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الفاّلح 
واألمثال الشعبّية

عايد أبو فردة/ األردن

بأدق  الفاّلح  حياة  الشعبّية  الأمثال  َدت  َجسَّ

رث  الإ من  كنوع  الأجيال  وتداولتها  تفاصيلها، 

ي ما قالو”، 
. وعىل مبدأ “المثل ما خىّل �ش ي

الثقا�ف

الطقس  ات  ُّ تغ�ي ترصد  ة  كث�ي أمثال  فهنالك 

د والحّر والمطر  خت الشعور بال�ب والفصول، رسَّ

وهي  السنة،  بأشهر  الطقس  وربطت  والثلج، 

ي 
�ف للفاّلح  زراعّية  شعبّية  رزنامة  شكَّلت  كذلك 

الجويّة،  والتنبُّؤات  الجّوي  الراصد  غياب  ضوء 

التعامل مع  ي 
�ف دلياًل لهم  الأمثال تشكِّل  فكانت 

اته، وقد لحظُت ذلك من خالل  ّ الطقس ومتغ�ي

ك  ت�ت ي لم 
ال�ت الشعبّية  الأمثال  الهائل من  الكّم 

َحْتها،  َوضَّ إّل  الخصوص  بهذا  واردة  أو  شاردة 

الأمثال  من  ة  ف
ّ المم�ي خصوصّيته  شهر  لكل  فكان 

لقد  ل�دها.  المجال  يتَّسع  ل  ي 
وال�ت الشعبّية 

ات، ح�ت  ّ وظَّف الفاّلح كل ما يحيط به من متغ�ي

من خالل  والطيور،  الحيوانات  بعض  سلوك  ي 
�ف

الأحوال  استقراء  ي 
�ف وتطبيقاته  العملّية  ته  خ�ب

الطيور  وهجرة  النُّجوم  بحركة  وربطها  الجويّة 

لأخرى،  سنة  من  ا  زمنيًّ مرجًعا  اتِّخاذها  وكيفّية 

أو  القادم  الموسم  لخصوبة  عاته  توقُّ وكذلك 

ي هذا 
جدبه، فنجد العديد من الأمثال الشعبّية �ف

الخصوص:

هو  والزَّرزور  البور”:  ي 
�ز أحرث  الزَّرزور  “سنة 

ي مهاجًرا بعد قطف 
ط�ي صغ�ي رمادّي الّلون يأ�ت

وفأله   ) ي
والثا�ف الأول  ين  ت�ش شهري  ي 

)�ف الزيتون 

قدوم  عند  المثل  ي 
ويع�ف  ، ف الفاّلح�ي عند  حسن 

طائر الزرزور احرث جميع أرضَك وابذرها، ح�ت 

الصخريّة منها وغ�ي المستصلحة؛ أي )البور(.

من  نوع  والقطا  الغطا”:  بيع  القطا  “وسنة 

ي “تشارين”؛ 
ة �ف ي عىل بالدنا بك�ش

ّي يأ�ت الحمام ال�ب

ًا من الَحّب المبذور،  أي وقت البذار، فيأكل كث�ي

. أ ّ وقدومه فال س�ي

المثل  بمع�ف  ونام”:  افرش  الحمام  “سنة 

السابق.

َست باكر أحمل  كذلك المظاهر الطبيعّية “إْن قوَّ

ر لك  َست عرصيّة دوِّ عصاتك وسافر”، “إْن قوَّ
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َع مغارة دفّية”. وهنا إشارة إىل قوس قزح.

ومن المظاهر الطبيعّية الأخرى، ظاهرة “النَّدى”، 

وهو عبارة عن قطرات المياه المتكاثفة عند سطح 

الصيف،  ي 
�ف اللُّطف  الجّو  عىل  يضفي  الأرض، 

ف  ويؤثِّر عىل عقد الثمار الصيفّية، إذ إنَّ المزارع�ي

وبخاّصة  المحصول  لزيادة  بالنَّدى  ون  يستب�ش

ة  كب�ي الّندى  كمّية  كانت  وإذا   ، ي
المقا�ش محاصيل 

النَّدى  يوجد  لم  إذا  أّما  إْغراق”،  “ندى  يسّمى 

فتسّمى “سموم”، وعادة فإنَّ الّندى يساعد عىل 

 ، ي المحصول وبخاّصة حصاد القمح والشع�ي
ج�ف

وقد كان لالأغنية الشعبّية حضورها أثناء الحصاد، 

ف  وفيها يخاطب الفاّلحون الّندى للحضور، طالب�ي

بصورة  الجفاف،  وهو  السموم  تواجد  عدم 

شعريّة جميلة:

“يا عصاف�ي النَّدى    ما حدى منكم بَدى

يا عصاف�ي السموم    ما حدى منكم يحوم”

والفواكه؛  وات  الخرصف لثمار  الّندى  أهمّية  كذلك 

َع  مشطّب  ز  “ت�ي  : ي الشع�ب المثل  يقول  حيث 

ّي  الندى”، ويؤثِّر الّندى عىل عقد الزيتون: “يا ر�ب

ندى مش سموم عند عقدك يا زيتون”. 

الأحوال  استقراء  ي 
�ف ًا  كب�ي دوًرا  للنَّجم  أنَّ  كما 

ي قوله تعاىل:
الجويّة �ف

)َوَعَلَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم َيَْتُدوَن( }النحل:16{ 
“لن طلع سهيل ل تأمن  المأثورة:  الأقوال  ومن 

سهيل  طلع  “ولن  الّليل”،  طال  أنه  لو  الّسيل 

آوي الخيل”.

ورة  �ف الفاّلح  عند  حركاتها  ومتابعة  وللرياح 

قوم  وما  رياح  بل  مطر  “ما  فيقولون:  ملّحة، 

ف طبيعة الريح وأثر  بل صياح”، ويربط الفاّلح ب�ي

ذلك عىل المطر.

بالرطوبة”  سعد  يا  ي  غر�ب هبَّت  “إْن  ويقولون: 

ذلك،  مقابل  ي 
و�ف ماطًرا،  الجّو  يكون  وبالتاىلي 

 ،” ي ابن�ي يا ظيعة  ي 
�ت “إن هبَّت �ش الفاّلح:  يقول 

ّ قادٌم من الصحراء وخاٍل من  ي
�ت نَّ الهواء ال�ش

لأ

ف الأرض والزَّرع،  الرطوبة، بل عىل العكس يجفِّ

الموسم.  الجفاف وسوء  ِّ عىل  بالتاىلي مؤرسش وهو 

“إْن  الشماىلي  الهواء  من  أيًضا  الفاّلح  ف  ويتخوَّ

الشماىلي  فالهواء  ”؛  عياىلي ظيعة  يا  شماىلي  هبَّت 

من  الأهّم  بل  رع،  بالزَّ وضاّر  ماطر  وغ�ي  بارد 

“ريح الشماىلي يطرد  بأنَّ  يعتقد  الفاّلح  أنَّ  ذلك 

المطر”. 

ها:  ي ترصد الرياح وتأث�ي
ومن الأمثال ال�ت

، وإذا كان  “إذا كان الهوا ِقْبىلي يا ملتك يا عدىلي

كان  فاذا   ،” عياىلي يا  ح�تكم  يا  شماىلي  الهوا 

ي من جهة القبلة أي 
الهواء ِقْبىلي )وهنا قبىلي تع�ز

أ  وستعبَّ غالًل  الموسم  يكون  فسوف  الجنوب(، 

ي العدول، والِعِدل هو عبارة عن كيس 
الحبوب �ف

شوال  إىل  ويتَّسع  والصوف  عر  الشَّ من  منسوج 

وهنا  “فردة”،  بعضهم  عند  ويسّمى  ونصف 

الهواء  كان  إذا  أّما  البيت،  مونة  أّمن  قد  يكون 

ا، فهو يتح�َّ عىل ما سيؤول إليه أهله من  شماليًّ

ضياع. 

الحيوانات  اقتناء  عىل  يعتمدون  كانوا  كذلك 

رياح  من  يرافقه  وما  شباط  شهر  بداية  بحسب 

بيع  ي 
�ت �ش َهوا  شباط  أوَّل  كان  “إذا  ويقولون: 

 .” ز ي بيع الّت�ب البقر، وإذا كان أوَّل شباط َهوا غر�ب

الموسم  أنَّ  إىل  البقر  لبيع  بب  السَّ ويعزون 

يُعتمد  ي 
ال�ت الحشائش  تنبت  سيكون جدبًا، ولن 
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هواًء  شباط  أوَّل  كان  إذا  ولكن  الرَّعي،  ي 
�ف عليها 

الموسم  نَّ 
لأ ف  بالّت�ب لالحتفاظ  داعي  فال  ا  غربيًّ

ف  الّت�ب عن  سيستغنون  وبالتاىلي  غالًل،  سيكون 

ة  ر طعام مواشيهم نتيجة الخصب. وكث�ي وسيتوفَّ

ي يستند إليها الفالحون عن طريق 
هي الأمثال ال�ت

حركة الرياح لتحديد هويّة موسمهم.

