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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف
مت التسجيل واحلفظ في مكتبة الكويت الوطنية
عم ً
ال بتشريعات حماية امللكية الفكرية

لإ ْهداء
ا ِ
َرج ُم ما يَ ْحويه ال َقل ْ ُب
ال َهدِ َّية الصادِ َقة تَ ْعبي ٌر َر ْمزي مِ ن امل ُ ْهدي إلى امل ُ ْهدى إليه تُت ِ
سان لَن تَزي َده ال َهدِ ّية قي َم ًة ولَن تَ ْر َفعه َم ْرتَ َب ًة
واحترام عميقني جتاهَ إنْ ٍ
تقدير
من
ٍ
ٍ
مّ
صلّى الل ُه َعلَيْهِ َو َسلّ ـ ـ ــم ( :تَهادوا حَتابوا).
وإنا ِهي مِ ن ُمن َْطلَقِ قولِ ال َّرسولِ َ
ِل َهذا أ ُ ْهدي َهذه ال َكلِمات املُت ِ
عني لَ ْه َجة أَ ْجدادي والتي
َواض َعة النّا ِب َعة مِ ن َم ِ
َج َم ْعتُها بَينْ َ د َّفتَي َهذا الكِ تاب ِل ُك ٍل مِ ن:
ماجد ابْ ُن صالِح ّ
الشاهني َر ْح َم ُة اللهِ َعلَيْهِ
َج ّدي ِ
الس ِّيد ِ
الرفاعي َحفِ َظ ُه الله
هاشم ِ
َو َج ّدي َ
يوسف ّ
الس ِّيد ُ
َف ُهما في ُم َق ِّد ّمةِ الذي َن أَ ْقتَدي بِهم وأَ ْفت َِخ ُر ِب َقرابَتي لَ ُهم َحيْثُ َخلَّ َد تاري ُخ ال ُك َويْ ِت
ِزام ال ّديني والثَقا َفةِ ال َعميقَةِ وخ ْد َمةِ ال َو َط ْن.
سي َرت ُهما ال َعط َرة امل ُ َر َّص َعةِ با ِاللْت ِ

عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

5

املرحوم بإذنه تعالى ماجد صالح الشاهني

السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
الثالث من اليسار بني أصحاب السمو حكام الكويت
وعن شماله سمو األمير الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه الله وعن
ميينه سمو األمير الشيخ سعد العبد الله الصباح رحمه الله ثم سمو
األمير الشيخ صباح األحمد الصباح حفظه الله وهو األول من اليسار

ت َْقدمي

االبن العزيز �أن�س ال�شاهني

التحقت بالعمل في املجال
يعود طيف الذكريات إلى عام  1976م عندما
ُ
الدبلوماسي بوزارة اخلارجية ،كنت شاباً في مقتبل العمر ومندفعاً لتحقيق
الطموحات خلدمة بلدي ،فمن حسن الطالع أن التقي باألخ والصديق العزيز
عيسى ماجد الشاهني وبعد السالم والتعارف أَخ َب َرني أنه يعمل رئيساً لقسم
الشؤون السياسية مبجلس الوزراء واختير منت َدباً للعمل بوزارة اخلارجية ألجل
تطوير وإرساء مفهوم التعاون اخلليجي املشترك بكل صوره وأشكاله ،ورشحني
ٍ
كمساعد له في الوقت الذي لم يكن مجلس التعاون لدول اخلليج العربية قد
للعمل
أُنشيء بعد فوافقت في احلال دون تردد وذلك لسببني أولهما :شخصيته احملببة
لدى اجلميع وسمو أخالقه وصفاته احلميدة ،والسبب الثاني :اإلرتياح النفسي من
كثير
طبيعة العمل اجلديد كون املجتمع اخلليجي يتشابه مع املجتمع الكويتي في ٍ
ٍ
بخطوات
من املجاالت ،فانطلقنا َسوياً إلرساء مفهوم العمل اخلليجي املشترك
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جبارةٍ
واجتماعات لم يتسع لها املكان والزمان
مستفيضة
ودراسات
عالية
وهمم
ٍ
إلى أن جاء عام 1980م وكان تتويجاً للجهود واإلجنازات بإنشاء مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،إ ّال أن ربان السفينة الصديق عيسى الشاهني بعد أن أ ّدى
مسؤوليته كاملة ورأى ثمار جهده تظهر إلى حيز الوجود كانت تنتظره مفاجأة
هامة ومسؤولية أكبر هي دخوله املعترك السياسي نائباً في مجلس األمة.

ابني العزيز �أن�س..

قد تستغرب وتقول ما دخل هذه املقدمة وعالقتها بتقدمي الكتاب!!
أقول أنه في ذلك العام –أي 1976م -كانت مسودة كتابي األول (االقتصاد
الكويتي القدمي) جاهزة للطبع وكنت ما بني املتريث واملتردد إلجناز هذا املشروع
حتسباً لألصداء التي سوف تكون سواء (مدح أو قدح) وذلك لصغر سني وقلة
خبرتي في مجال التأليف بذلك الوقت ،وبهذا اخلصوص لم أنسى دور والدك الذي
دفعني بقوة إلجناز هذا العمل بل عمل على تسويق الكتاب إعالمياً ومعنوياً بني
الزمالء واألصدقاء مما فتح لي فيما بعد آفاقاً رحبة في مجال البحث والتأليف،
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ولم تكن العالقة مع والدك حفظه الله محصورة فقط في مجال العمل كأي من
املوظفني في وزارات الدولة بل كانت عالقة أخوية صادقة أساسها احملبة واإلخاء
واإليثار ،والشيء بالشيء يذكر فلقد اكتشفت خالل اللقاءات اليومية مع والدك
أن جدك املرحوم ماجد الشاهني ارتبط بعالقة طيبة مع والدي وكانا زميلني أثناء
عملهما في البحرين خالل فترة الثالثينيات من القرن املاضي ،والرتباط العالقة
الوثيقة فقد استأجرا سفينة صغيرة للطواف على سفن الغوص أثناء عملها في
مغاصات اللؤلؤ وذلك لشراء اللؤلؤ بهدف املتاجرة به ،ونحن في هذا السياق نذكر
أن والد جدك املرحوم صالح بن شاهني بن غامن أيضاً ارتبط بعالقة صداقة طيبة
مع جدي عبداملغني محمد العبداملغني وكانت األسرتان دائماً تتهادى فيما بينهما
بحر ولديهم السفن سواء للغوص أولصيد
القوت املشترك وأجدادك كانوا أهل ٍ
األسماك وجدي لديه محل لبيع املواد التموينية فيقوم والد جدك املرحوم صالح
بإهداء جدي كميات كبيرة من األسماك الطازجة وباألخص النوع املمتاز منها
الذي يسمى (الزبيدي) ويقوم جدي بإهداء والد جدك بعض املواد التموينية وذلك
من العادات الطيبة الرائعة عند املجتمع الكويتي في تواده وتراحمه.

ابني العزيز �أن�س..

ال أطيل عليك فللحديث فيض من الشجون ،واألهم الذي بني يدي هو كتابك
اجلديد ،أقول لك بكل أمانة وصدق إن ما قمت به لهو عمل كبير تشكر عليه
حفظت قدراً كبيراً من
ويعتبر إضافة جديدة للمكتبة الكويتية ،وبهذا العمل قد
َ
مفردات اللهجة الكويتية وأدواتها التراثية وأمثالها الشعبية وعاداتها وتقاليدها
أكدت
أسهبت في شرح معاني الكلمات الدارجة وإلى غير ذلك ،كما
وكذلك
َ
َ
بالشرح الوافي – وهذا يعتبر إجنازاً هاماً -أن مفردات اللهجة الكويتية مستمدة
من اللغة األم (العربية) وتشهد بذلك قواميس ومعاجم اللغة العربية عند البحث
فيها عن مفردات اللهجة الكويتية.
هذا الكتاب يعد مرجعاً هاماً ألبناء اجليل احلالي الذين ولدوا في بيوت حديثة
خارج السور وبالتالي لم يشاهدوا الكويت القدمية وبيوتها املبنية من الطني ولم
يستخدموا األشياء املختلفة بداخل تلك البيوت والتي تعتبر اليوم مبثابة حتف
فلكلورية كما لم يتجولوا في أسواق الكويت املزدهرة ولم يلعبوا األلعاب الشعبية،
10

وكل تلك األمور قد تبدلت متاماً واألهم منها هي عادات وتقاليد وأخالقيات
وصفات املجتمع احلميدة التي تُروى اآلن عن املجتمع الكويتي في املاضي وكأنها
قصص األساطير أوضرب من اخليال! فماذا حل باملجتمع الكويتي بالوقت احلاضر
كي يبتعد بعض أفراده عن تلك املباديء الطيبة؟!

ابني العزيز �أن�س..

لقد جاء كتابك لتأصيل تلك املفردات في نفوس النشء اجلديد وحماية الهوية
الكويتية من التشتت واالندثار ،وإني إذ أح ّيي فيك تلك الروح العالية ،ألدعو
الباري لك بالتوفيق والسداد في كل عمل يعود عليك بالنفع والفائدة.
د .عادل حممد العبداملغني
باحث يف الرتاث ال�شعبي الكويتي
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تقدمي
ُراث َ
َ
الشك ِب َأ َّن الكِ تابَة َعن الت ِ
تاريخ ال ُك َويْ ِت الثَقافي،
الشعبي تُعتَ َب ُر ُجزءاً مِ ن
ِ
ت َفظ َ
واحلِ فاظ َعلى الل َ ْه َجةِ ال ُك َويتِية واألَلفاظ املُتَدا َولَة في ال ُكويت َقدمياً حَ ْ
لأل ْجيالِ
تاريخ بَلَدهم ال َعريق.
ال ُك َويت َّية القادِ َمة ُجزءاً مِ ن
ِ
ِس ِ
رجال ونساءٍ وأبناء بحر وباديةُ ،كلها
واعدِ أَبْنائِها مِ ن
ٍ
ال ُك َويت التي نَ َش َأت ب َ
ص َه َرت امل ُ ْجتَ َمع ال ُك َويْتي َو َج َعلَتْ ُه ُكتْل َ ًة ِ
واح َدة.
َوآم ُل أَ ْن يَكو َن هذا الكِ تاب ل َ
ماجد ّ
الشاهني إِثرا ًء لِل َمكتَ َبة
ِألخ أَنَس عيسى ِ
ال َع َر ِب َّية َوتَ ْكمِ ل َ ًة لمِ َسي َرة تَوثيق التُراث ال ُك َويْتي التي بَ َدأَها الباحثون ال ُكويتِيونَ ،وأَن
يَكون هذا الكِ تاب ال َب ْدء في كِ تابَة ِسلسلة مِ ن ال ُكت ُِب ال َق ِّي َمة.
ِج ِرن الرومي
ال�سفري َ /
حم َّمد �أَ ْح َمد امل ْ
حوث والإِ ْعالم
الب
ِ
ُم ُ
دار ِة ُ
دير �إِ َ
ج َّية ُ
الك َو ْي ِت َّية
وزارة اخلا ِر ِ
َ
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ُ�ش ْ
ك ٌر واِ ْم ِتنان
أَ ْش ُك ُر الله ال َعلي ال َقدي َر الذي أَعانَني َعلى ِإنجْ ِاز هذا ال َع َملِ .
الش ْك َر ا َ
ثُ َّم أ ُ ْهدي ُّ
جلزي َل مِ ن ُمن َْطلَق ( َمن لَم يَش ُكر النّاس لَم يَش ُكر الله)
ِلسـ ـ ـ ِ
ـاع ـ ــدي األَيمْ َ ن ( َز ْو َجتي الغا ِليـ ـ ــة) و(وا ِل َدي َحفِ َظ ُهم ــا الل ُه) و(أ ُ ْس َرتي ال َعزيزَة)
دار هذا الكِ تاب.
ِص ِ
و ُكل َمن َ
ساه َم في إ ْ

				

امل�ؤلف
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لقراءة الن�سخة الإلكرتونية من هذا الكتاب وللبحث والإ�ستزادة
يف هذا املو�ضوع ميكن الدخول للموقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�ؤلف:
www.lahjah.com
للإ�ستعانة بال�صور التي يحتويها
الكتاب وللح�صول على لقطات �أخرى
ميكن الدخول للموقع الإلكرتوين اخلا�ص بامل�صورة:
www.ra1photo.com

الكتاب ؟
در هذا ِ
ملاذا َ
�ص َ
أو ً
ال :للتأكيدِ على ُعروبة اللهجة الكويتية وأنها نابع ٌة من َمعني اللسان ال َعربي
صيح ُرغم دخول العديد من الكلمات غير العربية إليها.
ال َف ِ

ِ
الشعوب األُخرى عموماً والعربيةِ منها على
ني
ثاني ًا:
ِ
للتعريف بالتُراث ال ُكويتي ب َ
َوجهِ ا ُ
خلصوص.

ِ
احلفاظ على التراث ال َقدمي وتوثيقهِ مع َشرح ُمصطلحاتِه
ثالث ًا :للمساهمةِ في
وتَفسير َمعانيه.

وعملي ًة
رابع ًا :من أجل نقلِ الثقافةِ ال َوطنية من ٍ
جيل إلى جيل حتى تكون مما َرس ًة َ
وواقِ عاً حياً.

خامس ًا :استِخفاف قلة من الناس باللهجةِ واألَ ِ
باب
لفاظ القدميةِ وتَصنيفها في ِ
ناعتي ب ِِجد َّية املحُ تَوى
الدعابَة وال َهزل َد َف َعني
للقيام بهذا العمل من منطلقِ َق َ
ِ
وك ْونه أساسياً لدى الكويتِيني.

أن الكالم ال ُكويتي
سادس ًا :من أهم
ِ
األمور التي َجعلتني أ ُ ِع ُّد هذا الكِ تاب هو َّ
ا َ
حلديث (كما هو احلال مع كالم شعوب األرض كا َّفة ) صار يَفتق ُد ال َعديد
فرضه واقع ال َعصر
من َكلِماته األَصيلَة وأَلفاظه ال َقدمية ،وهذا األمر يَ ُ
احلالي وال َع ْوملة وغيرها من امل ُ َؤثرات على ك ِّل ما هو َقدمي ،إمنا املُؤسف
ني أبناء اجليل الناشئ خصوصاً
هنا هو إنتِشار ُمصطلح (ال َب ْد ِل َّية) ب َ
ني عموماً و(ال َب ْد ِل َّية) هي تلك ال َكلمة ال َعوجاء في لَفظها وغير
واملستكوت َ
ِ
السلي َمة في نُ ْطقِ ها بحيث ال ت َُصنَّف ِضمن َكلمات اللغة العربية الفُصحى
َ
اللهجة ال ُكويت َّية األَصيلَة.
كما أنها ليست من أَلفاظ
َ
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تتحدث عن َمواضيع التُّراث الكويتي عموماً
ِعدة ُم َؤ َّلفات
َّ
سابع ًا :إِعجابي الشديد ب َّ
واللهجة ال ُكويتية خصوصاً وغيرها من األمور التي تطرقت لها في هذا
الكتاب هو ما َجعلني أَسعى لتَرسيخ َ
تلك ال َكلمات التي َس َّط َرها أساتذة
و ُم َؤ ِّرخون أفاضل ،وللتَ َع ُر ِف على تلك امل ُ َؤ َّلفات ميكن للقارئ الكرمي ّ
اإلطالع
على مراجع هذا الكتاب.
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الكتاب
الحظات
عامة َعلى ِ
ُم َ
ّ
أو ً
ال :جميع ما ُذكر في الكتاب يعتبر (مِ َن اللّهجةِ الكويت ّية) وليس (اللّهجة الكويت ّية)
حيث يَستحيل ا َ
حلصر وتسطير كل ما اعتاد اللّسان الكويتي على نُطقه منذ
ٍ
وعدد من الشواهد
نَش َأة الكويت ،إمنا ُقمت هنا بالتَط ُّرق ِل َك ٍّم من األَمثلة
لهجتنا الكويت ّية.
كجزء ال بَأس بِه من َ
َ
سر
ثاني ًا:إنطالقاً من
النقطة السابقة البُد من التأكيد على أن بَند (مِ َن األ ُ ِ
والعائِالت الكويت ّية) يحوي أَ ْم ِثل َ ًة من العائالت التي َس َكنَت ال ُكويت وليس
هذا البند حصراً جلميع أهل هذه األرض الطيبة.
ثالث ًا :القبائل وأه ُل البادِ يَة جزء من الكويت ال يمُ كن إغفاله مما َدعاني لذكرها
جميعها حسب الترتيب الهجائي دون التطرق ألَفخاذ وفروع القبائل كون هذا
ِ
وضوعه
ِصلْب َم
األمر التفصيلي أوالً ليس في نطاق هذا الكتاب وال يتعلَّق ب ُ
َخصيص ٍ
بحث ُم ٍ
نفرد يرتبط بهذا املجال الواسع ،أما السبب
إمنا يحتاج لت
ِ
أهله و ُمختَصوه
الثاني لعدم تط ُّرقي ألفخاذ القبائل فهو أن لهذا املجال ْ
األكثر مني علماً وخبر ًة في تفاصيله (فأهل م َّكة أدرى ِ
بشعابِها).
رابع ًا )30( :هو مجموع فصول الكتاب التي رتبتها حسب ترتيب األحرف الهجائية
مضافاً لها َح ْر َف ْي (اجليم الفارس ّية) بعد حرف (اجليم) وكذلك (الكاف
الفارس ّية) بعد حرف (القاف).
خامس ًا :ترتيب الكلمات ضمن كل فصل كان عشوائياً ،سبب ذلك هو أن هذه
األلفاظ تختلف كثيراً في حاالتها وتصريفاتها (األسماء والصفات  /األفعال
املاضية واملضارعة ِ /ص َيغ األمر ..الخ ) وهي ال تلزم حالة لغوية واحدة
بحيث ميكن تثبيتها عليها ،وهذا األمر ينفي احلاجة لترتيب الكلمات هجائياً
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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كون الباحث لن يكون مسقتصراً في بحثه على لفظ محدد كما هو احلال
في املعاجم اللغوية ،لكن الراغب في البحث األسرع واأليسر ميكنه الرجوع
للموقع اإللكتروني اخلاص بالكتاب واملتخصص باللهجة الكويتية وعنوانه:
www.lahjah.com

سادس ًا :إضافة على البند السابق أود اإلشارة إلى أن جميع الكلمات في فصول
هذا الكتاب مذكورة حسب الصيغة الشائعة واملستخدمة غالباً وبالطريقة
التي ينطقها الكويتيون في أكثر األحيان ،فمث ً
رت كلمة (كاشخ) بفصل
ال َذ َك ُ
(متكشخ) وكلمة َ
ِّ
(لطعتنا) بفصل حرف الالم وليس
حرف الكاف وليس
(منلِطع) أو( َملْطوع) وغيرها ،إمنا قد يضطر الباحث عن كلمة معينة
للنظر في أكثر من فصل حتى يصل للكلمة التي يرغب في معرفة معناها
للسبب السابق ذكره في البند اخلامس من هذه املالحظات.
سابع ًا :كثيرةٌ هي الكلمات التي قمت بطرحها ضمن جملة تُس ِّهل على القارئ
معرفة كيفية إستخدامها ،وفي العديد من األمثلة تكون اجلملة قد إحتوت
على أكثر من ُمصطلح يستحق الشرح ،مثال( :ملا ت َو َّهق – بالكاف الفارسية
– بِا َ
حلجي – باجليم الفارسية  -ت َبل ْ َعم) وسيأتي شرحها الحقاً.
ثامن ًا :قد يجد القارئ بعض الكلمات التي ال يعتقد أنها كانت أو مازالت تُستَخ َدم
ب ُعذر أن بعض كبار السن ممن يعرفهم ال يستخدمونها أو لم يسمعوا بها،
تعصباً
وهو خطأ يقع به كثي ٌر من الناس إما جه ً
ال باللهجة الكويتية أو ُّ
للَهجةِ جماعة من الناس أوعائلة ينتمي لها! والصحيح أنه رغم كون
ِ
بالس ّكان) إال
الكويت قدمياً صغيرة جداً في مساحتها (امل ُ ْستَ َغلَّة
واآلهلَة ُ
أن بعض األلفاظ وطريقة نطق الكلمات وتشكيل األَحرف كان يختلف في
ٍ
منطقة ألخرى ومن (فريج) إلى آخر.
أحيان كثيرة من
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جة ُ
َبع�ض َخ�صا ِئ�ص َّ
الك َو ْي ِت َّية
الل ْه َ
ِلل َ ْه َجةِ أهل الكويت مت ّيز وخصوص ّية كما هو احلال في كل لهجات شعوب العالم،
إمنا ال يعني هذا أنها تختلف عن اللغة األُم أو أنها تنسلخ يوماً بعد يوم عن اللسان
العربي الفصيح ،بل على العكس من ذلك جند أن العديد من األلفاظ األجنبية
وكذلك الكويتية البحتة قد إنحسرت في وجه قريناتها الفصحى ،وتدعيماً لهذا
الرأي أنقل ما ذكره الدكتور يعقوب الغنيم في كتابه (ألفاظ اللهجة الكويتية في
كتاب – لسان العرب – البن منظور) حيث أشار إلى مقاومة اللهجة الكويتية لعوامل
اإلندثار كزيادة الوافدين في الكويت ووسائل اإلعالم احلديثة وغيرها بقوله( :وإذا
كانت اللهجة الكويتية قد عادت إلى توازنها بعد تلقي هذا الضغط القوي ،وذلك
بحذف بعض الكلمات الدخيلة واستبدال كلمات عربية فصيحة بها مثل :املوتر
والكرفاية والطنباخية والسلقي والرنق والكنديشن حيث أصبحت تستعمل بدالً
منها كلمات السيارة والسرير والكرة واملساحة واللون أو الصبغ واملكيف).
فإليك عزيزي القارئ أبرز اخلصائص التي تتمثل في لهجة أهل الكويت:
 - 1مخطي ٌء من يعتبر لهجات أهل دول اخلليج العربي واحدة ،فمنها لهجات
بدوية بحتة وبعضها متأثرة بالفارسية وأهل الساحل الشرقي من اخلليج
العربي كما جند جماعات أخرى تتحدث بألفاظ أهل اليمن ،ال أنكر أن
ٍ
بلهجات تنبع من اللغة العربية الفصحى إمنا ال
أغلب أهل اخلليج يتحدثون
يعني هذا أنها جميعاً نسخ ٌة واحدة وذات ألفاظ متطابقة ،ففي (بريطانيا)
على سبيل املثال وهي دولة واحدة ال تقسمها حدود كما هو حال دول اخلليج
العربي تنتشر عدة لهجات تختلف الواحدة منها عن األخرى بشكل كبير إلى
درجة أن أحد أصدقائي اإلجنليز الذين عشت معهم فترة دراستي في مدينة
(أوكسفورد) لم يكن يفهم الكثير من الكالم األصلي لسكان منطقة (ليفربول)
اإلجنليزية بل إن عدداً من ألفاظهم ال تدخل ضمن القاموس اإلجنليزي
أص ً
ال ناهيك عن اللغة اخلاصة مبنطقة (ويلز) والتي ال يستخدمها غالبية
البريطانيني ،فهنا جند أن اإلختالف تعدى للغة ولم يتوقف عند اللهجة!
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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 - 2تَت َِّص ُ
ٍ
وأسلوب محبب حيث أنها حتتوي على
بنكهة مميزة
ف لهجة أهل الكويت
ٍ
الكثير من األمثال واحلكم مر ًة و(ال َغطاوي)  -األلغاز -واألناشيد والنكات
مر ًة أخرى بحيث ال ميلها املتحدثون بها.
 - 3تَ ْكثُ ُر في اللهجة الكويتية املترادفات واأللفاظ املختلفة ذات املعنى الواحد،
وحول هذه النقطة أسوق ثالثة أمثلة:
مثال (أ)َ ( :دنْد َرةَ ،ربْربَة ،لَ ْغ َوة ،لَ ْط َ
لطةَ ،ق ْر َقةَ ،ه ْذ َرة).
مثال (ب)ِ :
فارجِ ،إ ْذلِفِ ،إنجْ ِ لِع).
(طسَ ،ولِ ،
مثال (ج)ْ :
(طراقَ ،كفْ ،
صطار).
راشديَ ،م ْحموديْ ،
وسيأتي التطرق ملعاني هذه الكلمات الحقاً.
َ - 4ومِ َن األمور التي تعطي اللهجة الكويتية نكهة خاصة هو السجع أو كما
يسمى (الرد والبدل) ،أمثلةَ ( :كد و َمد) و(إْ ْم َحلَّس و ِإ َّملَّس) وسنتطرق ملعانيها
الحقاً.
 - 5في لهجة أهل الكويت ألفاظ ال تستخدمها إال النساء وقد يعد أمراً غريباً
أن يتلفظ بها الرجل ،أمثلةَ ( :ق َ
ميظهَ ،ه ْو ،يا حافِ ظَ ،و َعل َّيه ،غبْ َره) وسيأتي
شرحها الحقاً.
َصغي ُر الكثير من الكلمات أم ٌر معتاد في حديث أهل الكويت كما هو احلال
-6ت ْ
أص ً
ال في اللغة العربية الفصحى حيث أنه إس ٌم يصاغ لتصغير حجم الشيء
أو لتقليل كميته أو لبيان قرب مكانه أو زمنه أو لتحقيره أو للتح ّبب له مثل
(ص َهيْبُ ،ع َبيْ َدهُ ،س َويْعات) وكذلك حديث رسول الله ( :يا أبا ُع َميْر ،ما
ُ
َف َع َل ال ُّن َغيْر).
وكما قال أحد الشعراء:

َوداع ًا يا ُس َويعات التالقي

الر ُ
الفراق
حيل َيد
َف ْ
ِ
قد َب َسط َّ

وفي لهجة أهل الكويت مث ً
(عويناتِك) وبدل
(عيونِك) تنطق أحياناً ْ
ال جند كلمة ْ
أن يقال( :بَ ْشتِري أَ ْغراظ) جند من يقول أحياناً( :بْ ْشتِري َجم ْغريظ) – تلفظ
اجليم فارسية  -حيث ُق ِص َد بالتصغير تقليل األغراض املُراد شراؤها ،وهنا
أَختلف مع من خلط بني التصغير وأمور أخرى كتدليل األطفال أو حتوير األسماء
من باب املزاح ،فمث ً
ال جند أن إسم الفتاة (طي َبه) يتحول عند التدليل واملزاح إلى
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(ط ّيوبَه) أو (طيبوه) وهي ليست من ألفاظ التصغير حيث الصفة َ
َ
(طيْ َبه) ال ت َُص َّغر
إ ّال بلفظ (ط َويْ َبه) أي أنها في ٍ
حالة ال بأس بها وليست بأحسن حال ،إمنا ال بأس
من التصغير بقصد التدليل في بعض احلاالت كتحويل إسم (سالم) إلى (سويلم)
ّ
و(راشد) إلى ( ْر ِ
و(رشود) وفي هذا تفصيل وافي باجلزء
(سلّوم)
ويشد) بدالً من َ
األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة) للمرحوم حمد محمد السعيدان.
وإس ِت ْكماالً ملوضوع األسماء جند أن الناس في الكويت ال يفضلون املناداة
ْ -7
باإلسم األول ومخاطبة غيرهم به ،فالكنية وإسم العائلة وتصغير أو حتوير
األسماء هو الدارج حسب التفصيل التالي:
أ( -بومحمد ،أم عبدالله) أمثلة ملا ينادي به الكبار في السن أقرانهم حيث
يُكنّى األب أو األم بأكبر األوالد الذكور لديهم ،ويندر أن يكنّى الشخص
بأكبر بناته فهو أمر مستهجن عند أغلب الكويتيني.
ب  -عندما ال يكون للرجل أو للشاب أبناء بل وقد ال يكون متزوجاً ينادى
ٍ
غالباً ٍ
متعارف عليها بني العامة حسب إسمه األول وبالشكل التالي:
بكنية
(بدر بو ناصر ،محمد بوجاسم ،عبداللطيف بو شميس ،عبدالرحمن
بو فهد أو بو عوف ،أحمد بو شهاب أو بو نَيِم –أي جنم ،-علي بو
حسني ،خالد بو وليد ،عيسى بو عبدالله ،سليمان بو داوود ،عبدالعزيز
بو سعود ،يعقوب بو يوسف) -والعكس صحيح في جميع تلك احلاالت-
أما األسماء غير املنتشرة فيُكنى صاحبها بإسم أبيه أو أحد أجداده.
ج  -ينتشر في الكويت وبني الشباب بشكل خاص النداء بإسم العائلة،
والقصد منه املبالغة في التقدير أو رمبا التقرب وإظهار الود (هال
ب ّ
(ح َي الله ال ِّرفاعي).
ِالشاهني) َ
د -املراهقون وصغار السن من الذكور واإلناث ال يخرجون عن إطار اإلسم
األول عند النداء بحيث يح َّور اإلسم ألشكال متعددة ال قاعدة محددة
فيها ،مث ً
ال :عبدالله (ال ُعبد ،ع ّبادي ،عبيد ،بو عابد) ،أفراح (فروحة،
فرحة) ،أحمد (أحمدوه) ،لجُ ني (لجَ ّ ونة).
 - 8في اللهجة الكويتية الكثير من الكلمات التي ميكن لفظ بداياتها مر ًة باأللف
( ِإ ْم َدلْ َقم) ومر ًة أخرى بالتشديد على امليم (م َد ْربَح) –سيأتي شرح هاتني
الكلمتني الحقاً -إمنا تسهي ً
ال على الباحث في معاني هذه الكلمات جعلتها
جميعاً في فصل حرف امليم.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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 - 9كما ذكرنا سابقاً أنه ال تخلو لهجة في العالم إال وقد إختلطت بلهجات أخرى
أو أنها إستعارت كلمات ال متت ملنبعها األصلي بصلة ،واللهجة الكويتية
بشكل خاص ألسباب عديدة
كذلك تأثرت ولو بشكل يسير باللغة اإلجنليزية
ٍ
أبرزها احلماية البريطانية للكويت حتى فترة أوائل الستينات وكذلك ظهور
النفط خالل اخلمسينيات من القرن املاضي حيث قدم الكثير من عمال
الشركات األجنبية للكويت ،وقد ذكرت في هذا الكتاب ضمن مختلف
فصوله أبرز األلفاظ اإلجنليزية الدارجة عند أهل الكويت مع التطرق أيضاً
ٍ
لأللفاظ املستعارة من ٍ
أجنبية أخرى ،ولك عزيزي القارئ بعض ما كان
لغات
ريول،
ورمبا مازال يُستخدم من الكلمات ذات األصل اإلجنليزيَ ( :دخْ تَرْ ،د ِ
ْديشن ،مِ ْ
َكن ِ
ن َرهِ ،ه ِرنَ ،فنّش ،شوت ،تي ِبلِ ،بن ِْسل) وسيأتي التطرق ملعانيها
الحقاً.
 - 10اللَّ ْه َج ُة الكويتية َح َّولَت (في حاالت كثيرة وليس دائماً) بعض األحرف
تسع حاالت مختلفة البد من التط ّرق لها مع
الهجائية إلى أحرف أخرى في ِ
ذكر أمثلة توضيحية عن كل حالة:
احلالة األولى:
حتويل حرف (الكاف) إلى (اجليم الفارسية) بحيث صار يُلفظ مثلما تُلفظ
ال كام ً
 CHباللغة اإلجنليزية وقد أفردت فص ً
ال لهذا احلرف بعد فصل حرف
(جرمي عني – جالليب – جان زين – ِجنَّه – َجم ؟) وسيأتي التطرق
اجليم ،أمثلةِ :
ملعانيها الحقاً.
احلالة الثانية:
حتويل حرف (القاف) إلى (الكاف الفارسية) فيكون نطقه كنطق أول حرف
إجنليزي في كلمة  Goodوهذا احلرف أفردت له فص ً
ال كذلك بعد فصل حرف
(القاف) ،أمثلة( :ق َمر – َقمِ ل – ُق َّوة – قادِ ر) وشرح معانيها سيأتي الحقاً.
احلالة الثالثة:
حتويل حرف (اجليم) إلى حرف (الياء) في عدة أمثلة أذكرها مع تفسير
معانيها الحقاًَ ( :م ْسيد  -مياديف – يوز – يا َّدة – أيودي – يا ْرنا  -دِ ياي).
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احلالة الرابعة:
حتويل حرف (القاف) إلى حرف (اجليم) في العديد من الكلمات التي أذكر
(جبْلَة – ِجليل – ِ
حريجه) ،وقد
جاسم  -ريج  -إبْريج -
بعضها مع شرحها الحقاًِ :
َ
ذكرنا سابقاً أن حرف (القاف) قد تعرض للتحويل كثيراً في الكالم الكويتي إلى
(الكاف الفارسية).
احلالة اخلامسة:
حرفي (القاف) و(الغني) إختلطا كثيراً بحيث يصعب التفريق بينهما أثناء نطق
بعض الكلمات ،وهذه بعض األمثلة التي سيأتي شرح معانيها الحقاً إمنا البد من
مالحظة أنها تنطق مرة بالقاف وأخرى بالغنيَ ( :ق َ
صة
ميظة – َغصب طيب – َقلْقِ َ
– ْم َغلْدِ م – قوري – قامِ ج َ -غلْج).
احلالة السادسة:
تطرق لها الدكتور عبدالعزيز مطر في كتابه (خصائص اللهجة الكويتية) وهي
حتويل حرف (السني) إلى (الصاد) في العديد من الكلمات التي لها أص ٌل عربي
فصيح ،وقد ت َر ّكزت هذه احلالة في الكلمات التي يقع فيها حرف (السني) قبل
حرف (اخلاء) في نفس الكلمة ،أمثلةِ :
السخاء – ْم َف َّصخ من ال َف ْسخ
(صخي من َّ
الو َ
السيخ – صخونَة من
السلْخ – ِ
صاخة من ال َو َسخ – ّ
– ّ
الصيخ من ّ
الصلْخ من ّ
السخْ لَة) وغيرها.
السخونَة – ْ
ص َخلَة من َّ
ّ
كما تطرق األستاذ أيوب حسني األيوب في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة
الكويتية) لهذه احلالة مضيفاً حال ًة ُمعاكس ًة وهي حتويل (الصاد) في الكلمات
الفصيحة إلى (سني) عند التحدث باللهجة الكويتية ،ومن أمثلة ذلك حتويل
و(س ْد ِر َّية).
َّ
(سديري) َ
(الصدر) إلى ْ
دعم األستاذ أيوب األيوب هذه احلالة بآيات كرمية من القرآن الكرمي
وقد َّ
ميكن نطق بعض الكلمات فيها بالسني مرة وبالصاد مرة أخرى حيث أن لعلماء
القرآن والقراءات عدة آراء في هذا الشأن ،ومن هذه املواضع الكرمية:
{وا ُ
هلل َي ْقب ُ
ِ�ض َو َي ْب ُ�سط}.
قول الله ع ّز وجل في اآلية  245من سورة البقرةَ :
وقوله تبارك وتعالى في اآلية  22من سورة الغاشيةَ { :ل ْ�س َت َع َل ْي ِهم بمِ ُ َ�ص ْيطِ ر}.
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احلالة السابعة:
في كثير من الكلمات ال تُلفظ الهمزة إن وقعت في وسط الكلمة بل تختفي
لفظاً أو أنها تتحول الى حرف علة ،أمثلة( :ذئب :ذيب ،مؤذن :م ّذن ،مؤذي :موذي،
يطأ :ياطى ،رؤوس :روس)
احلالة الثامنة:
حتويل حرف (الشني) إلى (جيم فارسية) مثلَ :
(ش ْر َشف  -شوف) وهو أم ٌر
نادر ُو ِجد في لهجة بعض أهل منطقة َ
(ش ْرق) -املتطرفني منهم -كما ذكر املرحوم
حمد السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة) ،ويندر أن
يتلفظ الناس بهذه الطريقة حيث ال تكاد تسمعه إ ّال في كلمة (شاي) التي أتُّفِ ق
على نطقها باجليم الفارسية.
احلالة التاسعة:
حر َفي (الظاء) و(الذال) إنعكسا في بعض الكلمات حيث حت ّول حرف (الظاء)
إلى (الذال) حني أ ّثر الترقيق على طريقة لفظ كلمة ِ
(ظالل) فنطقها بعض
الكويتيني ( ْذالل) ،كما أن البعض يستخدم كلمة (عويظ) املشتقة من (اإلستعاذة)
حيث ُف ِّخمت الكلمة.
وقد ذكر األستاذ أيوب حسني األيوب عدة أمثلة حول هذه احلالة في كتابه
(مختارات شعبية من اللهجة الكويتية).
 - 11ت َْشكي ُل األحرف بإستخدام الضمة والفتحة والكسرة والسكون يختلف كثيراً
من شخص آلخر أو باألحرى بني املناطق و(الفِ ْرجان) ،فعلى سبيل املثال
(س َّكر) بحيث يفتح
جند وإلى اآلن إختالفاً في تشكيل كلمة (شكر) وتعني ُّ
البعض الشني ويكسر الكاف ويكسر آخرون الشني مع فتح الكاف فيما تفتح
طائفة أخرى الشني والكاف!
( - 12لي  -ال  -إذا  -إن) هي أ َدوات يكون لها في لهجة أهل الكويت مقصد
واحد في العديد من األمثال القدمية حيث ميكن اإلبتداء بأي منها دون أن
يختلف املعنى ،وقد تطرق لهذه املالحظة الشيخ عبدالله النوري رحمه الله
في كتابه (األمثال الدارجة في الكويت) ،أمثلة( :لي -أو ال -فات الفوت ما
26
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مية
ينفع الصوت ) و(إذا غاب ال َقطو إل َعب يا فار) و(إن صار ِعند ِ
يارك َعز َ
َك ِّبر ِج ْد ِرك) ،وسيأتي شرحها الحقاً.
 - 13ال َّتفْخي ُم والترقيق في نطق بعض الكلمات الكويتية خاص َّية ال يعي كيفية
استخدامها إال من يتقن لهجة أهل الكويت ،فاللسان الكويتي كما بني األستاذ
أيوب حسني في (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية) ِّ
يفخم حرف الراء
في ( َربْ ِربَة) وير ّققها في (بَ ْربَ ِر َّية) كما أنه يُفخم أيضاً حرف الالم في
َ
(ظل ْ َمة) َ
و(خالل).
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ُ
امل َق ِّد َمة
وجل في اآلية  13من سور ِة ا ُ
ّا�س
حل ُجرات { :يا �أَ ُّيها الن ُ
مِ ن منطلقِ قولِ اللهِ ع َّز َ
هلل َ�أت ُ
ناكم مِن َذ َك ٍر و�أُنثى َو َج َع ْل ُ
ِ�إنّا َخ َل ْق ُ
ْقاكم ِ �إ َّن
ِتعارفوا ِ�إ َّن �أَ ْك َر َم ُكم ِعن َْد ا ِ
ناكم ُ�شعوب ًا َو َقبائ َِل ل َ
ا َ
َ
ليم َخبري} ُ
معك عزيزي القارئ في هذ ِه الرحلَة الشي َقة مع
أشد ال ِّرحال
هلل َع ٌ
اللسانِ ال ُكويتي األَصيل الذي نَ َط َق أساساً مع اللغةِ العربيةِ الفُصحى في شبهِ
اجلزير ِة العربيةِ عابراً على َز َمن (الكوت) وحتى أ ّيامنا هذه مروراً
بتاريخ هذا
ِ
ال َوطن ا َ
َ
وتفاخروا بتقاليدِ هم
حلبيب الذي اعتَ َّز أهلُه بتراثهِ وفيه شمخوا بعاداتِهم
ِ
الكويت األَوائل
ومازالوا يتوارثو َن
أغلب ِسماتِهم وفي طلي َعتها ُخالصة لهجةِ أهلِ
َ
التي َ
ِ
الكتاب ومن خالل الشواهد
الالحقة من هذا
جتلَّت غالب َّيتها في الص َفحات
ِ
التالية التي ستحويها د َّفتاه-:
أو ًال :ألفاظ تُستخدم يومياً ،مثل( :ص َّبحك الله باخلير).
وحما َرةْ القايْلَه).
(سنْع وبْخيص وا ْم َفتِّح بِاللِّ نَب وبُتَ ْم َبه ْ
ثاني ًا :أوصاف وألقاب ،مثلَ :
ثالث ًا :أفعال ،مثلَ ( :طخ َ
وخنَس ).
الصقِ ر يَشويه ).
رابع ًا :أمثال وحكم ،مثل ( :اللّي ما يْ َع ْرف َّ
خامس ًا :مهن وحرف ،مثلَّ ( :
الط ّواش والشريطي ).
سادس ًا :غطاوي وألغاز ،مثل ( :أَ ْح َمر أَ ْح َمراني ْريولَه خيزَرانيِ ،شنْهو؟).
سابع ًا :مناطق ومغاصات ،مثل ( :احلماطية وأبوظالم ).
ثامن ًا:عائالت وأسر وقبائل ،مثل( :الغامن والدعيج والكندري ومعرفي والعوازم).
تاسع ًا :أدوات وجمادات ،مثل ( :امل ّ
الس وال ّدروازَة واملبْ َخر ).
عاشر ًا :طيور تعيش في الكويت أومتر عليها خالل هجرتها ،مثل( :اخلِ ّظيري
وبوح َقب).
َ
حادي عشر :سفن وقوارب كانت تُستخدم في الكويت.
تسطيره قب َل َس ٍ
نوات
أت في
َكما َذ َك ْر ُت َشواه َد أُخرى في هذا
ِ
ِ
الكتاب الذي بَ َد ُ
أسباب أج ُد أ َّنها ذات أهمية وتستح ُق
كتب في هذا املجالِ لعد ِة
ٍ
ق َّر ْرت حينها أن أَ َ
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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الذك َر أل َّنها تُ َو ِّ
الصوف
ض ُح الداعي وال َهدف من هذا ال َع َملِ الذي أَسميت ُهَ :
(عتيج ّ
في الكلمات وا ُ
الصوف وال
حلروف ) اقتباساً من املَثل الكويتي ال َقدميَ ( :عتيج ّ
يِديد البْ ِ
ريسم ) الذي يُشي ُر إلى تفضيلِ األَصالَةِ والتراث (عتيج الصوف :الصوف
القدمي العتيق ) على ما هومستحدث وجديد ( يِديد البريسم :احلرير اجلديد)،
الصوف دفءٌ وقوةٌ وطول ُعمر ُمقارنة ِبرقةِ
ِ
وقصر عمر ِه ُرغ َم بَريقِ ه
احلرير
ففي
ِ
ِ
خل ّ
ا َ
ِ
الناعم.
الب و َمل َم ِسه
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َف ْص ُل َح ْر ِف َ
األ ِلف:
( -1أ ْي ِودي) من ألفاظ املديح املعبرة عن أصالة نَ َسب أو أخالق شخص ما ،وجمعها
(أَيْواد) أو (أَياويد) ،وأصل الكلمة عربي فصيح مشتق من (اجلود).
(ولْد ُحمولَه  -مِ نْها وفيها ِ -ولْد
وفي اللهجة ألفاظ أخرى معناها مشابهِ :
بَ ِطنْها  -مِ ن أَ ْك َب ْرها وأَ ْس َمنْها).
( -2أَثْ َرم) أي ذو سن مكسورة أو أسنان مخلوعة ،و(الثرم) في العربية الفصحى
تعني انكسار السن.
(ِ -3إقْ ِلط)  -بجعل القاف كافاً الفارسية -تقال للضيف مبعنى (تَ َف َّضل).
( -4أَ ْش َك َره) أي علناً أو بكل صراحة وبدون مجاملة ،وللكلمة أصل عربي فصيح.

وادم) أي بشر وناس ،وهي كلمة عربية األصل تأتي من (آ َدم).
( -5أَ ِ

(أم َلط) أي قليل الشعر ،واآلن تُطلق الكلمة على من حلق شاربه وحليته
ْ -6
متاماً.

ُ ( -7أ َّمة ال َثقَلني) أي مجموعة كبيرة من الناس وتُطلق كثيراً على األماكن املزدحمة
أو اجلماهير املتدافعة ،وهي كلمة عربية فصيحة.
وفي اللهجة ألفاظ أخرى معانيها مشابهة هي َ
اعصي) املذكورة بفصل
(ط ْق ْ
حرف الطاء و(عالَم ْشكِ ِث ْر ُهم).
ن ِلع) أمر باإلنصراف بلهجة غير الئقة ،وتأتي أيضاً بألفاظ أخرى مثل
(ِ -8إ جْ ِ
( ِإ ْذلِف) و( َول) ِ
و(طس).

( -9أَ ْب َلق)  -وتُقلب القاف كافاً فارسية -أي لون باهت.

قاصر) عبارة تقال عن الشخص الذي يتكلم
ناصر ،لْسان ِطويل واحليل ِ
ُ ( -10أم ِ
ِ
(قاصر) –بالكاف الفارسية -تعني ناقص وغير كامل،
كثيراً رغم قلة أفعاله!
والكلمة عربية األصل.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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( -11أَ َبد ماكو شَ ي) أي أبداً ومحال وال يوجد شيء.

( -12أ ْب ِشر) أي إعتمِ د علي فسأحرص على تنفيذ مطلبك ،وتأتي أيضاً بألفاظ:

صي َحريص) و(ال حْتاتي) أي ال تقلق.
( ِإ ْرقِ د وآمن) و(ال تْ َو ّ
بالس َّكه؟ وتكون اإلجابة( :املرزام) اخلشبي الذي
 -13لغز :أُبوك بالبيت وحليته ِّ
يحول ماء املطر من جتمعه على سطح الدار إلى خارج احلوش ،أنظر -حوش-
في فصل حرف احلاء.
( -14أَبي َب َعد) أي أريد املزيد ،وقد أتت (أبي) من الكلمة العربية (أَبْغي).

(زبيل) يا هبيل ،وهو من األلغاز
وعراه ليف مصنوع بالقطيف ِ
 -15لغز :أَبْ َيظ َ
الطريفة التي يخفي األطفال إجابتها في السؤال نفسه.

( -16أَ ّبيه) أو (أَ ْمبيه) من كلمات اخلوف أو الصدمة مبعنى (يا َويْلَتاه!) ،وهو من
ألفاظ النساء غالباً.
في اللهجة عبارة أخرى معناها مشابه (أ ُ ْ
ف ِرحنا فيها!).

السالفة ِجذي!)  -باجليم الفارسية -أي إتضح لي أن املوضوع كذا
( -17أَثاري ّ
وقد كنت أظنه غير ذلك ,ينطقها البعض (أثرا)
( -18أَثْ َول) أي أحمق قليل الفهم ،وفي اللهجة ألفاظ أخرى بنفس املعنى (دِ رو)
و( ْم َد َّمغ) ( ْم َخ ّد ْي) (على َويْ َهه) َ
و(غشيم) ،و(الثول) يقصد به في اللغة العربية
الفصحى املرض الذي يصيب املاشية بعدم التركيز كما هو احلال في مرض
(جنون البقر)!
(األ ْج َلح َ
َ -19
األ ْم َلح) -بجعل اجليم فارسية  -تُطلق على ذو الوجه املغبر أو
العابس ،واألملح هو لون مخلوط بني األبيض والرمادي.
 ( -20أَ ْح َس ْنت) كلمة عربية فصيحة تعني (شكراً لك فقد أحسنت صنعاً) ويرد
على قائلها بلفظ (وانت) أو (ال ِهنت).
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حمد ال َع ّجا َفه) -باجليم الفارسية -وتُطلق التسمية على من يُكثر النفاق
ُ ( -21أم أَ َ
والتحريف باحلديث والنميمة بني الناس فيكون كمن (تعجف) -أي تعقد-
ظفائرها ،كما يُس ّمى التملّق واملداهنة واملدح بقصد الربح وحتقيق مصالح
(عجاف).
خاصة َ
وقد قال املرحوم الشاعر فهد بورسلي:

دار يعيش فيها الغَريب ْمن ََّعم
ٍ

وتعيش فيها ُأم أحمد ال َع ّجا َفه

 -22لغز :أَ ْح َمر أَ ْح َمراني ْريولَه خيزَراني ،وتكون اإلجابة هي :الديك.

( -23أدعم) أي بني اللون وقد يكون أصلها في اللغة العربية الفصحى (أدهم).
الدون ْتز َْع َله) أي أصغر األمور وأتفهها تغضبه وتسبب له احلزن.
( -24أَ ْدنات ّ

خل َبر يشيع َع َطه ُأم بزيع) وقال البدو( :إذا بغيت ال َه ْر َجه حْ َ
(-25إذا َبغيت ا َ
يى
ِ
ت َ
سو ِلفْها على َهيا) ،وهي مقولتان يقصد بهما اإلنسان كثير الكالم الذي ينشر
كل ما تلتقطه أذنه! رغم أن (ما كل ما يُعرف يُقال).

كما أن في اللهجة الكويتية لقباً مشهوراً آخر يوصف به الثرثار وهو

السوق).
(بُخور ّ

ياطى َعباتي)
غى شَ ّري
( -26إذا ِشفْ ُ
ْعونك ِكل و َب ْح ِلق ْع ِ
تهم يطال ِ
َ
يونك) و (اللي َب َ
وتقال هاتان اجلملتان في حال التحدي والعناد أو عند مواجهة احلاسدين،
(بَ ْحلَق) –بالكاف الفارسية -أي َح َّدق بَبصره و َر َّكز الن َّظرعلى شيء معني
(ياطى) فهي يدوس ويطأ.
و(بَغى) تعني أَراد أما
َ

( -27أَ ْش َوه) و(أشوا الله يبشرك باخلير) وتفيد اإلطمئنان ،فيقال( :أَ ْش َوه محد
تعور) مبعنى احلمدلله لم يصب أحد بأذى.
وفي العربية الفصحى يطلق على األمر الهينّ َ
(شوى) حيث ذكرها البُريق بن
عياض الهذلي في شعره:

نت إذا َ
ُ
هالكا
وك ُ
األ ّيام أَ ْح َدثْ ن ِ

أقول شَ ًوى ما لم ُيصنب َصميمي
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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( -28أَ ْرناق)  -وتقلب القاف كافاً فارسية  -أي ألوان ،فيقال( :أشكال وأرناق
مختلفة).
و(رنْق) باللغة التركية تعني (لون) فالواضح أن وصول الكلمة للكويت أتى من
ِ
العثمانيني عن طريق العراق.
َ -29
(األ ْط َرم) هو األخرس الذي ال يتكلم ،وقيل (أُم الط ْرمان مِ كلمانِية عيالها) أي
تفهمهم وتعي ما يقصدونه.

( -30أَ ْعتاز ِمنِّك شَ ْغ َله) أي أنني بحاجة لشيء لديك ،و(ال َع َوز) في الفصحى من
ألفاظ احلاجة والفقر.

املسيد ؟) أي وا أَ َسفي عليك ألم تذهب للمسجد ؟! وتستخدم
( -31أَفا ،ما ِر ْحت ْ
(أَفا) غالباً تعبيراً عن األسف واحلسرة.

َ -32
(األقْ َرع) –بالكاف الفارسية -هو األصلع أو من حلق شعره ،وقد كان األطفال
ينشدون قدمياً( :أَ ْق َرع ُمقيرع طاح ّ
ص َّيح على أ ُ َّمه يَبي قِ ْر َ
قاشه) وهي
اسه َ
بالط َ

كلمات للتندر على من ال شعر له!
َ -33
(األقْ َشر)  -تقلب القاف كافاً فارسية  -أي الصعب وغير ال َهينِّ  ،كما تطلق
على اإلنسان القوي أو السريع الغضب.
( -34أَقْ صاه)  -مع قلب القاف كافاً فارسية -مثال:
(أَ ْقصاه ِ
ياهل صغير) أي أنه مجرد طفل صغير
فيقصد بهذه الكلمة العربية الفصحى احلد
األقصى والنهائي وتطلق للتهوين والتصغير.
( -35الله باخلير) وهي حتية مشهورة تقال في كل
(ص َّب ْحك الله
> مـ ــالس
وقت على خالف حتية الصباح َ
باخلير) -للفرد -أو املساء ( َم ّسا ُكم الله باخلير) -للجمع -وكل هذه األلفاظ
من الدعاء الطيب الذي متتاز به اللهجة الكويتية.
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باجل ِدر َ
يط ْل َعه ا ِملالّس) وله عدة استخدامات فقد يُقصد به أن حل
َ -36م َثل( :اللّي ِ
املشاكل أو حتقيق األهداف ال يتم إال بالوسائل السليمة واألسلوب املنطقي.
وأحياناً يُستخدم املثل عند التحدي بحيث يكون األجدر والفائز مبثابة ذلك
(ا ِمل ّ
و(ستُبدي لَ َك األَياّم ما
الس)! كما يقال املَثَل مبعنى َّ
(إن غداً لناظره قريب) َ

ُكنت جته ُل).
الص ِقر َي ْشويه) ويطلق املَثَل حني يبخس أحدهم الشيء
– 37قيل( :اللّي ما ْي َعرف َّ
الثمني حقه أو الشخص املهم قدره لعدم معرفته به فال يُث ّمن األمور وال
يحسبها مبقدارها الصحيح فيخل بامليزان .كما قيل ومبعنى مقارب( :اللّي ما
ي َع ْرفِ ك ما يثَ ْمنِك).
(–38أ َّول أَ ْمسات) ويقصد بها (قبل عدة أيام) ،وقد ُجمعت كلمة (أمس) فتحولت
إلى (أمسات) .كما يقال وبنفس املعنى (قبل جم يوم) بالكاف واجليم
الفارسيتني.
(– 39اإليدام) هو اإلدم في اللغة العربية ،وهو
السمك أو اللحم أو الدجاج الذي يعتبر
أساسياً في الوجبة الكويتية.
(– 40أَ ْيه���و اللّ���ي َتبي���ه؟) ويقصد بها (أي ش������يء
تري������د؟) ،و(أَيْه������ي) للمؤن������ث .والكلمة عربية
األصل من (أَ ُّي ُهم).

> راديو وله أريل

ِص ِبر)( ،الن َّْط َره) هي
(ِ –41إ ْن ِطر) أي إنتظر ويستخدم البعض اللفظ الفصيح (إ ْ
اإلنتظار.
(– 42أَ ْر ِيل) وهو الهوائي اخلاص بالتلفاز أو املذياع قدمياً ،وهي كلمة إجنليزية
األصل .Aerial

( -43أَهو َع ْطني امل َ َّلة) و(أَهو َو ِّخر)( ،أَهو) لفظ يقال للمباشرة الفعلية.
(املَلَّة) من األطباق -أنظر فصل حرف امليم -و( َو ِّخر) تعني إبتَعِ د.
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 -44من األسر والعائالت :األَ ْح َمد واألَنْ ِبعي وا ِإلبراهيم واألذينَه واألَمير واألَنصاري
واألستاذ وأَبل وأَ ْكبر وأَ ْشكناني.
واألَي َود
ْ

واس َت َه َّلت وأَ ْم َط َرت) ترحيباً بالضيف والشخص العزيز
 -45يقال( :أَ ْس َف َرت وأَ ْن َو َرت ْ
على النفس بحيث يُ َش َّبه لقاؤه بإشراق الشمس وبركة املطر وحتسن الطقس
خصوصاً في بلد يغلب عليه املناخ احلار والبيئة الصحراوية.

 -46من مواقع الكويت :مغاصني من مغاصات اللؤلؤ التاريخية ،األول يسمى (أبو

ظالم) أما الثاني فيسمى (أم ميجلة).

 -47من مواقع الكويت :مرتفعات في املنطقة اجلنوبية للكويت تسمى
َ
(األ ْدعمي).
 -48من مواقع الكويت( :أم اجلثاثيل) عبارة عن (خبره) وجمعها َ
(خباري) -أنظر
بفصل حرف اخلاء -تتجمع فيها مياه األمطار ،كما يوجد حولها تل يسمى
(اجلثاثيل).
هينك) دعاء باخلير والعزة مبعنى (ال أهانك الله) يقال غالباً ملن
( -49الله ال ْي ِ
ق ّدم خدمة أو أَ ّدى عمل.

( - 50الله ِي ْط َرح فيهم البركة) دعاء يأتي بعد أن يَذكر أحدهم عدد أوالده أو أسمائهم.
فالك) تأتي مبعنى (تفضل ُكل معنا).
(ِ -51إ ْن َطح ِ

(إبريجه ما َ
ريجه)
(اإل ْبريج) هو اإلبريق ،وقد ذُكِ ر في املَثَل القائل:
يط ّفي َح َ
َ
ِ -52
فاملشكلة الكبيرة أو الشر العظيم مثل (ا َ
ريجه :احلريق) ال تواجه بحل
حل َ
ريجه)
بسيط أو عالج ضعيف! لكن في املثل كلمة مختلفاً عليها وهي (إبْ َ
فالبعض يرى أنها (اإلبريق) بينما يرى آخرون أن الكلمة تعني (الريق) أو
(اللعاب) سبقها حرف جر وهو الباء.
 -53قيل( :أَ َحر ما ِع ْندي أَ ْب َرد ما ِع ْن ِدك) تعبيراً عن تناقض األولويات وتفاوت
اإلهتمامات بني شخصني يهتم ويتحمس أحدهما ألمر معني بينما يعده اآلخر
تافهاً وغير مهم.
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بحالهم) دعاء طيب يقال عمن أصابهم مكروه يصعب دفعه.
( -54الله أَ ْر َحم
ُ
َ -55م َثل( :أَ ْك َبر ِمنِّك ْبيوم ،أَفْ َهم ِمنِّك ْب ِسنَه) هذا املثل يُض َرب عند اإلشارة إلى
أهمية اخلبرة والتجربة التي تتراكم عند اإلنسان عبر سنني العمر ،إمنا ال
يصدق هذا القول دائماً! فكم من كبار يجهلون ما يفقهه األصغر منهم سناً.
بظ ْر َسهِ ،ينفَع نَفسه) يقال عن الذي يعتمد على نفسه وال
َ -56م َثل( :اللّي ياكل ِ
يَتَّكِ ل على غيره.

دينك ،ما ْيعينك!) أي أن قريبك أو صديقك أو أخوك في
( -57اللّي ماهو َعلى ِ
اإلسالم هو األَ ْولى بإعانتك ومد يد املساعدة لك من منطلق( :األقربون أولى
باملعروف) ،مّ
إنا ال يصح هذا املثل على إطالقه فكم من غير املسلمني يتصفون
بشمائل طيبة.

اجل ْر َبه)  -بجعل القاف كافاً فارسية -كلمة قالها ذلك الرجل
( -58أَ ْمر الله شَ ق ِ
الذي سأله أصحابه عن اختفاء املاء من قربته اجللدية رغم أنه مألها للتَ ْو!
يستخدم البعض هذا املثل مبعنى ( َق َّدر الله وما شا َء َف َعل).

 -59يقال( :الله خَ َلق و َف َرقْ ) -بالكاف الفارسية -عند التعبير عن االختالف
الواضح والفروق الشاسعة بني شخصني ،وغالباً تطلق على من بينهما عالقة
كأخوين تختلف طبائعهما أو زوجني يشتد قبح أحدهما مع جمال اآلخر!
ُ ( -60أ ْف) تأتي مبعنى طبعاً وبالتأكيد وبِال َشك ،كما يستخدمها البعض تعبيراً
عن الصدمة والدهشة!
يُقال أن هذه الكلمة ذات أصل إجنليزي ،حيث متثل اجلزء األ َّول من كلمة

إجنليزية حتمل نفس املعنى وهي .Offcourse

(الياهل ِإناغي) أي أن الطفل الرضيع يصدر أصواتاً خافتة تعبيراً عن اللعب
-61
ِ
أو السرور ،يلفظها البعض (يْناغي).
َ -62م َثل(ِ :إ ْست َْس ِمح ال ْويوه ِوإ ْست َْر ِزق الله) مبعنى( :تَفا َءلوا بِا َ
خليْ ِر تجَ ِ دوه) حيث
يتضح اخلير ويظهر الصالح في وجه أصحاب السمعه الطيبة.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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 -63ولهذا املَثَل معنى متشابه نوعاً ما مع مثل آخر مذكور في فصل حرف الشني:
واح ِلب ِلبنَ )!
(شوف َو ْيه ال َع ْنز ْ
أصم.
( -64أَ ْص َمخ) أي َ

( -65ابن آ َدم ظعيف) تقال هذه العبارة عند ذكر مرض أو حادث أصيب به شخص
معني.

 -66دعاء (أَجر وعاف َيه) يقال عند زيارة املريض أو في حضرة أهله طلباً من الله
سبحانه أن يجزيه أجراً على ما أصابه وأن يعافيه من مرضه.
أنظر (ماجور) في فصل حرف امليم حيث ان لها معنى مشابه.
 -67مثل( :إن صار ِو ِّدكَ ،م َّحد ير ّدك) أي أنك إن وددت وأحببت فعل شيء فال
يقدر أحد أن مينعك عنه ،ويقال هذا املثل غالباً للعنيد الذي إن اشتهى شيئاً
جتده ال يُصغي لنصائح غيره ،كما يقال لصاحب السطوة واملنصب الذي ال

مينعه مانع عن مبتغاه.
َ -68
(األباط) هي (ا ِإلبط) أي باطن الكتف.

(إبعد عن العيب ذراع مَ
ون) وهي نصيحة لإلبتعاد عن الشر أو اخلطر
َ -69م َثلِ :
أو الطمع ومن ثم النوم بسالم وراحة بال.
وش َي ْر َته) مقولة تطابق املَثَل السابق ذكره باملعنى احلاث على
الداب ْ
(ِ -70إتْرك ّ
جتنب ما قد يضر ،حيث قال هذا املثل بعض احلطابني لزميلهم الذي كان
يريد قطع شجر ًة يربض حتتها ثعبان.

الص ِايغ
وطوقك ِمن َذ َهب) ويُقصد به أنه ال عجب في
ِ
َ -71م َثل مشهورُ ( :أبوك ّ
و(الصايِغ) هو الصائغ
أن يرث االبن ثراء أبيه أو يتمتع اإلنسان بنعمة والديه،
ّ
أما (طوقِ ك) فتلفظ بالكاف الفارسية وتعني القالدة أو السوار أو غيرها مما
يُصنع من الذهب ليتزين به الناس.

(ص ّواغ) في فصل حرف الصاد.
أنظر َ
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َ -72م َثل(ِ :إذا َط َلع الف َِقع ِص ْر دواك ،وإذا هاظ ال َيراد ِإ ْن ِثر دواك) حيث أن اإلكثار
من أكل (الفَقِ ع) -بالكاف الفارسية  -وهو الكمأة في موسمه ُمضر بالصحة
فالبد على آكِ لِه أن يحتاط بالدواء ،وأما اجلراد فإن اإلكثار من أكله في
موسمه غير ضار فال داعي حينها لالحتفاظ بالدواء.
الص َّرة.
(صرار) في فصل حرف الصاد وهي ُّ
أنظر ْ

( -73أَ ْرنَب وياكل لحَ َ م) وصف ملن يدعي الشجاعة رغم جبنه وملن يزعم القدرة
وهو من أعجز الناس!
وقد يؤ َّنث املثل أحياناً (أَ ْر ِن َبه وتاكِ ل حلم).
( -74أَ ْش َكل) أي أفضل( ،هذا أَ ْش َكل مِ ن ذاك) أي أنه أفضل منه .وللكلمة
استخدامات أخرى تط َّرق لها املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من
(املوسوعة الكويتية املختصرة) حني قال ..( :وفي اللغة أشكل املريض أي
صار قريب الشكل من الصحيح وأشكل مبعنى اشتبه ..من إشكال أصلها
شكل.)..
ساعة ا ُملالّ) حيث كان (ا ُملال) وهو شيخ الدين -أنظر فصل
َ -75م َثل( :أَ ْظ َبط ِمن َ
حرف امليم -أحرص الناس على ضبط ساعته التي يعتمد عليها في حتديد
أوقات الصلوات ،لهذا يقال املَثَل ملن يلتزم باملواعيد ويُعرف بدقته فيها.

( -76افت َْك ِمنَّه) أي تخلص منه ،وفي (املوسوعة الكويتية املختصرة) اعتبر املرحوم
حمد السعيدان أصل هذه الكلمة عربياً فصيحاً (تَ َف َّكك) بحيث تالشى البالء
فتنفسنا الصعداء.
و(ال َف ّكه) هي اخلالص أي الفكاك.

نونك ال ا ّييك أَ َين ِمنَّه!) –بجعل القاف كافاً فارسية-
َ -77م َثل مشهور(ِ :إقْ ِظب َم ْي ِ
يدعو املثل للصبر وحتمل الوضع احلالي الذي قد يكون أقل سوءاً من ظروف
قد تستجد مستقب ً
ال!

( ِإ ْق ِظب) أي إمسك و(أَيَن مِ نّه) أي أكثر جنوناً منه.

عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

41

بينهم) وهو دعاء بالشر مبعنى (إجعل اللهم بأسهم
 -78يقال( :الله ْي ِحط
حيلهم ُ
ُ
بينهم) ،ويدعو اإلنسان به حني يتخاصم األشرار أو يتصارع أصحاب السوء
فيدمر بعضهم بعضاً.
ِ
(ح ْط) تعني َ
ضع و(احليل) أي القُوة.
يع ِّدك راس مال ،ال ِتع َّده فاي َده) في التجارة تنتج الفائدة من
َ -79م َثل( :اللّي ما ِ
بعد إستثمار رأس املال ،وهكذا في العالقات اإلجتماعية حيث يدعو املَثَل
لعدم اإلهتمام مبن ال يضع للناس تقديراً وال يحسب لهم حسابا!
(مداك ؟) أي هل اتسع لك الوقت كي تفعل كذا وكذا ؟
( -80أَ ْمداك ؟) أو ِ
كما تقال الكلمة ملن ينهي أمراً معيناً بسرعة غير متوقعة ،وهي كلمة عربية
األصل من َمدى.
َ -81
(األ ْم َعط) هو األصلع أو األجرب أو من تساقط بعض شعره ،ولهذه الكلمة
أصل عربي فصيح.
أنظر (ذيب أَ ْم َعط) بفصل حرف الذال.
(اجلِس) لكنها تأتي كزجر ونهر لل ُم َ
خاطب ،ولها أصل
(ِ -82إ ْن ِث ِبر) فعل أمر مبعنى ْ
عربي من الثبور.
( -83األوتي) هي املكواة التي تُكوى بها املالبس ،قد يكون للكلمة أصل عثماني
حيث َوجدت األتراك يسمونها (أوتو).
َ -84
(األ َدب) هو احل ّمام واملرحاض ومكان قضاء احلاجة ،وكان يسمى أيضاً
(املخْ تلى) من اخلالء و(املط ّهر) من الطهارة.

 -85مهنة كويتية قدمية( :األستاد) وهو رئيس فريق البنائني والذي يسمى حالياً
قاول).
( ُم ِ
َ -86
(األ ْط َلس) من األلوان التي َو َجدت لها أكثر من تفسير ،فاألستاذ أيوب حسني
فسره في كتابه (مع ذكرياتنا الكويتية) بأنه اللون البنفسجي الغامق اجلامع
ّ
بني اللونني األحمر واألزرق.
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أما املرحوم حمد السعيدان فقد بني في (املوسوعة الكويتية املختصرة) أنه
اللون الذي يداخله السواد أو عدد من األلوان األخرى فيكون مطموساً ،وفي
اللغة جند أن (الطلسة) هي الظلمة أو كل لون أغبره السواد ،واجلدير بالذكر
أن احمليط األطلسي كان يطلق عليه اسم بحر الظلمات.
َ -87
(األ ْش َهب) هو اللون األبيض الذي يتخلّله سواد ،وهي كلمة عربية فصيحة.
( -88أَ َّم ْن ِتك الله) تقال كوصية للمسافر ودعوته للحيطة واحلذر.

(-89أَ ْح َسن الله َع ُ
زاكم) يقولها املُعزّي عند إنصرافه من العزاء الذي حضره،
ويكون الرد عليه بقول( :يِزاك الله خير).

