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 شكر وتقدير 
 كان الذي تعالى اهللا أشكر فإنّني ،"1﴾ِلنَفِْسِه َيشْكُُر فَِإنََّما شَكََر ﴿َوَمْن: "تعالى قوله من انطالقًا

 عّز اهللا يشكر ال النّاس يشكر ال َمن: " - وسلّم عليه اهللا صلّى – اهللا رسول قول ومن معين، خير لي

 الـّدكتور  األسـتاذ : لفاضلا وشيخي أستاذي إلى امتناني وعظيم شكري، بخالص أتقّدم فإنّني. 2"وجّل
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 جميـع  أشـكر  كمـا  الجزاء، خير عنّي اهللا فجزاه منير، قمر العلم في فهو العلمّية، شخصّيتي صقل
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  إقرار
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  عسكر مخيم لهجات

  والشّراب والطّعام المنزلّية، األدوات ألفاظ في داللّية صوتّية دراسة
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  عسكر مخيم لهجات

  والشّراب والطّعام المنزلّية، األدوات ألفاظ في داللّية صوتّية دراسة

  إعداد

  طه محمد عدنان محمد

  إشراف

  جبر الرؤوف عبد يحيى الدكتور األستاذ

  الملخّص

 عـام الطّ ألفـاظ و ،المنزلّيـة  األدوات في عسكر مخّيم لهجات ألفاظ الّدراسة هذه تناولت

 الجزيـرة  عمـق  إلـى  منها كثير في تعود اللهجات وهذه وداللّية، صوتّية، ناحية من ،رابوالشّ

 يمكن كما الحجازية، القبائل إلى المخّيم لهجات في الهمزة تسهيل نعزو أْن الممكن فمن العربّية،

 قـد  الّدراسة هذه تكون وبذلك وأسد، تميم مثل قبائل إلى لهجاتهم في المشهورة اإلمالة ننسب أْن

 قبـل  العـرب  لهجات في شائعة انتك قديمة بعناصر تحتفظ متباينة، لهجات توثيق على عملت

 وشخصـّيتهم  وأجـدادهم،  آبـائهم،  بألسنة الخاصـة الُهوِّية القادمة لألجيال نحفظ كي اإلسالم؛

       .الممّيزة

 قديمـة  حديثة، قديمة قضية على الّضوء تلقي ألنّها ؛خاصة أهمية الّدراسة هذه تكتسب

 وتكلّمت العربّية، الجزيرة في الّزمن من اردًح عاشت التي العربّية القبائل لدى وجودها حيث من

 لـم  باعتبارهـا  حديثة و هذا، يومنا حتّى ماثالً بعضها يزال وما وتلتلتها، وعنعنتها، بكشكشتها،

 والقروّيـة،  المدنّيـة، ( عسـكر  مخـّيم  لهجات وهي قبل، من العلمي البحث بساط على توضع

  ).والبدوّية

 التـي  المنزلّيـة  األدوات ألفاظ معظم وثّقت قد كونها من أهميتها الّدراسة هذه تستمّد كما

 يحفظ أْن هذا شأن ومن منها، كثير باد بينما المخّيم، في مستعملة – منها كثير زال وما – كانت

 والشّـراب  الطّعام ألفاظ معظم الّدراسة تناولت كما. تراثه من بعًضا الفلسطينّي الشّعب من لجزء

 األيام، هذه في المستعملة وتلك وطنهم، عن الفلسطينّيون هّجر ندماع مستعملة كانت التي الّسائدة

  .القديمة اللغوية المعاجم في ترد لم المخّيم أبناء يستعملها التي األلفاظ بعض أّن وبّينت
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 كما آخرين، باحثين من عليها البناء يمكن نواة تصبح أْن شأنها من الّدراسة هذه مثل إّن

  :منها أمور عّدة الّدراسة هذه بّينت وقد. القديمة العربّية اللهجات سةدرا في منها اإلفادة يمكن

 واإلمالـة،  كالكشكشة، المهّجرين، ألسنة على بقيت التي الّصوتّية الظّواهر بعض وصف •

 .وغيرها الهمز، وتسهيل

 .وتحليلها ،بالطّهي الخاصة المنزلّية األدوات ألفاظ وصف •

 .وتحليلهما ،والشّراب الطّعام مكّونات ألفاظ وصف •

  .والشّراب الطّعام مكّونات وألفاظ المنزلّية، األدوات أللفاظ معجم وضع •

  :أهّمها من عديدة، بنتائج الّدراسة هذه من الباحث خرج وقد

 علـى  والمحافظـة  ،المخـّيم  في كبير بشكل منتشرة كانت التي الكشكشة ظاهرة ضياع 

 .والمدنّية البدوّية، اللهجة

 خّصصـت  قد وأخرى المخّيم، لهجات في داللتها عّممت قد كلمات ّمةثَ أّن الّدراسة بينت 

 .صوتها من داللتها استمدت قد الكلمات بعض وأّن داللتها،

: أمثـال  األصـوات،  بعض – والقروّية والبدوّية، المدنّية، – المخّيم لهجات معظم فقدت 

 .والقاف والظّاء، والذّال، الثّاء،

 .اإلغالق المزدوج ويلالطّ المقطع ومن زدوجة،الم الحركة من اللهجات تخلّصت 

 تاء قبل فيما/  e/ممالة كسرة لتصبح ،/a/ القصيرة الفتحة إمالة إلى المخّيم لهجات مالت 

 .أحيانًا المماثلة وإلى حينًا، المخالفة إلى مالت كما الكلمات، من كثير في التّأنيث،



 
 
1

  مقّدمة

والّصالة والّسالم على سيدنا محمد صلّى اهللا عليه وسلّم،  الحمد للّه المستحقّ للحمد والثّناء،     

ُأِذَن ِللَِّذيَن ُيقَاتَلُوَن بَِأنَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعلَى ﴿: "القائل الحمد للّه ومن وااله، ،وعلى آله، وصحبه

ُأخْرُِجوا ِمْن ِدَيارِِهْم بِغَْيرِ َحقٍّ ِإال َأْن َيقُولُوا َربُّنَا اللَُّه َولَْوال َدفُْع اللَّـِه   الّذين) 39(نَْصرِِهْم لَقَِديٌر 

ُصَرنَّ لََينْالنَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَُهدَِّمتْ َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواتٌ َوَمَساجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه كَِثيًرا َو

  وبعد،   1"﴾)40(اللَُّه َمْن َينُْصُرُه ِإنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز 

م، عندما احتّل اإلسرائيلّيون مـدنهم  1948ُهجَِّر الفلسطينّيون من أرضهم ُعنوةً عقب حرب      

وقراهم، وأصبحوا الجئين مشتّتين في مخّيمات عّدة داخل فلسطين، في الّضفة الغربّية، وقطـاع  

ُأخـرج هـؤالء    .افي بلدان عربّية مجاورة، كاألردن، ولبنان، وسوريا، وغيره هاغّزة، وخارج

الالجئون من مدنهم، وقراهم، وهم يحملون همومهم، وأحزانهم، ولهجاتهم، إالّ أّن هذه اللّهجـات  

عـدد   لم يبقَ منهم إالّ الّذينبدأت باالندثار، واالضمحالل؛ بسبب موت عدد كبير من الُمهجَّرين 

؛ لذا فقد جاءت هذه الّدراسة بهدف توثيق لهجات مخّيم عسكر من ناحية صوتّية داللّية، من قليل

حيث تناولها لمعظم ألفاظ األدوات المنزلية المستعملة في الطّهي، وكذلك معظم ألفـاظ الطّعـام   

  .والشّراب

 يد، وغالبيـة سـكان المخـّيم   تتناول هذه الّدراسة لهجات مخّيم عسكر بِشقَّْيِه القديم، والجد     

وجدير بالذّكر أّن مخّيم عسكر يمثّـل عّينـة   أصولهم إلى مدن اللُّّد ويافا وقراهما، يرجعون في 

هذه المخّيمـات   سكّان مخّيم بالطة، ومخّيم عين بيت الماء، علًما أّن: لباقي مخّيمات مدينة نابلس

ن وقراها، لذلك فإّن لهجاتهم تكاد تكـون  في كونهم تجّمعوا من مدن، فلسطي ونشتركيالفلسطينّية 

متشابهة، بل رّبما تكون معظم مخّيمات فلسطين متشابهة في لهجاتها، مـع وجـود خصوصـّية    

   .  المدينة أو القرية القريبة منهببسيطة لكّل مخّيم؛ بسبب تأثّره 
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، ولعـب فـي   مخّيم عسكر؛ أنّه تربى وترعرع في أحضانه ثوقد كان الّدافع الختيار الباح     

أزقّته، وسمع حكاياته وقصص التّهجير من اآلباء واألجداد، فال غرو أنّه قد أتقن غالبية لهجاته، 

تعيش فـي   –مدنّية، وقروّية، وبدوّية  –إضافة إلى ذلك، فإّن مخّيم عسكر يمثل لهجات مختلفة 

  . بيئة واحدة، بله في بقعة جغرافّية صغيرة محدودة

وبان ة فـي مخـيم عسـكر آخـذة بالـذّ     اللهجـات األصـليّ   بعض ى أّنوتجدر اإلشارة إل     

بعد سنوات  إذ، ر الذي يحتفظ باللهجة األّممن الجيل المهّج كبيرواالضمحالل؛ بسبب موت عدد 

، قبل ضجالقرى وهم في سن النّو المدن، روا من تلكُهّج الّذين -المهّجرون  كانقليلة سيكون الّس

 المـدن،  تلك لهجات، ومع ذلك الجيل ستضيع ة يصعب العثور عليهمقلّ - سنة ّستينما يقارب ال

غيرات اللهجية التي طرأت على ألسـنة أبنـائهم   إضافة إلى التّ ،-كما ضاعت أرضه  –،القرىو

ة من راسات التي تناولت اللهجات الفلسطينّيالّدمن هنا نبعت أهمّية هذه الّدراسة؛ ألّن  .وأحفادهم

دراسـة واحـدة،    الباحث ابقة، وجدراسات الّسجوع إلى الّدوعند الّر ،ادرةناحية صوتّية داللّية ن

، ومع ذلك فقد وقف الباحـث  1م1979تناول فيها لهجة مدينة نابلس ، وريمحمد جواد النّلتعود 

راسة تناولـت لهجـة   كر أّن هذه الّدوجدير بالذّ عليها، وأفاد منها في جزيئات معّينة في دراسته،

إضـافة إلـى    .، ولم تتناول لهجات المخّيمات الفلسطينّيةى الجانب الصوتيبعينها، وركزت عل

دراسة تعود لعبد الّرؤوف خريوش، تناول فيها االئتالف واالختالف بـين أصـوات اللهجـات    

بحسب اطّالع  –، وقد قام خريوش 2م1997العربّية الفلسطينّية، وأصوات اللغة العربّية الفصيحة 

إلـى   هبتحويل جزء من أطروحـة الـّدكتورا   –فة الذّكر، وكتابه اآلتي اآلنته الباحث على رسال

من قيمة البحـث أو الباحـث؛    ا، وليس هذا انتقاًص3"دراسة صوتّية: اللهجات الفلسطينّية: "كتاب

؛ ولكونـه  سيكون عن الكتاب الذي يضّم جزًءا من الّرسالة بـين دفتيـه   وإنّما ألّن الحديث القادم

الفصـل الّرابـع فـي     –ناول خريوش في الفصل الّسابع من الكتـاب  ت .أحدث من األطروحة

                                               
، )غير منشورة رسالة ماجستير(، دراسة صوتية صرفية للهجة مدينة نابلس الفلسطينيةالنوري، محمد جواد، : ينظر  1

  .م1979كلية دار العلوم لجامعة القاهرة 

بّية الفلسطينّية، وأصوات اللغة العربّية االئتالف واالختالف بين أصوات اللهجات العر: خريوش، عبد الّرؤوف: ينظر 2

 . م1997. الّسودان. كريم والعلوم اإلسالمّية، أمدرمانجامعة القرآن ال ،)غير منشورة رسالة دكتوراه( ،الفصيحة

  .م2004.التوزيعدار أسامة للنشر  :َعّمان –األردن .1ط. دراسة صوتّية: اللهجات الفلسطينّية :خريوش، عبد الّرؤوف 3
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وصفًا خريوش  تناوَل :، أقول"أصوات اللهجات العربّية الفلسطينّية"، والموسوم بِـ -األطروحة 

ولم يتناول لهجات المخّيمات الفلسطينّية، ، بشكل عام هاوبوادي ،هاوأرياف ،فلسطين ألصوات مدن

، دون تغيير، إضافة إلى اتفـاق  )ث، ذ، ظ(ما زالت تنطق بأصوات  ذكر أّن أرياف فلسطينبل 

تتّفق إلى حّد بعيـد  "، وأّن لهجة البدو 1مع لهجة أهل المدينة في صوت الكاف الّريف أهل لهجة

وهي التي تسمى  /گ/فيتحقق عندهم / ك/هو  مع لهجة األرياف، ولكنّها تختلف في صوت واحد

يأتي أول الكلمـة ووسـطها   /. ق، ك/ه مزجي بين القاف والكاف ويمتاز بأن ...الكاف التركية، 

   .2/"گدس، صاد گتوب، الـگ تب، مـ گ: /وآخرها، كما في قولهم

إّن ما ذكره خريوش آنفًا يختلف جملة، وتفصيالً عّما ورد في دراسـة الباحـث، فأحفـاد         

، بـل  )ث، ذ، ظ(نطقون أصـوات  ال ي –في أيامنا هذه يقطنون المخّيم  الّذين –والبدو ،القروّيين

مـن   وهذا يخالف ما جاء في دراسة خريوش على التّوالي،) ت، د، ض أو زاًيا مفخّمة(يبدلونها 

، كما أّن القرويين القدامى في مخـّيم  أّن أهل األرياف، والبدو ينطقون هذه األصوات دون تغيير

 في دراسـة ا حرف الكاف كما جاء لم ينطقو - األّم روا وهم يحملون لهجتهمجُِّه الّذين –عسكر 

 أيا كان موقعها في الكلمة، في معظم الكلمات،/ tš/في نطقهم تقلب تْشْ / k/الكاف ، بل خريوش

أو ما يشبه النّطق اإلنجليزي بِـ ، samak)َسَمك (بدالً من  samatš)َسَمتْشْ  ( :فهم يقولون مثالً

)ch ( كما في بداية كلمة)chair ( أوchildren)(،    وهذه اللّهجة خاّصة بقـرى اللّـّد، ويافـا، 

، 3"اإبدال كاف الخطاب شينً": عّما ورد في اللسان، فهي هذه الكشكشة تختلفو .كشكشةالوتّسمى 

لذلك يرى الباحث أّن كشكشة اليوم غير مرتبطة بكاف المخاطب، بل هي قلب الكاف في معظـم  

يختلفون عن البـدو   ،يقطنون مخّيم عسكر الّذينإضافة إلى ما تقّدم فإّن البدو . /tš/الكلمات تْشْ

، على عكس البدو فـي  /گ/عندهم تتحق بـ / ك/، فالكاف جاء ذكرهم في دراسة خريوش الّذين

) g(أو ما يشبه النّطق اإلنجليزّي بـ  /گ/ جيًما قاهرّية /ق/ينطقون القاف  ، إذ إنّهممخّيم عسكر

   .(girl)، أو )(goكما في 
                                               

  .125ص .دراسة صوتّية: اللهجات الفلسطينّية :خريوش، عبد الّرؤوف: ظرين 1

 .126، صنفسه 2
. دار إحياء التّراث العربي: بيروت. 2ط .مج15.لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محمد بن مكرم 3

  .كشش مادة.م1993 -ھـ1413
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دراسة صوتّية، من دراسة خريوش، إضافة لما تقّدم، أنّها  ز دراسة الباحثما يمّيإّن      

من الكلمات  إضافة إلى كثير، تمن الكلمات التي انقرضت وباد كثير وداللّية من شأنها توثيق

معظم األدوات المنزلّية، وألفاظ الطّعام، والشّراب المستعملة في  توثّق أنّهاكما  اآليلة لالنقراض،

وهذا التّوثيق له أهمية كبيرة في المحافظة على هذه الكلمات من الّضياع، كما يحفظ  المخّيم،

الباطية، الّدست، : كثيًرا من األلفاظ الّدالة على جزء من تراث الشّعب الفلسطينّي المهّجر، مثل

ًضا أّن وما يمّيز هذه الّدراسة أي .الحلّة، الجاروشة، القمع، الخابية، الغربال، الشوبك، وغير ذلك

على حّد علم  –مات بشكل عام، ولهجة مخيم عسكر بشكل خاص، لم يتناولها لهجات المخّي

لهجة بعينها، بل تتناول لهجات بو تختص، ، أراسة ال تتناولأحد، علماً أّن هذه الّد – الباحث

يعيشون في بيئة واحدة، وهذا ما يميزها من غيرها،  شتّى، لُمهّجرين من مدن وقرى مختلفة،

فهي تلقي الّضوء على قضية قديمة حديثة ، قديمة من حيث وجودها لدى القبائل العربّية التي 

حديثة  عاشت ردًحا من الّزمن في الجزيرة العربّية، وتكلّمت بكشكشتها، وعنعنتها، وتلتلتها، و

بنزول باعتبارها لم توضع على بساط البحث العلمي من قبل، خدمة لهذه اللغة، الّتي كّرمها اهللا 

  : القرآن الكريم بها، حيث يتطلّع الباحث إلى تحقيق األهداف اآلتية

وصف بعض الظّواهر الّصوتّية التي بقيت على ألسنة المهّجرين، كالكشكشة، واإلمالـة،   •

 .وتسهيل الهمز، وغيرها

 .، وتحليلهاالخاصة بالطّهي1وصف ألفاظ األدوات المنزلّية •

 .، وتحليلهما2ابمكّونات الطّعام والشّروصف ألفاظ  •

  .مكّونات الطّعام والشّراباألدوات المنزلّية، وألفاظ  وضع معجم أللفاظ •

                                               
، ات الّتي تستخدم في المطبخ، وال سّيما تلك المستعملة في األكلاألدوات المنزلّية في هذه الّدراسة تعني تلك األدو 1

  . والشّرب، وأغراض الطّهي

  .واألرز، واللحوم، وغيرها ،الخضراواتتلك األلفاظ التي تدخل في نطاق الطّهي، ك: المقصود بالطّعام 2
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اس في راسة لهجات مخيم عسكر من ناحية صوتّية، وداللّية، وما يستخدمه النّتتناول هذه الّد     

طّهي، ة الخاصـة بـال  لمعظم األدوات المنزلّي -متباينة أحياناً، ومتفقة أخرى -المخيم من ألفاظ 

  . وكذلك معظم ألفاظ مكّونات الطّعام والشّراب

في األعـّم   ،ّن ألفاظ األدوات المنزلّية الخاصة بالطّهي، قد تّم تصنيفها باجتهاد من الباحثإ     

: فمثالً ثّمة أدوات خاصة بالطّهي، مثل األغلب، عن طريق الّروابط المشتركة بين هذه األدوات،

، "اللّجن" الباطية : الّدست، المغرفة، القالّية، المقلى، وأخرى للعجن، مثلالطّنجرة، القدر، الحلّة، 

، وأخرى لتناول الطّعام، "الِمَرق الذي ُيرقّ به العجين"، الشّوبك "المطحنة، الّطاحونة " الجاروشة 

 تّم تحليل معظم الكلمات الواردة في كّل مجموعـة، قد و ، وغيرها،الملعقة، الّصحن، الجاط: مثل

  :ث شمل التّحليل ما يليحي

 .المعنى اللهجي الّدارج للكلمة 

 .المعاجم ُأّماتالمعنى المعجمّي للكلمة، بالّرجوع إلى  

 .عقد مقارنة بين المعنى اللهجّي، والمعجمّي 

 .التّحليل الّصوتّي للكلمة، من خالل مقارنة اللفظ اللهجّي، باللفظ الفصيح 

قد صنّفها الباحث إلى مجموعات، تحتوي كّل مجموعة أّما ألفاظ مكّونات الطّعام والشّراب ف

  : مثالً مجموعة تحتوي على عّدة فصائل، منها اواتفالخضر. على أقسام

  . القرع أو اليقطين، والكوسا، والخيار: الفصيلة القرعّية، وتشمل

 .الفول، الحمص، اللّوبياء، الفاصولياء: الفصيلة القرنّية، وتشمل

 . الهندباء، الحمّصيص، الّصعتر: ملالفصيلة البقلّية، وتش

، ينطبق على باقي المجموعـات كـاللحوم،   الخضراواتوجدير بالذّكر أّن ما ينطبق على      

  .والمشروبات
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بالّرجوع إلى أصول  –في األعّم األغلب  –وتجدر اإلشارة إلى أن عملية التّصنيف قد تّمت      

عرب، والمعجم الوسيط، وقد اختـار الباحـث هـذين    لسان ال: المعاجم، أهمها ُأّماتالكلمات في 

  .المعجمين؛ ألنهما يمثالن القديم، والحديث على التوالي

أّما بالنسبة ِللَّهجات في المخّيم فتنتظم ألسنة أبنائه ثالث لهجات، يمكن تقسيمها على النّحـو       

  :اآلتي

  .اللّهجة المدنّية، وتتمثّل في لهجتي اللّّد، ويافا: أوالً

، وتتمثل في قرى يازور، وبيت دجن،وكفر سابا، والعّباِسـّية،  )الفالّحّية ( اللّهجة القروّية : انًياث

  الخ... والخيرّية،

  . اللّهجة البدوّية، وتتمثّل في الجماسين، وعرب أبو كشك، وعرب الّسوالمة: -أخيًرا -ثالثًا

، مجتهًدا في أن يكونـوا  "اللغوّيين"ة وألغراض هذه الّدراسة، اختار الباحث عَدًدا من الّروا     

 ،، البدوّية، انتماًء حقيقًيا)الفالّحّية ( المدنّية، القروّية : المدروسة الثالث مّمن ينتمون إلى البيئات

وأن يكونوا ممن تتوافر فيهم شروط البحث اللغوي الحديث ومواصفاته، من حيث كونهم ُأمّيـين  

ات غيرهم بفعل المطالعة أو االرتحال، إضـافة إلـى جـودة    أو شبه ُأمّيين، وغير متأثرين بلهج

وقد اعتمد الباحث المـنهج   .1كّل ذلك من أجل الحصول على مادة لغوّية حقيقّية ،النّطق وسالمته

بإجراء تسجيالت صوتّية لهؤالء الّرواة؛ لتكون عونًـا   التّحليلي الوصفي لهذه الّدراسة، حيث قام

   .واهر للّهجات المدروسةله في استجالء عّدة جوانب وظ

  

  

  

                                               
  .   ص ن من المقدمة .دراسة صوتية صرفية للهجة مدينة نابلس الفلسطينية، النّوري، محمد جواد، ينظر 1
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  :فقد كانت على النّحو اآلتي الّدراسةأّما أقسام      

  . المقدمة، يليها جدول رموز الكتابة الّصوتية المستعملة في الّدراسة

  .تعريف اللهجة، التّعريف بمخّيم عسكر، وسكّانه، وأشهر لهجاته: ويشمل: التمهيد

  .خاصة بالطّهياألدوات المنزلّية ال: الباب األّول 1

  .أداوت الطّهي: الفصل األّول 1-1

  .أدوات مساعدة في إعداد الطّعام: الفصل الثّاني 1-2

  .أدوات إعداد الخُْبز: الفصل الثّالث 1-3

  .أدوات إنضاج الطّعام: الفصل الّرابع 1-4

 .أدوات الغلي: الفصل الخامس 1-5

  . هاأدوات يقدم الطّعام والشراب علي: الفصل الّسادس 1-6

  . أدوات تناول الطّعام: الفصل الّسابع 1-7

  .أدوات الشّرب: الفصل الثّامن 1-8

  .أدوات حفظ الطّعام والشراب: الفصل التّاسع 1-9

  .ألفاظ مكّونات الطّعام والشّراب: الباب الثّاني 2

  .وفصائلها الخضراوات: الفصل األول 2-1

  .اللحوم وفصائلها: الفصل الثّاني 2-2

  . المشروبات: الثّالث الفصل 2-3

  .معجم األلفاظ: الباب الثّالث 3

  .والتّوصيات الخاتمة
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  جدول رموز الكتابة الّصوتية المستعملة في الّدراسة

  العربي الّرمز
 الّصوتي الّرمز

  المقترح
  العربي الّرمز

 الّصوتي الّرمز
  المقترح

 n  ن  ʔ  ء

 h  هـ b  ب

  w  و t  ت

 y  ي  θ  ث

  tš  تْشْ  dʒ  ج

  j  امية معطّشةج ش  ḥ  ح

 g  ج قاهرية        گ x  خ

 a  الفتحة القصيرة     َ  d  د

  aa  الفتحة الطّويلة       ا  ∂  ذ

 u  الّضّمة القصيرة     ُ  r  ر

 uu  الّضّمة الطّويلة      و z  ز

 i  الكسرة القصيرة     ِ  s  س

 ii  الكسرة الطّويلة     ي   š    ش

 o  الّضّمة القصيرة الممالة  ṣ  ص

  oo  الّضمة الطّويلة  الممالة   ḍ  ض

 e  الكسرة القصيرة الممالة  ṭ  ط

  ee  الكسرة الطّويلة الممالة  ð  ظ

  /   /  حّد الكتابة الفونيمّية   c  ع

  >  التّحّول من الفصحى   ɤ  غ

  +  الفصل بين المقاطع  f  ف

     q  ق

     k  ك

     l  ل

      m  م
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  تمهيد

ية متعددة، كانت، وما تزال، موجودة في الجزيرة العربيـة قبـل مجـيء    ثّمة لهجات عرب     

اإلسالم، وثّمة خصوصّية لكّل لهجة من لهجات القبائل العربّية، تتميز بها من غيرها من القبائل، 

، ولمـا  ...استنطاء هذيل، وتلتلة بهراء، وشنشنة اليمن، وطُمطمانية حمير، وكشكشة ربيعة: مثل

ن في قبائل شتى، فقد احتفظت كّل قبيلة بسمات لهجّية خاصة بها، إالّ أّن هذه كان العرب موزَّعي

اللّهجات لم تكن لغات مستقلّة عن اللّغة األّم، فاالختالف بين اللّهجات العربّية هو اخـتالف فـي   

هذا القدر من الخـالف ِلِقلَِّتـِه ونزارِتـه    : "الفروع دون األصول، كما قّرر ابن جنّي عندما قال

عليه وإنّما هو في شيء من الفروع يسير، فأّما األصـول ومـا   1تقر غير محتفل به وال معيجمح

  .   2"عليه العاّمة والجمهور فال خالف فيه وال مذهب للطّاعن به

ومع إقرارنا أّن االختالف بين اللهجات العربّية إنّما هو اختالف في الفروع دون األصول،      

فتعدد اللهجات يعّد أمـًرا  . ف، والتّعدد بين لغات األمم، والشعوب قاطبةإالّ أنّنا نجد هذا االختال

يقطنون في بيئة جغرافّية واحدة، ويبّرر إبراهيم أنيس هـذا   الّذينطبيعيا بين أبناء اللّغة العربّية 

ت السّر في تباين اللّهجات الحديثة أنّها انحدرت مـن لهجـا  :"التّعدد، والتّباين في اللّهجات بقوله

حقيقة ناصعة تتمثّل فـي أّن العربّيـة لسـان    "، أّما يحيى جبر فيؤكّد على 3"عربّية قديمة متباينة

عريض، غنّي، ساهمت في خصوبتها روافد مختلفة أهمها ما كان مرجعه إلـى أثـر اللهجـات    

  .4"وتعددها

  

                                               
: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محمد بن مكرم ."ما ُعْجتُ من كالمه بشيء َأي ما بالَْيتُ" :هو من قولهم: معيج 1

ما عاج بكالم : ويقال. "مادة عوج /م 1993 -هـ1413. دار إحياء التّراث العربي: بيروت. 2ط .مج15.لسان العرب

  .م، عاج1972- هـ1392.القاهرة. 2ط.ج2.المعجم الوسيط: ، وآخرونأنيس، إبراهيم." اكترث لهما التفت إليه وال : فالن

 .1/244. عالم الكتب: بيروت. محمد علي النجار :تحقيق. الخصائص: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان 2

    .11ص . م1973. مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. 4ط.  في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم 3

عّمان، دار . يحيى عبد الّرؤوف جبر :تحقيق. 1ط. اتفاق المباني وافتراق المعاني: النحوي، سليمان بن بنين الدقيقي 4

  .45ص. م1985 -ھـ1405. عّمار للنشر
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  فما هي اللّهجة؟     

طـرف اللّسـان،   : واللّْهَجة واللَّهَجة .به واعتادهأولع : ُيقال لََهَج باألمر لََهًجا): لغة(اللّهجة      

  .1افالن فصيح اللّهجة، ولغته التي ُجبَِل عليها فاعتاد ونشأ عليه: وُيقال .وجرس الكالم

أصل يدل علـى المثـابرة علـى    : الالّم والهاء والجيم: "وجاء في مقاييس اللّغة البن فارس     

  .2"نّه يلهج بلغة كالمهوسمي اللّسان لهجة أل... الشيء ومالزمته،

مجموعة من الّصفات اللّغوّية الّتي تنتمـي إلـى بيئـة    ): "االصطالح العلمّي الحديث(وفي      

أّما الّصفات الّتي تتمّيز بها اللّهجة فتكاد . خاصة،ويشترك في هذه الّصفات جميع أفراد هذه البيئة

رق بين لهجة وأخرى، هـو بعـض   فالّذي يف. تنحصر في األصوات وطبيعتها، وكيفّية صدورها

  .3"االختالف الصوتي في غالب األحيان

نحراف عن الفصحى من أجل التّيسير والتّسهيل فـي  اال: كونت ويرى الباحث أّن اللّهجة قد     

  . النّطق، وهذا االنحراف قد يكون صوتيا، أو صرفيا، أو دالليا

 قَّْيِه القديم، والجديد، وغالبيـة سـكان المخـّيم   تتناول هذه الّدراسة لهجات مخّيم عسكر بِش     

يرتّدون بأصولهم إلى مدن اللُّّد ويافا وقراهما، وقد ُهجَِّر هؤالء الفلسطينّيون من أرضهم ُعنـوةً  

م، عندما احتّل اإلسرائيلّيون مدنهم وقراهم، وأصبحوا الجئين مشـتّتين فـي   1948عقب حرب 

ة الغربّية، وقطاع غّزة، وخارج فلسطين في بلدان عربّيـة  مخّيمات عّدة داخل فلسطين، في الّضف

  .امجاورة، كاألردن، ولبنان، وسوريا، وغيره

                                               
. دار إحياء التّراث العربي: بيروت. 2ط .مج15.لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين محمد بن مكرم 1

 .لهج مادة 2/340. م1993 -هـ1413

. عبد السالم هارون: تحقيق. مج6 .معجم مقاييس اللّغة: ن أحمد بن فارس زكريا القزوينييابن فارس، أبو الحس 2

  .214/5-215. 1420.الجيل دار :بيروت

: القاهرة. وتطوًرااللّهجات العربّية نشأة : وهالل، عبد الغفار حامد.  17-16ص. في اللّهجات العربّية: ، إبراهيمأنيس 3

  . 34ص . م1998. دار الفكر العربي
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. ومما ال شّك فيه أّن معظم سكان فلسطين عرب أقحاح، تمتد جذورهم إلى قحطان، وعدنان     

مشـيئته   بعـد  -ولما كانت المخّيمات الفلسطينّية جزًءا أصيالً من فلسطين، فقد ارتأى الباحـث  

وتتناول . أن يخّصص موضوعه لدراسة لهجات مخيم عسكر، من ناحية صوتّية، وداللّية -تعالى

الّدراسة معظم ألفاظ األدوات المنزلّية الخاصة بالطّهي، وكذلك معظم ألفـاظ مكّونـات الطّعـام    

  . والشّراب

ألفـاظ األدوات   مـن  وألهداف هذه الّدراسة سوف يتّم تحليل معظم الكلمات الواردة في كّل     

، وسيشـمل التّحليـل   ألفاظ مكّونـات الطّعـام والشّـراب    فيالمنزلّية الخاصة بالطّهي، وكذلك 

 .الصوتي، والّداللي لأللفاظ: المستويْين

   قـد تّمـت   ألفاظ مكّونات الطّعام والشّرابو ،األدوات المنزلّية ألفاظ صنيفعملية ت ّنإ          

المعاجم، لسان العرب، والمعجـم   ُأّماتلّرجوع إلى أصول الكلمات في با –في األعّم األغلب  –

  .الوسيط، وقد اختار الباحث هذين المعجمين؛ ألنهما يمثالن القديم، والحديث على التوالي

مخّيم عسكر؛ أنّه تربى وترعرع في أحضانه، ولعـب فـي    ثوقد كان الّدافع الختيار الباح     

التّهجير من اآلباء واألجداد، فال غرو أنّه قد أتقن غالبية لهجاته، أزقّته، وسمع حكاياته وقصص 

تعيش فـي   –مدنّية، وقروّية، وبدوّية  –إضافة إلى ذلك، فإّن مخّيم عسكر يمثل لهجات مختلفة 

  . بيئة واحدة، بله في بقعة جغرافّية صغيرة محدودة

من مدن فلسطين، وقراهـا،   –ات كما هي الحال في بقية المخّيم -ُهجَِّر سكان مخيم عسكر     

ُأخرج هـؤالء  . م، وغالبية سكان المخيم من مدينتي اللّّد، ويافا، وقراهما1948عقب حرب عام 

الالجئون من مدنهم، وقراهم، وهم يحملون همومهم، وأحزانهم، ولهجاتهم، إالّ أّن هذه اللّهجـات  

لم يبقَ منهم إالّ عـدد   الّذينرين بدأت باالندثار، واالضمحالل؛ بسبب موت عدد كبير من الُمهجَّ

كـان مـن أبـرز     –قلّة أعداد من بقوا على قيد الحياة من الُمهجَّرين  –قليل، ولعل هذا الشيء 

الّصعوبات الّتي واجهها الباحث أثناء تسجيله ألصوات هؤالء الُمهجَّـرين، إضـافة إلـى قلّـة     

  .  م، ولهجات المخّيمات بشكل خاصالّدراسات الّتي تناولت اللّهجات الفلسطينّية بشكل عا
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ونتيجة الختالط سكان المخّيم بعضهم ببعض، ومع َمن جاورهم ِمن قرى ومـدن، السـّيما        

نابلس وقراها؛ اختلفت لهجاتهم، ودخلت ألفاظ جديدة إلى لهجاتهم، خاصة تلك األلفاظ المتعلّقـة  

  .ّية الخاصة بالطّهيبالطّعام، والشّراب، واأللفاظ المتعلّقة باألدوات المنزل

التّي تمتّد جذورها  –الموجودة في المخّيم  -وإليمان الباحث بضرورة توثيق هذه اللّهجات،     

وهم  ية،تلك القر هذه المدينة، أو ر منذي ُهجِّالّ إلى عمق الجزيرة العربّية، وقبل أن يفنى الجيل

،  -كما ضاعت أرضه  –لهجته  ، وتضيع معهسنة ّستينال يربو علىقبل ما  أي في سن النضج،

إليمان الباحث بضرورة توثيق هذه اللّهجات وتدوينها، فقد اختار الباحث هذا الموضـوع؛  : أقول

   .زةالممّي تهموشخصّيبألسنة آبائهم، وأجدادهم،  ةـة الخاصّيوِالُه نحفظ لألجيال القادمة كي
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  ):مخّيم عسكر(ميدان الّدراسة 

داخل حدود بلدّية نابلس، شمال شرق  –ميدان الّدراسة  -عسكر، القديم والجديد، يقع مخّيم      

المدينة، على الطّريق المؤدية إلى وادي الباذان، وغَْور األردن، ويبعد عن مركز المدينة خمـس  

: يكثر عنـده الّزيتـون  : عسكر الّزيتون: "كيلو مترات تقريًبا، وقد وصفها ياقوت الحموي بقوله

م، في أعقاب نكبة فلسطين 1950ُأقيم مخّيم عسكر القديم سنة . 1"واحي نابلس بفلسطينوهو من ن

متفّرقة، ومشتّتة، ومن ثَمَّ  ا، حيث كان خياًماألرض دونمات من 209 ةعلى مساح م،1948عام 

م، ويقـع  1964بدأ بالتّحول التّدريجي للجانب الحضري، أما مخّيم عسكر الجديد، فقد ُأقيم سـنة  

  .شّرق من المخّيم القديمإلى ال

، وتشرف عليـه  2نسمة 16200يبلغ عدد سكان مخيم عسكر بشقَّْيِه، القديم والجديد، حوالي      

يحّده من الشّمال حّي المسـاكن الشّـعبّية، ومـن    ).  UNRWAأونروا (وكالة الغوث الّدولّية 

، وسالم، ومن الغـرب  زموطعالجنوب كلّية هشام حّجاوي، وكلّية الشّيخ زايد، ومن الشّرق قرية 

  . قرية عسكر البلد، وجبل عسكر، عيبال

المدن، والقـرى الفلسـطينّية، غيـر أّن معظـم     ل الّسكّان في المخّيم إلى معظم تعود أصو     

من سكّان المخّيم ، كعائلـة   %35العائالت الكبيرة فيه تنتمي إلى مدينة اللّّد الّتي تُشَكُِّل ما نسبته 

من سكّان المخّيم ،  %25ومدينة يافا الّتي تُشَكُِّل ما نسبته ... النّقيب، وبرغال،سعد، وخروشة، و

 %40يشكّلون ما نسـبته   الّذين، أّما باقي سكّان المخّيم و...كعائلة األسطة، والعليلي، والّصدِّر 

وكفـر  تقريًبا فيرتّدون بأصولهم إلى القرى المحيطة بهاتين المدينتين كقرية يازور، وبيت دجن، 

سابا والعّباِسّية، والخيرّية، والجماسين، وعرب أبو كشك، وعرب الّسوالمة، وغيـر ذلـك مـن    

  . القرى، والتّجّمعات البشرّية

  

                                               
 .4/123.دار صادر: بيروت. مج5 .معجم البلدان: ياقوت بن عبد اهللا الحموي، شهاب الّدين أبي عبد اهللا 1

ّدولّية، هذه األرقام، والنّسب، والمعلومات، أثناء مقابلة صوتّية مع مدير خدمات مخّيم عسكر التّابع لوكالة الغوث ال ُأخذت 2

  .  جمال بقيلة
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  : 1وألغراض هذه الّدراسة، اختار الباحث عَدًدا من الّرواة اللغوّيين، وهؤالء الّرواة هم     

 سنة تقريًبا، والحاج حمدي برغـال  الحاّجة أم إبراهيم خروشة، وتبلغ من العمر ثمانين .1

، ويبلغ من العمر خمًسا وسبعين سنة، وهما من مدينة اللّّد، حيث إنّهما يمثالن )أبو خليل(

يقطنـون فـي    الّـذين وقد اختار الباحث مدينة اللّّد تحديًدا؛ ألن سكانها . اللّهجة المدنّية

جاء في مقابلـة مـع مـدير     المخّيم، يشكّلون نسبة أكبر من سكّان مدينة يافا، حسب ما

خدمات مخّيم عسكر التّابع لوكالة الغوث الّدولّية، جمال بقيلة، إضافة إلى أّن أعمـارهم  

تّم اختيارهم للّّدراسة تتراوح أعمارهم  الّذينتتناسب وموضوع الّدراسة، حيث إّن الّرواة 

هجتهم األصـلّية  بين خمس وسبعين سنة وثمانين سنة؛ أي أنّهم قد ُهجِّروا وهم يحملون ل

  . تقريًبا

، وتبلغ من العمر ستًا وسبعين سنة، من قرية يـازور،  )أّم زياد( الحاّجة آمنة محمد طه .2

 ).الفالّحّية(وتمثّل اللّهجة القروّية 

الحاج عادل مصطفى مراحيل، ويبلغ من العمر ثمانين سنة تقريًبا، من قرية الجّماسـين   .3

 .الشّرقّية، ويمثّل اللّهجة البدوّية

  

  

  

  

 

                                               
  .يوجد تسجيل صوتي مرفق للّرواة الثّالثة، يمكن الرجوع إليه  1
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على الّرغم من المساحة الّصغيرة الّتي يترّبع عليها مخّيم عسكر، إالّ أنه قد جمـع معظـم        

كما يسـميها   1ومن أبرز هذه اللّهجات كشكشة ربيعة. اللّهجات المعروفة في لغة العرب األقحاح

. 3"بيعـة وليست شنشنة اليمن إالّ كشكشة ر"كما يطلق عليها آخرون،  2البعض، أو شنششة اليمن

   : فهم يقولون على سبيل المثال

بــدالً مــن ) tšusaayehتْشْوســاِيه (، وsamak) َســَمك (بــدالً مــن  samatš)  َســَمتْشْ(

مطلقًا أيا كان موقعها في الكلمة، أو ما / tš/في نطقهم تقلب تْشْ / k/، فالكاف ) kuusaaكوسا(

للّهجـة  ، وهـذه ا 4)(childrenأو ) chair(كما في بداية كلمة ) ch(يشبه النّطق اإلنجليزي بِـ 

  .الكشكشة تُسّمىخاّصة بقرى اللّّد، ويافا، و

وتُعدُّ الكشكشة من اللّهجات اآليلة لالنقراض، في المخّيم، حيث إّن النّاطقين بهـا نـادرون        

 ُهجِّروا وهم يحملون الّلهجة األصـلّية، إضـافة إلـى أنّ    الّذينجدا؛ بسبب موت عدد هائل من 

أحفادهم قلّما ينطقون بالكشكشة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى استحيائهم، واعتقـادهم أّن هـذه   

يقطنـون   الّـذين اللهجة هي لهجة كبار الّسن، ورّبما بسبب اختالطهم بمن حولهم من أهل المدن 

م، المخّيم ويفوقونهم عدًدا، وال يستعملون الكشكشة، إضافة إلى دور المدرسة، ووسـائل اإلعـال  

  .  وما لهما من تأثير على النّطق الّسليم للّهجات

/ q/ى منهم، من أهل المخّيم، ينطقون القـاف  وكما يشتهر القروّيون بالكشكشة، فإّن من تبقّ     

ُبرتْكـان  : ، وما يزال بعُض أبنائهم كذلك، أي ينطقون القاف كافًـا، فيقولـون مـثالً    /k/كافًا 

burtkaan ل ، بدالً من ُبْرتُقاburtuqaal  وكَرِع ،karic   بدالً مـن ،qaric   وَبكَـر ،bakar 

علـى   ،إالّ أّن الّسواد األعظم من أبناء القرويين يبدلون الهمزة بالقـاف  – baqarبدالً من َبقَر 

الحرقلة : "وهذا القلب وارد في بعض كتب التّراث، فقد ورد في المزهر -غرار اللهجة المدنّية 
                                               

      . في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم :، وينظرمادة كششلسان العرب،  ،هي إبدال كاف الخطاب شينًا: الكشكشة 1

  .124ص . ر نهضة مصردا: القاهرة .فقه اللّغة: علي عبد الواحد وافي، وكذلك، -125 121 ص

  ، وكذلك وافي، علي     121-125ص. في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم : ينظر هي إبدال الكاف شينًا مطلقًا،: الشّنشنة 2

  .  124ص .فقه اللّغة: عبد الواحد 

 .  124ص . في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم 3

  .124ص . فقه اللّغة: وافي، علي عبد الواحد ، وكذلك125ص . ّيةفي اللّهجات العرب: أنيس، إبراهيم :ينظر 4
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وقهرت الّرجل وكهرتـه،  ... دفعه في صدره،: ودقمه ودكمه... مشي،ضرب من ال: والحركلة

الكاف أيسـر  "وربما يعود الّسبب في إبدال الكاف بالقاف إلى أّن . 1"فأّما اليتيم فال تكهر: "وقُرِئ

فال فرق "، 3"كليهما صوت شديد مهموس"، وبالنّظر إلى القاف والكاف نلحظ أّن 2"نطقًا من القاف

  . 4"نطق بها، وبين الكاف إالّ في أّن القاف أعمق قليالً في مخرجهابين القاف كما ن

/ ḍ/إضافة إلى ما تقّدم فإّن من تبقى من هؤالء، القروّيين، على قيد الحياة ينطـق الّضـاد        

، بتسهيل الهمزة، بدالً مـن  ðaan، وظان  bayḍبدالً من َبْيض  beeðبيظ : ، فيقولون/ð/ ظاًء 

ــْأن  رويḍaʔnَض ذا الصوت  ، وي ك أّن ھ ان ف اد  -المستشرق يوھ ن  -الّض ره م ه بغي ر إبدال يكث

اء يّما الظّ أّما أحفاد القروّيين فيحقّقون نطق الّضاد، ولعل األمر عائٌد إلى اختالط  .5األصوات ال س

يحقّقون نطق الّضاد، علًما أّن هذا القلَب شائٌع عند بعـض   الّذينهؤالء األحفاد مع سكّان المخّيم 

مات، وناس من بنـي تمـيم   : فاظت نفسه تفيظ: "عرب، فقد ذكره الّسيوطي في المزهر بقولهال

 يـروى أنّ "وال مانع من أن نورد هنا هذه القّصة الطّريفة، حيث . 6"فاضت نفسه تفيض: يقولون

وما عليـك لـو قلـت    : يا أمير المؤمنين أُيظَّحى بَِضبي؟ قال عمر : رجالً قال لعمَر بن الخطاب

انقطع العتـاب وال ُيضـّحى بشـيء مـن     : قال عمر... إنّها لغة : ى بِظَبي؟ قال الّرجلأُيضّح

  .7"الوحش

نلحظ من القّصة أّن قلب الّضاد ظاًء كان لغة، أي لهجة، عند بعض العرب، وهذا بـدوره       

لى عمق يقطنون المخّيم، ما هم إالّ عرٌب أقحاح، يرتّدون بأصولهم إ الّذيندليل على أن القروّيين 

 .8المستشرق يوهان فك أّن أكثر الّسوريين ينطقون الضاد مثل الظّاء ، فقد روىالجزيرة العربّية
                                               

شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته محمد أحمد . ج2 .اللغة وأنواعها علوم في المزهر :عبد الرحمن السيوطي، 1

  .1/ 563-564ج  .مكتبة دار التراث: القاهرة. 3ط. جاد المولى بك وآخرون

 . 341ص. ت اللغوّيدراسة الّصو: عمر، أحمد مختار 2

  .86ص . م1975. مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. 5ط.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 3

  .87، ص نفسه 4

. مكتبة الخانجي: القاهرة. رمضان عبد التّواب. ترجمة د. العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب: فك، يوهان 5

  .  111ص. م 1980هـ ، 1400

  .561/1.  اللغة علوم في المزهر :الدين جالل يوطي،الس6 

   .563/1.  نفسه 7

   .112ص. العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب: فك، يوهان :ينظر 8
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ويذكر لنا إبراهيم أنيس بعض األمثلة الّتي وردت في المعاجم العربّية على نطق الّضـاد ظـاء   

ـ . عدا: مشى، وجظّ: عّضته الحرب، عظّته، التّقريض التّقريظ، وجّض: "منها رب مـن  ومن الع

، وهذا اإلبدال وارد عند بعـض سـكّان   1"الّضهر" الظّهر"يعكس فيبدل الّضاد بالظّاء، فيقول في 

بـدالً مـن    ḍalaam، وَضـالم  ðufr بـدالً مـن ظُفْـر     ḍufurُضفُر : المخّيم، حيث يقولون

     .  ðalaamظَالم

أو   /g/جيًما قاهرّية /q/لقاف أّما اللهجة البدوّية في المخّيم، فإّن أبرز ما يمّيزها هو نطق ا     

، ولهذا النّوع من النّطق بالقاف أمثلة (girl)، أو )(goكما في ) g(ما يشبه النّطق اإلنجليزّي بـ 

وأحنـق  ... بائقة وبائجة للّداهية :" في التّراث العربّي، فقد روى أبو الطّّيب اللغوّي قول العرب

ي أكل الماء جوانبها، وزلّقت الموضع وزلچته، وأحنچ أي ضمر الفرس، وتلقفت البئر وتلچفت أ

  .2"أي ملسته

: يلحقون القاف بالكاف فتغلظ جـدا، فيقولـون  "ويروي ابن دريد في الجمهرة أّن بني تميم      

            الگوم، يريدون القوم، فتكون القاف بين الكاف والقاف، وهذه لغة معروفـة فـي بنـي تمـيم،    

  ):قال الشّاعر(

   3"لگدر الگوم گد نضجت            وال أگول لباب الّدار مگفول وال أگول

وجدير بالذّكر أّن هذا البيت ُينسب ألبي األسود الّدؤلي، فقد ورد هذا البيـت فـي ديوانـه         

  : بصيغة أخرى، هي

   4"وال أقوُل ِلقْدر القوم قد غَِليتْ            وال أقول لباب الّدار مغلوق"

                                               
   .54-55ص .  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 1

وكذلك . 239-245  / 1ص .م1960، دمشق، عّز الّدين التّنوخي: تحقيق.  اإلبدال في كالم العرب: اللغوّي، أبو الطّّيب 2

  . 87ص .م2005مكتبة بستان المعرفة، . 1ط. أصوات اللغة العربّية بين الفصحى واللهجات: ، رمضانعبد اهللا :ينظر

مطبعة مجلس دائرة المعارف، حيدر أباد  . .1 ط .فرينس كرنكو: تحقيق .ج 4.اللغة جمهرة :الحسن بن محمد دريد، ابن 3

            .هـ1433. 1/5الدكن

دار ومكتبة . بيروت. 2.ط. الشّيخ محمد حسن آل ياسين :تحقيق. ديوان أبي األسود الّدؤلي. السُّكًّري، أبي سعيد الحسن 4

 .، غلقالصحاح: وكذلك، ينظر مادة غلق، لسان العرب، مادة: ، وكذلك، ينظر353ص. هـ1418 –م 1998. الهالل
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منسوًبا لحاتم الطّائي، غير أّن محقق الكتاب رمضـان عبـد التّـواب     1الكسائي وقد أورده     

  .  تدارك هذا الخطأ، فأورد في هامش الصفحة نفسها، أنّه ينسب ألبي األسود الّدؤلي

    ، )qahwahقَهـَوة  (بـدالً مـن   ) gahwehگهوة : (وفي اللهجة البدوّية في المخّيم يقولون     

، لذا يبدو أّن القاف في اللهجة البدوّية قد تطّورت، حيـث  qarc)قَْرع (من بدالً ) garecگرع (و

إنّها تُسمع كالجيم القاهرّية، كما أسلفنا، وهذا التّطّور حاصل بصعيد مصر وبين كثير من قبائـل  

تطّور الّصوت بتغّير مخرجه يكون بأحد طـريقين، إّمـا   "وجدير بالذّكر أّن . البدو في الّصحراء

لمخرج إلى الوراء أو إلى األمام، باحثًا الّصوت في انتقاله عن أقرب األصوات شبًها به بانتقال ا

في االنتقال بمخرج القاف إلى األمـام  "وهذا ما حصل مع صوت القاف، إذ 2"من النّاحية الّصوتية

نجد أّن أقرب المخارج لها هو مخرج الجيم القاهرية والكاف؛ فال غرابة أن تتطّور القاف إلـى  

يتّسم، كالقاف، بالشّّدة، إالّ أنّه يختلف عنه في صـفة  "وهذا الّصوت، الجيم القاهرّية، . 3"حدهماأ

  . 4"الجهر، وتقّدم المخرج إلى األمام قليالً

  ِلَم يحّول البدو القاف المهموسة إلى جيم قاهرّية شديدة ؟ : وقد يتساءل المرء     

األمَر في ذلك عائٌد إلى حياتهم البدوّية في  أنيس أّن يرى إبراهيمولإلجابة على هذا الّسؤال      

الّصحراء الشّاسعة، الّتي قد يفنى الّصوت فيها، إذ ال عائق يعّوقه وال حائل يحول دونـه، لـذا   

نلحظ أّن القبائل البدوّية تعمد إلى الجهر بالّصوت ليصبح أكثر وضوًحا في ُأذن الّسامع، في حين 

  .  5ى همسهاأّن قبائل الحضر تُبقي عل

في بعض / c/ إلى عين -يقطنون المخّيم الّذينفي نطق بعض البدو  -/ ʔ/كما تقلب الهمزة      

ُسعال (، و)ʔalmasʔalahالَمْسَألَة (، بدالً من )ʔalmascalahالَمْسَعلَة : (الكلمات، فمثالً يقولون

                                               
القاهرة، مكتبة . 1.ط. رمضان عبد التّواب: تحقيق. ما تلحن فيه العامة. بن حمزة الكسائي، أبو الحسن علي :ينظر 1

 .121ص. م1982= هـ1403. الخانجي

  .86ص. األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 2

 .نفسها نفسه، والصفحة  3

  وكذلك .156-157ص . دار النهضة العربية : بيروت. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،الّسعران، محمود: ينظر 4

   .173ص. علم األصوات العربيةالنّوري، محمد جواد، 

 .  106-108ص . في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيمبتصّرف،  5
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sucaal ( بدالً من) ُسؤالsuʔaal(بالعنعنة، وتنسب إلى قبائـل   ، وهذه الظّاهرة الّصوتّية تُسّمى

الحديثة الّتي تتاخم  تتميم، وقيس، وأسد، وما تزال هذه الظّاهرة الّصوتّية شائعة في بعض اللهجا

  .1بادية الجنوب العربي والّصعيد

 /c/وبعض سكّان المخّيم يستعملون في نطقهم ما ُيسّمى بظاهرة االستنطاء، وهي قلب العين     

، وقد نسب )ʔacṭiihأعطيه (بدالً من )  ʔanṭiihأنطيه: (، فيقولون/n/نونإلى " أعطى"في الفعل 

  . 2الّرواة هذه الظّاهرة إلى قبائل سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار

وما دمنا قد تحدثنا عن قلب القاف إلى جيم قاهرّية، وإلى كاف، فمن األهمّيـة أن نعـرض        

في اللهجة المدنّية في المخّيم، فقد أورد إبراهيم أنيس فـي   ، كما/ ʔ/إلى همزة / q/قلب القاف 

في لغة الكالم بمصر والشّـام   –القاف  –فهي تُسمع : "هذا القلب، فقال" األصوات اللغوّية"كتابه 

فتعّمق القاف في الحلق عند المصرّيين ال يصادف من أصوات : "، ويعزو هذا القلب بقوله3"همزة

  .4"الهمزة، لوجود صفة الشِّدَّة في كّل منهما الحلق ما يشبه القاف إالّ

على ألسنة مدنّيي سكان المخّيم قديم، فقـد ورد   –قلب القاف همزة  –ويبدو أّن هذا التّطور      

هذا القلب في بعض كتب التّراث، فها هو ذا أبو الطّيب اللغوّي يروي لنا بعض األمثلـة الّتـي   

قشبه وأشبه، أي المه وعابه، والقوم زهـاق مائـة،   : "نهاوردت بالقاف مّرة وبالهمزة ُأخرى، م

وجدير بالذّكر أّن معظـم سـكّان   . 5"وزهاء مائة، أي قريب من مائة، والقفز واألفز، أي الوثب

يقلبون القاف همزة، حتّى أّن معظم أبناء اللهجة القروّية، وبعض أبناء  –في أيامنا هذه  –المخّيم 

  : الّسبب في ذلك عائد إلى عّدة عوامل أهّمها ذا القلب، ولعّلاللهجة البدوّية، يستعملون ه

                                               
 فـي : أنـيس، إبـراهيم   ، وكذلك79-80 ص .أصوات اللغة العربّية بين الفصحى واللهجات: ، رمضانعبد اهللا: ينظر 1

  .  124ص .فقه اللّغة: ذلك وافي، علي عبد الواحد، وك 109-111ص . اللّهجات العربّية

 .  124ص.فقه اللّغة: وكذلك وافي، علي عبد الواحد.140-141ص . في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم: ينظر  2

