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تصدير

أصدرت  وزارة الثقافة والشباب  فـي العام ١٩٨١ الطبعة األوىل من "معلمة الرتاث األردني" 

للباحث روكس بن زائد العزيزي  . ويأتي  إصدار هذه الطبعة اجلديدة وفاء لذكرى مؤلفها الراحل، 

الرتاث األردني  فـي مناشط احلياة املختلفة ، وهو تراث وافر جدير  الذي نذر جهده لتوثيق 

باالهتمام والتدوين ، ملا يكشفه من جوانب رمبا ختفى على األجيال اجلديدة اليت أخذت بالتفاعل 

مع حياة خمتلفة ،  فـي عصر جديد . وقد اعتمدنا  فـي هذه الطبعة اجلديدة على ما ورد  فـي 

الطبعة السابقة .

وقد اجتهدنا  فـي أن تكون هذه الطبعة ُخلواً من العثرات اليت اكتنفت ظروف صدور الطبعة 

السابقة ، اليت جاءت مثقلة ببعض التكرارات ، إْن  فـي اجلزء الواحد أو اليت طالت بقية األجزاء 

اخلمسة ، فعلى سبيل املثال تكررت مقدمة اجلزء األول  فـي األجزاء كافة ، فضًال عما تكرر من 

مسارد وملحقاٍت  فـي هنايات بعض الفصول واألبواب واألقسام  ، مل يكن هلا ضرورة أو حاجة ، 

ناهيك عما ورد من تقريظ يتعلق باملعلمة لكّتاب عرب وأردنيني ، تكررت  فـي األجزاء اخلمسة ، أو 

من حنو إيراد قصائد شعرية أو مقاالت تتعلق بالرتاث الشعيب ال تتصل باحلياة األردنية من قريب 

أو بعيد، أو غري ذلك مما أثقل املعلمة مبا كانت  فـي غنى عنه .

وملّا كان املؤلف قد حرص على ضبط األلفاظ  واألمثال واحلكايات األردنية ، سعياً منه إىل 

حتقيق املطابقة بني املنطوق واملكتوب  فـي اللهجة األردنية ، فقد أبقينا على ذلك كله مضبوطاً 
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وفق منهجية املؤلف ، لكننا حترينا أن يكون الضبط  فـي مكانه الصحيح ؛ إذ إنَّ كثرياً من احلركات 

اإلعرابية وعالمات الضبط  مل تكن  فـي مكاهنا الصحيح فأحدثت التباساً لدى القارئ ولدى 

الباحثني املعنيني بالرتاث . ورّشدنا من عالمات الرتقيم غري الضرورية ، وأعدنا ضبطها مبا يتوافق 

مع هنايات اجلمل ، وضبطنا بالشكل ما حيتاج إىل ضبط ، ليتيّسر للقارىء االطالع  على النصوص 

دون أي لبس أو غموض .

   وسيجد القارئ أننا قد أحلقنا بعض الفصول بالفصول اليت تليها ؛ إذ مل يكن من داٍع 

للفصل الذي انتهجه املؤلف . وجعلنا اهلوامش  فـي الصفحة  اخلاصة هبا بعد أن كانت   فـي هناية 

اجلزء، وخباصة  فـي اجلزء اخلاص باحلكايات ، مما ييسر على القارئ فرصة التواصل املباشر 

مع النص. و فـي هذا السياق وجدنا هوامش وتعليقات على أشياء مل تكن  فـي النص ، فأخرجنا 

القارئ من ارتباكه حبذفها . ولن خيفى على القارئ - وخباصة من اطلع على الطبعة األوىل - أننا 

قد نقلنا بعض املوضوعات من جزء وأحلقناها جبزء آخر ، لتكون موضوعات كل جزء  فـي نسق 

واحد . 

ويأتي إصدار هذه الطبعة اجلديدة من املعلمة عرفاناً من وزارة الثقافة جبهود الرواد الكبار 

ومنجزهم الثقافـي ، الذي يُعدُّ لبنة رئيسة  فـي صرح الثقافة الوطنية. ومن حسن الطالع أن 

يتزامن صدور هذه املعلمة مبناسبة اختيار مدينة مادبا ، مدينًة للثقافة األردنية ، وهي املدينة اليت 

احتضنت مؤلفها  فـي مولده ونشأته.

وزارة الثقافة
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أبقاها وأحالهابسم اهلل خري األمساء وأبقاها وأحالهابسم اهلل خري األمساء وأبقاها وأحالها

أن أضع دنية اليت هي من الفصيح، ولست أريد هبذا أن أضع دنية اليت هي من الفصيح، ولست أريد هبذا أن أضع  دنية اليت هي من الفصيح، ولست أريد هبذا هذا اجلزء، خاص بتأصيل األلفاظ األردنية اليت هي من الفصيح، ولست أريد هبذا هذا اجلزء، خاص بتأصيل األلفاظ األر
يةبعض الناس أنين من دعاة العاميةبعض الناس أنين من دعاة العامية. فأعوذ باهلل من أن خيطر يل  ياً، لئال يظن معجماً اشتقاقياً، لئال يظن معجماً اشتقاقياً، لئال يظن 
ربية اليت هذا على بال، فالعربية اليت هذا على بال، فالعربية اليت شّرف اهلل قدرها، هي خالدة بالكتاب اخلالد الذي محاها من 
ذا ا لكتاب العظيمهذا ا لكتاب العظيمهذا ا لكتاب العظيم. ال أقول هذا تزلفاً ألحد. فالتزلف واحلمد  هاالندثار، وتلك إحدى معجزات هاالندثار، وتلك إحدى معجزات 
يادهتا، أما ، اندثرت لغاهتا، يوم زالت سيادهتا، أما ، اندثرت لغاهتا، يوم زالت سيادهتا، أما  ي. لكينهلل ليس من شيمي. لكينهلل ليس من شيمي. لكين رأيت أُمماً كثرية � التاريخ
س وحماوالت الوأد، ظلّت يتجّدد شباهبا، بفضل العربية فظلت على كل ما حيك هلا من دسائس وحماوالت الوأد، ظلّت يتجّدد شباهبا، بفضل العربية فظلت على كل ما حيك هلا من دسائس وحماوالت الوأد، ظلّت يتجّدد شباهبا، بفضل 

هذا الكتاب حلكيم!

