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 الخالصة:

بين تراكيب العامّية وتراكيب الفصحى، بهدف بيان أن الفجوة بين العامّية  ما يختص هذا البحث بالمطابقة
توصيات قد تفيد المعلمين في تفهيم الطلبة المواضيع المختارة الوصول إلى بهدف و  والفصحى ليست بالكبيرة

عتيادهم على اللهجة الب في الفهم الها بأمثلة عامّية قد تكون أسهل على الطّ في هذا البحث من خالل ربط
تم و عت والجملة اإلسمّية وهي الحال والنّ  ،دراستها في هذا البحثمواضيع ل ةثالث تم اختيار . حيثالعامّية
ِخِذ بعضها من بالعامّية والتي أُ  ُجِمَعت أمثلٌة منّوعةٌ ثم  ،حاالت كل من تلك المواضيع في الفصحىبيان 

في التي وجدت وتم بيان حاالت المواضيع المختارة  بالعامّية. من حوارات   جمالا كان وبعضها  شعبية   قصص  
ة ابقة في العاميّ ما بين حاالت المواضيع السّ  كبيرٌ  تشابهٌ  تجلىوخالل ذلك  مثلة العامّية.سياق تلك األ

مثالا شرح  دريس من خاللِ شابه في عملية التّ استغالل هذا التّ ه من الممكن ل إلى أنّ وّص ، وتم التّ والفصحى
ا بالعامّية ُتشِرح ههمِ فَ أن يتم ة وشرح حاالت هذه المادة في العامّية وبعد العاميّ  بر األمثلةِ عَ  المادة بالبدايةِ 

لدى الطالب. كبير   بشكل   أصبحت مفهومةا  بالفصحى بعد أن تكون قد
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 اإلهداء:

رشاداته طريق هذا البحثن رسم لي إلى مَ   بتوجيهاته وا 

 إلى د. موسى خوري 

 

 ناا لي طوال شهور  سكَ ها مَ حمِ ن رَ ذُت مِ ن أخَ إلى مَ 

 عتني دوماا للوصول إلى ما أريدُ ن شجّ ومَ 

 إلى أمي

 

 ادة صالته يدعو لي بالهدايةِ ن على سجّ إلى مَ 

 ن ساعدني كثيراا بتوجيهه لي في مسيرة هذا البحثِ ومَ 

 إلى أبي

 

 لي يوماا "كوني األفضل" ن قالَ مَ  إلى

 فلوال تلك الجملة لما صعدت درجةا واحدةا 

 

 يوماا  رَ بُ ، وَص رَ هِ ، سَ بَ عِ ن تَ مَ  إلى كلِّ 

 همِ لُ حُ  تحقيقِ لِ 

أيضاا  إليكم جميعاا......... إلي  
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افي، "فقه اللغة". منقول عن علي عبد الواحد و 19/2/2014وفاء نجار، "العربية بين العامية والفصحى"، استخرج بتاريخ  .1

 154-153، ص1972، القاهرة: دار النهضة مصر للطباعة والنشر،7ط
http://www.oudnad.net/spip.php?article583  

 19/2/2014العربية القديمة"، استخرج بتاريخ  "اللهجات العربية المعاصرة امتداد للهجاتهاجر جمال،  .2
http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/13406  

 المقدمة:

األعظم من الناس، وتجري بها كافة تعامالتهم "اللهجة العامية هي طريقة الحديث التي يستخدمها السواد 
. فالعامية باألغلب هي اللغة المحكية وغير الرسمية أما الفصحى فهي اللغة المكتوبة والرسمية (1)الكالمية"

في المجتمعات، وبينما تقتصر العامية على منطقة جغرافية محددة كقرى ومدن فالفصحى ثابتة في جميع 
جة العامية ليست بظاهرة جديدة أوناتجة عن انحطاط مستوى اللغة الفصحى لدى المجتمعات العربية. الله

الناس حديثا بل على عكس االعتقادات فهي ظاهرة قديمة كانت موجودة عند العرب منذ القدم ولهجتنا اليوم 
الم أو في وسطه ما هي إال امتداٌد للهجات القديمة فمثالا في لهجتنا الحالية كثيراا ما نسقط الهمزة في أول الك

فنقول "بير" بدالا من "بئر" و"عباية" بدالا من "عباءة" و"براهيم" بدالا من "إبراهيم"، وهذه الكلمات ما هي إال 
. وأسباب ظهور اللهجة العامية قد (2)امتداٌد لما كان عند الحجازيين القدماء في نطقهم لهذه الكلمات وأمثالها

ي المجتمع ومحاولة كل منها لوجود لهجة تميزها عن غيرها وقد يرجع ترجع إلى تعدد الطبقات المختلفة ف
سبب ظهورها أيضاا إلى انفصال القبائل والدول بسبب الخالفات سياسية وغيرها مما قد يؤدي إلى دخول 

 ألفاظ غربية إلى لهجتهم األصلية.

 ومن أنواع التغيرات على الفصحى في لهجتنا الفلسطينية:

  الكالم  في اإلدراج والوصل مثل: مشاهلل، كنك )ما شاء هللا، كأنك(إنقاص بعض حروف 
 )إسقاط الهمزة، مثل: كاس، عبي )كأس،عبئ 
 )إبدال الكاف بحرفّي التاء والشين معاا مثل: دتشان، تشعتش )دكان، كعك 
   )قلب القاف إلى كاف، مثل: كلم، كلكيلية )قلم، قلقيلية 
  ،أوم )قريب، قم(قلب حرف القاف إلى ألف، مثل: أريب 
 )قلب حرف الظاء إلى ضاد، مثل: ضهر، ضبي )ظهر، ظبي 
 )قلب حرف الذال إلى زين، مثل: استاز، زكي )أستاذ، ذكي 
 )قلب حرف الذال إلى دال، مثل: هادا، درة )هذا، ذرة 

http://www.oudnad.net/spip.php?article583
http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/13406
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 )قلب حرف الثاء إلى سين، مثل: ممسل، سروة )ممثل، ثروة 
 تاء، مثل: اتنين، تالجة )اثنين، ثالجة( قلب حرف الثاء إلى 
 )قلب حرف الذال إلى ظاء، مثل: هاظا )هذا 
 )قلب حرف الضاد إلى ظاء، مثل: ظرب، ظبع )ضرب، ضبع 

 
في المدارس ومع استعمال الطالب للعامية في البيوت والطرقات وضعفهم بالفصحى في األغلب يواجه 

عد للطالب وضمان فهمهم للمادة وتمكنهم منها وكذلك يعاني أساتذة اللغة العربية صعوبة في توصيل القوا 
 الطالب من ضعفهم في العلوم اللغوية. في هذه المقالة المطولة، التي تدرس التطابقات بين تراكيب العامية

وتراكيب الفصحى، أعمل على إيجاد عالقة واضحة بين استعمال الحال والنعت والجملة اإلسمية في 
للوصول إلى نتيجة تربط بينهم وتساعد الطالب في عملية فهم النعت والحال والجملة الفصحى والعامية 

اإلسمية من خالل تقريبها إلى ذهنه عن طريق استعمال اللهجة العامية التي يستعملها الطالب في كل مكان 
وواقع الطالب فسأحاول الخروج بتوصية ألساتذة اللغة العربية باعطاء امثلة من العامية  وبدون أي تفكير.