هّب  واْن   .. قرصي ك�ب  يا  المرصي  َهّب  “إْن 

أي  المرصي  هّب  ”؛  عياىلي قطيعة  يا  الّشماىلي 

ياح من جهة مرص. جاءت الرِّ

وآخرها  ي  غر�ب أّولها  الىّلي  السنة  ي 
�ز الله  “بارك 

” شماىلي

“الرياح الشمالّية عطب والغربّية رطب والقبلّية 

قّية غضب” حطب وال�ش

ي رحيم”. ي عقيم والغر�ب
�ت “ال�ش

كما اسُتخدمت بعض الأمثال لأغراض اجتماعّية 

من حيث وصف بعضهم لصفات تلك الأشهر، 

عليه  ما  مثل شباط،  “فلن  المثال:  سبيل  عىل 

رباط”؛ أي أنََّك ل تستطيع المراهنة عليه، فهو 

ي عىل 
متقلِّب كشهر شباط، فكانوا يقولون: “امسش

فنجد  شباط”،  نقا  عىل  ي 
تمسش ول  كانون  غيم 

ي المأثورات الشعبّية عىل 
أنَّ صورة شهر شباط �ف

د الهويّة والمالمح، فمن الممكن أن  أنه غ�ي محدَّ

بارًدا وماطًرا، ومن الممكن أن  يكون هذا الشهر 

يكون مشمًسا. 

ومن الأمثال أيًضا “أبرد من مّية كانون” والمقصود 

د  لهما تجسيد شّدة ال�ب بهذا المثل هو أمران، أوَّ

ي اللذين تهبط 
وَّل وكانون الثا�ف

ي شهري كانون الأ
�ف

فيهما درجات الحرارة إىل أقل مستوياتها، والأمر 

ي هو وصف برودة أعصاب شخص ما وقّلة 
الثا�ف

انفعالته. وكذلك “فلن مثل مطر كانون ِبْلِقْح” 

ح  ي شهر كانون يلقِّ
وهذا له دللة عىل أنَّ المطر �ف

الصيفي  الزراعي  للموسم  منه  ويُستفاد  الأرض 

خص عىل أنَُّه انساٌن  (، والتَّشبيه هنا للشَّ )البعىلي

المدى  عىل  منه  ويُستفاد  عليه  ويُعتمد  نافٌع 

“إذا  الثلج  كذلك  الفرج.  منه  ي 
ويأ�ت أيًضا  البعيد 

ملح  هو  الثلج  يعت�ب  حيث  أفرجت”؛  أثلجت 

الصيفّية  للمزروعات  عنه  غ�ف  ل  الذي  الأرض 

والبعلّية. 

تها  تعدَّ بل  الأشهر،  عىل  الأمثال  تقترص  ولم 

ي 
�ف قيلت  ًة  كث�ي أمثاًل  فنجد  السنويّة،  للفصول 

فت كّل فصل عن الآخر.
َّ الفصول الأربعة وم�ي

فصل الشتاء يقسم إلى 
أربعينّية وخمسينّية

المربعانّية:

الشتاء،  فصل  ي 
�ف الأوىل  يوًما  الأربعون  وهي 

كانون   22 من  الممتّدة  ة  الف�ت هي  وتحديًدا 

بعض  ي 
�ف تسّمى   ، ي

الثا�ف كانون   31 إىل  وَّل 
الأ

ة  الف�ت هذه  وتمتاز  “الأربعينّية”،  المناطق 

د القارص، وقد تسقط الثلوج فيها. وتقّل  بال�ب

الليل  ي 
�ز وخاصة  الأربعينّية  أيام  ي 

�ز الحركة 

أنَّ  تجاربهم،  بحسب  السائد،  الناس  لعتقاد 

“المربعانّية حسب ما دخلت عليه”؛ فإْن كانت 

برًدا  كانت  وإن  كذلك،  فستستمّر  شتاًء  بدايتها 

دون شتاء فستستمر أيًضا ح�ت نهايتها عىل هذا 

ف ل ثالث لهما:  المنوال، ويضعون لها احتمال�ي

“المربعانّية،  بتقّبع”،  يا  بّع  ب�ت يا  “المربعانّية 

“المربعانّية،  تغرق”،  مطر  يا  تحرق  شمس  يا 
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النَّجاة  يطلبون  كذلك  بتغـّرق”.  يا  ّق  َ بت�ش يا 