 .86ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم  3

  .نفسها نفسه، والصفحة  4

 .561/2-652 . لعرباإلبدال في كالم ا: اللغوّي، أبو الطّّيب 5
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يقطنون المخّيم، وُيشكّلون ما نسبته  الّذين -اللّد، يافا  -كثرة المهجَّرين من أهل المدن .1

من سكّان المخّيم، وهؤالء، أهل المدن، يؤثّرون في أبناء اللهجـات القروّيـة،    %60

 .والبدوّية

المخّيم يعتمـدون   لس، وتأثُّره بها، ال سّيما أّن معظم سكانقرب المخّيم من مدينة ناب .2

 الّـذين ، المدينـة في معيشتهم، وفي أمورهم الحياتّية، والتّجارّية، على سـكّان هـذه   

 .يبدلون الهمزة بالقافو -في هذه األيام - يتحّدثون اللهجة المدنّية،

بالعديد  هذا العامل أّدىعامل الخجل من نطق القاف، أو الكاف، أو الجيم القاهرّية، و .3

الوقـوع   إلى –ال سّيما القرويين، وبعض البدويين  – أبناء اللهجات غير المدنّية من

 في أخطاء أثناء نطقهم لهذه األحرف؛ ألّن الناطق لم يعِ خصائص اللّهجة التي يقلِّدها،

، كمـا ينطقهـا   )kaaseh(، بدالً من كاسه )ʔaaseh(آسة : فقد سمعت البعض يقول

 ُدْأآن، وكـذلك  )kaʔs(ناء اللهجة المدنّية، المخفّفة مـن الكلمـة الفصـيحة كَـْأس    أب

)duʔʔaan ( بدالً من ُدكّان)dukkaan     .( 

  :ومن األمثلة على قلب القاف همزة على ألسنة أبناء اللهجة المدنّية، قولهم     

مزة بالقاف، وتبـدل النّـون   ، حيث تبدل اله)burtuqaal(بدالً من ُبْرتُقال )  burtʔaan(ُبرتْآن 

. ، حيث تبدل الهمزة بالقاف، وتبـدل الـّدال بالتّـاء   )burdʔaan(ُبردآن : بالالم، والبعض يقول

  ).baqar(بدالً من َبقَر) baʔar(، وَبَأر)qaric(بدالً من قَرِع ) ʔaric(َأرِع : ومنها أيًضا قولهم

، ومن األمثلة عليها 1اإلمالة بشكل كبير مومن اللهجات الّتي تنتظم ألسنة معظم سكّان المخّي     

، وكـذلك قـولهم َمغَْرِفـة    )ɤallaayah(، بـدالً مـن غَالَّيـة    )ɤallaayeh(غَالّيِِـة  : قولهم

)(maɤrafeh وأحيانًا ِمغَْرِفة ،)(miɤrafeh َمغَْرفَة ، بدالً من)(maɤrafah حيث تمال الفتحة ،

/a/لتصبح كسرة ممالة ،/e  /الهاء التي تكون في الوصل تاء آخـر  "وهذه  التّأنيث، تاء فيما قبل

                                               
أنيس،  ، وكذلك40-41ص . األصوات اللغوّية: ، ينظر أنيس، إبراهيم/e/كسرة ممالة / a/هي نطق الفتحة : اإلمالة 1

 64-69ص . في اللّهجات العربّية: إبراهيم
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وقيل . فتبدل في الوقف هاء وقد أمالها بعض العرب كما أمالوا األلف. نعمة ورحمة: االسم نحو

مـا  "في هذه اإلمالة قد وردت و . 1"فقال هذا طباع العربّية نيثأهاء التّ للكسائي إنّك تميل ما قبل

، ومـا  2)"ِنْعمة، ورحمة، وَموتة، ومعصـية ( بإمالة ما قبل هاء التّأنيث نحو الكسائي وقف عليه

   .3"اإلمالة شائعة في كثير من اللهجات العربّية الحديثة"تزال 

الجـاّرة إذا وليهـا سـاكن،    " علـى "الم واأللف من كما أّن معظم سكّان المخيم يحذفون ال     

، وهـذه  )calaṭṭabaq(بدالً من ُحط األِكل َعلى الطَّبق ) caṭṭabaq(ُحط األِكل َعطَّبق : فيقولون

كما أنّهم، سكّان المخيم، يقلبون الالم في أداة التّعريف ميًمـا  . 4الظّاهرة تنسب إلى قبائل بلحارث

، )ʔalbariḥah(بدالً من البـارِح أو البارِحـة   ) ʔimbeereḥ(رح امبي: في كلمات قليلة، أهمها

، وينسب الّرواة ʔalbaṭṭaaniyyah(5(بدالً من الَبطّاِنيَّة ) ʔimbaṭṭaaniyyeh(وكذلك امَبطّاِنيِّة 

هذه الظّاهرة إلى قبائل طيء واألزد، وكذلك إلى قبائل ِحْمَير، وُيسّمونها طُْمطُمانّية ِحْمَير، وقـد  

: ، أي6"لَْيَس ِمن اْمبِرِّ اْمِصياُم فـي اْمَسـفَرِ  : "قال يخاطب بعض الحميرّيين" ص"ّن النّبّي رووا أ

  ".ليس من البِرِّ الصِّياُم في السَّفَر"

                                               
 علي : أشرف على تصحيحه ومراجعته. مج 2 .النّشر في القراءات العشر: محمد بن محمد الّدمشقي ابن الجزري، 1

 .82ص/2ج.دار الكتب العالمّية. بيروت .محمد الّضباع

كتاب االستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب اهللا عّز وجّل في مذهب : بن غلبون، أبو الطّيب عبد المنعم بن عبيد اهللا 2

المدينة . فتاح بحيري إبراهيمعبد ال: تحقيق. 1ط .القّراء الّسبعة في التّفخيم واإلمالة وما كان بين اللفظين مجمالً كامالً

 .641ص . م1991 -هـ1214. الّزهراء لإلعالم العربي. المنّورة

تحريفات العامية للفصحى في القواعد والبِنْيات : ضيف، شوقي :ينظرو ،69ص. في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم 3

النّشر في : محمد بن محمد الّدمشقي ي،ابن الجزر :، وينظر65-69ص. دار المعارف. القاهرة. والحروف والحركات

 .82ص/2ج .القراءات العشر
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أحرف المضارعة، وهذه الظّاهرة  بعض ّيم يكسرونالمخما سبق، فإّن معظم سكّان ل إضافة     

ر أّن عدًدا كبيًرا من القبائل كانت تكسر أحرف المضارعة وهي لقبيلة بهراء، وُيذك" التّلتلة"تُدعى 

   .)talcabu تَلَْعُب( ، بدالً من هي)ʔibtilcabاْبِتلَْعب (هي : ، فيقولون1ة بهراءـمع قبيل

 –اللهجّية الّتي تسبق الفعـل المضـارع   2وقد قام محمد جواد النّوري بتوضيح المورفيمات     

في رسالة الماجستير الّتي أعّدها عن لهجـة   –في اللهجات  وهي سوابق تُلصق بالفعل المضارع

هي المورفيمات نفسها الّتي يستخدمها سـكّان   ،مدينة نابلس، وجدير بالذّكر أّن هذه المورفيمات

  .  3المخّيم تقريًبا

إّن األمثلة الّسابقة تُطلعنا بوضوح على عروبة سكّان المخّيم وأصالتهم، وإذا كانت بعـض       

ظّواهر اللغوّية قد خفّت أو تالشت من ألسنة سكّان المخّيم، وال سّيما الكشكشة، كما ذكرنـا  هذه ال

عزموط، وسـالم،  : آنفًا، إالّ أنّها ال تزال ماثلةً تُسمع بوضوح في القرى القريبة من المخّيم، مثل

  .وَبْيت فوريك

أعمارهم على سٍت وسبعين سنة  تزيد الّذينوجدير بالذّكر أّن كبار الّسن من سكّان المخّيم،      

ما زالوا يحتفظون ببعض الكلمات األجنبّية الّتي ورثوها إّبان الحكم العثمانّي لفلسطين، وُأخـرى  

وتعنـي قطـار، وفَْرَمِشـيَّة     Trainتـرين  : إّبان االنتداب البريطانّي لها، ومن هذه الكلمـات 

                                               
تحريفات العامية للفصـحى فـي القواعـد    : ضيف، شوقي :ينظرو ،126ص. فقه اللّغة: ينظر وافي، علي عبد الواحد1 

   . 28-27ص.والبِنْيات والحروف والحركات

  :، وهو ثالثة أنواع"أصغر وحدة ذات معنى: "المورفيم 2

: وفي ظننـا أنّـه  ، stem"أو  rootألصل أو الجذر ما يعرف با -على وجه التقريب-يعادل "وهو: مورفيم ُحّر  . أ

  الخ...كَتََب، َدَرَس: مثل. وحدة صرفّية تحمل معنى، ويمكن أن تظهَر وحدها

وحـدة صـرفّية تحمـل    : وفي ظننا أنّه ."ما يعرف بالنهاية التصريفية أو التغيير الداخلي"وهو : مورفيم ُمتَّصل  . ب

أحرف المضارعة، و واو الجماعة في الفعـل  : ى شكل لواصق، مثلمعنى، ولكنّها ال تظهَر وحدها، بل تأتي عل

 الخ ...كتبوا، وألف االثنين في الفعل درسا

.  محمٌد كتَب الّدرَس: الفاعل الُمستَِتر في جملة: وهي وحدة صرفّية ملحوظة غير ملفوظة، مثل: مورفيم صفري. ت     

. م1998 - هـ1419. عالم الكتب: القاهرة. 8ط. تار عمرأحمد مخ.د: ترجمة. أسس علم اللغة: ماريو  باي،: ينظر

 .102- 100وص 54- 53ص

   ).غير منشورة رسالة ماجستير(، دراسة صوتية صرفية للهجة مدينة نابلس الفلسطينية :النّوري، محمد جواد: ينظر 3

  .374-366ص. م1979 .مصر. جامعة القاهرة
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Pharmacy  وتعني صيدلّية، وأوتُْمبيلAutomobile  سّيارة، وشلم أو شـلن  وتعنيShilling 

لذا، فإّن علينا أن نقّر بتأثير كـال  . وهي عملة إنجليزّية تعادل خمسة قروش في العملة األردنّية

العهدين العثمانّي، والبريطانّي اللذين تواصال في بالدنا ردًحا من الّزمن، وتركا بصماتهما علـى  

  . اللهجات الفلسطينّية

م، 1967ّن االحتالل اإلسرائيلّي للّضفة الغربّية عقب حرب حزيران عـام  إضافة لما تقّدم فإ     

اللهجـة المدروسـة، وذلـك نظـًرا      بعض مفردات قد ترك هو اآلخر تأثيره اللغوّي العام على

لالحتكاك المباشر بين أبناء المخّيم والمحتل الّصهيونّي، ومن أبرز هذه الكلمات المتداولة علـى  

)  maḥṣuumمحصـوم (وتعني بالعربّية موافق، وكلمة ) biseederبِسيدر ( :ألسنة أبناء المخّيم

وتعنـي  )  ḥadaašَحداش(وتعني سالم، وكلمة )  šaloomشَلوم(وتعني بالعربّية حاجز، وكلمة  

  الخ...وتعني اسكت ) šeekitِشيكت (جديد، وكلمة 
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  وبعد،     

عّدة لهجات عربّية فلسـطينّية، ومـن    تمثل –بصورتها الحالّية  –فإّن لهجات مخّيم عسكر      

  :شأن دراسة هذه اللهجات أن تقّدم لنا فوائد جّمة أهمها

ـ   بوصفها أنموذًجا قياس الفجوة بين الفصحى .1 بوصـفها   ، والعامّيـة ايحتـذى به

، وذلك من خالل الّسمت النّطقي الّذي تسلكه اللهجات على ألسـنة  اانحراف عنه

  .العوام

ُأخرجوا من ديارهم بغير حقّ عرٌب فلسطينّيون ماضـًيا،   نالّذيإّن سكّان المخّيم  .2

وهذا من شأنه أن يوثِّق . وحاضًرا، ومستقبالً، تمتّد جذورهم إلى عدنان وقحطان

الّصلة بين اللغة العربّية من حيث هي لغة أبناء ُأمَّة متميِّزة، والنّاطقين بهـا فـي   

 .المخّيمات

يلة لالنقراض، مثل كلمة باطية الّتي تعنـي  توثيق العديد من المفردات اللغوّية اآل .3

ن َحجران مستديراوهي : )الّرحى( وِعاء خَشبِّي ُيعجن فيه، وجاروشة: في اللهجة

يوضعان فوق بعضهما، وفي الحجر األعلى فُتحة يوضع فيها القمح أو العدس أو 

وغيـر ذلـك، كمـا    ... الُمراد طحنه، ثّم ُيدار الحجر العلوّي؛ ليطحن الحبوب 

  .   تّضح لنا في المعجم الّذي سنذيل به رسالتنا إن شاء اُهللا تعالىسي
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  1الباب األول 

  األدوات المنزلّية الخاصة بالطّهي
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معظم ألفاظ األدوات المنزلّية الخاصة بالطّهي، وقد تّم تصنيفها  بابيتناول الباحث في هذا ال    

:، هيفصولت إلى تسعة باجتهاد من الباحث، حيث قام بتقسيم هذه األدوا  

.أداوت الطّهي: الفصل األّول 1- 1  

  .أدوات مساعدة في إعداد الطّعام: الفصل الثّاني 1-2

  .أدوات إعداد الخُْبز: الفصل الثّالث 1-3

  .أدوات إنضاج الطّعام: الفصل الّرابع 1-4

 .أدوات الغلي: الفصل الخامس 1-5

   .راب عليهاأدوات يقدم الطّعام والش: الفصل الّسادس 1-6

   .أدوات تناول الطّعام: الفصل الّسابع 1-7

  .أدوات الشّرب: الفصل الثّامن 1-8

  .أدوات حفظ الطّعام والشراب: الفصل التّاسع 1-9

يشتمل على عّدة أدوات، فأدوات الطّهي مـثالً   فصل من هذه الفصولوجدير بالذّكر أّن كلَّ      

لة، الّدست، الطّشت، الطّست، المغرفة، الكفكيـر، القالّيـة،   الطّنجرة، القدر، الح: (تضّم كالًّ من

الَعّصاَرة، الَمْعَصـَرة، الِمْصـفاِية،   ( :، واألدوات المساعدة في إعداد الطّعام تشتمل على)المقلى

الخ، وسيقوم الباحث بتحليل )...الِمْصفاة، الَمْملََحة، الِمْحقان، القمع، هون، هاَون، اْمَدقَّة، الَمْبشََرة

الّصوتي، والـّداللي لهـذه   : معظم الكلمات الواردة في كّل مجموعة، وسيشمل التّحليل المستويْين

  .الكلمات
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  :أداوت الطّهي: الفصل األّول 1- 1

ابتداًء، تجدر اإلشارة إلى أّن معظم البيوت الفلسطينّية تحتوي على مطابخ، وال بّد من توفّر      

ومـن أدوات  . لسيدة البيت إعداد الطّعام ألفراد أسرتهاأدوات رئيسة في كّل مطبخ؛ حتّى يتسنّى 

الطّهي ما هو قديم باد استعماله، أو تغّير شكله كالّدست، والحلّة، ومنها ما زال مسـتعمالً فـي   

  .فصلالمخّيم حتّى يومنا هذا كالطّنجرة، والمقلى، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا ال

  )الطّست، المغرفة، الكفكير، القالّية، المقلى الطّنجرة، القدر، الحلة، الّدست، الطّشت،(

  ): ʔaṭṭanjarah(َجَرة نْطَّال، )ʔaṭṭindʒeer(نجيرالط1ِّ 1-1- 1

 لفـظ الطّنجـرة، بـل ورد فـي     -على حد علم الباحث  -لم يرد في المعاجم القديمة      

 رّبما تكـون ، و2"ُمَعرٌب، فارِِسيَّتُُه باتيلَه: ، بالكسر)ʔaṭṭindʒeer(نجيرالطِّ"المحيط  القاموس

داللة لفظ الطّنجرة هي داللة لفظ الطّنجير نفسها مع إجراء بعـض التّعـديالت الّصـوتّية،    

كحذف الياء من لفظ الطّنجير، وإضافة تاء التّأنيث على الطّنجرة، وفتح الطّـاء بـدالً مـن    

فـي نطقـه   بأّن اإلنسان "كسرها؛ ولعل األمر في ذلك عائد إلى نظرّية الّسهولة الّتي تُنادي 

ألصوات لغته، يميل إلى االقتصاد في المجهود العضلي، وتلمس أسهل الّسبل، مع الوصـول  

فهو لهـذا يميـل إلـى    . إلى ما يهدف إليه، من إبراز المعاني وإيصالها إلى المتحّدثين معه

، 3"استبدال الّسهل من أصوات لغته، بالّصعب الشّاق الّذي يحتاج إلى مجهود عضـلي أكبـر  

ا فقد استبدل النّاطق في المخّيم الفتحة بالكسرة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة وعلى هذ

من الجيم الفصحى، التي تجمع بـين   -النّاطق  –تخلّصه ، إضافة إلى 4الفتحة وثقل الكسرة

إلى جيم كثيرة التّعطـيش خاليـة مـن     –كما عند أهل الشّام  –الشّدة، والّرخاوة، وتحويلها 

جدير بالذّكر أّن ما ينطبق على هذه  الكلمة ينطبق على باقي الكلمات التي تحتوي ، و5الشّّدة

  .جاروشة، جوزة، جّرة، وغيرها مّما ورد في هذه الّدراسة: جيم فصحى، مثلعلى 
                                               

  .فصل، والثّالث إلى ترتيب الكلمة في الفصلالرقم األّول يشير إلى الباب، والثّاني إلى ال 1

. هـ1344مصر المطبعة الحسينّية المصرية، . 2ط. مج4.القاموس المحيط: ، محمد بن يعقوبالفيروز أبادي 2

 .)الطنجير(

 .235-234 ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 3

 .236، صنفسه 4

  .82و 78ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم: ينظر 5
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ِقدر أو إناء من نحاس أو ألمنيـوم ُيسـتعمل ألغـراض    : والطّنجرة في لهجات المخّيم     

وأحجام منها الّصغير، والمتوسط، والكبير، ومنهـا مـا هـو     الطّهي، وهذه الطَّنجرة أنواع

مصنوع من نحاس، وآخر من األلمنيوم، أما النّوع الحديث فمصنوع من زجاج، كما يوجـد  

، 2، والَحلَّـة 1وقد كان بعض الُمَهجَّرين يستعمل كّل من الدَّست. نوع آخر يعمل على البخار

ة، والّدست قد باد استعمالهما في لهجات المخّيم تقريًبـا،  ، كأوعية للطّهي، إالّ أّن الَحل3ّوالِقْدر

 :وبناء على ما سبق يمكن أّن نعّد كالًّ من. أّما لفظة الِقدر فيندر استعمالها في لهجات المخّيم

ية، كما يمكن أّن نعّد كالًّ الطَّّنجرة، والقدر، والحلة، والّدست، من باب التّرادف، هذا من ناح

  .ّدست، لفظْين باد استعمالهما، من ناحية أخرىالحلة، وال: من

   :)ʔallajan(، اللََّجن )ʔaṭṭušuṭ(الطُّشُتْ ،)ʔaṭṭasṭ( الطَّْست 1-2- 1

فـِإذا َجَمْعـتَ َأو   ...من آنية الصُّفْر، ُأنثى، وقد تُـذَكَّر : الطَّْست "ورد في لسان العرب أّن      

وفـي   .4"ِطسـاٌس، وطَُسـْيسٌ  : َأو ياء، فقلت َصغَّْرتَ، رددتَ السين، ألَِنك فَصلْتَ بينهما بَألف

، أّمـا  5"الطَّسُّ، ُأْبدَل من إحَدى الِسينَْينِ تاٌء، وُحِكَي بالشِّين المعجمة: الطَّْستُ" القاموس المحيط 

: ، وفي لهجات المخّيم6"صحن كبير لحمل الطّعام أو الماء: " في معجم األلفاظ التّاريخّية فالطّشت

ن أو بالستيك، وربما من خشب في بعض األحيان، يوضع فيه الطّعـام،  وعاء مصنوع من معد

ويبدو أّن الّداللة المعجمّية للفظ لم . وأحيانًا بعض الّسوائل، وقد يستخدم في غسل المالبس أحيانًا

. وعاء يوضع فيه الماء، وهي كلمة فارسّية األصـل : الطَّْست تتغّير كثيًرا، إذ ورد في اللسان أّن

بالشّين المعجمة، كمـا ورد فـي   ) ʔaṭṭašṭالطَّشْتْ (مة الّدارجة في لهجات المخّيم فهي أّما الكل

إالّ أّن اللفظ الّدارج في لهجات المخّيم ). ʔaṭṭasṭ الطَّْست(القاموس المحيط، ويندر استخدام كلمة 

ة الطّاء ، إذ ُأبدلت ضّم)ʔaṭṭušuṭالطُّشُتْ (قد اعتراه بعض تغيير صوتّي فأصبحت الكلمة تلفظ 

                                               
 .يطهى فيه الطعام كبير إناء معدني :الدَّست 1

 .، حّلالمعجم الوسيطو. ، حّلالقاموس المحيط: ينظر. إناء معدني يطهى فيه الطعام :الَحلَّة 2

  .، قدرالمعجم الوسيطو. مادة قدرلسان العرب،  :ينظر. مصنوع من فخار،  إناء يطبخ فيه : الِقْدر 3

 .طست مادةلسان العرب،  4

 .الطَّْستُ ،اموس المحيطالق 5

. م1990=هــ  1410. دار الفكـر : دمشـق . 1ط. معجم األلفاظ التّاريخّية في العصر المملوكي: دهمان، محمد أحمد 6

 .108ص
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ولعل األمر في ذلـك عائـد   . بفتحة من ناحية، وتمَّ التّخلّص من التقاء الّساكنْين من ناحية ُأخرى

؛ ألّن )cvcc* = ص ح ص ص=  ṭašṭ( 2الطّويـل  1إلى رغبة النّاطق في التّخلص من المقطع

. يهـا حتّى في حالة الوقف المسموح به ف) cvccص ح ص ص (تفّر من المقطع "اللغة العربّية 

، يقف كثيـرون  ) cvccص ح ص ص (المؤلفتان من المقطع  ḥibr و ِحْبْر šacb شَْعْب"فكلمتا 
                                               

في غير كتاب، نورد منها تعريف محمـد جـواد    -حسب االتجاه الفونولوجي  –) Syllable(ورد عّدة تعريفات للمقطع 1

الَمقْطَع كُتْلَة َصـْوتّية  : "، حيث يقول237ص" علم األصوات العربية"ب جامعة القدس المفتوحة، النوري، الّذي ورد في كتا

صـوت  : وهذه الكتلة مؤلّفة من صوتين على األقـل، أولهمـا  ... يمكن أن تُنْطَقَ منفصلةً ومستقلّةً عمَّا قبلها، وما بعدها،

قصيرة، وقد تتبع، بعد ذلك، بصوت صامت آخر، وقـد ال  صامت متلو بحركة، وهذه الحركة قد تكون طويلة، وقد تكون 

، وأنـواع المقطـع   242ألحمد مختـار عمـر ص  " دراسة الصوت اللغوي" وينظر كذلك تعريف المقطع في كتاب ". تتبع

 . 256ص

  :في اللغة العربّية ستة أشكال للمقاطع هي 2

ثلته في العربيـة مقـاطع الفعـل    ومن أم. حركة قصيرة+ صامت : ، ويتألّف من)cv(ص ح : المقطع القصير .1

  .du + ri + sa : ُدرَِس: الماضي المبني للمجهول

ومن أمثلتـه فـي العربيـة    . حركة طويلة+ صامت : ، ويتألّف من)cvv(ص ح ح : المقطع المتوسط المفتوح .  2

 .saa + mii: سامي: مقاطع كلمة

ومن أمثلته فـي  . صامت+ حركة قصيرة + صامت : ويتألّف من ،)cvc(ص ح ص : المقطع المتوسط المغلق .  3

 .sir + tum: ، وكذلك مقاطع كلمة ِسْرتُْمman: َمْن : العربية مقطع كلمة

ومن أمثلته في . صامت+ حركة طويلة + صامت : ، ويتألّف من)cvvc(ص ح ح ص : المقطع الطّويل المغلق .  4

 .saal: ساْل: العربية مقطع كلمة

 +صامت + حركة قصيرة + صامت : ويتألّف من ،)cvcc(ص ح ص ص : اإلغالق  المقطع الطويل المزدوج.  5

 .  في حالة النطق بها ساكنة، وحين الوقف. xubz: خُْبْز: ومن أمثلته في العربية مقطع كلمة. صامت 

:                     ويتــألّف مــن  ،) )cvvcc(ص ح ح ص ص = المقطــع البــالغ الطّــول المــزدوج اإلغــالق     .  6

  . raadd: راّد : ومن أمثلته في العربية مقطع كلمة. صامت  +صامت + حركة طويلة + امت ص

إبراهيم أنيس، وأحمد مختار عمـر،  :أمثال -وجدير بالذّكر أّن النّوع األخير، أي الّسادس، قد أهمله كثير من اللغوّيين

 -في األعـّم األغلـب    -اطع العربّية فهي الشّائعةأّما األنواع الثالثة األولى من المق. ، ولم يحفلوا به -وتمام حّسان

وهي الّتي تكّون الكثرة الغالبة من الكالم العربي، إالّ أّن النوعين األخيرين، أي الّرابع والخامس، فقليال الشّـيوع، وال  

: وكـذلك . 166وص164ص. األصوات اللغويـة : أنيس، إبراهيم:ينظر. يكونان إالّ في أواخر الكلمات وحين الوقف

المدخل إلى علم اللغـة  : عبد التّواب، رمضان: وكذلك. 257 -256ص . دراسة الّصوت اللغوّي عمر، أحمد مختار

  . 102 – 101ص. م1982 -هـ 1403. مكتبة الخانجي. القاهرة. 1ط. ومناهج البحث اللغوي

: الّذي يشـير إلـى كلمـة   )C(إلى اختصار كلمة صامت، وللداللة عليها، ويقابله في االنجليزية) ص(يشير الّرمز  *

Consonant   .  

: الّـذي يشـير إلـى كلمـة    )V(إلى اختصار كلمة حركة، وللداللة عليها، ويقابله في االنجليزية) ح(الّرمز  ويشير  

Vowel   .1998.دار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع    : القاهرة. دراسات في علم اللغة: بشر، كمال: ينظر .

اللغة العربية معناها : وكذلك، حسان، تمام .238ص. علم األصوات العربية :حمد جوادوكذلك، النوري، م. 177ص

  . 69ص. م1994.دار الثقافة. المغرب. و مبناها
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على التّـوالي   ḥi + bir و ِحبِْر ša+cib عليهما بتحريك ما قبل الحرف األخير، فتصبح شَِعْب 

م إضافة إلى ما تقّدم فإّن كثيًرا من أهل المخّي. cv + cvc"1ص ح ص + ويحولونها إلى ص ح 

وعاء مصنوع من معدن، وغالًبا ما : ن في اللهجةَجواللَّ. يستعملون كلمة لََجن مرادفًا لكلمة طُشُت

ُيصنع من البالستيك، ونادًرا من الخشب، يوضع فيه الطّعام، وأحيانًا بعض الّسوائل، وقد يستخدم 

ن، ولعل هذا المعنـى  في غسل المالبس أحيانًا، إالّ أنّه يستعمل ،في األعّم األغلب، لعجن الطّحي

خَبطـه  : لََجَن الوَرقَ َيلُْجنُه لَْجناً، فهو َملُْجوٌن ولَجِيٌن"يتّفق مع معنى صاحب اللسان، إذ ورد أّن  

ويبدو أّن المعنى الّداللي للّفـظ قـد   . 2"وكلُّ ما ِحيَس في الماء فقد لُجَِن .روخلَطه بدقيق َأو شعي

  . فيه عملية الخلط انتقل إلى الوعاء، أي األداة، الذي تتّم

  ):ʔalkifkiir(فْكير الِك، )ʔalmiɤrafah( ِمغَْرفَةال 1-3- 1

غََرفَ الماَء والَمَرقَ ونحوهما َيغُْرفُه غَْرفاً واغْتََرفَه واغْتََرفَ منـه،   "ورد في لسان العرب      

: ، وفي لهجات المخّيم تعنـي  3"به والِمغْرفةُ ما غُرِفَ ...غََرفتُ الماء بيدي غَْرفاً: وفي الصحاح

يبدو من خالل الّداللة المعجمّية للّفظ لدى القدماء أنّها لـم   .ما ُيغرف به الطّعام ونحوه من مرق

أّما بالنّسبة للفظ كَفكير فهـي  . تختلف عنها لدى المحدثين، إذ ثّمة اتفاق في المعنى بين الفريقْين

ِمطْفَحـة، وهـو ِكفِْكيـر    : قال لما تْؤخذ به الطُّفاحـة ُي" ه فارسّية األصل، فقد ورد في اللسان أنّ

  .5"ِمغَْرفَةٌ تأخُذُ طُفاَحةَ الِقْدرِ، أي َزَبَدها: والِمطْفََحةُ" و .4"بالفارسية

يبدو مّما سبق أّن داللة كلمة ِكفكير الفارسّية األصل لها حاضرة في العربّية، وهي الطَّفاحة      

قوم به الكفكير، َبْيَد أّن كلمة الطَّفاحة باتت غير مستخدمة في العربيـة،  التي تؤدي الفعل الذي ي

  . محلّها كلمة الِكفكير تويمكن أن تعد من الكلمات البائدة الّتي حلَّ

                                               
 .257 -256ص . دراسة الّصوت اللغوّي: عمر، أحمد مختار: بتصرف  1

  .مادة لجنلسان العرب،  2

  .، مادة غرفنفسه 3

 .مادة طفح  ، نفسه 4

 .، طفح محيطالقاموس ال 5
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ومع إقرارنا أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا في كلمتي      

أّن فارقًا صوتيا ُيلحظ بين اللفظ الفصيح ولفظ المخّيم الّدارج، ففـي المخـّيم    ِمغرفة وِكفكير، إالّ

)  miɤrafah( ِمغَْرفَـة  بـدالً مـن  miɤrafeh) (، وأحيانًا ِمغَْرِفة )maɤrafeh(َمغَْرِفة : يقولون

إضافة إلى ما تقّدم فقد تـّم  . فيما قبل تاء التّأنيث/ e/كسرة ممالة ، لتصبح /a/حيث تمال الفتحة 

؛ ولعل الّسبب في مإلى فتحة في اللهجات الّدارجة في المخّي -في كلمة مغرفة  – تحويل الكسرة

إذ ، )kifkiirِكفْكيـر (وكذلك الحـال بالنسـبة لكلمـة     .1ذلك عائد إلى خفّة الفتحة وثقل الكسرة

   .)kafkiirكَفْكير(أصبحت 

   ): ʔalqallaayeh(القَالّية ، )ʔalmiqlaa(قْلى الِم 1-4- 1

قَلَْيت اللحم على الِمقْلَى : يقال. َأنَْضَجه على الِمقْالة: قَلَى الشيء قَلْياً "ورد في لسان العرب      

قَلَْوت الُبـرَّ  يقال : يتكّابن الّس. َأقِْليه قَلْياً ِإذا شويته حتى تُنِْضجه، وكذلك الحّب ُيقْلَى على الِمقلى

قَلَْيت الَحّب على الِمقْلَـى  : الكسائي. والُبْسر، وبعضهم يقول قَلَْيت، وال يكون في الُبغْض ِإال قَلَْيت

  .قَلَْيــت الســويق واللحــم فهــو َمقِْلــيٌّ، وقَلَــْوت فهــو َمقْلُــّو، لغــة: الجــوهري. وقَلَْوتــه

وقال الشيَء في الِمقْلى قَلْـواً،  . يانِ، والجمع الَمقاليالذي ُيقْلَى عليه، وهما ِمقْلَ: والِمقْالة والِمقْلَى

  .2"وهذه الكلمة يائية وواوية

نلحظ من المعنى المعجمي الّسابق أّن الِمقالة وعاء معدني مستدير ومجوف لـه مقـبض،        

. يستعمل في قلي البيض، واللحم، وغير ذلك، وهذا المعنى القديم ال يختلف عن المعنى الحـديث 

ر بالذّكر أّن هذا المعنى يستعمل بكثرة في معظم أنحاء فلسطين، وال سّيما في مخّيم عسكر وجدي

  . والِمقلى أحجام منها الصغير، والمتوسط، والكبير ولكّل واحد استعمال خاص. تحديًدا

، )maqlaa(َمقلـى  : أما من ناحية صوتّية، فقد أبدل سكّان المخّيم الفتحة بالكسرة، فيقولون     

إضافة إلى . 3؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة الفتحة، وثقل الكسرة)miqlaa(الً من ِمقلى بد
                                               

  .236ص. األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 1

 .مادة قاللسان العرب،  2

  .236ص. األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 3
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على وزن فّعالة للمبالغة، وهـي   -،)qallaayeh(ما تقّدم فإّن معظم سكّان المخّيم يقولون قَالّية 

لتصبح كسـرة  ، /a/حيث تمال الفتحة ) miqlaah( ِمقْالةبدالً من  -اسم آلة لكثرة ما ُيقلى بها 

فيما قبل تاء التّأنيث، وتحذف الميم من أول الكلمة تخفيفًا، وتعّوض بياء فيما قبل تـاء  / e/ممالة 

، فثمَّة ثالث لهجات تنتظم ألسنة أبناء المخّيم، نوردها على 1أّما عن التنوعات الّديافونّية. التّأنيث

  : النَحو اآلتي

ة )ʔallaayeh(أالّيه : اللھجة المدنيّة تقول       زة )qallaayeh(، بدالً من قاَلّي دلون الھم ، حيث يب

اف يّم، 2بالق ي المخ دنيين ف اد الم ا زال أحف ذا  -، وم ا ھ ى يومن م  -إل ي معظ اف ف زة بالق دلون الھم يب

روا في اللھجات األخرى، ال  م أثّ ل إنّھ الكلمات التي تحتوي على صوت القاف، ليس ھذا فحسب، ب

ّل . كما سيتضح آنفًا سيّما اللھجة القرويّة، ى نفسھا؛ ولع د حافظت عل وبھذا نلحظ أّن اللھجة المدنيّة ق

ابه اللھجة  ة أخرى تش ة، ومن ناحي ذا من ناحي يّم، ھ الّسبب في ذلك عائد إلى كثرة المدنيين في المخ

   .المدنيّة في المخيّم، بمثيلتھا في مدينة نابلس

، بدالً من قَالّية )gallaayeh: (، وقليل من يقول)gallaayah(گالَيه : اللهجة البدوّية تقول     

)qallaayeh(إلى  -وما زال أحفاد البدويين في المخّيم، . 3،  حيث يبدلون الجيم القاهرّية بالقاف

. يبدلون الجيم القاهرّية بالقاف، في معظم الكلمات التي تحتوي على صوت القـاف  -يومنا هذا 

قد حافظت على نفسها؛ ولعّل الّسبب في ذلك عائد إلى أّن هـؤالء  وبهذا نلحظ أّن اللهجة البدوّية 

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى زواج البـدو مـن   مغلق تقريًبا البدو يقطنون في حّي محدود

  . بعضهم البعض، وافتخارهم بلهجتهم

                                               
 :، ينظر"التّنوع اللّهجي الّذي يتّخذه فونيم ما، على لسان النّاطقين باللّهجات المختلفة للغة ما": Diaphoneالّديافون1  

  ص. دراسة الّصوت اللغوّي: عمر، أحمد مختار ، وكذلك118+135ص. م األصوات العربيةعل، النّوري، محمد جواد
.225-220 

  .من هذه الّدراسة 19ينظر ص  2

  .من هذه الّدراسة 17ينظر ص  3
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ء كان آبـا  حيث، )qallaayeh(، بدالً من قَالّية )kallaayeh(كَالّيه : اللهجة القروّية تقول     

، فقد بـات بعضـهم   فقلما ينطقون القاف هم، أّما أحفاد1يبدلون الكاف بالقاف ، وأجدادهمالقرويين

فقد أخذ يقلّد لهجـة   معظمهم، أّما )gallaayah(گالَيه  :ينطقها جيًما قاهرّية، وهم ِقلّة، فيقولون

  . )ʔallaayeh(أالّيه  :، فيقولونالمدن بقلب القاف همزة

زوال فونيم القاف من لهجات المخّيم الثالث، هذا مـن ناحيـة،    إنّنا نلحظ بوضوحوهكذا ف     

اتّفاق اللهجات الثالث على لفظ واحد، وإن اختلفوا في الفـونيم األول؛  ومن ناحية أخرى، نلحظ 

أّما فيما يتعلق بجمع هذه الكلمـة  . ففونيم القاف له خصوصّية في لهجات المخّيم، كما ذكرنا آنفًا،

   .)qallaayaatقَالّيات ( اللهجة تتفق على جمعها على  فإّن

                                               
  .من هذه الّدراسة 15ينظر ص  1
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  :أدوات مساعدة في إعداد الطّعام: الفصل الثّاني  2- 1

األّول عن أدوات المطبخ الّرئيسة، أّمـا اآلن فسـيتناول األدوات    فصلتحّدث الباحث في ال     

ل عملية الطّهـي علـى   المساعدة في إعداد الطّعام، وهي أدوات ثانوية في الطّهي، إالّ أنّها تسه

سيدة البيت، علًما أّن رّبة البيت تستطيع إعداد الطّعام بدونها، فهي ليست رئيسة كأدوات الطّهـي  

  .  الّسابقة

  )ْبشََرةقَّة، الِمَدالهاَون، الِم ،الِمْصفاة، الَمْملََحة، الِمْحقان، القمع الَعّصاَرة، الَمْعَصَرة، الِمْصفاِية،(

  ): ʔalcaṣṣaarah(، الَعّصاَرة )ʔalmacṣarah(الَمْعَصَرة   2-1- 1

آلة مصنوعة من معدن، أو بالستيك تستعمل لعصر الليمون، والبرتقال، والعنب، وأحيانًـا       

البندورة، هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو موافق للمعنـى الـوارد فـي    

نحَوه مما له ُدْهن َأو شراب َأو عسل َيْعِصـُره  َعَصَر الِعنََب و: "المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

واْعتََصر َعِصيراً اتخذه، وقـد   ...استخرج ما فيه، : َعْصراً، فهو َمْعُصور، وَعِصير، واْعتََصَره

والَمْعَصـرة  . ما تحلَّب منه ِإذا َعَصْرته: انَْعَصر وتََعصَّر، وُعصارةُ الشيء وُعصارُه وَعِصيُره

والِمْعصاُر الذي يجعل فيه الشيء ثم ُيْعَصر . والَمْعَصرة موضع الَعْصر. عنبالتي ُيْعَصر فيها ال

العـين والصـاد والـراء أصـوٌل ثالثـة      : "وفي مقاييس اللغـة ورد أنّ .  1"حتى يتحلَّب ماؤه

فاألوَّل دهٌر وحين، والثاني َضغْط شيء حتَّى يتحلَّب، والثالث تََعلُّقٌ بشـيٍء وامتسـاٌك   :صحيحة

   .2"به

 وكال اللفظين يستعمل في لهجات المخّيم ليؤدي نفس الّداللة المعجمّية، لذا فال فـرق بـين        

التي وردت في اللسـان، وبـين   ". والَمْعَصرة موضع الَعْصر. الَمْعَصرة التي ُيْعَصر فيها العنب"

القـديم،  تلك المستعملة في لهجات المخّيم، أي أنّه ليس ثَّمة فارقٌ يذكر بين المعنـى المعجمـي   

والَعّصارة أو الَمْعَصرة تستخدم لعصر البرتقال، والليمون، وغير ذلك، وتُسّمى عندئٍذ . والحديث 

                                               
 .عصرمادة لسان العرب،  1

  .، عصرمقاييس اللغة 2
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الَمعصرة اليدوّية، أّما الَمْعَصرة التي تستخدم لعصر الجزر، والتّفاح، والموز، فتسّمى الَمعصـرة  

لشـركة الفرنسـّية المصـنعة    نسبة ل) moulinexموليِنكس (الكهربائّية، وأحيانًا خالّط، وغالًبا 

، وهذه الكلمة كثيرة االستعمال فـي  للعّصارة، حيث انتقل اسم الشركة ليدل على العّصارة نفِسها

  .وجدير بالذكر أّن ثَّمة معاصَر أخرى لّزيت الّزيتون، ولعصر الّسمسم أيًضا .لهجات المخّيم

واللفظ الّدارج  ذكر بين اللفظ الفصيحأّما بالنسبة للجانب الصوتّي، فليس ثَّمة خالف صوتّي ي     

  ).ʔalmacṣarah(، والَمْعَصَرة )ʔalcaṣṣaarah(في المخّيم، حيث تلفظ الَعّصاَرة

وبناًء على ما تقّدم، فإنّنا نلحظ أّن عّدة كلمات تستعمل للّداللة على الَمْعَصـرة الكهربائّيـة،        

فردات تؤّدي داللة واحـدة فـي لهجـات    ، وجميع هذه الم)موليِنكس(عّصارة، وخالّط، و: منها

  .ل في باب التّجانسالمخّيم، وتدخ

  ):ʔalmiṣfaayeh(الِمصَّفّاِية  ،)ʔalmiṣfaah(الِمْصفاة   2-2- 1

الصاد والفاء والحرف المعتّل أصٌل واحٌد يدلُّ على خلوصٍ من كل : "جاء في مقاييس اللغة     

يقال لَك َصفُْو هذا األمرِ . صفا يصفو، إذا خَلصمن ذلك الصَّفاُء، وهو ضدُّ الكََدرِ؛ يقال . شَوب

نَِقيُض الكَـَدرِ، صـفَا الشـيُء    : الصَّفُْو والصَّفَاُء، َمْمدوٌد: "أما في اللسان فقد ورد أّن.1"وِصفْوته

َأنَـا  ما َصفَا منه، وَصفَّْيتُه : والشَّراُب َيْصفُو َصفاًء وُصفُّواً، وَصفُْوُه وَصفَْوتُه وِصفَْوتُه وُصفَْوتُه

وفي لهجة . 3"ناُجود الشَّراب الذي ُيَروَّق به فُيَصفَّى: "الرَّاووقو .2"الرَّاوُوقُ :والِمْصفَاةُ ...تَْصِفَيةً

  . غيرهو الطّعام الّسائل كالمرق وأ ،رابى به الشّصفّما ُي اسم آلة لكّل: ، المصفاةالمخّيم

عن الحديث، عدا كلمة الرَّاووق التـي   نلحظ مما سبق أّن المعنى المعجمي القديم ال يختلف     

الواردة فـي  ) miṣfaah(إضافة لما تقّدم فإّن كلمة ِمْصفاة . باتت غير مستخدمة في لهجة المخّيم

المعاجم،القديمة والحديثة، قليلة االستعمال؛ ألّن الناطق في المخّيم قد أجرى تعديالً طفيفًـا علـى   

أضاف النّاطق ياًء فيما قبل التّاء المربوطة؛ ولعـل   حيث) miṣfaayeh(اللفظ، فأصبح ِمْصفاِية 
                                               

 .صفو ،مقاييس اللغة 1

 .صفا دةما لسان العرب، 2 

 . مادة روق نفسه،  3



 
 
36

الّسبب في ذلك عائٌد إلى رغبة النّاطق في التّخلص من المقطع الطّويل المغلق في نهايـة كلمـة   

، حيث تّم تحويل المقطع )cvvcص ح ح ص : faah: (، الذي يتألّف من)miṣ+faah(ِمْصفاة 

في نهايـة كلمـة   cvc(1ص ح ص : yeh(لّف من الطّويل المغلق، إلى مقطعٍ متوسط مغلق يتأ

المدنّيـة،   -وتجدر اإلشارة إلى أّن اللهجات الثالث فـي المخـّيم  ). miṣ+faa+yeh(ِمْصفاِية 

: ، وقليل من النّاس يقولـون )miṣfaayeh(متّفقة على ذات اللفظ ِمْصفاِية  -والبدوّية، والقروّية 

  ).ṣaffaayeh(َصفّاِية 

منها الّصغير الذي يستعمل للشّاي، ومنها الكبير الذي  يسـتعمل فـي   : عّن المصافي أنواإ     

ومنها ما هو مصنوع مـن  . تصفية عصير البندورة، ونوع آخر يستعمل لمرق اللحم، وغير ذلك

  . البالستيك، أو النّحاس، أو األلمنيوم

  ):ʔalmamlaḥah(الَمْملََحة   2-3- 1

وقد َملََح . الطعام، يؤنث ويذكر، والتْأنيث فيه َأكثرما يطيب به : الِملْح: "ورد في اللسان أّن     

    .2"والَمْملَحةُ ما يجعل فيه الملح ...جعل فيها ِملْحاً بقََدرٍ: َيْمِلُحها وَيْملَُحها َملْحاً وَأملََحها ...الِقْدَر 

ن الميم والالم والحاء أصٌل صحيح له فروع تتقارُب في المعنـى وإ : "وفي معجم المقاييس      

ويقـال   ...فاألصل الَبياض، منه الِملح المعروف، وسمِّي لبياضه.كان في ظاهرها بعُض التَّفاوت

علبة صـغيرة أسـطوانية   : وفي لهجة المخّيم تعني .3"لبعضِ شُهور الشِّتاء ِملْحان، لبياض ثلجه

  . الشّكل، يوضع فيها الملح، لها غطاء فيه عّدة ثقوب صغيرة؛ لينزل منها الملح

نلحظ مما سبق أّن المعنى المعجمي القديم ال يختلف عن الحديث، فثَّمة اتفاق واضـح بـين        

المعنى القديم والحديث، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تتّفق لهجات المخّيم الثالث على داللة 

ان ابق للنّطق الوارد في لسوهذا النّطق مط. mamlaḥahالمفردة، ولفظها حيث ينطقونها َمْملََحة 

أْي التي ما زالت تنطق نطقًا فصيًحا، كما ورد في  –وبهذه الكلمة وما كان على شاكلتها . العرب
                                               

  .من هذه الّدراسة 29ينظر حاشية ص 1

 .ملح مادةلسان العرب،  2

   .ملح ،مقاييس اللغة3 
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تثبت هذه الّدراسة أّن معظم سكّان المخّيمات بشكل عام، ومخّيم عسكر بشـكل   –المعاجم  ُأّمات

غة أبنـاء  ، وهذا من شأنه أْن يوثّق الّصلة بين اللغة العربّية، من حيث هي لخاص، عرب أقحاح

التـي   –ُأمَّة متميِّزة، والنّاطقين بها في المخّيم، حيث يستعمل سكّان المخّيم كثيًرا من الكلمـات  

 ُأّمـات التي استعملها أجدادنا العرب منذ مئات الّسنين، كمـا وردت فـي    -سترد في الّدراسة 

  .وغيرها ُمنخل، طابون، إبريق، فول، عدس،: المعاجم اللغوّية، دون أدنى تغيير، مثل

  ):ʔalmiḥqan(ن الِمْحقَ  2-4- 1

 ...َحَبسـه : َحقََن الشَّيَء َيْحقُنُه وَيْحِقنُه َحقْناً، فهو َمْحقُـوٌن وَحِقـينٌ  :"ورد في لسان العرب      

َحقَنْتُ اللبن َأْحقُنُُه بالضم، إذا :"، وفي الصحاح1" ...قاء كذلكوَحقََن اللبَن في الِقْربة والماَء في الّس

،      2"واسم هـذا اللـبن الَحقـيُن، والِسـقاء الِمْحقَـنُ     . قاء وصببتَ حليَبه على رائبهلّسجمعتَه في ا

  . 3"ون من لبن وغيرهقُْحوما يجمع فيه الَم .أداة الحقن :ن قَْحالِم:"وفي الوسيط 

يوضع في فم الوعاء ثم القمع، أو هو إناء مخروطي الشكل : أّما في لهجات المخيم فالِمْحقان     

، ومن هنا نلحظ التشابه بين كّل من المحقان والقمع، فكالهما يصب فيه السائل، فيه السائل يصب

إالّ أّن داللة كلمة محقان قد ُعّممت، فأصبحت تدل علـى صـّب الّسـوائل جميعهـا كالّزيـت،      

  .والعصائر، والكاز، وغير ذلك، ولم تقتصر على اللبن، والحليب

 لّصوتّية للمفردة فنلحظ أّن اللهجات الثّالث في المخـّيم قـد اتّفقـت        أّما فيما يتعلّق بالناحية ا     

، بحركة طويلة من نفـس النّـوع   /a/على إطالة الحركة القصيرة للفتحة  -في األعّم األغلب –

/aa/ ِمْحقَن  (، فالكلمة الفصيحةmiḥqan ( أصبحت في لهجات المخّيم) ِمْحقـان miḥqaan( ،

آللة، كِمهراس، وميزان، ويبدو أّن ألف المحقان قد زيـدت للمبالغـة؛   وهي صيغة مبالغة السم ا

فكأّن المحدثين لّما أضافوا مصبوبات جديدة  -الذي ورد قديًما - ألنّه ُيصّب به كثير غير اللبن،

                                               
 .حقن مادةلسان العرب،  1

: بيروت. 2ط.أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق.مج7 ".تاج اللغة وصحاح العربية"الّصحاح :الجوهري، إسماعيل بن حماد 2

 . م، حقن1979 .دار العلم للماليين

  .، حقنالمعجم الوسيط 3
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مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنـتظم ألسـنة أبنـاء    . أضافوا األلف للمبالغة

، miḥgaan ِمْحگـان : ، والبـدوّي يقـول  miḥʔaanِمْحـآن  : ثّالث، فالمدنّي يقولاللهجات ال

  . miḥkaan ِمْحكان: يقول 1والقروّي

وتجدر اإلشارة إلى أّن كلمة الِمْحقان، أو الِمْحقَن تعّد رديفًا لكلمـة الِقْمـع، فقـد ورد فـي          

َأن ُيوَضَع : يصب فيه لبناً َأو ماء، وهو القَْمُع، والقَْمُعَع لَأْدخَل فيه الِقمَْ: قََمَع اِإلناَء َيقَْمُعه:"اللسان

ما ُيَصـبُّ فيـه الـدهن    : الِقْمُع والِقَمُع:"فقد وردالّصّحاح أّما في  .2"الِقْمُع في فم السقاء ثم ُيْمَأل

أحدها نـزوُل  : القاف والميم والعين أصوٌل ثالثة صحيحة:"وفي مقاييس اللغة ورد أّن . 3"وغيره

فـاألوَّل الِقَمـُع   .ائعٍ في أداٍة تُْعَمل له، واآلخَر إذالٌل وقهر، والثالث جنٌس من الحيـوان شيٍء م

وبذلك يصبح األمر أكثر جالًء، فالِقمع إناء يصّب فيه الّدهن وغيره،  .4"معروف، يقال ِقَمٌع وِقْمع

  .  وكذلك الحال بالنسبة للِمْحقان أو الِمْحقَن

  ): ʔalhaawan(ن َوااله  2-5- 1

الهاوون أي بواوين األولى مضمومة الذي يدق بـه عربـي   : الهاَون"ورد في لسان العرب      

   .وتقول لهذا الهاون الذي يـدق بـه الهـاوون بـواوين    : وقال الفراء في كتابه البهي ...صحيح

 كـان َأصـله هـاُوون َألن جمعـه    : هذا الذي ُيَدقُّ فيه؛ قيل: والهاُوُن والهاُوون، فارسي معرب

ُن مثل قانون وقََوانين، فحذفوا منه الواو الثانية استثقاالً وفتحوا اُألولى، َألنـه لـيس فـي    َهَواوي

  .5"كالمهم فاُعٌل بضم العين

الهاء والواو والنون ُأَصيٌل يدلُّ على سـكون أو سـكينة أو   :"فقد جاء  مقاييس اللغةأّما في      

 :وفي القاموس المحـيط  .6"ه فاعول من الَهْونوالَهاُوون ِللذي ُيدقُّ به عربيٌّ صحيح، كأنّ ...ذّل

                                               
  .هذه الّدراسةمن  4-1-1: ينظر 1

  .قمع مادةلسان العرب،  2

 .، قمعالّصحاح في اللغة 3

 . قمع ،مقاييس اللغة 4

  .هون مادةلسان العرب،  5

 .هون ،مقاييس اللغة 6
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ف مـن  وعاء مجـوَّ  :نالهاوَُ": وفي المعجم الوسيط. 1"الذي ُيَدقُّ فيه: الهاَوُن والهاُوُن والهاُووُن"

  .وعاء من نحاس ُيدق فيه: وهو في لهجات المخّيم. 2"حاس يدق فيهالحديد أو النُّ

قد أجمعت  -كما ورد آنفًا  – 3ل؛ ألّن غالبية المعاجموفي ظنّنا أّن كلمة هاَون عربّية األص     

الهـاوون  : "وقد ورد في الجمهرة أّن. على عروبة الكلمة، ولم يقل أحد إنّها فارسية غير الفّراء

  .4"الذي ُيَدقّ به عربّي صحيح ال يقال هاَون ليس في كالم العرب فاَعل بعد األلف واو

ارقٌ بين المعنى المعجمي قديمه وحديثه، والمعنى في اللهجات نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة ف     

في النّاحية الّصوتّية، وهذا جلّي في حـذف اللهجـات للفتحـة    هو الّدارجة، وإْن كان ثَّمة فارقٌ ف

لتصبح ضّمة طويلة ممالـة   فّك الحركة المزدوجةمن الكلمة للتّخفيف، إضافة إلى / aa/الطّويلة 

/oo/ لهون ا(، فأصبحت الكلمةʔalhoon  (   بـدالً مـن )  الهـاَونʔalhaawan  أو الهـاُون ،

ʔalhaawun ( ؛ ولعل السبب في ذلك عائد إلى رغبة النّاطق في التّخلص من الحركة المزدوجة

diphthong 5 والمتمثّلة في ،/wa /أو/wu./   

  :ويقّسم إبراهيم أنيس الحركة المزدوجة إلى نوعْين هما     

وهي الحركة التي يكون جزؤها األّول :  Falling Diphthongحركة مزدوجة هابطة  .1

 .zayt، وَزْيت mawzمقطعًيا، أْي حركة بأنواعها المختلفة، ومن أمثلتها كلمة َمْوز 

وهي الحركة التي يكون جزؤها األّول :  Rising Diphthongحركة مزدوجة صاعدة  .2

 . yalid، َيِلدwaladَولَد : غير مقطعي، أْي نصف الحركة، الواو أو الياء نحو

                                               
 .، هانالقاموس المحيط 1

 .، هانالمعجم الوسيط 2

 . ، هانالمعجم الوسيط هون، وكذلك ،مقاييس اللغة ، وكذلكونه مادةلسان العرب، : ينظر 3

  .3/183. اللغة جمهرة :الحسن بن محمد دريد، ابن 4

هي صوتا علّة ينطقان " أو ". تتابع مباشر لصوتّي علة يوجدان في مقطع واحد فقط: " diphthongالحركة المزدوجة  5

. القاهرة. أحمد مختار عمر: ترجمة. 8ط .أسس علم اللغة: ماريو باي،". في فترة زمنّية ال تكفي إالّ لنطق صوت واحد

  .80ص. م1998 -هـ 1419. عالم الكتب
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قد مالت  –ولهجات المخّيم موضوع الّدراسة من ضمنها  –ّن اللهجات العربّية الحديثة إ     

  :1إلى التّخلص من النّوع األّول من هذه الحركات فأصبحت الحركة على النّحو اآلتي

  mooqad  ُموقَد>        mawqid ِقدَمْو         

                            aw           <oo               

  xubbeezeh   خُبيزِة>       xubbayz خُبَّْيز                

                        ay                     <     ee   

، -أْي الحركـة المزدوجـة   -"األصوات المركبة"وقد عّد رمضان عبد التّواب التّخلّص من      

