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تصدير

أصدرت  وزارة الثقافة والشباب  فـي العام ١٩٨١ الطبعة األوىل من "معلمة الرتاث األردني" 

للباحث روكس بن زائد العزيزي  . ويأتي  إصدار هذه الطبعة اجلديدة وفاء لذكرى مؤلفها الراحل، 

الرتاث األردني  فـي مناشط احلياة املختلفة ، وهو تراث وافر جدير  الذي نذر جهده لتوثيق 

باالهتمام والتدوين ، ملا يكشفه من جوانب رمبا ختفى على األجيال اجلديدة اليت أخذت بالتفاعل 

مع حياة خمتلفة ،  فـي عصر جديد . وقد اعتمدنا  فـي هذه الطبعة اجلديدة على ما ورد  فـي 

الطبعة السابقة .

وقد اجتهدنا  فـي أن تكون هذه الطبعة ُخلواً من العثرات اليت اكتنفت ظروف صدور الطبعة 

السابقة ، اليت جاءت مثقلة ببعض التكرارات ، إْن  فـي اجلزء الواحد أو اليت طالت بقية األجزاء 

اخلمسة ، فعلى سبيل املثال تكررت مقدمة اجلزء األول  فـي األجزاء كافة ، فضًال عما تكرر من 

مسارد وملحقاٍت  فـي هنايات بعض الفصول واألبواب واألقسام  ، مل يكن هلا ضرورة أو حاجة ، 

ناهيك عما ورد من تقريظ يتعلق باملعلمة لكّتاب عرب وأردنيني ، تكررت  فـي األجزاء اخلمسة ، أو 

من حنو إيراد قصائد شعرية أو مقاالت تتعلق بالرتاث الشعيب ال تتصل باحلياة األردنية من قريب 

أو بعيد، أو غري ذلك مما أثقل املعلمة مبا كانت  فـي غنى عنه .

وملّا كان املؤلف قد حرص على ضبط األلفاظ  واألمثال واحلكايات األردنية ، سعياً منه إىل 
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حتقيق املطابقة بني املنطوق واملكتوب  فـي اللهجة األردنية ، فقد أبقينا على ذلك كله مضبوطاً 

وفق منهجية املؤلف ، لكننا حترينا أن يكون الضبط  فـي مكانه الصحيح ؛ إذ إنَّ كثرياً من احلركات 

اإلعرابية وعالمات الضبط  مل تكن  فـي مكاهنا الصحيح فأحدثت التباساً لدى القارئ ولدى 

الباحثني املعنيني بالرتاث . ورّشدنا من عالمات الرتقيم غري الضرورية ، وأعدنا ضبطها مبا يتوافق 

مع هنايات اجلمل ، وضبطنا بالشكل ما حيتاج إىل ضبط ، ليتيّسر للقارىء االطالع  على النصوص 

دون أي لبس أو غموض .

   وسيجد القارئ أننا قد أحلقنا بعض الفصول بالفصول اليت تليها ؛ إذ مل يكن من داٍع 

للفصل الذي انتهجه املؤلف . وجعلنا اهلوامش  فـي الصفحة  اخلاصة هبا بعد أن كانت   فـي هناية 

اجلزء، وخباصة  فـي اجلزء اخلاص باحلكايات ، مما ييسر على القارئ فرصة التواصل املباشر 

مع النص. و فـي هذا السياق وجدنا هوامش وتعليقات على أشياء مل تكن  فـي النص ، فأخرجنا 

القارئ من ارتباكه حبذفها . ولن خيفى على القارئ - وخباصة من اطلع على الطبعة األوىل - أننا 

قد نقلنا بعض املوضوعات من جزء وأحلقناها جبزء آخر ، لتكون موضوعات كل جزء  فـي نسق 

واحد . 

ويأتي إصدار هذه الطبعة اجلديدة من املعلمة عرفاناً من وزارة الثقافة جبهود الرواد الكبار 

ومنجزهم الثقافـي ، الذي يُعدُّ لبنة رئيسة  فـي صرح الثقافة الوطنية. ومن حسن الطالع أن 

يتزامن صدور هذه املعلمة مبناسبة اختيار مدينة مادبا ، مدينًة للثقافة األردنية ، وهي املدينة اليت 

احتضنت مؤلفها  فـي مولده ونشأته.

وزارة الثقافة
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مقدمة هذه )املُعَْلمَة(
بسم اهلل احلي، خري األمساء

أتقدم هبذه املعْلَمَة، اليت مسيتها:ــ  )مَعْلَمَة للرتاث األردني( ومل أمسها موسوعة؛ وال دائرة معارف، 
اعرتافاً بفضل أستاذي )العالمة أنستاس ماري الكرمليّ( صاحب هذا االصطالح، فهو الذي أوحى 
إيل بفكرة )قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية( الذي نشرته دائرة الثقافة والفنون عام 1973 
و1974 فلقي من الرواج، ما مل أكن أفكر فيه، أو أحلم به. فعزَّ وجود نسخة منه، وتواىل الطلب عليه، 

وما زال. فكان ممهداً هلذه املوسوعة.

وتتضمن هذه )املعَْلمة(:

1. قسم األمثال، واحلكم، ومناسباهتا وحكاياهتا، وقصصها، ألن قيمة األمثال عندي سامية جداً، 
فهي دراسة لعقلية الشعب، ولذكائه، ودقته يف التعبري عن انطباعاته. وهي الوسيلة لدراسة البيئَة، 

واجملتمع، وعقليَّة الشعب، وحكمته، وفلسفته االجتماعية.

2. األمسار، واحلكايات، واأللغاز اليت يسميها البدو )الفتاوي(. أجل هكذا يسميها األرادنة.

فـي  العامل  »أفتاه  يقال:  إذ  عربية، فصيحة،  والكلمة  »أفتيك«  بقوهلم:  يبدأوهنا  )الفتاوي( ألهنم 
مسألة« أبان له احلكم فيها، وأخرج له فيها فتوى. وقد كانوا يقولون: »أستفتيك« ثم استثقلوا وزن 

اسْتَْفعََل، وعادوا إىل وزن أفعل، وهو صحيح فصيح. وفتاويهم تقسم إىل:

أ. شعر، مثل قول الشاعر ملغزاً باللرية الفرنسية، الذهب، اليت كانوا يسموهنا )النرية)1( البينتو( 
كما كانوا يسمون اللرية العثمانية الذهب، )العُصْمَلِّية( والكلمة حتريف لكلمة )عسمانلي( ألن الرتك، 
يلفظون الثاء سيناً فيقولون )عُسمَان( فـي )عثمان( ويسمون اللرية اإلنكليزية. )نرية نقِليزيَّة( وبعضهم 

1. )النرية( كثريًا، ما يقلب األرادنة الالم نونًا، وال سيام يف هذه الكلمة فيقولون َنرْية، َنريتني، َثَلث نريات.



10

ــ أي البدو ــ يقول )نِيْرَةِ نِقريزيِّة)1((. قال الشاعر )سامل القنصل( ملغزاً فـي اللرية الفرنسية:ــ
كاملِشَاهِيْبْ،)2( اخْدُودْهَا  مليع  ِبنْتاً 

ابْهَوَاهَا)3(! سَاحِييِْن  الَْخالَِيقْ  كلَّ 
عَاِجيْبْ،)5( وَالتَّ هَبْ،  بألذَّ إمْحَّفلِينَهْ)4( 

واشْتَرَاهَا! تِِجرْتَهْ،  بَيَّعْ  اِجرْ،  أَلتَّ  

املَغاِريب)7(، أمْنَ  جَاهبَا  هُوْ  مِنْ  أَلسَّتّ)6( 

مَعَاها؟ مِنْ  جَاهبَا؟  مِنْ  البْالَدَنَا،   

املِكاسِيْب)9(، تِبَْغى)8(  سِمْسَارْ،  »هَذِيْ  َقالوا: 

مِشْتَراهَا! حاْْضِرةْ  االَّ  شَرْوَه،  مَا 

املَِقاصِيبْ)10(، البْسِنيَ  أو  االمْلُوْك  تِهوْىَ 

وَرَاهَا! يْركضْ  الفالَّحْ!  يَا  مَسْكِنيْ 

1. يقلب البدو الالم راء فيقولون: »النقريز« بداًل من اإلنجليز، ويقدمون بعض أحرف الكلمة عىل بعض كقوهلم )بِْقِرس( بداًل 

ونان« بداًل من بالد اليونان. من )قربس( ويقلبون الباء نونًا كقوهلم »بالد النُّ

مشهاب واجلميع مشاهيب، عيدان غليظة ملتهبة، هلب النار.  .2

اهبواها  ـ بغرامها.  .3

ّفلينه ـ ُمَزينيها إْمَ  .4

التعاجيب ـ املفرد ـ تْعجيبة، زخرفة زخارف.  .5

َألست، كان البدو يسمون كل امرأة اجنبية ِستا، والكلمة اختزال لكلمة سيدة، فإذا أرادوا أن يقولوا إن املرأة تعيش حياة   .6

الرتف، قالوا: »ِسّت امستَّته«  أي إهنا ال متارس عماًل، تقوم بخدمتها اإلماء.

املغاريب  ـ  مجع مغرب ويعنون هبا بالد األجانب.  .7
تبغى ـ تريد وهو حتريف لتبغي.  .8

املكاسيب مجع مكسب، يقلب الكاف جياًم تركية بثالث نقاط.  .9

ب. وهو كل ثوب أو كساء فاخر مطّرز بخيوط مذهبة أو مفضضة، والكلمة من القصب الفصحى، التي  املقاصيب مجع ُمَقصَّ  10

تعني الثياب الرقاق الناعمة من الكتان ،الواحد قصبي.
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االجَانِيْبْ، عِنْدَ  اتْ،  اللِّغَّ عَِريفَة)1( 

لِهَواهَا)2(، عَاِرفهِ  إاِلَّ  دِيْرةِ،  مَا 

حِلْواً )3(ِرَفْقهَا، ِبالدَّهَرْ)4(، وَالْمِواِجيبْ)5(، 

نِساها! ادَمْ  ابنَ  بالدِّنْيَا  اظِنَّ  مَا 

شرح األبيات

املثنى  ــ وهم جيعلون  بريق خديها  يتقيدون باإلعراب الصحيح. يقول رب بنت  األرادنة ال   •
مجعاً ــ  يشبه املشاعل، كل البشر هائمون بغرامها.

زينوها بالذهب، وبالزخارف، كل تاجر باع بضاعته، واشرتاها.  •

هذه السيدة املرتفة، من الذي جاء هبا من بالد الغرب إىل بالدنا؟ من الذي جاء هبا، من الذي   •
صحبها؟

أجابوا اهنا مسسار تريد املكاسب، وال يوجد بيعة أال وهي حاضرة على شرائها.  •

مغرمة بامللوك، وذوي املالبس الثمينة املزخرفة خبيوط الذهب والفضة، مسكني الفالح هو   •
يركض خلفها!..

هي خبيثرة بلغات االجانب، وليس هنالك من بالد اال تعرف ما تشتهي.  •

وليس هنالك ما هو أَلذُّ من مصاحبتها فـي أيام الضيق القاسية الضعبة، وفـي األزمات، وأنا   •
ال أعتقد أن فـي الدنيا أحداً من أبناء آدم نسي هذه البنت!..

وقد روي بيت آخر هوــ

• أَللي سِمِعها َطار َقلْبَه وَرَاها! حِسَّهْ لِطِيفاً ِبلياَقة أو تَرْتيب    •

1 عريفة اللغات، عاملة وهو وزن مبالغة.  واألجانيب، األجانب.

هلواها  ــ ملا تشتهي.  2

ِحلوًا رفقها  ــ مصاحبتها مجيلة جدًا.  3

بالدهر: يف األيام القاسية، الصعبة.  4

املواجيب  ــ األزمات.  5
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حِسَّه صوهتا وهم غالباً ال يلحقون اهلاء اليت للمؤنث باأللف.  •

أنك  أيها احلبيب!  باهلل  أقسم  أعالها،  املعوج  العصا  كاحنناء  قاميت منحنية  املعنى جعلت   •
جعلت حيات لوعة مستمرة.

ب. نثر، كقوهلم: ــ ملغزين فـي الرّمانة: ـــ

َطاسِهْ َطرَنَْطاسِة)1(، مِنْ جُوَّى لُوْلُوْ، أو مِنْ بَرَّى انْحَاسِه

وَسَواء أكانت هذه األمثال حقيقية، نشأت عن قصة خلصت يف مثل، أم كانت فرضية، فإننا قد 
حاولنا أن نصل إىل أسباب ضرهبا، والغرض منه.

احلمية.  هبا  تُسْتَثارُ  اليت  والنخوات  واحلقوق،  واملزارات  واالعتقادات،  والتقاليد،  العادات،   .3
والنذور، وأنواع الذبائح!

4. الشعر وتطوره وأثره فـي القبائل، وبعض مشاهري الشعراء، وأمثلة من شعرهم وبعض القبائل 
اليت شافهناها! واهتمام هذه القبائل باخليل، واإلبل.

5. اللغة والقواعد عندهم، وحماولة رد األلفاظ العامية إىل الفصيح والكِنَايَات.

ال شك فـي أن هذه )املَعْلَمَة( سيقرأها كثريون، وسريون فيها إِنْ أنعموا النظر صورة جملتمع، أخذت 
تغزوه احلضارة، وتطوي أموراً كثرية، كان هلا سدنة، حيافظون عليها، حمافظتهم على أرواحهم، إىل 
حد أن بعضهم مات فـي سبيل احملافظة على تلك األمور، كما مات دون عبادة، )هبل( و )العُزَّى( 

و)الالت( و )مناة( وغريهم من األصنام، أُناس العداد هلم!...

اليوم، وتضحي فـي عداد  نعتزُّ هبا  أجل، لقد ماتت تقاليد، واندثرت عادات، وستموت عادات، 
الرتاث الذي حناول البحث عنه، ناسني أنَّ حاضرنا سيمسي قدمياً، وأن فيه كل جذور املاضي، فعلينا 
أن نسجل هذا الرتاث، لنرى فيه قيم األجداد، وفلسفتهم، وأساليب حيواهتم، ألن واجب العلم، وواجب 

الوفاء، يفرضان علينا ذلك.

فهذا الرتاث، له أرصدة عظيمة، من إميان صار أسطورة، وعادات وتقاليد، كان هلا قداستها، وكان 
هلا شهداء، وكان الذي يعاديها، يعادي، »أَللي ايْعَادي العادَهْ، ِيعادى!«

طرنطاسة، توكيد إتباع حتريف! )طرين طاسة( أي إناء رقيق مكور من الطني.  1



13

من أجل هذا لقي األنبياء واملصلحون اضطهاداً رهيباً، أخرجهم من ديارهم، وال ذنب هلم، إال أن 
يقولوا: »ربنا اهلل!«

هلذا أتقدم هبذه )املعْلَمَةِ( وال أدعي هلا الكمال، لكن حرصي على أالَّ يندثر كل شيء، دعاني إىل 
تسجيل ما وصل إليه علمي، ألن درس الـدب احلي فـي ظالل العادات والتقاليد واألوابد، واألساطري، 
واملعتقدات املندثرة، له قيمة، تفوق كل قيمة!، ألنه يدرس اختبارات، وجتارب، ورموزاً تارخيية، ال بد 
من االّطالع عليها، وعلى ما فيها من جذور تضع يف يدنا مفتاحاً لرواسب من عبادات قدمية، سحقتها 

الديانات السمائية!...

وقد أخذت دراسة الرتاث تستهوي الباحثني، على الرغم من اختالف النظر إليها.

ولعل هذه املعلمة وأمثاهلا، ستفتح لنا باباً للتساؤل ــ على األقل ــ عن أدبنا القديم، وأدبنا املعاصر، 
وجذورمها الضاربة فـي أعماق التاريخ.

إن اإلقدام على هذا العمل، فيه من املصاعب واملتاعب، الشيء الكثري، ألن من عادتي أن أجعل 
نبُّه إىل كل كلمة، فإن مل أسجلها عند مساعها، نُسيت،  الكتاب ينمو منوَّاً طبيعياً، وهذا يضطرني للتَّ
اليت  العلمية،  الغاية  الناس جيهلون  للغاية، ألن  فـي حينها، حمرجة  األمور  املنفعة، وتسجيل  وفاتت 
يتوخاها الباحث. وقد خيطر على باهلم كل شيء، إاّل اخلري. مع هذا، فقد أقدمت معتمداً على اهلل!..

ومل أرد أن أتقيَّد باالصطالح الذي وضعه العالمة )W.G.THOMS( وأدخله على املصطلحات سنة 
1846 )الفولكلور(، وذلك ألن املعنى احلرفـي هلذا املصطلح هو )حكمة الشعب( أو )املعرفة الشعبية( 
العتقادي أن قولنا )الرتاث( اصدق داللة على ما حنن يف سبيله، فنحن عازمون ــ حبوله تعاىل ــ على 
تسجيل ما هو شائع بني األرادنة، من تراث، وربطه بالدراسات اللغوية، احمللية، ورد بعض األلفاظ 
إىل الفصحى، وقد فعل غرينا من الشعوب ما حناول أن نفعل!.. أما حنن فإننا فـي حاجة إىل املزيد.

لقد جتاوزنا مصطلح )الفولكلور( ألنه أضحى بوجه ما، يعين الشعر املتناقل شفهياً، وإذا قبلنا هذا 
االصطالح، أصبح يعين فرعاً خاصاً من الرتاث، ومن األدب! ال ما نريده، ونصبو إليه.

ملاذا وضعت هذه املَعَْلمَة؟
لقد دفعين إىل ذلك، دوافع كثرية منها:ــ

1. أن اجلهود املشكورة اليت بذلت فـي هذا السبيل، مل تضع كتاباً يتناول كل جوانب الرتاث. فقد 
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تناولت جوانب، وأمهلت  ــ استغفر اهلل  ــ بل أغفلت جوانب، كان من حقها أن تذكر.

2. أن بعض تلك األعمال، أغفلت ذكر الرواة، أو املصادر واملراجع اليت اعتمدت فـي وضعها.

3. أن احلضارة أخذت تزحف بال هوادة، على حياة الريف والبادية، وتزيل معامل احلياة اليت ألفتها 
البادية، ومارسها أهل الريف، إىل حد أن األحفاد، حتى األبناء، ال يعرفون عن عادات وتقاليد، وتراث 

األجداد إاّل الشيء القليل!..

4. أن الرتاث، هو املعوان احلقيقي على دراسة الشعب، وتطوره فكرياً، وحضارياً.

5. أن الرتاث يساعدنا، وحنن ندرس األدب اجلاهلي، وأدب صدر اإلسالم. واألدب العربي عامة.

6. أنه ضروري لدراسة اللهجات، وتطور اللغة، ومعرفة الشعوب اليت خالطتنا، وخالطناها، فـي 
قديم الزمان، واستعرنا من لغاهتا ومن عاداهتا، فمن ذلك، هذه الكلمات اليت استعارهتا عاميتنا من 

اآلرامية: ـ 

أ. الباكور والباكورة العصا املعوج أعالها. أصلها فـي اآلرامية بكاراً مبعنى ُكالَّب: جاء فـي الشعر 
الشعيب األردني: ـ 

ــــيْ وَاهلل!« ـــــا الــــَغــــضِ ــــي يَ ــــنِ ــــتِ ــــوَّعْ ــــــــــــــورَة               لَ ــــــــــــــاُك ــــي بَ ــــنْ »حَـــنَـــيـــتـــنِـــيْ، حَ

املعنى، جعلت قاميت منحنية، كاحنناءِ العصا املعوج أعالها، أُقسم باهلل أيها احلبيب! أنك جعلت 
حياتي لوعة، مستمرة.

اب. ب. رَجَّال ــ من اآلرامية وتعين الكذَّ

جـ. َزعُْطوْط  ــ وبعضهم يقول َزْغنُوط، وأصلها فـي اآلرامية )سطوطا(

ومن الفارسية: ــ

ـــ سَرْسَِريْ ــ العامة يستعملوهنا لإلنسان العادم االخالق. وتعين فـي الفارسية اجلهل واحلماقة.

ـــ جول ــ ومعناها الصحراء واألرادنة يقولون شول.

ومن الرتكية.

أُويُونْ ــ معناها لعبة، واألرادنة يستعملوهنا مبعنى الغلب يف لعبة طاولة الزهر.
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7. أن الرتاث، يضع بني أيدينا أموراً أمهلها التاريخ. وأمهلتها املعاجم ألن املؤرخني مل يُدَوِّنوا كل 
شيء، واملعاجم، مل حتِو كل ألفاظ اللغة، وفـي الرتاث بعض الكلمات اليت ال تستطيع اللغة الفصحى 
بنا  املستمر، بسبب احلرمان من احلب، وقد مر  التعذيب  تعين  )لوَّعُهْ( فإهنا  تؤدي معناها مثل  أن 
بيت الشعر ففسرنا لَوَّع بقولنا: »جعل حياته لوعة مستمرة!« وهي حتمل من املعاني، الشيء الكثري، 
فمعنى )التلويع( هو أن احلبيب كلما طمع فـي الوصال، أخلف احملبوب ظنه، وكلما ظن أن ما يرغب 
فيه قريب، باعد ما بينه وبينه! وحجبه عنه، ليزيد فـي لوعته، وملا أَثْبَتَهَا مؤلفو املعاجم، قالوا: »اهنا 
عامية« ومن هذا القبيل كلمة النشمي، اليت اعتقد بعضهم أنه ال أصل هلا فـي اللغة، وهي من )نَشَم  ــ 
قالوا: »نَشَمَ اهلل ذكر فالن« رفعه وعاله. والنشمي فـي اللهجة األردنية، تعين الشاب الشهم، األرحيي، 
الشجاع، الكريم، السريع إىل جندة املستجري. وإذا قالوا نشمية، عنوا بذلك اهنا فتاة مجيلة حَصَان، 

كاملة األوصاف.

8. ألن )الرتاث( هو طفولة اجملتمع، وهو صوت املاضي، وهو عند التحقيق، صوت احلاضر املدوِّي.

االجتماعية  الفروق  يُذب  مل  ان  هذا  االجتماعية،  الفروق  ذوبان  من  يَُقرِّبنا  الرتاث  تسجيل  ألن 
متاماً. ويدعو إىل توحيد الشعب، وهو الرد العلمي على الذين يقولون: »إن العناية بالرتاث، هي ِردَّة 

إىل القبيلة«.

فمذ أكثر من مائة سنة، ظهرت فـي الغرب الدراسات الرتاثية، باعتبارها علماً، ومل يقل أحد، إهنا 
ِردَّة إىل القبيلة. أما قبل هذا التاريخ، فكان الذين يقومون هبذه الدراسات، ميارسوهنا، على أساس 

أهنا هواية.

وال بد يل من أن أصرّح، بأني لقيت نصباً ناصباً، فـي الوصول إىل مادة هذه )الْمعلَمََة( وال سيما 
فـي ما خيص األمسار، الختالف الذين أوصوا جبميع احلكايات الشعبية، فهناك من يرى أنه ال بد من 
تدوينها بلهجة أهلها، وضبطها باحلركات، ليتمكن الناس من لفظها بلهجة أهلها. وهناك من يرى أن 
تكتب بعربية سليمة، وإثبات ما تشتمل عليه من نصوص الشعر، بلفظه، وقد رأيت أن أتبع األسلوب 

العلمي الصحيح على الرغم من كل احملاذير اليت تعرتض طريقي. اليت منها:ــ

ــ أن اللهجة اليت رويت هبا هذه األمسار، ليس هلا اصطالح يضبط األصوات، ضبطاً حمكماً!..

ــ أن الفاظها ــ فـي الغالب ــ  غريبة. على أبناء احلضارة، وقد أضحت غريبة على أبناء البادية، 
والريف، احملدثني. ألهنم ألفوا اللغة الفصحى، وشاع العلم بينهم فابتعدوا عن هلجة البادية الصميم.
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ــ األلفاظ عندئذ حمتاجة إىل الشكل التام، والشكل التام، عاجز عن أداء اللفظ الصحيح؛ متاماً.

ــ أكثر األلفاظ حمتاج إىل التفسري، وهذا فيه جهد مضاعف!

البادية  هلجة  بني  فرقاً  هنالك  لكن  تفهم،  فكانت  البادية،  بلهجة  األمسار  هذه  نذيع  كنا  لقد 
املسموعة، وهلجة البادية املكتوبة، مع هذا، فإني حاولت تذليل هذه الصعوبات بالضبط وبالتفسري.

ومن املشكالت اليت لقيتها، أني وجدت صعوبة، فـي تصديق بعض ما رواه القوم يل. فقد كان 
ــ وهو رجل حمرتم، ال شبهة فـي  بعضهم يؤكد يل على أنه عرف القصة اليت يرويها، يل هو نفسه 
العربية  اململكة  من  له  صديقاً  الناس،  من  مجهور  فـي  وهو  رأى  أنه  أحدهم  يل  ذكر  فقد  صدقه، 
السعودية، وسلم عليه، فلما سأل جلساءه عن الرجل الذي سلم عليه، وهو بينهم، ضحكوا منه، وقالوا 

إنه كان حيلم. ألن الرجل اختفى!

أنكرت ذلك، ومل أواجه الرجل باإلنكار، أجل، أنكرت ذلك، بيين وبني نفسي، فجاء القدر يرغمين 
على تصديق ما قاله الرجل. يوم خربت ذلك أنا نفسي، فقد اتفق أَنَّ ابناً يل كان قد اضطر أن يتوجه إىل 
أملانية، إلحضار ثالجات لنقل املؤن والفواكه، من األردن، إىل اخلليج العربي. وكان سفره فـي شهر تشرين 
الثاني 1962، وقد وعد أن يصل قبل عيد امليالد، وملا مرَّ املوعد املضروب، ومل أَتلقَّ منه خرباً مطمئناً، 
ـ يل من عادتي أن  أخذت هتامجين األفكار السود! فلكي أهترب من الواقع املؤمل، أويت إىل فراشي، مع أنـ 
أنام فـي الشتاء هناراً ــ منت أكثر من ساعة، فنهضت، وأنا هادئ البال، وبعد ساعة تقريباً ــ وقفت على 

شرفة منزيل فـي جبل عمان ــ وكنت أقيم فـي الدور الثاني من البناء ـ !

كانت الساعة، حنو الثالثة، بعد الظهر. فرأيت ابين هذا يدخل بقالة صغرية، مواجهة لدارنا متاماً، 
ويشرتي منها علبة دخائن، وعلبة ثقاب، وأشعل إحدى الدخائن ــ السيكارات ــ وسلَّم عليَّ بصوت عاٍل، 
وهو منحدر إىل الدور األرضي من داري، حيث كان يقيم هو وأسرته، وقد فرحت جداً، وهنأته بوصوله 
ساملاً، وملته على تأخره، وإخالفه املوعد، فرد عليَّ قائالً: »رب ملوٍم، ال ذنب له« فانثنيت إىل الدار، 

أبشر أمه وأخواته وإخوته!.. فقال بعضهم: »أليس هو الذي مسعنا سعاله، وخطواته؟«

أَجبت: »بلى«.

مضت ساعة، وأنا وامه، وأخواته وإخوته، ننتظر أن جييء لكي يسلّم علينا، لكنه، مل يظهر، فقلت 
ار، قالت بلطف: »أرجو أن حتافظ على هيبتك، فـي التعامل  ألمه ــ يرمحها اهلل ــ: »أريد أن أرى اخلطَّ
مع األوالد، فمن واجب ابنك، وقد عاد من السفر، أن جييء بعد أن طمأن زوجته، وقبَّل أبناءه ــ فيسلم 
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عليك وعليَّ، على أخواته وإخوته، الذين كانوا يتلهفون لرؤيته. فأرجوك، أن ال تُعَوِّد األوالد أن يتناسوا 
واجبهم حنونا!.. ألن كل إمهال بدأ بالتهاون، أوالً!.

الغائب لكم، واهلدية  ار)1(  ناديت زوجة ابين، فظهرت: فقلت هلا: »حنمد اهلل على سالمة اخَلطَّ
لنا.« أجابت بلهفة: »سلمك اهلل، وهل وصل؟« تعجبت وسكتُّ، وكدت أهتمها بالكذب، والتغابي. غلبت 
وكلمين  ابين  رأيت  فقد  ومسعي.  بصري  باألحرى  أو  وبصري،  مسعي  أكذب  »كيف  وقلت:  نفسي، 
وكلمته، وهذه تقول إنه مل حيضر!.« ال أكذب اهلل، لقد اهتمت زوجة ابين، بالكذب، واملراوغة، لكين 
عدت إىل نفسي ألومها. ترى ما غرضها من إنكار زوجها علي؟ وكيلف يقبل ابين على نفسه ان حيتجب 
عين، بعد كل هذه املدة، وبعد أن رأيته، وهنأته بوصوله ساملاً، أجل، كيف يقبل هذا، ومل حيدث بيننا 

فـي كل أيامنا، ما يكدر الصفاء؟!..

فـي  ليالً  الثانية عشرة  الساعة  كانت  فلما  أعمق!..  قلق عميق، وحزن  وتوالني  كظمت غيظي، 
الثاني عشر من شباط 1963، رن التلفون، فذعرت، واستعذت باهلل، من شر هذا النداء، فـي تلك 

الساعة املتأخرة، من الليل.

وإذا ابين يتكلم معي من )حلب( وخيربني أن أحد السائقِنيَ، انقلبت به الثالجة، وكسرت أضالعه، 
فادخل املشفى، وأنه سيبذل جهده ليكون عندنا، فـي النهار التايل.

محدت اهلل، وشكرته، على نعمته، وَمرَّ بي شريط األمسار، وَاتَّهامي الرجل الذي قال إنه سلّم على 
صديقه السعودي، فـي مأل من الناس، وأهنم استخرفوه، وأنكروا عليه ما روى هلم!..

فأدركت أن فـي الطبيعة أسراراً عجز العلم، وما يزال عاجزاً عن تفسريها، فال يستطيع هلا نفياً، 
وال إثباتاً!

وتذكرت موقف عمر بن اخلطاب ــ رضي اهلل عنه ــ يوم هتف وهو خيطب فـي القوم: »اجلبل يا 
)سارية(. وأن )سارية(.« مسع الصوت، فغيَّر مساره، فكسب املعركة.

إن هذه احلادثة، مل جتعلين أصدق ما روي يل عن املردة والغيالن وَاملَْفاوليِّة)2( وهو شيء  طبعاً 
كثري، كثري!..

ية اَل َحيَّاه اهلل.« وليس هلا أصل  اْر َبال َهدِّ ار، وفـي مأثوراهتم: »َخطَّ ار هو القادم من السفر، فـي اللهجة األردنية اجلمع ُخطَّ 1 اخلطَّ
هبذا املعنى فـي اللغة إال يكون قد نظر فيها إىل قيمة العائد من الغزو )العزيزي(.

2 املفاويلة، مجع )إِْمَفاِوْل( وهو اصطالح أردين ناشىًء عن اعتقادهم، أن روح القتيل تظهر فـي املكان الذي قتل فيه، وهي تردد كلمة 
دة تنهدها، وهو اعتقاد ناشىء، عن قضية اهلامة، عند اجلاهلني! وهذا االعتقاد ال نستطيع  هة، أو تنهُّ ه هبا القتيل، أو آخر تأوُّ تفوَّ
أن نناقش العامة به، وهم يقولون إن املفاول خيتفي بعد األخذ بثأر القتيل، وهي من املفائل الذي يقسم الرتاب! )العزيزي(
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كيف ندرس الرتاث، ونصنُِّفه؟
عند دراسة الرتاث، جيب علينا أن ندخل إليه من مخسة أبواب:،،

1. الباب االجتماعي، الذي يضع فـي يدنا عالقة الرتاث، بالرتكيب االجتماعي، وعالقة ذلك باملثل 
الكرم  أوجبت  اليت  الظروف  مثالً  تكوهنا. فنالحظ،  أول  فـي  تفرضه حياة اجملتمعات  الذي  األعلى 
الزواج ميسراً  القداسة. وغالء املهور، بعد أن جعل اإلسالم  الفردي عند العرب، ورفعته إىل درجة 
حفظاً لكرامة اإلنسان، وصيانة لألخالق، إىل درجة أن حفظ سورة من القرآن احلكيم كان يعترب مهراً. 
فدراسة ذلك كله تصور لنا العقلية جبميع أبعادها، وليس هنالك ما يشبه األمثال، هلذا الغرض. من 

أجل هذا، افتتحنا هذه )الْمعْلَمََة( باألمثال وبقصصها، ومبناسباهتا ودالالهتا.

2. الباب األسطوري، الذي تصوره األمسار واحلكايات، واأللغاز والكنايات، والعالجات اخلرافية، 
اليت حتدرت من تصورات اجملتمع ألسلوب احلياة، وهلذا ثَنّينا باألمسار، وجعلناها حتتل اجلزء الثاني، 

من هذه )املْعْلَمَة(.

ومظاهرها،  والعبادات،  والقوانني،  واألنظمة،  والتقاليد،  العادات  تصوره  الذي  العقلي  الباب   .3
من مزارات، ونذور، وذبائح، وضحايا، واهتمام باملوتى، وقد وقفنا على هذا الباب اجلزء الثالث من 

)الْمعْلَمَة(.

4. التكون االجتماعي، وقوامه القبيلة والعشرية وتفرعاهتما، بأمسائها الشعبية وما يقابلها فـي 
اللغة الفصحى، وأثر ذلك اجملتمع فـي نشوء البوادر اللغوية والشعر والشعراء وأثرهم فـي هذا اجملتمع، 
وما أصاب الشعر من تطور، وعالقة هذه القبائل والعشائر بعضها ببعض، وما جنم عن تلك العالقة 
من غزوات، وخصومات، ومنازعات، وحروب، نتج عنها الشعر امللحمي، والنقائض. وكم كنا نود لو أن 
صدور القوم تتسع للصراحة ــ كما كانت صدور األجداد تتسع..!.. هلذا، جعلنا اجلزء الرابع خاصاً 

بالقبائل، واإلشارات إىل من ذكرنا من القبائل اليت شافهناها.

5. والباب اخلامس جيب أن يكون وقفاً على اللهجات واألوابد، واأللفاظ، وردها إىل اللغة الفصحى 
ما أمكن، ألن اللغة هي اليت تسهل لنا دراسة الرتاث بوعي وفهم، ألن جهل املفردات وقواعد اللغة، 
اخلمسة، مستعِيناً  بأجزائها  )الْمعْلَمَة(  أبواب مغلقة. وعلى هذا األساس، وضعت هذه  إزاء  جيعلنا 

باهلل، الذي ال معني سواه. قبل أن تعفي احلضارة على ذلك كله.



19

كيف أدرك األجداد قيمة الرتاث، من غري أن يسموه؟
لِـ  اخرتناه  الذي  باالسم  أن يسموها  كتباً، من غري  فيه  فألفوا  الرتاث،  قيمة  القدامى  أدرك  لقد 
)الرتاث(. وبثوه أحياناً فـي مؤلفاهتم، سواء أكانت معاجم أم جمموعات ادبية، أم مَعْلَمَات. فإننا جند 

مثالً:ــ

أ. كتاب اإلبل،

ب. وكتاب اخليل،

جـ. وكتاب الشاء

د ـ .وكتاب األصنام.

هـ. وكتاب األطعمة،

و. وكتاب األمثال ويسمى )الفرائد والقالئد( ويسمى )العقد النفيس فـي نزهة اجلليس( ألفه أبو 
منصور الثعاليب.

وغريها من الكتب، ككتاب احليوان للجاحظ، وحياة احليوان الكربى! )حممد كمال الدين الدمريي( 
وهذه الكتب تعد أمنوذجات من كتب الرتاث.

ألن خرافات الشعب، وأساطري األمم تفسر لنا كل ما اسْتُبْهم علينا فهمه. فقد تصور الشعب، أن 
الشوك واحلسك، مل يكونا موجودين فـي األرض، قبل أن يغتال )قايني( ــ قابيل  ــ أخاه )هابيل( فلما 

شربت األرض تلك الدماء، أبدت نقمتها على اإلنسانية، وصارت تنبت هلا، تلك النباتات املؤذية.

وقالوا إن النعجة، مل تكن هلا إلية، وأن اإللية كانت للعنز، فلما هربت مريم العذراء بابنها، وأرادت 
أن ختتفي بني املعاز، أبت أن تسرتها، وسرتهتا النعاج، فسلب اهلل األاليا من املاعز، ووهبها للنعاج، 

وجعلها سرتا لعوراهتا، وابقى كل عنز، بال سرت، قصاصاً هلا.

ويقولون: »إن اهلل مل خيلق اإلنسان على صورته، إال بعد أن خلق البحر، فرأى صورته فيه، فصور 
اإلنسان على تلك الصورة، وملا كان اإلنسان ضعيفاً، جعل لكل إنسان كلباً حيرسه، وكان الكلب كلما 
خاف على اإلنسان، عوى ليجفل من عوائه من يريد أن يلحق به ضرراً، حتى عزرائيل نفسه، كان 
يرجتف من عواء الكلب. لكن الكلب غفل مرة عن احلراسة، فجاءَ )عزرائيل( وخنق اإلنسان األول، 
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فزالت حصانة اإلنسان، وفسدت محاية الكلب له، ومل يبق للكلب سوى أنه يستطيع أن ينذر بالشر 
املقبل، بعوائه، الذي يشبه اهلرير، ويسميه العامة )أَلْجَوح( وفـي مأثوراهتم: ــ »ما عُقبْ اجَلوحْ، َغيْرَ 

النَّوح«.

وقد حاولوا أن يفلسفوا كل ما تقع عليهم حواسهم، مبفهومهم الساذج، ومارسوا ما فرضته عليهم 
ظروف احلياة، والبسوه ثوب القداسة. من ذلك: الكرم وغالء املهور.

فـي  جاء  فقد  اخليّرة،  طبيعته  هلا  واستجابت  العربي،  على  الطبيعة  فرضتها  فضيلة،  فالكرم، 
الفقرة الثامنة من الكتاب الثالث هلريودتس ما حرفه: »وليس من الشعوب أصحاب دين وحمافظة على 

العهود، مثل العرب.« الصفحة الـ 197 الرتمجة العربية مطبعة صادر.

فاملسافر فـي جزيرة العرب، ليس فـي مكنته، أن يتزود بزاد يكفيه على طول رحلته، وليس هنالك 
فنادق يأوي إليها، فهو مرغم على أن حيل ضيفاً، فنشأ عن إكرام الضيف الكرم، الذي كان فـي أول 
أمره، لفكرة دينية، على أساس أن هذا الضيف فـي حاجة إىل املساعدة، ثم حتول مقايضة اجتماعية، 

والدليل على ذلك قوهلم:ــ

ـــ ُطعْمةِ النَّاِس اقرْيَْضاتْ.

نيِ احْسَان! ـــ ُطعْمَِة الرّجَاَل للرّجاْل ُقرضة، أو لَلْمِسْتَحِقِّ

ثم صار الكرم فضيلة اجتماعية، يتبارى الناس فـي إظهاره لكسب الصيت الطيب، والثناء احلسن. 
على  نتكلم  وحنن  ذلك،  إىل  وسنعرض  يستحقه،  الذي  اإلكرام  منهم  لكل  ليقدم  الضيوف،  وصنف 

سياسة اجملتمع البدوي.

وملا كثر الضيوف، صارت القبيلة مضطرة لتنظيم الكرم، فجعلت لكل رجل معروف فـي القبيلة أو 
العشرية دوراً، وإن كان الناس يدعي كل منهم أنه أوىل بتكريم الضيف ويسمون هذا )املَغالَطة( وَالغِالَْط 
ــ أحياناً ــ لكن الدور معروف. لذلك، مل يكن بعيداً أن تأتي الكرمة على كل ما عند الذي يصيبه الدور، 

من أغنام. لكي يطعم العشرية وجبة، ألنه قد مير على العشرية شهر من غري أن ترى اللحم.

وكان اجلزار مفقوداً، وإن وجد فـي بعض القرى، اعتربت حرفته عاراً، واعترب الذي يتعامل معه، ال 
قيمة اجتماعية له. قال الشاعر:
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»نِسْطاسْ بَيَّاعَ اللَّحَمْ ِبالِْوقيَّة،                   عَنْ مِيْة نَيْرَه امْرَكنينه، ابْصَلُْفوحْ!..«)1(   

بكلمة مهذبة، فال  بالبخل، ولكن  يتهم  الضيوف،  يزيد طعامه على حاجة  الذي ال  الرجل  وكان 

يسمونه خبيالً، بل )إِمَْقوْنن( أي كل شيء عنده بقانون. ومع أن موجبات الضيافة قد زالت فـي ظل 

فـي  الدين. جاء  يكرهه  الذي  التبذير،  إىل حد  آخذاً جمراه،  فيه، ظل  املبالغ  الكرم  فإن  احلضارة. 

ه، واملسكني وابن السبيل وال تبِّذرْ تبذيراً، إِنَّ املبذرين كانوا إخوان  الكتاب احلكيم: ﴿وآتِ ذا القربى حقَّ

الشياطني وكان الشيطان لربه كفوراً﴾ سورة اإلسراء.

ومع كل هذا النهي الصريح عن التبذير، فإن الكرم التبذيري ظل مسيطراً، فـي والئم األفراح، 

ووالئم األحزان.

ثمَّ جاء غالء املهور، قاصم الظهور، فحال دون الزواج الذي هو سياج األخالق، ودعامة الدين. لكن 

ملا اجتاحت العرب احلضارة، بعد فتح بالد الفرس وبالد الروم أخذت ترتفع املهور، ألن احلرائر من 

النساء أبني، أو أبى أولياء أمورهن أن يكن أقل قيمة من اجلواري. فقد بلغ مثن بعض اجلواري مئات 

األلوف من الدنانري، فلم ال يكون مَهرُ احلرة مساوياً، ال بل زائداً على مثن اجلارية، وملا كان الناس يقلد 

بعضهم بعضاً، أخذ العامة يقلدون اخلاصة، ودليل ذلك قوهلم:ــ 

»جَمَل مِيِّة أهلَل يُحْرسُه، أو جَمَْل مَصِْريَّة أهلَل يُحُْطمُهْ!«

ويكنُّون باجلمل ذاك البعري الذي تركبه العروس، فاجلمل الذي حيمل العروس ذات املهر العايل 

ليحرسه اهلل، ألنه حيمل من هلا قيمة اجتماعية لغالء مهرها، اما اجلمل الذي حيمل ذات املهر املتدني 

1 املعنى ــ بلغ األمر هبذا اجلزار )نِْسطاس( الذي يمتهن أحقر املهن، وهي بيع اللحم بالوقية، أن املحتالني خدعوه وأخذوا منه مائة 
لرية، طمأنوه عنها بقطعة مربعة من معدن ال قيمة له، صلفوح واجلمع صالفيح، وَركنه طمأنه. فكان رشاء الرجل رطاًل من 
اللحم، يعد عارًا. وليس فـي مكنة كل واحد أن يذبح كل أسبوع ذبيحة. لذلك كان حيتفظ بالذبائح للضيوف. واملعازيب مجع 

اْمعزب، وهو املضيف.
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فليحطمه اهلل، ألنه حيمل من ال قيمة اجتماعية هلا، وقد حاول أهلها التخلص منها. وقد قيل أيضاً:ــ 

»ما رَخيص اال لِعِلِّة، أو مَا َغايل إاِلَ لِحَْكمة!«

فعسى أن يكون فـي هذه )املَعْلَمة( بعض الدروس االجتماعية اليت توحي الينا بإصالح ما جيب 

إصالحه، فقد وضعناها ولنا من وراء حفظ الرتاث غاية اصالحية فحقق اهلل اآلمال.
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اجلزءُ األوَّل

الأمثال واحِلكم
والأقوال املاأثورة

حتديد املثل، وتقسيمه: ـ 
، سائٌر بني الناِس تتداوله طبقات الشعب، يقصد منه، تشبيه حاِل الذي ُحكي  املثل، قوٌل َمِكيٌّ

عنه، بحال الذي قيل من أجله.

ويقسم املثل إىل قسمني: ـ 

أ. َمثل حقيقي.

ب. ومثل َفَريّض..

وسواء أكان املثل حقيقيًا، أم فرضيًا، فإنه يقسم إىل قسمني، أيضًا:

1 . مثل خاص؛ أي موضعي؛ أي شائع استعامله يف مدينة، أو إقليم.

2.  ومثل عام؛ أي شائع بني طبقات الشعب كلها، وقد يكون مستعماًل يف األردن، ويف العراق، 
ويف السعودية، بتحريف بعض األلفاظ.
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قيمة األمثال، يف دراسة حياة الشعب وعقلّيته
لألمثال قيمة، ال تكاد تشبهها قيمة، يف دراسة أحوال الشعب، وأسلوب معيشته، وعقليته، 
وطرق تفكريه، وتقدمه األخالقي، واحلضاري، والفكري. لذا كانت دراسة األمثال وسيلة من 
ألثر  األمة  طبقات  تنّبه  ومقدار  الشعب،  أفراد  بني  التخاطب  أسلوب  ملعرفة  الوسائل،  أعظم 

احلوادث، وملا يدور يف ذلك املحيط من أحداث، توحي بتلك األمثال.

صورة  ألفاظها  يف  حتمل  احلقيقة،  يف  هي  أو  فيها،  نشأت  التي  البيئة  ر  تصوِّ األمثال،  وبعض 
الطبقة االجتامعية، التي برز منها املثل.

لوجدنا  فيها،  نشأت  التي  البيئة  لنعرف  نستنطقها،  القديمة،  العربية  األمثال  إىل  عدنا  فلو 
ذلك واضحًا، وإن كان ليس يف مكنتنا أن نميِّز األمثال اجلاهلية، من األمثال التي قيلت يف صدر 
اإلسالم، ألن البيئة واحدة، وطابع البداوة، هو هو. حتى إن األمويني، وهم يملكون  ـ  تقريبًا  ـ 
رقاب أكثر من أربعمئة ومخسني مليونًا من البرش، ويرثون حضارات األمم، التي تفيَّأت علمهم، 
البادية، عىل  البادية األردنية برهان قاطع عىل حنينهم إىل  البداوة، وقصورهم يف  ون إىل  ظلوا حينُّ
يازة، املعروفة يف زماهنم، يف بناء تلك القصور، وزخرفتها،  الرغم من استخدامهم ألرقى فنون الرِّ

وتنجيدها!

فإذا قلنا: »ارسَّ حسوًا يف ارتغاء« دل هذا املثل، عىل أنه نشأ يف مسارح اإلبل، وقيعان البادية، 
وأنه انتزع من حياة رعاة اإلبل، فحالب اإلبل، يمتىلء قدحه بالرغوة، فإذا أراد إكرام ضيفه، نزع 
الرغوة عن احلليب، ليقدم للضيوف حليبًا صافيًا، لكن بعض الرعاة املحرومني من اللبن، كان 
يغرتف احلليب مع الرغوة، من غري أن يفطن له أحد، فهو حيسو احلليب رسًا، وهو يتظاهر بانتزاع 

الرغوة، واملثل يرضب يف الذي يتظاهر بأنه يريد اخلري لك، وهو يبغى اخلري لنفسه.

بناًء عىل حادثة وقعت فعاًل، أو قصة شاهدت  املثل احلقيقي، هو ما وضع  ـ   املثل احلقيقي: 
صت العربة منها يف عبارة سارت بني الناس، فهم يطبقوهنا يف كل مناسبة،  الشعب أحداثها، فلخَّ
تشبه املناسبة أو احلادثة التي قيلت فيها، وال فرق يف املثل بني مذكر ومؤنث، وال بني مفرد ومثنَّى 
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ومجع، وال بني جمموعة من الناس إذا أريد تطبيق املثل عىل مجاعة من الناس.

القديم ويف احلديث! وكان هلا حكمتها،  ة هبا، يف  أمثاهلا اخلاصَّ األمم  أمة من  وقد كان لكل 
الشمول،  السلف. وقد تكون بعض األمثال متَّسمة بطابع  يتناقلها اخللف عن  التي  ومأثوراهتا، 
والفنيقيني، واهلنود،  فللبابليني، واألشوريني، واملرصيني،  اإلنسانية كلها، ومثلها احلكمة.  فتعم 
والرومان، واليونان، والعرب أمثاهلم، ولعل كنوز احلكم، واألمثال، واألقوال املأثورة التي نبعت 

من الرشق، ال ينضب هلا معني!

ومن املؤسف أن األمثال الرشقية عامة، والعربيَّة خاصة، مل ُتدرس بعد، الدراسة التي تستحقها، 
وكان همُّ الذين دونوا جانبًا منها، أن جيمعوها، ويَصنِّفوها، لكي ال يدركها الضياع، وما أعتقد أّن 
دورنا نحن، يف مجع هذه األمثال، واحلكم واملأثورات األردنية، من أفواه أصحاهبا، سيعدو ذلك، 

إاّل قليال!

بعد مدة وجيزة، بسبب  يدركها االضمحالل،  لئال  األوليَّة،  املواد  نقدم عىل مجع هذه  فنحن 
أعامق  أعمق  تناول  حتى  وفروعًا،  أصواًل  والريف،  البادية  حياة  يكتسح  الذي  املدنيَّة،  زحف 
كان  التي  الوسائل  تلك  الشعوب،  بني  االتصال  ورسعة  املتطورة،  النقل  وسائل  بفضل  البادية، 
اآلباء واألجداد مرومني منها، أو من أكثرها، فيموت الذين يستطيعون أن يفرسوا هذه األمثال 

أواًل، أو يعلموا أصل كل مثل منها، أو البيئة التي نشأ فيها.
ـِ )امليداين()1( ولعل أوىف كتاب عند العرب الفصحاء يف األمثال، هو كتاب األمثال ل

ومن األمثال احلقيقية عند العرب القدماء قول كعب بن زهري بن أيب ُسلمى »أوسعتهم شتاًم، 
وأودوا باإلبل«!

وأصل املثل، أن )كعبًا( هذا،  ـ  وهو شاعر خمرضم  ـ  هنبت إبل له، فحاول أن يسرتدها من 
الغزاة،  بأن يقف عىل نشز من األرض، بحيث يرى  فاكتفى  الغزاة، لكنَّ جبنه حال دون ذلك، 
وأخذ يشتمهم، وفيام أهله يتوقعون منه أن يعود باإلبل، عاد كاسف البال، فسأله أهله عن اإلبل، 

فأجاب: »أوسعتهم شتاًم، وأودوا باإلبل.«.
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يشتم  بأن  نفسه، ويكتفي  دفعه عن  اإلنسان  يستطيع  اعتداء ال  مثاًل، يف كل  قوله  وقد ذهب 
املعتدي، فيعد كل شتيمة انتصارًا عىل العدو.

املثل الفريض: ـ  أما املثل الفريض، فهو قول ترجتل له حوادث خياليَّة، مناسبة حلالة ال يستطيع 
ط فيه، بارجتال  ح هبا، خوفًا عىل نفسه، فيحتال لإلفالت من هذا املأزق، الذي تورَّ اإلنسان أن يرصِّ
احاديث عىل لسان احليوان، والطري، واجلامد أحيانًا، تشبه ما هو فيه من واقع احلال، ويروج هذا 
الناس أن جيهروا بام يف نفوسهم، خوفًا من  القول يف أيام اجلور، واالضطهاد، حيث ال يستطيع 
ضون بام يف نفوسهم تعريضًا. وأشهر الكتب التي تضم هذا  بطش احلاكمني الظاملني، لذلك يعرِّ

ع(. النوع من األمثال، كتاب )كليلة ودمنة( الذي ترمجه عن )الفهلويَّة( )2( )عبداهلل بن املقفَّ

نَّور كشف القدور، فاعلم أنه ال يصرب عنها.« وهو  د السِّ ومن األمثال الفرضية. قوهلم: »إذا تعوَّ
د عادة قبيحة. مثل يرضب يف الذي يتعوَّ

الديانات  أقدم األزمنة، يف  الدينية، من  الكتب  أمثال يف  لقد وردت  ـ   الدينيَّة:  الكتب  أمثال 
التي  األمثال  تلك  األمثال،  أبرز  ومن  واإلرشاد،  املوعظة،  يف  الوسائل  أهم  من  املثل  ألن  كافة، 
وردت يف التوراة يف )سفر األمثال(، واألمثال التي يف )اإلنجيل( ألن السيد )املسيح( كان ينرش 

تعاليمه بوساطة األمثال، جاء يف )إنجيل مرقس(: »فعلمهم أشياَء كثرية بأمثال«.

وقد ورد يف )القرآن احلكيم( واألحاديث النبوية، أمثال عديدة، فكانت األمثال يف مجيع األمم 
والعصور، وسيلة من وسائل اإلرشاد والنصح، ألهنا تعظ بأسلوب غري مبارش، وتصل إىل قلوب 

الناس، وضامئرهم بيرس وسهولة.

ها هذه الصفحات، ونرشحها، هي أمثال،  األمثال األردنية: ـ  واألمثال األردنية، التي تضمُّ
األردنية  الديار  يف  ما  بكل  أحطنا  أننا  عي  ندَّ ال  ونحن  الناس،  أفواه  من  بااللتقاط  إليها  توصلنا 
ه، ال جيوز إمهاله، وال  من أمثال، وحكم، وأقوال مأثورة، شعرًا، ونثرًا، ولكن  الذي ال يدرك ُكلَّ
سيام أن األيام  ـ  كام سبق أن ذكرنا  ـ  تزحف عىل كل املأثورات الشعبية  ـ  التي تدل عىل األصالة 
للباحثني،  نقدم  أن  فأردنا  تارخينا،  تراثنا، لكي يضفي ظلمة عىل  لتطمسها، وهناك من يدعي  ـ  
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وللدارسني، مادة أولية، تساعدهم عىل دراسة املجتمع األردين، وسبق لنا أن قدمنا يف كتابنا الذي 
شاَرْكنا فيه سيادة الصديق الفاضل األب املخلص )جورج سابا(: )مادبا وضواحيها( أمثااًل قليلة. 
ورشحنا هذه األمثال، وذكرنا املناسبة التي يرضب فيها املثل، ونبهنا عىل األمثال التي نشأت من 
مدة قريبة، ووضحنا أسباب نشوئها، ومن هذه، مثالن، كان هلام أثر بالغ يف حياة القوم، حتى نظم 
الشعر ملناسبة كل منهام، وسار الشعر يف البوادي، ولو كنا نعلم أن الناس يتقبلون األمور بالروح 

العلمي، ألثبتنامها، وأثبتنا ما نظم فيهام من أشعار!..

ومن دراسة األمثال، نالحظ األبعاد االجتامعية، واألحوال املعيشية، وأسلوب التخاطب، وما 
يسوده من الرصاحة، التي تبلغ أحيانًا، مستوى األدب املكشوف. وقد أثبتنا بعض األمثال، عىل ما 

فيها من األمحاض، لعلمنا أننا نخاطب علامء، هيمهم أن يروا صورة املجتمع، كام هي.

بال  الكلامت  إلثباهتا  الذوق،  عىل  باخلروج  العربيَّة،  املعاجم  يتهمون  املتحرجون،  كان  وقد 
تورية، وال كناية. وعذر أولئك العلامء  ـ  عندنا  ـ  أهنم وضعوا معامجهم هذه، للعلامء، وكام أنه ال 

حياء يف الدين فال حياء يف العلم.

ومن األدلة عىل أن املعاجم وضعت للعلامء، أن التعليم نفسه، بدأ عندنا نحن العرب جامعيًا، 
وظل جامعيًا يف منحاه، حتى ونحن نحاول أن نعلم الدروس االبتدائية، واإلعدادية  ـ  إىل وقت 

قريب ـ  والثانوية، فبقينا أرسى الفكرة اجلامعية!..

وهناك رأي لناـ  خاصـ  نريد أن نسجله، وهو أن األمثال، كلها، نشأت أصاًل، يف بيئة مدودة، 
ونشؤها يف تلك البيئة املحدودة، جعلها تتمتع بعنرص البقاء، والعمق، ومن َثمَّ انترشت إىل خارج 
بيئتها املحدودة، باملخالطة، لصعوبة املواصالت، وكان ذلك االنتشار البطيء بمنزلة زرع أصيل 

هلا يف تربة البقاء، واخللود.

وجاءت األسفار التجارية توسع نطاق ذلك االنتشار، إىل أن جاء دور التدوين، الذي أكسب 
األمثال صفة الديمومة.

ة اإلحساس، فلوال دقة اإلحساس عند ضاربيها، ما تنبهوا إىل حوادث  واألمثال تدل عىل ِدقَّ
معينة أصابت فردًا، أو أرسة.
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ولعل أقوال بعض املوسوسني التي صارت أمثااًل، خري برهان عىل ما تقول. فأقوال )بيهس( و 
)طويس( تثبت ما ذهبنا إليه؛ إذ ليس كل مثل  ـ  يف األصل  ـ  صاغه حكيم، ومن فضائل األمثال 

الشعبية، أهنا تكشف لنا ببساطة، العالقات االجتامعية، بكل جالء!

ه أْش« أي إذا كان أبوك مل يبق لك مرياثًا، فال تتوقع  ْك َما ِمنوُّ ْب َلْك، َعمَّ فقوهلم: »أُبْوْك ما َعقَّ
من عمك شيئًا، فهو ينظر إىل حكمة فيلسوف العرب الكندي القائل: ـ 

»األب رّب، والعم غم، واخلال وبال، واألقارب عقارب«.

وقوهلم: »َأُخْوْك ِمْن َأُبْوْك، ِمْثِل اْلُقوم َلْن َوُلوْك« ينظر إىل قول الكندي: »األخ فخ.«

وهناك أمثال تدل عىل منزلة املرأة عندهم، كقوهلم: ـ  »َأليلِّ يِشاِوِر املِره، َمَره.«

كهم بالعادات، والتقاليد، قوهلم: ـ  »َأيلِّ بَِدرشِّ الَعاَدا، يَِعادى!« ومعنى  ومما يدل عىل شدة متسُّ
بَِدرش:  يرتك. وهناك ما يدل عىل انغالق املحيط، واالنويَّة التي هي من خصائص املجتمع البدائي:ـ 

ي تِْدِمْع«. »َألِْف عنْي تبكي، َواَل َعني أمِّ

وقوهلم: »ُعْقب امحاري ال بِْنبْت حشيش«

وهناك ما يدَل عىل قبوهلم مبدأ الرشوة كقوهلم: ـ 

إِليّل ما يِْطَعم التِّْسَعة، ما ُيْوكل اْلَعرَشة.

ولفظة يوكل تدلُّ عىل أن املثل نشأ يف جو ريفي، ألن البدو يقولون: »َياِكل« ال يوكل.

ويقولون: »إاَِل كاْل اِمْن ُأالكال!«

فيعنون باأَلكال بفتح اهلمزة إطعام الناس، أو تقديم الرشوة من املغانم، أي االرتشاء، ويعربون 
عن ذلك باأُلكال بضم اهلمزة.

ونحن لو أردنا أن نتقىص هذه الناحية، لطال بنا املقال، وأخرجنا عن النهج الذي رسنا عليه من 
اإلجياز غري املخل، واالكتفاء بام يركز ما نقوله يف األذهان، تركيزًا متينًا، بأوجز لفظ ممكن.
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وملا كانت األمثال، هي خرٍي ما يصور حياة الشعب، رأيت أن أخصها بباب من هذه )املَعَلَمة 
األردنية.( بعد أن أثبت جانبًا منها يف آخر اجلزء الثالث من )قاموس العادات واللهجات واألوابد 
قسم  من  خالية  الثانية،  الطبعة  فظهرت  املعلمة.  أمثال  إىل  اجلانب  هذا  ضممت  وقد  األردنية( 

األمثال.
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الأمثال واحِلَكم والأقوال املاأثورة!

باب اهلمزة

طبوها!.. ْة َستِّتوها، ِوان ما َقعَدت اَل ُتُ 1ـ   إبِن أَرَبَعه، َرّبُعوه، ِوان ما َقَعد َطّبُعوه، وبِنت الِستِّ
بوه، أما ابنة ستة أشهر،  من مأثوراهتم قوهلمك »إِبن اربعة أشهر، أجلسوه فإن مل يستقم، َفَدرِّ
فزينوها وأجلسوها، فإن مل تستقم يف جلستها، فال ختطبوها، ألن ذلك يدل عىل عيب يف جسمها. 
وهذا يشري إىل أهنم، لقلة عدد اإلناث، كانوا خيطبون الطفلة، وهي يف أشهرها األوىل، وأحيانًا، عند 
ِذيَّة من الفصحى.  َأحْلَ بِْنِت ْفالن» أي طلب أن يعطيه إياها، والكلمة  ى  والدهتا، فيقولون: »حتذَّ
وهي هدية البشارة، والعطاء من املغنم، ومنه احلديث: »كان حيذي النساء والصبيان من املغنم« 

أي يعطيهم. وكان األرادنة يتحذى بعضهم من بعض املالبس اجلديدة.

2 ـ  َأبِْن إِْبَنْك َلْك، وابِْن بِْنَتْك َلّو!
أي حفيدك نفعه وخريه لك، أما سبطك، فهو ليس لك وهي لغة يف )ال( وهو ينظر إىل قول 

الشاعر:

بنونا، بنو أبنائنا، وبناتنا،                      بنوهنَّ أبناء الرجال األباعِد!

3 ـ  أبو اْلَياس َعِرْقُله
َعْرَقَله أدخل رجله بني رجيل خصمه، أو منافسه يف اللعب إلسقاطه. ومنهم من يقول )َعِرْقُبه( 

وعرقل ـ أعاق ـ وعرقب ـ احتال  ـ كالمها من الفصحى.

نقطة ضعفك.  فيدل خصمك عىل  له، وتساعده  تنترص  أن  تريد  الذي  وهو مثل يرضب، يف 
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مغاضبة  أخيها،  إىل  الزوجة،  فذهبت  زوجته،  أهان  إلياس(  )أبو  يكنى  زوجًا،  أن  املثل،  وأصل 
لزوجها، شاكية ما تلقى من سوء املعاملة، فأقسم اخوها، أن ال تعود إىل بيت زوجها، إال إذا جاء 
السرتضائها، صاغرًا، وصّمم عىل أن يرضب )أبو إلياس( إن رآه، انتقامًا ألخته، فلام ذهب )ابو 
الياس( السرتضاء زوجته، هجم أخو املرأة عىل الزوج، يريد أن يرضبه، وأخذ الرجالن يتعاركان، 
فلام أحست املرأة بأن أخاها كاد يتغلب عىل زوجها، أهابت بزوجها قائلة: »َأُبو الياْس َعِرْقُله.« 
فذهب قوهلا مثاًل يرضب يف كل من حتاول أن تنترص له، فيدل عدوك عىل ما عندك من ثغرات 

ونقاط ضعف.

ْوْه أْش. ْك َما ِمنُّ ْب َلْك، َعمَّ 4 ـ  َأُبْوْك َما َعقَّ
اي إذا كان ابوك، مل يبق مرياثًا، فال تتوقع من عمك شيئًا . وهو مثل يرضب، يف عدم الفائدة 

وه اش  ـ  ما منه يشء  ـ  من انتظار املساعدة من األعامم! وأصل ما ِمنُّ

5 ـ  َأُبْوْك َميِّْت ِواحِلْقُه َفطرِيْه؟!
عن  تنوب  أكلة  وهي  فوقه،  السمن  وإفاضة  املريس،  باللبن  الفطري،  اخلبز  ثريد  هي  الفطرية 
املنسف يف جنويب األردن. وكانت شائعة يف )مادبا( وضواحيها، ألن أهل )مادبا( سكنوها سنة 

1880 بعد أن هجروا )الكرك(.

العجني  من  رقاق  األرادنة  غري  عند  والفطرية،   . حدٍّ عند  اخلسارة،  إليقاف  يرضب  واملثل 
يوضع فيها توابل، وتطوى عىل شكل مثلث، ثم ختبز، وتسمى )فطاير( واحدهتا فطرية، ومنها ما 
حيشى بالسبانخ ويدعى فطاير سبانخ، ومنها ما حيشى باللحم والبصل ويسمى فطاير بلحم، أو 
فطاير حلم، ومنها ما حيشى بالبطاطة، أو اجلبن، وقد اصبحت هذه الفطائر شائعة يف األردن، لكن 
الفطرية األصلية، ما زالت متفظة باسمها، لكنَّ الشبان أخذوا يسموهنا: »الباطون، والّركة« لثقلها 

يف املعدة. وأهل )السلط( يسموهنا )اجَلِعْيَصة(.

ة َمْع ُحّصتني اجرْي! 6 ـ  َأُبو ُحصَّ
مثل يرضب يف أن صاحب احلصص الكثرية، يف أي مرشوع، هو اآلمر.
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ك َحان َلْن َلـمَّ ْك، مثل الرَّ 7 ـ  َأُخوك ِمن َأُبْوْك ِمْثل اْلُقوْم َلْن َوُلْوك، َوأُخوْك ِمْن َأمَّ
مثل يرضب يف جفاء اإلخوة غري األشقاء، وهم يفضلون األخ من األم، عىل األخ من االبن. 

ومعنى كلمة )َلْن( إذا، وعندما.

8 ـ  َأُخْوْك االْنَفع
مثل يرضب عند ختيلِّ األقارب عن املساعدة، وتقدم الغرباء، أو األصدقاء هبا. وأصل املثل، أن 
رجاًل كان له أخوان شقيقان، وكان له عشرية كثرية العدد، فافتقر لكرمه، وحتاشاه أخواه، وأفراد 
عشريته، وكان يف احلي رجل رشاري، ساءه ما رأى فيه هذا الوجيه، فأمده بام استطاع، وأعانه عىل 
مروءته، واتفق أن وجد الرجل كنزًا، فعرف للرشاري حقه فجاء أخواه وأبناء عشريته يلتمسون 
منه مااًل، ويلومونه عىل تفضيله الرشاري عىل شقيقه، وعىل أقاربه، والتمسوا منه مااًل، فقال: »ما 

يل إخوان، وال قرايب، أخوك االنفع.« فذهب قوله مثاًل.

اْقُشه! 9 ـ  َأبو َبيَضْه اَل اطَّ
مثل يرضب يف جتنب التعامل مع الذي ال يملك إال أتفه األشياء، وهو إىل احلكمة أقرب. وأبو 
بيضة كناية عن الذي ال يملك إاّل القليل، واملَْطاَقِشة لعبة لألوالد وللبنات كانت شائعة يف األردن، 
النصارى، وتكون بأن حيرض كل واحدة جمموعة من بيض الدجاج،  يف أسبوع عيد الفصح عن 
وحياول أن يكرس ما مع منافسه، وكلام كرس بيضة أخذها. وَطقش من طقَّ ، وزادوا فيها الشني 
للمبالغة، وقالوا طقش البيضة كرسها، يِْطُقش، ْمَطاَقْش وْمَطاَقِشة، قال الشاعر، يسجل موقف 

سيدة مجيلة، شاركت الرجال يف قتال باحلجارة بني زوجها وبعض خصومه، َفُشجَّ رأسها!..

ــــْوش َجْتنا َباحَلاَراِت اهْتُ يا ابو اْذَريِّْع َبه اْنُقوش،    

إِوِدمسًا َطْقَشْت َغاِرهْبا!

حجر  فأصابتها  الرجال،  تقاتل  األحياء  يف  جاءتنا  بالوشم،  املنقوشة  الذراع  ذات  يا  املعنى: 
كرست مقدم رأسها. والدمس حتريف دمص.
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. مُه داياًم َنّ َوْي، حَلْ 10 ـ  َأُبو الصَّ
أبو الصوي، طائر أسود هزيل، كأن حلمه جمموعة أعصاب، ال ينضج ال مشويًا، وال مطبوخًا. 

ر!.. يرضب مثاًل يف الشحيح الذي ال جيود أصاًل، ويف احلاسم العقلية الذي ال يتطوَّ

ة، اْوِجّد ِميِّه! 11 ـ  أُبو َعَشَ
مثل يرضب يف اإلنسان الكثري املسؤوليات، وليس يف استطاعته أن يعتذر عن يشء منها.

َهْب بِزّينوا فيه بيوت املَيِّه 12 ـ  إذا َزاِد الذَّ
مثل يرضب يف ابتذال األشياء الثمينة، إذا كثر عرضها. وهذا املثل شاع عندما أترف الناس، 

وصار أغنياء الفجأة، يزينون املراحيض بالذهب.

13 ـ  إذا َطاْب َهواْك ذرِّ عىل َدِقْن َصاْحَبْك.
املثل كام يبدو، نشأ يف وسط ريفي زراعي، وهو يدل عىل األنويَّة.

ُكـــــوْن ا      فاَل بْد َلْلِرَياِح اْمَن السِّ ـَ 14 ـ  إِذا َهبَّْت رياَحْك، ِهبِّ َمْعهـ
ت ِرُغوثك احتلبهـــا    َفام َيدَري ولدها املن يُِكـــــون       وإِن َدرَّ

 ويروى )قلوصك( َبَدل رغوثك!
ل ونشاط احلظ، يسكن. إذا واتاك احلظ، فاهنض واهتبل الفرصة، ألن األيام َتَتبدَّ

وإذا َأقبلت عليك الدنيا، فاغتنم إقباهلا، فأنت ال تدري ملن تتحول خرياهتا.
احلظوظ.  لتقلب  وسكوهنا  للحظ،  الرياح  هبوب  استعار  فقد  هنا،  الشعب  بالغة  وتالحظ 
واستعار در الرغوث، أو القلوص إلقبال الدنيا، ورضورة االستفادة من إقباهلا، ألنك ال تدري 

ملن يصبح املال الذي كسبته.

15 ـ أردى من فاعل يف مونته.
أقل قيمة من عامل ال حيصل عىل طعامه. وهو الذي يدعى يف اللغة )املَقَتوين( قال )عمرو بن 

كلثوم(:



35

َمْقَتوينا؟« المك  كنا  متى  رويدًا،       وتوعدنا،  دنا،  »هُتدِّ

ون )اْوْريوره( ْ ِيُ 16 ـ  َأللَّ
ل ضحاياه التبعة. وأصل املثل، أن امرأة اسمها  مثل يرضب يف الذي يكون هو أصل الرش، وحيمِّ
لياًل، وبعد أن يسقطن، تعريهن صباحًا،  الريبة،  النساء عىل  الرجال  لقاء  )أوريوه( كانت تسهل 
وهتددهن بفضح أمورهن، إن مل ينقدن هلا، فتكون السبب يف خراب البيوت. وكلام جاءت مناسبة 

تنطبق عىل هذا املثل وينطبق عليها، قالوا: ـ  »اهلل خيون )اوريوره(«. وأصل املثل من اجلنوب

 17 ـ الف ثعبان ينهش، وال ثعبان البطن يبلش.

مثل يرضب يف وقوع جريمة أخالقية. وثعبان البطن كناية عن املذاكري. يبلش: يأيت عماًل.

ي تِْدِمْع. 18 ـ  َألِْف عني تِبكي، َوال َعني أمِّ
مثل يصور أنويَّة املجتمع وفرديته، وجممل املعنى، ال أبايل بام حيل بالناس إذا سلمت.

ِحْم ِعنِْد جاري. 19 ـ  َأْكِل الَبَصْل يف َداري، َأَخرْي ِمن َأْكِل اللَّ
مثل يرضب يف التعفف عن حضور الوالئم التي يتبعها املن القبيح.

ْت علَيْك ُكْل إِو َبْحِلق عينيْك! 20 ـ  َأْكِلْه ِواْتَسمَّ
ة. إذا دعيت إىل وليمة، فال ختجل من األكل إىل حد الشبع. بحلق، فتح عينيه بِشدَّ

21 ـ أْكِل املَواِكل ما يعقب صداقة
مثل يرضب يف اعتداء أحد األقارب عىل حقوق أقاربه.

22 ـ  َأِكْلًة ِمْن غرْي كييس، َواَل ِمْن َماْل َعِرييس.
مثل يرضب يف الذي ال حيسب حسابًا لإلنفاق، ألنه ليس مسؤواًل عن دفع الثمن.
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ال اهلوا الزم يقنى له ملعقة 23 ـ أكَّ
مثل يرضب يف الوقح وواجبه يف االحتياط. 

24 ـ إِليلِّ َما تاكله مع َحْلَقْك، ما يِْطَلْع عىل االْعَظاْم.
مثل يرضب يف الذي يدعى عماًل، مل يكن له به يد.

25 ـ  َأليلِّ يَِشاِوَر املََره، َمَرة.
هذا املثل دليل عىل منزلة املرأة عندهم، فهي مقدسة إذا كانت أمًا، وهي جمال فخر إذا كانت 

أختًا، وهي يف منزلة ثانية، إذا كانت زوجة!

ه! 26 ـ  َأليل َباَل َكثِّر ِمنُّ
مثل يرضب عندما يكون املعروض عليك ال يكلفك شيئًا.

ى! ْل َعشان واوي يتعشَّ 27 ـ  َألل يكِسْ َجَ
ملنفعة  القوي  وإذالل  األرزاق،  تيسري  يف  األمور  وغرائب  القدر،  ترصفات  يف  يرضب  مثل 

الضعيف. ويشبه :مصائب قوم عند قوم فوائد.

28 ـ  إِليلِّ حَتِت الِعيص، ما هو مثل اليل بِِعّد فيهن،
ن عليك املصاب. وهو مل يصَل ناره. ونالحظ هنا أن األرادنة  مثل يرضب يف الذي حياول أن هيوِّ

( بحرف اجلر )يف( بال مربر. َعّدوا فعل )عدَّ

29 ـ  َألل ما َشاُفوه، يف الَعِقْل َعْرفوه!
مثل يرضب يف األمور البدهيية.

ُروْح! يلِّ ِحْل َمْطُروْح َواَل َقِلْب َمْ 30 ـ  الل َما ْيَ
مثل يرضب يف حالة من أنقذ، بعد أن سدت يف وجهه األبواب وظن أن حالته قد بلغت حد 

اليأس!
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31 ـ  إِليلِّ يِِركْن َعىَل َخاْلُته، بَِباْت َقَشُله يِف النَّدى
مثل يرضب يف الذي يتوقع اخلري من أقاربه، وال يسعى يف حاجات نفسه. وهو ينظر إىل املثل 
الذي يقول )عمك خرجك( وأصل املثل، أن شابًا ذهب من عند أهله، معتمدًا عىل خالة له، غنية، 
إىل  عاد  فلام  غاليًا،  مهرها  دفع  ملن  البنت  فزوجت  املهر،  معه يف  وتتسامح  هلا،  بنتًا  تزوجه  لعلها 
أهله شكى أمره إىل أبيه، فقال له هذا القول، الذي أصبح مثاًل. والقشل كناية عن مذاكري الرجل، 

والكلمة حتريف لِـ )قشم( وهو مسيل املاء الضيق.

32 ـ  َأليلِّ يَِدشِّ الَعاَدْه،  ـ  يَِعادى  ـ  ومنهم من يقول )العادا(
د عىل ما ألفه الناس  مثل يرضب يف الذي يثور عىل عادات قومه، وتقاليدهم ـ  أي إن الذي يتمرَّ
من عاداٍت  ـ  ال حيق له أن يلومهم  ـ  إذا هم عادوه. وهنا نالحظ اجللد االجتامعي الذي يلقاه 
دون. ونالحظ ولع األرادنة بالسجع، حيث قلبوا التاء املربوطة ألفًا، أو حذفوا تاء اجلمع،  املجدِّ

مافظة عىل السجعة.

ُطْسَها! 33 ـ  إِليلِّ ِفْيه َهْطِسة، ال بِّد ُيْ
اهلطسة عندهم، هي االنحراف عن جادة الصواب، وإتيان الفواحش، والكلمة حرفت عن 
املادي،  فيه، فجعل األرادنة االنحراف  التاميل يف امليش، والتبخرت  الفصحى ومعناها  )اهلطرسة( 

انحرافًا معنويًا. ومّصل املعنى أن الذي اعتاد الفواحش، ال بد أن يعود إليها.

اِزة، ال اتخاْف عليه!.. ه َخبَّ 34 ـ  َأليلِّ َأمُّ
مثل يرضب يف املسؤول، الذي يتظاهر بأنه ال يريد مساعدة أقاربه فهم يشّبهونه باخلبازة، التي 
ِملُه، فهي تثور عىل كل األعراف، والتقاليد، وتطعم ابنها. وأصل املثل، أن  ترى ابنها جائعًا وهُتْ
أنه ال  ابنها  ادعى  الغداء،  فلام حان وقت  األغنياء يف وليمة،  بمساعدة مجاعة من  سيدة، تربعت 
يريد أن يأكل، وادعت األم أن ابنها ال يريد أن يأكل. وادعت أن ابنها مل يذق طعامًا، فقالت إحدى 
اِزة، ال  النساء اللوايت شاهدهنا وهي تطعم ابنها من كل صنف، من أصناف الطعام: ـ  »َأليلِّ َأمهُّ َخبَّ

اخْتاْف عليه.« فذهبت مثاًل. يف كل من يوزع املنافع عىل الناس، ويدعي أنه مل يستفد منها!..
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35 ـ  َأليلِّ َيْصِدْق َمَع النَّاْس يَِشاِركُهم يف َأْمَواهُلم!
الديون. ولعل هذا  بوفاء  يتعلق  ما  بالوعود، وال سيام يف  الوفاء  مثل يرضب، يف احلث، عىل 

القول، من احلكم.

يَّة، َما تِبَلُعْه االْوَطيَّة!.. 36 ـ  إِليلِّ ما ُتْوْخُذه الدَّ
األوطيِّة تصغري الوطاة، وهي األرض، مثل يرضب يف الذي يرسق اليشء، ويتَّهم الناس الذين 

حوله، بأهنم رسقوه.

ْه. ْه، كثِّر ِمنُّ 37 ـ  إِليلِّ ما فيه يف القرب ِمنُّ
مثل يرضبن يف احلث عىل انتهاب مرسات احلياة.

38 ـ  إِليلِّ ما تآْكُله مع َحْلَقْك، ما يطلع عىل االْعَظام!
عي غري الواقع، كالذي يدعي أن سمنه، ناجم عن احِلْمَية. مثل يرضب ملن يدَّ

39 ـ  إِليلِّ َما ُله َعْيلِة، يِْقَنى لُه اكَحْيِلة.
مثل يرضب، يف من يقتني شيئًا له نفقات عالية، باهظة.

ْقَها، ما بِِلّد لبياض ساقها. 40 ـ  إِليلِّ بَِطلِّ
وجهه  عىل  املضارعة  حرف  فيلفظون  البدو  أما  باًء،  املضارعة  حرف  يقلبون  الريف،  أهل 

لتَلة. الصحيح، غري أهنم يكرسونه، وهي التَّ

وهو مثل يرضب عند ماولة إقناع إنسان، لكي ينرصف عن أمر عزم عليه، عزمًا، ال مثنويَّة 
فيه!..

ِلف عليه. 41 ـ  إِليلِّ يْمِش َعىَل ِرْجِلْيْه، اَل حِتْ
معة. العتقادهم، أن كل برش  مثل يرضب، عند ماولة االعتذار عن إنسان، اهتم بام يشني السُّ

لل، وهو ينظر إىل قول النبي )داود(: »أنا قلت يف حتريي، كل إنسان كاذب!« معّرض للزَّ
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42 ـ  إِليلِّ ما تِْقِرْص، َما تِْنِقِرْص.
مثل يرضب يف ماولة جعل املسؤولية يف كل احلوادث التي تصيب النساء من الرجال، مع أنَّ 
أصلها املرأة، وماولتها اإلغراء. قصد إظهار مفاتنها. وأصل املثل، أن امرأة من )الّصُلَبة( كانت 
تدور يف بلدة )عجلون( تستجدي، وكان عليها مسحة من اجلامل، وتأخرت عن العودة إىل أهلها 
املقيمني بجوار )عجلون( يف مضارهبم، فسألتها فتاة عجلونية قائلة: »ليه انت متأخرة الليلة، ما 
ختايف من الشباب يقرصونك؟«.. ومعنى ليه، ملاذا، وهي خمترص الي يشء  ـ  فأجابت الصلبيَّة: 

»عّيني خري، َأليلِّ ما تِْقِرْص ما تِْنِقِرْص« ذهب قوهلا مثاًل!

يه! 43 ـ  إِليلِّ ُمطّولِيُته، يا )امِّ اْذنِيْب( ُقصِّ
)ُأّم  و  أن يصنع لك مجياًل،  القبيح من غري  باملّن  ينغص عليك عيشك  الذي  مثل يرضب يف 
ضوا هِبا، وجعلوا ما تدعي  انة، كان الناس يتحاموهنا، خوفًا من َمنِّها ولساهنا، َفَعرَّ اذنيب( امرأة منَّ
ألن  ذنبها،  من  فلتقص  الناس  عىل  متّن  َأن  من  فبداًل  هبيمة،  هي  كأنام  ذنبها،  يف  طواًل  املن،  من 

معروفها، ال يعدو طواًل يف ذنبها!..

ى ْمِن اجُلوْع اْيُته ِعْنُدْه، ما هو آمسايل عن اليلِّ بِْتَطوَّ 44 ـ  إِليلِّ َطهَّ
هاية، هي الزوجة. أمثلة مبالغة، من طها يطهو. مثل يرضب يف الذي يصدر أحكامه كلها،  الطَّ
قياسًا عىل ما هو فيه من نعيم وطمأنينة، وأصل املثل، أن متزوجًا متقدمًا يف السّن الم شابًا، عىل 

فاحشة، فأجابه الشاب هبذا القول الذي سار مثاًل بني الناس.

45 ـ  إِليلِّ َطايِْش، َعايِش!
الطايش، تعني الذي مل يدفن بعد.وجممل املعنى، أن اإلنسان ما دام حيًا، فإنه ال يعدم القوت. 
وهو مثل يرضب يف الذي يظل جيمع املال خائفًا من املستقبل، وهو ينظر إىل قول )أيب العتاهية(: ـ 

يموت!.. ملن  القوت،  أكثر  ما  القوت          تبتغيه  مما  حسبك 

وأصل املثل، أن رجاًل، كان كثري اخلوف من املستقبل، قد مجع أموااًل طائلة، فقبل أن يتمتع 
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بيشء منها، مات، فقال أحد أقاربه: »َسْبُعه، كان جمنون يف مجع يشء لغريه، ما عرف أنه الطايش 
عايش؟« أي ما دام اإلنسان عىل وجه األرض، فإنه جيد ما يقتات به!..

سَها! 46 ـ  إِليلِّ يِِعرْيْ )...( اَل يِْتَلمَّ
مثل يرضب يف الذي يلوم الناس عىل النتائج السيّئة التي اختارها هو لنفسه.

47 ـ  إِليلِّ يعيش، حْيِذي يف )اخَلليل(
مثل يرضب يف رضورة تفكري اإلنسان يف سالمة رأسه أواًل.

وأصل املثل، أن بيطارًا أقام يف إحدى القبائل يبيطر خيلها، ويعاجلها، فخطر بباله أن يغزو مرة 
مع الغزاة، لعله يغنم شيئًا، فلام أغار  ـ  قتلت فرس البيطار، فأخذ يستنجد بالقوم، لعل فيهم من 
يردفه، كام هي العادة، يف مثل هذه املواقف، فلام رأى القوم هاربني، وليس فيهم من يلتفت إليه، 
أخذ يرصخ: »بيطاركم يا مجاعة، بيطاركم يا هال اخليل!« فرد عليه واحد منهم، وهو هارب، قائاًل: 
»إِليلِّ يِْعيْش حيذي يف اخلليل« أي الذي يسلم من املوت، سيذهب إىل اخلليل، ليبيطر فرسه، إن مت 

أنت، ومل نجد من يقوم ببيطرة خيلنا، فذهبت مثاًل!

48 ـ  إِليلِّ بُِقْوْل َدح، ال تآوي له أْمِن النَّْح!
ج بنتًا له صغرية، ال تزيد سنها عىل  ض نفسه ملكروه. وأصل املثل أن أبًا زوَّ أي ال ترحم من يعرِّ
عرش سنوات، فلام افتض العريس بكارهتا، أصيبت بنزيف، أفقدها احلياة، فلام الموا الزوج عىل ما 

حدث، قال قولته التي صارت مثاًل.

ح تعني عندهم، اليشء اجلميل، والرقص يف السامر، والعالقات اجلنسية، وهلا هذا املعنى يف  والدَّ
الفصحى. والدح والنَّح، الرضب الشديد، وافتضاض البكارة وملء اإلناء إىل أن يطفح، والدس.

قال شاعر األردن )عرار(

»..! »من يقول احلق، يؤذى، وُيَدحُّ
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49 ـ  إِليلِّ بِِعيْش، بِقَنى ِريش!
قول  ويقابله  أعجوبة.  بشبه  أو  بأعجوبة،  سلم  وملن  الفادحة،  اخلسارة  حاالت  يف  يقال  مثل 

البهاء زهري: ـ 

»ورأس مالك، وهي الروح قد سلمت      ال تأسَفنَّ ليشٍء بعدها ذهبا!«

اْب، تاليه، اْمَقْمِقش، ويروى آِخرته اْمقَمِقِش. لُه َحطَّ 50 ـ  إِليل أوَّ
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال طموح له، فإنه يبدأ بداية خسيسة يف احلياة، وينتهي هناية أخّس.

املثل، جاء من أنَّ حطابًا، كانوا يعرضون عليه، أن يشارك خبازًا، فكان يرفض، وملا  وأصل 
القرية  أهل  فصار  تافهة.  بأجرة  احلطب  جلمع  يستأجرونه،  ابون  احلطَّ صار  الشيخوخة،  أدركته 

اب، تاليه، أو آخرته، امقْمِقش! فذهب مثاًل. يتهكمون عليه، ويقولون: »اليل أوله حطَّ

51 ـ إليّل َعَلْيْك، ما ُهو َلْيك!..
يرضب هذا املثل، تعريضًا بمن يامطل بدفع حقوق الناس، وهو قادر عىل ذلك، أي أن املال 

الذي بني يديك، ليس ملكا لك، إذا كنت مدينًا.

52 ـ  إِليلِّ َفاْت، َماْت.
ٍة ارتكبت عن غري قصد. أي الذي مىض صار يف  يقال يف معرض االعتذار عن خطأ وقع، أو َزلَّ

حكم امليت، واخلري يف الذي تتوقع.

53 ـ  إِليلِّ كاره يف ايُده، ُكلِّ النَّاس برِِتْيُده!
اجلميلة  املرأة  ملواقف  التمثيلية،  االستعارة  قبيل  من  وهو  التعريض،  حالة  يف  يرضب  مثل 
املبتذلة، يقيض الرجال الطامعون بجامهلا كل مصاحلها، والكار، الصنعة، فارسية، واجلمع كارات، 
منه قوهلم )كثري الكارات، قليل البارات!« أي صاحب الصنعة املحرتف، حيتاج إليه الناس كلهم، 

فهم يريدونه. فكأهنم جعلوه حيل مل قول الفرزدق: ـ 
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عريانا!..» يأتيك  الذي  الشفيع  مثل  مؤتزرًا،      يأتيك  الذي  الشفيع  ليس 

54 ـ  إِليلِّ َما ُهْو َكاُره، يا ناُره!
مثل يرضب يف الذي يعالج شيئًا، ال حُيسنه، وأصل املثل، أن رجاًل نزل بقوم، وادعى أنه عامل، 
وأنه طبيب، وأنه حيكم عىل اجلن، فلام افتضح أمره يف أمور ليس فيها يشء من األخالق، أقسم 

زعيم القبيلة أن يلقيه يف النار!..

اثه إِبن َبْقَرته، وال اْمراَبُعه إِبن َمَرُتْه، واال، يا هوان حِلْيُتْه. 55 ـ  إِليلِّ ما َحرَّ
اًل  ُعامَّ ويستأجُر  للزراعة،  أبقارًا  يستأجر  أو  يشرتي  الذي  املزرعة،  صاحب  يف  يرضب  مثل 
للفلح، وبقية األعامل الزراعية، فتذهب وارداته كلها بني ما يدفع هلذه  ألمور وللرضائب، ويبقى 

هو مفلسًا.

الغلة  أبنائه، فتضحي  بقراته، والزراع من  تنتجها  أبقاره من عجول  الذي تكون  نِقيض  وهو 
كلها له. 

َمْد َلو َغَدا َشايِْب  ـ  ويروى َلْن غدا  ـ  56 ـ  َأليلِّ َما احَيَمـــْد َوَلـــْد                َما احْيَ
معنى هذا املثل، إن الذي ال يثنى عليه وهو شاب، ال ينال احلمد إذا صار شيخًا، ومثله قول 

الشاعر العريب: ـ 

عسرُي« عليـــه  كهـــاًل  فمطلبها  ناشئـــًا،             املروءة  أعيتــــه  املرء،  »إذا 

وأصل هذا املثل من الشعر، أن زعياًم، تزوج فتاة مجيلة، ولدت له ولدًا مجياًل، وملا كان يف الرابعة 
عرشة من عمره، هجم قوم، عىل إبل أبيه فهرب اجلميل، ابن اجلميلة، فلام المه أبوه، اعتذرت أمه 

ة بصغر سنه، فرد عليها، بقصيدة منها هذا البيت. عنه، متجَّ

ه، والشارد ال َتْلَحُقه! 57 ـ  َأليلِّ ما يشاورك، ال تِِدلُّ
مثل يرضب يف الذي يقدم نصيحته ملن ال يطلبها. فهو يقول: ـ  »ال تقدم نصيحتك، ملن ال 



43

لينجو بحياته، ال تالحقه، لئال  الذي هيرب منك جبنًا،  إليها، وخصمك  يلتفت  يطلبها، ألنه ال 
خيطر عىل باله، أن اإلقدام، اسلم له من اهلرب فيهجم عليك ويقتلك.

58 ـ  َأليلِّ ما تآِكل اهبناه، ِكل اْبَعزاه  ـ  وأهل احلوارض يقولون: إيِلِّ ما ُتوِكْل يف َهناه، ُكل 
يف عزاه.

مثل يرضب يف االستفادة من نكبة البخيل، أو الظامل؛ أي أن الذي ال تستفيد منه يف حياته ألنه 
بخيل، أو يؤذيك ألنه ظامل، متتع باألكل من الطعام الذي يقدم يف مأمته.

59 ـ  إِليلِّ مآكل عىل رْضُسه، نافع نِْفُسه!.
مثل يرضب يف الذي يتمنع من األمر الذي يفيده، وال يرض امتناعه منه، سواه.

60 ـ  إِليلِّ َما َتْوِقد النَّار أِمِن الَشاَرة، ِمْقَعْدها يِف اْلبيت َخَساره.
مثل يرضب يف املرأة التي ال حتسن إدارة بيتها، وال تستطيع االستفادة من أقل األمور شأنًا. فهم 

يعتقدون أن وجودها يف املنزل خسارة مادية، وخسارة أدبية.

ِمد، ُيُقْمُده، َقِمْد. ويروي: »ْيقُمْد ُلْه َقِمْد« 61 ـ  إِليلِّ ِمّشَتهي احْلَ
األرادنة جيعلون لـ )َقمَد( معنى )اختار( و )سعى( ومعناها يف لسان العرب خيتلف، إذ قال: 
»َقَمَد َيْقُمُد َقْمدًا وقمودًا، جامع يف كل يشء. وهو مثل يرضب يف من يقرصِّ يف واجب من التكريم 

يلزمه، فيعتذر أعذارًا تافهة!

ة! والبدو يقولون إِليلِّ ما َيطِعم التِِّسع، ما يآِكِل  62 ـ  إِليلِّ ما بِْطَعم التِّْسَعة، ما بوِكِل الَعَشَ
)يفتحوهنا(  والبدو   ) )إِليلِّ مهزة  يكسون  واحلرض  األرياف،  أهل  ان  ونالحظ  اْلَعشة! 

واحلرض وأهل األرياف يقلبون حرف املضارعة باء.
مثل يرضب يف الذي يتعفف عن دفع الرشوة. وهو يدل عىل أبعاد اجتامعية رهيبة!..

63ـ   إِليل إُِلْه َصديق ـ  وبعضهم يقلب الصاد سينا وهو مألوف يف اللغةـ  ما بِظّل عىل الريق.
مثل يرضب يف الذي يلقى املساعدة من أصدقائه.



44

64 ـ  إِلِّيل ما ُيْوِكْل عى اْحَناُكه ما يِْتَعْب!..
مثل يرضب يف الذي ينفق عىل حساب غريه، وال هتُمه اخلسارة، ويشجع الناس عىل املغامرة 

بأمواهلم. من غري أن يتحمل أيَّة مسؤولية.

ِمْل َمَعاْك! يه حِيْ 65 ـ  إِليلِّ َما يِْمش َمَعاك، ال اْتلِّ
مثل يرضب يف الذي يبوح بأرساره للذين ال حيفظوهنا. وأصله نصح للصوص: ـ  أي الذي 

ال يرافقك يف الرسقة، ال تسمح له بأن حيمل معك املرسوقات، ألنه يسهل عليه، أن ينّم عليك.

َمرا أو َعِليْقه، ِيِنِّْب َعْن َطِريقها! 66 ـ  إِليلِّ َما يِقَدْر َع احْلَ
مثل يرضب يف الذي يريد الزواج من أرسة ليست من طبقته، ويف الذي ال يستطيع أن ينفق عىل 
األرسة لكثرة مطالبها. واملعنى الظاهر، هو: ـ  إن الذي ال يستطيع ركوب اخليل األصائل، وال 

يستطيع أن يتحمل نفقاهتا، جيب عليه أن ال يفكر يف اقتناء اخليل. وهو استعارة.

َذعة! 67 ـ  إِليلِّ ما يِْقَدر َعىل اجَلمْلْ َيُرّد عىل الرِبْ
مثل يرضب يف الذي يعجز عن مقارعة خصومه األقوياء، فينتقم من األتباع الضعفاء.

والربذعة يف األصل تطلق عىل الوقاء الذي يوضع عىل ظهر احلامر أو البغل. اجلمع براذع، أما 
الذي يوضع حتت القتب عىل ظهر اجلمل فيدعى )احِلَواة( لكن ذكرت الربذَعة هنا، للتحقري.

68 ـ  إِليلِّ َما ُلْه َعْيِلة، يَِقني ُله اْكَحيِله.
مثل يرضب يف اإلنسان الذي يريد أن يقوم بمرشوع غري رضوري يضاعف نفقاته.

والكحيلة، هي الفرس، من أي نسب من أنساب اخليل، أي إنَّ اإلنسان إذا كان غري متزوج، 
فاقتناؤه فرسًا جيعل نفقاته مساوية لنفقات رب األرسة.

69 ـ  إِليلِّ َماُله َأْغالْم، يُِكْوِن اغالْم ُرْوُحه!
اقتناء  عىل  تساعده  ال  موارده  ألن  اخلدم،  استخدام  عىل  قدرة  له  ليس  الذي  يف  يرضب  مثل 

العبيد، واخلدم.
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70 ـ  إِليلِّ َماُله ِهِدْم َجَديد، ْيركُبه، اَحاِر اْلِعْيْد.
مثل يرضب يف البخالء الذين ال يشرتون ألهلهم مالبس جديدة يف العيد، شحًا منهم، بذلك.

َرة رة، ما ْيِريدن، َواِن امَعطَّ 71 ـ  إِليلِّ َما يِِرْيْدن، َواِن امَعفَّ
مثل ترضبه املرأة، إذا أحست أن زوجها منرصٌف عنها، لعدم زينتها. لقد كانت أعامل املرأة 
يف الطبقات العاملة مصورة يف األعامل املنزلية يف مجع احلطب، والكنس، وزبل الطابون، واخلبز، 
إىل  املخيض  اللبن  وحتويل  سمن،  إىل  الزبد  وحتويل  اللبن،  اوطاب  ومعاجلة  الغنم،  وحليب 
)ِجْبِجب( وهو عند العامة، أن يغىل اللبن املِخيض عىل النار، فام مجد منه يدعى )اجلبجب( وبعد 
أن يصفى بعد أن حيصل يف خريطة من القامش األبيض، وبعد هذه التصفية يعجن بامللح، ثم يكور 
ة، وهو اجلميد، وهو عند البدو الثور. وكان املاء  وينرش إىل أن جيف فهو الزعاميط، الواحدة ُزْعُمطَّ

شحيحًا، ترد النساء جللبه مسافات، فال تستطيع املرأة أن تعنى بنظافتها.

72 ـ  إِليلِّ َما َبايِل َليه، ما بُِقوم َقَشيِل عليه.
مثل تقوله املرأة إذا رأت أن زوجها منرصٌف عنها، والقشل هنا هو املذاكري. وللقشل معنى 
آخر، وهو اخليبة، املعنى:ـ   إن الذي ليس له يف قلبي منزلة، ال يثري يفَّ مياًل إىل العالقالت اجلنسية!..

73 ـ  إِليلِّ َما يِِريَدك، ال اتِريُده َشيِلة  • ال َبارك الل ابِعِشة اْلَغصبيِّة
هذا البيت من الشعر، اكتسب صفة املثل، فيرضب عندما يرى اإلنسان فتورًا من الذين هيتم 
الذي ال  واملعنى.  إتباع.  توكيد  وبيله  َبْيِلة«  اريده شيلة  »ما  ويقولون:  أبدًا.  )َشْيلِة(  ومعنى  هبم. 

حيبك ال حتبه أبدًا، ال بارك اهلل بمعارشة اإلرغام.

ْط اْدُموْس. وْش، بَِلقِّ 74 ـ  إِليلِّ ما هِبُ
مثل يرضب يف االهتامم بأية مساعدة يف القتال، مهام تكن طفيفة، واهلوش يف اللهجة األردنية، 
هو القتال، وهاش هيوش قاتل يقاتل، واهلوش يف الفصحى، هو االختالط واالضطراب ووقوع 

الفتنة. والدموس احلجارة مفردها دمس.
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املعنى: ـ  الذي ال يقاتل، يستطيع أن يساعد بالتقاط احلجارة للمقاتلني.

اْر، ما ُهو َجّزاْر. 75 ـ  إِليلِّ َما ُهْو خسَّ
واجلزار  املبالغة من خرس،  أمثلة  من  ار  واخلسَّ املغامرة.  الرجال عىل  املثل، حلث  هذا  يرضب 

يقصد هبا احلازم والذي يذبح للِضيفان أعز ما عنده من أغنام.

76 ـ  إِليلِّ َما لُه َعتِيْق، َماُله َجِديْد!
مثل يرضب للتمسك بالوفاء، واإلخالص لألصدقاء القدامى.

ْع َباب َداُره. اْل اَلِزْم يَِوسِّ ه يِِصرْيْ جَّ 77 ـ  إِليلِّ ِودُّ
مثل يرضب يف الرجل الذي يريد أن يتصدى للزعامة، عليه أن يكون واسع الصدر، مستعدًا 
لتحمل نفقاٍت يعجز عنها الناس العاديون. وهذا يدلنا عىل حقيقة، هي أن القوم قد مّروا بطوٍر 
كانوا فيه ينامون هم ومواشيهم، يف دار واحدة، خوفًا عليها من اللصوص، وقد رأيت ذلك يف 
سافرت  حيث  العرب،  بالد  يف  الفقر  أشاعت  التي  األوىل،  العاملية  احلرب  إثر  عىل   1920 سنة 
التي كان جيرها  العربة  الراهبة، وقد تعطلت  من )مادبا( إىل )القدس( و )جفنا( لزيارة شقيقتي 
حصانان هزيالن وكان صاحب العربة من )جفنا( قد ألح عيلَّ بأن أبيت عنده، ألين مل أرد أن أقرع 
باب الدير عىل الراهبات لياًل، وألنه مل يكن يف القرية فندق، فقد قبلت. وقد كان املنزل يف حالة 
ة، واالتساخ، بحيث آثرت أن أقيض لييل ساهرًا، عىل أن أنام عليه،  كَّ بائسه، وكان الفراش من الرِّ
وكان صاحب البيتن قد أدخل احلصانني لِيبيتا معنا، لكن نحن كنا عىل مصطبة، واحلصانان، كانا 
القرى يف األردن ويف فلسطني  أهل  بل كان  املضيف، هو األوحد،  املصطبة. ومل يكن هذا  حتت 
التي ال متلك سوى  الفقرية،  الطبقة  الغالب ـ يف دورهم، عىل األخص  حيفظون مواشيهم ـ عىل 

بناء واحد.

ْك ْتَعاِشْ فيه بْيْع واشرِت فيه. 78 ـ  إِليلِّ ودَّ
مثل يرضب يف الذي يكثر اهلدايا ملعارفه، لتكون وسيلة إلنشاء الصداقة. أو لتمهيد السبيل إىل 

معامالت جتارية.
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ه اْزَناِهن، َما يِْقَناِهن. 79 ـ  إيِِلِّ يِمُّ
يرضب هذا املثل، لتهوين قضايا العرض!

ومعنى ذلك أن الرجل الذي يشغل باله بزنى النساء وباملحافظة عليهن، ال يمكن أن يتخذ له 
منهن زوجًا. وهذا القول يتفق ورأي )أيب العالء املعري( يف املرأة:

التليد« الرشف  ـــع  ـّ يضي هبــــنَّ  ِغّي          حبــــال  النســــاء  إن  »أال 

80 ـ  إِليلِّ يِْتَهاَوْن يف احَلَجْر، باْقُرْط أْصَبُعه!
اإلنكليزية  احلكمة  إىل  ينظر  وهو  نوعه.  يكن  مهام  بالعمل  االهتامم  رضورة  يف  يرضب  مثل 

القائلة: »ليس هنالك عمل، جيوز أن نقبل عليه بتهاون  ـ  وعدم اكرتاث!«

ة إهِْلْف إِِش تِْعِرف، وأِش ما تِْعِرْف! 81 ـ  ُأمَّ
ينتخب  َأْم يف حفلة، مل  املتجانسني، سواء أكان ذلك يف وليمة،  مثل يرضب عند اختالط غري 
يف  الكلمة  معنى  وهذا  واحلاجة.  اجلزع،  من  القلب  مرتقة  معناها  هنا،  اهلف  وكلمة  ارها.  ُحضَّ

الفصحى.

82 ـ  إِْن ِجْيْت َعِشْ اْزاَلْم بِكُتلوا َمَرة، ُقْوْل عالم َهامْلَرة َعَليكو؟
مثل يرضب، عند سامعهم امرأة، تشكو من سوء املعاملة. ومصل املعنى: إذا اتفق أن جئت 
ورأيت عرشة رجال. يرضبون امرأة فسلهم: ما الذي أصابكم من أذى هذه املرأة؟ العتقادهم، أن 
املرأة هي أصل لكل رش وجريمة، ومن هنا، كانوا أسبق من نابوليون القائل ـ  »فتش عن املرأة« 
م حيولون اهلمزة حرف علة، ويذكرون العدد الذي من حقه التأنيث مع املذكر، ويدعون  ونالحظ َأهنَّ
الرجل َزمَلِة، واجلمع ِزمل، وازالم والزملة يف الفصحى العبد، لكن العامة إذا أرادوا الثناء عىل رجل، 
ويقلبون  )ازالم(  النساء  يسمون  أو  يقولون،  السوريني  بعض  وسمعت  َزمَلِة.  وأيَّ  »َزمَلِة،  قالوا: 
قاف قتل كافًا، وهم يعنون بالقتل، الرضب املربح، وبعض عشائر البلقاء يقولون: »اكتلوين جتلة« 
وهم يريدون رضبوين رضبًا مربحًا، فهم يقلبون الكاف يف )قتلة( جياًم تركيبه بثالث نقاط ويقلبون 
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حرف املضارعة باء، وحيذفون النون من الفعل املضارع بال سبب ويثبتون حرف العلة يف الوسط، 
مع أن من حقه أن حيذف، ويثبتون واو اجلامعة، بداًل من امليم كام يف )يكتلو( و )عليكو(.

ْ ـ بقلب الكاف جياًم تركيبة، بثالث نقاط ـ ُلُقَمتْك 83 ـ  إِْن ِجْيْت َقْومًا تِْبَغَضْك، ُكْل ُأْوكربِّ
يقال هذا املثل، إذا اتفق أّن بني أهل الوليمة من يكره هذا الضيف. فهم يقولون: »الذي حيبك، 

ق غيظًا.« يرسه أن يرى إقبالك عىل طعامه، والذي يكرهك، دع قلبه يتمزَّ

اَتِك اْسِكْرها! 84 ـ  إِْن َزْعلت َحَ
املقصود  دائاًم  سبب،  بال  غاضب  ألنه  غضبه،  هيمك  ال  الذي  غضب  حالة  يف  يرضب  مثل 

بقوهلم: »اسكرها!« زد يف غضبها إىل أن تفقد وعيها!

85 ـ  إِْن َحاَلْت َشاَتْك، ال تِذبحها!
ف صديق لك عن أداء دين أو واجب عليه، لظروف قاهرة . وحؤول الشاة وحياهلا  يقال هذا عند ختلُّ

أن ال تلد يف سنتها تلك، وكنَّوا بذلك عن إقامة الدعوى عىل ذاك الصديق، وقالوا إنه ذبح اجتامعي.

ْس َأَصاْبَعْك. ا اَصاْبَعْك، ويروى اْتَلمَّ 86 ـ  إِن َخاَمَسِك اْفاَلن، ِعدَّ
يقال هذا املثل، عندما يريدون أن يشريوا إىل أن ذلك اإلنسان أصبح لصًا مرتفًا، خيشى منه أن 

ينتشل أصابع من يسّلم عليه، لرباعته يف اللصوصية.

يش؟ اِل العرب َقدَّ 87 ـ  أَنا َداِري َعِن اْجَ
يرضب هذا املثل، عندما يصل اإلنسان، أقىص حاالت احلرية، من ترصفات إنسان عزيز عنده، 

يركب رأسه.

واملعنى: ـ  هل يف مكنتي أن أحىص إبل البدو كلها. وقديش هي منحوته من )قدر أي يشء 
هي؟(
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88ـ   إِْن َسِلْمت َأِن أو َخَوايت، َخيلِّ اْلَعْيب َيَركْب َبَنايت ـ   والكاف يركب، تلفظ ِجياًم تركيبة 
بثالث نقاط.

يرضب هذا املثل يف حالة التنصل من عيب ارتكبه قريب لك. وهو يشري إىل اعتقادهم الوراثة 
ها عىل  من جهة األب وحده، وعىل روح القبيلة التي تقول حقوقها: »املرة خريها جلوزها، ورشَّ

أهلها« أي أن أهل املرأة هم املسؤولون عنها وزوجها ال خيصه من األمر يشء.

مالحظة ـ أهل شاميل األردن وحوران يقول الرجال: »َأين« بداًل من )انا( وتقول النساء )أنا( 
أما البدو ومادبا وضواِحها الكرك وضواِحها، فيقول الرجل )انا( واملرأة )اين( 

ْقت يف ايدي وغنيت! 89 ـ  إِن َسِلْم َصاْحَب اْلَبيْتن َسفَّ
يقال هذا يف حالة وقوع مصائب، وسلم زوجها. ومعنى )َسَفقت( صفقت!

وقلب الصاء سينا، معروف يف العربية.

ي َعىل اْلغريب! ي، وانا وابن عمِّ 90 ـ  َأَنا وأُخْوي َع ابن عمِّ
)عىل(  لـ  اختزال  هي  املفتوحة  والعني  بعض.  عىل  بعضهم  األقارب،  حتزب  يف  يرضب  مثل 

وهي دليل عىل حتاسد األقارب، وختاصمهم، ثم اتفاقهم عند اخلطر املداهم!..

ّم، إفرَتِج اهَلّم، َوُيَقال، َبَطل أو َفَسد احْلِِلم. 91 ـ  إِْن َساِل الدَّ
يقال هذا عند تعبري رؤيا أو حلم، ُمزعج، فإن معربِّ الرؤيا يسأل احللم: هل رأيت دمًا يف احللم، 

فإن أجاب باإلجياب، يقول له: »إن سال الدم افرتح اهلم، أو بطل احللم، أو فسد احللم.«

92 ـ  إِْن ِشِفْت َحاُلْه، ال ْتَساُله.
ء فال َتْسأله. مثل يرضب يف الذي تدل حاله عىل وضعه السِّ

خ، ال ْتَسايله وين اهدموك؟ 93 ـ  إِْن ِشْفِت امفصَّ
مثل يرضب للحالة السابقة أيضًا، َوْمفّصخ  ـ  عاٍر . وين ـ  أصلها اين ـ هدومك مالبسك 
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وهدوم مجع ِهِدم، ويف الفصحى أهدام للثوب البايل، واألرادنة يطلقوهنا عىل املالبس عامة، البايل 
منها، وغري البايل، قال العاموي شاعر الكرك يف حينه هيجو امرأة.

رُشطــــاْن! اهدومك  الَخلـــــيِّ  ُشــــْوْم،         اهنـــاَرْك  ُقــــوْم،  قاَلْت 

النَّســـواْن! َعاِهــــرة  َيا  اَل  ابــــدي،    باجُلْود  اْهِدي،  قلت 

 94 ـ  َأنا بَدبرَها أو عشريها بغرّبها!
اقتصد.  ما  أفراد أرسته ويبذر  املسؤول عن اإلنفاق، وجييء أحد  يقتصد  مثل يرضب عندما 

واملعنى. أنا أحافظ عىل صحتها، وعشيقها يدمر صحتها  ـ وغربَّ يغربِّ كناية عن السفاح.

وأصل املثل، أن زوجًا، نصح له الطبيب أن ال يواقع زوجته مافظة عىل صحتها. ثم نمي إليه 
أن خدينًا هلا يأتيها يف غيابه، فقال قولته التي صارت مثاًل!

95 ـ  إِن جا الدوالن، ْتبَّى )ارقيقيم(
ة(. )إِرقيقيم( لص مشهور، واملثل يرضب يف هرب املجرم من العدالة، وشبيه هلذا اللص )َأهْلِلِّ

اْس، َعاَبِت االبنايِة. 96 ـ  إِْن َعاِب السَّ
اس، هو األساس. مثل يرضب يف اهنيار األرسة، عند انحراف رب األرسة، والسَّ

، َع َباْب َداِري َدبَِلِكة. 97 ـ  إِْن َغاْب َجْوِزي، ِواْن َحرَضْ
مثل يرضب يف املرأة امُلتَّهَمة.

، يف حضور الزوج، ويف غيابه، ألنه  ار هم هم، واألوضاع هي هي، ال تتغريَّ واملعنى، إن الزوَّ
بلِكة بقلب الكاف جياًم تركية، ذات ثالث نقاط. ومعنى الدبلكة  م هبا، والدَّ ألف هذه احلالة، وسلَّ

وقع األقدام الكثرية باختالط، وشدة!..

، ِرْجَلني ِستِّي، َأْرَبَعة! 98 ـ  ان َغاْب ِسْيدي، ِواْن َحرَضْ
ة. والعامة يسمون السيَّد بفتح السني ِسيدًا،  ية، ويف املرأة املتهمَّ مثل يرضب يف األوضاع املرتدِّ
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بكرسها، والسيِّد هو الذئب بالفصحى، وستي، بدل من سيديت.

أي إذا كان سيدي حارضًا، أو غائبًا، فإن فراش سيديت، حيتوي عىل ضجيع هلا، فأرجلها أربع! 
دائاًم!..