* * *

ذه األلفاظ، فكان لعدة أغراض: ـأما اهتمامي هبذه األلفاظ، فكان لعدة أغراض: ـأما اهتمامي هبذه األلفاظ، فكان لعدة أغراض: ـ

أن  النقطة ال يستطيع  الصميم من كالمه. وهذه  الشعب وعروبته  أن ١. ألثبت أصالة هذا  النقطة ال يستطيع  الصميم من كالمه. وهذه  الشعب وعروبته  أن ١. ألثبت أصالة هذا  النقطة ال يستطيع  الصميم من كالمه. وهذه  ه 
جيادل فيها أحد.

٢. ألثبت أن اللهجة األردنية من أقرب اللهجات العربية إىل األم الفصحى، إن مل تكن هي 
القربى!..*

٣. ألرّد بكل حمبة، واحرتام على أولئك الذين ينظرون إىل كل من اشتغل � إحياء الرتاث 
بشيء من التحّفظ واالهتام املكتوم.

٤. وألقول بصراحة أن جممع اللغة العربية � القاهرة ــ اجملامع اللغوية العربية ــ قد أّسس 

* القربى � الرحم، والُقربة � املنزلة واألصل واحد (الُعزيزي).



١٠

منذ إنشائه ــ جلنة تتقصى اللهجات العامية، وكان من املتوقع أن تنهج اجملامع العربية هنجه 
السوي. فالذين يعادون كل ما له عالقة بالشعب يعادون ما جيهلون، وحسبنا أن نشري إىل أن 
اهتموا  األثري  بن  الدين  والقلقشندي وضياء  وابن خلدون  : (اجلاحظ)  أمثال  العرب  جهابذة 
برتاث الشعب وأوصوا جبمعه، ومن آراء اجلاحظ � (البيان والتبيني): فإن مسعت نادرة من 
االمتاع هبا  أن تستعمل هلا اإلعراب فإن ذلك يفسد  العوام وملحة من ملحهم، فإياك  نوادر 

وخيرجها عن صورهتا اليت وضعت هلا ويذهب استطابتهم إياها!

إحدى   � اختالف  الفصحى،  وأماهتا  األردنية  األلفاظ  بعض  بني  الفرق  أن  ٥. الحظت 
احلركات ال املدلول. والسبب أن األرادنة، وال سيما البدو منهم، ينفرون من الضم، ويلجأون 

إىل الفتح والكسر، لعامل نفسي، وقد عرضت هذا الرأي على العالمتني املغفور هلما : ـ

أ. األب أنستاس ماري الكرملي.

ب. األستاذ إسعاف النشاشييب.

� القدس سنة ١٩٤٦ فطربا هلذا الرأي، ومل أكن قد رأيته ألحد من قبل، سوى ما رأيت 
� مطالعاتي الكثرية  لـ (لسان العرب) من أن العرب مالوا عن الضم إىل الكسر تفاؤالً ، وألن 
الكسرة أخت الضمة عند العرب، فيقول البدو : (ِقم) بدالً من (ُقم) أما أهل احلواضر فيقولون 

(قوم) بال إعالل. ومسعت من يقول ِشيه كوْم (أي هلم قم).

٦. مل أتبع الرتتيب االشتقاقي، ألني كنت أدون كل كلمة � حينه، حتت احلرف الذي تبدأ به 
إىل درجة أني كنت أدّون اسم الذي مسعت الكلمة منه واليوم والساعة، إىل أن أحرجين مرة أحد 
إخواني البدو، يوم سألته عن امسه، واسم عشريته، فقال: «ليه تنشدن عن امسي أو مسييت 

هو لك ـ هداك اهلل ـ عندي اطالبة؟ أو عند حدا من مجاعي؟»

أجبت : «ال واهلل يا طويل العمر، ما يل على أحد منكم اطالبه، وال يل دينة، لكن أريد أن 
أعرفك!».

أجاب : «زين حياك اهلل»، إن جيت اتدين منك، اطلْبْ امسي أو مسيت، أو غري هذا، ال لك 
ا البدو طاليبنا (اكثار) اجتار! البدوي  علّي أو ال يل عليك. يار انتم أهل القلم اختوفون! إْوحنَّ
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وانا اخوك لون الذيب اللي جيفل من كل صفرة.

تبّسمت وقلت: ما يل وهلذه الدقة اليت ال مربر هلا سوى أهنا توقعين � مشكالت كثرية!.. 
وعدم اتباعي للرتتيب املعجمي االشتقاقي هو اتباع لنهج رائد هذه املدرسة، إمام اللغة العربية 
*(أبو عمرو الشيباني *(أبو عمرو الشيباني *) فأنا شيباني، اتبعته، ألجدد ذكراه طّيب اهلل ثراه. فقد كان يتقّيد بأول 

حرف من حروف اللغة، وال يلتفت إىل ما بعده.

٧. لقد قمت هبذا العمل تلبية لطلبات أساتذة اللغة العربية � اجلامعات األجنبية، ولعل 
العربية  األقطار  اللهجة احملكية � كل  تلتفت إىل  العربية  اللغوية واجلامعات  بعض اجملامع 
وتوليها اهتماماً يقرب بينها ويذيب الفروق الشديدة بني هذه اللهجات اليت تنعكس فروقاً على 

متكلميها فلنأخذ مثًال كلمة كثري، فهي :

١. كثري، عند األرادنة ، بلفظ الكاف جيماً تركية بثالث نقاط عند البدو.

٢. اهواي عند العراقيني.

٣. زيف � اجلزائر.

