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بكل هياآتها





الإهداء

اإىل  ذكرى اأمي 

فاطمة بنت حممد �سعيد

الروح الطاهرة التي �سحت و�سربت يف �سبيل اأن جتعل من اأبنائها رجاًل 

�ساحلني.

رحمها اهلل وغفر لها، واحت�سبها �سهيدة لديه، واأدخلها ف�سيح جناته مع 

يقني وال�سهداء وال�ساحلني املح�سنني. النبيني وال�سدِّ



�شكر واجب

لالأ�ستاذ

 ب�سيء كي اأجنز هذا 
َّ
عبد الهادي �ِسيكي ال�سديق الذي مل يبخل علي

الكتاب على اأكمل وجه فجزاه املوىل عني خري اجلزاء. 



7

املقدمة

عت غري ذلك، وارتكزت على  قامت الدعوة الرببرية على الأ�سا�س الِعْرقي، واإن ادَّ

اللغة ب�سفتها ال�سخرة ال�سلبة الرا�سخة التي ميكن الوقوف فوقها بثبات لإي�سال 

انفكَّ  فما  اأهدافها،  اإىل  والو�سول  مطالبها،  وحتقيق  الأمازيغية،  احلركة  ر�سالة  

املنخرطون يف هذه احلركة منذ البداية ي�سيعون باأنَّ اأهمَّ عوامل ا�ستقالل الرببر عن 

غريهم وتفردهم هو عامل الل�سان، فاللهجات التي ي�سّمونها “اللغة الأمازيغية” ل 

تنتمي لأي لغة كما يقولون، واإن تاأثرت بلغات اأخرى واأثرَّت فيها، خ�سوعًا لقوانني 

اللغة التي توؤكد حتمية هذا الت�رضيب اللغوي خا�سة على م�ستوى الألفاظ.

قيل الكثري عن هذه اللهجات من قبل اأ�سحابها، وو�سعوا القوامي�س واملعاجم 

جوا “خل�سو�سيتها” و”متيزها” و”عبقريتها”  لألفاظها، وانكّبوا على تقعيدها، وروَّ

و”انفرادها” عن غريها من اللهجات واللغات خا�سة العربية، بل بلغ بهم الأمر اأن 
دة معيارية لتكون احلل البديل ملع�سلة اللهجات العديدة،  حاولوا ا�سطناع لغة ُمَوحَّ

واملتنافرة اأحيانًا اإىل درجة عدم مقدرة اأ�سحابها على التوا�سل بها فيما بينهم، مما 

ي�سطرهم اإىل اللجوء اإىل ل�سان و�سيط يتخاطبون به.   

ورغم هذه اجلهود امل�سنية التي تقوم بها احلركة، وكل هذه اجلمعيات واملراكز 

املقارنة  القيام مب�رضوع يف  اإىل  اأحد  ي�سَع  اإليها، مل  املنتمني  الل�سانيني  والباحثني 

اللغوية ما بني الل�سانني الرببري والعربي لإظهار ما بينهما من اأوا�رض القربى، بل 

جند النقي�س، حيث يتم الرتكيز على ما ُيتوّهم اأنه خا�س بالرببرية ول يوجد يف 
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العربية، وي�ستمر البتعاد عن املقابلة ما بينهما حتى من طرف اللغويني املهتمني 

املو�سوعية  �سفة  املقارن  البحث  ُيفقد  مما  بغريها،  الأمازيغية  اللهجات  مبقارنة 

واحلياد، فيخرج ـ يف هذه احلالة ـ من باب الِعْلم ليدخل يف باب الهوى والأدجلة، 

و�سامل �ساكر خري مثال على ذلك، فهو ل يقرتب من لغة ال�ساد يف مكافاآته، وكاأنها 

مل ُتدرج مع الرببرية يف ف�سيلة لغوية واحدة، ومل تتعاي�س معها ملئات ال�سنني.

اإنَّ �سخامة ما يف الرببرية من األفاظ عربية اأقلَق اأولئك القائلون بعدم عربيتها، مما 

حدا بوا�سعي املعاجم  من احلركة الأمازيغيةـ  رفعًا للحرجـ  اأن يخرجوا ق�سمًا كبرياً 

من األفاظ الرببرية وجعلوه من الدخيل العربي، وهذه املفردات ليخفى على اأحد 

عربيتها فهي �سائعة متداولة يف ال�سحافة والتعليم والإعالم، كذلك حينما تيقن 

هوؤلء اأنَّ ق�سمًا بربريًا اآخراً موجود يف العربية املهجورة اأدركوا اأنه من ال�سعب اأن 

يعّدوه من الدخيل، ولذلك ا�سطنعوا ـ رفعًا للحرج اأي�سًا ـ تخريجًا عجيبًا اأ�سموه 

“امل�سرتك”، فالل�سانان منف�سالن خمتلفان ـ عند هوؤلء ـ لكن لديهما م�سرتكات 
ثالثًا  ق�سمًا  فجعلوها  م�ستغلقة،  الألفاظ  من  ثالثة  جمموعة  وجدوا  ثمَّ  كثرية، 

و�سفوه بالأمازيغي ال�رضف.

وهكذا نكون اأمام ثالثة اأق�سام من الكلمات الرببرية ح�سب ت�سنيفهم:

الق�سم الأول: كلمات ُجِعلت من الدخيل العربي الذي ت�رضب يف لهجات الرببر 

بعد الفتح الإ�سالمي، ولذا ُعِمَل على اإخراجها من قامو�س الرببرية.        

العربية  اللغة  عليها يف  ُعرث  امل�سرتك، حيث  ُجِعلت من  كلمات  الثاين:  الق�سم 

مببناها ومعناها. 

الق�سم الثالث: كلمات ُجِعلت من الأ�سيل البحت، وهي تلك املفردات التي ُيظنُّ 

اأّل وجود لها يف العربية. 

وما  الدخيل  ما هو  قاطعًا  يحّددوا حتديداً  ال�سابق مل  الت�سنيف  اأ�سحاب  اإنَّ 

التي  والقواعد  الأ�س�س  هي  ما  يبّينوا  مل  واأي�سًا  ؟  الأثيل  هو  وما  امل�سرتك،  هو 

غربلة  عند  عليه  �ساروا  التي  املنهاج  هو  وما  ؟  تق�سيماتهم  يف  عليها  اعتمدوا 

الألفاظ الرببرية وت�سنيفها ؟ مّما يدعونا اإىل الرتدد يف قبول التق�سيم امل�سار اإليه، 

ويف ال�سك مب�سداقية وا�سعي املعاجم الأمازيغية، وهل ي�ستطيع اأحد اأنَّ ي�سمن 
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اتفاقهم جميعًا على ت�سنيف واحد جامع ل يختلفون فيه ؟ األي�س من املمكن اأّن 

ها اأحدهم دخيلة اأتت من العربية، قد يراها اآخر باأنها  جمموعة من الكلمات َعدَّ

م�سرتكة مع الرببرية، وثالث يدرجها مع الأ�سيل البحت الذي ل ينتمي اإىل غريه 

ول ي�ساركه فيه ل�سان اآخر؟ األي�س الأمر راجعًا اإىل اأهواء واأمزجة خمتلفة، ورغبة 

وا�سحة يف »ت�سفية« اللفظ العربي »الدخيل«، مع الإبقاء ـ يف ذات الوقت ـ على 

الأمرين  التوفيق ما بني هذين  الرغبة يف  اأمل تكن  ؟  وغنيًا  الرببري غزيراً  املعجم 

هو ال�سبب يف ظهور هذا التخبط ؟ فلن�رضب بع�س الأمثلة التي توؤيد ما نقول، 

ففي املعجم العربي / الأمازيغي، ا�ستبعد حممد �سفيق �ساحب املعجم لفظة هي 

)لفدعت( مبعنى انخالع العظم، لأنها يف نظره عربية دخلت الرببرية يف العهد 

ْهلي ُيدخلها يف معجمه اخلا�س  الإ�سالمي، لكن باحثا مغربيا اآخر ا�سمه علي ال�سَّ

باللهجة الرببرية ملنطقة فجيج، وهو يقول يف مقدمة املعجم باأنه قد اأخرج منه 

املفردات العربية الدخيلة واأبقى على »امل�سرتك والأ�سيل«.

اأبقى �سفيق ـ بعد اأن اأخرج لفظة )لفدعت(، على ثالثة األفاظ تدلُّ على انفكاك 

بربرية بحتة،  الثالث  الكلمات  اأنَّ  �سفيق  يرى  اإذن  غزم(،  اأّنّ اأموّلز،  )اأّنفرك،  العظم: 

ففي  ؟  معجمه  و�سعهما يف  فلماذا  عربيتان،  واأنفرك  اأمولز  كلمتي  اأن  واحلقيقة 

قامو�س العربية جند: امنلز منه = اأُفِلت، وامتلزه=  انتزعه، ومّلزه متليزاً = خّل�سه، 

اأّما الثالثة وهي )اأنغزم( فنحن نعذره   ، اأي�سًا: انفرك املَْنِكب = انفكَّ ه، وجند  فكَّ

ها من الكلم الرببري، لأنها لي�ست يف معاجم اللغة العربية، ولأنه ل  عندما عدَّ

يعرف �سيئًا عن لهجات عرب ظفار، فاجلذر )غزم( وم�ستقاته يف اللهجات الظفارية 

ل يحيد يف معانيه عن )انزلق العظم(، ففي دارجتنا الغْزمة هي: انفكاك العظم، 

ْحرية، غزميت: انخالع  ال�سَّ اللهجة  اْنغزم واْغتزم، ويف  املا�سي منها هو:  والفعل 

الع�سو، والفعل املا�سي منها: ِغْزم، ومثال اآخر هو الفعل )اإدّف�س( مبعنى لكز، دفع 

بعنف، فهو ذاته الفعل )دف�س( املوجود يف كثري من اللهجات امل�رضقية مبعنى دفَع 

ة، لكَز، �رضب ب�سدة، ونعذر �سفيق لعتقاده باأن املفردة لفظة اأمازيغية دخلت  بقوَّ

العامية املغربية، لأنه غري عامل على ما يبدو بلهجات امل�رضق العربي، ولكننا ل 

نعذره حني ُيبقي، يف معجمه على لفظة )اإدفر( مبعنى دفعه بعنف، وال�سبب يف 

ذلك اأنها ف�سيحة اأوردتها املعاجم العربية كافة يف مادة )دفر(.
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ا بع�س املعجميني من الرببر فقد اأرجَع جانبًا من التطابق ما بني األفاظ العربية  اأمَّ

والرببرية اإىل امل�سادفة كما جاء يف مقدمة قامو�س )اأوال(، واحلقيقة اأنَّ هذا القول 

قد ُيقبل عندما يتعلق الأمر بب�سع كلمات، ولي�س باآلف الكلمات، وبخ�سو�س ما 

قاله �ساحب قامو�س )اأوال( باأنَّ بع�س هذي املفردات الكثرية املتطابقة »مقرت�سة« 

ينح�رض  والتقارب  التطابق  القول، عندما يكون  ُيقبل هذا  اأي�سًا قد  العربية،  من 

يف مفردات ال�سعائر الدينية ونحوها  من اأمور العقائد واملذاهب، ومعها املفردات 

املتعلقة باأ�سماء املخرتعات من اآلت ونحوها، لكنه ل ُيقبل ول ُيعقل اأنَّ الَكرثة 

�سكان  اأخذها  قد  ـ  جميعها  احلياة  جوانب  ت�سمل  وهي  ـ  الألفاظ  من  الكاثرة 

ق اأنَّ الرببر  دِّ ال�سمال الإفريقي القدماء من العرب بعد فتح اإفريقية، فمن الذي ُي�سَ

ـ قبل قدوم امل�سلمني من اجلزيرة العربية ـ مل يخرتعوا لهم الأ�سماَء والألفاظ التي 

ُتعرب عن مفردات احلياة الداّلة على اخللق والتكوين، والنجوم والليل والنهار، واحلر 

والربد، واملاء وعيونه وينابيعه وغدرانه وم�ستنقعاته واأحوا�سه، وبحاره وخلجانه 

واأمطاره و�سيوله وطوفانه وتدفقه ون�سوبه.

كذلك املفردات الدالة على الأر�س واأ�سكالها، وتربتها وجبالها وتاللها واأحجارها 

و�سحاريها ورمالها، ونبتها و�سجرها.

كذلك املفردات الدالة على الدواب املُ�ستاأن�س منها والوح�سي، واملفردات املتعلقة 

والنق�س  والقّلة،  وبالكرثة  والروؤية،  بالتحديق  املتعلقة  وتلك  واأنواعها،  بالأ�سوات 

والزيادة، وباأحوال الإن�سان وخ�ساله، احلميدة منها والذميمة، كال�سجاعة واجلبانة، 

والكرم واللوؤم، والذكاء والغباء، والرَّزانة واحلماقة، والعقل واجلنون.

الإن�سان ون�ساأته، ومب�ساعره  والزواج، ومبراحل  بالأ�رضة  املتعلقة  املفردات  كذلك 

كاملحبة والبغ�س، والفرح واحلزن، والغ�سب. 

كذلك املفردات الدالة على �سفات الإن�سان اخَلْلقية، من طول وق�سارة، و�سمن 

ونحافة، وقوة و�سعف، وُح�سن وب�ساعة.

وقيام  وجري،  وهرولة  م�سي  من  وال�سكون،  احلركة  على  الدالة  املفردات  اأي�سًا 

، والق�رض، وال�سحق  وجلو�س، ودخول وخروج، وتلك الدالة على القطع والق�س واحَلزِّ

والطحن، ُثمَّ الزجر والطرد والدفع وال�رضب، وال�سجِّ واجَلْرح والطعن والقتل.
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واأزيائه، وبالن�سج واخلياطة، وبالفتل والإبرام،  باللبا�س  املتعلقة  الألفاظ  واأي�سًا 

والأ�رض والتقييد، والربط والإحكام، وتلك املتعلقة بالبناء والت�سييد، وتلك املتعلقة 

ياتها. بالأ�سلحة والأوعية وُم�سّمَّ

اأي�سا املفردات اخلا�سة بالفنت وال�سطرابات، واحلروب والدواهي، ثم تلك التي 

تدلُّ على الفناء والهالك والإقبار.

ت�سمل جميع  التي  الرببرية  الكلمات  العظمى من  الغالبية  اأّن  ترى من ي�سدق   

نواحي احلياة التي ذكرناها، واملتطابقة واملتقاربة لفظًا ودللة مع لغة ال�ساد، هي 

من الكلم العربي الذي ت�رضب يف الرببرية خالل الع�رض الإ�سالمي؟  

اأعماقهم جتاه  نف�سية مرت�سخة يف  وعقدة  هوؤلء،  عند  الهوى  نوازع  اإذن  هي 

اللغة العربية، التي ُيريدونها »اأبعد ما تكون« عن لهجاتهم، حتى تبقى اأمازيغيتهم 

»ُمتفردة« ببنيتها الل�سانية، »مُمتازة« مبعجمها الغزير، »اأعجمية �سافية« لي�س بها 

»�سائبة« عربية.

لقد اأردُت هذا الكتاب اأنَّ يكون �ساهداً ودلياًل على عروبة اأقوام كانوا وما زالوا 

ت اأعجمية، وما اأوردته بني دفتي هذا املوؤلف،  يت لغة، وُعدَّ يتكلمون بلهجات �ُسمَّ

النا�س ُم�َسّلمات وبديهيات ل  اأ�سحت عند الكثري من  التي  يدح�س هذه املقولة 

الرببرية  اأن  اأثبت بها  ال�سواهد حتى  الكثري من  النقا�س، لقد �رضدت هاهنا  تقبل 

لي�ست �سوى ل�سان عربي، �سواهد لي�ست من املعجم فح�سب، بل من النحو وال�رضف 

وال�سوت اأي�سًا، واأحب اأن اأذكر يف هذه املقدمة عدة نقاط للقارئ الكرمي:

الدارجة(،  )العامية  الظفارية  اللهجة  لهجات هي:  بلدي ظفار ع�رض  اإنَّ يف  1ـ 

قَطرية،  ال�سَّ واللهجة  احَلْر�ُسو�ِسية،  واللهجة  املَْهرية،  واللهجة  ْحرية،  ال�سَّ واللهجة 

ْنية، واللهجة احَلاّلِنية، واللهجة الُهْبيوِتية، واللهجة الَبْطَحرية، واللهجة  واللهجة ال�سَّ

ح  املَُحوِتية، واأنا ا�ستغل منذ مدة طويلة على مقارنتها باللهجات الرببرية، ولقد رجَّ

ابن بطوطة اأن تكون ظفار هي موطن الرببر الذي نزحوا منه اإىل ال�سمال الأفريقي، 

ال  الة مغربي �سهري ينتمي اإىل قبيلة لواتة الرببرية، وهو اأعظم رحَّ وابن بطوطة رحَّ

يف تاريخ الب�رضية، وقد زار ظفار وحلَّ بها، وللكاتب حممد بن م�ستهيل ال�سحري 

قراءة مهمة يف رحلة ابن بطولة لظفار جعل عنوانها )ظفار يف حتفة النّظار(، ذكر 
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فيها باأن ابن بطوطة ُيعدُّ من الأوائل القائلني بعروبة الرببر ا�ستناداً اإىل ما لحظه 

وعرث عليه يف ظفار)1(. 

2ـ كوين باحثًا ظفاريًا م�ستغاًل بعلم اللغة املقارن، جعلني هذا ا�ست�سهد باللهجات 

الظفارية يف املقام الأول، ثم اللهجات الُعمانية واليمنية، لأن بلدي ) ظفار ( يقع 

بني ُعمان واليمن، مما جعل ح�سيلتي اللغوية من لهجات هذه البلدان الثالث اأكرث 

اأولَّ  مما لديَّ من اللهجات امل�رضقية الأخرى، وبخ�سو�س اللهجات الظفارية فاإّن 

من در�سها هم الأجانب الغربيُّون، ويف درا�ساتهم تلك كثري من الأخطاء، ناهيكم 

عن �سوء نيَّاتهم الذي يظهر يف طرحهم وا�ستنتاجاتهم، وبعد ذلك ظهرت كتابات 

وريني �سعوا اإىل احلفاظ على اإرثهم اللغوي كل بقدراته،  ودرا�سات باأيدي ظفاريني غيُّ

من هوؤلء نذكر الراحَلنْيِ الأ�ستاذ علي حم�سن اآل حفيظ وال�سيخ حممد بن طفل 

امل�سهلي، رحمهما اهلل، والدكتور حممد بن ُم�سلِّم بن دبالن املهري، والدكتور حممد 

بن �سامل املع�سني، والأ�ستاذ عادل مريخ، والأ�ستاذ علي اأحمد ال�سحري، والأ�ستاذ 

اأحمد طويب �سعد املهري، والأ�ستاذ �سامل حليمر حممد القمريي )2(، والأ�ستاذ 

لم بن �سهيل الُعَمري، والأ�ستاذ خالد بن اأحمد الدارودي والأ�ستاذ �سامل �سهيل  ُم�سَّ

عريون ال�سحري.

3ـ مل اهتم كثرياً باإرجاع لفظة ما اأو ظاهرة لغوية معينة اإىل لهجة بربرية بعينها، 

ذلك لأن الهدف عندي هو اإي�ساح عروبة الكلم الرببري ب�ستى لهجاته.

4ـ هناك ظواهر �سوتية جعلتها يف ف�سول م�ستقلة، برغم اأنَّ مكانها ال�سحيح 

1ـ ذكرت هذا الأمر للدكتور عبد الهادي التازي ال�سخ�سية املغربية ال�سهرية، عندما التقيت به يف 

العا�سمة الُعمانية م�سقط بتاريخ 2010/4/11 ميالدي  وبح�سور حفيدته الإعالمية اأ�سمهان التازي، 

وعثمان رحو امل�ست�سار  يف ال�سفارة املغربية، ولقد نبَّهته اإىل اأن ابن بطوطة زار كثري من بلدان امل�رضق 

ح اأن تكون ظفار هي موطن الرببر  العربي  ـ ومنها اليمن ـ  ومل يربط اأي منها بالرببر، يف حني اأنه  َرجَّ

تًا ملا اأقول باهتمام بالغ، ثم اأكدَّ على اأهمية اأن يوؤخذ ما قاله   الأ�سلي، ولقد كان �سيخنا اجلليل ُمْن�سِ

ابن بطوطة بهذا ال�ساأن ماأخذ اجلد واأن ل يبقى البحث املقارن رهني اللغة بل يجب اأن يكون �ساماًل. 

وهذا لخالف عليه، ولكن العائق يكمن يف امل�سوؤولني القادرين على املبادرة والتنفيذ �سواء كانوا اأفراداً 

اأ�سحاب  �سلطة وقرار اأو  اأ�سحاب جاه وي�سار، اأي�سًا يكمن هذا العائق يف املوؤ�س�سات واجلهات �سواء 

كانت اأهلية اأو حكومية التي ل تعري هذا الأمر اأدنى اهتمام.   

2- اأحمد طويب املهري و�سامل القمريي من املنطقة الغربية بظفار وت�سمى حاليا املهرة وتتبع للجمهورية 

اليمنية.
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للقارئ، فيما يُخ�س  الأن�سب  اأنه من  راأيت  اللغوية(، لأين  هو ف�سل )الأ�سوات 

ف�سول  يف  له  ُتدرج  اأْن  واإ�سافة،  واإ�سقاط  وقلب  اإبدال  من  ال�سوتية  الظواهر 

م�ستقلة.

مًا اإّياه اإىل ف�سول لي�س �سوى  5ـ اإنَّ ما اأدرجته من املقارنات يف هذا الكتاب ُمق�سِّ

املُ�ستقبل  ُم�ستقاًل يف  كتابًا  اأجعل كل ف�سل منها  اأن  نيتي  واأمثلة، ويف  مناذج 

للمعجم  وفقًا  كبرياً  �سوطًا  قطعت  قد  اأنني  القارَئ  اأخفي  ول  تعاىل،  اهلل  باإذن 

التجان�سي)1( فلقد بداأت قبل �سنوات بالعمل على و�سع معجم بربري مقارن. 

العربي  املغرب  لهجات  الرببرية يف  للكلمة  مقابل  وجود  اإىل  اأ�سري  ما  نادراً  6ـ 

اللفظي  املقابل  الأ�سا�س معرفة  ه يف  يهمُّ املغاربي  القارئ  باأنَّ  اأرى  ية، لأنني  العامِّ

املوجود يف لهجات امل�رضق العربي، ناهيكم عن اأن وجود هذا املقابل يف اأي دارجة 

مغاربية قد ُيح�سب باأنه ت�رضَّب فيها من الرببرية.

تاركًا  ومكافئتها،  املفردات  من  كثري  �رضح  الكايف يف  الإ�سهاب  اأ�سهْب  مل  7ـ 

ذلك للمعجم الرببري الذي �سيكون ـ مب�سية املوىل ـ جامعًا لألفاظ اللغات الُعروِبيَّة 

القدمية واحلديثة ما ا�ستطعت اإىل ذلك �سبياًل.

8ـ جتنبُتـ  يف املقارناتـ  ما ُيعتقد اأنه دخل الرببرية بعد الفتح الإ�سالمي للمغرب 

بًا على ما ُح�ِسَب بربريًا بالأ�سالة، والذي  العربي اإّل فيما ندر، وكان تركيزي ُمْن�سَّ

اأ�سحى من املُ�سلَّمات عدم وجوده يف العربية. 

9ـ عندما ل اأذكر املكافئ امل�رضقي يف املقابلة مع الرببرية ل يعني بال�رضورة عدم 

اأقاليم  اأن اأحيط بلهجات  اأن ِذْكره ل ينفي وجود غريه، فكيف يل  وجوده، كما 

امل�رضق العربي التي توزعت بني بلدان عديدة ذات مناطق �سا�سعة وجبال �ساهقة 

وفجاج عميقة وقرى ُمتباينة ؟ وما ينطبق على هذه اللهجات ينطبق اأي�سًا على 

لهجات املغرب العربي بربرية ودارجة، زد على ذلك اأنَّ املراجع املكتوبة عنها لت�سفي 

الغليل، والهتداء اإليها ثم احل�سول عليها لي�س بذلك الُي�رْض. 

1ـ ي�سمى كذلك املعجم الوظيفي واملعجم املو�سوعاتي، وهو لياأخذ بالرتتيب الأبجدي يف تق�سيمه 

واإمنا على اأ�سا�س املو�سوع، فاملاء مثال يف ق�سم، والنبات يف ق�سم ثان واحليوان يف ق�سم ثالث، وهكذا 

دواليك.
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10ـ قد اأ�سري اإىل اللفظ باأنه موجود يف »ال�سبئية« اأو »اليمنية القدمية« التزامًا مني 

بحرفية النقل من املرجع املكتوب الذي اأخذت منه ذلك اللفظ،، رغم اإدراكي باأن 

ال�سبئية هي لغة مينية قدمية اأي�سًا، ورغم اإدراكي باأن اللغة اليمنية القدمية قد تكون 

قتبانية اأو حمريية اأو ح�رضمية اأو �سبئية اأو غريها من لهجات اليمن القدمية ولكن 

امل�سدر اأوردها على اأنها »مينية قدمية« دون تو�سيح فا�سطررت اأن اأحذو حذوه، 

كذلك اللهجة العامية امل�رضقية قد يكون بع�س ما ذكرتها منها خا�س بلهجة اإقليم 

اأقاليم البلد، كاأن اأن�سب لفظا ما اإىل »الدارجة العراقية« ويكون  معني دون بقية 

خا�سًا بلهجة املو�سل دون بقية الدارجات العراقية، اأو خا�سا بلهجة بغداد دون 

غريها. 

ال�سائع  احلامية(  ال�سامية  )اللغات  م�سطلح  ا�ستبدايل  القارئ  �سُيالحظ  11ـ 

مب�سطلح )اللغات العروبية( املغمور، وذلك لكون امل�سطلح الأول لي�س مبنيًا على 

�سه الالهوتي )بو�ستيل(   على اأ�سا�س اأ�سطوري توراتي، وقد اأ�سَّ
َ
اأ�سا�س ِعْلمي واإمنا ُبني

1537م يف باري�س، وبعد ذلك قرَّره اليهودي الأملاين )�سلوتزر( يف القرن الثامن ع�رض 

م اللغات الب�رضية اإىل ثالث جمموعات منها جمموعة  امليالدي �سنة 1785م حني ق�سَّ

اللغات ال�سامية احلامية، ثم اأطلقه )اأرن�ست رينان( يف القرن التا�سع ع�رض.  

ولقد انهارت نظرية »ال�سامية احلامية« بعد اأْن �ُسِحبت اللغة امل�رضية القدمية من 

»اللغات احلامية« واأدرجت �سمن اللغات »ال�سامية«، وجميل من الأ�ستاذ �سفيق 

اأن يعرتف باأن اإطالق ا�سم »اللغات ال�سامية احلامية« على هذه املجموعة اللغوية 

العربية والرببرية مبنيٌّ على معارف دينية يهودية م�سيحية  التي منها  املتجان�سة 

الل�سانيات  عامل  يد  على  نظرية جديدة  ثم ظهرت  مدققة)1(،  علمية  معارف  ل 

الأمريكي )جرينبورج(، ُعِرفت با�سم النظرية الأفرواآ�سيوية، وهو اأي�سًا م�سطلح غري 

ِعْلمي وغري دقيق، فلغات قارتي اآ�سية واأفريقية العمالقتني متعددة متبانية، فمن غري 

املعقول اأن ُتدرج اللغات ال�سينية واملغولية واللغات الفار�سية والهندية ولغات اإفريقيا 

ال�سوداء يف ف�سيل لغوي واحد، ناهيكم اأن تدخل يف هذا الف�سيل العربية والرببرية 

ومعهما الأكادية وامل�رضية القدمية والقبطية واأخواتها من اللغات الُعُروبية.   

1 - اللغة الأمازيغية بنيتها الل�سانيةـ  حممد �سفيق. �س 52.
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12ـ اأخفقت الدرا�ساُت والبحوث التي اأرادت ربط الرببرية باللغات الهند اأوروبية، 

و�سارت تلك النظرية التي تقول بالأ�سول الغربية للرببر من النظريات التي اأكل عليها 

ا ما ُيقال عن وجود )اأو احتمال  الدهر و�رضب، فاأُلقيت يف مزبلة الفكر والعلم، اأمَّ

اإيطاليا القدمية، و�سبه  وجود( تقارب بني اللهجات الرببرية وبني الأترو�سكية لغة 

اأنَّ احل�سارة  التالية وهي  اإقليم البا�سك، فرند عليه باحلقائق  اأيبرييا، ولغة  جزيرة 

القدمي هو  الأيبريي  الر�سانية )الأترو�سيكة( هي ح�سارة عربية كنعانية، والتاريخ 

ا لغة البا�سك فهي ل تنتمي اإىل الالتينية ول تنتمي  امتداد لتاريخ عربي غابر، اأمَّ

اإىل اجلرمانية ول اإىل اأي ل�سان هندواأوروبي، لذا و�سفها بع�س العلماء الغربيني 

باللغة املعزولة، وهذه اللغة املعزولة قارنوها بالرببرية فلم يعرثوا �سوى على جمموعة 

من الكلمات امل�سرتكة بينهما، وهنا ل ي�سعنا اإل اأن ن�ستغرب من هذه التناق�س، 

وهو اأنَّ اللغات العروبية خا�سة اللغة العربية بها اآلف الكلمات امل�سرتكة مع الرببرية 

ول يلتفت اإليها اأحد يف حني اأن اللغة البا�سكية بها القليل من الألفاظ املتقاربة مع 

األفاظ بربرية، ُثمَّ ُيثار هذا القليل وُي�سكت عن ذاك الكثري)1(، بل وي�ستمر الرتويج 

ملقولة كاذبة هي اأنَّ » املفردات امل�سرتكة بني الرببرية واللغات ال�سامية يف �سكل كلي 

ل يزيد عن 300 لفظ«، وما على القارئ �سوى اأن يح�سب عدد املفردات الرببرية 

امل�سرتكة مع الل�سان العربي التي اأوردتها يف الف�سل الأول من هذا الكتاب حتى 

يعرف حجم الفرية التي ي�سيعها احلركيون الرببر. 

عديدة هي الأدلة التي ُتخرب عن اأرومة الأمازيغ امل�رضقية، اأدلة من املعمار واملو�سيقى 

والكتابة القدمية وغريها، لكن احُلَجج اللغوية تظل الأقوى تاأكيداً، والأعظم تاأثريا 

واإقناعًا يف اإثبات عروبة املغاربة القدامى، فمعروف لدى اجلميع اأنَّ الأدلة اللغوية 

ُتعد من اأف�سل الأ�ساليب واأو�سحها لإثبات ما بني اجلماعات ال�سكانية من عالقات 

ل والهامُّ عن اأ�سل  اف الأوَّ ثقافية و�سالت ن�سب)1(، ومازالت مقولة ))اللغة هي الك�سَّ

1 -  مل اّطلع على تلك املقارنات املعجمية، ولكني ل ا�ستبعد اأن ما ُعرِث عليه من �سبه بني بع�س 
املفردات الرببرية والبا�سكية له ما مُياثله يف العربية وبقية اللغات العروبية، ول اأ�ستبعد كذلك اأن تكون 

لي�ست  بع�سها  يف  اأو  اأغلبها  يف  واأنها  تخريجاتها،  يف  فات  وتع�سُّ اأخطاء  �سابها  قد  املقارنات  تلك 

�سحيحة.
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عوب(( هي امل�سعل املنري الذي ي�سري على �سوئه علماء خ�سائ�س الإن�سان.  ال�سُّ

ا ال�سخرة اللغوية التي يقف عليها احلركيون الرببر، فهي لي�ست را�سخة ثابتة  اأمَّ

كما كان ُيعتقد، فلقد بداأت تهتز حتت اأقدامهم ومتيد بهم، بف�سل بع�س الدرا�سات 

ة كتاب )�ِسفر العرب الأمازيغ( واملعجم  قة يف علم اللغة املقارن، خا�سَّ اللغوية املَُعمَّ

فهمي  الدكتور علي  املو�سوعي  للعالمة  الأمازيغ(  العرب  ل�سان  )معجم  به  امللحق 

خ�سيم. 

اإنَّ الأيام القادمة ـ مب�سية اهلل ـ �ستكون ُحْبلى بالدرا�سات الِعْلمية الر�سينة التي 

الواهمني،  اأولئك  اأقدام  حتت  من  اللغوية  ال�سخرة  تلك  ظهورها،  عند  �ستزيح، 

لي�سقطوا على اأر�س الواقع، فال يبقى لهم �ساعتهاـ   بعد اأْن تَكبَّدِت ال�سم�ُس ال�سماَء 

ـ  �سوى اأن يعودوا اإىل اأمتهم العربية معرتفني بخطئهم، اأو ي�سعلوا وحدهم �سمعة 

املكابرة.

�سعيد بن عبد اهلل الدارودي

حمرَّم عام  1433 هجرية

�ساللة  

1ـ   اجلذور التاريخية ل�سكان املغرب القدميـ  د. حممد علي عي�سى �س 313.



ف�شل متهيدي





19 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

اأن تغدو  الأمازيغية حتى كادت  اأ�ساعتها احلركة  لقد ظهرت مفاهيم مغلوطة 

على  احلركة  هذي  داأبت  �ُسبهات  وهناك  اجلماهري،  من  الكثري  عند  ُم�سّلمات 

اإطالقها ون�رضها على اأو�سع نطاق، فاأفرخت ال�سكوك يف عقول النا�س والو�ساو�س 

يف �سدورهم، لذا كان لزامًا علينا ـ قبل اأن نركب اأمواج علم اللغة املقارن يف بحر 

هذا املوؤلَف ـ اأن نبداأ  بف�سل متهيدي  كي ُن�ساهم مع املخل�سني من اأبناء الوطن  

يف اإزالة  الغ�ساوة من العيون.

لنا اأن يكون الردِّ على هذه ال�سبهات واملغالطات ُمتَِّخذاً اأ�سلوب ال�سوؤال   ولقد ف�سَّ

واجلواب. 

ة ؟  هل الرببرية لغة واحدة موحدَّ

عديدة،  لهجات  واإمنا هي  واحدة،  لغة  لي�ست  باأنها  يوؤكد  احلايل  الرببرية  و�سع 

واأولئك الذين يقولون باأنها »لغة«، �سنفان: �سنف ينطلق من نهج يرى اأن من اخلطاأ 

اأن ي�سعف  �ساأنه  اللغوي، لأن هذا العرتاف من  الرببرية  بواقع  اجل�سيم العرتاف 

حجة احلركة الأمازيغية يف املطالبة برت�سيم الل�سان الرببري، وي�سعف مواقفها عندما 

تتحرك لتحقيق اأحالمها، و�سنف اآخر حذا اأ�سحابه حذو ما يقوله ال�سنف الأول 

واإما  ذلك،  بخطورة  ا�ست�سعارهم  لعدم  ا  اإمَّ لغة،  الأمازيغية  باأن  يرددون  ف�ساروا 

جلهلهم  بالواقع اللغوي لل�سان الرببري، هذا الواقع الذي يقول باأن ما ي�سمى »اللغة 

ها ما �سئت ـ تزيد على )200(  الأمازيغية« لي�س �سوى لهجات بربرية اأو اأمازيغية ـ �َسمِّ

هذه  بع�س  توحيد  الرببرية  النزعة  ذوو  حاول  املربك  الو�سع  هذا  ولتدارك  لهجة، 

اللهجات يف لغة معيارية، وحدث ما كان متوقع اأن يحدث وهو الف�سل الذريع.
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اإن امل�سكلة ل تكمن يف م�سطلحي )اللهجة( و)اللغة(، حيث يجوز ا�ستخدام لفظ 

ا تكمن يف وجود ـ اأو عدم وجود ـ ل�سان اأمازيغي واحد  لغة يف مو�سع اللهجة واإمنَّ

يعرفه جميع الرببر ويتخاطبون به، والواقع اللغوي يخربنا بوجود لهجات اأو لغات 

اأمازيغية عدة ولي�س ل�سانا اأمازيغًا واحداً يف املغرب العربي وال�سمال الإفريقي عامة، 

ولذا يعملون يف املغرب الأق�سى على توحيد اللهجات الثالثة تاريفيت وتامازيغيت 

لأنه  العمل  هذا  يف�سل  اأن  البديهي  ومن  معيارية«  اأمازيغية  وتا�سلحيت يف»لغة 

وبهذه  اأمرها  الإن�سان يف  تدخل  من  التي جتعل  الأل�سن،  اهلل يف  �سنن  يخالف 

ن اإىل الواقع اللغوي الرببري جنده اأكرث  ِكن، ونحن حني ننظر بتمعُّ الطريقة ل مُيْ

تعقيدا مما يبدو، ففي »اللغة الريفية« لهجات تختلف لتباين مناطقها وتباعدها، 

ويف »ال�سلحة« اأي�سا لهجات، وق�س على ذلك وفقًا لبقية اللغات اأو اللهجات الرببرية 

يف اجلزائر وليبيا وتون�س و�سائر ال�سمال الإفريقي، وعلى هذا الأ�سا�س �سيكون اأمام 

احلركة الأمازيغية يف البداية توحيد الفروقات اللهجوية يف كل لهجة على ِحدة، 

وبعد ذلك تتفرغ لتوحيد اللهجات الرببرية الثالث يف املغرب يف لغة اأمازيغية مغربية 

ثم  دة،  موحَّ جزائرية  اأمازيغية  لغة  باجلزائر يف  الرببرية  اللغات  توحيد  ثم  واحدة، 

توحيد ما تبقى من جيوب لغوية بربرية تون�سية يف لغة اأمازيغية تون�سية منوذجية، 

ثم توحيد اللهجات الرببرية الليبية من جبالية وزوارية وغدام�سية يف لغة اأمازيغية 

ليبية معيارية، ثم ُت�سدُّ الرحال لتوحيد اللهجات الرببرية بواحة �سيوة، واأي�سا تلك 

املوجودة بجزر اخلالدات، وتلك التي يف مايل والنيجر وبوركينا فا�سو، ويف نهاية 

كل هذا يبقى لنا توحيد هذه اللغات يف »لغة اأمازيغية منوذجية معيارية واحدة« 

حتى نطلق عليها يف اآخر املطاف وباطمئنان ا�سم )اللغة الأمازيغية(.

التي  اللهجات هي  البحر املتالطم من  اللغوية املعقدة، وهذا  اإن هذه اخلريطة   

للغة العربية، فال يكفُّ املت�سعيون لها من ال�رضاخ يف كل  يراد لها اأن تكون نّداًً 

حني مطالبني برت�سيمها يف د�ساتري بلدان املغرب العربي، واأن يتم م�ساواتها باللغة 

العربية.   

هو  الأمازيغية  اللهجات  عن  الكالم  الأمازيغية« يف  »اللغة  عبارة  ا�ستخدام  اإن 
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تدلي�س ـ كما اأو�سحنا ـ من ِقَبل اأ�سحاب النزعة الرببرية بق�سد اإ�سفاء امل�رضوعية 

باأن  ـ  اأمنيتهم  اإلبا�س  وبق�سد  ود�سرتته،  الرببري  الل�سان  برت�سيم  مطالبهم  على 

تكون لهم لغة واحدة موحدة ـ لبا�َس الأمر الواقع املتحقق، وبق�سد اإثبات وتر�سيخ 

»هويتهم« لأنهم يعرفون اأن اللغة هي عماد الهوية، فهل بعد هذا يكون من العدل 

والإن�ساف اأن ن�ستمر برتديد مقولة »اللغة الأمازيغية«، اأم يكون با�ستبدالها بعبارة 

)اللغات الأمازيغية( اأو )اللهجات الأمازيغية(، اأو اإن �سئَت قلَت  )اللغات الرببرية( 

يعرفوا  اأن  وامل�ساهدين  وامل�ستمعني  القراء  من حق  األي�س  ؟  الرببرية(  )اللهجات  اأو 

التدلي�س حينما نكتب ونلقي املحا�رضات  املدلِّ�سني يف هذا  احلقيقة، فال ن�ساند 

ون�سارك يف الندوات ونذيع ونقدم احل�س�س يف التلفزة ؟ األي�س من حق املتلقي اأن 

يعرف احلقيقة كما هي دون تزويق ودون جماملة ودون مهادنة اأي�سًا ؟  

هل (الرببر) لفظة قدح و(الأمازيغ) لفظة مدح ؟

ي�ستهجن اأبناء احلركة الأمازيغية ا�ستخدام كلمة الرببر بدًل من الأمازيغ، ويقولون 

اأنهم ُيطلقون على اأنف�سهم ا�سم »اإمازيغن« وتعني الرجال الأحرار، اأّما ت�سمية الرببر 

»الهمج  الالتينية:  تعني يف  لأنها  قدح،  فيها  ت�سمية  وهي  من غريهم،  فجاءت 

املتوح�سون«. 

اأمر  اأمازيغ هو  كلمة  اإىل جنب  الرببر  لكلمة  ا�ستخدامي  »اإن  �سابقا:  قلت  لقد 

طبيعي، فنحن ل نعرف لعرب �سمال اأفريقيا القدامى ـ با�ستثناء امل�رضيني ـ �سوى 

ا�سم الرببر، ولهجاتهم لهجات بربرية، وا�ستبدال اللفظة بلفظة اأمازيغ �رضعة جديدة، 

لكننا نقبلها اإىل جنب ما األفناه ودرجنا عليه.

اإن القول باأن الرببر ت�سمية م�سيئة اأكرث منها �سفة حقيقية للعرب الأمازيغ قول 

غري �سائب، نعرف اأن الرومان اأطلقوا هذي الت�سمية على الليبيني �سكان املغرب 

الكبري مبعنى غري متح�رضين، همج، لكن ل �سري يف هذا، واإمنا ال�سري يف اخلطاأ 

والفرن�سية  الإجنليزية  من  الكلمة  ينقلون  عندما  مثقفونا  فيه  يقع  الذي  امل�سني 

والجتياح  »الرببري«،  الأمريكي  بالعدوان  ينددون  فن�سمعهم  كالببغاوات،  حرفيًا 
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وكلمة  »وح�سي«،  كلمة  به  يوجد  العربية ل  قامو�س  وكاأن  »الرببري«،  ال�سهيوين 

»همجي«، ولذا يوجه اإليهم وحدهم اللوم والن�سح، فيجب تنبيههم اإىل ق�رض كلمة 

الرببر على هذا ال�سعب احل�ساري، هذا ال�سعب العريق يف عروبته، ول ت�ستخدم 

باأي حال من الأحوال مبعنى التوح�س والهمجية، اأما اإذا بحثنا يف اللغات العروبية، 

فال جند للجذر بربر اأي معنى قدحي، ففي الأمازيغية ياأتي الفعل اإبربر مبعنى امتدَّ 

ظل النبات وات�سع، ويف لغة القراآن ياأتي الفعل بربر مبعنى تكلم كثريا، وياأتي الرببار 

مبعنى الأ�سد، وترببروا مبعنى انت�رضوا يف ال�سحاري وا�ستوطنوها، فالت�سمية ل 

قدح فيها حتى يتح�س�س منها اأ�سحاب احلركة الأمازيغية، اإن ا�سم فرن�سا جاء من 

الالتينية franca، مبعنى همجي، غري مهذب، فهل طالب ذاك ال�سعب الأوروبي 

الآخرين باأن يطلقوا عليهم ت�سمية »الغاليني« بدل من »الفرن�سيني« كون الأخرية 

ت�سمية قدحية ؟ وهناك العديد من ال�سعوب، والكثري من العوائل، وما ل يح�سى 

من الب�رض الذين يحملون اأ�سماء واألقابا م�ستب�سعة، ومع ذلك ظلت مال�سقة لهم، 

بها يقدمون اأنف�سهم لالآخرين دون اأي عقد ودون اأي حت�س�س، وملاذا نذهب بعيدا 

اإىل الفرن�سيني والإيطاليني والنم�ساويني وغريهم من ال�سعوب التي حتمل اأ�سماوؤها 

اأمثلة من عندنا ؟ فهاهم ال�سحوح وهم  معان قبيحة كي ن�ست�سهد بها، ولدينا 

قبائل عدة تقطن ُعمان والإمارات العربية، جاء ا�سمهم من حادثة غري م�رضفة، وهي 

اأبوبكر ال�سديق،  ارتدادهم عن الإ�سالم برف�سهم دفع الزكاة زمن اخلليفة الرا�سد 

بخلوا  اأي  بالزكاة،  وا  �سحَّ بال�سحوح لأنهم  يومها  ف�سموا من  فحاربهم وهزمهم، 

فامتنعوا عن دفعها، ل يتحرج ال�سحوح من ا�سمهم، ذلك لأنهم رفعوه اإىل الذرى 

ـ بعد تلك احلادثة ـ بثباتهم على دينهم ون�رضته، وبب�سالتهم يف حماربة ومقاومة 

امل�ستعمر الأجنبي، وب�سفاتهم احلميدة كال�سجاعة والكرم، فغدا الواحد منهم يفتخر 

ي، اأما الرببر اأنف�سهم فقد ح�سموا اأمر الت�سميات والألقاب باأفعالهم  بقوله: اأنا �ِسحِّ

العظيمة على مر الع�سور، فلن ت�سريهم الأ�سماء ذات املعاين القبيحة ولن تفيدهم 

الأ�سماء ذات املعاين اجلميلة، اإن املدح والقدح ل ياأتي اأبدا من ا�سم ال�سخ�س، واإمنا 

من فعله وطبعه، فاإذا كان ذا فعال ح�سنة موؤثرة و�سجايا حميدة اآ�رضة، فلن ت�سريه 

الأ�سماء والألقاب ذات املعاين الب�سعة، ولن يلتفت اإليها النا�س بقدر التفاتهم اإىل 
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ما يفعله وما يت�سف به، وباملقابل لن ينفع اخلامَل ا�سُمه اجلميل، ولن يعلو �ساأنه 

مهما ت�سمى باأ�سماء عظيمة، وتلقب باألقاب رائعة، فهل يفر�س النا�س الزرابي عندما 

يقدم اإليهم اأحد قائال: اأنا اأمازيغي، ويتحا�سونه عندما يقول: اأنا بربري ؟ 

لقد التقيت بالكثري من اأبناء املغرب العربي الذين يقدمون اأنف�سهم على اأنهم بربر، 

ول يذكرون كلمة اأمازيغ، فلماذا ل ي�سعرون بالقدح مثلما ي�سعر به اأبناء احلركة 

الأمازيغية ؟ واأ�سيف باأن بع�س الباحثني م�سارقة ومغاربة اأخذوا يعاتبونني على 

ا�ستخدامي لفظة اأمازيغ بدًل من بربر، لأنها بدعة غري م�ست�ساغة وغري تاريخية 

للحركيني  ونقول  اأمازيغ،  كلمة  باإ�سافة  باأ�س  ل  لهم  فقلت  نظرهم،  وجهة  من 

كونوا  هذا،  يف  حقنا  ت�سادرون  فال  بربر،  كلمة  باإ�سافة  باأ�س  ل  الأمازيغيني، 

اأمازيغ غري  اأن كلمة  اإىل  الإ�سارة  الأخر، ول بد من  الراأي  دميقراطيني واحرتموا 

ثابتة لأنها م�سطربة منطوقًا ومدلوًل، فهي تعني احلر النبيل، لكنها يف لهجات 

بربرية خمتلفة تعني الأ�سود، وهي تنطق اأمازيغ، لكنها يف لهجات بربرية اأخرى 

تنطق اأماهيغ، واأما�سيغ، واأماجيغ، بل اإنها تغدو مازيغ، باإ�سقاط الهمزة، وتغدو 

)اأمازيغيون(، بجمعها جمع مذكر �سامل، لفظة الرببر الثابتة اإذا ما ُذكرت ُي�ستح�رض 

معها تاريخ عريق م�رضق وم�رضف، يفتخر به امل�سلمون عامة والعرب خا�سة، فاأين 

القدح يف كلمة الرببر التي اأُ�رضبت معاين الفخر وال�رضف والعزة؟ وما جعلها كذلك 

�سوى اأولئك الذين يحملونها علمًا لهم منذ �سالف الع�سور، فاإذا كانت كلمة اأمازيغ 

جميلة يف مدلولها اللغوي فاإن كلمة الرببر جميلة يف مدلولها التاريخي.

التي  هي  الأ�سماء  ولي�ست  اأ�سماَءهم،  فون  ُي�رَضِّ الذين  هم  العظماء  اإن  يا�سيدي 

ت�رضفهم«)1(.

1 ـ هذا الكالم الذي و�سعته بني اأقوا�س التن�سي�س هو جوابي على اأحد اأ�سئلة احلوار الذي اأجراه معي 
حايف عزيز اأجهبلي امل�رضف على ال�سفحة الأمازيغية بجريدة “العلم” املغربية، وقد ُن�رِض بالعدد 21230   ال�سِّ

يوم اجلمعة 19 دي�سمرب 2008م، وكان ن�س �سوؤاله:( اطلع الكثري من املهتمني بالثقافة الأمازيغية على 

“العلم”  الثقايف جلريدة  امللحق  ن�رضت يف  والتي  ما حقيقتها؟”  التيفناغ..  املعنونة ب”اأبجدية  مقالتك 

املغربية، وقد اأثارتهم العديد من العبارات وامل�سطلحات التي ا�ستعملتها يف مقالتك واعتربوها متجاوزة 

كقولك مثاًل “اأ�سحاب النزعة الرببرية” اأو كلمة “بربر” لأن املتداول الآن يف املغرب، بل يف اأقطار اأخرى هي 

قدحية اأكرث منها �سفة حقيقية لالأمازيغ. ما راأيك(؟   معتربين كلمة “بربر”  كلمة “اأمازيغ” 
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ولقد قال الدكتور علي فهمي خ�سيم يف كتابه )�سفر العرب الأمازيغ( رداً على 

ما قاله حممد �سفيق يف مقدمة املعجم العربي/الأمازيغي بهذا اخل�سو�س: » ... 

وال�سوؤال: ملاذا يجد الأ�ستاذ �سفيق حرجًا يف ت�سمية »الرببر« ؟ اأيظن اأن هذا ينق�س 

من قدر اأهله ؟ األ نظر يف ت�سميات ال�سعوب الأخرى ليدرك اأن ت�سمياتها اأطلقت 

عليها من غريها وحتمل يف طياتها معان غري حميدة، ثم ُين�سى الأ�سل ويبقى 

ال�سم ل حرج فيه ؟

ولن�رضب ملا نقول اأمثلة:

اإيطاليا: Ataliaمن الالتنية =Vitalia عجول)بالد البقر.(

النم�سا: )يف اللغة الرو�سية، ومنها اأخذت العربية( من ال�سالفية Nimits  مبعنى: 

اأعجم، حيوان ) = بالد العجم = احليوانات(.

الربتغال: مكونة من كلمتني porto)= باب/بوابة ( + gal من الالتينية gallus = ديك. 

)بالد الديك، �سعار الغاليني القدماء، اأو طوطمهم(.

فرن�سا: من الالتينية Franca مبعنى: فّج، غري مهذب، همجي. )ومنها الإجنليزية 

كان  ال�سعب  ثالثية  حربة  الأبعد  واملعنى  وا�سح(.  �رضيح،   =  Frank

“الفرن�سيون” القدماء ي�ستعملونها يف �سيد ال�سمك، جذرها FRC )ومنها 
الفرن�سية forchette = “�سوكة”/ مذراة ...اإلخ(.

 / العدّو  الرجل  مبعنى:   gar ـ   mann اليرلندية  ال�سلتية/  من  )جرمانيا(:  اأملانيا 

املعادي.

رو�سيا: من Rus ا�سم قبيلة، مبعنى: ذوي �سعر الراأ�س الأحمر = احُلْمر.

وهذا مو�سوع طويل، هذه جمرد اأمثلة فيه. فينبغي األ يجد الرببر غ�سا�سة يف 

هذا ال�سم، كما ل يجد الإيطاليون والنم�ساويون والربتغاليون والفرن�سيون 

والأملان والرو�س، وغريهم كثري”. 

يدعو  �سيء  لحظنا  باأننا  ون�سيف  خ�سيم،  الدكتور  كالم  من  اقتبا�سنا  انتهى 

والذين يطالبون  لالأمازيغية  الذين �ساروا رموزاً  اأن بع�س  للحرية والعجب، وهو 

اجلميع بتجاوز لفظ “بربر” وما ُي�ستق منه وال�ستعا�سة عنه بلفظ “اأمازيغ” ل 
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يلتزمون بهذا الذي يدعون النا�س اإليه، وللتمثيل ن�سري اإىل كتاب “الدارجة املغربية 

جمال توارد بني الأمازيغية والعربية” ملحمد �سفيق، فقد اأورد فيه  ثالث كلمات 

هي: )الرببرية ـ بربري ـ الرببرية(، جاءت كلها يف �سفحة واحدة حتمل رقم 30، بل 

اأنه جعل اأحد عنوانني املوا�سيع التي ذكرها يف مقدمة هذا الكتاب هو: )العامية 

بنيتها  الأمازيغية  “اللغة  بعنوان  األقى حما�رضة  ثم  الرببرية(،  منوال  على  تن�سج 

الل�سانية” يف الدار البي�ساء عام 1998م، ُطِبَعت بعد ذلك يف ُكَتيِّب �سغري من 53 
�سفحة، ولقد جاءت فيه لفظتا: بربرية وبربري خم�سة ع�رض مرة:

�سفحة11: “... تخطى ربط اللغة الب�سكية بالرببرية اإىل ربطها باحلامية”، “ ... 

يعر�سون م�ساألة انتماء الرببرية على ب�ساط الدر�س”.

�سفحة 12: “...العني غري اأ�سيلة يف الرببرية”، “... اإما عربية الأ�سل اإما بربرية 

عربت ثم عادت اإىل الأمازيغية يف �سيغتها اجلديدة”، “... يف اأ�سله الرببري”.

�سفحة 13: “... اأ�سله الرببري”.

�سفحة 14: “... اأ�سيلة يف الرببرية”.

�سفحة 14: “... ولهذا املعطى يف ال�سوتيات الرببرية انعكا�سات على نطق املغاربة”.

�سفحة 16: “... يف بنية ال�سوتيات الرببرية”.

�سفحة 46: “... يف الرببرية”، “...لي�ستا اأ�سيلتني يف الرببرية”.

�سفحة 49: “... يف العربية والرببرية غري متجان�سة”، “...اإ�سافة يف الرببرية”.

�سفحة 50: “... الرببرية والب�سكية”.

�سفحة 52: “... من الرببرية”.

منها  جعلوا  اأمور  يف  العجيبة  ومتناق�ساتهم  “الرموز”  هوؤلء  مع  احرتنا  لقد 

القواعَد التي �ُسيِّد عليها هذا البناء املتطاول.

عوبيني اجُلدد من ت�سمية )الرببر( وحماولتهم  اإنَّ احل�سا�سيَّة املفرطة لدى هوؤلء ال�سُّ

امل�ستميتة لإلغائها من الذاكرة تعني لدينا �سيئًا واحداً، وهو اأنَّ ارتباط هذ ال�سم 

باحل�سارة العربية الإ�سالمية ـ تلك احل�سارة العظيمة التي ما �سلمت من غمزهم 

وملزهم ـ َجعَل منه ا�سمًا بغي�سًا ل ُبد من اخلال�س منه. 
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َمن امل�شتفيد ِمن جعل احلركة الرببرية وجماهري الرببر �شيئاً واحدًا ؟

يجب التفريق بني احلركة الرببرية وجماهري الرببر، فاخللط بينهما خطئية وُجْرم، 

مها املنخرطون فيها على اأنها مطالب الرببر كافة،  فمطالب )احلركة الأمازيغة( ُيقدِّ

باأنها مطالب �سعبية، وعليه فهي مطالب م�رضوعة،  وذلك حتى ُيقنعون غريهم 

ولكن رف�سهم ال�ستفتاء ال�سعبي على مطالبهم اإمنا يدلُّ على تخوفهم ال�سديد من 

اأن تاأتي نتائج ال�ستفتاءات عك�س رغباتهم.

احلركة  رموز  ي�ست�سيفون  حني  الف�سائيات  برامج  يف  املذيعني  اأحيانًا  ت�سمع 

الأمازيغية يخاطبونهم على اأ�سا�س اأنهم مُيثلون الرببر ل اأنف�َسهم، فبدَل من توجيه 

ه اإليه  ال�سوؤال التايل للحركي الرببري: )ما هي مطالب احلركة الأمازيغية( ؟ ُيَوجَّ

ال�سوؤال الآتي: )ما هي مطالب الأمازيغ( ؟ 

�سد  امل�سهودة  وقفتهم  الرببر يف  اأبناء  من  ا�ستهروا  الذين  املعا�رضين  اأكرث  وما 

ال�ستعمار الغربي و�سد الت�سدع الوطني الداخلي، وهم مت�سبثون بعروبتهم ودينهم 

ووحدة �سعوبهم، فهولء امل�ساهري كانوا قادة وزعماء وفقهاء ومقاتلني جماهدين 

حافيني...، منهم  ومفكرين واأدباء وموؤرخني و�سيا�سيني وروؤ�ساء اأحزاب وُكتاب و�سِ

ًا، اأطال  من انتقل اإىل جوار ربه مرحومًا ومغفوراً له باإذن اهلل، ومنهم من يزال حيَّ

اهلل يف عمره وعافاه.

ومن هوؤلء امل�ساهري الذين قد رحلوا عن دنيانا بعد اأن  اأفنوا حيواتهم يف خدمة 

بثبات  ال�سمحة  وعقيدتهم  عروبتهم  عن  وذادوا  والإ�سالمية،  العربية  اأمتهم  ق�سايا 

ى “الهوية الأمازيغية” نذكر:  واإ�رضار وتفان منقطع النظري، ومل يلتفتوا اإىل الوهم املُ�سمَّ

لل فاطمة ن�سومر، حممد عبد الكرمي اخلطابي، حممد املختار ال�سو�سي، ال�سيخ عبد 

احلميد بن بادي�س، الب�سري الإبراهيمي، العربي تب�سي، هواري بو مدين، ال�سيخ املجاهد 

�سليمان عبد اهلل الباروين، حممد الب�رضي، �سالح اخلريف، مفدي زكريا.

هل اأ�سبح املواطن املغربي َم�سخًا ؟

بني  و�سط  ل�سان  املغربية”  العامية  “اللهجة  اأن  الرببرية  النزعة  اأ�سحاب  عي  يدَّ
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العربية والرببرية، واأن ما اأخذته من الرببرية اأكرث مما اأخذته من العربية وفقا للنحو 

وال�رضف والرتكيب، واأنَّ عدداً لي�س بالقليل من الألفاظ والكلمات قد دخل هذا 

، وبهذا اأ�سحت الدارجة املغربية لهجة “هجينة” واأ�سحى بها املغربيُّ 
َّ
الل�سان العامي

مت املقولة على بقية اللهجات الدارجة باملغرب العربي. خًا لغويًا”، ثم ُعمِّ “َم�سْ
نحب اأوًل ـ قبل اأن نرد على هذه املقولة التي ي�سوبها الهوى واجلهل ـ باأن ن�سري 

هو من املُ�سّلمات، فال يتجاور اأو يت�سارع  ل�سانان اإّل 
 )1(

اإىل اأن الت�رضيب اللغوي 

واآثار هذا اجلوار اأو ذلك ال�رضاع تظهر عليهما لحقًا، فالتاأثر والتاأثري هنا ل منا�س 

منهما، واإن اختلفت الدرجة واملقدار من ل�سان لآخر.

ولكن هذا النامو�س اللغوي الذي ينطبق على جميع الأل�سن مل يجعل من امل�رضي 

العراقي  من  يجعل  ومل  القدمية،  امل�رضية  باللغة  تاأثرت  عاميته  لأن  لغويًا  م�سخًا 

م�سخًا لغويًا لأنه تاأثر يف لهجته الدارجة بالأكادية، ومل يجعل من الظفاري م�سخًا 

ْحرية، ومل يجعل من اليمني م�سخًا لغويًا لأن  لغويًا لأن لهجتة العامية تاأثرت بال�سَّ

يته تاأثرت باحِلْمرَيية، ومل يجعل من �سعوب بلدان ال�سام م�سوخًا لأن لهجاتهم  عامِّ

العامية تاأثرت بالآرامية والكنعانية، فلماذا ال�رضار على ا�ستخدام كلمة ب�سعة هي 

“امل�سخ” يف و�سف املواطن املغربي ولهجته العامية ؟ األ يعلم هوؤلء باأننا ن�ستطيع 
ـ وبنف�س منطقهم ـ اأن نطلق على املغربي الذي يتكلم اإحدى اللهجات الأمازيغية 

و�سف “امل�سخ”، فيكفي اأن ن�ستمع اإىل املتحدث بالرببرية فال نكاد يف البداية اأن 

نعرف اإن كان هذا الذي يتكلم اأمامنا يلهج بالأمازيغية اأم بالعربية، ب�سبب اجُلَمل 

والأفاظ العربية العديدة التي تتخلل كالمه.

والواقع اأن هذه احل�سا�سية املفرطة جتاه اللغة العربية وحماولة النيل منها والتقليل 

من تاأثريها لي�ست بدعة مغربية، ففي امل�رضق العربي ما زال هناك من يدعو اإىل 

1 ـ  ق�سدت بالرت�سيب اللغوي  ما يعرف ا�سطالحًا بالقرتا�س وبال�ستعارة، واملق�سود بهما اأن تاأخذ 
لغة من لغة اأخرى �سيئًا من األفاظها اأو تعابريها اأو نحو ذلك من �سئون الل�سان، حيث اأن ما ُيقر�س اأو ُيعار 

ُيفرت�س فيه بعد حني اأن يعود اإىل مالكه املُقِر�س، وما تاأخذه اللغات من بع�سها البع�س ل ُي�سرتد، فما 

يخرج من ل�سان ليدخل يف ل�سان اآخر اإمنا يت�رضب فيه، ومع مرور الزمن يغدو  جزء منه. 
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اإحالل العاميات بدًل من الف�سحى يف جمالت الإعالم والكتابة، بل وهناك من 

ي�رض ـ يف ا�ستخفاف بعقول النا�س ـ على اأن اللهجة العامية الدارجة ل عالقة لها 

عيًا  باللغة العربية، فرتاه ـ مثاًل ـ يكتب بالعامية امل�رضية، بدًل من الف�سحى، ُمدَّ

دعاة  لبع�س  املعا�رضة  الكتابات  )اأنظر  القدمية،  امل�رضية  اللغة  مراحل  اآخر  باأنها 

)اأنظر ما كان يقوله بع�س دعاة  للفينيقية  الطبيعي  اأو هي المتداد  الفرعونية(، 

الكتابة بالعامية يف بالد ال�سام(.

اإن الق�سية لي�ست يف التاأثر والتاأثري اللغويني، ولكن يف املقدار الذي ت�رضب يف 

ل�سان ما من خالل ل�سان اآخر، والذي يحاول ذوو النزعة الرببرية تر�سيخه يف اأذهان 

النا�س هو اأن اللهجات العامية ل�سعوب املغرب العربي ح�ستها التي نالتها من الرببرية 

اأكرب من ح�ستها التي اكت�سبتها من العربية، وهذا القول يجايف احلقيقة، فكثري 

مما ُيعتقد اأنه اأمازيغي قد دخل العامية يف مرحلة من املراحل هو موجود اأي�سًا 

التي و�سعت  املوؤلفات  العربي، ومن  للم�رضق  العامية  اللهجات  الف�سحى ويف  يف 

للرد على هذا القول كتاب “الدارجة املغربية بني العربية والأمازيغية” للدكتور علي 

فهمي خ�سيم، وهو يرد فيه على كتاب “الدارجة املغربية جمال توارد بني الأمازيغية 

للف�سحى  �سفيق  جتاهل  مدى  فيه  بنيَّ  وقد  �سفيق،  حممد  لالأ�ستاذ  والعربية” 
وعامياتها يف امل�رضق العربي عند حماولته اإرجاع األفاظ العامية املغربية وتراكيبها 

اإىل اأ�سول بربرية. 

بلهجة عربية  نعدُّ ما جنده من �سعوبة يف معرفتنا  اأننا  ومن اخلطاأ اجل�سيم 

ه اإىل انحرافها عن الف�سحى، واإىل كرثة ما فيها من الدخيل الأعجمي،  معينة َمردَّ

لأن ال�سبب الرئي�س يف ذلك هو اأن اللهجة العامية العربية التي جند �سعوبة بالغة 

يف فهمها راجع اإىل اأنها مل تنل كفايتها من النت�سار واحل�سور، فاللهجة املغربية 

اإعالميًا  وال�سيوع  النت�سار  اأ�سباب  من  امل�رضية  للهجة  توفر  ما  لها  توفر  لو  مثال 

اللهجات  اأ�سهل  من  هذا  ع�رضنا  لكانت يف  الأ�سباب،  من  ذلك  وغري  وجغرافيًا 

العامية على الإطالق، ولأ�سحى املواطن العربي غري حمتاج لكثري من اجلهد حتى 

يتوا�سل معها وبها، ون�سوق هذه الواقعة لتاأكيد ما نقول وهي اأن اللهجة امل�رضية 
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يف الثالثينيات من القرن الع�رضين كانت غري مفهومة لل�سعب العراقي، فكان يتم 

تقدمي الأفالم امل�رضية م�سحوبة بالرتجمة املكتوبة على �سا�سة التلفزة العراقية.

وكثرياً ما ي�ست�سعب بع�س املعارف وال�سدقاء فهم اللهجات العامية ل�سعوب 

املغرب العربي، وكنت اأو�سح لهم اأن كثرياً مما ت�سمعونه ل يخرج عن كونه ل�سانا 

عربية  وتعابري  مفردات  لكم  اأن  مثلما  املغاربة،  به  ومت�سك  اأنتم  تركتمونه  عربيا 

ال�سابكة  يف  خا�سة  ـ  اأقراأ  ما  وكثرياً  املغربي،  املغرب  اأبناء  وتركها  بها  مت�سكتم 

)الإنرتنت( ـ مفردات ي�رضدها اأ�سحابها على اأنها من العامية الليبية اأو اجلزائرية اأو 

املغربية ونحو ذلك من اللهجات العامية للمغرب العربي، وهي غري مفهومة لأبناء 

امل�رضق العربي، لأنها ـ كما يظن الذين اأوردوها ـ من اأ�سل اأمازيغي قد ت�رضب يف 

اللهجة الدارجة، ولو اأنهم �سربوا قلياًل ورجعوا اإىل قوامي�س ال�ساد لوجدوا معظم 

هذه الألفاظ عربية، وال�سبب يف عدم فهم امل�سارقة لها اأنها من الألفاظ العربية 

املهجورة التي تزخر بها اأمهات الكتب واملعاجم اخلا�سة بالرتاث العربي، اأو اأنها من 

الألفاظ العربية ال�سائعة املتداولة لكن طراأ عليها تغريُّ ما يف مبناها اأو معناها اأو 

كليهما ف�سارت ُمْبَهمة.

العربية والأمازيغية:  الدارجة املغربية جمال توارد بني  ويقول �سفيق يف كتابه 

“يتعجب عرب امل�رضق من حر�س املغاربيني على التف�سح يف احلديث، وي�ستهزئون 
بهذه الظاهرة. وكاأن غاية املتف�سحني هي اإثبات عروبتهم، خ�سية اأن ُيظن اأن فيها 

غميزة، وهذا �سعف فيهم ي�ستبينه غريهم”. 

ونقول لالأ�ستاذ �سفيق اإنَّ الأمر ل يخرج عن كون املغربي يدرك اأن امل�رضقي يجد 

بالف�سحى، وهذا ما  اأن يكلمه  اإىل  ُم�سطراً  لهجته مما يجعله  �سعوبة يف فهم 

يفعله اأي�سًا عرب امل�رضق العربي مع بع�سهم البع�س عندما ل ت�سعفهم لهجاتهم 

العامية املتباينة يف التوا�سل، ناهيك عن اأن الكالم بالف�سحى اأو القرتاب منها عند 

العربي عمومًا ُي�سعره بعلو املنزلة مِلكانة اللغة العربية لديه، تلك املكانة التي تقرتب 

من تخوم التقدي�س، فدائمًا ما نالحظ املُذيعني العرب الذين يتكلمون بالعامية يف 

ِخرون جهداً يف التف�سح من  م بالدارجة، ل يدَّ براجمهم املرئية وامل�سموعة التي ُتقدَّ
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ه تلقائيًا  يًا ـ ناقَل ال�سوت حتى يتفوَّ حني لآخر، وما اأْن مُي�سك العربي ـ واإْن كان ُامِّ

بعبارات وجمل بالعربية الف�سحى.  

خال�سة القول اأن اللهجات العامية باملغرب العربي تاأثرت بالرببرية وهذا اأمر طبيعي، 

ولكن تاأثري الرببرية فيها لي�س عظيمًا اإىل الدرجة التي تغدو فيه الدارجة “هجينًا 

لغويا”، ويغدو املتحدث بها “م�سخًا لغويًا”.

ملاذا الإ�شرار على ت�شمية املواليد مُب�شمَّيات بربرية  اأجنبية ؟

اإن دول املغرب العربي يف منعها ت�سمية املواليد باأ�سماء اأجنبية لي�ست ا�ستثناء 

عن بقية بالد العامل ولي�ست بدعة يف زماننا، فمعظم الدول �سنَّت قوانينا متنع 

اأجل وحدة �سعبها واحلفاظ على هويتها  اأجنبية من  باأ�سماء  بها ت�سمية املواليد 

من التفكك وحماية ن�سيجها الوطني من الن�سطار، فال�سني التي عدد مواطنيها 

ربع �سكان العامل ل ُي�سمح فيها باتخاذ ا�سم غري �سيني.  ونقول للذين ي�ستقوون 

مبنظمات حقوق الإن�سان على اأوطانهم يف هذا ال�ساأن، ماذا فعلت هذه اجلهات 

املَْعنيَّة بُحْريَّة الإن�سان مع الكيان ال�سهيوين الذي يفر�س على كل يهودي ياأتي اإىل 

فل�سطني من  اأي مكان يف العامل تغيري ا�سمه الأول اإىل ا�سم عرباين يهودي؟ 

وتداولها يف  �سيوعها  لعدم  نابعة من غرابتها  الرببرية  الأ�سماء  اأجنبية هذه  اإن 

املجتمع، ومن كونها ابتداعًا حديثًا وُم�سطنعًا، وهي ق�سية مفتعلة مثل معظم 

الق�سايا التي يطرحها اأ�سحاب  النزعة الرببرية، فلم يحدث يف تاريخ املغرب العربي 

ا�سمه  اأن يكون  اأحٌد على  اأُْجرِب  اأن  الإفريقية  القارة  ل�سمال  الإ�سالمي  الفتح  منذ 

اإليهم من جزيرة  اإ�سالميًا، واإمنا اختار النا�س تلك الأ�سماء القادمة  اأو  ا�سمًا عربيًا 

حَّ ما يقوله بع�س املنت�سبني اإىل احلركة الأمازيغية من اأن  العرب برغبتهم، و�سواء �سَ

الدكتور علي �سدقي اأزايكو ـ رحمه اهلل ـ هو �ساحب فكرة ت�سمية املواليد باأ�سماء 

اأحدهم  ابتكره  اأ�سلوبًا جديداً  الأمر ل يخرج عن كونه  فاإن  اأو مل ي�سح،  بربرية 

ة �سبقته للمحافظة على “الهوية الأمازيغية” مقابل الهوية  لُي�ساف اإىل اأ�ساليب عدَّ

ه اإىل اأن من يحرِّ�سون الآخرين باأقالمهم، ومن فوق منابرهم  العربية، ونريد اأن ننبِّ
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على التم�سك بت�سمية املواليد باأ�سماء بربرية، وتعلو اأ�سواتهم ُمنِددة مبنع ت�سجيل 

هذه الأ�سماء الأجنبية يف احلالة املدنية، ل يفعلون هذا مع اأ�سمائهم التي اأطلقها 

عليهم اآبائهم، فلم ن�سمع باأنهم بدوؤا باأنف�سهم حتى يكونون قدوة لالآخرين، فلما 

اأمينة،  ر�سيد،  �سعيد،  خالد،  اأحمد،  علي،  كمحمد،  العربية  اأ�سماءهم  ون  يغريِّ ل 

من  باأ�سماء  وي�ستبدلونها   .... لطيفة  ر�سيدة،  خديجة،  مليكة،  عائ�سة،  فاطمة، 

قد  ؟  نوميديا....  تيرتيت،  تهيا،  اإغو�س،  اأفولي،  اأنامار،  اأ�ساروف،  اأ�سافو،  قبيل: 

امل�سميات  اإىل هذه  اأ�سمائهم  بتغيري  لهم  اأي�سا ل ي�سمح  القانون  باأن  قائل  يقول 

الرببرية، وهنا نقول اإن القانون �سلطته فقط يف الأوارق الر�سمية، مثل �سهادات 

امليالد والأجوزة، فبا�ستطاعة هوؤلء اأن يذيِّلوا كتاباتهم باأ�سماء اأمازيغية يختارونها 

اآبائهم، ثم يطلبون  اأُختريت لهم من قبل  التي  العربية  الأ�سماء  تكون عو�سًا عن 

من اأ�سدقائهم ومعارفهم بل ومن اجلميع اأن ينادوهم باأ�سمائهم الرببرية اجلديدة، 

اإل بها، وهكذا �سيكونون من�سجمني  ونحن �سوف نحرتم رغبتهم ولن ندعوهم 

مع هويتهم الأمازيغية، و�سيحوزون على امل�سداقية اأمام اجلميع فيما يخ�س ق�سية 

ت�سمية املواليد باأ�سماء بربرية.

ويكرث الكالم ـ من طرف املطالبني برفع احلظر عن هذه امل�سميات الرببرية ـ باأن 

اأ�سماء اأجنبية مثل )كاميليا( �ُسمح بها، فمن باب اأوىل اأن ُي�سمح باأ�سماء  هناك 

اأن نكرر ما  بربرية نابعة من الرتبة املغربية ولها مدلولت جميلة، ونحن ل نريد 

نقوله دائما من اأن الق�سية ل تكمن يف كون ال�سم له معنى اأم ل ؟ اأو اأنه نابع 

من اإحدى الثقافات ال�سعبية املحلية، بل من كونه بدعة مفتعلة جاءت خمالفة ملا 

األفه النا�س وا�ستقر يف نفو�سهم، وجاءت هذه البدعة اأي�سا خمالفة لقوانني وطنية 

اأن ين�سموا اإىل  فر�ستها امل�سلحة العامة، ولهذا كان من الواجب الوطني لهوؤلء 

املطالبني بحظر امل�سميات الأجنبية )كاميليا وغريها(، ول يجعلوا خطاأ غريهم رغم 

حمدوديته حجة لرتكاب خطاأ اأ�سنع واأبلغ.  

عندما تتم�سك دول املغرب العربي بقوانينها التي حتظر اإطالق الأ�سماء الأجنبية 

على املواليد فهذا اأمر طبيعي، فهي من جانب متار�س �سيادتها الوطنية وال�سيا�سية 
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د هوية  والقانونية، ومن جانب اآخر هي تخ�سى من خطورة ما �سينتج من فو�سى تهدِّ

الوطن ووحدة �سعبه عند ال�سماح بهذه الأ�سماء قانونًا، من هنا  نرى اأن مطالب 

احلركة الأمازيغية فيما يخ�س ت�سمية املواليد هي كلمة باطل ُيراد بها باطل.

 

ملاذا اللغة العربية وامل�شرق العربي �شارا ُعقدة احلركة الرببرية ؟

القدوة  ه  اأحد ما يف الن�سياع خلفه والنبهار به وعدَّ الُعقدة جتاه  ل تتمثل 

التي ت�ستحق الحتذاء بها، بل تكون العقدة وتتحقق كذلك بالقيام بالنقي�س، فاإذا 

كان اأ�سحاب النزعة الرببرية يّدعون باأن غريهم من اأبناء وطنهم املناه�سني مل�رضوع 

النق�س«  »عقدة  ب�سبب  العربي  امل�رضق  �سطر  وجوههم  يوّلون  الأمازيغية  احلركة 

جتاهه، فاإنهم باملقابل ـ وب�سبب عقدة النق�س جتاهه ـ يرمتون يف اأح�سان الغرب، 

ويرف�سون يف ه�سترييا َمَر�سيَّة اأي �سيء ياأتيهم من ذلك امل�رضق، فتحققت العقدة 

ال�رضق كراهية، و�سداقته عداوة، وحني  ومتت فيهم حني حتولت  لديهم حمبة 

غدا ال�سقيق العربي اأجنبيًا »يبعد عنهم اآلف الكيلومرتات يف حني اأنَّ اأوروبا ل 

تبعد عنهم �سوى ب�سع كيلومرتات«، واأّما اللغة العربية فهجومهم عليها م�ستمر 

دون هوادة.

اإن احلركة الأمازيغية واهمة جداً اإذا ما ظنت اأن العداء ال�سافر للم�رضق العربي واللغة 

العربية واحل�سارة العربية الإ�سالمية �سيوؤدي باملغربي اإىل القطيعة مع موروثه الذي 

جاء مع الإ�سالم، وبا�ستطاعة اأ�سحاب النزعة الرببرية اأن يعادوا العروبة بكل الو�سائل، 

واأن يقطعوا كل ما ميت للعربية واأهلها ب�سلة يف كتاباتهم وحما�رضاتهم وندواتهم 

واجتماعاتهم، لكن لن ي�ستطيعوا اأن يقتلعوا من تراب املغرب العربي ما تعرَّقت فيه 

من جذور الأخوة الواحدة ما بني العرب الفاحتني والعرب الأمازيغ، فمثاَل ت�ستطيع 

واملعهد  اجلزائر،  يف  لالأمازيغية  ال�سامية  واملحافظة  فرن�سا،  يف  الرببرية  الأكادميية 

ّفوا« الكلم الرببري من »�سوائبه« العربية  امللكي للثقافة الأمازيغية يف املغرب، اأن »ُي�سَ

نوا مذيعيهم ومذيعاتهم لهجات بربرية خمربية  كما يحلو لهم، وي�ستطيعون اأن ُيلقِّ

على مدى  النا�س  نفو�س  ر�سخ يف  ما  يزيحوا  اأن  ي�ستطيعوا  لن  لكنهم  م�سطنعة، 
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ما للم�ساهد  اأكرث من ع�رضة قرون، نعم ي�ستطيع املذيع املَُلّقن واملذيعة املُلّقنة اأن ُيقدِّ

اللهجات  عن  املرُتفع  الأمازيغة  ف�سيح  اأنه  على  مفتعاًل،  م�سطنعًا  كالمًا  وامل�ستمع 

املُ�سّفى من الدخيل »الأجنبي«، لكنهما ل ي�ستطيعان اأن يجعال ابن البلد ـ الذي مل 

ث ـ من اأن يتحدث بل�سانه الرببري كما ن�ساأ عليه دون افتعال ودون حتذلق. ُيَلوَّ

الذي تعتمد  الأمازيغية، وال�سند  ُعوبية  ال�سُّ التي تقوم عليه احلركة  الأ�سا�س  اإن 

عليه يف مطالباتها ال�سيا�سية والثقافية هو تلك البحوث والدرا�سات يف جمالت 

عي الِعْلمية واملو�سوعية، ومبا اأن اأهم واأخطر جمال  الرتاث والتاريخ والثقافة  التي تدَّ

فيها هو )اللغة(، ومبا اأن املرجع املُْعتدَّ به، بل واملُقد�س فيما يخ�س هذا الل�سان، هو 

، ع�سو اأكادميية اململكة املغربية، والأب 
)1(
ما يقرره ويطرحه الأ�ستاذ حممد �سفيق

الروحي للحركة الثقافية الأمازيغية واأولُّ مدير للمعهد امللكي للثقافة الأمازيغية، 

يتحتم علينا اأن ن�ساأل: 

ما هي م�شداقية الباحث اللغوي (حممد �شفيق) ؟

من املعلوم اأنَّ الباحث �سنفان:

ال�سنف الأول: هو الباحث املو�سوعي املحايد املُتجرد من الهوى، وهذا هو الباحث 

احلقيقي، بل اإنه ل يحوز على امل�سداقية ما مل يكن كذلك، ومن املقبول اأن ُيجانبه 

ال�سواب يف ا�ستنتاجاته ويعرتي اأبحاثه النق�س، لأنه ب�رض ُي�سيب وُيْخطيء.

)1( اأحب اأن اأو�سح للقاريء العزيز باأين ل اأحمل لالأ�ستاذ �سفيق اأي �سغينة، ول توجد خ�سومة بيننا، 

فلي�س بيني وبينه اأدنى معرفة �سخ�سية، ومعرفتي له جاءت من خالل نتاجه الفكري، واأنا اأقول هذا الكالم 

حتى ل ُيف�رضِّ نقدي لكتاباته واآرائه تف�سرياً ُمْغِر�سًا، وما اأردت  �سوى ك�سف احلقيقة بعد اأن وجدتها، 

باأين  اأ�سيف  اأن  اأخر�س«، واأحب  »ال�ساكت عن احلقِّ �سيطان  اأكون ممن تنطبق عليهم مقولة  حتى ل 

يف عام 2001 ميالدي اأهديت اأحد معار�سي الت�سكيلية يف الر�سم ال�ساخر  اإىل �سخ�سه الكرمي ، ذلك 

تني هما )املعجم العربي الأمازيغي( وكتاب يف النحو  لأن �سفيق اأ�ساف اإىل املكتبة العربية اإ�سافتني ُمهمَّ

اللذان ي�ستحقان  الوحيدان  العمالن  اللغة الأمازيغية(، فهما  واأربعون در�سًا يف  )اأربعة  وال�رضف بعنوان 

الإ�سادة ملا فيهما من الفائدة الكبرية للباحث اللغوي املهتم بالل�سان الرببري، واإ�سافة غنية للراغب يف 

الطالع على اللهجات الرببرية، ولو اأنه اأكتفى بهما لكان خرياً له، اأما بقية اأعماله الكتابية وحما�رضاته 

وحواراته ذات الزيغ والهوى فلقد بلغت اأحيانًا من ف�سادها الفكري حدَّ التخريف. 
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اأن  ُيريد  الباحث �ساحب الهوى، الذي لديه موقف ُم�سبق  ال�سنف الآخر: هو 

ر كل قدراته العلمية مع الإمكانات املادية التي اأُعطيت له من اأجل  ُيثبته فرتاه ُي�سخِّ

اإقناع الآخرين مبا يرغب هو فيه، وهذا النوع من الباحثني غري مقبول، ويوؤ�سفنا 

ر كل ما لديه لأجل اإثبات اإنفراد  كثرياً اأنَّ الأ�ستاذ �سفيق واحد منهم، فلقد �سخَّ

الرببر ولهجاتهم عن غريهم ـ خا�سة اإذا كان هذا “الغري” عربيًا ـ ُم�ستِغاًل جهل 

املُتلقي بالق�سية مو�سوع البحث، وم�ستغاًل ثقة النا�س به لن�سغاله الطويل يف هذا 

الأمر منفرداً بال�سبق وخم�سو�سا باحلفاوة والتبجيل. 

فلن�ستمع اإىل جمموعة من اأقواله، وبع�س من َطْرحه، وجانب من نهجه:

يف  بجالء  ظاهر  والعربية  الرببرية  بني  ت�سابه  من  “هل  �سفيق:  يقول حممد 

املعجم ؟ اإْن �رضفنا النظر عما اقُتِب�َس من العربية يف العهد الإ�سالمي ا�ستنتجنا 

اجلذرية  والعنا�رض  اجلذرية  عنا�رضه  تتالقى  قلما  املتميز  معجمها  لالأمازيغية  اأن 

)1(
العربية”. 

ـ هذا الكالم لي�س �سحيحًا، فاملعجم )العربي / الأمازيغي( الذي و�سعه �سفيق 

بنف�سه ـ  بعد اأْن اأخرج منه الكلم العربي الذي دخل الرببرية يف العهد الإ�سالمي 

كما يرى ـ اأغلبه موجود يف العربية، وما الف�سل الأول الذي جعلُت عنوانه )من 

خالل املعجم التجان�سي( اإل دليل جازم على ما اأقول، حيث اأن معظم ما اأرجعته 

فمن  الأمازيغي،  العربي  املعجم  من  اأخذته  العربية  اأ�سولها  اإىل  بربرية  األفاظ  من 

اجلذرية  عنا�رضه  تتالقى  قلما  املميز  معجمها  لالأمازيغية  اأنَّ  �سفيق  ا�ستنتج  اأين 

والعنا�رض اجلذرية العربية ؟ هل قام باملقابلة امل�ستفي�سة ما بني اللهجات الرببرية 

واللغة العربية فتو�سل على �سوء هذه املقارنات اإىل اأن للرببرية معجمها اخلا�س 

اأنه مل يقم بهذا  املعلوم  العربية ؟  األفاظ  األفاظه مع  الذي نادر ما تتوافق  املتميز 

اأّن  اإّما  الأمازيغي،  العربي  املعجم  باأن �ساحب  اإىل قناعة  ، وهكذا ن�سل 
)2(

العمل

1ـ اللغة الأمازيغية بنيتها الل�سانية ـ حممد �سفيق �س47.
2ـ با�ستثناء مقال بعنوان )ماهي عالقة املازيغية بالعربية يف جذورها الكربى؟( ن�رضه يف جملة “البحث 

العدد 25، الرباط، يناير ـ يونيو 1976. العلمي” 
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يكون عاجزاً عن البحث والتنقيب واملقابلة املعجمية ما بني الرببرية والعربية، فاكتفى 

ة النا�س بالختالف الظاهري، ثم اعتمد عليه يف حكمه ال�سابق، واإّما اأن  مثل عامَّ

يكون قادراً على هذا العمل لكنه ل يريد اأن يقدم  عليه ب�سبب هواه الراف�س اأنَّ  

 النتماء، فيكون يف هذه احلالة ممن ينطبق عليهم 
َّ
يكون  الل�سان الرببري عربي

املثل العربي القدمي “الرَّاأي نائم والهوى قائم”.

ى املعجم العربي الأمازيغي كثرياً، حيث  َم قامو�َسه املُ�سمَّ خَّ وُيحالظ اأن �سفيق �سَ

ناف على 1600 �سفحة موزَّعة على اأجزاء ثالثة، اجلزء الأول من )اأ( اإىل )�س( 

والثاين من )ط( اإىل )ك( والثالث من )ل( اإىل)ي(، وما لق�سٍد �سوى اإظهار الرببرية 

مبظهر الل�سان الغني بالكلمات والألفاظ، واملفارقة اأنه مل ي�ستطْع اأن يجعل معجمه 

بهذا احلجم اإل حني اختار له العربية مدخاًل، فلغة ال�ساد متتاز عن اأخواتها من 

اللغات العروبية يف اأنها اأو�سعُهنَّ ثروة يف اأ�سول الكلمات والألفاظ، بل اإنَّ غزارة 

مرادفاتها يف الأ�سماء والأفعال ل توجد مثلها يف اأي لغة من لغات العامل، ففيها 

اأكرث من مليون ون�سف املليون كلمة، وب�سبب هذا الواقع ي�ستطيع اأن ُيْخِرج �سفيق 

ـ وغري �سفيق ـ  قامو�سًا لهجويًا يف ع�رضات وع�رضات املجلدات، ولي�س ثالثة فقط، 

اإذ عليه اأن ي�ستمر على هذا النهج، وهو اأن يورد اللفظ الرببري الواحد ملجموعة 

التي  الرببرية  الكلمات  ُيكرر  اأن  ي�ستطيع  العربية، فمثاًل هو  املرادفات  �سخمة من 

مئات املرات، فالعالمة اللغوي  تعني ال�سيف وهي “تاكوبا، تافروت، اأنّبار، اإ�سكي” 

الفريوزاآبادي �ساحب القامو�س املحيط يرى اأن لل�سيف يف اللغة العربية األف ا�سم، 

اللتان تعنيان الأ�سد خم�سمائة مرة، حيث  و”اإيراد”  اأي�سًا ي�ستطيع اأن ُيكرر “اإزم” 

اأن له يف العربية من الأ�سماء هذا العدد. 

اإىل ثالثة جملدات، واإىل مايزيد  فلم يكن املعجم العربي / الأمازيغي حمتاجًا 

على الألف و�ستمائة �سفحة، بل كان يكفي اأن يحتويه جملد واحد بثالثمائة اأو 

اأربعمائة �سفحة.

يقول الدكتور خ�سيم عن هذا املعجم:

جمعه  اأمكنه  عدد  اأكرب  جمع  على  املوؤلف كان حري�سًا احلر�س كله  اإن   ...  “
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الأمازيغة التي ي�سم منها اأدنى رائحة دللية للمدخل العربي يف  من “املقابالت” 

املعجم، يف خمتلف اللهجات ومتباين النطق والتحريف اللفظي وال�سوتي، وطبعًا 

الدليل. اأما يف املداخل العربية للمعجم فاإن املوؤلف عمد اإىل احلو�سي من الكلم 

غري امل�ستعمل يف احلياة اليومية، ول حتى يف الكتابة الأدبية، وهو من املهجور، 

اأو املمات يف بع�س الأحيان. ففي اآخر حرف من اجلزء الأول، على �سبيل املثال، 

وهو حرف ال�ساد، جند: �ساأد )= زكم (، �ساأز ) = جار (، �سب )= �سكت(، �سبث 

)=قب�س (، �سرب ) = جمع (، �سب�س )= �سك�س(، �سبز )= توقد اللحظ (، �سبع 

ج (، �رضح )= �سق(،  )=الع�سد (، �سنب ) = �ساق (، �سبو )= جلاأ(، �سجم )= اعوَّ

�رض�س )= الأ�سد (، وكذلك: �رضغ، �رضك )= الأ�سد (، �زضز )= طحن (، �زضن 

)= احلافظ الثقة (، �سعط )= ذبح (، �سعل )= خلقة دق بدنه (، �سعو )=اختباأ(، 

�سغت )= ارتوى (، �سغب )= �سوت(، �سفا )= �ساح (، �سفد )= �رضب بباطن 

الكف(، �سغز ) = وثب (، �سغط )= �سد(، �سغن )= خبط برجله(، �سفا ) = كرث 

�سعر الراأ�س (، �سك )= �سغط (، �سكل ) = املاء القليل (، �سمج ) = دهن بالطيب 

(، �سمز ) = �سكت (، �سناأ ) = اختباأ (، �سهب، ) = �ستم (، �سهد ) = قهر (، �سهز 

) = وطاأ (، �سهل ) = اجتمع اللنب �سيئًا ف�سيئًا (، �سهي ) = �سهيت املراأة = كانت 

بال ثدي (، �سوج ) = اتَّ�سع (، �سوط ) = جمع (، �سيك ) = تفاجَّ ( .. الخ.   

ومن الطبيعي اأن يتكرر املقابل الأمازيغي للكلمة العربية املهجورة “ �ساأز “، مثاًل 

ى ـ كما قلنا ـ اإىل  يف قهر، ظلم، ع�سف، وغريها، بعد اأن جاء يف: �ساأز. وهذا اأدَّ

خلط كثري وت�سوي�س كبري، وحجم للمعجم اأكرب بكثري مما هو يف حقيقته يحوي 

.
القليل من املفردات الأمازيغية يف متباين لهجاتها”)1(

... اإن  يقول �سفيق يف مقال ما هي عالقة املازيغية بالعربية يف جذورها الكربى: “ 

بني املازيغية والعربية �سلة قريبة يف م�ستطاع كل عارف للغتني اأن يربز عنا�رضها بعد 

�سيء من التنقيب. ولكن الواقع غري ذلك. فلقد اأ�رضت فيما �سبق اإىل اأن طرق ال�ستقاق 

تختلف، واإذا اأ�سفنا اإىل ذلك اأن الإعراب مبفهومه العربي ل وجود له يف :

1ـ  �ِسفر العرب الأمازيغـ  علي فهمي خ�سيم �س60.
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املازيغية ـ اللهم اإل اإذا اعتربنا اأن تغري احلركة الأوىل يف املذكر املبتديء بالهمزة 

اأو �ساهد من �سواهد حماولة كانت ترمي  املفتوحة بقية من بقايا اإعراب اندثر، 

اإىل اإحداث نظام اإعرابي، غري اأنها توقفت يف اأول طريقها، فجمدت بعدها العنا�رض 

اأ�سفنا  واإذا  ـ  الإعراب و”البنا”  بالأمر بني  املعنية  الأ�سماء  لالإعراب وبقيت  املهياأة 

اأن الأدوات اللغوية التي هي مبثابة الإ�سمنت يف تركيب اللفظ، غري موحدة بني 

دة  املازيغية والعربية ) حروف املعاين ـ مثاًل (، وزدنا اأن قوالب الرتكيب غري موحَّ

اأي�سًا تاأرجحنا بني اليقني وال�سك يف اأن املازيغية والعربية �سقيقتان “.

من منطلق اأينِّ باحث لغوي ظلَّ من�سغاًل �سنوات عديدة باملقارنة ما بني العربية 

.
)1(

والرببرية  اأرى اأنَّ مثل هذا الكالم ل ي�سدر اإل من جاهل جهاًل مركبًا

د، ومعجمها  د، ولي�س لها نظام نحوي موحَّ اإنَّ الرببرية لي�س لها نظام �سوتي موحَّ

ينق�سم اإىل األفاظ  م�سرتكة عامة يف جميع الأمازيغيات واإىل اأخرى خا�سة بكل 

لهجة على حده، فهل هذا يجعل الأ�ستاذ �سفيق يتاأرجح بني ال�سك واليقني يف اأن 

اللهجات الأمازيغية �سقائق؟

اإن طرق ال�ستقاق يف عربية �سمال جزيرة العرب خمتلفة عن طرق ال�ستقاق 

يف عربية اجلنوب، ومل يقل اأحد باأنهما لي�ستا �سقيقتني.

اللغات  بقية  مثل  بجالء  ظاهرة  ال�ستقاق  ية  خا�سِّ فيها  الرببرية  اأنَّ  املهم 

العروبية.

ا الإعراب، فال�سحرية واملهرية وغريهما من اللهجات الظفارية التي تنتمي اإىل  اأمَّ

عربية اجلنوب )العربية القحطانية( ل اإعراب بها، واللهجات العامية بالوطن العربي 

قد تخلَّت عن الإعراب، ولقد احتفظت اللغة العربية بعالمات الإعراب بينما فقدتها 

اللغات العروبية الأخرى.

“الدارجة  كتابه  يورد يف  املغربية  العامية  الرببرية يف  تاأثري  على  مزاعمه  ومن  

املغربية جمال توارد بني الأمازيغية والعربية” التايل:

1ـ  يف كتابه )الدارجة املغربية جمال توارد بني الأمازيغية والعربية( اتهم �سفيق خمالفيه باأنهم »جاهلون 
جهال مركبا« وينطبق عليهم مقولة »الراأي نائم والهوى قائم« وباأنهم »ليدرون وليدرون اأنهم ليدرون، 

ويقدمون مع ذلك على اإ�سدار الأحكام القاطعة« ونحن نرى اأن هذا الكالم ينطبق على �سفيق نف�سه 

اأكرث من خمالفيه.



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان38
فكر

1ـ اإ�سكان احلرف الأول يف الكالم، على اأن العربية “ل تبتدئ ب�ساكن...”. وقد 
لحظت �سخ�سيًا اأن املغربي املتحدر من العرب الأعراب، كاحليانية اأو زعري ال�سمالية، 

ينطق كما يلي “َكْمح”، بينما ينطق الأمازيغي امل�ستعرب، كاجَلْبلي واليازغي، هكذا 

“ْقَمح” اأو “ْكَمح”، بت�سكني احلرف الأول.
ـ �سحيح اأنَّ العربية الف�سيحة ل تبتدئ ب�ساكن، ولكن الدارجة املغربية لي�ست 

منفردة بهذا حتى جنزم اأنها خا�سيَّة بربرية اأخذتها العاميَّة منها، فالدارجة الظفارية 

ْد  مَّ تبتدئ بال�ساكن ب�سفتها قاعدة، وال�ستثناء هو اأْن تبتدئ مبتحرك، نقول: “حْمَ

ْر�ُسوْل ْوْنبي” بدًل من “حُممد َر�سول َونبي”، ولحظنا اأن الدارجة الُعمانية املن�سوبة 

لبع�س املناطق تبتدئ بال�ساكن اأحايني كثرية.

َلم < الإ�سالم. مِلَن < الإميان. ِلَدم < الإدام. لواين <  2ـ حذف همزة القطع: ِل�سْ
ا  بع < الإ�سبع ... ولي�س من املغاربة من يقول “للبئر” غري “ْلرب”... اأمَّ الأواين. ال�سّ

فعل الأمر ف�ساكن دائمًا.

اإن الَهْمز منعدم يف لغتنا العربية العامية، بحيث ُيقال: ِبرْي، ِدْيب، بدًل من بئر، 

ذئب، واأن الأفعال املزيدة من وزن اأْفَعَل ُمق�ساة عنها، تقوم مقامها، دائمًا، الأفعال 

، ولكن َخرَّج  َل، ول يقال يف الدارجة اأْخَرَج ول اأْدَخَل ول اأْح�رَضَ التي من وزن فعَّ

. ل وح�رضَّ ودخَّ

بع، اإبراهيم =  ـ حذف همزة القطع من  ظواهر اللهجة الظفارية: الإ�سبع = ال�سّ

فار، اأ�سود = �ْسواد  ْبراهيم، اأبوبكر = ْبوبكر، اأحمد = ْحَمد، اأحمر= ْحمار، اأ�سفر = �سْ

، اأبي�س = ْبيا�س، اأحد = َحْد ... ولي�س من الظفاريني من يقول “للبئر” غري “ْلِبري”، 

ل،  ويف دارجتنا الأفعال التي من وزن اأفعل تقوم مقامها الأفعال التي من وزن فّعّ

بئر  عن  بدًل  وذيب  بري  ونقول  اأْدَخل...،  اأْخَرج،  عن  بدًل  ل،  دخَّ َخرَّج،  نقول: 

وذئب، ورا�س با�س وكا�س و�سما، بدًل عن راأ�س وباأ�س وكاأ�س و�سماء.

ظفارية  ّيَّة  خا�سِّ ليـ�ست  ِهيلها 
ْ
وت�ســ الهمـــزة  اإ�سقـاط  ظـاهرة  العـموم  وعلـى 

دون بقية العاميات امل�رضقية، كما اأنَّها لي�ست خا�سية مغربية دون بقية العاميات 

املغاربية.
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3ـ اإنَّ املُنادى معرَّف بالألف والالم، اإذ املنادى يف الرببرية معرفة. يقول جلُّ املغاربة 

َرة، اآالرَّْجْل، اآْلْوْلْد، بدًل من يا رجل، يا امراأة، يا ولد. 
عند النداء: اآمْلْ

مع اأحيانًا من الظفاريني ُمناداة املنادى النكرة باإ�سافة الألف والالم اإىل اأوله:  ـ ُي�سْ

راه = اأنِت يا اإمراأة. يْك يا لْوِليد = اأنَت يا ولد، ِي�ْس يا مْلْ

ُيف�رض  ما  واختزالها. ذلك هو  الأعالم  اأ�سماء  ترخيم  اإىل  َميَّال  الأمازيغي  اإنَّ  4ـ 

اأ�سماء من قبيل عّقا ) عبد القادر (، حّدو ) عبد الواحد ( ع�ّسو ) عبد  وجود 

الم ( رّحو ) عبد الرحمن ( حّمو ) عبد احلميد ( موحا ) حممد ( عّبو ) عبد  ال�سَّ

اهلل ( ...، طاما، اأو طامو ) فاطمة ( ...

ـ يف �سورية، اأهايل  عني التينة وهي منطقة قبل معلول جانب دم�سق يرخمون 

فاطمة = َف، واأهل معلول يرخمون يو�سف = يو�ِس )1(، ويف م�رض جند: اإبراهيم 

اإح�سان )علم موؤنث( =  و، كمال = كيمو،  يوين = ب�سُّ َب�سْ = هيما، حممد = حّمو، 

�سونه...  

ول نعتقد اأنَّه يْخفى على �سفيق اأن ترخيم اأ�سماء الأعالم ظاهرة معروفة يف اللغة 

العربية

ى الرتخيم اأو القطعة، حيث ُيقطع جزء من ال�سم: يا حاِر = يا حارث، يا  وُت�سمَّ

ماِل = يا مالك، يا اأبا احلكا = يا اأبا احلكم.

 للمجهول على النمط الأمازيغي، فيكون اأوله تاء 
ّ
5ـ كثرياأ ما ُي�ساغ الفعل املَبني

 ،)
َ
فة كما هو ظـاهر يف الأمثلة الآتية: ّتباع ) بيع (، ّتْبدا ) ُبدئ (، ّتْبنا ) ُبني ُم�سعَّ

َب (، ّتْعَمْل  ِ ْب ) �رضُ َ َرْت ) ُحِرَث (، ّتْدَفْن ) ُدِفَن (، ّتْرفْد ) ُرِفَد، اأي ُحِمَل ( ّت�رضْ حّتْ

ْغِلق(، ّتقاْل ) ِقيَل(، ّتْقَتل  َب (، ّتْغَلْق ) اأُ ْب ) ُغ�سِ ) ُعِمَل ( ّتَغر�س ) ُغ�ِسَل (، ّتْغ�سَ

) ُقِتَل (، ّتَكْل ) اأُِكَل ( ...

ـ وَيردُّ خ�سيُم على هذا الزعم قائاًل: » هذه ال�سياغة للمبني للفعل للمجهول 

الدارجة  اإذ هي معروفة يف  املغربية  العامية  تاأثرت بها  لي�ست خا�سة بالأمازيغية 

1ـ  مالمح يف فقه اللهجات- د. حممد بهجت قبي�سي �س569
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امل�رضية حيث ُيقال: اّتاكل )اأُكل(، اتباع )بيع(، اتنظف )ُنظف(، اتولد )ُولد( ..اإلخ، 

فهل تاأثرت الدارجة امل�رضية بالأمازيغية اأي�سًا« ؟  

يف لالأفعال: ْخْرُجو = َخَرجا، اأو َخَرجوا. َكْيَحْرُتو =  6ـ ل ُمثنَّى يف الن�سق ال�رضَّ

يحرثان، اأو يحرثون. �ْسْكُتو = ا�ْسُكتا، اأو ا�ْسُكُتوا...

ـ وهل هناك لهجة عامية عربية يف م�سارق وطننا العربي ومغاربه تختلف عن 

ها لنا اأ�ستاذنا الفا�سل. اللهجة املغربية يف هذا ؟ اإن كانت توجد فلُي�سمِّ

يف لالأفعال التي ذكرها، اأي اأنها  جميع اللهجات العامية ل ُمثنَّى يف الن�سق ال�رضَّ

ُتخالف الف�سحى يف هذا الأمر، وِق�ْس على ذلك بقية الأفعال، ون�رضب اأمثلة من 

ا�ْسُكُتوا ( = �ْسْكتو،  اأو  ا�ْسُكتا،  اأو َخَرجوا( = ْخْرجوا، )  لهجتنا الظفارية: )َخرجا 

)يْخرجا اأو يخرجون ( = ْيَخْرُجو، ) ي�سكتا اأو ي�سكتون ( = ْي�ِسْكتو.

اأو  ) كاف  امل�سارع حرف معــني  اإىل  امل�رضوف  الفعل  م على  ُيقدَّ الغالب  7ـ يف 

تاء اأو غريهما ( كما هو معمول به يف الرببرية: كاْن َكياُكل ) كان ياأُكل (، ْم�سا 

َمــْع �ْس  َتْيْجري) ذهب وهو يجـري (، اآ�س َكْتْكــَتْب ؟ ) ماذا تكتب ؟ (، ما َكْي�سْ

) ل ينت�سح (،...

امل�سارع  اإىل  الفعل امل�رضوف  م على  ُيقدَّ اليمنية غالبًا ما  العامية  اللهجات  ـ يف 

الأحرف التالية )ك، ل، ذي، �َس، ع( التي تفيد ا�ستمرار الفعل اأثناء التكلم: كاعمل 

= اأعمل / ل ام�سي = اأم�سي / ذي ا�سمع = اأ�سمع / �سالعب = األعب / عنام = اأنام.

بل اإنَّ هذا معمول به يف اللهجة العراقية، حيث ي�سبق الفعل امل�سارع داًل على 

النحو التايل: َديتكلم = يتكلم / َدمي�سي = مي�سي، ومن غري امل�ستبعد اأن هناك 

لهجات م�رضقية اأخرى جنهلها تنحو هذا النحو.

املُخاطب:  اإيل �سمري  املا�سي  الفعل  اأُ�ْسِند  ُكلَّما  واملوؤنث  ر  املُذكَّ 8ـ ل فرق بني 

ِحْكِت ... ِحْكَت و�سَ َحْكِت = �سَ ْفَرْحِت = َفِرْحَت وَفِرْحِت. �سْ

ر واملوؤنث  ـ كذلك كان الأمر يف اللهجة الظفارية، وحاليًا فاإن عدم التفريق بني املُذكَّ

ُكلَّما اأُ�ْسِند الفعل املا�سي اإيل �سمري املُخاطب ل ن�سمعه اإل من ال�سيوخ والعجائز، 

وتراكيب  األفاظ  عن  اأحيانًا  يتخلون  الدارجة  يتكلمون  اّلذين  الظفاريني  اأن  حيث 
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على  كثرياً  الإعالم  �ساعد  التي  العربية  العامية  اللهجات  ببع�س  تاأثراً  ا  اإمَّ ُمَعيَّنة 

ح، اأو حترُّجا من النقد.  ا رغبة منهم يف التف�سُّ انت�سارها وتلميعها، واإمَّ

يًا باحلرف يف الدارجة، كما  يًا بنف�سه، في�سري ُمتعدِّ 9ـ يكون الِفْعل العربي متعدِّ

بار ) بلََّغُه اخَلرَب ( ... هو ماألوف يف الأمازيغية: ْبّلغ ُلو خْلْ

يًا  ُمتعدِّ ويكون  بنف�سه،  يًا  متعدِّ امل�رضقية  العاِميَّات  يف  العربي  الفعل  ويكون  ـ 

بار، اأو  باحلرف كما هو  يف العامية املغربية والرببرية: نقول يف دارجتنا: ْبّلُغو خْلْ

بلغ لو خلبار ) بلََّغُه اخَلرَب (، بّلغتو ال�سالم، اأو بّلغت لو ال�سالم ) بّلغته ال�سالم( 

ْمْت لو الر�سالة، )�سلَّمتُه الر�سالة(، ِيْتكلْم ْلفرن�سية ما يحتاج،  �سلمتو الر�سالة، اأو �ِسلِّ

اأو يتكلْم لو لفرن�سية ما يحتاج، ) يتكلم الفرن�سية بطالقة(.

10ـ  يف العامية »داروا ْمْوعد« اأي �رضبوا موعداً، وحرفيًا عملوا موعداً، ُيقال 

بالرببرية »كان تاكتوت« )حرفيًا: عملوا موعداً(.

الفعل »عمل« ومرادفاته عندما يقرتن  ُي�ستخدم  اأكرث من لهجة م�رضقية،  ـ يف 

باملوعد يف معنى »�رضب«، مثال من العامية امل�رضية: عملت موعد ع�سان مقابلة 

املدير؟ = هل �رضبت موعداً ملقابلة املدير؟ ومثال اآخر من العامية الظفارية: قبل ما 

ب موعد، »�ساوي« معناه »اإْعَمْل«.  ت�سري �ساِوي موعد = قبل اأن تذهب اإ�رضْ

اء منَّام، و�سى  احبه« اأي هذا جا�سو�س، اأو و�سَّ 11ـ يف العامية »هادا بيَّاع، باع �سْ

نز« له معنى حقيقي هو باع ) ال�سلعة وما اإليها (، وله  برفاقه، يف الرببرية الفعل »اإزَّ

�س. معنى جمازي هو: و�سى وجت�سَّ

ْحبه  ـ هذا م�سرتك بني املغاربة وامل�سارقة، ن�سمع يف الدارجة امل�رضية »دا باع �سَ

حابي« = اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأغدر  » = »هذا خان �ساحبه«، »اأنا ما اأقدر�س اأبيع �سُ

باأ�سحابي، اأو اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأجت�س�س على اأ�سحابي، اأو اأنا ل اأ�ستطيع اأن اأ�سي 

باأ�سحابي، بل اإْن الظفاريني اأحيانًا ما يذكرون مبلغًا بْخ�سًا قيمة هذه »البيعة / 

ال�سخ�س  هذا  بلغهما  اللذين  والغدر  اخليانة  مدى  اإىل  للتنبيه  وذلك  اخليانة«، 

ِذراً اإيَّاه من اآخر ُيرافقه: »واهلل  املق�سود، فمثاًل يقول الظفاري ل�سخ�س نا�سحًا وحُمَ

ْتِعْد يبعيك بُربع ريال«.  اّنه ِم�سْ
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12ـ يف العامية »جا َرْجل امْلرا )جاء زوج املراأة(. »اأركاز« يف الرببرية معنها الأ�سلي 

الرَُّجل، ومعناها املجازي الزوج.

ـ عجيب اأمر الأ�ستاذ �سفيق! اإن ا�ستخدام )الَرُجل( و)املراأة( مبعنى الزوج والزوجة 

ظاهرة �سائعة يف الوطن العربي، يف العامية امل�رضية: ِجْه راجل ال�ِسْت = جاء زوج 

املراأة. يف العامية اخلليجية: يا َرِيْل احُلْرمة = جاء زوج املراأة، الياء هنا منقلبة عن 

جيم، »يا ريل« اأ�سلها »جا رجل«، والن�ساء الظفاريات كثرياً ما ُيكّنني عن الزوج 

راة(،  مْلْ الزوجة ب)احُلْرمة،  الرَُّجل، والرجال الظفاريون ُيكنُّون عن  اأي  يل(،  ب )الرِّجِّ

اأي املراأة.