َحاَن اإلباَلد، أو ِذْيبَها، قيِّْل هَبا يا ابا احْلصني، أْونام!.. 99 ـ  إِْن َغاب ِسْ
مثل يرضب يف غياب محاة الديار، وإطالق يد الغوغاء يف مقدرات البالد. واملعنى إذا غاب 
زعيم البالد، عاث فيها األوشاب، َقيِّْل من القيلولة، أو اقعد يف الظل مطمئنًا. وهو ينظر إىل قول 

املتنبي: ـ 

العناقيد!« تفنـــى  فام  بشمـــن،  وقد  ثعالبهــــا            عـن  )مرص(  نواطري  »نامت 

ْر َلْك َع  100 ـ  إِْن غطغطت من باكر، خذ عصاتك، أو َساِفر، ِواْن َغْطَغَطْت َعْشِويِّة، َدوِّ
ْمغارة َذِريِّْة

يقولون  فيها من سقوط األمطار. فغطغطت، ظهر ضباهبا  التي خيشى  األيام  مثل يرضب يف 
إن ظهور الضباب صباحًا، دليل عىل الصحو، وظهوره يف املساء دليل عىل قرب تساقط األمطار. 

ريِّة، هي الغار الذي يصلح ملجأ من األمطار، واألعاصري! املغارة الذَّ

101 ـ  َأنا َخاْبِرك َسَمِكة!

مثل يرضب يف الذي يقبل األمور اخلسيسة، ويتغاىض عام لقي من اخلديعة فيها، لشدة حاجته إليها.

يصطاد  لعله  اجلدول،  إىل  وذهب  عباءته  يف  ولفها  َسَمَكًة،  اصطاد  سامكًا،  أن  املثل،  وأصل 
هو  وفيام  وأكلها،  وشواها  فأخذها  السمكة،  فوجد  العباءة،  َبَسَط  رجل،  هناك  من  فمر  غريها، 
ه مكان السمكة. فعاد الصيَّاد من غري أن يوفق إىل يشء  منرصف رأى حرذونًا، فرضبه، وقتله، فلفَّ
من السمك، وقد هرأه اجلوع، فلام فرد العباءة وجد حرذونًا، فأخذه وشواه وأكله، وهو يقول: »أنا 

خابرك َسَمِكة.« فذهب قوله مثاًل.
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َوة، َفاتتْك َبْلَوة. 102 ـ  إِْن فاتتك َشْ
مثل يرضب عندما يذهب إنسان لرشاء يشء، فال جيده. 

واملعنى إن فاتك رشاء يشء، فقد نجوت من مصيبة!

ِم اْلَبقْر، ُقْوْل ُغُرْم َزّل. 103 ـ  إِن َفاَتك حَلْ
مثل يقال إذا تقدم رجل غري معروف اجتامعيًا، خلطبة بنت لوجيه، ثم عدل.

واملعنى، إذا مل توفق لرشاء حلم البقر فعّز نفسك، وقل، مغرم ختطاين، واألرادنة قدياًم، كانوا 
يعدون كل حلم،  ـ  ما عدا الضأن واإلبل  ـ  ال يصلح أن يكون قرى للضيوف، حتى قالوا: »َسبَع 

الردي، أو حلم اجلدي.« وكان الضيف اجلليل، يعد ذبح اجلدي ضيافة له، إهانة!..

ُته! وا ِمْقرَبَ 104 ـ  إِْن َفاَعْت ِمْقَمَلُته، بشِّ
مثل يرضب عند فساد احلال فسادًا تامًا. وفاعت انترشت أرساب القمل عليه، فهذا نذير بدنو 

أجله، وقد محل العامة فاع معنى االنتشار والكثرة وهو يف الفصحى يعني أول ظهور اليشء.

ق َكْلبَك. مْك، َعلِّ 105 ـ  إِْن َغيِل حَلْ
الرخاء.  أيام  يف  إليها  يلتفتون  الناس  يكن  مل  التي  اخلسيسة،  األشياء  رواج  يف  يرضب  مثل 

والكاف األوىل يف كلبك، يلفظوهنا جياًم تركية، يف ثالث نقاط.

ْس َراَسك! 106 ـ  إِْن َقاُلوا َأْقَرْع، َتَلمَّ
مثل يرضب يف تواتر اإلشاعات، ورضورة االهتامم هبا، حتى ولو كانت تناقض كل مألوف.

! 107 ـ  إِْن َقاُلوا َلْك َسِمنْي، ُقْوْل آِمنْيْ
مثل يرضب يف حالة إشاعة الناس قالة، بأن أحد الفقراء غني.

108 ـ  إِْن َقاُلوا َيا ْحَلْيُله، ُقْوْل َيا َوْيُله!
يقال إذا كثر ترداد االسم بالثناء.



53

َّ وراء ذلك، فإذا أفرطوا يف  العامة يتشاءمون من توجه األنظار إليهم، ألهنم يعتقدون أن الرشَّ
الضحك، تشاءموا، وقالوا: ـ  »اهلل يعطينا خري هالضحك« بقلب كاف الضحك جياًم تركية ذات 
ثالث نقاط. ومن هنا، كان إنكار العامة لثرواهتم، وخرياهتم، خوفًا من اإلصابة بالعني الرشيرة. 

وقوهلم: »يا احليله!« معناها ما أحىل كل يشء عنده، وله. وما أحىل حياته، ووضعه االجتامعي..

يَك َطيِّْب. 109 ـ  إِْن َقِدرِت أتغّيْب، َغيِّْب، وان َوَقِعت، ِصرْي َزمَلِة َطيِّْب، َوُيْرَوي، َخلِّ
مثل يرضب، يف احلث عىل الكرم، إذا لزم الكرم

املعنى، إذا استطعت أن تزوغ عن الكرم فافعل، لكن إذا تعرضت للكرم، فيجب عليك أن 
تكون يف مستوى الرجال الطيبني.

ايِة، َأَحّن ِمِن اأَلمايِة، إِْعِرْف إهِْنا ُعُهْر أو َبْرَبِكَة. 110 ـ  إِْن َلِقيِت الدَّ
مثل يرضبن يف املواقف التي يظهر فيها األهل الصرب، واجللد، ويبالغ املعزون يف احلزن.

نفاق  موقف  املوقف  أن  فاعلم  وليدها،  عىل  األم  من  إشفاقًا  أشد  القابلة،  رأيت  إذا  املعنى، 
سافر، وتظاهر كاذب، والعهر هو الفجور، والرببكة، ماولة اْصطياد للعواطف.

111ـ إِلنَّاس اْجَناْس، فيهم َذَهْب َخالِْص أو ِفيُهم اْنَحاْس.
مثل يرضب يف حالة اخليبة فيمن تومهت أهنم خري ملجأ، يف الضيق.

وا، ِواملَْعّزيني، كفروا! 112  ـ  أهل املَيِّْت َصرَبُ
مثل، يقال، إذا كان صاحب املصاب صابرًا، وكان الذين يعزونه قد جلوا يف احلزن.

ِة اْعُيون« 113 ـ  َأيْش ِوّد األعمى؟ قال: »وده ُقفِّ
مثل يرضب يف من يطلب الكثري الكثري، وهو يريد أقل القليل. وايش هي خمترص أي يشء، وقد 

استعملها العرب قدياًم.
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ة أْعُيون. 114 ـ  َأْيش ْتريْد يا اعمى؟ ُقفِّ
قال األعمى، ودي بصوص،

والبصوص، أقل نور للعني

ــــي. ـــــي،             اَل َهـــو َأْخوَي َواَل ابْن َعمِّ ِة أمُّ 115 ـ  إن اليلِّ َما َرِضْع ِمْن ِدرِّ
! وما ُيْوَجُعه َقْلُبه َعيلَّ

 مثل يرضب يف الذي ال تربطك به رابطة نسب ويدعي الشفقة عليك.

116 ـ  أيلول َذْيله ِمن الشتا مبلول.
يرضب ليدل عىل أن أيلول من فصل الشتاء، ويستعار لإلنسان الفاسد، وإن كان ظاهره يشري 

إىل نقيض ذلك.
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باب الباء

1 ـ  َباَبا )َينِّْي( ِغِلْط يِف ااِلْحَساْب!
ر األمور، ويأيت تقديره خمالفًا ملا حسب. وأصل املثل أن رجاًل يوناين  مثل يرضب يف من يقدِّ
األصل من مواليد )فلسطني( حصل عىل ثروة طائلة، وعاش مطلق  احلرية، فلم يرد أن يتزوج، 
ومل يرد أن هيب شيئًا من ماله، ألحد، ومل يرد أن يرثه أحد، فجلس يومًا، وهو يف الستني من عمره، 
أموال، عىل مخس  ما عنده من  احتياطًا، وقسم  ثامنني سنة، وزاد عليها مخسًا،  أنه سيعيش  ر  وقدَّ
ممتازة،  بأن صحته  عنده، وشعر  ما  أنفق كل  قد  كان  والثامنني،  اخلامسة  بلغ  فلامَّ  وعرشين سنة، 
لكنه ال يستطيع أن يامرس عماًل بدنيًا، فلم جيد أمامه، إال االستجداء، فكان يف تطوافه يردد هذه 

العبارة: ـ 

وهازئ.  شامٍت  بني  العون،  يد  له  يمدون  الناس  فكان  االحساب!«  يف  ِغِلْط  )َينِّي(  »بابا، 
وذهب قوله مثاًل!

ه! ْه، ِواالَّ سدُّ ْه ِهدُّ 2 ـ  َباب ِييِك اهْلوا ِمنُّ
ه، ِواْسرَتِْيْح! ْيْح ِهدُّ ه الرِّ َوُيْرَوى: »َباْب ْيبِيْك ِمنُّ

مثل يرضب يف رضورة جتنبُّ املشِكالت!

مفتوحًا  الباب  تركا  الصداقة  عىل  وتوكيدًا  بناء،  يف  له  صديقًا  شارك  رجاًل  أن  املثل،  وأصل 
أبدًا، فأخذ أحد الصديقني، يغازل زوجة صديقه، فأطلع هذا الرجل والده، عىل  بينهام ال يغلق 
واقعة احلال، فقال لـــــه أبوه، هذه احلكمة، التي حتولت مثاًل، يف تاليف كل أمــر يأتيك منــــه 

اإلزعاج.
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3 ـ  َباَرَك اللَّ يِف احْلِرْمة اْلَغريبة، ِواْلَفْلِحْة اْلَقِريبِْة.
ِ يِف املَرة الَغِرْيبِة، َواْلَفْلِحة اْلَقِرْيبِة. ويروى، َباَرَك اهللَّ

حكمة يراد هبا ترغيب الناس يف الزواج من األباعد، جلبًا للمودة من ناحية وحتسينًا لصحة 
األقارب،  تثور بني  التي  املشكالت  لتحايش  مثاًل، يرضب  ثانية، وقد حتولت  ناحية  للنسل من 
بسبب املشاحنات عىل بنات العم، وترغيبًا للناس، يف اقتناء األرايض القريبة، هذا هو األصل، 
لكنهم أكسبوا هذه احلكمة روعة املثل، كلام ثار خالف بني األهل، بسبب زواج األقارب، وبام 
أن األرادنة ـ أو الشعب العريب عامة ـ مولعني بالسجع، جاءوا بالفلحة القريبة، إلمتام السجعة. 
اخلصومات  بسببها  تثور  فال  االعتداء،  من  تسلم  كانت  القرى،  من  القريبة  املزروعات  وألن 

واملنازعات.

بِسدِّ  واملَِقِفي  رواية..  ويف  اْلَفّم.  ِمْن  ْقَمة  اللُّ ِع  يَوقِّ واملِْقِفي  ِزْق  الرِّ يُِقْود  املِْقبِْل  إِْلَبْخِت  ـ    4
اخْلِرق.

وفيهم من يقول:

اْيُقودها، الَفِليِح  َخْيِط  اْقَبلْت  »إِِن 

يُِسوْقَها!« ِمْن  باْلَعَصا  َعيَّْت  اْقَفَت،  ِواْن   

أمثال يف معاكسة احلظ. ورشح البيت:

حرنت  عنك،  أدبرت  وإذا  املربم،  غري  حيل،  السَّ اخليط  إليك  قادها  الدنيا،  عليك  أقبلت  إذا 
كالدابة احلرون، واستعصت عىل الذي يسوقها بالعصا، لريغمها عىل التوجه نحوك. يقال هذان 

املثالن، يف حالة إقبال الدنيا عىل إنسان، ويف حالة إدبارها عنه!..

ْعَياْن. 5 ـ  البخت َلَفان، يِّسخُموه الرِّ
مثل يرضب، عند إخفاق كل االحتياطات، وينسب ذلك لسوء احلظ. وصاروا يرضبونه، لكل 

عزيز ذل.
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معنى فان ـ فسد، وهي حتريف لِـ )فال( الفصحى. والتبادل بني الالم والنون معروف. ومعنى 
م هنا، الط، وهي يف الفصحى تعني تغري رائحة اللحم، وفساده، فأخذ األرادنة معنى الفساد،  َسخَّ

وألبسوه هلذا العمل الشنيع.

6 ـ  َبْخَتْك َيا ابا األبخوت.
مثل يرضب، عندما يكون املوقف غامضًا، كل اعتامده عىل احلظ، وكأهنم قالوا: »انت وحظك« 

والبخت كلمة فارسية معناها احلّظ.

ْيَناْت! 7 ـ  بِخِت اْلَعْفَناْت، َواَل َبْخِت الزِّ
القبيح،  عندهم،  العفن  معنى  اجلميالت.  وختفق  الوجوه،  قباح  تنجح  ما  عند  يرضب  مثل 
والزينات اجلميالت، وذوات  َعْفنِة، والعفون مجع عفن،  اخللق، واألنثى  ء  السَّ الرجل  والعفن 

اخُللق احلسن. وَعَفن يف اللغة، غريَّ رحيه. ومجع البخت ْبخوت.

ْم! 8 ـ  َباِخْن وال ِمْتَعلِّ
اخلبري،  هو  والباخن  النظرية،  املعلومات  عىل  العملية  اخلربة  تفضيل  أجل  من  يرضب  مثل 
واخلربة،  املعرفة  متام  جعلوا  وقد  ممتلئة،  أي  بخنداة  وساق  )بخنداة(  من  وهي  اخلربة،  والبِْخنِة 

امتالء ماديًا.

ف! 9 ـ  َباَرَك الل يِف ِمْن زار، أو خفَّ
مثل يرضب يف من كانت زيارته طويلة، وثقيلة. واألصل يف هذا املثل، أن رجاًل، ِسمع بأن 
قريبًا له مريض، فذهب لزيارته، ومضت أيام، والزائر ال يتحرك من الدار، فتحولت الزيارة شبه 
إقامة، وفيام الزائر يقيل، وهو بني نائم، ويقظاٌن، قالت املرأة لزوجها املريض: »يظهر أن قريبك، 

طابت له العيشة، باَرك اهلل يف من زار، اوخفف!« فذهب قوهلا مثاًل.

َبْل، هِبِّد اجلبل. 10 ـ  َبْرِد السَّ
مثل يرضب عند اشتداد الربد من عارش آذار إىل اخلامس من أيار. ويستعار عندما تقع األمور 
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معاكسة، يف حني أن كل الظواهر، تدل عىل أن األمور تسري يف مسارها الطبيعي، ألن وقوع الربد يف 
االت السبل. وهم يعتقدون أن الرياح  نيسان وأيار ليس أمرًا طبيعيًا. لكنهم يسمون هذا الربد نشَّ
يف هذا الوقت، أي من عارش آذار إىل اخلامس من أيار هي التي تظهر السنابل من غلفها. ويقولون 

هذا القول، إذا رأوا إنسانًا عزيزًا عليهم يلبس مالبس خفيفة يف تلك األيام!

11 ـ  َأْلَباِرْد، اَل َتْذَبُحه، َوَلو أنه َذبَّاْح َأُبْوْك.
يرضب للنهي عن االعتداء عىل األعزل ـ والبارد هو األعزل، غري املحارب، وقتل مثل هذا 
اإلنسان يعد عارًا، ويدعى الضيف وهو عىل فراشه باردًا، أي أعزل يف عداد من ال جيوز ذبحهم، 

قال الشاعر، هيجو عشرية ذبحت ضيوفها، وهم عىل فراشهم: ـ 

االفراش،  َطّي  عىل  الرَبِْد  »ُذبَّاْحَة 

مَجِاَعة! من  بُكْم  يكو  اهلل  ُبوقان، 

املعنى: أنتم الذين أصبح الغدر سمة لكم، بدليل أنكم َذبَّاحون للضيوف وهم عىل فراشهم، 
أن  اهلل  أسأل  يكوبكم،  اهلل  الفصحى  يف  املعنى  هبذا  وهي  ـ  ارون  غدَّ وأنتم  السالح،  من  عزل 

ه. ب يف الفصحى، معناها دقَّ يسحقكم، وكوَّ

ِقيِّة، ِحىَّ تِْسِعيِّة. ْ 12 ـ  َبْرِد الشَّ
مثل يرضب عند هبوب الريح الرشقية، ويستعار للخصومة احلادة.

ه اْنُحوْز. 13 ـ  َبْرِد اْلَعُجوْز ُكلُّ
مثل يرضب يف الزوجة املتقدمة يف السن، كثرية الشكوك، شديدة الغرية.

انحوز«،   كله  اْلَعُجوز،  »َنَفس  يقول:  من  وسمعت  واألمراض.  التأوهات  معناها  والنحوز، 
ومنهم من قال: »النوم َمَع العجوز، كله انحوز«

يْف. يْف ِمثِْل َحدِّ السَّ 14 ـ  َبرِد الصَّ
مثل يرضب التقاء برد الصيف، ويستعار استعارة متثيلة، لكل ما ظاهره مطمئن، وحقيقته دمار 
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ة. َوالْبُخْل اْسَباْب ُكلَّ َبال. د اسَباْب ُكلِّ ِعلِّ 15 ـ  إِلرَبْ
مثل يرضب يف مواقف الشح، التي تقود إىل الفساد بني الناس.

16 ـ  إاِلْبروِدة ما بتزول يف الَبوَسات!
مثل يرضب يف العداوة املزمنة، ال تزيلها قبالت املتصاحلني.

ه. 17 ـ  إِْلرْبَداْن، َما يدفيِّه َنفيخ ُفمُّ
مثل يرضب يف الذي حياول أن يدفع احلقائق باألوهام.

َدان ِدْيمِة حردان. 18 ـ  إِلرَبْ
مثل يرضب يف الذي ال مساعد له، وهو مرادف للمثل األردين القائل: اليل يشلح اْهدوُمه َيربد؛ 

أي الذي يتخىل عن مجاعته، وتتخىل عنه مجاعته، يشعر بالوحدة، وبقشعريرة االنفراد.

َجال َعليه. 19 ـ  َألرَبدان، تِْكَثر َمعادي الرَّ
مثل يرضب يف الذي يتخىل عنه قومه، فيصبح عرضه لالعتداء عليه. واملعادي مواطن االعتداء.

ْيه رِقْيص ارُضوُسه. َدان، اَل َتَشاْوُرْه يِمضِّ 20 ـ  َألرْبَ
مثل يرضب يف الذي تراكمت عليه اهلموم والديون، فإنه ال يصلح للزعامة، التي حتتاج إىل 

االتزان، وإىل املال، أخذًا من قوهلم:

  »الشيخةودها صحن أو بكرج عىل النار ديمه

                   وتأخذ عىل اخليل مشوار، ملا اتويّل هزيمة!«

 هذا بيت شعر.

ة )َحِدة( َلـ )َسُكوت( 21 ـ  بِرِّ
مثل يرضب يف اخلديعة، التي تنتهي بجريمة بشعة، وأصل املثل، أن )محدة( هذه، دعت جارة 
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الدار،  الدار، أخلت )محده(  فلام دخلت )سكوت(  القهوة،  هلا، اسمها )سكوت( لترشب معها 
فنهض زوجها واغتصب )سكوت(، وفيام هي ملقاة عىل األرض، دخل أخو )سكوت( فطعن 
يف  معناها  وهذا  اإلحسان،  هي  ة  والرِبّ مثاًل  ذلك  فذهب  احلياة،  ففارقا  أخته،  وطعن  املغتصب، 

مه، لعزيز عندك. اللغة، لكن األرادنة يستعملوهنا يف كل طعام خاص تقدِّ

ْه. 22 ـ  َبِرق ُمْوْه يف بالدك، ال َتسَتخيْل الُّ
مثل يرضب يف الذي يتوقع اخلري من أناس ال خري فيهم. املعنى الربق الذي ما هو يف بالدك ال 
تتوقع منه غيثًا، واستخال عند األرادنة ختتلف عن الفصحى يف كوهنا تشري إىل هتاطل الغيث، يف 

حني أهنا يف الفصحى، تعني هتّيؤ السامء للغيث.

23 ـ  ْبُروْق واْرُعوْدَع الفايض!..
مثل يرضب يف التهديد الذي ال نفاذ له.

24 ـ  َبْرُقْه امسابق َرْعُده.
ة التِّرسع! مثل يرضب يف ِشدَّ

25 ـ  بِريق اْوال اْهنا َذَهْب.
مثل يرضب يف من يرسك ظاهره، وال جتد يف خمربه ما يرس. وكثريًا ما يرضب يف املرأة التي ال 

ينطبق مظهرها، عىل خمربها!

وهو ينظر إىل احلديث الرشيف: »إياكم، وخرضاء الدمن!«

ة اخللييل. 26 ـ  بِسِّ
ُّ من قبله. وأصل املثل، أن رجاًل  مثل يرضب يف الذي تربيه لكي يكون عونًا لك، فيأتيك الرشَّ
من مدينة )اخلليل( كان يقيم يف )الكرك( هو وأصدقاء له، وكانوا ـ كل مدة ـ يتشاركون يف ذبيحة، 
يشرتوهنا معًا ويذبحوهنا ويقسموهنا بالتساوي، ويطبخون اللحم يف قدر واحد، ويأخذ كل منهم 
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يأكلها عىل  اللحم،  يأكلونه معًا، وحيتفظ كل واحد بحصته من  املرق خبزًا،  حصة. ويثردون يف 
أيام، وكان الذي طبخ اللحم يف منزله، قد أبقى حصته، حتت وعاء، عاله السخام، فجاءت بسته 
هذا اخللييل، وعاجلت الوعاء إىل أن كشفته، وأكلت ما حتته من اللحم ـ فلام هنض صباحًا، رأى 
ة قائاًل: »ليه  بسته قد تلوث وجهها بالسخام، فأرسع إىل القدر. فوجد اللحم قد أكل، خاطب البسَّ
م أنا اليل دفعت املصاري وما ُدؤيْش اللَّحَمة!« فذهب مثاًل للذي هييئ  تتسخمي انت؟ ما اتسخَّ

اخلري لنفسه، ويستأثر به غريه!

يان. 27 ـ  إِْبَساْس )َعَبُده( السِّ
مثل يرضب يف الذي يريّب َمْن يفرتسه. أصل املثل، أن رجاًل هبذا االسم، كان يقيم يف )مادبا(، 
وكان حائكًا مل يتزوج، وكان مغرمًا برتبية القطط، وكان يملك منهن رسبًا، ومرت أيام و )عبده( مل 
يظهر يف املدينة، فلم يفتقده أحد، إال بعد أسبوع، إذ جاء بعض أصحاب البسط ليتسلموا بسطهم 
فوجد  الدكان  فتح  السلطة،  أعلموا  فلام  دكانه،  من  املنبعثة  الكرهية  الرائحة  فهالتهم  عنده،  من 

)عبده( وقد أحاطت به بسسه تنهش حلامنه، فكان مثاًل!

28 ـ  َبِسيِسة امْلَْعاْعية.
مثل يرضب يف اليشء الذي كلام أردت إصالحه ازداد فسادًا، وأصل املثل، أن مجاعة أرادوا 
أن يأكلوا البسيسة، فخلطوا قلياًل من الدقيق، بالزيت أو بالسمن، فظهر هلم بعد اخللط، أن اإلدام 
كثري، فزادوا الطحني، وبعد اخللط، ظهر أن اإلدام قليل، فزادوه وظلوا يوالون العمل، وكل مرة 
كانوا يكتشفون أهنم مل يوفقوا إىل الصواب، إىل أن فرغت جرة اإلدام، ونفذ الدقيق، فصارت مثاًل 

لليشء الذي كلام أردت إصالحه ازداد فسادًا!

29 ـ  إِْبَشاِرِه املَعان.
مثل يرضب يف كل قضية أوهلا غنيمة، وآخرها خيبة. وأصل املثل، أن رجاًل من مدينة )معان( يف 
جنويب األردن كان يتلهف، أن يرزقه اهلل مولودًا ذكرًا، وملا كان يف إحدى رحالته، ولد له طفل، لكنه 



62

بعد سبعة أيام مات. فلام حرض الرجل من رحلته، لقيه صديق له معاين، فقبل أن يسلم عليه، وهينئه 
بالسالمة. قال له: »البشارة!« أجاب بشارة خري عساك بشري خري،! قال: »أبرشك بولد!« فرح الرجل 

أشد الفرح، وقال: »أبرش بمد قراصيا!« فلام سمع بحلوان البرشى قال: »واهلل الولد مات!«

فرضب املثل هبذه البرشى، لكل فرح ينتهي باحلزن واإلخفاق!

ارِة احَلاَرة! ، أو َبشرْي واْبشارة، َيا ُنوُّ 30 ـ  بِْشِ
مثل يرضب يف املتساوين يف احلامقة.

يف  قياسية  وحداٍت  فنشأوا  األسامء،  هبذه  سامهم  توائم،  ثالثة  رزق  رجاًل  أن  املثل،  وأصل 
احلمق، جعلهم رعاة: ـ 

أ . برش كان يرعى األغنام تركها للذئاب فافرتستها.

ب. وبشري كان مسؤواًل عن احلمري فأضاعها.

جـ  .  وابشارة رضب أمه وفقأ عينها!

فرضب هبم املثل. للحامقة املتساوية.

31 ـ  إِبِْري، َيا َخْوْد، ما جيتك بالش!
امرأة، أحلت عىل  أن  املثل،  به. وأصل  ُيفتخر  بام ال  افتخار،  ويرافقها  اخليبة،  مثل يرضب يف 
زوجها، أن يرافق الغزاة لعله يكسب إباًل، تبدل ما هم فيه من أوضاع سيئة، ولسوء حظه أخفق 
وه من ثيابه، فوجد يف طريقه  الغزاة، وفيام هو عائد، لقيته زمرة من اللصوص، أخذوا راحلته، وعرَّ
إىل  وصل  فلام  ومحله،  جلده،  سلخ  أن  إىل  فعاجله  حديثًا،  نافقًا  ـ  محارًا   يقول  وبعضهم  ـ   ثورًا  
بثالث  تركية،  جياًم  تلفظ  جيتك  يف  والكاف  بالش«  جيتك  ما  خود،  يا  »ابرشي  هلا  قال  زوجته 

نقاط. واخلود هي املرأة الشابة كام هي يف الفصحى، وبالش هي بال يشء.

روَقة. 32 ـ  َبْصَلُتْه َمْ
مثل يقال لكل مترسع.
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البصلة  وضع  أن  وبعد  مشوية،  بصلة  يأكل  أن  أراد  احلصادين،  من  رجاًل  أن  املثل،  وأصل 
يف النار، بضع دقائق صب عىل النار ماء، فلام زجره احلصادون، إلطفائه النار، أجاب: »البصلة 

حترتق« فرصخوا كلهم، بصلته مروقة.

33 ـ  َباِطْل، َما َظّل يف السويداء اْرجال؟!..
يرضب هذا املثل، عندما يتجرأ حثاالت الناس، عىل مهامجة أبطال احلرب. املعنى: لقد تفه كل 

يشء، ومل يعد له قيمة، مل يبق يف )السويداء( عاصمة جبل الدروز رجال.

وأصل املثل، أن رجاًل جلأ إىل )السويداء( وبينام كان الرجل عائدًا من رحلة له إىل )دمشق( لقيه 
غريمه، فرضبه، وأخذ ما معه، فلام وصل الرجل إىل )السويداء( وذكر ما حل به، هجم خلفه كثري 
من )السويداء( عىل قرية الرجل املعتدي، وعادوا ما ُسلب من جارهم، وهنبوا أضعاف ما هنب من 

ذلك اجلار، وعادوا وهم يقولون: »باطل، ما ظل يف السويدا اْرجال؟«.

34 ـ  َألْبَطْن بِْسَتاْن. فيه َقمح، أو ِفيه َزَوان!..
القمح  ينبت  الذي  باحلقل،  الوالدة  بطن  يشّبهون  األشقاء،  اإلخوة  اختالف  يف  يرضب  مثل 

والزؤان. ولشدة ولع األرادنة بالسجع جعلوا احلقل بستانًا.

35 ـ  إمِْلَبُطْوْن، ما بِْتَخاَرى!
املبذر، ويف الذي حياول أن يقلده ذوي الدخل املحدود، واملبطون هو  الغني  مثل يرضب يف 

املصاب باإلسهال احلاد.

36 ـ  إِبُطوْن إِليلِّ فيها اْعَظاْم، تَكِركْع. ويروي إِليلِّ يف َبْطنُه اْعَظام بِتكركْع. ويروي إِليلِّ يف 
بطنه حلم َنّ بِْمَغُصه.

مثل يرضب يف املجرم الذي خيشى من أي تلميح للجريمة، ألنه يتصور أنه هو املعني.

يلفظون  ألهنم  فلسطني  ريف  من  لكنه  احلوارض،  من  وال  البادية،  من  ليس  األصل  يف  املثل 
القاف كافًا.
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أما الرواية الثالثة )اليل يف بطنه حلم ين بمغصه( فأردين صميم!

37 ـ  َبَطيختني، ما ينحملن يف إِْيْد! ويف العراق يقولون: »رمانتني«.
مثل يرضبن يف من حياول أن يواجه مسألتني معقدتني، أو عدة مسائل معقدة، يف آن واحد.

38 ـ  َبَرِكة، أو قردها، يف َحَدها!
مثل يرضب يف اخلري الذي يرافقه إرساف، وتبذير، أو تتبعه مطالب كثرية.

ْك َعىَل َزلَّة ِرِفيَقْك اْعَباِده ـ اْعَباِدي ـ 39 ـ  بِْعَدْك اْعَن اليلِّ ما يِْريَدك َجاَلَهّم ، أو َصرْبَ
مثل يرضب، حني تنكر األقارب واألصدقاء. ودعوة إىل الرتوي والتبرص. املعنى  ـ  ابتعادك 

عن الذي ال حيبك، يزيل مهومك، واصطبارك عىل هفوة صديقك، عبادة، وتقرب إىل اهلل.

40 ـ  َمْبُغْوضة، أو َجاَبْت بنت!
مثل يرضب يف املكروه أصاًل وفوق هذا، يقوم بعمل ينكره الناس. وأصل املثل، أن رجاًل كان 
يكره امرأته، بسبب وشايات أمه، لكنه كان حيتفظ هبا إىل أن تلد، فلام وضعت، كان ما وضعته 
أنثى، فكان عدد ما وضعت من البنات مخسًا، فطلقها حااًل، فقالوا: »مبغوضة، أو جابت بنت« 

فصارت مثاًل لكل من يعمل عماًل، يزيد كراهية الناس له.

ة اْقُلوْب أهلَها. 41 ـ  َأْلبِْل، تِِشْيل اْبُقوَّ
مثل يرضب يف حاالت الرتدد، والتخاذل.

وأصل املثل، أن مجاعة من البدو، جاءوا إىل )حوران( ليكتالوا قمحًا ملؤونة سنتهم. فبعضهم، 
ل مجله عرشين مدًا بلقاويًا، وبعضهم ثالثني، وبعضهم محله عرشة، فغضب زعيم القافلة، وقال:  محَّ
ة اقلوب أهلها،« ومحل مجله ثالثني مدًا، وقد كانوا يظنون أن اجلمل سيموت يف  »البل، تشيل ابقوَّ
الطريق، فلام وصلت القافلة، إىل مضارب العشرية، ورأى الناس الفرق يف احلمول، تعجبوا، فقال 
صاحب اجلمل الذي محل ثالثني مدًا، قولته، التي صارت مثاًل. املد البلقاوي اثناء عرش كيلو من 

القمح.
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42 ـ  َألِبل، بِْل اُيِود، جِتي َليلِّ ُيِْوْد، َواليلِّ ما يود.
مثل يرضب، يف حالة تعجب الناس من كثرة إبل البخيل، مع أن االعتقاد السائد أن اهلل يبارك 
أرزاق الكريم، ألن الكرم صفة من صفات اهلل. ومن أوابد البدو، أن اهلل يوم خلق اإلبل، خص 
هبا اليهود، ويوم غضب عىل اليهود سلب اإلبل منهم، ووهبها للعرب. وألن اإلبل ورثت أخالق 
اليهود احلاقدة، فإهنا ترىض أن تعيش عند الكريم، وعند البخيل، راجع: البل، يف القسم اللغوي 

من )املْْعَلَمة(.

الة، َصلَّت. 43 ـ  َأْلبِْل، لو اَتَعْرَف الصَّ
مثل يرضب يف شدة تعلق بعض الناس بأمر من األمور إىل درجة العبادة. ويقوله احلرضيون، 
يوم يريدون التهكم عىل البدو الذين يبالغون يف تكريم اإلبل وحبها؛ إذ ال حيلف الواحد بإبله كاذبًا.

44 ـ  َأْلْباَلِد اليلِّ اْبَتَصْلها، ُكْل من َبَصْلها!
تقال عندما يصمم أحد الناس عىل السفر، العتقادهم أن البصل يقتل اجلراثيم، التي مل يألفها 

اجلسم ألول وهلة.

ه، َطاِح اجَلنَّة! 45 ـ  إِبن آَدْم، َلْواَل َشكُّ
مثل يرضب يف معرض التهكم. ويف معرض التهمة، وكال احلالتني تقرره القرينة. وأصل هذا 
املثل، أن رجاًل شك يف سلوك زوجته، فجاءت محاته تعاتبه، عىل شكه يف سلوك ابنتها، وأوردت 
له قصصًا، وتظاهر بأنه مسافر أيامًا، فبقيت محاته عند بنتها، ويف الليلة التالية عاد إىل بيته خفيًة، 
فنظر من خصاص الباب فأبرص محاته وزوجته، كل واحدة منهام مع رجل، فصاح بالكلامت التي 

كانت محاته ترددها عليه: »إِبن آدم لوال شكه، طاح اجلنة!« فذهبت مثاًل.

46 ـ  إِْبِن احْلَراْم، اَل بَِناْم، َوال بَِخيلِّ النَّاْس َأتَناْم.
مثل يرضب عندما يصنع لص عماًل. وهم يطلقون عىل كل لص هذه الكنية ابن حرام. واللص 
احلارث،  بن  عدي  بن  عامر  واسمه  )جذام(  بن  حرام(  )بني  إىل  نسبة  حرامية.  واجلمع  حرامي 
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ة، بن ُأدد بن زيد بن يشُجب بن َعريب بن زيد بن كهالن، بن سبا، وقد كانوا هواًل، من  بن ُمرَّ
األهوال، فنسبوا إليهم كل من خياف منه. واللص ال ينام وال يدع الناس ينامون.

ه أو َخاْف َعَلْيه. 47 ـ  إِْبِن احَلَراْم، َخاْف ِمنُّ
مثل يرضب يف كل من تطارده العدالة، ألنه خميف، وألن مطاردة العدالة له، خوف عليه.

اَمة. اِجْة َرقَّ اَضة أو بِْنِت النَّسَّ 48  ـ  بِْنِت اخلواَضة، َخوَّ
مثل يرضب يف الذين يتحكم فيهم قانون الوراثة، خاصة يف انتقال األخالق السيئة، ويكنون 
هندسية  زخارف  تصنع  التي  هي  والرقامة،  امة.  قَّ والرَّ اِجة،  النسَّ ومثلها  املبتذلة،  عن  باخلواضة 
بالبسط التي تنسجها. وأصل املثل، أن رجاًل بدويًا اهتم زوجته، فذبحها، وهرب بإبله من أهلها، 
ته  فنبهَّ تتهيب ذلك،  السيل، فكانت اإلبل  إبله ختوض  فاعرتضه سيل جارف، فحاول أن جيعل 
ابنته، إىل )َبْكَرٍة(، كانت أمها تشجع اإلبل، عىل خوض املاء، فلام ساق البكرة نحو املاء، خاضته، 
فتبعتها اإلبل، فالتفت إىل ابنته، وقال: »بنت اخلواضة خواضة.« وبنت النساجة رقامة.« فألقاها يف 
املخاضة، وغرقت، فامتت، فصارت قولته، مثاًل. وقولته هذه تنظر إىل قول )عبداهلل بن الدمينة(:« 
بِنِت  أو  اَرة،  َحفَّ الَفاَرة،  الفريض،:»بِنِت  املثل  املثل،  هذا  ويشبه  جروًا،  سوٍء  كلب  من  تتخذ  ال 

اِسة«. اثِة درَّ احَلرَّ

49 ـ  بِنِت املحروَمة َمْطُعومة
يرضب يف التي يكون حظها أحسن من حظ أمها.

50 ـ  َأْلبَناْت َمَقالِيع اْبِليْس!
بأقارهبن.  البنات  بزواج  يفاخرون  كانوا  العرب  ألن  غريبات،  البنات  زواج  يف  يرضب  مثل 
وأصل املثل، أن رجاًل كان له سبع بنات، وختاصم مع أقاربه، فاضطر أن يزوجهن للغرباء. وفيام 
زوجته تطلب منه أن يسمح هلا بزيارة بناهتا، قال: »وين انِت أو وين بناتك؟« الكاف تلفظ جياًم 
تركية بثالث نقاط. »البنات َمِقاليِع ابليس«. كل وحدة بديرة. فصار قوله مثاًل. ومن أقواهلم التي 

ازات!« تدل عىل كراهيتهم لإلناث: ـ  »البنات، مههن للامت، لوهن َعَرايِس اجَموَّ
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51 ـ  َباْت َعىل َغْيْظ، َواَل تَِباْت عىل َنَداِمة.
معناه  الندم  ألن  الغضب،  فورة  عند  الرتوي،  إىل  الدعوة  يف  يرضب  مثاًل.  صارت  حكمة 

استعاملك سالحك فتضحي نادمًا عىل ما فعلت.

52 ـ  َبْيَدْرُكو، َبْيَدْر َغَواْرنِة.
مثل يرضب يف عدم االحتياط للمستقبل!

والغوارنة، هم الذين يقيمون يف غور األردن، ويرضب هبم املثل، يف عدم االحتياط للحياة، 
ة، ويف الشتاء يكادون يموتون من اجلوع. فإذا أراد  فإذا جاء وقت احلصاد، أكلوا ما عندهم من غلَّ
ة تبرص أناٍس، قالوا: »بيدركوا، بيدر غوارنة« ويف هذا قلب ميم اجلامعة،  األرادنة، التعريض بقلَّ

واوًا.

53 ـ  َبْولُه، َأْحَسن ِمْن َزْوُله!

مثل يرضب يف املخلوق التافه. وبوله كناية عن مادة اإلخصاب اجلنس، أي أن نسله، مهام تفه، 
ال ُبدَّ أن يكون أحسن منه، والزول هو الشكل، واهليئة.

يوْر، ِمثِْل َفرَخها!.. 54 ـ  َأْلُبوَمة، َما َلَقْت يف الطُّ

مثل يرضب يف األم التي تعجب بابنها، مهام يكن تافهًا. ويف أساطريهم، أن سليامن احلكيم، 
نادى بومة، وقال هلا: »ضعي هذا الطوق من الذهب يف عنق أمجل طائر«، فدارت ودارت، أيامًا، 

فلم جتد أمجل من أبنائها، واختارت أمجلهم، ووضعت الطوق يف عنقه!

55 ـ  َبْيِت َأْرَجاْل، َواَل َبْيْت َمال.

املثل دليل، عىل أن  بأبناء نجباء، وهذا  الرجل فقريًا، وقد منَّ اهلل عليه  إذا كان  مثل يرضب، 
طبقات الشعب، تقّدر أن اإلنسان، أعظم ثروة.
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56 ـ  َبْيِت الَفِقْر، بِْستحِى امِن الَغَناة!
مثل يرضب يف الفقراء املتكاسلني عن العمل.

امِلنْي! 57 ـ  َبْيِت اهَلاْمِلنْي، َخِرْب َقْبِل بِْيِت الظَّ
مثل يرضب يف الناس الذين ال يرشفون عىل أعامهلم، وال يرعون مصاحلهم اخلاصة.

58 ـ  بيتًا َما َيبِناه الل، َصِعْب َعىل البنَّايني.
مثل يرضب يف الذين يبدلون زوجاهتم، للحصول عىل الذكور، وال تلد زوجاهتم اجلديدات، 

إال اإلناث، أو يظهرن عقيامت.

ْر ِواْخرَى! ة، َشمِّ 59 ـ  َبْيْت َواَحِدة، َفْخرَى، أو َبْيْت َعَشَ
مثل يرضب يف البيت الذي يشتمل عىل نساء كثريات، مهمالت، يفقدن النظافة، والرتتيب. 
والبيت املسؤولة عن إدارته واحدة، يكون نظيفًا مرتبًا! فْخَرى  ـ  يفتخر به! والثانية معناها يصلح 

أن يستعمل مرحاضًا.

ْف الْواَلُده! 60 ـ  َألَبْيْت ِواوتاُده، يِف َذْيِل اليلِّ بَِخلِّ
مثل يرضب يف الذي يبقي ثروة، ألبناء غري ملتزمني بالواجبات االجتامعية، أو الذين ال يغارون 

عىل سمعتهم.

أصل املثل أن والدًا، كان شديد التقتري عىل نفسه، خوفًا عىل أبنائه من احلاجة، فلام مات، وجد 
أبناؤه مااًل كثريًا، من اإلبل، والغنم، واخليل، فلام جاء أبناؤه يتقاسمون الرتكة، اختلفوا عىل قسمة 
أباه، ولعن قربه، ولعن  اقتسامه شققًا، فغضب الصغري، وشتم  اتفقوا عىل  الشعر، وأخريًا،  بيت 
تركته، وكان عمهم موجودًا، فقال تلك القولة، التي صارت مثاًل يف تزهيد اآلباء يف التقتري عىل 
أنفسهم إلغناء أبنائهم من بعدهم، ويكون حظ اآلباء من أولئك األبناء الشتم. وهو ينظر إىل قول 

)حاتم الطائي( : ـ 

مقسام!« هنبًا  أبقيت،  ما  صار  إذا  وارث،       حيمدنك  ما  ترى،  »قلياًل 
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61 ـ  البايع، أقوى قلب من الشاري، ولو انه ملك!
يطلبونه!  الذي  الثمن  من  بجانب  والتسامح  التساهل،  عىل  البائعني  لتشجيع  يرضب،  مثل 
صاحبها  عليه  فاشتط  جارية،  يشرتي  أن  أراد  سلطانًا،  أو  أمريًا  أن  يروى،  ما  عىل  املثل،  وأصل 
يف الثمن، فطلب منه الوسيط أن يتنازل عن جانب من الثمن، فقال صاحب اجلارية: »اي ما هو 

ملك« فأجاب الوسيط: »البايع أقوى قلب من الشاري، لو انه ملك« فصارت مثاًل.

62 ـ  َألبرِْيِ اليلِّ َما ِفيه اْساَملِة، َما َطاَحتُه َميِّة.
مثل يف الذي يدعي أنه مل خيطئ، يف حياته. وأكثر ما يذكر، تعريضًا باملرأة التي تدعي أن قلبها 

مل خيفق باحلب، ومل هيف اليه.

ويرضب للذي مل يعمل يف حياته عماًل نافعًا. وطاحته  ـ  نزلت فيه. سقطت، ومن معاين طاح 
اللهجة األردنية من األجوف  الواوي. ويف  سقط يف الفصحى، وهي يف الفصحى من األجوف 

حو. يه السَّ اليائي. والّساملة، هي ما يرتاكم يف قعر البئر من تراب جتره املياه، والعامة تسمِّ

اه  ايَّ ِوْدُهم  ِواخواُله،  ُطه،  َشْ يِِزْيدوا  اخواُله،  ْه  ِودُّ ه  )ُهوَّ اْخواُله،  َعىل  ْح  َسَ اليلِّ  َبْيِعة  ـ    63
يسح بال شط(

غناًم  رعى  شابًا  أن  املثل،  وأصل  متضاربني.  طمعني  أو  متنافرتني،  رغبتني  يف  يرضب  مثل 
ألخواله، وقال يف رسه؛ »إن أخوايل يزيدون يف أجريت املعروفة عندهم بِـ )رشط الراعي(.« وقال 
أخواله فيام بينهم، هذا ابن اختنا، ال يطالبنا برشط. وعند انتهاء السنة، مل يدفعوا له شيئًا. فصار 
موقف الذي رعى غنم أخواله. مثاًل يرضب لكل من يتعامل مع أقاربه، وال جيد منهم اإلنصاف، 

ومعنى كلمة بيعة ـ مثل. وهي يف الفصحى تعني املنزلة واملقام والغرض واحد.

، ومنهم من يقول: »َضِحك ِواْنَقّد  ْه َضِحك، وانَشّق ُفمهَّ 64 ـ  َبْيِعِة اليلِّ ما َشاْف غري َقَشل امُّ
ه« والكاف يف ضحك تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط. ُثمَّ

مثل يرضب يف املغفل، وعادم التجربة، والقشل هنا، هو الُقُبل.
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ْق َنِسْيبُتْه. ْب َشْوف َعْيُنه، أو بَِسدِّ 65 ـ  َبْيِعِة اليلِّ بَكذِّ

مثل يرضب يف الذي هيمل احلقيقة التي تدعمها األدلة املادية، ويتعلق باألوهام. وأصل املثل، 
أن رجاًل عاد إىل منزله، فوجد زوجته، يف اجلرم املشهود مع رجل، فذهب يشكوها إىل أمها. فقالت 
الناس  كل  اليل  العاقلة،  نسيبتك  ِواتّكذب  َبحالِيص،  عيونك  تصدق  عليك،  عيب  »ما  له:  أمها 
ويصدق  امللموسة،  احلقائق  الذي هيمل  يرضب يف  مثل  اهتامه. وهو  فعدل عن  بحياهتا؟  حيلفوا 

املخرقات. والكاف يف يكذب تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط.

. 66 ـ  إِْلَبايِْن، َأْبنَيْ

مثل يرضب يف رضورة الوضوح يف االتفاقات مجيعها.

ِكيِّة! ِز الرتَّ 67 ـ  َبْيِعْة اليلِّ اجْتوَّ

أن رجاًل  املثل،  ـ  وأصل  ج   تزوَّ ـ   ز   أمرًا واحدًا، جتوَّ إال  احلياة،  الذي ال يعرف يف  مثل يف 
ثها يف أمر، ذهبت، وفرشت الفراش،  بدويًا، تزوج بامرأة َأعجمية، وكلام طلب منها طلبًا، أو حدَّ
يعرفون  يكونوا  مل  ألهنم  تركيًا،  عريب  غري  هو  من  كل  يلقبون  والبدو  ينام.  أن  يريد  أنه  منها  ظنًا 
من األعاجم، إال الرتك، ويوم جاء اإلنكليز، صاروا يقولون »نقريزي واجلمع نقريز.« ويقولون 
ونان(. وليس هذا عامًا. وقد سمعت هذا  لليوناين: »نونايّن« وحيرفون قربس إىل )بقرس بابالد النُّ

كله سنة 1922.

68 ـ  َبأْيْش َما َقاُلوا َشاُلوا!

مثل يرضب يف الذي يريد أن يتخلص من أمر . وقالوا معناها ساموا . وشالوا: محلوا.

! ُقه، َلْو َحَلْف لــــيَّ َما اَصدِّ 69 ـ  بيني وبني الغيض َدْحِلـــة 

مثل يرضب يف األمور الغامضة. والدحلة: املراوغة واخلديعة، واملداحلة يف الفصحى، تعني 
دْحِلة  غامض،  اتفاق  وكل  حيله،  تعرف  ما  أي  دخالته!«  تعرف  ما  »فالن  ويقولون:  املراوغة، 
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ويف  نورًا،  ييضء  وجهه  يكاد  الذي  اجلامل،  الساحر  احلبيب  هو  والغيض،  دحالت،  واجلمع 
الفصحى الغاِضية املضية، واملظلمة، ومعنى البيت، بيني وبني احلبيب الرائع اجلامل، اتفاق رسي 

غامض، فأنا ال أصدقه، لو حلف يل أنه حتول عن حبي!

َوْر، َما ِفْيه تكليف. 70 ـ  َبنِي النَّ
مثل يرضب يف األمور التي ال أمهية هلا. أو ال يتخد من أجلها أي استعداد سابق.
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باب التاء

1 ـ  َتاْب ُتوبة َفاَلْح!
الرديئة، ويعود إىل ما هو أشنع من ماضيه. وأصل  مثل يرضب يف الذي يرتاجع عن السرية 
ويمّثل  املوتى،  قبور  ينبش  فأخذ  تاب،  أنه  تظاهر  ثم  املنازل،  يرسق  كان  الرجل  هذا  أن  املثل، 

باألموات! بأسلوب فيه كل الوحشية والقذارة.

ات. َ 2 ـ  َتاَبت َتوبِة اخَلريِّ
املبتذالت.  عن  كناية  واخلرّيات،  إليها.  وتعود  سيئة  عادة  عن  تكف  التي  يف  يرضب  مثل 

ويستعملون الكلمة، يف ضد ما وضعت له اصطالحًا.

3 ـ  َتراَفَسِت االبَغال، َأَجت يف َدْقِن املكاري.
 الكاف يف لفظة املكاري جيم تركية بثالث نقاط.

مثل يرضب يف الذي يصيبه األذى بسبب خصومة بني قويني ال شأن له هبا.

4 ـ  تغمز العميا، وتغني للطرما.
مثل يرضب يف الذي يعمل عماًل ال نتيجة له.

يْت َلَراِعْيِة الَبْيْت. 5 ـ  تِْسِعنْيْ ِمْغَزْل َتْغِزْل، ِوالصِّ
مثل يرضب يف الذي تأتيه الشهرة، وهو ال يستحقها.

6 ـ  تِْرِقْص من غري َسَحجة.
َحِجة هي الرقص يف السامر. مثل يرضب يف املرأة املندفعة مع عواطفها. والسَّ
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7 ـ  َتْرتِْح يِف النَّحس، اَل يْيك َأْنَحس ِمّنه.
منها.  ما هو َأصعب  الصعبة، خوفًا من حصول  األمور  الصرب عىل  للحث عىل  مثل يرضب 
وترتح، معناها متسك بشدة، أي اقطع ماولة التغيري، وهي من الفصحى. املرتاح من النوق هي 
ق األرادنة الفعل ترح بالرباعي، فقالوا َترتح. أمر من َترَتح. التي يرسع انقطاع لبنها، وللمبالغة َأحْلَ

8 ـ  إِتَوّردك، َعىل العني، ِواتَصّدرك َظَميان.
مثل يرضب يف املرأة الكثرية الوعود، التي ال تفي بوعد. ومنهم من يورد املثل بلفظ املذكر، 

والذي ذكرناه أكثر.

ْلَطان، اكثاْر. 9 ـ  َتَنابِِل السُّ
القيرص، فقد  التنابلة،  التنبل من  الذين ال يعملون عماًل، والتنابل، واحدهم  مثل يرضب يف 

جعل العامة القرص املادي، قرصًا معنويًا، فالتنبل هو التافه، الذي ال يعمل عماًل.

10 ـ  إِْتِعْب َساَقك، وال تتعِب َأْلَساَنك.
مثل يرضب يف الذي يكل أموره ألعوانه. أي قم بحاجتك بنفسك، وال تتعب لسانك بإعطاء 
األوامر، ألن ما تطلبه، لن يتم كام تريد. وهو ينظر للمثل اجلركس القائل، إذا اردت أن ترسل 

الصغري، لَعمل فاتبعه.

11 ـ  تِْرِقْص يل، أغنيِّ َلك.
يئة. مثل يرضب للمعاملة باملثل. وهو يف األصل يرضب يف املعاملة السَّ

يَّْك )هاملرتاح( 12 ـ  إِْتَعْب يا ِمْشَكاْح، خَلَ
لتنعقد  مشكاح  كلمة  ارجتلوا  وقد  أتعابه.  ثمرة  غريه  وجيني  يشقي،  الذي  يف  يرضب  مثل 
السجعة مع املرتاح، وقالوا إن )املشكاح( اسم لرجل كان يقوم بكل أعامل األرسة، وله أخ مدلل 

اسمه )مرتاح( كان يتمتع بجهود أخيه )مشكاح(.
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ا. 13 ـ  تِْلعة يِْنَعدي اهَبا، أو تِْلِعْة، ما يِْنَعدي اهْبَ
مثل يرضب يف الضعاف الذين هيامجون يف عقر دارهم، واألقوياء، ال يستطيع أحد أن يعتدي 
َتَلعات  بالتلعة هنا احلمى. والتلعة ما عال من األرض وما سفل منها واجلمع  عليهم، وقد عنوا 

وتاِلع.

14 ـ  ِكالًّ يِِرَد الْتِلْعَتْه، لو َتَتيْلْع.
مثل يراد به تذكري ذي األصل احلقري، بحقارة أصله. واملعنى كل إنسان يعود إىل أصله، ولو 
بلغ أعىل املراتب ـ ويف الفصحى، تتالع يف مشيته مد عنقه، ورفع رأسه، وقد جعله األرادنة كناية 

عن التعاظم.

وِري. ا اخْلُ 15 ـ  َتَياسة َحنَّ
مثل يرضب يف شدة البالهة واحلامقة، وحنا اخلوري كان يقيم يف مادبا عام 1888. قال سامل 

القنصل يف ختليد تياسة حنا اخلوري.

َشاِرهبا يْس  الرَّ ِعْنِد  مـــــــن  اخُلوري          َحنَّـــــا  ع  َتَياِســــــْة 

16 ـ  َتيْس َعاْهِرة.
مثل يرضب يف الذي هيرب لكثرة املسؤوليات.

وقصة هذا التيس، حقيقتها، أن رجاًل، جاء إىل صديق له من قرية )عاهرة( وشكا إليه أن معزاه 
أخذًا  هدادًا(  والضأن  املاعز  لقاح  يسمون  )واألرادنة  حان  قد  اهلداد  زمن  وأن  فحل،  هلن  ليس 
ًا.  فتربع له صديقه بتيس  البعري، الذي يدعى هدَّ التيس، الذي يشبهونه هبدير  للكلمة من نبيب 
كل  كلها،  املعزى  عليه  هجمت  ونّب،  املعزى،  إىل  بالتيس  الرجل  وصل  فلام  معيزه،  فحول  من 
واحدة تركض نحوه، تشتهي أن يقرعها، فهرب التيس، وعاد أدراجه إىل صاحبه، فرضب به املثل 
فقيل: »تيس عاهرة اليل يوم كثر عليه اهلداد رشد« واهلداد هو صوت الفحل من املاعز والضأن، 
إناث احليوان للسفاد. ويقول األرادنة للعالقة اجلنسية اهلداد، والفحل اهلدود  به  الذي يستميل 
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واهلدودة، وإذا أرادوا حتقري رجل قالوا: »هدود نسوان. ومن أمثاهلم الدين مثل اهلداد والسداد 
مثل األوالد الوالة.«

ْم َواجِلْيزة. ومنهم من يقول ِجْيزة َتَيم، ومنهم يقول: »َيْبالك بجيزة تّيْم« 17 ـ  َتيِّ
مثل يرضب باخلري املرغوب فيه، الذي يتحول رشًا مرهوبًا منه!

البيت  هبذا  يتغنى  )َتّيم(  اسمه  له  عبدًا  سمع  الزعامء،  من  زعياًم  أن  املثل،   وأصل 
من الشعر : ـ 

َهَكَباّنة! أو  عجوزًا،  هـــــي  لو  اجليـــــزة،         يا  واحالاليت،  ال   

أي ما َأحىل الزواج، ولو كانت الزوجة عجوزًا، ال تستطيع احلركة، فذهب سيده إىل أمة له، 
تزيد سنها عىل الستني أرملة، وزوجه هبا، ومنحه عطلة عن العمل شهرًا، خال فيه )تيِّم( بعروسه، 
له عالقة  ما  بعروسه، وبكل  )تيِّم(  أن كفر  إىل  العالقات اجلنسية،  التي جعلت مهها مصورًا يف 
باملرأة، وصار إذا أراد أن يدعو عىل أحد بالرش، قال له: »اهلل يبالك باجليزة!« حتى قيل، إنه ذب 
ذبابة عن وجهه مرة قائـــــاًل: »وراك، اهلل يبالك ـ باجليزة«. الكاف يف وراك ويبالك تلفظ جياًم 

تركية.

ا َهذا َفالنَّاْس يآْكُلوَنه َبالقرُطوْف. 18 ـ  َعْوْنَك التِّنْي َأليلِّ ُيوَكْل َحبِّة، َحبِّة، َأمَّ
مثل يرضب يف اجلهل بأمور مألوفة.

التني الذي يؤكل حبة، حبة، أما هذا، أي العنب،  املعنى، عونك تعني أنت تعني أو تقصد، 
فأكله بالعناقيد.

املثل، أن رجاًل، طلب من صاحب كرم، أن يشبعه عنبًا بنصف ريال جميدي ـ عملة  وأصل 
عثامنية ـ  كانت تساوي سنة 1923 ثامنية قروش مرصية. وهو عرش اللرية العثامنية الذهب. فلام 
سمع صاحب الكرم ذلك ضحك منه، وقال ال بأس، فلام دخل الرجل الكرم أخذ يلتهم العنقود 

دفة واحدة. فقال له صاحب الكرم! »كل حبَّة حبة« فرد عليه باملثل السابق.
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19 ـ  )تِِْيتِي( )تِْيتِي( ِمثِْل َما ُرحتِي ِجْيتِي!
مثل يرضب يف منتهى اخليبة. )والتِيتي( رجل بعينه، تزوج، وبعد أن أقام مع عروسه ليلة، عاد 
إىل أهله، ويف النهار التايل، طمحت زوجته عنه، فلام سألوها عام هبا، قالت: »إن رجاًل يبول قبل 
ما ياصل، وخيرى عقب ما يبول، ما ابغيه!« فطلقت منه، ومل يعد أهلها إىل )التيتي( املهر، كام هي 
العادة، وصاروا ينادون املرأة مرة التيتي، تشفيًا منها، ألهنا تزوجت يف غري عشريهتا، ثم صاروا 

يقولون: »تيتي، تِيتي، مثل ما رحِت جيِت!«

ويف اللسان: رجل َتيتاء، وتِيتاء، وهو مثل الُزَمِلق، وهو الذي يقيض شهوته قبل أن يفيض إىل 
امرأته  ـ  أبو عمرو : التيتاء الرجل الذي إذا أتى املرأة أحدث، وهو الِعْذيوط، قال ابن األعرايب : 

»التيتاء الرجل الذي ينزل قبل أن يولج.«

20 ـ  تآِكل االْعَصاَرة، واتُص الَباَرة.
مثل يرضب يف املرأة الشحيحة، التي ال هيمها إال مجع املال.

ْوْت، ما يِْطِلْع َحِريْر! 21 ـ  َألتُّ
مثل يرضب يف الذي يطلب األمور من غري أهلها، وحياول أن حيمل األشياء غري ما خلقت له.

صحيح أن دود القز يأكل ورق التوت، لكن ليس معنى هذا، أن التوت ينتج حريرًا.

! ولو اْتَدىلَّ ىل اللُّ 22 ـ  َتَعىلَّ الَبعر، َتعىّل، ِوادَّ
مثل يرضب يف ارتقاء حثالة املجتمع، وتدين رساته.
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باب الثَّاء

َناِدْيْق. فَق، ِمْن َماْنَعاَت الصَّ 1 ـ  َثاَر الدِّ
مثل يرضب يف اشتعال احلرب، أو اخلصومة.

املعنى ـ ثار، انطلق، الدفق ملح البارود مانعات الصناديق كناية عن البنادق.

. 2 ـ  ثرِِبْ بَِحاِشْم َلثرِِبْ
والبدو  الرذائل،  أنواع  لكل  اجلامع  هو  والثرب  للخسيس.  اخلسيس  انتصار  يف  يرضب  مثل 
يعتربون هذه الصفة أخس الصفات التي يمكن أن يوصف هبا الرجل. وقد ورد ذكرها يف قاموس 
أبوه  ه   عريَّ شاب  انتحار  وقصة  الشعر،  من  شاهد  مع  األردنية.  واألوابد  واللهجات،  العادات 

قائاًل: »اخس يا ثرِب!«

3 ـ  َألثَّور َلِشبْع َيْنَطْح، َوالَبِغْل َلِشبْع َيْرِفْس.
مثل يرضب يف الوضيع إذا أثرى، أو ارتقى.

َرَة. 4 ـ  َألثَّمرة، َما تِْبِعْد َعِن الشجَّ
مثل يرضب يف تشابه اآلباء واألبناء، وهو مثل قوهلم: »من يشابه أباه فام ظلم.«

اه، أو َما اسَتحت مني. وَثوب اْلعرِية َما  ِحْتني ايَّ ي، َشلَّ ُه اَلمِّ 5 ـ  َثْوِب الِعرْية، َما بُِدْوْم، َلو أنُّ
. بَِديفِّ

مثل يرضب يف رضورة االستغناء عن الناس، وهو ينظر إىل قول اللورد اف بري: ـ  »ال تعر، 
وال تستعر، ألن العار، واالستعارة من أصل واحد.«
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ْه. 6 ـ  َثْوْب َغواِزيَّ
مثل يرضب يف األمور التي ال كرامة هلا. والغوازية نسبة إىل الغّز نسبة غري قياسية.

7 ـ  َثوْر َيْنَخس َثوْر.
مثل يرضب للتحقري.

8 ـ  َثْوْم َبعريِّ اْلبَصَل.
مثل يرضب يف املتساويني يف السمعة السيئة. يعري أحدمها اآلخر. ونالحظ أهنم يقلبون حرف 

املضارعة باء.

9 ـ  َثور اْبَرْق، يناِدي َع َحاُله اْمَناَداْة.
مثل يرضب يف الشهرة السيئة.

اْن َزْوْر؛ َلَديَُّسوا، َما َطَلُعوا. 10 ـ  ثرِْيَ
يس، والديسة وَيْعنون  ة، وديَّسوا دخلوا يف الدِّ مثل يرضب يف الشديدي العناد، والزور هو األمَجَ

هبا الغابة املتشابكة األشجار، ويف الفصحى الزارة: األمجة ذات املاء واحللفاء والقصب.
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باب اجليم

ن! ْل َعالَّ 1 ـ  ِجَ
ن( كان أمريًا يف املوقع املعروف اآلن  ة الغاشمة، و )عالَّ مثل يرضب لالفساد، الذي حتميه القوَّ

ن( يف األردن باسم )عالَّ

ب! ـ هو الذي يساكن املرأة يف منزهلا وال تنتقل معه إىل داره ب، ُيوِكْل أو َيرِّ 2 ـ  جوز اْمَسِّ
مثل يرضب يف املخلوق الذي له املنفعة، ومنه الرضر.

وهذا الزوج ال يتحمل نفقات البيت، بل هو عىل النقيض من ذلك، فزوجته هي التي تنفق 
عليه، ومثل هذا الزواج، غرضه رّد الشبهات عن األرملة التي ترتضيه، فقد يكون الرجل فقريًا، 
فيتفق مع أنثى هي املسؤولة عن نفسها، وتعلن املرأة أنه زوجها، لكي تقطع عن نفسها قالة السوء، 
ب، أي يرتدد عىل البيت، كأنه زوج، ويف اللغة رسب الرجل، ذهب عىل وجهه، ليس  ومعنى امرَسِّ

ب.« ب بوكل أو بَِخرِّ عليه مسؤوليات الزوج. ويف أقواهلم: »جوز اَمرَسِّ

ْل، َبَرك. ْل َمَطّب  ِجَ 3 ـ  ِجَ
يرضب هذا املثل، إذا اختذت امرأة رجاًل بداًل من زوجها الذي فركته، أو طلقها، والكاف يف 

برك تلفظ جياًم تركية ذات ثالث نقاط.

4 ـ  َجاَبت ِحصنِي، َوأَكَلُته، َيا ِريَتها اَل َحبِلت َواَل جابت!
مثل يرضب يف الذي يعمل معروفًا، ويفسده باملّن القبيح، أو يلحقه عماًل سيئًا، له نتائج قبيحة.
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ة َباَل َناْس، َما ابتِْنداْس. 5 ـ  َأجلنَّ
مثل يرضب يف إظهار قيمة احلياة االجتامعية.

6 ـ  إجُِلوْع ِذْيب ِوْش َما أجا يُِطْرُده.
مثل يرضب يف أيام املجاعات، حلض الناس عىل اإلقالل من الطعام.

ه : 7 ـ  ُجُرْف ِواهْنَدْم َعىَل ِظلُّ
مثل يرضب يف التسامح يف األمور املهمة؛ إذ يتنازل كل من املتخاصمني عن حقوقه كلها.

8 ـ  َجاَها َما َجزاَها.
االنتصار. وقصة  فيدعي  الذي غلب خصمه،  بأنه هو  يتظاهر  الذي  املهزوم  مثل يرضب يف 
املثل، هي : ـ  تزوج أحد الوجهاء تقدمت به السن، بفتاة مجيلة، أرغمها أهلها عليه ملقامه، وملاله، 
فلم يستطيع أن يريض مطالبها، فأخذت تعاكسه، فام كان منه إاّل أن صمم عىل رضهبا، فكانا خارج 
الدار، فتناولت مساسًا، وابتدأت ترضبه، كيفام اتفق، فهرب من وجهها إىل داخل الدار، فواصلت 
الرضب، إىل أن هرأت جلده، ثم ألقته يف مذود للبقر، بعد أن هجم عليها يريد معاركتها فسمع 
مجاعة من اجلريان الضجة، فجاءوا لفض اخلالف، فأحس الرجل بذلك، وخاف من الفضيحة، 
وطلب منها أن تكف عنه وتنهض عن صدره، ففعلت، فسوى من هيئته، ونفض التبن عن رأسه 
وعن جسمه، ولقي القوم عىل باب الدار، قائاًل: »اتركوها، جاها ما جزاها!» أي جاءها ما يكفيها، 

فذهبت مثاًل.

9 ـ  إِْجَراَبْك، والرَبَ الثَّان!
مثل يرضبه )الرتابني( عند اإلفالس. وأصله أن الرجل من قبيلة )الرتابني( إذا أفلس، يأخذ 
بة. فإّما من ينجو فيبيعها، ويسرتد مركزه االجتامعي، وإما أن يقتل أو  جرابًا، يضع فيه مواد ُمهرَّ

يكتشف أمره ويزج يف السجن.
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ك، اتبِّي ِقْرَشْك ـ  10 ـ  إِْجَرح كفَّ
ضمري اجلر، يلفظ كافًا عادية  ـ  ألن املخاطب مذكر.

مثل يرضب يف رضورة التوفري، واالقتصاد. والكاف يف كفك تلفظ كاجليم الرتكية بثالث نقاط 
أما الكاف التي هي ضمري اجلر فتلفظ كافًا عادية.

ُحوَرة، ِوالّنذوَرة، َما ُعُمَرُهم يعيِشوا! 11 ـ  َجوِز السَّ
ًا طبيعيًا، ال فائدة منها والسحورة، مجع ِسِحر،  مثل يرضب يف أن األمور التي ال تتيرس تيرسُّ

سم. والنذورة مجع نذر. وهو الُطلُّ

بها َزغرِية. 12 ـ  ُجوْز اْلِقصريْة، بَِحسِّ
مثل يرضب يف اإلنسان املخدوع يف من حيب. والزغرية هي الصغرية.

ه!. 13 ـ  َجوْز َما ِمْنه فايدة، َألل ال َيُردُّ
مثل يرضب يف األمور التي انتهى نفعها.

وأصل املثل، أن امرأة تزوجت بشيخ، وأخذت تربه، عىل أمل أن ترد له شيئًا من قواه، فلام مل 
حتصل عىل يشء من ذلك، أمهلته، فقيل هلا: »جوزك مريض» فقالت: »جوز ما منه فايده، اهلل ال 

يرده« فرضبت مثاًل.

14 ـ  َجابِْر واْجَباَرة، َما ِمثِلُهْم يف احَلاَرة.
مثل يرضب يف احلمق والبالَهة.

15 ـ  َجرْب اخَلواِطْر َمْطُلوْب ـ وَجرْبِ اخَلواِطْر، َعىل الل.
مثل يرضب يف رضورة املساعدة للمبتلني. ويرضب تورية عن عالقات مريبة.

16 ـ  جاهَبا الل َواَجْت.
مثل يرضب يف األمور التي ييرسها اهلل، بال تعب أو طلب.
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َجاِل نيام. ا ِواْقُروَم الرِّ 17 ـ  َجاهْبَ
م عىل ُمدٍع. مثل يرضب للتهكُّ

ه َلْيَلَة الَقِدْر. 18 ـ  َجاَبُته ُأمُّ
مثل يرضب يف صاحب احلظ، ميمون النقيبة ـ وجابته ولدته.

19 ـ  إِْجَراَب الُكْردي، ينبْع َخري.
مثل يرضب للذي يف مكنته أن يصنع كل يشء.

20 ـ  َجِت اخَليْل حْتِذي، دنَّى ألَفاْر رْجُله.
مثل يرضب يف اإلنسان الوضيع، حياول أن يقلد العظامء.

21 ـ  َجارِك الَقِرْيْب، َوال َأُخوَك الَبعيد.
يرضب يف احلث عىل رعاية اجلريان.

22 ـ  اجلار، ولو جار.
يرضب يف احلث عىل رعاية اجلار. ويقال يف املثل )إِْرَع اجلار ولو جار(

بِة َمَغاِربة. 23 ـ  َجِت إِْمِن الَبنْي َهاْربِه؛ اَلقتها ُسْ

مثل يرضب يف الذي هيرب من رش، فيقع فيام هو رش منه، وأصل املثل، أن امرأة حاول رجل 
أن يعتدي عليها، فهربت منه، ويف طريقها، اعرتضها كمني، صنعوا فيها األعاجيب، وتركوها بني 

بة، هي اجلامعة، صحيحة فصيحة. احلياة واملوت. والرسُّ

د. َل اْلَفاْس َواملِْجَرَفة، أو َشَ 24 ـ  ُجوا يعاْوُنوه، َعىَل َقرْبَ اُبوْه، َحَ

مثل يرضب يف الذي ال يكتفي بنكران اجلميل، بل يسعى يف تعطيل املساعدة .يسمي الدروز 



85

الذين يف األردن الفأس )كْزَمة( بتضخيم الزاي، ويلفظوهنا كام يلفظ السوريون )الظاء( وبعضهم 
يسمى الفأس )املنكوش(.

25 ـ  َجْرِدة، َبس َما ِفيَها ُشْوَباْش.
مثل يرضبن يف الوالئم العامة يف الُقرى ـ كوليمة العرس، والتعزية. اجلردة، هي اهلجوم غري 
املنظم، والشوباش هو الصوت الذي يطلقه قائد اجلردة إلثارة احلامسة يف املهامجني. ويف الفصحى 
َوَجْرَد العصا أي كلهم. وشبش يشوبش شوباش هي من شوش التي  يقال: »جاء القوم َجْردًا، 

تدل عىل االختالط، وزادوا فيها الباء للمبالغة، و )َبَس( يعنون هبا )فقط(.«

26 ـ  ُجْرِمة ِرْعَيان.
مثل يرضب يف عدم التسامح ألن اهلفوة وقعت بني متخاصمني، من ذوي العقليات احلاسمة، 

املحدودة.

اها. ُضْن َسوَّ 27 ـ  إِجَرْيو احْلُ
ـ  وجريو  بك.  ويغدر  يستحق،  ال  وهو  إليه،  وحتس  إليك،  تقربه  من  إساءة  يف  يرضب  مثل 

تصغري، جرو.

اَزاْت. 28 ـ  إِْجَرْيو اخْلبَّ
مثل يرضب يف الذي يرى اخلري، وال ينال منه شيئًا.

اداْت، إِليلِّ بُِرْوْح َعْطشان، أو يَِعاِوْد َعْطشان! 29 ـ  َجْرو الورَّ
مثل يرضب يف الذي يرى اخلري الكثري، وال يستفيد منه.

ْيعري! ِل الصِّ 30 ـ  َجَ
له الناس من املسؤوليات، ما ال طاقة له به. وأصل املثل، أن رجاًل  مثل يرضب يف الذي حيمِّ
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من )ِصْيعري( وهي )صوعر( املذكورة يف )التوراة(، قدم هذا الرجل إىل األردن، ورأى ألول مرة 
حياة البدو، يوم يرحتلون، هيدمون بيت الشعر،  ـ  عىل كربه  ـ وحيملونه عىل مجل، فريكبون هذا 
اجلمل، والبيت ممل عليه، فخطر عىل باله أن يشرتي مجاًل، مهام بلغ ثمنه، لكي يستفيد من أجور 
القرية منه، فذكر هلم مقدار ما حيمل،  أهله، ومعه اجلمل، تعجب أهل  فلام عاد إىل  النقل عليه، 
فازدادوا تعجبًا، وقد أعلن أنه يريد ـ يف النهار التايل  ـ أن حيمله قمحًا لبيعه يف القدس، فبعد أن 
وضع عليه احلمل الكايف، أخذ كل واحد من أهل القرية، حيرض قلياًل من القمح، ويزيده عىل محل 
اجلمل، لكي يبيعه له صاحب اجلمل مع قمحه يف القدس، فلام رأى بعضهم كثرة ما وضع عىل 
لوا، ما  لوا، مَحّ اجلمل، قالوا: »لقد كثرتم احلمل عىل اجلمل، فقال صاحب اجلمل بافتخار؛  ـ »مَحّ
ل!« وملا اكتفى القوم من ترتيب ودائعهم، أراد صاحب اجلمل أن ينهضه، فحاول اجلمل،  هو مَجَ
ة رزح اجلمل حتت احلمل، وأخذ يرغو، فلام أزالوا احلمل عنه، وجدوا  مرتني، وثالثًا، ويف آخر مرَّ
أن ظهره قد كرس، فذبحه صاحبه، وتقاطعوا حلمه، فذهب مجل الصيِعري مثاًل، لكل من حيمل 

مسؤولية ال يستطيع النهوض هبا.

31 ـ  َأجْلَِمْل َيا أُبو َجاْل!
املثل،  املبارش عنها. وأصل  املسؤول  َيْعَتِذر عن مرتكبي اجلريمة، وهو  الذي  مثل يرضب يف 
أن بعض الشبان رسقوا مجاًل، وذبحوه، وباعوا حلمه، فلام وجهت التهمة هلؤالء الشبان أخذ والد 
الشاعر الشعبي  التهمة عليهم، هجاهم  ثبتت  ابنه خاصة، فلام  التهمة عنهم، وعن  ينفي  أحدهم 
لكل  مثاًل  فأصبحت  مجال(  ابو  يا  )اجلمل  عنواهنا  بقصيدة  اْلِغْيَشان(  )سالمة  املعروف  األردين 

جريمة ظاهرة حياول املسؤول عنها إخفاءها!

ُود ِمن املَاُجْوْد. ة يف االْجُلْوْد  ـ فريد عليه ـ َأجْلْ ْوْد ِحكِّ 32 ـ  َأجْلُ
مثل يرضب للذي يكرم لكثرة اخلري عنده. معنى القسم األول من املثل، أن اجلود، دافع غري 

إرادي يدفع اإلنسان إىل الكرم، فردَّ عليه فقري جواد، بأن الكرم مما تطوله اليد.
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ْزِت اْبّنيتي، َتاتِْفَرْح َلِقيِت االْقُعوِد اهْلَا َأْصَلْح!.. 33 ـ  َجوَّ
مثل يرضب يف الذي يعمل عماًل، يتوقع منه اخلرٍي، فال ينتج إاّل الرش.

ْجَعة ِفْجَعة. 34 ـ  َجْوِز الرِّ
مثل يرضب يف عدم االتزان، خاصة يف الرجال األرامل الذين يتزوجون للمرة الثانية.

دتِيْه وابنك عىل ما َربَّيتيه! 35 ـ  َجْوِزك َعىَل َما َعوَّ
م العادة  ـ والكاف تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط. مثل يرضب يف حتكُّ

36 ـ  َجْوِزك ِواْنِت َقِويِّة، َواْهْلِك، ِواْنِت غنيِّة.
مثل ترض به املرأة يف حالة ختيل األهل عنها، وهي فقرية والزوج وهي مريضة.

37 ـ  جاعت، وأْكَلِت اْجراها!
مثل يرضب يف انتكاس األمور، إىل درك يدعو األنثى إىل أكل أبنائها.

38 ـ  ُجْوِز اْلُعوْد َواَل االْقُعْوْد!
مثل يرضب يف رضورة تزويج البنات.

وأصل املثل، أن زعياًم عضل بناته الثالث عن الزواج، وكان كلام جاءه خاطب، رده، ويف أحد 
، وأخذت كل واحدة، تصف فتى أحالمها؛  األيام، جلست البنات الثالث، يتذاكرن، يف أمر أبيهنَّ

فقالت الكربى: ـ 

أ . أريد زوجي فارسًا، كرياًم، إذا رأته النساء صعقن جلامله، ال يدع بقعة يف جسمي بال قبلة حارة 
يوميًا.

ب .  وقالت الوسطى؛ »أريده مشهورًا، غيورًا، تطمح إليه أبصار نساء الناس، وهو ال يلتفت 
إذا  الظهر،  قوي  األرِس،  شديد  اخلرص،  نحيف  أريده  ترضاين،  عليه،  تدللت  كلام  إليهن، 

ضمني أحسست بأين أذوب بني ذراعيه!«
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فلام سمع  القعود!«  العود، وال  َجوز  فارغ،  الصغرى! وأبوها يسمع: »هذا كالم  . وقالت  جـ 
األب قول ابنته الصغرى. قال يف رسه، لقد ظلمتهن إذ عضلتهن، وزوجهن يف اليوم التايل 

كلهن.

39 ـ  َجْوِزِك، ِواْن َراَد الل : ـ 
مثل يرضب يف التسليم، واالستسالم!

وأصل املثل، أن رجاًل كان شديد االدعاء، سألته زوجته يف أحد األيام، إىل أين أنت ذاهب؟ 
أجاهبا إىل الصيد فأعود بصيد وفري، فقالت له زوجته: ـ  »قول إن شا اهلل!« أجاب: »إن شاء ِواالَّ 
ما شا، البارودة موجودة، والصيد موجود، اتصيد، وارجع.« وأغلظ لزوجته الكالم. وتوجه إىل 
حتهام،  الصيد، فلام شاهد الصيد، وَأطلق عيارًا ناريًا، عىل الصيد، انفجرت البندقية بني يديه، وجرَّ
وكادت تودي ببرصه، وفيام هو عائد يف الطريق، لقيه قطاع طريق، أخذوا منه البندقية، وعروه من 
ثيابه فوصل إىل بيته لياًل والربد يكاد يقتله، فلام قرع الباب، سألت زوجته، من الطارق؟ فأجاب: 

»َجْوزِك ِوان راد اهلل!« فذهب مثاًل.

40 ـ  َجْيبِِة ابنيِّة، َواَل َحْيِلِة اْسَنّية!..
مثل يرضب لرتغيب األنثى يف النسل، واحلمل املتواصل.

عن  االنقطاع  من  أفضل  ـ  قدياًم  عندهم  ـ  باألنثى  املصاب  شدة  عىل  بنت،  والدة  واملعنى، 
احلبل. واحلايل هي كل أنثى ال حتمل. يقال: »امرأة حائِل أو ناقة حائِل أو نخلة حائِل«. واجلمع 
ل، وحوائل وأما ُحولل، فاسم مجع. ونالحظ من هذا املثل شدة حب النساء  حيال وحول، وُحوَّ

لالنجاب، وعدم التوقف.

41 ـ  ِجرْيَة اْلَعبِْد )راِشْد(.
اها! مثل يرضب يف األمور التي ال جيوز ألحد أن يتخطَّ

وختلف  مريضًا  كان  العشائر،  زعامء  من  لزعيم  كان  )راشد(  اسمه  عبدًا  أن  املثل،  هذا  أصل 
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هجومهم  وكان  )راشد(  العبد  فيه  الذي  احلي،  عىل  غزاة  هجم  مريض،  هو  وفيام  الغزاة،  عن 
صباحًا، وليس يف احلي من املحاربني، سوى )العبد راشد( فلام سمع رصاخ االستغاثة: »وين راح 

النشامى؟«.

حتامل عىل نفسه، وركب فرسه، فهاجم املغريين، وأخذ يفتك هبم، بال رمحة، فعرضوا عليه أن 
يتخلوا له عن مائة ناقة، إذا هو كف عن مطاردهتم فأبى وقال: »عيّل جرية، ومن رأيس، ما اختىل 
عن اْوَبَرة بعري، إال ناقة واحدة تأخذوهنا عشا للغزو، وافلحوا« فلام رفضوا، أعانه اهلل عليهم وأعاد 
اإلبل كلها إىل أهلها، ورضب املثل بجرية العبد )راشد( وما زال البدو إىل اليوم، حيرتمون هذه 

الذكرى، فإذا قيل يف أمر، »ترى عليه جرية العبد )راشد(، مل حياول أحد أن جيتاز ذلك.«

ِدة. يف َراِس املَاِرْس. 42 ـ  ِجْيزِة َحْ

مثل يرضب يف األمور، التي متارس بال ترٍو.

سيفعل  »انه  هلا:  فقال  هبا.  يتزوج  أن  حبيبها  من  طلبت  )محدة(  اسمها  فتاة  أن  املثل،  وأصل 
عمله.  ينجز  أن  قبل  املارس،  رأس  يف  ذلك  يفعل  أن  عليه  فأحلت  عمله،  من  عند عودته  ذلك، 
واملارس هو أرض مستطيلة، قليلة العرض، وفعاًل مارس احلب معها قبل رجوع فدانه يف الثلم 

اجلديد. فصار زواج )محدة( مثاًل لألمور التي متارس عىل عجل، ومن غري ترٍو.

ويقال: إن هذه الفتاة، أرصت عىل أهلها أهنا ال تتحرك من احلقل إاّل إذا زوجت بمن حتّب، 
ألهنا كانت قد بذلت نفسها له سلفًا، وخافت من افتضاح أمرها، وبعد زواجها، تبني أهنا عقيم، 

فندمت عىل إرصارها، الذي جلب ألهلها وهلا العار.

فاملثل يرضب يف الذي يلح عىل أمر، ال جيوز اإلرساع فيه، وينتهي اإلرساع فيه إىل اإلخفاق.

43 ـ  ِجْيِزِة النَّذل، َنَداِمة.

مثل يرضب يف كل أمر أوله مغٍر، وآخره إخفاق وندم!
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ابنة عم، تزوجت بابن عم هلا مجيل املظهر، وعند التجربة ثبت هلا أنه خملوق  أصل املثل، أن 
تافه، فقالت هذا.

ا  ـ ويروى َجْوِز الَغِرْيبِة َغِريْب. 44 ـ  َجْوِز الَغريبة، ُموْه ِمنَّ
مثل يرضب يف انفصال زوج الغريبة عن تقاليد العشرية وعاداهتا. وكلمة موه خمترص )ما هو(
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باب احلـاء

َبْت! 1 ـ  َحابِة، ِواْنرَضْ

مثل يرضب يف انتهاء األمر، وفوات الوقت.

2 ـ  َحاَسا َباَسا َداَماِدية!

مثل يرضب يف األمور التافهة.

قال الشاعر : ـ 

ِدْيه.« َداَما  اْلِفرَساْن  اْمِن  عليها  َباَسا،       َحاَسا  اخليل  آِمِن  راكب  »يا 

وأصل الكلمة حاسا )حاص( حاص ِسقاءه، أي وهي، ومل يكن معه رساء خيرزه به، فأدخل به 

عودين، وشد الوهي هبام، وباسا، توكيد إتباع، أصلها )باص( من َبوَص معناها )سبق( و )داما( 

اصلها )دأما( و )ديه( أصلها )الُدواية( وهي كالطرامة يف األسنان. وجممل املعنى للسخرية من 

أمور تافهة مل حيسن عالجها سبقت إىل بحر مَن قذارة األسنان!

ازْق رب. 3 ـ  َأحَلاِسْد كلْب، والرَّ

مثل يرضب يف احتقار احلاسدين واحلسد، واالتكال عىل اهلل.

اق َنْفُسه. 4 ـ  واحَلاِسْد، َحرَّ

مثل يرضب يف رضر احلسد لصاحبه .
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5 ـ  حامل خْمَباُطه حَتْت َأَباُطه.
يرضب يف الذي خيلق من كل أمر مشكلة.

6 ـ  احلاِمي، ِعْنَد البِْل.
مثل يرضب يف أن أشد املعارك وأمحاها وطيسًا، هي التي تقع يف رد اإلبل من الغزاة. واألصل 
الطعام حامي،  قال أحدهم: »واهلل  فإذا  الطعام شديد احلرارة،  يقدمون  دائاًم،  املثل، أهنم   يف هذا 

ردوا عليه: »احلامي عند البل،« أي إذا كانت حرارة الطعام تفقدك صربك، ورجولتك، فامذا تقول 
استولوا  الذين  الغزاة  من  لردها  أو  هنبها،  دون  لتحول  إبلك،  عن  للدفاع  املعركة،  واجهت   إذا 

عليها !؟

7 ـ  َحاِميها َحراِميها!
يرضب هذا املثل، عندما يتحول احلراس لصوصًا.

ْمَلة، اطواْل. 8 ـ  إِْحَباِل الرُّ
مثل يرضب يف كل حالة مستعصية، ال ُيَتوقع هلا حل رسيع. إذا مات زوج املرأة فهي أرملة، 
ملة يف الفصحى معناها احلظ األسود، وقد  ْمَلة. والرُّ واجلمع أرامل، وحالة املرأة هذه، يسموهنا الرُّ

استعار األرادنة تلك احلالة من السواد الذي تلبسه األرملة إذا أحدت.

ه. ه، ِحتَّى يِْقيِضْ َغَرَضْك ِمنُّ لب َعىَل ُفمُّ 9 ـ  ِحبِّ الكَّ
وهو مثل يرضب يف  مالطفة اللئيم ومتلقه، إىل أن حتصل عىل حاجتك منه.

10 ـ  ِحبِّني َغِصْب، َما بِِصرْي.
مثل يرضب يف زواج اإلرغام. ومن املعلوم، أن زواج القرس ال يقع يف البادية، إذا الفتاة تستشار 
ْعِلْيلِة املعمول به يف البادية جيعل للفتاة حرية يف التحدث  يف عريسها، وأكثر من ذلك، فإن نظام التِّ

مع من حتب، وقد ذكر ذلك يف باب العادات من )امْلْعَلَمة(.
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يناَها، أو َشهَوة ِقَضْيَناَها! 11 ـ  ِحبِّة َحبَّ
مثل يرضب يف األمور التي وصلت إىل حاجتك منها.

تِْلَحُسه  ال  َعَسْل  َحبِيَبْك  كاْن  إن  ـ  ويورى  ه.  ُكلَّ تِْلَحُسه  ال  َبّس،  َعَسْل،  َحبيْبْك  ـ    12 
ه! ُكلُّ

مثل يرضب يف عدم مضايقة األصدقاء بمطالب كثرية.

ون، َما تِْدري االَياْم إمِلْن تَِكون! ك اهْبُ ون، ِواْبغْض َعَدوَّ 13 ـ  ِحّب َحْبيَبْك اهْبُ
مثل يرضب يف رضورة االعتدال يف احلب، ويف الكراهية.

َك َهْونًا ما« وهو ينظر إىل القول: »َأْحْبْب َحبِيبَك َهْوَنًا ما، َواْبِغْض َعُدوَّ

14 ـ  ِحَب َحبِيبْك َوَلِو انهُّ َعْبد اْسَوْد.
مثل يرضب يف رضورة التمسك بمن حتب، مهام تكن أحواله.

15 ـ  َحبِيِب اْلَعْبِد اليلِّ بُِظْلُمه.
مثل يرضب يف الذي ألِف الذل واإلهانة.

وأتعبه، ألن  أهانه  من  العبد حيب  أن  يعني  ه(  كدَّ عبٍد من  إىل  العريب )حبيب  املثل  إىل  وينظر 
سجاياه جمبولة عىل احتامل الذل واهلوان.

16 ـ  َأحِلّب يِْعِمي، ِوالُكُرْه يِْصِمي!
مثل يرضب يف حتكيم العواطف يف األمور.

17 ـ  َحبِيْب، َواْطَعْم َعىَل َعْيِمة.
مثل يرضب يف الذي يساعدك، أحوج ما تكون ملساعدته.

العيمة عند األرادنة هي االشتياق إىل أكل اللحم، واملشتاق إىل أكل اللحم.
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العيامن  إذا محلت عامًا، وعاما ال. فكَأنَّ  النخلة  مت  العميان والكلمة استعارة من َعوَّ يدعى 
قىض عامًا، مل يأكل اللحم.

18 ـ  َأحْلِّب، ِواحَلَبْل، ِوالّرُكوْب َع اجَلَمْل، َثاَلثة َما اهْلِْن َغَبا.
مثل يرضب يف ماولة إخفاء األمور التي ال يمكن إخفاؤها.

ومعنى غبا  ـ  إخفاء والـ  ـ  )غبا( يف الفصحى مل يفطن له أحد.

ْب َفوَقْك« ّب بِاْيدْك َوالرَّ ، أو فوقك رّب،  ـ  ومنهم من قال: »َأحْلَ 19 ـ  يف اْيَدْك َحبَّ
املثل سنة 1919 يوم  مثل يرضب يف الذي يرسقك مستغاًل جهلك. وقد شاع استعامل هذا 
اع خيدعوهنم أشنع خداع، فكانوا يقولون:  َلة( جييئون إىل األردن لرشاء القمح وكان الزرَّ كان )الروَّ
»احلب بايدك، والرب فوقك«، ومنهم من كان يقول: »يف ايدك حّب، وفوقك رب« فصارت مثاًل 

يرضب لكل مستغل جلهل الناس.

ة اْلَعِطن دوم، َقْوْم. ة اْلَبِطن، َأْرَبعنْي يوم، اْوِحرِّ 20 ـ  ِحرِّ
مثل يرضب يف الذي حيرم من يشء حيبه، وترشه إليه نفسه.

ة النقمة عىل الذي  ة هي أشد أنواع العطش إىل حد االحرتاق، لكنهم أرادوا هبا ِشدَّ املعنى ـ احِلرِّ
حيرمك من يشء حتبه، فالذي حترمه من الوليمة، قد متتد نقمته عليك أربعني يومًا، لكن الذي حترمه 
من االرتواء اجلنس، سينقم عليك مدى احلياة، والغرض من حرة العطن، أن حتول بني إنسان وبني 
الزواج بمن حيب. قد سموا العالقة اجلنسية، بام ينتج عنها من مادة قذرة، والعطن يكنون بالكلمة عن 

القبل، وعن مذاكري الرجل، بلفظ واحد، فكأهنم شبهوا  كال من العضوين باجللد املعطون، املنتن.

21 ـ  ِحِزْن أُبوُتوَما بِْسِكي!
مثل يرضب يف الذي يتظاهر باحلزن، وهو يريد املنافع بسبب النكبة التي يدعى أنه مشارك يف 

أحزاهنا.
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املعنى ـ احلزن عىل )ابوتوما( يلهب القلب، ويرغم الناس عىل االستقاء: رشب املاء الكثري، 
)جبل  وقرى  )القدس(  وقرى  جاال(  )بيت  و  حلم(  )بيت  من  أصله  واملثل  احلزن.  لغلة  إطفاًء 

نابلس( وأهل هذه القرى يقلبون القاف كافًا.

وأصل املثل، أن رجاًل اسمه )ابو توما( تويف، فذبح أهله عشاء القرب الشاة املعروفة بـ )الونيسة(، 
وكانت أحد النوادب، أكواًل هنمة، وكان اليوم حارًا، فأكلت النادبة، وأفرطت يف األكل، وأرملة 
بِْسِكي(  توما  ابو  )ِحزْن  فقالت  االنتقاد،  خشيت  املاء.  رشب  يف  بالغت  فلام  تراقبها.  توما(  )ابو 
أي أن هليب احلزن عىل )ابو توما( يرغم املحزونني، عىل الرشب بكثرة، إلطفاء اللوعة، فأجابتها 
األرملة، : »من َكثر ما َرَدسِت يا خايبة«. وردسِت تورية تتحمل معنى األكل الكثري بال مضغ، إىل 

حد االمتالء، وتعني، كثرت ما بالغِت يف اللطم.

ه َرّش! ّش ِودُّ 22 ـ  َأحْلَ
مثل يرضب للتعريض بالّنهم، الذي يرشب املاء بكثرة بعد األكل. احلش، هو األكل بكثرة بال 

متييز بني األصناف.

جل الّشُعوْر بارك الل هَبم. ا َوالرَّ اصَّ 23 ـ  إحِْلَ
ا هي التي  ة األنوثة. والرجل التام الرجولة، واحلصَّ مثل يرضب يف اجتامع احلسّنيني، املرأة التامَّ

ال شعر عىل جسمها، والشعور هو الكثيف الشعر.

24 ـ  إِْحَصاَننْي، َما يِرَتْبَطْن َعىل اطَوالة.
َوالة بتضخيم الالم   امن عماًل واحدًا. َألطُّ عي الزعامة، يسلَّ مثل يرضب يف إنسانني، كل منهام يدَّ
يوضعان يف  ويقابله؛ »سيفان، ال  الطويل، واجلمع طوايل.  املذود  األرادنة، هي  ـ  يف اصطالح 

قراب، واحد.«

ْيْط. ْيط، َهيِّ اْحَصاُنه أو َهيِّ احْلَ 25 ـ  إِْحَصاِن اْلُكردي، َنطِّ احْلَ
ويف  التجربة.  عند  املناقشة  تتحمل  ال  التي  املادية،  األمور  يف  يغالط،  الذي  يف  يرضب  مثل 
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املبالغة، التي ال يقبلها العقل، أو يف املحاوالت، التي يمكن الربهنة عىل زيفها حااًل!

26 ـ  ِحْسنى املِْغَرِب اَلبن )َدْرِوْيْش(
يعرف  مسنًا،  رجاًل  أن  املثل،  وأصل  اإلساءة.  أنواع  برِّش  اإلحسان،  مكافأة  يف  يرضب  مثل 
عراه  قد  الطريق،  قارعة  عىل  مطروحًا  احلجاج،  بقايا  من  مغربيًا  رجاًل  وجد  درويش(  )إِبْن  بـ 
اللصوص، وأثخنوه جراحًا، فحمله )ابن درويش( إىل بيته، وعاجله إىل أن شفي، وكساه، وأعطاه 
راحلة، وأراد أن يوصله إىل مأمنه: ويف الطريق انقضَّ املغريب عىل )ابن درويش( وذبحه كام تذبح 
استحق  رشير  وأنا  اجلنة،  تستحق  صاحلن  رجل  انت  اكافيك،  كيف  ادري  م  »واهلل  قائاًل:  الشاة 
جهنَّم، ولعلها بعض ما استحق، اذبحك مكافأة لعملك الصالح، انت تروح للجنة، وما عندي 
لك مكافأة غري املوت، وما بعد اجلنة مكافأة، وال بعد جهنم جزا« فذهب قول املغريب وعمله مثاًل 

يف سوء املكافأة.

ِك! يني ِعْنْد َأِمْ لِّ 27 ـ  ُحّطينِي يف ِكْمِك، وال اْتَ
مثل يرضب يف حتذير األم من االعتامد عىل أحد غريها يف رعاية ابنها وتربيته، حتى ولو كانت 

أمها!

وقد صيغ هذا املثل عىل لسان الطفل، ليكون وقعه يف األم أشد، والكاف األوىل والثانية من 
ْك تلفظان جياًم تركية، بثالث نقاط. ِكمِّ

ْوْث! 28 ـ  َحكُيْه ِمثِْل َمصِّ الرُّ
مثل يرضب يف الكالم التافه، الذي ال فائدة فيه. واإلنسان الذي ال قيمة لكالمه.

أول ما سمعت هذا املثل يف احلصن سنة 1945 يف شاميل األردن.

ايا. والكاف جيم تركية بثالث نقاط. 29 ـ  َحكي الَقرَايا، َما اْيَطابِْق َعىَل َحِكي السَّ
مثل يرضب يف الفرق بني ما يقرره العامة، وما تقرره احلكومة.
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ختيب  عندما  يرضب  مثل  وهو  رسايات.  مجعها  فارسية  امللك،  بالط  والرسايا،  والرساية، 
تقديرات العامة، وجتيء غري منطبقة عىل القانون.

ه. بِْيخ، ما ابنشبْع ِمنُّ اِل الطَّ 30 ـ  َحْكُيه مثل ُهبَّ
من  واملثل  الطبيخ.«  »ُهبَّال  عند  وقفوا  الذم،  اردوا  .وإذا  السائغ  الكالم  يف  يرضب  مثل 

استعامالت أهل )القدس( سمعته يف القدس يف 1945/6/13.

رة َمْكُسْوَرة. )ويف الفصحى )احلامرة( حجر ينصب حول احلوض لئال يسيل ماؤه،  31 ـ  ُحَّ
والصخرة العظيمة.

مثل يرضب يف حالة الفوىض.

رة هي املعروفة عند األرادنة، وال سيام أهل )الكرك( وضواحيها، بصخرة ينقروهنا نقرًا  واحُلمَّ
هة البئر، وكان أهل الكرك، إذا نقروا هذه الصخرة يتعاونون عىل دحرجتها  دائريًا، لتوضع عىل ُفوَّ
من  تفلت  احلمرة  هذه  كانت  ما  وكثريًا  هتها،  ُفوَّ عىل  وضعها  يريدون  التي  البئر  إىل  مكاهنا  من 
مدحرجيها، أو تتحطم فتسحق يف طريقها عددًا من مدحرجيها. لذلك أصبحت مثاًل يف حاالت 
رة مكسورة« ويقولون املثل  الفوىض، أو إفالت األمور من أيدي والة األمور، فيقولون: »ما هي مُحَّ

يف حالة اإلفالس أيضًا.

را ِصلْيْت َأْبَرك ايَّام اتزُوهْلا. 32 ـ  َحْ
مثل يرضب يف كل ما يتشاءم به، وحيب الناس التخلص منه، وال سيام السليطة من النساء.

عند  الفرس  هذه  بقاء  ويعتربون  )الالمظة(  وتدعى  بياض،  السفىل  شفتها  يف  فرس  وهي 
صاحبها جالبًا للنحس.

ايِْس. ْعَة السَّ را َصامَّ ـ والذكر، َأحر َأَصّم ـ إِْمَطقِّ 33 ـ  َحْ
املنتقدين! واحلمرا الصامء هي  هذا املثل يرضب، إذا بلغ األمر حدًا من الكامل، الذي يعجز 
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الفرس القامتة اللون،  ـ  ُكَميت  ـ  ليس فيها ِشَية، فهي جتعل السائس عاجزًا عن حتديد الصفات 
كل  الفرس،  هذه  مثل  باقتناء  يتفاءل  من  الناس  فمن  املكروهة،  والصفات  الفرس،  يف  املحببة 

التفاؤل. ويرضب هذا املثل يف األحوال السياسية الغائمة.

34 ـ  َحاْجتْك يف بيتك، بتقول لك نعم.
مثل يرضب حلض الناس عىل االستغناء عن االستعارة.

ُعْود َأيلِّ ما هِبْن اْقُعوْد. ْيد، أو ِحنْيِ اوالُده، َأَياِم السِّ 35 ـ  ِحني اْهَداِد الصَّ
مثل يرضب ملحاربة الكسل، واحلث عىل العمل.

أيام الصيف، أعني  الزراعة، وأيام والدة الصيد، هي  أيام  الظباء ـ هي  ـ  وأيام اهداد الصيد 
احلصاد.

ـــــْف ِمْثَلهــــــا،               َواُلُعْوْد ُيْنبِْت يف َمَكاَنـــه ُعْوْد. ْبَدا، ِتلِّ يِّة الرَّ 36 ـ  َأحْلَ
يرضب يف حقيقة الوراثة، والكاف يف مكانه تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط وهو ينظر إىل قول 

الشاعر :

     هذي العصا، مــــن هذه العصيَّــــة،                    ال تلد احليــــة، إال احليــــة.

يِف املِقيْم. ْبدا، َواَل الضَّ 37 ـ  َأحَليِّة الرَّ
مثل يرضب يف الضيف الذي يطيل اإلقامة.

ة اللون، القاتلة اللدغة، مفضلة عىل الضيف الذي تطول إقامته، أكثر  واحلية الربدا، هي املغربَّ
من أيام الضيافة، التي هي ثالثة أيام، وثلث اليوم.

ُنوْن، أو َحاْرَس املَاْل، َتْعَباْن َمْغُبون! يْن َمْ 38 ـ  َحاْرَس الزَّ
تريد أن حتافظ عىل نفسها،  التي ال  املرأة اجلميلة،  املحافظة عىل  الذي حياول  مثل يرضب يف 
والذي يريد أن حيافظ عىل املال الكثري، الذي ال يمكن حرصه، ومعنى كلمة الزين، هنا،  ـ اجلامل ـ  
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39 ـ  َأِحبَّْك َيا َبْرَجْس، َلِكْن َمَثل ُرْوِحي اَل!
مثل يرضب يف الذي هيمه أمر أحبابه، لكنه ال يفضلهم عىل نفسه. وهو ينظر إىل القول املأثور: 

»ابدأ بنفسك، ثم ثنِّ بمن حتب!«

40 ـ  َأحَلَجر يِف ِمْطَرُحْه ُقْنَطاْر، ِواِن اْتَزْحَزْح َوِقيِّة!
 مثل يرضب يف رضورة احتفاظ اإلنسان بمركزه.

ك. ، يكَرُهه َغرْيَ 41 ـ  ِحبِّ الشَّ
مثل يرضب يف املبادرة إىل القتال، قبل أن يفاجئك العدو.

راِميِّة، صَاُحوا َعىل َأْهِل الَبَلْد. 42 ـ  إحَِلَ
عي أنه َمظُلوم. مثل يرضب يف املجرم، الذي َيدَّ

أي، إن اللصوص، اهتموا أهل املدينة، وطلبوا من يساعدهم عليهم.

هنم! 43 ـ  إحرَتِْص اْمِن النَّاس، إِْواَل اَتوِّ
مثل يرضب يف رضورة االبتعاد عن اإلمهال!..

ال، َشِجيْع. َجال، َما احِيّبوْن َرجَّ ِريْم َما َحبَّني َبْيضا، َغِرْيِرة، َواْلرِّ 44 ـ  َأحْلَ
مثل يرضب يف حتاسد الناس، وحسدهم للمتفوقني .

ومعنى بيضا غريرة، صافية اللون، مجيلة جدًا، وغريرة قليلة اخلربة بالرجال، تتبسط معهم! ـ 
والرجال ال حيبون الرجل الشجاع.

45 ـ  َحْرُثوِن اْنَطَلْق ِمْن ُفّم َحيِّة.
البالد، خوفًا من تكرار اخلطر، ونالحظ  فيغادر  الذي نجا من خطر مقق،  مثل يرضب يف 
هنا بادرة لغوية، وهي قلب الذال يف حرذون ثاًء، وهو يف اللغة مكسور أوله، واألرادنة يفتحون 

أوله!
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46 ـ  ُحطِّ اْيَدْك َع قلَبْك، ترى ُكلِّ االقْلوب َسَوا.
مثل يرضب يف شهادة القلوب بعضها لبعض، حبًا وبغضًا. أي اخترب مبة الناس لك، بمحبتك 

هلم!..

الِه! ْد َمَعاُكو، َيا خيَّ 47 ـ  َواْحَ
ِهَن بالرجال  عة. وأصل املثل، قالته عجوز، تريد أن تنوه بابنها، والنساء ينوِّ مثل يرضب يف اإِلمَّ
اعة برجل معروف، هتتف  يف العرس. وكانت ال حتسن إبداع األغاين، فكانت كلام نوهت امرأة بدَّ

الِه( وقد كان ذلك سنة 1900 أي فليشمل الثناء ابني )أمحد(. بأعىل صوهتا. )وامحد معاكو يا َخيَّ

يَّة، َما بتَعّض َبْطَنها. 48 ـ  َأحْلَ
مثل يرضب يف الذي ال يؤذي قومه، مهام غاضبهم.

ياك الل، واْخزَى اُخْوك. 49 ـ  حَّ
مثل يرضب عند تكريم أحد الناس، وإهانة أقاربه.

َيا. ِث النَّ 50 ـ  إحِليا بَِورِّ
مثل يرضب يف الذي أو التي يقودمها اخلجل من قول )ال( إىل الفضيحة، احليا مقصور احلياء، 
الفضيحة،  انتشار  الفضيحة، كأنام هم يشبهون  والنيا  باء،  املضارعة  بقلب حرف  بوّرث يورث، 

بصوت الناي، وهي كلمة فارسية.

51 ـ  حِيِسد الكلْب َعاِفْيُته.
مثل يرضب يف احلسود اللئيم، الذي ال يريد اخلري ألحد.

الكاف يف لفظة الكلب تقلب جياًم تركية بثالث نقاط.

52 ـ  َحَدد، َوالشيَّْح َسَعد.
مثل يرضب يف طلب النجاة من أمر مكروه.
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53 ـ  حِيّد ماها يف سامها!..
دعاء يلجأ إليه الناس، إذا خافوا الفياضانات، وتكاثرت األمطار. وإذا أرادوا أن يرضبوا مثاًل 

يف خملوق مؤٍذ، قالوا: »حيد ماها يف سامها!«

54 ـ  إِْبَحاِل الفجْل.
يرضب، يف كساد األحوال.

ّق ما يِريض اثنني! 55 ـ  َأحْلَ
مثل يرضب، يف حالة تربم أحد اخلصمني من إصدار احلكم.

ة. 56 ـ  َحِط احِلِزْن يف اجلرَّ
مثل يرضب يف الذي ال يقبل عزاء.

ينْك َما ُهْو لك! 57 ـ  ِحْلاًم ِيَ
مثل يرضب يف األحالم املكروهة، إذا أرادوا اتقاَء رشها!

م َعاَميِِم اْرَجاهْلَا. ِميْد َسخَّ َها، ِواحْلَ ِحْم َدالَّ َها، واللَّ 58 ـ  َأحْلِْلو َحالَّ
مثل يرضب يف الوسائل التي ُتستامل هبا املرأة. ـ وسائل اإلغراء عندهم هي: ـ 

العار  املرأة .وتسخيم العامئم، كناية عن  أ .  اهلدايا. ب . الوالئم. ج . املديح، وإطراء مجال 
الذي يلبسه من ديس عرضه، وكان الرجل الذي ُيعتدى عىل عرضه، ويعلم بذلك الناس، يعفر 
نسوي  ثوب  وهي  املدرقة،  ويلبس  بياض،  من  العاممة  حول  التفت  ما  ويسخم  بالرماد،  عاممته 
أسود، تلبسه النساء يف أوقات العمل، اتقًا التساخ ثياهبن، وكلها شارات تدل عىل أنه جيب عىل 

الرجل أن يمحو العار، بذبح من تسبب له يف ذلك العار.

59 ـ  َحْنَتْش، َخيُّ َبْنَتْش.
ة. مثل يرضب يف املتامثلني لؤمًا وخسَّ
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م يف ُروْس الَيَتامى! اِطْر، بِْتَعلَّ ق الشَّ الَّ 60 ـ  إحِْلَ
مثل يرضب يف البارع، الذي كان ماضيه يدل عىل البالدة.

قبتني َعْيلة. ق، والرَّ ِلْق َحالَّ 61 ـ  إحِْلَ

مثل يرضب يف الضيوف الثقيل ظلهم.

ة اليلِّ تِْفِطْر َعَليه. ايِْم الْجُله، ِمْن ِقلِّ 62 ـ  َحَياِة الصَّ

مثل يرضب املحروم أصاًل، املتعفف شكاًل!

63 ـ  َحَيالة َشِليِلك، إيِلِّ ما َرَفُعه، َغري َحِليِلك!

مثل يرضب يف املرأة املهتمة يف عفافها! الكايف يف شليلك وحليلك تلفظ كاجليم الرتكية، بثالث 
نقاط. ـ والشليل طرف الثوب، واحلليل هو الزوج.

ين. ، َواَل بِنِِت اْببزَّ 64 ـ  َحيِّة اْبراَسنْيْ

مثل يرضب يف كراهية العانس، وهذا املثل سمعته من سيدة سورية سنة 1969 يف )موسكو(  
ـ  والبِّز هو الثدي.

ه، ما ِسِلْم منها، 65 ـ  َحِْيدة، أو َحِيْد، ان ِسْلِمْت ِمنُّ

مثل يرضب يف اهتام العاشقني!

ّيْد والل، َأن َخاْيَفة! 66 ـ  إِْحَ

مثل يرضب يف التي متهد للرجال، سبل اخلنا!..

وأصل املثل، أن امرأة ادعت للذي ينام وراء باهبا، وهو مغلق، أهنا خائفة، فأحلت عليه بأن 
يدخل لتأنس به.
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َخِري 67 ـ  َحيَّة ِرجم الصَّ

مثل يرضب يف الذي يقوده ادعاؤه إىل اهلالك.

من  الصخري(  )رجم  بِـ  املعروف  املكان  يف  ضخمة  حيَّة  له  ذكرت  حاويًا،  أن  املثل  وأصل 
جحرها،  من  احلية  فخرجت  األعشاب،  بعض  وأحرق  الرجم،  إىل  فذهب  األردنية،  األرايض 
يعريهم،  فأخذ  املنظر،  ذلك  من  خافوا  الناس،  بعض  لقي  وملا  كتفه،  وعىل  ذراعه،  عىل  فحملها 
اليمنى،  يده  إىل  حيوهلا  أن  فأراد  احلية،  عليها  حيمل  التي  اليرسى  يده  وتعبت  احلية،  عن  وغفل 
فالتهمت إهبامه، فام عتم أن سقط عىل األرض، فأخذت تنساب عنه حلظات، وتعود إىل لدغه إىل 

أن مات.

ْه اْفتوْح، أو منه اْنُطوْح. 68 ـ  احلكي ِمنُّ

مثل يرضب يف الكالم الذي يمهد السبيل إىل الصلح، والذي يزيد العداوة التهابًا. الفتوح هو 
نقاط يف كلمة  بثالث  تركية  تلفظ جياًم  املرفوض. والكاف  الكالم  املقبول، والنطوح هو  الكالم 

)احلكي(.

69 ـ  أحلكي يِْنعاْد لو اّن اْهُله اْبعاد.

والكاف يف )احلكي( تلفظ جيام تركية بثالث نقاط.

مثل يرضب برضورة التحفظ عند ذكر األصدقاء.

