طرائف األدب من لهجات العرب

يتساءل بعض اإلخوة عن أصول بعض اللهجات العربية ،ومدى فصاحتها ،وسأضرب أمثلة على بعض األلفاظ من مختلف
اللهجات العربية ،وأجتهد في تخريجها اللغوي وردها إلى أصولها لعلي أقدم لإلخوة المهتمين والمتابعين شيئا ً من الفائدة بمعرفة
طرف من لهجات العرب ،وسأبدأ بألفاظ من اللهجة المصرية ،ثم أتبعها باللهجة الشامية ،ثم أختم باللهجة الخليجية (الترتيب
بحسب الحجم):
أولً -اللهجة المصرية:
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ْ
ي.
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يص ،وهو البَريق؛ ألَنه إِذا فَت َح عينيه فَعَل ذلك .لسان العرب ( -ج  / 7ص
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َ -3عيَّ َ
صريخ ،وهو العياط .أساس البالغة للزمخشري ( -ج  / 1ص  .)327نكتفي بهذه األمثلة وأصلها من
ط :إذا مدّ صوته بال ّ
الفصيح في اللهجة المصرية.
ثانيا ً -اللهجة الشامية:
 -1ه َّّلْ :تعني اآلن ،ويقابلها في اللهجة الخليجية (الحين) ،وأصل (ه َّّلْ) مأخوذ من َهلَقَ  ،وبعض اللهجات الشامية تلفظها
بالقافَ ( :هلَّ ْق) ،وبعضها وهو األشهر بإبدال القاف ألفاً( :ه َّّلْ)  ،قال ابن سيده :ال َهلَق :السرعة في بعض اللغات .انظر :كتاب
المحيط المحكم -مادةَ :هلَقَ .
َ -2بدِّي :أي :أريد أو أطلب  ،ويقابلها عند المصريينَ :عا ِوز .قال ابن منظور :ال َبدُّ وال ِبدُّ  :...النصيب من كل شيء .لسان
العرب .مادة :ب د د .فكأنه يريد عند قوله :بَدِّي :أعطني نصيبي وحظي.
 -3زَ ل َمه :يعني :رجل .وأرى هنا الهاء للسكت ،واألصل :زلم ،وتعني :القوة ،ولقد أطلق الشاعر لبيد على أظالف البقرة
الوحشية أزلما ً لقوتها فقال:
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نحيف الجسم ،وكذلك فرس مزلَّم .انظر :المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد .مادة :ز ل م.
ورجل مزلَّم :قلي ُل اللحم
ُ
ثالثا ً – اللهجة الخليجية:
جار ،وفي شرح التسهيل ألبي حيّان قال أبو حاتم :قلت ألم
يار لغة في ٍّ ّ
-1يَار :وتعنيَ :جار .قال ابن سيده :يمكن أن يكون ٌّ
الهيثم :هل تبدل العرب من الجيم ياء في شيء من الكالم؟ فقالت :نعم ،ثم أنشدتني:

إن لم يكن فيكن ِظ ٌّل ول َجنى  ...فأبعدَ َّ
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تقصد( :شجرات) .انظر :كتاب المخصص( -ج  / 3ص  )308والمزهر للسيوطي( -ج / 1ص.)150
شةُ :هاش القوم :هاجوا واضطربوا .وهاش أهل الحرب بعضهم إلى بعض :خفّوا ونهضوا ،وتهاوشوا .وهاشت الخيل في
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الغارة :نفرت وتردّدت .ويقولون :وقعت هوشة في السوق ،والهوشة :ال ِفتنة والضطراب ،وفي حديث بن مسعود رضي هللا
ت األسواق} .انظر :كتاب مختار الصحاح ألبي بكر الرازي( -ج  / 1ص )705
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وأساس البالغة للزمخشري( -ج  / 2ص  .)6وقانا هللا وإياكم شر الهوشات.
نك) :وتسمى ال َك ْشكَشة ،وهي قلب كاف المؤنث شيناً ،وهي لغة بني تميم وبني
(-3عيْنج وعي ُْو ِنج) تقال للمرأة بدل (
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قاله لما رأى غزالً شارداً ،فخاطب الغزال قائالً :إن التشابه كبير ِ
فاقتك جمالً وزينة .انظر :األغاني لّلصفهاني( -ج  / 18ص
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أكتفي بهذا القدر من البحث في اللهجات العربية كي ل أطيل عليكم ،وأتمنى أن أكون قد قدمتم لكم الفائدة المرجوة ،وأترك
المجال لتعليقاتكم حول الموضوع والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