14ـ  يف العامية »�رْضى َعْوْد وْخْرج لو ْعْرج«، ا�سرتى فر�سًا فاإذا هو اأعرج، الفعل 

»اإّفغ« يف الرببرية له معنى هو : خرج ومعنى جمازي هو: اإذا اتفق اأن كان ... 

اأو اإذا هو. 

يُّ ظفاريُّ اأي�سًا، نقول: ُكّل اإيّل �ْسرتيته خرج يل خاي�س = ُكلُّ  ـ هذا اأ�سلوب عامِّ

ما ا�سرتيته وجدته فا�سداً. 

15ـ  يف العامية »طاْحت عليه الدار بع�رضين مليون«، كان ثمن التكلفة يف بناء 

غيف�س  »تتوّتي  الرببرية:  للجملة  حرفية  ترجمة  مليونًا،  ع�رضين  �رضائها  اأو  داره، 

تاّدارت �س ع�رضين مليون«.

ـ نقول يف دارجتنا: »طاحت له البيت بع�رضين األف«، اأي كان ثمن �رضاء داره 

اأو ثمن تكلفة بنائها ع�رضين األف رياًل، و»طاح« معناه الأ�سلي وقع، �سقط، وقد 

يكون ا�ستخدامه يف مو�سع الثمن موجوداً يف لهجات م�رضقية اأخرى غري اللهجة 

الظفارية.    

جه ابنته، ترجمه حرفية للرببرية: »اأوي َت ك  16ـ يف العامية »عطا لو بنتو«، زوَّ

يخف ّنك«.

ى«، اْنَطى«  ـ ي�ستخدم اأبناء امل�رضق العربي الفعل »عطا« ومرادفاته مثل »ادَّ

و اإّل ِمْن ْطَمع«، اأي مل  َج، فنحن يف دارجتنا نقول: »ما عطا لو ِبتُّ مبعنى َزوَّ

 
ْ
جه ابنته اإّل طمعًا يف ماله، ونقول يف مو�سع ال�ستهجان: » َحْد يعطي ُيَزوِّ
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؟ ويف  لرجل مثل هذا  ابنته  ج  ُيزوَّ اأن  يقبل  اأحد  اأي هل من   « لهاذي؟  و  ِبتُّ

املجازي  ومبعناها  اأعطى  وهو  الأ�سلي  مبعناها  »اأنطى«  ي�ستخدمون  اخلليج 

ملعناه  خالفًا  »زوَّج«  مبعنى  ى«  »اإدَّ الفعل  ياأتي  قد  م�رض  ويف  َج«،  »َزوَّ وهو 

الأ�سلي “اأعطى”.  

17ـ يف العامية »ناخدوا بالدارع«، ناأخذه َقْهراً، ترجمه حرفية للرببرية: »اّت اويغ 

�س يغيل«.

ـ هذا تعبري م�رضقي �سائع، واْح�َسب اأنَّنا جميعًا �سمعناه يف الدارجة امل�رضية. 

18ـ يف العامية »باقي ما جا« ، مل ياأتي بعد، ترجمه حرفية للرببرية: »اإ�سول ورد 

يو�س«.

ـ يف اللهجة العامية الظفارية نقول: )عادو ما جا( واأي�سًا ) باقي ماجا(، وكالهما 

مبعنى واحد هو : ما زال مل ياأتي. 

ل«  حرفية  ترجمة  القامة،  ق�سري  نحيٌل  رجل  قيلول«،  »رجل  العامية  يف  19ـ 

امودرو�س«، من الفعل »اإدرو�س« الذي يعني: قلَّ وندر، َنُحَل وق�رضت قامته.

ـ يف الف�سحى » القليل « و » الُقلُّ « الرجل الق�سري الدقيق اجلثة، ومعناهما اأي�سًا 

النادر عك�س الكثري.   

20ـ اإن عبارة »اإرار تاينيت ّن�س« التي تعني اْنتبَه، وحرفيًا تعني »َردَّ باله« نقلها 

املغاربة من الأمازيغية اإىل لهجتهم العامية ف�ساروا يقولون »رد باله« مبعنى انتبَه، 

اْحتذَر.

 ـ هل يا ترى نقلها الظفاريون اأي�سًا من الأمازيغية اإىل لهجتهم العامية ؟ فنحن 

عرب ظفار نقول »َرْد باُله« مبعنى انتبَه، اْحتاط، اأخذ حذره، ونقول »ُرْد بالَك« 

مبعنى اْنتِبْه، ُخْذ حذرك، ون�سمع الظفاري يقول »فالن ما َرْد عليِّ بال« اأي اأنه مل 

يعريين اهتمامًا، ومل يحفْل بكالمي. 

عى �سفيق اأنها ماأخوذة من الرببرية، رغم  21ـ ومن األفاظ  العامية املغربية التي ادَّ

�سيوعها يف امل�رضق العربي اأو رغم كونها من الف�سيح ال�سائع،  بحيث ُي�ستبعد وجود 

من يجهلها، خا�سة اإذا كان باحثًا لغويًا �سليعًا باللغة العربية كالأ�ستاذ �سفيق.
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اأ ـ بو: �ساحب ال�سيء، متاثل »ذو« يف الف�سحى. 

ـ هي ذاتها »بو« التي جندها يف اللهجات الدارجة مبعنى �ساحب ال�سيء، فهي 

متاثل »ذو« يف الف�سحى، واأ�سلها »اأبو« ُثمَّ ُحِذفت همزة القطع منها ف�سارت )بو(، 

ون�رضب هذه الأمثلة. يف الدارجة احل�رضمية: بو َهْدرة = الرثثار، ويف دارجتنا: بو 

فتيلة = ذو الفتيلة )نوع من البنادق القدمية له فتيلة بو�ساطة اإ�سعالها يتم اإطالق 

النار(، بو ذيل = ذو الذيل )ُيطلق هذا ال�سم على الثوب الظفاري اخلا�س باملراأة 

لأنه يكون طوياًل من اخللف كذيل الطاوو�س(، بو را�س معناها ذو الراأ�س الكبرية 

 = فار  بو�سْ ال�سخمة،  الهامة  �ساحب  و�سف  هذا يف  وُيقال  الراأ�س،  اأبو  واأ�سلها 

ذو الأ�سفر ) مر�س (، بوعني = ذو الَعنْي )حوت ذو عينني كبريتني(، بومطرقة = 

ذواملطرقة )نوع من حوت اللخم راأ�سه ي�سبه املطرقة(، بو طبيلة = ذو الَطْبل ال�سغري 

َحر باإيقاظ النيام  ) ُيطلق يف الكويت وتون�س على ال�سخ�س الذي يقوم وقت ال�سَّ

يف رم�سان لينه�سوا لتناول ال�سحور، وهو يوؤدي تلك املهمة بو�ساطة قرعه على 

طبل خالل طوافه باملنازل، ُيعرف يف م�رض بامل�سحراتي(،  

و )بو(  ُيقابلها يف الرببرية )ّم( مبعنى: ذات، �ساحبة ال�سيء، مالكة ال�سيء، واإذا 

.» مُّ
كانت »بو« اأ�سلها »اأبو« فاإن »ّم« التي تعني »ذات« اأ�سلها »اأُ

وجند هذا يف الدارجات امل�رضقية، حيث كثرياً ما ُي�ستعا�س عن »ذات« موؤنث 

»ذو« بكلمة »اأُّم«، فن�سمع يف الدارجة الظفارية يف و�سف جمال املراأة: اأُّم العيون 

ْعر احَل�َسن الطويل  = ذات العيون الوا�سعة ال�سافية )النجالء(، اأم ال�سعار = ذات ال�سَّ

ْزلة = ذات ال�ساق الغليظة احل�سناء )املمكورة(، اأم القامة = ذات  ) الفْينانة (، اأم البِّ

القد الر�سيق )املم�سوقة(، ويف ذكر بع�س اخِل�سال ال�سيئة: اأم الل�سان = ذات الكالم 

الكثري )الرثثارة(، ومن اأ�سماء الن�ساء: اأم ال�ُسْعد = ذات ال�ُسْعد، ومن اأ�سماء اجلنيات 

يف تراثنا ال�سعبي التي ُتن�سب اإىل اأماكن وموا�سع غري ماأهولة: اأم الُقْرم = �ساحبة 

منطقة الُقْرم، اأم روري = �ساحبة منطقة روري، اأم جنيف = �ساحبة منطقة جنيف، 

م« اأو اأم »ال�رضوم« = �ساحبة النخل  ْ ا »اأم ال�رضُّ اأم �ساع = �ساحبة منطقة �ساع، واأمَّ

ال�سغري ) هي عند الظفاريني والُعمانيني جنية ُترى دائمًا بجنب النَّواة،اأي النخلة 
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مة(، اأم ال�سبيان = �ساحبة ال�سبيان )وهي  ْ ال�سغرية، التي ُت�سمى يف الدارجة بال�رضَّ

عند عرب الإمارات وظفار و�سعيد م�رض، جنية ُترى دائمًا وخلفها ي�سري اأطفالها 

اأم خم�س = ذات اخلم�س )بندقية حتمل خم�س  ال�سغار(، ويف الدارجة العمانية. 

طلقات ـ وهي كذلك يف الدارجة الظفارية(، اأم ع�رض = ذات الع�رض )بندقية حتمل 

ع�رض طلقات(. ويف لهجة الإمارات اأم ال�سعف والليف = ذات ال�سعف والليف، هي 

ى اأم اأربعة  �ساحرة ُخرافية تختبئ يف النخيل، ويف اللهجة امل�رضية هناك ح�رضة ُت�سمَّ

واأربعني = ذات الأربعة والأربعني، ُتْدعى يف اللهجة الظفارية اأم �سبعة و�سبعني = 

)1( 
ذات ال�سبعة وال�سبعني، وهي »احلري�س« يف الف�سحى.

وعلى العموم اإن ا�ستخدام »اأم« مبعنى »ذات« هو ا�ستخدام �سائع يف اللهجات 

العربية العامية ل �سيما اأ�سماء املوا�سع واملناطق، ومنها اأ�سماء هذه القرى ال�سامية: 

اأم  اأم العظام،  اأم الق�سب،  اأم الدوايل،  اأم الدنانري،  اأم جوزة،  اأم اجنا�سة،  اأم التني، 

حارتني. 

جند يف الرببرية ـ اإىل جانب )بو( و )ّم( ـ لفظتي )باب( و )لّل(، الأوىل مبعنى 

ربة  ال�سيء،  �ساحبة  مبعنى  والأخرى  و�سيده،  ربَّه  مالكه،  ال�سيء،  �ساحب  ذو، 

ال�سيء، ال�سيدة، وهما لفظتان عربيتان اأي�سًا، ف«باب« هي نف�س لفظة »بال« يف 

اللهجة املهرية التي تعني ذو، �ساحب ال�سيء، مالكه، ربه و�سيده، والأ�سل فيهما 

»بعل« العربية التي ل تخرج يف دللتها عن املعاين ال�سابقة، ولقد اأ�سقطت الرببرية 

ح  ا »لل« فُيَو�سِّ ، اأمَّ
)2(

واملَْهرية حرف العني من »بعل«، ثم اأبدلت الرببرية الالَم باًء 

« التي تعني يف الف�سحى الرُبوبية، ومنها جاءت  �سفيق عربيتها باأن ن�سبها اإىل »الإلِّ

 .
)3(
لفظة »لّل« املتداولة  يف املغرب العربي مبعنى ال�سيِّدة

اأم �سبعة و�سبعني  الظفاريون  اأ�سماها  لذا  الالفقارية، وهي كثرية الأرجل  الكائنات  احَلري�س من  ـ    1
واأ�سماها امل�رضيون اأم اأربعة واأربعني، والأحرى بهم اأن ُيطلقوا عليها اأم اثنني واأربعني لأن هذه احل�رضة ل 

متلك من الأطراف التي تدبُّ بها �سوى هذا العدد. 

ْهل  ال�سَّ اأ�رض،  مبعنى  واعتقب  اعتقَل  الف�سحى:  يف  2 ـ  الإبدال بني الالم والباء وارد، ومن اأمثلته 
ْهب: املطمئن من الأر�س. وال�سَّ

3ـ   اأنظر مقاله »ما هي عالقة املازيغية بالعربية يف جذورها الكربى«.
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ب ـ �ْسّتف: غ�سل الثوب رك�سًا عليه... من الرببرية »اإ�سّتف« بنف�س املدلول.

ـ »�سّطف« مفردة �سائعة يف بالد ال�سام والعراق وم�رض، ول تخرج يف معانيها 

ل والغت�سال.   عن الُغ�سْ

، اْنّد�سَّ ... ماأخوذ من الفعل  ت ـ زرك: ِفْعل مبعنى، انفلت، ان�سل، فَرَط، َخ�سَّ

ي والرببري بقاف معقودة. الرببري »اإزرك« = فرط، وكال الفعلني العامِّ

ـ »زرق« ِفْعل عربي موجود يف الف�سحى وم�سهور يف اللهجات العامية بنف�س 

املعاين ال�سابقة، ُينطق يف اأكرث من لهجة م�رضقية »زرك« بقاف معقودة كما هو 

احلال يف الرببرية والعامية املغربية. 

د على ...، ا�سطرَّ، �سار يف حرج، ماأخوذ من  م، مبعنى �سدَّ ث ـ زنك: بزاي مفخَّ

يِّق. الفعل الرببري »اإزّنك« مبعنى ا�سطرَّه اإىل مكان �سَ

 ـ »زنق« ِفْعل عربي موجود يف الف�سحى وم�سهور يف اللهجات العامية بنف�س 

املعاين ال�سابقة، ُينطق يف اأكرث من لهجة م�رضقية »زنك« بقاف معقودة كما هو 

احلال يف الرببرية والعامية املغربية.

ولو على عجالة،  اأذكرها  اأْن  امللحة  ال�رضورة  راأيت من  التي  الردود  بع�س  هذه 

وذلك حينما هالني ما وجدته من تدلي�س وجهل و�سطط يخرج من اأفواه اأنا�س 

�ساروا رموزاً للحركة الأمازيغية، ُيوؤخذ ما ياأتي منهم على اأنه القول الف�سل.   

اإن هذا الكتاب الذي اأت�رضَّف بو�سعه بني يدي القارئ الكرمي، لهو ُحجة دامغة 

على اأن الأ�ستاذ حممد �سفيق »ل َيدري، ول يدري اأنه ل يدري«، وُيقدم مع ذلك 

على اإ�سدار الأحكام القاطعة.



الف�شل الأول    

من خالل املعجم التجان�شي
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متها  يف البداية من هذا الف�سل و�سعت كلمات بربرية عديدة يف جمموعات ق�سَّ

تق�سيمًا وظيفيًا،  جاعاًل الألفاظ الرببرية يف اجلهة اليمنى، والألفاظ العربية التي 

القراآن  لغة  لي�ست من  التي  العربية  الكلمة  اإىل  اأ�رضت  الي�رضى، ولقد  تكافوؤها يف 

الف�سحى باأن ن�سبتها اإىل الل�سان العربي الآخر الذي وجدتها فيه، ثم اأدرجتها بني 

قو�سني:

املجموعة 1

قنا اهلُل ال�سيَء: خلقُه. اإغنا: خلق اهلُل ال�سيَء.   

النامة: حياة النف�س.)1( اإمان: الروح، النف�س.   

اخليم: الطبع، ال�سجية. جيَّة.    تاجما: الطبع، ال�سَّ

اجِلريَّاء: الطبع، ال�سجية.   تاغرا: الطبيعة، ال�سجية.  

ي: الطبيعة والعادة الُنمِّ اأنيم: الطبيعة والعادة.   

اللياق: املرتع.   توّلوغت: اخلري.   

الُكنود: ُكفر النعمة وجحودها.     . اأكاند: ال�رضَّ

الوخ: الأمل.     . ُّ تيخوت: ال�رضَّ

الزُّور: الباطل. اأزاور: العيب، العار.   

1ـ  اأخطاأ حممد �سفيق عندما قال: » ... وقد ُعدَّ ا�سم الروح » اإمان »، جمعا، باعتبار الروح �سائال 
لطيفًا ل تدركه احلوا�س، لأن ال�سائل ي�ستحيل امليز بني مفرده وجمعه«، ففي العربية الِقْبطية. اإمن: الروح،  

فالنون من بنية اللفظ كما يت�سح من الكلمة القبطية، ومن كلمة )النامة( العربية العدنانية، فلي�ست هذه 

)النون( اأداة جمع زائدة كما ذهب الأ�ستاذ �سفيق.   
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املجموعة 2

اأكالأت الأر�ُس: كرث ع�سُبها ونباتها. اإكلوّلت: تغطى املكان بالع�سب. 

النجرية: النبت الق�سري. ب اأول ما ينبت.  تانكروات: الُع�سْ

ى: انت�رض، زاد.                                          مَتعَّ اإّمغي: الع�سب اأول ما ينبت.  

قَّ النبُت : نبت. �سَّ يي�سك: نبت النبات.   

اغدودن النبُت: اخ�رضَّ. : النبت الأخ�رض الطري.   اأغدوُّ

الوثيغة: ما التفت من اأجنا�س الع�سب ربيعًا. توْغوا: الع�سُب.    

الوديقة: املو�سع فيه بقل وع�سب. توكا: الُع�سب.    

. تكاو�س النبت: كرُث وكثف، وطال والتفَّ تك�سا: اع�سو�سبت الأر�س.  

املجموعة 3

: الن�سب ال�رضيف. الإلُّ األل: ال�رضف يف الن�سب.  

اخلطري: الرفيع القدر واملقام. اأخاتار: الرفيع القدر واملقام.  

الِك�َساء: املجد وال�رضف والرفعة.  اأك�سوات: الرفيع املقام والقدر.  

ال�سليط: امللك. اأ�سليط: امللك.    

: رئي�س القوم. الأمُّ اأماواي: عميد القوم.   

املزيَّل: الرجل العاقل الكّي�س اللطيف. م من القوم.   اأماّزال: املُقدَّ

املجموعة 4 

الأنبة: العيب والف�ساد.  تيّنوبا: النذالة واخلبث يف الإن�سان. 

الِهرد: الرجل ال�ساقط. اأهردون: الوغد.   

الناأنا: العاجز اجلبان. اأونان: ال�سعيف العقل الدينء.  

املُخب: املخادع. اإخميب:املُخادع.   

ال�سورة: الرجل ال�سغري ال�ساأن احلقري. اأم�سوري: احلقري ُيرثى حلاله.  

املُواكل: الرجل ال�سعيف اخلامل. اأماكالل: الذميم املحتقر.  

: اللئيم الفاح�س امِلْكثار.                       اأماْكوار: اخلائ�س يف اأعرا�س النا�س.    املَْكَوريُّ
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املجموعة 5

الطن: املر�س. اأطان: املر�س.   

ة. الرون: ال�سدِّ ترونا: املر�س.   

البدل: وجع يف اليدين والرجلني. اأبادان: ال�سلل.   

الوبار: الهالك. اأبايور: الوباء.   

الأفجل: املتباعد بني القدمني. اأفوكال: املُقعد.   

املخرن�سم: املري�س املهزول املتغري اللحم. اأمّكور�سم: ذو العاهة ل حراك له. 

الَك�َسم: النق�س يف اخَلْلق. تيكو�سمت: ال�سلل.  

الَفَدع: انزلق الع�سو.  لفدعت: انزلق الع�سو. 

املجموعة 6 

فرُّ القوم: خيارهم. اأنوفرار: الُهمام.   

ال�سادي: اجلريء، )دارجة مينية(. اأ�سا�س: ال�سجاع ال�سديد. 

الزول: ال�سجاع. اأمزول:ال�سجاع.   

اأزوير: ال�سجاع الكثري الإقدام. الأزور: ال�سديد.

ال�سبى: الذين �سجعوا وا�ستدوا يف احلرب.   . يو�سب: �سُجع وا�ستدَّ

ك�ساأ القوَم: غلبهم يف خ�سومة ونحوها. اإكوي�س: اأقدم على..، اجرتاأ. 

املجموعة 7

اخلالع: الفزع يبقى يف الفوؤاد. اأخالع: الفزع، اخلوف.  

الك�سي�س: اخلوف، الذعر. تيك�سا�س: اخلوف، الذعر. 

زِئَم: ا�ستدَّ خوفه. اإزما: خاف، فزع.  

ترب�سَّ اأمرهم: �سعف حتى تفرقوا. اأرب�سي: اخلوف، الهلع.  

حا�َس: خاف. اإوح�س: خاف.   

اأكذى: احمارَّ لونه من فزع. اإكد: خاف، ارتعب.  

زاَل فالنًا: جانبه ذعراً وفرقًا. اإزرا: �سعف وتراخى وجنب. 

الزَِّدل: الذليل يتحمل الإهانات )دارجة مينية(. اإزدل: جنُب، هاب و�سعف. 
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املجموعة 8

الُغطُغط: ال�ساة ال�سغرية. تغاط: ال�ساة.    

: ولد ال�ساة. الغذيُّ اإغيد: اجلدي.    

التلوة: ولد الغنم الذي ا�ستكر�س و�سدن. تيلي: النعجة.    

الفايل: الِعْجلة، )دارجة ظفارية(. تافايل: النعجة.    

: التي�س. الَعلُّ تاغال: ولد ال�ساة عامة.   

القرار: الغنم. اإكرو: ال�سخلة.    

الرْبكة: ال�ساة احللوب. اأباركاو: الَعْجل ال�سغري.  

ال�سالغ: ما بلغ من الغنم ال�ساد�سة عمراً. اأزالغ: التي�س.    

العناق: املعزى التي اأكملت حوًل. اأنوكو: التي�س املتو�سط العمر.  

زمر: الكب�س، )اأكادية(. اإيزمر: الكب�س.    

الفري�س: الثور العربي ل �سنام له. اأفري�س: الكب�س.   

املجموعة 9 

الأمرة: كرثة املا�سية. تامرا: القطيع الكبري من املا�سية. 

الزارة: اجلماعة من الغنم. اإزيري: اجلماعة من الغنم.  

القوط: الطائفة من الغنم. اأقطي: الطائفة من الغنم.  

الَهْور: القطيع من الغنم. اأهروي: قطيع الغنم.   

احلرج: قطيع الغنم. اأحراك: قطيع الغنم.   

ال�سوار: القطيع من بقر الوح�س. اأ�رضا: القطيع من بقر الوح�س.  

الألء: الأبقار. تاول: قطيع البقر.   

الزوملة: الإبل. اأزامال: قطيع الإبل.   

الإياد: القطيع الكبري من الإبل.                                    اأدياو: القطيع الكبري من الإبل.  

املجموعة 10

الكرُّ: املو�سع يجمع فيه املاء لي�سفو. اأكارو: مكان تفجر املاء.   

الهالهل: املاء الكثري ال�سايف. تاهال: عني املاء.   
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الفرية: الدلو الوا�سعة. تافراوت: �سهريج املاء.   

الري�سة: م�ستنقع املاء. تاوار�سا: غدير املاء.   

: البئر املطوية باحلجارة. الر�سُّ اإر�س: البئر البعيدة القعر.  

الألوب: دوام املطر. األبا: املطر اللني.   

اجلَية: الغدير.  اأّجا: الغدير.    

اخُلبَّة: م�ستنقع املاء. تاخُبوت: احلفرة جنب النهر تختزن املاء.  

البتيل: احلو�س الطويل يكون اأ�سفل الوادي.  اأباتول: احلو�س الطويل.  

املجموعة 11

املرار: احلبل. اأمرار: احلبل.    

الُكرُّ: احلْبل الغليظ. تاكّرارت: الرباط، الع�سابة.  

الزِّوار: حبل جتمع به يدا الأ�سري اإىل �سدره. تازايارت: الطوق.   

احلْجل: القيد.  تاحجلت: الرباط   

ْبقة: احلبل اخلا�س بربط الغنم. الرِّ تاربقيت: احلبل اخلا�س بربط الغنم. 

الزِّمام: اخليط يف اأنف اجلمل ُي�َسدُّ اإىل املقود.  تيزممت: حبل اخليمة.   

الغونة: ال�رضك من احلبال، )دارجة مينية(. َك من احلبال.   تاغونت: ال�رضَّ

املجموعة 12

: الدلو ال�سخمة. الق�سُّ اأق�سو�س: الإناء، الوعاء.   

الزينء: �سقاء �سغري. اأزنو: القرعة تتخذ وعاء.  

الزق: ال�سقاء. اأزاكا: الدلو الوا�سعة.   

الركوة: اإناء �سغري ُي�رضب فيه. تاروكوت: الفنجان ُي�رضب فيه.  

البالة: القارورة، اجلراب.  تابالوت: القرعة الياب�سة ت�ستخدم وعاء. 

اخلابية: اجلّرة تاخبيت: اجلرَّة.    

البوقال: الكوز ل عروة له. تابوقلت: الكوز.   

الزُّكرة: وعاء من جلد. تزوكرت: وعاء من جلد املاعز.  

الِعْلق: اجلراب. تاعالقت: القّفة.    



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان54
فكر

الغمر: القدح ال�سغري. اأغمور: القدح ال�سخم.   

الإيال: وعاء اللنب. األلو: اجلوالق ال�سخم.   

املجموعة 13

املوؤمر: احلربة. اأمور: الرمح، احلربة، ال�سهم.  

احَل�رض: الدقيق من الرماح. اأحري�س: الرمح.    

ار. الرا�س: الرمح اخلوَّ اأرا�س: الرمح.    

ني. الفالية: ال�سكَّ تافال: احلربة.    

الكوكب: ال�سيف. تاكوبا: ال�سيف.    

اأفر راأ�سه بال�سيف: قطعه. تافروت: ال�سيف.   

ال�رضية: ال�سكني. تا�ساريت: ال�سكني.   

الفاأ�س: اآلة ذات يد و�سن ُيقطع بها. تافو�سيت: ال�سكني.   

املجموعة 14 

البج: فرخ الطائر. تابجاوت: الدجاجة.   

القهقر: الغراب ال�سديد ال�سواد. اأهّقار: الغراب.    

غواء: الُعقاب )طائر جارح(. ال�سَّ اإ�سغي: ال�ساهني )طائر جارح(.  

اليو�سي: احلداأة. اأ�سيوان: احلداأة )طائر جارح(.  

اخلدارية: ال�سقر. اإكيدر: الُعقاب.    

الُعاّلم: ال�سقر. األولم: ال�سقر.    

كة: البطة. الرُبْ اأبريك: البطة.    

املجموعة 15

الكوارة: العمامة. تاكاروت: العمامة.   

الِكْربا�س: الثوب من القطن. اأكربا�س: اجلّبة، القفطان.  

الُبخنق: ِخْرقة تتقنع بها املراأة. اأبخنوق: رداء للمراأة حول �سدرها. 

ال�سقة: ال�سبيبة امل�ستطيلة من الثياب. تا�سوقيت: الن�سيج القطني.  

الَق�سب: الثوب اخللق، والثوب اجلديد. اأق�ساب: القمي�س اخل�سن املبتذل. 
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الطيل�س: �رضب من الأك�سية الفاخرة. اإطال�سو: احلرير.   

اخلنيف: ثوب كتان اأبي�س غليظ. اأخنيف: الربن�س الأ�سود الغليظ. 

ور : نوع من اللبا�س مُّ ال�سَّ اأ�سّمارو : اللبا�س   

املجموعة 16

ال�سل�سل: الأر�س الغليظة. اأما�سال: الرب، خالف البحر.  

املرت: املفازة، والأر�س غري ذات الكالأ. تامورت: الأر�س.   

التنور: وجه الأر�س.                    تينريي: البادية، ال�سحراء خا�سة. 

الفروة: الأر�س البي�ساء لي�س بها نبات.   اأفارا: البادية عامًة.   

الدميومة: الأر�س الوا�سعة. اأدميم: الغام�س من الأر�س.  

الزيزاء: الغليظة من الأر�س.  اأزياز: الوهدة الغام�سة من الأر�س. 

ال�سائفة: الأر�س بني الرمل واجللد. اأ�سياف: الأر�س البعيدة امل�ستوية. 

الدو: الفالة. اأداو: الأر�س الوا�سعة البعيدة.  

املال: ال�سحراء. اأمالل: الرمل.    

الإملي�س: ال�سحراء الوا�سعة لي�س بها نبات. اأمنا�س: ال�سحراء الوا�سعة.  

املجموعة 17

الُطغية: ال�سخرة العري�سة املل�ساء. اأطغاغ: احلجر، ال�سخر.  

اخلوالد: ال�سخور. اأغوليد: ال�سخر.   

الُكدية: ال�سخرة العظيمة ال�سلبة. اأكديو: احلجر، ال�سخرة.  

الأير: احلجر ال�سديد ال�سالبة. اأورا: احلجارة ال�سلبة ال�سغرية.  

ال�سفيح: العري�س من احلجارة. اأ�سفيح: احلجارة.   

ال�سالءة: احلجر العري�س.  اإي�سلي: ال�سخرة املب�سوطة.  

النَّجاف: ال�سخرة الناتئة ت�رضف على الغار. تانكافت: احلجر.   

الزور: احلجر يظهر للغارِّ فيعجز عن ك�رضه. اأزرو: احلجر.    

املجموعة 18

املور: الطريق املوطوء امل�ستوي. اأمرير: الطريق.    
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ة: الطريق امل�ستوي. ال�سكَّ تا�سوكت: الطريق.   

الألوى: الطريق البعيد املجهول. تاليت: الطريق.   

املبقرة: الطريق. اأبارقا: الطريق امل�سلوك املُعبَّد.  

درر الطريق: ق�سده. اأدارت: الطريق.    

اغرتز ال�سري اغرتازاً: دنا م�سريه. اأغارا�س: الطريق.   

الزلز: الطريق الذي جئت منه.  اأزارزو: الطريق.    

الربيد: امل�سافة بني كل منزلني من الطريق. اأبريد: الطريق.    

املجموعة 19

الجم: الدار املربعة. تيكّمي: الدار.    

ْدح: الإقامة باملكان.                              ال�سَّ اأزّدوغ:  الإقامة باملكان.  

اخليمة: الدار.)1(        اأخام: الدار.    

: الدار. الِكنُّ كانون: الدار.    

املنا: املنازل. تامّنايت: املنزل البارز.   

اأغني�س: اخِلدر)�سحرية(. اأغن�س: اخِلدر.    

غر: الدخول يف املنزل. الدَّ اأدغار: املحل اأو املو�سع.  

نّو�س باملكان: اأقام. اأن�سا: املو�سع املاألوف لل�سكن.  

املجموعة 20

الغاوي: املكرث من ر�ساع اأمه. اآغي: احلليب.    

كفا: احلليب بعد الولدة )�سحرية(. اأكوفا: اللنب احلليب.   

: مادة كالع�سل حلوة املذاق. املنُّ تامنت: الع�سل.    

: الع�سل. الأريُّ تاريوات: الع�سل.   

ُكْرما: اخلبز )اأكادية(. اأغروم: اخلبز.    

1 ـ اخليمة يف الف�سحى. تعني البيت ُيتخذ من ال�سوف اأو القطن، وتعني كذلك املنزل، الدار، ين�سحب 
هذا اأي�سا على لفظة »اأخام« يف الرببرية، فهي حتمل املدلولني معًا. 
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ك�سم: الوليمة، الوجبة الحتفالية )كنعانية (. اأك�سوم: اللحم.    

املجموعة 21

املوؤلل: الأبي�س النا�سع. اأومليل: الأبي�س.   

الأ�سدف: الأ�سود. اأ�سطاف: الأ�سود.   

ك�ساء بركان: ك�ساء اأ�سود. اأبركان: الأ�سود.   

اأظيل: الظالم، )حر�سو�سية(. اإ�سيلي: الأ�سود.   

ال�سامة: اأثر يف اجل�سد اأ�سود . اأمو�سا: الأ�سود.   

�سحموم: الأ�سمر )�سحرية(. اأجحموم: الأ�سود.   

البغ�س: ال�سواد. اأبخو�س: الأ�سود.   

الكيل: ال�سديد ال�سواد )دارجة ظفارية(. د ال�سيء بال�سناج.   اإكال: �سوَّ

املجموعة 22

الأزم: القطع بالناب وال�سكني. اأيزم: اجُلْرح.    

، واآثار الع�س. اأ�سنويف: الطعنة ب�سكني ونحو ذلك.   الن�سوف: الع�سُّ

. �سكم: ع�سَّ اإ�ستم: طعن.    

اإردغ: طعن ب�سكني ونحو ذلك.       ندغ بالرمح: طعَن.                                       

اإمكت: اأجهز على اجلريح.            مكت فالنًا: �رضبه بال�سيف والع�سا ونحوهما.

تكّولوا عليه: اأقبلوا بال�ستم وال�رضب. يوكل: �رضعه ووطئه.   

خردل فالنًا: �رضعه ورماه. اإردل: �رضعه.    

اإزدح: �رضعه �ساربًا به الأر�س.     �سدح فالنًا: �رضعه �ساربًا به الأر�س.

املجموعة 23

�رضا: نظر. اإزرا: نظر، راأى.    

لألأ الرجُل بعينه: برّقها. اإولو: نظر، �ساهد.   

اأّنى: انتظر. : نظر، راأى.     اأينَّ

تطاللت: اأ�رضفت فنظرت. اإطال: نظر.    

مقل: نظر. ق.    اإ�سموقل: حدَّ
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خزر: نظر بلحظ العني.  اإخزر: نظر.    

: التفقد بالب�رض. القنُّ اأنكن: �ساهد.    

النقد: اختال�س النظر نحو ال�سيء. اإنكد: لحظ، راقب.   

املجموعة 24

الغرو: ال�سوت. اأمغريو: ال�سوت.   

تا�سو�سليت: ال�سوت اخلفيف.          ال�سليل: ال�سوت.

َمُع يف وح�سة الليل.  النزيز: ال�سوت. اأنزا: ال�سوت ُي�سْ

اأزازا: اجللبة وال�سوت عند اخل�سام.  الأزيز: �سدة ال�سوت.

اأزيف: �سوت الريح ودويها.            الزفزفة: �سوت الريح. 

الزمزمة: �سوت الأ�سد. اإزمي: �سوت الأ�سد.   

الأديد: اختالط  الأ�سوات وارتفاعها. اأديدا: اختالط الأ�سوات وارتفاعها. 

املجموعة 25

الكل: العيل، العيال. اأكالل: الطفل.    

احَل�َسم: الولد، العيال. اأح�سمي: الولد الذكر.   

الِق�ّسة: الطفلة ال�سئيلة. اأق�سي�س: الطفل.   

الزنية: اآخر ولد األإن�سان. تازانت: ال�سبية، البنت.   

القال�س: ال�سغري املنقب�س. تاجلي�ست: البنت.   

�ِسرُي: الطفل، الفتى، )اأكادية(. اإ�سرّي: الطفل، الفتى.   

الفرخ: ال�سبي، )لهجة خليجية(. اأفروخ: ال�سبي، الطفل،الفتى.  

املجموعة 26

: م�سى. اأدَّ اإّدا: م�سى.    

داجر: هرَب. اإدجور: م�سى.    

ناأمل: م�سى م�سية املُقيَّد. اإمنال: م�سى م�سية الرجل ال�سمني. 

منَل منالنا: اأ�رضف على ال�سيء. اإمنال: دنا، اقرتب.   

التكتل: نوع من امل�سي. تيكلي: امل�سي.    
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معل: اأ�رضَع يف �سريه. تامعليت: الإ�رضاع.   

ا�ستبد: م�سى. اإ�سبودي: هرول.   

ل يف م�سيه. اأغار: عجَّ اإغار: رك�س.    

: مرَّ �رضيعًا.
َزلَّ يوزل: رك�س.    

راءَل: اأ�رضَع. اإرول: هرب.    

اإريكت: م�سى بخطى وئيدة، )�سحرية(. اإوركت: م�سى على رجليه.  

كوكى: اهتز يف �سريه واأ�رضَع. اإكاك: جاَز يف املكان.   

املجموعة 27

ا�سمد: انتفَخ غ�سبًا. اإ�سمدد: غ�سب غ�سبًا �سديداً.  

فار فائره: انتفخ غ�سبًا. اإفروري: غ�سب.   

قرن عليه: غ�سب. اإكرن: غ�سب.    

فِكَع: اأطرق من الغ�سب. اأفقعو: الغ�سب.   

َح�ِسم: غ�سب. اأحا�سم: الغ�سب وال�ستياء.  

نغر فالن: غلى جوفه من الغ�سب.                                             اأنغر: الغ�سب والغرية.   

الرين: �سواد القلب من الغيظ والغم.  اإرين: الغ�سب.    

املجموعة 28 

الزرير: العاقل احلكيم. اأزوير: الذكي.    

النزُّ: الذكي الفوؤاد. اأنزيز: العاقل احلكيم.   

ْكز: الر�سيد. الرُّ اأُكراز: الرُّ�سد.    

احرت�س فالنًا: خدعه. اإحر�س: مكر، تيقظ.   

الكيِّ�س: الذكي ،الداهية.  اإكي�س: �سار داهية.   

املَْجر: العقل. اأماكور: الر�سيد.    

املجموعة 29

الف�سي�س: ال�سعيف العقل. اأناف�سا�س: القليل العقل من الرجال. 

: الأحمق. الباتُّ اأبديو: الأحمق.    
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اجلاعية: احلمقاء. اأجغاو: الأحمق، املغفل.   

الهدان: الأحمق. بوهدن: الأبله.    

دجر: حمق، تبله. اإدوقر: َحُمق، تبّله.   

الباِحر: الأحمق. اأباحالل: الأحمق.   

ال�سولة: املراأة احلمقاء. تا�سالوت: احلماقة، الغباوة.  

ان: الغبي اجلايف القليل الكالم. الأمَّ اأمينون: ال�ساذج، املغفل.  

املجموعة30 

اجلليَّة: اخلرب اليقني. اأكاّل: ال�سدق.    

التخرُّق: خلق الكذب. اأَخرِّق: الكذب.    

املنَي: الكذب. اإمنان: الأخبار ال�سيئة الكاذبة.  

الَبْهر: الكذب املفرتى. اإباهر: ن�سبه اإىل الكذب.  

البوق: الكذب. اأبوكت: كذب.    

اأن�ساأ احلديث: و�سعه.  اإنّو�س: افرتى الكذب.   

�سع�سع: تغريَّ اإىل الف�ساد. اإ�سح�سح: كذب.   

اأحاَل: َجَمَع بني املتناق�سني يف كالمه. تيحاّلل: الكذب.   

املجموعة 31

�ساز: اإعوج من ال�سمنة. اأ�سي�س: ال�سمني.   

املُكرَّ�س: ال�سمني الق�سري. اأمكرو�س: ال�سمني.   

ال�سائن: احل�سن اجل�سم من غري امتالء. اإ�سني: ال�سمني.   

الرتارة: ال�سمن والمتالء. اإدارت: �سمن.    

البلَّة: ال�سحة. اإبلبل: �سمن.    

ة: املراأة ال�سخمة. الفخَّ ل.     اإفخفخ: ترهَّ

املجموعة 32

القورار: الهزال. اأقورار: الهزيل ال�سعيف.  

الإزب: الدقيق املفا�سل، والنحيف. اأزبيب: الدقيق النحيف.  
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: الهزيل، ال�سعيف. الُغ�سُّ اأغ�ّسا�س: النحيل ال�سعيف.  

امل�رضور: املري�س الهزيل. اأم�سورن: ال�سعيف النحيف.  

الذم: املفرط الهزال. اإزم: هزل، نحل.   

رمزت ال�ساة: هزلت. اإرموم�س: هزل.    

الرَّهوم: املهزولة من الغنم.  يرهم: الهزيل.    

املجموعة 33

الدك: القوي ال�سديد. اإدكا: قوَي.    

العرد: القوي ال�سديد. اإغورد: قوَي.    

وهل: �سعف. اإوهل: �سُعف.    

. رغم: ذلَّ اإركم: �سعف.    

الفي�سو�سة: ال�سعف واللني والرخاوة. اأفو�سي: اللني والرخاوة.   

اللمد: التوا�سع بالذل.  اأملي�س: اللني.    

اخلون: ال�سعف. تاخوينت: التعب، اأخوْين: الَك�َسل. 

اليفن: ال�سيخ الطاعن يف ال�سن. اإيفنا: ال�سعيف الواهن.   

الهار: الرجل اأ�سعفه الزمان واأ�سقطه.                                               اأمهرو: الرجل الذي اأ�سعفه الزمان. 

املجموعة 34

الأغوية: املهلكة. تاواغيت: امل�سيبة ال�سديدة.  

اأة: املهلكة. املَُودَّ تامداوت: الهالك.   

النكمة: امل�سيبة الفادحة. تاناكموت: ال�سدة وال�سيق.  

الُبقارى: امل�سيبة. اأباقار: امل�سيبة.    

الرزء: امل�سيبة. اإريز: الفتنة، اأي الختالف والقتال. 

الرتاز: موت الفجاأة. اأتارا�س: الفتنة )الختالف والقتال(. 

التولة: امل�سيبة، الكارثة. تيال: الفتنة.    

اأغرى العداوة بينهم: األقاها فاأجج الفتنة. اأمغريو: الفتنة.    

امِلئرة: النميمة، والعدواة. اإمروي: الفتنة.    
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ت�ساولوا: تقاتلوا وهم ُم�سهرون الأ�سلحة. �سوال: الفتنة، والفو�سى.  

املجموعة 35

د: الربد. املَ�سْ ُمدي: الربودة.    تا�سْ

القرقف: الربودة ال�سديدة. اأقراف: الربودة ال�سديدة.  

الِقرُّ: ما اأ�سابك من َبْرد ال�ستاء. اأكاّرا: الرَبَد )الثلج املت�ساقط(.  

د،)مهرية(. حربور: الرَبْ اأحربوري: الرَبَد )الثلج املت�ساقط(. 

م: برَد،)�سحرية(. ِق�سِ اإكو�ّسم: جمَد املاُء.   

: �سدة الربد. ُّ ال�رضِّ اإ�رض: �سدة الربد.   

النفحة: الدفعة الباردة من الريح.                        تانّفوت: الريح الباردة.   

زفت الريح: ا�ستد هبوبها. اأزفيتي:الريح الباردة.   

اأ�سّفاي: ما تن�رضه الريح من الثلج  ال�سافياء: ريح حتمل الرتاب وتن�رضه.

 املجموعة 36

الأزاز: اإيقاد النار.  اأزاز: الأر�س احلامية من �سدة احلر. 

الزَّمه: �سدة احلر. اأزمات: �سدة احلر مع احتبا�س الريح. 

الفل: �رضار النار. تافويل: احلرارة العالية.   

: ارتفاع النهار.                                                                   املَدٌّ اأمدودو: احلرارة العالية.  

ة احلر. الوغرة: �سدَّ اأغراو: هبَّة الريح ال�ساخنة.  

نغرت القدر: فارت. اأناغور: الهجري.    

اأجَّ النهار: ا�ستد حره. اإجيوي: الهجري.   

املجموعة 37

الفتاق: ال�سم�س خلف الغيم ثم يبدو    تافوكت: ال�سم�س.   

منها �سيء.       

اإيري: القمر، )�سقطرية(.  اأيور: القمر، الهالل.   

ال�سواء: مت�سع النهار، معظم النهار. اأ�ّسو: اليوم، النهار.   

الزوال: منت�سف النهار. اأزال: النهار.    

د: طلوع ال�سم�س. الت�سوُّ اأ�سّيد: ال�سوء، النور.    
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ال�سوي: ال�سعي والتيان لياًل. اإ�س: الليل.     

ل�سة: الظالم. الدُّ تاّل�ست: الظالم.    

الإمال�س: اختالط الظالم. اأماّل�س: املظلم من الليايل.  

ظل اأملى: كثيف.  اأمالو: الظل.    

املجموعة 38

َعر)�سحرية(. �سف: ال�سَّ َعر.     اف: ال�سَّ اأ�سوَّ

الزِّف: �سغار الري�س. اأزاف: ال�سعر.    

الزاِزَية: الري�س. اأزاو: ال�سعر.    

الزبرة: ال�سعر املجتمع على كتفي الأ�سد. اأزابور: ال�سعر الكثري احل�سن.  

نه. الزَّغب: �سغار ال�سعر والري�س وليِّ اإزغب: ال�سعر اللني.   

النا�سية: ما طال من �سعر الراأ�س.  تاونزا: �سعر مقدم الراأ�س اإذا طال. 

املجموعة 39

اجلول: ُلبُّ القلب. اأول: القلب.    

الأ�س: القلب. اأو�سا: الكبد.    

الفوؤاد: ما يتعّلق باملريء من كبد ورئة وقلب. فود: ال�ُسْحر، اأي الِرئة.   

اإروت: ال�ُسْحر، )�سْحرية(. تورت: ال�ُسْحر.    

املجموعة 40

الأدمي: الوجه من كل �سيء. اأودم: الوجه من الإن�سان، ومن كل �سيء.  

الأ�سموخ: الأذن. اأمّزوغ: الأذن.    

اإمي: الفم )اأكادية(. اإميي: الفم.    

ة: الوجه. مَّ
الأُ ي: اجلبهة.     تيمِّ

ال�ُسدغ: جانب الوجه من العني اإىل الأذن.                                          تو�ستيغت: جانب الوجه من العني لالأذن. 

املجموعة 41

املغر�س: راأ�س الكتف. اأغرو�س: الكتف.   

الَعري: العظم الناتيء و�سط الكتف.  اإغري: الكاهل، املَنكب.   
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ال�ُسقل: اخل�رض. اأ�ساكل: الفخذ.    

الإلية: العجيزة، وهي اأ�سل الفخذ. اأولل: اأ�سل الفخذ.   

الَغْيل: ال�ساعد الريَّان املمتليء. اإيغيل: الذراع.    

الُدْغُدغ: الإبط، )دارجة ح�رضمية(.  تاداغت: الإبط.   

املجموعة 42

الأَم: الَبنيِّ من الأمور.      . اأمو: احلقُّ

ك: خالف اليقني. ال�سَّ تازاكت: خالف اليقني.   

املوج: امليل عن احَلق. اأميجا: خالف اليقني.   

د: عدم ح�سم الأمر ب�سبب الت�سكك فيه. الرتدُّ توردا: ال�سك.    

امل�سما�س: اختالط الأمر والتبا�سه.                             اإميزي: ال�سك.    

: التخمني. الظنُّ اأداوان: التخمني.   

املجموعة 43

ظي: الرائحة، ) �سحرية (. اأ�سو: الرائحة.    

الوج: عيدان عطرة يتبخر بها. توجوت: الِعطر، الرائحة الطيبة.  

بغوغت: رائحة الوحل الكريهة، )مهرية و�سنية(. تابغوت: الرائحة الكريهة.  

الذمى: الرائحة الكريهة.               اأزاّما: الرائحة الكريهة.   

اأ�سا�س  على  مة  ُمق�سَّ اأي�سا  هي  اأخرى،  كلمات  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة  واخرتنا، 

املو�سوع، راأينا اأنها يف حاجة اإىل �سيء من الإ�سهاب يف �رضحها، بع�سها مذكور 

يف املجموعات الآنفة، وبع�سها ُذِكر يف الف�سول الالحقة، لكن راأينا تكرارها هنا 

حتى نزيد يف اإي�ساحها ونتدارك ما اأوجزنا منها مبا ي�ستحقه من اإطناب، بعد ذلك 

للفظتي “كل” و”اأيت”  العربي  الأ�سل  اإىل  ال�رضيعة  بالإ�سارة  الف�سل  ختمنا هذا 

اخلا�ستني بالقبيلة الرببرية.

األفاظ املاء

اأبلولو: ال�سائل )نقي�س اجلامد (، كاملاء ونحوه، الف�سحى. البالل: املاء، والبلل 
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والبلة والبالل والباللة: الندوة، باَل: ذاب، اأي حتول اإىل �سائل بعد اأن كان جامداً، 

البول: ما يف املثانة من �سائل. 

اأ�سوي: املاء، وتعني اأي�سا البلول، يف معناها املجازي، تي�ّسي: الِورد) الن�سيب 

من املاء(، الف�سحى. ال�ِسيء: املاء ، اأبدلت ال�سني املعجمة �سينًا مهملة.

اأمان: املاء، النون مزيدة للجمع، اأ�سل الكلمة )ما( كما يقول الأ�ستاذ �سفيق، اأي 

ي املاء  ر يف اجلزيرة العربية ُت�سمِّ اأن اأمان حرفيا تعني املياه، وُي�سيف باأن قبيلة �سمَّ

)ماوان(.

اأوري: كذلك. اإْوري: النََّدى، اأويري: الرطوبة يف اجلو، الف�سحى. الأْري: الندى 

يقع على ال�سجر.

املفردة،  وقلبت  احلاء،  اأ�سقطت  الندى،  الأملح:  الف�سحى.  النَدى،  تالموت: 

واللفظ مذكر يف العربية الف�سيحة وموؤنث يف الرببرية.

البئر  واجَلموم:  ة  اجَلمَّ يجتمع،  تركه  املاَء:  اأَجمَّ  الف�سحى.  الندى،  تاجاموت: 

الكثرية املاء.

تيغلي: الندى، ال�سحرية والهبيوتية. لغا: الندى، قلبت املفردة.

اأنزار: املطر، اإنوزار: املطر الغزير، اأماّزر)اأ�سلها اأمانزار(: ال�سيل اجلارف ياأتي من 

بعيد، الف�سحى. الن�رضة: املطرة التامة، ن�رضت البالد: اإذا مطرت، فهي ممطورة، 

اأبدلت ال�ساد زايًا مفخمة.

رجرجة: 
ََّ
اأركروك: املطر املنهمر، الدفعة من املطر، ال�سحاب ذو املطر، الف�سحى. الـ

بقية املاء يف احلو�س اأو الوادي ل غزر له، ورقرق املاء: �سبَّه رقيقًا. 

اأمثنا: املطر، الف�سحى. املزنة: املطرة.

اأمتنا: الدفعة من املطر، الإع�سار الذي ي�ساحبه الرَبَد اأو الثلج، الف�سحى. وتن 

املاء: دام ومل ينقطع، والواتن: املاء املعني الدائم، الواو وامليم من الأ�سوات ال�سفهية 

التي تتعاقب ب�سهولة يف الكالم. 

اأْنزا: املطر، اأنّزي: �سيالن املاء ببطء، الف�سحى. النزُّ: ما ُيتحلَّب من الأر�س من 

املاء.



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان66
فكر

ة ، الف�سحى. اجلفر البئر مل تطو، اأو طوي بع�سها ، اأبدلت  اأكّفور : املطرة التامَّ

اجليم قافًا معقودة، واملعنى امل�سرتك كرثة املاء يف املطر التام، ويف الركايا والغدران، 

وجاء يف معاجم لغة ال�ساد اأي�سًا: “جفر: م�ستنقع يف بالد غطفان، وبئر مبكه 

لبني تيم ابن مّره وماء بني ن�رض، وجفر الفر�س: ماء وقع فيه فر�س، فبقى اأيامًا، 

وي�رضب منه حتى خرج �سحيحًا، وجفر ال�سحم: ماء لبني عب�س ، وجفر البعر: ماء 

بني اأبي بكر بن كالب ، وجفرة خويلد: ماء لبني عقيل “، ويف الدراجة الظفارية. 

وجه  على  وغزارة  ب�سدة  املاء  ان�سكب  وا�ستفر:  الأر�س،  على  �سكبه  املاء:  �سفر 

الأر�س. 

تابايوط: املطر الغزير،الف�سحى. الَب�سي�سة: املطر القليل، با�س ال�سحاُب: مطر، 

ًا وُب�سو�سًا: َر�َسَح، �سال املاء قليال قليال، الُب�سا�سة: البقية القليلة  ب�سَّ املاء ب�سَّ

من املاء. 

تي�سا�س : املطر الغزير، الف�سحى. اله�سه�سة: ت�سل�سل املاء، اأ�سقطت الهاء.

نهُر  اجلارور:  الف�سحى.  املاء،  جمرى  كثافة  جر:  املهرية.  ال�سديد،  املطر  ا:  ِكرِّ

ال�سيل، اجلارَّة: الطريق اإىل املاء، اأبدلت اجليم كافًا.   

اأكا�سور: الأمطارالطوفانية، الف�سحى. القطر: املطر، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا 

معقودة، قارن كذلك. اخل�سري: البحر.

اأُك�سيف: املطر الغزير ال�سديد، وتعني يف بع�س اللهجات الريح اللينة، الف�سحى. 

ف: خمرج  اخَل�ِسيف: البئر املحفورة يف حجارة فنبعت مباء كثري ل ينقطع، اخَل�سْ

ماء البئر، اأبدلت اخلاء قافًا معقودة، 

اإن�سنا�س: الرذاذ )املطر اللني(، الف�سحى. ال�سنني: قطران املاء، ال�سنانة: املاء يقطر 

من قربة اأو �سجرة، ويف الدارجة اليمنية، ال�سن وال�سنني وال�سنون: نزول املطر �سيئا 

ف�سيئا. 

األبا: املطر اللني، الف�سحى. الأَلوب: ال�سحاب امل�ستمر املطر، اأَلََبت ال�سماُء: داَم 

مطرها. 

املطُر  ت  َبخَّ العراقية.  الدارجة  اللني،  املطر  ال�سعيف،  املطر  الرَّذاذ،  تابخاخت: 
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ُتطلق  اخ”  “البخَّ العربي  بامل�رضق  العامية  اللهجات  بالرذاذ، ويف  تها  ر�سَّ الأر�س: 

” مبعنى ر�سَّ املاء  على كل علبة اأو قنينة بها �سائل ُير�ُس كالرذاذ، من الفعل “بخَّ

بفيه ونحو ذلك، ويف الأكادية. خَماُخ: نرث املاَء.   

اأكتفوف: الرذاذ، اإكتفف: َرذَّ املطُر، الف�سحى. الوكوف من ال�سحب: التي ت�سيل 

قلياًل قلياًل، الوكيف: القطر نف�سه، وكف املاء وغريه: �سال وقطر قلياًل، وكف البيت 

باملطر: تقاطر �سقفه التوكاف: قطران البيت من مطر، ا�ستوكف: ا�ستقطر.

اأبي�سا: كذلك. تابي�سا: املطر، الف�سحى. البغ�س، البغ�سة: املطر ال�سعيف، اأ�سقطت 

الغني.

تامايورت: الطوفان، الف�سحى. املَرَمرة: املطر الكثري، واملور: املوج.

اأحمال: كذلك. حتمالت: الفي�سان، ويف الدارجة املغربية. احَلْملة: الفي�سان،ال�سيل، 

الف�سحى. احَلْوَمل: ال�سيل ال�سايف.

اأنكاي: الفي�سان، اأنكي: �سيالن املاء ونحوه، اإنكي: �سال املاء ونحوه، اإ�سنكي: 

اأ�سال املاء ونحوه، الف�سحى. النجو: ال�سحاب اأ�سال ماءه، واأجنا الرجل: �سال عرقه، 

اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

ر: َغمَّ املاُء الأر�س، الف�سحى. الِغْدر: املطر.  اأغدر: الفي�سان، َغدَّ

املاء  الف�سحى. اجلوار:  البحر، )كالهما بقاف معقودة(،  اإكريوا:  اأكارو: كذلك. 

الكثري القعري، قارن اأي�سًا. اخلور: خليج من البحر، اأي عنق من البحر داخل يف 

الرب.

اأنداي: البحر، اأندا: جتمع املاء، الف�سحى. الناأد: الأر�س اإذا �سارت منابع ماء، 

اأو حتلب منها املاء، الندى: املطر، البلل. 

ال�سهل،  اأ�سفل  يف  املاء  مُي�سك  ال�سلب  املكان  الكثري،  املاء  البحرية،  اأكلمام: 

الف�سحى. الغيلم : منبع املاء يف الأبار، اأبدلت الغني قافًا معقودة، وُكرِّرت امليم. 

ليل: َو�َسط املاء اإىل الوادي،  م من البحر(، الف�سحى. ال�سَّ ْ اأ�سالّلو: اخلليج )ال�رضَّ

جمرى املاء اإىل الوادي.

اإخر�س: اخلليج ال�سغري، الف�سحى. اخلري�س: �سبه حو�س وا�سع ينبثق  فيه املاء 
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من النهر ثم يعود اإليه، وهذا حال اخلليج، اأبدلت ال�ساد املهملة �ساداً معجمة.

ْيف: املو�سع النقي من املاء، قارن  اأ�سيف: النهر، �سوف : ال�سيل الف�سحى. ال�سِّ

يب: جمرى املاء. اأي�سًا. ال�سِّ

مغزورة:  اأر�س  الف�سحى.  ال�سيل وجمراه،  ومدب  النهر،  اإغزر:  كذلك.  اإغـزير: 

اأر�س اأ�سابها مطر غزير، واملطر الغزير هو الذي يت�سبب يف ال�سيول اجلارفة التي 

حتفر الأر�س. 

اإليغ: النهر الدقيق ال�سغري، جدول املاء، األيغ: �سافلة النهر، الف�سحى. الغيل: املاء 

اجلاري على وجه الأر�س، جدول املاء، قلبت املفردة. 

اأنل: البحر، الف�سحى. النول: الوادي ال�سائل. 

اإلل: املاء الكثري، البحر، النهر العظيم، اإّل: النهر العظيم، الف�سحى. الويل: املطر 

املتتابع املتدفق، والأليل: خريراملاء، اأي �سوت جريانه وحتركه، احلر�سو�سية. األيل: 

 كرثة ورود الإبل على الغدران ـ ح�سب ال�سياق.  
ً
املاء العذب، وتعني اأي�ساأ

اإ�سل: امل�ستنقع، احلو�س، الربكة، اأذل: الربكة، الف�سحى. ال�سلل: املاء اجلاري 

حتت ال�سخرة ل ت�سيبه ال�سم�س، اأو اجلاري بني الأ�سجار، والظليلة: م�ستنقع املاء 

يف اأ�سفل الوادي.

النهر:  الفر�سة من  النهر،  الفرا�س: فوهة   . الربكة، احلو�س،  امل�ستنقع،  اإفر�س: 

م�رضب املاء منه. 

جمع:  فاأكرث،  �سهر  ملدة  الواردون  يرده  ال�سحراء  يف  الكبري  امل�ستنقع  اأنازوغ: 

اإنوزاغ، الف�سحى. النوا�ِسغ: جماري املاء يف الوادي، َن�َسَغ املاُء: �ساَل، اأبدلت ال�سني 

مة.  زايًا مفخَّ

اأكيّدا: كذلك. تاكيّدا: غدير املاء، اأكوداي: احلو�س يخزن فيه املاء، الف�سحى. 

والبئر يف مو�سع كثري  القليل،  واملاء  القدمي،  واملاء  الفالة،  املاء يف طرف  ة:  اجلدَّ

الكالأ، اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

ا: الغدير، الف�سحى. اجلَية: املو�سع يجتمع فيه املاء، واجلياأة: املو�سع الذي يجتمع 
ّ
اأجـ

فيه املاء، واحُلفرة العظيمة يجتمع فيها ماء املطر وت�رضع النا�س  فيه ح�سو�سهم.
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والوادي:  احلو�س  اأرا�َس  الف�سحى.  املاء،  غدير  تاوار�سي:  كذلك،  تاوار�سا:  

اجتمع فيه من املاء ما وارى اأر�سه، رو�سة احلو�س ونحوه: قدر ما يغطي اأر�سه 

من ماء، والرو�سه والري�سة: م�ستنقع املاء. 

احلجر،  املنقور يف  احلو�س  تيجنت:  امل�ستنقع،  الغدير،  اإجن:  كذلك.  جتنت: 

تاجنيوت: املطر الف�سحى. الإجانة: اإناء كبري تغ�سل فيه الثياب، املاء الآجن: املاء 

الراكد يف امل�ستنقع، اجتنى ماء املطر: ورده ف�رضبه.

نباتها،  ارتوى  الأر�س:  اأ�سغت  الف�سحى.  املاء،  معظم  املاء،  مغي�س  اإدغيوغ: 

وال�سغيغ: اخل�سب واملاء، وال�سغيغة: الرو�سه النا�رضة. 

ال�سحراء،  الواحة يف  امل�ستنقع،  الربكة،  احلو�س،  اأمدون:  تامدا،  كذلك،  اأمدا: 

الف�سحى. املدي: احلو�س الذي لي�ست له ن�سائب، وهي حجاره تن�سب حوله، 

: كرثة املاء.  واملَدُّ

اإ�سيل: جمرى املاء، الف�سحى. ال�سيل: املاء الكثري اجلاري. 

اأجاْروا: م�سيل املاء، الف�سحى. جمرى املاء: م�سيل املاء.   

اأزليخ: كذلك. اأزوليغ: جمرى املاء، تازوليغت: جمرى املاء احلار، جذرها “زلغ”، 

اأخرجه،  البئر:  املاء من  زلع  الف�سحى.  املاء بكرثة،  زلخ: غرَف  الظفارية.  الدارجة 

وزلعه بالنار: اأحرقه.

اأ�سارو: قناة الري الكبرية، اخلندق يغمره املاء، اأ�رضو: اجلدول، ال�ساقية، الف�سحى. 

: اجلدول، النهر ال�سغري، قارن اأي�سا. �رُضَّة احلو�س: ُم�ستقر املاء يف اأق�ساه.  يُّ ال�رضَّ

تيم�ّسويت: جمرى املاء غري الكثري، اأم�سو: املاء الذي يورد، الف�سحى. امل�سو�س: 

حرية. ُم�سا: املطر. املاء العذب ال�سايف، واملاء بني العذب وامللح، ويف ال�سَّ

ي�س: عني املاء ال�سعيفة اجلريان، اإن�س�س: اأ�سبح ميلك ماء م�ستخرجا، �سال  اأَن�سِّ

: ُورود املاء. �سيالنًا �سعيفًا، الف�سحى. النَّ�سُّ

املطرة  ْبلة:  ال�سُّ املطر،  َبل:  ال�سَّ الف�سحى.  الأمطار،  غزرة  حُتدثه  النبع  اأ�سبيل: 

الوا�سعة.
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املاء  ْمَلة:  ال�سَّ الف�سحى.  القليل،  املاء  ذو  ال�سغري  النبع  تامل�ست:  النبع،  اأملا�س: 

َل احلو�س: مل يخرج منه اإّل ماٌء قليل، اإذن تامل�ست مقلوب “تا�سملت”  القليل، �سمَّ

اأي ال�سملة، ويف احلر�سو�سية. ِمْل�سي: املطر.

اإهال: بركة املاء، تاهال: عني املاء، هاله: الُبحرية، الف�سحى. الهالهل: املاء الكثري  

ال�سايف. والهلَّة: الدفعة من املطر. 

، اأ�سال، التلل: البلل،  بَّ : �سَ تال: كذلك. تال: عني املاء، غدير املاء، الف�سحى. تلَّ

ّبة، اأتلَّ املائع: اأقطره، وقد تكون “تال” اأ�سلها “تاهال” اأ�سقطت  والتّلة: البلل، وال�سَّ

هاوؤها يف بع�س اللهجات.

تيَبْنغوت: بركة املاء، جذرها “بنغ”، الف�سحى. نبغ املاُء: خرج من الينبوع، اأي 

من عني املاء، قلبت املفردة.

اأغبال: كذلك، اأغبالو: عني املاء، ينبوع املاء، الف�سحى: القَبل: �رضاب الإبل على 

روؤو�سها، واأقبل على الإبل: اإذا �رضبت ما يف احلو�س فا�ستقى على روؤو�سها وهي 

ت�رضب، واملعلوم اأن ماء العني اأو النبع، يهبط عادة من عٍل على راأ�س ال�سارب من 

    .
)1(
احليوان والإن�سان ـ وهو الَقَبل

ْعدا (، الف�سحى. َرَدَم املاُء: �ساَل، الرَّذوم:  ارة ) ما يفور من املاء �سُ تاودرمي: الفوَّ

ال�سائل من كل �سيء.

اإ�سدو: بثق النهر، جذرها”دو”، الف�سحى. الأذي: املوج ال�سديد. 

اإنزو: جرى املاء يف حدور، اأنازاز: انخفا�س املن�سوب املائي، الف�سحى. النز: ما 

منابع،  و�سارت  النز  منها  الإر�س: حتلب  ونزت  املاء،  من  الأر�س  من  يتحلب 

فخمت الزاي. 

اأكارو: مكان تفجر املاء، الف�سحى. الكرُّ: البئر ، واملو�سع ُيجمع فيه املاء لي�سفو.

اأنو: البئر، اأوين: اجلدول، الف�سحى، النوؤي والناأي: احلفري حول اخلباء اأو اخليمة 

1ـ �ِسفر العرب الأمازيغـ  علي فهمي خ�سيم �س142.



71 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

يدفع عنهما ال�سيل لئال يدخلهما املطر، فيكون جدول يجري فيه املاء ل يدخل 

اخليمة، قارن اأي�سًا ال�سبئية. نوي: مكان ال�سقي، جمرى املاء. 

البئر   : الر�سُّ  الف�سحى.  البئر  املاء،   تري�ست: عني  القعر،  البعيدة  البئر   : اإر�س 

املطوية باحلجارة.  

البئر  القناة:  اأقلع مطرها.  ال�سماء:  اأقنت  الف�سحى.  املاء،  القريبة  البئر  تاكنوت: 

حتفر يف الأر�س، ويقال للهدهد قنَّاء الأر�س ومقنيها اأي، عامل مبوا�سع املاء منها، 

اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة، قارن. اجتنى ماء املطر: ورده ف�رضبه. 

اأغارو�س: البئر العميقة، جذرها: “غارو”، وال�سني مزيدة، الف�سحى. الغار: حافر 

البئر، ويف ال�سحرية: غور: البئر. 

تاخّطارت: البئر َينفذ ماوؤها على بئر اأُخرى حتت الأر�س، الف�سحى. اخَلْدرة: 

املطرة، اخَلَدر: املطر.  

تاركا: كذلك. تاركا ) بالكاف اللينة بدًل عن القاف املعقودة (: اجلدول، الف�سحى. 

عة: فم اجلدول، القناة الوا�سعة لل�سقي  ْ الدرقة: اخلوخة يف النهر، قارن اأي�سًا. الرتُّ

اأو املالحة.

يف  امل�سيل  البتيل:  الف�سحى.  املنخف�سة،  والأر�س  الطويل،  احلو�س  اأباتول: 

اأ�سفل الوادي، وهو لي�س �سوي حو�س طويل وبقعة منخف�سة.

 تانو�سفي: احلو�س ُيخزن فيه املاء، الف�سحى. النُّطفة: املاء ال�سايف قلَّ اأو كرث، 

َنطَف املاُء: �ساَل. 

اإم�ّسري: احلو�س ُيخزن فيه املاء، الف�سحى. امل�سري: احلو�س ت�سيل فيه املياه.

يوكم: ا�ستقى من البئر، الف�سحى. اأَجمَّ املاَء: تركه يجتمع، اجَلُموم: البئر الكثرية 

املاء،اأبدلت اجليم كافًا لينة.

الدلو  والفريَّة:  الفرية  الف�سحى.  امليزاب،   ،) املاء  حو�س   ( ال�سهريج  تافراوت: 

الوا�سعة، وتفرَّت عني املاء: انبج�ست.  

اأقرزاب: ال�سهريج، الف�سحى. الزَّْغَرب: املاء الكثري، اجِلرداب: و�سط البحر. 

اإكرت: �سدَر عن املاء، الف�سحى. اكتار: اأ�رضع يف م�سيه.  
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اأ�رض�رض: كذلك. اأ�رض�سور: م�سقط املاء الذي ُي�سمى ال�سالل، �رض�رض وامان: قطر 

�رَض من ال�سطح اأو اجلرة: يجري  املاء، اإت�رض�رض: جرى املاُء، الدارجة العراقية. املاء ُي�رَضْ

متفرقًا اأو منت�رضاً ُمتقطراً.

بزبوز: انبج�س املاُء، اأي انفجر، الف�سحى. تب�سب�س املاء: جرى، واأب�س باملعز  اإت�سْ

اإب�سا�سًا: اأ�سالها اإىل املاء، قارن الدرجة الظفارية. الُبْزبُز: �سنبور املاء، جمع: ْبزابز، 

والكلمة لها وجود يف دارجات عربية اأخرى.

: مرَّ �رضيعًا، �ساَل  اأماّزل: املاء اجلاري، الف�سحى. َزلَّ اإّزل: جريان املاء ونحوه، 

املاء ونحوه: جرى.

بَّد: اأِرْق املاَء، جذرها “�سب”،  ْب: ُيريق املاء، �سُ بَّد: اأراَق املاء ونحوه، اأِد�سُ اإ�سُ

: اأراق املاَء ونحوه.  بَّ الف�سحى. �سَ

اإُكبَّد: اأراق املاء، اأِدُكبَّد: يريق املاء، ُكبَّد: اأِرْق املاء، جذرها “كب”، يف الدارجات. 

َكب: اأراق املاء ونحوه، ويف الف�سحى. كب الإناء: قلبه.

اإ�ّسلبا: ر�سح املاُء، �سال قليال، الف�سحى. �رضب، وت�رضب املاء: ر�سح.

اإمرارا: ان�سبَّ ال�سائل من اإناء اإىل اآخر، الف�سحى. مرمَر املاء: اأ�ساله على وجه الأر�س.

اإبّزع: ي�سّب املاَء، الف�سحى. ب�سَع: ر�سَح املاُء.

ه، اأي �سكب  د ال�سيء: م�سَّ �سم�سد: ان�سكَب، جذرها “م�سد”، الف�سحى. َم�سَ

ع�سارته يف فيه.

بَّ فيه املاء  بَّ املاء ونحوه، الف�سحى. �َسَمر اللنَب: �سَ اإ�سمار: كذلك.�سمري: �سَ

َمر املاُء: جرى من حدور يف م�ستوى ف�سكن وهو جاٍر. حتى �سار كثري املاء، �سَ

اأبدلت  �سّبه،  املاء:  اأراق  الف�سحى.  املاَء،  �سبَّ  اإ�ّسورك:  املاء،  ان�سب  يوراك: 

نة. القاف كافًا ليِّ

اجَلْرعة،  النًّف�س:  الف�سحى.  املاء،  ان�سب  اإّتوانف�س:  ونحوه،  املاَء  بَّ  �سَ اإنف�س: 

، ويف ال�سحرية. نف�س: ر�سَّ املاء ونحوه. الرَّيُّ

بَّه غزيراً، اأنافار: م�سبُّ النهر، الدارجة الُعمانية.  اإنفر: ان�سب غزيراً، اإ�ّسنفر: �سَ

نفر ينفر: نزف دمًا، �سال من اأنفه الدم اأو املخاط، الف�سحى. النَّفر: التفرق، ويف 
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هذا معنى الن�سباب، اأنظر كذلك. نرث ال�سيَء: رماه متفرقًا.

اإفل: كذلك. اإ�ستفل: امتالأ الوادي من ماء ال�سيل، الف�سحى. حفل الوادي: امتالأ 

من ماء ال�سيل، اأ�سقطت احلاء.

اإ�سكر: امتالء احلو�س، الف�سحى. �سكر احلو�س: امتالأ، تزكر: اأمتالأ، زكر الإناء: 

مالأه، قارن اأي�سا. �سجحر القربة: مالأها .

اأنّغال: تدفق املاء ان�سبَّ املاء ونحوه، انكباب الإناء، اإنغل: اندفق املاء، اإ�سنغل: 

اإدفق املاء، كب الإناء، اإنغل، كذلك: هدر الدم، �سفح الدمع، وا�ستق من هذا اجلذر، 

اأبو نغال: ماء الرجل، الف�سحى. النجل: املاء ال�سائل، واملاء يخرج من الأر�س ومن 

الوادي، وا�ستنجلت الأر�س: كرثت مياهها ال�سائلة، ويف اللهجة ال�سحرية. اإنغل: 

ت�سبب َعَرقا، اإنغليت: العرق.

بَّ املاء ونحوه، الف�سحى. الأفى من ال�سحاب:  املاُء، �سَ املاَء، تدّفق  اأفرغ  ي: 
ّ
اإفـ

الذي يفرغ ماءه ويذهب.

اإ�رضيّدم: تدفق املاُء، الف�سحى. َرَدَم املاُء: �سال.

يوّدوم: �ساَل املاُء وقطر، توّدميت، تا�ساّدامت، تا�ساّدمت: امليزاب، والقارورة يقطر 

بها الزيت ونحوه، الف�سحى. دامت الدلو: امتالأت، دامت ال�سماُء: ا�ستمر مطرها، 

البارد لي�سكن  م القدَر: ن�سحها باملاء  م ال�سيَء: بلَّه، دوَّ املُدام: املطر املُ�ستمر، دوَّ

غليانها. 

ّو�س: فار املاُء وما اإليه وانت�سح وتر�س�س، الدارجة العراقية. فالن َط�سَّ املاء:  اإ�سْ

ه باملاء ونحو ذلك من ال�سوائل،  ه، ويف الدارجة العمانية. َط�سَّ فالنًا: ر�سَّ فّرقه ور�سَّ

�س: اأر�ُس املاء، ونحو ذلك من ال�سوائل، ويف الدارجة الظفارية. اإْنَط�ّس:  اأَط�ّسْ واأط�سَّ

: املطر ال�سعيف، ويف  انت�سح املاء ونحوه، وتر�س�س وفار، ويف الف�سحى. الط�سُّ

املهرية. ود�س: الرذاذ.

املاء  اأ�سال  والأ�سابع:  اللحية  َخلََّل  الف�سحى.  القربة.  من  املاء  بُّ  َم�سَ اأخالل: 

بينهما، تخلَّل يف و�سوئه: اأدخل املاَء خالل اأ�سابعه اأو �سعر حليته. 
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لل: اأنَّ ُي�سيب الثوب �سواداً ول يذهب بُغ�سله،  اإ�سالل: غ�سَل، الف�سحى. ال�سَّ

ليل: جمرى املاء  ل�َسلة: قطران املاء، ال�سَّ قاء والدلو، ال�سَّ ْول: بقية املاء يف ال�سَّ ال�سَّ

يف الوادي.

تاردا: الغت�سال، الُغ�سل، يارود، يرييد: انغ�سل ال�سيُء، اإ�ّسريد: غ�سل ال�سيَء، 

اإ�ّسريد: ا�ستحم، غ�سل ال�سيء، تاردا: الغت�سال، ال�ستحمام، يارود، يرييد: انغ�سل 

دخله،  املاء:  ورد  الف�سحى.  املاَء،  ينزل  يرد:  الكنعانية.  مغ�سول،  اإَرْد:  ال�سيء، 

ودخول املاء يكون لال�ستحمام اأو الغ�سل، قارن اأي�سًا. رح�س: غ�سَل.   

غ�سل،  �َسَطَف:  الف�سحى.  عليه،  رك�سًا  الثوب  غ�سَل  اإ�سدف:  كذلك.  اإ�سّتف: 

املراأة  فت  �سطَّ العراقية.  الدارجة  الغ�سل،  والت�سطيف:  ال�سطف  امل�رضية.  الدارجة 

فالن  و�سطف  اأر�سها،  غ�سلت  الغرفَة:  و�سطفت  و�ساقيه،  اأ�سته  غ�سلت  ولدها: 

ال�سيَء: غ�سله.

َب: بّل باملاء، ويف الأكادية. َنْرطبُت: اآلة ري. ، الف�سحى. رطَّ اإردب: ا�ستحمَّ

اإغذر: غرق يف املاء، الف�سحى. اأغدره: األقاه يف ماء الغدير، غرقه فيه، اأبدلت 

الدال املهملة ذاًل معجمه.

ال�سيَء: غمرُه، وهذا ما يحدث  املاُء  َتاأَدَم  الف�سحى.  الَغَرق،  اأُدوم:  اإّدم: غرق، 

للغريق حيث يغمره املاء، والداأماء: البحر.

اأكرث منه وهو ل يروى مع  باملاء:   
َ
لَِغي الف�سحى.  الغرق،  األغاْي:  اإلغي: غرق، 

ذلك، لغا ثريدته: رواها بالد�سم، اأي اأغرقها به، وكل هذي املعاين تدل على الغرق 

والذي ليكون اإل بوجود املاء الكثري. 

الأر�س،  جوف  يف  بعيدا  املاء  م�ستوى  هبط  اإغور:  املاء،  ن�سوب  تاغورارت: 

الف�سحى. غار املاء: ن�سب.

اإقور: ن�سب املاء، اأقورار: النا�سب من الغدران والآبار والعيون، الف�سحى. غار 

املاء: ن�سب. 

اإ�سكم: ن�سب املاء، اأ�سكام: ن�سوب املاء، جذرها “كم”، الف�سحى. جمت البئر: 

تراجع ماوؤها، ويف الدارجة الظفارية. لبري جتم: اأي ين�سب ماوؤها �رضيعًا.
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“زاغ”،  جذرها  الغدير،  يف  القليل  املاء  تا�سازاغت:   ، جفَّ املاء،  ن�سب  يوزغ: 

الف�سحى. �ساغ املاء: ر�سب يف الأر�س.  

األفاظ احلركة

اإّموّتي: حَترََّك، تقلَّب، ال�سحرية. ِمت: َجدَّ يف �سريه، الف�سحى. ماَد: حتّرك.

اإمليْول: حَترَّك، اإمليّلي، اإملويّل: تقلَّب، انقلب، الف�سحى. ملَّل: ال�سيَء: قلَّبه، 

متلَّل يف امل�سي: اأ�رضع، ملمَل الرجل: اأ�رضع، ململ فالنًا: قلَّبه، متلمل: تقلَّب على 

فرا�سه متاأملًا من مر�س اأو غمِّ اأو نحوهما.

اإمو�ّسا: حترَّك، الف�سحى. َما�َس: م�سى ُمتبخرتاً.

اإمرا: حترَّك، الف�سحى. ماَر: حترَّك.

على  وب�سطه  دحاه  ال�سيَء:  َمرَّر  الف�سحى.  قلب،  اإ�سّمروي:  تقلَّب،  اإّمرواي: 

الأر�س.  

اإّريدو: كذلك. اإّريدا: حترََّك الأن�ساُن  وا�سطرب واهتزَّ، الف�سحى. َروؤَُد: متايَل 

مينة وي�رضى، وارتاأَدت الفتاة: اهتزت وتثنت يف م�سيتها.

رق�َس  لوكًا:  يلوك  الظفارية. لَك  الدارجة  رق�سِه. يف  اإلوجا: متايَل طربًا يف 

حُمرِّكًا موؤخرته، اأو رق�س رق�سًا فيه �سيء من املجون.

يقفز،  يرك�س:  ال�سنية.  يقفز،  يركي�سن:  املهرية.  ال�سيَء،  دا�س  زفَن،  اإرك�س: 

الف�سحى. رق�َس: زفن.

اإزف: مال وحاد وعدل، اأزوف: امليل واحليد، اإزوزف : اأزال ال�سيء عن مكانه 

وحيده ونحاه، الف�سحى. �ساف ال�سهم عن الهدف ي�سوف وي�سيف:عدل، مال، 

حاد، و�ساف عن وجهه: مال. 

اإقدف: �سارع اإىل ..، بادر وعجل، الف�سحى. التقاذف: �رضعة رك�س الفر�س، وناقة 

قاذف وقذاف وقذف: تتقدم من �رضعتها، والكتفان: �رضعة امل�سي، وكتف: م�سى 

حمركا كتفيه، والكدفة: �سوت وقع الأرجل. 

، اأرورد: ال�رضعة واخلفة، اأّمريرد: املُ�ساِرع، واملُت�رضع،  َل، اأي اأ�رضع وخفَّ اأرورد: َعجَّ

اأنها ترجم  اأرديت الفر�س: جعلتها تهرول، واأي�سا جعلتها ت�رضع حتى  الف�سحى. 
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الذهاب  الرياد:  راَد: ذهب وجاء،  اأي�سا. ردى: ذهَب،  قارن  الأر�س بحوافرها، 

ُروادة ورادة: طّوافة يف بيوت  امراأة  الذهاب واملجيء،  واملجيء، رجل راد: كثري 

جاراتها.

، اأّمرار: الَعَجلة، الف�سحى. املور: اجلريان على وجه الأر�س،  اإّمرار: اأ�رضَع وخفَّ

ناقة مّوارة: �سهلة ال�سري، امتاَر ال�سيَف: ا�ستله �رضيعًا. 

، اأرمو�س: الإ�رضاع، اأنارما�س: ال�رضيع،  ل ومل يتاأنَّ اإرم�س: اأ�رضع يف ...، عجَّ

: املا�سي اجلاري. الف�سحى. املُْرَمِئدُّ

يغاول: اأ�رضَع، الف�سحى. غاول: بادَر يف ال�سري.

تامعيلت: ال�رضعة، الإ�رضاع، الف�سحى. معل الرجُل: اأ�رضع يف �سريه.

يف  التباري  اأو  الت�سابق،  املُّزالة:  اليمنية.  الدارجة   ،... اإىل  بادر  اأ�سبَق،  يوّزل: 

ال�سبق، واملََزّل: مكان ال�سباق، وُيقال هذا َمزلُّ اخليل، اأي حلبة �سباق اخليل. 

اإ�سبودي: هرول )�سار بني امل�سي والعدو(.الف�سحى. ا�ستبد: ذهب، �سار. 

يوزل: رك�س، الف�سحى. زلَّ فالن زليال وزلول: َمرَّ �رضيعًا. 

امل�سي،  اأ�رضع، عجل يف  اأغار:  الف�سحى.  اإغريوت: رك�س،  اإغري،  اإغار: كذلك. 

ذهب يف الأر�س، واأغار الفر�س: ا�ستد عدوه. 

اإزرزر: رك�َس، الف�سحى. الزرزار: اخلفيف ال�رضيع. 

الدارجة  ويف  ال�سديد،  ال�سري  الزور:  “اإزير”، الف�سحى.  رك�س، جذرها:  اإزيرز: 

الكويتية. زرَّ: اأ�رضع يف ال�سيء. 

نية واملحوتية  اإيرابع: رك�س، الف�سحى. الرَّْبَعة: اأ�سدُّ الرك�س، ويف اللهجات ال�سَّ

والُعمانية. يربع: يرك�س.

اإيفره: جرى، رك�س، الف�سحى. اأفر: رك�س فوثب.

مر  مرائاًل:  مر  اأ�رضع،  راءل:  الف�سحى.  الهارب  اأمرول:  عدا،  هرب،  اإرول: 

م�رضعًا. 

اإي�سول: هرب خفية، الف�سحى. ان�سل وت�سلل: خرج يف خفية.

يولك: طارده يف عنف و�سّدة، الف�سحى. األَك: م�سى اإىل فالن ليبلغه ر�سالة، 
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فيه  للناقة  الَولَقى: جرٌي  ا�ستمر،  ال�سري:  اأ�رضع، ولق يف  يلُق:  ولََق  اأنظر كذلك. 

�سّدة.

اإدر�س: جدَّ يف �سريه، الف�سحى. در�س: دا�َس، الدر�س: الطريق.

اأهجويل: امل�سي ب�رضعة، الف�سحى. اأهجل وهاجل: م�سى يف املفازة الوا�سعة، اأو 

يف الأر�س املطمئنة.

اإ�سدوكل: ال�سري اخلفيف ال�رضيع، الف�سحى. دكل ال�سيء: وطئه. 

تيكلي: كذلك. تاكلي، تي�سلي: امل�سي، ال�سري، الف�سحى.التكتل: نوع من امل�سي، 

انكتل: م�سى �رضيعًا. 

اإوركت: رجل ، اأي �سار على رجليه، الف�سحى. رتكت الناقة اأو البعري: قارب اخلطو 

يف امل�سي، والراتكة من النوق: التي مت�سي وت�رضب بيدها وكاأن فيها قيداً، ويف ال�سحرية 

اريكت: م�سي بخطى وئيدة، ويف املهرية. يركت: يتبع الأثر، ويف احلر�سو�سية. ركوت: 

تبع فالنًا، م�سى خلفه، ويف الدراجة الظفارية، ركت: وطاأ بقدمه. 

اإفركح: م�سى حافيا، الف�سحى. فرقَع: عدا �سديدا، احلر�سو�سية. اأبرقع: رك�َس. 

اإكور: �سار، ذهب، م�سى، وتقلب القاف املعقودة ياء فت�سري املفردة اإيور، الف�سحى. 

كار يف م�سيه: اأ�رضع، اأنظر اإي�سا. قار: م�سى على اأطراف قدميه ليخفي م�سيه.

ُيَدرَّب على الوقوف وال�سري،  ُيخاطب به ال�سبيُّ وهو   ” �سَّ داّدو�س: مبعنى “مَتَ

�س: امل�سي، َد�سَّ يف الأر�س: �سار. الف�سحى. الدَّ

ا: م�سى. اإّدا: �سار، م�سى، الف�سحى. اأدَّ يف الأر�س يوؤدُّ اأدَّ

اإدجور: ذهب، �سار، الف�سحى. داجر: هرب، فرَّ، قارن اأي�سا. درج: م�سى، وذلك 

بقلب املفردة. 

: عدا هارب، اأفَد: اأ�رضَع، ويف امل�رضية القدمية. اأفد:  اإفتا: م�سى، الف�سحى.  فدَّ

م�سى. 

ان�سحب  اإ�ّسيوي:  م�سترتاً،  ان�سحب  اإ�ّسيوي:  والقدوم،  الذهاب  اأ�س: 

 : م�سترتاً،اإ�ّسوْي�سوي: م�سى ُمتثاقاًل، يوي�س: م�سى م�سية الل�س، الف�سحى. الي�سُّ

امل�سي، ي�سَّ يي�س: م�سى مي�سي.
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يف  تتيَّز  الق�سار،  كهيئة  اأعطافه  حمركًا  م�سى  َزاأزاأ:  الف�سحى.  م�سى،  َيْزوا: 

م�سيته: تقلَّع. 

�سار يف  راح:   الف�سحى.  ذهب،  روَّح:  راح،  الدارجات:  ذهب، يف  اإيرحو: 

، وي�ستعمل الرََّواح للم�سري يف اأي وقت كان من ليل اأو نهار. الع�سيِّ

يجال: كذلك. يكال )بالقاف املعقودة بدًل من اجليم(: ذهب، الف�سحى. اأجلى 

يعدو: اأ�رضع، اأجلى القوُم عن املكان ومنه: خرجوا منه للجدب اأو اخلوف.

اإنرب: �سار لياًل، الف�سحى. نبل: �سار �سديدا، اأبدلت الالم راء، قارن احلر�سو�سية. 

بار: �سار لياًلً. 

م�س: �رضى، اأي م�سى يف الليل، الف�سحى. هم�س: م�سى يف الليل. اإهَّ

اإ�ساف: عا�َس بليل ق�سد احلرا�سة، الف�سحى. الطائف: احلار�س لياًل، من الفعل 

طاف يطوف طوفا وطوافا مبعنى دار وحام، بق�سد احلرا�سة طبعًا.

اإماري: جاب البالد، الف�سحى. ماَر: جاء وذهَب.

 ، ، اأمانزال: احلاجُّ اإنزل: ذهب يف البالد، اإنزل: حجَّ بيَت اهلل: اأ�سانزال: احلجُّ

الف�سحى. النزالة: ال�سفر، نزَل: �سافر، وما زلت اأنزل، تعني ما زلت اأ�سافر.

وغاب،  َبُعَد  اإنودا:  وغاب،  َبُعَد  البالد،  يف  ذهـب  اإنيـــدوّدو:  كذلك.  اإنادا: 

الأر�س:  يف  َنطَّ  البعيد،  ال�سفر   : الأَنطُّ كذلك.  قارن  رك�س،   : َنَداأَ الف�سحى. 

ذهب.

اإمودا: �سافر، اأمودو: ال�سفر، اإمنادو: امل�سافر، الف�سحى. املطو: اجلد يف ال�سري، 

مطَه يف الأر�س: ذهب 

يوناك: �سافر، اإنيك: ذهب يف البالد، الف�سحى. عنك فالن: ذهب يف البالد، 

اأ�سقطت العني، واأبدلت الكاف باأخرى لينة يف كلمة “يوناك”واأبدلت قافًا معقودة 

يف كلمة “اإنيك”، قارن كذلك: ناأج يف الأر�س: ذهب . 
اإجندي: امل�سافر، عابر ال�سبيل، الف�سحى. التنجيد: الرك�س. 

اأ�سافر،  اأي،  اأنزُل:  اإنزل: ذهب يف البالد، الف�سحى. النزالة : ال�سفر، وما زلت 

نزل: �سافر. 

َم، الف�سحى. اأزَّ: حترََّك. اأْز: تقدَّ
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َب ظهره  َن�سَ به، زوزى:  ال�سيَء: ذهب  الف�سحى. زوى  اختفى،  يزوا: ذهب، 

واأ�رضَع يف عدوه.

اإمغ: جال، طاف، الف�سحى. اأمـج: جال، ذهب يف الأر�س. 

يووي: ذهب، جاء به، الف�سحى. اأوي: ذهب، وجاء، وعبارة: “اأويت فالنا اإيل” 

تعني جئت به اإيل . 

ْهَكلة: وطء الأر�َس بالأرُجل. اإّدهكل: �سار بتثاقل، الف�سحى. الدَّ

يودد: �سار بتثاقل، م�سى م�سيا ثقياًل، الف�سحى. دءا داأواً: م�سى م�سية املثقل، 

�سار بتثاقل.

اإحو�س: �سار �سريا ثقيال،الف�سحى. حا�س: اأ�رضَع، ويف اللهجات الدارجة اخلليجية. 

انحا�س: هرَب، فرَّ. 

اإمنال: م�سي م�سية الرجل ال�سمني، الف�سحى. ناأمل: م�سى م�سية املُقيَّد . 

اإ�ستيبي: م�سى م�سيا بطيئا، جذرها “تب”، الف�سحى. دب: م�سى م�سيا بطيئا. 

اإ�سمو�سل: م�سى م�سية ال�سيخ، اأي هدج، جذرها “مو�سل”، الدارجة احل�رضمية: 

لة: الهرولة.  املَ�سْ

يو�سكا: ذهب وجاء يف البالد، وتعني، كذلك، �سلَّ ) خالف اهتدى (، اإ�ّسك: 

: خالف اليقني، وفيه معنى  اللة، الف�سحى. وا�سَك: اأ�رضَع يف ال�سري، وال�سكُّ ال�سَّ

َع، ذهَب وجاء يف الطرقات دون هدف، �سوى  ال�سالل، ويف ال�سحرية. اإ�ّسيك: ت�َسكَّ

اإ�ّسيك: �سقط من مكان  اأي�سا.  ال�سحرية  الفراغ، جند يف  الوقت و�سغل  م�سيعة 

ية ومعنوية يف  �سك” له دللت ِح�سِّ مرتفع كاجلدار ونحوه، ونالحظ اأن اجلذر “ 

ية هي الأ�سل الذي  كل من الرببرية والعربية وال�سحرية، ونعتقد اأنَّ الدللة احِل�سِّ

جاءت منه الدللة املعنوية املجردة، حيث تطور املعنى من التيه يف الطريق والأر�س، 

وال�سقوط من عٍل، اإىل الزيغ عن احلق، وال�سقوط يف الباطل.  

َح فالنًا:  اإدوَّح: �سار ذهابا واإيابا، الف�سحى.طاح: ذهب، وتاَه يف الأر�س، طوَّ

بعثه اإىل اأر�س ل يجيء منها، الدارجة الظفارية. َطوَّح: �سار ذهابًا واإيابًا، املَْطويحة: 

الأرجوحة لأنها “تطوَّح” براكبها.
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وال�سنية.  �سودل،  املهرية.  الطواف، يف  اأ�ّسودل:  باملكان وحوله،  اإ�ّسوتل: طاف 

ال�سدل: ال�سري احلثيث، والطواف باملكان وحوله.

اإغال: طاف طوف ريبة وختال، الف�سحى. اأغتلى: اأ�رضع. 

اإن�س: طاف باملكان وحوله، اإن�سو: خرق الأر�َس الف�سحى. نا�س: ذهب يف 

البالد. 

واك، الت�سواك: ال�سري  ي: مرور الكرام، الف�سحى. ال�سِّ ْك: َمرَّ مرور الكرام، اأ�َسكِّ اإ�سَّ

ال�سعيف.

اأ�سوجي: �سار رويداً الف�سحى. �ساج: �سار رويداً.

اإ�سالي: مرَّ على الغري مر الكرام، الف�سحى. َت�سلَّل: انطلق يف ا�ستخفاء. 

عان: املرور، الف�سحى. ظعَن: �ساَر. ي�سعن: َمرَّ، اأ�سْ

اإّكا: َمرَّ، اأي جاز وذهب، م�سى، اجتاز باملكان، �سلَك وا�ستق من ذلك )اأ�ساكا( 

املمر، الف�سحى. كوكى: اهتز يف م�سيته واأ�رضع، انظر كذلك. الوج: ال�رضعة.

اإك�سم: مّر، الف�سحى.  قِدم البلَد: دخلها، قِدَم اإىل الأمر: ق�سده.

اإفل: م�سى، زال وتباعد عن املكان، جاوز، يفال: ذهب، يف الدارجة الظفارية. 

: هرب، �سافر، ذهب ب�رضعة، ال�سحرية. ِفل: هرب بعيداً،  : هرب  والُعمانية. فلَّ فّلْ

الدارجة احل�رضمية. فول: جاوز،  َفْل: رحل، ارحتل،  رَباً، احلر�سو�سية.  ابتعد جُمْ

جتاوز، وهذا الفعل يوجد يف  لهجات عربية اأخرى لفظًا ومدلوًل.    

واإبعاده،  الكلب  لزجر  ُتقال  ما  وكثرياً   ،) اأمر  فعل  )ا�سم  �رِضْ  اذهب،  اأ�سم:   

الدارجة احل�رضمية. �ِسْم �ِسْم: ُتقال للحث على ال�سري، املحوتية. �سام: جال، �ساح، 

ت�سكع. 

اإ�سارا: جال، طاف، خرق الأر�َس، اأ�سارا: التجوال، الف�سحى. �سار ي�سري �سرياً: 

م�سى ودرج. 

الف�سحى.  اأَغْد: م�سى،  ال�سحرية.  اإىل فالن،  املفازة، يوغد: ق�سد  اإغدو: خرق 

غدى: م�سى يف ال�سباح الباكر.

الف�سحى.  اأمناراي.  البالد، جال، طاف، اجلوال:  اإموري، جاب  اإماري: كذلك. 
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اجلولن  هو  وهذا  الدوران،  املور:  جرى،  مار:  وذهب،  جاء  مار، ميور: حترك، 

والتطواف.

اإمي�س: كذلك. اإم�سا: ذهب وخال، الف�سحى. م�سى: ذهب وخال. 

اإماتر: جا�س بني الدور، اأي طاف خاللها، اأماتار: اجلوا�س بني الدور،الف�سحى. 

مطر الرجل يف الأر�س: ذهب، واأ�رضع، املّطار: العداء. 

اأتركا: ال�سيَّار )الكثري ال�سري (، الف�سحى. درج: م�سى، اأبدلت اجليم قافًا معقوده 

والدال تاء، قارن اأي�سًا. املطاريق: املُ�ساة. 

اإردي: رفع رجاًل وم�سى بالأخرى قفزاً، الف�سحى. ردي الغالم: رفع رجاًل وقفز 

بالأخرى. 

اأم�سوار: اخلبب، الف�سحى. م�رض الرجل: انب�سط يف الرك�س.

اإيفاتو: م�سى، الف�سحى. فات: م�سى.      

، الف�سحى. �َسفَّ الطائُر اأو ال�سحاب: َمرَّ على وجه الأر�س. اإ�ّسف: اإن�سلَّ

، ان�رضْف، الف�سحى. قار: م�سى على اأطراف اأ�سابعه، ويف املهرية، اأّقر:  اأوقور: �رِضْ

�سار، م�سى.

: و�سَل. اإيوط: و�سَل اإىل املكان، اأدرك املكان، الف�سحى. اأوَطَ

واأ�رضع،  عدا  َوف�َس:  الف�سحى.  الإر�سال،  اأ�سيف�س:  بعث،  اأر�سل،  اإ�ّساف�س: 

الَوْف�س: العجلة، ويف احلر�سو�سية. ف�س: هرب، قارن كذلك. ا�ستوفد فالنًا: اأر�سله 

اإىل الغري، وفد: َوَرَد ر�سوًل، اأوفد اإىل فالن: اأر�سل، اأوفَد: اأ�رضَع.

يوزن: اأْر�َسَلُه، َبَعثه، الف�سحى. زَناأ: اأ�رضع. 

َر(، اإزْور:  َم )�سدَّ اأخَّ وور: قدَّ َم عليهم، اإّزوار، اإزُّ اإزوار: كذلك. اإّزار: �سبَق القوَم، َتَقدَّ

م.    َم، ال�رضى: التقدُّ جنَح الإن�سان، اأزوار: النجاح، الف�سحى. �رَضَى: تقدَّ

يو�سيد: جاء، اآ�سد: تعال، اإرجْع، الف�سحى. اأْو�َسَد يف ال�سري: اأ�رضع. 

اإوندي: اأح�رَض ال�سيء، اأي جاء به، الدارجة اليمنية. اأندى: جلب واح�رض، الف�سحى. 

اأندى: اأعطى، وعند عرب ظفار ياأتي فعل الأمر “اإنَد” مبعنى: هات، اأعطني. تقال 

للواحد فاأكرث، وللمذكر واملوؤنث، ونقول: اإنَد به: اإيلَّ به، هاته، اأعطني اإيَّاه.
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اإداورد: تعال، اإرجْع، اأدوار: الرجوع، العودة، اجلذر “در”، الف�سحى. دار: عاد 

اإىل املو�سع الذي ابتداأ منه، ويف ال�سحرية، دور: رجَع، عاد.                                                                                      

يوّري: عاد، رجَع، الف�سحى. حار: رجَع، اأ�سقطت احلاء.

عاد،رجع،  اآَل:  جذرها”غال”، الف�سحى.  عاد،  رجع،  ياغول:  كذلك،  يوغول: 

اأبدلت الهمزة وهي �سوت حلقي، باآخر حلقي وهو �سوت الغني.

يو�سا: عاد، رجَع، الف�سحى. اآ�َس: رجع.

اإدول: رجع، عاد، اأدوال: الرجوع، العودة، الف�سحى. دال الدهر: عاد من حال 

اإىل حال، دالت الأيام: دارت ورجعت.

له اإليه: رجعه، اآل اإليه: رجع.  ويل: عاد، رجع، الف�سحى. َوىّل: رجع، اأوَّ

اإكز: دخل، الف�سحى. جاز الطريق اأو املوقع: �سار فيه و�سلكه، اأبدلت اجليم قافًا 

معقودة.

اإك�سم: كذلك . اإكجم )باجليم بدل عن ال�سني (: دخل، الف�سحى. ق�سم: دخل، 

قارن اأي�سا. اأ�ساَم يف ال�سيء اأو الأمر: دخل فيه.

القمى:  دخل،  قما:  الف�سحى.  الدخول،  اأكام:  دخل،  يكمو:  كذلك.  يوكم: 

الدخول، ويف احلديث: كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، يقمو اإىل منزل اأم املوؤمنني 

عائ�سة كثرياً، اأي يدخل، ويف املهرية. اإكوب: دخل، احلر�سو�سية. ْوُكوْب: َدَخَل. 

يودف: كذلك. يوتف )بالتاء عو�سا عن الدال(: دخل، الف�سحى. هدف: دخل، 

اأ�سقطت الهاء. 

اإيغال: دخل دخول املريب، الف�سحى. اأوغَل: دخل على القوم فاأكل معهم دون 

اأنَّ ُيدعى.

اإفغ: كذلك. اإفغ )ب�سم الفاء امل�سددة (: خرَج، اأوفوغ: اخلروج، اإ�سوفغ: ا�ستخرج، 

: ظهر وخرج. اأخرج، اأظهر، الف�سحى. فغا: ظهَر، قارن اأي�سا. فجَّ

اإكم�س: خرج، وخرج يف العلم ونحوه، اأي برز ونبغ،اإ�سكم�س: خرجه يف العلم، 

اأي علمه، )اأنا كما�س(: اخلريج يف العلم، الف�سحى. قم�س يف املاء يقم�س قمو�سا: 

القنان  وكذلك  قم�س،  فقد  يرتفع  ثم  املاء  ينغط يف  �سئ  وكل  ارتفع،  ثم  انغط. 
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والآكام اإذا ا�سطرب ال�رضاب حولها قم�ست، اأي بدت بعدما تختفى، ويف هذا معنى 

العلم من النغما�س فيه لكي  اأنه لبد للخريج يف  اخلروج بعد اخلفاء، والواقع 

يتخرج، اأي يتخرج عاملا. )1(

اإزّركت: خرج وظهر، جذرها “زرك”، احلر�سو�سية. زترق: مرق ب�رضعة خاطفة، 

الطائر:  َزَرَق  اأخرج ما يف بطنه،  ال�سهم: نفذ ومرَق، تزورَق:  انزرَق  الف�سحى. 

مت الزاي، واأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة، وهذا الفعل  رمى ما يف بطنه، فخِّ

�سائع يف اللهجات العربية. 

رق وامنرق الولد من  ميرق: خرج، الف�سحى. امرتق من البيت: اأ�رضع اخلروج، امَّ

بطن اأمه: خرج، وُي�ستخدم الفعل “مرق” يف الدارجات م�رضقًا ومغربًا مبعنى خرج 

اأو مرَّ اأو اأ�رضع، وذلك ح�سب ال�سياق.

)نبغ  ُيقال:  خرج،  اأي  ظهر،  ال�سيء:  من  ال�سيُء  نبغ  الف�سحى.  خرج،  ينبغ: 

منه اأمر ما كنا نتوقعه، ونبغ من قلبه ما اأ�سمره(، وكل ما �سبق مبعنى الظهور 

واخلروج. 

يتمايل  وهو  م�سى  املعجمة حاء مهملة(:  اجليم  )باإبدال  اإنحال  اإجنل: هاجر، 

ويتبخرت، الف�سحى. النجل: امل�سي. 

اإكركب: تدحرج، الف�سحى. كرك�س: تدحرج من علو اإىل اأ�سفل، اأبدلت ال�سني باء.

اإدردب: تدحرج، الدارجة اليمنية. درب فالنًا: اأ�سقطه على الأر�س، �رضعه.

اإكلوّك�س: ا�سطرب ال�سيء وحترك،الف�سحى. قِلق ال�سيُء: حترك وا�سطرب. 

اأحكرون: ال�سعيف الذي يدّب يف م�سيه، الف�سحى. احلريك: من ي�سعف خ�رضه، 

فاإذا م�سى كاأنه يتقلع، اأبدلت الكاف ال�رضيحة كافًا لينة وقلبت املفردة، قارن اأي�سا. 

َحَكَل يف م�سيه: تثاقل وتباطاأ، ويف ال�سحرية. حركون: الأعرج.

اأدوي: اعرت�س الإن�سان، اأي ا�سطرَب وقفز، الف�سحى. داأداأ: عدا اأ�سّد العدو، 

ّواد: الرجل ال�رضيع. وداأداأ ال�سيَء: حرَّكه، والدَّ

1 -معجم ل�سان العرب الأمازيغـ  د. علي فهمي خ�سيم �س352.       
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عى: الوثبة، الف�سحى. �سعى يف م�سيه: عدا. اأت�سْ

اإكر: ثاَر، وثَب، ال�سحرية. ِكْر: وثب، الف�سحى. وَكَر الظبي: وثَب.

يّدوق�س: قفَز، الف�سحى. دق�َس خلَف العدو: حمَل عليه.

اإ�رضورد: عدا الَقَفزى، اأي عدا وثبًا، الف�سحى. �رضَد: َنَفَر، هرَب.

: الدفع، اأوكى  يوُكي: قفز على حاجز، وهبَّ الإن�سان من نومه، الف�سحى. الوكُّ

الفر�س: ا�ستد عدوه، اأوكى امليدان جريًا: مالأه. 

تو�ْسو�س  القيام،  النهو�س،   : الأَ�سُّ الف�سحى.  النوم،  من  الإن�سان  هبَّ  يو�سي: 

القوم: حترَّكوا..

ياكوك: كذلك ياكج ، اإوكج: بعد، تباعد، ابتعد، الف�سحى. خاق: ذهب يف 

البالد، اأي بعد وابتعد، تخوق: تباعد. اأبدلت الكلمة اإبداًل كاماًل، اأبدلت اخلاء قافًا 

معقودة، والقاف اأبدلت اأي�سا قافًا معقودة، ويف بع�س اللهجات اأبدلت جيمًا. 

ياز: قرب، دنا، الف�سحى. تاآزى القوم: تدانوا واقرتبوا من بع�سهم البع�س، اآزى 

مت الزاي.  الظل: قل�س فدنا، تاأزَّ القوُم يف احلرب: تدانوا، ُفخِّ

اإمنال: دنا ، اقرتب، الف�سحى. منَل منالنًا : اأ�رضف على ال�سيء، اأي دنا منه.

�س  دوَّ الف�سحى.  فالنًا،  ق�سد  اقرتَب،  دنا،  يو�س�س:  يوت�س،  كذلك.  يود�س: 

الطريق: �سار فيها كثرياً

ناَه:  الف�سحى.  )َرِكب(،  اإيْن: عال  ِعد(، عال يف متهل،  )�سَ ارتفع، عال  يوون: 

ارتفع وعال، النائه: املرتفع العايل، اأ�سقطت الهاء.

يوْيال: ارتفع، يويْل: ارتفع، عال )�سعد(، الف�سحى. لَه: ارتفع وعال، اأ�سقطت 

الهاء.

الف�سحى.  ال�سيُء، جذرها “كل” واجليم مزيدة،  ياّجكول: عال  ارتفع،  اإجكل: 

قال: ارتفع،  اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

طح. : عال ال�سيُء، الف�سحى. الطاية: ال�سَّ
ْ
ياّتوْي: ارتفع، عال، ييّتيى

اإر�س: هبط، نزل، الف�سحى. ر�سا: ثبت.

اإ�رض: �سقط، هوى، هبط، نزل، اأّطار: ال�سقوط، النزول، الف�سحى. طّر: �سقط.
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درقل: تزحلق، الف�سحى. درقَل: مرَّ �رضيعًا.

اإُكنا: انحنى، تاكنانوت: النحناء، الف�سحى. َجَناأَ وجاناأَ وجتاناأَ عليه: انحنى، 

على  املراأة  وجناأت  الظهر،  انحناء يف  واجَلناأ:  انحنى،  ال�سئ:  على  الرجل  واأْجناأَ 

ال�سحرية  ويف  الهمزة،  واأ�سقت  كافًا  اجليم  اأبدلت  وانحنت،  عليه  اأكبَّت  ولدها: 

جندها ب�سيغة اإجنني = انحنى.

يوّدد: توقف، الف�سحى. اّتاأد: ترزن ومتهل. 

اإيبّد: كذلك. اإيبّدو، اإْبِدد: توقف، الف�سحى. اأبَد باملكان: اأقام فيه ومل يربحه، اأي توقف 

د الرجُل، اأي اأعيا وكلَّ فتوقف. : التعب، ويقال: بدَّ عنده ومل يكمل ال�سري، والَبدُّ

يقعمز: جل�س، الف�سحى. القعفزى: نوع من اجللو�س، ويف �سعيد م�رض. قعمز: 

جل�س.

اإّقيم: مكث باملكان، جل�س، قعد، الف�سحى. اأقام: مكث باملكان.

الف�سحى.َقرَّ باملكان وا�ستقرَّ وَتقارَّ: مكث،  اإكاور: مكث باملكان، جل�س، قعد، 

وثبت و�سكن، َوقر: جل�س، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

كون، جذرها “دك”، الف�سحى. َوَكد باملكان: اأقام  اإّدكت: �سكن، قرَّ، اأّدكي: ال�سُّ

به. الُوكود: الإقامة باملكان، قلبت املفردة.

األفاظ النبات والرعي والفالحة

ينبت،  ما  اأول  الع�سب  اإّمغي:  ينمو،  يفرخ،  ينبت،  َنَبَت، منى، ميغي:  اإّمغي: 

تيّمغيت: النبتة، الف�سحى. متَّعى: زاد، انت�رض، فرَّخ، نبت، اأبدلت العني املهملة غينًا 

معجمة.

يي�سك: نبت النبات، اأ�سك: النبت، ال�سجرة، تا�سكت: النبتة، اإ�سكان )ب�سيغة 

النبات،  نبت   : �َسقَّ الف�سحى.  والأ�سجار،  النبات  من  الأر�س  تنبته  ما  اجلمع(: 

وا�سكاأت ال�سجرة: نبتت وطالت غ�سونها. 

اأخذت  الرو�سة:  واقتاأنت  َح�ُسَن،  النبُت:  اقتاأَن  الف�سحى.  النباُت،  كرث  اإقن: 

زخرفها.
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: النبت الأخ�رض الطرُّي، الف�سحى. اإغدودن النبُت: اخ�رض. اأغدوُّ

زو: النَّبات، توزوت: النبتة، اإّزا: غر�س الزرع الف�سحى. اأ�سا النبات ياأ�سو: اتَّ�سل 
اأُ

وكرث، اأبدلت ال�ساد زايًا مفخمة، قارن اأي�سا. الزََّهو: النبات النا�رض. 