َهْب يِظلَّ اَحار. 70 ـ  احلامْر لو َحّفلته َبالذَّ
مثل يرضب يف الوِضع الذي ال تغريه ظروف احلياة.
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باب اخلــاء

1 ـ  ما َخاْب، َغري ِمْن َخاْب َناِصْيه، أو َعاْشَمه.
خيتار  الذي  هو  والنايص  مساعدته،  طالبًا  نصًا،  قصده  من  أمل  خِييِّب  الذي  يف  يرضب  مثل 
واحدًا من دون خلق اهلل، والكلمة هلا هذا املعنى يف اللغة، والعاشم، هو الطامع يف الرفد، وكلمة 

عاشمه يستعملها بدو بري السبع.

ل، والعَم َوالِد. 2 ـ  اخلال خالَّ
ل معناها ُمْفِسد. مثل يرضب يف أن العم َأْنفع من اخلال، وخالَّ

ايِْف، إُِلْه ِميَّة ِدِخيْل. 3 ـ  َأخْلَ

ال  أهنم  البدو  عادة  من  له.  العذر  اللتامس  اخلائف،  هبم  يستجري  من  تعدد  يف  يرضب  مثل 
يسمحون للمستجري، أن يلجأ إىل أكثر من زعيم واحد، فهم يقولون: »من دخل دخلني، عاب!« 
ض سمعة املستجار به للقال والقيل، لكن هذا القول، يوردونه لتربير موقف املذعور  ألن ذلك ُيعرِّ
الذي ارتكب جريمة كربى، وأنه يف حاجة إىل االطمئنان، إذا هو كرر االلتجاء إىل أكثر من زعيم.

ْفَرة! ِمْثُله، ِمْثَل الَكلْب. 4 ـ  إخِلاين، تِطُرُده الصَّ

مثل يرضب يف اللص وأن أقل حركة كافية لطرده، فهم يقولون اخلاين ما جاء هياوش.

5 ـ  َأخَلايْن ال َتواِزيه.

مثل يرضب يف االكتفاء بطرد اللص، وعدم مالحقته.
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6 ـ  إِْتِطريِْة، تِْفُقْس يف َظْهرْك، واْتيبِّْس ِرْجَلْيْك.
دعوة بالرش، وقد أصبحت مثاًل.

فهم يعتقدون أن مرور املرأة هذا، يبتيل الرجال بالُعنَّة ـ أي العجز اجلنس، الدائم  ـ . والعقم، 
وال سيام إذا كانت املرأة حائضًا من أجل هذا يدعون عىل من يكرهون، هبذه الدعوة. فإذا أرادوا 
التهكم عىل من أصيب الُعنَّة، ليلة زواجه، بقوهلم: »متخطريته عانس!« وقوهلم» تفقس يف ظهرك، 
لتفسد حيواناتك املنوية« وتدمر قدرتك عىل العملية اجلنسية، ويف اعتقادهم، أن مرور احلائض، 
ويرافق  للُعنَّة،  جالب  احليض،  من  والثالث  والثاين،  األول،  اليوم  يف  النائم،  الرجل  رجيل  فوق 
ان األصنام  الُعنَّة بثور، تنترش يف رجيل النائم، وهو اعتقاد، يدل عىل نظرة االحتقار، التي كان كهَّ
يضفوهنا عىل الدورة الشهرية، بحيث مل يكن للمرأة أن متارس عماًل، ما مل حيكم الكاهن، بطهارة 
رجيل  فوق  احلائض  مرور  أن  يعتقدون  وكانوا  نجسة،  احلائض  يعتربون  كانوا  ألهنم  احلائض، 
رجل، يسبب الشلل أحيانًا، إذا كان املرور يف اليوم األول من الدورة الشهرية، وإذا كانت األنثى 

شديدة الغلمة، عارمة الشبق.

7 ـ  إخَِلاين، إُِله ِفْرِزة.
مثل يرضب يف أن السارق ال بد أن جيد حلظة غفلة، يسطو فيها عىل فراشه. والفرزة الفرصة، 

ويرضب املثل عند رسقة األموال املبالغ يف املحافظة عليها.

8 ـ  إخَِلايِن، َخايِْن مآْمُنه.
مثل يرضب يف أشد اللصوص خسة.

أي اشد اللصوص خسة، هو الذي يرسق الذين يأمتنونه.

ابِر، َماُله َشَهاِدة. ابِر الصَّ 9 ـ  َأخْلَ
مثل يرضب يف تعطيل الرجل الذي يعلم بعيوب مارمه من النساء ويسكت عليها.
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10 ـ  َخرب أو َقمر، اَل يشرت )ي( اخلرب يآصل حلدك، والقمر يطلع لعندك.
مثل يرضب يف الذي يتعجل األخبار.

وهو ينظر إىل قول َطَرفة بن العبد:

ِد! ويأتيــــك باألخبار من لـــم ُتَزوِّ ستبدي لك األيام ما كنت جاهاًل  

ِفيِّه. ومنهم من يقول »عويفية خمفيِّة« ُز اْوَميِّة، َعاْفية خَمْ 11 ـ  ُخبَّ
مثل يرضب، عند احتجاج أحد الناس، بسوء التغذية وشح الطعام.

يجة، إِليلِّ َما ايِْعِرِف ابُتْوَتا! ِب السِّ 12 ـ  بخرِّ
مثل يرضب يف الذي يعالج أمرًا، ال يعرفه، من أجل االطالع عىل لعبة السيجة، راجع )قاموس 

العادات واللهجات واالوابد االردنية( ـ حرف السني ـ 

13 ـ  إخُِلبِز، إِْن َفَتْشُتْه َما ُضْقُته.

تْش، َما ينضاق. َواخُلبِز، إِِن اْتفَّ

مثل يرضب يف رضورة التغايض، وعدم التقيص، عن جزئيات األمور.

َوايا! ِن الزَّ 14 ـ  َخَطاَيا اْلَواَلَيا، هبِدَّ
مثل يرضب للكف عن اغتياب النساء، َوَثْلم أعراضهن.

الواليا مجع وليَّة. ويف ميط  املحيط:.. هن وليات  اهلل: وعدوات هلل«مادة )ويل(.

ه َخَدْم. هذا َربِّ اليلِّ َحَكْم. اْم أو ِودُّ 15 ـ  َخدَّ
مثل يرضب يف من يتعاىل عىل الذين هم أسمى منه منزلة.

ِطيم(. ى لـ )اللَّ 16 ـ  َخدِّ اْمرضَّ
مثل يرضب يف الذي يقبل كل اعتداء بال تذمر، وهو ينظر إىل قول الشاعر
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ايالم! بَِميٍِّت  جلـــــــرح  مـــا  عليه        اهلـــــوان  يسهل  هين  من 

17 ـ  ُخض من الذميم أو وذمه.
خذ القليل من اللئيم وذمه.

رَب يِف َشوِر املِْعاَلْن، َواَل تِْعَمر يف َشْوِر املَِرابع. 18 ـ  ِتْ
املرابع  ومجع  املعالني،  املعالن  مجع  خيصه.  ال  أمر  يف  يتدخل  أن  يريد  الذي  يف  يرضب  مثل 

إِمرابعية، واملعالن كلمة آرامية معناها اآلمر.

اَمة. 19 ـ  َخْرقا يف بيتها، أو ِعْنِد اْلَعَرْب َرقَّ
مثل يرضب يف الذي ال حيسن عماًل خيصه، وحياول أن يكون ذا فن يف مزاولة أعامل غريه، مثله 
نيقة( يرضب  احلياة. )خرقاء ذات  دار مكتبة  الـ 330 منشورات  الصفحة  امليداين ج1  أمثال  يف 
للجاهل باألمر، ومع ذلك يدعي املعرفة والرقامة، التي تصنع البسط املرقومة ـ وهي بسط نفيسة، 

ذات زخارف هندسية تصنعها النساء بألوان خمتلفة من خيوط الصوف املصبوغ.

ساَرة َسمِّ املوْت. 20 ـ  إخِْلَ
مثل يرضب يف اخلسارة الكربى.

اه الل! ار بال َهِديِّة، ال َحيَّ 21 ـ  َخطَّ
مثل يرضب يف املسافر الذي يعود إىل أهله بال هدية، وهو ينظر إىل القول: »إذا قدمت من سفر، 

فأهِد ألهلك لو حجرًا!

د، مثل تِْلِم التِّبني. ه اَمَعرِّ 22 ـ  َخطُّ
مثل يرضب يف الذي جييد اخلط.

د  ـ تعني بال يبول. ِوتْلِم التِّبني، وهو الثلم الذي  إمعرد، أي مستقيم. ويف قرى فلسطني، يَِعرِّ
يشق قبل أيام الشتاء، يوم يكون علف األبقار تبنًا، ال نبات الربيع.
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23 ـ  ُخطَبة، َوَراَها َنْكبِة.
مثل يرضب يف خطبة العروس التي يغايل أهلها بمهرها.

ال. از. ويروى َعذَّ اَل َبنْيَ االَجاِوْيد َحجَّ 24 ـ  َأخْلَ
البدو احلميدة أهنم  مثل يرضب عند تصايف اخلصوم، بال وساطة صلح من أحد. يف عادات 
إذا التقى املتخاصمون صدفة، عقدوا هدنة مصطلحًا عليها، لئال حيول العراك بينهم، دون الوفاء 
عن  مانع  تعني،  االردنية  اللهجة  يف  وعذال  هبا.  للقيام  أهلهم،  عند  من  ظهروا  التي  باملواعيد 

اخلصومة.

25 ـ  َخيلِّ االعياْل يآكُلوا، َأليلِّ يي َعىَل َباهْلُم.

: َدعي.  الكرم. ومعنى َخيلِّ  الكرم، وليس به يشء من  الذي يدعي  مثل يرضب يف اإلنسان 
العيال: األطفال، املفرد َعيِّل، وإذا قال البدو عيال باجلمع، انرصف ذهنهم إىل الفتيان املحاربني، 
أخته  لتعزية  ذهب  منها،  يشء  به  وليس  املكارم،  يدعي  يتفيش  رجاًل  أن  املثل  وأصل  الكرماء. 
بزوجها، ومل يأخذ معه شيئًا، فلام سمع األطفال يبكون من اجلوع، قال ألخته : ـ  »خيل االعيال 

يآكلوا اليل جيي عىل باهلم!} فذهبت مثاًل لكل من يتفيَّش.

ُنوْق، أو َوْجُهْه حَتتا. 26 ـ  َأمْلخُلوْق خَمْ

اللة( عىل أن طريق اإلنسان مرسومة من يوم مولده، ودليل ذلك أنه ناظر  مثل يرضب لِـ )الدَّ
إىل األمام دائاًم، وحتتا خمتزلة من )حَتت( وهي هلجة شائعة يف البلقاء، عند العربان.

27 ـ  َخَلِق الَباْب بُِرّد َعِن الكالْب!

له فائدة. والكـــــاف يف الكالب تلفظ جياًم تركية بثالث  أتفه األشياء،  مثل يرضب يف أن 
نقاط.
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يْت يف اْجَراره، مَلن تِيْجي اْسَعاُره! 28 ـ  َخيلِّ الزَّ
مثل يرضب يف األشياء الثمينة، التي أصاهبا الكساد. وأكثر ما يرضب املثل، عندما يطلب رجل 

تافه، فتاة من أرسة كريمة.

29 ـ  َخَلط احَلاِمْض، َمَع احْلِِلْيْب.
ل النظام فوىض! واحلامض هو الرائب. مثل يرضب يف الذي يفسد األمور، وحيوِّ

ه َع الُقّف، ِوالُقّف، بِْرَقْع. 30 ـ  خالَّ
قسمته،  جعل  املعنى  املال.  رشار  لآلخرين  ويرتك  املال،  خيار  يأخذ  الذي  يف  يرضب  مثل 

األرايض الصخرية، التي ال تصلح للزراعة، ومعنى بَِرقع هنا: جلب لإلفالس.

َعاِزْع  الزَّ َأُبو  َأَداْر،  اذاْر،  ْك  َعمَّ ك ـ ويروى ـ الْبنِي  لَِعمَّ اْلكَباْر  َفْحامَتِك  ـ  َخيِلِّ ـ ي  ـ    31
ة اْمَطاْر، َهاليلِّ فيه َسبْع ثلجات اكَباْر. ة اْل شميَساْت أو َمرَّ ِواالْمَطار، إِليلِّ َمرَّ

أمثال ترضب يف تقلبات شهر آذار . واألرادنة، يلفظونه بالدال املهملة وهو يرضب ملن يعتقد 
أن الشتاء قد انتهى فصله، بحلول شهر آذار.

32 ـ َخيلِّ ـ ي ـ اهْلِِمْش ْيلَحِق التَِّعيه.
مثل يرضب يف من يريد من األمر أشده  إِرباكًا.

واهلمش، هو املهر، والتِّعيه كناية عن الفرس، وقد سمي الفرس باسم الصوت الذي ينادى 
به. ومن اعتقاداهتم كرامة اخليل، يعتقدون أن فتح شجرة النسب يعقبه موت فرس أصيلة. ذكر يل 

هذا يف 1975/1/1.

33 ـ  إِْخِيعا، أو َلَبْن أَباِعر.
مثل يرضب يف القوم الضعفاء، الذين ال نارص هلم!

قال الشاعر: »حسبتنا أمخيعا، جزياًل رشابه؟«.
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واخلميعا يف األصل، هي الثريد، وعىل سبيل االستعارة، يسمون املرأة السهلة، القرور، التي ال 
ترد طلب حاجة جنسية »امخيعا«.

تِِلْب. واْت، َصبِّْح حِتْ 34 ـ  إِْخَياِر الشَّ
مثل يرضب ملن يريد أن يشرتي شيئًا ال يستفاد منه حااًل.

اِوي، َصبِّ َسْمُنه. 35 ـ  إِْخَياْر ما َبالشَّ
مثل يرضب يف املفاضلة بني أصحاب اإلبل، وأصحاب األغنام، واملعنى، أفضل ما يف صاحب 
مه. هذا ما يقوله البدو يف أصحاب األغنام، ألهنم  الغنم، أنه يسكب السمن عىل الطعام الذي يقدِّ
يرون أن منزلة صاحب اإلبل أعىل من منزلة صاحب الغنم، وقد كان هذا االعتقاد يسود العرب 

قدياًم.

36 ـ  َخرْيْ َسنِه، َرايْح يف َسَنته!
مثل يرضب لتشجيع، عدم االدخار.

37 ـ  خري ال اَتَسوِّ ـ ي ـ ش ما ييك!
مثل يرضب يف ناكري اجلميل. وهو ينظر إىل قوهلم: ».. اتقَّ رّش من أحسنت إليه.«

ه خري، ُدَخانه يعمي  38 ـ  َخرْي َما ِمنَّْك خري، ُدَخاَنك يْعمي العينني! ويورى ـ  خري ما ِمنُّ
العينني!

مثل يرضب ملن ال خري فيه، وال يكف أذاه عن الناس!

39 ـ  ِخرْيِة، اْوَبدت،
مثل يرضب عند الرتاجع عن أمر. عزم عليه اإلنسان، بال تصميم تام، بسبب عارض يتشاءم 

به أهل البادية، وقد رسى التشاؤم إىل أهل احلوارض :
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أ . من البوارح التي كان يتشاءم هبا اجلاهليون.

ب .  من ِعثار ِرْجِل الذي صمم عىل العمل.

ه إىل  ة إىل العمل، أو إىل غاية. وهم يتشاءمون أشد التشاؤم بنداء املتوجِّ امْلَتوجِّ ج ـ  من نداء 
، فإذا أرادوا أن يتالفوا التشاؤم، واضطروا إىل النداء، قالوا: »ما أنت مندوه يا افالن.«  غرض ُمَعنيَّ
أنواع  رش  أن  ويعتقدون  يناديه.  صوتًا  الليل،  يف  أو  النهار  يف  اإلنسان  يسمع  أن  هي  والّنْدهة، 
الندهات، هي الندهة التي يردَّ عليها املنادى، وأشنع منها، أن يرد املنادى، وخيرج من منزله. ففي 

اعتقادهم أن الرش املستطري، واقع، بعد هذه الندهة!..

ابحارِض  حارض  َزَيَد،  يا  اْلَعَطا  إِْخَياِر  ـ    40
ار! َدحَّ الضحـــــا،  َلَغّد  َقاْل  ِمـــــْن  إِو 

مثل يرضب يف رضورة تنفيذ الوعد، ومعنى البيت:.. أن خري أنواع الكرم يا زيد، أن يكون عند 
الوعد حااًل، والذي يقول إىل ضحى الغد، مراوغ.

41 ـ  إِْخَياْر تِشيني، ِشّمني، أو ال تشيني!
مثل يرضب يف األمور التي يصعب احلصول عليها.

اٍل َعُروْف. 42 ـ  إِْخَياَر الّرَجاْل، َرجَّ
الشديد هو  العروف،  والرجل  ـ  امح  اللَّ الذكاء  إىل  حتتاج  التي  األمور  يف  يرضب   مثل 

 الذكاء.

43 ـ  َأخْليْل أو ُجْوَهها اْعَظاْم.
مثل يرضب يف األمور التي ال جيوز اخلجل من الترصيح هبا ، كام أن اخليل ال ختجل أن يسبق 

بعضها بعضًا، حتى لو سبقت املهرة أمها، أو احلصان أمه، أو أباه.

ومن تلك األمور، التي ال جيوز اخلجل فيها: ـ 
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أ .  الرشوط الواضحة يف كل عقد يعقد.

ب .  االمتناع من إعارة الفرس.

ج .  االمتناع من إعارة السالح.

روه!« ِط الرجال َوخَّ د ـ. االمتناع من تقديم الرجال عىل نفسك فهم يقولون: »من َقلَّ

44 ـ  َأخْليْل ِسَبَقها َباملََناِخْر . ومنهم من يقول: »يف املََناِخر« 
ارة املشهود  موا أحد النظَّ ة. فمن عادهتم أن حيكِّ مثل يرضب يف الذي جيب عليه أن حيكم بِدقَّ
له بالعدالة يطلبون إليه أن حيكم بني املتسابقني، فهو حيكم بالسبق للفرس التي جتاوز أنفها أنف 

الفرس التي تسابقها.

ِعرْي اْمَغَرَبِل! 45 ـ  َأخَليِل ما تْاِكَل َعَدس، َغرَي الشِّ
مثل يرضب يف األمور ذات الشأن، بحيث ال جيوز التهاون يف شأن من شؤوهنا.

ارة! اِزه، أو نظَّ اَره، َيا ُعكَّ اْط يا ِفالَّ  ـ َدَارة  ـ ، أو َسيَّ يَّ 46 ـ  َأخْلَ
فاخلياط  الدارة.   الفال،  متوسطة  أحواهلم  تكون  أن  يمكن  الذين ال  مثل عرصي يرضب يف 
إما أن يكون من أصحاب الثراء، وإما أن يفقد برصه، وتدركه الشيخوخة املبكرة ويتوكـــأ عىل 

العصا.

47 ـ  َخلَّف َهامْللُعْون َكِلْب َصاْر ْيْنبح ِمْثَل اباه!
ة. وهو اعرتاف بحكم الوراثة. وهو بيت من الشعر،  مثل يرضب يف الذي يشبه أباه يف اخِلسَّ

ومنهم من يرويه ـ َعقب هاملعلون كلب. والكاف تلفظ جياًم بثالث نقاط!

48 ـ  إخِْلوْف اْمْفّطْع الّركْب.
دهم اخلوف. مثل يرضب يف الذين مجَّ



114

49 ـ  َخيَّ اطْلَيل، إِليل َدشَّ القدس وسكن يف املشريفة.
مثل يرضب يف الذي يزهد يف أعظم األشياء ويتاجر بالدون.

50 ـ  َخيِّ مقبول، اليل وديناه يطب راح اجتوز!.
مثل يرضب يف الذي ترسله يف أمر فيستأثر به .

له، فتزوجها  له اسمه مقبول، ليخطب عروسًا  املثل أن رجاًل رشاريًا، أرسل صديقًا  وأصل 
يدعى،  مقبول  اهبايل  من  انت خيل  ما  ِوانك  بِْلَعوْن  مقبول  البنت  يا مرسل عىل  فقالوا: مسكني 

صاحي العقل مهبوْل، يِرِخصك عند اصوحيبك وانت غايل!

بِْلعوْن ِوانَّك ما انت َخيل ِمِن اْهبِـاِل َمسِكني َيا ِمرِسْل عىل البنت َمْقُبوْل 

يِْرِخصْك ِعنِد اصْوحيَبْك ِوانت َغايل َمقبول َيِدعي َصاِحي العقْل مهبوْل 

املعنى أنت مسكني جدًا أهيا الذي ترسل إىل البنت )مقبول(، أنا أشهد أن عقلك غري خال من 
لوثة.

مقبول جيعل أملع الناس عقاًل خمتاًل جمنونًا، ومجاله جيعلك رخيصًا عند حبيبك، بعد أن كنت 
غاليًا.

وهو ينظر املثل القائل: »أرسلته خاطبًا فتزوج«.

ه! ِميْم أو ِذمُّ 51 ـ  ُخضْن ِمن الذَّ
الذميم هو اخلسيس ـ واملثل يرضب يف الذي يعطي عطاء قلياًل. وهو ينظر إىل املثل القائل: 
»ُخِذ القليل من اللئيم وذمه« جممع األمثال ج1 ص364 والضاد بدل من الذال. ويف )عجلون( 

يقولون: »ُأخض« وُأُخذ، وهو قليل.

52 ـ  َخّي َباَل َبِّ ُطَعَمه ِمْن ُرْوَح الل!
مثل يرضب يف من يريد شيئًا من ال يشء.
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ُعْوه َجاْرُته! 53 ـ  َخّي اَجحا، يوْم َودَّ
مثل يرضب يف املؤمتن الذي خيون ألصق الناس به.

54 ـ  َخيَّني اْشَحاْح!
ق. مثل يرضب يف الذين ال يفرق بينهام ُمَفرِّ

55 ـ  ُخضَّ َميِّة، تِْطَلع َميِّه، ومنهم يقول  ـ َخِضْيْض َميَّه ماله َثَمَرة.
مثل يرضب يف املفاوضات التي ال تنتهي إىل نتيجة!
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بال الــّدال

1 ـ  َداُبه، َداُبه، ُهْو ِواصحابه، ملَا ْتلحق اكاَلُبه.
مثل يرضب يف اإلنسان املعجز، ودابه هي َدأبه، أي يالحق األمر هو وأصحابه، إىل أن تصل 

كالبه لتشارك يف املطالبة، واملتابعة.

ْنَجَرة. 2 ـ  ِدّب َعْنَجرة، َراُسه ِمثِل الطَّ
مثل يرضب يف الرجل الضخم، الكبري الرأس، القليل الذوق. و )عنجرة( بلدة طيبة اهلواء، 
واقعة يف شاميل األردن، جنويب )عجلون( مشهورة بأحراجها. والظاهر أن الدببة كانت تعيش يف 
تلك الغابات، وأهنا كانت معروفة برشاستها، حتى رضب هبا املثل. والطنجرة، وعاء يطبخ فيه 

الطعام.

3 ـ  ِدبّني َيا )ابو َعَطا الل( ِدَبني، ال َدبَّك الل!..
حيسن  أن  حياول  وال  محاقة،  كله  واحد،  هنجًا  يالزم  الذي  األمحق،  اإلنسان  يف  يرضب  مثل 

ظروف معيشته!

4 ـ  َداَر َبال َجاْر، تِْسَوي َألِْف ِدْيناْر.
مثل يرضب يف الدار املنفردة، التي ليس يف جوارها ناس مزعجون.

5 ـ  َداِري َرِذيِّة َحاَلَلك، وال اتَداري َهِليِمة اْرَجاَلك.
مثل يرضب لرضورة االهتامم بإبلك، وأغنامك ومواِشيك اهلزيلة، ألن اهتاممك هبا يعيد إليها 
من  الرجل  مقتنيات  كل  هو  واحلالل،  إصالحهم.  حتاول  فال  الفاسدون،  أقاربك  أما  حة،  الصَّ
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والرذية هي  الرذي،  مؤنث  رذايا، وهي  لفظًا ومعنى، واجلمع  الفصحى،  ِذيَّة هي  والرَّ الدواب، 
التي أثقلها املرض، والضعيفة من كل يشء.

ويروي: »وال اتداري رذية ارجالك.« أنث الرذية هنا للتحقري.

ار َغرْبا َواملَزاْر َبْعيْد! 6 ـ  إِلدَّ
مثل يرضب يف حتول احلال كليَّة. والدار الغربا هي التي ال ساكن فيها.

اْر َداْر َأبونا، َواُجوا الُغُرب يطحونا! 7 ـ  إِلدَّ
مثل يرضب يف الذي تكرمه، فيحاول أن ينكر حقك، حتى يف دارك.

8 ـ  َداِم الَفْود، أو َداِم الْرَداُده.
مثل يرضب يف حالة ظهور الغنائم، لقوم من األحالف، واألصدقاء . والفودن هو غنائم الغزاة 
ية، أو َفيد الولّية.  وهو غري الفيد، الذي هو مهر املرأة. ويف أمثاهلم: ثنتني ما بارك اهلل فيهن: ـ  الدِّ

وفيد معناها مساٍو ومستوى. والفيد بالتعريف، عند البدو، كناية عن كل ما يستحى من ذكره.

9 ـ  َداْن، َداْن ـ يقال: »ُهْم َداْن َداْن«
مثل يرضب يف املتالزمني عىل الرش.

ايِة، ُقول ُعُهْر أو ْبربكِة! ايِة، َأَحّن ِمْن اأَلمَّ 10 ـ  إِْن َلِقْيِت الدَّ
مثل يرضب يف الذي يتظاهر باإلشفاق عىل الذين ال هيمه أمرهم، أكثر من أهلهم.

اْم. َخاَلة الَزام، ِوالكفالة اْحشَّ 11 ـ  الدَّ
مثل يرضب إذا حاول الدخيل أن يتهرب من محاية الذي استجار به )املستجار به(، ال يستشار 

يف حني أن الكفيل، ال تلزمه الكفالة، إال إذا قبل هبا.

12 ـ  ِدْرِهْم َحّظ، َواَل ُقْنَطاْر َفَصاَحة.
مثل يرضب يف إفالس األذكياء، وغنى اجلهلة. 
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داباْت َمُْدود، أو َراَحْت ِتَْعْد َطنِيبها، َأُبو َفْرُهوْد. ْت َجْوزَها َأبو َمُموْد َبنِي النُّ َ 13 ـ  َدشَّ
مثل يرضب يف الذي هيمل واجبه اتباعًا لعاطفته!

ـ   طنيبها،   مامد  تعدد  مِتَْعد،  البواكي،  الندابات  زوجها،  جوزها،  تركت،  ـ  درشت  املعنى: 
ن. جارها  ـ . واملثل اهتام مبطَّ

رْب أو َلْو َداَرْت، أو ُخْذ بِْنِت اْلَعَم، إِْن بارت. 14 ـ  ُدْوِر الدَّ
مثل يرضب يف رضورة االلتزام باْبَنِة العم، وبارت معناها مل تتزوج، استعارة من األرض التي 

مل تفلح.

ة . الكاف تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط. ة، أمن اْلِكرِّ رِّ 15 ـ  َألدِّ
مثل يرضب يف املرأة التي جيف لباهنا، وال تستطيع أن ترضع ابنها ألهنا ال تأكل.

عا.« َعاِوي اْسالح الَعاجز ـ ويقول غزاة البدو: »يا الل البِل َأليلِّ َفْزِعة اْهلَها الدَّ 16 ـ  إِلدَّ
مثل يرضب يف الذي ال يستطيع أن يؤثر يف أعدائه بغري الدعاء بالرش عليهم. وهو ينظر إىل قول 
)كعب بن زهري(: »اوسعتهم شتاًم وأودوا باإلبل« أما قول الغزاة، فمعناه: »اللهم يرس لنا الغنائم 

من اإلبل، التي محايتها مقصورة عىل الدعوات السيئة!..«

اراِهْم َما هَلْن ُرْوْح : ـ  17 ـ  الدَّ
مثل يرضب يف اإلنفاق، وغالء األسعار.

راِهْم، َما هَلِْن َصاِحْب 18 ـ  إِلدَّ
مثل يرضب يف أن املال مطموع فيه.

َراِهْم، ِمْثَل احَلِريْم، َما َعْليهْن َأمنْي. 19 ـ  َألدَّ
مثل يرضب يف أن املال مك الرجال، كالنساء سواء بسواء. وعند خيانة الرشكاء األمناء عىل 

الودائع.
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وا اْعياْلُكو، ِمْن َفْوق ِحيَطانكو، أو قولوا: »يا قضايا الل!« 20 ـ  ِدبُّ
مثل يرضب يف الذي ال حيتاط ويلقي املسؤولية عىل القدر.

ُهونه َعىَل اْلَقوْم، أو ُهْو يِِرّد َعَلْيُهم! ر، َأليلِّ َيوجِّ 21 ـ  ِمْدَفْع َشمَّ
مثل يرضب يف الذي ترجتي خريه وال يأتيك منه إال الرش.

األعداء،  عىل  بته  صوَّ فلام  مدفعًا،  العثامنيني  الرتك  من  غنمت  شمر  قبيلة  أن  املثل،  وأصل 
القذيفة  أطلقوا  الذين  بعض  سحق  ارتداده،  ويف  منه،  القريبني  بعض  سحق  القذيفة،  وانطلقت 

فرضبوا به املثل.

22 ـ  َدّلل اْبَنْك بِْغنِيْك، أو َدلِّل بِْنَتْك ِتزيك.
مثل يرضب يف رضورة الرصامة مع اإلناث، وهو مأخوذ من التوراة. ال يكن وجهك هلن كثري 

الطالقة. يف حني أن البدو يقولون: البنت ترباهتا باحليا«

دت للناحيات. 23 ـ  َدَفَنْت َبْعِلها، ِواتَصدَّ
مثل يرضب يف املرأة التي ال هم هلا، إال الرتدد عىل بيوت اجلريان.

ل للقبور. 24 ـ  َدقِّ الّسدوْر، يوصِّ
مثل يرضب يف ما يرتتب عىل الكفالة من التزامات، قد توصل إىل املوت.

اَلْل َما َيآْكَلْن غري َذَهْب. 25 ـ  َألدَّ
مثل يرضب يف البخيل، الذي يبخل بصنع القهوة، مع وجود أدواهتا يف منزله. وأصل املثل: 
أن والدًا من الزعامء صنع قهوة، ومل يأمر الفداوي أن يقدم البن الزعيم فنجانًا. من القهوة، ألن 
االبن مل تكتمل رجولته، التي تؤهله لرشب القهوة، وقد كانوا يوجبون أن ال تقدم القهوة إال للذي 
يغزو، ويقتل عدوًا له وحيرض فرسه، التي يسموهنا )القالعة(. فلام جتاهل الفداوي هذا الشاب ومل 
يسكب له القهوة، عتب عىل أبيه، وشتم الفداوي، وذهب واشرتى كل ما حتتاج إليه القهوة من 
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أدوات: ـ 

ص فيها البن. أ . مامسة، وهي األداة التي حيمَّ

ب . وملقط،  ـ  وبعض البدو يسمونه املايش  ـ  وهي حتريف لكلمة ماشه الرتكية.

ج . مصفاة )إبريق كبري(  ـ  َدلَّة.

د . َدلَّة )إبريق تغىل فيه القهوة(

هـ . مبهرة )إبريق تدار فيه القهوة بعد غليها، عىل اهلال، الذي يسمون البهار.

و .  مهباش ـ وهو جرن من اخلشب ويسمى النجر، قال الشاعر: ـ 

والنجر َيضَبِح، ِدبَّ االيام سهران! أو )هارون( 

ز . ظبية وهي جلد غزال مصنوع صنعًا خاصًا، لوضع البن فيه، وسمي ظبية ألنه مأخوذ من 
جلود الظباء.

ح. خريطة اهليل ـ  أو البهار.

ط .  فناجيل )فناجني(

ي . قهوة.

ك . وفداوي لصنع القهوة، وتقديمها للضيوف.

أن  يريد  الذي  أن  أي  ذهب«  غري  يأكلن  ما  »الدالل  وقال:  إليه،  ذهب  أبوه،  سمع  فلام 
ذلك  يتبع  ما  ولكل  الضيوف،  الستقبال  بيته  يفتح  أن  عليه  جيب  )امعنى(  صاحب  يكون 

كرم. من 

لفات َما اختلط. 26 ـ  َدّم الرضاير اختَلْط، أو دمِّ السَّ
مثل يرضب يف حتاسد السلفات.

ي! 27 ـ  َدن َدن َوَرَسن ما ِودِّ
مثل يرضب يف حالة املراوغة عن رشط متفق عليه. 
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َدن َدن ـ غمغمة وخماتلة، ورسن هي حتريف )ويرسون(  الرتكية ومعناها ُيعطى، أي ال أريد 
غمغمة، وال وعودًا كاذبة. ِوَدّي، أريد.

نيا اَبُخوت. 28 ـ  َألدِّ
مثل يرضب يف الذين يواتيهم احلظ.

. نَيا َأمِّ اْمَوايلِّ 29 ـ  َألدِّ
مثل يرضب عند تراكم الصعوبات. َواْمَوايلِّ معناها زائل.

نيا َبالها َماَلَها! 30 ـ  إِلدِّ
مثل يرضب عند تراكم الصعوبات.

ْح هَلَلُه! ت، َوالّضيف إِْيَروِّ ْت أو َعفَّ نيا َدفَّ ِ 31 ـ  إِلدِّ
مثل يرضب يف الضيف الثقيل الذي يطيل إقامته، بسبب هتاطل األمطار.

املعنى: ـ  توقفت األمطار، وما عىل الضيف إال االرحتال.

ها، يوم تنطيْك!.. ال تِنبسْط مِلَدَّ 32 ـ  ِدنياْك لو تِْنِطْيْك َخرْي أو َسَعاِده 
مثل يرضب عند أية معاكسة للدهر، أو أية مصيبة.

اَل يل!؟ 33 ـ  ِدْنَياْك َراَحْت، َويْش يا مُهَّ
مثل يرضب، عند عظم اخلسارة، واختالف األمور إىل حد الفوىض!

نيا اعْتاْب، واكَعاْب أو َنواِص! 34 ـ  إِلدِّ
يرضب هذا املثل، إذا أقبلت الدنيا عىل إنسان بعد سكناه يف دار جديدة، أو زواجه بامرأة، أو 

بعد رشائه فرسًا.

فاالعتاب كناية عن الدار، وهو مجع عتبة، وكعاب كناية عن الزوجة، إذ يكنون عنها باستدارة 
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الثَّدي، ويكنون عن الفرس بالناصية، واجلمع النوايص وهم يعتقدون أن جالبات احلظ، يف احلياة، 
إنام هنَّ ثالث: ـ 

أ .  الدار اجلديدة ب .  والزوجة اجلديدة، ج .  والفرس اجلديدة، وهن أيضًا جالبات التعاسة. 
وقد تكون هذ كلها ألبنائه، ومنهم من يقول: ـ 

35 ـ  إِلّدنيا اَنَصّص، ِواْعَقْص، ِواْفَحص.
املكنى  والنساء  بالنصص،  عنها  املكني  اخليل،  بسبب  تأيت سعودها ونحوسها  الدنيا،  أن  أي 
عنهن بالعقص، مجع عقصة، واملساكن املكنى عنها بالفحص، وكأهنم مجعوا األفحوص وهو جمثم 

القطاة عىل الفحص، واجلمع الصحيح هو أفاحيص.

ر! 36 ـ  َدْوَب ابنكَّ َزمَّ
مثل يرضب يف قضاء احلاجة عند دفع النقود.

ارة( وكان كلام سافر، وعده  وأصل املثل، أن رجاًل، كان يويص صديقًا له أن حيرض البنه )ُزمَّ
تلك  أنسته  مشاغله،  إن  قائاًل،  حضوره  عند  يعتذر  كان  ألنه  يومًا،  حيرضها  مل  لكنه  بإحضارها، 
اللعبة، إىل أن خطر ببال الرجل أن يدفع ثمنها سلفًا. ويوصيه، فلامَّ دفع النقود، قال له صديقه: 

ر« ويروى ادوب ابنك زّمر. »دوب ابنيك زمَّ

. َواِعي َحظِّ امْلَقصِّ 37 ـ  إِلدَّ
مثل يرضب يف العاجز عن اسرتداد حقوقه؛ إذ يلجأ إىل الدعاء بالرش عىل ظامله.

38 ـ  ِدْهنِة امْلَهُموْر.
مثل يرضب يف الذي يريد إصالح الناس، وهو فاسد.

وأصل املثل أن رجاًل بدويًا، من ضواحي )نجد( كان يرصخ بأعىل صوته، يف سوق )نجد( 
يا شاري ِدْهنِة امْلَهُمور، فسمعه رجل حرضي، وظن أن معه أكلة جديدة، ال علم له هبا، فناداه، 
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دهنه،  ونأخذ  النهوض،  عن  ويعجز  يمرض  بعري  »انه  أجابه:  هذا؟«  املهمور  »ويش  وسأله: 
ونبيعه!« فضحك احلرضي وقال: »كيف يصلحنا، ما عجز عن إصالح صاحبه«؟ فذهبت مثاًل ـ 

دهنة املهمور.

ر« ِحر، ِعْنِد الَباْيراْت، ومنهم من يقول »يِدوِّ ر السِّ 39 ـ  بَِدوِّ
مثل يرضب يف الذي يبحث عن النجاح بوساطة املخفقني!

ساًم،  لسامت، وال يفيدهن ذلك شيئًا، أن يِرتبن له ِطلَّ أي يطلب من اللوايت يامرسن السحر، والطَّ
يأتيه باحلظ احلسن.

ْيَضة  البَّ اْمِن  اْلَفِصيْح  يك  »إِلدِّ يقول:  من  بِِصْيح،ومنهم  الَبيَضة  يِف  اْلَفِصيْح،  ْيك  إِلدِّ ـ    40
بِِصْيْح.«

مثل يرضب يف ظهور بوادر النجابة مبكرة عىل طفل، أو يف حالة تأخر مالمح الذكاء. وكاف 
الديك تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط.

41 ـ  ِدْيك َصيَّاح، أو َكِلب َنبَّاح!
مثل يرضب يف الذي ال خري فيه، سوى الرصاخ.

الكاف يف ديك، ويف كلب، تلفظان جياًم تركية بثالث نقاط!

42 ـ  َديَّك، َعىل ِجْيُله!
مثل يرضب يف تفوق شاب عىل كل لداته.

وّريه. 43 ـ  ِدْيِك اخْلُ
مثل يرضب يف الذي يمهد لعمل يستهجنه املجتمع.

وأصل املثل، أن زوجة خوري، تويف زوجها وهي شابة، فوجدت من عرض عليها الزواج، 
الناقدين، أو هتيِّئ القوم للكف عن نقدها،  فخجلت أن تتزوج، ففكرت يف حيلة، تنفي هبا نقد 
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فعمدت إىل ديك أبيض، عندها، وصبغت رجليه بالّلون األمحر، ورأسه باللون األصفر، وأطلقته 
ا الرجال،  يف احلارة، فأخذ األطفال يطاردون الديك، وهم يصيحون: »ما أحسن ديك اخلورية« أمَّ
والنساء، فقد صبوا عليها سيواًل من النقد، وأوسعوها شتاًم، ألهنا مل تتقيد بقيود احلداد، إذ صبغت 
ديكها بتلك األلوان، التي ال تصبغ هبا إاّل إذا كانت قد خلعت ثوب احلداد، أو خلعت عذار احلياء 
فلام كف الناس عن نقدهم لصباغ الديك، تزوجت، فضحك الناس، وقالوا: »اليل شاف ديكها، 

ما بتعجب من جيزهتا.« فذهب ديك اخلورية مثاًل، وال سيام يف شاميل األردن!
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باب الـذال

1 ـ  َذاْب َذْوَبة املِِلْح!
مثل يرضب يف الذي خيتفي برسعة.

واكثر ما يرضب يف املجرم الذي خيتفي برسعة.

2 ـ  إِلّذبَّانه، ما هي َنجِسه، َلكْن بتخبِِّث املَْناَفِس!
مثل يرضب يف الكلمة الرديئة، أو األمور التافهة.

را.« ُته، ومنهم من يقول: »بُِذوِب الثَّلْج أو بَِبنِيَّ اخْلَ ْلْج أو َبنيَّ اليلِّ حَتْ 3 ـ  َذاِب الثَّ
مثل يرضب يف العالقات املكتومة، املشتبه هبا.

4 ـ  َذاْب ُذْوبِة اَم َحابِس.
مثل يرضب يف الذي يقتله العشق.

تلفظ  به وهي  فباحت  امرأة جليلة، أحبت فتى مجياًل، وكتمت حبها آلخر حلظة،  أم حابس 
أنفاسها، بعد أن ضوى جسمها، فرضب هبا املثل!.

5 ـ  َذاْب َذْوبة َشْحِمة.
مثل يرضب يف االختفاء البطيء.

ة. يْد بِسِّ 6 ـ  َذاْفَة الصَّ
األوضاع،  تردِت  »لقد  يقول:  فكأنه  األوضاع.  والنتقاد  والتحقري،  التهكم  يف  يرضب  مثل 

وصار يقوم مقام الصقر، وكلب الصيد بسة، والذافة: ـ  املفرتس، والسم.
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ِث املنافس. ت، بّس بتغلِّ بَّانِة ما بِْتَموِّ 7 ـ  إِلذِّ
مثل يرضب يف توافه األمور التي تكدر، وال ترض رضرًا بالغًا.

وْش إِْن َشا الل! وش لِك َذْبحْة َأُبو َغبُّوش. ويوري َذْبِحة َأُبو َغبُّ 8 ـ  حِيُ
مثل يرضب يف اكتشاف جريمة.

وأصل املثل أن امرأة، كانت ختون زوجها، ويف إحدى الليايل، هنضت من فراشها لتلقى من 
حتب، وقد تناوم زوجها، فقالت: »يا اهلل توكلنا عليك.« كاف توكلنا جيم تركية. فقال زوجها: 
البادية  فرسان  من  فارس  هذا  َغبُّوش  وابو  َغُبوش«.  َأُبو  َذْبِحة  لِك  حيوش  اهلل  َراحية؟  »َلوين 

املشهورين، غزا بقومه، فأبيدوا يف املعركة كلهم، فرضب َبَغْزَوته هذه املثل.

9 ـ  َذْبِحة )لِّب(.
مثل يرضب يف اخلسائر الكثرية، وأصل املثل، معركة بني قبيلتني من قبائل األردن وقع فيها قتىل 

كثريون. )ولب( يف اجلنوب الرشقي من )مادبا(.

10 ـ  ِذُلوُله اْعَشاريِّة
مثل يرضب يف الرجل الفيَّاش الكذوب.

واجلمع  واحد.  يوم  يف  للراجل،  األيام  عرشة  مسافة  تقطع  التي  هي  العشارية،  والذلول 
إِْعشاريات.

هْب، اليل يَِضّيُعه، ما َيْلقى ذهب! 11 ـ  إِلذَّ
مثل يرضب يف عاقبة اإلرساف، والتبذير. ويف التفريط يف األصدقاء.

هاْب َأخو الّضَياع. 12 ـ  إِلذَّ
مثل يرضب يف اختالف األسامء، والنتيجة واحدة.

يستطيع  ال  الذي  الفقدان  هو  والضياع،  َمْعدودين،  رعاة  بني  األغنام   فقدان  هو  الذهاب، 
الراعي أن حيدده.
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فن. 13 ـ  َذَهَبِة الصِّ
مثل يرضب، عندما يغدر بك أقرب الناس إليك.

وذهبة الصفن، هي قطعة الذهب التي حيرص الرجل عىل إخفائها يف مكان حِريز، والصفن هو 
مفظة من اجللد، توضع فيها النقود، واجلمع إصفونة، واْصفنِة. فإذا واجهوا الغدار، قالوا: »هذا 

انت يا َذْهَبة الصفن؟« وهو ينظر قول )ُيليوس( قيرص: »وأنت أيضًا يا بروتس؟«

14 ـ  َذْود َمْع َذْود، َرِعّية، أو َشْعرة َمْع َشعرْه حلية.
مثل يرضب يف رضورة االحتفاظ بالقليل ليصبح كثريًا. والذود تعني اإلبل القليلة، قال شاعر 

البادية: ـ 

الغلف!... َهْيَل  هبن  غـــــدوا  للغبيــــــــن!     َذْوٍد  من  َأهللَّ 

ويف الفصحى: »الذود إىل الذود إبل» الذود ال يوحد«، وقد جيمع أذوادًا، وهو اسم مؤنث يقع 
عىل قليل اإلبل، وال يقع عىل الكثري، وهو ما بني الثالث إىل العرش، إىل العرشين، إىل الثالثني، وال 
جياوز ذلك، ويرضب يف اجتامع القليل إىل القليل. أما األرادنة، فاذا قالوا : )الذود( عنوا بالكلمة 

القليل. وال يصل العدد إىل العرش.

ر أْبَناب! ْيْخ ِذْيخ، أو لوَتنمَّ 15 ـ  َألذِّ
مثل يرضب يف الذليل الذي يظل ذلياًل، ولو أظهر العنجهية باسم منصبه. والذيخ هو الكلب، 

تنمر تشّبه بالنمر، والنايب املكان املرتفع. واجلبل. ويف اللغة الذيخ الذئب اجلريء وذكر الضباع.

16 ـ  َأَذل ِمْن كلٍب خاين َأَهُله.
مثل يرضب يف منتهى الذل.

ْلِب اْعَوج َلو  يُته اْبميِّة َقالِْب. ومنهم من يقول: ـ  َذَنِب الكَّ 17 ـ  َذْيِل الَكْلَب أْعَوْج، َلْو َحطِّ
تُه يف ِميِّة َقالب. َحطيَّ

مثل يرضب يف الذي ال يستقيم. والكاف يف لفظة الكلب يلفظوهنا جياًم بثالث نقاط.
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ْن َحْيُله. 18 ـ  َذْيُله، إِْوَليُله. َهدَّ
مثل يرضب يف الذي ال هم له إال العالقات اجلنسية، وقضاء الليل يف السكر والقامر.

َتاج لِلنَّخالة. َهْب حِيْ 19 ـ  َألذَّ
مثل يرضب يف أن رفيع الناس، حيتاج إىل أدناهم!

ينه، اْمَعه. 20 ـ  ِذْيبًا َعَقب ِذْيبًا أو ِسكِّ

إىل  املثل  نقل  ثم  املثل،  الذئب، هذا هو األصل يف  افرتسها  التي  الشاة  مثل يرضب يف حتليل 
الرجل يرىض بأن يتزوج بامرأة أتاها غريه سفاحًا.

21 ـ  َذْنُبه عىل َجْنُبه ـ ويقولون َذْنَبك عىل جنبك.
هذا املثل يرضب عند التربؤء من املسؤولية. أما الذي يروى للمخاطب فإنه يقال بعد توجيه 

النصيحة الالزمة.

22 ـ  إذنوب َقِديمة.
يقال يف حالة وقوع مصيبة، ويتساءل الناس عن السبب، فريددون بقوهلم »اذنوب قديمة« أي 

أن اهلل انتقم منه، بسبب ذنوب له، سابقة.

ُته َوِسْيَعة، وذمته فِضّية! اَطة، َوِذمَّ 23 ـ  ِذّمُته َمطَّ
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال يفرق بني احلرام واحلالل.

34 ـ  ذياهبم ِواكالبنا َواِحْد!
مثل يرضب، يف حتقري األعداء!.

يَّاهلا! 25 ـ  ذيلها حِلية خَلَ
مثل يرضب يف الذي، يغزو عىل فرسه، ويعود خائبًا.
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اء بـاب الـرَّ

اِن الشيطان! الكاف جيم تركية ال، ِدكَّ 1 ـ  َراِس الَبطَّ
مثل يرضب يف الكسول، العاطل عن العمل، وهو يشبه قول أيب العتاهية: ـ 

إن الشباب، والفراغ، واجلــــدة             مفسدة للمرء، أّي مفســــدة!  

ر، َواَجا َعِمريه. 2 ـ  راح عامَّ
مثل يرضب يف املتساويني يف اخِلّسه.

َباط! ينا يف َذْيُله، ِميَّة خِمْ 3 ـ  راح اشباط، أو َدسَّ
مثل يرضب يف التخلص من أمر غري مرغوب فيه.

4 ـ  َراَحْت يف اَدين الَغاِوَيات اْقُصوْف!
املتربجة. واقُصوف، مجع  مثل يرضب يف أمور هنبت.  والغاويات، مجع غاوية، وهي األنثى 

ِقِصف َوِقْصِفة، ما يكرس من عود ونحوه.

داح. 5 ـ  َراْحت تِقول الرِّ
مثل يرضب يف منتهى الرسور. والرداح، البهجة.

6 ـ  َراَحْت ِحبِّة ِعّيِده يف َذْيل َسِعيِده
مثل يرضب يف كل أمر تبتلغ سيئاته حسناته.

وأصل املثل، أنه كان لرجل جارتيان إحدامها تدعى )عيدة( والثانية تدعى )سعيدة(. األوىل 
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من  السموم  يمتصون  الذين  احلواة  من  رجل  )عيدة(  أحب  وقد  زنجية،  والثانية  اجلامل،  بارعة 
َعْقربًا لسعتها، يف وجنتها،  أن  أن ترصخ، وتدعي  احلاوي هذا مع عيده، عىل  فاتفق  امللدوغني، 
إن  يريد، رصخت سعيدة وقالت  ما  له  احلاوي، وتم  فلام أحرضوا  ففعلت  تقبيلها،  ليتمكن من 
تردد،  فلام  اجلاريتني: »اسعف سعيدة«  له صاحب  فقال  ما من جسمها،  عقربًا لسعتها يف مكان 
هدده بالقتل، ففعل، وملا أتم العمل، قال: »ال حول وال قوة إال باهلل، راحت ِحبِّة عيدة، يف ذيل 

سعيدة.« واحلبة معنها القبلة. عند األرادنة.

7 ـ  َراْس َما ِفيه ُنْوَماْس، َقْطُعه َحاَلْل. ومنهم من: قال َراس َما فيه َكيف َقْطعه َحاَلل.
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال هيتز ملكرمة، أو ال يشارك الناس أفراحهم.

َتني. اعي ِعنِد َجوز الثنتِّنِي، َوْيُله يِريض ِمْعاَلُنه، أو َوْيُله ْيريِض الرضَّ 8 ـ  إِلرَّ
مثل يرضب يف من ال يعرف كيف يترصف لرييض الناس.

. 9 ـ  َراعي ِجرْيِة، مع جريتني َأِجرْيْ
الواحدة. واجلرية هنا معناها  مثل يرضب يف أن صاحب احلصتني هو سيد لصاحب احلصة 

احلصة، إذًا فصاحب الثلثني هو سيد لصاحب الثلث.

10 ـ  َراِعي الَبوْق، َما يِْنِهْض َفوق.
مثل يرضب يف الغدار الذي ال يمكن أن حيرتمه أحد، وال تعلو له منزلة.

ِع اْلعَواِرْض. 11 ـ  َراِفق كلَّ النَّاْس، إاِل ابو اْعيوٍن ِزْرق، ِوارْضْوِس فرق، ِواْمَقطَّ
مثل يرضب يف اجلامع لعالمات التشاؤم عندهم.

فالبدو ال عهد هلم بالعيون الزرق، وخاصة إذا كان ذو العينني الزرقاوين، أسمر اجللدة من 
نسل العرب. ويزداد تشاؤمهم به إذا كان مفروق الثنايا والرباعيات، والرجل الثط. الثقيل البطن. 
مِلَ  ِع العوارض!« وإذا سألتهم،  اْمَقطَّ القليل شعر اللحية. ومن استعاذاهتم قوهلم: »عوذ باهلل من 
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هذا التشاؤم؟ قالوا: »ربه بخل عليه ابشعر اللحية، هذا ما اتراِفق بزمل« وبزمل معناها  ـ قطعيًا ـ 

اْس َمَلّم االْوَجاْع! 12 ـ  َألرَّ
مثل يرضب يف مسؤوليات الزعيم . معنى َمَلّم : جمتمع.

13 ـ  َربِّ َهِزْيل َماَلْك، َواَل اتربِّ َهِزيل ارجاَلك. َهِزْيل َحاَلَلْك يِْعَدْل ـ يسمن ـ أو َتوْكُله، 
أو َهِزْيِل اْرَجاَلِك يِْعَدْل أو يوكَلك.

رَم عيَل تِربـــاِة الكـــــالب. 14 ـ  َربيت كلبًا ثم َعَقرنــــــــــي               حِيْ
مثل يرضب يف عدم الوفاء، ونكران اجلميل، وهو بيت شعر، جاٍر جمرى املثل!

ى، ويقال: »ِحتَّى يَِعشِّ َواِوْي« 15 ـ  َربَّك يِْكِسْ َجِْل َع َشاْن َواِوي يِتَعشَّ
مثل يرضب يف العناية اإلهلية، ويف ترصفات األقدار.

اْف َخْوف، َما تِْستِحي َحَيا! َجاْل َتَ 16 ـ  َألرَّ
مثل يرضب يف متجيد القوة.

ارِض، َما ِهْي َمَناِظْر. 17 ـ  َأْلَرَجاْل َمَ
مثل يرضب برضورة اختبار الرجال، قبل احلكم عىل مظاهرهم، وهو ينظر إىل قول )عباس 

بن مرداس(:

مزير، أســـــــد،  أثوابــــه  ويف  فتزدِريه،       النحيف،  الرجل  ترى 

الطرير! الرجل  ظنك،  فيخلف  فتبتليه،     الطرير،  ويعجبـــــــك 

َجاْل َزِمْل َعَلْف. 18 ـ  َألرَّ
مثل يرضب يف السعي وراء املنافع ـ والزمل اجلامل القادرة عىل احلمل، مجع ال مفرد له، وإذا 

قالوا زمولته عنوا الدابة التي حتملك يف السفر.
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َجاِل اْوُجوُهُهم َخُشاِرْيْم 19 ـ  َألرِّ
ة ـ وهي اجلهامة يف  مَّ مثل يرضب يف من يعيب عدم اجلامل يف الرجال ـ واخلشاريم مجع ُخرْشُ
املواقع احلربية. واخلرشمة  الرجال يف  البرشة، وكلها كناية عن عبوس  النعومة يف  الوجه، وعدم 

فصيحة مجعها خشارم، الغليظ من األصوات والعظيم من األنوف.

ْز َما بِْدُيْودُهْم لَِبْن! 20 ـ  َألّرَجاْل ِغرَّ
رعاية  عدم  عن  كناية  ز  وُغرَّ للعاطفة.  خضوعهم  وعدم  الرجال،  وفاء  عدم  يف  يرضب  مثل 
اجلميل، والكلمة صحيحة فصيحة تعني اإلبل التي جفت ألباهنا، فاستعريت استعارة مكنية لعدم 

الوفاء، ونقص احلنان. ومل جتد النساء ما يعربن به عن تلك احلالة، إال األثداء اجلاف لباهنا.

ْوم َجاَبت 21 ـ  رجاًل َحاَمْت َعاَبْت، إاِلَّ اْعَليَم الشُّ
مثل يرضب يف املرأة، التي تكثر الرتدد عىل بيوت اجلريان .وتصغري العلم، يراد به التكثري، وهو 

من معاين التصغري يف الفصحى. والغرض منه تقبيح جوالن املرأة.

يك. والكاف تلفظ جياًم تركية. يْك، بتجيب الدِّ 22 ـ  ِرْجِل الدِّ
أن اإلغضاء عن  أيضًا يف  املكروهة، جير بعضها بعضًا. ويرضب  أن األمور  مثل يرضب، يف 

عالقات الرجال بالنساء، تأيت باملشكالت الفظيعة!..

زَقة، َيا ِمْن َحْرثِة، يا ِمْن ِوِرْثة! 23 ـ  َألرِّ
مثل يرضب يف اإلثراء املفاجئ، الذي جاء من إرث، أو من غالل املزروعات، وهو كام يالحظ، 
مثل ريفي، ألن البداوة حتتقر الفالحة. وترى العز يف التنقل بقطعان اإلبل، ودليل ذلك، قوهلم: 
د َربَّه!« أي  َلْت جِيّض، ِواِن اْخِصَبْت جِيّض، أو َما َعْمَرْه مَحَ ، إِْن اْمَ ح، َأليلِّ »ْفاَلن ْمُغبون،  َلْوَن اْلَفالَّ
هو يشبه الزراع، الدائم الشكوى، ففي أيام املحل يشكو من شح الغالل، وإذ جاءه اخلصب، شكا 

من تدين األسعار!«
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هَر َظَهْر. أو رزق اخَليِل بُِروِس  يْل َسْيْل، أو ِرْزَق الظَّ َنْب َذَنْب، أو ِرْزَق السَّ 24 ـ  ِرِزَق الذَّ
ماح! الرَّ

مثل يرضب يف أنواع املكاسب.

السيل  ورزق  األرزاق،  أتفه  يعدونه  الذي  املوايش،  أصحاب  ِرِزِق  عن  كناية  الذنب،  فرزق 
يكنون به األرزاق التي تأيت عن طريق األهنار، ورزق الظهر كناية عن األرزاق التي تأيت عن اإلبل، 

أما رزق اخليل، فكناية عام يغنم بالغزو.

َمْعها  ِهبِّ  َهبَّْت،  ُيوِم  ِرَياَحْك  ـ    25
كوْن السِّ اْمـــَن  يـــاِح  َللرِّ بِْد  فـــال 

اْحَتِلْبَها، َخُلوَجِك  ْت  َدرَّ َلـــْن  أْو 
يُكـــون!.. امْلـــن  َوَلـــْدَها  يِْدَرى،  فمـــا 

مثل يرضب يف رضورة اغتنام الفرصة.

ومعنى البيتني: ـ  إذا وافاك احلظ وكنى عن ذلك هببوب الرياح،  فاغتنم ذلك، ألن الرياح مهام 
كانت مواتية، ال بد هلا من يوم ختمد فيه.

29 ـ  ِرْفيَِق اْلبْيْض يا َمْفُضْوٍح، يا َمذُبوْح!
ض له مرافق النِّساء، من قاله السوء، بسبب، وبغري سبب، وما يصيبه  مثل يرضب يف ما يتعرَّ
حياته  يبذل  أن  مضطر  ألنه  النساء،  من  يرافقهنَّ  من  عىل  يعتدي  أن  ماول  حاول  إذا  أذى،  من 

ن، يف االبتعاد عن خمالطة النساء. إلنقاذهن، من العار، وهو بالتايل نصح ُمبطَّ

َخْم َخشَّ البُِيوْت. 27 ـ  َألرَّ
أ فيها األوغاد، واألنذال عىل كرام الناس. ويكنون بالرخم  مثل يرضبن يف األحوال التي يتجرَّ
عن حثاالت املجتمع. والرخم، طائر أبقع، يشبه النرس يف اخللقة، ويقال له األخوق، خيتار لبيضه 
والعامة  إليه،  الوصول  ليعرس  الصخور،  وخالل  الصدوع،  ومواضع  الشاهقة،  اجلبال  أطراف 
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تسميه الشوح. يرضب املثل بجنبه، وقد كان العرب قدياًم، ال يزجرون الرخم، أي هذا الطائر. 
ة. أ، ودخل البيوت، التي ال جيوز امتهان حرمتها. وواحدة الرخم، َرمَخَ َخم عىل ُذلِّه ـ جترَّ ـ فالرَّ

َبْر. 28 ـ  َرَخاِوَة االْبَطاْن، بِْتجْيب الدَّ
مثل يرضب يف رضورة احلزم يف األمور!

البطان، هو احلزام الذي يوضع عىل بطن اجلمل، ليشد وثره، لشد احلمل عليه. وما يوضع عىل 
صدر اجلمل، يدعى اللبََّب، وما يوضع حتت ذيله، يسمى التفر، وهو يف الفصحى )الثفر(

ّق َما ِفْيه َبَركة. 29 ـ  ِرْزِق الطَّ
مثل يرضب يف احتقار كل رزق يأيت عن طريق احلرف اليدوية. ألن األرادنة كانوا يرون أن 

احلرف كلها قليلة اجلدوى، ألهنم مل يروا ما صار حيصل عليها احلرفيون من أموال طائلة.

َجاْم ـ 30 ـ  بِْرَضْع ِمْن َفْوِق اللِّ
الذي  اجلدي  فيه  فاألصل  استعارة مكنية،  ـ وهو  الرشائع  يتجاوز كل  الذي  مثل يرضب يف 
يوضع اللجام يف فمه، يمنعه عن الرضاع، واللجام عود، يربط يف طرفيه خيط متني، ويربط من 

وراء قرين اجلدي، حيول بينه، وبني الرضاع، ويستعار لـ : ـ 

أ .  املرتيش.

ب . الزاين، والزانية.

ج . اخلائن األمانة.

د .  ولكل من ينفلت من كل القيود االخالقية.

ْت هَلَاُته. 31 ـ  َرقَّ
مثل يرضب يف الذي يتناسى مركزه االجتامعي إذا رأى شيئًا مغريًا، وأكثر ما يقال يف الرجل 
أنه يؤنث إذا رضب  املرأة، إال  الذي يتخىل عن وقاره، إذا رأى امرأة مجيلة، ومثل ذلك يقال يف 
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يف امرأة، فيقال )رقــــت هلاهتـــــا!« ويقال يف من تعرض عليه الرشوة، فيظهر عليه امليل إىل 
قبضها.

ن ُرُتْبُته ! 32 ـ  َركْب، أو َعىلَّ ُرُكْبُته، َربِّ يَِطمِّ
مثل يرضب يف الدينء يتوىل منصبًا ال يليق هو به. املثل دعاء بالرش عىل املتعايل. والكاف يف 

ركب وركبته جيم بثالث نقاط.

33 ـ  يِْرِمي َعِليْقُته، َعىَل اخاَلْف َدْور!
مثل يرضب يف األمر الذي يقع يف الوقت غري املناسب، ويف الذي يتدخل يف أمور ال تعنيه. 
أي يلقى خمالة فرسه عىل إنسان ليس عليه دور إكرام الضيوف، ألن بعض العشائر وبعض أهل 
األرياف، يتفقون عىل دور معروف بينهم، من أجل إكرام الضيوف. ومن أجل تكريم الضيوف، 
»غدا  منهم؛  واحد  كل  فيقول  )االغالط(  أو  )املغالطة(  يسمى  بام  احلي  رجال  يقوم  شكاًل، 
الضيوف، أو عشا الضيوف عندي« وكثريًا ما يلجأون إىل قايض املعرتضة، للفصل يف املوضوع، 

فيشعر الضيف باالعتزاز، وأكثر ما حيصل هذا إذا كان الضيف زعياًم، أو وجيهًا معروفًا.

ّو، يي بداهلا!  34  ـ   تُِروح َلَيايِل السَّ
َدى ابــــَرداك!. إِتُروح يا َراعي الرَّ     

مثل يرضب يف من ال ينقذ صديقه من املواقف احلرجة، فيمّن اهلل عىل املتضايق، وتضيق الدنيا 
يف وجه املورس الذي ضن بمعروفه يف الوقت املناسب! ـ  

وِّ أو جيي َبَداهلا، برُِتوح َليايل السَّ  

او يا َويل من َحَركِت اْلَفِطريِة ثكتبها!     

القول  أما  البيت.  أثرى هبذا  الذي  الفقري  فتمثل  الذي أعرس،  الغني  الفقري سابقًا  وقد ساعد 
الفلسطيني، فريوى، أن أختًا فقرية، قصدت أختها الغنية لتشحذ منها رغيفًا ساخنًا، البنها الصغري، 
فلام رأهتا أختها فقرية، فلاّم رأهتا أختها الغنية أخفت الرغيف الساخن الذي يف يدها حتت عجيزهتا، 
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لئال تراه أختها الفقرية، التي الحظت ذلك، فلام تبدلت األحوال عاتبت أختها هبذا القول، ومن 
املعروف أن قرى فلسطني يقلب أهلها القاف كافًا، كام حدث يف )حرقت( ويف )ثقبتها( والثقبة، 

هي اإلست،  ـ  يف تلك القرى  ـ .

32 ـ  َراِوِس اْلرَبد، َواَل اترافسه :
من  ومنهم  قدميك.  للربد  تلق  وال  الريح،  مهب  يف  رأسك  اجعل  أي  مثاًل،  حتولت  حكمة 

يعكس املثل.

33 ـ  َربُّون، َوانا َبْعِرِف اْهيل !
مثل يرضب يف الطفل الذي خيفى عنه نسبه، وتتكشف له األمور يف النهاية.

دي، ِدي، أو حَلَم اجْلَ ِدي ِرِدْي مثل اْسُمه، َسْبع الرِّ 34 ـ  َألرِّ
مثل يرضب يف األمور التافهة!..

ات! ِزق يف النطَّ 35 ـ  إِلرِّ
مثل يرضب يف أن العمل يأيت بالرزق.

36 ـ  الرشاشة َغَلَبِت الفتاِشة.
مثل يرضب يف أن السحر، يفيد أكثر من البحث عن أسباب املرض. راجع مادة )رشش( يف 
قاموس العادات واللهجات واألوابد االردنية للمؤلف. لرتى ما يقال يف هذا املوقف، وما معنى 

الرش والفتش!

ه. ُه. ويروي ـ شيك اخَلرا إِخَس أو َخسِّ 37 ـ  َرِفيق اهلوا، إِخَس، أو خسِّ
مثل يرضب يف املجازفة من أجل من تكره، وهو ينظر إىل قول )شمشمون( : عيل، وعىل أعدائك 

يا رب.
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38 ـ  َرْكَضْك َوَرا املَقّفي َعَذالِه!
مثل يرضب، يف ماولة التقرب ملن ال حيبك.

العذالة معناها أمر موجب لـ )اللوم!(

ويف أشعارهم: »يا عني َطْرِدك للمَقِفيِّ َعذالِة!«

39 ـ  َراْفَق إمِلِفِلحنَي، تِْفِلح!
مثل يرضب  يف رضورة االختالط بالناجحني يف احلياة. يعتقد األرادنة أن حسن احلظ يعدي، 

وسوء احلظ يعدي!

40 ـ  ُرْهَبان دير، ال َهمِّ ِدْنَيا، َواَل َعَذاْب آْخِره!
مثل يرضب يف املكفي احلاجة، الذي ال حيمل مسؤولية!

41 ـ  رايك َلْون َراي )اجليدان(.
مثل يرضب يف ذي الرأي الفائل!

و )اجليدان( هذا رجل عرف باحلامقة، وسوء الرأي، وكانت له أعامل ال جيوز ذكرها!..

اْلَعاْيلة! ويف نقيض  ِد احْليطان املايِْلة، أو ِرَضا اأُلم، بثبِّت السيساِن  42 ـ  ِرَضا اأَلبَّ يَِصمِّ
يسان. ر السِّ ذلك يقول : ـ  دعوة االب بتزنزل احليطان، أو دعوة االم بتدمِّ

مثل يرضب يف احلث، عىل تكريم الوالدين!

اَنق. بع، تِبَدا امَعاَنق، إو تنتهي اخْمَ 43 ـ  َرْقصِة الرَّ
مثل يرضب يف كل بداية حسنة، تنتهي هناية سيئة.

44ـ   َرْيت إِّن اْجواِد اْلَقوم، تِْنبِت احَلاها!. ويروي: »َتَنِّيت لاِلْجَواْد.. تَِنبت احلاها َواالنذاْل، 
ما يِنبْت، إاِل َقِلْيَلها!«
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املفاخر، وقد  اللحية مفخرة من  اللحى، يوم كانت  مثل شاع والغرض منه تكريم أصحاب 
عرفنا، أول من حلق حليته يف )ماديا(، ألنه تزوج امرأة مقدسية، فكان القوم حيددون حاجاهتم، 
َدْقُنه.« ونلتقي، عند دار  اْمَزيِّن  الرجل. فيقولون: »الغنم عند دار  أو بعدها عن دار هذا  بقرهبا، 

امزين دقنه!« وكانوا إذا أرادوا أن يذكروا أمرًا خمزيًا، قالوا: »ساوى شغلة، مثل ازيانِة حليته!«

َمد اشوى اْمن اْلعمى، ويروى ـ َباَل َأْهَوْن ِمن َباَل، والكْرَساْح َأْشَوى َأْمِن اْلَعَمى .  45 ـ  إِلرَّ
الكاف يف )الكرساح( جيم تركية بثالث نقاط.

مثل يرضب يف أهون الرشين.

46 ـ  َراكْب ِذُلْوُله َمَلط  ـ ويروى:  ـ  َراكب فَرَسُه ِعري.
الظلم مترِبعًا.  ينارص  اندفاعًا، بال مرب، والذي  الزور  يندفع إىل شهادة  الذي  مثل يرضب يف 

ومعنى ملط بال شد، وعري بال رسج.

، بِْتِلّم، أو ِرحْيِة اأَلُبْو بِْتِخّم! ِة اأُلمِّ 47 ـ  ِرحِيْ
مثل يرضب يف حالة تيتم األطفال، وأن موت األب أهون عىل األطفال من موت األم.

املعنى ـ َتِلّم ـ جتمع، وخَتِّم، ُتشيع القذارة. وقد أدخلوا أحرف اجلر عىل املضارعة، كعادهتم، 
ط يف  تفرِّ أن األم، ال  بيان  أراده األرادنة، وغرضهم من هذا  الذي  املعنى  الفصحى هلا  وَأخم يف 
أبنائها، ونادرًا ما تتزوج، وترتكهم، أما األب، فإنه يتزوج، ويشتت شمل أبنائه، أو يذهلم بترصفات 

الزوجة اجلديدة.

َرْب.« َياْب ومنهم من يقول: »مثل َرِديَّ اجْلَ ْم، ِمثِْل َرِدي الذَّ 48 ـ  َرِديُّ
مثل يرضب يف القوم الذين ال تافه بينهم.

ط َعِسْيبها! 49 ـ ُرْوح، َفيلِّ َمَعاِرْفها، أو َمشِّ
مل  إعدادًا،  للهجوم  خيلك  َوَأِعدَّ  تفعله،  أن  تقدر  ما  اصنع كل  أي  التحدي،  يف  يرضب  مثل 



141

يسمع بمثله، بإزالة احلرشات من معارف الفرس ومتشيط شعر الذنب. ويف الفصحى العسيب هو 
منبت الشعر، أما عند األرادنة، فهو الشعر نفسه إذ سموا اليشء باسم مله، وهو جماز.

ِب اخَلالِق. اِرْق، ِوالرَّ ام، َعىل الطَّ َحاْت لِلسَّ 50 ـ  ِرْجَليه اْمَلقَّ
مثل يرضب يف الذي بلغ أقىص أنواع الفقر!

. رِبْ 51 ـ  اأَلْرْض تِفِرق َبالشِّ
ة«  مثل يرضب يف تقدير أثامن األرض، والذين يتبعون املثل بقوهلم: »وكل ِشرْب يف البالْد َمَعزِّ

يقصدون، أن اقرتاب اإلنسان من ديار قومه، يكسبه منعة وعزة!

ِجْل ِمْن َمَقاِعْيده. 52 ـ  إِلرَّ
مثل يرضب من جلسائه يعرف الرجل

53 ـ  َرَجعْت َحِلْيِمْة َلَعاِدْتا اْلَقِديْمِة.
مثل يرضب يف الذي يعود إىل ما تعّوده من قبيح العادات.

ي يِف َشَفا ِفيل َخاْلتِي. 54 ـ  ِرحْيِة امَّ
مثل يرضب يف أن اخلالة تكاد تكون والدة.

معنى الشفافيل، أذيال الثوب، ويكاد يكون ال مفرد للكلمة.
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باب الـزاي

1 ـ  َزاِد اْلَبِخيْل اَل َتآْكُله!
مثل يرضب يف التحذير من البخل والبخالء.

2 ـ  َزاَد البِِخيْل يِْمَغْص، أو َقِهْوُتْه تِْرَعْص.
مثل يرضب يف تقبيح البخل.. ومعنى تِْرَعص، تصيب بالرصع! والرعصة، هي الرصع.

3 ـ  َزاَد اللَّ َما َعِلْيه َعْجَرَفْة.
مثل يرضب يف الذي يعاف الطعام الذي يقدم له. لكنهم نقلوا املثل، إىل الذي يعاف امرأة.  ـ  
والعجرفة، هي شدة الكربياء. وكل طعام يطلق عليه األرادنة )زاد اهلل( والنعمة تكرياًم للطعام، 

وال سيام اخلبز!

4 ـ  َزاَد اللَّ َما يِنَعاْف.
يستعملون هذا املثل، استعارة متثيلية، ويكنون بزاد اهلل، كل جنس النساء. ويرضب املثل، إذا 

أبدى رجل اشمئزازًا من امرأة قبيحة!

ة! نْي بِلِّ 5 ـ  َزاِد الطِّ
مثل يرضب يف الذي يضاعف تعقيد األمور.

ة! ة، أو زاد احْلِْمِل اْقرَيِطلِّ ة بِلِّ 6 ـ  َزاِد الِعلَّ
مثل يرضب يف الذي يضاعف املشكالت، إىل حد ال حيتمل.
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اد َباخَلاِطر، والنَّفس أَوَما تَِشه ُله! 7 ـ  الزَّ
مثل يرضب يف أن املضيف معذور إذا قدم ما عنده، وامتنع الضيف من األكل.

اِقْص ِفْيه. ، ِمثِل النَّ ايِْد يف الشِّ 8 ـ  َألزَّ
مثل يرضب من أجل االعتدال يف األمور. 

ايِْد، َأُخو النَّاِقْص! 9 ـ  إِلزَّ
مثل يرضب يف رضورة املتوسط يف األمور.

ى اْمَن احْلِيِّ جانب! ى َثاَلثة، أو َزاَد اْرَبعْة َكفَّ 10 ـ  َزاِد اثنني، َكفَّ
مثل يرضب يف أن املشاركة فيها بركة، وهو ينظر إىل املثل القائل: ـ 

كافيًا  ليس  القرى  أن  يظن  من  نفس  يف  الطمأنينة  إلشاعة  ويرضب  مربوك«.  َمرْشوك  »كل 
للضيوف.

ْبدِة اَلمِّ )ازبيد( ِواخَلرا عىل أمِّ )اْعبيد( 11 ـ  إِلزِّ
مثل يرضب يف الذي ال يفيده إحسانه شيئًا، وَيذهب ما هو حق له لغريه، من غري أن حيسن هذا 

الغري عماًل.

وأصل املثل، أن رجاًل، كان له زوجتان. تدعى إحدامها )أم اْزَبْيد( وتدعى الثانية )ُأمَّ اْعَبيْد( 
فكان، إذا غاب، أحرض اهلدايا لِـ )أم ازبيد(، وبات عندها، ويف الصباح حيرض ما معه من املالبس 
اعبيد(  )أم  فقالت  وتنظيفها،  لغسلها،  اعبيد  ألم  ويسلمها  )ازبيد(،  أم  عند  خلعها  التي  القذرة 
بدة الم ازبيد، واخلرا عىل ام عبيد؟« فذهبت مثاًل للذي خيص ناسًا  يف إحدى غضباهتا: »َوّل الزِّ

بإحسانه، وينكب ناسًا آخرين، بالرش.

12 ـ  َزبِْيِب اْلَعبِْيْد، َهِذي َصاهبا، أو َهِذْي َما َصاهْبا!
مثل يرضب يف الذي يفسد اليشء بعد قضاء حاجته منه، ثم حيتاج إليه، ويربر استخدامه له، يف 
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أنَّ الفساد مل يعم هذا اليشء كله.

وأصل املثل، أن مجاعة من الزنوج، رسقوا كيسًا من الزبيب، فأكلوا منه إىل أن شبعوا، وبعد أن 
هم اجلوع، عادوا إىل الزبيب، فأخذوا يعزلون ما حيتاجون إىل  بشموا بالوا عىل ما بقي منه، فلامَّ َعضَّ
أكله، وهم يقولون: »هذي صاهبا البول، وهذي ما صاهبا.« وما فطنوا إاّل وهم، قد أتوا عىل كل 

الزبيب، من غري استثناء، فرضب هبم املثل.

13 ـ  َزيِْيبِة، ُكّل ُعمُرها بَِقاْعَها ُعْوْد!
مثل يرضب يف األمور التي ترافقها التعاسة، من يوم وجودها!

14 ـ  َزبَّاْل أو بتَعْطرْش.
مثل يرضب يف الذي يعمل ما ال يشاكله!

15 ـ  َزَبانِْة َعْقَرْب. يِْلَسْع ُكّل ِمن يِْقَرب!
مثل يرضب يف من خلق وطبعه األذى.

16 ـ  َزِحْفتني، أو ِدْنِوة.
مثل يرضب يف األمور التي رشها أضعاف خريها، فيشبه بنار الزحفتني، وهي النار التي توقد 
يح مثاًل، فعند اشتعاهلا تعلو فيبتعد عنها اجلالس بقرهبا زحفًا، وعندما  من نباتات خفيفة مثل الشِّ

ختمد، يدنو منها زحفًا، فتسمى نار الزحفتني.

ْق َسَعُده. تزحيِقة َسَعد ان شاء الل! 17 ـ  َزحَّ
مثل يرضب يف الذي خانه احلظ.

18 ـ  َزَرَعْك اْبِليْس، َوانا اْمَسبِّْل!
مثل يرضب، يف من يريد أن حيتال عىل من هو أدهى منه.
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19 ـ  َزْرِع الَغِشيْم، ِيْي َهِشْيم.
مثل يرضب يف اجلاهل الذي تأيت أعامله موفقة، وهو ينظر إىل املثل القائل: ـ 

»ُربَّ َرْمَيٍة من غري رام!«

ك! 20 ـ  إِْزَرْع َزْرَعْك، َع َدِرْب َعَدوَّ
مثل يرضب لردع الذين يؤذون املزروعات، لتحذيرهم من انتقام اهلل! فاألرادنة يعتقدون أن 

الذي يؤذي املزروعات، ال بد من أن ينتقم اهلل منه!

جِل اأَلْليم. ِمثِْل َزْرِع الُبْوِر، َواْرِض القرقباش! 21 ـ  َزْرَعِك احِلْسنى َمَع الرَّ
مثل يرضبن يف الذي يصنع املعروف ملن ال يقدره. ويشبهه بمن يزرع احلبوب الطيبة يف األرض 

البور، أو يف األرض احلجرة. ولعله ينظر إىل قول املتنبي: ـ 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته،         وإن أنت أكرمت اللئيم تـمــــردا  

 22 ـ  إِْزَرْع َمَراِجْل، تِْستِِغَل َتَعاِسة، َيا َمْتُعوْس!..
مثل يرضب يف الذي يعتدي عىل الناس، إلظهار قدرته، فريتد عليه عمله وبااًل. وأصل املثل أن 
رجاًل من )ماعني( وهي قرية، إىل اجلنوب الغريب من )مادبا( رأى ابنه هيجم عىل عامل عنده، يريد 
أن يرضبه باملذراة، فناداه قائاًل: »ازرع مراجل، تستغل تعاسة يا متعوس.« لكن االبن، مل يلتفت 
إىل نصيحة والده، فرضب العامل رضبًا مربحًا، حتى كاد يقتله، واضطر إىل دفع ترضية ضخمة، 
هلذا العامل، وصار أهل القرية ينادون الضارب ب )املتعوس( ونس اسمه احلقيقي ولبس اللقب 
أرسته  ـ  من احلدادين  ـ  إذ ما زالوا يلقبون بِـ: ـ  )املتاعيس( عىل طريقة األرادنة يف اجلمع، فهم 

جيمعون ما حقه مجع السالمة، مجعًا مكرسا إذا ارادوا التكثري.

ْو، َطَلْع يا َريْت! 23 ـ  َزَرْعنا اللَّ
مثل يرضب يف خيبة التمنيات، واللو، هي لو، أدخلت عليها أل التعريف. ويا ريت، هي يا 
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ليت، بقلب الالم راء. وهي بادرة لغوية تسجل، واعتبار )لو( اسم لفظ دخلت عليه. )ال( وهو 
صحيح.

بة ِمْزَبِلة! ْ ، ِوالرتُّ ْرع اْخرَضْ 24 ـ  إِلزَّ
»إياكم  الرشيف:  احلديث  إىل  ينظر  وهو  ء،  السَّ َواملخرَب  احلسن،  املظهر  ذي  يف  يرضب  مثل 

وخرضاء الدمن«.

ْوْك، حْيِِصُدْه بِْيَدُه!..« ْوْك، يِْقَلُعه بِْيُده، ويقال: »إِليلِّ يِْزَرِع الشَّ اع الشَّ 25 ـ  زرَّ
ؤ من املجرم. ويف حالة التشّفي. مثل يرضب يف التربُّ

اْعته. مَلِة، إِْن َقلَّت ِحْيْلُته، َكِرْهُتْه َمَرُته! ِواْن َقلَّ َماله، بِْكرُهْوه َجَ 26 ـ  إِلزَّ
مثل يرضب، يف ختيل األحباب عند االحتياج إليهم، ويرضب يف قلة وفاء املرأة للضعيف!..

ا ـ ا ـ بنَّ ! ـ جنَّ مَلِْة جنَّى، ِواملَرْه بنىَّ 27 ـ  إِلزَّ
املرأة يف اإلنفاق بحكمة. وهو  مثل يرضب لتقرير مسؤولية الرجل، يف الكسب، ومسؤولية 
املرأة.  إدارة  ناجتًا عن سوء  الرجل  فقر  يعدون  األرادنة  املرِسفة، ألن  باملرأة  تعريض  األصل،  يف 

والعرب يمدحون البخل يف املرأة، ويمدحون الكرم يف الرجل.

28 ـ  إِلّزاَلْم ابتنَِقِضْب ِمْن لِْسنِْتها واالْبَِغاْل ِمْن ِرْسنِتها!
سَن( عىل )ِرْسَنة( وهو  مثل يرضب يف رضورة احرتام الكلمة. نالحظ، أن األرادنة مجعوا )الرِّ

يف الفصحى ارسان  ـ وارُسن.

29 ـ  َزلَّة )نوح(: قال الشاعر ـ سامل القنصل ـ
ْبَياْن ال يا عطيه َزلَّ السعد، من صابرك َزلِّة نوح. يا ندرة الصِّ

مثل يرضب يف أشنع أنواع الفضائح، فهم يدعون عىل الرجل الذي يتمنون له الفضيحة، أن 
يرتكب اإلثم مع مارمه من النساء كام ارتكبه )نوح(.
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وأصل هذا البيت من الشعر، أن مجاعة من املحتالني أخذوا من هذا الرجل )عطية( مبلغًا من 
هذا  ومعنى  باملال.  وهربوا  الذهب،  من  أهنا  وأومهوه  القصدير،  من  سبيكة  عنده  ورهنوا  املال، 

البيت.

أهيا الشاب النادر أمثاله، بني الشبان املسمى )عطية(، لقد ارتكبت فضيحة خاب فيها حظك، 
 ، كام خاب حظ نوح. والصابر هو النقطة التي بني العني، واألذن من الوجه، ويف الفصحى )الّصرِبْ

رب( ناحية اليشء وحرفه، مادة )ص ب ر( َوالصُّ

ْل، حول. 30 ـ  ِزَماَن اوَّ
تبدل  ينكر  ال  الفقهي،  املبدأ  إىل  ينظر  وهو  األحكام  ل  وتبدُّ األحوال؛  تغرّي  يف  يرضب  مثل 

األحكام بتغري االزمان.

31 ـ  ِزَماَنك، َخانك!
أن  الذين يظنون  أولئك  باملايض، ويرضب خاصة يف  يتمسك  الذي  مثل يرضب يف اإلنسان 

سلطتهم دائمة.

ن َمَرُته، ِواخَلايْن َما اْيَأّمْن َعىل َبيُته! ان َما ايَأمِّ 32 ـ  إِلزَّ
مثل يرضب يف من يتهم الناس مجيعًا، وال يرى بينهم من يوثق به ملا يف نفسه من عيوب!

ُيْشُنق رِب  الــدَّ َع  ا  ِواْحجاهْبَ ُنــــق!          ُيْ املَْزُيونِة،  ِزَناِق  33ـ  
مثل يرضب يف حالتني : ـ 

أ . حالة اإلطراء جلامل ساحر.

ب . ويف حالة التعريض، بجامل حتول سلعة.

ا، َوَأَكالِِة اهلَوى َلَسْمعان! واَرة حَلنَّ 34 ـ  إِلزِّ
مثل يرضب يف الذي ينال املكاسب، وغريه تصيبه املتاعب.
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35 ـ  إِلّزوارة، غاَرة!
مثل يرضب يف رضورة تقصري الزيارة . ويرضب تعريضًا بالذي يطيل الزيارة.

يِة اجْلَلَب.  اْزَغيبِّ ْيِرة، َوال  إِْزَواِن الدِّ َقِمْح َصِلْيبِة َجاْرنا. ويروى  36 ـ  إِْزوان اْفالْحتِنا، َواَل 
ويروى : إِْزَواٍن َحَصْدُته، وال قمح َرَجْدُته!

مثل يرضب يف تفضيل ما خربته  ـ  عىل عيوبه  ـ  عىل ما جتهله، وإن كان ظاهر اجلودة. وأصل 
القريبات.  من  الزواج  يف  الرتغيب  التمثيلّية:  االستعارة  بطريقة  استعملت  التي  األمثال  هذه 
ْفريِّ األسود ـ   والسفري يف اللغة، ما سقط من ورق الشجر، وحتاّت،  والزغيبية هي السنابل ذات السَّ
رية، وهي التي عىل سنبلة القمح أو الشعري. ورجادة القمح، هي نقله  ولكنه عند األرادنة مجع َسفِّ

من احلقل إىل البيدر. والكلمة صحيحة فصيحة.

37 ـ  ِزْنَدين يف اْسَواَرة!
مثل يرضب يف خسيسني تصادقا!

38 ـ  )َزُنوبة( تِغطاية!
مثل يرضب عند الكناية عن يشء خيجل من ذكره، وأصل املثل، أن امرأة كانت تعشق شابًا، 

ولكي تسرت عالقتها به، زوجته بنتها، وهي ليست يف سن الزواج، فرضب هبا املثل.

39 ـ  َزْنُده، عىل َبْنُده.
أرادوا أن  الذي يصنع ما يشاء وال جيد رادعًا، واملعنى يده عىل حزامه. وإذا  مثل يرضب يف 

ة عند زوجها قالوا: ـ  »َويْش عىل باهلا زندها عىل بندها!« يصفوا امرأة أهنا ُمدللَّ

، ِمْثِل الناقص ِفيه! ايْد يِف الشِّ 40 ـ  إِلزِّ
مثل يرضب يف الذي يبالغ يف األمور.
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41 ـ  ِزَياِدِة اخَلرْي َخري.
مثل يرضب يف الذي، يعرتض عىل عمل اخلري.

ايْد َأخو النَّاِقص. 42 ـ  إلزَّ
مثل يرضب يف املبالغة يف األمور.

43 ـ  َزْيَداْن َزَعاَلْن َع اجِلْبْل َثاِري اجِلبِْل َعايِل!..
مثل يرضب يف غضب الوضيع عىل الذي ال هيمه من غضبه يشء، ومعنى ثاري، )الظاهر( و  ـ 

مع أن  ـ وبعضهم يقول: »ثاريه، واثاريه، وثاريُته. واثراته. وكلها بمعنى واحد.«

44 ـ  َزيُتُهم َما ِفْيه َبَرِكة.
مثل يرضب يف الكريم الذي يفني ما يقتنيه برسعة.

ْل! ُموا َيا مَهَ ، ِواتنعَّ 45 ـ  زيتون )ُبْرما( َداِشْ
مثل يرضب يف األموال املهملة التي تشجع اللصوص.

وْن( جُّ 46 ـ  َزحْيِِة )اللَّ
ُجوْن(  َمَثل يرضب يف كثرة الغنائم الباردة، والكسب الكثري، الذي ليس له من يدافع عنه )َواللَّ
موضع يف الكرك وقعت فيه معركة بني أهل الكرك، وغزاة من البدو، كان عقيدهم يسمى )َغاِفْل( 
هزم فيها الغزاة، وغنم أهل )الكرك( غنائم كثرية، وقد نظم يف غزوة )غافل( هذه قصيدة قصصية 
بارعة. ومنهم من قال: »إن الغنائم كانت من جيش )إبراهيم( باشا املرصي، 1832. واألول هو 

الصحيح.

47 ـ  ِزْيِديني اْجَغْيمة، َتاِزْيِدك اْلَقْيِمة!
مثل يرضب، حلث املرأة عىل إجادة العجني، والتمثل يف أمورها، وهو مثل فريض، عىل لسان 

العجني، واجغيمة تصغري ُجْغَمة، وهي اجلرعة عندهم.
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48 ـ  ِزْيق ِمْيق.
مثل يرضب يف األمور التافهة. وهناك احتامالن لكل كلمة زيق: ـ 

أ .أهنا من زيق الشيطان. أي يشء ومهي.

كثرة  مثل يف  منهم، وهو  اجلامعة  أو  فيه،  ينزلون  الذي  املكان  النور،  أهنا من زوق  .أو  ب 
الضجيج واجللبة. وميق من ماق يموق أي محق وتفه فهو تافه، ويلحقوهنا بام يدل عىل احلقارة 
مولعون  فهم  جعة  والسَّ للمشاكلة  ياء  الواو  قلبوا  وقد  عتيق«  ميق، خرا هيودي  »زيق،  بقوهلم 

بالسجع.

ه، أو ال تِْطَعمُه! اِد التَّالِف، ِكبُّ 49 ـ  إِلزَّ

جيب  التي  األشياء  يف  الكرم  عن  الكف  أجل  ومن  التافهة،  األمور  يف  للتزهيد  يرضب  مثل 
م هبا. والزاد التالف، هو الطعام الذي أكل الناس أطايبه، ومل يبق منه إال  التخلص منها، ال التكرُّ

توافهه. والكاف يف )كبه( ُتلفظ جياًم تركية، بثالث نقاط.

اْبِقْرَطاْس َحَفْلَتُه  لو  أو  َزّق،   ، قُّ َألزَّ ـ   50

اَلَوة! احْلَ َباْيعنَي  َمْع  ى،  يْنَشَ َما 

ويروي ـ ما يندغر ـ ال ُيدس، ال جيوز.

بدوية،  البهارج، والزخارف. والزق كلمة  قيمتها  تزيد  التي  مثل يرضب يف األمور احلقرية، 
ان، بري أو َمليناه! ِحتَّى  قَّ ان( قال )ِمشِحن الرشاري(: »يا جممَع الزِّ تعني األقذار البرشية واجلمع )ِزقَّ
ة، امِشريًا، أو شاير!« ويف الفصحى: ـ  زق الطائر، يُزُق َزْقًا، رمى بذرقه، وهو يف األصل،  قَّ عىل الزَّ

للتعريض باإلنسان احلقري، الذي ال تزيد يف قيمته املالبس الثمينة اجلميلة شيئًا!

ينَجيِل، أو  اخضاب  )َعْليا(  َيا  َألّزين  ـ    51

الَبَضايع! اخياِر  )َعْليا(  يا  ِواْلَعِقل 
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مثل يرضب يف املتباهية بجامهلا، وال معقول هلا.

اِمع، والكنيسة! م َعىَل اجْلَ رَّ ْيْت، َلِن اْحَتاُجوُه َأْهُله، احْتَ 52 ـ  إِلزِّ
مثل يرضب يف تقديم اخلاص، عىل العام، وهو ينظر إىل القول: »ابدأ بنفسك، ثم ثنِّ بمن حتب.

اْل واِحد.( اش، َواَحد! ومثله )ِطْينِة ِمن ْمِطيَنِة واجَلبَّ 53 ـ  زيت ِمْن ِمْزَيتِه، ِواْلَفغَّ
مثل يرضب يف األمور املتجانسة، التي ال يمكن، وال جيوز التفريق بينها.

اُبون؟ ْنِجل ِعْنَد الطَّ يخ ِوْش ُلْه إحِْيَ اُبوْن؟ َوالشَّ 54 ـ  َألزاغ، ِو ُلْه بالصَّ
مثل يرضب يف الذي يطلب شيئًا ليس له به حاجة، والذي يامرس شيئًا ليس من مقامه، وال 

نِجل حياول إغواء النساء. يليق به! إحِْيَ

55 ـ  إِْزَواَرة، يِف جتارة!

مثل يرضب يف الذي يزور قومًا، من أجل مصلحته اخلاصة.

ْم يف َزَراِزْيْر. 56 ـ  ِزْيْر واحْتكَّ

مثل يرضب يف الطاغية التي ينكل بقوم ضعفاء!

َمَناَمه، من  َقَعد  َلْو  أو  َزين  ين  ألزَّ ـ   56

ابَصابون، حَتَفِل  لو  أو  َشني،  ني  َوالشَّ

مثل يرضب يف الذي حياول أن يسرت قبحه النفس باملظاهر اخلادعة.

يِّــــب َما ايَغَبــــي،                   َلو الَعَبـــــاه اشَهَبـــــــا! وِل الطَّ 57 ـ  َألزَّ

مثل يرضب يف أن حقيقة اإلنسان ال ختفى، ولو كانت مالبسه َرثة: الزول اخليال، واإلنسان.
ول؟« فريد:» صاحب!« إِيغبي ـ خيتفي.  ويف سؤاهلم عن حقيقة ما يشاهدون يسألون: »ِوْش هالزَّ
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وهي هبذا املعنى يف الفصحى.

58 ـ  )ِزيزا( قريبة اِمن )اْزَوْيزا( 
زيزا وزويزا معروفتان يف األردن، إىل اجلنوب الرشقي من عامن. وهو مثل يرضب يف املتقاربني 

يف كل يشء.

59 ـ  َزيِني يف اْعُيون َمَرَة ابوَي َشني!
مثل يرضب يف تصوير امرأة األب، واضطهادها ألبناء زوجها! مهام أحسنوا صنعًا.

ْك، َفْلتان! نرَبَ 60 ـ  إِلزَّ
مثل يرضب يف األمور التي تصل إىل منتهى الفوىض!

ك آلة يف الساعة حترك دواليبها، والكلمة )فارسية(. ْنرَبَ َألزُّ
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باب السني

ج، ِوده ُرغفان اْكَبار. ط َعىل اْلَباِب اْمَفحِّ 1 ـ  َساْس ِواَشِّ
ايس هو الشحاذ نسبة إىل  مثل يرضب يف الذي يشرتط رشوطًا، ال حق له هبا! واملثل ليبي، والسَّ

ط!« اد أو برَشِّ بني ساسان، وهي كنية الشحادين. أما يف األردن، فيقولون: »َشحَّ

2 ـ  َسابِْع ِجّد، َجاَبْت ِعِجْل َأْبرْق!
مثل يرضب يف وراثة العاهات. ومنها الربص خاصة. أي أن هذا املرض ينتقل من سابع جد.

تا!« ْت! ومنهم من يقول: »ال اْتَفوِّ 3 ـ  َساَعِة اْلَفَرح ما تتفوَّ
ات احلياة. مثل يرضب يف احلث عىل انتهاب َمرَسَّ

4 ـ  َساِري أو صبَّْح ِمْطرُحه.
وهي  املكان.  واملطرح،  عماًل،  ينجز  ال  لكنه  االحتياطات،  كل  يتخذ  الذي  يف  يرضب  مثل 

صحيحة فصيحة، واجلمع مطارح.

5 ـ  َساْعِة لَِقْلَبك، أو َساعٍة لَِربَّك!
مثل يرضب لتقسيم الوقت بني الواجبات الدنيوية والواجبات الدينية.

6 ـ  َساَعة ِمْن َساَعاُته، تقيض َحاَجاُته.
فصل  يف  الغيـــــث،  تأخــر  عند  اع  الزرَّ ويقوهلا  اهلل،  عىل  االتكال  رضورة  يف  يرضب  مثل 

الشتاء.
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َّ ِمثْل َصاْنُعه! اِعي يِف الشَّ اِعي يِف اخلرْي ِمثِل َفاْعُله، ِوالسَّ 7 ـ  إِلسَّ
يقولون:  البدو  أن  حني  يف  فعله،  الذي  هو  كأنه  يعترب،  أمر،  يف  املتسبب  أن  يف  يرضب  مثل 
تركية  )يدرك( جيم  قانونًا! والكاف يف  يؤاخذ،  األمر، ال  املتسبب يف  أن  أي  يْدِرك«  ما   »السبب 

بثالث نقاط.

اِلْ يِف َيْوُمه، َساِلْ يِف َسَنُته. 8 ـ  إِلسَّ
مثل يرضب يف تبدل االحوال بني حني وحني.

ه ُفويت! ه ُمويت، والشعفيطي، َعنُّ 9 ـ  الساكويت، ِمنُّ
مثل يرضب يف اخلوف من ساكت الرجال، وعدم االكرتاث لثرثارهم! 

مّري  أمهليه،  الكثري احلركة. فويت:  الثرثار  للمبالغة، والشعفيطي  السكوت  الكثري  السكاويت 
عنه.

10 ـ  َسْبِع الّتُلوْف ـ
مثل يرضب يف هذه املواقف ـ لإلنسان غري املوفق يف آرائه.

أ . َأْخَذْك بِْنِت اليلِّ َما اْيَعرَف امْلْعُروْف، أو ال يِْقري الّضُيوْف.

اد الّضُيوْف. ب . إِْمَواَكَلتَك هَلِْلَف االهلوْف. أو ِعِشَتك هِللَف االْهُلوْف َطرَّ

ج . َذْبَحْك لِْلمطالِْب َخُروْف.

د . َشَهاْدَتْك واْنتِه ما تُِشوْف.

هـ  . َشوتك الَفَرَس اْلِقُطوْف.

و . َعْزَلْك اضُيوٍف، عن اضْيوف.

اَة اْلَعُيوْف! ز . َقنِيَتْك َللشَّ

التلوف مجع مفرده مهمل ممات، وتعني اخلطأ الذي ال يغتفر، وأول هذه األخطاء مرتبة عىل 
األحرف: 
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أ.  زواجك ببنت النذل، ذي العقلية احلاسمة، الذي ال يغري وال يبدل رأيًا. البخيل، الذي يشح 
باكرام الضيف، لئال تلد لك نساًل مثل أبيها، ألن البدو يؤمنون بالوراثة. والوراثة  السيئة 

يلحقك عارها، إىل القرب.

ب .  واخلطأ الفادح الثاين، ان تؤاكل إنسانًا معروفًا بأنه ال يشبع، يقتم الطعام كله بال مراعاة 
آلداب املؤاكلة وحسن الضيافة فينسب سوء أدبه، إليك. 

ج . واخلطأ الثالث، الذي يدل عىل احلامقة، أن تذبح لتكريم الذي جاء يطالبك بدين له، عندك، 
خروفًا، يف حني أنك لو أعطيته هذا اخلروف، من أجل دينه، لكان يف ذلك، وفاء لدينك، 

ومرسة لصاحب الدين.

سمعت  أنك  ملجرد  تره،  مل  يشء  عىل  متربعًا،  تشهد  أن  بك،  العار  يلحق  الذي  واخلطأ   . د 
باحلادث.

هـ  . واخلامس، أن تشرتي فرسًا، مشيتها قفز، ال تريح راكبها.

و.  ومن األخطاء الفادحة، أن ختص ضيوفًا بإكرام، يميزهم من غريهم من الضيوف، فيحس 
اآلخرون باإلهانة، فتكون أنت الذي لوثت كرمك.

عند  طليِّها،  من  وتنفر  الغنم،  مع  الرشب  تعاف  شاة،  تقتني  أن  أيضًا،  األخطاء  ومن   .  ز 
الوالدة.

ْبعات!.. 11 ـ  َسْبِع السَّ
مثل يرضب يف املخفق الذي غضب اهلل عليه، وهي دعاء بالرّش وسبع السبعات هي: ـ 

ْبَعة الَيوِميَّة، أ . َألسَّ

يليَّة، ب . َألسبعة َأللِّ

ُبوِعيَّة، ْبَعة َألسِّ ج . َألسَّ

هِرَية، ْبَعة الشَّ د . َألسَّ
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َنِويَّة، ْبَعة السَّ هـ.  َألسَّ

ْبَعة اعَن البارد. و . َألسَّ

ْهِريَّة  ْبَعة الدَّ ْود ـ أو َألسَّ يايل السُّ ود، َواللَّ ز . َسْبِعة اأَلبُّ

أن تطري  يكيلون احلبوب، خوفًا من  السبعة، وهم  يتحاشون ذكر  األرادنة، وُزراُعهم،  وبدو 
بالثانية،  ظ  التلفُّ الرقم، وقالوا )َسْمَحة( بداًل من سبعة، ويكرهون  الربكة فإذا عدوا حتاشوا هذا 
فيقولون: »يا اهلل االَمانة.« ويكرهون التلفظ بالتسعة. فيقولون: »نِْسَعِد من اهلل.« بداًل من التسعة، 
فلحذرهم من التلفظ بالسبعة يتجاوزوهنا بعددين بعدها، خوفًا من شؤم هذا العدد، عندهم. فإذا 
بعات.« وهذا  بعات!« أو »اهلل حُيوْش لِفالن، َسْبِع السَّ دعوا عىل إنسان بالرش قالوا: »َهاْك َسْبِع السَّ

تفسريهم لتلك السبعات : ـ 

أ . السبعة اليومية، هي أن يرفض اإلنسان دعوة له عىل طعام خاص به.

ب . والسبعة الليلية، هي أن ينام الرجل يف الليلة التي يرتصده فيها اللصوص، لرسقة إبله أو 
غنمه، أو فرسه، أو أي يشء من مقتنياته 

ج . والسبعة السبوعية، هي أن يغبن يف بيع مواشيه، يف سوق اجلمعة، الذي يعقد كل أسبوع، 
هنار اجلمعة.

د . والسبعة الشهرية، هي غياب الرجل عن اإلرشاف عىل طحن الطحني الذي حيتاج إليه، هو 
وأرسته يف شهر.

هـ . السبعة السنوية، وهي غياب الرجل عن جز أغنامه إذا كان شاويًا، أو حصاد شكارته، 
إذا كان زارعًا، مجع شكارة، شكاير  ـ ، والشكارة اصطالح عامي يعني ما يزرعه الرجل 
يف أرض ال يملكها، يف األصل، ثم صارت لكل زراعة قليلة. ويسمى صاحب الشكارة 

ارة وشكارين. ارًا واجلمع شكَّ شكَّ

و. والسبعة عن البارد، وتعني التخلف عن الغنيمة الباردة، التي ال قتال عندها وال تزيد أيام 
الغزاة هلا، عن مخس عرشة ليلة، ذهابًا، وإيابًا.
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ز.  وسبعة األبُّود، والليايل السود، أو السبعة الدهرية، هي أن يتزوج الرجل امرأة صخابة، 
سليطة، غري منجة، أو يصاب بمرض مقعد، يالزمه إىل أن يموت.

12 ـ  َسْبِع الْعَضاْرَطة.
مثل يرضب إذا ارتكب الرجل خطأ فاحشًا، فيقولون: »هذا من َسْبِع العضارطة، والعضارطة، 

املوبقات، والفواحش.

13 ـ  َسْبَعة َما يِْطُفوا َشْمَعة!
مثل يرضب يف القوم الذين ال خري فيهم.

يْت لَِراِعْيِة الَبيْت. 14 ـ  َسبْع َمَناِزْل تِْغِزْل، َوالصِّ
مثل يرضب يف الذي يتصدر لتقبل الثناء احلسن، من غري أن يبذل يف سبيل ذلك أي جهٍد، يف العمل.

واملعنى أي سبع نساٍء يغزلن، لكن السمعة الطيبة لصاحبة البيت، ألن الفضل ينسب إليها، 
وحدها!

ِرب َلِو اْلَعذارى َنَخنَّه!.. 15 ـ  َسبَع اْلَوَلد، َلنَّه َقَند َقنِدِة اْلَعرْي؟ َما يِطَّ
مثل يرضب يف الذي ال هيتز إذا سمع صوت االستغاثة، واالستجارة به. ومعنى البيت: قبحًا 

ه األرحيية، والنخوة إذا استجارت به النساء. للفتى، إذا تبلد، تبلد احلامر، ما هتتزُّ

16 ـ  َسْبِع اْلرُبْمُبْل، ِمْن َكَتُله، ِمْن ِقِدْر َعَلْيِه؟
به.  االفتخار  من  خيجل  وال  تافهًا،  عماًل  يعمل  الذي  اإلنسان  عىل  التهكم  يف  يرضب  مثل 

ُمُبل ـ مكان خموف. َوالرُبْ

17 ـ  َسبْع َشاِرهْبا، َقبِْل طالبها!.. أو َسبْع َراِكبها، قبل َصاِحْبها!
مثل يرضب يف الذي يقدم نفسه عىل من هو أحق منه بأمر من األمور.
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ُيوْف. 18 ـ  َسْبَع اليلِّ يِْشَبْع َلْيِلة انَّه َمْضُيوْف ِويَناْم َلْيِلة انه َمْ
بأن لصوصًا يرتصدونه، فاحلايف هو  الذي يأكل مع ضيوفه، وينام بعد اإلنذار  مثل يرضب يف 

اللص الذي حياول الرسقة، واملحيوف هو الذي حياول اللصوص أن يرسقوا مقتنياته!

19 ـ  ِستِّي، ُكْل ِشْ بْوْجَعها، َما َساِلْ َغرْي ِمَبلْعها.
مثل يرضب، يف الذي يشكو بال يشء وال حيسن غري األكل!

20 ـ  ِستِّي، من َقبِل االْوَحاْم َمِرْيَضة ِوْش َحاْل َلْن َجاَها االْوَحاْم أو َزاْد!
مثل يرضب، يف َمن يشكو املرض دائاًم. والوحام، هو شهوة للطعام تعرتي املرأة عند احلبل، 

وللكلمة هذا املعنى يف الفصحى.

معنى البيت  ـ وهو عىل لسان امة : ـ 

سيديت قبل أن تصاب بالوحام مريضة دائاًم، فام بالك إذا حلَّ هبا الوحام، وزاد متارُضها؟

بْع َلَشاْب، باَلْت َعِليه الكالْب! 21 ـ  َألسَّ
مثل يرضب يف ذلك العظيم، يوم يتحكم فيه األنذال . والكاف جيم تركية.

ِلْب يآِكْل! ْبِع يِِصْيْد، َوالكَّ 22 ـ  َألسَّ
مثل يرضب يف الطفييل، الكسول.

23 ـ  َسبْع َصْنَعاْت، ِوالْبَخْت َهْيَهات!
مثل يرضب يف الذي ال حَظ له، عىل ذكائه.

24 ـ  َسَحْل َسَحْل، َما ُهْو َفَحْل!
مثل يرضب يف الذي يتوقع األشياء املمتازة فال جيد إال التواِفه !
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25 ـ  إِْسْحيِحة َوامْلِة، َوال َذبِْيَحة َتامِلْة!
العتيدة  الواملة  املعنى:  الوعود،  انتظار  وعدم  احلارض،  اليشء  أخذ  رضورة  يف  يرضبن  مثل 
هي  ة  حَّ والسِّ والسحيحة  األرض.  يف  االتالم  شق  الكراب،  زمن  إىل  لة  املؤجَّ امِلة،  َوالتَّ املهيَّأة. 
ولعلها  املتفرق.  اجلاف،  التمر  تعني  الفصحى  ففي  األردنية،  يف  الكلمة  غري  الفصحى  يف  ّح  السُّ
من األضداد. وأصل املثل من )نجد( يقال إن رجاًل زار صديقًا له يف )نجد( فلقيه صديق، وقال 
ة!« وقبل أن جييب بالقبول أو الرفض، قال له صديق آخر: »إفِلْح عىل ذبيحة  حَّ له: »إْفِلْح عىل السِّ
بيحة، واعتذر عن السحيحة، فلام ذهب إىل صديقه الذي دعاه للعشاء وجد  عشا« فقبل دعوة الذَّ

ان صديقه، قد دعاه األمري، فعاد بال عشاء، وأنشد قائاًل : ـ 

بِْيَحة، هلا َحاْل! واملعنى، أهيا الذي رفض  ْيَحة، َوالذِّ بِْيَحة، ِكَل السَّ ة، ابعروى الذِّ حَّ يا َعايف السِّ
ة بسبب الذبيحة، كل السحيحة، والذبيحة، هلا شأن آخر. حَّ السِّ

)جعفر  العالمة  األستاذ  سألت  وقد  املسجد.  يف  يبيت  أن  اضطر  إنه  ويقال  عشاء،  بال  وعاد 
عندهم  والسحيحة  ح  السُّ اسم  إن  فقال  )السحيحة(  نسميه  الذي  ح(  )السُّ اسم  عن  اخللييل( 

)اخلالل( بتضخيم الالمني  ـ  يف العراق ـ وهو )الَقْسب( لغًة.

26 ـ  إِلّسْ ِعْندَك، َمْرِة ابني َحاِمْل

مثل يرضب يف األمور التافهة التي ال يمكن ِكتامهنا، أو األمور التي يراد هلا الكتامن فتذاع.

ت. 27 ـ  إِْسَحب الَبَناْت ِمن اْسُدْوِر اْلَعامَّ

مثل يرضب، يف حتكمُّ الوراثة! وال سيام من جهة األب.

ِق اْلَعويْل، َواَل ُتُطْلُبه. 28 ـ  إِْسِ

مثل يرضب يف تربير رسقة البخيل، َواْلَعويْل، هو النذل، أما العويلة فهي املرأة التي ال تصلح 
ليشء.
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ِقْة َخيْل. نيا َقمرا أو ِسْ ِقة َخيْل! إِلدِّ 29 ـ  ِسْ
مثل يرضب يف اإلنسان املغفل، وأصل املثل، أن رجاًل كانت زوجته متحكمة فيه فاستأذهنا يف 
نيا قمرًا أو رسقة خيل!« أي أن األمور  اخلروج إىل اخلالء، فخرجت معه تريد أمرًا ما، فقال: »الدِّ
ك من ارجال الليل؟.« أي إِقِض حاجتك، فليس  مريبة فقالت له: »إخرأ يا خراك الويل َويش ِودَّ

لك من حاجة يف الرجال الذين يغامرون لياًل. وذهب القول مثاًل يف الغفلة، ويف التغفيل!

اِلْ، إُِلْه ِفْرِزة. 30 ـ  إِلسَّ
مثل يرضب يف الذي ينجو من َخطر مقق، من بني مجاعة هلكوا يف ظروف مثل ظروفه ـ  َوالِفرزة، 

هي الفرصة، والفجوة، واجلمع )إْفَرز( أّما الفرازات، فهي مجع فرازة، وهي املفازة يف الفصحى!

31 ـ  إِْسالح االِهْل َباِدْح ويف رواية: ِسِكّينة االهْل َباْدِحة.
أهنا  هبا  يعنون  وبادحة(  )وبادح،  اإليذاء  حد  إىل  تصل  ال  األهل،  عداوة  أن  يف  يرضب  مثل 
كليلة، ال تقطع، وقد جترح، لكنها ال تؤذي، ويبدو أن أصل الكلمة بالذال  ـ  أي باذحة  ـ  فهي 

تشق وال تقطع. ومن ذلك بذح لسان الفصيل، يبذحه، بذحًا، شقه، ليمنعه الرضاعة.