وهذا التطّور في الحركات المركبـة وارد فـي   . 2والتّيسير في اللغة ظاهرة من ظواهر الّسهولة

يقولون لنوع من المشموم ُسوسن بضم : "بعض كتب التّراث، فقد ورد في دّرة الغّواص للحريري

والّصواب أْن يقال فيـه َسوسـن بفـتح    ...كما أّن بعض المحدثين ضّمها.الّسين، فيوهمون فيه 

تّخلص من الحركات المركبة قد ورد على ألسنة العامـة منـذ أقـدم    وبهذا نلحظ أّن ال. 3"ينّسال

: على النّحو الذي ذكره الحريري، بدالً من َسْوَسن soosan: ُسوسن: العصور، فقد كانوا يقولون

sawsanيعني التّخلص من الحركة المركبة ، وهذا /aw/  وإبدالها ضّمة طويلة ممالة/oo./   

  ): ʔalmidaqqah(الِمَدقَّة   2-6- 1

هو َأن تضـرب الشـيَء   : الكَسر والرَّضُّ في كل وجه، وقيل: الدَّقُّ:"ورد في لسان العرب      

: والِمَدقُّ والِمَدقَّةُ والُمـُدقُّ . إنعاُم الدَّقّ: والتَّْدقيقُ. بالشيء حتى تَْهِشَمه، َدقَّة َيُدقُّه َدقّاً ودقَقْتُه فانَْدقَّ

  .4"ما دقَقْتَ به الشيَء

  .5"ما ُيَدقُّ به: تينِ، ناِدٌرالِمَدقَّةُ والِمَدقُّ والُمُدقُّ، بضّم:"القاموس المحيط  وجاء في     

                                               
 .81ص. أسس علم اللغة: باي، ماريو: وكذلك. 161ص. األصوات اللغوية :أنيس، إبراهيم :ينظر1 
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مـن   سـتدير أداة من خشب لها مقبض يمسك باليـد، ورأس م : الِمَدقَّةُ وفي لهجات المخّيم     

  .سفل، تستعمل لدقّ أشياء مختلفة كالجوز، واللوز، والفلفل، والثّوم، وغير ذلكاأل

ضح مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي القديم، والمعنـى فـي اللهجـات    يتّ     

 ، وهو المعنـى ما دقَقْتَ به الشيَء :في لسان العرب، والقاموس المحيط، تعني الِمَدقَّةُالّدارجة، ف

  . المستعمل في المخّيم هذات

) ʔimdaqqah(اْمَدقَّّـة  : مخّيم يقولـون أّما من ناحية صوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل ال     

، حيث يعمد النّاطق إلى حذف الالم، وتعويض همزة وصـل  )ʔalmidaqqahالِمَدقَّة (بدالً من 

مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسـنة النّـاطقين باللهجـات    . بدالً منها

، )ʔimdaggah(  اْمَدگّـة : ، والبـدوّي يقـول  )ʔimdaʔʔah(اْمـَدْأَأة  : الثّالث، فالمدنّي يقـول 

  ).ʔimdakkah(  اْمَدكَّة: يقول -قديًما  – 1والقروّي

  ):ʔalmibšarah(ْبشََرة الِم  2-7- 1

وَبشََر اَألديمِ َيْبشُـُره َبشْـراً   .. .ظاهر جلد اِإلنسان: الَبشََرةُ والَبشَُر:"ورد في لسان العرب       

وجـاء فـي   . 2" هو َأن يْأخذ باطنَه بِشَـفَْرةٍ : التي ينبت عليها الشعر، وقيل قَشََر َبشََرتَُه: وَأْبشََرُه

أكَـَل مـا   : وَبشََر الجـراُد األرضَ . ما ظهر من نباتها: َبشََرةُ األرضِ :"الّصحاح في اللغة أّن 

لشارِبِ حتـى  القَشُْر، كاِإلبشارِ، وِإْحفاُء ا: والَبشُْر :"أّما في القاموس المحيط فقد ورد أّن .3"عليها

آلـة   :ةَرشَْبالِم" و.4"كاِإلْبشارِ: والُمباشََرةُ والتَّْبشيُر. تَظَْهَر الَبشََرةُ، وأكُْل الَجراِد ما على األرضِ

  . 5"رشْالَب

                                               
 .هذه الّدراسةمن  4-1-1: ينظر 1

 .بشر مادةلسان العرب،  2

 .بشر، الّصحاح في اللغة 3

 .البشر ،القاموس المحيط 4

 .، بشرالمعجم الوسيط 5
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صريًحا في المعاجم القديمة، إالّ أّن المعنى واضح ال  ةَرشَْبالِمنلحظ مّما سبق أنّه لم يرد لفظ      

قَشََر َبشََرتَُه التي ينبـت عليهـا   "المعاجم، ففي اللسان كما ورد آنفًا  ُأّمات لَبس فيه، كما ورد في

، حيث تقوم بإزالة القشر الّزائد ةَرشَْبالِموهذا ما تقوم به " هو َأن يْأخذ باطنَه بِشَفَْرٍة: الشعر، وقيل

ندما يبشر وهو ما يقوم به الجراد ع. في بعض األطعمة كالبطاطا، والجزر، والخيار، وغير ذلك

، وهذا ما جاء في الّصحاح، أّما صاحب القاموس ما ظهر من نباتهااألرض، ويزيل قشرتها، أْي 

وأخيـًرا فقـد جـاء    . تزيل القشر الزائد ةَرشَْبالِم ، ال سّيما إذا كانت"القَشُْر: الَبشُْر"فقد أورد أّن 

  ". آلة البشر ةَرشَْبالِم"إّن : المعجم الوسيط ليزيل اإلبهام، إْن ُوجد، فقال

أداة من حديد لها ثقوب صغيرة من جهة، وعّدة شفرات على : ةَرشَْبالِموفي لهجات المخّيم،      

شكل عمودي من الجهة األخرى، تستعمل إلزالة القشر الّزائد في بعـض األطعمـة كالبطاطـا،    

جعلها قطًعا كما تُستعمل لبرش بعض الخضراوات، والجبنة، أْي . والجزر، والليمون، وغير ذلك

وبهذا يتّضح أنه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي القديم، والمعنى في اللهجات . صغيرة رقيقة

  . الّدارجة

الَمْبشَـَرة  : أّما من ناحية صـوتّية فـإّن الّسـواد األعظـم مـن أهـل المخـّيم يقولـون             

)ʔalmabšarah ( بدالً من الِمْبشََرة)ʔalmibšarah(نّاطقون فـي المخـّيم إلـى    ، حيث يعمد ال

هذا من ناحية،  1استبدال الفتحة بالكسرة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة الفتحة وثقل الكسرة

: كسرة الميم إلى فتحة في صـيغتي اسـم اآللـة   "أو ربما يكون الّسبب في ذلك عائًدا إلى تطور 

ك من نوع التّأثر المدبر الكلي في حالـة  إذ تتأثر حركة الميم بحركة العين، وذل... ِمفَْعل وِمفَْعلة 

  .   من ناحية أخرى 2"َمقَْود، وَمَسّن: االنفصال، مثل
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  :أدوات إعداد الخُْبز: الثثّالفصل ال 3- 1

ُيعّد رغيف الخبز العنصر األساس لمعظم الوجبات الغذائّية، ال سّيما تلك التي تخلـو مـن        

والمثل الّدارج فـي المخـّيم   . ائز البيت الفلسطينّياألرز والبطاطا، لذا فهو ركيزة رئيسة من رك

طالما ُوجد الخبز والّزيت في : ، أْي "ي في البيت خبز وزيت، زقفت أنا وغنّيتِفَمول ط: "يقول

لذا اهتّم الفلسطينيون بشكل عام، وسكّان المخّيم بشكل خاص، بأدوات . البيت، صفّقت أنا وغنّيت

، وإْن كان كثير منها أصبح نادر االستعمال؛ فصلعنها في هذا الإعداد الخبز، التي سيتّم الحديث 

  . لوجود الخبز الجاهز في األسواق

  ")وَبكشّال" "الِمَرق"اق قرِمالْربال، الُمنْخُل، الباطية، الخابِية، الجاروِشة، الِغ(

   :)ʔalxaabiyah(ة الخاْبيَِ 3-1- 1

َستََره، ومنه الخابِيةُ وهي الُحـبُّ، َأصـلها   : خََبَأ الشيَء َيخَْبُؤه خَْبًأ:"ورد في لسان العرب      

خَبِيئةٌ، مثل خَِطيئـة وخَطايـا،   : وواحد الخَبايا ...الهمزة، من خََبْأتُ، ِإالَّ َأن العرب تركت همزه

: كمـا ورد أيًضـا أنّ   .1"الزَّرَع َألنه ِإذا َألقَى البذر في اَألرض، فقد خَبَأه فيهـا : وَأراد بالخَبايا

الخاء والبـاء  :"أّما في معجم مقاييس اللغة فقد ورد أّن .2"شاُء الُبرَِّة والشَّعيرة في السُّنُْبلةالِخباُء ِغ"

  .3"فمن ذلك خبْأت الشيء أخَبؤه خَْبًأ. والحرف المعتل والهمزة يدلُّ على َستْرِ الشّيء

معجم الوسيط أّما في ال. وعاء يوضع فيه الخمر: أّن الخابية تعني 4وقد ورد في غير معجم     

  .5"وعاء الماء الذي يحفظ فيه: "فالخابية تعني

  

                                               
  .خبأ مادةلسان العرب،  1

 .  خبا ، مادةنفسه 2

  .  ، خبأمقاييس اللغة 3
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  : نلحظ مّما سبق أمرين     

وعاء يوضع فيه الخمر، ومـن ثَـمَّ   : أّن الخابية في المعاجم القديمة كانت تعني: األول

  .، كما ورد ذلك في المعجم الوسيطوعاء الماء الذي يحفظ فيه :انتقلت الداللة فأصبحت تدّل على

: تّم التّسجيل الصوتّي لهم قد عّرف الخابيـة علـى أنّهـا    الّذين 1أّن أحد الّرواة: يراألخ

خّزن فيه الحبوب ال سّيما القمح، ولها فُتحـة السـتخراج   وطين وقش، تُ مخزن مصنوع من تبن

  .الحبوب منها عند الحاجة

يه الخمور، فليس الجهـر  وفي ظنّنا أّن المعنيْين صائبان، ففي القديم كانت تُحفظ بل تُخّبأ ف     

، ومن ثَمَّ تطّورت داللة الكلمة وارتقت، وأصبحت تدّل علـى  ال سّيما بعد تحريمه بالخمر مفخرة

  .الُبرَّة والشَّعيرة في السُّنُْبلةخباء الُبّر، كما تختبئ 

نّاحيـة  أّما مـن ال  .؛ ألنّها لم تعد تستخدم في البيوتباتت بائدة وجدير بالذكر أّن هذه الكلمة     

، فيما قبـل تـاء التّأنيـث،    /e/، إلى كسرة ممالة /a/الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالة الفتحة 

  .  )xaabiyah(، بدالً من خابَِية )xaabyeh(خاْبِية : فيقول

  ):ʔaldʒaaruušah(ة روشَالَجا 3-2- 1

ولعل هـذه  . روشةلفظ الجا –على حد علم الباحث  -لم يرد في المعاجم القديمة، والحديثة      

اآللة قد استمدت داللتها من طبيعة الّصوت الذي تصدره أثناء جرشها للحبوب، وبذلك يمكـن أْن  

  .2"نطلق عليها اسم الّداللة الّصوتّية"

ثابت ال يتحـرك،  : ن، األسفلان مستديراالّرحى، وهي حجر :والَجروشة في لهجات المخّيم     

حجر األعلى ففيه ِمقبٌض خشبّي إلدارته، وفتحة يوضع فيها الَحـّب  سم تقريًبا، أّما ال7يبلغ ُسْمكُه 

  .المراد جرشه، وسمكه أقل من سمك الحجر األسفل؛ لتسهل على الجارش إدارته

                                               
  ".آمنة محمد طه"ُيسمع في ذلك تسجيل الّراوي  1

  .46ص. م1976. مكتبة األنجلو المصرّية. القاهرة. 3ط. داللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم 2



 
 
45

 ُأّماتقد استمدوا اسم هذه اآللة من  -ُهجِّروا من بالدهم عنوة الّذين -ويبدو أّن سكان المخّيم     

َحّك الشيء الخَِشنِ بمثله ودلْكُه كما تجرُِش اَألفعى : الَجْرش:" المعاجم، فقد ورد في لسان العرب

َدقيـقٌ فيـه ِغلَـظٌ َيْصـلح     : والَجريش ...َأنيابها ِإذا اْحتَكَّت َأطْواؤها تَْسَمع لذلك َصوتاً وَجْرشاً

ش الجيم والراء والشين أصٌل واحد وهـو َجـرْ  : "وفي مقاييس اللغة ورد أّن. 1"ِللْخَبِيص الُمَرمَّل

مـا سـقط مـن الشـيِء     : والُجَراشة. يقال َجَرشْته، وهو َجرِيش. أْن ُيدقَّ وال ُينَْعم َدقُّه: الشَّيء

 :الجـرش :"وقد جاء المعجم الوسيط متّفقًا مع ما ورد في المعجمْين السابقْين، ففيه  .2"المجروش

  .3"المجروش من الحبوب و غيرها :الجريش، وصوت يحدث من أكل الشيء الخشن

نلحظ مّما ورد في المعاجم أّن األصل اللغوي جرش مستخدم في العربّية، وجـريش فعيـل        

  .منه، والجاروشة اسم آلة على وزن الفاعل، وزنها فاعول كهاُوون، وناظور

وجدير بالذكر أّن كلمة جاروشة، التي جاءت مع أجدادنا، وآبائنا، باتت غير مسـتعملة إالّ       

ما زالوا يحتفظون بهذه اآللة كتراٍث قـديمٍ خلّفـه    الّذينلنّاس، ال سّيما أولئك عند ِقلّة قليلة من ا

ولعل عدم استخدام هذه الكلمة عائٌد إلى التّطّور العلمّي، فقد حلّـت اآلالت الكهربائّيـة   . األجداد

  .الحديثة كالطّاحونة، الِمطحنة، محل الجاروشة

، فيمـا  /e/، إلى كسرة ممالة /a/ق يعمد إلى إمالة الفتحة أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاط     

ألّن أهل الشام ينطقون بها كثيرة "قبل تاء التّأنيث هذا من ناحية، إضافة إلى نطقه للجيم معطّشة؛ 

، بـدالً مـن   )jaruušeh(َجروِشة : من ناحية أخرى، فيقول -في اللهجات الثالث - 4"التّعطيش

ة لما تقّدم فقد عمد النّاطق إلى استبدال الفتحة القصيرة بالفتحـة  إضاف). dʒaaruušah(جاروشَة 

الطّويلة، ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى كثرة استعمال هذه الكلمة، إذ إّن كثرة االستعمال، تبلـي  

  .، أو رّبما من أجل الميل إلى الّسهولة في النّطق5األلفاظ، وتجعلها عرضة لبتر بعضها
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  ):ʔalɤirbaal( الِغْربال 3-3- 1

القمح، وغيره من أنواع الحبوب، يوضع الجريش، المجروش، في الغربـال   بعد أْن ُيجرش     

أداة مستديرة ذات ثقـوب،  : ُمنخل كبير، أو هو: والغُْربال في لهجات المخّيم. وُينَسَّف، أي ُينقّى

غَْرَبـَل  : "عجمّي، فقد ورد في اللسانوهذا المعنى يتّفق مع المعنى الم. ُينقّى به الَحّب بعد جرشه

كما جـاء أيًضـا فـي    .1"ما غُْربَِل به، معروف، غَْرَبلْت الدقيق وغيره: والِغْرباُل. نَخَله: الشيء

: والِمنْسـفة  ...تَنِْقية الجّيد من الـرَّديء : والنْسف...غَْربله: ونَسف الشيء، وهو نَِسيف:"اللسان 

ـ نَُي ،ذات ثقوب فّأداة تشبه الدُّ:"بأنّه  الِغْربال فقد عّرف أّما المعجم الوسيط. 2"الِغْربال ى بهـا  قّ

  .3"وائبمن الشّ بُّالَح

وجدير بالذكر أّن هذه الكلمة، غربال، لم تعد متداولة إالّ نادًرا، على ألسنة بعض الُمسـنّين       

ـ  . ما زالوا يحتفظون بهذه اآللة كتراٍث قديمٍ خلّفه األجداد الّذين عـدم اسـتعمال   -روهـذا األم

َبَدهّي؛ ألّن النّاس عزفوا عن استعماله لعدم اسـتعمالهم الجاروشـة، إذ إّن اسـتعمال     -الغربال

. الغربال رهن باستعمال الجاروشة، وما دامت الجاروشة غير مستعملة فَبَدِهّي عـدم اسـتعماله  

كـذلك، عائـٌد إلـى     ولعل عدم استخدامهما، الجاروشة والغربال، في الحياة العملّية، وفي اللفظ

التّطّور العلمّي، فقد حلّت اآلالت الكهربائّية الحديثة كالطّاحونة، الِمطحنة، محل الجاروشة، وحّل 

  .محّل الغربال -الذي ينقّي الطحين من الشّوائب -المنخل الّصغير

 غُْربـال  :قـول أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق قد عمد إلى استبدال الّضّمة بالكسرة، في     

)ɤurbaal( بدالً من ِغْربال ،)ɤirbaal( أّن اإلنسان في نطقـه   إلى"ولعل الّسبَب في ذلك عائد ؛

، ومعلوم أّن الكسرة القصيرة  4"يميل إلى تلمس األصوات الّسهلة التي ال تحتاج إلى جهد عضلّي

، وأّن الّضّمة القصيرة 5"من اللسان تجاه منطقة الغار يالجزء األمام "حركة يتم إنتاجها بارتفاع 
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، ومعلوم 1"مؤخر اللسان نحو منطقة الطّبق إلى أقصى درجة ممكنة" يتم إنتاجها بارتفاع " حركة 

، لذا يبدو أّن النّاطق قد جنح إلى المماثلة بين الغين والّضـّمة فـي   2أيًضا أّن الغين صوت طبقّي

ومعلـوم أّن بعـض    3"المخـرج  يفالمماثلة تقرب بين األصوات المتجاورة ف"بقّي، المخرج الطّ

كَْي تتّفقَ مع األصوات األخرى المحيطة بها في الكالم، فيحدث عن "األصوات تتغير مخارجها، 

، وقد عمد النّـاطق إلـى   4"ذلك نوع من التّوافق واالنسجام، بين األصوات المتنافرة في المخارج

مـن أجـل التّوافـق     -غيير مخرج الكسرة من الغار إلى مخرج الّضّمة في الطّبـق ت –هذا كلّه 

ربما عمد : أقول. -الصوت الطّبقّي أيًضا -، والّضّمة -الصوت الطّبقّي -واالنسجام بين الغين 

  .النّاطق لكّل ما سبق؛ التماًسا للّسهولة واليسر في نطقه

  :)ʔalmunxul( الُمنْخُل 3-4- 1

أداة : دقيق، وقبل أْن يعجن ينخّل بالُمنخل، والُمنْخُل فـي لهجـات المخـّيم   بعد أْن يطحن ال     

مستديرة الشّكل مصنوعة من خشب أو بالستيك، مثّبت عليها شبك ذو ثقوب صـغيرة يسـتعمل   

وهذا المعنى يتّفق مع الّداللة المعجمّية، فقد ورد في لسـان  . لتصفية وتنقية الطّحين من الشّوائب

َصفَّاه واختاَره؛ وكل ما ُصفَِّي لُيْعَزل لُباُبه فقد : شيَء َينْخُله نَخْالً وتَنَخَّله وانتَخَلهنَخَل ال:"العرب 

. تَنِْخيلُك الدقيقَ بالُمنْخُل ِلتَْعزِل نخالته عن لُبابـه : والنَّخْل .ما تُنُخِّل منه: انتُِخل وتُنُخِّل، والنُّخالة

. 5"ما ُينْخَـل بـه  : والُمنْخُل والُمنْخَل. غَْرَبلتُه: خُْل الدقيقونَ. ما نُِخل من الدقيق: والنُّخالة َأيضاً

  . 6"أداة النخل :الُمنْخُل:"وجاء في المعجم الوسيط أّن 

نلحظ مّما سبق أّن المنخل أداة تستعمل لعزل النّخالة، وما تزال هـذه األداة مسـتعملة فـي         

ّن النّاطق في المخّيم ما يزال ينطق اللفظ الفصيح ومن النّاحية الّصوتّية فإ. المخّيم إلى يومنا هذا

  .munxul ُمنْخُل: الوارد في المعاجم دون أدنى تغيير، فيقول
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، وإْن كان ثَّمة فارق فـي  في المخّيم لكلمة غربال رادفةتعّد م ُمنْخُلوجدير بالذّكر أّن كلمة      

لَحّب بعد جرشه، بينما يستعمل المنخـل  االستعمال قديًما، فالغربال كما ذكر آنفًا يستعمل لتنقية ا

  .لتنقية الطّحين من الشّوائب

  ):ʔalbaaṭiyah(ة َيالباِط 3-5- 1

ستخدم لـه  ما تلفظ الباطية ل –على حد علم الباحث  -لم يرد في المعاجم القديمة، والحديثة      

لعجن  ستعملتوعاء مجّوف مصنوع من الخشب، : اليوم بين أهل المخيم الُمهجَّرين، فهي عندهم

الباِطيةُ من الزجاج عظيمة تُْمـأل مـن الشـراب     : "...الطّحين، أّما في اللسان فقد جاءت بمعنى

وتوضع بين الشَّْربِ َيغْرِفُوَن منها وَيشَربون، إذا ُوِضَع فيها القََدُح َسحَّتْ به وَرقََصتْ من ِعظَِمها 

:" إذ جاء فيـه أنّ ، مع لسان العرب وقد جاء المعجم الوسيط متّفقًا ،1"وكثرة ما فيها من الشراب

  . 2"عظيم من الّزجاج وغيره ُيتَّخذ للشراب إناٌء :الباِطَيةُ

ألهل  بين المعنى المعجمّي، والمعنى الّدارج في اللهجات القديمة واختالفًا أّن ثَّمة اتّفاقًا يبدو     

أّما االختالف فيبدو فيما يوضـع  . االتّفاق يتمثّل في كون الباطية إناء مجّوفف، المخيم الُمهجَّرين

 -قـديمها وحـديثها  -في الباطية هذا من ناحية، وفي صناعتها من ناحية أخرى، ففي المعـاجم  

يوضع فيها شراب، كما أنّها ُصنعت من زجاج، وهذا جلي في اللسان، والوسيط، أّما في اللهجة 

  .الّدارجة فقد ُصنعت من خشب، وتستعمل ألغراض العجن، كما أسلفنا

وفي ظنّنا أّن المادة التي تُصنع منها الباطية، هي التي تحتّم الماّدة التي توضع فيها، وبنـاء       

على ذلك يبدو أنّه ليس ثَّمة َبْوٌن شاسٌع بين المعنى المعجمّي، والمعنى الذي كان دارًجـا علـى   

  . ألسنة من تبقى من كبار الّسّن الُمهجَّرين

غيـر   بائـدة،  باطية، التي استعملها الّسلف ردًحا من الّزمن، باتـت وجدير بالذكر أّن كلمة      

: ن في اللهجةَجواللَّ. ، الذي ُيعّد مرادفًا لها في المعنى، تقريًبا"لجن العجين"وحّل محلها مستعملة، 
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وعاء مصنوع من معدن، وغالًبا ما ُيصنع من البالستيك، ونادًرا من الخشب، يوضع فيه الطّعام، 

في غسل المالبس أحيانًا، إالّ أنّه يستعمل ،في األعّم األغلب، لعجن الطّحين بالمـاء،   وقد يستخدم

لََجَن الوَرقَ َيلُْجنُـه لَْجنـاً، فهـو    "ولعل هذا المعنى يتّفق مع معنى صاحب اللسان، إذ ورد أّن  

ـ  .خَبطه وخلَطه بدقيق َأو شعير: َملُْجوٌن ولَجِيٌن ويبـدو أّن  . 1"َنوكلُّ ما ِحيَس في الماء فقـد لُجِ

  . قد انتقل إلى الوعاء، أي األداة، الذي تتّم فيه عملية الخلط" اللجن"المعنى الّداللي للّفظ 

تـدخل فـي بـاب     -ها وحـديثها قديم -نلحظ مّما سبق أّن عّدة كلمات في لهجات المخّيم     

  .الً كلمة اللجنإالّ أّن أكثرها شيوًعا، واستعما. الباطية، اللجن، الطّشت: ، نحوالتّجانس

، فيما قبل /e/، إلى كسرة ممالة /a/ومن النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالة الفتحة      

  ).baaṭiyah(َية ، بدالً من باِط)baaṭyeh(باطِية : تاء التّأنيث، فيقول

  ):ʔaššoobak(، الشّوَبك )ʔalmiraq(، الِمَرق )ʔalmirqaaq( ِمْرقاقال 3-6- 1

أْن يعجن الطّحين، يقطّع ويرقّ بالِمْرقاق، وهو أداة خشبّية على شكل اسـطوانة يبلـغ   بعد      

هذا هـو المعنـى   . سم تقريًبا، لها مقبض من كل طرف، يستعمل لرقّ العجين 3نصف قطرها 

، فقد ورد في -قديمها، وحديثها –الّسائد في لهجات المخّيم، وهو ذات المعنى الوارد في المعاجم 

. 2"ما ُيَرقُّ بـه الخُْبـزُ  : الِمْرقاقُو. ُرقاقَةٌ: الخُْبُز الرَّقيقُ، الواِحَدةُ: الرُّقاق:"لمحيط أّن القاموس ا

. قاقـة واحدتـه رُ  .قـاق قيق يقال خبز ُرالخبز المنبسط الّر ... :قاقالرُّ:" وفي المعجم الوسيط 

داللة كلمة ِمرقاق بين المعنـى  نلحظ مّما سبق أنّه ال خالف حول . 3"به الخبز قَُّرما ُي :رقاق الِم

الّدارج في لهجات المخّيم، وبين المعنى المعجمّي، أّما من النّاحية الّصوتّية فَثَمَّة َبْون شاسع بـين  

لهجات المخّيم والمتمثّـل   ، وبين اللفظ الّدارج في)mirqaaq( ِمْرقاقاللفظ المعجمّي المتمثّل في 

، ولعل الّسـبب  )aaq(ى حذف الفتحة الطّويلة وما يليها حيث عمد النّاطق إل). miraq(َرق في ِم

من الكلمة عائد إلى كثرة استعمال هذه الكلمـة، إذ إّن  ) aaq(في حذف الفتحة الطّويلة وما يليها 
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، فأصبحت الكلمـة ِمـْرقْ   1كثرة االستعمال، تبلي األلفاظ، وتجعلها عرضة لبتر بعض أطرافها

)mirq( طّويل المزدوج اإلغالق ص ح ص ص من النّوع ال -وهذا المقطعcvcc -   ال يكـون

ونظًرا لصعوبة نطق هذا المقطع فقد عمد النّـاطق فـي   . 2إالّ في أواخر الكلمات، وحين الوقف

لهجات المخّيم الثالث إلى التّخلص منه، عن طريق تحريك ما قبل الحرف األخيـر، فأصـبحت   

  :الكلمة ذات مقطعين هما

  ).cvص ح :  mi(لقصير مقطع من النّوع ا: األّول

  ).cvcص ح ص :  raq(مقطع من النّوع المتوسط المغلق : األخير

)mi + raq =miraq(وأصبحت تنطق ِمَرق ،.  

أّن ثَمَّة كلمة أخرى مرادفة لكلمة ِمَرق، ما تزال مستعملة في لهجات المخّيم حتّى يومنا  َبْيَد     

أداة خشبّية تسـتعمل   ِمَرق، أو :خّيم الّدارجةوتعني في لهجات الم، )šoobak( هذا، وهي شوَبك

ـ :"لبسط العجين ورقِّه،  أّما في القاموس المحيط فقد وردت خَشَـَبةُ الخَبَّـازِ،   : وَبقُ، بالضـم الشُّ

ومن ناحية صوتية فقد أبدل النّاطق الكاف بالقاف وهذا القلب وارد في بعـض كتـب   . 3"ُمَعرٌَّب

دفعه في : ودقمه ودكمه... ضرب من المشي،: رقلة والحركلةالح: "التّراث، فقد ورد في المزهر

وربما يعود الّسبب في إبدال . 4"فأّما اليتيم فال تكهر: "وقهرت الّرجل وكهرته، وقُرِئ... صدره،

، وبالنّظر إلى القـاف والكـاف نلحـظ أّن    5"الكاف أيسر نطقًا من القاف"الكاف بالقاف إلى أّن 

فال فرق بين القاف كما ننطق بها، وبين الكاف إالّ في أّن القاف "، 6"كليهما صوت شديد مهموس"

 :إضافة لما تقّدم فإّن اللهجات الثّالث تنطق الكلمة كما هي، فيقولـون  .7"أعمق قليالً في مخرجها

  .)šoobak( شوَبك
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  :أدوات إنضاج الطّعام: ابعّرالفصل ال 4- 1

هذه المواقد تختلف من زمن آلخر؛ حسب ما و. ال بّد لكّل ِقْدر من َمْوقد؛ كي ينضج ما فيه     

بـأدوات   فصليتدّرج الباحث في هذا ال. تقتضيه مراحل التّطّور العلمّي، والعصر الذي نحيا به

  .إنضاج الطّعام، والخبز من القديم إلى الحديث

  )الغاز ،"الكَنون "ن، الّصاج، البابور، الكانونقد، الطّابون، الفُْرْوالَم(

  : )ʔalmawqid( الَمْوِقد 4-1- 1

مكان يوضع تحته الحطب إلنضـاج  : عنيياسم مكان مشتق من الفعل وقد، وقد كان قديًما      

ـ   هالطّعام، أو تسخين المياه، وغير ذلك، وهو مكّون من ثالثة أحجار، وبعض النّاس كانوا يبنون

ـ . من الحجارة والطّين من ثالث جهات، أّما الجهة الّرابعة فكانت تترك لوضع الحطـب  دير وج

بالذّكر أّن داللة الكلمة في اللهجات الّدارجة في المخّيم، لم تختلف عنها في المعاجم، فقد ورد في 

وقد وقََدِت الناُر وتَوقََّدتْ  ...ما َأْجَوَد هذا الَوقُوَد للحطَب: يقال. الحطَب: الَوقُوُد:"لسان العرب أّن 

والَمْوِقُد موضع النـار، وهـو    ...ِلس، والناُر ُموقَدةواَستْوقَدِت اْسِتيقاداً، والموضع َمْوِقد مثل َمْج

موضع النار وأداة توقد فيها النار بـالفحم أو الغـاز أو    :دِقْوالَم:"وفي المعجم الوسيط  .1"الُمْستَوقَُد

  .  2"الكحول أو نحو ذلك

 غيـر أّن   ،فـي المعـاجم   عّما وردنلحظ أّن الّداللة المعجمّية لم تختلف في اللهجة الّدارجة      

أّمـا فيمـا     .غير مستعملة؛ ألّن أفران الغاز، والكهرباء حلّتا محلّها في المخـّيم  أصبحت الكلمة

فقد  ،اللهجات الّدارجة في المخّيم، ويتعلّق بالنّاحية الّصوتّية فالفرق جلّي بين ما ورد في المعاجم

الواردة في كلمـة    /Falling Diphthong3 /awتخلّص الناطق من الحركة المزدوجة الهابطة 

، هذا من ناحية، كما عمد النّـاطق  /oo/، واستبدلها لتصبح ضّمة طويلة ممالة )mawqid(َمْوِقد 

                                               
 .وقد مادةلسان العرب،  1

 .، وقدالمعجم الوسيط 2

 .من هذه الّدراسة 5-2-1 :ينظر 3
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من ناحيـة  1إلى استبدال الفتحة بالكسرة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة الفتحة وثقل الكسرة

أخيًرا أضاف النّـاطق تـاء   ، وmooqadموقَد  –بناًء على ما تقّدم  –أخرى، فأصبحت الكلمة 

. mooqadehالتّأنيث على الكلمة، فاستوت على سوقها ناضجة بشكلها النّهائي، وصارت موقَِدة 

مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسنة أبناء اللهجات الـثّالث، فالمـدنّي   

 : موكَـِدة : يقول 2، والقروّيmoogadeh : موگِدة: ، والبدوّي يقولmooʔadeh: موَأِدة: يقول

mookadeh   .  

  ):ʔaṭṭaabuun(الطّابون  4-2- 1

، ويوضع في أسفله 3فُرن ُيبنى من طين، وتبن: ُيعرَّف الطّابون في لهجات المخّيم على أنّه      

وهذا الطّابون كان من األدوات الّرئيسة . ، يستعمل إلنضاج الخبز، والشّواء، وغير ذلك4رضف

طّعام في المطبخ الفلسطينّي، ال سّيما الريفّي منه قبل الهجـرة، ومـا زال الطّـابوُن    في إعداد ال

  .مستعمالً في بعض القرى الفلسطينّية القريبة من المخّيم حتّى يومنا هذا

وجدير بالذّكر أّن داللة الكلمة، الطّابون، في اللهجات الّدارجة في المخّيم، لم تختلف عنهـا       

دفنها : الناَر َيطْبِنُها طَْبناً طََبَن: "، فقد ورد في لسان العرب أّن -قديمة، والحديثة ال –في المعاجم 

الطاء والباء والنون أصٌل صحيٌح يدلُّ :"وجاء في مقاييس اللغة ، 5"َمْدِفنُها: كي ال تَطْفَأ، والطّاُبون

دفنتُها لئال تَطفَـأ،  : نت النارطََب: ويقال اطبأنَّ، إذا ثبت وسكَن، مثل اطمأنَّ، ويقولون. على ثباٍت

أي تدفن فيـه   ،اُرفيه النّ ُنَبطْالموضع الذي تُ :وناُبالطًّ:"وفي الوسيط ، 6"وذلك الموضُع الطَّابون

  .7"ين الطابونةِثَدْحوفي استعمال الُم ،نْرز أو الفُاآلن على المخَب ويطلقُ  ،َأفَطْتَ الّ لئ

                                               
 .236ص. األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 1

  .هذه الّدراسةمن  4-1-1: ينظر 2

 .تبن مادةلسان العرب،  ."لغة فيه: ن الُبرِّ ونحوه معروف، واحدته ِتْبنة، والتَّْبُنَعصيفة الزَّْرع م: التِّْبُن" 3

 .رضف مادة ،نفسه ."الحجاَرةُ التي َحِمَيتْ بالشمس َأو النار، واحدتها َرْضفةٌ: الرَّْضفُ 4

  .طبنمادة ،  نفسه 5

 .طبن ،مقاييس اللغة 6

 .، طبنالمعجم الوسيط 7
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فـي   -فالطّـابون  ختلف في اللهجة الّدارجة عنها في المعاجم،أّن الّداللة المعجمّية لم ت يبدو     

، وهذا ما ورد فـي المعـاجم القديمـة،    َأفَطْتَ الّ لئالنّار  تدفن فيهالمكان الذي : -اللهجة الّدارجة

والحديثة، إالّ أّن نظرة متفحصة للمعنى تدّل على أّن الّداللة قد انتقلت من المكان الذي تدفن فيـه  

الذي يستعمل إلنضاج الطّعام، وهذا ما ورد في المعجم الوسيط كمـا   نْرز أو الفُالمخَبالنّار، إلى 

  . أسلفنا

ّن هذه الكلمة، الطّابون، باتت بائدة غير مستعملة في لهجات المخّيم، وأّن قلّة قليلة مـن  َبْيَد أ     

؛ ولعل الّسبب في ذلـك  يعرفون ما هو الطّابون، وكيف يستعمل، وممَّ يتكّون الّذينسكّان المخّيم 

أّما من النّاحية الّصـوتّية  . عائٌد إلى استعمال األفران الكهربائّية، وأفران الغاز بدالً من الطّابون

، ما زالوا ينطقون اللفـظ الفصـيح   -خاصة الفالحين  –فإّن َمْن تبقى ِمن الُمهجَّرين في المخّيم 

أّما أصـحاب اللهجـة   ). ʔaṭṭaabuun(ابون الطّ: الوارد في المعاجم دون أدنى تغيير، فيقولون

المدنّية في المخّيم فال يعرفون الطّابون؛ ولعل األمر في ذلك عائد إلى تطور المدينـة، ووجـود   

  . وبالنسبة للبدو فإنّهم يستعملون الصاج إلنضاج الخبز. أفران فيها

   :)ʔalfurn( الفُْرن 1-4-3

، 1"عليه الفُْرنيُّ، وهو خُْبز غليظ نسب ِإلى موضعه الذي ُيخَْبُز: الفُْرُن:"ذكر ابن منظور أّن      

موقـد إلنضـاج   : والفرن في لهجات المخّيم. 2"الَمخَْبُز ُيخَْبُز فيه: الفُْرُن، بالضم:"وفي القاموس 

وقد كان في المخّيم بضعة أفران، َيخبز فيها أهل المخـّيم خُبـزهم، ويشـوون    . الخبز، والشّواء

أّن هذه األفران أخذت باالضمحالل شيًئا فشيًئا حتى انقرضـت؛ ولعـل   بعض أطعمتهم فيها، إالّ 

الّسبب في ذلك عائد إلى وجود أفران كهربائية، وأخرى تعمل على الغاز في كّل بيت من بيوت 

كما أّن هذه األفران كانت، منتشرة في مدن فلسطين الكبيرة قبل الهجـرة كاللـد،    .المخّيم تقريًبا

     .منا هذه ما تزال األفران منتشرة في أنحاء مدينة نابلسويافا، وعكا، وفي أيا

                                               
  .فرن مادةلسان العرب،  1

  .، الفُْرنالقاموس المحيط 2
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أّما من النّاحية الّصوتّية، فثَّمة تغيير ُيلحظ على نطق الكلمة، ففي لهجات المخّيم تلفظ فُـُرن        

furun بينما في المعجم تلفظ فُْرن ،furnمن النّوع الطّويل المزدوج اإلغـالق   -، وهذا المقطع

ونظًرا لصعوبة نطـق  . 1ال يكون إالّ في أواخر الكلمات، وحين الوقف - cvccص ح ص ص 

هذا المقطع فقد عمد النّاطق في لهجات المخّيم الثالث إلى التّخلص منه، عن طريق تحريك مـا  

  : قبل الحرف األخير، بحركة مناسبة لحركة الحرف األّول فأصبحت الكلمة ذات مقطعين هما

  ).cvص ح :  fu(ر مقطع من النّوع القصي: األّول

  ).cvcص ح ص :  run(مقطع من النّوع المتوسط المغلق : األخير

  ). fu+run( وبهذا أصبحت الكلمة تلفظ فُُرن

  ):ʔaṣṣaaj( الّصاج 4-4- 1

لفظ الّصاج؛ ربما ألّن هـذه   –على حد علم الباحث  -لم يرد في المعاجم القديمة، والحديثة      

عالمات تمّيز الكلمات العربّية، من غيرهـا، مـن هـذه     الكلمة ليست عربية، فقد أورد البعُض

جص، :( العالمات أْن تشتمل الكلمة على الجيم والّصاد، حيث إّن الجيم والّصاد ال تجتمعان، نحو

  .2)صنج، صولجان

: ، يعنـي كانوا يستعملونه إلنضاج الخبـز  الّذين والّصاج في لهجات المخّيم، ال سّيما البدو     

نوع مـن   -نصف الّدائرة تقريًبا، مصنوعة من الّصاج وربمابه القّبة المجّوفة، قطعة معدنية تش

وما يزال البعض يستعمل الّصـاج حتّـى   . توضع فوق موقد نار، ويخبز عليها الخبز -المعدن

  .يومنا هذا

  ). ʔaṣṣaaj(أّما من ناحية صوتّية فإّن اللفظ الّدارج هو الّصاج      

  
                                               

ص . دراسة الّصوت اللغـويّ : عمر، أحمد مختار: وكذلك. 166وص164ص. األصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم :ينظر 1

  .   102 – 101ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التّواب، رمضان: وكذلك. 257 -256

.      المزهر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا    : عبد الرحمن السيوطي،وكذلك،  .76ص. اظداللة األلف: أنيس، إبراهيم: ينظر 2

 .  206ص . فقه اللغة :وافي، علي وكذلك، ،270/ 1
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  ):ʔibriimos( ْبريموس، ِإ)ʔalbaboor(َببورال ،)ʔalbaaboor(البابور  4-5- 1

على حـد علـم    -هذه الكلمة ليست عربية، لذا فال وجود لها في المعاجم القديمة، والحديثة      

ـ ُه الّـذين عند كبار الّسن -وفي لهجات المخّيم فإّن للبابور عّدة معاني . –الباحث  روا وهـم  ّج

آلـة  : ، منها -ُولدوا بعد الهجرة الّذينأبناء المخّيم يحملون لهجتهم األصلّية، وليس المقصود هنا 

أّما قبل الهجرة بما يربو علـى عشـر   . تعمل بالّديزل، الّسوالر، لسحب الماء من البئر، والقطار

  .أرجل، يعمل بضخ الكاز  موقد مصنوع من نحاس، له ثالث: ورسنوات فأصبح الباب

باخرة، على حّد قول ثريا خربوش، : وتعني vaporأّما أصل هذه الكلمة، فقد يكون إسبانًيا      

يذهب ابن الخوجة إلى أن كلمـة بـابُّور معّربـة عـن     :" 12حيث تقول في هامش مقالها رقم 

vapeur وفي ظنّنا أّن 1"غاز، وُيطلق، بحصر المعنى على السفينة البخارية: الفرنسية، ومعناها ،

احتلوا  الّذين، حيث إّن اإلنجليز هم 2ي بخاروتعن vapour، أو vaporأصل هذه الكلمة إنجليزي 

في البداية على القطار، ثُّم انتقلت داللة الكلمة لتصبح دالةً علـى  ) ڤابور(فلسطين، وأطلقوا اسم 

اآللة التي تعمل بالّديزل، الّسوالر، وتحوله إلى بخار، يسحب الماء من البئر، وأخيًرا أصـبحت  

موقد يعمل بضخ الكاز، إالّ أّن الكلمـة ُحّرفـت ومـا    الكلمة أكثر خصوصية إذ أصبحت تعني 

، baaboor: يناسب اللغة العربّية، فأصبحت بابور والتي تّم تحويلها من قبل السكّان إلى بـابور 

وثَّمة كلمة أخرى يستعملها بعض الُمهجَّرين وتحمل الّداللة ذاتهـا هـي   . baboor :وغالًبا َببور

  .بابور كاز للطّبخ: جليزية، تعني، وهي كلمة إنPrimus 3: ِإبريموس

أّن هذه الكلمة، بابور، قد باد استعمالها بين سكّان المخّيم، وبقيت قلّة نـادرة   هذكرالجدير و     

يدركون معنى هذه الكلمة؛ ويبدو أّن األمر في ذلك عائد إلى دخول مواقـد   الّذينمن كبار الّسن 

  .الغاز، فال غرو إذ انقرضت هذه الكلمة

                                               
 .2009/ 42العـدد  . المغـرب .  مجلة علوم إنسانية. غياب الدقة في الرصد والدراسة: اللهجات العربية خربوش، ثريا، 1

http://www.ulum.nl/E9.html. 

 .1023ص. م2001.دار العلم للماليين. بيروت. 35ط. عربي -قاموس انجليزي  المورد: علبكي، منيرب 2

 .724ص نفسه، 3
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  ): ʔalkanuun( الكَنون، )ʔalkaanuun( ونالكان 4-6- 1

موقد كان ُيصنع قديًما من الطّين، والتّبن، وحديثًا من المعدن، وقد كان في القديم يسـتعمل       

  .إلنضاج الطّعام، أّما في هذه األيام فيستعمل ألغراض التّدفئة، وأحيانًا للشّواء

: ، والوسـيط الّصـحاح كانون، ففي اللسان، ووقد ورد في المعاجم القديمة، والحديثة لفظ ال     

  . 1"الَمْوِقُد :الكانوُن والكانونةُ"

، أّما فيما  يتعلّق ّدارجةفي اللهجة ال عّما ورد مّما سبق نلحظ أّن الّداللة المعجمّية لم تختلف     

قصيرة ، إلى حركة /aa/بالنّاحية الّصوتّية فبعض النّاطقين يعمدون إلى تقصير الحركة الطّويلة 

 كما أّن القـرويين . ، وربما يعود األمر في ذلك إلى نظرية الّسهولة والتّيسير/ a/من نفس النّوع 

، فالكـاف   kanuun، بدالً من كَنـون  tšanuunتْشَنون : خرجوا بلهجتهم يقولون الّذين القدامى

/k / ْفي نطقهم تقلب تْش/tš / أو ما يشبه النّطق اإلنجليزي بِـ ،)ch (  بدايـة كلمـة   كما فـي

)chair(فال ينطقون الكاف تْشْ  -في أيامنا هذه  – هم، أّما أحفاد/tš /   ألبتة، بل ينطقونهـا كمـا

   .kanuunكَنون  :، فيقولونهي

  

  

  

  

  

  

                                               
  .، كننالمعجم الوسيطو، الّصحاح في اللغةو مادةلسان العرب، 1  
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  ): ʔalɤaaz(الغاز  4-7- 1

. ليـه موقد حديث يعمل على الغاز، وُيسّمى أحيانًا طَّباخ، حيث تتّم معظم أعمال الطّهـي ع      

ويبدو أّن داللة الكلمة قد تّم تخصيصها، في اللهجات الّدارجة، في المخّيم إذ أصبحت تدّل علـى  

على  –ذلك الموقد المستعمل لطهي الطّعام، وإنضاجه، أّما كلمة غاز فلم ترد في المعاجم القديمة 

حالة : الغاز:"سيط لكنّها وردت في المعجم الو ،)Gas(؛ ألنّها إنجليزّية األصل-حّد علم الباحث 

توضع فيه وتتشـكل   زٍحّي ل كلَّشغَها تَنّتتميز بَأ ،من حاالت المادة الثالث تكون في العادة شفافة

وغـاز   .ينغط العادّيكسجين وثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والّضكالهواء واُأل ،بشكله

  .1"مخلوط من الغازات يستعمل في المواقد واإلنارة :الفحم

نلحظ مّما سبق أّن الغاز باستعماله الحالي في لهجات المخّيم كموقد حديث، يختلف أيًضـا         

شـيوعها،  هـو  بب في تخصيص داللة هذه الكلمـة  عّما ورد في المعاجم الحديثة، ويبدو أّن الّس

وكثرة استعمالها في فلسطين بشكل عام، وفي مخّيم عسكر بشكل خاص، ويبدو أّن هذا الَمْوقد قد 

  .ستمّد اسمه من المادة التي يوقد بهاا

، فلـيس ثَّمـة خـالف    ɤaaz: غاز : أهل المخّيم يقولون معظمأّما من ناحية صوتّية فإّن      

      . واللفظ الّدارج في المخّيم صوتّي يذكر بين اللفظ الفصيح

  

  

  

                                               
 .، غازالمعجم الوسيط 1
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  :أدوات الغلي: الفصل الخامس 5- 1

ن أدوات إنضاج الطّعام، والخبز، سيتّم الحديث في هـذا القسـم عـن    بعد أْن تّم الحديث ع     

  .األدوات التي تستعمل في الغلي في المطبخ الفلسطيني

  )"ةالرَّكَْو" الَجْوَزة، "الَبكَْرج"اِإلْبريق، الغَالِّية (

  ) :ʔalibriiq( اِإلْبريق  5-1- 1

ومن األبـاريق مـا هـو    . جامي السوائل، ال سّيما الشّاي، وهو أحلإناء معدنّي يستعمل لغ     

أّمـا  . هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم. مصنوع من الفخّار، ويستعمل هذا لشرب الماء

: وقال كراع ...اإلْبرِيقُ إناء، وجمعه أبارِيقُ، فارسي معرب:"في المعاجم فقد ورد في اللسان أّن 

و مثل الكوز وهـو فـي كـل ذلـك     ه: هو الكوز، وقال مرة: وقال أبو حنيفة مرة. هو الكُوز

أّمـا فـي المعجـم    . 2"أباريقُ: آْب ري، ج: ُمَعرَُّب: اِإلْبرِيقُ:"وجاء في القاموس أّن .1"فارسي

ورد لفظ  وفي التنزيل .3"وِعاء له ُأذُن وخرطوم ينصبُّ منه السائل:" اإلْبرِيقُالوسيط فقد ورد أّن 

متّفقًا مع ما ورد في المعـاجم اللغويـة، ومـع    اإلبريق كإناء يوجد فيه ماء، أو خمر، وقد جاء 

 بـَأكْوابٍ  *  ُمخلَّـدون  َيطُوف علـيهم وِلـدانٌ  ﴿": المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، قال تعالى

  .4"وكَْأسٍ ِمْن َمِعين﴾ وَأبارِيقَ

، أّما في المعاجم ورد اّمأّن الّداللة المعجمّية لم تختلف في اللهجة الّدارجة ع مّما سبق نلحظ     

فيما  يتعلّق بالنّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق في المخّيم ما يزال ينطق اللفظ الفصـيح الـوارد فـي    

 المعاجم دون أدنى تغيير، مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسـنة أبنـاء  

، والقـروّي  )ʔibriig(گِإْبري: ل، والبدوّي يقو)ʔibriiʔ(ِإْبريئ : اللهجات الثّالث، فالمدنّي يقول

                                               
 .برق مادةلسان العرب،  1

 . الَبْرقُ، القاموس المحيط  2

 .برق، المعجم الوسيط  3
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، والّسواد األعظم )ʔibriig(گِإْبري: أحفاد القرويين، فبعضهم يقول ، أّما)ʔibriik(ِإْبريك : يقول

  ). ʔibriiʔ(ِإْبريئ : يقول

  :) ʔalbakraj(، الَبكَْرج )ʔalɤallaayah( ةالغَالّيَِ  5-2- 1

والَجرَّةُ تَغْلي غَلْياً وغَلَيانـاً   وغَلَِت الِقدُر ...قد غَال: ا اْرتَفَعيقال للشيء إذ: "ورد في اللسان     

الغين والالم والحرف المعتل أصٌل صحيٌح في األمـر  : "، أّما ابن فارس فيقول1"وَأغْالها وغَالَّها

المعجـم  وفـي   .2"غَالَ السِّعر يغلو غَالًء، وذلك ارتفاُعـه : يقال. يدلُّ على ارتفاع ومجاَوزِة قَْدر

إناء معدني ُيغلـى فيـه   : وفي لهجات المخّيم، الغَالّية. 3"إناء ُيغلى فيه الّسائل: الغَالَّيةُ: "الوسيط

  .الّسائل، ال سّيما القهوة، وأحيانًا تُسّمى غَالّية قهوة

محّل نلحظ مّما سبق أّن داللة كلمة غَالّية قد اشتُقَّت من السائل الذي َيغلي بداخلها، أْي أّن ال     

، أراد بذلك "والَجرَّةُ غَلَِت الِقدُر:"قد أخذ داللة الحال، هذا ما نلمسه مّما أورده ابن منظور، فقوله 

، عالقتـه  4أنّه ذكر المحّل وأراد الحال، وعلى ذلك تكون الكلمة من أنـواع المجـاز المرسـل   

  . المحلّّية

المعنى المعجمـي الحـديث، والمعنـى     وبناًء على ما تقّدم فإنّه ليس ثَمَّة خالف داللي بين     

، إلـى  /a/أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالة الفتحة  .الّدارج في لهجات المخّيم

، بـدالً مـن   )ɤallaayeh(غَالِّيـة  : ، فيمـا قبـل تـاء التّأنيـث، فيقـول     /e/كسرة ممالـة  

  ). ɤallaayah(غَالَّية

، ) bakraj(، وهي كلمـة َبكْـَرج   هانفس لّداللةلأّن ثَّمة كلمة أخرى في المخّيم تستعمل  ْيَدَب      

لها أصـالً، إالّ   -على حّد علمه  –، لم يجد الباحث القديمة، والحديثةوعند الّرجوع إلى المعاجم 
                                               

 . غال مادةلسان العرب،  1

 .ي/، غلومقاييس اللغة 2

  .، غالالمعجم الوسيط3  

كلمة استُعِملت في غير معناها األصلّي لعالقة غير المشابهة مع قرينـٍة مانعـٍة مـن إرادة المعنـى     : "المجاز المرسل 4

  .110ص. م1969. دار المعارف. القاهرة. 21ط. البالغة الواضحة: الجارم، علي، ومصطفى أمين". األصلّي
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وعاء نحاسي له عـروة  : وبقرج  باقراج،: البكرج : "األلفاظ التّاريخّية حيث ورد أّنفي معجم 

، وهذا المعنى يتّفق مع المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، إذ إّن البكرج يسـتعمل،  1"لصنع القهوة

  . غالًبا، لغلي القهوة

  ):ʔarrakwah(ة ، الرَّكَْو)ʔaldʒawzah(الَجْوَزة  5-3- 1

من الُمَهجَّرين من المخّيم،  هذا هو المعنى الّدارج عند كبار الّسّن ،إناء تُغلى فيه القهوةهي      

كالًّ مـن الغاليـة،    الستعمالهمأّما الجيل الحديث من شباب المخّيم فنادًرا ما يستعمل هذه الكلمة؛ 

  .والبكرج

أّما بالنسبة للمعنى المعجمّي للكلمة فهو يتّفق، تقريًبا، مع المعنى الّدارج في المخّيم، فقد ورد      

 الَجْوَزة السَّقْية التـي َيُجـوز بهـا الرجـُل ِإلـى      : السَّقْية الواحدة، وقيل الَجْوَزة: "في اللسان أّن

: ، وفي الوسـيط 2"الُمْستَْسقي: َأجِيُزونا، والُمْستَجِيز: يقال. الَجواز السَّقْي: ابن السكيت ...غيرك

   .3"إلى منهلهل نْربة الواحدة من الماء و مقدار الماء الذي يجوز به المسافر من َمالشَّ :زةْوالَج"

وثَّمة تشابه واضح بين الجوزة التي تعني ما توضع به القهوة بعد غليها، وبين الجوزة قديماً      

كما أوردها صاحب اللسان، وربما انتقلت داللة الكلمة من شـرب  " السَّقْية الواحدة: "والتي تعني

 -ّسادة، ذات الطّعم الُمّر، منهاال سّيما ال -الماء إلى شرب القهوة، إذ إّن الغالب في شرب القهوة

  .  السَّقْية الواحدةأن تكون َمّرة واحدة، كما هو الحال في 

أّما فيما يتعلّق بالنّاحية الّصوتّية فالفرق جلّي بين ما ورد في المعاجم، وما ورد في اللهجات      

 Falling Diphthong 4الّدارجة في المخّيم، فقد تخلّص الناطق من الحركة المزدوجة الهابطـة 

/aw/ الواردة في كلمة َجْوَزة ،)dʒawzah( واستبدلها لتصبح ضّمة طويلة ممالة ،/oo / الواردة

، وقد عّد رمضان عبد التّواب التّخلّص من الحركـات المزدوجـة،   ) joozeh(في كلمة جوزِه 
                                               

 .37ص. معجم األلفاظ التّاريخّية في العصر المملوكي: دهمان، محمد أحمد 1
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رة ممالة فيما قبل كسبالفتحة النّاطق  استبدلكما  ،1ظاهرة من ظواهر الّسهولة والتّيسير في اللغة

  2"ألّن أهل الشام ينطقون بها كثيرة التّعطيش"إضافة إلى نطقه للجيم معطّشة؛  ،تاء التّأنيث

، وهـي كلمـة َركْـوِة    هانفس لّداللةلوجدير بالذّكر أّن ثَّمة كلمة أخرى في المخّيم تستعمل      