من  نّجينا  رّب  “يا  وخطورتها  الأربعينّية  برد  من 

ي 
“�ز بغذائهم  يهتّمون  كما  المربعانّية”،  نزلة 

نّية”؛ العنبّية  المربعانّيه بطولوا العنبّية من ال�ب

نّية وعاء من الفّخار تُحفظ  ّ العنب، وال�ب هي مر�ب

السكريّات  أكل  إىل  بحاجه  فهم  العنبّية،  فيه 

ر الدفء لهم.  لتوفِّ

كانون  أمطار  أهمّية  عىل  الأمثال  هذه  وتدلِّل 

الموسم  مص�ي  د  تحدِّ َمن  فهي  والأربعينّية، 

جاء  الأربعينّية  ي 
�ف الأمطار  َْت  ُ َك�ش فإْن  الزراعي، 

الموسم ناجًحا، وإْن شّحت الأمطار جاء الموسم 

ي الأربعينّية هو الذي 
ًئا، ويُقال إنَّ أوَّل يوم �ف سيِّ

د وجهة الموسم. يحدِّ

الّلوز  موسم  يبدأ  الأربعينّية،  انتهاء  وبعد 

ببياضه  المكان  فَيمالأ  وآذار،  شباط  شهري  ي 
�ف

يا  لوز  “يا   : ي الشع�ب المثل  ويقول  المدهش، 

َمن  أوَّل  اللوز  أنَّ  أي  كانون”؛  ي 
�ز ّهر  ز ب�ت مجنون 

ي 
�ف الحياة  د  بتجدُّ ويذّكر  الأشجار،  ف  ب�ي يُزهر 

اب موسم الربيع. الشجر واق�ت

خمسينّية الشتاء 

يسّمونه  الشتاء  فصل  من  ي 
الثا�ف القسم 

)الخمسينّية( ومّدتها خمسون يوًما تبدأ من اليوم 

وهذه  آذار،   21 ح�ت  وتستمّر  شباط،  ي 
�ف الأول 

الخمسينّية تقسم إىل أربعة أقسام متساوية، كل 

يت  قسم منها اثنا ع�ش يوًما ونصف اليوم، وسمِّ

)السعود الأربعة(، وهي:

ة تتَّسم  سعد ذابح: من -1 13 شباط، وهي ف�ت

ما  ذابح  “سعد  المثل:  فيقول  الشديد،  د  بال�ب

وإْن  ربح،  ذبح  سعد  “إْن  نابح”،  كلب  بخىّلي 

نبح”،  كلب  ما  ذبح  “بسعد  ربح”،  ما  ذبح  ما 

“بسعد ذبح ل راع �ح ول فّلح فلح”...

سعد إبلع: من -13 25 شباط، وهو كناية عن أنَّ 

من  عليها  يسقط  ما  تبتلع  ة  الف�ت تلك  ي 
�ف الأرض 

ما  أمطار نتيجة ابتداء ارتفاع درجة الحرارة. “السَّ

ي والأرض بتبلع”، “سعد بلع بلع كل مّية  ّ
بتش�ت

الأرض”.

سعد السعود: من 25 شباط إىل 9 آذار، حيث 

ي 
ي النباتات، “�ز

تزداد درجة الدفء وتدّب الحياة �ف

ل  ي العود”، “بأوَّ
ي المّية �ز

سعد السعود بتمسش

بيدفا كل  القرود وبآخره  تجف  ب�ت سعد سعود 

ود”. م�ب

تنهض  حيث  آذار،   21  9- من  الخبايا:  سعد 

ة  ف�ت ي 
�ف كانت  ي 

ال�ت البارد  الدم  وذوات  الزَّواحف 

من  بتطلع  الخبايا  سعد  ي 
“�ز الشتوّي،  السبات 

الفروة  اشلح  الخبايا  “بسعد  الحيايا”،  الأرض 

والبس العبايا”، “بسعد الخبابا بتتفتَّل الّصبايا 

وبتطلع العنقا والبنقا وأم قرون”.