، َوال يِْنَفْع. 32 ـ  َسالم االْصَبْع، اَل َيرُضّ
مثل يرضب، يف الذي يكتفي من مساعدة األصدقاء واألقارب، بالتحية. والكالم املعسول.

الْم، ِيْيب الَكاَلْم، واْلَكاَلْم، ِييْب َلَعانِِة الوالِديْن. ويف العراق، يقولون: »ييِب  33 ـ  َألسَّ
الَبطيِّخ«

مثل يرضب، إذا سمع األهل، أن رجاًل غريبًا، سلمَّ عىل أنثى هلم. فردت عليه السالم.

اَها! 34 ـ  َسْمُعوا يف اْزَناَها، قالوا اْدُعونا ايَّ
مثل يرضب يف الذي اشتهر يف عمل رديء وتاب عنه، لكن السمعة السيئة ظلت مرافقة له، 

الصقة به.
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نِّ ِوالنَّار، ما َعَلْيِهن، اْعيار. 35 ـ  َألسِّ
مثل يرضب يف األمور التي ال يمكن حرصها! وال سيام ما يتعلق، بمؤونة األرسة، والوقود.

ْه ِفيْه! َشْب، ِمنُّ 36 ـ  ُسوِس اخْلَ
مثل يرضب يف الفساد الذي يدب يف األرسة، بعمل أفرادها!.

37 ـ  َسْقَطْت َوْرَقُته!
مثل يرضب يف حالتني : ـ 

أ . عند موت إنسان مكروه، العتقادهم أن اهلل، ملا خلق البرش، كتب اسم كل خملوق يولد، عىل 
ورقة من أوراق شجرة احلياة، وأن اإلنسان ال يموت، إال إذا سقطت الورقة، التي ُكتب عليها 

اسمه.

ب . وعند غضب صاحب السلطة، عىل أحد الذين قرهبم إليه.

38 ـ  ُسْواَلِفِة إذ بيبينة!
ر، بال فائدة، أو زيادة يف املعنى، وأسلوب هذه احلكاية هكذا. مثل يرضب يف األمر املكرَّ

يقول املتحدث: »َأَسولِْف لك ُسواَلِفِة اذبيبينه ؟«

فإذا أجاب السامع: »نعم!«

قال املتحدث: »نعم، ِواالموه نعم، َأسولف لك، ُسوالفة اذبيبينة؟«

وإذا أجاب: »ال!«

رد عليه املتحدث قائاًل: » ال، وإاِلَّ ُموه ال، َأَسولِف لك سوالفة اذبيبينة؟« وهكذا دواليك. من 
أجل هذا، أصبحت هذه القصة، مثاًل!

ِصرْية فيها! 39 ـ  َسَنْة ترِْتَجى اْلَغَناة فيها، َتبِْيِع احْلَ
مثل يرضب يف اآلمال احلاملة، التي خَتِْيب.
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امْم، ُأْفُرْش أو نام. 40 ـ  َسَنِة احْلَ
مثل يرضب بإفالس املوسم الزراعي، إذا كثر احلامم الربي يف بدء املوسم الزراعي.

رزوْر، اْحُرْث يف اْلُبوْر. 41 ـ  َسَنِة الزَّ
مثل يرضب يف إقبال اخلري إذا ظهرت أرساب الزرزور يف بدء املوسم الزراعي. والبور، هو 
اع عن هتيئة األرض  األرض املوات، اخلربة؛ أي أن ظهور الزرزور يبرش بغيوث غزيرة، تغني الُزرَّ

ث. أي شق األرض ثالث مرات قبل زرعها!.. بام يسمى أ . إِكراب ب . واثنى، ج. وثاِلَّ

42 ـ  َسَنِة اْلَقَطا، بِْيِع الغطا.
اع مفروشاهتم  مثل يرضب بإخفاق املوسم الزراعي، عند ظهور طائر القطا إخفاقًا ينذر ببيع الزرَّ

تداركًا للغذاء.

ه ـ ويروى: »إِْنَقّد«  ه، َضِحك، ِوانَشَق ُفمُّ 43 ـ  إِْسواة اليلِّ َما َشاْف َغري َقِشل امُّ
اًل، فلام رأى أول جتربة ذهل ذهواًل أفسد حياته! مثل يرضب يف من قىض حياته ُمَغفَّ

44 ـ  إِْتُسْوِق َداَها، يف اْرَداها!
ه املرض، فصار إىل املوت، َأقرب منه إىل احلياة. مثل يرضب يف من هدَّ

، ِواْقَطْع َراُسه! 45 ـ  َسوِّ َلك ابِن اُخْت ِمْن ِطنْيْ
مثل يرضب يف من يناله األذى، من أبناء أخته. وهم يوصون بَعَمل متثال من الطني عىل هيئة 
إنسان، وبعد أن يسميه باسم ابن أخته، املنقوم عليه، يقطع رأسه، لينتقل األذى إىل ابن األخت 

نفسها! وهي من أوابدهم.

ن يف اْقَرب! 46 ـ  َسيَفنْي، َما يِْنَحطَّ
مثل يرضب يف املتنافسني، جيمعها َحيٌِّز واحد.
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يْل َساْل ِمْن حَتَتْك. 47 ـ  َألسَّ

مثل يرضب يف الذي يغفل عن األمور، إىل أن يناله منها الرش.

وِر املغبَّي، يا عزيز اْيَباْن  ـ  ويقال: »يبني« 48 ـ  َسيُّ

مثل يرضب يف األمور التي تشيع، بعد املبالغة يف كتامهنا! وهو ينظر إىل قول َطرَفة بن العبد:ـ 

ِد! ستبدي لك األيام، ما كنـــت جاهاًل                                               ويأتيـــــك باألخباِر  مـــن مل ُتزوِّ

ى لُه االْبُحوْر مقاثي! 49 ـ  َسوَّ

مثل يرضب يف الذي يومهك أن كل يشء كام تشتهي، حتى األمور املستحيلة!

ُله! 50 ـ  ُسْلَطاِن الّنَهار، َأوَّ
مثل يرضب للحث عىل التبكري يف ممارسة األعامل.

اْم( انا ِمْثُله بقول! ِواْن قال )ُبرَما( )حلب( َبُقْوهَلا )اْصَطْنُبوْل( 51ـ   سيدي اْن قال )ُبْرَما( )الشَّ
مثل يرضب يف موافقة املضطر.

وأصل املثل، أن شاعرًا شعبيًا، كان خادمًا عند مدير ناحية، يف )عجلون( مرَّ بقرية )ُبرما( فلم 
حيفل به أحد فهجا القرية، وهجا أهلها. ويف أحد األيام، دعا أهل القرية املدير، فصحب خادمه، 
فلام وصل املدير إىل القرية، ارجتت كلها، وزحفت الستقبال املدير، وأوملت له الوالئم، فطلب منه 

املدير، أن يمدح )برما( فأرغم عىل أن يقول هذين البيتني، اللذين، ذهبا مثاًل.

ق! د، أو َصدَّ وه احلّج اْحَ 52 ـ  َسمُّ
مثل يرضب يف الذي يغره املديح الكاذب.

53 ـ  َسْنِة الّرضخا، َكْنُفوْش َما َسَخا!
مثل يرضب يف الشحيح، الذي ال يسخو، ولو كثر عليه املال. 
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ْن َكَلَبْك يُِفْدَرك! 54 ـ  َسمِّ
مثل يرضب يف الرضر الذي ينجم من إكرام اللئيم . ومعنى َفَدره بقر بطنه.

ِل احلقِّ املَايِْل. ايِْل، يَِعدِّ 55 ـ  َألّسيِف الطَّ
مثل يرضب يف أن احلق للقوة .

اِدة! ي لِلَجراِدة َمعَّ 56 ـ  يَِسوِّ
مثل يرضب يف الذي يضخم األمور.

ادة املعادات،  ادة، هي التي تعدد مزايا امليت، وأشعارها التي ترددها تدعى املعيد، ومجع املعَّ واملعَّ
وال جيوز املعيد، إال للزعامء. يف مرص يسمونه تعديدًا.

. والكاف جيم تركية . ، ّس، أو َحكُيه َنّ 57 ـ  إِليسَّ
مثل يرضب يف اإلنسان الغامض، الذي ال يبت يف أمر.

يبْه، ِوْدَها َثَلث ِرْجَلني! 58 ـ  إِلسِّ
جيمعها  ركائز،  بثالث  ُسلم  هي  والسيبة  األمور.  تتطلبه  ما  استيفاء  رضورة  يف  يرضب  مثل 
قرص واحد من األعىل. اجلميع ِسَيب، أو سيبات! ونالحظ أن األرادنة جيعلون مميز العدد األصيل 
من ثالثة إىل عرشة مثنى، فيقولون: »ثلث رجلني، أربع رجلني، مخس رجلني، ست رجلني، سبع 

رجلني، ثمن رجلني، تسع رجلني، عرش رجلني.«

ايِْب َسّيُبه، َخلِّ الكالْب اْتنيبه! ويقال: »ان شفت.. « 59 ـ  إِلسَّ
يرضب يف رضورة إمهال املنساب الشخصية. والكاف يف كلمة الكالب جيم تركية.

ْك ِمْن َغَرب! 60 ـ  َسْيفك من َخَشْب، أو ُرْمَ
مثل يرضب يف تقليل أمهيَّة اخلصم!
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باب الشني

1 ـ  َشاْب أو ما َتاْب!

مثل يرضب يف الذي ال يكف عن املعايص.

2 ـ  َشاِهْر أو َمْشُهوْر، بِحُرثوا يِف الُبوْر.

مثل يرضب يف األعامل التي ال فائدة منها! ويف األسامء الكبرية التي تدل عىل نقيض مساّمها!

3 ـ  َشاَبْنِد اْشوَياْمْن ـ

يرضب يف الرجل املزخرف، الكذوب، اجلبان، البخيل.

والشانبد ما يوضع عىل صدر الفرس من نسيج كثري الزخارف، وقد تعلق فيه جالجل ويزخرف 
بالودع. والكلمة مركبة من كلمتني فارسيتني )شاه ـ بند( أي ملك االعالم، أو رئيس االعالم!.

واشويامن، حصان منسوب إىل ساللة اخليل واملعروفة بالشويامت، الواحدة إشويمة.  وهذه 
الساللة من اخليل، معروفة بام يسميه األرادنة، )الشلش( وهو خفة احلركة، ورسعتها، فإذا قالوا 
فرس شلوش، عنوا بذلك أهنا فرس رسيعة احلركة، خمتالة يف مشيتها، ويستعريون الكلمة للمرأة 

اجلميلة الطويلة اجليد، املختالة، الشديدة اإلغراء فيقولون )َبْه شلش، ِشُلوش(

ْبَعة، َأَماَنة! 4 ـ  إِلشِّ

قة أو غريها ملا تكدس عنده من أموال،  يرضب يف الذي كثرت اخلريات عليه، فتاب عن الرسَّ
يف حني أن التجارب دلت عىل أنه غري أمني.
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ْبَعاْن، بِِفّت لِلِجْيَعاْن، َفّت َون! 5 ـ  إِلشَّ
إليها، ألنه مستغٍن عن تلك  يرضب يف الذي يتوانى عن إنجاز حاجتك، عىل شدة حاجتك 

احلاجة.!

ع اخلبز ليحوله ثريدًا، والكلمة فصحى  ـ  فتَّ اليشء يفته، يفته فتًا دقه وكرسُه  فت، معناها قطَّ
باألصابع.

انِة! ل عىل َوْحَ 6 ـ  شبعانة، بتعقِّ
مثل يرضب يف الذي أبطره حصوله عىل كل ما يشتهى، يسيل الفاقد كل يشء!

يْف ِفيه! ِة الصَّ 7 ـ  إِْشَباْط، َلْو َشبَّط، أو َلْو َخبَّط، ِرحِيْ
مثل يرضب يف رياح شباط، وزوابعه، ويستعار للرجل املعروف باهلدوء، إذا انفعل، أو ثار.

8 ـ  َشبُّوط  َمُعه.
مثل يرضب يف الذي يالزمك، عىل الرغم من ماولة التملص منه.

9 ـ  )َشَبَطاي(!
يرضب لتحقري الرجل الطويل، اللجوج، الفقري.  مثل ميل، نشأ يف مادبا  ـ و )شبطاي( رجل 

هيودي، كان يرتدد عىل مادبا ما بني )1900 و 1907(.

10 ـ  َشْبَطاْن َأُخو َنْوَفان.
يرضب يف تشابه الرجلني يف سوء األخالق ـ واملثل ميل.

11 ـ  يِْشبَِعْك مِطيْق، ِويَنّوَمْك ورا اْلَفِريْق.
ذ من ُوْعوده شيئًا، وجيعل حالتك، اسوأ مما كنت عليه. يرضب يف كثري الوعود، الذي ال ينفِّ

املطيق، كثرة الثرثرة، والفريق جمموعة من بيوت الشعر، واجلمع فرقان. وإذا أرادوا  تعيري امرأة 
عبان!« امها، قالوا: »ام الفرقان، والشِّ واهتِّ
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اُهْم، ِواْلَعِقْل َما َجاهم! 12 ـ  َشاَبِت احْلَ
يرضب يف كبار السن، الذين ال حكمة، وال خربة هلم!

13 ـ  َشايِْب أو َعايِْب.
يرضب يف الشيخ املتصايب.

العايب هو اجلامع لكل أنواع املخازي.

ه أو ِغش 14 ـ  َشاْف ِش، ما َشاْف ِش، َشاْف )..( امَّ
يرضب يف الذي مل يعرف من دنياه شيئًا!

املجهول  بصيغة  تستعمل  الفصحى  يف  أهنا  غري  الفصحى،  من  وهي  عليه،  أغمي  وغيش، 
واألرادنة يكرسون فاء الفعل هربًا من الضم.

ْه َفرج. 15 ـ  إِلّشتا ضيق، َوَلِو أنُّ
يرضب يف مصاعب فصل الشتاء.

16 ـ  إِْن َشَتْت، ُأُلْطِمي، ِواْن ما َشَتْت ُأُلُطْمي.

ع املصيبة يف َأيِّ حال. مثل يرضب يف حالة َتوقُّ

ج بنتيه : ـ  وأصل هذا املثل، أن رجاًل زوَّ

أ .  واحدة لصانع ِجراٍر،

اَع، ب .  والثانية لزرَّ

العشاء، سأل صانع اجلرار عن  ـ وبعد  ـ ختنيه  يزور صهريه  أن  الرجل،  بال  وقد خطر عىل 
أحواله، فأجاب: »إِن منَّ اهلل علينا بالصحو شهرًا، فنحن بألف نعمة.«

ثم زار صهره الزراع، وبعد العشاء، سأل صهره: »كيف أحوالكم؟«.
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أجاب: »إن رمحنا اهلل بغيث غزير، يف هذه األيام العرشة، كنا بألف نعمة، وإال، فليس لنا إال 
الرحيل، ألن النكبة حاصلة.«

فعاد الرجل إىل أهله يائسًا، فلام سألته زوجه عامَّ به، أجاب: ـ  »إِن َشَتت ُألطمي، وان ما شتت 
ُألطمي« فذهبت مثاًل يف توقع املصيبة عىل أية حال!

17 ـ  َشاْرُطه َقبِل َما اْتَضاْرُطه!
مثل يرضب يف رضورة العالقات املرتبطة بالرشوط الواضحة! واملضارطة اخلصام الشديد.

ة َدايِمة! ومنهم من يقول: »إِْلَبايِْن، َأبنِي.« ، ِعْشِ ِط اْمبنيِّ 18 ـ  َشْ
مثل يرضب يف رضورة إيضاح الرشوط املتفق عليها دائاًم.

ه ُرْغَفاِن اكبار. هذا يف )مادبا( وضواحيها، والكرك، وضواحيها،  ط، ِودُّ اْد أو ِمْتَشِّ 19ـ   شحَّ
ه... ج، ِودُّ أما يف )السلط( وضواحيها، فيزيدون ع الباب اْمفحِّ

مثل يرضب يف الذي يطلب معروفًا، ويفرض رشوطًا.

، يُِكرُهه َغرَيك. 20 ـ  إِْشَتِه الَشَّ
مثل يرضب يف رضورة البدء بمهامجة العدو.

ُته. 21 ـ  َشاْحنِي، أو ُشْحُته، ِمْن َزْوْد َعْزِمي، ِجْيْت حِتْ
ي إِخفاقه باالدعاء والغرور. مثل يرضب يف من حياول أن يغطِّ

ي بيها غايل. اْم َشامًا َزينِة، َمرَي املخرِّ 22 ـ  َألشَّ
مثل يرضب يف األمور اجلميلة، التي تنتهي هناية قبيحة!

أين  الطبيعية، سأل متااًل،  فلام اضطر لقضاء احلاجة  َدَخل دمشق،  بدويًا،  أن  املثل،  وأصل 
يقيض حاجته، فطلب منه ريااًل، جميديًا، لكي يدله، فاضطر أن يدفع. فلام عاد إىل أهله، وليس 
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فأجاهبم  نقاط،  بثالث  تركية  جياًم  الكاف  بلفظ  الشام«؟  »كيف  سألوه،  دمشق.  زار  من  فيهم 
ذاك اجلواب، الذي أصبح مثاًل . ومعنى كلمة )مري( ـ غري أن ـ وأصلها ـ ما غري ـ اختزلت هذا 

االختزال.

23 ـ  َشاْوُروِهْن، ِواِخْلُفوا َشْوْرِهن.
.» ، وخالفوهنَّ مثل يرضب لرضورة إمهال رأي املرأة، وهو ينظر إىل القول: ـ  »شاورهنَّ

24 ـ  َشاِوْر ُكلِّ النَّاْس، أو َعاِوْد َلُشور َنْفِسْك
يرضب يف رضورة اختاذ القرارات الشخصية، بعد االطالع عىل آراء أصدقائك،  ألهنم يقولون: 

ك« ك، حتى َوال ابن امَّ »ما يدري اهْبمَّ

، ِواْلكبرْي إِْوَرّد َلَشْورْك. ِغرْيْ 25 ـ  َشاِوَر الصَّ
يرضب يف مثل املناسبة السابقة  ـ  الكاف تلفظ جياًم تركية، بثالث نقاط.

ْر َعىَل االَثْر. وْل، ِواْيَدوِّ 26 ـ  َشايَف الزَّ
يرضب يف من حياول التمويه، حتى عىل نفسه.

جا. ْوَفاْت، خايِب الرَّ 27 ـ  َشايِِف الشَّ
مثل يرضب يف الذي ختدعه املظاهر، وهو ينظر إىل قول عباس بن مرداس:

مزير اسد  َأثوابــــه  وفــــي  فتزدريه     النحيَل  الرجل  ترى 

الطرير الرجل  ظنــــك  فيخلـــــف  فنبتِليــــــه               الطــــــرير،  ويعجبك 

28 ـ  َشْوِفِة الَغِشيْم
أنه خملوق  تــــرى  أنه يشء عظيم، ويف االختبــــار،  الذي يومهك منظره،  مثل يرضب يف 

تافه.
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29 ـ  َشْتِوة نَِسياْن، حِتيي اإِلنسان، أو تِْسوى ُكّل َسْيٍل َساْل.
يرضب يف الغيث الذي هيطل يف نيسان فيقولون أيضًا: ـ  كانوا فحلها أو نيسان ملها!«

ه. ُ يِك اخَلرا، إِْخِسَ أو َخسِّ 30 ـ  َشِ
يرضب يف الرشيك املعاكس.

31 ـ  إِلّشهِر إِليلِّ َما َلك فيه ـ دامكيِّة  ـ ، اَل اْتِعدِّ إِياُمه.
مثل يرضب لنصح الناس للكّف عن التدخل يف ما ال شأن هلم به، َدامكيِّة، يقلب الكاف جيام 

بثالث نقاط، حتريف لكلمة  ـ)جامكية( ومعناها؛ الراتب.

ُم يف اْلَقلْب. رْب، َواَل َحِصْتْ 32 ـ  َشْوْفتُِهم يف الدَّ
مثل يرضب يف األقارب الذين ال خري فيهم.

يقلب  حرسهتم،  هي  وحرصهتم   . يتفقدوهننَّ ال  الذين  اإلخوة  يف  األخوات  تقوله  ما  وأكثر 
السني، صادًا، وهو كثري.

33 ـ  َشْيِخَة احَلاِزم!
مثل يرضب يف املتعجرف، الذي تذّله الشهوة! 

ة. ِع النبوُّ وقصتها، تشبه إىل حد ما قصة )سجاِح( بفارق واحد، أهنا مل تدَّ

بْع. 34 ـ  ِشْيِخَة الرَّ
مثل يرضب يف الناس املتكربين بال أساس، الذين ال تربط بعضهم ببعض رابطة.

، أو َهْيَلِمه! ْيخة، َهِش، أو َفْشِ 35 ـ  َألشِّ
مثل يرضب يف الزعامة الفارغة.

معنى اهلرش، هو ابتزاز أموال العامة، وهي يف الفصحى تعني استنزاف ما يف الرضع من احلليب، 
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والعامية أدق. وفرش معناها ادعاء كاذب، ويف الفصحى الُفشار، اهلذيان وهيلمة، املخرقة. ومن 

أغاين احلاصدين قوهلم: ـ 

ا َبْيَلِمــــه! ال اتَظَلوُّ َيَلِمـه،              دا، َواهْلَ ـَ َأاِل ْح   

ُهوا عىل أنفسكم، ألن هذا يساعدكم عىل مواصلة العمل، ال تظلوا  أي احدوا  ـ أي غّنوا ـ َوَموِّ

ُمبلَّمني!

ِع اخَليْط. 36 ـ  َشمَّ

ْع ُله اخليط« فإهنم يعنون بذلك، أنه أنكر  مثل يرضب يف اهلرب الرسيع. أما إذا قالوا: ـ  »َشمَّ

عليه كل مطالبة!..

ْم بايُده. 37 ـ  ُشِغِل املَعلِّ

مثل يرضب يف دقة العمل، وشدة اإلتقان. 

م باْلْف، َلو َشَلْفها، َشْلف. 38 ـ  َشْغِلِة امْلَعلِّ

الزائدة،  مثل يرضب يف رضورة االعتامد عىل صاحب االختصاص، ومعنى شلف، الرسعة 

فة يف الفصحى املرأة املبتذلة. ويريدون أن يقولوا إن صاِحب االختصاص، لو ابتذل عمله،  والشالَّ

يظل عمله، أشد إتقانًا من الدخيل عىل الفن، والعمل.

ب َداُره. رِّ يطاْن، ما اْيَ 39 ـ  إِلشَّ

مثل يرضب يف أن املؤذي ال يؤذي نفسه.

ى! 40 ـ  َشَياِطنْي ِدْيرتَِنا، َواَل َمالْيِكْة اْباَلْد ُجوَّ

مثل يرضب يف تفضيل الوطني، عىل األجنبي!..
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ه!.. 41 ـ  َشَهاْمُته، ِمْن ِكيْس َغرْيُ
مثل يرضب يف الذي جيود عىل حساب غريه، والشهامة يعنون هبا الكرم، والنخوة، والشهم يف 

الفصحى، اجللد، الذكي الفؤاد، املتوقد ج ِشهام.

ْوَلة، ُأرْصُفه، ال يبات! 42 ـ  َشكِّ الدَّ
وهو  ـ  اْشُكوَكة.  عىل  الشك  وجيمعون  األمور،  وتقلبات  احلـــوادث،  اتقاء  يف  يرضب  مثل 

الصك ـ

وَأصل، املثل، أن )كلوب باشا( أعطى أحد الزعامء البدو، صكًا قيمته مائة دينار، فتهاون يف 
ي خالهلا. فلام ذهب ليرصف الصك، قيل له : »إن هذا الصك، سقط!« فرضب  رصفه ايامًا، نحِّ

كفًا عىل كف، وقال تلك العبارة، التي أضحت مثاًل، متداواًل!

كه، تِْرِكه، 42 ـ  إِلشِّ

مثل يرضب، عند إمهال األمور املشارك فيها. معنى الرتكة، اإلمهال، ويف هذه احلالة، يقولون: 
»إِْعِزْل ُقريص، تشوف حريص« أي اجعلني مستقاًل يف أموايل، لرتى مقدار حريص عليها.

ة. يْك، َع الَفذِّ 43 ـ  إِلشَّ

مثل يرضب يف رضورة التسامح بني املتشاركني.

ة األصيل الزيادة، والكرب، والكثرة، لكنها هنا تستعمل للتسامح، أي أن املطلوب من  معنى الَفذِّ
كل رشيك أن يتسامح مع رشيكه، بأن يتحمل تقصريات رشيكه، فيقولون: »هذا َأَفّذ من هذا«  أي 

اكثر منه أو اكرب منه ـ وَفذَّ ُذه، زاد فيه.

44 ـ  َش بَِطريِّ الّنعاْس اْمِن الرأْس.

مثل يرضب يف األمور الباهظة، التي تقع فجأة، ويعجز اإلنسان عن حتملها.
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نيا. حاد إُِله، ُنصِّ الدِّ 45 ـ  الشَّ
مثل يرضب يف الذين ال يكفون عن االستجداء فيثرون.

46 ـ  ُشْغِل الّليْل، عامر للنَّهار.
مثل يرضب يف احلث عىل العمل لياًل هنارًا..

47 ـ  َشْهَر اَداْر، فيه اشميسات ِواْمَطاْر، أو ِفيه اْلُقشدة َعىل النَّار، وفيه َسبْع َثْلجاِت اكَباْر، 
ْذ َعىل اجَلار. أو فيه اجلاْر ما يَلوِّ

مثل يرضب يف تقلبات اجلو يف آذار، ويف اإلنسان املتقلب.

ْك. 48 ـ  َشوِف َعيَنْك، َحّظ َغرْيَ
مثل يرضب يف العاشق الذي حيال بينه، وبني من حيب.

اِس ِمْن َقَهْر َعُجْوُزه، أو َشيب الَعنَفَقة، ِمَّا يوايل! 49 ـ  َشْيِب الرَّ
مثل يرضب يف الشيخوخة املبكرة. منهم من قال: »إن عجوزه،« هي زوجته، ومنهم من قال 
عجوزه، هي وساوسه النفيسة. والعنفقة يقصدون هبا اللحية، يف حني أهنا يف الفصحى، تعني : ـ 

الشعريات التي بني الشفة السفىل، والذقن.

50 ـ  َشيٍخ َماْت، أو ِعْلُمه َفاْت.
من  وهي  امللزمة،  األوامر  معناها  هنا  والعلم  ذكرها،  انطوى  التي  األمور  يف  يرضب   مثل 
العليم ـ وهو الزعيم الذي تطاع أوامره يف القبيلة كلها، فهو الذي يثري احلرب، وهو الذي يوقفها، 

ويسمى العليم، وأمره هو اْلِعلم.

ى!.. ب يا خرَّ ى، َوارْضُ 51 ـ  َش من َبرَّ
مثل يرضب يف الذي ينفق من مال غريه، أو عىل حساب غريه.
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52 ـ  َشْحمة، أو ذابت،
مثل يرضب يف رسعة زوال اليشء، أو رسعة اختفائه 

53 ـ  َشْحمة َعيُنه طاْلِعة.
مثل يرضب يف كثرة الغنى،

يا َطاَق من َبنِي اعيوُنه! 54 ـ  ْشِِ احْلَ
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال خيجل من يشء!..

يقولون: ـ  إن اصل املثل ناتج عن أن رجاًل من األرشاف، أحب فتاة البن زعيم املتسولني، 
له،  أن خيطبها  والده  قبل  فلام  يتحول،  فلم  الفتاة،  أن يرصفه عن  الرشيف،  الرجل  والد  فحاول 
ذهبت اجلاهة إىل كوخ الشحاد، عىل حسب العادات، قال جد الفتاة، إن مهر بنتهم غاٍل، فقال له 

الرجل الرشيف: »اطلب، وال حتتشم.«

ل، يف عرشة أيام.« فعرضوا عليه ألفًا  قال: »مهرها، عرشة دنانري، حيصل عليها ابنك، بالتسوُّ
عن العرشة، فأبى، وملا رأى الشاب، أنه ال سبيل إىل إقناع هذا اجلد، لبس العاشق مرقعة، وأخذ 
يتسّول، يف أحياء جيهله أهلها، ويف النهار العارش، رأى الشاب، أنه بقي من املبلغ املطلوب، درهم 
واحد. واتفق أن حظه العاثر قاده إىل شحيح، ضن عليه بالدرهم، فأخذ يالحقه، بإحلاح غريب، 
إىل أن شعر أن شيئًا من بني عينيه، قد انقطع، فلم يعد جيد غضاضه يف االستجداء، وال يف مالحقة 
الناس، فجاء باملبلغ، ليدفعه إىل جد الفتاة، فسأله اجلد:» »هل شعرت بيشء غري طبيعي، وأنت 

متارس مهنة التسول، ألول مرة يف حياتك؟ ومراقب املتسولني معك؟«

!« أجاب جد الفتاة ما دام  أجاب: »ال أكذب اهلل، لقد شعرت بأن عرقًا انقطع من بني عينيَّ
هذا  دايم.  رزق  احليا  قلة  ألن  احلاجة،  من  خوف  عليك  ما  اعيونك،  بني  من  طق  احليا،  رشش 
ما يردده األرادنة، وقد أوردناه، كام نورد مثله يف اصطياد هذه األمثال، تسجياًل لفلسفة العامة، 

وتقصيًا للرتاث الشعبي، وترفيهًا عن القارئ الكريم!..
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َعام! 55 ـ  شاِمي اْمِدن، يبِيَع الطَّ
مثل يرضب يف الذي يطلب لكل يشء ثمنًا.

له  املطاعم، فسمع كل واحد يقول  بالقرب من  املثل أن بدويًا ذهب إىل دمشق، فمر  وأصل 
ل!« فدخل أحد املطاعم، وبعد أن أكل ما طاب له، طلب منه صاحب املطعم ثمنًا ملا أكل،  »تفضَّ
وملا مل يدفع أهانه، وصفعه، فقال: ـ  »ايه شامي امدين، يبيع الطعام، َأْخس وجه، شامي اوَبّس!« 

انًا. مستهجنًا ما حدث، ألن كل طعام، مبذول يف البادية جَمَّ

ِقبيَلة حييي  وْرن  الشَّ اْهِل  اْمِن  َشورًا  ـ    56
ِدمار!.. دين  املَِجدِّ اْمِن  َشْورًا  إِْو 

ينظر إىل قول  أناٌس ال يصلحون هلا. وهو  الزعامة  انقالب األمور، وتويل   مثل يرضب عند 
عباس بن مرداس:

»هتدي األمور، بأهل الرأي، ما صلحـت،                       فإِن تولَّت، فباألرشار تنقاد 

ويروى  ـ إن توالت ـ .

لوها إىل  ونالحـظ، أن األرادنة قلبوا تاء افتعل جياًم، وأدغموها يف اجليم يف متجددين، التي حوَّ
دين( وهي بادرة لغوية جيب تسجيلها. دِّ )جُمَ

ه! ك عىل امُلّر؟ َقاِل اليلَّ َأَمّر ِمنُّ 57 ـ  ُشْوْه َهاليلِّ بِلزَّ
مثل يرضب يف اللجوء إىل األمور الصعبة، خوفًا من مواجهة ما هو أشد منها صعوبة!

58 ـ  ِشْيْق، ميق، أو ـ َشاق ماق!
مثل يرضب يف األمور التي ال يمكن ضبطها، أو تقديرها، أو حتّمل صعوبتها، والشق يف اللغة 
هو أعىل اجلبل، أو أصعب مواضعه، وإذا أرادوا التعجب من قبح إنسان، قالوا  ـ فُمه من الشيق، 
للميق!« أي واسع جدًا، فكأنه قد فتح من األذن، إىل األذن. فالشيق الواسع للغاية، وامليق، توكيد 

إتباع!
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ْه َغَدا. َمْك، ما ِكنُّ 59 ـ  َش يُرْوْح، ِويَعلَّ
مثل يرضب يف األرضار التي يمكن ان يستنتج منها فائدة. أو اخلبيثة التي تكون درسًا. وأصل 
سنة  )مأدبا(  من  القمح  لرشاء  )الرولة(  من  قاِفَلًة  يرافق  كان  َصخر(،  )بني  من  رجاًل  أن  املثل، 
1919 فاتفق مع رجل حرضي، من )مادبا( عىل إقناع )الرولة( أن يشرتوا ما حيتاجون إليه من 
املاديب، نقودًا، وعصا خيزران، مكافأة. فبعد  الرجل  القمح، من احلرضي، عىل رشط أن يعطي 
ان اشرتوا بالسعر الذي طلب، حاول الصخري أن حيصل عىل املكافأة املتفق عليها، فام كان من 
احلرضي إال أن أخذ جيلده باخليزرانة، التي طلبها، فأخذ الصخري يرصخ: »َعْوذا! اهلل يُِبوقك يا 
التي تكون  ه غدا« فذهبت من يومها مثاًل للخيبة  يُِروح، ويعلمك، ماِكنُّ البايق! ال ترضب، يّشّ 

درسًا نافعًا.
البائع  يَّة، بحيث يدعون  اْلنِّ وملا كان اليشء باليشء يذكر، فإن هؤالء الرولة كانوا من سالمة 
يصنع ما يشاء، وكل ما يقولون: »يف ايدك َحّب، أو فوقك َرّب!« وكان اغلب هؤالء الباعة خيدعون 
)الرولة( أشنع أنواع اخلداع، إىل حد أن بعضهم كان يقلب الصاع ويكيل، عليه مقلوبًا وهو أمر مل 

يسمع به، قبل هؤالء املحتالني، لكن هذه اخلدعة، كانت جتوز عىل هؤالء الناس الطيبني!..

ة! ة َسَعد َواُمروَّ ة، ِقلِّ 60 ـ  الْش َما ُهو ُقوَّ
مثل يرضب يف تقبيح اإلرساع إىل القتال، ألن معنى الرّشّ هنا، هو القتال.

واملعنى اإلمجايل، هو: »إن القتال بسبب وبال سبب، ال يدل عىل البطولة، إنه يدل عىل أن املرسع 
إليه، واملترسع فيه، إنام هو قليل احلظ من اإلنسانية، ناقص املروءة قوي البدن.

».. 61 ـ  َشقِّ اجَلاَرة، ِفْيه ُنّواَره! ومنهم من يقول: »شِّ
مثل يرضب يف الذي يظن أن كل ما عند الناس، هو خري مما عنده. وأكثر ما يرضب يف الرجال 

الطامة عيوهنم إىل نساء جرياهنم. ِويّش تعني الُقُبل.

62 ـ  َشقِّ اللِّفت، أو خْمِرْب ِزفت!
مثل يرضب يف الوجه احلسن، واألخالق الفاسدة، وأكثر ما يرضب يف اإلناث.
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ه! 63 ـ  َشيَخنا َمقطوْع نِقُّ
مثل يرضب يف كل قضية ال فائدة منها، منتهية. معنى )النِّق( عندهم، بقايا اهلمة، والقدرة عىل 

ّق  ـ بفتح الشّد، هو مواصلة التذمر، بال انقطاع، أي أنه عاجز حتى عن الرصاخ. العمل َواْلنَّ

64 ـ  َشَجرة بال َثَمرة، َقِطْعها َحاَلل.
مثل يرضب يف املرأة العقيم.

اد! اْد، ما بِحّب شحَّ 65 ـ  َشحَّ
مثل يرضب يف ختاصم ذوي النهج الواحد، أو احلرفة الواحدة.

ب منيِّة! ة  ـ أو َما بتقرِّ ْ ِمدَّ دة، ما بِْتقصِّ 66 ـ  إِلشِّ
مثل يرضب يف أن القدر ال تقربه الشدائد.

67 ـ  الشايا، َبْعِضها لقايًا، أو بْعِض اجْليَزاْت َرَزايا!
مثل يرضب يف موافقة احلظ، ويف معاكساته.

يِك املَيِّة َرْبحان! َس! وَشِ 68 ـ  َشيك املَيِّة، ما ِيْ
مثل يرضب يف جتار العالجات والسوائل.

ة َغَطا. ة َوَطا، أو ِشفِّ 69 ـ  ِشفِّ
مثل يرضب، للداللة، عىل أقبح الوجوه وأشنع املباسم!

وْر، أو فيها اْقُبوْر: ُهور، فيها اْسُ 70 ـ  إِشُموِس الشَّ
اِس اخباط. أ . َشْمس اشباْط، ْبتَخيلِّ يف الرَّ

اعون. ب . شمَس كاُنون بتجيب اجَلنوْن، وهي ألعن ِمِن الطَّ
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مثل يرضب يف رضورة اتقاء الشمس يف بعض الشهور.

ويف املثل الثاين، جتنب شمس الشهر، الذي يف اسمه )R( ومن ذلك، عىل هذا القياس: ـ 
JANUARY, DECEMBER, FEBRUARU

NOVEMBER, OCTOBER, SEPTEMBER

ى بِاْلَقَبواْت واْت َما ابتتغطَّ طى اْبِغرَبال، أو سمَّ ِمْس ما اْبتتغَّ 71 ـ  إِلشَّ
مثل يرضب يف أن األمور الظاهرة ال تكتم.

فة، والكلمة دخلت يف األردنِّ من سورية! ومعنى القبوات ـ الكروش املنظَّ

ون اال اليلِّ حْيِمدُهم، أو يكَرُهوَن املناصاة. يوخ َما حِيبُّ 72 ـ  إِلشِّ
مثل يرضب يف رضورة مصانعة الزعامء ورجال احلكم، واملناصاة معناها التقليد، والتحدي. 

ويف اللغة، املناصاة أن يمسك كل واحد بناصية اآلخر، وهي باملعنى الذي عند األرادنة.

73 ـ  شُوه ُأمْوْر ِدْينك يا اجحا، قال: »ِمثِْل َأِهْل َبَلدي!«
مثل يرضب يف رضورة التقيد بام تفرضه العادات والتقاليد.

َغويُت، َوإِن ترُشد )َغِزيَّة( أرُشِد!؟ وهل أنا إال من )َغِزيَّة( إِْن َغَوْت 

ك هِبا هلّم اليلِّ اسمه خيس! وه ِودُّ 74 ـ  ِوشُّ
مثل يرضب يف رضورة التخيل عام يأيت باملشكالت. 

ومخيس هذا، رجل عرف بأنه ال يتصل بأحد إال نكبه.

75 ـ  ُشْوُفون َيا َهالنَّاس!
مثل يرضب يف الذي ال يصنع شيئًا إاّل رياًء وسمعة. 

76 ـ  َشْوِمة َأبو الياْس ـ وشيمة ابو الياس، واألول أصح.
ة، يف الرجوع عن الوعد. وأصل املثل، أن  مثل يرضب يف أقىص ما يمكن أن تصل إليه اخِلسَّ
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رجاًل يكنى )ابو الياس( تربع ألخته بثوب تلبسه حدادًا عىل أبيها، ويف أربعني والده أخذ دجاجات 
أخته وعنزًا وجديًا عندها، ثمنًا للثوب الذي أعلن للناس، أنه ألبسه ألخته، فرضب بخسته املثل.

77 ـ  َشْوِفة َعْيَنك  ـ َحّظ غريك.
مثل يرضب يف الذي يتوهم أنه صاحب احلق يف أمر، واحلقيقة، أنه مكوم فيه لغريه. ويف الذي 

ترشه نفسه عىل نفيس لغريه.
يفات!.. 78 ـ  ِشيِفة، ما هي يف الشُّ

مثل يرضب يف أقبح األمور . والشيفة يف األصل )َشْوَفة( أي رؤية.

79 ـ  َشايْح إِبِْن رايح ـ 
. مثل يرضب يف األمور املجهولة. مثل هّي ابن يَبّ

80 ـ  شيَُّصه َشاْص َطَلْع من َشَبك َراُسه!
مثل يرضب يف الغلب الذي ال يعوض.

والشيص يف اللغة هو العذاب؛  إذ يقال شيَّص القوم تشييصًا، أي عذهبم باألذى. والكاف جيم 
تركية.

81 ـ  َشيَّطت َمُعه. وَشاَطْت َمُعه.
مثل يرضب يف اإلثراء املفاجئ.

82 ـ  ِشيحان َأقرْب َلك.
مثل يرضب يف األمور البعيدة املنال.

وشيحان اسم جبل يف اجلنوب دعي باسم امللك )سيحون( ملك حسبان، التي كانت تدعى 
)حشبون( ثم حرف االسم عن وجهه، فصار: )شيحان(.

83 ـ  َشْيَحة ما يِْنَذرى اهْبا.
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال ُيعزُّ جاره، فهو يشبَّه، هبذا البيت. ويف أقواهلم: ـ 
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ترصد، الياهبَّت عليك اهلبايب! َحْذرَك تِقِعد بَِشَجرة ما أهبا ذَرى،            

أي أحذرك أن تقعد يف ظل شجرة ال يفَّ هلا، ألهنا تؤذيك بالربد، إذا هّبت عليك الرياح. وقد 
استعاروا الشجرة التي ال ذرى هلا لإلنسان الضعيف، الذي ال يستطيع أن حيمي من يستجري به، أو 

يلجأ إليه. وترصد، تقتل بردًا. والشيحة واحدة الشيح، نبت طيب الرائحة ترعاه اإلبل.

84 ـ  َشيخ باِخن، أو َعِقيْد َضاِمْن.
مثل يرضب يف األمور املضمونة.

هو  والضامن،  الغزو،  زعيم  هو  والعقيد  املتمكن.  اخلبري  األردنية،  اللهجة  يف  باخن،  معنى 
املجرب يف املعارك، الذي يربح يف كل غزاوته.

85 ـ  َشيِخِة اخلرّيين.
ة، كلمة من األضداد،  الذين ال يصلحون  للزعامة. واخلريِّ واخلريِّ املتزعمني  مثل يرضب يف 
تعني املمتاز، وتعني املتهم، وتكون بحسب القرينة. فإذا قالوا عىل امرأة: »طريقها طريق اخلريات!« 

عنوا أهنا متهمة.
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باب الصـاد

اْر، َما ِهْي اهْبرٍج، ِواخبار. 1 ـ  َصابِْر، أو صبَّ
ال  األخالق  من  طودًا  احلرجة،  املواقف  كل  يف  يثبت  الذي  العظيم،  الرجل  يف  يرضب  مثل 

يتزعزع، ونقيضه: هو )اخلابر الصابر( وهو الرجل الذي يعرف فساد مارمه، ويسكت عليه.

2 ـ  َصباِح الَفاَرة، َواَل َصَباِح اجَلاَرة.
مثل يرضب يف اجلار املكروه.

فمن عادة بعض اجلارات أن يتدخلن يف شؤون املنزل اخلاصة بأهله، فيباكرن اجلريان بزيارة 
مكروهة.

رب اْساَلح الَعاِجْز! 3 ـ  إِلصَّ
مثل يرضب يف الذي يدعوك إىل الصرب.

ْل َلْلَقرْب! رِب يَِوصِّ 4 ـ  إِلصَّ
مثل يرضب للردِّ عىل من يدعو إىل الصرب، والتحمل.

ثِنتني، مقَضاِة  إِوبْيه  َزين،  رِب  َألصَّ 5ـ 
وايف! ّق  احْلَ تآْخَذ  أو  يْل،  َجَ َصرْبَك 

هذا البيت يرضب يف حتسني الصرب.

معنى البيت: الصرب مجيل، وفيه قضاء حِلَسنيني، أن صربك ممود، واحلسنة الثانية، أن الصرب 
يمّكنك من أخذ حقوقك كاملة.



184

6 ـ  َصابِح اْلَقوم، َواَل اْتاِسْيُهم  ـ ويقال: »َصابِح ااِلمُلوك..«
مثل يرضب لتفضيل النهار عىل الليل، يف طلب احلاجات.

ْك عىل نِْفَسْك، َواَل َصرْبِ الِنَّاْس عليْك. 7 ـ  َصرْبَ
مثل يرضب يف حتمل املشقة، وعدم اللجوء إىل الناس.

الْق! ِلْف بالِطَّ 8 ـ  َصاْر َلْلَخرا َمَره، أو صار حِيْ
مثل يرضب يف احلقري، الذي حيصل عىل منصب ال يستحقه، فتكرب نفسه.

اَلق. 9 ـ  صار لـ )امَّ اسبْيْت( َبْيت، َصاَرْت ُترْضُب يف الطَّ
مثل يرضب يف املرأة التي تزوجت بعد أن يئست من الزواج، وهي أرملة هلا ولد اسمه )اسبيت( 
تصغري سبت، فلام تزوجت، أخذت تدعو النساء إىل املطالبة بحق الطالق من الرجال، فرضب هبا 

هذا املثل.

اَمة َمْن حَتَى! 10 ـ  َصَباَبة َمْن َفوْق، إِومَهَ
مثل يرضب يف الشيخ املتصايب.

أقىص  اهلاممة،  ومعنى  اجلنسية.  القدرة  يف  مطبق  وعجز  األفكار،  يف  وعشق  هيام  املعنى، 
الشيخوخة، وهو اهلِّم يف اللغة، وحتى، وهي حتت، بقلب التاء ألفًا جالسة.

َباه! اِح النَّ 11 ـ  َصاْح َصيَّ
مثل يرضب يف اإلباحة امُلْطَلقة.

ْيب! 12 ـ  َصاح َعَلْيُهْم َصيَِحة الذِّ
مثل يرضب يف انقطاع كل أثر للمطالبة.

13 ـ  َأْصَبْح ال َشوْر، َواَل َقوْل.
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مثل يرضب يف الذي فقد مكانته االجتامعية، ينقاد لكل داع، وهو ينظر إىل املثل القائل: »أصبح 
جنيب العصا«

اْر! 14 ـ  َأْصرَب ِمْن َحَ
مثل يرضب يف اإلنسان الذليل!

اْك َمَناِسف!.. عري اْشَ َرة اْمَطاَبْق. ِواِمْن الشَّ 15 ـ  َصارء ِمْن الذَّ
مثل يرضب يف الذي يرتقي من أصل وضيع.

واملطابق، واملطبَّق، خبز رقيق جدًا، يوضع طبقة، عىل َطَبقة، ويوضع ما بني طبقاته جوز ولوز 
مدقوق مع السكر، وخيبز ويغمر بالزيت أو السمن والسكر. ومن املعلوم أن هذا ال يصنع إال من 
دقيق القمح! ومثل هذا اخلبز الذي يوضع حتت األرز واللحم عىل املنسف. واملنسف أكلة شعبية 
ـ  باللبن  مطبوخ  حلم  املنسف،  وقوام  الطعام،  فيه  يوضع  الذي  الطبق  باسم  سميت  األردن،  يف 

املضري  وأرز، وخبز رقيق يصنع هلذا الغرض.

ْم َمَرة املِشَتِغْل. اَد، بَِسخِّ 16 ـ  إِلصَّ
مثل يرضب يف العاطل عن العمل، الذي ال شغل له، إاّل إفساد ربات البيوت! 

17 ـ  َصاَرت اْلَقيِّة، اْمَناَغِشة، ِوامَهاَرِشه،
املهموس  الكالم  هي  املناغشة،  ـ  املعنى  جنسية،  ماوالت  إىل  اللعب  ل  حتوُّ يف  يرضب  مثل 
لتسهيل العالقات اجلنسية والغزل اخلافت، واملكشوف. واملهارشة، هي املامزحة ببذاءة، تداعبوا 
باأليدي، والمسوا املواضع التي توقظ اإلحساس اجلنس!.. َوالَقيَّة، معناها املسألة القضّية حذفت 

الضاد تسهياًل، ومنهم من يقول )القالة(.

اع يِْلحِق النص ِمّد!.. 18 ـ  إِلصَّ
بالكثري، والصاع مكيال أردين يستوعب أربعًا وعرشين أوقية،  القليل  مثل يرضب يف إحلاق 
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يدعى  والثاين  البلقاوي،  الصاع  يدعى  األول  أوقية،  وثالثني  ستًا  يستوعب  مكيال  ِمّد،  َوالّنص 
الصاع الَعزيزي.

19 ـ  َصاْم، َصاْم، ِواْفَطْر َعىَل َبَصَلة، ومنهم من يقول: »َثْوَمة«
الرجل  يف  يرضب  ما  وأكثر  اإلخفاق.  نتيجته  وتكون  املشاق،  يتحمل  الذي  يف  يرضب  مثل 

الذي تطول عزوبته،  فيتزوج بامرأة ليس هلا، ال مجال،وال مال، وال أرسة كريمة.

20 ـ  َصباِح الْقُروِدي، َواَل َصباِح ااِلجُروِدي!
ِع  اْمَقطَّ بعضهم،  وبسميه  عارضيه،  يف  شعر  ال  الذي  الكوسج  من  التشاؤم  يف  يرضب  مثل 

اْلَعواِرض.

اْلفة. يَك السَّ 22 ـ  ُصبَّ الْفنِْجاْل جِتْ
ة( مثل يرضب يف تشقق األحادث يف ديوان القهوة العربية )امُلرَّ

22 ـ  ِصَباَح اخلري، َيا َجاِري، اْنتِه اْبَحاَلْك، وانا ابحايل!
ة. مثل يرضب يف حالة انرصاف كل جار إىل أموره اخلاصَّ

رِبْ ِمْفَتاِح الَفَرج. 23 ـ  إِلصَّ
مثل يرضب يف احلث عىل الصرب.

ك عىل زلَّة رفيَقْك اعبادي. وهو عجز لبيت من الشعر بِْعَدك اْعَن اليل ما يريدك  24 ـ  َصرْبَ
َجاَلَهَم.

مثل يرضب يف رضورة التجاوز عن هفوات األصدقاء وحتّمل زالهتم واملعنى: ابتعادك عن 
الذين ال حيبونك، يزيل مهومك، وصربك عىل هفوات أصدقائك عبادة. ونالحظ أهنم قلبوا التاء 

املربوطة ياًء. وهي ظاهرة لغوية تسجل!..
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25 ـ  َصْهَرْك، اَل تِْكَلِح اْبو َجْهه.
مثل يرضب يف احلث عىل احرتام األصهار.

26 ـ  َصاِحِب الصْنَعة، ِمثِْل وايل اْلَقْلَعة.
مثل يرضب يف احلث عىل االهتامم بالصنعة،

وهو نقيض ما تدعو إليه البداوة، ألن الصناعات متقرة عند البدو.

قال الشاعر البدوي مادحًا الصنَّاع يف الكرك ومتداركًا، ذاكرًا أنه لوال لقبهم غض من قدرهم 
ـ عنده ـ لكانوا أكرم من سكان البادية : ـ 

والعني والنون،  الصاد،  لوال  واهلل 

يزيدي البوادي  كل  عىل  اسمكم،  ان   

املعنى، أقسم باهلل أنه لوال هذه األحرف التي يتكون منها اسمكم، )َصَنَع( لكان اسمكم يتفوق 
عىل كل سكان البوادي.

يَّة. يِّة، ِواْمِش يف الرَبِّ 27 ـ  َصفِّ النِّ
مثل يرضب يف احلث عىل االستقامة، وهو ينظر إىل قوهلم: ـ  كن مع اهلل وال تباِل.

يِّة، َأَخرْي من َذْبيَحة َشَتِويِّة. 28 ـ  َصَفاِوِة النِّ
تعريض باإلنسان املراوغ.

29 ـ  ُصّفنِي، ِوانضدن.
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال عمل له إال التربج.

ة فتحية. 30 ـ  َصِفيَّة، َعمَّ
مثل يرضب يف املتشاهبني يف سوء األخالق.
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دِّ اعيون!.. رِبْ َمْلُعون، َما َخىلُّ الْهِل اللِّ 31 ـ  إِلصَّ
املعنوي  الصرب  بني  يوازن  لكي  املادي،  الربهان  هبذا  وجيء  الصرب،  تقبيح  يف  يرضب  مثل 

والصرب املادي، وما يف كل منهام من أذى وتورية.

رْيِة َطْمِسن! 32 ـ  ُصبَّ
مثل يرضب يف التعب الذي ينتهي باإلخفاق.

وأصل املثل، من لبنان، يروى أن أحد رؤساء اجلامعة األمريكية، رأى العرب يأكلون الصرب، 
وأهنم مدحوه له، وقالوا إنه يساعد عىل اهلضم، فأخذ حبة من الصربـ  واألرادنة يسموهنا كوز صرب 
ـ ووضعها يف صحن، فأزال قرشهتا بسكني، وشوكة، ثم أخذ ينقي ما فيها من بزر، وكانت كل 
بزرة تأخذ معها شيئًا من لباب الصربة، إىل أن مل يبق يف الصحن، من الصرب، يشء، فقال: »يا خيبة 
املسعى، أكل هذا التعب، ومعاجلة الشوك، لكي ينتهي بنا األمر، إىل اإلفالس؟» فذهبت صبرية 

)طمَسن( مثاًل!«

»..! ، ِرْزُقه اْمَويلِّ ، ِرُزُقه َوىّل! ويقال: »إاِل ِمصيلِّ ، َصىلَّ 33 ـ  صىلَّ
مثل يرضب لرتغيب الناس عن التدين.

وأصل املثل، أن رجاًل من زعامء البادية، مل يكن يعرف الصالة، فهبط يف عرب أحد املدعني 
باملشيخة الدينية، وعلمه أصول الصالة، فلم يمِض عىل إقباله عىل الصالة، سوى أسبوع واحد، 
أن  أراد  فلام  يبق عنده سوى حوار واحد.  فلم  اإلبل،  ما عنده من  حتى هامجه غزاة، سلبوه كل 
يسوق احلوار، أخذ يتهرب، فقال خياطبه. »واهلل ان ما مشيت، مشية اوادم اهلل، الصيل لك ركعتني، 

. فذهبت مثاًل، يف كل متعبد فقري!« اطرّيك، بني السحاب والضباب. يار املصيل، رزقه اْمَويلِّ

34 ـ  َصْنِعة )اْشَتْيِوي( ِكْن َجَلْتها االبرادة!
مثل يرضب يف كل أمر تظهر التجربة زيفه.

و )اشتيوي( هذا صانع خناجر، وكان يدعي دائاًم أنه صانع ماهر، وعندما تبنيَّ زيف صناعته، 
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ون الراء يف كلمة )براده( يف الكرك وكانت اخلناجر التي يصنعها، طويلة،  رضب هبا املثل. وخيففِّ
تعرف ب )اهلوشانية( نسبة إىل )اهلوش( وهو القتال. ويف اللغة، اهلوش االختالط، واالضطراب، 
ووقوع الفتنة. وقد صنع مرة ألحد الزعامء خنجرًا بالغ يف تزيينه، فلام استعمله الزعيم، لذبح شاة، 
م، فأخذوا يرضبون بصنعته املثل، وهو يرضب يف كل أمر يومهك ظاهرة أنه جيد، ويظهر زيفه  تتلَّ

عند التجربة.

35 ـ  ُصْوَفك أو َخُروَفْك، أو عيني ما تُِشوفك.
مثل يرضب يف ماولة التخلص من االستغالل الذي تقوده هديِّة.

أصل املثل، أن بدويًا، أهدى رجاًل حرضيًا  ـ  صادقه  ـ  خروفًا صغرية، وجزة من الصوف، 
وصار كل أسبوع، حيلُّ عليه ضيفًا، فاضطر احلرضي أن يدفع له اخلروف، وجزة الصوف، قائاًل: 

»صوفك، وخروفك، أو عيني ما تشوفك« فذهبت مثاًل.

ة( ! فِن اْمَقْلَقْس، يا )اْنَصرِيْ 36 ـ  َألصِّ
مثل يرضب يف الذي يتباله، لكي يتمكن من خديعة غريه، وينجو. ومعنى )إْمَقْلَقْس( فارغ، 

ال يشء فيه.

ام َأحسَّ  وأصل املثل، أن رجاًل من الكرك، كان يبيت مع زوجته، يف غار، ومعه أغنامه، فلَّ
باللصوص، أرسَّ المرأته أنه سيتباله لكي ينجو، وخيلص، وقال  هلا أن ال ختاطبه، إال بقوهلا: 
»يا اغرب، البني عليك، وعىل الزالم اليل مثلك، ال بارود معك هِتُوش وال عصا، لو جاء َخَون، 
أخذوا الغنَم كلها،« فأجاب: » ـ الصفن امقْلَقس يا )انصرية(. أنا أعطيهم الغنم. فلام دخلوا 
الغار، أراد أحدهم أن يذبحه، فمنعه رفاقه، وقالوا: »هذا جمنون، ما لك وله؟ فبعد أن أخذوا 
وصار  األغنام!  واسرتّد  بعضهم  فقتل  به،  يمروا  أن  بدهلم  ال  وعر،  مكان  إىل  سبقهم  الغنم 

مثاًل. قوله 

م. م بَِظّل ُصُكرُّ ُقرُّ 37 ـ  إِلصَّ
. مثل يرضب يف أن الغريزة ال تبدل، وال تتغريَّ
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صقورًا،  متس  أن  لفراخها  أرادت  بومة،  إن  يقولون،  فهم  الفرضية،  األمثال  من  واملثل، 
فوضعتهم يف عشها، وأخذت تكرر هذه اللفظة )ُصُقّرم( وهم يردون عليها بقوهلم )بوم( إىل أن 
م« أي إن الذي ليس يف طبيعته وفطرته، ما تدعوه إليه،  م، بظل صكرُّ يئست منهم فقالت: »الصقرُّ

يظل عىل ما فطر عليه.

ه َوْكِري! اْس، أو ُهوَّ 38 ـ  َصْقِر اّم َقيس، اْتِريُده َفرَّ
مثل يرضب يف الذي تريده عدة للملامت، فيخلف ظنك!

39 ـ  َصَنِفحة، أو ِعريى َخيَّات.
مثل يرضب يف املتشاهبني.

ك! ويقال: ـ  سندوق سدرك، بقلب الصاد سينًا. 40 ـ  َصْنُدوق ِصْدَرْك، َأْحَفْظ لِسَّ
مثل يرضب يف رضورة كتامن اإلنسان ألرساره، عن مجيع الناس.

41 ـ  صديق ما ينفعني، واناَحّي، ما اريده عند هيالت الرتاب ويف امثاهلم الشعرية قوهلم: ـ 
ك،             ما ُعُقْب َهْيالَت الرتايب صداقة!.           ان كان ما بالدنيا صديقًا يِِودَّ

مثل يرضب يف حالة ختلف األصدقاء عن املساعدة.

42 ـ  صْيِت اجَلَمْل َكَتُله.
مثل يرضب يف مسؤولية السمعة اجليدة، وما تكلف صاحبها من متاعب.

43 ـ  ِصْيْت َغَناة، َواَل ِصْيت َفِقْر.
مثل يرضب يف قيمة السمعة احلسنة.

يْت لِْلَعْدَوان، َوالِفِعْل َلْلُجهران. 44 ـ  إِلصِّ
مثل يرضب يف من ينال الثناء احلسن، والذي فعل ما يستحق الثناء احلسن غريه.
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45 ـ  َصْيفها َحِرْيق، ِواْشَتاها َغِرْيق.
مثل يرضب يف البالد التي ال ربيع، وال خريف هلا.

ا، يا َحبِْيِب ايَباْن! ور املغبَّ 46 ـ  َصيُّ
مثل يرضب يف أن كل ما خفي عىل الناس، سينادى به عىل ظهور السطوح. وهناك من يقول 
ور( مبالغة من صار بمعنى )صريورة كل خفي إىل الظهور والبيان(،  ور. )َصيُّ ور« بدل من َصيُّ »َسيُّ

وإذا استعملت بالسني دلت عىل أن كل يشء خفي، سائر إىل الظهور.

47 ـ  َصيَفنا َربِيْع، ِواشْتانا بِديع!
مثل يرضب يف بيان القيمة االجتامعية هلذه اجلامعة.

ْيعرِيْي َشا َجل، َأخرْي من َبْعِض اهَلَمْل. 48 ـ َألصَّ
مثل يرضب يف الذي يعمل عماًل، مل يسبق إليه.

وْر َخاَلك َعىل َوَرَقة، أو َصّبُحه كل َيوْم ابزَقْة! 49 ـ  صِّ
مثل يرضب يف سوء معاملة األخوال، وأصل املثل أن شابًا، ابتلع خاله كل ما آل إليه من 
اخلال  )الكندي(:  العرب  فيلسوف  إىل قول  ينظر  بأسلوب من االحتيال وضيع. وهذا  إرث، 

وبال.

! ، ِواْلَعْصُفور بِْتَفىلَّ ياْد بِْتَقىلَّ 50 ـ  إِلصَّ
األمر  يده  يف  والذي  برسعة،  يطلب  ما  عىل  للحصول  اهلموم  جتتاحه  الذي  يف  يرضب  مثل 

يتهاون.

ْدِفه، َوال املِْيَعاْد! 51 ـ  َألصِّ
موعدًا  للحبيب  يرضب  من  حيتقرون  البدو  املواعيد.  عىل  الصدفة  تفضيل  يف  يرضب  مثل 
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فيقولون: ـ   »ما اْتواعدوا، َغري الّزنى يف َوَعْدُهم،

يــــا ِحِلـــْو َمْلَقاهم َعىل َغرِي ميَعاد!«   

ينِة! ِزينِة، ما ُهْو ِمثِل اْصَياْح اّم َدزِّ 52 ـ  إِْصَياِح احْلَ
مثل يرضب يف املوازنة بني األمل احلقيقي، واألمل املصنوع. ومعنى أم دزينة، املأجورة.
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باب الضـاد

ه! ه، أو َشُّ 1 ـ  َضاّب َخرْيُ
مثل يرضب يف الذي ال يفيد أحدًا، وال يرض أحدًا، وهو الزم الصمت دائاًم.

2 ـ  َضابَّة َضْبيبتها، أو َضاّب ضبيبته!
مثل يرضب يف الذي خيفي كل يشء.

نالحظ أن األرادنة ال يلتزمون بام التزم به أهل اللغة يف األمثال، بل يترصُفون، بحيث حيولون 
املثل من املذكر إىل املؤنث، ومن املؤنث إىل املذكر. 

3 ـ  َضاَباْن َعْقُله، َطايِْر.
مثل يرضب يف الذي بلغ به الغضب أقىص احلدود. واالستعارة هنا للتحقري.

ه! 4 ـ  َضاْع فيها اخليَّال إِْبُرْمُ
مثل يرضب يف اشتداد الفوىض.

5 ـ  َضايِف ِمْن َفْوق، ِواْمَشْحَتْل من حَتَى!
مثل يرضب يف األمور التي تبدأ بسخاء، وتنتهي بشح غريب. كلمة ضايف، يستعملها األرادنة 
َواْمَشْحَتْل تعني الضيق القصري، وحتى هي  اللغوية، فهي عندهم تعني الثوب الواسع.  بداللتها 

حتريف حتت، وقد سبق أن نبهنا عليها.

6 ـ  َضايِع اْمِن الّضْيعة، ِواْمَقرِقش اْمِنِ اْلَغَوى!
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غرامًا  يبدي  فهو،  هذا  مع  يلبس،  أو  يأكل،  ما  الذي ال جيد  الفقري،  اإلنسان  مثل يرضب يف 
، أنه يريد أن يتزوج! بالنساء، مومهًا إياهنَّ

أمثاهلم  ومن  اإلغراء  والغوى  جدًا،  يابس  امقرقش  الفقر،  وشدة  اجلوع،  الضيعة  معنى 
َلد. )االغوى، وده اقوى( ـ أي الغرام حيتاج إىل اجْلَ

7 ـ  َضبٍع، رافق َخنزيْر، ُكْل منهن، ِوده َجنزير!
مثل يرضب يف املتشاهبني يف انحطاط األخالق!

ه( يريد. معنى وده  ـ حيتاج إىل.. ويف غري هذا املكان، تفيد كلمة )ِودُّ

َواحلة. 8 ـ  َضْبِع الصَّ
مثل يرضب يف نكران اجلميل.

العزيزات ـ يف )مادبا( وجد جرو ضبع  املثل، أن رجاًل من أرسة الصواحلة ـ عشرية  وأصل 
قريبًا من )الثمد( مكان رشقي )مادبا(. الثمد موضع، يرضب القوم فيه مضارهبم، أيام كان للقوم 
ما صنع هذا  أول  فربَّاه، وكان  اجلرو،  فأخذ هذا  )الكرك(  نزوحهم من  بعد  املاشية،  قطعان من 
للقطيع،  قائدة  تربية خاصة، تكون  الراعي  يربيها  التي  النعجة  )املِرياع( وهي  افرتس  أنه  اجلرو، 

فرضب به املثل. واملرياع  ـ مفعال من راع يريع، رجع يرجع، والكلمة صحيحة فصحية.

9 ـ  َضْبِع اهلِِري!
مثل يرضب يف من هو فاقد للذوق، خشن يف معاملته. )واهلِِري( مكان قريب من )مادبا( كان 

فيه ضبع يفرتس املارة، فرضب به املثل، يف قلة الذوق، واالعتداء، كثري الرش.

10 ـ  ُضبي َضبيبتِك، َجْتِك َجاِرْتِك
مثل يرضب يف الذين خيافون من تدخل جرياهنم، يف أمورهم اخلاصة. والضبيبة كل ما يمكن 

إخفاؤه!
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يْك َقَفاه! )...( 11 ـ  إِْضَحك يف ِوْجِه الَعيِّْل، بِورِّ
مثل يرضب يف الذي يستغل اللطف أشنع استغالل. وقفاه  ـ تعني عورته.

يِف املِخّم! ّن بِْتِجيِب الضَّ 12 ـ  َضْحِكِة السِّ
القذر. والكلمة عربية  املواقف احلرجة، واملخم هو  اللطف إىل  الذي يقوده  مثل يرضب، يف 

صحيحة. وكاف ضحكة جيم تركية بثالث نقاط.

ْقها أو اَل اْتَاهبا! 13 ـ  إِْلبِنِت اْن َضِحكت أو َبدا َناهْبا، إحِْلَ
مثل يرضب لتحذير الفتيات من طالقة الوجه. وكاف ضحكت جيم تركية

، ِواْلَعِرْض َما ُهْو َداِش! 14 ـ  نِْضَحْك، ِوانعاِشْ
مثل يرضب يف رضورة املحافظة عىل الرشف، مع طالقة الوجه!

ِب الِكلْبن يِْسَتْيِدِب اْلَفَهْد. 15 ـ  ُأرْضُ
مثل يرضب يف أن تأديب الضعيف، يشيع الذعر يف قلب القوي. وقوهلم ـ بِْسَتْيِدِب ـ بداًل من 

يتأدب  ـ  ظاهرة لغوية.

ْد، أو  َهاملهَّ ِمْن  ْد( ومنهم من يقول: »ُبرُضْب  إِْوَصلِّ عىل )اْممَّ  ، َهامْلْهدَّ ِمْن  ب  ُأرْضُ ـ    16
بَِصيلِّ عىل )امَّمد(«

مثل يرضب يف الذي ينال كل ما يشتهي، وال يطلب منه إاّل أن يصيل عىل النبي.

ْب، َيا َنَقى َعْينِي! 17 ـ  ُأرْضُ
مثل يرضب يف من تثق به فيخونك.

وأصل املثل، أن رجاًل طلب من خمتار حّيه، أن جيعل ضيفه ضابطًا تركيا، مجيل املنظر، توسم 
التي وقعت سنة 1914  ـ  يوزعون  العاملية األوىل  أيام احلرب  فيه اخلري، ألن القوم، كانوا ـ يف 
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الشعب.. وبذلوهنم  باعتبارهم ضيوفًا، وكان هؤالء اجلنود يسيئون معاملة  اجلنود عىل األهايل، 
أشنع إذالل، بطلبات ال قبل هلم هبا، فتوهم الرجل، أن هذا الضابط سيكون أرأف به من اجلنود، 
الرجل، طلب من مضيفه خروفًا مجاًل، ومرشوبات روحية، وديوكًا  دار  الضابط يف  فلام صار 
جل!«  ـ  »كل يشء موجود، إال اخلروف املحَّ تلبية ما طلب، قال:  رة، فلام عجز الرجل عن  ممَّ
فاهنال عليه الضابط بالرضب والصفع واللكم، فأخذ يرصخ بأعىل صوته: »ُأرضب يا نقى عيني!« 

أي ارضب يا من اختارته عيني فذهبت مثاًل!

ِوِة الرجاْل )َعَمَقة(! ِوِة االعياْل، َوَشقة، أو رِضْ 18 ـ  رِضْ
مثل يرضب يف وقع اجلامل عند الرجال.

كريه  اهلند.  من  به  يؤتى  صمغ  هي  قة  والوشَّ اجلسم.  يعتاده  الذي  العالج  هي  َوالرّضوة 
أم  بلبان  يذبنه  ـ من نحو سبعني سنة،  ـ قدياًم  النساء  العطارين، كانت  الرائحة، يشرتي من عند 
الطفل ويسقينه للطفل أسبوعيًا، ليتخلص من الغازات، ويدهن بذوب هذا الصمغ جسم الطفل، 
استجالبًا للعرق. فام يدهن به اجلسم يذاب بالزيت. وكانت العجائز يعتقدن أن تأخر الطفل عن 
وُته؟» أي ما بك تتذمر، مضطرب املزاج كالطفل الذي فقد  )رِضوته( هذه ِمثِل اْلَعيِِّل اليل َفاِقد رِضِ
هان بام أذيب بزيت الزيتون، وكن حيرقن  ما اعتاده من رشب هذا الصمغ املذاب باحلليب، َواإِلدِّ

ة العيال. وهو أثر من اآلثار الوثنية، يف عبادة البوم. شيئًا من ريش بومة تدعى عندهن ِجدَّ

ابتذلت مجاهلا.  اللقب، ألهنا  هذا  لقبت  الساحر،  بجامهلا  اشتهرت  فلقب المرأة  )َعَمقة(  أما 
والعمقة لغة ورض السمن. وقد كان يتسىل هبا الرجال، فثارت بسببها مشكالت كثرية. لغة، لقبت 
بـ )عمقة(، وما زالت األردنيات إذا أرادت إحداهن أن تتربأ مما ينسب إليها زورًا، تقول: »بكون 

َعمَقة، إن كان إِليلِّ يقوله صحيح.«

ة َحبِْيَبك َقبِل امُلوْت، َضاَمن لِلَجنَّة. 19 ـ  َضمِّ
جالب  أنفاسه  يلفظ  أن  قبل  كان  ولو  يشتهي،  ما  عىل  اإلنسان  حصول  أن  يف  يرضب  مثل 

للسعادة.
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هَجُهون! اي، َما ِيْي عاجْلَ وَّ 20 ـ  إِلضَّ
مثل يرضب، يف أنه ليس هناك عمل رشير، بال مقدمات واجلهجهون، هو السري يف العتمة بال 
واي، هو  دليل، أما هنا، فإن الكلمة تعني، بال سابق إشارات قبول من التي دخل عليها لياًل، والضَّ
الرجل الذي يدخل إىل فراش املرأة لياًل، ويف حقوق أهل البادية، أن الّضواي إذا طردته املرأة عن 
يه، برادة وجهه، كلٍب َهّر، أو ما رّض. تَُّب عليه قصاص، ألهنم يقولون: ـ  يَِمضِّ نفسها، فإنه ال َيرَتَ

ِب احلبيْب َزبِيْب، ِواْحَجارُته ُكّطني! 21 ـ  رَضْ
مثل يرضب يف أن كل ما يأيت به من حتب مقبول. واملثل يف األصل من قرى فلسطني ألهنم 

ف. فَّ يلفظون القاف كافًا  ـ ويف األردن يقولو ُقّطني أي تني جُمَ

َوالثاين  ُبوْجَعن!  الراْس  يف  اْهوايتني  يقول:  وبعضهم  ُبوْجَعن،  اْس  الرَّ يِف  بتنِي  رَضْ ـ    22
يستعمل يف مادبا وضواحيها أكثر.

يرضب يف حالة الغبن مرتني.

يبة، ِواملوْت، َوال الَغليبة. َبة، َواَل الرضَّ ْ 23 ـ  إِلرضَّ
مثل يرضب، لِيبني أن األذى املادي أخف وقعًا من األذى املعنوي.

بني إِوَبَكى، أو َسبقنِي أو َشَكى. 24 ـ  رَضَ
م الظامل. مثل يرضب يف تظلُّ

ُبوه عىَل َبْطُنه، أو َصاح يا اظَهري! 25 ـ  رَضَ
مثل يرضب يف الذي ال نارص له.

ويقصد بقولــه يا اظهري أنه ليس له من يسنده، ولو كان له سند، ما جترأ أحد عىل مواجهته 
ورضبه.
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ة. َّ ة، لواهنا َذَهْب يف الصُّ ةَّ ُمرَّ 26 ـ  إِلرضَّ
مثل يرضب يف اإلنسان املؤذي.

وا َقِوي. 27 ـ  َضِعْيفني، َعيُّ
مثل يرضب يف أن الكثرة تفوق الشجاعة.

ْب ِدْيِرة. ر اْباَلْد، َوال ايرِّ 28 ـ  َضيف َلْيلة، َما يَِعمِّ
مثل يرضب يف من يكثر الوعود، وهو ضيف!

29 ـ  َضيْف ليلة، َما ينهدي له اكَحيلة.
مثل يرضب يف من ال جيوز تكريمه أكثر من الالزم.

30 ـ  َضْيْف َلْيلة، َما ُهْو َخِرْج تِْعِليلة.
ْعِلْيِلة، هي سهرة املحبني،  مثل يرضب يف الذي ينشئ عالقات غرامية مع زائر غري مقيم والتِّ
ْعِلْيِلة، يف القسم اللغوي من هذه )املعلمة( مع  وهذه السهرة مقبولة يف البادية وسيجيء تعريف التِّ

ْعِلْيِلة مقدمة للزواج. بيان مدى السامح هبا. والتِّ

31 ـ  َضيَّع َماُله َشنني، َمَننِي!..
مثل يرضب يف الذي يبدد ماله تبذيرًا، بال فائدة ـ وهي من شوانئ ـ مجع شانية ـ املال التي ال 

يضن هبا، كأهنا شنئت فحيد هبا عن األصل، ومنني، توكيد إتباع.

32 ـ  إَِلضُيوْف اْصُنوف: ـ  َضيٍف اْقراه اْلُعُذر، أو ضيف اال بذبيحة.
مثل يرضب للتفريق بني أصناف الضيوف.

له،  وتعتذر  تيرس،  ما  له  تقدم  فضيف  اللفظية،  املشاكلة  عىل  منهم  حرصًا  اصنوف  وقوهلم 
وهنالك ضيف ال بدَّ من تكريمه.
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33 ـ  ِضيف اجَلاَللِة، ال بِّدله َمِن احتفالة!
يرضب يف الضيف الذي تدعوه، وجيب االحتفاء به. وضيف اجلاللة، هو الذي تدعوه تكرياًم 

له، وال جيوز أن يعامل معاملة الضيف الذي ينزل بك من غري أن تدعوه أنت!

34 ـ  َضيْف أو بايُده َسيْف!
مثل يرضب يف الضيف الذي تكثر طلباته.

أن  التامدي  به  يبلغ  وبعضهم  أهلها،  من  دعوة  بال  البيوت،  يف  ينزلون  قدياًم،  الضيوف  كان 
فإذا ذبح له  الذبيحة،  يعرتض عىل مقدار ما يقدم لفرسه من شعري، ويعرتض أو حيتج عىل نوع 
جدي أو عنز، امتنع من األكل، ألهنم كانوا يعتقدون أن حلم السامر مرض، وأن تقديم حلم السامر 

للرجل الوجيه إهانة!.. كان هذا من سبعني سنة تقريبًا.

اْر َبال َهِديِّة ال حيَّاة اهلل. اه الل:  َخطَّ 35 ـ  َضيْف َبال َهِديِّة، ال َحيَّ
مثل يرضب يف الذي ال حيرض معه ملعازيبه شيئًا!

36 ـ  ِضيِفِة الِكلْب لِلكاّلب!
مثل يرضب يف سوء االستقبال. والكاف تلفظ جيام تركية بثالث نقاط. 

37 ـ  ِضيفة َحَسن خَلالُته.
مثل يرضب يف أقىص أنواع اإلمهال!

أبيه وزار خالته، فرسحته مع  امرأة  أمه، هرب من ظلم  يتياًم من  أن طفاًل  املثل،  وأصل هذا 
اجلداء، بال أجرة، ونصحت له ان يأكل بقواًل وهو يرعى!.

ْب َباِغِض الُكّل. 38 ـ  َضيْف َباِغض َضْيف، واملعزِّ
مثل يرضب يف ذوي احلاجات املتنافسني، أو املتباغضني، واملكلف باحلاجات كاره اجلميع.
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39 ـ  َضْيِف املَسا، َماُله َعشا!
مثل يكاد يكون اعتذارًا للضيف الذي حيل بالعرب لياًل. وسبب ذلك أن القوم ليسوا يف بالد 

م للضيف. عامرة يستطيع امُلضيف أن يتدارك ما ُيَقدَّ

ب! 40 ـ  َضيْف عىل َضْيف، ِمنوة للَمعزِّ
مثل يرضب يف حلول ضيوف، والِقرى موجود.

ب . ويقال: َيِسرْي... 41 ـ  َألّضيف َأِسرِي املْعزِّ
مثل يرضب يف رضورة قبول ما يقدم امُلضيف.

42 ـ  َألّضيف َلْن اْقَبل َأمرْي، أو لن َقَعْد َأسرْي، أو َلن اْقَفى َشاِعر.
ْيف، فعند اقباله يستقبل استقبال األمراء، وإذا قعد عىل فراشه،  مثل يرضب يف نظرة البدو لِلضَّ
الطيب عىل مضيفه،  الثناء  يثني  إما أن  الشاعر،  ترصف ترصف األسري، وإذا ارحتل، فهو بمنزلة 

وإما أن هيجوه!

43 ـ  الضيف ضيف الل، اوىص به حبيبه.
يرضب لرضورة االحتفاء بالضيف، ألن رزق الضيف عىل اهلل، وقد أوىص النبي حبيب اهلل 

بالضيف.

اه الل! 44 ـ  َضْيْف َبال تكِليْف، حيَّ
يرضب بالضيف الذي ال تتكلَّف له بيشء.

يفة ثالثتيام أو ثلث. 45 ـ  َألضِّ
يرضب يف حتديد مدة الضيافة. واإليرلنديون يقولون: »الضيف مثل السمك، بعد ثالثة أيام 

رائحته تفسد اجلو!«



201

يوف بِاحُلوْش، ِواملِْفَتاْح َمَع ام َعيل! 46 ـ  َألضُّ
مثل يرضب يف البخيل الذي تتحكم فيه زوجته.

47 ـ  َضيٍف َمْقُعوِر ِمْقراه!
مثل يرضب بأخس أنواع الضيوف، وهو الذي يرسق مضيفه، ويف عادة األرادنة، أهنم يشهرون 
اسمه، ويثقبون اإلناء الذي أكل منه، ويلقونه عىل قارعة الطريق لِيقول الناس: »هذا ِمقرى فالن« 
ليظل االحتقار يرافقه، هو وذريته، فال تقبل له شهادة، واملقرى اسم مكان من القرى وتعني هنا 

اإلناء.

48 ـ  َألضيِف اليلِّ اقراه َمَعاه، ُثُقلُته َعالوَطاة.
مثل يرضب يف الزائر الذي ال يكلف مزوريه شيئًا. والوطاة هي األرض.

ه!.. يف اليلِّ يُِقوْل َخَلف الل َعليكم، َألل يِلْف َظنُّ 49 ـ  َألضَّ
مثل يرضب يف الذي ال حيسن التعبري عن شكر مضيفه. وهذا مثل من عند الرولة، ألهنم ال 
يقولون عند إهناء الضيافة: »خلف اهلل عليكم« بل يقولون: »أنعم اهلل عليكم« ـ ألن معنى خلف 
اهلل عليكم، ـ   عندهمـ  رزقكم اهلل ضيوفًا بداًل منا! أما يف األردن فيقولون وهم يشكرون املضيف: 

»كثر اهلل خريكم خيلف عليكم.«

ْب! 50 ـ  َضْيَفنا َصاِر اْمَعزِّ
مثل يرضب يف الضيف الذي يطيل اإلقامة!

61 ـ  إِْضُيوف، ِواالَّ اْحيوْف؟
مثل يرضب يف الضيوف، الذين يكثرون الّطلبات! واحليوف مجع حايف، وهو اللص الذي 

ة من األعداء ليتمكن من الرسقة. حياول اكتشاف نواحي الِغرَّ
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اء باب الطَّ

1 ـ  َطاْلَعة ِمن َبيت أُبوها أو َعْابِره َبيَت اجِلريان! ويروى: »دار ابوها...«
مثل يرضب يف العروس التي خرجت من بيت عز، إىل بيت عز. وهذا بيت من أغنية يرددوهنا 

يف زفاف العروس.

ْيَحة، اْقباهلا  ْلَعة اقباهلا َطْيَحة، ِوالطَّ اْلَعاْت، اْمَقابِْلِهن َطاحْياْت ـ ومنهم من يقول: إِلطَّ 2 ـ  إِلطَّ
َطْلَعة. وهناك من يقول: »ما َطيحة، إاِلَّ اقباهلا َطْلَعة.«

مثل يرضب يف األمور التي يتعادل غنمها وغرمها.

والطيحة عند األرادنة، هي االنحدار، والنزول، والفعل عندهم طاح يطيح واملصدر الطياح، 
ة طيحة، وبعض القبائل ينكرون الكلمة، وجيدون فيها معنى مبتذاًل، وال سيام إذا قالوا: »طاح  واملرَّ

عىل املرة«.

اَحُونِة، ُأْخِت اجَلاُرْوِشة! 3 ـ  إِلطَّ
ة. مثل يرضب يف املتامثلني يف اخِلسَّ

4 ـ  َطاُحونِة َأبو اْمدان! ِحّسها اكثري، إِوَحِقْلها َقِليل!
واملثل كركي  قليلة.  والفائدة  املدوي،  والصيت  العالية،  الكلفة  ذات  األمور  مثل يرضب يف 
أصاًل. وابو امدان رجل من عشرية املدانات، وهي عشرية معروفة يف الكرك، كان العامل يرسقون 

كل ما تنتج، وهو ال يستفيد شيئًا.
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بِس، ِمْن َذْيِل الّنِمْس، َأْحرَمك الل، اكل العسل!.. 5 ـ  َطالِِب الدِّ
مثل يرضب يف الذي يطلب شيئًا ممن ال يملكه أصاًل!

ه َمَرَقة! ه ِمنُّ ه َمَرَقةـ  ومنهم من يقول: ـ   َمْسِكنْيِ َيا َطابِخ الَفاْس، ِودُّ ه ِمنُّ 6ـ   َطاْبخ الفاس، ِودُّ
مثل يرضب يف من يطلب من الشحيح شيئًا.

ُته، َما ارْضِط اْمِن اخَلاْل، َغري ابن اخُته. 7 ـ  ُأْطُبِخ اْلُفوْل، واْنُفْخ حَتْ
مثل يرضب يف اإلنسان الذي يرث اللؤم يف دمه!

وهو اعتقاد يشري إىل إيامهنم بالوراثة.

ّم بْلَحس اْيُده. اِخ السَّ 8 ـ  طبَّ
مثل يرضب يف أن كل من عمل عماًل مفيدًا، جيب أن يستفيد هو منه، وفيه دعوة للتسامح مع 

العامل الذي يمد يده إىل يشء من أموال رب العمل.

9 ـ  طبيخ ُسمرين.
وال  يتغري،  ال  الذي  الّسء  يف  ويرضب  السوء.  يف  البرش  أو  احلاالت،  تشابه  يف  يرضب  مثل 

ل. يتبدَّ

األكلة  إال  لضيوفه،  يقدم  ال  وبأنه  الضيافة،  وسوء  بالشح،  عرف  رجل  هذا،  و)سمْرين( 
العجني، تطبخ،  )القوزليِّة( وهي قراضة  أو  )القوزاِليه(  أو  شتاية(  )الرَّ أو  )الرّقاقة(  املعروفة ب 
ويضم إليها حب العدس، غري املجروش. ومنهم من يطبخها باللبن، وال بد من وضع قليل من 
الزيت، أو السمن عليها، لكن )ُسمرين( هذا، كان يقول: »االدام عىل الطعام تبذير.« واهلل جل 

شأنه، ينهى عن التبذير.

، أو َفِضيَحه َلنِسواِن احلّي. 10 ـ  َطْبُعه ّس، أو ُخْلُقه َنّ
مثل يرضب يف الذي ال يستفاد منه بيشء.
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ُبوْر، َطرْبُبوْر!..  11 ـ  َطرَبْ
مثل يرضب يف الفوىض  ـ و )طرببور( مكان شاميل عامن خصص إسكانًا للمحامني وحبذا لو 

غري اسم هذا املكان، وسمي ضاحية املحامني. أو احلقوقيني.

12 ـ  ُطّبني يا )اُبو َعَطا الل(، ُطنبي، ال َطبَّك الل!
ًا ألقاه عىل وجهه  ـ  مثل يرضب يف البليد، الذي يظل حتت تأثري فكرة واحدة. َوَطبَّه، يطبه طبَّ

يف اللهجة األردنية ـ ورضبه.

13 ـ  إلُطبَّجي ـ ما يصلح عربجي.
مثل يرضب يف كل غلامين، ال يصلح للقيادة وال للزعامة.

14 ـ  إِْطَحْن َعىل َسْبع َمَطاِحْن، وأْخُبْز عىل َباْب َداَرك.
مثل يرضب يف تفضيل كل ما هو قريب.

15 ـ  ُطُرح ِمْن )...( َخرْب َمِدْينِة.
مثل يرضب يف أهل الشيطنة، والزعارة.

16 ـ  ِطّش، ِفّش.
مثل يرضب يف تعظيم األمور التافهة.

وِطش، هو صوت اشتغال عود الكربيت، وفش صوت انسياب اهلواء من السعن.

17 ـ   إِْطَعْم َضاِرْي، َواَل تِْطَعْم ِمشتهي!
مثل يرضب يف من تعود الرشوة، أو تعود إغواء النساء!

نِي اْحساْن  ـ ومنهم من يقول:  املِْستِحقِّ ُقْرَضه، أو عىل  الّرجاْل  جاْل، عىل  الرِّ ُطْعِمِة  ـ    18
»َحَسنِة«
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مثل يرضب يف رضورة إكرام من سبقك إىل الكرم.

ا َجُزور. َعِمة، َلَباَتْت، َماَتْت، َلِو اهّنَ 19 ـ  إِلطَّ
مثل يرضب يف الذي يؤجل معروفه.

د فيها. بِّة، ِوامَزوَّ 20 ـ  ُطْعِمْة َمَ
مثل يف الذي يبالغ يف أمر، يراد به اخلري، فينقلب رشًا.

وأصل طعمة املحبة مذكور يف مادة )طعم( من قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية.

21 ـ  َمْطُعوْم، َمْسقي!
مثل يرضب يف الذي ال تستقيم صحته عىل حال.

واملطعوم، هو الذي أطعم طعمة املحبة  ـ  واملسقي، هو الذي سقي نوعًا من املرشوبات التي 
النساء غريها، أو لكي تكيد  الرجال، لئال يطمع يف  اليقظة اجلنسية عند  النساء، أهنا ختمد  تعتقد 

املرأة رضهتا، التي حيبها زوجها، أكثر منها.

22 ـ  َطْلبِِة الّرجال عليك لِتَّها، أو َطْلبِتِك عىل الّرَجاْل، بِّتها!
مثل يرضب يف رضورة البت يف مطالباتك، عىل أي وجه كان، واملامطلة يف ما يطالبك الناس 

به. ألن املامطلة ترغم غرماءك عىل التنازل عن جانب مما يطالبونك به.

ة! َطْب، ِواجَللِّ 23 ـ  إِِطْلقوا )َدلِّة( َعىَل احْلَ
كانوا  البقر،  روث  ة، هي  واجللِّ القذرة.  أو  الشاقة،  األعامل  يسخر يف  الذي  يرضب، يف  مثل 

جيمعونه، وخيلطونه بالتبن، ويتخذون منه وقودًا للطبخ، وَللَخبِز، ولصنع القهوة.

ه! 24 ـ  َطاَلْق َأمِّ اليتيم، يِّرحِيْك ِمنُّ
مثل يرضب، يف رضورة إهناِء املشكلة جذريًا.
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ْر، َبال َشِعْر. ْعداْن َقَفاه َأْحَ 25 ـ  ُطْول ُعْمِر السَّ
تتغري  أن  يمكن  وال  السلبية.  والشهره  احلال،  وسوء  الفقر،  يالزمه  الذي  يف  يرضب   مثل 

أحواله.

26 ـ  َطْمِعِت اْلَقْرَعا، َوامِّ اْقُرون!
وام  اجلبان،  عن  كناية  والقرعا  الناس،  أوشاب  من  حتى  اهلوان،  يصيبه  من  يف  يرضب  مثل 

اقرون كناية عن الشجاعة.

اش! 27 ـ  ُطْوِل أو ُعُرْض، أو  َعِقْل َماَش، الل يْرَحم النَّقَّ
مثل يرضب يف ذي اهليئة احلسنة، الذي ال خري فيه.

28 ـ  ُطْوْل ُعْمِرْك يا َزبِْيبِه، يف َقاْعِك َهالُعوْد.
والكاف  يمكن إصالحها،  التي ال  الفاسدة  والطباع  الثابتة،  السيئة  مثل يرضب يف األحوال 

يلفظوهنا جياًم تركية بثالث نقاط.

29 ـ  ُطْوِل ُعْمِر الَعْنِز، اْمَفنِِّحة!..
مثل يرضب يف اإلنسان العاري من كل فضيلة.

َفنَّح الذي هو يف اللغة الرشب دون  ومعنى كلمة )إِْمَفّنِحة( مكشوفة العورة، وهي من فعل 
الري، والقهر، واإلذالل، وتفتيت العظم، فذهب األرادنة إىل األمور املعنوية، متجاوزين املعنى 

املادي.

يْح، ِهّدها، ِواْسرَتيْح اَقه، إِليلِّ ِيْيك ِمنها الرِّ 30 ـ  إِلطَّ
مثل يرضب يف رضورة جتنب املشكالت.

31 ـ  ُطّبني، طبَّتك الَعاْفيِة!
مثل يرضب، يف املستسلم سلفًا.
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ه اْكحيِلة! 32 ـ  َطبْيِب اْلَعْيلِة، ِودُّ
مثل يرضبن يف الذي يتشهى األمور التي تكاد تكون مستحيلة، والكحيلة، هي الفرس املنسوبة 

إىل ساللة اخليل املعروف بـ )الكحيالت(.

ة، َعىَل ُفَمَها، اْبْتِطَلِع اْلبنِْت اَلَمها! رَّ 33 ـ  ُطبِّ اجْلَ
مثل يرضب يف وراثة املحامد، واملفاسد.

ها ُكْوِد الكَفن. ْ 34 ـ  َطَبيَعة يف اْلَبَدْن، َما اْيَغريِّ
( فهي  مثل يرضب يف أّن اخللق املوروث ال يبدله إال املوت. و )كود( معناها )سوى، غري، إالَّ

أداة استثناء عندهم. وكاف الكفن جيم تركية.

يْط ِمِن الَغْيَصاَلْن! يْط، خيَّ اْلَغْيَصاَلن!• َما َيْعِرِف الطِّ 35 ـ  َألطِّ
مثل يرضب يف املتشاهبني يف سوء األخالق.

الطيط، نبت خبيث الرائحة، والغيصالن، هو الُعنُصل.

أما الثاين فيرضب يف الذي ال يفرق بني الرديء، واجليد.

36 ـ  يا ِطْيَط يا خيالة!
الذي ال حيسن  األمحق  الطويل  أين  قال،  الطويل األمحق، وكأنه  معناها،  املثل  الطيط يف هذا 

ركوب اخليل، من الفرسان املدربني؟

وهو مثل يرضب يف املوازنة بني النقيضني!

37 ـ  الطري احَلِذر، ما يي َطَلُقه َغرِي اْبراُسه! ويف دير الزور يقولون: »َألَطري النِّكري، يِْنَصاْد 
ِمن ِمْنَقاُره.«

مثل يرضب يف أن شدة احلذر ال تنجي من القدر، وأن شديد احلذر يبتىل قبل غريه، ولعله ينظر 
إىل القول: »يؤتى احلذر من َمأمنه«.
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احَلوْم يِْدِرك  ما  ِجْنَحاْن،  َباَل  َطرْيٍ  ـ   38
بِايَده!؟ َعاْد  ِوش  ِرْجَلَيْه  َعىَل  َرجاًل  َأْو   

مثل يرضب يف الذي ال مساعد له.

ومعنى البيت: الطري الذي ال جناحان له، ال يستطيع الطريان، والراجل من املحاربني ليس يف 
مكنته أن يصنع شيئًا . واجلنحان، مجع جناح عندهم! ويف املثل استعارة متثيلية. وهم يستعملون 

اجلمع وهم يريدون املثنى واملثنى وهم يريدون اجلمع.

39 ـ  طرْي َبال ِمنقار!
مثل يرضب يف اإلنسان العاجز عن عمل اخلري ألصدقائه، وإحلاق األذى بأعدائه!

ْح َلْلَعِشّية. 40 ـ  َطْلِعة امْلِْسَتِحيِّة، اْمِن الصبُّ
مثل يرضب يف املرأة التي ال تستقر يف منزهلا، فهي تدعي أهنا حتب الوحدة.

ْ َمَعان البَِقر. ل َمعاِن الّرَجاْل، أو قصِّ 41 ـ  َطوِّ
التي ختصص للبقر حلراثتها،  الثانية تعني مقدار األرض  معاين األوىل، تعني الشيم، واملعاين 
وهي من العناء، التعب، أما األوىل فهي من )العاين( وهي عندهم الشيمة والكرم،  فيقولون: »كٍل 

من دون عانيه ويقولون )صاحب امعنى( أي شيمة وشمم. ينترص للمظلوم.

واملثل يرضب يف حتمل الكرام لألثقال، أما األنذال الذين شبههم بالبقر، فال.

اْل َواَحد! 42 ـ  ِطني ِمْن ِمْطَينِة، ِواجَلبَّ
مثل يرضب يف املتامثلني يف طابع السوء!

ْخَلة. وْل ُطْوِل النَّخَلة، ِواْلَعِقْل، َعْقِل السَّ 43 ـ  إِلطُّ
وء. مثل يرضب يف الشكل احلسن، واملخرب السَّ
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رُبوْش، َما بِِزْيِد املَلُطْوْش َهْيبِة! 44 ـ  إِلطَّ
مثل يرضب يف الذي يظن، أن شارة احلكم، تكسبه وجاهة! امللطوش، هو اإلنسان الذي يف 

عقله خلل.

ْر، ِواوُجوْه ُصُفْر، َألل اْيَساِعْدنا، َعىَل َباقي َهاْلُعُمْر. 45 ـ  طرابيش ُحُ
مثل يرضب عندما يتسلم أمور احلكم أناس ال يصلحون لذلك.

ايْش، َعايْش. 46 ـ  إِلطَّ
مثل يرضب يف قبول احلياة، عىل عاّلهتا.

47 ـ  َطْيِشة اْلِقَدْح، َألل حِيِمينا، ِمْنها!
مثل يرضب يف الكربياء الزائدة عن احلد. وطيشة القدح كناية عن العجرفة. 

اْر، اَل اْتَصاْحُبه! 48 ـ  َطرْي َطيَّ
مثل يرضب يف رضورة احلذر من اإلنسان، الذي ال جذور له يف وطنك.

لَطان! فراْن، َعُدوِّ السُّ 49 ـ  إِلطَّ
مثل يرضب يف أن املفلس، ال هيمه يشء.  والطفران هو املفلس.

50 ـ  َطَلَبْتها املِْشَتِهيِّة، وأَكلْتّها املِسَتِحيِّة!
مثل يرضب يف الذي يستغل جهود غريه، وهو يتظاهر بالزهدن والتعفف.

51 ـ  َطَلْع ِصْيتك، َغطِّ َراَسك أو ناْم.
مل  حسنـــات،  إليك  تنسب  بحيث  الطيب،  الثناء  لك  جتلب  الشهرة  أن  يف  يرضب،  مثل 

تصنعهــا!



211

ْرَبنْي! 52 ـ  ِطيُعوا َوالديكو، َلو َكانوا َقاطِعنِي الدَّ
مثل يرضب يف رضورة الرب بالوالدين عىل أي حال. ومعنى قاطعني الدربني: ـ 

أ . الدرب األول: طريق احلج، أي لو كان الوالدان ممن يسلبون احلجاج وحيولون بينهم وبني 
البيت العتيق.

ب. الدرب الثاين: هو أن يرتكب األبوان أو أحدمها املوبقات عىل قارعة الطريق.

53 ـ  َطريَها َهايِف، أو َشْيخها َحايف!
مثل يرضب يف البلد التي ال خري فيها.

54 ـ  َطْوَقة َعَلَمِت الكاّلْب الّنباْح.
مثل يرضب يف من كان قدوة سيئة مع احرتام الناس له.

ديْق. ْعَمة اجَلْزلِة، َما تِيِجي إاِلَّ ِمْن ِعْنِد الصَّ 55 ـ  إِلطُّ
مثل يرضب يف وقوع األرضار اجلسيمة، بسبب األصدقاء األصفياء.

ك! 56 ـ  َطيَّْب عليها َعمَّ
مثل يرضب يف الذي يتسامح بأمور ال ختصه.

ُنْه، واْحُرْث َعَليه. 57 ـ  َطيِّ
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال يفقه شيئًا!

58 ـ  طّهايُته ِعْنُدْه، أو َشْنُده، َعىل َبْنُده!
مثل يرضب يف املرتف، املكفي احلاجة!

والطهاية، هي الزوجة، والّشند هو الطيب الذي يؤيت به من احلجاز. والبند، يقصدون بالكلمة 
العلم، أي أنه كثري األعوان، ال يعوزه يشء.
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59 ـ  َطنِقْر ُبوَزا، يا َسِعيدا! أو َدْرب الُغوْر َيا ُدْنَقَلة.
مثل يرضب يف الذي ال هيتم ليشء. والكالم من اصطالحات الزنوج يف أغانيهم. وقد كانت 
شعارًا للعبيد الزنوج، عندما أعلنوا متردهم، وهربوا من عند سادهتم،  يف الكرك، من نحو مائة 

ومخسني سنة.

60 ـ  َطَلْع ِمْن َداِر الطبَّالني زمار، أو صار من طحني الّذرة اْمَطاَبق.
مثل يرضب يف استهجان ما ال يرجتى وقوعه أبدًا.

61 ـ  َطْحنِة َشْيَطاْن، َطاَرْت ُكّلها َغرَبة!
مثل يرضب يف األمور التي تنتهي دائاًم بإخفاق.

ْت! 62 ـ  إِْطَيابِْة َكبِْد إِْن َصحَّ
ر، وقد كان نادر الوجود يف  كَّ مثل يرضب يف األمور التي يعز وجودها. واطيابة الكبد هي السُّ

ر، يعد من املرتفني! كَّ البادية، وكان الذي يوجد عنده السُّ
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اء باب الظَّ

اِهْر َطاِهْر. 1 ـ  إِلظَّ
مثل يرضب يف األمور اخلفية وخبثها.

اِلْ، َمْظُلوْم. أو َلْيُله ِمْظِلْم، َبال انجوْم!  2 ـ  إِلظَّ
مثل يرضب يف أحول الطغيان.

عايِْن، َما يآْخُذِوهن، اكَرامنَي الّلحِى رَهايِْن! 3 ـ  ظَّ
يرضب يف تقبيح عمل من يعتدي عىل النساء بسبب أي مطلب أو أيَّة عداوة، وقد درج البدو 
األرادنة عىل احرتام املرأة، حتى يف حاالت احلرب. والظعاين مجع ظعينه، وهي املرأة عامة، سواء 
عليها،  االعتداء  جيوز  ال  ظعينة،  فهي  بيتها،  يف  أو  غنمها،  أو  إبلها،  ترعى  أو  هودج،  يف  أكانت 
ا  ماِحنَّ اللحى،  اكرامني  »إِقبالنا،  فيقولون:  أعداءهم،  به  البدو  اللحى اصطالح خيص  واكرامني 
نوزن هبم، لكن، نحن ال  أعداؤنا كرام، ال  أو  واملعنى خصومنا  نريدهم.«  ما  ِحنَّا،  قدهم، مري، 

نحبهم.« وأصل كلمة مري )ما غري(.

َحْل. 4 ـ  َظبيَة اجْلَِبْل، ما َهي َلوْن ظبيَة الدَّ
مثل يرضب يف املرأة احلرضية التي حتاول تقليد البدويات.

ة الّرِديِّة، َعَذاَلة. قَّ 5 ـ  ُظْلَم الَقرايْب نَِذالة، َوالدَّ
مثل يرضب يف الذي يعتدي عىل الذين جيب عليه أن يرعاهم، وحيافظ عليهم.

َرديِّة«، والعذالة  َدّقة  فيه  فيقولون: »فالن،  الرجل سمعة مارمه،  تلويث  الردية، هي  والدقة 
العار.
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ُلْم، يِْقَطْع يف الَبوادي اْخَياَرها! 6 ـ  َألظُّ
مثل يرضب يف الطاغية الذي يتجرب يف الناس. وهو ينظر إىل املثل القائل: الظلم مرتعه، وخيم. 

واملعنى أن اهلل يمحق الظاملني وإن كانوا من خيار الناس.

ِعيِّة. ويَّة، َعِدْل يف الرَّ 7 ـ  ُظُلْم يف السَّ
مثل يرضب يف رضورة املساواة.

ه. ار، ع َقدُّ 8 ـ  ِظلِّ االْحَ
مثل يرضب يف احلقري إذا تعاىل!

َنان، ُصْحبْتُهم، ُصْحبِة َشْيَطان! اْن، ِوالرَّ اْن، ِواملَنَّ 9 ـ  إِلظنَّ
مثل يرضب يف ُمتَِّهم الناس، والذي يمنُّ بعد العطاء، والذي يتذمر دائاًم بسبب، وبال سبب!

10 ـ  إِْظِلَمْت َع َراعي الِقُطوف.
مثل يرضب يف ضياع الفرصة املؤاتية للنجاة!

َألقطوْف هي الفرس التي يكون َعْدُوها قفزًا، وال يستطيع راكبها أن يتحكم يف توجيهها، وقد 
حدث ذلك يف ظلمة الليل، والغازي قد انفرد عن رفاقه، وهو جيهل الطرق املؤدية إىل النجاة.

11 ـ  َظِليِمة، َواَل َظِليمتني! ـ 
مثل يرضب عند حلول مصيبة، وتوقع ما هو أشد منها.

! ْلت اصيلِّ ، إِْن َحَصْل يل َبطَّ ْ مَلا َحَصْل يِلْ 12 ـ  َظَليِّْت اصيلِّ
مثل يرضب يف الذي يتخذ من العبادة وسيلة للحصول عىل مآربه.

ْن ِكْنْز. 13 ـ  إِْظُهْوْرِهْن ِعّز، ِواْبُطوهِنْ
مثل يرضب يف اخليل األصائل.
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14 ـ  َأملْظُهور، َما يِْطَعن.
له من حيمي ساقته، يعجز  الذي  أقاربه، ومعنى ذلك أن  له أعوان من  الذي  مثل يرضب يف 

الناس واألعداء عن طعنه غرة من اخللف.

15 ـ  َظَعن )ِصْيتِة( يا َبَعْد ِكّل الْظُعوْن.
ع عن الطبقات العالية، ثم يسقط مع أحقرهم، وأصل املثل أن فتاة  مثل يرضب يف كل مرتفِّ
اجلمل  يقود  الذي  العبد  هبا  األيام ختلف  أحد  بجامهلا، رفضت كل خاطب، ويف  مغرورة  كانت 

الذي حيمل هودجها )عن الظعن(، وواقعها وهي راضية، فرضب هبا املثل.

اَوَرِة النَّسايِْب، ِواْفراِق احَلبايِْب. ِمثِل ُسكنى النَّصايِب. 16 ـ  ُظْلم الَقَرايِْب، ِواْمَ
مثل يرضب يف كل حالة من هذه احلاالت.

عند  مقعدك،  وال  بني  »مقعدك  يقول  من  ومنهم  القرب،  راسية  وهي  نصيبة،  مجع  النصايب 
النسايب!« والنصائب يف اللغة حجارة تنصب حول احلوض وُيّسد ما بينها من اخلصاص، باملدرة 

املعجونة، واحدها نصيبة.

17 ـ  إِلّظُهوْر، َأْوىل اْمِن االْبُطوْن!
مثل يرضب يف تفضيل األقارب من جهة األب، عىل األقارب من جهة األم!

18 ـ  ِظهرَيك، نِصريك.
مثل يرضب يف مساعدة األعوان والظهري، هو التابع.

ْب. الْح، هِبَوِّ 19 ـ  ِظلِّ السَّ
مثل يرضب يف التمويه بالقوة.

20 ـ  إِْظلَيْل، ما هو َخَلف الْسَهيْل.
مثل يرضب يف حلول التافه، مكان العظيم.
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باب العني

1 ـ  إِلَعاِشق، َماُلْه َراي، ِواملَْبُحوح َما اْيَشبِّْب بِالنَّاي!
مثل يرضب يف الذي فقد مقومات احلكم الصحيح، واألرادنة يستعملون األبح، وهو استعامل 
أهنم  مع  اللغوية  الظاهرة  هذه  سجلنا  لذا  األبح،  مكان  يف  مبحوح  يستعملون  لكنهم  فصيح، 

يقولون: »فالن اأَلّبح«، والناي َقَصَبة ُمَفردة.

2 ـ  َعاِقب الشتا اْبَفروة!
مثل يرضب يف الذي يتنبَّه لألمور، بعد أن يفوت أواهنا!

3 ـ  إِْعَجبني اْفراَشْك َهاللِّني.
فريض،  مثل  هذا  ثانية.  مرة  خداعك  ُماَوَلة  إىل  ويعود  مرة،  خيدعك  الذي  يف  يرضب  مثل 
يقولونه عىل لسان بنت آوى، أقنعها الثعلب أنه يريد أن يتزوج هبا، وأنه قد هيأ هلا كل يشء أنيق 
الثانية، عرض عليها  املرة  التقاها يف  فلام  فمزق جلدها،  الشوك،  واقعها عىل  قبلت،  فلام  ومريح 

األمر فاجابته بام أصبح مثاًل.

4 ـ  ِعْرِس املِِدْن، ِصِعْيك َواِجْد، َمرْي َطَعاْم َما اهنا َطَعاْم!
ة الكربى، وهي خالية من أية فائدة. مثل يرضب يف األمور التي تصاحبها الضجَّ

وأصل املثل، أن رجاًل من الرشارات، كان يقيم يف )مادبا( سمع الزغاريد واألغاين، فذهب 
إىل العرس، لعله جيد طعامًا، فلم جيد غري الرقص والغناء، فلام سألوه عام وجد يف العرس، قال: 

»عرس املدن ِصِعيك واجد، مري طعام ما اهنا طعام«.
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املعنى ـ َصِعيك ـ بلفظ الكاف جياًم تركية بثالث نقاط، يعنون هبا شدة الرصاخ. واجد معناها 
)الَصَعاق(  اللغة  التحويل. ويف  ما )غري( فحولت هذا  أنه، ولعل أصلها  معناها غري  كثري. مري، 

صوت الرعد.

5 ـ  َعُبوِر.
مثل يرضب يف قلة االمانة.

)َأْلَعُبوُر( هي اجلذعة من الغنم ـ صحيحة فصيحة ـ أو أصغر، أو بعد الفطام. وأصل املثل، أن 
رجاًل وضع مع رعية أهله عبورًا خلادمة له، وكان كل سنة يستولدها ـ عىل زعمه ـ عبورًا، فتكرب 
هذه العبور ـ بقدرة قادر ـ وتلد كل عبور عبورًا، إىل أن صار نتاج تلك العبور، يف غضون سبع 

سنني، أكثر من نصف الغنم، فرضب املثل، هبذه الربكات التي تنم عىل قلة األمانة!..

ِديْد ِوالَعبيْد ما َعليهم ِعِرف.« ِديْد، َما َعَليْهم ِعرف• ومنهم من يقول: »إحِْلَ 6 ـ  َألَعبيد، ِواحْلَ
عاء عىل أمور ال يمكن التفريق بينها!.. مثل يرضب يف حالة االدِّ

7 ـ  إِْلَعَتب، َعىل َقدِّ اأَلَمْل.
ُّ من ِقَبله. مثل يرضب يف الذي تتوقع منه اخلري، فيأتيك الرشَّ

8 ـ  إِْلَعتب، عىل النَِّظْر.
مثل يرضب لإلنسان القليل الذوق. يعني ان الناس يعتبون عىل اإلنسان البصري، ألهنم يشبهون 

العمى املعنوي )اْلَعَمه( بالعمى املادي.

9 ـ  َأاِلْعَتاْب، لِْلِقَحاْب!
مثل يرضب يف الذين يكثرون من العتاب، وبال سبب.

األخالق  بــذوي  خاصًا  العتاب  فجعلوا  والعتاب.   . االعتذار،  أمرين:   يكرهون  والبدو 
ة! املنحطَّ
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10 ـ  إِّلتِعتِّْت، ِيِيِب اْلَعَداَوة! والّتِهتت، ِيِيِب الَبال.
مثل يرضب يف الذي يكثر من التهديد، بال سبب.

ديْد اْغَناْك! 11 ـ  َعتِيَقْك، َعتِيَقْك، َلِو اجْلَ
مثل يرضب يف الذي يتحول عن أصدقائه القدماء بسهولة.

واملعنى، هو احلث عىل التمسك باألصدقاء القدماء ولو جاءت الثروة عن طريق األصدقاء 
اجلدد.

َقة. ْه اْمَطلَّ ِزْة، أو َعَدْس أو ِهيِّ وَّ ْه اْمَ 12 ـ  َعَدْس أو ِهيِّ
لت أوضاعه، وظروف حياته! يِئة، مهام تبدَّ مثل يرضب يف الذي ال تتغري عليه األحوال السَّ

ِليِّة!.. ْك،        َوَلْو َأْطَعْمُته ِمْن َعَسِل اخْلَ ْك، َما يِــــِودَّ 13 ـ  َعَدوِّ ِجدَّ

مثل يرضب، يف توارث العداوة، وهو ينظر إىل قول الشاعر العريب :

وتبقى حزازات النفوس كام هيا!.. وقد ينبُت املرعى عىل ِدَمِن احليا، 

ْيِن، اكثرِياْت! ومنهم من يقول: »إِكَثاْر«  14 ـ  َعَذاِريِب الزَّ

مثل يرضب يف من يعيب إنسانًا فاضاًل.

والعذاريب مجع عذروب، وهو التامس العيب يف من ال عيب فيه. قالت شاعرة البادية:

»يا امعذر بينًا، باخو )َصيَتــه(            يا َشنِي ِوْش ِهْن عذاريُبــه؟«  

ْط َأَطايبِــــَة! ار،           واللحــــم ايَقلِّ القهوة ديمـة هبـــــــا دوَّ  

باهلوش ذيبـًا ولد جـــــّزار ،           كل املخاليـــــق تطـــري َبَه!  