( -90آنَه) كلمة هندية األصل هي  ANNAتُطلق على قطعة نقدية كانت تستخدم
في الكويت مبقدار  5فلوس تقريباً ،وهي أقل قيمة من (الر ِّب َّيه) -أنظر فصل
حرف الراء  -وتعادل  4أضعاف (البيزَه)  -أنظر فصل حرف الباء  -ولها
تسميات أخرى هي (متليك) و(أُم أَربع بيزات).
ُ ( -91أ ْمها و ُأبوها) من ألعاب الصبية في املاضي ،تتشابه نوعاً ما مع لعبتي
(الهوكي) و(الكريكيت) املشهورتني حالياً.
( -92فالن ا ْب َت َهر) أي أ ّنه ُذ ِه َل وتَ َع َّجب ،وللكلمة أصل عربي من (اإلنبهار).
البوهه) في فصل حرف الطاء حيث أن لها معنى مشابه.
أنظر (طا ِّقتَه
َ

ُ ( -93أم هيالن) لقب يطلق على الشخص املخادع اإلستغاللي سيء الطباع الذي
يُظهر الطيبة.
( -94أ ْد َون) أي أَ َقل ،والكلمة ذات أصل عربي فصيح.
الدون بال ّدون ،حتسبك غابِن وانت َمغْبون) في فصل
أنظر املَثَل( :يا شاري ّ
حرف الياء.
( -95الله ال يخَ ِّيب َثناك) دعاء بالتوفيق ورجاء من الله أن ال يتخلى عن املدعو
له.
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(ع ُد ِّوك
(-96إ ْس ِتريح) دعوة للجلوس بإرتياح وتقال تأدباً ،ويكون رد املدعو َ
ِ
ال ّريح).
( -97أَ ْلتَغ) هو من ينطق احلروف بشكل غير صحيح لعيب خلقي في لسانه ،أنظر

(لَتْ َغه) في فصل حرف الالم.
(-98إيه) تستخدم أوالً في محل (نعم) أو (أجل) ،كما تستخدم أيضاً حسب
(ز ْدني)
رأي الشيخ عبدالعزيز الرشيد رحمه الله في (مجلة الكويت) مبعنى ِ
عندما يقولها املستمع ملن يحدثه بعد كل جملة وكأنه يدعوه لالستمرار في
احلديث.
 -99من أسماء الطيور :امدقي  -بالكاف الفارسية  -وهو األبلق األشهب ،أو أبلق
أحمر الذيل.
 -100من أسماء الطيور :أبو سمساح أو أم احلمام ،وهو الوقواق اإلعتيادي.
 -101من أسماء الطيور :األشول ،وهو الصرد محمر الذيل.
 -102من أسماء الطيور :أم الصعو ،وهو الصفير الذهبي.
 -103من أسماء الطيور :أم سالم ،هي القبرة الهدهدية.
( -104أَ َيباه) من ألفاظ االستحسان التي تعبر عن السعادة واحلماس ،ذكر هذا
اللفظ األستاذ أيوب حسني األيوب في كتابه (من كلمات أهل الديرة) بعد أن
ذكر لفظاً آخراً بنفس املعنى هو (أَيَباك) ،ويقابلها في الفصحى لفظ (بخ).

َ -105م َثل( :اللّي إي َده باملاي مو ِمثل اللّي إي َده بالنار)  -والعكس صحيح  -وهذا
هو الواقع حيث أنهما ال يَست َِويان ،وهو ما كرره أحد شعراء البادية:

ال ّلي وطا ا َ
جلم َره ومن َح ّرها صاح

وبراد
بظل
ِ
يضحك على ال ّلي ِ
َ

( -106ا ْب َغ َله) من أضخم وأقدم السفن الشراعية التي كان الكويتيون يستخدمونها
قدمياً في أسفارهم البعيدة وجتارتهم مع أفريقيا والهند.
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َف ْص ُل َح ْر ِف الباء:
ريس���م) هو احلرير وهي كلمة مت تعريبها قدمياً من الفارس������ية كما جاء
( – 1ال ْب ِ
في (لسان العرب) و(املنجد) ،وقد ذكرها اإلمام الشافعي رحمه الله حني ُس ِئ َل
يوماً :ما الدليل على وجود الصانع ؟
قال :ورقة الفرصاد (التوت) طعمها ولونها وريحها واحد عندكم ؟
قالوا :نعم.
قال :فتأكلها دودة القز فيخرج منها اإلبريس������م ،والنحلة فيخرج منها العسل،
والش������اة فيخرج منها البعر ،ويأكلها الظباء فينعقد في نوافجها املس������ك فمن
الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن اجلميع واحد؟
فاستحسنوا منه هذا البيان وأسلموا على يديه (كانوا سبعة عشر رج ً
ال).
َ
(عتيج الص ّوف وال يِديد البْ ِ
ريسم)
و ُذكرت الكلمة في املثل الكويتي املشهورَ :
وهي دعوة للتمسك باألصيل ،وقد سبق التطرق لهذا املثل في مقدمة الكتاب
كما أنه مذكور في فصل حرف العني.

( – 2بيزَه) عملة نقدية هندية هي  PIESكانت تس������تخدم قدمياً في الكويت بحيث
تس������اوي ربع (آنَه) -أنظر فصل حرف األلف  -أي أنها جزء من  64جزء من
وصن َعت من النح������اس األحمر وهي
(الرب ّي������ه)  -أنظ������ر فصل حرف ال������راء ُ -
تساوي فلساً واحداً تقريباً.
أنظر (آنه) في فصل حرف األلف و(رب ّيه) في فصل حرف الراء.

(ِ – 3بال َع���دال ِبال َع���دال) دعوة للت َر ّوي والتهدئة وعدم اإلس������تعجال ،وتأتي بنفس
معناه������ا ألفاظ (عن ِل ْع ِيلَه)  -الع ِيلَه هي العجل������ة -و(يَ ّواش يَ ّواش) وهي كلمة
عثمانية األصل مازالت تُستخدم في تركيا.

أنظز (على هونِك) بفصل حرف العني وانظر ِ
(الطفا َقه) بفصل حرف الطاء.

شتري َب ْن َكه) و(بَغيت) تعني أردت أما (ال َبن َكه) فهي املروحة.
َ ( – 4بغيت أَ ِ
(ِ – 5بجى) – باجليم الفارسية  -فعل ماضي مبعنى بكى ،كما يقال بنفس املعنى ( َمد
بوزَه وبَ ْ
راط َمه ِشبْرين)! املقصود (البوز) هو الفم أما (ال َب ِ
راطم) هي الشفتني.
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حنجرتي من
صوتي وتعبت
َ
َ ( – 6بح ِح ّسي وأنا أَ َص ِّوت عليك) وحرفياً تعني( :بَ َّح َ
كثرة مناداتي لك) ،ولكل ألفاظ هذه العبارة أصل عربي.

(الب ِجر)  -باجليم الفارسية -هو املولود األول.
ِ –7
(باجر)  -باجليم الفارسية -تعني غداً ،كما يقال بنفس املعنى (اجلابْلَة).
ِ –8
(ِ – 9ب ْشت) و( ُب ْخنَق) و( ُب ْر َقع) هي من املالبس الشعبية،
األولى عباءة أو بُردة رجالية وجمعها (بْشوت) والثانية
هي رداء خاص بالفتيات أما الثالثة فهي غطاء وجه شبيه
بالنقاب.
ْ ( – 10ب ِر َكت على ما َس َّهل الله) تقال هذه العبارة مبعنى أن
قدره الله.
األمر قد انتهى ومت كما َّ

> بشت

( – 11البا ْد َيه) و(ال َبستوك) و(ال ْبيا َلة)
أسماء كانت تُطلق على بعض
األواني قدمياً ،األولى هي الوعاء
اخلاص باحلساء واملرق وقد يكون
من األملنيوم أو الصيني أما الثانية
فهي ما يحفظ به املخلل والطرشي
و(األجار)  -باجليم الفارسية-
> بخنق
حيث غالباً ما يصنع من اخلزف
> برقع
ويكون أسطواني الشكل وذو غطاء محكم اإلغالق ،والثالثة هي الكوب أو القدح
الصغير الذي أشتق اسمه من كلمة هندية هي (بيالي) كما ذكر املرحوم حمد
(ستكانه) املذكورة بفصل
السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) ولكلمة ْ
حرف السني معنى مشابه.
(– 12ال َبخَ ت) أي احلظ وغالباً ا َ
(جنَّه ال َب َخت)
حل َسن حيث يمُ تدح الشخص بقول ِ
باجليم الفارسية ،وقد قيل قدمياً:
واللّي نَبيه ع ّيى ال َبخَ ت ال يجي َبه
اللي يبينا ع َّيت النَّفْ س َت ْبغيه
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( – 13البا ْر َحه بات ِع ْن ِدنا فالن) وتعني (البا ْرحه) ليلة أمس أما (بات) فهي فعل
ماض ناقص أصله عربي من (املبيت) مبعنى نام.

(بايد) وشغل ِ(ب ْر ِبس) ،فاألولى تعني (بضاعة فاسدة)
 – 14بظاعة (با ْي َره) وخام ِ
والثانية (قماش تالف) أما الثالثة (عمل فوضوي غير منظم).
(– 15بيعاري) و(بو َدبالن) و ( َبطران) هي صفات ذميمة يقصد بها -على الترتيب-
ذو اللسان البذىء ،الثقيل على املجلس ،الذي ال يشكر نعمة الله!
والبطر بالفصحى تعني (الطغيان في النعمة).
َ (– 16بل َْشه) و ( َب ْل َوه) أي مشكلة وأزمة ،والكلمتان من أصل عربي فصيح.
بوهتَه) أي ظهر وإتضح من مالمح وجهه وشكله ،وكلمة (بَينَّ ) عربية
َ (– 17بينَّ ِمن ْ
األصل من بان أي بَ َرز.

(باهس) (ا ْبخيص) وهي صفتان تطلقان على اإلنسان النبيه حاضر البديهة
ِ – 18
ذو الذكاء الشديد ،أنظر (فِ طني) في فصل حرف الفاء و(ا ْم َفتِّح باللِّ نَب) في
فصل حرف امليم حيث أن للكلمتني معنى مشابه.

ْ (– 19ب َن َّيه) و (ا ْب َن ّيوتي) األولى تعني الفتاة والثانية تطلق على الصبي الذي يتصف
بأطباع الفتيات!
الصعو) نوع من احللويات التي تأتي إحداها على شكل بيضة صغيرة
(– 20بيظ َّ
وبألوان مختلفة ،كما يطلق هذا الوصف على الشخص أو الشيء الذي يُذ َكر
وال تسهل رؤيته!
(ص َع َوه) في فصل حرف الصاد.
أنظر ْ

ريعصي) نوع من الزواحف املشابهة للسحلية صغيرة احلجم املعروفة علمياً
ْ (– 21ب ْ
باسم (الوزغ).
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–(بطيت علينا!) أي تأخرت في املجيء لنا ،وتلفظ أيضاً (أبطيت) وهي عربية
ِ 22
األصل من البُطء.
الصيف) هي ما يقارب األسبوع أو أقل بقليل من شهر يوليو حيث
(– 23باحو َر ْة ّ
تكون احلرارة شديدة وال تطاق فيقال فيها( :الشمس حنّان َّيه) أي أنها محرقة
ملتهبة.
استَ َمر سائق السيارة في سرعته وقيادته بنفس اإلجتاه ،ويقال
َ (– 24بتَّل) أي ْ
ِس نَت).
بنفس املعنى (إ ْ

(من خوش مِنونَه) -القاف تتحول للكاف الفارسية  -أي أنه
َ (– 25بتي) و( ْي ِلق) و ِ
شيء جديد ويلمع ومن نوعية ممتازة.
َ (– 26ب َّطل) فعل ماضي مبعنى َفتَح( ،ا ْم َب َّطل) أي مفتوح.

(– 27ال َب ْق َصم) هو الكعك الذي يؤكل مع الشاي واحلليب ،والتسمية أصلها من
اللغة التركية.

السوق) لقب يُطلق على املرأة كثيرة الكالم التي تبث األخبار وتهتم
(– 28بخور ّ
بتوزيعها كالبخور (العود) الذي ينتشر في كل إجتاه عندما يُحرق ،أنظر (إذا بَغيت
ا َ
خل َبر يشيع َع َطه أُم بزيع) في فصل حرف األلف حيث أنه َمثَل له نفس املعنى.
( – 29ال َب ْر َده) هي الستارة التي توضع على النوافذ تستراً أو حلجب الشمس،
وقد يكون أصل الكلمة عربياً فصيحاً من (البُردة) أي الرداء مع مالحظة أنها
تُس ّمى في تركيا بنفس التسمية الكويتية.

َ (– 30ب َّسط) و ( َب َرك) أي جلس وقعد ،وتطلق (ال َب ْس َطه) غالباً على اجللسة األرضية
التي يعرض بها البائع بضاعته ،لكن (بَ َرك) تستخدم غالباً للحيوانات وبشكل
خاص (ال َبعارين) أي اجلِ مال.

َ ( -31بزَّ ه) و( َب ْد ِر َّية) و( َب ِدر) و (بزيع) من األسماء الكويتية القدمية ،فأول اسمني
يطلقان على اإلناث فيما يطلق اآلخران على الذكور.
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َ (– 32بغى ي َك ِّحلْها َعماها) وهو من األمثال القدمية التي تُطلق على الشخص
أمر ما فأفسده كمن نَوى جتميل العني بالكحل ففقأها!
الذي أراد إصالح ٍ
هالسبْ َحه أَ ْط َهر) في فصل حرف الكاف الفارسية حيث أنه َمثَل
أنظر ( َق ِبل
َّ

يحمل نفس املعنى.
ُ (– 33بكْ َله) هي شعر مقدمة الرأس عندما يطول لهذا يُطلق لقب (بو بُ ْكله) على
من أطال مقدمة شعره ،وكلمة (قِ ْذلَه) بفصل حرف الكاف الفارسية تشابهها
باملعنى.
ُ ( – 34ب ْق َشه)  -بجعل القاف كافاً فارسية -هي صرة كبيرة حتوي مالبساً أو
قماشا.
َ ( – 35بالش) أي مجاناً ودون مقابل وأصلها (بال شيء) ،ينطقها البعض ( ْبالش)
بتسكني الباء
اخل ِبل َعبا َته) تُطلق هذه املقولة على فترة في آخر الشتاء حني يعتقد
َ ( – 36ب ّياع ِ
البعض خاللها أن الصيف قد حل فتغافله أيام أخيرة من البرد القارص بعد
أن باع مالبسه الثقيلة أو استبدلها باخلفيفة.
باصج!) أي أن الطعام سيئ املذاق لفساده أو عدم إجادة طبخه،
(– 37األكل ِ
ينطقها البعض ِ
(باسج).
َ (– 38ب َّدع ما شاء الله عليه) أي أجاد وأتقن عمله ،والكلمة عربية األصل من
اإلبداع.
واس ِتريح) وهو عبارة عن حث على
َ – 39م َثل( :الباب اللّي تييك ِمنَّه ال ّريح ِس َّده ْ
اإلبتعاد عن مصادر املشاكل وأسبابها وجتنب التورط بها.

 – 40من األسر والعائالت الكويتية :البْعيجان وبو َدي وال َبنْوان وبْشا َره وال َبدِ ر
رجس (الب ْريَس) وال َب ّسام وال َبنّاي وال َبقْصمي
والبْداح وال َبحر وال َب ّحوه وال َب َ
صري والبالول وال ِب ِشر وال َبكر وبَ ْه َبهاني وبِن ّ
نخي وبَ ْه َمن وال َبغْلي.
وال َب ْ
(كما أن هناك عدداً من العوائل التي َح َّولَت فيها اللهجة كلمة -أبو -إلى  -بو-
بورسلي وبوطيبان والبابْطني (أبا
حيث كانت ومازالت تُلفظ بدون األلف) مثل:
ْ
وبوع ِركي وبو َق ّماز -بالكاف الفارسية  -وبو ْقريص  -بالكاف
بطني) وبوزبَر
ْ
َ
وبوخ ْمسني وبو احلسن.
وبوحمره وبوحيمِ د
الفارسية -
َ
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 -41من مواقع الكويت :بوابتان (دِ ْروازتني) من (دِ ْروازات) سور الكويت ،األولى هي
(دِ ْروا َزةْ ال َبدِ ر) إحدى بوابات سور الكويت األول نسبة لفريج البدر ،أما الثانية
فهي (دِ ْروا َزةْ البطي) إحدى بوابات السور الثاني للكويت وسميت بذلك االسم
نسبة لبطي النعيمي أحد السكان القدماء قرب السور.
 -42من مواقع الكويت :مغاصان بحر ّيان تاريخ ّيان ،األول يسمى (البطني) ويعتبر
(هير) أي مكان يكثر فيه اللؤلؤ -أنظر فصل حرف الهاء -ويطلق عليه اسم
(أُم املغيلم) ،أما املغاص الثاني فهو (البلداني) الذي يعرف بعارض البلداني
ويقع شرق املشعاب في البحر.
 -43مهنة كويتية قدمية( :ال َبنّاي) وهو املعماري والبناء.
 -44مهنة كويتية قدمية( :ال َبزّاز) وهو بائع األقمشة.
( -45في بالي) أي في خاطري وأفكر فيه ،وفي املثل( :راعي بالني َج ّذاب) -باجليم
الفارسية  -فمن حاول إجناز أكثر من مهمة أو أراد التفكير بأكثر من شيء
في وقت واحد لن يحقق مراده.
(الب ْرميت) هو نوع من احللوى التي يكون طعمها بطعم النعناع املحُ لّى ،والكلمة
ِ -46
ذات أصل إجنليزي .Peppermint
( -47ال ُبقعة)  -بالكاف الفارسية – هي اللطخة أو املوضع املتَّسخ على جزء من
الثوب أو السجادة مث ً
ال وجمعها (بُ َقع) كما هو احلال في الفصحى.
َ ( -48بنَّد) أي انتهى أو أغلق ،فيقال مث ً
ال( :بنَّدنا) أي إنتهينا و(بَ ِّند الرادو) أي
أغلق وأطفيء املذياع.
( -49بيذان) هو اللوز ،ويطلق على عصيره ذو املذاق احللو َ
(ش ْربَت بيذان).
(بنسل) أي قلم رصاص ،وهي كلمة ذات أصل إجنليزي من . Pencil
ِ -50
( -51بو َل ّباس) كلمة تعني إخالف الوعد وعدم اإللتزام بالعهد وإظهار الالمباالة
(عطا ُهم بو لَ ّباس).
وعدم اإلهتمام ،وعاد ًة ما تلفظ الكلمةَ :
كلمة َ
(طنَّش) املذكورة في حرف الطاء لها نفس املعنى ،كما أن ( َك ْشتَه) في
فصل حرف الكاف قريبة في معناها.
( -52البوس) هو التقبيل ،ولهذه الكلمة أصل عربي.
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(البر َمه) بالعربية الفصحى (قد ٌر مِ ن احلِ جا َرة) ،وقد كان هذا الوعاء (املبروم)
-53
ْ
املجوف يُصنع من الفخار بحيث يحفظ برودة خمس غالونات من املاء تقريباً
في فصل الصيف احلار.
وكانت (البر َمه) توضع على كرسي خشبي خاص بها ،كما أن لها تسمي ًة أخرى
هي (احلِ ب) مذكورة في فصل حرف احلاء.
راحه) هي األرض اخلالء والساحة الترابية التي ال بناء فيها ،ولهذه الكلمة
َ ( -54ب َ
أصل عربي.
َ -55م َثل( :بات َمظلوم ،وال تبات ظالم) وكالهما صعب ال يتمناه اإلنسان! إمنا
يدعونا هذا املثل بأن ال نظلم الناس ولو وقع الظلم علينا ألن دعاء املظلوم
مستجاب.
 -56يقال( :بغيناه عون ،صار فرعون!) عن الشخص الذي يُرجتى منه ال َع ْون
واملساعدة فيخيب الظن به ويتحول لعدو ظالم ملن إستعان به!
(بوت َبه) و( َبالّع) و( ْبطيني) اللفظ األول يُطلق على الشخص السمني فيما
 -57مَ ْ
يطلق اآلخران على الشخص َ
الش ِره كثير األكل.
َ ( -58بينَّ بعينك) أي نال تقديرك ،وعندما تُنفى يضاف إليها (ما) حيث يقال عند
العتب (ما بينَّ بعينك) أي لم جند منك عرفاناً رغم إحساننا إليك.
( -59با ْركوت) كلمة ذات أصل إجنليزي هي  War-Coatوتطلق على املعطف الكبير
اخلشن.
( -60البي َل ْر) هو َّ
سخان املياه املستخ َدم في املطابخ واحلمامات ،وهي كلمة
إجنليزية األصل .Boiler
ْ ( -61بساط الف َِقر) -بالكاف الفارسية -تعني الفقر املدقع( ،فالن على بساط
الفقر!) أي أنه ُمع َدم يعيش حياة الفقراء.
(بالك!) أي إنتبه أو إحذر ،كما يقال( :دير بالِك) بنفس املعنى.
ِ -62
( -63البالْطو) هو املعطف الطويل الذي يصل إلى الركبتني حيث كان يُلبس
قدمياً بفصل الشتاء فوق (ال ِّد ْش َ
داشه) -أنظر فصل حرف الدال -وهي الزي
الشعبي للكويتيني .أنظر (غاط) في فصل حرف الغني.
َ ( -64براد) وصف ليوم صيفي يكون فيه اجلو منعشاً والهواء غير حار على غير
عادة فصل الصيف.
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( -65ال َب ّراني) هو الشيء اخلارجي كالباب مث ً
ال ،حيث أن (بَ َّره) تعني خارج وتلفظ
أحياناً (بَ َّرع)!
املرحوم حمد السعيدان حدد في (املوسوعة الكويتية املختصرة) كلمة (ال َب ّراني)
بالشخص األجنبي الذي أتى من خارج الكويت.
( -66ال َب ْر َثن) هو مخلب الطير اجلارح ورمبا السباع أيضاً كما ذكر املرحوم حمد
السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) ،ويقال أن مخلب النسر هو
الوسم الذي إستخدمه آل الصباح ِل َوسم إبلهم ،كما أستُخدم (ال َب ْرثَن) في أحد
أقدم أعالم دولة الكويت.
(الد ْش َ
داشه) –أنظر فصل حرف الدال -عندما يكون له
( -67ال َب ْز َمه) هي كم ّ
أزرار أو ثقب إلستخدام (ال َبزْمات) املعدنية.
َ ( -68بقَّ ت النار) -كما تلفظ بالغني -أي إشتعلت فجأة وإرتفع لهبها بسرعة ،كما
يقال (بَ َّقه) مبعنى حر شديد.
(البلْد) هو تلك القطعه املعدنية التي تكون غالباً من الرصاص وتُربط
ِ -69
بخيط الصنارة أو (امليدار) -أنظر فصل حرف امليم -وهو الثقل الذي يغوص
بالصنارة إلى األعماق.
(ِ -70بال َعما َله) أي عمداً وعن قصد.
َ ( -71ب ْن َجر) -باجليم الفارسية -هو تلف إطار السيارة نتيجة لثقب أو متزق،
والكلمة ذات أصل إجنليزي . Puncture
البايق ،باقوه) يبني أن اجلزاء من جنس العمل وكما تدين تُدان،
َ -72م َثل( :بيت ِ
حيث أن (البايِق) هو السارق و(باق) فعل ماضي مبعنى َس َرق.
ناشبونا) َمثَل يقوله من أُهني في بيته أو تعرض
( -73البيت بيت ُأبونا ،والقوم ِ
َ
و(ناشب) تعني جادل أو تشاجر.
لظلم األغراب في أرضه،
( -74البالوعه) هي احلوض اإلسمنتي الذي تتجمع فيه املياه املصروفه.
(بالوعه الزّاد) تخصص لصرف مياه غسل
و(البواليع) -جمع -كانت نوعني
َ
و(بالوعه املسبح) هي التي تتجمع بها مياه احلمامات،
األيدي واألواني املنزلية
َ
وهذا الفصل هدفه تقدير نعمة الطعام وجتنب خلطها بالنجاسة.
( -75الباقدير) -بالكاف الفارسية -كلمة إيرانية األصل هي (الباد قير) أي
(ماسك الهواء) حيث يُقصد بها البرج املبني فوق البيت الكويتي القدمي بحيث
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يدخل من فتحاته (أربع أو أقل) التيار الهوائي املراد متريره للبيت خالل فصل
الصيف احلار ،وتغلق فتحات البرج بأبواب خشبية خالل فصل الشتاء.
(البشت َْختَه) كلمة لها معنيان مختلفان أولهما جهاز الفونوغراف الذي يُ َشغل
-76
ْ
اإلسطوانات الصوتية إعتماداً على إبرة وسماعة ورمبا بوق ،أما الرأي اآلخر
قصد به الصندوق األبنوسي املتعدد
فيُرجع الكلمة إلى أصل تركي أو فارسي يُ َ
األرفف واجليوب الذي يُح َفظ به اللؤلؤ واملجوهرات أو رمبا أدوات املكتب أو
عدة اخلياطه.
ْ ( -77بساط) فرش صوفي شبيه بالسجادة يجلس عليه الناس في (ال َك ْشتات)
خصوصاً -أنظر فصل حرف الكاف -وكان غالباً من صنع البدو وغزلهم.
أنظر (بَ َّسط) و(بساط الفقر) في هذا الفصل.
( -78البيز) قطعة قماشية مبطنه بالقطن بحجم الكف ميسك بها حامل إبريق
الشاي أو َد َّلة القهوة كي ال تلسعه احلرارة ،رمبا تكون الكلمة عثمانية حيث أن
بعض األتراك يسمون املنشفة الصغيرة (بيز).
وقد قيل عن الشخص الوضيع أو الشيء البسيط الذي يكثر ذكره( :هات
البيز رد البيز ..خذ البيز ..أثاري البيز ِخ ْر َجه!) و(اخلِ ْر َجه) مجرد قطعة من
القماش.
َ ( -79ب ْن َطلون) أو ( َب ْن َطرون) أي بنطال أو سروال طويل ،وهذه الكلمة إجنليزية

وأصلها .Pantaloon

(البيمه) هي التأمني على السيارة غالباً( ،بَ َّي ْمتها) أي أَ َّمنْتها ،وهي كلمة ذات
-80
َ
أصل فارسي.
(البر َدقالي) تسمية كان البعض يطلقها على اللون البرتقالي.
-81
ْ
َ ( -82ب َّيظ الله َو ْي ِهك) دعاء باخلير وحسن العافية باألخرة ،يأتي محل الشكر
والثناء واملدح( ،ال َويْه) هو الوجه وهي من منطلق قوله تعالى في سورة آل
عمران} :يومَ َت ْب َي ُّ�ض ُوجو ُه َوت َْ�س َو ُّد ُوجوه { اآلية .106
َ ( -83ب ّواق العيش) -بالكاف الفارسية -هو نوع من العناكب الصغيرة التي تتغذى
على احلشرات التي تصطادها وبخاصة الذباب ،يزعم البعض أن هذا
العنكبوت يسرق حبات األرز!
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( -84بو بشير) حشرات طائرة حتوم حول املياه أو عند ساحل البحر ،يستبشر
عند رؤيتها البحارة حيث يتأكدون أنهم إقتربوا من اليابسة ،وقد يكون مفردها
(بو بشيره)!
األستاذ أيوب حسني ذكر في كتابه (مع ذكرياتنا الكويتية) سبب إطالق هذه
التسمية على هذه احلشرة قائ ً
ال( :يراه الناس بكثرة حني هبوب رياح الشمال
القادمة من جهة البحر ويعتقد أنه يبشر الناس بهذه الرياح).
(ِ -85ب ْنت َ
املطر) حشرة تظهر في فصل الربيع ووقت هطول املطر ذات لون أحمر
منقط باألسود ويحب األطفال جمعها ،يطلق على هذه اخلنفساء (أُم َعلي)
و(أُم سليمان).
( -86البوك ما فيه بيزَه) حرفياً( :احملفظه ال توجد بها أي عملة نقدية) كنايه
عن اإلفالس ،كلمة (بيزَه) مذكورة في بداية هذا الفصل وهي أقل العمالت
النقدية قيم ًة في الكويت قدمياً.
أصل كلمة (بوك) إجنليزي يرجع إلى  Pocketوهو اجليب أو احلافظة.
( -87بو ْصفار) هو مرض ال َي َرقان الذي يرتبط بكريات الدم ،وغالباً ما يصيب
املواليد اجلدد.
نيتر) يطلق هذا االسم على مرض جدري املاء أو احلصبة األملانية.
( -88بو ْش ِ
مرض (بو ِل ْويوه) هو الشلل الذي يصيب نصف الوجه أو ما يسمى العصب
السابعْ ( ،ويوه) جمع ( َويْه) أي َو ْجه.
َ ( -89ب ّروي) من ألعاب الفتيات في املاضي ،وتكون كاملشهد التمثيلي الذي حتضر
فيه البنات مستلزمات البيت ويُ َو ِّزعن األدوار بينهن كاألم أو العروس أو
غيرها.
ام َز َّين) عبارة يرددها األطفال مع التصفيق من باب الترفيه
َ ( -90بينَّ َبينَّ  ،شيخ ْ
ورمبا ترحيباً بشخص قادم من بعيد.
( -91بيبي َمتّوه) هو طائر الببغاء.
راسك) -بالكاف الفارسية -يخاطب بها أحد أقارب املتوفي للتعزية،
( -92البقا ْب ِ
(البقا) أي البقاء.
(ع َّظم الله أَ ْج ِرك) في فصل حرف العني حيث تُستخدم للتعزية.
أنظر َ
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َ (-93ب ّطالي) أي عاطل عن العمل أو أنه في الوقت احلاضر غير مشغول بأي
شيء ،وأصل الكلمة عربي من ِ
باطل.
راعه) هي قلَّة احلياء وسوء األخالق التي تتصف بها املرأة (البارع) التي ال
( -94ال َب َ
تخجل من إحتكاكها بالرجال أو الضحك مع الغرباء ،وقد أرجع املرحوم حمد
السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) هذه الكلمة إلى (بَرا َءة) حيث أن
الناس بريئون من عملها!
( -95ال َب ْر َيه) عبارة عن قلم مصنوع من القصب يغمسه الكاتب باحملبرة بعد كل
ٍ
كلمات يكتبها.
بضع
باسه قوي) –بالكاف الفارسية -كلمة ذات أصل عربي مبعنى (إنه
( -96فالن َ
ذوبأس شديد) ،يوصف بها غالباً العنيد أو العنيف في تعامله أو رمبا الشخص
ٍ
الص َخر).
املجادل ،والبعض يستخدم لفظ
(باسه يْ َك ِّسر َ
َ
السا ْلفَه) أي أ ّنه كشف السر أو حتدث علناً مبا توجب إخفائه ،كما يقال
َ ( -97بط ّ
بنفس املعنى (بَط الب ْر َمه) وقد سبق ذكر (ب ْر َمه) في هذا الفصل.
( -98ال َبط) هو الشق الذي يظهر في اجلدار فيسبب تقشراً فيها ج ّراء تسرب
املياه أو رمبا ألسباب أخرى .لكن (ال َبط) لفظ يطلق غالباً على انفجار بعض
األشياء كالبالون أو رمبا الد ّمل أو حني تفقأ العني!
َ ( -99بزَّ ر ْعيونَه) و( َبقَّ ْقها) –بالكافني الفارسيتني -أي أ َّنه فتحهما بقوة وبإ ِّتساع
تعجباً وإنبهاراً من أمر معني.
ّ
وفي فصل حرف األلف مت التطرق لكلمة (بَ ْحلق) –بالكاف الفارسية -في
قول( :إِذا ِشفْت ُهم يطالْعونِك ،كِ ْل وبَ ْحلِق ْعيونِك) وهي كلمة ذات أصل عربي
وبنفس معنى (بَزَّر) و(بَ َّقق).
( -100بلبص) كلمة لها معنيان مختلفان متاماً ،فهي أوالً العقدة التي في احلبل
الذي كان يستخدمه الغواص قدمياً نزوالً وصعوداً أثناء رحالت الغوص بحيث
تكون تلك العقد مبثابة الدرجات التي يضع قدميه عليها كي ال تنزلق.
أما املعنى اآلخر لكلمة (بلبص) فهو أن يجهد الشخص عينيه بالنظر والتحديق
حيث يقال أ ّنه (يبلبص بعيونه).
(ِ -101ب َ
ياظ ْة العني) أي اللون األبيض احمليط بحدقة العني.
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( -102ال َبنق َلة) –بالكاف الفارسية -هي في األصل كلمة هندية تُلفظ (بَنْ َقلو) كما
ذكر املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة)،
وكلمة (بَنْقلَه) تطلق على املبنى املك ّون من عدة أدوار كالعمارة أو (الفي ّ
ال).
ْ ( -103بشا َره) هي مكافأة جالب اخلبر السعيد ،كما أن هذا اخلبر السار نفسه
يُسمى (بْشا َره).
َ ( -104ب ْخشيش) أو ( َب ْقشيش) كلمة تعني املكافأة النقدية البسيطة ،كما تُستخدم
أحياناً مبعنى الرشوة! ومازالت (بكشيش) تستخدم في تركيا كإكرامية مقابل
اخلدمة في املطاعم والفنادق.
أنظر ( َدهان سير) في فصل حرف الدال حيث أن معناها مشابه.
َ ( -105ب ْرد ال َعيوز) هي فترة نهاية الشتاء حيث تهب رياح شمالية شديدة البرودة
في آخر شهر فبراير وقد متتد حتى منتصف شهر مارس ،واعتبرها األستاذ
أيوب حسني في (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية) برداً وهمياً يأتي قبل
(الس ّرايات) وهي كلمة مذكورة في فصل حرف السني.
َّ
أما سبب التسمية كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثاني من
(املوسوعة الكويتية املختصرة) فهو أن عجوزاً كاهنة في أيام العرب األولى
توقعت عودة الشتاء والبرد أليام معدودة بعد أن لبس الناس ثياب الصيف
وجزّوا أصواف أغنامهم و سعدوا بقدوم الربيع وهو ما حدث فع ً
ال ،والله
أعلم.
حاصه) أي أرض صلبة زال ترابها ،ومازال بعض أهل الشام يس ّمون
َ ( -106ب َ
األحجار الصغيرة (بحص).
( -107باس) أي جواز سفر ،وهي كلمة إجنليزية األصل حيث يسمى جواز السفر
باإلجنليزية . Passport
( -108فالن َب َّرد َق ْل َبه) –بالكاف الفارسية -أو ( َب َّرد َج ْب َده) باجليم الفارسية ،أي
أ ّنه إنتقم وت ََش ّفى أو على األقل إستراح نفسياً بسبب نتيجة محددة أوحدث
معني.
 -109من أسماء الطيور :البالوم ،وهو اليمام طويل الذنب.
 -110من أسماء الطيور :البريقش -بالكاف الفارسية -هو القليعي أو القليعي
املطوق.
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 -111من أسماء الطيور :البريقع -بالكاف الفارسية -هو طائر القبرة سوداء
الرأس.
 -112من أسماء الطيور :ال َب ْص َوه ،هو طائر جشنة الصحراء أو جشنة حمراء الزور
أو جشنة املاء أو جشنة الشجر.
 -113من أسماء الطيور :بغل السمن ،هو أبو احلناء أبيض الزور.
 -114من أسماء الطيورَ :بلبول ،هو البلبل أبيض اخلد.
 -115من أسماء الطيورَ :بلبول قصب –بالكاف الفارسية -هو اخلناق الرمادي.
 -116من أسماء الطيورِ :ب ْنت الص ّباغ ،هو أزرق احللق.
 -117من أسماء الطيور :بو اخلصيف ،ويطلق هذا االسم على أربع طيور هي
الواق األبيض الصغير وأبو قردان والبلشون األبيض الكبير وبلشون الصخر
أو البحر.
 -118من أسماء الطيور :بو َحقَب -بالكاف الفارسية -هو الصقر احل ّوام أو
احل ّوام طويل الساق.
 -119من أسماء الطيور :بو زهي َره ،هو الزقزاق القزويني.
( -120بريحاتي) أي ِل َوحدي ،كما يقال (بْروحي).

( -121ال َب ّخار) هو مخزن السيارة أو مستودع البضائع ،كما يُسمى املكان الذي
توضع به السيارة في البيوت ( َقراج) بالكاف الفارسية.

( -122البوم) من أشهر أنواع السفن الشراعية في الكويت قدمياً والتي كانت
تستخدم للغوص أو رحالت نقل البضائع في اخلليج أو األسفار البعيدة للهند
وغيرها من املناطق التي كان الكويتيون يقصدونها بهدف التجارة.
ومما قاله عنه املرحوم أحمد البشر الرومي في كتابه (معجم املصطلحات
البحرية في الكويت)( :والبوم شائع في اخلليج العربي منذ أمد بعيد وقد ورد
ذكره في شعر أبي البحر جعفر اخلطي الذي عاش في أواخر القرن العاشر
الهجري (السادس عشر امليالدي) وتوفي سنة  1028هجري املوافق 1618
ميالدي  -في قصيدة يتهكم فيها على شاعر في القطيف مطلعها:

اعمل لنفسك مثقاال ومعيــارا

واسرر أباك بأن يلقـ ـ ــاك عط ـ ـ ــارا

أو فاتخذ لك سندانا ومطرقة

واعمل متى شئت سكينا ومسمارا
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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إلى أن قال:

وإن سمعت مقالي فامض متكال

على إلهك في األبوام بحارا

( -123البتيل) من أقدم أنواع سفن اخلليج التي كانت تستخدم في رحالت الغوص
على اللؤلؤ وصيد األسماك.
َ ( -124بقّ اره)  -بالكاف الفارسية -من السفن الشراعية التي انقرضت في بدايات
القرن املاضي واستُبدِ لَت بانواع أخرى من السفن.
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َف ْص ُل َح ْر ِف التّ اء:
( -1ال ِّتفَق) -بالكاف الفارسية -هو السالح الناري (امل ُ َس َّدس) الذي يسمى أيضاً
( َف ْرد) كما أنها تطلق أحياناً على البندقية.
وي الذي ال يُرجتى منه نفع
قيل في األمثال عن الشخص الفاشل أو الغير َس ْ
حني تصدر عنه كلمة حق نادرة أو يبدر منه فعل خير غير متوقع( :ال ِّت َفق ال َع ْم َيه،
(ع َو ْي) عربي األصل يعني أَ ْع َوج.
لها َر ْم َيه) أو (ال ِّت َفق العويَهِ ،ر َمت) ولفظ َ
ومازالت كلمة ( ِت َفق) -أحياناً بضم التاء -تستخدم في جمهورية تركيا حيث
تُل َفظ (تُ َفك).
( -2تري َله) هي شاحنة كبيرة احلجم تُستخدم لنقل البضائع ،الكلمة إجنليزية
أصلها .Trolley
القطا َوه على ِس َّب ْة َحال َوه) وهي أنشودة طريفة تقال تعليقاً على شجار
-3
(تخان َق ْو ْ
ِ
األطفال حيث يُش َّبهون بالقطط املتشاجرة لسبب تافه كقطعة احللوى مث ً
ال.
(تخا ِن َق ْو) -بجعل القاف كافاً فارسية -أي تشاجروا ،وهي كلمة عربية من
(اخلِ ناق) أو (ا َ
خلنْق).
(تا ْبلون جيش وال جْتا ْبلون عيش) يطلق املثل على من يأكلون ِبنَ َهم
 – 4قيل :جْ
وشراهة( ،جتابِل) أي تُواجه أو تُقابل.
تنعز) أي أنه إبتعد ،و(ا ِملتْنَ ِّعز) هو من فضل اإلنطواء.
َّ ( – 5
أنظر (على كِ تِر) في فصل حرف الكاف حيث أن لها معنى مشابه.
ضلوعه) أي أنه تدحرج أو وقع من على الدرج
( – 6ت َك ْر َفس على ال َد َري وت َل ِّي َشت
َ
حيث أُصيبت أضالع جسمه بالرضوض.
يقال عن من سقط أو تعثر (مِ تْ َك ْرفِ س) ،كما يسمى املصاب بكسور أو املرهق
(مِ تْل َ ِّيش).
( – 7ملا ت َو َّهق با َ
حل ِجي ت َب ْل َعم) –بجعل القاف واجليم فارسيتني -أي عندما عجز
عن الرد أو الكالم تلعثم وبلع ريقه عجزاً منه.
أنظر ( َو ْه َقه) بفصل حرف الواو أي مشكلة مستعصية ،و(مِ ت َبل ْ َعم) لفظ عربي
األصل مشتق من البلعوم حيث يُبلع الريق.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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َ (–8
مت ْر ِد َق ْو ال َيهال على اليال) أي لعب األطفال وتقلَّبوا بالتراب على ساحل
البحر.
يلفظها البعض ( َ
مت ْر ِغ َد ْو).
( – 9التَّ ْم َبل) أو (التَّ ْن َبل) هو الكسول شديد البالدة ،وهي كلمة عثمانية األصل
مازالت تستخدم في تركيا.
( -10ت َعنّينا َعشان الت َْسيو َره) أي إجتهدنا من أجل الزيارة حرصاً عليها.
(علَشان) أي (مِ ن أَ ْجل) وأصلها (على
(عشان) أو َ
(ال َعنْ َوه) من العناء واملشقةَ ،
شأن) ،أما (الت َّْسيو َره) فهي الزيارة التي غالباً ما تكون في املساء.
( -11تن َْحنَح وقالَ :د ْرب َد ْرب) وهو ما يقوم به الرجل عاد ًة عند الدخول على
مجلس يتوقع وجود النساء فيه فيتعمد إصدار صوت كالسعال للتنبيه مع ذِ كر
( َد ْرب َد ْرب) بقصد إفساح الطريق له وت ََستُّر النساء ،وهذه العادة تأتي من باب
اإلستئذان وأدب الدخول.
( -12ال ِّتجوري) هو اخلزينة اخلاصة بالذهب والنقود واألشياء الثمينة ،وأصل
الكلمة عربي من (التجارة).
َ ( -13تراجي) -باجليم الفارسية -هي أقراط األذن ومفردها (تَ ْر ِج َّيه).
(تش َّهد) أي أنه تَال ّ
َ -14
الشهادتني.
َ ( -15
مت ْر َمر) أي أنه ذاق األمرين وإشتد عذابه.
تارس) أي أن الرياح شديدة تكاد تكون كالعاصفة ،وسبب التسمية هو
( -16الهوا ِ
أن الرياح في املاضي كانت (تَت ِْرس) شراع السفينه أي جتعله أحدباً كالترس
(الدرع) إلمتالئه بالهواء كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من
(املوسوعة الكويتية املختصرة).
واآلن تُستخدم كلمة ( َمتْروس) مبعنى ممتلئ وال تُطلق على ما (يت ِْر َسه) الهواء
فقط وإمنا كل شيء كاملاء أو التراب مث ً
ال.
( -17التَّ ثْوي َبه) هي ختم القرآن الكرمي قراء ًة وإهداء (ثوابها) لشخص غالباً ما
يكون متوفي.
ناي!) يقال عن الشخص الذي تُل َ َّفق له تهمة أو
هاي وإنت مِ
َ -18م َثل( :تييك التَّ مِ
تُطلق ضده إشاعة مغرضة رغم أنه بريء منها وبعيد كل البعد عنها.
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( -19فالن ِتكانَه) أي أنه رزين يستحق االحترام وذو سمت حسنِ ( ،إتْكِ ن) فعل أمر
يدعو لاللتزام باألخالق احلسنه واحلرص على االستقامة.
و(تن ِّطع) لفظان يع ّبران عن االستمرار في بلع الريق وحتريك اللسان
(تل ِّمظ) ِ
ِ -20
في الفم بعد وجبة طيبة املذاق أو شراب استحلى اإلنسان طعمه.
(التل ّمظ) كلمة ذات أصل عربي فصيح ،وكلمة ِ
(ناطع) أي لذيذ املذاق مذكورة
بفصل حرف النون.
َ -21م َثل( :متوت ا َ
براسها) إشارة للشخص السيء الذي مهما
والسم
حليايا
ِّ
ْ
فإن ش َّره باقي ،واملَثَل يُ َش ِّبه هذا الشرير باألفاعي التي يظل
عوقِ ب أو ابتَ َعد َّ
السم مخزوناً بجسمها حتى بعد موتها!
( -22توا َكلْت َعليه!) أي اشتد قلقي عليه ،ويرى املرحوم حمد السعيدان في
(املوسوعة الكويتية املختصرة) أن أصل الكلمة هو (تآكلت) أي أن ذهني
وتفكيري تآكل من شدة القلق!
انظر كلمة (حاتيتِك) بفصل حرف احلاء.
( -23تز َْه َلق) -بالكاف الفارسية  -أي أنه تجَ َ َّمل واجتهد في تهذيب مظهره،
وللكلمة أصل عربي فصيح حيث أن من (تزهلق) هو من سمن بدنه وابْ َيض
لونه وصفا وجهه.
ِ
(كاشخ) في فصل حرف الكاف حيث أن لها معنى مشابه.
انظر
َ ( -24ت ْو النّاس) أي مازال الوقت باكراً ،أو (فالن تَ َّوه ياي) أي أنه وصل اآلن
أو منذ قليلَ ،
(ش ْي ت ّوه دايِر) أي أنه شيء جديد في الساحة أو حديث في
السوق.
ولهذه الكلمة أصل عربي (وصل للتو).
الك ِحل من العني)  -بجعل القاف كافاً فارسية -مقولة نسائية تُطلق
( -25تبوق ِ
على املرأة املاكرة خفيفة اليد التي تسرق أمالك الغير كما أنها تُطلق على من
تستولي على األسرار واألخبار اخلاصة!
انظر (ال َب ّواق) بفصل حرف الباء وهو اللِّص.
 -26من األسر والعائالت الكويتية :الت ْركي والتويجري والتركيت والتَ ّمار والتو َره
والتْنيب والتومي والتَنّاك والتويتان والتَوحيد وتيفوني وتَقي.
( -27متا َيح الولد) أي متايل في مشيته!
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

65

ٍ
بصوت منخفض قاصداً لفت االنتباه
الياهل) أي أن الطفل تباكى
( -28تن َْه َوص
ِ
إليه أو من أجل احلصول على شيءٍ معني.
َ ( -29
مت ِّطقَت ْب َحجيها) -بالكاف واجليم الفارسيتني -أي أنها تصنعت في حديثها
وبالغت في التمثيل أثناء كالمها ،ولهذه الكلمة أصل عربي.
 -30من مواقع الكويت :مغاص تاريخي من مغاصات اللؤلؤ يسمى مغاص
(تناجيب).
 -31مهنة كويتية قدمية( :الت َّّمار) هو بائع التمور.
 -32مهنة كويتية قدمية( :ال َّتنّاك) هو صانع األوعية والصناديق من صفائح
التنك.
 -33مهنة كويتية قدمية( :التَّ تّان) هو بائع التبغ (الت نِِّت) ،أعاذنا الله من شر هذه
اآلفة.
(تسو ْنتي) أي طريقة حالقة شعري ،قيل في املَثَل الطريف( :ت َعلَّم ال َّتَ َْحسونَه
 -34حَ ْ
بروس القِ رعان!) -بالكاف الفارسية -فكيف يتعلم اإلنسان احلالقة على
رؤوس خالية من الشعر؟!
ٍ
(تسونَه) عربي األصل من التحسني وا ُ
ولفظ حَ ْ
حلسن ،أ ّما (املحْ َ ِّسن) فهي
حل ّ
كلمة مذكورة بفصل حرف امليم وتعني ا َ
الق.
( -35تالي اللّيل) أي في آخره( ،وتالْ َيتْها َمعاك ؟!) تقال عند التذمر والتضايق
من شخص كرر خطأه.
ٍ
و(وقت الحق).
حني آخر)
كما تُستخدم (تالي) و(بَ ْعدين) مبعنى (في ٍ
حتل َ
( -36فالن َ
ْطم) أي أنه تذ َّمر وصار يح ِّدث نفسه وغيره بعصبية وإحتجاج.
(تس َّمر من ا َ
خل ْرعه) أو ِ(إ ْن ِس َمر) أي أنه ثبت وجتمد في مكانه كاملسمار من
َ -37
هول املفاجأة املفزعة! و(ا َ
خل ْر َعه) هي الفزع و(إخت َرع) تعني خاف وأصيب
بالرعب.
البوهه) بفصل حرف الطاء حيث أن لها نفس املعنى.
أنظر (طا ِّقتَه
َ
( -38فالن ت َغلّى) أي أنه سعى لرفع مقامه وقيمته فتعمد الغياب أو عدم التواصل مع
غيره كي يفتقدوه ويالحظوا إختفاءه فيقوموا باإلتصال به والسؤال عنه!
وهذه الكلمة عربية األصل من (غالي) ،كما يقال بنفس املقصد (ت َعزَّز) من العِ زَّة.
وقد قيل( :مِ ن ت َغلّى َ
تخلّى) أي من بالغ في (التِّغِ لّي) تخلى عنه أصحابه وأقرانه.
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( -39ت َر َّبع) أي أنه جلس شابكاً ساقيه بحيث تكون قدمه اليمنى حتت فخذه
األيسر وقدمه اليسرى حتت فخذه األمين ،ومن جلس بتلك الطريقة ُسمي
(مِ تْ َر ِّبع).
َض َور) –بالكاف الفارسية -أي أنها دائماً تزعم كذباً عدم
( - 40فالنه دوم تتق ْ
إمتالكها ملا يُطلب منها فتكثر من قول (ما ِعنْدي) أو (مِ ن وينْلي ؟).
(ِ -41تكْ فا) كلمة تأتي مبعنى (أرجوك) بقصد اإلستجداء ومتني حتقيق مطلب
معني من شخص ما ،وهي ذات أصل عربي من (الكفوء) و(الكفاءة) املرج ّوة
ِب عونه.
من الشخص الذي ُطل َ
َ ( -42ت َّع ْبناك) كلمة شكر ومجاملة تقال ملن قدم خدمة أو معروف ،ويكون الرد
راحه) وهي تعبير عن تقدير وإحترام ملن بُذل من أجله
عليها بقول (تَ َعبك َ
اجلهد.
طاولَة ،وأصل هذه الكلمة  Tableوهي إجنليزية حيث قال لي
(تيبل) أي ِ
ِ -43
بعض كبار السن أنها كانت تستخدم قدمياً حتى من بعض األ ّميني عن طريق
إحتكاكهم ببعض اإلجنليز واألجانب العاملني في قطاع البترول خالل فترتي
اخلمسينات والستينات.
 -44يقال( :تيش ْبريش) عن قول سوءٍ ب َد َر من قِ َبل شخص تافه أو إنسان وضيع
ال يستحق الرد عليه.
( -45ت َل ْح َلح) دعوة للحركة والنشاط ،فحني تقول األم إلبنها( :تلحلح يا ولد) فهي
تدعوه لعدم التكاسل وتنهره عن البالدة.
حت ّر ِيتك) كلمة عربية األصل تستخدم مبعنى ِإنْت ََظرتُك ،فمث ً
َ ( -46
ال حني يقال
(حتريتك بس ما ييت!) أي إنتظرتك فلم تأتي ،وعندما يقال (أحت ّرا ُهم على
اخلمس) أي أتوقع حضورهم الساعة اخلامسة تقريباً.
تياسر) أي إجته مييناً ثم يساراً.
-47
َ
(تيامن َبعدين َ
َ ( -48ت ْن ِقد عليهم) -بجعل القاف كافاً فارسية -أي تنتقدهم ولك بعض املآخذ
عليهم ،والكلمة عربية األصل من ال َّنقْد.
(ِ -49تكْ َبر ِوت ْنسى!) تقال ملن أصابه مكروه أو ح ّل به أذى بقصد مواساته وتشجيعه
من منطلق أن الهم يزول مبرور الزمن!
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(السبوس)
 -50قيل( :متوت ِّ
الديا َيه وعي ْنها ِّ
بوس) و(ال ِّديايَه) هي الدجاجة أما ّ
بالس ْ
فهى قشرة الرز وح ّباته ،ويُع َرف عن الدجاجة أنها إذا شارفت على املوت
ض َرب
تشخص ببصرها جتاه ذاك القشر الذي تنبش به بحثاً عن احلب ،ويُ ْ
هذا املثل ملن زالت نعمته أو ذهب ماله فظل يتذكر املاضي ويتغنّى مبا فات!
( -51تخَ ْط َرف) -فعل ماضي -أي أنه كان مسرعاً في مشيته رشيقاً في حركته،
وهي كلمة ذات أصل عربي مذكور في (لسان العرب)( :تخطرف الشيء) أي
(جا َوزَه وتَ َع ّداه).
( -52التّانكي) و(ال َّت ْن َكر) كلمتان متشابهتان تعني أوالهما خزّان املياه الذي يكون
عاد ًة فوق سطح البيت ويصنع غالباً من صفائح التنك واحلديد أما الثانية فتُطلق
على السيارة الناقلة للمياه ورمبا البنزين ،أصل الكلمة إجنليزي .Tank
َ ( -53ت ِّيت عليهم) -فعل أمر -يعني (ت ََش َّد ْد َم َع ُهم) كما يُستخدم مبعنى (أَ ِّكد
املعلومة لديهم).
(تَ ِّيت على البرغي) أي أحكِ م إغالقه ،أصل الكلمة إجنليزي من .Tight
(التب) هو الدلو ،وجمعها (تبوب) وقد ترجع الكلمة لإلجنليزية حيث ربطها
ِ -54
املرحوم حمد السعيدان (في املوسوعة الكويتية املختصرة) بكلمة  ،Tubeكما
قد يكون أصلها .Tub
َ ( -55تث) فعل ماضي يعني فشل أو لم يصب الهدف ولم يحقق النتيجة ،وكان
و(الص ّ
َّ
(الش ّد َ
البَه) وهي من أنواع
اخه)
األطفال في املاضي يطلقونها على
َّ
األفخاخ التي يقال عنها (تَ َّثت) حني يأكل الطير ُ
الطعم املوضوع بها دون أن
تصطاده أو يُصاب ب َأذى.
( -56التَّ نّور) هو مبثابة الفرن الذي يُصنع داخله اخلبز ،حيث مازال اخلبازون
اإليرانيون خاص ًة  -يدخلون العجني في (ال َّتنّور) وهو جتويف ساخن مصنوعمن الطني أو الفخار تخرج منه األرغفة ناضج ًة بفعل حرارة هذا التجويف.
( -57الت ّْحوال) من العادات الكويتية القدمية ،حيث ينتقل العريس وزوجته بعد
أسبوع من زواجهما إلى بيت الزوجية بعد أن قضوا أسبوعهم األول في بيت
أهل العروس ،وللتّحوال مراسم معينة تشمل انتقال العروس برفقة بعض
قريباتها الى بيتها اجلديد.
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أنظر (ثالِث) و(ثْويلِث) في فصل حرف الثاء حيث أنها من عادات الزواج
قدمياً ،وحول هذه املناسبات تفصيل أوضح في كتاب (مع ذكرياتنا الكويتية)
لألستاذ أيوب حسني.
( -58تق َْط َعه ِبالعاف َيه) -بالكاف الفارسية -عبارة تقال كتهنئة ودعوة ملن إشترى
ثوباً جديداً ،ويقال ملن اشترى سيارة جديدة -مث ً
ال( -ت َك ِّس ْرها بالعافية)!
( -59ال َت ْنك) هو مرض ال َربو.
(تص َّلب من الن َّْط َره) -بجعل القاف كافاً فارسية -أي أن طول االنتظار جلوساً
َ -60
أو وقوفاً سبب له أملاً بظهره( ،الن َّْط َره) هي االنتظار و(الت ِِّصلِّب) هو اجلمود
(صلْب).
والتوقف عن احلركة وهي كلمة عربية من َ
( -61تازَه) أي طازج.
(ِ -62تر َللّي) تعبير عن الرداءة وعدم االنضباط وانعدام االتقان.
 -63حَ
(ت ََّمل) -فعل أمر -أي كن حذِ راً وإنتبه ،لكن البعض يستخدمها بنفس
معناها العربي كدعوة للصبر.
َ ( -64ت َّلش) كلمة كانت تستخدم في الكثير من ألعاب األطفال قدمياً مبعنى
(األخير) وقد تُطلق على الالعب األخير أو رمبا الدور أو الرمية األخيرة،
ومازالت هذه الكلمة تستخدم في الوقت احلاضر تعبيراً عن فشل محاولة أو
رداءة شيء ما.
وللمرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة)
رأي نستنتج منه أن هذه الكلمة عربية فصيحة حيث يرى أن أصل كلمة (تلَّش)
هو (أتلى شيء).
ْ ( -65تف ََّظل) كلمة تقال تأدباً واحتراماً عند تقدمي شيء أو حني الدعوة للدخول
أو اجللوس ،ويكون الرد بعبارة (دام َف ْظلِك).
( -66شَ ب ال ْتريك) أي أش َعل املصباح ،واجلمع (تريكات) أي مصابيح.
وهي مشتقة من الكلمة اإلجنليزية  Electricأي كهربائي.
َ ( -67
متقَّ ل) -بالكاف الفارسية  -أي أمعن النظر ومحصه وركز بصره على شيء
محدد ،الكلمة أصلها عربي مشتق من (املُقلَه) وهي العني.
أنظر َ
(خز) في فصل حرف اخلاء فمعناها مقارب.
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( -68فالن تخَ ِّي َطت عينَه) تقال هذه العبارة تعبيراً عن شدة النعاس ،فبسبب
النعاس الذي أثقل اجلفنني صعب فتحهما وكأمنا متت خياطتهما!
( -69ال ِّت ِفزّز) تعني حاالت الفزع أثناء النوم حني تصيب النائم هذه احلال بشكل
متكرر لي ً
ال.
أنظر ( َفز مِ ن ُمكانَه) في فصل حرف الفاء.
( -70ت َو ّاله) -فعل ماضي -أي ضربه أو بالغ في توبيخه ،وقد تلتحق بها ألفاظ
أخرى مثل (ت َو ّاله َطق) -بالكاف الفارسية -أو (ت َو ّاله زَف).
مب ْردانَه) بفصل حرف النون حيث أنها
أنظر (دِ بَغ) بفصل حرف الدال و(نام ِ
ألفاظ حتمل املعنى نفسه.
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الثاء:
يع ِّتك) وهو َمثَل يحث على القناعة والرضا والقبول
 -1قيل( :ثوب أَ ْط َول ِمنِّك ِ
بالواقع ويحذر من املبالغة في تقليد األعلى شأناً ،كمن لبس ثوباً طوي ً
ال
ليختال به فوط َأه وتعثر به.
كما قيل في املاضي( :مِ د ْريولِك َعلى َقد لحْ افِ ك) وهو مثل كويتي قدمي مذكور
في فصل حرف امليم.
( – 2ثالث) هو إحتفا ٌل يُقام في بيت أهل العروس قبل إنتقالها إلى بيت زوجها
مبناسبة مرور ثالثة أيام على العرس حيث تستقبل العروس ضيوفها بكامل
زينتها وسط (ال ِي ّباب) -أنظر فصل حرف الياء -ومظاهر الفرح كرش ماء
الورد وإشعال البخور.
(ثويلث)  -تصغير ثالث -تختلف عن إحتفال (الثالث) حيث أنها قدوم
–3
ِ
قريبات الزوجة إلى بيت الزوجية الدائم بعد مرور ثالثة أيام على إقامتهم
فيه فيقيمون إحتفاالً صغيراً بهذه املناسبة مع أقارب الزوج.
أنظر (التحوال) في فصل حرف التاء حيث أنها من تقاليد الزواج الكويتي
قدمياً.
قدر قيمته وتوقع ثمنه ،وعندما يقال( :ثَ ِّمن كالمِ ك) أي فكر
َ ( – 4ث َّمن البيت) أي َّ
به وإحسب عواقبه قبل التفوه به.
كما قيل( :اللي ما يْ َع ْرفِ ك ما يْثَ ْمنِك).
 – 5من األسر والعائالت الكويتية :الثاقب (الثاجب) والثويني والثنيان والثليث.
 – 6لغز :ثالث عبيد شايلني عبدة والعبدة شايله عمتها! اإلجابة :التاّ َوه ُ
وخبز
الرقاق.
 – 7لغز :ثالثة شايلني َم ِّيت ،امليت يِتكلَّم وأُهمه ما يتحجون! اإلجابة :أصابع اليد
والقلم.
 -8من مواقع الكويت :آبار تقع في منطقة (الوفرة) حالياً وتسمى (الثمامية) أو
(مشاش الثمامية) نسبة لشجيرات الثمام التي تكثر هناك.
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 -9لغز :ثالث َوزّات ملتَزّات ،وحدة طا َرت ووحدة غا َرت ووحدة َكلَت ال ِّدنيا وما
فيها! اإلجابة :الدخان والرماد واللهب.
وحفِ َظه( ،فالن ما يْثَ ِّبت) أي أنه كثير النسيان ذو ذاكرة
َ (-10ث َّبت املكان) أي تَ َذ َّك َره َ
ضعيفة.
َ (-11ث َّور فيهم) أي أطلق عليهم النار! وقد يكون مصدر الكلمة عراقي إمنا هي
في األصل عربية فصيحة.
(-12طي ْنتَه ِثجي َله) وصف يُطلق على اإلنسان ثقيل الظل الذي تمُ َ ل مجالسته ،أما
إذا قيل (فالن ثِجيل) فهذا ثناء عليه ل َوقاره وسمته احلسن.
(ثِجيل) أصلها (ثَقيل) ،وميكن لفظ الكلمة بالكاف الفارسية بدل اجليم.
( -13ثور م َع َّمم) لقب يطلق على الذي يتظاهر بالعلم واملعرفة والدراية بكل شيء
رغم جهله وأ ُ ّميته! و(امل َع َّمم) هو من يلبس العمامة.
( -14ثور ْبهور) وصف للشخص الكسول املعروف بالبالدة!
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َف ْص ُل َح ْر ِف اجليم:
(اجل ِدر) باللغة العربية تعني القِ در اخلاصة بالطبخ ،وقد ذكر في املثل( :اللّي
ِ –1
باجلِ دِ ر َ
الس) وا ِمل ّ
يطل َعه ا ِمل ّ
الس أداة يُغرف بها األرز (العيش) من داخل القدر
الرئيسي ويوزع بها على باقي األطباق ،ويشير املَثَل ألكثر من مقصد حيث أنه
يأتي غالباً بنفس معنى قول شاعر املعلقات طرفة بن العبد:
ستُ بدي َ
ويأتيك باألخبار من َلم ت َز َّو ِد
األيام ما كنتَ جاه ًال
لك
ُ
كما يُطلق املثل أحياناً في التنافس حيث يقصد با ِمل ّ
الس الشخص القادر وذو
الكفاءة املتَ َو َّقع له النجاح دون غيره في مهمة معينة.
و(اجلزاز) هو الزجاج
بالصخَ ر)
َ – 2م َثل( :اللّي بيتَه من ِجزاز ال يحذف النّاس َّ
ِ
ويسميه البعض ( َقزاز) ،ويحث املثل على عدم انتقاد الناس وفضح عيوبهم
ما دام املنتقِ د فيه من الصفات املذمومة واخلصال السيئة التي قد يفضحها
الغير وينتقدها.
كما قال الشاعر:
ُ
ِلسانُك ال َت ُ
ٌ
لس ُن
عورات
فك ُّل َك
		
إمرئ
ذكر به عو َر َة ٍ
وللناس أَ ُ
ِ
(جمبازي) هو الشخص املاكر البارع في التحايل وتطلق غالباً من باب الدعابة
ْ –3
ال الذم ،ورياضة (اجلمباز) ال ميارسها إال من يتصف بالليونة واخلفة وسهولة
القفز والتل ّوي!
(ج ّدوم) أي فأس ،وتسمى في العربية الفصحى (ق ّدوم) حيث أ ّنها األداة التي
َ –4
القدوم على
كسر بها النبي إبراهيم عليه السالم أصنام املشركني ثم علّق هذا ّ
كبير تلك األصنام.
(جيام) تسمية كويتية تُطلق على صالة القيام في العشر األواخر من شهر
ْ -5
رمضان املبارك.
(اجلليب) هي البئر التي تستخرج منها املياه.
ِ –6
دايل) أي ظفائر الشعر ،كما تُسمى (بسايِل) أو (عناقيص) بالكاف
ِ –7
(ج ِ
الفارسية.
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(اجل ْع َده) هو آخر مولود تضعه األم بعكس (ال ِب ِجر) -تلفظ اجليم فارسية-
ِ –8
والذي هو أول املواليد.
(اجل َمل ِج َمل قْ ْروي وامل ِْشعاب ِمن ش َيره) –بجعل القاف كافاً فارسية-
 – 9قيلِ :
(اجلمل) هو البعير و(القْروي) –بالكاف الفارسية -هوالقُروي مالك اجلمل
و(امل ِْشعاب) هي عصا تستخدم لضرب الدواب من أجل حثها على السير أ ّما
(الش َي َره) فهي ّ
الشجرة ،ويُذكر هذا املثل لإلشاره إلى من ال يتصف باألمانة
فال يعتني مبا ليس ملكاً له ،كما قيل أيضاً وبنفس املعنى( :مال َع ِّمك ما
يْهِ ِّمك!)
جلريوي وا َ
 – 10من األسر والعائالت الكويتية :ا َ
واجلاسر وا ْ
ِ
جل ّسار
اله َمة
جل ْ
واجلارالله واجلوعان (اليوعان) واجليعان واجليران وا َ
جل ّساس وا ْ
جلحيل
وا ْ
جلناعي (القناعي).
 -11من مواقع الكويت :منطقة أثرية فيها بعض اآلبار العذبة وتسمى (اجلرثامية)
حيث تقع على ساحل جون الكويت مبحاذاة منطقة اجلهراء قريباً من طريق
املطالع.
 -12مهنة كويتية قدمية( :ا َ
جل ّصاص) هو من يقوم بحرق اجلص ثم يبيعه على
الناس.
 -13مهنة كويتية قدمية( :ا َ
جلزّاف) هو الذي يبيع السمك باجلملة وبكميات
(غالباً على الباعة األصغر) ،والكلمة عربية فصحى وتعني (الص ّياد).
 -14مهنة كويتية قدمية( :ا َ
جل ّمال) هو صاحب اإلبل الذي يستخدمها للنقل
وحمل األمتعة ورمبا بيعها أحياناً.
 -15لغز :جملنا بارك وذيله بالسما يعارك! اإلجابة :الفرن القدمي.
 -16لغز :جملي مليحان ،يرقي الضلعان بليا كرعان! اإلجابة :السحاب.
(ج َّسمت اللَّ َحم على ال َفقاره) أي قمت بتوزيعه
َ -17
(ج َّسم) تعني أعطى أو وزَّعَ ،
على الفقراء.
والكلمة عربية فصحى من (القِ ْس َمة).
(جق َمه) أي رشفة من املاء أو أي مشروب آخر ،وتلفظ أحياناً (ي ْق َمه).
ْ -18
(اجلامه) غالبا هي املرآة وأحياناً هي الزجاج كما هو احلال في اللغة التركية،
-19
َ
وتسمى املرآة أحيانا (مراية) أو ( َمن َْظ َره).
78

فصل حرف اجليم

و(ج ًدم) أي تق َدم ،والكلمة ذات أصل عربي فصيح.
(ج ّدام) أي أمام َ
ِ -20
 -21قيل( :اجلود من املاجود) أي أن الكرم والعطاء يأتي بقدر ما هو متوفر
وموجود (ماجود) ويأتي السخاء مما منلك.
(اجل ْد َوه) هي ضعف البصر ومحاولة املشي مع قصر النظر.
ِ -22
قيل في املَثَل الكويتي( :اجلِ ْد َوه وال العمى) بنفس معنى َمثَل آخر هو(ال َع َوض
وال القِ طيعه) وشرحه موجود في فصل حرف العني.
( -23ا َ
جل َرب) أو (ال َي َرب) مرض يصيب احليوانات غالباً فيسبب لها تساقط