يسّمى  ما  الشتاء  خمسينّية  يتخلَّل  كما 

“المستقرضات”.

المستقرضات: 

ي “المستقرضات” 
ة “سعد السعود” تأ�ت خالل ف�ت

وتسّمى “أيام العجائز” و”مستقرضات الروم” 

ين  ي السادس والع�ش
ومّدتها سبعة أيام، أّولها �ف

الرابع من آذار، فهي  ي نهاية 
من شباط وآخرها �ف

ثالثة من شباط وأربعة من آذار، وإذا كانت السنة 

كبيسة، فتكون “أيام العجائز” أربًعا من شباط 

وثالثًا من آذار.  

أي يطلب شباط من آذار أن يعطيه أربعة أيام 
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ّ من  ف باردة، يضيف إليها ثالثًا، ليجعل العجائز ت�أ

د. شّدة ال�ب

“بالمستقرضات عند جارك ل تبات”، “ل تقول 

المستقرضات  تخلص  ح�ت  الشتويّة  خلصت 

بعد  إّل  يقوم  طرش  “مالك  المنكّية”، 

مستقرضات الروم”؛ “الطَّرش” ما يملكه الفاّلح 

من ماشية وأغنام.

حكاية العجائز:

أعرابّية  عجوز  استيقظت  شباط   25 صباح  ي 
�ف

فوجدت الطقس صافًيا ودافًئا، وبدأ الحّر يدّب 

“راح شباط  الأرض والهواء، فقالت لأعرابها:  ي 
�ف

قطعة  والمخباط  مخباط”،  قفاه  ي 
�ز وحشينا 

بها  بون  يرصف وثقيلة  وطويلة  غليظة  خشبّية 

الخيام  بحّل  قومها  وأَمرَت  لتنظيفه،  الصوف 

ول إىل الوادي المجاور.  ف ُّ وال�ف

هانة، فاستنجد بأخيه شهر آذار  أحسَّ شباط بالإ

)شهر 3( فقال له: “يا اخوي يا إيذار أربعٌة مّنك 

فظّلت   ،” ي ّ
يغ�ز العجوز  واد  ي خّلىلي  ّ

م�ز ثلثٌة  و 

الدنيا ترعد وتمطر أسبوًعا كاماًل، وسالت الوديان 

فأخذت  وأغنامها،  وفراشها  العجوز  ي جرفت 
ال�ت

مهلهن  عىل  سيل  “يا  وتقول:  الوادي  تخاطب 

إىل  للعودة  واضطرَّت  بهمهن”  لتطْرح  ِحّبْل 

المش�ت وحرقت المخباط كي تتدّفأ.

فصل الرَّبيع

الفاّلح  ينتظرها  ي 
ال�ت الفصول  أجمل  من  يعت�ب 

ليمارس فيها نشاطاته. ويشبه الربيع نشأة الحياة 

البيات  فبعد  أيًضا،  والخالص  والبعث  والولدة 

الحياة من جديد،  الحياة تعود  الشتوي وتوقُّف 

طاقة  للتقاط  ر  تتكرَّ ل  نادرة  فرصة  تكون  وقد 

فإنهم  هذا،  من  الرّغم  وعىل  المنبعثة،  الحياة 

رون أيًضا  رون من شمس الربيع ويحذِّ كانوا يحذِّ

من برد الربيع؛ “شمس الربيع تؤذي الرّضيع”، 

الّسبل  “برد  الأصابيع”،  بقطع  الربيع  “برد 

القمح  لسبل  نسبة  والّسبل  الجمل”،  بْسطَح 

وموسمه الربيع.

ومن الأمثال الأخرى:

“الربيع يعدل عوج العراقيب”، )عوج العراقيب 

هي الجمال(.

من  من نقيع”، )أي يك�ش السَّ ي الربيع يكون السَّ
“�ز

البلدي(. 

“لول الربيع ما جنت الأرملة قطيع”.

“الىلي بخاف من ش�ت الربيع عمره بضيع”.