املعنى: أهيا الذين تعيبون أخا )صيته( ـ حبيبها ـ وهنا تلتفت إىل واحد بعينه، ألنه هو الذي 
ينافس حبيبها فتقول: »أهيا الرديء علمني عن عيوبه ما هي؟
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قهوته ـ التي هي عالمة الزعامة ـ يدور هبا العبد عىل الضيوف دائاًم ويقدم للضيفان أطايب 
اللحم، وإذا جاء دور الفروسية والقتال أشبه ذئبًا، أبوه أشد الذئاب فتكًا، وكل الناس ـ ما عداك 

ـ يثنون عليه أطيب الثناء!

! 15 ـ  ِمْعِرْس أو ِمْفِلْس، ما بِِصرْيْ
مثل يرضب يف الذي يريد أن يتزوج بالدين، ويرضب يف كل من يقدم عىل مرشوع وليس معه 

من املال ما يفي بنفقات ذلك املرشوع!

اْه! 16 ـ  إِْلَعِرْش َما َجّض، َغرْي ِمْن َقْوْل َواَخيَّ
مثل يرضب يف احلث عىل صداقة اإلخوة. وهو ينظر إىل قول الشاعر: ـ 

أخاك، أخاك، ان َمْن ال أخاله،                 كساٍع إىل اهليجا، بغري سالح!«  

مقلوب  وجض  بأخيه.  األخ  استغاثة  من  إال  يضطرب،  مل  اإلهلي  العرش  أن   واملعنى: 
)ضج(.

17 ـ  معروف )ُطْرَفة(
مثل يرضب يف كل أمر شائن يتوهم سامع الثناء عليه، أن فيه فخرًا، له وعند معرفة احلقيقة 

أ منه بشدة. يتربَّ

وأصل املثل، أن رجاًل مارس احلب مع امرأة، أعطته من ذات نفسها ما وصفه بأنه معروف 
ال ينسى، وكان بجانبه رجل طمع يف معروف هذا احلرضي فقال إن )ُطرَفة( هذه، هي شقيقته، 
فوصف له احلرضي حركاهتا، وطلب منه أن يسلم عليها، فانتفض الرجل وقال: »َأخس وجه، 

واهلل ما هي اختا يل، وال بنت عم، وال اعرف انثى هبذا االسم!« فذهب معروف )طرفة( مثاًل.

ْح! 18 ـ  َعْرياْن ِوَقْع َعاْمشلَّ
مثل يرضب يف الذي ال قيمة اجتامعية له، حياول أن يستمد منزلة ممن هو دونه يف املنزلة.
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19 ـ  َع ِرحْيِِة املِْشِمش، َأَكْلنا اْعُروُقه!
مثل يرضب يف الذي جيهل األمور جهاًل تامًا، وال يفرق بني أصول اليشء وفروعه.

وأصل املثل، أن رجاًل، مل َير املشمش يف حياته، مرَّ بالقرب من بستان مشمشن فسأل صاحب 
السهولة، وتعلقونه عىل  البيض هذا كله هبذه  البستان: »كيف تستطيعون أن حتصلوا عىل صفار 
الشجر؟« فضحك صاحب البستان، وقال: »هذا اسمه )مشمش(« قال: »إذًا فأطعمني منه، إن 
البستان حبات من املشمش، وبعض الفروع، واألوراق،  كان يؤكل؛ وعندها قطف له صاحب 
وبعد أن أكل حبات املشمش تناول الفروع واألوراق، وأكلها، فلام ضحك منه صاحب البستان، 

قال: »َع رحيه املشمش، أكلنا اعروقه!«

20 ـ  ِعزِّ َنْفَسْك، جَتِْدَها!
مثل يرضب يف الذي يرتخص يف مقدار نفسه.

املعنى، كن عزيز النفس، حيرتمك الناس.

يِّة( ! 21 ـ  َعزْوِمِة )اهْنَ
مثل يرضب يف االحرتام، الذي يرمي إىل تدمري السمعة!

وأصل املثل أن رجاًل دعا امرأة اسمها )اهنيِّة( وذبح شاة لتكريمها، وفيام هي غافلة، انقض 
عليها واغتصبها! فقالت أبياتًا من الشعر، منها: ـ 

يا اليلِّ َعَزْمــــِت )اهنيِّة(                               عىل الِقَشـــــْل ناداهــــا!«  

22 ـ  َعِزْيْمْة )َعْوِدْه الَعاَمِرين(
مثل يرضبن يف الذي يتربع ألعامل اخلري، وال يفي بيشء من تربعاته.

وأصل املثل، أن رجاًل من الكرك، كان يبدي سامحة، وكرمًا. ويدعو الناس للطعام كلام واجه 
واحدًا، فإذا ذهب املدعو إىل داره يف الوقت املحدد، مل جيده!
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َنــــاْل ال  أو  ِجَواُده  ِقْتِلْت  املْْن  ِعـــّزي  ـ    23
َماَلِمه!« مــــن  ِسِلــــْم  ال  أو  َحِيــــْد،  ُهو  اَل 

مثل يرضب يف الذي يصنع صنيعًا، يطلب منه املجد والشهرة ، فال ينال غري األذى والذم.

املعنى: »إشفاقي وأسفي عىل الذي قتلت فرسه يف امليدان، فال نال ثناًء طيبًا، وال نجا من اللوم. 
وعزوى وتعزى كلمتا استعطاف، من كالم أهل الشحر!«

24 ـ  ِعِشْب َدار، َما ِمعي اَخبار!

مثل يرضب يف الذي أورثه أهله مسؤوليات وهو صغري، ال علم له هبا، وال قبل له بتحملها!

ة َحَلبِّيِة! 25 ـ  ِعْشِ
مثل يرضب، يف املتصاحبني، الذين يتفقون عىل أن كال منهم، ينفق عىل نفسه، طول الرحلة. 
وهذا قديم عند العرب، جاء يف كتاب )حسن املحارضة( من أقام يف )حلب( وجد يف نفسه شحًا 

حسن املحارضة ج2 الصفحة ال 199 مطبعة املوسوعات بشارع باب اخللق يف مرص.

ة َسْلِطي أو َعبَّادي. 26 ـ  ِعْشِ
َتبتدئ بالسامحة، وتنتهي بمطالبة، كل واحد بام أنفق يف سبيل  مثل يرضب يف الصداقة التي 
ى عنده، وبات تلك  اآلخر، وأصل املثل أن رجاًل من العبابيد حل ضيفًا عىل رجل من السلط فتعشَّ
الليلة، فلام عاد العبادي إىل أهله، أحرض معه قلياًل من الزبد، واللبن املخيض، هدية ملضيفه، فأهدى 
م  إليه السلطي شيئًا من الزبيب والدبس، ثم اختلف الرجالن، فوصال إىل القايض العشائري، فقوَّ
املثل يشري إىل ما كان بني السلط  املثل، وقيل إن  ما قدم كل منهام لآلخر، وتقايضا، فرضب هبام 

وعّباد من خصومات.

يف. 27 ـ  َعَداِم الضَّ
مثل يرضب، يف الذي ال يقوم بأخص حاجاته، وينتظر من غريه أن يقوم هبا.
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وأصل املثل، أن رجاًل، حلَّ ضيفًا عىل قوم، وملا تكاثر الذباب عىل الضيف، دعا مضيفه ليذب 
عنه الذباب، فقالوا: »َعَداِم الضيف.« أي عدم القيام بأتفه األعامل التي ختصه. والعدام، هو فقدان 

القدرة.

ها! اَلها، ما يِْنَدَرى ِمْن يِْتَوالَّ 28 ـ  إِْلَعروْس يف ِمْ
مثل يرضب يف القضايا التي يظن أنه مبتوت فيها، وحتوم حوهلا الشكوك.

مهددة  تظل  البداوة،  من  والقريبة  البدوية،  املجتمعات  يف  العروس  أن  املثل،  هذا  وأصل 
أة للزفاف، لسطوة العادات والتقاليد، التي تقول: »ابن عم  باعرتاضات أبناء العم، حتى وهي ُمَهيَّ
العروس يَِطيحها عن ظهر مجلها.« وال يطمئن أهل الفتاة وأهل الفتى، إىل أن كل يشء قد تم، إال 

بعد أن تدخل العروس الربِزة.

َملها!.. يِّة، يِْكْس ِمْ 29 ـ  َعُروْس ِميِّة يِْسرُت َجِْلها، أو َعُروْس َمْصِ
مثل يرضب يف االعتزاز باألمور الغالية األثامن.

التي يغلو مهرها، تكون عزيزة، ويبتهلون إىل اهلل أن حيمي اجلمل  العروس  ومعنى هذا، أن 
الذي يقلها إىل الكنيسة، وإىل بيت الزوجية من األذى، أما العروس التي يتسامح أهلها يف مهرها، 
ويكنون عنها بعروس املرصية، فيدعون عليها باحلطم. هلذا السبب كان األهل، يغالون يف مهور 

بناهتم، تعزيزًا هلن! لئال يقال: »إن أهل العروس تساموا باملهر، ختلصًا من فتاهتم!«

اِي يا )َتوَهان( يْف. يا َتايَه الرَّ 30 ـ  إِْلَعِرْض ما يِْنَحمى َبالسَّ
مثل يرضب يف الذي ال يريب املرأة تربية صاحلة، ويعتقد أن رشاسته كافية للمحافظة عىل رشف 

قريباته. ومعنى ينحمى، يصان. و )َتوَهان( رجل بعينه.

، تِْلَق ُحْرِص! 31 ـ  إِْعِزْل ُقْرِصْ
مثل يرضب يف الذي يبذر وهو ينفق عىل حساب اجلامعة، ويبخل يوم يصبح اإلنفاق من ماله 

اخلاص.
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هْلا َعْشَقه، وآخرها َعْلَقه، ومنهم من يقول أو َتالِيَها َعْلَقه. 32 ـ  َأوَّ
مثل يرضب يف كل أمر أوله مبوب، وآخره مكروه، كالعادات الضارة: كالتدخني، واملسكر، 

والقامر وغري ذلك.

، امْلَهُروْر. 33 ـ  ُعْصَباُنه، ُمثل عصبان الّسَمقِّ
يشبه  أعصاب  جمموعة  يكون  يكاد  طائر  َوالّسَمق،  جدًا.  املهزول  اإلنسان  يف  يرضب  مثل 

الغراب، وليس إياه. واملهرور، هو املصاب باإلسهال الشديد، أي منطلق البطن.

ِطْم. ِطْم، ما يِْنَفِع اللَّ 34 ـ  ِعْقَب الزَّ
مثل يرضب، يف الندم، بعد فوات الوقت.

وأصل املثل، أن شابًا أغرى حبيبة له، ووعدها بأن يتزوج هبا، فأرخصت نفسها له، فهجرها، 
بعد أن حبلت، فلام علمت، أخذت تلطم وجهها، وتنتف شعرها وأخذ أهلها هيددون، ويتوعدون، 
ِطْم، ما ينفع اللطم.« والزطم، هو اإلغالق املحكم،  وكان هناك رجل رشاري، قال: »ِعقب الزَّ

ده. طمة وهي وسيلة اإلغالق، واجلمع زطامت ويف اللغة سطم الباب، سَّ ومنه الزَّ

ها! ها، أو َدشَّ ْ 35 ـ  َعشَّ
مثل يرضب يف الذي يفسد اليشء، وال يتحمل مسؤوليته.

36 ـ  ِعِشرِيي َكْهَكَهاْن، َوانا ِمّثُله َكَهْكَهاْن.
مثل يرضب يف صداقة املجاملة التي ال تبلغ حد الوفاء.

كهكهان، ضاحك، أخذت من صوت الضحك القهقهة. وقد قلبوا القاف كافًا.

37 ـ  َألَعِظم َما ُبْه إِخاَلف، َوالَعِقْل َما ُهو اْهنا.
مثل يرضب يف األشياء التي تبدو سليمة يف الظاهر، لكنها يف احلقيقة والواقع فاسدة.

وأصل املثل، أن رجاًل من الرشارات دعاه مجاعة يف جملس رشاب ملشاركتهم الطعام، فأخذوا 



225

يسقونه إىل أن سكر،  فلام سكر، اخذ يرضب جبينه بعصًا معه، فسأله أحدهم: »عالمك يا محدان؟« 
أجاب: »اشوف الدنيا زواالت، العظيم ما به إخالف، والعقل ما هو اهنا!« فذهب قوله مثاًل.

38 ـ  إِْلَعِقْل ِزْينِِه، أو فاِقدُته َحِزينِه.
مثل يرضب، إذا وجدت أنثى مجيلة تترصف ترصفًا منتقدًا!

اقة. يَعه، ببنّي ابو ُقرَّ ِ 39 ـ  ِعنِْد َقِطْع الشَّ
اَقة، هي تضخم اخلصيتني،  مثل يرضب يف أن االمتحان يكتشف ما خفي من العيوب. والُقرَّ
عند  املثل  ويقال  املرخم.  الدجاجة  صوت  يشبه  امليش،  عند  صوتًا  حتدث  ألهنا  بذلك  سميت 

األزمات.

ْم َما ُيْصُدْق ِحِلْم. 40 ـ  ِعنِْد َقْلِب التِلِّ
يرضب هذا املثل، عندما حيلم أحدهم حلاًم مزعجًا يف أيام بدء حراثة األرض.

41 ـ  َع َقْلُبه صدا، َما حِيِّب َحَدا.
مثل يرضب يف اإلنسان املبتىل بالنرجسية، واألنوية، وحدا تعني أحدًا.

42 ـ  َع َقْلُبه َهيَكل.
يرضب يف اللص اجلسور الذي يقوم بالرسقة حيث ال جيرؤ أحد. و )َع( اختزال )عىل(.

43 ـ  َعْقاَلته، ُشُغْل إِيده.
. يرضب يف الذي يتخذ قراراته بال تروٍّ

44 ـ  ُعْقىَل يا َهاَل اخليل، ُعْقىَل، َوُعْقىَل َيا َعَقايِِل الل!
يقال يف حالة االستيالء عىل كل ما يملك اإلنسان، ومعنى عقىل، أي أزهد تعويض، كان يعاد 

من اإلبل املنهوبة كلها مجل أو ناقة.
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ويرضب يف حالة الترصف األهوج، الذي يشري إىل فقدان العقل.

وهي يف األصل )الِعقال( الذي هو زكاة عام من اإلبل أو الغنم، أي تعويض من تلك األموال 
املنهوبة.

45 ـ  َعْقالته، اْمَوىصَّ َعليهن تِْوَصاة!
مثل يرضب يف املتهم بلوثة يف عقله.

يك اُبو َخِيْس َما يِْنَدم«. 46 ـ  َعْقاَلُته، ِمْن ِعْنَد اُبو َخِيْس. ومنهم من يقول: »َشِ
مثل يرضب يف اإلنسان ذي العقلية احلاسمة. وأبو مخيس كناية عن اخلنزير.

47 ـ  إِْلِعياْل اْعياِل اْنُجوْم.
مثل يرضب، عندما يظهر التباين بني األشقاء.

العامة تعتقد أن كل طفل يولد وحظه مرتبط بنجم من النجوم، وأن هذا النجم يتحكم يف مصري 
فيقولون:  آخر.  أخ، وإخفاق  املثل، عند نجاح  إخفاق. هلذا يرضبون  أو  املولود من نجاح،  هذا 

»نجمه عايل، أو نجمه غاطس.«

48 ـ  يَِعيِّيْك َمااًل، بإِيد َصاْحُبه!
مثل يرضب عند امتناع من ترجو اخلري من مساعدته.

هم َكِلخ، أو َحكيُهْم َفِلخ. 49 ـ  إِعِصيُّ
مثل يرضب يف امُلدعني. والكلخ حتريف لكلمة ُكْلُحم وهو نوع من النبات. والكاف يف حكيهم 

جيم تركية.

50 ـ  َعىَل َبيِّك عىل َخيِّك، َما اَنا َركيِّْض!؟
مثل يرضب يف الذي يدعي البطوالت، فإذا واجه احلقيقة هرب، وافتخر بأنه رسيع الركض 

ليغطي عىل اهلزيمة.
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وأصل املثل، أن رجاًل كان يعشق فتاة، وال حيدثها إاّل عن بطوالته، وكان يف أحد األيام يتمنَّى 
لطلبه،  استجابت  قد  السامء  بطولته، وكأن  هلا  ليظهر  أعداء،  أو هبجوم  بمشاجرة،  اهلل  أن يسمح 
لتفضح ادعاءه، فلام سمع نداء االستغاثة: »وين راحوا النشامى؟« فرح وقال: »َلِعيناك يا فالنة! اهلل 
جاهبا َواجت، كل يوم كنت اقول: »ما فيه هوشه، وال طوشه حتى يوّري الواحد حبيبته  قديش هو 
بطل؟« فأرسع إىل مكان االستغاثة، فإذا اهلجوم مسلح فهرب حااًل، وفيام هو مار من عند حبيبته 
قالت هلك »وين شارد؟« فالتفت إليها وقال: »عىل بيِّك، عىل َخيِّك ما انا َركيض؟« أي أستحلفك 
اء ممتاز؟ وذهب قوله »ما فيه هوشه، وال طوشه مثاًل  بأبيك وبأخيك، أما أنا رسيع الركض؟ عدَّ

أيضًا.« ـ والكاف تلفظ جياًم تركية بثالث نقاط.

51 ـ  َعىَل َناْس، أو ناس!
مثل يرضب يف تقسيم احلظوظ. ويف التفريق بني حال الكاسب وحال اخلرسان. وأصل املثل، 
رصاصة  أصابته  اهلجوم  وعند  األعداء،  من  يكسب  أن  يريد  حياته،  يف  مرة  ألول  غزا  رجاًل  أن 
كرست رجله فهرب من عنده رفاقه يف الغزو، ورشدت فرسه، فأخذ يرصخ، لعله جيد يف قومه 
اهلاربني من ينجده، فلم جيد، ومر بالقرب منه أحد الكاسبني، ومعه فرس اجلريح، وكان الكاسب 

حيدو:

         يا اْحَليلك َيا اهنار اليوم          إِْبصباحك شلينا القوم!..

ومعنى البيت ما أمجلك يا هنارنا اليوم، بصباحك هذا فرقنا األعداء وطردناهم.

فرصخ اجلريح قائاًل: »عىل ناْس أو ناس«

أي أن احلظوظ السعيدة أصابت أناسًا والسيئة أصابت آخرين.

اَتْك!  ـ  وُيروى َعاَشْن. 52 ـ  ِعْشِت أو َعاَشْت َديَّ
مثل يرضب يف األحوال التي يسخر فيها اإلنسان بال أقل فائدة!

ها ِمْساَمْر! 53 ـ  ِعْنِد املُغاْر َطقَّ
ل األمر، عند أشد احلاجة إليه. مثل يرضب يف تعطُّ
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وض! 54 ـ  إِْلَعطَشانِة، تِْكِسِ احْلُ
ة التي تلجئ صاحبها إىل جتاوز احلدود يف طلبها، وما به من حاجة  مثل يرضب يف احلاجة امللحَّ

ملن حيثه عىل ذلك!

55 ـ  َعيَناك أو َما انا ِعْنَدك!
مثل يرضب يف الذي ال يساعد إال بالكالم. وعيناك، معناها أبذل دمي إكرامًا لعينيك.

56 ـ  إِْلِعَتاْب َصابون اال ْقُلوْب.
مثل يرضب يف احلث عىل معاتبة األصدقاء. لكن البدو ينفرون من العتاب.

57 ـ  َعَصاِة املَْجُنوْن َخَشبِة!
ة. مثل يرضب يف الذي هيتم ألتفه األمور، أعظم اهتامم؛ كالذي يكرس البندقية باملهدَّ

59 ـ  ُأْعُطْس َرَحَك الل.
مثل يرضب يف البدهييات، واألمور املقضية.

يه َيوْم. لِّ 60 ـ  إِْلَعِفرْي اْن َخاّلك َدوْم، ال اْتَ
مثل يرضب يف احلث عىل الزراعة املبِكرة، قبل ارتواء األرض من الغيث.

ارة. ارة بِنتها َحفَّ ارة، ِواحَلفَّ اَرة، بنتها َعفَّ 61 ـ  إِْلَعفَّ
مثل يرضب يف وراثة األخالق السيئة.

62 ـ  ُعْقبِْة ُخوري!
أن  عون  يدَّ الفرضية،  األمثال  من  وهو  والغفلة،  العواطف،  يستغل  الذي  يف  يرضب  مثل 
كاهنًاالتقى شيطانًا بصورة آدمي، فطلب الشيطان من الكاهن أن حيمله عىل منكبيه، مسافة تنتهي 
مسافة  كتفيه،  عىل  الشيطان  حيمله  أن  رشط  عىل  الكاهن،  فقبل  الشيطان،  اقرتحها  ُأِغنيَّة  بانتهاء 
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يستغرق السري فيها إِنشاد أغنية، خيتارها الكاهن، فلام ركب الشيطان غّنى أغنية، انتهت يف نحو 
بعد كل  الشيطان،  مَلْ« وكان  تِريل  مَلْ،  »تِْريل،  ينشد،  الكاهن وأخذ  فركب  دقائق، وترجل،  ثالث 
ا ما بدا املوال،  ال، يا أبونا؟ وكان الكاهن جييبه: »لِسَّ نصف ساعة، يسأل الكاهن: متى ينتهي املوَّ

ال.« هذي اليل تسمعها، مقدمة املوَّ

َت اَزازي يف احِلزِمة! َزْمة، رِصْ 63 ـ  ُعْقِب اْلَفَرْس واجْلَ
مثل يرضب يف الذل بعد العزة والكرامة.

الشيوخ  إال  يلبسها  ال  التي  الّية،  اخليَّ اجلزمة  ولبس  اخليل،  وركوب  الزعامة،  بعد  املعنى: 
والزعامء، أصبحت أقوم بأعامل اخلدم، من احتطاب احلطب، ومحله. ولثقل احلزمة، أضحيت ال 
أستطيع أن أسري هبا إاّل بصعوبة، والفعل: )َزاَزا يِزازي امزازاة( ويف الفصحى )زوزى( يزوزي، 

زوزاة، نصب ظهره وقارب اخلطو.

الفدية، ومبالغة منهم يف إذالله، وكلوا به  املثل، أن زعياًم أرسه أعداؤه، ومل يقبل منه  وأصل 
عليه  ويفرض  كبارًا،  حزمًا  احلطب  له  حيزم  العبد  وكان  االحتطاب،  عىل  يرغمه  عبيدهم،  أحد 
محلها فيصل إىل احلي وقد هده التعب، ما بني استهزاء النساء، واألطفال، واخلدم، والعبيد، وقال 
متأملًا:»ُعْقِب الفرس، واجلزمة، رصت ازازي يف احِلزِمة.« فذهبت مثاًل! لكل عزيز قوم ذل. والبدو 

يقولون َكْزِمة بقلب الكاف جياًم تركية بثالث نقاط.

ت رجليها، َطْت، َصمَّ 64 ـ  ُعُقب ما رَضْ
مثل يرضب يف االحتياط بعد فوات الفرصة.

ارب! 65 ـ  إِلُعْقَصة، ما ُتقُلْط َعالشَّ
مثل يرضب يف تقديم الرجال عىل النساء إطالقًا. ويرضب للمرأة املرتجلة. والعقصة، كناية 
عن املرة، وهي ذؤابة املرأة سميت من اخليط الذي يربط هبا وهو اْلُعقص، واجلمع اعقوص. وقلام 

ة« واجلمع )اقصص(. يستعملون لفظ املفرد. والشارب كناية عن الرجل ومنهم من يقول »الُقصَّ
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66 ـ  )َعّكا( لو اتاْف ِمن َهِديِر الَبحِر، َما َسكَنت بِاْحذاه!
مثل يرضب يف الذي ال خياف من التهديد، وال خيشى الوعيد، ومنهم من يقولك »يا خوف 

)عكا( من هدير البحر!..«

67 ـ  َعكروتة، ما تِْريض َبَلْد!
هي  والعكروتة  له،  العذر  ومتهيد  إليه.  الناس  حاجات  تكثر  الذي  اإلنسان  يف  يرضب  مثل 

املبتذلة  الشبقة.

ة َأليلِّ ِدَواَها املَِصاِري، َما ِهي َش. 68 ـ  َأْلِعلِّ
مثل يرضب يف هتوين املشكالت التي حتل باملال.

69 ـ  َعاَلم اْلُعوْيد، بُِنْوْد؟ قال اْمِن اْلَقاْعِدة!
مثل يرضب يف الذي يلوم الناس عىل هفواهتم، مع أنه هو املسؤول األسايس عن املوضوع، 

ألنه هو الرئيس وصاحب الكلمة املسموعة!

الة، أو بِْنسى اْفروُضها!.. ِم الصَّ 70 ـ  بَِعلِّ
مثل يف الذي يعظ الناس، وينسى نفسه. وهو ينظر إىل قوهلم: ـ  طبيب يداوي الناس، وهو 

عليل، وقول القائل »ال َتنَه عن خلق وتأيت مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم«

71 ـ  َعىَل َصَفاة ما َعْجَعجنا!
مثل يرضب يف من يعاديه الناس، من غري أن يلحق هبم رضرًا.

ــــــــه. 72 ـ  إِْلُعُمر شقحــــة َقَمـــــر              ما ينشبـــــع ِمنُّ
ـــــه! وقبلُه: ـ  َشَباب ُقوُموا العُبوا               َأمْلــــــــوِت َما َعنُّ

يرضب يف احلث عىل التمتع باحلياة واإلقبال عليها، وهي دعوة إىل اهليدونية.
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ْر، َواَحْد! ْر، ِواْلَزمِّ 73 ـ  إمِْلَعمِّ
مثل يرضب عند بلـوغ األمر إىل حد الفساد العام؛ إذ يصبح َداِعية اإلصالح، واملهرج، عىل حد 

سواء.

َنْفع  َواَل  َقْوم،  َما رَضّ  إِليلَّ  اها! ومنهم من يقول: »لَكِدة َطاهى،  ُعُمْر طاهى، ما َسوَّ ـ    74
َصاِحْب.«

مثل يرضب يف احلازم الذي خيطئ يف ترسعه و )طاهى( هذا من فرسان )بني صخر( املعدودين 
عباءته،  بطرف  تقنَّع  رفاقه،  يصل  أن  وقبل  وحيدًا،  وكان  اإلبل،  ينهبون  الغزاة  رأى  املشهورين 
املثل  به  األوىل هلجومه، فرضب  اللحظة  فقتل يف  القوم،  العباة وهجم عىل  البدو شليل  ويسميه 

للحازم خيطىء فال يفيد قومه، وال يرض أعداءه.

ر أخو عمرية! وهناك من يقول: »ما َأرَضْط  ر أو )َعِمرية ـ ومنهم من يقول: »َعامَّ 75 ـ  َعامَّ
ر غري َعِمرية!« ِمْن َعامَّ

ة، والتفاهة، أصل املثل، أن أمًا بدوية، كان هلا ولدان، اسم  مثل يرضب يف تشابه اثنني، يف اخِلسَّ
ر(،  ر( واسم الثاين )عمرية( وكانت كثرية االعتزاز هبام، فلام خاب ظنها بـ )عامَّ األول منهام )َعامَّ
توقعت اخلري من )عمرية. وعند التجربة، ظهر هلا أهنام متساويان يف اخلسة، والنذالة، فقالوا: »ما 

ارضط من عامر، غري عمرية.«

76 ـ  ِعَنْب ِواالَّ اْتَقاتِل النَّاطور؟

مثل يرضب يف الذي هتيأت له الظروف للحصول عىل ما يريد، مع هذا فهو مستعد للقتال. 
ك عنب، ِواالَّ اتقاتل الناطور؟« فيقولون: »إلك عنب، واال اتقاتل الناطور« أو »ِودَّ

77 ـ  ِعْنُدْه ِمْن ُرْوُحه ِحْسبِه.

يرضب يف الذي يقدر نفسه فوق ما يستحق.
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78 ـ  َعْوَرا ِوابتْغُمْز يف اْلَقَمر ـ ومنهم من يقول: »َعْمياء أو ُتْغُمز يف القمر.«
مثل يرضب يف املرأة القبيحة، التي حتاول أن تستويل عىل قلوب الرجال.

د! يه ِسْيدي َأْحَ 79 ـ  ِمْعَتاز اْلَكِلْب، بَِسمِّ
ق ملن تسلم سلطة، ال يستحقها. مثل يرضب يف التَّملُّ

80 ـ  إِلُعوْد َعىَل َمْطُلوُعه.
مثل يرضب يف أن ذا األخالق الفاسدة ال يتغري.

81 ـ  إِْلَعوْض عىل الل ـ أو يف وجه الل.
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال خري منه يرجتى. ويف حالة اخلسارة الفادحة.

82 ـ  إِْلَعْيب اُبو َزايِْد.
مثل يرضب يف حالة التهاون يف إصالح العيوب، ألن كل فساد يزيد.

83 ـ  ُعِوين املَِصالِيٌح ِطَقْع.
مثل يرضب يف الذي ينتدب لعمل اخلري، فيكافأ باإلساءة إىل سمعته األدبية.

هذه  ويف  ورجاله،  هو  غنمهم،  جزاز  يف  )القوم(  ملساعدة  املجاورة،  القبائل  زعامء  أحد  جاء 
احلالة، ال بد من ِقرى هلؤالء املساعدين، لكن، ملا كان هذا الزعيم عند آخر فرقة جتز أغنامها، أشاع 
هو  الزعيم،  فهرب  َندرة،  منه  َنَدرت  الزعيم،  هذا  أن  الدور،  عنده  انتهى  الذي  الغنم،  صاحب 
ورجاله، حفظًا لسمعته، وأصبح هذا القول: »عوين املصاليخ ِطَقْع« مثاًل يرضب يف املساعد الذي 

يكافأ باإلساءة لسمعته، ختلصًا، من حتمل معروفه.

84 ـ  َأْلَعرِي اْيَطاِقْع، َواملََحاويْر، َبالنَّاْر!
مثل يرضب يف اإلنسان الذي يشاهد كل األمور جتري يف غري مصلحته، وال حيلة له بدفعها. 

وهو استعارة متثيلية. والعري، هو احلامر.
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، َما َشافت؟ 85 ـ  َألَعنِي اليلِّ َشاَفِت اْنَقْلَعت، ِكيف اليلِّ
مثل يرضب يف رضورة احلذر من شهادة الزور.

بالذي  فكيف  بالعمى،  اهلل  ابتاله  أبرصها،  أنه  اجلريمة، وشهد  أبرص  الذي  أن  ومعنى ذلك، 
يشهد، ملجرد أنه سمع سامعًا! . والكاف تلفظ جياًم تركية.

86 ـ  ُأْلَعنْي، َما تِعىَل َعاحَلاِجب،
مثل يرضب يف تقديم صاحب املنزلة العالية، أو تقديم املساوي لك يف املنزلة، تواضعًا.

87 ـ  إِْعياِل الّصُقوِر اْمِن الّصقوْر، ِواْعياِل احلباِري ِمثَل اباها!
مثل يرضب يف حتّكم الوراثة إجيابًا، وسلبًا.

الذكر  عىل  يقع  طائر،  احلبارى  اللغة:  ففي  احلبارى،  لطائر  القياس  غري  عىل  مجع  واحلباري 
خالفًا  للتأنيث،  وألفه  حباريات،  اجلمع  يف  قلت  شئت  وإن  سواٌء،  ومجعه،  واحده،  واألنثى، 
للجوهري، ال ينرصف يف معرفة، وال نكرة، ويقال للحبارى بالفارسية )جوز( يرضب هبا املثل 
يف البالهة واحلمق، يقال: ـ  هو أبله من احلبارى، ويقال: ـ  كل يشء حيب ولده، حتى احلبارى، 
الفراخ  فتكون  غريها،  بيض  وحتضن  غريه،  إىل  فتأيت  عنه،  تذهل  عشها  فارقت  إذا  ألهنا  وذلك 
تطري  بأن  الطريان،  وتعّلمها  الفراخ،  تلك  حتب  ذلك،  مع  وهي  أوالدها،  ليست،  منه،  اخلارجة 
بيده رمت بسالحها عليه،  يتناوهلا  أن  وأراد  الصياد،  أدركها  إذا  إهنا  يمنًة ويرسة، وقيل  قدامها، 
فينفر منها ويرتكها. ولذلك يقال َسلُح احلبارى، سالحها، وقيل إهنا إذا انحرس ريشها، ورأت أن 

ريش صاحبتها قد نبت، قبل ريشها، ماتت كمدًا. ومنه املثل: »مات فالن، كمد احلبارى.«

ابِة. 88 ـ  َألَعنْي َعىَل َصاِحْبها َعتَّ
مثل يرضب يف معاتبة الصديق، الذي تتوقع منه املجاملة!

ا، َملَّت املََقابِر اْقُبوْر. 90 ـ  إِْلَعنِي اليلِّ َما َذَكَرْت َرهبَّ
مثل آخر لتربير االعتقاد أن العني الرشيرة قاتلة، وَملَّت : َمأَلت.



234

ّم، بُِضوُقه! اِس السَّ 91 ـ  َعوَّ
مثل يرضب يف حق صانع اليشء أن خيتربه.

تني اْبَجارها، أو َرْكبتني ِمْعَياْرَها! 92 ـ  َعريَّ
مثل يرضب يف الذي ينقل إليك عيوبه، وهو ينظر إىل املثل القائل: رمتني بدائها وانسّلت.

93 ـ  ِعرْي ِواْسَتِعرْي، آِخرَتْك تِْرَعى احَلِمرْي!
مثل يرضب يف النهي عن اإلعارة، واالستعارة، وهو ينظر إىل املثل القائل: »العار، واالستعارة، 

من أصل واحد!«

94 ـ  عيْد لِّد، إِْن َساَلِت االْكواْم، َهالَّيل َما َشّد إِيِشّد.
مثل يرضب يف رضورة الزراعة، بعد مراقبة أكوام امللح التي توَضع عىل السطوح يف ليلة عيد 
)اخلرض(ـ  القديس جرجس عند النصارىـ  فمن عادهتم، أهنم يضعون عىل سطوح دورهم أكوامًا 
من امللح، ويسمون كل كومة باسم شهر، ويف الصباح ينظر، إىل تلك األكوام، فأهيا استقر عليه 
وترشين  األول  ترشين  األشهر:  هذه  أكوام  تندت  فإذا  ماطرًا،  شهرًا  عندهم  يعد  وذاب،  الندى 
الثاين. وشهر شباط، وآذار، وسيد الشهور عندهم نيسان ـ وجب  الثاين وكانون األول وكانون 
عىل كل إنسان أن يزرع، وهذا معنى شّد، ألن الشّدد عندهم، هو الفالحة. أما نيسان فيعتقدون 
أن الغيث فيه، هو الذي يضمن للزراعة وفرة الغالل فيقولون: »كانون فحلها، ونيسان ملها!«  ـ 

ويسمى عيد لِّد العتقادهم أن اخلرض شفيع )لِّد( ولد وعاش يف مدينة )لّد(.

! ة اليلِّ بُِقوْل لِلّصيف، َولِّ 95 ـ  ِعيِد الّتجيل، ُهوَّ
السادس من شهر آب من كل سنة. عند  العيد يف  الصيف، ويقع هذا  انتهاء  مثل يرضب يف 

الغربيني أما عند الرشقيني ففي التاسع عرش من آب، وهو من أعياد النصارى املعروفة.

ه ِمْن ُجوزها!.. 96 ـ  َعْيب املَرة َعىَل َأِهْلَها، َوَلِو انُّ
مثل يرضب يف حتديد املسؤولية اخلاصة باملرأة، فيقولون:ـ  خريها جلوزها، أو رشها عىل اهلها. 
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أي أن الزوج ليس مسؤواًل عام ترتكبه زوجه من أخطاء، ولو كان هو السبب!..

97 ـ  إِْعَياِل الّشيبِة، لِلَخْيبِة.
مثل يرضب يف أبناء الشيخوخة، ألن الوالد ال يعيش لكي يربيهم، وال يستفيد من أتعاهبم، 

وهو مثل لكل ما ال جييء يف الوقت املحدد له.

98 ـ  َعوْنَك التِّنْي، َأليل، ُيْوَكل َبالَوْحَداْت. مري هذا َألناْس، ياكُلوَنه، بالقرطوف!..
مثل يرضب يف اجلاهل، الذي جيادل الناس يف ما يعلمون. وأصل املثل، أن رجاًل َمّر من عند 
ور، فقال لصاحب الكرم، أتأخذ نصف ريال جميدي، وتسمح  ام، فرأى العنب كأنه سبائك البلُّ كرَّ
فأخذ  تشبع«  أن  إىل  »كل  له:  وقال  الكرم،  صاحب  فضحك  أشبع؟  أن  إىل  هذا  من  آكل  بأن  يل 
يلتهم العنقود بكامله، وصاحب الكرم، يرى ويضحك، إىل أن قال له: »ملاذا ال تأكل حبة، حبة؟« 

فأجاب بام صار مثاًل« وكلمة )َعوَنك( تعني عندهم )الذي تعنيه(.

99 ـ  َعْنِزة أو َلْو َطاَرْت.
مثل يرضب يف الذي يكابر يف األمور املحسوس هبا.

وأصل املثل، أن رجلني كانا يسريان يف الطريق، قبل طلوع الشمس، فشاهدا غرابًا جاثاًم عىل 
صخرة، فقال أحدمها لآلخر: »ترى ما هذا؟  أجاب »إنه عنزة« قال السائل، أعتقد »أنه غراب!« 
فأخذا يتجادالن إىل ان قربا من الغراب، فطار، فقال الذي ذكر أنه غراب »َأرأيت؟ لقد طار، إنه 

غراب، كام قلت لك!« أجاب الذي توهم أنه عنز: »أقول لك عنزة، ولو طارت!«

100 ـ  َعْنز ِواالَّ اْنَعجة، يف الدار، َأخري من َعْشِ اْجَرار. ومنهم من يقول: »َعنِزْه يف البيت، 
ة زيت« احسن من َجرِّ

مثل يرضب يف املفاضلة بني النافعني.

يح، أو َما ينكِصْم! ِري، بَِساِدي الرِّ 101 ـ  إِْلُعوِد الطَّ
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مثل يرضب يف رضورة املصانعة، ولعله يشتمل عىل ما عناه زهري:

س بأنياب، ويوطأ بمنسم ومن ال يصانع يف أمور كثرية،                  ُيرضَّ  

ِجْل َعىل َما إنبنى! 102 ـ  إِْلُعْود، َع َمْطُلوُعه. ِوالُعْوْد عىل َما انحنى، ِوالرِّ
مثل يرضب يف أمهية النشأة، وقيمة املحيط، والرتبية.

ِزيه. ويقولون: »عيني بيه، ِواْتُفوه عليه!« 103 ـ  َعْينِي بِْيه، َوالل ِيْ
مثل يرضب يف الذي يرغب يف اليشء أعظم رغبة، ويتظاهر بأنه ال يقيم له وزنًا.

104 ـ  َعْيُنه َماْلَطة، مثل عني الَغواِزيِّة،
مثل يرضب يف اإلنسان الذي ال خيجل. والغوازيه  هي املرأة املبتذلة.

105 ـ  َألعمر َبطّوُله ثالث :
أ .  َأْخَذِك البنات، أي الزواج بالفتيات اجلميالت..
ب . اركوبك املِْحَصنات: ركوب اخليل األصائل.

ج .  اوكسبك، للّنواِميْس، َوالصيَّات: حصولك عىل الثناء الطيب. 
مثل يرضب يف األمور التي تسعد احلياة.

ه ثالث: 106 ـ  َوالُعُمر ايقَصنُّ
أ .   َقْطَعْك للفرازاْت، أي سريك يف املفازات املخوفة.

ب . أو َمْشَيْك َوَرا اجَلَنازاْت، وتشييعك املوتى.
ج.  َواَخذِك الَعَزبات، وزواجك من األرامل اللوايت ال يذكرن إال أزواجهن القدماء.

مثل يرضب يف منغصات احلياة.

117 ـ  َألُعُمر يْسَعْد َويُطول بـ:
أ .  َأملَرَة املِْطيَعة؛ الزوجة املواتية لزوجها.
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ار النظيفة الوِسيَعة. والدار الرحبة النظيفة. ب .  َوالدَّ

ِليَعة، والفرس الضخمة التي ال جتارى. ْيَعة، َألتَّ ِّ ج .  َوالَفرس َألسَّ

مثل يرضب يف إطار السعادة.

ب بيته! 108 ـ  ِعّزَرايني، ما بِخرِّ
مثل يرضب يف أن املوت، ال يقرب من التافهني، فؤالء ال يقبص عزرائيل أرواحهم!

109 ـ  َعَشة ِمْن كيسها، َبْرَطَلْت َعِرْيسها!  الكاف جيم تركية.
مثل يرضب يف التي تقدم مساعدة لزوجها، وهو من املعايب عندهم.

بَعان، َأْربِعني ُلْقَمة! 110 ـ  إِْعَياِر الشَّ
مثل يرضب، ليربهن أنه ليس هناك أمر بلغ النهاية، وال يمكن أن يزاد عليه، وأكثر ما يرضب 

عند توقف الضيف عن األكل، أو امتناع إنسان من املشاركة يف الطعام خاصة.

111 ـ  ِعيِشِة الَفِهيم، َمَع الَبِهيْم َحَرام!
مثل يرضب يف من يفرض عليه العيش مع من ال يشاكله. وأغلب ما يرضب يف عدم التكافؤ 

بني الزوجني.

112 ـ  إِْلَعيِلة، ُكثرتا َمْيِلة.
عىل  تفرض  قدياًم  األرس  كانت  فقد  واحد،  سقف  حتت  الكبرية  األرس  إقامة  يف  يرضب  مثل 
اإلخوة وأبناء اإلخوة العيش حتت سقف واحد، وتصبح حياة األرسة مأساة، لكثرة ما يقع فيها 
من ظلم للمرأة خاصة. إذ كانت زوجة األخ األكرب، هي التي تتحكم يف اجلميع، حتكاًم ليس فيه 

يشء من اإلنسانية. ومعنى )ميلة( أي اهنيار من كل ناحية.

113 ـ  َعني للرتاْب، أو َيعني لِْلْغراب!
مثل يرضب إذا كان املريض قد أضحى يف آخر ساعات حياته.
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114 ـ  إِْلعيوْن، ِواحَلواِجْب، ُهم اليلِّ َقاموا بِالواِجب!
مثل يرضب عند اهتام األقارب بالتخيل عن واجباهتم يف األزمات، وهذا رد عىل االهتام.

115 ـ  ِعيني َيوم، َبِعينك َدْوْم!
مثل يرضب يف طلب املساعدة يف حلظة معينة، مع الوعد بأن يعرتف باجلميل واملساعدة ملدى 

احلياة.
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باب الغني

1 ـ  َغاِب اْوَجاب!
مثل يرضب يف الذي عاد من غيبة طويلة غاناًم!

2 ـ  َغاب َأبو َنِدْهتني، إِْتَشيخ، يا ابو َخِصوْتني!
مثل يرضب يف غياب الزعامء احلقيقيني، وتويل األنذال. وأبو ندهتني كناية عن الرجل العظيم، 
الذي يلتجأ إليه يف كل ملمة، ويندب يف أحرج املواقف: موقف الكرم، وموقف الفروسية، وأبو 
مات الرجولة إال الذكورة املشكوك فيها! فإذا  خصوتني كناية عن الرجل الذي ليس عنده من ُمَقوِّ
قالوا: »فالن ابو خصوة«، عنوا هبا أنه ناقص الرجولة، وإذا قالوا: »ابو خصوتني«، عنوا بذلك، أنه 

ال يملك من مقومات الرجولة إال هذه العالمة الظاهرة، املشكوك يف حقيقتها!

، اْلَعب َيا َفار! 3 ـ  َغاب اْلُقطِّ
مثل يرضب يف من غاب زاجره، فتهيأت له ممارسة الفساد.

ْل يِعرُف َباهبا! 4 ـ  غاْب َعْن َداُره، َبطَّ
مثل يرضب يف الذي يتناسى ماضيه البائس.

5 ـ  َغاَبْت َعِن اعَياهْلا َخاْطِفة، أو َعاَودِت اتاْوِش اجلرياْن. ِواتقول اْعيايل َكالُهم الَقِمْل!
مصاحله.  يرعوا  مل  أهنم  عىل  اآلخرين  ويلوم  اجلرائم،  أشنع  يرتكب  الذي  يف  يرضب  مثل 
وأصل املثل أن امرأة هربت مع عشيق هلا، وتركت زوجها وأوالدها، شهرًا، واتفق أن خاطفها 
يرعني  مل  اللوايت  اجلارات،  تشتم  وأخذت  وأوالدها،  زوجها  إىل  فعادت  فامت،  حية،  لدغته 
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أطفاهلا: »ملعونات الوالدين نسوان الفريق، ما فيهن بنت احلالل، اليل احتوف االعيال، شهر، 
االعيال كالهم القمل!«

َحاَن االْباَلد أو ِذيبها قيِّْل هَبا َيا ابا االحَصنْي أو َنام! 6 ـ  َغاْب ِسْ
مثل يرضب عند غيبة كرام الرجال الذين يشبهون الذئاب شدة وبطشًا، ومل يبق إال دور أشباه 

الثعالب. وأبو احلصني كنية الثعلب .

7 ـ  َأْلغايِْب ِشجيْع.
يرضب يف من يدعي البطولة، ألنَّه بعيد عن املعركة.

8 ـ  َغايِْب َفْيِلة.
بعد  املعركة،  يعيد  أن  حياول  بالذي  وُيَشبِّه  مسؤول،  غري  ترصفًا  يترصف  الذي  يف  يرضب 

انتهائها!
َوالِفَيلة هي مفاجأة الَعدو بالقتال، قبل أن يتهيأ له، ويف امثاهلم:»ألفيلة، ملن فاهلا.« وإذا قالوا: 

»فال اخلاين.« عنوا بذلك، أنه انتهر اللص قبل ان يتمكن من السطو عىل يشء.

عيف، َمْغُلوْب. 9 ـ  َغالِْب الضَّ
يرضب يف الذي يظلم الضعفاء.

10 ـ  إِلَغايل، َما يِْرَخص.
يرضب يف العزيز الذي حيتفظ بمقامه.

خيْص. ه الرَّ 11 ـ  إِلَغايل، ُهوَّ
مثل يرضب لتزهيد الناس يف رشاء األشياء التافهة.

12 ـ  َألَغايل، َكلُبه َغايل.
مثل يرضب يف إضفاء املعّزة عىل كل ما خيص العزيز. والكاف جيم تركية.
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13 ـ  إِلَغايِل، َما يِْرَخْص له شاْن.
مثل يرضب يف أن صاحب املقام حيتفظ بقيمته يف القلوب يف كل األحوال.

14 ـ  إِلَغايِْب، ِعْلُمه ِمُعه.
يرضب يف التامس العذر، ملن غاب غيبة طويلة.

15 ـ  يا َغربا، َمْع ِمْن َوَقْعِت؟
يرضب يف الذي وقع يف خطأ، وكلام حاول اصالحه، أو التخلص منه وقع يف مصيبة أكرب من 
االعتذار،زادوا قصته  منه، وكلام حاول  أقوى  الذي هيفو هفوة مع من هم  أو يف  السابق.  اخلطأ 

تعقيدًا.

والغربا هي املرأة التي أصابتها مصيبة كبرية، فرضت عليها أن هتيل الرماد عىل رأسها. وهي 
ة هي التي اغتصبت وهتك عرضها. هذا هو األصل، ولكنهم صاروا يطلقون  ة(، فاملغربَّ َ غري )املغربَّ

الكلمة عىل العذراء التي تفرط بنفسها راضية.

ُده، َغرِي اْوَداْعُته! 16 ـ  َألْغَراْب، َما َسوَّ
أوابدهم،  العامة، يف  يعتقد  باألمانة  االحتفاظ  وللحض عىل  األمانة،  الذي خيون  يرضب يف 
يكون  الغراب  فرخ  أن  ذلك،  وبرهاهنم عىل  كالثلج،  أبيض  الغراب،  خلق  اهلل  أن  وأساطريهم، 
أبيض عندما ينقف من البيضة، ثم يسوّد قلياًل، ويقولون: »إن احلاممة، وضعت عنده أمانة، فلام 
جاءت تطلبها منه، قال هلا: »إنه ال يسلمها األمانة، إال إذا علمته طريقة مشيها، فقبلت، لكنه لقلة 
يف ذكائه، مل حيسن مشية احلاممة، فصارت الطيور تعرّيه مشيته، هلذا، أبى أن يسلم احلاممة ما اودعته 

عنده، فدعت عليه احلاممة، أن يبتليه اهلل بالسواد، وللحال اسوّد ريشه.«

17 ـ  ُغْرَبة، أو ُكرَبة، أو كحِل الَغوَى، َما ايوايت!
يرضب يف املنكوب الذي ينرصف للملذات واملالهي. وأصل املثل، أن زعياًم، غاضب قومه،  
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ل، َوتْكَتِحل، فوبخها هبذه  وارحتل منحازًا إىل عشرية غري َعشريته، فرأى ابنته يف أحد األيام، تتجمَّ
الكلامت التي أضحت عندهم مثاًل يرضب يف كل نكوب، حياول أن ينسى، بالتربج، واالنغامس يف 

ملذات احلياة. والُكربة من الكرب. كاف كحل تلفظ جياًم بثالث نقاط.

ْيَب اْرْنْب!.. بْع َواِوي! َوالذِّ ي السَّ 18 ـ  إِْلُغرَبة ُكْرَبة. بِتَسوِّ
مثل يرضب يف ما يلقاه املغرتب من إذالل.

19 ـ  إِلُغْرَبة إِْمَضيِّْعة األِصل.
مثل يرضب يف التنفري من االغرتاب!

20 ـ  إِلَغَرْض، َمَرض!..
م يف قضية. مثل يرضب يف املتحّيز ألحد الطرفني، إذا هو ُحكِّ

21 ـ  ُغْرِمة ِرْعيان!
يرضب يف عدم التسامح. وقد ذكر املثل يف باب اجليم )ُجرِمة رعيان( وقد ذكر هنا لتسجيل 

هذه البادرة اللغوية، بقلب اجليم عينًا.

َبَد. ِش الزَّ 22 ـ  َألْغَرقاْن، يتخمَّ
يرضب يف الذي يتعلق بأوهى األسباب طلبًا للنجاة.

ه اْمَن الَبَلْل! 23 ـ  َألَغْرَقاْن َما يمُّ
يرضب يف الذي مل يعد هيمه صغري األمور، بعد أن واجه أعظمها.

ْه بصري!.. ه َبِصرْي! ومنهم من يقول: ـ  َألَغشيم أعمى، َوَلو أنُّ 24 ـ  َألَغريب َأعَمى، َوَلو َأنُّ
ل مرة. يرضب يف كل جاهل األمر الذي يامرسه، ألوَّ



243

25 ـ  الَغِرْيْب اَلِزْم إِيُكوْن َيِدْيْب!
يرضب يف رضورة االبتعاد عن كل شبهة، إذا كان اإلنسان غريبًا!

ِرة َأْهيِل  ِرة َأَهْلَها كْيْل! ومنهم من َيُقوْل:  ـ  َيا ليتني َغِرْيبة، الَخيلِّ ُخْ 26 ـ  إِْلَغِرْيبة، بِْتَخيلِّ ُخْ
َكيْل. الكاف جيم تركية.

ُته، ويّدعي ما ليس يف الواقع. يرضب يف اإلنسان الذي ال تعرف ُهِويَّ

27 ـ  إِلَغِريْب َضيَف الل، أو َضيَف الل، إُِله اجَلاِمْع.
ب من الضيافة. يرضب يف التهرُّ

28 ـ  َغِرْيب َيا َطرْي، َغِرْيْب َيا َطرْي!
يرضب يف التنفري من كل ما هو غري مألوف.

اَساْيُته. ايِة. ويقولون َغّز راْيُته، أو َمَ ا السَّ اية، إو َمَ 29 ـ  َغزَّ الرَّ
ِدة  تنتهي بسالم. وأصل هذا املثل، أن الرجل الذي يرتكب جريمة   يرضب يف كل قضية ُمَعقَّ
يف املجتمع العشائري، ويصالح عليها، ال بد له من رفع راية بيضاء عىل رمح طويل، يدور بني 
العربان، ذاكرًا باخلري الرجل الذي سعى له يف املصاحلة، أو تسامح معه يف األمور التي تفرضها 
الراية قد قام بكل ما يطلب منه  الراية يشري إىل أن صاحب هذه  العشائرية. ورفع  عليه األنظمة 
ويردد  اجتامعيًا.  عليهم  اعتدى  الذي  القوم  اعتبار  ترد  أن  التي من شأهنا  األمور  تلك  عشائريًا، 

حامل الراية عادة هذه العبارات:

اَية اْلَبيَضاِء لِـ)اْفاَلْن  َيا َلْه، لَِعزْوَتْه، ِواْرَجاَله، َربَّنا اخْلَرض، َبيََّض اهلل َوْجهَه.« ـ »َألرَّ »هِتْيا امْلِْن هِتْ
نا بـ )كذا( أو ِسَمْح عنا بـ )كذا( ويظل يكرر هذا القول، كلام مرَّ بعشرية جديدة.  االْفاَلين، َكَرمَّ
وبعد أن ينتهي من الطواف، يركز هذا الرمح الذي تعلوه الراية البيضا عند مرضبه، إن كان من 
سكان البادية، أو عند داره  أو عىل داره، إن كان من سكان احلرض، وجيب أن نعلم، أنه يف اجلنايات 



244

الكربى مثل: ـ 

أ . هتك العرض.

ب .  والدم القتل.

يسري قانون العشائر مع القانون املدين، ال فرق بني البدو، واحلرض، فال بد من : ـ 

•   اجلاهة، وهي مجهور من الزعامء والوجهاء يذهبون إىل بيت املجنى عليه ويأخذون عطوة 
ل بصك عطوة. )أي هدنة( تسجَّ

•   يعلن صك العطوة يف الصحف املحلية.
•   ييل العطوة الصلح الذي يعلن بصك يف الصحف.

املتبعة أن يكون الصلح ـ ظاهرًا ـ بتسامح. •   وشكر يعلن يف الصحف. والعادة 

•  من أهل املجني عليه، إكرامًا هلل، ولرسوله، وجاللة امللك، برصف النظر، عن املبالغ التي 
تدفع.

أما أنواع العطوة فسنذكرها يف مكاهنا، من هذه )املَْعَلَمة(.

30 ـ  َغزِّ النبّي ُقْبُعْه، فيه!
يرضب هذا املثل، يف حالة وجود يشء تأخر استهالكه! فيقولون: »هذا  واهلل ُبْوَرك« أي حلت 

فيه الربكة، كَأن النبي ألقى عمرته فيه.

31 ـ  َغْزِوِة احلنيني!
يرضب املثل يف كل من يظن أنه ربح من األعداء فاضطر أن يدفع أضعاف ما يظن أنه كسب.

كانت  الغنائم،  فلام وزعت  البدو،  مع  مرة  )الكرك( غزا  أن رجاًل من نصارى  املثل،  وأصل 
من  لعربان  كانت  الغنائم  أن  ظهر  مدة،  وبعد  جريانه،  إليها  ودعا  ذبحها،  عنزًا،  منها  حصته 
األصدقاء، فاضطر )احلنيني( هذا، أن يدفع لصاحب العنز ما يدخر من الطحني، مؤونة ألوالده، 
ت غزوته َع الطحينات.« ومنهم  فرضب بغزوته املثل، وقالوا: ـ  »غزوة )احلنيني(، إِليل غزا، أو ردَّ

ت غزوته َع الِكْوارة!« من يقول: ـ  »غزا أو ردَّ
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32 ـ  َغزوة حرب ِواحَصاُنه، ومنهم من يقول: »طمسة حرب، واحصانه.«
يرضب يف الذي ال يبني له أثر. وقد مر ذكره.

ل وجُهْه ِمْن َبْوُله! 33 ـ  إِْمَغسِّ
يرضب يف الذي ال خيجل من أمر مهام يكن قبيحًا.

34 ـ  َغاِفِط الّطري، َألل يُِغفُطه!..
يرضب يف كل من يؤذي املسامل.

والغفط هو اصطياد الطري خلسة، ومسكه باليد مثل احلامم، والطيور األليفة. ويطلقون كلمة 
الغفط عىل قتل الصغري من الناس.

35 ـ  إِْلَغَناة، يا ِمْن َحْرثِه، َيا ِمن ِوْرثِه.
يرضب يف الفقراء، الذين يتوقعون الغنى، بال مورد، فيقولون إن الثروة جتيء من مصدرين، 

ال ثالث هلام يف رأهيم: ـ 

أ .  غالل الفالحة وليس للفقري أمل به، ألنه ال فالحة له.

ب .  أو اإلرث من قريب، غني!.

36 ـ  إِْلِغرِية، َحبَّلت نِسوان إِكثريِة.
مثل يرضب يف شدة الغرية والتحاسد.

ة لِلَجريرة. ومنهم من يقول: ـ  إِلّزنى غرية. ل احُلرَّ 37 ـ  إِلغرية، بِْتَوصِّ
يرضب يف تقبيح الغرية املفرطة.

وملخص املثل، أن كثريًا من العفيفات، يصلن إىل اهلاوية غرية من املنحالت من النساء.

38 ـ  إِْلغنيِّة، ُطَعِمْتها، َونِيَّة!
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يرضب يف تباطؤ اإلخوة، أو األقارب األغنياء، عىل أقارهبم الفقراء يف الرب، أو يف هدايا العيد. 
والونيَّة، املتأخرة.

39 ـ  إِلَغني، ُكلِّ النَّاْس بِْتَغنِّي له!
يرضب يف شدة اهتامم الناس بالغني.

قال شاعر البادية، صاحب شيخة القصيدة، الذي استعار من املرحوم إيليا أبو مايض عنارص 
قصيدة )الطني(.

ترى كثيـــــــر املال، ِكالَّ َحبِْيُبــــــه               ينقال له: »ِفت َجاي! لوما فعل طيب«

اما قليــــــل املال، َشنًا ارمي ُبـــــه،               عند العرب كروه، كله َعَذاريـــــب!«

40 ـ  َغري اأُلّم، ما حٍد يِِلّم.
يرضب إلبراز قيمة األم  يف بناء األرسة ومتاسكها.

41 ـ  إِلَغَنْم، َغنِيِمْة. واليل ما يقناها هليمة.
اِفه. يرضب يف الرد عىل الذي يفضل االبل، عىل الغنم. واهلليمة التَّ

ْل يا َفْدُعوس!.. 42 ـ  َغوِّ
يرضب يف أشد أنواع التحدي. وفدعوس، اسم كلب كان مشهورًا يف حراسة البيوت واألغنام، 
البادية، ألن  أعراف  كلبًا. وهذا خمالف لكل  منافسه  بأن جعل  التحدي  زيادة  أراد  الرجل  فكَأن 
ا  القوم إذا ذكروا خصومهم ذكروهم بالتكريم، فيقولون: ـ  إِقبالَنا، إكرامني اللحى، واهلل ما ِحنَّ

َقدهم، مري، حنا ما نريدهم!..

ه َمْهروْب. 43 ـ  َغرَي املَكُتوْب َما فيه! ومنهم من يقول: إمِلكُتوْب َما ِمنُّ
يرضب للتسليم بالقضاء والقدر.
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44 ـ  َغري نِصْيبك، َما يِصيَبك.
يرضب لوجوب اإليامن بالقضاء والقدر.

45 ـ  إِلَغيِلة، َمْيِله!
يرضب يف إرضاع الطفل لبان املغيل، ألن فيه رضرًا.

46 ـ  ِغريِة املَرة ِمفتاُح َطاَلقها!
يرضب يف معرض غرية النساء.

يَسان! 47 ـ  غَضِب األّب هبِدِّ احْلِيطاْن أو َغَضِب اأَلَم بِْقَلِع السِّ
يرضب يف عقوق األبناء.

ة، َواَل ُغْلب أو فضيحة. 48 ـ  ُغُلْب أو ُسرْتَ
يرضب يف رضورة إخفاء أرسار األرسة.

ْمَرا، َما ِهي َغنِيمة ـ  ِواجِلِدْي َما يِْصِلح اْقَرى وال َعِزْيمة. 49 ـ  إِلَغَنم السَّ
يرضب يف التقليل من قيمة املاعز، فهم يقولون: »سبع الردي أو حَلْم اجلدي.«

50 ـ  َغيِّة، ما هي َخيِّة.
يرضب يف الذي يتظاهر باملودة، وهو حاقد شديد احلقد.

ْك« ْ 51 ـ  إِلَغايِل َتْرُكه، َأْصَلْح! ومنهم من يقول: »إِلَغايل َدَواه الرتَّ
مثل يرضب يف رضورة املحاربة لكل استغالل، واحتكار.

ه. 52 ـ  إِلَغايل، َألل َأْغىَل ِمنُّ
يرضب يف َأن كل عزيز يرخص، عندما يدعو األمر  إىل احللف باهلل كذبًا.
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ّلِك! 53 ـ  إِغِزيل أو سّلِكي، ِواْلَقَشْل يف َمَ
يرضب يف الذي يعمل كثريًا، وال يظهر جلهوده فائدة . ومعنى القشل ـ هنا ـ اخليبة.

وا َراُسه. ايِْم، َغطُّ 54 ـ  إِْلَغايب َماُلْه نايِْب، ِوالنَّ
يرضب يف حتكم األنوية، وعدم رعاية الذين جتب رعايتهم!

ِشْد َفاهْلَا. 55 ـ  َطّق َغَزاهلا، ِوالرِّ
بال  تنتهي  التي  األمور  يف  املثل  يرضب  من  ومنهم  وجه.  خري  عىل  األمور  انتهاء  يف   يرضب 

نتيجة!

56 ـ  َغنِّية أو َبِرْيِد اهْلَِديِّة.
يرضب يف قيمة اهلدية عند األنثى، إذا جاءت من عند أهلها، ولو كانت هي أغنى منهم.
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باب الفاء

1 ـ  فاِت اليلِّ َفاْت أو ماِت اليلِّ مات!..
يرضب يف ضياع الفرصة.

2 ـ  َفاِت الِسّبْت، يف َذْيِل الَيهودي،
يرضب يف ختصيص يشء بإنسان َمعنيَّ جتاوزه كل خري.

3 ـ  َفاَتْت، أو َردِّ الَفاْيَتاِت اْظُنون.
مثل يرضب عند ماولة التكلم يف أمر انقىض!

ه َما اْيُفوْت. 4 ـ  َفاِت اليل اْتنّيت انُّ
يرضب يف ضياع كل مبوب!

وْت. 5 ـ  َفاِت الَفْوْت، أو َما نِْفِع الصُّ
يرضب عند انتهاء كل ماولة، كاملوت مثاًل، ال يغريه البكاء.

6 ـ  إِلَفاِجْر، َأكْل َماِل التَّاِجْر. إِلَفاِجْر، َأْشطِر اْمِن التَّاجر.
يرضب يف اللجوج الذي يتسامح معه الناس ختلصًا من عربداته.

7 ـ  َفاِرْة )َأبو اْعَفينه(
مثل يرضب يف الذي ال يعود عليه طمعه باخلري. وأصل املثل، أن رجاًل يدعى )ابو اعفينة( وجد 
أن فأرة أفسدت مالبسه، وعاثت باملؤن إفسادًا، فنصب هلا َصيَّادة فاصطادها، وأبقاها مبوسة يف 

الصيَّادة إىل أن ماتت.



250

8 ـ  إِلَفاَرة اْتَصاْبَحْك، َوال اجَلارة اتقاْبَحْك.
يرضب يف جار السوء.

9 ـ  إِلفايِض، يِْفِسْد َمَرِة املِْشَتِغْل
يرضب يف املتسكعني، الذين يفسدون األرس.

ي َحاله، َقايِض. 10 ـ  إِْلَفايِض، بَِسوِّ
يرضب يف الذي يفرض حاله عىل الناس ألنه عاطل عن العمل.

11 ـ  َفَضاِوِة الَبال مْن َألل!
يرضب يف أصحاب النفوس اهلادئة.

َباْح. 12 ـ   ـ  )فا...( ُعْوْذ بالل ِمْن هالصَّ
مثل يرضب يف من يتشاءم به الناس.

واألرادنة، يتشاءمون ببعض األرس، والعشائر، كام يتشاءمون برؤية أحد من أفرادها يف املنام، 
العطن  يتفاءلون هبا. وضيق  أو عشرية  توجد أرسة  بلد،  لقائهم رشًا. ويف كل  أن يف  العتقادهم 
الفكري، ال يسمح لنا بذكر تلك األرس، التي هي مصدر تشاؤم، وال التي هي مدار تفاؤل، لئال 

نعترب شتامني، أو متملقني.

13 ـ  َفاَل الل، َواَل َفاَلك!
عند التشاؤم بذكر اسم مشؤوم يف عرفهم.

14 ـ  َفاَوْل َعليه!
يرضب عند موت إنسان أو أصابته بمكروه ذكره عدو له بالسوء.

هم! 15 ـ  َألَفاْم، َأليلِّ ما َيْفَهمون الكالْم، َألل يكفينا، َشَّ
يرضب يف احلديث مع العاجم، وهم عند البدو )الفام لعلها يف األصل قد أطلقت عىل من 
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الدعاء  األرادنة  أراد  وإذا  للجمع.  الفام  جعلت  )فومي(  للمفرد  كانت  أن  فبعد  الثوم،  يبيع 
تركية  جياًم  الكاف  بلفظ  الكالم،«  يفهمون  ما  اليل  بالفام،  يبالك،  »اهلل  قالوا:  قدياًم،  بالرش، 

نقاط. بثالث 
ويرضب أيضًا لذوي التفكري املحدود. الذين حرمهم اهلل من سعة اآلفاق النفسية!..

16 ـ  َأْلَفرِس اْلَعُثوْر، يف َخِشْمها ابْتلقى!
يرضب يف املستبد برأيه األمحق املغرور.

17 ـ  َأْلَفرِس ِمِن الَفاِرْس
يرضب يف املرأة حسنة األخالق، أو قبيحتها، إذ ينسبون ذلك إىل زوجها. وقد استعريت لفظة 

الفرس للمرأة استعارة ترصحيية.

18 ـ  َأْلِفْرِسة، َما ِهي َباال َمَباَطَحة!
احلق.  الرجولة  هنا  الِفرسة  ومعنى  باخلشونة،  أموره  كل  يعالج  الذي  األرعن  يف  يرضب 

واملباطحة، املخاشنة.

ْبعاْن، َلْلِجيَِعاْن، َون! 19 ـ  َفتِّ الشِّ
يرضب يف الغني الذي يامطل الفقراء يف حقوقهم، والفت صحيحة فضيحة، أي فت اليشء 

يفته، دقه وكرسه باألصابع، وهذا هو املقصود. والوين فصيحة أيضًا بمعنى التباطؤ.

20 ـ  َفرِس اخْلال، َسُبوْق.
يرضب يف الذي يدعي أمورًا وال سند الدعائه إياها من احلقيقة، كالذي يدعي أنه سبق الناس 

مجيعًا، يف حني أنه ليس يف امليدان غري فرسه.

21 ـ  إِْفَصاِدِه، ويقولون، َفَصُدوه إْفصاِده.
)الطق( ويف  الفصد  الكرك  أهل  احتيااًل. ويسمى  أو  أمواله، رشوة،  ابتزت  الذي  يرضب يف 

م(. ضواحي )مأدبا( يدعى )َأْخِذ الدَّ
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يِّة. ومنهم من يقول: »َفْشِقِة اجِلنِّية، َواَل َفْشِقة اخَليِّة.« يِّة، َواَل َفْشِقِة اخْلَ 22 ـ  َفْشِقة احْلَ
البدنية،  األمراض  املودة بني اإلخوان، ويعزون ذلك هو وجمموعة من  تتنكر  يرضب عندما 
كالبثور وغريها، والعقم نفسه، إىل مرور األخت احلائض عىل جسم األخت أو األخ النائم. لذلك 
يقولون إن احلية، وُأنثى اجلّن، أرأف باألخ من مرور األخت احلائض فوق جسم أخيها أو أختها. 

واألصل يف الفشقة، هو الدخول ما بني الرجلني.

23 ـ  ُفّخاْر إِطبِّش َبعُضه.
يرضب عند ختاصم قبيلني أو رجلني هيّمك أن حيطم أحدمها اآلخر.  ومعنى طبش عندهم 

م ، ولعلها مقلوبة عن طبَّسه، طينه. كرس وحطَّ

ه الل! 24 ـ  إِلَفِقر اْمَن الل، ِوالَوَسْخ ما َحبُّ
يرضب إذا شوهدت بيوت أو أجسام الفقراء وسخة.

ورس ذلك، أن املاء كان موجودًا عندهم دائاًم!

وِسة )ِعفرى( 25 ـ  َفقُّ
مثل يرضب يف الشؤم. و )عفرى( قرية يف )الطفيلة( اقتتل أهلها من أجل فقوسة، فقتل مخسة، 
أو  البسوس،  من  أشأم  قالوا  وكأهنم  عفرى«  »فقوسة  فقالوا  ورجل،  امرأة  بني  مخسون  وجرح 

رغيف احلوالء.

ه ُتْرَعة، أو َشْوُفه ُخرَعة! 26 ـ  ُفمُّ
ء. يرضب يف اإلنسان ذي املنظر البشع واملخرب السَّ

وِسة. 27 ـ  َفقُّ
مثل نشأ يف )مأدبا( كادت حادثته تنتهي بفاجعة، ويرضب يف األمور التافهة التي جتر إىل ويالت 

وكوارث.
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َتْك، ُأقُضب يف اْحَبلها. 28 ـ  َأْلِفالِحْة، َفاَلِحة، إِِن اْتَعدَّ

يرضب يف الذي هيمل زراعة أرضه.

ْح اْذُنه َعِريضة. 29 ـ  َألَفالَّ

بالبدو.  خصتا  واللياقة،  الذكاء  أن  يعتقدون  ألهنم  البدو،  أمثال  من  وهو  البليد،  يف  يرضب 
وعرض األذن كناية نسبة عن البالدة.

، َما َعليه اْرَباْط. 30 ـ إِْفاَلْن، ِمثل )اْشَباْط( إِليلِّ

يرضب يف اإلنسان الذي ال يستقر عىل حال.

31 ـ  َفْوُقه َخَرا، أو حَتُته َخَرا، أو بُِقوْل ِرحْية َخَرا.

ط يف كل ماله َعالَقه بالرشف، مع هذا، فهو ينقد الناس، ويَتبَّع عيوهبم! مثل يرضب يف الذي فرَّ

32 ـ  إِلَفْيلِة، مَلِْن َفاهلا!

يرضب يف الذي يفاجئ أعداءه عىل حني غرة. يعتقدون أن املفاجئ منترص دائاًم، ألن املفاجأة 
من قبيل خداع احلرب.

33 ـ  ِفْيَنا ُرْوْح، أو ِفْيه ُرْوْح!

مثل يقال يف الذي صار بني املوت واحلياة. وهو ينظر إىل القول: ـ  ال هو ميت فيعزى، وال حي 
فريجى.

ْيِل اْغَويِلة! 34 ـ  يِف النَّهاِر اْخَويلِة، أو يف اللَّ

يرضب يف ذي الوجهني، الذي يلقاك بكل ما حتب من برش وإيناس، وإذا غبت عنه طعنك، ويف 
الذي يكون ضيفًا لك يف النهار، ويف الليل يتحول لصًا، يرسق أموالك!
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وْل. 35 ـ  َفَناِطْل، أو َفْنُطول، َألل اَل حيمي َهالطُّ
يرضب يف املتشاهبني يف األذى، والرش. و )فناطل( و )فنطول( رجالن اشتهرا باألذى. وكان 

كل منهام عمالقًا، ومها أخوان!

ومعنى )فناطل( املحملق و )فنطول( تصغري لفناطل، يف هلجة البادية.

36 ـ  َفوِق اجُلرْح، ِفْلِفْل، أو َمِلْح.
مثل يرضب يف إحلاق اإلساءة بإساءة تزيدها رضرًا.

ه! ْه، َهاِت اْلَعَصاه، أو ُرقُّ ْه ُلقُّ 37 ـ  َفْوق َحقُّ
مثل يرضب يف الذي هضمت حقوقه، ثم أثريت حوله اإلشاعات، لتدمري سمعته.

بِل. 38 ـ  َفْوِق اْزَناَها، َقْرِط السَّ
يرضب عندما يأيت أناس بأعامل قبيحة، وبداًل من االعتذار، يامرسون أعاماًل تدل عىل التحدي.

وقرط السبل، قطف السنابل من املزروعات.

أي بعد أن اغتصبوا األنثى، مل هيتموا، بل عاثوا بمزروعات القوم فسادًا.

وأصل القصة، أن مجاعة من األرشار اغتصبوا فتاة، وبداًل من ترضية األهل، عاثوا بمزروعاهتم، 
ألهنم استضعفوهم!..

39 ـ  يِف احلاج، أو بقول رنني اجراس!.
يرضب يف الذي يستنكر األمور من مأتاها!

ة امطاْر. ة اشميسات، أو َمرَّ اعي، أو ْبْنَشف َباَل َناْر، ويقال: يِف َأَدار، َمرَّ 40 ـ  يف َأَداْر، بِْنبلِّ الرَّ
يرضب يف تقلبات شهر آذار.

41 ـ  يف كل عوْد ُدَخانِة.
يرضب يف حالة احتقار إنسان ما، فيرضب هذا املثل ليوضح أن يف كل إنسان ناحية خري.
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42 ـ  يِف الّطَمع َمَذلِّة.
يرضب يف الطمع الذي يقود إىل الذل.

43 ـ  َفَرُسه ِطفوخ.
يرضب يف الكذوب. يعنون بطفوخ، رسيعة العدو، ويف الفصحى باحلاء. وقد حول األرادنة 

احلاء خاًء للمبالغة.

يِل َشيَّلون. ون، أو َفوق ِحْ ي، مَهَّ 44 ـ  َفْوق مَهِّ
يرضب يف من  تتابعت عليه النكبات! واملتاعب، بسبب أحبائه.

45 ـ  َفْسوة نِس َبالِفضا. ومنهم من يقول: َباهَلوا.
يرضب يف كل أمر ضائع!

46 ـ  فرِوِة الضّبع، ِعْنَد ابا احلصني!
مثل يرضب يف التسويف، الذي ال هناية له.

وهذا من األمثال الفرضية. قالوا: التقى الضبع الثعلب، ومعه جلد خروف، فسأله ماذا يصنع، 
اء اليوم ـ أي أصنع الفراء ـ فقال له: »اتصنع يل فروة؟ أجاب: »حبًا، وكرامة، لكن  اجاب: »أنا فرَّ
هذه الفروة حتتاج إىل سبعة خرفان، أسلخها وأصنع لك من جلودها فروة. ورضب له موعدًا، 
أسبوع  إىل  أجاب:»حتتاج  الفروة؟«  »أين  وسأله:  بالثعلب،  الضبع  مر  شهر  وبعد  كاماًل،  شهرًا 
لتجف، ألن اجلو كان ماطرًا، وبعد أسبوع راجعة، فادعى أهنا مل تصبح الئقة به بعد، وبعد وعود، 
الوجار  يف  بمن  الثعلب  فصاح  الفروة،  حيرض  أن  الثعلب  عىل  وأرص  الضبع  حرض  وتسويفات، 
قائاًل: »يا وطاوط، ابحش أو غاوط، هات فروة عمك!« فلام مىض أكثر من ساعة، ومل يظهر من 
الوجار أحد، قال الثعلب للضبع: ـ »دعني أنا أذهب بنفس إلحضارها، فأمسك الضبع يف ذيل 
الثعلب، وسمح له بدخول الوجار، فلام صار يف الوجار نزع نفسه بشدة من الضبع، فانقطع ذيله، 
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فصاح الثعلب من داخل الوجار، ما فيه فروة وال يشء، بّلط البحر.« فقال الضبع: »عرفتك، يا 
أزعر احلصينيات، واهلل ما متلص من ايدي!« فأخذ الثعلب يفكر، يف حيلة تنقذه من هذه الورطة، 
فدلته غريزة الرش واالحتيال عىل حيلة، فظهر عىل أكمة وأخذ ينادي بأعىل صوته: »يا أبناء عمي 
احلقوين، فتوافدت الثعالب، من كل حدب وصوب، وسألت الثعلب املقطوع الذيل، عام أصابه، 
فأجاب ال يشء، سوى أنني رأيت هذا الكرم وال ناطور له، فآثرت أن أجعله وليمة لكم، فقبلوا. 
فقال: ولكن أريد أن تربطوا ذيولكم مجيعًا. معًا، حتى إذا فوجئنا  ـ  ال سمح اهلل  ـ  بحادث نفرنا 
وفعلوا  الرشط،  فقبلوا  منا!  بأحد  األذى  إحلاق  عن  الكرم،  صاحب  وعجز  واحدة،  نفرة  كلنا، 
وانحدروا إىل الكرم يعبثون فيه، فسادًا، وانطلق الثعلب املقطوع ذنبه خيرب صاحب الكرم، بام حل 
الثعالب عىل هذه الصورة، أخذ يرشقها بسهامه فنجا منها من نجا،  يف كرمه، فلام أقبل، ووجد 

وهو مقطوع الذنب!

ويف أحد األيام لقي الضبع، صديقه الثعلب، فقال له: »وقعت يا أزعر الثعالب، ألرشبن من 
دمك.« قال الثعلب: »وأية جريمة ارتكبت، حتى هتددين مثل هذا التهديد؟« فقص عليه الضبع 
القصة، وهو مصغ، فأجاب: »يا سيدي! أنت عادل وحتب احلق. إذا كانت عالمتك فقدان الذنب، 
فأنا أدلك عىل عشرييت من الثعالب، وكلها تلد مقطوعة األذناب، فإن مل أستطع أن أبرهن لك عىل 

ذلك، فلك احلق يف أن تفرتسني!«.

الني مهي!«. للحال اجتمع عدد ال  قبل الضبع. فصاح الثعلب، »وين راحوا اعيال عمي، محَّ
حيىص من الثعالب املقطعة الذيول، وكان حضورهم خري برهان، فسلم الثعلب الفّراء!

47 ـ  يِف باَِلد الل الَواِسَعْة َفَرج!..
مثل يرضب يف حالة وقوع الظلم الذي ال يدفع، ورضورة االرحتال، وأصل املثل، أن زعياًم 
ظاملًا اعتدى عىل أحد أفراد قبيلته، وسلبه زوجته، وأمواله، ومل يغِن عنه كل رجاء وتشفع، فغادر 
الديار، مصماًم عىل االنتحار، وفيام هو يفكر يف ذلك دخل مغارة فيها لصوص قتل بعضهم بعضًا 
عىل اقتسام الغنيمة، فاستوىل عىل ما تركوا من أموال وأسلحة، فعوضه اهلل عن كل ما خرس، وقال 

قولته، التي أضحت مثاًل!..
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ه الل! 48 ـ إِلَفِدْع ما َحبُّ
يرضب يف حالة التمثيل باألعداء.

والفدع، هو امُلثَلة، وقد ورد القول الكريم : »إياكم، وامُلثَلة، ولو بالكلب، العقور!«

49 ـ  ِفْيَها َما ِفْيَها، ِواليلِّ ِفيَها بِكْفيها!
مثل يرضب يف األمور الغامضة، املثقلة باملخازي!

50 ـ  يِف َراُسه َهْقَوة!
مثل يرضب يف الذي له آمال، يصعب حتقيقها.

َبْغاَلْت  فيهن  أو  كْلَباِت،  فيهن  أو  ارات،  اْحَ وفيهن  آَدْم.  أو  ا  َحوَّ َبَناْت  ِفيِهْن  ـ   51
زرزوريات!..

مثل يرضب يف تصنيف النساء. والبدو يعتقدون أن )نوح( ملا أراد أن يزوج أبناءه  ـ وبعضهم 
يقول آدم ـ مل يكن عنده سوى بنت واحدة، فصىل إىل اهلل، ان خيلق له بنات لتزويج أبنائه فقال له 
جربيل إّن الباري، سمح لك أن حتول من إناث احليوانات نساًء ألبنائك، فوجد يف طريقه أتانًا، 
وكلبة، وبغلة، فحوهلن فتيات. من أجل هذا يقولون إنك جتد بني النساء الفاضلة التي تسوى من 
ارة التي تشبه الكلبة هبريرها املزعج، وفيهن من هي شديدة الشبه باألتان  جنسها الوفًا، وجتد اهلرَّ

م وال تلد!.. بالدة، وهناك من هي بغلة تتكلَّ
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باب القاف

1 ـ  بَِقابِْح، أو بَِصابِْح.
مثل يرضب يف الذي يسء إليك، ويطلب منك أن تصنع له معروفًا.

ّب تا ُيْرُقْص، َكَتْل َلْه َعَشْ تِنِِفْس! 2 ـ  َقام الدِّ
يرضب يف اجللف القليل الذوق.

3 ـ  َقاَمِت اْقَياِمْتُهْم!
يرضب يف املتخاصمني، الذين ال هتدأ هلم خصومة.

4 ـ  َقايِض االعياْل، شنق َحاُله.
يرضب يف الذي هيتم بخصومات األطفال، وتوافه األمور.

ز! 5 ـ  قاِل اَلَبْطراْن للطفران، ُقوم اجتوَّ
يرضب يف الذي ال يقّدر ظروف الناس املعاكسة.

6 ـ  َقاِعْد يف ُحضني، أو بِْنتِْف يف َدْقني!
ه سمعتك. يرضب يف الذي يعيش من مالك، ويسء إليك، أو يشوِّ

7 ـ  َقاِعْد َعىَل َحْيُله، أو َمْشُغوْل يف َذْيُله.
يرضب يف املكفي احلاجة، الذي ال هم له إاّل العالقات اجلنسية.
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8 ـ  َقاِعْد بِِعّد َموَجاِت الَبحِر.
يرضب يف الذي يشغل نفسه، يف الذي ال طائل حتته! وال هناية له.

9 ـ  َقاُلوا بِْنِت احَلاُنويت، من َيْوِخْذها؟  َقاُلوا َحاُنويت ِمِن اْصَحاُبه!
يرضب يف ذوي املستوى االجتامعي الواحد!

يْم! َما يِلْ َبراِطْم! 10 ـ  َقاُلوا اْنُفْخ َيا اْشَ
مثل يرضب يف الذي يطلب منه أن يعمل عماًل هو عاجز عنه، بطبيعته.

ْد، َقاْل َع اليلِّ َطاْر لِْلجّنة، َبال اْحَساب. 11 ـ  َقاُلوا َعاَلَمِك بِْتَشهِّ
مثل يرضب يف يّسء األعامل الذي كانت هنايته أسوأ.

وأصل املثل، أن زعياًم كان مشهورًا بالظلم، وأكل أموال الضعفاء واأليتام، وكان غنيًا، فلام 
مات أحرضوا من يغسله، فانزلق امليت يف جمرى للقاذورات، فأخذ الغاسل يرفع صوته، بالتشهد 
والتهليل، والتكبري، فتعجب الناس من هذه البادرة، وسألوه عن السبب، فقال: »إن املالئكة، قد 

محلت امليت إىل السامء، بال حساب، جزاًء وفاقًا، حلسناته يف احلياة. فنشأ املثل الذي تقدم ذكره.

ه!« 12 ـ  َقاُلوا: »ِوِش اليلِّ يِلِزْك َع امُلْر، َقاِل: »اليلِّ َأمّر ِمنُّ
مثل يرضب يف مواجهة الصعوبات، هربًا مما هو أصعب منها! وهو ينظر من طرف خفي، إىل 

قوهلم: »كالعري هيجم من ذعٍر عىل األسد!«

يْط. ْيط، قاْل َهذا االْحَصاْن، أو َهَذا الُكرِدي، أو َهَذا احْلَ 13 ـ  َقاُلوا اْحَصان اْلُكْردي َنطِّ احْلَ
صات، بالواقع. مثل يرضب لقطع التخرَّ

ه َقْبُله َحَرِق الَساِن!« 14 ـ  َقالوا: »َعاَلَمك ابُتْنُفْخ َهاملَِخيْض؟ َقاْل َبيُّ
مثل يرضب يف اخلوف من تكرر جتربة ُمؤملة.

ِة احلبل. وأصل املثل، أن جنديًا ذهب إىل مجاعة من  وهو ينظر إىل قوهلم:»امللدوغ، خياف من َجرَّ
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ّكر، فلام  البدو، ومل يكن عندهم ما يقدمونه له من ضيافة، إاّل احلليب فغلوه عىل النار، وحُلوه بالسُّ
جترع منه اجلرعة األوىل التهب لسانه. ويف زيارة ثانية، قدموا له لبنًا خميضًا، فأخذ َيْنُفخ فيه ليربده 

فلام سئل َعامَّ يفعل، والذي بني يديه لبن بارد، أجاب بام أضحى مثاًل.

حّيني، من ِرحيِة )...(« ، ما َبَناْم بِاْحَذاك، قال: »برِْتَ 15 ـ  قال: »يا َبّ
مثل يرضب يف الذي يمن عليك، بام يسبب لك من أذى وازعاج!

ها اكالْب، اْعَياِل اكالب.«  َلق؟ قال:ـ   ُكلَّ ْق:ـ   إِْلَكِلْب، ِواالَّ السَّ 16ـ   َقاْل: »َأيَّ َأنَظف ِمْفرَتَ
الكاف يلفظوهنا جياًم تركية.

يرضب يف املتشاهبني يف كل أنواع اخلسة والدناءة.

اْن« ن؟« قال»ِميَشاْن تِشرِتي ُرمَّ 17 ـ  قالوا: »َلوَيش اّم َباُسوْس( َنْزَلْت َعىَل َعامَّ
مثل يرضب يف الذي يسّخر الكثري يف سبيل ربح القليل!

ثمن  البقال عن  فلام سألِت  رمانًا،  املريض  لولدها  أن تشرتي  أرادت  أن سيدة  املثل،  وأصل 
الرمان، قال هلا: »كل رمانة بعرشين فلسًا،« قالت »الرمان يف عامن، الواحدة منه، بعرشة افلس« 
اجاب: ـ » اذهبي إذًا إىل عامن« فام كان منها إال أن ذهبت إىل عامن لترشي الرمان بسعر أرخص، 
عىل زعمها، فلام عادت كانت تفتخر، بأهنا فتت يف عني البقال بصلة، إذ اشرتت كل عرش رمانات، 

ت اهلوا يف عامن! بخمسة قروش، وشمَّ

ْة ِمْن حارتا.« َها أو خالِْتها ـ بتضخيم الالم ـ أو َعَشَ ِمد اْلبِْنت؟ قالوا: »َأمَّ 18 ـ  قالوا ِمْن حِيْ
يرضب يف الذي ال يشهد له إال أصحاب املصلحة.

19 ـ  َقاْل: »يا ِقِرْد َواِجْه َربَّك!« قال: »َأْمَصْخ ِمْن َهاحلاْل، َما ِفيْه َحاْل.«
مثل يرضب يف الذي بلغ من سوء احلال، ما ليس وراءه سوء. وهو ينظر إىل القول: 

»َأنا الغريق، فام خويف من البلل؟«
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20 ـ  َقاُلوا َوْيْن َراِح )اجحا(؟ قال بَِساِعد َجاْرُته!
مثل يرضب يف املفسد الذي يدعي اإلصالح، واإلنسانية.

21 ـ  َقاْل َياَبْه: »بِكيْل أو بِْلَقى« قال: »يا ابوْي بعاِوْد يِلقى!«
يرضب يف أن اهلل ُيمهل، وال هيمل.  يلفظون الكاف جياًم تركية.

ومعنى املثل، أن الذي يكيل خيدع الناس، بأن حيفن بيديه من القمح الذي يكتاله رسقة، وأن 
اهلل ال يغفل عن االنتقام منه؛ أي إنه سيلقى جزاء ما رسق.

22 ـ  َقاِل »ابْتْعِرِف اتراِفْق؟« قال: »َبْعِرف!« َقاِل: »اْبتِْعِرِف اْتَفاِرْق؟« َقاَل:»ال!« قال: »اَل 
ِفيْك، َوال يف ُرِفْقَتك!«

حالــة  وفـــي  الرضــى،  حالــة  فـــي  حسن  بخلـق  الناس  خمالقة  رضورة  يف  يرضب 
الغضب.

ما  »َلَعاْد  قال:  قال: »ال«  َعِظْم؟«  يْت  »َمصَّ قال:  »َكَلْيْت«  َقال  ْم؟«  حَلَ »َكَلْيْت  قال:  ـ    23
َكَليت«

مثل يرضب يف رضورة حتمل املشقة، يف سبيل املعرفة الصحيحة، َوالتجربة احلقيقية.

24 ـ  قاْل: »ِرْجيّل بِاْلَفلكَة، ِواْنِت اْتُقوْل ِمّدهْن!«
يرضب يف من يتجاهل ما أنت فيه من بالء.

ار!« اة الدَّ ِمد لل، َأنا َبرَّ 25 ـ  قالوا اَلْجَحا: »داركو قايِمة َقاْعِدة! قال: احْلَ
مثل يرضب يف الذي هيرب من حتمل املسؤولية.

َوانا  َأُموْت،  »إِْلَعيْب  قال:  اُبون؟«  الطَّ َباِب  َع  تِْقُعد  َعيْب  ُهو  َما  اجحا!  »يا  قالوا:  ـ    26
َمدُيون!«

يرضب للتنفري من الدين، ألنه هّم يف الليل، وذّل يف النهار.
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ة ِمْن يُِردن!« 27 ـ  قالوا َلَفْرَعوْن:»ِوِش اليلِّ َفْرْعَنك؟ قال من ِقلِّ
مثل يرضب يف أن خنوع الناس، هو الذي خيلق املستبدين وهو ينظر إىل قول املرحوم خليل 

مطران:

د األبطااَل!« لكن خفض األكثرين جناحهم                   رفع امللوَك، وَسوَّ

28 ـ  َقاُلوا لِْلَبِغْل: »من هو ابوك؟« قال: »َخايل َأالحصان«
يرضب يف الدعي الذي خيجل من أصله الوضيع.

29 ـ  َقالوا للديك: »َلْيه َما اْتصيح؟« قاْل: »ُكْل ِشْ يف َوْقُتْه تِسبيح!« ومن أقواهلم: ـ  ُكْل 
ِش يف غري َأَواُنه، َيا َهَواُنه!«

مثل يرضب لوضع كل يشء يف مكانه، وعمله يف زمانه.

30 ـ  قالوا لِْلَعْقَرب: »َليِش اْبتِلَسعي؟« قالت: »هذا ُهو َطبعي!«
ل، ويستعار لإلنسان املؤذي استعارة متثيلية. مثل يرضب يف أن الغريزة ال تتبدَّ

31 ـ  »قالوا للكالْب، ِمْن ُهْو َعّلْمِك النَّبِح؟» قالت: »َطْوَقة«
مثل يرضب يف الذي يدرب الناس عىل الرذيلة. وهو من قبيل االستعارة التمثيلية.

32 ـ  َقاْل: »َيا َرُسوَل الل َبِحبَّْك!« قال: »إِْلقُلوْب إِْشُهوْد، َما تِكِذْب!«
مثل يرضب يف أن احلب، يقابله حب.

33 ـ  َقاَمْت َرْقِصة ِعْمياْن ُخُرْس، َمَع ِعْمَياْن ُطُرش!..
مثل يرضب يف األمور التي ال بداية هلا، وال هناية!

34 ـ  َقاَمِت الَقْرَعا، َع امِّ اْقُرون!
مثل يرضب يف اختالل األمور، وتطاول الضعيف عىل القوي. القرعا استعارة للضعيف، وأم 

اقرون كناية عن القوي.
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35 ـ  َقاُنوْن )ِقطنِة( ِمِلْغيًا ِكّل َقاُنون.
الطبيعي  امرأة مشهورة بجامهلا  املرأة تستطيع أن تفعل ما تريد. و )قطنة(  مثل يرضب يف أن 
الرتكي  الوايل  القوية عند  القبائل  فتوسط كل زعامء  بالشنق يف )دمشق(  أخيها  البارع حكم عىل 
يف  تتشفع  أن  الفارس،  الوجيه  هذا  أخت  )قطنة(  فقررت  كلها،  وساطاهتم  فأمهلت  عنه،  للعفو 
أخيها عند الوايل، فنجحت وساطتها، وعفي عن أخيها، وأخيل سبيله، فنظم الشعراء فيها قصائد، 

وهذا املرصاع الذي حتول مثاُل من قصيدة مشهورة وهو ينظر إىل قول الفرذدق:

مؤتزرًا، يأتيك  الــــذي  الشفيــــُع  ليـــس 

عريانا! يأتيك  الــــذي  الشفيـــع  مثــــل   

36 ـ  َقاْيم عىل َحْيُله، ُموْه َعاِرْف َراُسه ِمْن َذْيُله!
مثل يرضب يف الذي حياول أن يتزعم الناس، وهو جيهل أمور نفسه، كالذي يقال عليه، إنه ال 

يعرف الكوع من البوع.

اْت. احْيَ دْت لِلنَّ 37 ـ  َقرَبْت َجْوْزَها، ِواتَصدَّ
مثل يرضب يف الذي هيمل معاجلة مصيبته، وحياول أن ينّصب من نفسه مواسيًا لآلخرين.

اِج اُبمْرَحَلة. 38 ـ  َقْبل احْلَ
ي لأِلمور، قبل أواهنا. مثل يرضب يف التََّصدِّ

39 ـ  َقبِْل َما اْتْغربِِل النَّاْس، ُشْوْف َكيْف بِنخُلوا فيك!..
يرضب يف رضورة الكف عن عيب الناس. وهو مثل قوهلم »من َغْرَبل الناس ختلوه!«

40 ـ  )...(، إِو َما ُبْمُلْط من َعيَنها املِْخَرز!
يرضب يف الذي ال يشعر باخلجل من ارتكاب املخازي، ويتعاىل عىل الناس.
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اِمْت، َصاِمْد! 41 ـ  َقابِِل الشَّ
يرضب يف رضورة التجلد، للشامتني وهو ينظر إىل قول الشاعر :

دي للشامتني، ارهُيم                           َأين لريب الدهر، ال اتضعضُع! وجتلُّ  

42 ـ  إِْلِقِدْر َما يْركب َغرْي َعىَل َثلْث َهَواِدي! ومنهم من يقوَل! »ُثَلْث َلَدايا.«
املفرد  يستعملون  ال  هم  أو  هلا،  مفرد  ال  واهلوادي،  يستحق.  ما  أمر  كل  إعطاء  يف  يرضب 
،واهلوادي هي احلجارة التي تركز عليها القدر، أما اللدايا، فمفردها َلِديِّة. أما اهلادية يف اللغة، فهي 

اتِئة يف املاء!.. الصخرة النَّ

43 ـ  َقَراِقرَي اَهْلَنا، َوال أكَباَش اْلَعَرْب!
مثل يرضب يف تفضيل أبناء القبيلة، وإن كانوا ضعفاء تافهني، عىل الزعامء من خارج القبيلة. 

وكاف اكباش يلفظوهنا جياًم تركية.
والقراقري، مجع قرقور للذكر، وقرقورة لألنثى، ما كانت بنت سنة من الضأن، والِقرق بالكرس 
الرديء، والصغري من الناس لغة، وعندما حّول العامة الكلمة إىل وزن َفْعُلول، أرادوا هبا التحقري.

44 ـ  إاَِلَقاِرب، َعَقاْرب.
يرضب للحذر من األقرباء.

، األب  وهو يف األصل، من حكمة لفيلسوف العرب الكندي، إذ قال البنه قبل وفاته:ـ   »يا بنيَّ
، واألخ فخ، والعم َغّم، واخلال وبال، واألقارب عقارب.« ربَّ

45 ـ  ِقرٍد اَمَوالِْف، َواَل َغزاٍل اخْمالِف!..
مثل يرضب يف أن الزوجة املطيعة وإن كانت غري مجيلة، أفضل من املرأة اجلميلة، املشاكسة!..

نِة ِمِرْحبِة. 46 ـ  ِقِرْد يِْلَحْس ِمْن َذيْل ِقِرد، ِوايُقول السَّ
يرضب يف من يعتمد عىل املساوي له يف التعاسه، وحياول إقناع نفسه بأن املوسم مقبل باخلري.

ومعنى السنة ِمِرْحبِة : فائضة اخلريات والربكات.
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ْه َغَزاْل. 47 ـ  إِْلِقِرِد يف َعنْيَ امُّ
مثل يرضب يف الذي ينظر إىل كل تافه عنده نظرة اعتزاز.

48 ـ  ِقْرَشْك االْبَيْض، َلْيوَمِك اأَلْسَوْد!
يرضب يف احلض عىل االدخار.

49 ـ  ُقْرَصْك َيا َحاِمْد َصاِمْد.
يرضب يف املعفى من أي التزام.

50 ـ  ُقْرُصْه يف َناره، أو َعْيُنه َعىَل َجاُره!
يرضب يف كل طامع حسود.

ُبْع. 51 ـ  َأْلُقُبْع، يف َهالرُّ
مثل يرضب يف إهناء اخلالفات.

ة، ودخلوا يف غاٍر يتقاسمون األسالب،  وأصل املثل، أن لصوصًا، قطعوا الطريق عىل بعض املارَّ
ته كاملة، وبقي له عند صاحبه ربع غرش، فاختلفا،  وبقي واحد من اللصوص، مل يستوِف ِحصَّ
وكاد أحدمها يقتل اآلخر، فمد زعيمهم يده إىل قبع الذي زادت حصته، عىل حصة رفيقه، وقال: 

بع.« فذهبت مثاًل. »هالُقُبع، يف هالرُّ

52 ـ  ُقبَّة َنْجراْن، َما َبْعَدها ُقبَّة.
مثل يرضب يف الرجل الذي ال يبارى جودًا، وكرمًا. ويف كل يشء، ال يقاس به غريه.

واملعنى، أنه ليس بعد قبة نجران، مكان، أو بناء، أو مزار يمكن احرتامه، وهلذا املثل أصل يف 
العربية الفصحى، ويف التاريخ، َفـ )قبة نجران(  ـ  عىل ما يروى ـ كان يمكن أن يستظل فيها ألف 

رجل، وكان الذي ينزل يف )قبة نجران( جيد الرعاية التامة:  

أ .  فإن كان مستجريًا أجري.
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ن. ب . وإن كان خائفًا ُأمِّ

ج .  وإن كان جائعًا ُأشبع.

د .  وإن كان طالب حاجٍة، قضيت له حاجته.

و)نجران( بلد يف اليمن، وقد أقيمت هذه القبة، بجانب )هنر نجران(، وكانت العرب تسميها 
يف  ذكرها  الوارد  هي  )نجران(  و  )الكعبة(.  يزورون  كانوا  كام  يزوروهنا،  وكانوا  نجران(  )كعبة 

سورة )الربوج(.

وعن النبي )صىل اهلل عليه وسلم(، أنه كان إذا ذكر اصحاب األخدود، تعّوذ من جهد البالء 
ـ وجهد البالء، هو احلالة الشاقة التي تأيت عىل الرجل، خيتار عليها املوت. )الكشاف عن حقائق 

التنزيل، اجلزء الرابع، الصفحة 200 ، الطبعة األوىل سنة 1354(.

َبنِي  »ِمْقَعَدْك  يقول:  من  ومنهم  النََّسايِْب  ِعْنِد  َقْعِدَتِك  النََّصايِْب،َواَل  َبنِي  َقِعَدتك  ـ   53
النََّصايِْب، َواَل ِمْقَعَدك عند النَِسايِْب.«

يرضب يف التحذير من اللجوء إىل أهل الزوجة عىل أية حالة.

املعنى: إقامتك بني اللحود، خري لك من اإلقامة عند أصهارك. والنصايب مجع نصيبة، وهي 
احلجارة التي توضع حول القرب، ثم استعريت للقرب نفسه، وقد حولت اهلمزة ياء عىل عادة العامة.

54 ـ  َقْريِة، ِواْهَلها ِسْعِرين.
مثل يرضب يف التفريق يف املعاملة بني املتساويني. ويف التفريق يف العادات والتقاليد، ملن هم 

يف وضع واحد.

اجيل. ِلْ ِوالرجِّ 55 ـ  إِْلَقِمْح ِوالَغرابِيْل، ِوالزِّ
يرضب يف املواقف التي يمتحن فيها الرجال.

أي إن اختبار جودة القمح بالغرابيل، ومعرفة حقيقة الرجال، تظهر عند مواجهتهم املآزق مع 
الرجال.
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56 ـ  يُِقوَله عمك )إِْفَصياْمن(
مثل يرضب يف الذي يشجعك عىل حتملُّ املصاعب، وهو يتنعم.

طلب  الزاد،  من  معهام  ما  نفد  وملا  الشاب،  أخيه  وابن  هو  غزا  بدويًا  رجاًل  أن  املثل،  وأصل 
عسى  أيامًا،  االنتظار  عىل  أخيه  ابن  وشجع  العم،  فرفض  أهلهام،  إىل  يعودا  أن  عمه  من  الشاب 
اهلل أن يمن عليهام بغنائم، فخجل الشاب،وسكت، وكان يرى عمه يذهب يوميًا إىل أكمة قريبة، 
مرتني كل يوم، ويعود وقد اكتسب نشاطًا، فعّن للشاب أن يذهب إىل األكمة، ليستطلع األمر، 
فام كان أشد دهشته، ملا أن رأى نوى التمر، الذي يأكله عمه كل يوم، مطروحًا هناك. فعاد وألّح 
عىل عمه بطلب الرجوع، فنصح له عمه بالصرب، وذهب إىل األكمة، وعاد، وقد علقت نواة مترة 
بعنفقته، فتشجع الشاب وطلب الرجوع، فوبخه عمه وشتمه، وكان مما عريه به قوله: »أخس يا 
( فابتسم الشاب،  رِبْ أخو بطنه الرشود،« ومها أشنع ما يعري به بدوي، وال يوازهيام، إال قوهلم )َألثِّ
وأمسك بنواة التمرة وقال لعمه: »بِقوله عمك إِفصيامن« فذهبت مثاًل يف الذي يشجعك عىل حتمل 

املصاعب، وهو يتنعم!

57 ـ  ُقطُّ أو َقَضْب َشْحِمة.
يرضب يف من ال يمكن ان يتخىلَّ عن يشء هنبه، أو غنمه.

لِة. ويف أمثاهلم أيضًا:ـ   َتْوبِة َقَحبة. ومن أقواهلم: »إِلَقْحَبة  58ـ   إِلَقْحَبة، إِْن تاَبت، بِْتِصرْي َدالَّ
وْب.« ما بِتُّوب، ِواملَيِّة ما برِْتُ

مثل يرضب يف الذي ال ينتهي عن غيِّه.

و الَعَتبِة. 59 ـ  إِْقَطُعوا َراِس الَعُروْس، ِواالَّ ِهدُّ
يترصفون ترصفًا حكياًم،  الذين ال  احلاسمة،  املحدودة، واألفكار  العقليات  يرضب يف ذوي 
العريس،  بيت  إىل  العروس  تدخل  أن  تقاليدهم  قرية،تفرض  أهل  أن  يروون،  كام  املثل،  وأصل 
وهي راكبة فرسًا، وأنه ال جيوز أن حتني العروس رأسها، ألن معنى هذا، أهنا ستظل هي وأهلها، 
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ء ملدى احلياة. واتفق أن باب دار العريس، كان قليل االرتفاع، فلم حتِن العروس رأسها، فأخذ  أذالَّ
احلارضون يرصخون: ـ  »إِقطعوا راس الَعُروْس، ِواالَّ هدوا العتبة!« فتشاءم والد العريس، وأيب 
أن هيدموا باب داره، ألن معناه موت العريس، وأبى والد العروس، أن يقطع رأس ابنته، إىل أن 
جاء واحد من قرية ثانية، وقال: »فلتمل العروس رأسها يمينًا، أو يسارًا، وليس من الرضوي ان 

ختفض رأسها!.

60 ـ  إِلَقَفا َغاَبة.
قول  إىل  ينظر  وهو  الغياب.  القفا:  ومعنى  املغتابني.  مع  التسامح  رضورة  يف  يضـرب  مثل 

الشاعر: ـ 

وقد أجلك من َيعصيَك مسترتا ك، من يرضيك ظاهره   لقد أعزَّ  

اج. ْب َعىل الِوْجَهني، ِمثِْل ُخبِز الصَّ 61 ـ  إِْمَقلَّ
يرضب يف املنافق.

اْح َمْع فضَّ َمْع تِْرتاْح، ِكثِر الطِّ 62 ـ  ِقلِّ الطِّ
حكمة غرضها تقبيح الطمع. واألصل يف نشوء هذه احلكمة، التي حتولت مثاًل، أن عقيدًا، غزا 
قومه، فغنموا غنائم كثرية من أعدائهم. فطمع، واقرتح عىل قومه، أن يواصلوا الغزو، وهيامجوا 
بعض أعدائهم بياتًا ـ يف الليل ـ وهذا نقيض كل عرف وعادة يف البادية. فلام هجموا عىل األعداء، 
منهم  وذبحوا  السابقة،  غنائمهم  كل  عىل  واستولوا  فهزموهم،  واستعدوا،  أنذروا  قد  وجدوهم 

عددًا غري قليل. فقال العقيد: ـ 

اح!« َمْع فضَّ »ِقلَّ الطمْع تِْرَتاْح، ِكثَر الطِّ

ي!« ي، ال ِمِطٍر ِمنَّْك َواَل ِمْتَغدِّ ْك يا بيتي، َوانا ِمْتَعدِّ 63 ـ » َقوَّ
يرضب يف الذي ال يقوم بواجباته نحو أرسته!..
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َساْن ـ أو ِمْن َهاحلَاِمْض اَلِمْظ. 64 ـ  َقْلبِي ِمْن َهاحَلاِمْض رَضْ
ها. و )المظ( معناها عندهم كاره. يرضب يف الذي تكررت عليه توافه األمور، حتى ملَّ

65 ـ  َقوِّ َقْلَبْك، ِواْعِزْم، ِواأَلِكل يا َنِصيْب!
يرضب للحث عىل الكرم، ألنه ليس كل دعوة، يستجيب هلا املدعّو.

66 ـ  قوِل اْفَتْح، َوال َقْول َساَلْم.
عيْف َخايِْب. يرضب يف رضورة االحتياط، ِوالضَّ

يرضب يف القوي الذي ال يتقيد بعد، ويف عجز الضعيف عن حتصيل حقه بالقوة.

يْت، َسْبَعنْي يف البيت. 67 ـ  إِْلَقِمْح ِوالزَّ
مثل يرضبه الفالحون، لرضورة االحتياط عىل مؤونة األرسة، من هذين الصنفني.

راس. 68 ـ  إِلَقْهَوة َقِهوتني. َقْهَوة اْمَن ااِلثِْم َلْلَبِطن، أو َقهَوه اْمَن االثِْم َللَّ
ها البدو كيفًا، أو تكرياًم. ر التي ال يعدُّ كَّ ة بالسَّ يرضب يف القهوة املحالَّ

يخة، ودها صحن، أو بكرج  َألشِّ ة، التي هي شارة من شارات الزعامة، لقوهلم:  امُلرَّ والقهوة 
عىل النار ديمـــــة أو تاخـــذ عىل اخليل مشوار، ملا اتويلِّ هزيمة.

70 ـ  َقّو )َحِرْب( كفى الل َشّ )َحرب(!
يرضب يف من يتشاءم، به وخيشى أذاه.

يصاب  الصباح،  يف  سيام  وال  عليه،  م  يسلِّ الذي  كان  وقد  بالشؤم،  مشهور  رجل  )حرب( 
»قّو  قالوا:  تأدبًا،  عليه  يسلموا  َأن  أرغموا  وإذا  عليه،   السالم  يتحامــــون  الناس  فأخذ  بأذى، 
اك اهلل يا )حرب( وكفانا اهلل الرشور التي جيرها علينا  حـــــــرب! كفى اهلل رش حرب« أي قوَّ

ذكر اسمك.
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ك َغِصْب! 71 ـ  َقوَّ
اًل. أي أسلم عليك عىل الرغم منك. مثل يرضب يف الذي يعجزك بثقل دمه، وحيل عليك متطفِّ

72 ـ  َقْطَع ااِلخُشْوْم، َواَل َقْطَع الُرسوم.

يرضب يف صعوبة التخيل عن العادات، ولو كانت ضارة.

البغدادية  العامية،  الكنايات  كتاب  من   347 ال  الصفحة  يف  اخلصوص  هبذا  جاء  ما  )راجع 
ملؤلفه األستاذ )عبود الشاجلي( الطبعة األوىل(.

َزاْق. 73 ـ  َقْطِع األْعَناْق،َواَل َقْطِع الرِّ

يرضب لتقبيح سياسة التجويع، وقد كانت هذه السياسة شائعة يف عهد بني أمية، وقد قلدهم 
كل من أراد إذالل خصومه السياسيني. قال شاعر اهلاشميات، خياطب بني أميَّة: ـ 

»أجـــاع اهلل من أشبعتموه                   َوَأْشَبع َمْن بجوركم أجيعا!  

اْس، َواَل اتِعتُتْه. 74 ـ  َقْطِع الرَّ

يرضب يف الذي يكثر من التهديد، والتعريض بالعقوبات الشديدة، ومنهم من يستعمله للمّن 
تُه تعني كل واحدة منهام التهديد. أما التي تعني املن فهي َعتَّه،  ُته، وأتعتَّ القبيح، وهو خطأ، ألن َعتَّ

أي ذكره بمعروف سابق له عنده.

75 ـ  إِْلَقْطَعة، َواَل اْلَقِطيَعة.

يرضب يف أنَّ كل أذى حيتمل، إِن مل يكن هناك قضاء ُمربم.

َط ابحيَل الل! 76 ـ  َقَطْعنا الشَّ

بعضهم  وهم  وقد  غنيمة.  الصعوبات  أخف  اجتياز  يظنان  من  عىل  التهكم  يف  يرضب  مثل 
أعداؤهم، وكادوا  فتبعهم  ففاداو خائبني،  أن مجاعة غزوا  املثل  للحظ احلسن. وأصل  باعتبارها 
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الشط  يرددون: قطعنا  فأخذوا  املوت،  الرشيعة، ونجوا من  يفتكون هبم، فهربوا سابحني يف هنر 
ابحيل اهلل. وأعداؤهم يرددون أغنيتهم، هتكاًم عليهم.

ْطِريْز! ِم التَّ ُغْل، بِْتَعلِّ ة الشُّ 77 ـ  ِقلِّ
الناس إىل أعامل ال خري فيها، بالنسبة إىل حقيقة احلياة، يف رأي  البطالة التي تقود  يرضب يف 

ة، وقد كان الرومانيون، يقولون: »ِعْش، ثمَّ تفَلَسْف« العامَّ

،َأَعَز اْصحاب. واب، َوال اْيِمَن َعيلِّ 78 ـ  َقِعْديت يف اخْلَ
يرضب يف اهلرب من املن القبيح، واخلوايب مجع خابية وهي خمازن للطحني تصنع من الطني. 
ة،لكن العامة يستعملوهنا هلذا النوع من خمازن الطحني، أو القمح، أو  واخلابئة يف اللغة، هي اجلرَّ

العدس ويسموهنا الكوارة واجلمع كواير، وأغلب لفظهم الكاف جياًم تركية بثالث نقاط.

