمنية بإصابة يَ
 الشخص بمكروه. 

حْ  دِّ : والدح تعني الرضب أيضاً وهي أمنية كذلك ودعوة لالنتقام من إيْ حهْ دُّ : البني إيْ
 الشخص. 

حْ  فَ لْ  الشمس ولفحة اهلواء. : البني يلفحه: ويلفح تعني الرضب أو لفحة يَ
حْ  طْفَ : بمعنى أنه ال يستطيع إخراج بقايا األكل وهي دعوة مميتة. يَ هْ حُّ طْفَ  : جيعله ما يَ

 :وهنالك مفردات كثريه حتت باب حرف (ح)
هْ  نَحُ سْ , يَ هْ نْحُ  : هي دعوة سيئة. سَ

ظِّحْ  فَ  : تقال للشخص كثري الفضائح وهي صفة مكروهة. إمْ
يِّحْ دمه  ووعيد للشخص. : هتديد أَسَ

حْ  رَ حْ رَ  : يعنون به السم ويتمنونه للشخص املعادي. ظَ
حْ  ذَ : والوذح هو ما يعلق بصوف الغنم بأسفل البطن واألفخاذ من أوساخ ويظل هذا وَ

الصوف غري مرغوب به لعمل الفراش واألمتعة إالّ بعد غسله جيداً وتنظيفه 
 الصوف العلوي. وعادة ما يكون هذا الصوف قصرياً وال يصل إىل طول 

حْ  قَ شْ : والشقح هو تقسيم اليشء املدور إىل قسمني وتقال يف شقح البطيخ وثامر الفواكة يَ
عامة لكن هذه الصفة تطلق عىل عملية الرضب من إنسان إىل آخر خاصة إذا 

 تسبب يف شق رأسه, ويدعون عىل بعضهم بقوهلم (البني يشقحه). 
هْ  بَحَ ه : وهي من الصباح وتقال لليِّصْ شخص الذي يأتيه شخص آخر من الصباح عىل غرّ

ويقال (صبّحوهم) أي نزلوا عليهم أو غزوهم أو قتلوا منهم, ويقال يف دعواهتم 
(البني يصبحه) وتقرتن فرتة الصبح أو الصباح بالتوقعات املزعجة ألن النهب 
, وإذا ما حدثت مصيبة لق وم والغزو يتم خالل هذه الفرتة والناس ما زالوا نياماً
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هْ ع صباحه) أو (ابزغ يف نييقولون (ال يا صباح البني وال ا) كام يقولون (لطُّ
 صباحه) أي يف وجهه وذلك للتحقري واإلهانة. 

ر الفظايح) وهي نصيحة للرجل املَاليِحْ والفضائح : يقولون (ال ختيلّ املاليح واتْدوّ
القيام باألعامل املستقيم أو املرأة الصاحلة بعدم التخيل عن األعامل احلسنة و

 السيئة. 
نايِحْ  : املنوحة هي شاة حلوب يقدمها (الشاوي) الغني لعائلة فقرية لالستفادة من حليبها مَ

مع االحتفاظ بحقه يف مواليدها وجتمع (منايح) ويمدحون من يقوم هبذا العمل 
 بقوهلم (راعي املنايح) بمعنى صاحب املنايح. 

اه  ائه. : أي ركض خلفه برسعة إليذإتْوحَّ
حةْ راسه). قناقيح نْقِّ  : تقال ألعىل الرأس من اخللف وبعضهم يقول (قُ

 : تقال للرشاك املخبوز عىل الصباح وبعضهم يقول (شلفاحية) أي رشاكة. شلفاحي
: وهو املكان املخصص للقطّني (وهو التني املجفف بعد فتح وتسطيح حبة املصطاح

 التني). 
حْ  قل من مكان إىل آخر ملعرفة األشياء املخفية وبعضهم : تقال للشخص الذي ينتبِتْذوَّ

ع) أي يتسقط األخبار ويسكنه احلذر.   يقول (بتذوّ
لَحْ  ذْ  : يتمشى ببطء ويشعر بالراحة واألمان. بِتْمَ

تْشوتِحْ  . مِ  : أي معلّقْ
حْ  دَ حْ دَ  : الشخص السمني. إمْ

. : تقال عندما حيلّفون بعضهم بعضإبروح اليلّ ماتوا, إبروح والدك  اً
ناح  : حرشة سامة تشبه الدبّور ويدعون عىل بعضهم هبا لسمها. ذِرْ
حْ  ز للزراعة. بِكسِّ  : وتعني الشخص الذي يزيل األشواك من األرض التي جتهّ
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قِّح ه) أي : شِ قطع من جذور الزيتون تؤخذ لزراعتها يف مكان آخر للتكثري ويقال (شقحُ
  قطعه.

 : هو اللبن اخلاثر. السديحْ 
حْ  م بمطعوم يؤخذ بواسطة جرح اجللد وإدخال املطعوم وكان ذلك قبل  :قرَّ بمعنى طعّ

 استخدام األبر. 
 : وتعني يذبح. بِنِّحْ 

حْ  وَ لْ شَ  : تقال للشخص غري املتزن والذي له أكثر من اجتاه. إمْ
 : غطاء لرأس األنثى من احلرير الناعم. املسفح

حْ  مَ  : بمعنى قفز ويقولون (إقمح) بمعنى اقفز. قَ
ه: وتعني امليش املتاميل. بِتْدالح داحلَ  : ويقال إمْ

. بنقح نقح  : أي ينبض نبضاً موجعاً
هْ  بَخُ  : واجلبخ هو الرضب ويدعون بقوهلم (البني جيبخه). جَ
هْ  طَخُ : واملطخ هو الرضب بالعود أو بالعصا وتقال للرضب بالعصا الدقيقة واخليزرانة مَ

 لبني يمطخه). ويقال للمرضوب (ممطوخ) ويف الدعاء (ا
خْ  وِ تْدرْ : والدروخة تعني اإلحساس بقرب فقدان الوعي وعدم التوازن ويقال عنها مِ

 الدوخة, والدايخ هو املتدروخ الذي يشعر هبذا اإلحساس. 
: تقال للشخص الذي يقع يف مشكلة وحلها يف يد غريه, ويسقطون هذه رجله يف الفخ

 احلل وخيلصه من مشكلته. احلالة عىل الشخص املضطر ملسايرة من يمسك 
خْ  خْ زَ : تقال يف حالة املطر الغزير ويقولون (الدنيا بتزخ زخ) أي أن املطر يسقط بغزارة بِتْزِ

خْ املاء يف اخلزان) وعندما يلفظوهنا العامية فإهنم  ويف الفصحى يقولون (ضُ
 يبدلون حرف (ض) بحرف (ظ) ويقولون (ظخ امليِّة). 
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ما تستخدم هذه املفردة يف الشوبك فيكثر منها كل شخص  : تعني يا أخي وكثرياً ياخا
خياطب اآلخر أما األنثى فتقول (يا خيّة) أو (يا خيتي) وقد يقوهلا الرجل لألنثى 
كذلك, كام يقول الشخص (يا خوي) أو (يا خوك) وكلها تعني األخاء للتحبب 

 والتقرب. 
ييييه), أما عندما يقولون : تقال للتأمل وتأيت بدل اآله ويف الشوبك يقول آخ, آخ بعضهم (اخِّ

(أُخ, أُخ) فهذا خمالف متاماً إذ أن اللفظ اآلخر يعني التعبري عن الرسور حلدث ما 
 أو إلحضار يشء مفرح. 

خْ عليه ُّ  : وتعني رقود الدجاجة عىل البيض. بِرتْ
خْ  خْ صَّ خ بمعنى احلرارة الشديدة. بتصُّ خ صّ  : ويقال الشمس بتصّ
خْ فيه . : بِكُّ  بمعنى هيب يف وجهه ويسمعه كالماً شديداً
  : وتعني رش قطرات املاء اخلفيفة وخاصة يف كوي املالبس. بِبُّخ بخّ 
بِخْ  َلْ  : وتقال للعفن املرتاكم وتسقط هذه الصفة عىل الشخص القذر. إجمْ

تِخْ  تَخْ  : وتقال للشخص املرختي الكسول. إمْ
ليّخ  . : وتقال لألرض التي مل جتهز للزراعةسِ
لْص كِشخْ  : والكشخة تعني الزهو باللباس املتأنق ويقال كشخ البارودة بمعنى سحب القِ

 وهو األقسام. 
خْ  طْرَ  : بمعنى يتسكع. بِتمَ

هْ  خُ  : بمعنى شجْ رأسه.فَشَ
لَخْ رأسه  : وتعني شج رأسه. فَ

 ويف األمثال يقولون: 
ُّه , يا بكرس خمُ هْ  مل ما. : وتقال للمبالغة يف القيام بعيا بَطَّخُ
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لِخْ  كالمه فَ لْخ وْ هْ كَ ة عند جفافها عصاتُ : الكلخ هو نبات ربيعي, سيقانه طرية وتصبح هشّ
وعند الرضب هبا تتكرس برسعة وال تؤمل أما الفلخ فهو الكالم العايل, كثري 
عي القوة وهو ضعيف كام يدعي حسن  الضجيج واملثل يعني الشخص الذي يدّ

 فائدة. القول مع أن كالمه جعجعة بدون 
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 حرف (خ)
شلَّخْ  ة وأللواح اخلشب والتشليخ تعني التكسري كيفام إِمْ : وتقال ألغصان الشجر املكرسّ

اتفق ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي يتكلم كثرياً بغري معنى مفيد إذ 
ه  ) أو (بشلِّخْ يف احلكي) كام يقال (اشلخه شلخ) أي كرسّ شلَّخْ يقولون (كالمه إِمْ

 .  تكسرياً
خْ  سَ رْ فَ : والفرسخة تعني تكسري الشجر وفصل األغصان والعيدان عن بعضها بعضاً إمْ

ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الضعيف الذي ال حول له وال قوة كام 
 يقولون (فرسخه) أي ارضبه وحطمه. 

الخي : وتقال للشخص الضعيف الذي ال يفرض رأيه عىل أهل بيته, والكلمة جتيء من إسْ
ذبيحة وكأهنم يسقطون هذه الصفة عىل الذي ال حيس بام يقال حوله سلخ جلد ال

 وكأن الناس يسلخونه بالكالم اليسء دون أن يشعر. 
نِخْ  زَّ ) والزنخة هي الدهن الذي يطفو عىل سطح مرقة اللحم وهي غري إمْ نِخْ : ويقال (زِ

مرغوبة وجيب إزالتها من وجه الرشاب ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص 
 لرائحة غري املرغوبة. صاحب ا

خْ  ِ ة للشخص املتكرب وصفة اجلخ تعني املتكرب املتباهي. إجمْ  : وقد جاءت من اجلخّ
خْ  اخ) وقد تكون أخذت من اجلوخ وقديامً كانت بِجُّ : تقال للشخص املتكرب وصفته (جخّ

املالبس الفاخرة هي املصنوعة من اجلوخ ويعترب الشخص الذي من يلبسها من 
ه) أو (بجخّ علية القوم و ) ويعنون هبا صفة التكرب, ويقال (عليه جخّ هْ يقال (جخّ

ه) وكلها تعني صفة التكربّ يف غري حملها وهي االستهزاء.  ه) أو (كبري جخّ  جخّ
بِخْ  ن املاء : وهي من البخّ والبخبخة وتعني رش املاء عىل األرض بخفة عىل أن تكوّ بِبَخْ

اخ) وتسقط هذه الصفة عىل والرذاذ ويقال للشخص الذي يقوم بالبخ ( بخّ
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الشخص الذي ينقل الكالم اليسء بني الناس, كام يقولون (بِبُّخْ سم) أي أنه 
 يتسبب يف مشاكل كثرية. 

, بِنُوخ : تقال للجمل عندما يربك عىل األرض واجلمل عندما ينوخ يعني أنه رضخ نايِخْ
مة ويرضخ لألمر واستكان وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي خيشى املقاو

 ملا هو مطلوب منه وهي صفة ضعف واستهزاء. 
: تقال للشخص الذي يتصف بضعف الشخصية املتناهي وعدم السيطرة عىل بيته  هْ يخَ خِ

 وأهله ووجوده يف البيت كعدمه. 
تِخْ  : تقال للشخص املنهك الذي أتعبه العمل وأصبح متهالكاً ويقال للشخص إمتَخْ

 (تاخخ وتاخ).  املتعب (تخ من الشغل) وقد يقال
: واملنافخة تشبه التأفف بسبب العمل املتعب أو الشعور بمشكلة وصعوبة احلل بِنافِخْ 

خْ وبنافخ) للشخص املتضايق  وكلمة ينفخ تعني إخراج النفس بقوة ويقال (بِنَفِّ
ر من كل يشء.   دائامً واملتضجِّ

والبياخة هي صفة  : تقال للشخص الذي يترصف بغباء وعدم اكرتاث ملا يدور حولهبايخ
 الترصف اليسء. 

لِّخْ  كَ : تقال (إمكلخه) حلبة التني والرمان املفتوحة قبل قطفها وليس بفعل إنسان إمْ
ويسقطون هذه الصفة عىل اإلنسان الذي تر فمه مفتوحاً دائامً وهي صفة 

 استهزاء. 
خْ  جِ خْ ر عىل األرض : وتقال للشخص الذي يسري بخيالء بني الناس يف أثواب طويلة جتبِجَ

 . ه وهي صفة لإلنسان املتكربّ  وربام تكون مأخوذة من اجلخّ
خْ  رِ خْ رَ : الرخرخة تعني االسرتخاء واالستمتاع باهلدوء والسكينة ويقال (امرخرخ أذانه) إمْ

خي أذانه) أو إمرخيّ أذانه) وهذا يعني أنه مستمع جيد وهي صفة  رْ كام يقال (مِ
رف ماذا يقول عنه الغري أو أنه حياول االستامع اإلنسان الذي يتنصت عىل غريه ليع
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لبعض األحاديث التي تكشف األرسار وهي صفة جتسس غري حممودة, وعندما 
أذنك) أي استمع ملا  ييطلب من شخص احلصول عىل معلومات يقال له (رخِّ 

 يقال جيداً دون أن تشعرهم بذلك. 
ُهْ  خمَ رْ سم حتى يفقد الشخص وعيبه, : والطرخمة تعني الرضب عىل مجيع أجزاء اجلطَ

) ويدعون بقوهلم (البني يطرخمه).  خْ مِ تْطَرْ ) و (مِ خْ مَ طَرْ  ويقولون عن املرضوب (إمْ
خْ  نْبِجِ : تقال للشخص الذي يضحك لسبب تافه, أو يكثر من الضحك عىل أشياء ال مِ

 وهي صفة تدل عىليف حالة رسور تستحق الضحك وهي تعني أن الشخص 
 الستهزاء. وبساطته وهي ل ضحالة تفكري الشخص

خْ  سِ خْ سَ (امْسخسخة) للمرأة : تقال للشخص الذي يذوب وهلاً وحباً للمرأة كام يقال إمْ
 سخسخة) تعني الوله الشديد واالستسالم للحبيب. املتيّمة (وال

طِخْ  : والطخ معناه إطالق الرصاص و (الطخطخة) تعني إطالق الرصاص بكثرة أو بِطْخْ
ص والشخص الذي يطلق الرصاص بمناسبة وغري مناسبة تبادل إطالق الرصا

 يقال عنه (بطخطخ) أو (طخيّخ) وهي صفة للمباهاه والزهو.
خْ  مِ تْطَرْ : وتعني النضج عندما تنضج الفواكه عىل شجرة ما وتكون حمملة بالثمر الناضج مِ

) وهي صفة للكثرة املصابة بالتلف واخلراب.  َهْ تْطرخمِ  كثرياً يقال هلا (مِ
: التجليخ يعني شحذ األدوات احلادة واملجلِّخْ هو الشخص الذي يقوم بعملية لِّخْ بِج

التجليخ لكنهم يسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي يكثر من امتداح 
شخص آخر ويومهه بأنه أكرب وأهم شخص يف املكان أو املنطقة وهي صفة تدل 

 عىل دجل وكذب صاحبها وتعامله بالوهم. 
هْ  بَّخُ بيخ هو توجيه الكلامت املهينة واملوجعة لشخص ارتكب خطأ ما يف من يقوم : التووَ

 بتوبيخه.
 وكلامت التهديد والوعيد والدعاء عىل اآلخر بالويل والثبور التي ترد حتت حرف 
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 كثرية جداً ولعل من أمهها وأبرزها أو أكثرها استعامالً هي:  (اخلاء)
هْ  خُّ ) بمعنى أن يصاب برضبة قوية. : وتعني رضبه رضبة شديدة ويقولون صَ هْ خُّ  (البني إيْصُ
هْ  خُّ ). كَ هْ خُّ كُ هْ ويؤكدوهنا بقوهلم (البني إيْ خُّ  : وتعني املعنى نفسه لكلمة صَ

هْ   : وتعني املعنى نفسه للمفردتني السابقتني ويؤكدوهنا بقوهلم (البني يلخه). خلَُّ
هْ  لَخُّ  الشخص املرضوب رضباً مربحاً : والسلخ هو نزع اجللد عن اجلسم ويسقطوهنا عىلسَ

فيقولون (مسلوخ سلخ) وعند املعتدي (سلخ جلده) ويف دعائهم اليسء يقولون 
 (البني يسلخه). 

خْ عليه َ : والرصاخ هو الصياح بالصوت احلادّ العايل وال ترصخ املرأة أو الرجل إال يَرصْ
عند حدوث مصيبة جلل مثل حالة موت, وعندما يتمنون حدوث املصائب 
ألعدائهم فإهنم يعربون عن ذلك بالتمني والدعاء بكثرة الرصاخ عند األعداء 
ويقولون (يرصخ عليهم) أو (يرصخ عليه) وقد يقال (البني يرصخ عَ راسه) أو 

 .( مْ هُ  (عىل روسْ
خْ  : ويلفظونه بضم الفاء وليس بالفتح ويعنون به (املصيدة احلديدية) لإلمساك الفُ

 باحليوان. 
 لب. : هو الكالذيخ
خْ  سَ  : أي نزع املالبس أو سلخ اجللد عن اللحم بعد الذبح أو ألغى املعاملة. فَ
 : أي يكثر من النفخ داللة عىل الضجر والسأم وتقال للشخص (عصبي املزاج). بنافخ
 : وتعني إبن أخي. إبناخي
 : أغصان األعشاب الطويلة أو األغصان الرفيعة. شامريخ

هْ  تَخُ بل) أي اقطعه وتسقط صفة القطع عىل ويقال (إمتخ احل املتخ تعني القطع: ومَ
 الشخص املرضوب فيقال (ممتوخ) ويف دعواهتم (البني يمتخه). 
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هْ  خُ مَ : والكمخ يف اللهجة العامية تعني الرضب عىل الوجه بالكف املفتوحة ويقال كَ
للضارب (كمخه عىل وجهه) واملرضوب (مكموخ) ويدعون بقوهلم (البني 

   يكمخه).
هْ لَبَّ  : والتلبيخ تعني الرضب من مجيع اجلهات ويقال للمرضوب (ملبّخْ تلبيخ) ويف خُ

 دعائهم (البني يلبخه). 
هْ  خُ مَ عىل أذنه) ويف الدعاء  هصمخرضبة الرسيعة عىل األذن فيقال (: الصمخ تعني الصَ

 (البني يصمخه). 
هْ  أنه قتله ويف  م يعنونفإهن: والطخ تعني إطالق الرصاص وعندما يقولون طخه طَخُّ

 .( هْ لخُّ يْ هْ وِ  الدعاء يقولون (البني إيطُخُّ
هْ  خُّ : والفسخ تعني قطع األغصان عن اجلذور بطريقة سحبها كيفام اتفق ويسقطون هذه فَسَ

خْ تفسيخ) كام يدعون عليه بقوهلم  سَّ فَ الصفة عىل الشخص املرضوب فيقال (إمْ
 (البني يفسخه). 

هْ  خُ خْ : والطمخ تعني الرضب عطَمْ طمِّ ىل الرأس من مجيع اجلهات ويقال للمرضوب (إمْ
 تطميخ) ويدعون عىل الشخص يقولون (البني يطمخه). 

( هْ لْطَخُ  : أي يرضب بالكف عىل وجهه. (كَّفْ يَ
 ( هْ خُ مَ  : أي يرضب بالكف عىل وجهه. (كف يَصْ
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 حرف (د)
لبد) تقال للشخص الذي : يقال لبد له أي اختبأ يف مكان خفي ليفاجئه, وكلمة (بتبِتْلبَّدْ 

يقوم بإيقاع غريه بطرق خفية, كام تقال للصياد الذي خيتبئ يف أماكن خفية عن 
 عيون الصيد ثم يمسكها أو يقتلها ويقال (البد) أي خمتبيء عىل صيغة الفاعل. 

دْ  وَ ْ : تقال للشخص الذي يرجتف من الربد وحياول مللمة مالبسه عىل جسمه لتقيه رش بِتْرصَ
سقطون هذه احلالة عىل الشخص الذي يتظاهر بالربد يف خمتلف األوقات الربد وي

 شبه ميش (الربدان) الذي يشعر بالربد ويصفونه بأنه (امرصود). يأو أن 
بِدْ  رْ َ : واهلربدة هي كثرة الكالم والصياح وتقال للشخص كثري الكالم املوجه لآلخرين هبِ

 عىل شكل هتديد (هربيد). 
بِدْ  رْ هي هتديد اآلخر بكلامت نابية وأصوات عالية ويقال ملن تنطبق عليه هذه  : والعربدةبِعَ

 الصفة (عربيد). 
دْ  رِ عَّ : تقال للشخص الذي يسري أمامك أو بجانبك مرسعاً دون اهتامم بمن حوله إمْ

والتعريد تعني امليش الرسيع بخطوات واسعة وكأن الشخص يريد اهلجوم عىل 
 يشء. 

بَدْ  وكأنه ال يريد أن يراه أحد والتلبد هي تعني نية االختفاء وهي صفة  : أي يسري بخفةبِتْلَ
 استهزاء تقال للشخص اجلبان الذي يعمل باخلفية. 

بِدْ  زَّ : وتعني خروج الزبد من طريف الفم وهي حالة للشخص الذي يمرّ يف حالة غضب إمْ
 .( ) و (بِزابِدْ بِدْ  وعصبية ويقال (بِزَّ

اكسة ورفض الرضوخ لألمر ويقال للشخص الذي خيالف : واملعاندة هي املشبِعانِدْ 
عاند) وهي صفة ليست حمببة.   اآلخرين يف خمتلف األحوال (إمْ
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: واملراددة هي تبادل الكالم املزعج والرد عىل كل رأي أو اقرتاح بام خيالفه وهذه بِرادِدْ 
 صفة الشخص الذي يبحث عن مواقع اخلالف ويتبناها. 

نِّدْ  تْقَ ه) وهو الشخص املتكرب وقد يقال (أبو قنده) لالستهزاء. : ويقال (قُ مِ  نْدِ
دْ  بَ ) وهي صفة استهزاء. أَرْ داً بْ  : وتقال للشخص الكذاب وأحياناً للكذب وللفتاة (رَ

دْ وجه : صفة تقال للشخص الذي ال خيجل من القيام بأعامل خمجلة وتدخل يف باب بارِ
 العيب وال يقرها املجتمع وهي صفة سيئة. 

: هو الذي (يرشد) أي هيرب من املعركة أو من املشاجرة خوفاً عىل حياته ويقال عنه دانرشْ 
(رشود) أو (الرشود) ويف حالة هروبه يقال عنه (شارد) وهي صفة تطلق عىل 

 اجلبان الذي ال يدافع عن وطنه أو أهله أو ماله. 
ادْ  ه ويتمنى احلصول : واحلاسد هو الذي يستكثر ما عند غريه وخياف من قلة ما لديحسّ

اد هو الذي حيسد الناس عىل ما وصلوا إليه من  عىل كل ما يراه عند غريه واحلسّ
مراكز أو مراتب أو ما حصلوا عليه من مال وغري ذلك والناس يقولون يف هذا 
املجال (عني احلاسد تبىل بالعمى) و (احلاسد مع الرازق كلب) و (احلسود ال 

 جب واخلرزة الزرقاء لدفع احلسد عنهم. يسود) كام يعلقون التامئم واحل
ادْ  : والفاسد هو الذي يعمل عىل إفساد العالقات الطيبة بني الناس ويعمل عىل زرع فسَّ

 البغضاء والكراهية بينهم وهي صفة بغيضة تقال لالحتقار. 
مد لَكْ تعني مجع اليشء عىل بعضه وتكويمه وهي صفة تقال للشخص الذي  : واللكمدةإمْ

 له بعرضه وهي صفة استهزاء. خيتلط طو
دْ  مِ هْ سَ : والسهمدة هي التسوية ويقال (سهمد األرض) بمعنى إعمل عىل تسويتها إمْ

ط  ) فذلك يعني أنه يبسّ دْ مِ هْ بحيث تكون منبسطة وعندما يقال للشخص (بسَ
 األمور ويساعد يف حلّها وهي صفة حسنة وحمببة. 

دْ  هِ ْ رصَ  : تقال للامء البارد العذب. إمْ
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دْ بِجَ  هِ تنظيف قناة املاء أثناء جريان املاء لترسع يف ب: وتعني املزارع أو الشخص الذي يقوم رْ
 ( هْ دِ هَ َرْ ) أي أهنا جتري برسعة كام يقال الساقية (إجمْ هْ دِ هْ جرياهنا ويقال (املية اجمَرِ

 أي نظيفة. 
دْ  هِ رْ فِ دُ إمْ هْ رِ ه) أي ضبه يف مكان : هي االسرتخاء واالسرتاحة يف اهلواء املنعش ويقولون (فَ

) بمعنى أنه مريح لآلخرين  دْ مريح دون مضايقة ويقولون هذا شخص (إمفرهِ
 ويعمل يف جو نفيس مريح. 

دْ  ِّ ربَ ) بمعنى أنه إمْ دْ ِّ ربَ : والرباد هو الشعور بالربودة املنعشة اللطيفة ويقولون (املاء امْ
) فهم مناسب للرشب وبعيد عن السخونة لكنهم عندما يقولون (روح إِتْ  دْ ربَّ

د) تعني يستحم وربام أهنا مأخوذة من الربودة  يعنون االستحامم فكلمة (يتربَّ
 اللذيذة التي يشعر هبا املستحم بعد االستحامم. 

دْ  دَ بَغْ : وتقال للشخص الذي يعيش يف رفاهية كاملة وحياة رغدة و (البغددة) تعني إمْ
أنه يعيش حياته بالطول العيش الرغيد وعندما يقال (بِتبَغدد) فذلك يعني 

 والعرض وكذلك كلمة (متبغدد). 
دْ  قَّ ) فإنه ما زال ماشياً وعندما يقال عَ دْ قِّ عَ : تعني ساروميش وعندما يقولون فالن (إمْ

) فذلك يعني  دْ قَّ واملفردة ال تعني (التعقيد) ال من قريب وال من  سار ومشى(عَ
 بعيد بل مقترصة عىل امليش فقط. 

دْ  هِ دْ َ دهدة هي تنويم الطفل هبزه أو بوضع اليد عىل أعىل الظهر ورفعها ويقال : واهلهبِ
 (هدهد) الطفل أي ربت عىل ظهره وهذه ختلق حالة من الطمأنينة واالرتياح لد

) ألن األ دْ يف العامية تعني االعتداء عىل الشخص  خريةالطفل وهي غري كلمة (هَّ
ليه) فذلك وحماولة رضبه فعندما يقال (هَّ  ده)  يعني أنه اعتدادْ عَ عليه أما قول (هدَّ

 فتعني التهديد والوعيد. 
هْ  دِّ َدَ  : تقال للدابة املقيدة ويقال حددها أي قيدها. إحمْ
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 : ويقال (العَصيده) وهي أكلة تصنع من الدقيق والسمن البلدي والسكر. العَصيد
دْ  بَجَ  : انشق ويقال (بجده) و (ابجده) أي شقه وقتله. إِنْ
 وهي غطاء ظهر الدابة. : اللبّاده
لمد  : متجمد من شدة الربد. إجمْ
د  : يسري دون التفات. إمعرّ

 : يقولون يف غنائهم: املقاعد مالزم
ه      مار املقاعد مالزم   عيباً عاخميلّ خويّ

اها.  مار عاد:  هذه مجلة تقال لالستثناء إذ يقولون فالن جيب أن ال يفعلها مار عاد سوّ
 : تعني أكيد. وكاد
 عون عىل بعضهم بقوهلم: ويد

نهالبني يمهده,  البني , البني هيبده, البني يلبده, البني يرسده, البني يرصده, البني يمدْ
ده عَ راسه  هيمده. , البني هيده, البني اهيْ

اد دْ حلقه. سدَّ ه, سداده إِتْسِّ لْقُ دْ حَ سِّ اد إيْ  : سدّ
دهْ  رُّ ,  :إيْ دْ ه ما رَّ رُ مْ  سده. البني يماهللا ال يرده, عُ
والبديدة تعني القبيلة ويف البادية يقولون عنها  –: يلعن أبو البديدة اليل هو منها بديده

 (البه) ويقول أحدهم (أنا من البة...). 
 وهناك مفردات كثرية حتت باب حرف (د) لعل أمهها: 

بِدْ  . إجْ  : وتقال للتعجب عندما يكون الكالم أو الفعل حمبباً
دْ  هْ  البيت من أغطية وفرش.  : يعنون هبا فراشوَ
ديد  : تقال لكل موجودات البيت من الفراش واألمتعة. هَ
 وهم يقولون (متوكد) بدل متأكد. أكيد : بمعنىوكاد
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ده كَّ : ويركده تعني ثبته يف مكانه خشية الوقوع أو السقوط ويقال (امليّة راكدة) بمعنى أهنا رَ
يتحرك الشخص كثرياً أو ليست عكرة, و (اهلوا راكد) أي غري متحرك وعندما 

) بمعنى توقف.  كدْ  يقول كالماً ال يرغبون بسامعه يقولون له (إرْ
دّْ وافلح ) تعني مد يدك مِ : تقال للشخص أو الضيف القادم بحضور األكل وكلمة (مدّ

 لتناول الطعام. 
زلوا : تعني إذن وهذه الكلمة يكرروهنا كثرياً يف أحاديثهم فعندما يقول أحدهم (ال تنلَعادْ 

 هانا) يرد أحدهم بقوله (لعاد وين ننزل). 
) تعني املوازاه يف خط السري وعندما يقال ساداه ساداهْ : أي أصبح بجانبه وكلمة (إمْ

 (ساديه) فإهنا تعني رس بجانبه. 
بَّد ي فالن) فذلك يعني إعطاؤه األولوية يف إمْ : وتعني صاحب أولوية وعندما يقال (بَدِّ

 بالكالم أو الرأي ويقال فالن (أبد من فالن) أي أحق منه. أخذ اليشء أو البدء 
دْ  ده) فإهنم يعنون أنه رضبه قدَّ ده تعني شقه ومزقه وعندما يقولون (قدّ : وقدّ اليشء أو قدّ

ها)  وجرحه إذا كان إنساناً أما إذا كان من املالبس أو القامش فذلك يعني أنه (مزقّ
 عند جتفيفه ومتليحه.  وبعضهم يطلق هذا الكالم عىل قطع اللحم

لَدْ  دْ ) وتعني نظر وينظر وعندما يقال (لِدُّ جاي) تعني انظر إيلّ بِتْلَ دْ لَّ ) و (يَ دْ : ويقال (لَ
يد) و  اد) و (لدَّ ويقال للذي يكثر من التلفت يف خمتلف االجتاهات واألوقات (لدّ

لدلد) و (بتلدلد) وهي صفة استهزاء.   (إمْ
ود سُ ها) تعني انزعها من رجلك.   التي : تقال للجواربإمْ دْ سِ  تلبس يف الرجلني ويقال (إمْ

: تقال للشخص الغائب عن الوجود بمعنى أنه كامليت وكلمة صيد أمس من صيد أمس
تؤكد املوت أو الغياب عن احلياة والنوم كام هو الصيد الذي غادر احلياة يوم 

 أمس. 
دْ  وَ دْ  تودد والتقرب وهي صفة حسنة : وهي من املودة واملحبة وتعني كثرة البِتْوَ
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 ومن أمثاهلم وأقواهلم التي يرددوهنا. 
به) نَ . (شاهد أبو احلصني ذَ  : تقال ملن يشهد لصديقه زوراً

 : تقال للشخص الذي ينقل الكالم بني الناس أو يضحك عىل هذا وذاك. بودِّي إوبجيب
 والرد.  : بمعنى جتاوز حدوده معه وأوصله إىل درجة العداءحط إيده يف حلقه
دوها دها, زوّ  : بمعنى عقدوا املشكلة أكثر من الالزم, وزادوا العداء بني الطرفني. زوّْ

 : جلد املاعز املصنع حتفظ به الزبدة. املزبد
 : بمعنى حمبة اجلد ألحفاده ألهنم امتداده يف احلياة. ما أغىل من الولد إالّ ولد الولد

 وتسقط حركاته وعيوبه.  : بمعنى التحديقاعد لُهْ عىل ركبه إونُصْ 
 : تقال عند اإلحساس بالكرب ودنو األجل. ما حدا بوخذ عمر غريه

 : إلقناع الضيف بام يقدم له ويقولون (ماجود) بدل موجود. (اجلود إمن املاجود)
نا)  يقال ملن يعد بإنجاز عمل ما ويغيب عنه.  :(عند عمك طحّ

 حش. وتعني الغنى الفا :(عنده مال ما بتوكله النار)
د فيهم الظهر)  تعني ضعفهم أو عدم االتكال عليهم.  :(ما بِنْشَّ

 مذمة يف احلاسد واحلسد.  :(احلاسد عند الرازق كلب)
 لتعاون والعمل املشرتك. لعرض  :(أيدي يف حزامك) 

ألمالح إال ملح) وتعني الوقوف اواألصل أن تقال (ما بنزيد  :(ما بنزيد امللح إال أمالح)
 ل اخلري. مع الصلح وعم

وبإيد تعني ضعيف أو قليل واملعنى أن  :(عند السخرة مثل املهرة, وعند اشغييل بإيدحييل)
الشخص عندما يطلب منه املساعدة يؤدهيا بقوة أما للعمل اخلاص به فإنه 

 يتكاسل ويقل حيله. 
رْ دين)  : تقال للحض عىل الوفاء بالوعد. (وعد احلُّ

دْ عليها ه إوبشحَ  . والبخيل ل للشحاد: تقابقطع إيدُ
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 : تقال عند الشعور بالضيق. يا جهد البال
الدْ كل ما كربو بكرب مههم معاهم  : تقال الستمرارية حتمل مسؤولية األبناء. إِلِوْ

 وهناك مفردات كثرية حتت باب (د). 
: واملداداة هي حماولة تعليم الطفل امليش ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي يِدادي

 ء كالطفل وهي صفة استهزاء. يسري ببط
دْ أَيامه : تقال لكبري السن أو املريض بمرض ال يرجى الشفاء منه واملعنى أيامه يف احلياة بِعِّ

 أصبحت قليلة ومعدودة. 
: واملزاودة تقال عند اإلكثار من األكل إذ يقال ملن يأكل (زاود) بمعنى تشجيعه عىل بِزاود

قال للشخص الذي يزيد يف الكالم بدل االستمرار يف تناول الطعام, كام ت
 االختصار وإهناء املوضوع. 

دْ  دِّ : تقال للشخص وهو يف حالة عصبية شديدة بحيث يصبح وكأنه يشبه احلديد إحمْ
 القايس الذي ال يلني وهي صفة خميفة. 

دْ  دِّ َ د هبِ : والتهديد يعني إسامع اخلصم بام سيفعله له املهدد من قتل أو رضب ويقال (هبدّ
 بتوعد) إلخافة اخلصم. و

دْ  دِّ : واجلديد هو احلديث والتجديد يعني التحديث واستبدال القديم باحلديث بِجَ
د فراشه) بمعنى تزوج امرأة أخر وهي جديدة واألوىل قديمة.  دَّ  ويقولون (جَ

دْ  ) أي يتعب ويشقى يف عمله أو حياته ويقال بِكِّ دْ : والكدادة هي التعب املرهق ويقال (بِكِّ
اد) أي أنه يكثر من التعب بالعمل. (  كدَّ

ودْ  عَّ : كلمة تقال للشخص استحساناً لعمله واملعنى أنه تعود عىل األعامل الطيبة مثل يا مْ
اد) فتعني (أنه متعود  د) أما كلمة (عوّ الكرم وإصالح ذات البني ويقولون (متعوّ

د) بمعنى ارجع.   عىل العودة) بمعنى الرجوع ويقال (عوّ
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يد وا عليه)  يرددون الغناء: وهم املجموعة الذين ةالردَّ يف السامر وعندما يقال (ردّ
ة) فتقال للمجموعة التي ترد القش داخل البيدر طلوب الرد بالغناء أما (الردادّ فامل

د) أو (جاب  اد) كام يقال ملن يأيت بالرد من جهة ما (هات الرَّ للدرس واملفرد (ردّ
د) والرد هنا هو اجلواب.   الرَّ

دْ عليه ه عليه) بمعنى أهنا يف حالة حزن بِتْحِّ : يقال لألرملة التي مات زوجها حديثاً (حادَّ
شديد وال تلبس إال املالبس السوداء وال حترض فرحاً أو حفالً أما عندما يقولون 
(حددها) فيعنون بذلك إبراز حدود قطعة األرض وذلك ألهنم اعتادوا تعريف 

 يلجأون إىل وضع أكوام حجارة. احلدود بأوتاد حديدية, وقد 
د : وهو سري اجللد الرفيع الطويل الذي يربطون به األمتعة وسكةاحلراث وغري ذلك املرصْ

 ويقولون للشخص الطويل الرفيع (مثل املرصد) أو يسمونه املرصد. 
دْ  عَ : وهو السعيد يف حياته ويقولون (فالن مسعد) أي أنه متوفق يف حياته أو أنه سعيد املَسْ

 ع زوجته وأهله. م
نْد : وهي األرض أو الطريق التي تتجه لألعىل وهي متعبة يف سريها عىل األرجل السَ

ند) بمعنى أنه متجه لألعىل بعكس (الطايح) لألسفل أما  سْ ويقولون (فالن مِ
عندما يقال (سنده أو أسنده) فهذا يعني ساعده والطلب بمساعدته ولكن عندما 

يعنون أنه صاحب واسطة توصله إىل مبتغاه بسهولة يقولون (فالن مسنود) فهم 
) أي أن له سند.   وقد يقولون (مستِنِدْ

ندي بندي : تقال عند الدفع (كاش) وهي دخيلة عىل العربية العامية كام أعتقد وعندما شَ
 .  يقوهلا أحدهم فإنه يفهم بأن الدين ممنوع والدفع يلزم فوراً

دِّي ي) وغريهم يقولون (ما : وتعني ال أريد وبعضهم يقوما وِ ل (ما بَّدي) وآخرون (ما بِدِّ
اه) أو (ودّي إياه) وسمعت بعضهم يف  وديه) وإذا أراد أحدهم شيئاً يقول (بدي إيّ

يني له) أي أوصلني له.  اه) وهي ختتلف عن كلمة (ودّ  الشوبك يقول (وديني إيّ
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دْ  هور الدواب وعندما : الرجد تعني حتميل وتوصيل أكوام القش إىل البيدر عىل ظبِرجِ
يصل الزرع يقولون (رجد الزرع) وعندما يسمعون اهلدهد يطلق صوته يؤكدون 

 بأن طائر اهلدهد يقول (هدهد, أحصد وارجد) وكأنه حيسن العربية. 
 : والبجاد هو قطعة من الصوف املنسوج لالستعامل املنزيل. إبْجاد
دْ  بَ رْ   تقطيع اخلشب أو رضب الشخص.: واهلربدة هي الكالم القايس كام تقال عند هَ
فه الطريق. يقديه  : بمعنى يعرّ

دْ حكي لْ  : الكالم غري املفيد ويقال صلخ حكي. صَ
عيِّدْ   : تقال للشخص املنتهية صالحيته كام تقال للشخص الذي ال يعمل يف يوم العيد. إمْ

دْ  وِّ د) أي مشى بخطوات واسعة نحو األسفل دون التحكم جيداً هبِ وَّ بخطواته : يقال (هَ
د  د يف الفراش) أي وطأ الفراش برجليه واقفاً ويقال للشخص هبوِّ ويقال (هوَّ

 عندما يقوم بخطوات فوضوية دون مراعاة لوجود اآلخرين. 
دْ  خي: للحض عىل التسامح وعدم التمسك باألمر. الشَّ د برْ  : يقال كثر الشَّ
لبي, تقال للمحبة وأكثر ما تقال : يا بعد عيني, يا بعد روحي, يا بعد كبدي, يا بعد قيا بعد

) أما يف البادية فتلفظ بفتح (حرف  يف البادية. وتلفظ يف الريف بسكون (حرف عْ
 .(   عَ

د د متعود. إيعوّ د (عاد) وامعوّ  : تعني يعود وعوّ
ه دَّ ه): تقال لعدم الرغبة يف عودة الشخص اليسء. مَ ه ما منها ردِّ دِّ  : (مَ

دْ  لَ قْ  مقالد هي املجاند وتستعمل حلفظ الرصاص. : تقال للمجند نفسه ومَ
دْ  دْ جاي أي تفضل.  ل: بمعنى أقبكَّ  ويقال كِّ

 : النفق. البادود
دْ عىل الدابة  : بمعنى وضع الشد عىل ظهرها. شَّ

دْ  كَّ  : يتوكأ عىل العصا عند امليش البطيء. بِرتْ
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هْ  دَ رَ ه) بمعنى خنقه والزرد هو حلالزَ دُ رَ  ق احلديد. : وهي األنشوطة ويقال (زَ
 : تقال بمعنى لألبد وبعضهم يقول ألبد اآلبدين أي إىل ماال هناية. لِولد الولد

: وتعني مربوط ومعقود له تعني عقد كتاب زواجه وتعني أيضاً مكتوب له حجاباً معقود
 ملنعه من املامرسة اجلنسية ويقال معقود أيضاً للمربى وبعضهم يسميه (تطيل). 