الشعر واحلكة وتقرح اجللد ،يعالج بالعقاقير الطبية أو بالقار وقد يستخدم

دهن به موضع اإلصابة!
زيت السيارات لعالجه حني يُ َ
( -24ا َ
جل ْربوع) أو (ال َي ْربوع) حيوان بري من القوارض التي تشبه الفئران إال أن
سيقانها اخللفية طويلة وتساعدها على القفز مع ذيل طويل مقارنة بذيل
الفأر العادي.
عملية صيده في البر تسمى (جتربع) حيث يسلّط عليه الصياد أنوار السيارة
أو كشافات يدوية وهو ما يجعله متسمراً في مكانه فينقض عليه أحدهم
بغترته أو شماغه! يأكله بعض البدو مشوياً.
(ج ْن َطه) أي حقيبه ،جمعها (جناط) .
َ -25
مازال األتراك وأهل الشام ومصر يسمون احلقيبة َ
(شنْتَه).
(جواتي) وأصلها هندي.
( -26جوتي) أي حذاء ،جمعها ِ
(ج ْر َمني)  Germanكلمة ذات أصل أجنبي تُطلق على البضاعة املتميزة
َ -27
والسلعة املصنوعة بإتقان ومتانة ،حيث تعني (أملاني) وهي الدولة التي كانت
(ومازالت) مشهورة بصادراتها ذات اجلودة العالية.
وبنفس املعنى تُستخدم (لندني) املوجودة في فصل حرف الالم.
(جباني)  Japanوصف أجنبي مشتق من كلمة (ياباني) نسبة إلمبراطورية
َ -28
اليابان حيث كانت البضاعة املذمومة تنسب لذلك املكان الذي أصبح الناس
في يومنا هذا يتفاخرون بأجهزتهم اإللكترونية الواردة منه! وسبحان مغير
األحوال.
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ِح َ
(اجل ّح َ
يشه) إحدى عقوبات الصبيان التي تمُ ارس عليهم في
يشه) أو (الي ّ
ِ -29
املاضي! حيث يُضرب املشاغب على باطن قدميه بالعصا التي تسمى ( َفلَقه)
إن كانت غليظة أو بالنحيفة التي تسمى (خيزرانه).
(التج ّحش) يقوم به املعلم مبساعدة أثنني من الطلبة الذين
ِحش) أو
ِ
و(ال ِتي ِّ
يقومان برفع قدمي الصبي املُعا َقب وتثبيتهما إعتماداً على حبل (اجلحيشة)
الذي تُربط به الساقان!
( -30اجلدح) كلمة ذات معاني عديدة أولها ذلك البريق الذي يظهر عند تكسير
الصخور نتاجاً عن شرارة يسببها االحتكاك بني اجلسمني الصلبني ،وقد يكون
(اجلدح) بريقاً ناجتاً عن العينني عند ملعانهما حيث يقال أنها (اج َد َحت)،
والكلمة عربية فصيحة حيث أن (الق ّداحة) أداة تُشعل بها النار وتسمى أحياناً
(ج ّداحة).
(و ّالعة) فيما تسمى باللهجة الكويتية َ
كذلك يس ّمى القدح (جدح) كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول
من (املوسوعة الكويتية املختصرة) ،أ ّما املعنى األخير لهذه الكلمة فهو القيام
بثقب اخلشب باستخدام (املجدح) الذي اعتمد عليه صنّاع السفن اخلشبية
قدمياً.
 -31من أسماء الطيور :جنّة ،هو النورس.
 -32من أسماء الطيور :جويري ،هو ّ
خطاف البحر.
(جب َلة) أحد أهم املناطق التي تكونت منها الكويت ،وقد
 -33من مواقع الكويتِ :
وردت بتفصيل أكثر في فصل حرف القاف (القبلة).
( -34جالْبوت) من أشهر سفن الغوص على اللؤلؤ وصيد األسماك في الكويت كما
كان يُستخدم بكثرة في البحرين.
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الفار ِس َّية:
اجليم
َف ْص ُل َح ْر ِف
ِ
ِ
يُنطق هذا احلرف مثلما يُلفظ احلرفان اإلجنليزيان  Cو  Hمعاً كما في
كلمة  Cherryوكلمة  Championعلى سبيل املثال ،ويُرسم أحياناً (ج) فيما يرسمه
البعض بأشكال أخرى.
(جنَّه ال َبخَ ت) من املديح ،حيث أن (ال َب َخت) هو الفأل احلسن والنصيب
ِ –1
(جن) تعني (كأن).
الطيب و(جنَّه) أو َّ
(جنها فِ ص) تقال في الثناء على جمال البنت أو رمبا أدبها ،و(الفص) هو
ِ
احلجر الكرمي أو اللؤلؤة.
( – 2السالفه جا ْي َده) أي صعبة غير يسيرة( ،شي جايِد) أي أنه أمر جلل ومسألة
ال يستهان بها.
(ج َبح َو ْي ِهج) –اجليمني فارسيتني -من كلمات الزجر والتوبيخ عند النساء.
ِ –3
(جرمي عني) أي أنه أعور قد فقد بصره في إحدى عينيه  ,وهي تقال تأدباً
ِ –4
مبعنى (كرمي عني).
( – 5جود ِنلقاه هناك!) أي (قد جنده هناك) حيث تأتي (جود) محل (رمبا)
و(لعل) و(عسى).
فلوسك ِمن د َبش) أي إن لم يكن لديك
َ – 6م َثل( :جان ما ِع ْن ِدك َسنَد ِإقْ ِبظ
ِ
إثبات ودليل على حقك فاقبض مالك من
الدواب واملاشية فال شيء لك!
كما تُستخدم (جان) وأصلها (كان) بشكل
آخر في لفظ (جان زين) وأيضاً (جان بَ َخت)
بقصد التمني حيث أن (ال َب َخت) هو احلظ
كما سبق ذكره في فصل حرف الباء.
> جرميبه
بره) أي طردناهم شر طردة خارج املكان!
(ج َح ْت ُ
َ -7
ناهم َّ
مومك ال ِت ْت َل ْغ َمط ِبامل َ َرق) –باجليمني والكاف الفارسية -أي اطوي
(ج ِّفس ْج ِ
َ -8
أكمام ثوبك كي ال تتسخ باحلساء ،وكلها كلمات عربية فصيحة.
وتأتي بنفس املعنى كلمة (فسر) املذكوره في فصل حرف الفاء.
( -9ا َ
جل ْن َدل) هو اخلشب أو اجلذوع املستخدمة لتسقيف الغرف سابقاً.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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رمي َبه) هي طريقة معينة للبس الغترة حيث يستخدمها غالباً احلرفيون
(ج ْ
ْ -10
وضع غير رسمي كوجوده بالبيت مث ً
ال.
والصبيان أو إذا كان اإلنسان في
ٍ
و(ج ْنديف) تسميتان تطلقان على اإلنسان قوي البنية ضخم
(جال ْندي) َ
ْ -11
صك) –أنظر فصل حرف امليم -و(ال َيثِل)
اجلسم والذي يطلق عليه أيضا (امل ُ َ
املذكورة في فصل حرف الياء.
(ج َّلب) -فعل ماضي -مبعنى تَعلَّق وت ََش َّبث ،كما تأتي بلفظ (ش َّبص) وأيضاَ
َ -12
لفظ (شار) -أنظر فصل حرف الشني -أما كلمة (جلّب) فهي عربية أصلها
َكلَّب وك ّ
الب.
( -13اجلو َله) هي املوقد الذي يطبخ ويسخن فيه الطعام ،وهناك (جوله) تعتمد
في إشعالها على الغاز وغيرها على الكيروسني وأخرى على الكهرباء.
(ج ْبدي َت ْق ِلب) أي أنني أحس بلوعة وأكاد أن أستفرغ ما في معدتي! (اجلبد)
َ -14
هي الكبد و(تقلب) -بالكاف الفارسية -تأتي من االنقالب والتقلب وعدم
اإلستقرار.
( -15اجلويت) هو ذلك املسحوق األزرق الذي
يخلط مع املاء أثناء غسل املالبس البيضاء
بحيث يعطيها زُرقة بسيطة فتظهر بيضاء
(زهر).
ناصعة ،يسميه البعض َ
املرحوم حمد السعيدان أشار في اجلزء
االول من (املوسوعة الكويتية املختصرة) إلى
> فوق حدر
أن الكويتيني
نقلوا هذه املادة من الهنود الذين نقلوها بدورهم من اإلجنليزي فح ّرفوا
اسمها األصلي  Change Whiteحيث أن هذه املادة تعمل على تغيير لون
املالبس البيضاء.
( -16جاي َحليب) هو شراب احلليب والشاي املخلوطان في الكوب ،وقد يُطلق
اسم (جاي حليب) على أي لون يشبه لون هذا املزيج الذي يسمى أحياناً
(بيج).
الكس َوه.
(اجل ْس َوه) هي
ِ -17
ْ
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(جفَت عليهم) أي أنه اقتحم عليهم املكان فجأ ًة ودون استئذان ،ولهذه الكلمة
ِ -18
أصل عربي يعنى ( َدلَف).
جل ّراغي) هي األلعاب النارية التي يشعلها األطفال لي ً
( -19ا َ
ال إ ّما لالستمتاع
ٍ
وأصوات عالية،
بألوانها الزاهية عند انفجارها أو من أجل إحداث ضجة
وتشعل هذه املفرقعات من فتيلة متّصلة بها.
(جذي) أي هكذا.
ِ -20
مصفَّ ف) أي أنه كذب خالص ال شيء فيه من
( -21جذب م َلف َلف) أو (جذب َ
الصدق بل إنه ُر ِسم بدقة وخبث.
( -22ا َ
جلرج) هو الشخص الغني ذو الثراء الفاحش.
( -23جي ِور) كلمة تستخدم عند قيادة السيارة غالباً حيث يُقصد بها االلتفاف
باالجتاه املعاكس ،والكلمة مازالت تستخدم في تركيا.
أنظر (فوق َحدر) في فصل حرف الفاء حيث أن لها معنى مشابه.
(جغَد الشيء) أي أمسكه بسرعة أو خطفه فجأة ،وقد ذكر املرحوم حمد
َ -24
السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة) أن (اجلغدة)
هي القبضة من الشيء مبلء الكف.
و(اجغده) تعني صاده أو قبض عليه.
( -25اجلد َوه) كلمة مضحكة وقد تكون مقززة أحياناً وإمنا تطرقت اللهجة الكويتية
واللغة العربية لعدة ألفاظ لها نفس املعنى وهي ذلك الصوت الذي يخرجه
اإلنسان من فمه بسبب رياح البطن التي تأتي بعد األكل غالباً ،تسمى أحياناً
(تغ َره) اشتقاقاً من (الثغرة) املوجودة أسفل الرقبة حسب تفسير املرحوم حمد
السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة).
ّ
جتشأ!
تدسى أو تك ّرع أو
كما تُستخ َدم كلمة (تَريَع) مبعنى َّ
تكدأ أو ّ
(-26فالن َج ْن َدس) أي أ ّنه حنى ظهره كالراكع.
(اجلفيف) هو الكفيف.
ِ -27
( -28اجلنَّه) هي زوجة االبن بالنسبة ألمه وأبيه ،فعندما تقول إحدى النسوة:
(فالنة ج ِّنتي) أي أنها زوجة ابنها.
(جكّ ي) أي البيع جملة ودون مفرق أو بالوزن.
َ -29
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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كما يقال عن الذي اشترى باجلمله (فالن شرى باخلرص) ،وهي كلمة عربية
فصحى.
( -30جول) أي أرض خالية من العمران ،كما تطلق الكلمة على املنطقة البعيدة
عن املدينة.
ولهذا اللفظ أصل عربي فصيح.
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َف ْص ُل َح ْر ِف احلاء:
(ح َطب ِم ْن ِت ِخر) أي أخشاب أصابها التلف والتآكل ،وقد وردت هذه الكلمة
َ –1
بالقرآن الكرمي في اآلية الرابعة من سورة (امل َ َسد) بقوله تبارك وتعالى:
{و ا ْم َر�أَ ُتهُ َح ّما َل َة ا َحل َطب}.
َ
(ح َشا) مشتقة من اللفظ العربي الفصيح املذكور في قوله تعالى باآلية 31
َ -2
{و ُق ْلنَ َ
حا�ش للِهّ ِ ما هذا َب رَ�شا} وهي تنزيه لله عز وجل من صفة
من سورة يوسفَ :
العجز فهو اخلالق املصور ،وتأتي في اللهجة كنوع من أنواع القسم .
و(حشا والله ما نِسيت) أي لم
كما تأتي كثيراً كنفي وإنكار مثل (ال َحشا) َ
أنسى.
َ
باحلوطه) أي حبست اجلمل في (احلوطة) وهي قطعة أرض
(ح َك ْرت ال ْبعير
َ –3
مسورة وغالباً ما تكون خالية من أي بناء ،والكلمة عربية فصيحة حيث أنها
أرض محاطة بسور.
(مح َكر) في فصل حرف
(ح َكر) تعني حاصر وهي عربية األصل ،أنظر
َ
امليم.
( – 4ح َدقْ نا ولقينا ْح ِم َسه) -كل قاف تُلفظ كافاً فارسية -أي كنا نصيد السمك
فوجدنا سلحفاة بحرية.
(ا َ
حلداق) -بالكاف الفارسية -هو صيد السمك في الكويت.
(ح َمر َعطر) تقال للرجل قوي البنية تام الصحة متعافي اجلسم.
َ –5
(ا َ
حل َمر) هو اللون األحمر ،كما أنه نوع من أنواع احلمام البني اللون.
(حامظ على بوزك ،إنت حلمان ؟) أي ال
–6
ِ
حتلم بهذا الشيء فهو بعيد املنال عنك.
و(البوز) هو الفم ،راجع فصل حرف الباء.

> يد بها حناء
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احل َّجه) عبارة عن احتفال يقام مبناسبة عودة احلجاج من بيت الله
(احل ّيه أو ِ
ِ –7
(حجه وحاجه) ملن يذهب ملكان معني بقصدين مختلفني كمن
احلرام ،يقال:
َّ
يحج بيت الله احلرام ويعقبه بزيارة أهل أو متابعة جتارة مث ً
ال ،انظر (زلقة
بطيحة) في فصل حرف الزاي.
( – 8حنّا عيال قْ َر َّيه وك ِّلن ي َعرف أخ َّيه) مثل يقال للتأكيد على معرفة األهل
لبعضهم البعض في ذلك الوقت حيث كان املجتمع صغيراً ،كما َّ
يحذر به من
يحاول املراوغة ،هناك رأي يقول أن املثل عراقي.
(حط حيل ُْهم بينهم) أي وقعوا في نحور بعضهم البعض فهم على شاكلة
َ –9
(حط) أي وضع و(حيل) تعني قوة.
واحدةَ ،
( -10ا َ
حلاليا) هي مالمح الوجه وتقاطيعه عموماً بغض النظر عن جمالها أو
قبحها اال إذا ُسبقت الكلمه بصفة مثل( :شينة احلاليا) عند وصف املرأة
القبيحة َخلقاً ورمبا ُخلُقاً ،ويقال (زين احلاليا) عن وجه الرجل الوسيم.
( -11ا َ
حل َب ْر َبش) هم من ال أصل لهم أو من ال يلتزمون بالتقاليد األصيلة للناس.
أنظر (هيلق) في فصل حرف الهاء.
وح ِجر) -باجليم الفارسية -أي أنه عصبي املزاج سريع الغضب
( -12فالن حار َ
كما أنه متشدد ومتعصب في أمور أخرى بحيث ال يقبل النقاش بها.
( -13فالن حياوي يستحي من ظله) أي أنه شديد احلياء معروف باخلجل املبالغ
به.
(احلنَّه) هي احلنّاء التي تخضب بها النساء أيديهن وأرجلهن وشعورهن
ِ -14
جتم ً
ال لألزواج وفي األعراس واألعياد ،ويجعلها األطفال إجابة للغز التالي:
أخضر بالسوق أحمر بأمكِ ،شنْهو؟
( -15احلاشي) و(احلْ وار) هو ابن الناقة الصغير في أشهره األولى ،وقد قيل( :ال
تداكل الزمل وانت ْحويشي) أي ال تزاحم اإلبل الكبيرة حاملة األسفار وأنت
األصغر منها سناً وخبر ًة وقدرة.
 -16قيل( :حاميها َحراميها) وهو مثل يقال عن الشخص املسؤول عن حماية
ورعاية شيء معني فيستولي هو عليه! كما قيل بنفس املعنى( :ال تامن الفار
شحمه).
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 -17قيل( :ا َ
حلدب يعرف شلون ينام) أي أن األحدب مقوس الظهر يعرف كيف
ينام بطريقته اخلاصة ,وهو تأكيد على قدرة ذوي العاهات على التأقلم مع
حياتهم اخلاصة.
(حد احلني) و(حد حاضر) وتلفظ حالياً (ملا احلني) أي حتى اآلن.
َ -18
( -19حذ َفة عصى) أي أن املكان احملدد قريب لدرجة أنه يبعد ملسافة تساوي رمية
عصى! وهو تعبير مجازي غير واقعي إمنا يقصد قائله أن املكان املقصود
غير بعيد.
( -20حزا َيه) هي القصة التي حتكيها األم أو اجلدة لألطفال من باب التسلية أو
اإلفادة ويطلق عليها البدو اسم (سبحانية) من باب أنها جتعل سامعها يسبح
في اخليال.
( -21هاحلزّة) أي اآلن وبهذا الوقت( ،أي حزة ؟) أي متى وبأي وقت ؟ ،وهي
كذلك في العربية الفصحى حيث قال األصمعي( :احلزة :الوقت واحلني)
فلوسك َّ
بالشمس واقْ َعد ْ
بالظالل) أي ما دامت جتارتك تسير
(حط
ِ
 -22قيلِ :
بشكل حسن ومن يعمل بها معك ذو خبرة وأمانة فاسترح ،كما قيلِ ( :إ ْرقِ د
وآمن).
الصخَ ر) أي أنه محظوظ لدرجة كبيرة.
َ -23
(ح َّظه ي َك ِّسر َّ
ْسانك ِكل النّاس تصير ِخال ِّنك) أي عاملهم بأدب جتدهم أصدقاء
(حل ل ِ
 -24قيلَ :
ودودين معك.
( -25احلو َبه) هي العقوبة اإللهية جتاه الظالم حيث يقال عنه :حاشته حوبة فالن
(املظلوم)!
(-26حمار ْة القا ْي َله) أو (حمار ْة القيظ) -تقلب القافني للكاف الفارسية -تسمية
ْ
يطلقها العرب على شدة لسعة الشمس وحميم أشعتها حيث ينصحون
بالقيلولة وجتنب التعرض للشمس بهذا الوقت ،كما حتذر األمهات أطفالهن
بهذه التسمية من باب احلرص على سالمتهم من ضربة الشمس اخلطرة.
و(القايلة) لفظ عربي األصل ذكره الرسول  في حديثه الشريف( :قيلوا
َف ِإنَّ َّ
الشياطني ال َتقيل).
 -27لغزِ :حجرة مسكرة ومليانه خرز ،شنهي ؟ اإلجابة :ثمرة الرمان.
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حل ْمدان وا َ
حلميضي وا َ
 -28من األسر والعائالت الكويتية :ا َ
حل ّجي وا ْ
حل َمد وا ْ
حلمود
حل ْج َرف وا َ
حلنَ ّيان وا َ
حلميدي وا َ
حل ّقان  -بالكاف الفارسية  -وا ْ
وا ْ
حلساوي
حل ِبشي وا َ
وا ْ
حل َمر واحلوطي.
 -29من مواقع الكويت :منطقة تقع في اجلنوب الغربي على احلدود مع اململكة
العربية السعودية وتسمى (احلماطية) نسبة لشجيرات احلماط التي تكثر هناك،
وهي عبارة عن أربع أودية قرب الشق تسمى اآلن (شعيب احلماطيات).
 -30مهنة كويتية قدمية( :احلايك) أو (احلايج)  -باجليم الفارسية  -هو من
والسدو واخليام وغيرها.
يقوم بحياكة املالبس َّ
 -31مهنة كويتية قدمية( :احلشاش) هو الذي يقوم بجمع األعشاب والنباتات ثم
يبيعها ألصحاب املواشي.
 -32مهنة كويتية قدمية( :احلطاب) هو من يحتطب أينما وجد الشجر فيقوم ببيع
األخشاب بعد ذلك على من يحتاجها.
 -33مهنة كويتية قدمية( :احلداد) هو املشتغل باحلديد حيث يصنع منه املسامير واألقفال
واملالقط والسيوف وحدوات الدواب كما يصلح التالف من املصنوعات احلديدية.
 -34مهنة كويتية قدمية( :ا َ
حلفّ ار) هو من يحفر اآلبار والبرك غالبا.
 -35مهنة كويتية قدمية( :ا َ
حل ّمار) من يستخدم احلمار أو البغل جللب األمتعة
وحمل املياه والطني للبنّائني خصوصاً وعامة الناس كذلك.
 -36مهنة كويتية قدمية( :ا َ
حل ّباج) -باجليم الفارسية -هو من يقوم بتجليد الكتب
وباألخص املصاحف.
 -37مهنة كويتية قدمية( :ا َ
حل ّمالي) هو الشخص الذي يحمل على ظهره أو
بعربته أمتعه الناس ،وغالباً يخدم النساء في األسواق على وجه اخلصوص
حيث يتقاضى أجوراً زهيدة على ذلك.
 -38لغز :حصا فوق حصا ،فوق احلصا عصا ،فوق العصا حلمة! اإلجابة:
الرحاة.
(حت الشعر) أي تساقط  ,وتلفظ :حتحت ورق ِ
الش َي ْر.
َ -39
( -40حبا الياهل)  -فعل ماضي -أي أن الطفل زحف وحترك على يديه وركبتيه،
مضارعها (يحبي) وبالفصحى (يحبو).
قيل في الكسول الذي ال نفع منه( :ا ّما حبا و ّال برك!).
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(حدر الطاولة) أي حتتها.
َ -41
(ح ِّدر) أي انزل بصيغة األمر ،ولهذه الكلمة أصل عربي.
َ -42
(حريص) أي مهتم أو حذر و(ح َّرص عليهم) أي ن َّبههم وذ َّكرهم ،مصدرها
َ -43
احلرص واحليطة واالهتمام.
وتُستخدم أحياناً في وصف من يتشدد في مصروفاته املالية ويفكر كثيراً قبل
إستخدامها.
(حسا َفه) كلمة تقال تعبيراً عن احلسرة والندم وفوات الفرصة!
َ -44
( -45ا َ
حلصم) هي احلصا الصغيرة احلجم التي تكون غالباً بيضاوية الشكل
تقريباً ويعتبرها البعض (صلبوخ) حيث تستخدم في البناء عند خلطها مع
الرمل واإلسمنت.
( -46ا َ
حل َمقي)  -وتلفظ قافها كافاً فارسية  -هو (العصبي) سريع الغضب،
(فالن حمقان) أي أنه غاضب.
( -47ا َ
حلقّ اني)  -وتلفظ قافها كافاً فارسية -هي صفة للشخص العادل املنصف
الذي يضع األمور بنصابها الصحيح ،والكلمة عربية تأتي من (احلق).
يتح ّجى!) –باجليم الفارسية -أي أن هناك صوت شخص يتكلم
ِ -48
(حس أَ َّحد َ
! والكلمة مصدرها (إحساس).
حارج!) أي أنني مصاب بحرارة والتهاب في املعدة أو الرئة!
-49
(حاي ْشني ِ
ِ
و(يحوش) معناها يلمس أو يصيب.
بياض ناصع ،انظر (دانة) في فصل حرف
(-50حصباه) لؤلؤة كبيرة احلجم ذات ٍ
َ
الدال.
( -51احلقران ّ
يقطع املصران) –بالكاف الفارسية -مثل يعبر عن عدم الرد على
نداء أو سؤال شخص معينّ بحيث يغيضه الذي (حقره) ولم يرد عليه ،وقد
يكون ذلك من باب (التحقير)!
(-52حقرك ِب ْج ِرك ،وصد عنِّك بنيك) –باجليم والكاف الفارسيتني -ويستخدم
هذا الدعاء على من (حقر) ولم يرد على النداء تعمداً منه! و(البجر) كما ورد
في فصل حرف الباء هو أكبر األبناء وأولهم.
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( -53حيل) كلمة لها أكثر من معنى ،فعندما يقال (يَ َّودتَه حيل) أي أنني أمسكته
بقوة وشددت عليه قبضة يدي إذاً كلمة (حيل) هنا تعني (بق ّوة) ،أما عندما
يقال( :يهد احليل) أي أنه متعِ ب و(إنهد حيلي) أي أن قوتي خارت من شدة
اإلرهاق!
 -54يقال( :حار ابحار) أي مباشرة وبسرعة ودون تأخير( ،أ ّول ما تسمع األذان
صل ..حار ابحار).
َ
( -55حديتني على هالشي) أي أنك أجبرتني على هذا الشيء ولم أكن راغباً
بذلك( ،إنحديت) أي أنني أضطررت وكنت غير ُم َخير( ،ال حتدني) أي ال
جتبرني (تستخدم كتهديد أحياناً).
(ح ّصه) اسم نسائي كويتي قدمي مازال منتشراً.
ِ -56
( -57حسبالي) أي في إعتقادي وحسب ظني ،وقد أشار املرحوم حمد السعيدان
في (املوسوعة الكويتية املختصرة) الى أصل الكلمة وهو (حس البال).
أنظر( :عباله) في فصل حرف العني.
( -58حرب) إحدى القبائل العربية ،أحدهم (حربي) وجمعهم (حروب).
(ح ْز ْبخاطري اللي َس ّويتَه البارحة) أي أن ما فعلته ليلة أمس ضايقني وجرح
َ -59
مشاعري.
(احلجل) هو اخللخال الذي تزين املرأة به مفصل الساق والقدم،
(احل ِيلْ ) أو ِ
ِ -60
كما يلفه بعض ُمربوا احلمام على سيقان طيورهم لتمييزها.
جمعها (حيول) ولها أصل عربي فصيح.
( -61هاحلديد َح َل ْي) أي هذا احلديد أو املعدن عموماً قد اعتراه الصدأ فتغير
لونه وتآكل.
( -62حذاهم) أي بجانبهم و(حذا) في الفصحى تعني بقرب أو بجانب ،انظر كلمة
(مي  -ميك) بفصل حرف الياء.
( -63ا َ
حل ْز َره) لقب يطلق على الشخص البخيل ،ولهذه الكلمة ارتباط بكلمة
(محزر) –أي األكل الفاسد -حيث تشترك الكلمتان مبوضوع االحتفاظ
بالشيء ملدة طويلة ،انظر (محزر) بفصل حرف امليم.
( -64حاتيتك) أي قلقت عليك وانشغل تفكيري من أجلك ،أنظر (تواكلت عليه)
بفصل حرف التاء.
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 -65عندما يسعل أحدهم أو يغص بلقمة يقال له (حلو حلو).
مامة َم ْس َيد) هو اللقب الذي يُطلق على أكثر األشخاص مالزمة لصالة
(ح َ
َ -66
(ع ِت َبة َم ْس َيد) في فصل حرف العني.
اجلماعة في املسجد ،انظر ْ
(-67ح ّريتني) أي أنك تسببت بتعكير مزاجي( ،مِ ْحتَر) أي أنه متضايق ومنزعج
و(ا َ
حل ّره) أيضاً وصف للغيره واحلسد إمنا تستخدم بني األطفال كثيراً بقصد
املزاح.
الي ْم َعه) أي أنه رغم فقره وعدم امتالكه
َ -68م َثل:
(حاسدين الفَقير على مو َتة ِ
ْ
ما يُحسد عليه إال أن ا ُ
حل ّساد لم يغفلوا عنه حتى عندما مات يوم اجلمعة!
واملعلوم أن يوم اجلمعة يوم مبارك لدى املسلمني.
(حالت الثّوب ِرقْ ِعتَه ِمنّه وفيه) –بالكاف الفارسية -أي أنه
َ -69م َثل مشهورَ :
يفضل ومن البديهي رقع الثوب عند متزقه بنفس لونه حتى ال يعيبه اختالف
َّ
األلوان.
يستخدم املثل كثيراً في حاالت الزواج ،حيث يردده مؤيدوا زواج األقارب أو
من يعارضون زواج اجلنسيات املختلفة.
( -70ا َ
حلفيز) هو املالك الوحيد أو الوكيل الرسمي لسلعة معينة يحتكرها وحده
بحيث ال يحق لغير (احلفيز) بيعها!
عمم املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) كلمة
وقد َّ
(حفيز) بحيث أطلَقها على املكتب (.)Office
(حاجم)  -باجليم الفارسية -وصف يطلق على الشاي الشديد السواد ذو
-71
ِ
النكهة الثقيلة بسبب قلة املاء فيه ،يستخدم البعض لفظ (سنقني) -بالكاف
الفارسية -وهو لفظ فارسي مازال يُستخدم في إيران والعراق.
(حشو) أو خبر بدون
( -72حاف) كلمة تطلق على شيء بال إضافات كطعام بال َ
تعليق عليه أي أن األمر احلاف يكون مختصراً شديد الوضوح دون أي زيادات
أو رتوش.
( -73حامي) أي حار ،ويوصف بها العمل املستمر الدؤوب كما تُطلق على الشخص
املتحمس الذي يؤدي أمراً بقوة وتفاعل.
حلنَّه والرنَّه) تعني اإلحلاح( ،ا َ
( -74ا َ
حلنّان) هو الشخص اللحوح الذي يكثر من
تكرار َطلَبه!
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(احلر) -أحياناً بضم احلاء -هو أفضل أنواع الصقور املستخدمة في
-75
ِ
(ال َقنَص) –بالكاف الفارسية  -وتعني الصيد ،وصفه املرحوم حمد السعيدان
في (املوسوعة الكويتية املختصرة) بقول( :طير شاهني أصيل ال تفلت الفريسة
منه إذا ما أطلق عليها) كما تطلق هذه الكلمة على الرجل الشامخ األبي
صاحب اخلصال الكرمية.
(حرو َره) أي جو حار وقد يستخدمها البعض مع أمور أخرى غير اجلو تعبيراً
ْ -76
عن احلرارة املرتفعة كجسم اإلنسان في بعض حاالت مرضه ،أنظر (واهي)
في فصل حرف الواو.
َ
( -77ا َ
(حش ْمت فالن) أي أكرمته وأحسنت
شيمه) هي اإلحترام والتقدير،
حل َ
التعامل معه.
( -78ا َ
حلبال) هو نصب األفخاخ لصيد الطيور ،ولهذه الكلمة أصل عربي حيث
يقال (فالن حبل للطير أو حتبل له).
ّ
(حظك نصيبك) عبارة عن أكياس بالستيكية أو علبه
( -79حظ يا نصيب) أو
كرتونيه صغيرة احلجم يشتريها األطفال عاد ًة دون أي يدروا ما بداخلها من
هدايا أو حلويات أو لعب صغيرة احلجم.
(-80حكّ و َكه) هي ما التصق بقاع قدر الطبخ من طعام شارف على االحتراق ،طعم
َ
هذه القشرة لذيذ عند أغلب الناس.
نقل املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة)
وأن هذا املثل يُ َرد به على من
املثل البدوي القائل( :طعم الزاد بح ّكا َك ْة اجلِ دِ ر) ّ
أن هذا املثل
اكتفى بأكل (احلكوكة) معبراً عن عدم اشتهائه الطعام ،وفي ظنّي ّ
يأتي مبعنى (العبرة في النهاية) وأن القيمة في اجلوهر ال املظهر!
(-81حق) -بالكاف الفارسية -أي (من أجل)( ،ح ّقك) أي (لَ َك).
َ
كما تأتي مبعنى احلق والصواب والواقع.
( -82ا َ
حل ّجي) هو الشخص الذي أدى فريضة احلج ،إمنا ينادى بها الكبار في
السن عموماً عند جهل أسمائهم.
(ح ّجية).
وتنادى املرأة الكبيرة في السن أو العجوز بلفظ َ
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( -83ا َ
حلالل) و(احلرام) تأتي بنفس معنى أصلها الفصيح ،وعندما يقال عن فالن
من الناس أنه (ابن حالل) فهو مدح له وثناء على سمعته الطيبة.
وقد يُنادى بها الشخص بدالً عن اسمه (تعال يا ابن احلالل).
(-84احل ْل َبه) عالج آلالم العظام والظهر وعالج لنزالت البرد والصدر كما أنه يدر
ِ
لنب النفساء ،حيث أنها بذور ذات لون بني يتم غليها باملاء كي تُش َرب.
(احلب) هو ذلك الوعاء الفخاري الذي كان يوضع في املاضي على كرسي
ِ -85
خشبي خاص به ويتم ملؤه باملاء حتى يحفظ برودته في فصل الصيف احلار.
أنظر (بر َمه) في فصل حرف الباء.
( -86ا َ
حلليبي) هو اللون القريب من لون احلليب إمنا يختلف عن اللون األبيض
بعض الشيء.
( -87حصان إبليس) أو (حصان ّ
الشيطان) نوع من احلشرات املشابهة للجراد
والتي تتغذى على النباتات ،لونها أخضر وهي ذات سيقان نحيفة وطويلة.
( -88ح َد َّيه بد ّيه ،ناصر د ّيه ،حط الكور على الزنبور ..إلخ) من ألعاب األطفال
في املاضي حيث يردد هذه الكلمات أحد الالعبني على العب واحد أو رمبا
مجموعة منهم بحيث تنتهي اللعبة بإحدى قرصتني (احلية) –الثعبان -أو
(العقرب) وهي األقل إيالماً!
تختلف كلمات هذه األنشودة نوعاً ما من شخص آلخر ،أنظر (مع األطفال
في املاضي) لألستاذ أيوب حسني و(املوسوعة الكويتية املختصرة) للمرحوم
حمد السعيدان.
( -89ا َ
رسم على األرض مستطيل أو مربع
حلي َله) من ألعاب البنات قدمياً ،حيث يُ َ
مقسم إلى  6ورمبا  9مربعات وهو الذي تُلقي فيه الالعبة التي يحني دورها
قطعة من احلجر أو اخلشب أو الفخار املسمى (ر ّبازَه) بحيث تقفز الالعبة
على رجل واحدة راكل ًة تلك القطعة من مربع إلى آخر بشرط أن ال تلمس هي
أو (الر ّبازَه) أحد اخلطوط وال تخرج خارج املستطيل األكبر كما ال ميكنها
إنزال رجلها الثانية!
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( -90احلوس) هو حتريك امللعقة في املشروب الساخن إلذابة السكر فيه.
لكنها تستخدم كصفة للشخص املرتبك أو املضغوط بالكثير من املشاغل حيث
يسمى (حايِس) أو (مِ حتاس) -أنظر فصل حرف امليم -وعندما يقال لشخص
(عالمك حتوس ؟) فهو يُسأل عن سبب ذهابه وإيابه املتكرر وكأنه يبحث عن
شي معني!
(ح ْد) فعل أمر مبعنى خ ِّمن أو توقع أو ح ِّدد سعراً ،تقاربها في املعنى كلمتي
ِ -91
(ث ّمن) و(سوم).
حلز) هو األثر البائن على يد إنسان أو قطعة من اخلشب مث ً
( -92ا َ
ال ج ّراء قوة
ضاغطة كحبل مربوط بشدة أو شيء ذي وزن ثقيل.
مصه) مرض يصيب جفون العيون وأهدابها فيتسبب
(ح َمص) أو (احلْ َ
َ -93
بإحمرارها وتساقط رموشها.
راسك) أي ضع رأسك على الوسادة ومن ،سبق التطرق في هذ ا الفصل
(حط ِ
ِ -94
لكلمة (حط) واستخداماتها املختلفة.
(-95ا َ
حلصام) كما ذكره األستاذ أيوب األيوب في كتابه (مختارات شعبية من
اللهجة الكويتية) هو صوت صادر من األسنان عند احتكاك ف ّكي النائم.
وقد أتت هذه التسمية من كلمة (حصم) –مذكورة في هذا الفصل -حيث
يتشابه احلصم مع األسنان في الصالبه وإصدار صوت عند احتكاكها ببعضها
البعض.
(احل ّيات) هي احلواجب.
ِ -96
حل َمه) و(ا َ
( -97ا َ
حلماه) ،األولى أخ الزوج بالنسبة لزوجته والثانية هي أخت الزوج
بالنسبة لزوجته.
َ
(محاطط) هي أن يقوم مجموعة من األشخاص باإلشتراك فيما
(ح َّطه) أو
َ -98
بينهم جلمع مبلغ محدد من املال بحيث يساهم اجلميع في الدفع.
عكسها (موا َرر) املذكورة في فصل حرف امليم.
( -99احلذ ّيه) عندما يكسب أحدهم في جتارته مث ً
ال يصيح عليه من عملوا معه
بتلك الكلمة فيرد عليهم واعداً باملكافأة ( :أبشر بالعط ّية).
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( -100احلمل) هي حال من أحوال البحر وحتصل مرتني في بداية ومنتصف كل
شهر عربي ،حيث يشتد تق ّدم املد األكبر للساحل (اليال) –أنظر فصل حرف
الياء -كما يقوى اجلزر األكبر حني ينسحب البحر بعيداً عن الشاطيء.
( -101حسحاس) أي رائحة صوف أو شعر محترق.
( -102حثل) و(حثال) و(حثراب) جميعها تسميات تُطلق على ما يتبقى من القهوة
في آخر (الد ّلة) أنظر فصل حرف الدال.
كما قد تطلق تلك التسميات على بقايا اللنب والشاي واملاء الذي يكون مصحوباً
بالتراب كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من (املوسوعة
الكويتية املختصرة).
(حالل َبالل) مبالغة في وصف العطية بحيث تكون برضى نفس ،وهي
َ -103
ألفاظ عربية فصيحة.
المظ) تعبير عن احلموضة الشديدة.
-104
(حامظ ِ
ِ
(ح ْرش) أي خشن امللمس ،واألحراش معروفة بأشجارها املتشابكة وأشواكها
َ -105
وإختالفها عن احلقول واحلدائق ،وهي كلمة ذات أصل عربي فصيح.
 -106من أسماء الطيور :احلسيني ،هوالصرد املقنّع.
 -107من أسماء الطيور :حمام بر ،هو طائر القمري.
 -108من أسماء الطيور :حمام الدبسي ،هو فاختة النخيل.
 -109من أسماء الطيور :حمامي حساوي ،هو الصرد الرمادي الصغير.
 -110من أسماء الطيور :حمامي اعربي ،هو الصرد الرمادي اجلنوبي أو صرد
السهول الرمادي.
 -111من أسماء الطيور :حم ّروش ز ّياني ،هو طائر احلميراء أو احلميراء
السوداء.
 -112من أسماء الطيور :حميرة جناح ،هو الدخلة بيضاء الزور.
 -113من أسماء الطيور :حميرة راس ،هي أنثى أبو قلنسوة.
 -114من أسماء الطيور :حميرة صدور ،هو الزقزاق القزويني.
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َف ْص ُل َح ْر ِف اخلاء:
( -1خَ لّوه خامد) أي أتركوه مستغرقاً في نومه ،وقد ورد أحد هذين اللفظني في اآلية
 15من سورة األنبياءَ { :فما زا َلت ِت ْل َك َد ْعواهُ م َحتى َج َع ْلناهُ م َح�صيد ًا خامِدين} وعندما
تسكن احلمى يقال أنها (خمدت) كما يطلق على النار املنطفئة لفظ (خامدة).
وخبيراتها) أي تلك املرأة املقصودة ومن على شاكلتها ،وتستخدم هذه
( -2فالنة ْ
األلفاظ عند ذكر من ال يستسيغ املتحدث ذكره!
( -3فالن خزَّ م فالن) أي أرغمه على الصمت إما بتأنيبه أو إفحامه في الرد عليه،
وفي األصل كان (التخ ِّزم) للطير اجلارح حيث يربط فمه بطريقة خاصة كي
مينع من العض.
( -4خَ َطر علينا فالن) – ماضي  -أو (اخطف علينا الليلة) –أمر -واملقصود هنا
هوالزيارة واملرور السريع.
(ع ْندهم خَ َلف خَ ْنروح -خَ لْنا نروح -نعزيهم) أي أن عندهم عزا ًء حيث توفي
ِ -5
من أقاربهم شخص فلنذهب لتعزيتهم به.
( -6خَ ل ْْف الله َعلي) ويقولها الشخص عن نفسه فيما لو مدح أحدهم صحته رغم
ضعفه أو ز ََعم غناه رغم فقره ،وتُذكر خوفاً من احلسد!
كما يقال في نفس املعنى( :ا ّداد لي) بتشديد الدال األولى.
(خابر ذاك اليوم ؟) أي هل تذكر ذلك اليوم ؟ (خبرك عتيج) أي أن اعتقادك
-7
ِ
قدمي –عتيق -وكان في املاضي.
( -8شغلهم خوا َره أو فالن يخورها!) أي أن عملهم سيء وفالن لم يحسن أو يصب
في حديثه ،ويقال أيضاً بنفس املعنى( :خرطي) َ
و(خنبقه) بالكاف الفارسية.
( -9خي َره إنشاالله ) أي أن ما حدث هو خيره مما إختاره الله وقدره والبد أن
نرتضيه.
( -10اخلنّه) هي العطر ورائحة الطيب( ،ريحته خنينه) أي معطره وطيبه.
( -11خَ لْق الله كلّهم!)  -بالكاف الفارسية -وهي تعبير عن احلشد الكبير من
الناس ،كما يقال بنفس املعنى( :أ ُ َّمة الثقلني) أو (أ ُ َّمة محمد) -صلى الله عليه
وسلم -تعبيراً عن اإلزدحام الشديد.
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 -12يقال( :خَ طاكم السو) فيكون اجلواب( :خطاكم الالش) وهي دعوة أو متني
بابتعاد السوء حيث تقال ويرد عليها عند حدوث مكروه لشخص جنا منه
كحادث أو مرض.
( -13خَ ن َْت حيلي تكسر اخلاطر) تقولها النساء عادة عند حدوث أمر محزن
لشخص معني كمرض أو تعب أو حزن شديد مث ً
ال.
تعسر) بنفس معنى حديث الرسول صلى الله عليه
 -14قيلِ :
تيسر وخَ ل ما َّ
(خذ ما َّ
وبشروا وال ُتنفروا)َ ،
عسرواّ ،
(خل) فعل أمر عربي فصيح
(يسروا وال ُت ّ
وسل ـ ــمّ :
مبعنى أُترك أو َدع.
(خذ علوم القوم من أسفاهها) حيث أن فاشي السر والذي يكشف ما
 -15قيلِ :
كان يتوجب إخفاؤه والستر عليه إمنا يكون عاد ًة سفيها كثير الثرثرة!
 -16قيل( :خاف من القوم وطاح بالسرية) عن الذي سعى لتحاشي أزمة وعقبة
معينة فوقع مبا شابهها رغماً عنه!
جيسه وعا ْي َده) –باجليم الفارسية -مثل يقال عن الذي يكافيء
(خذ ِمن
ِ -17
َ
الناس ويكرمهم مما ميلكونه هم!
 -18لغز :خضر بالسوق ،حمر بأمك! اإلجابة :احلنَّة ،وقد سبق ذكرها بحرف
احلاء حيث أن احلناء تكون خضراء قبل استعمالها ثم تتحول للون األحمر أو
البرتقالي عند إستخدامها.
( -19خبز إيدي أنا عاينتها) وتستخدمها النساء عاد ًة لإلشارة لشخص معني
تعرفه جيداً كما يعرف اخلباز رغيفه الذي عجنه بيديه!
( -20خالّهم وراح) أي تركهم وذهب ،قيل( :ما خلّى عشاه إال بعلة في حشاه) أي
لم يترك وجبة العشاء إال بسبب ألم في أحشائه.
وتأتي كذلك مبعنى (جعل) فيقال مث ً
ال( :خ ّ
اله يستانس) أي جعله يفرح
ويحس بالسعاده ،أنظر (وناسة) في فصل حرف الواو.
( -21اخلام) و(اخلالجني) األولى هي األقمشة بكافة أنواعها ،أما الثانية فهي
اخلرق البالية أو املالبس املمزقة.
يخص و َّ
يعم) أي أن عمل اخلير يذكر فاعله بالتحديد أما
الشر ِ
 -22قيل( :اخلير ِ
الشر فإنه يوسم مبن حوله ولو كانوا أبرياء منه.
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خامط) تقال تعبيراً عن سرعة اإلستيالء على األشياء دون مقدمات
ام َ
( -23خَ ْمط ْ
أو عدالة في التوزيع!
ولكلمة (خمط) معنى عربي هو :األخذ بالقهر والقوة.
 -24من األسر والعائالت الكويتية :اخلالد واخلميس واخلرافي واخلليفي واخلالدي
واخلترش واخلبيزي واخلشتي واخلنيني واخلراز واخلطيب واخللف واخلزام
وخريبط.
 -25من مواقع الكويت( :اخليس) هي النخلة التي ال تثمر ،وجمعها (اخلويسات)
وهو مسمى يطلق على منطقة ساحلية قرب (كاظمة) و(اجلرثامية) ناحية
(اجلهراء) ،بها آبار مياه عذبة كان الناس يستفيدون منها قدمياً.
 -26مهنة كويتية قدمية( :اخلراز) هو من يشتغل باجللود فيصلح النعال ويصنع
القرب ويجيد الدباغة كذلك.
 -27مهنة كويتية قدمية( :اخلباز) هو من يصنع األرغفة واخلبز والرقاق.
 -28مهنة كويتية قدمية( :اخلمام) هو الكناس الذي يجمع القمامة وينظف
األماكن العامة( ،خم) أي كنس و(خمام) أي قمامة.
ّ
(اخلطابة) هي املرأة التي تتكفل بإيجاد زوجة مناسبة
 -29مهنة كويتية قدمية:
ملن يرغب بالزواج.
 -30مهنة كويتية قدمية( :اخلياط  ,اخلياطة) هما من يقومان بخياطة (البشوت
والعباءات والدشاديش) وغيرها.
 -31مهنة كويتية قدمية( :اخلواص) هو من يسف اخلوص ويستعني في عمله
بسعف النخل والبوص في صناعة أمور عديدة (كاملهفات والزبيل والسفرة)
مثال.
(اخلاثر) لفظ يطلق غالباً على اللنب أو احلساء –الشوربة -تعبيراً عن كثافته
-32
ِ
ومتاسكه حيث يكون أثقل من السوائل األخرى ،وفي اللغة العربية يقصد
باخلاثر :عكس الرقيق.
(اخلامر) هو الشخص املتر ِّبص أو الذي ينوي فعل شيء ويب ِّيت الن ِّية لذلك
-33
ِ
في صدره دون إعالم أحد.
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( -34خَ ش) –فعل ماضي -مبعنى (خ َّبأ)( ،امل َ
ِنخش) هو الشخص املختبئ.
َ
(غ َمت) –كما تُلفظ بالقاف -وهو فعل ماضي يأتي بنفس املعنى ،أنظر فصل
حرق القاف.
(هز).
( -35خَ ظ) –فعل ماضي -مبعنى ( َرج) و َ
( -36خَ ز) و(خازر) كلمتان حتمالن نفس املعنى تقريبا( ،فالنه خزَّتني) أي أنها
صوبت نظرها جتاهي بحدة و(فالن يخازرنا) أي أنه حدد بصره علينا كما
ذكر األستاذ أيوب األيوب في كتابه (من كلمات أهل الديرة) :خازر (ضيق
جفنه ليحدد النظر) واخلزر (ضيق العني).
( -37ا َ
خلفْ َسه) هي الطعجة وما يتعرج ويفقد إستقامته من أي جسم كالعلب
مثال.
( -38خَ ْس َب ْق ْتنا) –بالكاف الفارسية -أي أنك أربكتنا وشتت تركيزنا( ،امل ْ َخ ْس َبق)
هو الشخص املرتبك واملضطرب ومشوش الفكر.
( -39ا َ
خلر َقه) –بالكاف الفارسية -هي املرأة اخلرقاء املتصفة بالغباء وإنعدام
الفهم!
( -40اخلير ياي ِب ْقبول) –بالكاف الفارسية -تقال تعبيراً عن االستبشار وتوقع
اخلير ( ,ياي) أي قادم.
ال ْو َية) –ت َ
( -41خذاها باجلا ْو َية وال ّ
ُنطق اجليم فارسية -جملة تقال عن الشخص
الذي يحصل على الشيء بجدارة وإستحقاق ،ويرى البعض أنها تعبر عن
الشخص الذي يأخذ األمور بالغصب والسطوة و(القوتْ َره) وهي كلمة مذكورة
في فصل الكاف الفارسية.
ِ
(ماخذها ،)...و(اجلاوية) -باجليم
ينطق البعض هذه اجلملة كالتالي:
الفارسية -عبارة عن مسمار طوله قدم تقريباً كان يُستَخدم في صناعة
السفن اخلشبية في املاضي.
والد :هم أبناء قبيلة (بني خالد) العربية التي حكمت ولعدة قرون جزءاً
 -42ا َ
خل ِ
كبيراً من شبه اجلزيرة العربية ،وهم من ساد الكويت وبنوا فيها الكوت،
ويطلق على أحدهم (خالْدي).
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(اخلادر) كلمة لها أصل عربي وأكثر من معنى.
-43
ِ
(فالن خادِ ر  -أو َخ ْدران) أي أنه يشعر بالكسل وصعوبة احلركة( ،الشراب
خادر) أي أنه فاتر.
(اخل ْر ِمس) هي الليلة املظلمة وشدة السواد وإنعدام الرؤية ،لهذه الكلمة أصل
ِ -44
عربي.
( -45خ َبص الشيء) أي خلطه وقام مبزجه ،وهو ما وافقته العربية الفصحى.
( -46خا َب ْرناهم) أي إتصلنا بهم ،والكلمة تأتي من (اإلخبار).
 -47يقال( :خاف ر ِّبك) و(خاف الله) مبعنى إ ّتقِ الله.
 -48يقال( :خلها على الله) عند اإلحساس باليأس أو عند مواجهة مشكلة صعبة
احلل فال يكون امللجأ إ ّال الى الله تبارك وتعالى.
 -49يسأل أحدهم قائ ًال( :خير؟) أي ماذا تريد ؟ فيرد اآلخر( :خير بويهك) أي
أن من وجهك يُست َ
َبش ُر اخلير.
وايد) تعني أن اخلير كثير ومتوفر ،تقال هذه الكلمة تبريراً لكثرة
( -50اخلير ِ
اإلنفاق ودعوة لنبذ البخل والتقتير.
َ -51م َثل( :خلّى القرعه ترعى) –بالكاف الفارسية -سبق التطرق لكلمة (خالهم)،
(ال َق ْر َعه) هي رأس األقرع إمنا أتت هنا مبعنى البهيمة التي إن ت ُِركت في
املرعى أكلت ما أرادت من العشب واملزروعات.
يضرب املثل مبعنى (تَ َرك احلبل على الغارب) واملقصود به من تخلّى عن
املسؤولية وإفتقر لألمانة بحيث أكل األخضر واليابس!
َ
(خياش) هي كيس من اخليش حلفظ األرز أو السكر أو
-52
(خيشه) وجمعها ْ
الفحم وغيرها ،وقد تناول األستاذان محمد اخلرس ومرمي العقروقه تفصيل
أنواع (اخلياش) في كتاب (البيت الكويتي القدمي).
( -53اخلاكي) من درجات اللون األخضر  ،مازالت الكلمة تستخدم في تركيا منذ
أيام العثمانيني.
( -54ا َ
خلباري) ومفردها (خَ ب َره) هي مستنقعات املاء املتكونة من جتمع مياه األمطار
وما يفيض من اآلبار (اجللبان) ومفردها (جليب) أنظر فصل حرف اجليم.
( -55خاز باز) هو مرض فيروسي تلتهب فيه الغدد النكف ّية ويس ّمى (النكاف) ،بعد
اإلصابة به يحصل املريض على مناعة دائمة جتاهه.
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( -56خروف ْم َسل َْسل) لها معنيان مختلفان ،األول إعتقاد وهمي قدمي حول إمكانية
ظهور كبش ُمق َّيد بالسالسل في بعض آبار املياه إن قام اإلنسان بعبث أوعمل
م َعينَّ عن طريق دفن جمجمة حيوان في مقبرة وزيارتها أربعني يوماً!
كما أن (خروف مسلسل) لعبة من ألعاب األطفال في املاضي حيث ميسك
أحد الالعبني بقدم الالعب املسؤول عن مطاردة رفاقه الذين يتصايحون قبل
إطالقه بقول َ
(خروف مسلسل ِه ّدوه ..تراهُ يا ُكم ِهدوه ..الخ) وكلمة ِ
(ه ّدوه)
تعني أطلِقوه أو أت ُركوه.
( -57ا َ
بصه) من ألعاب البنات في املاضي ،تعتمد على دس القواقع أو رمبا
خل َ
اخلرز في كومة من الرمال (تخلط مع املاء أحياناً) ثم تكون الفتاة الفائزة هي
التي جتد ما أُخفي في هذه الكومة.
( -58خَ ر املاي) أي أن املاء سال وانساب.
( -59ا َ
خل ِثر َقه) –بالكاف الفارسية -عبارة عن ذم للكالم الفارغ السطحي أو
احلديث السيء الغير مقبول.
َ
و(اللطلطه) في فصل حرف الالم.
أنظر (اللّغوه)
( -60خوش) كلمة تأتي عند إستحسان حديث أو شيء معني ،كما حتل محل
اإليجاب وكلمة (نعم).
و(خوش) أصلها (خوب) وهي كلمة فارسية تعني جيد أو طيب وتُستخدم في
تركيا حتى اآلن بلفظ (هوش).
( -61ا َ
خلترشَ ه) عبارة عن صوت مصدره غير معلوم ،وقد ضرب املرحوم حمد
السعيدان مث ً
ال عليها في اجلزء األول من (املوسوعة الكويتية املختصرة):
(كاحلركة التي تبدر عن الفأر املختفي او القط أو العصافير املندسة بني
األثاث ونحوها).
( -62اخلنفره) هو األنف الكبير برأي املرحوم حمد السعيدان في اجلزء األول من
(املوسوعة الكويتية املختصرة) أو أ ّنه ما فوق الشفة العليا برأي األستاذ أيوب
حسني األيوب في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية).
( -63اخلرج ّيه) هي مبلغ غير محدد من النقود التي تعتبر مصروفاً يومياً.
( -64خن َدريس) أي متر فاسد ،وكان الكويتيون في املاضي يجعلونه طعاماً
للماشية.
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 -65من أسماء الطيور :خضيري شياني ،هو الوروار أزرق اخلد.
 -66من أسماء الطيور :خضيري زياني ،هو الوروار األوروبي.
 -67من أسماء الطيورّ :
خطاف عمان ،هو أبو اليسر املطوق.
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الدال:
َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
( -1ال َدردور)  -لفظ فصيح  -هو الدوامة البحرية ،يطلق عليه بعض الناس لفظ
(شيمية).
وقد أكد املرحوم حمد السعيدان األصل العربي لهذه الكلمة حني ذكر التالي
في اجلزء الثاني من (املوسوعة الكويتية املختصرة):
وجاء في قواميس اللغة العربية (الدردور موضع في البحر يجيش ماؤه
ويخشى فيه الغرق).
( - 2د ّبختَه ملا نام على الدوشق) -بالكاف الفارسية -أي أن األم طبطبت على
ظهر (د ّبخت) طفلها وأرقدته على الفراش (الدوشق) الذي غالباً ما يوضع
في املجالس للجلوس عليه ،وهي كلمة ذات أصل تركي.
(نداف) في فصل حرف النون.
أنظر ّ
(الد ْروازَه) هي البوابة الكبيرة.
ِّ - 3
 -4يقالَ ( :د ْر ِبك خَ َضر) عند املوافقة على شيء معني مع التشجيع عليه ،وتأتي
محل (طريقك آمن).
(الد ِاثر) هو الفاسد سواء كان إنساناً أو جماد فذو اخللق السيء داثر واألداة
ّ -5
التالفة عدمية النفع داثرة.
فيسه) في فصل حرف
َّ
(عف َْسه َ
و(الدثْ َره) تعني إنعدام الترتيب ،أنظرَ :
وع َ
العني.
(الدا َية) هي املرضعة أو اخلادمة عموماً ،وبشكل خاص هي التي تقوم على
ّ -6
رعاية وخدمة العروس خالل أسبوع عرسها.
وقد قيلَ ( :م ّداح العروس أ ُ ْمها وال ّدايَه) واملعنى واضح.
(الدخَ تَر) كلمة كانت تُطلق في املاضي على الطبيب وهي أجنبية أصلها (دكتور)
ْ -7
.Doctor
( -8الدربيل) وجمعها (درابيل) لها معنيان مختلفان ،األول هو املنظار املكبر املقرب
لألشياء البعيدة وهي كلمة مازالت تُستخدم في تركيا حتى اآلن.
أما املعنى الثاني فهو خبز الرقاق املطوي على شكل منظار والذي أضيف
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إليه السكر والهيل والدارسني وغيره بحيث يؤكل غالباً مع احلليب الساخن
أو الشاي.
هالدفْ ش) أي أن هذا الشخص إقتحم املكان دون استئذان فهو
َ (-9د ْر َعم ِود َفر
َّ
خشن غير لبق ويطلق عليه أيضا (مخروش) كما يسمى ( َم ْطيور) أي شديد
التسرع.
و( َد ْفش) تلفظ في بعض األحيان (دِ َ
فاشه) ،أما (درعم) و(دِ َفر) –فعل ماضي-
فهي مبعنى اقتحم واندفع بعجلة وتهور .
(-10الد َ
ريشه) هي النافذة والش ّباك.
ِّ
(-11الدريولْ ) هو السائق حيث أنها كلمة إجنليزية األصل  ،Driverوكان األطفال
ِ
ريولْنا ياكِ ل ماش).
ريولْنا عاش عاشْ ،د ِ
ينشدون قدمياًْ ( :د ِ
 -12قيل(ِ :د ْزني وأَطيح) وحرفياً تعني (إدفعني وأسقط)! وهو مثل يعني وصول
خط أحمر فيطلق مث ً
أمر معني إلى ٍ
ال على الشخص الغاضب الذي شارف
على الهيجان فينتظر القشة التي تقصم ظهر البعير بحيث ينفجر مهدداً
طفل حزين يُشارف على البكاء!
ومتوعداً كما يُطلق على ٍ
ويأتي بنفس املعنى لفظ (على ْطريف).
(الد ْشداشَ ه) هي (اجللباب) الذي يعتبر الزي الرسمي الشعبي للكويتيني
ِّ -13
منذ القدم وحتى وقتنا احلاضر وهي صيفية قماشها خفيف ذو ألوان فاحتة
وشتوية ثقيلة تغلب األلوان الداكنة عليها.
 -14يقالَ ( :دفْ َع ْة َمردي والهوا شَ ْرجي) واملردي هو القصب الطويل أو الرمح
املستخدم في دفع السفن باملياه الضحلة ،أما الشرجي والغربي فهو اجتاه
الريح.
ويقال هذا املثل بحق الشخص املبغوض الذي يرجتى ذهابه دون رجوعه،
ّ
(بالطقاق) املذكور في فصل حرف الطاء يأتي بنفس املعنى.
ولفظ
(الدقه) -بالكاف الفارسية -هي املقلب أو املوقف احملرج ،ومصدر الكلمة
َّ -15
يأتي من (دقاقه) –بالكافني الفارسيتني -وهم عصابة من اللصوص واحملتالني
كانت تتجول في العراق ..ومازالت!!
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 -16قيلَ ( :د َّور الفايدة وما لقى إال اخلسارة الزايدة) أي أنه بالغ في البحث عن
املنفعة واملال حتى أضاع كل شيء بسبب طمعه.
ويأتي بنفس املعنى املثل القائل( :من طمع ،طبع).
َ
بإسطنبول وتسمعها
 -17لغز :ديايتنا (الدجاجة) سودة ومنقارها ذهب ،تصيح
بحلَب! اإلجابة :جهاز التلغراف.
َ
 -18لغز :دار على دار ،مشربكة بحبال ،ال صاغها صايغ ،وال جنرها جنار! اإلجابة:
الرقبة.
 -19من األسر والعائالت الكويتية :الدرباس والدبوس والدعيج والديني والدريهم
والدهيم والدخيل والدعي والديكان والدوخي والدريعي والدريع والدوب
والدويسان والدويش وال ّد ّالل والد ّواس ودشتي.
 -20من مواقع الكويت :منطقة ساحلية في جنوب الكويت تسمى (دوحة الزرق)
نسبة لكثرة احملار ذو اللون األزرق هناك.
(دوحة العسلي) أحد املغاصات البحرية القدمية ،سمي
 -21من مواقع الكويت:
َ
بالعسلي لوجود اللؤلؤ فيه حيث يسميه البعض (العسل)!
(الد ّالل) هو سمسار البيع والشراء.
 -22مهنة كويتية قدميةَّ :
 -23لغز :دنانة دنيتها من هاجلبل لها اجلبل ،صكاكة احلجلني غالية الثمن!
اإلجابة :الفرس.
 -24لغز :دار كبيرة وناس كثيرة وماصول يصيح وولد مليح! اإلجابة :السماء
والنجوم والرعد والقمر.
(الدكّ ان) هو احملل الصغير الذي ال يرقى إلى أن يطلق عليه (سوق) وجمعها
ِّ -25
(دكاكني) ،وتصغيرها ( ْدكيكني).
(حفيز) بفصل حرف احلاء حيث أن لها معنى مشابه.
أنظر َ
(-26فالن دقيق) -بالكاف الفارسية -أي ضعيف البنية شديد النحافة.
الدانة ) هي اللؤلؤة الكبيرة احلجم النادرة الوجود الغالية الثمن ،ومن أشهر
ّ (-27
(س ِّيد
هذه الآلليء تلك التي كان ميلكها املرحوم سيد هاشم الرفاعي ولقبه َ
دانَة) وهو ما أشار له املؤرخ سيف الشمالن في اجلزء األول من كتابه (تاريخ
الغوص على اللؤلؤ).
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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(-28دبغ) و(دبن) كلمتان يقصد بهما الضرب الشديد املبرح ،إمنا تختص األولى
أحياناً بصناعة وجتهيز اجللود فيما ترتبط الثانية بالركل في القدم بقوة
وعنف!
َ (-29دش َعلينا) أي أنه دخل علينا ،ويرى املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة
الكويتية املختصرة) أن الكلمة ذات أصل فارسي وال مصدر عربي لها.
(الدن َد َره) تعني احلديث التافه واللغو الذي ال ينفع ،ولهذه الكلمة عدة
َّ -30
مترادفات سنتطرق لها الحقاً مثل ( َر ِبربَه) و(لَطل َِطه) وغيرها.
(الد ْهري) هو الشخص الذي يكثر من اجلدال ويتصف بأنه حلوح محب
ِّ -31
للنقاش واحلوار املبالغ فيه ،وقد ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة
الكويتية املختصرة)( :إنه دهري أي ال يتسع جلداله الدهر).
كما يقال عنه أيضاً (نجِ ْ ري) وهي كلمة ستذكر الحقاً بفصل حرف النون.
واسر) أبناء إحدى القبائل العربية املعروفة ،أحدهم يسمى (دوسري).
ّ
(-32الد ِ
-33لغز :دانة غالية في بالد عالية ،ال صاغها صايغ وال يابتها جارية! اإلجابة:
(البْ ِردي) أي ال َب َرد.
َ (-34دهان سير) من ألفاظ اللهجة الكويتية التي يقصد بها اإلكرامية أو الراتب
اإلضافي ورمبا تستخدم مكان كلمة (بقشيش) أو حتى (رشوة)!
واملعروف أن اجللد يلني إذا ُد ِهن وهو ما أشار إليه الشيخ عبدالله النوري
رحمه الله في كتابه (األمثال الدارجة في الكويت) حني قال( :السير هو حزام
من اجللد يربط به قتب البعير أو رجل احليوان فإذا دهن لم يؤثر أذاه في
جلد احليوان).
( -35الديوان ّية) هي اجللسة اخلاصة بالرجال والشباب داخل البيت ،وقد تكون
أسبوعية أو يومية أو رمبا فقط في املناسبات اخلاصة (عرس  -عزاء) أو
العامة (عيد – شهر رمضان املبارك).
و(الدواوين) أو (الديوانيات) هي من سمات املجتمع الكويتي حيث أن لها طابع
شعبي وسياسي وديني وترفيهي ال يوجد له مثيل في أي مجتمع آخر.
ْ (-36دري ْنك سوت) وهي املالبس الرياضية التي تتطابق فيها قطعتي الزي باللون،
وأصل الكلمة إجنليزي وهو .Training suit
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(-37الد ْب َجه) –باجليم الفارسية -هي اجلري والركض بشكل يسبب إزعاجاً
َّ
لآلخرين ،كما قد يفعل مجموعة من األطفال داخل البيت أو رمبا مثلما
يحدث بني الشرطة وأحد اللصوص!
(الدجه) –باجليم الفارسية -هي ال َعتَ َبة اإلسمنتية أو الطينية التي تُبنى عند
-38
َّ
بحجم أكبر بجانب الباب بحيث يجلس عليها
الباب مباشرة أو رمبا تُبنى
ٍ
(ع ِت َبه َم ْس َيد) بفصل حرف العني.
الرجال من أهل البيت أو جيرانهم ،أنظر ْ
ومازالت هذه الكلمة تستخدم في تركيا تعبيراً عن التل أو املرتفع القريب من
املنزل الذي إعتاد أن يجلس عليه أهل احلارة!
 -39لغز :دامي ِيون بال روح! اإلجابة :الريح.
(الدفان اليوم) أي أنه سيتم اليوم دفن امليت باملقبرة والصالة
ِّ -40
عليه.
(الد َّوه) هي املنقله التي يوضع بها الفحم للتدفئة أو لتسخني
ُ -41
الشاي والقهوة ،وتصنع من احلديد أو النحاس ولها أربعة
أرجل بحيث ال توضع على احلصير أو السجاد فتحرقه
> دريشة
إضافة إلى أن الفحم وجسم (الد ّوه) يفصالن بطبقة طينية
متنع إنتقال حرارة الفحم للحديد أو النحاس.
( -42ال َد ّفا َيه) هي املدفأه ،بعضها يعتمد على الكيروسني وغيرها على الكهرباء.
( -43الدو ْل َكه) هي الوعاء الزجاجي (غالباً) الذي يمُ أل باملشروب البارد (ماء
 شربت  -لنب  -عصير) لتقدميه للضيوف قبل صبه في كؤوسهم ،أنظر(شربت) بفصل حرف الشني.
(الد َّله) هي الوعاء النحاسي األشهر الذي تقدم به القهوة العربية امل ُ َّرة قبل
َّ -44
صبها في (الفِ نْيال) أنظر فصل حرف الفاء.
( -45دار اجليل) -باجليم الفارسية -الدار هي الغرفة و(اجليل) مشتقة من الكيل،
وقد كانت هذه احلجرة في كل بيت كويتي قدمي تقريباً حيث ت َُخزَّن فيها املواد
الغذائية ومؤونة أهل البيت.
( -46ال َدزَّه) هي تلك الهدايا واملالبس واملال وجهاز العروس التي يبعثها املُقْدِ م
على الزواج إلى خطيبته بواسطة والدته وقريباته بعد إمتام اخلطبة وقبل
العرس.
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وحول (الدزّه) ومراسمها تفصيل وافي في كتاب (مع ذكرياتنا الكويتية)
لألستاذ أيوب حسني.
اخل ْن) تعبير عن اخلوف الشديد والهلع الذي أ ّدى
الد ِخن) أو ( َد ْش ِ
( -47فالن َد ْش ِ
إلى اإلختباء في قعر املركب ومخزنه أو رمبا في قفص الدجاج!
( -48دودهتني) أي أنك تسببت في تشتيت انتباهي وفقداني للتركيز( ،املتدوده)
(املدودِ ه) هو املضطرب الذي يعاني من عدم التركيز.
أو ّ
وهي قريبة املعنى من (لَع َوزتني) املذكورة في فصل حرف الالم.
(داحر) أي نافس ورمبا تشاجر ،و(ال ِّد ْحري) كما ع ّرفه األستاذ أيوب حسني
َ -49
األيوب في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية) هو الذي يبحث عن
أسباب اخلصام.
(الدقْ َمه) -بالكاف الفارسية -هي قفل باب السيارة وقد تطلق على أي شكل
ِّ -50
من أز ّرة األجهزة كتلك التي في لوحة األحرف واألرقام بجهاز الكومبيوتر
والتي تُس ّمى بصيغة اجلمع (دِ َقم).
أ ّما عندما يقال (دقمت قلمي) فاملقصود أ ّنني كسرت رأس القلم الرصاص،
وثبت أنها كلمة عربية فصيحة كانت تُطلَق على كسر السن حيث يقال (فالن
د َق َم ضرسه).
(-51داعوس) أي ممر ضيق أو طريق جانبي ،جمعها
(دِ واعيس).
(فالن َد َعس الشيء) أي أ ّنه خبأه وأخفاه.
َ (-52دربا الشيء) أي دح َر َجه( ،فالن ي َد ْربي الكرة) أي أنه
يدحرجها.
قدقه) -بالكاف الفارسية -هي املوسيقى أو صوت
(-53ال َد ِ
> الدلة
الطبول وغيرها من آالت الطرب.
الد َبق) -بالكاف الفارسية -أو (على ال ِّد َسم) ويقصد
 -54قيل :مَ ْ
(ن َلة َت ْدبي على ِّ
بهذا املثل الشخص الذي يتبع مصلحته الشخصية مثلما يتجه النمل ناحية
السكر أو العسل.
و(الدبق) في العربية الفصحى هو الشيء الالصق اللزج.
رادر) هي مواضع األسنان التي تبقى كحفرة فارغة بعد خلع الضرس.
( -55ال َد ِ
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الد َهر) أي منذ زمن طويل ،وتشابهها باملعنى (من ِسنَ ْة ي ّدي) و(من زمان)
َ (-56دب َّ
و(سنني وبنني) و(من سنني الطواعني).
َ ( -57د ْن ِد ْر َمه) من األلفاظ التركية األصل والتي حلت مكانها ألفاظ أخرى مثل
(بوظة) أو (آيس كرمي) ،وتسمى هذه املثلجات حالياً (ب ِّرد).
ولألستاذ أيوب حسني األيوب أبيات لطيفة في كتابه (من كلمات أهل الديرة)
ذكر في أولها صيحات بائع (الدندرمه) املدعو ( َم ْه َدلي):
َع َربــا َن ْة َم ْه َدلـ ـ ــي ُو ْصط ِّ
عنده ِد ْن َد ْر َمه َح ْم َر آه ياسالم
الطــريج
ات ْز الريج
ليب ْك) دوام
صيحتَه (دندرمه بوز) مْ ِ
ِ
ياولد ( َب ِّرد على ا ْ َك ِ
(دحل) كلمة لها معنيان مختلفان ،فالبعض يعني بها الكلب ورمبا الذئب
ِ -58
والثعلب كما يطلقها البعض على اجلحر أو الغار الذي يكون في األرض.
(ِ -59د ّمان) أي الكثير من الدم ،كما أن (د ّمال) تستخدم بنفس املعنى.
 -60من أسماء الطيور :دِ يا ِي ْة املاي (دجاجة املاء) ،هو طير مرعة املاء.
 -61من أسماء الطيور :دحروج شامي ،هو الزقزاق الشامي.
 -62من أسماء الطيورَ :د َرج ،هو الكروان العسلي الع ّداء.
(الديني) هو الشبكة أو السلة التي يعلقها غواص اللؤلؤ على رقبته كي يجمع
ْ -63
بها ا ّ
حملار.
( -64دومي) اسم يُطلق على أي سفينة شراعية.
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الذال:
َ ( -1ذ ْرب) أي لبق في كالمه مهذب في تعاملهَّ ،
(الذرابَه) هي األتيكيت والذوق
الراقي.
َ ( -2ذ َلف ْب َق ْل َع ْة وا ْدرين!) -بالكاف الفارسية -أي أنه انصرف مذموداً مبغوضاً إلى
سوء املنقلب واملصير! وتقال عن الشخص املبغوض الذي يُرجى إبتعاده إلى
تلك القلعة البعيدة عن الكويت والتي يُقال أنها في تركيا ،أنظر (قلعة وادرين)
بفصل حرف الكاف الفارسية.
( -3الله يطرح البركة بذريتك) هو دعاء باخلير للعيال واألبناء (الذرية).
( -4ذيك النوبه) أي تلك امل َّره ،وللمذكر يقال( :ذاك اليوم) وهي ألفاظ بديلة
لضمائر :تلك وذلك ،ومن أسرار اللهجة الكويتية أن الكاف في (ذيك) ميكن
إبدالها باجليم الفارسية وال يصح ذلك في حال (ذاك)!
 -5يكسر اخلاطر (ذاوي) أي أن منظره يحزن النفس لضعف بدنه وذبول بنيته.
 -6قيل( :الذّ يب ما يهرول عبث) أي أن االنسان السيء يشبه الذئب حيث ال
يتحرك أو يسعى إال من أجل مكر يحيكه!
وقيل( :ياك الذيب ،ياك ْو ِل َده) وهي إشارة لإلنسان املاكر أو الذي يُخشى منه،
قريب أو صديق.
كما قد تقال أحياناً من باب املزاح عند قدوم
ٍ
 -7من األسر والعائالت الكويتية :الذكير والذايدي والذربان والذويخ والذياب.
 -8لغز :ذلولنا ذلول بكر ،أشدادها ضيع الفكر ،عيونها في مثابتها (أو مناحرها)،
كثير الربح بايعها وقليل الربح شاريها! اإلجابة :اجلراد.
نعجه وهو وصف يُ ْطلَق على الشخص
ذئب بجلدِ َ
َ -9م َثل( :ذيب ،و ْب ِيلْد ْن َع َيه) أي أ ّنه ٌ
اخلبيث الذي يلبس لباس اخلير رغم ما يُخفيه من شر!
وهذا املثل مطابق لقول الشاعر:
ويروغ َ
َ
منك كما ُ
ُ
يروغ َّ
الثع َل ُب
عطيك من طرف اللّسان حال َو ًة
ُي
يس َرح بال َغنَم)،
 -10يقال عن الرجل الذي ال يؤتمَ َ ُن على ٍ
مال أو عرض( :الذّ يب ما ْ
و(يسرح) تعني يرعى ويسوق املاشية.
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 -11مثل( :الذيب باجلليب) وهو مبعنى املقولة املصرية (احليطان لها ودان) ،وهو
حتذير من اجلواسيس أو من يتنصتون لكشف األسرار! كما يستخدم البعض
قول (السما فيها غيم) كدعوةٍ للهمس حتى ال يسمع اآلخرون ما يدور من
حديث.
( -12الذ ّبانه) هي الذبابة.
( -13ذبيبينَه) تصغير (ذ ّبانه) وهي من األلعاب القدمية التي كان بعض االطفال
يلعبونها شتا ًء حني يكثر بيع اجلوز ،حيث يجلس األطفال على األرض واضعني
أمامهم اجلوز في إنتظار أن تقع ذبابة على جوزة منها فيكون صاحبها الفائز!
وقد يقع الغش حني يدهن أحدهم جوزته بالعسل أو غيره جلذب الذباب.
( -14الذّ روقي)  -بالكاف الفارسية  -هو اجلبان الذي يهرب خوفاً من أتفه
األمور.
تلفظ هذه الكلمة أحياناً بالظاء (ظروقي).
 -15من أسماء الطيور :ذبابي ،هو خاطف الذباب األرقط.
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الراء:
َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
ْ ( – 1ر َطب) هو البسر أو اخلالل قبل أن يصبح متراً ،وقد ُذكرت هذه الكلمة في
{و هُ زِّ ي �إِ َل ْيكِ بِجِ ْذعِ الن َّْخ َل ِة تُ�ساق ِْط َع َل ْيكِ ُر َطب ًا َج ِن ّيا}
اآلية  25من سورة مرميَ :
قيل(:ربع تعاونوا ما َذ َّلوا) أي الصحبة املتكاتفة ال تنهزم ،كما قيل بنفس
–2
ٍ
ْص ِّفق) -بالكاف الفارسية -واملعنى واضح.
املقصد( :اإليد ال َو ْح َده ما ت َ
وإستدالالً على األصل العربي الفصيح لكلمة (ربع) أنقل قول الشاعر َّ
الش ّماخ
ابن ضرار الذبياني:
بوع
ُت
		