اإكولت: تغطى املكان بالإع�ساب والنبات، الف�سحى. اأكالت الأر�س كرث ع�سبها 

ونباتها، اأبدلت الكاف قافًا معقودة. 

توْغوا: الع�سب، الف�سحى. الوثيغة: ما التفت من اأجنا�س الع�سب ربيعًا، اأبدلت 

الثاء تاء يف الرببرية، وهما �سوتان يتعاقبان يف الألفاظ بكل ي�رض.

العموم،  على  الع�سب  املعقودة(:  القاف  عن  بدل  )بالياء  تويا  كذلك.  توكا: 

تاء، وهما �سوتان  الدال  اأبدلت  اأو ع�سب،  بقل  فيه  املو�سع  الوديقة:  الف�سحى. 

نطعيان يتعاقبان يف الألفاظ بكل �سهولة. 

الأر�س  النا�رضة،  اخل�رضاء  الرو�سة  املع�سو�سب،  املو�سع  تاملات:  كذلك،  اأملو: 

املخ�رضَّة باأنواع النبات، الف�سحى. املاألة: الرو�سة اخل�رضاء الغنَّاء، قلبت الكلمة.

تيفردي: الكالأ، الف�سحى. الرُّفو�س: الكالأ املُتفِرق، قلبت الكلمة واأبدلت ال�ساد دال.

َز النبت  اإغيز: ال�سهل املع�سو�سب، الف�سحى. التقويز: ُكرثة النباتات والأع�ساب، َقوَّ

اأو الع�سب: َكرُث.

باأنواع  الكت�ساء  تاك�ّساوت:  الرو�سة،  النبات،  باأنواع  املخ�رّضة  الأر�س  اأكا�سا: 

تكاو�س  الف�سحى.  الكالأ،  اأكا�سا:  ع�سبه،  وكرث  املكان  اأخ�سب  اإك�سا:  النبات، 

ت به.  الع�سب: كرث والتف، اكت�ست الأر�س بالنبات: تغطَّ

ُمكّللة: حمفوفة  رو�سة  الف�سحى.  النبات،  باأنواع  املخ�رضة  الأر�س  اأكلكول: 

بالنور، اأبدلت الكاف قافًا معقودة.

تانكراوت: الع�سب اأول ما ينبت، الف�سحى. النجرية: النبت الق�سري.

اإلْولْو: ن�رضُ النبات واهتز، اإيل: املكان اخل�رض، تيليلت: الوا�سع من الكالأ، األ: 

ورقة ال�سجر، وخ�رضة النبات وال�سجر، ويكاد يخت�س بخ�رضة ال�سجرة، الف�سحى. 

الَلِوي: الكالأ بني الرطب والياب�س، الألء: �سجر مر دائم اخل�رضة، واحدته: األءة، 

ويف ال�سنية. األ: الع�سب الياب�س. 
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ا�ستداد  تيّكْولت:  النبات،  خ�رضة  ا�ستدت  ون�رض،اإكْول:  النبات  ح�سن  اإكوال: 

خ�رضة النبات، املعنى الأ�سلي ال�سواد، فلريجع القاريء اإىل األفاظ اللون، وارتباط 

ت،  ت اخُل�رضة” اأي ا�ستدَّ ال�سواد بالخ�رضار ملحوظ يف العربية كذلك، ُيقال “ا�سودَّ

وجند اأي�سًا اجلذر “خال” يف العربية يفيد ال�سواد والخ�رضار. 

اإ�سال: ا�ستدت خ�رضة النبات، تا�ساّلوت: ا�ستداد خ�رضة النبات، املعنى الأ�سلي: 

د، ا�ستدَّ �سواداً، فلينظرها القاريء يف األفاظ اللون. ا�سوَّ

النبات،  ال�سماء:  الف�سحى.  ونحوه،  كالنجيل  ع�سب  فيه  املو�سع  تامو�سايت: 

قلبت املفردة، قارن اأي�سًا. كالأ َم�ُسو�س: ناجع مفيد للراعية.

اإدالت: اخ�رض املكان اأو ال�سجر، اأدال، تيدالت: اخل�رضة، اللون الأخ�رض، الف�سحى. 

اللديدة: الرو�سة الزهراء، قلبت املفردة.  

اإ�سع�سع: َزَخَر النباُت، اأي طال، واأخرج زهره الف�سحى. �َسعَّ الزرُع: اأخرَج �سجره 

  
َ
نبل: امتالأَ َحبَّه. ذو ال�سوك، �َسّع ال�سُّ

ت الأر�ُس: التفَّ نباتها، و�َسْب�َسَب: مَتََّم.  اإ�سب�سب: زخَر النباُت، الف�سحى. اأب�سَّ

: برعوم الثمر، اأبدلت الكاف قافًا معقودة. تاكمّوت: الرُبعم، الف�سحى. الِكمُّ

تكنت: املرعى. الف�سحى. اجَلَنى: الكالأ، اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

اإكْيلل: رعى الظبيُّ ونحوه ورق ال�سجر، الف�سحى. اأكالأِت الناقة: رعت الع�سب.

الع�سب  بقية  البلل:  الف�سحى.  الدواب،  اأخ�رضلعلف  يجز  ال�سعري  تابوبالت: 

الأخ�رض،

اأكول�س: كذلك. اأُكال�س: ال�سعري يجز اأخ�رض لعلف احليوان، الف�سحى. الق�سيل: 

ال�سعري يجز اأخ�رض لعلف احليوان. 

تيكوت: ال�سعري يجز اأخ�رض لعلف الدواب، الف�سحى.القت: الرب�سيم.

تاكوري: كذلك. تاووري )بالواو بدل عن القاف املعقودة(، البتيلة، الف�سيلة، اأي 

�سغري ال�سجر، الدارجة الُعمانية. قورة: الف�سيلة، جمع: ْقَوْر، َجُرو موز: ف�سيلة موز، 

الف�سحى. اجَلرو: �سغري كل �سيء حتى احلنظل والبطيخ.  

الف�سحى.  الثمار، ويف  الغزيرة  النخلة  الغالَّة:  الُعمانية.  الدارجة  النخلة.  تاغال: 
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ة الأْفنان الوارفة الظالل، قارن كذلك. اجلليلة: النخلة العظيمة  املغيال: ال�سجرة امللتفَّ

الكثرية احلمل، جمع: ِجالل. 

تاينيْوت: النخلة، الف�سحى. النواة: النخلة ال�سغرية النابتة عن عجم التمر.

َدى: البلح الأخ�رض،  تازدايت: النخلة، الف�سحى. ال�سوادي: النخالت الطوال، ال�سَّ

اأ�ْسَدى النخُل: ا�سرتخت تفاريُق بلِحه.

تاّزايت: النخلة، اللهجة املهرية. زيت: جمموعة النخيل.

: اأ�سل النخلة ينقر، الكاف مزيدة يف اللفظ  تاكجيفت: النخلة ، الف�سحى. اجُلفُّ

الرببري.

: اأخذ يف الَهْيج.  الرُّْطب وَتَوىلَّ
تاليت: عِذق التمر، الف�سحى. َوىلَّ

اأ النخل: ظهرت األوان ُب�رْضه. يَّ ق التمر، الف�سحى. �سَ اأزيوا: عِذْ

امللت�سق  الغليظ  ال�سعفة  اأ�سل  الكرنافة:  الف�سحى.  النخيل،  جريدة  اأقرنيف: 

بجذع النخلة.

عليه  ينبت  مل  الذي  النخيل  �سعف  الزَّْور:  الف�سحى.  النخيل،  �سعفة  تازيرت: 

اخلو�س، وجريدة النخل امل�ستقيمة الدقيقة وُيك�سط خو�سها. 

اإمّتر: ثمر النخيل يف اآخر مراحل ن�سجه، الف�سحى. التمر: ثمر النخل يف اآخر 

مراحل ن�سجه.

مان:  ْمن والدَّ اأدمان: التمر، اأي ثمر النخيل يف اآخر مراحل ن�سجه، الف�سحى. الدَّ

عفن النخلة و�سوادها.

اأبلوح: التمر، الف�سحى. البلح: ثمر النخل ما دام اأخ�رض.

اأقمو�س: التمر، الف�سحى. الغنيظ: الب�رض يقطع من النخل وينزل حتى ين�سج 

يف عروقه.

تيكني: كذلك. تييني )بالياء بدل من الكاف اللينة(: التمر، الف�سحى. اجَلنى: 

الرَُّطب: اأي ثمر النخل اإذا اأدرَك ون�سَج قبل اأن ي�سري متراً، وقارن اأي�سًا. الطن: 

البلح الأحمر.

تاف�ساّط: التمر املعجون الذي اأُزيَل عنه عجمه، الف�سحى. الف�سيدة: متٌر ُيعجُن 

وُي�ساب بالدم.
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ّلة: القفة التي ُيحمل فيها التمر.  تاكلوت: التمر الذي اأزيل عجمه، الف�سحى. اجلُّ

باللنب  ويعالج  نواه  ُينقى من  اجَلْلهة: متر  الف�سحى.  التمور،  نوع من  اإجيهل: 

وال�سمن. 

َبْغيو: طلع النخلة اأي زهرها، جمع: اإبغيا، الف�سحى. الَبْغو: الثمر قبل ن�سجه، 

وزهر ال�سوك.

اأخالب: طلع النخلة ، وعاء زهر الطلع، الف�سحى. اخُللب: لب النخلة.

: ُبْرعم النبات، جمع:  رُّ اأزرور: طلع النخلة، تازايرت: ِعْذق التمر، الف�سحى. الزِّ

اأزرار، ُزرور.

تنُبت  ما  ل  اأوَّ الثمرة  الف�سحى.اجِلْروة:  الطلع،  زهر  وعاء  النخلة،  طلع  اأكراو: 

ة، قارن اأي�سا. وقرت النخلة: كرث حملها. غ�سَّ

الأجمة،  الغابة،  اجليم(:  من  بدل  املعقودة  )بالقاف  تاكانت  كذلك  تاجنت: 

الف�سحى. اجَلنَّة: الب�ستان، واحلديقة ذات ال�سجر والنخل.

اأفر�سن: الأدغال، اأ�سلها “فر�س” والنون هنا اأداة جمع مزيدة، الف�سحى. الفْر�س: 

�سغار ال�سجر، واملو�سع يكرث فيه النبات، ويف املهرية. فور�سيت: مرعى ذو اأ�سجار 

كثيفة يكون و�سط الوادي، ويف اليمنية القدمية. فر�ست: ريف ذو زروع وفالحة.

اأكلوْي: الغابة املتلّبدة، الف�سحى. الغيل: ال�سجر امللتف،  الغال: ، اأبدلت الغني 

قافًا معقودة.

الكلمة  فت�سري  اللهجات  بع�س  يف  داًل  التاء  وتبدل  املتلّبدة،  الغابة  اأمتغ: 

“اأماداغ”، الف�سحى. الوثيغة: ما التف من اأجنا�س الع�سب يف الربيع، اأبدلت الواو 
ميما والثاء تاء.

اإيفي: الأجمة، ال�سجر الكثري امللتف، الف�سحى. تفّياأ ال�سجر: كرث ظله.

الف�سحى.الِزْلف:  عامة،  ال�سجر  اإّجلفان:  خا�سة،  الب�ستانية  ال�سجرة  اإّجلف: 

الرو�سة. 

اأخليج: كذلك. اأخليّج )بت�سعيف اجليم(، اأخليدج )بزيادة الدال(: ال�سجرة من 

�سجر الغابة خا�سة، الف�سحى. اخَلِجل: الع�سب اإذا طال، اأَْخَجَل احَلْم�س: طال 
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والتف، واٍد َخِجل وخُمِجل: ُمفرط النبات، ُملتف بالنبات، قلبت املفردة، وان�سحب 

املعنى من الع�سب الطويل اإىل ال�سجرة.

ال�سجر،  �سغار   : الدقُّ الف�سحى.  العظيمة،  ال�سجرة  اأّداك:  ال�سجرة،  تاّداكت: 

اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة، قارن اأي�سًا، الدوح: ال�سجر العظيم، واحدته: 

دوحة.

ْجراء: ال�سجر امللتف،  اأ�سّدير: ال�سجر امللتف، والأر�س امللتفة ال�سجر، الف�سحى. ال�سَّ

دة. الأر�س امللتفة ال�سجر، اأبدلت اجليم داًل م�سدَّ

وتَكّفى  ينقطع،  حيث  منتهاه  ال�سجر:  من  ة  الُكفَّ الف�سحى.  ة،  َجرْيَ ال�سُّ اأكفو: 

النبات: طال، اأبدلت الكاف قافًا معقودة.

اإزُغران، الف�سحى. الزاأرة: ال�سجر الكثري امللتف، فخمت  اأزّقور: ال�سجرة، جمع: 

الزاي، واأبدلت الهمزة غينًا.

اإ�سكوّكر: اأورق ال�سجُر، جذرها “كر”، الف�سحى. اأجرت ال�سجرة، جذرها “جر”: 

نبت فيها الثمر.

ِحْرفة  تافركاكت:  الكتاب،  ورق  من  والورقة  ال�سجر،  ورق  من  الورقة  اأفركوك: 

الورَّاق، املهرية. فرخا�س: ورق ال�سجر.

تافري�ست: ورقة ال�سجر، الف�سحى. اأفر�َس ال�سجُر: اأورَق، اأي نبتت اأوراقه. 

تيفريت:  كذلك. اأفر، اأفراو: ورقة ال�سجر، الف�سحى. التِفرة: كل نبت له ورق.

اأعرف: الغ�سن، الف�سحى. الَفْرع: غ�سن ال�سجرة، جمع: فروع، قلبت املفردة.

اح: ما افرت�س من النبات فانب�سط، قارن كذلك.  طَّ اأ�سطوح: الغ�سن، الف�سحى.ال�سُّ

ال�سحط: عويد يو�سع عند غ�سن الكرم يقيه من الأر�س.

اأزل: الغ�سن، الدارجة اليمنية. الزيل: النبات النجيلي اأو احل�سي�سي الذي يك�سو 

اإىل الغ�سن، قارن  الع�سب  الزاي يف الرببرية وان�رضف املدلول من  املروج، فخمت 

اأي�سًا ال�سحرية. َغ�َسل: غ�سن �سجرة �سغري قطع حديثًا من ال�سجرة اأو انتزع. 

طء:  اإ�سيّط:  كذلك. تا�سّطا: الغ�سن، الف�سحى. اأ�ْسطاأت ال�سجرة بغ�سونها: اأخرجتها، ال�سَّ

فرخ ال�سجر، وورقه اأول ما يبدو، وجاء يف الذكر احلكيم: ) كزرع اأخرَج �سطاأه (.
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اأغرو�س: الغ�سن، الف�سحى. اخُلْر�س: الغ�سن، قارن اأي�سا. الَغْرز: الغ�سن ُيغر�س 

يف ق�سيب الكرم للو�سل. 

تالبوت: الغ�سن الناعم، الف�سحى. األَبَّ الثمُر: بدا ثمره.

اأجادر: روؤو�س النبات، الف�سحى. جدَر النباُت: طلعت روؤو�ُسه. 

اإفقع: فّتحت الأزهار، الف�سحى. فقح النبات: تفتح وازدهر.

ارة: الزهرة. تانوارت: الزهرة، الف�سحى. الُنوَّ

تاباركوت،  الورد،  الزهر،  واواً(:  املعقودة  القاف  )باإبدال  اأباروو  كذلك.  اأباركو: 

تابارووت: الزهرة، الوردة، الف�سحى. تباريُج النبات: اأزاهريه.

اأقوقاي: زهر اخلر�سوف، الف�سحى. القوق: زهر اخلر�سوف.

تاقوّل: الهيل )نبات عطري ي�سمى الهال اأي�سا، وعرب م�رض ي�سمونه حّبهان(، 

الف�سحى. القاقّلة: الهيل. 

اأزار: النبقة، )ثمرة ال�سدر(، الف�سحى. احلزرة: النبقة املُرَّة، اأ�سقطت احلاء.

اإ�سبلو�س: خ�سب املكان، الف�سحى. �سّبلت ال�سنابل: خ�سبت ال�سنة.

اإرذن: القمح، الف�سحى. اأرزن: الذرة. 

غة: �سبه القطن يكون يف جوف الق�سب من  تافدغوت: الُقطن، الف�سحى. الف�سْ

بع�س الأ�سجار.

اأفرا�س: ورق اللفت، الف�سحى. الِفْر�س: �رضب من  النبات.

اأ�سبه ال�سوك يف  اإنف�سا: الزرُع ظهر ما ي�سبه ال�سوك يف �سنبله، تي�ّساف: ما 

نبل، واحدته:  فا: ما اأ�سبه ال�سوك يف ال�سَّ ال�سنبل، واحدته: تي�ّسفت، الف�سحى. ال�سَّ

ال�سفاة.   

اإبربر: امتد ظل النبات وات�سع، اأبربر: امتداد ظل النبات وات�ساعه، الف�سحى. اأَبَر 

َلح.  الزرُع: �سَ

اأزّبوج: الزيتون الرّبي، اأزّمور: الزيتون، الف�سحى. الزعبج: الزيتون، اأ�سقطت العني 

ف�سارت زبج، ثم زّبوج، ثم زّبور )باإبدال اجليم راء يف بع�س اللهجات(، ثم زّمور 

)باإبدال الباء ميمًا يف لهجات اأُخر(.  
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اإغري: نبات الربوق، وزهرته �سديدة البيا�س، الف�سحى. الغّراء: نبت ل ينبت اإل 

يف الأجارع و�سهولة الأر�س، وزهرته �سديدة البيا�س.

باء )نبات القرع(، الف�سحى. القرا: نبات الدباء. تاكْروايت: الدُّ

وايل: عنب اأ�سود مييل اإىل احلمرة،  اأديل: كذلك. اأ�سيل: العنب، الف�سحى، الدَّ

وُي�سّمي الفل�سطينيون اأكلة “ورق العنب” ورق دوايل.

اأكّرو�س: �سجار ال�سنديان، البلوط، الف�سحى. الِكْر�س: �سجرة �سديدة اخل�رضة.

اأغراز: �سجرية تنبت يف ال�سفوح اجلنوبية لالأوار�س، الف�سحى. الغرز: نبات حويل 

كثري التفرع.

جذوره  ت�ستعمل  نبات  الُكّبار:  الف�سحى.  طبي،  نبات  اإكابر:  كذلك.  اأكّبار: 

بالطب.

اأكان: القّثاء )نوع من اخل�رض(، الف�سحى. القاوون: القثاء، اأبدلت القاف ال�رضيحة 

قافًا معقودة.

الأر�َس  َل  جَنَ “نغل”، الف�سحى.  بذر، جذرها  الأر�س،  البذَر يف  زرَع  اإ�ّسنغل: 

للزراعة: �سّقها. 

وامتدت  النبت: متكن  تاأرَّ�َس  الف�سحى.   ،) احَلبِّ من  ُيزرع  )ما  الَبذر  اأرا�س: 

اأ�سوله، ا�ستاأر�س الف�سيل: �سار له ِعْرق يف الأر�س.

اأيف�س: كذلك. تيف�ست: الَبْذرة، اإف�سان، تيف�سني: البذور، الَبذر، وهو كل حب 

ُيزرع يف الأر�س، الف�سحى. الف�سي�س: النوى الأمل�س النقيُّ كاأنه مدهون. 

اأمود: الزُّرعة، البذور، اإ�ّسومد: بذَر، اأمود: الَبْذر، اأ�سّماود: املنجل )اآلة احل�ساد(، 

يومد: قطف، اأّماد: القطاف، اأُّمود: الثمر الذي ينبت من تلقاء نف�سه، واملقطوف 

 : املَدُّ الف�سحى.  كالبّلوط...، ومن احلقول كالكماأة ونحو ذلك،   الغابة  ثمار  من 

اجَلذب، والقطف هو جذب الثمرة لقطفها، وجذب الغ�سن لقطف ما عليه من ثمار، 

املئيد: الغ�سن الناعم، وامتاأد الرجُل خريا: اكت�سبه، واملديد: العلف، ويف الدارجة 

اليمنية. َميَّد احلا�سدون الذرة البلدية مييِّدونها: ح�سدوها وطرحوا ق�سبها اأر�سًا 

يف �سفوف متوازية قبل قالمة �سنابلها، فهم مميدون لها وهي مَميدة، يقال لهذا 
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العمل: املَيَّاد والتمييد، ويف الدارجة الظفارية. املودي: خمزن احلبوب. 

اأغرمي: النواة، ونواة التمرة خا�سة، تاغرميت: النواة، تيغرما: النوى، الف�سحى. 

اجلرمي واجلرام: النوى. 

ناأد: املح�سول  القدمية.  اليمنية  النبت، ويف  الندى:  الف�سحى.  الزرع،  اإمندي: 

الزراعي الوافر. 

اأبعلي: زرع على املطر بدون �سقي، الف�سحى. الَبْعل: كل نخل و�سجر وزرع ل 

ُي�سقى اإل مباء املطر.

بابة: قطعة اأر�س م�ستطيلة. طّبت: قطعة اأر�س زراعية، الف�سحى. الطِّ

اأحريق: احلقل، اأي الأر�س الطيبة ت�سلح للزرع، الف�سحى. اخلريق: املطمئن من 

الأر�س وفيه نبات. 

الذي  املنت�رض  الناه�س  اأو  الكثري  النبت  اجَلميم:  الف�سحى.  الب�ستان،  تيجّمي: 

ى الأر�َس. َغطَّ

اأُرتي، اإورتي: الب�ستان، الف�سحى. الأُرثة: املكان ال�سهل املكت�سي  اأُرتو: كذلك. 

باأنواع النبات، والأُْر�سة: الكالأ الكثري الطويل، ويف القبطية. روت: الب�ستان، ويف 

الكنعانية. اأرت: الُبقعة، الأر�س.

فيه  ُتزرع  والب�ستان  احلديقة،  تابحريث:  تيبحريث،  تابحريت،  كذلك.  اأبحري: 

الرو�سة  والبحرة:  العظيمة،  الرو�سة  البحرية:  الف�سحى.  ال�سجر،  دون  اخل�رض 

العظيمة مع �سعة، جمع: ِبَحر وِبحار، والبحر: الريف.

اأيال�س: املزرعة، األ�سي: ورق ال�سجر الطريُّ اأول ما يظهر، اإل�سي: ورق ال�سجر 

ل نباتها، والل�سا�س:  ت الأر�ُس: طلَع اأوَّ قبل اأن يت�سعَب وينت�رض، الف�سحى. األ�سَّ

ما ا�ستمكنت منه الراعية وهو �سغار، والل�س: نتف الدابة الكالأ مبقدم فمها، األ�سَّ 

النباُت: اأمكن اأن ُيتناول وُينتف.

اإكر: كذلك. اإكر )بالكاف اللينة بدًل من القاف املعقودة(: املزرعة، احلقل، الب�ستان، 

املوؤاكرة:  احلّراث،  الزّراع،  الأّكار:  للزراعة،  ها  واأعدَّ الأر�َس: حرثها  اأَكَر  الف�سحى. 

املزارعة. 
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اإ�رضز: حرث، الف�سحى. �رضز: �سق، واحلرث هو �سق الأر�س، كما يقول الأ�ستاذ 

�سفيق يف مقالِه )ما هي عالقة املازيغية بالعربية يف جذورها الكربى(.

اإكرز: حرث، الدارجة الُعمانية. قرز يقرز: حرث يحرث، املقروز: احلقل املحروث، 

ويف ع�رضنا بعدما َحلَّ املحراث الآيل بدًل من الثريان، اأطلق الُعمانيون على تلك 

الآلة احلديثة ا�سم “القرَّازة”.

اإ�سمليلي: قلب الأر�س متهيدا حلرثها، الف�سحى. َملَّ  اإميِّل: حْرث حت�سريي، 

ال�سيَء: قّلبُه، وملَّله: قلَّبه.

معون: املحراث، الف�سحى. املاأن: خ�سبة يف راأ�سها حديدة ُتثار بها الأر�س.

ويقول  املحراث،  خ�سبة   :
ُ
احلْلي اليمنية.  الدارجة  املحراث،  اأووّلو:  كذلك.  ويل: 

الدكتور خ�سيم: “الآل يف الف�سحى هو اخل�سب املجرد، واملحراث عبارة عن خ�سب 

قد جرد”.

ة املحراث، اأي احلديدة  اأم�سناي: املحراث، جذرها “�سن”، الف�سحى. ال�سنَّة: �ِسكَّ

التي حُترث بها الأر�س.

اأكوّلو: كذلك. اأكاّلو: املحراث، ويراها الدكتور خ�سيم اأنها من الف�سحى )احلقل(: 

قافًا  ال�رضيحة  القاف  واأبدلت  احلاء،  اأ�سقطت  والزارع،  احلرَّاث  و)احلاقل(:  الزرع، 

معقودة، ويف ال�سبئية. كلو: احلقل الزراعي املدرج.

ة: حديدة املحراث  كَّ اأزاك: طرف حديدة املحراث التي ُيحرث بها، الف�سحى. ال�سِّ

التي ُيحرث بها، اأبدلت الكاف ال�رضيحة كافًا لّينة.

اأجمل: اآلة احل�ساد ، الف�سحى. املنجل: اآلة احل�ساد.

اأْمور: املنجل، الف�سحى. املَرُّ: امل�سحاة اأو مقب�سها، واأمار اأوداَجه: قطعها.

اإقر�سه: كذلك. تاكر�سا، تاُكر�سا )بالقاف املعقودة(، تاُكر�سا )بالكاف اللينة(، تار�سا، 

تاور�سا: حديدة املحراث التي ُيحرث بها، الدارجة العمانية. القراز: اآلة حديدية تق�سم 

بها الأرا�سي الزراعية، وهو عبارة عن قطعة حديد م�ستطيلة ال�سكل مثبتة على 

امِلقرا�س:  الف�سحى.  قارن  بحبل،  ومربوطة  الإن�سان  ج�سم  بطول  خ�سبي  عمود 

ال�سّكني املعقرب الراأ�س.
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اأمنطار: التمثال اأو اخليال ين�سب يف الزرع لإبعاد الطري والبهائم، الف�سحى. 

الُنّطار: اخليال املن�سوب بني الزرع اأو الكرم.

يف  ين�سب  التمثال  الكاف(:  عن  بدل  املعقودة  )بالقاف  اأّكوف  كذلك  اأّكوف: 

الزرع لإبعاد الطري والبهائم، وهو ما يعرف يف بع�س بلدان امل�رضق ب“الفّزاعة”، 

الف�سحى. جاأفه: اأفزعه، وُجيِّف: َفزَّع واأفِزَع، املْجوؤوف: الفزع املذعور، اأبدلت اجليم 

قافًا معقودة.

اأباّنا: التمثال ين�سب يف الزرع لإخافة واإبعاد الطري والبهائم، الف�سحى. البنات: 

متاثيل �سغرية تلعب بها ال�سبايا ال�سغار، ويف ال�سحرية. ُبْنت: ال�سيء املُخيف.

خليال: التمثال الذي ُيخوَّف به يف الكروم واحلقول، الف�سحى. اخليال: التمثال 

الذي يخوف به الطرَي يف الكروم واحلقول، ويف مراب�س الغنم يخّوف به الذئاَب، 

الطيور  لإفزاع  الأغنام  ومراب�س  املزروعات  ُين�سب يف  ما  خيال:  املحوتية.  ويف 

والذئاب ونحوها.

فروري: نزع ال�سنابل وغريها، الف�سحى. تفرَّى عنه ثوبه: نزعه.

ذب،  ذب، تامزبارت، تازّبارت: امِل�سْ ب، اإزبارن: ال�سَّ ب ال�سجر، اإّتوزبر: ت�سذَّ اإزبر: �سذَّ

ويف بع�س اللهجات الرببرية “مزبر” هو املنجل ل امل�سذب، يف الدارجتني العراقية 

وال�سامية. زبر الأغ�سان اأو ال�سجر: �ّسذبها، و“زبر”هذه لفظة زراعية معروفة عند 

الفالحني يف بالد الرافدين وبلدان ال�سام.

اإزرم: كذلك. اإزرب: اأخذ ورق ال�سجُر، جنى، قطف، اأزرام: القطاف، الف�سحى. 

لأنه  املنجل،  امل�رضب:  الظفارية.  الدارجة  يف  القطع،  الزَّْرم:  قطف،  قطع،  زرم: 

“ي�رضب” احل�سائ�س ونحوها، اأي يقطعها.
ر من النبات:  اإ�ّسريو: كرُث جنى ال�سجر وخريه،  اأ�رضور: الع�سب، الف�سحى. ال�رضُّ

ير: النعمة.  اأطراف �سوقه العليا، وال�رضَّ

ا�سطاد”،  “�ساد،  هو  اأ�سلي  معنى  الفعل  ولهذا  قطفها،  الثمار،  جنى  اإكمر: 

ر الأ�سد: طلب  ْوها يف الليل بالنار لي�سيدوها، تقمَّ الف�سحى. قمروا الطري: َع�سَّ

ال�سيد يف القمر، قارن اأي�سًا. اأقمر الثمر: تاأخر اإيناعه حتى يدركه الرْبد، اأبدلت القاف 

ال�رضيحة كافًا لينة.
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الف�سحى.  الِقطاف.  اأفارا�س:  اأفرا�س،  باملنجل،  قطعًا  الثمر  قطَف  جنى،  اإفر�س: 

الأ�سل  القطف يف  اأن  القطع، وافرت�سه: ا�سطاده، لحظ  الفْر�س:  فر�س: قطَع، 

معناه القطع.

اإ�رضو: قطَف الثمر، الف�سحى. �رَضَّ: قطع.

اإ�رضو: قطَف الثمر، الف�سحى. �رض�رض: قطع.

ة، زاأزاأ  اإْزوي: قطف الثمَر خبطًا بع�سا طويلة، الف�سحى. اأزَّ ال�سيَء: حرَّكه ب�سدِّ

ال�سيَء: حرَّكه.

اإمكر: كذلك اإمكر )بكاف لينة بدًل عن القاف املعقودة (: ح�سَد، ومن هذا الفعل 

ُا�ْستق: اأجمر، اأمُكر، اإمكر )بالقاف املعقودة بدًل من اجليم(: املنجل، الف�سحى. امتكر 

احلب: حرثه، والتمكري: احتكار احلبوب يف البيوت، ومكر اأر�سه مكراً: �سقاها.

اأمري: ح�سد، يف اليمنية القدمية. مري، مور: احل�ساد، الغلَّة، املح�سود الزراعي. 

ويقارنه حممد �سفيق بالفعل العربي، مار، ميري: جمَع املرية ، ويقول: اأنَّ “احل�ساد 

ما هو اإل جمع املرية يف احلقيقة”.

اإمغاين: ح�ساد احلبوب، الف�سحى. اإلغانَّ النبت: طال والتف، والَغنْي: ال�سجر 

الكثري امللتف.

اإ�ساّلو: ذَبل النبُت، اأ�سالو: الذبول يف البقل والنبات، جذرها “لو”، الف�سحى. 

لَِوَي: ذبَل النبت، اللََّوى: الذبول يف النبات. 

ما  ال�سفري:  الف�سحى.  “�سفول”،  جذرها  النبات،  يبي�س  من  الق�ّسة  اأو�سفول: 

ت�ساقط من يبي�س ورق ال�سجر.

ورق  من  اليبي�س  اخل�سيل:  الف�سحى.  ال�سجر،  يبي�س  من  الق�سُّ  اأخ�سالو: 

ال�سجر.

اأق�سقار: ما تناثر من يبي�س ورق ال�سجر واحل�سي�س، الدارجة الظفارية. الق�سار: 

ما �سقط ويب�س من اأوارق ال�سجر، وما يحمله ال�سيل من يبي�س الورق والعيدان، 

ونباتات تنمو يف ماء البحر. 

: ما على وجه الأر�س من  مُّ و: احل�سي�س، اأي الع�سب الياب�س، الف�سحى. الرِّ اأرمُّ

فتات احل�سي�س.
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الأغ�سان،  �سغري  اإل  عادة  يكون  ول  النار،  يف  به  ُيرمى  احلطب  اأك�سو�س: 

ِعل  والأوراق من ال�سجر، يف الدارجة الُعمانية. املَق�َسط: ُعلبة الثقاب، يق�سط: ُي�سْ

د(، وواحدتها  د والق�سْ الثقاَب، وُيرجعها الدكتور خ�سيم اإىل املفردة العربية ) الَق�سَ

ق�سدة: اأوراق ال�سجرة الدقيقة، والأغ�سان التي مل تغلظ بعد، وهي ت�ستعمل يف 

اإ�رضام النار. 

جور: احلطب ونحوه مما  اأ�سغر: احلطب، كذلك. اأ�رضغو، اأ�سغار، الف�سحى. ال�سَّ

، وهو الذي كان حطبًا. ُيوقد به،  املهرية. �ساخر، وال�سنية. ال�سخر: الفحم النباتيُّ

األفاظ  الكرم واللوؤم وال�شرف والو�شاعة

هنا نذكر �سفات الإن�سان احَل�َسنة واأو�ساعه املُْعتربة ومكانته العالية، منها النبل 

والُبخل  الدناءة  ومنها  ال�سيئة  وكذلك  والزعامة،  والأمانة  والِعزِّ  ية  واحُلرِّ وال�رضف 

واخُلبث والنميمة واخلداع والتملق وال�رضقة.

اأمازيغ: الرجل النبيل، وال�رضيف املَُكرَّم، واحُلرُّ والعزيز، الف�سحى. البزيغ: الرجل 

النبيل، اأبدلت الباء ميمًا، ا�سم “ اأمازيغ” من الناحية ال�رضفية ـ كما يو�سح الباحث 

حممد املختار العرباوي ـ �سفة م�سبهة ولي�س ا�سم فاعل كما يقول حممد �سفيق، 

لأنه من حيث املعنى ل يدل على القيام بالفعل واإمنا على �سفة يف ذات )النبيل 

ال�رضيف(، واأما القول باأنه م�ستق من الفعل “يوزغ” مبعنى “غزا” اأو “اأغار”، اأو من 

فعل افرتا�سي وهمي “اإزيغ” اأو “يوزاغ”، فهو اأي�سًا غري مقبول لفتقاره اإىل املربر 

احلّر،  تعني  “اأمازيغ”  فالأوىل  املعنى،  الكلمتان خمتلفتان من حيث  اإذ  وال�سند، 

اأن تكون  الغزو والإغارة، وهو ما ينفي  ال�رضيف، والأخرى “يوزغ” تعني  النبيل، 

الأوىل م�ستقة من الأخرى. 

املزير:  الف�سحى.  املَُكرَّم  ال�رضيف  القوي،  ال�سجاع،  النبيل،  والعزيُز،  احُلّر  اأمازير: 

القوي القلب، ال�سديد. 

القوم:  من  والَقْرن  ال�سيِّد،  قَرم: 
الأَ الف�سحى.  القوم،  اأعيان  من  العني  اأُمّقران: 

�سيِّدهم.
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حنَّكته  قد  العاقل  املُجّرب  املَُوقَّر:  الف�سحى.  ال�سيخ،  اأمغار:  كذلك.  اأمقار: 

الدهور.

اأخاتار: الرفيع املقام والقدر، كبري القوم، ال�سيخ، الف�سحى. اخلطري: الرفيع 

كبري  ال�سيخ،  اخلتيار:  ال�سام.  لبلدان  الدراجة  اللهجات  ويف  واملقام،  القدر 

ال�سن، وكبري املقام كذلك. ويف الدارجة العراقية. اإختيار، ختيار: الكبري ال�سن 

واملقام. 

تالّليت،  األّل،  الأ�سل،  الكرمي   ، احُلرُّ الن�سب،  ال�رضيف  اإليّلي:  ُحرَّا،  كاَن  اإلُّوّلت: 

: الأ�سل اجليد، الن�سب ال�رضيف.  تيلول:احُلريَّة وال�رضف يف الأرومة، الف�سحى. الإلُّ

املثالب،  والرتفع عن  املكارم  بالإقبال على  الأن�سان  يناله  وال�رضف   ، الِعزُّ اأكّمري: 

الف�سحى. قَمَر فالنا: غلبه يف مفاخرة اأو مباراة، وعند عرب ظفار: قمَر: فاز، َبزَّ 

اأقرانه، ربَح، انت�رَض، وعند عرب اليمن: الِقْمر: حتميل النف�س امل�سقة واأق�سى اجلهد 

اأبدلت  والكرامة،  ال�رضف  على  ونحوه حفاظًا  ال�سديد  الأمل  على  وال�سرب  والعناء 

القاف ال�رضيحة قافًا معقودة. 

: النافذ من الأمور الأتو: الرجل العظيم، وال�ستقامة  ة، الف�سحى.الأتيُّ اأوتا: الِهمَّ

ة والعزم. يف ال�سري، والعطاء، ويف كل هذا معنى الِهمَّ

، ال�سهامة، املفاخرة، اإبورز: �َسُهَم، اأنبورز: ال�َسْهم، الف�سحى. رجل َبْرز:  اأبورز: الِعزُّ

مو�سوف باجَلهارة والعقل موثوق براأيه، وبرز برازة، وبرَّز تربيزاً: فاق على اأ�سحابه 

ف�ساًل اأو �سجاعة.

امللك،  املعقودة(:  )بالقاف  اأكليد  اأجليد،  اأ�سليد،  اأ�سلي�س،  كذلك.  اأ�سليط: 

ال�سلطان، الف�سحى. ال�سليط: امللك، ال�سلطان، احلاكم.

: الذود واملمانعة والدفاع.  ، الف�سحى. الذبَّ اأّزبو: الِعزُّ

: الدليل الهادي، والإمام: الدليل  اأماواي: الإن�سان الدليل املُْر�سد،  الف�سحى. امِلَئمُّ

للم�سافرين، ومن يقتدي ويتبعه النا�س من رئي�س اأو غريه.

 : مُّ
اأّماواي: الأح�سن من اأحا�سن القوم، عميد القوم، عمدة القوم، الف�سحى. الأُ

الرجل املنفرد الذي ل نظري له، ورئي�س القوم.
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اأموزر: كذلك اأمزوار: الرئي�س، الزعيم، الف�سحى. الزور: ال�سيد، الزعيم . 

ة: الرجل اجلامع خل�سال  مَّ
ي: الرجل ال�سالح، النا�سك الزاهد، الف�سحى. الأُ اإمِّ

اخلري.  

النا�س،  من  ال�سالح  املعقودة(:  القاف  من  بدل  )باجليم  اأجّروم،  كذلك.  اأُكّرام: 

النا�سك، الويل ال�سالح، الف�سحى. الُكّرام: الرجل اجلامع خل�سال اخلري.

اأّدار:  اأّدور،  اجلاه،  ذو  ال�رضيف  واّدور:  بو  املنزلة،  وعلو  وال�رضف  القدر  اأّدور: 

 : والداريُّ املقتدر،  اخللق  املكتنز  الدرير:  الف�سحى.  احل�سن،  الذكر  اأي  يت،  ال�سِّ

�ساحب النعم، ويف ال�سحرية. اإدري: �سعد، اعتلى، ارتقى، ويف الكنعانية. اأدر: 

القوي ال�رضيف. 

والقدر،  املقام  علو  العظامة،  تيك�سوت:  والقدر،  املقام  رفيع  كان  اإك�سووت: 

املجد  الك�ساء:  الف�سحى.  اأك�سوات،  واحدهم:  واأ�رضافهم.  القوم  علية  اإك�سواتن: 

والرفعة وال�رضف، كا�ساه: فاخره.  

اأِحرِّي: خالف العبد، الف�سحى. احُلرُّ: خالف العبد.

اأكورات: ُعمدة القرية، ال�سحرية. كار: الزعيم، �سيخ القبيلة، عمدة القرية، اإكوروت: 

الزعامة، الرئا�سة، العمادة.

م، الف�سحى. املزيل واملزيال:  اأموزل: النزيه، النازه النف�س من النا�س، اأمازال: املُقدَّ

الرجل الكيِّ�س اللطيف، واملزلل: الرجل الكثري العطاء. 

اأداكور: الوغد، الف�سحى. الدغرور: العري�س الفاح�س، والداغر: اخلبيث املف�سد، 

جمع: دغار، اأبدلت الغني قافًا معقودة. 

اأكار: كذلك، اأكار )بالكاف اللينة بدل عن القاف املعقودة (: احلقري، الو�سيع، 

ور: اخلامل الن�سب، اجلري: الو�ساعة.  الف�سحى. الَقيُّ

اجلباأ:  كذلك.  اأنظر  احلقري،  الذليل،   : القمـيُّ الف�سحى.  الذليل،  احلقري،  اأقبا: 

اجلبان. 

اأكوري: العبد، الف�سحى. الأجري: العبد، واجلارية: العبدة، اأبدلت اجليم كافًا، 

ال�سحرية. اأّجور: العبد، احلر�سو�سية. وجور: العبد.
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اأفاتار: العبد، الف�سحى. الأبرت: العبد ، اأبدلت الباء فاء. 

اأونان: ال�سعيف العقل الدينء، والعبد، والوغد، الف�سحى. الناأناأ: العاجز اجلبان.  

الإن�سان،  يف  اخُلْبث  احلقارة،  النذالة،  تيّنوبا:  اأّنوبو،  الإن�سان،  َخُبَث  اإّنوبت: 

اأنيبو: النذل، احلقري، اخلبيث من النا�س، الف�سحى. الأنبة: العيب والف�ساد، نبا 

�سكله، ونبت �سورته: قبَح فلم تقبله العني. 

الوغد،  اأي  ال�ساقط،  الرجل  الهرد:  “هرد”، الف�سحى.  الوغد، جذرها  اأهردون: 

والهريدان: الل�س.

ْخَم�س:  اإنخداّل�س: نُذل، تانخداّل�ست: النذالة، اأنخدال�س: النذل. الف�سحى. الدِّ

ار. املُخادع، املهرية. مدّرخي�س، اخلائن واملخادع والغدَّ

اأنربو�س: النذل، اأحد الأوبا�س، الف�سحى. النرب: الفاح�س اللئيم، النذل.

اأفّرو�س: النذل، الدون اخل�سي�س، يف املحوتية. الفري�سة: الدون اخل�سي�س، ويف 

املهرية واحلر�سو�سية. فري�ست: النذل، الدون اخل�سي�س.

اإبرر: كان خ�سي�سًا حمتقراً، اأبرار: النذالة، اأنربور: النذل، اخل�سي�س احلقري، اأحد 

الأوبا�س، الف�سحى. الرُباية: حثالة القوم، الأوبا�س.

قلبًا  املفردة  قلبت  اخل�سي�س،  الدون   : الزَّريُّ الف�سحى.  اخل�سي�س،  الدون  اإريز: 

مكانيًا، ويف اللهجة املحوتية. الرَِّزيَّة: اخل�سي�س، الذميم املحتقر.

ام،  اإقرا�س: الو�ساية، النميمة، اأقّرا�س: الذي يغتاب النا�س، اأقراط: الوا�سي، النمَّ

الف�سحى. القرَّا�سة: املغتاب للنا�س.

: ال�سوت. تاْدّوايت: النميمة، الف�سحى. الدويُّ

اأمغيد: العبد، جمع: اإمغاد، الف�سحى. املاِقط: عبد العبد.

تو�سعًا(،  ـ  ونحوها  اجِلمال  من  الذلول  على  )وتطلُق  الذليل،  الرجل  اأمانون: 

والرجل العنيد )من الأ�سداد(، الف�سحى. املنني واملمنون: الرجل ال�سعيف، والرجل 

القوي كذلك، )من الأ�سداد(. 

اأ�سمغ: العبد، اإ�سمغان: العبيد، الف�سحى. ال�سامع: الذي ي�سمع الأمر ويطيعه، 

اإ�سمع يا ولد “،  ، اأو “  وهو العبد، ويف اللهجات الدارجة يقال: “اإ�سمع يا فالن “ 

مبعنى اأطع.
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اإخميب: اخلّداع ، الف�سحى. املُخّب واخلّب واخلبّاب: اخلّداع.  

اأم�سوري: احلقري يرثى حلاله، الف�سحى. ال�سورة: الرجل ال�سغري ال�ساأن احلقري، 

والذليل الفقري.

اأّدا: اخل�سي�س، الف�سحى. الدون: اخل�سي�س، الو�سيع، اأ�سقطت النون.

اأهينو�س: اجلبان الذليل، اأ�سلها “هني”، وال�سني مزيدة، الف�سحى. الَهْون: احلقري، 

ويف املهرية. هوين: ال�سعيف الذليل. 

اأمردول: البخيل، الف�سحى. املرذول: اخل�سي�س، الو�سيع، اأبدلت الذال املعجمة 

داًل مهملة، ويف الدارجة الظفارية. اخل�سي�س: البخيل، فالعرب الأمازيغيون والعرب 

الظفاريون يعّدون الُبخل من اأ�سواأ اخل�سال، بل العرب كاّفة ينظرون اإىل الُبخل مع 

اجُلنب على اأنهما اأقبح ال�سفات الإن�سانية.

َي:  ويت:  العاهرة، املوم�س، الزانية، اإ�رضي: الزنى، الفجور، الف�سحى. �رَضِ تام�رضْ

: املُْقِدم على امراأة اأبيه. يُّ ِ ف�سَد، �رضى ي�رضي: �َسَفَل ي�سفُل، وال�رضَّ

اإنبل: اأنكَر اجلميَل، جحَد، اأنابال، تانابلت: نكران اجلميل، اأمنابال: اجلاحد، 

الف�سحى. النََّبُل: احلقري اخل�سي�س.

اأْزوار: الف�سيحة )ال�سهرة ال�سيئة(، تاْزوارت: الهفوة، اأي ال�سقطة والزلة، الف�سحى. 

الِوزر: الإثم والذنب.

الف�سائح،  اإكا�سافن:  ال�سيئة(،  )ال�سهرة  الف�سيحة  اأك�سوف:  كذلك.  اأكا�ساف: 

املثالب، الف�سحى. الكا�سفة: الف�سيحة، َك�َسفته الكوا�ِسُف: ف�سحته، وَك�ِسَف: انهزم.

اأماكالل: الذميم املحتقر، الف�سحى. املُواكل: الرجل ال�سعيف اخلامل. 

تاقّزاموت: �رضا�سة اخُلُلق، الف�سحى. القَزُم: الدناءة واللوؤم. 

املغلة:   ، والِغ�سُّ اخليانة  املغالة:  الف�سحى.  الع�سابة،  النا�س،  اأوغاد  تاماغاللت: 

الف�ساد. 

اأقّلوز: الرجل اجلايف، الف�سحى. القْلز: الرجل ال�سديد.

الف�سحى.  جمع،  اأداة  لأنها  مزيدة  هنا  والنون  )املعايب(،  املثالب  اإ�سْكوارن: 

امل�ساِخر: املثالب، يقال: ُرب م�ساخر يعّدها النا�س مفاخر.   
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اإزبل: اأثَم، اأفح�س يف القول اأو العمل، اأزبال، تيزبلت، توزبليت: اخلطيئة، الُفْح�س، 

ويف ال�سحرية. اإْزبل: �ساء �سلوكه مع غريه و�سبب له اأذى وم�سايقة، ويف الدارجة 

اليمنية. الزَِّبل: الإن�سان ال�سعب يف التعامل. 

تامذالت:  الو�ساعة وال�ستكانة، اأمذلول: الو�سيع امل�ستكني، الف�سحى. املَذلة: 

الو�ساعة وال�ستكانة، الذليل: الو�سيع امل�ستكني، ويف الدارجة الظفارية. املذلول: 

ال�سخ�س الذي ل ُيرجى نفعه ول ُيخ�سى �رضَّه.  

النا�س، ويكرث من  اأعرا�س  اأي ذو الأباطيل الذي يخو�س يف  الَهتَّار،  اأماْكوار: 

ثرثار  فاِح�س   : وُمْكَورُّ ُمْكَورَّى  ورجل  اللئيم،   : املَْكَوِريُّ الف�سحى.  الكالم،  �سقط 

لئيم. 

: فرد ل اأحد له.   اأقّليل: الذليل، الف�سحى. رجل ُقلُّ

ج الأخالق: فا�سدها، اأبدلت  اأُخّماك: الهمجي من النا�س، الف�سحى. رجل خممَّ

اجليم قافًا معقودة.

اإرتك: انحّط واتَّ�سَع، اأرتوك: النحطاط والذل، اأمرتوك: املنحُط احلال املُفتقر. 

: ال�سعيف يف عقله وراأيه.    ه: ا�ست�سعفه، الركيك والأركُّ الف�سحى. ا�سرتكَّ

اأ�سفوقو: الف�سيحة، النف�ساح، الف�سحى. رجل �سفيق الوجه: قليل احلياء. 

والغ�س  اخليانة  الأُل�س:  الأْي�س،  الف�سحى.  اخلري،  القليل  الرجل  األو�سلو�س: 

والكذب وال�رضقة والريبة وتغريُّ اخُلُلق، الَوْل�س: اخليانة واخلديعة. 

الف�سحى.  اخلائن،  اخلبيث،  ار،  املكَّ املخادع،  اأمعريو�س:  كذلك.  اأمعيْورت: 

العيَّار: الذكي الكثري التطواف، ويف لهجات اجلزيرة العربية ياأتي ا�سم “العيَّار” 

مبعنى املاكر، اخلبيث، اخلب، ويف دارجتنا الظفارية جند “املَْعرَية” و”التمْعيار” 

مبعنى املكر واخلداع واخلبث والدهاء، و”امِلْعيارة” مبعنى ال�سخ�س املاكر املحتال 

ْعرَي،  ل اللفظ فقيل: مَتَ اع، واأي�سًا مبعنى املكر الحتيال، ح�سب ال�سياق، وُفعِّ اخَلدَّ

يخادع،   : يتعريَّ خُمادع،  مّكار،  عيَّار:  املحوتية.  ويف  وراوغ،  وكذب  مكر  اأي 

ُيدّل�س.

اأباحال�س: املُتملق، املت�سائل املُتذلل، لغاية يف نف�سه، الدارجة الظفارية. املتبلح�س: 
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املتملق، واملتذلل لغاية يف نف�سه، من الفعل “تبلح�س”.

اأحلالح: املداهن، املتملق، اإحللح: متلق وداهن بكالم مع�سول، الدارجة الظفارية. 

املتملق  املخادع  واملَلْحَلح:  مع�سول،  بكالم  وداهنه  ومتلقه  خادعه  به:  حْلَلْح 

�ساحب الكالم املع�سول. 

تيربت: احليلة، تيبار: احِلَيل، بو تيبار: املحتال، الكثري احليل، الدارجة احل�رضمية. 

الُبْورة: الحتيال، ال�رضقة، الباير: اخلائن، غري الأمني، الدارجة الظفارية. البوارة: 

الَكِذب، بار: كذَب، ال�سحرية. بري: كّذاب، الف�سحى. بار ال�سيَء َبْوراً: اختربه، ويف 

هذا معنى الحتيال.

: الإخفاء، الد�سي�س: املُرائي  �سُّ تيّد�ست: احليلة، تيّدا�س: احليل، الف�سحى. الدَّ

اً لياأتي بالأخبار، الد�سي�سة: النميمة. بعمله، ومن ُير�سل �رِضَّ

اأ. يوكر: �رَضَق، تيكرا: ال�رضقة، ويف ال�سحرية. ِقِر: اأْخفى، َخبَّ

توكر�سا: ال�رضقة، الكنعانية. اأجرد: ل�سو�س، ع�سابة، ويف الف�سحى. ِل�سٌّ َجرَّاد: 

ُيعرِّي النا�س من ثيابهم وينهبها.

األفاظ الكتمال والزيادة وامللء والنق�ص والكرثة والِقلة واجلمع والتبديد

اإمدا: انق�سى وانتهى، كمَل، تكامَل، اكتمل، الف�سحى. متادى يف الأمر: بلَغ فيه 

الغاية متادى به الأمر: تطاول وتاأخَر، املَدى: امل�سافة، والغاية، مدى الب�رض: منتهاه 

وغايته، كذلك مدى ال�سوت ومدى الأجل.    

امِللء،  الَغْر�س:  الف�سحى.  التمام،  الكمال،  اأغورد:  متَّ،  اكتمل،  تكامل،  اإغرد: 

والغر�س: الهدف والغاية = النهاية.

، تادر�سي، تيدر�سي: الِقلَّة، اأمودرو�س:  ، قلَّ وَخ�سَّ اإدرو�س: كذلك، اإدري�س: قلَّ

اأخلق،  الثوب:  ال�سيء: عفا، در�س  َدَر�س  الف�سحى.  الأ�سياء،  والتافه من  القليل، 

املدرو�س: الثوب املخلوق، قارن اأي�سا. التََّدلُّ�س: اأخذ الطعام قلياًل قليال، وحل�ُس 

املال ال�سئ القليَل يف املرتع، وذلك باإبدال الالم راء. 

اأغود: كذلك. اأخود: القليل، الف�سحى. الَغْي�س: القليل، ويف ال�سحرية. اإّخيت: 
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القليل التافه الذي ل ُي�سمن ول يغني من جوع. 

َكزُّوُزو: كمية جد قليلة من �سيء، الف�سحى. العزيز: القليل جداً ل يكاد يوجد. 

تاوك�ست: الناق�س، الف�سحى. التوكي�س: النق�س، الوك�س: الُنق�سان والتنقي�س.

. اأنو�رضو:  النق�سان، اإّنو�رضا: نق�َس، الف�سحى. النَّزر: القليل، نزر: قلَّ

اإنامري: كرث، توافر، اأنامر: الكرثة الوفرة، الف�سحى. النَِّمر: الكثري. 

اأّجما: النمو، اإكما )بالكاف اللينة(، واإكما )بالقاف املعقودة (: منا وزاد ، وكرث 

وارتفع، وتكاثر، الف�سحى. جمَّ ال�سيُء : كرَث، ااجلمم: الكرثة والزيادة، اجلم: الكثري 

من كل �سيء. 

َع، اجلذر “رن”، الف�سحى. الرَّْونة:  اإّنرنا: منا وزاد وكرث، وارتفع، وتكاثر، اإرنو: َجمَّ

كرثة ال�سيء.

اأبارار: الكثري، الف�سحى. اأبر القوم: كرثوا، واأبر: كرث ولده. 

النخلة  اأتت  الوفارة،الف�سحى.  التكاثر،  اأت:  تيتيت،  منا،  توافر،  تكاثر،  يوتا: 

وال�سجر: كرث حملها، اأتت املا�سية: تكاثرت، الإتاء: النماء والتكاثر. 

اأطا�س: الكرثة، الف�سحى. الطي�س: العدد الكثري، وكرثة كل �سيء من الرمل واملاء 

وغريهما. 

اإف�س: تكاثر، اأف�س: التكاثر، الف�سحى. فا�س: زاد، كرث، الفي�س: الزيادة، الكرثة. 

اإعّرم: الكرثة، الكثري، الف�سحى. ُعرام اجلي�س: كرثته، الَعرمرم: اجلي�س الكثري.

اأزنري: الكثري، الوفري، الف�سحى. زنر الإناء: مالأه.

مثلما  القوة،  اإىل  يوؤدي  والإكثار  �سعف،  �سدَّ  قوي:  الف�سحى.   ، َكرُثَ اإقوى: 

الإقالل يوؤدي اإىل ال�سعف. 

ًا. باهرا: كثرياً، الف�سحى. َبْهرا: كثرياً، َجمَّ

قبال: كثرياً جداً، الف�سحى. اجِلْبلة: الكثري.

هال: الكثري، كثرياً، الف�سحى.  الَهْول: الأمر ال�سديد، الهائل: الأمر العظيم املبالغ فيه. 

اإكتار: كذلك. اإدكار، اإتكار، اإت�سار: امتالأ، ومالأ الإناء ونحوه، ال�سحرية. اكتدر، 

كتدر، تكدر: امتالأ الإناء حتى فا�س من اجلوانب، الف�سحى. وكر الإناء واأوكره: مالأه، 
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وكر ال�سقاء واملكيال مالأه، توكر الطائر: امتالأت حو�سلته، توكر ال�سبي: امتالأ بطنه.

األفاظ ال�شوت

اأزيت: ال�سوت عامة، الف�سحى. الزيط: ال�سوت وال�سياح، قارن اأي�سًا. ال�ستيت: 

باإبدال  وذلك  “ال�سوت”  بكلمة  مبا�رضة  نقارنها  اأن  ون�ستطيع  واجللبة،  ال�سوت 

ال�ساد زايًا، والواو ياًء. 

تا�سو�سليت: ال�سوت اخلفيف اأو اخلفي، اإ�ّس�سال: �سات خفيفا، اأم�سلي: �سوت 

امل�سّلل:  ال�سوت،  ال�سليل:  �سات،   : لَّ �سَ الف�سحى.  والإلة،  واحليوان  الإن�سان 

امل�سوت. 

ت،  �سوَّ ونحوها:  القلة  يف  نزوله  عند  املاء  بقبق  الف�سحى.  وَّت،  �سَ اإبقبقب: 

وبقبقت القدر: �ُسمع �سوت غليانها. 

يف  �سوته  د  ردَّ ونحوهما:  والأ�سد  الفحل  قبقب  الف�سحى.  وَّت،  �سَ اإقبقب: 

حنجرته، وقبقب: �سحق اأنيابه ف�سمعت لها �سوتًا.

ت، املهرية. اأقرقر: ال�سوت العايل، الف�سحى. قرقر ال�رضاب يف حلقه:  اإقرقر: �سوَّ

�سّوت، قرقر بطنه: �سّوت، القرقرة: ال�سحك العايل، هدير البعري، هديل احلمام، 

القراقر، والقراقري: الرجل اجلهري ال�سوت.

وارتفعت،  اأ�سواتهم  اختلطت  اأي  القوُم،  جَّ  �سَ �سوتاً،  اأحدث  ت،  �سوَّ اإكرك�س: 

اخليل،  حوافر  وقع  القَر�َسة:  الف�سحى.  وارتفاعها،  الأ�سوات  اختالط  اأكرك�س: 

ت �سديداً  وِّ و�سوت اجلوز ونحوه اإذا حرَّكته، الدارجة الُعمانية. يقر�س، يقو�رض: ُي�سَ

بحذائه عند امل�سي، ويف اأكرث من دارجة م�رضقية. اخَلرخ�سة: القرقعة، من الفعل 

خرخ�س يخرخ�س: قرقع يقرقع.

اأوزوز: ال�رضير )�سوت الباب ونحو ذلك (، اأزازا: اجللبة وال�سوت عند اخل�سام، 

الف�سحى. الأزيز: �سدة ال�سوت، ويقال: جلوفه اأزيز، اأي �سوت، والأزَّة: ال�سوت، 

م الزاي. ُفخِّ

كيف  ولحظ  وال�سياح،  اجللبة  الأديد:  الف�سحى.  وال�سياح،  اجللبة  اأديدا: 

تتعاقب الدال مع ال�ساد يف العربية، فنجد “ال�سو�ساء” = اجللبة وال�سياح .



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان106
فكر

اأ�ْسَدْردف: ال�سجيج واجللبة، داف َدْردّلف: ا�سم �سوت ملحاكاة اأ�سوات ال�رضب، 

الدارجة الظفارية. ديف: ا�سم �سوت ملحاكاة اأ�سوات ال�رضب، ِدْرديف: ا�سم �سوت 

ملحاكاة اأ�سوات الرتطام الناجتة عن ال�سقوط من عٍل.

ْبَدبة: كل �سوت كوقع احلافر  الدَّ الف�سحى.  واملقلق،  املُْزِعج  ال�سجيج  اأدبدب: 

ياح. باِدب: الكثري ال�سِّ على الأر�س ال�سلبة، والدُّ

�سفتيه،  من  بالنفخ  ر  �سفَّ اإ�سين�سك:  اإ�سين�سك،  اإ�سونـ�سك،  كذلك.  اإن�سـغ: 

، ال�سحرية. اإنو�سق: �سفر بالنفخ  الف�سحى. ن�سج املطرب: ف�سل بني ال�سوتني ومدَّ

من �سفتيه. 

اأنزا: ال�سوت الغريب ي�سمعه الإن�سان يف وح�سه الليل، الف�سحى. النزيز: ال�سوت . 

دى، الف�سحى. الُغْلُغلة: اختالط الأ�سوات. تاغالغالت: ال�سَّ

قروراً:  احلية  قرت  الف�سحى.  ال�سو�ساء،  تاقورت:  ال�سو�ساء،  اأحدث  اإ�سوقر: 

الفـحل: هديرة، ورجل قراقري: جهري  اإذا هدر، وقرقرة   �سوتت، قرقرة احلمام: 

ال�سوت وقرقر ال�رضاب يف حلقه: �سوت، وقرقر بطنه: �سوت.

اإغويي: ال�سياح، اإ�سغوي: �رضخ، �سج، �سوت، اأم�سغويو: الت�سايح والت�سارخ، 

ال�سجيج،  اإوغويا:  اإغويات،  واجللبة،  ال�سوت  ال�سو�ساء،  ال�سجة،  تاغوّييت: 

الف�سحى. الوغى والغوغاء: اجللبة وال�سياح. 

اأدهده: الدوي )�سوت الرعد ونحوه (، الف�سحى. الهادة: �سوت الرعد، الهاد: 

�سوت من البحر فيه دوي، الهد: ال�سوت الغليظ، هدهد: هدر. 

اأرماز: الدوي ) ال�سوت ال�سديد(، الف�سحى. ترمز: �رضط �سديداً. 

وال�سو�ساء،  اجللبة  ال�سجيج:  الف�سحى.  ال�سيُء،  ى  َدوَّ اإُكك:  الدوي،  اإكيك: 

: دّوى، اأ�سقطت ال�ساد، واأبدلت اجليم قافًا معقودة.  جَّ �سَ

�رض اجلر�س: رنَّ ب�سدة، �رض�رض اأيُّ  اإ�رض�رض: رنَّ اجلر�ُس ونحوه، الف�سحى. �رَضْ

َت �سديداً:   �سيٍء: �سوَّ

على  احلديد  وقع  اجللجلة،  الت�سويت،  اأنكنك:  ونحوه،  اجلر�ُس  َرنَّ  اإنكنك: 

ت، النقناق: امل�سوت، النق والنقيق. الت�سويت،  احلديد، الرنني، الف�سحى. نقنق: �سوَّ
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والدجاجة:  والعقرب  وال�سفدع   ، الهرُّ َنّق  ال�سفدع،  ت�سويت  والنقنقة:  اجللجلة، 

اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا  �ساحوا، وامل�سرتك من ذلك كله هو ال�سوت العايل، 

معقودة، قارن ال�سحرية. َجْنِجن: اأحدث اأ�سواتًا كثرية معًا.

واحلر�سو�سية  �ساحت،  الدجاجة:  قاقت  الف�سحى.  الدجاجة،  �ساحت  ت�سقيقي: 

�رضخت،   = وت  �َسقُّ واملوؤنث.  احليوان(،  اأو  )لالأن�سان  عاليًا  �سوَّت  �ساح،  اإ�سقوق: 

�ساحت.

اإنكو: زاأر الأ�سد، الف�سحى. ناأج الثور: �ساح، والبوم: �ساح، والريح: مر �رضيع 

ب�سوت، والناأاج: الأ�سد، لزئريه. اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

اإ�سهبهب: نبح، الف�سحى. الهبهبة: الزجر، والهبهاب: ال�سياح، وهبَّ التي�س: 

�ساح لل�سفاد. 

اإزمي: الزئري )�سوت الإ�سد(، الف�سحى. الزمزمة: �سوت الأ�سد، الزامة: ال�سوت 

ال�سديد.

اأقور: كذلك. اأكور: عواء الذيب، الف�سحى. اجلوؤار: �سياح البقرة والثور، والأ�سل 

من ذلك كله: ال�سوت العايل. 

وعوى،  نبح،  اإ�سقوع:  العواء،  اإي�سيكيويع:  ونحوه،  الذئب  عوى  اإ�سكعوو: 

اأ�سقوع: النباح، و�سياح الذئب، الف�سحى. القّواع: الذئب ال�سّياح، قاع اخلنزير 

يقيع: �ساح ي�سيح.

ة ال�سوت. اإبعويق: عوى الذئب، الف�سحى. الُبعاق: �سدَّ

اأمْومْو: �سياح القط، الف�سحى. املُواء: �سياح القط.

اأ�سميعاو: �سياح القط، الف�سحى. املُعَاء: �سياح القط.

جمع،  اأداة  لكونها  اأ�سلية  لي�ست  النون  القط، جذرها”مغّو”  �سياح  اإمغاّوان: 

 : املُُغوُّ الف�سحى.  الكلب،  نباح  تاموغت:  اجلمع،  ب�سيغة  جاء  اللفظ  اأن  حيث 

�سياح القط. 

الثاء  اأبدلت  ال�ساة: �ساحا،  التي�س وثغت  ثغا  الف�سحى،  ال�ساة،  اإزغا: �ساحت 

زايًا.
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األغاط: اأ�سوات �سياقة احليوانات، الف�سحى. اللغط: الأ�سوات املبهمة التي ل تفهم.

َت كما ي�سّوت ال�رضب على احلجر، الف�سحى. طقطَق: �سّوت كما  اإطقطق: �سوَّ

ي�سوت ال�رضب على احلجر.

اإزوزو: �سوت كما ت�سوت الريح، اأزوزو: دوي الريح، الف�سحى.الإزيز والإزاز: ال�سوت 

الناجت من �سدة احلركة اأو الغليان، فخمت الزاي. ويقال: جلوفه اأزيز، اأي �سوت، والأزَّة: 

ال�سوت، قارن اأي�سًا. الدارجة الُعمانية. الزاوية: ال�سجيج واختالط الأ�سوات. 

اأزيف: �سوت الريح، دوي الريح، الف�سحى. الزفزفة: حنني الريح و�سوتها. 

اأخ�سخ�س: �سوت القرطا�س والثوب اجلديد ونحو ذلك، الف�سحى. اخل�سخ�سة: 

�سوت القرطا�س والثوب اجلديد ونحو ذلك، وهي يف املهرية “خ�سخ�سات”.

: �سات اللنب عند احللب. اإ�سخ�سخ: �سات اللنُب عند احللب، الف�سحى. �َسخَّ

اإ�سن�سن: كذلك. اإ�سن�سل: �سوَّت كما ي�سّوت الزيت يف املقالة، الف�سحى. النَّ�سن�سة 

والن�سي�س: �سوت غليان الِقْدر.

تاغالغالت: خرير املاء، اإغليغل: خرَّ املاء ونحوه، الف�سحى. الغيل: املاء اجلاري 

على الأر�س، الدارجة احل�رضمية. الغلغلة: املاء العميق املُْغِرق.

امل�سوت،  املاء  اأي  اأجماخاي: اخلرَّار،  املاء، تيجيخيت: اخلرير،  اإجيخي: �سوت 

الف�سحى.   اخلْجخجة: �سوت تك�رضُّ موج املاء، قارن اأي�سًا. جنيخ ال�سيل: �سوته 

ناجخة املاء وجنيخة: �سوته، الناجخ والنجوخ: البحر امل�سوت. 

اأهرهر: �سوت  ب�سدة عند وقعه،  البناُء  ت  املاء يف جريانه، �سوَّ ت  اإهرهر: �سوَّ

وَّت، هرير الرحى: �سوت دورانها، الُهْرُهور: املاء  الرحى. الف�سحى. َهْرَهَر ال�سيُء: �سَ

ت املاء يف جريانه.  الكثري اإذا جرى �سمعت له َهْرَهَر، ويف الآرامية. هرهار: �سوَّ

األفاظ الكالم والإن�شاد وال�شتماع وال�شمت

اأكر�س: �سوت الإن�سان خا�سة، �سوت الباكي اأو املغني اأو القاريء، وتعني كذلك، 

ال�سحرية.  املجيد،  املغنـي  الغري�س:  الف�سحى.  ال�سوت،  الذي هو م�سدر  احللق، 

قارد: احللق، و�سوت الإن�سان خا�سة، ويف احلر�سو�سية. قْرد: احللق. 
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اأنوغ: �سوت الإن�سان خا�سة، والنربة يف ال�سوت، الف�سحى. النغية: ما يعجب 

من �سوت اأو كالم، الناغية: الكلمة، ناغاه: حادثه وكلمه، ناغى الطفل: لطفه 

باملحادثة واملداعبة. 

املرتفع،  ال�سوت  اجلهورة:  الف�ســحى.  اخل�ســـن،  الرجــل  �سوت  اأجهــرور: 

جهورفالن: رفع ال�سوت بالقول، ويقال جهور ال�سوت، فالرجل جهوري، وال�سوت 

جهوري.

اإكورزو: كذلك. اإكورزا: بحَّ ال�سوت وخ�سَن، الف�سحى. اجلارز: ال�سعال، اأبدلت 

، ُج�رِض: بّح ال�سوت وخ�سن.  اجليم قافًا معقودة، قارن كذلك. َج�رِضَ

تيّدونا: اجل�ّسة يف ال�سوت، اأدونان: الأج�سُّ من اأ�سوات النا�س، الف�سحى. َدنَّ 

فالن دنينًا: َنغم ومل ُيفهم منه كالم. 

اإقار: تكلَم، الف�سحى. َقرَّ الكالم يف اأذنه: اأفرغه، الُقراِقرة: الكثرية الكالم.

القول،  تيناوت:  تيّنيت،  القول،  اإينوات:  اإينات،  اإين: قال، تلفظ،  ا: كذلك. 
ّ
اإنــ

ونة: الكلمة من ال�سواب،  اجلملة ) اللفظ املركب(، اإوّنان: القيل والقال، الف�سحى. النُّ

والأنان، والأننة: الكثري الكالم، ويف املهرية. َنْوَنوات: الكالم واحلديث هم�سًا، ويف 

ال�سنية. َنْوَنوة: الكالم الهاديء املنخف�س.

اإند: كذلك. اإناد: قاَل، الف�سحى. نادى فالنًا: دعاه و�ساح باأعلى الأ�سوات، 

تناطى  اأي�سًا.  قارن  رفعه،  �سوته:  د  َندَّ ن،  ُح�سْ وامتدَّ يف  ارتفع  ال�سوت:  َنِدَي 

الكالَم: جتاذبه.

تامكورت: اللفظ، الكلمة، اأماكار: النربة يف ال�سوت، جذرها “كر”، الف�سحى. 

اجلوؤار: ال�ستغاثة، اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

اأنابي: النداء، الف�سحى. النْباأة: ال�سوت اخلفيف.

األغي: النداء، الف�سحى.اللغا: ال�سوت، لغا بكذا: تكلم به، ا�ستلغاه: ا�ستنطقه، 

لَِغي الطائر ب�سوته: نغم.

اإلعا: نادى، ا�ستفهم، الف�سحى. اللعاعة: من يتكلف الأحلان، من غري �سواب، 

ويف الدارجة الظفارية. لعلع: تكلم كثرياً وب�سخب، وامللعلع: الرثثار ال�سّياح. 
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باحلديث،  الَهْم�س  تيب�سبا�س:  اأب�سب�س،  اإليه،  فتفت  اأذنه،  اإب�سب�س: هم�س يف 

الدارجة العراقية. ب�سب�سُه: هم�َس يف اأذنه، تب�سب�س فالن مع فالن: حّدثه يف ال�رّض 

بكالم خافت ل ي�سمعه اأحد، ويف املهرية. ب�سبا�ست: الهم�س باحلديث، ال�سْنية. 

الب�سب�سة: الهم�س باحلديث.   

ًا،  اإ�سو�سو: هم�س يف اأذنه، فتفت اإليه، الف�سحى. و�سو�س الرجل: تكلَّم كالمًا َخفيَّ

ويف الدارجة امل�رضية. و�سو�س: هم�س يف اأذنه، فتفت اإليه. 

اإخايل: هم�س يف اأذنه، الف�سحى. يقول الرجل للرجل: اْخل معي حتى اأُكلمك، 

اأي كن معي خاليًا. وفالن حلو اخلال: حلُو الكالم، َح�َسُن احلديث.

تا�سّمتالوت: الرثثرة، اإ�ّسمتلو: ثرثَر، هذَر، جذرها “متل”، يف ال�سقطرية. َمتل: 

ث، تكلَّم، الف�سحى. امتثل عندهم َمثاًل ح�سنًا ومتّثَل: اأن�سد  الكالم، �سمتل: حتدَّ

بيتا ثم اآخر ثم اآخر، ويف ال�سحرية. متثيل: التحدث، احلديث. 

الف�سحى.  املهذار،  ابة  ال�سخَّ املراأة  تاقْوقاوت:  وال�سياح،  النقيق  الكثري  اأقْوقاو: 

رجل َوقواقة: ثرثار، ويف ال�سومالية. قوقايو: الكثري الكالم.

تام�سلغت: كذلك، تا�سلوغت: الطويلة الل�سان، ال�سخابة من الن�ساء، الف�سحى. ال�سلقة: 

املراأة ال�سليطة، ويف الدارجة امل�رضية. ولية �سلق: امراأة طويلة الل�سان، �سخابة. 

اإي�سي�سي: الرثثرة، كرثة الكالم، الف�سحى. ال�ساأ�ساء: �سوت النا�س وجلبتهم.

الكالم،  الكثري  الرثثار،  الكتكات  “كت”، الف�سحى.  جذرها  الرثثار،  اأم�سوكت: 

اأبدلت الكاف قافًا معقودة. 

املهرية. نغنغات:   ” َغنَّ اإ�سغنن: ثرثر، اأ�سغنن: الرثثرة، اأ�سغنان: الرثثار، جذرها “ 

اأ�سوات الكالم غري املفهوم. 

اأبكباك: الرثثار، الف�سحى. البقباق: الرثثار.

يلغب:  الُعمانية.  الدارجة  الفا�سد،  الكالم  اللغب:  الف�سحى.  الرثثار،  األغباب: 

يتحدث مبا ل يفيد.

اإ�رضم�س: اأكرث من الكالم، اإدرم�س: ابت�سم ا�ستهزاء، اأو ِنفاقًا، الف�سحى. درم�س: 

والكالم  البت�سام  م�سدر  الفم  هو  وامل�سرتك  �سده،  اإىل  املدلول  انقلب  �سكت، 

والمتناع عنهما.
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الكثري  الرببار:  ثرثر،  بربر:  الفــ�سحى.  الثـــــرثار،  اأبــــــربا�س:  ثرثر،  اإبرب�س: 

الكالم.

الهدير،  الدائم  املَُبّلل:  ال�سوت،  البليل:  الف�سحى.  الكالم،  اأكرث  ثرثر،  اإبلبل: 

َّاخ. والبلبال: الطاوو�س ال�رضَّ

ال�سوت  ربرات:  ال�سحرية.  “ربرب”، ويف  جذرها  الكالم،  يف  اأطنب  اإ�رّضبرب: 

املخّلط، الرثثرة والهرج واملرج غري املفهوم ِديرْبِرب،: يرثثرب�سوت خمّلط، الفعل “ 

ِديرْبِرب” يتكون من الأداة “د” التي تت�سدر الفعل امل�سارع زائد الفعل “يربرب” 

الذي يعني يتكلم كثرياً، وهذه الأداة من حروف املعاين التي �سياأتي ذكرها يف باب 

النحو وال�رضف.

ه. يول�س: حكى، نقَل الكالم عن قائله، الف�سحى. هال�سه: ناجاه و�سارِّ

اإ�سو�رضت: تكلم واأفهم ، اأ�سو�رضو: النطق ، الدارجة الُعمانية. �سا�رَض: هم�س يف 

اأذن فالن، الف�سحى. اأ�رضَّ اإليه حديثا : اأف�ساه اإليه. 

حتادثا،  مياقا�سن:  احلديث  روى  حادثه،  اإقي�س:   ،... بـ  اإليه  ث  حدَّ اإقي�س: 

تانقي�ست: احلديث، اخلرب، حكى اخلرب اأو الق�سة، تانّقي�ست: احلكاية، الف�سحى. 

�س الكالَم: حفظه، ق�سَّ احلكاية: رواها، الق�سة: احلكاية، ق�س عليه الروؤيا:  تق�سَّ

ث، روى، اأخرب. ، يق�س: حدَّ اأخربه بها، ق�سَّ

واللغا  واللغو  وخاب،  تكلم  لغوا:  لغا  الف�سحى.  الإخبار،  األغو:  اأخرب،  اإلغت: 

اأخطاأ، وكلمة لغية:  واللغوي: ما ل يعتد به من كالم، ولغى ولغي يف قوله: 

فاح�سة. 

اإنغمي�س: النباأ، اخلرب، الف�سحى. النغم: الكالم اخلفي. 

اإلوت: تكلم اأقل الكالم )نب�س(، الف�سحى. لت الرجل: اأخرب بغري ما ي�ساأل عنه، 

ولت اخلرَب: كتمه. 

وكان  الكالم،  يف  حتنك  القاف(:  عن  بدل  )بالغني  اإ�رضغت  كذلك.  اإ�رضقت: 

بليغًا، ف�سيحًا، اأ�رضاقا، اأ�رضقا: البليغ الف�سيح، اخلطيب، الف�سحى. خطيب �سالق 

وم�سالق وم�سلق: بليغ، اأبدلت الالم راء. 

اإ�سغنَّج: تفننَّ يف الكالم، الف�سحى. الُغناج والُغنج: الدلل، الأُغنوجة: ما تتدلل 
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به املراأة من كلمات وحركات تزيدها مالحة، ان�رضف املعنى يف الرببرية اإىل ما يزيد 

الكالم مالحة من تفنن يف القول.

 مبا يعجبه‘ الف�سحى. ناغى ال�سبي: كلمه مبا يعجبه، اأبدلت 
َّ
اإمياغا: كلََّم ال�سبي

النون ميمًا.

اأتاّلْي: امل�سافهة، ال�سفاهي، الف�سحى. تال الكتاَب وغريه تالوة: قراأه، تال اخلرَب: 

اأخرب به. 

ة، الآرامية. ملل: َحكى، روى، الف�سحى. اأملَّ ال�سيَء:  اإمال: حكى اخلرَب اأو الق�سَّ

قاله فُكِتَب عنه، جاء يف الذكر احلكيم: )فليكتْب ولُيْمِلِل الذي عليه احلق(. 

الف�سحى.  احلكاية،  تونفي�ست:  تانفو�ست،  الق�سة،  اأو  اخلرب  حكى  اإ�سنف�س: 

تنف�س يف الكالم: اأطال، قارن اأي�سا. انت�سف الكالَم: هم�س به واأخفاه، تنا�سف 

ا، اأطال النَّ�سيف: اأطال الكالم املهمو�س. الرجالن الكالم: َت�سارَّ

: الق�سة، احلكاية، كذلك الأُفكوهة، اأي الق�سة امل�سحكة، الف�سحى. الَومْية: 
ْ
اأُميي

النميمة، تطورت الدللة من النَّم اإىل الق�س.

ْندن: هينمة الكالم. تاْديانت: الق�سة، احلكاية، الف�سحى. الدندنة والدِّ

املغازي،  نت مغزى من  مِّ رواية �سُ اأو  ال�سائر(، كل ق�سة  )القول  املثل  تانكالت: 

اأُنكال: الرواية الطويلة املثل، الف�سحى. النَّقل: مراجعة الكالم يف �سخب، املُناقلة 

يف املنطق: اأن حتدثه ويحدثك، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

ة. : بكى ب�سدَّ اإرغا: �ساَح، الف�سحى. رغى ال�سبيُّ

ه، اأتكتك، اأتكتاك: املناجاة، الف�سحى. كتَّ الكالَم يف اأذنه:  اإتكتك: ناجاه، �سارَّ

قره و�ساره . 

اأوال: الكالم، تاوالت، اأواليو، تاواليوت: الكلمة، الف�سحى. التاأويل: .... اللفظ ل 

اإ�سكال فيه.

اإ�سكدل: حاور وجاوب، اأم�سكدال: التحاور، جذرها “كدل”، الف�سحى. جادل 

جدال وحماولة، حاور وجاوب، اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 
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اأمرارا: حاور، مراران: حتاوروا، اإمريران: احلوار، التحاور. الف�سحى. املراء واملماراة: 

اجلدل، مارى: جادل وناظر وردد الكالم.

فالنا:  وبهر  والكرثة،  الغلبة  البهر:  الف�سحى.  باحلجج،  اخل�سم  اأفحم  اإباهر: 

اأده�سه اإعجابًا.

تافريت: الكلمة، تايّفارت: الق�سيدة من ال�سعر، الف�سحى. فرفره: �ساح به، وفرفر 

يف كالمه: اأكرث، والفرفار: املهذارالكثريالكالم.

اأقويل: ال�سعر، الزََّجل، اأي التطريب والتغني، الف�سحى. القول: الكالم، والقالة: 

اً، ويف الأكادية. قوُل: ندب، رثاء. الكالم الفا�سي يف النا�س، خرياً كان اأو �رضَّ

اأدينان: الآلة املو�سيقية ذات الأوتار خا�سة، ويف الدارجة الظفارية. يدندن بالعود: 

ي�رضب على اأوتاره مرتمنًا، والدندنة: لفظة تقال كناية عن الطرب واللهو.

اأنيا: النغمة من نغمات الطرب والغناء، الف�سحى، النْغية: النغمة احل�سنة، اأ�سقطت 

الغني.

اإغنيّن�س: َنَغَم املُغنِّي، جذرها “غن”، الف�سحى. َغنَّى: نغم املغني.

ت، ينزُّ: ي�سّوت، نزنزت الأم  وَّ يينزيز: َنَغَم املُغنِّي، اأُنزيز: املُتناغم، الف�سحى. َنزَّ: �سَ

�سبيها: رقَّ�سته ب�سوت..

اأمارك: الغناء، وال�سعر، الف�سحى. مرََّق: غنَّى، املرق والتمريق: الغناء، املمرق: 

املُغنِّي، اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا معقودة.

اإغرْود: ترمنَّ وطرب، اأغرود: الرتمن والطرب، ال�سحرية. اأغوْرْد: رفع �سوته بالغناء 

وَطرَّب به، الف�سحى. اأْغرد: رفع �سوته بالغناء وطرَّب به، التغريد: �سوت املغني 

ُعمان  عرب  عند  والتغرود  ال�سوت،  طرب  �سائت  كل  الَغِرد:  والطائر،  واحلادي 

والإمارات: نوع من الفنون الغنائية البدوية.

ب�سوت  الغناء  والطرب،  الرتمن  اأْغّوج:  بغناء،   رفع �سوته  ترمن وطرب،  اإْغّوج: 

: �ساح ورفع �سوته، اأبدلت العني املهمله غينًا معجمة.  مرتفع، الف�سحى. عجَّ

اأجاوان: كذلك. اأزوان ) باإبدال اجليم زايًا مفخمة (: الطرب، املو�سيقى، الف�سحى.

ال�ستجنان: ال�ستطراب. 
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تاجما: كذلك. تابجا، تابجا )بالقاف املعقودة بدًل من اجليم(: الناي، الف�سحى. 

اء: طائرمغرد ح�سن ال�سفري.  مكا: �سفر بفيه، واملكَّ

ْعر، النغمة احل�سنة، الف�سحى. ُيقال  تا�ساويت: الكالم امل�سجوع،  الق�سيدة من ال�سِّ

القافية  األف تلزم  العربية: �رضَب يل �ساية، مبعنى هيَّاأ يل كلمة، والتاأ�سي�س:  يف 

ال�سعرية وبينها وبني حرف الروي حرف.

ال�ساعر، املن�سد، املغني،  اأمارير:  اأن�سد، تغنى،  التغني، يريير:  اأورار: الإن�ساد و 

مزيدة  “اأريوت”  والتاء يف  ال�سعري،  والإن�ساد  الغناء  من  نوع  اأريوت:  ال�سحرية. 

ال�ساعرة.  يت:  ُروُّ ال�ساعر،  ي:  ُروُّ ال�سعر،  قال  اأن�سد،  اإرْو:  احلر�سو�سية.  للتاأنيث، 

فالنًا  اأروى  اأن�سده،  وترواُه:  ال�سعر  روى  �سوت،  اأرَّ:  ال�سوت،  الأرير:  الف�سحى. 

: جزء من القافية ال�سعرية، وهو احلرف الذي  ال�سعر: حمله على اإن�ساده، والرويُّ

ُتبنى عليه الق�سيدة.

اأزاّل: كذلك. اأهال ) باإبدال الزاي هاء (: جمل�س الطرب يعقده فتيان وفتيات، 

الف�سحى. الزُّور: جمل�س الغناء. 

اأزال: حمادثة الن�ساء، الف�سحى. الغزل: حمادثة الن�ساء، وغزل بالن�ساء: حادثهن، 

اأ�سقطت الغني.

م الأخبار، اأي تتبعها وطلبها، الف�سحى.  َع، تن�سَّ اإ�سنوّن�س: كذلك. اإنوّن�س: ت�سمَّ

ا�ستن�ساأ الأخباَر: تتبَّعها وتطّلبها. 

اأْروراو: الكثري الكالم امل�رضع يف غري اإبانة، الف�سحى. َوْرَوَر يف الكالم: اأ�رضَع.

الأقاويل:الآراء  الف�سحى.  “تاكويل”،  مفردها  الكالم،  فلتات  تيكولوين: 

والأحاديث، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

اأكلكول: الِفجُّ من الأقوال، الف�سحى. التكايل واملكايلة: امل�سامتة، كايله: �سامته 

فاأربى عليه، وهما يتكايالن: يتعار�سان بال�ستم.

ف�ساف: الرديء  قط من الكالم، الرديء من الكالم، الف�سحى. ال�سَّ تي�سف�سوت: ال�سَّ

من كل �سيء.  

اإتاتا: كذلك. اإتوتو: تلجلج، اأي تردد يف كالمه وثقل ل�سانه، الف�سحى. تاأتاأ: 

تلجلج يف كالمه.
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تيل�سل�س: تلعثم، الف�سحى. اللَّْثلثة: عدم اإبانة الكالم.

الف�سحى. �سغ�سغ  الغمغمة،  اأ�سدغدغ:  بيان، تغمغم،  دغدغ: تكلم بدون  ي�سْ

غة: عدم تبني اأ�سوات خمارج الكالم،  ْغ�سَ كالمه: مل يبني �سوَت خمارِجه، ال�سَّ

نه.  ده ومل ُيبيِّ قارن اأي�سًا. تغتغ كالمه: ردَّ

اإمقمق: تلعثم، الف�سحى. املاأقة: �سبه فواق ياأخذ الإن�سان، َمْغَمغ يف كالَمه: مل 

نه، قارن اأي�سًا. املُقامق: املتكلم باأق�سى حلقه.  ُيَبيِّ

اأملتيغ: غري ف�سيح، العيي، الف�سحى. الألدغ: من ل يبني كالمه.

اإمهمه: غمغم يف الكالم، اأمهمه: الغمغمة يف الكالم، الف�سحى. همهم الرجل: 

اإذا مل يبني كالمه، الهمهمة: الكالم اخلفي. 

اإرمرم: غمغم يف الكالم، الف�سحى. ترمرم: َحرَّك فاه للكالم ومل يتكلم، وُيقال 

كلَّمته فما ترمرم بحرف.

اأهْتَور: الهذيان: الف�سحى. اأهرَت الرجُل: خرف.

اإهدر�س: كذلك اإهدرز: هذر الإن�سان، اأي تكلم بغري معقول، ملـر�س اأو غريه، 

الف�سحى. َهطر�س: هذى، اأي تكلم بغري املعقول ملر�س اأو غريه. 

الدارجة  هذى،  هرف:  الف�سحى.  الإن�سان،  هذر  اإهرتف:  كذلك،  اإهرتف: 

احل�رضمية. هرفت َهرفتة: خلط الكالم، الدارجة امل�رضية. خطرف: هذى.

اإجللج: هذى، الف�سحى. اللجلجة والتلجلج: الرتدد يف الكالم . 

اأي التكلم بكالم غري معقول، والكابو�س ـ تو�سعًا، الف�سحى.  اأهربل: الهذيان، 

الرهبل: كالم ل ُيفهم، وهذا هو الهذيان، قلبت املفردة.

اإهوهل: تكلم بكالم غري معقول، الف�سحى . هلهل ال�سوت: رجعه، اأهل وا�ستهل 

املتكلم: رفع �سوته اأو خف�سه، اأهل: �ساح. 

اإ�سغد: �سكت م�ستمعا، الف�سحى. ا�سغى: �سكت م�ستمعا، والدال مزيدة يف 

الرببرية. 

اإ�سدركن: �سكت م�ستمعا، جذرها “درك”، الف�سحى. اأطرق: �سكت، ومل يتكلم، 
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اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة، والنون ُتزاد اأحيانًا يف اآخر الفعل يف الرببرية، 

وهذا ما ُيالحظ اأي�سًا يف اللهجة املهرية.

اأي  الكالم،  عن  امتنع  �ساَم:  الف�سحى.  “�سم”،  جذرها  �سكَت،  اإ�سو�سم: 

ْوم: المتناع عن الكالم، ال�سكوت. ويف الدارجة الظفارية. ا�ستم: اأُْفِحَم  �سكت،ال�سَّ

ف�سكت.

اإ�ّسقر: �سكت عجزاً، الف�سحى. قرَّ: �سكن وانقاد.

اإزكم: كذلك، اإزكوكم: �سكت عجزاًً، �سكَت عيَّا، خف�س راأ�سه واأرخى عينيه ينظر 

مَّ فاه و�سكت، قلبت املفردة، ويف ال�سحرية. ُزُجم:  اإىل الأر�س، الف�سحى. كزم: �سَّ

اأغلق فمه �ساّمًا �سفتيه.

الف�سحى.  �سامتًا،  الأر�س  اإىل  ينظر  عينيه  واأرخى  راأ�سه  الرجل  خف�س  يوّد: 

طاأطاأ راأ�سه: خف�سه واأرخى عينيه ينظر اإىل الأر�س.

اأَكبَّ  الف�سحى.  الأر�س،  اإىل  ينظر  عينيه  واأرخى  راأ�سه  الرجل  خف�س  اإكوم: 

الرجل: اأكرث النظر اإىل الأر�س، ويف الدارجة الظفارية. كْب: انحنى، خف�س راأ�سه، 

وتعبري “كْب را�سه”: خف�س راأ�سه ينظر اإىل الأر�س مرخيا عينيه، وغالبًا ما ُيطلق 

هذا التعبري على من اأُْفِحَم اأو اأُْحرَج فطفَق يفعل ذلك.

اإىل الأر�س �سامتًا، الف�سحى.  اإكرّدم: خف�س الرجل راأ�سه واأرخى عينيه ينظر 

كر�سم: خف�س راأ�سه واأرخى عينيه ينظر اإىل الأر�س، اأبدلت ال�سني داًل.

األفاظ الداء والدواء

�س:  اأمدوا�س: ال�سحة اجليدة، الف�سحى. الُطْو�س: ن�سارة الوجه بعد ِعلَّة، املُطوَّ

ال�سيء احَل�َسن.

اأرزام: مر�س مينع احلركة، تيزُّوّمار: املر�س، اأورزمري: املري�س، اإرزوّزم: انتك�س 

املري�س، اأي عاوده املر�س بعد الَنَقه، الف�سحى. َرَزم: �سقط من الإعياء والهزال ومل 

يتحرك، املرزوم: من �رضَّه املر�س، الرَّازم: الذي قد �سقط فال ي�ستطيع اأن يتحرك 

من مكانه، ال�سحرية. اإْرُزوم: نحل ج�سمه من املر�س.
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اأطان: املر�س، العلة، الف�سحى. الطنى، الطن: املر�س. 

 الرجُل: مر�س، اأ�سناه املر�س: اأثقله، وال�سن: 
َ
يو�سن: مر�َس، الف�سحى. �سني

املر�س.

اأران:  اإران: مر�س، تورنا: املر�س، الف�سحى. الرون: ال�سدة، ران الأمر: ا�ستد، 

هلكت ما�سيته اأو هزلت، رين به: مات، اأو وقع فيما ل طاقة له به. 

اإرار: كذلك. اإرورا: قاء، ترييرا: القياء، اأراري، تاراريت، ترييريت: القيء الف�سحى. 

رير والرَّْير والرار: قيء يخرج من فم ال�سبي، والذي كان �سحما يف العظام، ثم �سار 
الِّ

ماء اأ�سود رقيقًا.

اأموْغي: الغثيان، الف�سحى.الإغماء: فقد احل�س اأو احلركة لعار�س.

فرار�س: الغثيان، الفْرث: الغيثان ُي�سيب احُلبلى من ِثقل احلبل.

َّة: ال�سدة من الكرب. اأ�رضو: املر�س الع�سال، ال�رضَّ

الذي  والوجع  والقلق  الهلع  اأي  احلمى،  علز  الأليل:  الف�سحى.  ى،  احُلمَّ تاول: 

ي�سيب املحموم.

اأن  لحظ  النار،  املامو�سة:  الف�سحى.  النار،  الأ�سلي  واملعنى  ى،  احُلمَّ ي:  تيم�سِّ

ى جاء ا�سمها من اجلذر “حم” الذي يفيد احلرارة وال�سخونة. احُلمَّ

احُلّمى، واملعنى  اأ�سابته  �س:  املعنى الأ�سلي “ال�سخونة”، يوكُّ ى،  احُلمَّ توّك�سي: 

الأ�سلي �سخن، حرَّ، جذرها “ك�س”، الف�سحى. ك�ست اجلّرة: �سخنت حتى غلت، 

ك�سي�س ال�رضاب: �سوت غليانه.

تازاّكات: احتقان البول، الف�سحى. َزكَّ ببوله: َحقَن، فخمت الزاي، واأبدلت الكاف 

قافًا معقودة.  

َعلَّ�َس املر�س:  الع�سال من الأمرا�س، جذرها”حل�س”، الف�سحى.  تاحالل�ست: 

ل. ا�ستد، وَبرَّح، قارن اأي�سا. الَهْل�س والُهال�س: مر�س ال�سُّ

اأمّكور�سم: ذو العاهة ل حراك له، جذرها “كر�سم” بالقاف املعقودة، الف�سحى. 

جر�سم الرجل: اإذا كان مري�سا اأو مهزول ثم اندمل، قارن اأي�سًا. املخرن�سم: املري�س 

املهزول املتغري اللحم. 
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اأفوكال: املُقَعد، الف�سحى. الأفجل: املتباعد ما بني القدمني، وهو عيب َخْلقي 

ب�رضها،  ذهَب  التي  القائمة:  العني  الف�سحى.  املَُعوَّق،  اأَقوقم:  املُقعد.  به   
َ
ي �ُسمِّ

وحدقتها �سحيحة، قاَم يف ظهري: اأوجعني، قاَم ظهره به: اأوجعه، والُقوام: داء 

ياأخذ الدابة يف اأرجلها فتحاول اأن تنه�س فال ت�ستطيع.

اأفركال: املَُتَهزِّز يف م�سيته لعوج يف رجليه، الف�سحى. َفْرَجَل: م�سى ُمتهّززاً لعوج 

يف رجليه، والفْرجلة: امل�سي مع اعوجاج يف الرجلني.

اأقرفه  املر�س،  يف  النك�س  القرف:  الف�سحى.  ال�سلل،  امل�سلول،  الأ�سل،  اإقرف: 

املر�س: ا�ستد عليه. 

اأبادان: ال�سلل يف الِرْجل، اأنبدون: امل�سلول الرجل، الف�سحى. البدل: وجع يف 

اليدين والرجلني، وقيل وجع املفا�سل واليدين والرجلني، وبدل يبدل بدل فهو بدل، 

اإذا وجع يديه ورجليه، ويف اليمنية القدمية. بدلن: مر�ٌس. 

اإكو�سم: �سل )يب�ست يده(، تيكو�سمت: ال�سلل يف اليد، اأكو�سام: امل�سلول اليد 

والذراع، اأكوا�سام: امل�ساب بالعطب، الف�سحى. ك�سم: نق�س يف َخْلِقه، الَك�َسم: 

النق�س يف اخَللق.

اأماوال: �سلل الأطفال، الف�سحى. املاُلل: وجع الظهر، والتقلب مر�سًا اأو وجعًا.

مل�َس  الف�سحى.  املف�سل،  انزلق  اليد،  اأو  القدم  التوت  العظُم،  انفكَّ  اإملم�س:  

ال�سيُء: انزلق، امنل�َس: انفلت.

لفدعت: انفكاك العظم، الف�سحى. الفدعة. انفكاك العظم.

اإنُّغزم، تغزميت: انفكاك العظم،  انزلق املف�سل،  اأو الع�سو،  اإنُّغزم: انفكَّ العظُم 

اإُغزم: َفكَّ العظم، اأُغزام: ِفكاك العظم، ياأتي اجلذر “غزم” يف اأكرث من لهجة ظفارية 

اغتزمت:  اأو  اليد  انغزمت  الظفارية.  الدارجة  التايل:  النحو  على  املدلول  بنف�س 

انفكت، الَغْزمة: انفكاك العظم، املَْهرية. غزام: انفك العظم، ال�سحرية. ِغِزم: انفك 

يف  الزاي  مت  ُفخِّ العظم،  انفك  غزم:  ال�سنية.  العظم،  انفكاك  َغْزِميت:  عظُمه، 

الرببرية.

َك العظُم، انزلق املف�سل، اأموّلز: انفكاك العظم، اأي انفالته عن مو�سعه  اإّموّلز: انفَّ
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وتخلُّ�سه، اإ�سموّلز: َفكَّ العظَم، الف�سحى. ملَّزه متليزاً: َخلَّ�سه، امنلز منه: اأُفلَت، 

مت الزاي.  متلََّز: تخلَّ�َس، امتلزه: انتزعه، فخِّ

اإّنفرك: انفك العظم، انزلق املف�سل، اأّنفرك: انفكاك العظم، اإ�سّنفرك: فكَّ العظَم، 

، اأي زالت وابلته من الع�سد، ويف الدارجة الظفارية.  الف�سحى. انفرَك املنكُب: انفكَّ

افرتكت اليد اأو الرجل: انزلق مف�سلها. 

وقز: انفك العظم، اأُنّوقز: انفكاك العظم، الف�سحى. نق�ست العظام: �سوتت. َينُّ

اإفوّكا: َمَزق الع�سلَة من ع�سالت ال�سدر، اأفوّكو: املزق يف ع�سالت ال�سدر، ويف 

الدارجة الظفارية. الفّج:  املزق يف ع�سلة من ع�سالت ال�سدر، افتّج: اأ�سابه متزق 

يف ع�سلة من ع�سالت ال�سدر، اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

تيلمجت: الداحو�س يف طرف الأ�سبع، من الفعل اإملج = َدِح�َس الإ�سبع، الف�سحى. 

املَْجلة: ق�رضة رقيقة يجتمع فيها ماء من اأثر العمل، جملت واأجملت يده: نفطت 

من العمل فمرنت، قلب اللفظ.

املوؤذي،  الف�سحى. الأزبر:  اأملًا،  القدمني احلافيتني م�سببا  اأزبري: الأذى ي�سيب 

ويف الدارجة الظفارية ياأتي تعبري “ فالن يزبر يل” مبعنى يعاديني ويتمنى يل الأذية 

لي�سمت بي.

لَّة: ال�سيق يف النف�س، اأبدلت الالم  تيزيرت: النف�س العايل من علة، الف�سحى. الزُّ

امل�سددة راًء. 

: احتب�س َنَف�ُسه عن اخلروج.  اإغوّما: �ساق الإن�سان نف�سًا، الف�سحى. اغتمَّ

تاغوفت: الربو، اأي النف�س العايل من علة يف الرئة، اإغوف: �ساق الإن�سان نف�سًا، 

اإ�سغوف: َخَنق، اإغوف: اختنق،  الف�سحى. غثت نف�سه: جا�ست وتهياأت للقيء، 

ويف الدارجة الظفارية وال�سحرية. غتفت: كاد اأن يختنق الإن�سان، اأو �ساق نف�سًا 

من دخان كثيف اأو روائح كريهة. 

اأخامو�س: الزكام، الف�سحى. اخُل�سام: الزكام، ُقِلبت املفردة قلبًا مكانيًا.

اأمازل: املر�س من قبيل الزكام واحلمى وال�سعال، الف�سحى. النْزلة: التهاب يف 

ميما  النون  اأبدلت  مر�س،  ال�سحة  على  يطراأ  ما  وكل  الهوائية،  وامل�سالك  الأنف 

مت الزاي. وفخِّ



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان120
فكر

اأطلي�س: �سعف الب�رض، الف�سحى. َطَل�َس الب�رُض: ذهَب، الطلي�س: الأعمى.

اإّده�س�س: ع�سا، اأي �سبح ب�رضه فال يرى اإل الأ�سباح، اأده�سا�س: الأع�سى، 

ُذِهل،  دِه�س:  بكلمة  خ�سيم  ويكافئها  الأع�سى،  الِطَه�س:  احل�رضمية.  الدارجة 

حتريَّ ـ باعتبار �سعيف الب�رض، دِه�سًا متحرياً.

اأفردي: الأعور، ويف املحوتية. الأفرد: الأعور، والدارجة الُعمانية. الفْرد: الأعور.

اإّدر�رض: كذلك.اإّدور�رض: ذهب �سمعه، اأ�سابه ال�سمم، تيّدر�رضت، اأ�سور�رض: 

الأدور:  ال�سمم،  َور:  الدَّ اليمنية.  الدارجة   ، الأ�سمُّ اأ�رض�سور:  الإذن،  ال�سمم يف 

الأ�سم، ُدِور فالن: اأ�سابه ال�سمم.

اأنفناف: الذي يتكلم من قبل اأنفه، الف�سحى. املاأنوف: من به عيب يف اأنفه.

الق�س�س:  كذلك،   ولنقارن  الطب،  ْي�س:  الَكَ الف�سحى.  الطبيب،  اأقاو�سا�س: 

العقالء، حيث ينظر لالطباء باأنهم حكماء وعقالء، في�سمى الطبيب “حكيما” يف 

بع�س البلدان العربية، واملثل ال�سائر: “اإ�ساأل جمرب ول ت�سـاأل طبيب” يغدو عند 

بع�س العرب: “اإ�ساأل جمرب ول ت�ساأل حكيم”. 

اأزاواي: املرهم ، الف�سحى. الأ�سو: الدواء، اآ�سا اجلرح: داواه، الآ�سي: املداوي.  

اإم�س: املرهم. الف�سحى. املَ�ُسو�س: الرتياق. 

اأكر: كذلك ، اأكري: القطرة من الدواء يف العني، الف�سحى. اأجتر: تداوى، الوجور: 

الدواء  ي�سرتط، اأي يوؤخذ عن طريق الفم، اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

اإّجي: بروؤ من املر�س،  توْجيا: الربء من املر�س، الف�سحى. اأو�سى الدواء املري�س: 

اأبراأه، اأبدلت اجليم �سينًا.

اإكنفا: بروؤ من املر�س، الف�سحى.َكَنف: حاط واأعاَن، �سان وحفظ، كانفه: عاونه، 

ويف هذا معنى العالج وال�سفاء، اأبدلت الكاف قافًا �رضيحة.

ى  اه: ك�سفه، وفجَّ اأفاجي: ال�سفاء والعالج، والنفراج، الف�سحى. التفجية: الك�سف، فجَّ

ع النفقة على عياله.  اه ودفعه، وفجا الباَب: فتحه، واأفجى الرجل: و�سَّ عنه: نحَّ

َم. اإرزف: زار املري�َس، الف�سحى. اأرزف اإليه: تقدَّ
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األفاظ ال�شرور

اإزموّمي: ابت�سم، اأزموّمي: البت�سام، الف�سحى. تزمزمت به �سفتاه: حتركتا، ويف 

نية. مزم: البت�سام. ال�سَّ

اإّمر: فرَح، الف�سحى. مرَح: ا�ستدَّ فرحه، املرح: �سدة الفرح، والن�ساط واخليالء، 

اأ�سقطت احلاء.

اإكولف: �رض، فرح، تاكلوفت: الفرح، الفرحة، الف�سحى. َكِلَف بال�سيَء: اأحبَّه واأولع 

به. ونالحظ اأنَّ ال�سحرية ت�ستخدم لفظ “فرحت” مبعنى الرغبة بال�سيء والولوع به، 

ّلة  ، ولع بال�سيء، ويف الدارجة الظفارية. الفارح: الراغب، وال�سِّ ِفَرْح: رغَب، اأحبَّ

وا�سحة ما بني الفرح والرغبة بال�سيء.    

دا: اللهو واللعب، اآدى القوُم: كرثوا  اإْدوت: فرَح، تادوت: الفرحة، الف�سحى. الدَّ

الأناقة  اإدا:  ْحرية.  ال�سَّ ويف  و�رضابهم،  طعامهم  وكرُثَ  موا�سعهم  واأمرعت  باملكان 

واللياقة يف اللبا�س ونحو ذلك، ِديَّت: َح�ُسنت الفتاُة بالزيِّ الذي ترتديه ولَق عليها، 

اأو �سارت حلوة بلون �َسَعِرها اأو بالزواق الذي ا�ستخدمته، ونحو ذلك من الأمور 

التي جُتّمل الن�ساء يف عيون النا�س. و�سلة كل ما �سبق بالفرح والبتهاج وا�سحة.

ا�ستقت،  ِببت:  اإليه: رقَّ وا�ستاق، �سَ بَّ  الف�سحى. �سَ يو�سب: اغتبط، فرح، 

بابة: ِرقة ال�سوق، والهوى. ال�سَّ

َدة: اللعب واللهو.
ْ
تادويت: اللعب واللهو، الف�سحى.الداأ

اإّتو: �سال ال�سيَء، اأي ن�سيه وطابت نف�سه بذهابه من باله، الف�سحى. اأتوى اهلُل 

احلزن: اأذهَبُه.

، اأي تهّلل وجهه، اأفروهّو:  اإّفورهت: �سال ال�سيَء، اأفورهت: ال�سلوان، اإفروّهت: َب�سَّ

الب�سا�سة، الف�سحى. فرهد الغالم: امتالأ وَح�ُسن، الدارجة اليمنية. الفرهدة: ال�رضور 

والن�ساط، واملفرهد:  املرح.

، الف�سحى. فِرَه: َجُمل  توفراوت: اخلال�س من ال�سدة والهم، اإ�ّسفراو: فرَّج اهلل الغمَّ

وح�سن، وخّف ون�سط، ويقال: فالن اأفره من فالن: تف�سيل يف ُح�سن الوجه وُنوره.  

يو�رضار: كذلك. يي�رضير: انفرج اخلاطر من الهم، اأ�رضيّري، تو�رضارت: اخلال�س 
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والت�رِضَّة  َّى  وال�رضُّ ور  ال�رضُّ اأفرحه،  �رَضَّه:  فِرح،  �رُضَّ:  الف�سحى.   ، والهمِّ ال�سّدة  من 

وامل�رضَّة: الفرح.

 : : املنظر احل�سن، الرَّّيا: الريح الطيبة، الرَّوُّ اأري: الفرح، الفرحة، الف�سحى. الرِّيُّ

ب، وكل هذا مما ُيدخل البهجة يف النفو�س ويدعو اإىل الن�رضاح وال�رضور. اخِل�سْ

اإّطور�س: �سال ال�سيَء، الف�سحى. طَر�َس ال�سيَء: حماه، وال�سلوان ميحي الكدر 

واحلزن، قارن الدارجة احل�رضمية. ِطِر�س: ُمعافى، يف �سحة جيدة، بخري.

األفاظ احُلزن والبكاء  والأمل وال�شكوى    

اإنزمي: حزن، اأنزمي: احلزن، الف�سحى. ندَم ندمًا: اأ�سف، حزن، الندم، الندامة: 

الأ�سف، اأبدلت الدال زايًا مفخمة.

: الأمل، ختا:  ، اأخميخ: احلادث املوؤمل، الف�سحى. الَوخُّ تيخت: احلزن، تيخوت: ال�رضَّ

ت: املري�س املحت�رض بني الغيبوبة واليقظة. انك�رض من حزن، ويف الدارجة اليمنية. امِلَخوِّ

القوم،  بني  الكائنة  والعداوة  احلقد  النائرة:  الف�سحى.  احلزن،  الأ�سف،  اأنريي: 

مما يدعو اإىل الأ�سف، اأي احلزن والغ�سب، ويف الدارجة اليمنية. النايرة: امل�سيبة 

الكبرية، وهي بالطبع مبعث الأحزان والكروب، يقال يف التح�رض: يا نايرة يا غربا 

ويا �سمات الِعدى.  

اأُغمليل: الهمُّ )احلزن والقلق(، الف�سحى. الُغملول: املرتاكم املجتمع من الظالم ـ 

على الت�سبيه. 

تارّميغت: الهم املُ�سني، اأرميغ: املهموم الذي ك�رَض الهمُّ نف�َسه، الف�سحى. اأرمَخ 

، قارن كذلك. اأربَخ: وقَع يف ال�سدائد. الرجُل: لن وذلَّ

من  ال�سعب  والأقو�س:  كابده،  الأمر:  قا�سى  الف�سحى.  املاأ�ساة،  تاقي�سو�ست: 

ة، واجلوع. الأزمنة، ويقال: رماه اهلل باأجنى اأقو�َس، اأي مب�سيبة، والقي�س: ال�سدَّ

: حِزن. اإغومت: اكتاأب، حزن، اأغومتي: احلزين، املكتئب، الف�سحى. اغتمَّ

اإكوكم: حزن،اكتاأب، اأكوكم: الكاآبة، احلزن، الف�سحى. َوَكَم الأمر فالنًا: اأْحَزنه، 

َوِكم من ال�سيء: اغتَّم وجزع. 
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الإيذاء  تا�سكموت:  ال�رضر،الأذى،  اوت:  تاكمَّ تاأذى،  اأ�رَضَّه )�سد نفعه(،  اإكما: 

ْيته، واملاأكوم:  املق�سود، الف�سحى. َكَمى: قمع، وكل من تعمدته بالأذى فقد تكمَّ

ًا. الَكِمد غمَّ

الف�سحى. ح�رض: حزن، احل�رضة:  الكاآبة، احلزن،  تازّراوت:  اكتاأب،  اإزرا: حزن، 

احلزن، احل�سري: احلزين، اأ�سقطت احلاء واأبدلت ال�سني زايًا.