دْ عنُّه  سأل عنه. : أي اإِنْشِ
دهْ  لَ , اجلَ دْ لَ  : وهي عشب النجيل الكثيف. اجلَ

دْ عليه م عليه وهي من التهديد والوعيد. هَّ  : بمعنى هتجَّ
دْ شعره سَّ ح أو مشط أو سبّل شعره. مَ  : أي رسَّ

: نوع من النبات وهي شجرية متوسطة احلجم ورقها قليل وأغصاهنا كثرية علندا
 ومتشابكة. 

 جتفف يف الشمس.  : قطع اللحم التيقديد
بِّدْ  لَ  : متامسك. إمْ
هْ   : عظم البوم حيرق ويستنشق ملعاجلة بعض األمراض. اجلدِّ
 : تعني بعيداً ويقولون (إبعد غاد) شيل غاد أي إذهب إىل هناك. غاد

هْ عليه دَ  : أي نادي عليه. إنْ
هد مْ , وسَ دْ مَ هْ هد وهي تعني جتهيسَ مْ ز األرض : بعضهم يقول سهمد وآخرون يقولوهنا سَ

 للزراعة. 
دْ  بَ رْ  : واهلربدة الكالم القايس ويقال هربده بمعنى حطَّمه أو رضبه. هَ
 : مكان ما يوضع به علف الدواب وهو (املذود). املذواد
 : وهو الثدي. الديد

دْ تعني أنظر. لِّدْ جاي  : أي انظر هنا وكلمة لِّ
 : أي أنظر هناك. لِّدْ غاد
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 حرف (ذ)
 : أي هكذا. كذا
 : بمعنى يأخذ. ذيوخ

ل لْ هذِ ذِ ْ  : تقال ملن يسري برسعة تشبه الركض. هبِ
هْ  ذُّ  : عرفه متام املعرفة. جَ

ذْ  ذّْ بِفِّ  : زاد ويزيد. فَ
ذ) بمعنى يلف باجتاهه. إيلوذ باهللا  : بمعنى حيتمي باهللا سبحانه وتعاىل (ويلوّ
  : وتعني السائل األبيض الرخو الذي يتجمع يف طريف العني.قذ العني

 : جزء من العشرية. فخذ
ز عىل احلديث اليلّ آخذ عقلك يتهنأ به : تقال للشخص مشوش الفكر الذي ال يركّ

 املتواصل. 
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 حرف (ر)
امر  : تقال أحياناً لالستحسان وأحياناً أخر للتحرسّ عند رؤية مكان الذكريات. يا عَ
قِرْ  دَّ رجله أما (الداقور) و ر تعني لكز ويلكز برضب خفيف أو المسه بودقّر ويدقّ : إمْ

(الداقورة) فهي احلاجز واملانع أمام الشخص أو العمل وصفة (إمدقّر) تطلق عىل 
الشخص املتمسك باليشء والرافض اخلروج عنه أو التخيل عن رأيه أو حقه وهي 

 صفة غري مرغوبة ألهنا تتصف بالصالبة وعدم اللني. 
رْ  نْوِ سَ ن رأسه يدور ويلف وقد تأيت هذه احلالة : تقال للشخص الذي يشعر بالدوخة وكأإمْ

من مرض أو رضب عىل الرأس ويقال (امسنور) للشخص الذي يبدو دائامً يف 
 حالة دوخان وعدم اتزان. 

 ْ طَنْربِ : والطنربة يعنون هبا الكرشة الشديدة التي تدل عىل الغضب أو اهلم والغم إمْ
رد وجهه ويبدو والشخص الذي يتصف هبذه الصفة هو الذي ال يضحك وال يف

 دائامً يف حالة غضب واشمئزاز. 
رْ  نْقِ سَ : وتقال لصاحب السنقور وهو األنف الطويل وهذه الصفة تتصف هبا الطيور ألن إمْ

العامة تقول للمنقار سنقور واملناقري سناقري وصاحب األنف الرفيع الطويل الذي 
 يشبه منقار الطري يقال له (امسنقر). 

رْ  عِ رْ عَ شخص الذي يسري بزهو وكربياء والعرعرة تعني التظاهر بالكربياء و : وتقال للإمْ
(العرعور) هو مؤخرة الرأس وعندما يقال للشخص أنه معرعراً فذلك يعني أنه 

 يرفع مؤخرة رأسه أعىل من املقدمة وهي صفة غري حممودة. 
 ْ ثْربِ غَ ر والغثيان وهي تدل عىل تعكر املإمْ زاج وصفة : الغبثرة هي الظهور بمظهر التضجّ

 الشخص (املغثرب) هو املتضجر املتضايق. 
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 ْ بَنْرشِ : تقال للعجل الذي فرغ منه اهلواء, وهي كلمة حديثة مرتبطة بحداثة الكاوتشوك إمْ
لكن هذه الصفة تلصق بالشخص املتكاسل الذي حيب اجللوس واملكوث يف 

 مكانه. 
رْ  بَحِّ ر عينيه) أي يفتحهام عىل : وهي صفة صاحب العينني اجلاحظتني إذ يبدو وكأإمْ بحِّ نه (يُ

 وسعهام وهي صفة غري مرغوبة. 
وثّر : وقد جاءت من الوثر وهو شدّ الدابة املصنوع من اخلشب ويوضع عىل ظهرها إمْ

لسهولة التحميل عليها وألن منظر الوثر يبدو متوتراً وغري مريح فإن هذه الصفة 
 تطلق عىل الشخص غري املريح. 

قَّ  ْ إمْ ة وطريقة سريها وهي (نطنطة) وبعضهم يقول (قنرب) عن القربة : تشبنْربِ يه بطائر القربَّ
 وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي يكثر من النطنطة وهي لالستهزاء. 

رْ  طَ : والطرطرة هي املامطلة وعدم االستجابة للطلب إال بعد الرجاء وتكرار املحاولة بِتْطَرْ
 وهي صفة للشخص املدلل. 

رْ  زَ رْ : الزرزرة هي ظبظبة املالبس عىل اجلسم وكأنه يقوم بوصل األزرة وهي صفة بِتْزَ
 تطلق عىل الشخص الذي يسري وحياول مللمة مالبسه وكأنه يقوم بتزريرها. 

نْثِربِ  ط بمنزلته و (منثرب) ب: ويقال ثربة وأن الثربة مصيبة أو كارثة تقع عليه فتحبطه وهتمِ
 تدنية. صفة للشخص املتكرب رغم منزلته امل

 ْ رسَ ْ : والرسرسة هي الصياعة واهلاملة ويقال للشخص الذي يتصف هبذه الصفة بِتْرسَ
 (رسرسي) وهي كلمة دخيلة عىل العامية العربية. 

 ْ ربِّ : والتشبري تعني التشبيح والتظاهر بأمهية الشخص وقيمته وقدرته ويقال للشخص بشَ
 .( ) أو (املشربّ  الذي يتصف هبذه الصفة (بشربّ

ْ إمْ  نْرتِ : وهي من العنرتة وتعني التظاهر بالقوة وتقال للشخص الذي يتظاهر ويتباهى عَ
 بقوته وهي صفة غري مرغوبة. 
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 ْ بَنْرتِ : وتعني بروز البطن إىل األمام أو الصدر إىل األعىل واألمام وهذا يؤدي إىل عدم إمْ
از انسجاب اجلسد وهي صفة خلقية لكنها تطلق عىل اإلنسان الذي حياول إبر

 قوته رغم ضعفه باحلركة أو بالكالم واالدعاء.
رْ  : وتقال للشخص الذي يزيد عىل الكالم ويزيد عىل القصة كذباً والتبهري يف األصل بِبَهِّ

إضافة البهارات للقهوة واألكل لكنها تسقط عىل الشخص الكذاب ويقولون 
ر الكالم).   (ببهِّ

رْ  عُ زْ  ء. : وتقال للشخص القصري وهي صفة استهزاقُ
ثِرْ  عْ دَّ : الدعثرة هي االصطدام بحجر أو حاجز قد يوقع املار أو املايش وتطلق عىل مِ

 الشخص الذي يقع كثرياً يف املشكالت لغبائه. 
رْ  نْدِ فَ ندر هو الشخص الذي يفتح عينيه جيداً وكذلك تقال للطفل صحيح اجلسد : املفإمْ

فندره) أي أنه أصبح بصحة ج  يدة بعد مرض. وعندما يقولون (عيونه إمْ
رْ  عِ ح ي: واجلعري هو صوت الثور والبقرة ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي يصبِجَّ

 بصوت عايل وخشن يشبه اجلعري. 
رْ  َّذِ : وتقال للبيض التالف الذي ال يصلح لألكل ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص إممْ

 الضعيف لالستهزاء. 
ر َّمِ ر هو صوت الكهبِ لب الذي يطلقه عىل القريب منه بصورة متصلة : والتهمري والتهمّ

 وبصوت خفيف وتطلق هذه الصفة عىل الشخص الذي يتوعد الناس دون فعل. 
 ْ نْبِرتِ : وتقال للشخص الذي يغري عىل شخص آخر برسعة فائقة يريد رضبه ويقال (انبرت مِ

 عليه) أي ركض باجتاهه برسعة وعصبية. 
دِرْ  رْ تْ : والدردرة تقال للحليب أبِدَ ) وإذا (درَّ رْ ثناء حلب الشاة ويقولون عن احلليب (دَّ

دِرْ حواليه) أي ابتعد عنه  رْ دِ الشاة) فاملعنى أن رضعها امتأل حليباً كام يقولون (ال تْ
 وال تقرب له. 
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بِرْ  ْ : الرببرة كثرة الكالم غري املفهوم ويقولون (برببر) بمعنى كثرة الكالم ويقال (أبو بِربَ
 ه الشخص الذي يتدىل املخاط من أنفه. بربور) ويعنون ب

: واملنابرة هي كثرة الصياح بكالم هتديد أو سباب ويقولون (فالن) (نربته عالية) أي بِنابِرْ 
 دائامً يسب بصوت عالٍ وهي صفة سيئة. 

رْ  جِ رْ : وتقال للشخص الذي يلبس مالبس فضفاضة وطويلة وعندما يميش جتر خلفه بِجَ
 ذي جير األشخاص للمشاكل واألعامل السيئة. ويسقطوهنا عىل الشخص ال

ذِرْ  رْ : وتقال للشخص الذي ينثر الطحني عىل األرض عن قرب أو يتساقط منه الطحني بِذَ
 أو املاء أثناء سريه وهي صفة ملن يذيع بعض األخبار الصغرية هنا وهناك. 

بِرْ  نْدِ احلركة واللف : وتقال للحيوان عندما يصاب بجروح يف ظهره وتلتهب فيكثر من مِ
 والدوران وتسقط هذه الصفة عىل الشخص كثري احلركة. 

 : نبات ربيعي له رأس حتت الرتاب, حلو املذاق. قعفور
رْ   : نبات ربيعي له رأس حتت الرتاب حلو جداً وهو أصغر من القعفور.    الزِّ

رْ  الستعداد : واملناورة هي جس النبض عند اآلخر قبل القيام بعمل قد يغضبه وهي ابِناوِ
للقيام بالعمل ومعرفة مد الرد عند اآلخر ويقولون (بناور) للقطار عندما 

 .  يتجهز للتحرك والقطار حديث, مل يعرف قديامً
 ْ رتِ  : اهلرت هو الشخص األبله الذي ال يقدر األمور وعواقبها وهي صفة سيئة. هِ

رْ  زِ  ء وهي صفة سيئة. : واحلزر هو الشخص البخيل والذي حياسب أهل بيته عىل كل يشحِ
رْ  هِ  : تقال للشخص كبري احلجم والذي يتكلم بصوت أجش خييف الصغار. وِ
رْ  عِ  : تقال للشخص الصلب والذي يترصف بقسوة وشدة وهي من الوعورة. وِ

 ْ رتِ  : ويقال بناتر مناترة أي يتكلم بصوت حاد فيه يشء من التهديد. بِنْرتُ نَ
رْ هنر: واملناهرة هي الصوت ا  لعايل القوي والذي يفهم منه وجوب سكوت اآلخر. بِنْهَ
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ْ بِ  ربِ ْ نَ : والنرب هو الصوت العايل وفيه تشبيه لصوت الكلب عندما ينرب عىل القادم ويقال نْربُ
 .(  للشخص (بنابر) و (ينربّ

رْ  دِّ : وتقال لصوت اجلمل عندما يكون يف حالة عصبية أو غضب ويشبه به صوت هبِ
الٍ وبانفعال مع هتديد وقد خيرج الزبد من فمه الشخص الذي يتكلم بصوت ع

 من شدة الغضب. 
رْ  هِ رْ َ : واهلرهرة هي إسقاط احلب من الكيس ويسقطوهنا عىل الشخص الكذاب فيقال هبِ

 (هبرهر كذب). 
قِرْ  رْ , بِقَ كِرْ رْ : الكركرة هي صوت البطن الداخيل أما القرقرة فهي الضحك املتصل بِكَ

 ن (بقرقر ضحك). ويقولون (بطنه بكركر) وفال
 ْ رصِ ْ ه) لعدد من األشياء بِرصَ َّ : والرص يعني حفظ األشياء بواسطة الرص كام يقال (رصُ

 املرصورة كالنقود وغريها (يرصرص) هي صفة البخيل الذي جيمع النقود. 
 ْ ربِ : والطعربة تعني امتالء األناء أكثر من سعته ويقال (صاع امطعرب) أو الصحن بِطَعْ

 االمتالء الزائد والشخص الذي (يطعرب) هو الكريم املرسف.  عرب تعنيطامْ 
فِرْ بِفَ   : تقال للطفل عند قيامه بالتبول وللطائر املذبوح أثناء ذبحه. رْ

 ْ ربِ حْ : الدحربة هي تكوير اليشء عىل شكل كرة, والدحبور هي الصخرة التي تشبه الكرة بِدَ
يقال (دحلها ودحربها) وعندما يزيلها الشخص من مكاهنا لتسقط إىل األسفل 

حرب).   والشخص الذي يكثر من هذه األعامل يقال عنه (بدّ
 ْ رشِ ْ : وتقال للشخص عندما حيمل سطل املاء أو القربة وتتساقط قطرات املاء إذ يقال بِرشَ

 ه) وتقال كذلك للمالبس املبلولة التي تتساقط منها املاء. (برشرش ميّ 
رْ  مِ رْ اإلنسان وتقال للخرب اليسء أو لبعض املأكوالت التي  : وتعني طعم املرار يف فمبِمَ

 تسبب املرار يف الفم كام يقال للشخص الغاضب (ممرور). 
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 ْ : والشورشة هي كثرة اجللبة ونرش اإلشاعات والشخص الذي يتصف بالشورشة بِشورشِ
 هو األهوج الذي يعمل من احلبة قبة. 

رْ  مِّ ر هدومه) فذلك يعني : التشمري هو رفع الثوب إىل ما حتت البِشَ ركبة وعندما يقال (شمَّ
) أي متجهز للعمل أو للسفر أو  رْ مِّ تْشَ أنه قد جتهز للعمل وكذلك يقال (مِ

 املشاجرة. 
رْ  وِ رْ وَ  : تقال ملن يركض برسعة وبخطوات قصرية. إمْ
رْ  نْقِ عَ : تقال للشخص الذي يضع عقاله عىل طرف جبهته بشكل مائل وهي للزهو إمْ

 والكربياء. 
نْظِرْ  غَ : تقال (امغنظر عينه) للشخص الذي ال ينظر ملن أمامه مواجهه بل ينظر إىل إمْ

 األرض وهي صفة اخلجول, والرجل الضعيف اخلائف. 
 ْ َربِّ ه) تعني أنه قتله أو جرحه هبِ : والتهبري هو نزع اللحم عن العظم وعندما يقال (هربَّ

 وعندما يقال (هبرب) يعني أنه قوي اجلسم وجريء. 
هْ  رُّ ه) أي اطرده. طَ  : وتعني طرده والعامة يقولون (طُرُّ
هْ  رُّ  : وتعني اسحبه والرت هو السحب. تُ

رْ  مِّ ويقال للمرأة التي تقوم هبذا العمل وتغطيته : والتكمري يقال للعجني عند ختمريه بِكَ
 .( رْ  (بِتْكمِّ

رْ  بِّ و (دبَّرها) كام تقال ملن : من التدبري وتقال للشخص الذي يصلح بني الناس (بدبرها) بِدَ
 يفسد بني الناس بأنه يدبِّر املكائد أي خيلقها. 

رْ  : تقال للشخص الذي يقوم بالبناء وبعضهم يقول (معمرجي) والتعمري والعامر هو بِعمِّ
ر) للشخص الذي يعيش طويالً  ر) و (معمّ البناء وإصالح األرض كام يقال (بعمّ

ر).   وبعضهم يقول للبنّاء (عامّ
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: وهي من الثمر ويقال شجرة مثمرة وغري مثمرة ويقولون عن الشخص الذي أولد رْ بثمِّ 
ر) واملرأة (أثمرت).  ر أو أَثْمَ  كثرياً من البنات واألوالد شخص (مثمر أو ثمَّ

رْ  مَّ ) بتحويل حرف (ج) إىل (إجمْ رْ مَّ قَ به اخلبز  ن) مرصية ويعنوق: وبعضهم يقول (إمْ
 خلبز. الناضج جداً وهذا مرغوب يف ا

هْ  َ : تقال للشخص األبله, الذي ال يقدر األمور ويكثر من املشاكل وجيهل احللول طَربْ
 املناسبة. 

الصفات السيئة باآلخر مشافهة ومن وراء الظهر ويقال للشخص  ذكر : واملعايرة هيبِعايِرْ 
الذي يتصف هبذه الصفة (إمعايري) واملسبة (معيارة) ومجعها (معايري) ويقولون 

 ة (بتعاير) وبعضهم يقول (أبو أو أم املعايري). املرأ
: الباير هو الشخص الذي ال يعرف صنعة معينة تعينه يف احلياة وتقال للشخص الذي بايِرْ 

ال تقبله النساء ويبقى عازباً كام تقال للمرأة (بايرة) وهي التي ال يطلبها أحد 
 للزواج أو ال حتسن صنع األشياء البيتية. 

هْ  رِ ل للمرأة صاحبة السلوك اليسء والتي ال ختجل من عمل العيب كام يقال : تقاعاهْ
.( رْ هُ  للرجل (عاهر) ولألعامل السيئة (عُ

رْ  نْخِ فَ ة) و ناخر) و (أبو ف: تقال لصاحب األنف العريض األفطس كام يقال (أبو إمْ فنخرّ
 خر) وهي صفة خلقية.(املفت

هْ  رُّ ه تعني : والعرّ هو فتح البطن أو الكيس بالسكني عَ أو املوس أو الشربية وعندما يقال عرّ
 قتله أو جرحه. 

ا جلده رَ . هَ  : واهلري تعني هلس الشعر من عىل اجللد واملعنى أنه رضبه رضباً مربحاً
را كِبْده : والفري هو متزيق اليشء وعندما يقولون (فرا كبدي ويفري الكبد) معنى ذلك فَ

 المه يغث البال ويسبب األمل والصداع. أنه جاء بخرب يسء أو قام بعمل ما أو أن ك
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 ْ ربِ عْ : والزعربة كثرة الكالم غري املفهوم وغري املفيد وهي صفة للشخص الذي يكثر من بِزَ
 الكالم املزعج. 

 ْ  : شجرية صغرية شوكية. الرصِّ
ْ احلالل : أي يفصله عن بعضه حسب أصحابه واحلالل تعني املوايش من الغنم املاعز أو بِربِ

 الضأن. 
رْ   : روث الغنم. البَعْ
هْ   : هي زمن احلر الشديد أو الساعة التي يلزم اإلنسان هبا الظل. احلرَّ

ره الكلب قَ ه الكلب ومعاقر الرجل مقابل الركبه. عَ  : أي عضّ
هْ  ارَ : قطعة من احلديد تستعمل إلغالق الباب من الداخل وال يفتح إال بإزالتها من دقّ

 مكاهنا. 
ور  لق. : الرقبة أو احلالزَ

طَرْ  طَرْ بَ  : تقال للحالة التي حتدث بدون مربر. شَ
رْ  عْ  : بمعنى صعب وتقال للشخص املتصلب يف رأيه. وَ

عىل ما يذكر. عامّ طَر : 
هْ   : باإلشارة أو بالدليل. باألماريِّ

هْ  ِ عَرشِّ  : حبىل, أو حامل وتقال ألنثى اإلنسان واحليوان عىل السواء. إمْ
رْ  ده. : كلفة الزواج املَهْ له وعدّ  التي تدفع للعروس أو ألهلها ويقال (فَّنْ املهر) أي فصّ

رْ   : متضايق ويتشكى ويتأمل. بِتْجظمَ
ه  : تعني األجرة. كروَ
 : كيس يوضع يف اللوكس وينظم االشتعال. الشنرب
 : وتقال للسائل الكثيف. خاثر

 : تقال لألرض اللينة واملنحدرة. حثرور
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 يا القي خري) فريد القادم (اخلري ابوجهك). : يقولون (فوت اخلري إبوجهك
 : أي اعزهلا عن بعضها. بِرْ الغنم
 : وجتمع برابري وهي السوائل من األنف. بَربور
ثْبور  : تقال للشخص عندما يقع يف مصيبة ما ويقال (ثربهْ تثربه) دعوة سيئة. مَ

 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 
ه تثربه َ  : بمعنى مصيبة تنزل عليه. ثربْ
ره وِ رْ يِدْ وَ  : بمعنى مرض عقيل يصيبه يف الرأس. دَ
ه ه اتعرُّ رَّ  : بمعنى سكني أو أي أداة حادة تشق جلده. عَ
هْ  رُّ ه احتْ  : واحلره تعني التمني له بالعطش وقلة املاء. حرَّ
ه رُ عَ  : وهي دعوة سيئة. البني يِفْ
ه رُ  : والنجر يعني الرضب بآلة حادة. البني ينْجُ

هْ  ُ ربُ  : أي تغطيته بالغبار وكثرياً ما تقول املرأة (يا غربا). غربا تغْ
 : قع حتت باب (ر)وهناك مفردات وألفاظ كثرية ت

ه بااهللا رُ  : بمعنى التمني من اهللا سبحانه وتعاىل أن يقهره ويقلل من عيشه. أقهَ
ه  : تقال للمعنقر (استهزاء). أبو عنقرَّ
ة  ء). : تقال لصاحب الرأس الكبري (استهزاأبو قعقرّ
 : تقال لصاحب الظهر األحدب (استهزاء). أبو ظهر
عْيري : وتعني تسديد البندقية بينام املُعايرة تعني ذكر املساوئ بني األشخاص كام تقال تَ

 (املعايرة) بمعنى ضبط التسديد. 
رْ  فِ  : ومفردها صفره ويعنون هبا جسم الطلقة اخلايل من الرصاصة. صِ
نْرب له زهرة عريضة ويقال (إقنيربه) للجمع كام يقال قنرب  : نوع من العشب الربيعيقُ

 .  للشخص القصري جداً
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 : من أجزاء الوثر الذي يشد عىل ظهر الدابة. خابور
 : تقال لقيد احلديد الذي تربط به الفرس أو الدابة. جرير
 : تقال ألي نتوء يف اجلبل. شنغور
. بتقنطَرْ   : يتدعثر ويسقط أرضاً

 ل. : وهو الطحاأبو إظهري
رْ   : ما يعلق بأنف الدابة لتسهل قيادهتا. الظَفَ
. قوطر  : بمعنى ذهب بعيداً
 : تعني املكان األسفل. حادر
 أو املالبس املبلولة.  املبلول : وهو غري اللون األخرض أو النبات بل يعنون به الرتابأخرض
 يعني غىل. : وهو غري الفأر املعروف بل يعنون (الغليان) (فار القدر أو الربيق) فار

ثوار  : وهو قطعة اخلشب الطويلة التي تستخدم لتحريك النار. مِ
ْ الغسيل  : بمعنى نرشه. رشّ

 : وهو العقال الذي يلبسه الرجل وال يقال لعقال اجلمل. مرير
. فار دمه  : أي غضب كثرياً

 ْ ). العريَ هْ  : تقال للحامر وجتمع (أعريَّ
... أَرْ   : تقال ملناداة الغنم الضأن. أرْ
فِّري  : قرشة حبة الشعري. السَ

رْ الشجرة أي قلمها. تزبري الشجر بِّ  : ويعنون به التقليم ويقال زَ
هْ  رُ : وتعني ألنه أو لرغبته فعندما يقول أحدهم (ليش بده مصاري) ويرد عليه آخر إبْعذْ

ريته).  ذْ عُ ) وبعضهم (ابْ هْ رُ ذْ عُ  بقوله (بده يتجوز) عندئذ يقول األول (إبْ
رْ  ْمُ ) تعني استواء ونضج اللحم. : هيُ طْ مُ  تقال للحم أثناء الطبخ وتعني (يغيل) كام أن (هبُ

تِرْ وجهه ْ  : أي أنه حممر الوجه. إمرتَ
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. بساهر كرش البقر  : تقال ملن يسهر كثرياً
رْ  مُ ). بِكْ رْ  : وتعني يغطّي ويقال (بِكمِّ
فاره  : غطاء. إكْ
 : يعمل من جلد املاعز الصغري حلفظ السمن. املرو

رْ   : جمموعة من القش (الزرع) وبحجم ما حيمله احلصاد بيديه. الغِمِ
 ْ رتِ كْ  : تقال بمعنى إذهب وابتعد وهي كلمة دخيلة. سَ

 ْ ْرتَّ  : أي يف حالة من الغضب الشديد. حمِ
 : تصنع من اخلشب لتذرية القمح وعزل احلب عن التبن. املذراه
 وأقواهلم:  مأمثاهل ومن

ار ما بغطّي شاربه  : بمعنى أن صاحب املهنة ال خيجل منها. الزمّ
: ويقال يساهر إنجوم الليل, تقال ملن يسهر كثرياً إما بسبب املرض أو يساهر نجم إسهيل

 العشق. 
 : بمعنى إستمرارية عظمة الزعيم. الكبري بظل كبري لو وقع يف البري

عي الزعامة عىل عىل ويش كرب العقال والبيت ما فيه مونه  فقر. : تقال ملن يدّ
 ألن القرب يمتن ويقوي العالقة.  :اجلار القريب أبد من األخو البعيد
ْ ما بضحك للرغيف السخن . امكرشِّ  : تقال للمتجهم دائامً

لْ   : تقال لتربير خطأ أحدهم. القمر يف السام بزِّ
 : تقال عندما تكون املطالبة بني األقارب. بقر الدير يف زرعَ الدير
 قال ملن دائامً حياول احتقار غريه. : تحاقر الرجال حمقور

 تقال ملن ال يعجبها العجب. طلبت جوز وقالت عنه أعور: : اجلوز األعور
رْ عليها ونام  : بمعنى إهناء القضية وعدم نبشها وإحيائها. سكِّ

 : مثل يقال ملن يقابل املعروف بالسوء. خرياً تعمل رشاً تلقى
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 . : تقال عند سؤال الشخص الغاضبعسى ما رش
 : تقوهلا املرأة عند الرد عىل زوجها بعد مناداته. يا خري

 والرد (اخلري بوجهك).  :(خري يا فالن)
 جواب للسؤال عن هناية املشكلة أو مسريهتا وقد يقال (عنيّ خري).  :بصري خري

: مثل يقال لكراهية منظر األظافر الطويلة كل مع الغول وال توكل مع طويل الظفور
 اخ. وجتميعها لألوس

 : وتقال ألمهية حضور الشخص لكل ما خيصه. إليل ما بحرض عنزه بتجيب جدي
 وهناك أيضاً مفردات كثرية حتت باب حرف (ر)

رّْ   : تقال للحامر (حلثه عىل امليش). حِ
 : وهي تأمر نفسها ومثلها ال تتوخر أي ال تتأخر (حذف اهلمزة). تامر

 ْ  ف عن عمل املعروف. : تقال مدحاً للشخص الذي مل يتخلما قَرصَّ
: عسى ما رش (يقوهلا الشخص عند رؤية شخص آخر يبدو عليه الغضب أو احلرّ والرشّْ 

 االنزعاج ويكون اجلواب (احلمد هللا) ال حر وال رش. 
هْ  عِرُّ , دعوة سيئة. إيْ هْ عرُّ  : اهللا يْ

رّ  ) أي يتحرك كثرياً وتقال (ما قَ قَ رْ ر) : تعني ال تتحرك فعل أمر ويقال (ما يقَّ قَّ رَّ أو ما يَ
 وتعني عدم االعرتاف أي الرفض. 

 : صفة تعني أنه ضعيف الشخصية مثل الطائر الذي رضبه صقر. مصقور
: تقال عند استقصاء األخبار أو جميء شخص من مكان بعيد والرد خري إن شاء خري يا طري

 اهللا. 
 : تقال للرسعة املطلوبة. مثل الطري الطاير
ه طَرَ سْ طِرْ قَ سْ  أي يتمشى هبدوء لالستمتاع.  :بِقَ

 : تقال للناقة الكبرية. الفاطر
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ره قَ  : بمعنى رماه باحلىص أو أسكته عن الكالم. طَ
هْ  رُ قَ  : ومعنى املعنى السابق نفسه. زَ
 : تقال لألرض غري املزروعة. بور

زَ  هفَ  : ويقال مفزور أي ثقبه ومثقوب. رَ
فندر  : تقال للشخص الذي يتصف بالصحة اجليدة. إمْ

رْ  زِ  : تقال خليك نزر أي قليل األكل وغري متهافت عىل األشياء. نَ
صار  : وتعني عدم التبول وبعضهم (عنده حرص). إحْ

رْ عليه مُ  : أي يؤمله ويوجعه. بِسْ
مْ   : أي يبنيّ ويظهر ويرتجم ويرشح املعنى الغامض. بِفرسِ
 : زجاج الضوء. بنّوره

هْ  َ تْربَ , مَ ْ تْربَ  به أكثر من ساقية ماء.  : املكان الذي تتالقىمَ
هْ   : بمعنى سحبه واملور هو السحب بشدة. مارُ
 : عشيق ويقال لألنثى عشرية. عشري

 : هي احلبيبات التي تظهر عىل جلد املريض ومفردها بثرة. البَثِّرْ 
رْ  قَ  : وتعني ثقب احلائط ويقال فقره أي ثقبه. الفَ
طْرا َ  القفز من فوق اآلخر.  : أي فاته وسبقه (إختَطراه) وتعني أيضاً إختْ
ر رت امليّة بمعنى أهنا اختفت حتت الرتاب أو الرمل. غوَّ  : أي اختفى ويقال غوّ

رْ فيه حَّ  : أي نظر إليه بشدة وتعني اللوم والعتاب أو التهديد. جَ
رْ   : املسايرة هي املراعاة واملوافقة. سايَ
  : أي ينظر إىل وجهه باملرآة. بِتْمرَّ

رْ الكلب  ح الكلب. : أي نبهَّ
رْ الطفل . بِوِّ  : أي يبكي بكاءً شديداً
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رْ  عِ نْسِ : والسعار مرض يصيب الكالب وينتقل إىل اإلنسان والكلمة تقال للشخص الذي مِ
 يكثر من املشاكل. 

امر : كلمة تقال للتحبب واالمتنان بعد تقديم الواجب للضيف بمعنى دايم, (بيتك عامر عَ
 أو عامر). 

 مور التي جيب إخفاؤها (ال تذكرها). : التتحدث باألال تطري
ره : تقال للحامر بسبب ذبابة تدخل أنفه فيصاب بالزفره املستمرة كذلك تقال النَعْ

 للتحزب. 
رْ  دُ , أُنْ رْ دَ  : بمعنى ذهب منفرداً وكلمة أندر هي األمر باالنعزال واالنفراد. نَ

رْ  زَ فَ  عاين من شدة الغيط واألمل. : بمعنى قُطع اخليط وفتح الكيس وتقال للشخص الذي يإنْ
يْ  رِ را, فَ  : أي رضبه وأوجعه. فَ

ه  : أمله وأوجعه. حرَّ
ا اين أي يف الداخل. برَّ اين) عكس جوّ  : وتعني يف اخلارج (عكس الداخل) ويقال (برّ

 ْ رتِّ غَ ) نفسها بالنسبة للغدير. إمْ رْ غدِّ  : تقال للامء عندما تغمر األرض وهي كلمة (امْ
رْ  غَ  ألعىل. : أي صعد لشَ

 : تقال للمالبس واألمتعة التالفة واملتسخة. شامشري
ه  : طرده. طرُّ
 َ ربَّ   الكرم أو الكروم عندما مل يبق عليها ثمر. : تقال غربّ غَ

 : تقال للمرأة صاحبة األرداف الكبرية. أم زباطر
رْ  قوَّ  : أي جموف من الداخل. إمْ

رْ  دَّ  : أضاع اليشء. وَ
ه رُّ  : جذبه إليه بقوة. تَ
 ته أي إسقاطه من أعىل إىل أسفل. رج: تقال للحجر الذي يشبه الكرة ويمكن دححبورد

 ْ رتَ  لرتاب املتجمع عىل شكل كرات صغرية. ا :كَ
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 حرف (ز)
لِزْ  هْ اح جوخ, أو ضحك بِدَ : من الدهلزة وتعني اسرتضاء الشخص كذباً وكام يقال (مسّ

 عىل الذقون) وهي صفة سيئة للشخص. 
زْ  لَ قْ  الضحك يف الوجه واالستهزاء بالقفا وهي صفة سيئة للشخص. : أي بِتْمَ
زْ  قَ لْ  : من القلقزة, وهي كثرة احلركة وعدم الثبات. إمقَ
زْ  دْ بوزك) أي إمبوِّ هْ والبوز هو الفم واملعنى حالة غضب ويقال (سِّ : ويقال الوي بُوزُ

 اسكت. 
زْ  هَ زْ   وهي صفة خلقية. : واهلزهزة هي احلركة لليمني والشامل أثناء السريبِتْهَ
زْ  وَ  : وتعني التنقل من مكان إىل آخر وهي صفة غري حمببة يف الشخص. بِتْنَقْ

لِزْ  بَحْ  : والبحلزة هي جحوظ العني والنظر باتساع العني. إمْ
زا هْ  : وتعني االستهزاء وهي صفة للشخص الذي يكثر من االستهزاء بالناس. بِتْمَ
زْ  طمِّ أو االلتهابات التي تصيب العني وجتعلها يف حالة بني : وهي صفة تعني رمد العني إمْ

 الفتح والغمض وهي صفة استهزاء. 
بوبِزْ   : وتعني إنحناء الرأس لألسفل كحالة الركوع. إمْ

 : وهي احلالة نفسها. إمطوبِزْ 
: وتعني اليشء اخلرب أو التالف ويقال (الربغي بايز) أي ال يمسك وتسقط هذه بايِزْ 

 احب الترصفات غري السليمة.الصفة عىل الشخص ص
زْ فيه كرِّ  : أي يمسك به بشدة وتقال أيضاً للشخص البخيل بحيث أنه يمسك املال. إمْ

بِزْ  بَزْ  : تقال للعشب يف أول ظهوره عىل سطح األرض. إمْ
نِزْ  از أي خفيف وأثناء بِنَزْ : تعني خروج املاء من األرض عىل شكل نزّ : والنزنزة أو النَّزْ

 يسح عىل األرض.  السيالن تراه
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قِزْ  زْ  : وتقال ملن يأكل لب البذور إذ يقولون (بقزقز بزر). بِقَ
زْ  مَ زْ  : وتعني كثرة احلركة أو التهيؤ للكالم. بِتْمَ
زْ   : ويقال (بتغومز) وتعني كثرة الغمز وهي صفة سيئة وتقرتن (باللمز). بِتْغامَ

نْطِزْ  عَ  والعنطزة هي الكربياء.  : تقال للشخص الذي يتظاهر بالكربياء والزهوإمْ
لِزْ  زْ ) وتعني االحتكاك باألشخاص أثناء السري والوقوف. بِلَ زْ  : وتقال (بِلِّ

زْ  حِ زْ : واحلز يعني القطع بالسكني وأكثر ما يقال (بحزحز بطيخ) أي يقطعه ويقال حزّ بِحَ
 رقبته أي اقطعها. 

زْ  غِ زْ غَ ) أي يغرس األبرة يف جسدهإمْ زْ هْ غَّ , ويقال امغزغز للجراد الصغري : ويقال (بغزُّ
الزاحف ألنه ينغرس يف األرض كام يقال للحرشات الصغرية التي تلتصق 

 باإلنسان. 
زْ  زْ عليه) وهي من العكاز الذي يستند عليه الشخص املريض. بِتْعوكَ  : ويقال (بتعكَّ

زْ النفس  : أي بسبب حالة غثيان لنفس اإلنسان وتقال لليشء الكريه. بِقزِّ
زْ بِمِّ  مَّ ق ببطء وأكثر ما تقال للشخص الذي يتعاطى املسكرات. زْ  : وتعني التذوّ

هْ روز وزُ : أي خيتربه وخاصة القوة اجلسدية وذلك بمحاولة التغلب عليه بإلقائه إىل بِرُ
 األرض وذلك ملعرفة قوته. 