 لتسهيل عملية فهم درسّي الحال والنعت والجملة اإلسمية لطالب المدارس.
وقد دفعني إلختيار هذا الموضوع كثرة تفكيري في الرابطة ما بين تراكيب العامية والفصحى من قبل سماعي 

ن كانت قليلة، بثنائية اللغة فعندما رأيت عنوان سؤال البحث  بهذا المشروع باإلضافة إلى معلوماتي السابقة، وا 
 قررت اختياره على الفور ليكون من نصيبي العمل على هذا السؤال اآلتي:

 هل هناك تطابقات بين تراكيب العامية وتراكيب الفصحى؟
حتى مباشر قمت في البداية بالتعمق بقواعد الحال والنعت والجملة اإلسمية على هذا السؤال بشكل  إلجابتيو 

 للحصول على أمثلة على كل من هذه المواضيع ثم وبيان أهم قواعد كل منهم في بحثي، عاستطعت جم
، واستخرجت كل من التي سأدرجها في مالحق البحثبجمع بعض القصص الشعبية العامّية، قمت بالعامية 

امّية األحوال والنعوت والجمل اإلسمّية التي وجدتها في سياق القصص كما واضطررت أحياناا لوضع جمل ع
ة، ومن هذه الجمل استطعت أن أضع قواعد لكل منهم في العامّية ثم طابقت بين قواعد من حوارات عامّ 

الفصحى وقواعد العامّية ووصلت إلى تشابه كبير ما بين العامّية والفصحى وهذا ما قد يخدم المعلمين كثيراا 
بداية شرح هذه المواد للطالب وذلك لقرب وما نتج عنه توصيتي بأن يستعمل المعلمين أمثلة في العامّية في
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اللهجة العامية ألذهان الطالب وسهولة فهم األمثلة بها ثم بعد استيعاب الطالب للمواضيع بالعامّية يتم 
تحويل هذه األمثلة إلى الفصحى وشرح المواضيع بعد أن أصبحت واضحةة للطالب بالعامّية فتسهل دراستها 

وفهمها لهم.
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 .364-363 (، ص1974، 3عباس حسن، "النحو الوافي"، )مصر: دار المعارف، ط .3
 (582سورة النبأ، آية ) .4

للمزيد من المعلومات عن الحال انظر إلى: كتاب العلوم اللغوية للصف العاشر، )فلسطين: وزارة التربية والتعليم العالي/ مركز 
 ، "الحال":أ. وليد جابر. وانظر أيضاً 97-91م(، ص 2005، 2المناهج، ط

http://www.schoolarabia.net/arabic/el7al/el7al1.htm 

 الحال: .1
 تعريف بالحال: 1.1

"هو وصف، منصوب، فضلة، يبين هيئة ما قبله؛ـــ من فاعل، أو مفعول به، أو منهما معاا، أو من 
( هنا جاءت بدرا  .  ويكون الحال كجواب للسؤال كيف فمثالا : )رأيت القمر (3)غيرهما ـــ وقت وقوع الفعل"

ي قوله تعالى: )يوم ينفخ في الصور فتأتون بدراا حال جواباا للسؤال )كيف رأيت القمر؟( وأيضاا ف
هنا جاءت أفواجاا حال جواباا للسؤال: )كيف تأتون؟(. ولكل حال صاحب وهو ما يبين الحال  (4)(أفواجا  

( ولكن بدرا  منيرا  بارداا( وقد يأتي أكثر من حال لنفس الصاحب مثل )رأيت القمر  الماءهيئته مثل )أحب 
يفصل بين األحوال واو عطف فمثالا )رأيت القمر بدراا ومنيراا( في هذه  تعدد الحال له شرط وهو أال

الجملة ال تعتبر )منيراا( حال بل تكون اسم معطوف على ما قبله. كما ويمكن أن يسبق الحال صاحبه 
 رأيت محمداا(. راكضا  وفعله فنستطيع أن نقول مثالا )

 
 أنواع الحال: 1.2

وهنا يكون الحال اسم مفرد يطابق صاحب الحال بالنوع والعدد فال يكون جملة أو شبه الحال مفرد:  (أ
 (.منتصرا  جملة، مثل: )رجع الجيش 

 
( وكذلك )رجع الجيش وجهه شاحب  وهنا قد ياتي الحال جملة إسمية، مثل: )رأيت علياا  الحال جملة: (ب

( و )شاهدت محمداا يلهث(، أو قد يأتي الحال على شكل جملة فعلية مثل )وصل الطفل والناس نائمون 
(. ولكن لكي يأتي الحال على شكل جملة فيجب أن تكون هذه الجملة خبرية وليست إنشائية كما يبكي

يجب أن تشمل تلك الجملة على رابط يربطها بصاحب الحال وقد يكون ذلك الرابط إما واو الحال كما و 
شاحٌب( وقد  هالناس نائمون( أو قد يكون الرابط ضمير كما في الجملة الثانية )وجهوفي الجملة األولى )

متعب(. وهويكون الواو والضمير معاا مثل: )وصل محمٌد 
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 (79سورة القصص، آية ) .5
 م2/5/2014"، استخرج بـ نص انصيص والغولة/قصة اطفال من قصص ستي اليافوية اللي لسه ما حكتهاعماد أبو حطب، " .6

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=216003  
 م2/5/2014"، استخرج بـ حكتهاالعنزة العنزية/حكاية اطفال من حكايا ستي اليافاوية اللي لسه ما عماد أبو حطب، " .7

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222383  
 )مقابلة شخصية( م2/5/2014الحاجة أمينة ناصر، روي بتاريخ  .8

في فخرج على قومه "جار ومجرور أو جملة ظرفية، مثل: ه الجملة قد تكون والشبالحال شبه جملة:  (ت
فهنا جاءت شبه الجملة من الجار والمجرور من )في زينته( في محل نصب حال وفي )رأيت  (5)"زينته
 ( فهنا جاءت شبه الجملة الظرفية من )بين األشجار( في محل نصب حال.بين األشجارالقط 

 
 الحال في العامّية: 1.3

لدراسة الحال في العامية تم أخذ نماذج من قصص شعبية فلسطينية مكتوبة ومحكية باللهجة العامية 
باإلضافة إلى بعض الجمل العامّية العفوية وتم استخراج الحال من هذه القصص واسُتنِتج من خالل 

عملتها في ذلك استعماالت وحاالت الحال في اللهجة العامّية. وسوف أقوم بإدراج القصص التي است
 بحثي في المالحق.