٤. واجد ــ عند البدو،

٥. وايد � اخلليج العربي.

٦. هول � قرى فلسطني.

إىل غري ذلك، من الفروق اليت ال تكاد حتصى.

وفوق هذا فقد لبيت طلب املكتب الدائم لتنسيق التعريب � الوطن العربي بكتابه إّيل.

فعسى أن يفطن املعادون للرتاث الشعيب إىل أمهية هذا الرتاث وللخسارة اليت يفرضوهنا 
على أبنائنا � جهله: ـ

أ. اخلسارة التارخيية، فكم من حادثة مهمة أغفلها التاريخ، وال مرجع هلا إال أدب الشعب.

٥٧٩، دار صادر، كتور (بكري شيخ أمني) الصفحة الـ ٥٧٩، دار صادر، كتور (بكري شيخ أمني) الصفحة الـ ٥٧٩، دار صادر،  احلركة األدبية � اململكة العربية السعودية، تأليف الد* احلركة األدبية � اململكة العربية السعودية، تأليف الد* احلركة األدبية � اململكة العربية السعودية، تأليف الد

بريوت ١٣٩٢ هـ ــ ١٩٧٢ م.
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ب. اخلسارة االجتماعية، ألن التطور االجتماعي يظل حمجوباً عنا إن جتاهلنا الرتاث.

ج. اخلسارة لعلم اإلنسان. أَإلناسة.

د. اخلسارة لعلم السالالت البشرية األثنولوجية.

وبدقة  تامة  معرفة  عدونا  نعرف  أن  الواجبات  أوجب  فمن  لنا،  عدو  الرتاث  أن  لنفرض 
قصوى، لنتقي شره.

أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل وإلخواني الذين يعادون ما جيهلون.

روكس بن زائد العزيزي
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اللهجة األردنية والعربية الفصحى !

ض إىل ما تعّرض له غريي من الباحثني، واملؤلفني �  لست أريد � حديثي هذا أن أتعرَّ
اختالف اللهجات من الوجهة النحوية، لكين أريد أن أصحح ومهاً عرض لكثريين ممن حبثوا 
عن اللهجات. وسأحصر حديثي � الناحية الصوتية، العتقادي أن اللهجة األردنية هي أقرب

اللهجات العربية العامية إىل اللغة الفصحى (األم)، هذا ما قادني إليه البحث واالستقراء وأنا 
أضع معجمي (قاموس العادات واللهجات وا ألوابد األردنية) وأشافه أهل البوادي واحلواضر. 
يكون  يكاد  الصوتية،  الناحية  من  الفصيحة  واللغة  بدونا  هلجة  بني  الفرق  أن  الحظت  وقد 

حمصوراً � النقاد التالية : ـ

١. أن بدونا ينفرون من الضم، ليس � أوائل الكلمات وحسب، بل � أواسطها أيضاً، حتى 
إذا رأوا أنه ال مندوحة هلم عنه، مالوا من الضم إىل الفتح أو الكسر كقوهلم � (يآكل) عند 
بين صخر، بين حسن، وبين محيدة، ولشدة نفورهم من الضم نراهم مييلون إىل الكسر � 
مثل قوهلم (ِقْم) � (ُقم) و (ِكْل) � (ُكْل) و (ِقْل) � (ُقْل) وأعتقد أهنم هربوا من الضم لعامل 
حِّ (*) واجلنب إذ  نفسي، إذ تومهوا أن الضم دليل  على قبض اليد الذي هو من عالمات الشُّ
هم  يقولون : «فالن اهلل يسهل عليه إيده امقربطة يآكل الضيف الضيف احذاه عنده!» أي يده 
شديدة االنقباض. وال عجب، فقد مال أجدادنا قدمياً عن الضم إىل الكسر للتفاؤل. فالضم 
عند البدو عالمة شح وجنب، والفتح عالمة كرم، والكسر دليل الشجاعة، إذ يقولون : «ال افالن 

اِر اعظام!». سبع كسَّ

* هم يرون الضم يشري إىل القبض وهو أما الخبل، أو اجلنب فعدلوا إىل الفتح تفاؤالً ألنه عالمة الكرم أو إىل 
الكسر الذي هو دليل الشجاعة والقوة. لكن أهل مشايل األردن يستخدمون الضم كما تستعمله الفصحى: 

ه ألمساء ليس فيها ضم كقوهلم : (بَُغْل). وقد يرجتلون ضمه ألمساء ليس فيها ضم كقوهلم : (بَُغْل). وقد يرجتلون ضمه ألمساء ليس فيها ضم كقوهلم : (بَُغْل). ون ـ «فجلفيقولون ـ «فجلفيقولون ـ «فجل»
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٢. يقلبون الكاف جيماً تركية فخمة فيقولون : «جيف انت» بدالً من (كيف انت).

٣. نالحظ أهنم ينفرون من مهزة القطع وجيعلوهنا مهزة وصل أو يسهلوهنا مداً فيقولون : 
(يآكل الضيف احذاه عنده).

٤. يقلبون كاف املخاطبة جيماً تركية مفخمة كقوهلم :«ديف حاجل»؟ وال يفعلون ذلك � 
املذكر، إذ يقولون : «جيف حالك؟».

٥. يستغنون عن إحلاق األلف باهلاء اليت للمؤنث ـ الضمري ــ فيقولون «إِبْدلَْه» عوضاً عن 
إبداهلا «إِجنَزه» بدالً من «إنِْجزها».

٦. يستعملون وزن فعولة للتصغري، مع صيغة التصغري املألوفة، فيقولون : ـ «فيه اْحُموَضة» 
أي قليل من املذاق احلامض. و (فيه «امُضوَضة» أي فيه بقية قليلة من العزمية واهلمة.

٧. تستعمل بعض القبائل (العنعنة) وهي لغة (متيم) فيقلبون اهلمزة عيناً كقوله : (َسعلين 
ِمْسَعلَة) � سألين مسألة.