زّْ  هْ كَ . بِكِزُّ  : أي يدفعه بعيداً
زّْ  هْ وَ زُّ زَّ النار) أي ضع : تقال للشخص الذي حيرضه آخر بِوِ عىل فعل يشء يسء كام تقال (وِ

 احلطب عىل النار الستمرارية االشتعال. 
زّْ  هْ دَ زُّ  : أي دفعه بعيداً عنه وهي تشبه الكز. دَ

هْ  زُ : والكزّ تعني إثارة انتباه الشخص وذلك بمالمسته بالكوع مالمسة قد تكون خفية لَكَ
 كز يف اليد أو الرجل. وقد تكون شديدة يف حالة الغضب, وقد يكون ال

زْ يف مشيته  : أي يعرج قليالً أثناء سريه وهي صفة حركية خلقية. بِخِّ



 

 91

زْ الصوف : وتقال للشخص الذي يقوم بجز الصوف من عىل الضأن يف فصل الصيف بِجِّ
 أو أواخر الربيع. 

زْ  رزَّ : والرز هي قطعة معدنية صغرية صفراء أو بيضاء تغرس يف اجللود التي تعد إمْ
 .( هْ زَ رزَّ  لألحزمة أو املجاند أو بيت املسدس وغري ذلك ويقال عنها (امْ

هْ  زُ بَ : والدبز تعني امتالء الكيس أو اآلنية حتى النهاية وأكثر ما تقال يف تعبئة احلبوب أو دَ
 الصوف. 

هْ  زُ َ : واهلمز واللمز يعني االستهزاء بشخص ما خفية عنه ودون مواجهته, كام تقال مهَ
( هْ زُ  أي الكزه أو املسه لتثري انتباهه.  (إمهْ

: يقولوهنا للصوت الناتج عن حركة اآلالت الثقيلة كصوت الطائرة والسيارة وآالت دِريزْ 
الطحني, وبعضهم يقوهلا عن صوت الرعد البعيد وتقال أيضاً لصوت ماكنة 

 اخلياطة والرحى. 
هْ  ) لألشياء التي : وهي احلاجة ويقولون (معتاز) بدل حمتاج ويقولون (عوالعازَ هْ زِ

 حيتاجوهنا. 
ا زَ : تعني اختفى بعد عبوره اجلبل أو املكان العايل ويقولون (إقزي) أي ختطى اجلبل قَ

 واستمر يف سريك. 
  مرسال) يعنون أنه أرسل رسوالً يبلغ بأمر قزَّ : وتعني أرسل وعندما يقولون (فالن قزّ

يه) أي أرسله إىل...   ما, ويقولون (قزَّ
يت ) فالن : دزَّ زْ  فالن تعني أنه أرسله أما عندما يقولون فالن (دَّ وتعني أرسلت ودزَّ

 فذلك يعني أنه دفعه وقد يعني أنه حرضه للقيام بعمل يسء. 
زْ  ز) وتقال لألرز احلب واملطبوخ عىل السواء. الرِ  : يقولوهنا بدل (األرُ
تقال عن الرضاعة نفسها : وتقال للقطعة املطاطية التي توضع بفوهة الرضاعة وقد البِزْ 

 والعامة يقولون (بز) عن الثدي. 
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هْ  زُّ . رَ ه قتله) أي رضبه رضباً مربحاً  : أي رضبه ويقال (رزُّ
) تعني هنض أو خرج من حتت بِنْبِزْ  : تقال للشخص الذي يتصد للكالم فجأة و (نبزْ

يرون الرتاب كالنبات ويقال (بنابزه) بمعنى يثريه ويشاكسه (ويتنابزوا) أي يعا
 بعضهم. 

زْ  قِ م.نَ ) عن االلتهاب الذي يسبب التورّ هْ زِ قْ  : أي قام فجأة ويقال (نُ
زْ   : والتنخيز يعني غز اجلسم بطرف العود أو العصا. نَخَ
ه  : أوقعه أرضاً أو أبعده عنه. دزَّ
زْ   : بمعنى قطع, ويقال حز رقبته بالسكني أي جرحه. حَّ

زْ البل رَ  : روث اإلبل. حَ
 قبو أو دهليز وجتمع دخانيز. : تعني دخنيز

 وعندما يدعون عىل بعضهم دعاءً سيئاً يقولون: 
ز عليه وُ  : وهي دعوة سيئة. إِجتْ

هْ يف حلقه زِ قْ  : بمعنى أن يصاب حلقه بورم قاتل. نَ
ه زُّ  : دعوة سيئة. اهللا ال يمْ
ه زُ بْ  : دعوة سيئة. البني يِدِ
ه  جميل لكنها هنا دعوة سيئة. : والطرز تعنياخلياطة عىل الثوب للتالبني يطرزُ

 ويف أمثاهلم وأقواهلم املأثورة من أبرزها: 
زْ والربغل شنق حاله)  : تقال لتفضيل األرز عىل غريه من احلبوب املطبوخة. (العز للرُّ

كناية عن احلر الشديد يف شهر متوز (يوليو) والكوز هو أناء  :(يف متوز, ابتغىل امليّه يف الكوز)
د ل  تربيد املاء. الفخار املعّ

للداللة عىل أمهية اختيار الزوجة وذلك بالنظر  :(العز يف أوراك النسا والنار من مكباسها)
 .وبناهتم إىل أخوهتا وأهلها الذين يورثون صفاهتم ألبناء أخواهتم
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ازه) زَّ سريبى وكناية عن االبن أو الولد الذي يأيت عىل حاجة وانتظار  :(أوليد العازه حِ
 األهل حتمل طلباته الكثرية املزعجة. مدلالً وعىل 
 أي فمه خارجاً لألمام داللة عىل الغضب الشديد.  :(بوزه طوله شربين)

زْ عليك) .  :(ما تِنْعَّ  أي أن طلبك جماب وال يغىل عليك غالٍ
 أي تناسى املشكلة وكأهنا مل حتدث.  :(جوز عنها)

زْ عليه(  وهلا استهزاءً بالشخص أو بعمله. : طز كلمة تركية تعني امللح لكن العامة تق)طُ
 مثل يقال ملن يتمسك برأيه اخلاطئ.  :(عنز لو طارت)

ك ريح  : تقال للشخص الكبري والزعيم يف حاالت التحدي. يا جبل ما هيزَّ
: تقال للشخص  غري اجلريء وبعضهم يقوهلا يا ليل إبتغمز ملني ابتغمز يا ليلّ قاعد يف العتمة

 يف الظالم مني شايفك. 
 وهناك بعض الكلامت التي تتداوهلا العامة ومنها: 

زْ  نْدِ هَ : تقال للشخص الذي هيندس الكالم أو املعامالت أي يرتبها ترتيباً جيداً والعامة إمْ
تستبدل حرف (س) بحرف (ز) فيقولون (هندزة) بدل هندسة و (هندزها) بدل 

 هندسها. 
خرين وبعضهم يقول (طبزه) وقد : تقال للشخص الوعر الشديد يف تعامله مع اآلطِبِزْ 

 تكون تشبيهاً بحجر (الطبزه) املعروف. 
هْ  زِ رْ : تقال للقش الذي تتسع له قبضة اليد ويقال (جرزها) أي قبض عليها ويقال جِ

ه) أي أمسك به ويقال جرزه للجرزاية الصوف التي تلبس يف الشتاء.  زُ رَ  (جَ
از زَّ  : احلموضة يف املعدة. احلِ
لفارس رجله به أثناء ركوبه الفرس ويقال (مهز الفرس) أي لكزها برجله : ما يضع امهامز

ز تقال لذكر عيوب اآلخرين.  ) أي لكزه بخفة واللهمز واللمّ هْ زُ َ  ويقال (مهَ
ه زِ ْ  : وتقال لبيت الشعر الصغري الذي يبنى بجانب البيت إلقامة العروسني فيه. الربِ
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 : أداة خشبية تستعمل يف النسيج. املِنْحاز
بِزْ  رْ قَ  : وتقال للشخص الذي جيلس القرفصاء. إمْ

زْ   : أي يقفز برسعة وخفه. يِنْقُ
, والصفرة هي قطعة نحاسية : سيخ من احلديد إلخراج الصفرة من جوف البندقيةزازْ الرْ 

 . تنطلق منها الرصاصة
 : اجلزء األعىل من اإلبريق املجوف الذي يصب منه املاء أو السائل. بعبوز

 يقال (بفلت من خرز الدرع) بمعنى الشطارة واملهارة. : خرز الدرع
زْ  مِ عْ قَ  : جيلس القرفصاء وتشبه إيقرمز. إيْ
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 حرف (س)
سْ  نْطِفِ . : والطفس تعني التهميش وتقال للشخص املنعزل واملمِ شْ  همّ
فِسْ  نْدِ ) أي ركله وتقال أيضاً عند مِ هْ فَسُ : تعني الشخص املرضوب باألرجل ويقال (دَ

). امتالء الكي هْ  س باحلبوب وغريه بمعنى امأله أكثر (إدِفْسُ
سْ  فِ نْخِ : وهي من اخلفس يف العامية التي حتاكي (اخلسف) بالفصحى وتعني الشخص مِ

 املنعزل واملكتئب واملهمّش. 
سْ  نْعِفِ ه) مِ سُ : والعفس تعني تكويم اليشء عىل بعضه بطريقة فوضوية وعندما يقال (اعفْ

ض مكوماً عىل بعضه ويقال بعافس امعافسه أي يقوم تعني ارضبه والقه عىل األر
 بأعامل دون إتقان وفوضوية. 

نْكِبِسْ  ه) تعني رضبه وأهانه, مِ : من الكبس وتقال للشخص املهان وعندما يقال (كبسُ
) بمعنى آخر وهو إمساك الشخص يف جرم كان خيفيه,  هْ بْسَ ه) أو (الكَ بَسُ وتقال (كَ

شعبية تتكون من األرز املرشب باملرق وتغطى  كام أن (الكبسه) تطلق عىل أكلة
 باللحم املقيل بالسمن والبصل. 

بِسْ  نْدِ ) وتسقط هذه مِ بَسْ : تقال للشخص الذي حلق شعر رأسه عىل الصفر وقد يقال (أدْ
الصفة عىل الشخص الذي يتعرض إللباسه هتم ليس له عالقة هبا بمعنى أنه 

 عليه ومحّلوه قضية هو بريء منها.  (مغفل) ويقال (دبّسوه فيها) بمعنى ضحكوا
سْ  رِ نْخِ  : وتقال للشخص املذنب الذي يسكت عن الكالم والرد بعد أن عرف ذنبه. مِ
عِسْ  نْفِ : والفعس تعني رضب الشخص من كل جهة مع إلقائه وحتريكه بشكل فوضوي مِ

) وتعني املشاجرة املختلطة كام يقال (بفعفس) أي هْ سَ فَ عْ  يف كل اجتاه ويقال (فَ
 يتحرك يف كل اجتاه بشكل فوضوي كام يقال (بفاعس) أي حياول املقاتلة. 

عِسْ  دْ فَ  : تقال للشخص املمتلئ والصفة (فدعوس). إِمْ
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عبِسْ  دَ  : والدعبسة هي امتالء اجلسم أو الوجه بشكل غري مرغوب ويقال (دعبوس). إمْ
نْطِسْ  فَ  : يقال امفنطس عيونه أي أنه حيملق يف األشياء. إمْ

قْ   : يتشقلب ويقال فقعس إذا مات.      عِسْ بِفَ
تيِّسْ  : أخذت من التيس (ذكر املاعز) الذي يتصف بالغباء وتطلق هذه الصفة عىل إِمْ

ر يف العواقب.   الشخص الذي يركب رأسه وال يفكِّ
بِسْ  رْ تْكَ : والكربسة تعني وجود قيود متنع الشخص من عمل أشياء يريدها لكنها قد مِ

 ة والعادات والتقاليد. تتعارض مع األنظم
سْ  وَ سْ وَ : من الوسوسة وهي مرض نفيس يصيب الشخص, وتقال للشخص الذي إمْ

 .  يكثر من اهلواجس والوسوسات ويتوقع حدوث أشياء سيئة دائامً
سْ  مِ رْ تْحَ : واحلرمسة تعني توقف الشخص عن القيام بأعامل رضورية وكأنه يشعر بقيود مِ

  يتقدم.  متنعه وجتعله يقف يف مكانه فال
سْ  فِ سْ هْ تعني القيام بأعامل صغرية أو تافهة ال قيمة هلا ويقال (فسفوس) بِفَ سَ فَ سْ : والفَ

 للشخص الذي ال حيلة له كام يقال لنوع من العصافري الصغرية جداً (إفْسييس). 
سْ  اس تقال لكثري بِحوِّ : أي يتحرك يف منطقة ما أو يف أنحاء البيت ويقال (بُحوس) وحوّ

 أي احلركة. احلوس 
: والنعكسة هي الرفسة واملرافسة وتقال عند قيام احليوانات بالرفس ويسقطون بِنَعْكِسْ 

هذه الصفة عىل الشخص الذي يكثر من احلركات املتالحقة اخلاصة بنقل 
األرجل وخبطها وهي عادة تدل عىل مرض نفيس وهسترييا ويقال (بغلة 

 عكيسيِّة). ن
بِسْ  ما تقال للهر عند مناداته أو تدليله وتقال للشخص الذي  : من البسبسة وهيبِبَسْ

 حياول الوصول إىل غايته بطرق ناعمة. 
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: واملرادسة هي املناطحة بني الكباش أو تيوس املاعز وتقال للشخص الذي حياول بِرادِسْ 
 جماهبة املشاكل بالقوة دون استخدام عقله. 

سْ  سِّ أو كميته وتقال للشخص الذي حياول : ويقال خماسسه أي يقلل من ثمن اليشء بِخَ
 التقليل من أمهية غريه من البرش أو ما يقدمونه. 

سْ الريق مِ سْ : أي ينشف الريق بسبب أمهية املشكلة أو صعوبة حلها وتقال للشخص بِمَ
 الذي ال يلني ويصعب األمور. 

نِسْ  هلواء : وتقال للهواء ويعنون به النسيم العليل ويقولون (نسنست) أي هب ابِنَسْ
اخلفيف وتسقط هذه الصفة عىل اإلنسان الذي يتحرك ببطء وخفة كام يقولون 
) أي خيرج بخفة دون مالحظة أحد وكأنه هيرب من الناس وهي صفة  (بنِسّ نَسّْ

 غري مرغوبة. 
سْ  دَ سْ : من الدسدسة وتعني حفظ األشياء يف أمكنة خمفية وتقال للشخص الذي حيرش بِتْدَ

 لكنه يبحث عنها بداعي الفضول وهي صفة سيئة.  نفسه يف أمور ال هتمه
: وتعني االستهزاء بقدراته وأسامعه كلامت وعبارات بغري معناها احلقيقي بِطَقِّسْ عليه

 وهي صفة غري مرغوبة. 
بَّسْ  : وتعني حماولة إمساك األشياء ومعرفتها دون النظر هلا وهذا ما يقوم به األعمى بِتْهَ

بَ  ) فهم يعنون أن طلقة البندقية أو املسدس أخطأت لكنهم عندما يقولون (هَ تْ سَ
 هدفها بوقوعها قبل اهلدف. 

عِسْ  سْ : والعسعسة هي حماولة معرفة األشياء أو حماولة معرفة ما يبطنه الشخص فعندما بِعَ
) فذلك يعني رضورة معرفة ماذا يريده الشخص اآلخر وماذا ينوي  هْ سُّ يقال (عِ

 فعله. 
بِسْ  غْ األشياء عىل بعضها وتقال عند مجع لقمة األكل املفتوت يف قبضة اليد  : أي جيمعبِدَ

 والصفة (دعبوس). 
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سْ  وِ : من النعاس وتقال للطفل حينام يراوده النعاس (بنعوس) أي أنه حياول النعوسة بِنَعْ
 والنعاس من أجل النوم. 

ْسيس , حتَ سْ سِّ تقال يف اإلثارة  : واحلسحسة والتحسيس تعني املالمسة اللطيفة وأكثر مابِحَ
 اجلنسية. 

فْ  نْكِسِ : والكسوف تعني احلياء واخلجل بعد القيام بأعامل خمجلة وانكشافها ويقال مِ
 كسفه أي رفض طلبه. 

هْ  فارسِ ) غريه أي بإيذائه. بِفارسْ إمْ سْ  : يتعارك مع غريه بقوة وحياول (فَرْ
س وحايس وكلها تعني احلحماس  ركة داخل البيت. : داخل البيت ويقولون بحوس وبحوّ

سْ  تِمِ لْ  : تقال للشخص الذي يترصف كاملجنون بمعنى مالمسة اجلن له. مِ
طْموسْ  : تقال للشخص الذي ال حيسن التفكري والتعامل مع الغري بمعنى أن عقله مَ

 مشطوب. 
لِّسْ  : أي يتشاطر ويقال (بغلس عليه) أي يتشاطر عليه والصفة غلوس وعندما يقال بِغَ

ار وبعضهم يقوهلا (غلوصه) فالن عنده (غل وسه) فذلك يعني أنه خباص ومكّ
 بالصاد بدل السني. 

لِّسْ  َ َلِّسْ عليه) تعني االستهزاء وحماولة أخذ ما هبِ : والتهليس تعني الشطارة والفهلوة و (هبِ
 لديه ويقال (بلولس) وتعني اإلفساد بني الناس. 

سْ  وِ لإلنسان الذي ال يبقي من األكل  : واللحوسة تعني حلس بقايا الطعام وتقالبِلَحْ
م له شيئاً وهي صفة سيئة.    املقدّ

: والكولسة هي التشاور مع جمموعة لالتفاق عىل رأي معني حلل مشكلة أو القيام بِكولِسْ 
بعمل ما وهي صفة للشخص صاحب الرأي الذي يعمد للكولسة يف حل 

 األمور. 
ِسْ  محْ  لقمة األكل (دمحوس). : والدمحسة تعني تكوير اليشء ويقال لبِدَ
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سْ  : أي يقوم برضب غريه باحلجارة وذلك بالرجم من بعيد واحلجارة الصغرية تسمى بِدامِ
ه).  سِ ) واملشاركة بالرجم تسمى (إمدامَ سْ  (إدْموس) ومفردها (دِمْ

سْ  : وتعني اليشء اجلميل الذي تشتهيه النفس ويقال (منفوس) أي أن أحد األشخاص بِنْفِ
سَ  ه) أي اشتهاه وهذا يف اعتقادهم يسبب املرض للشخص أو بعضهم (نَفَ

 املنفوس. 
 : ويقال خندريسه وتعني االختالط والتشابك الفوضوي. خندريس
 : أي معطل عن الدوام وتقال لطالب املدرسة حني إغالقها بالعيد أو غريه. إمفودِسْ 
طوطس  : يسري بال وعي من شدة الغضب ويقال (طاسوس). إمْ
 ة هي اإلفساد بني الناس. : واللولسبلولس

 : يقال بلس العجني واللس تعني العجن الرسيع.بِلِّسْ لَسْ 
سْ  رتِ  : متيقظ. حمِ
 : الضوء اخلافت. بِنونِسْ 
عِسْ   : يتلمس. إيْ

لَسْ   : بتلصص. بتلَسْ
فْ   : من مكسوف, يشعر باخلجل من عمل قام به. بتكسَّ
سْ  فَ عْ فَ  الذي ال يدير أموره بدقة. : غري مرتب, فوضوي ويقال بتفعفس للشخص إمْ

ه سِ دَ , دَسْ ة. بِدسّ  : وتعني النميمة وإذكاء عوامل الرش كام تعني إخفاء اليشء برسعة ورسيّ
سْ رشفه  : وتعني تصيب الرشف. بِمِّ

هْ  : وبعضهم يسميها (بكيله) وهي حبوب قمح مقلية حتى النضج تطحن عىل بِسيسِ
كر. الرحى وتضاف إليها املاء ثم السمن البلدي أ  و الزيت مع السّ

فَسْ  ) بمعنى رضبه بأسفل قدمه. دَ هْ فَسُ  : ويقال (دَ
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َسْ  هْ تقال لاللتهاب املتجمع عىل شكل دَمحْ سِّ محْ : مجعها كالكرة الصغرية داخل اليد والدُ
 حبيبات. 

 وعندما يدعون عىل بعضهم بالدعاء اليسء يقولون: 
 ويقال (البني حيلس رأسه).  :(البني هيلس راسه)

دْ حلقه)(د  أو (يف حلقه).  :احوسهْ إتْسِّ
 أو (البني يعفسه).  :(البني يفعسه)

 أو (هيرسه هرس) واملرس تعني إذابة اللبن اجلميد باملرس باأليدي.  :(البني يمرسه مرس)
ه)  : دعوة سيئة. (البني عَ راسُ

  .( هْ سُّ قِ  (اهللا ال يْ
هْ هاخلسيس)  أو التافه.  واخلسيس تعني الرديء جداً  :(اهللا إخيسُّ
( هْ سُّ طْعَ لهْ ما يَ ْعَ تقال للشخص الذي يتمنون موته قبل األكل وكلمة يطعس يعنون  :(اهللا جيَ

 هبا يأكل. 
 ويف أمثاهلم وأقواهلم يقولون: 

عندما ال يريدون التدخل بني مجاعتني خمتلفتني أو يف حالة : (عبّاسها يركب دباسها)
 شجار وحرب. 

مثل يقال لألمور الواضحة التي حياول أصحاهبا : ال)(الشمس ما بتتغطّى بالغرب
 إخفائها.

تقال ملن جيتمعون وليس هلم قدرة عىل عمل يشء مفيد : (التم املتعوس عاخايب الرجا)
 كام تقال للزوجني الفاشلني. 

بمعنى أن الشخص الذي جيلب اخلري هو أوىل باحلصة الكبرية : (الراس للقنّاص)
 واملهمة. 
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 كناية عن أمهية عزة النفس والشعور بالكربياء. :  يقبل حالل وال مال)(عزيز النفس ال
كْ دِبِسْ من عند النمس) بمعنى أن فاقد اليشء ال يعطيه وكلمة (ودك) تعني تريد : (ودَّ

 ويقال (ال يا نمس) وهي مسبة ألن النمس حيوان ضعيف. 
بوايس) وكلمة بسايس أي تقال للشخص الذي يمهد لألمور خاصة الزواج : (بسايس إوْ

يضع األساس أما بوايس بمعنى يرتب األمور, ويقولون (اهللا يلعن أبو اليل ساسا 
 إوواسا) يف هذا األمر بعد فشله. 

ب الذي ال يمكن الكذب عليه. : (ملعون حريس)  تقال للشخص املحنك املجرّ
( هْ سْ بَعْضُ لْحَ  تقال للشخص غري املرغوب يف رأيه أو حلوله. : (يَ

فْ  رِ ) (إعْ هْ سُّ  تقال ملعرفة بواطن األمور لد اخلصم والرس هو ما يبطنه الشخص.  :رِ
( سْ تقال للشخص الذي يقدم عىل عمل يف غري أوانه أو : (اليلّ بوكل حامض بِظْرَ

 يذهب إىل العمل الصعب. 
( سْ ْال هالعَوْ تقال للعمل اجليد املرغوب والعوس تعني العمل والفعل ويقولوهنا : (يا حمَ

 ها زين) أي أهنا جتيد الطبخ وجتهيز الطعام. (عوس
 ولدهيم كلامت كثرية تنتهي بحرف (س) هلا معانٍ خمتلفة منها: 

ه وسِ سُ دْ  نوع من البنادق. : مَ
 : قطعة من احلديد وهلا يد حديدية تستخدم حلمس القهوة. املحامسهْ 
 : عصا رفيعة لوخز احليوان حلثه عىل السري. املنساس
رتفِسْ   للشخص الذي يتصف بضخامة األعضاء اجلسمية.  : تقالإمْ
هْ  سِّ مْ كَ  : تقال للنار املطفأة وتطلق عىل الشخص املحبط فيقال (منكمس). إمْ

). شمس نفرحييّة حهْ رِ نَقْ  : بمعنى أن الشمس حارة جداً كام يقال (شمس امْ
 : أي مملوء للنهاية. مرتوس ترس
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). : وتعني العيش بتعاسة ويقولون (متعوس) و تعيس  (تَعسْ
 : ويعنون هبا العصا الغليظة ذات الرأس الكروي. دبّوس
 : ويعنون به دراسة القش عىل البيدر لفصل احلبوب عن القش. الدرس

سْ  وَ ). أيْ هْ وَ  : وهي بمعنى (أيْ
نْتِكِسْ  : تقال للمريض عندما يعاوده املرض ويسمى (انتكاسه) ويقولوهنا بمعنى نزول مِ

) أي أرجع. الشخص من مكان عالٍ إىل  تِكِسْ  أسفل (انْ
 : تقال للشخص الرديء الذي ال يدافع عن ماله أو عرضه. فاطِسْ 

: تقال للشخص الذي يعتقدون أنه مصاب بالنحس وهي صفة تدل عىل عدم منحوس
 التوفيق يف احلياة. 

سْ  هِ سْ ) بمعنى أنه رديء وضعيف ال اهلِ سْ هِ سْ هْ اهلِ لُ : وتعني البعوض ويقولون (ماكْ
 ع دفع البعوض عنه. يستطي

وايس  : نوع من الغنم الضأن. عَ
سْ  ْسا وأخيس عليه وكلها تعني األهانةإخِّ َسا): ويقال خيَ  . , ويف البادية يقال (إخيْ
). دِيس  : وتقال لألعشاب املتشابكة والتي يصعب املرور منها وبعضهم يقوهلا (الديسهْ

سْ  مِ دقْ  لتهامها. : بمعنى جيمع اللقمة يف يده متهيداً الإِيْ
طَلْ   : وتعني الرأس الرفيع وكأنه قد دقّ بني حجرين. راس أَمْ
سْ فيه  : بمعنى النظر به. يتغرَّ

: تقال للشخص اهلارب بمعنى أن رجليه تقرتبان من رأسه لشدة راسه عند رجليه
 الركض. 

سْ  . يِغَمِّ سْ غِمِّ  : أي يضع اللقمة أو قطعة اخلبز يف اآلدام ويقال تغميس وتْ
فهْ  بِلحس  : يقال لشدة العطش ويقال أيضاً للبخيل. امليّة يف الصُ

 : الضوء املعروف. لُكِسْ 
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 : أي ال يعقل شيئاً وكأنه فاقد للحواس اخلمس. طمس من مخس
) أي فوق بعضه. الكِرسْ  سْ ركِّ  : بقايا خملفات األغنام اجلافة واملتامسكة ببعضها ويقال (إمْ
 شياء خمفية (ومظبس) الساكت عىل الغش. : يراقب وحياول معرفة أبِتْظَبَّسْ 
 : تعني أساس وجتمع سيسان. ساس
 : قطعة األرض املستطيلة والطويلة. املارس
سْ   : البقية يقال فيها رمس أي فيها بقية من حياة كام يقال رميس للخروف الصغري. الرمْ
 : نوع من اخلبز. إغاليس

ل ويقال (ما طعس الزاد) بمعنى أنه ملطَعَسْ   يأكل.  : أكَ
هْ  سُ فَ رْ  : أوقفه. كَ
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 حرف (ش)
تَنِّشْ   : تقال للشخص الذي ينام كثرياً وال يقوم يف الصباح للعمل وهي صفة سيئة. إِمْ

شْ  دوِّ  : تقال للشخص يف حالة فقدان الوعي. إِمْ
شْ  كرِّ  : تقال لصاحب الكرش الكبري وهي صفة استهزاء. إمْ
شْ  بوِّ  الفارغة وهي صفة للشخص الفارغ من العقل. : تقال لألناء الفارغ أو القصبة إمْ

شْ  فِ شْ فَ خو والفشفشة تعني : تقال للشخص املمتيلء اجلسم والوجه بالدهون واجللد الرإمْ
  لمس. الطراوة عند ال

يِّشْ  هَ  : من اهليش وهو تشابك األشجار وكثرهتا وتقال لصاحب الشعر الغزير املنفوش. إمْ
شْ  مِ رْ قَ اجلاف والقرمشة هي أكل اخلبز اجلاف الذي حيدث صوتاً : وتعني اخلبز الناضج إمْ

 .  عند أكله وتكسريه وهي صفة للشخص البخيل جداً
شْ  مِ قَحْ ) للشخص البخيل. إمْ هْ مشِّ  : وتعني اخلبز الناضج اجلاف نفسه ويقال (قُحْ
قرقش  وتعني النحافة الزائدة, (جلد عىل عظم).  :إِمْ
شْ  نْفِ كَ  س والتظاهر بالكربياء والزهو. : والكنفشة هي نفش املالبإمْ
شْ  مِ رْ كَ  : والكرمشة تعني التجعد وهي صفة للشخص املنزوي عىل نفسه. إمْ

طنِّشْ   : والتطنيش تعني النسيان وعدم االكرتاث بالشخص. إمْ
ريِّشْ  ريشه)  ىتَّ ال وتقول األم البنتها الزوجة (حِ : تعني الغني أو لديه سعة يف العيش واملإمْ

ريِّشْ خوفاً من أن يتزوج عليها. أو ال جتعليه   إيْ
شْ  قرِّ  : لديه كثري من القروش بمعنى الغني. إمْ

شْ  عَشِّ  : ويقال (إمْعشعش) وهي من العش وتعني كثري األوالد. إمْ
فِشْ  رْ فَ  : تقال للشخص املبسوط والفرفشة هي االنبساط. إمْ
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شْ  مِ رْ عَ يس الذرة والتي تشبه : ويقال عرموش وعراميش وهي األوراق التي تغطي عرانإمْ
 اخليوط. 

شْ  وَ شْ وَ : والوشوشة هي احلديث اخلفي الذي يشبه الصمت وال يسمعه احلضور ويقال إمْ
) أي كلمه بالوشوشة.  هْ شُ وَ شْ  (وَ

شْ  نْطِرِ : واألطرش هو األصم ومنطرش تعني من أصيب بالصمم لكنها تطلق عىل مِ
 بسامعه.  الشخص الذي يتظاهر بعدم سامع الكالم الذي ال يرغب

نْطِعِشْ  . مِ شْ  : وتعني املهمل وتقال للشخص املهمل واملهمّ
شْ  تِحِ لْ : واللحش هو وضع األشياء يف أماكن غري ظاهرة وتقال لإلنسان الذي حياول مِ

 االنزواء واالبتعاد عن املشاركة يف القضايا العامة. 
تِقِشْ  االختالط باألفراد : وتعني الشخص الذي حياول معرفة أرسار الناس من خالل بِلْ

 والتحرش هبم أو حماولة اختالق املشاكل معهم. 
: واملطافشة هي التخبط يف امليش واحلركة بشكل عام كام تطلق عىل الشخص الذي بطافش

 يتخبط يف عمله. 
شْ  امِ : واملهامشة هي املشاجرة باأليدي وحماولة استرشاء عداوة الناس وتقال للشخص هبِ

 الرشير وهي صفة سيئة. 
شْ  : واملرامشة هي إغامض العيون وفتحها برسعة وقد جاءت من رمش ورموش بِرامِ

 وهي صفة خلقية. 
شْ  ارِ اآلخر ودفعه إىل املشاجرة وهي صفة الشخص  ء: املهارشة هي حماولة استعداهبِ

 الرشير. 
: واملالطشة هي كثرة احلركة ومالمسة اآلخرين بمعنى حماولة رضهبم وهي صفة بِالطِشْ 

 األبله الرشير.  للشخص
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شة لكنها تقترص عىل حركات الرجلني غري املتقنة وهي صفة ف: واملطابشة تشبه املطابِطابِشْ 
 ن يضع رجله. يخص الذي ال يعرف أشلل

شْ  : واملطاوشة هي االعتداء عىل الناس وحماولة دفعهم للمشاركة وهي صفة بِطاوِ
 للرشير. 

غُوش فْ ببعضه وتقال للشخص املرضوب وحلبات  : والفغش تعني حتطيم اليشء وخلطهمَ
فغَّش).  ت وعجنت عجناً ويقال (إمْ  الفواكه التي تكرسّ

قُوشْ  فْ : والفقش يعني التكسري وخاصة لثامر الرمان وغريها من الفواكه ويقال مَ
 .( شْ قَّ  (إمفَ

 : وتقال للصوف بعد نفشه كام تقال للشخص املتكرب (نافش حاله). منفوش
بْلوش هبا) أي هيتم هبا ويقال بلَّشْ  خص الذي تتزاحم عليه األعامل و (يبلش: وتقال للشمَ

) بمعنى مشكلة.  هْ  أي بدأ العمل كام يقال (بِلْشِ
بَشْ  رْ : والعربشة تعني التعلق بأغصان األشجار أو الصعود لألعىل باستعامل األيدي بِتْعَ

 واألرجل. 
قَشْ  رْ  : والعرقشة هي العربشة نفسها. بِتْعَ

وَّ   : وتعني االستحامم. شْ بِرتْ
شْ  : والقفش والقفشة هي إمساك األشياء بقبضة اليد لكن هذه الصفة تطلق عىل بِتْقفَّ

 الشخص الذي ال يمسك األشياء بقوة داللة عىل ضعفه. 
نَشْ  مة ما يدور حول الشخص استعداداً للمواجهة وهي بِتْنَشْ شَ مْ : والنشنشة هي عملية شَ

 فة ما خيفيه العدو أو الغري. صفة للشخص الذي يتجسس ملعر
شْ  وَ عْ َ  : والرعشان هو عدم االتزان وهي صفة خلقية ويقال (برتعش مراعشة). بِرتْ
بَشبِشْ  : وتقال للشخص الذي يبدو عليه االنبساط ويقال عن الشخص (بشبوش) أو إمْ

ه) واجلمع بشابشه.   (بشبشّ
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شْ  خِ شْ أو اجليب كام تقال لألصوات : واخلشخشة هي صوت النقود املعدنية يف الكيس بِخَ
اخلفيفة التي تصدر عن النباتات وأغصان األشجار وتطلق هذه الصفة عىل 

 الشخص الذي حياول اإلكثار من احلركة مع إصدار أصوات مالبسه. 
شْ  وِ : القحوشة هي مللمة األشياء وأخذها دون اإلبقاء عىل يشء منها وتقال للشخص بِقَحْ

 يف الصحن أو الذي يلم ما يرتكه الناس.  الذي يأيت عىل بقايا األكل
شْ  وِّ  : والغواش تعني كثرة الكالم والصياح غري املفهوم. بِغَ

شْ   : وتعني يمسح. بِمِّ
قَطْمش  : تقال جلميل القسامت واملالمح. إمْ

هْ  قُ شَ مْ  زه برسعة فائقة. : انجدَ
شْ   تطلق عىل : والتشويش يعني خلط األصوات ببعضها حتى ال تكون مفهومة كامبِشوِّ

 خلط القضايا إلكساهبا عدم الوضوح. 
شْ  مِ رْ : واخلرمشة هي اجلروح الناجتة عن خرمشة خمالب القط بيد اإلنسان وتطلق هذه بِخَ

 الصفة عىل اإلنسان الرشير املؤذي. 
بِشْ   : بمعنى حيفر ويقال (ببحبش حتت رجله) أي يريد إيقاعه. بِبَحْ
شْ  وِّ  ل ويقال (حاش) أي مجع ماالً أو حالالً من احليوانات. : والتحويش تعني مجع املابِحَ
شْ  وِّ ش عليها) أي ال يدعها بِكَ : وتعني امتالك األشياء واملحافظة عليها ويقال (امكوّ

 تفلت من بني يديه. 
طِشْ   : والطرطشة هي نثر املاء حول الشخص عىل املوجودين.بِطَرْ

تِشْ  ر أكثر من الالبِتَشْ زم ويقال (امتشتش) أي ظهر عىل العجني : بمعنى أن العجني ختمّ
فقاعات اهلواء بسبب زيادة اخلمرية وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي يبدو 

 عىل وجهه االنتفاخ وهي صفة خلقية. 
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بِشْ  : وتعني ببحبش بمعنى التفتيش يف اجليب أو يف األشياء التي ختبئ داخلها أشياء بِبَعْ
 يبحث عنها الشخص. 

طِشْ  لطشطشة هي صوت السوائل عند مالمستها األدوات احلامية والصفة : وابِطَشْ
 (طشطوش). 

شْ  : والنهش إيذاء الغري باألسنان أو باألظافر وتقال للشخص الذي ينهب أموال غريه بِنْهَ
 إذ يقال (هنشه). 

شْ غْ يُ   يس والنسيان وترك األمور وعدم مالحقتها. ارش تعني التنغ: والرُ
شْ  رُ قْ  صوت مضغ املواد الصلبة يف الفم مثل الكعك.  : والقرش يعنييُ
شْ  ْمِ  : واخلمش هو تناول الشخص ورضبه باليد أو باآللة احلادة الصغرية إلسالة دمه. خيُ

غَشْ  : واجلغش تعني أكل حبة الفواكه دون تقطيعها (كالربتقال والتفاح والبندورة) بِجْ
  واجلغش هو الصوت الذي يصدر عن األكل ويشبه (اجلغجغة).

قْطُشْ  : والقطش هو قطع جزء من اليشء ويقال قطش أذنه بمعنى قطعها أو قطش قطف بُ
 العنب أي قطعه من الدالية. 

شْ  ْرُ : واهلرش يعني كثرة احلك وشدته ويقال (هيارش) للشخص الذي حياول هيُ
 االحتكاك بالناس واختالق املشاكل. 

شْ  حَ  : والدحش تعني االمتالء. يِدْ
تَشْ  : والنتش أخذ اليشء عنوة ورغامً عن صاحبه والنتش تعني أخذ اليشء القليل بِنْتِشْ نَ

هْ فهي القطعة الصغرية.   ويقال (منتوش) أما النِتْشِ
: والتنبيش يعني البحث عن األشياء املخفيه سواء كانت عينية أم قضايا ومشكالت بِنَبِّشْ 

 اجتامعية ويقال (نبشها) أي أخرجها وعرف الناس هبا. 
كِشْ بِفِ   : والفركشة هي إهناء املسألة أو تفريق اجلامعة. رْ
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ف هبا والنكش بِنْكِشْ نكش : وتعطي معنى النبش نفسه ويقال (نكشها) أي أظهرها وعرّ
 يف األصل يعني احلفر اخلفيف ويقال (منكوش) لألرض (ونكاشة) لآللة. 

شْ  مِ  ة اليد. : والكمش تعني اإلمساك به أما (الكمشة) فتعني امتالء قبضيِكْ
لَّشْ  : وتعني بدأ بالعمل أو الدراسة ويقال (بلَّشْ فيه) أي بدأ احلفر حتت رجليه أما قول بَ

) فتعني مشكلة.  هْ  (بِلْشِ
هْ  شِ دَ رْ  : وتعني تبادل األحاديث بني املوجودين ويقال (بدردش) أي يتحدث. دَ
اوش  ول االعتداء عليه. : واملهاوشة تعني املشاجرة والتهديد ويقال (هاش عليه) أي حاهبِ

شْ  َشِّ : تقال للشخص الذي يتعاطى احلشيشة ويبدو يف حالة سكر كام تقال للشخص إحمْ
 املنفعل وكأنه فاقد لوعيه. 

شْ  تْوحِّ : تقال للشخص اهلمجي الذي يترصف ترصفاً غبياً أما (املستوحش) فهو الذي مِ
 يشعر بالوحشة. 