صيبهم و ُت ِ
ُ
بوع عن ُر ِ
خطئُني املنايا وأَخ ُل ُف في ُر ٍ
(– 3الرباح) هو الكسب أو اخلير وأصلها عربي فصيح من (ربح) ،وقد قيل في
املثل الكويتي( :الصباح رباح ،ومن أصبح أفلح) كما قال الرسول صلى الله
بكورها).
(بورك ُأل َّمتى في ِ
عليه وسلمِ :
–(رجيج)  -باجليم الفارسية  -أي ضعيف البنية أو البنيان ،وقيل في واقع
ِ 4
احلال( :القوي ياخذ الرجيج) باجليم الفارسية ،أنظر (ره ِّيف) في هذا
الفصل.
(–5ردينا على طير َياللّي ؟!) وهو سؤال استنكاري يُطرح مبعنى :هل عدنا من
جديد لنفس املنوال ؟! وتذكر غالباً بصيغة التذمر أو التعجب.
راه َيه ما شاء الله) أي كبيرة وكافية( ،ما شاء الله عليك راهى -أو-
( –6الكمية ْ
مرتهي) أي واثق ومطمئن.
( – 7راهم معاهم) أي متأقلم ومرتبط ،وأحياناً يُستخدم لفظ (البج).
( – 8رحم الله والديك) وهو دعاء يستخدم للشكر أو عند طلب اخلدمة من
أحد.
– 9قيل( :من را َبع -أو را َفج  -املصلني َصلّى ومن را َبع املغنّني غنّى) بنفس معنى:
رين باملُقارنِ يَ ْقتَدي) وقيل أيضا( :رابع رفيجك يوم وليلة تعرف
( َو ُك ُّل َق ٍ
سباياه) أي تعرف طباع ومعدن صاحبك من خالل العشرة.
وقد سبق التطرق لألصل الفصيح لكلمة (ربع) في بداية هذا الفصل.
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َ – 10م َثل( :ال ِّر ْمح على أول ركزَه) إشارة إلى ضرورة االلتزام باملوعد والكلمة
األولى وأن تغيير اإلنطباع األول ال يعبر عن احلقيقة إمنا هو اصطناع ورمبا
تصحيح لردة الفعل األولى والتي هي أكثر واقعية.
اخلامالت) أي أنه بسبب إهمال البعض أو كسلهم
القطا َوه على
 – 11قيل(ِ :ر ْزق ْ
ْ
يستفيد اآلخرون عند إستغالل تلك األخطاء مثلما تستولي القطة على السمك
أو اللحم الذي غفلت عنه تلك املرأة اخلاملة املسؤولة عن طبخه!
راش َده) وقيل أن (راشده) هي امرأة ساذجة غير
 – 12قيل( :ما ِع ْن َده ما ِع ْند ْ
متزنة يش َّبه بها من ال يحسن التصرف وال يتصف باإلتزان في أفعاله.
أو(رذْراذ املطر) هي القطرات القليلة من املطر ،وعكسها (السما
(ِ – 13رذاذ) ِ
ترجخ) -باجليم الفارسية -أو (حتلب ماشاءلله ) أي متطر بشدة.
الر ْب ِر َبه) والهذرة الزايدة ،أي كفاك كالماً فارغاً وحديثاً ال فائدة منه.
( -14عن َّ
(قاعد بال ّرب َعهِ ،م ْتن َِّعز) أي أنه جالس في زاوية الغرفة منعزل لوحده،
ِ – 15
و(العايِر) عكس (ال ُربعة) حيث أن األولى هي زاوية املبنى من اخلارج.
ويحة الينَّه) -تصغير لرائحة أو روح اجلنَّة -وهو اسم يطلق على نوع من
ْ ( – 16ر َ
ويحة ال َينَّه)
الفراشات املزخرفة ذات اجلناحني امللونني ،كما تمُ تدح بلقب ( ْر َ
الفتاة املطيعة أو رمبا حسنة املظهر.
ْعولص ميني وشمال)  -بجعل القاف كافاً فارسية -أي أنها
( – 17هالس ّيا َرة َرقْ َله ت ِ
مركبة غير متزنة سيئة في سيرها حيث تنحرف مييناً ويساراً أثناء قيادتها،
كما توصف هذه احلال عندما تصيب البشر بلفظ (فالنة تهوبي مبشيتها)!
 – 18من األسر والعائالت الكويتية :الرفاعي والرومي والراشد والرشيد والرشود
والرويشد والرميح والروضان والربعي والردعان والرباح والرخ ّيص والرو ّيح
والرندي والرقم (بالكاف الفارسية).
 -19من مواقع الكويت( :الرميلة) منطقة شمالية بها آبار نفطية حاليا ،تعتبر
قدمياً َحداً رملياً فاص ً
ال بني (بني خالد) و(املنتفج) ،أما اليوم فهي منطقة
كويتية قرب حدود العراق ويقع عندها جبل يسمى (سنام).
 -20لغز :رمانتي شقفتها لقفتها ،فيها سحر فيها بحر ،فيها عيون تبتحر! اإلجابة:
املرآة.
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( -21ال ّربادي) هو الشخص الكسول البليد و(ال ِّربا َده) هي الكسل  ,وقد سبق
التطرق للفظ آخر بنفس املعنى في حرف التاء هو (تَنْ َبل) وباإلقالب (تمَ ْ َبل)
وهي كلمة مازالت تستخدم في تركيا.
(ر َكد فالن بَ َعد ما كان
(راكد) أي هاديء ومستقر سواء كان ما ًء أو إنساناِ ،
ِ -22
صب) أي أنه هدأ بعد ثورة من الغضب!
ْم َع ِّ
والسكون).
وهي كلمة عربية فصحى من (ال ُّركود
ُّ
َ ( -23ر َعص) أي ضغط على شيء بقبضة يده أو بإصبعه ،شيء ( َم ْرعوص) أي
ُمتعرض للضغط أو مطعوج.
(ِ -24ر َطن) أي حتدث بأسلوب غريب ولغة غير مفهومة ،وقد تستخدم بشكل
مختلف كقول (فالن يرطن عنقريزي) -بالكاف الفارسية -أي أنه يجيد اللغة
اإلجنليزية بطالقة!
َ (-25ر ِّيظ َت ْو النّاس) تعبير عن التأخر في املوعد أو إستغراق وقت طويل من أجل
شيء معني سواء كان املقصود شخصاً (فالن َر ِّيض عليه وبعده ما وصل) أو
أن املعني موعد معني ( َر ِّيظ على أذان ِل ْع َ
ش) أي مازال هناك متس ٌع كبير حتى
َّ
أذان العشاء.
( -26ال ِّرشا ْي َدة) من أقدم سكان الكويت ،ويطلق على أحد أبناء هذه القبيلة
(رشيدي).
ِ
قامت) -بجعل القاف كافاً فارسية -وهو
صاعص َ
 -27قيل( :ال ّروس َ
نامت وال َع ِ
مثل يشير لسيادة املتردية والنطيحة من البشر على من هم أقدر وأجدر منهم،
صاعص) جمع ِ
و(ال َع ِ
صعِ ص) وهي الذيول.
(ع ْ
(-28الرفْ َسه) هي الركلة والضربة التي تكون بواسطة القدم ،أصل الكلمة عربي
َّ
فصيح.
(رمح احلصان) أي أنه قام بالركل بقدميه اخللفيتني ،ولهذه الكلمة أصل
َ -29
عربي.
كما يقال بنفس املعنى (زقط) -بالكاف الفارسية  -أنظر فصل حرف
الزاي.
 -30قيل( :روح بعيد وإرجع  -تعال -سالم) وهو مثل يُقصد به االبتعاد عن املشاكل
وجتنبها ضماناً للسالمة.
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الدايات) أي أنه تر ّبى على يد والدته وليس على يد
 -31مثلُ ( :ربا ُأ َّمه ،ما َر ِّبتَه ّ
اخلادمة (دايات) جمع (دايَه) وقد سبق التط ّرق لها بفصل حرف الدال،
ويمُ َدح الشخص بهذا املثل حلسن خلقه وطيب سمعته.
سالم) وهو الشخص الذي يطالب باستعادة كل ماله
 -32يقال( :راعي النِّصيفَة ِ
من الدائن فال يجد بُ ّداً اال أن يقبل بنصفه على األقل!
( -33فالن َدش رون سايد) أي أنه دخل الطريق بعكس السير وفي اجتاه خاطيء!
( َدش) أي ( َد َخل) وهي مذكورة في فصل حرف الدال.
لكلمتي (رون سايد) أصل إجنليزي هو. Wronge - side :
نهايب)  -بجعل القاف كافاً فارسية -أي أن النعم
وهايب ،ما هو ِ
 -34مثل( :ال ِّر ْزق ِ
هبة وعطية من الله تبارك وتعالى وليس نهباً وأخذاً بالقوة.
الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في كتابه (األمثال الدارجة في الكويت)
إعتبر هذا املثل مبثابة تسلية أو تعزية ملن يَ ِج ُّد وال يُ َو َّفق.
(الر َّده) هي عودة بعض الغواصني للبحر مرة أخرى بعد إنتهاء موسم الغوص
َّ -35
رسمياً.
قاص َره) بالكاف الفارسية.
 -36يقال عن ناقص العقل أو املختل( :ر ّبيتَه ْ
(ره ِّيف) كلمة مبعني مشابه تقريباً لكلمة (رجيج) -باجليمني الفارسيتني -التي
َ -37
(ره ِّيف) بالقلب والعاطفة
سبق ذكرها في بداية هذا الفصل ،إمنا غالباً ما تقترن َ
والشفقة واحلنان.
 -38لغز :ريحته تفوح ،وماله روح! اإلجابة :الورد.
( -39الريج) هو ال ّريق( ،ن َ
ِشف ريجي) أي أن ريقي قد جف بسبب الصراخ أو
كثرة الكالم أو رمبا العطش( ،نَ َّشفت ريجي) أي أنك أزعجتني أو سببت لي
الضيق.
َ ( -40رخ) أي أرخ ،عندما يقال ( َرخ احلبل معاهم) فهي دعوة لعدم التشدد معهم
وملعاملتهم بلني أو لتركهم كما يشاؤون.
( -41ال ّريل) هي الرجل وجمعها ( ْريول).
(الرحا) هي الرحاة التي تُطحن بها احلبوب ،وهي عبارة عن قرصني إسطوانيني
َّ -42
حجريني يوضعان فوق بعضهما البعض مع بروز يد خشبية لتحريك الطبقه العليا
مع ثبات احلجر السفلي
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( -43الرب ّيه) هي العملة النقدية الهندية التي كانت تستخدم في الكويت قدمياً،
وهي تتكون من ( 16آنَه) –انظر فصل حرف األلف -و( 64بيزَه) -فصل حرف
الباء -ومقدارها أقل من  100فلس .
(رج ْخنا) –باجليم الفارسية -أي تبلّلنا و(السما ترجخ) أي أنها متطر بغزارة،
َ -44
َ
رجيخه).
أما شدة الرطوبة فيقال عنها (رطوبة
( -45الروح بالروح) تعبير عن قوة الصداقة واحملبة التي جتمع صديقني.
وج َبل) كناية عن الرزانة في الشخصية والطالقة في الكالم ورمبا تعني
َ ( -46رد ِ
السجع ،وعندما يقال مث ً
وجبل) –اجليم األولى فارسية -فإن
(ح ْجيِك َرد ِ
ال َ
َّ
هذه اجلملة تأتي مبثابة مدح أسلوب كالم أحدهم وثناء على طريقة حديثه.
( -47ال ِّرس) هو السر أو الشيء املخفي ،فيقالِ :
(عنْدِ ك ِرس) أي أ ّنك تخفي
شيئاً.
راسه) أي أنه ُم ِصر ومتمسك برأيه ويتصف بالعناد.
( -48فالن ِ
راكب َ
( -49فالن را َبت عينَه) أي أنها ثقلت بسبب النعاس واحلاجة إلى النوم.
(ِ -50ر َقد) -بالكاف الفارسية -أي نام ،والنائم هو (الراقد) -بالكاف الفارسية-
وال خالف على أن أصل الكلمة عربي فصيح.
( -51الروشنه) كلمة ذات أصل عربي فصيح كان يُلفظ (روزَنه) ،وهو الرف الذي
يكون محفوراً داخل اجلدار لوضع بعض احلاجيات عليه.
(رظي ْعتِك) أي شقيقتك ،البعض يسمي األخت
( -52ال ِّرظي َعه) هي األختِ ،
(عظي َده) واللفظان نابعان من اللغة العربية الفصحى.
َ
( -53راس) تأتي مبعنى (شيء) أو (فرد) أو (حبة واحدة).
فعند احلديث عن عدد اخلراف مث ً
ال يُقال( :راس) و(راسني) ،كما يُقال عن
البصلة الواحدة( :راس بصل).
( -54راس ْبراس) أي واحد مقابل واحد ،وكثيراً ما يستخدمها الصبيان كدعوة
للشجار!
 -55من أسماء الطيور :ر ّقيعي -بالكاف الفارسية -هو السنونو.
 -56من أسماء الطيور :ر ّماني ،هو طير الصرد محمر الظهر.
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 -57من أسماء الطيور :رهيز ،وهو اسم يطلق
على عدد من الطيور التي تنتمي لنفس
العائلة وهي :قطقاط الرمل الكبير والقطقاط
املطوق والقطقاط الرمادي والقطقاط أو
الزقزاق اإلسكندراني والدريجة والبقويقة
> الرحا
مخطط الذيل والطيطوي أحمر الساق والطيطوي
أحمر الساق أرقط والطيطوي أخضر الساق والطيطوي األخضر وقنبرة املاء
والطيطوي الغياض والطيطوي اإلعتيادي والطيطوي املغبر.
شخص ما أو مجموعة من الناس
(ِ -58رب) من األوصاف القبيحة التي تُطلق على
ٍ
بقصد حتقيرهم وذمهم  ،ولهذا اللفظ أصل عربي فصيح.
في كتاب (من كلمات أهل الديرة) قال مؤلفه األستاذ أيوب حسني األيوب:
((هذه الكلمة يعبر بها الكويتيون عن استيائهم من أحد أو مجموعة من الناس
فيقال (هذا أو هؤالء من ِر ٍب خبيث) أي ينتمون إلى جماعة األشرار )).
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َف ْص ُل َح ْر ِف الزّ اي:
( -1زَرازير ْب ِس ْد َره) وصف لكثرة الهرج الذي غالباً ما تسببه أصوات جمع من الناس
كالنساء واألطفال الذين يتكلمون في ٍآن واحد بحيث ال يُفهم حديثهم.
(الزرازير) جمع (زرزور) وهو نوع من العصافير املنتشرة في الكويت ،أما
ِ
(الس ْد َره) فقد ُذكرت في القرآن الكرمي باآلية  14من سورة النجم حيث قال
الله تبارك وتعالىِ { :عن َْد �سِ ْد َر ِة ا ُملنتَهى } وهي شجرة عظيمة في اجلنة وقال
عن نوعها بعض املفسرين( :والسدرة شجرة -النبق -تنبع من أصلها األنهار)،
(السدر) أيضاً بصيغة اجلمع باآلية  28من سورة الواقعة في
كما أتى ذكر
ِّ
قوله عز وجل{ :يف �سِ د ٍر خَم�ضود} وهو شجر النبق الذي زال شوكه وجعله الله
سبحانه وتعالى من ضمن جزاء أصحاب اليمني.
وهي شجرة (الزيزفون) كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة
الكويتية املختصرة) وجمعها في اللهجة ِ
(سدِ ر) كما هو في الفصحى وثمرها
يسمى ( ْكنار) وهو النبق.
ّ
والشني شني لو غسل
 -2من األمثال الطريفة( :الزّين زين لو قام من النوم،
عيونه) ،و(الزّين) كلمة تطلق عند الثناء على شخص أو مدح شيء وتصغيرها
(زْوين) وعكسها ّ
(الشني) أي املذموم أو السيء.
وأصل الكلمتني من العربية الفصيحة.
جدامنا)  -بجعل القاف كافاً فارسية -أي مر من أمامنا بسرعة دون أن
َ ( – 3ز َرق ّ
يالحظه اجلميع.
ْ (–4ز ِك ْرتي) –بالكاف الفارسية -أي أ ّنه حسن الهندام أنيق الشكل ،ويقال عنه
أيضاً( :مِ تْ َز ْك ِرت).
(الزول َّيه) هي السجادة ،وجمعها (زَل) وأحياناً (زوالي).
-5
ِ
و(الزل َية) في العربية الفصحى تعني البساط ،وجمعها (زاللي).
( – 6ياالله بالزور خلصنا الشغل) أي بعد عناء وجهد كبيرين أنهينا العمل.
(–7زَر عقله وخ ّرف) أي ذهب عقله وأصابه اخلرف لكبر سنه أو مرضه أو رمبا
من شدة الصدمة.
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(–8ش ْنهي ِز ْب َدة ا َ
حلجي) -باجليم الفارسية -أي ما هي خالصة احلديث ؟
ِ
( – 9الزَري) هو الكلفة أو الفصوص التي يزين بها الثوب النسائي غالباً (البخنق)
و أحياناً العباءة الرجالية (ال ِب ْشت).
( – 10ز ّبوط النقعه)  -بالكاف الفارسية -هو لقب يطلق على الشخص قصير
القامة حيث أن (الز ّبوط) هو نوع من القواقع البحرية الصغيرة و(النقعه) هي
ساحل البحر القريب أو رمبا ال ِبركة.
( – 11ز َّهب حالك) -فعل أمر -أي جهز نفسك واستعد ،كما يقال (تز ََّهب).
( -12زهت) و(زانت) أي إزدادت جماالً وصارت أكثر حسناً وتأنقاً ،واللفظان
عربيان.
 -13م���ن األس���ر والعائ�ل�ات الكويتي���ة :الزام������ل والزبن والزاي������د والزيد والزواوي
والزعابي والزعبي والزمامي والزهير والزاحم والزير والزنكي.
 -14مهنة كويتية قدمية( :الزراع) هو الفالح الذي يقوم بالزراعة ،وأكثرهم من
القرويني.
َ ( -15ز َرط) أي ابتلع الشيء بسرعة ودون مضغه! وفي الفصحى يُقال ( َز َرط)
مبعنى :أكل بشراهة.
(زابن ِعندهم) أي الجيء أو مختبئ أو رمبا أطال اإلقامة لديهم ،وفي اللغة
ِ -16
العربية الفصحى (الزبونة من الرجال هو الشديد املانع ملا وراء ظهره ،فهو
من ميكن االلتجاء إليه واالختباء عنده وقت اخلوف).
(ِ -17زلْط ملط) صفة تطلق على التعري أو الشخص العاري! البعض ينطقها
بالصاد (صلط).
َ
َ
بلقطه) –بالكاف الفارسية -تعبير يطلق على الشيء اجلميل أو املكان
(زقطه
-18
املرتب أو اللباس املتناسق.
( -19الزَّ م) هو الشد املستخدم في اللباس الشعبي للرجال والذي قد تكون نقوشه
حول الرقبة واألكمام وعلى األزرار املمتدة نزوالً من الرقبة وحتى الصدر،
انظر (الدشداشة) في فصل حرف الدال.
ْ ( -20زحير) هو كما ذكر الدكتور الغنيم في (ألفاظ اللهجة الكويتية في لسان العرب
البن منظور)( :تقطيع في البطن ميشي دماً) ويتطابق االستخدام العربي مع
نظيره في اللهجة حيث أن الكلمة تُطلق على السم القاتل وآالم البطن القاسية.
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( -21زقط احلصان) –بالكاف الفارسية -وتعني الركل الذي تقوم به البهيمة
بحافريها اخللفيني ،انظر كلمة (رمح) بفصل حرف الراء حيث أنها بنفس
املعنى.
( -22الزهيوي) هو الصرصار ،وكان األطفال يستخدمونه في (ا َ
حلبال) – انظر
فصل حرف احلاء -كطعم للطيور التي يريدون صيدها.
بطيحه) ،و(ال َزلَق) -بالكاف الفارسية -مشتقة من (االنزالق) أ ّما
َ ( -23ز ْلقَه
َ
(الطيحه) فهي السقوط.
َ
ويُض َرب املثل ملن يقوم بعمل غير مخطط له أثناء قيامه بعمل آخر سبق
(حجة وحاجة) املذكور شرحه بفصل
التخطيط للقيام به ،وبنفس املعنى يقال
ّ
حرف احلاء.
(الز َفر) هي الرائحة القوية املنبعثة من األسماك خصوصاً كما تطلق على
ِ -24
الدجاج واللحوم النيئة والتي لم تطبخ جيداً.
وقد تكون الكلمة مشتقة من اللفظ الفصيح (دفر) أو (ذفر) والذي يعني الننت
حدة الرائحة سواء كانت منتنة أو طيبة.
أو ّ
(زاحمهم) أي ضايقهم أو نافسهم أو حشر نفسه معهم!
َ -25
(الزحمه) تعني جتمع عدد كبير من الناس ،وهي بال شك كلمة ذات أصل
-26
َ
فصيح.
( -27الزَّ ّفه) كلمة لها معنيان مختلفان أولهما زف الرجل إلى عروسه بيوم عرسهما
وهي كلمة ذات أصل عربي فصيح ،وأما املعنى الثاني فهو التأنيب والزجر
(ز َّفتهم أمهم) أي أنها قامت بتأنيبهم على أخطائهم.
( -28الزار) هي من البدع التي ال عالقة لها بالدين ُرغم أن البعض يربطها
باإلسالم ،حيث يجتمع بعض اجلهلة في جلسة للغناء وضرب الدفوف بهدف
عالج امللبوس باجلن أو الذي (زاره) العفريت!
وفي هذا املوضوع تفصيل أكثر باجلزء الثاني من (املوسوعة الكويتية املختصرة)
للمرحوم حمد السعيدان حيث تطرق للزار وشيخة الزار!
( -29ال َز ْند) موضع من جسم االنسان بني الكتف والكوع ،وعندما يقال (فالن
و(جنديف)
ميشي على زنده التيس) فهو
يوصف بضخامته -انظر (يَثل) َ
َ
صك) في الفصول األخرى.
و( ُم َ
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ْ ( -30زقيدي) -بالكاف الفارسية -أي أنه سريع وخفيف احلركة ،وقد تُلفظ
(زْقيد).
( -31فالن زنَط فالن) أي أحكم يديه على رقبة (املَزْنوط) ،وفي الفصحى جند أن
معنى (التزانط) هو التزاحم والضغط.
( -32الزي َبق) -بالكاف الفارسية -هو السائل
املعروف بالزئبق.
( -33ال ِّزبيل) وجمعه (زبالن) عبارة عن خوص أو
سعف مصنوع على شكل سلة كبيرة احلجم
لها عدة استخدامات كحمل األشياء أو
تخزينها ،يصنعها ويبيعها (اخل ّواص) انظر
فصل حرف اخلاء.
> الزري
( -34ال ِّزحالق ّيه) -بالكاف الفارسية -هي ما يتزحلق عليه األطفال في احلدائق،
والكلمة لها أصالن فصيحان هما (الزحلوقة) التي يُنسب لألصمعي تعريفها
بأنها (آثار لتزلج الصبية من أعلى التالل إلى أسفلها) ،كما أن كلمة (زلق)
املذكورة في هذا الفصل تطابقها في املعنى وتقاربها في اللفظ.
السل َ َطة.
( - 35الزالطه) هي َ
( -36الزَّ البيه) من احللويات املشهورة والتي كانت تُستو َرد من بعض دول الشام
ويكثر شراؤها في شهر رمضان املبارك.
عجل باإلستعداد.
َ ( -37زتّك) فعل أمر مبعنى أسرع أو ّ
( -38فالن زَنقني) -بالكاف الفارسية -أي أ ّنه ثري وغني ،انظر (ج ْرج) في فصل
حرف اجليم الفارسية حيث أن معناها مشابه.
وما زالت هذه الكلمة تُستخدم في سوريا وتركيا حيث يقال أ ّنها عثمانية
املصدر.
( -39الزغلي) هو الغشاش الذي يكثر من املراوغة ،وغالباً عندما يقال عن فالن
من الناس أنه (يزوغل) فاملقصود أنه ال يلتزم بقواعد اللعب ونظامه.
( -40الزَّ َعل) هو احلزن ،و(الز َّْعالن) هو املهموم أما (ال ِّزعولي) فهو الذي يحزن
ويتضايق ألتفه األسباب.
انظر (ظيقة خلق) في فصل حرف الظاء.
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( -41زَخ الشيء) أي حمله بقوة وسرعة ،و(الزخ) في الفصحى تعني الدفع أو إيقاع
الشيء في حفرة أو ما شابهها.
( -42الزغل) كلمة لها معنيان أحدهما هو الغش حيث سبق ذكر (الزغلي) في
هذا الفصل مبعنى الغشاش ،أما إذا (زَغ ِللَت العينني) فهذا يعني أن الرؤية
قد اختلفت فيهما.
و(الزغل) في الفصحى تعني الزيف.
ْ ( -43زهايجي) -باجليم الفارسية -هو الشخص األنيق الذي يبالغ في حتسني
مظهره ،وقد يكون أصل هذه الكلمة فصيحاً مشتقاً من (الزهو).
انظر (كاشخ) في فصل حرف الكاف وأنظر (زقرتي) –بالكاف الفارسية -في
هذا الفصل.
 -44من أسماء الطيور :ال َز ْرزور ،وجمعها زَرازير.
وهو أكثر الطيور إنتشاراً في الكويت ،وتسمية الزرزور تُطلق على عدة عصافير
أو طيور صغيرة احلجم أبرزها الدوري وعصفور الصخر الباهت ،أما مسمى
الزرزور األندلسي فيطلق على العصفور األسباني أو األندلسي ،وأما بلبل
الشعير والدرسة الرمادية فيُطلق عليها اسم (زرزور ي َبل) (أي جبل).
 -45من أسماء الطيور :الزرقي -بالكاف الفارسية -وهو البلشون الرمادي.
الزعارة ،وهو اسم يطلق على كل من الهازجة
 -46من أسماء الطيور :الزعرة أو
ّ
الليمونية والنقشارة أو نقشارة الصفصاف.
و(الزعاره) لقب يُطلق على الصبي السريع وأحياناً النحيف ،حيث أنها من
ّ
صفات هذا العصفور ،وقد نقل املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثاني من
(املوسوعة الكويتية املختصرة) الرأي القائل بأن هذا العصفور معروف باسم
(الذعرة) ألنه شديد الذعر وسريع الفرار وصغير جداً لدرجة أنه إذا نتف
ريشه أصبح حجمه بحجم اجلرادة.
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السني:
َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
( -1سا ْلفَة) أي قصة أو حادثة أو موضوع ،جمعها (سوالِف) وإن (سولَف أحدهم)
وحتدث.
فقد حكى
ّ
والكلمة لها أصل فصيح مذكور في اآلية  38من سورة األنفالُ { :قل للذينَ
َك َفروا �إن َينتَهوا ُيغ َفر َل ُهم ما َقد َ�س َلف} ،فكلمات (األسالف) و(األمم السالفة)
ٍ
أجداد وشعوب ،كما أن {ما َقد َ�س َلف} تعني:
مرتبطة مبن عاش في املاضي من
ما قد مضى.
ٍ
سمت حسن،
(س ْنع) كلمة تقال ثنا ًء ومدحاً لشخص متزن راجح العقل ذي
َ -2
(سنْ َعة).
واألنثى تسمى َ
(السنَ ْع) في الفصحى تعبير عن ا ُ
العجاج:
حلسن واجلمال وقد قال رؤبة بن ّ
َ
البدر في َسنيع
متَّ متام
منتضى َقريع
		 أنت ابن كل
ِ
ً
وصف طويل من الناس.
( – 3ساتول شطوله!) أي طابور َ
(ست َل القوم ،ست ً
ال،
(وفي تاج العروس ) دليل على األصل العربي للكلمةَ :
واستتلوا ،وتساتلوا :إذا خرجوا متتابعني واحداً بعد واحد وقيل بعضهم في
أثر بعض)....
(س ْم ،سم الله َع ُد ِّوك) أي قل (بسم الله) قبل األكل عسى أن يجعل الله السم
َ –4
في طعام أعدائك ،وتقال للضيف عند تقدمي الطعام أو احللوى له.
(سحي َله ُأم ا َ
خلالجني) هي شخصية خيالية مرعبة كانت األم تخوف بها
ْ –5
أطفالها عندما تريد منعهم من اخلروج من البيت لي ً
ال أو وقت الظهيرة ،ويقال
أنها شخصية حقيقية إلمرأة فقيرة وبشعة املنظر كانت جتمع اخلرق البالية
(اخلالجني) وتستفيد منها.
(سنسون ن َع َيه) لفظ يطلق على الشخص اجلبان أو الضعيف جداً حيث َ
يش َّبه
َ –6
و(ردي).
مبخاط النعجة! كما يقال أيضاً (خيخي) ِ
ولكلمة (سنسون) أصل عربي فصيح.
جل َ
 – 7لغز :سودة دندرية مع كل طارش مطية ،شنهي ؟ وتكون اإلجابة هي( :ا َ
نطه)
أي احلقيبة.
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(ساسرني بسالفه) أي أفضى إلي مبوضوع خاص بيننا بحيث ال يسمعنا أحد،
–8
َ
(مساسر).
وهذا الفعل يسمى
َ
والكلمة عربية من ِ
(سر).
( – 9سفر) -بكسر أو ضم السني -أي نور وضياء وهي عكس ِ
(خ ْرمِ س) املذكورة
في فصل حرف اخلاء وتعني الظالم الدامس.
أنظر (أَ ْس َف َرت وأَنْ َو َرت) في فصل حرف األلف.
فسف علينا) أي َهب تيا ٌر هوائي ناحيتنا.
(س َ
َ – 10
ليهم) أي قمنا بزيارتهم ،أنظر (ت َْسيو َرة) بفصل حرف التاء.
(س َّي ْرنا َع ُ
َ – 11
ساير الناس) أي من عامتهم وسائرهم.
(– 12فالن من ِ
ليحط) ثالثة من األلفاظ النسائية
ليمة ت ِْص ِّكك) ِ
و(س ِ
(س َ
و(سم الهاري) ْ
ْ – 13
املستخدمة عند الغضب وخالل الشجار أوالتذمر ،وقد تُستخدم عند املزاح
بني الفتيات خصوصاً!
يقال أن كلمة (سليمى) عربية فصيحة تُطلق على األرض ورمبا القبر!
و(الهاري) أيضاً عربية وتُطلق على أخطر السموم التي تسبب اإلهتراء للبدن
والعياذ بالله.
و(عساك سالم) تقال رداً على سؤال( :بغيت شي ؟) أو (تامر
الم ِتك) َ
َ – 14
(س ْ
على شي ؟) ،والرد السابق ذكره يأتي محل (ال) مع الشكر.
 -15يقال( :السكوتي ،لوتي) أي أن الشخص الذي ال يتكلم كثيراً ويبالغ في
ألمر معني أو رمبا
صمته (سكوتي) قد يكون شديد الذكاء أو أنه يخطط ٍ
يتصف باملكر وا ُ
خلبث.
أنظر (لوتي) في فصل حرف الالم.
و(السلوقي) –بالكاف الفارسية -األولى تعني األسد
و(الس ْعلو)
–(الس ِبع)
16
ِ
ِ
ِ
وتطلق على اإلنسان الشجاع خصوصاً أو كثناءٍ ومدح عام ،أما الكلمة الثانية
ٌ
وحش كاسر يقال أنه كان يأكل حلوم البشر،
فهي حيوان خرافي مفترس أو هو
والثالثة عربية فصيحة تعني أحد أنواع الكالب السريعة شديدة النحافة.
والسايِر
والسميط ّ
والسالِم َّ
السنْعوسي ّ
 – 17من األسر والعائالت الكويتيةَّ :
والس ْعدون ْ
والسابِج
ِّ
والس ْدحان ّ
والس ْرحان َّ
والسويدان َّ
والسلْطان ّ
والسعيدان ْ
والس َر ِّيع ْ
والسيف ْ
والس َعد.
والسبْتي َّ
والسبْت َّ
والسلْمان َّ
والسهو َّ
والس ّداح َّ
والسنَد َّ
والس ْمدان َّ
والس ّدانى َّ
َّ
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 -18من مواقع الكويت :منطقة (الساده) أو (السيدان) وهي موقع تاريخي معروف
كطريق للقوافل منذ اجلاهلية ،تقع هذه املنطقة بعد اجلهراء بإجتاه الساملي
حيث أنها عبارة عن منخفض يحتوي على بعض اآلبار مما جعله مرعى جيد
لألغنام.
(السا َدة) عند الكويتيني لها معنيان غير تلك املنطقة التي تطرقنا لها في
ّ -19
الفقرة السابقة ،فأحياناً تعني املنتمني لألسرة الهاشمية ومن ينتسبون لبيت
رسول الله  مثل آل الرفاعي وآل الطبطبائي وآل النقيب وغيرها من األسر
الهاشمية الكرمية ،أما املعنى الثاني لكلمة (سا َدة) فهو وصف ألي شيء ذي
لون واحد فال يكون مخططاً أو ممتزجاً
بألوان أخرى غير لونه الرئيسي.
ٍ
( -20ساح ال َب ِّرد) أي أن البوظة (اآليس كرمي) قد ذابت وحتولت لسائل ،كما يقال
أن (احلليب سايح على الطاولة) أي أنه قد سال وإنسكب عليها.
َّ
(س َّبع إي َده) أي أنه غسلها سريعاً باملاء
َ -21
(س َّبع) تعني بلَّل الشيء ،فعندما يقالَ :
فقط ودون دعك.
(سبيل) أي أنه مجاني لعامة الناس ،وغالباً تطلق على برادات املياه التي
ِ -22
توضع في الطرقات كصدقة جارية ولوجه الله تعالى وهي عادة منتشرة في
الكويت منذ القدم وحتى يومنا هذا.
أنظر املثل املذكور في فصل حرف الياء( :يوم طار طيره قال سبيل).
(-23السعابيل) هي اللعاب السائل من الفم عندما يسيل دون قصد أو تعمد،
مفردها (سعبولَة).
و(السعابني) في الفصحى هي بنفس املعنى.
( -24سي َده) تعني اإلستقامة و(روح سي َده) -فعل أمر -أي إجته لألمام مباشرة،
كما يقال (فالن سي َده) عن الشخص املتزن اخللوق.
(السفاف) هو من يقوم بصناعة أشياء متعددة بإستخدام
 -25مهنة كويتية قدميةَ :
خوص النخيل.
(الس ّماج)  -وتلفظ باجليم الفارسية  -هو بائع السمك.
 -26مهنة كويتية قدميةَّ :
 -27لغزْ :سمِ َجة  -باجليم الفارسية -في املاي واملاي حاويها ،سبحان ربي خلقها،
جنس العظم ما فيها! اإلجابة :اللسان.
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 -28لغز :سفينتنا يا لصغيرة يا اللي مالليحج  -باجليم الفارسية  -كثيرة! اإلجابة:
العني.
( -29ساهي الهي) كلمتان تُطلقان على الشخص مشغول البال والفكر ،واللفظان
عربيان مصدرهما (السهو) و(اللهو).
(س ْحتَني) كلمة ذات أصل عربي تُعبر عن البرد القارص ،وقد ذكر األستاذ
َ -30
أيوب حسني األيوب في كتابه (من كلمات أهل الديرة) ..( :فيقال برد سحتني،
أي يسحت العظم سحتاً).
( -31السنني) هو لفظ فصيح يُقصد به (احلاد) كالسيف أو السكني.
(السراي) هو السراج أو الفانوس ،ويطلق عليه أيضاً ( َفنَر).
ْ -32
(سبيع) إحدى القبائل
( -33السبيعي) هو أحد (السبعان) وهم أبناء قبيلة ْ
العربية.
(سهلي).
( -34السهول) إحدى القبائل العربية ،وأحدهم ْ
(اس ِتكانَه) هي الكوب الزجاجي الصغير الذي يُشرب به الشاي،
(س ِتكانَه) أو ْ
ْ -35
تأتي عادة مع عروة صغيرة وأحياناً دون العروة ،و(بْيالَه) لفظ آخر بنفس
املعنى مذكور في فصل حرف الباء .
وأصل هذه الكلمة فارسي هو (دواستكان).
( -36سا َي ْرناهم) أي أننا سرنا بجانبهم أو بقربهم (غالباً باستخدام السيارة).
وأيضاً للكلمة معنى معنوي هو :أننا جاملناهم ووافقنا على ما يريدون مراعاة لهم.
(السيف) هو ساحل البحر ،ويتطابق معناها العامي باملعنى الفصيح.
ّ -37
أنظر (اليال) في فصل حرف الياء.
(السمي) لقب يُطلقه الشخص عن آخر يطابقه في االسم ،فمث ً
ال يقول
-38
ِّ
محمد.أ عن محمد.ب( :شلون السمي ؟ شخباره ؟) أو يقولها عند مخاطبته
وجهاً لوجه( :السمي شعلومك ؟ وشمسوي ؟).
(-39سبال) أي فول سوداني ،ويفضل الناس (السبال اململح).
(السك َبه) هو الشخص األنيق ذو الهندام احلسن خصوصاً إن كان يلبس الزي
َّ -40
(الد ْش َ
داشه) و(الغِ تْ َره) بحيث يكون مظهر (الن َّْسفة) –أنظر حرف
الوطني ِّ
(الس ْكب) على الثياب الرقيقة كرقة
النون -مرتباً ،وفي الفصحى يطلق لفظ َّ
املاء املسكوب.
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(سبانه) أو (اسبانه) هي األداة املستخدمة لفتح وإغالق وشد (البراغي)،
ْ -41
أصلها إجنليزي .Spanner
(سل ْنق) -بالكاف الفارسية -هي الشاحنة الضخمة التي ترفع األحمال
ِ -42
الكبيرة خاصة عند مواقع البناء ،وللكلمة أصل إجنليزي .Sling
(سميت) هو اإلسمنت املستخدم في البناء والذي يُخلط معه الرمل والصلبوخ،
ْ -43
ويطلق عليه باإلجنليزية .Ciment
(سويج) -باجليم الفارسية -هو املفتاح عموماً وبشكل خاص مفتاح السيارة،
ْ -44
كلمة ذات أصل إجنليزي وهي .Switch
الديج) -باجليم الفارسية -يقال أن أهل ٍ
بيت أع ّدوا
(س َّخنّا املاي ،وطار ّ
 -45مثلَ :
عدتهم إلقامة وليمة يكون (الديك) وجبتها األساسية لكنهم اكتشفوا بعد
تسخني ماء الطبخ بأن الديك قد َفر!
يُضرب هذا املثل ملن يتجهز ألمر معني فيكتشف فجأة أن الشيء األساسي
الذي استعد له غير متوفر!
اخلايسه ،تخ ّيس السمج) -باجليمني الفارسيتني -حيث
(لسم َجه
ِ
 -46قيل:
َ
يتطابق معنى هذا املثل مع مقصد احلديث النبوي ّ
دين
الشريف( :امل َ ْر ُء َعلى ِ
ليله َف ْل َي ْن ُظر أَ َح ُ
خالل) وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم في
دكم َمن ُي ِ
خَ ِ
حديث آخر أن الصديق الطيب كحامل املسك الذي يشتم منه من يُصاحبه
رائحة طيبة كما أن الصديق السيء كنافخ الكير الذي يتلف من حوله بالرماد
والرائحة السيئة.
(ساعتِك أَبْ َرك)،
( -47الساّعه املباركه) يقولها املضيف لضيفه الذي يرد بقول:
ْ
اعة اللّي ِجنْها عيد) باجليم
الس َ
كما يرحب البعض بضيوفهم قائلني (هذي ّ
الفارسية.
( -48السفْ َره) هي ما يُفرش حتت األطباق وقت األكل ،وقد كانت قدمياً تُصنَع من
اخلوص بشكل مستدير مع عروة لتعليقها على احلائط.
انظر (خواص) فصل حرف اخلاء.
( -49السفط) هو ما حُت َفظ به فناجني القهوة العربية من الكسر ،حيث أنه
وعاء نحاسي مصنوع بشكل إسطواني وذو غطاء يوضع فيه (الفِ نْيال) فوق
(الفنيال) انظر فصل حرف الفاء.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

147

(السع َره) هو مرض عدم الشبع ،فمهما أكل اإلنسان فانه يستمر باإلحساس
ِّ -50
باجلوع!
( -51فالن سيع َسدر) أي أن صدره متسع للحوار والنقاش واألخذ والرد.
(الس َم ْر َد َحه)
(س َمر َدحي) وصف يطلق على املكان الواسع الفسيح ،وتطلق
َ -52
ّ
أحياناً على الفوضى واختالط احلابل بالنابل!
ماصلي)  -بالكاف الفارسية -وصف مشهور يُطلَق على العمل الغير
( -53سوق ْ
متقن كالبناء الضعيف أو البضاعة الرديئة ،وأيضاً يطلق على الكالم الغير
موزون.
كما أن املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثاني من (املوسوعة الكويتية
املختصرة) َذ َكر املثال التالي( :فالن يسوق علينا ماصلي) أي أن عمله غير
متقن يريد أن ميرره علينا.
(سوا َده) كلمة لها معنيان مختلفان متاماً حيث تُطلق على أي شيء غير واضح
ِ -54
املعالم لبُعده عن مرمى البصر أو بسبب ظلمة الليل فال يراه اإلنسان إال ككتلة
سوداء مبهمة.
كما يسمى بؤبؤ العني وحدقتها (سوا َده).
( -55السهيلي) هي الرياح اجلنوبية الغربية.
(الس ّرايات) هي الزوابع الرعدية املمطرة التي تعصف في منتصف شهر
-56
َ
إبريل.
(سكّ ه سد) هو طريق ذو نهاية أو شارع ينتهي بحائط أو مبنى يس ّده.
ِ -57
( -58السافي) هو القليل من التراب أو ما تذروه الرياح من تراب ناعم ،وللكلمة
أصل عربي فصيح.
 -59يقال( :يا ما حتت السواهي دواهي!) -قد تكون املقولة مصرية أو شامية-
ويقصد بها األسرار املخفية أو الفضائح املستورة أو حتى األشياء التي تظهر
لنا بصورة معينة رغم باطنها املختلف.
(س ّبل ِغ ْت ِر َته) أي أرسل غطاء رأسه وجعله متدلي ،أما من (س ّبل شعره) فهو
َ -60
من أطاله.
وللكلمة أصل فصيح ،فعلماء الدين الذين نهوا عن إسبال الثوب قصدوا عدم
إطالته كثيراً خيال ًء وكبرا.
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(سكْ سو َكة) أي حلية غير مكتملة يربيها الرجل على ذقنه فقط ،وفي الفصحى
َ -61
هي الذقن قليلة الشعر.
واحلصة ،وهي كذلك في الفصحى.
(الس َهم) هو النصيب
ّ
َّ -62
(السوم) هو حتديد سعر ما يراد بيعه أو شراؤه ،وهي كذلك في الفصحى.
-63
ّ
تستخدم (سا َو ْمت) مبعنى فاصلت أو ناقشت حول السعر.
> استكانة
بأمر ما ،والكلمة ذات أصل
(س ّوى) أي فعل شيئاً وقام ٍ
َ -64
عربي من (التسوية).
(الس ْد َحة) هي اإلستلقاء( ،إنسدح) أي متدد كالنائم.
َ -65
وفي الفصحى يس ّمى اإلنبساط :إنسداح.
(سماط) وقد تُلفظ بالصاد ،هو ما يمُ َ د على األرض
ْ -66
ويفرش عليه الطعام وغالباً ما يكون من النايلون أو
الورق ،وقد سبق التطرق لكلمة (س ْف َره).
و(سماط) و(سفرة) كلمات ذات أصل عربي فصيح.
 -67من أسماء الطيور :سالحي ،وهو طائر الذعرة البيضاء.
 -68من أسماء الطيور :سويدة راس ،هي هازجة احلدائق وأبو قلنسوة (الذكر).
(س ْنبوك) من أكثر أنواع السفن الشراعية انتشاراً في الكويت واخلليج العربي
َ -69
واليمن والبحر األحمر وغيرها من املناطق التي كانت تعمل بالبحر.
(سنْبوق) ،وقد قال عنه الزمخشري في
وهذه الكلمة ذات أصل عربي هو ُ
ّ
(الكشاف)( :وركبت في القارب إلى الفلك وهي سفينة صغيرة تكون مع
املالحني ،وسمعت أنهم يسمونه السنبوك) ،كما حتدث عنه الرحالة (ابن
بطوطة) في عدة مواضع.
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الشني:
( – 1ماشاء الله حوشكم شَ ْرح) أي أن ساحة املنزل واسعة رحبة َ
(ش ْر َحه)،
كما يقال في وصف اإلنسان املسرور املطمئن نفسياً (شرح ويتبوسم) وقد قال
َ�شح َل َك َ�ص ْد َرك}.
الله عز وجل في اآلية األولى من سورة الشرح�{ :أَ مَ ْل ن رْ َ
( – 2شني االستفهام) التي تأتي غالباً في أول الكلمة مثل:
(ش ْسمك ؟) مبعنى :أي شيء اسمك أو ما اسمك ؟ َ
ِ
(ش ْشرب ؟) مبعنى :أي
شيء أشرب أو ماذا أشرب ؟
وتأتي هذه الشني أحياناً في آخر الكلمة( :ماميش) أي ما من شيء.
ومن أشهر األسئلة الكويتية التي تبدأ بالشني( :شعليك ؟) ملن يتدخل مبا ال
يعنيه و(شنهو ؟) ما ه َو ؟ و(شتَبي ؟) أي ماذا تريد ؟ و(شح َّقه ؟) -بالكاف
الفارسية -ملاذا ؟
 – 3قيل( :شحا ّدك يا املسمار ؟ قال :املطرقة!) وهي كلمة يقولها من تجُ بره الظروف
على فعل شيء معني رغماً عنه كما هو حال املسمار الذي تُدخله املطرقة في
اخلشب بقوة الضرب!
(شورك وهداية الله) و(الراي رايك) ،وتُ َوجه ملن يُأخذ برأيه ويُعتد
 – 4يقال:
ِ
بوجهة نظره حيث تقال هذه الكلمات بعد أن يبدي اخلبير رأيه في مسألة
معينة أو عندما يسأل من حوله( :ها شرايكم ؟).
(شار عليهم) أي نصحهم واقترح عليهم.
شيلك) حرفياً( :إحملني وأحملك) ،ويقصد بها التعاون املشترك،
( – 5شيلْني َو ِ
(ربع تعاونَوا ما َذ ّلوا) و(اإليد
وتأتي بنفس معناها أمثال كويتية أخرى مثل ٍ
ْص ِّفق).
ال َو ْح َده ما ت َ
( – 6شيفَه) و(شينة احلاليا) كلمات توصف بها املرأة القبيحة دميمة الوجه،
وتستخدمها النساء للذم عموماً بغض النظر عن شكل املذمومة.
( – 7شَ ْمس َحن ِّان َّيه) أي ملتهبة وشديدة احلرارة.
وبددت تركيزي ,ثم تتبع
( – 8شدهتني الله يغربل إبليسك!) أي شتَّت إنتباهي َّ
بدعاء على إبليس الرجيم.
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ماخ ْذنا ِب ْشراع وميداف!) للشخص املستعجل في كالمه
 – 9يقالْ ( :ش َو ْي ْش َو ْيِ ،
احلاد في نقاشه الذي ال يتيح الفرصة لسماع رأي غيره ،و(امليداف) هو
مجداف القارب.
وكلمة (شو ّية) تعني الشيء القليل ،أ ّما (شوى) في العربية الفصحى فهي (أمر
هينّ ).
َّ – 10
(الش ْر َهه عليك!) أي العتب عليك( ،أنا َش ْرهان َعلي ُكم) أي مستاء ومتضايق
منكم! وتكون (الشرهة) غالباً بني املعارف واألصحاب حيث ال تصل لدرجة
اخلصام وإمنا تأتي مبعنى مشابه ملا قصده الشاعر في قوله:
أذل َك ع ْت ٌب أم ِرضا و َت َو ُد ِد
ديث ُكم
ِ
طيب َح ِ
َع َت ْبتُ م َف َلم ن َْع َلم ِل ِ
( – 11شَ قّ اقية) -بالكاف الفارسية -هي وصف لضحكة شخص معني إن كانت
إبتسامته عريضة ،أو تقال عن القمر إن كان بدراً مضيئاً متوسطاً كبد
السماء.
(شق َْردي) -بالكاف الفارسية -هو الشخص املتحمس للعمل املتفاعل ملساعدة
ِ – 12
الغير ،ويلفظها البعض( :شقردلي).
كما يسمي هذا الشخص أيضاً (ابْواردى) و(هاب ريح).
( – 13شخا ْنتك ؟) أي ما فائدتك وما دورك وما موقعك هنا ؟ ،وأصل كلمة (خان)
فارسي ورمبا هي من كلمات التتار وتعني املكان أو الدكان أو الفندق بل وحتى
الصيدلية (أكزا خانة) وهي تسمية تركية.
وقد سبق التطرق في بداية هذا الفصل إلى (شني االستفهام) حيث أنها أتت
أي شيءٍ  ..؟
في بداية (شخانتك) مبعنىُّ :
روحه) أو (شاط عمره)! أي أنه متفاعل ومتحمس بشكل مبالغ به،
( – 14شاط َ
كما يقال أنه (مِ ْشتَط).
وتقاربها باملعني كلمة (شايِش) لكنها أقرب للعصبية والغضب.
– 15لغز :شيء وال شي وال هو طير وال هو قرناس وميشى من فوق الناس! وتكون
إجابته :السحاب.
 – 16لغز :شي شرغ مرغ وانخش بني الورق! اإلجابة :البرق.
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( – 17شدعوة يا حافظ ؟!) و(شدعوة يا عقايل الله) –بالكاف الفارسية -مما
تردده النساء عند االحتجاج أو العتب( ،عقايل الله) أي خلق الله.
ويكون الرد على كلمة (شدعوة) عادة هو( :الدعوة عند القاضي) حيث تأتي
من باب املزاح.
 – 18من األسر والعائالت الكويتية :الشايع والشاهني والشهاب والشلفان
والشايجي والشمالن والشرهان والشراح والشطي والشيخ والشرقاوي
(بالكاف الفارسية).
 – 19لغز :شنو الثالثة إلي ما يشبعون من ثالثة ؟ اإلجابة :العني من النظر واألذن
من اخلبر واألرض من املطر.
(– 20شاخى لهم) ومضارعها (دوم يشاخيلهم) أي أنه يحابي لهم ودائماً مييل
جتاههم بشكل غير عادل.
 -21من مواقع الكويت :كانت مدينة الكويت قدمياً مقسمة لثالثة أقسام رئيسية
أحدها (شرق) بالكاف الفارسية ،وهي منطقة سكنية ُحولت بعد ذلك إلى
أسواق ومجمعات جتارية ،ومتتد (شرق) من قصر السيف حتى قصر دسمان
ناحية ساحل البحر ومن اإلجتاه اآلخر حتدها دروازة العبد الرزاق.
أنظر (جبلة) في فصل اجليم و(املرقاب) في فصل حرف امليم حيث أنها أيضاً
أبرز مناطق الكويت.
(الشريطي) هو تاجر ذو إمكانيات متواضعة ال يركز
 -22مهنة كويتية قدميةْ :
على بضاعة معينة بحيث يبيع أحياناً باجلملة ومرة أخرى باملفرق.
 -23مهنة كويتية قدمية( :الشاوي) هو راعي الغنم.
 -24مهنة كويتية قدمية( :الش ّراح) هو الشخص الذي يقوم بتقطيع اخلشب ألي
استخدامات أخرى كصناعة السفن وأسقف املنازل وغيرها.
 -25مهنة كويتية قدمية( :الشنباك) هو من يقوم بتغليف صناديق الصاج بإستخدام
احلبال من أجل حماية هذه الصناديق.
(الشايب) كلمة عربية فصيحة تعني الرجل املسن الذي شاب شعر رأسه،
-26
ِ
ويسمى العجوز أحياناً (شي َبه).
وقد قيل في املثل( :ملا شاب َو ّدوه الكتّاب) ويقصد بهذا املثل فوات األوان
وتأخر الشيء مثل ذلك الرجل الذي بدأ تعليمه بعد أن امتأل رأسه شيباً!
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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(-27شاخص) كلمة ذات معنيني يجمعهما التركيز والتحديد ،فاملعنى األول هو
ِ
األلم الشديد في جزءٍ معني من جسم اإلنسان ،أما املعنى الثاني فهو العالمة
مكان معني ،أنظر (نيشان) في فصل حرف النون.
ألمر أو ٍ
أو اإلشارة املميزة ٍ
( -28شَ ْرواك) تعني مثلك أو شبهك ،وتأتي دائماً بقصد املدح.
(ش ْرواك ّ
الطيب) و(مِ ثْلِك َ
من ألفاظها املشهورةَ :
وش ْرواك).
أمر
(-29شاري راحتي) تعني أنني فضلت صحتي وإستقراري النفسي على أي ٍ
آخر ولو كان مربحاً أو جالباً للشهرة ،كما يقولها من يُنتقد بسبب إسرافه
على نفسه.
(شمر) قبيلة عربية كبيرة ،ويطلق على أحدهم (ش ّمري).
َّ -30
( -31شوت) أصل هذه الكلمة إجنليزي  ،Shootويقصد بها فعل األمر (اركل).
هدومك) بصيغة األمر تعني :علق مالبسك  -والتي يفترض أن تكون
(شر
ِ -32
ِ
مبللة -على حبل الغسيل كي جتف.
ِّ
(-33الشما َته) هي السخرية واإلستهزاء ،لهذه الكلمة أصل عربي.
قال اإلمام الشافعي رحمه الله:
فإن شمــاتة األعداء بالء
وال ُت ِر لألعادي قط ُذ ًال		
ويتطابق هذا اللفظ باملعنى مع كلمة ْ
(طنازَه) والتي سيأتي ذكرها بفصل
حرف الطاء.
ّ -34
(الشني) هو الشيء السيء واألمر الذي يعتريه العيب أو النقص بعكس كلمة
(الزين) التي سبق التطرق لها بفصل حرف الزاي ،ولكلمة (الشني) أصل
عربي فصيح.
( -35فالن شَ َرقْ ) –بالكاف الفارسية -أي أنه غص بطعامه أو شرابه ،وهي كلمة
ذات أصل عربي.
( -36ش َّي ْشهم) أي أثارهم وحرضهم( ،الشايش) هو الغاضب املهتاج.
أنظر (وزهم) في فصل حرف الواو.
( -37شَ َلع) أي خلع ونزع ،وتستخدم أحياناً مبعنى هرب!
( -38شَ َّبص) تعني أنه متسك بشدة وتعلق بقوة في شيء ما ،أنظر (جلَّب) في
فصل اجليم الفارسية.
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كلمة (ش َّبص) لها أصل عربي فصيح ،حيث يقال عن الشجر املتشابك (تش َّبص
الشجر).
أنظر (عجعج) في فصل حرف العني.
( -39شار) كلمة تتشابه مبعناها مع كلمة (ش َّبص) إمنا تُستخدم األولى عند تعلّق
الثوب أو اجلسم دون تع ّمد باإلبرة أو (امليدار) -أداة شبيهة بالصنارة مذكورة
في فصل حرف امليم -أ ّما الثانية (ش َّبص) فغالباً يُقصد بها تع ّمد التعلّق من
قبل اإلنسان أو احليوان.
( -40الشرمي) هو الشخص ذو الشفاة املمزقة أو التي بها قطع في منتصفها ،و
هي كلمة ذات أصل عربي فصيح حيث كان يسمى امللك احلبشي الذي حاول
هدم الكعبة في عام الفيل (أبرهة األشرم).
وفي التراث الكويتي مثل مشهور يشير إلى أن فاقد الشيء ال يعطيه( :قال
ِ
و(البراطم) هي الشفاة.
إنفخ يا شرمي ،قال ما من برطم!)
(-41شيخ الذ ّبان) اسم يطلق على الذبابة الكبيرة احلجم ذات اللون األخضر.
حيلك) -فعل أمر -مبعنىّ :قوي عزميتك وكن متح ّمساً ،وتأتي بهدف
ِ -42
(شد ِ
التشجيع.
 -43يقال( :شَ ق القاع وقال ام ّباع!) -بالكاف الفارسية -عن الصبي أو الطفل كثير
الشقاوة واملشاكسة ،حيث أن (القاع) هي األرض و(ا ّمباع) هو صوت تصدره
املاشية من خراف وتيوس!
واحلب ِلبنَ ) حيث أن من يهم بحلب املعزة يستطيع
َ -44م َثل( :شوف َو ْيه ال َعنز
ِ
من خالل النظر لوجهها معرفة إن كانت العنزة ستيسر عليه عملية حلب لبنها
أو أنها ستتمنع ،ويُضرب هذا املثل عند رؤية شخص يبعث وجهه للتفاؤل وقد
يبعث أحياناً إلى التشاؤم!
وقد أشار كل من املرحوم الشيخ عبدالله النوري في كتابه (األمثال الدارجة
في الكويت) واملرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) إلى
(إستَسمح
تشابه هذا املثل مع مثل آخر سبق ذكره في فصل حرف األلف وهوْ :
واستَرزق الله).
ال ْويوه ْ
شايل ُع ْم َره) أي أنه معتمد على نفسه وغير محتاج ملساعدة غيره،
(-45فالن ِ
(ح َمل).
(شال) فعل ماضي مبعنى َ
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( -46ش ِّتح أذونك) أي افتحها -رغم أنها ال تُغلق أص ً
ال! -وهي دعوة للتركيز
واإلنصات بلهجة تأنيب وزجر حيث أن البهائم فقط هي التي تفتح وحترك
آذانها و(تشتّر) مناخرها.
ّ -47
(عقال) -بالكاف الفارسية-
(الش ْطفَه) نوع قدمي من أنواع (العِ قل) ومفردها ْ
وهو ما يثبت به الرجل غطاء رأسه (الغِ تْ َره) الذي سيأتي ذكره في فصل حرف
العني.
وقد شرح املرحوم حمد السعيدان معنى كلمة ِ
(شط َفه) في اجلزء الثاني من
(املوسوعة الكويتية املختصرة) قائ ً
ال ( :عقال من احلرير مخ ّرز بالزري كان
الكويتيون في املاضي يلبسونه فوق الغتره فيالحظ أن الشطفه تختلف متاماً
عن العقال الزري (املقصب) –بالكاف الفارسية .) -
َ
(الش َّبه) هي عامود اإلنارة أو الكهرباء أو الهاتف الذي نراه في الشوارع،
-48
جمعها (ش ّبات).
َ
(الشر َبت) هو شراب بارد يخلط به املاء مع السكر ،نكهاته متنوعة كاللوز
-49
والفواكه والورد.
ٍ
َّ -50
موعد
(الشرو َكه) من عادات الفتيات قدمياً ،حيث يتفقن على التجمع في
محددين على أن حتضر كل واحدةٍ منهن طعاماً أو شراباً تساهم به
ومكان
ٍ
َّ
كاخلبز والشاي والتمر واملكسرات في ج ٍّو عائلي ترفيهي تتخلله األحاديث
واأللعاب وتبادل األخبار.
أنظر (كِ ل َم ْشروك َمبْروك) في فصل حرف الكاف.
يدل بيتَه يروح) كلمات تقال من باب املزاح إيذاناً بختام
( -51شَ لّوح َملّوح ،اللّي ِ
املجلس أو إنتهاء التجمع.
( -52شاغول) تسمية تطلق على العامل املجتهد واملوظف املثابر ،مشتقة من
(شغل) أي عمل.
أنظر ِ
(ش َق ْردي) في هذا الفصل.
(-53شَ نتَر الدم) أي أ ّنه تدفق وإندفع من موضع اجلرح ،كما تُلفظ (شتَّر).
( -54شوباش) كلمة غير عربية تستخدم كمدح أو استحسان ويلفظها البعض
(شاباش).
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وقد نقل األستاذ أيوب حسني األيوب في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة
الكويتية) أنشودة طريفة ميتدح فيها بائع الطماطم بضاعته قائ ً
ال:
طم ـ َ
ي ــاكلــونهــا و ّي ــا امل ـ ـ ـ ــاش
		