)rakweh :( بار الّسّن من الُمَهجَّـرين مـن   هذا المعنى الّدارج عند ك. إناء تُغلى فيه القهوةوهي

أبناء المخّيم، أّما الجيل الحديث من شباب المخّيم فنادًرا ما يستعمل هذه الكلمة؛ ألنّهم في األعـّم  

: ، فإّن الرَّكْـَوة -القديمة، والحديثة  –وفي المعاجم. األغلب يستعملون كالًّ من الغالية، والبكرج

إنّها أصغر أوعية الماء التي يسـافر  : ، أّما الثّعالبي فقد قال3"اءب فيه المَرشُْي من جلٍد صغيٌر إناٌء"

، ويبدو أّن داللة الكلمة قد انتقلت من شرب الماء بشكل عام، إلى شرب القهوة بشكل خاص، 4بها

 كسرةبالفتحة النّاطق  استبدليتعلّق بالنّاحية الّصوتّية فقد  أّما فيما. اللة قد تّم تخصيصهاأْي أّن الّد

  ).rakwah(، بدالً من َركَْوة )rakweh(لة فيما قبل تاء التّأنيث، فأصبحت الكلمة َركْوِةمما

، يمكن أّن تدخل في )الغَالِّية، الَبكَْرج، الجوزِة الرَّكْوِة: (أّن كّل من الكلمات اآلتيةفي ظنّنا و     

  .جانس في االستعمالباب التّ

                                               
 .50- 49ص. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 1

 .179و 78-77ص. األصوات اللغوية :أنيس، إبراهيم 2

 .، ركاالمعجم الوسيط و لسان العرب 3
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  : اب عليهارأدوات يقدم الطّعام والشّ: ادسّسالفصل ال 6- 1

  )الطََّبق، الطَّْبِلّية السِِّدر، الّصيِنّية، الدِّْبِسّية،(

  ):ʔaddibsiyyah( الدِّْبِسّية، )ʔaṣṣiiniyyah( الّصيِنّية  6-1- 1

تعّد الّصينّية من األدوات الهامة في المطبخ الفلسطينّي بشكل عام، وفي مطبخ المخّيم بشكل      

. أحيانًا ، وقد يوضع فيها بعض أنواع األطعمـة الطّعام و خاص، وهي آنية ُيقدَّم الشّراب عليها،

والّصينّية في هذه األيام تُصنع من المعدن، وبعضها من البالستيك، والقليل من الخشـب، وهـي   

  . الّصغير، والمتوسط، والكبير: أحجام مختلفة، منها

 اَألواني منسوبة إليه،: انيالصَّو: "وقد ورد لفظ الّصينّية في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن     

مملكةٌ ... : الِصيُن: "وفي القاموس .1"ار صيني، ودار ِصينيوإليه ينسب الّد -أْي إلى الّصين  -

أّما المعجم الوسيط فجاء بالمعنى الّدارج في لهجات المخـّيم،   .2"بالمشْرِِق، منها اَألواِني الِصيِنيَّةُ

من الخزف الصيني أو نحوه يقّدم عليـه أوانـي الطّعـام أو     ماعوٌن: الصِّيِنيَّة: "فقد ورد فيه أّن

نوع مـن  : الّصينّي المجزع: "وفي معجم األلفاظ التّاريخّية ورد أّن. 3"جمعها ِصينّيات. الشّراب

  .4"األواني الخزفّية الملّونة باألسود واألبيض أو بغيرهما من األلوان

ف داللي بين المعنى المعجمـي، القـديم، والحـديث،    وبناًء على ما تقّدم فإنّه ليس ثَمَّة خال     

أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالـة الفتحـة    .والمعنى الّدارج في لهجات المخّيم

/a/ إلى كسرة ممالة ،/e/الّصيِنيِّة: ، فيما قبل تاء التّأنيث، فيقول )ʔiṣniyyeh(،بدالً من الّصيِنيَّة 

)ʔaṣṣeeniyyah.(  
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 الدِّْبِسـّية  وجدير بالذّكر أّن ثَّمة كلمة أخرى في المخّيم تستعمل لنفس الّداللة، وهـي كلمـة       

)ʔaddibsiyyeh(وفـي ظننـا أّن    .آنية يوضع فيها الطّعام وغيـره : ، وتعني في لهجة المخّيم

ل اللفظ ليـدل  ، ومن ثَّم انتق1"َعَسُل التمر وُعصارته" :الّدبسّية وعاء كان يوضع فيه الّدبس وهو

وبهذا نلحظ أّن الّداللة قد ُعّممت،أْي انتقلـت  . على وعاء يوضع فيه الطّعام وليس الّدبس فحسب

، إلى كسرة /a/أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالة الفتحة . من الخاص إلى العام

 ، بـدالً مـن الدِّْبِسـيَّة   )ʔaddibsiyyeh( الدِّْبِسـيِّة : ، فيما قبل تاء التّأنيـث، فيقـول  /e/ممالة 

)ʔaddibsiyyah .(    وجدير بالذّكر أّن كلمة دبسّية باتت نادرة االستعمال فـي لهجـات المخـّيم

  . الّدارجة

   ): ʔassidr(السِِّدر 6-2- 1

الّصدر بمعناه المستعمل  لفظ –على حد علم الباحث  -لم يرد في المعاجم القديمة، والحديثة      

صينّية كبيرة مصـنوعة مـن المعـدن،    : م، فالّصدر في لهجات المخّيم الّدارجةفي مطبخ المخّي

فـي   –ال سّيما األرز، واللحمة  –يوضع عليها أطباق الطّعام، وقد يوضع الطّعام نفسه بداخلها 

: وهذا المعنى يتّفق مع ما أورده محمد دهمان في معجم األلفاظ التّاريخّية، حيث ذكر أّن. الوالئم

من النّحاس األصفر، وكانت كّل دار فـي دمشـق والقـرى    ) صينّية كبيرة(طبق كبير  :الّصدر"

المحيطة بها تحوي عّدة صدور تستعمل في الوالئم فتوضع على األرض وعليها صحاف الطّعام 

وقد ورد لفظ الّصدر في المعاجم اللغوّية بمعنى مغاير عّمـا ورد فـي   . 2"ويتحلق حولها النّاس

، وربما ُسّمي صدر 3"َأعلى مقدَّم كل شيء وَأوَّله: الصَّْدر" :قد ورد في اللسان أّنلهجات المخّيم، ف

: السِّْدُر" :فقد أوردها صاحب اللسان على أنّها لسِّْدرالطّعام بهذا االسم لعالقة باالتساع، أّما كلمة ا

  .4"شجر النبق، واحدتها ِسْدَرة
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مـن  ، بـدالً  )ʔassidir: (السِّـِدر  :المخّيم يقولون من أهل كثيًراأّما من ناحية صوتّية فإّن      

 معجم األلفاظ التّاريخّية،، التي يبدو أنّها هي الكلمة الفصيحة كما وردت في )ʔaṣṣadr( :الصَّْدر

  : والتي تتكّون من مقطعين، هما

  ). cvc :ʔaṣص ح ص (متوسط مغلق  •

 ).cvcc :ṣadrص ح ص ص ( طويل مزدوج اإلغالق  •

  :د عمد النّاطق إلى عّدة أمور، نجملها في اآلتيوبذلك فق     

، وليس هذا غريًبا؛ ألّن من سنن العـرب  / ṣṣ/بالّصاد / ss/استبدل النّاطق الّسين  .1

الّسراط والّصراط، والّصندوق والّسندوق، : إبدال الّسين بالّصاد، فقد ورد في المزهر

 . 1وسيف صقيل وسقيل

: cvccص ح ص ص ( مـزدوج اإلغـالق   تخلّص النّاطق من المقطع الطّويـل ال  .2

ṣadr  ( قصـير، ومتوسـط علـى التّـوالي    : ، واستبدل به مقطعـين)si + dir : (       

ص (تفّر من المقطع "؛ ألّن اللغة العربّية )cvc :dirص ح ص (و  )cv: siص ح (

و  šacbشَـْعبْ "فكلمتـا  . حتّى في حالة الوقف المسموح به فيها) cvccح ص ص 

ـ ، يقف كثيـرون عليه )cvccص ح ص ص (المؤلفتان من المقطع  ḥibrِحْبْر  ا م

علـى    ḥi + bir و ِحبِـرْ ša + cib بتحريك ما قبل الحرف األخير، فتصبح شَِعْب 

 .cv + cvc"2ص ح ص + ص ح : التّوالي ويحولونها إلى

؛ ألنّـه تـّم   /i/كسـرة   -الواردة في الكلمة الفصيحة  - /a/بالفتحة  استبدل النّاطق .3

  .ك ما قبل الحرف األخير بكسرة تحري

                                               
    . 470/ 1. لمزهر في علوم اللغة وأنواعهاا: عبد الرحمن السيوطي،: ينظر 1

 .257 -256ص . دراسة الّصوت اللغوّي: عمر، أحمد مختار: بتصرف  2
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التـي   –وأيا كانت الكلمة الفصيحة، فإّن األمر الذي ال خالف فيه هو إبدال النّاطق للّسـين       

لصارت الطّاء داالً،  1لوال اإلطباق: "بالّصاد، وهذا ينطبق مع ما قاله سيبويه -هي أخت الّصاد 

هذا . 2" غيرها من موضعها شيٌء ليس ألنه ،الكالم نم ادالّض ولخرجت الً،ذا والظاءوالّصاد سينًا، 

  .  من ناحية، ومن ناحية ُأخرى فقد تخلّص النّاطق من المقطع الطّويل المزدوج اإلغالق

  ): ʔaṭṭabaq( الطََّبق 6-3- 1

ُيعّد الطّبق من األدوات الهامة في المطبخ الفلسطينّي بشكل عام، وفي مطبخ المخّيم بشـكل       

  .  ُهجِّروا من القرى الفلسطينّية الّذينثّل جزًءا من تراثه القديم، ال سّيما أولئك خاص، حيث إنّه يم

بعد أن يتّم ترطيبـه، فـي    القش، ،3صنع غالًبا من القصلتُصينّية دائرّية الشكل، : والطّبق     

ناء يوضع إ: -ُهجِّروا وهم يحملون لهجاتهم األصلّية الّذينعند كبار الّسن  -وقد كان قديًما. الماء

أّما في أيامنا هـذه  . عليه الطّعام، أو الخبز، وهو بهذا يشبه صدر الطّعام الذي سبق الحديث عنه

وِعاء زجاجّي، أو معدنّي، أو بالستيكّي يوضـع فيـه   : -في لهجات المخّيم الّدارجة -فهو يعني

  .أنواع شتّى من األطعمة، وهو بهذا يشبه ّصحن الطّعام

الطََّبقُ الذي يؤكل عليه َأو فيـه،  : "بق في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّنوقد ورد لفظ الطّ     

عام َأو ما سقط منه ِإذا ما بقي على المائدة من الطّ: الُحتامةُ: "وجاء أيًضا فيه أّن. 4"والجمع َأطْباقٌ

: قد جاء أّن أّما في المعجم الوسيط ف. 5"ما فضل من الطعام على الطََّبق الذي يؤكل عليه ...ُأِكَل،

  . 6"اإلناء يؤكل فيه :...بقالطّ"

                                               
  207ص. دراسات في علم اللغة: بشر، كمال ينظر. اإلطباق يعني التفخيم 1

. م1983. الكتب عالم: بيروت. تحقيق عبد السالم هارون. 3ط. ج4. كتاب سيبويه: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان 2

  .436ص/4ج

ما ُعزَِل من الُبرِّ : "وفي لسان العرب والقاموس المحيط، قصل. ساق القمح بعد درسه، أو هو قش القمح الطويل: القصل 3

 ".إذا نُقَِّي

 .طبق مادةلسان العرب،  4

 .حتم مادة، نفسه 5

 .، طبقالمعجم الوسيط 6
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  :نلحظ مّما ورد في المعاجم أّن الطّبق كان يستعمل في أمرين     

وهو بهذا يشبه صدر الطّعام الذي سبق الحديث . إناء يوضع عليه الطّعام، أو الخبز: األّول     

 وكلمة ،"طََّبق الذي يؤكل عليهما فضل من الطعام على ال: "وهذا ما جاء في اللسان إذ يقول. عنه

تدل على أنّه إناء يوضع فوقه، وهو األمر عينه الذي ذكرناه آنفًا، والذي َيعيه كبار الّسن ) عليه(

  .ُهجِّروا وهم يحملون لهجاتهم األصلّية الّذين

وِعاء زجاجّي، أو معدنّي، أو بالستيكّي يوضع فيه أنواع شـتّى مـن   : -الثّاني  –األخير      

اإلنـاء   :بقالطّ: "وهذا ما جاء في المعجم الوسيط من أّن. طعمة، وهو بهذا يشبه ّصحن الطّعاماأل

وهو األمر نفسه الذي ذكرناه آنفًا، وهذا المعنى مـا يـزال    تعني بداخله،) فيه(، وكلمة "يؤكل فيه

  .مستعمالً حتّى يومنا هذا

في المخّيم ما يزال ينطق اللفظ الفصيح الوارد في  قأّما فيما يتعلّق بالنّاحية الّصوتّية فإّن النّاط     

مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنـتظم ألسـنة أبنـاء     المعاجم دون أدنى تغيير،

: ، والقروّي يقـول ṭabag: گطََب: ، والبدوّي يقولṭabaʔ: طََبأ: اللهجات الثّالث، فالمدنّي يقول

: طََبأ: والّسواد األعظم يقول ،ṭabag: گطََب: القرويين، فبعضهم يقول أما أحفاد ،ṭabak: طََبك

ṭabaʔ.  

نادرة االستعمال، بل وجود األطباق المصنوعة من  -بالمعنى القديم -أّن كلمة الطّبق وديبو     

  .ويمكن القول إّن الّصدر قد حّل محل الطّبق. القش بات نادًرا في المخّيم
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  ): ʔaṭṭabliyyeh( الطَّْبِلّية 6-4- 1

طاولة دائرّية الشّكل، أرجلها قصيرة، يوضع الطّعام عليها ويؤكل، أثنـاء الجلـوس علـى         

هذا ما تعنيه كلمة الطَّْبِليِّة عند . إنّها مائدة صغيرة مستديرة الشّكل: ويمكن القول. األرض حولها

  .ُهجِّروا وهم يحملون لهجاتهم األصلّية الّذينكبار الّسن، 

المخّيم،  في المعاجم القديمة فلم يرد لفظ الطّبلّية بنفس المعنى الذي ورد ذكره في لهجات أّما     

... معروف الذي ُيْضَرب به وهو ذو الوجه الواحد والـوجهين، : الطَّْبُل: "فقد ورد في اللسان أّن

نلحظ من خالل المعنى . 1"ةالطَّْبل ثياب عليها صورة الطَّْبل تُسمَّى الطَّْبِليَّ... ،الطعام والطَّْبل َسلَّة

بين المعنى الذي كان دارًجا في لهجات المخّيم،  أّن ثَّمة تشابًهاالمعجمّي الذي أورده ابن منظور 

، والطّبلّيـة فـي   "عـام الطّ َسلَّة: "وبين المعنى الوارد في اللسان، فالطّبل كما أورده ابن منظور

اسـم  : ية، والطّبلّية في اللهجات، وفي اللسان، هذا من ناحيوضع عليها الطّعام طاولة: اللهجات

، مـن  ُيْضَرب بـه  الذي كالطَّبل منسوب لكلمة طبل، وهي دائرية الشكل، مصنوعة من الخشب،

  . ناحية أخرى

  ورد ذكره في لهجات المخّيم، فقـد ورد فـي  أّما بالنسبة للمعاجم الحديثة فإنّها تتّفق مع ما      

وربمـا ُسـّميت الطّاولـة     .2"ل عليهكَْؤُي وخواٌن .بلإلى الطَّ نسبةٌ :ةُيَِّلْبالطَّ: "المعجم الوسيط أّن

  .لوجود تشابه في الشّكل الّدائرّي بين الطّبلة والطّبلّيةالّصغيرة طبلّية؛ 

، فيما قبـل  /e/، إلى كسرة ممالة /a/أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالة الفتحة 

وجـدير  ، )ʔaṭṭabliyyah( ، بدالً مـن الطَّْبِليَّـة  )ʔaṭṭabliyyeh( الطَّْبِليِّة: فيقولتاء التّأنيث، 

بالذّكر أّن كلمة طَْبِلّية باتت نادرة االستعمال في لهجات المخّيم الّدارجة، وحـّل محلهـا كلمـة    

  . طاولة، وأحيانًا مائدة، أو ُسفرة

                                               
 .طبل مادةلسان العرب،  1

  .ل، طبالمعجم الوسيط 2
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  :أدوات تناول الطّعام : ابعّسالفصل ال 6- 1

إنّهم يتناولون طعـامهم  نّاس منذ األزل يتناولون طعامهم بأيديهم، أّما في هذه األيام فكان ال     

  .األدوات التي يتناول بها اإلنسان طعامه فصليتناول هذا ال .بالمالعق، وأحيانًا بالشّوك

  )ة  الزِّْبِدّية، الطّاِس"القَشَِنيِّّة"ن الصَّْح ،"الخوصة"، السِّكّين  ةكَْوالشَّ، "الخَشوكة" الِملَْعقة(

  ): ʔalxašuugah( الخَشوگة، )ʔalmilcaqah( الِملَْعقة 7-1- 1

اسم آلة معدنّية، وقد تكون خشبّية، كما كانت قديًما، يستعملها النّاس لتناول طعامهم، منهـا       

الحجم الّصغير، والكبير، وقد تكون الِملَْعقة  ذات الحجم الّصغير خاّصة باألطفال، وذات الحجـم  

  .خاصة باألكبر سنًا الكبير

وجدير بالذّكر أّن الملعقة مستخدمة بكثرة في معظم أنحاء فلسطين، وفـي مخـّيم عسـكر         

إذ ال يكاد بيت يخلو منها؛ السّيما وأنّها تستعمل في أمور شتّى في المطبخ الفلسـطينّي،  . تحديًدا

  .وفي تناول األطعمة بشكل خاص

 لمخّيم، وهو ذات المعنى الوارد في المعاجم، فقـد ورد فـي  هذا المعنى الّسائد في لهجات ا     

اسم لكـل طعـام   : اسم ما ُيلَْعقُ، وقيل: واللَُّعوق ...لحسه: لَِعقَ الشيَء َيلَْعقُه لْعقاً: "لسان العرب

اسـم مـا تأخـذه    : والِملَْعقَةُ ما لُِعقَ به واحدة الَمالعق واللُّْعقةُ، بالضم .ُيلَْعقُ من دواء أو عسل

الالم والعين والقاف أصٌل يدلُّ على لَْسـبِ شـيٍء بِإصـبعٍ أو    : "وفي مقاييس اللغة. 1" ِملَْعقةُال

وفـي   .2"والِملْعقَة ما ُيلَْعـقُ بـه   ...ما تأخذه الِملعقة: واللُّْعقة .لَِعقْتُ الشيء َألَْعقُُه: يقال. غيرها

  . 3"أداةٌ ُيتناول بها الطعام وغيره: الِملَْعقَة: "الوسيط

نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَمَّة خالف داللي بين المعنى المعجمي، القديم والحديث، والمعنـى       

أّما من النّاحية الّصوتّية فإنّنا نلحظ أّن النّاطق في المخّيم قد لجأ إلـى   .الّدارج في لهجات المخّيم
                                               

 .لعق مادةلسان العرب،  1

 .، لعقمقاييس اللغة 2

 .، لعقالمعجم الوسيط 3
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: ِملَْعقَـة  بـدالً مـن  ، maclaqah :َمْعلَقَـة : بين الالم والعين، لذا فهـو يقـول   1القلب المكاني

milcaqahالمزهر في : ، وهذا القلب وارد في بعض كتب التّراث، فقد أفرد السيوطي في كتابه

َجَبـذَ  : مثـل  اللغة، النّوع الثّالث والثّالثين، لمعرفة القلب، وذكر فيه كثيًرا من كلمات هذا النّوع،

ما سبق يمكـن القـول إّن     بناًء على. 2واضمحّل وامضحّل وسحاب مكفهر ومكرهف،وَجذََب، 

إلـى هـذا    ونلذا يعمد النّاطق 3"هو ظاهرة يمكن تعليلها بنظرّية الّسهولة والتّيسير"القلب المكاني 

هم في بعض األخطاء النّاجمة عـن تغييـر فـي    بعض وقوع ، مّما أّدى إلىمالقلب تسهيالً لنطقه

  .الفصحى، ولهجات الكالم ترتيب أصوات بعض الكلمات، وهذا بدوره أدى إلى الخلط ما بين

فـي  " نعزة: "ّن هذا النّوع من القلب المكاني شائع في لهجات المخّيم في عّدة كلمات، منهاإ     

؛ فتحـة   بالكسرة استبدل النّاطقكما  ،"نجبيلز"في " بيلزجن"، و "أرانب"في " أنارب"، و "زةعن"

ذا من ناحية، أو ربما يكون الّسبب في ه 4ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة الفتحة وثقل الكسرة

إذ تتـأثر  ... ِمفَْعل وِمفَْعلـة  : كسرة الميم إلى فتحة في صيغتي اسم اآللة"ذلك عائًدا إلى تطور 

َمقْـَود،  : حركة الميم بحركة العين، وذلك من نوع التّأثر المدبر الكلي في حالة االنفصال، مثـل 

  .من ناحية أخرى 5"وَمَسّن

ى ما تقّدم فثَمَّة تنوعات ديافونّية، تنتظم ألسنة أبناء اللهجات الثّالث في المخـّيم،  إضافة إل      

: َمْعلَكَة: ، والقروّي يقولmaclagah: َمْعلَگة: ، والبدوّي يقولmaclaʔah: َمْعَألة :فالمدنّي يقول

maclakah .َمْعلَگة: أّما أحفاد القرويين، فبعضهم يقول :maclagahَمْعـَألة  :يقول أغلبهم، و :

maclaʔah.  

                                               
عبد التّواب،  ".تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض، لصعوبة تتابعها األصلي على الذّوق اللغوي: " القلب المكاني 1

 .   57ص. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: رمضان

 . 481-476/ 1. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن السيوطي، :ينظر 2

 .57ص. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان 3

  236ص . األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 4

 .33ص. القاهرة. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان 5
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 – xašuugah: 1ّن بعض النّاطقين باللهجة البدوّية، قديًما، كانوا يستعملون كلمة خَشـوگة إ     

، بدالً من كلمة ملعقة، وربما تكون هذه الكلمة تركّية األصل، -وهي ملعقة مصنوعة من الخشب

تكون فارسّية األصل، فملعقة في  ها، أو لعلKaşık(2كاشك : (إذ إّن كلمة ملعقة في التّركّية تعني

عاشوا فـي بالدنـا    الّذين، وفي ظنّنا أنّها تركّية األصل؛ ألّن العثمانّيين 3)قاشق: (الفارسّية تعني

ردًحا من الّزمن، قد تركوا بصماتهم اللغوّية على اللهجات الفلسطينّية، إالّ أّن هذه الكلمة قد بـاد  

  .يدركون معنى هذه الكلمة الّذينلّة نادرة من كبار الّسن استعمالها بين سكّان المخّيم، وبقيت ق

  ):ʔaššawkah( ةكَْوالشَّ 7-2- 1

لفظ الشَّْوكَة كأداة مـن أدوات المطـبخ    –على حّد علم الباحث –لم يرد في المعاجم القديمة      

ـ  ؛التي ُيتناول فيها الطّعام، كما هو معروف في لهجات المخّيم الثالث د ولعل الّسبب في ذلك عائ

أّما في المعاجم الحديثة فقد ورد في المعجم الوسـيط  . إلى عدم وجود هذه األداة في ذلك الوقت

ّببة كالشـوكة ُيتنـاول بهـا بعـض     أداة ذات أصابع دقيقٍة ُمَد): ائدةمن أدوات الم(الشَّوكَة : "أّن

  .   4"الطّعام

ف أصٌل واِحٌد يدلُّ علـى خشـونٍة   ين والواو والكاالشّ: "أّما في المعاجم القديمة فقد ورد أّن     

 .5"يقال شجرةٌ شَوِكَة وشائكة وُمِشـيكة . من ذلك الشَّوك، وهو معروف. وحدَِّة طَرٍف في الشّيء

                                               
الخشبة التي تشد في فم الَجْدي : الِحشَاك: "أّن) حشك( لسان العـرب وقد ورد في . بملعقة مصنوعة من الخش: الخَشوگة 1

 ويبدو أّن النّـاطق قـد  . ، فكالهما من الخشبالِحشَاك عربّية األصل قد جاءت من شوگةخَوربما تكون كلمة ". لئال يرضع

ة باأللف الطّويلة، وزاد في نهايـة الكلمـة تـاء    ، ثّم قام بإبدال الّضمة الطّويل)خَشاك(أبدل الخاء بالحاء، فأصبحت الكلمة 

 ).خَشوكة(التّأنيث ، فاستوت الكلمة على سوقها 

 ،  ترجمة النصوص وصفحات الويب والمستندات :ينظر 2
http://translate.google.ps/translate_t?hl=&ie=UTF‐

8&text=%D9%85%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A9&sl=ar&tl=tr# 

،  وص وصفحات الويب والمستنداتترجمة النص :ينظر 3
http://translate.google.ps/translate_t?hl=&ie=UTF-

8&text=%D9%85%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A9&sl=ar&tl=tr#ar|fa|%D9%85%D9%8
4%D8%B9%D9%82%D8%A9  

  .، شاكالمعجم الوسيط 4

 .، شوكمقاييس اللغة 5
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دخلت فـي  : وشاكته الشَّْوكةُ تَشُوكه ...ةمعروف، واحدته شَْوكَ: الشَّْوُك من النبات: "وفي اللسان

  .1"جسمه

كة الوارد في المعجم الوسيط قد اشتقّ من المعـاجم القديمـة   نلحظ مّما سبق أّن معنى الشّو     

ّببة، وتغرس أطرافها الحاّدة دفالشّْوكة كأداة من أدوات الطّعام تكون م. لعالقة في الشّكل، والفعل

  . في الطّعام، وكذلك الشّْوك من النّبات يكون حادَّ الطّرف، ويدخل طرفه في الجسم

ورد في اللهجات  وماية الّصوتّية فالفرق جلّي بين ما ورد في المعاجم يتعلّق بالنّاح أّما فيما     

 Falling Diphthong2فقد تخلّص الناطق من الحركة المزدوجة الهابطـة  ،الّدارجة في المخّيم

/aw /  الواردة في كلمة شَْوكَة)šawkah( واستبدلها لتصبح ضّمة طويلة ممالة ،/oo /  الـواردة

  ).šookeh(وِكة  في كلمة ش

  " :الموس"، "شَْرطالِم"، "الشّفرة"، "الخوَصة"): ʔassikkiin(السِّكِّين  7-3- 1

آلة حادة من أدوات المطبخ الفلسطينّي، تتكّون من نصل ومقبض خشـبّي، أو بالسـتيكّي،        

هـذا هـو   . ، وثّمَّة نوع خاص للفواكـه الخضراواتتستعمل بكثرة في الذّبح، وتقطيع اللحوم، و

ي لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى نفسه الوارد في المعاجم، فقـد ورد فـي   المعنى الّدارج ف

بهـا أو   يـذبحُ  وهي آلةٌ ،يةْدالُم :يُنكِّالسِّ: "، وفي الوسيط3"السِّكِّين الُمْدية، تذكر وتَؤنث": اللسان

السكِّين الَعظيُم، وما : فَْرةُالشَّ"و ،)šafrah(شَفرة  يةْدالُم وأحيانًا تسّمى. 4"ينكِّالسِّ :ةُينَكِّالسِّ، ويقطُع

الُمْديـةُ  : "وقد ورد هذا المعنى، في غير معجم، ففي اللسان والمقاييس 5"ُعرَِّض من الَحديِد وُحدَِّد

  . 6"الشَّفْرة، والجمع ِمًدى وُمًدى وُمْديات: والِمْدية

                                               
  .شوكمادة لسان العرب،  1

 .لّدراسةمن هذه ا 5-2-1 :ينظر 2

 .سكن مادةلسان العرب،  3

 .، سكنالمعجم الوسيط 4

 .، شفرالقاموس المحيط 5

 .ي/، مدىمقاييس اللغةولسان العرب،   6
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َبْزغُ الَحّجـام بالِمشْـَرِط،   : ْرطُوالشَّ. الِمشَْرطُ الِمْبَضُع، والِمشْراطُ مثله: "وقد ورد أيًضا أّن     

، والَمشْـرط  1"اآللةُ التي َيشُْرط بها: شََرطَ َيشُْرطُ وَيشْرِطُ شَْرطاً ِإذا بَزغ، والِمشْراطُ والِمشَْرطةُ

)ʔalmašraṭ (ا، لها مقبض بالستيكّي، يستعمل أحيانًـا فـي   : في لهجات المخّيمشفرة حاّدة جد

ويعمد النّاطق في المخّيم أثناء نطقـه للمشـرط،   . الخضراواتمن  المطبخ؛ لتنظيف أنواع معّينة

كسرة الميم إلى فتحـة فـي   "إلى استبدال الفتحة بالكسرة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى تطور 

إذ تتأثر حركة الميم بحركة العين، وذلك من نـوع التّـأثر   ... ِمفَْعل وِمفَْعلة : صيغتي اسم اآللة

: ، وقد سمعت بعـض الّسـكان يقولـون   2"َمقَْود، وَمَسّن: االنفصال، مثل المدبر الكلي في حالة

وبعـض  . ، بزيادة نون بعد الميم، وإجراء قلب مكانّي بين الشّين والطّـاء )manašṭar(َمنَشْطَر 

، بدالً من سكّين، ولكنّه ،في األعّم األغلب، يستعمل كأداة لحلـق  )moos(موس : السكّان يقولون

قال  ...والُموَسى من آلة الحديد: "في القتال، وهذا ما ورد في المعاجم، ففي اللسانالوجه، وأحيانًا 

: يقولـون . الميم والواو والسين: "، وفي المقاييس3"الَمْوس تْأسيس اسم الُموَسى الذي يحلق به: الليث

  .  4"َحلْقُ الرَّأس: الَمْوس

وهـي   – xuuṣahا يستعملون كلمة خوَصة ّن بعض النّاطقين باللهجة القروّية، قديًما، كانوإ     

، بدالً من كلمة ِسكّين، وربما يكون سبب تسمية الخوصة بهذا االسم لعالقة في الشّـكل   -سكين

ورق النّخل واحدتـه  : مع ورق النّخل، فكالهما دقيق وحاّد، وقد ورد في غير معجم أّن الخوص

 الّذينروّيين، وبقيت قلّة نادرة من كبار الّسن إالّ أّن هذه الكلمة قد باد استعمالها بين الق. 5خوصة

  .يدركون معنى هذه الكلمة

. فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قـديًما، وحـديثًا   هناك أنّه ليس نلحظ مّما سبق     

  .  ّن الّسواد األعظم من سكّان المخّيم ما زالوا يستعملون كلمة ِسكّين إلى يومنا هذاإويمكن القول 

                                               
 .شرط مادةلسان العرب،  1

 .33ص. القاهرة. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان 2

 .موس مادةلسان العرب،  3

 .موس ،مقاييس اللغة 4

 .، خوصمقاييس اللغةو، القاموس المحيطولسان العرب،  :ينظر 5
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واللفظ الّدارج  وبالنسبة للجانب الصوتّي،  فليس ثَّمة خالف صوتّي يذكر بين اللفظ الفصيح،     

: وقد سمعت قليالً من أصحاب اللهجة البدوّية يقولـون ). sikkiin(في المخّيم، حيث تلفظ ِسكّين

الفتحة وثقل ، حيث يبدلون الفتحة بالكسرة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة )sakkiin(َسكّين

 .  1الكسرة

وبناًء على ما تقّدم، فإنّنا نلحظ أّن عّدة كلمات تستعمل في مطبخ المخـّيم، للّداللـة علـى         

، وموس، وجميع هذه المفردات تؤّدي "َمنَشْطَر"ِسكّين، وخوَصة، وشَفرة، وَمشْرط : السِّكِّين، منها

، وإْن كان السِّكِّين أكثرها اسـتعماالً  الستعمالجانس في انفس الّداللة، تقريًبا، وتدخل في باب التّ

  .في هذه األيام

  :)ʔalqašaniyyeh(، القَشَِنيِّة )ʔaṣṣaḥn(الصَّْحن  7-4- 1

إناء مسطّح ُيصنع من الّزجاج غالًبا، ومن البالستيك أحيانًا، يوضع فيه الطّعـام، وُيسـّمى        

هذا هو المعنى الـّدارج  . بإيران 2شان قرب قمأحيانًا قَشَِنيِّة، وربما ُسِمي بذلك نسبة إلى مدينة قا

، -قديمها، وحـديثها   –في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى ذاته، تقريًبا، الوارد في المعاجم 

:  الصَّـْحنُ ...الصَّْحُن ِشْبُه الُعسِّ العظيم ِإال َأن فيه ِعَرضاً وقُْرَب قَْعـرٍ : "فقد ورد في اللسان أّن

وفـي  . 4"الُعُسـُس األنيـة الكبـار   و...الضخم الُعسُّ القدح "، و3"وال بالصغير القَدُح ال بالكبير

. َوْسطُ الدَّارِ: من ذلك الصَّْحن. الصاد والحاء والنون ُأَصيٌل يدلُّ على اتّساعٍ في شيء: "المقاييس

 القـدحُ  :ُنْحالصَّ: "أّما في المعجم الوسيط فقد ورد أّن. 5"وبذلك شُبِّه الُعسُّ العظيم فقيل له َصْحن

  .6"عاممن أواني الطّ ناٌءو ِإ ...العظيم

                                               
 .236ص .األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 1

 .، قشوانالقاموس المحيط 2

  .صحن مادةلسان العرب،  3

 .عسس مادة ،نفسه 4

 .، صحنمقاييس اللغة 5

 .، صحنالمعجم الوسيط 6
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. أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفـظ قـديًما، وحـديثًا    نلحظ مّما سبق     

، وبهذا يدرك ِإال َأن فيه ِعَرضاً وقُْرَب قَْعرفالصَّْحن كما ذكر ابن منظور يشبه الُعّس، أْي القدح، 

لّصحن المقصود يكون مسطًّحا، وال يكون عميقًا، وهذا هو معنى الّصحن في لهجـات  المرء أّن ا

ويمكن القول إّن الّسواد األعظـم  . المخّيم، إذ لو كان الّصحن عميقًا لَُسمَِّي طاسة عند أهل المخّيم

م ن إلى يومنا هذا، وأنه ال يكاد بيت فـي المخـيّ  خّيم ما زالوا يستعملون كلمة َصْحمن سكّان الم

والجمع  يخلو من الّصحون، فهي أساسية في كّل مطبخ فلسطينّي، وّيطلق عليها البعض اسم طبق

  . أطباق

وبالنسبة للجانب الصوتّي، فقد عمد النّاطق إلى التّخلّص من المقطع الطّويـل المـزدوج          

ا قبل ، وذلك بتحريك م) cvcc :ṣaḥnص ح ص ص ( اإلغالق، الذي تتألّف منه كلمة َصْحْن 

قصـير، ومتوسـط   : مقطعين -المقطع الطّويل المزدوج اإلغالق -الحرف األخير، واستبدل به

؛ ألّن اللغة العربّية تفّر )cvc :ḥinص ح ص (و )   cv:ṣaص ح ): ( ṣa + ḥin(على التّوالي

حتّى في حالة الوقف المسموح به فيها، وبهـذا أصـبحت   ) cvccص ح ص ص (من المقطع 

  ).    ṣaḥin(ت المخّيم تنطق َصِحْنالكلمة في لهجا

  ):ʔazzibdiyyah(، الزِّْبِدّية )ʔaṭṭaasah(ة الطّاَس 7-5- 1

إناء عميق يوضع فيها الطّعام، وال سّيما الّسائل منه كالمرق واللبن وغيره، وتُسّمى أحيانًـا       

ن، وهذا المعنـى  زِْبِدّية، وربما ُسمِّيت بذلك نسبة إلى وضع الّزبدة فيها بعد أْن تستخلص من اللب

 وعاء من الخـزف المحـروق المطلـيّ    :ةيَِّدْبالزُّ"يتّفق مع ما ورد في المعجم الوسيط، من أّن 

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى نفسـه،   .1"ر فيها اللبنبالميناء يخثَّ

الذي ُيشـرب  : الطَّاُس: "للسان أّن، فقد ورد في ا-قديمها، وحديثها  –تقريًبا، الوارد في المعاجم 

  .2"به

                                               
 .، زبدالمعجم الوسيط 1

 .طوس مادةلسان العرب،   2
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فقد كانت إناء . فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا الأنّه  مّما سبق يبدو    

يشرب فيه، أْي يوضع فيه الشّراب الّسائل، وفي أيامنا هذه يوضع فيه الطّعام وال سّيما الّسـائل  

ظنّنا أّن الطّاسة مشتقّة من الطّست الذي سبق وتحّدثنا عنه، فثَمَّة  وفي. منه كالمرق واللبن وغيره

عظم سكّان المخّيم ما زالوا يستعملون كلمة طاِصة مّن إويمكن القول . 1شبه في اللفظ واالستعمال

. إلى يومنا هذا، وأنه ال يكاد بيت في المخّيم يخلو منها، فهي أساسية في كّل مطـبخ فلسـطينيّ  

صغير، ومتوسط، وكبير، ومنها ما هـو مصـنوع مـن الّزجـاج، أو     : وأحجام  ومنها أنواع،

  .  البالستيك، أو النّحاس

وبالنسبة للجانب الصوتّي، فقد تأثّرت الّسين المرققة، بالطّاء المفخّمة، تأثًّرا تقّدمًيا، مّما أّدى      

وبذلك يتحقق نوع مـن  . 2الّصادإلى قلب الّسين، إلى مقابلها المفخّم، والمقابل المفخّم للّسين هو 

وقد عـزا  . التّماثل الّصوتي بين الّصوتين المتجاورْين في ملمح  التّفخيم، أو اإلطباق كما ُيسّمى

، وذلك مـن أجـل   3"لم يريدوا إالّ أْن يبقى اإلطباق"سيبويه هذا النّوع من التّأثر إلى أّن النّاطقين 

: داء، وهذا ما نلمسه عند النّطق بكّل كلمة مّمـا يـأتي  تحقيق الّسهولة في النّطق، والِخفّة في األ

  .ṭaaṣehطاِصة >  ṭaaseh: طاِسة

                                               
 .من هذه الّدراسة 2-1- 1:ينظر 1

  .270ص . دراسة الّصوت اللغوّي :عمر، أحمد مختار :ينظر 2

 .4/470 .الكتابسيبويه،  3
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  :أدوات الشّرب: امنثّالفصل ال  1-8

: لقد ورد ذكر أدوات عديدة للشّرب في القرآن الكريم، منها ما جـاء فـي قولـه تعـالى         

يـتّم   فصـل في هذا ال. 1"﴾بَِأكَْوابٍ َوَأَبارِيقَ َوكَْأسٍ ِمْن َمِعينٍ  *َيطُوفُ َعلَْيهِْم وِلَْداٌن ُمخَلَُّدوَن ﴿"

  .الحديث عن أدوات الشّرب قديمها، وحديثها

  ")الكعكوز"، الّزير، الَجّرة، الكُّراز، الكوز، ّزجاجةالكاسة، الكُّباّية، الِفنْجان، الِقنِّيَّة، القارورة، ال(

ـ  ،)ʔalkuub( الكـوب  ،)ʔalkaaseh(الكَاِسـة  )ʔalkaʔs: (الكَْأس 8-1- 1  :هالكُّباِي

)ʔalkubbaayeh(:  

إناء يصنع من الّزجاج غالًبا، وأحيانًا من البالستيك، أو المعدن، يستعمل لشـرب الشّـاي،        

وهي أحجـام،  . والماء، ومختلف أنواع العصير، والّسوائل، أو هي كوب ال ُأذن له وال خرطوم

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخـّيم الـثالث، وهـو    . كبيرالصغير، والمتوسط، وال: منها

: الكْأس": ، فقد ورد في اللسان أّن-قديمها، وحديثها  –المعنى عينه، تقريًبا، الوارد في المعاجم 

وقد ورد ذكر الكْأس في  ...هي الزُّجاجة ما دام فيها خمر: اِإلناء ِإذا كان فيه خَْمٌر، قال بعضهم

اِإلناُء ُيشَْرُب : الكَْأُس: "وفي القاموس المحيط ،2"فظة مهموزة وقد يترك الهمز تخفيفاًالحديث، والل

: وفي الوسـيط .3"أكُْؤٌس وكُُؤوٌس وكاساتٌ وِكئاٌس: فيه، أو ماداَم الشراُب فيه، ُمَؤنَّثَةٌ َمْهموَزةٌ، ج

ورد لفظ الكَْأس متّفقًا  لوفي التنزي. 4"والخمر نفسها ،القدح ما دام فيه الخمر وهي مؤنثة :الكأس"

َبْيَضـاَء لَـذٍَّة   * ُيطَافُ َعلَـْيهِْم بِكَـْأسٍ ِمـْن َمِعـينٍ     ﴿ : "مع ما جاء في المعاجم، يقول تعالى

       فالكَأس هنا كما قال ابن عّباس تعني الخمر، بل كّل كَـأس فـي القـرآن الكـريم    ، 5"﴾ِللشَّارِبِيَن

  .6هي الخمر –والقول له  –

                                               
  .18-17الواقعة،  1

 .كأس مادةلسان العرب،  2

 .، الكأسالقاموس المحيط 3

 .، الكأسالمعجم الوسيط 4

 .45- 44/الّصافات 5

  .3/33. دار الصابوني: القاهرة. 3ط. ج3.فاسيرصفوة التّ: الّصابوني، محمد علي :ينظر 6
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فقـد  . أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا ّما سبقنلحظ م     

كانت الكأس إناًء يشرب فيه الخمر فحسب، ثّم ارتقت داللتها وتطّورت لتشمل الّسوائل جميعهـا،  

 ى العام،ّن داللة الكلمة قد انتقلت من المعنى الخاص إلإأو رّبما نستطيع القول  وليس الخمر فقط،

ا كما ورد في اللسان، وترك الهمز هو الـّدارج  وقد يترك الهمز تخفيفًوقد تلفظ الكلمة  مهموزة، 

 . في لهجات المخّيم

أّما من النّاحية الّصوتّية فإنّنا نلحظ أّن النّاطق في المخّيم قد لجأ إلى إسقاط الهمزة من اللفظ      

يمتد تاريخها إلى عمق الجزيـرة   أّن لهجات المخّيم وهذا دليل على ،الفصيح الوارد في المعاجم

وصوت الهمزة عسير النّطق؛ ألنّه يتم بانحباس  .، التي كان يسود فيها مثل تلك اللهجاتالعربية

، وال شّك أّن هذه العملّية تحتاج إلـى  1الهواء عند المزمار انحباًسا تاًما، ثُمَّ انفراج المزمار فجأة

يجعلنـا نعـّد الهمـزة أشـقّ     "ا يحتاج إليه أيُّ صوت آخر، مّمـا  جهد عضلي قد يزيد على م

،  وقد كانت بعض القبائل العربّية القديمة تتخلّص من ظّاهرة الهمز وخاّصة قبائـل  2"األصوات

، بدالً )kaas(: فأصبحت الكلمة كاس. الحجاز، كما تخلّصت منها معظم اللهجات العربّية الحديثة

اف إليها النّاطق تاء التّأنيث؛ ربما ألّن الكلمة مؤنّثة فأصـبحت الكلمـة   ، ثُّم أض)kaʔs: (من كَْأس

  .kaaseh:كاسة :

وإْن كانت  –،نفسها  كلمة كَأس داللةلوجدير بالذّكر أّن ثَّمة كلمة أخرى في المخّيم تستعمل      

مة الفصـيحة    الُمَحرَّفة عن الكل kubbaayeh :هوهي كلمة كُّباي –قليلة االستعمال في أيامنا هذه 

قدح، أو كَأس مصنوع من زجاج غالًبا، ومن بالستيك، أو معدن نادًرا : والتي تعني kuub:كوب

حيث عمد النّاطق إلى تقصير الّضّمة الطّويلة، إلى ضّمة قصيرة، وزيادة الفتحة الطّويلة، والياء 

اطق على نطـق كلمـة   ، ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى ِدفْء األلفة، حيث اعتاد النّوهاء الّسكت

وقد ورد اللفظ الفصيح لكلمـة كـوب فـي    . ، علًما أّن نطقها أصعب من نطق كلمة كوبهكُّباي

 الكوُز المستديُر الرْأسِ الذي ال :الكُوُب: "المعاجم متّفقًا مع المعنى الّدارج في المخّيم، ففي اللسان

                                               
األصوات : ، وكذلك، أنيس، إبراهيم49- 47ص. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان: ينظر  1
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القَـَدح ال ُعـروةَ   : وهي الكُوب. واحدة الكاف والواو والباء كلمةٌ: "مقاييس اللغةوفي ، 1"ُأذُن له

قََدٌح من الزُّجاج ونحو مستدير الّرأس ال ُعروةَ له وهو مـن آنيـة   : الكُوُب: "، وفي الوسيط2"له

 مع المعنى الّدارج فـي ورد لفظ الكوب متّفقًا مع ما جاء في المعاجم، و نزيلوفي التّ، 3"الشراب

َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ َوَأكَْوابٍ َوِفيَها َما تَشْتَهِيِه اَألنْفُـُس َوتَلَـذُّ    ُيطَافُ ﴿: "يقول تعالى المخّيم

قدح من ذهب فيه الشّراب، أو هو : فالكوب في اآلية الكريمة يعني ،4"﴾ُدوَناَألْعُيُن َوَأنْتُْم ِفيَها خَاِل

، والتي تحمل معنى cup)(اإلنجليزية  ةوربما تكون الكلم. 5كأس من ذهب يشربون فيها الشّراب

  . ت من كلمة كوب العربّية األصلاشتق قد الكأس

  :ʔalfindʒaan) ( الِفنْجان 1-8-2

، وقد يكون بدون ُأذن فتشرب فيه جاج له ُأذن، تُشرب فيه القهوةقدح صغير من الّزإناء، أو      

إالّ أنّه لم يرد . هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث ،-الُمرَّة المذاق  –القهوة الّسادة 

: السَّـْوَملَة : "فقد ورد فـي اللسـان أنّ   –على حّد علم الباحث –في المعاجم القديمة لفظ الفنجان 

وهذا األمر عينه الذي أورده الثعالبي فـي فقـه    .6"ِفنْجانَةٌ صغيرة: َجةٌ صغيرة، وفي المحكمفَياِل

 أّمـا . 8والسََّملة الماء القليل يبقى في َأسفل اِإلنـاء وغيـره  ، 7"السَّْوَملةُ الِفنَْجانَةُ الّصغيرةُ: "اللغة

 :جـالُ نْالِف: "د جاء في الوسيط أّنالحديثة فقد جاءت متّفقة مع لهجات المخّيم الّدارجة، فق المعاجم

ـ نْالِفو. الفنجـال  :جـانُ نْالِفو .ونحوهـا  صغير من الخزف ونحوه تشرب فيه القهوةُ قدٌح  :ةُجانَ

: وجاء معجم األلفاظ التّاريخّية أيًضا متّفقًا مع لهجات المخّيم الّدارجة، إذ ورد فيـه أنّ . 9"الفنجان

  . 10"قهوة والشّاي ونحوهماهو القعب الّصغير تشرب به ال: الفنجان"

                                               
 .كوب مادةلسان العرب،  1

 .، كوباللغة سمقايي 2

  .، كوبلوسيطالمعجم ا 3

 .71/ الزخرف 4

 .3/164.صفوة التّفاسير: الّصابوني، محمد علي :ينظر 5

 .سملمادة  لسان العرب، 6

 .24ص.فقه اللغةالثعالبي،  7

  .سمل مادة لسان العرب، :ينظر 8

  .، فنجلالمعجم الوسيط 9
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. أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفـظ قـديًما، وحـديثًا    نلحظ مّما سبق     

وبالنسـبة للجانـب   . فالفنجان قدح صغير تشرب به القهوة، هذا هو المعنى القـديم والحـديث  

باسـتثناء   فظ الّدارج في المخّيموالل الصوتّي، فليس ثَّمة خالف صوتّي يذكر بين اللفظ الفصيح،

: ِفنْجـان  بدالً مـن   finjaan): (، حيث يلفظ ِفنْجانقلب الجيم الفصحى إلى جيم شامّية معطّشة

)(findʒaanفي كلمتي ، إضافة إلى الوشيجة الّصوتّية بين النون والالم ) فهما )فنجال –فنجان ،

   1(Liquid Sound)من األصوات المتوسطة أو المائعة، المعروفة باسم 

الزُّجاَجة ، ʔalqaaruurah):(، القارورةʔalqinniinah):(الِقنِّينَة 1-8-3

)(ʔazzudʒaadʒah:  

من زجاج، اسطوانّية الشكل، أعالها أضيق من أسفلها، توضع فيها الّسوائل، كالمـاء،   آنية     

نـى ذاتـه،   هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهـو المع . وشتّى أنواع العصير

الذي : الِقنِّينَةُ، بالكسر والتشديد، من الزجاج": تقريًبا، الوارد في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

مـن زجـاج يجعـل فيـه      وهي وعـاءٌ . القارورة :ةينَنِّالِق: "، وفي الوسيط2"ُيْجَعل الشَّراُب فيه

، فقـد ورد فـي اللسـان،    وما ينطبق على القنينة ينطبق على القارورة والّزجاجـة  .3"الشراب

  .4جاج تحفظ فيه السوائلمن الّز عاٌءوِ :والوسيط أّن الّزجاجة هي القارورة، والقارورة

وأّن . أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحـديثًا  نلحظ مّما سبق     

  .هذه الكلمات مترادفة تقريًباّن إالكلمات الثالث تحمل الّداللة عينها، لذا يمكن القول 

استبدل فتحة القاف بالكسرة؛ ألّن الفتحـة   النّاطق في المخّيم قدأّما من النّاحية الّصوتّية فإّن      

، )qinniinah: (، وعمد إلى حذف النّون الثّانية مـن كلمـة ِقنّينَـة   5أخف في النّطق من الكسرة
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  .قرر/زجج: المعجم الوسيط ولسان العرب،  :ينظر 4

  .هذه الّدراسةمن  1-1-1 :ينظر 5



 
 
80

: ، فأصبحت ِقنّّية1 فيما قبل تاء التّأنيث/ e/ممالة  ، لتصبح كسرة/a/وتشديد الياء، وإمالة الفتحة 

)qanniyyeh(  ؛ ولعل الّسبب في حذف النّون من الكلمة عائد إلى كثرة استعمال هذه الكلمـة، إذ

، أّمـا عـن التنوعـات    2إّن كثرة االستعمال، تبلي األلفاظ، وتجعلها عرضة لبتر بعض أطرافها

  : ظم ألسنة أبناء المخّيم، نوردها على النَحو اآلتيالّديافونّية، فثمَّة ثالث لهجات تنت

، حيث يبدلون الهمـزة  )qinniinah: (، بدالً من ِقنّينَة)ʔanniyyeh(َأنِّّية : اللهجة المدنّية تقول

  ).qinniinah: (، بدالً من ِقنّينَة)ʔanniineh(َأنّينة : ، إالّ أّن قليالً منهم يقول3بالقاف

، حيث يبـدلون الجـيم   )qinniinah: (، بدالً من ِقنّينَة)ganniyyeh(نِّّية گ: اللهجة البدوّية تقول

 ).qinniinah: (، بدالً من ِقنّينَة)ganniineh(نِّينة گ: ، إالّ أّن قليالً منهم يقول4القاهرّية بالقاف

الكـاف  ، حيث يبدلون )qinniinah: (، بدالً من ِقنّينَة)kanniyyeh(كَنِّّية : اللهجة القروّية تقول

، أّما أبنـاء  )qinniinah: (، بدالً من ِقنّينَة)kanniineh(كَنِّينة : إالّ أّن قليالً منهم يقول. 5بالقاف

َأنّينـة  : يقـول  هـم عظممو ،)ganniineh(نِّينـة  گ: قليـل مـنهم يقـول   فقد أصبح  القرويين،

)ʔanniineh.(  

واحد، وإن اختلفوا فـي الفـونيم    وهكذا فإنّنا نلحظ بوضوح اتّفاق اللهجات الثالث على لفظ     

  .األول؛ ففونيم القاف له خصوصّية في لهجات المخّيم، كما ذكرنا آنفًا

، أّما كلمـة قـارورة   االستعمال تاوجدير بالذّكر أّن كالًّ من القنّينة، والّزجاجة، كلمتان شائع     

أّمـا  . ء فـونيم القـاف  فهي نادرة االستعمال، وليس ثَّمة خالف صوتّي يذكر في نطقها، باستثنا

في أيامنـا   –النّاحية الّصوتّية لكلمة زجاجة فثَّمة تطّور كبير حصل في نطقها الّدارج في المخّيم 

بين الّزاي والجيم،  1، يبدو هذا التّطور في أّن النّاطق قد عمد في المخّيم إلى القلب المكاني-هذه 
                                               

 .هذه الّدراسةمن  3-1-1 :ينظر  1

 .95ص .اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهالتطور : عبد التّواب، رمضان :ينظر 2

  .من هذه الّدراسة 19ص : ينظر 3
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جلّي فيهـا، لـذا    -بين الّزاي، والجيم الثّانية –فأصبحت الكلمة جزاجة، إالّ أّن التّنافر الّصوتي 

استبدل النّاطق زاًيا ثانية بالجيم الثّانية؛ ألّن الزاي صوت صفيري، بل يعّد من أعال األصـوات  

فاسـتبدل  . ، فأصبحت الكلمة جزازة، فاستبدلت القاف بالجيم فأصبحت الكلمـة قَـزازِة  1صفيًرا

، )ʔazaazeh: (لقاف، فأصـبحت الكلمـة عنـده َأزازِة   الهمزة با -القاطن في المخّيم –المدنّي 

 :زازِةگالجيم القاهرية بالقاف، فأصبحت الكلمـة عنـده    -القاطن في المخّيم –واستبدل البدوّي 

)gazaazeh( فأصبحت الكلمـة عنـده   قافالكاف بال -القاطن في المخّيم –، واستبدل القروّي ،

وإْن كان قليـل مـنهم   ، )ʔazaazeh: (َأزازِة :لونأحفادهم فيقو معظم، أّما )kazaazeh:(كزازِة

  .)gazaazeh:(زازِةگ :يقول

  . qazaazeh: قَزازِة>  juzaazeh: ُجزازِة>  juzaajah: ُجزاَجة>  zudʒaadʒah:ُزجاَجة  

  ) : ʔaldʒarrah: (، الَجّرة)ʔazziir: (الّزير 8-4- 1

حفظ فيه الّسـوائل ال سـّيما   تُ، إناء كبير مصنوع من فخار، شكله إنسيابي، بيضوي، تقريًبا     

أّما الَجّرة فهي نفس الّزيـر  . الماء، فيحافظ على برودته، أْي أنّه كان بديالً للثّالجة في أيامنا هذه

من حيث الّصنع، والشّكل، واالستعمال، تقريًبا، إالّ أنّها أصغر حجًما من الّزير، كما أّن الـبعض  

الزيت في جـراره تـا   ) خبئ(خلي : "يقول -رحمه اللّه  –كان يضع فيها زْيتًا، فقد سمعت أبي 

خّبئ الّزيت في جراره حتى تصبح أسعاره، ثمنـه،  : أْي)" أسعاَره(إْسعاُره ) تأتي(تيجيه ) حتّى(