فصل الصيف

والفرصة  للفاّلح،  الواسع  البساط  الصيف  يعت�ب 

ر تموين الشتاء من خالل  ي يلّم فيها غالله ليوفِّ
ال�ت

لتخزينها  المأكولت  وتصنيع  المحاصيل  ي 
ج�ف

ك الفاّلح بيته وينطلق للحقول  لأيام الشتاء، في�ت

“أيام  ويسّمونها  الصيف  أيام  طيلة  ف  والبسات�ي

وآب  تموز  شهري  عىل  يطلقون  كما  القيظ”، 

”، ويرتبط اسم الصيف  ي
“قيظ أوَّل” و”قيظ ثا�ز

بالضيق،  الشتاء  اسم  يرتبط  مثلما  بالتِّساع 

لو  ذيق  والشتا  كيف  “الصيف  الناس:  ويقول 

باسم  الصيف  أواسط  الناس  ويسّمي  أنه فرج”. 

“الصيف لحمر”، إشارة إىل أنه حار وقائظ مثل 

فإنهم  هذا  من  الرّغم  وعىل  الحمراء،  جهّنم 

“برد الصيف أحّد من  رون من برد الصيف  يحذِّ

د سبب كل عّلة،  ون أنَّ ال�ب السيف”، وهم يعت�ب

ومّما قالوا أيًضا:
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• “بساط الصيف واسع”.

• “حر الصيف ول برد الشتاء”.

ي الصيف”.
فا عفا ولو كان �ز • “الدَّ

ف فراشك”. ل غطاءك وخفِّ ي الصيف تَقِّ
• “�ز

د شّدة والربيع ينبوع”. • “الصيف كيف وال�ب

فصل الخريف

ها الفاّلح،  ي يحبُّ
مع هطول أوىل مراحل المطر ال�ت

الزراعي،  الموسم  أي  البدري(؛  )الموسم  يبدأ 

“صّلب  والمثل  الخريف”  ي 
ا�ت “�ش يسّمى  وقد 

الصليب  أنَّ شهر  ي 
وخش وخّمس واطلع” يع�ف

بدايات الخريف، وشهر الخميس )نيسان( بّوابات 

عند  لالأشهر  المختلفة  التسميات  الصيف. حيث 

الصليب”  “شهر  يسّمى  أيلول  فشهر   ، ف الفاّلح�ي

، حيث  ف نظًرا لعيد الصليب عند الأخوة المسيحي�ي

ي شهر أيلول “ايلول طرفه 
أوَّل شتوة ينتظرونها �ف

“الخميس”  يسّمى  نيسان  شهر  كذلك  مبلول”، 

ي 
كون كل يوم خميس فيه مناسبة يحتفلون بها �ف

ين الأول  هذا الشهر. كما أطلقوا عىل شهري ت�ش

جر  الشَّ كون   ” ي
ثا�ز و”أجرد  أوَّل”  “أجرد  ي 

والثا�ف

هذين  عىل  يعّولون  وكانوا  أوراقه،  من  يتجرَّد 

ي الأجرد عند الصليبه 
الشهرين “الىلي ما بحرث �ز

ي شهر 
بيحرد” وذلك للحّض عىل حراثة الأرض �ف

ي 
ين، وكان الفاّلحون يقضون أيام الصيف �ف ت�ش

للشتاء،  تموينهم  زون  يجهِّ وبساتينهم  كرومهم 

أواخر  ي 
�ف ي 

تأ�ت عادًة  كانت  ي 
وال�ت أوَّل شتوة،  ومع 

يعودون  الصليب،  عيد  مع  امنة  ف م�ت أيلول  شهر 

ي القرية أو المدينة، والمثل “إن أجا 
إىل بيوتهم �ف

ح يا غريب”، و”إن صّلَبت خّربَت”.  الصليب روِّ

التقويم  بحسب  أيلول   27 ي 
�ف الصليب  عيد 

هطول  دون  العيد  هذا  يمّر  ما  ونادًرا   ، ي الغر�ب

ويطلق  الزراعي،  الموسم  بداية  وهو  المطر، 

ة  لك�ش  ،” ي
ا�ت َّ ال�ش “أبو  اسم  عليه  الريف  أهل 

قّية فيه، و”إن صّلب الصليب  هبوب الرياح ال�ش

رون من برد الخريف  ل تأمن الصبيب”. كما يحذِّ

أيًضا؛ “برد الخريف توقاه.. وبرد الربيع تلقاه”، 

“هوا  الخريف  ي 
�ف للهواء  التعرُّض  عدم  كذلك 

الخريف بخىّلي القوي ضعيف” 