شْ  رشِّ خلروج من احلب وتلتصق باألرض كام تقال ات حني تبدأ جذوره باب: وتقال للنإمْ
لإلنسان الذي يتمسك باملكان ويرفض املغادرة وتقال أيضاً للشخص الذي 

 خلف كثرياً من األوالد والبنات يف مكان ما. 
شْ  َرِّ : وهي من اجلرش واجلريش وهو احلب املجروش لكنهم يقولوهنا عن الفواكة أو إجمْ

 بعضه فيشبه اجلريش. العسل وغريه عندما يتفكك اللب عن 
هْ  شُ رَ : بمعنى كلمه كالماً قاسياً أي أوجعه بالكالم والربش يعني البهدلة أما أصل الكلمة بَ

 فتعني تقطيع لب الفاكهة أو اخلضار إىل حبيبات صغرية. 
هْ  شُ رَ ) أي أوسعه مَ رفيعة واملرش تعني الطرد أو الرضب ويقال (مر : أي رضبه بعصامَ هْ شُ

 .  رضباً
شُ  كَّ شْ تعني يدفع نقوداً رشوة وعكشه تعني دفع له رشوة والدفع تعني هْ عَ : وكلمة بعكِّ

 (تعكيش). 
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شْ  رِّ  : حيرض الناس بعضهم عىل بعض. إحيْ
 : أي أظهر املخبأ, ونبش الرتاب حفره وكشف عام بداخله. نَبش

بشْ  بَقْ  : منتفخ. إمْ
 : يسري وهو فاقد التزانه. بِطوطِشْ 

 ئق النعامن احلمراء. : تقال لشقاطربوش الذيب
شْ  وَ رْ  : ثمر شجر العرعر وهي حبات محراء صغرية حلوة املذاق. بَ

ه مرش شُ رَ  : أي رضبه رضبة خفيفة قد تكون بعود رفيع. مَ
 : هو األثاث البيتي. العفش
رقَّشْ  : تقال للقامش املنقط باألسود واألبيض كام تقال خلطوط ورسوم التزيني عىل إمْ

  املالبس أو القامش.
شْ  ِ َشه أي جرحه. خمَ  : اجلرح باألظفر أو بأداة رفيعة ويقال خمَ

شْ  ْرُ شْ يعني احلك.  :هبُ  حيك واهلَرْ
شْ   : وتعني دايخ أو مصاب بحالة غثيان أو شبه غيبوبة. إمدوِّ

لَّشْ  بلِّشْ أي ما زال يعمل. بَ  : وتعني بدأ به وإمْ
تِشْ   : رديء. هِ

كيكه من بعضه وهي آلة خشبية مزروعة : آلة تستعمل (ملذع الصوف) أي تفكرداش
 باألسالك الصغرية. 

 : نبات شوكي ربيعي تأكله اجلامل. طرفش
قِشْ   : وجتمع إعقوش وتعني (األغصان). عِ

وشْ   : وهي اجلذور ومفردها رشش. إرشْ
 : اجلرن الذي تدق به القهوة املحموسة ويصنع من اخلشب وله يد طويلة ويزيّن. املهباش
ش  للشامم وهو صغري ويؤكل بقرشه. : تقال احلروّ



 

 111

ه شّ : أي أخرج ما بداخله من غضب. الفِ هْ لُّ  : الرئة ويقال فش غُ
هْ  شُ ه) أي يعطيه القليل. رمَّ شُ  : ويقال (برمّْ

 : سؤال للقادم يف العتمة واجلواب يكون (صاحب).  وشْ هالزول?
ش كالمه  : يلقى الكالم عىل عواهنه. بدِّ

, بقشقش  وينظف البيت من خملفات صلبة.  : وتعني يمسحبِقُشْ
شْ خشمه  : يمسح أنفه. بِمِّ
 : ينثر املاء ويقال (بطيش عىل شرب ميّه). بِطُّشْ امليّه

شْ الدجاج  : يطرد الدجاج للخارج. بكِّ
شْ  ش وَّ شيش) أي أهنا غاضبة. بِوِّ  : تقال يف حالة الغضب وللمرأة (ليها وِ

 : أي ابتسم يف وجهه. بَشْ يف وجهه
, إ  : ضخم اجلسم والبطن ويقال (امتشتش) إذا زاد ختمري العجني واللبن. تشوشتشْ

شْ الزرع  : قلع الزرع أو العشب. حَ
شْ البيت  : دخل البيت. خَ

ش  : جيمع ويقتني. حيوّ
 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 

ه)  : بمعنى مصيبة تصيبه. (البني هيقْشُ
ه)  : املعنى نفسه ولكنها يف اآلذان. (البني يطرشُ
 : والردش تعني الوقوع فجأة. (البني يردشه)
 : والطبش تعني الرضب الشديد. (البني يطبشه)
 : واهلبش تعني تناول الشخص من بعيد ورضبه. (البني هيبشه)

 : وهي دعوة سيئة. (أبو كوش يصمطه)
 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
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( ِّشْ وال بِنِّشْ  : بمعنى أنه عديم الفائدة. (ال هبِ
 : تقال للشخص الذي ال يعرف ما يدور حوله. يف الزفة) (مثل األطرش

 من العب القط يصرب عاخماميشه)   (يا ماكل العنب ال ترمي عراميشه 
 (ما يصري منهم باشا وال من اخلشب كامشه). 

 وهناك كلامت كثرية تقع حتت حرف (ش) من أبرزها: 
شْ  ُ رتْ  : تقال للرجال الضعفاء. هُ
 : املعنى نفسه. هناتيش

: تقال للحصان أو الفرس املتحفزة للركض وتسقط هذه الصفة عىل الرجل املمتلئ يشْ شا
 حيوية. 

 : تقال لصاحب العيون العمشاء والذي ال ير األشياء بوضوح. أعمش
شْ  بَطْرَ  : وتعني اليشء الكثري. حَ
 : تقال لرغيف الذرة. كردوش
وش  : وتعني خدود ممتلئة. إدْخُ

  : األشياء التالفة.رابِشْ 
: وتعني احليوانات األليفة كاحلمري والبغال ومفردها (هايشة) كام تقال لألفعى هوايشْ 

 التي هتاجم اإلنسان وتقال للشخص املنفعل (هايش). 
 : تقال للزواحف السامة كاألفعى والعربيد واملؤنث (باهشه). بواهش
 : تقال ملجموعة اجلامل (البعارين). البوش

تِشْ   : بمعنى أبله. هِ
 : وتعني احلالل (الضأن + املاعز). بشالد

 : الرجل الرديء. الوبش
 قاتلون. ت: وتعني مشاجرة جتمع طوشات ويقال (بتطاوشوا) أي يطوشه
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شْ   : والطفاشه هي الغالظة وعدم اللني يف التعامل. طِفِ
شْ  رِّ عَ  : أي مرتاح ومبسوط. إمْ

بِشْ  امل بشدة ووعورة مع : وهي احلجارة غري املهذبة وتقال عن الشخص الذي يتعدَ
 اآلخرين. 

 : والدفاشة تعني عدم التهذيب والترصف بغباء. دِفِشْ 
: واملشاشاة هي إظهار الفرح والرسور أو إظهار الرغبة الشديدة يف احلصول عىل بِتْشايش

 اليشء وتقال يف األصل للفرس. 
ا يقع حتت يدها ويقال : وتقال لألنثى (بتلشلش) واملعنى أهنا تأكل كثرياً وكل مبِلِّشْ لَّشْ 

 .  (بتلش) و (بتحش) أي تأكل كثرياً
هْ  شُ فَ  : والدفش تعني الدفع الشديد املوجع. دَ

قَشْ   : وتقال لألدوات املنزلية. طَ
دْشْ   : وتقال لليشء الذي يلقى بشكل فوضوي دون ترتيب ويقال (مردوش ردش). رَ

شْ عليه شُّ وِ ) تعني ماذا أو (ما هو) : بمعنى ماذا به? (ويش فيه) أي ما األمر? (وِ وهْ
 (وشيّه) ما هي (ليش) ملاذا. 

: تقال عند السؤال عن سبب املشاجرة فيكون اجلواب (بينهم نتايش (نتايش بعارين)
 بعارين) بمعنى وجود مشاكل غري ظاهرة للعيان. 

 : أي يشاكس ويستفز اآلخر فيقال (بناشيه). بنايش امناشاه
 يستعمل لدق حب القهوة بعد محسها. : ويصنع من اخلشب القوي ومهباش
 : وتعني قلة الرؤيا وانقطاعها ويقولون يف أغانيهم: تناويش

 بلعون شوفه تناويش       اليلّ قطع وادي الرسحان 
 . عة وال يعود يصلح للسباق أو للسباق: وهو احلصان الذي يقوم بنقل األمتاكديش
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 حرف (ص)
صْ  مَ ) تعني أنه ال يستطيع فتح : تقال للشخص عندما يصاب بالرمد أَعْ صْ عمِّ وكلمة (امْ

 عينيه جيداً وهي صفة مرضية. 
لِصْ  َعْ  : تقال للشخص املتكرب واجلعلصة هي يف األصل تقال للطني املتامسك بقوة. إجمْ

صْ  وَ قْ رَ : تقال للشخص الذي هينز أثناء سريه ويميل يميناً وشامالً ويقال (برتقوص) إمْ
 وهي صفة غري مرغوبة. 

عَ  صْ إمْ مِ ) والعصعصة هي صْ عِصْ صْ عَ : تقال للشخص النحيل وهي الكلمة نفسها (إمْ
 اجلفاف الشديد. 

صْ  َصِّ  : من اجلص وهي اجلبس وتعني الشدة وعدم اللني أو تقبل الرأي اآلخر. إجمْ
صْ  وِّ صَ : وتقال يف األصل للبيضة التي ختلق هبا (الصوص) ويسقطوهنا عىل الشخص إمْ

 الضعيف. 
قَصْ  قَصْ  : بمعنى مقصوص اجلناحني. إمْ

بِّصْ  : والتخبيص هو العمل غري املنظم والفوضوي وتقال للشخص الذي يتصف هبذه بِخَ
 الصفة كام يقال (خبّاص) بمعنى الذي يفسد بني الناس. 

صْ  رَ قْ ى ويتحرك متلوياً من األمل يف البطن. بِتْمَ  : بمعنى أنه يتشكّ
صْ  وَ غْ  مل الناتج عنه ويقال (ممغوص). : وتعني اإلحساس باملغص واألبِتْمَ
قَصْ  رْ : واحلرقصة هي احلركة الدؤوبة التي تدل عىل إقدام الشخص بعمل ما أو بِتْحَ

 باإلدالء بكالم أو رأي كان خيفيه. 
صْ  اعَ : املراعصة هي احلركة املستمرة ألغصان األشجار وتقال للشخص الذي يعاين بِرتْ

 من أزمة متنعه من الثبات واالستقرار. 
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بِصْ  النظر وتقال للشخص الذي حياول النظر بخفية إىل  س: والبصبصة هي اختالبِبَصْ
 النساء أو األشياء املمنوعة. 

صْ  مِ صْ ) وهي صفة بِمَ : واملصمصة هي حتريك الشفاه مع اللسان وتسمى (املصّ
 للشخص الذي يكثر من مصمصة شفاهه. 

صْ  خِ صْ ني بمعنى نألشخاص معي : واخلصخصة هي ختصيص األشياء أو األموالبِخَ
تقسيم املال أو املمتلكات إىل قطع أو أقسام وتوزيعها ملن يستحقها وتطلق عىل 

 الشخص الذي يقوم بالتوزيع العادل. 
عِصْ  نْجِ  : واجلعصة هي الكربياء أو التكرب والزهو ويقال (منجعص ما هو شايف حاله). مِ

صْ  وِّ نه وتقال للشخص الذي يكثر من : والعواص هو صوت الكلب الذي خيرج من بطبِعَ
 الصياح املشابه لصوت الكلب. 

فْعوص : والفعص هو رضب الشخص عىل مجيع أنحاء جسمه وحماولة عرصه بني مَ
 األيدي والصفة مفعوص. 

غُوص فْ  : وهي مشاهبة لكلمة مفعوص وتعني عرص اخلصم بني األيدي. مَ
صْ  وَ ن نظره يكون متجهاً نحو : وتطلق عىل الشخص صاحب العني املنحرفة أي أأَشْ

 اليمني أو الشامل وهي صفة خلقية. 
صْ  : والربص هو البهاق الذي يغري يف لون اجللد ويعتقدون أن لبعض احلرشات عالقة أبْرَ

 باإلصابة هبذا املرض وهم ينفرون من األبرص. 
صْ  َ رصْ رَ  : تقال للشخص السمني والقوة اجلسدية الفائقة. أمْ
صْ  خِّ شَ يعني إظهار شخصية اإلنسان بالزهو واملنظر اجلميل وقد يكون : والتشخيص أمْ

 باهلندام املرتب. 
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نِّصْ  شَ شنّص للشخص صاحب إمْ : من الشنص وهي كلمة أجنبية تعني (احلظ) ويقال امْ
ه طيب) وبعكس ذلك (ماله  نْصُ احلظ السعيد واملوفق يف حياته ويقال (شَ

 شنص). 
صْ   واحلركة (بمعنى صعوبة اإلمساك به). : وتطلق عىل الشخص رسيع الوثوب قِحِ

خيِّصْ  : من الرخص وتعني قلة الثمن ويطلقوهنا عىل الشخص الرديء بمعنى أن سعره إرْ
 رخيص. 

صْ   : واملشامصة هي املناكفة وحماولة اختالق املشاكل. بِشامِ
قِصْ   : وتطلق عىل الشخص الرديء قليل احليلة. هِ

مه مغطى باحلرابات املسنونة وألنه حيوان : وهو حيوان يعيش يف األودية وجسنيصْ 
 ضعيف فإن هذه الصفة تطلق عىل الشخص الرديء. 

هْ  قْصَ : وهي خصلة شعر املرأة املتدلية من طرف جبينها, وهي جمال افتخار للمرأة العُ
 فتحلف هبا وتقول (من عقصتي) مثلام يقول الرجل (من شاريب). 

. ماص  : يقال ماص اليشء بمعنى مرسه مرساً
بَصْ  ) تعني القيام بعمل غري حمسوب ردود خَ : تقال إلثارة املنازعات بني الناس و (خبَّصْ

الفعل عليه كام يقال خبّص يف األكل أي أكثر من خمتلف أنواع األكل, ويقال 
) للمشاجرة.  هْ بْصَ  (خَ

هْ   : تعني املكان املوحل. بَصَّ
هْ   : زبل الغنم املوحل. الصَ

عندما ينأ بنفسه عن مشكلة ما أو حياول اإلمتناع عن دفع ما : تقال للشخص بِتْملَّصْ 
 عليه من دين كام يقال (بتملَّصْ عليه) بمعنى أنه حياول رضبه. 

 وكانوا يدعون عىل بعضهم بقوهلم: 
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( هْ قُصُ عْ : والعقاص هو مرض يصيب الكالب ويقال للكلب املريض (إعقاصْ يُ
 .( قِصْ نْعِ  (مِ

( هْ صُ ِمْ  ديد يصيبه. : مرض ش(البني هيُ
( ُّصهْ  : واهلَّصْ يعني القمع ومنع الشخص من الكالم أو العمل. (البني إهيْ
( هْ  : والرص معناه جتميعه عىل بعضه وإيذائه. (البني إيْرصُّ
( هْ  : والعص تعني الشد عىل اليشء بني قطعتني حتى يتأذ. (البني إيْعصُّ
يغص اإلنسان عند الضيق كام يقال : والغصة هي وقوف املاء يف احللق و(إتْغُّصْ باله)

 .( هْ صُّ هْ إتْغُ صَّ  (غَ
بصا)  : تقوهلا املرأة للتحرس. (يا غَ

. قايص  : تقال للزرع اجلاف جداً
عَصْ  : ويقال إفعصه بمعنى إكرسه إىل قطع صغرية وبعضهم يقول إفْغَصه بإبدال ع بال فَ

 غ. 
. : تقال للشخص الذي ال يعرف كيف يترصف جيدبخبِّص إوبلبِّص  اً

 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
: ويقال (ال حايص وال اليص) واألوىل تعني كثرة احلركة بينام الثانية (بحوص إوبلوص)

 تعني عدم وجود أحد مثل حالة (منع التجول). 
ل الرقص حيجالن : وبعضهم يقول (أول الرقص حنجلة) وتعني التمهيد لفعل يشء أوَّ

 غري مرغوب فيه. 
 : تقال عند حدوث مصيبة للتخفيف من وقعها. عمى)(بصيص العني وال ال

( ه يف ثُّمهْ صَ ُطْ بَحْ قْ (إحيْ : بمعنى يسكت وال يتحدث عن يشء وبعكس ذلك يقال (بُ
) بمعنى تكلَّم وخربّ عامّ ختفيه والبحصة هي (احلصاة الصغرية)  كْ صه من ثُمَّ البَحْ

 أما الثُّمْ فهو الفم. 
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ناك)قال (أمي شافت أمك يف املرقص,    اها إهْ : تقال ملن يتسقط عيوب قال وأمك شو ودّ
 الناس وينسى عيوبه. 

صْ وميّة يف الكوز) قرَّ : تقال ملن ترغب يف الدالل وتكثر مطالبها من (بدها قرص إمْ
 زوجها 

 وهناك مفردات كثرية حتت باب حرف (ص) 
مْ  هُ لذي جيعل : ويقال (عاصهم عوصه) أو (عاصه) والعوص تعني اهلجوم املفاجئ اعاصْ

املدافعني يلتفون عىل بعضهم بشكل فوضوي وعادة ما تقال للطيور اجلارحة 
عندما هتاجم الطيور الصغرية كاحلامم والشنانري وغريها وتقال أيضاً للرجل 

 القوي أو جمموعة الرجال األقوياء عندما هيامجون غريهم. 
بَصْ  لمزارع نفسه عندما يطأ : والربص تعني سقاية األرض بكامل أحواضها وقد تقال لرَ

 األرض املغمورة باملاء برجليه. 
هْ  صَ رْ هْ هي الكدمة التي تصيب أطراف اإلنسان دون نزول الدم وقد تلتهب فَ صَ رْ : والفَ

 وهي مؤملة جداً ويقال فرصه أو فرص أديه بمعنى سبب له كدمة يف يديه. 
صْ  مُ رْ َرْ حُ ) بمعنى غري ناضج. : وتقال للعنب احلامض (قبل نضوجه) كام يقال (إحمْ صْ  مِ

صْ  فَّ : تقال عند لوي وثني العود الطري وتقال للشخص الذي يثني جسم اآلخر يف عَ
 العراك. 
لعِصْ إعيونه فَ  : أي حيدق ويفتح عينيه عىل وسعهام. إمْ
عَصْ الكلب  : جيلس عىل مؤخرته. يقْ

 : وتعني الفرح والرسور ويقال (عندهم هيصة). اهليصه
هْ  ياصَ قطعة مستطيلة من الصوف توضع حتت ذنب الدابة ومتسك بطريف قطعة : وهي إحْ

 أخر تلف حول الرقبة. 
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: قطعة من اخلشب توضع يف أول الوثري عىل رقبة الدابة لربط األشياء املعلقة القربوص
 عىل ظهر الدابة. 

فَ   : والفلغصة هي كثرة املشاكل. لْغَصْ إمْ
 : اخلبز غري اخلامر. عويص
 لذي ينقط ويقال (مَيص, أو مصو). : املاء ابِميص
يص ي يؤكل ورقه شبيه باخلس الصغري. خِ  : نبات ربيعي برّ
: وهي لب القش الناعم تشعل هبا النار عند قدح حجرين ببعضهام أو الزناد (القدح قزحه

 القديم). 
صْ  رِ  : احلبل الذي يربط بالقلص. خِ
لِصْ   : وتد احلديد الذي تربط به الدابة. القِ
هْ   : كرة الشعر املنسوج. القبصَ

 : جالس القرفصاء. إمقرفِص
صْ  قرمِ ر عىل بعضه من شدة الربد. إمْ  : متكوّ
 : خصلة من الشعر. خلبوص

 
 حرف (ض)

 ال يوجد مفردات. 
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 حرف (ط)
علِّطْ  : تقال للشخص الذي يرفض االعرتاف باخلطأ أو إعطاء الناس حقوقها ويركب إمْ

 رأسه يف كل أمر. 
بَلِّطْ  ة وتعطي املعنى نفسه لكلمة امعلِّط حتى أهنم : وربإمْ ام أخذت من البالط والشدّ

 .(  يقولون (امعلّط وامبلِّطْ
لِّطْ  شَ : تقال للشخص الذي يقوم بأفعال خمجلة دون شعور باحلياء أو اخلجل ويقال إمْ

 .(  للمرأة (إمشلّطهْ
طْ  مِّ سَ ساسة بسبب البول : والسامط هو االلتهاب الذي يصيب األطفال يف املناطق احلإمْ

ط) صفة تقال للشخص الذي  وعدم النظافة وقد يصيب الكبار أيضاً و (إمسمّ
 يصاب بالسامط. 

قِطْ  رْ قَ : ويقال (بقرقط بالعظم) بمعنى أنه ينزع اللحم عن العظم وال يرتك منه شيئاً كام إمْ
تقال (امقرقط باملال أو بقطعة أرض أو دار وغري ذلك) بمعنى أنه متمسك هبا 

. و  تسقط هذه الصفة عىل الشخص البخيل جداً
طْ  عَ لْ قَ  : تقال للشخص الذي ال يعتني بنظافته أو نظافة مالبسه وهي صفة استهزاء. إمْ

طْعِطْ  عَ : وتقال للنبات طويل الساق الذي يتصف بالنحافة ورأس النبات ينترش يف إمْ
املطر وألخذ  اجتاهات خمتلفة وهذه احلالة حتصل عادة يف األوقات التي يقل هبا

النبات كفايته من املاء والغذاء, والعطعطة تقال لكثرة الكالم املتشابك غري 
املفهوم وعندما يقولون فالن (بعطعط) يعنون أنه يتكلم عالياً دون اهتامم باملعاين 

 التي يريد إيصاهلا.
بِطْ  رْ قَ عن كلمة  : والقربطة تعني اإلمساك باليشء دون تركه وال يبتعد املعنى كثرياً إمْ

 (امقرقط). 
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طْ  بَحِّ : وتعني الشخص الذي جيلس عىل األرض فاحتاً رجليه وملقياً نفسه باسرتخاء إمْ
 وبداية التبحيط تأيت من انزالق إحد األرجل ووقوع الشخص. 

طْ  مِ رْ عَ : والعرمطة تعني ظهور عرانيس الذرة الصفراء وبروز العراميش املحيطة هبا إمْ
 . ويقال للعرنوس (عرموط)

طْ  طْقَ قَ : تقال للشخص صاحب اجلسم اخلفيف والذكي واهلندام املرتب كام تقال إمْ
للحيوانات الصغرية صاحبة األذان الصغرية كالقطط ويقال (مقطوطة) لقطع 
اللحم املفرومة التي تقىل عىل الصاج كام يقال (مقطوط) للحيوان الذي يسوقه 

) بمعنى سوقه أما هْ طُّ مك كام يقال (قطَّ راسه) أي قطع الشخص أمامه ويقال (قُ
طَّ الراس من فوق املتون).  قِ  رأسه ويف وصف الرجل الشجاع يقال (شيخاً يَ

لَطْلَطْ  : وتقال للشخص الذي ال يقيم يف بيته وال يرغبون بحضوره فيتعرض للطرد من إمْ
طه واللطَّه) أي أنه يتحمل الرضب والطرد يف  مكان إىل آخر ويقال (عايش عالسَّ

) تعني الرضب واإلهانة و (ملطوط) تعني حيا لُّطْ ة وكلمة (لطّْ يَ ته غري املستقرّ
 مرضوب أو مرسوق. 

طْ  وَ طْ وَ  : وهي تشبيه بالوطواط بخفة اجلسم واحلركة الرسيعة. إمْ
طْ  ظْرِ عَ : ويقال (عظروط وعظروطه) وتعني الشخص أو الشاة التي تتصف بالنحافة إمْ

 وبروز العظم. 
فِطْ  رْ فَ فرفطة تعني نثر األشياء يف كل اجتاه دون ترتيب وتقال للشخص املرشف عىل : والإمْ

املوت أو املريض الذي يتحرك ويتلو يف كل اجتاه ويقولون (فرط أو فرفط 
طْ أو فارط) فذلك يعني أن املسألة  رَ اهلدوم) أي نثر املالبس وعندما يقولون (فَ

 منتهية أو مات الشخص. 
طْ  فَّ سَ ي ترتيب املالبس والقامش أو رفع الفراش وثنيه فوق بعضه, ويقال : والتسفيط تعنإمْ

) لعلبة احللو أو الراحة.  طْ فَ  (سَ
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طْ  شوِّ : والشواط هو احلرق الذي يلحق باملواد املطبوخة أو رائحة احلرق نفسها لكن إمْ
الكلمة تقال للشخص الذي يعدو رسيعاً وعندما يتعد غريه يقال عنه 

ط) أي رسيع ا شوِّ  لركض. (إمْ
طْ  وَ لْ شَ : أي حمروق حرقاً خفيفاً والشلوطة تعني تعريض ما يريد حرقه عىل النار بخفة إمْ

وتقال عند عمل (الفريكة) أو حرق الشعر عن اجللد وبعضهم يقوم بشلوطة 
 الكبد عند ذبح الذبيحة ويأكلها دون نضج تام ويمكن أن يأكلها نيئة. 

بَطْبِطْ   ء اجلسم وأكثر ما تطلق عىل الصغار السامن. : تقال للشخص السمني ممتيلإمْ
لِطْ  شْ تْقَ : وتعني الشخص املتحزم باألقشطة (األحزمة) الرضورية هتيئاًللقيام بعمل مهم مِ

وكثرياً ما تقال للشخص الذي يلبس املجاند املحشوة بالرصاص للذهاب 
 للصيد. 

طْ  رِ نْقِ طهْ مِ رُّ ) أي ألقه عىل األرض بعيد أو : ويقال مقروط أي ملقى عىل األرض ويقال (أُقُ
أكثر ما يقال (إقرط) للعيص أو العيدان اخلشبية أو األشياء اخلفيفة التي يمكن 

 رميها وتقال للشخص الكسول املستلقي عىل األرض. 
طْ  : وتقال لليشء الذي يصعب اإلمساك به وخيرج من اليد بسهولة كالصابون مثالً بِمزِّ

لص من املواقف الصعبة بسهولة ويقولون لكنها تسقط عىل الشخص الذي يتخ
) وهي صفة استهزاء (والتمزيط) تعني التخلص من املشاكل واملواقف  طْ زْ (مِ

طُه) أي اسحبه بقوة واألم (مزطت ابنها) أي ولدته.  زْ  احلرجة كام يقال (أَمُ
لط زّْ  : وتعطي املعنى نفسه للكلمة السابقة. بِمَ
بِطْ  رْ وخلط األشياء ببعضها وتقال للشخص اخلرف أو : من اخلربطة وهي الفوىض بِخَ

املريض عندما هيذي بمعنى أن كالمه (إخمربَط) غري منتظم وغري مفهوم ويقال 
 (خرابيط) و (خربطات) وعندما يقال (خربطها) تعني خلطها وأبطل ترتيبها. 

طْ  طْشِ : والشطشطة هي االنفعال وكثرة احلركة والكالم غري املنضبط وتقال عن بِشَ
 شخص الذي ينفعل كثرياً وألتفه األسباب. ال
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طْ  وِ رْ : والزروطة هي كثرة الكالم املختلط غري املفهوم وأكثر ما تقال ألصوات الدجاج بِزَ
 لكنها تسقط عىل الشخص الذي يكثر من الكالم غري املفهوم. 

بَطْ  لْ  : والسلبطة تعني االستيالء عىل أمالك الغري بطرق غري مرشوعة وتطلق عىلبِتْسَ
 الشخص الذي حياول أخذ مال غريه أو ممتلكاته دون وجه حق. 

طْ  مِ ْ : والرشمطة تعني اإلتيان بأعامل خمزية وحيارهبا املجتمع وال تقرها العادات بِرشَ
والتقاليد املرعية ويقال (رشموط) أي يسء الفعل و(رشموطة) هي صفة املرأة 

 العاهرة. 
طْ  فِ عْ  حلركة. : والشعفطة هي كثرة الكالم وابِشَ
طْ  فِ عْ : والفعفطة تشبه الشعفطة وهي كثرة احلركة غري املتزنة ويقال (بفاعط) أي يكثر من بِفَ

 الفعفطة. 
: والنطنطة هي كثرة التحرك من مكان إىل آخر دون فائدة ويقال (نطّاط) أي أنه بِنَطْنِطْ 

 .( نَطْنَطْ  كثري النطنطة وقد يقال (إمْ
بَطْ  عْ  حياول تسلق األشجار أو األماكن املرتفعة. : تقال للشخص الذي بِتْشَ

بِطْ  : تقال للسمك عند إخراجه من املاء والبلبطة تعني احلركة الدائبة املستمرة وقد تقال بِبَلْ
 للشخص املريض الذي يعاين من سكرات املوت. 

بِّط : أي يرتب األمور ويضبطها وهي يف األصل (يضبط) لكن حرف (الض) قلبت بِزَ
) والت زبيط تعني عند العامة الرتتيب وهتيئة األمور كام يراد هلا ويقولون (زاياً

 (زابط) بدل ضابط و (زبّاط) بدل (ضبّاط). 
: واملرابطة هي االنتظار والوقوف عند األشياء التي جيب املحافظة عليها ويقال بِرابِطْ 

رابط) للشخص الذي حيرس شيئاً وال يغادره.   (إمْ
التشنج يف قبول الرأي اآلخر وحل القضايا املتشابكة وتقال يف : واملعابطة تعني بِعابِطْ 

) تعني  هْ بَطُ األصل الذين يمسكون ببعضهم يف املشاجرة والتعارك إذ أن (عَ
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أمسكه من حتت إبطيه وقد يكون مثل هذا الفعل للعراك وحماولة إلقائه عىل 
 األرض كام قد تكون للضم وشدة املحبة. 

طْ  طْمِ ي االسرتخاء يف بحث األمور وتأجيل البحث فيها ويقال (بمطمط : واملطمطة تعنبِمَ
 األمور) أي يؤجلها. 

طْ  قَ لْ : بمعنى يتجسس ملعرفة األخبار ومشاكل الناس وتقال أيضاً للشخص الذي بِتْشَ
 يدخل يف املمرات الضيقة ويسقط فيها بخفة. 

لِّطْ  من خلف حائط أو صخرة كام : أي يظهر بعد أن كان خمتفياً وتقال للامء عندما خيرج بِمَ
تقال للشخص الذي يربز من خلف جبل أو حائط ويقولوهنا عن أي يشء يظهر 

 .( لُطْ مْ  من مكان خفي إذ يقولون (ملط, ويُ
لِّطْ  : والتقليط يعني تقديم األكل للحضور كام تقال لألشخاص املتقدمني الصفوف إذ بِقَ

فضل لتناول الطعام كام يقال يقال (قالط عليهم أو قالطني) ويقال (أقلط) أي ت
قلطينها) أي قدمتم املعروف.   (أنتم إمْ

بِّطْ  : والتزبيط تعني إعداد وهتيئة األمور لعمل ما وعند يقال (زبّطها) فذلك يعني أنه بِزَ
حلها أو رتبها بشكل جيد ومقبول, وعندما يقال (زابط) و (زابطة) فذلك يعني 

بَطُه أي أمسك به. أن األمور قبلت كام رتب هلا وكلمة (مز زَ  بوط) تعني صحيح وَ
طْ  رُ قْ ) هو األلثغ. بُ طْ رَ  : أي يلثغ ويقال (أبو قرطه) أي أنه يلثغ يف كالمه (واألقْ

طْ  مُ ته. بِجْ  : واجلمط هو بلع الريق وتقال للشخص الذي يتسامح مع اآلخر ويتحمل إساءَ
عوط فْ الفوضوية التي تدل عىل : والفعط واملفاعطة هي كثرة الكالم املختلط واحلركة مَ

 التحريض للتعارك واملشاجرة ويقال (مفعوط) بمعنى منهوب ومرسوق. 
عُوط شْ  : بمعنى (بصلته حمروقة) أي كثري النرفزة. مَ
طْروط : الرطرطة هي الرخاوة واللني وتقال للشخص الذي يسري متاميالً يف مشيته وهي رَ

) و  طْ رطْرَ ). صفة خلقية غري مرغوبة وقد يقال (إمْ طْ طْرِ  (بِرَ
طْ  هَ  : واللهط تعني أكل مال الغري أو االستيالء عىل أمالك الغري وهي صفة سيئة. بِلْ
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لَّطْ  زَ : وتقال للباس العلوي بدون أكامم وخاصة لباس املرأة ويقال (مثل ما زلطتها أمها) إمْ
 بمعنى أهنا ولدت عارية. 

) أي : واملشابطة هي التعارك بني إثنني بطريقة اإلبِشابِطْ  مساك ببعضهام ويقال (بشبِّطْ
 حياول اإلمساك باألشياء العالية (وشبَّطْ فيه) بمعنى أمسك به. 

: واملخابطة تعني السري عىل غري هد وخبط األرجل بحيث يسمع صوهتا وتقال بِخابِطْ 
 للشخص الذي ختتلط عليه األمور ويتخبط يف حلها. 

طْ  رْ طْ عَ رُ ط). : والعرط هو الكالم العايلبِعْ رْ اط) و (عِ   الفارغ من أي مضمون ويقال (عرّ
اط اط هو الكاذب. خرَّ  : واخلرط تعني الكالم املوصوف بالكذب واخلرّ
طْ  رْ ط) هِ ْرُ ط) أي كثري الكالم الكاذب كام يقال (هبُ وْ رَ طْ هو الكالم الفارغ ويقال (هَ : واهلَرْ

 أي يكذب. 
طْ  مُ طْ هو الرسقة, ويقال (ملََطُهبِلْ ط) هو الرساق. : واللمْ  ) بمعنى رسقه و (اللامّ
طْ  مَ طُه بمعنى بلعه وقد يقال (ازمط ريقك) أي ابلع زَ مَ : تعني البلع ويقال زَ طْ : والزمْ

 ( طْ مَّ ريقك ويقال (أبو زماطة) للشخص الذي وقفت اللقمة يف حلقه فقيل أنه (زَ
 وهي حالة خيجلون منها. 

طُهْ  حَ اطة) لعلبة الكربيت و(شحطها) تعني : وتعني سحله أو جره أرضاً كام يقشَ ال (شحّ
اطة) للحفاية.   أشعل عود الثقاب ويقال (شحّ

بِطْ حكي : أي كثرة كالم فارغ ويقال (نبيّط حكي) أو (بنبط حكي) للشخص الذي نَ
 يتكلم كثرياً دون فائدة وهي صفة استهزاء. 

هْ  دُ لَ  : بمعنى رضبه بالسوط واجللد هو الرضب املعروف. جَ
طُهْ  قَ قطه) أي إمسك به ويقال زَ : وتعني أمسك به وقد تكون اإلمساك به متلبساً ويقال (إزْ

 (بزقطها) أي يمسك هبا. 
طُهْ  نَ  : والزنط تعني الرضب. زَ

 : بمعنى أنه يتخفى متنقالً بني اجلدران واألماكن املذرية. بِتْلطَّى باحليطان
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طْ فيه  ط) تعني النهوض فجأة. : وتعني هنره وأسمعه كالماً قاسياً وكلمة (ففَّ
يطَهْ  قِ  : صفة سيئة للشخص الرديء بمعنى أنه ساقط واألنثى ساقطة. سِ
طْ  قِّ زَ  : والزقيط هو ثمر التني يف أول ظهوره. إمْ

اطْ  َطْها) أي مجع كل ثمرها كام محَ : واحلامط يعني شجر التني والشجرة محاطة ويقال (محَ
)  يقال (أمحطه) أي أرضبه رضباً موجعاً ويقال َطْ عن اللحم الناضج جداً بأنه (محَ

 أي كاد أن يذوب. 
طْ  مِ قْ زَ ط) واألوىل تقال لألشياء الصغرية املستديرة والثانية للبثور يف إمْ زقرِ : ويقال (إمْ

قط) عند ظهور حبات التني الصغرية  زّ الوجه أو اللب الذي بدأ يتلف ويقال (إمْ
 .(  التي تسمى (زقيّطْ

طْ   : العشب. القرْ
 : تقال لنزع حب العنب عن العنقود وتقال للعملة املعدنية (فراطة). فَرطْ 

 : نوع من النبات. الرببيط
طُهْ  شَّ  : هنب ما معه من مال. قَ
 : سيخ من احلديد يستخدم عند غزل الصوف أو الشعر. املسامط

طْ إوبنُّطْ   : حالة نرفزة عند الشخص جتعله ال يستقر يف مكانه. بشُّ
طَه  نشوطة, ربط احلبل عىل شكل دائرة. : هي األالنُّشْ

شو طْ احلَ شِ  : تعني خمزن الرصاص (الباغه) ويقال أمشط األقسام بمعنى إسحبها. مِ
 : يثقب. يبقط

 : بمعنى املطر الشديد. خرط املطر
اط  : قطعة قامش رفيعة وطويلة يستخدم للربط. إرشْ

طْ  فُّ كل فجائي كام يقال ملن يتكلم : تقال ملن ينهض فجأة أو يقوم برسعة من املنام وبشإيْ
 بقسوة وفجأة مع شخص آخر. 