ـاط ــه َحم ـ َره شــوب ــاش
َ -55
(الشلفوح) هو القطعة أو اجلزء من الشيء ،وغالباً يكون (الشلفوح) شريحة
خشبية.
جمعها (شالفيح) وهي كلمة ذات أصل عربي.
( -56شاح) -فعل ماضي -مبعنى رمى شيئاً أو أنه قذف أحدهم بشيء ما،
(شوحه) بصيغة األمر.
َ
ِّ -57
(الشريجه) –باجليم الفارسية -هي الزوجة الثانية أو الثالثة ورمبا الرابعة
بالنسبة إلحدى زوجات الرجل.
جمعها (شرايِج) ،وأصلها العربي أتى من (الشرا َكة).
( -58شَ ّرع الباب) أي أنه فتحه بشكل كامل ،والكلمة ذات أصل عربي.
( -59شمشول) هو السروال األسود الذي كان الغواص يلبسه في املاضي ،الكلمة
غير عربية وجمعها (شماشيل).
( -60شامي) رياح باردة تهب من جهة الشمال الغربي ،وسميت بهذا االسم ألنها
تأتي من جهة بالد الشام.
(ششمه) أي نظارة ،ويقال أن اللفظ أتى من اللغة الفارسية.
-61
َ
(م ْش َ
خاطه) أي مسطرة.
ِ -62
َّ -63
(الش ّري) هو الش ّرير الذي يتصف بالسوء ويهوى إثارة املشاكل ،كما يقال
َ
(ش ّراني).
(شال ْيتي) هو الشخص املاكر وقد يكون املخادع املراوغ.
ْ -64
( -65شاخ) من أسماء الفضة ،اللفظ غير عربي وقد يكون أصله من الهند.
َ -66م َثل قدمي( :شيص بالغ ّبه حلو) والشيص هو التمر الفاسد الذي كان أهل
البحر من غواصي اللؤلؤ والتجار والبحارة يعتبرونه حلواً لذيذ املذاق عندما
يداهمهم اجلوع ونقص الطعام في عرض البحر وبعيداً عن الساحل.
و(الشيص) في الفصحى هو البلح الرديء أو التمر الذي لم يلقح.
( -67شال) أي َح َمل ،وهي كذلك في الفصحى حيث يقال( :أشال احلجر) أي
رفعه ويقال( :شال السائل يديه) أي رفعهما داعياً يسأل بهما.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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 -68من أسماء الطيور :شولة ،وهو طائر األبلق
الكستنائي.
ويقال أنها تسمى بالعربية الفصحى:
الشوالة.
(ش ِر َبت ْمروقها) تعبيراً عن إنتهاء أمر
 -69يقال ْ
معني.
> شايب
( -70شوعي) من القوارب أو السفن الصغيرة التي كانت تُستخدم لصيد األسماك
(السنْبوك) -أنظر فصل حرف السني -لكنها أصغر حجماً مع
في الكويت ،وهي تشبه َ
ٍ
ٍ
بسيط في الشكل.
اختالف
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الصاد:
َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
(ص ْك ُهم بعني) أو (نظل ُهم) –فصل حرف
َ
(–1ص ْك) كلمة لها أكثر من معنىَ ،
النون -أي حسدهم وأصابهم بعينه (احلا َّرة) حسب اللفظ الشعبي.
(صك) تأتى مبعني أغلق أو دفع وكالهما يتم باستخدام الكف على حسب
َ
املقصد من اجلملة وهي كلمة ذات أصل عربي فصيح حيث قال الله تبارك
وتعالى في اآلية  29من سورة الذارياتَ { :ف�أَ ْق َب َلتِ ا ْم َر�أَ ُتهُ يف �صرَ َّ ٍة َف َ�ص َّك ْت َو ْج َهها َو
قا َلت َعجوزٌ َعقيم } وقد فسرها بعض املفسرين بلطم الوجه أو ضرب اجلبهة
باليد.
لهذا يقال في اللهجة ِ
(ص ّكه طراق)
(صك الباب) أي أغلِقه ،ويقال أيضاً َ
بالكاف الفارسية -أي صفعه.(ص َّب ْح ُكم الله باخلير) يكون الرد بقول( :صبحك الله بالنور
 -2عندما يقالَ :
والكرامة) وهي حتية الصباح املتميزة في تهذيبها وكونها من الدعاء الطيب.
–(الص َ
وغه) هي الهدية عموماً وتطلق بشكل خاص على تلك التي يجلبها العائد
3
ّ
من السفر.
َ
(الصياغة) حيث اإلتقان واإلنتقاء وإختيار األفضل.
والكلمة عربية من
(صرار) هو القماش أو املنديل الذي تلف به األشياء ويطلق على احلجم الكبير
ْ –4
(بُق َْشه)  -بالكاف الفارسية  -املذكورة في فصل حرف الباء.
والص ّرة كلمة ذات أصل عربي فصيح سبق ذكره ـ ــا في اآلية  29من سـ ـ ـ ــورة
الذاريـ ـ ــاتَ { :ف�أَ ْق َب َلتِ ا ْم َ َر�أ ُتهُ يف �صرَ َّ ٍة َف َ�ص َّك ْت َو ْج َهها َو قا َلت َعجوزٌ َعقيم }.
(ص َل ْخني املاي) أي أن املاء احلار أحرقني( ،يصلخ) أي أنه حار وشديد
َ –5
الغليان.
(السلْخ) الذي ذكرته
(الصلخ) كلمة مشت َّقة من اللغة العربية الفصحى وهي
َّ
أسماء بنت أبي بكر إلبنها عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعني:
إن الشاةَ ال يض ّرها السلخ بعد الذبح).
(يا بنيَّ ،
(ص َّيفْ ت علينا) تعني (تَ َأ َّخ ْرت َعلَيْنا في ا ُ
حلضور) ،كما يقال بنفس املعنى
َ –6
(أَبْطيت) أو (بطيت علينا).
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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( – 7الصبي) كلمة لها معنيان مع إختالف التشكيل ،فمعناها األول هو املعروف
(ص َب ْي) في اللهجة ،أما
بالفصحى أي الفتى أو الشاب الصغير السن وتُنطق ْ
ِ
(الص ِبي) فهو اخلادم الذي ولألسف ال ينادى حالياً إال بكلمة (الهندي)!
(ص َخل َ ْة الفِ ريج ماتَبي غير التيس
(صخَ َله) أي سخلة أو معزة ،قيلْ :
ْ –8
ال َغريب)!
(صلّوا عالنِّبي يا جماع ْة اخلير)  --فاملقصود بهذا التذكير
 -9عندما يقالَ :
اإلمياني إما تهدئة املتشاجرين ومن وقع بينهم جدال حاد أو هي دعوة
لإلنصات قبل الشروع في احلديث.
ويُطلَب هذا األمر أيضاً من الشخص الذي ميتدح شيئاً أو يُعجب بجمال
شخص مث ً
ال فيُخشى أن يصيبه بالعني حسداً!
َ
و(ص ْك ُهم بعني) في هذا الفصل.
أنظر(نظلْهم) في فصل حرف النون َ
راحه) حيث أن املجاملة أو الكبت ال ينتج عنهما أي شيء إيجابي
راحه َ
(الص َ
َّ –10
على عكس املصارحة.
ص ّريته ،قعدت الصبح مالقيته! اإلجابة هي :النجوم.
صرار َ
 –11لغزْ :
والصقِ ر والصانِع
الصبيح
 –12من األسر والعائالت الكويتيةِّ :
والصباح والصبيحي َّ
ّ
والص ّ
والص ْق ُعبي – بالكاف
والص ْرعاوي
والص ّراف
الل
والصليهِ م
والصالِح
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
الفارسية.
صفالك القمر ،ال تبالي بالنجوم) ،تعبير عن اإلحترام والتقدير
 – 13قيل( :لي
ِ
اخلاص جداً لشخص معني دون غيره من الناس.
الد َهر) املذكور
ويأتي بنفس املعنى املثل املشهور( :لي َح ِّبتِك عيني ،ما ظامِ ك َّ
في فصل حرف الظاء.
(–14اص ِفري) كلمة لها معنيان مختلفان أولهما (بداية فصل اخلريف) وهي كلمة
ْ
(صفري ماكو أحد) أي أنه ال أحد هنا! أو
عربية األصل ،أما عندما يقال ْ
صفر!) أي املكان فارغ متاماً!
(املكان يَ ْ
(بور َك أل ُ َّمتي في
 -15يقال( :الصباح رباح) بنفس معنى حديث الرسول ِ :
كورها) ،أنظر (الرباح) في فصل حرف الراء.
بُ ِ
 -16من مواقع الكويت :لفظ (صي َهد) مشابه في معناه للطعس والتل واألرض
املرتفعة األكثر إتساعاً من الظهر والنفوذ ،وقد إشتهر في الكويت قدمياً أكثر
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من صيهد كان أبرزها( :صيهد العوازم) وبه عشيش في شمال غرب جليب
الشيوخ( ،صيهد نايف) الذي كان عليه قصر نايف (مقر محافظ العاصمة
حالياً)( ،صيهد الهواجر) الذي يقع في الساملية (الدمنه سابقاً)( ،صيهد
البقر) يقع في جنوب شرق الشامية.
 -17مهنة كويتية قدمية( :الصفّ ار) هو الشخص الذي يصنع أشيا ًء متعددة
بإستخدام النحاس و(اجلينكو).
(الصايغ) هو من يقوم بصياغة الذهب والفضة ،وعندما
 -18مهنة كويتية قدمية:
ِ
يُسأل أحدهم عن سبب ثراء فالن من الناس يرد بقول( :أُبوه الصايغ وطوقه
من ذهب) أي أن ذهب والده وأمواله هي التي أظهرت عليه النعمة.
 -19مهنة كويتية قدمية( :الص ّراف) هو الشخص املسؤول عن صرف النقود
والعمالت املختلفة.
 -20لغز :صرة في بير ،ما تعرف هي قمح وال شعير! اإلجابة :اجلنني.
( -21صاج) تعني صادق ،و(الصج) تعني احلقيقة والصدق.
(صد َعنهم) أي تجَ َ َّن َب ُهم.
 -22مكان (صاد) أي مستور أو منعزلَ ،
وهي كلمة عربية فصيحـ ـ ــة ،وقد ذكر ه ـ ــذا اللفظ في اآلية الثاني ـ ــة من سورة
املنافقونَ :
بيل اهلل}.
{ف َ�ص ّدوا َع ْن َ�س ِ
(ص ّميت القرآن َصم) أي أنني حفظته جيداً عن ظهر قلب.
َ -23
ِتص ْر ِوع) هو الذي أصابه الهلع واخلوف
َ -24
(ص ْر َوعهم) أي أفزعهم وأخافهم ،و(امل َ
الشديدين.
(صطار)  -وقد تُلفظ بالسني -تعني (صفعة على اخلد) ولها عدة ألفاظ
ْ -25
(راشدي) ْ
ْ
و(طراق) و( َكف).
أخرى مثل:
( -26ص َغنّونو) كلمة تطلق على الشيء الصغير وخصوصاً الطفل.
(الصقّ ار) -بالكاف الفارسية -هوالرجل الذي يربي الصقور ويدربها
-27
َّ
ويبيعها.
( -28فالن صفّ ط) فعل ماضي له معنيان مختلفان ،األول هو :طي الشيء (مالبس
 أوراق) أما املعنى الثاني للكلمة فهو :أنه قام بتنظيف جسم السمكة مما اليؤكل (اخلشف).
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( -29صوب) كلمة ذات أصل عربي تعني الناحية أو اجلهة ،مثال( :روح صوب
الد ّكان) أي إذهب باجتاهه أو ناحيته.
ْموعه) كلمة تطلق على الرأس احمللوق غالباً ،وفي العربية الفصحى:
-30
(الصل َ
َ
(صلمع الرأس أي حلقه).
( -31الصيت) كلمة تعني السمعة ،متاماً كما هي في الفصحى.
(صماخ) في الفصحى( :مدخل الرأس من فتحة األذن) وهي كذلك تقريباً في
ْ -32
اللهجة حيث أنها تطلق على الرأس بشكل عام.
( -33فالن صفَق الباب) –بالكاف الفارسية -أي أنه أغلقه بقوة بحيث أصدر ذلك
الفعل صوتاً عالياً ،ولهذه الكلمة أصل عربي.
(الص َع َوة) تعني في الفصحى (صغار العصافير) ،وفي العامية يُقصد بها نوع
ْ -34
من أنواع الطيور الصغيرة احلجم ،أنظر (بيظ الصعو) بفصل حرف الباء.
حقنَهِ ..لبنَ )  -بجعل القاف كافاً فارسية -قد يأتي هذا
َ -35مثل( :ص ّبهْ ..
(وفسر املاء بعد اجلهد باملاءِ ) ويُضرب في تطابق األمور وعدم
املثل مبعنى:
ّ
اختالف األشياء مهما كانت طريقة وصفها ،كاللنب الذي يبقى لبناً سواء
مت ص ّبه بشكل عادي أو ُوضع في (ا ْ
حملقان) -بالكاف الفارسية -و هو قمع
متوسط احلجم.
(ص ْرنا ِعلْج ِب ْحلوج الناس) -اجليم األولى فارسية( -العِ لج) هو (اللّبان)
 -36يقالِ :
و(حلوج) جمع َحلق وهو (ال َفم) ،ير ِّدد هذا املثل من يتذمر بسبب كثرة حديث
ْ
الناس عنه مبا ال يسر كما ميضغ اإلنسان اللبان لفترة طويلة ثم يلقيه!
(يص ّيح) الطفل فهو يبكي.
-37
َ
(الصيحه) أي اإلزعاج والصراخ ،وعندما َ
(الص َّخه) هي حال الهدوء الشديد ،وقد أرجعها املرحوم حمد السعيدان في
-38
َ
اجلزء الثاني من (املوسوعه الكويتية املختصرة) إلى اللغة العربية الفصحى
حيث يقال( :صخد الرجل أي أنصت حملدثه).
ِّ
و(املصخن) هو
(صخونَه) أي ح ّمى وإرتفاع في درجة حرارة جسم اإلنسان،
ْ -39
املريض املصاب مبا سبق ذكره.
هذه الكلمة عربية األصل حيث أنها مشتقة من (السخونة).
( -40صاحي ..صاحي) هي الكلمة التي كان يصيح بها ح ّراس األسواق والنواطير
قدمياً بقصد تنبيه زمالئهم كي يبقوا مستيقظني (صاحني).
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( -41صلّوا صالة البقر) من ألعاب األطفال في املاضي حيث يرد الالعبون على
قائل تلك اجلملة بصوت واحد (والله ما نصليها) إلى أن تصل اللعبة إلى
احلديث عن الغيوم وألوانها! ثم تبدأ املطاردات وهو ما تعتمد عليه هذه
اللعبة.
تفصيل هذه اللعبة موجود في كتاب (مع األطفال في املاضي) لألستاذ أيوب
األيوب.
( -42صي َده ما صي َده) لعبة كان األطفال يلعبونها في املاضي حيث حتدد القرعه
أحدهم فيكون هو الص ّياد الذي يطارد رفاقه ،وغالباً ما تكون القرعة بطريقة
(غزاله بزاله) املذكورة في فصل حرف الغني.
يم َكه) إحدى األلعاب القدمية التي تعتمد على ِ
الع َبني يخفي أحدهما
(صم ِ
-43
ّ
شيئاً (حجر أوقطعة نقدية) في إحدى يديه بحيث يقوم اآلخر بالتخمني
وإختيار إحدى القبضتني املمدودتني أمامه على أمل أن يكون بها ذلك الشيء
الذي أُخفي.
(الص ّ
ال َبه) من األفخاخ التي كان ِ
الصبية يصنعونها لصيد الطيور في
-44
َ
املاضي.
لألستاذ أيوب حسني شرح وافي عن كيفية صنعها في كتابه (مع األطفال في
املاضي).
( -45الغيم صاك) أي أن الغيوم كثيفة بحيث حجبت السماء ،أنظر (صك) في
هذا الفصل.
(ص َبخَ ه) هي األرض املاحلة التي ال زرع فيها ،وقد توصف شدة امللوحة في
ْ -46
طعام معني بقول (األكل مالح ص َبخ).
ٍ
( - 47الصم َّيه) هي احلجر الكبير نوعاً ما ذو األطراف امللساء.
(الصديج) هو الصديق ،لكن البعض يلفظها كالفصحى مع إستخدام تسميات
ِّ -48
أخرى مثل( :صاحبي) و(رفيجي) و(وليفي) وجميعها عربية األصل.
( -49الصابونه) كلمة لها معنى آخر غير تلك التي تُغسل بها األبدان أو املالبس
وهو عظم الركبة.
(صكَّ ه راسه) أي أنه آمله وأحس بالصداع.
 -50فالن َ
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(سحاره) هي الصندوق الذي كان يُصنع من اخلشب وحت ّمل به
(ص ّحا َره) أو
َ -51
ّ
و(الس ّحارة)
(صحارات),
الفاكهة أو اخلضراوات ،وجمعها (صحاحير) ورمبا
ّ
َ
في الفصحى هي أيضاً الصندوق.
 -52من أسماء الطيور :ص َع َوه ،وهي الذعرة الصفراء والذعرة صفراء الرأس
والذعرة الرمادية.
 -53من أسماء الطيور :الصفار أو (أم الصعو) ،وهو طائر الصفير الذهبي.
 -54من أسماء الطيور :صليبي ،وهي الدخلة بيضاء الزور الصغرى بأنواعها.
(صافن) لفظ يُطلق على الشخص الشارد بتفكيره والذي دخل في حال من
-55
ِ
الس َرحان.
َ
َ -56
الص ْق َله) –بجعل القاف كافاً فارسية -تقال عن الذي تع َّمد تغيير
(ظ َّيع َّ
مجرى حديث ال يعجبه كما تُطلق على من لم يستوعب أو يفهم شيئاً ما َفتاهَ
فيه بحيث يقال عنه (ظاع بالصقله).
وللكلمة معنى آخر ذكره األستاذ أيوب حسني األيوب في كتابه (من كلمات أهل
الشي) أي ذهب به ليبيعه ويتخلص منه ،فيقال ِ
الديرة)ِ :
(ص َْكلَه) أي
و(ص َك ْل
ْ
ال تتوانى في بيعه.
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الضاد:
أغلب الكلمات املفترض ذكرها في هذا الفصل نُقل شرحها لفصل حرف
الظاء حيث أن اللهجة الكويتية ورغم أنها نابعة من اللغة العربية الفصحى وهي
لغة الضاد إ ّال أن اللسان الكويتي غالباً ما يقلب الضاد إلى ظاء.
والض ِ
اعن.
والضويحي
والضبيي
 – 1من األسر والعائالت الكويتية :الضامِ ر
ّ
ْ
ْ
الضو).
( – 2شب َ
( – 3الضيم) وقد قيل( :لي ح ّبتك عيني ،ما ضامك الدهر).
 – 4لغز :ضلوع وعود وكرته جلود وفمه في جهنم ممدود! اإلجابة :املنفاخ.
و(الضكَّ ه).
(الض َّبه)
-5
َّ
َّ
( – 6ضاع) أي تاه ،قيل( :مِ ن ن َ
ِشد ما ضاع).
َ ( -7و ْي َهه ضاوي).
(ضيجه) أو (ضيج).
-8
َ
 -9يقال( :الضيج في القبر).
(الض ْو ما تو ِّرث إال ال ّرماد).
َ -10م َثل:
َ
دومك).
(ضب ْه ِ
ِ -11
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الطاء:
َّ
(الطش وال َّّرش) كلمات كويتية ذات أصل عربي فصيح حيث أن أ ّول املطر هو
–1
(الطش) ثم يتبعه (الرش) ،وعاد ًة تستخدم هكذا( :هال بالطش والرش) حيث
تأتي مبثابة الترحيب وعند لقاء الضيف العزيز.
 -2يقالَ :
(ط ّرار ويتشرط!) عن الشخص احملتاج الطالب للمعونة الذي رغم
ضعفه جتده متعالياً ويصدر األوامر على من يشفق عليه! و(الط ّرار) هو
الشحاذ الفقير أما (الطرا َرة) فهي الت ََس ُّول.
ّ
كما قيل( :عافها عزمية وياها طرارة!) أي أنه رفض ما كنا نهديه له (وليمة
عشاء مث ً
ال) وأتى بعدها يرجتيه مستعطفاً!
وأيضاً قيل( :علمناهم الطرارة وسبقونا على البيبان!) و هو مثل يُطلق على
من نافس من له فضل عليه كالسائل الذي سبق من علمه السؤال ألبواب أهل
اخلير.
( – 3طايح من عيون الناس) و(طوفة هبيطة) و(طريجعي) هي أوصاف تطلق
على من ال يحترمه العامة وال يقدرونه أما لشره أو مظهره املزري أو رمبا
خللقه السيء وأحياناً لضعف شخصيته( ،الطوفة) هي احلائط.
َ –4
(طق إعصي) -بالكاف الفارسية -أي ازدحام شديد لدرجة تشبيهه مبعركة
تستخدم فيها العصي!
وقد سبق التطرق لكلمات مشابهة لها في املعنى( :ضبة) و(ضكه) و(أمة
الثقلني).
َ –5
(طخ)  -فعل ماضي -أي هدأ متاماً بعد بكاء حاد أو صراخ أو رمبا حركة
كثيرة وقد يكون الذي (طخ) هو األلم ،كما يقال بنفس املعنى( :خدر) و(خ َمر)
و(خنس).
و(الط ْن َطل) ،األولى تطلق على الشخص السمني وغالباً
ُ
َ
(الط ْم َبح َله)
– 6
بقصد املزاح كما يقال عنه (بو متبه) ،أما الثانية فتطلق على الشخص طويل
القامة بشكل ملفت للنظر مع التذكير بأن (الطنطل) اسم ألحد العفاريت أو
الشخصيات األسطورية قدمياً.
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رسك!) زجر غير محبب قد تستخدمه النساء عند
( – 7طفى ِح ّسك وانقطع ّ
تأنيب اخلدم أو رمبا األطفال املزعجني.
(احلِ س) هو الصوت ،أما (ال ِّرس) فهو الرأس أو الروح.
( – 8طين ْة َينَّة) وصف طيب يقال عند مدح الفتاة أو املرأة (غالباً) بحيث تُشبه
بطني أو تربة اجلنة املباركة.
( – 9طينَه ثجي َله) وصف يطلق على الشخصية اململة املبغوضة التي يصعب تقبلها
أو استساغة اجللوس معها ،فمن كانت (طينته ثجيلة) فهو ثقيل الظل.
وشمخت!) تقال عند اإلحتجاج على جرأة أو أسلوب شخص معني
(– 10طا َلت َّ
مبعني( :لقد متاديت كثيراً!).
َ
(ش َّمخ) -فعل ماضي -أي هاجم باستخدام أظفاره احلادة ،وقد تكون هذه
األظفار هي التي (طالت) ورمبا هي اليد!
طمع ط َبع) أي من اتصف باجلشع وقع خائباً( ،طبع) -فعل
َ 11
–مثلِ :
(من َ
ماضي -تعني غرق أو سقط.
َ -12
(ط َحن قلبي) -بالكاف الفارسية -أي أنني تأثرت حزناً عليه ،و(يطحن
العمر) أي يثير الشفقة.
( –13الطاري) هو املوضوع أو احلديث الذي مير في مخيلة اإلنسان فجأة ورمبا
دون سبب معني.
و(طريت على بالي) أي (أنك كنت في ذهني وقد تذكرتك فجأة) و(شالطاري)
تعني (ما السبب ؟ ما الداعي ؟) أما (ما يبتله طاري) فهي (لم أذكر له شيئاً
عن هذا املوضوع) ومتاثلها في املعنى (ما يبتله سيرة).
 –14لغز :طاسة في البحر ر ّكاسة ؟ اإلجابة :هي الشمس النعكاسها علي البحر،
أما الطاسه فهي اإلناء املعدني.
( – 15يا بعد طوايفي) الطوايف هم األقارب واألهل ،وتقال هذه الكلمات تقرباً
من شخص عزيز وإرضا ًء له.
(ح ْد ُكم طماشَ ه)( ،حدكم) تعني ألقصى درجة أما (طماشة) فهي للمزاح
َ – 16
أو التندر ملا يستدعي الفرجه حيث تقال ملن يفعل شيئاً غريباً أو مضحكاً
(الطماشه) إلى ْ
َ
(طنازَه) إذا بلغت حد السخرية
يسر به من حوله ،وتتحول
واالستهزاء!
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ِّ
وم ْخ ِت ِرع!) -تقلب القاف كافاً فارسية -أي أنه أصيب
(طاقتَه
– 17
َ
البوهه ْ
بالذهول وهول املفاجأة والصدمة ،و(املخترع) هو اخلائف الفزع.
(ط ْقها نومه) -أي استغرق في النوم -أو َ
َ – 18
(طقْها ْش ِخري) -من الشخير -أو
(طقْها َس ْد َحه) -من االستلقاء -جميعها ألفاظ تشترك بالكلمة األولى َ
َ
(طقْها)
تقلب القاف كافاً فارسية -مع إمكانية تغيير الكلمة الثانية حسب احلال املرادوصفها حيث أن (طقها) تعني (قام بكذا) فمث ً
الَ :
مي َبه) -باجليم
(طقْها ْجر ْ
الفارسية -تعني قام بلبس الغترة بطريقة البحارة أو املهنيني أو الصبيان،
ويقالَ :
(ط ّقيتْلَه بو َح ّواش) أي :إلتففت من إجتاه آخر وقمت مبباغتته أو
إختصار الطريق إليه.
اجل َمل ،اكث َرت ِسجاجينَه) -بجعل اجليمني األخيرتني
َ – 19مثل مشهور( :لي طاح ِ
فارسيتني -فذبح البعير بالسكاكني (سجاجني) يتم بعد سقوطه (طاح) حيث
يستحيل القيام بذلك وهو قائم.
ويقال هذا املثل عن الشخص املعروف بقوته وشهرته والذي يتكالب عليه
حساده وأعداؤه عندما يصيبه الضعف أو يقع مبعضلة
فجأة وكدفعة واحده ّ
عسيرة!
َ – 20
والك) دعاءٌ حسن يأتي رداً على من سأل عن احلال.
(ط ِّيب ،طا َبت أَ ْح ِ
( – 21الطول طول ْنخَ َله ،وال َع ِقل َع ِقل ْصخَ َله!) –بتضخيم كل الم -ويقال هذا
املثل عن الشخص الذي ال تتناسب تصرفاته الطفولية مع كبر سنه وضخامة
جسمه.
كما يقال بنفس املعنى( :كلما ك َبر دبَر) أي كلما زاد عمره تر ّدى مستواه وساء
تصرفه!
 – 22لغز :طير طار في األبحار ،ال له ريش وال منقار ؟ اإلجابة :الرسالة.
( – 23طاب خاطري) أي :لقد مللت هذا الشيء أو قررت أال أفعل أمراً كنت
أنويه.
كما يقال أيضاًَ :
(ط َّيبْنا ْ
خاط َره وراضيناه) أي إعتذرنا منه وعوضناه أو أهديناه
ما يرضيه.
 – 24من األسر والعائالت الكويتية :الطبطبائي والطخيم والطواري والطريجي
والطويل والطيار والطريري والطراروه.
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 – 25يقال( :طا َرت الطيور بأرزاقها)  -بالكاف الفارسية -أي انتهى األمر بأخذ
كل شخص نصيبه وكل منافس غنيمته وإنتهت فرصة املشاركة.
كما يقاربها في املعنى ْ
(ش ِربَت مروقها) املذكورة في فصل حرف الشني.
 -26من مواقع الكويت :في الطريق املتجهة ملنطقة (كاظمة) تقع آبار (الطرفاوي)
الذي يفسر تسميتها املؤرخ (فرحان الفرحان) بأحد أمرين( :إما لكثرة
شجيرات الطرفا بها ،أو لكون اآلبار متطرفة عن الطريق ..والله أعلم).
 –27لغز :طاسة في بطن طاسه ،من داخل لولو ومن بره نحاسه! اإلجابة:
الر ّمان.
 -28مهنة كويتية قدميةَ :
(الط ّواش) هو تاجر اللؤلؤ الذي يبيعه على الناس بعد
بأثمان أرخص من الغواصني.
ٍ
أن يقوم بشرائه
 -29مهنة كويتية قدميةَ :
(الط ّراح) هو بائع الفواكه واخلضراوات.
َ
(الطقّ اقة) – بالكاف الفارسية  -هي التي تضرب
 -30مهنة كويتية قدمية:
الدف في احلفالت وقد تغني في األعراس.
 -31لغز :الطول طول املوزة والراس محزوزة إذا ضاقت أنفاسه طلع املاي من
راسه! اإلجابة :امل َ َرش.
 -32لغز :طير يلحق طير ،األولي يدور السالمة والثاني يدور اخلير! اإلجابة:
الصقر عندما يطارد احلبارى.
َ -33
(ط َّرش) -فعل ماضي -تعني أَ ْر َسل ،و(ط َّرش املكتوب) أي بعث بالرسالة،
و(طرشنا ِ
الصبي) أي أمرنا اخلادم بالذهاب ملكان معني و(طرشهم) أي
أرسلهم.
ْ
(املطراش) الذي سماه املرحوم السعيدان في اجلزء الثاني من
واملراسل هو
(املوسوعة الكويتية املختصرة) طارش أو مطرشاني.
( -34طمر) أي قفز ،ويشابهها باملعنى لفظ (نقز) -بالكاف الفارسية -وهي كلمة
مذكورة في فصل حرف النون.
و(طمر) كلمة عربية فصحى تعنيَ :وثَب.
( -35طب من الطوفه) أي أنه قفز من فوق احلائط( ،القطوة ط َّبت من فوق) أي
أنها قفزت من مكان مرتفع.
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والفرق بني (طب) و(طمر) هو أن األولى تكون من أعلى ألسفل أما الثانية
فتكون على األرض كالطفل الذي (يطمر) على والدته.
(الط ْب َجه) هي الفردة وأحد زوجني ،و(طبجة اجلوتي) هي (فردة احلذاء)
ِ -36
حيث أن الزوج يسمى (طبجتني) وهي كلمة مشتقة من اإلنطباق أو التطابق.
وعندما يُسأل شخص معني من باب املزاح( :وين ِطبْ ِجتِك ؟) فالسؤال هنا عن
شخص آخر اعتاد على مالزمته.
(طافك ِنص عمرك) تعني حرفياً( :أن نصف عمرك قد فات!) وهو تعبير
-37
ِ
مبالغ فيه يقال ملن فاته مشهد غريب أو أمر مهم أو شيء نادر احلدوث .
(طاف) أي فات ومر.
َ -38
(طنَّش) -فعل ماضي -أي أنه أهمل الشيء أو أخلف الوعد.
وقد سبق ذكر كلمات مشابهة في املعنى مثل (بو ل ّباس) في فصل حرف الباء
وكذلك (كشته) في فصل حرف الكاف.
َ
(الط ْشت) هو وعاء (بالستيكي غالباً) تغسل فيه املالبس بعد أن يتم ملؤه
-39
باملاء والصابون ،كما أن له إستخدامات أخرى.
( -40طلع بهالبرد طرق الدشداشة!) –جتعل القاف كافاً فارسية -أي أنه رغم
برودة اجلو إكتفى بإرتداء الثوب الشعبي (الدشداشة) -أنظر حرف الدال-
إذاً (طرق) تأتي محل (مجرد) أو (فقط).
ْ -41
(طنازَه) أي سخرية وإستهزاء ،و(طنز) في الفصحى تأتي بنفس معناها في
اللهجة العامية.
وقد سبق التطرق لكلمة تطابقها في املعنى في فصل حرف الشني وهي
(الشماتة) والتي كذلك لها أصل عربي.
(الطلي) في اللهجة العامية بنفس معناها األصلي في اللغة العربية الفصحى
ِ -42
وهو( :الصغير من أوالد الغنم).
ِّ -43
(الطفا َقه) –بالكاف الفارسية -هي العجلة والتسرع وعدم التركيز!
أنظر ( َم ْطفوق) بفصل حرف امليم.
( -44طاب ولدنا ،احلمدلله) سبق أن تطرقنا في هذا الفصل لكلمة (طاب خاطري)
و(طابت أحوالك) ،أ ّما هنا فاملقصد أنه شفي وتعافى بعد أن كان مريضاً.
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( -45فالن طفَت نا َره) أي أن ش َّره خمد وزال كما تنطفيء النار ،أما (عسى تطفي
نار فالن) فهي رجاء ومتني ملا سبق ذكره.
( -46طير على ْس َعفَه) املقصود بهذا الوصف كثير األسفار قليل اإلستقرار في
(س َع َفه) وسينتقل بالتأكيد
مكان واحد كما هو حال الطائر الذي حط على ْ
(س َعف) وهو ورق النخيل.
و(س َع َفه) مفرد َ
لغيرهاْ ،
(طحيحه) وصف يطلق على الشيء الذي ال إقبال عليه إما ألنه رديء أو
-47
َ
لكثرة وفرته وسهولة احلصول عليه ،وهي مشتقة من (طاح) أي َس َقط.
َ
(الط ْربقَه) -بالكاف الفارسية -هي صوت جري اخليل أو الدواب.
-48
 -49يقال أن (الطقّ اق) –بالكافني الفارسيتني -هو املوت ،فعندما يقال عن إنسان
شرير أو شخص ال خير فيه (بالط ّقاق) فقد ُدعي عليه وسعد الناس بإصابته
بسوء أو بوقوعه في شر أعماله!
( -50الطب) كلمة لها َمعنَيان مختلفان فتأتي مبعنى عالج كما تستخدم مبعنى
(سحر)! وجمعها (طبوب).
ْ -51
(طوير الهندي) من ألعاب األطفال قدمياً حيث يهتف بها أحدهم فيرد عليه
آخر بقول (عندك ما عندي) فيما تصطف مجموعة من الالعبني الذين
يضعون أيديهم خلف ظهورهم بحيث يخفي أحدهم في قبضته حجراً يبحث
عنه املُخ ِّمن.
تفصيل اللعبة موجود في كتاب (مع االطفال في املاضي) لألستاذ أيوب
حسني.
( -52طاق طاق طاق ّيه) -تتحول كل قاف إلى الكاف الفارسية -لعبة من ألعاب
األطفال في املاضي حيث يجلسون على األرض مش ّكلني دائر ًة فيما يدور
حولهم أحدهم وهو يحمل (غتره) –غطاء رأس -فيضعها خلف أحد الالعبني
والذي إن فطن لها البد عليه أن يأخذها ويطارد الشخص األول ويضربه بها
حتى يُكمل دورته ويجلس مكانه!
( -53ط َبق حنَّه ،ط َبق ماش) -بجعل القافني كافني فارسيتني -هي لعبة ثنائية
كانت الفتيات يلعبنها قدمياً ،حيث تعطي كل العبة ظهرها لألخرى فتتشابك
األذرع حتى تقوم األولى باإلنحناء لألمام مع حملها للثانية على ظهرها ثم يتم
العكس مع ترديد الكلمات السابق ذكرها.
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( -54طا َولْ ) أي نا َو َل وأعطى.
( -55طاح ا َ
حل َطب) أي انتهى اخلالف وأُعلن عن عودة املياه ملجاريها.
( -56طاح فيه طيحه) أي أ ّنه أدمن عليه ،فقد يكون هذا طعاماً اعتاد عليه
الشخص فصار يأكله باستمرار و(يطيح فيه طيحة).
(طاحت إ َّبطنَه) أي أ ّنه حصل عليها وحظي بها واستفاد منها.
-57
َ
( -58طاح عليهم) أي أ ّنه اكتشف فعلتهم أو أمسك بهم متلبسني!
(طاحت براسه) أي أ ّنه تورط فيها ومت إتهامه بها.
-59
َ
(طاحت بجب َده) –باجليم الفارسية -تقال ملن حاول بيع سلعة معينة فلم
-60
َ
يستطع تصريفها فابتُلي بها.
ْ -61
(ط ِردي) من املطارده واجلري والتسكع( ،فالن يطرد بالسكيك) أي أ ّنه يركض
في الشوارع واحلارات.
(-62مطا َرد) تأتي بنفس املعنى.
ْ
َ -63
(ط ْر َقع أصابعه) –بجعل القاف كافاً فارسية -أي أنه سحب أنامله أو ثناها
بحيث صدر منها صوت عظامها ،ولهذه الكلمة أصل عربي.
َ -64
(ط ّبش باملاي) -فعل ماضي -وهو ما يقوم به األطفال غالباً في البحر
من حتريك املاء بشكل عشوائي وإثارة موجه ورذاذه ،وتسمى هذه احلال
( ْمطابَش).
( -65طي َب ْة خاطر) أي بكل قناعة وحرية ودون إجبار أو تأثير ،كما أن هذا االسم
قد يُطلق على الهدية.
َ -66
(ط ْنبور طني) لقب مضحك يُطلق على الشخص الكسول ورمبا بطيء احلركة
حيث أن َ
(طنْبور طني) تعني كمية أو كومة من الطني.
(طرف الباب) –فعل ماضي -أي أ ّنه لم يغلقه ولم يفتحه بشكل كامل بل جعله
َّ -67
بني اإلثنني.
أنظر (ش ّرع الباب) في فصل حرف الشني.
َ -68
(ط َّرة النور) أي بداية ظهوره بعد صالة الفجر وقبل الشروق.
( -69ط ّوالي) هو الشيء ذو الشكل املمتد طولياً من األعلى لألسفل وليس أُفقياً،
وقد يكون املقصود بأ ّنه طويل.
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( -70طري َره) أي حا ّدة ،وتطلق على الس ّكني.
كما يقال (سنينَه) وهي مذكورة في فصل حرف السني.
ُ -71
القصاب لتقطيع اللحوم ،وقد تسمى الفؤوس
(ط َبر) وهي أداة حادة يستخدمها
ّ
اخلاصة بتقطيع األخشاب بنفس االسم ،وتُلفظ ِ
(ط َبر) بكسر الطاء أحياناً.
 -72من أسماء الطيور :الطنيفة ،وهي الهازجة الصغيرة.
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الظاء:
( – 1الظيم) هوالعذاب والعناء ،وقد قيل( :لي ح ّبتك عيني ،ما ظامك الدهر)
مبعنى أن احملب دائم التغاضي عن عيوب محبوبه فال يوجه له غير املدح
والثناء ولو أخطأ!
(ماظن) أي (ال أعتقد) وأصلها (ما أظن) ،أما (أَ َظنّتي) فتعني (أعتقد)
–2
ِ
وأصلها (أظن).
 – 3لغز :ظالم الليل بامللة ؟ اإلجابة :الدبس ،وامللة هي الطبق.
(الظاهر إنك مو فاهمني!) أي يبدو أنك لم تفهم مقصدي ،وتستخدم
 – 4يقال:
ِ
(الظاهر) عاد ًة أول اجلملة مبعنى (حسب اعتقادي) أو (في ظني) أو (يبدو
أن).
 – 5من األسر والعائالت الكويتية :الظاهر والظرمان.
 -6من مواقع الكويت :يقع في األراضي اجلنوبية من الكويت جبالن متصالن
ببعضهما البعض ويطلق عليهما (الظلوف).
( -7ظفير) قبيلة عربية ،أحدهم (ظفيري).
َ -8
(الظلمه) هي الظالم( ،ظلِّ َمت الدنيا) أي أنها أظلمت بقدوم الليل.
( -9ظب هدومك) -فعل أمر -يعني :إجمع مالبسك.
َ
َ -10
و(ظكَّ ة) وصفان لتجمهر الناس وتزاحمهم ،انظر (طق اعصي)
(ظ ّبه)
بالكاف الفارسية  -في فصل حرف الطاء.أصل الكلمة عربي فصيح من (أضب القوم) أي صاحوا وجلبوا.
( -11ظيقة خلق) -بالكاف الفارسية -أي ملل أو حزن( ،فالن ظايق خلقه) أي
أنه مهموم أو يشعر بامللل.
(ش ْب َ
الظ ْو)  -فعل أمر -أي أشعل النار أو النور سواء كان (سراي) –أي
ِ -12
سراج -أو (تريك) -انظر فصل حرف التاء -و(الضوء) في الفصحى كما هي
في اللهجة الكويتية حيث تشمل النور والنار.
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َمثَل مشهور( :الظو ما تو ِّرث إال ال ّرماد) أي أن نتاج النار ونهاية اللهب مجرد
رماد ،ويقال هذا املثل عن الذرية الغير صاحلة التي لم ترث اخلصال الطيبة
والصفات احلسنة لألب أو اجلد بل أخذوا منهم كل ما فيه شر.
( -13ظاق األكل) -فعل ماضي تُقلب قافه للكاف الفارسية -ويعني (ذاق الطعام)،
(ظوق) أي تذوق كما أنها تلفظ بالذال أحياناً .قيل( :ا ْم َش َّير ،من ظا َقه حَ َ
ت َّير)
وهو تعبير يطلق على طعام حلو طيب املذاق يعجب من تذوقه إلى درجة
احليرة!
 -14لغز :ظلوع وعود وكرته جلود وفمه في جهنم ممدود! اإلجابة :املنفاخ.
( -15ظاع) أي تاه ،قيل( :من نشد ما ضاع) أي من سأل عن الطريق لم يته ،واملثل
يحث على االستشارة واألخذ بالنصيحة.
( -16ظاوي) أي مضيء ومنير ،وتستخدم غالباً بقصد املدح ( َويْه الشيخ ضاوي)
و(شحلوها البنية َويِها يضوي).
وأصل الكلمة فصيح من الضوء والضياء.
(ظيجة) أو (ظيج) لها معنيان أولهما يستخدم تعبيراً عن اإلحساس بالهم
-17
َ
واحلزن وضيق الصدر ،كما تستخدم الكلمة عند وصف املكان الضيق
واملزدحم.
ولهذه الكلمة أصل عربي ،وقد قال الشاعر:
ـرج
		 ولـ ـ ُـر َّب نـ ــازلـ ـ ٍـة يضيـقُ بها الفتى
وعنـ ــد الل ــه منهـ ــا ال ــمخ ـ ُ
رجت ُ
ـرج
لما استح َك َمت َحلقاتها
ُف َ
وكنت أظنُّ ها ال ُتفـ ـ ـ ُ
		 ضا َقت َف ّ
 -18يقال( :الظيج في القبر) -بالكاف الفارسية  -تعقيباً على من تذمر من ضيق
املكان.
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َف ْص ُل َح ْر ِف العني:
الصوف وال يِديد البْ ِ
ريسم) وهو عنوان هذا الكتاب والذي
َ -1مثل مشهورَ :
(عتيج ّ
(عتيج) هو (ال َعتيق) الذي
سبق شرح مغزاه في مقدمة الكتاب ،وأصل كلمة َ
قال عنه الع ّ
المة الراّغب األَصفهاني في (مفردات ألفاظ القرآن)( :العتيقُ:
املتقدم في الزمان ،أو املكان ،أو الرتبــة ،ولذلك قيل للقدمي :عتيق ،وللكرمي:
{و ْل َي َّط َّوفوا ِبال َبيتِ العتيق}
عتيق ،وملن خال عن الرق :عتيق .قـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ــالىَ :
احلج .29
كما أن كلمة (بْ ِ
ريسم) الكويتية هي نفسها (اإلبريسم) املعربة من الفارسية
قدمياً كما جاء في (لسان العرب) و(املنجد).
وقد ذكرها اإلمام الشافعي رحمه الله حني ُس ِئ َل يوماً :ما الدليل على وجود الصانع ؟
قال :ورقة الفرصاد (التوت) طعمها ولونها وريحها واحد عندكم ؟
قالوا :نعم
قال :فتأكلها دودة القز فيخرج منها اإلبريسم ،والنحلة فيخرج منها العسل،
والش ـ ـ ـ ــاة فيخرج منها البعر ،وتأكلها الظباء فينعقد في نوافجها املسك فمن
الذي جعل هذه األشي ـ ــاء كذلك مع أن اجلميع واحد ؟
فاستحسنوا منه هذا البيان وأسلموا على يديه (كانوا سبعة عشر رج ً
ال).
َ
(عوير و ْزوير وا ِمل ْن ِك ِسر واللّي مافيه خير!) يُقصد بهذا القول املتردية والنطيحة
ْ –2
من البشر! وتُستخدم عند إنتقاد مجموعة من الناس لسوء أخالقهم.
(ردي) و(داثِر)
(عايب) أي تالف وغير صالح لإلستخدام وتشابهها في املعنىِ :
ِ –3
و(حل َ ْي) و(دوني).
َ
الكلمة ذات أصل عربي من العيب ،كما قد تُلفظ (معيوب).
الع ِيلة) وتستخدم هذه الكلمة للنهي عن اإلستعجال وزجر املتهور وطلباً
( – 4عن ْ
للتر ّوي.
(عن الطفاقة) -بالكاف الفارسية -تُستخدم بنفس املعنى.
( – 5عا َلم ْش ِك ِث ْر ُهم!) تقال عن اجلمهور والعدد الكبير من الناس وهي وصف
إعصي) َ
لإلزدحام ،أنظر بنفس املعنى َ
و(ظ َّبه).
(طق ْ
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الب ْشت) تقال غالباً محل الشكر والثناء للفتيان والصبية
ِ –6
(ع ْشت ِول َب ْست ِ
حيث أن (ال ِب ْشت) وهي العباءة الرجالية ال تُلبس إال في املناسبات اخلاصة
كاألعراس أو االحتفاالت الرسمية.
ميعتي احلا َّره) –بجعل اجليم
َ –7
(عسى عيني ما َت ْبجيك وال أَ ِمش َعنِّك ْد ِ
فارسية -هي من ألفاظ النساء غالباً وتتمنى فيها الزوجة أو األم السالمة
للزوج واإلبن وأن ال يصيبهما ما يُحزن القلب ويُدمع العني.
َقصد عدم
(عمك أَ ْص َمخ) أو (عطاه بول ّباس!) كلمات تعني تَع ّمد الالمباالة وت ّ
ّ –8
اإلهتمام إ ّما خلالف شخصي أو إنشغال أو رمبا عدم إحترام.
صم.
(األصمخ) هو األَ َ
(ع ْج َع ْج) -باجليمني الفارسيتني -فعل ماضي يقصد به التعلق بشدة في شيء
َ –9
معني ورفض تركه ،فعندما (يعجعج الياهل بثوب أمه) فهو يتشبث به بقوة.
أنظر َ
(ش َّبص) في فصل حرف الشني.
المك ِم ْتضايج ؟) أي ملا أنت متضايق ؟ وتستخــدم (عالمِ ك) لإلستفسار
َ 10
–(ع ِ
ومبح ـ ـ ــل (ما بك ؟).
(عط ا َ
نصه) -تلفظ القاف كافاً فارسية -أي أعطي
َ – 11م َثلَ :
خل ّباز خبزه لو باق َّ
حاجتك للمختص وصاحب اخلبرة مهما كان الثمن مادام سيتقنها لك دون
غيره ،وهذا املثل ص َّور ذلك اخلباز الذي يعد لنا األرغفة ويقوم بسرقة نصفها
دون أن يكون لنا إعتراض!
(آسع)
( – 12العني أَ ْو َسع من ا ُملكانَ ،ح ّي ُاكم الله) ترحيب متميز بالضيوف ،تلفظ َ
أحياناً بدل (أَ ْو َسع).
السيح) تقال للمديح وهي على وزن (احلبيب) و(الغالي) أو الذي ال يرد
( -13عني ّ
لك طلباً فيكون كرمياً و(عند َويْهِ ك) أي معك متى ما كنت في حاجة له.
وقد ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) أن هذه
التسمية تشير الى عني ماء غزيرة كانت تَسيح منها املياه الفائضة.
(ع ْن َبر ُأخو بالل) أي أنهما شخصان أو شيئان متشابهان ال فرق
 -14يقالَ :
بينهما( ،عنبر) و(بالل) من األسماء التي لم يكن يتسمى بها (غالباً) غير ذوي
األصول األفريقية.
ويقال بنفس املعنى( :ما طاح إال إنبطح) املذكور شرحها في فصل حرف امليم.
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هونك) أي على مهلك وال تكن مستعج ً
ال ،وتأتى بألفاظ أخرى هي
( –15على ِ
(بِال َعدال) و(يَ ّواش يَ ّواش).
( –16عيني َعليك بار َدهْ ،ت َف ِّرح ال َقلْب) -بالكاف الفارسية -مديح وثناء تستخدمه
النساء غالباً ،فتذكرها األم مث ً
ال عندما تسعد بنجاح وتف ّوق إبنها في
دراسته.
َ –17م َثل( :عقب ما شابَ ،و ّدوه الكتاب!) -بجعل القاف كافاً فارسية -ويطلق على
األشياء التي حتدث متأخرة عن وقتها كذهاب العجوز للدراسة ،و(عقب)
تعني (بَعد) وهي عربية فصيحة.
 ( –18ال َع ْذروب ) هو العيب واخلطأ ,وقد ذكرها بصيغة اجلمع الشاعر السيد
عبداحملسن الطبطبائي رحمه الله في قوله:
يرفن عذاريبه مهني القواميس
		
هني لثايلها الغاليل واألحالس
( –19ال َع ْن َوه هذي عشانك) أي اإلجتهاد وتخصيص هذا الوقت إمنا هو لك حيث
أن الكلمة مشتقة من (العناء)( ،فالن تعنى عشان فالن) أي أنه تكبد املشقة
من أجله.
ُ
(عساكم من ع ّوا َده) دعاء طيب يستخدمه الناس في األعياد اإلسالمية
– 20
وشهر رمضان املبارك ،يعني( :أعاد الله عليكم هذه األيام الكرمية).
(من عافنا بال ّر ْخص ،بالغنى بعناه) أي من كرهنا وتبرأ منا عند
 –21مثلِ :
ضعفنا وفي وقت احلاجة قابلناه ببيعه والتخلص منه مهما كانت منفعته
وفائدته لنا ،وهذا املثل بنفس معنى بيت الشعر املنسوب للشاعرة مزنة بنت
مكازي رحمها الله:
ومن باعنا بالرخص بعناه بزهود
		