79 ـ  َقْطِع الَعَوايْد، ِمثِْل ِقْطِع اْلَقاَليْد.
يرضب للنهي عن الثورة عىل العادات.

وقوهلم مثل قطع القاليد، أي إن الثورة عىل العادة تشبه ماولة االغتصاب، ففي أقواهلم: »اليل 
جت ِواثياهبا قدايد، أو خمانقها بدايد، حقها امربَّع أو زايد!«

90 ـ  َقْلِب امُلْؤِمن َدلِْيُله.
يرضب يف رضورة اتباع ما يوحي به القلب.

إِّتِق  ه  َمرَّ اول  إِْمَن  واحد  بغضت  وان  خريه،  ارجا  واحد،  حبيت  »ان  يقولون:  العامة   فان 
ه!..« رَشُّ

91 ـ  َقْلبي َعىَل َوَلِدي، أو قلب َوَلدي َعىل احلجر.
مثل يرضب يف عطف األب عىل األبناء وعقوق األبناء.
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92 ـ  إاِِلْقُلوْب َشَواِهد.
يرضب، عندما يقول أحد الناس،إنه يعّزك، أو حيبك، أو حيرتمك.

ِة احَلَيا، بِْتَسبِِّب النَّيا! 93 ـ  ِقلِّ
ِف الوقاحة عن مشكالت  يرضب يف َتَكشُّ

ومعنى النيا، العالقات اخلطرة.

ْجَلنْي! اس،ِواْبتِتِعب الرِّ ِة اْلَعِقْل إْبَتْوجِع الرَّ 94 ـ  ِقلِّ

مثل يرضب يف األرعن، الذي جيلب للمسؤولني عنه، تعب الفكر،وتعب اجلسم يف املراجعات، 
لتاليف محاقاته،ورعونته.

ْة. ِذلِّة. 95 ـ  إِْلِقلِّ

يرضب يف حالة الفقر، وفقدان املنارصين. فالبدو يقولون:

»َعدِّ ارَجاَلْك، َواْرَداملا« أي إذا كان أنصارك من عشريتك كثريون، فانك تستطيع أن ترد املاء 
قبل كل املزامحني. وهو ينظرإىل قول عمرو بن كلثوم:

ويشـرُب غرينا كدرًا، وطينًا! ونرشب ان وردنا املاء صفـــواً 

ونبطش، حني نبطش قادرينا! لنا الدنيا، ومن أضحى عليهــا، 

ِة الّرَجاْل، ما اْتَِم، َما اْيِّم االَّ َراَدهم!.. 96 ـ  ِقلِّ

مثل يرضب يف حالة الكثرة من الرجال، الذين ال وزن اجتامعيًا هلم!

97 ـ  َقِليِل احلّظ، بتَعرَقِل اَبيَضاُته. ويروى )بِتَطرَجل( وهي هلجة يف )عجلون(

يرضب يف الذي يقوده سوء احلظ، لإلخفاق يف كل يشء.
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98 ـ  َقليِل اْلَعِقل، لو انه اُخوَك، ال تِْبلْش بِيه!
حكمة حتولت مثاًل، يف حالة االحتكاك بذوي العقليات املحدودة. ويف عجلون يضمون )قاف 
العقل( وكثري من األلفاظ التي يلفظها البدو وأهل البلقاء ومادبا وضواحيها، والكرك وضواحيها 
ّم، فيقول أهل عجلون: َعُقل، َبُغل، َفُجل،  بالكرس، يتلفظ هبا أهل )عجلون( وضواحيها، بالضَّ

ويقول غريهم! »َعِقل، َبِغل، ِفِجل.«

حني بُِروْع.« ه، ابنِك َشّخ بِاملِْعَجنِة، قالت: »َهيك الطَّ 99 ـ  قالوا اَلمُّ
مثل يرضب يف الذي يفسده الدالل.

ومعنى َبُروع عندهم، ينمو، ويزداد.

ُرْوْك. ِط الَرَجاْل، بَِوخِّ 100 ـ  َقلِّ
بِوّخروه!«..  الرجال  ِط  بَِقلِّ »إِليلِّ  يقول:  من  ومنهم  نفسه.  الناس عىل  يقدم  الذي  يرضب يف 

ره ـ هي َأّخره. بقلب اهلمزة واوًا. َوخَّ

101 ـ  َقْويل َلْلَحّق، َما َخىلَّ يِل َصاِحْب.
يقوله من يريد أن يتهرب من شهادة عىل األقوياء.

اِشْه َحُنونة أو َرِحْيمِة! 102 ـ بُِقْوْل لاِْلْعَوْر َعْيُنه كِرْيمة، أو بُِقوْل لِلدَّ
يرضب يف املنافق، الذي يقول لكل إنسان ما يرضيه.

اْل ِكّلِهن! ِر االْجَ 103 ـ  َقوْل »ِحي ُجه« بِْثوِّ
يرضب يف الذي هيني أحد أفراد قبيلة قوية، فيثور انتصارًا له كل أبناء القبيلة.

)حي جه( بلفظ اجليم بثالث نقاط، اصطالح يف البادية، إلثارة اجلمل النائخ.

104 ـ َقْومًا اْتَعاَوُنوا، َما اْنَغَلَبوا.
يرضب يف احلث عىل التعاون، واملساعدة.
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105 ـ  َقْوُله، أو َبْوُله، َواَحْد، َواَحْد.
يرضب يف الذي ال حيرتم وعوده، وال يتمسك بكلمته.

106 ـ  إِلَقْهَوه َقّص، ِواملنسف َخّص.
مثل يضب يف رشوط تقديم القهوة للذي يليك من اليمني، من غري نظر ملن هو أعىل، أو أدنى، 

وللقهوة آداب سنذكرها، عند ذكرنا القهوة من هذه )امْلعَلَمة( إن شاء اهلل.

، َوَلو اّن أُبو َزْيد َيَساْر. 107 ـ  إِْلَقْهَوْه َيِمنْيْ
يرضب يف تقرير العادات يف تقديم القهوة من اليمني، ولو أن )ابو زيد اهلاليل سالمة( يقعد يف 

اليسار. وهو ينظر إىل قول عمرو بن كلثوم:

»صددت الكأَس عنا أم عمرو               وكان الكاس جمراها اليمينا!  

َمك. عيْف، ِمثِل السِّ 108 ـ  َقِوّيم َماِكِل الضَّ
يرضب يف القوم الذين يضيع احلق بينهم. 

ْو بِْة بَِقْر، الل ِوِكيَلْك! 109 ـ  َقْيُ
مثل يرضب يف اجلامعة الذين ليس هلم زعيم يأمترون بأمره. والَقْيُقْوَبة ـ هي هرب البقر، عند 
اشتداد احلر، يلدغها ذباب فتهرب، فيقال قيقب البقر، أي هرب. ولعل األصل )قبقب البقر( ألن 
ت تصويتًا عاليًا. أما األرادنة فيسمون تلك الذبابة التي هتاجم البقر صيفًا بـ  البقر عند اهلرب ُتَصوِّ

)القيقوبة( باسم اهلرب نفسه.

110 ـ  ِقْيِس الَبرْي، َقبِل ما تِْنَحدْر ُلْه.
يرضب يف رضورة الرتّوي.

111 ـ  ِقيمة، ما اهْلَا ِشيِمة.
يرضب يف القوم الذين ال مروءة هلم.
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اَعة، حتقريًا للقوم، فصغرت يف املذكر، ثم ُأنِّثت، مبالغة يف التحقري. ومعنى قيمة، هنا مَجَ

111 ـ  ِقْيمُته، أو ِقيِمِة الكلب َواِحْد.
يرضب يف اإلنسان املنبوذ.

بَييس( َما َغزا! أو يقولون: »كّن الدبييس ما غزا« 112 ـ  ِقْيم )الدِّ
يرضب عند اعتبار اليشء كأنه مل يكن. )الدبيس( عقيد، غزا هو وقومه، وبعد أن غنموا غنائم 
املثل. وكّن  الغنائم، فرضب هذا  فاسرتدت مجيع  لقومه،  ما غنموه،هو ألحالف  أن  تبنيَّ  كثرية، 

. بلفظ ا لكاف جياًم تركية هي كَأنَّ

113 ـ  ِقْيمَتْك، َع َقَدر ِشْيَمتْك!
ة، وهو مل يقدم عماًل، يفرض احرتامه. مثل يرضب يف من يتطب من الناس معاملة خاصَّ
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باب الكاف

ارة. 1 ـ  َكاُبوْن، َعىَل اْحَ
يرضب يف الزينة عىل امرأة قبيحة، سيئة األخالق. الكابون عندهم، هو ُجلٌّ مجيل، يغطي جسم 

الفرس لكي يقيها من لسع الذباب ـ اجلمع كوابني. ويف اللغة )كبن( َأخفى، وهذا منه.

2 ـ  كاِذبْتِهن، أو صادقتهن َواَحْد.
مثل يرضب يف اهتام جنس النساء بال تفريق. ومن أقواهلم: 

حِيْلَفْن اوِهْن كاذبات، أو يِْشَهَدن، إِْوهن غايبات.

3 ـ  َكاَساِت اهَلوا، ِحْكِمة، بالدوا.
مثل يرضب يف األمور النافعة التي ال تكلف شيئًا، وال ترض، وكاسات اهلوا، هي املحاجم.

ه َديْن ُحط َرْطَلنْي. 4 ـ  َكانُّ
مثل يرضب يف الذي ال يفكر يف عواقب األمور. وكأنَّه ـ   هي إذا كان هو. تلفظ كافها جياًم تركية.

5 ـ  كان افراِق الَبَدِوي اْبَعباه، إِْنِطيه ُسوِق االعبي!
يرضب يف رضورة التخلص من اإلنسان املزعج. وتلفظ جياًم تركية.

ْد. تلفظ الكاف جياًم تركية. 6 ـ  كانَّْك ِمْتَعِمْد، َصمِّ
يرضب يف الذي يفتح باب العداوة، وهو عاجز عن التصدي. ويقال يف التحدي.

ْه َلْلِعِرْس، ِمنِّي أو ِمنِّي! أو كاْن ُمْوْه َلْلِعِرْس َما ِمّنيش! 7 ـ  كأنُّ
مثل يرضب يف الذي هيرب من كل مسؤولية، إاّل  إذا كانت ملصلحته اخلاصة.
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يتهرب من كل عمل، ويف أحد األيام عاد )للحي( فرأى  املثل، أن شابًا كسواًل كان  وأصل 
لالحتفاء  يستعدون  إهنم  له  فقيل  االستعداد..؟«  هذا  كل  »ملاذا  فسأل:  لقرى،  يستعدون  القوم 

بعرسه، وأن عليه أن يساعد، فقال قولته التي صارت مثاًل :

وكلمة مّني تعني عندهم، أنا قادر، وما ِمنِّيْش، أي ال أقدر أن أعمل شيئًا. 

يه. ه أو َخلِّ ْك تِْبِليه، ُأْسُكْت َعنُّ 8 ـ  كأْن ِودَّ
يرضب يف رضورة إمهال العدو الذي ليس يف مستواك، وهو ينظر إىل قول الشاعر :

شامتني عبد بنــــي ِمسمـــــــعٍ            فُصْنت عنه النفـــــس َوالِعرِضا !

ومل أجبـــــه الحتفالــــي لــــه            من ذا يعض الكلب إن َعـــــّضَا!

الكاف يف كان جيم تركية، ومعنى كان: إذا كنت.

ِك اْلعاْر ِدْع َباَلِك الْقَمرا ِوالّنهار. 9 ـ  كاْن ِودَّ
يرضب يف رضورة الكتامن. 

ْك َعَزاِرْة َمَرة، اطلق عليها َعيِّْل،  10 ـ  كاْن ودك عزارة َزمَلِة، إِْطِلْق َعَليْه ُحْرَمة، ِواْن كاْن ِودَّ
أو َعجّي.

مثل يرضب يف رضورة اتقاء أْلِسنة من هم دونك منزلة. الكاف يف )كان( جيم تركية.

ماَن ِطوْيْل! َيا ُطوْل َفْقَرْك والزِّ 11 ـ  كان، ما يِْغنيك َغرِي الَقاْطها 
مثل يرضب يف الذي يتوقع الغنى من أمور ال تسمن، وال تغني، وأصل املثل أن شابًا كسواًل، 
كانوا يدفعونه إىل العمل، وهو ال تسجيب،ويف أحد األيام اتفق مع أرملة قبيحة املنظر، متقدمة 
اَطة يف احلقول،  يف السن، عىل أن يتزوج هبا، بال مهر، فلام سئل عن هذا الزواج، أجاب: »اهنا َلقَّ
وأن ما جتمعه من احلبوب يف آخر احلصاد، سيكون مصدر رزق وثروة له وهلا. وفوق هذا، فإهنا 
قد َأعفته من مقدم املهر، ومتأخره!.. فرد عليه أحد سائليه، ببيت الشعر هذا. واألرادنة يسمون 
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اط، والعمل نفسه: »إِلقاط،  اطة، والذكر لقَّ التي تلتقط السنابل الساقطة من أيدي احلصادين، لقَّ
والقاطة« وإمهال التاء أكثر، ألن اللقاطة تستعمل يف مكان اخليبة فيقولون: »إِْسَقاَطة يف القاطة،إِو 
خيبة يف املرصان، وأهل قرى فلسطني يسمون هذا العمل )إِصيافة( والقطة السنابل »إِْمَصيّيفة« 
ومنه املثل، مثل اْمَصيِّفة رحيا، اليل ال ناهبا َعِرضها، وال ناهبا اصيافتها.« وإذا كان االلتقاط حلبوب 
املاعز،  ببعر  املتساقط  للزيتون  تشبيها  إِْبَعاَرة،  ذلك  سمي  الزيتون(  )إِْجداِد  بعد  املتناثرة  الزيتون 

وحتقريًا للعمل نفسه.

ْك احُلرص، أو ُزْغِر  ِريِّة،خذَلك )...( وإِن كاْن ِودَّ نِيِّة، ِوالَفّرِشة الطَّ ِك اْلِعيِشة اهْلَ 12 ـ  كان ِودِّ
اْلُقرْص، خذ لك )....(

مثل نشأ يف السلط، للموازنة بني مزايا النساء، فالذي يريد نعيم احلياة، يوصونه بالزواج من 
أرسة موصوفة بالفطنة يف تدبري أمور املعيشة، والكاف يف كل جيم تركية.

املَِفالِيْح باوُجــــوه  هايـــــا  الدَّ ُكـــــبَّ  ـ   13
اهْلَاَليِــــْم َجـــــاَل  الرُّ َصْيــــداَت  َأْلبِْيــــْض   

مثل يرضب يف موازنة حظوظ الرجال، يف اختيار النساء.

ُكّب يف هذا البيت، معناها اطرح، والدهايا مجع َدِهيِّة،ومعناها احلمقاء التي ُتكّدر احلياة، واملرأة 
التي ال ذوق هلا، واملفاليح، كرام الرجال مجع مْفِلح، البيض كناية عن النساء، املفرد )بيضا( قالوا :

والرجال ما احيبون كل شجيع« »النسوان، ما حبني بيضا غريرة، 

أي النساء ال حيببن كل امرأة فائقة اجلامل، والرجال ال حيبون كل رجل شجاع. يعتقد البدو، أن 
رن خليار الرجال، لكي يتساموا معهن، فكأنه عوض عليهن ما سلبهن  رشار النساء، وقباحهن ُقدِّ
من مجال اخللق واخُلُلق، بأزواج كاملني، يتحملون نقصهن. ويعتقدون أيضًا، أن اهلل قّدر جلميالت 
النساء ان يتزوجن أنذال الرجال، فكأنه قد أراد أن يعوضهم عن إخفاقهم يف احلياة، بجمـــال 

املرأة.
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14 ـ  كّب  االْمداِرك لو ِسِلْم.
يرضب يف املغامر. املدارك مأخوذة من الدرك، وهو قعر اليشء. ويقول األرادنة »حّط حاله يف 

الّدرك واملدارك«. أي وضع نفسه يف اخلطر. واملعنى: قبحًا للمغامر لو سلم!!

. 15 ـ  ُكَب معروفًا، مع َنَخاِسة اْلَعرْيْ

يرضب يف الذي ال يعرتف باجلميل.

حقدهم  يساوي  للمعروف  حفظهم  وأن  للمعروف،  الناس  أحفظ  أهنم  يعتقدون،  والبدو 
وضغينتهم عىل الذين يسيئون إليهم. واحلقيقة، أن البدوي ـ  قدياًم  ـ إذا صنع له معروف نرشه، 
بطريقة إعالمية عجيبة، فهو يعقد قطعة قامش بيضاء عىل رمح، ويركب فرسه أو ذلوله، أو يميش 
راجاًل، من عشرية إىل عشرية، وينادي بأعىل صوته: »هتيا املن هِتيا له، َلِعْزوَته ِوارَجاَله، ربنا اخلرض، 
م احلانا.» ويذكر القضية. والزراع واحلرض، ال يصنعون هذا، وال ما  بيض اهلل وجه افالن اليل كرَّ
اع وغريهم، الذين يقتنون احلمري، ممن هم ليسوا بدوًا. اسية العري( عن الزرَّ يشبه!.. ويكنون بـ )نخَّ

ُقْب َما حِتِفَر اْلَفاْس. َداَقة،ِعُ 16 ـ  ُكبَّ الصِّ
يرضب يف الذي حياول أن يقيم صداقة مع قوم قتل منهم رجاًل، وقتلوا من قوم رجااًل.

وكّب معناها، احقر، وعقب معناها بعد،وحفر الفاس كناية عن فتح القبور، لقبول القتىل!

17 ـ  ُكبَّ املَراِجْل ُعُقْبها قوْل َدْخَلك!
اعتدى  من  إىل  يلجأ  يتورط،  أن  وبعد  القتال،  إىل  ويترسع  يرتوى،  ال  الذي  يف  يرضب  مثل 

عليهم، طالبًا منهم الرمحة والرأفة به.

18 ـ  إِْكتِْب َساِل، ِواْرِم يِف الَبْحِر!.
له السالمة. ويف  الناجي ممي بقدر، ومكتوبة  باعتبار أن هذا  النجاة بأعجوبة،  يرضب عند 

ة!« أقواهلم: »اليل مكتوبة له السالمة، وما بتهينه ِشدِّ
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19 ـ  َأكرْب ِمنَّك يوم، َأْخرَب ِمنَّْك َدوْم.
يرضب يف تقديم اخلربة، وتكريم الشيخوخة.

جعلوا  أهنم  حد  إىل  له،  حد  ال  احرتامًا  الشيخوخة  احرتموا  قدياًم،  والعرب  عامة،  فالبدو 
احلكمة، وقفًا عىل الطاعنني يف السن، وهم يعدون الكرم والشجاعة، وقفًا عىل الشباب، ألن كاًل 
منهام حيتاج إىل عدم تقدير، ما عدا بعض العشائر. روى يل السيد )سليم الزوايدة( نقاًل عن )فالح 

الزعوق( من بني صخر، أن بعض العشائر تقدم الطعام هبذا الرتتيب : ـ 

أ.  للضيوف أواًل، كسبًا للثناء الطيب، وألن الضيف هو ضيف اهلل.

ب.  وللشباب والكهول ثانيًا، ويسموهنم )الفزعة( أي محاة احلمى.

ج. ويأكل األطفال ثالثًا، ويسموهنم )الرجا( أي هم األمل.

تَلْف(  )َألَّ )اهلِريف( أي اخلرفني، ويسموهنم  للشيوخ، ويسموهنم  يقدمونه  .  وإذا بقي يشء  د 
ومعنى التلف، اليشء الذي ال يستحق تعويضًا، وقد ذكرت يل هذه الرواية، يف العارش من شهر 

أيار سنة 1940 نحو الساعة العارشة لياًل.

لِِّلني، َواَل ِزِغريًا يينِّي! 20 ـ  كبريًا يِدِّ
وهو  زايًا  الصاد  ُقلبت  وقد  الشاب،  وبني  بينه  مفاضلة  شيخًا،  تتزوج  من  به  لتعتذر  يرضب 

مألوف لغًة.

ْلها. 21 ـ  َكاُنوْن َفِحْلَها، إِْو نيساْن ِمَ
يرضب يف ما خيص الفالحة والفالح.

أي أن أمطار كانون لقاح لألرض، لكن ال فائدة من هذا إال إذا تبعه غيث يف شهر نيسان، هلذا 
قالوا: »شتوة نيسان تسوى السكة والفدان، إِو كل سياًل سال.«

ل! ْر إِْو َنَسى َزَماُنه اَلوَّ 22 ـ  َكرَبِ الَبَصْل ِواتدوَّ
مثل يرضب يف الذي كان دنيئًا فارتقى. وهو ينظر إىل قول الشاعر:
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فارتقى! دنيئًا  كان  الذي  إال  مىض      فيام  نفسه  يعرُف  كٌل 

. 23 ـ  إِْلكرْب، َعرَبْ
مثل يرضب يف حلول الشيخوخة 

ا اَذياب إِبِْن َغانِم. 24 ـ  هذا اْلَكرْب َعيَّ
)ذياب  الطبيعة.  ألحكام  التجاهل  وعدم  الواقع،  باألمر  االعرتاف  رضورة  يف  يرضب  مثل 
بن غانم( أحد أبطال تغريبة بني هالل، ويرضب به هو )وأبو زيد اهلاليل سالمة( املثل يف القوة 
ألحكام  السن،  يف  التقدم  أخضعه  بطولته،  عىل  الفارس  هذا  إن  قالوا  هذا  أجل  من  والبطش، 

الشيخوخة.

25 ـ  كربة العبْد َسِعيْد!
يرضب يف التافه املغرور.

وأصل املثل أن عبدًا اسمه سعيد، أرسله سيده إليصال رسالة شفهية لقوم، وأركبه فرسًا، فلام 
وصل حيث ينزل الضيوف. نادى أصحاب الشق قائاًل: ـ  »ليه ما احتولون الضيف؟« فضحك 

القوم وقالوا: »وش هذا يا سعيد؟ أجاب كربة العبد من كربة سيده!«

26 ـ  َكرْبِة العِمرو.
يرضب يف الذي أمره ال يرد، وقد كان العمرو يتحكمون يف الكرك. وتروى عنهم حكايات 

كثرية، ال نريد أن نذكر شيئًا منها.

. ة لَلَّ 27 ـ  إِلَكرْبَ
يرضب تعريضًا باإلنسان املتعايل.

ة إمِلِِزْبِلة ما بِصرْي! 28 ـ  َكرْبَ
يرضب للكناية عن املتعاظم الذي نشأ أحقر نشأة.
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اْد يف الّرُجوْم، َوال تطعمو لِلَمُشوْم. 29 ـ  ِكبوا الزَّ
يرضب حلجب املساعدة عن الفاسد من البرش. وقد رواه بعض األساتذة  ـ  املِعيوم  ـ  والعياِمن 

هو املستحق الطعام أكثر من كل الناس. وإطعامه واجب.

30 ـ  إِلكبري، َحكيم َنِفْسُه.
يرضب يف أن املجرب هو الذي يعالج أموره ويداري صحته وليس يف حاجة للطبيب.

وْل، َوالكبري َسُموْح.  غري، والكبري، َحُ ل الصِّ 31 ـ  َألكبري ْيتَِحمَّ
يرضب يف تسامح الكبري.

32 ـ  ِكبري اْلَقوْم َخاِدْمُهم!
يرضب يف رضورة التواضع، كلام ارتفع قدر اإلنسان.

33 ـ  َألكبري، يِرّد إِْمَن اْلَعِفْر َلْلَقِفر.
يرضب يف أن الكبري يستطيع أن يلغي ترصفات من هو أصغر منه.

والعفر والقفر، استعارة، فالعفر تعني األرض ذات الغبار، وتعني الترصفات اخلاطئة، والقفر 
املرعى األنف اخلصب، الذي مل ُيرَع. وهو استعارة للترصف احلكيم.

ه َألل! 34 ـ  َكتَّال َحاُله، ال َرَحُ
مثل يرضب يف الذي يسعى إليذاء نفسه! كاملنتحر أو سواه.

اِل الَوبِْر يا َناِدْم، الَوبر َخيٍّ ابَن آدْم. 35  ـ  َكتَّ
مثل يرضب يف الذي يؤذي من ال يؤذي.

والبدو يعتقدون أن قتل الوبر جريمة، تشبه قتل اإلنسان بغري احلق، ألهنم يقولون إنه يشابه 
اإلنسان يف عدة أمور منها :



284

أ . البكاء  ـ  ب.  والضحك  ـ  ج . وأن قوائمه تنتهي بأصابع، تشبه أصابع اإلنسان.

م اجِلنحاْن! 36 ـ  ُكُثِر الرّتِفِرْف، بَِكصَّ
يرضب يف املغرور، الذي جيازف يف أمور كثرية.

رَفَقْة، بِْتِجيِب الباِل. 37 ـ  ُكثِر الطَّ
يرضب يف االحرتام الزائد، ملن ال يستحق االحرتام.

معنى الطرَفَقة، االحرتام الزائد عن حده.

ّم ْب، بِتجيب الِضيِف االخِمْ ، ِوالرّتِحِّ 38 ـ ُكْثِرة التِِّهيلِّ
يرضب يف توقري من ال يليق به التوقري!..

39 ـ  ُكثرة الّزوارة، بُِتُشقِّ املرارة.
يرضب يف اإلكثار من الزيارات.

ّد، بِْرخي! 40 ـ  ُكْثِر الشَّ
يرضب يف أن املبالغة يف كل يشء تأيت بالنقيض.

41 ـ  ُكْثِرِة التكرار بتعلم احلامر.
يرضب يف قيمة التكرار يف التعليم.

ِر اهْلَّف تِْنَهف، تِْرَخْص َلو ُكْنت َغايِل! 42 ـ  اَل اتكثِّ
يرضب يف رضورة اإلقالل من الزيارة. )تِنَهّف( ُتكره وحُتتقر.

ُغل َغنِيمة، َويف اأَلِكْل َظِليِمة. 43 ـ  َكْثِرة اأَلَدين يف الشُّ
يرضب يف قيمة التعاون يف األعامل، وسوء النتيجة يف االتكال عىل الغري حتى يف مأكلك ومرشبك.



285

44 ـ  ُكثرِة اهَلِرج َخْيبِة، إِْو ِقّلُته َهْيبِة.
يرضب يف رضورة اإلقالل من الكالم.

وا َقِوي! 45 ـ  إِلُكثرَة، َغْلَبِت الشجاعة، ومثله: ضعيفني َعيُّ
يرضب يف الشجاعة، الذي ال أعوان له.

46 ـ  َكثري الَكاَراْت َقليِل الَباَرات.
ص يف عمل، فيكون عمله كثريًا وما ينتج شيئًا . الكارات احِلَرف، وهي  يرضب للذي ال يتخصَّ

فارسية.

يْد. 47 ـ  اكثري النَّط، َقِليِل الصَّ
يرضب يف اإلنسان الذي ال يثبت يف عمل.

48 ـ  إِلِكحْل بِالَعنِي الَعْوَرا َخسارة!
يرضب يف األعامل واجلهود التي تبذل يف أمر انقىض، وال يمكن أن يعود.

49 ـ  ِكْحِلة اللّيْل َدَوا، إِْو َكْحِلِة الّنهار َغَوى!
يرضب يف األمور ذات الوجهني، احلكم عليها يف طريقة استعامهلا، وتوقيته.

وْز. يل َلْلَجوْز، إِْو ِكْحِلة النَّهار، لِلرَّ 50 ـ  ِكْحِلة اللَّ
ام! يرضب للنهي عن التربج، هنيًا فيه اهتِّ

والروز معناها، ماولة إغواء الناظر، وهي من رازه، يروزه، أي وزنه بيده ماديًا، ورازه، وزنه 
معنويًا، إىل أي مستوى يمكن االعتامد عليه. والروزة : االمتحان واالختبار.

ت َع ِمْرَبْطها! 51 ـ  إِْكحْيِلة إِْوردَّ
يرضب يف عودة كل أمر إىل ما يستحق من إكرام.
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. ويرضب  والكحيلة ـ   هي الفرس التي من ساللة الكحيالت، وهي ساللة مشهورة يف األردنِّ
يف املرأة ُتطلق ويعيدها زوجها.

52 ـ  إِْكحْيِلة، ِوالك فيها ِمثان.
مجيع  واستوِفيت  بعتها  بفرس  كاملطالبة  فيه،  مبتوت  أمر  يف  املحاورة  استهجان  يف  يرضب 

حقوقك فيها.

. فإن بائع الفرس األصيلة، يشرتط  واملثاين، هو نظام من أنظمة البيع للخيل األصائل يف االردنِّ
عىل شارهيا، أن يفّيض عليه؛ أي يوصل له يف وقت معني: 

لة. ب  ـ  واملهرة الثانية، ويسمى هذا  املهرة األوىل من مواليد الفرس التي بيعت وتسمى االوَّ
النظام، نظام املثاين.

اْب يِْسَتشِهْد يف املوتى!.. 53 ـ  إِلكذَّ
يرضب يف الذي جيعل شهود رواياته من املوتى، دائاًم، ألنه ليس فيهم من يستطيع أن يكذبه!..

54 ـ  إِلِكذْب إِْحَباُله اقَصار.
يرضب يف رسعة اكتشاف الكذب.

55 ـ  ِكذُبه، ما اَتَعْرَفه من ُصْدُقه!
يرضب يف الرجل الذي ال تدري كيف حتكم عىل أقواله!

اِدْق ِقيِمة. اب، ما َخىلَّ لِلصَّ 56 ـ  إِلكذَّ
يرضب يف املمخرق الذي حيتل منزلة اجتامعية، ليس أهاًل هلا، يف حني أن اإلنسان املتزن يظل 

مغمورًا.

وْش ِمْعَنا، إِْو َصاِدُقُهْم إهِْلُم. حِيامي عنهم!.. 57 ـ  كُذْوْبَنا إِلنا، ِيُ
يرضب يف شدة العصبية القبليَّة.
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58 ـ  َأْلِكِذْب َمَلح الّرجاْل، إِو َعيب َعىل اليلِّ َيْصِدق!..
يرضب للتسامح يف كذب الزعامء.

ومن أقواهلم: ـ 

االرماْح! ِعْلَط  ْة  اَمِروَّ كذِب  ِحِلْو  يا  أِمرِي        كل  مع  الكذب  لقيت  أنا 

املعنى:  أنا وجدت كل زعيم يكذب، ما أمجل كذب الفرسان الذين يروون رماحهم القصرية، 
الرماح  ألن  الطوال،  للرماح  تكون  وقد  الشجاعة  عىل  داللة  الرمح  وقرص  أعدائهم.  دماِء  من 
النادية تندب زعياًم  الطوال املزينة بريش النعام، الذي يسمونه الَغَلب، دليل عىل الزعامة. قالت 

مات حتف أنفه: »امتنيتك َمْكُتوْل يف حومِة الَوغى، يا راعي الرمح الطويل االِمرايش!«

59 ـ  إِلْكرِشة، يِْفَرح فيها، إِليّل ما َقلَّب الشِحْم بِاْيدْيه!
مثل يرضب يف الذي يستخفه الطرب ألتفه األمور.

60 ـ  إِلكْرِشة، ِعْنِد اهلجينني َولِيِمْة.
يرضب يف الذي يتصور أن كل عمل تافه يقوم به من العظائم.

61 ـ  إِلكَرم إِْدَمْيثِْر، يِمَحى ِكّل َسايِة.
يرضب عند ذكر العيوب يف رجل كريم.

اس  والدميثر، شارة بني عيني الفرس تشري إىل أن تلك الفرس، خالية من العيوب التي يتشاءم هبا ُسوَّ
اخليل. والدميثر يف اعتقادهم ينجي من كل الشيات املشؤومة، ويقولون: »دميثر ماي السايات«.

62 ـ  َكَرَمْك َكْرَمك!
يرضب يف احلث عىل الكرم، ألنه سبيلك إىل كل القلوب.

وهناك كلمة لنا، »الكرم، يكلفنا، أقل من البخل!«
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63 ـ  كريم َسْبال!..
قارعة  عىل  خيمته  ينصب  فيه  املقيم  كان  مكان  و»َسْبال«  الكرم.  يف  اإلفراط  يف  يرضب  مثل 

الطريق، وينادي: »يا جيعان العيش، اهلل حيييك، من مال اهلل، اليل رزقنا!«

َواَرة! 64 ـ  كثْر اْمَن املِنِْشِدة، إِْو قِلْل اْمَن الدَّ
حكمة حتولت مثاًل، لإلكثار من سؤال الناس عن مكان جتهله، لتوفر عىل نفسك التفتيش غري 
املجدي. وسبب هذا أن العرب كانوا يقولون: »السؤال ذّل، لوكان عن الطريق.« فلكي خيفف من 

هذا الغرور، وتلك الكربياء الفارغني رُضب هذا املثل.

65 ـ  َكْزِمة َحْسن ااْلَبّح.
يرضب يف االحتيال املفضوح!

وأصل املثل، أن رجاًل اسمه )َحَسن اأَلبّح( حل ضيفًا عىل قوم، يشرتى من عندهم ما حيتاج 
التاجر الذي يشرتي منه، ما يلزم  إليه، هو وعشريته من البضائع، ويف أحد األيام رأى يف دكان 
له ولعشريته جزمة، أعجبته، فأراد أن حيصل عليها بال ثمن، وكانت زمجته هو بالية، وغري الئقة 
بوجيه َخيَّال؛ أي يركب يف تنقالته فرسًا ،  فصمم عىل أن حيصل عىل تلك اجلزمة باحليلة، وبعد 
أن تعشى عند مضيفه، خروفًا، ونام املضيف، وأهله. أخذ )حسن( جزمته، وانسل هبا إىل بئر يف 
أن جزمته قد رسقت، ويف  البئر، لكي يدعي صباحًا  القوم، وألقاها يف  منه  الدار يرشب  حوش 
وض ضيفه عن الذي يفقد له، وقد تم له ما أراد،  ب( أن يعِّ هذه احلالة، جيب عىل املضيف )امُلَعزِّ
ب« وبعد أسبوع، سقط  ألن التقاليد تقيض بذلك، فهم يقولون: »سالمة الضيف، من حظ املعزِّ
للمعزب دلو، فألقى خاطوفًا يف البئر النتشال الدلو، فلام انتشل اخلاطوف، ظهرت جزمة حسن 

االبح، فضحك الناس من حيلة هذا الوجيه، ورضبوا هبا املثل.

66 ـ  َكِرْمًة ِمْن َغري ِكْييس!
يرضب يف الذي يبذخ عىل حساب غريه، وهو معروف بالبخل!
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67 ـ  ُكْرَمى َلَعنْي، تِْكِرم َمْرِج اْعُيون.
مثل يرضب يف تكريم كثريين من أجل إنسان واحد. و )مرجعيون( بلدة معروفة يف لبنان.

املعنى: من أجل عني هذا احلبيب املقيم يف األردنِّ وهو من )مرجعيون( ُتكرم بلدة مرجعيون 
يف لبنان!..

اْب. اب َوهَّ ُنوْن  ـ  والكسَّ اْب َمْ 68 ـ  إِلَكسَّ
يرضب يف الذي كسب مااًل بال تعب، فإنه يبذره بال تعقل.

69 ـ  ِكْسَبْك يا )إِْعَزير( َعِزْيْز  ـ  ِكْسَبْك يا )اْعَزْير( َطيِّب. وِكْسَبْك يا اْعَزيز اْمَباَرْك.
مثل يرضب يف من فاز بأعظم املغانم التي يندر احلصول عليها.

وأصل املثل، كام تروي تقاليد البادية التي حيافظ البدو عليها إىل اليوم، أنه ملا محل عىل األردنِّ 
نفر من الصحابة وفيهم: ـ 

أ . جعفر الطيار.

ب.  زيد بن حارثة.

ج .  وعبداهلل بن َرواحة.

وقتلوا، أخذ الراية خالد بن الوليد، فساعده أخوان من عشرية )العزيزات( مها: ـ 

أ  . عبد الرمحن  ـ  الذي عرف بـ )ُعَزيز(

ب . وصقر الذي منه عشرية الصقور.

وعرف هلام خالد بن الوليد هذاالصنيع، وجعل لعشرية العزيزات امتيازات ما زالت معروفة 
ومرعية عند البدو. منها التكريم، وعدم استيفاء اجلزية. وأعظم هذه االمتيازات، وأبقاها إىل اآلن 

هذا املثل، وإن البدو يتحرجون من الطالق يف حضور اّي من العزيزات، ولو كان طفاًل.

أما صقر، فإنه أسلم، وبقي االمتياز للذي ثبت عىل النرصانية ولنسله! ومن هنا جاء املثل الذي 
أرشنا إليه برواياته الثالث.
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ة، يف ايد احَلِزْينِة، ِفْجَعة. 70 ـ  إِلكْسِ
يرضب يف أن املحروم جيد يف أتفه األشياء ما يذهل.

َباية. لنا الرَّ 71 ـ  َكَصْمَنا اْلَغزاْل، إِْو َبطَّ
مثل يرضب يف هجر وسائل الطرب.

الغزال هو ما ترتكز عليه أوتار الربابة.

َرْز. ّف، َما باِلِطْم خِمْ 72 ـ  إِلكَّ
مثل يرضب يف الذي يريد أن يتحدى السلطة، ثم صار يف كل من يريد معاكسة من هو أقوى 

منه.

ه العميْل ـ  إِْلكِفاْل، إِْهَباْل! 73 ـ  إِلكفيْل، ُهوَّ
يرضب للتحذير من الكفالة.

َجاْج ابيْض!... ِحنَّى َبْدِريَّ الدِّ 74 ـ  ِكّل َبْدِرّي امّن املَاْل َناِفْع  ـ فالح  ـ  

75 ـ  ُكّل َحيِّة َع َلوِن اْتراهْبا!
يرضب يف حكم الوراثة، وأثر البيّئة.

76 ـ  ِكل ّش يِِصرْي، َغرْي ِحبِّني، َغِصْب!
يرضب عند فساد الصداقة، وعالقات األرسة.

77 ـ  ُكّل شٍء يف غري َأَواُنْه، يا َهَواُنه.
يرضب يف معاجلة األمور، بعد فوات ُفرصها. وكثريًا ما يرضب يف زواج الشيخوخة.

78 ـ  ُكّل ِشْ يف ِستِّي بوجعها، ما سال إاِلَّ ِمْبَلْعها!
يرضب يف املرأة التي تكثر من التشكي والدالل، وال تفوهتا وجبة!
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79 ـ  ُكّل ُعوْد، َعىَل َمْطُلوُعه.

يرضب يف حتكم النشأة يف طباع اإلنسان.

ة  ه كاهنا َرَخاِو االَّ ِشدِّ 80 ـ  كّل ُعْمِرْك َيا ِجدِّ

مثل يرضب يف الذي ال ينقطع عن الشكوى!

عدان، قاعة حرا اْو َعْريانِة. ْعدان، َقاُعه َعَريان. ويروى : ـ  َكّل عمر السَّ 81 ـ  ُكّل ُعْمِر السَّ

يرضب يف الذي يالزمه الفقر وسوء احلال.

ه ِحْلِوة. 82 ـ  ُكْل َمِن اْبزاْغُتْه يف ُفمُّ

يرضب يف رىض الناس بام عندهم!

يِّة ِمْن ُجُحرها! ْينِة إِْبتِْطلع احْلَ 83 ـ  إِْلِكلْمِة الزَّ

ى. ومثل هذا: ـ  إِلِكلمة الّزينِة اْبتنَساْق َمَع املَدَّ

يرضب لرضورة استعامل الرقة، واللطف.

84 ـ  ُكلٍّ اْذَراُعه اْمِن اخَلام يِكِسيْه!

يلِّ العشرية بعضها عن بعض، ليهتم كل واحد بحل مشكالته اخلاصة. يرضب يف حالة خَتَ

85 ـ  ُكّل اْقَرْع ِفيها بِْفَرْع.

بِْفَرع: يرفع صوته  مثل يرضب يف استحكام الفوىض، وعدم االمتثال ألوامر الزعامء. معنى 
عاليًا، ويسن أنظمة، وقوانني ُمبتدعة. لذلك يقولون، إذا استهجنوا ترصفًا: ـ 

مبتدعه  أنــت  أم  التقاليد،  ومن  وعادة  عرف  هو  تقوله،  الذي  أي  َفِرْع؟«  ِواالَّ  ْع،  رَشِ »ِهيِّه 
ابتداعًا؟.
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وْر. وْر َمرْضُ 86 ـ  ُكّل َمرْبُ
يرضب يف املدلل، الذي يرضه ويفسده الدالل. املعنى، أي كل مفّضل عىل الناس يف املعاملة، 

يأتيه الرضر من هذا التفضيل.

87 ـ  ُكّل َمنيس، َما ِفيه َخرْي.
يرضب عند إمهال أو نسيان األصدقاء.

ُله، إِْو يْلِقى َعَمُله. 88 ـ  ُكّل َواِحْد يِْركب َجَ
يرضب يف الذي يلقى املصائب نتيجة ألعامله الرديئة.

89 ـ  ُكّل َواِحِد يِْقطِع احلاَلَوة َع َقدِّ اْسناُنه!
وُسه! ويروى ُكلَّ َواِحْد يِْقَطِع احَلاَلَوة َقدِّ ارْضُ

ف األمور بام يناسب مصلحته! يرضب يف الذي حيرِّ

ه َمْهُروب. 90 ـ  إمِلَْكُتوْب َما ِمنُّ
يرضب يف التسليم للقضاء، والقدر.

91 ـ  إمِلَكُتوْب يْنَقرا، من ِعْلَواُنه.
يرضب يف حال االستدالل بالظواهر عىل البواطن.

، ما َسِمعْت ِمْن َشوِر امريتي! 92 ـ  ُكِليني اْمِن احَليتي، إِلِّيلِّ
يرضب لتقرير مكانة املرآة.

وأصل املثل، أسطورة، تقول: »إن رجاًل مهزوز الشخصية أراد أن يسافر، فنصحت له زوجته 
)الغولة(،  السعالت  من  قريبًا   ، مرَّ فلام  ِسْعاَلة،  إليه  تأوي  مكان  يف  متر  طريقه  ألن  يفعل،  ال  أن 
قالت له: »ال بد من أن آكلك وجبة سائغة، لكنها خريته، يف نوع امليتة التي حيب أن يموهتا، ويف 
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املوضع الذي جيب أن تبدأ بافرتاسه منه!« فقال هلا: »ُكليني امن احَليتي، اليل ما سمعت من شور 
اْمَريتي!« وبكى، فلام رأت منه هذا اهلزال يف الشخصية، عافت حلمه، فنجا، وعاد إىل امرأته يروي 

هلا احلكاية، وواضح أن الغرض من هذه األسطورة تعزيز مقام املرأة.

ْنُبوَطة، ال اْتَراْفُقه! 93 ـ  َأكال الزَّ
يرضب للتحذير من األنوي.

وأصل املثل أهنم كانوا إذا أرادوا عقد رشكة يف جتارة أغنام، أو إبل، أو سفر، يأخذون رأس 
بصل ويكرسونه، فإذا مدَّ الرشيك يده إىل لب البصلة وأخذه، اتضح من ذلك، أنه مب لنفسه 
التعاسة. والزنبوطة هي  لرفيقه أو رشيكه  يرافق، ألنه سوف يسبب  َأنوّي، وأنه ال يشارك، وال 

لب البصلة.

94 ـ  ُكْنِت َراعي، ِواْطَلعني اْذراعي!
يرضب يف العصامي الذي يعرّيه القوم بوضاعة ماضيه.

95 ـ  ُكلَّ ِش، ُقْرَضة، اْو َدين! ِحتَّى اْدُموِع الَعني
يرضب عند تقصري من صنعت له معروفًا عن االعرتاف باجلميل.

96 ـ  ُكْل ِش من نِيِّة، َغرِي الَفْلِحة ِمْن َعَمل!
يرضب حلث الزراع عىل إجادة الفالحة. يعتقد القوم أن النية احلسنة تنجح األعامل، ما عدا 

الفالحة، فإن غالهلا ينتج عن إجادة األعامل الزراعية.

ها، َغري َعايِْلِة اْلبِْقر، إِْو َعايِْلِة الَكَرْم. 97 ـ  ُكْل َعاْيِلة ُردَّ
مثل يرضب عند األخطاء التي تنتج عنها فوائد. فهم يقولون: »كل خطأ، جيب تصحيحه إال 
خطأ احلراثة، فإذا رفض صاحب األرض التي اعتديت عليها  ـ خطأ ـ  قبول التعويض، وتسامت 
معه، فإنه يكسب، وإن تسامح هو فأنت تكسب، وكذلك الكرم، فإن خسارة املال تكسبك الصيت 

احلسن، والثناء الطيب. ومها مال معنوي.
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ْ َقَفاه! 98 ـ  ُكْل َما اْرَتفع الِقرْد يَِبنيِّ
يرضب يف الذي يتوىل منصبًا ال يستحق!

ا اْوكــــا. ا                         إِْبِشْ َبْه ُجْوِد ابليَّ ـَ 99 ـ  كْن َجاك َدلو ابغيــــر اْرش
يرضب يف اهلدايا املتكافئة يف التفاهة.

100 ـ  ُكّل َما ِشِفْت َأْعَوْر إِْقِلْب َحَجر.
يرضب ليدل عىل تشاؤمهم بذوي العاهات. وهم يقولون: »كل ذي عاهة جبَّار«.

101 ـ  ُكلِّ اْجَغيمة، ِفيها اْلَقيمه.
يرضب يف إجادة العمل، واألصل أنه كل زيادة يف إجادة العجني، تزيد مقدار اخلبز. واجلغيمة، 

تصغري ُجْغَمة، وهي اجلرعة.

ه. ه، يف رَضَّ 102 ـ  ُكّل َدرَّ
يرضب يف أن زيادة قدرة الرجل، تأيت برضائر لزوجته. تقول النساء هذا داللة عىل إطعام الزوج، 
ما يزيد قدرته عىل الباه جيعله يفكر يف الزاوج، من أجل هذا تطعم بعض النساء أزواجهن ما يسمى 
التفكري يف  إىل  النساء،  التفكري يف  ينرصف عن  لكي  الرجل،  قدرة  عندهن طعمة مبة، إلضعاف 

أوصابه، واالكتفاء بزوجة واحدة، وكثريًا ما قتلت بعض النساء أزواجهن بُِطْعَمة املحبة هذه.

لذا نرى بعض الزعامء والشيوخ ال يطمئنون إىل الطعام الذي تقدمه هلم نساؤهم عىل انفراد  ـ  
د فيها« غالبًا  ـ  ومن أقواهلم: »طعمة مبة وامَزوَّ

إذ  املرأة؛  حليب تضعف  أي كل حتركة  ة«  ذرَّ ة  َدرَّ »كل  هذا:  يف  األصل  إن  يقول  من  ومنهم 
هتدم من جسمها وتشيع يف جسمها القمل، املنِّفر لزوجها. وقد ُقِلَبِت )الذال( ضادًا، وهو مألوف 

عندهم.

ْلنا َباِرك. ويقال اال جلنا َبارك. 103 ـ  ِكّل االَجاِل اتَعاِرك، ما َغري ِجَ
يرضب يف الرجل الذي ال هيتم بمطالب املجد والرجولة.
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104 ـ  ُكلَّ َخِزْق ِعْنُده َدَبِلكة.
يرضب عندما يرون حقريًا يتعاظم. أو تافهًا هيتم به الناس. والدبلكة وقع األقدام بشدة بال 

نظام.

وْك. وْك، َمرْبُ 105 ـ  ُكّل َمْشُ
يرضب يف قيمة املشاركة مع املحبة، ويرضب أحيانًا للتعريض بالذي يشاركه الناس يف زوجته!

ه. 106 ـ  كل ِشرْبِ يف االْبالْد َمَعزَّ

يرضب يف االقرتاب من الديار.

 . 107 ـ  ُكْل َعْرَمْه، ِواهلا كيالَّ

رة سمعتها، جتد من يتزوجها والُعْرَمة مجع إِعَرام، وُعرمات،  يرضب يف املرأة القبيحة، أو املدمَّ
ى واجلمع ُعَرم. ُصرْبة القمح. والُعرَمة يف اللغة الكدس من الطعام يداس ثم ُيَذرَّ

108 ـ  ُكلِّ اْلَعْيِله ِكبِّة َعَرا!

مثل يرضب يف رش أنواع اخليانة.

أنواع  مثاًل يرضب يف رش  إخبار عن وضع من احلاجة، إىل حتول سنة 1937  كان هذا جمرد 
اخليانة، وذلك أن رجاًل كان يواجه إخوته متمسكنًا،  ذاكرًا أنه يف غاية اإلمالق والفقر، وأن أرسته 
كلها عارية، مرددًا هذه اجلملة: »كل العيلة ِكبِّة عرا« وكان أحد إخوة هذا الرجل يستدين بالفائدة 
ويعطيه، وهو حيول ما حيصل عليه من النقود، إىل ذهب، خيتزنه! وكلام فاحته أخوه باألمر، تظاهر 
بعد أن تكشفت  الناس  كبِّة عرا، وانته تذكر اهلل« فصار  العيلة  باملسكنة، وردد هذه اجلملة:»كل 
أنواع  رش  واإلنسانية  األخوية  العواطف  فيها  تستغل  نذالة  لكل  املثل  هذا  يرضبون  األمور. 

االستغالل. ومعنى )ِكبة(.
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كْب. َماِمل يف الرَّ 109 ـ  ُكلِّ املََصايِْب َصاَبُته، ِحتَّى الدَّ
مثل يرضب يف الذي تتواىل عليه املصائب من كل األلوان.

110 ـ  ُكّل َمْفُعوٍل َجايز، َغري مفعوِل الّردى.
يرضب ملن يأيت باألمور املستهجنة.

ْل. 111 ـ  ُكلِّ النهار، ِمدِّ اْيَدك غسِّ
يرضب للذي يكثر مكرموه. وللطفييل الذي ال عمل له إال التطفل عىل موائد الناس.

يطاْن  ـ  ومثله  ـ  َماِل اخَلِسْيس بُِرْوح البليس! ْر لِلشَّ 112 ـ  ُكلِّ اْمَوفِّ
يرضب للحث عىل اإلنفاق. ومن أقواهلم املأثورة: »إرِصْف ما يف اجليب، يأيت اهلل بام يف الغيب!«

ويرضب للبخيل، الذي يدعي أنه ال يوفر إال اتقاًء للحاجة وسؤال اللئام مع أنه غري متاج، 
ومع أن كل ما يوفره وما يبخل به عىل نفسه سيذهب للوارثني الذين ال يثنون عليه بكلمة، وهو 

ائي( : ينظر إىل قول )حاتم الطَّ

ام! مقسَّ هنبًا،  أبقيت،  ما  صار  إذا  وارث،        حيمدنك  ما  ترى  قلياًل 

ه يف املَْجِلْس تِْسوى احصان.« 113 ـ  ِكْلمِة يف املَْجِلْس تِسوى اْحَصان. أو »ُكّل َلدِّ
واألول يعني أن كلمة للدفاع عنك، يف جملس تناولك فيه الناس بالغيبة والذم، هلا قيمة حصان 
أصيل. والثاين معناه، أن التفاته من املتكلم الذي يطلق لسانه، ليلغ يف أعراض إنسان، قد تكشف 

له ان يف املجلس من يؤذيه إذا تكلم، وهذه هلا قيمة أكثر من قيمة حصان أصيل!

يْت.« قال: »َلَعاْد َما  يت َعِظْم؟« قال: »ما َمصِّ ْم؟ قال: »َكَلْيْت« قال: »َمصِّ 114 ـ  َكَلْيت حَلَ
َكَلْيْت«

يرضب يف الذي ال يصل إىل لب املوضوع.
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َمْت ِمْن َطْوَقه! 115 ـ  ُكلِّ الكاَلِب اْتَعلَّ
يرضب يف الذي يكون سلوكه قدوة سيئة. و )َطْوقة( اسم علم لكلبة عقور.

ِق اْلبِْل ِواالْقاَمْش! ْق اَلْش، َغرِي اْمَفرِّ 116 ـ  ُكّلش اْمَفرِّ
يرضب يف الذي خيص نفسه عند التوزيع بأجود ما يوزع!

ق« أي كل موزع يعود إىل أهله  ْح اْمَطرِّ ق، يِروِّ وهذا كأنام هو رد عىل املثل القائل: »كل اْمَفرِّ
ع مغانم اإلبل، أو مغانم األقمشة فإنه يبدأ بنفسه، فيخص نفسه، بأجود ما يف  خائبًا! إال الذي يوزِّ

املوضوع. أو ما يف املغانم!..

ْق! ْق، بِْطَلِع اْمطرِّ 117 ـ  ُكلِّ اْمَفرِّ
يرضب يف الذي ينسى نفسه عند التوزيع.

ْه! 118 ـ  ُكْل َواَحْد عىل شَطَر امُّ
يرضب يف األرسة التي ال جتمعها كلمة، وال تأمتر بأمر كبريها يف اإلنفاق، ويرضب يف العشرية، 

أو املجموعة التي تترصف بال مسؤولية بنوع من الفوىض.

ز! وَّ يِّْح، َقاِل الَبَطْر ُقوِم اجْتَ 119 ـ  ُكْنِت اْعزْيب إِْو ِمرْتَ
يرضب يف الذي يتحمل مسؤولية يعجز عن القيام هبا.

ولة! ولة فيها مَهُ 120 ـ  كل َحُ
للجنس  مالزمة  العيوب  ألن  قلياًل،  كان  وإن  جمتمع،  منها  خيلو  ال  التي  العيوب  يف  يرضب 

البرشي.

ن! ن، إِْو )َفْلحا( يف اجُلْوْدَها بِتَعطِّ 121 ـ  ُكل ِمْن يف ُقّطينُه بَِقطِّ
يرضب يف الذي خيالف الناس مجيعًا وينحو نحوًا منتقدًا.
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122 ـ  ُكّل َبَلد َخلِّ لك فيها َوَلْد، إِْو ُكْل ْمِدينِة إِبِن َلك فيها َجاْمع.
يرضب يف رضورة إجياد من يعنيك يف كل مكان.

123 ـ  كل َماْليِة َما اهلا َساْس بِتِهيْل.
يرضب يف رضورة اإلتقان من بداية العمل.

معنى بتهيل  ـ  تنقّض تنهدم! ـ 

124 ـ  ُكّل ثوْب إُِلْه َلبَّاس، إِْو ُكّل ِجِسْم إُِله ملَّاْس!
يرضب يف حتكم القدر يف مصاير البرش.

ملن  القدر  َعينها  قامش  قطعة  كل  وأن  معني،  لشخص  خلقت  أنثى،  كل  أن  السائد  االعتقاد 
يلبِسها.

اس. اْس، ويروى إِهواة احلّجاز َطاْلِعة اْمِن الرَّ از اْهواته َطاْلِعة اْمِن الرَّ 125 ـ  كل َحجَّ
يرضب يف من يصيبه األذى، وغرضه إنساين مض!

وَنه َفْنَقلة!.. 126 ـ  ُكَل َداء الل خلق له َدَوا غري الّدا، إِليلِّ يَِسمُّ
يرضب يف األمور التي ظاهرها اخلدمة اإلنسانية، وباطنها دناءة.

يَِفْنِقْل  َفْنَقْل  والفعل  الرجلني،  مرفوع  األرض  عىل  اإلنسان  طرح  تعني  َفْنَقَله،  كلمة  املعنى: 
واملصدر َفَنَقَلة. واتْفنِقْل.

127 ـ  ُكّل ِديك َعىَل ْمزَبَلُته، َصيَّاح!
يرضب يف اإلنسان الذي يغريه وجوده يف بلده أن يعتدي عىل الناس املساملني.

128 ـ  ُكّل َراْس، إِْو فيِه ُنوَماْس!
يرضب يف رضورة احرتام الناس أمجعني!
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اْرُته بَِبَصاْرُته 129 ـ  ُكّل َواِحد إحِْيَمل إِْحَ
يرضب يف أن كل إنسان أدرى من مجيع الناس بترصيف أموره اخلاصة.

130 ـ  ُكّل َهْزَعة، اْبَفزَعة!
يرضب يف األمور الكثرية الرشور.

ة يف ايِد اهَلجنِي، ِفْجِعة. 131 ـ  إِلِكْسِ
يرضب يف الذي يفرح بكل يشء تافه، ألنه مل يَر شيئًا قّياًم من قبل، معنى اهلجني . ويقال هجني 

فرح، هو الذي مل يَر يف حياته شيئًا له قيمة. ومنه اهلجنة؛ أي اليشء املستغرب.

132 ـ  إِلِكسْل، بخليِّْك تِْتَمنَّى الَبَصْل، ويروى إِلَكَسْل َما بِطَعْم َعَسْل.
يرضب يف احلث عىل االجتهاد والعمل.

ره ِواهلا ِمْفتاْح  َل، ويروى وكل ُسكَّ 133 ـ  ُكّل ُعْقِدة، ِواهْلا َحالَّ
يرضب لبيان أنه ليس هناك يشء مستحيل.

َقة يف َكرُعوهْبا  ـ ومنهم من يقول ما شاة امعّلقة يف َكْرُعوْب شاة. 134 ـ  كل شاة اْمَعلَّ
يرضب يف أن كل إنسان مسؤول عن نفسه.

وهو مستمد من اآلية الكريمة: ﴿وال تزر وازرة وزر أخرى﴾ )األنعام 164(

ُلوْق َأْوىف ِمْن إِبن آَدْم. 135 ـ  ُكلُّ خَمْ
يرضب يف عقوق اإلنسان.

ه، ِحتَّى اثياُبه اليل عليه! 136 ـ  ُكّل شٍء يِْشَبِه الُّ
يرضب يف املخلوق التافه الذي تنعكس تفاهته عىل كل يشء يالمسه.



300

137 ـ  ُكّل ِش ِوّده تِْدبرْي، ِحتَّى املَيِّة يِف البرِْي.
يرضب ملقاومة التبذير.

138 ـ  ُكّل َطْلَعة اْقَباهلا اْنُزوْل.
مثل يرضب يف تقلبات الزمان، فاالرتفاع يعقبه اهلبوط والسقوط.

اْنُته ِفيه. 139 ـ  ُكّل ُعْوْد ُدخَّ
يرضب يف إيضاح أن كل إنسان ال خيلو من مزايا حسنة، وقد وهم من فرسه بغري ذلك، ألن 
عن  للذود  مستعد  إنسان  كل  أن  ذلك،  ومعنى  عانيه.«  دون  من  »اوكّل  بقوهلم:  يتبعونه  البدو 

حوضه، واملحافظة عىل رشفه وكرامته.

140 ـ  ُكّل َعنْيْ تِبكي، َواَل َعنِي اميِّ تِْدْمع!
ب للعشرية. يرضب يف التََّعصُّ

ْف َمْعُزوْل. 141 ـ  ُكّل َحاٍل يُزوْل، إِْو ُكلِّ اْمَوظَّ
يرضب يف تبدل األحوال.

! 142 ـ  ُكل َغاْيِرِه، ِواهْلَا كِمنْيْ
يرضب يف رضورة االحتياط، وأن الشجاعة وحدها ال تكفي.

ار َقاِعْد. 143 ـ  ُكّل َمْبُغْوٍض َعىَل الدَّ
يرضب يف استطالة زمن اإلنسان املكروه.

144 ـ  كل ِمْتَشيِّْم بِْيجي َع َراُسْه َغّز!
يرضب يف املتكرب الذي تقوده كربياؤه إىل املهاوي.
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145 ـ  ُكّل ِمن َيْوُمه يَِناِديْه.
يرضب يف أن توقيت املوت أمر متوم.

146 ـ  َكْلِب الّشيخ، شيِخ الكالب!
يرضب يف من يتطاول هبيبة غريه.

147 ـ  َأْلِكَلب َما يَِعّض َذيله، ِواحْليِّة ما َتَعّض َبطنِها.
يرضب يف اللئيم الذي ال يؤذي أعوانه، والرشير الذي ال يؤذي مؤيديه.

دُته يِِزيْد. 148 ـ  َألكالم ُكّل َما َردَّ
يرضب يف رضور االبتعاد عن املناقشات الفارغة.

149 ـ  ُكّل ما َطاَلْت، تِْرِمي اْغُموْر.
مثل يرضب يف املشكالت، شبهت باحلصاد، الذي كلام طال كثرت غلته.

150 ـ  ُكل ما َشاَفت نِْفَسك، َخسِّ اهلا. ويف رواية »إِن شافت نِْفسك َخسِّ هَلا.«
الظلم  إىل  اإلنسان  يدفعان  اللذين  الكربياء،  من  واحلد  الغرور،  كبح  رضورة  يف  يرضب 

واالعتداء.

ْو َمْسُموَعة. واحليطان اهْلِْن َأَذاْن. 151 ـ  ِكلمِة السَّ
يرضب يف رضورة التحفظ من اغتياب الناس، ألن الكلمة الرديئة تسمع وكأن جدران الدار 

تصغي إليها، وتنقلها إىل أصحاهبا.

ه ِحْلِوة. 152 ـ  ُكلِّ َواَحْد، إِبزاُقُته يف ُثمُّ
يرضب ليبني أن كل إنسان راٍض برأيه، مهام يكن تافهًا.
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153 ـ  ُكّل َواِحد َعْقُله ابراُسه، إِْو يِْعِرْف َخالُصه.
يرضب يف رضورة إعطاء احلرية. لكل إنسان أن يسوس أموره كام يشاء، 

154 ـ  ُكْل َواَحْد َعْقُله ابراُسه، َمِدْينِة.
يرضب ليدل عىل أن كل إنسان راٍض بعقله، ويعتربه أرجح من كل العقول.

نيا. ه يِف هالدِّ ه عىل َقدُّ 155 ـ  ُكل َواحْد مَهُّ
يرضب يف الذي يرى أن احلياة كلها مهوم، موزعة عىل الناس بالتساوي.

ْيُله يِْطَرب حتى احليِّة والعقرْب. 156 ـ  ُكّل َواَحْد جَلِ
يرضب يف أن تقارب السن يأيت باأللفة، وبمرسات احلياة.

157 ـ  ُكّل ِمن َع ِدْيُنه، َأللَّ اْيِعيُنه.
يرضب لرضورة التسامح مع املخالفني لك يف العقيدة.

158 ـ  ُكّل َواَحْد يِبكي عىل َموَتاْه، َما ِفيُهم إِليلِّ اْيَباِكيْك.
يرضب ليبني أن كل إنسان مشغول بنفسه، فالتفافهم حولك يف األحزان، ليس دلياًل عىل أهنم 

يشاركونك يف أحزانك. إهنم يتذكرون أحزاهنم، ومشكالهتم!

ه، َلّت 159 ـ  ِكلْمة َبّت، اْو ال َعْشَ
يرضب يف رضورة البت يف األمور، وعدم اللجوء إىل اللف والدوران.

ِمْن يف الَوِقيَّة إِْن َشا الل ! 160 ـ  ُكّلنا َسِوّية، َسِويِّة، نِْشرَتي السَّ
يرضب عند الدعاء بالرش، وطلب التساوي يف النكبة.

مل يكن رشاء السمن، واللحم باالوقية مألوفًا. فالذي مل يكن عنده غنم، كان جريانه يعطونه، 
صوفها،  له  منحت  للذي  واملنيحة(  )املنحة  هي  اللغة  ويف  منوحة.  واحدهتا  باملنايح؛  يسمى  ما 
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املنيحة إال أن يرعاها، واذا كانت من اإلبل، فله  وخروفها ولبنها وسمنها، وليس عىل من منح 
وبرها، ولبنها، وولدها، وهناك نوع يسمونه )َأْلَعُدْولِة( اجلمع )َعَدايْل(. والعدولة هي إناث الغنم  
ـ  يف العادة  ـ  أو اإلبل، يأخذها الرجل من صاحبها الغني لكي يرعاها، عىل رشط، أن له سمنها 
تلد من  العدولة، أصل اإلناث، وما  للذي حيافظ عليها، ولصاحب  تلد، كلها  ما  ولبنها وذكور 
من  كانت  إن  الصوف  لصاحبها  يقدم  أن  العدولة،  يأخذ  الذي  عىل  يشرتط  من  وفيهم  اإلناث، 

الضأن، والوبر إن كانت من اإلبل، والشعر، إن كانت العدولة من املاعز.

وقد كان البدو يعريون الذين جيمعون العدايل. قال الشاعر : ـ 

َعدايْل َمْع  جِيْ َقاْم  َماَله،  َراْح  ِمْن  ا احَلُمولِة َهَذْوالْك         »يا شيخ! ما ِحنَّ

ْك باوَسط الروك َعايْل« ر( ولتنا، يا )َضَنا بِْشــِر( لوال،                       َواليلِّ حِيطَّ       )ِشمَّ

املعنى:  أهيا الزعيم، نحن لسنا احلمولة التي تتومهها، فالذي ُيْنَهب ماله، يلجأ إىل مجع العدايل، 
ليسد مفاقره. نحن )َضنا برش( أي أبناء برش لوالك لكانت شمر تسيطر علينا. فأنت مستثنى من 

اللوم، والذي يعدك مع امللومني، إنام هو ظامل.

د. ْد، إِْو بصيلِّ َعىَل اَممَّ اُرْه، بوِكْل ِمن َهاملَهمَّ 161 ـ  ُكلِّ اهْنَ
يرضب يف الذي ال عمل له إال أكل أطايب الطعام عىل حساب غريه، ومواالة الصالة عىل النبي.

162 ـ  كّم َمْتُهوْم إِْو ِعْنَد الل بِِري.
مثل يرضب لعدم الترسع يف االهتام، لعل املتهم عند الناس بريء عند اهلل!

163 ـ  ُكلِّ النَّاْس ِمْثَلْك ْمثَِلك.
يرضب عند تساوي الناس يف املشكالت.

ة ُتْفُرِز ااِلثننْي. 164 ـ  كام حّنا كام اْحننْي، ِعلِّ
يرضب يف املتشاهبني يف النقائص.

ومعنى تفرز، تشقن. والكلمة فصيحة معناها شق فزر الثوب شقه.
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ْف ِوْجَهْك َما تِْعَلْم ِمْن يِبوُسه! 165 ـ  كنِّْس َبْيَتْك، َما تِْدري ِمْن يُِدوُسه إِْو َنظِّ
يرضب يف الدعوة إىل النظافِة التي هي من اإليامن.

ا َغري ُكّل بِنِت َحاَلْل َأِمينِه. ِة ِكَنينِْه، ما بِْتَساِدِيْ نِّ 166 ـ  إِلكَّ
يرضب يف رضورة مراعاة الكنة، عىل كل إزعاجها.

املعنى: الكنة مصيبة، وال تَسايرها، إال كل امرأة طيبة األخالق، ويكنى عنها )بنت احلالل(. 
وأمينة. )والكنينة( الدافع النفس والضمري واإلزعاج.

167 ـ  ُكْوْن َنِسيب، َوال اتكوْن ابن َعْدم َغِضْيْب.
مثل يف أن النسيب، خري من ابن العم املناكد.

بِيْع َشاِوي. اي الرَّ ْح، إِْو شَّ اْل الَبَيدَر َفالَّ 168 ـ  ُكيَّ
يرضب يف حكمة من يتدبر ما حيتاج إليه من أسباب املعيشة يف أيام البيدر وما هو يف حاجة إليه 

من سمن ومجيد يف أيام الربيع، ألن كل يشء يكون متيرسًا، ورخيصًا.

هَباْن  ـ  َأْشَنع ِمنء َكيِد النِّسوان ـ ويقال  ـ َكيد الَنسواْن َواَل َكيِد الرهبان. 169 ـ  َكيِد الرُّ
مثل للموازنة بني كيد النساء، وكيد الرهبان.

ْم ُرْوْس َما ِفيُهم َقَنانرِْي. 170 ـ  ُكلهَّ
يرضب يف الذين يدعون الزعامة، وهو ينظر إىل قول الشاعر )عيل الرشقي( »قومي رؤوس 

كلهم أرأيت مزرعة البصل؟«

َبْت إِْبِجْلِد احوارها! ه َع املِْسلخ! إِْو كْم َفاطٍر، َشِ 171 ـ  كْم َخُروْف، َسبق امُّ
يرضب عند توقع موت الصغري قبل الكبري!

ها! ها، إِْو اَلمَّ 172 ـ  َكامَّ
يرضب يف الرجل الكامل املزايا! وعند التهكم يرضب يف اجلامع لكل أنواع املخازي!..
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ون. وْن، باْسِقيْك يا َكمُّ وْن يا َكمُّ 173 ـ  َكمُّ
مثل يرضب يف املواعيد التي ال نفاذ هلا.

ويف أساطريهم، أن زّراع الكمون ال يسقيه، بل يمر به كل يوم، ويقول: ـ 

»واهلل السقيك يا كمون،« ويقولون إن هذه الوعود، التي ال نفاذ هلا، كافية لنمو الكمون. ويف 
أمثاهلم: »بسقيك يا كمون!«

اِت الدنيا اْعُلوَمها! دي َلذَّ 174 ـ  َكْوَبة َيُكوَبْك يا الرِّ
املجتمع. والكوبة، هي  يتطلبه  ما  الكرم والفروسية، وكل  يزيد يف  الذي  اإلنسان  يرضب يف 

الكآبة والذل، واإلهانة )وكوبا( النذل.

وْد. 175 ـ  ِكِدْيْش َجاْرنا، َأْحَسِن ِمِن اْحَصاْن َعبُّ
يرضب يف احرتام اجلار.

ِفْيه، بَِناِدي َعْليك اْبَنك ِفيه. 176 ـ  ُكّل َعيْب ِتْ
يرضب يف أن سلوك الوالدين املنحرف اخلفي، يظهره سلوك أبنائهم املعيب الظاهر.

بِيحة، هَلا َحال. َحْيِح، َوالذِّ 177 ـ  ِكّل السَّ
مثل يرضب الغتنام الفرصة.

وأصل املثل، أن رجاًل نجيًا دعاه صديق له ألكل السحيحة: نوع من التمر،  فجاء صديق آخر 
وقال له: »أنت مدعوة لذبيحة.« فاعتذر عن السحيحة، وملا ذهب إىل الذي دعاه للذبيحة، وجد 

أنه ذهب ملواجهة األمري، فبقي الرجل بال عشاء، وبال مبيت، فرضب هذا املثل! قائاًل: ـ 

ة، ابعروى الذبيحة، ِكّل السحيحة، والذبيحة هلا حال! حَّ يا عايف السِّ

والِفة! ، ِمثل ابِن السُّ 178 ـ  ُكْل َما ُبه بِْكرَبْ
يرضب لألمور التي تزداد حوهلا اإلشاعات!
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نه. 179 ـ  ُكْل َما ُبه ْيَمل مثل ابن اجحا، إِلَعاْم َأْحَسن ِمْن َهالسَّ
يرضب يف األمور التي كلام تقادم هبا العهد ازدادت سوءًا.!

ا! إِْمَزْهَوَقْه ِمثْل َكْعِك الِعيْد. 180 ـ  ُكّلها ِمْن  َصْنِعة َأُبو َحنَّ
يرضب يف األشياء ذات املظهر احلسن، واملخرب الّسء. أبو حنا، هذا كان يصنع اخلناجر بمظهر 
مجيل جدًا، لكنها ال تصلح لالستعامل، فكان يويص من يشرتي من عنده خنجرًا، قائاًل: »خطيتك 
يف رقبتي: شبريتك للنصب، العود االخرض ال تورهيا اياه!« والنصب عندهم، هو ماولة إغواء 
النساء باملظاهر اجلذابة، أي أنصح لك أن ال تعالج يف خنجرك عودًا طريًا، فكيف بالعود اليابس.

81 ـ  ِكل َشاْرٍب َعاْب، يِنقصِّ اْبمِخاَلْب!
مثل يرضب يف إيقاف الطغيان بثورة.

ة نافذة كالثورة أو شبهها. معنى عاب: فسد، جار، واملخالب هنا كناية عن ُقوَّ

ِدم اكالُبه، ويروى: »ُكْل ِش َحَسْبنا اْحَساُبه،  182 ـ ُكْل شء ْمُسوب احَساُبه، َغري ان ِتْ
ق َع َباُبه!« َغرِي الدَّ

ر حدوثه. مثالن يرضبان يف وقوع ما مل يكن يتصوَّ

قه جارية ألحد الكرباء فاقرتحت عىل مالكها أن يتوىل  امًا كانت تتعشَّ أما الثاين، فيقال إن وشَّ
ام جتميلها بالوشم، فسمح عىل كره منه، فابتدأ بالوجه والذراعني وأخذ يعري جسمها إىل أن  الوشَّ
ّق َع بابه.« والدّق  وصل إىل أماكن ال جيوز أن تكشف، فرصخ: »كل يشء حسبنا احسابه، غري الدَّ
هو الوشم عندهم. فإذا كان عىل الوجه فهو الوشم، وإذا كان عىل األنف والذقن فهو الردع، وإذا 

تناول بقية أطراف اجلسم واجلسم كله يسمى الدق.

قال الشاعر البدوي : ـ 

نِواِزيِْه!« شايباٍت  أو  َعْوْد  ْه  أنَّ َلْو  اْسرتاِح            َما  َشاِمهْن  أو  ِحبِّ  ذاق  »ِمْن 

أي من ذاق قبل الوشم الذي يزن ثغور اجلميالت، ال يمكن أن هيدأ له بال، بل تظل تعاوده 
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ًا شابت نوازيه، والنوازي ج نازيه، وهي العظم البارز من  األشواق، إىل تلك القبل، ولو كان مِهّ
أن  البدو  ويعتقد  ناصية،  مجع  »نواصيه«  فيقول:  خيطيء  وبعضهم  الوحشية.  اجلهة  من  املعصم، 

الشعر النابت عىل النوازي، هو آخر شعر يشيب من شعر اإلنسان!.

! 183 ـ  كْم ِصبِّي، َهاْقيًا، اْبرْوَحه،                        َلْن َشاْف ِصْبياَن االْجاَلْس اَيعاْفَ
مثل يرضب يف املغرور، الذي يزايله غروره إذا رأى من هم أعظم منه. اهلاقي، ابروحه : املقدر 
نفسه فوق ما تستحق، واهلقوى واهلقوة هي الكربياء والعجرفة. شاف: شاهد، والكلمة صحيحة، 
أما اهلقوى والقهوة، فقد جاء يف اللغة: »هقى، هيقي، هقيًا« هذى، هيذي، وهل الغرور والكربياء 

والعجرفة سوى هذيان نفس؟

184 ـ  َكِلْب َنبَّاْح، َواَل َجاْر َصيَّاْح!
اح!« يرضب يف سوء اجلوار. ومنهم من يقول: »وال جار فضَّ

185 ـ  َكاُموْك، باجلوْز، ِواالَّ بِالَفرْد؟..
مثل يرضب يف املراوغة، عند تأدية احلقوق.

بالفرد هو، ام  ى مكتوم،  التحزير، ومعناها: »مغطَّ وكاموك، كلمة اصطالحيَّة عندهم، تعني 
فالذي  ونحوها  بالنقود،  أو  بالودع،  يلعبوهنا  األطفال،  لعب  احدى  والكاموك،  العدد؟  زوجي 
حيزر ما يف يد رفيقه، يربحه، والذي خيطئ خيرس بمقدار ما أخفاه زميله يف يده، أو يديه.. وكاموك 

منحوتة من كم هو لك؟.«

ك، َوال اتليني ِعْنِد  ْك! ويقال: »ُحطيني يف ِكمَّ يني ِعْند َأمِّ لِّ ك، َوال اْتَ ك، ِكمِّ 186 ـ  ِكمِّ
ك!« امِّ

يرضب يف رضورة اهتامم املرأة بابنها، وأن ال تعتمد يف املحافظة، عىل أحد وال عىل أمها. وقد 
لفظت الكافان يف )كمك( جياًم تركية بثالث نقاط، داللة عىل أن املثل، أصله من قرى فلسطني.



308

187 ـ  إِلتَّنْك، َما بِِصرْي َذَهْب.
يرضب يف اإلنسان الفاسد الذي ال يمكن إصالحه، وال استصالحه 

ن، َبيِت اّم عامر! الَّ 188 ـ  َتكيِّة اخِلُ
يرضب يف البيت الذي ال نظام له.

وا ِفيها! 189 ـ  إِلكنيسِة اْحَجاْر، ِوْدها َناْس إِيَصلُّ
يرضب يف أن القيمة ليست إلقامة املعابد، إن مل يكن هناك متعبدون.

ه َغَلبة!.. يْر ِودُّ ه َدير، ِوإِلدِّ 190 ـ  إِلكنِيسة ِوْدَها ُخوِري، ِواخُلْوِري ِودُّ
مثل يرضب يف األمور التي يستلزم أحدها اآلخر.

191 ـ  كيْف يِْدا املحُزوْن؟ إِْو كيف يَِناِم املَدُيوْن؟ إِو كيف يِْسىَل الَعاِشِق املَْجُنون؟
ين، وال وجع، اال  يرضب يف النكبات املزعجة املقلقة. ويف أقواهلم املأثورة: ما َهّم إال هّم الدَّ

وجع العني، جوابًا ملن قال: »ما وجع إال وجع الرضس، أو ما هّم اال َهمِّ العرس.«.

192 ـ  َكْعَكوِر اْلَوَسخ، َما بِْنَكِصْم.
يرضب يف أن احلقري ال يصيبه أذى !

، اْو اَل بِِسّد! 193 ـ  َكْبَشْك َيا َحاِمْد ِمْرَتاْح، اَل ِيِدِّ
يرضب يف الرجل الذي ال قيمة اجتامعيَّة له.

194 ـ  إِْكاَلْب ِمْسَلٌح. َما تِْسَمْع َغرْي َهِرْيرُهْم!
يرضب يف الزمرة التافهة التي ال عمل هلا إال التوافه.

195 ـ  ُكْوِشه، إِو بوِشه، إِْو َمَره َمر ُيوِشه!
يرضب يف املظاهر التي تومهك أن وراءها شيئًا ذا قيمة، فال جتد، إال ما يسوء..
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املعنى: املنظر املخيف، والبوشة اجلامعية املختلطة، واملرة املريوشة، هي املرأة املغرورة بجامهلا 
وال تدري متى تتكلم ومتى تسكت، وماذا تقول. كأنام هي ريشة حتركها الرياح!

ه.. ْة ِمْن يُِردُّ 196 ـ  ُكّل َفْرعون إِْتَفْرَعْن، ِمْن ِقلِّ
ه!« ة ِمْن يُِردُّ يرضب يف الطاغية، الذي ال جيد له معارضًا، ويف رواية: »فرعون اتْفرعن، من ِقلِّ

يق يف اْعيوِن النَّاْس! 197 ـ  ُأُكْل إِليلِّ تِشَتِهيْه نِْفسْك، ِوالَبْس الالَّ
ويقال: ـ  ُكوْل إِليلِّ عىل َباَلك، ِوالْبس َع َذوْق النَّاْس.

يرضب يف مسايرة الذوق العام!

198 ـ  ُكلِّ اخليْل للحمرا َعِليْق.
يرضب يف تفّوق إحدى النساء عىل غريها، أو رجل عىل أمثاله.

ه، ولو أهنا َعىَل َخاُزوق! 199 ـ  َكرْبَ
يرضب يف الذي حيب الظهور، ولو كان فيه دماره.

200 ـ  كبريهم إِْو ِزِغريُهم، َحِكيهم َفِلخ، َواْعِصّيُهم َكْلخ!
يرضب يف القوم الذين ليس هلم من مزية سوى الغرور، الذي ال يرتكز عىل أساس من عمل. 

اهْلا! 201 ـ  ُكّل ُلْقَمة اْتَناِدي َوكَّ
اْتُقْوْد  ِواملَِنّية،  قَمة،  »َأللُّ أقواهلم:  ويف  مقدور.  بقدر  حيدث  يشء  كل  أن  عىل  ليدل  يرضب 

َصاِحبها!«

اُحْونِه. ْل لِلطَّ 202 ـ  ُكلِّ الّدُروْب إِْتَوصِّ
إىل  الطرق توصل  القول: »كل  يشبه  غاية واحدة. وهو  هلا  التي  املتباينــة،  اآلراء  يرضب يف 

رومية«
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! 203 ـ  إِْلَكاْر إْن َما َأغَنى، بِْسرُتْ

يرضب يف احلث عىل احرتاف املهن.

الكار عند البدو تعني العادة، قال الشاعر: ـ 

تبكني! الزغاريت  ُعْقب  من  ندعيك  باحلربة،          كارنا  هذا  بنت  يا 

والكار كلمة فارسية، معناها احلرفة.

ِة، ال بِّد اهْلَا من اْفراق. 204 ـ  ِكّل ِعْشِ

يرضب يف أن كل معارشة، ال بد هلا من هناية.

205 ـ  َكاَلم الليْل َمْدُهوٍن ابزْبِده، إِْوَلن طلع النَّهار إِْتذَوْب!

يرضب يف الوعود التي ال نفاذ هلا!

206 ـ  ُكّل َموَتاُهم، ما ْيُسووَن ااْلْبكا!

يرضب يف األمور التافهة، التي يقام هلا شأن.

207 ـ  ُكوْت َعِن املوت.

يرضب يف املعيشة التي دون الكفاف.

208 ـ  ِكّل َفْرخ ِمْن َبْيَضْة، إِْو بيضة اُلُبوْمَة، ما تِْطِلْع صقر.

يرضب يف أن األصل تتبعه الفروع.

ْرْب ه َقاِعْد َع َرْضِف الزَّ 209 ـ  ِكنُّ

يرضب يف املشغول الفكر، املضطرب البال، املستعجل.
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َعِت اْجَياُله. ويروى : ْب إِْو َشايِْب إِتقطَّ 210 ـ  اكذب ِمْن َشاّب اتَغرَّ
عِت اْجَياُله!« »َما اكذب ِمْن شاٍب اتغرب إاِل َشايِِب اْتَقطَّ

مثل يرضب يف الذي ال جيد من يكذبه!





313

باب الالم

1 ـ  اَل اْنَبّط ِزّق، َواَل َضاْع لَِبْن.
انبط، ثقب والزق هو  يرضب لألمر الذي يسهل الرجوع عنه، ألنه مل يبارش به بعد، ومعنى 
عن واجلمع إِسعان واسعانة. وما يوضع فيه السمن هو : الوعاء الذي يوضع فيه اللبن ويدعى السِّ

أ . مرو  ـ  إذا كان صغريًا، واجلمع امراوة.

ة  ـ  إذا كانت أكرب من املرو، واجلمع إَِعَكة، واعكاك. ب. ُعكِّ

ج. ِمْدَهنِة واجلمع مداهن، إذا كانت أكرب.

ما  وأكثر  اضيوف.  تقري  ما  الظروف،  ايا  لو  أمثاهلم  ويف  ـ  إظروف  واجلمع  ـ  ظرف    . د 
تستعمل كلمة ظرف ملا يوضع فيه الزيت.

أما ما توضع فيه املاء فهو : ـ 

أ . اجلود  ـ  للصغري اجلمع إِْجوَدة.

ب.  القربة  ـ  واجلمع إِقرب  ـ  أكرب من اجلود.

ج. الرواية ـ  واجلمع روايا، وقد كانت تتخذ من جلود اإلبل، وصاروا يتخذوهنا من املطاط  
ـ أحيانًا ـ 

ْكَرة، واجلمع إِزْكر. أما التي يوضع فيها احلليب للراعي، فهي َألزُّ

ِزق اْبَلَهِفة، وال املِعطي بخيل. 2 ـ  اَل الرِّ
يرضب لرضورة الرفق يف طلب الرزق.

معنى اللهفة، شدة الترسع والتلهف للحصول عىل اليشء.
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3 ـ  اَل اِعُيوْن َواَل اسنون، وال َنَغْم طيب!
يرضب يف الذي جيمع املعايب كلها.

4 ـ  اَل ِمْن َزْيتي َبُصّب، َواَل ِمن ِدْبيِس َبُرّب
مثل يرضب يف التنصل من املسؤولية.

ويقابله ال ناقة يل يف األمر وال مجل.

ار. 5 ـ  اَلِحِق اْلعيَّار، َلَباب الدَّ
يرضب يف مطاولة الكذاب، لعله يصدق يف يشء من وعوده.

ه. 6 ـ  ال اْتِسبِّ اهْناَرك، ملا يُِفوْت ُكلُّ
يرضب يف رضورة التأين.

ُته. ُته، ِمْن َزْوْد َعْزِمي، ِجيْت حَتْ 7 ـ  آلْحني اْو حُلْ
ة وهو ضعيف، ويدعي الغلبة وهو املغلوب. عي الُقوَّ يرضب يف من يدَّ

ِليِّني، َأُقوْل َبّم. 8 ـ  اَل اْتَ
يرضب يف الذي يسكت الناس عىل فضائحه، فيضطرهم إىل الترصيح بمخازيه.

العود. وأغلظ أصواته  أوتاد  أغلظ  أن أجهر بمخازيك، والبم هو  ترغمني عىل  ـ ال  املعنى: 
وهي كناية. ومجع البّم بموم.

ْح!. 9 ـ  اَل تِشرَتِ َثوْر من َبَدوي، َواَل َجِْل من فالَّ
مثل يرضب يف الدخيل عىل موضوع جيهله، ويعتقد أن ما يملكه، هو قوام الدنيا.

راع، والفالح يعتقد أن مجله، هو خري  فالبدوي يظن أن الثور الذي يملكه، هو قوام حياة الزُّ
اإلبل.



315

10 ـ  اَل اْتُشوِف اْبليْس، َوال اْتَصلِّب َعىل ِوْجَهْك!
مثل يرضب يف اإلنسان املكروه، الذي يمكن أن حيصل بسببه بعض اخلري.

هذا املثل أول من استعمله هم النصارى، ثم عمَّ استعامله.

11 ـ َلبِْس ُقْبُعْه، إِْو حَلِْق َرْبُعه.
يرضب يف الذي يؤثر فيه املحيط الفاسد.

12 ـ  ال َفيهْش، َواَل َعَليهش.
يرضب يف إثارة الضجة عىل يشء تافه بال سبب، وبال فائدة.

اَماْت! امات، ِوالعيش إُِله َلقَّ 13 ـ  إحِْلِِزْن إُِلْه َلطَّ
يرضب يف الذين يستفيدون من مصائب غريهم، حيرضون للتعزية ظاهرًا ويأكلون األطعمة، 

وعليهم تنفق النفقات الباهظة.

َقْم  ِن النَّ َقْم، يُِردَّ 14 ـ  إِللِّ
من  احلسنات  أصحاب  حيمي  اهلل  أن  يف  ويرضب  النقمة.  من  حتمي  الرشوة  أن  يف  يرضب 

املصائب.

يْل اُبْو َساتِْر! 15 ـ  َأللِّ
يرضب ملن يريد أن يقوم بعمل مريب.

16 ـ  اَل اُتّر من َوَرا َبِغل، وال من ِقدام َحاِكم ظاِلْ.
. ّ مثل يرضب يف رضورة حتايش الرشَّ

17 ـ  َلبِِّس املِْذراه، بِتِصرِي امراه.
يرضب يف القبيح تزينه املالبس.
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18 ـ  َلبِِّس اْلُعوْد، بُِجوْد.
بمعنى املثل السابق.

يِة التِّيتي، مثل ما ُرْحِت ِجْيِت! 19 ـ  حِلْ
يرضب يف خيبة الذي ذهب ُمؤماًل يف اخلري، وعاد خمفقًا.

20 ـ  َلُدْو، اَل ُهْم ِفْلح اْو اَل َبدْو!
يرضب يف اجلامعة الذين ال تستطيع أن تصنفهم يف عداد أي جمتمع من املجتمعات. واللدو  ـ  

ية له! وال شكل. هو الذي ال ُهوَّ

21 ـ  ملَُطْه إِْمَن الل إِو َجاْي!
يرضب يف من يرسق ما أومتن عليه كله. ويف اللغة، النمط بحقي، ذهب به.

يْف،  ماْن. ويقال: »ال ُهْو َللَّضيْف، َواَل َللسَّ ه، َواَل َلَعاَزاِت الزَّ دِّ ه، َواَل لِلسِّ ِه لِْلَهدِّ 22 ـ  اَل ُهوَّ
اِت الزمان.« َواَل َلَغصَّ

يرضب يف اإلنسان التافه. وينظر إىل قولنا، ال هو يف العري، وال يف النفري.
ليس هو من  والثاين،  الزمن.  به، وال يصلح حلاجات  يستعان  للقتال، وال  أنه ال يصلح  أي 

الكرام، وال من املحاربني، وال من الذين يستفاد منهم يف االحتياجات العامة.

23 ـ  َلْن َطاْب َهَواك، َذرِّ عىل َدِقن َصاْحَبك!
يرضب الغتنام الفرصة. وفيه حّث عىل األنويَّة.

. ، حِيُفْر يل َقرَبْ ، َوال يف اْيْد َعَدويِّ 24 ـ  اَل ِهْي يِف ايْد َسِديقي، يِبَني يل َقْصِ
مثل يرضب عند سامع ما يسوء إنسانًا من قبل أعدائه.

ْص ُعْمَرك! ْك، َمات ِمْن حِيبِّْك، ِواْتنغَّ 25 ـ  َلْن َماْت َأُبوْك، َمِلكْت َأْمَرْك، واْن ماتت ُأمَّ
يرضب يف املوازنة بني فقدان أحد الوالدين.
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26 ـ  َلْواَلْك َيا الْسان، ما اْعِقرْت َيا َقَفا!
يرضب يف أن املصائب جيرها اللسان. ويقابله :

أ  ـ  إن البالء موكل باملنطق.

ب  ـ  مقتل الرجل بني فكيه.

27 ـ  َلْواَل اْلُعُهْر، َلْواَل اْلِقاَمْر، َما َصاْر لِلنِّسواْن حاْل!
يرضب يف إظهار املحبة الكاذبة، واالحرتام الزائد الزائف، ومن معاين كلمة العهر، يف عرف 
األرادنة، املبالغة يف النفاق والتملق. املعنى لوال التملق، وشدة النفاق، ما وصلت النساء إىل ما هن 

فيه من مستوى!

َمَناْزَلْك.  َجَفنَّْك  َمـــا   ، ْ َخريِّ انَّْك  َلَو  ـ    28
َطنيب!  )اْعَقيل(  ِعْنـــِد  ِصـــْرْت  َواَل 

ر الناس منزلته ! يرضب يف الذي ال يقدِّ
معنى البيت: ـ  لو كنت رجاًل له منزلته االجتامعيَّة، ما تنكر لك قومك، وهجرت ديارك، وال 

أصبحت جارًا مستجريًا عند قبيلة )ُعَقيل( يستجدي العطف.
أحبَّاها،  فتاة  عىل  شجار  يف  له،  عم  ابن  قتل  رشيد(  )ابن  عربان  من  زعياًم  أن  املثل،  وأصل 
فارحتل عن دياره، كام تقيض بذلك أصول العشائر، وعاداهتم، وأقام عند )ُعَقيل(  ـ  الذين كانت 
مساكنهم يف )البحرين( ثم ساروا إىل العراق وملكوا الكوفة، والبالد الفراتية، وتغلبوا عىل اجلزيرة 
واملوصل، إىل أن غلبهم السلجوقيون. ويف أحد األيام تشاجر املستجري، هو ورجل من بني عقيل، 
العقييل بكالم  فرد عليه  تِِرِفه«  اخو  انا  ْد  »حَلَّ ـ   قال:  باإلهانة  فلام أحس  العقييل،  فأهانه  املاء  عىل 
قاٍس، أتبعه هذا البيت من الشعر، الذي أصبح مثاًل، يف كل من يدعي الزعامة، والرشف، وهو 

نازح عن دياره، والبيت من قصيدة طويلة.

يْب إِْو ال تِْفَنى اْلَغَنْم. 29 ـ  اَل يُموِت الذِّ
يرضب يف الدعوة إىل االعتدال.
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30 ـ  اَل َشَجَرة، َواَل َحَجرة، يِتَّكي ِفيها الْواِحد.
يرضب يف اجلبان الذي يدعي البطولة.

ويتكي: هي يتقي، من وقى، ومعناها اختفى.

وأصل املثل، أن شابًا كان حيب فتاة، ويومهها أنه ال يرتاجع يف معركة، فسمع استغاثة، فأرسع 
وبندقيته معه، فلام وصل إىل مكان املعركة، أخذ يسمع أزيز الرصاص يمر من حواليه، فهرب، 

وهو يقول: »اهلل يكّطِعك من ابالْد، ال شجرة، وال حجرة يتّكي فيها الواحد!«

معنى ذلك، أبادك اهلل وأباد من فيك من بالد جرداء، ليس فيها مكان خيتفي فيه اإلنسان، فال 
شجرة وال حجرة، فذهب قوله مثاًل يف الذي يدعي البطوالت!.

31 ـ  َلْواَل السنايِْد، َماَلِت احِلْيَطاْن!
إليه، كان بمساعدة من طلب  نفسه شيئًا، وكل ما وصل  الذي ال يصنع هو  مثل يرضب يف 

مساعدهتم.

32  ـ  ُلْقِمة االخريشا متبوعة.
مثل يرضب يف األمر الذي ظاهره حسن، وباطنه يسء، واخلريشا هنا رجل ال عشرية. وجييء 

املثل الذي له قصة تارخييه، بعد.

ْع َعْقَلك! 33 ـ  َلْن َضاْع َماَلْك، ال اتضيِّ
يرضب يف رضورة التحيل باحلكمة، والصرب.

34 ـ  َلو اّن الّشِكة بتجوز، َكاْن ُكلِّ اثنني، اتشاركوا يف َعُجوْز..
مثل يرضب يف تقبيح الرشكة إطالقًا، وهو منتهى ما تصل إليه الفردية!

ة! ان َجلِّ ًا الل، َواَل ُدخَّ 35 ـ  اَل َحيَّ
ة! ان َجلِّ ومنهم من يرويه  ـ ال َحَيا، َواَل ِدخَّ
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فحيا اهلل هي أول حتية يستقبل هبا الضيف، فالقوم هؤالء يبخلون بالتحية ودخان اجللة، داللة 
عىل احط انواع الوقود، وهو روث البقر املخلوط بالعقدة: التبن الغليظ  ـ 

والثاين  ـ أنه ليس يف وجوه املعازيب خجل من هذا االستقبال الذي ال حفاوة به، وال يبدو أن 
هنالك قرى ينضج عىل أحط أنواع النار.

وْد، َغرِي الُعوْد. 36 ـ  اَل اَتيلِّ لِلدُّ
مثل يرضب للمرأة التي تواصل العمل.

37 ـ  اَل تِْشِكي َعىل الكالِب املَْسُعوَرة ِعنْد )َدبُّوس(
مثل يرضب عند فساد األمور. والشكوى لرأس اجلريمة. و )دبوس( اسم علم لكلب، كان 

مشهورًا برشاسته.

38 ـ  اَل ِيِّش، إِْو ال يِنِْش.
يرضب يف من ال خري منه يرجتى.

املعنى: ال يصلح لرعاية الغنم، وال يصلح لسوقها.

39 ـ  اَل اْتَعاتِب َحبِيبك، َعاتِْب َنِصيَبك!
حبيبته  يزوجون  ملن  األصل  يف  وهو  اخلري،  منك  يرجو  كان  ملن  إغفالك  تربير  يف   يرضب 

بغريه.

نان. اْن، َواَل ُتْدُخْل َبْيِت الظَّ 40 ـ  اَل َتْوِكْل َزاِد املَنَّ
يرضب يف رضورة احلذر من خمالطة الذي يمن، واملتهم الناس يف أخالقهم.

41 ـ  اَل اْتواِهي َلْلِجَمْل، َما َعْيَنْك أْوَسْع ِمْن َعْيُنه.
يرضب يف الذي حياول إرشاد من هو أخرب منه.
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معنى )تواهي( تدعو اجلمل إىل اللحاق بك، وهي َواَهى، يواِهي، أي دعا، يدعو، واملواهاة 
هي دعوة اجلمل للسري وراءك بقولك. )واهي( واهي(! ويف اللغة الوهواه النشيط. فكأنه يقول 

لإلبل أن تنشط.

ك تِبْيُعه. 42 ـ  اَل تِِكْل َهّم ش ِودَّ
يرضب يف خوف التجار من كساد ما يبيعون.

م بِِرْوْح. 43 ـ  اللحم َع الدَّ
يرضب يف فساد العالقات بني األقارب.

ِق املَاُخْوْذ إِْو ُخُذه. 44 ـ  إحِْلَ
يرضب يف الذي ال يرتفع عن هنب أموال الذين خرسوا كل يشء، أو الفقراء.

ز َعىَل الَباُلوَعة. 45 ـ  بِْلَحق َحبِّة الرُّ
يرضب يف أحقر أنواع الشح. 

ِزة، ِواملَْن تِْقَسْم! 46 ـ  لِلرْبْ
مثل يرضب يف أنه ليس يف احلياة يشء مقق.

ِزة، هي اخليمة الصغرية، التي تنصب للعروسني عند البدو، لقضاء أسبوع العرس، الذي  والرِبْ
يقابل شهر العسل يف احلوارض، ـ مفردين ـ ، هذا االتفاق قد يفسده اعرتاض ابن عم للعروس، 

عي أنه أوىل هبا من العريس املنتظر إنجاز مراسيم العرس. يدَّ

ه  ـ  َوَجِع اْلَبِطن َلِويش؟ ه،  ـ اَل اْسبِّد َعنُّ 47 ـ  َلَصاِر الَفُطْوْر ما َعنُّ
يرضب يف األمور الواجب عملها، ورضورة عدم تأجيلها!

ْوَحة اْبتِْطَعْم، َما خَطَفْت. 48 ـ  َلِو الشُّ
يرضب يف النَّهاب، الذي يتوقع منه الناس العطاء.
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49 ـ  ُلْقِمِة )االْخَرْيشَة( َمْتبوَعة.
يرضب يف املقدمة اجليدة التي جتر الويالت.

)دبيس  و  هو  ذهب  )الكعابنة،  شيخ  اخلريشة(  احنيف  بن  )سليامن  الشيخ  أن  املثل  وأصل 
)بني  مطالبة  بالكف عن  ليقنعاه  )الرسدية(  )املحفوظ( شيخ  )الّطِوَقة( السرتضاء  الفايز( زعيم 
صخر( باخلاوة، وبالفرس األصيلة، السبوق التي فرضها عليهم يف عداد اخلاوة، فاحتقر الرجلني، 
فعادا غاضبني ففكر )سليامن بن اْحنيف اخلريشة( أن يثور عىل )املحفوظ(. فأومل وليمة لعشريته، 
طها بالسيوف، وقال لعشريته: ـ  »هذا غداكم، حياكم اهلل، لكن، ال متدوا  وملا قدم املناسف، َحوَّ
ايدكم للطعام، اال عقب ما حتلفوا باهلل، وبالبيت اليل بناه اهلل، انكم ما اختالفون يل ِكْلِمة، حيث اين 
الزاد للِكالْب، حيث الكالب، اوىل بالطعام، من  َأريد ان امحي رشفكم، وان ما حلفتوا، كبيت 

الرجال اليل يقبلون احلقران، والذلِّ واهلوان.«

فحلفوا له، وأقبلوا عىل الطعام، وبعد  أن أكلوا قرروا الثورة عىل )املحفوظ( واالمتناع عن دفع 
اخلاوة، فقال قائلهم: »ُلْقِمة االخريشة متبوعة«. فذهبت مثاًل يف كلِّ قضية وراءها مطالب خميفة. وقد 

تقدم املثل بال ذكر لقصة يف الرقم الـ )32( وهو غري هذا، رواية املغفور له )مثقال باشا الفايز.(

وُهْم َأهبَّات!.. َورى بِْعُطوا، َما َسمُّ 51 ـ  َلِو اخْلَ
يرضب يف الذي يأخذ، وال يعطي! َوأهبَّات من )َأبوَهات(

يِّة.« رِّ 52 ـ  َلَو اْن ِعْنِدي ِمْثُله ِميِّة، اَل ُقْوْل: »َيا َقْطيِعِة الذِّ
يرضب يف اإلنسان التافه، الذي تربطك به صلة النسب!

53 ـ  َلْن َفاَتك احَلاْج واَترمْغ مطرُحه.
يرضب يف األماكن التي تقّدسك مالمستها.

غ يف اْتْراُبه! 54 ـ  َلْن َفاتِك املرِْيِي إِْترَّ
يرضب يف احلث عىل طلب الوظيفة كيفام كانت، وإال فاخدم أصحاهبا.
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ْر َلْك اْمَغاَره  55 ـ  َلْن َغْطَغَطْت ِمن باكْر، ُخْذ َعَصاَتْك إِْو َساِفْر، إِْوَلْن َغطَغَطت َعْشِويِّة، َدوِّ
اْذِريِّة.

يرضب يف ان اعتكار اجلو صباحًا، يدل عىل الصحو، واعتكاره مساًء، يدل عىل هطول امطار 
وتساقط ثلوج.

ْيناْت ِمْقَعد. اَمات بَِعّمَرِن ابيوْت، كان َصاْر َللزَّ دَّ 56 ـ  َلِو اخلَّ
يرضب يف رضورة اعتامد ربات البيوت عىل أنفسهن، ال عىل اخلدم، وحثهن عىل عدم اإلخالد 

إىل الراحة.

يروى يف صورة ثانية: ـ  »َلِو اخلدامات بَِعَمرن ابيوت، َما َظَل للزينات ِمقعد«. يرضب يف أن 
اخلدم ال يعمرون بيوتًا، ولو تم هذا، لفقدت السيدات منزلتهن!«

57 ـ  َلْو ُتْرُكْض، َرْكِض االوُحوش، َغرْي َنِصيبك ما بِْتحوش!
يرضب إلقناع الذي يعتقد أن اجتهاده، هو اجلالب للزرق، وأن الدنيا حظوظ.

رْي. َوُيرَوى  ـ  َلو فيها َخرْي َما َنفاَها الّطرْي. 58 ـ  َلو ِفْيه َخرْي َما َرَماِه الطَّ
يرضب يف األمور املهملة، التي يمتدحها بعض الناس!

59 ـ  ُلوقي، اَل ُهو َكْلِب، اْو اَل ُهو اْسُلوِقي!
يرضب يف الذي ال ُهُويَّة له.

اَره. اَره، واّمها يِف احْلَ 60 ـ  اَل تِْشرَتِ اْحَ
يرضب يف التحذير من محاة السوء.

اْس َمَلمِّ االْوَجاْع. لِّ َحاَلك َراْس، َترى الرَّ 61 ـ  اَل اْتَ
يرضب يف التحذير من طلب الرئاسة، ملا جتلب من مسؤوليات.
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ان ابِْن َعِمك، َع َشاْن َغْرِزْة َطحنِيََ حَّ 62 ـ  اَل اتيلِّ الطَّ
ك مشان َكْمِشة طحني. ويروى، ال اخَتلِّ الرباك، ابن َعمَّ

مثل يرضب يف الذي يسمح للحقري أن يكون له عليه دالَّة، بسبب أمور تافهة. األول يروى 
اك، هو مراقب  بصيغة املؤنث. والَغْرِزة هي ملء ما بني األصابع، والكمشة أكثر من الغرزة، والربَّ

اكني. املطحنة واجلمع َبرَّ

ِفيْه َعَليك َدْينِة! لِّ لِلسَّ 63 ـ  اَل اْتَ
يرضب يف رضورة االبتعاد عن السفهاء.

َرْق، َواَل أُبو اْلرُضوِس اْلُفُرق، َواَل اْمَقَطِع الَعواِرض! 64 ـ  ال اْتراِفْق َأبو الْعُيوِن الزُّ
والعرب  هبا،  يتشاءمون  البدو  ألن  األوصاف،  هبذه  يتصفون  ممن  التحذير  يف  يرضب،  مثل 
عِن  فناتج  األسنان،  بتفرق  التشاؤم  أما  بالزرقة،  التشاؤم  هنا جاء  فمن  األزرق.«  »العدّو  قالوا: 
، أي الكوسج،  التشاؤم بكل ما هو ليس تام اخللقة، ومثل ذلك تشاؤم العرب قدياًم بالرجل  الثطَّ

وهو خفيف شعر العارضني.

65 ـ  اَل اتراْفَق املَْتُهوم، تِْتَهْم!
يرضب يف رضورة االبتعاد عن املشتبه هبم. وقد قال الشاعر : ـ 

بِِري! أّنْك  َلو  اْو  ابتهمتها  تِْتَهْم  َمْتُهوَمه،     ِحْرِمة  اْتراِفق  »َحْذَرك 
رِسي!« انك  لو  إِْو  ِمَذلّتَها  إِْتِذّل  لة،     َذالَّ بٍة  رُسُ اترافِق  َحْذَرك  إْو 

احذرك من مصاحبة امرأة متهمة، ألنك ستتهم بسوء سريهتا، ولو كنت بريئًا، وأحذرك من 
يروهيا  من  ومنهم  أنك وجيه،  ولو  اجلامعة،  بجبن هذه  اجلبناء، ألنك ستجبن  من  مرافقة مجاعة 

ة اجلبن!.. بالصاد، ويف هذه احلالة يكون املعنى، ولو أنك بريء من معرَّ

ه! 66 ـ  ال اتِسّب اهَناَرْك ِحّتى يِْميض ُكلُّ
مثل فريض، للنهي عن الترسع يف الذم، تشبيهًا لكل يشء بالنهار، الذي قد تسوء بعض ساعاته، 

وقد حيسن بعضها.
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قاْص اْرُقْص! ، َواَل لِلرَّ 67 ـ  اَل اْتُقوْل َللمَغنِّي َغنِّ
يرضب، يف أنه جيب ترك األمور عىل سجيتها!

ْجَلنْي. 68 ـ  اَل اْتُكوْن َكْوَرة، تتخاَطَفِك الرِّ
د. يرضب يف رضورة التواضع إىل حد مدَّ

69 ـ  ال تِْضَحك يف ِوْجِه اْلَعيِّْل، بَِوَرْيك قفاه!
أطفااًل!  كانوا  أم  رجااًل،  أكانوا  سواء  العقول،  صغار  مع  بحذر  التعامل  رضورة  يف  يرضب 
هبا  عنوا  مجعًا  الكلمة  استعملوا  واذا  )َعيِّل(،  قالوا  رجل،  قيمة  من  التقليل  شاءوا  إذا  فاألرادنة 

الرجال األشداء، كقوهلم مثاًل: »اعيال نشامى!« أي شباب يتحلون بكل مزايا الرجولة الكريمة.

ِسْب ُعُمر إاِلَّ َبِعْد َحْصَبه، َواَل َزيْن، اال ُعْقب َجْدَرَة! 70 ـ  اَل حِتْ
سيام  وال  الناس،  يف  تفتك  كانت  التي  األمراض  بسبب  والتشويه،  املوت  توقع  يف  يرضب 

احلصبة، واجلدري.

71 ـ  ال اْتُقوْل َحْيد، َلنْيْ يشيل احِلِمْل!
مثل يف رضورة املدح بعد التجربة.

ويقال )َحْيد( للرجل الكريم الشجاع الصبور عىل املكاره تشبيهًا له باجلمل القادر عىل احلمل، 
وجيمع عىل اْحُيوْد. َواحَليد يف اللغة ما شخص من اجلبل، ويقال جبل ذو حيود، والبدو ال يكرسون 

حيدا أبدًا.

ي ُجوزِك َبْيِضة َنَعاِمة! اِمة، واَل اتورِّ 72 ـ  اَل تِِدُخيَل َداْرِك َحَ
مثل رمزي، ينصح املرأة بأن ال تصاحب من هّن أمجل منها يف النساء، وقد كني باحلاممة عن 
املرأة الوادعة اهلادئة. وكني ببيضة النعامة عن املرأة اجلميلة ذات اللون الضارب إىل الصفرة، كأهنا 

بيضة النعام، ألن اهلدوء يف املرأة واجلامل، ساحران للرجل.
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اْل ِشِكل! 73 ـ  اَل َأِصْل، َواَل َفِصْل، وال َجَ
يرضب يف الذي جيمع إىل القبح سوء املنبت، األصل من جهة االب والفصل من جهة األم.

ِك اْشَكْل ِمنّي؟ ْر َخّد، ِوْش َخالَّ 74 ـ  اَل اْنِت اْكرب ِمنيِّ ِجّد، َوال أْحَ
يرضب يف الذي يفتخر عىل الناس بال مربر.. سواء أكان ذكرًا، أم أنثى أي ليس جدِك أعىل 

منزلة من جدي، ولست أنت أمجل مني، فبامذا تفضلينني؟ 
َأْشَكل معناها عندهم: أفضل.

َقة! َقة، إِْو اَل ِهْي اْمَطلَّ 75 ـ  اَل هي اْمَعلَّ
مثل يرضب يف األمور غري املبتوت فيها.

76 ـ  اَل يعجبك َزْيني إِْو بِْشتِي، َلن اخذتيني َبِلْشتِِي!
مثل يرضبونه نصيحة يف عدم االنخداع بالزي البارز واجلامل الظاهر.

املعنى زيني ـ مجايل، والبشت يف األصل عباءة قصرية، وقد أطلقت هنا عىل املالبس إمجااًل، 
من باب تسميةالكل باسم بعضه،وهي بكرس الباء فإذا ضمت، فهي تركية معناها خسيس، لئيم. 
واللهجات  العادات  قاموس  من  االول،  اجلزء  من   117 الصفحة  يف   )1( رقم  حاشية  )راجع 
يف  وقعت  بلشتي:  بـــي  تزوجــــت  اخذتينـــــي  للعزيزي.  األوىل  الطبعة  األردنية  واألوابد 

رش املصائب(.

ّل َعلْيك!.. 77 ـ  اَل َبْرَحَك، َواَل بَخيلِّ اللَّ ْيِرَحَك، َواَل َبخيلِّ َرْحِِة الل احِتْ
مثل يرضب يف الذي، حيول دون كل اآلمال املبرشة باخلري، ظلاًم، وعدوانًا.

َعانِة، وال اليلِّ َكاْن َكاْن َأُبو اْفاَلن!.. انِة، وال اللَّ نَّانِه، َواَل املَنَّ انِة، َواَل الرَّ 78 ـ  اَل َتأُخذ احَلنَّ
وزواج  الشكوى،  الدائمة  وزواج  األبناء،  ذات  زواج  عن  االبتعاد  رضورة  يف  يرضب،  مثل 
زوجها  فضائل  لك  تذكر  التي  األرملة،  وال  بالشتم،  لساهنا  ينطق  التي  وال  األموال،  صاحبة 

السابق!...
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أ. احلنانة التي حتن إىل أبنائها من زوجها السابق.

ب. الرنَّانةهي املطلقة الدائمة الشكوى، الكثرية البكاء.