طْ  لمِ  : مدهن ومغطى بالدهون. إجمْ
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لَطْ   : بمعنى مرق برسعة أو نجا من مشكلة. مَ
بُّطْ عينه  : بمعنى يثقب عينه. إيْ

 : أكله, يلمطه يأكله. ملََطُه
هْ  طْ عشاه عاللديِّ بيته وأهله  : وتقال عندما ال يقوم الشخص بالواجب كالدفاع عنحُّ

واللديه هي حجر من ثالث حجارة يوضع عليها القدر وتسمى (األثايف) ومثل 
يه مع الكلب) وذلك إلثارة محيته.   ذلك يقولون (عشّ

 : أي يمد جسمه. بمغط حاله
 : وهو الدوار عىل البد حني عرص الزيتون. الرابوط
 : بندورة مقلية مع قطع صغرية من اللحم. مقطوطة
 للمولود الصغري من الغنم.  : تقالالزليط

 : ما يشد به اللفاع. إمقاط الطفل
هْ  رطَّ : وزقاريط وهي كتل حلمية صغرية تظهر عىل اجللد ويقال اللبن إمزقرط أي ظهرت زقْ

 له كتل صغرية. 
 : تقال الستواء السطح. مطيط

 ور بقوهلم: بثويدعون عىل بعضهم بالبني وال
طُه) مْ  رضب عىل الوجه أو الرأس. : والصمط تعني ال(البني يُصُ
طُه) عَ مْ  : بمعنى مصيبة تنزل عليه. (البني يَ
 : والسط تعني الرضب عىل الرأس. (البني أيْسطُّه)
( لطُّهْ  : بمعنى يقيض عليه. (البني إيْ
( طُّهْ عُ  : والعَّط تعني غرز سيخ احلديد يف اجلسد. (البني إيْ
طُه) بقُ   : والبقط هو شق اجلسم بالسكني.(البني يُ
( هْ دُ  : والبجد تعني املعنى نفسه. (البني يِبْجِ
(  : والنبط الرضب الشديد. (البني ينبْطُهْ
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(  : واهلمط هو االستواء والنضج الزائد والدعوة سيئة تعني القضاء عليه. (البني هيْمطُهْ
 : واحلمط تعني اهلمط نفسه. (البني حيمطُه)
 مساك به. : والزنط تعني التضييق عليه واإل(البني يزنطه)

 : والشمط هو الرضب القايس. (البني يشمطُه)
 : بمعنى يقيض عليه. (البني يزلطُه)

طُه)  : بمعنى تصفيطه فوق بعضه والقضاء عليه. (البني يسفْ
 : والشفط تعني االبتالع. (البني يشفطُه)

ه)  : بمعنى يرتكه فقرياً متسوالً. (البني يمعط ريشُ
( هْ  تفكيك ونثر األشياء بشكل فوضوي. : والربط هو ال(البني يربطُ

ه) يونُ بطِّطْ إعْ  : دعوة بالعمى. (إتْ
طُه) هَ مْ  : واملهط هو الرضب بالعصا. (البني يَ
 : والفعط تعني النهب. (البني يفعطه)
 : واملرط هو تفتيت اخلبز إىل قطع صغرية. (البني يمرطُه)

 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
 عيون مغارف الكالم. : ويقال ال(العيون مالقط الكالم) 

 : بمعنى أن بعض األعامل قد جتلب الرش لصاحبها. )بعظ النطات ما هي زينه(
ة القتيل. طْ يف الدم)حُّ (بِ    : تقال ملن يدفع مع مخسته ديّ
: بمعنى فقدان األمن أو كبري العائلة أو املسؤول مما يشجع (إن غاب القط إلعب يا فار) 

 لة الذين ال يقدرون عواقب األمور. اخلارجني عىل القانون أو اجله
 : وتقال عند ذكر شخص غائب جاء فجأة. ويقال جبنا سرية القط إجا إينط

(  : بمعنى أنه مهمش وغري مرغوب فيه. (فالن عايش عالسطَّه واللَّطهْ
بلِّط)  : ال يرضخ للقوانني. (امعلِّطْ وإمْ

 : بمعنى أنه يكثر النظر للنساء دون خجل. (عينه مالطه)
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(  : أي أنه ال حيسن الترصف واخلروج من املشاكل. (خيبّط وبلبِّطْ
 : يقال ملن ال يدقق يف األمور ويتسبب يف كرس وحتطيم األشياء. (عمى القْطاطْ يف شباط)

 : يقال ملن يستمر يف أحزانه وال حياول أن ينسى. (حط احلزن يف اجلره)
 ولدهيم بعض الكلامت يلفظوهنا كالتايل: 

 : تقال لألشخاص املرىض واملعتوهني. )(إجمفَّطني
لَطْ  لَطْ أي ركب الفرس دون رسج بمعنى عارية. مَ  : يقال راكبها مَ
 : بمعنى يسحب ويقال موط قطعة اللحم بمعنى اسحبها. يموط

طْ نحط . بِنْحَ  : أي يبكي كثرياً
 : أي يزيد طوله. يِمغط مغط

طْ  شُ  : وتعني إذهب وتقال للطرد. أُقْ
طْ اخلبز رَ  : ويعني تفتيت قطع اخلبز. مَ

طْ قِحيطْ  حِ  : بمعنى حمل والقحيط يقال للربد الشديد. قَ
هْ  طُ رَ  : بمعنى بلعه دون مضغ. زَ

طْ  رْ طْ خَ رُ تُخْ  : تقال للمطر الشديد. إبْ
بد  : تقال لالستحسان. إجْ
 : وتعني صوت القطا ويف غنائهم يقولون: نغيط

يال  عْ  ن اهجينيّه ثِنْتني إيْسوِّ       إسمع نغيط القطا يَ
طْ يف املية . بِخُّ ًويقال مثل اليلّ بخط يف املية: وذلك للعمل الذي يذهب سد : 

طْ  مِ عْ زَ  : ويقال (زعموط) حلبة اللبن اجلميد (اجلعجول). إِمْ
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 حرف (ظ)
ظْ  يِّ ) يعني أنه ما زال منتظراً أو باقياً و (ريّظ يل) رَ ظْ ريِّ : بمعنى انتظر وعندما يقولون (إمْ

ظْ جليك) أي سأتيك بعد مدة. ويقولون يف اهلجيني:انتظر ريِّ  ين و (بَ
? كْ يْظ وين أدَّ  وبخاطري كود تنساين)     (يا صاحبي رِ

كْ تعني أين أنت ذاهب?.  ة) وكلمة أدَّ  وهنا جاءت (ريظ بدون شدّ
ظْ اللبن  : وتعني خض اللبن. بِتْخُّ

ظْ  اً ألمربِجِّ ما, أو حتمل مصاعب كبرية واجلضيظ  : واجلظ يعني التأمل وتقال ملن حيمل مهَّ
 تعني التأمل الكثري. 

 : واملظمظة هي غسيل الفم ويعنون بقوهلم بتمظمظ أي أنه جيمع ريقه يف فمه. بتمظمظ
ظِّي : يقال عند تفريغ البيت أو املحل من حمتوياته وتقال عند االنبساط والفرح (بفظّي) بِفَ

) أي زالت الغيوم وظهر الفضاء وكلمة (بِفْظي  أو (بتفظي البال) وتقال (أفظَتْ
 أو بِفظِّي) تعني زوال الظالم وظهور النور. 

: والفظفظة تعني احلديث عن اهلموم الشخصية أمام صديق للشعور باالرتياح بفظفظ
 النفيس, وعندما يكون الشخص مكتئباً يقال له (فظفظ عن نفسك أو حالك). 

ظْ عليه  : أي يمسكه بأسنانه وبشدة. بِكُّ
ظْ النظر غُّ ظْ من بَ : تقال للشخص الذي ال ينظر كثرياً يف وجوه النساء لكنهم يقولون غُّ

اجلبل للوادي بمعنى انزل إىل األسفل واالجتاه لألسفل يشبه غظ النظر وهو 
لألسفل ويطلقون كلمة (الغظي) عىل الفتاة اجلميلة املدللة ويقولون أيضاً (غظ 

 يعني تنزيل شعلتها.  الفتيلة) وهي فتيلة الرساج وغضها
ظْ عظ : وتعني إمساك اليشء باألسنان وربام متزيقه, ومعظم احليوانات تستخدم العظ بِعُّ

 بأنياهبا. 
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ظْ كالم ) أي يِرُّ هْ ظَّ هْ رَ : ورض الكالم يعني إعادة احلديث وتكراره دون فائدة ويقال (رظُّ
 رضبه رضبة موجعة. 

ظْ عليه ا األم املرضع عندما تزداد كمية احلليب يف رضعها : أي يشتد عليه األمل وتقوهلبِشِّ
ظْ عيل) أي يؤملني ويزول بعد اإلرضاع كام تقال جلرح املريض امللتهب.   (بشِّ

ظْ  : وتعني هيرب و (الفظيظ) معناه اهلروب واالبتعاد عن املكان ويقال (فظيظه) بمعنى بِفُّ
 هروب مجاعي. 

يظَهْ   ة واملبهوظ يعني املرعوب. : وتعني (اخلريعه) وهي شدة الرعبهبِ
: وتعني فارغ ويقال األناء فاظي واملكان فايض بمعنى الفراغ كام تقال للعمل فاظي

والشغل فالفايض هو من ليس لديه عمالً ما كام تقال للشخص الذي ال حيسن 
 التفكري والترصف بذكاء وحنكة يقولون عنه (فاظي). 

داة حادة كام تقال عن الشخص صاحب : وتقال للسيف املسنون والسكني وأي أماظي
 القرار. 

 : تقال بدل (بيض) بإبدال (ض) بـ (ظ) ويقولون (بتقاقي عندنا وبتبيظ عند اجلريان). بيظ
ا  : بدل الوضوء وبتوضأ. بِتْوظَّ

: ومبغوظ أي مكروه من املجتمع ومن أمثاهلم (مبغوظة وجابت بنت) لزيادة مبغوظة
 ملبغضات. التشفي هبا من قبل احلاسدات وا

ريظْ   : تقال بدل مريض. مِ
 : يعني أنه وقف ليتشاجر معه. هاظ عليه
 : املعنى نفسه. ناظ عليه

 : أي أن املاء توزعت يف احلوض ويقولون (حيظ وحائظ) للمرأة أثناء الطمث. بتحيظ امليّة
: وتعني امتالء احلوض ونزول املاء منه كام تعني اختفاء الشخص خلف اجلبل فاظ, فايظ
 ما الفايظ فهو الربا واملال احلرام. أ
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: وتعني الكل أو املجموع ويقولون حرمني قظيظ النوم أي كل النوم وقظيظ القوم قظيظ
 أي مجيع الناس املعنيني. 

 : بدل العوض عىل اهللا ويقولون املعوظ كريم بدل املعوض. العوظ عىل اهللا
ضْ واملرض. واملرظ من اهللا ظْ رَ العَ  رَ  : بدل العَ
 : يرتعد من الربد أو من اخلوف. افظبتن

. بلُّظْ   : بمعنى يمصّ
 : ينهض. إينوظ

 : تقال ملن خيرس شيئاً بمعنى أن يعوضه اهللا بدالً عنه. العوظ عىل اهللا
: مثل يقال لآليت يف املستقبل أو اليشء غري املعروف وغامض تعني يف غامظ علم اهللا
 املخفي. 

لْ  ظَّ   ل خري) بمعنى أنه مل يعمل يف حياته ما ينفعه.ون (ما وظَّ : تعني عمل أو منفعة, ويقولوَ
 : تقال للفتاة اجلميلة ويتغنون هبا. الغظي

 ك ما دام ـكان الغظي لي    تي ـــك يا بخـــاهللا جيازي
 قلبي هواجيس وأحالم    سهرن عيوين عىل التختِ 

ث : ويقال عريض الكتف للشخص السمني صاحب األكتاف العريضة حيعريظ إكتاف
 تتحرس زوجته عىل اختيارها وتغني: 

 والزين ما دبّره حظّي    ريب بالين إبْعريظ إكتاف
 : وتعني أهنيت ومظّى بمعنى مىض وانتهى وقد يقولون (قضيت), ويتغنون بقوهلم: مظيّت

ظيتَهْ   مار البال باقي األيام       هنارنا اليوم مَ
 من أقواهلم: 

. : تقال للضيف الذي ظيف املسا ماله عشا  يأيت مساءً أو ليالً
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 حرف (ع)
طَّعْ  قَ : وتقال للشخص الذي ال يعرف له أصل ويقال (مقطوع من شجرة) بمعنى عدم إمْ

معرفة أصله ونسبه وتطلق هذه الصفة عىل الشخص الغريب عن العشرية أو 
 املكان. 

قِعْ  رْ قَ صفة  : والقرقعة هي صوت األواين املعدنية وتقال للشخص املزعج يف حديثه وهيإمْ
استهزاء والقرقاع هو صوت اجلرس الذي يعلق يف رقبة (املرياع) وهو الكبش 

 الذي يقود الغنم. 
عْ  لكَّ  : تقال للشخص الذي يتصف باخلبث والدهاء وهي صفة استهزاء. إمْ

هوكِعْ  : تقال لكبري السن الذي يسري حمدودب الظهر بمعنى أنه فقد احليوية ويتملكه إمْ
 اليأس والتعب. 

سقِّ   : بمعنى بارد الوجه أي ال خيجل من األعامل املخزية والسقوعة تعني الربودة. عْ وجهإمْ
عْ  وَ لْ سَ  : تقال للشخص النحيف وهي صفة خلقية أو مرضية. إمْ

عْ  بَقَّ  : تقال للشخص الكذاب وصاحب الصفات السيئة التي خيفيها عن الناس. إمْ
عْ  لوَّ  ثرية يف احلياة. : أي أنه عانى من اللوعة ولديه جتارب كإمْ

ربطِعْ   : والربطعة تعني السعة يف العيش وتقال للشخص الغني املرسور يف حياته. إمْ
عْ  رِ عْ رَ : تقال للنبات عندما يكون نموه جيداً بفضل السقاية والسامد وتسقط هذه الصفة إمْ

عىل الشخص الذي يبدو بصحة جيدة وحالة نفسية ممتازة وأكثر ما تقال للطفل 
 ه اجليد. بمعنى نمو

عْ  جِ نْفِ : تقال للشخص الذي يكثر من األكل وصفته (مفجوع) وهي صفة استهزائية مِ
 ويقولون (فجعة تفجعه) بمعنى أهنم يتمنون له اجلوع املستمر. 
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لِعْ  نْقِ : والقلعة تعني االبتعاد وعدم العودة ويقال (روح انقلع) أي اذهب بعيداً عنا. مِ
ة أي أهنا حتركت من مكاهنا بفعل فاعل. ويقولون احلجرة مقلوعة أو منقلع

 ويقولون أيضاً (قلعة تقلعه) و (قلعة هالقلعة). 
ظِعْ  نْجِ  : تقال للشخص املمدد عىل األرض عىل جانبه يف حالة كسل. مِ

: وقد جاءت من كلمة ضبع وتقال للشخص الذي يداهن وحياول التقرب من بِتْظبَّعْ 
ضبع الذي يدور حول الضحية اآلخر للحصول عىل ما يريد وهي صفات ال

 ليوصله جلحره. 
تِعْ  : والتعتعة تشبه التأتأة بمعنى تقطيع الكالم إىل مجل قصرية لصعوبة يف النطق لد بِتَعْ

 املتكلم وهي صفة خلقية ويقال (تع تع) ملناداة الدجاج. 
عْ  قِ عْ قعقعة : والقعقعة هي األصوات العالية واجللبة دون احلاجة لذلك وقد أخذت من بِقَ

 الرعد وهي صفة سيئة لصاحب الصوت العايل. 
عْ  عْجِ  : واجلعجعة تشبه القعقعة, أصوات خمتلطة وغري مفهومة. بِجَ

بِعْ  : والبعبعة غري بعيدة عن اجلعجعة والقعقعة لكنها تشبه أصوات الغنم وهي من بِبَعْ
 الصفات االستهزائية. 

لِعْ  عْ  املختلطة وهي صفة سيئة. : واللعلعة هي أيضاً األصوات العالية بِلَ
كِعْ  رْ  : والكركعة هي القرقعة نفسها وهي من الصفات السيئة. بِكَ

بِعْ   : والبلبعة هي حركات تشنجيّة للشخص أو احليوانات قبل الوفاة. بِبَلْ
عْ  شِ عْ  : والشعشعة هي ظهور األنوار يف كل اجتاه. بِشَ

عْ  وَّ  : أي يسخر ويستهزئ من اآلخرين. بِتْقَ
 : واملفاقعة هي األصوات العالية دون حاجة لذلك وهي صفة سيئة. بِفاقِعْ 

عْ  : وتعني الشخص الذي يتسلل هبدوء ملحاولة معرفة أشياء أو احلصول عىل أشياء بِتْخمَّ
 يريدها. 
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عْ  بِّ رتْ ) ملن يعيش يف بحبوحة وكأنه يف ربيع مِ عْ ربِّ : تقال للشخص اجلالس مرتبعاً ويقال (إمْ
 رابع) فنعني العامل الذي يعمل باملرابعة لد خمدومه. دائم أما كلمة (إمْ 

نِّعْ  تْقَ  : من القناع وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي يعمل باخلفية أو بقناع غريه. مِ
 : تقال لقليل العقل واألبله. خالِعْ 
: تقال للشخص الذي ال هيتم بعائلته ويعيش لنفسه وعىل حل شعره وهي صفة صايع

 سيئة. 
 قال للشخص الذي ال جيد من هيتم به ويقال (إمْضيع عقله) أي جمنون. : تضايع
هْ  بَعُ سْ  : دعوة سيئة للشخص املكروه ويقال (يسبعه سبع سبعات). يَ

راع : وهي صفة ملن يظل ساقه بادياً أو أصيب بعاهة يف ساقه والكراع يقال لساق أبو إكْ
 النعجة أو العنزة. 

يف يده أو قطع أحد أصابعه أو أصيب بعاهة ما وهي  : تقال ملن له ستة أصابعأبو أصبع
 صفة خلقية. 

 : تعني منترش ويقولون (بفوع فوع) أي ينترش برسعة. فايع
: ويقال ثايع وتعني الشخص الذي يغضب ويثور فجأة, ويقال (ثاع عليه) أي بِثُوع ثوع

 هامجه بالكالم القايس. 
 راث. : قطعة خشب صغرية وهي جزء من سكة املحالبَلعهْ 

عْ  شَ قَ  : زال وتقال (انقشع الغني) أي زال الغيم. إنْ
 : قطعة قامش توضع عىل صدر املرأة داخل مالبسها اخلارجية لتغطية الصدر. درع

ربطع م, ثري. إمْ  : منعّ
 : ملقى يف مكان, حتت األنظار. ملطوع

عْ  صَ  : ذهب, وفلت. مَ
عْ  جَ بَظَتْ ومعنى الربض هَ  التمدد عىل األرض. : هدأ ويقال هجعت الغنم ورَ
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ع رّ  : رشب املاء واجلرعة هي مقدار ما يسعه الفم من املاء للمرة الواحدة. إجتْ
نْبِعْ  تْقَ  : وهي الكلمة (متقنّع) نفسها بمعنى يضع غطاء فوق رأسه. مِ

 : يتربأ منه. يقطع عنُّهْ 
عْ   : تالف, خرب. إمصوّ

عْ  : أي أنه هو وبعضهأَرْ هْ عَ ). : وتعني هذا هو ويقال أرْ هْ عَ رْ  م بقوهلا (هَ
هْ  نْعِ   : دعاء بالغصة أو الزور باألكل. هَ

هْ  عُ شَ رْ  : دعاء بعدم استفادته من األكل. دَ
هْ  عُ دَ  : أي رماه أو رضبه بالعصا من بعيد. جَ

. كاتليته الظيعهْ   : تقال للفقري جداً
عْ السمن  : أي صب السمن بقوة وكثرة. دَّ
 ض بمرض شديد يقال يا دافع البال. : عندما يقال فالن مرييا دافع البال

بَعْ   : يقال هذا تبع فالن بمعنى أنه ملكه وخيصه. تَ
 ويدعون عىل بعضهم بعضاً بقوهلم: 

( هْ عُ  : ويعنون هبا الرضب. (البني يرقَ
( هْ ْدعُ  : ويعنون هبا إلقاؤه عىل األرض. (البني جيِ
( هْ قعُ فْ  : ويعنون هبا شق رأسه. (البني يَ
هْ  معُ  : والصمع هو الرضب عىل جانبي الرأس. )(البني يَصْ

ه) عُ صَ مْ  : واملصع هو سحب اليدين أو الرجلني أو الرأس من اجلسد. (البني يَ
( هْ  : واللطع هو إلصاق اجلسم باحلائط. (البني يلطَعُ
( هْ عُ  : واللقع واللقعة تعني املصائب املفجعة. (البني يلقَ

( هْ عُ  وجه. : والصقع تعني الرضب عىل ال(البني يصقَ
( هْ عُ صَ رْ . (البني يَ قْ  : والرصع تعني الدّ
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( هْ عُ  : واللكع هو الرضب بالكوع يف جانب اجلسم. (البني يلكَ
( هْ عُ ْمَ  : واخلمع الرضب عىل الرأس من فوق. (البني خيَ

( هْ عُ  : والشمع يعني رضب اجلسم بكل أجزائه. (البني يشمَ
( هْ عُ  تات تفكريه وعقله. : والرصع يعني إفقاده للتوازن وش(البني يرصَ

 من أمثاهلم يقولون: 
ه إوهو بنزلني) عُ فَ رْ  : تقال ملن يقابل اإلحسان باإلساءة. (أنا بَ

قايمه) عهْ إوْ  : بمعنى اختالط األمور وال أحد يعرف ما جيري. (طَّ
( هْ عَ قْ بَّتْ يف بَ هْ طَ عَ قْ : تقال عند حدوث عراك وشجار بني مجاعتني مكروهتني والصقعة (صَ

 لربد الشديد. تعني ا
تُه لو أرخصت ثمنه) ني بعْ  : للحض عىل مقابلة املثل باملثل. (من باعْ

: تقال للشخص املراوغ الكذاب الذي يقول (أسمع كالمه أصدقه وأشوف فعله أكذبه)
 عكس ما يفعل. 

 : غطاء أو ما يلف به املولود الصغري. اللفاع
 . : تقال عند اختيار أحد الصعبنيقلع الرضس وال وجعه

لْ  وصَّ قطَّعْ إمْ  : ال يعرف له أصل. إمْ
 : بمعنى من حصل عىل الربيع أخذه واستفاد منه وانتهى. اليلّ ربّع قبّع

قطَّعْ الكاليف  : تقال للشخص الضعيف الذي ال يستطيع عمل يشء. إمْ
 كام أن هناك كلامت كثرية ذات معانٍ متنوعة مجيعها تنتهي بحرف (ع) منها: 

عْ  رَ كْ  لرشب املاء دفعة واحدة إذ يقال (كرع امليّه) و (كرع اللبن). : وتقال يَ
بَّعْ  : تقال للشخص الذي أهنى مهمته وسافر ويقال (ربَّعتْ وقبَّعت) بمعنى أن موسم قَ

) بمعنى اقتلع أو  بَعْ الربيع انتهى واألعشاب اخلرضاء يبست واقتلعت ويقال (قَ



 

 138

) أي برفع رجلي بِّعْ ه من عىل األرض وكأنه ينتشلهام من قلب الرتاب كام يقال (بِقَ
 الرتاب. 

ِعْ   : واخلمع هو الشخص الضعيف. مخِ
عْ  َ رتْ : واملتارعة هي إخراج اهلواء من املعدة لألعىل بواسطة الفم ويقال للشخص الذي يَ

 يكثر من الرتع (بتارع). 
يعْ  ذِ ذيع) وتلصق هذه الصفة بصاحب الشعر مِ : ويقال للصوف األبيض الناعم (مِ

ذيعةْ صوف). األب  يض الناعم فعند وصفه يقال (راسه مِ
هْ  عَ صَ ْ  : ويقال (صعصعه) وهي كثرة اجللبة واختالط األصوات. رصَ

هْ  عَ مَ عْ ) وعند مَ هْ عَ مَ عْ : تقال للجامعة يف حالة االشتباك والعراك (ليُهمْ معمعه) أو (يف مَ
 وصفهم للمشاجرات والعراك الذي يشاهد مبارشة يقولون: 

هْ  عُّ  ي غرس به السكني أو الشربية. : أطَ
هْ  طَعُ  : أي رضبه بالعصا. مَ
هْ  عُ كَ ). مَ كِعْ  : أي لكزه بكوعه بقوة ويقال (مَ
هْ  عُ ذَ  : أي حاول تفتيت حلمه بأصابعه. مَ
هْ  عُ دَ  : املعنى نفسه. فَ
هْ  غُ دَ  : املعنى نفسه. فَ
هْ  تَعُ  : أي سحبه بقوة. نَ

هْ  عُ زَ  : أي حاول قطع بعض أعضائه. مَ
هْ  عُ  : أي رضبه. لَدَ
هْ  عُ دَ  : أي رضبه. مَ

طَّعْ وجهه : بمعنى اعتد عليه وهو يف كفالة شخص آخر وهذا أمر يكثر يف القضاء قَ
 العشائري. 
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عْ  قِّ  : والرتقيع يعني إصالح األجزاء التالفة من الثوب. بِرَ
: للشخص الذي حياول إصالح أخطائه السابقة أو أخطاء غريه. ويقال (برقِّع وراه)

ما يغضبون من شخص يقال هذا (ما برقّع احذاي) بمعنى أنه أقل شأناً من وعند
 رقعة حذائي. 

عْ  : تقال للشخص الذي فقد ذاكرته أو أصبح يف حالة جنون أو وصل درجة ما بجمِّ
 اخلرف. 
جابه ضيع إحْ  : تقال للشخص الذي يترصف كاملجانني وال حيكم عقله. إمْ

ربعْ   ولون (بدربع يف املعدة) أي يلقي األكل هبا. : تقال للشخص األكول إذ يقبِدَ
عْ  بَ ْ  : والرضبعة تعني احلركة البطيئة كحركة الدويبة الصغرية. بِتْرضَ
دوعْ  : والصدوع هي الشقوق يف أسفل القدم ويقال (أم صدوع وأبو صدوع) إصْ

 لالستهزاء. 
) واملفرد برتوع الدم: والرتع معناه إخراج اهلواء من املعدة بواسطة الفم ويقال ( هْ إمتارعَ

 ترعه وترع الدم تأيت بسبب املرض وخروج الدم من الفم. 
رح. بَظَعْ   : وتعني جَ
عْ  رثَ  : وتقال ملن يرفع رجليه ببطء عند السري. بَ
عْ  قُ . فُ طِرْ  : وتعني الفِ

ه وشُ هْ إمن أرشْ عُ لَ قْ . بَ  : تقال ملن يراد القضاء عليه هنائياً
ع وَّ عت: بمعنى ركضتزَ  يف إجتاه واحد وبرسعة فائقة.  : ويقال زوّ

قع شقع  : أي يلمع ملع. بِشْ
ع أي زال. انقشع الغيم  : ويقال قشَّ

عْ   عىل كوعه.  ئ: متكإمكوِّ
: وتقال للشخص الذي يرفض األكل العتقاده أنه قليل أو ليس من قيمته ببشع, بشعان

 وتقال للبخيل. 
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 حرف (غ)
غْ  مَ َغّْ  يقصد منه أشياء مبهمة وبعيدة عن الشفافية.  : تقال للكالم غري الواضح والذيإممْ
نَغْ  نَغْ  : تقال للشخص الغني. إمْ
غْ  لِّ صَ : تقال يف اللحم الرقيق امللتصق بالعظم وتسقط هذه الصفة عىل الشخص الذي إمْ

 يتصف بالنحافة وضعف البنية. 
غْ  دَ رْ ) واملراغة هي مكان يف األرض فغطى بالرتابِتْمَ غْ ب الناعم : وبعضهم يقول (بتمرَّ

األبيض وعادة ما يتمرغ أو يتمردغ احلامر ليحك جلده ويطرد الذباب من عىل 
 .( هْ غُ  جسمه ويقال (مردغة) أي ألقاه أرضاً ورضبه وبعضهم يقول (مرمَ

 ْ  : مرضوب بحجر عىل رأسه. وغجْ ممَ
بِغْ   : والبغبغة عدم وضوح الكالم ويكثر فيه حرف الغني وهي صفة لكثري البغبغة. بِبَغْ

غْ  غْجِ ) واجلغجغه تشبه البغبغة لكن األصوات فيها ال تتضح بِجَ غْ غْ جَّ : ويقال (بِجُّ
 وتقرتب من حريف (ج و غ). 

غْ  رِ غْ  : والرغرغة تقال للدموع التي تكونت يف العني ومل تسقط. بِرَ
غْ  زِ غْ : والزغزغة هي مالمسة األبط إلضحاك الشخص وأحياناً تكون بمالمسة الصدر بِزَ

 تستعمل إلضحاك األطفال.  وأكثر ما
: واملناغاة هي مالعبة الطفل بالكالم أو األغاين والتدليل ويسقطون هذه الصفة عىل بِناغي

 بعض الرجال من ذوي األصوات الناعمة والذين يتحدثون بصوت منخفض. 
 : واملثاغاة هي صوت املاعز. بِثاغي

غْ  غْ فَجِ جَ ر كالمه.: وتقال للشخص الذي يرسل الكالم عىل عبِفْ  واهنه وال يقدّ
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غْ  دِ غْ اي) للشخص الذي بِدَ : والدغدغة هي مالطفة الطفل وإضحاكه بزغزغته ويقال (دغّ
ينصب عىل الناس وينقص يف امليزان وينكر حقوق اآلخرين كام يقولون فالن 

اب).  اي (نصّ غي) بمعنى أنه دغّ  (بِدْ
غْ  مور بل هيرب منها ويزوغ من : وهي من الزوغان وتقال للشخص الذي ال يواجه األبِزوِّ

وجهها وأكثر ما تقال للشخص البخيل الذي يزوغ عن الضيوف كام يزوغ عن 
 الدفاع عن العشرية أو القبيلة. 

غْ  : والنشوغ ما يوضع يف األنف ملداواة االحتقان وعندما يقال (إنشغ) فذلك يعني بِتْنَشَّ
دما يسقطون هذه الصفة ادفع السائل داخل األنف حتى ال يسقط أمام الناس وعن

عىل الشخص فإهنم يعنون أنه من الشمشمة ملعرفة األخبار وأرسار الناس وهي 
 صفة جتسسية. 

غْ  : والبزاغ هو البصاق وهذه صفة تطلق عىل كثري البصاق والذي يبصق يف كل مكان بِبَزِّ
 وهي صفة سيئة ويقال (ابزغ عليه) بمعنى ابصق عليه إلهانته وعندما يراد إخراج

) أما الدواء فيقال (ال تبزغه) أي ابلعه.  هْ غُ  يشء من الفم يقال (ابزْ
: واملفاغاة تشبه املناغاة للطفل لكنها تقال لصياح الكبري الذي يشبه صوت بفاغي

 األطفال. 
ْغي : وتقال للناقة عندما حتنّ إىل وليدها ولكن هذه الصفة يسقطوهنا عىل الشخص إبْرتِ

اية) ملن الذي يكثر من الرغي وهو  اي ورغّ الكالم املمجوج الكثري, ويقال (رغّ
غي) للرجل.   يكثر كالمه كام يقال (بِرْ

 : طلع وظهر. بزغ
) أي ذفنه: وضع اليشء بقوة يف مكان ضيقاملَّغْ  غْ ه مَ غَّ  . , ويقال (مَ

 هتم بقوهلم: اويصفون مشاجر
هْ  غُ دَ  : أي رضبه عىل صدغه. سَ
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هْ  غُ  األفعى. : أي رضبه خفية كام تلدغ لَدَ
هْ  غُ دَ  : رضبه رضبة موجعة. مَ

هْ  غُّ غ تعني الرضب خفية برأس العصا أو أصابع اليد. دَ  : والدَّ
هْ  غُ بَ : وهي من دبغ اجللد بالدباغ ولكنهم يعنون هبا الرضب املربّح ويقال للمرضوب دَ

 (جلده مدبوغ) أي أن آثار الرضب كانت ظاهرة عىل جلده وال يشعر هبا. 
هْ  غُ لَ  ها أي قسمها نصفني وهي مبالغة يف شدة الرضب. : وفلغفَ

يقولون الكلب (بلغي يف الصحن) بمعنى أنه يرشب أو يأكل من الصحن : يلغي الكلب
ويشمئزون منه باعتباره نجساً ولّغ تعني رشب املاء بقوة و (بلّغ يف الكالم أي يكثر من 

 الكالم. 
غْ  جَ مْ العظام ببعضها ويقولون (البني  : واملجغ تعني رضب الرأس باحلجر حتى ختتلطيَ

 يمجغه). 
غه نْشَ  : تقال ألي غصن طويل يستعمل لقطف الزيتون وذلك بطريقة الرضب. مَ

 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 
 : أي يسبب له األرضار. (البني يمدغه)

( غْ دِ هْ سَ غُ دَ سْ ). (البني يَ فْ ه كَّ غُ دَ  : أي يسبب له أرضاراً يف صدغه ويقال (سَ
 : واملجغ تعني الرضب وحتطيم اليشء عىل بعضه. جغه)(البني يم

( هْ غُ  : أي ألقاء الشخص عىل األرض يف املراغة. (البني يمرَ
( هْ  : أي يلصقه باألرض كام تلصق األوراق بالصمغ.  (البني يصمغُ



 

 143

 حرف (ف)
يِّفْ  كَ : من الكيف بمعنى الراحة واالنبساط وتقال للشخص الذي يشعر باالرتياح إمْ

 عنيّ أو خللو حياته من املشاكل أو لوفرة ماله ورغد العيش. ملوقف م
يِفْ  رْ قَ ن حينام يفقد الدخان واملعنى البعيد للكلمة هو االشتياق إمْ : تقال للشخص املدخّ

 الشديد للدخان. 
فْ  َرِّ : وهو من التحريف أو االنحراف وتقال للشخص الذي يبدو عليه الغضب وال إحمْ

وجودين وألنه حيرف جسمه أو رأسه للجهة األخر يرغب يف النظر بوجوه امل
) وهي صفة جالفة وغالظة.  فْ  عند احلديث يقال عنه (احمرِّ

فْ  َرَّ : وتقال للعصا الغليظة ذات الرأس املستطيل مع جعل رأسه األعىل رفيعاً يشبع حد إحمْ
 السكني ليكون فاعالً حني الرضب به. 

لِّفْ  شَ ليظة البارزة وقد يقال (أبو شلوفة) : وتقال للشخص صاحب الشفة الغإمْ
) بمعنى  هْ فُ لَ ليف) ويقولون أيضاً (شَ لالستهزاء كام يقال لكيس التبن الكبري (شِ

 نصب عليه وأخذ ماله أو أوقعه يف حبائله. 
فْ  رِّ : وتقال للشخص الطاعن يف السن الذي فقد الذاكرة وبعضهم يقوهلا (إخمرفن) و إخمْ

اف) عندهم تعني الكال م أما (اخلراريف) فهي القصص واحلكايات ويقال (اخلرّ
فنا فالن) بمعنى أعلمنا أو كلمنا.   (خرّ

قِفْ  فْ قَ : والقفقفة هي الصخر الصلد أو الطني اجلاف الصلب ويقولون عن قطعة إمْ
األرض الصخرية الصغرية (القف) ومجعها (إقْفاف) وهي غري القفة التي 

ن (إمقفقف) للشخص الذي يسمع تستخدم حلمل الطني أو الرتاب وقد يقولو
 صوت حذائه عند امليش وكأنه يسري عىل أرض صخرية. 

فِّي قَ : وتعني ذاهب وهي من القفا وهو الظهر واملعنى البعيد أنه ذهب ومل نرَ إال قفاه أي إمْ
 .  ظهره, وأكثر ما تقال الكلمة للشخص املريض الذي يتوقعون موته قريباً
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يِّفْ  صَ هب وقت الصيف إىل املناطق املعتدلة ويقيض فصل الصيف : يقولوهنا ملن يذإمْ
 هناك. 

زيَّفْ  : تقال للعملة املزيفة أو األشياء غري األصيلة وتقال للشخص الذي ال يترصف إمْ
 حسب األصول وخيرج عن العادات والتقاليد بمعنى أنه ليس له (أصل). 

يَّفْ  رَ . كام تقال ألنثى الضأن أو : وتقال للشخص املرفّه الذي عاش يف بحبوحة وداللإمْ
فه) بمعنى أهنا معلفة جيداً وربام أن الكلمة جاءت من ريف وهم  املاعز (إمريّ

 يعنون بالريف كثرة العشب واخلصب. 
ظَلِّفْ  : تقال للشخص الشديد ويبدو دائامً يف حالة غضب حتى أن وجهه يشبه ظلف إمْ

 احليوان. 
فهْ  لِّ كَ  مل عندما يظهر الكلف عىل وجهها. : من الكلف وتقال للمرأة احلاإمْ

نِّفْ  شَ : وتقال للشخص الذي ينظر من فوق وكأنه يتسقط األخبار وقد فتح أذنيه لسامع إمْ
بعض األرسار ويقال للحيوان (امْشنف آذانه) بمعنى أن أذانه جاهزة ومستعدة 

 للسمع وتبدو واقفة مرفوعة لألعىل. 
نِّفْ  عَ ) هو ما يمسك حبة العنب : تقال للعنب عند بداية ظهور حإمْ نِفْ باته و (العِ

 (بالقطف) املتديل من الساق. 
طَّفْ  قَ : وتعني أن عناقيد العنب قد قطفت بمعنى (قطفت من الدالية) ويقال (مقطوف) إمْ

) للزيت الذي يأخذونه من أعىل احلوض يف  بمعنى مقطوع كام يقولون (قَطِفْ
) بمعنى اسحب املاء من األعىل املعرصة أو البدّ ويقولون (اقطف امليّة قطف

 لنظافتها وخلوها من الطني. 
فْ  قَحِّ ها) و (اقحفها) بمعنى خذ إمْ فْ : وتعني سلخ األشياء عن أصلها بشدة ويقال (قَحَ

) وهو الذي حياول الوصول إىل  فْ قحِّ أعالها حتى القاع ويقال للشخص (امْ
 هنايات األشياء غري املرغوبة. 
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لِفْ  فْ عني الرسقة ويقال للشخص بلفلف أي يأخذ كل ما يقع حتت يده وهي : واللفلفة تبِلَ
بِدور) بمعنى أنه غري ثابت عىل رأي ويتنقل من  صفة سيئة ويقال فالن (بلِّف وْ

 مكان ملكان طلباً للفائدة. 
تِفْ  ) وعندما يقولون (تِّفْ بِتَفْ : أي يكثر من إخراج البصاق ويقولون عن البصاق (إتْفافْ

 ابصق يف وجهه لإلهانة. عليه) بمعنى 
فْ  صِ فْ : والصفصفة هي ترتيب األشياء وأحياناً يقولوهنا أن فالناً يصفصف بمعنى أنه بِصَ

 يقف يف صف فالن ضد اآلخر. 
فْ  حِ فْ : واحلفحفة هي نتف الشعر الزائد خاصة من احلواجب وأكثر ما تستعمل ذلك بِحَ

فحف) أي أنه مرتّب ومجيل.   املرأة ويقولون (إحمْ
فْ بِ  رِ فْ : والرفرفة تعني طريان العصافري والطيور عامة ويسقطون هذه الصفة عىل رَ

 الشخص الذي يتصف باخلفة والرعونة والترسع يف إختاذ القرارات. 
نِفْ  ) فذلك يعني إخراج بِنَفْ : والنفنفة تعني إخراج املخاط من األنف وعندما يقولون (نِّفْ

نفنفة بغري حاجة (بنفنف) وهي صفة ما بأنفك ويقال للشخص الذي يكثر من ال
 استهزائية. 

فْ  هِ فْ َ : واهلفهفة هي حتريك اهلواء بخفة ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي هبِ
 يتحرك كثرياً وينتقل كثرياً داخل املكان أو كأنه يسهم يف حتريك اهلواء. 

اللعب واملداعبة  : والنقف والتنقيف هو إلقاء احلىص الصغرية عىل األشخاص بدافعبِنَقِّفْ 
) عن العود ذو الشعبتني وبينهام قطعة قامش مربوطة بمطاط  هْ يفِ قِّ ويقولون (نُ
يسحب للخلف ويرمي احلجرة الصغرية التي توضع بداخل قطعة القامش لتصل 
إىل مكان أبعد من الرمي باليد كام يقولون عن اجلرح امللتهب (بنقف نقف) 

 بمعنى أن األمل يشتد مع النبض. 
فْ بِ  دِ فْ نَ : والندف تعني سقوط حبات الثلج القليلة من الغيم وتقال لتسليك الصوف نْدِ

اف).   من بعضه بواسطة عصا (الندّ
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ون احلجر الذي بِنْطُفْ نَطِفْ  : والنطف تعني سقوط قطرات املاء قطرة بعد قطرة ويسمّ
 تتساقط قطرات املاء عليه بـ (النطّاف). 

لِفْ  حْ ة اليشء عن مكان وتقال للشخص الذي حياول احللول حمل : والزحلفة هي إزاحبِزَ
 اآلخرين بعد إزاحتهم وهي من صفات األنانية. 

فْ الريق : والتنشيف يعني التجفيف وتقال للمصائب التي حتصل لإلنسان فتجعل بِنَشِّ
 ريقه ينشف يف حلقه إذ يقال (ريقهُ ناشفه). 

تِغِفْ  لْ  مكان خمفي أو غري ظاهر وتقال للشخص : وتعني املختبئ أو اليشء املوضوع يفمِ
الذي حياول االختفاء من األماكن التي حتدث هبا مشاكل واالبتعاد عن املشاكل 

 التي ختصه أو ختص عائلته. 
تِّفْ  تْكَ : وتعني تكتيف األيدي لكنها تُسقط عىل الشخص الذي ال يشارك يف العراك مِ

مكتف اليدين كام تقال  الذي خيص عائلته أو مجاعته ويقف متفرجاً وكأنه
 للشخص الكسول الذي ال يشارك يف األعامل الرضورية. 

نْقَفْ  : والقنقفة هي امتناع الشخص عن األكل املقدم له أو املوجود فيقولون عنه بِتْقَ
) بمعنى أنه ال يأكل إالّ األكل الذي حيبه.  فْ نْقَ قَ  (إمْ

لْفي َ لْفاه) بمعنى أوقعه يف الرشك أوهبِ هلفي)  : ويقال (هَ أرشكه يف املشكلة ويقال (إمْ
 للشخص الذي يقوم هبذا الترصف وهي صفة سيئة. 

: مشى وفات من مكان بجانبه أو من كان منتظراً يف املكان (والزلفة) هي اخلطأ الذي زلف
 وقع به, وزلف لسانه أي أخطأ. 