٨. تقلب بعض القبائل اجليم ياء كقبيلة (العيسى) فيقول أبناؤها : ـ (اليمل) بدل (اجلمل) 
َعِية بدالً من (النعجة) وقد الحظت أن هذا اإلبدال شائع � قبائل  (الريل) بدل (الرجل) والنَّ

اخلليج العربي واليمن.

٩. تقلب بعض القبائل واو اجلماعة ميماً، كما هي احلال � عربان البلقاء فيقولون : (جم) 
مبيم مفخمة بدالً من جاءوا.

١٠. تقلب بعض القبائل امليم باًء على نقيض ما كانت تفعل (بكر) فيقول أفرادها (جهنَّب) 
بدالً من (جهنم) و (الرجيب) بدالً من (الرقيم) وبعضهم يلغي الباء وامليم فيقول (جهنى) بدالً 

من جهنم.

١١. وبعض القبائل األردنية تقلب العني نوناً، كما كانت تفعل قبائل (سعد بن بكر) و (هذيل) 
و (األزد) و (األنصار) على ما ذكر بعض الرواة، ويقول أفرادها: أنطى بدالً من أعطى.

قال الشاعر : ـ

خله حبيباً لك صديقاً الياجاك والضيف ال تنطيه َمْقَرن عالبيك    
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الضيف ال تقّطب له جبينك، بل اجعله حبيباً لك وصديقاً إذا قدم عليك، وبعضهم املعنى : الضيف ال تقّطب له جبينك، بل اجعله حبيباً لك وصديقاً إذا قدم عليك، وبعضهم املعنى : الضيف ال تقّطب له جبينك، بل اجعله حبيباً لك وصديقاً إذا قدم عليك، وبعضهم 
قال � تفسري (عال بيك) أهنا مؤخرة الرأس مفردها (علباه وعلبا). وقد دعي هذا النوع من 
القلب (استنطاء) واالستنطاء شائع � بعض القبائل وبعض الدساكر أيضاً كعجلون والسلط، 

وضواحيها.

١٢. يؤثر البدو الوقف على التاء هاء صرحية فيقولون : «البناة» بدالً من البنات. وقد قالت 
العرب قدمياُ : «دفن البناه، من املكرماة»!..

فيكم مالئكة..)  (يتعاقبون  لغة  يستعملون  ما  كثرياً  األرادنة  فإن  القواعد،  ناحية  من  أما 
هو حديث شريف. وفيما عدا هذا فإن اللهجة األردنية، وال سيما البدوية منها، فإهنا تتفق 
والفصحى اتفاقاً شديداً. ففعل األمر إذا كان من األجوف هو فعل األمر � اللهجة األردنية 
بني البدو، إال ما ذكرنا من نفورهم الطبيعي من الضم فيقولون : ِقْم ِقَد الَفَرْس» وقد ختلصوا 
من التقاء الساكنني بالفتح ال الكسر. واألرادنة حيذفون اهلمزة � أمر أكل وأخذ كما هو احلال 
� اللغة الفصحى، على نقيض ما رأينا � (العراق) و� (عجلون) من أعمال اململكة األردنية 

اهلامشية إذ يقول القوم : «أكل . وأُُخذ».

* * *

ــ هو األسلوب � النطق.  لكن الذي جيعل اللهجة األردنية البدوية غري مفهومة ــ أحياناً 
وكوهنم يستغنون عن بعض احلروف، وهم يتكلمون كقوهلم «إللي ُمْوهْ َعالباْل إنايته َصْعبة»؛  أي 
الذي ما هو على البال العناية به صعبة ــ واألرادنة عامة، والبدو خاصة ال يتقيدون باإلعراب، 
وقد سبق لنا أن قلنا : ــ إهنم ينفرون من الرفع والضم، فال تسمعهم يرفعون امساً أو فعًال 
مضارعاً على أية حال. كما أن حرف املضارعة عندهم ال يكون مضموماً أصًال، فهو مفتوح 

أو مكسور.
قال الشاعر : ــ

ترى وصاتي ِتلِْمَس القلِب واِتْصيْب يا اخوي لك عندي وصاة امصيبة    
املعنى:  يا أخي عندي لك نصيحة، أو وصية حمكمة، وأعتقد أن وصييت هذه تالمس قلبك 

وتستقر فيه.
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فالحظ أن حرف املضارعة � تلمس جاء مكمسوراً وآخر الفعل املضارع جاء منصوباً من 
غري أن يتقدمه ما يوجب النصب، وألن القواعد عندهم مزاجية.

وقد دلنا البحث واالستقراء على أمور منها: ــ
أ. أن اللهجة األردنية حفظت كلمات خمصصة ال وجود لتخصيصها � املعجم مثل (طافور) 
ختصيص  بال  اإلناء  مبعنى  العباسي  العصر   � الكلمة  هذه  استعملت  وقد  احلليب.  إلناء 

دمت هبذه الصورة (طيفور) ومنها :واستخدمت هبذه الصورة (طيفور) ومنها :واستخدمت هبذه الصورة (طيفور) ومنها :

ب. سهيت وهليت بدالً من سهوت وهلوت. ولعل العرب قدمياً أو بعض قبائلهم استعملتها 
الواو  بني  ترتدد الماته  أو مما  اليائي  الناقص  من  أهنما  اعتبار  األرادنة. على  استعملها  كما 

والياء.

ـ (اصطافر اهلل) ــ (اصطافر اهلل) ــ (اصطافر اهلل)  ـون : ـون :  ون : ني ألفاً � وزن استفعل فيقولون : ني ألفاً � وزن استفعل فيقول ني ألفاً � وزن استفعل فيقولج. يقلبون السني صاداً والتاء طاء والغني ألفاً � وزن استفعل فيقولج. يقلبون السني صاداً والتاء طاء والغ
فر اهلل).بدالً من (استغفر اهلل).بدالً من (استغفر اهلل).