اإروندا: اكتاأب، حزن، الف�سحى. اأرمد: افتقر، والفتقار مدعاة للحزن والأ�سى.

اإندر: اأنَّ املري�ُس واملوجوع واملغتم، وزاأَر الأ�سد، اأندار: الأنني، الزئري، الف�سحى. 

الأ�سد،  واملتناذر:  ال�سوتني،  بني  ما  الت�سبيه  على  وهذا  القو�س،  �سوت  النذير: 

)�ُسّمي هكذا ل�سوته(. اأبدلت الذال املعجمة داًل مهملة.

اإ�سخومي: تهياأ للبكاء، الف�سحى. اأ�سخم: تهياأ للبكاء اأبدلت ال�سني املهملة �سينًا 

معجمة. 

الولولة:  اأي�سًا.  قارن  الهاء،  اأ�سقطت  البكاء،  التهالل:  الف�سحى.  البكاء،  تال: 

البكاء، الأّلة: الأنني، وال�رضاخ من الأمل. 

 ، : رفَع �سوته بالبكاء، جذرها “هم”، الف�سحى. هما الدمع يهمو: ان�سبَّ
ْ
اإ�سهّيمي

وهمْت العنُي: �سبَّت دمعها.

وال�رضاخ،  البكاء  اأي  العويل،  اأزورزو:  وال�سياح،  بالبكاء  �سوته  رفع  اإّزورزا: 

َت، . الف�سحى. زْرزر: �سوَّ

الوحوحة:  الف�سحى.  ال�سيد،  احتا�س  وجمازيًا:  �سائحا،  معّول  ناح  اإحّيح: 

ة. �سوت فيه بحَّ

اإ�سا: �سكى العلة واملر�س اأو الأمر، اأي ذكره اأو توجع منه، تو�سني: ال�سكاة 

�س فالن: بلغت منه  ائت�سّ الف�سحى.  ـ على �سيغة اجلمع،  املر�س  اأو  العلة  من 

من  تّلوت  الولدة:  عند  املراأة  ت  اأ�سَّ واأجهده،  اأحزنه  فالنًا:  الأمر  اأ�سَّ  امل�سقة، 

الوجع.

األفاظ املحبة 

اأّنام،  اإنيم، تاناما، تيّنوما: املوؤان�سة،  اأنيم،  اأِن�َس،  اإ�سنم:  اإّنوم،  اإّنيم،  اإمن: كذلك. 
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اأنانام: ال�سديق املوؤان�س، الف�سحى. نام اإليه: �سكن واطماأن ووثق به، تناوم اإليه: 

يم: من ُي�ستنام اإليه ويوؤن�س به .  �سكن واطماأن، النِّ

، اأبدلت الالم نونًا. اإونف: اأحـّبُه، الف�سحى. والف: اأن�س واأحبًّ

اأ�سكاللف: الودود، الكثري املحبة، جذرها “كلف” الف�سحى. كلف ال�سيَء: اأحبَّه. 

اأحب،  اأراغ:  الف�سحى  املحبة،  اأتريت:  تايري،  به،  اإليه، كلف  َحبَّ   ، اأحـبَّ اإرا: 

رغب، اأ�سقطت الغني.

، الف�سحى. الَغزل: حديث الفتيان والفتيات، واللهو  ، اأغازال: احُلبُّ اإغزل: اأَحبَّ

مع الن�ساء، َغِزل: �سغَف مبحادثة الن�ساء والتودد اإليهن، غازل املراأة: حادثها وتودد 

اإليها. 

فالنا:  وَخ�سَّ  على غريه،  به  اآثره  بكذا:  فالنًا  َخ�سَّ  الف�سحى.   ، اأحبَّ اإخ�س: 

واختاره،  ا�سطفاه  ه:  وا�ستخ�سَّ اختاره،  لنف�سه:  كذا  وَخ�سَّ  كثرياً،  �سيئًا  اأعطاه 

وخ�سَّ فالن فالنا وبه: �سار خا�سًا به.

الولع  العا�سق ذو  اأموجم:  ال�سبابة،  اأحبَّه، كلف به، توجما:  اأعجب به،  م: 
َّ
اإجـ

ال�سديد، الف�سحى. جام َجْومًا: طلب �سيئًا، ول ُيطلب �سوى ما ُيْرَغب وُيحب، 

قارن اأي�سًا. اأقماأه: اأعجبه. 

اإكوم: ع�سق، توكامت: الع�سق، الف�سحى. الإعجاب: ال�ستهواء واملحبة، وتعجب 

ال�سيء فالنا: ا�ستهواه وا�ستماله، وا�ستعجب: ا�ستد تعجبه واأعجب به: مال اإليه 

و�رُضَّ به، ويف ال�سحرية. عكب: اأحب، رغب، عكوب: الع�سق بني الرجال والن�ساء، 

ويف املهرية: اإكوب: ع�سق الرجُل املراأة، ولقد اأبدلت جيم “عجب” يف الف�سحى اإىل 

قافًا معقودة يف الرببرية وال�سحرية واملهرية، واأ�سقطت العني يف الرببرية واملهرية، بينما 

اأبقت عليها ال�سحرية، واأبدلت الباء ميمًا يف الرببرية ، ومل تبدلها ال�سحرية واملهرية.

اأّمداُكل: ال�سديق، ال�ساحب، الف�سحى. املُداِخل: ال�سديق احلميم، اأبدلت اخلاء 

قافًا معقودة.

�سادق،  اإميْدو:  حبة،  ال�سُ ال�سداقة،  تيمْدوا:  ال�ساحب،  ال�سديق،  اأميدي: 

املحبة،  ة:  املََودَّ الف�سحى.  ويف  ال�ساحب،  ال�سديق،  َمْودود:  الآرامية.  �ساحب، 
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: الكثري املحبة، قارن اأي�سًا. َمطا: �ساحب �سديقا يف ال�سفر، املَْطو: م�ساحبة  وامِلَودُّ

ال�سديق يف ال�سفر، امِلْطو، املَْطو: النظري وال�ساحب. 

الأخالق  احَل�َسن  الرجولة  الكامُل  املَِرُئ:  الف�سحى.  املُْخِل�س،  ال�سديق  اأمريي: 

اجلميل العادات، والواقع اأن الإن�سان ينظر اإىل �سديقه املخل�س باأنه ح�سن الأخالق 

كامل الرجولة.

اأخملول: احلبيب العزيز، الف�سحى. اخلليل: ال�سديق املُْخت�س، وهو بدون �سك 

املثل  الويف قد يكون مبثابة الأخ، يقول  ال�سديق املخت�س  اإن  عزيز وحبيب، بل 

ُرب اأخ مل تلده اأمك “.   العربي “ 

: الإن�سان اللطيف الرقيق،  اأكفاي: املحبوب، تاكفات: املحبوبة، الف�سحى. القِفيُّ

واملُْحتفى به، ومن ُيختار من الإخوان، وال�سيف املَُكرَّم، والقِفيَّة: املَِزيَّة.

اأعّكور: الع�سيق، املع�سوق، الف�سحى.الع�سري: ال�سديق، القريب، الزوج، اأبدلت 

ال�سني قافًا معقودة.

اإحوز: ا�ستاق اإليه، الف�سحى. الِهزَّة: الرتياح والن�ساط وال�سوق، يقول اأبو ذوؤيب 

الهذيل: )واإيّن لتعروين لذكراِك ِهزَّة   كما انتف�س الع�سفوُر بلله القطُر(، و”اهتزَّ 

عر�ُس الرحمن ملوت �سعد”، اأي ارتاح بروحه، وا�ستب�رض لكرامته على ربه، وتهزهَز 

اإليه قلبي: ارتاح لل�رضور.

اإىل  يحنُّ  الذي  النَّزوع،  والرغبة،  امليل  النَّْزَعة:  الف�سحى.  والرغبة،  امليل  اأنّزوغ: 

وطنه، اأبدلت العني املهملة غينا معجمة.

اأناراك: الع�سري، الف�سحى. القرين: الع�سري، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة 

وقلبت املفردة.

األفاظ البغ�ص

يوك�س: اأبغ�سه، اإّك�س، اأّكا�س: البغ�س، احلقد، الف�سحى. َكظَّ الغيظ �سدره: 

مالأه، تكاظَّ القوم: جتاوزوا احلد يف العدواة.

ّل: احلقد الدفني. اأغّويل: الكراهية واحلقد، الف�سحى. الغِّ

اإك�سن: اأبغ�سه، اأك�سان، اأكا�سان: احلقد الثابت يف ال�سدر، اأميك�سن: احلقود، 
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املهرية وال�سنية. متكي�س: اإثارة واإحياء العداوات القدمية، ويف املهرية اأي�سًا. مك�س: 

نكافوؤها   فاإننا  “اإك�سن”  مزيدة يف  النون  كانت  واإذا  الَكْيد،  اأمك�س:  لفالن،  كاد 

بكلمة “جا�ساه” يف الف�سحى التي تعني “عاداه”.  

اإغونفا: كره ال�سيَء، اأغونفو: الكراهية، اإغونف: قُبَح فُكِرَه، الف�سحى. اخلنوف: 

البع�س،  ببع�سهما  متَّ�سلتان  والغ�سب  البغ�س  عاطفتي  اأن  واحلقيقة  الغ�سب، 

لي�س �سوى كراهية موؤقتة،  ناحية  فالغ�سب من  ومتماثلتان من بع�س اجلوانب، 

والكراهية لي�ست �سوى غ�سب دائم اأو غ�سب ُم�ستمر اأو غ�سب يطول. 

األفاظ الغ�شب والعبو�ص والت�شفي 

ويف  الغ�سب،  ال�رضيع  حْرق:  ال�سحرية.  الغ�سب،  اأحّروق:  غ�سب،  اإحرق: 

واحُلْرق:  باأ�سنانه،  يطحن  جعله  �سديداً  غ�سبًا  غ�سب  نابه:  َحَرق  الف�سحى. 

الغ�سابى من النا�س.

اإجن�رض: احرتق غ�سبًا، الدارجة الظفارية. طنجر: احرتق غ�سبًا.

اللهجات  الأحقاد، ويف معظم  الُزَغل:  اليمنية.  الدارجة  احرتق غ�سبًا،  اإزغل: 

العامية امل�رضقية ياأتي الفعل “زعل” بالعني املهملة بدًل من الغني املعجمة مبعنى 

غ�سب، وهي لفظة م�سهورة جداً يف امل�رضق العربي، زعل يزعل = غ�سب، فهو 

زعالن وهي زعالنة وهم زعالنني، وهن زعالنات.

ى فالنًا واأرغاه: اأغ�سبه، وُيقال “اأرغى فالن  اإّرغوت: غ�سب عليه، الف�سحى. رغَّ

د، واملُرغاد: الغا�سب ل يجيبك. واأزبد”: �سجَّ غ�سبًا وتوعَّ

ه: �ستمه،  اإم�سا: احرتق غ�سبًا، الف�سحى. متا�سَّ القوُم: تنازعوا وتالحوا، اأَمظَّ

ه: خا�سمه و�سامته، املظاظة: �سدة اخُللق وفظاظته. ماظَّ

ة: �رضعة  يوف: غ�سب، الف�سحى. تِفيء: غ�سب، ويف عاميتنا الظفارية. احَلفَّ

الغ�سب، واحتف فالن: ثار غا�سبًا، واحلفيف واملحتف: ال�رضيع الغ�سب. 

اإفروري: غ�سب، الف�سحى. الفائر: املنت�رض الغ�سب، فار فائرة: انتف�س غا�سبًا، 

، والفيور من الرجال: ال�رضيع الغ�سب.  وفار الغ�سُب: ا�ستدَّ
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ي، قارن اأي�سًا. الف�سحى.  اإرفا: غ�سب، املهرية. اأريفوف: الغ�سب مع اإظهار التحدِّ

َنِئَف: غ�سب، بتعاقب النون والراء.

قارن  الإغ�ساب،   : الأَ�سُّ اأغ�سبه،  فالنًا:  اأ�سَّ  الف�سحى.  غ�سبًا،  امتالأ  يوو�س: 

اأي�سًا. ا�ستاء: ت�سايق. 

ُي�ستخدم يف  ما  واأكرث  واأبغ�س،  َكِرَه  فَركًا:  َفِرَك  الف�سحى.  اإ�سفوّرك: غ�سب، 

ُبغ�س الزوج لزوجِه.

انتفخ غيظًا،  وا�سماأد:  الرجل  الف�سحى.ا�سمد  �سديداً،  اإ�سمدد: غ�سب غ�سبا 

اأمد عليه: غ�سب، الأمد: الغ�سب. 

ائتكل  وهاج،  غ�سب  منه:  تاأكل  “كن”، الف�سحى،  جذرها  غ�سب،  اإ�سوكن: 

غ�سبًا: احرتق وتوهج، اأبدلت الالم نونًا. 

يورنان: كان الرجل يف حالة ع�سبية، اإرين: احلنق، الغ�سب، الف�سحى. الرين: 

�سواد القلب من الغيظ والغم ونحوهما.

اإكي�س: غ�سب، حنق على ...، اأكيا�س: الغ�سب، اأماكيا�س: الغا�سب، الف�سحى. 

الغيظ: الغ�سب، اغتاظ: غ�سب. 

اإكرا: حنق، حقد، غ�سب، اأكراي، احلنق، الغ�سب، الف�سحى. وغر �سدره عليه، 

اإذا امتالأ غيظًا وحقداً. الف�سحى. الوغر: جترع الغيظ واحلقد، اأبدلت الغني قافًا 

معقودة.

ْخط، الغ�سب، اإكرورت، اإكرارت: �سخط عليه، غ�سب منه، املهرية.  اأكرورو: ال�سُّ

اأكريور: ظهور الغ�سب على الوجه.

اأبدلت  اإكرن: غ�سب، الف�سحى. قرن عليه: غ�سب، وا�ستقرن الرجُل: غ�سب، 

القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

د، الف�سحى. ناواأه: عاداه. اإتنّوا: غ�سب، اإنوّوا: َهدَّ

ته الرببرية لالمتالء  اأ�سبز: امتالأ غيظا، الف�سحى. الطبز: امللء لكل �سيء، خ�سَّ

: الغ�سبان. من الغ�سب، قارن كذلك. الأ�زضُّ

مه: اأغ�سبه. َب، اأح�سمه وَح�سَّ اأحا�سم: الغ�سب وال�ستياء، الف�سحى. َح�ِسَم: َغ�سِ

اإفقع: اأغ�سبه، اأثاره، لفقعث: الغ�سب، الف�سحى. َفِكَع: اأطرَق من الغ�سب.
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اأنغر: الغ�سب والغرية، الف�سحى. نغَر فالٌن: غال جوفه من الغ�سب.

ويف  ال�سياق،  ح�سب   ” “َع�سَّ مبعنى  وتاأتي  �سخَط،  عليه،   غ�سَب  اإزعف: 

تكون  ول  هاجمه،  عليه:  اأزعَف  الف�سحى.  غ�سبان،  زعفان:  املغاربية.  الدارجة 

املهاجمة اإل من غ�سب وا�ستياء.  

الزاي داًل والقاف  اأبدلت  الغ�سب،  ال�رضيع  الَزِلق:  الف�سحى.  الغ�سب،  اأدلك: 

ال�رضيحة قافًا معقودة. 

�ساحنه:  حقد،  عليه:  �َسِحن  الف�سحى.  احلقد،  �سحنه:  احلاقد،  اأم�سحني: 

ْحنة: العداوة والبغ�ساء. باغ�سه وعاداه، ال�سِّ

اإزري: اأعر�س عنه وجفاه، الف�سحى. الزورار: الإعرا�س. 

اإنهمامور: دمدَم عليه، اأي تكلم ُمغ�سبًا، الف�سحى. َهَمَر فالن: دمدم بغ�سب، 

والَهْمرة: الدمدمة بغ�سب.

الكالم،  ِغلظ  والرْبجمة:  َغُلظ،  الكالُم:  َبْرَجَم  الف�سحى.  عليه،  دمدم  اإبركم: 

والربطمة:  كالم،  من  ب  تغ�سَّ تربطم:  اأي�سًا.  قارن  معقودة،  قافًا  اجليم  اأبدلت 

النتفاخ غ�سبًا.

اإبلبل: دمدم عليه، الف�سحى. َبْرَبَر: خّلط يف الكالم مع غ�سب ونفور، والرببرة: 

ال�سوت مع غ�سب.

اخُلُلق،  ال�سيء  ال�سعب  اأك�رض:  الكويتية.  الدارجة  ُخُلقه،  و�ساء  غ�سب  اإقجر: 

: عب�س، الف�سحى. َكرَّ�س: عب�س. الدارجة امل�رضية. ك�رضَّ

اأ�سون�سو،  اأ�سابه،  ملكروه  فرَح  اأي  الإن�سان،  من  ت�سّفى  �سمت،  اإ�ّسون�سا: 

: مكروه الأمر، وا�ستن�َس  تا�سون�سات: الت�سفي، جذرها “ن�س”، الف�سحى. الّن�سُّ

ه: اأخذه وا�ستخل�سه، ويف هذا معنى الت�سفي. حقَّ

اإ�ّسفر�س: �سمت به، الف�سحى. افرت�س فالنًا ظلمًا: متّكن بالوقيعة يف عر�سه. 

األفاظ العتاب والغتياب والنم وال�شباب

اإزوار: اأنََّب، عاتب، اأزوار: التاأنيب، العتاب، الف�سحى. زاراه: عاتبه وعابه، زرى 

عليه: عابه وعتب عليه، فهو زار. 
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يولك: اغتاب، األك: الغيبة، الغتياب، الف�سحى. لك اأعرا�س النا�س: اغتابهم، 

وفالن يلوك الأعرا�س: يخو�س فيها ويقدح.

يوزم: اغتابه، ذكره ب�سوء، مَنَّ عليه، و�سى به، تيزميت: الغيبة، الو�ساية، اأنيزم: 

اأبدلت الذال زايًا مفخمة، ويف  النّمام، الوا�سي، الف�سحى. ذمَّ فالنا: ذكره ب�سوء، 

الدارجة الظفارية. زْم عليه: عايبه وعايره و�سخر منه.

اإقرقر: و�سى به، من عليه، اأقرقار: الوا�سي، النمام، الف�سحى، القراقرة: املراأة الكثرية 

الكالم.، الدارجة اليمنية. ُيقال “قْرقَرْت يف اأذنه” اأي اأن الكلمة قد اأثرت فيه ولو مل 

يعمل بها، ويف الدارجة الظفارية. قرقر: تكلم ب�سوت مرتفع فيه تاأنيب وعتاب، 

تِمّر. والقرقرة: العتاب والحتجاج ب�سوت �ساخب ُم�سْ

�ستمه،  �سبَّه،  نة(:  الليِّ )بالكاف  اإركم  املعقودة(،  )بالقاف  اإركم  كذلك.  اإرجم: 

وعبارة  الكالم،  قبيح  املَراجم:  وال�ستم،  اللعن،  الرَّجم:  لَعَن،  رجم:  الف�سحى. 

“ال�سيطان الرجيم” تعني ال�سيطان اللعني.
، �ستَم، الف�سحى. قَرَم فالنًا: �سبَّه، �ستمه. اإجرم: �سبَّ

باب، الف�سحى. رمطه يرمطه: عابه، وطعن  اإرب�س: �َستََّم، اأرابا�س: ال�ستيمة، ال�سُّ

عليه.

اإكر: كذلك، يوكر، �سب، �ستم، الف�سحى. اكتار الرجل: تهياأ لل�سباب.

 ، وَزلَّ �سقط  اإزبل:  والهفوة،  القول،  يف  الفح�س  توزبيلت:  كذلك.  تيزبلت: 

باب، اأ�سبل عليه: اأكرث كالمه عليه، اأبدلت ال�سني  تم، وال�سُّ بل: ال�سَّ الف�سحى. ال�سَّ

زايًا مفخمة، قارن ال�سحرية اأي�سًا. اإْزبل: اآذى واأزعَج و�سايق.

األفاظ اخليالء والتبجح

اإف�س�س: تكرب، اعتد بنف�سه، اأنف�سا�س: املتكرب، املتعد بنف�سه، الف�سحى. فا�س: 

، الفائ�س والفيا�س والفيو�س: املتكرب املفتخر.  َ افتخر، تكربَّ

اإمانا: تبجح، افتخر، تكرب، اعتد بنف�سه، اأمانا: التبحج والعتداء بالنف�س، اأمني: 

حتى  بنعمته  فخر   : َمنَّ بالنف�س،  العتداد  املنة:  املن،  الف�سحى.  بنف�سه،  املعتد 

كدرها، ومن هذا قول املوىل عز وجل : (ل تبطلوا �سدقاتكم باملنِّ والأذى ). 
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اإف�رض: تبجح، ادعى وبالغ يف ادعائه، تكرب، الف�سحى. الف�سار: الهذيان، ويف 

الكثري من اللهجات الدارجة بامل�رضق العربي، يوؤدي اجلذر “ف�رض” اإىل ذات املدلول، 

ففي الدارجة امل�رضية. الف�سار: املتبجح املدعي، ويف الدارجة القطرية فو�رض: كذب 

ويف  وتكرب،  تبجح  متف�رّض:  فهو  يتف�رضَّ  تف�رضَّ  العمانية.  الدارجة  ويف  وادعى، 

ح واغرتَّ، املتف�رّض والف�َسار:  : تبجَّ اللهجة املحوتية. الف�رْضة: التبجح والغرور، تف�رضَّ

املتبجح املغرور.

َح، ادعى وبالغ يف ادعائه، اأفرا�س: التبجح، الف�سحى. فر�س: كذَب،  اإفر�س: تبجَّ

الفْر�س: الكذب.

اأفنود:  اإفند )بزيادة النون على اجلذر “فد”(: تكرب،  اأفداوي: املغرور، املتكرب، 

الفداد:  الف�سحى. فاد، فيد، تبخرت،  املتكرب،  اأنفنود:  التكرب، اخليالء، والتبخرت، 

املتكرب، جمع: فدادون، والفياد: املتبخرت.

والتبخرت،  بالباطل،  املفاخره  اأزوخو:  تبخرت،  تبجح،  بالباطل،  فاخر  اإزوخ: 

والتبجح، الف�سحى. الذيخ: التبخرت، قارن كذلك. الزيخ والزيخان: اجلور والظلم، 

وال�سلة وا�سحة ما بني املفاخرة بالباطل والظلم واجلور، فغالبًا ما يوؤدي اأحدهما 

اإىل الآخر. 

اإهودو: تبجح، تكرب، اأهودو: التبجح، الف�سحى. ذها: تكرب، الذهو: التكرب، 

اأبدلت الذال املعجمة  داًل مهملة وقلبت املفردة. 

التاء  اأبدلت  تكرب،  تزنرت:  الف�سحى.  التكرب، اخليالء،  تازنكارت:  اإزنكر: تكرب، 

قافا معقودة.

اأزور: اخليالء، الكرب، الف�سحى. الزاهرية: اخليالء، التبخرت، اأ�سقطت الهاء، وفخمت 

الزاي. 

اإّقنزز: تعجرَف، كاَن  اأي اجلفوة يف الكالم والفعل مع خيالء،  العجرفة،  اأقنزز: 

دائَم العبو�س �سيَء الطبع، اأمّقنزز: املتعجرف، والدائم العبو�س، الف�سحى. اخُلْنُزَوة: 

العجرفة والِكرْب.

، وفاخر بالباطل، الف�سحى. فْخَفَخ: فاخر بالباطل،  ويف ال�سحرية.  َ اأفوخي: تكربَّ
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فاخ:  اغرّت وطغى، ويف املهرية. فويخ: املغرور املتكرب، ويف ال�سنية. فايخ: املتكرب، 

ويف الدارجة الظفارية. الفوخة: البطر والفرح يف خيالء.

والِكرْب،  التبخرت  الزَّاأَكان:  الزَّْوك،  الف�سحى.  واجلفاء،  والعظمة  الِكرْب  توّزوكت: 

الدارجة احل�رضمية. ُيُزْوك: داخلُه الزهو والرتياح من الِغنى، اأبدلت الكاف قافًا 

الزيج “: التبخرت والزهو.  معقودة،  وعند عرب ظفار “ 

اإبرك: اغرت، تكرب، الف�سحى. َبَرج: ارتفع وعال، اأبدلت اجليم قافًا معقودة، قارن 

اأي�سًا. الَهرْبَج: املغرور املُختال.

األفاظ احليوان

ى الواحد على كائنني حيني  ُيالحظ اأنَّ يف اللغات العروبية كثرياً ما ُيطلق املُ�سمَّ

اأو عدة حيوانات، خا�سة تلك التي ت�سرتك يف �سفات معينة كاأن تكون خملوقات 

عا�سبة اأو لحمة، ففي الف�سحى يطلق ا�سم )البعري( على اجلمل واحلمار، و)املُْهر( 

( على  اة( على العنزة وعلى الثور، و)الرِبُّ على �سغري الفر�س والتي�س ال�سخم، و)ال�سَّ

ولد الثعلب وولد الفاأرة، بل قد ُيطلق ال�سم الواحد على احليوان الدابِّ واحليوان 

الطائر، فنجد يف لغة ال�ساد ا�سم )العوف( يطلق على الأ�سد والذئب والديك، وا�سم 

البقر وعلى طائر من الطيور، و)الَعْنز( هو الأنثى  )البقرة( يطلق على الأنثى من 

من املاعزة وهو الن�رض كذلك، اأّما )اإفي�س( يف الرببرية فتطلق على ال�سبع والأ�سد، 

. بِّ و)اأغيال�س( على النمر والأ�سد والفهد، و)اأكوتاي( على الفاأر وال�سَّ

اأيوال: الكائن احلي، الف�سحى. احليوان: الكائن احلي، اأ�سقطت احلاء  كما هو 

�سائع يف الرببرية، واأبدلت الالم نونا كما يحدث كثريا بني هذين ال�سوتني املنتميني 

اإىل حروف الذلقة. 

احليواُن،  َدَجَن  املعقودة(:  القاف  من  بدل  اللينة  )بالكاف  اإكرد  كذلك.  اإُكرد: 

، وما التدجني �سوى اإ�سكات احليوان واإذلله.  الف�سحى. اأقَرَد: �سكَن وذلَّ

اإ�سكم: جذَب راأ�س الدابة اإليه باللجام وهو راكب لكي تقف ول جتري، جذرها 

جتري،  ول  تقف  لكي  باللجام  اإليه  راأ�سها  جذب  الدابة:  كمَح  الف�سحى.  “كم” 
اأ�سقطت احلاء. 
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اإركن: جذَب راأ�َس الدابة اإليه باللجام وهو راكب لكي تقف ول جتري، الف�سحى. 

رجن احليوان: األف البيوت، رجن باملكان: اأقام.

اخليل  من  املرب�س  اخليل،  من  املربط  الدواب(،  من  ُربط  ما   ( الرَّبيطة  اأْروا: 

اأواٍر  جمع:  الدابة،  مربط   : والآريُّ الآِري  الف�سحى.  الإ�سطبل،  رّوا:  والبغال، 

ها اإليها وجعل لهما معلفًا واحداً، اأَرت  ، اأَرى الدابَة اإىل الدابة اإيراًء: �سمَّ واأواريُّ

الدابة مربطها: لزمته، اأرت الدابة اإىل الدابة: ان�سمت، واألفت معها معلفًا واحداً، 

البع�س يف  بع�سها  اإىل  اأو �سممتها  الدواب: جعلتها يف مربط واحد،  واأريُت 

معلف واحد.

اأكنوز: �سغري اخلنزير، �سغري احليوان، فرخه، الف�سحى.اخلنو�س: ال�سغري من 

كل �سيء، و�سغري اخلنزير خا�سة. 

اأبجاو: �سغري احليوان، الفرخ من فراخ الطري خا�سة، و�سغري اجلمل، الف�سحى. 

: �سغري اجلمل.  الُبغُّ

اإجغو�س: ف�سيل الناقة، اأي �سغريها، الف�سحى. القعود: ف�سيل الناقة.

اأفودا: البعري البازل ، الف�سحى. الأفت: الكرمي من الإبل.

اأمي�س: اجلمل، البعري، الف�سحى. املوم�س: الذي مل ير�س من الإبل ، اأنظر اأي�سًا، 

املاأ�سة : الناقة البي�ساء . 

قارن  احل�سن،  الرقيق  اجلمل  اخلوار:   . الف�سحى   ، الإبل  اخلما�سي من  اأغاير: 

اأي�سا، غرَّ: رعى اإبله. 

اأماكور: اجلمل، البعري، الف�سحى. اليامور: الذكر من الإبل، اأي اجلمل، اأبدلت 

الياء قافًا معقودة، وقلبت املفردة قلبًا مكانيًا. 

األغم: اجلمل، تالغمت: الناقة، وحتذف الغني يف بع�س اللهجات في�سري اللفظ 

“اأمل”، الف�سحى. اللغام: زبد اأفواه الإبل، وهذا من باب ت�سمية الكل باجلزء.
ت�سمية  باب  الإبل، وهذا يدخل يف  اأفواه  زبد  الروام:  الف�سحى.  اأرام: اجلمل، 

الكل باجلزء.

اأرعام: اجلمل، الف�سحى. النعم: الإبل، اأبدلت النون راء.

اأمهري: اجلمل النجيب، جمع: مهاري، وهي الإبل التي ا�ستهر بامتالكها عرب 
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بن  مهرة  بالد  اإىل   الت�سمية  وترجع  بالطوارق،  ُيْدَعْون  الذين  الكربى  ال�سحراء 

حيدان يف اأر�س ظفار باجلنوب من �سبه اجلزيرة العربية، مفردها “مهري”، اجلمع: 

. مهاَرى، مهارْي، مهاريُّ

ظفار  باأر�س  مهرة  اإىل  املن�سوبات  النجيبات  النوق  اأي  املهرية،  الإبل  اأبجاون: 

النوق  البجاويات:  النوق  الف�سحى.  اأبجاو،  العربية، مفردها:  اجلزيرة  يف جنوب 

املن�سوبة اإىل اأر�س بجاوة، اأر�س النوبة، ان�رضفت لالأبل املهرية . 

جدعون: املُْهر )احل�سان ال�سغري(، جذرها “جدع” الف�سحى. اجلذع من اخليل: 

ما ا�ستكمل �سنتني ودخل يف الثالثة.

ال�سغري  ْجدجان:  الدَّ الف�سحى.  “دج”  جذرها  الفر�س(  )�سغري  املُهر،  اإويدج: 

الرا�سع الدابُّ خلف اأمه، جذرها “دج”، ُخ�سَّ اللفظ يف الرببرية ل�سغري احل�سان 

دون �سائر احليوانات ال�سغرية.

الف�سحى. الأ�سّق: من اخليل ما ي�سري يف عدوه ميينًا و�سماًل،  املُهر،  اأزوك: 

وال�سقيق: الِعْجل اإذا ا�ستحكم.

اأيي�س: كذلك، اإيي�س، اأيو�س: احل�سان، اجلواد، الفر�س، الف�سحى. ال�سي�ساء: اأعلى 

الكاهل من الفر�س، وهذا من باب ت�سمية الكل باجلزء، ويو�سح الدكتور خ�سيم 

الأ�سالة العربية لهذه املفردة قائال “.... هي مفردة عروبية عتيقة جداً، جندها يف 

الكنعانني يف �سورة اجلمع بامليم “�س�سم” )خيول( وهي كذلك يف امل�رضية القدمية، 

وهي يف الأكادية “�سي�سو )ح�سان(...”، وي�سيف “ واملهم اأن )�س�س( موجودة يف 

العربية يف مادة )�سو�س(، ومنها ال�سائ�س: مرو�س اخليل ومربيها، وهو )ال�ساي�س(، 

بالياء كذلك، و�سيا�سة اخليل: تروي�سها وتدريبها”.

اأكمار: كذلك. اأّجمار: الفر�س، احل�سان، الف�سحى. الغمر: الفر�س اجلواد، اأبدلت 

الغني قافًا معقودة.

اأوارافان: الأقب�س من اخليل، والقوي املا�سي الوثَّاب من احليوان، الف�سحى. اأرنف 

الرجل: اأ�رضَع. والرَّْفن: الطويل الذنب من اخليل. 

اأمكتار: كذلك. اأمكتال )بالالم بدل عن الراء(: اجلواد من اخليل، ال�رضيع الرك�س 

من اخليل، جذرها “كر”، الف�سحى. امِلَكرُّ: يقال فر�س مكّر مفّر اإذا كان موؤدبًا طّيعًا 
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خفيفًا ُيح�سن الَكرَّ والَفرَّ، واكتار: اأ�رضَع يف م�سيه، ويف الدارجة الظفارية، امِلْكرت: 

�سفة للمندفع يف رك�سه، من الب�رض والدواب . 

الف�سحى.  اأ�رضتي: الأقب�س من اخليل، اجلواد من اخليل، الأجرد من اخليل، 

فر�س �رضاطي اجلري: �سديده. 

تا�سارايت: ا�ستداد عدو الفر�س، اإ�رضي: قب�س الفر�س، ا�ستد عدوه، الف�سحى. 

اأ�رض يعدو: اأ�رضع، و�رضرت الناقة: تقدمت.

اأكيدار: اجلواد من اخليل، الف�سحى. الأقدر: احل�سان اجلواد الذي يجاوز حاجز 

الذي ي�سع  والفر�س اجلواد  رجليه حاجز يديه، وهي �سفة حممودة يف اخليل، 

رجليه حيث ينبغي، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

الأبو�س من اخليل:  الف�سحى.  الأنثى،  الفر�س  ِتباَجْوت:  الذكر،  الفر�س  اإبجي: 

ال�سديد ال�رضعة.

الزميل: احل�سان، الف�سحى. الزامل من الدواب: الذي كاأنه ي�سلع يف �سريه من 

ن�ساطه.

از: ال�رضيع العدو الوثاب من الأح�سنة والدواب،  اإقماز: احل�سان، الف�سحى. اجَلمَّ

جمَز الفر�ُس: �سار �سرياً قريبًا من العدو.

تغّليت: كذلك. تاغاّلت: الفر�س الأنثى، تيغاّلني: الأفرا�س الإناث، جذرها”غل”، 

الف�سحى. اخليل واخليول: الأفرا�س الإناث، اأبدلت اخلاء املعجمة غينًا معجمة.

اأراواكال: الِهْمالج من اخليل واجلمال، اإراوكل: هملج الفر�س يف �سريه، اأراوكال: 

رجيل:  وفر�س  والهملجة،  الَعَنق  بني  راوح  الفر�س:  ارجتل  الف�سحى.  الهملجة، 

موطوء ركوب ل يعرق، اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

واأ�رضعه، فر�س  الرك�س  األطف  املََلق:  الف�سحى.  لل�سباق،  اإر�سال اخليل  تاملغا: 

َمِلق وَمِلَقة: �رضيعة يف رك�سها، واملْيلق: ال�رضيع.

اإهريي: احل�سن ال�سري من اخليل، والِهْمالج من اخليل واجلمال، الف�سحى . فر�س 

مرهاة: �رضيعة، جمع: مراهي. والرهو: ال�سري ال�سهل، قلبت املفردة. 

اإ�رضي: الفر�س ا�ستد عدوه، الف�سحى. اأ�رض: اأ�رضع، وامل�رضار من اخليل: التي 

تند وتركب �سدقها من الن�ساط. 
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اإهرول: �سار الفر�س �سرياً �سهاًل �رضيعًا، الف�سحى. هروَل: �سار �سرياً ما بني امل�سي 

والرك�س.

اأخبك: م�سي احل�سان بخيالء، الف�سحى. اخلبق: الوا�سع اخلطو، الوثَّاب.

اإقرقز: خبَّ الفر�ُس، اأي عدا، الف�سحى. القَر�َسة: وقُع حوافر اخليل.

ز: عدو الوعل. اإخزا: َخبَّ احل�سان، الف�سحى. قزَّ: وثب، التقوُّ

اإوليل: َخبَّ احل�سان، تاياللت: اخلبب من عدو الفر�س، الف�سحى. األَّ الفر�ُس: 

: اإذا اأ�رضَع.  : ا�سطراب و�رضعة الفر�س، وفر�س ِمئلُّ ا�سطرب يف �سريه، الألُّ

ورجل  وتلقلق: حترك،  حرَّكه،  ال�سيء:  لقلق  الف�سحى.  الفر�س،  خبَّ  اإلكلك: 

حركة  يف  ال�سوت  �سدة  واللقلقة:  واللقالق  مكانه،  يف  يقر  ل  حادٌّ  ملقلق: 

وا�سطراب. 

اإ�ّسوْدي: هملج الفر�س يف �سريه، اأ�سودي: الهملجة، الف�سحى. ا�ستدى الفر�ُس: 

عرَق، و�سدت الناقة، ات�سع خطوها، و�سدا بيده، مّدها.

اإ�ّستل�س: هملج الفر�س يف �سريه، تاتالي�ست: الهملجة، جذرها “تل�س”، الف�سحى. 

تل�س الناقة يف �سريها: ُت�رضع فيه.

بالور�س،  امل�سبوغ  الوري�س:  الف�سحى.  اخليل،  من  �سفرة  يف  الأحمر  اأْورا�س: 

ة حمراء ُي�ستعمل لتلوين  فرة، الَوْر�س: نبات به مادَّ وُيقال: اأ�سفر وار�س: �سديد ال�سُّ

املالب�س.

اإغ�سوي: الفر�س الأرخم، اأي الذي عليه عدة األوان، الف�سحى. فر�س اأغ�سى: علته 

عدة األوان.

ة:  اأحباري: الأنبط من اخليل، تاحباريت: النبطاء من اخليل، الف�سحى. �ساة حُمربَّ

يف عينيها: حتبري من �سواد وبيا�س، والأحرب من ال�ساأن: الأ�سفر الوجه.

اأغيور: كذلك. اأغيول )باإبدال الراء لمًا(: احلمار، الف�سحى. الَعرْي: احلمار.

اأ�رضدون: البغل، الف�سحى. الربذون: من اخليل ما كان من غري العراب.

الُعُجوم: �سغار  البهيمة،  العجماء:  الف�سحى.  الفتي،  املتو�سط  الِعجل  اأعجمي: 

الإبل، مفردها: َعْجم. 
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اأح�سي�س: العجل الوليد، الف�سحى. حوا�س الأر�س: املوا�سي. احلو�ساء : الناقة 

ال�سديدة الأكل، اأو ال�سديدة التنف�س. 

ال�ساة  كة:  الرِبْ الف�سحى.  �سنة،  اإىل  �سهرين  من  عمره  الذي  العجل  اأباركاو: 

احللوب.

تايوكا: كذلك. تايوّيا )باإبدال القاف املعقودة ياء م�سددة(: الثور اأو البقرة ي�ستخدم 

للحرث، الف�سحى. اجليئة: البقرة. 

: الثور، الف�سحى. الواأي: احلمار الوح�سي، وال�رضيع ال�سديد من الدواب.
ْ
اأُيي

اأزكر: الثور، الف�سحى. الأزهر: الثور الوح�سي. اأبدلت الهاء قافًا معقودة.

والرََّمل:  ال�سود،  القوائم  البي�ساء ذات  ال�ساة  الرَّمالء:  الف�سحى.  الثور،  اأرامول: 

خطوط يف قوائم البقرة الوح�سية خُمالفة ل�سائر لونها.

اإقر�س: الثور املخ�سيُّ ي�ستخدم يف احلرث، الدارجة اليمنية. القار�سة: البهيمة من 

الأنعام. 

اأكانباو: الأجمُّ من الثريان الذي ذهَب قرناه ُخُلفا اأو �ُسُفال، واملقلوب القرنني فكاأنه 

اأعزل، اإكنبو: كان اأَجمَّ اأو اأجلح، الف�سحى. ُكْعِنَب قرن التي�س: التوى كاأنه حْلقة، 

فهو ُمَكْعَنب، اأ�سقطت العني، قارن الدارجة اليمنية. الكَنبة: النحناء يف الظهر، 

الأكنب: املنحني الظهر من النا�س، ويقال لأي �سيء منحٍن والأ�سل فيه ال�ستواء: 

ُمكنِّب.

تا�سيت: البقرة، الف�سحى. ال�ساة: الثور، اأبدلت ال�سني املعجمة �سينًا مهملة يف 

العربية الرببرية، وحتول املعنى من )اأنثى البقر( اإىل )ذكر البقر(. 

تافونا�ست: البقرة، اأفونا�س: الثور، الف�سحى. الفنوات: الأبقار، البقرات، الواحدة: 

فناة، واليفن: الثور، ال�سني مزيدة يف “تافونا�ست، اأفونا�س”.

تاهرويت: البقرة التي هزل حلمها من املر�س، الف�سحى. الهرهار: اللحم الهزيل. 

اأهرو: الهرمة من ال�سياء، تاهرويت: النعجة، الف�سحى الهرهور، الِهْرِهر: الهرمة 

من ال�ساء.

اأيرار: ال�ساأن ذو ال�سوف الق�سري، اأرا: احلمل، كرب و�سار يجرت، والأنثى: تارا، 
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تاوروت: اجلماعة من الغنم، الف�سحى. الأروية: �ساة اجلبل، اأنثى الوعل، والثالثة 

اأريو:  اأروى ، ويف ال�سومالية.  اأراوي، وما زاد عن الع�رضة  اإىل الع�رض يقال لها: 

الغنم، ويف اللهجة ال�سحرية. اآرون: الغنم، النون فيها لي�ست باأ�سيلة ، حيث اأنها 

اأداة للجمع. 

اإليلي: ولد  والبقر،  واملعز  الغنم  واأولد  البهيمة،  تايوالت:  ال�ساأن،  الغنم،  اأويل: 

ال�ساة عامة، الف�سحى. الالأية: البقرة، ويف ال�سحرية. يل: البقرة، ليال: الُبقرية، اأي 

البقرة الفتية. 

اأعلو�س: احلمل، اخلروف ال�سغري، موؤنثه: تاعلو�ست، الف�سحى. العلجن: الناقة 

الكناز اللحم، جذرها “علج”، وقد اأبدلت اجليم �سينًا، ويف لهجة هبيوت: عيلوج: 

�سغري الناقة، ويف املهرية ف�سيل الناقة يقال له عيلوج، وكذلك، عيلوك )بالقاف 

املعقودة بدل عن اجليم (.

ال�ساة عامة (، تيكروت: الرخلة )الأنثى من  اإ�رضو: ال�سخلة )ولد  اإكرو: كذلك 

الكنعانية. ُكر: اخلروف،  ال�ساأن (،  النعجة )الأنثى من  ال�ساأن (، تيكرت:  اولد 

الف�سحى. القرار: النقد من ال�ساء، وهي �سغار.

اإزمر: اجلذع من اأولد ال�ساأن )احلمل (، اإزمير، اأزامار: الكب�س، الف�سحى �ساة 

زمرة: قليلة ال�سوف �ساأن احلمل، ويف الكنعانية. زمر: كب�س، وعل، اأيل. 

تيلي: النعجة، الف�سحى. التْلوة: ولد ال�ساأن اأو املعزى الذي ا�ستكر�س و�سدن، 

قارن اأي�سًا. الُتّلى: ال�ساة املذبوحة. 

قافًا  الكاف  اأبدلت  الأجم،  الكب�س  الَكرَّاز،  الف�سحى.  الأجم،  الكب�س  اأكّرو�س: 

معقودة والزاي �ساد.

اإيغيذ: اجَلِدي، وكذلك اإغيد، اأغايد ) بالدال املهملة بدًل عن الذال املعجمة(، 

: ولد ال�ساة، جمع: اأغذاء. الف�سحى. الغِذيُّ

اأوزمي: الغزال، الظبي، ولد الظبي ما مل يبزغ له قرن، الف�سحى. الأَزمي: البعري ل 

يرغو. 

اأُفري�س: الكب�س، الف�سحى. الفري�س: الثور العربي ل �سنام له.
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األباق: اجلدي، الف�سحى. الرَبَق: احَلَمل، جمع: اأبراق، ُبرقان، اأبدلت الراء لمًا، 

وقلبت املفردة قلبًا مكانيًا. 

اأبا�سكا�س: التي�س الفتي، جذرها “ب�سك” والباقي مزيد، الف�سحى. البذج: ولد 

ال�ساأن، كالعتود من الغنم، تعاقبت ال�سني مع الذال والقاف املعقودة مع اجليم.

تافايل: النعجة، الف�سحى. الأَِفيل: ال�سغري من الغنم والإبل، جمع: اإفال، واأفائل، 

ويف الدارجة الظفارية. الفايل: العجلة ) الأنثى من �سغار البقر(. 

ُّ: ولد الثعلب والفاأر واجلرذ. اأباراي: ولد املهاة، الف�سحى. الربِّ

احلويل:  مب�رض.  الإ�سكندرية  ولهجة  املغربية  الدارجة  ويف  اخلروف،  اأحويل: 

: ما اأتى  اخلروف، ويف الدارجة الُعمانية. احلويل: اجلدي الفتي، الف�سحى.  احَلْويلُّ

عليه �سنة من ذي حافر وغريه، جمع: َحْوليَّات.

طارو�س: الكلب ال�سغري، الف�سحى. الأطل�س: الكلب، الدروا�س: الكلب الكبري 

الراأ�س.

اأنوكو: التي�س املتو�سط ال�سن، الف�سحى. العناق: الأنثى من املاعز التي اأكملت 

حوًل. 

اأحّمي: الأ�سفر الوجه من ال�ساأن، الف�سحى.الأحم: الأبي�س.

تغاط: كذلك. تغات: ال�ساة، الف�سحى. الُغطُغط: ال�سخلة الأنثى، ال�ساة ال�سغرية 

ويف النوبية. اأغات: ال�ساة.

اأزالغ: التي�س، الف�سحى. ال�سالغ: ما بلغ من الغنم ال�ساد�سة من عمره. 

اأمعيز: خالف ال�ساأن من الغنم، الف�سحى. املعيز: خالف ال�ساأن من الغنم.

اأنوكو�س: اخلروف، احَلَمل، تانوكوّط: اأنثى اخلروف، الف�سحى. النقد: ال�سغري 

من الغنم، النََّقدة: ال�سغرية من الغنم، اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا معقودة وفّخمت 

الدال.

تيخ�سي: النعجة، الف�سحى. اخَلْي�ساء: العنزة التي اأحد قرنيها منت�سب والآخر 

ملت�سق براأ�سها.

اإليلي: ولد  والبقر،  واملعز  الغنم  واأولد  البهيمة،  تايوالت:  ال�ساأن،  الغنم،  اأويل: 
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ال�ساة عامة، الف�سحى. الالأية: البقرة، ويف ال�سحرية. يل: البقرة، ليال: الُبقرية، اأي 

البقرة الفتية. 

اأقلوا�س: التي�س، اإذا كان جذرها “قلو” جند يف الف�سحى الِقْلو = الدابَّة القوية على 

ا اإذا كانت ال�سني اأ�سلية فنقابل اللفظة بالقلو�س وهي الناقة الفتية. ال�سري، اأمَّ

األّقاغ: ولد ال�ساة اأو املاعزة، الف�سحى. اللَُّكع: ولد الفر�س )املُْهر(. 

: التي�س امل�سن.  تاغال: ال�سخلة، الآرامية. غل: التي�س ال�سخم، ويف الف�سحى. الَعلُّ

اأمرور: جن�س من الظباء، الف�سحى. الياأمور: جن�س من الوعول، الكنعانية. اأّمور: 

خروف، حمل، غنم.

اإدار: نوع من املها، الآرامية. اإدرا: الثور، الِعرْبية. اإدر: الثور.

اأفيتال: كذلك. اأفو�ستال )بزيادة ال�سني(: الوعل، الف�سحى. الفادر، الفَدر، الفدور: 

، والوعل ال�سمني، قارن اأي�سًا. الفتالء: الناقة  الَوعل العاقل يف اجلبل، والوعل املُ�سنُّ

رة الرِّجلني. 
الثقيلة املُتاأطِّ

اأوداد: الوعل، جمع: اإودادن، الف�سحى. الِذوى: النعاج ال�سغار.

تاما�سينت: الغنم والبقر والإبل وما اإىل ذلك، جذرها “�سن”، الف�سحى. ال�ساأن 

وال�سوائن: ِخالف الأماعز من الغنم.

تاعزيلت: قطيع املا�سية، الف�سحى. امِلعزال: الراعي املنفرد باملا�سية.

احلمري  من  اأحمالها  ظهورها  على  التي  تازروت:  الغنم،  من  اجلماعة  اإزيري: 

وغريها، والقطيع من البقر، الف�سحى. الزارة: اجلماعة من الغنم.

اأ�رضا: القطيع من بقر الوح�س ونحوه، اأ�رضا: ال�رضب من حيوان الوح�س، الف�سحى. 

وار: القطيع من البقر. ال�سُّ

اأدياْو: القطيع الكبري من الإبل، الف�سحى. الإياد: القطيع الكبري من الإبل.

الِقْلَيف:  الف�سحى.  راأ�سًا،  اأربعني  اإىل  ع�رضين  من  املوؤلف  الإبل  قطيع  اأكليف: 

املدلول من  قافا معقودة، وان�سحب  ال�رضيحة  القاف  اأبدلت  النوق،  ال�سخمة من 

الناقة العظيمة اإىل قطيع الإبل.

تازّكا: قطيع الإبل املوؤلف من ع�رضين اإىل اأربعني راأ�سًا، الف�سحى. الو�سيقة: الإبل 
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زايًا مفخمة  اأبدلت  ال�سني  كاماًل،  اإبداًل  املفردة  اأبدلت  اأحمالها،  املجتمعة وعليها 

والقاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

اإىل  الثالثني  بني  ما  الإبل  اء:  الق�سَّ الف�سحى.  املعز،  قطيع  اأغا�سغا�س:  

الأربعني.

تاول: قطيع البقر، الف�سحى. األء: الأبقار، الثريان، الالأى: البقرة، واملتايل: الإبل 

قد نتج بع�سها من بع�س. 

اأقطي: الطائفة من الغنم اأو النعم و�سواها، الف�سحى. القوط: املائة من الغنم اإىل 

ما زادت، وخ�سَّ بع�سهم به ال�ساأن، وقيل الطائفة الي�سرية منها.

تيحيمرت: قطيع الغنم، الف�سحى. احَلْوَرم: املال الكثري من املا�سية وغري ذلك، 

احَلرْيم: البقر، مفردها “حريمة”، قلبت املفردة.

اأزامال: قطيع الإبل، الف�سحى. الزوملة: الإبل. 

جمع:  الغنم،  جماعة  احلرج:  الف�سحى.  اإحراكن،  جمع:  املعز،  قطيع  اأحراك: 

حراج، واأحراج، وحرجة، اأبدلت اجليم قافًا معقودة . 

اأُق�سار: كذلك. اأ�سق�سار )بزيادة ال�سني (: القطيع من الإبل و�سواها، الف�سحى. 

اخلطر: الإبل الكثري، جمع: اأخطار، اأبدلت اخلاء قافًا.

اأهروْي: قطيع الغنم خا�سة، الف�سحى. الَهْور: القطيع من الغنم.  

تامرا: القطيع الكبري، من الغنم، والطائفة من الغنم و�سواها، الف�سحى. الأمرة: 

اأمراً  الرجل  واأمر  ال�ساأن،  اأولد  من  ال�سغري  واأمرة:  واأمر  واإمرة  اأمر  املا�سية،  كرثة 

واأمرة: كرثت ما�سيته. 

اأمدغ: الزرافة، الف�سحى. املَغد: اجلمل التارُّ اللحيم، وال�سخم الطويل من كل 

�سيء والأْمغد: اجلمل، قلبت املفردة قلبًا مكانيًا.

اأزوليل: حمار الوح�س، الف�سحى. ال�سالَّل: حمار الوح�س احلاد ال�سوت. 

: الأ�سد.  اأبوّبا�رض: الدب، الف�سحى. املُْب�رضِ

اأمول�س: ال�سبع، الف�سحى. املالز: الذئب. 

تاوا: ال�سبع، جمع: تاواوين، الف�سحى. ابن اآوى: الذئب، الثعلب، الواأي: ال�رضيع 
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ال�سديد من الدواب، ويف امل�رضية القدمية. اأواو: الكلب، الثعلب، الذئب، ويف الدارجة 

العمانية واللهجة املحوتية والدارجة العراقية ولهجات اخلليج. الواوي: الثعلب.

اأدال: كذلك، اأزدال )بزيادة الزاي يف اأول الكلمة ثم اإبدالها هاء يف بع�س اللهجات 

لتغدو “اأهدال”(: اجلرول، وهو من �سباع اأفريقية، الف�سحى. الداأل: الذئب. 

اأو�سن: الذئب، الف�سحى. الأو�س: الذئب، اأبدلت ال�سني املهملة �سينا معجمة، 

وزيدت النون، وهذا ما حدث يف اللهجة ال�سحرية لكلمة “اأم�س” مبعنى البارحة، 

فقد �سارت “م�سني”.

اأغ�سي: الذئب، الف�سحى. الع�سو�س، الع�ّسا�س: الذئب، اأبدلت العني املهملة غينًا 

معجمة. 

وز: ال�سبع.  اإغن�سي: الذئب، الف�سحى. اخَلْنُّ

اأكولز: الذئب، الف�سحى. العلو�س: الذئب، اأبدلت العني قافًا معقودة وال�سني زايًا، 

قارن اأي�سًا. العلو�س: ابن اآوى. 

رُّ: الأ�سد. اأهر: الأ�سد، تيهرت: اللبوة، الف�سحى. الِهُ

اأباغوغ: الثلعب، الف�سحى. الُبخاق: الذئب.

اإكعب: كذلك. اإ�سعب: الثعلب، الف�سحى. القاِعب: الذئب ال�سياح، والَقْعَنب: 

الثعلب الذكر.

الثعالب،  اإروكاك:  الثعلب،  الغني(:  عن  بدل  بالكاف   ( اأراك  كذلك  اإريغ: 

الف�سحى. الرّغاغ، الرّواغ: الثعلب. 

ال�سنور  الدم:  الف�سحى.   ،) ال�سنوريات  ف�سيلة  من  )حيوان  الريبي�س  اأدام�سا: 

)القط (، زيدت ال�سني، قارن كذلك. ال�سموز: الأ�سد. 

مت ال�ساد.  م : الليث، فخِّ اإزم: الليث )الأ�سد(، الف�سحى. ال�سِّ

اأيراد: الليث، الف�سحى. الَوْرد: الليث. 

اأغيال�س: كذلك. اأغليا�س: الليث، النمر، الفهد، البرب، الف�سحى. الغالَّل: الليث، 

زيدت ال�سني. 

الليث،  اأريه:  الأرامية.   ،) الأ�سد  )اأنثى  اللبوة  تايرات:  وار  كذلك.  الليث،  اآر: 
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الف�سحى. العر، العروة: الأ�سد.

اأك�سل: النمر، الك�سل: الأ�سد. )1(

تا�سّدا: اللبوؤة، الف�سحى. الأ�سدة: اأُنثى الليث، اأي اللبوؤة.

اأوقا�س: الليث، الف�سحى. الق�سقا�س: الليث.

يد: الليث، الف�سحى. الأ�سد: الليث. اإ�سِّ

َيد: الليث. يد: الليث، الف�سحى. الأ�سْ اإ�سِّ

ِبْلحارث: الليث، الف�سحى. اأبو احلارث، واحلارث: الليث.  

اأمايا�س: كذلك. اأمايو�س: الفهد، الف�سحى. امليَّا�س: الأ�سد.

اأكرزام: الفهد، الف�سحى. ال�رض�سام: الأ�سد، اأبدلت ال�ساد الأوىل قافًا معقودة، 

والأخرى زايًا.

اإقين�س: النمر، الف�سحى. الأخن�س: الأ�سد.

اإفي�س: ال�سبع، الليث، الف�سحى. الف�ساف�سة: الليث. 

اأن�سن�س: ال�سبع، الف�سحى. الن�سنا�س: نوع من القردة.

اأيكار: �سغري الكالب، الف�سحى. اجلرو: �سغري الكالب.

ْر�س: ولُد الكلبة. اأ�سارو�س: الُكليب )اجلرو(، الف�سحى. الدِّ

اأْي�سي: الكلب، كذلك. اأيدي، اإْيدي، جمع: اإْي�سان، اإ�سان، ) لحظ اأن اجلمع 

بال�ساد دائمًا (، الف�سحى. الع�س: ال�سد بالأ�سنان، كلب ع�سو�س: كثري الع�س. 

ار لفري�سته، وذلك  اأهّباز: كلب احلرا�سة القوي، الف�سحى. الهمو�س: الأ�سد الك�سَّ

على الت�سبيه، اأبدلت امليم باء وال�سني زايًا مفخمة.

اأباهنا�س: الكلب الذي ل يكف عن التجوال بني الدور، ويكنى به عن ال�ساب 

البليد الذي ل �سغل له، الف�سحى. البهن�س: الأ�سد، والثقيل ال�سخم.

مرما�سن: تهار�س الكلبان وتعا�سا، جذرها “مر�س”، الف�سحى. متار�سوا: ت�ساربوا، 

ة، واملَْر�ساء: الَعقور من ُكلِّ  مترَّ�س بال�سيء وامرت�س: احتك به، فحل َمرَّا�س: ذو �ِسدَّ

احليوان. 

1ـ  الأمازيغ عرب عاربةـ  د. عثمان �سعدي �س107
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ور، الف�سحى. القط: ال�سنور، ويف النوبية. كادي�س القط. قاطو�س:  ال�سنُّ

اأمني�س،  اأم�سي�س،  الطفل،  لغة  يف  القط،  بي�سبي�س:  ب�سب�س،  القط،  بي�سو: 

ة: القطة،  اأمو�ّس، اأما�ّسو، اإمي�ّسو: القط، ويف الدارجة املغاربية امِل�س: القط، والَب�سَّ

ة: القطة. الف�سحى. الب�سَّ

اإدو: القرد، الف�سحى. الدحية: القردة )اأنثى القرد (، اأ�سقطت احلاء. 

بة: ولد القرد، اأبدلت القاف كافًا، وال�سني زايًا مفخمة.  اأكّزيب: الِقْرد، الف�سحى. الِق�سْ

اإبكي: القرد، ويف ال�سحرية. ُكب: القرد، غري اأنَّ الكلمة تاأتي م�سافة اإىل كلمة 

ال�سعدان،  قرد  حرفيًا  تعني  �سعدان”  القردة، ف”كب  من  �رضب  وهو  “�سعدان” 
وُيق�سد بها القرد اأي كانت ف�سيلته.

زاع�سو�س: كذلك. اأزغ�سو�س )باإبدال العني املهملة غينًا معجمة(: الِقْرد، جذرها 

“زع�س”، الف�سحى. ال�سعدان )جذرها �سعد(: نوع من القردة.
اأنغروبو: الليث، جذرها”غرب”، الف�سحى. الغلب ، الأغلب: الليث الغليظ الرقبة، 

اأبدلت الالم راء. 

اأكوندر: كذلك، تاكوندرت، تاكندرت: الفاأر، الف�سحى. القنطري�س: الفاأرة، اأبدلت 

القاف كافًا، والطاء داًل، واأ�سقطت ال�سني. 

اأكوتاي: الفاأر، الف�سحى. القداد: الريبوع، وهو حيوان من القوار�س ي�سبه الفاأر 

ب.  �سبها كبرياً، و”اأكوتاي” يف بع�س اللهجات تعني ال�سَّ

اإن�سي: القنفذ، الف�سحى والدارجة الظفارية. الني�س: القنفذ.

األيكا: ال�سفدع، الف�سحى: اللجاأ: ال�سفدع، اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

اأمقرقور: كذلك، اأقرقور، اأكرو ، اأجرو، اأكرو )بقاف معقودة (: ال�سفدع، الف�سحى. 

القرة: ال�سفدع. 

ْعالة ـ  اأغزن: التنني )الثعبان الأ�سطوري(، وتعني الكائن اخلرايف الذي ُي�سمى ال�سِّ

ح�سب ال�سياق، الف�سحى. الأقزل: نوع من الثعابني، لحظ اأن “الغول” يف العربية 

عالة.  تعني الثعبان وتعني كذلك ال�سِّ

اأو�سا�س  التنني، الف�سحى. الأ�سود: الثعبان العظيم . 
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اأباترور: التنني، الف�سحى. الأبرت: الثعبان اخلبيث. 

اأو�سا�س: التنني ، الف�سحى. ال�سداد: الثعبان . 

تاما: التنني، الف�سحى. الأمي: الثعبان. 

ب. ب، الف�سحى. احَلْرذون: ال�سَّ اأحردان: ال�سَّ

ية: �َسْحمة َبطن ال�سب، اأو اأ�سل ذنبه.  ب، الف�سحى. الُك�سْ بوك�ّسا�س: ال�سَّ

اإلف: اخلنزير الربي، الف�سحى. الِهلًّْوف: اخلنزير الربي، الدارجة امل�رضية. احلّلوف: 

اخلنزير الربي.

: اجلدي الفتي، جمع: رماية.  
ْ
اإرمي: اخلنزير الربَّي. املحوتية. الْرِمي

رْب: الأ�سد. اأزوبار: كذلك. اأزوبارا: اخلنزير الربي، ال�سِّ

تامودا: اأنثى اخلنزير الربي، الف�سحى. املُودي: الأ�سد.

األفاظ الطري

الطائر: حّرك  َدْفَدَف  الف�سحى.  الطريان،  يريد  الطائر جناحيه  َحرََّك  اإف�سف�س: 

مت الدال، قارن ال�سحرية اأي�سًا. ف�سِف�س: حرََّك اأهداب  جناحيه، قلبت املفردة وُفخِّ

عينيه.

طار،  ِفر:  ال�سحرية.  اللهجة  طار،  اإفرفر:  يوفرو،  يوفر،  اإيفري،  كذلك.  اإفارا: 

فر:  العمانية.  الدارجة  يفر: يطري، ويف  ُفْر: طار،  املهرية.  َفْر: طار،  احلر�سو�سية. 

: يطري. )1(  طار، يفّرْ

اإزوف: طار الطائر، الف�سحى. زاف الطائر يف الهواء: حلَّق، زف الطائر يف طريانه 

يزف زفا وزفيفًا: ب�سط جناحيه، وترامى بنف�سه. 

النحو  الياء على  بدل عن  املعقودة  بالقاف  وتاأتي  الطريان،  اأفاي:  يويف: طار، 

التايل: يوفك: طار، اأفوك، توفكا: الطريان، الف�سحى. هفا: خفق: الطائر بجناحيه، 

وهف: طار، قارن اأي�سًا. اأفج: اأ�رضع، اأفاج: اأ�رضع، وعدا.

اأي تطري،  ل عهد للُعمانيني واحل�سارمة بالطائرة اأطلقوا عليها ا�سم “الفرَّارة”، لأنها “تفّر”  1 ـ  يف اأوَّ
( ومعناه حرفيًا من لديه جناح يطري، واملعنى املق�سود: من  وهناك مثل عماين يقول:)يلِّي فيه جناح يفّرْ

ميلك احليلة للتخل�س من الورطة �سينجو.
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خا�سة،  احلب�سي  الدجاج  عامة،  الطائر  اأيالل:  الطريان،  تايلي:  طار،  يويل: 

الف�سحى. األوت به العنقاء: اأطارته، األوي به يف جو ال�سماء: اأطاره، واألوى بثوبه 

ي بذلك خلفقانه يف الهواء.  اإلواء: اأطاره، واللواء: العلم، �ُسمِّ

َق الطائر بجناحيه: حرَّكهما  فَّ َفَق و�سَ تام�سفقا: التحليق، الطريان، الف�سحى. �سَ

يريد الطريان.

اإحوف: انق�س الطائر اجلارح على ال�سيد، الف�سحى. عاَف الطائُر: ا�ستدار يريد 

الوقوع والنق�سا�س. 

اأخفاه و�سرته،  ال�سيَء:  َكمَّ  الف�سحى.  راأ�سه بني جناحيه،  الطائر  اإكمكم: جعل 

ى بها. م بثيابه: تغطَّ تكمَّ

اأكنني: ع�س الطائر، الف�سحى الأكنة والأقنة: ع�س الطائر. 

، الف�سحى. الأفرق: الديك الأبي�س، الفروج 
ّ
اأبركوك: فرخ الدجاجة، والديك الفتي

والفّروج: فرخ الدجاجة.

اأ�سك�ساو: فرخ الطائر، الف�سحى. ال�سكو: احَلَمل ال�سغري، ان�رضف مدلوله اإىل 

الطائر ال�سغري.

اللهجة  البي�سة،  والقاوَية:  الطائر،  فرخ   : الُقَويُّ الف�سحى.  الطائر،  فرخ  اأكيّياو: 

ال�سحرية. ُكويات: فرخ طائر، قيل هو فرخ الرَّخمة.

َغرَّ  الف�سحى.  الدواجن،  من  ونحوه  اإوزه  الإن�سان  اأو  فرخه،  الطائر  َزقَّ  اإغوّرا: 

الطائر اأنثاه: زقَّها، غرَّ الطائر فرخه: اأطعمه مبنقاره.

وم: منقار الطائر، الف�سحى. الِقْمِقم: ري�س الطائر. اأكمكوم: كذلك. اأكمُّ

اأغنبو: كذلك. اأغنبوب: منقار الطائر، الف�سحى. اخِلنَّابة: طرف الأنف من اأعاله، 

واأرنبة الأنف ال�سخمة ـ على الت�سبيه.                                  

اأقابوب: منقار الطائر، الف�سحى. القباب: الأنف ال�سخم ـ على الت�سبيه.

الف�سحى.  الدجاجة،  تافوّلو�ست:  الديك،  الطري،  �سغري  اأي  الفرخ،  اأفوّلو�س: 

َلف: فرخ احلجل، وفرخ القطاة، قلبت املفردة. ال�سُّ
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اأيازي�س: الديك، تايازيّط: الدجاجة، يو�سح الدكتور خ�سيم باأن اللفظة حمرفة 

تايازيط”. نِّث ف�سار “ 
عن اللفظ العربي. بايزيد )اأبو اليزيد( وهو الديك، ثم اأُ

ويف  الطائر،  فرخ  ّج:  البُّ �سيَّاح،  طائر  الف�سحى.الَبقاقة:  الدجاجة،  تابجاوت: 

بَّجة.
بَّج: نوع كبري من اليمام، واحده اأُباج واأُ

الدارجة اليمنية. الأُ

املغربية  الدارجة  ُي�سّمى يف  الذي  الور�سان  وطائر  الطوراين،  احَلمام  اأز�سو�س: 

“اأزطوط”،  الدارجة العراقية. زيطة، زطزاطة: طائر الذعرة.
ر: طائر جميل اأ�سغر  مَّ تاتبريت: احلمامة، اأتبري، اإتبري: ذكر احلمام، الف�سحى. التُّ

من الع�سفور.

األكو�س: البومة، الف�سحى. اللَّقوة: الُعقاب الأنثى، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا 

معقودة، وال�ساد اإن مل تكن مزيدة هنا فهي منقلبة عن تاء التاأنيث يف اآخر كلمة 

“اللقوة”.
تاْتينيّنا: البا�سق، تينينيت: احلداأة، جذرها: “نن”، الدارجة احل�رضمية. النِنه: 

البومة، ويف الف�سحى. الأَُنن: طائر كاحلمام، اإل اأنه اأ�سود. 

ُي�سمى  البا�سق  ي�سبه  طائر  تا�سيونت:  اأ�سيوان،  تا�سيوانت،  كذلك.  اأ�سيوان: 

احلداأة، الف�سحى. ابن اآ�سى، اليو�سي: طائر احلداأة. 

ِنيًّة:  الرَبْ الف�سحى.  احَلَجل،  ذكر  اأباّران:  اللهجات.  بع�س  ويف  ال�سقر،  اأبرين: 

. الديك ال�سغري اأول ما يدرك، جمع: َبراينُّ

اأفالكو: ال�سقر، الف�سحى. الأفكل: طائر ال�رضقراق.

اأّز: الن�رض، جمع: اإّزاّزن، الف�سحى. الَوَزى: الطيور، الَوزواز: طائر، قارن. اللهجة 

احل�رضمية. العيزا: احلداأة، ال�سقر، الن�رض. 

األفاظ الكت�شاب والغنى والفقر

: ربُّ النََّعم.  بووّدار: ذو اجلاه، الف�سحى. الداريُّ

اإغزد: اأفرَط يف التنعم، اأمغزود: املرتف، الف�سحى. الغزِّيد: الناعم اللني الرطب 

من النبات.
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اأكاّل: املال الكثري، الرثوة، املتاع، الف�سحى. الأُْكل: الرزق الوا�سع، اأي املال الكثري، 

اجلمع: اآكال، اأبدلت الكاف قافا معقودة، قارن كذلك، الُكْحل: املال الكثري.

اأيدا: كذلك، اأيّدا: املال الكثري، الف�سحى. الَيد: اجلاه والنعمة وال�سلطان.

لة واملعونة، قارن اأي�سًا. الِغنى،  اأيّنا: املال الكثري، الف�سحى. النَّْوء: العطاء وال�سِّ

الِغناء، الغنية: امتالك املال الكثري، وذلك باإ�سقاط  حرف الغني.

تابوغورت: كذلك، تاباغورت: الِغنى، املال الوفري، الرثوة، اأبغور: الك�سب الوافر، 

َع واأكرَث، الَبْيَقَرة:  اإبغر: اغتنى، �سار ثريًا، كرث ماله، الف�سحى. تبّقَر يف املال: تو�سَّ

كرثة املال واملتاع، والغنى.

اإكرك�س: �سار غنيا، اأمكّرك�س: الغني، الف�سحى. الجرتا�س: الكت�ساب، اأبدلت 

اجليم قافًا معقودة وُكرِّرت.

طعام  وا�سع،  ر�سيغ:  عي�س  الف�سحى.  والربكة،  الُيْمن  اأرازاغ:  كذلك.  اأرزاغ: 

ر�سيغ: كثري، قارن اأي�سًا. الرِّْزق: ُكلُّ ما ُينتفع به، والعطاء، واملطر.  

تيغرا�س: اأجرة العامل امل�ستاأجر، الف�سحى. القر�س: ما يتجازى به النا�س بينهم.

النافلة والنفل:  تانوفاليت: رغد العي�س و�سعته، والطيبة وال�سعادة، الف�سحى. 

الغنيمة، الِهبة، وما زاد على الن�سيب.

الف�سحى.  لعياله من كل حرفة،  اأو  لنف�سه  تك�سب  اإ�سنوّن�س:  اإنوّن�س: كذلك. 

اأ حلاجته: نه�س اإليها وم�سى. تن�سَّ

تاّزل: الك�سب، املك�سب، الف�سحى. الزلَّة: العطية، الهدية، املعروف، قارن اأي�سًا. 

الزوائل: ال�سيد، وهو ما ي�سطاده الإن�سان، اأي ما يك�سبه.

الإن�سان  به  يفيد  ما  النافعة:  الف�سحى.  الإن�سان غريه،  به  يفيد  ما  تانافوت: 

غريه.

اإنفا: اأفاد فالنا، الف�سحى. نفَع فالنا: اأفاده، ويف املهرية. نوفا: نفَع، اأفاَد، ويف 

احلر�سو�سية كذلك نوفا، امل�سارع = اإينوفا، الأمر = ْنفا. 

اأفاد: اأعاَر، الف�سحى. اأفدت املال: اأعطيته، فاد املاُل: ثبت اأو ذهب، الفود: ثبات 

املال وذهابه، وهما يتفايدان باملال: يعطيان وياأخذان من بع�سهما بع�سًا. 



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان148
فكر

اإ�سغا: اأعطاه الر�سوة، اإّتو�سغا: ارت�سى، تام�سوغت: الر�سوة، الف�سحى. الت�سويغ: 

غ له كذا: اأعطاه اإياه. الإعطاء، �َسوَّ

اإتر: ا�ستعطى، )�ساأل العطاَء(، ا�ستجدى، )طلب جوَد الآخرين(، امل�رضية القدمية. تر: 

رَّار: امل�ستجدي.
�ساأل، طلب، اللهجات اخلليجية. طر: ا�ستجدى، ا�ستعطى، الطَّ

اأ�ّسار: احلاجة والفقر، والعوز، يو�رض: احتاج وافتقر، اأما�سار: املحتاج، الف�سحى. 

الُع�رْض: احلاجة والفتقار، اأع�رَض: �ساقت يده، افتقر، املُع�رِض: املحتاج الذي �ساقت 

به احلال، اأ�سقطت العني. 

اإنكح: كبا به الدهر، ف�ساءت حاله، الف�سحى. نقحه الدهر، ونقحته ال�سنون: نال 

منه، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة. 

احُلُفوف:  الف�سحى.  الفقري،  اأنحيف:  الفقر،  والتعب، حليف:  امل�سقة  اأحفوف: 

َب واجتهد،  عي�س �سوء، وقلَّة مال، َحفََّف حتفيفا: ُجِهَد، وقلَّ ماله، حَتفَّى: تك�سَّ

َحْفَحَف: �ساقت معي�سته.

 :  فالن فما يعطيني: �ساق، والأ�زضُّ
َّ
اأُ�سوز: امل�سقة والتعب، الف�سحى. اأ�زَضَّ علي

الع�رض ال�سيئ اخُللق، فخمت الزاي.

ل، الف�سحى.الَعنا والعنية: الن�سب وال�سقاء. اأغنا:  الفقر والذُّ

ف فالن:  العي�س، تق�سَّ ُيْب�س  الق�سف:  الف�سحى.   ، العي�س وَع�رُضَ ا�ستد  اإق�سف: 

ترك الرتفه والتنعم.

اأجاحي: اخل�سارة، ال�سياع، الف�سحى. اجلائحة: امل�سيبة حتل بالرجل يف ماله 

فتجتاحه.

اأزوايل: الفقري، الف�سحى. اأِزل الرجُل: �سار يف �سيق اأو جدب، الأْزل: �سيق 

العي�س. 

اأمزلو�س: الفقري، املعوز، اإزل�س: افتقَر، اأزل�س: الفقر، الف�سحى. التزليج: ُمدافعة 

العي�س بالُبْلغة، واملُزلَّج: القليل، والدون من كل �سيء، والرجل الناق�س، ويف الدارجة 

اليمنية. الزَّلج والزَّجلة: النفاد، َزلج ما معي من مال: نفد، واملُزّلج: النافد، ُتطلق 

على املال ونحوه، اأبدلت اجليم �ساداً.
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الإن�سان،  طالع  نُح�س  اإكو�رض:  البائ�س،  والفقري  امل�سوؤوم،  املنحو�س،  اأكا�سور: 

الف�سحى.  واحلاجة،  الفقر  �سدة  النَّْح�س،  تيكو�رضت:  وافتقر،  حاجته  ا�ستدت 

القا�سور: املنحو�س، امل�سوؤوم، اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا معقودة.

األفاظ العطاء والأخذ والقب�ص والإفالت

اإ�سبلل: اأجزل العطاء، اأكرث العطاء، جذرها »بل«، الف�سحى. بللته: اأعطيته.

، ا�ستفاد منه  اإرز: كافاأ، اأعطى، اأّرازن: املكافاأة، العاقبة )اجلزاء باخلري(، اأرز: اأفاَدََ

كذا، الف�سحى. رزاأه مالَه: اأ�ساب منه �سيئًا، رزاأه يرزوؤه ُررزاأ ومرِزئة: اأ�ساب منه 

وؤون: الُكرماء ي�سيب النا�َس خرُيهم، قارن اأي�سًا. رزى فالنًا: قبل ِبرَّه. �سيئا، املَُرزَّ

اأ�رضبه  اأرواه:  الف�سحى.  بخري،  جازاه  اإ�رّضوا:  باخلري،  اجلزاء  املكافاأة،  اإْروان: 

: اخل�سب.   واأ�سبعه، الَوْرء: المتالء من الطعام، الَورُّ

تيفريت: املكافاأة، اجلزاء باخلري، الف�سحى. الُفرَّة: خيار ال�سيء، فرة املال: خياره.

اإفكا: اأعطى، امل�رضية القدمية. فك: اأعطى. 

اإكفا: اأعطى، الف�سحى. كافاأه: جازاه، قارن اأي�سًا. اأقفى بفالن: اأكرمه. 

اأ�سا: كذلك. يو�سا، ي�سو: اأعطى، الآرامية. �سي: عطية، هدية، الف�سحى. اأ�ساءه 

اإليه: اأجلاأه، واأ�سوى القوَم: اأعطاهم حلمًا ي�سوون منه، واأطعمهم �سواء. 

م: اأخذ، الف�سحى. �سمَّ ال�سيَء: اأخذه اإليه. اإدَّ

اإيباز: اأخذ، الف�سحى. َبزَّ ال�سيَء: نزعه واأخذه بجفاء وقهر.

اإّطف: اأخذ ال�سيَء، الف�سحى، خطَف ال�سيَء: اأخذه �رضيعًا اأو ق�رضاً، اأ�سقطت اخلاء. 

اأم�سك،  قب�س،  اأخذ،  املفخمة(:  الزاي  عن  بدل  )بال�سني  يوم�س  كذلك.  يومز: 

اأّماز، اإمز: الأخذ، القب�س، الإم�ساك، الدارجة اليمنية. َمزَّ: �سغط  ال�سيء بيده، 

الف�سحى.احَلْمز: القب�س، اأ�سقطت احلاء.

كثرياً،  ال�سيَء  اأخذ  هرب:  امل�رضية.  الدارجة  القب�س،  اأّبار:  ال�سيَء،  قب�س  يوبر: 

الَهرْب: َجْمُع ال�سيء واأخذه كله اأو معظمه، اأ�سقطت الهاء. 

اإقذل: منَع، الف�سحى. قذَل: ظلَم وجاَر.
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األفاظ  الب�شر

دتـــه نحـــوه ورميـــت بـــه،  اإعـــال: راأى، نظـــر، الف�سحـــى. حاولـــت لـــه ب�ـــرضي: حدَّ

ا�ستحـــال ال�سخ�ـــس: نظـــر اإليـــه هـــل يتحـــرك، ويف حديـــث طقفـــة: »ون�ستحيـــل 

الظفاريـــة. حتـــال:  الدارجـــة  اأم ل، ويف  يتحـــرك،  هـــل  اإليـــه  ننظـــر  اأي  اجلهـــام، 

عينـــًا.  احلـــاء  اأبدلـــت  نظـــرت،  حتاليـــت:  ينظـــرون،  يتحالـــون:  �ساهـــد،  نظـــر، 

 

اإقل: نظر، الف�سحى اأغل الب�رض: �سدد النظر. 

اإْكيلـــل: ا�ـــرضاأبَّ اإىل ال�سيء، اأي َمدَّ ُعُنقه لينظـــر، اأو ارتفع لينظر، الف�سحى. كالأ 

ب�رضه يف ال�سيء، ردده، وكالأ فيه: نظر متاأماًل. 

اإ�سيّك: ا�رضاأبَّ اإىل ال�سيء، اأي َمدَّ ُعُنقه لينظره، ونظر من خلل الباب ونحوه، 

ِدَئ الرجُل: انت�سَب فنظر، اأبدلت الدال قافًا معقودة ورققت ال�ساد،  الف�سحى. �سَ

: نظر من خلل الباب ونحو ذلك، واللهجة ال�سنَّية،  قارن الدارجة الظفارية. �َسطَّ

�َسّط: نظر، راأى، والدارجة الُعمانية. �سّد، �سّط: نظر من خلل الباب ونحو ذلك.

اإولو: كذلك، اإول، ول: نظر، �ساهد، الف�سحى. لأ لأ الرجل بعينه: برَّقها. 

عهما  قًا، الف�سحى. برَّق عينيه تربيقًا: و�سَّ دِّ اأبريق: النظر، ي�سربقوق�س: نظر حُمَ

قًا. دِّ واأحدَّ النظر، ويف الدارجة الُعمانية. َبرَّق: نظرحُمَ

اأبدلت  اإذا نظر مبوؤخرة عينه.  الرجل:  الف�سحى. خنزر  النظر،  اإليه  اأحد  اإحنزر: 

اخلاء املعجمة حاء مهملة.

نَّى: انتظر. 
اأيّن: كذلك، ياّناي، نظر، راأى، �ساهد ال�سَئ، الف�سحى. اأنَّى واآَنى وتاأَ

اإطال: نظر، الف�سحى. تطاللت: تطاولت فنظرت، اأطل: اأ�رضف.

وتر: راأى، �ساهد، متاِتْرت: الروؤية، الف�سحى. مَتْراأى: نظر، راأى. مَيُّ

اإمل: كذلك، اإ�سمل: اأراه ال�سَئ. الف�سحى. ملاأ ال�سيء: �سوَّب ب�رضه اإليه، قلبت 

املفردة.

تاموغلي: النظر، الف�سحى. املَْقل: النظر.

َق، تيمقلي: النظرة، الف�سحى. َمَقَل: نظَر. اإ�سموّقل:  حدَّ

َق اإليه، اأرقوق: َحَدقة العني، الف�سحى. قرَّت عينه: راأت ما كانت  اإ�سقوّري: َحدَّ

مت�سوقه اإليه، والقارورة: حدقة العني.
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القاف  اأبدلت  بالب�رض،  التفقد   : القنُّ الف�سحى.  �ساهَد،  اإنكي:  كذلك.  اأَنَكن: 

ال�رضيحة قافًا معقودة.

د النظر، راأراأت املراأة:  اإرارا: راَقَب، تتبع بنظره، الف�سحى. راأراأ: َحرَّك احَلَدقة وحدَّ

برَّقت بعينيها.

بيلَّو: فتح عينه قليال، اأ�ْسبلَّْو:  اإ�ّسيبلو: طرَف بعينه، اأ�سيبلو: الطرفة بالعني، ي�سْ

فتُح العني قلياًل،  .الدارجة امل�رضية. �َسبَّل عينيه: غمز بهما، الف�سحى. ال�سبالء من 

العيون: الطويلة الهدب، واأ�سبلت العني: �سال دمعها.

األفاظ اللون

اأومليل: الأبي�س، الف�سحى. املوؤلَّل: الأبي�س النا�سع.

اأبركان: كذلك، اأبر�سان: الأ�سود، الف�سحى. ك�ساء بركان: ك�ساء اأ�سود. 

اأ�سطاف: الأ�سود، اإزطف، اإ�سطاف: ا�ستد �سواده، الف�سحى. الأ�سدف: الأ�سود، 

َدف: �َسواد الليل، قارن اأي�سا. الطوفان والطفاف: �سواد الليل.  ال�سَّ

اأبخو�س: الأ�سود، اإبخ�س: اإ�سود، تيبخ�سي: ال�سواد، الف�سحى. البغ�س: ال�سواد، 

اأبدلت الغني خاء، وال�سني املهملة �سينا معجمة، اأنظر اأي�سًا. اخل�س: الأ�سود. 

يف  ال�رضاج  ُدخان  يرتكه  الذي  ال�سواد  ال�ِسناج:  الف�سحى.  الأ�سود،  اأ�سّكان: 

احلائط، اأبدلت اجليم قافًا معقودة وقلبت املفردة.  

، اإ�سلي: اأظلم، تا�سلوت: ال�سواد، اإ�سيلي: الأ�سود، احلر�سو�سية.  اإ�سال: ا�ْسودَّ

اأظيل: الظالم، الف�سحى. ظل الليل: �سواده، ويقال وجهه كظل احلجر: اأي اأ�سود. 

والظل: البقعة ال�سواد التي ا�سترت عن ال�سم�س بحاجز.

وال�سوم:  ال�سوداء،  الناقة  ال�سامة،  الف�سحى.  الأ�سود،  اأمو�سا:   ، ا�سودَّ اإمو�سا: 

ال�سود من الإبل، وال�سامة: الأثر يف اجل�سد لونه اأ�سود، قلبت املفردة. 

ال�سواد حول  تاكويل:  اأ�سمر،  ال�سيء، �سار  اأغمق  بال�سناج،  ال�سيء  �سود  اإكال: 

حلمة الثدي، اإكول، اأكول: النبات الأخ�رض ال�سارب اإىل ال�سواد، اإْكول: مال لون 

الدابة اأو النبات اإىل ال�سواد، الف�سحى. الكيول: ما خرج من حر الزند ُم�سوداً ل 



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان152
فكر

التوكيد،  �سيغة  ونقول، يف  الأ�سود،  الكيل:  الظفارية.  دارجتنا  ويف   فيه،  نار 

اأ�سود كيل، اأي �سديد ال�سواد، اأنظر اأي�سا، اخلال: اجلمل الأ�سود، واخلالة: ال�سامة 

ال�سوداء يف ج�سد الإن�سان، وذلك بتعاقب اخلاء والكاف. 

دها  اإّقن: مال لونه اإىل ال�سواد، وتعني كذلك« ا�ستد الظالم«، الف�سحى. قناأ حليته: �سوَّ

باخل�ساب، جنَّ الليل: اأظلم، جنَّ الظالم: ا�ستد، جان وجهه: مال اإىل ال�سواد.

َخم:  ال�سَّ الف�سحى.  ال�سواد،  اإىل  امليل  اأ�ّسماخ:  ال�سواد،  اإىل  لونه  مال  اإ�سّمخ: 

ده، الأ�سخم: الأ�سود، قلبت املفردة. م وجهه: �َسوَّ واد، �َسخَّ ال�سَّ

اأ�رضب  �سوادا  لونه  اأي ما كان  الأده�س،  اأحكان:  اللون،  اأده�س  اإحـكن: �سار 

بحمرة، الف�سحى. ا�سحنك الليل: اأظلم. 

تاكاداوات:  ال�سيء،  حمرة  ا�ستدت  ال�سيء،  احلمرة  علت  اإكداو:  كذلك.  اإكدو: 

الأحمر،  الكاذي:  الف�سحى.  احلمرة،  ال�سديد  الأحمر  اأكاداو:  ال�سديدة،  احلمرة 

اأبدلت الكاف قافًا معقودة والذال املعجمة داًل مهملة. 

كاماًل،  اإبداًل  املفردة  اأبدلت  الأحمر،  قحي  ال�سُّ الف�ســحى.  الأحــــمر،  اأزكــــاغ: 

اأبدلت  واحلاء  مــعقودة،  قـــافًا  �سارت  ال�ســـريحة  والقاف  زايًا،  �سارت  فال�سني 

غينًا. 

اإبزاو: �سار بلون الرماد، اأبزاو: الرمادي، تيبزوت: لون الرماد، الف�سحى. البثى: 

الرماد، مفردها: بثة، واأ�سلها: بوثة. اأبدلت الثاء زايًا مفخمة.

اأزريف: اللون الف�سي، الف�سحى. ال�رضيف: الف�سة اخلال�سة، اأبدلت ال�ساد زايًا 

مفخمة. 

عنز  اأي�سًا.  قارن  الأ�سهب،  الأ�سقر:  الف�سحى.  النا�س  من  الأ�سهب  اأزغري: 

مت الزاي.  زكرية: �سديدة احُلْمرة، ُفخِّ

َر. َق: احمَّ اإ�سورق: كان اأ�سهَب، الف�سحى. �رَضِ

اأجحموم: الأ�سود، ويف الدارجة املغربية. جتحمم: اأ�سوّد، التجحميم: ال�سوداد، 

الأ�سمر،  �سحموم:  ال�سحرية:  ويف  �سي،  كل  من  الأ�سود  اليحموم:  الف�سحى. 

�سحميم: ال�سمراء، ويف الدارجة اليمنية. الُكْحُمَمة: �سفة لل�سواد ال�سديد، حيث 

يقال »اأ�سود كحممة«.
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اأغ�سفوا:  الف�سحى.  ال�سديد،  ال�سواد  تاّزيف:  ملو�سة،  يف  �سواده  ا�ستدَّ  اإّزف: 

اأظلموا، الَغ�َسف: الظلمة، اأ�سقطت الغني، واأبدلت ال�سني زايًا مفخمة.

ال�سواد  تيكحن�ست:  ملو�سة،  �سواده يف  ا�ستد  اإكحن�س:  الأ�سود.  اأكحن�س: 

ال�سديد، اأكحني�س: ال�سديد ال�سواد، الف�سحى. الُكَحْيل: �رضب من النفط اأ�سود 

ت  ا�سودَّ الرجل:  َكِحل  العني،  �سواد  ال�سديدة  الكحالء:  الإبل،  به  تطلى  رقيق 

اأجفان عينيه، ويف الدارجة. الُكحلي والْكَحل: الأ�سود، والأ�سود امل�رضب بزرقة. 

اأزكزاو: كذلك. اأزكزا، اأزكزا ) بكاف لينة بدًل عن القاف املعقودة(، اأزيزا: اللون 

ْيَزج: املائل اإىل الخ�رضار  الأخ�رض، الف�سحى. الزَّْوج: اللون من الديباج ونحوه، والدَّ

من اخليل، اأْزويْوغ: كذلك. تيْزويْوغت: اللون الوردي، اأْزاواوغ: الوردي، ما كان 

بلون الورد، اإزويوغ: �سار ورديًا، الف�سحى. التزويق: التح�سني والتزيني، والزَّواق: 

زينة املراأة.

القاف  اأبدلت  ْرقة،  الزُّ ال�سديد  الُزْرُقم:  الف�سحى.  ال�ساحب،  الأخ�رض  اأزركّمو: 

الف�سحية قافًا معقودة.

اأزرق  باغ  �سِ النِّيل:  الف�سحى.  الأردية،  بها  ت�سبغ  التي  الزرقاء  املادة  اأنيلي: 

ر من الف�سيلة القرنية، والكلمة موجودة يف لهجات امل�رضق  ُي�ستخرج من نبات ُمعمَّ

العربي.

ْرقة، ويف الدارجة الظفارية. اخُلْمري: الأزرق، وال�سديد الزرقة،  اأموري: ال�سديد الزُّ

اأ�سقطت اخلاء.

اأبرياق: اللون املنقط، الف�سحى. َبِرق ال�سيُء: اجتمع فيه لونان من �سواد وبيا�س، 

والأبرق: ما اجتمع فيه اللونان الأ�سود والأبي�س.

اأبربا�س: املختلف الألوان، الف�سحى. الأبر�س: ذو الألوان املختلفة. 

األفاظ اأع�شاء ج�شم الإن�شان

اإخف: كذلك. اإغف: الراأ�س، الف�سحى. اليافوخ: اجُلْمُجمة، قلبت املفردة.

اأقلقول: الهامة، اأعلى الراأ�س، اأقالل: الراأ�س، اأ�سُقالل )بزيادة ال�سني(: اجلمجمة، 

الف�سحى. القلى: هامات الرجال، ويف الدارجة اليمنية، القلقلة: الهامة، اأعلى الراأ�س، 
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ويف ال�سحرية. ِقَلت: اأعلى الراأ�س.

ْرَوة الراأ�س: طرفه. اأقروي: الراأ�س، الف�سحى. َقَ

اأبدلت  وموؤخرته،  الراأ�س  اأعلى  الكوكو:  وال�سنية.  كوكو،  املهرية.  الراأ�س،  اأكاّيو: 

الكاف قافًا معقودة. 

تاقنَّانت: اجلمجمة، الف�سحى. الُقنَّة من كل �سيء: اأعاله.  ال�سحرية. اإقْنقنوت: 

الهامة، الراأ�س، جمع: اإُقُنقن، واأكرث ما تقال يف مو�سع ال�سخرية.

الطفل  راأ�س  و�سط  اإنغوت:  ال�سحرية.  اجلمجمة،  اأمنقوق:  كذلك.  اأمنغيغ: 

الر�سيع. 

اء: العظم الناتيء خلف الأذن، ويف اأكرث  اأخ�سخو�س: اجلمجمة، الف�سحى. اخُل�سَّ

ة: وجه الإن�سان، ويف الدارجة الظفارية نقول فالن ي�سري  من لهجة خليجية. اخَل�سَّ

ية راأ�سه، مبعنى اأنه يفعل ما بدا له دون ال�ستماع اإىل ن�سائح الآخرين.  على خ�سَّ

تاكركورت: اجلمجمة، الف�سحى. الُكَرة: كل ج�سم م�ستدير، الدارجة احل�رضمية. 

الُكور: الراأ�س.

اأودم: الوجه من الإن�سان ومن كل �سيء، الف�سحى. الأدمي: وجه ال�سيء.

ي: اجلبهة )مو�سع ال�سجود من الوجه(، الف�سحى. الأُّمة: الوجه. تيمِّ

تو�ستيغت: جانب الوجه من العني اإىل الأذن، جذرها »�ستغ«، الف�سحى. ال�ُسدغ: 

جانب الوجه من العني اإىل الأذن. 

طيط: كذلك. تيط، تيطت، تطوات: العني، يرجعها الدكتور عبد العزيز ال�سويعي 

يف كتابه »اأ�سول اللغة الليبية القدمية« اإىل  كلمة »الطاط« يف الف�سحى ومعناها: 

الذي يرفع عينيه عن احلق ل يكاد يب�رضه، وكذلك: البعري الذي ت�سمو عيناه اإىل 

هذه وهذه.

ل العني، توجنالن: �سواد العني الف�سحى. النََّجل: �سعة �سق العني  اإ�سنجل: كحَّ

مع ُح�سن، عني جنالء: وا�سعة.

َل  اإن�سان العني، اأبدلت الباء ميما و�ُسهِّ اإن�سان العني، الف�سحى. البوؤبوؤ:  اأموّمو: 

الهمز.
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تامنقال: اإن�سان العني، الف�سحى. املُقلة: اإن�سان العني.

اأرقوق: املقلة اجلاحظة، الف�سحى. القارورة: حدقة العني. 

اأيرو�س: املقلة اجلاحظة، جذرها »اأيرو«، الف�سحى. راأراأ: حرَّك احلدقة، اأو قلبها 

د النظَر، اأْراأى اإْراآًء: َحرَّك جفنيه عند النظر.  وحدَّ

اأكرزي: كذلك. جرزي: احلنجرة، الف�سحى. اجَلَرز: و�سط �سدر الإن�سان، اجلارز 

عال: ال�سديد، واجَلْر�س: ال�سوت. من ال�سُّ

اإميي: الفم، ويف الأكادية. اإمي: الفم.

والفر�س  للبعري  ال�سفة،  امل�سفر:  الف�سحى.  ال�سفة،  اأ�سنفري:  كذلك.  اأ�سنفر: 

والإن�سان.

اإل�س: امِلقَول )جارحة الكالم(، الف�سحى. الل�سان: املقول.

ْدق. ، الف�سحى. الُغزُّ: ال�سَّ اأغّزاز: الفكُّ

اأقنفوف: الأنف الغليظ، والوجه القبيح، واخلطم والفنطي�سة، الف�سحى. القناف: 

الرجل ذو الأنف الغليظ.  

اأخن�سو�س: كذلك. تاخن�سو�ست: الأنف الغليظ الأفط�س، واأنف الدابة، املهرية. 

اخلن�س:  الف�سحى.  الأنف،  اأرنبة  النخ�سو�س:  ال�سنية.  الأنف،  اأرنبة  اأنخ�سي�س: 

قريب من الفط�س وهو ل�سوق الق�سبة بالوجنة و�سخم الأرنبة. 

اأفّني�س: الأفط�س، والأقعن الذي مالت اأرنبة اأنفه نحو الق�سبة، من الفعل “اإفّن�س” 

وزاد  وا�ستطالت  ا�سرتخت  اأنفه:  فنَّ�ست  امل�رضية.  الدارجة  = فط�س،  و”اإفوّن�س” 
حجمها، الف�سحى. فّن�س:  ا�سرتخى، ونك�س وتراجع، وهذا حال الأقعى والأفط�س 

حيث ت�سرتخي اأرنبة اأنف، وترجع اإىل الوراء ناحية الق�سبة. 

عًا، تيخنفر:  اأخنفور: الأنف الكبري، الأنف الأفط�س، ومقدمة اأنف الدابة ـ تو�سُّ

املنخر، ويف الدارجة القطرية. اخلنفرة: الأنف ال�سخم، جمع: خنافر. 

عًا،  اأكنفور: كذلك. اأكنفور )بالقاف املعقودة(: الأنف الغليظ، واأنف الدابة ـ تو�سُّ

الف�سحى. الكنفرية: اأرنبة الأنف.

الزلقوم  اأوكميم =  الدابة، ال�سنية. وكموم، واملهرية.  اأنف  اأكاموم: الأنف الغليظ، 

لالأن�سان والدابة، اأبدلت الكاف قافًا معقودة.
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تينزرت: كذلك، اإنزار، اأنزار: الأنف، الف�سحى. النرثة: اخلي�سوم وما واله.

الف�سحى.  الدابة،  واأنف  الغليظ،  الأنف  تاخنوفت:  اأخنفوف،  كذلك.  اأخّنوف: 

. َ اخلاِنف: ال�سامخ باأنفه كربا، خنف الرجل باأنفه: تكربَّ

اإْنخار: الأنف، ويف الدارجة اليمنية، الُنْخرة: الأنف، ال�سحرية، اإنخرير: الأنف، 

املهرية. اأنخرير: الأنف.

اجلمع،  ب�سيغة  جاءت  فالكلمة  “فلتغ”،  جذرها  الأفط�س،  الأنف  يفلتاغن: 

الف�سحى. الأنف املفلطح: الأفط�س املنب�سط على الوجه.  

اأطلقت على ما بينهما،  الفم والأنف،  ال�سارب الكث الطويل، امللغم:  اأ�سلغوم: 

وهو ال�سارب وخ�ست الكث للمجاورة.

اأمّزوخ: كذلك. اأمّزوغ: الإذن، الف�سحى. الأ�سموخ: الإذن، اأبدلت ال�ساد زايًا، 

واخلاء غينًا، وقلبت املفردة. 

اأخ�س: ال�رض�س الف�سحى. الك�س�س: ق�رض الأ�سنان و�سغرها. 

)بالكاف  “اأكل”  املعقودة(،  )بالقاف  “اأكل”  اأخرى  لهجات  الأ�سنان، ويف  اأيالن: 

اللينة(: ال�رض�س، ال�سن، جمع: اأكالن، الف�سحى. الإيل واليلل: ق�رض الأ�سنان العليا 

وانعكافها اإىل داخل الفم واأختالف نبتها، ورجل اأيل وامراءة يالء.

الف�سحى. الأ�سري:  املراأة عامة،  الرجل خا�سة، و�سعر  راأ�س  ْعر، و�سعر  ال�سَّ ار:  اأّزّ

املُلتف من ال�سعر. 

اأ�سّواف: ال�سعر، ال�سحرية واملهرية. �َسف: ال�سعر.

: �سغار الري�س ـ على الت�سبيه. زف: كذلك. اأزاف: ال�سعر، الف�سحى. الزِّفُّ

اإزبل: ال�سعر، الف�سحى. الُزوؤابة: �سعر موؤخر الراأ�س، والزََّبب: �سعر بدن الرجل.

تيزي: �سعر العانة، اأزيو: ال�سعرة من �سبيب الفر�س، وكال اللفظني بزاي مفخمة، 

الف�سحى. الزَّاِزَية: الري�س، اأطراف الري�س، ان�رضف يف الرببرية ل�سعر عانة الأدمي 

ول�سبيب اخليل.

اأزاكور: �سعر راأ�س املراأة ال�سبط الطويل، الف�سحى. �سعر م�سوجر: طويل مر�سل، 

اأبدلت ال�سني زايًا، واجليم كافًا لينة، وامليم يف )م�سوجر( لي�ست اأ�سلية حيث جتد 
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الكلمة مبعاجم العربية يف مادة “�سجر”، التي تفيد الطول والمتداد والمتالء . 

الزبرة:   الف�سحى.  احل�سن،  الطويل  املراأة  و�سعر  احل�سن،   الكثري  ال�سعر  اأزابور: 

ال�سعر املجتمع على كتفي الإ�سد ـ على الت�سبيه، وازباأرال�سعر: انتف�س.

الكثيف  ال�سعر  ال�سحرية. جِمَنْزت:  ال�سعر: جذرها »كنز«  اأكزنوز: اجلمرية من 

احل�سن، اإْجنيز: اأطال �سعره، اأبدلت اجليم قافًا معقودة وقلبت املفردة.

نه. َعر والري�س وليِّ اإزغب: ال�سعر اللني الناعم، الف�سحى. الزغب: �سغار ال�سَّ

تاونزا: �سعر مقدم الراأ�س اإذا طال، الف�سحى. النا�سية: ما طال من �سعر مقدم 

الراأ�س، ُفّخمت ال�ساد.

ه  اأدجو: �سعر املراأة املجتمع على راأ�سها، الف�سحى. دجا �سعُر املاعزة: األَب�َس بع�سُ

بع�سًا، ومل ينتف�س، وعنز دجواء: �سابغة ال�سعرـ  ان�رضف اإىل �سعر املراأة املجتمع 

على راأ�سها.

: خ�سالت ال�سعر املجزوزة. اأمتو: �سعر املراأة املجتمع على راأ�سها، الف�سحى. التمُّ

اإقيّفي: اجلمرية من ال�سعر، وال�سخم القبيح ِمْن �سعر املراأة املجتمع على راأ�سها، 

الف�سحى. قفَّ �سعَره: قام فَزعًا.

ط، الف�سحى. اّدراأت املراأة: م�سطت �سعرها، امِلْدَرى: امل�سط. اإدري: املُ�سْ

اإ�رضي: م�سَط �سعره، تا�رّضات: املُ�سط، الف�سحى. �رضَّح �سعره: م�سطه، اأ�سقطت 

احلاء.

اإ�سقورم: حلَق الراأ�س، الف�سحى. قرم: قطَع.

اأمكر�س: الرقبة، اأكر�س، اأكر�س )بالكاف اللينة بدل عن القاف املعقودة(: احللق، 

الف�سحى. الَقْرد: الرقبة، ويف ال�سحرية. قارد: احللق. 

اإعنقيق: الرََّقَبة، الف�سحى. الُعُنق: الرقبة.

اأكروم: الرقبة، الف�سحى. اجلرم: احللق، وهذا من باب ت�سمية الكل باجلزء. قارن 

اأي�سًا. الَكْرم: القالدة، وهي تو�سع على الرقبة.

مفردها،  الأكتاف،  تيُغرا�س:  )اأي�سًا،  الكتف،  تغرو�ست:  كذلك،  اأغرو�س: 

تاغروّط(، الف�سحى. املغر�س: راأ�س الكتف.
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الُعَظْيم  الَعرْي:  الف�سحى.  الكاهل،  والع�سد(،  الكتف  )جمتمع  املنكب  اإغري: 

الناتيء و�ْسط الكتف، وهذا من باب ت�سمية الكل باجلزء.

غُدغ: الإبط. تاداغت: الإبط،، يف الدارجة احل�رضمية. الدُّ

د، الف�سحى. الكرا: �سخامة الذراعني، اأبدلت الكاف قافًا معقودة. اأكر: الَع�سُ

اإيغيل: الذراع، الف�سحى. الَغْيل: ال�ساعد، املع�سم اأي الذراع.

اأبوّج: الذراع، الف�سحى. البوع: قدر مد اليدين. 

ْهر، الف�سحى. الداأي: فقر الظهر، وهذا من باب ت�سمية الكل باجلزء.  تاداوت: الظَّ

اأعرور: الظهر، وُت�سقط العني ح�سب اختالف اللهجات، فنجد من اأ�سماء الظهر 

اأي�سًا “اأرورو” و”اأروري”، الف�سحى. ُعرُعرة اجلبل: ظهره، عرعرة ال�سنام: راأ�سه.

بونه: الظهر، البواين: الأكتاف.

اة: الظهر. اأ�رضور: العمود الفقري، الف�سحى. ال�رضَّ

اأبرورو: العمود الفقري: الأبهر: الظهر، اأ�سقطت الهاء.

اأكا�سو�س: اأعلى ال�سدر، الف�سحى. اجَلْو�س واجلوؤ�سو�س: ال�سدر، اأبدلت اجليم 

قافًا معقودة.

َفِود: الرئة، الف�سحى: الفوؤاد: القلب، ويف الدارجة الظفارية. الفوادة: الرئة.

تورت: كذلك، تاروت: ال�سحر، الف�سحى.الرئة: ال�سحر، ال�سحرية، اإروت: الرئة، 

املهرية. اأريا: الرئة.

اأول: القلب، الفوؤاد، الف�سحى. اجلول: لب القلب .

اأو�سا: كذلك. تا�سا: الكبد، الف�سحى. الأ�س: قلب الإن�سان.  

اأ�سل  وهي  وغريهم،  للنا�س  العجيزة،  الإلية:  الف�سحى.  الفخذ،  اأ�سل  اأولل: 

الفخذ.

اأ�ساكل: الفخذ، الف�سحى. ال�ُسقل: اخل�رض.

َّة: ما وقع عليه  اأ�سار: القَدم، الِرْجل، تا�سارت: القدم ال�سغرية، الف�سحى. ال�رضَّ

الوطء من حلم باطن القدم مما يلي الإبهام، وهذا من باب ت�سمية الكل باجلزء.)1(

الظفارية.  الدارجة  �رضيعة،  م�سية  الباأزلة.  الف�سحى.  الرْجل،  القدم،  تابا�سيلت: 
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البزلة: ال�ساق اجلميلة.

اأتفر: القدم، الف�سحى. اأطفر الراكُب فر�َسه:  اأدخل قدميه يف ُرفغيها، والطفرة: 

الوثب يف ارتفاع. 

لة من ع�سل الع�سد اأو الفخذ اأو ال�ساق، جذرها “مزل” الف�سحى.  تامزوالت: الَع�سَ

مت  : املفتول الع�سالت، ُفخِّ ل من الرجال، اأي الكبري الع�سالت، واملُلَززُّ املَِلز: الَع�سِ

الزاي وقلب اللفظ.

اإمل: كذلك. اإيلمي: جلد الإن�سان، الف�سحى. النيم: الفرو اخللق، ويف امل�رضية 

القدمية. اإمن: اجللد.

الإن�سان  الفْرج )عورة   : ُّ ال�رضِّ الف�سحى.  الإن�سان عامة(،  الَعْورة، )عورة  اأري�س: 

عامة(، قلبت املفردة.

ة: ال�ست. مَّ اإ�سيمي: الَعْورة، الف�سحى. ال�سِّ

اخل�سيتني،  الطويل  الإرغل:  الف�سحى   ،) عامة  الإن�سان  )عورة  الفرج  اأركال: 

والأقلف الذي مل يخنت، والرغلة: القلفة. اأبدلت الغني قافًا معقودة . 

العجز واملنت، والنَّْو�س:  النَّْو�س: و�سلة ما بني  الف�سحى.  الدبر،  الَعُجز،  اأناّدا: 

ُع�س.  الُع�سْ

اأكوّنري: العجز من بدن الإن�سان، الف�سحى. اأم خنور: ال�ست، اأبدلت اخلاء قافًا 

معقودة.

مارى: ال�ست، العجز. اإ�سمر: العجز من بدن الإن�سان، ال�سَّ

ُبو�س: الدبر، العجز، العجيزة، الف�سحى. الَبْو�س: العجيزة.

تامغيلت: كذلك. اأمّقال: العجز، الدبر، الف�سحى. املوؤخرة: العجز، ويف املحوتية. 

املخري: الدبر، ال�ست. 

اأترتور: الَعُجز ال�سخم املرُْتجرج، الف�سحى. الرتترة: ال�سرتخاء يف البدن.

الظهر بني  الناتئ من  العظم   : الِقبٌّ الف�سحى.  املهزول،  الياب�س  العجز  اأكابوب: 

: الياب�س.  الأليتني، والقابُّ

ال�سخمة  اأي  العجزاء،  الزكزاكة:  الف�سحى.  ال�ست،  الإن�سان،  عجيزة  اأزوك: 

1ـ الأمازيغ عرب عاربةـ  عثمان �سعدي �س106 .
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العجيزة، زوزكت املراأة: حركت عجزيتها وجنبيها يف امل�سي.

انة:  اأخنا: كذلك. اأُخنا، تاخنا: العجز من بدن الإن�سان، الأ�ست، الف�سحى . اخلوَّ

الأ�ست. 

ال�سحرية.  ويف  ال�ست،  العجز،  القرواء:  الف�سحى.  ال�ست،  العجز،  اأكوّرو: 

ِمقرارت:ال�ست.

: فرج  تاي�ّس�رضوت: الفرج )مهبل الأنثى من احليوانات عامة(، الف�سحى. ال�رضِّ

املراأة.

ْيح: فرج املراأة. اأ�رضويح: فْرج املراأة، الف�سحى. ال�رُضَ

اأك�سيل: فرج املراأة، الف�سحى. الَكْظر: حرف الفرج، وهذا من باب ت�سمية اجلزء 

بالكل.

اأكوّكو: فْرج املراأة الرِّخو الوا�سع، الف�سحى. القوق: فْرج املراأة.