 وفيما يلي مالحظاتي على الحال في العامّية:

  الحال يأتي في العامّية دائماا ليوضح هيئة ما قبله وقت وقوع الفعل وذلك ما نالحظه في األمثلة
لحاله في ، )وخلي نص انصيص (6)(متاكلينالتالية المأخوذة من القصص المختارة: )لقت اكالتها 

، ففي األمثلة السابقة جاء جميع األحوال أسماء (7)(مكبوب على االرض، )وخلت الغول (6)(الغابة
توضح هيئة ما قبلها وقت وقوع الحدث فكان الحال في المثال األول )متاكلين( جواباا للسؤال: )كيف 

 ين الباقيين.الثلقت أكالتها؟( فبينت حال  األكل وقت إيجادها له وكذلك كان الحال في كال الم
  وهيه تبّين في القصص كما يلي: )ربطوا الغولة منيح كما وقد يأتي الحال جملة في العامّية وهذا ما

فهنا جاء الحال جملة إسمية كما ونالحظ وجود رابط في جملة الحال الذي  (6)(مش صاحية عليهم
يربطه بصاحبه وذلل الرابط في المثال السابق هو الواو والضمير المنفصل )وهيه(. كما وجاء الحال 

كما ونالحظ هنا ظهور الرابط بين  (8)(وهو بيغنيجملة فعلية في المثال التالي: )صارت تمشي 
صاحبها.الحال الجملة و 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222383
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 (8السابق رقم ) المصدر .9
 (7السابق رقم ) صدرالم .10
 (6المصدر السابق رقم ) .11

  وقد يأتي الحال شبه جملة كما ورد في العديد من القصص نذكر منها هذه األمثلة ما يلي: )ما
، فهنا شبه الجملة الظرفية من )بين الحطب( جاءت لتصف حال (9)(بين الحطبانتبهت ع حديدون 

 لغولة؟(حديدون وقت وقوع الحدث وجاءت جواباا للسؤال: )كيف كان حديدون لما ما انتبهت عليه ا
 

  كما ونالحظ أنه قد يأتي أكثر من حال في نفس الجملة ولنفس الصاحب ومن األمثلة على ذلك ما
، فهنا جاء حالين لنفس الصاحب وهو الغول نفسه (10)(مكبوب على االرض ميتيلي )وخلت الغول 

يأتي جواباا الذي تم بيان هيئته مرتين األولة بأنه مكبوب على األرض والثاني بأنه ميت وكالهما 
 للسؤال ذاته وهو )كيف خلت الغول؟(.

 
 الحال ما بين العامّية والفصحى: 1.4

سبق وذكرنا أن الحال هو وصف لهيئة صاحبه وقت وقوع الحدث وذلك ما ظهر لدينا في الفصحى 
. (11)(متاكلين( وظهر لدينا نفس الشيء في العامّية في )لقت اكالتها بدرا  مثال  سابق وهو )رأيت القمر 

( وفي العامّية وجهه شاحب  والحظنا إمكانية أن يأتي الحال جملة في الفصحى كما يلي )رأيت علياا 
ولكن ذلك كان بشرط وجد ذاته في الفصحى وفي  (11)(وهيه مش صاحية عليهم)ربطوا الغولة منيح 

فس الصاحب العامية وهو أن يأتي مع جملة الحال رابط يربطه بصاحبه. والحظنا جواز تعدد الحال لن
 .(10)(مكبوب على االرض ميت( وفي العامّية )وخلت الغول بدرا  منيرا  في الفصحى )رأيت القمر 

 
 النعت: .2

 تعريف بالنعت: 2.1
)الصفة( هو من التوابع أي يتبع االسم الذي يسبقه باإلعراب والنعت عبارة عن كلمة تأتي  النعت

(، فهنا جاءت كلمة األشقر نعت للمنعوت الرجل األشقر  لتوضح صفة السم ما، مثل: )قابلت الرجَل 
 فبينت صفاته وتبعته في اإلعراب فجاءت مفردة ومنصوبة ومعرفة كمنعوتها. وقد يتعدد النعت للمنعوت 

( فهنا جاءت كل من الكلمتان األشقر األشقر  الطويل  فمثالا نستطيع أن نقول )رأيت الرجَل  الواحد
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 (4سورة القلم، آية ) .12
 (69سورة النحل، آية ) .13

للمزيد من المعلومات عن النعت انظر إلى: العلوم اللغوية للصف العاشر، )فلسطين: وزارة التربية والتعليم العالي/ مركز المناهج، 
 ، "النعت":أ. وليد جابر. وانظر أيضاً 149-143م(، ص2005، 2ط

http://www.schoolarabia.net/arabic/tawabe3/na3t/index.htm 

 والطويل نعت للمنعوت ذاته وهو الرجل وكالهما تبعته في اإلعراب.

 

 أنواع النعت: 2.2
 للنعت نوعان هما:

  نعت حقيقي، والذي يشير إلى صفة من صفات المنعوت ويطابقه باإلعراب، وبالتعريف أو
نك لعلى ُخُلق   فهنا  (12)"عظيمالتنكير، وبالتذكير أو التأنيث، وبالعدد أيضاا. مثل قوله تعالى: "وا 

(  فهنا جاءت المهجور المهجور  عظيم جاءت صفة للُخُلق وأيضاا مثل: )ذهبت إلى البيِت 
للبيت، وفي كال الحالتين جاءت خلق والمهجور لتوضيح صفة من صفات االسماء التي صفة 

 سبقتهما.
(، وقد يأتي جملة فعلية مظهُره قبيح  والنعت الحقيقي قد يأتي جملة إسمية مثل: )رأيت رجالا 

 (. وفي حالتحت الطاولة  (، وقد يأتي شبه جملة مثل: )رأيت كرةا يرسُم لوحة  مثل: )رأيت طفالا 
جاء النعت جملة أو شبهها فيجب أن يأتي منعوته نكرة ويتصل بالجملة ضمير يربطه مع 

 المنعوت وأن يطابقه في العدد والجنس.
 

  نعت سببي، وهو النعت الذي يتبع االسم الذي يسبقه باإلعراب ولكنه ال يصفه بل يصف االسم
تبعه النعت كما ويتبع االسم الذي يقع بعده والذي يكون مرتبط بضمير يرجع إلى االسم الذي ي

شعرها( حيث هنا جاءت كلمة الجميل  الجميل  الذي يليه بالتأنيث أو التذكير. مثل )قبلت الطفلَة 
لتبين صفة لشعر الطفلة ولكنها لم تتبع ما وصفت وتبعت الكلمة التي سبقتها وهي الطفلة، 

فهنا جاءت  (13)فيه شفاٌء للناس" ألواُنه مختلف  وأيضاا مثل قوله تعال: "يخرج من بطونها شراٌب 
كلمة مختلف صفة لأللوان ولكنها لم تتبعها باإلعراب وتبعت شراٌب التي سبقتها مع أنها لم 

 تصف الشراب.

http://www.schoolarabia.net/arabic/tawabe3/na3t/index.htm
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 (6المصدر السابق رقم ) .14

 النعت في العامّية: 2.3
لدراسة النعت في العامية تم أخذ نماذج من قصص شعبية فلسطينية مكتوبة ومحكية باللهجة العامية 

خالل باإلضافة إلى بعض الجمل العامّية العفوية وتم استخراج النعت من هذه القصص واسُتنِتج من 
ذلك استعماالت وحاالت النعت في اللهجة العامّية. وسوف أقوم بإدراج القصص التي استعملتها في 

 بحثي في المالحق.
 

 وفيما يلي مالحظاتي على النعت في العامّية:
  النعت في العامّية يأتي دائماا ليصف ويّوضح بعضاا من صفات االسم الذي يسبقه ففي

القصص التي اخترتها لدراسة النعت مثالا ظهر النعت في عدة مواقع نذكر منها )رجال 
وفي هذه األمثلة السابقة نالحظ أن  (14)(صغير، )فجابت قزم (14)(العرافة، )للشيخة (14)(متجوز

كل النعوت السابقة جاءت لتصف االسم الذي يسبقها مباشرةا ولم يفصل بينها وبين ذلك االسم 
 اسم آخر، فـ)متجوز( وصفت الرجال و)العرافة( وصفت الشيخة وكذلك وصفت )صغير( القزم.