جة األردد. وحفظت اللهجة األردد. وحفظت اللهجة األردنية كلمات فنية، ال وجود هلا � املعجم مثل قوهلم (طارمة) للبيت 
اخلشيب، ويطلقوهنا على اإلنسان الضخم أيضاً.

هـ. كما حفظت اللهجة األردنية املعاني األصلية لبعض الكلمات مثل معنى (الطمع) فإن 
جة األردنية تعين ما يكسبه الغزاة، ولعل  اللهجة األردنية تعين ما يكسبه الغزاة، ولعل  اللهجة األردنية تعين ما يكسبه الغزاة، ولعل  أصل املعنى للكلمة هو (رزق اجلندي) والكلمة �
ة الرجال أن يكسبوا � الغزو هو . يعين أن حماولة الرجال أن يكسبوا � الغزو هو . يعين أن حماولة الرجال أن يكسبوا � الغزو هو  ع الرجال حتت بروق الطمع» «مصارع الرجال حتت بروق الطمع» «مصارع الرجال حتت بروق الطمع» قوهلم :

الذي يقودهم إىل املوت، هذا قبل أن يتطور معنى الكلمة إىل ما نفهمه منها اآلن.

و. السفاهة، معناها � األصل (تدفق الدم من الطعنة بسرعة) وهي � اللهجة األردنية 
تعين أصًال كثرة الكالم بال غرض معني.

* * *

هجة األردنية قريبة من الفصحى، نورد قطعة من النثر مما يقوله ي نربهن على أن اللهجة األردنية قريبة من الفصحى، نورد قطعة من النثر مما يقوله ي نربهن على أن اللهجة األردنية قريبة من الفصحى، نورد قطعة من النثر مما يقوله  ي نربهن على أن اللولكي نربهن على أن اللولك
أحد املرتافعني عند القاضي البدوي: ــ

دي قدي حظي او حظي يدخلن على أربعة واربعني نيب من امليمسية إو ميلة احلق ك هدي قدي حظي او حظي يدخلن على أربعة واربعني نيب من امليمسية إو ميلة احلق ك هدي قدي حظي او حظي يدخلن على أربعة واربعني نيب من امليمسية إو ميلة احلق  ك ه«جيتك ه«جيت
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بات احلليب، او نسافات العسيب واملرة  بات احلليب، او نسافات العسيب واملرة ود، أو ربعك القعود أو حالَّ واملرة ود، أو ربعك القعود أو حالَّ بات احلليب، او نسافات العسيب الردي، إو تَْرها باعيونك السُّ ود، أو ربعك القعود أو حالَّ بات احلليب، او نسافات العسيب الردي، إو تَْرها باعيونك السُّ ود، أو ربعك القعود أو حالَّ
او ما جتيب».

بعني نبياًبعة وأربعني نبياًبعة وأربعني نبياً من احلماقة  بعة وأرئتك مهدياً ُمصيباً، ضمريي وضمريك � محاية أربعة وأرئتك مهدياً ُمصيباً، ضمريي وضمريك � محاية أر ئتك مهدياً ُمصيباً، ضمريي وضمريك � محاية أرجئتك مهدياً ُمصيباً، ضمريي وضمريك � محاية أرج املعنى : 
واخللط � احلكم. ولتكن هذه القضية � محاية عينيك السوداوين ورجالك القاعدين حولك، 
تز هبم، حتى إذا جرت � احلكم، وملت عن العدالة، سلبك اهلل بصرك، وأفنى رجالك الذين تعتز هبم، حتى إذا جرت � احلكم، وملت عن العدالة، سلبك اهلل بصرك، وأفنى رجالك الذين تعتز هبم، 
الذباب بشعر ذيوهلا،  إبلك وشياهك اليت حتلب منها غذاءك وأفنى خيلك اليت تذب  الذباب بشعر ذيوهلا، وافنى  إبلك وشياهك اليت حتلب منها غذاءك وأفنى خيلك اليت تذب  الذباب بشعر ذيوهلا، وافنى  ك اليت حتلب منها غذاءك وأفنى خيلك اليت تذب 
لوب أهل البادية هلعاً. وأفنى نساءك ونسلك. وهي دعوات تنخلع هلا قلوب أهل البادية هلعاً. وأفنى نساءك ونسلك. وهي دعوات تنخلع هلا قلوب أهل البادية هلعاً. وإذا عدنا إىل الكلمات 

ما ألفناه.ها عما ألفناه.ها عما ألفناه. ديمة، غري أن النطق هبا أبعديمة، غري أن النطق هبا أبعد يمة، غري أن النطق هبا أبعكلها، ألفيناها كلها عربية سليمة، غري أن النطق هبا أبعكلها، ألفيناها كلها عربية سل
* * *

ها البدوي ونشرحها يلفظها البدوي ونشرحها يلفظها البدوي ونشرحها  يلفظشعر البادية يلفظشعر البادية  شعر البادية نا وضوحاً وتعزيزاً نورد مقطوعة من شعر البادية نا وضوحاً وتعزيزاً نورد مقطوعة من  نا وضوحاً وتعزيزاً نورد مقطوعة من زيد قولنا وضوحاً وتعزيزاً نورد مقطوعة من زيد قول زيد قولولكي نزيد قولولكي ن
لريى القارئ أننا نقول صواباً، ونسري مع العقل ال مع العاطفة.