 : واملحاتفة هي املحاسبة بدقة حتى يف أصغر األمور. بِحاتِفْ 
كيِّفْ   أي مبسوط ويقال (كيّف) بمعنى إنبسط. : إمْ
فْ  نْدِ  : وتعني يسب ويشتم. بِقَ

يْفْ   : الزيف هو الصرب وقوة التحمل, يقال أطلع زيفه أي نفذ صربه. زَ
فْ عليه  : ويقال حسافه وتعني األسف. بِتْحسَّ
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 : تقال بمعنى أنت كفؤ ويقال (كفيت إووفيت) بمعنى قدمت كل يشء. تكفى
مه من مأكوالت : تقخلف اهللا عليك ال عند مغادرة الضيوف بمعنى التعويض بام قدّ

 ويقال أيضاً (اهللا خيلف عليك). 
 : حياول البكاء املصطنع. بتْهنَّف

 : يركب خلفه راكباً آخر. بردف وراه
لفه  : صحن خشبي كبري.  زَ

 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 
( هْ فُ قْ لُ هْ تُ فَ  أو رضبة اجلان والعفريت. : واللقف تعني املصيبة الفجائية (لَقْ
( فهْ غُّ هْ إتْ فَّ . (غَّ  : بمعنى اليشء اخلفي الذي حيمله فجأة وقد يكون جناً أو حيواناً مفرتساً
( هْ لِفُّ لِّفْ عليه) بمعنى يلتف عليه وهي دعوة سيئة. (البني إيْ  : ويقال (إيْ

( هْ هْ يف حلقُ فَ ظْ جمموعها : والرضفة هي قطعة احلجر الصغرية داخل الطابون و(رَ
ضاف).   (إرْ

 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
وتقال للشخص الذي ال يتساو فيه منظره املهيب : (يا شايف الزول يا خايب الرجا)

 وخمربه الرديء. 
 : تقال للكالم الذي ال يرجى منه فائدة. (سواليف عربان)

وال : تقال للشخص اجلبان والبخيل الذي ال يدافع عن قومه (ال للسيف وال للظيف)
 يقري ضيفه. 
فْ البحر) دها. (وجهه بِنَشِّ  : تقال للشخص البخيل والذي يصعّب األمور ويعقّ

هْ واقف)  : تقال للشخص الذي هيدد ويتوعد ويتكلم بكالم غري مقبول. (كالمُ
ها أو (يعرفها وحيرفها) : وتقال للشخص الذي يعرف كنه األشياء ولكنه حياول إخفاءَ

 حرفها عن مكان. 
لْفْ  الف) (خِ  : تقال للكالم الذي ال يتفق أو ينسجم مع بعضه. إخْ
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: وتقال للشخص الذي ير نفسه أكرب وأهم من غريه بمعنى الكربياء (شايِفْ حالُه)
 والزهو. 

 وهناك كلامت كثرية يف باب (ف) منها: 
لْقوف لتقف). مَ  : بمعنى أنه مصاب بمسّ من اجلنون ويقال (مِ

نْتوف ريشه  لفقري والذي تعمل زوجته عىل توزيع ماله هنا وهناك.: تقال للشخص امَ
فه عيونه طَرِّ  : وتقال للمريض عندما تذبل عيناه وتظهر رموشه طويلة. إمْ
 : تقال لصاحبة الشفاه الغليظة لالستهزاء. أم شالطيف
 : تقال لصاحب الشفة املتدلية لالستهزاء. أبو شلوفة
 : ويقال حلّوف وهي صفة استهزاء. أبو حلوفه

فْ  جِ  : تقال للشخص الضخم. هِ
 : تقال للشخص النائم أو السكران ويقال (منطفي). طايف

فْ  فْ نَسِ  : وتقال للشخص الذي يأكل كثرياً وال يبقي عىل يشء يف الصحن. بِنْسِ
فْ  رُ : وتعني أنه يشمّ والكرف هو الشم وتقال للشخص الذي حيس بام هو قادم أو بام بُكْ

 يدبرونه له. 
 نون هبا الصغار من األوالد والبنات ألهنم لضعف أجسامهم. : ويعاظعوف
شوفْ  : هو طبق حساء يعمل من القمح املجروش والعدس ويطبخ باللبن اجلميد رَ

ف) عن  (املريس) ويفت به اخلبز مع السمن البلدي أو الزيت ويقولون (برتشّ
 الشخص كثري الشكو والتضجر. 

حقوق الشخص وهايف أو هفى أو مهفي تعني : تقال عند نسيان أو تنايس حق من هايف
 الفوات وعدم املطالبة به. 

نافهْ   : وهي املكان الظليل واهلواء العليل يف الصيف. نِفْ
هْ  ْفِ ه وغري متوقعة. هنَ  : والنهفات هي احلركات التي يقوم هبا الشخص عىل حني غرّ

 : ويقال (السوالف أو السواليف) وهي القصص وحكايا الشعب. السالفة
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طَفْ  : يصنع من قصل القمح ويستعمل لوضع اخلبز وبعض األشياء األخر (كطاولة املّقْ
 املائدة). 

شنِّفْ آذانه : تقال للحيوان عندما يرفع أذنيه عند إحساسه بيشء غريب ويسقطون هذه إمْ
 الصفة عىل اإلنسان. 

شاوفْ   : واملشاوفة تعني الرغبة يف احلصول عىل يشء. إمْ
ف رْ  خص الشديد الصلب. : تقال للشهِ
فْ   : تقال للفتاة احلسناء ويقال (تِرفه). تِرْ

فْ  صْ  : تقال للحجارة الصغرية املرصوفة بجانب بعضها. الرَ
فْ  دْ  : ويقال عنه أشدف أي يستعمل يده اليرس بدل اليمنى. شِ
هْ  فَ قَ : قطعة صغرية من اخلشب معقوفة توضع يف طرف احلبل لشده عند رفع بيت العَ

 الشعر. 
هْ ا فَّ  : جانب بيت الشعر من جهة الشق. لرُ

ناف  : يشبه اخلاتم ويوضع بطرف أنف الفتاة للزينة. إشْ
 : فجوة يف الطور ويقولوهنا عن الشخص املريض أو ضعيف اجلسم أو الوجه. إحقاف
لّوف لّف عندما يكون حَ : تقال للخنزير ويسقط عىل الشخص املبغوض ويقال عنه إحمْ

 .  غاضباً
 الشخص الذي يرتك مجاعته ويسكن مع غريهم باعتبار أنه التف عليهم.  : وهولفيفهْ 

نِفْ   : اجلزء امللتصق بعنقود العنب أو امللتصق بحبة العنب. العِ
 : أي يضيفهم فجأة وبشكل متكرر ويقال (بتهلفي عليهم) وبلفي. هبفي عليهم

فْ  ه) بمعنى أخذه عنوة. هَّ فُّ  : وتعني أخذ أو هنب ويقال (هَ
: وتعني يلمع ويقال (اللصف) عن الشجر ذي األوراق الصلبة التي تعكس فْ بِلْصُ 

 الضوء وتلمع. 
 : مجلة تقال للشخص املذنب بمعنى العتاب واحليف هو العيب. يا حيف عليك
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فْ الريح سَّ  : مكان جمر اهلواء الذي يتطاير به الرمل. مَ
رف َجْ  : ناشف إىل درجة القسوة. إحمْ
ف  األغصان (ويقال يقصف عمره) بمعنى متنى املوت له. : ويعني يكرس بِقصِّ
اف  : تقال عن املوظف املسؤول عن احلراج ومحاية األشجار احلرجية. الطوّ
وف : واحلوف يعني صنع اخلبز واألكل كام أنه يعني التسلل إىل أماكن األعداء ومعرفة بحُ

 مد استعدادهم. 
) أي هنبه. قُ ل: وتعني يمسك واللقف هو اإلمساك ويقال (يلقف هْ  فّ
 من سطوح الدور أو بيت الشعر. املطر ماء : وتعني تساقط قطرات الدلف
 : نبات حرجي غري مثمر. الطرفا

فْ  سَ  : ومفردها خسفة وهي مصنوعة من أغصان النخيل وتستخدم حلفظ الثمر. اخلَ
كفْ  كرْ  : ضعيف اجلسم, نحيل. إمْ

فْ  حِ  األعىل أثناء بناء احلائط. : قطعة حجر صغرية توضع بني حجرين لتثبيت شِ
ذِفْ   : صفة للشخص الرديء واملزعج. الوَ
: واملحاذفة هي رمي اليشء عىل اآلخر ويقال بحذف عليه أي يلقي عليه بحاذف

 املسؤولية. 
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 حرف (ق)
قْ  بَنْدَ : والبندقة تقال لليشء غري األصيل وهو الذي التحم بيشء آخر وأصبح واحداً إمْ

 بن حرام. ويقال (بندوق) بمعنى ا
طِقْ  طَقْ : والطقطقة هي أصوات األدوات واألواين الفارغة وتطلق هذه الصفة عىل إمْ

 الشخص الذي خف عقله وأصيب بلوثة بمعنى أنه فاقد العقل. 
قْ  بَ طَرْ  : وتقال للشخص صاحب اجلسم النحيل جداً بمعنى (جلد عىل عظم). إمْ
قْ  دَ قْ دَ ) : تقال للشخص الذي يضع وشامً عىل يديإمْ هْ قَ دَ قْ دَ ه أو ذراعه ويقال لألنثى (إمْ

وهي صاحبة الوشم عىل الوجه ألن الوشم يتم بالدق أو غرز األبر مع 
 (السخام).  

نِقْ  نَقْ : ويقال (نقنوق) وهي صفة للشخص املرص عىل الوصول إىل مكان ما أو الوصول إمْ
النحافة إىل مكان مشكلة كان جيب عليه االبتعاد عنها أما (نقنوق) فهي صفة 

 وتقال للجمل أو القعود غري السمني والرسيع يف جريه. 
قْ  روِّ  : تقال للشخص السعيد الذي يشعر براحة البال وهي من الرواقة. إمْ
قْ  شِّ فَ قْ عنه) أي جيب أن إمْ : وتقال للشخص الذي ال هيتدي لألشياء املطلوبة ويقال (فشِّ

السطر) بمعنى الكتابة سطراً  تتخطاه إىل الذي يليه ويف الكتابة يقال (فشق عن
 بعد آخر. 

قْ  قرِّ : والقرقة مرض يصيب اخلصيتني عند الرجل وهي صفة تقال للشخص املحبط إمْ
 املريض لالستهزاء. 

قْ  َقِّ : وتقال للتني الناضج كثرياً وقد حلقه التلف أو تقال حلبة الفواكة التي يكثر فيها املاء إممْ
 فيضيع طعمها اللذيذ. 
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قْ  سلِّ ) وتقال للتني حني يزداد نضجه كام تقال لألكل املطبوخ  :إمْ لِقْ َسْ ويقال أيضاً (اممْ
 الذي فقد طعمه. 

قْ  بَقِ  : تقال للفواكه حني يكثر املاء فيها وتفقد طعمها. إمْ
ثْلِقْ  عَ : وتقال لدخان نار احلطب عندما يكون الدخان مرتاكامً عىل بعضه وتقال عندما إمْ

 يف فمه.  يشعر الشخص بالطعم املر
قْ  وَ رْ زَ ) والزروقه تعني التنقل بخفة من مكان إىل آخر ويبني الزوايا إمْ قْ : ويقال (بزروِ

 واألماكن الضيقة واملعتمة وتقال للشخص كثري التلصص وهي صفة سيئة. 
لِقْ  بَحْ  : والبحلقة هي النظر بقوة وإمعان يف وجه الشخص اآلخر. إمْ

قْ  قَّ زَ ) ملن يقوم بخلع : تقال للشخص عندما يتجرإمْ قْ د من مالبسه (العريان) ويقال (بتزقَّ
 .  مالبسه ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص الفقري الذي ال يملك شيئاً

قْ  نْعجِ : والعجقة تعني االرتباك يف العمل اجلامعي وتقال للشخص املطلوب منه أعامالً مِ
 كثرية يف آن واحد. 

قْ  عِ نْدِ ريق وتقال للشخص ذو البرشة الداكنة بمعنى : والدعق والدعيق هو احلرق واحلمِ
 .  أن جلد وجهه يبدو وكأنه حمرتقاً

قْ  تْعوِّ  : تعني جاء متأخراً بسبب إعاقة ما وتقال للشخص الذي يتأخر يف أداء عمله. مِ
قْ شوفته فِّ تْشَ : وتعني متشوق لرؤيته وكلمة إشفاقهْ يف العامية ال تعني الشفقة بل تعني مِ

  التشوق واحلنني.
نِقْ  تْبَشْ : وتقال للشخص الذي يلف منديله (كوفيته) حول رقبته أو يمسكها بعقاله داللة مِ

عىل السفر والذهاب بعيداً وتقال للرجل الذي يلبس مثل هذا اللباس يف كل 
 األوقات لالستهزاء.

قْ  دَّ : والشدق يعنون به طرف الفم من الداخل وهي صفة للشخص الذي يتكلم كثرياً بِتْشّ
 أمور تافهة وهي صفة استهزاء. يف 
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قْ  قِّ : وهي صفة للشخص الذي يوصف باخلفة والرقة وأعامله تدل عىل بساطتها وعدم بِرَ
 إتقاهنا وهي صفة استهزاء. 

بِقْ   : والبقبقة, الكالم غري املفهوم والذي خيرج من الفم والبقبقة يف املاء. بِبَقْ
قْ  هِ قْ َ  اء يف الكالم وهي صفة خلقية. : واهلقهقة هي كثرة استعامل حرف اهلهبَ
قْ  وِ قْ : والوقوقة تعني نباح الكلب الصغري كام تعني الكلب الضعيف الذي ينبح وال بوَ

 يستطيع مهامجة العدو وهي صفة للشخص الضعيف. 
قْ فيه بِّ : أي يمسك به بشدة والدبق مادة لزجة كالصمغ وهي صفة للشخص الذي بِدَ

 هم له وتقال لالستهزاء. حياول اإلمساك باآلخرين رغم رفض
قْ  لَّ  : وتعني أنه يستهزئ باآلخرين ويتباهى عىل غريه ويظهر مجاله وحسنه. بِتْجَ
قْ   : والبزاق هو البصاق وتقال ملن يكثر من قذف البصاق يف الطريق. بتبزِّ

قْ  زِ قْ : وتقال للعصافري واملزاقاة صفة تطلق عىل الشخص صاحب الصوت الرفيع بِزَ
 ي إمزاقاه) كام تقال لصوت رصير احلديد عند االحتكاك. فيقولون (بزاق

قْ  رِّ ق اليشء) أي أدخله و بِزَ : أي يعطي األشياء خفية عن عيون اآلخرين ويقال (زرّ
رق) تعني دخل.   (زَ

: والزلق هو الطني كثري املاء ويقال للشخص الذي تكثر عثراته وكأنه ينزلق مع بِزلِّقْ 
 الطني. 

قْ  ق) تعني مات ويموت وهي صفة : وتعني أنبِطَقِّ ه يسبب املوت وكلمة (طَق وبِطُقْ
 للشخص املزعج الذي ال حيتمل. 

قْ عليه شِ قْ قْ أو شقشق عليه) بِشَ : والشقشقة تعني الزيارات املتكررة وعندما يقال (شُ
 بمعنى طلب الزيارة واالطمئنان عىل صحته. 

قْ  من الفم وأكثر ما تقال للشخص  : واملفاهقة هي كثرة التثائب وإخراج اهلواءبِفاهِ
 املريض املرشف عىل املوت. 
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: واملشاهقة هي كثرة الشهقات التي حتصل لإلنسان وهي صفة ملن يكثر من بشاهق
 الشهقات. 

 : اللبن الرائب. الغَبوق
قْ  : والنق تعني كثرة الكالم وإعادته لنفس املوضوع بدون فائدة وهي صفة لكثري بِنِّقْ نَ

 ر لالستهزاء. الكالم املتكر
قْ  زِ  : والبعزقة هي اإلرساف الشديد وتوزيع املال يف غري حمله. بِبَعْ
ابِقْ   : واملهابقة هي اجللبة وكثرة الكالم العايل مع التهديد دون فائدة. هبِ
اقْ  : واللق هو كثرة الكالم دون سبب وهي صفة سيئة وأكثر ما تقال للشخص الذي لَقّ

). ينقل الكالم بني األطراف امل هْ  ختلفة ويقال للمرأة (لقاقَ
قْ  لَ : ويقال للمرأة (شلقة) بمعنى أهنا تتصف بعدم احلياء واخلجل من األفعال السيئة شَ

 .  وهي صفة سيئة جداً
: تقال للكالم الذي ال معنى له وهي صفة تطلق عىل الشخص الذي يتحدث شاق, ماق

 (كالمه شاق ماق). يف أمور غري مفهومة وليست هي املعنية يف احلديث فيقال 
: واملقاقاة تعني صوت الدجاج وهي صفة للشخص الضعيف إذ يقال (بقاقي وما بقاقي

 بالقي) بمعنى أنه يرصخ وهيدد لكنه هيرب عند اجلد. 
 : بمعنى أنه يناسبه ويقال (اليق) أي مناسب. يلوق عليه

بُقْ الرحية تُعْ حية الدخان عابقة فيه) : وتعني انتشار الرائحة الشديدة; وعندما يقال (رإبْ
ان  فذلك يعني أن رائحة مالبسه وجسمه حمملة بالدخان وأكثر ما يقال عن دخّ

 النار وليس التبغ. 
راق ر) فذلك يعني أن مزاجه ليس عىل ما مَ : واملراق يعني املزاج وعندما يقال (مراقه متعكّ

 يرام. 
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وهي صفة للشخص الذي  : واملجافاة هي صوت طيور الشنّار يف الربيةبِجاقي إجماقاه
 يقرتب كثرياً من اجلغجغة عند الكالم وهي تشبه املجاقاة. 

قْ فيه تْعلِّ : تقال للشخص الذي حيب شخصاً آخر وال يريد االبتعاد عنه وأكثر ما تقال مِ
 لألطفال الذين يتعلقون بآبائهم أو أجدادهم أو أصدقائهم الصغار. 

رة واإلمساك باألعناق خلنق الشخص وهي صفة : واملخانقة هي املشاجبِخانِقْ إخمانقة
 للشخص كثري املشاكل واملشاجرات. 

قْ  هَ  : تعني ابتعد للخلف, ويفهق أقسام البندقية بمعنى يسحب للخلف. افْ
 : الرصاص الصغري ويقال حلبات الرصاص داخل رصاصة اخلرطوش. اخلردق
قْ عينه  : أي فتحها باليد وتقال إذا أصاب عينه وجرحها. فَ

قْ   : وتعني شوبك العجني الذي يرق به العجني. املَرَّ
قْ  دبِّ  : تقال للسائل اللزج كالصمغ والذي يمسك باألشياء. إمْ

قْ  رَ  : وتعني مر من هنا. مَ
قْ   : تقال عن (أبو بريص). الطَّقْ يف الشَّ

 : تقال للصخر املرتاكم, وللصحون, وجمموعة الرصاص الفارغ. الطْباق
قْ   : متناثر. إمعزَّ
ق ربْ  : نبات شوكي. شِ
 : إسهال وتقال لإلسهال الذي يصيب اإلنسان واحليوان. إخراق

 : بمعنى رشق أثناء رشب املاء وهي الرشدقة. رشق ويرشق
قْ  : بمعنى يتحرك داخل اإلبريق أو اإلناء وعندما مل يكن حلام قطعتي احلديد متامسكاً بِلُّ

 .  جيداً
لُقْ   . : وتعني نزول السائل من مكانهبدَ
ناق  : تقال لنوع من املاعز. عَ
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هْ   : رشائح من العجني تطبخ باللبن املريس ويوضع معها العدس والسمن البلدي. إرقاقَ
قوقة دْ املبلل املدقوق باجلرن احلجري ويطبخ باللبن املريس ويوضع  أو الشعري : القمحمَ

 عليه السمن البلدي. 
د رسول اهللا  لَّح يف الطلب. : تقال عند الأسوق عليك اهللا وحممَّ

عقْ  : وتعني اخلبز املالح األكثر من الالزم كام تقال لألكل والطبخ الذي يتصف بامللوحة زَ
 الزائدة. 

: حبل من الصوف أو الشعر يلف عىل شكل دوائر تلف حول رؤوس صغار الغنم الربق
 ملنعها من التنقل. 

ة الرحاه قِ فْ  : إحد قطعتي الرحى. سِ
 ه ينزف. : يعني أنبِبُّقْ دَّم
: وتعني الشخص الذي خالطه جن ويقال (مسفوق الوجه) أي نحيف الوجه مسفوق

قه تسفقه).  فْ  ويدعون عىل بعضهم بقوهلم (سَ
ها) أي قبلها ويقال عايش عاملطيق أي بدون ثروة لديه. املَطِقْ  طَقْ  : التقبيل بقوة ويقال (مَ

قْ البارودة هَ فْ  : تعني سحب األقسام. يَ
قْ  مَ  ائل املتجمد واملتجمع عىل أسفل رموش العني أو طرفها. : السالدَ

قْ  ِ ) للخيطان واحلبال عِرشْ قِهْ عَرشْ : تقال لألعشاب املتشابكة بالطحالب ويقال (إمْ
 املتشابكة. 

 ومن أمثاهلم: 
قْ عليه  : وتعني األنحاء نحو وجه اآلخر اجلالس أو املستلقي.بِدنِّ

 ويقولون يف شعرهم: 
حرصك يدنّق عليك النذل   كْ وشلون ملبوسك (سلك احلرير جيرحِ 

 ويبوسك) 
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 والسلك هنا يعني خيط احلرير. 
: وتقال لليشء الرفيع وللشخص النحيل (جلد وعظم) كام تقال للبن املخيض إمطرنِقْ 

 عندما تشتد محوضته. 
: تقال للحزام القصري عندما ال يلتف عىل اخلرص كذلك تقال للشخص ما يطوق عليه

 ن عىل اآلخر وال يستطيع إقناعه. الذي ال يمو
قْ عليه : أي يستحقه وتقال للشخص الفقري بمعنى أن الزكاة أو إطعام الطعام واحلسنة بِحِّ

 يستحقها أي (بتحق عليه أو له). 
قْ  رِ  : يغلب عليه السائل أو املاء وتقال للشخص الذي ال خيجل أو ضعيف الشخصية. مَ

قْ لُهْ  لَ ه) أي امهله وال تكرتث لطلبه. : بمعنى نسيّه أو تناساحَ لِقْ لُ  ه وأمهله ويقال (إحْ
وق عليه  : بمعنى اذهب إليه واستمع له ويقولوهنا عند الطلب امللحّ (أسوق عليك اهللا). سُ

قْ  رْ قْ طَ : تقال للهواء الشديد الذي يدخل من املنافذ أو بني األشجار أو بني جهتني بِطْرُ
 متقابلتني. 

تُهْ  قَ رْ  لكل يشء جديد بمعنى أنه ملفوف يف الورق ومل يستعمل بعد.: تقال يف وَ
 ويدعون عىل بعضهم بالسوء بقوهلم: 

رضك ويدق نظرك  : دعوة سيئة. إحيُّق حَ
 : والصفق تعني الرضب عىل الوجه من اجلانب. (البني يصفقه)

خ عليه النساء والزعيق هو الرصاخ. (البني يزعق عليه)  : بمعنى أن يصاب بمصيبة وترصّ
ه طق)  : بمعنى يرضبه كالرضب املؤدي للتكسري. (البني إيطقُّ

( هْ  : بمعنى يأخذه بعيداً عن الناس ويرضبه. (البني إيلقُّ
( هْ  : والفق يعني الشلخ وفسخ األعضاء عن بعضها. (البني إيفقُّ

ه) اق يطرقُ  : ويقال (العني الطراقة تطرقه) والطرق الرضب الشديد كطرق احلديد. (طرَّ
 : وهو دعوة سيئة ولكن ما هو أبو مزراق? ال أحد يعرف. زراق)(أبو م
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دْ حلقه) سِّ م احللق وانسداده. (أبو احللوق إيْ  : وهي دعوة سيئة وتعني تورّ
 : بمعنى إصابته باإلعاقة ويقال (صايبه عوق). (عوق إيْصيبه)

 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
 أمل يف عودته.  : تقال ملن يزور ويغادر برسعة وال(هذي طريق الظيف)

قْ عليه دارِ ه من كل رش إذ يقال (ربنا إيدارق عليه) عند رؤية إيْ : بمعنى حيفظه ويسلمّ
 الطفل. 

 : تقال لصاحب الفم الواسع. (من الشيق للميق)
: والشدوق هي اخلدود أو داخل الفم الواسع وتقال لالستهزاء ملن (ما بلوق ألم شدوق)

 ال يعجبها األكل. 
قْ للج عة الذي ال رأي له وصاحب الوجهني. اي والرايح)(بصفِّ  : وتقال لألمَّ

قْ فيه)  : تقال ملن هو أقرب لليشء وأعرف به. (بمدح السوق اليلّ بِتْسوَّ
 : تقال للجبان. (بقاقي وما بالقي)
 : بمعنى اخلائن أو السارق سينتقم منه رب العباد. (البايق إيبوقه اهللا)

 رف (ق) من أمهها: وهناك كلامت كثرية تقع حتت ح
قْ حكي اق جَ : تقال للكالم الفارغ ويقال للشخص الذي يكثر من هذا الكالم (جقَّ

 حكي).
ن الشبه أربعني لِقْ إمْ  : تقال عند رؤية شخص يشبه اآلخر. بِخْ

يق  : تقال للشخص صاحب الذوق الرفيع وبعضهم يقوهلا مزوق أو زويّق. ذِوّ
هْ  قُ حَ  ورضبه.  : وتعني سحقه أي رماه أرضاً زَ

هْ  قُ نَ ) بمعنى مصيبة أحاطت به وكام تقال للمكان زَ هْ قَ نْ د عىل رقبته ويقال (زَ : وتعني الشّ
 الضيق من الشارع أو الزقاق. 

 : وتقال للرجل الرديء بمعنى أنه ال يستحق من الشاة ظلفها. ما بِتحقَّق الظِلف
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أيام زمان) بمعنى التحرس عىل  : وتقال للتمني والتحرس أحياناً فيقولون (سقا اهللاسقا اهللا
 املايض ومتني عودته ويقولون يف الغناء: 

 وأنا عىل ديريت اليف     ال يا سقا اهللا هذاك اليوم 
 وأنا مبسوط إو متعايف     والقلب خايل إمن اهلموم 

ثْلقْ  عَ  : شعور بالضيق يف احللق وتقال عن الدخان إمعثلق. إمْ
ة) والاملعالق  قلب. : الكبد والرئة (الفشّ
قه نَفْ  : ذقن الشخص وخاصة ما حتت الشفة السفىل. العَ

قْ حكي ِ  : أي مضغ الكالم بغري فائدة ويقال (بامجق) أي يكثر من مضغ الكالم. جمَ
: واملطيق واملطقه هو بلع اللعاب الذي ال يستفاد منه وتقال للشخص الذي يكثر عاملطيق

 من اجلعجعة لكن دون طحن. 
دوق بة اخلدود املنتفخة وخاصة بجانبي الفم ويدعون عىل بعضهم : تقال لصاحأم إشْ

 بقوهلم (يعدمني اشدوقه) كام يقال (امعبّي شدوقه) بمعنى الفم املآلن بالطعام. 
قْلق ) لليشء غري املتامسك بِلَ لِقْ قْ : من اللقلقة وهي كثرة الكالم ولكنهم يقولون (بِلُّقْ وبلَ

 ببعضه بمعنى أنه يتحرك من مكانه. 
قْ بِر : وتقال للشخص الذي يضع من بصاقه يف فم الطفل املولود حديثاً وهو اعتقاد يِّ

 شعبي ويسمى (الرتييق). 
اقي ولزاقيّات : وتقال للخبز اخلامر الذي خيبز عىل الصاج وتكون اللزاقية أسمك وأمخل لزِّ

 من الرشاك. 
 : وتقال لقبة القميص أو الثوب. الزيق

هْ   ا األزرار كالقبة. : وهي ما توضع هبالبِنيقِ
 : تقال ألكوام الزرع عندما تكون ملتصقة ببعضها. لِبيق
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هْ  قِ لَ قْ : والقلق هو بقايا إخراج احليوان الذي يلتصق بالصوف يف أسفل البطن أو يبني إمَّ
) فإهنا بحاجة جلز هذا الصوف.  هْ قِ لْ قَّ  الفخذين وعندما يقال (النعجة إمْ

قْ  طْرَ تعمل مثل هذا الغصن كعصا رفيعة وأنسب أنواع : تقال للغصن الرفيع ويسمِ
 املطارق هي أغصان الرمان والسيسبان واللوز واخليزران. 

قْ  لّقه أو شلقها بمعنى شبكها ببعضها من أطرافها. بِشلِّ  : ويقال شَ
قْ سلق لُ : بمعنى عدم االستواء والنضج ويقال (سلقها) بمعنى ترسع يف إنجازها ومل بِسْ

(سلق القضية) بمعنى أنه مل حيلها حالً جذرياً كام تعني احلّار  تكن كام جيب ويقال
 .  جداً
ساقاه : وهي من األصل لسقي النبات ومعنى يساقي أي أنه يسري مع الساقية بِساقي إمْ

لتوصيل املاء من خالهلا للشجر أو النبات وتقال للشخص الذي يمهد لألمور 
 أو األمر. ويسري معها برتتيب وإصالح حتى تنتهي املشكلة 

ر الطابق الثاين بمعنى أنه مصاب بخلل يف عقله, وأحياناً يقولون الطابق الثاين أجَّ : يقال امْ
ر كل الطوابق) بمعنى اجلنون اخلالص وهي صفات يطلقوهنا عىل من  (امأجّ
يشكون يف عقله أو يف قدرته عىل جماهبة التحديات أما ملاذا الطابق الثاين بالذات 

. دون الثالث أو ا  لرابع أو غريه من الطوابق? فذلك ليس معروفاً
: تقال للشخص غري املتزن الذي يتخيل نفسه أهم من غريه وعندما يقوم بغرق يف شرب ميّه

 بعمل بسيط يتخيل أن هذا العمل ال يقدر عليه غريه. 
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 حرف (ك)
تَكْ  تَكْ  : تقال للشخص حسن اهلندام والذي يترصف بذكاء وخفة. إمْ
للشخص الذي يكثر من البكاء والعويل عىل أشياء غري مهمة وأكثر ما تقال  : يقالإمبكبك

 لألنثى (إمبكبكة) كام يقال (يتبكبك). 
كْ  دِ كْ : تقال للشخص الذي يسري برسعة وبخطوات قصرية متتابعة وبعضهم يقوهلا إمدَ

 (بدكدك). 
ك ك ) ويقال (شو مالك).شو بدّ و بدّ   : ماذا تريد ويقال (شو ودَّك أو وشّ

لبَّكْ  : وتقال للشخص الذي يشغل نفسه بأشياء كثرية يف وقت واحد مما جيعله ال حيسن إمْ
 .  الترصف ويبدو عليه االرتباك وبعضهم يقوهلا (متلبك) وبتلبَّكْ

لكلك ) والّك تعني خلط األمور ببعضها وخلق املشاكل وبعضهم بقوهلا إِمْ : وتقال (بلُّكْ
اك) ويقال (بلُّكْ  كّ  األمور).  (أملكك) و (لَ

كْ  سِ كْ ). بِسَ كْ سِ كْ سَ  : وتقال للشخص الذي يسري بخفة دون التفات وبعضهم يقوهلا (إمْ
: واملدابكة هي السري بخبط األرض بقوة وأكثر ما تقال للحيوانات وهي صفة بِدابِكْ 

 للشخص الذي حيدث أصواتاً أثناء سريه. 
كْ  هِ كْ دَ هَ األكل حتت أسنانه وهي صفة : وتقال للشخص األكول الذي يسمع صوت بِدْ

 للشخص الذي هيتم باألكل فقط. 
كْ  حَ كْ : واحلكحكة هي كثرة احلك لكنها تقال للشخص الذي يفتعل املشاكل مع بِتْحَ

 الناس. 
عِكْ  كْ : والعكعكة هي السري البطيء بخطوات غري ممتدة لألمام وكأنه يدور حول نفسه بِعَ

 . وعادة ما يتصف هبا الشخص السمني, القصري
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كْ  اك) بمعنى أنه يشك يف كل يشء ويشكك يف كل قضية أو أمر وهي بِشكِّ : ويقال (شكّ
 صفة سيئة. 

فِك كْ لها كام تقال للشخص الذي يشغل نفسه بِفَ : ويقال (بفك كل قضية صعبة) أي حيّ
اك نشب), أي أنه حيل القضايا الصعبة  بفكفكة األشياء املتامسكة, ويقال (فكّ

 البني.  ويسهم يف إصالح ذات 
كْ  رُ فْ : ويقال فرك بمعنى ذهب واختفى وهي صفة للشخص الذي يتغيب عن املواقف يُ

 الصعبة وهيرب منها كام تقال عند (فرك حبة الفريكة). 
لكِهْ  مَّ : وتعني األشياء املختلطة والتالفة وتقال بعد حدوث شجار أو معركة فيقولون دَ

 (تركوهم دملّكه) أي مشتتني. 
هْ  عْمكِّ  قال لرأس قطعة احلديد التي تشبه الكرة. : وتجُ

 : ويقال (هتيك) للرجل الرديء الذي ال يدافع عن عرضه أو ماله. هتيكهْ 
لِهْ   : وتقال عند إمساك شخصني ببعضهام بغرض املشاجرة. إمعاكَ
كِهْ   : وتقال للشخص املسكني الدرويش. عالربَ

كْ  سِ   : وتقال للتهويل وأخذ األشياء بالقوة.من قاع الدِ
هوك دْ  : بمعنى تالف ومتحطّم ويقال (دهاويك) أي قطع صغرية. مَ

 : أي يفسح املجال جللوس اآلخر بجانبه. بِواركْ 
بِكْ عليه  : أي يطلب منه حاجة بإحلاح وتعني أيضاً االنتصار عليه. يِدْ

كاكِهْ   : تقال لبقايا الطعام يف قاع الطنجرة أو القدر بعد الطبخ. إحْ
 ويك) و (فتاريك) وكلها تعني بقايا قطع اخلشب الصغرية. : وتقال (دهاحتاويك

هْ   : أي ضغطه والضك تعني ضغط اليشء. ظِكُّ
كىَّ   : أغلق ويقال وكيّ القربة أي أغلقها. وَ
ك  : للرتحيب عند التقاء بعضهم وتعني قواك اهللا. قوّ
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كْ  رِ  : فخذ. وِ
 : تقال (جدي دكوك) الذي يرضع من أمه بعد فطمه. دكوك
كلمة يقوهلا املغادر ملن يغادرهم وبعضهم يقوهلا (إبخاطرك أو خاطركم) وكأنه : خاطرك

 يودعهم. 
كْ  مَّ  : أي بجانبك أو باجتاهك أو عندك. يَ

كْ  تْوِ  : أي يبحث عن أشياء ليست ذات قيمة. بِحَ
رستَكْ   : وتعني جمهز ومرتب وهي كلمة أجنبية. إمْ
لشحم والبصل وتطبخ باللبن وهي : قطع من العجني حتشى باللحم املفروم واشيشربك

 كلمة أجنبية. 
ك? المَ  ). ?: تقال بمعنى ماذا بك? أو ماذا أصابك? والرد (عالميّهعَ

اك العيب  : تقال للمدح. عدَّ
 : وتعني حتريك املاء الراكد وحتريك الطني أو الرتاب املختلط باملاء. عَك امليّه

 عني اختالق املشاكل. : وتعني احلركة وااللتصاق باآلخر كام تبتمعَّكْ 
شنِّكْ   : ينظر إىل األعىل. إمْ
 : يدخل اليشء بقوة. حيشكْ 

كْ  دَ  : تقال للدهون والشحم. وَ
كْ أسنانه ُ  : الصوت الناتج عن احتكاك األسنان. بُرصْ

 : بتفتفت. بتفرتك
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 ويدعون عىل بعضهم بأشد العبارات مثل: 
( هْ د أو الوتد إلدخاله يف املكان الضيق : والدك تعني الرضب عىل قضيب احلدي(البني دكُّ

ه).   وبعضهم يقوهلا (البني إيْدكُّ
( هْ كُّ ه) والرك تعني الرج الشديد. (البني رَ  : ويقال (البني إيركُّ

( هْ عكُّ  : والعك تعني تغيري املزاج. (البني إيْ
( هْ  : واللك تعني التعرض له بالسوء. (البني إيلكُّ
( هْ  رضب. : واملك تعني ال(البني إيمكُّ

  ومن أمثاهلم وأقواهلم:
را) نَّكْ إوْ وَ : وتقال للشخص الذي ال يرغبون يف حضوره أو مشاركته أو سامع رأيه (مِ

 وتقال أيضاً للشخص املذنب الذي حياول اإلصالح. 
 : تقال للتحدي والتهديد. (وراك وراك والزمن طويل)

 سك بالقديم. : مثل يقال للحض عىل التم(قديمك قديمك لو اجلديد أغناك)
( ّْ : وتقال للشخص الذي يقف يف مكانه دون التقدم يف حياته رغم عمله (مكانك رسِ

 املتواصل. 
 : تقال للشخص ال قناعه بنصيبه من احلياة. (شختك بختك)

بَكْ خرضا وليلتك قمرا) رْ  : أمنية بالسعادة للمسافر. (دَ
 : تقال للتحدي. (أعىل ما يف خيلك إركبه)

 : تقال للشخص الذكي. يف البيضة بصيح) (الديك الفصيح
 : تقال عند االتفاق عىل أمر ما. (قهوتك مرشوبه وبنتك خمطوبة)

( نِّهْ  : تقال عند حتمل الشخص أشياء ال يرغبها ويكره عليها. (ما جيربك عاملُّر إال اليلّ أمرَّ مِ
ك عليه(   : تقال ملن يتكلم كالماً غري مرغوب فيه.?)هذا اليلّ اهللا قدرّ

 كام لدهيم بعض الكلامت التي تقع حتت باب (ك) مثل: 



 

 165

 : وتقال للمعطف. (صاك)
 : وهي قطعة خشبية طويلة تستخدم لتحريك ما بداخل القدر من الطعام. (حمراك)

: وتقال للشخص حينام يقرن بشخص آخر ورشو تعني مثل ورشواك مثلك (رشواك)
 أو أمثالك. 

كّْ  ها دَ كّْ كْ هو سيخ احلديد الذي : وتقال عند وضع مبِدِ لح البارود يف البندقية القديمة واملدَّ
 يستعمل إلدخال ملح البارود داخل الرصاصة. 