 
 ي االعراب، ففي األمثلة كما واتبعت جميع النعوت الواردة في القصص االسم الذي سبقها ف

( نالحظ أنه باإلضافة البعيدة(، و)في الغابة طويل(، )صرلها نايمة وقت كبيرالتالية )في قصر 
إلى انطباق المالحظة األولى على هذه األمثلة حيث جميعها تصف االسم الذي يسبقها مباشرة 

ذا أضفنا فهي قد اّتبعت هذا االسم الذي يسبقها في اإلعراب فجاءت )كبير( نكر  ة، مذكر، وا 
كتير( نالحظ أنها مجرورة كاالسم الذي سبقها، وكذلك  كبيركلمة أخرى بعدها مثالا )في قصر 

 الحال في طويل والبعيدة فتبعت كّل منهما االسم الذي سبقها.

 

  قد يأتي النعت بالعامّية جملة وذلك ظهر في بعض المواقع في القصص مثل: )شفت رزان
( فهنا جاءت الجملة الفعلية من )بترقص بالغرفة( في محل نصب نعت. كما بترقص بالغرفة

( فهنا الجملة اإلسمية من راكب ع حصانووقد يأتي النعت جملة إسمية مثل: )مرء عليهم واحد 
اءت في محل رفع نعت، وكذلك يأتي النعت شبه جملة كما يلي: )شفت )راكب ع حصانو( ج
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( فهنا شبه الجملة من الجار والمجرور )في العلبة( جاءت في محل نصب في العلبةالبراية 
 نعت.

 
  لتعّذر جمع أمثلة على النعت السببي من القصص المختارة فقد اختيرت بعض الجمل العشوائية

ت عفوية باللهجة العامية والحظنا في هذه الجمل أن النعت هنا على النعت السببي من حوارا
يكون وصف لالسم الذي تاله وليس للذي سبقه على خالف النعت الحقيقي الذي يصف االسم 

بابه(، )هبة مدهون المسطرته(، )هدا البيت  المكسورةالذي يسبقه. ومن األمثلة )هدا الولد 
وت السابقة أحداا من األسماء التي سبقتها بل جاءت شعرها( وهنا لم تصف أي من النع طويلال

جميعها لتصف االسم الذي تالها والذي يربطه باالسم الذي يسبق النعت ضمير متصل به. 
ففي المثال األول جاءت )المكسورة( نعت للمسطرة وهي االسم الذي يليها وليس الذي يسبقها 

 وكذلك الحال مع )مدهون( و)طويل(.
 

 تتبع النعت السببي في العامّية أنه يتبع االسم الذي يسبقه في التعريف أو  كما ونالحظ حين
التنكير، وبالنصب أو الجر أو الرفع، ولكنه يتبع االسم الذي يليه والذي يصفه بالتأنيث أو 

 الشايبةشفته(، )الرجال  المجروحةبسته(، )الولد  الميتةالتذكير، ففي األمثلة التالية )علي 
مثال األول تبع النعت )الميتة( االسم الذي سبقه في التعريف والنصب بينما تبع لحيته( ففي ال

ما بعده في التأنيث ولم يتبع الذي سبقه في ذلك وكذلك أيضاا تبع كال النعتين اآلخريين ما 
 قبلهما في اإلعراب ولكنهما تبعا ما بعدهما في التأنيث أو التذكير.

 
 النعت ما بين العامّية والفصحى: 2.4

سبق وذكرنا أن النعت يبّين صفات اسم ما سواء في الفصحى أو في العامّية كما بّينا سابقاا في المثالّين 
(، والحظنا أنه ما من إعراب ثابت للنعوت أجمع فكل متجوز( و)رجال األشقر  التاليين )قابلت الرجَل 

 (مظهُره قبيح  لفصحى كما يلي )رجالا نعت يتبع ما قبله في إعرابه. ويجوز أن يكون النعت جملة في ا
( فيكون النعت هنا أيضاا جملة. كمابترقص بالغرفةونستطيع أن نقول كذلك في العامّية )شفت رزان 
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 ، "الجملة اإلسمية":أ. وليد جابرللمزيد من المعلومات عن الجملة اإلسمية انظر إلى: 
http://www.schoolarabia.net/arabic/eljomleh_elesmieh/index.htm 

شعرها(  وهو النعت الذي يأتي  الجميل  لت الطفلَة الحظنا وجود النعت السببي في الفصحى كما يلي )قبّ 
ليصف ما بعده ولكنه يتبع ما قبله في اإلعراب والذي نجده في العامية أحياناا مثل قولنا )هدا الولد 

 مسطرته(. المكسورة
 

 الجملة اإلسمية .3
 تعريف بالجملة اإلسمية: 3.1

فقط. والجملة للجملة نوعان فإما أن تكون إسمية أو فعلية ولكننا هنا سوف ندرس الجملة اإلسمية 
نان معاا جملةا  اإلسمية هي الجملة التي تبدأ باالسم. والجملة اإلسمية تتكون من مبتدأ وخبر الذين يكوِّ
إسميةا مفيدةا، فيكون المبتدأ هو االسم الذي نخبر عنه والخبر هو الذي نخبر به، فمثالا )الطفُل حزيٌن( 

خبر المبتدأ حزيٌن فهو ما خبرنا به كما هو الحال هنا جاء الطفُل مبتدأ نخبر عنه بأنه حزيٌن فيكون 
 أيضاا في هذه الجملة: )الشجرُة كبيرٌة( فهنا جاءت الشجرة مبتدأ وخبرها كبيرٌة.

 
 ركنا الجملة اإلسمية:  3.2

  المبتدأ، يكون اسم معرف ومرفوع وال يمكن أن يكون المبتدأ جملة أو شبهها، كما في الجملة
لكنه قد يجر بحرف جر زائد ويعرب اسم مجرور لفظاا مرفوع محالا التالية )الكتاُب طويٌل(، و 

أعظم من رجل(، وقد يأتي المبتدأ معرف  امرأة  على أنه مبتدأ كما في هذه الجملة )رب  
المدرسِة مفتوٌح( ويجوز أن يأتي نكرة بعدة حاالت مخصوصة نذكر منها  بابُ باإلضافة مثل: )

أن يسبق المبتدأ حرف نفي أو استفهام مثل: )هل أحٌد في الساحِة( وقد أجمع بعض العلماء 
على أن المبتدأ يمكن أن يأتي نكرة بشرط أن يكّون جملة مفيدة مع الخبر. وللمبتدأ أشكال فقد 

 أو ضمير أو اسم اشارة أو استفهام أو موصول.يأتي المبتدأ اسم صريح 
 

  الخبر، األصل في الخبر أن يكون مفرد مرفوع ولكنه قد يأتي جملة إسمية مثل: )المدرسُة
( وقد يأتي شبه جملة مثل: يرسُم على الحائط  ( أو جملة فعلية مثل: )علٌي ساحتها واسعة  

(. وقد يأتي أكثر بناجح  وقد يأتي مجروراا بالباء الزائدة مثل: )ليس العقاُب ( كما بالفرن  )الطعاُم 

http://www.schoolarabia.net/arabic/eljomleh_elesmieh/index.htm
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 (14،15،16سورة البروج، اآلية ) .15

 .(15)"لما يريد الغفوُر الودوُد ذو العرش  المجيد  فعال  وهو ": ىن خبر لنفس المبتدأ كقوله تعالم
 