الفرج  تاي�ّس�رضوت:  الذكر.  ح�سفة  الِقْرقم:  الف�سحى.  املراأة،  حياء  ُقّذة  اأقرميم: 

: فرج املراأة. )مهبل الأنثى من احليوانات عامة(، الف�سحى. ال�رضِّ

اأفن�سالوي: قذة حياء املراأة، اأي اإ�سكتها، الف�سحى. الفنطلي�س: الكمرة العظيمة، 

�سادا،  الطاء  واأبدلت  الرببرية،  يف  ال�سني  اأ�سقطت  عامة،  الرجل  ذكر  هو  وقيل 

وان�سحب املعنى من ع�سو الذكورة لدى الرجل اأو جزء منه، اإىل جزء من الع�سو 

التنا�سلي لدى املراأة.

اأزبوب: بظر املراأة، الف�سحى. الزُّب: فْرج الرجل. 

اأزلول: بظر املراأة، الف�سحى. الزول: فرج الرجل.

اإقيبيب: بظر املراأة، الف�سحى. الُقْنب: البظر.

اأق�سو�س: فرج الرجل )ع�سو الذكورة (، الف�سحى. الق�سة: اجلن�س ، النكاح، 

اقت�س اجلارية: افرتعها، جامعها. 

كر) ع�سو الذكورة(،  الف�سحى. الفي�س، الَفْي�سة: راأ�س الذكر، وهذا  اأف�ّسي�س: الذَّ

من باب ت�سمية الكل باجلزء.

كر) ع�سو الذكورة(، الأكادية. َب�ُس: الذكر)ع�سو التنا�سل(. اأب�ّسي�س: الذَّ

اأب�سلول: الذكر، الف�سحى. البل�سو�س: الذكر.
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اأبا�رضار: الذكر امل�سرتخي، الف�سحى.الَبْيزار: الذكر.

اأع�ساء  من  اخل�سية:  الف�سحى.  البي�سة،  وهي  التنا�سل  اأع�ساء  من  تاكازات: 

التنا�سل وهي البي�سة.

اأقالو: اخل�سية، الف�سحى. القروة: اأن يعظم جلد اخل�ستني لريح فيه اأو ماء اأو 

لنزول الأمعاء، الدارجة اخلليجية. القراقر: اخل�سيتان.

اإم�سيارن: ماء الرجل، جذرها “م�سي” والباقي مزيد، الف�سحى. املذي: ماء رقيق 

يخرج من جمرى بول الرجل عند املداعبة والتقبيل.

اإمنينار: النطفة )ماء الرجل(، جذرها “مني” والباقي مزيد، الف�سحى. املني: ماء 

الرجل.

األفاظ العقل والذكاء واجلنون والغباء والطي�ص

اإكيّيو: العقل، الف�سحى. الُقوى: العقل، اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا معقودة.

اإزور: كان ذكيا، كان داهية، اأزوير: الذكي، الداهية. الف�سحى. زرَّ: زاد عقله، 

الزرير: الذكي اخلفيف، والعاقل، فخمت الزاي. 

الظريف اخلفيف، فخمت  الفوؤاد،  الذكي  النز:  الف�سحى.  العاقل احلكيم،  اأنزيز: 

الزاي. 

اأماْكياد: ال�سديد احَلِذر والنتباه، الف�سحى. الَيِقظ: ال�سديد احلذر والنتباه.

تانكموّط: اللبيب، العاقل الر�سني، اجلمع: تينكما�س، جذرها “كمو�س” ولي�س 

دة، الف�سحى.  ف يف الرببرية ي�ستحيل طاًء م�سدَّ عَّ “كموط”، حيث اأن ال�ساد حني ُي�سَ
القبي�س: اللبيب املُِكب على �سنعته، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة والباء 

ميمًا.

اإكي�س: �سار داهية، ات�سف بالدهاء واملكر، الف�سحى. الكيِّ�س: الذكي الداهية، 

والكيا�سة: الدهاء ورجاحة العقل.

واأ�سالة  عقل  اأي  مرة،  لذو  اإنه  يقال  العقل،  امِلرَّة:  الف�سحى.  الِفكرة،  اأْميار: 

واإحكام. 
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املعنى  اأما  املجازي،  معناه  يف  القبيح،  عن  ينهى  ما  وكل  العقل  تا�سيوغت: 

اأو  �سوك  من  ال�سور  ال�سياج:  الف�سحى.  املانع،  احلاجز  فهو  لتا�سيوغت  الأ�سلي 

حائط اأو غري ذلك.

اإدوقر: حمق، تبلَه، الف�سحى. دجر الرجُل دجرا: حمق، تبله، فهو الأحمق الذي 

يذهب لغري وجهه ، اأبدلت اجليم قافًا م�سددة. 

اإ�سا�س: كذلك، اإ�سا�س: حمق، �سفه، اأم�سو�س، اأم�سو�س: الأحمق، ال�سفيه، 

الف�سحى. اأ�سد: �سفه، حمق، فخمت الدال. وقيا�سًا: اأم�سو�س = املاأ�سود. 

ان: الغبي اجللف اجلايف  اأمينون: كذلك. اأمنوي: ال�ساذج، املغفل، الف�سحى. الأمَّ

القليل الكالم، قارن اأي�سًا. الأنيم: املغفل، وذلك بقلب املفردة قلبًا مكانيًا. 

الف�سحى.  الرجال،  من  العقل  القليل  اأناف�سا�س:  الرجل،  عقل  قلَّ  اإف�سو�س: 

الف�سي�س: ال�سعيف العقل، الف�سفا�س: الأحمق. 

الهك،  الف�سحى.  مزيدة،  وال�سني  “هك”  جذرها  املغفل،  ال�ساذج،  اأهكو�س: 

الهوك: الأحمق، الفا�سد العقل. 

اأقيلول: الأخرق، الأحمق، الف�سحى. الأُلوق: الأحمق، املعتوه، قلبت املفردة. 

اأن�سوف: كذلك. اأجنوف: ال�سفيه، املغفل، الف�سحى. امل�سعوف: املجنون، اأ�سقطت 

العني واأبدلت امليم نونًا. 

اأزغزاغ: كذلك. اأمزغزغ: النِزق من النا�س، الف�سحى. الزَّغزغ: النِزق من النا�س. 

زوق،  ة والنُّ زوق، الف�سحى. الزَّقزقة: اخِلفَّ اأقزقاز: النِزق من النا�س، تيقزقزت: النُّ

قلبت املفردة. 

يع: املجنون. اإتوا�رضع: املجنون، جذرها “�رضع”، الف�سحى. ال�رضَّ

حمق  تكتَك:  الف�سحى.  اخلبل،  اجلنون،  اأطيكطيك:  خبل،   ، ُجنَّ اإطكطك: 

املراأة  والتكتكة:  الأحمق،  التاك:  احلمق،  التكوك:  يتيك: حُمَق،   تاك  وعربد، 

احلمقاء 

اأطرويك: املر�س العقلي، الف�سحى. الطرق: �سعف العقل، والُطْرقة: الأحمق. 

اأمرق: احلماقة، الف�سحى. املارغ: الأحمق.
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اأمنزوغ: اجلاهل، ال�سفيه، الأحمق، من الفعل املا�سي اإنزغ مبعنى حمق، �سفه،  

الف�سحى. املنازق: الطائ�س ال�سفيه الكثري الكالم، من الفعل املا�سي نزق مبعنى 

طا�س و�سفه. 

اأي�سا.  قارن  احُلْمق،  والفققة:  اأحمق،  َفقاق:  الف�سحى. رجل  الأحمق،  اأبقيق: 

َقْبَقَب: َحُمَق. 

اأخمالو: ال�سديد احلماقة، واملجنون املتناهي اجلنون، تيموخللت: اجلنون، احلمق 

امل�رضية.  الدارجة  ذاهبه، م�ستلبه، ويف  العقل:  الف�سحى. رجل ممتلخ  ال�سديد، 

حاجة متخول: �سيء يبعث على اجلنون.

اأترمول:  اجللف، اأي الغليظ اجلايف، الف�سحى. الرثملة: �سوء الأكل واأن ل يبايل 

الإن�سان كيف كان اأكله، وُيَرى الطعام يتناثر على حليته وفمه ويلطخ يديه، وهذا 

�سلوك اجللف الغليظ اجلايف. 

ر:  اأهنكار: الغليظ اجلايف، جذرها “هكر”، والنون مزيدة فيها، الف�سحى. الَهقوَّ

الطويل ال�سخم الأحمق.

اإحيرب: حُمق وقلَّ حياوؤه، الف�سحى. حتْمرَي: �ساء ُخلقه.

اأكافا: �سعف العقل والراأي، اإ�ّسكافا: كان �سعيف العقل، الف�سحى. خّف عقُله: 

طا�س وحمق، �َسُخف العقل: �سعف،اأبدلت اخلاء قافا معقودة. 

اأملكوك: ال�سعيف الراأي، الف�سحى. اللَّك: اخَللط، التكَّ يف حجته: اأخطاأ، ويف 

كالمه: اأخطاأ.

اأقّبان: اجلاهل، الأمي الذي ل يقراأ ول يكتب ول يفقه �سيئًا، تاقّبانيت: اجلهل، 

املراأة  امِليقاب:  الأحمق،  الَوْقب:  الف�سحى.  مزيد،  والباقي  “قب”  جذرها  الأمّية، 

احلمقاء، ان�رضف املعنى من احُلْمق اإىل الأمية. 

اإّكرييد: عتم فكَر فالن وجعله يف حرية وتخبط  ال�سحرية.  الفكر،  َعّتَم  اإكرد: 

وذهول.

الف�ساد  لل: 
َ
واخلــ وا�سطرب،  تغريَّ  العقل:  اختلَّ  الف�سحى.  حُمق،  اإُخـال: 

وال�سعف.
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األفاظ ال�شدق والكذب

َدق، الف�سحى. اجَلِليَّة: اخَلرَب اليقني، اأي اخلرب ال�سادق،  ْدق، اإكْلي: �سَ اأكاّل: ال�سِّ

اجَلالء:  به،  جاهرته  بالأمر:  جاليته  ل�ساحبه،  منهما  كل  حال  انك�سف  جتاليا: 

: األأمر الوا�سح، اأبدلت اجليم قافًا  الأمر البني الوا�سح، جال الأمر: و�سح، اجَلليُّ

معقودة.

علمه  ال�سيء:  زكن  الف�سحى.  اإغزن: �سدق،  ال�سدق،  تاُغزنا:  كذلك.  اأُغزان: 

وفهمه، الزَِّكن: من ي�سدق يف فرا�سته وحد�سه، قلبت املفردة واأبدلت الكاف غينًا 

وفخمت الزاي.

اأن�سباهو: الكاذب، الكذوب، الكذاب، الف�سحى. ال�سمهى: الكذب، اأبدلت امليم باء. 

اأروتن: املزاعم الكاذبة، جمع مفرده: اأرو، الف�سحى. روى عليه الكذب: كِذَب 

عليه. قارن كذلك. اليهري: الكذب. 

تافاّتالت: اخلرب غري املُحقق، الف�سحى. الفلتات: زلت الل�سان، و�سقطات الكالم 

ولغوه.

اإمنن: اأرجف، اأي خا�س يف الأخبار ال�سيئة الكاذبة، املثرية لفتنة املهيجة للنا�س، 

َتْيقن،  اإمنان، تيمنا، تيمنان: الأخبار ال�سيئة الكاذبة، اإمّني، اإمّنيْو: اخلربغري املُ�سْ

الف�سحى. مَتنَّى: كذَب، املني: الكذب. 

الأخباَر:  وا�ستن�ساأ  َعه،  َو�سَ احلديَث:  اأن�ساأ  الف�سحى.  الكذَب،  افرتى  اإنّو�س: 

تْن�ِسة.   يت املراأة التي تعمل بالكهانة باملُ�سْ تتبعها، ومن هذا �سمِّ

اأحنجيف: الرُتَّهة، جذرها “حنج” والفاء مزيدة، الف�سحى. املحنَّج: الكالم امللويُّ 

عن جهته، واحلنج: اإمالة ال�سيء عن وجهه.

اأهْتَور: الهذيان والتخريف، الف�سحى. اأهرَت: خرََّف، والُهرْت: ذهاب العقل من كرب 

اأو مر�س اأو حزن. 

مزيدة،  الأخرية  وال�سني  “�رضك”  اجلذر  الكذاب،  اأ�رضكا�س:  كذَب،  اإ�رضك�س: 

الف�سحى. �رضج: كذَب، وال�رّضاج: الكذاب الذي ل ي�سدق اأثره يكذبك من اأين 
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جاء.  

تيكرك�ست: الكذب، جذرها “كرك” والباقي مزيد، الف�سحى قرق: هذى، قارن 

اأي�سا. امل�رضية القدمية. قرق: كذَب.

اإبوح�س: قال على الرجل ما مل يفعله، الف�سحى. َبَهَت الرجَل: قال عليه ما مل 

يفعله.

تيحاّلل: الكذب، اإ�سحيّلل: كذَب، بو حتيالل: الكذاب، الف�سحى. اأحاَل الرجُل: 

نْي يف كالمه، ا�ستحاَل الكالُم: ُعِدَل به عن وجهه، وعند عرب  جمَع بني املتناق�سَ

ا، واخلرف هو القول  ظفار، حال يحيل: خرََّف، هذى الإن�سان لبلوغه من العمر عتيِّ

بخالف الواقع، كما الكذب.

َر ال�سهادة اأو الوثيقة اأو الكالم، تا�سح�ساحت:  اإ�سح�سح: كذَب، زيََّف النقوَد، زوَّ

والتزوير  والتزييف  والكذُب  الف�ساد،  اإىل   َ وتغريَّ َبَلى  �َسْع�سَع:  الف�سحى.  التزوير، 

يف�سدون الكالَم والنقد وكل �سيء.

ر الكالَم اأو ال�سهادة اأو الوثيقة، اأرجان: التزوير، الف�سحى. َرَجن، ف�سد،  اإرجن: زوَّ

ارجتن: اختلط وف�سد.

األفاظ الطول 

ِهك: الطويل امل�سطرب،  اأماكا: الطويل، والغليظ اجل�سم الطويل، الف�سحى. امُلمَّ

قارن كذلك. فر�س اأمق: طويل، املقق: الطول الفاح�س مع رقة.

اأنبول: الِعْمالق، اأي ما يفوق جن�سه يف الطول وال�سخامة، الف�سحى. َنُبل: عُظم 

و�رضف، وَنُبل ج�سمها: عظم، يقال “اأجاد غذاءه حتى نبل ج�سمه”، اأي �سخم 

وعظم.

اللحم:  ورجل جملوز  ال�سجاع،  ال�سخم  اجِللَِّوز:  الف�سحى.  العمالق،  اأكروز: 

ُمكتنزه، اأبدلت اجليم قافًا معقودة والالم راء، قارن اأي�سًا. اجِلْل�س: الغليظ والطويل 

من كل �سيء. 

لَهم: الطويل.  اأزملاي: كذلك. اأزلماي : الطويل جداً، الف�سحى. ال�سَّ

والقياديد:  الظهر،  الطويلة  الناقة  القيدود  الف�سحى.  جداً،  الطويل  اأغوديد: 
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الطوال، الواحدة: قيدود، الأقود: اجلبل الطويل. 

اإجرمي�س: الطويل من النا�س، الف�سحى. القمدر: الطويل من النا�س.

اأقردال: الطويل من النا�س، الف�سحى. الٍهْرطال: الطويل.

مفخمة،  زايًا  ال�سني  اأبدلت  الطويل،   : ْندريُّ ال�سَّ الف�سحى.  الطويل،  اأزن�سار: 

مت الدال.  وفخِّ

 : ْخِريُّ اأزكرار: كذلك. اأزيرار )باإبدال القاف املعقودة ياء(: الطويل، الف�سحى. الزُّ

الطويل.

الف�سحى.  ويف  منا،  ا�ستطال،  ُفرغ:  ِفرغ،  ال�سحرية.  امل�سطرب.  الطويل  اأفريغ: 

الفارع: الطويل. 

األفاظ الق�شر

الق�سري  القطوطى:  الف�سحى.  القزم،  الق�سري،  اأقو�سا�س:  الق�سارة،  تيقوّطا: 

الرجلني املتقارب اخلطو، ال�سحرية. ِقْديا: ال�سغري املهزول.

اأكّزول: الق�سري، الدارجة البحرانية. الق�سلة: الق�سري، اأبدلت القاف كافًا وفخمت 

ال�ساد.

الف�سحى.  الق�سري،  اجليم(:  بدل من  املعقودة  )بالقاف  اأكالل  اأجيالل: كذلك. 

القليل: الق�سري، القليلة: الق�سرية.

والع�سو�سة:  والع�سا�سة  الع�س�س  الف�سحى.  “ع�س”،  جذرها:  القزم،  اأمعو�س: 

النحول وال�سمور، وع�سَّ بدنه: �سمر. 

اأكطون: الق�سري، الف�سحى.الكوتي: الق�سري، والقتني: النحيف.

قافًا  الكاف  اأبدلت  اللحم،  الكثري  الق�سري  املَُكرَّ�س:  الف�سحى.  القزم،  اأُكري�س: 

معقودة.

اأكورمي: القزم، الف�سحى. الكردم: الق�سري.

اأوزلن: الق�سري، الف�سحى. الزُّون والِزَون: الرجل الق�سري، الَوْزَنة: الق�سرية.

األفاظ البدانة
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ة  اأبا�سوز: ال�سمني، املكتنز اللحم، وُتقلب فت�سري “اأ�سابوز”، الف�سحى. امراأة با�سّ

:  �سمني  اللحم تاّرة يف ن�ساَعة، ورجل َب�سُّ ة وب�سي�سة وب�سا�س: كثرية  وب�سّ

نا�سع البيا�س، وامل�سدر من ذلك كله: الب�سا�سة والُب�سو�سة، والبظا )بالظاء بدل 

عن ال�ساد(: اللحمات املرتاكبات، والزاي املفخمة يف “اأبا�سوز، اأ�سابوز” قد تكون 

مبدلة من ال�ساد اأو مزيدة.

اأدّبوز: ال�سمني، البدين، الدارجة ال�سورية. طبُّو�س: ال�سبي ال�سمني.

اإبلّزت: اندلقت بطنه، الف�سحى. بالأَز: اأكل حتى  اأبلزا: ال�سمني املندلق البطن، 

�سبع، الَبالأز: الغالم ال�سمني القوي، الَبِلز: املراأة ال�سخمة.

الرتهل،  واخُلَبز:  ال�سمني،  ْلب  ال�سَّ اجلْبز:  الف�سحى.  الغليظ،  ال�سمني،  اأقّبوز: 

ورجل َخْبزون: منتفخ الوجه.

ب: البدين. ْب�سَ بَّي: البدين، ال�سمني، الف�سحى. ال�سَّ اأ�سَ

امتالء،  غري  من  اجل�سم  احل�سن  ال�سائن:  الف�سحى.  ال�سمني،  البدين،  اإ�سني: 

جمع: �ساأن و�سئني، وهنَّ �سوائن.

دون  للبهيمة  ُتقال  ال�سمني،  ِع�س:  ال�سحرية.  منة،  ال�سُّ و: 
َحطُّ �َسُمَن،  يح�سا: 

: البعري ال�سمني. يُّ الإن�سان، ويف الف�سحى. الُع�سا�سِ

اإقوا: �َسِمَن، اإْمقوي: ال�سمني الكثري ال�سحم، الف�سحى. اأْقمى: �سمَن بعد هزال، 

: ال�سمني. لحظ كيف تعاقبت هنا الأ�سوات ال�سفهيَّة وهي: وـ م ـ ب.  
ّ
املَْقبي

اأزورار: الغليظ املتني، الف�سحى. رجل ُزوار وُزوارة: غليظ اإىل ق�رض.

ة والعافية، تَبلَّل: َح�ُسنت  اإبلبل: �سمن، اأبالبال: ال�سمني، الف�سحى. الِبلَّة: ال�سحَّ

حالته بعد الُهزال. 

ال�سمن  الرتارة:  الف�سحى.  “در”،  جذرها  �سمن،  ال�سحم،  كثري  كان  اإدارت: 

والب�سا�سة، وامتالء اجل�سم من اللحم وري العظم، التار: املمتلئ البدن، تر الرجل: 

امتالء ج�سمه وروي عظمه، اأبدلت التاء داًل. 

اإ�س�رض: �سمن، اأ�سطار: ال�سمني ، الف�سحى. ال�رَضوا�س: ال�سخم الرخو، وال�رِضواط: 

ال�سخم، قلبت املفردة، قارن اأي�سًا. و�رَض : �سمَن . 
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اإ�سدا: َبُدَن، �َسِمَن. ال�سحرية. �ِسدي: انتفَخ. الف�سحى. �سدا: قِوَي يف بدنه، قارن 

َمن من الإبل. اأي�سًا. املُ�ست�سيط من اجِلمال: ال�سمني، وامِل�سياط: ال�رضيعة ال�سِّ

الأليتني:  واملُخّلع  الرخو،  ال�سعيف  الرجل  املُخلَّع:  الف�سحى.  املرُتّهل،  اإيخليع: 

املُنفكهما. 

األفاظ النحافة

اأم�سدادو:  النحيف،  الرهيف،  اأُ�سديد:  اأُزديد،  كذلك.  النحيف،  الرجل  اأزداد: 

اأي�سًا.  قارن  اللطيف اجل�سم،  الر�سيق  الرجل  َدى:  ال�سَّ الف�سحى.  املُْرَهف اجل�سم، 

ال�سدى: اخليط  ـ على الت�سبيه.

البطن،  الطاوي  �سحيب: 
ُ
اأ الهزال،  ال�سمور،  اأ�سحاب:  هزَل،  ُمَر،  �سَ اإ�سحب: 

َ وُهِزَل، و�سحَب لونه: تغرّي ون�سَل فهو  الهزيل، الف�سحى. �َسَحَب ج�سمه تغريَّ

وغري  تعب  اأو  مر�س  من  الإن�سان  لون  تغريَّ  اأ�سحاب:  املهرية.  ويف  �ساحب، 

ذلك.

ا: هزل، نحل، اأمقا�ّسو: الدقيق ال�سعيف واملهزول، اأقو�ّسو: الهزال، الف�سحى.  اإقو�سَّ

وان: القليل اللحم، والق�سوانة: الرقيقة ال�سعيفة من الن�ساء. الَق�سْ

تيقرق�ست:  اأقرق�س،  الهزيل،  النحيف،  اأقرقا�س:  و�سعف،  هزل  َنِحَف،  اإقرق�س: 

النحافة، والهزال الف�سحى. اْجَراأ�س: ُهِزَل وظهرت عظامه.     

زايًا  الذال  اأبدلت  الهزال،  املفرط  الذم.  الف�سحى.  الهزال،  توزما:  هزل،  اإزم: 

مفخمة. 

اأقور فالن: ت�سنج  الهزال والتغري،  الف�سحى.القورار:  ال�سعيف،  الهزيل  اأقورار: 

جلده، وانحنى �سلبه هزاًل وكرباً. 

اأمزيك: الدقيق النحيف، الف�سحى. امل�سيق من اخليل: ال�سامر، وق�سيب مم�سوق: 

طويل دقيق، املم�سوق: احل�سن القوام الدقيقة، جارية مم�سوقة، ح�سنة القوام. 

اإزكم، ) بتفخيم الزاي واإبدال القاف الف�سيحة قافا  اإزكم: مر�س ودق، كذلك. 

معقودة (، الف�سحى. �سقم: نحل، اأي مر�س ودق. 



169 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

املفا�سل،  الدقيق  الإزب:  الف�سحى.  النحيف،  الدقيق  اأزبيب،  كذلك  اإزبوب: 

والنحيف يكون �سئياًل. 

ياموم: نحل، �سار مهزول، تامومت: النحول، الهزال، اأناموم: النحيل، املهزول، 

ة: نحول اجل�سم ب�سبب  الف�سحى. َهمَّ ال�سقم ج�سمه: اأذابه واأذهب حلمه، واملهمَّ

املر�س، اأ�سقطت الهاء. 

اأموم�س: نحف، تيموم�ست: النحافة، الف�سحى. حم�س الرجل حم�سا وحم�سا: 

نحفت  حمو�سة:  ال�ساق  حم�ست  وقد  ال�ساقني  اأحم�س  فهو  ال�ساقني  رقيق  �سار 

ودقت، وال�سوق احلما�س: الدقيقة، ولثة حم�سة: قليلة اللحم.

اأّنزرورف:  اأزرورف،  ، �سار هزيال،  �سقم ودقَّ نُحل،  اإّنزرورف:  اإزرورف: كذلك. 

النحول: اأنزراراف: النحيل، ال�سقيم الدقيق، الف�سحى. زرَف: انتق�َس بعد الربء، 

انتك�س بعد ال�سفاء. 

ُمّتو�س: النحيف، الف�سحى. الأمد�س: املهزول.

ْعف، الف�سحى. املاُلأة: ا�سطراب وا�سرتخاء حلم البعري من  اأمالي: الُهزال وال�سَّ

طول احلب�س بعد ال�سري. 

اأرجان: الهزال وال�سعف، الف�سحى. الرَّْجن: حب�س الدابة واإ�ساءة علفها حتى ي�سيبها 

واإن الرجن للما�سية عليها �سديد، ولها مهلك”. الهزال، وجاء يف حديث عمر:” 

يرهم: الهزيل، الف�سحى. الرَّهام: املهزولة من الغنم.

اأم�سورن: ال�سغري ال�سعيف النحيف، الف�سحى. امل�رضور: املري�س املهزول.

األفاظ القوة وال�شرب والن�شاط

القوي  ال�سديد  الدك:  الف�سحى.  التقوية،  اأ�سدكي:  اإ�سدكا: قوي،  اإدكا: قوي، 

ال�سخم، ورجل مدك: قوي على العمل، واأََمة مدكة: قوية على العمل . 

اإغورد: قوي، تيغوراد: القوة، اأغورد: الكمال، الف�سحى. عرد الرجل: اإذا قوي 

العني  اأبدلت  القوي وال�سديد من كل �سيء،  ْرد: 
َ
املر�س، والُعُرد والعـ ج�سمه بعد 

املهملة عينًا معجمـة.  

اإزمر: قوي على احلمل، كان ذا َجَلد و�سرب، اأزامار: ال�سرب، قوة التحمل، اأنازمار: 
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احلمول، ال�سديد ال�سبور، الف�سحى. رجل زمر: �سديد قوي. 

اأقاين: �سرَب، الف�سحى. تّقنى: اكتفى بنفقة قليلة.

اأّلوي: ال�سبور، اجللد الذي يتحمل ال�سدائد وامل�سائب، الف�سحى. اأَلأَى: وقع 

ة، املهرية. لوليات: امل�سكلة العوي�سة. يف ال�سدة، الالأُي والالأواء: ال�سدَّ

العرب”، اأي:  القوي، وتعبري “اأمدى  املُوؤِدي:  الف�سحى.  القوي،  الكامل  اأمادو: 

اأبعدهم غاية يف الكمال والقوة . 

من  بدل  امل�سددة  )بالطاء  تازّطارت  تاز�سارت،  القوة،  و:  اأي�رضْ كذلك.  ا:  اأي�رضْ

اأمّزاي�سار:  اإيز�سار،  التحمل، وال�ستطاعة،  ة  ال�سرب و�سدَّ والقوة،  الطاقة  ال�ساد(: 

اجَلْلد، ال�سبور، القادر القوي، الف�سحى. ال�رضير: القوي القادر على حتمل ال�سدائد، 

رْب، زيدت الزاي املفخمة يف الألفاظ: )تاز�سارت، تازطارت،اإيز�سار،  وال�رضير: ال�سَّ

اأمّزاي�سار(.

ة على الأمر، اجلراأة،  : قوي على الأمر، طاقه، قدر عليه، جروؤ، تيغيْيت: القوَّ
ْ
اإغيي

اإميغي: اجلريء، القوي على الأمر، الف�سحى. تغاووا عليه: جتمعوا وتعاونوا عليه 

فقتلوه اأو مل يقتلوه، ويف هذا معنى القوة واجلراأة.   

. الأ�سيد: كل 
ً
: الثبات والإحكام، قارن اأي�ساأ دُّ ة، الف�سحى. الَو�سْ تو�سّدا: ال�سدَّ

يد. ذي َحول وطول من ذوي ال�سلطان، وهي �سيداء، جمع: �سِ

جريداد،  املهرية.  معقودة(،  )بقاف  “كرد”  جذرها  ال�سالبة،  القّوة،  اأمكاراد: 

، الف�سحى. اجَللد: القوة، وال�سرب  ، ال�سنية. جرداد: القويُّ جريدود: ال�سلب القويُّ

على املكاره، والأجلد: الأر�س الغليظة ال�سلبة، اأبدلت اجليم قافًا معقودة والالم 

لب بال ح�سى. راء، قارن اأي�سًا. الَكَلد: املكان ال�سُّ

تو�سي�ست: ال�سدة والغلظة، الف�سحى. الآ�سية من البناء: املحكم، اأي ال�سديد، 

والدعامة، وهي �سلبة غليظة بطبيعة احلال. 

قافًا  اأبدلت احلاء  ال�سديد،  ال�سلب  الدحز:  الف�سحى.  والغلظة،  ال�سدة  اأداكاز: 

معقودة. 

تاموكري�ست:امل�سكلة،  الأمر،  الإ�سكال، اللتبا�س يف  تاكر�سي:  اأكرا�س: كذلك. 

اإكرز )بالزاي املفخمة بدل من ال�سني(: ا�ستدَّ الأمُر، الف�سحى. الكرو�س: ال�سديد 
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البناء:  اأ�سُّ  وتكرَّ�س  وا�ستد،  وتالزب  تراكم  وتكار�س:  ال�سيء  وتكرَّ�س  ال�سعب، 

�سلب وا�ستد.

اإتْور: ا�ستدَّ الأمُر وامتنع، اأْتوار: ا�ستداد الأمر وامتناعه، الف�سحى. توّتر: الع�سُب 

الأطري:  حتبَّ�َس،  تاأّطر:  اأي�سًا.  قارن  والإبطاء،  احلْب�س  الوترية:  ا�ستّد،  والعنق: 

ال�سيق وال�رض ياأتي من بعيد، والأُثرة: اجلدب، واحلال غري املر�سية. 

ة، جذرها “ذرم”، الف�سحى. الذمارة: ال�سجاعة، قلبت املفردة.                                          تانذرامت: القوَّ

َ واعتّز، ويف الدارجة امل�رضية. زركن )بقاف معقودة(:  ، تع�رضَّ اإّزوكر: قوي وا�ستدَّ

غ�سب �سديداً، واملزركن: الغا�سب جداً الذي ُيتقى القرتاب منه، وامل�سوكر )بقاف 

معقودة اأي�سًا(: املُْغَلق، كالباب ونحوه.  

ريم: الرجل الداهية.  ام وال�سَّ اأن�سارام: املارد اخلبيث، الف�سحى. ال�رضُ

اأموّمي: العزمية، اإموّمي: عزَم، �سار ذا عزمية، يف ال�سحرية: اإْهميم: عزَم، �سار 

، اأ�سقطت الهاء.  ة: العزم القويُّ ذا عزمية. الف�سحى. الِهمَّ

: َهبَّ واقفًا.  ، الدارجة الُعمانية. َط�ّسْ وخفَّ
َ
اإّطي�ّسو: َن�ِسط 

اإْو�س: ن�سط وخف، الف�سحى. الَوْه�س: الإ�رضاع يف ال�سري.

�ساِحبك  تاأخذ  اأن  واملُباء�سة:  َباأ�سه: �رضعه،  الف�سحى.  وخف،  ن�سط  اإّبيجو: 

فت�رضعه، ول ي�سنع هو �سيئًا.

اأورميد: الن�سيط، الف�سحى. اأرمَد: عدا عدو النعام.

األفاظ ال�شعف والك�شل والتعب

يف�سل عند احلرب  ف�ِسل  الف�سحى.  الثبُط،  اأناب�سال:  الأمر،  تثبَّط عن  اإب�سل: 

وال�سدة اإذا �سعف، وذهبت قواه.

اأمرجون: ال�سعيف، املهرية. روجن، وال�سنية.  اأرجان: ال�سعف،  اإرجن: �سعَف، 

راجن: عدم القدرة على احلركة ب�سبب ال�سعف، الف�سحى. جرن الثوب والدرع: 

ان�سحق ولن، غرن الرجُل )بالغني بدل عن اجليم (: �سعف، ويف الدارجة الظفارية، 

رّغن: لنّيَ واأ�سعف، والرغني: اللني، الرخو.
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اأ�سوندد: الك�سل، جذرها “ند”، الف�سحى. الَنْود والنواد: النعا�س.

الفتور   : ُّ
ِ

الأُيل  ، ُلوُّ
الأُ الأْلو،  الف�سحى.  الك�سل،  توّلووت:  كذلك.  ويت:  تيّلْ

وال�سعف.

اإْوحل: َتِعب، الف�سحى. حتلَّل: اإذا اأ�ساب ج�سمه فتور و�سعف.

ُعَف، الف�سحى. وهَل: �سعَف. اإوهل: �سَ

اأمْهيو�س: كذلك. اأماْهيو�س: الك�سالن الفاتر املرُتاخي، الف�سحى. ها�س النعا�س 

تها�س: املري�س اأو الك�سري يرباأ ثم  ه واأ�سعفه، ها�س ال�سيَء: األنه، املُ�سْ فالنًا: َك�رضَّ

يعود اإىل ما كان عليه، الهي�سة: املر�سة بعد املر�سة، وتهيَّ�َس: انك�رض.

اأدنكري: كذلك. اأدنكور: القليل الفطنة، واخلامل العاجز من النا�س، الف�سحى. 

ْنِجري: اجلبان اللئيم، اأبدلت الطاء داًل، واجليم قافًا معقودة، وان�رضف املعنى  الطِّ

من قلة الفطنة والعجز اإىل اجُلنب واللوؤم.

اإركم: �سعف، اأنركوم: ال�سعيف، الف�سحى. رغم: ذل، املرغم والراغم: اخلا�سع 

الذليل الذي اأكره على عمل. 

اأمهرو: الرجل الذي اأ�سعفه الزمان واأ�سقطه، الف�سحى. الهاُر والهاري من الرجال: 

الذي اأ�سعفه الزمان واأ�سقطه.

اأفو�سي : اللني والرخاوة، الف�سحى. الفي�سو�سة: ال�سعف، والرخاوة واللني.  

اإمل�س: لن، اأملي�س: اللني، الف�سحى. اللمد: التوا�سع بالذل. 

اإلكاك: كذلك. اإلكوك: وهن، اأي �سُعف يف بدنه اأو عمله اأو اأمره، تيلككت، 

الرَّكاكة:  ُعَف،  �سَ  : َركَّ الف�سحى.  ال�سعيف،  اأملكوك:  ال�سعف،  الوهن،  تالّكي: 

ال�سعف، الرَّكيك: ال�سعيف، اأبدلت الراء لمًا.

األّقاق: الواهي ال�سعيف. الف�سحى. الرَّقق: ال�سعف، اأبدلت الراء لمًا.

اأُخليخ: اللني الناعم، الف�سحى. الرخو: اللني الناعم، اأبدلت الراء لمًا.

يورنان: كذلك. يورنون: َوَهَن، تورنانني: الوهن، الف�سحى. اأراَن: هلكت ما�سيته 

اأرهنه:  كذلك.  قارن  منه،  اخلروج  ي�ستطيع  ل  فيما  وقع  به:  رين  ُهزلت،  اأو 

اأ�سعفه.
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وائع: ال�سوامر من  اإ�سيِّع: ال�سعيف، الف�سحى. �ساَع ال�سفُر الدابَة: هزلها، ال�سَّ

الإبل، ويف ال�سحرية. �سيع: نحَل، هزَل، �سار �سعيفًا.

اإيفنا: ال�سعيف الواهن، الف�سحى. الَيفن والفاين: ال�سيخ الطاعن يف ال�سن. 

ْعف. اإخوين: تِعب، اأخوين: الك�سل، تاخوينت: التعب، الف�سحى. اخلون: ال�سَّ

املهرية.  تعرَّق، ويف   : الف�سحى.تَرمَّ التعب،  تارّمييت:  تارّمويت،  اإرمي: تعب. 

ة به. رمام، وال�سنية. رام: النحيل ل قوَّ

تاكّرايت: التعب، الف�سحى. الكرير: �سوت املجهود املُْتَعب، اأو املختنق املنبعث 

من ال�سدر، والَكَرى: النعا�س.

األفاظ احلـَرِّ

تريغي: احَلرُّ، احلرارة، اإرغا: َحرَّ )�سّد برد(، وجمازيًا تعني اغتلم، �سبق، اإرغا 

الوغرة، جذرها  ن، جذرها “رغ”، الف�سحى.  اإ�رّضغ: �سخَّ النهار،  ا�ستدَّ حرُّ  وا�ّس: 

، اأغار النهار: ا�ستدَّ حرُّه، )اإرغا وا�ّس( حرفيًا = )اأغاَر ال�سواء(،  “غر”: �سدة توقُّد احَلرِّ
ُقِلب اجلذر قلبًا مكانيًا.

: �رضر النار.  تافويل: احلرارة الغالبة، الف�سحى. الفلُّ

جمع:  النار،  من  اجلمرة  ة:  الِك�سَّ اليمنية.  الدارجة  احلرارة،  احَلرُّ،  توك�سي: 

ِك�َس�س.  

اأفا: كذلك. اأفو: النار، ال�سبئية. اأيف: احلرارة.

تيم�ّسي: النار، تيم�ست: الثقاب الذي ُت�سعل به النار، املوقد، الف�سحى. املامو�سة: 

النار.  

تامديريت: النار على جبل، جذرها “در”، الف�سحى دراأت النار: اأ�سات، اندراأ 

احلريق: انت�رض ـ  قيا�سا: تامديرت = املدراأة . 

اإر�سي: ذكت النار، تاأججت النار، الف�سحى تاأري�س النار: اإذكاوؤها . 

النار: رفع �سوءها،  النار: عال �سوءها، واأ�سنى  الف�سحى. �سنت  النار،  اأوّزون: 

ويف مادة “�سن” جند، ال�سناء: رماد النار، وما ي�سيب اجل�سم من هبات النار 
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ودخانها. 

ت�سخد: �سبت النار، اأ�سخاد: �سبوب النار، الف�سحى. ال�سخد: احلار، ويف لهجات 

اجلزيرة العربية والدارجة العراقية ياأتي اجلذر “�سخط” مبعنى اأ�سعل الثقاَب، وجند، 

ْحط: وهج  اط: الثقاب اأو علبة الثقاب، ويف املهرية. �سَ خط ال�سخَّ خط، ال�سُّ ال�سَّ

ال�سم�س وحرارتها. 

من  ال�سهام  مبثل  رمى  ونحوه:  املرجل  نفت  الف�سحى.  النار،  اتَّقدت  اإنفوّفد: 

الغليان، نفطت القدر: غلت.

ة  اأمدوّدو: احلرارة العالية، اإمدوّدو: اأ�سابُه وهج ال�سيف، الف�سحى. الَوَمد: �سدَّ

: ارتفاع النهار، َمدَّ النهاُر: ارتفَع فزاَد حرَّه حر النهار والليل، واملَدَّ

اأحمادجو: اأجيج النار، لهيب النار، الف�سحى. احلمدة: من اأ�سماء النار، واجليم 

مزيدة يف اللفظ الرببري.

ارة التي تتطاير من النار،  اإّمري: كذلك.اأرمروم: َحرُّ النار، لهب النار، اأمّروْي: ال�رضَّ

ال�سعري، املهرية. مومرات: النار اخلفيفة امل�ستمرة ال�ستعال، مرات: ال�ساخن جداً، 

ْحرية. اأْمَرت: احلجارة املحماة يف النار قد تغري لونها و�سارت مل�ساء  اللهجة ال�سَّ

من الإحماء.

ارة التي تتطاير من النار، الف�سحى. الأِني�سة: النار. اأن�ّسي�س: ال�رضَّ

ارة التي تتطاير من النار، الف�سحى. اأرَّج النار: اأ�سعلها، تاأرَّجت النار:  اأريْوج: ال�رضَّ

ا�ستعلت.

امللتهبة،  اجلمرة  كوة:  الذَّ الف�سحى.  النار،  من  تتطاير  التي  ارة  ال�رضَّ اأدوّكيك: 

الذِكيَّة: النار امللتهبة، الديك: الأثايف، اأبدلت الكاف قافًا معقودة.

املْلَبق:  تعل،  ُم�سْ الناَر، لبق:  اأ�رضم  لَبَّق:  الُعمانية.  الدارجة  النار،  َحرُّ  اأباّلغ: 

علبة الثقاب، وقع للمفردة اإبدال وقلب.

النار،  ي�رضم  ر:  َيْهدَّ الناَر،  م  اأ�رضْ ر:  َهدَّ الُعمانية.  الدارجة  النار،  لهيب  اأهدير: 

النار،  اأ�سعَل  َدَهر:  ال�سحرية.  ففي  الظفارية،  اللهجات  يف  “هدر”  اجلذر  وُيقَلب 

ويف  اأ�ْسِعْلها،  النار:  دهْر  ال�سنية.  ويف  امل�ستعلة،  النار  مدهريت:  املهرية.  ويف 
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الناَر، دهروت:  اأ�ْسِعْل  وراً، ويف احلر�سو�سية. َهْدَهْر:  اأْوقَد تنُّ الدارجة. ْدَهْر تّنار: 

النار امل�ستعلة.

اأجاجيح: لهيب النار، الَهجيج: لهيب النار، اأبدلت الهاء حاء وقلبت املفردة.

يوبر: غلى، الف�سحى. فار: غلى غليانا، اأبدلت الفاء باء.

اأول: احلرارة، الغليان، الف�سحى. الآل: من ال�سحى اإىل زوال ال�سم�س، وهو اأوان 

ا�ستداد احلرارة.

تكا: اأ�سعل الناَر، توكو: النار، تاكات: النار، موقد النار، الأتون، الكانون، توكوت: 

، قارن اأي�سًا.  ة احلرُّ ة: �ِسدَّ �سبوب النار، الف�سحى. اأكَّ اليوُم: ا�ستد حرُّه، الأكُّ والأكَّ

ة: توّقد النار. جَّ
الأَ

اإ�سّيغ: ذكت النار، اأوقَد الناَر، الف�سحى. �سيَّع النار: اأوقدها. 

اأنو�س: موقد النار، الأتون، الف�سحى. نا�َس الربُق: تالألأ، والنَّ�سائ�س: �سوت 

واء على احلجارة ال�ساخنة، الواحدة: َن�سي�سة. ال�سَّ

الأْزو:  الف�سحى.  ال�سم�س،  حرِّ  ة  �سدَّ من  احلامية  الأر�س  اإّزز:  كذلك.  اأزاز: 

ا�ستداد حّر النهار. 

َن على  ن ال�سيء، يزِّي: �سخَّ توزوت: الت�سخني على نار اأو مدفئة،اإّزا: �َسخَّ

غليان  و�سّدة  النار،  اإيقاد  الأزاز:  الناَر،  َج  اأجَّ اأزَّ:  الف�سحى.  مدفئة،  اأو  نار 

الِقْدر.

اأغراو: هبَّة الريح ال�ساخنة، الف�سحى. الَوْغرة: �سّدة احلر، اأوغَر القوُم: دخلوا يف 

حرِّ الهاجرة.

اأناغور: الهاجرة )�سّدة احلر(، الف�سحى. نغرت الِقْدر: فارت، غلت، قارن اأي�سًا. 

. النَّْجر: احَلرُّ

النار،  الَوقُد:  الِقدة،  الف�سحى.  الرَّماد،  اإغد:  النار،  لهب  امل�ستعلة،  النار  اأغاد: 

وا�ستعالها.  

من  البيَت  ج  َعجَّ الدخان،  الَعجاج:  الف�سحى.  اأدخَن،  اإكوّكو:  الدخان،  اأّكو: 

الدخان: مالأه، اأ�سقطت العني واأبدلت اجليم كافًا.

خان. خان، الف�سحى. الأوار: الدُّ اأورو: الدُّ
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األفاظ الربد

َقْرقَف  الــرْبد،  من  الرتـــعا�سة  القرقـــفة:  الفـــ�سحى.  ال�سديدة،  البـرودة  اأقراف: 

البارد  املاء  والقْرقُف:  اأرعده،  فالنًا:  الرْبُد  وَقْرَقَف  الربد،  من  ارتعَد  املربود: 

ال�سايف.

مط:  َمد، �سي�سْ د، الربودة، اإ�سّميد: البارد، َي�سْ ُمْديي: كذلك.اأ�سّمي�س: الرَبْ تا�سْ

د، قلبت املفردة. د، واملَْزد: الرَبْ َبَرَد، ، الف�سحى. املَ�سْ

الريح  اإِزز:  ال�سحرية.  ويف  الريح،  دوي  الهـزيز:  الف�سحى.  الريـح،  اأزوو: 

العا�سف. 

اأكاّرا: الرَبَد، اإكري: جمد املاء وما �ساكله، الف�سحى.القرُّ: الرْبد، وقيل خا�س بربد 

ال�ستاء، والِقرَّة: مااأ�سابك منه. 

اإكرم: كذلك. اإ�رضم: هلك من الربد، الف�سحى. اخلارم: الريح الباردة.

م: َبَرَد، ق�سمون: البارد، تقال  اإكو�ّسم: َجَمَد املاُء وما �ساكله، ويف ال�سحرية. ِق�سْ

لل�سائل وغري ال�سائل اإذا بردا بعد اأن كانا �ساخنني.

اإكر�س:  كذلك. اإكر�س )بالكاف اللينة(، اإكر�س )بالقاف املعقودة(: جمَد املاء وما 

�ساكله، الف�سحى. قَر�س املاء يقر�س قْر�سًا: جمد، وقر�س الرْبد: ا�ستد.

تان�سموّط: الريح الباردة، الف�سحى. الن�سيم: الريح اللينة الباردة.

تانّفوت: الريح الباردة، ن�سيم الهواء، الف�سحى. النفحة: الدفعة من الريح، نفحت 

الريح: ن�َسَمت وحترَّك اأوائلها.

ْرء: املاء املتجمد، والرتاب  ة: الرْبد، الظَّ ّ تا�ساروت: الريح الباردة، الف�سحى. ال�رضَّ

د، ويف ال�سحرية. �سال: البارد. الياب�س بالرَبْ

اأدفل: الثلج، الف�سحى. النَّدف: الثلج املت�ساقط، وقع للمفردة اإبدال وقلب.

األفاظ اخلطر والفنت والثورات والدواهي والهالك والإقبار

اأوزلو: اخلطب )الأمر العظيم(، الف�سحى. الزَّْول: البالء، فخمت الزاي.

تالغا: اخلطب، الف�سحى. الغائلة: الداهية، امل�سيبة، الف�ساد وال�رض.



177 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

والأ�سياء،  الأمور  من  اخلطر  اأمايوز:  الهلكة(،  على  اخلطر)الإ�رضاف  اأميزي: 

ْعب.  الف�سحى. املزيز: ال�سَّ

اأميجا: اخلطر، اأمايوج: اخلطر من الأمور والأ�سياء، الف�سحى. امليج: ال�سطراب، 

املوج: امليل عن احلق.

 اإماغن: الفتنة، اأي الختالف والقتتال، وهي على �سيغة اجلمع فقط، اأ�سلها 

“ماغ”، ثم اأ�سيف اإليها اإداه اجلمع النون، الف�سحى. املاأج: القتتال والختالف.   
از: موت الفجاأة، قارن كذلك. ال�رض�س: ا�ستداد  الرُتِ اأتارا�س: الفتنة، الف�سحى. 

الزمان، ت�سار�سوا: حتاربوا واقتتلوا ، وتعادوا. 

تافرتونت: الفتنة، الدارجة امل�رضية. قاَم فالن بُفْرِتينة بني اجلماعة: فنَت بينهم حتى 

ل اجتماعهم، ويف الف�سحى.  اأف�سد �سداقتهم وحمبتهم، اأو فنت بينهم حتى َعطَّ

فْرتينة: تعطيل الأمر اأو تبديده، وهذا ما ُيطابق ِفْعل الفتنة.  

عات الأخبار، جاء بالباطل، ودعه  تارّميغت: الفتنة واحلروب، الف�سحى. اأتى مُبَرمَّ

َع: اأرعد غ�سبًا، وحترََّك، وهذه اأمور  ته: يت�سكع يف �سالله، وترمَّ يرتمع يف ُطمَّ

كلها ُم�سببات الفنت ومقدمات لها، اأبدلت العني املهملة غينًا معجمة.

الكارثة،  امل�سيبة،  التولة:  الف�سحى.  والقتتال،  الختالف  اأي  الفتنة،  تيال: 

الداهية. 

اأمغريو: الفتنة، الف�سحى. اأغرى العداوة بينهم: األقاها فاأجج الفتنة. 

اإريز: الفتنة، الف�سحى الرزء: امل�سيبة، جمع: اأرزاء.

اأروا�س: الهالك، اجلحيم، الف�سحى. اخلر�ساء: الداهية، اأ�سقطت اخلاء.  

تاما�سا�ست: النازلة، الداهية، امل�سيبة، املكروه ي�سيب الإن�سان، جمع: تيما�سا�سني، 

الف�سحى. التما�سي: الدواهي، امل�سائب، وهو جمع ل مفرد له.

اإّكر: ثاَر، الف�سحى. وكر الظبي: قفز. 

بينهم:  ماأ�س  عليه: غ�سب،  ماأ�س  الف�سحى.  ثار،  اإمو�ّسا:  الثورة،  تامو�ّسوت: 

اأف�سد.  

نُكر  ال�سديد،  الأمر  النكر:  قاتله،  ناكره:  الف�سحى.  ثار،  اإنكر:  الثورة،  تانكرا: 
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الأمر: �سعب وا�ستد. 

: ال�سوت ال�سديد، اجللبة،  اأدوْي: الثورة، اإدوي: ثار ثائُرُه، هاج، الف�سحى. الدويُّ

دّوى: اأحدث �سوتًا �سديداً، وهو حال الثائر. 

اأبودر: التمرد، اأي العتو والع�سيان، الف�سحى. البادرة: الغ�سبة ال�رضيعة، قارن 

اأي�سًا. الَبَطر: اإنكار احلق وعدم قبوله، وا�ستخفاف النعمة وُكفرها. 

والداهية،  احلرب،  ام:  وال�رضُّ ام  ال�رضَّ الف�سحى.  مترََّد،  ورم:  اإ�سّ التمرد،  اأ�سورم: 

وال�سريم: القوي الداهية.

اإزغرين: املع�سلة، املهلكة، النون مزيدة للجمع، الف�سحى. زغره: اغت�سبه، قارن 

اأي�سًا. ُزخور احلرب: َجَي�سانها.

امل�سيبة  النكمة:  الف�سحى.  وال�سيق،  ال�سدة  تانوكموت:  كذلك،  تاناكموت: 

الفادحة. 

اليمنية  اأي�سًا  قارن  املهلكة،  الأُغوّية:  الف�سحى.  ال�سديدة،  امل�سيبة  تاواغيت: 

القدمية. غي: مهلكة، بالء �سديد، داهية.

اأة: املهلكة.  تامداوت: الهالك، النهاية، الف�سحى. املَُودَّ

اإنيدي: امل�سيبة، املكروه ي�سيب الإن�سان، الف�سحى. النوؤود: الداهية، امل�سيبة. 

و�سكرة   ، الَهمِّ �سكرة  الف�سحى.  الإن�سان،  ي�سيب  املكروه  امل�سيبة،  تا�ساكرارت: 

ته وغ�سيته.  املوت: �سدَّ

اأباّقار: امل�سيبة، الف�سحى. الُبّقاَرى: امل�سيبة، الداهية. 

ُعَب، تاّمارا،تامارا: ال�سعوبة واملحنة والعناء، الف�سحى.  اإّمرا: �َسقَّ الأمر، اأي �سَ

مرمار: امل�سيبة، الداهية. لقي منه الأمرَّين، ولقي منه املُرََّتنْي: اأي لقي منه ال�رض 

والأمر العظيم.

اأنومر:  َعِنَد،  اإّنومر،  وَقِب�س،  َوِحل  اإمنر:  والعناء،  واملحنة  ال�سعوبة  تنيمريت: 

ر: غ�سب،  الُعُنود، الف�سحى. الناِمرة والَنِمرة والنامورة: م�سيدة للذئب، مَنَّر وتنمَّ

و�ساء ُخلقه. 

: امل�سيبة حتدث، الوَكل: الَبليَّة. اأّكال: ال�سالل والهالك، الف�سحى. الُكلُّ
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تقاتلوا  ت�ساولوا:  هايج،  �ساول:  الف�سحى.  املظاهرة،  الفو�سى،  الفتنة،  �سوال: 

ورفع كل فريق ال�سالح يف وجه الآخر، ويف الدارجة الظفارية. ت�ساّلوا: تخا�سموا 

. بِّ واختلفوا بال�رضاخ وال�سَّ

اإمروي: الفتنة، الف�سحى. امِلرَّة: ال�سّدة والقوة.

: اإيقاد النار. اأرواي: املثري للفتنة، الف�سحى. الأرُّ

التالتل:  ال�سّدة،  التلتلة:  الف�سحى.  “تل”،  جذرها  واحلرية،  ّدة  ال�سِّ تامّتلت: 

ال�سدائد. 

مور البطن، والَهْيف:  بوهّيوف: املجاعة، الف�سحى. َهفا الرجل: جاع، الَهْيف: �سُ

ف املاء، والَيهفوف:  �س احليوان، وتن�سِّ �سدة العط�س، وريح نكباء ُتَيبِّ�س النبات، وتعطِّ

القفر من الأر�س.

اإرين: ال�سم، الف�سحى. الأرون: ال�سم.

م، الف�سحى. الذوفان: ال�سم القاتل. زوفني: ال�سُّ

م.   اأكلو: كذلك، اإكلو: ال�سم القاتل، الف�سحى. اجُلحال: ال�سُّ

ْول: ال�سهرة، دال يدول: �سار  اأدول: النعي، اأي �ُسْهرة خرب املوت، الف�سحى. الدَّ

�سهرة،  �سواء يف اأمر خري اأو �رض.

اإنكزا: باد، هلك، الف�سحى. جنز: انق�سى وفنى، املناجزة: املقاتلة كالتناجز، واأجنز 

على القتيل: اأجهز، اأي اأباده، اأبدلت اجليم كافًا لينة.  

يز: هلك، الف�سحى. َنِزي من اجلراحة حتى مات، اأي  نزف حتى هلك. اإينِّ

بالبعاد  يكنى  ما  وكثريا  وذهب،  تبعد  زاح:  الف�سحى.  فجاأة،  مات  اإتوزوح: 

والذهاب والغياب عن املوت، قارن اأي�سًا. هوز: مات، وذلك باإبدال الهاء حاء وقلب 

املفردة . 

اإلوب�س: باد، هلك، الف�سحى. لفظ فالن: مات، اأبدلت الفاء باء، والظاء �ساداً.

العظم  تك�رض  حتى  بالع�سا  �رضبها  عنقه:  َمقر  الف�سحى.  الغتيال،  متكرت: 

م. واجللد �سحيح، قارن اأي�سًا. املَِقر: ال�سُّ

الغتيال،  تاغبات:  الهالك.  اأغبا:   ،) غفلة  على  )قتله  اأغتاله  هلَك،  اإغبا: 
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حلق  الذئب  اأخذ  التغيب:  الف�سحى.  قتله،   فالنًا:  غيَّب  املحوتية.  اللهجة 

ال�ساة، واملغيب: الأ�سد لأنه يهلك فرائ�سه باأخذها من حلوقها، ولحظ اأي�سًا 

اأن الفعل غاب يغيب غيابًا، ياأتي يف موا�سع الهالك وال�سياع، ويف الدارجة 

الظفارية، غاب فالن: تورَّط، اأوقع نف�سه يف م�سكلة عوي�سة، عرَّ�س نف�سه لل�رض 

اأو للِعقاب. 

تاما�سيات: امليتة )املوت (، الف�سحى.ال�سامة: املوت، قلبت املفردة قلبًا مكانيًا.  

اأمنيتو: امليت، املمات )ما ل روح فيه (، الف�سحى. املنية: املوت.

اإ�سفرو�س: حم�س املذبوح برجله، ال�سني مزيدة، الف�سحى فْرَوز: مات.

اإ�سم: مات و�سار جثة هامدة، اأ�سمام: املوت، تو�سميمت: اجلثة الهامدة، الف�سحى. 

ال�سام: املوت، قارن كذلك. زاأم: مات، الزاأم: املوت. 

اإن�رض: مات فجاأة، الف�سحى. ندر: مات. 

اأزبار: املوت ال�رضيع، الف�سحى. ال�سرب: احلب�س والرمي حتى املوت، اأبدلت ال�ساد 

زايًا مفخمة. 

اأي  امليت،  املتوفَّى،  املوت،  الف�سحى.الوفاة:  اجلنازة،  تافياوت:  املوت،  اأوفا: 

اجلنازة.

اجليفة،  والنبيلة:  اإذا مات،  انتبل:  الف�سحى.  الإقبار،  اأنبال:  اأقرب،  قرب،  اإنبل: 

الإقبار وما  يتطلبه  ال�سغرية ويف كل هذا ما  الكبرية وكذلك  الأحجار  والنبل: 

تكون عليه املدافن.

يقرب،  اأن  اأمر  اإززكا:  اإ�س�سكا،  اأقرب،  اإزكا: قرب،  الإقبار،  تازّكاوت:  املقربة،  اأزّكا: 

امليت  اأن يغطى  امليت: غطاه، والت�سجية:  ى  الف�سحى. �سجَّ املقربة،  تا�س�سكوت: 

ُجج: الأ�سطح املطلية بالطني، وجند كذلك. اجليز: القرب.  بثوب، وال�سُّ

الف�سحى.  القرب،  نونا(:  امليم  )باإبدال  تين�سلت  تام�سالت،  كذلك،  تيم�سلت: 

: هو املدفن، يكايف  لُّ : الدافن، فاملَ�سَ لُّ ِلَ امليت: اإذا دفن، واملُ�سِ : دفن، واأُ�سِ اأ�سلَّ

“تيم�سلت”، �سيغة موؤنثة.
نيمقبريت: املكان الذي ُيدفن فيه الأموات، الف�سحى. املقربة: املكان الذي يدفن 
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ْحرية. ْمقبارت: املقربة. فيه الأموات، ويف املهرية. مقربيت: املقربة، ويف ال�سَّ

ينت: املقربة، الف�سحى. اجلّبان: املقربة. تاَجبِّ

األفاظ التقييد

لئال  ال�رضع  فوق  ُي�سد  خيط  ار:  الف�سحى.ال�رضَّ اخليط،  احلبل،  تا�رضيوت: 

ير�سعه الولد.

اأكاتو: الزمام، احلبل الطويل، �سري اللجام، يف ال�سحرية. قود: احَلْبل، الف�سحى. 

الِقداد: حبل يقاد به، والقياد: ما ُيقاد به، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة، 

يور ُي�سد بها القربو�س.  قارن اأي�سًا. التاآكيد والتواكيد: ال�سُّ

اأنف  على  ِزمام  من  كان  وما  احلبل،  الرَّ�َسن:  الف�سحى.  الدابة،  زمام  اإر�سن: 

الدابة.

تاوْرييت: الرَّ�َسن، الف�سحى. الِوراء: حبل ُي�سدُّ به املتاع على البعري.

اأغامو: الر�سن، الف�سحى. الِغمامة: ما ُي�سد به فم الدابة لتمنع من العتالف، ما 

ُيغطى به عينا الثور ونحوه وهو يدور حتى ل يلحقه الدوار.

تاوركيت: الر�سن، الف�سحى. الرِّ�ساء: احلبل، اأبدلت ال�سني كافًا لينة.

تاجمريت: احلبل من الليف اأو القنَّب، الف�سحى. امِلجار: احلبل الذي تقيد به 

الناقة.

اأمرير: احلبل، الف�سحى. املَرير: ما لطف من احِلبال.

اأمرار: احلبل، تامرارت: اخليط الغليظ ُيحزم به، الف�سحى. املرار: احلبل.

الفتل،  �َسدَّ  اأغار:  الف�سحى.  ذلك،  ونحو  مفتول  خو�س  من  ال�رضيط  اأغراو: 

الغرائر  الليف ونحوه ُتخاط بها  الرفيعة من  اأغراو: احلبال  اليمنية.  الدارجة  ويف 

واجلوالقات ونحوها، مفردها: َغْرو.

برط  اخلا�س  احلبل  ْبقة:  الرِّ الف�سحى،  الغنم،  بربط  اخلا�س  احلبل  تاْرِبقيت: 

الغنم.

نريه: اخليط املفتول من ال�سوف اأو ال�سعر، تينلِّي: اخليط اأو احلبل املفتول يكون 



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان182
فكر

من اأ�سواف الغنم اأو ال�سعر، واخليط من حديد اأو نحا�س، الف�سحى. النري: اخليوط 

اإذا اجتمعت.

ْلَوة: احلبل. اأتّلى: الع�سابة، ما ُرِبط به، الطالء، الطِّ

اإ�سّقان: احلبل، اإّقن: �سّد احلبل، ُربط باحلبل، ربط ال�سيء و�سده، ُرِبط وا�ستد، 

ومن هذا ا�ستق: )اأمّقون = احللف الكبري بني قبيلتني اأو بني �سعبني، تامّقونت = 

الرابطة، الو�سلة والعالقة(، الف�سحى. الِقنَّة: القوة من قوى احلبل، وخ�سَّ بع�سهم 

به القوة من قوى الليف، وجمعها ِقنن.

، اأبدلت العني  حجرت: َحزََّم، لفَّ بال�سيء، جذرها “حجر”، الف�سحى. اعتجر: لفَّ

حاء، وهما �سوتان حلقيَّان يتعاقبان ب�سهولة.

اأو يف  الرُبة  ُي�سدُّ يف  الذي  اخليط  الزِّمام:  الف�سحى.  اخليمة،  حبل  تيزممت: 

اخُل�سا�س ثم ي�سد اإىل طرف املقود. 

تاحجلت: الرباط، الف�سحى. احلْجل: القْيد. 

تاكّرارت: الرباط، الف�سحى. الُكرًّ: احلبل الغليظ، وقيد من ليف اأو خو�س.

وق، اإرز: ربَط، يوزر: قيَّد، ع�سب، اأّروز: التقييد بالقيد، اأزارز:  تازايارت: الطَّ

القيد، الف�سحى. الزِّوار: حبل جتمع به يدا الأ�سري اإىل �سدره.

اإكرف: قيَّد بالقيد، �سدَّ الإ�سار، اأكراف: التقييد، اأ�سكرف: القيد، احلبل ُيطّول 

للدابة فرتعى فيه، والقيد الذي ُيقيَّد به، الف�سحى. الكرب: احلبل ُي�سدُّ يف و�سط 

يه، كرَب احلبل وغريه: فتله.   خ�سبة الدلو فوق الر�ساء ليقوِّ

تيلتيت: الطوق جَترُّ به الدابة املحراث، املهرية. ليتات: الرباط، ال�سنية. اللتات: 

: ال�سدُّ والإيثاق.  الرباط، الف�سحى. اللتُّ

تاغنا�ست: الطوق جتّر به الدابة املحراث، الف�سحى. الِعناج: زمام البعري، وحبل 

فاإذا  اآذانها،  به  تت�سل  اأعالها مبا  من  ويتَّ�سل طرفاه  الدلو،  ُي�َسدُّ حتت  �سري  اأو 

انقطعت اآذانها اأم�سكها اأن تقع يف البئر.

، ع�سَب، الف�سحى. اأ�سكَل الدابة: ربط قوائمها بحبل. اإ�سكل: ربَطَ



183 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

اأ�سالو: احلبل الذي ُي�سعد به على النخلة، اأ�ّسل: ال�سري من جلد مدبوغ، اأ�ّسايل: 

رْي العري�س، الف�سحى. الأَ�سينة: �سري اأو نحوه ُيظفر مع غريه فُيجعل حباًل اأو  ال�سَّ

عنانًا. 

األيامو: كذلك. األكامو، األكام: ما يت�سل باحلديدة التي يف فم الدابة من �ُسيور 

واآلة، الف�سحى. اللِّجام: ما يت�سل باحلديدة التي يف فم الدابة من �ُسيور واآلة.

: اللجام ال�سعب العظيم. اأغابا: اللجام، الف�سحى. القبُّ

اأغامو: اللجام، والر�سن، الف�سحى. الِغمامة: ما ُي�سدَّ به عينا الناقة اأو خطمها. 

اأكنباب: كمامة العجل متنعه من ر�ساع اأّمه، ومتّكنه من الرعي وال�رضب، الف�سحى. 

الُقْنب: اجلراب اأو الغطاء ي�سرت ال�سيء، اأبدلت القاف كافًا.

يدارة: الرباط. تا�سادرت: احلبل الغليظ، الف�سحى. ال�سَّ

اأ�سريا: ما ُيقدُّ م�ستطياًل من اجِلْلد، اأ�رّضايو: العنان، الزِّمام، اأ�رضاو: ما مُيد طوًل 

رْي: ما ُيقد م�ستطيال من اجللد ونحوه، الإ�سار: ما  يف الن�سيج، الف�سحى. ال�سَّ

ُي�سد به، املهرية. �سرييت: نوع من احِلبال، والتاء هنا مزيدة للتاأنيث.

به عامة،  ُيربط  اأ�ساغن: ما  اأ�ساغون،  اأ�سُغن،  اللجام،  اأي �سري  العنان،  تاغانت: 

الدارجة  احلبالة،  تاغونت:  الزِّمام،  تاغنت:  به،  ُيحزم  الغليظ  اخليط  تا�سُغنت: 

اليمنية. الغونة: احلبالة، الف�سحى. الأوجن: احلبل الغليظ.

اأخّري: اخليط من �سوف َي�سلح اأن يكون حُلمة، يف املهرية. خوري، ويف ال�سنية. 

خري: حبل ُي�ستخدم يف �سباك ال�سيد.

اأُ�ستو: ما مُيدُّ طوًل يف الن�سيج، واخليط الدقيق من �سوف ي�سلح اأن يكون 

تا: ما مُيدُّ طوًل يف الن�سيج. �سدى لكل ن�سيج خفيف، الف�سحى. الأُ�ْستيُّ وال�سَّ

كالزرابي  الغليظة  �ُسج  النُّ �سدى يف  يكون  اأن  ي�سلح  �سوف  من  اخليط  اإّدد: 

ه.  ونحوها، اإّد: من الثوب ما مُيَّد طول يف الن�سيج، الف�سحى. اأّد احلبَل: �َسدَّ

اإنكي: كذلك. اإن�سي )بال�سني بدل من الكاف(، امِلْغزل،اآلة غزل القما�س ونحوه، 

يكني: يرقع الثوَب، اإ�سكني: الإبرة الغليظة، وهي اأداة الرتق وخياطة الثياب، اإكنا، 

ومنها جاء ا�سم املخوط »اإّتوكنان«،  )بالقاف املعقودة(، اإكنا، خاَط الثوَب: ومنه 
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جاء ا�سم املخوط »اإّتوكان« )بالكاف اللينة(، الف�سحى. ُكْنُت الغْزُل: غزلته.

اإز�سا: ن�سج الثوَب، حاك الثوب، اإز�سي: امِلغزل، اأزّطا: الن�سج، الف�سحى. اأ�سدى 

دى من الثوب: ِخالف اللُّحمة.  الثوَب: مدَّ خيوط ن�سجه العري�سه، وال�سَّ

بينهما  لّفق  الثوبني:  الف�سحى. لأم بني  فتَل احلبَل،  القطَن ونحوه،  اإمّل: غزل 

باخلياطة، ولأم ال�سيَء: اأ�سلحه، التاأم ال�سيَء: ان�سم والت�سق، قارن كذلك. اأحلم 

الثوَب: ن�سجه، وذلك باإ�سقاط احلاء.

ه اإليه وو�سله  اإفل: كذلك. اإفال: اأحلم الثوَب، الف�سحى. لَفَّ ال�سيَء بال�سيِء: �سمَّ

به، اأي اأحلمه، قلبت املفردة.

اإبرن: فتَل، الف�سحى. برَم: فتَل.

اأراف: ال�سدى الغليظ اخليط للزرابي  ال�ّسدى،  يورف: لوى اخليط من خيوط 

وما اإليها، الف�سحى. رفاأ الثوب: لأم خرقه و�سم بع�سه اإىل بع�س واأ�سلح ما وهى 

منه، تاأريف احلْبل: َعقُدُه.

َمج: اخلياطة املتباعدة. ك: اخلياطة، الف�سحى. ال�سَّ ُزمَّ

النعل  اأَزمَّ  ه،  �سدَّ زّمًا:  ال�سيء  َزمَّ  الف�سحى.  اخلياطة،  اأزاماْي:  خاط،  اإزْمي: 

هما بالزمام. واحلذاء ونحوهما: �سدَّ

اإركد: خاط الثوب خياطة متباعدة، املهرية. لكيد: خياطة اجللود، ملكد: اإبرة 

خياطة اجللود، تعاقبت الالم مع الراء.

تي�ّسوبال: امِلْخَيط، جذرها »بل«، الف�سحى. الإبرة: املخيط، اأبدلت الراء لمًا.

يا�سو: كذلك. يو�سي: لفَّ الثوب ونحوه، لف بع�َس الثوب ونحوه فوق بع�سه 

ه فوق  ، قارن اأي�سًا. طوى ال�سيَء: لف بع�سَ الآخر. الف�سحى. �سوى اإليه: ان�سمَّ

بع�س، وذلك باإبدال الطاء �ساداً.

اإ�سنو�سا: لف بع�َس ال�سيء فوق بع�سه الآخر، اأي طواه، الف�سحى. نطا احلبَل: 

مده، والغزَل: �سداه.

األفاظ الأوعية

اإيل: الوعاء، الف�سحى. الإيال: الوعاء.

لَّة املطبقة يجعل فيها  : �سبه ال�سَّ نُّ اإ�سني: كذلك، تي�سنيت: القفة، الف�سحى. ال�سِ
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اخلبز. 

القفة،  الق�سوة:  الف�سحى.  البيت،  متاع  تعني كذلك:  الوعاء،  الإناء،  اأق�سو�س: 

البيت،  متاع   : الَق�سُّ واخلليجية.  الُعمانية  الدارجة  ال�سخمة، ويف  الدلو   : والق�سُّ

ُتطلق على املتاع الواحد فاأكرث.

اأ�سف�س: التي جتعل فيها العرو�س اأدوات زينتها، الف�سحى. ال�سفط: الذي يعبى 

فيه الطيب وما اأ�سبهه من اأدوات الن�ساء، كاجلوالق، جمع: اأ�سفاط، املهرية. �سفاط، 

وال�سنية. �سفط: احلقيبة ال�سغرية من اأدوات الن�ساء ُت�سنع من ال�سعف.

اإناء  التور:  الف�سحى.  اأو اخل�ساب خا�سة، جذرها »تار«،  اأورتار: حق الطيب، 

ي�رضب فيه، اجلمع: اأتوار. 

تاكّلوت: القفة ذات غطاء جلني التمر خا�سة، ويف بع�س اللهجات تعني القفة 

عامة، الف�سحى. اجُلّلة: وعاء من خو�س، وتعني اأي�سًا قفة التمر.

اأفرت: الوعاء ال�سغري عامة )احلقة(، الف�سحى الفر�س: القدح. 

اأم�سوار: وعاء يع�رض فيه الزيتون، يدعى يف الدارجة املغربية »ال�سامية«، الف�سحى. 

امل�رض: الوعاء. ويف الدارجة احل�رضمية. امل�رضا: املكيال. 

اأو ودع ونحوهما،  تازلفت: الق�سعة الكبرية،  تازليفوت: ال�سحن من خزف 

الف�سحى. الزلفة: ال�سحفة.

تا�سدل: الق�سعة الكبرية، الف�سحى. ال�سطل: الط�ست، واجلمع �سطول.

ماط: ما ميد ليو�سع عليه الطعام يف  تا�سمتوت: الق�سعة الكبرية، الف�سحى. ال�سِّ

ة: ال�ُسفرة من اخلو�س. مُّ املاآدب ونحوها. قارن اأي�سا. ال�سُّ

تيكينت: الِقْدر )اإناء الطبخ(، الفنجان، الف�سحى. اجلوناء: الِقدر . 

، اأجّديد، اأيّديد، اأكّديد: قربة املاء، تاكدوت: القارورة  نُّ اأجّدو: اجلرَّة الكبرية، الدَّ

ال�سغرية، الوعاء ال�سغري عامة، الدارجة الُعمانية. اجَلْدِويَّة: جرَّة من خزف اأو فخار 

الغزيرة،  البئر   : واجَلدُّ جلد،  من  اإناء  القد:  الف�سحى.  ويف  وتربيده،  املاء  حلمل 

والقليلة املاء، واملاء القليل، واملاء القدمي.

اأكنبور: اجلرة يجعل فيها ال�سمن اأو الزيت ونحوهما، تاكنبورت: اجلرة ال�سغرية 
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معقودة،  قافًا  اجليم  اأبدلت  خ�سب،  من  غليظ  قدح  اجُلْنُبل:  الف�سحى.  عامة، 

والالم راء. 

تاغزالت: الإناء ي�رضب فيه، الف�سحى الغزر: اإناء من حلفاء وخو�س، )بتعاقب 

الراء والالم(، واأنظر كذلك، اجلزلة: الإناء من خو�س، )بتعاقب اجليم والغني (.

قافا  اجليم  اأبدلت  القدر،  وعاء  اجلياء:  الف�سحى.  الطبخ(،  )اإناء  القدر  تيكي: 

معقودة. 

تاكروايت: القرعة الياب�سة ت�ستعمل وعاء، الف�سحى. القرو: قدح اأو وعاء �سغري. 

اأغانزا: القد )اإناء من جلد(، الف�سحى. القنز، الإقنيز: الدن ال�سغري. اأبدلت القاف 

غينًا، وفخمت الزاي. 

الفنجانة  ْوَملة:  ال�سَّ الف�سحى.  اإرم�سو،  اللهجات،  بع�س  ويف  املاء،  قربة  اأمل�سو: 

ال�سغرية، وهي �سقاء، قلبت املفردة. 

اأميدون: القنع )طبق يوؤكل عليه الطعام (، وال�سماط يب�سط ليو�سع عليه الطعام، 

الف�سحى املي�سانة: القفة، واملي�سنة: كاجلوالق، من اخلو�س، جمع موا�سني. 

اأحبي: �سحن من خ�سب، الف�سحى. احلب: وعاء املاء كالزير واجلرة. 

الُغنجة:  الف�سحى.  املغرفة،  املعلقة،  تاغنجاوت:  تاغنجايت،  كذلك،  اأغنجا: 

يت امللعقة ملعقًة لأنها تلعق الطعام وال�رضاب، و�سميت املغرفة  اجُلرعة، ومثلما �ُسمِّ

ح اأن  الرببرية اأطلقت على امللعقة واملغرفة  مغرفًة من غرف الطعام وال�رضاب، ُيَرجَّ

ا�سم » اأغنجا، تاغنجايت، تاتاغجاوت« لأن  بهما توؤخذ الُغنجة، اأي اجلرعة. ويف 

اأكرث من لهجة خليجية. الغنجة: ال�سينية.

تا�سفريت: القدر الكبرية، يف الدارجات الثالث الظفارية والعمانية واحل�رضمية. 

ْفرْيت: القدر، واأما القدر العمالقة العظيمة  فرية : القدر ، ويف ال�سحرية . �سِ ال�سِّ

التي ت�ستخدم يف الولئم واملاآدب الكبرية بالأعرا�س ونحو ذلك ، فت�سمى املرجل، 

كما هي يف الف�سحى.

اأحاّلب: اجلرَّة، الف�سحى. احِلالب وامِلحلب: الإناء ُيحلب فيه.  

نَّة: القربة اخَلَلق ال�سغرية يكون املاء  �ِسنِّيت: قربة املاء ال�سغرية، الف�سحى. ال�سَّ

فيها اأبرَد من غريها.
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تازيرت: اجَلرَّة، الف�سحى. الزير: اجلّرة.

اإبريق ال�ساهي، وذكر �ساحب املعجم العربي  اأبقباق: اجَلرَّة،  تابقباقت: كذلك. 

الأمازيغي باأن هذه الت�سمية جاءت من ال�سوت الذي ينتج عند غم�سهما يف املاء، 

الف�سحى. البقبقة: �سوت اجلّرة يف املاء، ويف الدارجة العراقية. بقبقت اجلّرة اإذا 

ح�سل من فمها �سوت عند ملئها باملاء. 

اأكدور: اجَلّرة، الف�سحى. الَقَدَرة: القنينة ال�سغرية، اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا 

معقودة.

الفْرفوري:  العراقية.  الدارجة  عامة،  اخلزف  قفة من  وال�سَّ الأحمر،  اخلزف  اأفرور: 

اخلزف ال�سيني. 

اأجريب: امِلزود، الوعاء، الف�سحى. اجلراب: املزود، الوعاء.

تاغرارت: وعاء من اخلي�س ونحوه يو�سع فيه القمح وغريه، الف�سحى. الغرارة: 

ال�سحرية.  ويف  اجلوالق.  من  اأكرب  وهو  احلبوب  فيه  تو�سع  اخلي�س  من  الوعاء 

َغرورت: اجلوالق، الكي�س.

ّلي�سة: وعاء اأو كي�س  اأتّلي�س: وعاء ي�سوَّى من اخلو�س �سبه القفة، الف�سحى. التِّ

وى من اخلو�س.  ي�سَّ

اخلليجية  اللهجات  ويف  الكبرية،  القفة  القوطة:  الف�سحى.  الُعلبة،  اأقوطي: 

والُعمانية والظفارية. القوطي: العلبة املعدنية، خا�سة تلك احلقة ال�سغرية التي 

ال�سحرية �سيغة اجلمع هي  الغازيَّة، جمع:  قواطي، ويف  تعباأ فيها امل�رضوبات 

قوطون. 

اأجي: املقالة )وعاء القلي(، الف�سحى. اجلئاوة: وعاء الِقْدر.

الَبقاق:  الف�سحى.  ال�سغرية،  الق�سعة  تاباّق�ست:  تيبيّق�ست،  كذلك.  تيبيّقيت: 

الرديء من متاع البيت.

، الف�سحى. اجُلْرموز: احلو�س ال�سغري، اأبدلت اجليم قافًا معقودة  نُّ اأكربوز: ال�سَّ

وامليم باًء، وان�رضف املعنى من وعاء باٍل للماء من اجللد ُيحمل وينقل، اإىل وعاء 

اآخر للماء ثابت يف الأر�س.
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من  الكي�س  اأ�سكارث:  جلد(،  من  )وعاء  اجلراب  تا�سكارت:  كذلك.  اأ�سكار: 

قَرى: قربة من جلد، والقدح العظيم، ويف الدارجة امل�رضية.  خي�س، الف�سحى. ال�سِّ

مل فيه احلبوب وما �ساكلها. ال�سكارة: كي�س من خي�س ونحوه حُتْ

تانكات: العلبة من ال�سفيح، الف�سحى. التََّنكة: العلبة من ال�سفيح، كذلك هي 

يف الدارجة الظفارية، ويف ال�سحرية. تنكت: العلبة من ال�سفيح.

تيمكيلت: الطاجن الذي يقلى فيه الطعام، الف�سحى. املقالة: الطاجن الذي يقلى 

فيه الطعام.

والقطرية.  العمانية  الدارجتان  املاء،  منه  ي�رضب  عروة  له  اإناء من خزف   : اأزاّلوا 

الزيلة: الدلو، ال�سطل.

األفاظ الطعام وال�شراب

اإّفود: عط�س، فاد: العط�س، اأماّفاد، اأمّفادو: ال�سديد العط�س، الف�سحى. 

املفوؤود:  �سواه،  واللحم:  اخلبز  فاأد  الأمازيغ:  العرب  ل�سان  معجم  جاء يف 

اإىل  املوؤدي  باحلر  مت�سل  هذا  وكل  التوقُّد،  التفوؤُّد:  النار،  الفئيد:  امل�سوي، 

العط�س. 

اإكاّو: كذلك، اإ�ساّو: عط�َس، الف�سحى. جاء يف معجم ل�سان العرب الأمازيغ: 

مبا�رضة،  بالنار  اللحم  اأن�سَج  �سوى:  ونحوها،  بحديدة  اجللد  اأحرَق  كوى: 

اإىل  املوؤدية  نه، وكل هذا متعلق باحلرارة  املاَء: �سخَّ اأو قلي، و�سوى  دون غلي 

العط�س. 

اإنه  الف�سحى.  اإ�سالز: جّوع،  اإ�سلوز،  اأمالزو: اجلائع،  اإلوز: جاع، لز: اجلوع، 

لعوز لوز، اتباع ، لز ال�سيء يلوزه: اأكله، وهذا يدخل يف باب اجلوع.

املْهرام  بنهم،  اأكل  َهْرم:  الُعمانية.  الدارجة  والفرتا�س،  ال�سديد،  اجلوع  اأهرم: 

َعِرَم  اأي�سًا.  قارن  عته،  اللحَم: قطَّ الف�سحى. هرَّمت  النهم، ويف  الأكول  واملْهرمة: 

العظَم: نزع ما عليه من اللحم، والَعَرمة: رائحة الطبيخ، والَعَرم: الد�سم، وبقية 

وعدم  الطعام  اإىل  ال�سديدة  ال�سهوة  اأي  النَّهامة،  هربت:  ال�سحرية.  ويف  الِقْدر، 

ال�سبع. 
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َب، �رضب املاء خا�سة، اإ�ْسوا: ارتوى، يقابلها  ي�سوا: كذلك، يو�س، يو�ّس، يو�س�س: �رَضِ

اط بكلمة ح�سا، يح�سو: �رضب، ي�رضب، وذلك باإ�سقاط احلاء. )1( الدكتور الق�سَّ

َكف: جترع ال�رضاب ب�رضعة مع اإحداث �سوت، اأ�سكاف: جترع ال�رضاب �رضيعًا،  ي�سْ

ف: جترَّع  ف ي�سكَّ اإ�سكف، اإزكف: ارت�سف املاء ونحوه، يف الدارجة الُعمانية. �سكَّ

زغف:  اليمنية.  الدارجة  اللنب،  ارت�سف  �سُخف:  ال�سحرية.  واحدة،  ُدفعة  ال�رضاَب 

�رضَب املاء ونحوه على عالته مبا فيه من قذى اأو �سوائب.

، الف�سحى: �سئم : اأكرث  اإ�ّسوم: �رضب ما يف الإناء كله، وتاأتي اأي�سا مبعنى َم�سَّ

من �رضب املاء.

اإكركب: �رضَب بكرثة، الدارجة الُعمانية. كركب: �رضَب بكرثة، الف�سحى. جرجم 

ال�رضاب: �رضبه، حتولت جيم »جرجم« قافًا معقودة، وميمها باًء يف الرببرية والعامية 

الُعمانية، قارن الف�سحى اأي�سَا. جرجب ال�سيَء: اأكله، وجرجب الأناء: اأتى على ما 

فيه. 

اإّلغ: حل�َس، الف�سحى. َولََغ الكلب وغريه من ال�سباع يف الإناء: �رضب ما فيه 

باأطراف ل�سانه، ويقال: ما ولغ فالن ولوغًا، اأي مل يطعم �سيئًا. 

ي�رض�س: بلَع، الف�سحى. �رضَط: ابتلع، بلع.

اإملز: كذلك، اإ�سلمز: بلع، ابتلع، اأملاز: البلع، البتالع، الف�سحى. التلمظ: التذوق، 

وما عندنا ملاظًا، اأي ما يتلمظ، وما ذقت ملاظًا، ولي�س لنا ملاظ ، اأي ما نذوقه، 

وملظناه: ذقناه، والتمظ ال�سيء: اأكله، اأبدلت الظاء زايًا مفخمة.  

اإدار: كذلك. اإدرو: طاعمه )اأكل معه (، الف�سحى. دردر الب�رضة: لكها، م�سغها. 

يورم: ذاق الطعام، اأراما: اجل�سع، اإرم: تذوق الطعام، الف�سحى. اأرم: اأكل، اأرام 

ما علي املائدة : اأكله، اأرمت ال�سائمة املرعي: اأتت عليه حتى مل تدع منه �سيئا.

�سلعفه:  الف�سحى.  الأكل،  يف  اللقم  اأ�سلحف:  �رضيعا،  ال�سيء  اأكل  اإ�سلحف: 

اط كتاب مهم للغاية عن بدو الطوارق بعنوان )التوارق عرب ال�سحراء  1ـ  للدكتور حممد �سعيد الق�سَّ
مة، ولقد انده�س كل ظفاري قراأ الكتاب  الكربى(، فلقد عا�رضهم ل�سنوات لُيتحفنا  بهذه الدرا�سة القيِّ

وطالع �سوره من ذلك ال�سبه بني بربر الطوارق والظفاريني.
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ابتلعه. 

ال�سيء  كالقثاء واخليار، وق�سم  الأ�رضا�س  له �سوت حتت  ي�سمع  اأكل ما  اإغز: 

ال�سيء  ق�سم  اإكزكز:  كذلك.  اإغّز:  ق�سم  اإتغزاز:  الياب�س،  ال�سيء  واأكل   ، باأ�سنانه 

باأ�سنانه، الف�سحى.غزغز: اأكل ب�سدقيه من غري �سهوة نف�س.

األفاز: الأكل ال�سديد، الف�سحى. اللبز: الأكل ال�سديد، اأبدلت الباء فاء وفخمت 

الزاي. 

اإك�سا: ومن تنويعاتها “اإ�سا، اإت�سا”: اأكل الطعام، الف�سحى. كاأ�س الطعام: اأكله، 

قارن اأي�سا. ك�سوته ك�سوا اإذا ع�س�سه فانتزعته بفيك.

اأمكلي: القوت، الطعام، الف�سحى. املاأكلة: الطعام، القوت، الوجبة، ويف الأكادية. 

َمكاُل: طعام، قوت.

اأي  الن�سيب  الق�سط:  الف�سحى.  �رضاب،  اأو  طعام  من  احل�سة  تاناقا�ست: 

احل�سة. 

اأبدلت  اأكله، قرمه: ق�رضه،  اإكّرم: ق�سم ال�سيء باأ�سنانه، الف�سحى. قرم الطعام: 

القاف الف�سيحة قافًا معقودة . 

اإكّدد: نزع اللحم عن العظم باأ�سنانه، الف�سحى. كَدَد ال�سَئ: نزعه.

اإ�رض�س: اأكل، الف�سحى. �رض�سه: طحنه ب�رض�سه، اأي اأكله، قارن اأي�سًا. َدَر�س 

الطعام: اأكله �سديداً.

اإكْرو�س: ق�سم ال�سيَء باأ�سنانه، الف�سحى. كْرَو�َس: ق�سم الف�ستَق وغريه باأ�سنانه، 

ال�سيء: قطعه، قر�س من الطعام:  اأي�سًا. قر�س  اأبدلت الكاف قافًا معقودة، قارن 

اأ�ساب منه قليال، والقروا�س من الرجال: الطفيلي. 

اإزغموّمد: ق�سم ال�سيء باأ�سنانه، جذرها “زغم” والباقي مزيد، الف�سحى. الزقم: 

اللقم، اأزقمه فازدقمه: اأبلعه فابتلعه.  

اأكوفا: كذلك. اأُكوفاي، اأ�سفاي: اللنب احلليب، ويف ال�سحرية. كفاأ: اللباأ، ولنب 

اللباأ،  كفا:  احلر�سو�سية.  النار،  اإذا لم�سته  يتغري  الذي  ولدت حديثًا  التي  البقرة 

األبانها  الف�سحى تو�سعت يف املعنى لي�سمل كل نتاج الأنعام ولي�س  اأن  ويالحظ 
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فقط، فنجد اأن الُكفاأة يف الإبل = نتاجها، ومنحه كفاأه غنمه = اأعطاه من األبانها 

واأولدها واأ�سوافها �سنة..

اآغي: احلليب، الف�سحى. غوي الر�سيع غيًا: اإذا اأكرث من الر�ساع، الغاوي: املكرث 

من ر�ساع اأمه.

اأدردور: اللنب خرث وملا يتم روؤوبه اأو جتبنه، واللنب الهجني، اأي ما لي�س لباأ ولي�س 

: ما ر�سب اأ�سفل  ْرِديُّ لبنًا رائبًا ول �رضيحًا، واخلاثر من كل �سيء، الف�سحى.الدُّ

الع�سل والزيت ونحوهما من كل �سيء مائع كالأ�رضبة والأدهان، ويف حديث الباقر: 

الرَّْوبة”، الدارجة الُعمانية.  ؟ قال:  رديُّ ؟ قيل وما الدُّ ْرِديُّ “اأجتعلون يف النبيذ الدُّ
لح.  ِدْردار: بقية ال�رضاب ل َي�سْ

األولو: اللنب الرائب، اإّلول: اخلثورة يف اللنب، الف�سحى. الأْول والإيال: ُخثورة 

اللنب، اآل اللنُب: خرث وَغُلظ. 

اإّكيل: اللنب الرائب، الف�سحى. الإدل: اللنب اخلاثر احلام�س.

الدارجة  ور، ويف  التنٌّ الت�سق من اخلبز يف  الُقرامة ما  الف�سحى.  اأغروم: اخلبز، 

اليمنية، القرمة: �سنف من اخلبز، اأبدلت القاف غينا، ويف العربية الأكادية. ُكْرما: 

اخُلبز.

العجني  من  قطعة  الرغيف:  الف�سحى.  اخلبز(،  )الواحدة من  اخلبزة  توغريفت: 

ُتهياأ وتُخبز. 

ة: دقيق ُيعجن ب�سمن ثم ُي�سوى، اأ�سقطت العني،  ي: اخُلبز، الف�سحى. الُعجَّ اإكُّ

دة قافًا معقودة م�سّددة. واأبدلت اجليم امل�سدَّ

ُك�س”، الدارجة امل�رضية. الفتَّة: الرثيد. اأُفتي: نوع من طعام “الُك�سْ

اإغْلي: �ساغ ال�رضاُب، اأي �سهل مدخله يف احللق، الف�سحى. اغتللت ال�رضاب: 

اأغول  وعي�س  جوفه،  ُيدخله  الذي  الطعام  اأي  ال�سيخ:  هذا  غلوُل  وِنْعم  �رضبته، 

ل: ناعم. وُغوَّ

ل الإ�ساغة من الطعام اأو  اإّزْري: اأ�ساغ الطعام اأو ال�رضاب، اأزّروْي: الإدام، وما ُي�َسهِّ

ال�رضاب، كذلك من اأي اأمر كاَن، الف�سحى. الزَّْور: لذة الطعام وطيبه. 

وؤام: كل ما يبخل به من طعام.  اأملاماي: ما لن من الطعام، الف�سحى. اللُّ
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اإمالكن: الفواكهة، اأمالك: الثمرة الواحدة من ثمار الفاكهة، النون مزيدة لكونها 

اأداة جمع، الف�سحى. املليخ: ما لن من الطعام، اأبدلت اخلاء قافًا معقودة.

واأنًى: ن�سج  واإنًى  اأنيا  ال�سيُء  اأنى  الف�سحى.  الثمر،  الطعاُم، ن�سج  ن�سَج  اإنوا: 

الطعام، وخ�سَّ بع�سهم به النبات.

تاياوانت: كذلك. تاكاوانت )بالقاف املقودة بدل من الياء(، تاجاوانت: الِبْطَنة من 

الأكل، ال�سبع، اإّجاون: �سبَع، ب�سم من الطعام، الف�سحى. التاأون: امتالء البطن من 

الطعام وال�رضاب.

اإّطويّف: تخم، ب�سَم من الأكل، الف�سحى. نطف، طف�س: ب�سَم من الأكل. 

اأّزا: كذلك. اإّزي: التُّخمة، اإّنوّزي: تخم من كرثة الأكل، الف�سحى اأْزاآه بطنه: اإذا 

امتالأ من الطعام فلم يتحرك.

�َس: �سمن ج�سمه  تيكرك�ست: التخمة، جذرها “كر�س”، الف�سحى. اجراأ�سَّ واْجَروَّ

�ست الإبل: امتالأت بطونها  ت واجروَّ : الغليظ اجلنب، اجراأ�سَّ بعد هزال، واملُجرِئ�سُّ

و�سمنت، اأبدلت اجليم قافًا معقودة، قارن اأي�سًا. الَكْر�ساء: العظيمة البطن.

املاء ونحوه، تاجغميت:  اإجُغم: جرع، اجرتع  اأجُغام: الجرتاع، ال�رضب ب�سدة، 

جند  لهجة  ويف  اجلرعة،  اجلغمة:  جترع،  جغم:  املغاربية.  الدارجة  يف  اجُلْرعة، 

واللهجة املحوتية والدارجة القطرية والدارجة احل�رضمية. اجَلْغمة: اجلرعة الواحدة، 

جمع: جغمات، اأما يف الدارجة الُعمانية فقد �سمعتها ب�سمِّ اجليم “اجُلْغمة”، ويف 

اجلرعة،  والُغْمجة:  متتابعا،والَغْمجة  جرعه  غمجا:  يغمجه  املاء  غمج  الف�سحى. 

قلبت املفردة. 

خاء  الكاف  )باإبدال  اأخ�سوم  كافا(،  الياء  )باإبدال  اأك�سوم  كذلك.اأي�سوم،  اأو�سم: 

مبدلولت  الف�سحى  يف  “وزم”  اجلذر  ياأتي  الف�سحى.  اللحم،  ال�سني(:  وتفخيم 

عديدة حمورها اللحم، وهي:

ـ الوزمية: القطعة من اللحم، جمعها )وزمي(.

ـ الوزمي: اللحم املقطع، واللحم املجفف.

ـ الوزمي: ال�سواء من اللحم.
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ـ الَوْزم: ما جتمعه الُعقاب يف وكرها من اللحم.

ام: الكثري اللحم والع�سل. ـ الوزَّ

ـ رجل وزمي: مكتنز اللحم.

 ويف الكنعانية. ك�سم: الوليمة، والوجبة الحتفالية.

تيفييي: اللحم، يف امل�رضية القدمية. اأوف: اللحم.  

: لفظ ال�سيء من فيه، اأبدلت اجليم  اإكمم: لفظ ال�سيء من فيه، الف�سحى. مجَّ

قافًا معقودة، وقلبت املفردة.

لى: �سوى اللحم ونحو ذلك. �َس، قلى، الف�سحى. �سَ اإ�ْسلي: َحمَّ

اإّزا: كذلك. اإّزي: قلى، الف�سحى: َوَزاأ اللحَم: �سواه فاأْيب�سه، اأزَّ الناَر: اأوقدها. 

اإ�سنف: كذلك. اإكنف: �سوى اللحم، قلى اللحم، اأ�سانيف، اأكانيف: اللحم امل�سوي، 

فيف: اللحم املقلي بقليل  اللحم املقلي، املهرية. �سف: �سويُّ اللحم، ال�سحرية. ِم�سْ

من �سحِمِه. 

ونحوه،  اللحم  انطبخ  اإكدو:  ه،  �سيِّ وبالغ يف  اخلبز  اأو  اللحم  �سوى  اإ�سقوّقد: 

د: َيَب�َس، وال�سيُّ املبالغ فيه ُيذهب  اإ�ّسكدو: َطَبَخ اللحم ونحوه، الف�سحى. تقدَّ

اأ�سعلها، ِقيَد الدقيُق: ُطِبَخ وتكتَّل  اأوقد الناَر:  بطراوة ما ُي�سوى فيغدو ياب�سًا، 

وتكبََّب، ويف الدارجة الظفارية. يوَقد: يطبخ الطعام. 

تانالت: كذلك. تانيلت: ما ُيوؤكل بني الغداء والع�ساء، الف�سحى. النَّْهل: ما اأُِكل 

من الطعام، اأ�سقطت الهاء، وكثرياً ما ي�سقط هذا ال�سوت يف الرببرية.

اأّل�س: ما ُيوؤكل بني الغداء والع�ساء، الف�سحى. الُلو�س: الطعام، اللُّوا�سة: اللقمة.

اأزدوْيت: كذلك. اأْوزدوْيت: ما ُيوؤكل بني الغداء والع�ساء، الف�سحى. الزاد: طعام 

ُيتخذ لل�سفر.

اإم�سا: الطعام كان غري ذي طعم، الف�سحى. امل�سيخ من اللحم: الذي ل طعم 

له، ومن الطعام الذي ل ملح له، ول لون ول طعم، ومن الفاكهة ما ل طعم لها، 

والفعل من ذلك كله “م�سخ”، اأ�سقطت اخلاء. 

الطعم  كريه  �سار  اللنب:  ب�سل  الف�سحى.  طعم،  ذي  غري  كان  الطعام  اإب�سل: 
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حام�سا، فهو با�سل، وب�سل اخلل ب�سوًل: اإذا طال تركه فتغري طعمه. 

اإنوغب: ج�سع، الف�سحى. النغبة: اجلوع، واجلرعة من ال�رضاب، ونغب الريق: 

بلعه، ونغب الإن�سان يف ال�رضب: جرع. 

اإجوحما: ا�ستهى اللحم، الف�سحى. جعم: ا�ستهى اللحم.

اإ�سكمكم: تناول طعام ال�سبوح، الف�سحى. قم الرجل واقتم  اأكل على ما اخلوان، 

اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة.

اأّكرن: الدقيق)الطحني(، الف�سحى. اجَلرين: الطحني. اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

قلبًا  املفردة  قلبت  ثم  الزاي،  فخّمت  طحنه،  اأ�زَضَ:  الف�سحى.  طحَن،  اإز�سا: 

مكانيًا.

يزوم: �ساَم، الف�سحى. الأَْزم: احِلْمية والإم�ساك عن الطعام.

زايًا  ال�ساد  اأبدلت  اأن�سجه،  الطعام:  �سهر  الف�سحى.  الطعام،  اأن�سج  اإزهر: 

مفخمة.

ماح: ال�سحم املذاب، اأ�سقطت احلاء، ورققت ال�ساد. اأ�سيم: ال�سحم املذاب، ال�سُّ

الأكل  كرثة  الرُّْغب:  “لغب”، الف�سحى.  جذرها  ونهم،  ب�رضعة  اأكَل  اإتالغب: 

و�سدة النهم، والرغيب: النهم ال�سديد الأكل.

من وهو خاثر.   الء: ال�سَّ اأ�سالي: اخلثارة يف اللنب، الف�سحى. ال�سِّ

تاّمال: الإ�رضاع يف الأكل، الف�سحى. امِلالأة وامِلْلء: البطنة من الطعام. 

اإمرقان: املاء اأغلي فيه اللحم ف�سار د�سمًا، الف�سحى. املرق: املاء اأغلي فيه اللحم 

ف�سار د�سمًا.

اأ�سقي: املرق، الف�سحى. ال�سقي: الإدام، واملرق هو اإدام ُي�ستمراأ به اخلبز اأوالرُّز.

هن: ال�سحم. تادوهنت: كذلك. اأدهنت: ال�سحم، الف�سحى. الدُّ

لِودك: ال�سحم، الدهن، الف�سحى. الَوَدك: الد�سم وال�سحم.

تاريوات: الع�سل، الف�سحى. الأري: الع�سل. 

تامنت: كذلك. تاّمنت‘ تاممت، تامّمت، تامّميت، تاّمومت: الع�سل، والطلُّ الذي 

: كل طلِّ  ينزل من ال�سماء على �سجر اأو حجر، ويحلو وينعقد ع�ساًل، الف�سحى. املَنُّ
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ينزل من ال�سماء على �سجر اأو حجر، ويحلو وينعقد ع�ساًل.

، الف�سحى. القْند: ع�سل ق�سب ال�سكر اإذا جمد، الِقنِديد: ع�سارة  اأكْن�سوي: املَنُّ

ق�سب ال�سكر اإذا جمد. 

ب�س: ع�سل  الدِّ الف�سحى.  والباقي مزيد،  “�سم�س”  ، جذرها  املنُّ تا�سام�سنات: 

النحل، وع�سل التمر.

به، جذرها “مل�س”،  اإّلوّم�س: غُلظ الع�سُل وحتبََّب، تالوم�سيت: غلظ الع�سِل وحتبُّ

ى الفالوذج اأي�سا، وهو حلوى تعمل من الدقيق  الف�سحى. اللم�س: الفالوذ، وي�سمَّ

واملاء والع�سل، قارن كذلك. اللوا�س: الع�سل ال�سايف، بتعاقب الواو وامليم. )1( 

اأغرا�س: كذلك. تاغرا�ست، تاغورا�ست: خليَّة النحل، الف�سحى. اخُلر�س: عود 

يخرج به الع�سل من اخلاليا، جمع: اأخرا�س، وُخر�سان.

وال�سلوان:  الف�سحى.ال�سلوى  الع�سل،  اأ�سال:  املهرية.  الفاخر،  الع�سل  اإ�ْسالل: 

الع�سل.  

اجَلالء:  الف�سحى.  �سمعه(،  ُيع�رض  مل  )الع�سل  ْهدة  ال�سَّ اإغلي:  الع�سل،  اأّكال: 

التدخني على النحل لي�ستار الع�سل، اأبدلت اجليم قافًا معقودة يف “اأكال”  وغينًا 

يف”اإغلي”. 
ارة: بقية ما يف  تاغروت: الع�سل، تاكريا: نوع من �سمع النحل، الف�سحى. الُكوَّ

اخللّية التي ُيع�سل فيها النحل.

اإنهر: جرع، عبَّ املاَء، اأنهار: الجرتاع، الف�سحى. نهل: �رضب حتى روي، النَهل: 

ب حتى الرتواء، وال�رضاب، الإنهال: ال�رضاب الكثري.  ْ ال�رضُّ

اإكمر: جتــــرَّع املاء ونحــوه، الف�سحى. الَغمر: املاء الكثري، ونخل مغتمر: ي�رضب 

قافًا  الغني  اأبدلت  به،  غـــطاه  باملاء:  وغمـــــره  الكثري،  املاء  وهي  الغمــــــــرة،  يف 

معقودة.

ال�رضاب:  من  قئم  الف�سحى.  اجُلَرعة،  تاكوميت:  توكميمت،  كذلك.  اأوكميم: 

1ـ معجم ل�سان العرب الأمازيغـ  علي فهمي خ�سيم �س235.
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ارتوى، القاأم: الرتواء، اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا معقودة.

اأخوّبو: كذلك. تاخوّبيت: اجُلَرعة، الف�سحى. قاأب املاَء: �رضبه، قباأ من ال�رضاب: 

امتالأ، قارن كذلك. اخَلبء: املطر، اخلابية: زير املاء.

اإ�سيمن: ال�سحم املذاب، الف�سحى. ال�سمن: ال�سحم املذاب.

الل�سال�س:  الف�سحى.  والأمعاء،  بالكر�س  يحيط  الذي  الرقيق  ال�سحم  اأ�سْل�سو: 

�سحم ال�سنام املقطع. 

اأدّفو: ثمر �سجر من الف�سيلة الوردية له �رضوب كثرية هو التفاح، يف الدارجة 

فاح: التفاح، اأ�سقطت احلاء واأبدلت التاء داًل. الليبية. الدُّ

الطعاُم: مالأه  ه  الف�سحى. كظَّ التنف�س،  ال�رضاب حتى ل يطيق  اإ�سك�س: مالأه 

حتى ل يطيق التنف�س، والِكّظة: �سيء يعرتي من امتالء الطعام، واكتظَّ امل�سيُل 

باملاء: �ساق به لكرثته، والَكْظكظة: امتداد ال�سقاء اإذا مالأته، تراه ي�ستوي كلما 

�سببت فيه املاء، اأبدلت الكاف قافًا معقودة والظاء �ساداً.

لعوله: التغذية، الف�سحى. الَعلول: ما يعلَّل به املري�س من الطعام اخلفيف.

األفاظ الأ�شلحة والإغارة والأ�شر

اأرباب: كذلك. تاربابت: ال�سالح، اأراباب، اأرباب: املت�سلح، اإربب: لَِب�َس ال�سالَح 

قارن  هام،  ال�سِّ الرِّباب: جمموعة  الف�سحى.  الت�سلح.  اأراباب:  اأرباب،  به،  د  َتزوَّ اأو 

اأي�سا. تلبََّب: لب�س ال�سالح، وذلك باإبدال الالم راء.

اإ�رّضبل: لب�س ال�سالح، الف�سحى. ت�رضبل: لب�س الدرَع.

لزول: القتال، وهو الهدف من  الح، وهو اأداة القتال، الف�سحى. الزُّ تازويل: ال�سِّ

امتالك ال�سالح.

اأمريك: ال�سالح، الف�سحى. املَْرق: الطعن بالعجلة، اأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا 

معقودة.

اأزلو:  )الن�سلة(،  ونحوهما  ال�سيف  اأو  ال�سكني  توزالت: حديدة  احلديد،  اأّزال: 

ل: ال�سيف القاطع،  الن�سل من املثقاب وما اإليه، الف�سحى. الو�سيلة: ال�سيف، ال�سِّ
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اّلء: نوع من الن�سال. وال�سُّ

من  ال�سندانة  واواً(:  املعقودة  القاف  )باإبدال  تاونت  تاوونت،  كذلك.  تاّكونت: 

اأدوات احلّداد، الف�سحى. الَقْونة: القطعة من احلديد يرقع بها الإناء، قاَن احلديَد 

يقينه: �سّواه، الَقنْي: احلّداد.

ه،  اإم�سد: كذلك. اإ�ّسم�سد: اأحدَّ ال�سكنّي ونحوه، الف�سحى. �َسَمَط ال�سكنَي: اأَحدَّ

اأبدلت الطاء داًل، وقلبت املفردة.

اإ�ستف: كذلك. اإ�ّسف: �سلَّ ال�سيَف، �سحبه من غمده، ا�ستل ال�سيَء، الف�سحى. 

ا�ستافوا: تناولوا ال�سيوف.

اأ�سكن: ال�سيف، الف�سحى. ال�سّكني: املدية.

راأ�سه  واأفررت  قطعه،  واأفراه:  بال�سيف،  راأ�سه  اأفر  الف�سحى.  ال�سيف،  تافروت: 

بال�سيف واأفريته: �سققته.

ال�سني،  اأ�سقطت  الرمح،  ن�سل  اأي  ال�سنان،  النربا�س:  الف�سحى.  ال�سيف،  اأنبار: 

قارن كذلك. النبل: ال�سهم. 

تاكوبا: ال�سيف، الف�سحى. الكوكب: ال�سيف. 

د والآخر مثقوب،  اأداة اأحد طرفيها حمدَّ اأبرا: ن�سل الرمح، الف�سحى. الإبرة: 

والإبرة من القرن: طرفه، ومن العقرب والنحلة: ما تل�سع به.

تام�سنانت: الن�سل من الرمح اأو ال�سهم، الف�سحى. ال�سنان: ن�سل الرمح. 

�سنانا،  فيها  جعلت  اإذا  القناة  املوؤمر:  الف�سحى.  ال�سهم،  احلربة،  الرمح،  اأمور: 

واحلربة لي�ست �سوى قناة ُجعل فيها �سنان.

اأحري�س: الرمح، الف�سحى. احَل�رْض: الدقيق من الأ�سنة، قلبت املفردة.

اأفال: كذلك. تافال: احلربة، الف�سحى. الفالية: ال�سكني. 

اأم�سحوذ: احَلْربة، الف�سحى. امل�سحوذ: املُ�سنن من احلربة وال�سيف ونحوهما. 

اأمزراق: الرُّْمح، الف�سحى. امِلزراق: الرمح الق�سري.

اأّلغ: الرمح، الف�سحى. األواح ال�سالح: ما يظهر منه، األغ = األواح، غ = ح.

تاكرمْويت: الرمح الق�سري، الف�سحى. الِكْرتيم: الفاأ�س.
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ار، والرائ�س: ال�سهم ذو الري�س. اأرا�س: الرمح، الف�سحى. رمح را�س: خوَّ

اإديدل: الرمح، الف�سحى. الدول: ال�سهم املتداول . 

: من القو�س ما اأقبل عليك  تاكانزي: القْو�س التي ُيرمى بها، الف�سحى. الإْن�ِسيُّ

منها، اأبدلت الهمزة قافًا معقودة، وال�سني زايًا مفخمة.

تان�ّساكت: القو�س، الف�سحى. النيزك: الرمح الق�سري.

تاما: اخلنجر، الن�سل )حديدة ال�سكني اأو ال�سيف وما اإليهما (، الف�سحى. الأمت : 

القطع، التم: الفاأ�س، ويف الدارجة اليمينة، الثومة =  الطرف ال�سفلي من غمد اخلنجر.

اأفري�س:  ال�سّكني، وال�سيف ال�سديد القطع، اأنافرا�س: احلاّد من ال�سّكني وغريه، 

الف�سحى. فر�سُه: قطعه، واملفر�س واملفرا�س: احلديد يقطع به احلديد اأو الف�سة، 

والفري�س: القتيل، وكل قتل: فر�س.

اإ�سني: ال�سّكني: الف�سحى. ال�سنان: ن�سل الرمح.

ونحوه،  اجللَد  �رضط  اإكيز:  اإُكزي،  اإكزي،  امِل�رضط،  تا�سُكزيت:  اخلنجر،  اأزكيز: 

جذر ما �سبق هو “كز” )قاف معقودة + زاي(، الف�سحى. اجُلزاأة: ن�ساب ال�سكني، 

اأي عجزها، ويف الدارجة اليمنية. اجلهاز: اخلنجر.