ج . املنانة هي الغنية، التي متن عىل الزوج بأمواهلا!
ابة التي تدعو بالرش عىل من تعرف، ومن ال تعرف. د. اللعانة هي الصخَّ

ابو  املرحوم  تذكر ماسن زوجها  تفتأ  التي ال  األرملة،  كناية عن  افالن،  ابو  كان  هـ.  وكان 
افالن!

ِهْر َعليه! ك الدَّ 79 ـ  اَل حِتِلْف عن ّش يِلزَّ
مثل يرضب ملن يترسع باحللف، عن أمٍر تضطره األيام إىل اللجوءإليه.

ِلْف َعْن َواَحْد بِاْمِش َعىَل ِرْجَلْيه! 80 ـ  اَل حِتْ
مثل يرضب يف النهي عن التزكية امُلْطَلَقة إلنسان.

ِقْر، إِْو َلْو َقالوا َلك َهذا اشحيامنِيِّة! 81 ـ  اَل تِْشِو الصَّ
مثل يرضب يف رضورة احرتام العظيم.

وَرة! 82 ـ  َلْواَل الَكاُسْوَرة، َما ِعْمِرْت الَفاخُّ
مثل يرضب يف رضورة، عدم االهتامم بخسارة األشياء املستهلكة.

83 ـ  اَل تِْضَحك بِْوِجْه ِمْقبِْل، َواَل حِتْكي َوَرا ِمْقِفي.
مثل يرضب يف رضورة التحرز من اإلشارات التي جتعلك متهاًم!

وسبب ذلك، أن املقبل، إذا رآك ضاحكًا مع جليسك، ظن أنك هتزأ به. واملقفي إذا سمعك 
تتكلم، فكر يف أنك قد اغتبته!

84 ـ  اَل تِْعتِذر، إِْو اَل اتَعاتِب!
يرضب يف تقبيح االعتذار، والتعاتب، فالبدو يقولون : ـ 

كل معتذِر كذاب، واالعتاب للقحاب !..
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85 ـ  اَل تآخَذ العمشا، إِْو اَل بنْت بِْنَتها.. ُيونَّك اْلِعمَياْن َمْن ِكْل َجانِْب! ومن منهم يقول: 
»اَل ُتوِخذ الرمص..«

يرضب للتحذير من الوراثة السيئة.

العمشاء، هي املرأة الضعيف برصها، مع سيالن دائم يف دموعها. والكلمة فصيحة، ومثلها 
الرمصاء  ـ وهي التي يسيل من عينها الرمص.

وا ِزّق، َوال َسيَّلوا َلَبن. 86 ـ  اَل َبطُّ
مثل يرضب يف فسخ األمور، قبل أن يتم فيها يشء.

املرأة إىل رجلها، وبطّوا  زق، كناية عن  الزواج، قبل أن تزف  للعدول عن  وهو يف األصل، 
اقرتاب الرجل من املرأة العذراء، وسيلوا لبن كناية عن العالقات اجلنسية!. أي إن كل يشء عىل 

حاله.

زن، َواَل َعنْيِ اْتُشوْف! 87 ـ  اَل َقِلْب حِيْ
مثل يرضب يف األمور التي حتصل يف غيابك، وهي ال هتمك!

ُثوه اْعيايِل! 88 ـ  اَل َعاْش َمايِل، ُعُقْب َحايل، َواَل َظّل شء، َيْتَورَّ
مثل يرضب يف رضورة السخاء عىل النفس، واالبتعاد عن احلرمان.

89 ـ  ال َغَناة تدوم، إِو ال َفْقِر يدوم، َأالْرض تِْعرَى اْو تنكيس.
مثل يرضب يف تقلبات األيام.

اهلا!. باركو  ِجرَياهنا  َصبَُّحوا  اَل  إِو  َعْيَشها،       َلّذ  اَل  إِْو  ا،  اْلَقْشَ َفِرْحَت  اَل  ـ    90
مثل يرضب يف الفرح الذي ال يتم.

ليت  ويا  الكاذبة،  بالبرشى  عيشها  يطب  ومل  تفرح،  مل  )القرشا(  املسكينة  املرأة  ليت  ـ  املعنى 
جرياهنا، مل يرسعوا يف التهنئة واملباركة هلا، ألن ذلك كله عاد حزنًا مضاعفًا عليها.
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وْف، َوال ِوجه َمْعُروف، وال ِصيْت َموُصوْف. 91 ـ  ال ِقِرْش َمْصُ
مثل يرضب يف اإلنسان الضائع، إذ ال مال، وال شهرة، وال سمعة جيدة!..

، َواَل حلباب قلبي! 92 ـ  اَل يِلْ
مثل يرضب يف األمور التي ال تفي باحلاجة!..

اْر. 93 ـ  َلَبن َأَدار، إِو َخُروف إِداْر، امرمات عىل الُكفَّ
مثل يرضب يف أن خريات هذا الشهر )آذار( مرمة عىل املسيحيني، ألن صيامهم يبدأ عادة يف 

هذا الشهر.

األجنبي،  هو  فاملسيحي،  نرصاين،  وكلمة  مسيحي،  كلمة  من  املفهوم  بني  يفرقون  والبدو 
والنرصاين هو العريب.

ُنونِة! ا َمْنونِة، َغري اْلَقيِمِة اجلوْز يا َمْ 94 ـ  إِلّلَقْم ُكلهَّ
مثل يرضب حلث املرأة عىل التمسك بزوجها.

املعنى: كل إنسان يمكن أن يمن عىل األنثى، إال زوجها، فكل جهوده مبذولة إلسعادها.

95 ـ  ُلقَمة َقِليِلة، تِدَفْع َباليا كثرية،
مثل يرضب يف أن احلسنة مهام تكن قليلة، فإهنا بقدرة اهلل حتول دون مصائب كثرية.

96 ـ  ُلقِمة الناس أقَرْيَضات.
مثل يرضب يف أن كل ما يقدمه الناس لك، إنام هو ديون عليك.

97 ـ  ُلِقِمة النَّاْس، َما بَِتَميلِّ َراْس!
مثل يرضب يف أن احلسنات ال تسد حاجة.

98 ـ  لقينا َعُروُس، إِو َما َلِقينا بِْرِزة.
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مثل يرضب يف وجود ما حتب، لكن ما يكفل له االطمئنان غري موجود.

99 ـ  َلْن َعِشقت إِْعَشق أِمرْي، َوَلْن َلبْست، َأْلَبْس َحِريْر.
مثل يرضب يف احلث عىل معايل األمور.

َماْن، ُجْوْر َعىل اْذراَعْك. 100 ـ  َلْن َجاْر َعِليِك الزَّ
مثل يرضب يف احلث عىل االعتامد عىل النفس.

املعنى: إذا عاكستك األيام، فكد واعمل، وهذا املقصود باجلور عىل النفس.

101 ـ  َلْن َطلْع ِصيَتك، َغطِّ َراَسك اْو َناْم.
مثل يرضب يف الصيت احلسن، جيلب لك املديح، والصيت السء جيلب لك السمعة الرديئة.

َمْك ـ  َعلِّق كلبك. 102 ـ  َلْن َغيِل حَلْ
الثناء عىل اإلنسان  أتفه األشياء. ويرضب أيضًا، عند  مثل يرضب يف أن الغالء كفيل برواج 

التافه، والناس يذكرون العظامء!

103 ـ  َلْن َولِيْت يا َعْبدي إِْرَحْم.
مثل يرضب يف تقبيح الظلم.

ان. ِل املوْت، إِْو ما َظلَّ دفَّ 104 ـ  َلو َتاِجْر َخيَّك باالكَفاْن. كاْن َبطَّ
مثل يرضب يف سوء احلظ، إىل حّد أنه يغرّي جمرى الطبيعة.

ِمرْي. ه َشعرْي ما هَنََّقت َعَليه احْلَ 105 ـ  َلو انُّ
مثل يرضب يف اإلنسان احلقري، الذي تعاف عرشته النفس.

وا اهلا. لوا النَّاس يِصلُّ 106 ـ  َلِو الُبوَمة ِفيها َخري، َما َبطَّ
مثل يرضب يف الزعيم الذي تنكر له قومه.
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هذا املثل يشري إىل االحرتام الذي كان يلقاه البوم، وشدة التشاؤم به، يدل عىل رد الفعل الذي 
حل مل احرتامه.

ة! ة  ـ ما جابت االعيال بعد اول َمرَّ ا ُحرَّ 107 ـ  لو فينا يا بنات َحوَّ
ويروى ُعُقْب. مثل يرضب يف مقدار اآلالم التي تعانيها النساء.

108 ـ  َلو اْن ِفيْه خري َما َرماه الّطرْي.
مثل يرضب يف أتفه التوافه، التي جيود هبا الشحيح.

ر بْيُته. 109 ـ  َلِو اّن اْجَحا بَِعّمر ابيوْت كان َعمَّ
مثل يرضب يف املخرب، الذي يتظاهر بأنه يريد أن يصلح أمور الناس.

ُموه بِاملِْناس. 110 ـ  َلو اّن ِرِزْق الناْس َعىل النَّاس َقَطُعوه، ويروى َحطَّ
مثل يرضب إلظهار مبلغ احلسد عند البرش، وأن األرزاق بيده تعاىل.

111 ـ  َلْواَل املَْربِّ َما َعِرِفْت رب.
مثل يرضب إلظهار قيمة املريب احلقيقي.

112 ـ  ملَا يي الصبَّي نسميِّه عبد النَّبي.
مثل يرضب يف أن الصرب حيسم اخلالف.

وأصل املثل، أن قرويًا، كانت له زوجة حيبها أشد احلب، لكنها مل تلد له إال اإلناث، وقد ولدت 
له تسع بنات، فقرر أن يطلقها إن مل تلد ذكرًا، فاّدعت الزوجة ـ خوفًا من الطالق ـ بأهنا حلمت 
أهنا تلد ابنًا. وتسميه، مرزوقًا، فغضب الزوج وقال: »اسم الصبي، )عبد النبي( وعال الرصاخ، 
وكادت تفلت منه فمه، كلمة الطالق، فسمع اجلريان، وأقبلوا حلل اخلالف، فلام سمعوا القصة، 
قال وجيه عاقل منهم: »ملا جيي الصبي، بنسميه )عبد النبي(« فذهبت مثاًل لكل خالف عىل يشٍء 

منتظر، غري مقق.
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ت. 113 ـ  َلْيلة اْلَفرْح ما ابتتفوَّ
مثل يرضب يف رضورة انتهاب مرسات احلياة.

114 ـ  َلْيْلُة َسْوَدا َلْوَدا.
مثل يرضب يف منتهى سوء احلظ واللودا معناها شديدة االنحراف.

ْم َواَل َشْوِفة َأمَّ ُفّم اكَزْم، ويروى َأفَقْم. 115 ـ  َلْيلِة يِف اْجَهنَّ
مثل يرضب يف تفضيل اجلحيم عىل زواج بغري املحبوب.

ومعنى َأكَزم بكاف ملفوظة جياًم تركية، ذات ثالث نقاط. وتعني املرتاجع إىل اخللف، واالفقم 
هو الذي مال حنكه واجلمع ُفُقم واألنثى َفْقاَم. ومجع اكزم ِكِزم.
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باب امليم

1 ـ  َما بيجي اْمِن اْلَغْرِب اليلِّ إِْيُسِّ القلب.
مثل يرضب يف تشاؤم القوم بكل أجنبي.

2 ـ  َما بَِظّل َعاَم ُهوه، َغرْي ُهْوْه.
مثل يرضب يف أن كل يشء متغري وزائل، سوى اهلل.

3 ـ  )ْمَباَرْك( اْلَعبِْد إِْو ِسْيُده!
مثل يرضب يف الذي يعتمد عىل األمحق.

وأصل املثل أن زعياًم، سافر وأخذ معه عبدًا له يدعى )امبارك( ويف الرحلة وصال إىل أرض 
الرجال؟..«   امن  انت  وش  »إِمباَرك!  قائاًل:  عبده  الزعيم  فسأل  فيها،  يبيتا  ألن  اضطرا  خموفة، 
أجاب العبد: »انا ذيبَك يا َحبايب.» حترس الفرس إِن نمت؟ اجاب العبد: »قلت لك، اناذيبك!« 
وبعد إغفاءة أفاق الزعيم وسأل العبد قائاًل: »انت واعي ـ  أي يقظان  ـ« أجاب: »نعم أفكر.« 

يه، وحيدده هبذا الشكل؟. فسأله فيام تفكر؟ قال: »هبذا الشوك، من ينبته، ومن يرِبْ

اطمأن الزعيم، وأغفى مرة ثانية، ثم استيقظ. وسأل عبده قائاًل: »انت يا مبارك صاحي  ـ  أي 
يقظان؟« أجاب عىل علمك أفكر يف هذا البعر كيف يتدور كله بحجم واحد! يف ابطون املعزى. ثم 
أغفى الزعيم، وملا أفاق سأل العبد يا امبارك، انت سهران بعدك؟ أجاب »نعم افكر كيف امحلك انت 

واخلرج كل هالطريق، ان محلت اخلرج، ال بد انت متيش، وان محلتك، ال بد اخيل اخلرج للخون!«

فسأله: »الفرس وين راحت؟ اجاب الفرس راحت وانا افكر يف الشوك!«

فرضب بمبارك العبد وسيده املثل. ويروى مثل امبارك العبد وسيده.
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ام، قِد ُخُرم االْبِرة ويروى ُكرُب ُخُرْم االبرة. 4 ـ  َما ُهْو َشايِِف امَن السِّ
مثل يرضب يف الذي بلغ من الكربياء والعجرفة حدًا ال يتصوره العقل.

5 ـ  َما نْدِري تَصاِريَف القْدر كيْف تِيْجي إِْو اَل نِْعَلم َمْوَجاَت الَبَحر كَم ِهيِّة؟ ويف رواية: ـ  
َما يِنْدِري َزْوَماَت الِقَدْر كيْف تِيِجي!

مثل يرضب يف مفاجآت األقدار.

ْف. 6 ـ  َمَاْت ِمن خلَّف، إِْو َما َعاْش ِمْن َحرْتَ
مثل يرضب يف الذي يموت عن ذرية حسنة، وتعريض بالبخالء. املعنى: خلف، أبقى ذرية 
صاحلة حتمل اسمه. إو عاش من حرتف أي ال حتسب حياة الشحيح حياة، وحرتف، بخل، وأصل 
خيدعه  أن  حاول  حواليه  وحرتف  الشح،  إىل  نقلت  ثم  وتصغريه،  اليشء،  أطراف  قص  احلرتفة 

رَتَف، مقصوص باستدارة. واحلرتفة البخل، واخلداع. َواْمَ

7 ـ  إمِلْخُنوْق بِِصيْح، ِواملشُنوق بِِصيْح.
مثل يرضب يف الشكوى العامة، وهو ينظر إىل قول  ايب العتاهية:

ملن؟ الدنيا،  هذه  شعري،  ليت  دهره      يشكو  تلقاه،  من  كل 

8 ـ  ما َتراْه تِعيْش َباله.
مثل يرضب يف غياب بعض األمور املرغوب فيها !

اي البَِقر. 9 ـ  ِمثِْل َحذَّ
مثل يرضب يف أشنع أنواع اخلداع. ألهنم عندما يريدون أن حيذوا البقر الستخدامها يف دياس 
البيادر، جيلس أحد أصحاب الثور، والثور ملقى عىل األرض مربوط القوائم، ويأخذ برتبيت عينه 
بلطف، مكررًا: »شيخ البقر ما هو هان« ليسكن لوقع املطارق عىل أظالفه، وقد تدخل املسامري 

ِمع( واجلمع ازموع، للبقر وللغنم. أحيانًا يف القسم احلي من الظلف، الذي يسميه األرادنة )الزِّ
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10 ـ  ما تِشُبه إِنِْت؟
عي أنه يكره احلياة! يرضب يف من َيدَّ

ل ابنها، فأخذت تشعر بأن ابنها ال يستطيع  وأصل املثل أن عجوزًا بلغت املائة من عمرها، وترمَّ
أن يتفرغ خلدهتا، فقالت البنها:»لقد عجزتكم، ويا ليتك جتد يل رشابًا قاتاًل، بال عذاب، ألرحيكم 
من االزعاج،«  فطيب ابنها خاطرها، وبعد أيام أعادت احلديث نفسه فأراد ابنها أن يامزحها، وقال: 
»ما دمت يا امي كارهة احلياة، ومرصة عىل التخلص منها، فأنا نزواًل عند رغبتك، وكسبًا لرضاك، 
سافعل ما تريدين، لكن بعد أن أسأل الطبيب عن رشاب قاتل لساعته، ال يؤمل.«  فدعت له باخلري 
اب الذي  التايل، عاد ومعه فنجان، مملوء ماًء. وقدمه ألمه، قائاًل:»هذا الرشَّ النهار  والربكة. ويف 
وصفه الطبيب، هيا اهنيض وارشبيه يا أمي، وبعد نصف ساعة، يكون األمر قد قيض.»فنظرت إىل 
الفنجان، وتناولته من يد ابنها، وقالت: »لقد صار النهار يف آخره، وأخاف أن يكون دفني شاقًا 
يقولون رباح. وأعادت  فالصباح كام  أزعجتكم يف حيايت، وآذيتكم يف ممايت،  قد  فأكون  عليكم، 

الفنجان إِليه، وأوصته أن حيتفظ به إىل الغد!..

بعد  ما  إىل  فاستمهلته،  الفطور  تناولت طعام  أن  بعد  املاء  هلا  التايل، قدم  النهار  ويف صباح 
ترشبه  ما  عيل!  مستعجل  »انت  وقالت:  فاضطربت،  الفنجان،  هلا  قّدم  الغداء،  وبعد  الغداء، 
مع قصته يف  آرعه.« وسيذكر  يا موت  ـ  البادية  من  مثل  املثل  مثاًل. ومثل هذا  انت؟»فذهبت 

الياء. باب 

11 ـ  َما اْحىَل حجتي! إِْو َحجيجي َغايِْب!
يرضب يف الذي يدعي، وخصمه غري موجود. وكل ما يدعي به يكذبه الواقع.

12 ـ  َما ِش َع َزَبْد َبْطُنه.
أن  املعنى،  متثيلية. أصل  استعارة  ـ وهو  يتقنه  أن  يعمل عماًل من غري  الذي  مثل يرضب يف 

اإلنسان يامرس أعامله وهو جائع، مل يأكل من الصباح شيئًا.
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13 ـ  َما اْكرَبْ َشاَشْك يا ابُن اْختِي، عىل الِقَشْل يا َخايِل!
يرضب يف املظهر الفخم، الذي ال مضمون له.

والَقَشل اخليبة، ولعلها حتريف الَقَشم، وهو عدم وجود ما ترعى اإلبل. والعامة عندنا حيتفظون، 
بمعاٍن للكلامت لعلها كانت موجودة ومل تدون. ومن معاين القشل  ـ  األعضاء التناسلية، واخليبة.

14 ـ  َما َجْت َعىل الَكَيفات!
يقال يف إخفاق التقديرات، واآلمال.

والتبغ  ُمسكر،  من  االنتشاء  هو  والكيف  اجليد،  املشتهى  عندهم  وهو  كيف،  مجع  الكيفات، 
كيف، والتنباك ِكيف، والقهوة كيف، والشاي ِكيف، واملرشوبات الروحية كلها ِكيف، واملخدرات 

كاحلشيشة، واألفيون، والكوكائني، ِكيف قال الشاعر: ـ 
الكيف،  َر  اْمَدوَّ يا  ِكيف،  هو  ما  »التِّني، 

مشوار!..« اخليل  عىل  َلْك  تآِخْذ  الكيْف 
أي أهيا الباحث عن االنتشاء، ال تبحث عن هذا يف التبغ ومشتقاته، بل ابحث عنه يف مطاردة 

األعداء إىل أن هتزمهم، يف جولة من اجلوالت! واملثل، مقتطع من بيت شعر شائع: ـ 
)ِسترِية(!  ابِْن  يـــــا  الِكيفـــــات  عىل  »ماجت 

َتوقيــــف!« النِِّحْو  اْنَوّقــــَف  نوينا  ِواالَّ 
أي أخفقت التقديرات يا ابن )سترية(، ولو مل ختفق، ملألنا من غنمنا االسعان لبنًا، أي لكانت 

غنائمنا ال تعد، وال حتىص.

بَّان، عىل الَفَطايِْس!.. 15 ـ  ِمْثِل الذِّ
يرضب يف جتمع األنذال.

16 ـ  َما ِفيْه َلِعْمَياِن اال ْقُلوْب َدليل!..
مثل يرضب يف الذي يتورط يف مشكالت، ال أول هلا وال آخر، من غري أن يستشري أحدًا، أو من 

غري أن جيد من يرشده إىل ما فيه الصواب.
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17 ـ  َما ِفيه َقِص، َما ِفيه َأِمْر.
يرضب عند زوال السلطة عن شخص وانزوائه عن الناس!.. ومنهم من يرضبه، وهو يعني أن 

كل بيت ال خيلو من مشكالت داخلية!

18 ـ  َما يِنَفِع اْلرِبّ ِعْنَد اْلَغاَرة!..
مثل يرضب يف املحاولة التي تبذل يف آخر حلظة، لتدارك أخطاء فادحة سابقة.

وهو من قبيل االستعارة التمثيلية؛ إذ يشبه الذي حياول التدارك، بمن هيمل فرسه، بال عليق، 
فإذا أراد اهلجوم عىل األعداء، أو هامجه األعداء، مأل عليقتها ِشعريًا ليطعمها!

ِذْل ُمْوْه امِن اْرَجاْلَنا! 19 ـ  إمِْلِّد، ُمْوْه اْمِن اْعَياْرَنا، ِوالنُّ
ح!.. املِّد هو الصاعا من  مثل يرضب يف الذين ال يرضون بالقليل، وحياهتم فوىض، وكلها تبجُّ

كل يشء. إِعيارنا كاٍف لنا. )موه( أصلها ما هو.

ْم شيخة. 20 ـ  إمِلَرة، ِواْلَعبِْد، َما هَلُ
يرضب يف الذي يسود، وهو ليس أهاًل للسيادة؛ أي اثنان ال جيوز أن توىل هلم األمور : ـ 

أ . النساء.

ب.والعبيد.

وهو ينظر إىل قول أيب الطيب املتنبي : ـ 

مناكيد!« ألنجاٌس  العبيَد  إن  معه    والعصا  إال  العبد  تشرِت  »ال 

ها اَلهلها! وْزَها، إِْو َشَّ ها جَلُ 21 ـ  إمِْلرة، َخرْيَ
مثل يرضب يف الذي ال يصيب أقرب املقربني إليه منه، إاّل الرش!.. وهو من احلقوق البدوية. 
فاملرأة إذا ارتكبت جنايِة، طولب هبا أهلها حتى يف ظروف املرض، فأهلها مسؤولون عنها، أما ما 

ينتج من أعامهلا من خري، فهو لزوجها.
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د! 22 ـ  ِمثِْل ُصْلِحة أبو إِْحد، وأَم إِْحَ
يرضب يف الذي يعادي من ينفعه وال سبيل له إاّل أن يصاحله. وأصل املثل، أن رجاًل يعرف 
بابو أمحد، وامرأة تعرف بام امحد، ختاصام هنارًا، وجتمع عىل رصاخهام احلي. وقد حلف كل منهام، 
أن ال يسعى إىل فراش اآلخر، فلام جنهام الليل، أخذا يتعاتبان، فاقرتحت أم أمحد اقرتاحًا حيلهام من 
اليمني التي أقسامها. فقالت: »ليس من الرضوري. أن يميش أحدنا إىل فراش رفيقه، ألن يف ذلك 
خرقًا لليمني فلينبطح، كٌل منا عىل األرض يقلب، إىل أن نلتقي، فال نكون خرقنا اليمني، وال نكون 
فرضنا عىل حياتنا احلرمان، ونحن نعيش حتت سقف واحد. لكن )ابو امحد( مع استحسانه للحل، 
مل يصنع شيئًا سوى أنه انبطح عىل األرض، فتولت أم أمحد، تنفيذ االقرتاح وكانت تقول: »هذي 
َقْلَبة عني، وهذه َقْلَبة عن ابو امحد، إىل وصلت اليه!« فرصخت: »وصلنا« فذهبت مثاًل ومنهم من 

يقول: »ِمنَّك َقْلَبة، إِْو ِمنِّي َقْلَبة.« وغرضهم هذه احلكاية!

23 ـ  ِمثِْل ِرِعي الكلْب يِف اْلِعِشْب.
مثل يرضب يف كل أمر ال يسوده نِظام!

ِجْم. 24 ـ  ِمثِْل َنبِح الْكِلْب يف الرِّ
مثل يرضب يف كل عمل ال ينتبْه له أحد، أو ال يستفيد منه أحد.

25 ـ  ِمثِل الّشخاَخة يف الرجم!
مثل يرضب يف كل أمر ال يظهر له أثر.

والرجم، هو كومة احلجارة العالية، وهو أكمة كثرت فيها احلجارة الكبار، وكومة من احلجارة 
كانت توضع إشارة ملكان قتل فيه إنسان معروف. ويف األردن أماكن كثرية هلا هذا االسم. منها 

)رجم الغريب( وقد جعلته اساًم ملسلسل بدوي بث يف ديار العرب، ولقي قبواًل حسنًا!

26 ـ  ما َأْطقِع اْمَن احْلِرْب، َغرْيَ اْلَوَرق! ومنهم من يقول: »ما َأْفَصخ اْمَن احِلرْب غرَي الَورق ـ  
ويقولون: ما امَصِخ من احِلرِبْ غري الَوَرْق!..«

ة! مثل يرضب من أجل االستخفاف بكل اتفاق، ال تسنده القوَّ
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قُه َفَضايْح ؟ 27 ـ  َما َلْك َرايْح، ِواحْلُ
يرضب يف رضورة حتمل اخلسارة.

االستفهام هنا للتوبيخ اإلنكاري، أي ذهب مالك، فال تزد عىل اخلسارة تشهريًا بنفسك.

غ! 28 ـ  َما ابِرَكت َحتَّى ِترَّ
ِل األمور قبل أواهنا. يرضب يف الذي يتعجَّ

اري! 29 ـ  َما َجِت اْلَقْمراَع َقدِّ اْيِد السَّ
يرضب يف معاكسة األمور.

30 ـ  َماَجِت اْلَعْتِمة، عىل اْحَساِب اخلايِْن!
مثل يرضب يف خطأ التقدير.

31 ـ  َما َعّزن اجْلِْنِدي، مَلا َأْيِعّزن َوَلُده!
مثل يرضب يف الذي يرث الفساد من والده!

32 ـ  َمْبُغوَضة أْو َجاَبْت بِنِْت!
مثل يرضب يف املكروه الذي يزداد الناس له كرهًا، عىل إثر عمل غري مقبول اجتامعيًا قام به. 

ويف العراق يقولون: »مكروهة وجابت بنت«

33 ـ  َما ِكل َراْس ثوْر!
مثل يرضب يف الذي ال حيسن الترصف.

34 ـ  ِمْفِطر، َع راس تيس!
مثل يرضب يف اإلنسان األمحق!
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ة، ما كتلت َصاِحْبها! 35 ـ  إاِِل ْمُروَّ
ة القوة. مثل يرضب يف حب املساعدة واحلث عليها، واملروَّ

قلبت اهلمزة يف املروءة واوًا، وقلبت القاف كافًا يف قتلت!

ْك َمَرْق ِمْن َحِدْيد! 36 ـ  َمسِكني يا َطابِخ الَفاْس، ِودَّ
مثل يرضب يف الذي يرجو نوااًل من شحيح!

مِلة، َعْيُبه جيبه! 38 ـ  املرة، عيبها ريبها، ِوالزَّ
مثل يرضب لبيان ما تعاب به املرأة والرجل اجتامعيًا !

فالريب معناها القبل، وغشاء البكارة واملوبقات، والعالقات اجلنسية، واجليب هنا تعني الفقر، 
والبخل. أي ال يعيب املرأة إال فساد األخالق، وال يعيب الرجل إال الفقر والبخل.

بِة اَلِزْم! 39 ـ  َما َلْك َعىل ااِلْجَواْد رَضْ
مثل يرضب يف الذي يطلب معروفًا، ويتصور أن له عىل الناس حقًا.

يْح ها الرِّ 40 ـ  َما ِفيْه شَجَرة، إاِلَّ َهزَّ
مثل يرضب يف من يدعي أنه مل حيب يف حياته.

ه ذبحه، ِواِن َبَلُعه َسَطُحه. 41 ـ  ِمثِْل َبالِع املوْس: إِن َخالَّ
مثل يرضب يف األمور املعقدة جدًا.

42 ـ  ِمِلْحُته َع َراس السانه.
مثل يرضب يف بذيء اللسان.

ل! ْل! وبعضهم يقول: ـ  َعْقاَلُته َجْوْزَتني َعىَل َجَ اُته، َجْوزتنِي َعىَل َجَ 43 ـ  خُمَّ
مثل يرضب يف ذي الشخصية املهزوزة.



341

44 ـ  َما ِفيه يِف احليَّات، َحيِّة ُموْمنِة!
مثل يرضب يف رضورة التحفظ من غدر الناس، حتى الذين يبدو أهنم ثقة!

وأصل املثل، أن امرأة سافرت مع جمموعة من الرجال، فكان ال بد هلا من أن تركب رديفًا عىل 
فرس واحد منهم، فاختارت شيخًا، اعتامدًا عىل أنه لن يأيت بحركة ختدش حياءها، لكنها مل تستقر 
وراءه، حتى أخذ يمد يده إىل قسم من جسمها فرصخت: »طيحني، انا اميش عيل رجيل،  ـ  َوّل ما 

فيه يف احليَّات، حيَّة مؤمنة!«

45 ـ  َما بِشّخ َع إِْيِد امْلَجُروْح!
ح!. كانوا إذا جرح اإلنسان يعاجلون اجلرح الصغري  مثل يرضب يف من بلغ أقىص غايات الشُّ

ّب. بِس املغيل مع الشَّ بالبول عليه. والكبري بالدِّ

46 ـ  َما بِْلَبِس اْثَياْبَنا، َغرِي اْحَباْبَنا !
مثل يرضب عند توزيع مالبس امليت!

ُسه، َناِفْع نِْفُسه! 47 ـ  مآِكْل َع رِضْ
مثل يرضب يف تأخر اإلنسان َعامَّ يفيده.

نِي َرَداُهم! هم، مَهّ نِي ُكْثِر الّرجاِل اْو ُقلَّ 48 ـ  َما مَهّ
يرضب عند ختاذل الكثريين عن حقوقهم.

ْياْن! ه، غري َأمِّ الرعِّ 49 ـ  ما هي َخزِّ
مثل يرضب يف الذي تدفع عنه هتمة، وهو ُمتهْم بأشد منها.

اًل تشبه صاحبات الرايات يف اجلاهلية. ه، هي امُلْبَتذلة، وأم الرعيان األشد تبذَّ واخَلزِّ

50 ـ  ِمثِل اليلِّ بِِدب يف برْي َخاِرْب.
مثل يرضب  يف األعامل التي ال فائدة منها.
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بيان. 51 ـ  املال بِِجْيِب املاْل، ِواْلَقِمْل بِِجْيِب الصِّ
مثل يرضب يف األمور املتشاهبة التي جير بعضها بعضًا.

ياْم يف َرَجْب. 52 ـ  َما َعاْجُبه اْلَعَجْب، َواَل الصِّ
مثل يرضب يف اإلنسان املعقد نفسيًا، الذي ال يرتاح إىل يشء.

ي! 53 ـ  َما ُهْو رِصَ
ى( سليم. مثل يرضب يف املصاب عقلّيًا، أو امُلتَّهم ُخُلقيًا، وحياول أن يربئ نفسه، ومعنى )رِصِ

54 ـ  ِمثِل الناس، َوال باْس!
مثل يرضب عندما حياول أحد الناس أن جيدد، أو يطور العادات، أو يثور عليها.

55 ـ  مكتوب، ورمانة ام باسوس!
مثل يرضب يف شدة الغباء، والتوهم أن التوفري حاصل وهو أقىص غايات التبذير.

وأصل املثل، أن عجوزًا ذهبت لتلقي رسالة يف الربيد، وكانت الرسالة تربد بخمسة أفلس إىل 
عامن، فلام قيل هلا ذلك احتفظت بالرسالة، وقررت أن توصلها باليد إىل عامن لتضمن وصوهلا. 
ومرت ببائع رمان، فطلب منها بكل رمانة غرشني، فاستقام رأهيا عىل أن تذهب بنفسها إىل عامن 
رمانة  كل  واشرتت  لصاحبه،  املكتوب  وسلمت  عامن،  إىل  توجهت  فعاًل  رخيص.  رمان  لرشاء 

بقرش، وعادت، تذكر بطوالهتا للنساء!

56 ـ  ما َحدا يُِقول َعْن َزْيُته ِعِكر!
م بخطأ ارتكبه. مثل يرضب يف اإلنسان املعجب بنفسه الذي ال يسلِّ

بَّى َبْندُوْق! 57 ـ  إاِل ْمَغَبى  ـ  إاِِل خْمَ
يلفظه باخلاء، ومن  بالغني، ومنهم من  يرضب عند كتامن ما جيب إظهاره. ومنهم من يلفظه 

األرادنة من يقلب اخلاء غينًا، وهي بادرة لغوية.
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العات! اْت، َما سلمتوا آْمَن الطَّ احْيَ 58 ـ  َمْكُتوَب )احَلاوي( إْن ِسِلمتوا آْمَن الطَّ
مثل يرضب يف األمور الغامضة املختلطة، التي ال يتوقع منها إال الرش!. وأصل املثل، أن )سليم 
اللحاوي( من وجهاء الرشارات، جاءه كتاب من وايل دمشق، فنظر إليه، وقال لعشريته، اهنزموا 
من وجه الدولة، فقال له بعضهم: »اعرض املكتوب عىل خطيب يقراه» أجاب: »وش يل باقرايته، 

ان سلمتوا آمن الطاحيات، ما ِسلمتوا من الطالعات، انحاشوا« فذهب مكتوبه مثاًل.

ة، إِْو ِجّد ِميَّة! 59 ـ  ِمثِْل أُبو َعَشَ
يرضب يف كثري اهلموم. واملشاِده.

ُه قريبات، برِتادَسن! 60 ـ   ِمثِْل ِمْعزى املََغاْربة، وهن بعيدات بحن عىل بعضهن، ْوِهنَّ
مثل يرضب يف األقارب املتنافرين.

! 61 ـ  إْمَبارك ِعْرِس الُقْسَطْنَديلَّ
يرضب يف ترداد األمر. بعد فوات أوانه!

أصل املثل، أن شابًا اسمه )قسطندي( تزوج، فجاء أهله رجل مسكني، ظن أن التهاين ستظل 
عرس  »إمبارك  ويقول:  الغذاء،  وقت  يف  يوم  كل  جييء  فكان  دائاًم،  سيبقى  الِقرى  وأن  مستمرة، 
القسطندي« فيقدمون له طعامًا، ففي أحد األيام قال له إنسان: »إن املباركة، تنتهي بانتهاء األسبوع 
األول«  أجاب: »ظنيت اهنا دايم دوم« فذهب قوله الثاين مثاًل أيضًا يف األمور التي حيوطها الغموض«.

ك!« كن َعَليْه إِْو يُِغرَّ ؟ قال: »إليَل آبرِتْ 62 ـ   ِمَن اليلِّ يرُِضكَّ
مثل يرضب يف الذي تثق به، فيخدعك!

ه! ْف يف َذْنُبه، َغَفر لُه َربُّ 63 ـ  ِمِن اعرَتَ
يرضب يف رضورة االعرتاف باخلطأ.
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64 ـ  ِمْن َدَخْل َدْخَلني، َعاْب.
يرضب يف الذي يستجري بزعيمني إلنقاذه من اجلور، يف آن واحد، فريدون عىل ذلك بقوهلم: 

»إخلايف إلُه ِميَّة دخيل«.

ِب الَفاْر َبيُته! 65 ـ  ِمْن َتاَجْر يف ُمْؤْنِة الُقّط َخرَّ
مثل يرضب يف الذي يبخل يف الرضوريات.

66 ـ  ِمن َذَكْرن يِف َعِظْم، ُكنِْت ِعْنُده َعِظيْم
يرضب يف معرض احتقار اهلدية والدفاع عن املهدي.

ن. ن، ِوالدَّ 67 ـ  َميلَّ الشَّ
كثر عنده املال بورة مذهِلة.

ن هو وعاء اخلمر، ويراد بالدن الراقود الكبري، الذي حيفر له يف األرض. عن، والدَّ الشن هو السِّ

يْد يف َقاِع الْبحر. ُحه آتصَّ ـْ 62 ـ  ِمن َطاْل ُرم
مثل يرضب يف الذي يستغل منصبه، فيصنع ما ال جيوز صنعه.

ْب ِمْن برِْي، َما َرمى ِفيه َحَجر. 69 ـ  ِمْن ِشِ
يرضب يف رضورة االحتفاظ باجلميل.

ك ِمْنَحُره، اَل تِْنَحُره 70 ـ  من َوالَّ
مثل يرضب يف رضورة الرأفة.

71 ـ  من َحّبني، َوّدن اْبَخراه!
يرضب يف التهكم عىل من يدعي أنه حيبك، ويسء إليك بتشويه سمعتك.
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ْم َناْر؟ 72 ـ  ِمِن اليلِّ يُِطْوِل آمِن أْجَهنَّ
يرضب يف أن احلصول عىل يشء من اجلحيم أقرب من احلصول عىل يشء من الشحيح.

باْب يا أّم ِسُن أْو أّم َناْب؟ يْن ِوالشَّ 73 ـ  ِمْن َويْن َجاَك الزَّ
مثل يرضب يف الذي يدعي اإلنسانية وهو معروف بمقابح األخالق.

74 ـ  ِمِن اهلا ِركبة، اَل تأَمِن النَّكبِة. ويروى: إليلِّ إهِلا ِركبة، ال تأمِن النكبة.
مثل يرضب يف الذين ال يشاركون يف تعزية املنكوبني.

اْعُته! ْت ِحْيْلُتْه َبْغَضُته َمَرُته، إِو ِمْن َقلَّ َماُله، َبَغُضوْه َجَ 75 ـ  ِمْن َقلَّ
مثل يرضب يف تبدل األحوال احلسنة.

َقلت حيلته: عجز عن القيام بواجبات الزوجية.

تِك. 67 ـ  َمِليْح ِمنّي يا َمَره، َعشَّ
مثل يرضب يف التافة الذي ال يصلح ليشء إال ملا يشارك فيه البهائم من أعامل.

77 ـ  من َقاْل َغْد، جاء غد، ويشبه قوهلم: املتديف يف الليايل بردان
يقال يف تقبيح املامطلة والتسويف.

ها إْو َخالِْتها، إْو َعَشة ِمْن َحاِرُتا! َمِد البِْنت؟ َأمَّ 78 ـ  ِمن حَيْ
يرضب يف الثناء الطيب الذي ال أساس له.

ْيفِة، إْو ِسريتا َنِظيفْة. 79 ـ  َمَرة َشِ
يرضب عند التعريض بامرأة ممضوغة السرية.

ْف ِمِن اْذُنوَبْك 80 ـ  ِمْن َحكى َعَليْك، َأَخْض ِمِن اْذُنوَبك، ويروى:  َخفَّ
يرضب يف رضورة التغايض.
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81 ـ   ِمن َعِرْف َراْس َماُله، َباْع ِواشرْتى!
يرضب للتسامح يف البيع والرشاء.

ه. 82 ـ   ِمْن َظَهَر أبوه، َلَبْطن ُأمِّ
يرضب، عندما يراد التعريض بنسب إنسان.

، َفَرج لاِلكاْلب 83 ـ   َموِت احْلَمرِيْ
قوم  عند  قوم  »مصائب  القول:  إىل  وينظر  يتوقع!  ال  حيث  من  الفرج  يأتيه  الذي  يف  يرضب 

فوائد!«

84 ـ  ِمني يِْفَضح البيت الكبري، إلِّصَانْع، واألِجرْي.
مثل دمشقي ـ  يعنون به أن اخلدم يفضحون أرسار البيوتات.

85 ـ  ِمثِل جيِزِة الَفِقْر ِوالَكسْل، إليلِّ َما ِوْلَدْن َغري اَغراِب الَبنْي.
يرضب يف الزواج الذي مل تتخذ له أسباب الفالح.

ي يف الليَّايل َبْرَدان. 86 ـ  امْلِْتَغطِّ
مثل يرضب يف عدم الفائدة من تسويف الديون.

87 ـ  َما بِصري َطّق، َغري ِمْن َحّق.
مثل يرضب يف أن اإلشاعات هلا أساس، وهو مثل قوهلم: ال دخان بال نار. والطق، هو اهلمس. 

من حق: أي صحيح. 

اليل  مثل  )...(. ويروى  لَلّرُكوْب  ْعها  َودَّ َيوْم  إْو  َيوم،  أربعني  م ضيفته  اليلِّ كرَّ ِمثل  ـ    88
م. َحشَّ

سيدة  أن  املثل،  بالدناءة.وأصل  وينهيها  يكون،  ما  بأحسن  أعامله  يبدأ  الذي  يف  يرضب  مثل 
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فاضلة اعتدي عىل حقوقها اإلرثية، فزارت زعياًم تطلب مساعدته، فقبلها ضيفة أربعني يومًا، لعله 
حيل هلا مشكلتها، فلام عجز، اعتذر هلا، فقبلت عذره، واستأذنت باالنرصاف، وفيام هي تركب يف 
هودجها، مد يده إليها، فصاحت قائلة : »أربعني يوم ما شفت منك عني شاْنيِة، كنت تقدر ختطب 

أو تتجوز يا ردي البخت!«

ز ُحْرَمه، َواَل كال ُعْرَمه. 89 ـ  ِمثِل اليلِّ َما ُعْمره َجوَّ
مثل يرضب يف الذي ال جتربه له.

واحلرمة هي األنثى إطالقًا، واجلمع حريم. والعرمة هي صربة القمح خاصة.

90 ـ  من َكثِْر َنْوُمه، َدَنا يْوُمه!
يرضب يف الكثري النوم. ودنا يومه: قرب موته!

91 ـ  ِمثِْل َعَصاِة اخَلرا، َويُن ما َقضبتها، ابتتملَعْس.
مثل يرضب يف اإلنسان السفيه.

ِكر، إليلِّ يُِلْوح ِفيه َما إيوَفره. 92 ـ  ِمثِْل َطيَِّب الذَّ
بثالث  تركية  تلفظ جياًم  الذكر،  التي ال يعف عنها أحد، والكاف يف  مثل يرضب يف األمور 

نقاط. وطيب الذكر كناية عن املذاكري.

93 ـ  ِمْن ُله شيك، إُلْه اْمَعّلم! ويروى: إليلِّ ُلْه َشيك إُِله اْمَعّلم.
يرضب عند ماولة أحد الرشيكني أن يستقل يف أمور الرشكة.

94 ـ  َمىَل إِْيُده َمَقاِويْس.
مثل يرضب يف الذي بذل الوعود الكاذبة الكثرية.

ى ُله البحور  املقوايس، مفردها مقواس، هي أساور من الزجاج امللون. ومثل هذا املثل : »َسوَّ
َمَقايت«؛ أي أزال من أمامه كل الصعوبات.
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وْب، ِوالقْحَبة َما بّتوب. 95 ـ  املَيَّة َما برِْتُ
مثل يرضب يف انتصار العادات الرديئة.

96 ـ  ِمثل اْبقريِة اليتامى، إِبتحِلب ثَلث تِرَطاْل، ِوابرْفِسْه بِتكبهن!
مثل يرضب يف الذي يفسد أعامله احلسنة كلها هبفوة.

97 ـ  َما ِفيه َهْوِشة، َواَل َطوشة حتى يوري الواحد حبييته؟
به وقائع احلال. مثل يرضب يف املدعي تكذِّ

98 ـ  إْمَقاَبلة َعُجوَزَك، َواَل َشباِب احَلاَرة!
مثل يرضب يف رضورة االكتفاء بام عندك، ولو كان دون ما يعرضه عليك الناس.

99 ـ  َمْقروْح، َوَقْع يف تنِي َمْسُطوْح!
مثل يرضب يف الذي مل جيد ما يشتهي يف كل حياته املاضية، فلام وجده أرسف يف استعامله.

املعنى: املقروح، هو املحروم أشد احلرمان مما هو مقبل عليه، والتني املسطوح هو املعد ليصبح 
قطينًا ؛ أي تينًا جمففًا.

100 ـ  ِمْثِل الَطري ـ  ما يِِرَد انَقاْدُته.
ل ما يسد رمقه من طعام. يرضب يف اإلنسان التافه الذي ال حيصِّ

 » ْ . ومنهم من يقول : »َأمَلرة ِمْيه َفِرْيْسة َخريَِّ ْ 101 ـ  َأمَلَرة، ما هي فريسة َخريَّ
يرضب لتحقري من يعتدي عىل املرأة.

نان! سان عِن السِّ ْنيا بِِعيد. ويقال ـ  بِْعَد اللَّ 102 ـ  َما فيه َش يف الدِّ
يرضب يف عدم استحالة يش أو استبعاده.
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103 ـ  َما َفْيه َواَحد بِقول : »ِكيْف َحال أُبوْك؟ ُكلِّ الناس بتقول كيف حال َأَمك؟!« 
مثل يرضب يف ميل الناس مع اهلوى.

ه. 105 ـ  املكان إليلَّ ابتاِمن ُله، ييك الَبال ِمنُّ
مثل يرضب يف حصول األذى ممن تثق به. وهو ينظر إىل القول : ـ  يؤتى احلذر من مأمنه.

ه. مان أْو َهدَّ ه، َجاه الزًَّ 106 ـ  ِمْن َجاُه إْوَردُّ

مثل يرضب يف الذي يرفض هدية.

107 ـ  امْلَنَجِلة َسْعرانِه.
مثل يرضب يف اضطراب األمور. وال سيام عند حتكم طاغية جاهل. وأصل املثل، أن رجاًل 
له  فاستجاد  بنفسه،  ذلك  يتوىل  أن  أراد  جيد،  مل  ام  فلَّ مزروعاته،  له  حيصد  ن  عمَّ فتش  بالفالحة، 
ه بقوة، قطع إحدى يده اليرسى، فغضب، وأراد أن  منجاًل، وملا أهوى باملنجل عىل الزرع، وجزَّ
يكرس املنجل، فوضعه حتت رجله، وسحبه بعنف، فجرح رجله جرحًا بليغًا للغاية، فرماه يف اجلو، 
وهو ينظر إليه لكي حيطمه بحجر، عند سقوطه، فلام سقط قلع إحدى عينه، فجاء بعض جريانه 

ملساعدته، فقال هلم : ـ  اصحوا تقربوها، املنجلة سعرانه : أي مصابة بداء الكلب.

ة. 108 ـ  َما بَِظّل َع َبناِت اهتيم ُقصَّ
مثل يرضب يف تدين منزلة امليت، أو يف هتديد الذي ال خيشى جانبه. وهو ينظر إىل قول الشاعر:

)مــربــعــًا( ــقــتــل  ســي أن  ــــرزدق  ــــف ال ــــم  زع

ــــا )مــــربــــُع(! ـــة ي ـــالم ـــول س ـــط ـــــرش ب أب

األصول  من   أصل  إىل  رصيح،  انتامء  هلا  يعرف  ال  التي  )ُهيتم(  بنات  أن  املثل،  هذا  ومعنى 
العربية ـ  عىل ما يعتقد البدو ـ  والتي هي كل كثرهتا تعد يف عرف البادية كالصلبة، هذه القبيلة، 
ستجز نوايص بناهتا، بسبب موت هذا املتفجع عليه، أو بسبب بطولة املتوعد، ألنه يف رأهيم عاجز 

عن االعتداء عىل )هيتم ( فكيف هيدد سواها؟
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109 ـ  َما بِّطيََّح الّدَمْيِعة، َغري الْلَقيِمة.
مثل يرضب يف حالة تفجع املستفيدين من امليت، عليه.

وهو ينظر إىل قول الشاعر:

ــانــام ـــني( ف ـــس ــر )ابـــــن احل ــع ــــاد ش »لـــئـــن ج

اللها!« َتْفُتح  ــهــى،  والــلُّ العطايا  جتيد    

110 ـ  َما اْتَسَخْم َأنا؟
ة اخللييل يف باب الباء. راجع بسَّ

ِق َيسْع ألِْف أْمِب. 111 ـ  َما ِضيْق َغرِيْ ِضيِق السُدوْر، َواملحّل الِضيَّ
مثل يرضب عند االعتذار عن ضيق املكان.

ة. 112 ـ  َما َتَناِم اْلَعِوْيلِة، إْو ِعنِْدها َذِخرِيْ
املرأة  العويلة:  املعيشية، وال يدخرون شيئًا.  أمورهم  تدبري  الذين ال حيسنون  مثل يرضب يف 

التافهة، والعويل الرجل التافه.

ومها: أي املرأة والرجل ال يدخران شيئًا يقدم للضيوف عند حضورهم فجأة.

113 ـ  ِمْثِل اليلِّ ِحِْل َقِطْع َراُسه يِف اْيُده!
مثل يرضب يف الذي يوصل خرب الذي يرضه.

114 ـ  ِمثِْل اليلِّ َسَخرِت اخُلوري.
مثل يرضب يف الذي يلجأ إىل الناس يف كل حاجة. وأصل املثل أن امرأة اشتهرت بتسخريها 
الناس، فذهب كاهن القرية لكي ينصح هلا بالكف عن هذه العادة القبيحة، فلام سمعت وقع أقدام 
الداخل يف الدار، نادته من الدور الثاين قائلة : »من فضلك أحرض معك جرن الكبة فام كان من 
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الكاهن إاّل أن محله إىل الدور الثاين، فلام رآه كاهن القرية خجلت وقالت : »يا عيب الشوم، ها 
أنت يا أبونا؟ واهلل غري اْتِرَجُعه ملكانه«  أجاب : » اهلل يوفقك يا بنتي اقطعي هذه العادة القبيحة 

التي ضج منها كل أهل القرية!«

115 ـ  ِمثِْل َخْيِل الّزْط، إِْبتوكل إْو بتنط!
مثل يرضب يف القوم الذين ال يستفاد منهم، ألن خيل النور ال يغزى عليها، وال تكسب راكبها 

وجاهة.

ِزق. 116 ـ  ِمثِْل َقْوِس النَّداف. ُطّز، ُظّز، بغنِيك، يغنِيك، عىل قطيعة الرَّ
مثل يرضب يف الوعود الكثرية التي ال نفاذ هلا. ولعله يشبه »مواعيدعرقوب«.

ْر َبنِي الَعْزَبان. 117 ـ  ِمثِل اليلِّ يتشمَّ
مثل يرضب يف الذي يعرض نفسه لقالة السوء عامدًا معتمدًا! ثم يلوم.

ن الّصالة! 118 ـ  ِمثل امَفطِّ
مثل يرضب يف من ينبَّه عىل األمور التي إن قمت هبا أزعجتك وان أغفلتها َأثِمت.

119 ـ  ِمثِْل َقْوم اْفالن، يا بَِسَخُروا، يا َبسَخموا.
مثل يرضب يف الذي يؤذي عىل أي حال.

120 ـ  ِمثِل اْمنّبح الكالب!
مثل يرضب يف الذي يثري الفتنة كلام مخدت.

وامنبح الكالب، هو الذي يعوي يف الليل، إذا ضل الطريق، لكي تنبحه الكالب، فيهتدي إىل 
حي يقيض فيه ليلته. أما يف هذا املثل، فهو للتحقري. قال الشاعر البدوي...

يـخ، الذِّ كنَّــــــه  ِمِقعيـًا،  اهلليمـه  »هــــــــذا 

َنبَّـاح!« َكِلـب  هلـم  مــــا  اللـــــــيَّ  يَِنبِـَح 
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121 ـ  ِمْثِل الِكلب اليلِّ بِْفَرْح يف اْمصيبة َأْهُله!
مثل يرضب يف الذي يرس بام حيل يف قومه من أذى.

122 ـ  ما يسْوى ِمن ِجْنُسه َإلِْف َغرِي ابَن آَدْم.
مثل يرضب يف اإلنسان الشهم اجلامع لعنارص اخلري.

123 ـ  َما يِْقطع الشَجرة َغري ِعِرْق ِمنها!
مثل يرضب يف الذي يؤذي أقرب الناس إليه.

264 ـ  َما ُكلَّ الَوقعاِت َزاَلبيا!
مثل يرضب يف الذي يتوهم أن كل مغامرة تعود عليه باخلري.

املثل، أن رجاًل هرب من وجه طارديه، وقد كان جائعًا، فسقط يف حفرة فوجد فيها  وأصل 
رصة من الطعام، فيها حلوى من الصنف املعروفة بالزالبية، وهي رقاق من اخلبز تقىل بالزيت أو 

بالسمن ويوضع عليها ذوب السكر.

125 ـ  َما َوَرا الَغَراْم ِغرِي الَسَخام!
م. مثل يرضب للنهي عن احلب املحرَّ

اص كلبه ُصوف! 126 ـ  َما ِمن َوَرا َقصَّ
مثل يرضب يف أشد الناس شحًا.

وأصل املثل أن امرأة تزوجت يف غري عشريهتا، وكان زوجها فقريًا، فطلب منها أن تذهب إىل 
أخيها الغني تطلب منه صوفًا، يف أيام جزاز الغنم، لعلها تصنع منه بساطًا، فلام رآها أخوها مقبلة 

ربط كلبًا عنده وأخذ جيزه، فعادت وهي تقول: »ما من ورا قصاص كلبه صوف!«.

ه، يف الَعتِمة! 127 ـ  مثل اليلَّ ُبْغُمز َحبِْيبتُّ
مثل يرضب يف الذي ال يرصح بام يريد، ويظن أن الناس يكتشفون ما يف ضمريه.
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128 ـ  مثل زعالن اْلَعْتمة.
مثل يرضب يف الذي، يغضب عىل قوم ال يشعرون بغضبه.

زاالت! ر َعىل اْفطيمة يف ُسوِق الغَّ 129 ـ  مثل اليل بِدوَّ
مثل يرضب يف الذي يبحث عن أمر ال يمكن االهتداء إليه.

ْك َمَرِق من َحِدْيْد 130 ـ  َمْسِكني َيا َطاْبِخ الَفاْس، ِودَّ
مثل يرضب يف الشحيح الكظ يرجو الناس نواله.

131 ـ  ِمن َأَخْذ ِمْن َقوْم احْتىلَّ اوجوهها!
يرضب يف األخوال إذا أمحقت املرأة.

132 ـ  ِمن َأَخْذ ِمن َقوْم َقَعْد عىل نارها
مثل يرضب يف تشابه األبناء بأخواهلم، ويدل عىل شدة إيامهنم بالوراثة، ومن هنا قال قائلهم: 

»اخلال والد« وقول العرب قدياًم : »كادِت املرأة أن تلد أخاها!«.

133 ـ  ِمْن َبْيِت اْشَقْع، َلبيِت اْرَقْع.
يرضب يف املرأة التي ال تستقر يف منزهلا.

إشقع كناية عن املِيزاب، وارقع كناية عن الريح التي هتب يف بيت ليس فيه باب مغلق وال نافذة 
مسدودة.

134 ـ  ِمن ِذَبح اَل ايْبَس،    إو ِمن َعَزم اَل ايَطاِطي.
اعياط! ِمـــــن  هلــا  بِــّد  ال  الـــــّدّس،        ابِعِشْة  الل  بارك  ال 

مثل يرضب يف الذي يبخل بعد أن يدعو الناس إىل وليمة، ويف الذي يسعى إىل عالقات ُمشتبه 
فيها مستورة.
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135 ـ  ِمْن ِزَمان إوْهُوه اْيُسوْق َداه يف ارداه!
مثل يرضب يف الذي ال هو ِميت فيعزى، وال هو حي فريجى.

136 ـ  ِمْن ِطنِي اباَلَدْك، ُلَط اْخَداَدْك.
مثل يرضب يف رضورة الزواج من األقارب، والنهي ضمنًا عن الزواج بالغرباء.

َهَج َعَنْهم! 137 ـ  ِمْن َعاِشِ اْلَقوْم أربعني َيوْم َصاْر ِمْنُهم، ِواالَّ
مثل يرضب يف رضورة اندماج اجلار بجريانه.

138 ـ  ِمْن ُعْقِب اَحاري، اَل يِْنبِْت َحِشيش!
مثل يرضب يف اهتامم اإلنسان بأموره اخلاصة، وهو يدل عىل األنوية املطلقة.

139 ـ  َمْوتة وليَتْك، ِمْن َصَفاِوْة نِْيَتْك، ويروى: ِميتة.
كان يقال عند تعزية إنسان يف موت إحدى مارمه ـ  قدياًم ـ. 

ولية ـ  اجلمع واليا ـ  والواليا هن : ابنة الرجل، وأخته، وعمته، وخالته، وابنة عمه، وليست 
زوجة الرجل ولية له، ألهنم يقولون : »املرة خريها جلوزها، إْو رشها الهلها.«  الولية يف األصل 

هي طعام اللحم الذي يفرز من الوليمة لقريبات الرجل وسميت املرأة به جمازًا.

ة، إْو ُعُقبها ترِبُد 140 ـ  َمْوتِِة امْلرة ِمثِْل َلْطِمة الُكوْع، إهّلا َحرَّ
مثل يرضب عند موت الزوجة.

ِل الَعْورا َغرِيْ الَقايِض ِمْنَعِزْل. 141 ـ  ما تِْتَحفَّ
بامرأة  أن قاضيًا أغرم  املثل،  بتهاونه. وأصل  الفرصة  نفسه  يفّوت عىل  الذي  مثل يرضب يف 

عوراء، فلام أخذت هتتم بنفسها لتظهر بمظهر الئق، تلقى القايض أمرًا بعزله.

َكِلْب  املَيَّت  ويقال:  َمَرة،  اِدة  ِواملعَّ َكِلْب  امْلَيْت  ويقال:  َمَرة.  اية  والنَّعَّ كِلْب،  املْيِت  ـ    142
َواجلَناِزُة َحاْميِة.
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مثل يرضب يف األمور التافهة، ويكون االهتامم هبا أتفه. أما املثل األخري فرضب حيث يكون 
األمر تافهًا، واالهتامم به شديدًا . املعادة هي املرأة التي تعدد مامد امليت.

143 ـ  ِمْن ُكُثْر َما َرَدْسِت.
مثل يرضب يف الذي يعرف نقيض ما يّدعي. راجع حزن ابو توما باسكي يف باب احلاء.

144 ـ  ِمْثِل الَبْغِل النعفييص
مثل يرضب يف املشاكس دائاًم.

يني ْوِر احَلرِّ 145 ـ  ِمْثل الثَّ
مثل يرضب يف اإلنسان احلرون الشديد العناد.

146 ـ  ِمثِل اْحراِث الَثوْر ِواالَحاْر.
مثل يرضب يف املتخالفني.

وا امُلوت يف بيضتنْي. 147 ـ  ِمثل اليّل ِوْدهم اْيُردُّ
مثل يرضب يف الذين يتبعون أوهامًا، ال تغني عن احلقيقة شيئًا. وأصل املثل، أن أهل حلب، 
امليت  أهل  أحد من  أن عملهم هذا حيول دون  منهم  اعتقادًا  بيضتني،  امليت  إبطي  يضعون حتت 
بعده، وهاتان البيضتان، فداء عن الذي قدر اهلل موهتم عىل إثر ارحتال امليت من بيت أهله، وتوكيدًا 

عىل ذلك، يضعون عىل امليت صليبًا، وملحًا.

148 ـ  َمْهُبوِل النَّاس إْبتِْضَحك َعَليْه، إْو َمْهُبوَلْك إبتتغلَّب فيه
مثل يرضب يف املشكالت التي تصيبك من ترصفات اجلهلة من أقاربك.

149 ـ  املَراِجْل ِفْطنِة، ِوالِفيلة، مَلِْن َفاهلا
املبادرة  تعني  ألَفْيِلة،  ُخدَعة«.  »احلرب  يشبه  وهو  غّرة.  عىل  األعداء  مبادرة  يف  يرضب  مثل 

باالعتداء، قبل أن يتنبه اخلصم إىل ذلك.
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ْيَناْت ُتْقُعد.؟ 150 ـ  َمْرة الَرِدي َلِويْش تِْلبِْس؟ لِِويْش َمَع الزَّ
مثل يرضب يف تربج ذات البعل التافه.

دي، َلَوْيْش حتيا؟ 151 ـ  َمْرِة الرَّ
مثل يرضب يف أن التي زوجها تافه ال تستحق احلياة.

ت؟ ت؟ ِوآجُيوهبا َلَويش قدَّ 152 ـ  َلَويش َمرِة الَنِذل َحدَّ
مثل يرضب الستهجان احلداد عىل الزوج التافه وشق اجليب عليه!

153 ـ  ِمثِل َبَدن )شاهني(.
مثل يرضب يف األمر الذي يقع اتفاقًا.

وأصل املثل، أن شابًا اسمه )شاهني( كان حياول أن يصطاد صيدًا يفتخر به، فلم يفتح عليه اهلل 
يشء، ويف أحد األيام خرج ليصطاد، ومر بحبيبة له، وقال هلا انه سيصيد صيدًا يتحدث به أهل 
النار،  فأطلق عليه  اهلرب  يتمكن من  مل  الطريق  واقفًا يف  بدنًا مريضًا،  احلي، وحلسن حظه وجد 
املرض ظهرت  اعراض  يذاق، ألن  ذبح وسلخ وجد حلمه ال  فلام  احلي،  فشاع صيته يف  ومحله، 

عليه، فرضب به املثل!.

) 154 ـ  مثل صدية )اْعَفرّيْ
مثل يرضب يف الذي حيّذر الناس من رش، فيقع فيام هو رش منه. وأصل املثل أن زعياًم لقبيلة 
اسمه )اعفري( رحل يف قافلة مع قومه إىل مرص، ليبيع إباًل هلم، فلام باعوا إبلهم دعا قومه، وقال 
هلم : ـ  يا رجال : »هذي مرص مشهورة بالنشالني، واخاف عليكم ان ينشلوا منكم املال، امجعوا 
أموالكم وعدوها عيل، وأنا أحتفظ بكم هلا، ألين خبري بمرص، فجمعوا أمواهلم، وأودعوها إياه، 
وفيام هو يسري يف السوق مزهوًا واضعًا يده عىل الرصة خوفًا من النشالني، التقى إحدى املومسات، 
القهوة، فاستجاب  فحيته حتية مشتاقة، كأنام هي تعرفه من زمن بعيد، ودعته لرشب فنجان من 
للدعوة، وملا صار يف غرفتها، قدمت له ما لذ وطاب، ودعته إىل التخفف من مالبسه، ليستحم فأمن 
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جانبها، وفعل، وبعد أن نزع ثيابه أخذت ما معه، وعند خروجه من احلامم لبس مالبسه، فتلمس 
النقود، فلم جيدها، فرصخ، فام كان من املرأة إاّل أن أشارت لرجلني شديدين محاله وألقياه بعيدًا عن 
املكان، فحاول أن يتعرف إىل املكان الذي كان فيه، فلم يعرفه، فعاد إىل قومه يف حالة، تقلب شامتة 

احلاسد، إىل شفقة أم الواحد، فلام علم قومه بالذي جرى له، هجاه أحدهم بقصيدة جاء فيها:
) ْ )اْعَفـرَيَ َصْيـِدة  بالصيـدات،  »َيْبــــــالك 

صـادوه« والنـاس  النَّـاْس،  َبِصيـَد  يبغـى 
املعنى: ابتالك اهلل أهيا العدو بصيدة ـ  أي مصيبة ـ  تشبه صدية )اعفري( يريد أن يصطاد الناس، 

والناس قد اصطادوه.

ة، ِمثِل املِْرقَمة. 155 ـ  إْمِشمًّ
 . املنظر  قبيحة  الرائحة  نتنة  إْمِشمة:  معنى  مالبسها.  ويف  جسمها،  يف  املرأة  يف  يرضب  مثل 

واملرقمة: مصيبة تصاحبها فضيحة.

156 ـ  َما ِمن ْوَرا اْلَعْضَلة، َفْضَلة.
مثل يرضب يف الشحيح اللحز، الذي ال يرجى منه خري. واملعنى أنه ليس بعد ما يستويل عليه 

الشحيح بقية ملستطعم.

ْك! ه بِنَِقْط َعىل َدمَّ ْك، غرْي َأخوْك، ِوال ابْن عمك، ِواليّل َدمُّ 157 ـ  َما ْيِكْل مَهَّ
مثل يرضب يف الذي تتوقع منهم االنتصار لك.

158 ـ  ما تِشَبع َجاجة، إْو َوَراَها ِصْيَصان!
مثل يرضب يف إيثار اآلباء ألبنائهم، عىل أنفسهم.

ام، َشاْم، إْو ُكلَّ اْبالْد َعْنَد اهْلَها شام! 159 ـ  َما ُعْقِب الشَّ
مثل يرضب يف تفضيل أمر عىل أمر وكون كل الناس راضني بام عندهم عىل اعتبار أنه املميز 

عىل غريه!
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به! اْس ِغرِي اليلِّ َركَّ 160 ـ  َما يِْقَطِع الرَّ
مثل يرضب يف االعتامد عىل اهلل، وعدم اخلوف من هتديد املتوعدين، مهام تكن سلطتهم.

ه! ه بَِدبكنُّ اْل، إليلَّ بُِحْرَثتُّ 161 ـ  ِمْثِل اْحراِث االِجْ
مثل يرضب يف الذي رضره، أكثر من نفعه!

162 ـ  ِمْثِل اْحَصاِن احَلاميِت، يِْصِهن، أْو ْهو َعىَل َجْنُبه.
مثل يرضب يف الشيخ املتصايب. وأصل املثل أن رجاًل من أهايل مادبا، كان له حصان أصيل 
فحل يدعونه )شبوة( من شبا يشبي ويشبو أي ينزو عىل اخليل باألجرة، ألصالته، واتفق أن عثر 
احلصان، فكرست رجله من الفخذ،ولكونه عزيزًا عنده، مل يرد أن يقتله، فبقي يطعمه، وهو عىل 
مربع عال  من اخلشب يسمونه )عرزال( اجلمع عرازيل، وكان كلام مرت به فرس، صهل، وهو 
معلق مكانه، فرضب به املثل، لكل شيخ يريد أن يظهر أن فيه بقية تصلح للزواج! واحلاميت، رجل 

أصله من )محاة(.

ى!« ه َبرَّ م آبنيُّ ى، ويورى : »ما أينوَّ ة َبرَّ طِّ آبنيُّ 163 ـ  َما آحُيُ
مثل يرضب يف الذي ال يصنع صنيعًا لوجه اهلل، فكل يشء عنده مقايضة.

ة، غري يف َهَوْد َرغيف. 164 ـ  َما ْيطَعْم ِكْسِ
مثل يرضب يف الذي ال يبذل القليل، إال لريبح الكثري، ومعنى )َهَود( انتظار يشء كثري، واهلود 
َوَهود يف هلجة  بداًل منها سنامًا،  يتوقع  )السنا( كأنه ال يعطي كرسة من اخلبز، إال وهو  اللغة  يف 
انحدر،  أي  املدينة«  »هودَع   : فيقولون  وذهب،  وانحدر  نزل  تعني  فلسطني  عربان  من  التعامرة 

د فيه« رفسه برجله يف بطنه ـ  مثاًل. وذهب، ويف اللهجة األردنية : »هوَّ

ه ِمْن َرْشِش املَِطْر، ويروى )اْلَغرَقان( 165 ـ  إمْلَبلوْل، َويْش ِيِمُّ
مثل يرضب يف الذي ابتيل بأشد املصائب، وهو ينظر إىل قول القائل : »انا الغريق، فام خويف 

من البلل«؟
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، َبِلْش يف الَفَطايِْس! اه آْيِيْب َخرَبْ 166 ـ  ِمْثِل اغراُب نُوح، َودَّ

مثل يرضب يف الذي تتوقع منه اخلرب، فتلهيه املسائل التافهة عامَّ اعتمد به عليه!

َواَل  َشَفْعه،  )عيسى(  ال  الَفجْر،  َقْبل  َماْت  إْو  ييل  اللَّ يف  َأْسَلْم  اليلَّ  ِمْثِل  ـ    1702 ـ    167
د( َدِري َعنَّه أْو نْفُعه! مَّ )اْمَ

مثل يرضب يف الذي يقوم بعمل خارس كيفام نظر إليه.

اتا! 168 ـ  ِمْثِل اليلِّ ابتِتَمَجنن َعىل َحَ

مثل يرضب يف الذي يظهر أقىص أنواع الرياء والنفاق املفضوحني. ومعنى »تِتِْمجَنن« تظهر من 
احلزن، ما يكاد يصل إىل حد اجلنون!

ُته، كيِف اُتُِص البيض!.. م ِجدَّ 169 ـ  ِمْثِل اليلِّ بَِعلِّ

مثل يرضب يف اجلاهل الذي حياول أن يعلم خبري اخلرباء.

170 ـ  ِمْثِل اليلِّ َحّط الَغينة البيضا، َعاَلمِة!

مثل يرضب يف الغباء الذي ليس بعده غباء، والغينة هي الغيمة وهي من الفصحى.

ة َمَرة أُبوْه. 171 ـ  مثْل ِشِهاِدِة )اْجَحا( بِعفَّ

مثل يرضب يف الذي يريد لك الرباءة فتأيت شهادته ورطة ليس بعدها ورطة. سئل ججا عن 
زوجة أبيه فقال : »من أرشف النساء كل سنة تلد يل اخو وابوي غايب«.

»إِبِنٍ  أْخواُله:  َقالوا  أْو  ط،  الشَّ بِِزيُدوا يل  أْخوال  َقال  أَخَواُله.  َعىَل  ْح  اليلِّ َسَ ِمْثِل  ـ    172
ْط!« ا ِشِ اُخْتًا، َعيْب َيْوِخْذ َمنَّ

مثل يرضب يف األمور الغامضة، التي يفرسها كل من القبيلتني عىل ما يتوهم، وتكون النتيجة 
خيبة كاملة!.
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173 ـ  مثل راعي )املتاعيس(
مثل يرضب يف احلامقة التي ال حد هلا.

وأصل املثل، أن رجاًل اسمه )عودة املتاعيس( من أهل )ماعني(، اتفق وأحد الرعاة عىل أن 
يرعى أغنامه بأجرة معينة، يسموهنا الرشط، ويف النهار التايل، أحس الرعي أنه مغبون يف الرشط، 
ل عن رشطك،  وأخطر عوده هذا، أنه أقال الرشط، فقال له )عودة( : »يا ردي البخت! كيف أتبطَّ
انتهت وانا امِس رسحت؟« أجاب : »اسمع الحسب  الراعي: »كيف  انتهت؟« أجاب  وسنتك 

لك« : ـ 
هذا )َأْجَرْد(ـ   كانون األولـ   أحسبه خلص، وبعده كانون، أو كانون واشباط وايدار، تقضيهن 
يف )ماعني( جيي عقبهن اخلميس )نيسان( هذا كله عشيات ـ  ذبائح للموتى، ال حتسبه، عقبة جيي 
)ايار( ابو النوار هذا فيه نعايم اهلل، وراه جتي القيوض» القيض االول )حزيران( والقيض الثاين 
)متوز( والقيض الثالث )اب( هذول تقضيهن باحلصيدة، من احلقلة، لبيت الشعر. ما فيهن تعب، 
عقبهن تشارينـ   االول والثاين يصلك زهابكـ   أي ما حتتاج إليه من مؤونهـ   مع القطاريز، اتكون 
سنتك خلصت، وتآخذ رشطك. مع فروة وجزمه أو ثوب، وعباه، وامحارك، معاك، ومرياعك 

تباريك! وكيف تبطل أو سنتك خلصت، يا ردي البخت؟
راعي  سنة  فذهبت  اهلل!«  عىل  توكلنا  اخلصت،  السنة  واهلل  أي   : وقال  حلظة  الراعي  أطرق 

املتاعيس مثاًل يف الغباء واحلامقة، هم يلفطون الظاء ضادًا.

بيِع اْذَراع!.. ع املال بِْيُعه، َلِو الرَّ 174 ـ  أْمَودَّ
مثل يرضب يف رضورة الرعاية الشخصية ألموالك.

175 ـ  إملَاِل آْمَن الل، ِواحلَسَد َما َحبَّه الل!
مثل يرضب يف تقبيح احلسد، واحلث عىل االعتامد عىل البارئ.

176 ـ  َماْل َأْمَواْل، ما تآُكُله النِّرياْن!
مثل يرضب يف الثراء الفاحش.
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بيان. ِد الصِّ 177 ـ  إمْلَاْل بِجيِب امْلَاْل، ِوالَقِمْل بِولِّ
مثل يرضب يف أن اخلري جالب للخري، والفقر جالب للتعاسِة. وهو ينظر إىل قول اإلنجيل: من 

له يعطى ويزاد! 

ه يف ُحضْنك!.. وْح، َمالَك بِْتَخبِّيه يف ِصْفَتْك، ِوابنِك بِْتُحطَّ 178 ـ  إملاْل، َوِزيِن الرُّ
مثل يرضب يف قيمة املال، وأنه أعّز من كل يشء.

بذلك،  خاص  وهو  حامله،  إليه  حيتاج  ما  وبعض  النقود،  فيه  توضع  جلد  من  وعاء  الصفن 
خالفًا ملعانيه يف اللغة، وإن عنوا به اجلهاز التناسيل للمرأة.

179 ـ  َماِل اخَلِسيْس بُِروْح اَلبليِْس
مثل يرضب للتحذير من الشح، ومن أقواهلم أيضًا »كل أموفرَّ للشيطان«

ِم الْغَضيْب َنصيب. 180 ـ  َماَلْيه يف حَلْ
مثل يرضب يف ذي احلظ السء الذي ال حيصل عىل يشء يف أوانه. وحلم الغصيب، هو حلم 
الشاة التي ذبحت من غري مرض، أما التي ذبحت ملرض أو نحوه فتدعى الوقيعة، وهي ال تقدم 

إلنسان به قيمة اجتامعية.

181 ـ  َما إاّل َهمَّ الّدين، َواَل وَجَع اال وجع الْعني 
مثل يرد به عىل من يقول : »ما هم االهم العرس، وما وجع اال وجع الرضس«  فيقولون : 

»العرس بتأجل، واال ابستغني عنه، والرضس ابتقلعه أو بربا وجعه.

182 ـ  َما َصداَقة غري ُعُقْب َساَمَقة
املناقشة احلادة  العداوة. والسامقة هي  تبلغ حد  بعد مناقشات  الصداقة  مثل يرضب يف متكن 
التي ترصف فيها كلامت بذئية، يتعاىل ويتطاول فيها أحد املتنافسني عىل صاحبه، وبعضهم يقول 

)َزَماقة( أي شدة غضب، ويف اللغة تعنى نتف اللحية.
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بن َغري ِسنٍّ َثابْت 183 ـ  َما بِْقَلع ِسّن اللِّ
مثل يرضب يف أن كل مؤقت ال يدوم.

ل إْو بَياْت جيعان. ْل تَِفضَّ اْم، كٍل اْيَعزْمُه تَِفضَّ 184 ـ  ِمْثل املِْفِلْس يف الشَّ
مثل يرضب يف املفلس يف املدينة.

185 ـ  مثل وجع اْلَقْلَب اليّلَّ عىل َخَرا الكلب
مثل يرضب يف األمور التي حتتاج معها إىل اللجوء إىل اخلسيس. وقد كانوا يعتقدون أن عالج 

تعّقد املرصان ال عالج له إاّل قذر الكلب.

186 ـ  ِمثِل اجِليَعاِن اليلَّ بِْتَسىلَّ يِف الرّضْيسِة!
مثل يرضب يف الذي حياول أن يتناسى واقعه اليائس، بام يشبه الوهم. والرضيسة ـ  نبت شائك 
له بذور صغرية يابسة أصغر من حبة السمسم سوداء. ويف اللغة الرضيس، اجلائع جدًا. وأرض 

مرضوسة فيها حجارة كأسنان الكالب، هذه بعض معانيها.

187 ـ  ما انزيد املِْلح االَّ اْماَلح!
مثل يرضب يف مباركة عمل مريض عنه.

و امللح وهو احلليب داللة عىل الصفاء، األمالح جمموعة األعامل املريض عنها، واألمالح نوع 
من الطعام املخلوط بمرق اللحم.

ابن  اللبن وقال  بالكرس  امللح  ابن األعرايب:  وامللح بمعنى احلليب كلمة معجمية أصيلة قال 
سيده ملح رضع، ومثل ذلك يف اللسان والقاموس والتاج ـ  )نشوء اللغة العربية ونموها واكتهاهلا 

ص 71 وما بعدها(.

ك نيا ِصِديقــــــــــًا يِـــِودَّ 188 ـ  َما ُزْوْل َبالدِّ
َصَداَقـْة ايِـْب  الرتَّ َهْيـاَلَت  ِعِقـْب  َمـا 

مثل يرضب يف املختلفني َعِن املساعدة يف أيام الضيق، ويتباكون عند املوت.
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املعنى: إذا كان األصدقاء ال تزهر مودهتم يف احلياة، فام بعد الدفن يف القرب صداقة ـ  وقد حذف 
ما النافية، قبل كلمة الدنيا، لرضورة الوزن فاالصل : »ما زوال ما بالدنيا صديقًا يودك!..«.

يقان ر بني الْعْزَبان، ِوابتخَجل من َرفْع السِّ 189 ـ  ِمْثِل اليلَّ بِْتَشمِّ
مثل يرضب يف الذي يعّرض نفسه لقالة السوء عامدًا، ويتظاهر باخلجل من النتائج!

190 ـ  ِمْثل اليلَّ َجاب ِمْقياُسه يف َراَسه
مثل يرضب يف الذي يأيت بالربهان املادي املؤدي إىل ما يؤذيه. وللمثل قصة ال نريد ذكرها.

191 ـ  ِمثِل اليلِّ واعدت عشريتا يف الطابون االمزبَّل!
ويروى : مثل اليل حطت عشريها يف الطابون االمزّبل.
ويروى : مثل اليل حطت عشريها يف الطابون إْونسته.

مثل يرضب يف الذي يتوقع اللذة يف أحقر وضع، وأحط مكان!

192 ـ  ِمْثل اليلَّ َجا يِْلَعِب الّدُروه َمَع االْبَغاِل اليلِّ برِْتاَفَسْن
مثل يرضب يف الذي يزّج نفسه يف املآزق احلرجة بال تعُقل.

ِحنْي بِالكرَبالِة ِل الطَّ 193 ـ  ِمْثْل اليلَّ ينخَّ
مثل يرضب يف من يناقض كل ما أمجعت عليه الطبيعة!

194 ـ  ِمْثِل املِْشتهيَّة إْو ِمْسَتحيَّة!
مثل يرضب يف الذي ال حيول بينه وبني اجلريمة، إاّل احلياء.

195 ـ  ِمثِْل ِديِك اخُلوريَّة!
مثل يرضب يف الذي يمهد ألمر مستهجن
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وهو مثل شائع يف القسم الشاميل من األردن، وأصله أن امراة تزوجت قسيسًا فامت، والتقاليد 
التي  زوجته  وكذلك  يتزوج،  أن  له  حيق  ال  زوجته،  متوت  الذي  الكاهن  أن  عليها،  املتعارف 
يسموهنا اخلورية، إذا مات زوجها، ال جيوز أن تتزوج، لكن هذه األرملة قررت أن تثور عىل هذا 
التقليد، فعمدت إىل ديك أبيض عندها، وصبغته بألوان خمتلفة، واطلقته يف احلارة، فتبعه األطفال 
فلم يمض عليها سوى أسبوع، حتى  ش!«  امْنقَّ امْنّقش، ديك اخلورية  يرقصون: »ديك اخلورية 
ش، ال يستغرب سواهتا« فذهب ديك  تزوجت، فضج أهل القرية وقالوا : ـ  »اليل شاف ديكها امْنقَّ

اخلورية مثاًل لكل مستهجن يمهد له بام يشغل الناس عنه.

196 ـ  ِمْثِل اليّل ٌبقاقي، أْو ما باَِلقي!..
مثل يرضب يف الذي يثري املشكالت، وال يواجهها!

وْم! 197 ـ  ِمثِْل ِجْيِزة الّنصاَرى، َحيَّوْم َقيُّ
مثل يرضب يف األمور ال خالص منها.

ت! ْح )لِّب( إليل ُعُمر َخاُطره َما انَسَّ 198 ـ  ِمثِْل َفالَّ
مثل يرضب يف الذي ال ينجح له عمل.

وأصل املثل أن رجاًل استأجر أرضًا، يف موقع يقال له )لِب( فلحها يف السنة األوىل، فلم تغل له 
شيئًا، فقال اهلل ال ايبارك فيك يا )لب( وفلحها يف السنة الثانية، فلم تغل له شيئًا، فقال اهلل ال ايبارك 
فيك يا )لب( وفلحها يف السنة الثالثة، فلم يستفد شيئًا، فوق يف األرض، واجته نحو مطلع الشمس 
وقال : »أول سنة ال ايبارك فيك يا )لب(، أو  ثاين سنة ال ايبارك فيك يا )لب( أو ثالث سنة، اهلل ال 

ايبارك يف انا، إليل أعرفك، وازرع فيك يا )لب(.

ْم َغرْي ااِلْعَساْط! 199 ـ  ِمْثل ااِلْقطاْط يف اشْباط، ما تِْسَمِع اهْلُ
مثل يرضب يف الذين يكثر ضجيجهم، بال فائدة.
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200 ـ  ِمثِْل ِرِجيَف اخَلَيْل عند قرب )َهايل ابِن َجْنَدل(!
مثل يرضب يف الذي له هيبة، ال تقاوم!

و )هايل ابن جندل( مشهور بالفروسية، وحكيت حول اسمه خرافات، وأساطري كثرية، منها 
أن اخليل إذا كرت بالقرب من قربه ارجتفت من الذعر، وأصاهبا حران!...

انِة، َمرَي االِقُلْوْب َمْلَيانِة! 201 ـ  َما ِهي عىل ُرمَّ
مثل يرضب يف املشكالت التي تثور من أجل أمور تافهة.

وأصل املثل، أن عشريتني وقعت بينهام مشاجرات قتل فيها عرشات الرجال، ثم سويت األمور 
تسوية شكلية، فمر أحد أفراد العشرية الضعيفة بالقرب من بستان للعشرية القوية فاقتطف رمانه، 

فعادت املنازعات إىل أشد مما كانت عليه، فرضب هبا املثل.

202 ـ  ما ُكّل من َصِف الّصوان صار َحْلوان
مثل يرضب يف أن االدعاء ليغني عن اجلودة واإلتقان.

203 ـ  ِمْشرَتاة اْلَعبِْد َوال تِرَباُته!
مثل يرضب يف أن إنفاق املال أخف من حتمل املسؤولية.

204 ـ  ِمْطَرْح َما ِعِمل شنقوه!
مثل يرضب يف أن القصاص احلق من جنس العمل.

205 ـ  ِمَطْرَح ما بُِتقاِقي بِْيض!
مثل يرضب يف يسء لناس، وينفع آخرين.

206 ـ  ِمْعِرْس إْو ُمْفْلْس َما َبِصرْي!
مثل يرضب يف الذي يرشه إىل يشء ال قبل له به.
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207 ـ  أمْلَْعروْف َصْيد إْوَهاْت ِمْن َيصيَِده!
مثل يرضب يف ترغيب الناس يف صنع املعروف.

نَّاْس! 208 ـ  ِمْن َباْس َداْس، إْو َراَفِق الَوْسَواِس اخْلَ
مثل يرضب يف أن أخف األمور يقود إىل أشدها رشًا!

اه 209 ـ  ِمْن َشاَوْر ضَيُفه َما َغدَّ
وُيَقاْل : »ِمن َشاَوْر َضيُفه عاب!«

مثل يرضب يف رضورة إكرام الضيف، بال استشارة.

فمن عادة العرب أن يرفضوا الدعوة العابرة، ويف أقواهلم : ـ  »اهلل يسبع العزومة، إليّل ما بتقطع 
االهدوم!«

ه!... م خّيه إبِْن َميمُته إو َبيُّ ه اتَّ 210 ـ  ِمْن ضاْغ َقيُّ
مثل يرضب يف الذي يفقد أمواله، تذهب به الظنون كل مذهب إىل حد أنه يوجه التهمة إىل شقيقه.

ألقي معناها املال، واجلمع قيات بفتح القاف يف املفرد، وهي اجلمع، أما إذا جاءت بكرس القاف 
فتعني األعضاء التناسلية.

211 ـ  ِمْن َأكل َماِل الَيتيْم، ربَّك يِْقِلْب حياُته جحيم!
مثل يرضب يف الذين يظلمون اليتامى.

212 ـ  ِمْن ِهااَلِ ْمَراْح َما ِفيه َرَواْح!
مثل يرضب يف الضيف الثقيل! وهذا هو األصل. ومنهم من يقول إنه لإلقامة املرحية !...

باِض األرواْح! 213 ـ  ِمْن )َمالِك(، هَلَالِْك، َلقَّ
مثل يرضب يف الذي متر حياته يف سلسلة من الكوارث، والنكبات!
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يْن ِوالشباْب، يا اّم ِسّن، إْو يا أّم ناب؟ 214 ـ  ِمْن ويْن َجاِك الزَّ
يرضب املثل يف من يدعي الفضائل، وهو مكمن جلميع الرذائل!

215 ـ  ِمْن وين َلِعْمَياِن االْقُلوْب َدلِيل؟
يرضب هذا املثل يف أعمى البصرية!

216 ـ  امُلوْت َما يِشَمْت فيه َعاِقْل! إْو ما ِشاَمتة، إال َشامَتِة املَوْت!
املوت ال ينجو منه أحد. ويف  أيام فرح األعداء بموت أعدائهم، يف حني أن  مثل يرضب يف 

أمثال الغربيني : » ديمقراطي كاملوت!«.

217 ـ  َميَّت َبال ِوْرثِة، بَِريِِّح الواِرثني!
مثل يقال يف امليت الفقري!

218 ـ  ِمْثِل النَّبي ُموَسى، َناُرْه يف اْحَجاُره!
ع. مثل يرضب يف رسعة اإلنجاز، ومنهم من يرض به يف املترسِّ

219 ـ  ِمثُله َمَثايل
مثل يرضب يف هتوين األمور!

ف ُكّل َوَسخ! اُبونة. يتنظَّ 220 ـ  ِمْثِل الصَّ
مثل يرضب يف اإلنسان الذي يضحي بنفسه إنقاذًا لغريه.

221 ـ  ِمثِْل َراعي املُْذرْوْب، إليلِّ َما ِفْيه َغري ُطْوُله إْو َزوُله!
يرى  كام  املذروب  بالقوة.  وتظاهر  سكت  إذا  إال  يرتجى  منه  خري  ال  الذي  يف  يرضب  مثل 
ْخ( ويف اللغة  األردانة، عصا طويلة ضخمة، فإذا كان هلا رأس عىل شكل رقم )6( ُسميِّت )امُلرَشَّ

املذروب، املحدد من كل يشء، كقوله : » عىل األعداء مذروُب السنان«.
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وأصل املثل ان قومًا التقاهم قطاع طريق، أرادوا َسْلَبهم ما معهم، فعّنت لواحد من املعّرضني 
والقفه  وتلثم،  جانبًا،  َعنَّا  أنت  تنحَّ  عصا،  وأكربهم  جثة،  رفاقه  ألضخم  قال  إذ  فكرة،  للسلب 

بكلمه، لعل القوم هيابونك، وخيافون منك، فتكون سببًا لنجاتنا!

فعل أبو املذروب ما قيل له، فخاف قطاع الطريق من هذا الرجل، وقالوا : »واهلل، لوال احلشمة، 
لراعي املذروب، لنأخذ كل ما معكم من مال، ودواب، وال نبقي منكم حيًا، فصارت قضية راعي 
املذروب مثاًل لكل من يومهك شكله أنه هو أفضل القوم، وهو ال يملك من املزايا سوى الشكل 

الظاهر.

ر اْهَواُتْه، َجْت يف َراُسه! 222 ـ  من َوفَّ
مثل يرضب يف َمبادرة األعداء، وأخذهم عىل غرة، وأن الذي ال يأخذ هبذه النصيحة، يكون 

ضحية هتاونه! واهلواة ـ  الرضبة اجلمع هوايا.

قوا عليه َفاُنوْس، يا ينطفي، يا بِنوْس!« 223 ـ  »املْنحوْس ـ  َمْنحوْس لو َعلَّ
بُِنوس من فعل  أية مساعدة. ومعنى كلمة  مثل يرضب يف الّسء احلظ، الذي ال يستفيد من 
ناس ينوس، أي انه شديد الضعف واهلزل يف اللهجة األرادنة. وهنا تعني النور اخلافت جدًا، الذي 
ال يفيد للرؤية. ويف اللغة، ناس اإلبل ينوسها نوسًا ساقها، وناس اليشء نوسًا ونوسانًا، تذبذب.

224 ـ  ِمثِل اجلاجة، إهْلا ِجْنَحاِن أوريش، اَل بِْتِطرْي، إْواَل بِتِشيْش!..
)تزهو(  األرادنه  هلجة  يف  )بتشيـــش(  ومعنى  عنده.  غناء  وال  احلسن،  ذي  يف  يرضب  مثل 
النــوق،  من  »والشواشاءة  اللغة  ويف  سريها!  يف  اختالت  تشيــش،  الفرس  شاشت  فيقولون 

الرسيعة.

ة(. دِّ ة(، إو َطرٍي اعَن )الرِّ دَّ 225 ـ  ِمْثِل النَّعاِمة بِعرٍي أْعَن )السَّ
إذا جاء  التي  بالنعامة  أي حال، ويشبهونه  الواجبات عىل  يتملص من  الذي  مثل يرضب يف 
داد الذي يغلق أنوف الطيور وخينقها، قالت : » أنا مجل، ال شأن يل هبذا املرض. وإذا  مرض السُّ
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جاء املرض الذي يأخذ يف حلوق اإلبل فيمنعها من األكل والرشب، قالت أنا طائر ال عالقة يل 
داد حتول  ة، والرُّ داد حتول عندهم ِسدَّ باإلبل«، ونالحظ هنا ان البدو يتهربون دائاًم من الضم، فالسُّ

ردة.

226 ـ  ِمثِْل كبري َبْعَض البَِش لَكرِبْ بَِسُحوه َمَع البَِقْر
مثل يرضب يف الذين ال حيرتمون الشيخوخة!...

227 ـ  ِمثِِل اْلَبْيَضة االَمّذِرة
َمَثل يرضب لإلنسان الفاسد، الذي ال يصلح ليشء.

228 ـ  ِمْن َوْنَوْن َغنًَّى، إْو ِمْن َغنَّى ِرَقْص.
مثل يرضب يف البدايات املكروهة، التي تقود إىل النهايات املحذورة.

229 ـ  املْْوِمننْي أشَد َبْلَوى!
مثل يرضب عندما يصاب أحد املعروفني بالتقوى، بإحدى املصائب.

230 ـ  َأملوِمْن ِوآْساَلُحه!
مثل يرضب يف رضورة احلذر الدائم واالستعداد التام.

231 ـ  َما آْيُعْوْم َع ِوْجِه املَيَّة، غري الِفِطيِسة!
مثل يرضب يف الذين يطفون طفوًا وال يرتقون.

نبوري. 232 ـ  ِمثِْل َوَطا َأُبو َقاِسم الطَّ
ْر! َ مثل يرضب يف الذي ال ينتج منه إال الرضَّ

يف، إْو ِمنها اقبُوهْلا حيف. 233 ـ  إْمِن الَعَطايا َعَطايا تِِشْ
مثل يرضب يف املوازنة بني عطاء امللوك واألرشاف الذي يرفع قيمه املعطي، وعطاء األنذال 



370

الذي جيلب العار. واحليف، هو العار واملنقصة!

234 ـ  ِمثِل اليل َأُجوا اْيعاْوُنوه، َعىل َقرِب َأُبْوه أخض اْلَفاْس إْو َشَد فيه.
مثل يرضب يف الذي ال يكتفي بإنكار املعروف، بل يعطل مسريته يف أحرج األوقات.

235 ـ  ِمْثِل اليل َطَلبتها املِْشَتِهيَّة، َوآكلتها املستحية
مثل يرضب يف الذي يْسَتِحَل جهود غريه، وحيرمه منها!

236 ـ  َما ب الرْبُغوت، َأَقْشِعْر ِمِن آْطِرْقُته!
مثل يرضب يف قبيح األسلوب ضعيف األذى.

أنا ال أهتم بالربغوث، أقشعر من دبيبه عىل اجلسم. وآطرقته: سريه ودبيبه. استعارة  املعنى: 
متثيلية، تعني : إنني ال أكرتث للخسيس، إن الذي هيمني هو أسلوبه القذر.

237 ـ  َماِل اْلعيِلة َرْوكة، إْو ُكْثِرْتا َشْوكة!
مثل يرضب يف قبح احلياة التي يكثر فيها أفراد األرسة الواحدة، فال يعرف أحد منها، ماله، وما 

عليه!...
كانت األرس قدياًم، يسكن أفرادها بعضهم مع بعض، إىل أن يصل إىل حد أن أحفاد األحفاد، 

يقيمون مع اجلد، فال يعرف أحد منهم له مااًل خاصًا، ألن كل يشء )َرْوكة( أي خليط.

ْف ُكلِّ املِعزى ُضْوَعة، بِتّلغَّ 238 ـ  ِمثِل اجلدي الرَّ
ف؛ أي يمتص ثدي كل عنز برسعة، وهنم! مثل يرضب يف الذي ال يقنعه يشء. معنى بِتَلغُّ

239 ـ  ِمثِل اليلِّ بِْرَضْع ِمْن َفْوِق الّلَجاْم!
مثل يرضب يف املرتيش، ويف كل من يفعل ما تأباه األخالق الكريمة!

هلا خاء إو َتالِيها خاء! رِية، َأوَّ ِة اخْلَ 240 ـ  ِمثل ُقصَّ
مثل يرضب يف األمور التي تبدأ باقذر الصفات، وتنتهي بأحقرها!
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241ـ   َما َخاْب َغرِي ِمْن َخاْب َعاْشُمه، ومنهم من يقول :ـ   َما َخاْب َغري ِمْن َخاب َناِصيه!...
الطامع،  اللغة  اخلري ويف  راجي  والعاشم هو  منه،  اخلري  راجي  أمل  الذي خييب  مثل يرضب 

والنايص هو الذي يقصدك من دون كل الناس، راجيًا خريك.

ني َغرْي َقْدِري! ني، َبْطنِي، َما مَهَ 242 ـ  َما مَهّ
مثل يرضب يف الذي هيمه االحتفاء به، أكثر من اهتاممه بالطعام الذي يقدم له.

َقنِيْ اْخَيار!... 243 ـ  َما َبنْيَ الزَّ
مثل يرضب يف من خيريَّ بني أمرين حقريين تافهني، أو حياول املفاضلة بني من تساويا يف القذارة.

املعنى : الزقني مثنى زق يف هلجة خاصة، وتعني األقذار البرشية، وهي يف اللغة سلح الطائر، 
قالت البدوية هتجو رجاًل :

أْبِقْرَطـاْس، َحَفْلتـــــه  لـــــو  إِو  َزّق،  ق،  ًألـزَّ
ـاَلوة! احْلَ َباْيِعـنَي  َمـــــْع  ى  يْنـرَشَ َمـا 

ويروى ـ  ما )يِنِدِغر(:ما ُيدخل.

ْغ  244 ـ  َما آْبَرَكْت ملا َتِرَّ
مثل يرضب يف الذي يذم أو يمدح، قبل أن جيرب.

245 ـ  ما تِْلقى النفوِس احَلاْمَضة، غري عند آاْل ِمالْمَظة.
مثل يرضب يف املتكرب الثرثار.

التي يف  بالفرس  املالمظة مأخوذة من تشاؤمهم  الكربياء  الشديدة  النفوس احلامضة   : املعنى 
جحفتها السفىل بياض، ويسموهنا الالمظة، فيقولون : »فرسن المظة اعوذ باهلل منها، تتلمظ عىل 

تايل اهلها!«

ب َغريه. ويروى: »خريي، وغريي.« 246 ـ  َما بِْتَعِرْف خرُيه، َغري ملا اجترِّ
يرضب هذا املثل يف من ال تكتشف حسناته إاّل بعد جتربة مساوئ غريه.



372

247 ـ  َما َيْصرَبْ َعىل اجْلوْر، َغرَي الّثوْر، َوْلَد الثَّوْر
مثل يرضب يف رضورة اإلباء وعدم قبول الطغيان.

248 ـ  َما َطغى َعْبد، إاّل َحْرَطُمه َرّبْك!
مثل يرضب يف رسعة انتقام اهلل من الطغاة وآكيل حقوق العباد.

ْجر، وما يَفّ إاّل يف احَلَجر! 249 ـ  َما ِظّل إاّل َظلَّ الشَّ
مثل يرضب يف أن خري ما يقي من َحّر الشمس هو الشجر، وبيوت احلجر، ويستعار لألمور 
كافية  املالية  بعضهم  موارد  تكون  الذين  الرجال،  كرام،  إاّل  الزمان  حر  من  يقيك  ال  أنه  املعنوية 
احلياة وحرها  برد  واقية لك من  املالية  قدراته  تكون  احلاجة عنك كاالشجار، وبعضهم  حلجب 

كالدار املطهمة.

250 ـ  ما يَِظّل َع َما ُهوْه، َغري ُهوه!
مثل يرضب يف أن كل نعمة زائلة، وكل حال يتبدل، وكأنه يشري إىل معنى اآلية الكريمة. ﴿كل 

من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾ )سورة الرمحن اآلية 26 و 27(.

ُمولة، َهّذواَلك ا احْلَ 251 ـ  َما ِحنَّ
مثل يرضب يف رضورة معرفة أقدار الرجال!

252 ـ  من راح ماله، قام يمع عدايل
مثل يرضب يف الذي يذل بعد العزة!

253 ـ  ِمثِل اليّل بتدشَّ َجوزها اْينازع، أو بتُشّق ِجيبها َع َراعي اجِلرَياِن اْلَغْمَيان!
مثل يرضب يف الذي يتناسى مصيبته الكربى، ويظهر منتهى احلزن عىل أمر ليس فيه ما حيزن! 

وجيلب له العار!



373

254 ـ  ِمْثِل اْلَواوي اْلَعتِيق، ما يِْنَعِرْف ُله َعَدّو، من صديق!...
مثل يرضب يف املخلوق الذي ليس له شخصية توصف.

ار إالَّ ِوآُله َنْحِسه، َواَل َبغِل إالَّ ِوآُلْه رَفسه. 255 ـ  ما اْحَ
مثل يرضب يف ذوي األخالق الفاسدة والطبائع املنحرفة.

كر، َواَل آَغطا إيِتْكْمَكْر!.. 256 ـ  َما َبيْنهم َباب إيتسَّ
مثل يرضب عندما تكون األمور مباحة.

معنى إْمَكْمَكر ـ  مغطى ، ويف اللغة )ألِِكمر( بالكرس برس راطب يف األرض.

257 ـ  َمْن َلَقي آْحَباُبْه، َنيَس اْصَحاُبه!
مثل يرضب يف الذي يتهاون يف حق أصدقائه!...

258 ـ  ِمْن ُكْثِر امْلََصاري، َنِسيت اعِداْدِهْن!
مثل يرضبه املفلسون عادة!

! ، ال ُله رَقَبة إْو اَل َخْصِ 259 ـ  ِمثِْل َقْطَرمْيز َمْصِ
مثل يرضب يف القبيح شكُله. 

املعنى: القطرميز واجلمع قطرميزات دورق ضخم من الزجاج يوضع فيه الزيتون.

260 ـ  ِمثِل ِودِّ )اْجَحا( ومنهم من يقول: ِمثِْل ِمساَمِر )آْجَحا(
مثل يرضب يف الذي جيعل له عالقة تبدو تافهة، لكنها أصل لكل فساد.

يف أساطريهم أن )جحا( باع دارًا له بِأبخس األثامن، لكنه اشرتط أن يبقى له يف تلك الدار وتدًا 
يدقه يف وسط الدار، وله احلق أن يعلق فيه أو يربط به ما يشاء، فقبل الذي اشرتى الدار، فأخذ 
)جحا( حيرض يف كل يوم خروفًا يربطه ساعة، ثم أخذ حيرض كل أسبوع محارًا يربطه نحو نصف 
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ساعة، ويف النهاية صار حيرض كل يوم فطيسة يعلقها هبذا الوتد، إىل أن تنازل شاري الدار عنها! 
والود :هو الوتد.

، اَل ِدنيا، َوال آخرة! 261 ـ  ِمثِْل َفِقرِي اْليهوْد، اليلِّ
 مثل يرضب يف الّشحيح!

262 ـ  ِمْن َرادْك، رْيُده، إْو ِمْن َطَلِب اجْلَفا ِزيُده 
مثل يرضب يف رضورة املعاملة باملثل.

263 ـ  ِمْيتِة، ِمثْل ِميتِْة َفالِح َيا َرّب!
مثل يرضب يف الذي يعيش معززًا، ويموت مكرمًا.

264 ـ  ِمْن َعاَمَلك ِمثِْل نِْفُسه َما َظَلَمْك َوَلو َكان َظاِل!
مثل يرضب يف الذي يساوي بينه وبني الناس يف املعاملة.

ه آْيبِيع التَّمر عىل أِهل خيرب! 265 ـ  ِمْثِل اليل ِودُّ
مثل يرضب يف الذي يريد أن يتغفل من هم أعلم منه.

اْم! 266 ـ  ِمثِْل َزْعِلة )َحْيبَوْن( عىل اْهِل الشَّ
مثل يرضب يف الذي يرض نفسه ويفسد جتارته بغضبه عىل أناس ال هيمهم أمره.

وأصل املثل كام يقولون ـ أن رجاًل اسمه )جيبون( كان يصنع الفتائل ألهل )دمشق( وكانت 
دمشق  أهل  جيعل  أن  فقرر  الغرور،  ركبه  األيام  أحد  ويف  حسنة،  املالية  وحالته  رائجة،  بضاعته 
يقضون ليايل سودًا يف العتمة، فانقطع عن دمشق أسبوعًا كاماًل، ثم أقبل عىل املدينة لياًل، فهاله 
أن يرى الدور كلها منارة، واسغنت عن )حيبون(، فرضب به املثل لكل من يتحول غروره وبااًل 

عليه.
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267 ـ  َموت املؤمنني، َحَياَتني : ِصيْت َطيِّْب إْو َجنَّة دًاْيمِة!
مثل يرضب للتعزية بالذي يموت، وهو حسن السمعة! وهو ينظر إىل قوهلم : »والذكر لإلنسان 

عمٌر ثاِن!«.

268 ـ  ِمِلْحُته َعىل َراِس الَساُنه!
مثل يرضب يف الَفِدم، القذر اللسان.

ْيِعة، ِوآُمَقْرقِش آْمِن الَغوى! 269 ـ  َميِّْت آْمِن الضَّ
مثل يرضب يف املفلس، الذي ال هم له إال الغرام، وماولة إغواء النساء!

270 ـ  امليتِّ َيوِم أُيموْت بِْطَوَلْن ِرْجليه!
مثل يرضب يف التافه الذي يكثر مادحوه بعد موته.

وْب! وْب، ِوالَقْحَبة َما بِتُّ 271 ـ  إمِليِّة، ما برِْتُ
رائبًا،  لبنًا  يتحول  ال  املاء  املعنى:  عنها!  يتحول  ال  قبيحة،  عادة  ألف  من  أن  يف  يرضب  مثل 

والفاسدة ال تتوب عام ألفت من عادات قبيحة!

272 ـ  إملْيِّة يِف البرِْي، ِوِدَها تِْدبرِْي!
مثل يرضب يف رضورة احلكمة والتوفري.

ْبنا، ِواْتَفْنِطِل آْعُيوَنْك ع َويش؟ ْم َما ِشِ 273 ـ  ِمْن َزاَدْك َما َأَكْلَنا، إْو ِمْن َميتِّ
مثل يرضب يف الذي يمّن عليك، باِل ُموجب للمن.

املعنى: اتفنطل آعيونك، أي حتملق، أي تنظر بكربياء وقوله َع ويش: عىل أي يشء.

ُشوْب، ألل ِوكيَِل آاِلْعَباْد! 274 ـ  خَمْ
مثل يرضب يف اجللف، الذي ال ذوق له.
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ومعنــى قوهلم خَمشـوب، أي مقطوع من خشبة، مل جيَر عليه أي هتذيب، ويشهد اهلل عىل ذلك.

ه. 275 ـ  ِمْن َوين ما رَضْبِت آألْقَرْع بِِسيْل َدمُّ

مثل يرضب يف الذي ال جتد فيه خصلة متدح.

ْم ْينِِطبْخ. 276 ـ  َما ُهْو ِجِلْد يِْنِسِلْخ، َواَل حَلَ

مثل يرضب يف الذي ال يصلح ليشء.

ى َنِفيِلـــة، 277 ـ  َما ُعُمر خطيب قـــوم َسوَّ

ِوآلتَّفاتـري! آْلـَوَرْق  َقْضـِب  فـــــي  إاَل 

مثل يرضب يف استهانة القوم بالعلامء. 

معنى البيت : ال يعرف عامل ـ  خطيب ـ  قوم صنع صنيعًا له قيمة، إال يف خطوطه التي خيطها 
عىل الورق والدفاتر. ويف قوهلم هذا بادرة لغوية، وهي قلب الدال تاًء دفرت، تفرت، دفاتر، تفاتر.

278 ـ  ِمثِل َخِطيَب آلَقوْم، يِْنُصوُنه ِمْن ِكل ِدْيَرة، َوآَهُلُه يِْضَحكوْن َعَلْيه!

مثل يرضب يف استهانة القوم بالعامل. 

املعنى: ينصونه، يقصدونه.

ق آثنني عىل َقْرُوة. 279 ـ  َما ُعْمرُه َعرَّ
الوليمة،  القروة:  معنى  للطعام.  اثنني  دعا  أنه  عنه  يروى  ال  الذي  الشحيح،  يف  يرضب  مثل 

وليس هلا هذا املعنى يف اللغة.

280 ـ  َما ِفيْه َخري، َوال َمرْي!«
مثل يرضب يف الذي ال خري منه يرجتى.

ومعنى املري هنا: املساعدة ـ  وقد مر بنا أهنا  جتيء بمعنى ما غري، وما سوى.
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281 ـ  ما ُهو جرٍو يُِعوْص، َواَل كلٍب َيْنبْح.
مثل يرضب يف الذي ال يصلح ليشء.

ه. رُوُم كفانا الل َشُّ 282 ـ  َمْ
مثل يرضب يف الذي حرمه اهلل من كل فضيلة.

أنه فقري يف ماله ويف عقله، ويف ذوقه، ويف سمعته، فكأنه ميت  فإذا قيل هذا يف إنسان، عنوا 
تأخر دفنه.

ك َللّسيف. ك َللّضيْف، َخالَّ 283 ـ  ِمْن َخالَّ
مثل يرضب يف الذي ال يساعد قومه عىل مروءهتم يف إكرام الضيف.

ك  وخالَّ األعداء.  معاركة  يف  يساعدك  لن  الضيوف،  إكرام  يف  يساعدك،  ال  الذي  إن  املعنى: 
معناها ختىل عنك، وأبقاك يف امليدان وحدك.

ق، لكن مات َخنِق. 284 ـ  ما َغِرق، َواَل َشِ
مثل يرضب يف الذي مات بيد غريه.

ويعنون بالذي غرق، الذي مل متسح القابلة أنفه عند والدته، فدخل املاء الذي يف السبايا يف أنفه 
فامت، أو الذي غاص يف املاء سابحًا فغرق، والذي رشق هو الذي غصَّ باملاء فامت، لكن خنقه 

أعداؤه.

285 ـ  َما يِْنَطِح آْمَقنَِّعة!
مثل يرضب يف اجلبان العقر، الذي إذا دخل القتال مجد يف مكانه من اخلوف، املعنى: ال يستطيع 

أن يقابل يف القتال امرأة، وكنى عنها باملقنعة.

286 ـ  َما يُِشوْف َأْبَعْد من َخْشُمه!
مثل يرضب يف األمحق الذي ال حيسب لألمور حساهبا.
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ْم. 287 ـ  ِمْن ِصَدق َمَع آلناْس شاَرُكهم يف آَمواهْلُ
مثل يرضب يف حسن التعامل مع الناس بحيث يصدق املدين يف أداء ما يطلب منه يف حينه.

ه. ه، ما آْشَتَغْل ِفيه آْبَنيُّ 288 ـ  ِمْن خبَّى ِشء َعْن َخيُّ
مثل يرضب يف الذي خيدع أخاه.

َفى، َوَلو َحِفي أُبوْه. 289 ـ  َما ُعْمِر آبن آلّسكايف حِيْ
مثل يرضب يف إيثار األب ابنه عىل نفسه.

رَتة َربِِع، َقاَيد آْلَبعرْي، إْو َراكَب آالْحَصاْن! 290 ـ  َما ُهو َوآلسُّ
مثل يرضب يف األمور التي ال يمكن كتامهنا!

فاجلمل ال خيفى، واحلصان يصهل، فينكشف أمره.

ياِة آلَّزِريَّة! 291 ـ  إمِْلِيتِِة آهْلَنيِّة َواَل آحْلَ
يرضب يف الذي تسوء حياته يف شيخوخته.

م آْلَوَعْر َعَثر! 292 ـ  ِمْن تَِدعَّ
مثل يرضب يف الذي يتحدى ذوي السلطان.

معنى تدعم: قصد متحديًا. وهذا املعنى أمهلته املعاجم.

293 ـ  من أكل مال اليتيم، فضح الل بيته، واحلريم.
مثل يرضب يف الذي يعتدي عىل مال اليتيم!

294 ـ  ِمْن ِشاَكاْك َعاَداْك.
مثل يرضب عند دخول الناس يف اخلصومات.
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ْف  رَّ ْف احسن من ِعْيِشة آْتَ 295 ـ  َموتًِة تَِشّ
مثل يرضب يف تفضيل املوت، عىل بلوغ اإلنسان دور اخلرف.

296 ـ  َمْصُوَفك عىل نِْفَسْك، ال آحَتّمْل الناس فيه َجيِلة.
مثل يرضب يف الذي يمن عىل الناس، بإنفاقه عىل نفسه!

297 ـ  َأمَلاْل َمَهاَبة.
مثل يرضب يف تكريم الناس لصاحب املال.

بِْل. ة آحْلَ 298 ـ  إمللدوْغ، بَِخاْف ِمْن َجرَّ
مثل يرضب يف الذي مرت به جتارب مزنة.

اِل َآْو َجُعْه َبْطُنه، َوَلْو َبِعْد ِحنْي 299 ـ   ِمْن َأَكْل ِمْن َقْرِوِة آلظَّ
مثل يرضب يف رضورة االبتعاد عن الظامل.