وهي للمرحوم الشيخ (سامل الفالح الشاهني) وقد كنا نرويها كما مسعناها من املرحوم 
على  نة  وملحَّ مسجلة  الصحيحة  روايتها  إىل  نشمي  أرشدنا صديق  أن  إىل  القنصل)  أرشد(سامل  أن  إىل  القنصل)  شد(سامل 
(الربابة بصوت املرحوم الشيخ (الربابة بصوت املرحوم الشيخ (عبد اهلل اللوزي) ـ وقد آثر هذا الصديق الشهم أن خيفي امسه، 

وهي صفة عامة ملستها � إخواني ، البدو.
ِنبا َمـــــــا  راس  َعلــــــى  (ساِلْم)  ِيقـــــــوْل 

ــــــه أنـــــا اليــــــــوم صاِيْم. اْد وامليِّ َعــــــــن الــــــزَّ
، لكنهـــــــا  رفاقـــــــى  يــــــا  ــــــــْة  َونَّ أَِوِن 

مساِيــــــــْم تالَعْب  قلبــــــي  علــــــى  وأَحــــّس 
َحماِدة، فـــــــي  ِوَقـــــْع  ِمـــــــْن  ــــــــة  َونِّ أون 

حايــــْم اجلناحيــــــــن  مرقـــــــــوم  عليــــه 
ة َصيَْعريِّ (راكٍب)  راجٍب  يا   ، ذا  ةِف  َصيَْعريِّ (راكٍب)  راجٍب  يا   ، ذا  ةِف  َْعريِّ َخلْ َصيِمْن  (راكٍب)  راجٍب  يا   ، ذا  َخلِْف  َصيِمْن  (راكٍب)  راجٍب  يا   ، ذا  ِف 

القوايــــــــــْم عوجـــــــــا  الساقيـــــن،  القوايــــــــــْمَمْدموِجَة  عوجـــــــــا  الساقيـــــن،  القوايــــــــــْمَمْدموِجَة  عوجـــــــــا  الساقيـــــن،   َ
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ِ هلــــــــا يـــــــــــا ِرِسْل � َميَْمـــــــَن الَعَصـــــــاأْوِم هلــــــــا يـــــــــــا ِرِسْل � َميَْمـــــــَن الَعَصـــــــاأْوِم هلــــــــا يـــــــــــا ِرِسْل � َميَْمـــــــَن الَعَصـــــــا
رسايله لــــــــي  ِخــــْذ  اهلل  هداك  رسايلهإْوِجــــــــف  لــــــــي  ِخــــْذ  اهلل  هداك  رسايلهإْوِجــــــــف  ي 

رساليت، ْل  َوصِّ (َعْدوان)  ابن  (اْذياِب)  لـ 

مسايم، تالعب  قلبــــي  علــــــــــى  واحـــــــّس 

ِعْندنا؟ الشيخ  جرِمة  ِوْش  َدَرى  َمن  ِعْندنا؟يا  الشيخ  جرِمة  ِوْش  َدَرى  َمن  ِعْندنا؟يا  الشيخ  جرِمة  ْش 

الزْم، حق  عندنـــــــــــا  مالــــــــه  لصـــــــــــَار 

لنا ديــــــــــرًة  هـــــــــي  إو  األرض  علينا  ر  حيكِّ

اهلاليم اهلاليمللرجـــــــــال  مللرجـــــــــال  يصلـــــــــح  رب  والــــــــزِّ

نــــــــــا وارتضى ْك َحكر على ِجدَّ نــــــــــا وارتضىواهلل لِو ان ِجدَّ ْك َحكر على ِجدَّ نــــــــــا وارتضىواهلل لِو ان ِجدَّ ِجدَّ

َهماِيْم، واْحنــــــا  بالِغلــــــْب  ِنْرِتِضـــــــــي  َهماِيْم،ال  واْحنــــــا  بالِغلــــــْب  ِنْرِتِضـــــــــي  َهماِيْم،ال  واْحنــــــا  ِغلــــــْب 

ابعزنا املهاِنة  داَر  ِعْن  ابعزنانرَحَل  املهاِنة  داَر  ِعْن  نانرَحَل 
إو جنفي كما غيــــــــم امــــــَن املِِزْن زايـــــــــْم *

االعدا، ــــــــَر  واجسِّ مح  الرِّ اْسناَن  واصري 

الغنايْم، اجنيب  ديرتنــــــــا  صــــــــوب  ِمْن  الغناإو  اجنيب  ديرتنــــــــا  صــــــــوب  ِمْن  الغناإو  يب 

الغضا َجِمـــــــــــرةَ  ِمِثْل  قلبك  على  الغضاَواْصِقْط  َجِمـــــــــــرةَ  ِمِثْل  قلبك  على  الغضاَواْصِقْط  َجِمـــــــــــرةَ  ِمِثْل  قلبك  على  ْط 

نايم كان  لــــــــــو  د  الضِّ عليــــــــك  واسند 

ابروسِهْن ة  االعنِّ وا  طُّ ابروسِهْنِ ة  االعنِّ وا  طُّ روسِهْنِ ح دلعب)  اب(اخوات  ة  االعنِّ وا  ِحطُّ دلعب)  اب(اخوات  ة  االعنِّ وا  طُّ ِ

َشــــــــدوا احلزايــــــــــــْم. َرْخواْت  ِهن  وان جاْن 

والقنـــــــــا، احلــــــــــرب  الِعـــــــــــدة  بنا  ا  هيَّ

سايـــــــْم، ِكـــــــلِّ  سامنــــــــــا  َلَما  رخصنـــــــا 

واية املرحوم الشيخ عبد اهلل اللوزي.هذا البيت ليس  � رواية املرحوم الشيخ عبد اهلل اللوزي.هذا البيت ليس  � رواية املرحوم الشيخ عبد اهلل اللوزي.  *



١٩

التفسري: ــ

١. يقول (سامل) � قمة مرتفع، أنا اليوم صائم عن املاء والطعام.

ومها � قليب.ّيت أّنة ــ يا رفاقي ــ فأحسست تالعب مسومها � قليب.ّيت أّنة ــ يا رفاقي ــ فأحسست تالعب مسومها � قليب. ّيت أّنة ــ يا رفاقي ــ فأحسست تالعب مس٢. أّنيت أّنة ــ يا رفاقي ــ فأحسست تالعب مس٢. أن

حة. وقع � ساحة املعركة وأخذت حتوم عليه الطيور اجلارحة. وقع � ساحة املعركة وأخذت حتوم عليه الطيور اجلارحة.  أّنيت كانت تشبه أنني الذي ٣. أّنيت كانت تشبه أنني الذي ٣. أّنيت كانت تشبه أنني الذي 
املربقعة األجنحية.