اللهجة  ال�سّكني، ويف  ال�رضية:  الف�سحى.  ني،  ال�سكِّ اأ�ساري:  كذلك،  تا�ساريت: 

ني. ْقَطرية. �ساره: ال�سكِّ ال�سَّ

تافوي�ست: كذلك، تافوزت: ال�سكني، الف�سحى. الفاأ�س: اآلة ذات يد من اخل�سب 

كذلك.  قارن  ويعزق،  بها  يحفر  وكذلك  بها،  يقطع  احلديد  من  عري�سة  و�سن 

الف�سفا�س: ال�سيف الكليل. 

اأخدمي: اخلنجر، الف�سحى. امِلخذم: ال�سيف القاطع، وخذم  اأخذمي:  كذلك. 

يخذم: قطع يقطع، اأبدلت الذال املعجمة داًل مهملة.

اأكوزما: اخلنجر، اأكزمي، اأيزمي: املعول، اأداة حفر الأر�س، الف�سحى. جزم: قطَع، 

معقودة  قافًا  اجليم  اأبدلت  ت�سقَّقت،  الع�سا:  وجتزَّمت  انك�رض،  العظم:  واجنزم 

يف  وياًء  “اأكزمي”  يف  معقودة  قافًا  اجليم  “اأكوزما”، واأبدلت  يف  الزاي  وفخمت 

“اأيزمي”.
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تاُكّميت: اخلنجر، وهذه الكلمة توجد يف اأكرث من ل�سان عربي ب�سيغ تكاد اأن 

تتطابق مبنى ومعنى مع الرببرية،  ويت�سح انت�سارها بالوطن العربي على النحو 

الآتي:

1( اجَلْنِبيَّة = اخلنجر ) يف الدارجة اليمنية ـ وهي باجليم (.

2( الِكْمِبيَّة = اخلنجر ) يف الدارجة الظفارية ـ  وهي بالقاف املعقودة (.

ية = اخلنجر)يف الدارجة الليبية ـ وهي بالكاف(. 3( الِكمِّ

ية = اخلنجر ) يف الدارجة املغربية ـ وهي بالكاف(. 4(الُكمِّ

5( قاما  =  اخلنجر الطويل )يف الدارجة ال�سورية ـ وهي بالقاف (.

6( كاما =   اخلنجر الطويل )يف الآرامية ـ وهي بالكاف (.

7( ِكْمِبيت = اخلنجر ) يف اللهجة ال�سحرية ـ وهي بالقاف املعقودة(.

8( ِكْمِبيت = اخلنجر )يف اللهجة املهرية ـ وهي بالقاف املعقودة(.  

9( ِكْمِبيت = اخلنجر ( يف لهجة هْبيوت ـ وهي  بالقاف املعقودة (.

10( مْيَبْيت = اخلنجر ( يف اللهجة احلر�سو�سية ـ وهي بالياء (.

نْي الكبرية، الف�سحى. اخلنجر: ال�سّكني الكبرية. اأِخْنجر: ال�سكِّ

تاّزيت: اخلنجر، ويف الدارجة اليمنية. الُتوزة: ِغْمد اخلنجر.

�س. �س،  الدرع من زرد احلديد، الف�سحى. اجلوب، اجلبَّة: الرتِّ ْ تازيّبا: الرتِّ

ْرع احل�سينة. ة: الدِّ اأ�سريير: الرت�س، الف�سحى. الأُ�رْضَ

ْرع. تارفاّت: كذلك. اأفرار: الرت�س، الف�سحى. الرَّفرف: جوانب الدِّ

ّكاء:  : الدرع ال�سيقة احللق، وال�سَّ كُّ تا�سك�سوت: خوذة املحارب، الف�سحى. ال�سَّ

ال�سيقة من الدروع.

اإكليم: املطرقة، الف�سحى. جلم: قطع، اجللم: اآلة جزِّ ال�سوف، اأبدلت اجليم قافًا 

معقودة. 

تاكايا: املطرقة، الف�سحى. الأكهى: احلجر الذي ل �سدع فيه ـ على الت�سبيه. 

تاماليوت: املطرقة، جذرها “مال”، الف�سحى. البال: الفاأ�س.

تاف�سي�ست: كذلك. تاف�سيزت )بالزاي امفخمة(، تفط�ست، تافطي�سث، توطفي�ست: 

اأف�سي�س،  ال�سخمة،  املطرقة  املفخمة(:  )بالزاي  اأف�سيز  اأف�سي�س،  اأفط�س،  املطرقة، 
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ي�س:  الِفطِّ الف�سحى.  احلجارة،  بها  تك�رض  التي  ة  املهدَّ املفخمة(:  )بالزاي  اأفديز 

املطرقة العظيمة.

املف�سة  الف�سحى.  “�سف”،  جذرها  احلدين،  ذات  والفاأ�س  الفاأ�س،  تا�سفت: 

قلبت  واملعول،  كالفاأ�س   ، احلجارة  به  يك�رض  “ف�س”(: ما  )جذرها  واملف�سا�س 

املفردة. 

اأ�ساقور: الفاأ�س، املعول، اأ�سكور: الفاأ�س، الف�سحى . ال�ساقور : الفاأ�س العظيمة 

التي لها راأ�س واحد تك�رض بها احلجارة، واملعول. 

اأمنتا�س: الفاأ�س، الف�سحى. امِللطا�س: املعول الغليظ لك�رض احلجارة.

الف�سحى.  تو�سعًا،  ـ  ال�سفينة  مر�ساة  املعول،  املعادن،  حّفار  اآلة  الفاأ�س،  اأكلزمي: 

الِكرزمي: الفاأ�س، اأبدلت الراء لمًا والكاف قافًا معقودة. 

اأ�سفر�س: الفاأ�س التي تك�رض بها احلجارة، جذرها “فر�س”، الف�سحى. املفر�س : 

املعادن و�سكني حاد عري�س للحذاء يقطع به اجللد، والفر�س  حديدة تقطع بها 

والفر�س: القطع. 

توتال: الفاأ�س ذات احلّدين، جذرها “تل”، الف�سحى. الَعَتلة: فاأ�س النجار، وحديدة 

كاأنها راأ�س فاأ�س، اأ�سقطت العني.

وما عر�س وحدد من  الإ�سكاف،  اإزميل  ال�سفرة:  الف�سحى.  الفاأ�س،  �سيفريت: 

ني والإزميل.  احلديد كحدِّ ال�سيف وال�سكِّ

تا�سطيبت: الفاأ�س ال�سغرية، الف�سحى. ال�سطبة: ال�سيف.

اأقابا�س:  اإقبا،  قابو: حجر حمدب الراأ�س كان ُي�ستعمل مبثابة فاأ�س، اجلمع: 

اأقّباب:  ام،  احلجَّ م�رضط  تاقبو�ست:  ين،  احلدَّ ذات  الفاأ�س  تاقاب�ست:  املعول، 

الف�سحى.  �سبق،  ما  كل  يف  “قب”  هو  اجلذر  النجار  حرفة  تاقّبابت:  ار،  النجَّ

: قطَع، القوب: حفر الأر�س، والقباب: القاطع من ال�سيوف ونحوها. اأنظر  قبَّ

زيادة ال�سني يف الدارجة الليبية بكلمة “قردا�س”: اآلة قطع ال�سوف، من الفعل 

قرد: قطع.

اأ�سقطت  الع�سا،  القحزلة:  الف�سحى.  الغليظة،  الع�سا  اأقّزول:  الع�سا،  تاقزولت: 
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احلاء. 

اأكوراي: الع�سا، وتبدل الكاف غينًا يف بع�س اللهجات: تاغريت، اأغري = الع�سا 

الغليظة، الف�سحى. القرية: الع�سا. 

تاغرو�ست: كذلك. تاغرا�ست: الع�سا، اأغرو�س: الهراوة، اإ�سغور�س. �رضب بالع�سا، 

الف�سحى. املخر�س واخلرا�س: ع�سا معوجة الراأ�س كال�سوجلان، وخر�س البعري �رضبه 

بطرف املخرا�س، ويف الكنعانية. يجر�س: الع�سا الغليظة. 

اأمزوي: الع�سا تنف�س بها الغلة من على ال�سجرة، اإزوي: حرك اإغ�سان ال�سجرة 

بالع�سا لي�سقط ثمرها، الف�سحى. زاأزاأ ال�سيء: حركه، قيا�سًا: اأمزوي = املزاأزء.

تاهراوت: الع�سا الغليظة، الف�سحى. الهراوة: الع�سا الغليظة.

اأمطراق: الع�سا الطويلة، الف�سحى. الطريقة: عمود املظلة. 

: اخل�سبة من اأخ�ساب اخِلباء. رُّ اأزرو: الع�سا الغليظة، الزِّ

اإفرم: تك�رضَّ حدُّ ال�سيف والإناء ونحوهما، الف�سحى. فرم: قطع، الأفرم: املتحطم 

ال�سكني ونحوها من الأدوات احلادة:  اليمنية. فلم فالن  الدارجة  الأ�سنان، ويف 

ك�رض حّدها، ويف املهرية وال�سحرية. فتلم: تك�رض، انك�رض.

فت ال�سيُء: تنق�سته، وحتيَّفته:  اإحفا: تك�رضَّ حدُّ ال�سيف ونحوه،  الف�سحى. حتوَّ

ك�رضته اأو تنق�سته من جوانبه. 

ْرع والأدمي: لن وان�سحق،  اإكرن: تك�رضَّ حدُّ ال�سيف ونحوه، الف�سحى. جرن:  الدِّ

اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

اإ�سول: اأغار على العدو يف القتال، الف�سحى. �سالت عليه اخليل: اأغارت من كل 

وجه وتدفقت، وت�ساَيلت الكتائب: هجمت من كل مكان. 

يوزغ: هجم، اأغار، اأ�رض العدَو، الف�سحى. غزا: اأغار، هجم، قلبت املفردة.

اإ�سك: هجم، اأغار، الف�سحى. ق�سَّ اخليَل على الأعداء: اأر�سلها، ويقال: ق�س�سنا 

ت عليهم، قلبت املفردة واأبدلت القاف ال�رضيحة قافًا معقودة،  عليهم اخليَل فانق�سَّ

: �ساح يف احلرب �سياح امل�ستغيث. قارن اأي�سًا. َظجَّ

املحبو�س،  اأناكرام:  ال�سجن،  احلب�س،  تاكورموت:  �سجن،  حب�س،  اإ�سكورمت: 



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان202
فكر

امل�سجون، جذرها “كرم”، الف�سحى. قَرَم فالنًا: حب�سه، �سجنه.

اإكفل: اأ�رَض، �سدَّ الإ�سار، اأكافال: الأ�رض، اأكفل: الأ�سري، اأكيفل: العدو املاأ�سور. 

الدارجة اليمنية. كفل فالنًا: قب�س عليه، اأ�رضه، م�سكه، الَكْفل والكفلة: الإم�ساك 

بالهارب. 

اإزبا: اأ�رَض العدو، الف�سحى. �سبى: اأ�رض العدو.

األفاظ اللبا�ص والفرا�ص

م الدال  ود: ُلْب�س الثوب، امللب�س، اللبا�س، وُتَفخَّ اإرد: كذلك، اإْيرد: لب�َس الثوَب، اأرُّ

و�س:  يف لفظ اآخر، لت�سري �ساداً على النحو التايل، اإر�س، يري�س: لب�َس الثوَب، اأرُّ

ت الفتاة: لب�ست اللبا�س، الرِّداء والرِّداة  اللبا�س، الف�سحى. ارتدى: لب�س الثوب، تردَّ

وامِلْرداة: اللبا�س، امللحفة، الو�ساح. 

اأو  احلزام  اأو  الثوب  ارتدى  لو�س:  ال�سحرية.  ويف  ونحوه،  الثوب  ارتدى  اإل�سا: 

النعال، وما اإىل ذلك مما ُيرتدى. 

يوتب: �سمر الثوب عن �ساقيه، اأو الكم من ذراعه، ال�سحرية. اإتوب: �َسدَّ الإزار 

حول حقوه، اأو َرَبَط احلزام و�سطه.

اأن�سو: خلع ثوبه، الف�سحى. ن�سا لبا�َسُه: خلعه.

اأبدلت  الغزل،  الرقيق  الغليظ  الك�ساء  الف�س:  الف�سحى.  اللبا�س،  الرداء،  اأفاكو: 

ال�سني قافًا معقودة، قارن كذلك ال�سحرية. ِفقو: الرداء، اللبا�س.

تيمل�سيت: الثوب، الرداء، جمع: تيمل�سا، الف�سحى. املل�سل�س، املو�سي من الثياب، 

ن�ساء  تلب�سه  الأ�سود  احلرير  من  ف�سفا�س  ثوب  املََلَ�س:  امل�رضية.  الدارجة  ويف 

الأرياف يف م�رض. 

اأعّبون، الرداء، الثوب، الف�سحى. العبعب: ثوب وا�سع ، وك�ساء  اأعّبان: كذلك، 

ناعم من وبر الإبل، ويقابلها الدكتور خ�سيم. بالعباءة، التى تعني: الثوب، الرداء. 

اأو  الثياب  فوق  ُيلب�س  ثوب  القباء:  الف�سحى.  اجللباب،  تاقّبوت،  كذلك،  اأقبو: 

القمي�س وُيتمنطق عليه، جمع: اأقبية.
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اأ�رضي�س: الثوب املخطط ، جذرها “�رض”، اأ�رضيث: قمي�س، ثوب، الف�سحى. ال�سرياء:  

نوع من الربود فيه خطوط �سفر، اأو يخالطه حريره، وامل�سري: ثوب فه خطوط . 

اأبرنو�س: كذلك. اأبرنوز: ثوب قلن�سوته منه ملتزقة به، ا�ستهر بلب�سه عرب املغرب 

واجلزائر، يقول الدكتور خ�سيم: )لي�ست الكلمة من اأ�سل اأمازيغي كما قرر الأ�ستاذ 

�سفيق، ولي�س �سحيحًا “اأن الربن�س مل ُيعرف قدميًا اإل يف �سمال اأفريقيا اأي يف 

اعة  ُن�س: كل ثوب راأ�سه منه ملتزق به، ُدرَّ بالد الأمازيغ، جاء يف “الل�سان” الرُبْ

طراً اأو ُجبَّة، والقلن�سوة الطويلة وكان الن�ساء يلب�سنها يف �سدر الإ�سالم،  كان اأو مِمْ

ويف حديث عمر ر�سي اهلل عنه: �سقط الربن�س عن راأ�سي، وقد تربن�س الرجُل اإذا 

لب�سه ... ويف �سعيد م�رض يقال الربنو�س(، ون�سيف ما عند الظفاريني والُعمانيني. 

نو�س= الدثار من ال�سوف. الرُبْ

اأعاّلو: الربنو�س، الف�سحى. احُلّلة: ثوب له ِبطانة، والثوب اجَليِّد اجلديد. 

رع. نََّور: لبو�س من ِقدِّ كالدِّ اأزّنار: الرُبن�س، الف�سحى. ال�سَّ

ُن�س الغليظ الن�سج، الف�سحى. الِهدم: الثوب اخللق املرقع، والك�ساء  اأهّدون: الرُبْ

الذي �سوعفت رقاعه، والبايل من ال�سوف دون الثوب، جمع: اأهدام وِهَدم، ويف 

الدارجة امل�رضية. هدوم: املالب�س، ويف املهرية. مهدمات، وال�سنية. مهدمة: ثوب 

اأ�سود خا�س بالرجال.

تاخنيفت:  الأرفال،  �سابغ  الن�سج غري  غليظ  اأ�سود  الربان�س  من  نوع  اأخنيف: 

رديء،  خنيف:  ثوب  رديء،  الكتان  من  جن�س  اخلنيف:  الف�سحى.  املعطف، 

واخلنيف: ثوب كتان اأبي�س غليظ. 

اأكربا�س: اجلبة، القفطان، تاكربا�ست: ثوب هو الدراعة، اأي اجلبة امل�سقوقة املقدم، 

ني، الف�سحى. الِكْربا�س: الثوب من القطن.  والقمي�س بال ُكمَّ

بال: القمي�س،  ْ اأ�رضبال: املُهْلهل من الثياب، اأي ال�سخيف الن�سج، الف�سحى. ال�رضِّ

الدرع، وكل ما ُلِب�َس، جمع: �رضابيل، جاء يف الذكر احلكيم: ) َوَجَعَل لكم �رضابيَل 

تقيكم احَلرَّ و�رضابيَل تقيكم باأ�سكم (.       

الف�سحى.  املبتذل،  الرجل، والقمي�س اخل�سن  اأق�سابيث: عباءة  اأق�ساب: كذلك. 
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الق�َسب: الثوب اخَلَلق، والثوب اجلديد )�سّد(، والقا�ِسب: اخليَّاط، ويف احلديث: 

بانيَّتان، اأي ُبْردتان َخَلقان”. “ومر النبي )�س( وعليه ُق�سْ
ي  اإكرب: كذلك. اإ�سرب: القمي�س من املالب�س، تيكربت، تي�سربت: الثوب الذي ُيَغ�سِّ

ال�سدر، الف�سحى. الَكَبل: الق�سري من الثياب، والكثري ال�سوف من الفراء. 

ل: فيه  اأمركول: الكنزة ال�سوفية، الف�سحى. املَُمْرجل: ثياب فيها �سور املراجل، ُبرد ُمرجَّ

�سور الرجال، اأبدلت اجليم قافًا معقودة.

ال�سعيف  الثوب  الَهلهل:  الف�سحى.  الثياب،  من  والن�سج  الغزل  ال�سعيف  اأهالولو: 

الن�سج.

اإ�سمل�س: ابتذل الثوُب، الف�سحى. �سمل الثوب: ابتذل. 

اأو الذي يلب�س كل يوم، الف�سحى. اخلليل: الثوب الذي  اأخوليل: الثوب الرث، 

. تخللته اخلروق ورثَّ

وال�سنية.  املهرية  الرث،  الثوب  زرفول:  ال�سحرية.  اخللق،  الرث  الثوب  اأدربال: 

�رضفيل: ثوب املراأة القدمي.

اأقيدور: القمي�س من املالب�س، تاقيدورت: قمي�س الولد ال�سغري، الف�سحى. الِقْطر: 

�رضب من الربود.  

من  القمي�س  اأقندور:  م،  املُقدِّ امل�سقوقة  اجُلبَّة  تاقن�سورت:  كذلك.  اأقن�سور: 

حوح(. القندورة:  حيَّة )لهجة قبائل ال�سُّ املالب�س، تاقندورث: الك�سوة، الثوب، يف ال�سَّ

اجللباب، وعند عرب الإمارات وُعمان هي “الكندورة”، بالكاف عو�سًا عن القاف.

الثوب:  اخليَّاط  ك�ّسف  الظفارية.  الدارجة  يف  الثياب،  من  الق�سري  اأُق�سيف: 

ه.  ق�رضّ

اإقّزب: ق�رض ذيل الثوب، الف�سحى. ق�سب: قطع، ق�س.

من  ُيلب�س  ما  الُلبَّادة:  الف�سحى.  ال�سوف،  من  يكون  اخل�سن  اللبا�س  األبا�س: 

اللُبود للمطر، واللبد: قد يكون ب�ساط من �سوف اأو �سعر اأو وبر. 

متنتكا: احلزام يلب�سه الرجل، الف�سحى. املنطقة: ما ي�سد من النطق حول و�سط 

الإن�سان، وانتطق الرجل: �سد و�سطه مبنطقة. 

 : الكابليُّ الف�سحى.  ق�سري،  الثياب  من  نوع  قْرباب:  املهرية.  ال�رضوال،  اأكرباي: 
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الق�سري من الثياب.

اأحفاد: ال�رضوال، الف�سحى. امِلْحفد: طرف الثوب، وو�سي الثوب.

اأكنور: العمامة، الف�سحى. املقنور: املعتم عمامة جافية، اأبدلت القاف ال�رضيحة 

قافًا معقودة. 

: عمائم من  الأْخَزريُّ واخَلَزريُّ الف�سحى.  اأكرزاي: اخلمار،  العمامة،  تيكزريت: 

نكث اخلز.

تاكاروت: العمامة، الف�سحى. الكوارة: العمامة.

زايًا  ال�سني  اأبدلت  الَقلْن�َسوة،  والأر�ُسو�سة:  ة  �سَّ الرُّ الف�سحى.  العمامة،  تارّزيت: 

مفخمة، قارن اأي�سًا. الأر�سو�سة: قلن�سوة كالبطيخة.  

الراأ�س،  تغطي  املدورة  القلن�سوة  الطاقية،  تاكوبنوت:  اأكوبنو،  كذلك.  اأكومبو: 

الُكّمة:  الف�سحى.  املحارب،  اأي�سا تعني: خوذة  تاكونبوت  الطربو�س،  تاكومبوت: 

القلن�سوة املدورة تغطى الراأ�س. وكذلك هي عند عرب ُعمان. 

اأقبقاب: النعل اخل�سبي، الف�سحى. الَقْبقاب: النعل ُتتخذ من خ�سب و�رضاكها 

من جلد ونحوه، الدارجة الُعمانية. قبقاب: نعل قاعدته م�سنوعة من اخَل�َسب.

اأرك�س: اخلف ُيلب�س بالرجل عامًة، يف الدارجة اليمنية. الرَّقي�س: احلذاء اجللدي 

الذي كان ينتعل من ال�سناعات املحلية. 

لَّة: النعل.  تا�ّسلت: النعل، الف�سحى. ال�سَّ

تا�سبنييت: منديل الراأ�س، ع�سابة راأ�س املراأة وهي من احلرير غالبًا، ويف الدارجة 

َبِنّية، وهي من  املغربية ُت�سمى )ال�سبنيَّة(، الف�سحى. اأ�ْسنَب: داوَم على لب�س الثياب ال�سِّ

حرير عليها اأمثال الأترج من�سوبة اإىل بلدة �سنب ببغداد، والأ�سبان: مقانع ِرقاق.

اإ�سكب�س: التنورة التي تلب�سها الن�ساء، جذرها  “كب�س”، الف�سحى. الكاب�س يف 

ثوبه: املغطي به ج�سده الداخل فيه.

امليزر:  الدارجة احل�رضمية.  امللحفة،  املئزر:  الف�سحى.  الن�سائي،  اأميزار: املعطف 

رداء خا�س باملراأة. ويف الدارجتني الظفارية والُعمانية. امليزر: ال�رضوال الن�سائي. 

ال�سدر،  على  وُيلف  املراأة  منكبي  على  يو�سع  الذي  الرداء  ال�سال،  اأبخنوق: 
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الف�سحى. الُبخُنق: الربقع، الربن�س ال�سغري، وخرقة تتقنَّع بها املراأة، فت�سد طرفيها 

حتت حنكها. 

اأحايك: مالءة حتيط بج�سم املراأة، الف�سحى. احَلْوك: ما ُن�سج من ثياب، احتاك 

بثوبه: جمع بني �ساقيه وظهره به. 

اأعربوق: قناع الن�ساء، الف�سحى. الرُبقع: قناع الن�ساء، قلبت املفردة. 

اأبربور: الربقع، وما تغطي به املراأة راأ�سها، اأي اخِلمار، يف الأكادية. َبرُّ: غطاء للراأ�س.

 الف�سحى. الفْرَوة: ِخمار املراأة ـ بتعاقب الفاء والباء: الفروة = الربوة = اأبربور.

اأحالف: الربقع، الف�سحى. اللحاف: ما ُيلتحف به.

ر: الربقع. اأغنبور: الربقع، وما ُتغطي به املراأة راأ�سها، الف�سحى. اخِلمَّ

تا�ساتلت: اخلمار، الف�سحى. ال�ساتر: ما ُي�سرت به، واخلمار �ستار لوجه املراأة.

تيغللت: اخلمار، تغطي به العرو�س راأ�سها، الف�سحى. الغاللة: ثوب رقيق ُيلب�س 

حتت الدثار.

اأْنّخامو: اللثام، الف�سحى. النقاب: قناع املراأة.

ن�سات:  املهرية.  املراأة،  الُقْرط من حلي  تيوين�ست:  تيْون�ست،  كذلك.  تاون�ست: 

القرط ت�سعه املراأة يف اأذنها.

تا�سوقيت: الن�سيج القطني، الف�سحى. ال�سقة: ال�سبيبة امل�ستطيلة من الثياب، وعند 

ّقة )يف الدارجة(، �ِسَقْت )يف ال�سحرية(: عباءة املراأة الظفارية. عرب ظفار. ال�سَّ

اإطال�سو: كذلك. اأمطالو�س: احلرير، الف�سحى. الطيل�س، الطيل�سان: �رضب من 

الأك�سية الفاخرة.

اأ�سلِّيط: القطعة من القما�س، الف�سحى. ال�رضيط: القطعة من القما�س.

ال�سملة:  الف�سحى.  املالب�س،  فيها  حتمل  كبرية  القما�س  من  قطعة  تا�سالمت: 

قطعة القما�س يتمنطق بها، قلبت املفردة.

ثار املُْخِمل، الف�سحى، القطيفة: الدثار املخمل. اإ�س�سيف: الدِّ

اأحنبل: الب�ساط، والغطاء من ال�سوف، الف�سحى. احلنبل: الفرو اخللق.

تيفتاخ: زربية ب�سيطة، الف�سحى. الفتخاء: َمقعد من اخل�سب لنيِّ ُيجل�س عليه.
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تاْعبانت: زربية الفقراء املرقعة من قطع م�ستهلكة وبالية، الف�سحى. َعنْب: خ�سن 

وقدمي. 

األفاظ املكان والأر�ص

الف�سحى.  “�سل”،  جذرها  البحر،  خالف  الياب�سة(،  )الأر�س  الرب  اأما�سال: 

ال�سل�سل وال�سل�سلة: الأر�س الغليظة.

الرتاب، والكيَّول: ما  الف�سحى. اجَلْول:  الرتاب،  اأ�سال: الأر�س،  اأكال: كذلك، 

اأ�رضف من الأر�س، والأكول: املرتفع من الأر�س، قارن كذلك. احلقل.

اأدا: املكان، اإدا: املو�سع، اأداو: الأر�س الوا�سعة البعيدة، تاداوت: ما ارتفع من 

الأر�س وا�ستوى، الف�سحى. الدو: الأر�س الوا�سعة املقفرَّة.

اأّكات: املكان، املو�سع، الكتة: املكان املُخ�رضُّ من الأر�س، قارن اأي�سًا. الُكَدى: 

ال�سحراء، الُكْدية: الأر�س ال�سلبة.

اأ�ساي�س: ال�سهل، املكان امل�ستوى، امليدان، ال�ساحة، عر�سة الدار، املرق�س )�ساحة 

امل�ستوية،  الأر�س  امل�ستوي،  املكان   : ال�ِسيُّ الف�سحى.  الطلق(،  الهواء  يف  الرق�س 

ْح�َسح: عر�سة الدار، وعر�سة  وال�سي�ساءة: املنقادة من الأر�س امل�ستدقة، قارن. ال�سَّ

املحل، واأر�س �سح�سح: وا�سعة.

اأدميم: الغام�س من الأر�س، املطمئن من الأر�س، الف�سحى. الدميوم، والدميومة: 

الفالة الوا�سعة، والإدامة: الأر�س ال�سلبة بال حجارة، جمع: اأيادمي.

اأتكالل: الغام�س من الأر�س، املطمئن من الأر�س، الف�سحى. الَكْتل: ما اأ�رضف 

من الأر�س.

اأكوين: الغاِئط، اأي املطمئن من الأر�س ُيت�سرت فيه. املهرية. غونت: املكان املطمئن 

بني اجلبال، اأبدلت الغني قافًا معقودة، والتاء يف “غونت” للتاأنيث.

الفالة،  الف�سحى.ال�ساهرة:  اجلبلية،  ال�سل�سلة  �سفح  الواقع عند  ال�سهل  اأزاغار: 

الأر�س، وجه الأر�س، اأبدلت ال�سني زايًا مفخمة، والهاء غينًا. 

املنخف�س،  ال�سهل  الأر�س،  من  ا�ستوى  ما  امل�ستوية،  البعيدة  الأر�س  اأ�سياف: 

وفة: الأر�س بني الرمل  اأي املطمئن من الأر�س، الف�سحى. ال�سافة وال�سائفة وال�سُّ
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واجَلَلد، واأر�س اأ�سيفة واأُ�سافة: رقيقة.

�سو�س:  اأنا�سو: املكان املجدب القاحل، اإنو�سا: اأجدب املكان، الف�سحى. النَّ�ّس والنُّ

 ، نباتها  اأُكل  التي  الأر�س  وامل�سنونة:  ال�سنني  كذلك.  قارن  واجلدب،  الُيْب�س، 

وال�سنينة: الرمل املرتفع امل�ستطيل على وجه الأر�س )1(.

الف�سحى.  الوا�سعة،  الأر�س  اإقريقرت:  احلجارة،  ذات  امل�ستوية  الأر�س  اأقرقار: 

القرقر: الأر�س امل�ستوية، ويف ال�سحرية. قرقارت: و�سط املكان املنخف�س.

اأغالل: الأر�س املنخف�سة، تيغول: احلقول ال�سا�سعة، اإ�سغالي: ظاهر املدينة اأو 

القرية، الف�سحى. الُغول: ما انهبط من الأر�س.

اأ�رضير: كذلك. اأ�سارور: الأر�س احلِجرة ال�سلبة، الف�سحى. ال�رضير: بطن الوادي، 

ويف الأكادية. �سريو: ال�سحراء.

من  الغليظة  الزيزاء:  الف�سحى.  )الهواة(،  الأر�س  من  الغام�سة  الوهده  اأزياز: 

الأر�س.

اأي  خاوية،  ال�سَّ الأر�س  الرابخة:  الف�سحى.  الوا�سعة،  اللينة  الأر�س  تارباكوت: 

الأر�س اللينة الوا�سعة، اأبدلت اخلاء قافًا معقودة.  

: الغام�س من الأر�س. اإلكوك: الأر�س اللينة الوا�سعة، الف�سحى. اللقُّ

على  تبقى  الأر�س  ال�سيم:  الف�سحى.  الأر�س،  من  الغام�سة  الوهدة  اأ�سامي: 

�سالبتها دون اأن يحفر فيها . 

تابراوت: الوهدة الغام�سة من الأر�س، الف�سحى. الربية: ال�سحراء، جمع: براري. 

هول الوا�سعة، وتنطق نطقا ُمفّخمًا. ويف ال�سحرية. اأبرور: ال�سُّ

الأر�س  الطن:  الف�سحى.  للزراعة،  �ساحلة  غري  الأر�س  من  القطعة  اأدندون: 

البي�ساء. 

الأر�س  البقعة من  اأو  الأر�س  ها�س:  الدَّ الف�سحى.  امل�سغوطة،  الأر�س  اأّدا�س: 

لي�ست برمل ول تراب.

: البلد.  تامازيرت: البلد، البلدة، الأر�س، الف�سحى، امِل�رضْ

 : ط، انطحَّ : الَب�سْ حُّ اأطحطاح: املكان الوا�سع املنب�سط امل�ستوي، الف�سحى. الطَّ
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عطع: املطمئن من الأر�س. انب�سط، قارن كذلك. الطَّ

�س:  ْ ترّي�ست: الأر�س ال�سمينة، اأي اخل�سبة املرتبة ل حجر فيها، الف�سحى. الرتُّ

الغليظ من  وجه الأر�س.

تاكراكارت: الغرباء، اأي الأر�س لغربة لونها، الف�سحى. الكركورة: الوادي البعيد 

القعر.

بها  لي�س  الوا�سعة  ال�سحراء  الإملي�س:  الف�سحى.  الوا�سعة،  ال�سحراء  اأمنا�س: 

نبات، اأبدلت الالم نونًا. 

تانزروفت: كذلك. اأنزرف: القفر، الفالة ل ماء فيها، ال�سحراء، جذرها “زرف”، 

الف�سحى. الزلف: الأر�س الغليظة، اأبدلت الالم راء، وفخمت الزاي. 

تينريى: البادية، ال�سحراء خا�سة، الف�سحى. التنور: وجه الأر�س.

تامورت: الأر�س، الف�سحى. املرت: املفازة، الأر�س غري ذات الكالأ، واملريرة: الأر�س 

ل بنت فيها، ويف الدارجة اليمنية. املُرُّ: الأر�س ال�ساحلة للزراعة اخل�سبة جداً.

اأفارا: البادية عامة: الف�سحى. الفروة: الأر�س البي�ساء لي�س بها نبات.

اأخرى،  لهجات  الزاي يف  وتفخم  املدور،  احلجر  اأزرار:  احلجر،  ال�سخرة،  اأزرو: 

الف�سحى. الزَّْور: احلجر الذي يظهر حلافر البئر، فيعجز عن ك�رضه ، فيدعه ظاهرا، 

والزور، اأي�سًا. �سخرة كانت العرب تلقيها بينهم يف احلرب، وهم يقولون: ل نفر 

حتى تفر ال�سخرة، ويعقلون البعري ثم يتقاتلون، وقال بع�سهم . الزور: ال�سخرة. 

اأقنجور: ال�سخرة العظيمة، الف�سحى. القنخورة: ال�سخرة العظيمة.

تيمرث: احلجر، جذرها “مر”، الف�سحى. املرو: احلجر، وحجارة بي�س برَّاقة. 

تازونت: احلجر العظيم يبني به، جمع: تيزان، جذرها “زون”، الف�سحى. ال�سوانة: 

�رضب من احلجارة �سديد، جمع: �سوان، قارن: كذلك، الزون: ال�سنم، وهو يف 

الغالب يكون من حجر. 

اأ�سم،  الغليظة، وحجر  ال�سلبة  الأر�س  ال�سماء:  الف�سحى.  احل�ساة،  تا�سمات: 

يت النا�ّسة والن�ّسا�سة لقلة املاء بها. 1ـ قيل باأن مكة املكرمة �ُسمِّ
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و�سخرة �سماء: �سديد ال�سالبة، و�سمه بحجر: �رضبه به . 

الق�سا�س: �سخر يركب  الف�سحى.  الغار،  الناتئة ت�رضف على  ال�سخرة  اأكا�س: 

بع�سه بع�سًا، الواحدة: ق�سة. 

امل�سا�سة:  الف�سحى.  النار،  به  تقدح  واحلجر  )نوع من احلجر(،  الظر  تيمي�سا: 

الأر�س ال�سلبة تتخذ فيها ركايا، والطريق فيه حجارة خوارة، وامت�سى املتغوط: 

ا�ستنجى بحجر.

اأغوليد: ال�سخر، والكومة من الأحجار، الف�سحى. اخلوالد: ال�سخور.

النايف:  الظفارية.  الدارجة  اأعاله،  اجلبل:  اأنف  الف�سحى.  واملرتفع،  التل،  اأنفا: 

اجلبل ال�ساهق، ال�سحرية واملهرية. نوف: املرتفع، ال�ساهق، الدارجة اليمنية. النايف: 

ال�ساهق اجلبلي الأزلُّ والأكرث ارتفاعًا، جمع: نوايف. 

ال�سديد  ال�سخر  الأير:  الف�سحى.  ال�سغرية،  تاورايت: احل�ساة  اأورا: احل�سباء، 

ال�سالبة، وحجر يار، و�سخرة يراء: �سلبان، واحل�سباء لي�ست �سوى حجارة �سلبة 

�سغرية احلجم.

الف�سحى.  اجلبل،  من  امل�رضفة  العمالقة  وال�سخرة  العظيمة،  ال�سخرة  اأمكانو: 

الوجني: ال�سخرة، احلجارة، اأبدلت اجليم  قافًا معقودة، قارن اأي�سًا. الُقّنة: اجلبل 

ال�سغري.

اأنكمي: ال�سخرة العظيمة امل�رضفة من اجلبل، الف�سحى. النَّْجَوة: اجلبل، اأبدلت 

اجليم قافًا معقودة، والواو ميمًا.

تايو�ست: ال�سخرة، الف�سحى. ال�سهوة: ال�سخرة، اأ�سقطت الهاء. 

اإكفاف: حجارة زرقاء م�سّطحة يف حا�سية ال�سطوح، تيكيفاف: نوع من �سفيح 

ُثمَّ  اأخثاء وطني،  ة: حجر يجعل حوله  الُكفَّ ى “الإردواز”، الف�سحى.  ُي�سمَّ احلجر 

يطبخ فيه الأقط، اأكافيف اجلبل: �سخوره ال�سلدة التي نتاأت منه، ويف ال�رضيانية. 

ِكيفا: ال�سخرة، احلجر.

اأغوديد: ال�سخرة، يف املهرية. خديد: �سغار احلجارة، ويف الف�سحى. الكديد: 

الأر�س الغليظة، 
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ُغر، جذرها “ح�س”، الف�سحى.اأر�س ح�ساة:  اأح�ستاو: ما تفتت من احل�سى و�سَ

قليلة اخلري �سوداء، واحَلثى )بالثاء بدل عن ال�سني(: الرتاب، قارن ال�سحرية. ح�سي: 

الرتاب.

اأ�سفيح: احلجر، احلجارة، الف�سحى. ال�سفيحة: العري�س من احلجارة.

تاُغنت: لوح من احلجر، الف�سحى. التقن: الطني الذي يذهب عنه املاء فيت�سقق. 

حجر،  اإون:  القدمية.  امل�رضية  ويف  العامود،  الإوان:  الف�سحى.  احلجر،  اأّوون: 

عامود من احلجارة، م�سّلة حجرية.

اأكارير: احلجر، الف�سحى. الأجرُّ: طبيخ الطني، وهو ما ت�سلب من الطني بعد 

حرقه، اأبدلت اجليم قافًا معقودة، قارن اأي�سًا. اجَلرُّ: اأ�سل اجلبل و�سفحه.

اأطغاغ: كذلك. اأ�سغاغ: احلجر، احل�سى، اأدغاغ: احلجر غري املنحوت، الف�سحى. 

ْغَية: احلجر العري�س الأمل�س، ويف ال�سحرية. اأ�سعيت: احلجارة املل�ساء. الطَّ

يل، الآجرُّ الذي ُي�سنع من طني، الف�سحى. الَبلق: الرُّخام. اأبلغ: ال�سجِّ

اجلبل  اأ�سوليل:  املب�سوطة،  ال�سلدة  ال�سخرة  اإي�سلي:  ال�سخرة،  احلجر،  اأ�سلي: 

ال�سخري، الف�سحى. ال�سالية: احلجر العري�س.

اأَحْرحا�س: احلجر ال�سغري ال�سلب، الف�سحى. امِلْر�ساح: احلجر ال�سلب ُيك�رض به.

اإرجي: احلجر، ال�سخرة، الف�سحى. الرَّداة: ال�سخرة.

تانكافت: احلجر، الف�سحى. النِّجاف: ال�سخرة الناتئة ت�رضف على الغار، اأبدلت 

اجليم قافًا معقودة.

اأبالط: احلجر، الف�سحى. البالط: �رضب من احلجارة ُتفر�س به الأر�س، والبالط 

من الأر�س: وجهها ال�سلب.

اأمو�سيد: ال�سخرة، الف�سحى. املَ�ساد: اأعلى اجلبل.

اأحاداف: الأر�س ذات احلجارة ال�سوداء، الف�سحى. احلدب: ما ارتفع وغلظ : 

من الأر�س.

املائلة:  ال�سحراء،  املال:  الف�سحى.  الرمل،  من  احِلقف  تامتلت:  الرَّْمل،  اأمالل: 

العقدة ال�سخمة من الرمل. 
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اأمالّكو: الرمل، الف�سحى. امللق: ما ا�ستوى من الأر�س، وما لن من ال�سخور.

اإجدي: الرمل، تيجيديت: الرَّْملة، الف�سحى. اجَلدُّ واجِلّدة: وجه الأر�س، وهناك 

ة احلرا�سي�س  اإقليم �سحراوي يف ظفار ت�سكنه قبائل احلرا�سي�س، يحمل ا�سم َجدَّ

= رملة احلرا�سي�س.

اإكيدي: كذلك. اإكيدو: الرمل، تيكيديت: الرَّْملة، الف�سحى. الَكْودة” ما َجَمْعت 

ده: َجَمَعُه، الدارجة الظفارية. الكودة: الكثيب من الرمل اأو  من تراب ونحوه، َكوَّ

الطني، وُيطلق على اأي كثيب تو�سعًا.

النار،  به  تقدح  احلجر  اإنفد:  الرمل،  من  ال�سغري  التل  اأي  الُكَثيِّب،  اأفوند: 

فودون:  ال�سحرية.  ويف  طوًل،  منه  قطعه  اأو  العظيم،  اجلبل  الف�سحى.الفند: 

احلجر، ال�سخرة. 

اأفرد: الُكَثيِّب امل�سطح القمة، الف�سحى. الفْرد: الَكِثيب املنعزل عن الكثبان. 

تابوقا: الُغبار املرتدد يف الهواء، الف�سحى. املوق: الغبار املرتدد يف الهواء.

اأك�رضور: كذلك. اأكو�رضار: الغبار، تاكو�رضارت: الغبار املرتّدد يف الهواء، املهرية. 

قوتر: الغبار، ال�سنية. قرت: الغبار، الف�سحى. الَقرْتة: الغبار، اأبدلت القاف الف�سيحة 

قافًا معقودة والتاء �ساداً، قارن اأي�سًا. الَكْوثر: العظيم امللتف من الغبار.

اإدَقي: الطني ت�سنع منه الآنية، واخلزف، تادّقا، تاُدّقا: الرمل الدقيق ُت�سقل به 

قَّة: الرتاب اللني ك�سحته الريح.  الأواين، الف�سحى. الدُّ

تالّقت: الفخار، اخلزف، الف�سحى. الليقة: الطينة اللزجة. 

تاغوري: الطني، الف�سحى. الغار: ما َدق من الرتاب.

اأخ�سور: الطني الأ�سود يكون يف قاع �سهريج املاء، الف�سحى. الغ�سار: الطني 

. اللزج الأخ�رض احُلرُّ

اأفورار: العالية من الأودية، الف�سحى. فورة اجلبل: �رضاته ومتنه، الدارجة الُعمانية. 

َفْورا: ركن البناء من اخلارج.

تاّل: الأكمة، اجلبل ال�سغري، الف�سحى. التَّل: اجلبل ال�سغري.

تاكوْيت: اجلبل ال�سغري، الف�سحى. الأوقة: حم�سن الطري على روؤو�س اجلبال.

اأكركور: التل، اأي اجلبل ال�سغري، واحلجارة املجموعة، الف�سحى. َكْرَكَر ال�سيَء: 
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ودانية. كركور:احلجارة املرتاكمة. َجَمَعه، ويف الدارجة ال�سُّ

ْبر: اجلبل، قلبت املفردة.  اأباّدر: التَّل، اأي اجلبل ال�سغري، الف�سحى. الدَّ

�س: اجلبل ال�سغري اخل�سن. تا�رض�سه: ال�سل�سلة اجلبلية ال�سخرية، الف�سحى. ال�رضَّ

تاقنيطت: اله�سبة، الف�سحى. القنَّة: اجلبل ال�سغري.

تاْكيوّط: قمة اجلبل، جمع: تيْكيا�س، ويف بع�س اللهجات تاأتي بالقاف املعقودة 

الف�سحى.  تيمكا�س،  جمعها:  “تامكّط”  هكذا  بامليم  ومزيدة  الكاف  من  بدل 

الق�سة: اله�سبة ال�سغرية.

اأزبوي: اأعلى اجلبل، الف�سحى. الزبية: الرابية املرتفعة ل يعلوها املاء. 

تاوريرت: التل، الرابية، اجلبل ال�سغري. الف�سحى. الأروي: اجلبل، الأَُرْيوي: التل، 

اجلبل ال�سغري.

اإغف: اأعلى اجلبل وراأ�سه، الف�سحى. القف: اجلبل لي�س بالطويل، وفيه اإ�رضاف 

على ما حوله، ويف املهرية  واحلر�سو�سية. غوف: فوق، اأعلى. 

اأعرور: اأعلى اجلبل، الف�سحى. الَعرْي: اجلبل.

املرتفع  املكان  الفاِئية:  الف�سحى.  �سيء،  كل  واأعلى  وراأ�سه،  اجلبل  اأعلى  اأفا: 

املنب�سط، ويف الكنعانية “اأف” = مرتفع، عايل. 

�رضا: اجلبل، الف�سحى. �سارة اجلبل: اأعاله، ويف ال�سحرية �سرييت: ال�سخرة 

ر: احلجر، ال�سخرة، ويف الكنعانية.  وَّ العمالقة العظيمة، ويف املهرية وهبيوتية. �سَ

ور: ال�سخرة. �سُ

ِعَد يف  تيزونت:  ال�سل�سة اجلبلية، الف�سحى. الزِّنة من اجلبل: حذاوؤه، زناأ: �سَ

اجلبل. 

من  املرتفع  والنَّجوة:  النَّجاة  الف�سحى.  الأعلى،   ، العلويًّ اإميناج:  كذلك.  يْن: 

الأر�س، والنَّيق: اأعلى مو�سع يف اجلبل.

اأدرار: اجلبل، الف�سحى.الدرء:  نادر يندر من اجلبل، وهذا من باب ت�سمية الكل 

باجلزء. 

اأ�رضار: اجلبل، الف�سحى. الطور: اجلبل.

اأذرار: اجلبل، الف�سحى. الذروة: اأعلى ال�سيء، والغالب اأنَّ كلمتي “اأ�رضار واأذرار” 
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تنويعان لهجويان لكلمة “اأدرار”.

اأزرو: اجلبل، الف�سحى. الَوَزر: اجلبل املنيع. 

اأجاريف: اجلبل ال�سخري، الف�سحى. اجُلْرف: عر�س اجلبل الأمل�س.

اجلبال:  من  الُك�ُسور  الف�سحى.  ال�سكل،  املخروطي  الربكاين  اجلبل  اأكا�ْسوار: 

معاطفها و�سعابها. 

اأمينزيز: اجلبل الربكاين املخروطي ال�سكل، جذرها “نز” والباقي مزيد، الف�سحى. 

ا حولها. اأكمة نازية: مرتفعة عمَّ

: اجلبل  كُّ اأّزّكا: كذلك. تازّكا: اجلبل الذي هو على �سكل هرم، الف�سحى. الدَّ

ال�سغري.

اأجدير: كذلك. اأكادير )بالقاف املعقودة(: ُعر�س اجلبل الأمل�س، واملعني الأ�سلي 

“احلائط”، الف�سحى. اجلدار، اجلدر: احلائط.
اأمادل: �سفح اجلبل، تامدلت: احلجر العري�س، املهرية. مادول: املكان املرتفع، 

الف�سحى. املدر: احلجارة.

الف�سحى.  اجلبلية،  ال�سل�سلة  �سفح  عند  الواقع  وال�سهل  اجلبل،  �سفح  اأبادا: 

الإبط: �سفح اجلبل.

َمرْي: مغيب  �س، ال�سُ املُت�سمِّ ر:  املُ�سِم�س، الف�سحى. املُت�سمِّ اأ�ساّمر: �سفح اجلبل 

ال�سم�س.

يف: �ساحل الوادي. �سوف: الوادي. الف�سحى. ال�سِّ

تاهوفيت: الُهّوة، النحدار، الف�سحى. الَهْفت: املطمئن من الأر�س.

اأنُغر: الكهف ال�سغري، و�سبه الغار، اأي ما كان كالكهف يف اجلبل، اأي�سًا “اأْنُغر”، 

امل�ستديرة يف  الُنقرة:احلفرة  الف�سحى.  ال�سيَّاد،  البناء، حفرة  الغار حتت  تانُغرت: 

الأر�س ونحوها.

اإفري: الكهف، وهو �سق يف اجلبل، الف�سحى. تفرَّى: ت�سقق، انفرى: ان�سق. 

الأر�س،  يف  امل�ستطيل  ال�سق  الأخدود:  الف�سحى.  الغار،  املغارة،  اأُخجي�س: 

ة: احلفرة، والأخدود. واخُلدَّ
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، وال�رَضب  ميا�س: الِكنُّ امو�س: مكمن ال�سائد، والدِّ اأدامو�س: الغار، الف�سحى. الدَّ

�س: ال�سجن. املظلم، واملَُدمِّ

املكاُن: �ساق،  اأزل  الف�سحى.  املمر بني مرتفعات،  امل�سيق بني جبلني،  اأزيالل: 

يق املكان، املَاأَزل: امل�سيق، واملكان ال�سيِّق.   الأَْزل: �سِ

الف�سحى.  البحر،  امل�سيق يف  اأزايز:  امل�سيق بني جبلني،  تيّزي:  تيزي: كذلك. 

ِيق. الأَزز: ال�سِّ

األفاظ  الر�شف والت�شييد والبناء

اأطريق: ال�سبيل، الف�سحى. الطريق: ال�سبيل.

تا�رضيط: الطريق، الف�سحى. ال�رضاط: الطريق.

دنا  اإذا  اغرتازاً:  ال�سري  اغرتز  الف�سحى.  الطريق،  اأغارا�س:  كذلك،  اأغارا�س: 

م�سريه.

الطريق،  الوارد:   .
ً
اأي�ساأ قارن  ق�سده،  الطريق:  درُر  الف�سحى.  الطريق،  اأدارت: 

وذلك بقلب املفردة، والوترية: الطريق املحاذي للجبل.

تاليت: الطريق، الف�سحى. الألوى: الطريق البعيد املجهول.

اأبارقا: الطريق امل�سلوك املَُعبَّد، جذرها “برق”، الف�سحى. املبقرة، الطريق، جذرها 

“بقر”، قلبت املفردة قلبًا مكانيًا، قارن اأي�سًا. البلوقة: الأر�س امل�سلوكة املعبدة.
اأبريد: الطريق، الف�سحى. الربيد: امل�سافة بني كل منزلني من منازل الطريق.

امل�ستقيم،  الطريق  ولتعني  “اأزرف”  لتغدو  فاء  الباء  وتبدل  الطريق،  اأزريب: 

الف�سحى. ال�رضب: الطريق .

اأزارزو: الطريق، الف�سحى. الزلز: الطريق الذي جئت منه، اأبدلت الالم راء، وفخمت 

الزاي.

الأكادية. كرُّ:  املاء، ويف  اإىل  الطريق  الف�سحى. اجلارَّة:  الزقاق،  الطريق،  اأغري: 

الطريق، الزقاق، تعاقبت الأحرف الثالثة: الغني واجليم والقاف املعقودة.

اأزنيق: ال�سارع ال�سيق، الف�سحى. الزََّنقة: ال�سارع اأو امل�سلك ال�سيق.                                                      
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ة: الطريق امل�ستوي.  ّك وال�سكَّ تا�سوكت: الطريق. الف�سحى. ال�ّسَّ

اأمرير: الطريق، الف�سحى. املَْور: الطريق املمهد امل�ستوي.

اأ�ساراك: كذلك، اأ�ساراك )بالكاف اللينة بدًل عن القاف املعقودة(. الزُّقاق، �ساحة 

ك: الطريق، ال�سارع، الف�سحى. ال�رضح: فناء الدار،  ْ الدار، الدارجة احل�رضمية. ال�رضَّ

�ساحة الدار.

اإكّمي: كذلك. تيكمي: البيت، الدار، امل�سكن املنزل،  وتاأتي يف بع�س اللهجات 

تيكمي، )بالكاف اللينة بدل عن القاف املعقودة(، الف�سحى. الأُْجم: البيت املربع، 

الأُُجم: الق�رض.

النزل،  اأ�سن�سو:  املاألوف لل�سكن ب�سفة خا�سة،  اأن�سا: املو�سع، املكان، واملو�سع 

�س  الفندق، اإن�سا: بات، تيمن�سويت: املَبيت، اأم�سان�سو: مكان املبيت، الف�سحى. نوَّ

باملكان: اأقام، التنوي�س: الإقامة يف املكان اأو الدار، واآن�س اإليه: ا�ستاأن�س به واألفه، 

والأن�س �سد الوح�سة.

اأنوال: املطبخ، اخليمة على �سكل الكوخ، تانوالت: املطبخ، وهي يف الدارجة، 

�ساحة  النالة:  الف�سحى.  الطبخ،  اأو  لل�سكن،  يتخذ  ق�سب  من  البيت  النوالة: 

الدار. 

“لك�س”، الف�سحى.  جذرها  ا�س،  اجل�سَّ اأم�سلك�س:  البناء،  �س  ج�سَّ �سلك�س: 

ا�سون. اللكاث: احلجر الرباق الأمل�س يكون يف اجل�س، اللكاثون: اجل�سَّ

اأكن�س: البيت ال�سغري داخل البيت الكبري، الف�سحى اجلنز: البيت ال�سغري من 

الطني، اأبدلت اجليم قافًا معقودة، والزاي �سينًا. 

تا�سّكا:  تا�سكا،  البناء،  تو�سكا:  الدار ونحوه،  انبنى  الدار ونحوه،  بني  اإ�سكا: 

البناية، املبنى، الف�سحى ال�سك: امل�ستقيم من البناء. 

اإزكا: بني الدار ونحوه، تازكا: البنيان من حجر اأو طوب اأو مدر، اأزكا، تازكا: 

من  �رضب  الأزج:  الف�سحى.  والعمارة،  العايل  والبناء  هرم،  يعلوه  والقرب  الهرم، 

الأبنية، جمع: اآزج، اآزاج، اإزجة، واأزجه تاأزيجا: بناه وطوله، فخمت الزاي، واأبدلت 

اجليم كافًا.
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اأخام: املنزل )الدار(، الف�سحى. اخليمة: املنزل.

احلر،  به يف  ُي�ستظل  نبت  ُيلقى عليه  ال�سجر،  اأعواد  يقام من  بيت  اأخام: كل 

والبيت يتخذ من ال�سوف اأو القطن، الف�سحى. اخليمة: كل بيت يقام من اأعواد 

ال�سجر، ُيلقى عليه نبت ُي�ستظل به يف احلر، والبيت يتخذ من ال�سوف اأو القطن. 

تاكافيت: اخِلْدر، الف�سحى. الِكفاء: �ُسرتة ُتلقى على اخلباء حتى تبلغ الأر�س 

كاإزار له.

اأغن�س: اخِلْدر، ال�سحرية. اأغني�س، مغني�س: اخِلْدر.

الِوجاح  املعقودة(:  القاف  من  بدل  اللينة  )بالكاف  اأ�سكلف  كذلك.  اأ�سكلف: 

جافة: الوجاح. جيف وال�سِّ رْت(، الف�سحى. ال�سَّ )ال�سِّ

: املنزل. كانون: الدار، املنزل، الف�سحى. الِكنُّ

اأفني: املحل اأو املكان اخلايل، الف�سحى. الفناء: �ساحة الدار اخلالية.

الف�سحى.  اأي�سا،  اجلماعي  وللرق�س  الريا�سية  لالألعاب  جُتعل  ال�ساحة  اأبراراز: 

الرَباز: ال�ساحة، وما ات�سع من الأر�س.

اأمي�سيدار: ال�ساحة )حرفيا: و�سط الدار (، الف�سحى. م�ساء الدار: و�سط الدار.

تييمي: �ساحة الدار، الف�سحى. املاأوة: الأر�س املنخف�سة. 

الكثري  املكان  املجازة:  الف�سحى.  بناء،  فيها  لي�س  الدور  بني  البقعة  اأمدوز: 

العبور.

اأكورات: حافة املدينة اأو القرية، الف�سحى. الكورة: املدينة وال�سقع، جمع: ُكَور. 

تيمدنت: كذلك. تيمدينت: البلد اجلامع، الف�سحى. املدينة: البلد اجلامع. 

تاقرارث: البلدة ال�سغرية، الف�سحى. القريَّة: البلدة ال�سغرية. 

متيدلت: كذلك. تامدلت: القرية املح�سنة، الف�سحى. املدرة: القرية املبنية بالطني 

واللنب.

�ْسَكرة: القرية العظيمة، جمع: د�ساكر. اأد�سري: القرية، الف�سحى. الدَّ

تامنَّايْت: املبنى البارز، تامنايت: البيت املنف�سل عن الأر�س، الف�سحى. املنا: املنازل.

به اجلنود،  ليتَّقى  القتال،  ُيحفر يف ميدان  اأخدود عميق م�ستطيل  اأخندوق: 
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القتال،  ميدان  يف  يحفر  الذي  امل�ستطيل  العميق  الأخدود  اخلندق:  الف�سحى. 

ليتقى به اجلنود، واحلفري حول املكان.

كان، ويف الدارجة املغربية. احلانوت: الدكان، الف�سحى. احلانية واحلاناة  اأحنو: الدُّ

واحلانوت: الدكان.

غر: الدخول يف املنزل، َدَغَر: دخَل  اأدغار: املحل واملو�سع، املكان، الف�سحى. الدَّ

يف البيت. 

اأزّدوغ: املنزل، الُنُزل، تازّديغت: امل�سكن، البيت، املنزل، الف�سحى. �سدح: اأقام باملكان.

نة. زل، الف�سحى. املق�سورة: الدار الوا�سعة املُح�سَّ تامغ�سورت: املنزل، النُّ

�س: اأقاَم.  اأم�سان�سو: مكان املبيت، اأ�سن�سو: املنزل، اإن�سا: باَت، الف�سحى: َنوَّ

املُراغم:  الف�سحى.  نة،  املُح�سَّ الوا�سعة  والدار  القلعة،  تيغرمت:  ن،  احِل�سْ اإغرم: 

ن.  احِل�سْ

اأوا: مو�سع ال�سيء وماألفه، الف�سحى. املاأوى: مو�سع ال�سيء وماألفه.

اأفردو: احُل�سن، الف�سحى. الرُبج: احل�سن. 

تا�ســافت: الرُبج، يقول خ�سيــــم: )املعــــنى احلــــريف لكلمة “تا�سافت”: املحر�س 

َيف: امللجاأ ـ كالربج يلجاأ اإليه. = حمـل احلرا�سة(، ويف الف�سحى. املَ�ساف، امل�سْ

األفاظ اجلمال والقبح 

اأكبا�ّسي: احل�سن الهيئة، الف�سحى. القابو�س: اجلميل الوجه احل�سن اللون.

اإزيل: �سار جمياًل، زكا، �سُلَح، تيزيلت، تازيلت: اجلمال، اأموزال: اجلميل الوجه 

احل�سن اللون، تيميزلت: اجلميلة من الن�ساء، الف�سحى. زال يزول: اإذا تظّرف فهو 

َزْول والأنثى زولة، والزَّْول: اخلفيف الظريف يعجب من ظرفه، والزول: العجب، 

قارن كذلك. الزولة: املراأة الربزة للرجال.

اإغودا: �سار جمياًل، زكا، �سلح، اإغودا: اجلمال، احُل�سن، اأمغودا: اجلميل من 

املراأة  الغْيداء:  النعومة،  الَغيد:  الف�سحى.  الن�ساء،  اجلميلة من  تامغودا:  الرجال، 

املتثنية من اللني، الغادة: الفتاة الناعمة اللينة، والفتاة الرطبة، وكل ما �سبق مت�سل 

باجلمال.



219 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

اإفولكي: �سار جميال، زكا، �سلح، اأفالكاي: اجلميل، الو�سيم، تافالكايت: اجلميلة 

بح، فلق ال�سبح: �سياوؤه واإنارته، ويف الدارجة  من الن�ساء، الف�سحى. الفَلق: ال�سُ

امل�رضية. فلقة قمر: تعبري تو�سف به املراأة اجلميلة البي�ساء.

تيمرويت:  الرجال،  من  اجلميل  اإْمروي:  اجلمال،  تريوي:  جمياًل،  �سار  اإْروا: 

 ، البهيُّ املليح،  احل�سن،  الرجال،  من  اجلميل  ْورا:  املهرية.  الن�ساء،  من  اجلميلة 

: املنظر احل�سن، ورجل له ُرواء: له منظر جميل.  الف�سحى. الرِّيُّ

نعمة.             البدن  املمتليء  الغالم  م:  املُ�َسغَّ الف�سحى.  الق�سيم،  اجلميل،  اأ�سمغماغ: 

ْبحان: اجلميل، الو�سيم. اأ�سبحان: اجلميل، الو�سيم، الف�سحى. ال�سَّ

مه. َر ال�سيَء: ح�سنَّه وقوَّ اأزرور: اجلميل، تازرورت: اجلميلة، الف�سحى. زوَّ

تاهيا: اجلميلة، احل�سناء، الرائعة، اإهيا: �ساَر رائعًا وجمياًل، الف�سحى. هاَء فالٌن: 

الوهية:  اأي�سًا.  قارن  واملنظر،  ال�سكل  احل�سن  يء:  والَهِّ الَهيُء  املنظر،  �سار ح�سن 

ّرة، اللوؤلوؤة، وذلك على �سبيل الت�سبيه. الدُّ

ن: اجلمال، اأ�سقطت النون، واأ�سبعت حركة  تاحو�سي: اجلمال، الف�سحى. احُل�سْ

ال�سم ف�سارت واواً.

ان والوجنتان،  تام�رضارت: املراأة اجلّذابة، الف�سحى. الأ�سارير: حما�سن الوجه واخلدَّ

وامراأة �رُضَّة و�سارَّة: تفرحك وت�سعدك. 

الهاء  اأبدلت  الرجل: َح�ُسَن وجهه،  اأبهى  الف�سحى.  َو�ُسَم، َح�ُسَن وجهه،  اإّبوح: 

حاًء، واحلاء والهاء �سوتان خمرجهما واحد هو احللق، ولذا يتعاقبان ب�سهولة، اأنظر 

كلمتي: الباحة والباهة، اللتان تعنيان يف الف�سحى �ساحة الدار.

و: الظرافة واملالحة، الف�سحى. الَبْوج: ن�سارة الوجه بعد �سحوب، والُبوكة:  باجُّ

الظريف.

اأمهيار: الأنيق، املتاأنق، الف�سحى. املهارة: احلذق يف كل �سيء، ومن ذلك حذق 

اللبا�س، اأي الأناقة.

ال�ُستامة:  ال�ُستام،  كريهًا،  قبيحًا  وجهه  �سار  �َسُتَم:  الف�سحى.  َقُبَح،  اإ�سمت: 

القبيح الوجه، قلبت املفردة، ويف املحوتية: ال�سميتة: املت�سخ املالب�س والهيئة اإىل 

درجة القبح وال�سمئزاز.
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اإ�سّفكرو: َقُبَح، الف�سحى. اأ�سّفكرو: القبح، اأ�سّفكراو: القبيح. الف�سحى. فِرك: 

كِره واأبغ�س، وما ُيكره ُي�ستقبح، وما ُي�ستقبح ُيكره، قلبت املفردة.

اأن�ّساراف: القبيح الوجه، جذرها “�رضف”، الف�سحى. ال�سارف من الأ�سياء: القدمي 

العتيق ـ على الت�سبيه.

دْنقرت: الوجه القبيح، الف�سحى. رجل َدنقري وِدْنقري: ق�سري قبيح.

ار: الوجه القبيح، الف�سحى. الِكِمرَّى: الق�سري. اأكمَّ

اإَفلَّ�س: القبيح، الب�سع، الف�سحى. الِفْلحا�س من الرجال: القبيح ال�سميج، اأ�سقطت 

احلاء.

اأُخ�سني: القبيح، الف�سحى. اخَل�سني: الغليظ املَْلَم�س.

األفاظ الروائح الطيبة والكريهة واخلبائث 

لهجة  ويف  الريح،  اأّدو:  اللهجات.  بع�س  ويف  والهواء،  عموما،  الرائحة  اأ�سو: 

الطوارق. اأ�سوتن: العطور، املعنى الأ�سلي “الروائح”، اأ�سوتن �سيغة جمع لـ”اأ�سو”، 

الف�سحى. الإياد: الهواء، والظية: اجليفة اأول ما تتفقاأ، والظيان: اليا�سمني الربي، 

وجند يف الدارجة اليمينة. ال�سي: الرائحة الزكية، ويف ال�سحرية. اإظي: الرائحة، ويف 

املهرية. ظائي: الرائحة. 

، الكاف مزيدة يف الرببرية. ، واملهرية. ظويا: �سمَّ ، ال�سحرية. ظي: �َسمَّ اإك�سا: �َسمَّ

تعطر،  اإجوجو:  رائحة طيبة،  فاحت منه  بالطيب،  اإجوجا: عبق  اإجا: كذلك. 

الِطيب،  العبري،  الطيبة،  الرائحة  العطر:  الَعِطر، توجوت:  العِبق،  اأموجو:  تطيب، 

الف�سحى. الوج: عيدان ِطيب ُيتبخر بها.

تان�ست: الطيب، العطر، جذرها: “�س”، الف�سحى. الأ�س: �رضب من الرياحني 

وقيل �سجرة ورقها عطر. 

اأكرارو: البخور، العود الذي يتبخر به، الف�سحى. الغار: �رضب من ال�سجر، وقيل 

�سجر عظام له ورق طوال، طيب الريح يقع يف العطر، والغار: نبات طيِّب الرائحة 

على النار. 
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اأزاما: الرائحة املنتنة، الف�سحى. الذمى: الرائحة املتنة . 

تابوخت: رائحة الفم الكريهة، الف�سحى. البوخ: رائحة اللحم الفا�سد.

تابوغت: النتانة، الرائحة الكريهة، يف اللهجتني املهرية وال�سنية. بغوغت: رائحة 

الوحل الكريهة.

الف�سحى.  �رضَط،  اإر�س:  اإرو�س،  تّورّيط،  مفردها  املنتنة،  الروائح  تّور�سني: 

ور�َس: خرَج غائطُه رقيقًا.

تزنكا: رائحة العرق الكريهة، الف�سحى. الزنخ: رائحة الدهن املتغرية. اأبدلت اخلاء 

قافًا معقودة، واأن�رضف املعنى من رائحة العرق غري امل�ستحبة اإىل رائحة الدهن غري 

امل�ستحبة. 

نان: الرائحة الكريهة.  اإ�سنان: الرائحة الكريهة، الف�سحى. ال�سُّ

الرائحة الكريهة كرائحة  الرائحة الكريهة املنتة، املهرية وال�سنية. زك:  توزجوت: 

هوكة:  اللحم اخلنز، فخمت الزاي واأبدلت الكاف جيمًا، قارن كذلك الف�سحى. ال�سُّ

الريح الكريهة.

تاكو�ّسيت: الريح املنتنة، املهرية. ق�سطات، وال�سنية. ق�سطة: الرائحة الكريهة.

اإنبا: ف�سد ال�سيء من ندوة ونحو ذلك، تانباوت: ف�ساد ال�سيء من ندوة ونحو 

ذلك، الف�سحى. النبَّة: الرائحة الكريهة. 

هذا  ويف  الدون،  والك�سيد:  ينفق،  مل  ك�سد:  الف�سحى.  اأْف�َسَد،  َف�َسَد،  اإغزد: 

معنى الف�ساد.

اإر�سو�س: ف�سد اللحُم،  جذرها “ر�س” والباقي مزيد، الف�سحى. الَعَر�س: تغريُّ 

رائحة البيت والنبت من الندى، اأ�سقطت العني.

اإغوا: �سنه الطعاُم اأو ال�رضاب، الدارجة اليمنية. اأجوى الطعاُم ونحوه: اأننت، ويف 

ة، جويت: الرائحة النتنة، واأي�سًا كل ما يفوح منه رائحة  اأكرث من لهجة ظفارية. جوَّ

كريهة، ويف الف�سحى. َجِوَي املاء: تغريَّ واأننت.

ركب  النبات:  َغَمل  الع�ساب،  اأف�سده  اجلرح:  َغِمل  الف�سحى.  عفن،  اإغمل: 

بع�سه بع�سًا فبلي وعفن، َغَمل الأدمي: لفه ودفنه يف الرمل حتى ُيننت وي�سرتخي 
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وينف�سخ عنه �سوفه اإذا ُجِذب.

اإنف�س: تعفن اجلرح، الف�سحى. اأنفط العمُل يده: اأخرج بها بثوراً مملوؤة ماء.

اإكبا: خمج اللحُم، اأننَت، الف�سحى. َغبَّ اللحُم: اأننت، اأبدلت الغني قافًا معقودة.

اإغ�سي: جاَف، اأي اأننَت بعد موته، تامغ�سوْيت: اجليفة، الف�سحى. خا�َس: اأننت 

بعد موته.

الرائحة  الزفر:  العراقية.  الدارجة  املننت  من �سمنه،  اللحم  اأزافار:  اأزفار: كذلك. 

النتنة، الف�سحى. الذفر: الننت.

بع�س  تنبعث من  التي  النتنة  الرائحة  الَكَور:  اليمنية.  الدارجة  النتانة،  تيْكوار: 

الأج�سام خا�سة من الإبطني عند التعرق، اأبدلت الكاف جيمًا معقودة.

اإّمولغت: َخُبث،  الف�سحى. َمَلخ الطعام َملخًا: تغريَّ وف�سد.

اإجنان: القاذورات )ب�سيغة اجلمع (، الف�سحى. النجو: ما يخرج من البطن من 

غائط وريح. 

الف�سحى.  القاذورات،  اإلوفان:  القذارة،  األوف:  امل�ستكرهات،  اخلبائث،  تيلوفا: 

اللفاء: الرتاب، وما على وجه الأر�س من فتات ال�سياء. 

الغائط ميط�سه:  الف�سحى. مط�س  القاذورات،  اإّما�سا�سن:  القذارة،  ا�سا�س: 
ّ
اأمـ

رماه مبرة. 

الإن�سان.  ف�سالت  اخلراآن:  الف�سحى.  اجلمع(،  )ب�سغية  القاذورات  تيخوران: 

مفردها: اخلر.

اأقابو�س: املزبلة الف�سحى. القم�س: الردئ من كل �سيء، والقما�س والقم�س: ما 

كان على وجه الأر�س من فتات الأ�سياء حتى يقال لرذالة النا�س قما�س. 

اأيوذي: القذارة، الف�سحى، اأِذَي ال�سيُء اأذى واأذاة واأذية: قِذَر.

تيخات: القاذورة، الف�سحى. الأَخ والأُخ: القاذورة. 

املتلبد بع�سه على  والبول  الَبَعر  الِكْريا�س:  الف�سحى.  والنفاية،  الرُّذالة  اأكريا�س: 

بع�س، والِكْر�س:  ما تلبد من البعر والبول.

اأُكرفا: الرُّذالة والنفاية، الف�سحى. كرفت البي�سة: ف�سدت، والكرفئ: ق�رض البي�س 

الياب�س. 
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اإ�سموزر: �سلَح الطائر واحليوان عامًة، جذرها “موزر” بالزاي املفخمة، الف�سحى. 

البي�سة: ف�سدت، ومذرت معدته: خبثت، واملذرة:  �سلَح، ومذرت  َر متديرا:  َمدَّ

الَقِذرة، ويف الدارجة الظفارية. املازر: الفا�سد العفن من الفاكهة. 

، اأبدلت اخلاء قافًا معقودة. اإكوف�سا: ف�سَد، الف�سحى. انخف�س املاُء: ف�سد وتغريَّ

ل، الُبور: الفا�سد ل خري فيه. اإبرر: ف�سَد، الف�سحى. بار: ك�سد وتعطَّ

اإميزي: الآفة، اأي كل ما يف�سد، الف�سحى. املزازاة: احلمو�سة، و�رضاب ُمز: حام�س فا�سد.

: النبيذ يكون من املاء من  يُّ ْكر، الف�سحى. ال�رضَّ اأ�سا�رضن: اخَلْمر، اأ�رضان: ال�سُّ

ونه على النبق.  الُب�رْض الأحمر اأو الأ�سفر ي�سبُّ

ماء،  و�سار  ف�سد  البي�س:  َمِرق  الف�سحى.  ماء،  و�سار  البي�س  ف�سد  اإمرج: 

الدارجة الُعمانية. املارق. البي�س الفا�سد.

يور�س: َخمَّ البيَت، اأي كن�سه، اأّرا�س: الكن�س، اأّرا�سن: الكنا�سة، تارا�ست: املكن�سة، 

الف�سحى. را�س ال�سيل الغثاء: جمعه وحمله.

تافّراحت: املكن�سة، جذرها “فرح” الدارجة الظفارية. التربيح، جذرها “برح”: تنظيف 

املكان باإزالة ما به من ح�سى وعيدان ونحوهما، ويف الدارجة اليمنية. الربح: التنظيف. 

األفاظ الأ�شرة 

ومن مرادفات الأ�رضة يف الرببرية )تاكات، اأمل�ّسي( وهما لفظتان تعنيان يف الأ�سل 

موقد النار، وجمازاً العائلة، فلينظرهما القارئ يف )األفاظ احَلرِّ(.  

اإّدوبن: تزوج، اأدوبن: الزواج، اأدوبان: العر�س، اأن�سدوبان: العرو�س، اأم�سدوبان: 

ِبنة: الزوجة، ظاأب: تزوج، الظاأب: التزوج، قارن كذلك.  اخِلطبة، الف�سحى. ال�سَّ

الإدبة: طعام �سنع لعر�س اأو دعوة، ويف الدارجة اليمنية. طابن: تزوج باأخرى.

يوول : تزوج، الف�سحى. اأول : �سار ذا اآل، والآل والأهل واحد، قارن اأي�سا، 

اأهل، تاأهل: تزوج، وذلك باإ�سقاط الهاء.

َج، وامِلف�سل: من يتزوج من  ل: تزوَّ َج، اأر�سل: الُعر�س، الف�سحى. تف�سَّ اإر�سل: تزوَّ

الغرائب لئال يخرج الولد �ساويًا،  اأبدلت الفاء راء يف الرببرية، وعلماء العربية اأقرُّوا 

بوقوع الإبدال بني الفاء والراء، ومن ذلك يف الف�سحى: “�رضير البكرة = �سوتها، 
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و�رضيف الباب والقلم = �سوتهما”، واحلق اأن التعاقب بني هذين احلرفني له وجه 

من الناحية ال�سوتية، فهما حرفان خفيفان من حروف الذلقة ال�ستة ) رـ ف ـ ب ـ 

م ـ ل ـ ن (.  

ر املراأَة: تزوجها، ويف الآرامية. موكرو:  تامغرت: الُعر�س، الزَّفاف، الف�سحى. تقمَّ

املَْهر، ال�سداق. 

اأداة جمع،  لكونها  فيها مزيدة  والنون  “زل”  الُعْر�س، جذرها  الأعرا�س،  اأزلوان: 

تيزيلت:  الَعرو�س الأنثى، وتاأتي اللفظة يف معظم اللهجات بال�سني بدل عن الزاي 

على النحوالتايل: تا�سيلت: العرو�س الأنثى، تي�سوليا: الُعْر�س، ومنه ا�ستق، اإ�سويل: 

الف�سحى.  العرو�س،  املراأة  اإ�سلي:  العرو�س،  الرجل  تا�سليت:  تي�سليت،  عر�سًا،  اأقام 

ّلة: زفة العرو�س.  الزَّلَّة: الُعْر�س، ويف الدارجة احل�رضمية. ال�سَّ

: جامع املراأة ب�سدة اأو كثرياً، اأ�سقطت الهاء. اإقا: جامع املراأة، الف�سحى. َهقَّ

يوغر: جامع املراأة، الف�سحى. غلَّ املراأة: جامعها، اأبدلت الالم راء.

: �ساح، اأو هذى عند اجلماع. اإنْبي: جامع املراأة، الف�سحى. َنبَّ

اإمناي: ارتهاز الإن�سان عند اجلماع يف غمرة املتعة، الف�سحى. املَِنيُّ واملَْنية: ماء 

م: احتلم. الرجل واملراأة، اأمنى: طلب خروج املني، قارن اأي�سًا. َتَنوَّ

اأوون: فطور العرو�س، خا�سة �سبيحة الدخول: وتتناوله العرو�س ثالثة اأيام متتالية، 

كالعدلني،  خا�رضتاه  �سارت  حتى  و�رضب  اأكل  وتاأون:  الإن�سان  اأون  الف�سحى. 

والتاأون: امتالء البطن. 

اأحليك: احَلَبل، الف�سحى. العلق: طور من اأطوار اجلنني، العلوق: ماء الفحل، 

اأبدلت القاف الف�سيحة قافًا معقودة، والعني حاء.

اأ�سمرو: احلَبل، تا�سمراوت: احلبلى، جذرها “مر” الف�سحى. التاأمور: الولد، واآمره 

اهلُل واأَمَره: اأكرَث ن�سَلُه.

اإّلف: حملت املراأة، الف�سحى. اأِنفت املراأة: حملت فلم ت�ستهي �سيئًا.

املخا�س  تيزيرت:  الطلق،  واأخذها  ِولدها  دنا  اأي  احلامل،  ْت  �سَ مَتَخَّ تّزيرت: 

رت عن الولد: ولدته، الزَّْحرة: َوَجع الولدة،  الف�سحى. َزَحَرْت بالولد: ولدته، تزحَّ

اأ�سقطت احلاء.
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امراأة حبلى، ويف  اأِرْيُت:  الولدة، ويف الأكادية.  اأَراو:  اأرو،  اإْرو،  تاْروا: كذلك. 

ال�سحرية. اإريوت: الولدة، ومن امللفت للنظر اأن هناك �سجرة تنبت يف جبال ظفار 

الالئي  الن�ساء  ت�ستخدمها  القرنيات،  وهي من ف�سيلة  “اأْيِرير”  بال�سحرية  لها  ُيقال 

يعانني من حالت الو�سع التي ت�ستمر لفرتة طويلة في�رضبن ح�ساء اأوارقها بعد اأن 

يتم نقعها طوال الليل، بل ويتم اأخذ �رضائح من ق�رضتها ثم ُتغلى يف كمية من املاء 

وُت�سفى وُت�سقى للموا�سي لتخلي�سها من امل�سيمة بعد الولدة، قارن كذلك ما جاء 

يف الف�سحى. اأراأت احلامل من غري احلافر وال�سبع اإْراآًء: �ُسوهد يف �رضعها احلمُل 

وا�ستبني فهي ُمْرٍء وُمْرِئية. 

اأجّرو�س: املولود ال�سغري يف طور القمط، الدارجة الفل�سطينية. الكاروط: الطفل 

، والر�سيع امللفوف يف  ال�سغري، وجند يف الف�سحى. الغري�س: اللحم الغ�س الطريُّ

قماط لي�س �سوى قطعة من اللحم الطري تّدب فيها احلياة. 

اأمطفال: ال�سبي، الوليد، الف�سحى. الطفل: ال�سبي، الوليد.

اأغو: الطفل ال�سغري، تغويت: الطفلة ال�سغرية، الف�سحى. راأ�س غاٍو: �سغري.

ة: ال�سبيَّة. ، الف�سحى. اخَلْباأَ اأخوبي: ال�سبيُّ

اأكالل: الطفل )ولد الإن�سان خا�سة(، الف�سحى: الكل: العيل، العيال. 

تاح�سميت: الفتاة، البنت، اأح�سمي: الفتى، الولد الذكر، الف�سحى. احُل�سمة: املراأة، 

واحَل�َسم: الولد، الِعيال. 

لْعَورت: الولد الذكر، الغالم، الف�سحى. الُعرُّ: الُغالم، الولد الذكر.

اأعزري: ال�ساب الذي مل ي�سبق له الزواج، الف�سحى. العيزار: الغالم اخلفيف الروح 

الن�سيط، ويف الدارجة املغربية. العزري: الفتى الأعزب.

اأفروخ: ال�سبي، الطفل، الفتى، ال�ساب ال�سغري، تافروخت: ال�سبية، الفتاة، الطفلة، 

الف�سحى. الفرخ: ولد الطائر، وكل �سغري من احليوان والنبات وال�سجر وغريها، 

ويف اأكرث من لهجة م�رضقية. الفرخ: ال�سبي، الفتى.

اأربا: الطفل، ال�سبي، تاربات: الطفلة، الف�سحى. الدارجة الظفارية. ربَّت املراأة: 

ن�ساأ  رَبى:  ال�سامية.  الدارجة  ال�سبية،  البنت،  رباية:  التهامية.  اللهجة  و�سعت، 
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ة: نفقة الأطفال ومووؤنتهم. وترعرع، ربيت: ن�ساأت وتّرَّبَّيت. ويف املحوتية. الربوَّ

اأق�سي�س: الطفل )ولد الإن�سان(، تاق�سي�ست: الطفلة، الدارجة الُعمانية. الق�سو: 

ة: الطفلة ال�سغرية  ، ويف الف�سحى. الق�سَّ الطفل ال�سغري، ويطلق اأي�سًا على الِقطِّ

اجلثة. 

تاجلي�ست: البنت )الولد الأنثى(، الف�سحى. القال�س: ال�سغري املنقب�س، القال�سة: 

َغر والِق�رَض. ال�سَّ

يكون  ما  اأق�رُض  الق�سري جداً،  غا�س:  والنُّ غا�ِسيُّ  النُّ الف�سحى.  الطفل،  اأنغنو�س: 

من الرجال ـ على ال�سبه ما بني القزم والطفل يف احَلْجَم، قارن الدارجة الُعمانية. 

النعنوع: الطفل.

اأيزيو: الطفل ) ولد الإن�سان (، الف�سحى. الزَّْغَزغ: الولد ال�سغري، اأ�سقطت الغني 

وفخمت الزاي . 

اء، الف�سحى. اأزغده: اأر�سعه.   اأزغود: الطفل املهزول الَبكَّ

َّة: الن�ساط، �رضَّة ال�سباب: ِخْر�سه ون�ساطه،  اإ�سرّي: الطفل، الفتى، الف�سحى. ال�رضِّ

ويف الأكادية. �ِسرُي: الطفل، الفتى.

اإليلي: الوليد املولود، الف�سحى. الليل: فرخ احلبارى.

موّمو: الوليد، )يف لغة الطفل(، يف اللهجات امل�رضقية. النونو: الوليد، الر�سيع 

)يف لغة الطفل(.

اأّزان: ال�سبي، الوليد، تازانت: ال�سبية، النبات، الف�سحى. الزَّْنَية: اآخر ولد الإن�سان.  

ه  فتيُّ اأي  البنت،  �سغري  البار�س:  الف�سحى.  الفتاة،  تاباراط:  الفتى،  اأبارا�س: 

ويف  الطائر  فرخ  تعني  الرببرية  يف  )اأوريد(  اأن  لحظ  الإن�سان،  على  اأُطلقت  ـ 

الف�سحى) الرِّئد ( فرخ ال�سجر.

اأرا�س: الأولد، الأطفال، الف�سحى. الأر�ساء: �سغار الظبية اإذا ا�ستقووا وم�سوا 

اأر�سوت:  ال�سحرية.  ويف  ال�سبيان،  الأولد،  اأر�سي:  اأر�سوت،  املهرية.  ويف  معها، 

ال�سبيان، اأر�سي: الفتيان، ال�سبَّان.

يوو�س: بلغ الولد، اأماوا�س: البالغ، الف�سحى. تو�ساأ الغالُم واجلارية: بلغا. 
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فت  عِّ قافًا معقودة و�سُ الكاف  اأبدلت  اليتيم،   : الَكلُّ الف�سحى.  اليتيم،  اإِكِكيل: 

يف الرببرية. 

اإلوفان: كرثة الأولد ال�سغار، جذرها “لوف”، الف�سحى. الأَلَف: املو�سع الكثري 

األفاف من النا�س، واللّف: القوم  الأهل، واللَّّف: ال�سنف من النا�س، يقال: عنده 

املجتمعون، واللفيف: ما اجتمع من النا�س من قبائل �ستى.

تاّبراوانت: كرثة الأولد ال�سغار، جذرها “بر”، الف�سحى. اأَبرَّ الرجُل: َكرُثَ ولُده.

: الغالم  رية، ترو: البن، الف�سحى. الأُترور، الرتُّ تاترات:  كذلك. َتروه: الن�سل، الذُّ

ال�سغري.

تاعذريت: الِبْكر، الف�سحى. العذراء: البكر.

اأبو�سل: الطفل، ال�سبي، تبو�سيلت: الطفلة، الف�سحى. ال�سابل: الغالم املمتليء 

ِنْعمة و�سبابًا، واأ�سبلت املراأة على ولدها: اأقامت عليه بعد زوجها ومل تتزوج، قلبت 

املفردة.

 : اأوكال: الهرم، جذرها “كال”، الف�سحى. الوجول: ال�سيوخ )كبار ال�سن(، جـلَّ

، هرَم، اجلّلة:  امل�سان من النا�س ومن الإبل، بعري جّل: كبري ال�سن، ناقة جّلة:  اأ�سنَّ

كبرية ال�سن، اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

امل�سن،  ال�سيخ  اأو�سار:  العمر،  يف  تقدم  اأ�سن،  �ساخ،  اإو�سور:  كذلك.  اإو�سري: 

العني،  اأ�سقطت  الُعْمر،  ال�سيخوخة،  الَهَرم،  “ع�رض”:  جذرها  املعت�رض،  الف�سحى. 

واأبدلت ال�ساد �سينًا. 

، تيقرقرت: اأق�سى الهرم، اأقرقور: الهِرم، الف�سحى. القهقر: الهِرم،  اإقرقر: هرم، اأ�سنَّ

. املُ�ِسنُّ

مار: الرجل، الف�سحى. املَْرء: الرجل.

تايت�سني: الن�ساء )جمع ل مفرد له من لفـظه(، الف�سحى. ال�ساة: املراأة )مفرد ل 

جمع له من لفظه(.

تيمراي: الن�ساء، خالف الرجال )جمع ل مفرد له من لفظه(، الف�سحى. املراأة: 

خالف الرجل، )مفرد ل جمع له من لفظه(.

تولوين: كذلك. تيالوين: الن�ساء، النون مزيدة لأنها اأداة جمع، الدارجة امل�رضية. 

ة. الوليا: الن�ساء، والولية: املراأة  جاوزت �سن ال�سباب، اأو الواحدة من الن�ساء عامَّ
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اأكالل: العائلة، الف�سحى. الكاللة: الإخوة والأخوات لالأب والأم.

تاوجا: الأ�رضة، العائلة، الف�سحى. الأوقة: اجلماعة من النا�س.

، الف�سحى. املغنى: املنزل الذي غني به اأهله،  تاغيوانت: الأ�رضة، اأغيوان: احليُّ

جمع: مغاٍن.

ات، الف�سحى. احَلْوبة: الأُم، ويف الدارجة الظفارية.  ة، تيبايني: اجَلدَّ تابا: اجلدَّ

وة: اجلّدة، احَلّباب:  ة، جمع: حبوبات، ويف الدارجة الُعمانية. احَلبُّ احَلُبوبة: اجلدَّ

ة، اأ�سقطت احلاء يف الرببرية.   وبة. اجلدَّ اجلد، ويف الدارجة ال�سودانية. احَلبُّ

الَكنينة:  الف�سحى.  للرجل،  الأخرى  الزوجة  اأي  َّة،  ال�رضَّ تا�سنا:  كذلك.  تاكنا: 

الزوجة.

تالوّبايت: الطائفة من النا�س، الفرقة، الف�سحى. اللوبة: الطائفة من النا�س يكونون 

مع القوم، ول ي�ست�سارون يف �سيء.

النا�س،  من  اجلماعة  الرِّْك�س:  الف�سحى.  )اجلماعة(،  النا�س  من  القبيل  اأراكاز: 

اأبدلت الكاف قافا معقودة وال�سني زايًا.

التجمع،  التكتل:  الف�سحى.  النا�س،اإتوكال، اجلمهور،  الغفري من  اأتاكلو: اجلمع 

وُجل،  ُكل  بلفظي:  “كل”، فنقارنها  يكون جذرها  اأ�سلية،  غري  التاء  كانت  واإذا 

اللذين يوؤديان اإىل معنى الكرثة واجلمع.

اأنام: النا�س، الف�سحى. الأنام: جميع اخللق. 

غا�سي: جمهور النا�س، الف�سحى. الغا�سية: الزوار والأ�سدقاء ينتابونك. 

اإودان: النا�س، الف�سحى. الأوادم: النا�س.

ميّدن: كذلك. مّدن: النا�س، الف�سحى.  الآدميون: النا�س، الب�رض، قلبت املفردة.

 : تاكّبابت: الوفد من النا�س يقدم للم�ساحلة واإ�سالح ذات البني، الف�سحى. الَكبُّ

اجلماعة من النا�س.

تاكمكومت: كذلك. اأكمكوم: اللفُّ من النا�س، الف�سحى. كمَّ النا�ُس: جتمعوا، 

ة: جماعة النا�س. والَقمَّ

ْيلم: اجلماعة. اأدرمي: الع�سابة، اجلماعة، احلزب، الف�سحى. الدَّ

اأزي: ِتْرب الرجل، ال�سحرية. َزاأ: القبيلة اأو الع�سرية.
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تافْريانت: الع�سابة من الل�سو�س، النَّفَرة: اجلماعة ي�رضعون اإىل اأمر اأو قتال، قارن 

ُفرَّة: اجلماعة.  
. الأُ

ً
اأي�ساأ

الف�سيحة  القاف  اأبدلت  الف�سحى. الأْوَقة: اجلماعة،  تاكاْيت: اجلماعة الكبرية، 

قافًا معقودة.

تاو�سيت: قوم الرجل وقبيلته، الف�سحى. الوئي�سة: اجلماعة من النا�س.

اإكّفولن: اجلي�س العظيم، والنون يف الكلمة مزيدة للجمع، الف�سحى. اجُلفالة: 

اجلماعة، ويقال: دعاهم اجَلفلى والأْجفلى، اأي بجماعتهم وعامتهم، اأبدلت اجليم 

قافًا معقودة وقلبت املفردة.

تاربيعت: اجلماعة ال�سغرية من النا�س يف تنقلهم، تارباعث: الع�سابة، الفريق، 

الأ�سدقاء،  اجلماعة،  الربع:  اخلليجية.  اللهجة  النا�س،  جماعة  الرَّْبع:  الف�سحى. 

الثلة، ال�سحرية. ربع: جمموعة اأو فرقة.

اأغابا: الكوكبة من الفر�سان، الف�سحى. الغابة: اجلمع من النا�س.

املاأدبة اجلماعية  القيام بعمل ما، تويزا:  اأفرادها على  تيويزي: اجلماعة يتعاون 

التي تاأتي بعد العمل الذي ت�سرتك فيه اجلماعة من الأفراد يف اإطار تعاون جماعي، 

اأوازيْو: املُعني والنا�رض، وقد ُيخ�س�س على املعني يف الأعمال الزراعية، الف�سحى. 

، اأوزى  الأزز: اجلمع الكثري، وامتالء املجل�س بالنا�س، وزى: اجتمَع، اأزى اإليه: ان�سمَّ

ظهره: اأ�سنده، اأ�ستوزى يف اجلبل: �َسَنَد فيه.  

اأ�ساتو: اجليل من النا�س، الف�سحى، ال�سواد: عامة النا�س. 

)1(
اآرا: اجليل من النا�س، اأراو: الأبناء، الف�سحى. الوراء: احلفدة )اأبناء الأبناء(. 

األفاظ اجلراأة

اإزل: ب�سل، �سجع، اأمزول: ال�سجاع، البا�سل، الف�سحى. الزول: ال�سجاع. 

يو�سب: �سجع وا�ستد، تا�سابت: ال�سجاعة واحلما�سة، الف�سحى. ال�سبى: 

�سجعوا  الذين  اأي  والرباز،  فيها  التقدم  ويحبون  احلرب،  ي�ستهون  الذين 

وا�ستدوا.

اأي  اأكوي�س: الإقدام، الجرتاء، يوك�س: حم�س،  اأجرتاأ،  اأقدم على ...،  اإكوي�س: 
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منهما  اجلذر  ال�سجاع،  احلمي�س،  اأماكا�س:  احلما�سة،  توك�سي:  وا�ستد،  �سجع 

“ك�س”، الف�سحى. ك�ساأ القوم يك�سوهم ك�سئا: غلبهم يف خ�سومه ونحوها، ويقال 
للرجل اإذا هزم القوم فمرَّ وهو يطردهم: مر فالن يك�سوؤهم ويك�سعهم. 

املفردة  اأبدلت  ال�سجاع،  اله�سد:  الف�سحى.  ال�سديد،  ال�سجاع  الرجل  اأ�سا�س: 

اإبداًل كاماًل يف الرببرية، ويف الدارجة اليمنية. ال�سدية: ال�سجاعة على فعل اأمر ما، 

�سدى ي�سدي: جتراأ، فاأقدم على �سيء ما، وا�سم الفاعل من ذلك: ال�سادي. 

الف�سحى.  ال�سجاعة،  متيديديت:  ال�سجاع،  اأمديدي:  �سجع،  ب�سل،  اإمديدي: 

م�سى يف الأمر: نفذ، وم�سى ال�سيف: قطع، واملا�سي: ال�سجاع، والأ�سد، وال�سيف، 

قارن كذلك. املودي: الأ�سد. 

ال�رضيف  نديد:  ال�سِّ الف�سحى.  املكافح.  واملجاهد  املُثابر،  ة  الهمَّ ذو  اأ�سْنديد: 

ال�سجاع. 

اإزوير: ال�سجاع الكثري الإقدام، بزاي مفخمة، الف�سحى. الأْزَور: ال�سديد، الزَّْور: 

قوة العزمية، الأزر: القوة. 

ْلب املَْعَجم من النا�س، اأماكا: العزيز  اأموك: ال�سجاع ال�سخي العظيم الهمة، وال�سُّ

املنيع اجلانب، الف�سحى املَُوقَّى: ال�سجاع، اأبدلت القاف كافًا.

جذرها  اخلوف،  عند  الثبات  اأنتام:  الثابت،  اأمانتام:  �سجاعًا،  ثبيتًا  كان  اإنتم: 

لب. “مت”، الف�سحى. التميم: ال�سديد، والتميم: ال�سُّ
اأمّناكر: املقتال ال�سجاع، جذرها “ماكر”، الف�سحى. املغوار: املقتال ال�سجاع الكثري 

الغارات، اأبدلت الغني قافًا مقودة.

اأنوفرار: الهمام، من اإذا َهمَّ اأم�سى، جذرها “فر”، الف�سحى فر القوم: خيارهم، 

الفرافر: الأ�سد، ويف املهرية. فرا: الرجل ال�سجاع الهمام. 

1ـ معجم ل�سان العرب الأمازيغـ  علي فهمي خ�سيم �س 220.
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األفاظ اخلوف والقلق

اأبدلت  الفزع،  يبعث على  املَْخَوف: ما  الف�سحى،  الفَزع،  َيبعُث على  اأّكوف: ما 

اخلاء قافًا معقودة، قارن كذلك. ُجيِّف: فزَّع واأُْفِزع.

اإخلع: فزع، خاف، اأخالع: اخلوف، الرعب، اأخملوع: املرعوب، الف�سحى. رجل 

خملوع الفوؤاد: اإذا كان فزعا، واخلالع واخلليع واخلولع: فزع يبقى يف الفوؤاد يكاد 

يعرتى منه الو�سوا�س. 

اإكد: خاف، ارتعب، الف�سحى. اأكذى: احماّر لونه من فزع ، اأبدلت الذال املعجمة 

داًل مهملة، ويف الدارجة الظفارية. وكد: قفَز اأو انتف�س الإن�ساُن مرتعبًا، ب�سبب 

ترويعه، اأو ب�سبب اإبالغه بخرب غري �سار.  

تيك�س�سا: كذلك. تيك�سا�س، اإك�س�س: خاف، الف�سحى. الك�سي�س: اخلوف، 

الذعر، واأك�س�سُت: هربت ذعراً. 

اإزما: فزع، خاف، الف�سحى. زئم، وزئم، فهو زئم: ا�ستد فزعه، وزاأم الرجل: اأفزعه، 

رجل زام: اأي خائف فزع، فخمت الزاي. 

اإزدل: جنب، هاب و�سعف، تازدالت: اجلنب، الدارجة اليمنية. الزَِّدل: الو�سيع من 

النا�س الذي يتحمل ال�رضب والإهانات.

: خ�سع وذل. اأمرققط: اخلواف، اجلبان، جذرها “رق”، الف�سحى. رقَّ

املذعور،  املرعوب،  اأماواف:  الروع،  الرُّعب،  الذعر،  تاوافا:  فزع،  ارتعب،  يووف: 

الف�سحى. الأفة واليافوف: اجلبان، وال�سديد اخلوف. 

ُعَف حتى تفرقوا. اأرب�سي: اخلوف، الهلع، الف�سحى. تربَّ�س اأمرهم: �سَ

اإكوكر: خاف خوفًا جعله يرتدد اأو يرتاجع، اأ�سلها: اإوكر، والكاف الأوىل مزيدة، 

الف�سحى. َوِجَر: خاَف، اأبدلت اجليم كافًا.

اإبه�س: كذلك. اإهب�س، ده�َس وجزع، الف�سحى. به�َس الأمُر فالنا: غلبه وثقَل 

املغلوب،  املبهو�س:  فدحني،  واأبه�سني:  الأمر  وبه�سني  م�سقة،  به  وبلَغ  عليه 

ه.  املهزوم، قارن كذلك. بهَت ال�سيُء فالنًا: اأده�سه وحريَّ

: خاف، حذر وارتاب.
َ
ا�سَتْخو�س: اأوج�َس خيفة، حذر وارتاب، الف�سحى. َخ�سي
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اإوح�س: خاَف، الف�سحى. حا�َس: خاَف.

اإرمغ: خاف، الف�سحى. مرغ يف الأمر: تردد.

ة، وهي مدعاة للحرية والقلق. اأحنيرب: احلرية والقلق، الف�سحى. احِلْنَبرَت: ال�سدَّ

األفاظ اخل�شومة وال�شجار والقتل واخلنق وال�شرب والطعن والدفع والطرد 

اإزو: كذلك. ييزي: خا�سمه ونازعه، ييزي: ت�ساجر القوم، تيزيت، تازيت: امل�ساجرة، 

: ال�سفع، فخمت الزاي. اخل�سام، الف�سحى. ززَّه: �سفعه، الزَّزُّ

رُه:�رضعه. اإّجوْري: غلبه يف اخل�سومة، الف�سحى. َجوَّ

املربح،اأُغنان:  ال�رضب  اإغنان:  اخل�سام،  امل�ساجرة،  اأُغنان:  كذلك.  متغانانت: 

الإ�رضاف  ن:  التََّغوُّ الف�سحى.  العناد،  تاغّنانت:  العناد،  واملوقف،  للراأي  التع�سب 

ن: الإقدام يف احلرب. على املعا�سي، والتغون والتََّوغُّ

اإنغا: قتَل، اإّنوغي: اختنق، اإمناغ: قاتل، حارب، الأكادية. نقو: ذبَح، الف�سحى. 

نكاأ العدو: اأعياه قتاًل وجتريحًا، قارن اأي�سًا. اأقناأ فالنًا: قتله.

اخلروج،  من  نف�سه  احتب�س  اغتم:  الف�سحى.  اختنق،  اإغوّما:  َخَنق،  اإ�سغوّما: 

ة: �سيقة. ه: غّطى كل منهما الآخر، �ساروا يف اأر�س ُغمَّ غامَّ

اإزيْل: َخَنق، اختنق، اأزلي: اخلنق، الختناق، الف�سحى. اأزل: �ساق، اأزل فالنًا: 

حب�سه، واأوقعه يف �سيق و�سدة، الُزّلة: �سيق التنف�س، فخمت الزاي.

اإمرز: كذلك، اإمرز: ك�رض عظمًا من عظام الراأ�س، �سجَّ الفروة، الف�سحى. مرز: 

قطع، فخمت الزاي. 

اإ�سكوجي: �سق جلد راأ�سه اأو وجهه، اأكوجي: ال�سق يف الراأ�س الف�سحى. �سج 

راأ�سه: �سق جلد راأ�سه اأو وجهه، اأبدلت ال�سني قافًا معقودة.

اإردغ: طعن برمح ونحو ذلك، الف�سحى. ندغ بالرمح: طعن به، اأبدلت النون 

راء، ويف الدارجة اليمنية. ردعه الثور: نطحه، الرَّْدع: النطح. 

اإنبل: طعَن برمح ونحو ذلك، الف�سحى. َنَبَل فالنًا: رماه ب�سهم، انتبل: قَتَل.

اإ�سنويف: طعنه ب�سكني ونحو ذلك، اأ�سنيويف: الطعنة، الف�سحى. ن�سف: ع�س، 
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الن�سوف: الع�س، واآثار الع�س. 

اإ�ستم: طعن، الف�سحى. �سكم: ع�س. 

اإ�سن�رض: خد�س، ق�رض، ك�سط، ان�سري: ما ق�رض من جلد، الف�سحى. ن�رض: ق�رض، 

ك�سط.

اإرم�س: خد�َس، الف�سحى. مر�َس: خد�س، قلبت املفردة.

اأّبراي: اأثر ال�رضب واجلرح، الف�سحى. احَلبار: اأثر ال�رضب واجلرح.

الطفل(،  لغة  )يف  اخَلَطر،  ديدي:  الطفل(،  لغة  )يف  الوجع،  اجُلْرح،  اأدّدي: 

ة: الأمر الفظيع، وعند العرب الظفاريني. دودو: اخلطر)يف  الف�سحى. الإدُّ والإدَّ

لغة الطفل(.  

القطع  الأزم:  قطع،   ، ع�سَّ اأَزَم:  الف�سحى.  التقرح،  اجلرح،  اأيزم:  جرح،  اإيزم: 

بالناب وال�سكني، والع�س بالفم كله �سديداً، واأزام اجلرح بدمه: غمزه حتى لزق 

جلدته، ويب�س الدم عليه. 

اإ�سمكت: اأجهز على اجلريح، اإمكت: اأُجهز على اجلريح، الف�سحى. بكت فالنًا: 

�رضبه بال�سيف والع�سا ونحوهما، ويف هذا معنى الجهاز على اجلريح، اأبدلت الباء 

ميمًا. 

اإ�سقوندل:  �رضعه ومده على ظهره، الدارجة الُعمانية. يقندل: يتدحرج، ي�سقط 

اأر�سًا، الف�سحى. جدل فالنًا: �رضعه.

اإفر�س: �رضبه �رضبًا متوا�ساًل، الف�سحى. افرت�س فالنًا: غلبه و�رضعه. 

ه، معنى اللفظ يف الف�سحى يقت�رض  اإوت: �رضب، الف�سحى. اأتَّ راأ�سه اأتَّا: �سدخه، �سجَّ

على ال�رضب الذي يوؤدي اإىل �سج الراأ�س ، ويف الرببرية يدل على عموم ال�رضب.

: ال�رضب بالكفِّ  حُّ داح: كذلك، داداح، ال�رضب يف لغة الطفل، الف�سحى. الدَّ

ُه: �رضبه بالكف املن�سورة، وعندنا يف ظفار  املن�سورة يف اأي مكان من اجل�سد، َدحَّ

: �رضب.  “داح” تعني ال�رضب يف لغة الطفل، ويف الدارجة العمانية. َدّحْ
الف�سحى.  بال�سوط،  والظهر  بال�سيف،  العنق  بال�سوط، و�رضب  اإ�سل�س: �رضب 

جلد: �رضب بال�سوط.
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اإلك�س: �رضبه بال�سوط ، األكو�س: ال�سوط، الف�سحى. اللك�س: ال�رضب بجمع 

الظفارية. لكد: �رضب فالنًا،  الدارجة  بال�سوط: �رضبه، ويف  الكف، ولكث فالنا 

لكده بال�سوط: �رضبه به، )اأنظر التعاقب الذي وقع بني ال�ساد والثاء والدال(. 

اإلكم: �رضبه بقب�سة يده، الف�سحى. لكم فالنا: �رضبة بقب�سة يده، اأبدلت الكاف 

قافًا معقودة.

ْحط: العود ُيْرَفع عليه الأغ�سان  اإ�ْسحط: �رضبه بعود اخليزران، الف�سحى. ال�سَّ

الرِِّّطاب ونحوها حتى ل تتدىلَّ اإىل الأر�س. ويف الدارجة الظفارية، �سعط: �رضبُه 

باخليزران ونحوه، ويف الدارجة العمانية، �سخط: �رضبه باخليزران وال�سوط ونحو  

ذلك.

ة، الف�سحى. ف�سخ: �رضب راأ�َسه بيده، �سفعُه. اإف�سخ: �رضَب ب�سدِّ

ه اأو �سفحة ج�سده بالكف مب�سوطة، اأو بباطن كَفه، لطمه،  اإ�سقل: �رضَب خدَّ

َب، و�سقله بالع�سا: �رضبه.  الف�سحى. �سقل به الأر�َس: �رَضَ

اإّزوّكت: �رضب خده اأو �سفحة ج�سده بالكف مب�سوطة، امل�سدر: اأزاّكو، الف�سحى. 

كَّ فالنا: �رضبه، اأبدلت املفردة اإبداًل كاماًل، فال�ساد اأبدلت زايًا مفخمة والكاف  �سَ

قافًا معقودة.  

اإدّف�س: �رضبه بيده ودفعه، يف الدارجة ال�سورية. دف�س: دفَع، ويف الدارجة 

الُعمانية. دف�س يدف�س: دفَع ولكز، دفع بجفاء، �رضب، ويف الدارجة الظفارية. 

ف�س: ال�رضب،  دف�س: �رضب ب�سدة، ويف املهرية. دفي�س: ال�رضب، ويف ال�سنية. الدَّ

وجاءت يف الدارجة العراقية بال�سني املهملة. دف�س: دفع برجله: �رضب بها. 

واملوقوط  اأثقله،  حتى  �رضبه  وقطًا:  يقُط  وقَط  الف�سحى.  ال�رضبة،  تيقّطه: 

والوقيط: املثقل �رضبًا.

�رضبه،  بالع�سا:  فالنًا  لطَّ  الف�سحى.  بال�سيء،  ال�سيء  ُعْر�س  �رضَب  اإْلّو�س: 

ال�سحرية. لود: �رضب ال�سجر بالفاأ�س، اأطلق ال�سهم، اأطلق الر�سا�س.

اإلفيخ: اللطمة، الف�سحى. لفخ فالنا على راأ�سه: لطمه، �رضبه.

اإدّمل: لطَم، �سفعُه �سفعة قوية، الف�سحى. لدمُه: لطمه، قلبت املفردة.

َبط: �سفَع، الف�سحى.اأ�ْسَبَط: امتدَّ من ال�رضب، وال�سبت: �رضب  اإ�سبط: كذلك. �سَ
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العنق، ويف ال�سحرية. �ْسَبْط: اإ�رضْب، ويف الدارجة اليمنية. ال�سبد: ال�رضب بالع�سا.

اإ�سكن: كذلك. اإزكن )بالزاي املفخمة بدل من ال�ساد وت�سديد القاف املعقودة(: 

نََّج: �رضَب، ويف الدارجة الظفارية.  َنَج و�سَ �رضبه بالكف مفتوحة، الف�سحى. �سَ

�سنَّج فالنًا: �رضبه. 

د. د وتوعَّ اإبارق: لطم، الف�سحى. اأبرق فالُن: تهدَّ

تا�سّبيلت: اللكمة، جمع: تي�سّبال، الف�سحى. دبله بالع�سا: تابَع عليه ال�رضب 

ال�رضب  اإىل  بالع�سا  ال�رضب  من  املعنى  وان�رضف  الرببرية  يف  الدال  فخمت  بها، 

بقب�سة اليد.  

اإكنَّف: لكمه، لكزه، الدارجة الظفارية. جنف فالنًا: �رضبه ب�سدة، اأبدلت اجليم 

قافًا معقودة وقلبت املفردة . 

اأكرث من مرَّة،  اإترك: لكمه، لكزه، يف الدارجة اخلليجية. طرَّك لفالن: �سفعه 

والطراك: اللطمة القوية.

ن فالنًا: �رضبه، و�رضبه بعنف،  اإموّكن: لكمه، لكزه، ويف الدارجة الظفارية. مكَّ

نها = جامعها ب�سدة. جمازاً: مكَّ

به  �ساربًا  �رضعه  فالنًا:  �َسَدَح  الف�سحى.  الأر�س،  به  �ساربًا  َعُه  �رَضَ اإزدح: 

الأر�س.

اإزفل: ال�سوط، املجالد، الف�سحى. زفن: �رضب ودفع وخبط.

اإزروّزي: دفعه بعنف، الف�سحى. رزرزه: حّركه، ويف الدارجة الظفارية. زرزره: 

حرَّكه بعنف.

اإدمر: دفع بعنف، �سدم، اإدرم: هجم، الف�سحى. دمَر على ... : هجم.

اإهار�س: امل�سارعة، الف�سحى. تهار�س القوم: تقاتلوا.

حرَّ�َس  القوم:  بني  َنزاأ  الف�سحى.  “نز”،  جذرها  فرَّقهم،  القوَم،  َدَع  �سَ اإ�سّنيزوا: 

واأف�سد، ونزاأ عليهم: َحَمَل.

اإ�رّضوزغ: كذلك. اإزّروزغ: فرََّق القوم، �ستتهم،الف�سحى. اأرزغ يف فالن: اأكرث من 

اأذاه وهو �ساكت، ا�سرتزغه: ا�ست�سعفه.

اإتّر�س: �رضعه ووطئه، الف�سحى. طرز فالنًا: دفعه باللكز. 
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عز: الدفع، دغ�س عليه: هجم. اإدكز: �رضعه ووطئه، الف�سحى. الدَّ

على غريه  اإنهال  يكيل:  بقدمه،  ركله  ووطئه،  يو�سل: �رضعه  كذلك.  يوكل: 

لوا عليه وانكالوا عليه: اقبلوا بال�ستم وال�رضب  بال�رضب اأو ال�ستم، الف�سحى. تكوَّ

فلم ينقلعوا.

اإردل: �رضعه، الف�سحى. خردل فالنًا: �رضعه، رماه، اأ�سقطت اخلاء. 

ر: اللطم، وال�سقوط، ويف الدارجة  اإ�رضن : �رضعه، جذرها “�رض”، الف�سحى. الطَّ

العراقية. طّره باحلجارة: �رضبه بها.