ِم آلّسالغ. 300 ـ  َأْمَسخ من حَلْ
مثل يرضب يف أتفه األشياء.

معنى الّسالغ: اجلدي اهلزيل جدًا غري املنضج حلمه.

301 ـ  ِمّفتاِح آلَبِطن ُلْقَمة، إِْو ِمْفتاِح آلّش ِكْلِمِة.
مثل يرضب للبدايات احلسنة، والبدايات السيئة وأهنا تبدأ بأشياء قليلة.
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باب النون

1 ـ  َناَر آلَباَشا، َواَل َناَر آْلعاْر!
مثل يرضب يف تقبل املوت إحراقًا وال الذل.

وأصل املثل  أن زعياًم من الكرك هدده إبراهيم باشا بن ممد باشا باحراق ولديه، إن مل يسلم 
الكرك، فلام استشار زوجته، قال : »نار الباشا، وال نار العار.« )راجع مرسحيتنا »األرض أواًل« 

وقصتنا »أبناء الغساسنة« املطبوعة سنة 1936 وجمموعة قصصنا )وطنية خالدة(.(

2 ـ  َناَرك، َواَل جنتهم!
مثل يرضب يف قسوة احلياة مع احلبيب وتفضيل ذلك عىل احلياة مع املكروه.

ْف َوِرْد. وْك بَِخلِّ 3 ـ  إلنَّار بِْتَخلَّف َرَماد، ِوآلشَّ
مثل يرضب يف أن أبناء كرام الرجال قد يكونون ممن ال خري فيهم، كام أن النار ال يبقى منها إال 

الرماد، وكثريًا ما يكون أبناء الذي ال مهة هلم، المعني.

ب آلّردي! ْينِة خري ِمن آملَعزِّ اْر آلزَّ 4 ـ  إلنَّ
مثل يرضب إذا وجد املضيف ال يقوم بواجب الضيف.

ففي هذه احلالة يعتربون أن النار املدفئة تعترب كرمًا عظياًم من هذا املضيف، أو هي بالتايل أفضل 
منه.

ا َما آْيُشوفها! نا يِف آلشتَّ 5 ـ  إلنار َماَواْي إْو نِسيِبتي إْو َعسى َعُدوَّ
مثل يرضب يف قيمة النار يف الشتاء.
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وأصل املثل، أن فقريًا كاد يقتله الربد، جلأ إىل دار محاته، فوجد عندها نارًا فانطلقت منه هذه 
الدعوة مثاًل!

ِرْق غري َواطيها. 6 ـ  إلناْر َما تِْصىل َغري َواِطيها. ويروى: َما حِتْ
مثل يرضب يف أن وقع املصيبة عىل الذي دمرت املصيبة مصاحله.

ُنون. اهنا تِْكريم للَحاِكم آحْلَ اهنا يِْعِمي آلْعُيون، ونار ُدخَّ 7 ـ  َناْر ُدخَّ
مثل يرضب يف النار التي توقد للحرب، والنار التي يذر عليها البخور تكرياًم لزائر كريم.

ِمن يطفي  يا  »نار احلرابة واهلبْت،  أقواهلم   البدو ويف  الشاملة عند  النار من عالمات احلرب 
نارها؟!«

8 ـ  َناْر ِوآْسَعار، إْو َغَضْب ِمن َغَضب آجَلبَّار!
دعاء بالرش املستطري جرى جمرى املثل، عىل املعتدي عىل مال األرملة، واليتيم وكل ضعيف ال 

نارص له! 

9 ـ  َناْس َبَزْر، إْو َناِس آْلَتَزْم!
مثل يرضب عند هترب أصحاب املسؤولية من مسؤولياهتم! يف تربية األبناء خاصة.

10 ـ  َناْس بَِعَزاه، إو َناس آهبناه
يزيد  ما  البهجة  يامرس من مظاهر  أنه  ذلك  ويزيد عىل  أحزاهنم،  الناس  يشارك  الذي ال   يف 

أحزان احلّزان!

11 ـ  َناْس ِعّز، إْو َناْس ِمْعزى، إْو َناُس اَل آْتَصبَِّح آْبخرْي.
مثل يرضب يف تفضيل أناس عىل أناس.

أهل  يستعطفون، والكلمة من عزوى وهي أصاًل من كالم  يكرمون، وأناس  أناس  ـ  املعنى 
الشحر، وهناك أناس هيانون إىل حد أهنم ال ُترد حتيتهم إال بالشتم.
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ْنُدوْق. وق، إْو ناْس َعْيُبه يف آلسَّ 12 ـ  َناْس ِعْيُبه يف آلسُّ
مثل يرضب يف أن املجتمع ال يرحم، فهو يشّهر بناس ويتملق من كانت عيوهبم أكرب من عيوب 

اآلخرين.

13 ـ  َناْس ُيوكل آجَلاْج، إْو َناْس َيَقْع يِف آلّسَياج!
مثل يرضب يف الذي يرتكب اجلريمة وينجو منها، ويعاقب عليها األبرياء.

14 ـ  إلنَّاْس آجْناس ِفيهم ذهب َصايِف إوفيُهم َخَبِث آْرَصاْص، ويقال َخَبِث آْنحاس.
مثل يرضب يف أن الناس خيتلفون اختالفًا شديدًا.

ا ِمثلْك ِمْثَلْك. ِة، كلهَّ يِة آبَقشِّ 15 ـ  إلنَّاْس ُكلّها آْمَغطَّ
مثل يرضب يف أهنم  من حيث امْلُشِكالِت َسواسية!

اْس، إْو ِمنُهم َخساَرة ُترُضُبه يف آملََداْس! ّط ِزينِه َعىل آلرَّ 16 ـ  إلنَّاْس فيهم بِآَمَ
مثل يقال يف املفاضلة بني البرش.

اْس. ان يف آلرَّ 17 ـ  إلنَّاْس يف آلنَّاْس، َوآبو آْجُعرَّ
مثل يرضب يف أرذال الناس الذي خيلقون املنغصات.

18 ـ  إلنَّاْس لِلنَّاْس.
مثل يرضب يف التعاون واملساعدة.

وهذا ينظر إىل قول أيب العالء املعري:

خدُم يشعروا  مل  وإن  لبعض،  بعض  وحارِضٍة            بدٍو  من  للناس  الناس 

19 ـ  إلنَّاْس َعبيِد َلْلواقْف!
مثل يرضب يف اهتامم الناس بصاحب السلطة.
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وهذا ينظر إىل قول الشاعر:

الناس، من يرق يومًا، قائلون له                      ما يشتهي، َوأُلَم املخطئ آهَلبُل

رَبا، َعىّل َأِهْلَها آطالها!... اَقة آجْلَ 20 ـ  َألنَّ
مثل يرضب يف أن املرأة املنحرفة، تأديبها عىل أهلها ويف أقواهلم التي مرت بنا: »املرة خريها 

جلوزها، أو رشها عىل أهلها«.

ة، مثلها. اَضة، بنتها خواضَّ اَقة آخَلوَّ 21 ـ  َألنَّ
مثل يرضب يف أن البنت ترث أخالق أمها!

ه، إِْو َصبََّحْت َنْعسانِة، ويقال َسْهَرانِة. 22 ـ  َناَمْت َلْيَلها ُكلُّ
مثل يرضب يف من يستويف كل ماله، ويّدعي أنه مل يأخذ شيئًا مما يستحق.

ويرضب ايضًا يف الذي حيرض املناقشات كلها، ويدعي أنه مل يفهم شيئًا.

23 ـ  نايم إْو َشِخريه َمْلِو آحلارة، إِْو بِْحلف إنَّه ما َغْمَضت له َعني.
مثل يرضب يف الذي يكابر يف األمر املحسوس به.

24 ـ  إلنَّبي َصىلَّ َعىَل آحَلارِض.
مثل يرضب يف رضورة التغايض عن األمور البعيدة املنال.

25 ـ  إلنَّبي َقْبِل آهَلِديَّة.
مثل يرضب يف أن اهلدية مهام تكن ال جيوز رفضها.

اْر إْو َسْبَعة من َحَوايل آلدار. 26 ـ  إلنَّبي َوىصَّ عىل آجلار، إْو َجاِر آجْلَ
النبوي الكريم : »لقد أوصاين  مثل يرضب للحث عىل احرتام اجلار. وهو ينظر إىل احلديث 

جربيل باجلار، حتى ظننت أنه سيورثه«!



385

27 ـ  َألنِِّجْر َيْضَبْح، ِدبَّ آاليَّام َسْهران!..
مثل يرضب يف الرجل الكريم، الذي ال يتوقف صنعه للقهوة، كناية عن كرمه.

املعنى: الضباح الصوت القوي، وعند األرادنة تعني الكلمة ضمور البطن، فيقولون الفرس 
األيام  كل  االيام:  ودب  املعاجم،  حتفظها  مل  التي  األضداد  من  فكأهنا  ضامر،  أي  ضابح،  بطنها 

والليايل.

28 ـ  إِْنُذوَرْك إْعُثْوَرك.
مثل يرضب يف أن النذور تأيت باملصائب.

ورس ذلك أن هنالك قومًا، يعتقدون أن النذر، يدل عىل قلة اإليامن، ألن اهلل ال حيتاج إىل رشوة 
لكي يصنع معجزة!

29 ـ  نِِذر إِو َواملوه آْضُيوْف.
مثل يرضب يف األمر الذي خيدم مناسبتني جيدتني.

أي الذبيحة التي ذبحت إيفاء للنذر، بعث اهلل هلا ضيوفًا يستحقون التكريم، فجاء النذر تكرياًم 
للضيوف. ومعنى وامل: جاء اتفاقًا.

30 ـ  إلنَّذر لَلّدْير، َوَأِكالِِة آهْلوى َعىَل )َسْمَعاْن(
مثل يرضب يف الذي يتحمل املخارس، ويتمتع غريه باملغانم!

وأصل املثل، أن قرية كان فيها دير يزروه ذوو العاهات، ويقدمون لقيِّم هذا الدير نذورهم، 
وكان خادم الدير يملك دارًا وحاكوره، فبعد أن يقدم هؤالء الناس نذورهم، يتوجهون إىل دار 
احلاكورة،  يف  دواهبم  ويربطون  أرسته،  وفراش  فراشه  عىل  وينامون  طعامه،  يأكلون  سمعان، 
ويأكلون ما فيها من ثامر، فكان يقول: » النذر للدير، واكالة هوى عىل سمعان. وبعضهم يقول 

)اخلرا( عىل سمعان.
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نيا، ِوالَعافية. ة الدِّ نَّك لِذِّ ن نِسَواْن أَلِن َبِعضِهن. بِنسَّ 31 ـ  إِلّنَسا آْتَسمَّ
مثل يرضب يف ذم بعض النساء!

، ِوآْلَعِرض ما ُهو َداِش. يل آْنَعاِشْ 32 ـ  نِْنِزْل َع السَّ
مثل يرضب يف أن املحافظة عىل العرض والرشف، ليست بالتزمت.

33 ـ  إِلنَّْسوان َمَقالِيِع آْبِلْيس.
مثل يرضب عندما تتزوج الفتاة بغري ابن عشريهتا.

34 ـ  إِلنَّْسوان آْيَعرَفن َدحالْت َبَعضِهن.
أو  امرأة  وتذمها  امرأة،  الرجال  بعض  فيمدح  النساء،  عن  احلديث  معرض  يف  يرضب  مثل 

بعض النساء!

35 ـ  َألّنسب ِعْنَد َأَجاِوْيَد الل َسَند. ومنهم من يقول : ـ  إِلنِّسْب ِعّز، وإأَِل ماَكِلة.
مثل يرضب يف ان املصاهرة للكرام مساندة؛  واملألكة: مساعدات مالية.

36 ـ  إِلنَّْسوان َمثِل آحَلَيايا. زغريتن إبتْلَدغ، وكبريتِن إْبتْقَطِع آلنَِّسية!...
مثل يرضب يف اهتام املرأة باخلبث. وقع النسية: اهلالك، وهو قطع النسا، ويسمونه عرق النسا.

37 ـ  نِزيْل اْبَرِحيْل.
مثل يرضب عندما هياجم األقوياء إحدى العشائر وينهبون كل ما عندها حتى بيوت الشعر.

َغايِة. اَقة الرَّ ايِة، ِوالنَّ عَّ 38 ـ  َنْعِلة الل َعىَل املَرة الدَّ
مثل يرضب يف املرآة اللجوج التي تدعو بالرش عىل أفراد أرسهتا، وعىل الناس والناقة التي ترغو 

عند التحميل.
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39 ـ  َنَفض داه، إْو َسِلم ِمْن َباَله!
مثل يرضب عندما يتربأ أحد الناس من قريب له مزعج.

اِفْع َمْنُفوْع. 40 ـ  َألنَّ
من  فيكون  السوء،  للمرأة  يعطى  ملا  يستعار  وأحيانًا  املرتيش،  عن  االعتذار  يف  يرضب  مثل 

االستعارات التمثيليَّة.

اعي َأْحَسْن من َعَشاه. 41 ـ  َنْوِمة آلرَّ
مثل يرضب يف كل من يتعب هنارًا، وحياول أن يرتاج لياًل.

42 ـ  َنِومة اهل )دابو( اليل ناموا اصحاح أو قاموا بتحابوا.
مثل يرضب ملن يصاب بالرش فجأة.

و)دابوق( قرية من قرى األردن حذفوا منها القاف ملشاكلة اللفظ، يف حتابوا، وهو كثري عندهم، 
وقد أصاب أهل هذه القرية املرض الذي يسمونه )ابو الكرب( فصاروا يدعون عىل كل من يريدون 

هلم الرش، أن يصابوا بام أصيب به أهل هذه القرية.

ارات( إليلِّ نام أْو ما قام! 43 ـ  نومة )اْسليْم ِجدَّ آلشَّ
مثل يرضب ملن يموت يف فراشه وهو نائم.

و )اسليم( تصغري )َسليم( يعتقد الرشارات أن ميتته تلك كرامة له، ويرضبون بنومته املثل.

44 ـ  نومة )اهل الكهف( ومنهم من يقول: اهل )الكها(
مثل يرضب يف اإلنسان الذي يطول نومه.

وهي دعوة بالرش ـ إشارة إىل قصة أهل الكهف ﴿فرضبنا عىل آذاهنم يف الكهف سنني عددا. ثم 
بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحىص ملا لبثوا أمدًا﴾ سورة الكهف :  اآلية 11 و 12.
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45 ـ  َناِعْمة، ِواال ِخْشنِة.
مثل يرضب يف الذي يستغل مصائب الناس. وأصل املثل، أن أهل امليت كانوا يستقبلون املعزين 
يستطيب  املعزين  بعض  وكان  األكل،  بعد  الكنافة  حلوى  إحضار  من  بد  ال  وكان  يومًا،  أربعني 

الكنافة الناعمة، وبعضهم يريدها خشنة، ويعطونه ما يريد، فصارت مثاًل يف استغالل املصائب.

46 ـ  ُنصِّ الَبِطْن بِْغنِي َعْن َماَلُتة.
مثل يرضب يف رضورة االقالل من الطمع.

ات، احْلراثنِِي إِليلَّ َقيََّلت فيهن. وِمنهم من يقول: َنسيت يا  47 ـ  نيِِس َأبو اكعاب اْمَسطحَّ
ش. ِفيها!؟ َقْة، ِواحْلرُثون إمعشَّ الفالْح َما كنت ِفيه، اكعاَبك إِْمَشقَّ

مثل يرضب يف حديث النعمة الذي يتناسى ماضيه الكئيب ويتعاىل عىل الناس األصالء.

ه يِِشّد؟ اد ِودُّ دَّ ْيْل، َويْش الشَّ 48 ـ إِْنَقَطِع آحْلَ
مثل يرضب يف من حيثه الناس عىل الثبات بقوهلم : »ِشدِّ حيلك!«

49 ـ  َناِسْج َعْقاَلُته بِاْيُده ـ  ويروى : َعْقاَلُته إِْيُده.
مثل يرضب يف اإلنسان الذي يترصف ترصفات غري مقبولة وال معقولة!..

ة أش َلوْن بِْتِصري. ويروى : كيف بتصري!.. حَّ رْي، ُشوِف الصِّ ، إْوُقوْم َبكِّ ْ 50 ـ  َناْم َبِكريِّ
مثل يرضب يف احلث عىل تنظيم احلياة، أوقات النوم والنهوض منه.

51 ـ  َناْم َنوْم َوايِف، تِصبْح ِمْتعايف!
حث عىل تنظيم احلياة، وإعطاء كل يش حقه.

ْدِهة، ما هي َزْينِة، بتَطيَِّح اخليَّال من َظهِر الَفرْس. 52 ـ  َألنَّ
مثل يرضب يف رش أنواع التشاؤم. الندهة ثالثة أنواع :
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أ .  نداء اإلنسان باسمه يسمعه هنارًا.

ب .  نداء يسمعه لياًل.

ج . نداء املتوجه إىل رحلة.

ويف هذه األنواع الثالثة، يعتقد البدو خاصة، والشعب عامة، أن الذي يرد عىل هذا الصوت، 
ال بد أن يصاب بداهية.

فإذا ندوي البدوي وهو متوجه إىل أمر، ترجل عن ظهر راحلته متعوذًا باهلل، فإذا كان ال بد من 
نداء الذاهب إىل أمر قالوا: »ما انت َمندوه« ، من غري ان يذكروا اسمه، إىل أن يلتفت، فإذا التفت 

ذكروا له ما نس، أو ما نسوا هم أن يقولوه له.

أما النداء الذي يسمع هنارًا أو لياًل بال مناٍد فكله عندهم رش، وال سيام إذا استجاب املنادي 
للنداء.

ومن عادهتم أهنم إذا ذكروا إنسانًا من ذوي النعمة واليسار، قالوا : » اهلل ال ينده لفالن غبطة!« 
احد  يسمعون  عندما  التعبري،  هذا  يستعملون  وهم  فيه.  يؤثر  احلاسدين  نداء  جيعل  ال  اهلل  أي 

احلاسدين يعدد ما أنعم اهلل به عىل أحد املوفقني يف احلياة، لعل اهلل يبعد عنه املقادير بلطف.

دي َغالِْب. 53 ـ  َنَصْحُته، إْو َما انَتَصْح َطْبُعه الرَّ
مثل يرضب يف الذي ال يقبل نصحًا، وال إرشادًا.

54 ـ  إِلنِّْعِمى َخاُزوُق، ِوْدها ِمْن يِصرِبْ  عليها!
مثل يرضب يف الذي ال يثبت عىل أمر له فيه منَفَعة!

55 ـ  َنَقْلْت بِيتي َع َبْيَتك، إْفَقرت َحايل ِواغنيتك. ويروي: َما اغنيتك!
تغني  وال  املساعدة،  مقدم  ميزانية  تزعزع  التي  املتوالية،  القليلة  املساعدات  يف  يرضب   مثل 

قابلها.
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56 ـ  َنْقَل اْلَعيْش، َما ُهو َناُموْس!
مثل يرضب للرتفع عن نقل الطعام من مكان إىل مكان. أصل املثل أن رجاًلحجازيًا دعي إىل 
الطعام، وبعد أن أكل طلب منه صاحب الوليمة أن حيمل طعامًا لرفاقه، فقال : ـ  »نقل العيش، ما 

هو ناموس ـ« أي ليس فيه كرامة، ألن محل الطعام عادة املتسولني!.. وقد أصبحت مثاًل.

ة، َألل ُيُنْقُله. ْ اِل الَرحَّ 57 ـ  َنقَّ
ال الرمحة( م والوايش، ويكنى عنه بـ )نقَّ مثل يرضب يف النامَّ

58 ـ َألنَّسوان، ِمثِْل َساَليِل اخْليْل.
مثل يرضب يف املفاضلة بني النساء، فالبدو يفضلون ساللة عىل ساللة من اخليل، ويسموهنا 

)ارسان اخليل(.

رُبوْع ِمْن ُجْحُره. 59 ـ  َنِطِة اجْلَ
مثل يرضب يف الذي يفاجئه األذى مفاجأة.

عج يف  واجلربوع، هو الريبوع. وهي بادرة لغوية كانت معروفة بقلب الياء جياًم كام قالوا: الرَّ
الراعي، وكام قلبوا اجليم ياء فقالوا : يمل، يف مجل.

60 ـ  إِنَِفَس الّرجاْل حييى الرجال!
مثل يرضب يف أن اعتامد الرجل عىل أعوانه يقوي عزيمته.

ِج اهَلّم. َن، يَِفرَّ 61 ـ  إِْنُزوِل الدَّ
يرضب هذا املثل يف حالة رعاف املريض، اعتقادًا منهم أن الرعاف يبرش بزوال اخلطر.

وأحيانًا يعنون بنزول الدم: الفصد لِِعرق املريض.

62 ـ  نومة امُكَرَسَحة َع الْفراش، َواَل نْقَلة َع الْنعاْش!
مثل يرضب يف تفضيل احلياة، كيفام كانت، عىل املوت.
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رى( ترية. ومنهم من يقول )يا رّب الذَّ ْيِط احلَيْط، ِوآْتُقول َيا َربَّ السَّ 63 ـ  نِمشى احْلَ
مثل يرضب يف اإلنسان املسامل، الذي ال يطلب سوى السالمة.

64 ـ  نَِشاَمى احّلي حِيُمونه!
مثل يرضب يف أن أصحاب النخوة والفتوة هم محاة الديار . راجع بحث النشمي والنشمية، 

والنشامي يف قسم اللهجات.

65 ـ  ُنوْر َعىل ُنوْر
مثل يرضب يف زيادة اخلري. وهو مثل قوهلم: زيادة اخلري خري!

س إالَّ َواْصلة منتهاها! نا إو ما نِِفْ يايل تِِعدَّ يايل، َواللَّ 66 ـ  نِِعدَّ اللَّ
مثل يرضب يف ان احلياة مقدرة، واألماين غرارة!

املعنى. نحن نحسب األيام والليايل مؤملني أن يكون اليوم املقبل، خريًا من يومنا هذا إىل أن 
تأيت هناية احلياة، لكل واحد منا، من غري أن يبلغ من أمانيه شيئًا!

67 ـ  َناُقوْط َدايِْم َدْوْم، َواَل َبِحْر َعايِْم َيْوْم!.
مثل يرضب يف الرزق القليل املستمر، وتفضيله  عىل الكثري الذي جييء مرة بكثرة وينقطع.

وهو ينظر إىل ما قاله الصويل للذين تظلموا من قلة جراياهتم يوم وقع هلم قائاًل : »قليل دائم، 
خري من كثري ينقطع!«.

ْم َحبيَبْك! 68 ـ  َنِصَيبْك، اَل اتْلوِّ
الزواج  من  احلبيبني  أحد  حيرم  عندما  يرضبونه  ما  وأكثر  حظوظ،  احلياة  أن  يف  يرضب  مثل 
بحبيبه، فيقول بعضهم : »عاتب نصيبك، ال اتعاتب حبيبك، ومنهم من يقول : » نصيبك عاتب، 

ال اتعاتب حبيبك!« 
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ارة! هلا َشَ اْر َأوَّ 69 ـ  إِلنَّ
مثل يرضب يف الفتن التي تبدأ باألمور التافهة.

70 ـ   إِلنِّوْر َما َبْينُهم تِْكِليْف، ويروى : » َبنِي النَّوَر َما ِفيه تِْكِليف«
مثل يرضب يف الذين زالت فيام بينهم الفروق.

ان اهْناْر! حَّ 71 ـ  إهِْناِر الطَّ
مثل يرضب فيمن  هيدر وقته سواء َأعمل، أم مل يعمل.

حى الَعايِل! اِري لِلضَّ 72 ـ  َنوْم السَّ
مثل يرضب يف املرتفني الذين ينامون إىل ما بعد ارتفاع الشمس.

73 ـ  َنوَى َع الَش، إِْو نيته، َقَعَدت ُله.
مثل يرضب يف من هيم بعمل الرش، فيصيبه الرش قبل التنفيذ.

74 ـ  إِلنَّوْم اْمتاْبُعة َنوْم.
مثل يرضب يف الذين يالحقهم الكسل.

وْم لن َخاَلــــَط الفتـــــى 75 ـ  إلنَّوم َساَس اللَّ
اهْلـاَليــــم!... جـــاَل  َوالرَّ اْلَعــــذارى،  َربِيَع 

مثل يرضب يف تقبيح النوم الزائد عن احلد.

وللرجال  لإلناث،  إمتاع  وهو  حده،  عن  الزائد  النوم  هو  مالمة،  كل  أساس  اليبت:  معنى 
ذبيحة  ويقولون  فيه.  دسم  ال  الذي  باللحم  التافه  للرجل  تشبيهًا  هليمة  مجع  اهلاليم:  التافهني. 

هليمة، وهاليم كانون، إذا كانت الذبائح ال دسم يف حلمها!
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76 ـ  إِلّنوْم ُسْلَطان، َلّنه َحَكم َما اَلن!
مثل يرضب يف َغلبة النوم. 

ى ايزيَد الّرجال، افنون. 77 ـ  َنوَم الضحَّ
مثل يرضب يف أمهية النوم، عندما يقيض الزعيم كل ما عليه من واجبات، فالزعيم عادة ينام بعد 

كل الناس، ويستيقظ قبلهم، إلكرام ضيوفه وتفقد احلي، ونومه بعد هذا لالسرتاحة يزيده مهة.

78 ـ  َنوِم الْعِصْ اْجُنون.
العامة  وكان  الليل.  إقبال  قبل  اإلنسان  ينام  أن  احلامقة  فمن  مقبل،  الليل  إن  يقولون  ألهنم 

يعتقدون أن النوم عند غروب الشمس يؤدي إىل اجلنون.

79 ـ  إلنَّوْم َبْعُضة اْعَباِده
مثل يرضب يف نوم العصاة، ألن الناس يأمنون رشهم!

يَّاد يِف خِماَلُته! 80 ـ  نِيِّة الصَّ
يئة  السَّ النية  وصاحب  مرزوق،  احلسنة  النية  فصاحب  بالنيات،  األعامل  أن  يف  يرضب  مثل 
مزاودهم.  يف  أهلهم  إىل  به  ويعودون  الصيادون،  عليه  حيصل  الذي  هو  املادي  والدليل  خائب. 
واملخالة هي يف األصل ما يوضع فيها الشعري للفرس واجلمع املخايل، وجيمعون خملوية، عىل خمايل، 

واملخلوية هي املفاوضة الرسية. واملخالة ملا يوضع فيه العلف صحيحة فصيحة.

81 ـ  نِْيَتك، إِْو َما َنوْيْت! ومنهم من يقول بحسب نياتكم ترزقون!
مثل يرضب يف رضورة العمل بنية حسنة!
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باب اهلاء

1 ـ  َهاْب َع الّباْب.
مثل يرضب يف اجلبان.

2 ـ  هات ُعُمْر إِْو ِعْيْش َشْلَفقة!
مثل يرضب يف الذي يتمنى العمر الطويل، يف أي نوع من احلياة. معنى الشلفقة تقبل احلياة  

بأي مستوى.

ية! 3 ـ  َهاذا َحاِل اأَلَزواْت! الل اْيَساِعْد َباقي آلرعِّ
مثل يرضب يف املتكرب الذي ال يعتمد عىل يشء من مقومات احلياة، سوى األلقاب.

وأصل املثل، أن رجاًل جاء يشكو إىل أخيه من اجلوع، فأجابه أخوه : »واهلل إين ال أملك شيئًا 
أعطيك إياه، سوى أن أطلق عليك لقب زات ـ  وهو يف عرفهم وجيه ـ  بالرتكية، وجيمعوهنا عىل 
الذات  هذا  زوجة  فأخذت  األمطار،  وهطلت  الربد،  اشتد  الليايل،  إحدى  ويف  وازوات.  ذوات 

تسب احلياة، فقال هلا : ـ 
» اتقي اهلل يا مرة« : »هاذا حال األزوات، اهلل ايساعد باقي الرعية«

ة! ة، كاهّنا َرَخا، ِواالَّ ِشدَّ 4 ـ  َهاَضا إِْنِت يا ِجدَّ
مثل يرضب يف الدائم الشكوى، يف أي حال.

الضاد بداًل من الذال، وهي بادرة لغوية.

ى َمْسُعوْد َعَباُته! 5 ـ  َها َضاِش، َعدَّ
مثل يرضب يف األمور التي تفقد اإلنسان شجاعته، وصوابه.
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فنقب  دارًا،  ليرسق  جاء  رهيبًا،  فاتكًا  كان  )مسعود(  اسمه  مشهورًا  لصًا  أن  املثل،  وأصل 
جدارها، وقد شعر صاحب الدار، فاستعد له، وكمن يف كوارة فيها طحني، فلام بسط )مسعود( 
عباءته ليضع فيها ما طاب له من متويات الدار، فاجأه صاحب الدار برضبٍة عىل رأسه، وأتبعها 
عىل  الدار  صاحب  فاستحوذ  عباءته،  تاركًا  حياته،  يف  مرة  ألول  اللص،  صواب  فطار  بأخرى، 
العباءة، وصار كاسبًا، وكرس شوكة مسعود، فصار الناس، يقولون كلام حزب أمر شديد خموف 

ى مسعود عباته«  قالوا: »ها ضايّش عدَّ

ْطُته! 6 ـ  َهاَضا َأْقَرْع َما َمشَّ

مثل يرضب يف املعضالت التي ال َحلَّ هلا!

7 ـ  َهاليلَّ َما اْبرَتاْه بتعيْش َباَله!

مثل يرضب يف رضورة االستغناء عن كل مفقود!

ه ِواخلاين انَّ شْد ال تْلَحُقه! 8 ـ  هاّليل َما يَِشاْوَرك ال تِِدلُّ

مثل يرضب للكف عن التدخل يف أمور من ال يستشريك، وللكف عن مالحقة من اهنزم من 
وجهك.

بنصائحك، والذي اهنزم، تكفيك منه  الذي ال يستشريك ال حيفل  أن  املثل،  احلكمة من هذا 
هزيمته، ألن مالحقته، قد ترغمه عىل قتلك دفاعًا عن نفسه، فيضحى موقفه كام قيل : »كالعري 

هيجم من ذعر عىل األسد.«

9 ـ  َهاَك الَبنْي، َيا َمْن َترَجىَّ ِمْن َكُذوٍب، َفاَلْح!..

مثل يرضب ملن يعتمد عىل كذاب.

هاك اسم فعل من الفصحى بمعنى خذ، والبني هنا تعني كل أنواع الشقاء.
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10 ـ  َهاَك الّتويِة!
مثل يرضب للدعاء باخليبة، وهاك هنا تعني ُأبرشك باخليبة، يا من تسلك طريقًا غري مستقيم، 

وال موصل للغرض. والتهوهية: اخليبة.

َظه ِعْقب )َمْرِجية ( اف( حِتظَّ 11 ـ  َهاَك آلِقَشْل يا )ولد َعّسَّ
مثل يرضب يف رش أحوال اخليبة واإلخفاق، وخاصة ملن أفسد حياته الزوجية بنفسه! وحتظظه، 

خذه نصيبًا لك.

12 ـ  َهاْمَل الَرَجاْل تِْضَحك َعليه، إِْو َهاَمَلْك تِبَلش بِْيه ـ  فيه ـ  

مثل يرضب يف األمحق الذي ال تسطيع أن تصلح أموره!

اهلامل هو األمحق الذي ال يأيت بعمل نافع.

ة زْنبِْيلها، إِلكلَّ بعبِّي هلا، ويروى ُكّل بَِعبي اهلا. 13 ـ  َهاليلِّ َفاحِتْ

مثل يرضب يف املتهاون يف أموره اخلاصة.

َعية! ِق التَّ 14 ـ  إهِْلِْمْش، حَلْ

مثل يرضب عند فقدان شيئني يتمم أحدمها اآلخر!

 ) مِهِْش  َحاْي   ( أنثى اخليل، واهلمش خمترص  كناية عن  ّعية  والتَّ ـ  كناية عن احلصان،  اهلمش 

وكلمة ) حاي ( اختزال لكلمة ) َحايِْد ( وهي زجر للحصان، إذا حاول أن ينزو عىل إحدى إناث 

اخليل، من غري أن ينزيه صاحبه، ألن احلصان األصيل، كان مورد رزق لصاحبه، فقد كان صاحب 

احلصان األصيل، ينزيه عىل اخليل األصائل، بأجور متفق عليها. والّتعّيه كلمة تدعى هبا الفرس 

إذا رشدت!
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ُولوْل، َقبِل َما يِْطَرح األرنْب. ِم اْشَداِد آلذَّ ، َكصَّ 15 ـ  إِْهَواِة اليلِّ
مثل يرضب يف املترسع الذي ال يأخذ لألمر احتياطًا، فيخرب ما عنده، وال حيصل عىل يشء 

ل! مما أمَّ

وأصل املثل، أن بدويًا، كان سائرًا يف الصحراء، وكاد يقتله اجلوع، فشاهد خرنقًا نائاًم، وقال: 
إىل  الطريقة إلصالحه لألكل وال حطب حويل، فذهب  القدر يل، ولكن كيف  أعده  »هذا غداء 
مه، وأرضم يف حطام الشداد نارًا وتوجه إىل  شداد ذلوله ـ  وهو ما يقابل الرسج للفرس ـ وحطَّ
األرنب ليصطاده، وقبل أن يقرتب من األرنب قفز، فلم يتمكن البدوي من صيده، فأصبح عمله 

مثاًل يرضب يف كل مترسع، يقوده ترسعه إىل اإلخفاق!..

اْس َيْوَجَعْن! 16 ـ  إْهَواَتنْي يف الرَّ
مثل يرضب يف الذي خيرس خسارتني يف وقت واحد.

وأصل املثل، أن رجاًل دخل يف مغارة ليرسق بعض ما خزن من سمن ومجيد وحبوب، فلطم 
رأسه بالصخر، فرصخ، فإذا صاحب املخزونات يتلقاه برضبة، أسالت دمه وخرَّ شبه مغمى عليه، 

وهو يقول : » هواتني يف الراس بوجعن!« 

از َطاْلِعة اْمِن الراس. 17 ـ  إْهواِة احلجَّ
مثل يرضب يف الذي يتربع بحل املشكالت. فيناله األذى، كأنه مقاتل.

18 ـ  َهيهات اْتبِْيْب ُخوه!
مثل يرضب يف من يرتكب خطأ وحياول إصالحه، فال يستطيع.

وأصل املثل، أن قرويًا اشرتى حذاء جديدًا ومر عىل املضافة، فجلس من غري أن خيلع حذاءه 
َنْدرة أخجلته، فأخذ  َنَدر  الباب، كام هي العادة، خوفًا عليه أن يرسق، وما كاد يقعد، حتى  عند 
 يفرك حذاءه اجلديد يف األرض لعله يأيت بصوت مشابه، فقال له أحد احلارضين الذي سمعوا: 

»هيهات اجْتيْب ُخوُه!«
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19 ـ  ِهنِي آْفُلوَسك، َواَل اْتنِي َناُموَسك!
حكمة حتولت مثاًل تقال عندما يتعرض إنسان لطلب يشء ممن يبخل به عليه، ويف استطاعته 

أن يشرتيه!..

20 ـ  َهّي َعَصاَتك يا ابن اختي!
مثل يرضب يف التملص من الوعود. وأصل املثل أن رجاًل اشتهر بالتعرض للناس يدعوهم 
يوم  للغداء، يف  له، فدعاه  ابن أخت  زاره  أن  فاتفق  فكانوا عندما حيرضون، ال جيدونه،  لوالئم، 
عّينه، فلام كان ابن أخته يعلم من حكايات خاله اليشء الكثري، مل يقبل الدعوة، فبعد إحلاح كثري، 
قبل، فقال له خاله : أريد أن تعطيني عصاك برهانًا عىل أنك لن تتهرب من الدعوى، فلام حرض 
الشاب ونادى خاله، قائاًل : »إين أريد السفر، فأين عصاي؟« فقال له خاله بال أي اكرتاث : » َهّي 

عصاتك يا بن اختي« ويروى هذي!

ْق بِْيَنا. ِهْر وفَّ 21 ـ  َهْيَيْت يِل، َهَيْيت َلْك، ِوالدَّ
مثل يرضب يف املتوافقني.

انظر إىل: وافق شن طبقة.

22 ـ  َهاْت ِميَّة ِكّم، حتى تِِسّد ِميَّة َفّم.
مثل يف ماولة مكافحة اإلشاعات بعد انتشارها.

23 ـ  َهاَضا يف َذْنُبه، َوأنا َليْش يف َجْنُبه؟
مثل يف الذي يأخذ الناس بعضهم بجرائم بعض.

ه يف االبىل  ه ِعْنَدَنا َما ُهِو مْثِل اليلِّ )... ( َأمُّ 24 ـ  هاليلِّ )... ( َأمُّ
مثل يرضب يف معاملة اليتيم عند زوجة أبيه وميل األب للطفل الذي أمه حيَّة.

والبىل هو الرتاب، والقرب.
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ه ِيبْيها يري. ق، َواَل تِزن، ِمْن وين املاْل ِودُّ 25 ـ  َهاليلَّ ما تِْسِ
مثل يرضب يف الذي ليس له مورد خاص.

26 ـ  َهاضا ِمثِل اجَلْوِزة، باْنَدّق َدّق!
مثل يرضب يف البخيل الذي يرغم عىل الكرم إرغامًا.

27 ـ  إهْلَِديَّة، ِوْدها ِجِزيَّة!
مثل يرضب يف الذي ال يقوم بواجباته االجتامعية.

عَنا َزَلْف، ُكْل َما ِمَشت َقْرَقعْت. 28 ـ  َهِدية ارَّ
مثل يرضب يف اهلدايا التافهة، والزلف هو أصداف البحر؛ أي إن قيمة تلك اهلدية، يف الصوت 

الذي يسمع من احتكاك بعضها ببعض، عند سري حاملها.

29 ـ  إمِلَِهدي، ِمْهِفي، َغري ِعْنَد َأجاِوْيد الل.
مثل يرضب يف أن الذي هيدي، ويتوقع من الناس جزاء، أو مكافأة نظري هديته، ومعنى ِمْهفي 

ـ أي ُمتلف.

ُبه. لْب إْو اَل ُترُضْ 30 ـ  ُهْوِز الكَّ
مثل يرضب يف احلقري ال يستحق أن جتعله خصاًم لك، لكن أره َأنك قادر عىل رضبه. )وهوز( فعل 

أمر من هاز، مع إثبات حرف العلة خالفًا للقاعدة، وفعل هاز هيوزـ   أوهم خصمه أنه يريد رضبه.

31 ـ  ُهْوْز يف َعَصاِة الِعّز، إْو ال تِْكِسها!
مثل يرضب يف رضورة عدم استخدام القوة، بل إظهارها لزرع اهليبة يف القلوب!...

32 ـ  إهْلَدايا َبالَيا!
مثل يرضب يف رضورة الكف عن إهداء الذين يعجزون عن مقابلة اهلدية بمثلها.
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33 ـ  إهِْلِِزْيمِة ثِْلثنِي املََراِجْل.
مثل يرضب يف االعتذار عن الفرار من املعركة.

زات! امْت، َلْوِهّن ِعرايْس اومْتجوَّ 34 ـ  َهمَّ الّبَناِت لِلمَّ
مثل يرضب يف التهرب من مسؤوليات البنات.

35 ـ  إِْهَريِت اْهُدوَمك يا َهبِْيْل، ُكّل َيوم اهْلِن َغسيل.
مثل يرضب ليدل عىل خوفهم عىل املالبس من الغسل املتواصل لندرة املالبس، وشح املياه.

36 ـ  َهاْن َباْعني ِسْيدي!
يرضب يف اإلنسان الذي يالزم مكانًا واحدًا.

ود َأجَرب!« ْل َعبُّ 37 ـ  ُهْو َقاِدِر الَواَحْد، إِْيُقوْل : » َجَ
مثل يرضب يف املتسلط، الذي له أعوان فاسدون يتحكمون يف الناس، وأصل املثل أن زعياًم ظاملًا 
كان له مجل أجرب، يطلقه بني رعايا اإلبل ليبحث عنه، وخيتار من اإلبل التي جيده معها ما طاب له.

38 ـ  ُهَوه َما فيه َأْعَوْر َغرْي َأْعَوِر الّدير!
مثل يرضب يف الذي ال دليل عىل ارتكابه اجلريمة، إال عاهة يشاركه فيها كثريون.

وأصل املثل أن خادمًا، يف أحد األديار، كان أعور، ويف إحدى الليايل وقعت يف احلي جريمة، 
بيِّنة، أجاب  القايض  العور، فلام طلب  الدير  املعتدي عليه خادم  القايض اهتم  فلام رفع أمرها إىل 
املعتدى عليه : » إن الذي ارتكب اجلريمة أعور، وخادم الدير أعور، فال بد أن يكون، هو املجرم.«

فضج القايض من تلك املكابرة وقال : » هو ما فيه أعور إاّل عور الدير.«

، َيا َما شا الل! ، إْو َلنيَّ 39 ـ  َهنيَّ
مثل يرضب يف األمور السهلة يف أوهلا، ذات العواقب اهلائلة!
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40 ـ  إمهوم أبو البنات، اكثار!
مثل يرضب يف مسؤوليات والد البنات.

وقد كان الذي له ثالث بنات ـ يف صدر اإلسالم ـ يعفى من التكاليف تقديرًا ملسؤولياته! 

41 ـ  َهْيل، بال كيْل.
مثل يرضب يف العطاء اجلزل، والكسب الذي ال حدود له.
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باب الواو

1 ـ  َواِجْب الَكريم، َعىل االكراْم َواِجب!
تكريم  معناها  األوىل  فواجب  جناس،  وهذا  الطيب.  الرجل  تكريم  رضورة  يف  يرضب  مثل 

وتقدير القيمة، وواجب الثانية معناها االلتزام.

اِل اهْلوى، َيْفَنى ُلْه ِمْلَعَقة. 2 ـ  َواِجب اكَّ
مل يرضب يف الرشير الذي جيب عليه أن يتحمل نتائج أعامله.

3 ـ  َواِحْد َبَزْر إْو َواِحْد اْلَتزم.
راجع باب النون ـ  ناس بزر، أو ناس التزم.

ْب فيها. 4 ـ  واحد َزاّم َدْقُنْه، ِوالثَّان، ِمتَغلِّ
مثل يرضب يف الذي ال هم له إاّل التدخل يف شؤون الناس.

5 ـ  إِلواِحْد، يِنَقِضْب ِمِن الَساُنه!
 مثل يرضب يف رضورة املحافظة عىل اإلنفاق الشفهي.

ات! ة، حِتْسْب ُكلَّ الّنسواْن َوْخَ 6 ـ  إِْلَوِخْ
مثل يرضب يف الذي ال هيتم بالنظافة ويظن أن الناس كلهم مثله!

7 ـ  إِلواقع ما حدا برحه! ومنهم من يقول : »إلواقع كل الناس ُبتُدوُسُه«
مثل يرضب يف قسوة املجتمع.
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8 ـ  َواِوي َبلْع ِمنَجْل. َقاْل : ِعنِِد َخَراه ابتْسَمِع اْعَواه.
مثل يرضب يف الذي ورط نفسه يف مشكلة ال نجاة منها.

9 ـ  َواِوي، ِوامربيه نِمْس!
مثل يرضب يف اخلبيث من كل الوجوه.

والواوي، هو ابن عم آوى واجلمع واويات. عىل خالف ما هو معروف يف اللغة بنات آوى.

10 ـ  واِوي ِواالَّ ِويُو؟
مثل يرضب يف أقىص أنواع االحتيال. نعتذر عن رشح قصة املثل.

11 ـ  َوَجْع َساَعة، وال كْل َساَعة!
مثل يرضب يف رضورة إهناء املشكلة التي تسبب إزعاجًا جادًا دائاًم.

12 ـ  َوِجه ِفليْح، إِوِجه ِقبيح، إِْو َوِجْه ما ِفيه َهبِّة ريح!
مثل يرضب يف أصناف البرش.

والوجه  به.  وُيتفاءل  اخلري،  خصال  لكل  اجلامع  بالنشمي،  عنه  يكنون  الذي  الفليح  الوجه 
القبيح كناية عن العبوس. والوجه الذي ليس فيه هبة ريح، هو الكز، اجلبان، األنوي.

ف به. ف عليه! ويروى: َتَعرَّ 13 ـ  َوْجهًا اْتَعْرُفه، َأخرَيْ من وجٍه َتَعرَّ
مثل يرضب يف ألفة الذين خربهتم.

جاْل َخَشاِريْم. 14 ـ  إِْوجوَه الرَّ
مثل يرضب يف رضورة اخلشونة يف مظهر الرجل.

وقد عاب بعض خصوم )غزالن بن سعود( عليه مجاله إذ قالوا: ـ  »وش هذا، زينه زين بنت!« 
فرد عليه غزالن قائاًل:
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نْي َما يْقرْصِ يمنًا هَبا َفــــــّن َوالشَّ اِل   ـَ َألزين َما َيْذِرب َخَطاه االْعيــــــ  

َرْوِضْة نِِعيم َاْو َباحَلَشا َلْن َتواَفــّن ـِي َبانِـــــِي   إْلَيْلتِقي َزينـــي أو ِفْعلــ  

املعنى: اجلامل ليس عيبًا لكرام الفتيان، والقبح ال يتحيَّف يمينًا هبا قدوة وشجاعة، وقد استعار 
اليمني للفارس وكنى عن الشجاعة بالفن.

إذا اجتمع يل: ـ  مجايل، وَفَعايل من كرم وشجاعة، وظهر للمأل، فهام تشبهان روضة نعيم يف 
القلب، إذا اكتملتا!...

َغاْر َمَصاِحْف. َيا َوْيِل اليلِّ اْيَدنِْسها!.. 15 ـ  إِْوُجوِه الزَّ
مثل يرضب يف تقديس الطفولة، والدعاء بالويل عىل من يشوه تلك القداسة. وهذا القول ينظر 
إىل ما ورد يف اإلنجيل: »ومن شككَّ أحد هؤالِء الصغار املؤمنني يب، فأجدر َلُه لو علق يف عنقه 
الـ 6 ، وإنجيل مرقس  الثامن عرش العدد  البحر« إنجيل متى الفصل  حجر الرحى وزج يف جلة 

الفصل التاسع العدد الـ41.

ْط، لوْن َشَث الّنعاِل. 16 ـ َوجَهه اْمَصفَّ
مثل يرضب يف الكريه الوجه، الكريه املنظر، واملخرب.

وقد قالته امرأة هتجو زوجها الشيخ، وأعاده من بعدها.

َث الّنعاِل!« ط، لون رَشْ »تِقوْل يل كركوف، شايب غرب شيب، وجهه اْمَصفَّ

ين قائلة أنت مشوه، كأنك جلد عىل عظام شيبك ُمْغربَّ ووجهك جمعد يشبه النعل  ُ املعنى: تعريِّ
اخللق!..

ْولِة! 17 ـ  َأْلَوِدْي َخاِوَة الدَّ
مثل يرضب عند تعداد اإلبل، وحتصيل تلك الرضيبة.

معنى الودي ـ  تعداد اإلبل ودفع الرضيبة عنها.
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اخلاوة: إتاوة جييبها القوي من الضعيف لكي حيافظ عليه من اعتداء الناس، وقد كان البدو 
ة. جيبون هذه اإلوتاة من أهل الدساكر، فالبدو اعتربوا هذه الرضيبة خاوة! من األخوَّ

قال الشاعر : ـ 

ِوَدينـا،  اخلاِليـْق  َنـادى  مــــــا  ُعقـب  مـن 

ِوَطانـــــــا!.. ِكالَّ  جلـنْي  َبالرِّ َواليـوم، 

واحد  كل  واليوم  اخلاوة،  علينا  فرضت  الناس،  عىل  اخلاوة  نفرض  كنا  أن  بعد  من  املعنى: 
يستطيع أن يدوسنا برجيله ـ  القاف يف كلمة اخلاليق ـ  مجع خليقة، برش، يلفظوهنا جياًم.

اُته! َواُته إْو ِعْشَ وْق َواحْلُقه، ُشْوِف َشْ ي ابنيِّك َعىل السُّ 18 ـ  َوجَّ

مثل يرضب يف تدريب األبناء عىل احلياة، ومراقبتهم.

ويف أقواهلم : » الزملة، والولد، ينعرف من اعرشاه أو من رشاياه.«

19 ـ  َوّفينا َديُنه، إِْو َكَسنا َعيُنه، َع ويْش َبْعُده اَلِحْقنا؟

مثل يرضب يف الذي يستغل الناس ويمن عليهم أقبح َمّن.

اْر! ه ِواالْحَ ِدْر ُهوَّ اْر، َفاْت َللسَّ ْعَنا ُلْه الدَّ 20 ـ  َوسَّ

مثل يرضب يف الذي يستغل طيبة الناس وكرمهم إىل أقىص احلدود، البعيدة عن الذوق!

اِرْق َع اْبَساْط َربَّك اخَلالِْق. ام َوالطَّ 21 ـ  َوالسَّ

مثل يرضب يف الفقري، الذي ال يملك بساطًا يقعد عليه.

22 ـ  َوِعْد َباَل َوَفا، َعَداَوة بال َسَبب.

مثل يرضب يف الذي ال ينجز الوعد.
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ـِي ـــــــــت انا َذانـــ َلْق َخَزقَّ 23 ـ  َوَعْدتني بِاحْلَ
َذان!.. انا  ْبت  َخرَّ َحَلْق  َجان  َما  َحَلْق   
مثل يرضب للتقريع املر، وفيه كناية عن وعود بحياة فيها رفاهية. هذه الرباعية ترددها الفتيات، 

اللوايت أكثر هلن الشبان من الوعود الكاذبة!...

ه َكرِبْ َخاِوْيه!.. 24 ـ  إِْولَِدْك، إْو ُهو ِصِغرْي َربِّْيه، إِْو َلنُّ
مثل يرضب يف معاملة األبناء وتربيتهم!

25 ـ  َأْلَوَلْد َماُلود، َواجَلوْز لو َغدا، يُِعود، واالخو َمْفُقود.
مثل يرضب لتبني قيمة األخ.

وأصل املثل كام يقولون، أن امرأة كان معها ابنها، وزوجها وشقيقها، فاعرتض هلم قطاع طريق، 
وبعد أن اخذوا ما معهم، أردوا قتل الرجال، ولكثرة بكاء املرأة، قالوا هلا : »ال بد قتل واحد منهم، 
فاختاري أنِت بنفسك الضحية،«  فقالت : »هذا اولدي، والولد مالود، وهذا جوزي، اجلوز لو 

غدا يعود، وهذا اخوي، واالخو مفقود« فجعلت هلم اخليار بن ابنها وزوجها متفظة بأخيها!..

ِ احَلِذْو، ِواْلَعِلْيَقة، َما َعليه، غري الفرس، أو رسنها، أو عدتا!.. 26 ـ  َولَّ
مثل يرضب يف الذي يذهب به اخليال، كل مذهب.

27 ـ  إْو َيا ِغرْبا َمْع ِمن َوَقْعِت؟

مثل يرضب يف الذي يريد أن ينجو من ورطة فيقع يف ما هو أشد منها!

ْوْق ـ  قال : »إِليلِّ ِمنّي او َفْوق« َمْك الذَّ 28 ـ  ِوش َعلَّ

مثل يرضب يف الذي يرده اخلوف إىل صوابه يف معاملة الناس.

وأصل املثل، أن قاطع طريق أيت به إىل زعيم القبيلة، فلام دخل الشق رأى السيف معلقًا، فأخذ 
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يستغيث ويتشفع، وحلف أنه لن يعود إىل سابق عهده، فلاّم سئل عن سبب انقالبه، وحتوله إىل هذا 
اللطف والذوق، أشار إىل السيف قائاًل: »اليْل مني أو فوق!«

ك ِواْلَغَزاْل؟ 29 ـ  َوْين َطرْيَ
مثل يرضب يف اخفاق املحاولة للكسب. فالطري هو الصقر الذي يصاد به!

! ، ُطْعَمة ِمْن ُرْوَح اللَّ ه َخّي، َبال َبّ 30 ـ  ِودُّ
مثل يرضب يف الذي يطلب األمور من غري َأن هييء أسباهبا.

ُسود ارُجوُمه ُسْوْد!« 31 ـ  َويل َحاِسْد ِمْن َعْيُنه! ويقولون: »إحِْلَ
مثل يرضب يف أن احلسد ال يؤذي إاّل احلسود.

طِّ املخُنوِق اْيُده؟ 32 ـ  َويِن احْيُ
مثل يرضب يف الذي ال جيد إىل النجاة من سبيل!

ْع! ، ملَّا َجَّ َق اللَّ 33 ـ  َوفَّ
مثل يرضب يف اتفاق املتشاهبني يف الرش.

ِديُنه. 34 ـ  إِْوَلْيد َما َتْلِدْيُنه، بالبيت ما جَتْ
مثل يرضب يف التبني، ويف ابن الزوج.

35 ـ  إِْلَوَلْد َلْن َقاْل ِجْيَعاْن َصّدُقه، ِواْن َقاْل َتْعَبان، اَل اْتَصّدُقه!
مثل يرضب يف رضورة استغالل نشاط الشبان، والولد هنا تعني الشاب والفتى.

36 ـ  إِْلَوَلْد َوَلْد، َلْو َصاْر َقايِض َبَلْد!
مثل يرضب يف عدم اخلربة عند الصغار.
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ْعنِة. 37 ـ  إِْلَوَلِد امْلِِخّم، بِِجْيب أَلْهُله اللَّ
مثل يرضب يف من كان يسء الرتبية، من األبناء.

38 ـ  ِوْجهًا إِتصاْبُحه، اَل اَتقاْبُحه.
مثل يرضب يف رضورة مصافاة اجلريان.

اق ااِلقبوْر اَلْبُنه! 39 ـ  َوِصيَّة َسَّ
مثل يرضب يف املجرم الذي يغري الناس بإتيان اجلرائم لينسوا ما كان منه!...

ه! ْحِسِّ 40 ـ  والل يا َكَشْل يميمته، اليل انا َساْمُطه هالدِّ
ك. َ مثل يرضب يف الذي هيدد باصطياد الناس، فيقع هو نفسه يف الرشَّ

وأصل املثل، أن زمرة من لصوص الكروم، والبساتني، ذهبوا ليرسقوا تينًا، واختاروا واحدًا 
منهم، كان يّدعي البطولة، لريصد حتركات أصحاب الكروم، والبساتني، فاختار هذا البطل جمموعة 
من احلجارة امللس، ليرضب هبا من يفاجئهم، وفيام هو يف املرقب، أخذ خيرج احلجارة امللس من 

ه!« مْحِسِّ جراب كان معه، ويقول بصوت مسموع: »واهلل يا َكَشْل ميمته اليل انا سامطه هالدِّ

املعنى: يا خليبة أم الذي أرض به هبذه احلجرة املدورة امللساء، فسمعه صاحب البستان فرضبه 
ويرفس  ثيابه،  يبول يف  هو  فإذا  فأرسعوا حلمله،  رفاقه رصخته،  فسمع  َقَذالِه،  أصابته يف  حجرًا 

برجليه، فصاح صاحب البستان: »واهلل يا َكَشل ميمته«!.. فذهبت مثاًل!

ْض تُِذْوَقه؟ 41 ـ  ِوْش َليْك َباْلِقْطَف املَحمِّ
مثل يرضب يف الذي يتطاول إىل الغايات التي ال يدركها!

اِله! د َمعاكو يا َخيَّ 42 ـ  ِوآْحَ
عة. مثل يرضب يف اإلمَّ

أمه  وكانت  ليشء،  يصلح  ال  أمحد،  اسمه  وحيد  ابن  هلا  كان  قروية،  عجوزًا  أن  املثل  وأصل 
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تسمع النساء يف األعراس ويف احلفالت، ينوهن برجاالت احلي، الذي تعمل فيه خادمة، وكلام 
تباهت امرأة بمجموعة من الفرسان، كانت هذه العجوز، تزعق بأعىل صوهتا :  ِوآمحَد معاكو يا 

خياله!« واألرادنة يرضبون املثل، يف كل إِمعة! ـ  بقوهلم »وامحد معاكوا يا خيالة«.

43 ـ  َألوُجوْه ِمَصاِحْف، َوااْلعيوْن َمَغاِريَف احِلكي!
مثل يرضب يف أن الرجال خُيجل منهم، احرتامًا هليبتهم!

44 ـ  َأْلَوَجْه ـ  ْيِزْي ِعنْي اْبِليْس! ومنهم من يقول : » َأْلِقَبْل ْيزي َعنِي ابليْس« 
مثل يرضب عند تراجع بعض الشهود عن شهادهتم، إذا رأوا من خيجلون منه.

ِع اْمَراَحْك، َواْطُلْب ِمْن َربَّك! 45 ـ  َوسَّ
مثل يرضب يف التفاؤل، وانتظار اخلري!

ّز اْبَصَلة! د( ياِكْل َمَع الرِّ 46 ـ  ِوْش َعىل بال )َحَ
مثل يرضب عندما يصل اإلنسان إىل حالة البذخ، والرتف يف املعيشة.

املعنىـ   ما الذي هيم )محد( من تقلبات الزمن،  فهو قد بلغ أقىص الرتف، يأكل البصل مع األرز.

الناس طبقات لوالئم،  القرى، فدعا  ابنه يف إحدى  ج  نادرًا. ويروى أن قاضيًا زوَّ كان األرز 
وملا جاء دور الفقراء دعاهم إىل وليمة، وعاملهم كام عامل الوجهاء بتقديم األرز واللحم، فبعد 
أن أكل القوم، قال واحد منهم، مل يكن رأى األرز من قبل : »قاتل اهلل أهل املدن، اإهنم يطبخون 
الذرة، بشكل ال نحسنه نحن« فأجاب رفيقه : » وحيك هذارز!..« قال : ـ  »واهلل لو علمت أنه رز 

لواصلت األكل!«

ه!« ْك امُلّر؟ : »إِليلَّ إَِمَر ِمنُّ 47 ـ  ِوش اليلِّ يِلزِّ
مثل يرضب يف اختيار أهون الرشين.
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48 ـ  ِوْش َلك َباْلَقِص، قال : » أْمِس اْلَعِص!«
مثل يرضب يف الذي يرسع إىل تغيري عادته، ملجرد انتقاله من بيئة. إىل أخرى.

وْت!« 49 ـ  ِوْين َقِصري يَن االْعاَمْر؟ َقاْل : »ِعنِد َرِدينَي االْبخُّ
مثل يرضب يف الذي يقوده احلظ العاثر إىل الوقوع يف جريمة ال يسعى إليها. واملعنى، أن رديَّ 

احلظ، يأيت موت الذي قدر له أن يموت يف تلك اللحظة عىل يده رديء احلظ، هذا!...

ه! 50 ـ  َوَلْد َحاَلْل ِمْن َظهَر اُبوْه، َلَبِطن ُأمُّ
مثل يرضب يف حالتني : ـ 

أ ـ  البليد الذي ال معقول له.

ب ـ  يف املتهمة أمه يف عفافها!

ه! 51 ـ  َوين ما رَضبِت ااْلَقرْع بِِسيل َدمُّ
مثل يرضب يف احلاالت التي ال عالج هلا!
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باب الياء

1 ـ  يا اْحَلْيَلك َيا اهناِر اليوْم، َع َناْس اْو َناس!
مثل يرضب يف الغانم، يرد عليه الذي غنمت أمواله!

وأصل املثل، أن قومًا غزوا عشرية، وهنبوا كل ما عندها، وقتلوا خلقًا كثريًا من رجاهلا، وقد مر 
أحد الغزاة الغانمني من عند أحد اجلرحى، وقد كرست رجل اجلريح، فسمع احلادي يقول: »يا 

احليلك يا اهنار اليوم، فرد عليه، قائاًل، َع ناس أو ناس!..«
ومعنى يا احليلك: ما َأحالك، وما امجلك.

ويف أمثاهلم: »من قالوا يا اْحَلْيُله، قول يا ويله!«

2 ـ  َيا الل اْلبِْل َأليلِّ فْزعة َأَهْلَها الّدعا.
مثل يرضب يف العاجز الذي ليس له إال الدعاء بالرش. َألَفزعة: النجدة . يمتنى غنيمة ال يملك 

أهلها من الدفاع عنها إال الدعاء بالرش عىل غانمها!

ـــل اْوراْح! 3 ـ  َيا اليلِّ تِعْب، َيا اليلِّ َشِقي             َجــاِه الَّذي َحَّ
مثل يرضب يف من يكدح ويشقى، ويستويل غريه عىل ما كسب.

4 ـ  إِْيُده، َأْقَصْ ِمْن إِْذُنه!
مثل يرضب يف العاجز عن االعتداء، وعن الدفاع عن حقوقه.

ْه! 5 ـ  إِْيد َعىل إِْيد َرْحَ
مثل يرضب يف قيمة التعاون وبركته.
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6 ـ  إِيْد َواَحِده، ما تِّزقَّف.
مثل يرضب يف عجز الفرد عن القيام بعمل له قيمة.

َيا َعتيِــــْق، َراحْت َعَلْيْك! 7 ـ  يا َجِديِد اْحَيَيْت َقْلبِـــي  
مثل يرضب يف اهتامم الرجل بالزوجة اجلديدة، وإمهاله للقديمة.

واعي! 8 ـ  َيا َداعي، إَلْك َحرِّ الدَّ
مثل يرضب يف الذي يدعو عىل الناس بالرش دائاًم.

وَر آْلِعِلْم َما اْيُفـــــوْح. 9 ـ  َيا َشاِري اْلِعْلِم اْبِلُقـــوْح                        َسيُّ
مثل يرضب يف املترّسع يف تقيص األخبار. اللقلوح الناقة احلامل، ويفوح: ينترش. وهو ينظر إىل 

قول طرفة بن العبد:

جاهـاًل كنـت  مـا  األيـام  لـك  سـتبدي 

د تـزوِّ لـــــــــم  مــــــن  باألخبـار  ويأتيـك 

10 ـ  يا )َشحُذْوَمة ( َويُن َجاِرُتِك؟
مثل يرضب يف الذي ال يستقر يف مكان.

) شحومة ( امرأة اشتهرت بالدوران عىل بيوت اجلريان، وكانت هلا جارة، ال تستقر يف بيتها، 
وَمة، ِمثل البصلة، ِوالّثومة!«  ومة، إو َشحُّ فكانوا يقولون : »جارة شحُّ

ا َعىل كذب! 11 ـ  َيا َربِّ َكنِّة، ايَطابِق ِكذهِبْ
مثل يرضب يف الذي ال يصدق يف قول.

ْلت َأُشَخ!« 12 ـ  َيا ُقّط َخَراك ِفه َدَوا، َراْح َعليه اْو َدَفُنه! ومنهم من َيُقول : »َلَعاد، َبطَّ
مثل يرضب يف الشحيح احلسود، الذي يبخل بأحقر ما عنده.



415

13 ـ  َيا ارض اشتدي، ما عليك قدي!
مثل يرضب يف املتكرب، املغرور.

14 ـ  َيا َرّب، تُِقَبل َصاَلتنا، َمثِْل َصاَلة آلّشَواْم  واْكثْر.
مثل يرضب يف اجلهل املطبق.

بعض العوام يعتقدون أن صالة أهل دمشق مقبولة عند اهلل أكثر من صلواهتم هم، ودليلهم 
لصالة  تقبله  من  أكثر  صلواهتم،  اهلل  تقبل  بسبب  جاءت  والنظافة،  الرفاهية  حياة  أن  ذلك،  عىل 

العامة.

15 ـ  َيا بِْنْت َخْوذي ُسِوتك، ِواجَلوْز اَل ايْفوتِك!.
مثل يرضب يف الذي يرتدد يف أمر، هو أقىص ما يتمنى.

معنى ـ  سوت عندهم ـ  أقىص أنواع الزينة. وقد استعارها من فعل سات، يسوت، سوتًا، دفع 
بوها. الدابة برسعة، وأهلبها بالسوط، ولعلها من )SUIT( عرَّ

زي! 16 ـ  َيا بِْنِت اْكرَبي إِْكرَبي، ملا تتجوَّ
ل األمور. مثل يرضب يف من يتعجَّ

ون باُدوْن،  ِحْم، ِعْنِد امَلَرَقة تِْنَدم! ومنهم من يقول : ـ  يا شاِري الدُّ 17 ـ  يا ِمْسرَتِخِص اللَّ
نيَتك إنك غابْن َأثاريك، إِنت امَلُغبون!

مثل يرضب يف الذي يشرتي التوافه، لرخص ثمنها، فيندم.

ُته! 18 ـ  يُِذْزِب الثَّلج، إْو َيَباِن اليلِّ حَتْ
مثل يرضب يف العيوب التي حياول أصحاهبا كتامهنا.

َناِسْل. اِط السَّ 19 ـ  َياَما َقاْل َخرَّ
مثل يرضب يف املدعي املغرور القليل العمل.
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املعنى: خراط النساسل: الذي يصنع سالسل احلديد.

نك، َما ِفيه َجِْيِلة. 20 ـ  َيوِم الدَّ
مثل يرضب يف الذي يتوقع الرمحة من أعدائه.

ضخم،  حجر  فالدنك  )املوصل(.  أهل  عند  أما  املناجزة.  تعني  األرادنة  عند  الدنك  املعنى: 
ثخني، أسطواين، يثبَّت يف وسطه خشبة تدور حول مور، كائن يف وسط مسطبة مستديرة، ويبقى 
رأس اخلشبة السائب متجاوزًا املسطبة، يربط به دابة، تدير احلجر، عىل احلنطة املسلوقة، للمدقوقة، 
اجلزء  الكرميل،  لألب  املساعد  معجم  من   )203( ال  الصفحة  )حاشية  شيشة(  )الطَّ والدشيشة، 
الثاين حتقيق )كوركيس عواد( و )عبد احلميد العلوجي(. والّدنك عند األرادنة الليلة األوىل من 

الزواج.

ِك! 21 ـ  َيا بِْنْت ُقْويل اْلمِّ

مثل يرضب يف رسعة انتشار اخلرب.

22 ـ  يا اْوَداِعِة الل، َعَليِك َأَمانِِة الل!

مثل يرضب يف كل يشء يوضع يف يد أمينة.

اِدة. ي لِلَجراِدة َمعَّ 23 ـ  يَِسوِّ

مثل يرضب يف الذي يضخم األمور!

َوايا! ي الّسوايا، إِْو يتخبَّى يِف الزَّ 24 ـ  يَِسوِّ

)إٍْسَواة(  مفردها  والسوايا  األخالق،  كامل  بأنه  ويتظاهر  الرش،  يعمل  الذي  يف  يرضب  مثل 
وهي األعامل القبيحة، ولكلمة سواة، معنى آخر؛ إذ يستعملوهنا أداة تشبيه، فيقولون: هذا سواة 

ذاك، أي مثل، أو شبه.
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اَها احَينِّي اْشُدْوَقها!.. 25 ـ  َيا َلْيت ِحنَّ

مثل يرضب يف الذي ال يرجتى منه خري مهام كثرت أمواله!.

باطن  من  الفم،  طفطفة  اللغة  ويف  األرادنة،  عند  اخلد  باطن  وهو  شدق،  مفردها  الشدوق 
اخلدين.

ْط ِمْن َهاحَلاْل، َما ِفيْه َحاْل«. 26 ـ  يا ِقِرْد َواِجْه َربَّك! قال: »َأرْضَ
مثل يرضب يف أقىص أحوال التعاسة.

27 ـ  يِْلَعْن َأبو اجَلميْع يف َخيط َمِذيْع!
مثل يرضب يف اجلمهور الفاسد، الذي تساوى أفراده يف اخلسة والنذالة. املعنى  ـ  خيط املذيع، 
الشعر.  من  الصوف  تفرق  أن  تستطيع  فال  املاعز،  بشعر  املخلوق  الصوف  من  املتخذ  اخليط  هو 

اع كذاب: مفش لِـ )لألرسار(. ويقولون:  َمذَّ

َواملَذوع من الرجال، هو الذي  يِْمَذع؛ أي يكذب أشنع أنواع الكذب، واملايض مذع،  إِْفاَلن 
يدعي البطوالت، ويفر من املعركة، عند أول اللقاء!..

ه من )َعْليا( َخاَلِويَّة! 28 ـ  َيا َهمِّ َقلبي ُكرُبْ )َحْوَراْن(                 ِكلَّ
مثل يرضب يف اهلموم التي ال هناية هلا بسبب احلب خاصة. و )عليا( فتاة مجيلة حال أهلها بينها 
وبني حبيبها، فنظم فيها أشعارًا زادت يف تعنت أهلها وامتناعهم من السامح له بالزواج هبا، عىل ما 

عرف عند العرب قدياًم، وخالوية: وحدها، منفردة.

29 ـ  َيا َمْوْت َهْرُعه!
مثل يرضب يف كذب ادعاء من يدعي أنه يفتديك بنفسه! وأصل املثل، أن عجوزًا بدوية، هلا 
ولد وحيد، مرض، فأخذت تصيل إىل اهلل أن خيتارها بداًل من ابنها، فسمعها صهر هلا، فأحرض أرنبا 
بريًا، أطلقه بالقرب منها، ومل تكن قد شاهدت أرنبًا قط،  فذعرت منه، وسألت زوج بنتها عن هذه 

الدابة، فأجاب : »هذا املوت اليل تطلبينه، يا ام جزاع، ويريد اخذ روحك!«.
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فازدادت ذرعًا، وهربت، وهي تشري إىل ابنها، قائلة : ـ  »يا موت، هرعة!« أي يا موت ها هو 
ذا الذي كنت أصيل من أجله، فخذه!.

30 ـ  يِا حْلِيِِة املغُصوْب، َقاْوِدي!
مثل يرضب يف كل من فرضت عليه الطاعة واخلضوع، بعد أن كان شديد اإلباء والعنفوان. 

ومعنى قاودي: اجتهي حيثام فرض عليك، بال تردد! 

ْر َماَليْح. 31 ـ  َيا َرايْح كثَّ
يقال للذي يريد أن يغادر الناس، ليظل ذكره حسنًا. ويف رواية:»َيا رايْح كثر قبايح!«

بِْيِع اْذَراْع. ع امَلاْل بِْيُعه، َلِو الرَّ 32 ـ  َيا اَمودَّ
حكمة حتولت مثاًل غرضها عدم االعتامد عىل الغري، مهام تكن األحوال.

ينا َشباب! 33 ـ  يا َشْقِع امْلَِزاراْب، َخلِّ
عجوزًا  أن  األسطوري،  املثل  وأصل  الطبيعة،  نواميس  يغري  أن  حياول  الذي  يف  يرضب  مثل 
اجلملة،  هذه  ورددت  ماطرة،  ليلة  يف  امليزاب  حتت  تعريت  »إذا  هلا:  وقالوا  خدعوها،  متصابية، 

أربعني مرة، حتولت فتاة بنت مخس عرشة سنة، ويقال إهنا فعلت وماتت متجمدة من الربد.«

ه! وق اليلِّ يِرَبْح ِمنُّ َمِد السُّ 34 ـ  حِيْ
مثل يرضب يف الذي يثني عىل األشياء التي تفيده.

35 ـ  يِناِطْح بقرون طني.
مثل يرضب يف الذي يعّرض نفسه، ألمور ال يصلح هلا من كل الوجوه.

36 ـ  ُيْكتِْل اْلَكتيْل آْو يمِش يف َجَناْزُته!
مثل يرضب يف املرائي املنافق.
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َحْك َعْطشان. ِهْر، ِوَيَروَّ 37 ـ   يَِوِرَدْك َع النَّ
اع املحتال. مصل يرضب يف املذَّ

ْمْن. ا امَن اليلِّ اتَعِرفهم، يِبُِعوَن السَّ 38 ـ   َيار ما ِحنَّ
مثل يرضب للتفاخر!

كانت العادة عند بني صخر وكل البدو الذين يقلدوهنم، أن ال يبيعوا السمن أو اجلميد، وكان 
فيقول  تثريهم،  شتيمة  يعد  األشياء  هذه  عن  هذا  سؤاهلم  جمرد  وكان  عارًا،  عندهم  ذلك  يعترب 

أحدهم: »نحن لسنا من أولئك الذي يبعون السمن واللبن«

39 ـ  يا َمن يَِبدلني اهبال َخال.
مثل يرضب الذي يتمنى االستقبال اجلاف ظاهرًا، مفضاًل إياه عىل الرتحيب املنطوي عىل اإلمهال.

وأصل املثل أن شابني كانا يعشقان فتاة مجيلة، واتفق أن حرضا يف وقت واحد، فسلام عليها 
فقالت للذي حتبه )خال ( أي ُبعدًا لك، وقالت للذي ال متيل إليه ) هال ( أي أهاًل وسهاًل، فاحسَّ 

باإلهانة، وقال قوله الذي صار مثاًل :) يا من يبدلني اهبال خال ( والالم يف خال مفخمة.

وهو ينظر إىل املثل املعروف : »يا ليتني املحثى عليه »قاهلا رجل كان قاعدًا إىل امرأة، وأقبل 
فقال  أمرها،  عىل  جليسها  فيطلع  منها،  يدنو  لئال  وجهه  يف  الرتاب  حثت  رأته  فلام  هلا،  وصيل 
الرجل: »يا ليتني املحثى عليه،«  فذهبت مثاًل. يرضب عند متني منزلة من خيفي له الكرامة ويظهر 

له االبعاد، جممع األمثال للميداين ج4، ص499.

اْر  40 ـ  َياَرّب ال تنــــــَح اْلعَجايِـــِز اْعــــَن النَّ
لِبْنهـا! ِرْضعنـا  الـيلِّ  الَعُجـوز  َحْيَشـى 

يرضب عندما ترى عجوز، تسعى يف اإلفساد بني اثنني، املعنى: إهلي ال ترصف العجائز عن 
جهنم، حاشا والدتنا، وقد كنى عنها بقول ) العجوز اليل رضعنا لبنها ( وقد ورد ) نحا ( بمعنى 

ى، وجعل ) حيشى ( بداًل من حاشا!  َنحَّ
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41 ـ  يا ربِّ ِدِرِهْم َبِخْت، َواَل ِقنَطار َشَطاَرة!
يرضب عند معاكسة الظروف.

يعنون بالبخت: احلظ احلسن، والشطارة يعنون هبا حدة الذكاء. والبخت كلمة فارسية معربة، 
وقد ترّصف هبا األرادنه فقالوا : »فالن بخت عىل فالن » تفوق حظه عىل حظه، وقالوا : »بخيت 

ومبخوت« أي جيد احلظ.

ننَي الَباِرْد!  42 ـ  يا ) َزْيد ( اَلَح الَباِرْد ُيمه الشِّ
يرضب يف حال الغنيمة الباردة ـ  أي الكسب ليس له من يدافع عنه. املعنى: يا ) زيد ( هتيأت 
الغنيمة الباردة، التي ال قتال دوهنا. يا أمي إن هذا الكسبي سهل جدًا يشبه احلصول عليه رشب 

الشنني البارد، وهو كل لبن يصب عليه املاء.

ي يِف َشفا ِفْيْل َخاْلتي! َة امِّ 43 ـ  َيا ِرحِيْ
مثل يرضب عند فقدان األم داللة عىل أن اخلالة حتل ملها، ثم صار يرضب للتهكم، عندما 
تكون اخلالة قليلة احلنان، بمعنى ـ  ) شفا فيل ( مرفة عن ) شفن ( أي نظرات احلنو، ومنهم من 

فرسها، بأهنا أطراف الثوب! وهو َوْهٌم.

44 ـ  َيا ِسنْي َعَليْك َيا النِّقر!
يرضب يف التهكم عىل التافه، والنقر هي ترخيم ) النقرس ( وهو الداهية يف الذكاء، ويعنون 

هبا الصقر.

45 ـ  َيا َعْريِض مَلِْن َتريض؟
مثل يرضب يف أقىص أحوال احلرية.

والعرض ـ  هو الرشف، وهم يلفظوهنا بفتح العني.

املعنى ـ  كيف أستطيع أن أريض مجيع الناس، وأظل مافظًا عىل رشيف.
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46 ـ  َيا َغرْبا َمْع ِمْن َوَقْعِت؟
يرضب يف التحري الشديد، وعنف املطالب التي ال تعذر.

ِز اْلِعيزب وِّ يبيل ِواالَّ اْيَ 47 ـ  َيا اْقَريش احَليبيَل، َما اْدِري آْيِسد آلطَّ
يرضب يف صاحب الدخل الذي ال يفي بحاجة من حاجات صاحبه، أهو لدفع الديون، أم 

خيصص بزواج العزب.

ــــْر فـــي َغرِيْ اباَلَدك 48ـ  َيـــــــــا اْمَعمَّ

اَلوالدك!... َواَل  َلـــــــــــْك  اَل       
مثل يرضب يف من يريد أن يتملك غري بلده، وهو دليل عىل شدة ارتباط القوم يف قريتهم، إىل 

حد أهنم يعدون كل ما عداها من بالد اهلل ليست بالدًا هلم.

ُكـــــْم َقْلَعة.  49 ـ   َيا اُخوي اتنيتــــك، َوِزيِْر حُتْ
اْلَقْرَعة! يف  تِْشِحِد  ادة،  َشحَّ اتنيتك  اخِت  يا 

العزة واملجد، وهو  تريد ألخيها  التباين بني قلب األخ وقلب األخت، فهي  مثل يرضب يف 
يتمنى هلا الفقر والعوز.

50 ـ  ياَما َحَلفت ِفيْك بالباطل! ياَما قْصَقْصت اْذَياَلك ِوانِْت َغاِفل!..
يرضب يف الذي حيلف األيامن الكاذبة ومعاقبة اهلل له.

51 ـ  يِْبَسْت َبْيْنُهم االْبُحوْر.
مثل يرضب يف العدواة الشديدة.

52 ـ  َيْوِم اْيَزيِّن َجَاَرْك حِليُِته، بَِل دْقَنْك!
مثل يرضب يف رضورة أخذ احليطة إذا أصاب جارك أذى ومل تنترص له!
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، َجاَك اْلَعوْن! 53 ـ  َيا َهْوَبيلِّ

من  متخلف  مثل  وهو  يريد،  ما  يصنع  واحد،  كل  ويضحى  األمور  انفالت  يف  يرضب  مثل 
اجلاهلية، فاهلوبيل، هو سادن )هبل(، وكأنام هو يطلب املساعدة، فينطلق الناس ملساعدهتا من كل 

حدب وصوب.

54 ـ  يا َهْوْبل َما، يا َهْوَبْل َما.

مثل يرضب يف االستغاثة، وهو من خملّفات اجلاهلية يردده الرعاة، وهم ينشلون املاء من اآلبار، 
وكأهنم يقولون يا ) ُهَبل ( غثنا ماء!

وْر، إْو يا َربِّ اْعطينا َخرْيها! 55 ـ  َياَرب َساَعة ُسُ

مثل يرضب يف أن الرسور نادر، وأهنم عندما رُسوا خافوا من رش يعقب الرسور، فإذا صحكوا، 
ِحك!..« ومل يكن هذا عند العامة، فقد مرَّ يشء يشبهه يف أشعار أيب  قالوا: »َيا َأهلل تِْعطينا، َخرَي هالضِّ

العالء املعري. وهو غري قوله :

ـــــاِن الرَبية َأن يبكوا!... َضحكنا، وكان الضحك منا َسَفاهــــًة،           َوُحقَّ لِسكَّ

حتطمنا األيـــــــــام، حتــــى كأننـا        ُزَجاج، ولكــن، اليعاد لنــــا َسبُك

ل يف طوباس.  56 ـ  َيا َما َحاْس، إْو َيا َما داْس، َيا ما َبدَّ

اْبـراْس! َراِسـنِي  ْل  َبـدَّ َهـْو  آْو  اْمـراَوْس،  لـوا  َبدَّ النـاس 

مثل يرضب يف الذي مارس كل فنون اللهو والعبث.

املعنى:  املراوس تعني املقايضة رأسًا برأس.

57 ـ  يِغِلْبَن اْفحوَل اْلرَجاْل، إِْو يغِلْبوِهْن َأهْلُرتش َواهَلاَمْل.

مثل يرضب يف النساء. راجع حرف الباء ـ  باعون ما باعون رشون ما شاروا.
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ك واقف. 58 ـ  يا اْمَساْبقًا َلْلَخيْل ِعدَّ
ك : كأنك. مثل يرضب يف الذي حياول مناصاة من أمرهم أعظم منه. املعنى: ِعدِّ

ك اتكاِري ِفيه. اْر َجاَرك، َوْين ِودَّ 59 ـ  يا َساِرق اْحَ
مثل يرضب يف الذي يرتكب جريمة، ال يمكن إخفاؤها، أو اإلفادة منها.

وم َعَليْك. ِل آلنَّخَلة، اْبَسْخَلة َيا َبدَل الشُّ 60 ـ  َيا اَمبدَّ
مثل يرضب يف الذي خيتار األدنى، يفضله عىل ما أعىل. السخلة: هي صغرية املاعز.

61 ـ  َيا َبيَت الل اَل تِْعَتْب َعيّل، َأَجْت ِمنَّْك ما اجْت ِمنِّي!
مثل يرضب يف الذي يريد عذرًا يعتذر به عن واجب عيل. وأصل املثل أن رجاًل ذهب ليصيل 

قبل الوقت املقرر لبدء الصالة، فوجد الكنيسة مغلقة، فقال كلامته التي أصبحت مثاًل.

62 ـ  َيا َما يف احَلْبِس ِمْن َمْظُلوَمني!
يرضب يف متهم وهو بريء.

يخ! مْل َبطِّ 63 ـ  َياَما َكسَّ آجْلَ
مثل يرضب يف التجاوز عن اخلسارة، ألنه تقدم فيها مرابح كثرية. وأصل املثل عىل ما يقولون 
أن شابًا جاء لوالده مذعورًا، يقول لقد تزحلق اجلمل ببطيخة وطأها وكرست قائمته، فقال والده 

: » ياما كرسَّ اجلمل بطيخ«.

64 ـ  َياَما اخذ الِقْرْد َعىل َماُله، بُِروِح املَال، إِْو بظلَّ اْلِقرْد َعىل َحاُله.
مثل يرضب يف الزواج غري املتكافئ الذي ينظر إىل الغنى وحده.

65 ـ  َياَما َراح يف اْلبلَقاِء دَقاِشم.
ة رأس  ِدقِشمِّ الُبقعة. »دقاشم« مجع  التي وقعت يف هذه  مثل يرضب يف ذكر أهوال احلروب 
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والسلط  السلط،  مدينة  مركزها  األردن  مافظات  إحدى  والبلقاء  الزعيم.  عن  هبا  ويكنى  كبري، 
مّرفة عن كلمة التينية معناها الغابة ومن األوهام كتابتها الصلت.

ز، َما يِف اديْودُهم لَِبْن. َجاْل ُغرَّ 66 ـ  َيا َمْغُروَرة ترى الرُّ
مثل يرضب يف حالة هتور إحدى الفتيات يف حب أحد الشبان الذين ال يقدرون املسؤولية.

يْل تِْتَعَتْس، َتَعاْل يف آلنَّهاْر إْو ُشوْف! 67 ـ  َيا َرايْح يف اللَّ
مثل يرضب يف املخدوع باملظاهر.

املعنى تتعس:حتمل املشاق إىل حد التعاسة.

68 ـ  َيا َماِخِذ الّصغاِر، َيا َغالِِب التَّجار، إْو َيا اْمَرْب االكباْر َيا َماَلَك ِمْن غثى البال 
وحياول  املسّنات،  بالنساء  يتزوج  الذي  مقابل  الصغار  الفتيات  يتزوج  الذي  يف  يرضب  مثل 

تغيري عاداهتن. ومعنى غثى البال: الشقاء املختلط باهلموم.

ِزي، َجْرِحِك خَمِزي! 69 ـ  يا خَمْ
يرضب يف من تكشفت عيوبه .ومعنى اخزى اجلرح عندهم ـ  ُرمَّ عىل فساد، ومنه املحزي اسم 

فاعل من أحزى.

يْل تتعتس َتْع يف النَّهاِر إِْوشوُف. 70 ـ  يا َجاي يِف اللَّ
يرضب يف الذي ختدعه الظواهر . وتتعتس، من فعل تعس ملحق بالرباعي.

طيَهُم يِف َجْيبِتْك، َواَل اْبُصورة. 71 ـ  َيا َمطيوَره، يا اليل يف الّزاَلْم َمْغُروَرة، اَل احْتُ
يرضب للتحذير من غدر الرجال. والزالم: الرجال املفرد َزمِلِة. واملطيورة. هي التي ال تعالج 
أمرًا من األمور باتزان، وحكمة. والكلمة مستعارة من مرض يصيب اإلبل، فتظل رافعة رؤوسها، 
ال تنظر إىل ماء أو مرعى، إىل أن متوت، فيقال للبعري يف هذه احلالة » َمطيور« وأالنثى مطيورة، 

ري ( ويعاجلونه بالكي يف مؤخرة رأس اجلمل. واملرض نفسه يدعى ) َألطَّ
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72 ـ  يا بِنِْت، ال آْتّصَدقي الّرعْنا، حياة بال اْزالم ما اهْلا ِمْعنى!
يرضب يف الرد عىل من تتهم الرجال.

73 ـ  يا بنتي، َأَصاْبِعك، يف اْيْدك، َما ُكّلِهن َواَحد.
يرضب يف رضورة الرتوي يف إطالق األحكام 

معنى واحد هنا: متساوية.

اَره! ن َأَذاِن اْحَ َطلَّ 74 ـ  َيا َمْرَحبا باْمهاوش، 
التوافه!...  من  به  يفتخر  ال  ما  سوى  يشهره،  ما  له  ليس  إنسان  من  للسخرية  يرضب  مثل 

والتدجيل!

وأصل هذا املثل، أن رجاًل كان يعيش من كتابة احلجب، ويف إحدى املرات شكت له سيدة من 
تغري تلمحه يف زوجها، وطلبت منه أن يكتب هلا حجابًا، جيعل زوجها مغرمًا هبا، كام كان يف أول 
عهده، وكانت ال متلك سوى ثالثة جميديات عثامنية، دفعتها له عن طيبة خاطر، فكتب هلا ثالثة 

حجب :

أ. واحدًا أوصاها بأن حتمله دائاًم.

ب . والثاين قال هلا أن حترقه، وتذر رماده عىل طعام خاص تقدمه لزوجها.

ج . والثالث، أوصاها أن تضعه يف بئر مهجورة، ليظل خالدًا خيلد حبه هلا.

وكان زوجها غائبًا، فلام حرض، قامت بكل ما أوصاها به ) امهاوش ( بدقة، فام كان من الزوج، 
إاّل أن غضب من زوجته لياًل، وألول مرة يف حياهتا الزوجية يتناول شعبة من شعب بيت الشعر، 

ويوجعها هبا رضبًا حتى كاد حيطم أضالعها!

فلام شاهدت ) امهاوش ( استقبلته بقوله الذي أصبح مثاًل :

      »اهلل يُكوَبك يا )امهـــــــاوش             ِفَضحتنـــــــي باحلــــــارة!«

تت يب يا )امهـــــــاوش(          اجلـار، وهو اوجــار اجلــــارة!«       »شمَّ
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     ريب اهْيـدْك يا )امهـــــــاوش(            ما ايسلمـك مــــــــــن َنـاَره!

ْخره َمْن عنـــــدي،            وخليتنـــــي ِمْعيــــــــــاَرة!      خذيت اَلذُّ

75 ـ  يا َشاِري ِدْهنَِة امَلْهوْر!
املثل،  وأصل  يفيدهم.  أنه  نفسه  ينفع  ال  الذي  يف  الناس  يقنع  أن  حياول  من  يف  يرضب  مثل 
من  رجل  فاستدعاه  آأَلْمُهوْر!..   دهنة  شاري  يا   ) نجد   ( يف  صوته  بأعىل  ينادي  كان  بدويًا  أن 
احلرض، وسأله عن هذه البضاعة، التي مل يسمع هبا من قبل، وظن أهنا يشء له قيمة، فقال البدوي: 
فضحك  به،«  ليؤتدم  دهنه  ونبيع  نذبحه،  ـ   احلركة  يستطيع  ال  أي  ـ   َيْرَزم  ْل  مَجَ هذا  »اأَلْمُهوْر، 

وي بنا!« ويف اللغة )اهلمري: العجوز الفانية(. ه، اليل ِدْهنِته ما َفاَدًته ِوْش تِسَّ احلرضي، وقال: » ُكبُّ

الِه!.. 76 ـ  يا ِطْيْط َيا َخيَّ
مثل يرضب يف الذي يريد أن يتشبَّه بمن ليس هو من مستواهم. 

املعنى. الطيط يف اللغة األمحق واألنثى طيطة، أي أين األمحق من الفرسان؟

حية امْلِِرْوَحة. ْل َبني الَبَصلة، إِْو ِقْشَها، ما َناْبَبك ِغرْي الرِّ 77 ـ  يا ِمْتَدخَّ
مثل يرضب يف الذي يتدخل يف مشكالت األقارب.

واهي، َدَواِهي!.. 78 ـ   َيا َما حَتِِت السَّ
مثل يرضب يف األشخاص الغامضني!

ْل َضيْف َعىَل َضْيف، َتْستاَهل ِمن َربَّْك َسْيْف، ويف رواية َيا َعاِزْل َضيْف َعْن  79 ـ  يا اْمَفضَّ
َضيْف ما آْدِري َعن اْوَصاَفْك كْيْف؟

يقال يف الذي يفرق يف معاملة الضيوف.

لعاْت! 80 ـ  َيا ِمْسَتْهِوِن آلّطيحاْت، ِْحسب آْحَساِب آلطًّ
يرضب يف الذي ال يقدر نتائج أعامله التي تبدو أوائلها سهلة!
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ه َساَعة! اْل، ِمْن َعاِْ ُعَقْب َعُدةُّ 81 ـ  يا اْهنِيَّ

يرضب يف من اشتفى بام أصاب عدوه من مصيبة. وهو ينظر إىل ما ورد : »مغبوط الرجل الذي 
يرى سقوط أعدائه!«

َحـَذْر  َعـىَل  ُكونـوا  الّدِهـْر،  اْمَوْمنـنَي  يـا  ـ    82

اْر!.. َدوَّ النَّـاْس  َعـىل  دُواَلبـًا،  ِهـْر،  إِلدَّ

مثل يرضب يف تقّلب األيام.

ْعُتون، َما اْسخي َأُقوْل ِمْنُكم لل! ويروى: ضيَّعكو الل. 83 ـ  َيا َهيل َيا اليلِّ َضيَّ

كلامت تتوجه هبا من ظلمت يف زواجها بغري الُكفؤ .

وتبني الدعوة، مقدار ما تبذل البنت من الضحايا النفسية.

84 ـ  َيا َواِقف يا ِمْشَتّد، َما تِدَري، متى َبْيَتْك يِْنهّد!

مثل يرضب يف الظامل  الذي يمهله اهلل، وال هيمله من عقابه!

ُدْوَنـه، اْلَقـوْم  َحاَلـَت  َمـااًل  َويـْل  َيـا  ـ    85

َوَراه!.. الّرجـاْل  ِمشـاِفيَق  َحاَلـت   

مثل يرضب يف الغنائم التي غنمها الرجال لغفلة اهلها، وتنّبه أهلها للمطالبة باسرتدادها!

معنى البيت: تعاسة لإلبل التي حال بينها وبني أهلها الغزاة، وهذه احليلولة، جاءت من رجال 
عاشقني للنهب، واستاقوا تلك األموال. فالبدو يسمون اإلبل مااًل.

86 ـ  َيا َويْل من َصاَحْت َعليِه النَّاْس.

مثل يرضب يف مفعول العني احلاسدة!
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ه َراعيه!« 87 ـ  »َيا َوْيل َمااًل، ما تِوالَّ
مثل يرضب يف الذي هيمل إدارة أعامله.

َخْت، من َخاُله!.. 88 ـ   يا َويِل ابِن اأْلُ

مثل يرضب يف ظلم األخوال ألبناء شقيقاهتم! 

وهو ينظر إىل قول فيلسوف العرب الكندي : »اخلال وبال!«

! 89 ـ  َيا َوْيل َخااًل، َباِق اْبُن اْخُته، َداَره َخراْب، َلو ِحينًا ُعُقْب ِحنْيْ

مثل يرضب عند انتقام الباري من الظامل.

ي! ِك اْتلقِّ 90 ـ  َيا َوالِْد يا َشقي، َما تِْدِري َوْيْن ِودَّ

يرضب يف مهوم األب إذا كثر أوالده وتفرقوا، وأضحى موزع الفكر بينهم!

َبداهلـا يـي  الَويـْل،  اسـنني  يُِرْوَحـن  ـ    91

ايـْرَداك. دى  الـرَّ َراعـي  َيـا  ِواتـُرُوْح 

مثل يرضب يف تقلب األحوال واحتياج القوي للضعيف! 

»... وَّ ويروى : » بروحن ليايل السَّ

يجة، إِليلِّ ما يِْعِرِف ابتوتا.  ِب السِّ رِّ 92 ـ  ِيَ

يرضب يف الذي يتوىل أمرًا ال حيسنه.

املعنى: السيجة لعبة كانت مشهورة يف األردن، تكاد تنقرض، إال يف القرى النائية  )تراجع يف 
حرف السني من قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية(.

 ـ  إْبُتوهتا ـ  أسطرها، مفردها َبّت.



429

لِّف. 93 ـ  َيا َوْيل َحالِف، إِْو يا َويِل اْمَ
َنًة من إنسان. مثل يرضب عند طلب اليمني بيِّ

ة ُقرُطّلة! بِّة، ُقبِّه، ِواْمِن اْلُقلَّ ى امن احْلَ 94 ـ  يِسوِّ
يرضب يف من يضّخم األمور، ويبالغ فيها.

ة،  ة كرة من الفخار أو الزجاج، يلعب هبا األطفال واجلمع إْقَلْل واقلول. والُقرُطلَّ املعنى:الُقلَّ
ت!. ة يوضع فيها التني والعنب، واجلمع قراطل، وُقْرُطالَّ َسلَّ

ه ُبوْم. م، إِو ُهوَّ 95 ـ  يناديه ُصُكرُّ
م ـ   مثل يرضب يف الذي حتاول ان ترفع من قدره، وهو يعمل عىل إسقاط نفسه. املعنى ـ  ُصُكرُّ
حتريف صقر، ألن أهل قرى فلسطني يلفظون القاف كافًا رصحيةـ   واملثل أصاًل من قرى فلسطنيـ  

فراخها  براعة  يف  الرس  عن  الصقر،  أم  سألت  البوم  أم  إن  يقولون  ـ  أسطورة  املثل  وهلذا 
عليها  ترد  وهي   ) م  ُصُكرُّ  ( اليومي  بالنداء  فراخها  تدرب  إهنا  الصقر،  هلا  فقالت  وشجاعتهم، 
م ( والفراخ ترد  م ( فتضحي صقورًا كارسة، فذهبت البومة وأخذت تنادي فراخها )ُصُكرُّ )ُصُكرُّ

عليها ) بوم!(

96 ـ  يّبي َعْماَلُته بَِبقُدونِس!
مثل يرضب يف الذي حياول إخفاء عظائم األمور بأشياء تافهة.

وأصل املثل، أن مسؤواًل، نمي عنه لرؤسائه أنه يترّصف بأموال املؤسسة ترصفًا غري ممود، 
فقررت الرئاسة أن ترسل جلنة للتحقق مما يقال، وكان هلذا الرجل عني خيربه  بام يدور حوله يف 
مقر الرئاسة، فأخربه باألمر، فاحتاط لنفسه، وأحرض ماسبًا، رتب له أوراقه  ودفاتره لكنه غفل 
اللجنة،  إن  له  بالذي حدث، وقال  املحاسب  فأخربه  احلسابات،  أن قسمت  بعد  ألف جنيه  عن 
صارت وشيكة احلضور، وال سبيل إلعادة كل الوثائق وتغيريها، فام العمل، فأجاب : ضعها حتت 

) بقدونس (.
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فلام حرضت اللجنة ودققت الوثائق والدفاتر وجدت حساب الرجل دقيقًا، لكن حظه العاثر، 
جعل أحد افراد اللجنة تقع عينه عىل عنوان البقدوس فذهل، وكشف احليلة، وصار البقدونس 

مثاًل يرضب يف الترصفات املشتبه هبا! 

97 ـ  َيْوِم اْن يِْكَثْر َمايِل، ُكلِّ الّناِس اَخوايل.
يرضب عند إقبال الدنيا بعد إدبار. 

الالم يف أخوايل مضخمة.

يَّاِت ِرِديَّ الَعمل. 98 ـ  يَِقْع يف السَّ
يرضب يف من ينال جزاء أعامله الرشيرة.

99 ـ  َيْوِمي َلْلَعْمَيا اْبَطِرْف َعْيُنه.
يرضب يف الذي يرغب يف أمور ال يعرف السبيل إىل حتقيقها!

َكْم، إْو َعايل الّنْفس إِن اْنَظَلْم! 100 ـ  بِكيِفنا َشِ املَْحُكوْم حَلَ
مثل يرضب يف خسة الوضيع إذا ارتقى، والرشيف إذا مّسه الضيم!

ك ) اْفَصياِمْن ( 101 ـ  يُِقوَله َعمَّ
مثل يرضب يف الذي يظهر غري ما يبطن

وأصل املثل أن رجاًل من البادية، أقنع ابن أخ له أن يصطحبا، لعلهام يغنامن من األعداء مغناًم، 
وقال له إنَّ الرحلة، ال تتحمل أكثر من يومني ذهابًا، ويومني للعودة، فأخذ الشاب معه زادًا يكفيه 
مخسة أيام، احتياطًا، أما عمه فكان قد أخذ ما يكفي لعرشة أيام، وأخفى مترًا يف خرجه، فلام وصال 
إىل احلي الذي كانا يقصدانه مل يوفقا ملغنم، ونفذ الطعام الذي معهام، فطلب الشاب من عمه أن 
يعودا، فنصح له أن يصرب، ومرت أيام، والشاب يكاد يقتله اجلوع، وعمه ينصح له بالصرب، وكان 
الشاب يرى عمه كل يوم يذهب إىل أكمة قريبة، ويعود، وقد جتدد نشاطه، فقال لعمه يومًا : »يا 
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عمَّ مل أعد أحتمل اجلوع،« فقال له : »سبعك يا اخو بطنه، كيف نعاود بال كسب؟ » فالتفت الشاب، 
ك )افصيامن(، أي الذي دل  َعْنَفَقة عمه، فابتسم، وقال : » بُِقوله َعمَّ فرآى عَجَمة متر، عالقة يف 

عجم التمر عىل حقيقته وجوهره!«

َفْصِلة  يسموهنا  الِفْصِمة، واحلرض  البدو  يسميها  التي  التمر  إىل عجمة  نسبة   : افصيامن  معنى 
التمر، وبزرة التمر.

َواِحد. ثـــــتوٍب  الثوبني،  اْعَن  يِغنِك  ـ    102
آْقَصارها! آملعان  ُطْوَل  ِعــــــْن  يِغنيـــــك 

مثل يرضب يف لزوم القناعة، وحتديد الطموح.

معنى كلمة املعاين قطع األرض التي ختصص للحراثة يوميًا، وهي مجع ِمْعَناة، من العناء:التعب، 
ان، فاذا كانت املعناة طويلة هَبظت البقر، من  وهي قطعة األرض ُتعنيَّ ليحرثها زوجا البقر: الفدَّ
ل الرجال املسؤوليات الكبرية،  ْ معاين البقر.« أي محِّ ل معاين الرجال، أو َقرصَّ أجل هذا قالوا : »َطوِّ

وال حتمل البقر األشغال التي تبهظها.

َطْميس جِتيِْك  بامصيبتي،  فاْرحًا  يِا  ـ    103
َجان! ْوْر  الدَّ َما  ِمثِْل  َدْوَرْك  حيبِيْك 

ويروي : َيا َباْجخًا بِْمصيبتي ِجْيَك َطِمس

يرضب يف حالة الشامتة.

ومعنى البيت : أهيا الفرح بام أصابني، ستحل بك مصيبة مدمرة، فسيأيت دورك كام جاء دوري.

أما قوله: باجخًا ، فتعني الشامتة مع االفتخار هنا .

104 ـ   بِْقَطع ايده، إوْو يِْشَحَد َعليها!
مثل يرضب يف الذي ينكر نعم الباري.
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ون اْلِكحْل اْمِن آْلَعني!... 105 ـ  ِيُ
مثل يرضب يف اللص البارع يف الرسقة.

ْب. 106 ـ  َياَما اْكرَمني َوانا َضيْف، َياَما اْبَخِلني، َوانا امَعزِّ
مثل يرضب يف البخيل الذي يدعو إىل الكرم من غري ماله. 

بًا ألنه يستقبل الذين بعدوا عن أهلهم ) الضيوف (. ي ُمعزِّ معنى املعّزب: هو املضيف وسمِّ

نا نتمنَّى اجَلريِِشة! َهْب، رِصْ ْد الذَّ ا اْنَشحِّ 107 ـ  يِْقَطع َهاْلِعيشة، ُعُقِب ما ُكنَّ
مثل يرضب يف سوء احلالة، بعد أن كانت ميرسة.

ريْم. يْق، َما ِسِلْم ِمْن احْلَ دِّ 108 ـ  ُيْوِسف آلصِّ
يرضب يف أنه ليس هنالك من يسلم من التجربة.

ِميْك َربَّْك، ِمْن َخِوّي يِباِريك. 109 ـ  حِيْ
يرضب عند اخلوف من أقرب املقربني إليك.

ه! 110 ـ  َيْوْم َنَكْد، بِِعيْض يِف اْلُعُمْر ُكلُّ
مثل يرضب يف منغصات احلياة! بعيض: يوازي.

، َواَل اسننِي َتَعاِسة! 111 ـ  َيوْم ِعزِّ
مثل يرضب يف تفضيل احلياة العزيزة القصرية عىل احلياة الطويلة البائسة. 

اُته!  112 ـ  َيوْم َضيَِّْع َعْقالُته، قالوا كّلوا من َحَ
مثل يرضب يف الذي يلقى املسؤولية عىل غريه.

وا َرْبَعْك َعْقَلْك ما يفيَدك 113 ـ  َيوم ينجنُّ
مثل يرضب يف رضورة املجاراة للمجتمع!.. 
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يها!  ز الناْر، ويصيْح َياَمن يَطفِّ 114 ـ  يِوِّ
مثل يرضب يف من يثري الفتنة ويستعني بمن خيمدها. املعنى  ـ  يّوز النار:يضع عليها حطبًا. ويف 
الفصحى أززت القدر اشتد غلياهنا. أز هبا أزًا أوقد النار حتتها لتغيل. أز قدرك: أهلب النار حتتها. 

وقد قلبوا اهلمزة واوًا. 

115 ـ  يَِزيِّن بال َميِّة ويزين بموس املزيان 
يرضب يف التاجر، الذي يبيع بأسعار عالية. 

116 ـ  يَِكاِوْن ُكلِّ الدنيا باحلكي. 
مثل يرضب يف الذي خياصم بال سبب! ببذاءة لسانه! 

117 ـ  ياما مر عىل هاجلس أقفول. 
يرضب يف كثري التجارب.  





٤٣٥

املؤلف  فـي سطور
* ولد روكس بن زائد بن سليمان العزيزي  فـي مادبا عام ١٩٠٣.

*  درس املرحلة االبتدائية فقط  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا، وتوقف عن الدراسة عام١٩١٤ حني 
أعلنت احلرب العاملية األوىل، وبعدها أحضر له أبوه معلماً للغة الفرنسية وآخر لإلجنليزية.

بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس * بدأ حياته العملية معلماً للغة العربية  فـي مدرسة الالتني  فـي مادبا عام ١٩١٨،  وترك التدريس 
عام ١٩٤٢.

* عمل أستاذاً لألدب العربي  فـي كلية تراسانته  فـي القدس حتى عام  ١٩٤٨.

* اعتمدته جريدة األحوال البريوتية مراسًال هلا  فـي األردن.

*  انتخب عام ١٩٧٦ رئيساً لرابطة الكتاب األردنيني.

*  ممثل الرابطة الدولية حلقوق اإلنسان  فـي األردن منذ عام ١٩٥٦.

* نال عضوية شرف جملمع اللغة العربية األردني.

* حصل على وسام الرتبية والتعليم ووسام الصليب األبيض الذي ال يُمنح إال خلاصة اخلاصة.

منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.* منح شهادة يوبيل جاللة امللك حسني الفضي التكرميية  فـي األدب عام ١٩٧٧.

نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.* نال وثيقة التقدير الذاتية على أعماله املتميزة عام ١٩٨٢.

* كتبت جوليا الربضي رسالة ماجستري من اجلامعة اللبنانية عنواهنا : روكس بن زائد العزيزي 
حياته وآثاره سنة ١٩٩٣.

* أعد د. عبد اهلل رشيد رسالة دكتوراه  فـي اجلامعة اليسوعية موضوعها : روكس بن زائد 
العزيزي حياته وآثاره عام ١٩٩٦.

توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.* توفـي  فـي عمان بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢١ عن عمر يناهز الـ ١٠١عاما، ودفن  فـي مدينة مادبا.



٤٣٦

مؤلفاته:
١. أبناء الغساسنة (قصة) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٣٦، صيدا: مطبعة العرفان، 

.١٩٥٤

٢. خنب الذخائر (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٣. علم النميات (لغة) حتقيق مشرتك مع األب الكرملي، القاهرة: مطبعة الربتريي، ١٩٣٩.

٤. تاريخ اليمن (حتقيق مشرتك مع األب الكرملي) القاهرة: مطبعة الربتريي: ١٩٣٩.

٥. فلسفة أوريليوس، عمان: (د.ن)، ١٩٤٢. 

٦. املنهل  فـي تاريخ األدب العربي ،ج١، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني،   ١٩٤٦.

ط٢، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٠.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

ج٢ ،ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٨.  

ط٢، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٨.  

ط٣، القدس: املطبعة التجارية، ١٩٥٨.  

٧. سدنة الرتاث القومي (تراجم) القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٤٧.

٨.  الزنابق ، خمتارات من الشعر والنثر: ٧ أجزاء. 

ط١، القدس: مطبعة دار األيتام اإلسالمية، ١٩٥٠.  

ط٢، بريوت: مطبعة دير املخلص، ١٩٥٢.  

ط٣، القدس: مطبعة لورنس، ١٩٥٦.  

  اجلزء السابع، الطبعة الثانية ، عمان: مطبعة الشركة الصناعية، ١٩٥٩.



٤٣٧

٩. فلسفة اخليام، بريوت: املكتبة العلمية ومطبعتها، ١٩٥٢.

١٠. مقدمة لرتمجة رباعيات اخليام عن قلم الدكتور أمحد زكي أبو شادي، بريوت: املكتبة العلمية 
ومطبعتها، ١٩٥٢.

١١. أزاهري الصحراء (قصص) صيدا: مطبعة العرفان، ١٩٥٤.  

١٢. شاعر اإلنسانية (تراجم) القاهرة (د.ن) ١٩٥٥. 

١٣. اخلالفة التارخيية (تاريخ العرب: جزآن) ، ط١، القدس: مطبعة اآلباء الفرنسيني، ١٩٥٦.

ط٢، القدس: املطبعة العصرية، ١٩٨٣.  

١٤. فريسة أبي ماضي (حبث) عمان: مطبعة االحتاد، ١٩٥٦.

١٥. األردن  فـي التاريخ وهيئة األمم، عمان: مطبعة اجليش العربي، ١٩٥٧.

١٦.مادبا وضواحيها (باالشرتاك مع األب جورج سابا): (تاريخ وآثار مصور) القدس: مطبعة اآلباء 
الفرنسيني، ١٩٦١.

١٧. تطور حقوق اإلنسان (حبث) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٦٥. 

١٨. اإلمام علي أسد اإلسالم وقديسه (تراجم) (ط١) النجف: مطبعة النعمان، ١٩٦٧. 

ط٢، بريوت: دار الكتاب العربي، ١٩٧٩.  

(ط٣) عمان: املطابع العسكرية، ١٩٨٣.  

١٩. األرض أوالً (مسرحية ومسلسل) بريوت: مطبعة العرفان، ١٩٧٣.

٢٠. قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية (٣ أجزاء) . 

ط١،عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٧٣.  

ط٢، عمان: مطبعة القوات املسلحة، ١٩٨١.  

٢١.الطفل  فـي األدب العربي، اجلزائر: مطابع الشركة الوطنية للنشر، ١٩٧٥.



٤٣٨

٢٢. معلمة للرتاث األردني (حبث مصور من مخسة أجزاء) . 

٢٣.مجد الدمع (سرية ذاتية) عمان: مطبعة الدستور، ١٩٨١.

الشام،  بالد  لتاريخ  الثالث  املؤمتر  الرياض:  ـ  القدس  فـي  للرهبان  املماليك  توصيات  ٢٤.من 
.١٩٨١

٢٥. اجملتمع البدوي، الرياض: دار اليمامة، ١٩٨٢.  

٢٦. ذكريات من البادية، الرياض: (د.ن)، ١٩٨٧.

٢٧. األرض أوالً (مسرحية) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٨٩.  

٢٨. مقدمة مجهرة أنساب العرب، دمشق، (د.ن)، ١٩٨٩.

٢٩. حكايات من البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣٠. األنظمة والقوانني  فـي البادية، بريوت، دار احلمراء، ١٩٩٠. 

٣١. منر العدوان شاعر احلب والوفاء، عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩١.  

الشركة  القطان) عمان: مطبعة  إبراهيم  فيه  العربية (مصور شارك  اللغة  لتعليم  املبتكر   .٣٢
الصناعية (د.ت).

٣٣. املساعد  فـي اإلعراب: (٤ أجزاء)، باالشرتاك مع األستاذين خالد الساكت وحممد سليم 
الرشدان، القدس: مطبعة املعارف (د.ت).

٣٤. تطور الشعر  فـي البادية (حبث) عمان: (د.ن) (د.ت).  

٣٥. (مذكرات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) بريوت: جملة العرفان، (د.ن) .

٣٦. وحي احلياة (تأمالت) بريوت: جملة العرفان، (د.ت).

٣٧. النظام اإلداري  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن)، (د.ت) .

٣٨.  النظام املايل  فـي العصر العباسي، بغداد (د.ن) ، (د.ت).



٤٣٩

٣٩. مفاهيم عصرية  فـي األدب املؤمت، عمان (د.ن)، (د.ت).

٤٠.حنن نرسم وأنتم تكتبون (٣ أجزاء) مشرتك مع املرحومني حسين فريز وحممود العابدي، 
عمان: مطابع اجلميعة العلمية امللكية (د.ت).

٤١.أنر ولو مشعة (مقاالت) عمان: (د.ن)، (د.ت).

٤٢. الشرارات من هم (أنساب) عمان: (د.ن) ١٩٩٣.  

٤٣. يوميات الدكتور أمحد زكي أبو شادي (حتقيق) عمان: وزارة الثقافة، ١٩٩٥.

ــ  باإلضافة إىل عدد كبري من املسلسالت واملسرحيات املعروضة  فـي األردن، وعدد من الدول 
العربية . 