العجلة قد يتقدم الخبر على المبتدأ مع أن األصل هو أن يأتي المبتدأ ثم خبره. فمثالا نقول )في  *
الندامة( وهنا تكون شبه الجملة من الجار والمجرور من )في العجلة( خبر للمبتدأ )الندامة( وقد 

م.  تأخر  المبتدأ عن خبره، فجاء المبتدأ مؤخر والخبر مقد 
 

قد يدخل على الجملة اإلسمية بعض الحروف، مثل أن  وأخواتها، التي في األغلب تؤثر على  *
من إعرابهما. مثالا: )المطُر نازٌل( المطر هنا مبتدأ ونازٌل خبره ولكن إذا  المبتدأ والخبر فتغير

( على الجملة لتصبح: )إن   ( يصبح المطر إسم إلن  ولدالا من الرفع المطر  نازل  أدخلنا )إن 
يصبح منصوباا وعالمة نصبه الفتحة، وكذلك نازٌل تصبح خبر إن  ولكنه يبقى مرفوعاا. ومن 

(ولكن هنا كان ترفع اسمها وتنصب خبرها فلذلك بقي القمُر بدرا  ذلك أيضاا )كان  األمثلة على
المبتدأ مرفوعاا ونصب خبر المبتدأ ولكن المبتدأ أصبح اسم لكان وخبر المبتدأ أصبح خبر 

 لكان.
 

 الجملة اإلسمية في العامّية: 3.3
لدراسة الجملة اإلسمّية في العامية تم أخذ نماذج من قصص شعبية فلسطينية مكتوبة ومحكية باللهجة 

العامية باإلضافة إلى بعض الجمل العامّية العفوية وتم استخراج الجملة اإلسمّية من هذه القصص 
سوف أقوم بإدراج واسُتنِتج من خالل ذلك استعماالت وحاالت الجملة اإلسمّية في اللهجة العامّية. و 

 القصص التي استعملتها في بحثي في المالحق. 
 وفيما يلي مالحظاتي على الجملة اإلسمّية في العامّية:

  الجملة اإلسمّية تتكون في العامّية من مبتدأ وخبر كما يلي: )محمد زعالن(، )الكلب جوعان( نالحظ
ُخبَِّر عنه والخبر هو ما ُخبَِّر به ففي المثال األول نجد أن )محمد( المبتدأ هو من  أن المبتدأ هو من

ُخبَِّر عنه بخبر المبتدأ )زعالن(، وكذلك حال المبتدأ والخبر في المثال الثاني.
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 (8المصدر السابق رقم ) .16
 (7المصدر السابق رقم ) .17
 (6المصدر السابق رقم ) .18

 ( :الغولةنالحظ أن المبتدأ يأتي دائماا معرف بال التعريف أو باإلضافة كما يلي )(16)في بيتها ،
فجاء كال المبتدآن في المثالين السابقين معرفين بال  (17)سعسع متخبي في القشات( الزغير)

 التعريف.
 

  : الخبر في العامية كثيراا ما يأتي على شكل جملة أو شبهها وهذا ما سأبينه في األمثلة التالية
لمبتدأ، فهنا جاءت الجملة اإلسمية من )بيتها تحت( في محل رفع خبر ا (16)(بيتها تحت)الغولة 

الجملة الفعلية من )نصحوه يتجوز( في محل رفع  (18)(نصحوه يتجوزوفي هذا المثال )اصحابه 
جاءت شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع  (16)(في بيتهاالخبر، وأيضاا في )الغولة 

 خبر المبتدأ.
 

 د صايم(، كما ونقول قد تأتي الجملة اإلسمية مسبوقة ببعض الحروف فمثالا نقول )عرفت إنو محم
 )كانت سهى بتدرس(.

 
 ما بين العامّية والفصحى: لجملة اإلسمّيةا 3.4

سبق والحظنا أن أّي جملة إسمّية سواء أكانت عامّية أو بالفصحى فإنها ال بد من أن تتكون من مبتدأ 
وخبر بحيث يكون الخبر ما تّم اإلخبار به عن المبتدأ كما يلي )الطفُل حزيٌن( و)محمد زعالن( والحظنا 

قليلة ومحصورة. والحظنا  مالزمة المبتدأ للتعريف حيث ال تأتي الجملة اإلسمّية نكرة إال في حاالت
( يرسُم على الحائط  جواز أن يكون خبر المبتدأ على شكل جملة أو شبهها في الفصحى كما يلي )علٌي 

 .(16)(بيتها تحتوفي العامّية كما يلي )الغولة 
 

 االستنتاج والتوصية: .4
 الحال، والنعت، والجملةبعد االستدالل باألمثلة المختلفة العامّية منها والفصحى على المواضيع الثالثة )

 اإلسمّية( وجدنا تشابه وتطابق غلى حد  كبير  ما بين استعماالت وحاالت المواضيع السابقة في الفصحى
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 تم  استغالل هذا التطابق لتسهيلوالعامّية، وهذا ما قد يعود بالنفع على الطالب واألساتذة في حال 
استيعاب الطالب لهذه المواضيع من خالل تقريبها ألذهانهم بإعطائهم أمثلة على هذه المواضيع في 

العامّية وشرح المادة من خالل األمثلة العامّية المألوفة بشكل أكبر للطالب الستعمالهم هذه الجمل في 
جمل العامّية ذاتها التي شرحت بها المادة إلى معناها في الفصحى حياتهم اليومية، ويمكن تحويل ال

يجاد الموضع الجديد للحال أو النعت أو الجملة اإلسمّية. وهذا ما قد يوفر الكثير من الوقت والجهد  وا 
لألساتذة قبل الطالب برأيي.
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 (2سورة يوسف، آية ) .19

 الخاتمة:
والتراكيب، ولما كانت هي اللغة التي اختارها هللا لما كانت اللغة العربية من أقدم اللغات وأغناها بالمفردات 

ت أهمية كبيرة لتعلم دَ جِ وُ  (19)قال تعالى: "إّنا أنزلناه قرآناا عربّياا لعلكم تعقلون"حيث  المقدس لينزل بها كتابه
جزأ من اللغة العربية والتعمق بعلومها وخاصةا لدى المسلمين، فاللغة العربية بالنسبة للمسلمين هي جزٌء ال يت

 اإلسالم وال يقوم إال بها.
وكما كان العرب قديماا يربون أطفالهم على أصول اللغة العربية وقواعدها فعلينا نحن بدورنا المساعدة في 

حفظ لغتنا من الضعف والضياع بأبسط األمور كأال ندخل عليها ما يشوهها ويضعفها من استعمال  لكلمات  
علينا بطلب حرية  للغتنا من كل دخيل  يحاول إضعافها وأن نتمسك بلغتنا دخيلة  فكما نطلب حريةا لبالدنا 

أرضاا يحاول أن ينسي أهلها ونتعلمها حتى يزيد إدراكنا لمعاني مصطلحاتها وكلماتها. فكل محتل  حين يأخذ 
إلدراكهم بمدى  تراثه وتقاليده ولغته واستبدالها بتلك الثقافات األجنبية واللغات الدخيلة وما كان ذلك منهم إال

ضعف وذلِّ شعب  يفرِّط بلغته وعاداته، فإن ضياع هذه اللغة هو ضياٌع لهذه األّمة أجمع فلذلك هو واجٌب 
 على كل عربيّ  أن يتعلم لغته.