ز: دفع فالنًا، لكزه، لكمه، ، ويف الدارجة اخلليجية. دّزه: دفعه،  اإدّز: كذلك. اإدَّ

عز: الدفع.  ز: الدفع بجفاوة، الف�سحى. الدَّ الدَّ

الدفع  اإدحوي:  تاء(: دفعه، طرده،  الدال  )باإبدال  اإحتي  اإدحا،  اإدحي: كذلك. 

: الدفع يف القفا،  حُّ : دفَع، الدُّ بقوة، اأدّحوي، اأحّتوي: الدفع، الف�سحى. َدحَّ يدحُّ

والدفع والرمي.

اإدفر: دفعه بعنف، الف�سحى. الدفَّر: الدفع، والدفع يف ال�سدر خا�سة،  ودفره يف 

قفاه: دفعه،  والدفر يف اأكرث من لهجة م�رضقية هو الدفع بعنف.

ره:  اإ�سّكر: دفعه بعنف، اأ�سّكر: الدفع بجفوة، تا�سكرّيت: اللطمة، الف�سحى. �سكَّ

َكر: الغ�سب والغيظ، اأبدات الكاف قافًا معقودة، قارن اأي�سًا. �سقر به  خنقه، ال�سَّ

الأر�س: �رضب به الأر�س.  

اإنّكر: دفعه بقوة وعنف، �رضبه بيده ودفعه، الف�سحى . َنِكَر على فالن: فعل به 

ر يل فالن: اأخذ ي�سيء  ما يروعه، وناكره: حاربه وقاتله، تناكر القوم: تعادوا، تنكَّ

اإيّل بعد اأن كان يح�سن، اأو لقيني لقاء ب�سعًا، اأبدلت الكاف قافًا معقوده. 

اإنتو: دفعه بقوة وجفوة، اأنتاو: الدفع بعنف وبقوة، الف�سحى. تنّتى عليه: وثب، 

نتَّ الرجُل من الغيظ: هاج وهدر.  

اإزمغ: كذلك. اإزمق: �سدمه، الدارجة الُعمانية. ْدَبغ: طرحه اأر�سًا، �رضبه �رضبًا 

مربحًا. الف�سحى. زمج عليه: دخل بال اإذن اأو بغري دعوة.

اإنك�س: �سدمه، الف�سحى. نك�س ال�سيء: قلبه، اأي جعل اأعاله اأ�سفله اأو مقّدمه 

موؤخرَّه، نك�س راأ�سه: طاأطاأه من خزي.
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الف�سحى. نكبت احلجارة رجله: لثمتها واأدمتها، نكب به:  اإنكب: �سدمه، 

طرحه.

ر: �سدمه، الف�سحى. وكر فالنًا: �رضب اأنفه بجمع يده. اإكُّ

اإغتل: زجره، منعه ونهاه، الف�سحى. َعَتَل فالنًا: جرَّه عنيفًا فحمله.

اإ�سرّنغم: زجره،كّفه، منعه ونهاه، تارغمت: الزَّجر، الف�سحى. َرَغم فالنًا: اأجربه 

واأذّله. 

اأي�سا، وراأ  اأنظر  اأرَّ احليواَن: طرده، كفه، رده،  ، الف�سحى.  ، ردَّ اإرار: ثنى، كفَّ

فالنًا: دفعه . ويف املهرية. اأرار: ُكف، ُرد.

اإّزع: نهر، زجر، طرد، الف�سحى. وزع فالنا: زجره وكفه، الوازع: الزاجر، فخمت 

الزاي. 

اإغرد: طرده اأ�سد الطرد، الف�سحى. اغرنداه، واغرندا عليه: عاله بال�ستم وال�رضب 

والقهر، وهذا هو الطرد ال�سديد، والنون مزيدة يف الف�سحى. 

اإّزا: طرد، الف�سحى. زوزى فالنا زوزاة: ا�ستحقره وطرده، وقد فخمت الزاي يف 

دت.  الرببرية و�سدِّ

اإ�سي: كذلك. اإّطاي: طرد، الف�سحى. وطحه وطحًا: طرد.

َب. يو�سل: طرد، الف�سحى. �سالأ: �رَضَ

اإك�س: اأزاله عن مكانه، نحاه، الف�سحى. اأق�ساه: اأزاله عن مكانه، نحاه. 

ى عن مو�سعه، اأّناف: التنحي، اإ�ّسينف: نحى ال�سيء واأبعده، �رضفه  يونف: تنحَّ

اه واأبعده.   عن مو�سعه، الف�سحى. انتفى: ابتعد، نفى ال�سيء نفيًا: نحَّ

ى ال�سيء اإىل زاوية، و�سعه فيها، الف�سحى. غرب: م�سى، ذهب. اإ�سغوّمر: نحَّ

، الف�سحى. نزَع: جذب. اإنزع: جذب، �َسدَّ

اإنزغ: جذب، الف�سحى. نزغ: جذَب.

اإكما: تاأذى، تاكماوت: الأذى، تا�سكموت: الإيذاء املق�سود العمدي، الف�سحى. 

كمى كميًا: قمع، وكل ما تعمدته بالأذى فقد تكميته.

هت اإليه، وتاأمل ب�سبب اإ�ساة تعر�س لها،  َيقرورح: تاأمل كثرياً ب�سبب �رضبة وجِّ
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يُّ اأو املعنوي، الف�سحى. قرح فالنًا: جرحه،  اإت�سوقرح: تاأمل، اأ�َسْقُروَرح: الوجع احِل�سِّ

وقِرح قلبه من احُلْزن: امتالأ، والقْرح: اجُلْرح.  

األفاظ الذبح والقطع والك�شر والطحن والدلك واملزج 

اإكزم: ذبَح البهيمة، نحرها، ومن هذا الفعل جاء ا�سم اخلنجر)اإكزوما( بزاي مفخمة، 

وا�سم اجلّزار )اأناكزام(، الف�سحى. جزَم ال�سيَء: قطعُه، اأبدلت اجليم قافًا معقودة. 

اإغر�س: ذبَح، الف�سحى. الغل�س: قطُع الغل�سمة، اأي الذبح.

اإ�ِسغلي: ذبح، الف�سحى. غاله: اأهلكه، الغول: املوت، الَغلل: اللحم الذي ُترك 

على اجللد حني ُي�سلخ.

وفرَّق  جزَّاأها  ال�ساة:  اجلزَّار  ل  ف�سَّ القطع،  الف�سل:  الف�سحى.  الذبح،  اأ�سفل: 

اأع�ساءها، الفي�سل ال�سيف القاطع، الف�سيلة: القطعة من حلم الفخذ، قلبت املفردة 

وُرققت ال�ساد، قارن اأي�سا. �سفَن: ق�رض.

اإزل: نحر البهيمة، اأي ذبحها، تيمزليوت: النحر، الف�سحى. خزل ال�سيء: قطعه، 

اأ�سقطت اخلاء. 

: قطع. اإْغو�س: قطَع، الف�سحى. ق�سَّ

ويف  قطع،   : ق�سَّ الف�سحى.  الذبح،  تاغت�ست:  البهيمة،  ذبح  قطع،  اإغت�س: 

الدارجة الظفارية. اقت�س: انقطع. 

، اأي قطَع قلفته، اأفارا�س: اخِلتان، الف�سحى. الفْر�س: 
َّ
اإفر�س: قطَع، خنت ال�سبي

القطع.

، الف�سحى. الغر: القطع، الق�س، ال�سق، قارن اأي�سا. َغْرَغَر: ذبَح،  اإغرو: قطع، ق�سَّ

اأي قطع عنقه. 

: قطع، قارن كذلك. تاأّبى: انقطع، اأَبى: امتنع  اإبِّي: قطع، ق�س، الف�سحى. هبَّ

وانقطع. 

اإّبر: اقتطع، الف�سحى. بَرى: نحت، اأي قطع، قارن اأي�سًا. برت: قطع، ابرتَّ: انقطع 

عن اأ�سحابه.
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اإكرد: قطع، ق�س، اأكراد: القطع، الف�سحى. الكرد: القطع . 

اإ�سلخ: اإن�سق، وان�سق طوًل، �سقَّ طوًل، الف�سحى. �سلَخ بال�سيف: قطَع، ويف 

ق.  بلدان اخلليج العربي ياأتي الفعل “�رضخ” مبعنى القطع وال�سَّ

اإ�ّسف: قطع، ِا�ستاأ�سل ال�سيَء، الف�سحى. اأ�سف: قطع.

اإ�سخارا: كذلك، اإ�سخري: �سق الثوب، اإ�سخرّيي: �سق اأو نق�َس اخلياطة، جذرها 

“خر”، الف�سحى. اخلر: ال�سق والقطع.
“كر”،  جذرها  الثوب،  �سق  اإ�سكريي:  كذلك،  اإ�سكارا:   ،

َّ
ال�سبي خنت  اإ�سكر: 

الف�سحى. قار الثوب وقوره  قطعه من اأطرافه.

اإ�رضي: ق�سط ال�سيء عن ال�سيء، ق�رض، اإتو�رضي: انق�سط، انق�رض، اإ�ّسورت: فلق، 

اأ�سارو: ال�سق طول، الف�سحى . ت�سري  اأ�سورو: الفلق، وال�سق عامًة،  �سقَّ طوًل، 

جلده : تق�رض، قارن كذلك. �رضى ال�سيَء �رضيًا: قطعه. 

اإخزَّل: قطع، الف�سحى. خزل: قطع.

ع، الف�سحى. قّرط: قّطع. اإقرط: قطَّ

اإ�سل�س: قطع ال�ساة، اأ�سال�س: تقطيع ال�ساة، تا�سلط: قطع ال�ساة، الف�سحى. 

ال�سلت: القطع.

ط اجللد ونحوه، الف�سحى. َجزَّ ال�سوف ونحوه:  اإكْيز: كذلك. اإكزي، اإُكزي: �رَضِ

قطعه، جزَّ النخلة: قطع ثمرها، اأبدلت اجليم قافًا معقودة.  

، ياكوف: ُا�سُتوؤ�سل ال�سيء، اإ�ّسوكف: ا�ستاأ�سل ال�سيء، اأكوف،  يوكف: انقلع، انح�سَّ

اأ�سكوف: ال�ستئ�سال، اأكفو�س: اجلدعة، اأي ما بقى من الع�سو املقطوع، جذرها 

“كف”، الف�سحى. كيََّف: قطع، كوَّف اجللد: قطعه، الَكْيفة: اجلدعة، القطعة.
ُه.   ، قطعُه، الف�سحى. اأ�سَّ ال�سيَء: َك�رَضَ

َ
اإ�سي�س: ا�ستاأ�سل ال�سي

َع، الف�سحى. �رضَق ال�ساَة: �سقَّ اأُذنها، �رضَق الثمرة: قطفها،  اإي�رّضق: مزََّق، قطَّ

الت�رضيق: تقطيع اللحم طول، ان�رضقت القو�س: ان�سقت.

اإنك�س: قطع، ق�س، الف�سحى. تنق�س احلبل: حتّللت اأبرامه، النَّق�س: ما انتكث 

ثم اأعيد غزله.  
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ال�سيَّاف  واحتز  يف�سل  ومل  قطعه  حزَّ:  الف�سحى.  احليوان،  ق�سَب  قطع،  اأزو: 

راأ�سه: قطعه، ويف ال�سحرية ِحز: ذبح، اأ�سقطت احلاء.

�ِسِلح: مزَّق، الف�سحى. �رضَح: قطع، اأبدلت الراء لمًا.

، قطع،اأبدلت القاف غينًا، وال�سني املعجمة  اإَغْر�س: َمزََّق، الف�سحى. قر�َس: ق�سَّ

�سينًا مهملة.

َم: �َسق، قطع ما بني الأرنبة، ت�رضََّم: ت�سقق، متزَّق. اإ�رضم: ثقَب، الف�سحى. �رَضَ

اإمر�س:  طحَن، و�سحَق احل�رضة وما �سابهها، الف�سحى. مر�َس: فّتت ال�سيَء، ويف 

الدارجة الظفارية واللهجة ال�سحرية. مر�س: �سحق ال�سيَء الرخو، اأو اله�سَّ كاحل�رضة 

ونحو ذلك.

اإ�سنتك: اقتلع، جذرها، “نتك “، الف�سحى. نتك ال�سعر: نتنفه، اقتلعه، النتك: 

اأبدلت  القتالع،  هو  وهذا  بجفوة،  اإليك  تك�رضه  ثم  عليه،  تقب�س  ال�سيء  جذب 

الكاف قافًا معقودة. 

اإ�ستغ: انفلق، الف�سحى. ان�سق، ت�سقق: انفلق، يف الدارجتني الُعمانية والظفارية، 

ا�ستق: انفلق، اأبدلت ال�سني املعجمة �سينًا مهملة، والقاف غينًا.

اإزمل: ق�رض، جترد من ثيابه، اأي نزعها، الف�سحى. زمل: ق�رض الع�سا، قد الرمح، اأي 

قطع �سوائبه وتهذيبه وتثقيفه، واأخذ حروف الرحى، ونزع الق�سور عن خف البعري، 

فخمت الزاي.

اإب�سي: ثلم، الف�سحى. ب�سَّ ال�سيء: فتته، فرَّقه واأذهب منه �سيئًا. 

اإب�سا: �سق، الف�سحى. بطَّ اجلرح وال�رضة: �سقهما، اأبدلت الطاء �ساداً.

اإ�سخريرد: فتق ال�سيَء، �سق اأو نق�س اخلياطة، الف�سحى. خرت ال�سيَء: �سقه اأو 

ثقبه. 

ف�سله  ال�سيَء:  افت�ّس  الف�سحى.  اخلياطة،  نق�س  اأو  �سق  ال�سيَء،  فتق  اإفتز: 

وانتزعه من غريه.

ة، الف�سحى.  اإفرو�سا: انقطع يف جريانه، فرت، اأي �سكن بعد حدة ولن بعد �سدَّ

فنَّ�س يف الأمر تفني�سًا: ا�سرتخى. 
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ال�سق، القطع،  اإفالي: النفالق،  اإفلي: �سق، ان�سق، فلق، انفلق،  اإفال: كذلك. 

اإفاليل: نزع ثيابه، الف�سحى. الفل: القطع والنزع، فل: قطع.

املعول،  وال�رضوة:  ال�رضورة  الف�سحى.  )املزل(،  الثقب  اآلة  اأ�سا�رض:  ثقب،  اإ�رض: 

ال�رضوة: ن�سل كاأنه خميط اأو م�سلة، اأي مثقاب.

القاف  اأبدلت  الثقب،  اأي  الطعن،  املرق:  الف�سحى.  املبزل،  املثقاب،  تامركوت: 

ال�رضيحة قافًا معقودة.

، الف�سحى. دَرقه: لّينه واأ�سلحه. ِدّرق: برى، �سنَّ

َلب من ال�سجرة: ِق�رضها، يقال:  اإ�سلب: جنر اخل�سب وما اإليه، الف�سحى. ال�سَّ

اأ�ْسُلب هذه ال�سجرة اأي اق�رضها.

اإ�رضم: جنر اخل�سب وما اإليه، برى، قلَّم، الف�سحى. �رضم: قطع. 

اإز: ق�رضه، نزع عنه ثيابه، الف�سحى. الز: ال�سهم الذي نزع ري�سه.

اإ�رض�س: ق�رض، اإ�رضو�س: مزَّق الثوَب، متزَّق الثوُب، اأ�رضويط: التمزيق، الف�سحى. 

�رَضَط: قطع.

اإفْري: فّتق ال�سيء، نق�س اخلياطة، الف�سحى. اأفرى ال�سيَء: �سقه. 

اإفلز: �َسقَّ ال�سيَء، الف�سحى. فلَذ ال�سيَء: قطعُه.

اإجّلق: اقتلع، نزع، الف�سحى. جلَق راأ�سه: حلقُه.

. َع، ت�سّقَق، الف�سحى. رزَّ: ك�رضَّ تاروزي: ت�سدَّ

م، الف�سحى. ردخ: ك�رض، الرَّْدخ: الك�رض يف كل رطب،  م، حطَّ ، ه�سَّ اإردخ: ك�رضَّ

وقيل يف كل ياب�س. 

، �سدخ، الف�سحى. فدخ، ردخ: ك�رض، �سدخ.  اإفردخ: �سجَّ

اإفروري: حتاّتت وانك�رض، الف�سحى. فرفر ال�سيَء: ك�رَضُه، فَرى ال�سيُء: تفتَّت.

، الف�سحى. فَدخ ال�سيَء: ك�رَضه. َ فّدخ: ك�رضَّ

ال�سيء  انقطاع  النف�سال:  الف�سحى.  اليد،  من  ال�سيُء  متلُّ�ُس  اأنوف�سل: 

ومتل�سه. 

اإنتوتر: انحل ال�سيء وجتزاأ، الف�سحى.  النَّرْت: �َسق الثوب بالأ�سابع والأ�رضا�س، 

ع وترها ل�سالبتها. قو�س ناترة: تقطَّ



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان242
فكر

اإملوّمي: انحل ال�سيء وجتزاأ، الف�سحى. ليَم بالرجل: ُقِطع به، وحيل بينه وبني ما 

يريد، لعجز راحلته، اأو لغري ذلك من انقطاع الأ�سباب.

اإمري: فرك ودعك وعرك، الف�سحى. مرى الناقة ميريها: م�سح �رضعها ليدر.

يوم�س: اأمر يده على ال�سيء بالدهن وما اإىل الدهن، الف�سحى. م�سى ال�سيء: 

اأمر يده عليه، يقال م�سى ال�رضع: اأمر يده عليه ليدر.

اإف�سي: ذاب، انحلَّ ال�سيء وجتزاأ، حل العقدة ونحوها، اأذاب اجلامد، الف�سحى. 

ف�ساأ الثوب: �سقه، قارن كذلك. ف�سَّ اجلرح: �سال ما فيه، ف�سَّ الَعَرق: ر�َسَح، ف�س 

ال�سيء: ف�سله، وكل �سيء ل�سق خل�سته قلت: هذا انف�سى اأو انف�سى: انف�سخ، 

وانف�سى ال�سيء: انف�سل اأي انحل.

اليمنية. َم�سَّ فالن  الدارجة  ي: مزَج، خلط،  اإ�ّسم�سْ ي: امتزج به، اختلط،  اإم�سْ

امللح اأو ال�سكر ونحوهما يف املاء: اأذابه، ويف الف�سحى. ماَث: خلط.

اإْروي: امتزج به، اختلط، الف�سحى. اأَرى فالن املاء: �سبَّه �سيئًا ف�سيًا.

اإّمْروْي: امتزج به، اختلط، اإ�سّمروي: مزج، الف�سحى. ِمْرُت الدواء: مزجته، واأمار 

بَّ فيه املاء ثم خلطه. الزعفران: �سَ

اإ�ّسار: كذلك. اإ�ّسور: امتزج به، اختلط، مزج، الف�سحى: �رضى فيه ال�سم واخلمر: 

دبَّ فيه، اأي امتزج.

اإرتي: امتزج به، اختلط، اإ�رّضتي: مزج، الف�سحى. لتَّ ال�سويق ونحوه لتًا: خلطه 

الرتييث:  اأي�سًا.  املاء. قارن  بّله ب�سيء من  العجني ونحوه:  اأو غريه، ولتَّ  ب�سمن 

التليني.

اإّمرتي: امتزج به، اختلط، الف�سحى. مرث ال�سيَء يف املاء: اأنقعه، اأي مزجه به.

اإرك�س: امتزج به، اختلط، اإ�رّضك�س: مزج، الف�سحى. الّرْك�س: ردُّ ال�سيء مقلوبًا، 

وقلبه اأوله على اآخره ـ وهذا ما يفعله من يريد اأن ميزج اخلليط عندما ي�سعه يف 

اإناء ُمغلق باإحكام. 

األفاظ العون واخلذلن
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الرجل  اأعوان  الأَملة:  الف�سحى.  والنا�رض،  املُعني  اأْمياّلل:  كذلك.  اأمالل: 

واأن�ساره. 

املعاونة، خا�سة يف  تيويزي:  اأّواز،  اأعاَن، عاوَن،  يووز:  والنا�رض،  املُعني  اأوازيْو: 

، اأوزى ظهره: اأ�سنده، ا�ستوزى يف  الأعمال الفالحية، الف�سحى. اأزى اإليه: اإن�سمَّ

اجلبل: �سنَد فيه.

يوو�س: اأعانه، عاونه، اأّوا�س: املعاونة، الف�سحى. اأ�سا فالن ووا�ساه: اأزال حزنه.

يورك: اأعانه، عاونه، تريكيت: العون، املعاونة، الف�سحى. اأركى اإليه: جلاأ، ركا: 

ل، وماله ُمرتًكى اإّل عليك: ُمعتمد، اأبدلت الكاف  اأ�سلَح، واأنا ُمْرتٍك عليك: ُمعوِّ

قافًا معقودة.

اإدزل: عاونه، اأعانه، اأدازال، تادزلت، اأداهال، تادهلت )باإبدال الزاي هاء(: العون، 

املعاونة، الف�سحى. اأجزل له العطاء: اأو�سع واأكرث، جزل له من ماله جزلة: اأعطاه 

ْجل: الرجل  منه قطعة، قارن اأي�سًا. اأ�سجل: كرُثَ خريه، واأ�سجل احلو�س: مالأه، ال�سَّ

اجلواد الكرمي، وهو معوان بطبعه.

اإزْري: خذله، اأي ترك ن�رضته واإعانته، اأزّروي: اخلذلن، الف�سحى. اْزورَّ واْزوارَّ 

وتزاور عنه: عدَل وانحرفَ، واأزرى بالأمر: تهاون.  

عن  انقطاع  واخلذلن  انقطع،   :
َ
فِلي الف�سحى.  اخلذلن،  اإفيل:  خذلُه،  اإفل: 

الُن�رضة، املُاأَفل: ال�سعيف، وهو ممن ل ُيرجى ُن�رضتهم، والُفّلى: الكتيبة املنهزمة، 

والفيل: الثقيل اخل�سي�س، وهو بالطبع مدعاة للخذلن، وفاَل راأُيه: اأخطاأ و�سعف، 

له: �سعيفه، ويف املهرية وال�سنية. فْل: هرَب. ورجل ِفيل الراأي وفيِّ

 ، َع، اأ�سالك: اخلذلن، اخل�سوع الف�سحى. َزلق: ذلَّ اإ�سلك: خذله، ذلَّ وَخ�سَ

اأبدلت الزاي �سينًا والقاف الف�سيحة قافًا معقودة، قارن اأي�سا. ان�رضق: فرت و�سعَف، 

وان�رضق عنهم: كن�َس ليذهب، و�رضقت مفا�سله: �سعفت.

األفاظ الظهور واخلفاء

ان: ظهَر للعيان، الف�سحى. باَن: ظهر للعيان. يومان: كذلك. يومَّ
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اإْبدر: اأظهر، الف�سحى. بدر القمر: اكتمل، اأي ظهر غاية الظهور.

ال�سيُء: ظهر  َعنَّ  “نن”، الف�سحى.  الظهور، جذرها  اأنوّنت:  للعيان،  اإنوّنت: ظهر 

اأمامك واعرت�س، العنن والُعنون: الظهور، اأ�سقطت العني، قارن اأي�سًا. نتا: ارتفع وبرز. 

الف�سحى.  امللجاأ،  املخباأ،  تا�سداريت:  اإيدوري،  يختباأ،  يّدوري:  اختباأ،  اأداري: 

ارا فالن خلف كذا: ا�سترت  اراأ: ا�سترت عن ال�سيء ِليختله، ويف الدارجة امل�رضية. اإدَّ ادَّ

وراءه خمتبئًا.

، وارى، اختباأ، ا�سترت، دفن، الف�سحى. فاأَر ال�سيَء: �سرته، اأخفاه،  اإفر: اخفى، د�سَّ

واراه، دفنه. 

اإجرب: �سرت ال�سيَء و�سانه واأخفاه، الف�سحى. جرب العظم الك�سري: اأ�سلحه، جرب 

عاء: “اللهم  اأجربين واهدين”، جرب  الفقري واليتيم: كفاه حاجته، ويف حديث الدُّ

مه ودفع عنه، قارن اأي�سًا. قرَب ال�سيَء: دفنه، اأي �سرته  الأمر جرباً: اأ�سلحه وقوَّ

واأخفاه.

اأونو: الختفاء، الف�سحى. ناَء: بُعَد وغاب، واملنطقة النائية: البعيدة جداً، وهي 

لبعدها تغيب عن الأنظار فتختفي.

ى، الف�سحى. زبن ال�سَئ: اأخفاه. اأزبان: اأخفى، خباأ، غطَّ

ا�سترت،  اختباأ،  اإندل:  اإنتل،  ال�سيء،  �سرَت  ال�سيء،  اإ�ّسندل: خباأ  اإ�ّسنتل: كذلك. 

الف�سحى. نتَل: خباأَ ال�سَئ يف الرتاب.

اإ�ّسولف: خّباأ، جذرها “ لفَّ “، الف�سحى. األفَّ فالن راأ�سه: جعله حتت ثوبه، اأي 

خباأه، األفَّ الطائر راأ�سه: جعله حتت جناحيه.

اأخنا�س: التورية، الف�سحى. خن�َس به: واراه. 

القاف  اأبدلت  به،  احتمى  خلفه،  اختباأ  به:  تدّرَق  الف�سحى.  يختبئ،  يّدّرك: 

ال�رضيحة قافًا معقودة.

األفاظ الو�شع

ّد  ق، اأ�ّساي: المتداد والطول يف الإناء ونحوه، املهرية. وا�سا: �سِ يو�ْسي: مل َي�سِ



245 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

يِّق، الف�سحى. و�سع، ات�سع: مل ي�سق، الت�ساع: المتداد يف الناء وغري ذلك،  ال�سَّ

اأ�سقطت العني من اجلذر “و�سع” يف كل من الرببرية واملهرية. 

يومي: ات�سع ال�سيء، اأماي: الت�ساع يف الإناء ونحوه، الف�سحى. ماأوت ال�سقاء 

ال�سقاء  وتو�سيع  مدُّ  املاأي:  ات�سع،  ال�سقاء:  متاأى  يت�سع،  حتى  عته  و�سَّ والدلو: 

ونحوه، والتعمق والت�ساع واملبالغة يف ال�سيء. 

اإموزا: و�سع، ات�سع، اأموزو: الوا�سع، الو�سيع، الفا�سي اخلايل الوا�سع، الو�ساعة يف 

املكان وغريه، ما ات�سع من الأر�س، الف�سحى. ماززت بينهما: باعدت وو�سعت، 

ومتازت به النية: تباعدت. 

تيوا: �سعة الذراعني، الف�سحى. الوئية والواأية: الِقْدر والق�سعة الوا�سعتان. 

يوزداو: امتد ال�سيء، اأي طال يف املكان والزمان، الف�سحى. الزَّْدو: َمدُّ اليد نحو 

ال�سيء.

األفاظ احلداثة والقدم

اإزدا: حدث )عك�س قدم(، اإمزدي: احلديث )نقي�س القدمي(، والعار�س )خالف 

عًا، جذرها “زد”، الف�سحى.  الأ�سلي الثابت(، والأجنبي والغريب لي�س من القومـ  تو�سُّ

ة: احلداثة، وامل�ستجدُّ واجلديد: احلديث،  َجدَّ ال�سيُء: َحَدث بعد اأن مل يُكْن، اجِلدَّ

اأبدلت اجليم زايًا.

ُرِققت  الطاريء: احلديث، اجلديد،  الف�سحى.  القدمي(،  اأترار: احلديث )عك�س 

الطاء.

اإناي: حدث اأو جدَّ ال�سيُء، اأي كان جديداً، الف�سحى. التاأيُّن: التكون الذي هو 

احلدوث = اجِلّدة)1(.

اإقرب: قُدَم )عك�س حدث(، اأقبور: القدمي، الف�سحى. غرب: م�سى، قدم. الغابر: 

املا�سي القدمي.

األفاظ اخِل�شب واجلدب

مزيدة،  وال�سني  »بل«  جذرها  ب،  اأبوّل�س:اخِل�سْ تيبليّل�ست،  كذلك.  تيبللت: 

الف�سحى. البلة: اخلري والرزق، البلل: الغنى بعد الفقر. 
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اأمّنا: كذلك. اأموّنو: اجَلْدب وال�سدة، املجاعة، الف�سحى. املَاأن: عظيم التعب يف 

: القطع. الإنفاق على من يعول، واملَنُّ

، اأغني: املجاعة، الف�سحى. الَعنا، الَعنية: الن�سب وال�سقاء. اأغنا: الفقر والذلُّ

النَّ�ّس  اأنا�سو: املكان اجلديب، الف�سحى.  اإّنو�سو: َجُدب املكان،  اإّنو�سا: كذلك. 

اأُكل  التي  الأر�س  وامل�سنونة:  ال�سنني  كذلك،  قارن  واجلدب،  الُيْب�س  �سو�س:  والنُّ

نباتها.

األفاظ ال�شعوذة: 

اللعينة، ولذا  املوبقات  ال�سحر وال�سعوذة والكهانة من الآثام الكبرية، ومن  ُيَعدُّ 

ُتربط هذه الأعمال ال�سيطانية بالُكفر وال�رضك والظلم وال�رض وع�سيان املوىل عز 

وجل، وهذا ما �سيالحظه كل متتبع لألفاظ »ال�سحر« ونحوه يف العربية ولهجاتها 

العامية ويف الرببرية اأي�سًا.

اإحركي: كذلك. اإحمركي: ال�ساحر، امل�سعوذ، الف�سحى. احلارج: الآِثم )مرتكب 

ال�ساحر  اأطلقوا على  العرب الأمازيغني  اأن  اأبدلت اجليم كافًا لينة، لحظ  الإثم(، 

ى »احلارج = الآثم«، واأن العرب الُعمانني يطلقون على ال�ساحر ا�سم  »الظامل«،  ُم�سمَّ

واأن عرب اجلزيرة الأوائل اأ�سموه »الفاجر«.

كفرها  النعمة:  كنَد  الف�سحى.  التعازمي،  تيكانتاوين:  ال�ساحر،  َعزَّم  اإ�سكنْتو: 

وجحدها، الَكّناد: الكافر، والعا�سي، واللّوام لربه.

امل�سحور،  ال�ساحر،اأمّطلم�س:  اأ�سلما�س:  �ُسِحر،  اإّطلم�س:  �َسَحر،  اإ�سّطلم�س: 

ْحر( هو خطوط  الف�سحى. طْل�َسَم ال�ساحر: كتب ِطْل�َسمًا، والطل�سم: )يف علم ال�سِّ

ال�ُسفلية  بالطبائع  الُعلوية  الكواكب  بها روحانيات  يربط  اأنه  يزعم كاتبها  واأعداد 

جللب حمبوب اأو دفع اأذى.  

ْحر، الف�سحى. الَكرار: خرزة لل�سحر والتاأخيذ، تقول ال�ساحرة: يا كرار  اأكارور: ال�سِّ

1ـ معجم ل�سان العرب الأمازيغـ  علي فهمي خ�سيم �س140. 
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يه، فمن »كرار« جاء ال�سحر  ّ يه، واإن اأدبر ف�رضُ ُكرِّيه، وياَهْمرة اهمريه، اإن اأقبل َف�رُضّ

ال�رضف(،   ( جاء  اأي�سا،  للتاأخيذ  خرزة  وهي  فة«  ْ »ال�رضَّ ومن  الرببرية،  العربية  يف 

ظفار  عرب  نحن  فعندنا  الظفارية،  والدارجة  احل�رضمية  الدارجة  يف  ال�سحر  اأي 

ف:  ْ نقول للم�سحور م�رضوف، وموؤنثه م�رضوفة، و�رضف فالن فالنا: �سحره، وال�رضَّ

ال�سحر، خا�سة ذلك املتعلق بالتفريق بني الزوجني.

اإكّزن: �سحَر، تيكّزنت: ال�سحر، اأكّزان: ال�ساحر، وياأتي اللفظ اأي�سا مبعنى الكهانة 

وادعاء النبوؤة. الف�سحى. زاكنه: األقى عليه ماي�سبه اللُّغز، الزَّكانة: الفرا�سة، واأن َيظن 

ال�سخ�س في�سيب، َزِكن الأمر: ظنَّه ظنًا كان عنده مبنزلة اليقني، وزكن ال�سيَء: 

فرا�سته وحد�سه،  ي�سدق يف  الزَِّكن: من  ولبَّ�س،  �َسبَّه  ن عليه:  َزكَّ وفهمه،  علمه 

اأبدلت الكاف قافًا معقودة، وقلبت املفردة، وان�رضف املدلول من الفرا�سة ونحوها 

اإىل الكهانة وال�سعوذة. 

اأنّكاد: الكاهن، املتكهن، وتعني كذلك املتنبيء، الف�سحى. الأنكد: القليل اخلري، 

املنكود: امل�سوؤوم. 

اإقّد�س: �سحَر، �سعوَذ، اإقْدو�س: عزََّم ال�ساحر، اأقّدا�س: ال�ساحر، الكاهن، املتكهن، 

واملعنى الأ�سلي للفعل »اإقّد�س« هو = خَدَم، ومعنى »اأقّدا�س« = اخلادم، حيث ُيعدُّ 

ال�ساحر خادم للجن، كما يقول املعجم العربي الأمازيغي، الف�سحى. كَد�َس: ك�سب 

وخدم لعياله، الكاد�س: الكادح لعياله. 

الف�سحى.  الأرواح،  ُتناجي  التي  ال�ساحرة  تيم�سن�سيت:  كذلك.  تام�سن�سيت: 

تن�ساأة: الكاهنة. املُ�سْ

األفاظ متفرقة

1

اأمو: احلق، الف�سحى. الأََم: الوا�سح البنيِّ من الأمور، امل�رضية القدمية. اإمييت: 

احلق، الِعرْبية. ماأت: احلق.

اأبّنان: الباطل، الف�سحى. الأُْبنة: العيب. 

2
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اأ�سال: املحتد، حم�س الن�سب، الكرم واحل�سب، الف�سحى. الأ�سل: املحتد.

الأ�سل  اأي  املتحد،  الإزر:  الف�سحى.  الن�سب،  حم�س  اجلذر،  املحتد،  اأزور: 

واجلذر. 

اإنّتي: كذلك. اإ�سنّتي:حم�س الن�سب، الأ�سل، الف�سحى. الأثني: الأ�سيل. ومن 

األقاب الن�ساء يف جبال ظفار )اإتنا( ومعناه: الأ�سيلة التي ُيعتمد عليها، وُي�ستاأن�س 

بقربها. 

3

اإ�ساف: رعى، حمى، حر�س، اعتنى، تي�ساف، تانّطوفت: احلرا�سة، الرعاية، احلماية، 

يدور حول  الذي  الَعا�سُّ  الطائف:  الف�سحى.  احلار�س،  اأن�ساف:  اأ�ساف،  العناية، 

البيوت ونحوها ليحر�سها، طاف حوله وبه وعليه وفيه: دار وحام. 

اإح�سا: حفظ، حر�س، اأحّطو: العناية والهتمام، واحلرا�سة، اإحم�سي: احلار�س، 

الف�سحى. احَلْوط واحِليطة واحلياطة: احِلفظ وال�سون والعناية والهتمام.

اإحون: رعى، حر�س، الف�سحى. حنى على ال�سيء: اكبَّ عليه حافظًا له مهتمًا به. 

اإماتر: حر�س، الف�سحى. نطر: حر�س.

اأفاداد: احلار�س، الدارجة اخلليجة. الفداوي: احلار�س، ويكاد ينح�رض معناه يف 

احلار�س ال�سخ�سي لذي ال�سلطة واجلاه.

4

الدليل  الف�سحى. الإمام:  الدليل احلاذق بالُطُرق وامل�سالك واملوا�سع،  اأماواي: 

: الدليل الهادي.  للم�سافرين، وامِلَئمُّ

ربُّ  املعقودة(:  القاف  من  بدل  )بالكاف  اأْكرواي  بالأمور،  العامل  اخلبري  اأكروا: 

�سناعة من ال�سناعات، الف�سحى. القارئ: اخلبري العامل بالأمور. 

الف�سحى.  »�سن«،  جذرها  املعرفة،  تاوا�سنا:  بالأمور،  العامل  اخلبري  اأمو�سن: 

الإ�سنان:  املُحّنك،  اخلبري،  احلكيم،   : واملُ�ِسنُّ نُّ  وال�سِّ والعلم،  العقل   : نُّ ال�سِّ

احِلنكة.

5
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املُتوانية  الوهنانة:  الف�سحى.  الن�ساء،  من  احلركة  البطيئة  املُتوانية  تازهنانت: 

البطيئة احلركة من الن�ساء.

ُعف،  تاملكوكت: الوهنانة من الن�ساء، من الفعل »اإلكوك« مبعنى وهن، اأي �سَ

: �سُعف، الرَّكيكة: ال�سعيفة، قيا�سًا: تاملكوكت = املركوكة. الف�سحى. َركَّ

تاموزلت: املراأة النفور من الريبة، الف�سحى. املُتزايلة: املراأة النفور من الريبة التي 

ت�سرت وجهها حياًء، فخمت الزاي.

6

كلمة  َوْيك:  الف�سحى.  واغوثاه،  معناها:  وا�ست�رضاخ  ا�ستغاثة  كلمة  واكواك: 

ا�ستغاثة ونداء.

هاياك: حذار )للتنبيه والوعيد(، الف�سحى. ِهيَّاك : حذار . 

حاراك: اإْحذْر، اإنتبه، الف�سحى. حذارك: اإحذر انتبه. 

واّغاد: تّواً، �سيغد: حاًل، اأي الآن بدون تاأخري، الف�سحى. ِغيِد ِغيِد: اْعَجْل، 

ال�سحرية. غدو، غدون: هّيا بنا.

7

ى الأمر، اأجنزه، الف�سحى. اأَن�سَّ احلاجة:  َي الأمر، اأُجنَز،اإ�سن�سا: �سوَّ اإن�سا: �ُسوِّ

اأجنزها.

اأ�ساب يف قوله   : الف�سحى. �َسدَّ اأ�سّدو: الإجناز،  الوعد،  اأو  العمَل  اأجنز  اإ�سّدا: 

د ماله: اأح�سَن القيام به،  دود: الإ�سابة يف القول والفعل، �سدَّ داد وال�سُّ وفعله، ال�سَّ

واأ�ُسدى اإليه معروفًا: اأعطى واأوىل. ويف املثل الظفاري: » ال�ُسغل الزين مرَّة وي�سّد 

وال�سغل ال�سني ي�سري ويرّد«، اأي اأن العمل املحكم ينجز من اأول مرة، وغري املحكم 

يحتاج اإىل التكرار والإعادة لإجنازه. 

ي: املُْنجز من املنجزات. تاماّدوت: املُْنجز من املنجزات، الف�سحى. املُوؤدِّ

اأكارتي: اخلادم الن�سيط، الف�سحى. اجلريء: اخلادم، اأبدلت اجليم قافًا معقودة، 

وزيدت تاء. 

اأنطاف: الفالح امل�ستاأجر، والعامل بيديه، الف�سحى. النا�سف: اخلادم والن�سف: 

اخلدام، تن�سف: خدم ، والن�سف )بال�ساد املعجمة عو�سا عن ال�ساد املهملة (: 
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اخلدمة، قارن كذلك.  الدارجة الظفارية. الطّناف: راعي الإبل امل�ستاأجر. 

8

تامانانت: القارب، الف�سحى. امليناء: مر�سى ال�سفن والقوارب، ان�رضف املعنى من 

القارب  اإىل مكانه الذي ير�سو فيه. 

تافلوكث:  كذلك. تافركت: املركب، ال�سفينة، القارب الف�سحى. الُفْلك: ال�سفينة.

تورفت: كذلك. تريفت: ال�سفينة، الباخرة، الف�سحى. ذات الرفيف: �سفن تن�سد 

يف النهر للعبور عليها. 

 : وتيُّ تاناوت: ال�سفينة، الف�سحى. تلوى: �رضب من ال�سفن �سغري، قارن اأي�سا. النُّ

املالح الذي يدير ال�سفينة يف البحر، جمع »َنواتي«.

تاداركاوت: امِلْراآة، الف�سحى. الدورق: اإناء من زجاج يو�سع فيه ال�رضاب، اأبدلت 

ال�سيء  اأدرك  التالية.  العبارة  قارن  زجاج،  �سوى  لي�ست  واملراآة  لينة،  كافًا  القاف 

بب�رضه: راآه. 

9

اإ�سك�س: امتالأ، جذرها » ك�س«، الف�سحى. اكتظ : امتالأ، جذرها »كظ«، اأبدلت 

نة، والظاء �ساداً. الكاف ال�رضيحة كافًا ليِّ

َكْتَدْر:  ال�سحرية.  �سبَّه،  املاء:  كدر  الف�سحى.  الإناء،  مالأ  كذلك.اإدكار:  اإكتار: 

امتالأ الإناء اأو احلو�س ونحوهما حتى فا�س من اجلوانب.   

ْفِرغ، قرع 
ُ
اأ َنِفَد،  َقِرَع ماُء البئر:  اأفرغ ال�سيَء مما فيه متامًا، الف�سحى.  اإقّرع: 

الفناء: خال من ال�ساكني والزوار، القرعاء من الريا�س: التي اأفرغتها املوا�سي من 

الكالأ.

10

اأيلل: ال�رضاب، الف�سحى. الآل :ال�رضاب

اإّكيك: الربق، الف�سحى. العقيق: الربق، اأ�سقطت العني وتعاقبت القاف ال�رضيحة 

مع القاف املعقودة، قارن كذلك. الأجوج: امل�سيء.

امتالأ،  تزّكر:  الإناء،  امتالء  الزَّْكر:  الف�سحى.  املاء،  الكثرية  ال�سحابة  تازكارت: 
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يقال: تزكر بطنه: امتالأ حتى �سار كالزكرة، وهي زق �سغري لل�رضاب، اأبدلت الكاف 

قافًا معقودة. 

تيبييي: ال�سحاب الأ�سود من كرثة مائه، ال�سحاب املتديّل الذي يدنو من الأر�س، 

الف�سحى. الأوب: ال�سحاب، الإباب: املاء وال�رضاب، ومعظم ال�سيل، ويف الأكادية. 

اأبوب: في�سان. 

اأزيار: ال�سحابة القليلة املاء، الف�سحى. ال�سارية: ال�سحابة تتحرك لياًل.

11

اأمرز: املن�سار الذي يقطع به اخل�سب ونحوه، الف�سحى. َمَرَز ال�سيَء: قطعه.

ْوف الذي ت�سوي به الأر�س بعد احلرث،  : ال�سَّ تاكومايت: املعول، الف�سحى. امِلكمُّ

اأبدلت الكاف قافًا معقودة .

اأهرو�س: الهاون، الف�سحى املهرا�س: الهاون، من الَهْر�س: الدق والك�رض، اأبدلت 

ال�سني املهملة �سينًا معجمة.

اأمكدي: هو الإزميل الذي ُينحت به احلجر اأو اخل�سب، وهي اآلة من حديد اأحد 

: حديدة  يقطع وينحت بها، اأبدلت القاف ال�رضيحة  ، الف�سحى. امِلقدُّ طرفيها حادُّ

قافًا معقودة. 

ْرنوك: يد الرَّحى، اأ�سقطت النون واأبدلت الكاف قافًا  اأزرك: الرَّحى، الف�سحى. الزُّ

معقودة، وان�رضف املعنى من جزء  يف الرحى اإىل الرحى ذاتها، وهذا من باب ت�سمية 

الكل باجلزء.

اأكني�س: العتلة من حديد للهدم والقلع، الف�سحى. الَكْند: القطع، اأبدلت قافًا 

معقودة.

ة: التي تقوم بالك�رض، �سيغة موؤنثة ُمَذكرها  تاك�رضارث: الفاأ�س، الف�سحى. الكا�رِضَ

»الكا�رض«، تطلق على الأداة كالفاأ�س واملطرقة.

اأكوم: حمور البكرة، الف�سحى. القاَمة: البكرة باأداتها، اأبدلت القاف كافًا لينة.

تاوجنت: احلاجز املائي، الف�سحى. الوجني: ال�سخرة، واحلواجز املائية عادة تكون 

من ال�سخور واحلجارة.

12
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اأّلف: كذلك. اإّلف، تيّلفت، تيلفت: العلم )الراية(، الف�سحى. الرَّف: الثوب الرقيق، 

اأبدلت الراء لمًا، وقطعة الن�سيج التي ُجعلت يف العربية ثوبًا ُجعلت يف الرببرية 

بريقًا.

تاكبابت: العلم )الراية(، الف�سحى. الُعقاب: العلم ال�سخم.

اأباندو: العلم )الراية(، والُقما�س، الف�سحى. البند: العلم الكبري.

اأغاّرا�س: العلم )الراية(، الف�سحى. الَهِر�س: الثوب اخَلَلق.

13

اإزورك: تطرّي، الف�سحى. َزِرَك الرجُل: �ساء ُخُلقه.

ال�سني  اأبدلت  العطيَّة، واخلري،  رْب:  ال�سِّ الف�سحى.  الُب�رضى،  الِب�سارة،  تاكوّبريت: 

كافًا، ويف ال�سحرية. كربت:  الهدية والعطية، وارتباط الب�سارة بالعطاء معروف، 

يف دارجتنا نقول ملن ُنريد اأن نبَّلغه بخرب ُمفِرح: » اإي�س ب�سارتي؟ » واملعنى: ماذا 

�ستعطيني مقابل الب�سارة التي �ساأطلعك عليها ؟ فالب�سارة عند املَُبلَّغ هي اخلرب 

ال�سعيد وعند املَُبلِّغ هي اجلزاء مقابل هذا اخلرب. 

14

: ح�رضة ت�سبه القراد، غرباء رمداء اإذا ل�سعت  فُّ تو�سفيت: النملة، الف�سحى. ال�سُّ

ففة. َي اجِلْلد، جمع: �سِ �رَضِ

تي�سيت: القملة، ال�سحرية. �ِسينيت: القملة.

15

�سغار  الَبَلم:  الف�سحى.  ال�سمك،  اإ�سلمان:  ال�سمكة،  تا�سلمت:  كذلك.  اأ�سلم: 

ال�سمك، اأبدلت الباء �سينًا.

ري: نوع من احليتان. ى »الُق�رْض«، الف�سحى. الزِّمِّ اأزامار: نوع من احليتان، ُي�سمَّ

اأبوري: حوت البياح، ويف اأكرث من دارجة م�رضقية. البوري: حوت البياح. 

تيزمكت: حوت العنرب، الف�سحى. ال�سمكة: احلوت. 

اأبرار: نوع من حوت الِقْر�س، الدارجة الُعمانية. َبْرَبر: نوع من حوت الِقْر�س. 

تاكوبا: نوع من احليتان، ال�سحرية. ِتْكبيت: نوع من احليتان.
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16

، وُتْبدل الراء الأوىل نونًا في�سري الفعل »اإزنزر« ومنه ا�ستق: اأزنزار=  اإزرزر: اأ�َسعَّ

طلعت،  ال�سم�س:  ذرَّت  الف�سحى.  الإ�سعاع،  تيّزنزرت:  اأزنزر،  ال�سم�س،  �ُسعاع 

رور: ظهور اأول �رضوق لل�سم�س، ويذكر �سفيق اأن الفعل »اإزرزر« دخل الدارجة  الذُّ

ف�سار »تزرزر« مبعنى ا�ستعل، كما يف »ا�ستعل الراأ�س �سيبًا«، وا�ستق منه »ْمزرزز« 

ذروراً:  فالن  ذرَّ  اأي�سًا:  الف�سحى  لكننا جند يف  نوراً،  اأو  �سيبًا  م�ستعل  مبعنى 

م راأ�سه �سيبًا.   ا�ستعل مقدَّ

ل: �سوء  الظَّ الف�سحى.  ا�سترتْت عنك بحاجز،  اإذا  ال�سم�س  تيلي: �سوء �سعاع 

�سعاع ال�سم�س اإذا ا�سترتْت عنك بحاجز. 

اأمالو: الظل، الف�سحى. �سجر اأملى: كثيف الظل، وظل اأملى: كثيف، قارن كذلك. 

ال�سموؤال: الظل، وذلك باإ�سقاط ال�سني.

 ،) احَلرِّ ُي�ستظل به من  ْلة )كل ما  الظُّ الظليل )ذو الظل(، تا�سكلوت:  اأ�سكلو: 

»اأ�سكلو«  ولذا  احلر،  من  ُم�ستظاًل  يومه  ق�سى  يعني:  الذي  »اإكال«  الفعل  من 

و»تا�سكلوت« تعنيان ال�سجرة والغ�سن اأي�سًا، لأنهما ُي�ستظل بهما، الف�سحى. قاَل: 

ق�سى يومه ُم�ستظاًل من احلر، الدوحة امِلقيال: ال�سجرة العظيمة ُي�ستظل بها. 

17

بًا (، تافّري: الطيبة، الف�سحى. ُفرُّ ال�سيء: اأطيبه واأف�سله،  اإفرار: طاَب ) كان طيِّ

ُيقال. هذا فرُّ مايل، اأي خياره.

ى بال�سيء: تعّلل به واأقام عليه ومل يفارقه ـ اأي طابت  اإلها: طاب، الف�سحى. تلهَّ

نف�سه به،  ولها به: اأحبَّه، لهت املراأة اإىل حديث �ساحبها: اأِن�ست به واأعجبها. 

اإرم�سا: طاب، الف�سحى. اأرم�س ال�سجُر: اأورق وتفطر، وطيبة ال�سجر يف اإوراقه 

واإثماره.

 بالأمر: اأُولع به، ول ُيوِلع الإن�ساُن 
َ
يولغ: طاب، توّلوغت: الطيبة، الف�سحى. لَِغي

 بال�سيء: طاب له فلزمه ومل يفارقه.
َ
بال�سيء اإل اإذا طاب له، لَِغي

18

اإجمر: كذلك. اإكمر )بالقاف املعقودة (: قن�س، ا�سطاد، تاجمراوت، تاكمراوت، 
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ر  تقمَّ لي�سيده،  ليال  بالنار  عينيه  ى  ع�سَّ الطرَي:  قَمَر  الف�سحى.  ال�سيد،  تاُكمرت: 

ر الأ�سد ال�سيَد: طلبه يف الليلة القمراء.  ال�سيَد: خدعه، تقمَّ

19

اإتلع: انبهر، انده�س، الف�سحى. ا�ستتلَع للخرب: �سخ�َس له تعجبًا. 

َب منه، الف�سحى. الَبَجل: الَعَجب، قلبت املفردة. اإّجوبل: ا�ستغرَب الأمر، تعجَّ

َه�س واحلرية، اإزلل: ذَهل عن  ب، اأْزيلل، اأزيالل: الدَّ يلل: انده�س وحتري وتعجَّ اإّزْ

ال�سيء، الف�سحى. الزَّْول: الَعَجب.

اإ�سبلوّلغ: قّلب عينيه من عجب اأو اندها�س اأو خوف، جذرها »بلغ«، الف�سحى. 

َبِلق الرجل: حتريَّ وده�س.

20

: املعدن، ويف املهرية. اأورزيز: معدن  اأزارا: املعدن، جمع: اإزورا، الف�سحى. الرَّ�سُّ

الأملنيوم. 

َهب، الف�سحى. الوِرق: الذهب.  اأورغ: الذَّ

ة اخلال�سة، فخمت الزاي. ة، الف�سحى. ال�رضيف: الف�سّ اأزرف: الِف�سَّ

قرة: القطعة املذابة من الذهب والف�سة. نّقورت: الف�سة، الف�سحى. النُّ

21

ول  �رَضك  يف  وقع  َعِلق،  يح�سل:  ح�سل  الُعمانية.  الدارجة  تورَّط،  اإح�سل: 

ي�ستطيع اخلروج منه، واحل�سالن: الأ�سري يف يد العدو، اأو املري�س، اأو الفقري، ويف 

اللهجة املحوتية. احل�سالن: املع�رض، والفقري املعدم. 

، ويقال »حنفت رجاه«، اأي  اإحّنف: تع�رض الأمر وامتنع، الف�سحى. َحَنف: اْعوجَّ

ت. اعوجَّ

اأي  قِوَي،  َجُلَد:  الف�سحى.  »جل�س«،  جذرها  وامتنع،  الأمر  تع�رض  اإّتوجل�س: 

الُع�رْض، والأجلد:  اأكرهه، ويف هذا معنى  الأمر:  تع�رض وامتنع، جلد فالنًا على 

الأر�س الغليظة ال�سلبة، اأي املنيعة الع�سرية. 

اإمراي: كذلك. اإّمرا: تع�رض الأمر وامتنع، الف�سحى. اأمر مئر واأمري: �سديد متع�رض.

اإّكرم: تع�رض الأمر وامتنع، جذرها »كرم«بقاف معقودة، الدارجة الُعمانية. ِمقَرّم: 
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بائ�س مهموم لتع�رُض اأموره ومتنعها، قارن الف�سحى. َكُرم ال�سيُء: َعزَّ ونف�س، وما 

ُعب احل�سول عليه.  يُعزُّ وينف�س يكون مُمتنعًا َي�سْ

22

د، اأراكوال: الَعْهد، الف�سحى. ركن اإليه: اعتمد. اإرْكول: التزم، تعهَّ

اإّلف: احِلْلف، القوم املتحالفون، الف�سحى. الإلف: الأمان والعهد.

اأموّلل: احلليف، املالزم، الف�سحى. املُوايل واملْوىل: احلليف، واملالزم. 

تا�سا: كذلك. اأْميا�سا�س: احِللف، املعاهدة، القوم املتحالفون، الف�سحى. الأده: 

اجتماع اأمر القوم.

23

ركاب  الَغْرز:  الف�سحى.  اجللد،  اأخروز:  املدبوغ،  غري  الياب�س  اجللد  اأغرو�س: 

الياب�س غري  الَعَر�س من اجللود:  اليمنية.  الدارجة  الرحل من جلد خمروز، ويف 

املدبوغ، والِقرا�س من الكتاب: غالفه وجلده.  

اأهي�سور: جلد احليوان، الف�سحى. الغا�رض: اجللد الذي اأجيد دبغه.

التنف�س  ع�سو  الأنف:  الف�سحى.  الدابة،  لدى  مِّ  وال�سَّ التنف�س  ع�سو  اأفونفان: 

مِّ لدى احليوان. وال�سَّ

اأكنفور: اأنف الدابة، الف�سحى. الكنفرية: اأرنبة الأنف الغليظة، اأبدلت الكاف قافًا 

معقودة.

اأ�سبيب: �سعر عرف الفر�س وذنبه ونا�سيته، الف�سحى. �َسبيب الفر�س: �سعر ذنبه 

وُعرفه ونا�سيته.

َنب، الف�سحى. العجم: اأ�سل الذنب، اأبدلت العني قافًا معقودة. تاُكّجيمت: اأ�سل الذَّ

تي�سمرت: عجز احليوان كال�ساة واجلزور، الف�سحى. ال�سمارى: العجز، ال�ست.

24

اإطوي: رعى املا�سية، الف�سحى. الطاءة: الإبعاد يف املرعى، طاء: اأبعَد يف الرعي، 

وذهب وجاء.

د:  َهوَّ الف�سحى.  الرعي،  تيهدي:  املا�سية،  اأرعى  اإ�ّسهدا:  املا�سية،  رعت  اإهدا: 
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م�سى رويداً، التَّهويد: امل�سي الرويد، والإبطاء يف ال�سري، والرعي لي�س �سوى م�سي 

بطئ.

اإُكلي: �ساَق املا�سية، الف�سحى. قال: �ساق الإبَل ب�سدة، اأبدلت القاف ال�رضيحة 

قافًا معقودة. 

اإحري: �ساق املا�سية، الف�سحى. َغرَّ الإبل: رعاها.

اإ�ستل: �ساق املا�سية. الف�سحى. �ساتل: تابَع، �َسَتل القوم: خرجوا متتابعني.

اإك�سا: رعي املا�سية، تاك�سا، تاكا�ساوت، تيك�سي، اأمك�سا: الراعي، تاك�سا، تاي�سا: 

: اإح�سان رعي الإبل،  املا�سية املرعية، الف�سحى. ق�سَّ الإبَل: اأح�سن رعيها، الَق�سُّ

اق، قارن اأي�سًا.  ْوق، و�ساحب الإبل الذي ل يفارقها، الُق�ُس�س: الرعاة احُلذَّ وال�سَّ

ك�ساأ املا�سية �ساقها علي اإثر اأخرى.  

 اإرزم: �رضح املا�سية، الف�سحى. اأر�سَن الدابة: خاّلها ترعى كيف ت�ساء، قارن اأي�سًا. 

الر�سيم: �سري لالأبل، الر�سم: ح�سن امل�سي. وقد ر�سم ير�سم ر�سمًا. 

عن القبيلة الرببرية

املجتمع الرببري جمتمع قبلي مثل بقية املجتمعات العربية، وتلعب القبيلة منذ 

اإقامة  ال�سغرية والكبرية، ويف  التجمعات  رئي�سًا يف ن�سوؤ  العرب دوراً  القدم عند 

التحالفات والعهود، ونحن هنا لن نخو�س يف عادات وتقاليد القبيلة عند الرببر 

ونحو ذلك من الأمور القبلية، لي�س فقط لأن الدرا�سة هذه لغوية بحتة، واإمنا كذلك 

لندرة ما لدينا من معلومات يف هذا اجلانب، وكل ما �سنذكره هنا ـ وهذا اأمر 

مهم جداً ـ هو  اإثبات عروبة لفظتي )اأيت / كل( ال�سهريتني اللتني ل تخرجان يف 

مدلولهما عن ) بنو، اآل، اأولد، اأهل، قبيلة (، فمثال القبيلة الرببرية اأيت عطا تعني: 

بنو عطا، اأولد عطا، اآل عطا، اأهل عطا، قبيلة عطا، ع�سرية عطا. 

:
)1(
ومن اأ�سماء القبائل والبطون الرببرية التي ت�سبقها لفظ »اأيت« 

اأيت اإبراهيم ـ اأيت حمزة ـ اأيت �سواب ـ اأيت اأحمد ـ اأيت حل�سن ـ اأيت بوهو ـ 

اأيت اأزديك ـ اأيت اأكّلول ـ اأيت حمو ـ اأيت مالو�س ـ اأيت حاحا ـ  اأيت وازين ـ  اأيت 
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ورياغلة ـ اأيت اأواري ـ  اأيت �سدرات اجلبل.

ابن   = عي�سى  اأو  نقول:  فعندما  )اأو(،  مفردها  الرببرية،  »ابن« يف  )اأيت( جمع 

ا حينما نقول:  اأيت عي�سى = بنو عي�سى. عي�سى، واأمَّ

ْحرية جند اأن اللفظ )اأيت( الذي ياأتي اأحيانًا )اأت( يعنى: ُمْلك  ويف اللهجة ال�سَّ

لبني ... ملك لآل ... ملك لأهل ... ملك لأولد ...، وهي جمع للفظ )اأ( الذي 

يعني: ملك لفالن، ون�رضب مثاًل: عبارة )ذن اإق�رض اأ �سامل اأرعي�سى ( تعني حرفيًا 

)هذا الق�رض ملك �سامل بن عي�سى(، 

اأّما عندما نقول ) ذن اإق�رض ايت �سامل اأر عي�سى ( فتعني حرفيًا )هذا الق�رض ُمْلك 

اآل �سامل بن عي�سى (.

اإذن، يف الرببرية اأو = ابن ... اأيت = بنو ...، ويف ال�سحرية اأ = ُملك لفالن، اأيت 

= ُملك لبني فالن، وهنا نت�ساأل: األي�س البن ُملكًا لوالديه ؟ األي�ست القبيلة ُمْلكًا 

ها التي حتمل ا�سمه باعتبار انت�سابها اإليه ؟ جَلدَّ

ا اأ�سماء القبائل والبطون الرببرية التي ُت�سبق بلفظ »كل«، فاإننا نذكر منها: كل  اأمَّ

اأن�سار ـ كل اأغري ـ كل اإغارو�س ـ كل افداي ـ  كل اأمنري ـ  كل اإقالل ـ  كل ال�سوق 

ـ  كل ويّل ـ كل اأغالل ـ كل طمات ـ كل فروان. 

اإنَّ لفظة »كل« التي تعني »اأهل« وجندها خا�سة عند الطوارق هي لفظة عربية، 

: الَعْيل، والكاللة: العيال، والإخوة والأخوات  حيث جند يف معاجم ال�ساد: الَكلُّ

لالأب والأم ، وبنو العم، لحظ اأي�سًا اأنَّ يف الرببرية »اأكالل« تعني العائلة، الأ�رضة، 

الع�سائر  )كل( مع  )كاللة( بدل من  ن�سع  اأن  باإمكاننا  الطفل، وهكذا  و«اإكالل« 

املذكورة اآنفا وي�ستقيم املعنى، على النحو التايل: كاللة الأن�سار ـ كاللة اأغري ـ كاللة 

اإغارو�س ـ كاللة افداي .... وهلم جرَّا. 

1 ـ  كلمة »اأيت« الرببرية لها تنويعات لهجوية هي: )اآت، اإد، اأكت، اأ�ست، نايت(، وقد دخلت العامية 
الليبية ب�سيغة  )عيت(. 
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الف�شل الثاين    

من خالل الإبدال اللغوي
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ال�ستقاق الكبري اأو الإبدال كما ي�سمى اأي�سا يف فقه اللغة، ُيعرَّف على اأنه » جعل 

حرف بدل حرف اآخر من الكلمة الواحدة، ويف مو�سعه منها لعالقة بني احلرفني 

وكذلك  والتقارب  التجان�س  احلروف هي:  بني  الإبدال  ت�سوغ  التي  والعالقات   ،«

التباعد، والتجان�س معناه اأن يتفق احلرفان خمرجا ويختلفا �سفة، والتقارب يتم 

اإّما بتقارب احلرفني خمرجًا واحتادهما �سفة، اأو اأن يتقارب احلرفان خمرجا و�سفة، 

اأو يتقارب احلرفان خمرجا ويتباعدا �سفة، اأو اأن يتقارب احلرفان �سفة ويتباعدا 

خمرجا.

و�شن�شوق جمموعة من الأمثلة على هذا التعاقب ال�شوتي ما بني الرببرية والل�شان العربي الآخر: 

ما بني )ق( و)ك(: ي�سمى هذان احلرفان لهويان ن�سبة اإىل اللهاة، وخمرج القاف 

ما بني اأق�سى الل�سان، مما يلي احللق وما يحاذيه من احلنك الأعلى من منبت 

اللهاة، اأّما خمرج الكاف فما بني اأق�سى الل�سان بعد خمرج القاف وما يحاذيه من 

احلنك الأعلى، والكاف والقاف حرفان متقاربان خمرجًا متباعدان �سفة، ومن اأمثلة 

اإبدالهما يف اللغة العربية، ) �سحق ال�سيء و�سحكه = طحنه / عربي قح وُكح: 

ال�سغرية /  ال�سلة   = والت  تاق�سْ ّلة،  ال�سَّ  = )اأك�سوال  الرببرية نف�سها  خال�س (، ويف 

اأبوّكال، اأبوقال = الُكوز(.
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اللفظ العربي  اللفظ الرببري       

البقباق: الرثثار. اأبكباك: الرثثار.   

قال: اأقام بعد �ساعة القيظ. اإكال: اأقام بعد �ساعة القيظ.  

ق�سم: دخل. اإك�سم: دخل.    

قما: دخل. يوكم:  دخل.    

متلَّق: �سانع، داهن. ان: �سانع، داهن.   اإملكُّ

املقل: اللبان الذي يتبخر به. تيمكيلت: العود الذي يتبخر به. 

القابو�س: اجلميل الوجه احل�سن اللون. اأكبا�ّسي: احل�سن الهيئة.  

القرُّ: ما اأ�سابك من بْرد ال�ستاء. اأكاّرا: الرَبَد.    

املَُوقَّى: ال�سجاع املنيع. اأماكا: العزيز القويُّ املنيع.  

ال�ُسقل:اخل�رض. اأ�ساكل: الفخذ.   

القنان: التالل احلجرية ل تنبت �سيئًا. اأُكناناْي: احلجر.   

�سّق: نبت النبات. يي�سك: نبت النباُت.   

اأراق: �سبَّ املاء ونحو ذلك. يوراك: ان�سبَّ املاَء.   

الفتاق: ال�سم�س ُيطبق عليها الغيم ثم    تافوكت: ال�سم�س.   

يبدو منها �سيء.      

القوقة: البومة. تاووكت: البومة.   

الَقْرد: الق�سري. اأكردود: الق�سري الغليظ.  

قَرم فالنًا: حب�سه. تاكورموت: احلْب�س.   

قرز: حرث )دارجة ُعمانية(. اإكرز: حرَث.    

ة: اخل�سلة من ال�سعر. الُك�سَّ ث.  تيقي�ّسوت: خ�سلة ال�سعر املُ�َسعَّ

ى كذلك الكاف املعقودة،  ما بني )ق( املعقودة و )ك(: القاف املعقودة التي ُت�سمَّ

وا�ستهرت با�سم اجليم القاهرة ن�سبة اإىل مدينة القاهرة، لأن اأبناءها ينطقون اجليم 

وهي يف  الكاف،  هو  املهمو�س  ونظريها  املعقودة جمهورة  والقاف  معقودة،  قافًا 

من خمرج  لأنهما  للكاف  اأخت  هي  وبهذا  �سة،  معطَّ غري  ولكنها  جيم  الأ�سل 

�سوتي واحد، ولذا ي�سهل تعاقبهما. 
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اللفظ العربي اللفظ الرببري    

لكم: �رضبه بقب�سة يده. اإلكم: �رضبه بقب�سة يده.  

املرتوك: املُْهَمل. اأمرتوك: الهامل، املُهمل، الف�سحى. 

: اليتيم. الَكلُّ اإِككيل: اليتيم.   

الُكرَّام: اجلامع لأنواع اخلري والف�سائل. اأُكرَّام: ال�سالح املتعبد، النا�سك. 

ة: منتهى ال�سجر حيث ينقطع. الُكفَّ َجرْية.    اأكفو: ال�سُّ

الِكّم: غالف الزهر اأو الطلع اأو التمر. تاكّموت: غالف الزهر اأو الطلع. 

اً وُخبثًا، . : من اأعيا قومه �رضَّ الزَّاِنِكيُّ اأزنكو: املُحارب، املقاتل.  

قافًا  ال�رضيحة  القاف  ُتبَدل  ما  وكثرياً  ال�رضيحة:  و)ق(  املعقودة  )ق(  بني  ما 

بالوطن  البدوية  اللهجات  معظم  يف  �سائع  الإبدال  وهذا  الرببرية،  يف  معقودة 

العربي، ويف لهجات اخلليج العربي.

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

ث الآخر ويحدثك. تانكالت: املَثل، اأي القول ال�سائر.     املُناقلة: اأْن حتدِّ

اأزّداك: اخلال�س ال�رضيح، الطاهر.   ال�سادق: اخلال�س ال�رضيح.

اأفاكو: الرداء، اللبا�س.                ِفقو: الرداء، اللبا�س، )�سحرية(.

اإ�ّسكلل: و�سع من قدره وا�ستحقره.  قّلل من �ساأنه: ا�ستحقره.

اإكريكرت: الأر�س الوا�سعة.           القرقرة: الأر�س امل�ستوية.     

: ثقَب. بقَّ اإبكا: ثقَب.    

وقب: ثقب. اإكبا: ثقب.    

ة ال�سيقة. كَّ الزنقة: ال�سِّ تازنيكت: املكان ال�سيق.  

الُقنَّة: اجلبل ال�سغري. تاكنيت: اله�سبة.   

احتقن ال�رضع: اجتمع اللنب فيه واحتب�س.  اإحكن: اجتمَع اللنب يف ال�رضع. 

قرَّ: وقَف. كر: وقَف.    

القرُّ: الَهْودج.  اأكرواو: املحّفة.   



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان264
فكر

: �سغار ال�سجر. الدقُّ تاّداكت: ال�سجرة.   

القاوون: القثاء. اأكان: القّثاء )نوع من اخل�رضاوات(. 

الأقدر: الفر�س اجلواد. اأكيدار: الفر�س اجلواد.  

الوديقة: املو�سع فيه بقل وع�سب. ب.    توكا: الُع�سْ

ْوقة: ال�سجيج وال�سخب، )دارجة مينية(. الدَّ تاكات: اجللبة وال�سياح.  

ما بني )ق(  املعقودة و)ج( : ُتبدل اجليم قافًا معقودة دائمًا عند الكثري من 

الظفاريني، كاحل�رض اأبناء املدينة الذين يتكلمون الدارجة الظفارية، والريفيني اأبناء 

ْحريَّة، واأ�سحاب اللهجة املَْهريَّة املنت�رضين بربوع الأقاليم  اجلبل الذين يتكلمون ال�سَّ

البحري  الوجه  اأبناء  امل�رضيني  عند  اأي�سًا  معقودة  قافًا  اجليم  وُتبدل  الظفارية، 

)�سمال م�رض( خا�سة اأبناء القاهرة، وتبدل قافًا معقودة كذلك يف األ�سنة الكثري من 

اليمنيني، وُيالحظ اأحيانًا كثرية ما ُتبدل اجليم يف العربية قافًا معقودة يف الرببرية، 

بل ويحدث هذا يف لهجات الرببرية نف�سها: )اأج�سي�س، اأك�سي�س = الطائر(.  

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

اجلنَّة: الب�ستان، واحلديقة ذات النخل وال�سجر. تاكانت: ال�سجر الكثري امللتف. 

اجلرَّة: اإناء من خزف. اأكرا: الإبريق.    

اجلارور: نهر ال�سيل. ِكرَّا: املطر ال�سديد.   

املجزرة: املذبحة ُيخلِّفها القتتال. اأكّزار: احلرب.    

جمر: جمَع. اإكمر: جنى الثمر، اأي جمعهَا.  

اجُلوؤْ�ُسو�س: ال�سدر. اأكا�سو�س: اأعلى ال�سدر.  

اجلليَّة: اخلرب اليقني. اأكال: ال�سدق.   

اأحراك: قطيع الغنم.                 احلرج: قطيع الغنم.

اللجاأ: ال�سفدع. األيكا: ال�سفدع.   

َمن والبدانة. : ال�سَّ اجَلدُّ اإكدا: �َسُمَن.    

اجَلْرو: �سغري كل �سيء حتى احلنظل والبطيخ. تاكوري: �سغري ال�سجر.  
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املَْجر: العقل. اأمكور: الر�سيد.   

اجَلرين: الطحني. اأّكرن: الدقيق )الطحني(.  

يف  معقودة  قافًا  العربية  يف  الغني  ُتبدل  اأحيانًا  و)غ(:  املعقودة  )ق(  مابني 

الرببرية.

اللفظ الرببري                           اللفظ العربي

الَغْمر: الفر�س اجلواد. اأكمار: الفر�س.   

الَوَغر: جترُّع الغيظ واحلقد. اأكراي: احِلقد.   

ة: احُلْزن يح�سل للقلب ب�سبب ما. الُغمَّ تاكّموت: ُحْرقة يف احللق، ُحْزن. 

امِلغوار: املقتال ال�سجاع الكثري الغارات. اأمّناكر: املقاتل ال�سجاع.  

الغيلم: منبع املاء يف الآبار. اأكلمام: املاء الكثري، والبحرية.  

ما بني )ق(املعقودة و )خ (: واأحيانًا ُتبدل اخلاء يف العربية قافًا معقودة يف 

الرببرية، يف مثل:

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

الرابخة: الأر�س اللينة الوا�سعة. تارباكوت: الأر�س اللينة الوا�سعة. 

: الطويل. الزُّْخريُّ اأزكرار: الطويل.   

املخنفر: املتجهم )دارجة مينية((.  اأمكنفر: املتجهم.   

تاأّخر: اأبطاأ.     اأّكري: اأبطاأ.    

 ما بني )�س ( و ) ج (: واأحيانًا ُتبدل ال�سني يف العربية جيمًا يف الرببرية، يف 

مثل:

 اللفظ الرببري                        اللفظ العربي

ه ليجلده.    �سبح ال�سخ�َس: َمدَّ ه اأر�سًا بق�سد عقابه.  اإجبح: مدَّ

اأو�سى الدواء املري�س: اأبراأه. اإّجي: بروؤ من املر�س.   



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان266
فكر

ما بني ) ك( و ) ج (: وتتعاقب اجليم والكاف ب�سهولة، فنجد يف اللغة العربية: 

) كاد بنف�سه = جاد / ريح �سيهك و�سيهج = �سديدة / الَهَوك والَهَوج = احُلْمق 

/ كرع وجرع = �رضب املاء ونحوه / الُكْهد واجُلْهد = التعب (، ويف بع�س اأقاليم 

ر جيمًا، فن�سمع يف  ُتهامة بجنوب �سبه اجلزيرة العربية ُتقلب كاف املخاطب املُذكَّ

اللهجة التهامية لتلك املناطق: )اأبيجا = اأبوك (، )اأجْما = اأُّمك(، )اأخيجا = اأخوك(، 

)اأْختجا = اأختك(. 

اللفظ الرببري                          اللفظ العربي

َجرَّ ال�سيَء: جذبه و�سحبه. يوكر: جذب و�سحب ال�سيَء.  

اجلرو: �سغري الكالب. اأيكار: �سغري الكالب.  

جادل: ناق�س وخا�سم. اإ�سكادل: حاور.   

النجرية: النبت الق�سري. ب اأول ما ينبت.  تانكروات: الُع�سْ

الَوْجم: الوكز. توّكميت: الوكز.   

الأفجل: املتباعد بني القدمني. اأفوكال: املُقعد.   

ما بني )ك( و )خ (: وتتعاقب اخلاء والكاف ب�سهولة، ومن ذلك يف الف�سحى: 

خ = ال�رضب / كد�س وخد�س = قطع (، وجند اأن الرببرية ُتقدم كثرياً  ك وال�سُّ )ال�سَّ

على اإبدال اخلاء العربية كافًا.  

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

اخلارم: البارد والريح الباردة. اأكرام: الرْبد.    

خممر: قاعة كبرية، )كنعانية(. اإكومار: غرفة النوم.   

: عمائم من ِنْكث اخلز. اخَلَرزيُّ تيكرزاي: العمائم.   

َخَدل: اأهمَل، )�سبئية(. اإكوّدل: اأهمله متعمداً.  

املُداِخل: ال�سديق املباطن.  ل: ال�سديق.    اأمّداكُّ

الناخر: اخلنزير ال�ساري. اأنكور: التي�س.   
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زرخوم: اللحم ُيقطع ويرمى لق�ساوته )�سحرية(. اأزركوم: اللحم القا�سي ل مُي�سغ. 

الورق ونحوه )دارجة  اخَلْرخ�سة: حفيف  الورق ونحوه.    تيكرك�ست: حفيف 

ظفارية(.

ما بني )ق( و )ج(: وهما حرفان متقاربان �سفة متباعدان خمرجًا، وتعاقبهما 

ملحوظ، ومن اأمثلة ذلك يف العربية: )فلق وفلج = �َسقَّ / عانق �سديقه وعاجنه 

ه اإىل �سدره / القْرح واجلرح = َع�سُّ ال�سالح / القاه واجلاه = املنزلة والقدر  = �سمَّ

/ املزلق واملزلج = ما يغلق به الباب / يف رجله فلوق وفلوج = �سقوق / التزلج 

والتزلق = ال�رضعة واخلفة يف امل�سي / قلقل ال�سيء وجلجله = حرَّكه(:

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

احلجل: طائر اليعقوب. اإحيقل: ذكر طائر اليعقوب.  

جنَّ الليل: ا�ستد ظالمه. اإّقن:ا�ستد �سواده.   

دجر: حمق. اإدوقر: حمق.    

اجِلْبلة: الكثري. قبال: كثرياً.    

مِرق البي�س: ف�سد و�سارماء. اإمرج: ف�سد البي�س و�سار ماء. 

القرُّ: الهودج. اأجرواو: املحّفة.   

اأقماأه: اأعجبُه.   م: َكِلَف به.    اإجَّ

ما بني )غ( و )ق(: تتعاقب القاف ال�رضيحة والغني املعجمة ب�سهولة يف اللغات 

العروبية، بل هناك من العرب من ينطق القاف غينًا،  ومن اأمثلة التعاقب بينهما يف 

العربية نف�سها: )َبغوت ال�سيء وبقوته = انتظرته / �سلغت البقرة وال�ساة، و�سلقت = 

خرج ناُبهما / الُغلفة والقلفة = اجللدة التي يقطعها اخلاتن من ذكر ال�سبي(، ومن 

َوى  ذلك يف الرببرية نف�سها: )اأغم�سا�س، اأقم�سا�س = البخيل / اإغرغ�س، اإقرق�س = اأ�سْ

/  تيفناغ، تيفناق = حروف عربية قدمية ب�سمال اأفريقيا ُيَرِجح بع�س العلماء اأنها 

كتابة فينيقية وبع�سهم ُيرجعها مبا�رضة اإىل اجلزيرة العربية(.
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اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

قراأ: طالع الكتاب. اإغرا: طالَع الكتاب.   

دقدق ال�سيَء: بالغ يف دقه. اإدغدغ: دق ال�سيَء الرخو.  

املُنازق: الطائ�س اجلاهل الكثري الكالم. اأمنزوغ: اجلاهل.   

الورق: الذهب. اأُرغ: الذهب:   

البقرية: الِغنى. تاباغورت: الِغنى.   

القنو: اخللق. تاغّناوت: اخللق.   

الأنيق: ال�سيء املعجب احل�سن.              تيّنيغت: ال�سيء الفاخر الثمني. 

القرية: الع�سا. تاغريت: الع�سا.   

القيل: امللك. اإغيل: امللك.    

القارب: ال�سفينة. اأغرابو: ال�سفينة.   

الوق�س: ال�سوت. تاغو�ست: النغمة الطرب.  

الليقة: الطينة اللزجة. األغ: الوحل الفا�سد الرائحة.  

الوقاد: املُ�ستِعل. اأغاد: النار امل�ستعلة، اللهب.  

لَق: �سلح. يولغ: �سُلَح.    

 
)1(
فر�س َمِلق: �رضيعة يف رك�سها.  تاملغا: اإر�سال اخليل لل�سباق. 

الإقامة: اجللو�س. تاغاموت: اجللو�س.   

التقويز: كرثة الأع�ساب والنباتات. اإغيز: ال�سهل املع�سو�سب.  

املَُوّقر:  املجرب العاقل املُحّنك، واملحرتم املبجل.  ل.  اأمغار: ال�سيخ، اأبو الزوجة املُبجَّ

ِنُق: ذبَح، )اأكادية(. اإنغي: قتَل.    

)2(
: عظم ال�سدر. الق�سُّ اإغ�ّس: العظم من عظام البدن. 

القبل: �رضاب الإبل على روؤو�سها. اأغبال: العني الغزيرة املاء.  

1 ـ  املَْلق: األطف الرك�س واأ�رضعه، واملَْيلق: ال�رضيع.
الكل  ت�سمية  باب  الأ�سالع، وهذا من  اأطراف  فيه  املغروز  ال�سدر  ـ هو عظم  ـ حتديداً  الَق�سُّ  ـ    2

باجلزء.
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اأِفق: اإنتبه، ُخذ حذرك. فاغ: اإْحذْر.    

الغابر: القدمي. اأقبور: القدمي.    

ما بني ) غ ( و ) ك (: ويحدث التعاقب بني هذين احلرفني، ففي الف�سحى جند: 

)الغمامة = ما ُي�َسدُّ به فم الدابة لتمنع من العتالف، والكمامة = ما ُيجعل على اأنف 

احلمار اأو البعري لئال يوؤذيه الذباب / اأغار واكتار = اأ�رضع يف م�سيه / غربل وكربل 

احلبَّ ونحوه = نقاه من ال�سوائب / الَغنْب والَكنْب = عطف الثوب اإىل الداخل(.

اللفظ الرببري                             اللفظ العربي

الكديد: الأر�س ال�سخرية الغليظة. اأغوديد: ال�سخرة.   

ارة: ما بقي بخليَّة النحل من ع�سل. الُكوَّ تاغروت: الع�سل.   

اأوكى: �سدَّ ، اأقفل.                    يوْوغ: احتب�س، توقف.  

ومن ذلك يف  احلرفني،  التعاقب بني هذين  ويحدث   :) و) ج   ) ) غ  بني  ما 

العربية: )امِلْجداف وامِلْغدف = خ�سبة يف راأ�سها لوح عري�س ُيدفع به القارب / رجل 

ط اخَلْلق وممغط = طويل م�سرتخي(. ممجَّ

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

اجلرّياء: الطبيعة، ال�سجية. تاغرا: الطبيعة، ال�سجية.  

اأْجوى: �سنه الطعام ونحوه، )دارجة مينية(. اإْغوا: �سنه الطعام اأو ال�رضاب.  

اأجاَد العمَل: اأتقنه. اإ�سغودا: اأتقن العمَل.   

ور من �سوك اأو حائط اأونحو    تا�سغيوت: احلاجزاملانع.              ال�سياج: ال�سُّ

       ذلك.

ُجور: احلطب. ال�سَّ اأ�سغر: احَلطب.   

اجلرمي: النََّوى.  اأغرمي: النواة.   

د: �رضَب باآلة حادة )دارجة ُعمانية(.                                          جنَّ اإنغد: اندقَّ ال�سيُء.   

ما بني ) غ ( و ) ع (: وهما حرفان حلقيان ي�سُهل تعاقبهما، ومن ذلك يف 
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الف�سحى: )نعق ونغق = / بعرث وبغرث = فرَّق / العْوهق والغوهق = الغراب الأ�سود 

عوف وال�رضغوف = ال�سغرية من ال�سفادع  ْ / ا�سمعدَّ وا�سمغدَّ = امتالأ غ�سبًا / ال�رضَّ

/ اللعو�س واللغو�س = الذئب والل�س اخلبيث(، ومييل الرببر اإىل اإبدال العني املهملة 

العلم  ا�سم  ذلك:  ومن  الكربى،  ال�سحراء  عرب  الطوارق  خا�سة  معجمة،  غينًا 

)عائ�سة( ي�سري يف األ�سنتهم )غي�ستو(، و)اإ�سماعيل( ي�سري )ا�سماغيل(. 

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

. َعَرَد: قوي وا�ستدَّ اإغورد: قوَي.    

اإدع: علم، درى، )�سحرية( اإدغ: علم، درى.   

زعل: غ�سب، )دارجة م�رضقية(. اإزغل: احرتق غ�سبًا.   

النزعة: امليل والرغبة. اأنزوغ: امليل والرغبة.   

ُيدبغ، )دارجة  الياب�س مل  العر�س: اجللد   اأغرو�س: اجللد الياب�س.  

مينية(.                                    

حرية(. اإنعيت: �رضع الناقة اأو البقرة، )�سَّ تاناغوت: حلمة ال�رضع.  

.
)1(
العري: احلمار اأغيور: احلمار.   

: التي�س. الَعلُّ تاغال: ال�سخلة.   

الع�سو�س: الذئب. اأغ�سي: الذئب.   

الفارع: الطويل. اأفريغ: الطويل امل�سطرب.  

الَعرامة: ال�ستداد والقوة. تيغوّرما: اأول ال�سباب.  

: �ساح ورفع �سوته بغناء. عجَّ اإغّوج: رفَع �سوته بغناء.  

العنا: الن�سب وال�سقاء.    . اأغنا: الفقر والذلُّ

ى: انت�رض، منى.                                          مَتعَّ : نبت، منى.   
ْ
اإّمغي

الَعرْي: العظم الناتيء و�ْسط الكتف. اإغري: الكتف، املنكب.  

اأغيول “، باإبدال الراء لمًا. 1ـ يف لهجات بربرية اأخرى “ 
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ومن  يتعاقبان،  ولذا  احللق  وهما حرفان خمرجهما   :) ) ح  و   ) ) غ  بني  ما 

املالحظ اأن الرببرية متيل اأحايني كثرية اإىل اإبدال احلاء غيناً.

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

فلطح: انب�سط. اإفلتغ: انب�سط.   

َحزَّ: اآمَل �سعوَر الإن�سان. اإغزا: اآمل ال�سيء يف النف�س.  

احلنو: ال�سفقة. اأغّنو: ال�سفقة.   

احُلرُّ: ال�سقر. اإغيور: ال�سقر.   

حاًلحاًل: الآن بدون تاأخري. غيالغيل: الآن بدون تاأخري.  

ما بني ) غ ( و ) خ (: وهما من احلروف احللقية، وخمرجهما اأدنى احللق، اأي 

اأقربه مّما يلي الفم، ومن اأمثلة اإبدالهما يف العربية: )اْغنِب من ثوبك / واخنب = ُكفَّ 

غل والدخل = ال�سجر امللتف(، ومن ذلك يف  / عي�س رافغ ، ورافخ = وا�سع / الدَّ

الرببرية نف�سها: )اأنغا، اأنخا = احَلَنك / اإغف، اإخف = الراأ�س / )غ( �سمري املتكلم 

املت�سل، مثال “�سويغت” = �رضبت،  )خ( �سمري املتكلم املت�سل يف لهجة �سو�س، 

مثال “�سويخت” = �رضبت(، ونالحظ اأن الرببرية كثرياً ما ُتبدل اخلاء العربية غينًا.

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

اخليل: الفر�س الأنثى. تيغلت: الفر�س الأنثى.  

. خاَل: ظنَّ     . اإغال: ظنَّ

اخَلَول: العبد اأْغوال: العبد يك�سب لنف�سه.  

َبِلخ: تكرّب وجروؤ على الفجور. اإبلوّلغ: َتدنَّ�َس.   

خا�س: اأننت بعد موته.  اإغ�سي: اأننت بعد موته.  

اخلي�س: ماأوى الأ�سد. اإغي�سي: ماأوى الأ�سد.  

اخليمة: البيت ُيتخذ من ال�سوف اأو القطن. تاغيامت: البيت من ال�سوف.  

اخُل�رْض: التلف والهالك. اأغو�رّض: الّتلف.   

ا�ستخلَف: ائتمن. ن، ائتمن.    اأ�سغلف: اأمَّ
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اخلوار: اجلمل الرقيق احل�سن. اأغاير: اخُلما�سي من الإبل.  

وز: ال�سبع. اخَلنُّ اإغن�سي: الذئب.   

اخلرا�س: ع�سا معّوجة الراأ�س كال�سوجلان.    تاغرا�ست: الع�سا.   

ما بني ) �س ( و ) د (: وهما حرفان متباعدان خمرجا و�سفة، ولكن التعاقب 

بينهما واقع، ومن الأمثلة على وقوعه يف العربية: )رب�ست الدابة = اأقامت بعد اأن 

طوت قوائمها ول�سقت بالأر�س، ربد باملكان = اأقام / احُل�س�س واحُل�سد = القرار 

ال�ساد  اأن  ال�سيء الأجوف و�سقه(، واحلقيقة  من الأر�س / ف�سخ وفدخ = ك�رض 

�ساد  هي  العربية  العامية  اللهجات  من  وكثري  الرببرية  ن�سمعها يف  التي  احلاليَّة 

�سعيفة تختلف عن ال�ساد العربية القدمية التي ُتنطق نطقًا جانبيًا، )ما زالت ال�ساد 

اجلانبية موجودة يف بع�س اللهجات الظفارية كال�سحرية واملهرية(، وهذه ال�ساد 

مة، والدال لي�ست �سوى �ساد �سعيفة مرققة، ومن  ال�سعيفة لي�ست �سوى دال ُمفخَّ

الأمثلة يف الرببرية نف�سها: )اإدوي، اإ�سوي = الريبوع / اإزدا، اإز�سا = َطَحَن(.

اللفظ الرببري                        اللفظ العربي

ال�سادي: اجلريء، )دارجة مينية(. اأ�سا�س: ال�سجاع، اجلريء.  

اللمد: التوا�سع بالذل. اأملي�س: اللني.    

د: فّرق ال�سيء. بدَّ اإب�سا: فرَّق ال�سيَء.   

، )دارجة مينية(. الأدور: الأ�سمُّ    . اأ�رض�سور: الأ�سمُّ

الدوايل: عنب اأ�سود ي�رضب اإىل احُلْمرة. اأ�سيل: العنب.   

الدينار: عملة نقدية لأكرث من بلد عربي. اأ�سينار:عملة نقدية.   

الدار: املنزل، املبنى. اأ�سور: املنزل، املبنى.   

ر�س: �سغري الكالب. الدِّ اأ�سارو�س: �سغري الكالب.  

دفر: حلق فالنًا، اأي تبعه، )دارجة مينية(. اإ�سفار: تبع.    

َنَدَر: مات. اإن�رض: مات فجاأة.   

الأََده: اجتماع اأمر القوم. تا�سا: القوم املتحالفون.  
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القائد: اجلبل الذاهب يف ال�سماء. اأّكا�س: اأنف اجلبل.   

بنة: الزوجة. ال�سَّ اأدوبن: الزواج.   

ما بني ) �س ( و ) ط (: وهما حرفان متباعدان خمرجا و�سفة، ولكن التعاقب 

احتقره   = وغمطه  )غم�سه  العربية:  يف  وقوعه  على  الأمثلة  ومن  واقع،  بينهما 

كالم  يف  اليوم  ن�سمعها  التي  ال�ساد  ذاتها  هي  الرببرية  ال�ساد  ولكن  وازدراه(، 

امل�رضيني، وُتعدُّ داًل مفخمة، ولهذا جعلها الدكتور اإبراهيم اأني�س اأختًا للطاء والدال 

والتاء، فهي عنده من الأحرف النطعية.

 

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

املُرابط: من يلزم الثغر مما يلي العدو.    اأمراب�س: املالزم الثغر.   

الرَّطل: معيار يوزن به اأو ُيكال.   اأر�سل: معيار يوزن به.  

َعيَّط: نادى.                        اإعيَّ�س: نادى.   

. ط: �سقَّ �رَضِ اإ�رضو�س: مزَّق.   

اأطرَّ ال�سيء: اأ�سقطه.  اإ�رض: �سقط.    

النَّفط: اخُلرَّاج، اأو القرحة الفا�سدة.  اأنفا�س: ف�ساد اجُلْرح.  

. النُّطفة: املاء ال�سايف كرث اأو قلَّ تانو�سفي: حو�س لتخزين املاء. 

حاط: حفظ و�سان وتعهد ال�سيء. اإح�سا: حفظ و�سان ال�سيء.  

ما بني ) د ( و ) ت (: وهما حرفان نطعيَّان متقاربان يف املخرج، ومن اأمثلة 

تعاقبهما يف العربية: )الدفرت والتفرت = الُكّرا�س / اجلليد واجلليت = ما ي�سقط على 

الأر�س من الندى فيجمد / كرده وكرته = �رضعه / مده ومته = امتدَح / �سبندى 

و�سبنتى = النمر(، ومن هذا التعاقب يف الرببرية نف�سها: )اأتّلي�س، اأدّلي�س = اخُلْرج 

حُتمل فيه احلبوب / يودف، يوتف = دخَل / اإ�ّسندل، اإ�ّسنتل = َخباأ ال�سيء / اإّفنرت، 

اإّفندر = �سظى املْيُت(.
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اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

تغتغ: تكلم بدون بيان. دغدغ: تكلم بدون بيان.   ي�سْ

الأفت: الكرمي من الإبل. اأفودا: البعري البازل.   

: الأحمق. الباتُّ اأبديو: الأحمق.   

الربِّيت: الأر�س امل�ستوية. اأبردا: الرمل.    

اإّخيت: القليل التافه، )�سحرية(.  اأخود: القليل.   

 الثوُب.
َ
ماَت: بلي  الثوُب.   

َ
اإمدا: بلي

نفت: نفَخ غ�سبًا، والِقْدر غلت.  اإنفوفد: �سبَّت النار.   

تيت: ظرف مكان مبعنى اأمام، )�سحرية(. دات: ظرف مكان مبعنى اأمام. 

الدرِّي: الكوكب العظيم. اإتري: النجم، الكوكب.  

ماد: حترَّك. رك.    اإموّتي: حتَّ

الُغدرة: ما بقي من ال�سيء. اأغتري: بقية ال�سجرة املقطوعة.  

ما بني ) ز ( و ) ذ (: وهما حرفان متقاربان �سفة متباعدان خمرجًا، ومن اأمثلة 

تعاقبهما يف العربية: )زبر وذبر = كتب / ماء زعاق وذعاق = �سديد امللوحة / َبزَّه 

ه = غلبه وفاقه / لز ولذ = جلاأ(، وُتبِدل الرببرية �سوت الذال اإىل زاي، اأو زاي  وبذَّ

مفخمة.

اللفظ الرببري                        اللفظ العربي

الذكاء: ال�سم�س. اأزاّكان: ظهور الفجر.   

الذيخ: الغرور. اأزوخ: الغرور.    

الذمى: الرائحة الكريهة. اأزاّما: الرائحة الكريهة.  

الذفر: الننت. اأزفار: اللحم املننت من �سمنه.  

فلذ: ال�سيَء: قطعه. اإفلز: �سق ال�سيَء.   

ذرذر امللح اأو احلب: نرثه وفرقه.  . اإزوّزر: نرَث وفرَّق امِلْلَح اأو احَلبَّ

ذرَّت ال�سم�س:  ظهر اأّول �رضوقها.     . اإزرزر: اأ�سعَّ



275 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

ما بني ) ز ( و ) �س (: وهما حرفان متجان�سان اأي متفقان خمرجًا خمتلفان 

من  هي  مة  املُفخَّ والزاي  والزاي،  وال�ساد،  ال�سني،  وهي  الأربعة  والأحرف  �سفة، 

خمرج واحد، وتو�سف بال�سفري، لأنها حني تخرج من ال�سفتني ي�سحبها �سوت 

زائد �سعيف ي�سبه ال�سفري، والواقع اأن ال�سني لي�ست �سوى �ساد مرققة، وال�ساد 

لي�ست �سوى زاي مرققة، والعك�س �سحيح، فالزاي امل�سمة لي�ست �سوى زاي عادية 

�سني مفخمة،  �سوى  لي�ست  وال�ساد  �سوى �ساد مفخمة،  لي�ست  والزاي  مت،  ُفخِّ

ونحن هنا اإذ ن�سري اإىل اأمثلة من الإبدال الذي يقع بني الأ�سوات ال�سفريية، اإل 

اأننا مل نذكر اأي مثال على الإبدال ال�سوتي ما بني ال�سني وال�ساد، وذلك لو�سوحه 

لكرثة ما يقع من تعاقب بينهما يف الكالم.

ا من اأمثلة تعاقب “�س” و “ز” يف الف�سحى: )�رضب املاء وزرب = �سال / فط�س  اأمَّ

الرجل وفطز = مات / الرج�س والرجز = القذر / �سقر وزقر = جهنم / مار�س ال�سيء 

ومارز = زاوله / الق�سب والقزب = ال�سديد / الفج�س والفجز =التكرب(، ومن اأمثلة 

اإبدالهما يف الرببرية نف�سها: )تي�سلخت، تيزخلت = نوع من احلوت(. 

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

الأزيز: �سوت غليان القدر. اإ�سي�س: �سوت غليان القدر.  

الزَّلة: الهدية ت�سو�سلت: الهدية.   

الرتاز: موت الفجاأة. ة.  اأتارا�س: اجلائحة، الغمرة وال�سدَّ

املَُكرِّز: اللئيم اخلبيث. اأمكرّي�س: اخلائن.   

ال�رضداب: املكان العميق ل ينفذ اإليه ال�سوء. اأزرداب:  املكان العميق املُظلم. 

النَّ�سول: ال�رضيع العدو. اأنزال: النعامة.   

�سدح: �رضعه ب�سدة. اإزدح: �رضَعُه ب�سدة.   

ال�سوق: املو�سع الذي جُتلب اإليه ال�سلع للبيع. تازّقا: املتجر.    

�سبى ال�سيَء والعدو: اأخذه، اأ�رضه. اإزبا: �سلب ال�سيَء، اأ�رض العدو. 

اأفل�َس: اإذا مل يبق له مال.    . اإفلز: قلَّ وَخ�سَّ
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: املَْعِدن. الرَّ�سُّ اأزارا: املَْعِدن.    

امل�سم�سة: اختالط الأمر والتبا�سه. اإميزي: ال�سك.   

ب�سن: خبز، رغيف، )اأكادية وم�رضية قدمية(. اأبازين: اخلبز ل اإدام له.  

ما بني ) ز ( و ) �س (: من اأمثلة الإبدال ما بني الزاي وال�ساد يف اللغة العربية: 

حتفظ  ونحوهما  معدن  اأو  حديد  اأو  خ�سب  من  وعاء   = والزندوق  ْندوق  )ال�سُّ

فيه الكتب واملالب�س وما اإىل ذلك / ال�سقر والزقر = الباز / ل�سق ولزق = علق به 

مة من النا�س وِزْمِزمة =  ْم�سِ وا�ستم�سك مبادة غرائية / ف�سَّ اجلرح وفزَّ = �سال / �سِ

د والقْزد = ا�ستقامة الطريق(، وكثريا ما ي�ستحيل  جماعة / رق�س ورقز = زفن / الق�سْ

ال�ساد يف العربية زايًا يف الرببرية.

 اللفظ الرببري                        اللفظ العربي

ال�سالغ: ما بلغ ال�ساد�سة من املاعز.  اأزالغ: ذكر املاعز.   

ع�سى: خرج عن الطاعة.  اإعزا: خرج عن الطاعة.  

ال�ساّلل: احلمارالوح�سي احلادُّ ال�سوت.  اأزوليل: احلمار الوح�سي.  

م: الأ�سد. ال�سِّ  اإزم: الأ�سد.    

امل�رض: البلد.  تامازيرت: البلد.   

ال�سوادي: النخالت الطوال.  تازدايت: النخلة.   

ة: خمتلف الريح.  وَّ ال�سُّ  تاْزووت: الريح اللينة.  

�ساف ال�سهم عن الهدف: حاد، مال، عدل.  اإزف: مال وحاد وعدل.  

الأ�سري: امللتف من ال�سعر. عر.      اأّزار: ال�سَّ

النا�سية:  �سعر مقدم الراأ�س اإذا طال.  تاونزا: �سعر مقدم الراأ�س اإذا طاَل. 

                     . ق�سب: قطع، ق�سَّ  اإقّزب: ق�رضّ ذيل الثوب.  

مة و ) �س (: الزاي املفخمة من اأ�سوات ال�سفري، وهي لي�ست  ما بني ) ز ( املُفخَّ

�سوى الزاي التي نعرفها يف العربية، غري اأنها فخمت نطقًا، واإليكم مناذج على اإبدال 

ال�سني يف العربية زايًا مفخمة يف الرببرية.
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اللفظ الرببري                        اللفظ العربي

ْبل: ال�ستم والبذاءة. ال�سَّ تيزبلت: الفح�س يف القول.  

ة: القلن�سوة.  �سَّ الرُّ تارّزيت: العمامة.   

مة و ) �س (: كثريا ماُتقلب ال�ساد يف اللفظ العربي زايًا  ما بني ) ز ( املُفخَّ

مفخمة يف الرببرية، ويقول حممد �سفيق: الزاي املفخمة هي التي تنقلب �ساداً يف 

.
)1(
العربية العامية املغربية حينما ُتعرَّب الكلمة الأمازيغية

اللفظ الرببري                        اللفظ العربي                    

�رضا: نظر. اإزرا:  نظر، اأب�رض وراأى.  

ُيقتل  كي  للقتل: حمبو�س  م�سبور  رجل   اأزبار: املوت ال�رضيع.   

رميًا ب�سيء.         

�سهر الطعام: اأن�سجه. اإزهر: اأن�سج الطعام.   

الن�رضة: املطر.                                                    اأنزار: املطر.    

م الزاي العربية يف  مة و ) ز ( العادية: ويحدث كثرياً اأن ُتفخَّ ما بني ) ز ( املُفخَّ

اللهجات الرببرية.     

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

انغزم: انخلع العظم، )دارجة ظفارية(. اإّنُغزم: انخلع العظم.   

زم: عايَب فالنًا و�سخر منه، )دارجة ظفارية(. يوزم: ذكره ب�سوء.   

الزور: احلجر الذي يظهر حلافر البئر. اأزرو: احلجر.    

تاآزى القوُم: اقرتبوا من بع�سهم البع�س. ياز: قرب، دنا.   

لكز: �رضبُه بُجْمع كّفه.  اإلكز: اأّثريف بدنه بع�سِّ اأو �سدم. 

الأزاز: ال�سوت ال�سديد ب�سبب احلركة اأو   اأزازا: اجللبة وال�سخب.  

الغليان.       

1ـ املعجم العربي الأمازيغيـ  حممد �سفيق ج1 �س22.
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اأن ال�سني من الأحرف  ما بني )�س( و )�س( برغم اختالفهما يف املخرج، حيث 

ال�سجرية وال�سني من الأحرف الأ�سلية، اأي �سفريية، اإل اأنهما يتحدان يف �سفات 

الهم�س والرخاوة والت�سفل وال�ستفتاح، وهما حرفان يتعاقبان كثرياً وب�سهولة بالغة، 

ومن ذلك يف الرببرية نف�سها: )اإ�سب�سب، اإ�سب�سب = و�سو�س(.

اللفظ الرببري                         اللفظ العربي

يء: املاء. ال�سِّ وْي: املاء.     اأ�سُّّ

املي�س: خلُط اللنب احللو باحلام�س. اأوم�ساي: اللنب الرائب  

ك�ّست اجلرَّة: �سخنت حتى غلت. �س: �سخن.    يوكُّ

التاأري�س: الإيقاع بني النا�س. اأ�ّسوّر�س: الإيقاع بني النا�س.  

غواء: العقاب. ال�سَّ اإ�سغي: ال�ساهني.   

اإ�ْسِكيْو: ال�سيف )حر�سو�سية(. اإ�سكي: ال�سيف.   

اأَْو�َسَم الربُق: ملَع . اإ�ّسم: ملَع الربق.   

الت�سويد: طلوع ال�سم�س وارتفاعها. اأ�سيد: �سطوع ال�سياء.  

�سيَّع الناَر: اأ�رضمها. اإ�ّسيغ: اأ�رضم النار.   

ِت ال�سم�س: ا�رضقت. ا�َسعَّ اإ�ّسغ: ملع واأ�رضَق.   

ان�َسّق الربُق: ملَع واأ�رضَق:  اإ�سق�سق: ملع واأ�رضَق.   

امل�سكر: نوع من احليتان، )حموتية(. اإم�سكر: نوع من احليتان.  

املُ�سا�س: الأر�س اللينة تام�س�ست: الأر�س اللينة.  

�سفر: تلهَف لي�سمع خرباً ما، )دارجة مينية(. اإ�سوفرا: جت�س�س.   

ْلب: حلاء ال�سجر اأو الق�سب املنزوع. ال�سَّ اأ�سلبا: الِق�رْض.    

اأ�سا: اأعطى. اإو�سا: اأعطى.    

ى ال�سيَء: جعله �سويًَّا، اأي حمدداً ل   �سوَّ د     اإي�سوا: حدَّ

            ثلم فيه.
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ما بني ) �س ( و ) �س (: ويتعاقب هذان احلرفان بني العربية والرببرية كما يت�سح 

من الأمثلة التالية. 

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

ل: اأخبث الأفاعي. ال�سِّ تا�سلت: اأخبث الأفاعي.  

)1(
ل: القَدح.  ْل�سُ ال�سُّ اأ�سل�سال: اخلزف، الفخار.  

ما بني ) �س  ( و ) ز (: ومن اأمثلة هذا الإبدال يف الف�سحى: )لََك�سه ولَكزه = 

�رضَبُه بُجمع الكف / م�سج ومزج = خلَط(، ويف الرببرية نف�سها: )اإدّم�س، اإدّمز: 

دفعه بعنف(.

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

الزلقوم: برطيل الكلب ونحوه. اأ�سلقوم: برطيل الكلب ونحوه. 

الِقنز: الراقود ال�سغري. اأقنو�س: اإناء كاجلرة من طني.  

: خالف اليقني. ال�سكُّ تازاكت: خالف اليقني.  

النوا�سغ: جماري املاء يف الوادي. اأنازوغ: امل�ستنقع الكبري يف ال�سحراء. 

ال�سنار: الأمر امل�سهور بال�سنعة وبالقبح.  تازّنريت: الإثم الكبري.  

بالنحراف، وهو  والالم حرفان ذلقيان ويت�سفان  الراء   :) ( و ) ل  ر   ( ما بني 

ميل احلرف بعد خروجه اإىل طرف الل�سان، فهما متقاربان خمرجا و�سفة، وهما 

يتعاقبان يف الكالم ب�سهولة، ومن اأمثلة تعاقبهما يف الف�سحى: ) ال�سدر وال�سدل: 

اإر�سال ال�سعر ـ الِطلم�ساء والِطرم�ساء: الظالم (.

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

زال فالنًا: جانبه ذعراً وفرقًا. اإزرا: �سعف وتراخى وجنب.  

ل�سال اأي�سًا: الطني ما مل ُيجعل خزفًا.  1ـ   وال�سِّ
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�سال: البارد، )�سحرية(. تا�ساروت: الريح الباردة.  

غلَّ املراأة: جامعها. يوغر: جامع املراأة.   

الق: البليغ من اخلطباء. ال�سَّ اأ�رضّقا: البليغ من اخلطباء.  

ّلة: �سيق النَف�س. تيزيرت:النف�س العايل من علة يف الرئة.   الزُّ

َخَلب بظفره: خد�س. اإخرب: َخَد�َس.   

الغل�س: قطع الغل�سمة، اأي الذبح. اإغر�س: ذبح.    

نهل: �رضب اأول ال�رضب. اإنهر: عبَّ املاَء.   

الفلك: ال�سفينة. تافركت: القارب.   

اأُل: ل، )�سبئية،اأكادية(. اأُر: ل.    

الديلم: اجلماعة. اأدرمي: اجلماعة.   

امِليلة: الوقت واملدة، والزمان. ة.   تيمريت: الوقت واملُدَّ

الكرَّة: املرَّة.   تيّكلت: املرَّة.    

ركن: اأقام يف املنزل فلم ُيفارقه.                          اإلكن: ثبت وا�ستقر.   

ِقل: الفتى، ال�ساب القوي، )�سحرية(. اأقيَّار: الفتى البالغ.   

الكَبل: الق�سري من الثياب. اإكرب: القمي�س من املالب�س.  

ار البئر.    الزَّلَف: ال�سخرة املل�ساء. تازرفت: ال�سخرة تعرت�س حلفَّ

ما بني ) ف ( و ) ب (: وهما حرفان من اأحرف ال�سفاة ويتعاقبان بي�رض، ومن 

اأمثلة ذلك يف العربية: )باء وفاء = رجع / قحَب وقحف = �سعل / اخلزب واخلزف 

اأ�رضعت  الريح وهفَّت =  / هّبَت  اراً  = ما ُعمل من الطني و�ُسوي بالنار ف�سار فخَّ

وهاجت / الدبيب والدفيف = ال�سري اللني / �سطب و�سطف = �سار وتباعد / ق�سب 

َبة = ذهاب العقل من  فة = اجلهل وخفة احللم، ال�سَّ = قطع، ق�سف = ك�رض / ال�سَّ

اإنب�س = ر�سَّ باملاء ونحوه /  )اإنف�س،  الرببرية نف�سها:  اأمثلة ذلك يف  هرم(، ومن 

تيّبيت، تيّفيت = الثدي / اأف�ّسي�س، اأب�ّسي�س = ذكر الرجل(.
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اللفظ العربي اللفظ الرببري    

الِكرْب: الغرور. اأكفور: الغرور.   

الُغراب: الرَبَد والثلج. اأغراف: جتُمد املاء.   

ْبر: اخللف. الدُّ دّفر: اخلْلف، الوراء.   

الغاليب: الهموم، )دارجة مينية(.    . اأغيليف: الهمُّ

َبلة: الزرعة املائلة. ال�سَّ اأ�سّفيل: املكان املع�سو�سب.  

اأ�سبى: اأعطى. اإ�سفا: اأعطى.    

اأحاداف: الأر�س ذات احلجارة ال�سوداء.  احلدب: ما ارتفع وغلظ من الأر�س.

ال�رضب: الطريق. اأزرف: الطريق امل�ستقيم.  

فار: غلى غليانا. يوبر: غلى غليانا.   

)دارجة  برجله،  املذبوح  تربك�س: حم�س   اإفرك�س: حم�س املذبوح برجله. 

        ظفارية(.

ف�سل: �سعف عند احلرب وال�سدة، وذهبت   اإب�سل: �سعف عن الأمر.  

قواه.        

ف�سَّ البْكَر: افرتعها. اإب�س: افرتع الِبْكر.   

الُفراغة: النطفة )ماء الرجل(. اإبرغوين: النُّطفة )ماء الرجل(.  

الترِبيح: الكْن�س )دارجة ظفارية(. تافّراحت: املكن�سة،     

ما بني ) م ( و ) ب (: وهما حرفان من اأحرف ال�سفاه متفقان خمرجًا وخمتلفني 

�سفة، ويتعاقبان ب�سهولة بالغة، ومن ذلك يف العربية: )يرمي من كثب، ومن كثم 

= عن قرب / الأزبة والأزمة = ال�سدة وال�سيق / ثلب وثلم = عاَب  / بتع ومتع = 

تباعد / اخلطب واخلطم = اجلليل / هرب وهرم = بلغ اأق�سى الِكرَب / باخ الغ�سب 

وماخ = �سكن / / تراكب ال�سحاب وتراكم = عال بع�سه بع�سًا(.