نصح بتخبئته؛ حتّـى يصـبح   جّيدة، وهذا المثل يضرب في ثمن الّزيت عندما يكون رخيًصا، فُي

ارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى ذاته، تقريًبـا،  هذا هو المعنى الّد. سعره مناسًبا للبيع

 ،والَجرَّةُ ِإناء مـن خَـَزٍف كالفَخَّـار    .الدَّنُّ: الزِّيُر: "الوارد في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

المعروف عند : قال ابن دريد. َأنه نهى عن شرب نبيذ الَجرِّ: وفي الحديث .وجمعها َجرٌّ وجَِراٌر

  . 1"عن نبيذ الجَِرارِ: نه ما اتخذ من الطين، وفي روايةالعرب َأ

                                               
  .74ص. األصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم: ينظر 1

 .جرر، على التّوالي/ زير مادةلسان العرب،  1
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: وفي المعجـم الوسـيط ورد أنّ  . 1"الجرَّة الجديدة إذا ُصبَّ فيها الماء ...وكَتَِّت ": وفي الّصحاح

  . 2"فَزمن خَ ناٌءِإ :ةُرَّالَج"

. قـديًما، وحـديثًا   أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفـظ  نلحظ مّما سبق     

واالسـتعمال للّسـوائل   . فالّصناعة من خزف، أو طين، أو فخار، كما ورد في اللسان، والوسيط

وجدير بالذّكر أّن الّزير، والجّرة قد قّل استعمالهما فـي أيامنـا   . بشكل عام، والماء بشكل خاص

  . هذه، إذ حّل محلّهما الثّالجة لحفظ الماء وتبريده

واللفـظ   ة للجانب الصوتّي، فليس ثَّمة خالف صوتّي يذكر بين اللفـظ الفصـيح،  أّما بالنسب     

فقـد عمـد     )dʒarrah(كلمة َجّرة أّما  ،)ziir(الّدارج في المخّيم، حيث تلفظ كلمة زير كما هي 

  ).jarrah(فأصبحت تلفظ  ،بالجيم الفصحى النّاطق إلى استبدال الجيم الشّامّية المعطّشة

    :)ʔalkackuuz" (الكَْعكوز) "ʔalkuuz: (، الكوز)ʔalkurraaz: (الكُّراز 8-5- 1

، وخرطوم، وهي بذلك تشـبه  -مقبض  –آنية من الفخار تستعمل لشرب الماء، لها عروة      

اإلبريق من حيث الشّكل، إالّ أنّها تختلف في الحجم فقط، فالكُّراز أكبر حجًما من الكوز، الـذي  

، وهـو  ّيم، ال سّيما القروّيـة منهـا  نى الّدارج في لهجات المخهذا هو المع. ُيسّمى أحيانًا كعكوز

الكُـوُز مـن اَألوانـي،    : "المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم، فقد ورد فـي اللسـان أنّ  

كُوُب ِإذا َي كاَب: قال ابن اَألعرابي. كاَز َيكُوُز واكْتاَز َيكْتاُز ِإذا شرب بالكُوزِ: ويقال ...معروف

الكاف والواو : "وفي المقاييس. 3"ب، وهو الكُوُز بال ُعْرَوة، فِإذا كان بعروة فهو كُوزشرب بالكُو

والكُوز للمـاء مـن   . ..تجّمعوا: تكوََّز القوُم: قال أبو بكر. والزاء أصٌل صحيح يدلُّ على تجمُّع

ـ  ناٌءِإ :وُزالكُ": وفي الوسيط .1"اغتََرفَه: واكتاز الماء. هذا، ألنَّه يجمع الماء شـرب بـه   وة ُيْربُع

   .2"الماء

                                               
 .، كتتي اللغةالّصحاح ف 1

 .، جّرالمعجم الوسيط 2

 .كوز مادةلسان العرب،  3

 .، كوزمقاييس اللغة  1

  .، كازالمعجم الوسيط 2
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الكَُراُز : "فقد ورد في اللسان أّن. أّما الكُّراز فهو كوز كبير في اللهجة، وفي المعاجم قارورة     

  .2"القارورة: رازالكُ: "، وفي الوسيط1"القارورة

فقـد  . ديثًاأنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وح نلحظ مّما سبق     

، وهو المعنى ذاتـه  شرب به الماءوة ُيْربُع أجمعت المعاجم، قديمها، وحديثها، على أّن الكوز إناء

أيًضا إناء يستعمل للشّرب، كالقارورة التي سـبق   رازالكُالذي كان سائًدا في اللهجات القديمة، و

  .3الحديث عنها

واللفـظ   صوتّي يذكر بين اللفـظ الفصـيح،  أّما بالنسبة للجانب الصوتّي، فليس ثَّمة خالف      

، )kurraaz(، وكـذلك كلمـة كُـّراز    )kuuz(الّدارج في المخّيم، حيث تلفظ كلمة كوز كما هي 

: ، أو تْشَْعتْشـوز )tšuuz(: تْشـوز : ، فهم يقولون4باستثناء النّطق القروّي للكلمتين وكشكشتهما

)tšactšuuz(وتْشُّراز ،) :tšurraaz .( أّن هـذه الكلمـات    وجدير بالـذّكر)   ،الكُـّراز، الكـوز

: قد باد استعمالها من لهجات المخّيم في أيامنا هذه، وحّل محلها كلمات أخرى، هـي ") الكَْعكوز"

  . 5، وهذه الكلمات سبق الحديث عنها)قنينة، زجاجة، إبريق(

  

                                               
  . كرز مادةلسان العرب،  1

 .، كرزالمعجم الوسيط 2

   .هذه الّدراسةمن  3-8-1: ينظر 3

   .هذه الّدراسةمن  6-4-1: ينظر 4

  .هذه الّدراسةمن  3-8-1: ينظر 5
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  : أدوات حفظ الطّعام والشراب: اسعتّالفصل ال 9- 1

سم الّسابق األدوات التي يشرب فيها، قـديمها، وحـديثها، يـتّم    بعد أْن تناول الباحث في الق     

القديم الذي بـاد اسـتعماله، وانـدثر    . الحديث في هذا القسم عن أدوات حفظ الطّعام، والشّراب

  . وتالشت مالمحه، والحديث الذي ما زال مستعمالً في هذه األيام

  )، الَبكيت لظَّرفة، الكيس، االسَّلّة، الجوِنة، المحلبة، بقلولة، المرتبان، الخريط( 

  :)ʔaljoonah( :ةالجونَ ،)ʔassallah(: ةالسَّلَّ 9-1- 1

وفـي  . ، والفواكهالخضراواتأدوات مصنوعة من القش، أو الجلد توضع فيها شتّى أنواع      

، الخضراواتهذه األيام تُصنع الّسالل من البالستيك، ولها استعماالت متعّددة، حيث يوضع فيها 

منها ما يوضع فيه الغسيل، ومنها للنّفايات، ومنها أنواع يوضع فيه بعـض األدوات  والفواكه، و

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الـثالث، وهـو   . المنزلّية، وغير ذلك من االستعماالت

 والسَّـلُّ : "، فقد ورد في اللسان أّن-قديمها، وحديثها  –المعنى ذاته، تقريًبا، الوارد في المعاجم 

يصنع مـن شـقاق    وعاٌء :لُّالسَّ: "، وفي الوسيط1"والسَّلَّة كالُجْؤنَة الُمطَْبقَة، والجمع َسلٌّ وِسالٌل

الُجونةُ ُسلَْيلَةٌ : "كما ورد في اللسان، والوسيط أّن. 2"تحمل فيه الفاكهة و نحوها ،القصب و نحوه

  . 3"تكون مع العطَّارين ُمْستديرةٌ ُمغَشَّاة َأَدماً

فقـد  . أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا حظ مّما سبقنل     

ـ ، وأّن الُجونة ُسلَْيلَة ُمْستديرة أجمعت المعاجم، قديمها، وحديثها، على أّن ار يحفـظ فيهـا   العطّ

سـتعمال  ، والفاكهة، كما ورد في الوسيط، هذا هو االالخضراوات، وقد تحمل فيها بعض الطيب

 صنع منهـا الذي كان سائًدا في الماضي، فال فرق إذن في االستعمال، وإن اختلفت المادة التي ت

  .   الّسلّة

                                               
 .  سلل مادةعرب، لسان ال 1

 .، سّلالمعجم الوسيط 2

 . ، جونالوسيطولسان العرب،  3



85 
 

ومع إقرارنا أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا في كلمتي      

ين اللفظ الفصيح ولفظ المخّيم الّدارج، ففـي المخـّيم   السَّلَّة، الجونَة، إالّ أّن فارقًا صوتيا ُيلحظ ب

، بـدالً مـن جونَـة    )jooneh(: وجوِنـة  ،)sallah(: بدالً من َسـلَّة  ،)salleh(: َسلِّة: يقولون

)joonah( أو َجْونَة ،)jawnah( حيث تمال الفتحة ،/a/ لتصبح كسرة ممالة ،/e /  فيما قبل تـاء

 Falling Diphthong1من الحركة المزدوجـة الهابطـة   التّأنيث في األولى، وتخلّص الناطق 

/aw / الواردة في كلمة َجْونَة)jawnah(   واستبدلها لتصبح ضّمة طويلـة ممالـة ،/oo/  فـي ،

؛ ألنّهـم ال  كلمة جونة غير مستعملة في هذه األيام، السّيما بين جيل الشّـباب  باتت وقد. الثّانية

  .يعرفونها، وال يدركون استعمالها

  ):ʔalmartabaan(، المرتبان"البقلولة"، )ʔalmiḥlabah(: هلََبالِمْح 9-2- 1

هـذا هـو   . ُيسّمى بقلولـة  وإذا ُوضع فيه لبن إناء مصنوع من الفخار يوضع فيه الحليب،     

المعنى الذي كان دارًجا في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى نفسـه، تقريًبـا، الـوارد فـي     

 اِإلناُء الذي َيْحلَـُب فيـه   : الِمْحلَب، بالكسر والحالُب: "وسيط أّنالمعاجم، فقد ورد في اللسان، وال

  .2"اللَبُن

فقـد  . أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا نلحظ مّما سبق     

أّن فارقًـا صـوتيا    إالّ. ِإناء َيْحلَُب فيه اللَبُن الِمْحلَبأجمعت المعاجم، قديمها، وحديثها، على أّن 

بـدالً   ،)maḥlabeh(: َمْحلَبِة: ُيلحظ بين اللفظ الفصيح ولفظ المخّيم الّدارج، ففي المخّيم يقولون

 إضافة هاء الّسكت بعد الباء، وإلـى  ، حيث يعمد النّاطقون في المخّيم إلى)miḥlab(: من ِمْحلَب

هذا من ناحية،  3خفّة الفتحة وثقل الكسرةاستبدال الفتحة بالكسرة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى 

: كسرة الميم إلى فتحة في صـيغتي اسـم اآللـة   "أو ربما يكون الّسبب في ذلك عائًدا إلى تطور 

                                               

 .من هذه الّدراسة 5-2-1 :ينظر 1

 .حلب ،المعجم الوسيطولسان العرب،  2

  236ص .  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 3
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إذ تتأثر حركة الميم بحركة العين، وذلك من نوع التّأثر المدبر الكلي في حالـة  ... ِمفَْعل وِمفَْعلة 

  .  ناحية أخرىمن  1"َمقَْود، وَمَسّن: االنفصال، مثل

قد باد استعمالها من لهجات المخـّيم فـي   ) ، بقلولة،هَمْحلَب(وجدير بالذّكر أّن هذه الكلمات      

، وإن كان أكثرها استعماالً )قنينة، زجاجة، مرتبان: (أيامنا هذه، وحّل محلها كلمات أخرى، هي

وعـاء اسـطواني   : المخـّيم  والمرتبان في لهجات. للّبن المرتبان، أّما الحليب فيوضع في قناني

اللـبن،  : الشكل يصنع غالًبا من الّزجاج، أو من البالستيك، تحفظ فيه شتّى أنواع األطعمة، مثل

فـي المعـاجم   ، مانطَْرالَبإالّ أنّه لم يرد لفظ الَمْرتَبان، . والجبنة، والمخلّل، والمربى، وغير ذلك

ثة فقد جاءت متّفقـة مـع لهجـات المخـّيم     الحدي المعاجم أّما، –على حّد علم الباحث –القديمة 

ـ بََّرحفظ فيـه المُ تُ ،أو خزٍف من زجاجٍ إناٌء :)مانطَْرالَب(: "الّدارجة، فقد جاء في الوسيط أّن  تُاَي

، وما يزال اللفظ الفارسّي مستعمالً كما هـو  2")مرتبان( :ولفظه عندهم ،األصل فارسي .ونحوها

  .دون أدنى تغيير هذا في لهجات المخّيم الّدارجة حتّى يومنا

  ): ʔalxariiṭah: (الخَريطَة 9-3- 1

وعاء من قماش يوضع فيه األرز، والّسكر، والبرغل، وغير ذلك من أنواع األكل، ويكـون       

هذا هو المعنى الذي كان دارًجا في لهجات المخـّيم الـثالث، وهـو     .في أعالها حبل تُربط فيه

وعـاٌء مـن أَدمٍ   : الخَريطَة" :أّن غير معجمفقد ورد في المعنى ذاته، تقريًبا، الوارد في المعاجم، 

  .3"على ما فيه - ّدشَُي - وغيره، ُيشَْرُج

فقـد  . أنّه ليس ثَّمة فارق يذكر في الّداللة المعجمّية بين اللفظ قديًما، وحديثًا نلحظ مّما سبق     

ء ويربط عليه، غير  أجمعت المعاجم، قديمها، وحديثها، على أّن الخريطة وعاء يوضع فيه الشي

  .أّن الّصناعة قديًما كانت من أدم، وفي العصر الحديث من قماش

                                               
 .33ص. القاهرة. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان 1

 .، برطمم الوسيطالمعج 2

 .، خرطالمعجم الوسيطو، ةالّصحاح في اللغو، القاموس المحيط 3
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واللفـظ   أّما بالنسبة للجانب الصوتّي، فليس ثَّمة خالف صوتّي يذكر بين اللفـظ الفصـيح،       

الّدارج في المخّيم، حيث تلفظ كلمة خريطة كما هي، إالّ أّن هذه الكلمة باتت غير مسـتعملة إالّ  

يدركون معنى هذه الكلمة، وقد حّل محلها عـّدة كلمـات،    الّذيند قلّة محدودة من كبار الّسن عن

  ).pocket(الكيس، الظرف، والكلمة اإلنجليزّية األصل بكيت : هي

  ):ʔalbakeet: (، البكيت)ʔaððarf: (، الظّرف)ʔalkiis: (الكيس 9-4- 1

وفي أيامنـا   -الكتّان  – 1من الخَْيشُيصنع قديًما من الورق، ومنه ما كان يصنع  وعاء كان     

توضع فيه أشياء شتّى من خضار، وفواكه، وقديًما كان النّاس يضـعون  ، 2هذه ُيصنع من النّيلون

وقد حّل كّل من الكيس، والظرف، والبكيت كما . فيه أنواًعا شتّى من الحبوب، والتّبن وغير ذلك

ن دارًجا في لهجات المخـّيم الـثالث، وهـو    هذا هو المعنى الذي كا. ذكرنا آنفًا محّل الخريطة

: ، فقد ورد في اللسان، والوسيط أّن-قديمها، وحديثها  –المعنى ذاته، تقريًبا، الوارد في المعاجم 

كمـا ورد فـي   . 3"وِعاُء معروف يكون للدراهم والدنانير والدُّرِّ واليـاقُوتِ : الِكيس من اَألوعية"

أّما بالنسبة للجانب الصـوتّي،    4"وعاء وكل ما يستقر غيره فيهال: "اللسان، والوسيط أّن الظَّْرف

واللفظ الّدارج في المخّيم، حيث تلفـظ كلمـة    فليس ثَّمة خالف صوتّي يذكر بين اللفظ الفصيح،

فـِإّن فارقًـا   أّما كلمة ظَْرف . الواردة في المعاجم كما هي دون أدنى تغيير يذكر) kiis: (كيس

بـدالً   ،)zarif(: َزرِف: الفصيح ولفظ المخّيم الّدارج، ففي المخّيم يقولون صوتيا ُيلحظ بين اللفظ

، حيث يعمد النّاطقون في المخّيم إلى استبدال الّزاي المفخمـة بالظّـاء؛ ألّن   )ðarf(: من ظَْرف

اللغة العربية مالت في تطّورها إلى التّخلص من أصوات اإلطباق، ومن األصوات األسـنانّية، ال  

 بعض اللهجات العربّية الحديثة، إذ يعّد التّخلص منها مظهًرا مـن مظـاهر الّسـهولة    سّيما في

                                               
لسان : ينظر. ِثياٌب رِقاقُ النسج ِغالظُ الخُُيوِط تُتَّخَذُ من ُمشَاقِة الكَتَّان ومن َأْرَدْئه، وربما اتخذت من الَعْصبِ: الخَْيش 1

 .، الخَْيشلمحيطالقاموس ا، خيش، وكذلك الصحاحخيش، وكذلك  العرب، مادة

  : ماّدة ُصنِْعّية تَُعُد منها خيوطٌ ذات متانة ومرونة فائقتين، وتستخدم بخاصة في صناعة النسيج واللدائن، ينظر: النَّْيلُون 2

 .622ص . عربي -قاموس انجليزي  المورد: بعلبكي، منير   

 .، كيسالمعجم الوسيطو لسان العرب، 3

 .ظرف ،المعجم الوسيطو لسان العرب، 4
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، هذا من ناحية، ومن ناحية ُأخرى فقد عمد النّاطق في لهجات المخّيم الثالث، 1والتّيسير في اللغة

؛ نظًرا لصعوبة نطق هذا المقطع المتمثّـل  -إلى التّخلّص من المقطع الطّويل المزدوج اإلغالق 

 والذي يتكّون من ص ح ص ص ) ðarf(: ظَْرف في cvcc-    عن طريق تحريـك مـا قبـل ،

تتألّف مـن مقطعـين    –بعد أْن كانت تتألّف من مقطع واحد  –الحرف األخير، فأصبحت الكلمة 

  :      هما

  ).cvص ح :  za(مقطع من النّوع القصير : األّول

  ).cvcص  ص ح:  rif(مقطع من النّوع المتوسط المغلق : األخير

)za + rif =zarif(وأصبحت تنطق َزرِف بزاي مفخّمة ،.  

إضافة لما تقّدم فقد أدخل النّاطق كلمة أجنبّية دخيلة إلى معجمه تتمثّل في كلمة َبكيـت، أو       

  .2، وهذه الكلمة تعني كيس)Pocket(باكيت 

 متجانسة فـي االسـتعمال  ، وحتّى البكيت، تعّد  ظّرفالكيس، وال: وجدير بالذّكر أّن كلمات     

  .لكلمة خريطة التي باد استعمالها منذ زمن ليس ببعيد

: فقدت األصوات األسنانّية قد –المدنّية، والبدوّية، والقروّية  –وبهذا نلحظ أّن لهجات المخّيم     

لتّـوالي،  ، والّزاي المفخّمة، علـى ا الثّاء، والذّال، والظّاء، واستبدلت بها التّاء، والّدال أو الّضاد

  :ومن األمثلة التي وردت في الّدراسة

 .توم    >ثوم       

 .درة، أو ضرة      > ذرة                 

   .زرف       >ظرف        

                                               
التطور اللغوي : عبد التّواب، رمضان:وكذلك ينظر. 128-127ص. في اللهجات العربية: أنيس، إبراهيم :ينظر 1

  .236ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم :ينظر .وكذلك .53- 52ص  .مظاهره وعلله وقوانينه

 .701ص . عربي -قاموس انجليزي  المورد: بعلبكي، منير: ينظر 2
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  2 الثّاني لبابا

  الطّعام والشّراب مكّونات ألفاظ
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وقد . لشّائعة في المخّيميتناول الباحث في هذا الباب بعض ألفاظ مكّونات الطّعام، والشّراب ا     

  :قّسم الباحث هذا الباب إلى ثالثة فصول رئيسة، هي

  .وفصائلها راواتالخض: الفصل األول 2-1

  .اموفصائله والحيوانات ،لحوم الطّيور: الفصل الثّاني 2-2

  . المشروبات: الفصل الثّالث 2-3

 الخضراواتلى فصائل فوقد تّم تقسيم كّل فصل من هذه الفصول إلى مجموعات، تشتمل ع     

  :مثالً مجموعة تحتوي على عّدة فصائل، منها

: الفصيلة القرنّية، وتشـمل و. القرع أو اليقطين، والكوسا، والخيار: الفصيلة القرعّية، وتشمل

   الهنـدباء، الحمّصـيص،   : الفصيلة البقلّية، وتشـمل . مص، اللّوبياء، الفاصولياءالفول، الح

  .والّصعتر

، ينطبق علـى بـاقي الفصـول كـاللّحوم،     الخضراواتلذّكر أّن ما ينطبق على وجدير با     

  .والمشروبات

وألهداف هذه الّدراسة سوف يتّم تحليل بعض الكلمات الواردة في كّل فصـيلة، وسيشـمل        

 .الّداللي، والصوتي لهذه الكلمات :التّحليل المستويْين
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  : الخضراوات وفصائلها: الفصل األّول 1- 2

. ابتداًء، تجدر اإلشارة إلى أّن ثّمة فوائد جّمة في الخَضراوات، وأنّها أصـناف شـتّى       

كالفصيلة القرعية، التي تسـتعمل غالًبـا فـي     الخضراواتيتناول هذا الفصل أشهر أنواع 

والفصـيلة   التي ُيؤكل ورقها كالملوخّية، والّسـبانخ، والخبيـزة،   والفصيلة الورقية الحشي،

إضافة إلى ما تقّدم فـإن مـن   . ، والحمص، واللوبيه، والفاصوليه، وغير ذلكالقرنية كالفول

ما يؤكل طازًجا، ومنها ما يؤكل مطبوخًا، ومنها ما يؤكل طازًجا ومطبوخًا في  الخضراوات

 .إضافة إلى فصائل عّدة، سيتم شرحها في هذا الفصل. الوقت ذاته

 : الفصيلة القرعّية  1-1- 2

  )خيار، الفقوسالقرع، اليقطين، الكوسا، ال(

  ): ʔalyaqṭiin(، الَيقْطين )ʔalqarc(القَْرع  1-1-1- 2

ثمرة كبيرة الحجم صفراء اللون، ُيصنع منها غالًبا حلوى الّزالبية، : القرع في لهجة المخّيم     

، الخضـراوات نوع من : أّما اليقطين فهو. وُيطلق على الحلوى التي تُصنع منها الحالوة القرعّية

إالّ أّن قلّة من السكّان تُـْدِخُل القـرع    .وُيطهى ،كوسا، ُيحشى باألرز واللحمةثماره تشبه ثمار ال

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى ذاته ، . واليقطين في باب التّرادف

وكـان   .عةٌالقَْرُع حْمل الَيقِْطين، الواحدة قَْر": تقريًبا، الوارد في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

. النبي، صلى اهللا عليه وسلم، يحّب القَْرَع، وَأكثر ما تسميه العرب الدُّبَّاء وقّل من يْستعمل القَْرَع

وفـي  . 1"اِإلسكان والتحريـك، واَألصـل التحريـك   : القرع الذي يؤكل فيه لغتان: قال الَمَعرِّيُّ

، فيه أنواع تُزرع لثمارها، وأصناف جنس نباتات زراعّية من الفصيلة القرعّية: القَْرُع: "الوسيط

  . 2"الدُّبَّاء: وأكثر ما تسميه العرب. قَْرعة: واحدته. تُزرع للتّزيين

                                               
  .قرع مادةعرب، لسان ال 1

 .، قرعالمعجم الوسيط 2
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، والمعنـى فـي   -ه وحديثه قديم – أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّينلحظ مّما سبق      

ة فقد حدث قلب في الموازين، فقـد  أّما بالنّسبة للتّسمي. ، هذا بالنّسبة لكلمة القرعاللهجات الّدارجة

، وهذا اللفظ بات -حسب ما ورد في اللسان، والوسيط  – الدُّبَّاءكان العرب ُيكثرون من تسميته 

يطلقون عليه لفظ  -في أيامنا هذه  -عظم أهل المخّيم مغير مستعمل في لهجات المخّيم، وأصبح 

يتعلّق بكلمة اليقطين، فثّمة فرق بين المعنى أّما فيما . القرع، وهذا مخالف لما ورد في المعجمْين

كل شجر ال يقوم  :الَيقِْطين" :فقد ورد في اللسان أّنالّدارج في اللهجات، وبين المعنى المعجمّي، 

 الَيقطـين : التهـذيب . القَْرعة الرَّطبة والَيقِْطينة .على ساق نحو الدُّبَّاء والقَْرع والبطيخ والحنظل

َوَأنَْبتْنَا َعلَْيِه شََجَرةً ﴿:"معنى يتّفق مع ما ورد في القرآن الكريم، قال تعالى ، وهذا ال1"شجر القْرع

فالمعنى المعجمّي، والقرآنّي، يظهر أّن اليقطين شجرة مّما ال سـاق لـه، وهـذا    . 2"﴾ِطينٍِمْن َيقْ

ثمار  :المعنى يختلف مع المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، فاليقطين كما أسلفنا في لهجات المخّيم

مـن  ويبدو مّما سبق أّن اللفـظ قـد انتقـل    . وتطهى ،تشبه ثمار الكوسا، تُحشى باألرز واللحمة

  .الشّجرة إلى ثمارها، على سبيل المجاز

، فثَّمة تغيير ُيلحظ على نطق الكلمة، ففي لهجات المخّيم تلفظ قَـرِع   أّما من النّاحية الّصوتّية     

qarec بينما في المعجم تلفظ قَْرع ،qarcمن النّوع الطّويل المزدوج اإلغـالق   -، وهذا المقطع

ونظًرا لصعوبة نطـق  . 3أواخر الكلمات، وحين الوقفال يكون إالّ في  - cvccص ح ص ص 

هذا المقطع فقد عمد النّاطق في لهجات المخّيم الثالث إلى التّخلص منه، عن طريق تحريك مـا  

   :هما فأصبحت الكلمة ذات مقطعينبحركة مناسبة،  قبل الحرف األخير

  ).cvص ح   :qa( القصيرمقطع من النّوع : األّول

  ).cvcص ح ص : rec(المتوسط المغلق  نّوعمقطع من ال :األخير

                                               
 .قطن مادةلسان العرب،  1

 .146الّصافات،  2

ص . دراسة الّصوت اللغـويّ : عمر، أحمد مختار: وكذلك. 166وص164ص. األصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم:ينظر 3

  .   102 – 101ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التّواب، رمضان: وكذلك. 257 -256
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مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّيـة التـي    ،)qarec(وبهذا أصبحت الكلمة تلفظ قَرِع  

، garec):(رِعگ: ، والبدوّي يقول)ʔarec(:رِعَأ: الثّالث، فالمدنّي يقولتنتظم ألسنة أبناء اللهجات 

ـ : ا أحفاد القرويين فقليل منهم مـن يقـول  ، أّم)karec(: رِعكَ: والقروّي يقول ، garec):(رِعگ

مع ، )yaqṭiin(وبقيت كلمة َيقْطين كما هي في الفصحى، ). ʔarec(:رِعَأ :والّسواد األعظم يقول

   .الثّالثاألخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسنة أبناء اللهجات 

   :)ʔalkusaayeh( ِيهساالكُ، )ʔalkuusaa( الكوسا  1-1-2- 2

باألرز واللحمـة فتُسـّمى    ىتشبه القرع إلى حّد كبير، تُحش تقريًبا، ثمار مخروطّية الشّكل     

، وتكون عندئٍذ ، وإذا ُحِشيت باللحمة والبصل تُسّمى مخشي، هذا إذا كانت متوسطة الحجممحشي

هـذا هـو    .كوسا خرط صغيرة الحجم، أّما إذا كانت كبيرة الحجم فتقطّع وتطبخ، وتُسّمى عندئٍذ

قديمها،  –المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو ذات المعنى، تقريًبا، الوارد في المعاجم 

 .1"َأصله بالفارسـية كُوَسـهْ  : قال سيبويه ...اَألثَطُّ: الكَْوَسُج" :، فقد ورد في اللسان أّن-وحديثها 

  .2"الفصيلة القرعية، تطبخ ثمارهنوع من صغار القرع، من : الكُوَسة" :وفي الوسيط

أّما . والمعنى في اللهجات الّدارجة، أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّينلحظ مّما سبق      

فالبعض يقوم بتقصير الحركة الطّويلة إلـى  من النّاحية الّصوتية فثّمة اختالف طفيف في النّطق، 

، والبعض اآلخر يقـول كوسـا   (kusaayeh)ِيه كُسا :، فيقولالّسكتاء هقصيرة، وزيادة ياء و

kuusaa) ( ،وقلّة مّمن تبقّى على قيد الحياة مـن أصـحاب اللهجـة القرويـة     دون أدنى تغيير 

في نطقهـم تقلـب تْـشْ    / k/، فالكاف )(tšusayeh، وأحيانًا تْشَُساِيه )(tšusahتْشَُسه : يقولون

/tš/3 .  

  

                                               
 .كسج مادة لسان العرب، 1

  .كاس ،المعجم الوسيط 2

  .من هذه الّدراسة 6-4-1: ينظر 3
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  ):ʔalfaqquus( ، الفَقّوس)ʔalxiyaar(الِخيار  1-1-3- 2

نفـس  : والفقـوس . ، ُيؤكل نّيًئـا رفيع هقطر أسطواني الشكل، إالّ أّن الخضراواتنوع من      

رج فـي  هذا هو المعنى الـّدا . ويؤكل نيًئا أيًضا لذا يبدو شكله هالليا، الخيار إالّ أنّه أطول منه،

: ورد فـي اللسـان أنّ  فقد  ،، تقريًبا، الوارد في المعاجمنفسه ىالمعن لهجات المخّيم الثالث، وهو

وقد جاء الوسيط متّفقًا مع اللسـان، إذ   .1"الِخياُر نبات يشبه الِقثَّاَء، وقيل هو القثاء، وليس بعربي"

فقد ورد في العباب الّزاخر علـى   أّما الفقوس .2"نوع من الخضر يشبه الِقثّاء: الخيار": جاء فيه

ْأمّي الذي يقال له بـالِعراق البِطِّـيخ الرَّقـيُّ؛ وبـاليمن     البِطِّيخ الشَّ: -مثال تَنُّور- الفَقُّوس: "أنّه

نـوع مـن   : في الشـام  : الفَقُّوس: "وفي الوسيط .3"الَحْبَحب، وتقول له األعاجِم البِطيخ الهندي

   .4"نوع من القثّاء: البِطّيخ، وفي ِمصر

لمخّيم متّفقًا مـع مـا   نلحظ مّما سبق أّن معنى الخيار لم تتغّير داللته، فقد جاء في لهجات ا     

نبات يشبه الخيـار  : لهجات المخّيمأّما معنى الفقوس فيبدو أنّه تغّير، فهو في ورد في المعاجم، 

غير أّن المعجم الوسيط ذكـر  . نوع من البِطيخ: إلى حدٍّ بعيد، غير أنّه أطول منه، وفي المعاجم

قثّاء، وربما انتقل هذا المعنى مـن  نوع من البِطّيخ، وفي مصر نوع من ال: في الشام  أّن الفقوس

مصر إلى بالد الشّام، أو لعل األمر عائد إلى تشابه الفقوس عندما يكون كبيًرا، بالبِطيخ عنـدما  

  .يكون صغيًرا

أّما من النّاحية الّصوتية فثّمة اختالف طفيف في النّطق، فالنّاطق في لهجات المخـّيم يعمـد        

، ولعـل  )ʔixyaar(، لتصبح ِإخْيار )xiyaar(طق بكلمة ِخيار إلى جلب همزة مكسورة، قبل النّ

أّن األصـوات التـي يشـيع تـداولها فـي      "التي تقّرر  نظرّية الشّيوع الّسبب في ذلك عائد إلى

، وربما يكون الّسبب في ذلك عائًدا 5"تكون أكثر تعرًضا للتّطور اللغوّي من غيرها... االستعمال

                                               
  .خيرمادة لسان العرب،  1

 .خار ،المعجم الوسيط 2

 .، فقسالعباب الزاخر 3

 .فقس ،المعجم الوسيط 4

 .242ص .األصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 5
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ل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يكون للبيئة التي يحيا فيها إلى االنتشار، وكثرة االستعما

وليس األمر مقتصًرا على كلمة ِخيار فحسب، فثَّمة كلمات كثيرة يعمد . المرء أثر في هذا النّطق

ِإْمَدقة بدالً من ِمَدقة، : النّاطق فيها إلى جلب هذه الهمزة، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر

ونتيجة لهذا التعديل في النّطق فقد تبعه تعـديل فـي البنيـة    . وغيرهابدالً من ُمباراة،  وِإْمباراة

   يتـألّف مـن   : /xi/قصـير : تتألف من مقطعْين، هما) xiyaar(فكلمة ِخيار المقطعّية للكلمتْين، 

، وقد أصبحت بعد التّعـديل  cvvcيتألّف من ص ح ح ص : //yaar، وطويل مغلق cvص ح 

، وطويـل مغلـق   cvcيتألّف مـن ص ح ص  : /ʔix/قصير: لف من مقطعْين، هماتتأ النّطقي،

//yaar : يتألّف من ص ح ح صcvvc .أّما كلمة فَقوس)faquus(   فليس ثّمة اخـتالف بـين ،

مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنـتظم  لهجات المخّيم والنّطق الفصيح للكلمة، 

: ، والبـدوّي يقـول  )faʔʔuus(:فـأّْوس  : لـثّالث، فالمـدنّي يقـول   األسنة أبنـاء اللهجـات   

  ).fakkuus(: فَكّوس: ، والقروّي يقولfagguus):(وسگّفَ
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  :الفصيلة القرنية 1-2- 2

  " )البِسلَّة" اللوبيه، البازيله ، الَعَدس، الفاصوليه،الِحمِّصول، فال(

  ):ʔalfuul(الفول  1-2-1- 2

نه بعد تقطيعها، وإذا ُجفِّفَت بذوره تصبح بنّية اللون، هو نبات ذو قرون خضراء، تُطبخ قرو     

وُيعّد الفول المدمس من األكالت الشّعبّية المشهورة في . وتستعمل عندئٍذ في إعداد الفول المدمس

المخّيمات الفلسطينّية المحيطة بمدينة نابلس بشكل عام، وفي مخيم عسكر بشكل خـاص، حيـث   

فـي   –بعد نقعها في الماء مّدة يوم تقريًبا  -ل بطهي بذوره يقوم أصحاب المطاعم في صنع الفو

بقليل من الفول المجـروش، الـذي    –أحيانًا  –جّرة نحاس على نار هادئة، وتخلط هذه البذور 

ـ  هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى .يكون بدون قشر ، تقريًبـا،  هذات

َحبٌّ كالِحمَّص، وَأهل الشام يسـمون الفُـول   : الفُول" :اللسان أّن فقد ورد في ،الوارد في المعاجم

نبـات  : الفـول " :وفي الوسـيط  .1"الَباِقالًّ، الواحدة فُولة؛ حكاه سيبويه وخص بعضهم به اليابِس

، أزهاره بيٌض ذواتُ عرف، ُيزرع في الخريف وينضـج  "الفراشية"عشبّي من الفصيلة القرنية 

  .2"اًء لإلنسانفي الربيع، ويستعمل غذ

، والمعنى في اللهجـات الّدارجـة  ، أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّينلحظ مّما سبق      

كما ورد في اللسان، وهذا معنى الفول في اللهجات عندما يكـون يابًسـا،    كالِحمَّصفالفول حّب 

  .وعندما ينضج في الّربيع تُطهى قرونه وتُؤكل

خـالف   ليس ثَّمـة ف، )fuul(: فول: أهل المخّيم يقولون معظموتّية فإّن ّصلااحية نّالأّما من      

    .واللفظ الّدارج في المخّيم ،صوتّي يذكر بين اللفظ الفصيح

    

                                               
 .فول مادةلسان العرب،  1

 .فول ،وسيطالمعجم ال 2
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  ):ʔalḥimmiṣ(الِحمِّص  1-2-2- 2

خضراء صغيرة كروّية الشّكل، تكون مغلّفة بغالف أخضر رقيق، ُيسّمى وهو أخضر  بذور     

لحاملة، وعندما يجفّ ويصبح أصفر، يدخل في العديد من المـأكوالت،  با –في لهجات المخّيم  –

أّما أشـهر اسـتعمال لـه فهـو الحمـص      . فقد يوضع على الّسبانخ، أو على اللبن، وغير ذلك

المطحون، وهو من األكالت الشّعبّية في المخّيم، شأنه في هذا شأن سابقه، الفول، فال يكاد ُيذكر 

أّما طريقة صنعه فتتمثّل في نقعه بالماء مّدة يـوم  . كر بجانبه الحمصالفول في المخّيم، حتّى ُيذ

تقريًبا، ثّم ُيطهى كثيًرا، وبعد ذلك ُيدقّ في طاس كبير، أو يطحن بآالت كهربائّية معّدة خصيًصا 

لطحن الحمص، ثّم يضاف عليه عصير الليمون، والطحينة، وتخلط جيًدا ثّم يقدم فـي أطبـاق،   

مخّيم عسكر من أشهر المخّيمات المحيطة بمدينة نابلس صناعة للحمص، حيث وجدير بالذّكر أّن 

يأتي الكثير من النّاس من المخّيمات القريبة، وأحيانًا من مدينة نابلس لشراء الفول، والحمص من 

، تقريًبا، الـوارد  ذاته هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم الثالث، وهو المعنى. هذا المخّيم

ـ ِحالْ(: "وفي الوسيط .1"َحبُّ القدر: الِحمَُّص والِحمُِّص" :فقد ورد في اللسان أّن ،معاجمفي ال  ُصمَّ

ى حبه األخضر فـي  ّمَسُي ،من القرنيات الفراشية ّيبَِّح ّيِلْوَح بّيشُْع نبات زراعّي :)ُصمِّوالِح -

  .2"]النة َم [ :مصر

أّما . والمعنى في اللهجات الّدارجة، ى المعجمّيأنّه ليس ثَّمة فارق بين المعننلحظ مّما سبق      

: فيقـول عمـد إلـى اسـتبدال الّضـّمة بالكسـرة،      قـد  من النّاحية الّصـوتّية فـإّن النّـاطق    

أنَّ " ولعل الّسبَب في ذلك عائد إلى؛ )ʔalḥimmiṣ:(صالِحمِّمن بدالً  ):ʔalḥummuṣ:(الُحمُّص

القرابة بينهما جـاز وقـوع إحـداهما مكـان      هذا من ناحية، أو بسبب ،3"ّمة أختُ الكسرةالّض

  . من ناحية أخرى ،4األخرى

                                               
 .حمص مادة لسان العرب، 1

  .، حمصالمعجم الوسيط 2

 .1/ 207.  اللغة علوم في المزهر :الدين جالل السيوطي، 3

 .95ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التّواب، رمضان: ينظر 4
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يبدو من خالل التّغيير الّصوتي الّسابق، أّن هذه الّدراسة من شأنها أْن تقيس الفجـوة بـين        

وما  الفصحى، والعامّية، وذلك من خالل الّسمت النّطقي الّذي تسلكه اللهجات على ألسنة العوام،

  .المعاجم ُأّماتورد في 

  ):ʔalcadas(الَعَدس   1-2-3- 2

وهذه البذور تكون بنّية اللـون  . تكون مغلّفة بقرون صغيرة الشّكل، مفلطحةبذور صغيرة،      

فقد ورد فـي   ،، تقريًبا، الوارد في المعاجمذاته ، وهو المعنىهذا هو المعنى الّدارج .بعد جفافها

: ، وفي الوسيط1"ويقال له الَعلَُس والَعَدُس والُبلُُس الَعَدُس من الُحبوب، واحدته َعَدَسة،" :اللسان أّن

نـات  ذْيبـة ريشـية ذات أُ  ة أوراقه مركّمن الفصيلة القرنّي ،اقدقيق الّس حولّي شٌبُع :)سَدالَع("

ـ   ٌنْره قَوثمرتُ ،دقيقة برتقـاليتي   نِْيمفلطح صغير فيه بذرة أو بذرتان تنقشر كل بذرة عـن فلقتَ

   .2"عدسة :الواحدة .ةبَُّجو العدس أبو ذا لم تنقشر فهوإ ،اللون

أّما . والمعنى في اللهجات الّدارجة، أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّينلحظ مّما سبق      

بالنسبة للجانب الّصوتّي فإّن اللهجات في المخّيم متفقة على اللفظ الفصيح الوارد فـي المعـاجم،   

أّن معظم سـكّان   ى تغيير، وهذا األمر من شأنه أْن يثبت، دون أدن)cadas(َعَدس : حيث يقولون

المخّيمات بشكل عام، ومخّيم عسكر بشكل خاص، عرب أقحاح تمتد جـذورهم إلـى قحطـان،    

وعدنان، وهذا من شأنه أْن يوثّق الّصلة بين اللغة العربّية، من حيث هي لغة أبناء ُأمَّة متميِّـزة،  

  .والنّاطقين بها في المخّيم

  

  

  

                                               
 .عدس مادةلسان العرب،  1
 .عدس ،المعجم الوسيط 2
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البِِسلَّة  )ʔalluubyaʔ( اللُّوبياء، )ʔalfaaṣuulyaʔ(اُصولياء الف  1-2-4- 2

)ʔalbisillah(:  

هي نباتات ذوات قرون خضراء، تُطبخ قرونها بعد تقطيعها، وإذا ُجفِّفَت بـذورها تصـبح        

ومـن جهـة نمـو     -، غير أّن بذور اللوبياء يكون في وسط بياضهاكلوّية الشّكل بيضاء اللون،

بقعة سوداء صغيرة الحجم، وهي أشبه ما تكون بعين سوداء، إْن جاز لنا التّعبير  -الجنين تحديًدا

وجدير بالذّكر أّن . خضراء اللون، كروّية الشّكل –بعد تجفيفها  –ذلك، أّما بذور البازيالء فتكون 

وإضـافة ُرّب   ون بذور النّباتات اآلنفة الذّكر، بعد نقعهـا فـي المـاء،   همعظم سكّان المخّيم يط

  . البندورة إليها

معنـى   –على حّد علم الباحـث   – لم يرد في المعاجم القديمةأّما بالنسبة للمعنى المعجمّي ف     

الفاُصـولية،  : "لكلمتي الفاصولياء، والبازيالء، بل ورد ذكرهما في المعاجم الحديثة، ففي الوسيط

لثمرها ولبـذورها، تطـبخ رطبـةً    بقلة حولّية زراعّية من الفصيلة القرنّية، تُزرع : الفاُصولياء

زراعّي حولّي من القرنّيات الفراشّية، ضـروبه كثيـرة،    بقل: البِِسلَّةُ"، و1"ويابسةً، وهي أصناف

، أّما كلمة لوبياء فقد وردت في المعاجم القديمة بمعنـى الـّدجر، ففـي    2"وتطبخ قرونه وبزوره

بقلة زراعية : اللُّوبَِيا: "، وفي الوسيط3"ة الفصحىاللُّوبياء، هذه اللغ: الدِّْجُر، بكسر الدال: "اللسان

  . 4"، أصنافها الزراعية كثيرة]الفراشية[حولية من الفصيلة القرنية 

 الّدارج  ، والمعنى- ه وحديثه قديم – أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّينلحظ مّما سبق      

تُزرع لثمرها ولبذورها، كما أنّها تُطبخ خضراء، المخّيم الثالث، فالنّباتات آنفة الذّكر  في لهجات

بدالً من  faṣuulyeh :ةفَصولِي :أهل المخّيم يقولون معظمأّما من النّاحية الّصوتّية فإّن . ويابسة

وطول "، حيث عمد النّاطق إلى استبدال الفتحة القصيرة بفتحة طّويلة، faaṣuulyah فاُصولية 

من معين في أية لغة من اللغات، وإنّما هو أمر نسبي الحركة أو قصرها، ليس محدوًدا بز

                                               
  . فصل ، المعجم الوسيط 1

 .، بسلنفسه 2

 .دجر مادة لسان العرب، 3

 .الب ،المعجم الوسيط 4
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: اللُّوبياء ، كما عمد النّاطق إلى قص أطراف كلمة1"مرهون بسرعة األداء وبطئه

ʔalluubyaaʔفأصبحت اللوبِية ،:ʔalluubyeh ولعل السبب في ذلك عائد إلى كثرة ،

أو من  ،2لقص بعض أطرافهااالستعمال، إذ إّن كثرة االستعمال تُبلي األلفاظ وتجعلها عرضة 

ورّبما يكون األمر عائًدا إلى أّن الناطقين يرتّدون بأصولهم  أجل الميل إلى الّسهولة في النّطق،

، ومعرفة 3إلى قبيلة طيء المشهورة بقطع الكالم قبل تمامه، وتسّمى هذه الظّاهرة قطعة طيء

لعامّية، وذلك من خالل الّسمت الفجوة بين الفصحى، واهذه الظّاهرة اللهجّية من شأنه قياس 

النّطقي الّذي تسلكه اللهجات على ألسنة العوام، هذا من ناحية، ويثبت أّن سكّان المخّيم عرب 

    .أقحاح، من ناحية أخرى

أّما فيما يتعلّق بكلمة الَبزِلّة، فيبدو أّن النّاطق قد عمد إلى قلب الّزاي بالّسين، وهذا القلب      

: غليظ، ونزعه ونسغه: مكان شَأز وشَأس"التّراث، فقد ورد في المزهروارد في بعض كتب 

   . 4"تشقق: ، وتزلّع جلده وتسلّع اطالنّش: اليابس، والّزعل والّسعل: طعنه، والشّازب والشّاِسب

                                               
 .97ص .المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التّواب، رمضان 1

 .95ص. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 2

 .124ص.فقه اللغة.وافي، علي عبد الواحد: ينظر 3

  .467ص/1ج  .اللغة وأنواعها علوم في المزهر :الرحمن عبد السيوطي، 4
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 : الفصيلة البقلّية  1-3- 2

  )البقلة، الهندباء، الحمصيص، الّصعتر(

  ):ʔalbaqlah(البقلة  1-3-1- 2

تُطهى مـع ُرّب البنـدورة،   . غيرة، تنبت في فصلي الشّتاء، والّربيعقصير، أوراقه ص نبات     

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسـه، تقريًبـا،   . وقد ُيصنع منها سلطة

: والَبقْلَـةُ أيضـاً   .َبقْلَـةٌ معروف، الواحدة  الَبقُْل: "الوارد في المعاجم، فقد ورد في الّصحاح أّن

الباء والقاف والالم أصٌل واحد، وهو ِمن النّباِت، : "وفي المقاييس .1"الحمقاء الَبقْلَةُ، وهي الرِْجلَةُ

نبات ُعشبّي يغتذي اإلنسان به أو بُجْزء منه : الَبقُْل: "وفي الوسيط .2"وإليه ترجُع فُروُع الباب كلِّه

  . 3"دون تحويله  صناعيا

 بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجـات الّدارجـة،   نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق      

  . فالبقل نبات ُعشبّي يغتذي اإلنسان به، وقد ُيطهى، وقد ُيؤكل طازًجا

 َبقْلَـة  مـن  ، بـدالً )baqleh(َبقِْلـة  : أهل المخّيم يقولون أكثرأّما من النّاحية الّصوتّية فإّن      

)baqlah(،  حيث تمال الفتحة/a/ممالة ، لتصبح كسرة/e  / فيما قبل تاء التّأنيث، وهذا األمر من

      .شأنه قياس الفجوة بين الفصحى، والعامّية

  ) :ʔalhindibaʔ(الهِنِْدباء   1-3-2- 2

تنبت في  سم تقريًبا، 5هي بقلة صغيرة، أوراقها شريطّية الشكل آخذة في الطّول، عرضها      

ُيضاف إليها الليمـون، والطحينـة، والثّـوم،    فصل الشّتاء، تطهى أوراقها وتصفّى من الماء، ثُمَّ 

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبـا،   .وتصبح شبيهة  بالسَّلَطَة

كـل  : والـهِنِْدباُء والهِنْـَدباءُ الـهِنَْدُب، والـهِنَْدبا، : "الوارد في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

                                               
 .، بقلالّصحاح في اللغة 1

 .بقل ،مقاييس اللغة 2

 .بقل ،المعجم الوسيط 3
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بقل زراعـّي  : الهِنِْدبا : "أّما في الوسيط فقد ورد أّن .1"ذلك َبقْلَةٌ من َأْحرارِ الُبقُول، ُيَمدُّ وُيقْصر

  .2"]َسلَطة[حولّي وُمْحوِل، من الفصيلة المركّبة، يطبخ ورقه، أو يجعل 

 ى المعجمّي، والمعنى في اللهجـات الّدارجـة،   نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعن     

  .يطبخ ورقها، أو يجعل َسلَطة، ايغتذي اإلنسان به َبقْلَةٌ من َأْحرارِ الُبقُول فالهِنِْدبا

 ، لذا فـإّن لـيس  )hindibeh(ِهنِْدبِه : أهل المخّيم يقولون أكثرأّما من النّاحية الّصوتّية فإّن      

 :بعض يقولالسمعت وقد . واللفظ الّدارج في المخّيم ،لفظ الفصيحخالف صوتّي يذكر بين ال ثَّمة

تكون قلب الالم في أداة التّعريف ميًما، ورّبما  ، وبذلك يعمد النّاطق إلى)ʔmhindibeh(ِإْمهِنِْدبِه 

ـ   ،3طُْمطُمانّية ِحْمَيرهذه َأل التّعريف الحميرّية، أو كما تُسّمى ) ِإم( ه وبذلك تكون الكلمـة الهِنِْدبِ

)ʔalhindibeh.(    

    ):ʔalḥamaṣṣiiṣ(يص ّصَمالَح  1-3-3- 2

تطهى أوراقهـا  ، هي بقلة صغيرة، أوراقها صغيرة، تنبت في فصل الشّتاء، طعمها حامض     

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبـا، الـوارد فـي     .مع عدس

ُص َبقْلةٌ دون الُحمَّاضِ في الُحموضة طّيبةُ الطعم تنُبت الَحَمِصي: "المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

  .4"في َرْمل عالج وهي من َأْحرار الُبقول، واحدته َحَمصيصةٌ

 نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجـات الّدارجـة،       

  . يطبخ ورقها، ايغتذي اإلنسان بهحامضة الطّعم َبقْلَةٌ  الَحَمِصيُصف

، لـذا  )ḥamaṣṣiiṣ(َحَمّصيص : من أهل المخّيم يقولون كثيًراأّما من النّاحية الّصوتّية فإّن      

   .واللفظ الّدارج في المخّيم ،خالف صوتّي يذكر بين اللفظ الفصيح ثَّمة فإّن ليس

                                               
 .هندب مادةلسان العرب،  1

 .هند ،المعجم الوسيط 2

  .هذه الّدراسةمن  21ص : ينظر 3

  .حمصمادة لسان العرب،  4
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  ):ʔaṣṣactar(الّصعتر   1-3-4- 2

وُيضاف إليها الّسمسم، والملـح، وبعـض    نبات جبلي طّيب الّرائحة، تُجفّف أوراقه وتدق،     

وفـي   -وُيؤكل مع زيت الّزيتون، والخبز، غالًبا، وُيسّمى األكل حينئٍذ زيت وزعتر، -البهارات،

وبعض النّاس يصنعون من أوراقه الخضراء أقراًصـا بعـد خلطهـا بـالعجين،     . طعمه َحرافة

ي لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، هذا هو المعنى الّدارج ف .وخبزها، كما يستعمل دواًء للقحة

: الصَّْعتَُر من الُبقول، بالصاد، قال ابن سيده: "تقريًبا، الوارد في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

ُر مما ينبت بَأرض العَرب، منه الصَّْعتَ: قال َأبو حنيفة ...هو ضرب من النَّبات، واحدته َصْعتََرة،

   .1..."وبعضهم يكتبه بالصاد: رجمة الجوهري عليه سعتر، بالسين، قالوت .ْهِليٌّ ومنه َجَبِليٌَّس

أّما  نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة،     

، بـدالً مـن   )zactar(َزعتـر   :من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم يقولون

الّزاي المفخّمـة بالّصـاد، أو    ، حيث يعمد النّاطق إلى إبدال)sactar(، أو سعتر)ṣactar(َصعتر

وجاء  ،ولَسق ولزق قلَِص"وهذا القلب وارد في بعض كتب التّراث، فقد ورد في المزهر  بالّسين،

ـ أي يلطـم خّديـه    : ه وهما ِعرقان في الصُّـدغين يضرب أْصدريه وأْسدَرْيِه وأْزَدَري راط والصِّ

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فـإّن  2"ر والزَّقرقير والسَّوالصَّقر من الطّ ،راطراط والزِّسِّوال

الّصـاد، والسـين     الّصاد، والسين تقلبان زاًيا إذا سبقتهما الّراء، وُيسّمى تأثير الّراء في كّل من

سـرداب، و  : فيصراط، و زرداب : زراط في: بالتّأثر المدبر الجزئي في حالة االنفصال، مثل

  .، أو َصعتر3َسعتر: َزعتر في

أّن النّباتات آنفة الذّكر، خال الّصعتر، نادر طبخها في المخّيم، في أيامنا  وتجدر اإلشارة إلى     

هذه، علًما أّن هذه األكالت كانت مشهورة في المخّيم في بداية الهجرة؛ ولعل األمر في ذلك عائد 

ط المخّيم هذا من ناحية، إضافة إلى قلّة من يعرف طريقة طبخها إلى قلّة هذه النّباتات في محي

   .من ناحية أخرى
                                               

  . صعتر مادةلسان العرب،  1

 .471- 1/470.اللغة وأنواعها علوم في المزهر :عبد الرحمن السيوطي،2  

 .35ص. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان: ينظر 3
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 : الفصيلة الباذنجانّية    1-4- 2

  )، الَبطاطا"ماطمطّال" البندورة باذنجان،ال(

  ):ʔalbaaðinjaan(الباِذنجان  1-4-1- 2

ـ  تقريًبا، مخروطّية الشّكل سوداء اللون، ثمار      ز بـاألر  ىتشبه القرع إلى حّد كبير، تُحش

منهـا مخلـل    ، والثّمار الصغيرة يصنع، هذا إذا كانت متوسطة الحجمواللحمة فتُسّمى محشي

وُيسّمى مقدوًسا، أّما الحجم الكبير فيطهى بعّدة طرق، فقد يقشّر وُيقلى وُيسّمى باذنجان مقلـي،  

ـ   ر، ويهـرس،  وقد يقشّر ويقلى ثُّم ُيطهى مع ُرّب البندورة وُيسّمى ِمنَزَّلة، وقد ُيشوى ثُـّم ُيقشّ

هذا هو المعنى الّدارج في لهجـات   .ويضاف إليه الطّحينة، والثوم وُيسّمى ِمتَبَّالً، أو بابا غنّوج

: أّن فـي الوسـيط  المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم الحديثـة، فقـد ورد   

، أّمـا فـي   1"تطيل أو مكّوررأس الفصيلة الباِذنجانيَّة، ذو ثََمر أسود أو أبيض، مس: الباِذنجان"

فـي   بمعناه الّدارج، بـل ورد  -على حّد علم الباحث  –المعاجم القديمة فلم يرد لفظ الباذنجان 

  .3"اَألنَُب الباِذنْجاُن، واحدته َأنََبة"، و2"الباِذنْجاُن ... القَْهقَُب": اللسان، والقاموس أّن

، والمعنى في اللهجات الحديث نى المعجمّينلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المع     

من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم أّما . فالباذنجان ثمر أسود مسستطيل، أو مكّور الّدارجة،

 استبدال الفتحة القصيرة عمد النّاطق إلى إذ ،)batinjaan(َبِتنْجان  :من أهل المخّيم يقولون

ذلك عائد إلى كثرة استعمال هذه الكلمة، إذ إّن كثرة االستعمال، ولعل الّسبب في  الفتحة الطّويلة،ب

هذا  ، أو رّبما من أجل الميل إلى الّسهولة في النّطق،4تبلي األلفاظ، وتجعلها عرضة لبتر بعضها

ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى أّن اندثار األصوات  ؛من ناحية، وقلَب الذّال تاًء من ناحية أخرى

يعّد مظهًرا من  - والتي من ضمنها لهجات مخّيم عسكر  –عض اللهجات العربّية، األسنانّية في ب

                                               
 .، باذنجانالمعجم الوسيط 1

 .والقاموس المحيط، قهقبلسان العرب،  2

 .،  أنبالمعجم الوسيطولسان العرب،  3

 .95ص .اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه التطور: عبد التّواب، رمضان:ينظر 4
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التّرّدد، إضافة لما تقّدم فإّن صوت الذّال يعّد صوتًا قليل . 1مظاهر الّسهولة، والتّيسير في اللغة

خوة أّما إبراهيم أنيس فقد عزا تطور بعض األصوات الّر. 2نسبًيا، في اللغة العربّية بالنّسبة لغيره

في اللغة العربّية، كالذّال والثّاء والظّاء، إلى أصوات شديدة، هي الّدال والتّاء والّضاد، إلى 

، وهذا ما جعله يذهب في تعليله لضياع هذه "Whitney"نظرّية الّسهولة، التي نادى بها ويتني 

، خوة في النّطقاألصوات الثالثة من الكالم، إلى أّن األصوات الشّديدة، أسهل من  األصوات الّر

ألنّه قد يكون أسهل على المرء وهو يجري بأقصى سرعته، أن يصطدم بحائط أمامه، من أن "

وكذلك اللسان قد يسهل عليه االصطدام بالحنك، . يحاول الوقوف قبل الحائط بمسافة قصيرة

أن تقف وااللتقاء به التقاًء محكًما، ينحبس معه النّفس، ما يكون مع األصوات الشّديدة، من 

حركته عند مسافة قصيرة من الحنك، ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء كما يحدث في 

وفي ظنّنا أّن الّسبب في ذلك عائد إلى أّن  األصوات األسنانّية الّرخوة . 3"األصوات الّرخوة

 نظائرهالجهد العضلي المبذول في إلى بذل جهد عضلّي، يفوق ا –في أثناء إنتاجها  –تحتاج 

  .الشّديدة

وجدير بالذّكر أّن ما ينطبق على كلمة باذنجان، ينطبق على عّدة كلمات في لهجات المخيم،  

  ."الّضأن"، والّدان بدالً من الّضان توم بدالً من ثوم، وُدرة بدالً من ذُرة: منها

  ):ʔaṭṭamaaṭim(، الطّماطم )ʔalbandoorah(البندورة   1-4-2- 2

هذا . تدخل في أنواع شتى من الطّهي، تُؤكل نيئة، ومطبوخةثمرة حمراء، كروّية الشّكل،      

هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم الحديثة، فقد 

ُيؤكل نيئاً أو نبات حولي زراعي من الفصيلة الباذنجانية، ): الطَّماِطُم"( :أّن في الوسيطورد 

: ، تعني)tomato(، فقد ورد في المورد أّن كلمة طماطم إنجليزّية األصل ويبدو أّن، 4"مطبوخاً

على حّد علم  –أّما في المعاجم القديمة فلم يرد لفظ البندورة، وال الطّماطم  .5طَماطم؛ بنَدورة

                                               
  .53- 52ص  .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان :ينظر 1

  .342ص .دراسة الّصوت اللغوّي: عمر، أحمد مختار: ينظر 2

 .236ص. األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 3

  .، طمطمالمعجم الوسيط 4

  . 976ص. عربي -انجليزي قاموس  المورد: بعلبكي، منير 5
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لهجات المخّيم،  ، َبيد أّن كلمة طَماطم الواردة في المعجم الوسيط غير مستعملة في-الباحث 

، )Pomodori(كلمة بندورة اإليطالّية األصل في المخّيم المستعململ في مصر، لكّن وإنّما تستع

  . 1الموسوعة الحّرة) ويكيبيديا(التي وردت في 

، والمعنى في اللهجات الحديث نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي     

، وجدير بالذّكر أّن كلمة طماطم دخلت ال سّيما وأّن هاتين الكلمتين غير عربيتين الّدارجة،

 - المعجم الوسيط، ولم تدخله كلمة بندورة؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى استعمال كلمة طماطم 

طَماطم : وبهذا نلحظ أّن الكلمتين قد جاءتا من لغتين مختلفتين. في مصر - دون البندورة 

)tomato(  من اإلنجليزّية، وبندورة)Pomodori( طالّيةمن اإلي.  