: وتعني هكذا وهي كلمة مستعملة يف بالد الشام مجيعها لكنهم يف لبنان يفتحون هيك
 .( يْكْ  حرف (هـ) فتصبح (هَ

داك  اين) بمعنى مل يمكنّني الوقت. : بمعنى مكنّك من العمل أو الوصول ويقال (ما أمدأَمْ
: بمعنى أعطيك األولوية وعندما يقال (فالن أبد) فذلك يعني أنه أوىل من أَبْديِّكْ عليهم

 غريه. 
ركْ باهللاّ هَ  : دعوة سيئة يتمنى القهر للشخص. أقْ

لَمنْكْ  ). فَ ونْكْ زَ  : تقال للشخص صاحب السرية السيئة وأعتقد أهنا دخيلة ومثلها (بَ
ه  : أي رضبه عىل أذنيه. ني أذانهب صكُّ

كْ   : جمموعة احلجارة التي تفصل قطع األرض عن بعضها. الكِرْ
بَكْ  ْ رشَ  : خمتلط وغري مرتب. إمْ

كْ  زَ نَكْ إوخابْ  : بمعنى أنني أعرف دواخلك وأرسارك ومكائدك. عاجْ
لك ذْ  : بتفلسف. بِتْفَ

هْ  يُ دْ كْ األعمى جِ سْ ألن األعمى إذا ترك ما بيده  : تقال عند التمسك باليشء وعدم تركهمَ
 فقد يصعب عليه اإلمساك به ثانية. 
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 حرف (ل)
لْ  هَ لْ هَ  : وتعني الشخص الذي يلبس املالبس الرثة وغري املرتبة وهي صفة استهزاء. إمْ

لْ  قِ سْ عَ : وتعني الشخص صاحب السيقان الرفيعة ويقال (عساقلُه) عن سيقانه كام يقال إمْ
 ة. (أبو عساقيل) وهي صفة خلقي

قِلْ  رْ هَ  : واهلرقلة هي عدم الرتتيب والفوىض وتشبه اهللهلة. إمْ
لْ  مَ َعْ م عىل بعضه كالكرة وهي صفة للشخص الذي ال يعرف طوله إجمْ : وتقال لليشء املكوّ

 من عرضه. 
بِلْ  دْ هَ : واهلدبلة هي إرخاء الرأس لألسفل ويلبس العقال واملنديل بشكل فوضوي غري إمْ

 رخي حواجبه مع التكشري وهي صفة استهزاء. مرتب كام تقال ملن ي
لْ  دَ بَهْ بهدل حاله) إمْ : والبهدلة تعني سامع املسبة والكالم القايس ويقال للشخص (امْ

 بمعنى أنه ال حيرتم نفسه سواء يف ترصفه أو يف لباسه. 
لْ  قِ نْ زَ  : والزنقلة هي الغنى ويرس احلال ويقال (زنقيل) بمعنى غني. إمْ
لْ  دَّ عَ ني الشخص الذي يتقن حرفاً عديدة ويمتهن مهناً كثرية بمعنى أن لديه : وتعإمْ

 مهارات عديدة. 
تَلْ  تَلْ  : وتعني الكثري وتقال للامل الكثري والثروات الكبرية كام تقال للشخص السمني. إمْ
قيِّلْ  : والقيلولة هي االسرتخاء وقت العرص يف مكان ظليل أو هواء منعش وتقال إمْ

 ح وقت القيلولة. للشخص الذي يرتا
لْ  حَّ كَ  : وهو الشخص الذي يضع كحالً يف عينيه وهي صفة استهزاء. إمْ
لْ  لفَ فَ : وتقال لصاحب الشعر األكرت بمعنى أن شعره يشبه حب الفلفل كام تقال لألرز إمْ

 املطبوخ طبخاً جيداً بحيث جتد حباته غري ملتصقة ببعضها. 
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ل هِ رْ فَ ة عند تلف بعض أجزائه وتسقط هذه الصفة عىل : والفرهلة تقال ملوتور السيارإمْ
الشخص الذي يبدو متعباً دائامً واملريض الذي يشعر بقصور يف أعضاء جسمه 

 والفرهلة عموماً هي مفردة حديثة جاءت بعد معرفة السيارات. 
لْ  دِ نْ رَ : والرندلة من الرنديلة وهي قطعة حديدية متسك بعض أجزاء احلديد وتشدها إىل إمْ

تقوية التامسك وعدم اخللخلة أثناء احلركة أو السري وهي مفردة حديثة بعضها ل
 .  أيضاً

لْ  بدَّ  : تقال للشخص املعتوه أو املجنون أو الذي يترصف كاألبله وهي صفة لالستهزاء. إمْ
لْ  صمِّ يله هي ارختاء يف عضلة الرشج ونزوهلا. إمْ  : تقال للشخص الرديء والصمّ
بل طَرْ  ضعف اجلنيس عند الرجل وهي صفة استهزائية. : والطربلة تعني الإمْ
لْ  قَ ْ تْرسَ  : وتعني األسري أو السجني وهي كلمة أجنبية ويقال (رسقلوه) أي سجنوه. مِ
طِلْ  نْهِ  : وتعني الشخص املتكرب الذي يتظاهر بالزهو والكربياء والتعايل عىل اآلخرين. مِ

طِلْ  نْجِ  : وتقال للشخص الكسول املسرتخي. مِ
طِ  عْ تْقَ  : وتعني املتعطّل الذي ال يقوم بعمل ما بسبب كسله. لْ مِ

بِلْ  عْ تْكَ : والكعبلة تعني العثرة أثناء السري وعند سقوط الشخص عىل األرض ويتجمع مِ
 عىل بعضه يقال له متكعبل. 

تَلْ  فْ  : وتقال للشخص الذي يلف ويدور حول يشء يرغب يف احلصول عليه. بِتْحَ
لْ  نْجَ لدوران حول يشء مرغوب وتشبه احلفتله ويقال (أول اللعب : واحلنجلة هي ابِتْحَ

 .حنجله) واحلنجلة لعب بواسطة رجل واحدة حيجل عليها ويرفع األخر 
لْ   : وتقال للشخص الذي ينزل ضيفاً يف كل ليلة عند شخص خمتلف. بِتْهجَّ
لْ  لَّ  : والتسلل معناه االنسحاب أو الدخول بشكل خفي عن أعني اآلخرين.بِتْسَ

: والطلطلة تعني الزيارات املتكررة بني فرتة وأخر ويقال (طلَّ عليه) بمعنى طَلْطِلْ بِ 
 (زاره).  
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لْ  مَ لْ  : وامللملة هي كثرة التحرك ولكن باملكان نفسه وهي صفة استهزاء. بِتْمَ
لْ  لْحِ ها أو حيلّها. بِحَ د من األمور وكلمة (بحلحلها) بمعنى يفكّ  : بمعنى حيلّ املعقّ

قَّ  ل منه) بمعنى يتعرف عىل لْ بِتْمَ , ويدقق يف مالحمه ويقال (بتمقَّ هْ : أي يطيل النظر يف وجهِ
 مالحمه أكثر وهي ما تقال عن الطفل حني ينظر يف وجوه الكبار. 

ه غِلْ إيدُ لْ : وتعني أنه يمد يده إىل آخر األشياء ليكتشفها أو يطوهلا وهي تقال للشخص بِغَ
 و املخبأة. الذي يفتش عن األشياء املخفية أ

لْ  دِ حْ : تقال للشخص الذي يقوم بدحرجة احلجارة من األماكن العالية إىل األماكن بِدَ
لها ويدحلها) بمعنى دحرجها.   املنخفضة ويقال (دَحَ

: أي يرفع فوقها غطاء للظل كام تقال للشجرة عندما توضع األشياء يف ظلها بِظَلِّل عليها
ص الذي يقوم بأعامل غري مرغوبة لكن وتقال (ظلل عليه أو يظلل عليه) للشخ

 جيد من يدافع عنه كالواسطة أو القرابة أو الصديق. 
هْ  لَ  : تقال للشخص الرديء. نَصْ
لْ  دَ ْ  : هيزيء ويقال هبدله أي هزأه. هبَ

لْ  َجَّ ن القوائم وتقال للفرس أو احلصان وذلك لوجود خطوط بيضاء يف القوائم إحمْ : ملوّ
 وهي صفة حسنة. 

 قايا إخراجات الغنم يف مكان املبيت. : بدِبِلْ 
طِلْ   : بمعنى أبله أو ضعيف. خِ

لْ  صِ ). الفِ لهْ  : جمموعة نواة الثمر ومفردها (فِصْ
لْ  طَ رْ : بمعنى دفع رشوة ودائامً يرددون املثل القائل (الرباطيل خربت جرش) وال يعرف بَ

 يف أي زمن حدث هذا. 
لْ  خَ   هيدده بالنظرة الشزراء. : نظر إليه بعداوة ويقال شخله وكأنه شَ

 : وتعني ترك أو ألغى ما كان متفقاً عليه. بطَّلْ 
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ذْ   : سمني, تقال للحيوان. لعَ
لْ  لَّ عَ  : أي سهر والتعليلة السهرة. إتْ
ل  : نزل عن الدابة واحلوالة هي جمموعة الفرسان عندما ينزلون عىل قوم. حوّ
 : يرحل, شالوا, رحلوا. بشيل

هْ  لُ فَ غْ بدون علم وتقال عندما يقتل أحدهم قتيالً ويدفنه برسية وال يعلم  و خبأه: أي دفنه أدَ
 به أحد. 

تْله : تقال لعدل القمح أو الشعري كام تقال للنبتة الصغرية حني تزرع يف مكان آخر الشَ
ويقولون (إشتلها) أي إرفع العدل أو الكيس والقه عىل ظهر الدابة كام يقولون 

. ) أي ألقاه أرضاً هْ تَلُ   (شَ
لْ  بَثْوَ فلفل). إمْ  : وتقال لألرز املطبوخ إذا مل يتامسك ببعضه وبعضهم يقول (إمْ

لْ   : وتعني صب السائل النقي كام تعني اخلطأ وزلّ لسانه أي أخطأ. زَّ
 : هي احلائط أو اجلدار يف الغرفة. املالِهْ 
 : القحط, غري اخلصب. املحل

ال اجللدبَ   جليه) ينظفهام. : ينظف اجللد من الداخل و (بحال رحْ
لْ   : بمعنى تصيبه العلّه أي املرض وتقال للشخص صاحب الترصف اليسء. بعِّ

لْ  غُ  : اسم نبات ربيعي. رُ
لْ  دَ هْ رَ  : رث الثياب. إمْ
ليل ) بمعنى أصابه السهال. اهلَ لْ  : السهال للصغار ويقولون (هَّ

 : بمعنى أن يشارك الضيف باألكل معه لتشجيعه. واكل الظيف
غيلِهْ   : أي حاجة. إشْ
لْ  طْحَ  : بمعنى شجاع وقوي. فَ
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ول بِجُ ول إوْ وِّ بِصُ ل) تعني نقع القمح باملاء وتنظيفه : بمعنى أنه ال رادع له بينام كلمة (بصّ
 من العالئق. 

لْ  : تقال عند سحب املاء لألعىل بواسطة الدلو وتقال عند الرسقة كام تقال عند رفع نَشَ
 الشخص من حالة الفقر للغنى. 

 : العامود الفقري. ول الظهرسنس
 : أي بوشوشه واملخاالة تعني الوشوشة. بِخالِيه
 : وتعني اهليئة للشخص غري املعروف ويف الغناء يقولون: الزول

ه    هال إوهال بَكْ هذاك الزول   هال إوهال بَك خالويّ
ه    ول ــــــيا بو ثنايا عاقد الق بت قلب الشقاويّ  عذّ
قاوية هي البنت العشّ   اقة. والشّ

 : تقال لالستحسان واالستنكار يف آن واحد. حيْليلها حمالها
ل باملطر. دق: الغيمة املمطرة وللثِعِلْ   ة تقال لطرف الغيمة املحمّ

 : يتحرك ويدور حول نفسه ويقال بتفعفل يف الرتاب أي يتحرك وسط الرتاب. بتفعفل
ل ل بمعنى رفضه ملا حكم به أو االتفاق. فوّ  : ويقال إمفوّ

 ْ ْواله) أي أنه يشبههم. ولخمِ  : بمعنى أنه يشبه أخواله ويقول (طالع خلِ
 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 

 : وهي دعوة سيئة. (البني يمطله)
( هْ  : وهي دعوة سيئة. (الويل إيْطسُّ

 : والقشل تعني اخليبة والفشل. (قشل يف وجهه)
 ما هو أبو املشيل? ال أحد يعرف.  :(أبو املشيل إيْشيله)

)( هْ لُ ه إورجْ لْ إيدُّ شِّ  : والشل هو الشلل. إيْ
 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
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 : تقال عند وقوع الشخص يف مصيبة. (يا طول يومه ويا سواد ليله) 
 : هتديد بالدمار واخلراب. (إجعل عاليها واطيها)

نّك)  : بمعنى ال تقارن نفسك بمن هو أقو منك. (ال تْطاول اليلّ أطول مِ
ها)(اليلّ بوكل ا  : بمعنى أن املرضوب ليس كاملتفرج. لعيص مش زي اليلّ بعِدِّ

ه بنفع نفسه)  : تقال حلث الشخص عىل تناول الطعام وترغيبه. (اليل بوكل عَ رضسِ
 : تقال ملن يقدم عىل أفعال سيئة وال حيسب عواقبها. (اليل بوكل حرصم برضس)

أعامله السيئة وال ينفع معه  : تقال للشخص الذي يستمر يف(ذيل الكلب عمره ما بنعدل)
 املعروف. 

: تقال للشخص النحيل وكلمة بلعط تعني يلحس واملحراك هو إتقول ما بلعط املحراك
 العود الذي حيركون به الطبيخ يف القدر. 

 : مثل يقال للشخص الذي ال هيتم بجلب اخلري ألهله . طويل الذرعان ما جاب ألمه غنيمة
ه طايلة)  عنى قوته املادية واملعنوية. : بم(دايامً إيدُّ
 : أي أنه يتلقى الصدمات بشكل مستمر وحالته املادية سيئة. (دايامً ماكل هوا)

 : أي يكثر من الرتحيب داللة عىل الكرم. ب)برحِّ وإ(دايامً هبيلّ 
: تقال عند انجالء املعركة وموت (خيول قابعة وقبوع طايرة ومني يقرا ومني ايعيد)

 يول بال فرسان بعد أن تطايرت قبعاهتم (أي مناديلهم). الفرسان وبقاء اخل
 : للحضّ عىل الشبع أثناء األكل مع الرسعة. (كُل أكل اجلامل وقوم أول الرجال)

ياهلا) لِعْ : بمعنى أن ما لدهيا ال يزيد عن (قالوا عند الغوله عرس قال يا دوب ليها إوْ
 حاجتها. 

 لة اخلصمني لبعضهام واالستامع حلجة كل منهام. : تقال عن مقاب(املْقابلْ خيزي الشيطان)
 وهناك كلامت كثرية يف باب (ل): 

لْ  سَ حْ . سَ ) أي اذهب بعيداً لْ سِ  : أي انسحب بخفية ويقال للشخص (سحْ
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: وتقال للشخص الذي يدعى أو يتصنع البالهة وعدم املعرفة كام يقال (أهبل) بِتْهبَّلْ 
 للشخص األبله. 

لذي ينظر إىل جانبه عند النظر إىل اآلخرين مع ميالن يف رقبته : وتقال للشخص اأَثْول
 وهي صفة استهزائية. 

بِلْ   : ويقال خمبول بمعنى عدم االتزان والضعف العقيل. خِ
 : وتقال للشخص الكسول الذي ال يرغب بأداء أي عمل. ناطِلْ 

بَلْ  عْ بل)  : بمعنى يسري متكوراً عىل نفسه وهي صفة الشخص السمني ويقالبِتْدَ عْ دَ عنه (امْ
 و (دعبلّه) أو (دعبول) وأكثر ما تقال للصبي الصغري. 

هْ  فلُّ : وتقال كدعوة سيئة ومعنى الفلة التناثر والتباعد وتفكيكه عن بعضه ويقال (فالن إتْ
) أي هرب واهنزم.  لْ  فّ

 : مجع عسقول وهو الساق. العساقيل
ل رجليه نْدِ دَ  لرجلني يتدليان لألسفل. : بمعنى اجللوس عىل مقعد وإرخاء اإِمْ

لْ  هَ لْ  : ويقال هلهلوا بمعنى جاءوا متدافقني وتقال (للضيوف) و (هلّوا) أي قدموا. هَ
لهْ  لَّ : واملجلّلة أكلة شعبية مكونة من اخلبز (غري اخلامر) يفت يف لبن املريس ويكلل إجمْ

) للثوب املفتوح من األم الّلِهْ ام وتلبس بالبصل املقيل والسمن البلدي ويقال (جِ
 فوق املالبس. 

هْ  لَ : ويقال (عنقلها وبعنقل) بمعنى التعرقل ولكنها تقال للشاة عند حلبها وذلك العنقَ
بوضع رجل الشاة بني ساق وفخذ املرأة احلالبة وهذه العملية يقال هلا التعنقل أو 

 العنقلة. 
رتيل فَ  : وتقال للشخص املهمل الذي ال حيظى باحرتام الغري. حَ

 َّ  : تقال عند استبعاد حدوث األمر وتعني متى سيكون ذلك? ليليا مهُ
َّاليل  : وتقال للكلمة السابقة نفسها. يا مهُ
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 : ويعنون هبا الثوب البايل ويقال (أم هذلول) أي ذات الثوب الرث. هذلول
يالِهْ  : والرياله هي اللعاب الذي يسيل من الفم بسبب مرض أو عاهة وهي صفة أبو إرْ

). استهزائية إذ  لْ ريِّ  يقال (إمْ
لْها لِّ : من التخليل وتقال للفتاة التي ترفض الزواج أو يمتنع والدها أو أهلها عن خَ

 تزوجيها فيقال (خللوها) بمعنى البقاء يف بيت أهلها. 
لْ عنَّا  : وتقال للشخص املطلوب مغادرته وابتعاده. حِّ
ول عْجُ  : يقال لكرة اجلميد الذي يستخدم للمريس. جَ

شِ  ْ ال بمعنى تكرر جميئه كضيف. لْ هبِ  : ويقال هشّ
لْ  دِ  : وهي الكيس املصنوع من الصوف لنقل احلبوب عىل ظهور الدواب. عِ
امل  : وهو ما جيمع يف قبضة اليد من قش الزرع قبل درسه. إشْ
لِهْ  ذبَّ  : وتقال للبندورة املقلية مع البيض. إمْ

ْكِلْ هم هم) بمعنى ال حتمل هم وال تسأل عام  : أي حيمل مهوماً كثرية ويقال (ال هتكلهبِ
 جيري. 

) أي خيرج من األرض كاملاء الفوار كام يقال (العشب امنبّل) بمعنى بِنَبِّلْ  : يقال (املاء بِنَبِّلْ
ظهور العشب من حتت الرتاب ويقال (النمل بنبل نبل) بمعنى أنه يسري أرساباً 

 وخيرج من بيوته بكثرة ال تعد وال حتىص. 
 قال للحيوانات مثل الضأن واملاعز. : تاحلالل

له وزغيله  : تقال للشعر النابت يف مقدمة الرأس (زغله) والتصغري (زغيله). زغْ
 : يقولوهنا بدل (خال) عند املناداة وهي للتحبب. خالوه

هْ  لُ نْكَ  : أي عرقله. شَ
ل إعيونه نْجِ  : أي يفتحهام عىل وسعهام وينظر إىل ما هو أمامه بعمق. بِفَ
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بِّ  : وتذبيل العيون تعني خفض النظر مع إسبال الرموش وهي عادة حمببة عند لْ إعيونهبِذَ
 املرأة. 
 : وتعني املعنى السابق نفسه. بِسبِّلْ إعيونه

بِلْ  عْ تْكَ  : أي متعثّر ويمكن سقوطه عىل األرض. مِ
 : وتعني رضبه وقتله لكنهم يطلقون كتل وكتْله عىل الرضب وليس القتل احلقيقي. كتّله

لُهْ  دَ  : وتعني إسقاطه عىل األرض ودحرجته. دَحْ
طَله  : أي رضبه. مَ

لْ عليه  : بمعنى أنه يلبسه قوالً مل يقله. بِتْقوَّ
تَكْ عنده ذوْ . ابْتوكل حَ  : وتقال للشخص البخيل جداً

هْ  غيلِلِّ هْ يف إدْ  : وتعني املسألة التي ظاهرها اللعب واملداعبة وباطنها اإلساءة إشغيللِّ
اتَ  هْ إخمْ  : وتعني املراوغة وأخذ اليشء بغفلة اآلخر. لَ
 : ثقب يف القدر أو الطنجرة. بازل
يول فْ  : تقال للشخص الذي متت مهامجته عىل حني غره. مَ

هدبِلْ   : وتقال للشخص املكتئب وال يعتني بلباس رأسه. إمْ
لْ عليه  : أي نزل باجتاهه برسعة فائقة. صَ

لْ  ذِ  ن جذور النباتات. : هو عود احلطب املأخوذ ماجلِ
ْعِلْ   : وتقال (جمعل إكالب) وهي جمموعة الكالب التي تتجمع يف موسم التزاوج. جمِ

لْ  ) هو اآللة القديمة لعرص الزيتون. العِجِ  : هو احلجر الذي يدور يف البَّدْ (والبدَّ
 : الزرفيل. الغال
هْ  لَ قْ  : طرف أو زاوية املكان. زُ

لْ  دَ حْ  رة ويقال دحدول وإمدحدل. : وتعني النزول كالكبِتْدَ
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الل : عود يرب أحد طرفيه ويستخدم كاملسامر لربط قطع بيت الشعر ببعضها أو اخلْ
 إلغالق الشوال والعدل. 

ليل ) والشليل يستعمل حلمل األشياء الصغرية به ويستخدمه الشِ : طرف العباءة أو (الكِربْ
 ل املسؤولية. املتخاصامن بقول أحدهم (هذا شلييل) بمعنى استعداده حلم

لْ   : يدحل بمعنى تدحرج ويقال (امدحدل). دَحَ
ْجلْ  . هبِ  : تقال للشخص الذي يضيف كثرياً

لِهْ  دَّ عَ  : تقال لألنثى التي تتقن األعامل املنزلية أو غريها. إِمْ
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 حرف (م)
مْ  هِ لْ سَ : والسلهمة تعني الصمت املطبق مع ظهور عالئم احلزن والتفكري العميق عىل إمْ

 هي صفة للشخص الصامت الذي ال حيس بام حوله. الوجه و
مْ  هِ لْ صَ : وال ختتلف كثرياً عن الكلمة السابقة وقد يكون اختالف اللفظ بني (س و ص) إمْ

 .اختالف هلجة منطقة عن أخر 
مْ  شِّ  : بمعنى الرائحة الكرهية وتقال للشخص املكروه وغري املرغوب بوجوده. إمْ
مْ  قِّ زَ ب الذي ال يرغب بالسالم عىل من جيده بطريقه والزقم : وتقال للشخص الغاضإمْ

عند العامة يعني الفم وقد يقال (الوي بوزه) بمعنى غاضب كام يقال (مادّ بوزه 
ز).  بوّ  شربين) أو يقال (إمْ

مْ  لْغِ زَ : وهذه تشبه ما قبلها بمعنى الشخص الغاضب والذي يبدو الغضب عىل مالمح إمْ
 وجهه. 

مْ  خِ شْ كَ  تشبه اللفظني السابقني يف معنامها.  : وهذه أيضاً إمْ
طِمْ  ْ ربَ : والرباطم عند العامة هي الشفاه والربطمة هي عالمة الغضب بمعنى بروز الشفاه إمْ

 لألمام. 
مْ  عَ مْ عَ ) ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص عديم إمْ مْ عَ مْ عَ : وتقال لذكر املاعز (تيس إمْ

 الفهم أو الغبي. 
مْ  طَلْسِ تْطلإمْ سم) وهي من الطلسمة والطالسم بمعنى أن الشخص ال يعرف : وتقال (مِ

 شيئاً أو ال يقول شيئاً لعدم معرفته أو تذكره أي يشء. 
مْ  سَ مْ سَ : تقال للشخص صاحب اجلسم اجلميل املتناسق أو مجيل الوجه واهلندام وقد إمْ

أخذت من (احلجر املسمسم) الذي ينحتون واجهته بشكل حب السمسم 
 ء البيوت الفخمة. الستخدامه يف بنا
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مْ  قِّ سَ : تقال للشخص الكريم الذي يرصف عىل بعض العائالت املحتاجة أو بعض إمْ
) أي أنه يطعمهم ويرصف عليهم.  مْ هُ مْ قِّ سَ  الفقراء فيقال (امْ

مْ  نْجقِ  : وتعني األعوجاج وركوب رأسه وإرصاره عىل اخلطأ والباحث عن املشاكل. مِ
مْ  رِّ تْوَ  فاخ ويسقطون هذه الصفة عىل الشخص املعبأ باحلقد والغضب. : والورم يعني االنتمِ
مْ  رِ ذْ َ : واهلذرمة تعني اهلذيان وتقال للشخص الذي يتكلم بكالم غري واضح وغري هبِ

 مفهوم حلالة مرضية أو غري ذلك. 
مْ  دِ مْ : وتعني مجع عيدان احلطب الصغرية كام أن الدمدمة تُسقط عىل الشخص الذي بِدَ

 ات صغرية من هنا وهناك. حياول مجع معلوم
مْ  : واملالمخة تعني الترصف األرعن بغري عقل أو تفكري نتيجة الغضب والنرفزة وتقال بِالخِ

 .  للشخص املتوتر نفسياً
 : واملجاقمة هي عمل يشء ضد يشء آخر للمخالفة فقط وهي صفة سيئة. بِجاقِمْ 

مْ  خِ مْ وتقال للشخص الذي يبحث  : واخلمخمة هي احلصول عىل أشياء تافهة ومللمتهابِخَ
 عن أي أكل يأكله أو يشء يأخذه. 

فاغمه مْ إمْ : وتعني كثري الكالم الشديد بدون حنكة أو تفكري وهي صفة للشخص بفاغِ
 األبله. 
 : وتعطي املعنى نفسه للكلمة السابقة. بباغم إمباغمة

مْ  السمني  : وتعني الشخص الذي يتنقل من مكان إىل آخر كام تطلق عىل الشخصبِبارِ
م) بمعنى يكثر من الكالم والربم  ُ الذي يلف جسمه عند امليش ويقال أيضاً (يربْ
يعني اللف والدوران وبرم الغزل يقال عن تصنيع الصوف أو الشعر إىل خيوط 

 بواسطة املغزل. 
مْ  رُ : والدرم يعني األكل عىل أسنان ضعيفة أو مكرسة وأكثر ما تقال لألطفال أو كبار بِدْ

 ما يأكلون. السن عند
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مْ  رُ : والفرم هو تقطيع األشياء إىل قطع صغرية إما بالسكني أو باإلسنان ويقال للشخص بِفْ
 الذي يكثر من األكل (بفرم فرم) وهي صفة استهزاء. 

مْ  رْ مْ قَ  : وتعطي املعنى نفسه للكلمة السابقة. بقرُ
مْ  مْ لَقْ ل ملن يستعجل يف تناول : وتعني أنه يبلع اللقمة برسعة وبشكل متالحق وتقابِلِقُ

مْ األبريق) بمعنى ضع السكر والشاي داخل املاء يف األبريق.   طعامه, ويقال (لقِّ
مْ هلم هَ  : واللهم تعني كثرة األكل وهي صفة سيئة تقال للشخص األكول. بِلْ
مْ زقم قُ  : وهي املعنى نفسه للكلمة التي قبلها. بِزْ
مْ  سيطرته بالقوة عىل غريه أو يفرض عليهم  : وتقال للشخص الذي حياول فرضبِتْجرهَ

 عمالً معيناً أو حياول مقاتلتهم. 
: وتعني الشخص الذي يقاتل باحلجارة أو الذي يرمي احلجارة عىل خصمه براجم إمرامجة

 أو عىل بيوت اآلخرين. 
مْ  رِ مْ  : والرمرمة تشبه الدمدمة لكنها تعني األكل الكثري دون اهتامم بنوعيته. برَ

لِ  مْ  : واللملمة تعني مجيع األشياء املتناثرة وتكويمها. مْ بِلَ
: والكمكمة هي سرت األشياء وعدم احلديث عنها ويقال (كمكمها) أي غطّى بكمكمْ 

 عليها وأهنى املشكلة دون نرشها أمام الناس. 
 : والطمطمة هي تغطية اليشء وتعني الكمكمة نفسها. بطمطمْ 
مْ  شِ مْ ور والقضايا ومعرفة خفاياها وتقال للشخص الذي : والشمشمة تعني تتبع األمبِشَ

 يتجسس عىل اآلخرين بمعنى يتشمشم األخبار. 
مْ  هِ ه لآلخر. هبَمْ  : واهلمهمة هي الكالم اخلافت املوجّ
 : والغمغمة تعني الكالم اخلافت غري الواضح. بغمغم
مْ له ه ويريد اآلخر سامعه من الشخص وتقالبِنَغِّ عند البحث يف  : أي يقول له كالماً يرسّ

 قضية ما واملقصود إسامع اآلخر الرأي املطابق لرأيه تعزيزاً ملوقفه. 
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مْ  تْحزِّ  : وتقال للشخص الذي جهز نفسه للقيام بعمل ما. مِ
مْ  زَّ َ : وتقال للشخص الذي حياول احلديث أو القيام بفعل يشء دون تصميم عىل ذلك بِرتْ

د.   ولكن برتدّ
مْ جغم غَ  ألكل بدون مضغ وتقال ألكل بعض الفواكه. : واجلغم تعني ابِجْ

 : وتقال للشخص الذي يغني ويدندن لوحده وكأنه يف حالة نشوة وسعادة. برتنّم
تْوملِّ  : أي جهز نفسه لعمل ما ويقولون (الوامله) لألكل اجلاهز كام يقولون (األكل متومل) مِ

 أي جاهز وتقال أيضاً للقهوة السادة (وامله) أي حارضة. 
تْدي مْ مِ : تقال للشخص املزعج الذي ينوي عمل الرش وكلمة متديدم تعني واقع من شدة دِ

 االنفعال. 
مْ  تْبزِّ  : أي متورم من شدة الغضب. مِ
م تْوزِّ  : أي مشحون بالغضب واحلقد. مِ
مْ  َخِ  : تقال للشخص املكروه صاحب الثياب الرثة والرائحة الكرهية. جمَ

مْ  حِ َمْ العمل الرسيع كام تقال للشخص املشتهي الزواج  : نقال للشخص املقدم عىلإحمْ
 .  والشخص املثار جنسياً

لْطِمْ  تْزَ  : تقال لليشء الذي يدخل عنوة أي بالقوة. مِ
اين). إفحامي  : نوع من الرمان (حامض حلو) وله إسم آخر (لفِّ
 : ليس له رغبة باألكل. مطسوم

هْ  مُ دَ  نتوء األرض والعثور باحلجر. : رضبه والكدمة تعني الرضبة أما الدكمة فتعني كَ
مْ  قُ م البارودة يِلْ مْ القربه للميّه) أي ضع فوهتها عند مصب املاء ولقّ : تقال لألكل وتقال (لقِّ

 بمعنى ضع الرصاص داخلها. 
طَمْ  هْ . بِتْلَ  : ويقوم بالتدافع دون مراعاة لآلخرين وتقال ملن ينزل ضيفاً ثقيالً
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َمْ  تقال (أهنم عليه) أي نادي عليه وبعضهم يقوهلا (ازهم : تقال لإلرساع يف امليش وإِهنْ
 عليه). 

مْ  هِ  : هو الضخم واجلهامة تعني الكثرة. اجلَ
مْ  قَ طْقم) أي طَ : تعني دزينة والطقم تقال للباس الشخص املرتب املكتمل إذ يقولون (مِ

 .  البس جيداً
 : مملوء حتى اآلخر. مطشوم
 (رظمة) بمعنى مفردة الرضم.  : احلجارة الكثرية املرتاكمة ويقالالرظم
مْ  سِ : هو اإلشارة والوسم بالكي ملعرفة اجلهات التي تتبع هلا احليوانات ووسم املطر هو وَ

 املطر البدري يف اخلريف. 
مْ  كَ : يقال شكم الفرس أي تغلب عليها وجعلها مطيعة بواسطة شد الرسن ويقال شَ

 شكمه أي منعه من فعل. 
مْ  عَ ل مستمر عند االستفسار عن يشء وتنم عن االستنكار ويمكن : كلمة يقولوهنا بشكزَ

 .(?يا هل تر) أهنا تعني 
قْطوم  : مكسور والقطم هو الكرس. مَ

نَمه نم أو الزَ  : اللحمة الصغرية املتدلية من رقبة الشاة. الزَ
 : ما يقاد به اجلمل. اخلطام

 : منذ القدم, منذ اخلليقة. من عيّام الدنيا
 ني وعندما ترتجى املرأة رهبا سبحانه وتعاىل تقول (عليوم يا ربيّه). : تقال للتمعليوم
 : تقال للحصان الذي يكون لونه أقرب إىل اللون البني. األدهم

: وتعني األداة التي توضع عىل ظهر الدابة لتحمل احلمل فوقها أو بداخلها وتصنع قادِمْ 
 من اخلشب أو قضبان احلديد. 

مْ   ويقال أكرف للمعنى نفسه.  : بمعنى استحي, اخجلشِّ
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هْ   : حالة اإلغامء. السومِ
شْ إعلومك? سؤال يوجه للقادم أو الاليف واجلواب (إعلوم اخلري) احلمد هللا ال حرّ وال  وِ

 .  رشّ
 : تقال عند جز صوف الغنم الضأن أو قص شعر املاعز. إقصاص الغنم

ظِمْ  كْ  : عابس. مِ
تْمه  ن الكريم وبذلك يكون قد ختم العلم. : يقال ملن كان خيتم قراءة القرآاخلَ

 : وهو قلم الكتابة يف ذلك الزمن. قلم كوبيا
 : تقال للشخص الذي ال يلني ويبدو دائامً صعب املراس. لصيمه

مْ هو اجلميل الطيب. حاشمْ عنُّه  : أي دافع عنه ويقال بحاشم أي يدافع عنه واحلَشِ
 : املباقمة كثرة الكالم العايل. بباقم

 : تقال يف عمليات البيع والرشاء وتعني مجلة دون تسعري فردي. مقلم قاي
 : بمعنى أن الفطايم (صغار الغنم) ترضع أمهاهتا. الفطايم بتغف

 : يتمخط. بِنِّفْ 
 : خيدعه. بِلِّف عليه

فْ  ه الصقر غَّ  : أي يمسك به بقوة وبرسعة. بغفّ
ف ه سَّ .  : ويقال سفوف وتعني ابتالع املسحوق ويقال بنسفبسفُّ  أكل أي يأكل كثرياً
ج. ديفِّ منامك  : وتعني تزوّ

: مجلة تقال أثناء احلديث كام يقال (سمعت وصليت عىل النبي) أو صيلّ عىل شايف كيف
 النبي. 

 : أو خيفي اليشء وتقال ملن يقوم بأعامل رشيرة خمفية. بلغف
 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 
 : (يبالهم بالدم وعثرات القدم)
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 : ناجيلهم وعزايز رجاجيلهم)(يبالهم بف
( هْ مْ إيْسمُّ  : يتمنون له املوت بالسم. (سَّ

( هْ  : وتعني رضبة شديدة عىل الوجه. (خلمهْ تلخمُ
 : متنى له بالعمى والصم. (عمى وصمى)

ه)   : دعوة سيئة. (البني إخيمُّ
 : يتمنون هدم بيته. (اهللا هيدم بيته)

 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
يها غري الرتاب)(بني آدم عينه فا  : بمعنى جشع وطمع بني آدم. رغة ما يملّ

ي) م أو حيسن للمحتاج.  (من أخذ أميّ صار عمّ  : مثل يقال للحض عىل حمبة من يقدّ
لْمني وعلم الردي من الصبح لليل( : تقال الهتامم الضعفاء والنساء باألخبار )علم املَرهْ عِ

 وترديدها. 
جنوب األردن قرب العقبة وشيحان جبل آخر يف وسط : رم جبل يف (يا رم افزع لشيحان)

األردن قرب الكرك ويف زمن ما كان هناك حلف قبيل جيمع سكان منطقة رم 
وحسام مع سكان الكرك وعند الغارة أو الغزو وهنب املوايش كان أحدهم يقول 
(غداً ستأتينا النجدة من رم ونسرتد مواشينا ولبعد املكان واملسافة التي تقدر 

) كيلو مرتاً كان الرد من احلارضين (يا رم افزع لشيحان) بمعنى 300ايل (بحو
 اليأس وفقدان األمل. 

 رباء. غ: تقال للحد من التعارف عىل ال)سالم جييب كالم وكالم جييب أكل هوا(
اها يعمل حاله مو سامعها) ه إيّ دُّ : تقال ملن يتغاىض عن سامع الكالم الذي (الكلمه اليلّ ما وِ

 ه. ال حيب
 وهناك كلامت كثرية يف باب (م) من أمهها: 

مْ   : وبعضهم يقول (امطرخن) وتعني محل الشجرة الكثري مع النضوج الزائد. إمطرخِ
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مْ  عُ ) وتعني الشخص املتوتر. فُصْ مْ عِ صْ فَ  : ويقال (إمْ
عام ْعم ويقال إجْ  : ويعنون به املرض الذي يقعد الشخص. جمِ

مْ  د اهللا وجهه)  : والسخام هو بقايا دخانإمسخَّ النار عىل الصاج وبدل أن يقولوا (سوّ
م وجهه.   يقولون (اهللا إيسخمه) أو إسخام إيسخّ

 : تقال للرجال الضعفاء. هاليم الرجال
مْ   : تقال للشخص عديم الفهم. بَجَ
 : تقال للعجلة واالستعجال وتعني الرسعة. إشامم

 : بمعنى التكرب والزهو. رافع خشمه
 مرأة كبرية البطن. : تقال للأم أخصوم

 : وتعني املالبس. إهدوم
: وتعني املالبس واألمتعة البالية ويقال (أم هذروم) وهي التي تلبس املالبس هذاريم

 البالية. 
 : وتعني (اللوز) بنات اآلذان يف احللق. زالعيم
الم  : ومفردها زملة وتعني الرجل وهذه الكلمة مستعملة يف مجيع بالد الشام. إزْ
مْ هَّ   : تقال عند التعجب واالستنكار. مْ هَّ
هرم  : تقال للفرس لتوقيفها. إجْ
مْ  هْ زَّ مُّ ) أي امحله. زَ هْ مُّ  : أي محله وألقاه بعيداً ويقال (زِ
 : يقولون أطرم بدل أطرش أو أصم. أطْرم
 : مجعها قرامي وهي أسفل سيقان الشجر الغليظة, كام أن القرمية تعني األصل. قرميِّهْ 

قِمْ   وزن أو قيمة أو قدر.  : أيوَ
. غشيم  : ال يعرف شيئاً
 : احلطب اليابس. اهلشيم
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مْ   : تقال هذه الكلمة كثرياً عند تأكيد العمل. يَّ
 ويف أغانيهم أيام احلصاد يقولون: 

 : والزلومة هي الشفة املتدلية. (العبد أبو زلومه ينعق نعيق البومه)
مْ  بْغَ غنم ولكنهم يسقطوهنا عىل الشخص الذي : ويقال بباغم واملباغمة هي أصوات اليَ

 يكثر من الكالم غري الواضح. 
مْ  بْقُ  : ويقال (بباقم) وتقال للشخص الذي يتحدث بصوت عالٍ خاصة أثناء الغضب. يُ
 : صغار املاعز, والبهيم هو احليوان. البهم

لتِمْ   : اإلناء كثري الدهن. إحمْ
دَ  هْ احلَ  : حلقة احلديد التي متسك باحلبل. مِ

دِمْ إنْ  : هال الرتاب ويقال (هيل الرتاب عليه) لتغطيته بالرتاب. رِ هْ مُ دَ  : رَ
مْ  حَ : ويقال إقْحم وتعني النهوض برسعة والركض الرسيع ويقال (قحمها) أي استطاع قَ

ها.   رشاءَ
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 حرف (ن)
نْ  نْقِ قَ : والقنقنة تعني الضعيف الذي هيتم بصغائر األمور ويظل يذكرها ويكردها وهي إمْ

 صفة استهزائية. 
نِنْ  كْ عَ  : والعكننة تعني االنزعاج وتغريّ املزاج. إمْ

نْ  نْصِ صَ  : والصنان رائحة كرهية تنتج بسبب قلة النظافة وهي صفة سيئة لالستهزاء. إمْ
 ْ : وهي من الطني وتقال للشخص الواقع يف مشاكل كثرية وال يعرف هلا حالً إمطنيِّ

طينّه معه) وتعني حايص  اليص واألمور معقدة.  ويقولون (امْ
دن رْ قَ : ويقال مقرود وهي من صفات الشخص صاحب اخلط التعيس الذي تالزمه إمْ

 دم النجاح يف احلياة. عاملصائب واملشاكل و
تْسودِنْ  : جاءَت من السواد وعندما يقال للشخص متسودن فذلك يعني أنه يشعر باحلزن مِ

 ( و (سود الليايل) وعندما يدعون عىل أو االمتعاض وكثرياً ما يقولون (أيامه سوداً
د اهللا وجهه) ومتسودن هي صفة  شخص يقولون (اهللا يسود وجهه) أو (سوَّ

 م من احلياة وهي صفة سلوكية. تربالشخص احلزين امل
ن رِّ قَ : وتقال لذكر املاعز التيس ولكن هذه الصفة يسقطوهنا عىل الشخص الذي ال يغار إمْ

 التيس.  عىل عرضه ورشفه بمعنى أنه يشبه
: السعدان هو حيوان من فصيلة القرود يشتهر بالشقاوة وكثرة احلركة والتقليد إذا سعدان

تدرب عىل ذلك لكنهم يسقطون هذه الصفة عىل الشخص الذي يكثر من احلركة 
والشقاوة وخيرب أدوات البيت وخيلق الفوىض فيقولون عنه (سعدان) وتلتصق 

 به هذه الصفة. 
طْبنْ  عَ  تالف وتقال للشخص الرديء. : بمعنى إمْ
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نْ  عَجِّ : من العجني وتالصقه ببعضه وتقال لألمور املختلطة ببعضها والتي تلتصق إمْ
 .بالشخص وتسبب له األذ 

نْ  رِ فْ صَ  : وتقال ملن يظهر اإلصفرار عىل وجهه وتقال للشخص املريض والذابل. إمْ
نْ  َنْحِ  شخص املريض أو اليسء. : وهذه صفة لألطعمة القديمة الفاسدة وتقال للإحمْ
نْ  َنْخِ : واخلنخنة هي خروج الصوت من األنف ويقال عن الشخص الذي يتصف هبذه إخمْ

 الصفة (أخنف). 
تِنْ  رْ كَ ر املزاج. إمْ  : بمعنى مستاء أو غاضب ومتعكّ

نْ  وَ هْ  : بمعنى يضحك بمياعة وهي صفة للشخص املائع لالستهزاء. بِتْصَ
وننه)  : وتقال للامء عندمابِتْخونِنْ  تسقط يف جحر أو مرسب صغري حتت األرض ويقال (إخمْ

 بمعنى أهنا ال تسري يف الساقية بل تنزل يف جحر اعرتضها. 
نْ  نْخِ نانه) بِخَ ) وتعني التنفس وبعض الكالم من األنف ويقال (أبو اخْ نْ : ويقال (بخِّ

 بمعنى سقوط الرشح من األنف وبعضهم يقول عن اخلنانه (بربور). 
نْ  واملطاحنة تعني مالحقة اليشء أو القضية حتى إنجازها أو احلصول عليها وربام  :بطاحِ

 جاءت من الطحن املستمر وهي صفة للشخص املتابع لألمور. 
نْ  وَ هْ : وهي الرغبة يف احلصول عىل اليشء وخاصة الطعام وتقال للشخص الذي يكثر بِتْشَ

 من طلب الطعام املتنوع. 
ر اليشء املتكرر أو التلميح هلذا اليشء للتذكري به بطريقة غري : والطنطنة هي ذكبِطَنْطِنْ 

 مبارشة. 
نْ  وحَ : وتقال للشخص املتعب حني يرتاح وتقال أيضاً ملن حيصل عىل مال يكون سبباً بِرتْ

 يف راحته وسعادته. 
كِنْ عليه  : أي يعتمد عليه. بِرْ

نْ  طرِّ .  : تقال جلعل رأس العود رفيع كرأس املسامر ويقولونإمْ ) أي اعمله رفيعاً هْ نُّ  (طَرْ
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نْ  كِّ نْ وإيْ  : بمعنى يتوقف وينتظر. كِّ
فِنْ  رْ تْخَ : واخلرفنة تعني كرب السن وضياع الذاكرة والتكلم بأشياء غري مفهومة أو غري مِ

 معقولة. 
نْ  هَ جْ وَ . إمْ  : تقال للشخص صاحب الوجهني الذي يريض الطرفني كذباً

نِّنْ  د) بمعنى االستحسان : وتقال لليشء اجلميل أبِجَ و املبهر (بجنّن) وبعضهم يقول (بعقّ
 الكبري. 