اللفظ الرببري                               اللفظ العربي

يومان: ظهر وَمَثَل.                   بان: ظهر ومثل.

البوؤبوؤ: اإن�سان العني. اأموّمو: اإن�سان العني.   
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: اأكرَث النظَر اإىل الأر�س. اأكبَّ اإكْوم: خف�س الرجل راأ�سه.  

البال: الفاأ�س.  تاماْليوت: املطرقة.   

الأُْبنة: العيب اجلن�سي يف الإن�سان. تيمينت: العيب اجلن�سي يف الإن�سان. 

الإبط: �سفح اجلبل. اأمّياط: �سفح اجلبل.   

البزيغ: النبيل. اأمازيغ: النبيل، احلر.   

قم�س: خلب بظفره، )دارجة ُعمانية(. اإقب�س: خلب بظفره.   

خم�س: َخَد�َس. اإخب�س: َخَد�َس.   

ي: نوع من النََّبق بال نوى، )دارجة ُعمانية(.     َمكِّ اأباكا: النَّبق.    

ر: طائر جميل املنظر اأ�سغر من الع�سفور.                      مَّ التُّ اأتبري: احلمامة.   

ى كذلك خلروجها  ْجرية )ُت�سمَّ ما بني ) ج ( و ) د (: حرف اجليم من الأحرف ال�سَّ

من �سْجر الفم، اأي ما بني و�سط الل�سان وما يقابله من احلنك الأعلى(، وحرف 

ى كذلك خلروجها من ِنْطع غار احلنك الأعلى وهو  الدال من الأحرف النِّطعية )ُت�سمَّ

�سقفه(، وتعاقبهما ملحوظ ، ومن ذلك يف العربية: ) الأبد والأبج = الدهر(. 

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

التَّقاُدع: املوت بع�ٌس يف اإثر بع�س. وجع: اأ�رضف على الهالك.   يقُّ

اة: ال�سخرة.  الردَّ اإرجي: ال�سخرة.   

املمراج: من ل ُيحكم اأموره. اأمرماد: من ل ُيحكم اأموره.  

ال�سجراء: ال�سجر امللتف. اأ�سّدير: ال�سجر امللتف.  

الباء من  ال�سفريية وحرف  الأحرف  ال�سني من  (: حرف  و) ب   ) �س   ( ما بني 

الأحرف ال�سفهية، وبرغم تباعد خمرجيهما اإل اأن التعاقب بينهما وارد، ولقد قال 

علماء ال�سوت املعا�رضين باإمكانية حدوث ذلك، وقد لحظه علماء العربية القدماء، 

واء والَبواء  احة والَباحة = املكان الوا�سع. وال�سَّ ومن اأمثلة ذلك يف اللغة العربية، ال�سَّ

= الُكفء.
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اللفظ العربي اللفظ الرببري    

الربذون: من اخليل ما كان من غري العراب. اأ�رضدون: البغل.   

الَبَلم: �سغار ال�سمك. اأ�سلم: ال�سمكة، جمع: اأ�سلمان. 

ب: حرف جر. �س: حرف جر.   

كرك�س: تدحرج من علو اإىل اأ�سفل. اإكركب: دحرج.   

و: اجلراد ما دام زاحفًا. ْ ال�رضِّ اأباّرو: اجلراد ما دام زاحفًا.  





الف�شل الثالث    

من خالل  القـلب اللغوي
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ى القلب اللغوي اأي�سا ال�ستقاق الُكبار وال�ستقاق الأكرب والقلب املكاين،  ُي�سمَّ

وجود متاثل يف احلروف بني كلمتني فاأكرث، واختالف يف ترتيبها،  وُيُعرَّف باأنه “ 

مع بقاء املعنى واحداً “، وله اأمثلة كثرية يف اللغة العربية، بل هناك من اللغويني 

القدامى من األََّف فيه كتبًا، ومن الأمثلة على القلب يف لغة ال�ساد: طم�س ال�سيء 

�سار   = وَمُعق  النهر  َعُمق   / جرَّ   = / جذب وجبذ  اأثره  وامنحى  در�س   = وط�سم 

عميقًا.        

القلب املكاين لذات الأحرف: اأ�سوات اللني )الواو والياء والألف( جعلتها �سوت 

واحد، اأي�سًا زيادتها يف اللفظ اأو نق�سها منه ل ُيثري اإ�سكاًل، لذا ما علينا �سوى 

القلب  اأمثلة  اإبدال �سوتي، ومن  به  لي�س  اإزاء قلب مكاين  اأننا  لندرك  جتاهلها 

اللغوي يف الرببرية نف�سها: 

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

اجلْلهة: متر ينقى من نواه ويعالج باللنب. اإجيهل: نوع من التمور.  

غزا: كر واأغار.  يوزغ: َكرَّ واأغار.   

الربقع: قناع الن�ساء. اأعربوق: قناع الن�ساء.  

اللحاف: اللبا�س فوق �سائر اللبا�س. اأحالف: قناع الن�ساء.   

هرفت: خلط الكالَم، )ح�رضمية(. اإهرتف: هذر الإن�سان.  

د: الرْبد. املَ�سْ ُمديي: الرْبد.    تا�سْ

: الفْرج )الع�سو التنا�سلي لالإن�سان(. ال�رضِّ اإري�س: العورة.   
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ر�سا بني القوم: اأ�سلح. اأ�رض: التو�سط بني املت�ساحلني. 

لبلب التي�ُس: بربر للهياج. اإبلبل: بربر التي�س للهياج.  

املاألة: الرو�سة. تاملات: الرو�سة اخل�رضاء النا�رضة. 

ال�سماء: النبات. تامو�سايت: املو�سع فيه ع�سب. 

النامة: حياة النف�س. اإمان: النف�س، الروح.   

ْبر: اجلبل.  الدَّ ، اأي اجلبل ال�سغري.  اأباّدر: التلُّ

األك: مات. يوكل: مات.    

الأولق: الأحمق، املعتوه. اأقيلول: الأحمق، الأخرق.  

همهم: مل يبني كالمه.   اإمهمه: مل يبني كالمه.  

ال�رضكة: فرخ احلجل )دارجة لبنانية(.                                   تا�سكورت: اأنثى احلجل.  

: القّتال. وؤاميُّ الزُّ اأمزّوو: احليَّة القاتلة ل تقبل الرقي. 

ال�سابل: الغالم املمتلئ نعمة. اأبو�سل: ال�سبي.   

ُكب �سعدان: القرد،)�سحرية(.)1(   اإبكي: الِقْرد.    

ب�رض: ق�رَض. اإبر�س: ق�رَض.    

لغا: الندى، )�سحرية(. تيغلي: الندى الذي ي�سقط يف الليل. 

َرَدم املاُء: �سال. ْعداً.  تاودرمي: ما يفور من املاء �سُ

ْملة: املاءالقليل. ال�سَّ تامل�ست: النبع ال�سغري ذو املاء القليل. 

واط: ال�سخم. ال�رِضْ اأ�سطار: ال�سمني.   

ْكز: الر�سيد. الرُّ اأُكراز: الرُّ�سد.    

احَلْوَرم: الكثري من املا�سية.                         تيحيمرت: قطيع الغنم.  

ة توقد احلر. الوغرة: �سدَّ تريغي: احلرارة.   

: ال�سهم الذي فيه خطوط. املُ�سريَّ ْهم.    تا�رضمت: ال�سَّ

الكمني: القوم املرتب�سون. تامانّكات: القوم املرتب�سون.  

1ـ  ُكب �سعدان حرفيًا تعني: ِقرد ال�سعدان، لكنها تطلق على القرد اأي كانت ف�سيلته، وعلى الواحد 
فاأكرث. 
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املبقرة: الطريق. اأبارقا: الطريق امل�سلوك املَُعبَّد. 

الدغمة: الفم وما حوله، )دارجة عمانية(. اأدموغ: اأنف اخلنزير.   

اللديدة: الرو�سة الزهراء. تيدالت: اخُل�رْضة، الخ�رضار.  

اأ�زض: طحن. اإز�سا: طحَن.   

القلب املكاين مع تغرّي الأحرف: وقد يحدث اأن تتعر�س الكلمة لالإبدال والقلب 

يف اآن واحد، اأي اأن املفردة يتعاقب فيها �سيء من اأ�سواتها ثم تقلب قلبًا مكانيًا، 

الألفاظ  من  بني جمموعة  ما  واملكاين  ال�سوتي  التغيري  هذا  على  اأمثلة  واإليكم 

الرببرية والعربية  املُقارنة:  

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

الأ�سموخ: الأذن. اأمزوخ: كذلك. اأمزوغ = الأُذن. 

د: الرْبد. امل�سْ اأ�سّمي�س: الرْبد.   

الأثني: الأ�سيل. اإنتا: كان اأ�سياًل.   

ع�سع�س: اأظلم الليل. اإ�سع�سع: اأظلم الليل.  

وى: امِلثل، ال�ِسبه. ْ ال�رضَّ اإْروا�س: ماثلُه، �سابهه.  

: احَلَجر الغليظ.  البَّ�رضْ اأبر�سي: ال�سخرة العظيمة، الف�سحى. 

)1(
القرين: الع�سري،الزوج. اأناراك: املُ�ساحب والع�سري،والزوج. 

الرَبَق: احَلَمل. األباق: اجلدي.   

ه. �َسَمَط ال�سكنَي: اأحدَّ اإم�سد: اأحدَّ ال�سكنَي ونحوه.  

الزَّغرب: املاء الكثري. اأقرزاب: �سهريج املاء.   

: �سام اأبر�س، )دارجة عمانية(. ُلّغْ اإّقلي: �سام اأبر�س.   

)2(
حركون: الأعرج، )�سحرية(.  اأحكرون: ال�سعيف الذي يدبُّ يف م�سيه. 

1 ـ اأبدلت القاف ال�رضيحة يف كلمة “قرين” قافًا معقودة يف كلمة “اأناراك”، واحلال نف�سه يف الدارجة 
باإبدال القاف ال�رضيحة قافًا معقودة. املغربية، حيث تغدو قرين “كرين” 

نة، ويف حركون ال�سحرية �رضيحة. 2 ـ  الكاف يف اأحكرون الرببرية ليِّ





الف�شل الرابع    

من خالل  اإ�شقاط الأحرف





293 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

هناك من الأ�سوات التي يتم اإ�سقاطها كثرياً من اللفظ الرببري، وهذه الأ�سوات 

م�سدرها احللق، وهي احلاء واخلاء والعني والغني والهاء والهمزة، وهناك اأ�سوات 

ُيالحظ اإ�سقاطها بدرجة اأقل من الأ�سوات احللقية.

اإ�سقاط )ح(:

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

�رّضح �سعره: م�سطه. اإ�رْضي: م�سط �سعره.   

انح�سار ال�سعر: �سقوطه. اأ�رضاي: �سقوط ال�سعر.  

احلوار: ف�سيل الناقة. اأوارا: ف�سيل الناقة.   

حنف: مال. يونف: ماَل.    

ح�سا: �رضب. اإ�ْسوا: �رضَب.    

الِفْلحا�س: القبيح من الرجال. اإفلَّ�س: القبيح، الب�سع.  

حلَّ باملكان: لزمه. اإّلل: لزم املكاُن.   

حتفل الوادي: امتالأ. اإفل: امتالأ الوادي.   

حار:عاد. يوّري: عاد.    

احلزرة: النبقة املُرَّة.   اأزار: النبقة )ثمرة ال�سدر(.  

الزَّْحرة: وجع الولدة.                                    تيزيرت: املَخا�س.   

احلبار: اأثر ال�رضب واجلرح. اأّبراي: اأثر ال�رضب واجلرح.  

احلد�س: التخمني. اأّدا�س: التخمني.   

النُّحا�س: معدن القرب�س. �س.    اأنا�س: معدن الُقرْبُ
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امليحار: ال�سوجلان. اأموّر: ال�سوجلان.   

حزَّ: ذبَح احليواَن. اأزو: ق�سَب احليوان   

النفحة: الدفعة الباردة من الريح. تانفوت: الريح الباردة.  

القحزلة: الع�سا. تاقزولت: الع�سا.   

ْحية: اأنثى الِقْرد. الدَّ اإّدو: الِقْرد.    

امِلْلح: الرِّ�ساع. اأمول: امِلْر�سعة.   

: خ�سبة املحراث )دارجة مينية(. 
ُ
احلْلي اأووّلو: املحراث.   

حر�سات: �رضطان البحر، )�سحرية(. تارو�ست: �رضطان البحر.  

َحرَّر الكتاَب: كتبه. يارا: كتب الكتاَب وما اإليه.  

اإ�سقاط )خ(:

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

خ�رض: فقد ال�سيَء. يو�رض: فقد ال�سيَء.   

اخَلْر�ساء: امل�سيبة. اأروا�س: الهالك.   

خطف: اأخذ ال�سيء �رضيعًا اأو ق�رضاً. اإّطف: اأخذ ال�سيَء.   

اخلزُّ: الثوب امل�سنوع من الإبري�سم. تاّزاوت: الديباج الغليظ.  

اخُلْمري: اللون الأزرق، )دارجة ظفارية(. اأموري: اللون الأزرق.  

خرم: اأدمن، )دارجة ظفارية(.  يورم: اأدمَن.    

خردل فالنًا: �رضعه ورماه.   اإردل: �رضعه.   

خزل: قطَع.                                اإزل: ذبح.    

اإ�سقاط )ع(:

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

النوع: النمط، ال�سنف. اأناو: النمط، ال�سنف.   

نفع: اأفاَد، جلب خرياً. اإنفا: اأفاَد، جلَب خرياً.  
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ت�سع: العدد الذي يلي الثمانية. ت�سا: العدد الذي يلي الثمانية. 

الزعبج: الزيتون. اأزّبوج: الزيتون الربي.   

العر: الأ�سد. اآر: الأ�سد.    

عزل: اأبعد ال�سيء وف�سله. يزيل: اأبعد ال�سيء وف�سله.  

: تاأهب لالأمر. ا�ستعدَّ اإ�سدو: تاأهب لالأمر.   

عدا: بغى، جار. يودا: بغى، جاَر.   

الُع�رض: ال�سدة وال�سيق واحلاجة. اأ�ّسار: احلاجة، الحتياج.  

العناق: العنزة اأكملت حوًل. اأنوكو :التي�س املتو�سط ال�سن.  

َزَعَط احلماُر: نهَق. اأزيط: احلمار.   

الفاعو�س: الأفعى. تالف�سا: الأفعى.   

املُعت�رض: الَهَرم. اأْو�ّسار: ال�سيخ امل�سن.   

الأْوَدع: الريبوع. اإْدوي: الريبوع.   

الِعفوة: �سفوة ال�سيء وخياره. توفوت: �سفوة ال�سيء وخياره. 

الأ�سعر: اللحم يخرج حتت الظفر. اإ�رّض: الُظْفر.    

الُعاّلم: ال�سقر. األولم: ال�سقر.   

العيزا: الن�رض، )دارجة ح�رضمية(. اأّز: الن�رض.    

اجلع�سا�س: ظهُر ُكلِّ طائر)دارجة مينية(. اأج�سي�س: الطائر، والع�سفور خا�سة. 

العتلة: الفاأ�س. توتال: الفاأ�س.    

)1(
البعرة: رجيع ذي اخلف وذي الظلف.  اأبّروي: رجيع ذي اخلف وذي الظلف. 

الباِعك: الأحمق. اأبوكاي: املجنون، املتخلف عقليًا. 

1ـ اأبّروْي جمعها: اإبّروْين، والبعرة، جمعها بعر، وهو رجيع احليوانات ذوات اخلف، وذوات الظلف عدا 
البقر الأهلي. والكلمة الرببرية دخلت الدارجة املغربية ب�سيغة: ْبّريْو، ْبّروا.
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اإ�سقاط )غ(:

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

غال: زاد وارتفع. يويل: زاد وارتفع.   

الغزل: حمادثة الن�ساء. اأزال: حمادثة الن�ساء.   

ْغُزغ: الولد ال�سغري. الزُّ اأيزيو: الطفل )ولد الإن�سان(.  

النغية: النغمة احل�سنة. اأْنيا: النغمة من نغمات الطرب والغناء. 

البغ�سة: املطرة ال�سعيفة. اأبي�سا: املطر.    

، ودَّ   اأراغ: رغب، اأحبَّ    . ، ودَّ اإرا: رغب، اأحبَّ

اإ�سقاط ) ه (: كثرياً ما ُيحذف حرف الهاء يف الرببرية، ومن اأمثلة ذلك )اليهودي 

= اأُداي، والدرهم = اأدرم(.

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

هدف: دخَل. يودف: دخَل.    

: قطع. هبَّ اإبِّي: قطع.    

: جامع املراأة ب�سدة. هقَّ اإّقا: جامع املراأة.   

: تزوج. اأهلَّ يوول: تزوج.    

َهزَّ الكوكُب: هوى.    .) يوزز: َهَوى)انق�سَّ

ناَه: ارتفع وعال. يوون: ارتفع وعال.   

له: ارتفع وعال. يوْيال: ارتفع وعال.   

هال�س فالنا: كلمه يف اأذنه.  يول�س: نقل الكالَم عن قائله.  

التهالل: البكاء. تال: البكاء.    

اإْهميم: �سار ذا عزم، )�سحرية(. اإموّمي: �سار ذا عزم، حزم.  

ه: تثاءب، )دارجة ظفارية وح�رضمية(. تفوَّ اإفا: تثاءب.    

ريح ُهبارية: ذات غبار. اأبوبار: الريح تثري احل�سباء.  

ها�س: الأر�س لي�ست برمل ول تراب.         الدَّ اأّدا�س: الأر�س امل�سغوطة.  
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رهك: ج�س ال�سيء بني حجرين. اإركي: لتَّ ال�سويق ونحوه.  

ْهوة: ال�سخرة. ال�سَّ تاّيو�ست: ال�سخرة.   

َه�َسة: ت�سل�سل املاء. الَه�سْ تي�سا�س: املطر الغزير.   

ة: نحول اجل�سم ب�سبب املر�س. املََهمَّ تامومت: النحول.   

النهيدة: الكتلة من الرثيد.   تيندي: الكتلة من الزبد.  

الأزهر: القمر. تيزيري: البدر، نور البدر.  

هن من ال�سيء: زيته.    الدُّ اأدن: الزيت من ال�سيء.  

الُهُلم: ظباء اجلبال.  اأملوم: ولد الظبي من نوع املها. 

الِهلَّْوف: اخلنزير الربي. اإلف: اخلنزير الربي.   

اإ�سقاط ) ن (:

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

نتف: نزع ال�سعر ونحو ذلك. يوتف: نزع ال�سعر خا�سة.  

الدون: اخل�سي�س الو�سيع. اأّدا: اخل�سي�س.   

ُدون: نقي�س فوق. دو: نقي�س فوق.   

ن: اجَلمال. احُل�سْ تاحو�سي: اجَلمال.   

اللِّ�سن: امِلقول. اإل�س: امِلقول.    

ْرنوك: يد الرَّحى. الزُّ اأزرك: الرَّحى.    





الف�شل اخلام�ش    

من خالل زيادة الأحرف
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اإ�سافة ) �س (: ومن اأمثلة ذلك يف الرببرية نف�سها: “اأفوّكو” اأفوّك�س” املهارة، 

ومن اأمثلة ذلك يف اإحدى لهجات ظفار وهي ال�سنية: “هناك�س” ا�سم الإ�سارة 

للبعيد = “هناك”.

اللفظ العربي اللفظ الرببري     

اخلامت: حلقة تلب�س يف الإ�سبع. تاخامْت�س: َحْلقة ُتلب�س يف الإ�سبع.  

الفرخ: ولد الطائر. اإ�سْفرورخ: ولد الطائر.   

غور: البئر، )�سحرية(. اأغارو�س: البئر العميقة.   

التفّتت: تك�رض ال�سيء. ُ ال�سيء.    اأفتوّت�س: تك�رضُّ

املوىل: البن.  اأمال�س: احلفيد )ابن البن(.   

الأكحل: الأ�سود. اأكحن�س:الأ�سود.    

الباهل: املرتدد بال عمل. اأباهنا�س: املرتدد بال عمل.   

الغاّلل: الأ�سد. اأغيال�س: النمر، الفهد.   

غّنى: تنغم املطرب. َم املطرُب.    اإغنّن�س: تنغَّ

لَِوَي: ذبل النباُت. اإ�ساّلو: ذبَل النباُت.    

ناد: نع�َس. اأ�سوندد: ك�سَل.    

�رضج: كذب. اإ�رضك�س: كذَب.    

الفغم: ما يعلق بني الأ�سنان. تيفغم�ست: تراكُب الأ�سنان.   

اليفن: الثور. اأفونا�س: الثور.    
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الفناة: البقرة. تافونا�ست: البقرة.    

العْلف: ت�سمني املا�سية. اأ�سعلف: ت�سمني املا�سية.   

الغول: ما اأنهبط من الأر�س. اإ�سغالي: ظاهر املدينة.   

املَيَّاد: ح�سد الذرة البلدية، ) مينية(. اأ�سّماود: املح�سد )املنجل(.   

اإ�سافة ) �س(: و�سوت ال�سني من الأ�سوات التي ُت�ساف يف الرببرية ومن الأمثلة 

على هذا.

اللفظ العربي اللفظ الرببري     

الفم: الفو. اأفّمو�س: الفو.     

الأفرم: املتحطم الأ�سنان. اأفرما�س: املُتحطم الأ�سنان.   

الربقوق: نوع من امل�سم�س. اإبرقيق�س: نوع من امل�سم�س.   

د، )مهرية(. حرْبور: الرَبْ اأحربور�س: الرَبَد الرقيق.   

: الفا�سد العقل. الهكُّ اأهّكو�س: ال�ساذج.    

اإلو: الرب، الإله، )اأكادية(. األو�س: الرب، الإله.    

: غطاء الراأ�س من الربن�س. الُقبٌّ اأقّبو�س: غطاء الراأ�س من الربن�س.  

الِقْلو: الدابة القوية على ال�سري.  اأقلوا�س: التي�س.    

داأداأ: م�سى م�رضعًا. داّدو�س: لفظ مبعنى اإم�ِس ُيخاطب به الطفل. 

َنَخَر:  �سّوت باأنفه. ت باأنفه.     اإ�سنخر: �سوَّ

الُقّلة: راأ�س الإن�سان، وراأ�س كل �سيء. اأ�سُقالل: اجُلمجمة.    

القَرد: ما متعط من ال�سوف وتلّبد. اأقردا�س: مم�سقة ال�سوف.   

و�سقيقتها  العربية  يف  بطبيعتها  املزيدة  الأ�سوات  من  وهي   :) ن   ( اإ�سافة 

الزبيل والزنبيل، ال�سبولة وال�سنبلة، الأفجل  الرببرية، ومن ذلك يف الف�سحى، 

والفنجل: املتباعد ما بني القدمني، ومن ذلك يف الرببرية، اأيـت ونايت مبعنى 

)بنو، اآل(.
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اللفظ العربي اللفظ الرببري    

ال�سعب: الأمر ال�ساق. اأ�سعبان: الأمر ال�ساق.  

الُفْلك: ال�سفينة. اأنفلوك: الباخرة.   

الوراء: اخلْلف. اأورين: اخلْلف.   

الهرد: الرجل ال�ساقط. اأهردون: الوغد.   

امل�رضور: املري�س املهزول. اأم�سوّرن: ال�سغري ال�سعيف النحيف. 

ي: احلداأة، البا�سق )نوع من ال�سقور(. اليو�سّ اأ�سيوان: احلداأة )نوع من ال�سقور(. 

الَوقب: الأحمق. اأقّبان: الأُّمي، اجلاهل.  

: احلو�س مل ُتن�سْب حوله حجارة. املديُّ اأمدون: احلو�س.   

َمَكَر: خدع. اإّمنكر: دفعه اإىل الغدر.  

قر�س املاء: جمد. كر�سن: جُمد املاء.   

الق�سة: احلكاية. تانق�سيت: اخُلرافة ) احلكاية الباطلة(. 

الَهقّور: الطويل ال�سخم الأحمق. اأهنكار: اجللف، الغليظ اجلايف. 

املُقلة: حدقة العني. تامنقال: اإن�سان العني.   

�سف: �سوى اللحم، )مهرية(. اإ�سنف: �سوى اللحم.   

: الوا�سع من الثوب. الِرَفلُّ تيرنفلت: اأ�سفل الثوب.  

اأ�سفى الزرع: ظهر ما ي�سبه ال�سوك يف �سنبله.    اإنف�سا: ظهر ما ي�سبه ال�سوك يف ال�سنابل. 

امليداء: حذاء ال�سيء. منيد: ِحذاء ال�سيء )ظرف مكان(. 

التالء: حذاء ال�سيء.                                                           تانيال: ِحذاء ال�سيء )ظرف مكان(. 

اإ�سافة ) ت (: ويالحظ زيادتها يف الرببرية ومن ذلك.

اللفظ العربي اللفظ الرببري    

ح�سي: الرتاب، )�سحرية(. اأح�ستاو:ماتفتت من احل�سى و�سغر 

م�سي: كم )العددية واخلربية(، )�سحرية(. اأم�ستا: كم )العددية واخلربية(. 

ِم�س: اأُْرِهق، لن من التعب، )�سحرية(. اإّمو�ستا: فرت،لن، �سعف.  





الف�شل ال�شاد�ش    

من خالل النحو وال�رصف
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اإنَّ الت�سابه والتقارب يف قواعد النحو واأ�ساليب ال�رضف ل ميكن اأن يكون نتيجة 

تاأثريات عار�سة، مثل الألفاظ التي تت�رضب يف لغة ما نتيجة احتكاك اأ�سحابها 

عون باأنه ل  باأ�سحاب لغة اأخرى، ولذا فهو حجة قاطعة نهديها اإىل اأولئك الذين يدَّ

يوجد �سبه ول تقارب ما بني النحو وال�رضف الرببريني والنحو وال�رضف العربيني.

�سنتكلم يف هذا الف�سل ـ من خالل مقارناتنا اللغوية ـ عن املفرد واملثنى واجلمع، 

والتذكري والتاأنيث، وعن جمموعة من حروف املعاين واأدوات النحو، كذلك �سنذكر 

الرببري  الل�سان  يف  ال�رضف  اأوزان  بني  والتطابق  التقارب  مالمح  امل�ستطاع  قدر 

واأوزان ال�رضف يف الل�سان الظفاري.   

املفرد

وهو ما دلَّ على واحد من الأ�سخا�س اأو احليوان اأو الأ�سياء، وغالبًا ما يبتدئ 

ال�سم املفرد املذكر يف الرببرية بهمزة مفتوحة، مثال: ) اأركاز = الرُجل (، ومنه ما 

يبتدئ بهمزة مك�سورة، مثال: )اإزم = الأ�سد(، اأو م�سمومة، مثال: )اأُدم = الوجه(، 

ويندر اأن يبتدئ بغري ذلك. فما هي هذه الهمزة ؟

هناك راأيان فيها، راأي يرى هذه الهمزة اأداة تعريف يف اأ�سلها، ومن اأ�سحاب 

هذا الراأي  علي ال�سهلي وا�سع املعجم اخلا�س باللهجة الرببرية ملنطقة “فجيج” 

باملغرب الأق�سى، وراأي اآخر يراها اأداة للت�سمية، وما يهمنا هو اأن الهمزة التي ت�سبق 

اإنها  اأداة تعريف، بل  ال�سم موجودة يف ل�سان عربي هو اللهجة ال�سحرية، وهي 

تاأتي مفتوحة يف اأول ال�سم ـ مذكراً وموؤنثًا ـ وتاأتي مك�سورة، وقد تاأتي م�سمومة، 

)اأُدين = اجلديد(.  الرُجل(،   = )اإغيج  الأ�سود(،   = )اأّحور  الأمثلة على ذلك:  ومن 
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وجند الهمزة هذي يف لهجتنا املهرية اأي�سا، ومن ذلك: )اأعجوز = العجوز(، )اإ�رضير 

= ال�رضير(، )اأُبون = الأبي�س (.   

غالبًا ما ي�ساغ املوؤنث يف الرببرية من لفظ مّذكره بزيادة تاء يف اأوله وتاء يف 

اآخره، مثال: ) اأفونا�س = الثور ـ تافونا�ست = البقرة (، واحلقيقة  اأن زيادة التاء على 

اآخر ال�سم املذكر لتاأنيثه هي قاعدة عامة  يف جميع اللغات العروبية، وعلى راأ�سها 

تاأنيثه،  املراد  اآخر ال�سم  التي تلحق  املفتوحة  التاأنيث  تاء  العربية، وما زالت  اللغة 

ظاهرة لغوية يف الكثري من اللهجات الظفارية، ولن�رضب الأمثلة:

. من اللهجة املهرية. )اإحفريت = احلفرة(، )�ِسِنت = ال�سنة(.

َيت = الِلْحَية(، )مرييت = امِلراآة(. . من اللهجة ال�سحرية. )اإحَلْ

ت = الرَّ�سا�سة(، )َحلِبيت: احِلْلبة(. ْو�سَ . من اللهجة احلر�سو�سية. )ر�سَ

. من اللهجة الهبيوتية. )َوْرقت = الَوَرقة(، )ْقِبيلت = القبيلة(.

ت�سري  “الفل�سفة”  فكلمة  الرببرية،  يف  بتاءين  املذكر  ال�سم  يوؤنث  ذكرنا،  وكما 

التي ت�سبق ال�سم  التاء  اإن هذه  الدكتور علي فهمي خ�سيم  “تافل�سفت”، ويقول 
املوؤنث موجودة يف لهجة عروبية هي القبطية، فلي�ست خا�سة بالرببرية كما ي�ساع، 

ففي العربية القبطية. اإحي: الثور، تئحي: البقرة، وهذه التاء يف اأ�سلها لي�ست �سوى 

)تا( الإ�سارة اخلا�سة باملوؤنث، نقول يف العربية. )تا فالنة(، اأي هذه فالنة، وخال�سة 

... اأن تاء التاأنيث يف القبطية التي ت�سبق ال�سم املذكر  ما يوؤكده خ�سيم هو: “ 

اأو احتفظت  فتوؤنثه عربية بّينة، اتبعتها الرببرية فيها، ثم اأ�سافت هذه الآخرية ـ 

للتاأنيث،  تاءين  بها  اأن  فظهر  بال�سم،  تلحق  التي  العامة  العروبية  التاأنيث  بتاء  ـ 

 
)1(
واحلقيقة اأن التاء الأوىل لالإ�سارة والثانية للتاأنيث. 

1( �سفر العرب الأمازيغ علي فهمي خ�سيم �س 23-3.
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التثنية

ُيعّرف املُثنى باأنه ما دلَّ على اثنني اأو اثنتني من الأ�سخا�س اأو احليوان اأو الأ�سياء، 

ُيعدُّ  الفرد  الواحد  فوق  ما  فكل  الرببرية،  للمثنى يف  وجود  ل   “ �سفيق:  يقول 

جمعًا”.
ويقول خ�سيم تعقيبًا: “وهذا ما حدث يف اللهجات العربية الدراجة واإن تباينت 

يف درجة اإلغاء املثنى من كالمها. فاإىل جانب وجود املثنى )بنتني( اأو )ولدين( مثاًل 

يقال )زوز بنات( و)زوز ولد( يف ليبيا، كما يقال )اتنني بنات( و )اتنني ولد( يف 

م�رض، هذا بالن�سبة اإىل ال�سم، اأما يف الفعل فقد األغي املثنى يف جميع اأحواله، 

ما�سيًا وحا�رضاً وم�ستقباًل واأمراً، ويف هذه اللهجات كلها دون ا�ستثناء.

 ون�سيف: اإنَّ اللهجات الظفارية كافة ل مثنى فيها وفقًا للفعل، وجمموعة منها 

حرية، ففعل  ل مثنى فيها وفقًا للفعل وال�سم معًا، ومن هذه املجموعة اللهجة ال�سَّ

الأمر “ُغوْد” يعني: اذهبوا اأو اذهبا، اأَغدكم = ذهبتم اأو ذهبتما، و”ُتو” يعني: ُكلوا 

ا الأمثلة على ال�سم فنذكر منها كلمة “َر�ْس”  اأو ُكال، “تاكم” = اأكلتم اأو اأكلتما، واأمَّ

= راأ�س، “ري�س” = رووؤ�س، وعند التثنية يُقال “رش ثروه” حرفياً: رأس اثنان.

 اجلمع

وهو ما دل على اأكرث من اثنني من الأ�سخا�س، اأو احليوان، اأو الأ�سياء، واجلمع 

يف العربية نوعان، جمع تك�سري، وجمع �سامل ينق�سم بدوره اإىل �سيغتي جمع، هما 

جمع مذكر �سامل وجمع موؤنث �سامل، كذلك الأمر يف الرببرية فلها اأ�سلوبان جلمع 

ا اأن يجمع جمعًا تك�سرياً، واإّما اأن يجمع جمعًا �ساملًا، ويف الرببرية  ال�سم املفرد، اإمَّ

من الأ�سماء ما يجمع جمعًا م�سرتكًا بني ال�سامل واملك�سور، ويف العربية اأي�سًا هناك 

ما يجمع جمعا م�سرتكا بني ال�سامل واملك�سور، ويف الرببرية توجد جموع لي�س لها 

مفرد، ويف العربية جموع ل مفرد لها، والواقع اأن النون ) ن ( التي تاأتيـ  يف الغالب 

ـ اآخر ا�سم اجلمع هي احلرف امل�سرتك يف �سيغ اجلمع بني غالبية اللهجات العروبية 

ويف مقدمتها العربية والرببرية، وكثرياً ما ت�سيف الرببرية الأداة ) تن ( اإىل ال�سم 



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان310
فكر

املراد جمعه، وهو اأ�سلوب  ل متتاز به الرببرية كما يظن البع�س، لأن اأداة اجلمع 

“تن” هي كذلك اأداة للجمع يف بع�س لهجاتنا الظفارية، و�سنذكر هذاـ  فيما �سياأتي 
حني و�سارحني: ـ ُمو�سِّ

1( جمع التك�سري: وهي ما ك�رضت مادة مفردها واأعيد تركيبها على وزن اآخر، 

و�سيغة اجلمع هذه م�سرتكة بني الرببرية والعربية، ومن اأمثلة ذلك يف الف�سحى: 

قلم / اأقالم ـ رجل / رجال ـ بيت / بيوت ـ �ِسنُّ / اأ�سنان ـ بطن / بطون.  ويف 

اإمويا�س  ـ  )الفهد(  اأمايا�س   / املاء(  )عيون  اإغبول  ـ  املاء(  )عني  اأغبالو  الرببرية: 

)الفهود(.  

اأواخر  م�سرتكة يف  �ساملًا،  املفرد جمعًا  النون يف �سيغ جمع  ال�سامل:  2( جمع 

اللغات  يف  قاعدة  تكون  اأن  تكاد  وهي  والعربية،  الرببرية  يف  املجموعة  الأ�سماء 

العروبية.

الرفع (،  اأمثلة من الف�سحى. جمع م�سلم = م�سلمون ) يف حالة  ـ  الأداة ن: 

وم�سلمني ) يف حالة الن�سب واجلر(، جمع �سجاع = �سجعان / خروف = خرفان 

/ اأهل = اأهلون، ومن اأمثلتها يف الرببرية: اأرا�س = الثمر )اأرا�سن = الثمار(، اإلف = 

اخلنزير )اإلفان = اخلنازير(، اإتري = النجم )اإتران = النجوم(، اأكمار = الفر�س )اأكمارن 

= الأفرا�س(.

ـ  الأداة  تن: يف الرببرية هناك �سنف من اجلمع هو عبارة عن ا�سم مفرد ي�ساف 

اإىل اآخره ت + ن، فيغدو جمعًا،  ومن الأمثلة على هذه ال�سيغة يف الرببرية:

اأوا: مو�سع ال�سيء وماألفه ـ اأواتن: موا�سع ال�سيء.

اأْروا: الدابة املربوطة ـ اأْرواتن: الدواب املربوطة.

اأ�سكا: املمر ـ اإ�ساكاتن : املمرات.

وجه  غطت  التي  النباتات   : اإكا�ساتن  ـ  الأر�س  وجه  غّطى  النبات  اأكا�سا: 

الأر�س.

اأميزي: اخلطر ـ اإميزينت: املخاطر.

جندها  نحوية  ظاهرة  هي  بل  بالرببرية،  خا�سة  لي�ست  هذه  اجلمع  و�سيغة 
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اللهجة  من  عليها  الأمثلة  واإليكم  وال�سقطرية،  واحلر�سو�سية  املهرية  اللهجات  يف 

املهرية:

خرف: ف�سل اخلريف ـ َخْرفينت: ف�سول اخلريف.

عني: اأداة الَب�رَض ـ اأعيننت: العيون، الأعني.

ِظفار: الِظفر ـ ظفروتن: الأظفار.

ولقد وجدت �سيغ جموع  بها الأداة )تن( يف ق�سيدة قدمية باللهجة املهرية هي 

عبارة عن ن�سب اإبل كرمية اإىل ع�سائر ظفارية معينة، منها: َعْم�سينت )ن�سبة اإىل 

قبيلة عمو�س(، ُثوعرينت )ن�سبة اإىل قبيلة ثوعار(، قوهرينت )ن�سبة اإىل قبيلة قُهْور(. 

بع�ص حروف املعاين

حرف من حروف املعاين يت�سدر الفعل امل�سارع، مثال: داْيتّتا = ياأُكُل، داْيكرّز: 

امل�سارع، مثال:  الفعل  املعاين يت�سدر  ال�سحرية  حرف من حروف  يحرث، ويف 

“يعتنق  ُي�سلم   = ليم  دي�سَّ  / ينوح   = دينوح   / يعوي   = ديعي   / ياأُكل    = *ديتي 
الإ�سالم”.

ـ  �شمري الغائب: 

اأـ  يف الرببرية ال�سني “�س” هي �سمري الغائب املفرد، موؤنثًا كان اأو مذكرا، مثال: 

ه، ويف ال�سبئية “�سو” �سمري الغائب املفرد املذكر، و”�سي” �سمري  ها، اأمُّ مُّ
اأّما�س =  اأُ

الغائب املفرد املوؤنث، ويف ال�سحرية “�س” هي �سمري الغائب املفرد املوؤنث، مثال: 

ها ـ اآديت�س = عمتها.   اآَم�ْس = اأمها ـ ديد�س = َعمُّ

الغائب  الطارقية(، �سمري جمع  واللهجة  الريفية  اللهجة   ( الرببرية  ـ  ويف   ب 

املوؤنث هو “�سن” ، كذلك هو الأمر يف ال�سحرية “�سن” = ُهنَّ ) مثال على ذلك 

ِغت�سن =  ـ  اأخوهن   = ـ َغ�سن  ـ ع�رض�سن = زوجهن  اأمهن   = اأَم�َسْن  ال�سحرية:  من 

اأختهن(.

ـ  حرف الإ�سافة اأو امللكية ) ن (: تاأتي النون هذه بني ال�سم امل�ساف وال�سم 

امل�ساف اإليه، واإليكم مثالن: ) اأمان ن وا�سيف = ماء النهر (، )  اأّما�س ن متازيرت 
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= َو�َسط البلد (،  وحرف الإ�سافة هذا يقابل يف اللهجات الدارجة العربية: ) مال 

/ حق / بتاع / متاع / انتاع / ديال (، وحرف النون اخلا�س بامللكية يف الرببرية 

يوجد يف امل�رضية القدمية، وهو نف�سه الالم يف العامية ال�سورية، كتاب ل حممد = 

كتاب حممد، والنون تقلب لمًا والالم تقلب نونًا يف علم الأ�سوات، لأن �سوتي 

النون والالم من اأ�سوات الذلقة التي تتعاقب يف الكالم ب�سهولة، فنحن يف �سبه 

اأما اأهل العراق فيطلقون عليه “  لومي “،  اجلزيرة العربية نطلق على الليمون “ 

اأمثلة  مبعنى واحد، ومن  ال�رضاوين”   “ و   “ ال�رضاويل   “ الف�سحى  “، ويف  نومي 

تعاقب الالم والنون يف الرببرية نف�سها “اإلغزم” و “اإنغزم” مبعنى انزلق العظم. 

ـ  حرف الت�سبيه  )ك( :  يقابله يف الرببرية “ اأّم “، ويف الف�سحى. وائَم: وافَق، 

اأي �سابَه، والأمة: الهيئة، وال�سم “اأْم�َسدا” يف الرببرية يعني: �رضب من النمور 

وهو حيوان اأفريقي ي�سبه اللبوؤة اأنثى الأ�سد، لفظة  “اأم�سّدا” كما ي�رضحها �ساحب 

املعجم العربي الأمازيغي هي: “لفظة مركبة من: اأم = ك )حرف الت�سبيه ( و�سّدا 

= اأنثى الأ�سد، التي هي نحاتة من تا�سدا = اللبوة، الف�سحى. الأ�سدة هي اللبوؤة، 

وواءم: وافق = �سابه، اإذن “اأم�سدا” حرفيا = واءم الأ�سدة، وجند اأي�سًا الأمة: الهيئة، 

اإذن “اأم�سدا” حرفيًا = اأمة الأ�سدة = هيئة اللبوؤة، واجلدير بالذكر، اأن اأداة الت�سبيه 

يف العربية الأمازيغية التي هي  ) اأّم (، تطابق اأداة الت�سبيه يف العربية الأكادية 

وهي ) اإُم (. 

اإن لفظة “هكذا” اأ�سلها “ك”  ال�سبئية. تاأك = هكذا، بل  اأكي: هكذا،  اأكا،  ـ 

الت�سبيه زيدت عليها “هاء” التنبيه يف اأولها، وا�سم الإ�سارة “ذا” يف اآخرها، وبع�س 

اللهجات امل�رضقية املعا�رضة. هيك، هّكي = هكذا.

ـ اأخي: لفظة للتعجب يف مقام املدح مبعنى ناهيك، نقول يف الرببرية: “خالد 

ُتقال  لفظة  يت”  خُّ
“اأُ اليمن،  عرب  وعند  فار�سًا،  بخالد  ناهيك   = داأمناي”  اأخي 

املدح  تقال يف مقام  لفظة  “اأخ”  والرتياح، وعندنا نحن عرب ظفار،  لالإعجاب 

والإعجاب ال�سديد. 

ـ حرف ) قد ( املفيد للتقليل: تاأتي “قد” املفيدة للتقليل يف العربية مع الفعل 
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امل�سارع، نحو: اإنَّ اجلبان قد يقاتل، وُتقابلها يف الرببرية “بار”، يف مثل: بار اد 

ي�رض ونزار، بار وريّطار = قد ي�سقط املطر، ورمبا ل ي�سقط. ويف ال�سحرية “بري” 

ُتقابل “بار” املفيدة للتقليل، يف مثل: بري اإغد�سن، بري اإغد�سن ل = قد يذهب 

معنا، وقد ل يذهب. 

ـ حرف ) حتى ( الدالُّ على النتهاء: يقابل”حتى” الدالة على النهاية  حرف “األ”، 

ال�سهر. ويف  اآخر  = مكث عندهم حتى  وايور  تيكريا  األ  اإّقيم غور�سن  يف مثل: 

العربية احلرف “اإىل” يقوم مقام “حتى” يف الدللة على النهاية، يف مثل: مكث 

عندهم اإىل اآخر ال�سهر = مكث عندهم حتى اآخر ال�سهر.

الدال على البتداء: يقابل “حتى” الدالة على البتداء حرف  ـ حرف ) حتى ( 

“اأود”، يف مثل: اأْود ميك�ساون ار اخ ركّمن = حتى الرعاة ي�سبوننا. ويف ال�سحرية 
تاأتي “اأد”  مبعنى “اأود” الرببرية، اأي اأنها اأي�سًا حرف يدلُّ على البتداء، يف مثل: 

اأْد اإيدفور ِد�سِبْبتون = حتى احلثالت ي�سبوننا. 

ـ حرف ) حتى ( الدال على العطف: ويقابل “حتى” الدالة على العطف حرف 

“اأود”، يف مثل: رولن ي�سرّيان، اأْود وماك = فرَّ الفتيان حتى اأخوك. 
اإفليت  العطف، يف مثل:  اأنها تدل على  ال�سحرية “اأد” متاثل “اأود”، اأي  ويف 

اأر�سي، اأد اأَغك = هرب الفتيان، حتى اأخوك. 

 بع�ص الأدوات النحوية

ـ  ريثما: 

اأ ـ يف الرببرية “فوْيّنا” مبعنى: ريث وريثما، نقول: ّقل فوْيّنا تزالغ =  انتظر ريثما 

اأ�سلِّي، وبتعبري اآخر، انتظر حني انتهي من �سالتي، ويف الف�سحى. الفْينة: ال�ساعة 

والوقت، نقول. انتظر هنا فينة اأ�سلِّي، اأي حتى �ساعة �سالتي = ريثما اأ�سّلي.

ب ـ وتاأتي كذلك “خوْيّنا” مبعنى: ريثما، نقول: بّد خوْيّنا د يّتاغول وما = ِقف ريثما 

يعود اأخي، ويف الف�سحى. تاأتي “حني” مبعنى ال�ساعة والوقت، ولقد اأبدلت احلاء املهملة 

خاء معجمة يف الرببرية، نقول: قف اإىل حني ياأتي اأخي = قف ريثما ياأتي اأخي.
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ـ  كم ال�شتفهامية وكم اخلربية:

 اأـ  يف الرببرية “م�ستا” اأداة ا�ستفهام مبعنى اأيُّ عدد، فهي مبكانة كم ال�ستفاهمية 

يف اللغة العربية، ويف ال�سحرية م�سي ) ال�سني هنا تنطق نطقًا جنبًا ( هي اأداة 

ال�ستفهام مبعنى اأيُّ عدد.

 ب ـ يف الرببرية “اأم�ستا” كم اخلربية التي مبعنى كثري، ويف ال�سحرية  م�سي، هي 

كم اخلربية التي مبعنى كثري. 

عربية  اأداة  وهي  والعدد،  الكم  عن  ال�ستف�سار  اأداة  مّناو”   “ الرببرية  ـ يف  جـ 

كما ي�رضحها الدكتور خ�سيم بقوله: ...  “ امِلنى = التقدير، واملَنا: الكيل وامليزان، 

وال�سوؤال عن الَكّم والعدد يكون بطلب معرفة قدره كيال اأو ح�سبانا.

ـ �سمري املتكلم الذي هو مبثابة املفعول به: هو يف الرببرية “ي”، مثال: اإوتي = 

�رضبني، )اإوت + ي(، ويف بع�س اللهجات الظفارية، �سمري املتكلم الذي هو مبثابة 

ـ  �سمحي =  اأُعذرين   = املهرية. عذري  اأمثلة: من  واإليكم  املفعول به هو “ ي”، 

�ساحمني، ومن ال�سنية. �رضبي = �رضبني ـ ظلمي = ظلمني، فال وجود لنون الوقاية 

ية كما هو وا�سح. يف كل من الرببرية واملهرية وال�سنِّ

ـ  كيف: اأداة ا�ستفهام، يف الرببرية “ميم�س”، وكذلك “مام�س” تعادل “كيف” 

ال�ستفهامية، وتقلب ال�سني املعجمة كافًا يف لهجات اأخرى: ميمك، مامك، ماّمك، 

وهذه اأداة نحوية عربية قدمية، جندها يف الكنعانية ب�سيغة. م�س = كيف. 

“اأت” 
ُ
ـ امل�سارع املُ�ستقبل املُثبت: يف الرببرية يجب اأْن يتقدم الفعَل امل�سارع لفظ 

حتى يكون ُم�سَتقَبال ُمْثَبتًا، وفقًا للُمخاطب املُذكر واملوؤنث، وللموؤنث الغائب اأي�سًا، 

واإليكم الأمثلة:

اأنَت [. ـ اأت ّت�سفارت = �َسَتْتبُع،] 

اأنِت [. ـ اأت ّت�سفارت = �ستتبعني، ] 

هي [. ـ اأت ّت�سفارت = �َسَتْتَبُع، ] 

كذلك الأمر يف ال�سحرية، واإليكم اأمثلة:

اأنَت [. ـ اأْت زَحم = �ستاأتي. ] 
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اأنِت [.    ـ اأت زحيم = �ستاأتني. ] 

هي [. ـ اأت زحوم = �ستاأتي.  ] 

بع�ص ظروف املكان

وهنا نتكلم عن ظروف املكان املهمة وهي: اأمام، خلف، فوق، حتت، عند، اإزاء، 

قْرب، داخل، خارج.

 1

دات: هو ظرف مكان مبعنى )اأمام(. مثال: ّقيمن دات نتاّدارت = جل�سوا اأمام 

الدار. 

ويف ال�سحرية “تيت” ظرف مكان مبعنى اأمام )تدل على املو�سع القريب(، وهو 

ل ياأتي منف�ساًل، بل يجب اأن تلحقه اأحد ال�سمائر:

تيتي: اأمامي/ تيتان: اأمامنا / تيتك: اأمامَك / تيت�س: اأمامِك / تيتكم: اأمامكم 

/ تيتكن: اأمامكن / تيت�س: اأمامه /  تيت�س: اأمامها / تيتهم: اأمامهم / تيت�سن: 

اأمامهن.

 2

اأ( اأوارن، اأُريّن: خلف، الف�سحى. الوراء: اخللف. 

ْبر: اخللف. ب( دّفار: خلف، الف�سحى. الدَّ

 3

اأ( ّن، ّنيك، اأجني: فوق، اأعلى، الف�سحى. النَّجا، النَّجاة، النَّْجوة: ما ارتفع من 

الأر�س.

ظهر  اآق:  الأر�س”، الف�سحى.  من  “املرتفع  الأ�سلي  واملعنى  فوق،  اإّكي:  ب( 

واأ�رضف وارتفع، الأوقة: حم�سن الطائر على رءو�س اجلبال.

ج( فوّل ، فاّل، اأفاّل: فوق، وكذلك تاأتي فال مبعنى “على”، ال�سالم فاّلون = ال�سالم 

عليكم. الف�سحى. الفورة من اجلبل: اأعاله وظهره.   

د( اأفا: فوق، ومعناها الأ�سلي “املرتفع”، الف�سحى. الويف من الأر�س: املكان 

العايل املرتفع كراأ�س اجلبل ونحوه، الكنعانية. اأف: مرتفع، عاٍل.
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 4

ّدو: حتت، الف�سحى. ُدون: ظرف مكان من�سوب يكون مبعنى حتت.

 5

يف  الراء  اأبدلت  ِعْند،  دل:  الكنعانية.  ويف  )ِعْند(،  مبعنى  مكان  ظرف  دار: 

يف  اللفظة  اأبدلت  ولقد  عند،  ِتل:  ال�سحرية.  ويف  الرببرية،  يف  لمًا  الكنعانية 

ال�سحرية اإبدال كامال: ت = د، ل = ر. 

 6

اأ( منيد: ظرف مكان مبعنى ِحذاء، اأي اإزاء وقرب، جُتاه، حيال، يف مثل: “اإّقيم 

منيد اأ�س = جل�َس حذاءه “. الف�سحى. امليداء: ِحذاء ال�سيء، ُيقال: “هذا مبيداء 

النون  عليها  زيدت  “ميداء”  اأ�سلها  “منيد”  اإذن  بحذائها،  كان  كذا”، اإذا  اأر�س 

وُحذفت الهمزة يف اآخرها ف�سارت “منيد”. 

ب( تانيال: ظرف مكان مبعنى ِحذاء، جُتاه، حيال، يف مثل: “اإّقيم تانيال ّن�س 

النون  ال�سيء، زيدت عليها  اأي جتاه  الف�سحى.التَّالء: اجلوار،  = جل�َس حذاءه “. 

وُحذفت الهمزة يف اآخرها ف�سارت “تانيال”.

 7

اأ( تاما: ظرف مكان مبعنى )ُقْرَب(، وهي “ثاما” يف لهجات اأخرى، يقارنها �سفيق 

ِميتاء بيته = داري قريبة من بيته”  بلفظة ميتاء، وي�رضب مثاًل عليها: “داري 

. )مادة: ثمم(. وهي، بفتح الثاء:  ، فيقول: “ العربية: َثمَّ ويقارنها خ�سيم بلفظة َثمَّ

اإ�سارة للمكان. قال اهلل عزَّ وجل: “واإذا َراأْيَت ثمَّ راأْيَت نعيمًا” وقال: “فاأْينما ُتَولُّوا 

” مبعنى “هناك” اإ�سارة اإىل املكان البعيد، مبنزلة “هنا” اإ�سارة  فثمَّ وجه اهلل”. و”ثمََّ

اإىل القريب.  

اجلذر  الف�سحى.  )ُقْرب(،  مبعنى  مكان  ظرف  تيمي�سي:  كذلك.  اإم�سي:  ب( 

“م�س�س” يفيد معنى القْرب. امل�س وامل�سي�س: اللم�س. وامل�س وامل�سي�س وامل�سا�س: 
 ،) وُهنَّ ( وقرء )مَت�سُّ وُهنَّ اجلماع. ويف قوله تعاىل ) واإن طلقتموهنَّ ِمْن قبل اأنَّ مُتا�سُّ

ا( كني بامل�س عن اجلماع، وهو  ِني ب�رض(، و)ِمْن قْبل اأْن َيتما�سَّ �َس�سْ وكذلك: ) ومل مَيْ



317 مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان فكر

ا�سة،  ة وم�سَّ اقرتاب الرجل من املراأة، وات�سالهما. وجاء يف ل�سان العرب: ِرحٌم ما�سَّ

 
)1(
اأي: قرابة قريبة. 

واجلانب،  الناحية  ق:  ال�سِّ الف�سحى.  )ُقْرب(،  مبعنى  مكان  ظرف  تا�سكا:  ج( 

اأبدلت ال�سني املعجمة �سينًا مهملة والقاف الف�سيحة قافًا معقودة. 

 8

اأ( اأُكن�س: داخل،  الف�سحى.الكنا�س: مولج الوح�س من الظباء والبقر ت�ستكنُّ فيه 

، وِكنا�س الظبي: مو�سع يف ال�سجر يكنت فيه وي�سترت، وكن�ست الظباء:  من احَلرِّ

دخلت يف الكنا�س، اأبدلت الكاف قافًا معقودة.

 ، اين: الداخليُّ ب( جاج: داخل، الف�سحى. َجوُّ كل �سيء: بطنه وداخله، واجَلوَّ

من اأ�سلَح جّوانيته اأ�سلح اهلل َبرَّانيته “، الآرامية. جو: داخل  ويف احلديث: “ 

ه: داخل، يف الداخل. ال�سيء وقلبه، ويف اأكرث من لهجة عامية م�رضقية. ُجوَّ

 9

ا: خارج، يف العاميات العربية بال ا�ستثناء. َبرَّا: خارج، يف اخلارج، الآرامية.  اأ( بارَّ

َبرَّ: خارج ال�سيء.

“يف  قائاًل:  الكلمة  هذه  عربية  خ�سيم  الدكتور  ح  وُيو�سِّ خارج،  تينريي:  ب( 

. ومكافئها يف العربية جنده يف مادة  الرببرية تعني كلمة )تينريي(: ال�سحراء، الرَبُّ

، نقي�س البحر، اأو املاء. وكل ما يف الأمر  )ترن(. التَّنُّور: وجه الأر�س، وهذا هو الرَبُّ

اأن العربية ا�ستعملت )بّر( ملعنى )اخلارج( بينما ا�ستعملت الرببرية مرادفها “تّنور” 

يف �سورة )تينريي( لذات املعنى”.

 بع�ص ظروف الزمان  

اأ ـ غيل: الآن، الف�سحى. حال: الآن.

ب ـ وا�سا: الآن، الدارجة الفل�سطينية )خا�سة يف �سمال فل�سطني(. اإ�سا، اأ�سه: 

الآن.

1ـ  �سفر العرب الأمازيغـ  د. علي فهمي خ�سيم �س 70-3.
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ت ـ تورا: الآن، الف�سحى. التارة: احلني، واملرة.

ث ـ اأ�ّسا: اليوم، الف�سحى. ال�سواء: معظم النهار.

ج ـ زيك: باكراً،  الف�سحى. زيق ال�سم�س: لعابها، قارن اأي�سًا. ُذكاء: ال�سم�س، 

ابن ذكاء: ال�سبح. 

 بع�ص ظروف الَكم

هذه كلمات وردت يف املعجم اخلا�س بلهجة منطقة فجيج باملغرب الأق�سى، 

اها  الذي و�سعه علي ال�سهلي، وقد جعلها يف باب النحو يف جمموعة واحدة �سمَّ

“ظروف الكم”، وعددها ع�رضة، كلها عربية كما يت�سح من خالل املقارنات.
اأ ـ اأفوح: القليل، وياأتي اجلذر “فح” يف الف�سحى مبداليل الكرثة والت�ساع ، 

ولذا نرى اأنها من الأ�سداد، فنجد يف قوامي�س العربية. بحر اأفيح وفيَّاح: وا�سع، 

ناقة فّياحة: �سخمة ال�رضع، غزيرة اللنب، الفيحاء: الوا�سعة من الدور.

ب ـ بزَّاف: كثري، يف الدارجة امل�رضية. بالّزوفة = بكرثة، بالكم الكثري.

ت ـ اآطا�س: كثري، يف الف�سحى. الطي�س: الكرثة من كل �سيء، والعدد الكثري. 

ت ـ قاع: ُكل، بالكل، بالتمام، وتاأتي يف لهجات اأخرى “قاح”، ونرجح اأنها هي 

الأ�سل، الف�سحى. القحٌّ والقحاح: التامُّ اخلال�س، ُيقال كرمي قح، اأي خال�س تام 

ل يخالطه لوؤم.  

ث ـ �رضو�س: قليل، ويف لهجات اأخرى درو�س، الف�سحى. َدَر�س: عفا وذهب 

  . اأثره، اأي قلَّ

ون: اخل�سي�س احلقري، اأي القليل. ج ـ اأدون: اأقّل، الف�سحى. الدُّ

ح ـ اأجار: اأكرث، الف�سحى. جاأر النبت: طاَل، اجلاأر من الغيث: الغزير الكثري، 

: كثري. ويقال: عنده من املال اجَلْور: الكثري املتجاوز للعادة، وعنده مال جَورٌّ

: وزن مقداره ع�رضون درهما، ون�سف كل  ن: امِلقدار، الف�سحى. النَّ�سُّ خ ـ اأن�سَّ

�سيء، ُيقال: َن�سُّ اأوقية، اأي ن�سفها. 

باة: منتهى ال�سيء، واحلاجز بني �سيئني.  د ـ اآ�ِسب: امِلقدار، الف�سحى. ال�سَّ
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 ذ ـ قزيزي: قليل جداً، الف�سحى. العزيز: النادر، القليل جداً. 

.) ـ حرف الرجاء: ياأتي لفظ “بار” يف الرببرية مقاباًل حلريف الرجاء )ع�سى ولعلَّ

 مثال: بار ربِّي اأد ي�س�رضاأنزار يّكوتن = ع�سى ربي اأْن ُينزل مطراً غزيراً.

ويف دارجتنا الظفارية “البار”  ياأتي مردافًا حلريف الرجاء ع�سى + لعل.

املدر�سة  ابني مازال يف   = البار ينجح  تَحن،  مِبْ املدر�سة  ِوْلدي عاُدْه يف  مثال: 

ميتحن، ع�سى اأْن ينجَح، واللفظتان الرببرية والظفارية مقلوبتان من اللفظة العربية 

 .” “ُربَّ
الف�سحى.  التكثري:  هو لفظة “بار”، ويف  اأو  ـ  حرف  اجلر اخلا�س بالتقليل 

حرف جر للتقليل اأو التكثري، ُقلب املفردة قلبًا مكانيًا كما هو وا�سح.  ” “ُربَّ
ـ  ظرف املعية: يف الرببرية عدة مرادفات لأداة امل�ساحبة واجتماع ال�سيئني التي 

تعادل )مع ـ يف العربية(، منها: د، اإد، اإدي، ديدي، اأك، �س.

 1 ـ يف ال�سبئية، عربية اليمن القدمية، “اأذ” هي اأداة امل�ساحبة “مع” ، اأبدلت 

اإدي، ديدي”  “د،  “اإد”، ثم  اللفظة  ف�سارت  مهملة،  داًل  املعجمة  الذال  الرببرية 

ح�سب اختالف اللهجات.

 2 ـ يف ال�سحرية واحلر�سو�سية “ك” هي اأداة امل�ساحبة )مع(، وتاأتي م�سافة اإىل 

غري �سمري دائما، وهي ذاتها  الأداة “اأك” اخلا�سة بامل�ساحبة يف الرببرية، ومن 

الأمثلة عليها يف الل�سان ال�سحري:

اأ ـ �سوؤال: ْك ُمن اأغدك ؟ = مع من ذهبت ؟  /  اجلواب: اأغدك َك ْحَمد اإغي. 

= ذهبت مع اأحمد اأخي. 

ب ـ اأغبجوت ْتِكن َك ما�س = الفتاة تكون مع اأمها، اأي اأن البنت ل تتبع اإل راأي 

اأمها.    

3 ـ يف اللهجة الرببرية ال�ساوية “�س” هي اأداة امل�ساحبة واجتماع ال�سيئني التي 

= مع، ولكنها تكون  “�س”  ال�سحرية واحلر�سو�سية  العربية، ويف  تعادل )مع( يف 

م�سافة دائما اإىل �سمري، وذلك على النحو التايل:

اأ ـ يف الل�سان ال�سحري: �سي : معي / �َسن : معنا / �ِسك : معَك / �ِس�س : 
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معِك / �ُسكم / معكم / �ِسكن : معكن / �ُسُهم : معهم / �ِس�سن : معهن. 

بـ  يف الل�سان احلر�سو�سي: �سي : معي / �سني : معنا / �سوك : معَك / �ِس�س: 

معِك / �سوكم / معكم / �سيكن : معكن / �ُسُهم : معهم / �سي�سن : معهن. 

اأدوات النداء

داء عند النحويني باأنه َطَلب الإقبال بالأحرف ال�سبعة التالية: ) اأ / اآ  ُيعرَّف النِّ

/ يا / اأيا / هيا / اأي / وا (، ويف الرببرية ل تخرج اأحرف النداء فيها عن هذه 

ال�سبعة:

1 ـ اأ: اأداة نداء، ويف ال�سحرية. “اأ” اأداة النداء، اأِع�سى = يا عي�سى. 

2 ـ اأي: اأداة نداء للقريب، وُتنطق اأي�سًا “واي”، ويف الف�سحى. اأي، اأداة نداء 

للقريب.

3 ـ اآ: اأداة نداء للبعيد، اآ حممد = يا حممد ، وكذلك هو يف الف�سحى،  اآ حممد 

= يا حممد .

4 ـ يا: اأداة نداء للبعيد اأو القريب اأو املتو�سط يف الُبعد، وهي يف الف�سحى اأداة 

العربية،  النداء يف  اأم حروف  الأداة  وُتعدُّ هذي  واملتو�سط،  والبعيد  للقريب  نداء 

ولعلها كذلك يف الرببرية.

واحممد “. ويف اللهجات العدينية باليمن: “وا”  5 ـ  وا: اأداة نداء للبعيد، “ 

اأداة النداء بدًل عن “يا” حرف النداء ال�سهري، وتوجد هذه الأداة يف الف�سحى، 

ْدبة، ينادى بها املندوب، اأي املتفّجع عليه اأو املتوّجع  ة بالنُّ ولكنها اأداة نداء خا�سَّ

واعمراه “، وذهب بع�س النحويني اإىل اأنه يجوز اأن  وازيداه “، “  منه، مثل: “ 

ُينادى ب ) وا ( غري املندوب. 

امليزان ال�شريف 

ُيَعرَّف امليزان ال�رضيف باأنه لفظ ُيوؤتى به ملعرفة اأحوال بناء الكلمة من حيث حروفها 

الأ�سلية وزوائدها، وحركاتها و�سكناتها.
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ولقد جعل اللغويون املادة اللفظية التي تتاألف من ثالثة اأحرف هي: )ف،ع،ل( 

ميزانًا لهم، فوْزن الكلمات ) �سامل، حليم، �سبور ( هو ) فاعل، فعيل، فعول (، 

ال�رضفية يف بع�س  ال�سيغ  الرببرية ُتطابق كثرياً  ال�رضفية يف  ال�سيغ  اأن  ونالحظ 

من  ُتَعدُّ  �سوراً  الرببرية  يف  فنجد  واملَْهريَّة،  ْحريَّة  ال�سَّ خا�سة  الظفارية  اللهجات 

خ�سائ�سها ال�سهرية يف البناء ال�رضيف، مثل ال�سيغ التالية: اأفُعول، اأْفِعيل، اأَفْعليل، 

بل  وحدها،  الرببرية  بها  تخت�س  ل  الأوازن  هذه  اأنَّ  واحلقيقة  اإفعال،  اأَفْعلول، 

نلم�سها يف  قلنا،  الظفارية كما  اللهجات  بع�س  بينها وبني  ُم�سرتكة  هي ظاهرة 

يات النباتات واملوا�سع واحليوانات، ويف األقاب الن�ساء  الأ�سماء والأفعال، ويف ُم�َسمَّ

والرجال. 

اأعالم  وهي  املوا�سع يف ظفار،  اأ�سماء  من  اأمثلة  الكرمي  للقارئ  ـ  اأوًل  ـ  ونقدم 

لأماكن جبلية و�سحراوية، واأعالم لقرى و�سهول،  ذات �سيغ بربرية وا�سحة وجر�س 

اأمازيغي معروف:

اأيت خ�سقورـ  اأيت �سفتريـ  اأت خوطيـ   اإ�ْسُمولـ  اإُلوـ  اإقاـ  َجْرزيزـ  اإَرقـ   ِتيدبور 

ـ ِتريزح ـ ِتيذينام ـ اأذلونات ـ اأع�سريوت ـ اأدفريوت ـ اأغارجوت ـ اإلقيت ـ اإنطرير ـ 

ينوت ـ اإجلاف ـ  اأَجْمجوم ـ اأتبار ـ اأغيا�س ـ اأديقاف ـ اأنكاف ـ ثيفوت  اإ�سنهيب ـ اإ�سِّ

ـ دمييت ـ ثمريت ـ دوكا ـ اأحفاروت ـ اأْندات ـ اأنفون ـ اأثوم ـ اأْركبيت ـ اأدين ـ اأقرحو 

اأ�سعيت  ـ  اأعتري  ـ  اأْرِجلي  ـ  اأَجْرِفيدي  ـ  اأ�سخوت  ـ  اأع�سارت  ـ  اأجياع  ـ  اأنطاغاق  ـ 

ـ اإْرَجفت ـ اأْذُلونت ـ اأْرْجفينوت ـ اأ�سورفوت ـ  اأرهنوت ـ اأِقيالت ـ اأ�ساد ـ اأجار ـ 

اأنغاميت ـ األ�ساق ـ اأنخالوت ـ اأداك ـ اأحال ـ اأزيار ـ اأهلي�س ـ اأد�سري ـ اأ�سيبدوت ـ 

اإجنار ـ اأ�َسَحِطتا ـ اأغارنوت ـ اأرزات ـ اأِجينتي ـ  اأجنودان ـ اأندهور ـ اأفرون ـ اأ�سطاح ـ 

اأن�ساف ـ اأحريون ـ اأِزيَّات ـ اأدار ـ  اإدار ـ اآحا ـ اإدور ـ اإركوت ـ اأحور ـ اإْدِحيل ـ اأريكاب 

يفار ـ   وغ ـ اإِقيل ـ اأِدين اأْن�سي�َس�س ـ اأرزوم ـ اأنظورـ اأحيوف ـ اأ�سِ ـ اإَرَهن ـ اإَدَهق ـ اإ�سُ

اأنطاعار ـ اأقحازان ـ اأُعوُنُثل ـ اأخوروت ـ اأذاْعلي ـ اأحالب ـ اأعي�س ـ اأم�سيلت ـ اأتوبن ـ 

اأقرببور ـ اأظنون ـ اأ�سويل ـ اأ�سوقر ـ اأفوري ـ اأجازا ـ اأبري ـ اأحا�سن ـ اأيانت ـ اأم�سي 

ـ اأملحيت ـ اأُخوف ـ اأُكوب ـ اأداغار ـ اأَغْب�سي ـ اأ�ْستو ـ اأخفريان ـ اإرفود ـ اأ�سي�سال ـ 
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ح ـ اأدون ـ اأناتوخ ـ  اأ�سا�س ـ اأْغ�ِسي ـ اأْغباران ـ اإِيد ـ َتْغُبور ـ اأرزانان ـ اأجيثات ـ اأ�سُ

اأفجريوه ـ اأقرقروت ـ اإجلا ـ تْف�ساغ ـ اأْمرْبوف ـ اإراو�س ـ اإدير ـ اأْثِفريي ـ اأْن�سارُنوت ـ 

ْلَيه ـ اأِنرييْنيتي  ف ـ اإيال�س ـ اأحْمَ اأقي�سا�س ـ اإِيدون ـ اأخاروت ـ اإفاق ـ اأْذلونت ـ اأ�رَضْ

ـ اأْذعاْدبيد ـ خفار اأيت َرْكب ـ خفار اأيت حا�سون. 

واإليكم اأي�سًا بع�س اأ�سماء الأ�رض والقبائل يف جبال ظفار وبواديها و�سحاريها، 

ومعها األقاب بع�س الرجال، وهي  ذات ميزان �رضيف بربري وا�سح:

ور ـ اإْنْقُرون ـ اأفرِّي ـ اأْك�سيت ـ اأْردحيل ـ اأطحي ـ اأ�ِسَطع ـ اأَغزَّْي  َبح ـ اأحُّ اأجهام ـ اإ�سَ

ـ اأْمُبوَرك ـ اأْحدوت ـ اأْعطري ـ اأغليل ـ اإفكوك ـ اإْرِحيم ـ اأْحطو�س ـ اأكينوف ـ �ِسينيت 

اراد  ـ اإيجوت ـ اأقاْرحوت ـ اإْكروْعْت ـ اإْقعوب ـ اأناروت ـ اإَرز ـ اإَرْدموت ـ اأ�ْسَهروت ـ اأحَّ

ـ اأَغْن�رَضوت ـ اأرغني .

وهذه جمموعة من األقاب الن�ساء يف الريف الظفاري ذات جر�س بربري وا�سح، 

وهي حتمل معاين َخْلقية اأو ُخُلقية اأو كليهما:

اأفاْرعوتـ  اإ�ْسناـ  اإْن�رَضَتـ  اإتناـ  اإْنهي�سـ   اأرحا�سوتـ  اأهاجْلوتـ  اأ�سالوتـ  اإي�سار 

ـ األ�ساـ  اأعوناتـ  اأّخِزيزتـ  اإيقي�سامـ  اإفيِّ�ساتـ  اإ�سمريلي�سـ  اإرحيتـ  اإدالـ  اأُْكُروت 

ـ اإْهيور ـ اإْقهار ـ اإقو�سات ـ اإنفاج اأريت ـ اأظري اإناث ـ اأكوردوت خيطار.        

ـ خا�سة  الظفاري، ل يرتكون موا�سيهم  الريف  ان  الرُّعاة اجلبليني �ُسكَّ اإنَّ  بل 

يات ُيطلقونها عليها وعلى �ُساللتها وهي يف اأغلبها ذوات  الأبقار ـ  دون ُم�سمَّ

التي  الأمازيغي  اجلر�س  ذات  الأ�سماء  واإليكم جمموعة من هذه  بربرية،  �سيغ 

اأطلقها الريفيون اأ�سحاُب اجلبل على فنواتهم:

يديت  اأطون ـ اأتفغار ـ اأنيا�س ـ اأ�سهور ـ اأر�سطوط ـ اأطحوت ـ اإلينان ـ اأعيار ـ اإجْنِ

يت ـ اإْطُموت ـ اإْنطيحيت ـ  ـ اأْن�سيالل ـ اإذيري ـ اإجيدود ـ اإجاعال ـ  َتْلفخن ـ اإْن�سِ

عاب ـ اأَغُفول ـ اأ�سفور ـ اإيذري ـ اإَجَدح ـ  اإي�سحني ـ اإْندرير ـ اأْنْدرير ـ اإْنِديرار ـ اإ�رَضْ

مو�س ـ اأِنيقوع ـ اأ�ْسخا�س ـ اأَطحوت. اإ�سْلهوب ـ اإ�رَضْ

واإيكم بع�س اأ�سماء النُّوق عند الظفاريني: 

ي ـ اأَجْنييت ـ  ِ يديت ـ اأقي�سار ـ اأ�رضُّ بيت ـ اأِعرييت ـ اأجيفون ـ اإجْنِ تومار ـ اإذير ـ اأ�سِّ
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غ ـ  يْلفوت ـ اأِفيجريوت ـ اأ�ْسرُتْ قا�س ـ  اأَدْرباج ـ اأُقُرَفع ـ اأِغديتا ـ اأْجِترْي�س ـ اأْم�سِ اأَق�سْ

يدييت  رْي�ُسوت ـ اأ�سيداق ـ اأِغي�سيت ـ اأحِّ اأِغيفيف ـ األنُّوت ـ اأْنُفوج ـ اأْجعّلوت ـ اأ�سِّ

يَجَلت ـ اأْعِفريور ـ اأِمُلوْي ـ اإْثِعيل ـ  يت ـ اأَقْرْطُيوت ـ اأهِّ ورت ـ اإق�سِّ ـ اأَزلوق ـ اأْرَغ�سُّ

ْركون  ورا�س ـ اأحَّ ْلِعيت ـ اأكُّ ارار ـ اأ�سَ يت ـ اأِم�َسْعَجل ـ اأحَّ اأ�ْسَكحات ـ اأِعرْيقيت ـ اأَذحْلِ

َجْنْت ـ اأْنِكرياد. ـ اأَع�سْ

ذلك يف  ومن  بربرية،  �سياغة  األفاظها  من  كثرياً  ظفار  لهجات  بع�س  وت�سيغ 

املهرية:

: البالء، الَبّلية.
ْ
اأْبَلي

اأبخيل: البخيل.

اأحرفات َبْركات: احِلْرفة َبَركة.

اأحوجت: احلاجة.

اأْدُروت: الدراية )الِعْلم واملعرفة(.

اأذبحت: الذبحة )مر�س ي�سيب الإبل يف حلوقها(.

اأْحيوت: احلياة.

اأِخيبت: اخليبة )الإخفاق(.

ْلوة )الطمئنان(. اأ�ْسلوت: ال�سَّ

ْهوة )الن�سيان(. اأ�سهوت: ال�سَّ

اأُموتن: املنَْت )الظهر(.

اأُمول: املال.

حمريقت: املحرقة.

مدور�سات: املدر�سة.

اأمباطاطا: البطاط�س.

اأَغْرغر: الغرغرة ) ترديد املاء اأو الدواء يف احللق (.

اأْم�ِسيلت: امل�سيلة )جمرى ال�سيل(.

ن. اأحا�سن: احُل�سْ
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. اأنا�رض: النَّ�رضْ

اأْمليحت: املاحلة.

اأْحَرمات: احُلْرمة )املراأة(.

اأْب�سار: الَب�رَض.

اأَوقت: الوقت.

اأبدان: الَبَدن.

اأْبديت: البداية.

اأْريا: الِرئة.

اأَزلت: الزَّّلة )ال�سقطة واخلطيئة(.

اأكري�س: الكر�س.

اأَنفقات: الَنفقة.

فْرحات: الفْرحة.

طفليت: الِطفلة.

اأوجنات: الوجنة.

اأحنوك: احِلْنك.



الف�شل ال�شابع    

من خالل ال�شوت اللغوي
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اأـ الأ�شوات اللغوية: 

م�سدر ال�سوت الأن�ساين يف معظم الأحيان هو احلنجرة، ولقد �ُسمي الأن�سان 

ن من الأ�سوات التي  حيونا ناطقًا، لأنه ميتلك ال�ستعداد العقلي والفطري ليكوِّ

م�سدرها وترا احلنجرة لغة له، بخالف احليوانات الأخرى التي ل ت�ستطيع ذلك، 

واهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم اأوالأنف، ثم تنتقل خالل الهواء 

اجلوي  فت�سل اإىل اأداة ال�سمع الطبيعية وهي الأذن.

�سمنها  ومن  �سوتية،  حروف  من  تتكون  الرببرية  اللهجات  اأنَّ  احلال  وبطبيعة 

تطابق  مدى  بداية  و�سنو�سح  العروبية،  اللغات  بها  متتاز  التي  احللقية  الأحرف 

اللغوية  الأ�سوات  العروبية، خا�سة  اللهجات  اأ�سوات  الأ�سوات من  واقرتاب هذه 

التفخيم والرتقيق ب�سفتها  القراآن الكرمي، ثم نعرِّج على ظاهرة  العربية، لغة  للغة 

ظاهرة �سوتية بربرية مهمة، وبعد ذلك نتكلم عن الإدغام.

تنق�سم اأ�سوات الرببرية يف تقاربها مع العربية اأو اختالفها عنها ـ كما يرى بع�س 

للحركة الأمازيغية ـ اإىل ثالثة اأق�سام، ق�سم م�سرتك بني  الباحثني املنت�سبني فكراً 

الل�سانني، وق�سم خا�س بالعربية، وق�سم ثالث تخت�س به الرببرية وحدها.

1ـ  الق�سم امل�سرتك: وهي الأحرف التي توجد يف اللهجات الرببرية واللغة العربية 

على ال�سواء، وهي: ) الهمزة ، ب ، ت ، ج ، ح ، خ ، د ، ر، ز، �س ، �س ، �س ، 

�س ، ط ، ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، و ، ن ، ي (، ونالحظ هنا اأمرين 

يت »لغة  مهمني هما، اأن ال�ساد التي �ساع عنها باأنها �سوت مميز للعربية، حتى �ُسمَّ

ال�ساد«، هي اأي�سًا من املميزات ال�سوتية للرببرية، والأمر الآخر اأن اأ�سوات احللق ـ 
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خا�سة حريف العني واحلاءـ  التي متيز جمموعة اللغات العروبية عن الف�سائل اللغوية 

الرببرية ظلت  اللهجات  اأنَّ  بل  الرببرية،  اأي�سًا موجودة يف  الأخرى، هي  الب�رضية 

حمتفظة باأ�سوات احللق جميعها يف حني اأن كثري من اللغات العروبية امل�رضقية 

فقدت بع�سها . 

2 ـ الق�سم اخلا�س بالعربية: وهي الأحرف التي يراها حممد �سفيق ومن �سايعه، 

تلك  وهي  بها،  احتكاكها  بعد  العربية  من  اكت�سبتها  الرببرية،  على  طارئة  باأنها 

الأ�سوات التي �سّماها اللغويني القدامى بالأ�سوات اللثوية: ) ظ، ذ ، ث (، وهو 

الراأي، ولذا ل مُيكن الأخذ به، بل نلتزم  على هذا  ُيقدم دليال علميًا ُمعترباً  مل 

بها ب�سفتها اأ�سواتا اأ�سيلة يف الرببرية، حتى واإن وجدت يف بع�س لهجاتها دون 

الأخرى، وهذه الأ�سوات الثالثة تتفاوت يف الرببرية، ويف العربية ولهجاتها العامية، 

ويف بقية اللهجات العروبية، من حيث بقاء نطقها كما ُتْنطق يف الف�سحى، اأو من 

حيث اإبدالها باأخرى قريبة  منها يف خمارج ال�سوت وم�سرتكة يف �سفاتها، فقد 

الذال املعجمة والثاء  الف�سحى من  املنبثقة عن  الدارجة  اللهجات  تخل�ست بع�س 

بقلبها  وال�سورية،  وامل�رضية  وال�سودانية  املغربية  كاللهجات  امل�سالة،  والظاء  املثلثة 

داًل مهملة، اأو تاء مثناة، اأو �سينًا مهملة، اأو زايًا مفخمة وغري مفخمة، ولن�رضب 

بع�س الأمثلة: كلمة »كذاب« ) يف م�رض وال�سودان واملغرب = كداب، ويف �سوريا 

= كزابـ (،  والعدد »ثالثة« يغدو »تالتة«، ويف م�رض، تنطق كلمة »الظالم« »زلم« 

بزاي مفخمة.  

3 ـ الق�سم اخلا�س بالرببرية: وهي الأحرف التي يراها بع�س الباحثني كمحمد 

الزاي  العربية، وهي:  اأ�سوات تتمتاز بها الرببرية عن  باأنها  ال�سهلي،  �سفيق وعلي 

املفخمة، والباء املهمو�سة، والفاء املهمو�سة، والكاف اللينة، والقاف املعقودة. 

مة: وُت�سّمى اأي�سا بالزاي امل�سمة، وهي لي�ست �سوى الزاي العربية ُنِطقت  الزاي املُفخَّ

مًا، ويرمز لها يف الكتابة حاليًا بزاي بثالثة نقط، اأو بزاي يعلوها قو�س  نطقًا ُمفخَّ

�سغري، وُتعد هذه الزاي املفخمة من الأ�سوات العربية واإن مل يرمز لها القدماء برمز 

الك�سائي  قراءة  �سيما يف  القراآنية ول  القراءات  بع�س  ن�سمعها يف  فنحن  خا�س، 
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ملثل قوله تعاىل: »حتى ي�سدر الرعاء واأبونا �سيخ كبري«، وقال ابن منظور �ساحب 

، وقد 
)1(

»الل�سان« اإن هذا ال�سوت كان موجودا يف اللغة العربية قدميًا ثم انقر�س 

جاور  اإذا  التفخيم  �سمة  ويكت�سب  الفل�سطينية،  العامية  يف  الزاي  �سوت  م  ُيفخَّ

�سوت مفخم اأو �سوت ) ر ( غري مك�سورة، وغري م�سبوقة بك�رض، اأو�ُسْبق بهمزة 

اأو األف مفخمة، مثل: ) زرع، اأزهار، رازي (، فالزاي يف هذه الكلمات ُيفّخم عند 

، وهو موجود يف بع�س اللهجات العامية امل�رضقية كال�سورية وامل�رضية، 
)2(
النطق بها 

الزاي  اأني�س هذه  اإبراهيم  الدكتور  اأ�سمى  لكنه هنا يكون بدياًل عن الظاء، ولهذا 

املفخمة التي اأ�سلها الظاء بالظاء العاِميَّة.    

لل�سان  �سوتية  ميزة  اأنه  على  ُي�َسوَّق  الذي  احلرف  هذا  اأنَّ  لنا  يت�سح  وهكذا 

ِه خ�سو�سية بربرية بالقول » باأن العربية اإذا كانت ل�سان  ج له ِبعدِّ الرببري، والذي ُيَروَّ

ال�ساد فاإن الأمازيغية ل�سان الزاي املفخمة »، لي�س خا�سًا بالرببرية، ولي�س �سوتا 

غريبًا عن العربية ولهجات امل�رضق العربي. 

جميع  يوجد يف  ول  نقطتان،  فوقها  كافًا  ال�سوت  هذا  وُيْر�سم  نة:  الليِّ الكاف 

اللهجات الرببرية، و هو �سوت يقرب من نطق اأهل العا�سمة اليمنية �سنعاء للقاف 

ال�رضيحة. 

اأبناء  لأن  القاهرية،  واجليم  املعقودة،  بالكاف  كذلك  وُت�سمى  املعقودة:  القاف 

القاهرة العا�سمة امل�رضية ينطقون اجليم قافًا معقودة، مثل نطق اجليم عند  اأبناء 

اأو كافًا عليها ثالث  اإّما قافا  العربي  العا�سمة الظفارية �ساللة، وُتر�سم يف املغرب 

نقط، اأو كافًا يعلوها خط، وخال�سة الكالم اأن هذا ال�سوت عربي �سائع يف معظم 

اللغات العروبية يف جزيرة العرب، فهو مثاًل موجود يف الأكادية وال�رضيانية والعربية، 

ًا  ويوجد كذلك يف اللهجات العربية املعا�رضة من عامية وغريها، فهو لي�س خا�سَّ

1 ـ  الأمازيغ عرب  عاربة ـ د. عثمان �سعدي �س31. 
2ـ   اللهجات الفل�سطينية درا�سة �سوتية ـ د. عبدالروؤوف خريو�س �س119. 
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بالرببرية، عدا اأنه �سوت م�ستقل فيها كما هو حاله يف العربية الأكادية، اأّما يف 

اأ بديل عن اجليم، اأو بديل عن القاف ال�رضيحة. اللهجات العربية فهو اإمَّ

الباء املهمو�سة: ت�سمى اأي�سا الباء اخلفيفة والباء املخففة، وهي �سوت يرمز له يف 

الالتينية باحلرف )p(، وُير�سم يف العربية باء حتتها ثالث نقط، وهذا ال�سوت يوجد 

يف بع�س اللهجات الرببرية ولي�س كلها، ومن الأمثلة عليه الألفاظ التالية املن�سوبة 

ولَّ�س: مل يرى  : ع�سارة التمر املطبوخة / يبُّ اإىل لهجة فجيج باملغرب الأق�سى: )َرّبْ

بو�سوح / يبُّو�س: �سمت / اأ�سبور�سي: التاأنيب / تقوبَّْيت: قر�س خفيف(.

توجد هذه الباء املهمو�سة يف اللهجة الفل�سطينة، وتوجد يف لغات عربية قدمية 

الألفاظ  تاأتي  الأكادية  ففي  والِقْبطية،  القدمية  وامل�رضية  والأكادية  الكنعانية  هي 

التالية بالباء املهمو�سة: )برت( = �رضٌخ، �سٌق، )َبْروؤ( = عقب، ن�سل، )َنكاب( = دفع، 

اأ�سقط، اأوقع، )ِد�ْسُب( = ع�سل، )َربا�ُس( = كان عري�سًا، ويف القبطية تاأتي الألفاظ 

الآتية بالباء املهمو�سة: )بر( = خرج، ظهر، بان، )برت( = حبوب، قمح، )بد( = جرى، 

هرب، اأ�رضع، )حتب(: موت.  

الفاء املهمو�سة: وهذا ال�سوت ُيرمز له يف الالتينة ب )v(، فهو من اأ�سوات اللغات 

الهنداأوربية، ويوجد يف لهجة منطقة غدام�س يف ليبيا، وهو واإن كان ل يوجد يف 

العربية الف�سيحة اإل اأنه يوجد يف لهجة عامية تفرَّعت عنها وهي اللهجة احل�سانية 

باملغرب العربي. 

وهكذا ن�سل بعد هذا العر�س، اإىل اأنَّ الذال والظاء والثاء هي من �سميم اأ�سوات 

الرببرية، واأنَّ القاف املعقودة والزاي املفخمة والباء والفاء املهمو�ستني هي اأ�سوات من 

�سميم العربية مبعناها الوا�سع. 

ب ـ التفخيم والرتقيق: التفخيم هو غلظ يدخل على ج�سم احلرف ـ اأي �سوته 

ـ فيمتلئ الفم ب�سداه، والرتقيق على عك�س ذلك، فهو نحول يدخل على ج�سم 

احلرف فال ميتلئ الفم ب�سداه، وهذه الظاهرة ال�سوتية معروفة يف الأل�سن، و�سائعة 

جداً يف لغات الب�رض.

الأمازيغية  »الراء  الأمازيغي:  العربي  املعجم  مقدمة  �سفيق يف  ويقول حممد   
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م، وترقيقها اأكرث بكثري من تفخيمها، وال�سماع وحده هو الذي ي�سبط  ُترقق وُتفخَّ

الفارق«. 

ْحرية، الراء يرقق ويفخم، وترقيقه اأكرث بكثري  كذلك هو الأمر عندنا يف اللهجة ال�سَّ

من تفخيمه.

اأّما عن الزاي فيقول �سفيق: »والتمييز بني الزاي املرققة والزاي املفخمة مهم جداً 

الأحيان«،  املعاين يف كثري من  التفريق بني  ينبني  اإذ عليه  الأمازيغية،  اللغة  يف 

وي�رضب الأمثلة التالية:

بابة(. ـ )اإزي( بالزاي العادية معناها )الذُّ

ـ )اإزي( بالزاي املفخمة معناها )املَرارة التي ُتفِرز امِلرَّة(.

ـ )اإزري( بالزاي العادية معناها )نبات ال�سيح(.

ـ )اإزري( بالزاي املفخمة معناها )الَب�رَض(.

والتمييز بني التفخيم والرتقيق كذلك مهم جداً يف اللهجة ال�سحرية لنف�س ال�سبب، 

اإذ عليه ينبني التفريق بني املعاين يف بع�س الأحيان، واإليكم اأمثلة لهذا:

َمت عنت نوع من الثعابني  ـ )�سّفار( كلمة اإذا ُرقِّقت عنت الزهور والورود، واإذا ُفخِّ

خبيث جداً.

رْب.  ـ )�سار( اإذا رققت عنت الطعم احلام�س، واإذا فخمت عنت اجَلَلد وال�سَ

ـ )َخال( اإذا رققت عنت الف�ساء من الأمكنة، واإذا فخمت عنت الَطالق.

والأمر ل يقت�رض على الرببرية وال�سحرية، فبع�س اللهجات العامية اأحيانًا تفرق 

كلمة  نرقق  فنحن عرب ظفار  والرتقيق،  بالتفخيم  الواحدة  الكلمة  بني معاين 

»حمار« اإذا ق�سدنا بها اللون الأحمر ونفخمها اإذا اأردنا بها العري ذكر الأتان، 

وعرب م�رض يفخمون لفظ »مّيه« لتعني )املاء(، ويرققونها حني يريدون بها العدد 

)مائة(.

واإذا كان تفخيم وترقيق �سوت الزايـ  وهو من اأ�سوات ال�سفري ـ مهم للتفريق بني 

معاين الكلمات يف بع�س اللهجات الرببرية، فاإن الف�سحى ل تخلو من هذا الأمر 

وفقَا لأ�سوات ال�سفري، فاإذا كانت الزاي امل�سمة تفخيما للزاي، فاإن الزاي تفيخما 
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لل�ساد، وال�ساد تفخيمًا لل�سني، وبني تفخيم وترقيق هذه الأ�سوات تختلف معاين 

الألفاظ، وما اأكرثالأمثلة على هذا الأمر يف العربية، ن�سوق منها:

ـ �سال: جرى، حني نفخمها تغدو )�سال( وي�سري معناها: �سطا عليه ليقهره، 

ل  )زال( وي�سري معناها: حتوَّ ، وحني نفخم »�سال« تغدو  َع�سَّ واجلمُل ونحوه 

ل، والنهار ارتفع، وذهَب. وانتقل، وا�سمحَّ

، اأغرى فالنًا بكذا، واإىل فالن = اأوماأ واأ�سار بال�سفتني اأو العينني  ـ َرَمز: وثب الظبيُّ

اأو احلاجبني اأو اأّي �سيء كان، وحني نرققها تغدو )َرَم�س( وي�سري معناها: جرَب اهلل 

م�سيبة فالن، وك�سب فالن لأهله، واأ�سلح بني القوم، وحني نرقق »رم�س« تغدو 

)َرَم�س( ويكون معناها: طم�س اأثر ال�سيء، ودفن امليت و�سوَّى عليه الأر�س، وكتم 

اخلرَب عن فالن، ورمى فالن بحجر.

املعاين يف  للتفريق بني  والرتقيق مهمة جداً  التفخيم  اأنَّ ظاهرة  الأمر  خال�سة 

بل هي  بربرية،  ة  يِّ لي�ست خا�سِ فهي  العامية،  اللهجات  وبع�س  وال�سحرية  العربية 

ظاهرة عروبية كما اأو�سحنا.  

ت ـ الإدغام: وُيعرَّف باأنه اإدخال حرف يف حرف، فهو يرتتب على جتاور �سوتني 

متجان�سني اأو متقاربني اأن اأحدهما يفنى يف الأخر، وبتعبري اآخر الإدغام هو فناء 

ال�سوت الأول يف الثاين ال�سبيه له اأو القريب منه، بحيث ينطق بال�سوتني �سوتا 

واحدا كالثاين، ولقد قال قدميًا العامل اللغوي اأبو عمرو بن العالء: »الإدغام كالم 

ال�سوتية  الظاهرة  وهذه  العرب«.  كالم  من  خرج  فقد  الإدغام  اأنكر  ومن  العرب، 

م�سرتكة ما بني العربية والرببرية،  و�سنقت�رض هنا على ذكر اإدغام الدال يف التاء 

الذي ورد يف كتاب »�ِسفر العرب الأمازيغ«: 

يف الرببرية ُتدغم  الدال يف التاء ـ كما يف: 

» اأدْترولت » ) �ستهرب ( = » اأت ترولت » ) �ستهرب (.

اأو العك�س ـ كما يف:

» تدلو�ّسن » ) ال�سفق ( = » ّدلو�سن« ) ال�سفق (.

ارَك ِعلمهم يف الآخرة » )  ادَّ التنزيل: » بل  العربية كما يف  وهذا يحدث يف 
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اركتم فيها “ ) الأعراف: 38 (. “ ولقد تركناهم اآية فهل  النمل: 66 (. “ حتى اإذا ادَّ

من ُمّدكر “. ) القمر: 15 (. اأي: تدارك، تداركتم، متدكر ) لغة يف متذكر (.    

الأبجدية الرببرية

راأينا من الأهمية مبكان اأن يعرف القرَّاء باأن الكتابة الرببرية بفرعيها الليبي القدمي 

والتيفيناغي )الفينيقي( عربية الأ�سل، مثل بقية عنا�رض الثقافية الرببرية ِمْن ل�سان 

ومعمار ومو�سيقى وماأثور �سعبي، ونحن هنا ل نريد اأن نطيل على القرَّاء الكرام 

الكتابة من خالل  بها عربية هذه  يوؤكدون  اّلذين  والعرب  الغربيني  العلماء  باأقوال 

لنا ـ بدًل  درا�ستها واملقارنة بينها وبني الكتابات القدمية يف امل�رضق العربي، وف�سَّ

عن ذلك ـ اأْن نْرفق جدولني للمقارنة ما بني احلروف الرببرية ب�سقيها التيفيناغي 

اأحمد  )علي  الظفاري  الباحث  و�سعهما  الظفارية،  احلروف  وبني  القدمي  والليبي 

الأحرف  هذه  مكت�سف  وهو  القدمية،  والكتابات  بالنقو�س  املتخ�س�س  ال�سحري( 

يف مواقع كثرية بجبال و�سحاري ظفار عام 1986 ميالدية، ومن املهم اأن نذكر 

باأن هذه احلروف الظفارية مل يحدد عمرها بعد، وذلك لأن الباحث ال�سحري ل 

ي�ستطيع اأن يقوم بذلك ل�سيق ذات اليد، وهو كذلك مل يعرث على اأحد ليقوم بهذا 

العمل الوطني والقومي فيتكفل بالإنفاق على هذا امل�رضوع ليتم معرفة عمر هذه 

. الكتابات والنقو�س بو�ساطة الكربون 14 املُ�ِسعِّ

بقي اأن نذكر باأن الناظر اإىل هذين اجلدولني �سينده�س مِلَا يراه من تطابق تام يف 

ال�سكل ما بني حروفنا نحن اأهل ظفار واحلروف القدمية لأهل املغرب العربي، مع 

التنويه اإىل اأن هناك اأحرف من اخرتاع الباحثني املغاربة املعا�رضين، و�سعوها كي 

ثلها يف احلروف الرببرية  ُيكِملوا متثيل بقية الأ�سوات الرببرية التي لي�س لها ما مُيَ

الأ�سلية القدمية، لذا من الطبيعي اأّل جندها �سمن احلروف الظفارية.
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ومن هذه الأحرف املُبتدعة حديثًا:

ونحب اأن ن�سري يف الأخري اإىل حرف من احلروف الرببرية �سار اأ�سهرها، وذلك 

لأن احلركة الأمازيغية جعلته رمزاً لها، فغدى يف اأعالمها ومطبوعاتها ومن�سوراتها 

الزاي، ويف الكتابة  التيفناغ �سوت  اأبجدية  وهو هذا ال�سكل z  وهو مُيثل يف 

عربية  كتابة  اأي  يف  يوجد  ل  احلرف  وهذا  ال�سني،  �سوت  ميثل  الليبية  الرببرية 

املُ�سند  يوجد حتى يف  فهو ل  الظفارية،  الكتابة  ـ غري  علمنا  ـ ح�سب  م�رضقية 

اأبجدية اليمن القدمية. 

ومن املهم اأن ن�سري باأن احلروف الظفارية مل  ُتقراأ اإىل الآن، ولذا نحن يف حاجة 

بهذا  للقيام  القدمية  والكتابات  النقو�س  العرب يف  املتخ�س�سني  اإىل تظافر جهود 

قْطريًا  العمل بحثًا وتنقيبًا ودرا�سة ومقارنة، ب�سفته م�رضوعًا قوميًاً ل م�رضوعًا 

يخ�س القطر الظفاري.
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خامتة 

والإعالميني  حافيني  وال�سِ والدار�سني  والباحثني  الُكتَّاب  من  اأهلنا  ننا�سد  1ـ 

الغري  الأ�سطوري  )احلامية/ال�سامية(  مب�سطلح  جانبًا  يلقوا  اأْن  عمومًا  واملثقفني 

عنهما  وي�ستعي�سوا  منطقي،  الغري  الف�سفا�س  )الأفرواآ�سيوي(  وم�سطلح  ِعْلمي، 

مب�سطلح )اللغات الُعروبية( املتوازن واملُن�سجم واملُتجان�س لغويًا وجغرافيًا وتاريخيًا 

بهذه املنطقة املتوزعة بني قارتي اآ�سيا واأفريقيا، وننا�سدهم اأّل يخلطوا بني احلركة 

راأي  اإىل  ـ  الرببرية  امل�ساألة  ـ يف  ي�ستمعوا  اأّل  وننا�سدهم  الرببر،  الرببرية وجماهري 

النعزاليني ال�ُسعوبيني ويرتكوا وجهة النظر الأخرى التي لدى الوحدويني الُعروبيني، 

ونهيب بهم اأن ل يتجاوزوا لفظة “الرببر” القيمة ال�سهرية والتي ارتبطت باحل�سارة 

العربية الإ�سالمية، و�سارت حني ُتذكر حُتيل املرء اإىل تاريخ عظيم ُم�رضف، َكَتَبُه 

َحه بت�سحياتهم اجلليلة.   جدوٌد عظام بدمائهم الزكية واأ�سادوا �رَضْ

2ـ ننا�سد اأ�سحاب الي�سار ورجال الأعمال من العرب اأن ُينفقوا جانب من اأموالهم 

تراث  بني  ما  امل�ستفي�سة  الوا�سعة  للمقابلة  يكون خُم�س�سًا  م�رضوع  تاأ�سي�س  يف 

امل�رضق العربي والرتاث الرببري. 

3ـ ننا�سد جميع اجلهات البحثية واملراكز العلمية واجلامعات يف البالد العربية اأن 

يكون جانب من اهتماماتهم وم�ساريعهم ق�سية الرببر وعالقتهم بامل�رضق العربي 

قدميًا وحديثًا.

4ـ ن�سمُّ �سوتنا اإىل �سوت العامل الكبري الدكتور علي فهمي خ�سيم يف دعوته 

عة ما بني  للباحثني والدار�سني باأن يقوموا بالتعاون اجلماعي لعمل مقارنات مو�سَّ

اللهجات الرببرية واللهجات امل�رضقية العربية، لأنه م�رضوع اأكرب من طاقة فرد، بل 

هو اأكرب من طاقة رهط من الباحثني.

للباحثني  دعوته  يف  عي�سى  علي  الدكتور حممد  �سوت  اإىل  �سوتنا  ن�سمُّ  5ـ 

امللتزمني من العرب اإىل اإعادة درا�سة وكتابة  التاريخ العربي من املحيط اإىل اخلليج، 
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لدرا�ساتهم،  اأن تكون �سبه اجلزيرة العربية حموراً  والرتكيز يف املرتبة الأوىل على 

ويجب بقدر ال�ستطاعة البتعاد عن تاأثري اأفكار ونظريات امل�ست�رضقني الذين عزلوا 

تاريخ �سبه اجلزيرة العربية عن بقية تاريخ املنطقة العربية، وذلك لأهداف �سيا�سية 

ا�ستعمارية، ولأغرا�س دينية ثقافية.

العلمية  النواحي  من  الرببر  عروبة  عن  تدافع  التي  والدرا�سات  الكتابات  6ـ 

الأنرثوبيلوجية والأثرية واللغوية والتاريخية وال�سيا�سية التي يقوم بها علماء وباحثون 

وكتاب اأجالء، والتي ت�سعى اإىل تفنيد النظريات والآراء التي تقف من عروبة الرببر 

موقف العداء، ل تنال من الدعاية والإعالم ما حتتاجه حتى تنت�رض النت�سار الذي 

ت�ستحقه، ولذا ل َبدُّ من وجود تكتل لكل اأولئك املن�سغلني بالدفاع عن عروبة الرببر، 

اأعمالهم وجهودهم، ويف هذا  ل�سالح  اأكمل وجه  الإعالم على  و�سائل  وا�ستثمار 

مة ، فهناك الكتب التي األَّفها الدكتور  املقام نف�سل اأن نذكر بع�س هذه الأعمال القيِّ

اأمة؟(،  نحن  )هل  واملغالطات(،  احلقائق  الوطنية  )الهوية  ومنها  نعمان  بن  اأحمد 

)كيف �سارت اجلزائر م�سلمة عربية(، )فرن�سا والأطروحة الرببرية(، ) حزب البعث 

العربية بني حماربة  اللغة  فرن�سا(، )م�ستقبل  الوطنية ولو يف  )اأطلبوا  الفرن�سي(، 

الأعداء واإرادة ال�سماء(، وهناك موؤلفات الدكتور عثمان �سعدي )عروبة اجلزائر عرب 

الأمازيغية(،  للكلمات  العربية  اجلذور  )معجم  عاربة(،  عرب  )الأمازيغ  التاريخ(، 

وكتب الأ�ستاذ حممد املختار العرباوي )الرببر عرب قدامى(، )يف مواجهة النزعة 

الرببرية واأخطارها النق�سامية(، )الكتابة الرببرية: اللوبية، التيفيناغ ما حقيقتها ؟(، 

وكتاب )عروبة الرببر احلقيقة املغمورة( لالأ�ستاذ حممد علي مادون، وكتاب)اجلذور 

التاريخية ل�سكان املغرب القدمي( للدكتور حممد علي عي�سى، وكتاب )اأ�سول اللغة 

الليبية القدمية( للدكتور عبدالعزيز �سعيد ال�سويعي، وكتاب )�سفر العرب الأمازيغ( 

وملحق به )معجم ل�سان العرب الأمازيغ( للدكتور علي فهمي خ�سيم، وهناك كتاب 

مهم بعنوان)الأقلية الرببرية يف تون�س( للدكتور �سامل لبي�س الأ�ستاذ باملعهد العايل 

للعلوم الإن�سانية بالعا�سمة التون�سية، يرد فيه على املغاطات التي يحاول البع�س 

تر�سيخها على اأنها حقائق تخ�س الرببر يف تون�س، اأّما الدكتور �سعيد عريبي حفيانة 



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان338
فكر

فما زال بعزمية املوؤمن وب�سرب الباحث املقتدر يعكف على درا�سة لغوية مقارنة ُترجع 

اللهجات الأمازيغية اإىل اأ�سولها العربية امل�رضقية.   

 ـ ثروة هذه الأمة ـ اأْن ي�ستثمر اإميانه الرا�سخ 
َّ
7ـ واأخرياً ننا�سد ال�سباب العربي احَلي

بر�سالته اخلالدة وحما�سه القومي وغريته الوطنية، يف الذود عن عروبة حفدة طارق 

الِعظام،  اأجدادنا  من  وغريهم  تومرت  بن  واملهدي  تا�سفني  بن  ويو�سف  زياد  بن 

�سفحات  على  باحُلجة،  احُلجة  مقارعة  ومواهبهم يف  اإمكاناتهم  كل  ُم�ستغلني 

اجلرائد وال�سابكة، ويف ت�سكيل اجلمعيات واملواقع الإعالمية، ويف اإقامة التظاهرات 

واملهرجانات الثقافية واملعار�س الفنية والدعائية، ويف اإطالق الحتجاجات املتوا�سلة 

اأو  حافة، وذلك عندما يت�سح جهلها،  وال�سِ التلفزة واملذياع   قنوات  اإىل  هة  املُوجَّ

ال�سباب  هذا  ي�ستمر  واأن  النا�س،  على  تدلي�سها  يت�سح  اأو  حيادها،  عدم  يت�سح 

املجاهد يف التعريف باحلقيقة املغمورة لقدماء املغرب الكبري، وهي اأنهم عرب اأقحاح 

�سواء اأطلقنا عليهم ا�سم الليبيني اأو الرببر اأو الأمازيغيني، وُكلُّ قول غري هذا القول 

عاء زائف يتحتم علينا اأن ُنعرِّيه، فلقد �ساعت اأكذوبة “الرببر غري العرب” ثم  هو ادِّ

ا�ستفحلت، لذا �سار من واجب اجلميع ك�سفها الآن، دون انتظار ودون تهاون.  
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بن قطنـ  دار ح�رضموت للدرا�سات والن�رضـ  ح�رضموت )املكال(ـ  الطبعة الأوىل 

2004 م.ة

19ـ اللهجة املو�سلية ـ حممود اجلومرد ـ مركز البحوث الآثارية واحل�سارية ـ العراق 

ـ الطبعة الأوىل 1988 م.

20ـ املعجم الأمازيغي الوظيفي ـ د. مبارك الأر�سي ـ مطبعة النجاح اجلديدة ـ 

الدار البي�ساء ـ املغرب ـ الطبعة الأوىل 2008م.

21ـ املعجم العربي الأمازيغي ـ حممد �سفيق ـ اأكادميية اململكة املغربية ـ الرباط 

ـ ج1 الطبعة الأوىل 1989م، ج2 الطبعة الأوىل 1996م، ج3 الطبعة الأوىل 

2000م.

22ـ النفي�س من كنوز القوامي�س  ـ  خليفة حممد التلي�سي ـ الدار العربية للكتب ـ 

ليبيا ـ الطبعة الأوىل 2000م.
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�شدر عن من�شورات فكر

�سل�سلة در��سات و�أبحاث:

1 - حزب ال�ستقالل وتدبري النتقال     حفيظة بلمقدم

2 - قراءة يف قانون الأحــزاب 60 -63     ميلود بلقا�سي

3 - الدر�س النحوي يف تف�سري ابن عطية     حممد احل�سني خليل مليطان

4 - التن�سئة الجتماعية للطفل املعاق     ر�سيد الكنوين

5 - الوحدة املغاربية يف ذاكرة احلركات الوطنية والتحريرية  جمموعة موؤلفني،

        تن�سيق حممد الدروي�س 

Les villes du sahara marocain -6           حممد بنعتو
7 - بنية الكلمة يف اللغة العربية )متثيالت ومبادئ(    حممد بلبول

8 - جمر بارد )اأوراق وقتنا ال�سائع(      اأحمد املديني

9 - �سفحات من تاريخ املغرب القدمي     حممد التازي �سعود

01- احلكومة امللتحية والفقه املوروث:

م�سائل عن الإ�سالم وال�سلطة والإ�ست�رضاق      جمموعة موؤلفني، 

       تن�سيق حممد الدروي�س

11 - الدارجة املغربية بني العربية والأمازيغية         علي فهمي خ�سيم

12 - لغة النظر ونظار اللغة       حممد الدروي�س

13-املجتمع املغربي و�سوؤال:

املواطنة والدمقراطية وال�سيا�سة       ح�سن طارق

14 حول عروبة الرببر       �سعيد بن عبد اهلل الدارودي
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�سل�سلة  فكر �جليب )ن�سو�ص ووثائق(:

-تاأمالت يف الإ�سالم ال�سيا�سي )1( 

حممد بوبكري  )الإ�سالم والعلمانية(   

-تاأمالت يف الإ�سالم ال�سيا�سي )2( 

حممد بوبكري )يف حماورة جماعات الإ�سالم ال�سيا�سي(  

حممد بنعبد القادر - �سيا�سات )املغرب- الذاكرة- العامل( 

- با�سالريات    �سعيد بوخليط

3-جملة فكر العلوم القت�سادية والقانونية وال�سيا�سية -3 2 -1

4-جملة فكر فكر العلوم الإن�سانية والإجتماعية-9 8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

�سل�سلة ن�سو�ص �إيد�عية:

اأحمد املديني هموم بطة   

حممد غرناط حلم بني جبلني  

اأحمد املديني الرحلة اإىل بالد اهلل )با�سرتاك مع من�سورات املديني( 

اأحمد املديني كتاب النهايات )با�سرتاك مع من�سورات املديني( 

نهاران                لطيفة حليم

BENDAOUD NAJIB                                                    Les seins pénibles



مدخل اإىل عروبة الأمازيغيني من خالل الل�سان346
فكر

اإخبار للم�ؤلفني والنا�شرين

تخرب فكر كل النا�رضين واملوؤلفني الذين يرغبون يف اإدراج خرب ن�رضموؤلفاتهم على �سفحات 

اأو بغريها من  اأن يبعثوا بثالث ن�سخ من من�سوراتهم مع ملخ�س بالعربية  من�سوراتها 

اللغات، اإن اأمكن ذلك، حتى نتمكن من اإدراج ذلك يف الإ�سدارات املقبلة من من�سورات 

فكر، ليعم اخلرب والفائدة.

    

مع حتيات فكر  

عنوان املرا�سلة: فكر �س.ب 9007 املحيط  الرباط املغرب