		 من عافنا عفناه لوكان غالي
(ج ّدا ْمنا) ذات
(إعدالْنا) :أي أمامنا ،وتشابهها في املعنى كلمة ِ
(عدالنا) أو ْ
ْ -22
األصل العربي املشتق من (املقدمة).
(عدال) عند الدعوة للتروي والهدوء واإلتزان.
كما تستخدم كلمة َ
 –23من األسر والعائالت الكويتية :العمر والعقيلى والعدساني والعميم والعميري والعيسى
والعسكر والعساكر والعصيمي والعنجري والعجيري والعبيد والعسعوسي والعمار
والعثمان والعامر والعليان والعماني والعبد الرزاق والعبد اجلليل والعبد اجلادر
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والعبد املغني والعيبان والعبوه والعريعر والعريفان والعصفور والعوضي والعبدلي
والعقروقه (بالكاف الفارسية).
(عزَّ مت وال َب ْع ِدك ؟) سؤال مبعنى :هل إتخذت قرارك أم مازلت تفكر ؟
َ – 24
(فالن مع ِّزم) أي أنه قد بيت النية ،والكلمة أصلها عربي فصيح من (العزمية)
حيث قال الله تبارك وتعالى في اآلية  159من سورة آل عمرانَ :
{ف�إِذا َعزَ ْم َت
َفت ََو َّكل َعلى اهلل}.
أنظر (ناوي) بفصل حرف النون.
( - 25ال َع َصل) هو النحيف الشديد الرشاقة ،و(ال َعصل) في اللغة العربية هو
صالء) في الفصحى فتعني األنثى
يابس البدن الذي ال حلم عليه ،أما (ال َع ْ
شديدة النحافة.
صع َوي) لفظ كويتي آخر بنفس املعنى.
( ْم َ
 -26من مواقع الكويت :مغاصني بحريني من املغاصات التاريخية ،األول يسمى
(العطشان) وهو من (هيرات الصريع) ،أما الثاني فهو مغاص (العياي) الذي
تتميز مياهه بالتعكر وشدة امللوحة حتى صار مثل العجاج!
 -27مهنة كويتية قدمية( :العطار) هو بائع العطور بأنواعها والبخور والعود
والورد.
 -28مهنة كويتية قدمية( :العكاس) هو حالياً املصور الفوتغرافي.
( -29العازَه) هي احلاجة ،و(أعتازك) تعني أنني أطلب عونك ومساعدتك.
(عبا َله) كلمة لها معنيان مختلفان ،فهي تعني أوالً الصعوبة واملشقة والتعقيد
َ -30
حيث أن من (يعابِل) هو من يجاهد حلل مشكلة غير يسيرة.
كما أن لها معنى آخر وهو ما يتضح في املثال التالي( :فالن عباله إنه)..
أي يعتقد جزافاً أنه كذا وكذا ،وأصل الكلمة( :على باله) ويقال عن األنثى
(عبالها) أي في ظنها.
(عدل َم ِدل) تعني صحيح وصائب متاماً ،كما حتل (عدِ ل) محل كلمة
َ -31
(ص َد ْقت).
(العر َوة) هي املقبض الذي يمُ َسك ليُح َمل به الشيء كما هي (عروة اإلبريج)
-32
ْ
و(عروة القوري) ،وهي في الفصحى بنفس معناها في اللهجة.
( -33ال َع َسم) و(ال َع ْسماوي) تسمية تطلق على الشخص الذي يستخدم يده
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اليسرى أكثر من ميناه ،كما يسمى أحياناً ْ
(أع َسر) كما في العربية
(أش َول) أو ْ
الفصحى.
ص) هو الذيل أو آخر فقرات العمود الفقري ،ويسمى أيضاً
ِ -34
(الع ْص ِع ْ
(عزيزو).
فيسه) وصف إلنعدام الترتيب وإختالل النظام ،كما يقال عن
(عفْ َسه) أو َ
َ -35
(ع َ
املكان الذي إنقلب رأساً على عقبَ ( :م ْعفوس فوق َحدِ ر).
و(العفسه) في الفصحى تعني :اإلضطراب.
( -36ع َكف) و(عفَت) -فعل ماضي -مبعنى (ثَنى الشيء َ
وطواه) حيث يقال( :ع َكف
َظهره) أي حناه و(ع َفت إيده) أي ثنى يده ،وهي في العربية الفصحى بنفس
املعنى.
(العفْ طي) و(ال َعفْ َلنقي) – بجعل القاف كافاً فارسية -وصفان يسمى بهما
ِ -37
الشخص اخلبيث في مكره واملشاكس في تصرفاته وذو الطبع الغير سوي.
(عقرب َرمل) –بجعل القاف كافاً فارسية -لقب يطلق على اإلنسان شديد
َ -38
املكر ذو الدهاء الذي يجيد اخلداع والتَل َ ُّون مع قدرته على اإلفالت من املآزق
واملصاعب.
( -39عينِّ من الله خير) -فعل أمر -بحيث تأتي هذه الكلمات كدعوة للصبر
والتفاؤل كمن يقول (ستجد من الله خيراً وتسهي ً
ال فتوكل عليه).
أما قول (يا من َعينَّ الظا َّله يزاه الله خير) فهو نداء يصيح به من فقد شا ًة أو
شيئاً محدداً طالباً عون الناس ليرشدوه إلى ما أضاعه( ،عينَّ ) -فعل ماضي-
أي (وجد) و( َم َّيز) وهي فصيحة من (املعاينة).
( -40ال َعوار) هو األلم ،و(متعور) تعني متألم أو مصاب.
( -41عني عنجوه) –بجعل اجليم فارسية -وصف ذميم يطلق على املرأة التي ال تتصف
باحلياء وال تلتزم باألدب حيث ت َُش َّبه بشخصية قد تكون خيالية وهي (عنجوه)
املرأة السيئة السمعة التي ال تغض بصرها وال تلتزم بالعادات والتقاليد!
عاجل) -فعل أمر -وهي دعوة إللتزام الهدوء واألدب حيث تُ َو َّجه غالباً
(-42صير ِ
لألطفال ،وأصل كلمة (عاجل) هي (عاقل).
( -43ع ّبرنا) -فعل أمر -مبعنيني أولهما من العبور وثانيهما من اإلعتبار ومبعنى
(إهتم بنا) ،يقال( :ما ع َّبرتنا!) أي أنك لم تلقي لنا باالً أو إعتبارا.
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( -44ال َع ْرجوب) –باجليم الفارسية -هي احلركة التي يقوم بها الشخص إلسقاط
غيره على األرض حني ميد ساقه أمامه وهو يسير أو قد يسحب رجل
املستهدف وهو ميشي بحيث يتعثر ويقع ،وتأتي كفعل ماضي بلفظني مختلفني
(ع ْر َجبْلَه) َ
و(ط ْقلَه َع ْرجوب) باجليم والقاف الفارسيتني.
هما َ
( -45على َهواك) تعني (كما تشاء) و(مثلما تريد) ،كما تستخدم (كيفِ ك) بنفس
املعنى.
وازم) هم من أوائل سكان الكويت ،يطلق على أحد أبناء هذه القبيلة
( -46ال َع ِ
(عازمي).
(عنزة) إحدى أكبر القبائل العربية ،يسمى الواحد
( -47العنوز) هم أبناء قبيلة ْ
(عنِزي).
منهم ْ
(ع ْجمي).
(الع ْجمان) أبناء إحدى القبائل العربية ،ويسمى أحدهم َ
ِ -48
( -49عتي َبة) إحدى القبائل العربية ،يطلق على أحدهم (عتيبي).
( -50ال َع ْج َرة) هي عصاة غليظة لها رأس صلبة تستخدم في العراك
واملشاجرات!
(عرد) تعني بالفصحى والعامية :الشيء أو الشخص الشديد الصلب.
َ -51
(إعط َبه) ،أي أنها رائحة شيء يحترق (شي م َع ِّطب)،
-52
َ
(ريحة ْعط َبة) وتلفظْ :
وكلمة (عطبة) لها أصل عربي فصيح.
(ع ّدى علينا) بالفصحى والعامية تعني (م َّر علينا) ( ,تع ّدانا) أي ّ
تخطانا ومر
َ -53
من عندنا.
(العاير) كلمة تعني زاوية البناء من اخلارج ،أي أنها عكس (ال ُربعة) التي سبق
-54
ِ
التطرق لها بفصل حرف الراء.
كما يستخدمها البعض مبعنى (حارة) أو ِ
(س ّكة).
تبخر واحتَرق!) تقال عن الشخص الذي لم يسبق أن قام
تبخرَّ ،
(عمره ما َّ
 -55يقالُ :
بأمر محدد طوال حياته وعندما قام به ألول مرة فشل به أو أصيب بسوء.
واملثل يضرب في من أراد التطيب برائحة البخور التي لم يجربها قط فإحترق
بنارها عندما جربها أول مرة!
( -56ال َع َوي) هو األعوج ،وال تستخدم فقط للجماد إمنا أيضا يوصف بها اإلنسان
السيء الطباع والغير مستقيم!
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( -57العود) هو الكبير س ّناً أو حجماً ،ويسمي األطفال في الكويت جدهم (أبونا
العود أو بابا عود).
وفي العربية الفصحى ثالثة أشياء يطلق عليها هذا اللفظ( :الرجل الكبير
في السن واجلمل املسن والطريق القدمي) وقد ذكرها بالترتيب أحد الشعراء
(ع ْو ٌد على َع ْو ٍد على َع ْو ٍد َخلَقْ).
بقولهَ :
(ع ْط اخليل ركّ ابها) مثل قدمي يطابق في املعنى املثل العربي املشهور( :أعط
َ -58
القوس باريها).
غيرك ،حر ِمث ِْلك) أي أن العبد اململوك ليس ألحد حق في التحكم
َ -59مثلَ :
(ع ْبد ِ
به إال سيده ومالكه ،وكذلك املوظف الذي ال ينفذ إال أوامر مديره.
(ع ِت َبة َم ْس َيد) وصف يطلق على الصالح من الناس الذي يالزم املسجد ،كما
ْ -60
(حمامة َم ْس َيد)
يقال عن أكثر األشخاص مالزمة لصالة اجلماعة في املسجد َ
أنظر فصل حرف احلاء.-(دجه) -باجليم الفارسية -وقد سبق ذكرها في فصل
ْ
(ع ِت َبه) تأتي مبعنى َّ
حرف الدال.
(ع ْرس قْ طا َوة) -بالكاف الفارسية -وصف يطلق على األمر الذي يتم إنهاؤه
ِ -61
بسرعة وبشكل مفاجيء( ،قطاوة) تعني قطط!
الصمخَ ة) أي أنه لعدم إهتمامه بكالم محدثه جعل أذنه
َ -62مثلَ :
(عطاه اإلذن َ
(الص َ
مخة) الص ّماء جتاهه!
َ
ص َمخ) في فصل حرف األلف و(ع ّمك أصمخ) في فصل حرف
أنظر (أَ ْ
العني.
( -63على قولة القايل) -بالكاف الفارسية -تأتي مبعني (كما قيل) ،يستبدلها
البعض بقول( :سالفة ذاك اللي يقول.)..
اجلريب) يقال أن عني عذاري (عني
َ -64مثل( :عني َعذاريَ ،تسقي البعيد وتخلّي ِ
أرض منخفضة بحيث ال يستفيد منها من حولها
ماء في البحرين) تنبع في ٍ
من سكان البيوت املرتفعة وإمنا يصل ماؤها للمساكن البعيدة عنها ،وأعتقد
أنها شبه ناضبة اآلن.
كرم الغرباء وال يستفيد من نعمته األقارب رغم أن
يُضرب هذا املثل ملن يُ ِ
األقربون أَولى باملعروف!
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 -65يقال(ِ :ل ْع ِي َله من الشيطان) أي أن العجلة من الشيطان ،وهي دعوة للتؤدة
والتروي.
القطي َعة) -بالكاف الفارسية -يقال هذا املثل من
َ -66م َثل مشهور( :ال َع َوض وال ِ
باب املواساة مبعنى أن ربحاً ولو كان يسيراً أفضل بكثير من ال شيء! كما
يقال أيضاً ومبعنى مشابه( :ال َع َوض على الله) أي أن الله سبحانه هو املتكفل
بتعويض اخلسارة.
َ -67مثل( :العني بصيرة واليد قصيرة) -بالكاف الفارسية -يقال تعبيراً عن العجز
وعدم املقدرة على حتقيق شيء معني يتمناه اإلنسان.
( -68العيال) هم األبناء و(عيالي) أي أبنائي  ،والكلمة ذات أصل عربي فصيح.
(ع َي ِّيل) تصغير لهذه الكلمة ويستخدمه بعض الناس.
( -69عاد) كلمة تأتي مرة في أول اجلملة (عاد ال تتأخر) ومرة في آخرها (ليش
عاد ؟) ،وهي ليست أساسية في اجلملة ولكنها تُستخدم كثيراً ،أحياناً تأتي
مبعنى مّ
(إنا) وأحياناً أخرى مبعنى (لكن) ،ويُقصد منها التأكيد ورمبا التشويق
خالل احلديث.
( -70عتراه) أي رقبته من اخللف ،مث ً
ال( :الشرطي يَ َّود احلرامي من عتراه) أي أنه
أمسك رقبة اللص من اخللف!
(ع ْرج) هو العِ رق ،وجمعها (عروق) بالكاف الفارسية.
ِ -71
( -72عصقول) -بالكاف الفارسية -هو الشديد النحافة ومؤنثها (عصقولة) أو
(معصقلة) ،و(العصاقيل) هي سيقان اجلراد!
مبريس) عن الفقير الذي نزل عليه املال الوفير فجأة
 -73يقالَ :
(ع ْنز َبدو َ
طاحت ِ
أو الشحاذ الذي حتولت حياته للغنى بعد سنوات عجاف في الفقر املدقع!
(ع َيل) تأتي محل (إذاً).
َ -74
فصه) هي حركة تعبر عن سعادة احلمار أو احلصان حيث يقوم بالقفز
( -75ال َع ْن َ
والركض والدوران و الركل بقدميه اخللفيتني!
وعندما (ي َعنْفِ ص) الطفل فهو يشاكس ويشاغب.
(ع ْش ِرج) تساعد أوراق هذا النبات على عالج اإلمساك حيث تجُ َ فف أوراقها
ِ -76
وتُغلى باملاء ثم يشربها املريض.
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(عسى ُعمرك ُعمر شعيب النبي) – -دعاء بطول العمر.
َ -77
يومك) تعبير عن اإليثار والتضحية من أجل قريب أوحبيب
َ -78
(عسى يومي َق ِبل ِ
حيث يتمنى القائل أن يحني أجله قبل أن يتوفى الله حبيبه أو قريبه.
َّ -79
(عظم الله أجرك) دعاء يقوله املُعزّي حني مصافحته أو لقائه أحد أقرباء
املتوفي ،ويكون الرد( :أجرنا وأجرك).
( -80عني ا َ
(صل على النّبي) في فصل
حلسود فيها عود) َمثل واضح املعنى ،أنظر َ
حرف الصاد.
( -81عماكور طاح بال َّتنّور) من ألعاب االطفال في املاضي حيث يرددون هذه
الكلمات وهم يتقافزون حول أحدهم الذي يحاول اإلمساك بهم وهو معصوب
العينني.
(طاح) أي سقط ووقع.
(عظيم ساري) اسم إلحدى األلعاب القدمية التي تُلقى فيها قطعة صغيرة من
ْ -82
العظم في مكان مظلم بحيث يتسابق الصبية بحثاً عنها حتى يجدها أحدهم
فيجري هرباً من مالحقة رفاقه إلى أن يصل ملكان محدد يسمونه (امليد)
(سرى)!
فيصيح معلناً فوزه بقولَ :
يص ْب ِصب)  -بالكاف الفارسية  -وصف لتأثير شدة احلرارة أو الرطوبة.
َ -83
(ع َرق َ
(الع ْبري) هو الذي يقف على قارعة الطريق مشيراً للسيارات املا ّرة على أمل
ِ -84
أن يوصله أحدهم مجاناً أو رمبا مقابل مبلغ مالي زهيد.
الكلمة عربية مشتقة من (العبور) و(عابر السبيل).
( -85على قد عقله) –بالكاف الفارسية -كلمات تقال عند التعامل مع الطفل أو
(ع َطه) أو (إخ َذه) من باب مجاراته
مختل العقل أو املتهور ،حيث تسبقها كلمة َ
ومسايسته حسب مستوى تفكيره السطحي.
(عاقد النونَه) -بالكاف الفارسية -تسمية تُطلق على الشخص الصامت
-86
ِ
حزناً او غضباً فيما يتضح شعوره عن طريق تقطيب جبينه وعبوس وجهه،
وتشابهها في املعنى كلمة ( ْمغَلدِ م) املذكورة في فصل حرف امليم.
وقد تكون (النونَه) هي منطقة ما بني احلاجبني التي فيها يعقدهما ويقربهما
من بعض الشخص الغاضب العابس.
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( -87فالن َعر) أي أ ّنه إلتف فجأة أو إنحرف عن طريقه أثناء قيادته السيارة أو
رمبا وهو ميشي.
(فالن يعور) أي أنه يتجول هنا وهناك دون إلتزام بخط سير واضح!
( -88ال َع َر ْي) هو األَع َرج.
( -89ال َع َظب) هو مقطوع اليد وتُطلق أيضاً على من إرتفع أحد كتفيه -كإعاقة
جسدية -وهذه الكلمة ذات أصل عربي فصيح حيث ذكر رسول الله صلى الله
عليه وسلم لفظ (العضباء) في أحد أحاديثه الشريفة عن األضحية ففسرها
العلماء بالبهيمة التي ُقطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر بحيث يُكره هذا
العيب في األضاحي.
( -90ال َعظيد) هو األخ ،وأصل الكلمة عربي من (عضد).
(الد ّالل) تعبيراً عن أجره مضافاً عليه
( -91ال َعشا) مصطلح يستخدمه السمسار َّ
وجبة العشاء التي يتحملها أحد طرفي الصفقة.
(العثْق) -بالكاف الفارسية -هو عذق النخله الذي يحمل الرطب وبعد جفافه
ِ -92
يُقطع ويُستخدم في الكنس بعد تعديله وربطه.
جمعها (عثوق).
( -93ال َع ّره) في الفصحى هي (ما يعتري اإلنسان من جنون) كما ذكر األستاذ
أيوب حسني في كتاب (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية).
وهي حتمل نفس املعنى في اللهجة الكويتية ،وجمعها (ع ّرات).
 -94من أسماء الطيور :عقاب -بالكاف الفارسية -هو اسم يُطلق على عقاب
السهول كما يُس ّمى به نسر الثعابني.
 -95من أسماء الطيور :عقعق -بالكاف الفارسية -وهو الذي يسمى أيضاً (زريقي)
وهي أيضاً بالكاف الفارسية ،وهذا االسم يُطلق على الشقراق األوروبي.
 -96من أسماء الطيور :عويدي ،وهو كروان املاء.
( -97ع ّيار يشلّخ) أي ماكر يبالغ في حديثه ،ال تستخدم لإلساءة وإمنا هي من
باب املزاح.
و(ال َعيا َره) هي املبالغة أو التصنُّع ورمبا هي الدهاء واملكر.
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َف ْص ُل َح ْر ِف الغني:
بعض كلمات هذا الفصل ينطقها كثير من أهل الكويت بحرف القاف بدالً عن
حرف الغني.
َ -1
(غدى َّ
الشر) مما يقال بعد شفاء املريض أو بعدما زال بالء.
أنظر بنفس املعنى َ
(خطا ُكم السو) في فصل حرف اخلاء.
(حجته معاه) ،وهو مثل واضح
(سده وياه) أو
 – 2قيل:
(الغايب ْ
عذ َره معاه) أو َّ
ّ
ِ
املعنى يدعو إلحسان الظن مبن تغ ّيب ويحث على إلتماس العذر له.
 – 3يقال( :غالي َ
والطلب ْرخيص) على وزن قول الشاعر:
تلقا ُه يبذُ ُل فيه ما ال ُي ْبذ َُل
حب حبيبهُ
		 إنَّ
احملب إذا أَ َّ
َّ
وهي كلمات تقال لشخص عزيز على النفس عندما يطلب خدمة معينة أو
شيئاً ما فيسترخص قائل هذه الكلمات اجلهد والعناء من أجل مكانة ذلك
اإلنسان.
( –4الغ َْش َم َرة) هي املزاح واملداعبة( ،فالن َغشمِ ري) أي أنه يحب املزاح ويهوى
املقالب البريئة.
( – 5غ ْب َره!) من ألفاظ النساء عند التعجب أو اإلستهجان ورمبا اإلنبهار بشيء
معني مع تأثير املفاجأة وهي مبعني( :يا للهول).
َ ( – 6غ ْر َبلْنا!) أي أزعجنا وضايقنا ،ويقال كثيراً (الله يغربل ابليسك) كدعاء على
الشيطان الرجيم عند لوم شخص أو تأنيبه.
( – 7شنهي الغ ََم ْن َده ؟) أي ما هو املوضوع وما الذي يجري ؟ وقد تعني ( الغمنده
) أحياناً خالصة احلديث أو حقيقة املوضوع ولبه كما أنها تعني أحياناً أخرى
السر واألمر املخفي.
( –8ال َغ ْبقَة) -بالكاف الفارسية -هي وجبة رمضانية تكون بني اإلفطار والسحور
وتغلب فيها املأكوالت اخلفيفة (خفايف) واحللويات.
 – 9لغز :غنيماتنا سود في البطحه رقود وكل ما ج ّرينا العود اكثرت غنمنا!
اإلجابة :الكتابة
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 –10لغزَ :غنَمنا درازن وشاويهم لقلق ؟ اإلجابة :األسنان واللسان.
ص ْح َره وبعد
 –11لغز :غار وبعد الغار غارين وبعد الغارين نارين وبعد النارين َ
الص ْح َره غابه ؟! اإلجابة :رأس اإلنسان.
َ
( – 12الغَطاوي) هي األلغاز واملسائل احمليرة التي تُستخدم للتسلية ،ومفردها:
(غطاية).
َ – 13
(غ ّطيت ُم َّدة!) تعني (إختفيت فترة من الزمن وغبت فيها عنا) ،كما تستخدم
ّ
(غطيت) مبعنى (إستغرقت بالنوم ).
( – 14الغ َْشيان) هو من أغمي عليه وفقد الوعي!
( – 15سؤال َغلج!) أي صعب ومعقد وال تسهل اإلجابه عليه.
 – 16من األسر والعائالت الكويتية :الغانمِ والغنّام والغْنيم والغْنيمان وال َغربللي
ضبان.
والغْرير وال َغريب وال َغمالس وال َغ ْ
َ – 17م َثل مشهور :من َط َّول (الغيبات) ياب (الغنامي) ،أي من أطال السفر والغياب
فالبد أن يرجع محم ً
ال بالهدايا والغنائم ،واملثل يقال غالباً على سبيل املزاح
بقصد العتب على من طال غيابه.
 -18من مواقع الكويت( :غميضه) من املغاصات البحرية الغنية باللؤلؤ الذي بعد
أن إستفاد الغواّصون من ثروته مرة ضلّوا مكانه وفقدوا موقعه لألبد حتى
وسموه بالغموض ،ويقال أنه س ّمي (غميضه) على وزن (قميظه) والتي تعني
حتسر الناس على عدم
احلسرة (مذكورة في فصل حرف القاف) حيث
َّ
إستداللهم مجدداً على هذا املغاص.
 -19مهنة كويتية قدمية( :الغ َّسا َله) هي املرأة التي جتمع مالبس الناس من منازلهم
ثم تقوم بغسلها في البحر وتعيدها بعد ذلك إليهم مقابل ثمن محدد.
(الغار ّيه) هي الغيرة على الشرف والتضحية من أجل العرض وهي الشهامة
-20
ِ
التي البد أن يتحلّى بها كل رجل ،ومن ال يتصف بتلك اخلصال الفطرية يقال
عنه (فالن ما عنده غار ّيه).
َ -21
ْغصه) أي ضيق وإزدحام( ،أنا تغلغصت) أي أنني إنحشرت وواجهت
(غل َ
صعوبة باخلروج!
قطب حاجبيه وجبينه وإلتزم الصمت تعبيراً
(غ ْل َدم) -فعل ماضي -أي أنه َّ
َ -22
عن احلزن أو الغضب ،والشخص الكئيب يسمى (ا ْمغلدِ م).
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َ -23
(غ ِّرزَت السيارة) -فعل ماضي -أي أن املركبة غاصت عجالتها في الرمال
فتوقفت مجبرة عن السير! و(غرازه) تعني األرض ذات الرمال الناعمة
والعميقة التي يصعب املرور من خاللها.
َ -24
(غصب طيب) تقال تعبيراً عن اإلحلاح وأيضاً اإلجبار على شيء معني بحيث
يحصل عليه من طبق قاعدة َ
(غصب طيب) سواء بالش ّدة أو باللني!
(أبي الفلوس غصنب عليك) أي أنني أريد املال رغماً عنك.
َ -25
نيمه) اسم نسائي كان مشهوراً في املاضي.
(غ َ
( -26الغ َْمزَه) هي إغالق عني وإبقاء األخرى مفتوحة بحركة سريعة! ولكلمة
(غمز) أصل عربي.
(اغلقَة)  -وتُنطق قافها بالكاف الفارسية -تعني الضيق وامللل ،و( ْم َغلِّق) هو
ِ -27
من يعاني من هذه املشكلة.
َ -28
(غتَّه) تعني في العربية الفصحى( :الضيق) ،وهي كذلك في اللهجة إمنا
وشدة الرطوبة ،تلفظ
تستخدم غالباً تعبيراً عن حرارة اجلو وصعوبة التنفس
َّ
كثيراً بالقاف (قتَّه).
( -29الغَني َو ْيه الله) أي أن الله هو الغني َ ( ،ويْه) تعني ( َو ْجه) ،وتقال هذه الكلمة
عند احلديث عن شخص ثري أو عندما يتمنى أحدهم الغِ نى.
َ -30
(غ ّطى املاي على الطحني) أو (زاد )..وقد ذكر اللفظني الشيخ عبدالله النوري
رحمه الله في كتابه (األمثال الدارجة في الكويت) ،وهذا املثل مطابق لقول:
(زاد الطني بلّه) أي أن البالء تراكم واملشاكل تضاعفت!
 -31يقال( :الغيم يحوم والرب رحوم) عند متني رحمة الله ورجاء نعمته بشكل
عام أو حني طلب املطر بشكل خاص.
َ -32
(غزير) أي عميق ،كاحلفرة أو املاء (بحر  -بركة  -بئر).
( -33الغيص) هو الغ ّواص الذي يبحث عن اللؤلؤ في البحر.
َ -34
(غثيث) أي ثقيل الظل ال تطاق مجالسته ،تأتي بلفظ (دعلَة) وأيضاً (طينته
ثجيله ) أنظر فصل حرف الثاء.
َ -35
(غزالة َبزالة ..حتقرص متقرص ..ضب ضبابه الليلة ..بالغه بلغتمُ ..در)
كل قاف في هذه اجلملة تُقلَب للكاف الفارسية -وهي عبارة عن كلماتالقرعة التي كان يجريها األطفال قدمياً في أي لعبة جماعية حتتاج إلى قرعة
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عن طريق ترديد هذه الكلمات واإلشارة بالسبابة على الالعبني واحداً تلو
اآلخر حتى تكون آخر كلمة من نصيب أحدهم.
(غ ْشيان من ِّ
َ -36
الظ ِحك) أي أنه منهمك في نوبة ضحك هستير ّية! أنظر
(ال َغشيان) في هذا الفصل.
( -37فالن َغ َرف فالن) أي أنه إستخلص منه سراً أو إستطاع أن يكتشف ما أخفاه
في نفسه.
َ -38
(غلفَطتني) أي أنك تسببت بوقوعي في اخلطأ ،وقد خصها األستاذ أيوب
حسني األيوب في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية) باخلطأ في
القراءة واخللط بني احلروف.
أن
-39
(الغمضي) هو الشخص الذي يغمض عينيه كثيراً لعيب صحي فيهما ،حيث ّ
ّ
(ال َغ َمض) عادة أو مرض تتضح أعراضه عندما يبدأ املصاب به باحلديث.
َ -40
(غ ْر َوج بطنه) أي أصدر ذاك الصوت الناجت عن اجلوع ،فتسمى هذه احلال
(تغ ْر ِوج).
( -41الغيم صاك) أي أن الغيوم كثيفة والسماء ليست صافية.
(الغفل ّيه) هو اخللو أو ما يدفع لصاحب احملل كي يتخلّى عنه.
ِ -42
( -43غاط) هو اللباس الشتوي للرجال خالل
فترة اخلمسينات من القرن املاضي و قد كان
يتكون من الثوب (دِ ْش َ
داشه) -أنظر فصل
حرف الدال -إضافة للمعطف (بالطو) -أنظر
فصل حرف الباء -بحيث تكون القطعتان من
نفس القماش.
> غنـ ــد
( -44الغَند) هي قوالب الس ّكر  -وكثيراً ماتلفظ بالقاف -وقد يُطلق على القالب
الواحد (راس َغند) كما ذكر األستاذ أيوب حسني في (مختارات شعبية من
اللهجة الكويتية).
وقد تكون الكلمة ذات أصل فارسي كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في
(املوسوعة الكويتية املختصرة).
 -45من أسماء الطيور :غريطلة ،وهي هازجة السعد أو البردي.
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َف ْص ُل َح ْر ِف الفاء:
( – 1الفص) تُطلق على اللؤلؤة أو األملاسة أو احلجر الكرمي ولو كان مقلَّداً،
(جنها فص) -باجليم
وقد كان البعض يستخدمها عند مدح الفتاة فيقالِ :
الفارسية -أي كأنها فص إما جلمالها أو متيز أخالقها الطيبة.
( – 2الفَسقان َف ْسفَس فلوسه) -بجعل القاف كافاً فارسية -وصف يأتي من
(الفسق) ويُطلق على املسرف ّ
املبذر الذي ال يشكر نعمة الله فيلقي أمواله هنا
وهناك دون أدنى اهتمام( ،يفسفس) أي يسرف وينثر.
( – 3فحط وهو يعابل) أي تعب وانهارت قواه من كثرة اجلهد املضني واحملاوالت
املتكررة من أجل هدف معني.
> الفنــر
(فحط).
تستخدم ( ِل َبح) بنفس معنى َ
( – 4ال َفنَر) هو الفانوس أو السراج (سراي).
َ – 5م َثل( :لي فات الفوت ما ينفع الصوت) يقصد
به أن التأخر وتعطيل األمور حتى تتعدى
حدودها وبعد فوات األوان ال يجبره الندم
أو الترقيع حيث يقال وقتها (طارت الطيور
بأرزاقها) بالكاف الفارسية.
 – 6يقال( :فال الله وال فالك) وهو دعاء طيب يقال عندما يتوقع البعض السوء
أوحني يتحدث أحدهم عن إحتمال حدوث مشكلة.
(ِ – 7ف ْد َوه يا معود) كلمة تقال للشخص الذي أصابته خسارة في ماله أو أضاع
شيئاً ميلكه حيث تكون الكلمة في محل املواساة والتعزية.
وقد يقال محلها (دفعة بال) من البالء.
َ ( –8فز من مكانه) أي قام فجأة وبسرعة من مكانه إما خوفاً من شيءٍ أرعبه
أواحتراماً لشخص دخل املجلس.
أنظر (تفزز) بفصل حرف التاء.
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(الفريج) وجمعها (فرجان) وهي األحياء التي تتكون املنطقة السكنية منها،
ِ –9
ويسمى أحدها اآلن (شارع) أو (جادة) حيث يتكون من مجموعة متجاورة
متراصة من املنازل.
وقد كان في الفرجان مجموعة (سكيك) -أنظر فصل حرف السني -وهي
شوارع صغيرة أو ممرات غير رئيسية.
(–10الف َْخفخه) هي الثراء الفاحش أو الزينة املبالغ بها سواء كانت مبلبس أو
مسكن أو غيرها.
 -11مهنة كويتية قدمية( :ال َفتّال) هو الذي يصنع احلبال من الليف.
داو َّيه) هم حراس ومرافقوا الشيوخ قدمياً قبل
 -12مهنة كويتية قدمية( :الفْ ِ
تأسيس اجليش ،حيث كان (الفداوي) ميتشق البندقية ويلف على جسمه حزام
الرصاص مع إرتدائه الزي الوطني (ال ِّد ْش َ
داشه) املذكور بفصل حرف الدال.
ْداو َّية) عشائري أُستغني عنه عام  1949حني مت تأسيس
كان نظام (الف ِ
اجليش الكويتي كما ُذكر في (املوسوعة الكويتية املختصرة) للمرحوم حمد
السعيدان.
َ ( -13ف ْخ) أي َغط ونام في سبات عميق ،فعندما يكون فالن (فاخ) أي أنه مستغرق
في نومه.
َ ( -14ف َرك املاعون) أي أنه دعك اإلناء بشدة أثناء غسله.
َ ( -15ف َعص) و( َف َقص) و( َر َعص) -كل منها فعل ماضي -ثالث كلمات لها نفس
املعنى تقريباً وهو الضغط على الشيء بقبضة اليد أو بإصبع واحد وبشدة.
( -16فنَّشهم) أي طردهم من الوظيفة وفصلهم من العمل! وهي مشتقة من الكلمة
اإلجنليزية  Finishوتعني (انتهى).
( -17فصخ هدومه) أي نزع مالبسه ،و(الفاصخ) هو العاري.
كما تُطلق على من ساء خلقه (فاصخ احليا)!
( -18الفَش َله) تعني اإلحراج والعيبَّ ،
(فشلتنا ج ّدام الناس) تعني أنك جلبت لنا
العار علناً و(ج ّدام) تعني أمام.
َ ( -19ف َّسر عن جمومه) –بجعل اجليم فارسية -تعني أنه طوى أكمام ثوبه.
(ج َّفس) –باجليم الفارسية -بنفس املعنى تقريباً ،أنظر
كما تستخدم كلمة َ
فصل حرف اجليم الفارسية.
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( -20فالْصو) أي ال شيء أو هباء أو دون فائدة ،تقاربها في املعنى كلمة (على
الهبنّي) املذكورة في فصل حرف الهاء.
(الف ْر َيه) هي الفراق ،يقال( :لِك فريه) أي أن (غيابك محسوس وفراقك له
ِ -21
وقع في نفوسنا) تعبيراً عن الشوق.
كما يطلقها البعض على الشارع الصغير ِ
(س َّكه) أو املمر الضيق بني حائطني
رجة).
حيث أنه معنى مقارب للكلمة العربية ( ُف َ
(فضة) من األسماء النسائية القدمية التي تُنطق (فِ َّظة).
-22
َّ
 -23عندما يقول أحدهم(ِ :فظها سي َره) أي أنه يطلب إنهاء النقاش وتغيير محور
احلديث لضجره منه أو تضايقه من املوضوع.
َزعه) هي النُّص َرة والنج َدة( ،فِ زَع لهم) أي هب ملساعدتهم.
( -24الف َ
ضلي).
( -25الفضول) هم أبناء إحدى القبائل العربية ،يسمى الواحد منهم ( َف ْ
َ -26
(فطس) تطلق على احليوان امليت الذي فاحت رائحته ،كما تستخدم عند
موت إنسان سيء السمعة! ولهذه الكلمة أصل عربي مطابق متاماً ملا ذكرناه
باللهجة.
(الفر َظه) هو سوق اخلضار والفواكه ،وقد كان هذا اللفظ يطلق على مكان
-27
ْ
رسو السفينة وإنزالها للبضائع والسلع ومن ثم بيعها.
َ ( -28ف ْر املفتاح) أي أدا َره( ،الفرارة) هي الدوران وكثرة احلركة.
 -29يقال عن الشخص السيء الذي ُيرجتى فراقه (فرقاه عيد) -بالكاف الفارسية-
أي أن ذهابه مفرح كقدوم العيد!
( -30فوق شينَه ،قوات عينَه) -بالكافني الفارسيتني -تقال عن الشخص املخطيء
الذي يتباهى بأفعاله ،أو تقال عن الشخص الذي يحاول عب ًثا تبرير أفعاله
املشينة بل ووصمها باخلير!
أنظر لفظ (شني) -أي َس ِّيء -في فصل حرف الشني.
(فارج) فعل أمر مح َّرف من (فارق) بقصد الطرد والدعوة لإلنصراف بلهجة
ِ -31
تعنيف وزجر!
( -32فا َول عليهم) أي أنه توقع أن يحل بهم مكروه وحتدث عن إحساسه بحصول
سوء لهم!
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 -33كلمة (فاح) لها أكثر من معنى ،فعندما يقال (فاحت ريحة البخور) أي أنها
إنتشرت ،أما (فالن ريحته فاحت) فلها مقصد معنوي يدل على إنكشاف أمر
هذا الشخص وإنفضاح أمره! لكن عندما نقول أن املاء يفوح فنحن نقصد أنه
يغلي وبدأ يفور ويطبخ من شدة احلرارة.
( -34الفَقران) -بالكاف الفارسية -هو الفقير ،جمعها ( َفقْرانني).
فجر أو فقأ ،تستخدم للبيض أو العني أو الرأس.
َ -35
(فضخ) أي حطم أو ّ
(الف ْنيال) هو فنجان القهوة العربية امل ّره.
ِ -36
( -37الفود) هو الربح واملردود ،أصلها (فائدة).
( -38الفلح) هو اجلزء املقطوع من بطيخة صفراء أو خضراء (رق ّيه) بالكاف
الفارسية.
قصد به اإللتفاف بالسيارة
( -39فوق َح ِدر) –بالكاف الفارسية -مصطلح مروري يُ َ
(جيور) بفصل حرف اجليم الفارسية.
على شكل حرف  Uاإلجنليزي ،أنظر
ِ
( -40الف َِقع) -بالكاف الفارسية -هي الكمأة التي قيل فيها مثل كويتي مشهور
هو( :إذا طلع الفقع صر دواك ،ولي هاظ اليراد إنثر دواك) ،حيث ميرض
الكثير من الناس عند اإلكثار من أكل (الفَقِ ع) في موسمه وهو ما يتطلب
جتهيز الدواء فيما يُعتبر اجلراد َط َبقاً صحياً ال ضرر من أكله مما ال يجعل
للدواء حاجة.
( -41الفَلع) هو رمي شيء معني على شخص ما بقصد إصابته ،وغالباً ما يكون
املقذوف حجراً وموقع اإلصابة هو الرأس!
الشخص املضروب على رأسه يسمى (مفلوع) ومكان اإلصابه (فلعة) أو
(صعروره).
َ ( -42فتَّ ت) من الفتات وقطع اخلبز الصغيرة مث ً
ال ،وهو فعل ماضي له نطقان
آخران هما (فتفت) و(فرفت).
املتراصة من التمر.
( -43الفندوس) هي الكمية
ّ
( -44فالن وعالّن) أو (فالن وفلنتان) كناية عن أشخاص معينني أو رمبا الناس
عموماً.
 -45من أسماء الطيور :فاختة أو (يا كرمي) هو اسم يُطلق على اليمام املط ّوق
واليمام املط ّوق األفريقي.
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 -46من أسماء الطيور :فرخ احلسيني ،وهو خاطف الذباب شبه املط ّوق.
 -47من أسماء الطيور :الف ّري ،و هو الس ّمان.
 -48من أسماء الطيور :فقاقة -بالكافني الفارسيتني -هو اسم يُطلق على بعض
أنواع طائر األبلق ،وهي األبلق األبقع وأسود األذن واحلزين وفينش.
أما أبلق الصحراء (أو البادية) فيُسمى (فقاقة زبادية) بالكاف الفارسية.
 -49من أسماء الطيور :فنتير ،وهو النحام الكبير أو (الفالمنغو).
(ِ -50فطني) أي ذكي لبيب سريع البديهة ،والكلمة عربية األصل من (فِ طنَة)
ويشابهها في املعنى لفظ (ا ْم َفتِّح باللِّ نَب) املذكور في فصل حرف امليم.
َصام) هو الذي كان يبيع نوى (طعام) الرطب والبلح
 -51مهنة كويتية قدمية( :الف ّ
كعلف للماشية.
الفارس والفِ ضالَه وال َف َهد والفْهيد والفوزان
 – 52من األسر والعائالت الكويتية:
ِ
والفْليج والفايِز والفْريح والفْريج وال َف ْرحان وال َف ِضل والفودِ ري والفيلجاوي
باجليم الفارسية  -وال َفقْعان  -بالكاف الفارسية.( – 53فا َقق) -بالكافني الفارسيتني  -فعل ماضي مبعني (إحت َ
َضر) ،ومضارعها:
(يفاقِ ق) أي أنه ينازع وفي الرمق األخير.
 -54من مواقع الكويت :منطقة تعتبر اليوم جزءاً من (الوفرة) وتسمى (الفوارس) أو
(الفارسي) وبها عدد من آبار املياه العذبة املشهورة تاريخياً للقوافل العابرة.
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َف ْص ُل َح ْر ِف القاف:
كثير من األحيان
بعض الكلمات في هذا الفصل ينطقها بعض الكويتيني في ٍ
بحرف الغني.
 – 1لغزَ :قل ْ َعة َخ ْظ َرة ،سكانها َعبيدَ ،فرشها أَحمر ،مفتاحها حديد ؟ اإلجابة:
ال َّر ِّق َّيه بالكاف الفارسية وهي البطيخة اخلضراء ،جمعها ( َر ّقي).
َ ( – 2ق َ
ميظه) كلمة نسائية تقال عند احلسرة أو التضايق لفقدان شيء معني أو
تلفه ،وقد سبق التطرق لشرح آخر لها في فصل حرف الغني حيث ينطقها
الناس بالقاف مرة والغني مرة أخرى.
( – 3قح) أي ألقصى درجة أو رمبا من النوع األصلي ،وهي كلمة ذات أصل
عربي.
(ح َّده) بنفس املعنى.
أحياناً تُستخدم كلمة َ
َ ( – 4قتَّه) أي حر شديد وجو خانق ،تشابهها في املعنى كلمة (غمته) والتي قد
تُلفظ بالقاف.
َ ( – 5ق َمت الشيء) أي خبأه وأخفاه ،وهي كلمة سبق التطرق لها بشكل آخر في
النقطة السابقة.
 – 6من األسر والعائالت الكويتية :القناعي (اجلناعي) والقاضي والقمالس
والقديري وغيرها من العوائل التي سنذكرها في فصل (الكاف الفارسية).
( – 7القُ ّبي) هو نوع من الديدان الصغيرة التي تستخدم في (ا َ
حلبال) أي صيد
الطيور.
(ج ْب َله) تعتبر أحد األقسام الرئيسية الثالثة
 -8من مواقع الكويتِ :
(الق ْب َلة) أو ِ
ملدينة الكويت كما سبق ذكره ،ويطلق على حي (القبلة) مسمى (اليسرة) حيث
أن منطقة (شرق) كانت تسمى (اليمنة) وقد ُذكرت في فصل حرف الشني أما
القسم الثالث من املدينة فهو (املرقاب) وسيأتي ذكره الحقاً في فصل حرف
امليم ،ومسميات (اليمنة) و(اليسرة) التي كانت تستخدم قدمياً تعتمد على
مواجهة اإلنسان للبحر بحيث يكون على ميينه منطقة (شرق) وعلى يساره
(جبلة) التي ُسميت كذلك كونها في إجتاه القبلة.
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( -9القَرشَ ه) هي القنّينة والوعاء الزجاجي.
َ ( -10قل َدم) أي أنه تضايق وعبس وجهه ،وعندما يكون فالن (امقلدم) فهو غاضب
أو حزين.
( -11القو َله) وتلفظ كثيراً بالغني ،هي ياقة القميص أو (الدشداشة) -أنظر فصل
حرف الدال -والكلمة تستخدم في بعض دول أوروبا.
( -12ال َق َنفَه) وجمعها ( َقنَفات) كلمة ذات أصل فرنسي كما ذكر املرحوم السعيدان
في (املوسوعة الكويتية املختصرة)  Canapeوهي الكرسي الوثير املستخدم
في صاالت اإلستقبال أو الدواوين –أنظر (ديوانيه) في فصل حرف الدال.-
( -13القوري) -تُلفظ أحياناً بالغني -هو اإلبريق ،غالباً ما كانت (القِ واري) -أباريق
الشاي -تصنع من األملنيوم أو النحاس.
( -14ال َق ْن َجه) -باجليم الفارسية -هي الصحن املتوسط احلجم بحيث يستطيع
أن يأكل منه أكثر من شخص أو أن يُغ َرف منه الطعام لألطباق الصغيرة،
وجمعها (قناج).
َ ( -15ق َّمس) -وتلفظ بالغني -فعل ماضي أصله عربي فصيح -غمس إصبعه
في املاء -وغالباً ما يستخدم في وصف أكل اخلبز مع املرق أو حني تُغمس
(الدرابيل) -أنظر فصل حرف الدال -و(البقصم) -فصل حرف الباء -في
احلليب أو الشاي.
َ ( -16ب َحر ِق َّبه) أي أنه شديد العمق.
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الفار ِس َّية:
الكاف
َف ْص ُل َح ْر ِف
ِ
ِ
يُلفظ هذا احلرف كما يُقرأ احلرف اإلجنليزي األول من كلمتي  Goodو
 ،Greatويُرسم هذا احلرف بعدة أشكال منها (ق) الذي أُختير في هذا الكتاب
ألن أغلب الكلمات التي تبدأ بالكاف الفارسية يُنطق أصلها بالقاف.
عينك) يكون رد املُهنّأ( :بْ َويْه ن ِب ِّيك) ،وهي تهنئة لشخص
(قر ْت ِ
 -1عندما يقول املهنِّئَّ :
عاد قريبه من السفر أو رجع له من بعد غياب فتكون التهاني بلقاء قريبه ساملاً
مقرونة بالدعاء من أجل مالقاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
و هذا اللفظ عربي فصيح ،ففي (مفردات ألفاظ القرآن) للعالمة الراغب
األصفهاني رحمه اللهَ :ق َّرت عينُ ُه تَ َق ُّرُ :س َّرت ،قال سبحانهَ :
{كي َت َق َّر َع ْينُها} طه
عني ،قال عز وجلُ { :ق َّر ُت ع ٍني يل و َلك} القصص .9
 ،40وقيل ملن يُ َس ُّر بهُ :ق َّرةُ ٍ
ضيت وقتي) أي
 –2كلمة ِ(قظى) تعني انتهى ومت ،كما تستخدم كالتاليَ ( :ق ّ
أمضيت وقتي.
ولهذه الكلمة أصـ ــل عربي يتضح في ق ـ ـ ــول الله تبارك وتعالى في سورة
مر الذي في ِه ت َْ�س َت ْفتِيان}.
يوسف باآلية ُ { :41ق ِ�ض َي الأَ ُ
رزق ِيجي من ورى املفلقَه) كلمة ارح َمه بن جابر اجلالهمة رحمه
(–3قطع الله ٍ
الله عندما لم يدر عليه الغوص من أجل اللؤلؤ املال الكافي والرزق الوافي
فاجته ملهاجمة السفن القريبة من البحرين وخاصة األوروبية منها ،ويقال هذا
املثل تعبيراً عن السخط من العمل الشاق الذي ال يجلب ربحاً مجزي.
و(املفلقه) هي األداة التي تُفلق وتفتح بها احملارة بحثاً عن اللؤلؤ ،ذكر املثل
دون كلمة (ورى) الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في (األمثال الدارجة في
الكويت).
َ ( -4ق ْل َبه عود) من كلمات الثناء على من يتصف بسعة الصدر والفهم العميق
ورجاحة العقل.
 ( -5السيارة َق َر ْم َب ْع) وصف يطلق على العربة صغيرة احلجم أو املستهلكة التي
حالتها سيئة من كثرة اإلستخدام.
كما يقال في نفس املعنى (مِ ن َْس ْح َكه) ِ
و(س ْكراب).
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(هج) و(انحاش).
َ ( -6قب) أي َه َرب ،ويقال بنفس املعنىَ :
(الق ْذ َلة) هي خصلة الشعر التي تكون في مقدمة الرأس فتغطي اجلبهة أو
ِ -7
جزءاً من الوجه ،وتردد بعض األمهات كلمات مشهورة حني يخلد أطفالهن
للنوم:
ام َسل ِْهم عيونه وناشر ِق ْذ ِلتَه
		
نومتَه
		 نامي امل َ ْدلول ِح ْل َوة ِ
ْ
(ناشر) بكلمة ِ
وكلمة (ا ْم َسلْهِ م) تعني (مغمض) كما يبدل البعض ِ
(ناسل).
كما تسمى القذله (بُكلَه) -أنظر فصل حرف الباء -وأيضاً تُستخدم كلمة
ْزوعه) بنفس املعنى لكنها تطلق على الطيور غالباً.
( َقن َ
 – 8لغز :قطعة ورا (خلف) جبل تَلقط كل خبر ؟ اإلجابة :األذن وراء الرأس.
(– 9قول هال لو في القلب بال) لفظ يقال للشخص الذي مير من أمام آخر لكنه ال
وتقصد
يبادره بالسالم إما ألنه لم يره حقيق ًة أو رمبا يكون قد تع َّمد اإلعراض
َّ
عدم محادثته( ،بال) تعني البالء وجمعها (بالوي).
يقال في نفس املعنى (السالم لله) وهي دعوة إللقاء السالم أو الرد عليه كونه
أمر شرعي بني العبد والله عز وجل وال يجوز ربطه باخلصام واملتخاصمني.
ُ – 10
(ق َّوه) من كلمات الترحيب املشهورة لدى الكويتيني ويكون الرد عليها بقول:
(الله يقويك) وهي ترحيب غير مخصوص ملناسبة معينة.
وقد اعتاد الناس على قول( :يالله َق ْو ُهم) عند املرور على عمال يشتغلون أو
شخص يقوم بعمل مجهد.
َ ( – 11قص) فعل ماضي معناه العام ( َق َطع) لكن عندما يقال في اللهجة الكويتية
( َقص علينا) أي أنه كذب علينا وخدعنا ،وحني يقال عن فالن أنه (م َق َّصة)
فهذا يعني أنه ساذج يُخدع بسرعة ويَسهل الكذب عليه! وهي كلمة ذات أصل
(القاص
عربي فصيح ذُكِ َرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ُّ
نتظر املَقت) حيث علل ابن األثير ذلك بقوله( :ملا يعرض في قصصه من
َي
ُ
الزيادة والنقص).
( – 12قزَّ رناها معاهم) أي حتملنا املشاركة معهم مؤقتاً (على مضض)( ،تقزوره)
أي أنه أمر مؤقت وغير دائم.
َ ( – 13ق َّطن) فعل ماضي يطلق على الطعام الذي أصابه التلف وإنتهت صالحيته،
ويقال أيضاً( :خايس) أو (معفن ).
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مكان عميق ال تصل فيه
( – 14ما ِع ْن َده قيش!) تقال عن الس ّباح عندما يكون في ٍ
قدماه لسطح األرض.
 -15يقال( :يا َب َعد من قام و َق َعد) لتأكيد املعزة واحلب لشخص عزيز على النفس،
(قام) من القيام و(قعد) من اجللوس.
أما ( َقم) فهي للنهر والتأنيب والطرد.
 – 16سبق التطرق لكلمتي (قام) و(قعد) إمنا تستخدم الكلمتان كثيراً مبعنى
(أصبح) أو (صار) أو (كان) ،مث ً
ال( :الياهل قام ميشي) أي صار ميشي أو
(ترى قعدت أ َدورك دواره) أي كنت أبحث عنك.
 ( – 17قو ْت َره ) أي غصب وبشكل غير شرعي ،مثال( :خذاها بالقوتره).
والقصار والقشعان
 – 18من األسر والعائالت الكويتية :القطامي والقضيبي
ّ
والقبندي والقطان والقعود والقطيفي والقالف.
(– 19الق َْرق َعه) هي األصوات التي تصدر جراء تضارب بعض األغراض املنزلية
كاألواني أو الصناديق.
(الق ْرقاشَ ه) من لعب األطفال التي تصدر صوتاً عندما يحركها الطفل،
–20
ِ
و(ال َق ْرقِ َشه) هي صوت احتكاك العمالت املعدنية أو املفاتيح ببعضها البعض.
( -21ال َقفْ َشه) هي امللعقة ،ويطلق عليها نادراً (خاشو َقه) -بالكاف الفارسية-
حيث أنها كلمة عثمانية تُستخدم حتى اآلن في كل من العراق وتركيا.
 -22مهنة كويتية قدمية( :القالّف) هو الذي يشتغل باألمور اخلشبية خصوصاً
بناء السفن.
ّ
(القطان) هو صانع الفرش املبطنة بالقطن كما أنه هو
 -23مهنة كويتية قدمية:
من يقوم ببيعها في أغلب األحيان.
(القصاب) هو من يسمى حاليا (اجلزّار) وهو بائع
 -24مهنة كويتية قدمية:
ّ
اللحوم ،وهو من يقوم بذبح األغنام وسلخها.
 -25مهنة كويتية قدمية( :القفّ اص) هو صانع األقفاص من اخليزران سواء كانت
للحيوانات والطيور أو التي تستخدم حلفظ ونقل أشياء أخرى كاخلضروات
والفواكه مث ً
ال.
 -26هذا شي ما ( َقط) شفناه! أي أنه شيء لم نره من قبل ،و(قط) تعني أبداً
أوبتاتاً ولها أصل عربي فصيح.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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قصر علينا) أي أن الغداء
ِ -27
(قاصر) أي ناقص وغير كامل أو غير كافي( ،ال َغ َد َ
لم يكن كافياً لنا.
و(قاعة اجلِ دِ ر) تعني قاع القدر وعمقه.
( -28القاع) هي األرض
َ
القاطع!) كلمة تقال ملن ال يصل رحمه وملن قطع العالقة بهم أو خفف
( -29يا
ِ
زيارته لهم.
َحط) كلمة ذات أصل عربي فصيح لها في اللهجة الكويتية معنيان
( -30الق َ
يستخدم أولهما تعبيراً عن اجلفاف الشديد ،أما املعنى اآلخر فهو البُخل
ُ
والشح حيث يسمى البخيل (ا ْق َحطه)!
( -31الق َْر َقه) هي الثرثرة والكالم الكثير ،ويقال عن الذين يتحدثون بوقت واحد
وبطريقه مزعجه أنهم (يَقْرقون).
(ه ْذ َره) في فصل حرف الهاء.
أنظر َ
َرمه) هي القضمة( ،يقرم) أي يقضم ويقطع بأسنانه.
( -32الق َ
و(ق َشع) -كل من اللفظني فعل ماضي -كلمتان متشابهتان في املعنى،
َ ( -33ق َّشر) ِ
وهو إزالة قشر أو كشط طبقة أو نزع غشاء.
ّاصه)
( -34ال َقنَص) مصطلح يعني رحلة الصيد في البر والتي يستخدم بها (القن َ
أو (الص ّقا َره) الصقور واألسلحة النار ّية ،ويسميها البعض (مِ قْناص).
( -35القيظ) هو شدة احلر وأكثر فترات الصيف لهيباً!
والكلمة فصيحة وردت في قول أبي بكر الصديق  :سمعت رسول الله 
في هذا القيظ( :سلوا الله العفو والعافية واليقني في اآلخرة واألولى).
َ ( -36ق َّص ْة َو ْيه) كلمة تستخدم تعبيراً عن اإلحراج ،فمن يقول( :إنقص ويهي) يعني
حرج ،و(الويه) هو الوجه و(قص) سبق التطرق لها وتعني قطع.
أنه أ ُ ِ
كما تأتي بنفس املعنى كلمات أخرى مثل (فشلة) و(دقرة) بالكاف الفارسية.
ُ -37
(ق َّمة الراس) هي أعلى جزء في جمجمة اإلنسان ،عندما يقول أحدهم:
(صرخت من قمة راسي) أي بأعلى صوتي وبكل ما أوتيت من قوة.
(ِ -38قرص خبز) أي رغيف خبز ،وجمعها (قروص).
(القارص) هي احلشرات التي تلسع اجللد كالبعوض مث ً
ال ،و(القرصة) هي
-39
ِ
بنفس معناها في اللغة العربية إمنا تقلب القاف كافا فارسية.
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َ ( -40ق ّحص بالسيارة) فعل ماضي يعني القيام بحركات إستعراضية أثناء قيادة
السيارة ،وفي اللغة العربية الفصحى يقال (كحص) أي أثار األرض و َو ّلى
مدبرا.
( -41ال َق ْنزوعه) هي خصلة الشعر التي تبرز على قمة الرأس ،وفي الفصحى
تسمى (قنزعه).
أنظر (بو بُكلَه) بفصل حرف الباء و(قِ ْذلَه) في هذا الفصل.
هالسبحه أَ ْط َهر) ملن يحاول ال َفكاك من مشكلة فيقع بأعظم
َ -42م َثلَ ( :قبل
َ
منها! وقد سبق التطرق ملثل مشابه في فصل حرف الباء وهو( :بَغى ي َك ِحلها،
َعماها).
 -43يقال( :قْ َر ِّيب َبدو) عن املكان البعيد الذي يعتبره البعض من باب املزاح قريباً،
فقد كان يُعرف عن البدوي أنه ميشي ملسافاة طويلة دون تعب حتى صار
البعيد عنده كالقريب!
(ح ْذ َف ْة َعصى) في فصل حرف احلاء وهي تع ّبر
وقد سبق التطرق للفظ َ
عن ُقرب املكان ،إمنا إعتبر هذا اللفظ الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في
(األمثال الدارجة في الكويت) مشابهاً في معناه لقول (قريب بدو).
 -44يقال( :ما تعرف -قْ ديري -ملا جترب غيري) فكثير من األشخاص تتضح
قيمتهم احلقيقية عندما يغيبون إما لسفر أو رمبا وفاة حيث تبدأ حينها
املقارنة بينهم وبني من حل مكانهم( ،القْدير) تصغير (قدر) وتعني بالعامية
والفصحى املكانة واملنزلة.
واش ِر َبتها
 -45يقال عن الشيء الذي إختفى وصعب الوصول إليهَ ( :ق ْطرة ماي ْ
القاع) -بالكاف الفارسية -أو (قطرة ماي وابلعتها األرض).
صوعة ِ -قطي َعة َ -ح ِّب ِتك القَرا َدة) هي ثالثة من األوصاف الوضيعة
( -46الق َْم َلة امل َ ْق َ
التي تستخدمها النساء غالباً عند الشجار وقد تكون أحياناً ملجرد املزاح.
(ال َقملة املَقصوعة) تُطلق على اجلبان أو من ال فائدة منه كما هي احلشرات
الصغيرة ،أما (القطيعه) فهي متنّي بأن ينقطع النسل أو تنتهي احلياة!
و(القرادة) كما ذكر املرحوم حمد السعيدان (املوسعة الكويتية املختصرة) تعني
احلظ السيء التعيس باللغة الفارسية ،ويسمى الشخص املنحوس ( َمقْرود)
أنظر فصل حرف امليم.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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واهد) عندما يتفق اثنان على رأي واحد أو حني تتوارد
 -47يقال( :القلوب ِش ِ
األفكار ،وأحياناً يُطلق املثل على من تربطهم عالقة ود وصداقة.
البحارة للكويت.
( -48القفَال) هو انتهاء موسم الغوص ويوم رجوع ّ
( -49ق َّبت النار) أي اشتعلت و(ق َّبت األسعار) أي ارتفعت ،وسبق أن تطرقنا لكلمة
(قب) أي هرب.
َ ( -50ق ْل َبه قا ْر َصه)  -وقد تُعكس الكلمتان -أي أنه يشك بأمر ما أو أنه يحس
بخطب ال يتمناه.
ٍ
الس َرطان البحري الذي يأكله البعض بعد َش ْويِه ،جمعها (قباقِ ب)
( -51القُ ْبقُ ْب) هو َ
ويوجد نوع آخر منها أصغر حجماً وال يأكله الناس ويسمى ِ
(ش ْريِب).
( -52الق َْح ِف َّية) هي الطاق َّية التي تُل َبس على الرأس حتت (الغترة) –أنظر فصل
حرف الغني -وجمعها (قحافي).
ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) أن تسمية
(القحفية) أتت من ُقحفة الرأس التي توضع عليها هذه الطاقية احملاكة
يدوياً.
َ ( -53ق َر ْنتي) كلمة ذات أصل إجنليزي  Guaranteedوتستخدم في اللهجة للتأكيد
على الشيء أو املوعد أو مبعنى (مضمون).
املكسرات التي تؤكل غالباً في جلسات الشاي و (الدواوين)
( -54القروظات) هي
ّ
–أنظر (ديوانية) في فصل حرف الدال -ومنها الفستق والسبال وغيرها،
والكلمة عربية ترجع إلى (قرض) املكسرات باألسنان.
كما تس ّمى أحياناً َ
(مخلَّط) نسبة للخليط الذي تتكون منه.
( -55قْ ِروي) تسمية يطلقها البدو واحلضر على الشخص اآلتي من القرية ،حيث
كانوا يعيشون في مناطق محددة بالكويت مثل اجلهراء والفنطاس معتمدين
على الزراعة في حياتهم على خالف احلضر أهل البحر والبدو أهل الرعي،
ويطلق على اجلمع ( ْق ِر ِو َّيه).
َش) هو العفش اخلاص بالبيت أو متاع املسافر ،ويقال أن الرجل عندما
( -56الق ْ
يريد تطليق زوجته أو إرجاعها لبيت أهلها قال لها (شيلي َق ِّشج) أي احمليه!
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( -57ال َقلْص) حالياً هو ذلك احلبل السميك أو السلك املعدني املستخدم في
عملية اجلر (سيارة أو قارب) ،أما في املاضي فقد كان (القلص) بني السفينة
الكبيرة والقارب الصغير الذي تسحبه خلفها.
ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) أن هذه الكلمة
ذات أصل عربي هو (قلس).
وقد ذكرها اإلمام الشافعي رحمه الله في أبيات حول عزة النفس:
وضرب ً
قلس
		
خف وعدم إلف
		
وبيع ٍ
ألف بحبل ٍ
نحس
يرجو نــوا ًال ببــاب
		
أهون من وقفة احلر
		
ٍ
يتش َّمت من بالءٍ أصاب شخصاً مكروهاً أو إنساناً
َ ( -58ق ْل َعه) كلمة يقولها من َ
سيء السمعة يستحق ما حل به بحيث تأتي هذه الكلمة عكس ألفاظ املواساة
والتعزية!
َ ( -59ق ْل َعة وا ْدرين) كما ذكر املرحوم السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة):
(قلعة ماردين في أراضي األناضول البعيدة عن الكويت) ،وهي تقال تعبيراً
عن مكان بعيد أو يصعب الوصول إليه.
وتأكيداً لرأي املرحوم السعيدان فقد سبق أن إلتقيت ببعض األتراك الذين
أخبروني بوجود قالع عثمانية في منطقة ماردين التي تكثر بها اجلاليات
العربية والكردية.
( -60قوع) أي عمق( ،فالن راح قوع) أي أنه سقط حتى قاع البحر.
ْ
(قيش) في هذا الفصل.
أنظر
(القمبار) هو صيد سرطانات البحر -أنظر (قبقب) في هذا الفصل -قريباً
-61
ْ
من الشاطىء وخالل فترات اجلزر اجلزئي بحيث تصل املياه حتى نصف ساق
الصياد تقريباً وتستخدم فيها األسياخ ( َق ّجاجات) –باجليم الفارسية -كما
يحمل الصياد فانوساً يسمى (سراي) أو ( َفنَر) لإلنارة.
قصد بها األغلفة
( -62القَراطيس) ومفردها (قِ ْرطاس) كلمة ذات أصل عربي ويُ َ
أو األوراق التي يلف بها أي شيء ،وعندما يقال عن شيء( :بقراطيسه)
فاملعنى أ ّنه جديد.
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وقد وردت هذه الكلمة في قوله تبارك وتعالى باآلية ( )7من سورة األنعام:
ا�س َف َل َم ُ�سو ُه ِب َ�أ ْيدِ ي ِه ْم َل َق َال ا َّلذِ ينَ َك َف ُرو ْا ِ�إ ْن هَ َـذ�آ ِ�إ َّال �سِ ْح ٌر
{و َل ْو ن ََّز ْلنَا َع َل ْي َك ِكتَاب ًا فيِ ق ِْر َط ٍ
َ
ُّم ِبنيٌ}
َ ( -63ق َرط) أي عض بأسنانه.
َ -64
مسك ،أنظر املثلِ ( :إ ْق ِظب َميْنونك ال إي ّيك أَيَن منَّه) في فصل
(قظب) أي أَ َ
حرف األلف.
الديا َيه) أي نزع ريش الدجاجة ونتفه عن جسمها.
َ ( -65ق ْر َطف ِّ
َ ( -66قظ) أي ثقب ،جمعها ( ْقظوظ).
(القطوعه) هومبلغ املال املدفوع كام ً
ال بعد إمتام العمل بشكل نهائي.
-67
َ
(الق َ
الطه) هي احلصة والسهم من اللؤلؤ الذي يكون من نصيب الغ ّواص.
ْ -68
( -69قراح) هي اجلزر األكبر الذي تنحسر فيه مياه البحر بعيداً عن (اليال)
–أنظر فصل حرف الياء -وهو الساحل.
( -70قرو) هو مكان للوضوء كان في املساجد قدمياً حيث يغلب أن يكون به بئر
ماء.
 -71من أسماء الطيورُ :ق ِّب َسة ،وهي البومة والتي يربطها البعض بسوء احلظ!
قحافي ،وهو الصرد محمر القنة.
 -72من أسماء الطيورّ :
 -73من أسماء الطيور :قليلبة ،وهو اللَّواء الذي يلوي رقبته ويقلب رأسه عند
محاولته التمويه والتخفي.
 -74من أسماء الطيور :قوبعة ،وهي الق َّبرة بأنواعها التالية :الشرقية الصغيرة
وقصيرة األصابع وقصيرة األصابع الصغيرة واملت َّوجة وقبرة السماء.
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َف ْص ُل َح ْر ِف الكاف:
( – 1ال َك ْشتَه) هي الرحلة البرية ،حيث تكثر (ال َك ْشتات) خالل شتاء وربيع الكويت.
كما يقال (كِ َشت فيهم) مبعنى أنه أهملهم أو أخلف موعده معهم ،ويرى
الدكتور عبدالعزيز مطر في كتابه (خصائص اللهجة الكويتية) أن أصل الكلمة
فارسي من اللهجة اللورستانية حيث يقصد بها النبات أو املزرعة.
(الدق) -بالكاف
يفج ِللحام) أي أن كثرة ضرب احلديد َّ
 – 2يقال(ِ :كثر َّ
الدق ِ
الفارسية -يفككه (يفِ ج) -باجليم الفارسية -مهما كان اللحام الذي يلصق
أجزاء املعدن قوياً ،وهو مثل يقصد به أحد أمرين :إما أن التشدد املبالغ
به وتكرار اإلساءة يُن ِّفر الناس ويؤدي إلى نفاذ صبرهم ،أو أن الصمود على
الشدة وحتمل الصعاب يحقق الهدف ويزيح العوائق.
(ِ – 3كل شَ ْي زاد َعن َح َّدهِ ،إنق َلب ِض َّده!) -بجعل القاف كافاً فارسيةَ -مثَل واضح
املعنى يدعو لالعتدال وينبذ املبالغة ،كما قيل في مثل آخر مشابه في معناه:
(مِ ن َك َّبر اللِّق َمه َغص) وشرحه في فصل حرف امليم.
( - 4كْ َمخَ ه) من الكلمات التي تطلق على الشخص املعروف بالغباء والسذاجة ،وقد
بني أصل الكلمة املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة):
(كمخة أو كميخ نسبة إلى النعجة الغبية التي يصطدم رأسها باجلدار غصباً
عنها ومتشي وتكمخ في الطوفة).
و(امس َّبه)
كما أن في اللهجة الكويتية كلمات أخرى بنفس املعنى مثل (دِ رو)
َ
و(أَثْ َول).
( – 5لون اخلام كاشف!) أي أن لون هذا القماش متغير غير نقي رمبا بسبب
تعرضه ألشعة الشمس أو لكثرة غسله.
( – 6ال َك َلك) هو االحتيال واخلداع والنصب ،إمنا يطلق لقب (ال َكل َ ْكجي) –باجليم
الفارسية -غالباً من باب املزاح على الشخص املاكر ومحترف املقالب.
الكرفا َيه) أي سقط من على سريره ،و(املتكرفس) هو املتع ِّثر.
( – 7ت َك ْر َفس من ْ
َ ( – 8و ْضعهم َكسيف وشغلهم َكحيان) أي أن حالتهم صعبة ومأسوف عليها وما
لديهم رديء وبالي.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