نْ  نْشَ  : أي يتلفت كثرياً نحو الشامل واليمني وكأنه يبحث عن يشء. بتشَ
نْ  دِ نْ : والدندنة هي الغناء اخلافت وتدل عىل حالة االنبساط للشخص والرسور خاصة بِدَ

 أثناء االستحامم أو عندما يكون الشخص يف خلوة. 
نْ أ قَ  : وتقال للشخص الذي يتصف بثقل السمع. ذْ

, ونّان نْ ن يعني الكالم اخلافت الذي يقصد به نقد اآلخر بطريقة بِوِّ : ويقال أبوونه والوّ
 مبهمة وهي صفة مزعجة ويقال (ونّان وونّانه). 

نْ عىل راسه  : أي يكثر من الكالم ليقنعه برأيه واملوافقة معه. بِزِّ
وينهْ   سف عىل يشء ما. : وتقال لألإحْ
 : وتقال لكثري الظن اليسء بالناس. ظنّان
بْيان  : بمعنى ضعيف أو فقري ويف حالة سيئة جسدية أو معنوية. هَ
ودان  : أي بعد اآلن أو بعد حني أو بعد برهة أو فرتة. عُ

, أرذنِهْ  نْ  : وتقال للشخص الضعيف والتافه. أرذَ
كل للضيوف وقد جاءت الكلمة من : تقال للصحن النحايس الذي يقدم به األحوشان

 حاش حيوش بمعنى أن الصحن جيمع الناس والضيوف لألكل. 
ان  ل النضج. قب: مرض الفحام الذي يصيب سنابل القمح اخلرمّ
 : السيقان ومفردها إكراع ويقال هلا عراقيب. كرعان
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 : متأخر ومتأين, إتوانى بمعنى تأخر. متواين
نْ  تِجِ لْ  الم. : مرتبك ال يستطيع الكمِ
 : القهر. غبن

 : نوع من النبات حبوبه تشبه العدس. جلبان
 : معتمد. مركن
 : أرض واسعة منحدرة. بطني
ا يف الريف فيقولون (إحنا). حنّا  : وتعني نحن وتقال يف البادية أمّ

 : يمنع من العمل. يثنيه عن العمل
نْ  لْسِ لسون). إ: تقال للشخص املتكلم كام يقال (مِ  مْ
نْ  هوِّ  تعني أنه شفى من مرضه أو خف مرضه. : وإمْ
 : أي يقوم بالعمل مرة ثانية كام تقال لراكب الدابة عندما يلوي رجله عىل ظهر الدابة. بِثِّني

 : تقال ملن يتابع النساء ويقيم عالقات حرام.  عينه شاحية
نْ  رَ  : ثقوب الدود يف اجللد الداخيل للحيوان. دَ
 : هو الربميل الكبري. قيزان

 : أي يتعرف عليه بالشبه. نْ عليهبلحِّ 
 : تعني جستان, أو جسدان جلد حتفظ به احلاجات الصغرية. صفن

 : تقال للشخص صاحب العيون الضيقة. عيونه مثل إخزوق الفروه
 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 

 : دعوة سيئة. (البني يبطنه)
 : دعوة سيئة. (البني يمدنه)
 : دعوة سيئة. (البني يبدنه)

 : دعوة سيئة.  يلدنه)(البني
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زيّن غاربه)   : دعوة سيئة. (البني إيْ
 : لعنة سيئة. (يلعن أبو شاربه)

 : بمعنى أنه يسء. (لعني حريس)
 : والسكن هو الرماد. (سكن عىل راسه)

 : دعوة سيئة وأبو هيدالن ال أحد يعرفه. (أبو هيدالن يعمطه)
 ومن أمثال وأقواهلم: 

 : تقال عند خالف األخوة واألصدقاء واألقارب. ك)(املصارين يف البطن إبتتعار
 : تقال للفقري الذي ال يملك رشو نقري. (بطحن عالديك عري)

 : ألن النسب يعزز القربى. (كن نسيب وال تكون قريب)
: تقال عند األكل وعندما يلتهي احلضور بالطعام عن األمور (عند البطون غابت الذهون)

 .األخر 
 : للحض عىل عدم سمع األقاويل. ن فيها عجني)(أذن فيها طني وأذ

أمنِّهْ للرجال يا مأمنه للميِّه يف الغربال)  : تقال عند عدم ثقة الزوجة بزوجها. (يا مْ
 وهناك مفردات كثرية حتت حرف (ن)

 : تقال للشخص املتكرب. (بتوطا يف العجني)
نْ  رِّ  ل. : تقال (حارن) وتعني احلامر الذي يرفض امليش أو العمإحمْ
 : وهو صاحب الغنم الذي يعمل لديه الراعي. املِعْالن

طَنْ شواربه فْ : يتحرك شنباه من الغضب كام يقال (ابْرتفط) الشاة عند ذبحها أي بِرُ
 تفحص. 

 : موس احلالقة. املزيان
 : األكتاف. املتون
ران قْ  : جائع, فقري. وَ
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نهْ  نْ والشَّ فظ بعض املأكوالت املحفوظة : تصنع من جلد املاعز وجتفف وتستخدم حلالشَّ
 واملاء. 

 : بمعنى خيدم أكثر ويقال (ماله ظيان) أي أنه رسيع التلف. بظاين
يِّنهْ   : وتقال للشاة احللوب بمعنى عدم جلبها يف ذلك اليوم. إحمْ

تْلِهْ  هْ قَ  : أي رضبة علقة قوية. رنُّ
تْنى أو بِتنَّى  : وتعنى انتظر وما زلت أنتظر. بَ

نا نا). : بمعنى أَدْ دْ نا) وآخرون يقولون (وَ دْ  نريد وبعضهم يقول (بَ
نا) نا جاي) أي تعال قريب. (إدَّ  : وتعني اقرتب ويقولون (إدّ
 : تقال حلذاء املرأة الذي يشبه الكندرة. بيتون
ان  : وتعني زوج الدواب الذي يستخدم للحراثة. الفدّ
عِنْ   د تصنيع اجللد وهتيئة. : ويقال جللد الشاة الذي حيفظ به املاء والسمن بعالسِ

 : تقال لوجبة األكل أو ما يؤكل وقت العرص. عرصونية
قان مْ  : والزمق يعني الغضب والزمقان هو اإلنسان الغاضب. زَ

: تقال لالستحسان والتأكيد عىل املوافقة عند الكالم عن يشء ما ويكون الرد ين, زينز
 زين بمعنى هذا الرأي أو هذا العمل جيد ومرغوب. 

) وتعني إىل أنه أو هكذا هو أو أذن وتقال أيضاً (الينُّه) وتأيت هكذا ولني : ويقال (ولينُّهْ
يسأل أحدهم كيف وجدت املريض فالن واجلواب هو (الينَّه مقفي) أو يقول 
أحدهم شفت الزرع ولينّه ناشف من قلة املطر, ويف مدينة معان يقولون (أرينَّه) 

 بوضع حرف (ر) بدل (ل).  
 َ ) وهي قِّرهعينه إممْ رْ قِ ره) تعني (مَ : وتعني العني الغائرة وأكثر ما تكون بسبب املرض (وإممقّ

 احلفرة الصغرية داخل احلجر الكبري أو الصخرة. 
 ومن أمثال وأقواهلم: 
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 : تقال ملن ال يكرتث ألي خرب أو حادثة. )ال عني دامعة وال أذن سامعة(
 اإلكثار من األكل والرشه. : للحض عىل عدم (نص البطن يغني عن مالته)

: تقال للشخص الذي حياول الكذب أو إخفاء يشء أو الضحك عىل عىل هامان يا فرعون
 ذقن غريه. 

 : تقال للشخص الذي يفقد عقله حني سامعه ألمر مزعج غري متوقّع. (طار ظابان عقله)
 جاورين. : تقال عندما تكثر املصائب واألحداث اجلسام عند امل(حوالينا وال علينا)

 : تقال عندما يسمع الشخص خرباً مزعجاً ويكاد أن يفقد صوابه. إحبال عقله) (طارن
 : والدخالة تعني االستجارة بالشخص القوي. (إفالن دخيل عىل إفالن)

: تقال للشخص عندما يتحمل أعباء مشكلة ما سواء كانت مادية أم (يعينك عىل محلك)
 أخالقية. 
 ل لألشخاص الذين يقعون يف اخلطأ. : يقااملجانني إعيال ناس

 : بمعنى احرتام الشخص وتقديره. (إفالن عالعني والراس)
).هنار الطحان هنار  : تقال ملن حيتاج وقتاً إضافياً لقضاء أمر (بمعنى إشغال يومه كامالً

ْ خري نيِّ  : تقال السرتضاء الشخص وللوعد باالنفراج واحلض عىل االنتظار. عَ
مونه غْ  كان جتمع الرتاب الناعم. : هي مالرَ

 : ويعنون هبا دفرت الكتابة. السفينهْ 
 : تقال للسؤال عن مكان شخص أو يشء. أبرص وين?

 : يأكل كثرياً وهيتم ببطنه. ابطيني
نْ  قَ لْ علقن كام بِتْعَ : وتقال للشخص الذي يكثر من العالقات وخاصة الغرامية فيقال إمْ

  هتمه. تقال للشخص الذي يتعلق بأشياء كثرية ال
نْ  رِ : مكان جيمع به قش الزرع لدراسته, واجلرن أداة جموفة من النحاس لدق القهوة اجلُ

 وغريها من احلبوب وبعضهم يسميه (اهلاون). 
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سن  : ما تقاد به احليوانات. الرَ
ان وكانوا يزرعون الدخان اهلييش والعريب. التتن  : ويعنون به الدخّ

 أما ملاذا كلمة ياسني? فال أحد يعرف. : تقال لالستهزاء ياسني يا هالولد
 : برك املاء املتجمعة من املطر. الغدران
 : ضوء الكاز القديم املصنوع من الزجاج. شمعدان
 : نبات قلوي كانوا يغسلون به مالبسهم ويستخدم رماده يف صناعة الصابون. وشنان

 : نبات خريفي أوراقه عريضة. غيصالن
 : نبات ربيعي. عطرفان

را  : أداة لتقليب الزرع ويصنع من احلديد. ندِقْ
مكان يفرش بشجريات الشيح وغريها لتوضع فوقه قرب املاء, ويستخدم الروشن : الروشن

 لنوم الصغار بعد وضع الشجريات حتت الفراش ورفع املكان ليصبح يف مستو
  الرسير.

ان  : وهي احلجارة الصلدة ويقال (يدهك الصوان) أي أنه هنم. الصوّ
 : أي ينصت ويسهو. يصفن
ان  : هو احلجر اللني, أبيض اللون. ثِحّ
بيَّان : هو اسم للحصان من ساللة معروفة ويسقطوهنا عىل الشخص ولكنها لالستهزاء إعْ

 يف أكثر األوقات. 
 : طلب العون ويقولون يا عيونك, تقوهلا املرأة عندما ينادي عليها زوجها. يا عون
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 حرف (هـ)
نْشدهْ   ه ال يعي ما حوله والشده هو التوهان. : بمعنى أنمِ
ه يخَّ  : تقال للشخص ضعيف الشخصية الذي تسيطر عليه زوجته بسهولة. خَ

هْ  مَّ  : وتقال للشخص الرديء الذي ال يدافع عن عرضه أو أرضه. رُ
هْ  َ مخَ  : وهي تشبيه بطائر الرخم املشهور بالضعف. رَ

م أثناء زيارة املقامات : اجلريش املطبوخ باللبن ويوضع عليه السالبْالوه من البلدي ويقدّ
 والقبور. 

هْ  ه هي طائر البومة ولكنها تُسقط عىل الشخص الذي ال جييد الكالم يف املجالس دِوِّ : والدوّ
 بمعنى أنه صامت دائامً أو أنه ضعيف القول. 

فيناها  : والريف تعني املساحمة ويقال عند سامع القضية (رفيناها). رَ
 للشخص الدرويش, املسامل. : وتقال عالربكة
هْ  قَّ : ويقال (هبقهق) بمعنى أنه يقطع كالمه أثناء احلديث ويكثر من استعامل حرف أبو هَ

 (اهلا) ويسموهنا هقهقة وهي صفة خلقية لكنهم يقولوهنا لالستهزاء. 
قيبه  : وتقال لقصري الرقبة أو الرقبة املائلة. أبو إرْ
تطيع السيطرة عىل منع لعابه من النزول من الفم : وتقال للشخص الذي ال يسأبو إرياله

 إىل الذقن والصدر وعادة ما تكون حالة مرضية. 
هْ  بَسِ  : وتقال للشخص األصلع وهي من أنواع املزاح واملداعبة. أبو دَ
هْ  بْسَ : والدبسة هي العصا الغليظة ذات الرأس املدبب وتقال ملن حيمل مثل هذه العصا أبو دَ

 بشكل مستمر. 
هْ أبو  نْوَ  : والقنوة تقال للعصا الغليظة وقد تكون الدبسة نفسها. قَ

ميِّهْ  رْ  : وهي أناء من اخلشب املجوف تستخدم لعجن العجني وغري ذلك. كَ
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 : وهي الكرمية نفسها. إهنابِهْ 
بّايه  : وتقال لكأس الشاي الزجاجية. كُ

 صص لذلك. : تقال للزرع املزروع ملؤونة العائلة كام تقال للقمح املخإشكاره
هْ  قْجِ  : وهي قطعة من القامش جتمع هبا املالبس واألغراض أثناء احلمل أو احلفظ. بُ
بْيَهْ   : وتصنع من اجللد بعد تصنيعه وتستخدم حلفظ حبوب القهوة أو احلاجات الصغرية. ظَ
هْ  لِّ  : وهي الطنجرة الكبرية التي تستخدم للطبخ. احلَ

ليبهْ   والتذرية.  : وهي كومة القمح بعد الدرسالصَ
 : وهي املعلقة املصنعة من اخلشب. اخلاشوقه

نْتَهْ   : وهي احلقيبة. الشَ
 : تعني غطاء اليشء وتقال لغطاء اإلبريق والطنجرة وغريها. الكفاره
ويه هْ  : إسقه القهوة وتقال للتهديد (واهللا لقهويك).قَ
هْ  لَ قَ  : وتعني احلنجرة. العَ
ذاه ه. تعني كام : تعني مقابلة الشخص إحْ  حذاءَ
اله  : تعني أنساه. أسْ

هْ   : سكن النار الساخن. املَلِّ
 : حرشة تصيب ثامر الزيتون قبل نضجها. النُّوارة
واه  : تقال للرضبة القوية. إهْ

 : العشرية. احلمولة
 : املداهنة. املحاباه
 : العصا الغليظة. إهراوهْ 
 : تصنع من القامش وتعلق ليهز هبا الطفل. مرداه
بِهْ  شْ  عنون هبا الكحة. : يدَ



 

 195

ْشانِهْ   : مصفاة للحليب. خمِ
 : احلرب وما يوضع به. الدواه
 : ذبح الشاة بالطريقة اإلسالمية. الزكاه
 للحيوان.  علف: عليقة الاملخاله
 : لبادة احلامر. املرشحة

لِهْ   : عذب بدون ملح. مَ
 : الصفة احلسنة. الشيمة
 : مكانه واملثو هو مكان اإلقامة. مثواه
امه)(ال و .  راه وال قدّ  : بمعنى أنه فقري ال يملك شيئاً

وانِهْ   : يقال الكوانه اليلّ يف راسك: بمعنى اهلوجاس أو األمر الذي يدور يف رأسك. إكْ
تيكِهْ   : وتعني الشخص الرديء. هَ
قاه شْ : قطعة خشبية أو حديدية صغرية وبطرفها سنارة وتستعمل للنسج يف خيطان مِ

 الصوف أو الشعر. 
ب : وتعني السري بجانبه ويقال بباري أي يسري بجانبه وهي غري املباراة يف الفصحى اريهإمْ

 التي تعني املباريات الرياضية. 
ذوهي  : وتقال للشخص يبدو يف حالة ذهول. إمْ

 : وهي بقايا قش الزرع بعد درسه وهي عيدان أخشن من التبن. قطيِّهْ 
يفه  : مكان نوم صغار الغنم. الرصّ

ايهْ   فايه أو كندرة. : حمشّ
 : وتعني احلفرة كام يقال هلا اجلورة. الفهوه
 : وتصنع من حليب اللباء بعد الوالدة. احلثيمه
 : وتؤخذ من اخلالصة بعد الوالدة وتفيد يف صنع اجلبن. املساه
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ره  : وتصنع من جلد املاعز وتستعمل حلفظ اللبن أو اخلض. البدْ
ه مسك هبا رأس العمود الذي يرفع به بيت : قطع صغرية من اخلشب املجوف يالواويّ

 الشعر. 
هْ  لَ  : بيت شعر صغري. اخلُّ

 : وتصنع من الصوف حلمل األمتعة القليلة وتعلق بالكتف. اخلريطه
 : كيس من القامش يغطي رضع املاعز ملنع الرضيع من رضع احلليب. الشمله

بَتهْ  بز ووضع بعض األشياء : تصنع من عيدان السيسبان الطرية أو قصل القمح حلفظ اخلسَ
 عليها. 

هْ  وطَ  : تصنع من قصل القمح وتعلق باجلدار وحتفظ هبا بعض األشياء. قُ
هْ   : هي الرماد وخيبز هبا (خبز النار) املسمى (قرص النار) أو العربود. املَلِّ

 : وتصنع من القصب املجوف ويرب طرفه ويغمس باحلرب للكتابة. الريشه
 منحنية من األمام. : وهي عصا طويلة الباكورة

 : نبات أوراقه عريضه. حلية التيس
ظَ   : ضوء زجاجي ويقال للزجاج بنَّوره ويعمل بالكاز والفتيلة. هْ الفْ

هْ  رقَ دْ  : ثوب املرأة الصبية وتفصل عىل اتساع اجلسد وتزين أكاممها ووسطها. مَ
هْ  مِ شْ ). : تقال مناكفه لشخص وحتدياً بعدم حصوله عىل ما يريد ويقال (معَ مْ  تعشِّ
هْ  مَ حْ ته كبريه) بمعنى أن حيله كبري ويتكرب عىل غريه. قُ  : ويقال (قُحمْ
هْ  رارَ  : وتقال لألرض املفروشة باحلجارة. قَ

هْ  هلَُ  : ابتعد عنه باحتقار. زَ
نيه هاذي  : أي من هي هذه املرأة أو البنت. مِ
نوه هاظا  : من هو هذا الرجل أو الولد. مَ

 م: ويدعون عىل بعضهم بقوهل
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 : دعوة سيئة. (البني يشدهه)
 : وأبو الوجوه تعني انحراف أحد أطراف الوجه بسبب الشد العصبي. (أبو الوجوه يلقفه)

(تباله بلو) .ة  : وهي من البالء والشدَّ
 ومن الكلامت التي تقع حتت حرف (اهلاء) منها: 

هْ  ْنَهُ . هنَ  : وتعني رضبه حتى أشفى غلّه وتركه مرمتياً
هْ  فُّ  معنى رضبه. : بهِ

ه وصل وُّ  : وتعني اآلن وصل. تَ
طي : أي جعله ينضج وتقال عند طبخ اللحم لكنهم يقولوهنا عن الشخص الذي هطاه هَ

 .  تم االعتداء عليه ورضب رضباً مربحاً
 : وتعني طرده والطحي هو الطرد. طَحاه
نيِّهْ   : وتقال ألي يشء ينسى اسمه املتكلم فيقال هات (اهلْنيّه). إهْ

 : وتستخدم كام كلمة اهنيّة فيقال (هات أو خذ البلية). هْ بليِّ 
هْ  : ومجعها (لدايا) وهي احلجرة التي توضع مع حجرتني أخريني ليوضع فوقها القدر لِديِّ

أو الطنجرة عند الطبخ ويقال هلا يف الفصحى (أثايف) ويف أمثاهلم يقولون (ما 
 بركب القدر إال عىل ثالث). 

مايِهْ  ْ  تلبسها املرأة يف رجلها. : وهي ما رصُ
هْ  بَ رْ  : وتصنع من اجللد حلفظ املاء ونقله وحفظ بعض السوائل األخر. القِ

هْ  يِّ ربْ  : وهي اخلنجر الذي يضعه الشخص عىل خرصه وتعلق باحلزام. الشِّ
 : وهي الشربية نفسها. اجلنبيِّهْ 

هْ  لَ لوالد الفتاة اخلطيبة  : وهي عود القمح اجلاف, كانوا قديامً يقدمون هذا العودالقَصَ
ويقولون هذه (قصلتها) ويعنون هبا رشعية ارتباط الزواج وكأن هذا العود هو 

 عقد الزواج. 
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ةْ القضاء جَّ : يف القضاء العشائري يقوم املتخاصامن أو املتخاصمون بتقديم حججهم حِ
للقايض واحلجة تعني املرافقة (إدّعاء ودفاع) وهذه ليس هلا عالقة باحلج 

 اج. واحلجّ 
هْ  لولَقَ : تقال للطبخ غري الناضج أو الذي يوضع عليه كثرياً من املاء الزائد فتفسد طعمه سَ

 ونكهته. 
وهْ  ) ومجيعها أَحَّ يِّه) وآخرون يقولوهنا (أحْ : تقال عند الشعور بالربد وبعضهم يقوهلا (أحْ

 تنشأ عن الوحوحة. 
هْ   قال للمجموعة. : تقال للشخص الذي يتكلم ويطلب منه الصمت كام تأصَ

) وهي من يا أخي. خيّوهْ   : وبعضهم يقوهلا (يا خيِّيهْ
 : تقال لطرد الذئب عن الغنم. إهراه
هْ   : تقال ملناداة الكلب للتقدم. تَعوَ

طْبَهْ   : احلرق يف طرف قطعة القامش دون اشتعال. عُ
 : قطعة قامش تالفة أو غري مستعملة. اجلردهْ 

 : رائحة كرهية وشديدة. تِنِّهْ 
مه  : القمة املرتفعة من األرض أو الصخر. دِكْ
 : الرشح. زكمه
هْ  قَ مَ  : طني شديد التامسك. سَ
: تقال للشعر املنفوش وتقال للجامعة التي تعرضت للغزو أو للغارة وتركوا موزعني فِليله

 يف كل مكان. 
 : تقال للامعز الصغرية احلقرية اجلسم. إدْعيولِّهْ 
ه ). : تقال للامعز صغريإشعاريّ هْ  ة السن والصغرية جداً يقال هلا (صخلَ
 : عند السؤال (شفت فالن) يكون اجلواب إذا كان نفياً (ال باهللا ما شفته). ال باهللا
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ه  : وتعني املزبلة. تكسّ
بِّهْ  . جِ  : وتشبه اجلاكيت تلبسها املرأة والرجل وتصنع من القامش الثقيل (كاجلوخ) مثالً

هْ    جانبي الثوب أو يف أعىل القميص أو أي لباس. : تقال للجيب التي عىلمكتومِ
وه  : تقال للرجل الكبري من قبل الطفل الصغري وبعضهم يقول (عمو). عمّ
 : تقال للرجل الكبري اجلد من قبل الطفل الصغري وبعضهم يقول (جدو). جدوه
). إلويهْ  ويهْ  : بمعنى ملاذا وأكثر ما تقال يف مناطق الكرك ويف الشوبك تقال (لَ

 : عىل ماذا وأكثر ما تقال يف مناطق الكرك. ويهعَ 
هْ  ليمِ : دعوة سيئة, يقولون جاتك اسليمه أو اسليمه إتلطه ويتبادر إىل الذهن بأن إسليمه إسْ

 قد تكون غوله أو جنية وإذا سألت عن كنهها فإنك لن تصل إىل جواب مقنع. 
 من أمثاهلم وأقواهلم: 

راه إويف القفا مذراه   : تقال لصاحب النميمة وإفساد العالقات اإلنسانية. )(يف الوجه إمْ
 : لالبتعاد عن اخلنوع واالستسالم. املنيِّه وال الدنيّه

 : تقال عند موافقة أهل اخلطيبة عىل طلب أهل العريس وعند اإلهداء. جاتَكْ هديِّه ما من وراها جزيّه
رين ه إوهو بزغِّ ربُّ  ابله باإلساءة. : تقال ملن تعمل معه املعروف ويقأنا بكَ

لْكي يا نحله وال تقرصيني سَ  : تقال للتخيل عن بعض األشياء مقابل عدم الرضر. عَ
. الكلمة واقفة يف حلقي  : تقال ملن يسكت عن قول قد يسبب رضراً
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 حرف (و)
 مل أجد مفردات كثرية يف باب (الواو) والكلامت القليلة التي سمعتها هي: 

 م الضأن. : تقال عند سوق الغنإتْسوّ 
 : تقال لعواء الكلب. بعوعو
 : لنباح الكلب واهلوهوة. هبوهو
: هو الشلو: يقال شال الكلب أي ناد عليه و (ال تشاله) دعه يذهب ال تناديه. والشلو

 السعن ويصنع من جلد املاعز وحتفظ به األشياء التي حيتاجها املسافر. 
 فقوس) جرو فقوس. : تقال لصغري الكالب كام يقولوهنا ل (حبة الجرو
 : تقال لزهر الرمان. زهو
بُو  : تقال للبخار الذي يتصاعد من القدر. هَ

تُه  : تقال للشخص الشاطر (القبضاي, اجلدع). أخو اخْ
 : تقال للشخص اليسء يف سلوكه. أخو فالتّه
 : تقال للمسبة (وال يعرف ملاذا الشلن من دون بقية العملة?). أخو الشلن

اً عىل من يقول سالمتك. : تَسلم يا األخو  تقال ردّ
 : تقال للحصان الصغري. فِلو
تُه هالتو) أي رأيته اآلن. التَّوْ  فْ  : وتعني هذا الوقت إذ يقال (شِ

 حرف (ال)
 وكذلك مل أسمع كثرياً من املفردات التي تنتهي بحرف (ال) ومن التي دونتها: 

بَّي  : وتعني الفوىض. ال)ل(هُ
 وتعني الكثرة واملكومة التي تشبه التل. : وهي من التل (تِلليال)

 : وتعني أول البارحة. (إمبارحتْلوال)
ال)  : تقال لطرد الذئب أو الكلب. (اخلَ
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 حرف (ي)
وي الرمحن  : تقال حلسن املرافقة. خَ

ي  : تقال للشخص املعتوه والذي يترصف بغباء. إمهوّ
 : وتقال للسكران أو الذي يغرق يف النوم. طايف
لْطي  ل للشخص املختبئ يف جانب يشء خيفيه. : تقامِ

: بمعنى أنه (سحيب أفالم) أو من الذين يضحكون عىل الذقون وهو الشخص هيلمجي
 الدجال الذي يظهر غري ما يبطن. 

دودي : تقال للشخص الذي يسري حمني الظهر, بطيء املشية وهي من صفات الضعف إمْ
 وتقال لالستهزاء. 

ثْيل تْغَ  الغثيان. : أي متضجر ويشعر بمِ
سوهي  : من السهو وتقال للشخص الذي يسهو أو يظهر عليه السهو. إمْ
: واملطاطاة هي صوت الدجاجة بعد أن تبيض وتقال للشخص الذي يكثر من بطاطي

 الكالم غري املفيد. 
 : الواوي هو إبن آو ولكنهم يقولوهنا للرجل ضعيف الشخصية. واوي
ي ).  : من العواء وتقال للشخص الذيبِعوِّ هْ  يكثر من الرصاخ وبعضهم يقول عنه (عوايِّ
ي  : واملواء صوت القط لكن بعض األشخاص يتكلمون بصوت يشبه املواء. إيْموِّ
: وهو صوت الشاة (العنز) ويسقطوهنا عىل الشخص الذي خيرج أصواتاً تشبه بِبَعِّي

 صوت العنز باع... با...ع. 
 فردها بليّة. : تقال لألشياء أو القضايا الصعبة ومبالوي

ي حس  : أي يعمل جلبة وكثرة صياح. بسوِّ
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ي لُهْ  : بمعنى إضحك عليه أو إمدحه وتقال ملن يرتضاه اآلخر بكالم معسول غري ذي هوِّ
 فائدة. 

طْوي : تقال للبئر احللقية املطوية حجارهتا فوق بعضها البعض كام يقال اطوي املالبس مَ
بمعنى يقطع املسافات ويطوي الورقة  بمعنى ترتيبها ويقال يطوي األرض طيَّاً 

 بمعنى لفها. 
 : وتعني من زمن قديم وأكثر ما تقال يف البادية. مبْطي
). إرفايل لْ  : وتعني الشخص الذي يلبس الثوب بدون حزام بمعنى الوجاهة ويقال (إمرفِّ
: تقال للشخص الذي يساعد الطفل عىل امليش واملداداة هي تعليم الطفل امليش بِدادي

يسقطوهنا عىل الشخص الذي يميش مشياً بطيئاً ومرتبكاً كالطفل وهي صفة و
 استهزاء. 

 : واملزازاة هي املشية املرتنحة غري املستقيمة. بزازي
: واملهاواة هي العشق واحلب ويقال (هواوي) للرجل الذي يكثر من مالحقة هباوي

 النساء. 
ا (أوهيا...) وذلك غناءً يف األعراس : واملهاهاة صوت خترجه املرأة بقوهلبتهاهي إمهاهاة

 وتتبعها بالزغاريد. 
شاشاهْ  : ويقال شاشت الفرس بمعنى زادت حيويتها وكذلك تقال للمرأة التي بتشايش إمْ

 تبدو عليها احليوية وحب اجلنس. 
عيّي  : وتعني الشخص الرافض ألمر ما ويقال (عيّيت) بمعنى رفضت. إمْ

يب عليه الذبان دَّ  ليشء اللزج الذي يتجمع عليه الذباب. : تقال لإِمْ
اوي  : وتعني مرافق ليشء غري مرئي كاجلن مثالً الذي يعتربه مثل أخيه. إخمْ
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) أي يقوم بتنظيف رأسه من بتفيلِّ  : أي تنزع القمل من رأس الشخص ويقولون (بتفىلَّ
القمل, ويقولون (الصياد بتقىل والعصفور بتفىل) بمعنى أن العصفور ال يشعر 

 الصياد.  هبمّ 
 ويدعون عىل بعضهم بقوهلم: 

 : وال نعرف ما هو أبو احلقي? (أبو احلقي يصمطه) 
: إلصابته بالشد العصبي للوجه ويقال (الوي وجهه) بمعنى (أبو الوجوه يلوي وجهه)

 أنه غاضب وال يرغب باحلديث. 
 ومن أمثاهلم وأقواهلم: 
 : تقال يف العزاء.(احلي أبقى من امليت)

: مثل يقال عندما يتالقى األصحاب القدامى ومن يعرفون بعضهم بعد ف احلياحلي بشو
 مدة طويلة. 

 : تقال للذي يتعود عىل عمل يشء فال بد من تكراره. (اليل بعملها مرة بعملها مرات)
 : تقال للشخص كثري الكالم دون نتيجة. (بتكاكي وما بتبيض)

ساواه)  وي. : أي يقسم بينهم بالتسا(يساوي بينهم إمْ
يلِّ إوبرحب)  : وتعني كثرة الرتحيب وقول (يا هال) للضيوف. (هبِ

: بمعنى ينزل عليه من فوق وكلمة (خيوي) يعني نزول الصقر أو (بخوي عليه من السام)
 النرس من السامء عندما ينقض عىل الفريسة. 

ي يف راسه) وِّ ي) تعني يدو(بِدَ وِّ ر صفوه ويشغل باله وكلمة (بِدَ ر يف تفكري : بمعنى يعكّ
) ودوي الصوت.   الشخص ويشغله وهي من (دوّ

 : وبعضهم يكوي كبده بمعنى احلزن واألمل مصيبة تصيبه. (يكوي قلبه)
بايل  : حب التني املجفف. الذْ

َّاليل لَّيل) وتقال الستبعاد حدوث اليشء. يا مهُ  : وتقال أحياناً (يا مهُ
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يل دَّ  دور حوله أو ال يكرتث به وهو الرديء. : تقال للشخص الذي ال يعرف ما يآذانه إمْ
 : تقال للشخص الذي يظهر عليه التعب وبعضهم يقوهلا (إمهوي). إموهي

 وأقواهلم:  مومن أمثاهل
ي الرعيان) : وهو طائر صغري يطري وهيبط بالقرب من رعاة األغنام مما جيعل (زي إملهِّ

الراعي عن الغنم مما  الراعي يركض إلمساكه لكنه يطري قليالً وهيبط وهكذا يبتعد
   قد يسهل مهامجة الذيب هلا.

): تقال للتسليم بالقضاء والقدر. النصيب  : (نصيبك بِصيبَكْ
 : وتقال للرجل النخوي الشجاع ويقال (هبت رحيه) أي تشجع للعمل. (هابَّ الريح)

بْ  ذِ  : تقال للخبز غري اململّح أو األكل والطبخ قليل امللح. عَ
. : وتعني ال إبْنوب  يوجد أبداً
بيب  : شعر ذيل الفرس. سِ
 : تقال للشخص اليسء. كرنيب

 : تقال بمعنى بدون مقدمات أو بكل التكاليف. إمن الباب للمحراب
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املرحومه والديت سامله ابراهيم البدور/الشوبك/التي أدين هلا بكثري   − 17
 الشوبك.–املرحوم والدي ذياب ابراهيم اخلشامن  − 18
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  يف سطور املؤلف
 باحث وشاعر فصيح وشعبي.  −
− .  عمل يف سلك الرتبية والتعليم معلامً ومرشفاً تربوياً
 عمل يف صندوق امللكة علياء. −
ندوباً لإلذاعة األردنية ووكالة األنباء األردنية (برتا) م  –عمل يف جمال األعالم  −

وصحيفة صوت الشعب األردنية ورئيساً لشعبة األعالم يف جامعة مؤته ومديراً 
 جلنوب.املكتب رئاسة جامعة احلسني بن طالل ثم مديراً ألذاعة صوت 

 لبنان. –عضو مؤسس يف املجلس العاملي للغة العربية  بريوت  −
 عليا ملرشوع املكنز األردين للرتاث. عضو اللجنة ال −
 عضو احتاد الكتاب واألدباء األردنيني.  −
 لإلبداع الرتاثي.  –رئيس رابطة أبناء اجلنوب  −

 عضو يف كل من: 
 منتد مجاعة درب احلضارات. −
 بيت األنباط (للتواصل احلضاري) −
 منتد الشوبك الثقايف. −
 مجعية األمرية رمحة للرتاث. −
  مؤمترات أدبية وثقافية داخل األردن وخارجها.له مشاركات عديدة يف −
 له مشاركات عديدة يف مهرجانات ثقافية يف كل من العراق وسوريا ولبنان.  −
  . ثقافية داخل األردن وخارجهامشاركات عديدة يف ندوات وأمسيات له  −
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شارك حكامً يف عدة مسابقات للشعر الشعبي لشعراء عرب وأردنيني يف سوريا  − 
 خالل فضائيات عربية وأردنية.واألردن من 

 صدر له ديوان آهات األرض (مواويل للحب و الوطن) شعر شعبي. − 
 صدر له ديوان (فضاءات مضيئة) باللغة الفصحى. − 
 صدر له ديوان (عيناك يا دنيا) باللغة الفصحى. − 
 صدر له ديوان شعر صبا  اجلنوب. − 
 له ثالثة دواوين أخر خمطوطة  (اللغة الفصحى). − 
 ب (ألوان من الشعر النبطي) دراسة حتليلية. صدر له كتا − 
 صدر له كتاب (نسائم الديار) (بحوث يف اللغة والرتاث). − 
 .كتاب (بوح البنفسج)  − 
 كتاب يف ربوع الصني (من أدب الرحالت). − 
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