  ):ʔalbaṭaaṭaa(الَبطاطا   1-4-3- 2

درنات تنمو تحت األرض، شكلها بيضاوّي، قشرتها رقيقة، بنّية اللون، أّما لون الثّمرة بعد      

 فقد تُؤكل ة،تعّد البطاطا طعاًما شعبيا رخيص الثّمن، وتجهز بطرق عّد. تقشيرها فهو أبيض

الخضراوات  أو الّدجاج،أو  ،ا أنها تقَّدم مع اللحم، كمأو مهروسةً ،ةًأو مقلّي ،أو مسلوقةً ،ةًمشوّي

على  –هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، أّما في المعاجم فلم ترد كلمة البطاطا  .األخرى

االسم (الَبطَاطا أو الَبطَاِطس ": الموسوعة الحّرة أّن) ويكيبيديا(، بل ورد في - حّد علم الباحث 

من أكثر محاصيل . ةالباذنجانيمن النباتات  نوعهي ) Solanum tuberosumالعلمي 

قيمة غذائية عالية  اوللبطاط. ، كما أنها واحدة من أهم األغذيةالعالمالخضراوات انتشاراً في 

  .2"بالبطاطا قطار المشرق والمغربتسمى في أ. وتزرع في معظم الدول

والمعنى في  الوارد في الموسوعة الحّرة، نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى     

أّما بالنسبة للجانب الّصوتّي فإّن اللهجات في المخّيم متفقة على لفظ واحد هو . اللهجات الّدارجة

  ).ʔalbaṭaaṭaa(الَبطاطا 

                                               
 .م2/2/2010: بتاريخ.  ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%
B1%D8%A9#.D8.A7.D9.84.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.AE_.D9.88.D8.A7.D9.84.D8.A5. 

 .م22/2/2010: تاريخ. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A7  
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 : الفصيلة الّصليبّية  1-5- 2

  ")القرنبيط"نّبيط القُ ،"الملفوف" بنْالكُُر(

  ):ʔalmalfuuf(، الملفوف )ʔalkurunb(الكُُرنْب  1-5-1- 2

ساقه قصيرة، وغليظة، أوراقه خضراء، كثيرة االلتفاف على بعضها، تُسلق أوراقه،  نبات     

ارج في لهجات هذا هو المعنى الّد. لذا يسّميه سكّان المخّيم ملفوفًا ثُّم تُلفّ باألرز، واللحمة؛

 :أّن في الوسيطالمخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم الحديثة، فقد ورد 

نباتٌ ثُنائيُّ الحول، من الفصيلة الصليبّية وله ساق قصيرة غليظة، وُبْرعم في ): الكُُرنْب("

: في الشام وُيسّمى. الرأس، َملْفُوف ورقه بعضه على بعض، وينبت في المناطق المعتدلة

أّما المعاجم . ، ويبدو أّن داللة الكلمة قد انتقلت من التفاف األوراق إلى النّبتة نفسها1"الملفوف

  .2"الكُُرنُْب هذا الذي يقال له السِّلْق: َبقْلَة؛ قال ابن سيده: الكُُرنُْب: "القديمة فقد ذكرت أّن

، والمعنى في اللهجات الحديث عجمّينلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى الم     

َملفوف بدالً من كُُرنب  :من أهل المخّيم يقولون كثيًرامن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما  الّدارجة،

الواردة في المعاجم؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى أّن شكل أوراق الكرنب ملفوف بعضه على 

حيث تُلفّ األوراق، وتُحشى باألرز  ملفوفًاوألّن األكلة نفسها تُسّمى  ؛بعض هذا من ناحية

من ناحية أخرى، لذا يبدو أّن النّاطق قد استسهل هذا اللفظ، وبذلك انتقلت داللة الكلمة،  واللحمة،

  .النّبتة نفسهاا، من األوراق الملفوفة، إلى كما ذكرنا آنفً

  

  

  

                                               
  . ، كرنبالمعجم الوسيط 1

  .، مادة كرنبلسان العرب 2
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 ، الزَّْهَرة)ʔalqarnabiiṭ(، القرنبيط )ʔalqunnabiiṭ(القُنَّبيط  1-5-2- 2

)ʔazzahrah :(  

ساقه قصيرة، وغليظة، تُطبخ زهرته وتُؤكل؛ لذا يسميها البعض زهرة، والبعض  نبات     

، هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، قُنَّبيطةاآلخر يسميها قرنبيط، أو قَنبوطة، محّرفة عن 

بالضم وفتح  القُنَّبِيطُ،: "القاموس أّن فيفقد ورد  وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،

بقلة زراعية من الفصيلة  ):القُنَّبِيطُ : "(، وفي الوسيط1"أغْلَظُ أنْواعِ الكُُرنْبِ: النونِ الُمشَدَّدِة

، كما أوردها الّزبيدي في كتابه 2"]القرنبيط[: الصليبية، تطبخ وتؤكل، وتُسّمى في مصر والشام

  بالضم،  ،"قُنَّبيط"والصواب : قال َأبو بكر ،"قَنَّبيط"البقول ويقولون لبعض  : "...لحن العوام بقوله

  .3"قُنَّبيطة احدتهو

أّما  نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة،     

 قُنَّبيطبدالً من ) zahrah(َزْهَرة  :من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم يقولون

)qunnabiiṭ(،؛ ويبدو الّسبب في أّن النّاطق قد أطلق على النّبتة اسم الجزء الذي ُيؤكل منها 

: الزَّْهَرةُ: "هو زهرته، والزَّْهَرة كما ورد في اللسان قُنَّبيطومعلوم أّن الجزء الذي ُيؤكل من ال

قَنْبوطَة : يل من سكّان المخّيم يقولإضافة لما تقّدم فإّن عدًدا غير قل. 4"نَْوُر كل نبات

)qanbuuṭah(قُنَّبيطة ، بدالً من )qunnabiiṭah( وبذلك نلحظ أّن النّاطق قد عمد إلى عّدة ،

  : أمور، نُجملها فيما يأتي

  

                                               
 .القُنَّبِيطُ ، القاموس المحيط 1

 .، قنبالمعجم الوسيط 2

. القاهرة، المطبعة الكمالية. 1.ط. رمضان عبد التّواب: تحقيق .لحن العوام: الّزبيدي، أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج 3

 . 304ص. م1964

 .زهر مادةلسان العرب،  4
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 ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى خفّة الفتحة وثقلاستبدل النّاطق فتحة القاف بّضّمة؛   . أ

 .1ّضّمةال

في  –النّون المشّددة  –بين الّصوتين المتماثلين  Dissimilation2مخالفة عمد النّاطق إلى ال  . ب

، بأّن استبدل بالنّون راء فأصبحت الكلمة قَرنبيطة )qunnabiiṭah( قُنَّبيطةكلمة 

)qarnabiiṭah( الّصوتين المتماثلين "، وجدير بالذّكر أّن  النّاطق يعمد إلى المخالفة؛ ألّن

ولتيسير هذا المجهود العضلي . للنّطق بهما في كلمة واحدة يحتاجان إلى مجهود عضلّي

يقلب أحد الّصوتين إلى تلك األصوات التي ال تستلزم مجهوًدا عضليا، كأصوات اللين 

 .3"وأشباهها

استبدل النّاطق الّضّمة الطّويلة بالكسرة الطّويلة، وحذف الّراء، والفتحة القصيرة التي تلي   . ت

هذا الحذف عائد إلى نظرية الشّيوع التي نادى بها تومسن  ولعل الّسبب في ؛النّون

Thomsen  وتُقّرر هذه النّظرية إلى أّن األصوات اللغوّية التي يشيع تداولها في ،

 .االستعمال، تكون أكثر تعرًضا للتّطور من غيرها

، شاع استعماله في الكالم، كان عرضة لظواهر لغوّية، نسـّميها حينًـا إبـداالً   فالّصوت إذا 

  .  4وحينًا آخر إدغاًما، وقد يتعّرض للّسقوط من الكالم

مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسنة أبناء اللهجات الثّالث، فالمدنّي      

كَنْبوطَة : والقروّي يقول، )ganbuuṭah(نْبوطَة گ: والبدوّي يقول، )ʔanbuuṭah(َأنْبوطَة : يقول

)kanbuuṭah( .     

                                               
  .236 ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 1

عملّية يتم بموجبها قلب أحد الّصوتين المتماثلين في كلمة من الكلمات، إلى صوت آخر، يغلب أْن : المخالفة الّصوتية 2

الالم والميم والنّون والّراء؛ لتجنّب الّصعوبة النّاجمة عن : وهي Liquid لمائعة يكون من أصوات العلّة الطّويلة، أو ا

عبد التّواب، :، وكذلك ينظر211-210ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم: ينظر. تكرار النّطق بالّصوت الواحد

  .37ص .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: رمضان

 .211ص.  للغوّيةاألصوات ا: أنيس، إبراهيم 3

 .243-242ص.  األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم 4
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 :الفصيلة الخبازّية  1-6- 2

  )الخبيزة، البامية(

  ):ʔalxubbeezeh(، الخُّبيزة )ʔalxubbaazah( الخُبَّاَزةُ 1-6-1- 2

. قصير، أوراقه متوسطة الحجم، دائرّية الشّكل، تنبت في فصلي الشّتاء، والّربيع نبات     

، وإذا طُهيت مع "تَلَةِمفَ"تُطهى األوراق مع حبيبات صغيرة مفتولة من الطّحين، فتُسّمى حينئٍذ 

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى . بصل، وزيت الّزيتون تُسّمى ِمَعّصرة

نبت َبقْلة معروفة : الخُبازى والخُبَّاُز: "اللسان أّن فيفقد ورد  نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،

والخُبَّاُز  الخُبَّاَزى، وُيخَفَّفُ،: "القاموس وفي ،1"عريضة الورق لها ثمرة مستديرة، واحدته خُبَّازة

جنس نبات من الفصيلة الخّبازّية، منه نوٌع ): الخَُبازى: "(، وفي الوسيط2"نَْبتٌ: والخُبَّْيُزوالخُبَّاَزةُ 

  .3"ُيطهى ورقُه فُيؤكل

من أّما  ،فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة هناكنلحظ أنّه ليس      

 خُبَّْيُز، بدالً من )xubbeezeh(خُبيزِة  :أهل المخّيم يقولون أكثرالنّاحية الّصوتّية فإّن 

)xubbayz ( الورادة في القاموس، وبذلك فقد عمد النّاطق إلى التّخلص من الحركة المزدوجة

، إلى كسرة /a/الفتحة ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد عمد النّاطق إلى إمالة 4الهابطة

  ).xubbayz(خُبَّْيز ، بدالً من )xubbeezeh(خُبيزِة : ، فيقول، فيما قبل تاء التّأنيث/e/ممالة 

  

  

  

                                               
 .، مادة خبزلسان العرب 1

 .الُخْبزُ ، القاموس المحيط 2

 .، خبزالمعجم الوسيط 3

 .من هذه الّدراسة 5-2-1: ينظر 4
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  ):ʔalbaamyah(البامَية  1-6-2- 2

هي نبتة ذات قرون خضراء، تنبت في فصل الّصيف، تُطبخ قرونها بعد تقطيعها مع      

، وقد تُجفّف القرون بخعند الطّ الزًج اون على مادة هالمية تعطي قواًموتحتوي القر البندورة،

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، أّما في المعاجم فلم يرد لفظ  .الستعمالها في الشتاء

، بل ورد مقال مشابه عنها في المنتدى الّزراعي، والذي نشر - على حّد علم الباحث  –البامية 

 من زراعية بقلة: البامية: "أوردت أّن، بوساطة سحايب صيف، حيث م26/2/6200: بتاريخ

 الخّبازيات فصيلة  أصفر زهرها .  في تُزرع و الهند من أصلها .مطبوخة تؤكل مخاطّية ثمارها .

من  الغالبّية العظمىمن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما  .1)"الشام بالد في أي(  الشرقي المتوسط حوض

  .)baamyeh(بامِية  :أهل المخّيم يقولون

                                               
 ).البامية –اللوبياء  - البازالء  -الفاصولياء  .(المنتدى الزراعي، منتديات الحوار العام ،العربية الشبكة 1

http://www.arabspc.net/vb/showthread.php?t=19701  
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 : الفصيلة الزَّنبقّية  1-7- 2

 )ومثّالصل، َبال( 

  ):ʔalbaṣal(الَبصل   1-7-1- 2

أبيض، وأحمر، قشوره : الشّكل، وهو نوعان بيضاوّي ينمو تحت األرض، عشبّي نبات     

حمراء مائلة إلى اللون البنّي، في طعمه حرافة، أوراقه تنمو فوق األرض، وهي رفيعة، 

تناول البصل مشويا أثناء شواء اللحم، كما يستعمل وطويلة، تُؤكل وهي خضراء، والبعض ي

وقد ورد ذكر البصل في القرآن الكريم، عندما طلب بنو . البصل في عالج بعض األمراض

إسرائيل من سيدنا موسى عليه الّسالم أْن يدعو اهللا أْن يرزقهم طعاًما غير المّن، والّسلوى، قال 

ْرُض َألخْرِْج لَنَا ِممَّا تُنْبِتُ اْن نَْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَاْدُع لَنَا َربََّك ُيَوِإذْ قُلْتُْم َيا ُموَسى لَ﴿": تعالى

ْيٌر اْهبِطُوا ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل َأتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو َأْدنَى بِالَِّذي ُهَو خَ

  .1"﴾...ْم َما َسَألْتُْم ِمْصًرا فَِإنَّ لَكُ

 هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،     

، وفي مقاييس 2"الَبَصل معروف، الواحدة َبَصلة، وتُشَبَّه به َبْيضة الَحِديد: "اللسان أّن فيفقد ورد 

): الَبَصلة: "(، وفي الوسيط3"الَبَصل معروفو. واحٌدالباء والصاد والالم أصٌل : "اللغة ورد أّن

جسم ِنْبتَة، ِمْحَورِّي، ينمو تحت الثرى، وله جذور دقيقة تضرب تحته، وأغصان ترتفع قليالً فوق 

       .4"سطح األرض

، نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة     

البصل : ويوجد منه نوعان ،ة المعمرةباتات الحولّيوهو من النّ، اتقّينبمن فصيلة الّز"البصل ف

هما يختلفان في ة ولكنّبّيالطّ وعين من الوجهةوالبصل األحمر، وال فرق بين النّ ،األبيض

                                               
 .61البقرة،  1

 .بصل مادةن العرب، لسا 2

 .، بصلمقاييس اللغة 3

 .، بصلالمعجم الوسيط 4
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وقد استعمل البصل منذ القدم في عالج أمراض شتّى، وفي عالج الجروح، كما أثبتت  .1"المذاق

  .2"الحديثة أّن البصل في طليعة النّباتات التي تقتل الجراثيماألبحاث "

واللفظ الّدارج  يذكر بين اللفظ الفصيح ليس ثَّمة خالف صوتّيأّما بالنسبة للجانب الصوتّي، ف     

وجدير بالذّكر أّن البصل يدخل في أنـواع شـتى مـن    . )baṣal(َبصل  :لفظيفي المخّيم، حيث 

شهرة المسخّن، كما أنّه يؤكل نيًئا في أكالت معّينـة، أشـهرها الفـول    المأكوالت، لعّل أكثرها 

  .المدمس

  ):ʔaθθoom( الثّوم 1-7-2- 2

لونه أبيض، قشوره  ،له في األرض فصوص كثيرة ينمو تحت األرض، عشبّي نبات     

 بيضاء، في طعمه حرافة، أوراقه تنمو فوق األرض، وهي رفيعة، وطويلة، تُشبه أوراق البصل،

وقد  .ويستعمل في عالج بعض األمراض، خل في العديد من األطعمة فيضفي عليها مذاقًا لذيذًايد

، التي مّرت في معرض )61(في سورة البقرة، اآلية ، مقرونًا بالبصل 3ورد ذكر الفوم، الثّوم

  .حديثنا عن البصل

 الوارد في المعاجم، هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا،     

، وهي ببلد العرب كثيرة منها َبرِّيٌّ ومنها رِيِفيٌّ، ةهذه الَبقْلة معروف الثُّوم" :اللسان أّن فيفقد ورد 

أّما صاحب القاموس  . فصوت الثّاء والفاء قريبا المخرج ،4"لغة في الفُوم والثُّوم... واحدته ثُومةٌ

الَحيَِّة وهو أقَْوى،  بثُوموُيْعَرفُ  ،ُبْستاِنيٌّ وَبرِّّي: بالضم ،الثُّوُم: "فقد أورد فوائد الثّوم بقوله

ُمِدرٌّ جِّداً وهذا أفضُل ما فيه َجيٌِّد للِنْسيانِ، والرَّْبوِ، والسُّعالِ  ٌن ُمخْرٌِج للنَفْخِ والدوِد،وكالُهما ُمَسخِّ

قْرِسِ، ولَْسعِ الهوامِّ وَوَجعِ الَورِِك، والنّ النَّسا،وِعرِق  والقولَنْجِ، حالِ، والخاِصَرِة،ْزِمنِ، والطّالُم

                                               
1 http://quran.maktoob.com/vb/quran67502/ .  

. فكر العربيدار ال: القاهرة. 1ط. عالم النّبات في القرآن الكريم: الهادي، عبد المنعم فهيم، ودينا محسن بركة 2

 .125ص. م1998= هـ1419

وكذلك . 2/417. م1983. الدار العربية للكتاب. ج2.اللهجات العربّية في التّراث: الجندي، أحمد علم الّدين: ينظر 3

 .1/62. صفوة التّفاسير: الّصابوني، محمد علي: ينظر

  .ثوم مادةلسان العرب،  4
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ة يسمو إلى ذراع، نبقّيعشب من الفصيلة الزَّ ):وُمثُّال: "(، وفي الوسيط1..."والَحيَّاِت والَعقارِبِ

  .2"ّبالطّو ائحة يستعمل في الطّعامالّر وله في األرض فصوص كثيرة، شديد الحرافة، قوّي

 ،ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجةنلحظ مّما سبق أنّه ليس      

فالثّوم نبات يستعمل في أصناف شتّى من المأكوالت، وال يكاد بيت يخلو منه، كما يستعمل في 

) toomeh(توِمة  :عظم أهل المخّيم يقولونممن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما  .معالجة أمراض كثيرة

، حيث يعمد النّاطق إلى استبدال التّاء بالثّاء؛ ولعل )θoomeh(من ثوِمة  واحدة الثّوم، بدالً

والتي من  –أّن اندثار األصوات األسنانّية في بعض اللهجات العربّية   الّسبب في ذلك عائد إلى

  . 3من مظاهر الّسهولة، والتّيسير في اللغة ، يعّد مظهًرا - هجات مخّيم عسكر ضمنها ل

  

                                               
 .، الثّومالقاموس المحيط 1

 .الثّوم ،المعجم الوسيط 2
وقد أوردنا تعليالً لهذه الكلمات وما  .53-52ص  .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 3

  .من هذه الّدراسة 4-9-1كان على شاكلتها، في 
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  : فونّيةالفصيلة الّزيز 1-8- 2

 )ملوخيةال(

  ) :ʔalmuluuxiyyah(الملوخية  1-8-1- 2

 ،زرع من أجل أوراقها الخضراء التي تستعمل طازجةنبات حولي تتفاوت أطوال سيقانها، تُ     

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في  .أو بعد تجفيفها

نبات حولّي زراعّي من الفصيلة ): الُملوِخيَّة(" :أّن سيطفي الوالمعاجم الحديثة، فقد ورد 

  .1"الّزيزفونّية، يطبخ ورقه

أحد  "وُيقال إّن أصل الملوخّية يعود إلى أحد ملوك الفراعنة، حيث تشير القّصة إلى أّن      

ووصف له طبيب نبته ليس لها اسم  ا في المعدة،وكان مرضه تلبكً ،ملوك مصر القدماء مرض

تقدم على مائدته  أن وأحبواستلذها الملك  ،استخدامها خذ منها الملك كعالج وشفي بعدأو ،آنذاك

  .2"كية..... ولالم ، وأصبحت تُسّمىوبعدها نسبت للملك .يوم كّل

 - ، فالملوخّية ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجةيبدو أنّه      

عظم ممن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما . نبات زراعّي ُيطبخ ورقه –ن الملوكّية التي ُرّبما ُحرِّفت ع

  .)muluuxiyyah(، بدالً من ُملوِخيَّة )ʔimloxxiyyeh(لُخِّيِّة إْم: أهل المخّيم يقولون

  

  

  

                                               
 .ملخ ،المعجم الوسيط 1

 .والتعليم بمحافظة الطائف العامة للتربية اإلدارة بتصّرف قليل، 2
http://www.taifedu.gov.sa/Montada/topic.asp?TOPIC_ID=18695     
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 :القُطَيفّيةالفصيلة  1-9- 2

 ):خباِنالسَّ(

   : )ʔassabaanex(السَّباِنخ  1-9-1- 2

، الخضراء التي تستعمل طازجة ُيزرع من أجل أوراقه، سيقانهنبات حولي تتفاوت أطوال      

   .1)سمبوسك(وقد تفرك أوراقه مع بعض التّوابل؛ لُيصنع منها فطائر، تُسّمى عند أهل المخّيم  

على حّد  –رج في لهجات المخّيم، أّما في المعاجم فلم ترد كلمة الّسبانخ هذا هو المعنى الّدا     

)  Spinach: باإلنجليزية(السبانخ : "الموسوعة الحّرة أّن) ويكيبيديا(، بل ورد في - علم الباحث 

 Spinacia:باإلنجليزية(واسمه العلمّي  ةالقُطَيفّيهو نبات زهري حولي ينتمي للفصيلة 

oleracea  .( الحديدله فوائد عديدة وهو غني بمادة  .سم 30ويبلغ طوله . آسياموطنه األصلي . 

يفيد و ،...يحتوى على فيتامينات أ، ب، ك كما. يؤكل مسلوقاً أو ،والفطائر ،السلطاتيدخل في 

  .2"أوجاع الحلق والنزالت الدائمة وأمراض الصدر يالمصابين ف

أّما . والمعنى في اللهجات الّدارجة الوارد في الموسوعة الحّرة، ليس ثَّمة فارق بين المعنى      

السَّـباِنخ  تفقـة علـى لفـظ واحـد هـو      بالنسبة للجانب الّصوتّي فإّن اللهجات فـي المخـّيم م  

)ʔassabaanex .(  

  

                                               
  . هي سبانخ مضاف إليها بعض التّوابل، والبصل، تفرك مع بعضها، وتُحشى داخل العجين، وتخبز: السمبوسك 1

 .م26/2/2010: ريختا. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة 2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%

AE 
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 ورقّيةالالفصيلة   2-1-10

  )"ورق العنب"الدَّوالي (

  ": ورق العنب"، )ʔaddawaalii(الدَّوالي   1-10-1- 2

جمع أوراقه الخضراء، وهي غّضة، وتسلق ثُّم تُلَفُّ باألرز، ، تهو ورق شجرة العنب     

   .ورق العنب: واللحمة، وتُسّمى في لهجات المخّيم َدوالي، وقليل منهم يقول

فقد ورد لفظ الّدوالي بمعنى هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، أّما في المعاجم      

للفظ في لهجات المخّيم، قد انتقل من الثّمر إلى ورق ، أو لنقل عناقيد العنب، ويبدو أّن االعنب

َضْرب من العنب بالطائف َأسود  الدَّوالي: "أّن ، والقاموس، والمعجم،العنب، فقد ورد في اللسان

  .1"ِعنٌَب َأْسَوُد غيُر حاِلٍك وَعناِقيُده َأْعظَم العناِقيِد :أو هو ،يضرب ِإلى الُحْمرة

يختلف اختالفًا كليا عن المعنى الوارد ، نى الّدارج في لهجات المخّيمأّن المع نلحظ مّما سبق     

أّما بالنسبة للجانب الّصوتّي فإّن . ويبدو أّن الّداللة قد انتقلت من الثّمر إلى الورق ،في المعاجم

َدوالي : اللهجات في المخّيم متفقة على اللفظ الفصيح الوارد في المعاجم، حيث يقولون

)dawaalii(.  

  

  

  

                                               
 .، دالالمعجم الوسيط، وكذلك الدَّْولَةُ، الدَّلُْو ،القاموس المحيطدول، دال، وكذلك  مادةلسان العرب، : ينظر 1
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 :الفصيلة النّجيلّية  1-11- 2

  )األرز، القمح، الذُّرة( 

  ):ʔalʔaruz(اَألُرز   1-11-1- 2

يعّد األرز . نبات حولّي ينمو في سنابل، في داخلها حّب أبيض صغير، مغلّف بقشر أصفر     

، وال يكاد بيت فلسطينّي يخلو من األرز، ويقترن األغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالممن 

باقي األكالت في المطبخ الفلسطينّي، فهو يوضع مثالً بجانب البامية، والملوخّية، ذكره ب

والقرنبيط، والفاصولياء، وغير ذلك من أصناف الطّعام، إضافة إلى أنّه يعّد المكّون الّرئيس في 

: العديد من األكالت في المطبخ الشّرقي بصفة عامة، وفي مطبخ المخّيم بشكل خاص، مثل

  . مقلوبة، المجّدرة، وغيرهاالمنسف، ال

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

اُألْرُز حبٌّ، وفيه : الجوهري.اُألْرز واُألُرز واُألُرّز كله ضرٌب من الُبرِّ" :فقد ورد في اللسان أّن

الضمةَ، وُأْرٌز وُأُرٌز مثل ُرْسلٍ وُرُسلٍ، وُرزٌّ وُرنٌْز، وهي َأُرزٌّ وُأُرزٌّ، تتبع الضمةُ : ست لغات

ة ال غنية له عن جيلّيمن الفصيلة النّ ْولّيو نبات َح .زْراَأل :)زْراُأل(: "، وفي الوسيط1"لعبد القيس

و هو من  .صغير يطبخ و يؤكل ر عن حب أبيَضشَّقَتُ رٍفُْص ٍفلُغُ ذواِت سنابَل يحمل ،الماء

  .2"يسة في كثير من أنحاء العالمِئالرَّ غذيةاَأل

من النّاحية أّما  فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة،ال نلحظ أنّه      

، وهي كلمة فصيحة وردت في )ruz(ُرز  :الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم يقولون

  .اللسان

  

                                               
 .أرز مادة لسان العرب، 1

 .أرز ،المعجم الوسيط 2
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  ):ʔalqamḥ(ح ْمالقَ  1-11-2- 2

ُيجنى . أصفر صغير، مغلّف بقشر أصفر حّبولّي ينمو في سنابل، في داخلها نبات ح     

، وإذا جفّت الحبوب 1المحصول، وتجمع الّسنابل أحيانًا وهي خضراء؛ ليصنع منها فريكة

وجدير بالذّكر أّن القمح كان، وما زال، أساًسا للبيت . طُحنت؛ ليصنع منها دقيقًا، يصير خُبًزا

، ثُّم يطحنه، ويخبزه في 2ا القروّي منه، حيث كان الفالح يخّزنه في خَوابيالفلسطينّي، ال سّيم

  . الطّابون

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

لَُدنِ اِإلنضاج من : قيقُ في السُّنُْبل؛ وقيلالُبرُّ حين يجري الّد: القَْمُح" :فقد ورد في اللسان أّن

 قيق في السُّنُْبل تقول قد جرى القَْمُح فيِإذا جرى الّد: اَألزهري. ِإلى االكتناز؛ وقد َأقَمح السُّنُْبل

والقَْمُح لغة شامية، وَأهل الحجاز قد  .وقد َأنَْضَج ونَِضج: قال اَألزهري. نبل، وقد َأقَْمح الُبرُّالّس

ه مستطيل مشقوق حّب ،ةجيلّيمن الفصيلة النَّ شبّينبات ُع :)ُحْمالقَ(: "، وفي الوسيط3"تكلموا بها

  .4"طةنْوالِح رَّويسمى الُب ،خذ من دقيقه الخبزتَّوُي ،ينمو في سنابل ،الوسط أبيض إلى صفرة

نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، أّما      

، بدالً من )qameḥ( قَِمح: وتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم يقولونالّص من النّاحية

بتحريك الميم بكسرة  عمد النّاطق إلى التّخلّص من الحرفيين الّساكنْيني، حيث )qamḥ(قَْمح

، وقد أّدى تحريك الميم بكسرة ممالة، إلى تعديل في ُبنْية الكلمة، إذ أصبحت تتألّف من ممالة

  : امقطعين، هم

   cv ص ح=  qa   -  أ

 . cvcص ح ص =  meḥ   -  ب

                                               
المعجـم   :ينظر. والُبرُّ ُيشوى أّول نضجه ثّم ييبس وُيجشُّ وُيطبخ. الذّرة ألول نضجه حين يصلح لألكلبر أو ال: الفريكة 1

  .فرك ،الوسيط

  .من هذه الّدراسة 1-3-1: ينظر 2

 .قمح مادةلسان العرب،  3

  .، قمحالمعجم الوسيط 4
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الطّويل  المقطعإلى رغبة النّاطق في التّخلص من  ذلك عائد ولعل األمر في ؛على التّوالي

)qamḥ  =ص ح ص ص  =cvcc( تفّر من المقطع "؛ ألّن اللغة العربّية) ص ح ص ص

cvcc (1حتّى في حالة الوقف المسموح به فيها.   

  ):urah∂∂ʔa(الذُّرة   1-11-3- 2

إلى مترين تقريًبا، حبوبه صفراء، أو بيضاء صغيرة، مغطّاة   نبات حولّي يصل ارتفاعه     

صنع منها خبز عندما يكون القمح شحيًحا، وقد تُسلق كانت تطحن قديًما وُي. بأوراق خضراء

أّما في أيامنا هذه، فقد أصبحت الذُّرة محط اهتمام كثير . وتؤكل حبوبها، وأحيانًا تُشوى وتؤكل

  .من الّدول؛ ال سّيما بعد أْن تّم استخراج الّزيت منها

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

نبات زراعّي َحبِّّي ): الذُّرة: "(، وفي الوسيط2"َحبٌّ، الواحدةُ ذَُرةٌ: الذَُّرة: "العين أّنفقد ورد في 

  .3"للواحد والجمع. "ّي من الفصيلة النّجيلّية، ُيطحن ويصنع منه الخبزُعشبّي سنو

نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، أّما      

، والبعض يقول ُضَرة )durah(ُدَرة : أهل المخّيم يقولون أغلبالّصوتّية فإّن  من النّاحية

ḍurah) ( ،ذُرة  بدالً من)urah∂(أّن اندثار األصوات األسنانّية  ؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى

، يعّد مظهًرا  من مظاهر  -والتي من ضمنها لهجات مخّيم عسكر  –في بعض اللهجات العربّية

  .4الّسهولة، والتّيسير في اللغة

                                               
  .هذه الّدراسةمن  29ص : ينظر 1

مؤسسة :بيروت. 1ط. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: تحقيق. العينكتاب  :الفراھيدي، الخليل بن أحمد 2

 .، ذرو1988.األعلمي

  .، ذراالمعجم الوسيط  3

وقد أوردنا تعليالً لهذه الكلمات وما  .53- 52ص  .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 4

  .من هذه الّدراسة 4-9-1كان على شاكلتها، في 
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  :لحوم الطُّيور، والحيوانات وفصائلهما: الفصل الثّاني 2-2

 امَِّم مٍْحلََو ٍةَهاِكفَبِ ْماُهنَْدَدْمَأَو ﴿: "ذكر اهللا سبحانه وتعالى اللحم في القرآن الكريم بقوله     

 ،بالبروتينات ، فهو غنّيهاالخاليا ونمو الالزمة لبناء حتوائه على أهم العناصر؛ ال1"﴾وَنُهتَشَْي

والصوديوم، لذا نجده  ،فسفوروال ،والبوتاسيوم، والحديد ،الكالسيوم :مثل ،العناصر المعدنيةو

  .، فضالً على حّب معظم النّاس ألكلهيجدد الدم ويقوي مناعة الجسم

يتناول الباحث في هذا الفصل لحوم الطّيور، والحيوانات، وقد قام بتقسيمها إلى فصائل      

باجتهاد شخصّي، فمثالً هناك فصيلة للّضأن، وأخرى للماعز، وثالثة للبقر، وغير ذلك من 

  .لفصائل التي سيتم شرحها في هذا الفصلا

 : فصيلة الّضأن 2-1- 2

  )الّضأن، الخروف، الكَبش، النّعجة(

، النّعجة )ʔalkabš(، الكَبش )ʔalxaruuf(، الخروف )ʔaḍḍaʔn(الّضأن  2-1-1- 2

)ʔannacdʒah:(  

أّما لحم الّضأن فإنّه . هي نوع من الغنم ذوات الصوف، تُرّبى للحومها، وصوفها، وحليبها     

وكلمة . ذاق لذيذ، كما أّن حساءه يضفي على الطّعام الذي يعّد منه نكهة ممّيزة، وطعًما طّيًباذو م

بينما كانت  - والشّائع المشهور هو كلمة خروف  - الّضأن قليلة االستعمال في هذه األيام،

 ،"ولو هزالن - الّضأن  –عليك بالظّان : "يقول –رحمه اهللا  –مستعملة قديًما، فقد سمعت أبي 

أّما . وهو مثل فلسطينّي شائع يعني أّن لحم الّضأن يكون لذيذًا، حتّى لو كان الّضأن هزيالً

: بالنسبة لباقي الكلمات فهي مستعملة في لهجات المخّيم، وإن كان أكثرها استعماالً كلمة خروف

  . فحل الّضأن: أنثى الكبش، ثُّم كلمة كبش: ولد النّعجة، يليها النّعجة

                                               
  .22الطّور،  1
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المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم، هذا هو      

كَْبش ضائٌن، : ذو الصوِف، وُيوَصفُ به فيقال: الّضائُن من الغنم" :فقد ورد في اللسان أّن

. ذو الّصوف من الغنم): الضَّْأن(: "، وفي الوسيط1"خالفُ الماعز: والّضائُن .واُألنثى ضائنة

هو دوَن : الخَُروفُ ولد الَحَملِ، وقيل"و .2"ال لحُم َضْأنٍ، ولحٌم َضْأٌن، باإلضافة والوصفوُيق

الَجذَعِ من الضْأنِ خاّصة، والجمع َأخْرفةٌ وِخرفان، واَألنثى خَُروفَةٌ، واشِْتقاقُه َأنه َيخُْرفُ من 

شِ تَلْتَِقطون ِخْرفان بني إسرائيل؛ إنما َأْبَعثُكُم كالِكبا: وفي حديث المسيح .ههنا وههنا َأي َيْرتَُع

الذّكر من ): الخَُروف(: "، وفي الوسيط3"َأراد بالِكباش الِكباَر الُعلَماء، وبالِخْرفان الصِّغاَر الُجّهاَل

كالخروف، أينما اتَّكأ اتَّكأ : "وفي المثل. ِخراف، وَأخْرِفة، وِخْرفاٌن: ج . وهي خروفة. الّضْأن

، بينما 5"فحل الضْأن في َأي ِسّن كان" أّما الكبش فهو. 4"الّرفاهيةُيضرب لذي " : على صوف

  . 6"اُألنثى من الضْأن: النَّْعَجة"

أّما  نلحظ مّما سبق أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة،      

نطقًا  )xaruuf(خروف  ون كلمةينطق من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم

، بدالً من )nacjeh(نَْعجِة : فصيًحا دون أدنى تغيير، كما وردت في المعاجم، كما أنّهم يقولون

إبدال الجيم الشّامّية المعطّشة بالجيم الفصحى، إضافة  ، حيث يعمد النّاطق إلى)nacdʒah(نَْعَجة 

بدالً  ،)kabeš(ويقولون كَبِش  ،التّأنيثقبل تاء ، فيما /e/، إلى كسرة ممالة /a/الفتحة إمالة  إلى

؛ لصعوبة النّطق عمد النّاطق إلى التّخلّص من الحرفيين الّساكنْينيحيث ، )kabš(من كَْبش 

نا نلحظ أّن النّاطق في المخّيم قد لجأ إلى إسقاط الهمزة من فإنّ  َضْأن ا فيما يتعلق بكلمةّمأ، 7بهما

يمتد تاريخها إلى عمق  وهذا دليل على أّن لهجات المخّيم عاجم،اللفظ الفصيح الوارد في الم

وصوت الهمزة عسير النّطق؛ ألنّه يتم . ، التي كان يسود فيها مثل تلك اللهجاتالجزيرة العربية

                                               
 .ضأن مادة لسان العرب، 1

 .ضأن ،المعجم الوسيط 2

 .خرف مادةلسان العرب،  3

 .، خرفالمعجم الوسيط 4

 .كبش ،المعجم الوسيطولسان العرب،  5
 .، نعجالمعجم الوسيطو لسان العرب، 6

 .هذه الّدراسةمن  29ص : ينظر 7
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، وال شّك أّن هذه العملّية 1بانحباس الهواء عند المزمار انحباًسا تاًما، ثُمَّ انفراج المزمار فجأة

يجعلنا نعّد الهمزة أشقّ "عضلي قد يزيد على ما يحتاج إليه أيُّ صوت آخر، مّما  تحتاج إلى جهد

،  وقد كانت بعض القبائل العربّية القديمة تتخلّص من ظّاهرة الهمز وخاّصة قبائل 2"األصوات

، بدالً )daan(دان  فأصبحت الكلمة. الحجاز، كما تخلّصت منها معظم اللهجات العربّية الحديثة

هذا بالنسبة للّهجة المدنّية، في المخّيم، حيث عمد النّاطق المدنّي، إضافة لما  ،)ḍaʔn(ن َضْأمن 

إبراهيم أنيس فقد عزا تطور بعض األصوات الّرخوة في اللغة تقّدم، إلى قلب الّضاد داالً، أّما 

ى نظرّية العربّية، كالذّال والثّاء والظّاء، إلى أصوات شديدة، هي الّدال والتّاء والّضاد، إل

، وهذا ما جعله يذهب في تعليله لضياع هذه "Whitney"الّسهولة، التي نادى بها ويتني 

األصوات الثالثة من الكالم، إلى أّن األصوات الشّديدة، أسهل من  األصوات الّرخوة في 

 –زة عدا عن تخلّصه من الهم –أّما بالنسبة للّهجة القروّية، في المخّيم، فإّن النّاطق  .3النّطق

المستشرق  ويعلل ،)ḍaʔn(َضْأن ، بدالً من )ðaan(ظان : يعمد إلى قلب الّضاد ظاًء، فيقول

بغيره من األصوات ال سّيما  يكثر إبداله - الّضاد  - يوهان فك هذا القلب، بأّن هذا الصوت 

  .)ḍaan( ضان: ، أّما أحفاد القرويين، والبدو فيقولون4الظّاء

  

  

  

  

  

                                               
األصوات : ، وكذلك، أنيس، إبراهيم49- 47ص. وعلله وقوانينه التطور اللغوي مظاهره: عبد التّواب، رمضان:ينظر  1

  .90ص. اللغوية
 . 90ص. األصوات اللغوية: أنيس، إبراهيم 2

 .236- 234ص . األصوات اللغوّية: أنيس، إبراهيم: ينظر 3

  .  111ص. العربية دراسات في اللغة واللهجات واألساليب: فك، يوهان 4
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 :فصيلة الماعز  2-2- 2

  )خل، الَعنَْزةالسَّ(

  ):ʔalcanzah( الَعنَْزة، )ʔassaxl( السَّخْل  2-2-1- 2

أّما لحم الّسخل فإنّه أقل جودة في . هي نوع من الغنم ذوات الشّعر، تُرّبى للحومها، وحليبها     

الطّعم من لحم الّضأن، وإن كان البعض يفضل لحم الّسخل؛ ألنّه ال يحتوي على مواّد دهنّية، 

وجدير بالذّكر أّن معظم سكّان المخّيم يطلقون على الّسخل، . لحم الّضأنكالتي يحتوي عليها 

  . الغنم: والّسخلة، والعنزة اسم

في المعاجم، فقد  معنى يختلف عّما وردهذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو      

و ُأنثى، والجمع َسخٌْل وِسخَاٌل ولد الشاة من الَمَعز والضَّْأن، ذكراً َأ: السَّخْلَةُ" :ورد في اللسان أّن

يقال لولد الغنم ساعة تََضعه ُأمُّه من الضْأن والَمَعز : َأبو زيد ...وِسخَلةٌ؛ اَألخيرة نادرة، وُسخْالٌن

الذّكر واُألنثى من ولد الّضأن، : السَّخْلَةُ: "، وفي الوسيط1"جميعاً، ذكراً كان َأو ُأنثى، َسخلة

  .3"الماِعَزةُ، وهي اُألنثى من الِمْعَزى: نُْزالَع"، و2"والمعز ساعة يولد

، فالّسخلة بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة اثَّمة فارقً نلحظ مّما سبق أّن     

ولد  :، بينما الّسخلة في لهجات المخّيمولد الشاة من الَمَعز والضَّْأن، ذكراً َأو ُأنثى :في المعاجم

قد خُّصصت في ) الّسخلة(ولد العنزة الذّكر، ويبدو أّن داللة كلمة : لّسخلالعنزة األنثى، وا

اللهجات لتدّل على ولد العنزة األنثى، ال الّضأن، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإّن العنزة 

في المعاجم، وبذلك يبدو  في لهجات المخّيم، بينما تشير إلى أنثى الِمعزى هي أّم الّسخل، والّسخلة

  .  داللة كلمة عنزة قد اتّسع عّما هو في المعاجمأّن 

                                               
 .سخل مادةلسان العرب،  1

 .، سخلجم الوسيطالمع 2

 .، عنزالمعجم الوسيطو لسان العرب، 3
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بدالً من  ،)saxel(َسِخل  يقولون من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيمأّما      

؛ لصعوبة النّطق بهما، كما عمد النّاطق إلى التّخلّص من الحرفيين الّساكنْينيحيث  ،)saxl(َسخْل 

، )naczeh(نَْعزِة : ، فيقولون)canzah(إلى القلب المكاني في كلمة َعنَْزة يعمد بعض النّاطقين 

َعنْزِة  :، فيقولونالتّأنيث، فيما قبل تاء /e/، إلى كسرة ممالة /a/الفتحة إمالة  إضافة إلى

)canzeh( بدالً من َعنَْزة ،)canzah( .   
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  :فصيلة البقر 2-3- 2

  )، الثّور، الجاموسالَبقَر، العجل( 

، الجاموس )ʔaθθawr(، الثَّْور )ʔalcijl(، الِعْجل )ʔalbaqar(الَبقَر  2-3-1- 2

)ʔaljaamuus:(  

كبيرة الحجم  أنعام: والبقر. ذكر اهللا البقرة في القرآن الكريم، وخّصها بأطول سورة فيه     

علًما أّن لحم العجل الّصغير، أفضل، وأطيب مذاقًا  - ، تُرّبى لحليبها، أو للحومها،قوية المظهر

وثَّمة نوع آخر من فصيلة األبقار . فحلها يسّمى ثَْوًرا، وولدها عجالً - العجل الكبير من لحم

يربونه قبل الهجرة، ويستعملونه للحرث، والحلب، ) الجّماسين(ُيسّمى الجاموس، وقد كان البدو

  . الجّماسين؛ لتربيتهم الجواميس وربما ُأطلق عليهم اسم

شهر أنواعها فهو البلدي، والهولندي، وتختلف ألوانها، فمنها واألبقار أنواع، وألوان، أّما أ     

  . األبيض واألسود، أو األحمر واألبيض، أو األصفر واألبيض

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

لَبقََرةُ من اَألهلي والوحشي يكون للمذكر ا: ابن سيده. اسم جنس: الَبقَُر" :فقد ورد في اللسان أّن

وِإنما دخلته الهاء على َأنه واحد من جنس، : والمؤنث، ويقع على الذكر واُألنثى؛ قال غيره

جنس من فصيلة الَبقَرِّيات يشمل الثّور والجاموس، ): الَبقَر(: "، وفي الوسيط1"والجمع الَبقَراتُ

الِعْجُل "، و2"تْأنس الّذي ُيتّخذ للّبن والحرث، ومنه الوحشّيوُيطلق على الذّكر واُألنثى، ومنه المس

نوع من الَبقر، َدخيٌل، وجمعه َجواِميُس، : الجاُموُس"، و4"الذَّكر من البقر: الثَّور"، و3"َولُد البقرة

                                               
 .بقر مادةلسان العرب،  1

 .، بقرالمعجم الوسيط 2

 .عجل ،المعجم الوسيطولسان العرب،  3

  .ثور ،المعجم الوسيطولسان العرب،  4
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حيوان أهلّي من جنس البقر : الجاموس: "، وفي الوسيط1"فارسي معّرب، وهو بالعجمية كَواِميشُ

  . 2"َجواميس: ج. لبقرّية ورتبة مزَدوجات األصابع المجترَّة، ُيربى للحرث ودرِّ اللَّبنوالفصيلة ا

باسـتثناء كلمـة    فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجـة، ال نلحظ أنّه      

في المعاجم وتدّل على المذكّر، والمؤنّث، وتخـالف المعنـى الـوارد فـي      التي وردت) البقرة(

فـي لهجـات    -) البقـرة (لهجات، والذي يدّل على المؤنث دون المذكّر، ويبدو أّن داللة كلمة ال

   .قد أصبحت أكثر خصوصّية، عّما  هو وارد في المعاجم -المخّيم 

َبقَر، أو َبقََرة كما وردت في : يقولون من أهل المخّيم كثيًرامن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما      

اللهجات ب النّاطقينذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسنة مع األخالمعاجم، 

 :، والقروّي يقول)bagar(َبگر: ، والبدوّي يقول)baʔar(َبَأر : الثّالث، فالمدنّي يقول

َبَأر  :والّسواد األعظم يقول، )bagar(َبگر :، أّما أحفاد القرويين فقليل منهم يقول)bakar(رَبكَ

)baʔar(ِعجِل : ، كما تتّفق اللهجات الثّالث على قول)cijil( ، بدالً من ِعْجل)cijl( ولعل األمر ؛

=  ص ح ص ص=  cijil(الطّويل  المقطعإلى رغبة النّاطق في التّخلص من  ذلك عائد في

cvcc( تفّر من المقطع "؛ ألّن اللغة العربّية) ص ح ص صcvcc ( حتّى في حالة الوقف

فقد تخلّص الناطق من الحركة المزدوجة الهابطة  ،)θawr(أّما كلمة ثَْور .3المسموح به فيها

Falling Diphthong4 /aw/  لتصبح ضّمة طويلة ممالة الواردة فيها، واستبدلها/oo/ ،

فاستوت الكلمة على سوقها  ، ثُّم عمد النّاطق إلى استبدال التّاء بالثّاء،)θoor(فأصبحت تلفظ ثور 

أّن اندثار األصوات  ؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى)toor(تور  ناضجة وأصبحت تلفظ

، يعّد مظهًرا  من مظاهر - ولهجات المخيم من ضمنها –األسنانّية في بعض اللهجات العربّية 

 قصيرة في كلمة جاموسوتّم تقصير الحركة الطّويلة إلى حركة . 1الّسهولة، والتّيسير في اللغة
                                               

 .جمس مادةلسان العرب،  1

 .، جمسالمعجم الوسيط 2

  .هذه الّدراسةمن  29ص: ينظر 3

 .من هذه الّدراسة 5-2-1 :ينظر  4

وقد أوردنا تعليالً لهذه الكلمات وما  .53-52ص  .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 1

  .92- 91كان على شاكلتها، في ص 
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)jaamuus( فأصبحت َجموس ،)jamuus( ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى كثرة استعمال هذه ؛

  .1، إذ إّن كثرة االستعمال، تبلي األلفاظ، وتجعلها عرضة لبتر بعضها-في ذلك الوقت  –الكلمة 

، يليها )عجل(وتجدر اإلشارة إلى أّن أكثر الكلمات استعماالً في هذه المجموعة كلمة      

   .وندرتها ؛ لقلّة الجواميس في المخّيم،)جاموس(ستعماالً كلمة ، وأقلها ا)ثَْور(، ثُّم )بقرة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
 .95ص .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 1
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  :فصيلة الحمام 2-4- 2

  )الَحمام، الّزغاليل(

  ):ʔazzaɤaaliil(، الزَّغاليل )ʔalḥamaam(الَحمام   

؛ 1"رٍ ِمّما َيشْتَُهون﴾﴿َولَْحمِ طَْي" :ذكر اهللا سبحانه وتعالى لحم الطّير في القرآن الكريم بقوله     

نوع من : والحمام. لما فيه من فوائد، إضافة إلى طعمه الطّيب، ال سّيما إذا طبخ مع الفريكة

منها نوع ُيرّبى في البيوت، وآخر يكون : أنواع الطّيور، تُرّبى للحومها، وهي أحجام، وأنواع

في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، هذا هو المعنى الّدارج  .بّريا، وُيسّمى فرخ الحمام زغلوالً

حماَمةٌ ذكٌر : الَحمامة طائر، تقول العرب" :تقريًبا، الوارد في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّن

جنُْس طيرٍ من الفصيلة الحمامّية، وهو ): الَحَمام(: "، وفي الوسيط2"وحمامة ُأنثى، والجمع الَحمام

   .3"لحمام للذّكر واألنثىواحدة ا: الَحمامةو .حمائم: ج. أنواع

فيختلف معناه الوارد في  –والذي ُيسّمى في لهجات المخّيم زغلوالً  - أّما فرخ الحمام     

الخفيفُ : الزُّغْلُول: "لهجات المخّيم، فقد ورد في اللسان أّن المعاجم القديمة، عّما هو مقصود في

الزاء : "، وفي المقاييس4"تيُم والخفيفُ الجسمالخفيفُ الروح، والي، والطِّفْل َأيضاًو... من الرجال،

وفي . 1"َزقّه يقال َأْزغََل الطّاِئُر فَرخَه، إذا. والغين والالم أصٌل يدلُّ على َرضاع وَزقٍّ وما أشبهه

  .2"َزغاليل: ج. ومنه فْرخ الحمام ؛الطِّفل - و. وحالخفيفُ الرُّ ):الزُّغْلُول(: "الوسيط

، بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة اّمة فارقًثَ نلحظ مّما سبق أّن     

فالزُّغلول، كما ورد في اللسان، الطّفل، وأيًضا الخفيف الجسم، وهاتان الصِّفتان تنطبقان على 

فرخ الحمام، إذ يكون صغيًرا، وخفيف الجسم، فربما سّمي زغلوالً لصغره، وخفّة جسمه، هذا 

                                               
  .21الواقعة،  1

 .حمم ادةم لسان العرب، 2

   .، حّمالمعجم الوسيط 3

 .زغل مادة لسان العرب، 4

 .، زغلمقاييس اللغة 1

 .زغل ،المعجم الوسيط 2
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، لهذا ، كما ورد في المقاييسَرضاع وَزقٍّ ى فإّن الّزغل يدّل علىمن ناحية، ومن ناحية أخر

، عالوة على ما ذكر، فقد ورد في إلى الفرخ نفسه قّّزالَرضاع وربما انتقلت داللة الكلمة من ال

  .فْرخ الحمامالوسيط أّن الزُّغلول أيًضا 

، دون أدنى )ḥamaam( مامَح: يقولون أهل المخّيم أكثرمن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما      