229

َ ( – 9كفو والله) حتفيز ومدح مبعنى( :أنك كفؤ وتتحمل املسؤولية) ،تقال من باب
الثناء ملن أجنز أمراً على أكمل وجه.
( – 10كتّامي ِمن حَتَت لي حَتَت) أي أنه أمر س ّري غير معلن ودون علم أحد،
أصل الكلمة عربي من (الكتمان).
َ ( – 11ك ْم َش ْة َك ّمون) أي كمية من حبوب (البزار) بقدر قبضة اليد ،ومبعنى مشابه
تأتي كلمة َ
(خ ْم َطة) املذكورة في فصل حرف
اخلاء.
َ ( – 12ك َّوش على اللي أكو وماكو) أي أنه
أخذ كل شيء وجده أمامه( ،التك ّوش) أو
(التكويش) هو السيطرة أو األخذ.
> كمشة كمون
(أكو) أي يوجد و(ماكو) تعني ال يوجد.
( – 13كو َف ْن ُهم و َكفَّ ْخ ُهم) أي أنه ضربهم ضرباً مبرحاً حتى صاروا كاألموات
املك َّفنني! (كفخ) بالفصحى تعني (ضرب).
َ ( – 14ك ْش شَ َعر َي ْن َبه!) أي وقف شعر جسمه من اخلوف وهي وصف للقشعريرة
( ,يَنْ َبه) تعني َجنْ َبه.
ام َك ِّي ْف) أي أن إبتسامته واسعة لدرجة ظهور أسنانه ،وكلمة
َ ( -15ك ْش ِر َته ْ
اش ُكبرهاْ ،
(ا ْم َك ِّيف) وماضيها ( َك َّي ْ
ف) تعني قمة السرور والراحة.
يقال بالفصحىَ ( :كشر عن أنيابه) أي أبدى أسنانه ،كما تستخدم (ا ْم َك ِّشر)
تعبيراً عن الغضب والعبوس ،لهذا تُستخدم (ال َكش َرة) تعبيراً عن كل من
اإلبتسامة والغضب! حيث جتتمع احلالتان في إظهار األسنان.
(كاشخ) أي حسن املنظر طيب الشكل شديد التأ ُّنق ،وفي نفس املعنى
-16
ِ
يُستخدم لفظ (ا ْزقِ ْرتي) -بالكاف الفارسية  -و(ازْهايجي) –باجليم الفارسية
 املذكوران في فصل حرف الزاي.كلَ -ي َرى النّاس بعني َط ْب َعه) أي أن كل إنسان يحكم علىَ – 17م َثل(ِ :كلْ من ٍ
األمور من منظوره اخلاص وانطالقاً من البيئة التي يعيش بها لهذا يقال املثل
ملن يسيء الظن باآلخرين وملن يتهم غيره مبا ليس فيه.
 – 18يقال( :كل َمشروك َمبروك) كدعوة للتعاون ومشاركة الناس ألن في ذلك
خيراً كثيراً.
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( – 19كْحي َلة العني) صفة للفتاة جميلة الوجه به ّية الطلّة ولو لم تكن عيناها في
احلقيقة محددتني بالكحل .
َ – 20م َثل(ِ :كلْ من بقَل َبه ِشقا اللّي له)  -ينطق كل حرف قاف كافاً فارسية -يؤكد
املثل على أن لكل إنسان ه ّماً يفكر به وغاي ًة يحلم بها.
ستحي ِمنهاَ ،ب ْدها) كإشارة إلى تقدمي األمر األهم
 – 21يقال( :الكلمة اللّي ِت ِ
على غيره خالل أي محادثة فيحرص املتحدث على ذلك في البداية حتى
ال يتشتت انتباه املستمع أو رمبا يفقه البعض من خالل املقدمات ما يريد
املتحدث الوصول له فيعد اعتذاره مسبقاً على خالف لو طرح عليه املوضوع
بشكل صريح ومفاجيء!
 – 22لغزُ :كبْر ال َكف ،ويلِف ال ِّدنيا لَف ؟ اإلجابة :الرسالة( ،كبر) أي بحجم،
(الكف) قد تُنطق (اجلف) باجليم الفارسية.
 – 23من األسر والعائالت الكويتية :الكليب والكندري والكنعان والكاظمي.
الس ِعر) ،و(املكاسر) هو املساومة والنقاش الذي يكون بني
– 24
(كاس ْر َته ملا نَزَّ ل ِ
َ
املشتري والبائع من أجل االتفاق على سعر يرضي الطرفني وخصوصاً
املشتري.
 -25من مواقع الكويت :االسم التاريخي واألعرق للكويت هو (كاظمة) الذي أُطلق
على املعركة التي وقعت في هذه املنطقة بني جيش املسلمني وجيوش الفرس
ِ
السالسل) ،ومسمى (كاظمة) اليوم يُطلق
حيث ُس ِّم َيت املعركة أيضاً (ذات
على منطقة في شمال الكويت باجتاه (الص ِّب َية) على ساحل البحر.
 -26لغزَ :ك ّداد البيت وال إ ّيي (يِجي) أَهله! اإلجابة :البوم أو احململ.
( -27الكاشي) هو البالط الذي تُل َ َّبس به أرضيات الغرف.
َ ( -28كب) و( َكت) كلمتان تتشابهان باملعنى الذي يتضح من خالل األمثلة التالية:
(كبيت املاي) أي سكبت املاء (كتيت اللي بالكرتون) أي أنني ألقيت ما في
الصندوق.
(ِ -29ك ِتر) تعني َجنْب أو زاويةِ ،
(ح َّطه على كِ تِر) أي ضعه في الركن.
أما (كِ تَر) فهو من القوارب الصغيرة التي كان الكويتيون يستخدمونها للتنقل
ُ
(ماش َّوه) بفصل حرف امليم
فيما بني السفن الكبيرة والساحل (اليال) ،أنظر
حيث أن معناها مشابه.
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وم ْد) كلمتان تعبران عن االجتهاد والقوة بحيث يوصف بهما الشخص
َ ( -30ك ْد َ
املجتهد الذي يتحمل األعباء والعمل املضني ،أو تطلق على السيارات مبعنى
أنها تتصف بقوة احملرك وصالبة الهيكل.
وفي اللغة العربية الفصحى تطلق كلمة (ال َكد) تعبيراً عن الشدة في العمل.
(ِ -31ك ْخ) أو ِ(ك َّخه) عبارة عن لفظ يعبر عن زجر وتنبيه الطفل عندما يحاول ملس
قذارة أو العبث بشيء خطر كالكهرباء مث ً
ال.
وقد وجد األستاذ أيوب األيوب في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية)
أن هذه الكلمة مرتبطة باللغة العربية األصلية فهي (صوت يقال عند زجر
الطفل عند تناوله شيء وعند التقذر من شيء).
وهذا اللفظ ورد في حديث شريف عن أبي هريرة  :أخذ احلسن بن علي
كخ
رضي الله عنهما ثمرة من متر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي ٍ ( :
َك ْخ ،ألقها ألقها ،أما علمتَ أنّا ال نأكل الصدقة).
( -32ال َكراف) أو (ال َك ْرف) كلمة لها معنيان مختلفان ،املعنى األول هو االجتهاد في
العمل وبذل أقصى طاقة ،أما املعنى الثاني فهو إ ّما إزاحة الشيء أو جتميعه
كالرمل أو الشعير حني يُ َك َّوم بعد أن كان منثوراً أو السمك في البحر حني
يُصطاد بالشباك في كميات كبيرة وبشكل عشوائي.
( -33ال َك ْن َبل) هو ّ
البطانية واللّحاف الثقيل املستخدم عند النوم وجمعها (كنابِل)،
قد يكون أصل هذه الكلمة تركي.
( -34ال َكال َفه) هي العناء والكلفة واملشقة ،يقال( :إن شاءالله ماكو كال َفه ؟) أو
قدم خدمة أو أ ّدى واجباً يستحق الثناء
(ع َسى ما َكلَّفْنا َعلي ُكم ؟) تأدباً مع من َّ
َ
عليه.
ديشن) كلمة إجنليزية األصل وهي  Air - Conditionوتعني ُم َك ّيف
( -35ال َك ْن ِ
الهواء (التكييف حالياً).
َ ( -36ك َّوك) -فعل ماضي -مبعنى َ
(ش َحن أو َع َّبأ) وتستخدم هذه العملية في
الساعات واملنبهات بالذات إمنا يستعني بها البعض تعبيراً عن حتريض
أحدهم وتشجيعه ضد طرف آخر عن طريق شحنه بعيوب وسلبيات خصومه،
(فالنَه َك ّو َكت َريِلها على أهلَه!) أي أنها حرضته وشحنته ضد عائلته.
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( -37الكو َبه) هي املصيبة والبالء ،وتستخدمها النساء غالباً عند ذكر الشخص
املبغوض حيث يقال بعد ذكر الشخص سيء السمعة( :والكوبه) أو (كوبه
تكوبه)!
( -38ال َك ْن ِق َّية) –تنطق القاف كافاً فارسية -كلمة ُم َّت َفق على أنها إحدى غرف
املنزل ،ولكن البعض يطلقها على (بيت ال َد َرج) أو املخزن الذي يكون فوق إحدى
الغرف (احلمام في أغلب األحيان) ،قد تكون الكلمة ذات أصل إجنليزي هو
 Kingأي (امللك) حيث تُطلَق على أفضل غرف املنزل وأحسنها أثاثاً وفرشاً
بحيث تكون غرفة (ملكية) متميزة يقيم فيها العروسان اللذان ت َز َّوجا حديثاً.
 - 39عندما يقول شخص ما( :أنا سي َده ما عندي كيري ميري) فهو يعني( :أني
شخص مباشر أحق احلق وال أقبل املراوغة واخلداع وعدم اجلدية) ،وليس
لكلمتي (كيري) و(ميري) تفسير محدد.
َ ( -40كع) أي توقف فجأة خالل احلديث أو أثناء قيادة السيارة.
َ ( -41ك َّيف) -فعل ماضي -وتعني( :أنه شعر بالسعادة البالغة والسرور العظيم).
(ا ْم َك ِّيف) أي مسرور.
(الك َّشة) تطلق على الشعر الكثيف أو املنفوش ،وتعني بالفصحى( :الناصية
ِ -42
وخصلة الشعر).
َ ( -43ك َّود) –فعل ماضي -أي أنه جمع الشيء بعضه فوق بعض دون ترتيب ،وهي
كذلك في الفصحى.
َ ( -44ك ْس َر ْة َعصا) تقال تعبيراً عن حدوث الشيء املفاجيء وبسرعة غير متوقعة،
انظر ِ
(ع ْرس ْقطا َوة) -فصل حرف العني -حيث أنه لفظ ذو معنى مقارب.
(-45ك ٍل الله يعينَه على حقّ ه) -بالكاف الفارسية -كمن يقول( :الشكوى لله) وهو
ِ
تعبير عن الشعور بالظلم وأن احلقوق قد ُمنعت عن أصحابها.
ام َع ِّلقَه من كْ راعها) يقال في حق املذنب الذي عوقِ ب أو أُدين
َ
-46م َثل( :كل شا ْة ْ
مبا اقترفت يداه.
و(الكراع) هي ساق احليوان وجمعها (كراعني).
 -47يقال عن الشخص الذي كلما تقدم به السن زادت تصرفاته الصبيانيه(ِ :كلْ
ما يكبر يدبر) أي أنه يفترض به أن يتزن ويحكم عقله إال أنه يزداد سوءاً
وانحرافاً!
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والكامل الله) أو (الكامل َو ْيه الله) -سبحانه -تقال األولى عندما
(كامل
ِ
ِ -48
ميتدح أحدهم شخصاً ويعتبره خالياً من العيوب ،وتقال الثانية حني يَنتقد
شخص ما عيباً في شخص آخر فيكون الرد تذكيراً بأن الكمال لله وحده.
ٌ
(الكر َوه) هي األجر واملال املدفوع مقابل عمل معينّ .
-49
ْ
( -50كاهو) أي ها هو ذا( ،كاهي) للمؤنث.
َ ( -51ك َب ْت) أي خزانة خشبية ورمبا حديدية والتي تستخدم لتعليق املالبس
أو تخزين األواني بحيث تكون كبيرة احلجم ولها باب أو أكثر و رمبا عدة
أرفف.
هي كلمة ذات أصل إجنليزي  Cabinetأو  Cupboardأي (خزانة) ،وجمعها
( َك َبتات).
(ِ -52ك ِت ْب) كلمة تطلق على إحدى ِج َهتي القطعة النقدية املسكوكة وهي اجلهة
(جب أوجاب)
التي تكون فيها الكتابة وقيمة القطعة ،ويسمى الوجه اآلخر َ
باجليم الفارسية.
َ ( -53ك ْن َدر) عبارة عن عصا يُعلَّق على طرفيها تَن َكتان أو قربتان ممتلئتان باملاء،
يسمى حاملها ( َكنْدِ ري) وبالفارسية (كندرجي) كما ذكرت األستاذة ليلى
السبعان في (معجم ألفاظ اللهجة الكويتية).
(كودري) كلمة ُم َح َّرفة من لفظة هندية كما ذكر املرحوم حمد السعيدان
ِ -54
في (املوسوعة الكويتية املختصرة) ،وهي قطعة اجللد أو القماش املخصص
لتنظيف السيارات والزجاج حيث كانت تصنع من جلود احليوانات سابقاً.
(س ْو اللّي
( -55الكور) هو املزاج أو الرأي أو طريقة التفكير وقيل أنه الرأسَ ،
بكورك) إفعل الذي في ذهنك.
ِس َب ِبك.
(ِ -56ك َّّل منّك) أي أنه ب َ
(ِ -57كل َْمة راس) أي سر أو موضوع شديد اخلصوصية ،يقولها البعض أحياناً
بشكل آخر( :أبيك بْ ِجل ْ َمة راس) بحيث تُقلب الكاف إلى اجليم الفارسية.
( -58ال َك َّحه) هي السعال( ،فالن يكِ ح) أي أنه يسعل.
(الكوك َسه) من احلركات التي يقوم بها األطفال والرياضيون حيث يضع
-59
ِ
الشخص الذي يريد أن (يكوكس) َك َّفيْه ورأسه على األرض حتى ينقلب على
ظهره للجهة األخرى!
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(ِ -60ك َسر خاطري) أي أحزنني وأحسست باألسى من أجله.
انظر ْ
(يط َحن ال ُعمر) في فصل حرف الياء حيث أن لها معنى مشابه.
( -61كوس) هي الرياح اجلنوبية الشرقية التي تكون رطبة ومزعجة حني تهب في
الصيف ،أ ّما هبوبها في الشتاء فهو مفيد حني تكون دافئة.
يرى املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثالث من (املوسوعة الكويتية
املختصرة) أن أصل الكلمة إجنليزي و هو  Coastأي (الساحل) كما يرى أن
أصل الكلمة قد يكون (كوش) أي (اجلنوب) في الفارسية القدمية.
كما أن (كوس) في لسان العرب تعني :هيج البحر وخبه ومقاربة الغرق فيه.
( -62كو َكش ياهال) أي مجموعة من األطفال ،و(كو َكش) تطلق غالباً تعبيراً عن
كثرة عدد األطفال.
َ ( -63ك ْركوشَ ه) مما تُ َز َّين به املالبس والستائر وغيرها ،و جمعها ( َكراكيش) ،وغالباً
ما توضع (الكركوشه) في طرف (امل ِْسباح) وذيل (ال ْعقال) بالكاف الفارسية.
ومن أهازيج الصغار قدمياً حني يشاهدون رج ً
ال يلبس على رأسه عقاالً (البِس
عقال َ
َ
َ
راكيشه) مكررينها مع التصفيق!
راكيشه) أو ( ..طاولني َك
ومط ِّول َك
انظر (مِ ْسباح) بفصل حرف امليم ِ
و(ش ْط َفه) بفصل حرف الشني.
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َف ْص ُل َح ْر ِف ّ
الالم:
سماري) و املقصود هو عدم اإلغترار
َ –1م َثل مشهور( :ال يغ ِّرك
َ
شراعه ترا ُه ّ
باملظهر وجتنب اإلنخداع بالشكل اخلارجي املبهر الذي ال يحوي وراءه سوى
شيء أقل قيمة وأدنى مستوى ،كالسفينة الصغيرة ذات الشراع العريض التي
يعتقد من رآها من بعيد أنها سفينة ضخمة رغم صغر حجمها وسهولة حتكم
الرياح بها.
(س ّمادي) أي السفينة
(وفي رأي آخر) يُذكر املثل بنفس القصد ولكن بلفظ َ
اخلاصة بنقل السماد والتي يحسبها البعيد عنها سفينة جتارية أومن سفن
الغوص على اللؤلؤ.
َ
للحيطة واحلذر وتكليف املسؤولية ملن
 –2يقال( :ال تودع الفار ْش َح َمه) كدعوة
هوأهل لها.
َ ( –3ل ْز َق ْة َع ْنزَروت) -بالكاف الفارسية -من الكلمات التي تُطلق على املتطفل
واملزعج من الناس و كل من يكون ثقيل الظل على املجلس واألصحاب بحيث
يصعب التخلص منه!
و(ال َعنزَروت) من األعشاب الفارسية التي تستخدم كأدوية لعالج بعض
األمراض ،حيث أن اجلسم يُطلى بها كما يخلطه البعض مع الشراب ،ويتصف
هذا الدواء باللزوجة وصعوبة إزالته بعد التصاقه بالبدن.
( –4لحِ ْ َيه غامنه) مدح وثناء للرجل الذي يتصف بخصال حسنه وسمعة طيبة ،وال
يتحتم أن يكون ذو حلية في الواقع.
َ –5م َثل( :ال تبوق ..ال تخاف) وهي دعوة لتجنب أصابع اإلتهام ودرء الشبهات عن
طريق اإلبتعاد عن فعل الشر فمن الطبيعي أن يكون البريء واثقاً من نفسه
وغير خائف على عكس املذنب الذي يكون مرتبكاً ويشعر بالرهبة.
(البد) أي مختبئ ،وفي فصل حرف امليم لفظان َ
آخران بنفس املعنى هما
ِ –6
(مِ ن َْخش) و(مِ نْدِ ِعس).
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(البج) و يلفظها البعض بالكاف الفارسية بدالً عن اجليم (البق) أي مناسب
ِ –7
و ُمت َِّسق ،مث ً
ال( :فالن البِج ِو ّيا ُهم) أي أنه شخص متفاهم معهم ،وأيضاً:
ِ
متناس َقة.
(أَلْوانْها البْ َجه) أي
(الجج) أي
( –8لجَ َّ ه) أي ازعاج وضجيج صادر إ ّما من إزدحام أو جتمهر ،وكلمة َ
جادل وأكثر النقاش وبالغ فيه وهي ذات أصل عربي فصيح.
زيجنا) أي أنه جا ُرنا أو الذي بجانبنا ،وهناك من يقول (لِزيزْنا) أي أنه
(ِ – 9ل ْ
اجلا ُر األول امل ُ ِ
الصق لنا.
( -10فالن عنده َل ْتغَه) أو ( َل ْثغَه) أي أنه عندما يتكلم ال ينطق بعض احلروف
بشكل واضح ،كمن يحول الراء إلى غني وغيرها من عيوب النطق.
المك) يُقصد بها تبرئة من تُ َوجه له هذه الكلمات مع إلقاء
( – 11الم الله من ِ
اللّوم على من اتهمه ودون وجه حق.
( –12ال ِه ْنت) أي (أعزَّك الله وأَب َعد عنك املَهانة) من باب ُ
الشكر وا ِإلمتنان.
 –13يقال( :ال َر َح ْم ُهم وال خَ لّى َر ْح َم ْة الله َت ْن ِزل عليهم) تقال عن الذي يبالغ في
الظلم فال يكتفي بأكل حقوق الناس بل يتسبب أيضاً في إغالق أبواب الرزق
في وجوههم!
ونَر ،ما بقى في الوادي ِش َجر) فكل أمر له َحد وس َعة
 – 14قيل( :لو ِكل من يا جِ
رزق واحد أو نعمة محددة.
ولن يظل للناس شيء إن تكالَبوا على مصدر ٍ
 –15لغز :لي َه َّدت اجلِ نْحان بْ ِر َق ْت ْجنوبْها ،بعي َدةْ املَرمى ما ينسخي بها ؟ اإلجابة:
العني.
( – 16ال ّ
ال ْب َله) هي (بعد غد) ،وسبق التطرق إلى أن (اجلابْلَه) تعني غداً ،واليوم
هو (اللّيلَة) ،وأمس هو (البا ْر َحة).
(فحط) في فصل حرف الفاء وهي تعبير عن
(ِ – 17ل َب ْح) سبق أن ذكرناها مع َ
ال َّت َعب واالجتهاد إمنا للكلمة معنى آخر يتضح باملثال التاليِ ( :ل َبح ِح ّسي وأنا
أنادي) أو (لبح صوتَه وهو يصيح) فالكلمة في هذه احلال تعني اجلهد املبذول
في اإلحلاح والصراخ ،أنظر (بَ ْح) بفصل حرف الباء حيث أن معناها مشابه.
ْقاطع) -بالكاف الفارسيةَ -حث على التواصل وجتنب القطيعة بني
( –18ال ت ِ
األهل واألصدقاء.
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ّونك) كتحذير ملن يبالغ في التَ َو ُّدد
 –19يقال( :ال ْت َك ِّثر الدوس يا ِخلّيَ ،ت ُ
ميل ِ
راهم ِ
والتَّقرب من غيره كي ال يمَ ل اآلخرون مجالسته ،وهي على وزن( :كِ ل َشي زاد
عن َح َّده إنقلَب ِض َّده).
(الدوس) هو َوطء الشيء بالقدم و(اخلِ ل) عربية فصيحة تعني الصديق أو
الرفيق.
(ِ –20لف َْحنا ال َهوا) أي ه َّبت علينا نسمات من الهواء ،وقد يُقال عن املريض
املزكوم املصاب بالبرد ( ال ْف َحه َهوا ).
و(اللفح) بالفصحى هو :إصابة الوجه خصوصاً بالهواء أو النار.
( –21ال َّلفو) هم من ال يُعرف أصلهم ويُج َهل نَ َسبُ ُهم ورمبا يخفون احلقيقة عمداً،
غالباً يشكلون جماعات مهاجرة (ل َفت) وجلأت للكويت.
( – 22لو فيه خير ،ما عا َفه الطير) تقال للذم وعن الشيء املنبوذ ،أي لو كان هذا
الشيء ذا قيمة ملا تُرك دون أن يأخذه أحد لدرجة أن الطيور جتنبته!
 – 23من األسر والعائالت الكويتية :اللهيب واللقمان واللوغاني واللهو والالفي
واللميلم أو (امليلم) وقد أكد األستاذ حمد السعيدان رحمه الله نطقها بالالم
في (املوسوعة الكويتية املختصرة).
َ –24
(لط ْع ْتنا) أي تأخرت علينا ولم تلتزم مبوعدك معنا ،أيضاً يقال في نفس
املعنى( :بطيت علينا) أو (أَبْطيت).
( –25ال ِّلقافة) -بجعل القاف كافاً فارسية -هي التط ّفل والتدخل بشؤون الغير
كما أنها تعني التس ُّرع( ،اللقافة ماهي زينة) مبعنى :من تدخل فيما ال يعنيه
لقي ما ال يرضيه.
(املَلقوف) هو املتطفل.
 -26من مواقع الكويت :منطقة تاريخية بها قرابة اخلمسني بئراً من املياه العذبة،
تقع هذه املنطقة جنوب (األحمدي) وتسمى (اللقيط) -بالكاف الفارسية-
حيث كانت بها مزرعة مشهورة ينتفع بها السكان قدمياً.
( -27الت) فعل ماضي مبعنى (ثَنى) أو (لَف) بقوة ورمبا لعدة مرات( ،فالنه تلوت
احلبل) أي أنها تقوم بل َ ِّفه أكثر من مره.
انظر (اللوتي) في هذا الفصل.
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(العت َج ْبدي) -باجليم الفارسية -تقال عند اإلشمئزاز وأحياناً امللل ،وتعني
َ -28
حرفياً :انني أحس بلوعة ورغبة في االستفراغ ،وعندما يقالَ :
(شي يل ِّوع
ا َ
جلبد) أي أنه أمر مقزز وكريه!
وعة) كلمة عربية األصل و(اجلبد) –باجليم الفارسية -هو ال َك ِبد ،أُنظر
(اللّ َ
(جبْدي تَ ْقلِب) في فصل حرف اجليم الفارسية.
َ
(-29اليث) أي متس ّكع ،و(يلوث ِ
يتج َّول في احلارات ويطوف في
بالسكيك) تعنيَ :
ِ
الشوارع دون هدف معني .
وقد ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) التالي:
(وعندما يشاهد أحدهم في فريج غير فريجهم يعيره الناس بقولهم –
اللوثَة).
و(ل َشط) لفظان فصيحان متشابهان في املعنى الذي يتضح باملثال
(ِ -30ل َسب) ِ
التالي( :فالن لسب عياله بالعقال) و(الشاوي لشط البعير باخليزرانة) أي
ضربه به ،وفي الفصحى تختص كلمة (اللَّسب) بالضرب بالسوط خصوصاً.
مطة) –البعض يجعل الغني قافاً -أي تَلْطيخ ،مث ً
َ (-31ل ْغ َ
ِ
(الياهل لَ ْغ َمط ْهدو َمه
ال:
بامل َ َرق) أي أن الطفل لَ َّطخ مالبسه باحلساء.
كما تُع ِّبر الكلمة أحياناً عن املزج واخللط ،وقد يلفظها البعض (لَ ْغ َمص) كما
ذكر األستاذ أيوب حسني األيوب في كتابه (من كلمات أهل الديرة).
( -32الليوان) هي الواجهة األمامية للبيت أو املمر املظلل في واجهة املنزل كما
يطلقها البعض على غرفة اجللوس الرئيسية والكبرى
في املنازل الطينية قدمياً وتسمى أيضا (بَ َرنْ َده) إمنا
يطلق هذا االسم األخير غالباً على شرفة املنزل
(ال َبلَكونَة).
 -33يقال( :ال ِط ْبنا وال َغدا الشر) تعبيراً عن تأزم األمور
وعدم حتسنها ،واملقولة تعني حرف ّياً :أننا لم نتماثل
للشفاء من املرض الذي أصابنا ولم يبتعد عنّا الشر
الذي نخشاه.
> ليفة
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ْ
و(اللط ِل َطة) كلمتان تعنيان الثرثرة والكالم الكثير ،كما سبق التطرق
(اللغ َوة)
-34
ْ
لعدة كلمات حتمل معنى مشابه وهي( :الدنْد َره) و(الربْربَه) و(ال َق ْر َقه) بالكاف
الفارسية.
و(اللَّغْوي) هو الثرثار كثير الكالم.
(ِ -35لقَف) –بالكاف الفارسية -كلمة ذات أصل عربي (تَل َ َّقف الشيء) أي إلتَ َق َطه
وأمسك به حني كان مقذوفاً في الهواء وقبل سقوطه على األرض.
( -36لو َيه) كلمة تعبر إما عن اإلزعاج أو إنعدام الترتيب ،أنظر (لجَ َّ ه) في هذا
و(عف َْسة) في فصل حرف العني.
الفصل َ
(اللمه) كلمة حتمل أكثر من معنى ،فهي أحياناً تعني العناق (األم لمَ َّت َولَ ْدها)
-37
َّ
أي أنها عانقته وضمته لصدرها ،أما حني يقال( :الل َ َّمه عندنا الليلة) فاملقصود
هنا التج ُّمع واملُلتقى والذي يأتي بلفظ آخر هو (ال َي ْم َعة  -ييميع) بفصل حرف
الياء.
أما إذا قيلِ ( :ل ْم أَ ْغ ِ
راظك) أو (لمَ ْ ِل ْمها) فاملعنى إ ِْج َم ْعها و َر ِّتب امل ُ َب ْعثَر منها.
َ ( -38ل ّبيك) أو ( َل ّبيه) هي اإلجابة األكثر احتراماً عند الرد على النداء حيث تأتي
محل (نَ َعم) حَ
و(تت أَمرك) و(أُطلب ما تُريد).
(اللم َبه) هي املصباح الكهربائي ،أصلها اإلجنليزي . Lamp
-39
ْ
( -40لوري) اسم يطلق على الشاحنة متوسطة احلجم حيث تكون أكبر من
(الوانيت) -انظر فصل حرف الواو -وأصغر من الشاحنات الضخمة التي
تسمى ِ
(س ْكس ويلْز) بسبب عجالتها الستة.
و(اللوري) كلمة إجنليزية األصل حتمل نفس املعنى . Lorry
اليتيم الصياح) حيث أن أهل م َّكة أَدرى ب ِِشعابها.
 -41يقال( :ال ت َع ِّلم ِ
 -42يقال( :ال خَ نينَة وال ِب ْنت ْرجال) عند ذم املرأة سيئة اخللق فهي ليست ذات
رائحة زكية (خنينة) -انظر فصل حرف اخلاء -وال ترجع ِلن ََسب َط ِّيب أو عائلة
كرمية ،ويُضرب هذا املثل في الذم عموماً وال يقتصر على اإلناث فقط.
( -43اللوتي) هو الشخص املاكر و املخادع ،وقد سبق ذكر (الت) في هذا الفصل
حيث أن الكلمتني تشتركان في تغيير الواقع ِّ
ولف احلقيقة!
كلمة ( َكل َ ْكجي) -باجليم الفارسية -تتشابه في معناها مع (لوتي) ،أنظر
(ال َكلَك) بفصل حرف الكاف.
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( - 44ال ْبجني) -باجليم الفارسية -ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة
الكويتية املختصرة) بأنها تركية األصل وتُطلق على احلذاء الرياضي اخلاص
بكرة القدم ،وقد تكون التسمية عثمانية منقرضة حيث أنني قمت بسؤال عدد
من أصدقائي األتراك عنها فلم يعرفوها!
( -45ال ْتخَ لّي) تقال للتذكير وزيادة احلرص وأحياناً تأتي مطابقة ملعنى (ال تقاطع)
–بالكاف الفارسية -وهي دعوة للتواصل والترابط( ،يخلّي) أي يَتْ ُرك.
الكلمة ذات أصل عربي فصيح (اخلل ْ َوة).
( -46ال تْدير بال) أي ال تَ ْهتَم وال تَ ْقلَق.
( -47اللّيفَة) كلمة مشتقة من (الليف) وهو بالفصحى قشر النخل أو قشرة
جوز الهند ،و(الليفة) كلمة ذات معنيني مختلفني باللهجة العامية أولهما تلك
القطعة من الليف التي توضع في فم ( َد َّلة) القهوة العربية -انظر فصل حرف
الدال -بحيث متنع خروج الهيل وغيره مع القهوة عند ص ّبها في (الفنيال)
ُدعك بها األجسام
انظر فصل حرف الفاء -كذلك تُطلَق كلمة (لي َفة) على ما ت َعند االستحمام أو األطباق عند غسلها وهي ما يسميها البعض (مفرا َكة).
( -48لسان الثور) من النباتات التي تُغلى أوراقها باملاء ثم تُش َرب لعالج السعال
(ال َك َّحه) ،أوراقه صغيرة ذات لون قريب من األزرق.
( -49ال ّل ّبي َده) من أشهر ألعاب األطفال قدمياً وت َُس ّمى اآلن ( ُغ ّم َ
يظه) حيث تعتمد
على اختباء مجموعة من الالعبني عن الطفل امل ُ َكلَّف مبطاردتهم واإلمساك
بهم.
ّقصه) -بالكاف الفارسية -من ألعاب البنات قدمياً -أحياناً يلعبها
( -50الل َ
الصبية -ويُستخدم فيها ا َ
حلصى الذي يُرمى على األرض حسب نظام ُم َعينّ
مع ترديد بعض الكلمات واألسماء التي ت ََط َّرق لها األستاذ أيوب حسني في
كتابه (مع األطفال في املاضي).
 -51من أهازيج الصغار قدمياً حني يشاهدون رج ً
(البس
ال يلبس على رأسه عقاالً ِ
عقال َ
َ
َ
كراكيشه) مكررينها مع التصفيق!
راكيشه) أو ( ...طاولني
ومط ِّول َك
( -52ال ْي َح ِّلل وال ْي َح ِّرم) عندما تقال عن شخص ما فهي كنايَة عن ش ِّره وسوء
أخالقه لدرجة أنه ال يعترف باحلالل واحلرام!
َ ( -53ل ْن ِدني) نسبة إلى العاصمة البريطانية (لندن)  ،Londonوهو َوصف يُطلَق
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بشكل خاص على الشيء املصنوع بإتقان أو السلعة الفخمة املستوردة من
خارج الكويت قدمياً ،يطلق البعض هذه التسمية على احلذاء وأحياناً النعل.
سبق التطرق لكلمتي (جر َمني) و(جاباني) بفصل حرف اجليم وهي كلمتان
تعبران عن اجلودة ارتباطاً ٍ
ببلد ما.
َ ( -54ل ْع َو ْزتْني) أي أ َّنك أزعجتني وأصبتني باإلضطراب( ،ا ِملتْل َ ْع ِوز) هو الذي يعيش
احلال السابق ذكرها.
انظر (دو َد ْهتْني) بفصل حرف الدال.
(اللماعي) هو الشيء الالمِ ع ذو البريق.
-55
ّ
( -56الالّهي) هو الشخص املشغول بأمر ما ،مشتقة من كلمة عربية األصل هي
(اللهو).
َ ( -57
جلح) -باجليم الفارسية -أي أنه نظر نظرة خاطفة وسريعة (لجَ ْ َحه)،
تستخدم أحياناً مبعنى خطف الشيء أو نَ َشلَه!
( -58لسان املوت) هو ذلك اللسان اللحمي املُتَ َد ّلي في مدخل البلعوم والذي ميكن
مشاهدته عند فتح اإلنسان ِلفَمِ ه ،يُ َس ّمى ِعلْمِ ياً (لسان املزمار).
( -59اللّهاة) هي سقف الفم مع أن الكثيرين يطلقون هذه التسمية على الل ّثة
بشكل خاص ،لكن هناك رأي ثالث يعتبر أن (اللهاة) هي (لسان املوت) –انظر
النقطة السابقة -كما ذُكِ ر في (نهج البالغة) :قطعة حلم مدالة في سقف
الفم على باب احللق.
ص َده.
َ -60
(لصم الباب) أي أَ ْغل َ َقه وأَ ْو َ
(ص َّخه) بفصل
( -61ال ِحس وال ِرس) تعبير عن الهدوء وإنعدام الصوت ،كلمة َ
حرف الصاد تأتي بنفس املعنى.
انظر ِ
و(رس) في فصل حرف الراء.
(حس) في فصل حرف احلاء ِ
تامن ال َعقرب ،وال َ
است َْع َرب) أي ال تأمن العقرب كما ال
َ -62م َثل( :ال َ
األ ْج ِنبي لي ْ
تثق بالشخص الغريب!
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َف ْص ُل َح ْر ِف امليم:
( –1م ْزنة) اسم نسائي قدمي ومعناه السحابة املمطرة وقيل البيضاء ،والكلمة
بون  �أ َء ْنتُم
َ�ش َ
عربية أصيلة مذكورة في القرآن الكرمي�َ { :أ َف َر َء ْيت ُُم املا َء ا َّلذي ت رْ َ
�أَنْزَ ْلتُمو ُه مِنَ المْ ُزْ ِن �أَم ن َْحنُ ا ُمل ْنزِلون} اآليتان ( )68و( )69من سورة الواقعة.
وهذا االسم مرتبط بالكرم حيث يعتبر العرب الغيوم كرمية إن جادت بالغيث.
و(م ْزيونَة) كلمتان تُع ِّبران عن الوسامة وجمال الوجه ،تطلق األولى
(ملوح) َ
 –2مَ ْ
على الذكر والثانية على األنثى.
ومخَ َّد ْي – ِم ْست َْع ِسر –
َ –3
وم ْت َل ْه ِوق – ِم ْت ِ
(م ْقرود ِ -م ْتخَ ْس ِبق ِ
عومس ْ -م َد َّمغ ْ
ْم َح ْر َول – ْم َع ْر َفط ِ -م ْن َطم ْ -م َد ْح َدح ْ -مت َْر ِبن) -تُقلَب كل قاف سبق ذكرها
إلى اجليم الفارسية -وهي أوصاف تعني التالي (حسب الترتيب):
(صاحب احلظ السيء  -مضطرب – متورط أو هو من ال يحسن التصرف
أومتضايق نفسياً – ساذج غبي – من إشتد نعاسه أو أحس باألرق – مشلول
ني
– وصف للجلد عندما يترهل أو الوجه حني تكثر جتاعيده  -صامت  -سم ٌ
قصير  -تُطلق على الطفل السمني).
َص ِم َله) -بجعل
(ام َب ْهذَل ِود ْش ْ
داشتَه ْ
 -4عندما يوصف مظهر أحدهم بأنه ْ
امق ْ
القاف كافاً فارسية -فهذا يعني أن هندامه غير مرتب وثوبه قصير ،أنظر
(دِ ْش َ
داشة) في فصل حرف الدال.
(–5البيت ِم ْت َه ْر ِدق) -بالكاف الفارسية -أي أنه آيل للسقوط وغير راسخ متاماً،
قد تُلفظ أحياناً (م َه ْر َدق).
بعض دون ترتيب ،و(الكود)
(م َك ِّودين فوق َب َعض) أي ُمتراكمني بعضهم فوق ٍ
ْ –6
هو الكومة وقد سبق ذكر هذه الكلمة في فصل حرف الكاف.
 -7جملتان تطلقان على اجلاهل أو املتخلف أو الغائب عن اإلدراك( :ما يدري
رياسه)!
بالدنيا ه َوت َو ّال غ َوت) و(ما يعرف كوعه من بوعه وال راسه من ِك َ
–(ماصخ) عندما تُقال عن الشاي مث ً
ال فاملقصود أن طعمه غير حلو إذ ليس
8
ِ
به ُس َّكر ،وتطلق أيضاً على الشخص املزعج الذي ال يُحسن املزاح حيث يُ َو َّبخ
بقول( :عن امل َ
ِصاخة!)
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( –9ناس ما ْيقني) -بالكاف الفارسية -أي أنهم متكبرون ومتعالون ،مفردها
(مايِق) وفي الفصحى (مائق) أي سريع البكاء وقليل الثبات واحلزم ،و(املوقة)
هي الكِ بر.
أن في اللهجة الكويتية ألفاظاً أخرى تُستخدم بنفس املعنى مثل (شايف
كما َّ
روحه) و(رافع َخشمه).
َ
( –10املا َلد) هو االحتفال باملولد النبوي الشريف ،حيث يجتمع الناس لتالوة
القرآن الكرمي وذكر الله والدعاء في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم
مع استذكار مكانته الرفيعة وسيرته العطرة ،وهي من العادات التي كانت
ومازالت ح َّية في الكويت.
و(م َد ْلقَم) كلمتان تع ِّبران عن الشيء كروي الشكل حيث أن األولى
(م َد ْر َبح) ْ
ْ –11
خاصة مبا هو كبير احلجم كاإلنسان السمني مث ً
ال ،أما الثانية فهي لألصغر
حجماً مثل الثمار.
انظر ( ْم َد ْح َدح) في أول هذا الفصل.
(م َع ْز ِبك) أي املسؤول عنك أو من ت ْأتمَ ر بأمره ،وتسمى الزوجة (امل ْ َع ْزبَة)
ْ –12
وهي كذلك في العربية الفصحى حيث تُعتبر الزوجة مسؤولة عن الرجل في
أمور عديدة داخل بيته خصوصاً حيث قيل( :معزبة الرجل إمرأته ،يأوي إليها
فتقوم بإصالح طعامه).
( –13ما تْشوفون شَ ر) أي ال أراكم الله مكروهاً ,تقال ملن أصابهم سوء كمرض أو
حادث سيارة مث ً
ال ،كما يستخدمها البعض عند التعزية.
وعاد ًة يكون الرد على (ما تْشوف َشر) بقولَّ :
يرك
(الشر ما إ ّييك) أو قول( :إ ّي ِ
عن َّ
الشر) أي يجيرك عنه.
(–14ما َلت عليهم) من ألفاظ النساء وتقال عند ذم نفر من الناس ،وعن الفرد
يقال( :مالَت عليه!)
( –15من َب َّره هالله هالله ،ومن داخل ِي ْع َلم الله) وصف للشيء الذي يكون ظاهره
شخص يُظهِ ر الصالح رغم أنه يفعل
حسناً وباطنه مجهوالً أو رمبا سيئاً مثل
ٍ
الفواحش في اخلفاء أو كسيارةٍ جميلة الشكل لكن محركها ال يعمل!
َذكر هذا املثل في كتاب (األمثال الدارجة في الكويت) الشيخ عبدالله النوري
رحمه الله ٍ
بلفظ مختلف( :من فوق هالله هالله.)...
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يه ِّمك) يُطلق على من ال يعتني مبا هو ُم ٌ
لك لغيره
َ –16م َثل( :مال َع ِّمك ما ِ
فيعرضه لإلهمال وال يهتم به كاهتمامه بأمالكه.
اللق َمة َغص)  -بالكاف الفارسية  -فاملبالغة في أي شيء ال
 –17قيل( :من َك َّبر ْ
تأتي إال بنتيجة سلبية ،ويطلق املثل أيضاً للتحذير من اجلشع واالستعجال
في طلب الرزق!
كما أن في اللهجة الكويتية مث ً
ال آخر بنفس املعنى( :كِ ل َشي زاد عن َح َّده
إنقلَب ِظ َّده).
 -18قيل( :ما طاح إ ّال ِإ ْن َ
بطح) ومعناها احلرفي( :لم يسقط وإمنا تعمد الرقود)،
وهي بنفس مقصد (عنبر أخو بالل) -أنظر فصل حرف العني -وكذلك
قول( :ص َّبه ِح ْقنَه ،ل نَِب) -انظر فصل حرف الصاد -حيث تشير هذه األمثال
لألشياء املتطابقة التي ال اختالف يذكر بينها( ،املِن ِب ِطح) و(امل ِ
ِنسدِ ح) أي الراقد
واملستلقي.
وفي كتاب (األمثال الدارجة في الكويت) ذكر الشيخ املرحوم عبدالله النوري
تفسيراً آخر لقول (ما طاح إ ّال إنبطح) حيث يعتقد أن املَثَل يقال في وصف
شديد اجلزع سريع اإلنهيار حيث أنه لم يسقط فقط بل إنه متدد من شدة
السقوط!
 -19لغزَ :م ِّيت ْم َكفْنينَه بْ َحال َوة ؟ اإلجابة :التمر أو الرطب.
(من َح َّركَ ،ب َل ْش) بنفس معنى (من تدخل فيما ال يعنيه لقي ما ال
 -20يقالِ :
يرضيه) واملَثَل حتذير من عاقبة التطفل( ،بَلَش) أي تَ َو َّرط.
 -21لغزَ :م ْعكوف ،ياكِ ل وما يشوف ؟ اإلجابة :املنجل الذي تقص به احلشائش.
 –22لغزَ :مغارةَ ،متروسة حجارة ؟ اإلجابة :الفم واألسنان.
و(م َرس) فعالن يعبران عن الضغط القوي على شيءٍ معني بقبضة
(م َرد) َ
َ –23
اليد.
( – 24امل َ ْقسوم)  -بالكاف الفارسية  -هو بشكل عام املدخول واملردود املادي ألي
و(عطيناهم املَقْسوم) أي سددنا لهم
عمل وغالباً ما يكون مبلغاً من املالَ ،
حسابهم ودفعنا إليهم مالهم.
وفي حاالت خاصة تُستخدم (املَقْسوم) مبعنى (العِ قاب)!
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( – 25ما َق َّص ْرت) -بالكاف الفارسية -من أشهر األلفاظ التي تُعبر عن الشكر
واإلمتنان على تأدية واجب أو تقدمي خدمة على أكمل وجه ودون تقصير.
(مالك إ ّال خَ ْش ِمك لو كان َع َو ْي) أي أن اإلنسان مرتبط بأهله ومتصل بأقاربه
َ -26م َثلِ :
دوماً حتى لو كانت عالقته بهم سيئة ،و(ال َع َو ْي) هو األعوج الغير مستقيم.
َ –27م َثل( :من َبغى العاليَ ،ي ْص ِبر على ال ّراش) وتعني حرفياً( :من أراد اجللوس
في أعلى أماكن السفينة فعليه أن يت ََح َّمل َرذاذ البحر الذي َسيُ َبلِّله) ،واملعنى
مشابه لقول( :من طلب ال ُعلى سهر الليالي).
( –28املو َتر) كلمة إجنليزية أصلها  Motorوتعني ُمح ِّرك حيث تُطلق في الكويت
على (السيارة) ،والكلمة مذكورة في َمثَل طريف يُعبر عن تكالب الظروف
ريولْنا ْعليمي) -بجعل القاف كافاً فارسية -أي أن
السيئة( :موتَ ْرنا َق َر ْم َبع و ْد ِ
سيارتنا حالتها رديئة وسائقها ال يجيد القيادة!
 – 29من األسر والعائالت الكويتية :املالِك (أو املالِج  -باجليم الفارسية) واملصيبيح
ِ
َ
واملضف واملساعيد واملزيني واملخْ لِد وامل َ ْشعان وامل ْع ِجل
واملعوش ْرجي واملانِع
واملَرزوق
وامل ُ ّ
ال وامل َ ْذكور وامل ْ َسلَّم واملْسيليم وامل ْ َط َّوع واملْشاري واملَزْروعي واملْنَ ِّيس وامل َ ْسعود
ديرس واملنيع واملَغامِ س واملْباركي وامل ِْسباح
واملَنْصور وامل ْ َهنّا وامل ْ َض ّيان
ِ
واملاجد وامل ْ ِ
واملْعيلي واملوعِ د وا ِمل ِّذن واملاص ومال الله وامل ْ ِ
قاطع (بالكاف الفارسية) وامل َ ْرجان
(امل َ ْريان) واملزيدي و َم ْعرفي واملحْ ميد واملحْ َ َّمد.
( – 30املي َوه) تعني الفواكه.
 -31من مواقع الكويت :املنطقة األساسية الثالثة ملدينة الكويت وهي (امل ِْرقاب)
(ج ْب َله  -القبله) و(شرق)،
بالكاف الفارسية ،حيث سبق أن تطرقنا ملنطقتَي ِ
وقد كانت (امل ِْرقاب) تتكون من عدد من األحياء السكنية التي حتولت فيما بعد
ألسواق جتارية ومرافق حكومية.
 -32مهنة كويتية قدمية( :امل َْط َّوع) هو رجل الدين والتربية والتعليم.
 -33مهنة كويتية قدمية( :ا ُملالّ) هو اإلمام واملدرس واملحُ َ ِّفظ واملقرئ ،وتشابه
مهمته عمل (املطوع).
 -34مهنة كويتية قدمية( :ا ْملق َْهوي) –بالكاف الفارسية -هو ُمعِ د القهوة وبائعها
على الناس في األماكن العامة كاألسواق مث ً
ال ،كما يطلقها البعض على من
يقدم القهوة للضيوف في املجالس.
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 -35مهنة كويتية قدمية( :املحْ َ ِّسن) هو من يقوم بحالقة الشعر وترتيبه وقصه،
و(الت َْحسونَة) هي طريقة قص الشعر وسبق التطرق لهذه الكلمة بفصل حرف
التاء.
ِ
(واسع وأكبر بكثير من حجمه
(امخَ ْبخَ ب) تُستخدم لوصف املالبس مبعنى
ْ -36
املفترض) ،فحني نقول( :الثوب خاب عليها) فاملقصد أنه كبير بالنسبة ملقاسها
املناسب.
( - 37مابي) و(ما أَبي) أي (ال أريد) ،وهي اختصار لكلمة (ما أبغي) كما ذكر
املرحوم حمد محمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة).
( -38ماجور) وأصلها ( َم ْأجور) عبارة عن كلمة تعبر عن الشكر والثناء ،وهي دعاء
لشخص ما باحلصول على الثواب و األجر من الله سبحانه وتعالى ،وتقال
غالباً للمريض.
( -39املْعيدي) تسمية عراقية تُطلق على الراعي والذي غالباً ما يكون من البدو
والفالحني الذين يرعون اجلواميس هناك.
الصبي املتشبه
-40
(املايع) كلمة أصلها عربي فصيح ولها معنيان :أولهما هو َ
ِ
بالفتيات في مشيته وتصرفاته ونعومة كالمه! و(املايعة) هي الفتاة التي تبالغ
في الغنج واستعراض أنوثتها أمام الناس بقصد لفت األنظار!
كما تُطلق كلمة (مايِع) على الشيء الذي شابَ َه في حالته السوائل ويسمى
أحياناً (سايِح) ،وفي الفصحى :امليع هو الذائب.
( -41امل ْت َيح) و(ا ِمل ْتعافي) ُم َس َّميان يُطلقان على الشخص
السمني ضخم اجلثة ،ويرتبط لفظ (مِ تعافي) بكلمة
(عافِ َية) والتي يعبر عنها اجلسم القوي.
أنظر (م َد ْربَح) و(م َد ْح َدح) في هذا الفصل.
( -42املحِ ْتاس) هوالشخص الذي يشعر باحليرة الشديدة
و(احلوسة) هي
ويكون في حال من القلق واإلرتباك،
َ
عدم االستقرار واالضطراب.
وفي فصل احلاء سبق ذكر (حوس اجلاي) -بجعل اجليم
> مبخر
فارسية -وتعنيُ :قم بخلطه وحتريكه بامللعقة كي يذوب
السكر املضاف إليه.
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( -43املداس) هو النعال اخلفيف ،وغالباً ما يختص بهذه التسمية نعل البيت.
وقد ذكر األستاذ املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة)
سببني لهذه التسمية( ،األول) هو أن النعل يداس بالقدم و(الثاني) أن القدم
تُ َدس فيه دسا.
( -44امل َ َرش) هو وعاء معدني م َك َّور من األسفل مع عنق عمودية طويلة لها رأس به
ثقوب صغيرة ،ويستخدم غالباً في املناسبات السعيدة
كاألفراح (العروس) لتطييب الضيوف ورشهم مباء
الورد ،جمعها ( َمراش).
( -45امل ْبخَ ر) هو إناء يُش َعل به اجلمر لكي يحرق عليه
البخور الذي يُعطر دخانه ذو الرائحة الزكية البيت
واملالبس والناس ،وتتنوع (املباخر) حيث أن بعضها
يُصنع من املعدن فيما يأتي غيرها خشبياً.
( -46ماميش) أي ال يوجد ،وهي إختصار لقول( :ما مِ ن
> مظاعد
َشيء).
وألهل البادية لفظ مشابه مذكور بالبيت املشهور عن أشهر شاعرات قبيلة مطير
مويضي البرازية رحمها الله:
كل يخافه ويرجيه
		
يا الله اللي ماش غيرك خيار
يا واحد ٍ
قصر طويل وعالية مبانيه
		
جتعل لهم في مركز الع ــز دار
ساعه) أو ( َت ْو ِمساع) أي قبل قليل ومنذ فترة ،أصلها (مِ ن ساعة).
(م َ
ِ -47
( -48امل ِْست َْذ ِبح) من الذبح و(امل ِْستَبْيِع) من البيع وصفان يطلقان على الشخص
املقدام سواء كان إقدامه خيراً (شجاع) أو شراً (متهور).
(مظاعد) هي األساور التي تتزين بها النساء ،مفردها ْ
(مظ َعد).
-49
ِ
للكلمة أصل عربي (معضاد) وهو السوار وال ُّدملج حيث يكون في العضد.
الص ِبي شد وبقوة يد أخيه فآمله( ،فالن
(ِ -50ل ْص َب ْي َ
مصع إيد ُأخوه) أي أن َ
مْ َ
بخلع أو َفتْق! ولهذه الكلمة أصل عربي فصيح
إن ْ
ص َعت إي َده) أي أنها أصيبت ٍ
كما قال الصحابي اجلليل زيد بن ثابت رضي الله عنه:
ص َعتْ ُهم) أي أنها َع َر َكتْ ُهم ونالت منهم وأصابتهم بسوء.
(والفِ تْنَة قد َم َ
انظر كلمة ِ
(صبي) بفصل حرف الصاد.
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(مول َّيه) أي أبداً وإطالقاً ونهائياً.
( -51مول) أو
ِ
(م ْنقوله)
 -52عندما يقول أحد اجلالسني على
(الس ْف َرة) أو مائدة الطعام كلمة َ
ِّ
–بالكاف الفارسية -لشخص آخر فهو يعني أنه يهديه نصيباً من الطعام
كقطعة من اللحم أو شيء من الفاكهة مث ً
(مقبولة)
ال فيرد عليه اآلخر َ
–بالكاف الفارسية -تعبيراً عن الشكر ،وهي من العادات الكويتية التي تعبر
عن الكرم واإليثار.
( -53امل َ َهفَّ ة) هي أداة مصنوعة من اخلوص كانت تستخدم في الكويت قدمياً
لتحريك الهواء من أجل التبريد ،جمعها ( َمهاف) ويصنعها (ا َ
خل ّواص) أنظر
فصل حرف اخلاء.
يامر َعليك َعدو) من عبارات املجاملة التي تتصف باألدب ،فعندما يطلب
( -54ما ِ
أحدهم شيئاً أو خدمة من شخص ما فإنه يناديه باسمه أو ُكنْ َيتِه فيرد عليه
املطلوب( :آمِ ر ِت َد َّلل ؟) فيقول الطالب( :ما يامر عليك عدو يا الغالي)( ,يامر)
هي يأمر و(تدلل) مشتقة من الدالل.
(م َد َّور) أي دائري ،أنظر (د ّو ِ
اح َّيه) بفصل حرف الدال حيث أن معناها
ْ -55
مشابه.
أما (مِ ْد َور) فهي احلزمة أو الكمية املربوطة من البرسيم أو القش ،كما تُطلق
(مِ ْد َور) على احللقات املعدنية التي تُربط بحبل احليوان منعاً إللتفافه على
رقبته ،واألستاذ أيوب حسني في كتابه (من كلمات أهل الديرة) قال عنه..( :
ُسمي كذلك ألنه يدور معها أينما دارت).
( -56مشاري) من األسماء الكويتية التي تطلق على الذكور.
واط ْن ُهم ِك ِّلش!) أي أنني ال أستسيغهم أبداً وال أتقبلهم بتاتا!
( -57ما أَ ِ
ِ(ك ِّلش) تعني نهائياً وأبداً.
 - 58من أسماء الطيور :مهلهل ،هو طائر الرفراف أبيض الصدر.
(م َح َّلس َّام َّلس) تعبير يطلق على الشيء املتناسق أو املكان املرتب أو املظهر
ْ -59
(ز ْق َطة بْ ِلق َْطه) –بالكاف الفارسية -في فصل حرف
اجلميل ،وقد سبق ذكر ِ
الزاي وهي بنفس املعنى.
امارات) -بالكاف الفارسية -تعبيراً عن جتمع يتصف
َ -60
(م ْق َع ْد ُهم َم ْق َعد ّ
احلاضرون به بكثرة التباهي مبا عندهم واحلديث عما ميلكون!
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( -61املَعا َره) هي كلمة تعبر عن انعدام التنظيم واختالط األمور وتبعثر األشياء
(عف َْسه)
ورمبا اإلزعاج واإلزدحام ،وقد سبق التطرق لكلمات مشابهة مثل َ
فيسه) في فصل حرف العني.
َ
و(ع َ
(مالك َم َحط ريل) تعبيراً عن االزدحام الشديد وعدم وجود مكان
 -62يقالِ :
ولوبحجم موطئ قدم!
( -63ميح ..ماكو شي) أي ال يوجد أي شيء.
(م َلخ) –أحياناً بتشديد الالم -تعني في الفصحى :جذب الشيء بشدة ،وهي
َ -64
في العامية تعبير عن إحدى احلركات العنيفة كاالتالف أو التقطيع أو رمبا
الضرب املبرح.
شخص ما تعبيراً عن إصراره وعناده وعدم رغبته
( -65ما بإ ْذنَه ماي) تقال عن
ٍ
في تغيير موقفه.
(راسه يابِس).
كما يقال بنفس املعنى
َ
(مطير) من أكبر القبائل العربية ،يسمى أحدهم ( ْمطيري) وجماعتهم
ْ -66
(امل ِْطران).
صاصة -
( -67امل َ ْربوع) هو الشخص ذو الطول املعتدل فال هو القصير جداً ( ْق
َ
َقزَم) -أنظر فصل حرف الكاف الفارسية -وال هو الطويل بشكل ملفت للنظر
َ
(طن َْطل) -أنظر فصل حرف الطاء ،-و(املربوع) كلمة عربية فصيحة ُوصف
بها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قيل أنه (ربعة من القوم) وأنه عليه
الصالة والسالم (كان رج ً
ال مربوعاً).
كما أن (املربوع) نوع من أنواع ِّ
الشعر.
( -68م َغ ِّبش) ويُقصد بها عدم الوضوح ،فمث ً
ال يوصف بها الزجاج وا َ
جلو
والتلفاز.
(م ْش خَ شمك) بصيغة األمر وتعني( :امسح أنفك) ،و(املش) بالفصحى كما
ِ -69
هي بالعامية وتعني املسح أو التنظيف أو اإلزالة.
(م ْت َل ِّوت) أي أنه متدثر ومغطى باللحاف.
ِ -70
( -71ا ْمل َر ِّيش) هو الغني الثري الذي ميلك الكثير من املال ،أنظر (ولد فلوس)
بفصل حرف الواو.
256

فصل حرف امليم

ْجه) –باجليم الفارسية -هي الزواج ويوم كتابة عقده ،و(امل َ ّ
الج) هو املأذون
( -72ا ِملل َ
الذي يسجل العقد الشرعي.
( -73ا ِمل ْتق َْر ِفط) –بالكاف الفارسية -هو الشخص الذي أحس بالبرد الشديد
فتدثر بلحاف أو عباءة وجلس القرفصاء جامعاً أعضاء جسمه إلى بعضها،
وقد أتت (مِ تْل َ ِّوت) مبعنى مشابه.
(م َح ِّزر) كلمة توصف بها بعض األطعمة التالفة والتي إنتهت صالحيتها مثل
ْ -74
احلبوب واحللويات.
 -75فالن (ما ْين َّدي) َح َّده َح ْز َرة ! أي أنه شديد البخل.
أنظر (حزرة) في فصل حرف احلاء.
(م ّساك الله باخلير) أشهر عبارات التحية في وقت املساء وقد استبدلها
َ -76
كثير من الناس حالياً بقول (مساء اخلير) ويكون الرد عليها ( َم ّساك الله
بالنور والكرامة).
عداد الكهرباء املوجود في املباني والذي يحسب مقدار االستهالك،
( -77ميتَر) هو ّ
أصل هذه الكلمة إجنليزي هو . Meter
 -78يقال( :ما تعينك إ ّال ميينك) مبعنى( :ما َحك ِجلْدك مِ ثل ِظفْرك) ،ويقصد
بكلمة (ميينك) اليد اليمنى.
َ -79م َثل( :ما عقب العود قعود)  -بالكاف الفارسية -حيث أنه من عادة العرب
تقدمي العود والبخور والطيب في ختام املجلس بحيث يعتبره البعض تلميحاً
إلنتهاء اجللسة ،وقد نقل الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في كتابه (األمثال
الدارجة في الكويت) البيت التالي:
بالعود
فإن متاهل شيئ ًا ما صرفناه
نقول له قم قم مباء وردنا
ِ
حيث أن القمقم هو ما يوضع به ماء الورد وليست فعل األمر الداعي للقيام!
 -80يقال( :مو ِكل َح ْم َلة ْب َو َلد) فليس كل ما يتمنّاه املرء يدركه ،حيث كان البعض
في املاضي -ولألسف  -يُ َف ِّ
ضلون الولد الذكر على األنثى فهو الذي يُعني على
توفير لقمة العيش ويلغي َهم العرض والشرف!
 -81يقال( :من أَ ْص َبح أَفْ َلح) بنفس معنى (الصباح رباح) الواردة في فصل حرف
الصاد.
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(من أَ َم ْرك ؟ ِمن نهاني ؟) -يلفظها البعضِ :إأْمِ ِرك -أي أن األصل في
َ -82م َثلِ :
األمور اإلباحة ،يُستخدم املَثَل مبثابة رد على استنكار البعض لفعل مباح قام
به أحدهم من باب املبادرة.
ْح َمة ،خانَت فيه لمِ ِْر َقه)  -بالكاف الفارسية -تقال هذه
َ -83م َثل( :من تَراخَ ص ِلل َ
الكلمات ملن يبخل على نفسه ويبالغ في البحث عن أرخص األثمان دون
التركيز على القيمة واجلودة ،فالذي يشتري اللحمة الرخيصة لن يجد إ ّال
َم َرقاً كاملاء ليس دسماً ودون طعم أو نكهة.
 -84يقال( :من جا بل ّيا عزمية بات بل ّيا فراش) أي أن املتطفل الذي يحضر وليم ًة
دون دعوة مسبقة لن يجد التقدير الذي رجاه.
مية) فتعني أحياناً الوليمة
(جا) تعني جاء وأتى( ،بل َ ّيا) أي بِال وبدون ،أما (ال َعز َ
والدعوة حلفل ما.
َ
و(نشد) تعني
 -85يقال( :من ِن َشد ما ضاع) بنفس معنى( :ما خاب من إستشار)،
سأل أو استفسر.
كما تُستخدم الكلمة أحياناً مبعنى (نادى) و(بحث عن.)..
 -86يقال( :من س َبق ل َبق) -بالكاف الفارسية -أي أن من إغتنم الفرصة قبل غيره
َك َسب وحصد ثمرة املبادرة ،كما يقال بنفس املعنى( :من َطق َطبْلَه قال ،أنا
َقبْلَه)! -بالكاف الفارسية -إمنا يطلقه البعض على من يتدخل في ما ال يعنيه
كما يقال عن امل ُ َقلِّد.
َ -87م َثل( :من َض َّيع أَ ْص َله قال أنا )...ويُختم املثل باسم عائلة أو قبيلة كبيرة
يصعب تتبع تسلسل نسبها بحيث يَسهل على من أضاع نَسبه أو تبرأ من نسب
َوضيع أن يضم نفسه لها ويزعم االنتماء إليها!
َناي) للشخص الذي عاد من سفر أو غياب
 -88يقال( :من َط َّول الغيبات ياب الغ مِ
طويل ،حيث كانت رحالت الغوص والتجارة بني الكويت والهند وغيرها في
املاضي تتطلب غياباً طوي ً
ال ينتج عنه ربح وفير من اللؤلؤ أو البضائع الثمينة
التي يندر وجودها بالكويت.
(ياب) أي أحضر.
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َ -89م َثل( :من َع َّيب ِإ ْبتَلى) زاد عليها الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في (األمثال
الدارجة في الكويت)( :والعيب ساس البلى) ،فمن يسخر من بالء غيره عاقبه
الله مبثل بالئه أو أشد.
(ساس) أي أساس وسبب.
َ -90م َثل( :من َغ ْر َبل الناس ،انخَ لوه) ،الغربال هو نوع من املناخل التي يستخدم
بعضها لتنظيف الدقيق من قشوره أو األرز بل وحتى الرمل ،وهذا املثل يعتبر
مبثابة حتذير ملن يتحدث عن عيوب الناس ويكثر من انتقادهم رغم أنه معرض
وللناس ألس ُن).
عورات
أيضاً لالنتقاد وكشف عيوبه املخفية ،كما قيل( :ف ُكلُّ َك
ِ
ٌ
مايل) -بجعل القاف كافاً فارسية -أي
 -92يقال( :من َّ
جدم ِ
احل ْسنى ،تقاظى ِ
اجل ِ
جوز َي مبثله وأكثر.
أن من فعل وأقدم على اخلير ِ
باسهَ ،ك َّشف راسه) -بالكاف الفارسية-
 -93يقال عن الشجاع املقدامِ :
(م ْن ُق َّوة َ
حيث إعتاد املقاتلون قدمياً على تغطية رؤوسهم بخوذة أو عمامة أو لثام.
(م ْن ِك َث ْر َه ْذ َرهَ ،قل َق ْد َره)  -بالكاف الفارسية  -حيث قيل قدمياً( :من
 -94مثلِ :
كثر كالمه قلّت هيبته).
 -95يقال( :ما َتت احلمارة ،وا ْنق َْط َعت الزيارة) -بالكاف الفارسية -لهذه املقولة
تفسيران ،يرى الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في كتاب (األمثال الدارجة
في الكويت) أن املثل يقوله أحد الصديقني املتخاصمني أو األصهار حني
متوت أو ت َُطلَّق واسطة املصاهرة.
الرأي اآلخر كان للمرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة)
املختصرة حني أشار إلى أن هذا املثل قاله ذلك الرجل الذي كان يزوره بعض
الفالحني الذين يتوددون له الستعارة حماره للحراثة والتنقل وغيرها من
أعمالهم اخلاصة فلما مات احلمار توقف الفالحون عن زيارة ذلك الرجل
فتبني أنهم متن ّفعون ما ِّديون!
َ -96م َثل( :مال احلريص ياكْ َله الع ّيار) أي أن املكر واخلداع يط َغيان على البخل
واملبالغة في كنز األموال( ،احلريص) في هذا املثل هو البخيل و(الع ّيار) هو
املاكر.
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وقد ذكر املرحوم عبدالله النوري في (األمثال الدارجة في الكويت) مث ً
ال آخر
مطابق لهذا املثل وهو( :إذا الط ّماع ماجود ،الع ّيار عايش)( ،ماجود) أي موجود.
(محد ميوت قبل يومه)
 -97يقال ملن يخشى سوء ًا أو يخاف من مكروه قد يصيبهَّ :
أن لكل نفس أجلها احملدد ولن ميوت إنسان قبل أن يأتي اليوم الذي قدره
أي ّ
الله له.
(مثْل الد َبق باإليدين) -بالكاف الفارسية -حيث أن (الدبق) كالعسل
َ -98م َثلِ :
مث ً
ال  -أنظر فصل حرف الدال -يلتصق باليدين ويسبب إزعاجاً ال يُزال إ ّال
ٍ
ضيف ثقيل كما
شخص متطفل أو
بغسل اليدين ،واملثل يطلق عند التضايق من
ٍ
هو املثل املذكور في فصل حرف الالم( :لَزْقة عنزَروت) بالكاف الفارسية.
ُ
(ماش َّوه) من القوارب الصغيرة التي كانت تُستخدم في الكويت قدمياً لإلنتقال
-99
من السفينة الكبيرة (مح َمل) إلى الساحل (اليال) ،ومازال بعض الناس يطلقون
هذا االسم على القوارب الصغيرة ولو لم تكن خشبية.
(املحِ ْ َمل) تعني السفينة ،وجمعها (محامل).
أنظر (كِ تَر) في فصل حرف الكاف حيث أن معناها مشابه.
(مريكب َد َعم َمركب) على لسان أحد نواخذة الكويت رحمهم الله حني
 -100قيل:
ِ
كان مبحراً مع بحارته في احمليط الهندي على سفينتهم ّ
الشراعية فصدمهم
مركب بخاري حطم جزءا من خشب سفينتهم فخشي بحارته الغرق فقال
قولته قاصداً التهوين مما حدث( ،املريكِ ب) تصغير املركب واملقصود به هنا
ذلك املركب البخاري.
يطلق املثل للتحقير من شيء كبير أو غالي في مقابل شيء صغير في حجمه
أو قيمته املاد ّية حيث أن لألصغر قيمة معنوية كبيرة في نفس صاحبه.
يابر) ،فالن (يتمغط أو يتمقط) أي أنه يبالغ في مط يديه
 -101قيلَ :
(مغاط ِ
وظهره شعوراً بالكسل أو رغبة في النوم و(يابر) هو االسم جابر ،ويقال أن
شاباً اسمه جابر دخل على والده يوماً بتكاسل وهو يتمغط فاستفسر والده
عن سبب تكاسله فرد عليه يابر طالباً تزويجه فقام والده بتزويجه ،بعدها
بأيام قامت بنفس الفعلة أخت جابر فسألها والدها نفس السؤال حيث أجابت
بقول( :مقاط يابر)!
يضرب املثل بقصد التلميح ألمر معني ال يُراد التصريح به مباشرة.
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(مكسو َرة و ْت َب ِّرد) يقصد به األواني الفخارية القدمية التي تبقى نافع ًة
َ -102م َثلَ :
مفيد ًة رغم مظرها البالي ،وقد يُطلَق هذا املثل على الشخص املتميز في
ذكائه أو كرمه أو سمعته احلسنة رغم تواضع مظهره وبساطة ملبسه.
واملثل بشكل عام يدعو لعدم تقييم األشياء مبظهرها.
كقول الشاعر:
األس ِد
مة
ال ِ
خاص ٍ
حتق َرن صغير ًا في ُم َ
إنَّ الذباب َة أَ ْد َمت ُمق َلة َ
(موت َح َمر) أو
 -103يوصف احلر الشديد أو شدة اإلقتتال في احلرب بقول:
ٍ
(املوت ا َ
حل َمر) ،وقد يستخدم هذا اللفظ تعبيراً عن املبالغة في وصف أمور
أخرى.
يصينِّ ) وتعني حرفياً :أن املجرى املائي الذي
َ -104م َثل( :امل ِْدعاب اللّي ما ِي ْنخَ مَ ،
(السكه) إن لم يُكنس ويُنظف فستتجمع به
يكون في (حوش) البيت حتى
ّ
القاذورات وتنبعث منه الروائح الكريهة ،ويضرب هذا املثل كنصيحة للتواصل
مع األقارب منعاً للقطيعة وملتابعة األبناء حفظاً عن االنحراف ولتنظيف البيت
جتنباً للقذارة.
 -105يقال( :ما َله أَ ِصل وال َف ِصل) ملن ال يُعرف نسبه.
(منّة الله وال ِمنّة خَ ْلقَه) -بالكاف الفارسية -أي أن املتعفف ال يقبل
 -106يقالِ :
إ ّال نعمة الله عليه وفضله الذي يُ َرد بالشكر واحلمد ،وتقال هذه الكلمات
أوالديْن.
رفضاً لمِ َد اليد للناس طلباً للصدقة
َّ
( -107من عافنا ِعفْ ناه ،لو كان غالي) وهي إعالن ُك ْره وقطيعة ملن بدأ بها( ،عفْت
الشيء) أي كرهته وجتنبته.
واألَ ْولى مقابلة اإلساءة باإلحسان.
(من قال هاِ ،س َمع) ولفظ (ها) يأتي كرد إستفهامي على منادي بحيث
َ -108م َثلِ :
حتل محل (ماذا ؟) أو (نعم) ،إمنا هي أقل تأدباً من كلمة (ل ّبيك) و(ل ّبيه)
املذكورة في فصل حرف الالم والتي لها معنى مشابه.
يدعي عدم سماع النداء رغم أنه رد بلفظ (ها ؟).
يشير املثل ملن ّ
( -109ماجور) بنفس معنى (أجر وعافية) -انظر فصل حرف األلف -وهي ما
يُقال للمريض من باب مواساته والتخفيف عنه بتذكيره بالثواب الذي يسبغه
الله تعالى على املسلم حني يصبر على مرضه أو مصابه.
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( -110ماشَ ة) كلمة تركية تعني (ملقط) إمنا يُطلقها الكويتيون على املشبك األسود
الذي تستخدمه النساء لتثبيت شعر الرأس.
( -111ماصول) أي مزمار ،وهي كلمة عربية فصيحة.
للصاليب إ ّال أهلها) أي أن املصائب واحملن ال يتحملها ويواجهها
َ -112م َثل( :ما
ِ
إال الشجعان ونخبة الرجال( ،الصاليب) هي احلروب والشدائد.
واط ْنهم) ،لفظان يعبران عن ال ُك ْره وعدم االرتياح
( -113ما ْيدانيهم) و(ما ْي ِ
ألشخاص معينني.
ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) أن األولى من
ألفاظ القرويني بينما يستخدم احلضر الثانية.
(محمش) تطلق على الطعام املحُ ّمص كاخلبز مث ً
ال ،ويلفظها البعض
-114
َّ
(متح ّمش).
حيسن) تصغير السم (عبد احملسن).
(م ِ
ْ -115
(م ّده) -بفتح امليم -هي السجادة أو قطعة احلصير التي غالباً ما تكون
َ -116
مستطيلة الشكل.
(م َّده) -بضم امليم -أي فترة من الزمن.
ُ -117
( -118م ْبطي) أي متأخر وهو لفظ عربي األصل ،وقد يستخدمها البعض مبعنى
(منذ زمن طويل).
إحلافك) وهي دعوة للقناعة وعدم
يولك على َقد
ِ
(م ْد ْر ِ
َ -119م َثل مشهورِ :
املبالغة.
(م ّداح نَفسه َيبيله َرفسه) هذا املثل يَ ْس َخر من الشخص الذي ميدح نفسه
َ -120
ويحذره من عاقبة ذلك الكِ بر!
(م َرد ا َ
القصاب) -باجليم والكاف الفارسيتني -يُطلق على
جللْب على
َ -121م َثلَ :
ّ
الشخص اجلاحد ناكر اجلميل ،وهو من أمثال الذم الغير الئقة أدبياً.
(املسنَّة) هي اللسان اليابس الذي يُردم فوق مياه البحر ابتدا ًء من الشاطىء،
َ -122
تُربَط به القوارب التي ال يستطيع أصحابها االقتراب بها إلى اليابسة ،كما
يجلس على املسنَّة من أَلقوا صنانيرهم وخيوط (احلداق) -أنظر فصل حرف
احلاء  -كما أنها تساعد على رفع القوارب وإنزالها بني اليابسة واملاء.
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( -123لمِ َْس ّيان) تصغير (مساء) وهي بداية العتمة وما بعد غروب الشمس بقليل،
وحرف الالم في بداية الكلمة هو اختصار (ال) التعريف.
(املصر) أي الص َّرة التي حتفظ بها النقود ،وغالباً ما كانت للنساء.
-124
َ
كما أن البعض يطلقها على املنديل الذي ال يُلَف كالكيس بحيث ميسح به
الوجه أو األنف!
ِصراع) هو جلام اخليل.
( -125امل ْ
طارح) جمع (مطرح) وهو كيس قماشي مستطيل الشكل يحشى بالقطن
ِ -126
(م ِ
ويستخدم للجلوس أو اإلستلقاء عليه.
( -127امل َْص ْع َوي) هو الشخص شديد النحافة ذو البدن الضعيف الذي شحب
صل) في فصل حرف العني.
وجهه ،أنظر َ
(ع َ
( -128امل ِْع ِرس) هو الزوج في يوم عرسه ،تصغيره ( ْمعيريس).
(إم َعصي) ،وهو لفظ عربي فصيح يقصد به االستحالة
(م َعصي) أو ْ
ْ -129
واإلستعصاء.
( -130املاعون) هو الطبق وجمعها (مواعني) ،وهي كلمة فصيحة س ّم َيت بها سورة
من سور القرآن الكرمي.
( -131امل َ َّلة) هي الوعاء املقعر والطبق الصغير الذي يصب به اللنب أو املرق،
وتشابهها في املعنى كلمة (با ْديَة) انظر فصل حرف الباء.
(منون) لفظ يعتبر رداً على كلمة ( َم ْشكور) ،وتأتي محل (ال شكر على
 -132مَ ْ
واجب) وأصلها فصيح من (االمتنان).
َ -133م َثل( :من صادها ّ
عشى عياله) أو(من صادها تعشى َبها) يضرب هذا املثل
كما قال الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في (األمثال الدارجة في الكويت)
للمال يكون سائباً فيطمع به الطامعون.
يامن احلبل) أي من لدغه الثعبان أصبح يخشى
 -134قيل( :من َع َّظه الداب ما َ
احلبال التي تذكره بتلك اللدغة!
واملثل يعبر عن الشخص الذي فقد الثقة باآلخرين بسبب مشكلة سابقة ،كما
أن املثل يشير لإلتعاظ من دروس املاضي وضرورة توخي احلذر.
أو(منني ؟) مبعنى( :من أين ؟).
( -135من وين ؟) أو( ُأ ّمني ؟) ْ
( -136مهاد) هو ما يُلَف به الرضيع من قماش ،وقد يكون صيفياً أو شتويا.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف
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 -137مثل( :مو كل ْم َد ْلقَم يوز) -بالكاف الفارسية -سبق التطرق ملعنى ( ْم َدلْ َقم)
في بداية هذا الفصل ،وقد َش َّبه املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة
الكويتية املختصرة) هذا املثل مبثل عربي قدمي هو( :ما كل بيضاء شحمة،
وما كل سوداء فحمة) حيث البد لإلنسان من التث ُّبت واحلذر وعدم التس ّرع
في كل أموره حتى ال يخلط بينها.
( -138امليدار) هو ما يحل في الكويت محل صنارة الصيد ،بحيث يلتف اخليط
على قطعة دائرية أو مستطيلة من البالستيك أو اخلشب وينتهي طرفه بقطعة
معدن حاد ومعقوف تلتهمها السمكة وفيما يسبق عقدة امليدار املسنن عقدة
أخرى خاصة بالثقل املسمى ( ِبلْد).
ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة) أن لكلمة
(ميدار) أصل عربي هو (مجدار).
(منِّك املال ومنها العيال) دعوة طيبة تُ َو َّجه للمتزوج حديثاً ،حيث عليه كسب
ِ -139
الرزق وعلى زوجته إجناب األطفال وتربيتهم.
( -140ما فيها شَ َّده) أي ليس لديها قدرة أو قوة وال طاقة لها.
( -141فالن ْم َش ْن ِقل ْريو َله) -بالكاف الفارسية -أي أنه استلقى على ظهره ورفع
قدميه إلى أعلى!
(ح َبس) وهو القفص أو البيت اخلشبي الذي يبنى
(ح َكر) أي َ
(م َح َكر) من َ
ْ -142
غالباً فوق سطوح البيوت لتربية احلمام.
ْ -143
(مطقا َقه)  -بجعل القافني كافني فارسيتني -هي حلقه حديدية أو قطعة
معدنية تثبت على باب املنزل من اخلارج ليقرع بها الزائر الباب.
كما تُطلق هذه الكلمة على الشخص ذو الشخصية الضعيفة أو الذي يتعرض
للضرب بسهولة!
ِ
(مناصب) وهي عبارة عن ثالثة أحجار متطابقة في احلجم
( -144املنصبه) وجمعها
وتنصب على شكل مثلث حتى يوضع عليها قدر الطبخ وتُشعل بينها النار ،للكلمة
أصل عربي فصيح.
( -145املقراظه) -بالكاف الفارسية -هي ما تُ َقلَّم بها األظفار ،مَّ
إنا كانت تُطلَق
أحياناً على ما تُفتَح بها املعلبات املعدنية لكنّها تُسمى اآلن ( َف ّجاجه) –باجليمني
الفارسيتني -من (فج) أي فتح.
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(املغ َرفة) هي األداة التي يُغرف بها الطعام ،وهي كامللعقة
(املقرا َفه) أو ْ
ْ -146
الكبيرة في حجمها والتي ت َق َّعر رأسها بحيث صار كنصف الكرة.
أنظر (م ّ
الس) في هذا الفصل.
(مسنَد) هو ما يستند عليه اجلالس في (الديوانيه) -انظر فصل حرف
ْ -147
الدال -واملساند حُتشى غالبا بالقطن,أنظر (مطرح) في هذا الفصل.
( -148املسمار) املستخدم في الطبخ هو (القرنفل) الذي يطبخ مع الطعام كنوع
من البهارات التي تعطي الطعام نكهة ورائحة طيبة ،كما كان يُستخ َدم ك ُمس ِّكن
آلالم األسنان مطحوناً أو كما هو.
(مدربان) هو املمر الضيق الذي يصل بني الغرف في البيوت الكويتية القدمية،
ْ -149
وقد يصل (املدربان) من (حوش) البيت إلى (حوش) بيت اجليران -انظر
حوش في فصل حرف احلاء -ورمبا تكون كلمة (مدربان) عربية فصيحة
مشتقة من ( َد ْرب) أي طريق.
(م ْهري) ،وهم من سكان جنوب اجلزيرة العربية واليمن
( -150املَها َره) ومفردها َ
الذين أتوا قدمياً للكويت من أجل لقمة العيش فعمل بعضهم في التجارة
مهن أخرى كجلب املاء من البرك واآلبار إلى البيوت أو بيع
وغيرهم في ٍ
األقمشة واملالبس عن طريق الطواف في الشوارع وبني املنازل مع املناداة
بكلمة( :خام خام) أي (قماش)!
 -151مهنة كويتية قدمية( :امل َْط ِّرب) هو الشخص الذي ينادي في الطرقات بحثاً
عن شيء ضائع (طفل تائه  -بهيمة هاربة  -نقود مفقودة) بحيث كلّفه أصحاب
ذلك الشيء بالبحث عنه مقابل مبلغ من املال.
والصيحة املشهورة لهذا (املطرب) هي( :يا من عينَّ الضا َّله يزاه الله خير).
 -152مهنة كويتية قدمية( :امل َو ّدي) هو من يعمل على توصيل األغنام أو غيرها من
البهائم ملن يشتريها من (سوق الغنم) أو (سوق البقر) إلى أي مكان شاء مقابل
أجر مادي( ،ي َو ّدي الشيء) أي (ينقله) أو (يأخذه إلى مكان ما)
ٍ
( -153املرض ّ
الشني) هو مرض السرطان (أعا َذنا الله منه) ،كما قيل أن املقصود
قدمياً هو السل الرئوي.
وقد سبق التطرق لكلمة ّ
(الشني) في فصل حرف الشني ،و هي السوء أو الشر
بعكس (الزّين).
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

265

كاسر يوز) من ألعاب األطفال في املاضي ،فقد كان اجلوز يُباع غالباً
(م َ
ْ -154
في فصل الشتاء فيأتي كل صبي بجوزة يعتقد أنها قوية فيضرب بها جوزة
منافسه إلى أن تنكسر إحدى اجلوزتني فيأخذ الكاسر اجلوزتني كي يأكل
املكسورة ويكرر التحدي بجوزته الصلبة!
(محيبس) إحدى األلعاب التي كانت مشهورة قدمياً ،وفيها يجلس الالعبون
-155
ِ
مقسمني إلى فريقني تفصل بينهما قطعة قماش أو إزار أو غيره
على األرض َّ
حتى يُزاح هذا الساتر ويبدأ الفريق األول بتخمني اليد التي أخفى فيها
الفريق الثاني الهدف (حجر  -خامت).
( -156م ِّيت من )...كلمة يُقصد بها املبالغة في حال مع َّينة أو شيء محدد يُذ َكر
في نهاية اجلملة ،مثل :أنا م ّيت من اليوع (أي أنني أتضور جوعاً) ،م ّيت من
البرد (يكاد أن يتجمد) ،م ِّيت من الضحك (وصف للضحك الهستيري) ،م ِّيت
من اخلوف (كناية عن الذعر الشديد) ،م ِّيت من َ
الطق -بالكاف الفارسية-
(أي الضرب)!
أما ( َم ِّيت على الروحة) فتعني (حريص على الذهاب) و( َم ِّيت عليهم) أي أنه
يحبهم كثيراً.
مح َّبذ
يتحاجه) أو (ما
( -157فالن ما
َ
َ
ينتحاجه) –باجليم الفارسية -أي أنه غير َ
احلديث معه إما لعصب َّيته أو تك ّبره! (احلجي)  -باجليم الفارسية  -هو الكالم
واحلديث.
( -158ما ِي ْن ِب ِلع) أي أنه ال يُستَساغ ،تقال عن شخص مبغوض أو كالم غير مقنع
حيث يُ َش َّبه بالطعام الذي يصعب بلعه بسبب طعمه الرديء.
(مشخص) أي وسيم وجميل املالمح.
ْ -159
( -160ماي مايوه) وصف يطلق على الشراب الذي فقد طعمه فصار بال نكهة أو
لذة تستحق التذوق.
( -161املْطا َرح) هو صراع بني شخصني يحاول كل منهما إسقاط اآلخر وطرحه
أرضاً من باب املزاح.
( -162من راس املرفوع) أي أفضل الطعام وأول ما في القدر بحيث لم ميسه أح ٌد
بعد ،وهو من باب تقدير الضيف أو األكبر سناً.
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بيحه)  -بالكاف الفارسية -هو ذلك املشبك املعدني أو القطعه
(م ْعالق ِ
ِ -163
الذ َ
احلديدية املعقوفة التي تعلق عليها الذبائح ،وقد يُطلق اسم (معالق الذبيحه)
على الذبيحة نفسها حني يراد وصفها بأنها أفضل اللحوم وأطيبها.
( -164امل َ ْقهور) أو (ا ِمل ْن ِق ِهر) هو الغاضب أو الذي يحس بأنه مظلوم ،عربية مشتقة
من (ال َق ْهر).
( -165ما َو َه ْل ْتني) أي أنك لم متهلني ولم تعطني فرصة ،الكلمة عربية األصل
حيث يستخدم لفظ (الوهلة األولى) بشكل مشابه.
( -166مدازَز) أي تَدا ُفع ،أنظر (دزني وأطيح) في فصل حرف الدال.
لكن (املدزوز) ليش بالضرورة أن يكون املدفوع باليد وإمنا تقال هذه الكلمة
عن املأمور أو الذي مت حتريضه أو رمبا إجباره للذهاب إلى مكان محدد أو
شخص معني.
(مجع)  -فعل ماضي تلفظ جيمه فارسية -أي أنه بقبضة اليد شد وجذب
َ -167
بقوة شعراً أو نباتاً.
( -168املزغل) هو الثقب الذي يكون في سور القلعة أو احلصن بحيث يطلق
احلراس من خالله النار دفاعاً عن املكان من هجمات العدو دون تعرضهم
لنيران املهاجمني مباشرة.
جمعها (مزاغيل) وأصلها عربي فصيح هو (املزاغل).
( -169املوق) -بالكاف الفارسية -هو طرف العني ،أنظر (ناس مايقني) في بداية
هذا الفصل.
(م َّد ْة البوز) هي حال الغضب أو احلزن ،فمن عادة األطفال خصوصاً
َ -170
والشخص الغاضب أو احلزين عموماً أن ميط شفتيه فيقال أنه (ماد بوزه)
أو (ام َب ِّوز)!
(التبوز) في كتابه (مختارات شعبية
وقد وصف األستاذ أيوب حسني األيوب
ِ
من اللهجة الكويتية) بقول :ضم الشفتني مع تقليصهما ودفعهما لألمام.
( -171امل َ ْدغوش) هو ما اختلط مبادة رديئة أو شيء دون مستواه.
أنظر (سوق ماصلي) في فصل حرف السني.
(مواصل) أي أنه استمر في بقائه مستيقظاً وواصل هجرانه للنوم!
 -172فالن
ِ
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( -173م َو ّصل) تُستخدم أحياناً في وصف الشخص الشديد املرض أو الذي قد
شارف على املوت.
( -174امل ِْش ِعر) هو الشخص الذي يكثر شعر جسمه ،يلفظها البعض ( ْم َش ِّعر).
( -175موا َرر) عملية تقسيم مبلغ من املال بني مجموعة من األشخاص.
(ح ّطه) املذكورة في فصل حرف احلاء.
عكسها َ
( -176مشاهره) أي راتب شهري.
( -177مياومه) أي أجرة عمل يوم ،تسمى اآلن يومية.
( -178املنَز) هو فراش الطفل الذي يكون كالقفص اخلشبي أو املصنوع من جريد
النخل.
َذ َكر املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثالث من (املوسوعة الكويتية
املختصرة) سبب إطالق هذا االسم قائ ً
ال ..( :تهزه األم أو -تنزه -إذا بكى
الطفل لكي يسكت.)..
(إم َس ّوس) كلمة تطلق على بعض األطعمة التالفة كالتمر مث ً
ال.
ْ -179
( -180املَلْحوس) كلمة قد تتشابه مع (امس ّوس) التي سبق شرحها حيث أنها تعني
الطعام أو الشراب الفاسد الذي يعتقد البعض أن ثعباناً أو عقرباً أو كائناً
ساماً قد م ّر عليه و( َ
حل َسه)!
عان َّيه) هي بداية الشتاء وإشتداد البرد التي تبدأ في أول أسبوع من
( -181امل َ ْر َب ِ
الشهر األخير في السنة وحتى منتصف الشهر األول من السنة التي تليها أي
قرابة األربعني يوماً.
ويقال أن في فصل الصيف (مربعانية) أخرى يشتد فيها احلر.
( -182امتَكتَك) أي ّ
ومنسق وحسن األبعاد طوالً وعرضاً ،وقد يكون أصل
منظم
َّ
الكلمة مشتقاً من (تكتيك) أي ّ
خطة أو استراتيجية محكمة.
(مسن) هي قطعة من احلجارة الصلبة ت َُسن عليها الس ّكني.
َ -183
َ
و(مشر َبك) و(معقَّ د) -بالكاف الفارسية  -جميعها عبارة عن
( -184م َعر َبك)
صفات للخيط املتشابك ذو العقد الكثيرة.
(مفْ لول) كلمة تعني عكس ما سبق ذكره سواء عن اخليط أو الشعر.
َ -185
َ ( -186م ْسموت) هي صفة للخيط أو احلبل املشدود املستقيم ،والكلمة ذات أصل
عربي فصيح.
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(مياهه) هي جمع (ماء) أو تعبير عن املاء الكثير.
-187
َ
 -188من أسماء الطيور :مخضرم ،وهو األبلق األوروبي.
 -189من أسماء الطيور :مر َدم ،وهي هازجة القصب الكبيرة وهازجة قصب
البصرة .ويصف الكويتيون هذا الطائر بالغباء حتى أن البعض يعتقدون أنه
إذا جنا من الفخ فإنه يصر على إلقاء نفسه فيه!
 -190من أسماء الطيور :مريعي ،وهي مرعة الغيط.
مساح الريضان ،هو االسم الكويتي الذي يُطلق على كل
 -191من أسماء الطيورّ :
من مرزة مونتاجوو مرزة البطائح و هي من الطيور اجلارحة.
(ام َف ِّتح بال ِّلبنَ ) لقب يُطلق على الشخص النبيه اخلبير حاضر البديهة.
ْ -192
في اللهجة الكويتية لفظ آخر بنفس املعنى هو (فِ طني) املذكور بفصل حرف
الفاء.
( -193امل ِْرزام) هو األنبوب احلديدي أو املمر اخلشبي الذي
كان يبرز من سطح البيت الكويتي في املاضي من أجل
توجيه ماء املطر املتساقط على (سطوح) املباني إما
(الس َّكة) أو إلى إناء أو بئر مخصص لتجميع
للخارج
ِّ
ماء املطر.
و قد كان األطفال يغنون قدمياً:
> مرزام