ولكّنا في المدارس نواجه صعوبات  في فهم العديد من المواضيع في لغتنا وهذا ما يجب إيجاد حلّ  له ووضع 
رة هذا البحث التوصل إلى توصية للمعلمين حول طريقة لربط العامية بالفصحى لتسهيل فهم حدّ  له. فكانت فك

، وهم الحال والنعت والجملة اإلسمّية ،لثالث مواضيع فقط مقارنة اللغة على الطالب وذلك عن طريق دراسة
 في العامّية وفي الفصحى.

فلغتنا بحٌر واسٌع ال البحث الذي اقتصر على ثالثة فقط  في مواضيع هذا لو توفر لي الوقت لكنت توسعت
تمنيت حقاا لو استطعت أن أبحث و لمتعلمي اللغة العربية الصغار خاصةا.  نهاية له وقد تسهل العامية الكثير

العربية بفخ ؟" أو "ما مدى تأثر اللغة وسبب نشأتهاأصول اللهجة العامية أحد السؤالين التاليين "ما هي في 
.التغريب والكلمات الدخيلة؟"
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 المالحق:

 .نص انصيص والغولة/قصة اطفال من قصص ستي اليافوية اللي لسه ما حكتهاالملحق )أ(: 

في ليلة من ليالي كانون اتجمعنا حوالين ستي واحنا ميتين من البرد وكانت الشمس يادوب غايبة.بلشنا 

بركي بتحكيلنا حكاية قبل ما ننام.تدلعت ستي علينا كتير ،ساعة مش جاي على بالها نحلمسلها ونبوسها 

تحكي وساعة مريضة وتعبانة...وفي االخر رضيت تحكي بشرط ما نقاطعها.وهيك بلشت في قصة" نص 

 انصيص والغولة"،عدلت قعدتها وقالت:"

كلنا من على االرض وصرخنا :"نحكي يا  كان يا ما كان في قديم الزمان...نحكي وال ننام؟".نطينا

ستي".ابتسمت ساعتها وبين سنها وقالت:"كان في رجال متجوز ومرتوا ما بتخلفله اال بنات ،وكان مقتول انه 

بنات ،ولما كانوا يقولوا كل ما تيجيه بنت ،ما هيه البنت  9مرته تخلفله ولد بس هللا مارادش وهيك جابتله 

ل بس مين بدو يحمل اسمي واسم عيلتي من بعدي ومين بدو يعيني في كبرتي متل الولد ،كان يصرخ ويقو 

بكره؟ اصحابه نصحوه يتجوز على مرته ويجبلها ضرة بركي بتجيبله الولد.راح الزلمة مش مكذب خبر 

 وطارقها جوازة ،بس مشكلته ما انحلت ،أول بطن جابته الجديدة كان توم بنات وتاني بطن كمان توم بنات.

من الزعل طفش من البيت وحلف يمين ما بيرجع اال بعد ما تالقي نسوانه حل لمشكلتهن......نسوانه الزلمة 

التنتين راحوا للشيخة العرافة وحكولها مشكلتهن وترجوها تحللهن اياها.العرافة بعد ما قرت الرمل والطالع 

على البيت.لما وصلوا على بيتهن  للتنتين ناولت كل واحدة منهن انجاصة وقالتلهن كل واحدة توكلها لما تروح

قامت الجديدة وأكلت االنجاصة كلها النها كانت ميته جوع،لكن القديمة قالت انا مش جوعانة بخبيها على 

ظهر النملية ،وراحت خلصت شغل البيت اللي عليها،ولما خلصت راحت لتطول االنجاصة من على ظهر 

دورت بكل مكان بس ما لقتها،سألت ضرتها عنها قامت النملية ما لقت اال نصها والنص التاني اختفى ،
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التانية مطت شفتها وصرخت فيها :شو انا بدي أوقفلك حارسة على انجاصة ،اخر سمعة هاي وهللا،روحي 

دوري منيح يمكن شي جردون اكلها.بعد ما تعبت من التدوير قامت واكلت النص الباقي وسلمت أمرها لربها. 

واجت ايام وحبلوا النسوان االتنين ،وبعد تسع شهور ولدت الجديدة وجابت صبي اما القديمة  وهيك راحت ايام

فجابت قزم صغير قد االصبع قام سماه ابوه عشان هيك نص انصيص.ولما كبر الولدين قام االبو اشترى 

البارودة للولد بارودة صيد وعمل لنص انصيص نقيفة.وهيك صاروا االتنين يروحوا يصيدوا مع بعض،ابو 

كان يرجع زعالن ومبرطم ومادد بوزه النه ما قدر يصيد شي،ونص انصيص هو اللي بيصيد.قام الولد وامه 

غارما من نص انصيص واتفقوا يخلصوا منه ،قالت االم البها بكرة روحوا صيدوا في الغابة البعيدة وخلي 

الضباع يا الواوية ،يا بيموت من الجوع نص انصيص لحاله في الغابة وارجع قبل ما الليل يليل وهيك بتاكله 

وما نسيت االم توصي ابنها انه يخلص من نص  ،ويمكن تاكله الغولة اللي ساكنه في الغابة ونخلص منه.

انصيص فبل ما تغيب الشمس.طلعوا االتنين بكير من البيت وقصدوا الغابة البعيدة.لما وصلوا للغابة كانوا 

يرتاحوا شوية،بس اخوه كان ناوي على الغدر ،ما رضي يرتاحوا  تعبانيين وطلب نص انصيص من أخوه

عشان يتعب النص وما يقدر يلحقه في الرجعة.ولما بلشوا بالصيد وألول مرة نص انصيص ما بيصيد شي 

وأخوه بيتوفق وبيصيد عصافير كتيرة وظلوا هيك حتى قرب المغرب،هون طلب نص انصيص من اخوه 

رجع النص وقال ألخوه :"ما تطمع كتير،ألنو  طمع يصيد أكتر وما رضي.يروحوا قبل ما تعتم بس أخوه 

الطمع بيقتل صاحبه وضرر ما في منه نفع".بس أخوه صرخ فيه وقلعه وقاله :"انته غيران ألني عم بصيد 

وانته ما طلع بايدك تصيد حتى نملة".حمل حاله نص انصيص وتخبى وراء الشجرة وصار عم بيلحق أخوه 

يه يضيع وما يعرف يرجع للبيت.وشوية وعتمت الدنيا عليهم ،بس نص نصيص ما خاف النه ألنه خايف عل

عرف أخوه ما انتبه اال والدنيا عتمة وما كان معلم الطريق بحجار صغيرة ملونه من اللي بيستعملهم للنقيفة.
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اك ليطلع الصبح منوين طريق الرجعة.من بعيد شاف ضو ،قال لحاله بروح على هالضو بركي بنام هن

وبرجع.حمل العصافير اللي صادها ومشي مبسوط النو خلص من نص انصيص كمان.طول الصريق كان 

نص انصيص قاطره وما خاله يغيب عن عينيه،ولما وصلوا محل الضو لقوا حالهم قدام كوخ اسود شكله 

متخبي ورا الشجرة.دق بيخوف. تخبى نص انصيص ورا الشجرة ،اما اخوه اللي اصال مش منتبه للنص اللي 

على الباب بس ما حدا رد،قام األفندي دفش الباب ودخل لقي قدر كبير أسود وفيه ميه عم تغلي وتحته 