ْيَعر) ال تدركها أشد اخليول  ٤. بعد هذا ادعوك يا راكباً الذلول الصعبة املراس من إبل (أَلصَّ
عدواً.

يشبه عد٥. إذا انطلقت يشبه عد٥. إذا انطلقت يشبه عدوها هرب النعامة من الرصاص أو انطالق رشاء الدلو املنحدر إىل 
البئر.

ار) مكتوبة بكالم يالئمه ـ أي يليق به ــ قَّ ٦. خذ رساليت إىل (سامل الصَّ

اهلمم  أصحاب  وحنن  اإلهانة  نقبل  ال  الشيخ، حنن  عند  جرميتنا  ما  يعلم  الذي  من  اهلمم ٧.  أصحاب  وحنن  اإلهانة  نقبل  ال  الشيخ، حنن  عند  جرميتنا  ما  يعلم  الذي  من  اهلمم ٧.  أصحاب  وحنن  اإلهانة  نقبل  ال  الشيخ، حنن  عند  نا 
العالية.

٨. ضيق علينا األرض وهي ديارنا وقن الدجاج يصلح للرجال األنذال.

نا هبا وعندما نبتعد يرى ندامات كثرية.ن نرحل عن الدار اليت يراد إذاللنا هبا وعندما نبتعد يرى ندامات كثرية.ن نرحل عن الدار اليت يراد إذاللنا هبا وعندما نبتعد يرى ندامات كثرية. ن نرحل عن الدار اليت يراد إذالل٩. لكن نرحل عن الدار اليت يراد إذالل٩. لك

١٠. نشعل على قلبه ناراً تشبه مجر الغضا، وجنلس عدونا على تلك النار ولو كان نائماً، 
مطمئناً ـ

ذا اوعند الرجوع إىل هذا اوعند الرجوع إىل هذا اجلزء اخلامس من املعلمة، يرى القارئ أن املفردات اليت استعملها 
الشاعر صحيحة فصيحة: ــ

أ. نبا.

ب. الزاد.

اواً فقال ونيت ونِّة. واواً فقال ونيت ونِّة. واواً فقال ونيت ونِّة. ج. أنَّ أّنًة قلب اهلمزة

هـ. احلمادة ــ محوة النار التهاهبا ــ وشبه املعركة بالتهاب النار.



٢٠

تدعى الريح هاربة.اهلاربة: الفرس السريعة شبهها بالريح لسرعتها. وتدعى الريح هاربة.اهلاربة: الفرس السريعة شبهها بالريح لسرعتها. وتدعى الريح هاربة. هـ . 

و. الربدا ــ النعامة.

روءة.ز. مقرية: مقروءة.ز. مقرية: مقروءة.

رب � العصر العباسي هبذا املعنى حتى اجلاحظ. وش: اي شيء، وقد استعملها العرب � العصر العباسي هبذا املعنى حتى اجلاحظ. وش: اي شيء، وقد استعملها العرب � العصر العباسي هبذا املعنى حتى اجلاحظ. ح.

وارد).يم: مجع مهيم وهو األسد (أقرب املوارد).يم: مجع مهيم وهو األسد (أقرب املوارد). اط. مهاط. مها

ر : ضيَّق. ي . َحكَّ

ك. الزرق : هو الزريبة للغنم لكن األرادنة خصصوا الزرب بالدجاج حتقرياً.

ل. يشوف : يشاهد.

م. نشعل : نضوي.

ن. الضد: العدو.

ه من هذا ما أردت أن أوضحه، وسريى املنصفون املخلصون أن ما أتيه � هذا اجلزء كله من هذا ما أردت أن أوضحه، وسريى املنصفون املخلصون أن ما أتيه � هذا اجلزء كله من 
الصحيح الفصيح.

الدين)  (حييى محيد  اإلمام  طاعة  الدين) خل �  (حييى محيد  اإلمام  طاعة  الدين) خل �  يى محيد  تد مل  اليت  اليمن،  قبائل  إحدى   : تدلصيعر  مل  اليت  اليمن،  قبائل  إحدى   : تدلصيعر  مل  يت  ا  *
وهي:

) بـ (والُكَرب) على وزن (جرز) ج و (املشقاص) على وزن مفعال حيدر) بـ (والُكَرب) على وزن (جرز) ج و (املشقاص) على وزن مفعال حيدر) بـ (والُكَرب) على وزن (جرز) ج و (املشقاص) على وزن مفعال  (الصيعر) على وزن (
زيزي الصفحة ١٢٧).(تاريخ اليمن حتقق الكرملي وشاركه العزيزي الصفحة ١٢٧).(تاريخ اليمن حتقق الكرملي وشاركه العزيزي الصفحة ١٢٧).

  























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































٤٤٧

املؤلف  فـي سطور
* ولد روكس بن زائد بن سليمان العزيزي  فـي مادبا عام ١٩٠٣.

*  درس املرحلة االبتدائية فقط  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا، وتوقف عن الدراسة عام١٩١٤ حني 
أعلنت احلرب العاملية األوىل، وبعدها أحضر له أبوه معلماً للغة الفرنسية وآخر لإلجنليزية.

بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس 
عام ١٩٤٢.

* عمل أستاذاً لألدب العربي  فـي كلية تراسانته  فـي القدس حتى عام  ١٩٤٨.

* اعتمدته جريدة األحوال البريوتية مراسًال هلا  فـي األردن.

*  انتخب عام ١٩٧٦ رئيساً لرابطة الكتاب األردنيني.

*  ممثل الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان  فـي األردن منذ عام ١٩٥٦.

* نال عضوية شرف جملمع اللغة العربية األردني.

* حصل على وسام الرتبية والتعليم ووسام الصليب األبيض الذي ال يُمنح إال خلاصة اخلاصة.

منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.

نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.

* كتبت جوليا الربضي رسالة ماجستري من اجلامعة اللبنانية عنواهنا : روكس بن زائد العزيزي 
حياته وآثاره سنة ١٩٩٣.

* أعد د. عبد اهلل رشيد رسالة دكتوراه  فـي اجلامعة اليسوعية موضوعها : روكس بن زائد 
العزيزي حياته وآثاره عام ١٩٩٦.

توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.



٤٤٨

مؤلفاته:
١. أبناء الغساسنة (قصة) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٣٦، صيدا: مطبعة العرفان، 

.١٩٥٤

٢. خنب الذخائر (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٣. علم النميات (لغة) حتقيق مشرتك مع األب الكرملي، القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٤. تاريخ اليمن (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي: ١٩٣٩.

٥. فلسفة أوريليوس، عمان: (د.ن)، ١٩٤٢. 

٦. املنهل  فـي تاريخ األدب العربي ،ج١، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني،   ١٩٤٦.

ط٢، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٠.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

ج٢ ،ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٨.  

ط٢، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٨.  

ط٣، القدس: املطبعة التجارية، ١٩٥٨.  

٧. سدنة الرتاث القومي (تراجم) القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٧.

٨.  الزنابق ، خمتارات من الشعر والنثر: ٧ أجزاء. 

ط١، القدس: مطبعة دار األيتام اإلسالمية، ١٩٥٠.  

ط٢، بريوت: مطبعة دير املخلص، ١٩٥٢.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

  اجلزء السابع، الطبعة الثانية ، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٩.



٤٤٩

٩. فلسفة اخليام، بريوت: املكتبة العلمية ومطبعتها، ١٩٥٢.

١٠. مقدمة لرتمجة رباعيات اخليام عن قلم الدكتور أمحد زكي أبو شادي، بريوت: املكتبة العلمية 
ومطبعتها، ١٩٥٢.

١١. أزاهري الصحراء (قصص) صيدا: مطبعة العرفان، ١٩٥٤.  

١٢. شاعر اإلنسانية (تراجم) القاهرة (د.ن) ١٩٥٥. 

١٣. اخلالفة التارخيية (تاريخ العرب: جزآن) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٦.

ط٢، القدس: املطبعة العصرية، ١٩٨٣.  

١٤. فريسة أبي ماضي (حبث) عمان: مطبعة االحتاد، ١٩٥٦.

١٥. األردن  فـي التاريخ وهيئة األمم، عمان: مطبعة اجليش العربي، ١٩٥٧.

١٦.مادبا وضواحيها (باالشرتاك مع األب جورج سابا): (تاريخ وآثار مصور) القدس: مطبعة اآلباء 
الفرنسيني، ١٩٦١.

١٧. تطور حقوق اإلنسان (حبث) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٦٥. 

١٨. اإلمام علي أسد اإلسالم وقديسه (تراجم) (ط١) النجف: مطبعة النعمان، ١٩٦٧. 

ط٢، بريوت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٩.  

(ط٣) عمان: املطابع العسكرية، ١٩٨٣.  

١٩. األرض أوالً (مسرحية ومسلسل) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٧٣.

٢٠. قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية (٣ أجزاء) . 

ط١،عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٧٣.  

ط٢، عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٨١.  

٢١.الطفل  فـي األدب العربي، اجلزائر: مطابع الشركة الوطنية للنشر، ١٩٧٥.
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٢٢. معلمة للرتاث األردني (حبث مصور من مخسة أجزاء) . 

٢٣.مجد الدمع (سرية ذاتية) عمان: مطبعة الدستور، ١٩٨١.

الشام،  بالد  لتاريخ  الثالث  املؤمتر  الرياض:  ـ  القدس  فـي  للرهبان  املماليك  توصيات  ٢٤.من 
.١٩٨١

٢٥. اجملتمع البدوي، الرياض: دار اليمامة، ١٩٨٢.  

٢٦. ذكريات من البادية، الرياض: (د.ن)، ١٩٨٧.

٢٧. األرض أوالً (مسرحية) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٨٩.  

٢٨. مقدمة مجهرة أنساب العرب، دمشق، (د.ن)، ١٩٨٩.

٢٩. حكايات من البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣٠. األنظمة والقوانني  فـي البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣١. منر العدوان شاعر احلب والوفاء، عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩١.  

الشركة  القطان) عمان: مطبعة  إبراهيم  فيه  العربية (مصور شارك  اللغة  لتعليم  املبتكر   .٣٢
الصناعية (د.ت).

٣٣. املساعد  فـي اإلعراب: (٤ أجزاء)، باالشرتاك مع األستاذين خالد الساكت وحممد سليم 
الرشدان، القدس: مطبعة املعارف (د.ت).

٣٤. تطور الشعر  فـي البادية (حبث) عمان: (د.ن) (د.ت).  

٣٥. (مذكرات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) بريوت: جملة العرفان، (د.ن) .

٣٦. وحي احلياة (تأمالت) بريوت: جملة العرفان، (د.ت).

٣٧. النظام اإلداري  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن)، (د.ت) .

٣٨.  النظام املايل  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن) ، (د.ت).
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٣٩. مفاهيم عصرية  فـي األدب املؤمت، عمان (د.ن)، (د.ت).

٤٠.حنن نرسم وأنتم تكتبون (٣ أجزاء) مشرتك مع املرحومني حسين فريز وحممود العابدي، 
عمان: مطابع اجلميعة العلمية امللكية (د.ت).

٤١.أنر ولو مشعة (مقاالت) عمان: (د.ن)، (د.ت).

٤٢. الشرارات من هم (أنساب) عمان: (د.ن) ١٩٩٣.  

٤٣. يوميات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩٥.

ــ  باإلضافة إىل عدد كبري من املسلسالت واملسرحيات املعروضة  فـي األردن، وعدد من الدول 
العربية . 