بيتنا ييديد مرزامنا حديد

		
ِط ـ ـ ـ ْـق ي ـ ـ ــا م ـ ـطـ ـ ــر ِطـ ـ ـ ــق
بجعل كل قاف كافاً فارسية.
الطواعني) و(من ِسن ْة َّ
( -194من سنني ّ
الط ْب َعه) و(من ِسن ْة َي ّدي) ألفاظ يستخدمها
زمن مضى.
من يريد أن يُع ِّبر عن شيء قدمي أو ٍ
( -195امل ِْدعاب) عبارة عن مجرى في حوش البيت الكويتي القدمي مهمته إخراج ماء
املطر من حتت الباب اخلارجي للبيت أو من خالل ثقب في احلائط احمليط
بالبيت (السور) كي ال يتجمع في (احلوش) -أنظر فصل حرف احلاء.
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(م ْسباح) و جمعها (مِ سابيح) هي املسبحة
ِ -196
التي يستخدمها اإلنسان في حساب الذكر
والدعاء و(التسبيح) ،تُستخدم (املسابيح)
اآلن للزينة حيث أنها تُصنع من األحجار
الكرمية.
> مســابيح
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َف ْص ُل َح ْر ِف النّ ون:
الشقي كثير احلركة واللعب ،و(النّز َقة) -تُلفظ أحياناً
( – 1ال ِّن ْز َغه) وصف للطفل َّ
بالقاف  -في الفصحى تعني الشخص األحمق.
قال الله تبارك و تعالى في اآلية  200من سورة األَعراف{ :و�إِ ّما َينْزَ َغن ََّك مِنَ َّ
ال�ش ْيطا ِن
ميع َعليم} ،لهذا يرى الكثيرون أن النزغ هو َمس إبليس
فا�س َتعِذ ِبا ِ
هلل �إنَّهُ َ�س ٌ
َنزْ ٌغ ْ
الرجيم.
الن ْج َرة ْدوا َرة) أي أنه ُمجادل يبحث عن النقاش العقيم بقصد
 – 2جِ ْ
(نري ْي َد ِّور ِ
إثارة املشاكل و ليس بهدف إثراء احلوار.
( – 3ن َّب ْشنا عنه) أي بحثنا عنه ،و للكلمة أصل عربي فصيح.
ٍ
ألفاظ أخرى( :ال تْنَ ِّبر) أي ال تبحث ،فيما درج اآلن قول (ال
ويقال في
تْ َد ِّور).
ْ ( – 4نتيفَه) أي أنه شيء صغير جداً في حجمه ،والكلمة ذات أصل عربي.
(ناس َله شَ َعرها) أي قامت بتمشيطه.
ْ –5
(ناطع) أي طيب املذاق لذيذ الطعم.
ِ –6
(ِ – 7ن َز ْر ُهم النَّحيس) الكلمة األولى عبارة عن فعل ماضي مبعنى أ َّن َب ُهم و ز ََج َر ُهم،
أما اللفظ الثاني فيعني احلاقِ د َّ
الط ّماع املحُ ِ ب لِنفسه وهي كلمة عربية األصل
مشتقة من (الن َّْحس) وهو الفأل السيء أو احلسد أو احلظ الرديء.
 – 8جِ َ
(ن ْبنا الغَدى) -باجليم الفارسية -أي َوزَّعنا الطعام في األطباق وأَفرغناه
من قدره شروعاً في األكل ،و غالباً ما (يُن َْجب) الطعام في طبق كبير احلجم
يُس ّمى ( َمن َْجب) و يُطلِق البعض هذه التسمية على األداة التي يُغرف بها
الطعام -أنظر (م ّ
الس) في هذا الفصل.
أنظر الوصف الطريف ( َويْ َهه َمن َْجب) في فصل حرف الواو.
(ِ – 9ن َش ْدنا َعنَّه) أي استفسرنا عن شخص معني طلباً في الوصول له ،وتعني
(نشد) في الفصحى :نادى أو سأل عن شيء.
قيل في املثل الكويتي( :مِ ن ن َ
ِشد ما ضاع) مطابقاً ملعنى املثل العربي( :ما خاب
من استشار).
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( – 10الن َّْسفَة) هي أسلوب و طريقة لبس وتشكيل ما يضعه الرجل الكويتي على
رأسه سواء (الغِ ترة) -أنظر فصل حرف الغني -أو (اجلماغ) –أنظر فصل
حرف اجليم الفارسية -مع العلم أن (الن َّْسفات) متعددة في الكويت.
ِسف الغِ تْ َره) أو (نَ َّسفها) أي إرتداها وشكلها على رأسه.
(ن َ
( – 11ن َْشمي) سبق أن ذكرنا ألفاظاً تطابقها باملعنى وهي ِ
(ش َق ْردي) -بالكاف
الفارسيةِ -
و(س ِبع) وغيرها من الكلمات الدالة على الشخص الشهم الشجاع
ذي املروءة.
يطلق على املرأة املتصفة بتلك اخلِ صال (نَ ْشمِ َّية) وهو من األسماء القدمية.
( – 12نَقَّ ْعنا الثّوب و تالي ن ََّشفْ ناه) أي بَلَّلْناه باملاء حتى يكون رطباً ثم َج َّففناه.
(نقع) و(نشف) كلمات عربية األصل.
( –13ن َْق َوه)  -بالكاف الفارسية  -أي َح َسب إختيار دقيق ،حني يقال( :يايْ َبه لِك
وح َسب تمَ ْحيص جيد.
نَ ْق َوه) أي أحضرته لك بعد
ٍ
تدقيق وحرص َ
(نَق) -بالكاف الفارسية -فعل أمر معناه (إختَ ْر) ،والكلمة عربية فصيحة
معناها مشابه ملعنى (انتقاء).
( –14منونَه َط ْي َبه) أي نَ ْوعية متميزة وصنف حسن الصنع ،وجمعها مِ
(نايِن) أي
أصناف أو َع ِّينات.
ولهذه الكلمة أصل فارسي.
( –15نيشا ْن ُكم شنهو ؟) أي ما عالمتكم التي نعرفكم من خاللها وما اإلشارة
الدالة إليكم ؟
ّ
(النّيشان) مفرد و (ال ِّنياشني) جمعها.
ّوخذَه) هو قائد السفينة ( بوم ،جالبوت ) ..،و هو ر ّبانها سواء كانت
( – 16الن ِ
للصيد أو التجارة أو غيرها ،جمعها (نواخْ َذه).
( – 17الن َّّهام) هو املسؤول عن تشجيع طاقم السفينة بصوته َّ
الشجي وذلك بإنشاد
(النَّهمات) وهي أهازيج و قصائد شعبية تبث احلماس في نفوس سامعيها.
و(النّه َمه) في العربية تعني بلوغ الهِ َّمة ،كما قيل أن (النهم) و(النهيم) من
الزئير واحلداء.
 – 18لغز :نا َقه نقنا َقه  -بالكاف الفارسية  -شالَ ْو لحَ َ مها ب َأ ْطباقه وهي ترعى مع
اإلبل ؟ اإلجابةَ :قلَّ ْة التمر  -بالكاف الفارسية.-
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( – 19نام و داس بمْ ِ ْردانَه) أي َ
ض َربه ضرباً مبرحاً! أو على األقل أهانه وأ َّنبه ،وقد
يكون أصل الكلمة فارسي حيث أن (مردانه) في إيران تُطلق على شجاعة
الرجل و إحترامه!
شراعه) و(دبَ ْغ ُهم)
(غسل
َ
كما أن في اللهجة ألفاظاً أخرى مقاربة في املعنى مثل َ
للجمع و(ت َو ّاله طق) بالكاف الفارسية.
( – 20النِّسيب) هو ِ
الص ْهر وجمعها (نِسايِب)( ،نِسيبْ ُهم) أي ِصه ُر ُهم أو ُمتَ َز ِّوج
(ناسبْنا ُهم) أي (تَ َز َّوجنا منهم) وهي كلمة عربية
من أختهم أو ابنتهم ،يقال:
َ
األصل من (األَنْساب) و(الن ََسب).
وعقِ ب الذراع ،كما تستخدم كلمة (نَحز) بنفس
( – 21الن َّْدح) هو َّ
الض ْرب بالكوع َ
املعنى.
( – 22النّاريل) هو جوز الهند ،وأصلها (نارجيل) و هي كلمة عربية.
الد َسم) يُطلق على الشخص الذي ال يسعى إال
َ –23م َثل :مَ ْ
(ن َلة ما َت ْدبي إال على ِّ
من أجل مصلحته الشخصية( ،تدبي) أي تزحف أو تسير ببطئ.
السيء باطناً وظاهرا!
( –24نَفس شينَه و ِيلد َع ِفن) َوصف يُطلق على اإلنسان ّ
ّ
(الشني) هو ال َّرديء -أنظر فصل حرف الشني -و(ال ِيلْد) هو اجللد.
 –25من األسر والعائالت الكويتيةِ :
الناهض وال ِّن ِصف والنَّقيب وال ِّنفيسي والنّوري
والناجم والنَيْدى (الن َّْجدي) وال ِّنيا َده
َّصرالله والنغيمِ ش والن َّصار
ِ
وال َّنبْهان والن ْ
(ال ِّنجا َده) والنَّهام والن َّْشمى والنّاشي والنَّقي.
 -26من مواقع الكويت( :الن ِّْق َرة) –بجعل القاف كافاً فارسية -وتسمى أغلب
(ح َولّي) وهي منطقة مرتفعة نوعاً ما بحيث تتجمع حولها
مساحتها اليوم َ
مياه األمطار ثم تبدأ باإلنحدار ناحية ِّ
(سد النِّقرة)
(الش ِعب) حتى أقام الناس َ
لإلستفادة من هذه املياه العذبة.
(جبْلَة)
ينقل لي أحد كبار السن أن عائلتنا حني سكنت (ال ِّن ْق َرة) بعد اإلنتقال من ِ
كان السكان هناك يعتمدون في معيشتهم على املاء املنقول لهم بواسطة اجلمال
واحلمير من آبار املياه العذبة في تلك املنطقة التي كانت بها بعض املزارع.
(النداف) هو املُن َِّجد الذي يقوم بنفش القطن وإصالح
 -27مهنة كويتية قدمية:
ّ
و(الد ِ
واشق)  -بالكاف الفارسية -املذكوره في فصل
وخياطة الفرش والوسائد
ِّ
حرف الدال.
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 -28مهنة كويتية قدمية( :النقّ اش)  -بالكاف الفارسية -هو اخلطاط والرسام
الذي يستعني به الناس لعمل اإلعالنات و النقوش وأرقام السيارات.
(النجار) هو الذي يقوم بصنع األثاث وإصالح القطع
 -29مهنة كويتية قدمية:
ّ
اخلشبية.
ّامليت) من املشروبات التي كانت تُصنع محلياً بحيث يُخلط املاء بالسكر
( -30الن ْ
مع (اللّومي) حتى يكون كعصير اللَّيمون.
ناشبونا) يقال عندما يحس اإلنسان بالظلم
َ -31م َثل( :البيت بيت ُأبونا ،والقوم ِ
من قِ َبل الغرباء رغم أنه في وطنه وداره! َ
(ناشبْ ُهم) أي جتادل معهم و (ال ِّن ْش َبه)
ِ
مناشبْني) أي أنه متسلط علي ويُكثر من
هي املُشكلة أو املُتس ِّبب بها( ،فالن
إزعاجي.
( -32الن َ
ّباطه) هي النبلة التي غالباً ما يَقذف بها األطفال احلجارة عند محاولة
إصطياد الطيور (الزرازير) -أنظر فصل حرف الزاي -جمعها (نبابيط).
( -33الن َّْح َشه) هي ال ُهروب و الفرار( ،فالن مِ نْحاش) أي أنه هارب.
أنظر ( َقب) في فصل حرف الكاف الفارسية حيث أن لها معنى مقارب.
( -34الن ِّْس َره) وصف يطلق على املرأة سيئة الطباع الشرسة والشريرة في تصرفاتها
و اجلريئة في تعاملها مع الرجال خصوصاً.
( -35الن َِّسم) هو ال َّن َفس( ،فالن مو قادر ِيتْن ََّسم) أي أنه عاجز عن التنفس.
(نَ ِّسم على الدار) فعل أمر يحث على فتح نافذة الغرفة أو بابها ليتحرك بها
تيار الهواء.
( -36نَط) و(نقَز) –بجعل القاف كافاً فارسية -فعالن متقاربان باملعنى وهو
(ال َقفْز) ،إمنا تستخدم (نَط) غالباً مبعنى ( َق َفز من مكان عالي أو ملسافة
طويلة) أما (نقز) فتُع ِّبر عن القفز في نفس املكان أو على األكثر ملسافة
قصيرة! و(النقز) في الفصحى هو الوثب صعوداً.
أنظر (ط َمر) في فصل حرف الطاء حيث أن لها معنى مشابه.
َ -37
(نظل ُْهم) فعل ماضي مبعنى َح َسد ُهم وأَصابَ ُهم بالعني! وقد سبق التطرق
(ص ْك ُهم بْعني).
للفظ آخر بنفس املعنى في فصل حرف الصاد هو َ
( -38النّو َبه) هي امل َ َّرة الواحدة ،وجمعها (نوبات) فيما تُسمى املرتني (نوبتني).
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أمر ما ،وهي كلمة عربية فصيحة من (ال ِّن َّية)،
وعزم على ٍ
( -39ناوي) أي أنه َقرر َ
كما يُستخدم في اللهجة بنفس املعنى لفظ آخر وهو (ا ْم َع ِّزم).
( -40الن ِّْم َره) هي الرقم أو العدد ،يرى البعض أن أصل هذا اللفظ إجنليزي مشتق
من كلمة . Number
( -41النّوط) هو الورقة النقدية أياً كان قدرها ،وجمعها (أَنواط) ،فمث ً
ال تُسمى
العشرون دينار (نوط بو ِعشرين) وهي كلمة إجنليزية األصل من .Note
( -42فالن َن َهت من التعب) وصف لإلرهاق الشديد الذي يؤدي للتنفس بقوة مع
سرعة ووضوح في الشهيق و الزفير ،مضارعها (ينْ َهت).
(نور َّيه) من األسماء النسائية املشهورة قدمياً.
ِ -43
( -44الن َّْع َره) كلمة يستوي إستخدامها في الفصحى والعامية وتعني :الكِ بر
والتَّعصب والتعالي على الغير ،تشابهها في املعنى كلمة (مو َقة) – بالكاف
الفارسية  -وهي مذكورة في فصل حرف امليم.
( -45النِّقوشي) –بجعل القاف كافاً فارسية  -هو الرامي احملترف دقيق اإلصابة،
و قد سبق التطرق ملهنة كويتية قدمية هي (ال َّن ّقاش) الذي (يَنْقِ ش) أي يخط
أو يرسم.
والكلمة عربية فصيحة ،حيث قيل قدمياً( :التعليم في الصغر كالنقش على
احلجر).
 -46عندما يقول أحدهم(ِ :نسينا ما َكلينا ؟) فهو يُ َذ ِّكر شخصاً آخر مبا كان
بينهما من صداقة و(عيش و ملح) أو أنه يُ َذ ِّك ُره ب َأ ْفضاله عليه ،وغالباً تُطلق
على ناكر اجلميل.
( -47النَّل) هو صنبور املاء (ا َ
حلنَفِ َّية)َ ،ذ َكر املرحوم محمد السعيدان في (املوسوعة
الكويتية املختصرة) أن جمعها (ن ّ
الت) والكلمة أصلها هندي.
نوم ْة أَهل ال َك َهف) كلمة تُطلق على من يستغرق في النوم العميق و ٍ
لوقت
( -48نام َ
طويل ،و هذا تشبيه مبالغ فيه بأصحاب الكهف رضي الله عنهم الذين ناموا
بأمر الله مئات السنني.
( -49النّاس أَ ْجناس) أي أن البشر مختلفون في طباعهم و أشكالهم.
سبق التطرق في فصل حرف األلف ملثل مشابه هو (أَصابع إيدِ ك مو سوى).
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َ -50م َثل( :الن َّْم َلة ما ْت َر ِّيش إ ّال عند زوالها) حيث يُعتَ َقد أن النملة إذا نبت لها
جناحان فهذه عالمة على دنو هالكها حيث أن الطيور ستقتنصها حني
تطير!
يُطلَق هذا املثل على حديث النعمة الذي يَتعالى على من كان بنفس مستواهم
حيث سيؤدي تك ُّبره إلى هالكه وإنفضاض الناس من حوله.
( -51النّافْ َله) هي طاعة الله سبحانه تطوعاً ،حيث تسمى أفعال اخلير الغير
مفروضة والتي ال تعتبر من الواجبات (نوافل).
ثاي) أو (نَثْيات) كما ذكر املرحوم
( -52ال َّن ْث َيه) هي أنثى احليوان والطير ،جمعها (إنْ َ
حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة).
َصف أو نِصف الشيء ،أنظر (راعي ال ِّنصي َفة سالم) في
( -53النِّصيفَه) هي املُنْت َ
فصل حرف الراء.
 -54جِ َ
(نل)  -باجليم الفارسية  -فعل ماضي له معنيان أولهما (أَس َقط) أو أَمال
ما كان يحمله بيديه ،كما أنها تستخدم مبعنى ( َو ّرط) أو َ
(خ َذل).
( -55النّاقوط)  -بالكاف الفارسية  -هو الوعاء أو الطبق الذي يوضع حتت
(البُ ْر َمه) -أنظر فصل حرف الباء -أو حتت (احلِ ب) -أنظر فصل حرف
احلاء -كي تتجمع فيه قطرات أو تسريب املاء الذي يسيل أحياناً من مسامات
الفخار.
ولألستاذ أيوب حسني في كتابه (مع ذكرياتنا الكويتية) تعليق طريف في
هذا الشأن( :وللناقوط أصوات َش ِج َّية َعذبة يسر لها من يجلس قريباً منها
خصوصاً عندما يكون اإلنسان صائماً في شهر رمضان).
( -56الن َّْش َله) هي الزكام ،ويسمى املزكوم (مِ نْت ِِشل) وأحياناً ( َمنْشول)!
( -57النّون) من العادات التي كانت ومازالت مشهورة في الكويت حيث تُلقى
خاللها املكسرات واحللويات والنقود املعدنية (ا َ
خل ْر َده) على رؤوس األطفال
نذر معينّ أو عندما يبدأ الطفل باملشي أو حني ظهور
وأمهاتهم إحتفاالً بتحقق ٍ
ضرسه األول.
أس ّوي نون)،
وعندما تريد إحداهن اإلحتفال تقول( :راح أكِ ت نون) أو (أَبي َ
َ
سوف و(أبي) أصلها أَبْغي.
(أكِ ت) أي أُلقي وأسكب و(راح) مبعنى
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( -58النِّغزَه) كلمة لها أكثر من معنى حيث تُطلق على الوخز الذي قد يحس به
اإلنسان في موضع ما بجسمه كالقلب مث ً
ال.
أما إذا كان أحدهم (يْقِ ْط نَغْزات)  -بالكاف الفارسية -فهو يقوم بأفعال
بيب باإلشار ِة يفه ُم) حيث تعني (النَّغزة) هنا اجلملة التي لها
من منطلق (واللَّ ُ
مغزى أو الكلمة التي تُخفي مقصداً أو أي إشارة غير مباشرة يُراد بها أمر
محدد كتنبيه أو إنتقاد.
( -59الن ِّْق َصه)  -بالكاف الفارسية -بشكل عام هي اإلختيار األفضل وخصوصاً
أج َود ما على املائدة.
قدم
ٍ
ما يُ َّ
لعزيز من الناس كالهدية أو رمبا ْ
ينطقها البعض (نِغصه) ،ولفظ (نَ ْق َوة)  -بالكاف الفارسية  -من األلفاظ
املقاربة في معناها.
( -60النَّخاشيش) هي خياشيم األنف من الداخل ،مفردها (نَخْ شوش).
بخدور في قدميه ،هذا اللفظ
(ن َلت ريو َله) أي أنه أحس
(نامت ري َله) أو مَ ّ
ٍ
َ -61
أصله فصيح حيث أن (منل) تعني خدر أو إسترخى.
(حبوش) نسبة إلى  -ا َ
حل َب َشة  -والتي
( -62ن َْسل ْحبوش) أي من ساللة أفريقيةْ ،
تسمى اليوم (أثيوبيا).
( -63انعشي) هي الرياح الشمالية الشرقية التي إن ه ّبت في الشتاء فالبد أن
تصحبها رعود و أمطار حيث يسميها الكويتيون (بيت املطر) كما ذكر املرحوم
حمد السعيدان في اجلزء الثالث من (املوسوعة الكويتية املختصرة).
(نيلي) هو املطر الذي يكون كثيفاً في عدد حبيباته ولكن قطراته تكون
 -64مْ
صغيرة احلجم.
(الناثل) هو اللون الذي تغ ّير وفسد مع الزمن.
-65
ِ
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َف ْص ُل َح ْر ِف الهاء:
( – 1هاب ريح) وصف يُطلق على املجتهد املتفاني ،و تطابقها في املعنىِ :
(ش َق ْردي)
بالكاف الفارسية -وهي مذكورة في فصل حرف الشني.(ه ِّو ْنها و تهون ،الهون أَ ْب َرك ما يكون ) دعوة للتأني والصبر ،يقال( :على
َ –2
هونِك) مبعنى (على مهلك و بِت َر ّوي) ،كما يقال( :هانت إن شاء الله) أي سهلت
و تيسرت و شارفت املشكلة على االنفراج.
( – 3هو َله) لفظ عربي يطلق على ذات الشعر املنكوش أو الشكل البشع ،يقال :ال
تْ َه ِّول بنفسك! أي (ال ت َُش ِّوه شكلك وتُتلِف لباسك ومنظرك).
و(الهولَة) في الفصحى تعني :كريه املنظر ،كما تستخدم كلمة (شي َفة) بنفس
املعنى.
كما انها حتمل بالفصحى املعنى املعاكس! حيث قيل أنها املرأة التي تهول الذي
يراها لشدة جمالها ،وقد قال الشاعر أمية بن أبي عائد الهذلي:
كدرة الغواص
بيضاء صافية املدامع هولة
للناظرين ِ
(ه َّبة حصان ِخكْ ري) وصف يطلق على من تكون بدايته في ظاهرها مبشرة
َ -4
بخير لكنه في النهاية يفشل في حتقيق أهدافه ،وهذا حال اخليول الغير
أصيلة التي تتعب بسرعة بعد إنطالقة قوية.
(ال َه َّبة) لها عدة معاني في اللهجة الكويتية أبرزها :املوضة واالنطالقة.
( -5الهي َله) وصف ألجواء االزدحام و الفوضى ،و عندما (يهايل) األطفال فاملقصد
(السكيك).
أنهم يتسكعون في احلارات (الفِ ْرجان) والشوارع ِّ
كما أن (هيلَه) اسم نسائي قدمي يعني حبة من حبات احلبهان (الهيل) ،وقد
تط ّرق املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثالث من (املوسوعة الكويتية
املختصرة) ملثل كويتي قدمي هو (النّاس بالنّاس ،وهيلَه بال َغنَم) حيث كانت
املدعوة (هيله) تستغل احلرب الدائرة بني قبيلتها وقبيلة أخرى بسرقة أغنام
العدو والتوجه بها إلى أرض جماعتها.
ويُضرب هذا املثل في من يستغل انشغال الناس أو مآسيهم من أجل انتفاعه
الشخصي.
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و(الهايت) لفظان يطلقان على الشخص سيء ا ُ
خللُق الغير ملتزم
(اله ْتلي)
–6
ِ
ِ
في سلوكه ،وإن قيل عن فالن أنه (يْهيت) فاملقصد أنه يَت ََس َّكع حيث أن
(الهياتَه) هي التسكع بغير هدف.
(هقيت) -بالكاف الفارسية  -أي حسبت واعتقدت ،و(ال َه ْق َوه) هي التَّوقع
َ –7
واإلعتقاد والظن ،كما أن لها معنى مقارب في الفصحى حيث تعبر (هقى)
عن األمل واحلنني وأن يهفو القلب ألمر معني.
( -8الهوز) هو خرطوم املاء الذي يُصنع غالباً من املطاط ويستخدمه اإلطفائيون
و املزارعون و غيرهم ،وهي كلمة ذات أصل إجنليزي .Hose
فضلة في
( – 9ال َه ْب َره) هي قطعة دسمة من اللحم اخلالي من العظام وهي امل ُ َّ
األكل ،وهذه الكلمة عربية فصيحة.
(ه َّون عن البيعه) أي َغ َّير رأيه وتراجع عن قراره فرفض البيع بعد أن كان
َ – 10
موافقاً عليه.
(ه ْم َجة)  -باجليم الفارسية  -تُطلق غالباً على املبلغ الكبير من املال ،رغم
َ – 11
أن معناها احلرفي في اللهجة هو :مقدار ما حتويه الكف من أي شيء سواء
كان ماالً أو غيره.
(ه َي َعوا ال َيهال) أي رقد األطفال وإستغرقوا في النوم أو رمبا السكون،
ْ – 12
(إه َيع) فعل أمر مبعنى إهدأ وكف عن اإلزعاج.
ْ
هاجع) هي أماكن النوم.
والكلمة ذات أصل عربي فصيح حيث أن (امل َ ِ
(ه ْف َعليه خَ َّله َي ْب ِرد) أي حرك الهواء من حوله بكف اليد أو (امل َ َه َّفه)
ِ – 13
–أنظر فصل حرف امليم -أو بالنفخ عليه حتى يبرد.
( – 14الها َون) عبارة عن أداة معدنية من قطعتني (قضيب نحاسي) مع (وعاء
مجوف) تُ َدق بها احلبوب حتى تُطحن وتَتفتت.
 – 15لغز :هيت هيت لحِ ْ ِيتَه تَت ِْرس البيت ؟  -تترس أي متأل -اإلجابة :املصباح
الكهربائي.
 – 16لغز :هيش هيش يطير و ماله ريش ؟ اإلجابة :اخلفاش.
 – 17لغز :ها َون على ها َون بالبحر تعاون ؟ اإلجابة :موج البحر.
السم حيث أنه يجعل اجلسم
( –18الهاري) كلمة ذات أصل عربي فصيح تعني ّ
( ُمهتَريء) والعياذ بالله!.
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(ه َّوس عليهم) أي ضغط عليهم أو شدد قبضته
َ – 19
بقوة.
( – 20هيس أَ ْر َبد) لفظ عربي فصيح يطلق على الشخص
اجلبان حيث أنها تعني األسد الهرم السقيم ،و كثيراً ما
تذكر من باب املزاح.
َ – 21م َثل( :هذا امليدان يا حميدان) دعوة للتنافس والسعي
واإلجتهاد و إثبات القدرات.
> الهاون
( – 22بالهوشَ ة َه َب ْد ُهم) أي خالل الشجار ضربهم بقوة و
عنف.
هاو ْشجي) باجليم
ويسمى الشخص الذي يكثر من (ال ْهواش) -العراك ْ ( -م ِ
الفارسية.
(على ال َه َبنّي) أي دون نتيجة و بال فائدة أو أنه مجرد ظاهر ال جوهر له.
َ – 23
اللفظة سواحلية أصلها (هبانا) تقال للنفي ومبعنى ال يوجد شيء ،وهو
ما ذكره املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثالث من (املوسوعة الكويتية
املختصرة).
بالسر َّية) يطلق على من حاول التخلص من
(هج من القوم وطاح
َ – 24م َثلَ :
ِ
و(هج) تعني َف َّر وهرب.
مشكلة فوقع بغيرهاَ ،
(ه ْذ َره) كلمة يقصد بها الثرثرة واللغط الكثير ،و(الهذر) في الفصحى هو
َ – 25
الكالم الفارغ الذي يكثر به اخلطأ أو الذي ال ينبغي قوله.
في اللهجة لفظ آخر بنفس املعنى هو ( َقر َقة) –أنظر فصل حرف الكاف
الفارسية.
(ه ْن ُهم) كلمة يقولها الشخص جلماعة يتناولون الطعام مبعنى (بالهناء
َ – 26
والشفاء) فيردون عليه بإحدى إجابتني إ ّما (مِ نْ ُهم) عند الترحيب به أو ( َو ِّخر
َعنْ ُهم) أي إبتعِ د عنهم!
ِ
ِ
والهاشل وال ْهويدي والهولي
والهاشم
– 27من األسر والعائالت الكويتية :الهارون
وال ْهديب وال َه ْدلَق  -بالكاف الفارسية  -وال َه ْدهود وال ْهالل والهِ نْدي وال َه ْدبان
وال َهبْدان والهزمي.
عتيج الصوف في الكلمات واحلروف

285

( – 28هذا سيفوه و هذي خَ الجينَه) َمثَل مشهور( ،سيفوه) تصغير اسم سيف
و(اخلالجني) سبق أن بَينا أنها األقمشة البالية املمزقة.
ويشير املثل للشخص املعروف بعادة أو طبع محدد يالزمه دائماً ،كما يُطلق
تعبيراً عن عدم تخلي شخص ما عن منط حياته اخلاص.
كما يقال ومبعنى مشابه( :بو ْطبيع ما ا ّيوز عن َطبعه).
 -29من مواقع الكويت( :الهير) هو املغاص وجمعها (هيرات) وهي األماكن التي
يجد بها الغواصون كميات كبيرة من احملار ،أصل هذه الكلمة فارسي مشتق
من كلمة (هار) وتعني الكنز الثمني أو املنجم الغني بالثروة ،وفي الكويت عدد
من الهيرات املشهورة عند النواخذة والغواصني مثل( :هير عارض) و(هير
عفيصان) و(هير َح َو ّلي).
( -30هاك) أي ُخذ ،ويقال لألنثى عند إعطائها شيئاً (هاج) باجليم الفارسية أما
(ها ُكم) فهي للجمع.
(-31هات) أي أَ ِ
عطني ،ويقال لألنثى (هاتيه) أي أعطيني ِإ ّياه ،أ ّما (هاتوه) فتعني
أَحضروه أو إِجلبوه.
( -32الهامور) من أشهر األسماك الكبيرة التي يفضلها أهل اخلليج ويسمى
صغيرها (بالول) ،كما يطلق على اإلنسان الغني أو ذو السلطة (هامور)
وجمعها (هوامير).
( -33ال َه َّده) هي وقت اإلنصراف من املدرسة حني ينتهي الدوام املدرسي ،وعندما
(ه ْد) بفتح الهاء أي تَ َرك أما إذا ُكسرت الهاء ِ
(ه َّده) فهي أم ٌر بترك
يقال َ
الشيء.
(-34ال َه ْد ِه َده) هي محاولة األم إرقاد طفلها وحثَه على النوم عن طريق التربيت
اخلفيف على ظهره ،وقد سبق ذكر كلمة (دبخته) في فصل حرف الدال حيث
أنها حتمل نفس املعنى.
(هدا َهدا  شَ ر و َغدا) كلمات ترددها األم عند مساعدة طفلها الصغير
َ -35
على املشي حني تكون ممسكة بيديه أثناء خطواته األولى ثم تتركهما فجأة
حتى يعتمد على نفسه.
(الهرن) تعني املنبه اخلاص بالسيارة (البوق) وهي ذات أصل اجنليزي
ِ -36
.Horn
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(ه ْمب).
( -37ال َه ْم َبه) هي ثمرة املاجنا ،وجمعها َ
(ه َمج) ،والكلمة
( -38ال َه َمجي) هو الشخص الفوضوي الغير متحضر وجمعها َ
ذات أصل عربي فصيح.
(ه َّمز ْرويالتي) تعني أنه َد َّل َك رجلَي و قام بالضغط عليهما لتنشيط الدورة
َ -39
الدموية و هو ما يسمى حالياً (مساج)ْ ( ،رويالتي) تصغير لكلمة ( ْريولي) وهي
(رجلَي).
عربية أصلها ِ
( -40الهيب) هو ذلك القضيب املعدني الصلب الذي يُستخدم للحفر حيث تُضرب
به األرض الصلبة لتفتيت الصخور.
وايل) هي املصاعب والعقبات العسيرة ،وحني يقال ِ
(شفْنا َهوايِل!)
( -41ال َه ِ
فاملقصود أ ّننا رأينا أموراً عجيبة وشديدة الغرابة!
هيصه) أي أنهم في حال من الفوضى والهرج واملرج سواء كان
( -42عندهم
َ
السبب احتفاالً أو شجاراً.
( -43الهي َلق) –بجعل القاف كافاً فارسية -كلمة لها أكثر من استخدام ،ففي اللغة
العربية تعني اجليف و بقايا احليوانات امليتة التي هلكت و لهذا أطلق مسمى
(سنة الهيلق) على األعوام من  1868حتى  1871وهي الفترة التي مرت فيها
على اجلزيرة العربية و بالد فارس مجاعة وقحط شديدان!
كما يطلق مسمى (الهيلَق) على من ال أصل لهم وال يعرف لهم نسب حيث
هاجر أغلبهم إلى الكويت في ذلك الوقت ،ويسمى أحدهم (هيلِقي).
(هفَّ ه ت ِْه ِّفك!) من الشتائم ،وتأتي متنياً بصفعة تصيب من قيلت له هذه
َ -44
(ه َّفه تْاليمْ ِ ك).
الكلمة! كما يقال بنفس املعنى َ
(الهق َشه) –بالكاف الفارسية  -هي املرأة اخلشنة التي تتصف بالعنف ،وقد
-45
ْ
سبق التطرق لكلمة مشابهة وهي ( َد ْف َشه) في فصل حرف الدال.
(ه ْد حيلي) أي أنه أتعبني وأرهقني.
َ -46
(هاجري).
هاجر) ،يسمى أحدهم
واجر) هم أبناء قبيلة (بني َ
( -47ال َه ِ
ْ
وص َّبت) عن الرياح التي تهب ُم ْح ِض َر ًة معها الغيوم املمطرة،
-48يقالَ :
(ه َّبت َ
(صب) أي َس َكب.
َ
( -49ال َه ّجانَه) هم حراس احلدود البدو الذين كانوا يركبون اجلمال ويتقلدون
البنادق.
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امه) هي املسمى الذي أطلقه الكويتيون على عام  1934الذي هطلت فيه
(-50ال َه ّد َ
أمطار غزيرة تسببت في هدم الكثير من البيوت وتشريد العديد من الكويتيني
حيث جرفت السيول البيوت الطينية والعشيش املصنوعة من اخلوص وسعف
النخيل.
( -51هذوال) أو (هذيال) تعني هؤالء ،وهي مشتقة من اسم اإلشارة (هذا).
(هلْ ) أي أنه أقبل وأتى ،وغالباً تقال عن الشخص أو الشيء احملبب كالضيف
َ -52
(هلَّت دموعه) فاملعنى أنها سالت وإنحدرت من
أو املطر ،أ ّما حني يقال َ
عينيه.
( -53على َهواك) أي كما تشاء ومثلما حتب وحسب رغبتك.
(ه َدد مو َع َدد إن شاء الله) دعاء بطول العمر يقال غالباً بعد أن يذكر أحدهم
َ -54
عمره.
أنظر بنفس املعنى (عسى ُعمرك ُعمر ْشعيب النبي) في فصل حرف العني.
(-55هني و عافية) تقال ملن يتناول طعاماً مبعنى (بالهناء والشفاء) بحيث يكون
َ
الرد عليها( :الله يهنيك باإلميان وطاعة الرحمن) ،وقد سبق التطرق لكلمة
(هنْ ُهم) حيث أن معناها مشابه.
َ
(همن أنا) أي (وكذلك أنا) أو (وأنا أيضاً).
َ -56
(ه ْم آنا) أو َّ
( -57هالكبيرها) أي أنها صغيرة جداً ،والبد أن يقترن نطق هذه الكلمة بإشارة
بالك ّفني أو باإلصبعني لتحديد احلجم.
و لألستاذ أيوب حسني في كتابه (مختارات شعبية من اللهجة الكويتية) رأي
إضافي في (هالكبير) حني قال( :لتصغير الشيء ،وأحياناً تقلب الراء إلى
نون.)...
( -58هوري) من القوارب الصغيرة التي كانت تُستخدم في الكويت لتنقل  4أشخاص
تقريباً من سفينة ألخرى أو بني السفن الكبيرة والساحل ،ويتميز هذا الزورق
املصنوع في الهند بصالبته حيث يُصنع من جذع شجرة.
أنظر (كِ تَر) بفصل حرف الكاف حيث أن معناها مشابه.
(ه ْو َه ْو!) من ألفاظ النساء عند االستغراب من شيء أو استهجان أمر
َ -59
معني.
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َف ْص ُل َح ْر ِف الواو:
( – 1ال َو ْسم) كلمة لها أكثر من معنى ،فهي تعني العالمة التي توضع على عضد
أو ورك أو رقبة اإلبل بحيث مييز املالك ناقته أو جمله من خالل هذه العالمة
املميزة التي يوسم بها احليوان عن طريق الكي بالنار.
كما تأتي مبعنى الفترة التي تهطل فيها األمطار في منتصف شهر أكتوبر
وتستمر لشهر ونصف تقريباً من الزمن حيث تعتبر أمطار (ال َو ْسمي) خير
وبركة على البالد و العباد.
(الو ْسواسي) وصف عربي مذكور باآليتني الكرميتني الرابعة و اخلامسة في
ِ –2
ّا�س} يطلق على
ّا�س ٭ ا ّلذي ُي َو ْ�س ِو ُ�س يف ُ�صدو ِر الن ِ
وا�س ا َخلن ِ
الو ْ�س ِ
�ش َ
سورة الناس{ :مِن رَ ِّ
الشخص الذي تؤثر به َوس َوسة الشيطان كثيراً فيشككه في وضوئه و يلهيه
في صالته و قد يدفعه للخوف من األماكن املظلمة أو رمبا يجعله ال يتحمل
األكل في غير بيته خشية املرض أو ..إلخ!
(ِ – 3ولْد حمو َله) أي ابن عائلة معروفة وذو نسب طيب ،كما يقال بنفس املعنى:
و(ولْد بَ ِطنْها).
(أَيْ ِودي) و(أَصيل) ِ
( –4وا ِخ ْزياه!) كلمة تستخدمها النساء و تقال استنكاراً لفعل مخجل أو تعبيراً
عن االستحياء وغالباً مبعنى (يا للعار) ،وهي ذات أصل عربي فصيح من
(اخلِ زي).
َ – 5م َثلَ ( :و ْيه ما ِيستحي ِمنِّك ال ِتستحي ِمنَّه!) مبعنى العني بالعني والسن
بالسن ،مع أن مقابلة اإلساءة باإلحسان هي األَ ْولى.
َ ( – 6و ِّخر) فعل أمر مبعنى (اِبتَعِ د).
( – 7الواهي) هو الهواء الساخن واجلو احلار ،و تقاربها في املعنى (سموم)
املذكورة في فصل حرف السني.
و كلمة (واهي) ذات أصل عربي من وهج الشمس أو حرارة مصدر الضوء.
َ ( – 8وراك ؟) أي ما بِك ؟ ،وعند البدو ْ
(ش َبالك؟) أي ما الذي َح َّل بك ؟!
وفي اللغة العربية الفصحى لفظ مشابه هو (ماذا وراءك ؟)( ،ورا) تعني خلف
وأصلها (وراء).
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يولك!) وهو حتذير شديد اللهجة بعدم اإلقتراب أو
( –9إن َو ْط َو ْطت َح ّشيت ْر ِ
(حش) الساقني أي قطعهما!
املجيء مرة أخرى و إال كانت العقوبة َ
( – 10ما وعيت!) تعني (لم أنتبه) ،على سبيل املثال عندما يُقال( :ما َوعينا إ ّال
فالن داش علينا) أي فجأة دخل علينا فالن دون توقع مناَ ( ،دش) تعني ( َد َخل)
وقد سبق التطرق لها في فصل حرف الدال.
َ ( – 11و ْح َده ْب َو ْح َده) أي هذه بِتلك و شيء مقابل شيء ،وللشيخ عبدالله النوري
رحمه الله رأي آخر في كتابه (األمثال الدارجة في الكويت) حيث إعتبر أن
هذه الكلمة تقال عن الدواء املضمون مفعوله بإستخدامه مرة واحده دون
احلاجة لتكرارها.
( – 12واصل يزاه الله خير) تقال عن الشخص احلريص على زيارة أقاربه
وأصحابه ،حيث أن (واصل) عربية من ِ
(صلَة ال َّر ِحم).
الصوب) أي قابلناهم بتلك الناحية ،وتستخدم بشكل آخر( :ما
( –13والمَ ُ
ْناهم ذاك ّ
توالمَ ْنا معاهم) أي لم نتفاهم معهم ولم يتقبل أي منا اآلخر.
َ ( –14ول يا ال َو ِدر) من األلفاظ الغير ُمستحبة والتي تُستخدم للزجر مبعنى
ص ِرف) مع وصف امل ُ َ
خاطب بالقُبح ،كما سبق ذكر ألفاظ مشابهة وهي
( ِإنْ َ
( ِإنجْ ِ لِع) و ( ِإ ْذلِف).
َ ( –15و ّفيت و َكفّ يتَ ،م ْشكور) من ألفاظ ُ
الشكر واإلمتنان التي تقال للشخص
قدم خدمة أو أ ّدى واجباً على أكمل وجه.
الذي َّ
َ ( –16وع) أو ( َو ّعوه) ألفاظ تعبر عن اإلشمئزاز أو كراهية شيء معني ،وقد تستخدم
كإهانة.
 – 17لغزِ :وش قبير ْم َج َّصص فيه روح تتنفس ؟ اإلجابة :البيضة.
(وش) أداة إستفهام وتعني (ماذا ؟) وهي من ألفاظ البدو.
ِ
بناهم) أي قمنا بإكرامهم وضيافتهم على أكمل وجه وإعتبرنا ذلك واجباً
َ ( –18و َّج ُ
علينا جتاههم.
 –19يقال ( َو ْي ِهك أَ ْب َيظ) و(ال َو ْيه من ال َو ْيه أَ ْب َيظ) عند تسديد دين أو اإلنتهاء من
تصفية مالية على ٍ
وجه أرضى الطرفني( ،ال َويْه) هو الوجه.
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 -20من مواقع الكويت( :ال َو ْط َيه) هو أحد أحياء منطقة (جبله) أو (القبله)،
واملعروف أن منطقة (القبله) تتكون من عدة أحياء أو ِ(ف ْرجان) من أشهرها:
احل َّيه) و غيرها.
(الي ْس َره) و(سعود)
و(الص ِ
ّ
ِ
(وايد) أي كثير.
ِ -21
(الوارم) أو
( -22إي َده وا ْر َمه) أي أن يده منتفخة جراء إصابة أو مرض ،فالشيء
ِ
(ال َو ْرمان) هو املنتفخ.
الكلمة فصحى أصلها ( َو َرم).
( -23الوافي) هو الكافي املكتمل الذي ال يعتريه النقص.
أنظر ( َك ّفيت و َو ّفيت) في فصل حرف الكاف.
( -24الواوي) هو الثعلب أو الكلب البري.
( -25و ّديتهم امل َ ْس َيد) أي أني أوصلتهم للمسجدَ ( ،ود) فعل أمر يعني ِ
أوصل أو
أنقل.
( -26و َّد ْرهم) كلمة عربية فصيحة تعني َ
ض َّيعهم أو َو َّرطهم! و قد ذكر األستاذ أيوب
األيوب في كتابه (من كلمات أهل الديره) التالي( :ودر املال) بذره وأسرف
فيه( ،ودره) أوقعه في مهلكة.
َ ( -27وط ِح ِّسك) أي أخفض من صوتك( ،احلِ س) هو الصوت  -فصل حرف
احلاء -و(الواطي) هو الشيء املنخفض ،و للكلمة أصل عربي فصيح.
اهم) عن األشخاص املقلِّدين الذي يتبعون غيرهم دون
َ -28م َثل( :وين رايحني ؟ ِو ّي ُ
علم أو دراية!
(وينْ ُكم ؟) أي أين أنتم ؟ (وين) أصلها أَيْ َن.
َ ( -29ونَّت من ال َعوار) أي أنها أَ َّنت من شدة األلم! ( َو ْن) من األنني ،و(ال َعوار) هو
األلم.
ناسه) هي السعادة والفرح واملتعة ،تسمى أيضاً
(أناسه).
( -30ال َو َ
َ
(الونيس) هو الشخص املرح الذي يسعد من حوله ويأنسون منه ،كما يسمى
ِ
(أَنيس).
( -31ال َو ْهقَه) –بالكاف الفارسية  -هي الورطة واملشكلة املستعصية( ،ت َو َّهقْنا)
أي تو َّرطنا وتأزَّمنا!
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َ ( -32وكيح) وصف ذميم تطلقه األمهات أحياناً عند زجر وتأنيب الطفل ،أصل
الكلمة عربي فصيح من الوقاحة واملشاكسة!
(ِ -33ولْد ا َ
حلالل) تستخدم عند مدح شخص (والله إنك ِولد حالل) ،كما حتل
(عاو ّني يا ِولد ا َ
حلالل) أي
محل االسم عند مخاطبة من ال يُعرف اسمه
ِ
مهذب (ما صا َرت يا ابن ا َ
ساعدني ،وأيضاً تأتي كتذمر َّ
ِ
حلالل).
( -34وزى) تعني في اللهجة الكويتية وكذلك اللغة العربية( :أغاظ وأثار غضب).
وكانت األمهات الكويتيات ينشدن قدمياً عن أبنائهن:
أمـ ـ ـَه
البق َع ــه ما ْت ـ ِـخ ـ َّـمه
َعس ــى ْ
وال ْت ـ ــوازي عـ ــلى ّ
بجعل القاف كافاً فارسية.
َ ( -35و ْز ُهم َعلينا) أي أنه أثارهم ضدنا وح َّرضهم علينا!
وتشابهها في املعنى كلمة َ
(ش َّيش) املذكورة في فصل حرف الشني.
(ِ -36ولْد فْ لوس) لقب يُطلق على من ينتمي لعائلة غنية وأسرة ثرية متلك الكثير
من املال (الفلوس).
( -37الوانيت) هو شاحنة صغيرة ذات صندوق خلفي مكشوف ،والكلمة مشتقة
من األرقام اإلجنليزية  one–eightحيث أن أ َّول من إستخدم هذه السيارة هم
العمال األجانب املُنَ ِّقبني عن النفط فقد كان رق َمي الواحد والثمانية باللغة
اإلجنليزية مكتوبني على هذا النوع من السيارات.
َ -38م َثل( :وين ما ِتلتاح ،ال ِّرق ح ّواش) ذكره الشيخ املرحوم عبدالله النوري في
كتابه (األمثال الدارجة في الكويت) مع إختالف بعض األلفاظِ ( ،تلْتاح) أي
تَت َِّجه و لفظ (ال ِّرق) –بالكاف الفارسية -يعني املكان الضحل في البحر،
و(الرقة) كما ذكر املرحوم حمد السعيدان في (املوسوعة الكويتية املختصرة)
هي مكان في البحر غير عميق إذا إنحسرت عنه املياه ظهر الطني أو كاد،
واجه و َقريب.
(ح ّواش) فتعني ُم ِ
أما َ
ص َّورها املَثَل
يُضرب املثل تعبيراً عن سوء احلظ وإنغالق أبواب الفرج التي َ
البحارة عندما تصل سفينتهم لتلك املنطقة
بصعوبة املوقف الذي يواجهه
ّ
الضحلة التي يصعب أو قد يستحيل إجتيازها بسالم.
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(ر َطن) سبق
َ -39م َثل(ِ :ولْد َب ْطني و ْي َعرف ِر ْطني) أي أ ّنه ابني ويعرف لغتيِ ،
ذكرها في فصل حرف الراء ،يَستخدم املثل من أراد التأكيد على معرفته
وعالقته الوطيدة بشخص ما.
سبق التطرق بفصل حرف األلف ملثل مشابه باملعنى وهو ( أ ُ ْم ِ
الط ْرمان،
مِ كلما ِن َّية ْعيالها) ،و (األَ ْط َرم) هو األخرس.
( -40وا َع َل َّيه) كلمة تستخدمها النساء تعبيراً عن األسى و التعاطف مع من أصابه
سوء.
(ِ -41و ّدي َبس ال َهوا ِض ّدي) أي أنها رغبتي و لكن الظروف غير مناسبة ،حيث
تسوء األمور حني تكون الريح بعكس إجتاه السفينة الشراعية!
(و ّدي) أي رغبتي وأمنيتي وما أود فعله.
ِ
( -42وا عيباه) كلمة تُعبر عن العيب واخلِ زي ،تُستخدم غالباً مع األطفال عندما
يسيؤون التصرف أو حني يتلفظون بكلمات غير مهذبة.
أنظر (وا ِخزياه) في هذا الفصل حيث أن معناها مقارب.
واصه) أي ص ّفارة أو رمبا ز ّمارة سواء ما كان يلعب به األطفال أو ما
(ِ -43و ْص َ
ص ِوص).
يستخدمه شرطي املرور ،كما يقال عن أصوات فراخ الطيور (تْ َو ْ
َ ( -44ولّني) و ( َولّيه) ألفاظ تُعبر عن اإلنزعاج والتضايق وعدم الرضا ،تأتي
مبثابة التأفف.
(الواير) جمعها (وايْرات) ،كلمة إجنليزية األصل تعني السلك الكهربائي سواء
-45
ِ
املغطى باملطاط أو املكشوف .Wire
( -46و الن ِِّعم) لفظ ثناء ومدح يُقال بعد ذكر اسم أو عائلة أو سيرة شخص حسن
السمعة.
كما تقال الكلمة بشكل آخر يزيد فيه التقدير( :و النِّعِ م و َسبْ َعة أَنْعام).
( -47فالن َو ْي َهه َم ْن َجب) -باجليم الفارسية  -أي أ ّنه ال يستحي من شيء أو
يتّصف بالفضول بحيث ُش ِّب َه وجهه بالطبق الكبير ( َمن َْجب)! أنظر (جنبنا)
بفصل حرف النون.
كما يقال عن هذا الشخص ( َويْ َهه عريض).
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أن (ال ّرك)
الرك) وصف للبضاعة احلسنة و مدح للشيء املتميز ،حيث ّ
َ ( -48و ْيه َّ
كما قال املرحوم حمد السعيدان في اجلزء الثاني من (املوسوعة الكويتية
املختصرة) عبارة عن( :قفص هرمي الشكل يصنع من جريد النخل ،يوضع
فيه الرطب و العنب و نحوهما )..ومن عادة بائعي الفاكهة عرض األجود
واألفضل في الواجهة جذباً للمشترين.
َ ( -49و َلهت عليك) كلمة تقال تعبيراً عن اإلشتياق ،ويكون الرد (تولَه َعليك العا ْف َيه)
أو (إ ْولَ َهت عليك العافيه).
(ص ْد ِرك) بالسني
َ ( -50و ِّسع َص ْد ِرك) دعوة للهدوء والصبر ،وقد ينطق البعض َ
(س ْد ِرك).
َ
 -51من األسر والعائالت الكويتية :الوزان والوقيان -بالكاف الفارسية -وواليتي
والوهيب.
(ِ -52و ْنش) هي الرافعة الكهربائية أو الشاحنة التي تقوم بسحب السيارات
األخرى ،الكلمة إجنليزية األصل .Winch
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َف ْص ُل َح ْر ِف الياء:
الكثير مِ ن َكلِمات هذا ال َفصل حَ َ
ت َّول نُ ْط ُق َحرف اجليم بِها إلى َحرف الياء،
أن ا َ
حل َ
ضر ين ِْطقون بعض الكلمات بالياء فيما ينطقها البدو باجليم.
فالغالِب َّ
َ – 1م َثل مشهور( :يا َمن شَ را َله ِمن َحال َله ِع َّله) يطلق على الذي إشترى مباله
ومحض إرادته ما يضره ويجلب له األذى( ،شراله) أي اشترى له و(حالله) أي
ماله أما (علّه) فتعني ضرر أو عيب.
ذكر الشيخ عبدالله النوري رحمه الله في كتابه (األمثال الدارجة في الكويت)
أن قائل هذا املثل هو رجل اشترى عبداً ففرق العبد بني الرجل وزوجته ثم
تسبب بتشتيت خدمه عنه!
( – 2الياخور) هو املكان الذي حتبس فيه املاشية والطيور ،لكنه أصبح اليوم مكاناً
تتنزه به العائلة (انظر َ -ك ْشتَه  -بفصل حرف الكاف) كما يتجمع به الرجال
(انظر  -ديوا ِن َّيه  -بفصل حرف الدال).
 ( – 3ييت يمَ َّ ه) أي أتيت بجانبه ،الكلمتان عربيتان حيث أن (يا ُكم) أصلها (جا َء ُكم)
(جنْ ِبك).
أما (يمَ ِّ ك) فهي َ
(ي) تعني جاء وأتى ،و( َك َي) إختصار للفظ (كاهو َي) أي ها هو قد أتى.
َ
َ ( – 4ي ْرع) تقال عن اإلنسان اجلريء املقدام ،واألنثى (يَ ْر َعه) أي ُشجاعة.
( -5يمَ ْ ديَ ،ت ْو الناس) تعني أن هناك متسع من الوقت ،وتعبر عن عدم فوات
األوان.
( – 6يوز عن هالسوالف!) أي كف عن هذه األمور وال تكررها ،وأصل هذه الكلمة
عربي من (التجاوز).
َ – 7م َثل مشهور( :يا َظل َْمه ؟ يا ْسرايني ؟!) ويطلق هذا املثل عند التذمر من
األمور التي ال تَ َو ُّسط فيها فإما إسراف أو تقتير.
(سراي) أي فانوس ،انظر ( َفنَر) بفصل حرف الفاء.
ْ
َ
السرج على البقَر) َمثالن يُطلقان
الس َعف على ال َبعارين) و(يا شني َّ
( –8يا شني َّ
على من يحاول التشبه باآلخرين بشكل خاطىء وغير الئق فيكون ذلك تقليداً
أعمى يدعو للسخرية!
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(ياكل و يمْ ِ ش إي َده ّ
بالطو َفه) عن الشخص الكسول الذي ميسح يديه
 –9يقالِ :
باحلائط بعد تناوله الطعام تكاس ً
ال عن غسلهما!
تامن ّ
يحه) وهو َمثَل مشهور يدعو للحيطة
 –10يقال( :يا املاشي ْب َد ْرب الزَّ َلق ال َ
الط َ
واحلذر خصوصاً ملن جازف في إختياره ،واملعنى احلرفي للمثل هو( :يا من
طريق زلقة ال تأمن السقوط).
تسير في
ٍ
 –11لغزْ :
يطلَع من بَطن أ َّمه و ِ
يحك َظهر أُبوه ؟ اإلجابة :عود الكبريت.
 – 12لغز :ياكِ ل كِ ل َش ْي ،وميوت من املاي ؟ اإلجابة :النار.
( – 13الياثوم) -أعاذنا الله منه  -من أنواع الكوابيس واألحالم املزعجة ،وقد
يالزم اإلنسان فترة طويلة وبشكل متكرر.
والكلمة عربية األصل حيث (يجثم) اخلوف على صدر النائم!
( -14خام َي ِبر) أي قماش خشن سميك ،و(ال َي ِبر) ما كان ملمسه غير ناعم.
( -15يا ْدهينَه ال ِت ْن َكتّني) عبارة تطلق كصفة لإلنسان الرقيق أو احلساس ،كما
تعبر عن التدليل املبالغ به.
( ْدهينَه) تصغير دهن( ،تِن َكتِّني) أي تنسكبني.
(ِ -16ي ّباب) أي زغردة ،و(احلرمي إيَ ِّببون بالعرس) أي أنهن يزغردن بالفرح.
زغردن.
بعض النساء يستخدمن كلمة (يلولْشون) مبعنى يُ ِ
( -17ال َي ْريور) هو سمك القرش ويطلق على أنثاه الكبيرة احلجم (ذي َبه).
زينك زيناه) عبارة تقولها النساء غالباً تعبيراً عن اإلعجاب ،فمث ً
ال تطلق
( -18يا ِ
على طفل جميل أو شخص محبوب.
 -19من األسر والعائالت الكويتية :اليعقوب  -بالكاف الفارسية -والياقوت
بالكاف الفارسية -واليوعان أو (اجلوعان) والياسني واليحيى واليوسفواليتامى.
(يقط خيط و خيط) –بالكاف الفارسية -عن اإلنسان الذي ال ينتقي
 -20يقالِ :
ألفاظه أو الذي يتصرف بتهور ودون تركيزَ ( ،قط) تعني ألقى أو رمى.
َ ( –21ي َع ِّله املاحي!) من األدعية املكروهة التي تستخدمها النساء ،وفيها متني
بالسوء لشخص ما حيث أن (املاحي) هو ما ميحوه من احلياة كمرض أو
حادث والعياذ بالله!
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( –22هاألسمر شعره َي َعد) أي أن شعره ُم َج َّعد غير ناعم ،كما يسميه البعض
(فالفِ ل).
(الق ْب َله) ،لكن بعد
(الي ْس َره) كانت هي نفسها ِ
 –23من مواقع الكويت :منطقة ِ
(الي ْس َره) يُطلق فقط على أحد أحياء
حتول االسم إلى ِ
(ج ْب َله) صار مسمى ِ
(الق ْب َله).
منطقة ِ
( –24اليا َّدة) هي الطريق ،أو بشكل خاص هي الدرب الذي يكون واضحاً على
الرمال من كثرة إستخدامه.
الكلمة عربية فصيحة من (جا َّدة).
َ ( –25يزّي) أي يكفي( ،عسى الغدا يَزّي ُكم ؟) أي عسى أن يكون طعام الغداء كافياً
لكم ؟
الكلمة عربية األصل من (يجزي).
( –26يتَراوا ِلك) أي يُ َه َّيأ لك و َ
تتخ َّيل شيئاً غير واقعي ،و يقال عن األنثى
(يتراوالها).
أصل الكلمة عربي من (يَتَراءى لَك).
اليه َده) فاملقصود أنها تبذل قصارى جهدها وكامل
 –27عندما يقال( :فالنه يا ْي َبه ْ
طاقتها.
(ياب) أي أحضر و (ييبهم) أي أحضرهم ،و كلمة (اليه َده) عربية األصل من
ا ُ
جلهد.
( -28ال ُبخور ْي َع ْج ِول) –بجعل اجليم فارسية -أي أنه يفوح طيباً وتنبعث منه
الرائحة الزكية.
(الياهل) هو الطفل وأصلها (جاهل) كما
-29
ِ
تطلق حتى على الشخص البالغ املتصف
باجلهل أو رمبا الذي يتصرف كاألطفال!
(ياهال) أو (يَ ّهال) جمع (ياهل) ،كما يقال
عنهم (يهاهيل) من باب التصغير وبقصد
التحقير كمن يتحدث عن صبية مشاكسني.
> يافطة
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و(خ ّ
( –30خَ ل ُْهم يمِ يع) حرفياً تعني (إجعلهم جميعاً مع بعضهم البعض) َ
الهم)
لها أكثر من معنى مذكور في فصل حرف اخلاء( ،ال ِي ْم َعه) –بكسر الياء -تعني
يوم اجلمعة ،أما إذا نصبت الياء (يمَ ْ َعه) فهي اللقاء العائلي أو تجَ َ ُّمع الرجال
(الديوا ِن َّيه) –انظر فصل حرف الدال -أو تجَ َ ُّمع النساء والفتيات
والشباب في ّ
على (جاي َ
الضحى) وهي مذكورة فصل حرف اجليم الفارسية.
كلمة (اللَّ َّمه) التي سبق ذكرها بفصل حرف الالم تقارب (ال َي ْم َعه) مبعناها.
َ ( –31ي ْعطيك خي َره و َيكْ فيك شَ َّره) من أشهر األدعية الطيبة التي تقال ملن يشتري
شيئاً جديداً كمنزل أو سيارة بحيث يُدعى له باخلير وإبتعاد الشر عنه .
( –32يا ْز ِل ُهم) أي أنه أعجبهم وحاز على رضاهم والقى قبوالً لديهم ،أما ( ِينْيازون
َحق بعض) فتقال عن الشيئني املناسبني لبعضهما كالزوجني املتفاهمني.
الكلمة ذات أصل عربي من (جائِز).
(يق َمه) تعني رشفة من الشراب ،و تلفظ غالباً (ج ْق َمه) والتي سبق التطرق
ْ –33
لها بفصل حرف اجليم.
َ ( –34ي ّواش َي ّواش) دعوة لعدم االستعجال وأمر بالتمهل وال َّت َر ّوي ،وقد َو َج ْدت
األتراك يستخدمونها بنفس املعنى.
أنظر (بِالْ َعدال) في فصل حرف الباء حيث أن معناها مشابه.
(اليدود) هو الوضوء( ،فالن يتْ َي ّدد) أي أنه يج ّدد الوضوء أو يتوضأ استعداداً
ِ –35
للصالة.
( –36يافْ َطه) أي الفتة أو لوحة مكتوب عليها معلومات كوجهة سير مث ً
ال.
( -37هذا ِيزاي ؟) حرفياً تعني (هل هذا جزائي ؟) وهي تعجب واستنكار ملقابلة
اإلحسان باإلساءة!
كما تُستخدم الكلمة في عبارة (يِزا ُكم الله خير) أي جزاكم الله خيرا.
َ -38م َثل(ِ :ينّي و ْ
عط َبه) يُضرب تعبيراً عن كراهية شخص ألمر معني أو لشخص
آخر .حيث أن البعض في املاضي كانوا يعتقدون أن اجلِ نّي (ال ِينّي) الذي
يتلبس اإلنسان يخرج منه ويفر مذعوراً عند إشعال خرقة من القماش أو
زعم أنه يكرهها!
القطن حتى تفوح رائحتها (عطبه) التي يُ َ
نونك ال إ ّييك أَ َين منَّه!) والعبارة تعني حرفياً( :تمَ َّسك باملجنون
 –39يقالَ ( :ي ِّو ْد َم ْي ِ
الذي معك حتى ال يأتيك من هو أكثر منه جنوناً!) وهي دعوة لتح ّمل أمر
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صعب و الصبر عليه كي ال يأتي بدالً عنه أمر أشد صعوبة و أكبر مش ّقة.
وقد سبق التطرق في فصل حرف العني ملَثَل آخر يحوي نفس العبرة وهو
(ال َع َوظ وال القِ طي َعة) حيث أن الرضى بالقليل خي ٌر من ال َع َدم.
غابن و إ ْنت َم ْغبون) هذا املَثَل يخاطب
الدون ِب ّ
َ –40م َثل( :يا شاري ّ
الدون ،حتسبك ِ
الذي يشتري الشيء الرديء بأرخص األثمان فيحسب نفسه رابحاً وهو في
احلقيقة خاسر!
(الدون) هو الرديء الرخيص املتدني و(الغابِن) هو الغالب الرابح أما (املَغْبون)
ّ
فهو املهزوم املغلوب.
 -41يقال( :يا الله ِمن َف ْظ ِلك) أي (نسألك اللّهم من فضلك) عند ذكر ال ِّنعم
واألبناء الصاحلني و كل ما فيه خير.
دت البعض في الوقت احلاضر يستخدم (يا الله مِ ْن َف ْظلِك) عندما
وقد َو َج ُ
متس ِّول أو معاق على قارعة الطريق.
يُ َّ
قدم لهم طعام ال يعجبهم أو عند رؤية َ
قاظب َط َرفْ ها)  -بجعل القاف كافاً فارسية-
َ -42م َثل قدمي( :يا شاوي الي َرا َده ،يا ِ
يُطلق على من استعجل حاجته ونفذ صبره وهو ينتظر احلصول عليها.
املثل يتحدث عن اجلائع الذي يهم بأكل جرادة فيشويها باستعجال بحيث يظل
ِ
(قاظب) أي ممسك بطرفها وهي تُشوى ،حيث أن عادة أكل اجلراد كانت
منتشرة في املاضي مسلوقاً أو مشوياً.
( -43اليال) هو الشاطيء أو ساحل البحر.
يظر) عن الشيء الذي يبدو مظهره مزعجاً مخيفاً رغم أن ال ضرر
(يحر و ال ِ
ِ -44
(ح ّريتْني) في فصل حرف احلاء.
أو أذى يبدر منه ،انظر َ
السوق ِمن ِر َبح فيه) فمن أصابته منفعة من جتارة معينة َم َد َحها،
َ -45م َثل( :يمِ ْ َدح ّ
كما ميدح احملتاج من أعانه وقضى له حاجته.
(يشق و يخَ ِّيط) -بجعل القاف كافاً فارسية  -عبارة تطلق على احملترف
ِ -46
وصاحب اخلبرة كالطبيب مث ً
ال ،أو على الذي يخطيء ثم يصحح خطأه ،كما
يُقال املثل أحياناً عن صاحب السطوة واملنصب الذي يفعل ما يشاء!
( -47يا) أي أتى( ،يي ْت ُكم) أي أتيت إليكم و (الياي) هو القادم.
انظر فصل حرف امليم( :من يا بل َ ّيا َعزمية ،بات بل َ ّيا فراش)
َ ( -48يبي) أي يريد ،وأصلها (يبغي) حيث أنها عربية.
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َ ( -49ي ْربوع) هو نوع من الفئران البرية ذات الذيل الطويل التي تنتشر في صحاري
الكويت ،جمعها (يَرابيع) ويسمي الصبية عملية صيدها (تجِ ِ ْربِع).
واألستاذ أيوب األيوب يشير في كتابه (مختارات من اللهجة الكويتية) أن
الكلمة عربية فصحى ال يصح نطقها باجليم.
( -50ي َد ِّخل ِع َّصه َ
يخ َّصه) َمثَل يقال عن املتطفل الذي يحشر نفسه في
بشي ما ِ
أمور ال تعنيه.
َ -51م َثل( :يوم طار طي َره ،قال ِسبيل) يقال في حق من تب ّرع رغماً عنه أو َوهب
شيئاً لوجه الله تعالى دون رغبة منه! كمن فر منه طائر على غفلة منه فزعم
أنه أطلقه و جعله حراً في سبيل الله.
انظر ِ
(سبيل) في فصل حرف السني.
َ ( -52يد) أي َجد و(يَ ِّدتي) هي جدتي.
( -53يمِ ْ ناك) أي يدك اليمنى ،وغالباً يقولها من مد يده ملصافحة شخص أعمى
أو غير منتبه له.
( -54الييم) هو ُّ
الطعم الذي يوضع في صنارة صيد السمك ،وتتعدد أنواعه
حيث يستخدم البعض الربيان أو مصران الدجاج في حني يستخدم آخرون
األسماك الصغيرة أو (اخل ّثاق) بجعل القاف كافاً فارسية.
(جثِل) واألنثى (يَثْلَه).
( -55ال َي ِثل) هو اإلنسان ذو اجلسم الضخم ،وتلفظ أحياناً َ
(مصك) في
أنظر كلمة (جنديف) في فصل حرف اجليم الفارسية وكلمة
َ
فصل حرف امليم.
َ ( -56يخاخَ ه) هي نوع صغير من اجلراد أو أحد الفصائل املشابهة له ،نادراً ما
يؤكل على عكس اجلراد.
(ِ -57يريش) من األكالت الكويتية القدمية التي مازالت ُمفضلة عند أهل الكويت
و تعتمد في إعدادها على القمح.
وقد كان الصبية يرددون هذه األنشودة الطريفة في املاضي( :صالح املالح ما
يحب إال اليِريش ،لقمته عوده كبر املنصبه).
َ -58م َثل(ِ :يلْد ماهو ِيل ِْدكِ ،ي َّره على ِّ
الش َير) يعني حرفياً :مادام أن اجللد ليس لك
بج ِّره على الشجر والشوك! و هو َمثَل يُع ِّبر عن االهمال وعدم االهتمام
فقم َ
بأمالك الغير.
304

فصل حرف الياء

كما أن في اللهجة الكويتية َمثَل آخر بنفس املعنى هو (مال َع ِّمك ما يهِ ِّمك)
املذكور في فصل حرف امليم.
( -59يا َه َله و َمس َهله) عبارة تقال للترحيب بالضيوف و استقبال الزائرين.
ْ ( -60ي َل ِّيل) عبارة عن بثرة تظهر في جفن العني من داخله أو بني رموش العني.
َ ( -61ينا ْن َوه) كلمة أصلها عربي فصيح تعني اجلِ ن ،ومفردها (ينّي) أي جنّي.
( -62فالن ياخذ ويعطي) أي أنه أنيس ومتواضع في تعامله وحديثه مع الناس
بحيث يتقبل النقاش واحلوار املتبادل.
يفوك ْر) أي أنه منهمك بالتفكير الذي يغلب عليه القلق.
( -63فالن ِ
(ِ -64يتحي َلق) -بالكاف الفارسية  -أي يَتَ َملَّق ويحاول التق ّرب باحليلة واملجاملة
و املدح املبالغ به ألهداف خاصة.
(عجاف) -باجليم الفارسية  -انظر
كما يطلق على هذا النوع من النفاق اسم َ
(أُم أحمد ال َع ّجافة) في فصل حرف األلف.
يوارص) أي أ ّنه يتل َ ّوى من األلم و يعاني منه.
( -65فالن ِ
( -66فالن يتق َْر َوش) -بالكاف الفارسية  -أي أنه يأكل شيئاً يصدر صوتاً كالتكسير
مثل البسكويت أو (البقصم) املذكورة في فصل حرف الباء.
( -67ياهي) هي الرياح الشمالية التي غالباً ما تكون باردة ،وينطقها البعض
(جاهي).
( -68فالن يعايي) أي يجادل ويبالغ في النقاش( ،املعاياة) هي اجلدال ورمبا
السخرية.
وللكلمة أصل عربي فصيح فمن (عايا صاحبه) هو من ألقى عليه كالماً ال
يهتدي لوجهه ،ومن (تعايا األمر عليه) هو من أعجزته الظروف.
تاهل) أي يستحق ،وهي فصيحة أصلها (مؤهل).
(ِ -69ي ْس َ
 -70من أسماء الطيور( :يا كرمي) أو (فاخته) ،هو اليمام املطوق واليمام املطوق
األفريقي.
 -71من أسماء الطيورَ :يكْ َيكي ،هي الهازجة امل ُ َو َّشحة.
( -72يتقَلقَل)  -بالكافني الفارسيتني -أي يهتز ويتحرك بسهولة كالضرس املتوقع
سقوطه مث ً
ال أو عادم السيارة الغير مثبت بإحكام.
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مي ْط ِمط) أي أ ّنه ميطال في أمر معني أو أنه يطيل في الكالم ،وقد
( -73فالن َ
يكون ذلك عيباً في القدرة على احلديث كما أنه قد يكون متعمداً.
أما ِ(ي ْت َم َّطط) فتعني يتراخى و يتكاسل في حركته ال في حديثه.
العمر) أي أن حاله يؤلم النفس ويدمي القلب ،وتقال عند
( -74شَ كْ َله ِي ْط َحن ُ
مشاهدة منظر مأساوي أو شخص مريض.
انظر (كِ َسر ْ
خاطري) في فصل حرف الكاف.
( -75يراويه) أي يُريه ،يلفظها البعض (يواريه).
لكن (أَراويك) و(أَ َو ّريك) تعني التهديد لهذا تلتحق بها ألفاظ أخرى أحياناً مثل
(أراويك جنوم الظهر) و(أراويك شغل الله).
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نبذة عن املؤلف
> أَنَس عيسى ماجد صالح بن شاهني بن غامن الشاهني.
> من مواليد الكويت عام 1977م.
> متزوج وله ابنة.
> خريج كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة الكويت.
> كـ ـ ــان عضواً في الهيئة التنفيذية باالتـحاد ال ـ ــوطني لطلبـ ــة الك ـ ـ ـ ــويت ورئيساً للجنة
األكادميية فيها.
> اشتغل في القطاع اخلاص مبجال التمويل واالستثمار اإلسالمي.
> قضى فترة دراسية في مدينة أوكسفورد اإلجنليزية.
> يعمل منذ عام  2001في السلك الدبلوماسي بوزارة اخلارجية الكويتية.
> عمل دبلوماسياً لعدة سنوات في السفارة الكويتية بالعاصمة التركية أنقرة.
> ثم في القنصلية العامة لدولة الكويت مبدينة جدة باململكة العربية السعودية.
> يعمل حالياً في السفارة الكويتية في العاصمة األسترالية كانبرا.
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