حطب كتير،وطاولة عليها خبز وجبنة وبندورة،من جوعه هجم على الطاولة وأكل كل شي عليها،ولما خلص 

لى التخت ونام وما صحي على شي األكل تلفت حواليه لقى تخت كبير ووسخ بس من تعبه زت حاه ع

خصوصا لما انفتح الباب ودخلت منه الغولة ام شعر منكوش متل المكنسة واسنان كبار متل المبارد وعينين 

بتقدح نار وتم كبير كأنه مغارة ومنخار طويل بيتسحسل عليه االوالد اذا بدهم.اطلعت بالكوخ لقت اكالتها 

لغولة،ومن جوعها صارت تطلع أصوات بترج منها الغابة،بعدين متاكلين والوسخ مليي الطاولة،انجنت ا

انتبهت للصبي على التخت،ركضت عليه ومسكته وربطته بالحبلة،وأخدت العصافير اللي صادهم واكلتهم 

بسرعة وهمه نيين،وقالت لحالها راح أخلي الولد ألفطر عليه.كل هادا صار ونص انصيص متخبي ،وعرف 

ه الصبح،علشان هيك قرر انه يقتل الغولة وهيه نايمة ويهرب هو وأخوه،الغولة لما انه الغولة راح تاكل أخو 

أكلت العصافير شبعت ومن التعب طول اليوم راحت في سابع نومة وصار شخيرها بيزلزل الكوخ والغابة.من 

لى صوت شخيرها صحي الولد ولقى حاله مربط والغولة نايمة،عرف انه الغولة راح توكله،ومن خوفه شخ ع

حاله بس ما استرجى يصرخ أحسن ما تصحى الغولة وتاكله.ولما تأكد نص انصيص ان الغولة نامت منيح 

وشخورتها وصلت للسما،اتسحب على مهله وراح لعند أخوه وفك الحبل المربوط فيه وقاله:"يال على السكت 

ا الغولة منيح وهيه مش صاحية خلينا نربط الغولة ونقتلها ونخلص الناس من شرها.قاموا االخوة االتنين ربطو 



26 
 

 

عليهم وقبل ما يفتحوا الباب ليهربوا قال نص انصيص ألخوه احمل حطبة كبيرة مولعة وحطها تحت تخت 

 الغولة وانا راح احمل الحطب الصغير واوزعه في الكوخ كله وهيك بنحرقها للغولة وبنرتاح من شرها.

الغولة وصارت تصرخ،وتحاول تهرب بس ما قدرت تطلعت بس حطوا الحطب المولع تحت التخت صحيت 

على الولد مش مصدقة كيف قدر يفك حاله ويهرب،ضحك الولد وقالها لوال أخوي نص انصيص ما قدرت 

أهرب منك"،اتطلعت محل ما بيأشر شافت نص انصيص وقالت للولد:"صحيح الحجر اللي ما بيعجبك 

 بيفجك".

 حتى تأكدوا انه النار ولعت فيه منيح وانه الغولة انحرقت وصارت رماد. هرب االتنين من الكوخ ووقفوا بعيد

ابسط الولد اكتير وقرب على نص انصيص وطلب منه يسامحه وصار يعيط النهم ضايعين في الغابة ومش 

عارفين يرجعوا.ضحك نص انصيص كتير وقال ألخوه ما تخاف أنا علمت الطريق بحجارة النقيفة.وهيك 

ارة اللي عم تلمع لوصلوا لبيتهم .ومن يوميتها ما عاد االخوه يغار من نص انصيص وال مشيوه ورا الحج

 يتمصخر عليه وصار يحبه كتير.

وتوته توته خلصت الحدوته ....حلوة وال مفتوتة؟
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 .العنزة العنزية/حكاية اطفال من حكايا ستي اليافاوية اللي لسه ما حكتهاالملحق )ب(: 

ستي تحكيلنا قصة جديدة عن الغول وطلبت منا انه ننتبه وما نعمل دوشة وهيك الليلة كان جاي على بال 

 بلشت الحكي بالقول:"كان يا مكان...يا سامعين يا كرام...

في هالعنزة إلها أربع أوالد واحد اسمه سعسع وواحد اسمه حمحم وواحد اسمه معمع وواحد اسمه حماحم. كل 

ر الباب على اوالدها ولما بترجع الظهر بتكون حامله على ظهرها يوم بتطلع العنزة الصبح من بيتها وبتسك

يا أوليداتي ماء ...ماء.. يا اسخيالتي  -حمل حشيش وابزازها مليانه حليب. أوالدها جواالدار. بتدق ع الباب.

ماء..ماء.. افتحوا بويباتي ماء ...ماء. ع ظهري حمل حشيش... وابزازي مليانات حليب.بيهجموا األوالد، 

 بفتحوا الباب. بياكلوا هالحشيشات وبيرضعوا هالحليبات وبتسطحوا جنب امهم..و 

وفي يوم من األيام طلعت العنزة لتلقط رزقها و رزق أوالدها.. هيه طلعت من هون والغول اجي من هون. 

وقرب من  أثاري الغول كان سامع كل الحكي اللي بتحكيه العنزة الوالدها علشان يفتحوا الها الباب. أجا الغول

 الباب و صار يدقدق ع الباب ويقول بصوت بيشبه صوت العنزة:.

 يا أوليداتي ماء..ماء... افتحوا ابويباتي ماء...ماء ع ظهري حمل حشيش... وابزازي مليانات حليب. -

هجموا السخالت علشان يفتحوا الباب،اال السخلة الصغيرة نط الزغير.. قالهم ولكم استنوا هاي مش امنا 

وتها غير...وبعدين ما قالت يا اسخيالتي ...هاي مش امنا...هذا الغول. الغول. مش الغول... ما ...ص

ردوش على الزغير سعسع وراح يفتحوا الباب. زرق سعسع واتخبى جوه القش. و فتحوا السخالت الباب من 

 هون والغول فات من هون.

نط عليهم الغول وبدقيقة كان بالعهم في بطنه وحمل  صاروا يركضوا من الخوف ويصرخوا بس شافوا الغول .

حاله وطلع من الدار.وما انتبه انه الزغير سعسع متخبي في القشات..
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أجت العنزه.. لقيت الدار قفره سخالتها مش موجودين .سمعت صوت بين القش ولما قربت شافت الزغير 

من طقطق للسالم وعليكم .. حملت حالها العنزة  سعسع متخبي وعم يبكي.هدته للزغير وسمعت منه القصة

 وركضت و راحت على ظهر بيت الغول وقعدت تدبك... صار الغول يقول مين اللي ع حيطاننا كسر فخارنا

هاي العنزة العنزية، أم قرون الحديدية، اللي أكل معمع وحمحم وحماحم يطلع ع البر  -ردت عليه العنزة:

 يزاحم.