، بدالً من )zaɤluul(َزغلول : تغيير عّما ورد في المعاجم، أّما فرخ الحمام فيقولون عنه

ولعل الّسبب في ذلك ، حيث عمد النّاطق إلى استبدال فتحة الّزاي بّضّمة؛ )zuɤluul(ُزغلول 

  .1ّضّمةال عائد إلى خفّة الفتحة وثقل
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 :فصيلة الّدجاج 2-5- 2

  )الفَرُّوج الفرخة، الّصوصة، ،الّديك ،ةجاجالدَّ(

، )ʔalfarxah( الفَْرخَة،)ʔaddiik(الّديك ،)ʔaddadʒaadʒah( الدَّجاجة 2-5-1- 2

  ):ʔalfarruuj(الفَرُّوج  ،)ʔaṣṣuuṣah( الّصوَصة

اج في العديد من أنواع األكل، يدخل لحم الّدج. حمطير من الّدواجن، ُيرّبى للبيض، أو للّ     

ويكون في بعضها رئيًسا، خاّصة في أكلة الّدجاج المحشي، والمسخّن، والمفتول، ويفضل كثير 

هذا هو المعنى الّدارج  .لرخصه النسبّي قياًسا لبقية أنواع اللحوم األخرى همن سكّان المخّيم لحم

 :في المعاجم، فقد ورد في اللسان أّنفي لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد 

معروفة، سميت بذلك إلقبالها وِإدبارها، تقع على الذكر واُألنثى، َألن الهاء : الدِّجاجةجاجة والدَّ"

وَأما َدجاٌج فمن الجمع الذي ليس بينه  ...ِإنما دخلته على َأنه واحد من جنس، مثل حمامة وبطة

وقالوا َدجاجةٌ وَدجاٌج : قال سيبويه. يمامة ويماموبين واحده ِإال الهاء كحمامة وحمام و

  .2"َدجاج، وُدُجج: ج). للذّكر واألنثى(من الدَّواجن  طيٌر: )الدَّجاجة(: "، وفي الوسيط1"وَدجاجاتٌ

ذكر الّدجاج، وهو المعنى ذاته الوارد في المعاجم، فقد ورد في : والّديك في لهجات المخّيم     

  .1"والجمع القليل َأْدياك، والكثير ُديوك وِدَيكة ...جاج ذكر الّد: لدِّيُكا: "اللسان، والوسيط أّن

 وهو المعنى ذاته، تقريًبا، الوارد في الدَّجاجة الّصغيرة،: في لهجات المخّيم فهي أّما الفرخة     

والّصوصة في لهجات  ،2"واُألنثى فرخة ولد الطائر: الفَْرخ: "المعاجم، ففي اللسان، والوسيط

فرخة، أو دجاجة صغيرة، غير أّن  هذا المعنى يختلف عن المعنى الوارد في المعاجم، : مخّيمال

  ، وربما يكون سبب تسميتها بسبب صوتها،3"الصُّوُص اللئيُم القليُل النَدى والخير: "ففي اللسان

                                               
 .دجج مادةلسان العرب،  1

 .دّج ،المعجم الوسيط 2

 .ديك ،المعجم الوسيطولسان العرب،  1

 .، فرخالمعجم الوسيطو لسان العرب، 2

 .صوص مادةلسان العرب،  3



132 
 

اللة نطلق عليها اسم الّد"وبذلك يمكن أْن  َصْو، إذ إنّها تصدر صوتًا قريًبا من َصْو َصْو

وثَّمة معنى أخير ُيستخدم، أحيانًا، في لهجات المخّيم بمعنى دجاجة صغيرة مشوّية، . 1الّصوتّية

  .2"الفَِتيُّ من ولد الدُّجاج، والضم فيه لغة: "، ويعني)ʔalfarruuj(الفَرُّوج : هو

، بدالً )jaajeh(جاجِة : يقولون من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيمأّما      

ولعل الّسبب في حذف الّدال من الكلمة عائد إلى كثرة استعمال  ،)dadʒaadʒah(جاجة من َد

، هذا من 3هذه الكلمة، إذ إّن كثرة االستعمال، تبلي األلفاظ، وتجعلها عرضة لبتر بعض أطرافها

ن الشّدة، ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد تخلّص النّاطق من الجيم الفصحى، التي تجمع بي

أّما ما . 4إلى جيم كثيرة التّعطيش خالية من الشّّدة –كما عند أهل الشّام  –والّرخاوة، وحولّها 

تبقى من الكلمات فإّن معظم سكّان المخّيم، ينطقون بها نطقًا صحيًحا كما وردت في المعاجم، 

  .)ṣuuṣ(، أو صوص )ṣuuṣah( ، صوَصة)farxah( ، فَْرخَة)diik( ديك: فيقولون

وجدير بالذّكر أّن النّطق الصحيح للكلمات التي وردت آنفًا، من شأنه أْن يوثّق الّصلة بـين       

اللغة العربّية من حيث هي لغة أبناء ُأمَّة متميِّزة، والنّاطقين بها في المخّيمات، حيـث يسـتعمل   

ّسنين، كما وردت فـي  سكّان المخّيم كثيًرا من الكلمات التي استعملها أجدادنا العرب منذ مئات ال

 .المعاجم اللغوّية، دون أدنى تغيير ُأّمات

  :)ʔalḥabaš(الَحَبش  2-5-2- 2

ُيرّبى للحمه، ونادًرا لبيضه، ُيسّمى أحيانًا ديك  نوع من الطّيور، أضخم من الّدجاج حجًما،     

كون رومي، وغالًبا ديك الحبش؛ ولعل الّسبب في التّسمية عائد إلى موطن هذا الّديك، الذي قد ي

وفي ظنّنا أْن سبب التّسمية عائد إلى موطن هذا الّديك، الذي من الممكن أْن . الّروم، أو الحبشة

  . يكون الحبشة؛ ألّن اسم هذا الطّائر حبش، وإن كان البعض يسّميه ديك الحبش

                                               
  .46ص. داللة األلفاظ: أنيس، إبراهيم 1

 .فرج مادةلسان العرب،  2

 .95ص .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 3
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 هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،     

: ، وفي اللسان، والقاموس1"دجاج الحبش، الواحدة ِغْرِغرةٌ: الِغْرِغُر: "فقد ورد في العين أّن

نوع من الدجاج البري : "، وفي الوسيط2"َدَجاُج الَحَبشَِة، أو الدَّجاُج الَبرِّيُّ: الِغْرِغُر، بالكسر"

على أنّه نوع  –لم الباحث على حّد ع –أّما معنى الحبش، فلم يرد في المعاجم . 3"موطنه إفريقية

طائر : وُحَبْيش ...جِنْس من السُّودان،: الَحَبش : "من الّدجاج، بل ورد في اللسان، والّصحاح أّن

، وربما يكون هذا هو المقصود، فالحبش تصغيره 4"مثل الكَُميت والكَُعيت ًرامعروف جاء مصغَّ

الوارد  ُحَبْيشروف في هذه األيام، هو ، فلعّل طائر الحبش المعطائر معروف: وُحَبْيش، ُحَبْيش

  .في المعاجم

ينطقون بها نطقًا صحيًحا كما وردت في ، من أهل المخّيم كثيًرامن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما      

  .، دون أدنى تغيير)ḥabaš(َحَبش  :فيقولونالمعاجم، 

  

  

  

  

  

  

  

                                               
 .باب الغين والراء، العين 1

  .، على التواليغَرَُّه، ررغ، القاموس، واللسان 2
  .، غرغرالمعجم الوسيط 3
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  :فصيلة األرانب  2-6- 2

  )األرانب(

   :)ʔalʔaraanib(األرانب  2-6-1- 2

ثديّية، يغطّي جسمها فرو ناعم، سريعة التّكاثر، تُرّبى للحومها، منها الّداجن،  تاحيوان     

هذا  .تمتاز لحومها بقلّة الّدهون فيها؛ لذا فهو لذيذ في الشّواء، ويؤكل غالًبا مع الملوخّية. والبرّي

د في المعاجم، فقد ورد في هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوار

اَألْرنَُب اُألنْثى، والخَُزُز الذَّكر، : وقيل .معروفٌ، يكوُن للذكَرِ واُألنثى: اَألْرنَُب" :اللسان أّن

جنس من فصيلة اَألرانب ورتبة القوارض، ): اَألْرنَب(: "، وفي الوسيط1"وَأرانٍ والجمُع َأراِنُب

يكون للذّكر ( َمها فَْرٌو ناعم، ومنها البّرّي والّداجن وهي حيوانات كثيرة االنتشار، ويغطّي جس

  .2"أرانب، وأرانِ: ج) الذّكر والخَُزُزواألنثى، أو األرنُب األنثى 

ينطقون بها نطقًا صحيًحا كما وردت في ، من أهل المخّيم كثيًرامن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما      

في بعض األخطاء النّاجمة  نّاطقين يقعونأّن بعض ال ، إالّ)ʔaraanib(أرانب  :فيقولونالمعاجم، 

عن تغيير في ترتيب أصوات بعض الكلمات، وهو ما يعرف بالقلب المكاني، وهذا بدوره أدى 

أرانب ، بدالّ من )ʔanaarib(أنارب : يقولونف، إلى الخلط ما بين الفصحى، ولهجات الكالم

)ʔaraanib(.   

  

  

  

  
                                               

 .رنب مادةلسان العرب،  1

 .، أرنالمعجم الوسيط 2
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    :سماكفصيلة األ 2-2-7

  )ماكساأل(

  ):ʔalʔasmaak( األسماك 2-7-1- 2

هي حيوانات مائّية، تتكاثر بالبيض، منها ما يعيش في الماء العذبة، كاألنهار، والبحيرات،      

الّسردين، والبوري، : والبرك، أو الماء المالحة كالبحار، والمحيطات، ومنه أشكال، وأنواع، مثل

ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث وصف  وقد جاء هذا المعنى متّفقًا مع ما. والمشط، وغير ذلك

َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلتَْأكُلُوا ِمنُْه لَْحًما طَرِيا  ﴿: "اهللا الّسمك باللحم الطّرّي، حيث يقول

، 1"﴾َولََعلَّكُْم تَشْكُُروَن ِفيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َوتَْستَخْرُِجوا ِمنُْه ِحلَْيةً تَلَْبُسونََها َوتََرى الْفُلَْك َمَواِخَر

َوَما  ﴿: "، وفي ذلك يقول تعالى"األنهار"يؤكل من البحر المالح، أو البحر العذب  وهذا الّسمك

اَيْستَوِي الَْبْحَرانِ َهذَا َعذٌْب فَُراتٌ َساِئغٌ شََراُبُه َوَهذَا ِملٌْح ُأَجاٌج َوِمْن كُلٍّ تَْأكُلُوَن لَْحًما طَرِي 

  .1"﴾وَنَوتَْستَخْرُِجوَن ِحلَْيةً تَلَْبُسونََها َوتََرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر ِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم تَشْكُُر

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

الُحوتُ من خُلْق الماء، واحدته َسَمكَة، وجمُع السََّمِك ِسماٌك : السََّمُك" :فقد ورد في اللسان أّن

. زه كّل نوع اسم خاص يمّيوهو أنواع كثيرة ل. حيوان مائّي: السَّمك: "وفي الوسيط، 2"وُسُموٌك

  .3"واحدة السَّمك: السَّمكةِسماك، وُسموك، وَأسماك، و: ج

ما ُيشوى، أو  فمنه :نلحظ مّما سبق أّن الّسمك حيوان مائي، ويمكن إعداده  بطرق مختلفة     

مك من الّس، وجدير بالذّكر أّن طريقة ما يمّيزها، ولها طعمها الخاصُيقلى، أو ُيطبخ، ولكّل 

وقد يحفظ . ال سّيما الفسفور ةمن عناصر أساسّي اإلنسان بما يحتاجه ئيسة التي تمّدغذية الّراأل

ح، فيسّمى فَسيخًا، يالّسمك بالتّعليب، فيسّمى عندئٍذ سردينًا، وقد ُيحفظ في براميل بطريقة التّمل
                                               

 .14 النّحل، 1

 .12فاطر،  1

 .سمك مادةلسان العرب،  2

  .، سمكالمعجم الوسيط 3
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ا أّن البدو سكّان المخّيم في أّول يوم من أّيام عيد الفطر، علًم معظم فطر بهوهذا األخير ي

  .يشتهرون به كثيًرا) الجّماسين(

وردت في ينطقون بها نطقًا صحيًحا كما ، أهل المخّيم أكثرمن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما      

: يقولون الّذين، باستثناء القرويين ، دون أّي تغيير يذكر)samak(َسَمك : المعاجم، فيقولون

مطلقًا أيا / tš/في نطقهم تقلب تْشْ / k/فالكاف ، )samak(َسَمك  ، بدالً من)samatš(َسَمتْشْ 

أو ) chair(كما في بداية كلمة ) ch(كان موقعها في الكلمة، أو ما يشبه النّطق اإلنجليزي بِـ 

children)(1 ،فال ينطقون الكاف تْشْ  - في أيامنا هذه  – القرويينأّما أحفاد/tš / ألبتة، بل

؛ ولعل الّسبب في ذلك عائد إلى عامل الخجل من )samak(َسَمك  :، فيقولونينطقونها كما هي

ورّبما بسبب  استحيائهم، واعتقادهم أّن هذه اللهجة هي لهجة كبار الّسن،و ،/tš/تْشْ ال  نطق

أو اعتقادهم بأّن من  يقطنون المخّيم ويفوقونهم عدًدا، الّذيناختالطهم بمن حولهم من أهل المدن 

 يتحدثون باللهجة القروّية، أو البدوّية، الّذينة يكون أكثر رقيا من أولئك يتحدث اللهجة المدنّي

  .  إضافة إلى دور المدرسة، ووسائل اإلعالم، وما لهما من تأثير على النّطق الّسليم للّهجات

  

                                               
  .124.ص. فقه اللّغة: وكذلك، وافي، علي عبد الواحد، 125ص.في اللّهجات العربّية: أنيس، إبراهيم: ينظر 1
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  :المشروبات: الثثّالفصل ال 3- 2

ُهَو الَِّذي َأنَْزَل ِمَن السََّماِء ﴿:"ذكر اهللا سبحانه وتعالى شرب الماء في القرآن الكريم بقوله     

ب الحياة، وبه جعل اهللا كّل ، ويعّد الماء عص1"﴾َماًء لَكُْم ِمنُْه شََراٌب َوِمنُْه شََجٌر ِفيِه تُِسيُموَن 

كَفَُروا َأنَّ السََّماَواِت َواَألْرَض كَانَتَا  الّذينَأَولَْم َيَر ﴿" :شيء حّي، يقول الحق في محكم التّنزيل

نه ، فمن الماء يشرب اإلنسان، وم2"﴾َرتْقًا فَفَتَقْنَاُهَما َوَجَعلْنَا ِمَن الَْماِء كُلَّ شَْيٍء َحيٍّ َأفَال ُيْؤِمنُوَن 

  .يعّد  شرابه، كالشّاي، والقهوة، والّزنجبيل، والخروب، وغير ذلك الكثير

يتناول الباحث في هذا الفصل أشهر المشروبات التي يعّدها سكّان المخّيم، والتي يشكّل الماء      

أساًسا لها، وقد قام الباحث بتقسيم غالبية هذه المشروبات إلى مجموعات باجتهاد شخصّي، فمثالً 

ك مشروبات عالجّية، وأخرى مشروبات قرنّية أي أنّها تؤخذ من ذوات القرون، وأخيرة هنا

  .منّبهات

 :مشروبات عالجّية  3-1- 2

  )، القرفة، البابونج"اليانسون"الّزنجبيل، اآلنسون (

  ):ʔazzanjabiill( الّزنجبيل 3-1-1- 2

 ا، لونهم الذعوطع ،اذةرائحة نفّ احتوي على زيت طيار، لهتنبت تحت التربة، ت درنات     

في  يدخلو ،يستعمل من الزنجبيل جذوره وسيقانه المدفونة في األرض .بعد طحنها أبيض مصفر

، أي شراب، وهذا المعنى يتّفق مع ما ورد كمنقوع هلاستعمكثير من االستعماالت، أكثرها شهرة ا

، ويستعمل كبهار، 3"﴾َوُيْسقَْوَن ِفيَها كَْأًسا كَاَن ِمَزاُجَها َزنَْجبِيال﴿: "في القرآن الكريم، يقول تعالى

 ,عم الممّيزة ومنحها الطّجهيز األطعمفي ت -خاّصة عندما يكون جافًا، ومطحونًا  -  توابلو

                                               
  .10النّحل،  1

 .30األنبياء،  2

  .17اإلنسان،  3
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، كما يستعمل في عالج والقرفة ،حلباخنة كالّسالمشروبات الّسأحيانًا إلى أنواع من  يضافو

     .تعالج بحة الّصو، وةنجرة والقصبة الهوائّيتطهير الَحبعض األمراض، كالنّزالت الّصدرّية، و

فسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم، هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى ن     

مما ينبت في بالد العرب بَأرض ُعَمان، وهو عروق تسري : الزَّنَْجبِيل: "فقد ورد في اللسان أّن

، افي اَألرض، وليس منه شيء َبرِّيا، وليس بشجر، يؤكل رطْباً كما يؤكل الَبقُْل، ويستعمل يابًس

وَزنَْجبِيل : الخَْمر يسمى َزنَْجبيالً؛ قال ين، وزعم قوم َأّنوَأجوده ما يؤتى به من الزِّنْج وبالد الصِّ

: الزَّنَْجبيُل : "، وفي القاموس1"الزَّنَْجبِيل العود الِحرِّيف الذي َيْحِذي اللسان: عاِتق ُمطَيَّب وقيل

نَةٌ هاِضَمةٌ ُمليِّنَةٌ الخَْمُر، وُعروقٌ تَْسرِي في اَألْرضِ، ونَباتُُه كالقََصبِ والَبْرِديِّ، له قُوَّةٌ ُمَسخِّ

، باِهيَّةٌ ُمذَكَِّيةٌ، وإن خُِلطَ بُرطوَبِة كَبِِد الَمَعزِ، وُجفِّفَ، وُسِحقَ واكْتُِحَل به أزاَل الِغشاَوةَ اَيسيًر

 ة له عروق غالظٌنجبارّيمن الفصيلة الزِّ نباتٌ: )يلبَِجنْالزَّ(: "، وفي الوسيط2"وظُلَْمةَ الَبَصرِ

بة جذوره نبات من الفصيلة المركَّ :وزنجبيل الشام .و الخمر .يفة الطعمرِِّح تضرب في األرض

  .3"غليظة تستعمل في الطب

من النّاحية أّما  فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، النلحظ أنّه      

ا فصيًحا دون أدنى ، نطقً)zanjabiill( زنجبيل ينطقون كلمة أهل المخّيم أغلبالّصوتّية فإّن 

 :يقولونف ،4إلى القلب المكاني نّاطقين يعمدونإالّ أّن بعض التغيير، كما وردت في المعاجم، 

  .)zanjabiill( زنجبيل، بدالّ من )janzabiil( َجنزبيل

  ):ʔalyaansuun(، اليانسون )ʔalʔaanisuun(اآلنسون  3-1-2- 2

، ساقه رفيعة، تحمل نهاية األفرع ثماًرا صغيرة متريبلغ ارتفاعه حوالي نصف  نبات عشبّي     

تُغلى البذور وتُقّدم على شكل شراب ساخن، وهذا الشّراب . بنية اللون، وهذه الثّمار تُسّمى بذوًرا

 ،عند الّرضع، واألطفاليستعمل في عالج كثير من األمراض، حيث ُيسكِّن المغص المعوي 

                                               
 .زنجبيل مادة لسان العرب، 1

 .الزَّنَْجبيُل، القاموس المحيط 2

 .، زنجبيلالمعجم الوسيط 3

 .  من هذه الّدراسة 1-7-1: ينظر 4
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والكبار، كما ينفع في تهدئة األعصاب، وضد السعال وطرد البلغم، ويزيد من إدرار اللبن عند 

   .المرضعات

 هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم     

ت حولّي، زهره صغير أبيض، وثمره حبٌّ نبا): اآلِنُسون: "(الوسيط أّن ، فقد ورد فيالحديثة

، أّما في المعاجم القديمة فلم يرد لفظ اآلنسون، وال 1"طّيب الّرائحة، يستعمل في أغراض طبّية

: الكَمُّوُن، كتَنُّورٍ": في القاموس أّن بمعناه الّدارج، بل ورد - على حّد علم الباحث  –اليانسون 

والكَمُّوُن  .طارٌِد للرِياحِ، واْبِتالُع َمْمضوِغه بالِملْحِ َيقْطَُع اللُّعاَب ُمِدرٌّ ُمَجشٍّ هاِضٌم، عروف،َحبٌّ م

  .2"اآلنيُسوُن: الُحلُْو

من أّما  فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، هناكنلحظ أنّه ليس      

 ، بدالً من)yansuun( نْسونَي: يقولون النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم

ولعل الّسبب  ؛الفتحة الطّويلةب استبدال الفتحة القصيرة عمد النّاطق إلى إذ ،)yaansuun(يانسون 

في ذلك عائد إلى كثرة استعمال هذه الكلمة، إذ إّن كثرة االستعمال، تبلي األلفاظ، وتجعلها 

في النّطق، إذ إّن نطق كلمة َينْسون أو رّبما من أجل الميل إلى الّسهولة  ،3عرضة لبتر بعضها

  .أسهل من نطق كلمة يانسون

  :)ʔalqirfah( الِقْرفَة 3-1-3- 2

في الطّبخ، فيضفي على  وتوابل ،ابهاًريستعمل لحاء شجرة، أو لنقل قشر شجرة، لونه بنّي،      

لشّراب وتُقّدم على شكل شراب ساخن، وهذا االطّعام مذاقًا لذيذًا، وقد تُطحن هذه القشرة وتُغلى، 

, أهمها فاتح للشهّية، ومنشط للجهاز الهضمي ، لعّليستعمل في عالج كثير من األمراض

  .وغيره وتضاف أحيانًا إلى أنواع من المشروبات كالّسحلب،

                                               
 .، اآلنسونالمعجم الوسيط 1

 .من، كالقاموس المحيط 2

 .95ص .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: عبد التّواب، رمضان:ينظر 3
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هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

والِقْرفة دواء  .ِلحاء الشجر، واحدته ِقْرفةٌ، وجمع الِقْرف قُروفٌ: ْرفالِق: "فقد ورد في اللسان أّن

عام، غَلََبتْ هذه واء والطّوالِقْرف ِقشْر شجرة طيبة الريح يوضع في الّد: ابن سيده. معروف

، الِقشُْر، أو ِقشُْر الُمقْلِ: الِقْرفُ، بالكسر: "، وفي القاموس1"فة عليها غَلَبة اَألسماء لشرفهاالّص

أْحَمُر أْملَُس مائٌل إلى الُحلْوِ، ظاِهُرُه خَِشٌن : ومنه الَمْعروفُ بالِقْرفَِة على الَحقيقَِة...وِقشُْر الرُّمانِ،

، وفي 2"والكُلُّ ُمَسخٌِّن ُملَطِّفٌ، ُمِدرٌّ ُمَجفِّفٌ، ُمَحفِّظٌ باِهيٌّ... بِراِئَحٍة َعِطَرٍة وطَْعمٍ حادٍّ ِحرِّيٍف،

 ؛ةينّيوالقرفة الّص ،ةأشهره القرفة السيالنّي ،ةقشر شجر من الفصيلة الغارّي :)ةالقرف(: "الوسيط

   .3"ة فيهاعطرّيوهي تستعمل ِل

أّما  أنّه ال فارق بين المعنيين، ن المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة،يتّضح م     

، بدالً من ِقْرفَة )qirfeh(ْرِفة ِق: يقولون من أهل المخّيم كثيًرامن النّاحية الّصوتّية فإّن 

)qirfah(، الفتحة إمالة  حيث يعمد النّاطق إلى/a/ إلى كسرة ممالة ،/e/ التّأنيث، فيما قبل تاء ،

الثّالث، فالمدنّي مع األخذ بعين االعتبار التّنوعات الّديافونّية التي تنتظم ألسنة أبناء اللهجات 

 - الذي يحمل اللهجة األّم  –، والقروّي girfeh): (ْرِفةِگ: قول، والبدوّي ي)ʔirfeh( :ِإْرِفة: يقول

 ومعظمهم، girfeh)(: ْرِفةِگ :، أّما أحفاد القرويين فقليل منهم يقول)kirfeh(: ِكْرِفة: يقول

  .ʔirfeh(4( :ِإْرِفة: يقولون

  :)ʔalbaabuunaj( البابونَج 3-1-4- 2

عروقه،  تُغلى. فائدة طبّية كبيرة، ذو رائحة عطرّية زكّية، وهو ذو حولّي عشبي نبات     

وتُقّدم على شكل شراب ساخن كالشّاي، وقد يستعمل هذا الشّراب في عالج كثير من ، وأزهاره

مغلي األزهار لالستنشاق في حالة  بخار األمراض، لعل أهّمها تهدئته لألعصاب، كما يستعمل

  . الهوائّية قصبةالتهاب ال

                                               
 .قرف مادةلسان العرب،  1

 .، القرفالقاموس المحيط 2

 .، قرفالمعجم الوسيط 3

  .هذه الّدراسةمن  4-1-1: ينظر 4
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جات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم، هذا هو المعنى الّدارج في له     

: )جالبابونَ(: "، وفي الوسيط1"، كثيرةُ النَّفْعِعروفةَزْهَرةٌ م: الباُبونَُج: "فقد ورد في القاموس أّن

   .2"داويبات يستعمل في الصباغة أو التّة من فصيلة المركَّجنس نباتات عشبيَّ

من أّما  فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، ال يتبين مّما سبق أنّه     

، بدالً من )baboonej(َببوِنج : يقولون النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل المخّيم

ولعل  الفتحة الطّويلة،ب استبدال الفتحة القصيرة إلىحيث عمد النّاطق  ،)baabuunaj(بابونَج 

لك عائد إلى كثرة استعمال هذه الكلمة، إذ إّن كثرة االستعمال، تبلي األلفاظ، وتجعلها الّسبب في ذ

، وهذه الكلمة وما كان على ، أو رّبما من أجل الميل إلى الّسهولة في النّطق3عرضة لبتر بعضها

ة الكلمة ذات الحركة القصيرة، على مرادفتها ذات الحرك شاكلتها تثبت أّن لهجات المخّيم تفّضل

، إلى كسرة /a/الفتحة إمالة  الطّويلة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد عمد النّاطق إلى

لتصبح ضّمة طويلة ممالة  ، /uu/فيما قبل الجيم، إضافة إلى إمالة الّضمة الطّويلة ، /e/ممالة 

/oo/ َببوِنج ، فاستوت الكلمة على سوقها)baboonej(.   

  

  

  

  

  

  

                                               
 .البابونج ،القاموس المحيط 1

 .البابونج ،المعجم الوسيط 2

 .95ص .التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه :عبد التّواب، رمضان:ينظر 3
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 :مشروبات قرنّية  3-2- 2

آثر الباحث تسمية هذه المجموعة بالمشروبات القرنّية؛ ألّن الشّراب يستخلص من      

هذه النّباتات، وإْن كان أكثر استعمال هذه المشروبات في فصل الّصيف، ال ) ثمار(قرون 

 .الّسوس، والخّروب، والتّمر الهندّي شربسّيما في شهر رمضان المبارك، حيث يكثر 

  )هنديالمر تّال، "الّسوس" سوسالعرقخَّروب، ال(

 :)ʔalxarruub( الخَّروب 2-3-2-1

شجرة دائمة الخضرة، ثمارها قرون خضراء اللون، وعند نضجها تصبح بنّية اللون،      

يتم تكسير القرون بعد جفافها إلى قطع صغيرة، ثُّم تُنقع . شكلها هاللّية تقريًبا، وبداخلها بذور

، ويترك حتّى يبرد، فيصبح شرابها حلًوا، لذيذ الطّعم، في الماء فترة من الّزمن، وتُغلى قليالً

صبح تتطبخ طْبخًا كثيًرا، حتّى حيث فترة من الّزمن،  هانقعووقد تُطبخ القرون بعد طحنها، 

  .يؤكل مع الخبز، وقد يخلط مع الطّحينة ويؤكل ُربأ تُسّمىالقوام، وعندئٍذ  ة ثقيلةلزج

ت المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم، هذا هو المعنى الّدارج في لهجا     

نبت معروف، واحدته خُْرنُوبةٌ : الخُْرنُوُب والخَرُّوب، بالتشديد" :فقد ورد في القاموس أّن

واآلخر الذي يقال له الخَرُّوُب الشامي، وهو ُحلٌْو يْؤكل، وله َحبٌّ كََحبِّ الَينُْبوِت، ِإالَّ  ...وخَْرنُوبةٌ

: وفي الوسيط، 1"نه َأكَْبُر، وثََمُره ِطواٌل كالِقثّاِء الصِّغارِ، ِإالّ َأنه َعريٌض، وُيتَّخَذُ منه َسويقٌ وُربٌَّأ

  .2"علفها الماشيةثماره قرون تؤكل و تُ ،ةشجر مثمر من الفصيلة القرنيَّ :)وبرُّالخَ("

مـن  أّمـا   اللهجات الّدارجة، فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في هناكنلحظ أنّه ليس      

نطقًا فصيًحا دون ، )xarruub(خَّروب : ينطقون كلمة أهل المخّيم كثيًرا منالنّاحية الّصوتّية فإّن 

  .أدنى تغيير لما ورد في المعاجم

                                               
 .، خربالقاموس المحيط 1

 .، خربالمعجم الوسيط 2
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  :)ʔassuus("الّسوس" ،)ʔalcirqsuus( سوسالعرق 2-3-2-2

 صنع منها شراٌبوُي ،ةرّيسحق جذوره السكّتُ مادة مشتقة من جذور شجرة العرقسوس،     

، حيث تنقع الجذور المسحوقة بقليل من الماء، وتترك في الشّمس مّدة من وسمعروف بالسُّ

الّزمن، ثُّم توضع في قطعة قماش، وُيصّب عليها الماء البارد، ثُّم يصفّى من الشّوائب، ويشرب 

  .بارًدا، فضالً عن العديد من الفوائد الطّبّية الموجودة في هذا الشّراب

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم،      

السُّوُس شجر ينبت ورقاً في غير : السُّوُس َحشيشة تشبه القَتَّ؛ ابن سيده": اللسان أّنفقد ورد في 

ة شديدة، في هو شجر يغمى به البيوت ويدخل عصيره في األدوية، وفي عروقه حالووَأفنان؛ 

السُّْوس، الواِحدة : وقال الدِّينََوري... : "، وفي العباب1"فروعه مرارة، وهو ببالد العرب كثير

وس المعروف الذي تُغَّمى به الُبُيوتُ، وَيْدخُُل عصيره في الدواء، وفي سوَسة، وهو هذا الّس

، وفي 2"لعرب كثيرُعروقه حالوة شديدة، وفي فروعه مرارة، وهو من الشََّجر، وهو بأرض ا

من  ،طويل الجذور عميقها ،ر برّيعمَّمخشوشب ُم و نبات عشبّي ...) وس السُّ( : "الوسيط

 صنع منها شراٌبكما ُي ،بة و تستعمل في الطّرّيسحق جذوره السكّة تُات الفراشّيفصيلة القرنّي

   .3"وسالسُّ ِقْرمعروف بِع

فالّسوس،  المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، فارق بين المعنى يتّضح مّما سبق أنّه ال     

يغمى به البيوت ويدخل عصيره في  كما أجمعت عليه المعاجم، وكما ورد في اللهجات، شجر

من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أّما  .صنع منها شراٌبُي، األدوية، وفي عروقه حالوة

  .نطقًا فصيًحا دون أدنى تغيير لما ورد في المعاجم، )suus(سوس : ينطقون كلمة أهل المخّيم

  

                                               
 .سوس مادة لسان العرب، 1

 .، سوسالعباب الّزاخر 2

 .، سوسالمعجم الوسيط 3
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  :)ʔattamir ʔalhindii( هنديالمر تّال 3-2-3- 2

شجرة دائمة الخضرة، ثمارها قرون حمراء اللون تميل إلى اللون البنّي، شكلها هاللّية      

دة عدة مر الهندي بنقع قرونه المكّسرة  في الماء البارد لميحضر التّ. تقريًبا، وبداخلها بذور

ساعات، أو في الماء المغلي لمدة بسيطة، ثم يفرك ويترك حتى يستقر، ثم يصفّى، ويضاف إليه 

يشرب التّمر الهندي في رمضان في أي وقت من الليل ويعّد من . كر، وماء الّزهرقليل من الّس

 المشروبات المفضلة لدى كثير من الناس، ويستخدم كملّين لطيف ومبرد منعش؛ نظراً لوجود

  .األحماض والمعادن فيه

 وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم،     

ثمر شجر من الفصيلة القَْرنَيَّة، ينبت في : )التَّْمُر الهنِديُّ(: "فقد ورد في الوسيط أّن ،الحديثة

، أّما في اللسان فقد ورد 1)"وهو الُحَمُر(به حامض نافع البالد الحارَّة، ثماره غذائيَّة ُملَيِّنة، وشرا

مر الهندي، وهو بالسَّراِة كثير، وكذلك ببالد ُعمان، التّ: الُحَمُر والَحْوَمُر، واَألوَّل َأعلى: "أّن

وقد رَأيته فيما بين المسجدين : وورقه مثل ورق الِخالِف الذي قال له الَبلِْخّي؛ قال َأبو حنيفة

  . 2"لناس، وشجره عظام مثل شجر الجوز، وثمره قرون مثل ثمر القََرِظويطبخ به ا

نلحظ أنّه ليس ثَّمة فارق بين المعنى المعجمّي، والمعنى في اللهجات الّدارجة، وإْن لم يرد      

بصورة مباشرة، بل ورد في  –على حّد علم الباحث  –لفظ التّمر الهندي في المعاجم القديمة 

، وربما يعود الّسبب في تسمية التّمر الهندي بالُحَمر، أّن شراب مر الهنديالتّ: ُرالُحَماللسان أّن 

أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن الّسواد األعظم من أهل . التّمر الهندي يكون ضارًبا إلى الُحمرة

ر لما ، نطقًا فصيًحا دون أدنى تغيي)ʔattamir ʔalhindii( التّمر الهندي: المخّيم ينطقون كلمة

  .ورد في المعاجم

                                               
 .، تمرالمعجم الوسيط 1

 .، قرظالوسيط المعجم .شجر عظام لها سوق غالظ أمثال شجر الجوز: ، والقرظحمر مادةلسان العرب،  2
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 : ُمنبِّهات  2-3-3

  )الشّاي، القَهَوة(  

  ):ʔaššaay(الشّاي  3-3-1- 2

، وقد تستعمل األوراق وهي مشروب شائع لصناعةتستخدم  نبتة ذات أوراق خضراء     

عناع، أو مل بعد تجفيفها، وقد يشرب الشّاي وحده،وقد ُيضاف إليه النّخضراء، وقد تستع

  .الميرمية، فيصبح مذاقه لذيذًا

هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، وهو المعنى نفسه، تقريًبا، الوارد في المعاجم      

 ،ر في المعتادكَّى بالسُّمحلّ و يشرُب ُهغلى ورقُنبات ُي: )ايالشّ(: "الحديثة، فقد ورد في الوسيط أّن

، - على حّد علم الباحث  –، أّما في المعاجم القديمة، فلم ترد الكلمة 1"من آسيا في أصقاعٍ ينبتُ

الشّاي لم "أّن  الموسوعة العربية العالميةالموسوعة الحّرة، نقالً عن ) ويكيبيديا(وقد ورد في 

 العباسيوال  العصر األمويوال في  اإلسالمفي عصر الجاهلية وال في صدر  العربُيعرف عند 

وما بعده حيث قدمت أول  القرن السابع عشرألنه لم ينتشر ويصبح معروفاً في العالم إال في 

   . 2"م1610في عام  أوروباإلى  الصينشحنة من الشاي من 

، والمعنى في اللهجات الحديث نى المعجمّيفارق بين المع هناكنلحظ مّما سبق أنّه ليس      

، نطقًا )šaay( شاي: ينطقون كلمة أهل المخّيم أكثرمن النّاحية الّصوتّية فإّن أّما  الّدارجة،

  .في المعاجم تورد كمافصيًحا 

  

                                               
  .، شايالوسيط مالمعج 1

، بتاريخ   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A.ويكيبيديا، الموسوعة الحّرة 2
  .م12/3/2010
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   :)ʔalqahwah( َوةالقَْه 3-3-2- 2

، وهي حبوب القهوةالمحّمصة، التي ُيطلق عليها  البذوريعّد من  مغلي مشروبهي      

مشروب  لصناعةيستخدم مطحونها وتُحّمص ثُّم تطحن، و البذورتجفّف  .شجرة البن تستخرج من

سريع التّحضير للّضيوف، وال سّيما  اوقد اشتهرت القهوة عند العرب، مشروًب. شعبّي شائع

عند الوفاة، إذ تُقّدم وكذلك  ،في األفراحوتستعمل . االّسادة منها، أْي التي يكون مذاقها ُمر

  . للمعّزين، وتصّب القهوة، في األعّم األغلب في فناجين

 هذا هو المعنى الّدارج في لهجات المخّيم، إالّ أّن هذا المعنى يختلف عّما ورد في المعاجم،     

شهوتُه عنه من غير مرض مثل َأقَْهَم، ارتدَّت : َأقْهى عن الطعام واقْتَهى: "فقد ورد في اللسان أّن

والقَْهوة الخمر، سميت بذلك ألنها تُقْهِي شاربها  ...قد َأقَْهى وقد َأقَْهم: يقال للرجل القليل الطُّعم

القاف والهاء : "، أّما ابن فارس فذكر أّن1"هذيب َأي تُشبِعهعام َأي تذهب بشهوته، وفي التّعن الطّ

نَّها ألوسمِّيت قَْهَوةً : وأمَّا القهوة فالخمر، قالوا. على ِخْصب وكثرة والحرف المعتلُّ أصٌل يدلُّ

  .3"ّنوشراب مغلي الُب .بن المحضواللَّ .الخمر :)ةَوْهالقَ(: "، وفي الوسيط2"تُقْهِي عن الطَّعام

.    رالخم: بل هي ،ّنالُبلم يرد في المعاجم القديمة أّن القهوة تعني شراب  أنّه نلحظ مّما سبق     

بين داللة المعنى القديم، والحديث، فالقهوة كما وردت  في اللسان،  اويبدو أّن ثمة تشابًه

، ورّبما تشبعه، عام َأي تذهب بشهوتهالخمر، سميت بذلك ألنها تُقْهِي شاربها عن الطّ: والقاموس

ّبما ُسّميت ، رّنشراب مغلي الُب :وكذلك القهوة التي وردت في لهجات المخّيم، والوسيط وتعني

قهوة ألنّها، في األعّم األغلب، تَردُّ شهوة الطّعام، وأحيانًا يشعر شارب القهوة بالشّبع إذا شربها 

وبهذا نلحظ أّن ثَّمة أمًرا مشتركًا . قبل األكل، فهي عادة تُشرب في األعراس بعد تناول الطّعام

 راَبْين يرّدان شهوة الطّعام، أو لنقل، هو أّن الشّّنشراب مغلي الُب :والقهوة الخمر،: بين القهوة

                                               
 .قها مادةلسان العرب،  1

 .، قهومقاييس اللغة 2

 .وة، قهطالمعجم الوسي 3
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يشعران شاربهما بالشّبع، وبهذا نلحظ أّن داللة الكلمة قد انتقلت من شرب الخمر إلى شرب مغلي 

   .ّنالُب

، فيما /e/، إلى كسرة ممالة /a/أّما من النّاحية الّصوتّية فإّن النّاطق يعمد إلى إمالة الفتحة      

  .)qahwah(قَْهَوة  بدالً من ،)qahweh(قَْهوِة : قبل تاء التّأنيث، فيقول
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  3 الثالث بابال

  

  أللفاظمعجم ا
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يتناول الباحث في هذا الباب معجم ألفاظ األدوات المنزلّية، وكذلك معجم األلفـاظ المكّونـة        

تّم ترتيبه أبتثيـا،   وجدير بالذّكر أّن هذا المعجم قد. للطّعام والشّراب كما وردت في هذه الّدراسة

رقم الّصفحة الوارد في الجدول أدناه، يشير إلى رقم الّصـفحة   بحسب أصول الكلمات، علًما أّن

  .هذه الّدراسة منالتي وردت فيها الكلمة 

إضافة لما تقّدم، فقد تّم ترتيب الكلمات في هذا المعجم حسب نطقها في اللهجات، مع األخذ      

نجدها في حرف الـّدال؛ ألّن   )المدقّة(الفصيح لهذه الكلمات، لذا فإّن كلمة بعين االعتبار األصل 

أّما الكلمات التي ليس لها  . نجدها في حرف الواو؛ ألّن أصلها وقد، )الموقدة(أصلها دقّ، وكلمة 

، فسيضعها الباحث حسب ترتيب أحرفها، لذا فإّن -مثل َبكيت اإلنجليزّية األصل  -أصل فصيح 

فلم تُؤخذ في الحسبان؛  أّما بالنّسبة للتّنوعات اللهجّية للكلمات. ستدرج في حرف الباء كلمة َبكيت

في الّصـفحة التـي وردت فيهـا     اباإلمكان الّرجوع إليه لذا فإّن .لورودها في متن هذه الّدراسة

  .هذه الّدراسة منالكلمة 

  

  

  

  

  

  

  



150 
 

  حرف األلف 3-1

  

الكلمة كما تنطق

  في اللهجة

 جّيةالّداللة الله

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

 الّصفحة 

  َأُرز

ʔaruz  

نبات حولّي ينمو في سنابل، في داخلها 

  .أبيض صغير، مغلّف بقشر أصفر حّب

واُألُرز  اُألْرز

واُألُرّز كله ضرٌب 

  .من الُبرِّ

118  

  آنسون

ʔaanisuun  
  َينْسون

yansuun 
  

ارتفاعه حوالي نصـف  نبات عشبي يبلغ 

تحمل نهايـة األفـرع    ،ساقه رفيعة ،متر

، وهـذه الثّمـار   صغيرة بنية اللون اثماًر

تُغلى البذور وتُقـّدم علـى   . تُسّمى بذوًرا

  .شكل شراب ساخن

  138  .لم َيرِد في المعاجم
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  حرف الباء 3-2

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  بابور
baaboor  
  َببور

baboor  

موقد مصنوع من نحـاس، لـه   

  مل بضخ الكاز ثالثة أرجل، يع

ــة،  ، أو vaporكلمــة إنجليزّي

vapour بخار: وتعني.  

55  

  َببوِنج
baboonej  

ذو رائحـة   ،حـوليّ  عشبي نبات

ة وهو ذو فائدة طبّي ،ةة زكّيعطرّي

   .كبيرة

، كثيرةُ عروفةَزْهَرةٌ م: الباُبونَُج

  .النَّفْعِ

140  

َبِتنْجان 
batinjaan  

مخروطّيـة   سوداء اللـون،  ثمار

تشبه القرع إلى حّد  تقريًبا، الشّكل

بـاألرز واللحمـة    ىكبير، تُحش

  .فتُسّمى محشي

اَألنَـُب  ، والقَْهقَـبُ : الباِذنْجاُن

 .واحدته َأنََبة

  

104  
  

بامِية 
baamyeh  

نبتة ذات قرون خضراء، تنبـت  

في الّصيف، تُطبخ قرونها بعـد  

  .تقطيعها مع البندورة

  111  .لم تَرِد في المعاجم

  َمْرتَبان
martabaan  

  )برطمان(

وعاء اسطواني الشكل يصنع 

غالًبا من الّزجاج، أو من 

البالستيك، تحفظ فيه شتّى أنواع 

اللبن، والجبنة، : األطعمة، مثل

  .والمخلّل، والمربى، وغير ذلك

أو  من زجـاجٍ  إناٌء :مانطَْرالَب

ـ بََّرحفظ فيـه المُ تُ ،خزٍف  تُاَي

 ،األصــل فارســي .ونحوهــا

  .)بانمرت( :ولفظه عندهم

85  

  ِْبريقإ
Ibriiq 
  

إنــاء معــدنّي يســتعمل لغلــي 

السوائل، ال سّيما الشّاي، وهـو  

ومن األباريق مـا هـو   . أحجام

مصنوع من الفخّـار، يسـتعمل   

  .  لشرب الماء

إناء، وجمعه أبارِيقُ، : اإلْبرِيقُ

  .الكُوزأو هو . فارسي معرب

  

  
58  
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  بريموس
briimos  

ــة  .بابور ، َببور ــة إنجليزي  كلم Primus  ،

 .بابور كاز للطّبخ: وتعني

55  

َبزيالّ 
bazellah  

هي نبات ذات قرون خضـراء،  

تُطبخ قرونها بعد تقطيعهـا، وإذا  

ُجفِّفَت بذورها تكـون خضـراء   

  .اللون، كروّية الشّكل

  99  .لم تَرِد في المعاجم

َمْبشََرة 
mabšarah  

أداة من حديد لها ثقوب صـغيرة  

من جهة، وعّدة شـفرات علـى   

كل عمودي من الجهة األخرى، ش

تستعمل إلزالة القشر الّزائد فـي  

ــا،   ــة كالبطاط ــض األطعم بع

  . والجزر، والليمون، وغير ذلك

  41  .ة آلة البشرَرشَْبالِم

  َبصل
baṣal  

 ينمو تحت األرض، عشبّي نبات

: الشّكل، وهو نوعـان  بيضاوّي

أبيض، وأحمر، قشوره حمـراء  

 مائلة إلى اللون البنّي، في طعمه

  .حرافة

الَبَصــل معــروف، الواحــدة 

  .َبَصلة، وتُشَبَّه به َبْيضة الَحِديد

112  

  باطِية
baaṭyeh  

وعاء مجـّوف مصـنوع مـن    

  .الخشب، يستعمل لعجن الطّحين

الباِطيةُ من الزجـاج عظيمـة   

تُْمأل من الشراب وتوضع بـين  

ــا    ــوَن منه ــْربِ َيغْرِفُ الشَّ

وَيشَربون، إذا ُوِضَع فيها القََدُح 

تْ به وَرقََصتْ من ِعظَِمها َسحَّ

  .وكثرة ما فيها من الشراب

48  

  َبطاطا
baṭaaṭaa  

  baṭaaṭaَبطاطَ 

درنات، تنمـو تحـت األرض،   

شكلها بيضاوّي، والبعض دائرّي، 

قشرتها رقيقة، بنّية اللـون، أّمـا   

لون الثّمرة بعد تقشـيرها فهـو   

  .أبيض

  

  106  .لم تَرِد في المعاجم
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  َبقَر
baqar  

، يرة الحجم قوية المظهركب أنعام

  .تُرّبى لحليبها، أو للحومها

: ابن سـيده . اسم جنس: الَبقَُر

الَبقََرةُ من اَألهلـي والوحشـي   

يكون للمذكر والمؤنث، ويقـع  

على الذكر واُألنثى؛ والجمـع  

  .الَبقَراتُ

126  

    ة ِلقَْب
baqleh  

قصير، أوراقـه صـغيرة،    نبات

. تنبت في فصلي الشّتاء، والّربيع

تُطهى مع ُرّب البنـدورة، وقـد   

  ُيصنع منها سلطة

 .َبقْلَـةٌ معروف، الواحدة  الَبقُْل

الرِْجلَـةُ، وهـي   : والَبقْلَةُ أيضاً

  .الحمقاء الَبقْلَةُ

101  

  َبقْلوِلة
baqluuleh 

مصنوع من الفخار إناء َمْحلَبِة،  

  .يوضع فيه الحليب، وأحيانًا اللبن

  85  .لم تَرِد في المعاجم

  َبكَْرج
bakraj  

  59  .لم تَرِد في المعاجم  .غَالّية قهوة

  كيتَب
bakeet  

 كلمـة إنجليزيـة    .َزرِف) ظرف(كيس،  Pocket    ،

  .كيس: وتعني

87  

َبنُْدوَرة 
bandoorah  

ثمرة حمراء، كروّيـة الشّـكل،   

تدخل في أنواع شتى من الطّهي، 

  .تُؤكل نيئة، ومطبوخة

  105  .لم تَرِد في المعاجم
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  حرف التّاء  3-3

  

الكلمة كما تنطق

  في اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

   مر هنديت
tamir  hindii  

شجرة دائمة الخضـرة، ثمارهـا   

قرون حمراء اللون تميـل إلـى   

البنّي، شكلها هاللّية تقريًبا، اللون 

يحضـر التّمـر    .وبداخلها بذور

فـي   الهندي بنقع قرونه المكّسرة 

أو  ،الماء البارد لمدة عدة ساعات

 ثـم  ،في الماء المغلي لمدة بسيطة

ثـم   ،حتى يسـتقر  ويترك يفرك

ويضاف إليه قليـل مـن    ،ىيصفّ

  .وماء الّزهر السكر،

لم يرد فـي المعـاجم بهـذا    

الُحَمُر  ورد بمعنى المعنى، بل

مر التّ: والَحْوَمُر، واَألوَّل َأعلى

  .الهندي

144  
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  حرف الثّاء 3-4

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  تور
toor  

  126  .الذَّكر من البقر: الثَّْور  .فحل البقرة

  توِمة
toomeh  

له  ينمو تحت األرض، عشبّي نبات

لونـه   ،في األرض فصوص كثيرة

أبيض، قشوره بيضاء، في طعمـه  

حرافة، أوراقه تنمو فوق األرض، 

وهي رفيعة، وطويلة، تُشبه أوراق 

وهو يدخل في العديد مـن   البصل،

، األطعمة فيضفي عليها مذاقًا لذيذًا

ــي عــالج بعــض  ــتعمل ف ويس

  .األمراض

، وهي ةهذه الَبقْلة معروف الثُّوم

ببلد العرب كثيرة منها َبـرِّيٌّ  

... واحدته ثُومةٌومنها رِيِفيٌّ، 

  .لغة في الفُوم والثُّوم

113  
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  رف الجيمح 3-5

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 
 الّصفحة 

  َجّرة      
   jarrah  

إناء مصنوع من فخار، شكله إنسـيابي،  

بيضوي، تقريًبا، تحفـظ فيـه الّسـوائل    

  .كالماء، والّزيت، وغيرهما

من خَـَزٍف  ِإناء : الَجرَّة

  .كالفَخَّار

81  

 َجروِشـة     
jaruušeh  

  44  .لم تَرِد في المعاجم  .آلة تستعمل لجرش الحبوب

َجموس    
jamuus  

نوع من فصيلة األبقار ُيسّمى الجاموس، 

يربونـه قبـل   ) الجّماسين(وقد كان البدو

  .الهجرة، ويستعملونه للحرث، والحلب

نـوع مـن   : الجاُموُس

  .الَبقر

126  

  هجوزِ   
 joozeh  

السَّقْية الواحدة،  :ةَزْوالَج  .إناء تُغلى فيه القهوة

السَّقْية التي َيُجوز بهـا  

  .الرجُل ِإلى غيرك

60  

  جوِنة    
jooneh     

ُسـلَْيلَةٌ   :ةُنَْوالَج ،الُجونةُ  .مصنوعة من القش، لها غطاءسلّة 

 ُمْستديرةٌ ُمغَشَّـاة َأَدمـاً  

  .تكون مع العطَّارين

84  
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  حرف الحاء 3-6

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

   َحَبش
ḥabaš  

نوع من الطّيور، أضـخم مـن   

ُيرّبـى للحمـه،    الّدجاج حجًما،

أحيانًا ديك  ونادًرا لبيضه، ُيسّمى

  .رومي، وغالًبا ديك الحبش

 ...جِنْس من السُّـودان، : الَحَبش

طائر معـروف جـاء   : وُحَبْيش

  .مصغَّراً مثل الكَُميت والكَُعيت

132  

  ِمْحقان
miḥqaan  

القمع، أو هو إنـاء مخروطـي   

يوضع في فم الوعاء ثـم  الشكل 

  .يصب فيه السائل

وما يجمـع   .أداة الحقن :نقَْحالِم

  .ون من لبن وغيرهقُْحفيه الَم

37  

  َمْحلَبِة
maḥlabeh  

إناء مصنوع من الفخار يوضع 

  .فيه الحليب، واللبن

  85  .اِإلناُء الذي َيْحلَُب فيه اللَبُن

    َحلّة
ḥalleh  

وعاء معـدني كبيـر يسـتعمل    

  .للطّبخ

إناء معدني يطهى ، والِقْدر: ةلَّالَح

  .فيه الطعام

28  

 ُحمُّص
ḥummuṣ  

غيرة كروّيـة  خضراء ص بذور

الشّكل، تكون مغلّفـة بغـالف   

أخضر رقيـق، ُيسـّمى وهـو    

أخضر بالحاملة، وعندما يجـفّ  

ويصبح أصفر، يدخل في العديد 

  .من المأكوالت

  97  .َحبُّ القدر: الِحمَُّص والِحمُِّص

َحَمّصيص 
ḥamaṣṣiiṣ  

هي بقلـة صـغيرة، أوراقهـا    

صغيرة، تنبت في فصل الشّتاء، 

راقهـا  تطهى أو، طعمها حامض

  .مع عدس

الَحَمِصيُص َبقْلةٌ دون الُحمَّـاضِ  

في الُحموضة طّيبةُ الطعم تنُبت 

في َرْمل عالج وهي من َأْحرار 

  .الُبقول، واحدته َحَمصيصةٌ

102  

 َحمام
ḥamaam  

نوع من أنواع الطّيور، تُرّبـى  

  .للحومها

: الَحمامة طائر، تقـول العـرب  

حماَمةٌ ذكـٌر وحمامـة ُأنثـى،    

  .ماموالجمع الَح

129  
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  حرف الخاء 3-7

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

 الّصفحة 

 خاشوگة
xaašuugah 

  

ملعقة مصنوعة من الخشـب، وقـد   

تكون تركية األصل إذ إّن كلمة ملعقة 

  ).Kaşıkكاشك : (في التّركّية تعني

  68  .تَرِد في المعاجم لم

خاْبِية 
xaabyeh  

مخزن مصنوع من تبن وقش، ُيخّزن 

فيه الحبوب ال سّيما القمح، ولها فُتحة 

  .الستخراج الحبوب منها عند الحاجة

َو وعاء . الُحبُّ :الخَابِية

َو . يوضع فيـه الخمـر  

وعاء الماء الذي يحفـظ  

  .فيه

43  

خُّبيزة 
xubbeezeh  

سطة الحجم، قصير، أوراقه متو نبات

دائرّية الشّكل، تنبـت فـي فصـلي    

  .تُطهى أوراقه. الشّتاء، والّربيع

نبـت  : الخُبازى والخُبَّاُز

َبقْلة معروفـة عريضـة   

ــرة   ــا ثم ــورق له ال

  مستديرة، واحدته خُبَّازة

110  

خَّروب 
xarruub  

شجرة ثمارها قرون، شـكلها هاللّيـة   

يـتم تكسـير   . تقريًبا، وبداخلها بـذور 

جفافها إلى قطع صـغيرة،  القرون بعد 

ثُّم تُنقع في الماء فتـرة مـن الـّزمن،    

وتُغلى قليالً، ويترك حتّى يبرد، فيصبح 

  .لذيذ الطّعم شرابها حلًوا،

الخُْرنُــوُب والخَــرُّوب، 

واآلخر الذي يقـال لـه   

الخَرُّوُب الشامي، وهـو  

ُحلٌْو يْؤكل، ولـه َحـبٌّ   

كََحبِّ الَينُْبوِت، ِإالَّ َأنـه  

وثََمــُره ِطــواٌل  َأكَْبــُر،

كالِقثّاِء الصِّغارِ، ِإالّ َأنـه  

َعريٌض، وُيتَّخَـذُ منـه   

  ".َسويقٌ وُربٌّ

142  

خَريطَة 
xariiṭah  

وعاء من قماش يوضع فيـه األرز،  

والّسكر، والبرغل، وغير ذلـك مـن   

المواّد، ويكون في أعالها حبل تُربط 

  .به

وعاٌء مـن أَدمٍ   :الخَريطَة

 - ّدشَُي - وغيره، ُيشَْرُج

  .على ما فيه

86  
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  خروف
xaruuf  

ولد الَحَمـلِ،   :الخَُروفُ  .ولد النّعجة

هو دوَن الَجـذَعِ  : وقيل

مــن الضــْأنِ خاّصــة، 

والجمع َأخْرفةٌ وِخرفان، 

واَألنثى خَُروفَةٌ، واشِْتقاقُه 

َأنه َيخُْرفُ مـن ههنـا   

  .وههنا َأي َيْرتَُع

121  

خوَصة 
xuuṣah  

المطـبخ   الّسكين، آلة حادة من أدوات

الفلسطينّي، تتكّون من نصل ومقبض 

خشبّي، أو بالستيكّي، تستعمل بكثـرة  

ــوم،   ــع اللح ــذّبح، وتقطي ــي ال ف

، وثّمَّة نـوع خـاص   الخضراواتو

  .للفواكه

الخُوُص ورقُ النخـل،  

  .الواحدة خوَصةٌ

71  

  ِخيار
xiyaar  

أسـطواني   الخضـراوات نوع مـن  

رفيـع ، ُيؤكـل    هقطر الشكل، إالّ أّن

  .نّيًئا

ــاُر ــات يشــبه  :الِخي نب

  .الِقثَّاَء، وقيل هو القثاء

94  
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  حرف الّدال 3-8

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

 ةِدْبِسيِّ
dibsiyyeh  

آنية يوضع فيهـا   .صينّية

   .الطّعام وغيره

  62  .لم تَرِد في المعاجم

  جاجِة
jaajeh  

  

  )دجاجة(

طير من الّدواجن، ُيرّبـى  

  .للبيض، أو اللحم

معروفة، سـميت  : جاجة والدِّجاجةُالدَّ

بذلك إلقبالها وِإدبارها، تقع على الذكر 

واُألنثى، وَأما َدجاٌج فمن الجمع الـذي  

س بينه وبين واحده ِإال الهاء كحمامة لي

: قـال سـيبويه  . وحمام ويمامة ويمام

  .وقالوا َدجاجةٌ وَدجاٌج وَدجاجاتٌ

131  

      ِدِست
disit 

يطهى فيه  كبير إناء معدني

  .الطعام

الدَّشْتُ، ومن الثِّيابِ والـَوَرِق  : الدَّْستُ

  .وَصْدرِ الَبْيِت، ُمَعرَّباتٌ

  .فارسيٌّ معرَّبالّدْست الصَّحراء وهو 

28  

ِمَدقَّة  
midaqqah  

أداة من خشب لها مقـبض  

يمسك باليد، ورأس مـدبب  

من أسفل، تسـتعمل لـدقّ   

أشياء مختلفـة كـالجوز،   

 والثّـوم،  واللوز، والفلفل،

  .وغير ذلك

  

  40  .ما دقَقْتَ به الشيَء :الِمَدقُّ والِمَدقَّةُ

َدوالي 
dawaalii  

  

، هو ورق شجرة العنب

قه الخضراء، تجمع أورا

وهي غّضة، وتسلق ثُّم 

تُلَفُّ باألرز، واللحمة، 

وتُسّمى في لهجات المخّيم 

: َدوالي، وقليل منهم يقول

َضْرب من العنب بالطـائف   :الدَّوالي

 :أو هـو  ،َأسود يضرب ِإلى الُحْمـرة 

ِعنٌَب َأْسَوُد غيُر حاِلٍك وَعناِقيُده َأْعظَم 

  .العناِقيِد

117  
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  . ورق العنب

  ديك
diik  

والجمع القليل  ...جاج ذكر الّد: الدِّيُك  .ذكر الدجاج

  .َأْدياك، والكثير ُديوك وِدَيكة

131  
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  حرف الذّال 3-9

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  للهجةا

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  ُدَرة
durah  

نبات حولّي يصل ارتفاعـه  

إلى مترين تقريًبا، حبوبـه  

صفراء، أو بيضاء صغيرة، 

  .مغطّاة  بأوراق خضراء

  120  .َحبٌّ، الواحدةُ ذَُرةٌ: الذَُّرة
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حرف الّراء 3-10  

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الكلمة الفصيحة وداللتها المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  ُرز
ruz  

  118  .ّزَأُر: انظر  .َأُرّز: انظر

  ِمَرق
miraq  
 ِمْرقاق

  

ــكل  ــى ش ــبّية عل أداة خش

اسطوانة يبلغ نصف قطرها 

سم تقريًبا، لها مقبض من  3

كل طرف، يسـتعمل لـرقّ   

  .العجين

  49  .ما ُيَرقُّ به الخُْبُز: الِمْرقاقُ

  َركْوِة
rakweh  

ـ ُي من جلٍد صغيٌر إناٌء :الرَّكَْوة  .إناء تُغلى فيه القهوة ب َرشْ

  .فيه الماء

60  

رانب أ

ʔaraanib  

ــ ــة، يغطّــي  تاحيوان ثديّي

جسمها فرو ناعم، سـريعة  

التّكاثر، تُرّبى للحومها، منها 

  .الّداجن، والبرّي

معـروفٌ، يكـوُن للـذكَرِ    : اَألْرنَُب

اَألْرنَـُب اُألنْثـى،   : وقيـل  .واُألنثى

 والخَُزُز الـذَّكر، والجمـُع َأراِنـبُ   

  .وَأرانٍ

134  
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  حرف الّزاي 3-11

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

زِْبِدّية 
zibdiyyeh  

إناء عميق يوضع فيهـا الطّعـام، وال   

سّيما الّسائل منـه كـالمرق واللـبن    

   .وتُسّمى أحيانًا طاِصةوغيره، 

وعاء من الخـزف  : ةيَِّدْبالزُّ

بالمينـاء   المحروق المطلـيّ 

  .ر فيها اللبنيخثَّ

74  

قَزازِة 
qazaazeh  

  )ُزجاجة(
zujaajeh 

وعاء من زجاج، اسطوانّية الشكل، إالّ 

أّن أعالها أضيق من أسفلها، توضـع  

فيها الّسوائل، كالماء، وشـتّى أنـواع   

  .ة، ِقنّيِنةو ِقنِّّي. العصير

  79  .هي القارورة: الّزجاجة

َزغلول 

zaɤluul  

ــول  .فرخ الحمام ــفُ مــن : الزُّغْلُ الخفي

، الطِّفْل َأيضـاً و... الرجال،

الخفيفُ الـروح، واليتـيُم   و

  .والخفيفُ الجسم

129  

 زنجبيل
zanjabiill  

حتوي يدرنات ينبت تحت التربة،  هو

ـ  على زيت طيار، له رائ  ،اذةحـة نفّ

بعد  أبيض مصفر ، ولونهوطعم الذع

يستعمل من الزنجبيل جـذوره   .طحنه

 يدخلو ،وسيقانه المدفونة في األرض

في كثير من االسـتعماالت، أكثرهـا   

  .، أي شرابكمنقوع هلاستعمشهرة ا

مما ينبت في بالد : الزَّنَْجبِيل

العرب بَأرض ُعَمان، وهو 

عروق تسري في اَألرض، 

ء َبرِّيا، وليس وليس منه شي

بشجر، يؤكل رطْبـاً كمـا   

يؤكل الَبقُْل، ويستعمل يابساً، 

الزَّنَْجبِيل العـود  : وقيل... 