حتى أعمل قرون من عجين وانزل لك. استنته. عمل قرون من عجين وقعد بالشمس لما قالها الغول استنيني 

نشفوا. ونزل الها. قالت اله هلق جاي انته تخوفني بقرونك العجين هذه؟وهجمت عليه وكسرتهن بضربة 

واحدة. هرب الغول للبيت وقالها استنيني حتى أعمل قرون من طين... عمل قرون من طين وقعد بالشمس 

نشفت ونزل لها.. كمان هجمت عليه وكسرتهن بضربه واحدة.اجه يهرب قامت حشرته العنزة في الزاوية  حتى

وقالت اله لوين هارب هاي المرة؟ قالها استنيني حتى أعمل قرون من حديد. ضحكت العنزة وقالتلو شو 

س وراحت ضارباه في مفكرني هبلة لهاي الدرجة استناك لتستعد وتقتلني وبعدين معاك اجاك الموت يا خسي

بطنه بقرونها وفجرته..ولما انفتح بطن الغول نطوا أوالدها معمع وحمحم وحماحم.. أخذتهم للبيت وخلت 

الغول مكبوب على االرض ميت وقالت لوالدها احترسوا في المرات الجاي وما تستنوا عدوكم حتى يصير 

 أقوى منكم وال بياكلكم.

وال مفتوتة؟وتوتة توتة خلصت الحدوتة....حلوة 
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 حديدون والغولة/ رواية سماعّية من جدتي الحاجة أمينة ناصر أم محمود.(:جالملحق )

فوق. حديدون دايماا قاعد ع الشباك والغولة في بيتها وبدها  بيتوتحت وحديدون  بيتهاهدول تنين الغولة 

حكتلو تاكلو. قامت الغولة طلعت ع بيتو ونادت عليه يا حديدون يا حديدون رد عليها وقلها غدي وطويعون 

بدي أروح ع عنب دار خالي وألقط العنب الزاكي تيجي معاي قلها روحي ما بدي انا وهي راحت وهو طلع 

صار يرة قام نط منها وسبق الغولة وطلع ع العنب من فوق وأكل العنب الزاكي ولما أجت بيعرف طريق قص

ها ع بيتو كلو وبس اجت تروح حمل حالو هو ونط من الطريق القصيرة وسبقيرميلها العنب الخربان وهي تو 

عنب  ت عليه وصارت تحكيلو يا حديدون أنا رحت ع عنب دار خالي وأكلت أزكىلما وصلت هي البيت ناد

 عضت عحديدون صار يضحك وحكالها ما أنا كنت فوق أرميلك الخربان وشفتك فالغولة بتعصب منو و 

دي . أجت تاني يوم ونادت يا حديدون يا حديدون قلها غدي وطويعون قلتلو بوقطعتو أصبع من أصابعها

يق قصيرة قام أروح ع عرس دار خالي تيجي معاي قلها روحي ما بدي انا وهي راحت وهو طلع بيعرف طر 

نط منها وسبق الغولة وقعد بنص اللزالم وأكل أحسن لحمه اللحمة الشلبية ولما أجت الغولة صار يرميلها 

العضم والزبالة وأجت عضمة بعينها ونزل منها دم وسحل ع تم الغولة وصارت تحكي ما ازكى دبس دار 

يي نادت عليه وحكتلو أنا رحت ع عرس خالي وروحو طبعاا حديدون سبقها وروح ع البيت قبلها لما وصلت ه

دار خالي وأكلت أزكى لحمة وشربت من دبساتهم فرد عليها وحكالها ولك ما أنا سبقتك هناك وقعدت بين 

مك \اللزالم وكنت أرميلك زبالتي وأنتي كنتي بين البسس والكالب حتى أنا كمان خبطتك عضمة بعينك ونزل 

أصبع من أصابعها  تانيوهو دمك عصبت الغولة وعضت  ع تمك وحكيتي ما ازكا دبسات دار خالي

وقطعتو. رجعت الغولة تاني يوم ونادت عليه يا حديدون يا حديدون رد عليها غدي وطويعون قلتلو بدي أروح 

دار خالي تيجي معاي قلها روحي ما بدي انا وهي راحت وهو طلع بيعرف طريق قصيرة قام نط ع بطيخ 
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كل اللب اللب ويرميلها الزبالة وفجأة قربت علي الغولة قام حط بطيخة فاضية الغولة وقعد يامنها وسبق 

براسو وقعد لما شافتو الغولة صارت تحكي شو هادا في بطيخة إلها إجرين وروحت بسرعة بدها تحكي ل 

وكمان حديدون وحديدون سبقها وروح قبلها وحكتلو يا حديدون رحت ع بطيخ دار خالي وأكلت أزكا عنب 

طيخة إلها أجرين حكالها حديدون ما أكلتي إال زبالتي وفضاالتي ويا هبلة أنا كنت حاطط بطيخة ع شفت ب

راسي عشان انتي ما تشوفيني وانتي فكرتيها بطيخة الها اجرين عصبت الغولة وعضت تالت أصبع من 

وطويعون قلتلو  . رجعت الغولة تاني يوم ونادت عليه يا حديدون يا حديدون رد عليها غديأصابعها وقطعتو

بدي أروح أجيب حطب تيجي معاي قلها روحي ما بدي انا وهي راحت وهو طلع بيعرف طريق قصيرة قام 

نط منها وسبق الغولة ولما وصل اتخبى بين الحطبات ولما أجت الغولة ما انتبهت ع حديديون بين الحطب 

ودبابيس وقعد يغزغزها باإلبر وربططو مع الحطب وحملتو ع ضهرها مع الحطب وهو كان حامل معو إبر 

وهي بتحكي يهدك يا حديدون يقطعك يا حديدون ولما روحت حطت الحطبات وهو طلع وهرب ع بيتو 

بسرعة من دون ما تشوفو نادت عليه هيي وحكتلو يا حديدون رحت وجبت الحطبات وانبسطت بالطريق كتير 

ن وأنا بغز فيكي باإلبر عصبت الغولة حكالها ولك ما انت حملتيني ع ضهرط مع الحطب ووصلتيني لهو 

وعضت تالت أصبع من أصابعها وقطعتو. رجعت الغولة تاني يوم ونادت عليه يا حديدون يا حديدون رد 

عليها غدي وطويعون قلتلو بدي أروح ع بير دار خالي نشرب ونملي ميي باردة تيجي معاي قلها روحي ما 

ة قام نط منها وسبق الغولة وقعد عند البير يشرب ميي بدي انا وهي راحت وهو طلع بيعرف طريق قصير 

ولما اجت الغولة شافتو وشدتو وكان معها كيس كبير ومسلة وهالخيط وحطت حديدون بالكيس وخيطتو عليه 

 وصارت تمشي وهو بيغني لبان أحمر لبان أخضر وهي تحكيلو اطعمني يا حديدون  وهو يحكيلها كيف بدي 

الكيس ويرجع يغني لبان أحمر لبان أخضر وترجع تحكيلو اطعمني يا حديدون ويحكيلها  أطعمك وانا جوا
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كيف بدي اطعمك وانا جوا الكيس فحكتلو بفتحلك شوي وبتطعمني حكالها طيب فحطت الكيس وفتحت شوي 

تلها من الكيس حكالها ما بقدر هيك افتحي اكتر وضلو يحكيلها هيك لحد ما قدر ينط من الكيس ويمسكها وق

وسلخ جلدها ولبسو وراح عند امها وحكالها يما يما دبحت حديدون تعالي نوكلو وراحت أمها تعزم أهلهم وهو 

وستواها ولما وصلو هو كان مروح ع بيتو واتحمم وقعد يطلع عليهم من الشباك وهمي بياكلو قطع الغولة 

 جلد الغولة وراح. بعدين نزللهم وقلهم اخس اخس عليكم يا اكالين لحم بناتكم ورمالهم