  .الِحرِّيف الذي َيْحِذي اللسان

137  

َزْهَرة 
zahrah  

ساقه قصيرة، وغليظة، تُطـبخ   نبات

زهرته وتُؤكل؛ لذا يسـميها الـبعض   

زهــرة، والــبعض اآلخــر يســميها 

طـة، محّرفـة عـن    قرنبيط، أو قَنبو

  .قُنَّبيطة

نَْوُر كـل نبـات،   : الزَّْهَرةُ

  .والجمع َزْهٌر

108  
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  زير
ziir  

إناء كبير مصنوع من فخـار، شـكله   

إنسيابي، بيضوي، تقريًبا، يحفظ فيـه  

  .الّسوائل ال سّيما الماء

  81  .الدَّنُّ: الزِّيُر
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  حرف الّسين 3-12

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

باِنخ َس
sabaanex  

، سيقانهنبات حولي تتفاوت أطوال 

الخضـراء   ل أوراقهُيزرع من أج

، وقد تفـرك  التي تستعمل طازجة

أوراقه مع بعض التّوابل؛ لُيصـنع  

منها فطائر، تُسـّمى عنـد أهـل    

  ).سمبوسك(المخّيم  

  116  .لم تَرِد في المعاجم

  ِسِدر
sidir  
  

صــينّية كبيــرة مصــنوعة مــن 

المعدن، يوضـع عليهـا أطبـاق    

الطّعام، وقد يوضع الطّعام نفسـه  

ا األرز، واللحمة ال سّيم –بداخله 

  .في الوالئم –

  .شجر النبق: السِّْدُر

َأعلى مقدَّم كـل شـيء   : الصَّْدر

  .وَأوَّله

63  

  َسِخل
saxel  

نوع من الغنم ذوات الشّعر، ُيرّبى 

  .للحمه

ولد الشاة مـن الَمَعـز   : السَّخْلَةُ

  .والضَّْأن، ذكراً َأو ُأنثى

124  

ِسكّين 
sikkiin  
َسكّين 

sakkiin  
  

  

 يـذبحُ  وهي آلةٌ ،يةْدالُم :يُنكِّالسِّ  .صةانظر خو

  .بها أو يقطُع

  .ينكِّالسِّ :ةُينَكِّالسِّ

71  

  َسلِّة
salleh  

أداة مصنوعة من القش، توضـع  

، الخضـراوات فيها شتّى أنـواع  

  .والفواكه، ونحوهما

  

  

   .السَّلُّ والسَّلَّة كالُجْؤنَة الُمطَْبقَة

يصنع من شقاق القصب و  وعاٌء

  .ل فيه الفاكهة و نحوهاتحم ،نحوه

84  
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َسَمك 
samak  

هــي حيوانــات مائّيــة، تتكــاثر 

بالبيض، منها ما يعيش في المـاء  

العذبة، كاألنهـار، والبحيـرات،   

والبرك، أو الماء المالحة كالبحار، 

والمحيطات، ومنه أشكال، وأنواع، 

ــل ــوري،  : مث ــردين، والب الّس

  .والمشط، وغير ذلك

ق المـاء،  الُحوتُ من خُلْ: السََّمُك

واحدته َسَمكَة، وجمـُع السَّـَمِك   

  .ِسماٌك وُسُموٌك

135  

  سوس
suus  

 مادة مشتقة مـن جـذور شـجرة   

ــوس ــذوره  تُ ،العرقس ــحق ج س

 صـنع منهـا شـرابٌ   ُيو ،ةرّيالسكًّ

  .وسمعروف بالسُّ

السُّوُس َحشيشة تشبه القَتَّ؛ ابن 

السُّوُس شجر ينبت ورقـاً  : سيده

 هو شجر يغمىوفي غير َأفنان؛ 

به البيوت ويدخل عصيره فـي  

األدوية، وفي عروقـه حـالوة   

شديدة، في فروعه مرارة، وهو 

  .ببالد العرب كثير

143  
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  حرف الشّين 3-13

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  اللة المعجمّيةالّد

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

     شاي
šaay  

تسـتخدم   نبتة ذات أوراق خضراء

  .مشروب شائع لصناعة

  145  .لم َيرِد في المعاجم

 شُوَبك
šoobak  

العجـين  أداة خشبّية تستعمل لبسط 

  .ورقِّه

ــوَبقُ، بالضــم ــَبةُ : الشُّ خَشَ

  .الخَبَّازِ،ُمَعرٌَّب

49  

 َمشَْرط

mašraṭ  
  َمنَشْطَر

manašṭar  

شفرة حـاّدة جـدا، لهـا مقـبض     

بالستيكّي، تُسـتعمل أحيانًـا فـي    

المطبخ؛ لتنظيف أنواع معّينة مـن  

  .الخضراوات

الِمشَْرطُ الِمْبَضُع، والِمشْراطُ 

: الِمشَْرطةُوالِمشْراطُ و. مثله

  .اآللةُ التي َيشُْرط بها

71  

  شَفرة
šafrah  

قطعة معدنّية رقيقة، حـاّدة جـًدا،   

  . تستعمل للحالقة

السكِّين الَعظيُم، ومـا  : الشَّفَْرةُ

و . ُعرَِّض من الَحديِد وُحـدِّدَ 

  .الُمْديةُ

71   

شُوِكة  
šookeh  

أداة من أدوات الطّعام تكون مذّببة، 

ّدة في اللقمـة  وتغرس أطرافها الحا

  .اللتقاطها

  70  .الشَْوِك ةواحد: الشَْوكَةُ
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  حرف الّصاد 3-14

  

الكلمة كما تنطق

  في اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  صاج
ṣaaj  

القّبــة قطعــة معدنيــة تشــبه 

ــة،  ــف دائرّي ــة، نص المجّوف

نوع من  -مصنوعة من الّصاج

توضع فوق موقد نار،  -المعدن

  .ويخبز عليها الخبز

  54  .لم تَرِد في المعاجم

  َصِحن
ṣaḥin  

إناء مسطّح ُيصنع من الّزجاج، 

  .وغيره، يوضع فيه الطّعام

ِشْبُه الُعسِّ العظيم ِإال  :الصَّْحُن

ــْرَب    ــاً وقُ ــه ِعَرض َأن في

ــرٍقَ ــْحُن...ْع ــَدُح ال  :الصَّ الق

  .بالكبير وال بالصغير

73   

  َزعتر
zactar  

نبات جبلـي طّيـب الّرائحـة،    

تُجفّف أوراقه وتدق، وُيضـاف  

إليها الّسمسم، والملح، وبعـض  

وُيؤكل مع زيـت   -البهارات،

الّزيتون، والخبز، غالًبا، وُيسّمى 

 -األكل حينئٍذ زيـت وزعتـر،  

  .وفي طعمه َحرافة

تَُر من الُبقول، بالصـاد،  الصَّْع

هو ضرب مـن  : قال ابن سيده

قال  ...النَّبات، واحدته َصْعتََرة،

الصَّْعتَُر مما ينبـت  : َأبو حنيفة

بَأرض العَرب، منـه ُسـْهِليٌّ   

وترجمة الجوهري  .ومنه َجَبِليٌّ

: عليه سعتر، بالسـين، قـال  

  ..وبعضهم يكتبه بالصاد

103  

ِمصفاِية 
miṣfaayeh  

ى بـه  صـفّ مـا يُ  ّلاسم آلة لك

الطّعـام الّسـائل    وأ ،رابالشّ

  .غيرهو كالمرق

  .الرَّاوُوقُ :الِمْصفَاةُ

  

35  

  ṣuuṣah صوَصة

  ṣuuṣصوص 

اللئيُم القليُل النـَدى   :الصُّوُص  .فرخة، أو دجاجة صغيرة

  .والخير

131  

 الّصيِنيَّة
ṣeeniyyeh  

  

آنية ُيقدَّم الشّراب عليها، وأحيانًا 

عام، وقد يوضـع  ُيقدَّم عليها الطّ

  .فيها بعض أنواع األطعمة

منسـوبة  الاَألواني : الصَّواني

   .ى الّصينإل

62  
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  حرف الّضاد 3-15

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

     ضان     
ḍaan  

 هو نوع من الخراف ذوات

ــه  ــى للحم الصــوف، ُيرّب

  .وصوفه

ذو الصـوِف،  : الّضائُن مـن الغـنم  

كَـْبش ضـائٌن،   : وُيوَصفُ به فيقال

خـالفُ  : والّضـائنُ  .واُألنثى ضائنة

  .الماعز

121  
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حرف الطّاء 3-16  

  

تنطقالكلمة كما 

  في اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

   74  .الذي ُيشرب به: الطَّاُس  .زبدّية: انظر  ṭaaṣehطاصِِة 

   طََبق   
ṭabaq   

  

، كـان  إناء يوضع عليه الطّعام، أو الخبز

وِعـاء   :وحـديثًا . ّيصنع من القصلقديًما 

زجاجّي، أو معدنّي، أو بالستيكّي يوضـع  

وهو بهـذا   فيه أنواع شتّى من األطعمة،

  .ّصحن الطّعاميشبه 

الذي يؤكل عليه  :الطََّبقُ

  .َأو فيه

65  

 طَْبِلّية
ṭabliyyeh  

  

طاولة دائرّية الشّكل، أرجلها قصـيرة،  

مائـدة  : أو هـي . يوضع عليها الطّعـام 

  .صغيرة مستديرة الشّكل

ثيـاب عليهـا    :ْبِلّيةالطَّ

: أو هي. صورة الطَّْبل

   .دراهم الخَراج

67  

الطّابون 
ṭaabuun  

  

فُرن ُيبنى من طين، وتبن ويوضع فيـه  

رضــف، يســتعمل إلنضــاج الخبــز، 

  .والشّواء، وغير ذلك

الموضع الـذي   :الطّاُبون

أي تدفن  ،اُرفيه النّ ُنَبطْتُ

  .َأفَطْتَ الّ فيه لئ

52  

  طُشُتْ
ṭušuṭ  

معـدن أو بالسـتيك،    وعاء مصنوع من

يوضع فيـه الطّعـام، وأحيانًـا بعـض     

   .غسلالالّسوائل، وقد يستخدم في 

مــن آنيــة : الطَّْســت 

، وهي فارسـية  الصُّفْر

  .األصل

28  

م طماِط
ṭamaaṭim  

  105  .لم ترد في المعاجم  .بندورة: انظر

  طَنَْجَرة
ṭanjarah  

وعاء عميق يستعمل للطّبخ، مصنوع من 

  .األلمنيوم

ــر نجالطّ ــر، بالكس : ي

  .ُمَعرٌب، فارِِسيَّتُُه باتيلَه

27  
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حرف الظّاء 3-17  

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  zarifَزرِف  

  )ظَْرف(   

  87  .وعاء كل شيء :الظَّْرف  .كيس، وأصلها ظرف
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حرف العين 3-18  

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

 الّداللة المعجمّية

معناها في (

  )اللغة

رقم 

الّصفحة 

  جِلِع
cijil  

ــُل  .ولد البقرة ــُد  :الِعْج َول

  .البقرة

126  

  َعَدس
cadas  

بذور نبات تكون بنّية اللون بعـد جفافهـا، وإذا   

طُبخت مع األرز تسّمى ِمَجّدرة، وقـد يجـرش   

العدس بعد جفافه وتزول قشرته البنّية، فيصـبح  

برتقالّي اللون، وُيسّمى عندئٍذ عدس مجـروش،  

  .ُيصنع منه حساء

ــَدُس ــن  الَع م

الُحبــــوب، 

  .واحدته َعَدَسة

98  

عرقسوس 
cirqsuus  

  143  .سوس: انظر  .سوس: انظر

َمْعَصَرة 
macṣarah  
َعّصاَرة 

caṣṣaarah  
  

آلة مصنوعة من معدن، أو بالسـتيك تسـتعمل   

لعصر الليمون، والبرتقال، والعنب، والبنـدورة،  

  .وغيرها

التي : الَمْعَصرة

ــا  ــر فيه ُيْعَص

  .العنب

34  

 َعنْزِة 
canzeh  

الماِعَزةُ، : الَعنُْز  .أّم الّسخل، والّسخلة

وهي اُألنثى من 

  .الِمْعَزى

124  

        

        

        

        

        

        



174 
 

حرف الغين 3-19  

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  غاز

ɤaaz  

الموقــد المســتعمل لطهــي 

الطّعام، وإنضاجه، وقد ُسّمي 

  .بالمادة التي يوقد بها

حالة مـن حـاالت المـادة     :الغاز

 ،الثالث تكون في العـادة شـفافة  

توضـع   زٍحّي ل كلَّشغَها تَنّتتميز بَأ

  .فيه وتتشكل بشكله

57  

  غُْربال

ɤurbaal 

: كبير، أو هو ُمنخل: الغُْربال

ــوب،  ــتديرة ذات ثق أداة مس

  .ُينقّى بها الَحّب بعد جرشه

ما غُْربَِل بـه، الـدقيق    :الِغْرباُل

  .الِمنْسفة ، ووغيره

  

46  

  ةَمغَْرِف

maɤrafeh  
  ِمغَْرِفة

miɤrafeh  

أداة معدنّية، أو خشبّية مقّعرة 

ها أكبـر  تشبه الملعقة، إالّ أنّ

منها حجًمـا، ُيغـرف بهـا    

  .المرق

  30  .ما غُرِفَ به: الِمغْرفةُ

غَالِّية 

ɤallaayeh  

إناء معدني لغلي الّسوائل، ال 

  .سّيما القهوة

  

  59  .إناء ُيغلى فيه الّسائل: الغَالَّيةُ
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  ءحرف الفا 3-20

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  فَرُّوج
farruuj  

الفَِتـيُّ مـن ولـد    : الفَرُّوُج  .دجاجة صغيرة مشوّية

  .الدُّجاج، والضم فيه لغة

131  

  فَْرخَة
farxah  

 .صوصة: انظر

  

واُألنثـى   ائرولد الط: الفَْرخ

  .فرخة

131  

  فُُرن
furun  

الـذي ُيخَْبـُز عليـه    : الفُْرُن  .موقد إلنضاج الخبز، والشّواء

  .الَمخَْبُز ُيخَْبُز فيهو الفُْرنيُّ، 

53  

    فَصولِيه
faṣuulyeh  

هي نبات ذات قـرون خضـراء،   

تُطبخ قرونها بعـد تقطيعهـا، وإذا   

 ُجفِّفَت بذورها تصبح بيضاء اللون،

  .لشّكلكلوّية ا

  .لم تَرِد في المعاجم

  

99  

  فَقّوس
faqquus  

نبات يشبه الخيار إلى حدٍّ بعيد، غير 

لـذا يبـدو شـكله     ،أنّه أطول منه

  .هالليا

  94  .البِطِّيخ الشَّْأمّي :الفَقُّوس

  ِفنْجان
 finjaan  

قدح صغير من الّزجاج له إنـاء، أو  

  .ُأذن، تُشرب فيه القهوة

  78  .ةُ الّصغيرةُالسَّْوَملةُ الِفنَْجانَ

  فول
fuul  
  

هو نبات ذو قرون خضراء، تُطبخ 

قرونه بعد تقطيعهـا، وإذا ُجفِّفَـت   

بذوره تصبح بنّية اللون، وتسـتعمل  

  .عندئٍذ في إعداد الفول المدمس

َحبٌّ كالِحمَّص، وَأهل : الفُول

  .ام يسمون الفُول الَباِقالالشّ

96  

  إفريكة

ʔifriikeha  

تُشوى قليالً، حبوب القمح الخضراء 

  . ثّم تُجفّف، وتُجرش، وتُطبخ حساء

البر أو الذّرة ألول نضـجه  

والُبـرُّ  . حين يصلح لألكل

ُيشوى أّول نضجه ثّم ييبس 

  .وُيجشُّ وُيطبخ

119  
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حرف القاف 3-21  

  

الكلمة كما تنطق

  في اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )في اللغةمعناها (

رقم 

الّصفحة 

  ِقْدرِة
qidreh  

  28  .وعاء للطّبخ :الِقْدُر  هيوعاء من فخار يستعمل للطّ

  قارورة
qaaruurah  

جـاج  من الّز عاٌءوِ :والقارورة  .قَزازِة، ِقنِّّية، ِقنّيِنة

  .تحفظ فيه السوائل

79  

قَْرع        
qarc  

ثمرة كبيرة الحجم صفراء اللون، 

ا حلوى الّزالبية، ُيصنع منها غالًب

وُيطلق على الحلوى التي تُصـنع  

  .منها الحالوة القرعّية

حْمل الَيقِْطين، الواحدة  :القَْرُع

وَأكثر ما تسميه العرب ، قَْرعةٌ

  .الدُّبَّاء

91 

  ِقْرِفة
qirfeh  

لحاء شجرة، أو لنقل قشر شجرة، 

 توابـل و لونه بنّي، يدخل كبهار،

في الطّبخ، فيضفي على الطّعـام  

ذاقًا لذيذًا، وقد تُطحن هذه القشرة م

وتُقّدم على شـكل شـراب   وتُغلى، 

  .ساخن

ِلحاء الشجر، واحدته : الِقْرف

 .ِقْرفةٌ، وجمع الِقْرف قُـروفٌ 

ابـن  . والِقْرفة دواء معروف

والِقْرف ِقشْـر شـجرة   : سيده

واء طيبة الريح يوضع في الّد

ـ والطّ فة عام، غَلََبتْ هذه الّص

  .ماء لشرفهاعليها غَلَبة اَألس

139  

قَشَِنيِّة 
qašaniyyeh  

  

  .َصِحن: انظر

  

  نسبة إلى قاشان قرب قم 

  .   بفارس

73  

  َيقْطين
yaqṭiin  

  

، ثماره تشبه الخضراواتنوع من 

ثمار الكوسـا، ُيحشـى بـاألرز،    

  واللحمة وُيطهى

كل شـجر ال يقـوم    :الَيقِْطين

على ساق نحو الدُّبَّاء والقَْرع 

الَيقِْطينة و .والبطيخ والحنظل

  .القَْرعة الرَّطبة

91 

  قَالّية
qallaayeh  

وعاء معدني مستدير، ومجوف له 

مقبض، يستعمل في قلي البـيض،  

  . واللحم، وغيره

الذي ُيقْلَـى  : الِمقْالة والِمقْلَى

   .عليه

31  
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  قَِمح
qameḥ  

نبات حولّي ينمو في سنابل، فـي  

أصفر صغير، مغلّف  حّبداخلها 

  .بقشر أصفر

الُبرُّ حين يجري الدقيقُ : ُحالقَْم

مـن لَـُدنِ   : في السُّنُْبل؛ وقيل

اِإلنضاج ِإلى االكتناز؛ وقـد  

  .َأقَمح السُّنُْبل

119  

قَنْبوطَة 
qanbuuṭah  

  

بالضم وفتح النـونِ   القُنَّبِيطُ،  .زهرة: انظر

  .أغْلَظُ أنْواعِ الكُُرنْبِ: الُمشَدَّدِة

108  

 ِقنِّّية
qinniyyeh  

ِقنّيِنة 
qinniineh  

الِقنِّينَةُ، بالكسر والتشديد، مـن    .ُزجاجة: انظر

الذي ُيْجَعل الشَّـراُب  : الزجاج

  .فيه

  .القارورة :ةينَنِّالِق

79  

  قَْهوِة 
qahweh  

 البذورمن  يعّد مغلي مشروبهي 

حبوب طلق عليها صة، التي ُيالمحّم

شـجرة   ، وهي تستخرج منالقهوة

وتُحّمـص ثُـّم    البذورتجفّف  .البن

ــن، و ــتخدميتطح ــا س  مطحونه

  .شائع شعبّي مشروب لصناعة

الخمر، سـميت بـذلك    :القَْهوة

عام ألنها تُقْهِي شاربها عن الطّ

ــي  ــهوته، وف ــذهب بش َأي ت

  .التهذيب َأي تُشبِعه

146  
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  رف الكافح 3-22

  

الكلمة كما تنطق

  في اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  كاِسة
 kaaseh  

  )كَْأس(

إناء يصنع من الّزجاج غالًبا، وأحيانًا مـن  

البالستيك، أو المعدن، يسـتعمل لشـرب   

، الشّاي، والماء، ومختلف أنواع العصـير 

كـوب ال ُأذن لـه وال   : والّسوائل، أو هي

  .خرطوم

اِإلناء ِإذا كان : الكْأس

: أو هـي . فيه خَْمٌر

اِإلناُء ُيشَْرُب فيه، أو 

  .ماداَم الشراُب فيه

76  

  كَبِش
kabeš  

 .النّعجة فحل

  

فحل الضْأن : الكَْبشُ

  .في َأي ِسّن كان

121  

  كُّراز
kurraaz  

  82  .القارورة :الكَُراُز  .كوز كبير

  كُُرنْب
kurunb  

ساقه قصـيرة، وغليظـة، أوراقـه     نبات

خضراء، كثيرة االلتفاف علـى بعضـها،   

لذا  تُسلق أوراقه، ثُّم تُلفّ باألرز، واللحمة؛

  .يسّميه سكّان المخّيم ملفوفًا

َبقْلَة؛ قـال  : الكُُرنُْب

الكُُرنْـُب  : ابن سيده

هذا الذي يقـال لـه   

  السِّلْق

107  

  كَفْكير
kafkiir  

  

  

  

  

  

أداة معدنّية تشبه الملعقة، إالّ أنّها مسطّحة، 

  .وأكبر منها حجًما، ُيغرف بها الطّعام

ِمطْفَحـة،  : الطُّفاحة

ــر  ــو ِكفِْكيـ وهـ

  .بالفارسية

ِمغَْرفَـةٌ  : والِمطْفََحةُ

تأخُذُ طُفاَحةَ الِقـْدرِ،  

  .أي َزَبَدها

30  

   كانون
kaanuun  
      كَنون

kanuun  
  

ن الطّين، والتّبن، موقد كان ُيصنع قديًما م

وحديثًا من المعدن، وقد كان فـي القـديم   

يستعمل إلنضاج الطّعام، أّما في هذه األيام 

  .فيستعمل ألغراض التّدفئة، وأحيانًا للشّواء

  

 :الكانوُن والكانونـةُ 

  .الَمْوِقد

  
56  
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كُّباية 
kubbaayeh  

  )كوب(

كَأس مصنوع من زجـاج غالًبـا، ومـن    

  .ابالستيك، أو معدن نادًر

الكــوُز  :الكُــوُب

المستديُر الرْأسِ الذي 

  .ال ُأذُن له

76  

  كوز
kuuz  

كَْعكوز 
kackuuz  

آنية من الفخار تستعمل لشرب الماء، لهـا  

، وخرطوم، وهي بذلك -مقبض  –عروة 

  .تشبه اإلبريق، إالّ أنّها أصغر منه

ـ  ناٌءِإ: الكُوز وة ْربُع

  .شرب به الماءُي

82  

   كوسا

kuusaa ، 

ِيه كُسا
kusaayeh  

تشبه القرع  تقريًبا، ثمار مخروطّية الشّكل

ـ  بـاألرز واللحمـة    ىإلى حّد كبير، تُحش

  فتُسّمى محشي

 ...اَألثَـطُّ : الكَْوَسُج

َأصـله  : قال سيبويه

  .بالفارسية كُوَسْه

93  

  كيس
kiis  

وعاء كان  ُيصنع قديًما من الورق، ومنـه  

وفـي   -الكتّان  –ما كان يصنع من الخَْيش

هذه ُيصنع من النّيلون، توضع فيـه  أيامنا 

أشياء شتّى من خضار، وفواكه، وقـديًما  

كان النّاس يضعون فيه أنواًعا شتّى مـن  

  .الحبوب، والتّبن وغير ذلك

وِعـــاُء : الكـــيس

ــون   ــروف يك مع

ــدنانير  ــدراهم وال لل

  .والدُّرِّ والياقُوِت

87  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



180 
 

  حرف الالم 3-23

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  َمْعلَقَة
maclaqah  

  )ِملَْعقَة(

اسم آلة معدنّية، وقد تكون خشبّية، كمـا  

كانت قديًما، يستعملها النّـاس لتنـاول   

  .طعامهم

ما لُِعقَ به واحدة  :قَةُالِملَْع

  .الَمالعق

68  
  

َملفوف 
malfuuf  

  107  .كرنب: انظر  .كرنب: انظر

  لوبِية
luubyeh  

هي نبات ذات قرون خضراء، تُطـبخ  

قرونها بعد تقطيعها، وإذا ُجفِّفَت بذورها 

، كلوّيـة الشّـكل   تصبح بيضاء اللون،

ومن جهة نمو  -يكون في وسط بياضها

سـوداء صـغيرة    بقعة -الجنين تحديًدا

الحجم، وهي أشبه مـا تكـون بعـين    

  .سوداء

الدِّْجُر، بكسـر   :اللُّوبياء

   .الدال

99  

اللََّجن 

ʔallajan  

وعاء مصنوع من معدن، وغالًبـا مـا   

ُيصنع مـن البالسـتيك، ونـادًرا مـن     

الخشب، يوضع فيه الطّعـام، وأحيانًـا   

بعض الّسوائل، وقد يستخدم في غسـل  

أنّه يسـتعمل ،فـي    المالبس أحيانًا، إالّ

  .األعّم األغلب، لعجن الطّحين

  28  .لم تَرِد في المعاجم
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حرف الميم 3-24  

  

الكلمة كما تنطق

  في اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  َمْملَحة
mamlaḥah 

  

  

صغيرة أسطوانية الشّـكل، يوضـع    علبة

فيها الملح، لها غطاء فيـه عـّدة ثقـوب    

  . صغيرة؛ لرشّ الملح على الطّعام

  

ما يجعـل  : لَمْملَحةُا

  .فيه الملح

36  

ُملُخِّيِّة 
muluxxiyyeh  

زرع نبات حولي تتفاوت أطوال سيقانها، تُ

من أجل أوراقها الخضراء التي تسـتعمل  

  .أو بعد تجفيفها ،طازجة

  115  .تَرِد في المعاجملم 

  موس
moos  

 :الَمـْوس ، الُموَسى  .أداة حاّدة تستعمل لحلق الوجه. سكين

  .الذي يحلق به

71  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



182 
 

  حرف النّون 3-25

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )هجةمعناها في الل(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  نَْعجِة
nacjeh  

  121  .اُألنثى من الضْأن: النَّْعَجة  .أنثى الكبش

ُمنْخُل 

munxul 

  

ــكل  ــتديرة الشّـ أداة مسـ

مصنوعة مـن خشـب أو   

بالستيك، مثّبت عليها شـبك  

ذو ثقوب صغيرة يسـتعمل  

لتصفية وتنقية الطّحين مـن  

  الشّوائب

 ما ُينْخَل به: نْخُل والُمنْخَلوالُم

  

47  
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  حرف الهاء 3-26

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  هِهنِْدبِ
hindibeh 

  

هي بقلة صغيرة، أوراقها شريطّية الشـكل  

 سم تقريًبـا،  5آخذة في الطّول، عرضها 

تنبت في فصل الشّتاء، تطهـى أوراقهـا   

وتصفّى من الماء، ثُمَّ ُيضاف إليها الليمون، 

ــبيهة  ــوم، وتصــبح ش ــة، والثّ والطحين

  .بالسَّلَطَة

الـهِنَْدُب، والــهِنَْدبا،  

: نْـَدباءُ والـهِنِْدباُء والهِ

كل ذلك َبقْلَةٌ من َأْحرارِ 

  الُبقُول، ُيَمدُّ وُيقْصر

101  

  هون
hoon  

 :الَهاُوون ،الهاَون  .وعاء من نحاس ُيدق فيه

  .الذي يدق به

38  
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  حرف الواو 3-27

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

  موقَِدة
mooqadeh  

  )َمْوِقد(

مكان يوقـد فيـه الحطـب    

إلنضاج الطّعام، أو تسـخين  

  .ذلك المياه، وغير

  51  .موضع النار: الَمْوِقد
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  حرف الياء 3-28

  

الكلمة كما 

تنطق في 

  اللهجة

 الّداللة اللهجّية

  )معناها في اللهجة(

  الّداللة المعجمّية

  )معناها في اللغة(

رقم 

الّصفحة 

 َينْسون
yansuun  

  138  .لم َيرِد في المعاجم  .آنسون: انظر
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  الخاتمة

، وقد ركّزت الّدراسة من ناحية صوتّية، وداللّية تناولت هذه الّدراسة لهجات مخّيم عسكر     

عام معظم األدوات المنزلّية التي تستعمل في الطّهي، وكذلك معظم ألفاظ مكّونات الطّ على

  :  المعاجم، وخرج الباحث من هذا كلّه بجملة من النّتائج، هي ُأّماتوالشّراب، وذلك بالّرجوع إلى 

، كانحراف عنه ، والعامّيةكنموذج يحتذى به قاست هذه الّدراسة الفجوة بين الفصحى •

وذلك من خالل الّسمت النّطقي الّذي تسلكه اللهجات على ألسنة العوام، ويتّضح ذلك من 

  .اإلمالة، وقطعة طيء، والتّسهيل في الهمزة، وغير ذلك: لخال

: بعض األصوات، أمثال –المدنّية، والبدوّية، والقروّية  –فقدت معظم لهجات المخّيم  •

الثّاء، والذّال، والظّاء، واستبدلت بها التّاء، والّدال أو الّضاد، والّزاي المفخّمة، على 

 :التّوالي، نحو

 .1توم     >ثوم            

 .درة، أو ضرة      >ذرة                

  .زرف       >ظرف              

خسرت لهجات المخّيم صوت القاف، واستبدلت اللهجة المدنّية الهمزة منه، والبدوّية  •

الجيم القاهرّية منه، والقروّية القديمة الكاف منه، أّما أحفاد القرويين فبعضهم يتبع اللهجة 

  :ظمهم يتبع اللهجة المدنّية، نحوالبدوّية، ومع

  .)اللهجة المدنّية( أمح     >  قمح        

         .)اللهجة البدوّية( گمح     > قمح         

  .)اللهجة القروّية الحديثة( گمح >أو أمح ، >و ،)اللهجة القروّية القديمة( محك  > قمح         

                                               
  .الكلمات الموجودة في العمود األيمن تمثّل اللفظ الفصيح، والموجودة في العمود األيسر تمثّل اللفظ في لهجات المخّيم 1
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عن تغيير في ترتيب أصوات بعض  وقوع بعض النّاطقين في بعض األخطاء النّاجمة •

الكلمات، وهو ما يعرف بالقلب المكاني، وهذا بدوره أدى إلى الخلط ما بين الفصحى، 

 :مثل ويعود هذا القلب إلى تسهيل عملية النّطق، ولهجات الكالم،

 معلقة  >ملعقة    

  جنزبيل  >زنجبيل   

  أنارب   >أرانب    

  نعزة   >عنزة    

 ، أو كسرة/oo/الحركة المزدوجة، وأبدلتها ضّمة طويلة ممالة  تخلّصت اللهجات من •

 : ، نحو/ee/طويلة ممالة 

 θoorثور >       θawr ثَْور    

  aw               <       oo  

 zeetزِيت    >         zaytَزْيت        

                   ay                   <ee  

، في كثير cvccص ح ص ص ويل المزدوج اإلغالق الطّتخلّصت اللهجات من المقطع  •

 : من الكلمات، وأصبحت الكلمات ذات مقطعين، هما

  ).cvص ح ( القصيرمقطع من النّوع : األّول

 : ، مثل)cvcص ح ص (المتوسط المغلق  مقطع من النّوع :األخير

  ).mi + raq =miraq ( ِمَرق >) mirq(ِمْرقْ      

  ).fu+run = furun (ن  فُُر  >)  furn(فُْرن      

  .)qarec = qa+rec(قَرِع   >)  qarc(قَْرع      

فيما قبل تاء /  e/، لتصبح كسرة ممالة/a/مالت لهجات المخّيم إلى إمالة الفتحة القصيرة  •

 :في كثير من الكلمات، مثل التّأنيث،

  ).ɤallaayeh(غَالّيِِة  >)     ɤallaayah(غَالَّية 

  ).qahweh(قَهوِة      >)       qahwah(قَهَوة         
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  ).xubbeezeh(خُبيزِة   >  ) xubbayzah(خَُبْيَزة         

تفضيل لهجات المخّيم الكلمة ذات الحركة القصيرة، على مرادفتها ذات الحركة الطّويلة،  •

 : مثل

  ).yansoon(َينْسون        >)          yaansoon(يانسون        

  ).kanoon(  كَنون        >)           kaanoon(كانون         

  ).muluxxiyyeh(ُملُخِّيِّة        >   )muluuxiyyah(ُملوِخيَّة         

في الفصحى ثالث حركات قصيرة، وثالث طويلة، ولكّن اللهجة المدروسة تشتمل  •

 :علىباإلضافة إلى هذه الحركات 

  /.oo/ الطّويلة  الممالة ، و/o/ الّضّمة القصيرة الممالة        

  /.ee/ الطّويلة  الممالة ، و/e/ الكسرة القصيرة الممالة       

 :، وذلك على النّحو اآلتيAssimilation1مالت لهجات المخّيم إلى المماثلة  •

ولعل الّسبب في ، وِمفَْعلة ،ِمفَْعل: كسرة الميم إلى فتحة في صيغتي اسم اآللةت تطور  - 

تأثر حركة الميم بحركة العين، وذلك من نوع التّأثر المدبر الكلي في حالة ذلك عائد إلى 

 :االنفصال، مثل

  .)mabšarah(َمْبشََرة     >  )mibšarah(ِمْبشََرة     

  ).maclaqah(  َمْعلَقَة >    )  milcaqah( ِملَْعقَة         

  miɤrafeh)    (ِمغَْرِفة  > ، وأحيانًا)maɤrafeh( َمغَْرِفة >  ) miɤrafah( ِمغَْرفَة        

 تؤثّر الّراء فيبتأثير مدبر جزئي في حالة االنفصال، إذ ) ṣactar(تأثّرت كلمة َصْعتَر  - 

 .، وتحّولها إلى زاي، وهذا نوع من المماثلة أيًضاالّصاد

  ).zactar(َزعتر   >) ṣactar(َصْعتَر      

                                               
: ينظر. ، بهدف المشابهة بينهااألصوات اللغوية بعضها ببعض في الكالم المتّصل من الكالم وتأثير هي تأثّر: المماثلة  1

  .178ص . اللغوّية األصوات: أنيس، إبراهيم
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النّون  –بين الّصوتين المتماثلين  Dissimilation مالت لهجات المخّيم إلى المخالفة •

، بأّن استبدل بالنّون راء فأصبحت الكلمة )qunnabiiṭah( قُنَّبيطةفي كلمة  - المشّددة 

لطّويلة بالكسرة الطّويلة، وحذف استبدل النّاطق الّضّمة ا، ثُّم )qarnabiiṭah(قَرنبيطة 

 .)qanbuuṭah(قَنْبوطَة ، فأصبحت الكلمة الّراء، والفتحة القصيرة التي تلي النّون

ويل المزدوج الطّوجدير بالذّكر أّن تخلَّص النّاطق من الحركة المزدوجة، والمقطع 

والمخالفة، ، وميله لإلمالة، والمماثلة، وتفضيله الكلمة ذات الحركة القصيرة ،اإلغالق

 . ليس له ما يبّرره سوى اإلقتصاد في الجهد العضوي، والميل إلى الّسهولة

 :بمفهوم جديد خاص بلهجات المخّيم، حيث تعني – وثّقت هذه الّدراسة ظاهرة الكشكشة •

، ولوال منتشرة بشكل كبير في المخّيمالتي كانت  -  في معظم الكلماتقلب الكاف شينًا 

بعد سنوات قليلة سيكون  نّا من رصد معالم اللهجة القروّية؛ ألنههذه الّدراسة لما تمك

  ،سنة ّستين، قبل ما يقارب الوا من تلك القرى وهم في سن النضجُهجر الّذينكان الّس

 . تلك القرى لهجات، ومع ذلك الجيل ستضيع ة يصعب العثور عليهمسيكونون قلّ

في هذه  – فقد باتت في المخّيم،  ضياع ظاهرة الكشكشة التي كانت منتشرة بشكل كبير  •

عائد إلـى خجـل أبنـاء     –فيما نرى  –نادرة، بل ال تكاد تذكر؛ ولعل الّسبب  -األيام 

يقطنون في المخّيم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى رّبما يعود الّسـبب   الّذينالقرويين 

المباشر على أبناء  في اضمحالل هذه الظّاهرة إلى كثرة اللسان المدني في المخّيم وتأثيره

القرويين، إضافة إلى قرب المخّيم من مدينة نابلس وتأثره بها، فضـالً علـى االعتقـاد    

كمـا أّن للمدرسـة،   . الّسائد بأّن من يتحّدث باللهجة المدنّية، يكون أكثر رقيا، وتطـوًرا 

 .  على النّطق الّسليم للّهجات اتأثيًر ووسائل اإلعالم

 ؛على لهجتهم، ولم تضع كالكشكشة - ين رغم أنّهم أقلّية كالقروّي – حافظ البدو في المخّيم •

 زواجهم بعضهم من بعض،و أّن الّسبب في ذلك عائد إلى اعتزازهم بلهجتهم،وفي ظنّنا 

  .إضافة إلى سكنهم في حّي يكاد يكون مغلقًا
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ى عل كبيرحافظ المدنّيون في المخّيم على لهجتهم، ليس هذا فحسب، بل أثّروا بشكل  •

اللهجات األخرى، ال سّيما القروّية منها؛ ورّبما يعود الّسبب في ذلك إلى كثرة المدنيين 

يقطنون المخّيم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تشابه لهجة المدنيين من أهل  الّذين

 . المخّيم بمدنيي مدينة نابلس، وقرب المدينة من المخّيم

خّيمات بشكل عام، ومخّيم عسكر بشكل خـاص،  أثبتت هذه الّدراسة أّن معظم سكّان الم •

عرب أقحاح تمتد جذورهم إلى قحطان، وعدنان، ووثّقت الّصلة بين اللغة العربّية مـن  

حيث هي لغة أبناء ُأمَّة متميِّزة، والنّاطقين بها في المخّيمات، حيث يستعمل سكّان المخّيم 

عملها أجدادنا العرب منذ مئات التي است -التي وردت في الّدراسة  –كثيًرا من الكلمات 

المملحـة،  : المعاجم اللغوّيـة، دون أدنـى تغييـر، مثـل     ُأّماتالّسنين، كما وردت في 

أثبتت هذه الّدراسة أّن كثيـًرا مـن الكلمـات     الخريطة، اإلبريق، الُمنخل، وغيرها، كما

 ُأّماتفي  المستعملة في اللهجات، ما زالت تنطق فصيحة، وال تختلف قيد ُأنملة عّما ورد

طبق، َحمّصيص، َبصل، خَروف، َحمام، وغير ذلـك مّمـا   : المعاجم، ومن هذه الكلمات

 .ورد في ثنايا هذه الّدراسة

إضافة إلى كثير من ، تمن الكلمات التي انقرضت وباد كثيًراوثّقت هذه الّدراسة  •

هذه الكلمات الكلمات اآليلة لالنقراض، وهذا التّوثيق له أهمية كبيرة في المحافظة على 

من الّضياع، كما يحفظ كثيًرا من األلفاظ الّدالة على جزء من تراث الشّعب الفلسطينّي 

الباطية، الّدست، الحلّة، الجاروشة، القمع، الخابية، الغربال، الشوبك، : المهّجر، مثل

 .وغير ذلك

د في وثّقت هذه الّدراسة كثيًرا من الكلمات التي لم يكن العرب يعرفونها، ولم تر •

معاجمهم اللغوّية، حيث يمكن للقارئ اإلفادة من هذه الكلمات، ومعانيها دون عناء كبير، 

وذلك من خالل الّرجوع إلى معجم الّدراسة، أو إلى الصفحة التي وردت فيها الكلمة، 

 .بطاطا، بامية، ملوخّية، بقلولة، بكرج، دبسّية، شاي، ينسون، وغير ذلك: مثل
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للغة العربّية بالعديد من الكلمات المترادفة، وأثبتت الّدراسة أّن أغنت لهجات المخّيم ا •

العربّية لسان عريض، غنّي، ساهمت في خصوبتها روافد مختلفة أهمها ما كان مرجعه 

إلى أثر اللهجات وتعددها، وجدير بالذّكر أّن هذه الّدراسة قد عّرفتنا على مترادفات 

عينة، فقد كان لتعدد اللهجات في المخّيم أثر كبير جّمة، ما كنّا لنعرفها لو درسنا لهجة م

الّسكين، : في معرفة كثير من المترادفات، وهذا ما يمّيز هذه الّدراسة من غيرها، نحو

الزِّْبِدّية، ، ، الطّاِسةالقَشَِنيِّّة ،الصَِّحن: الخوصة، الموس، الشّفرة، المشرط، وكذلك

، وغير ذلك مّما ورد في ثنايا الكاسة، الكُّباّية، لقَزازِةالِقنِّيَّة، القارورة، ا: ،، وكذلكالطّبق

 .هذه الّدراسة

بينت الّدراسة أّن ثَّمة كلمات قد عّممت داللتها في لهجات المخّيم، وأخرى قد خّصصت  •

، فمن "الّداللة الّصوتّية"داللتها، وأّن بعض الكلمات قد استمدت داللتها من صوتها 

جاروشة، : غاز، عنزة، بقرة، ومن األخيرة: ة، ومن الثّانيةمحقان، دبسّية، سخل: األولى

 .صوصة

وذلك إّما   الكلمات، في بعض المواقع من ةالهمزمن تحقيق لهجات المخّيم تخلّصت  •

ضان : نحو حركة طويلة من جنس الهمزة الموضوعة على هذه الحركة،تحويلها إلى ب

بئر، وروس بدالً من رؤوس، وإّما وبير بدالً من  بدالً من ضأن، وكاسة بدالً من كأس،

 :بحذف الهمزة، وتقصير الحركة الطّويلة إلى حركة قصيرة، مع زيادة هاء الّسكت، نحو

يمتد  ، وهذا دليل على أّن لهجات المخّيمبدالً من هندباء هبدالً من لوبياء، وهندب هلوبي

 . هجات، التي كان يسود فيها مثل تلك اللتاريخها إلى عمق الجزيرة العربية

قارئ معنيين لل تقّدم وثّقت هذه الّدراسة بعض الكلمات التي تغيرت مدلوالتها، لذا فهي •

كرنب، : كالملفوف الذي يعني في المعاجم ،- المشترك اللفظي  – مختلفين لكلمة واحدة

: ورق النّخل، والقهوة التي تعني: قنّبيط، والخوصة التي تعني: والّزهرة التي تعني

 .لكالخمر، وغير ذ
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كلمات غير عربّية، وإن كانت شائعة في  -في هذه األيام  –استعملت لهجات المخّيم  •

بندورة، بطاطا، َببور، كما دخل إلى لهجات المخّيم كلمات أجنبية، : أنحاء فلسطين، مثل

 .بكيت، مولينكس، وبابور، وبريموس، وغير ذلك: مثل

ذي ورد في الباب الثّالث من هذه تفيد هذه الّدراسة القارئ من خالل معجم األلفاظ ال •

الّدراسة، حيث إّن هذا المعجم قد عقد مقارنة بين المعنى اللهجّي للكلمات، والمعنى 

المعجمّي، وبّين أّن ثَّمة اختالفًا تارة، واتّفاقًا تارة أخرى، بين معنى بعض الكلمات في 

ناحية أخرى وّضح، لهجات المخّيم، والمعنى الوارد في المعاجم، هذا من ناحية، ومن 

 .  المعجم، أّن ثَّمة كلمات ليس لها معنى في المعاجم القديمة

وأخيًرا وثّقت هذه الّدراسة ألفاظ األدوات المنزلّية، وألفاظ الطّعام والشّراب المستعملة علـى       

ـ  ة وذلـك  ألسنة أبناء مخّيم عسكر بلهجاتهم المدنّية، والقروّية، والبدوّية من ناحية صوتّية، داللّي

  .المعاجم وعقد مقارنة، وتحليل لهذه األلفاظ ُأّماتبالّرجوع إلى 
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  التّوصيات

وفي نهاية بحثي ُأذكّر بأّن ما بذلته من جهد، وما توصلت إليه من نتائج، غير كـاٍف لكـي        

نوصد باب البحث في هذا الموضوع، إالّ أنّه قد يكون نواة يمكن البنـاء عليهـا، مـن بـاحثين     

 -فدراسة اللهجات العربّية الحديثة، ليس باألمر الهّين، بل ليس هذا من عمل فرد واحد، . آخرين

، لذا فإنّني أوصي الباحثين من 1وإنّما هو من عمل الهيئات والجماعات –كما يقول إبراهيم أنيس 

فكـّل مدينـة، أو قريـة لهـا      بعدي، بإجراء دراسات معّمقة حول لهجات مدن فلسطين وقراها

ـ  اللغوّية الفلسطينّية ةّيوِالُه نحفظ لألجيال القادمة ؛ كييتهاخصوص بألسـنة آبـائهم،    ةـالخاص

  . زةالممّي تهموشخصّيوأجدادهم، 

  

واهللا أسأل أن أكون قد وفقت في دراستي هذه، فإن أصبت فمـن اهللا، وإن أخطـأت فمـن         

  .القرآن الكريم، وهذا شرف لينفسي، والشّيطان، وحسبي أنّني حاولت خدمة اللغة العربّية، لغة 

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين

                                               
  .11- 10ص. في اللهجات العربّية: أنيس، إبراهيم: ينظر 1
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Abstract 

     This study is on the dialects that domain in the  Askar Refugee Camp, 

and it consists of different phonetic and semantic pronunciations of house 

wares, drinks and food. These dialects are rooted deeply in the Arabia. For 

example, we can attribute the easiness the camp residents follow in 

pronouncing the "Hamzah"/ schwa to the Hijazi tribes. Moreover, we can 

attribute the famous I-ma-lah (the substitution of the English /ə/ sound for 

/e/) in the camp's dialects to the Imalah that was dominant in the dialects of 

Tamim and Asad tribe dialects. This is why this study embarks on 

documenting old and different dialectical elements that were common in 

the pre- Islamic and Arabic dialects so that the special identity of the 

tongue of the coming generations' fathers, grandfathers and their 

distinguished identity are preserved. 

     The importance of this study springs from the light it sheds on an 

ancient- new case of the Askar's dialectical variants:  ancient since it was 

found amongst the Arabia tribes that spoke Arabic with Kashkasha (the 

substitution of /k/ for /tš/, An'ana (the substitution of the / ʔ / for / ʕ/) and 

Taltalah ( the epenthesis of the short Arabic vowel /e/ after the first letter of 

the present simple) and the liveliness of these variants nowadays. This 



 c

study is regarded as new since the Askar Camp's rural, urban and Bedouin 

variants have never been studied in a linguistic research before. 

     This study is important for it documents varied range of house wares 

utterance pronunciations which were and, to some extant, are still used; 

some of them have been lost though. This is why this study adds to and 

keeps some of the Palestinian linguistic heritage. In addition, the study 

includes the house wares utterance pronunciations that were used by the 

Palestinians before being forced out from their native land and those the 

camp's inhabitants are still using nowadays. Actually, such a study can be 

the base for other studies in addition to its importance in studying old 

Arabic dialects. The following are some issues the study manifests: 

• Descriptions of phonetic phenomena the Palestinian refugees' 

tongues have preserved like Kashkasha, Imalah, Hamzah 

easiness… etc. 

• Analysis and description of house wares utterance pronunciations 

that are related to cooking. 

• Analysis and description of food and drinks contents. 

• Establishment of a dictionary specialized for the utterance 

pronunciations of food, drinks and their contents. 

     The researcher has come up with important conclusions. Some of them 

are:  

• The loss of Kashkasha phenomenon and sticking to the Bedouin and 

urban dialects instead. 
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• In the Askar Camp's dialects, some utterances have generalized their 

sense, other specialized their sense and some are onomatopoeic. 

• The loss of the camp's dialects—urban, rural and Bedouin—to some 

sounds like /θ/, /∂/,/ð/  and /q/. 

• The loss of short diphthong and checked syllable (cvcc). 

• Substitution of the /ə/ for /e/ before the feminine Arabic /t/ in most of 

the words. Sometimes it assimilated and dissimilated.   

 

 




