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 معجم األمثال الفلسطينية

  حسين علي لوباين
  صفحة. ٩٣٧، ١٩٩٩بيروت: مكتبة لبنان، 

  
املثال والنكتة أكثر أنواع التعبير جرياناً على األلســـــن وشـــــيوعاً بين الناس. واملثل 
عبارة موجزة ورشــــــــيقة تلخص فكرة أو توجز جتربة. لذا قيل إن "املثل حصــــــــيلة جتارة 

، أي أنه نوع من احلكمة الشــــــــعبية ما كان لها أن تنضــــــــج إالّ بعد جتربة مريرة. مفلســــــــة"
ويختلف املثــل عن القول املــأثور؛ فــالقول املــأثور معروف قــائلــه، بينمــا املثــل جمهول 
املصــــــدر. وهو يختلف عن احلكمة أيضــــــاً؛ فاحلكمة حمصــــــلة العقل والســــــمو، بينما املثل 

اعتها. وثمة الكثير من األمثال املنحطة مثل: حمصــــلة التجربة البشــــرية بســــموها ووضــــ
"أضــرب البري حتى يعترف املفتري"، أو "أضــرب األعمى واكســر عصــاه ما إنت أكرم من 

إذاً، نوع من فاملثل،    ربّو يلي عماه"، أو "إشـــلح خبزك بالعاصـــي وال تطعميه للراســـي."
  األدب يمتاز باإليجاز والرشاقة وحسن املعنى ولطف التشبيه.

  العرب واألمثال
اهتم العرب كثيراً بــاألمثــال واحلكم واألقوال، وصـــــــــــنّفوا يف ذلــك الكثير من الكتــب 
أبرزها: "الزاهر" البن األنباري؛ "كتاب األمثال" للميداين؛ "الفاخر" البن عاصــــــم الكويف؛ 

بن حممد الضـــــــــــبّي؛ "جمهرة األمثال" ألبي هالل العســـــــــــكري؛ 		للمفضــــــــــــل "أمثال العرب"
"املســـــتقصـــــى من األمثال" للزخمشـــــري؛ "املســـــتطرف يف كل فن مســـــتظرف" لألبشـــــيهي. 
وبعد أن ضــاعت األمثال الســريانية وطواها النســيان باندثار اللغة الســريانية التي ظلت 

د، عدد من األدباء والباحثين م، تنبّه، فيما بع١٢٠٠ســــــائدة يف بالد الشــــــام حتى ســــــنة 
لهذا األمر فبادروا إىل جمع ما تيســر لهم من األمثال واألقوال املأثورة واحلِكَم الســارية 
مثل: "درر الكالم يف أمثال أهل الشـــــام" ملنير الكيال؛ "األمثال الشـــــعبية الشـــــامية" لنزار 

ل اللبنانية" إلميل األســـــــــــود؛ "معجم األمثال اللبنانية" ألنيس فريحة؛ "موســـــــــــوعة األمثا
بديع يعقوب؛ "األمثال البيروتية" لســــــــعد الدين فروخ. وتعتبر جتربة ســــــــالم الراســــــــي يف 
لبنان جتربة مميزة حقاً تمثلت يف عدة كتب حاول صـــــــــــاحبها أن يجمع فيها ما أمكنه 
من األمثال املتداولة يف اجلنوب اللبناين وفلســـــــطين وبعض بقاع بالد الشـــــــام. وأشـــــــهر 

"لئال تضـــــــــــيع"؛ "يف الزوايــــا خبــــايــــا"؛ "حيص بيص"؛ "حكي قرايــــا وحكي  هــــذه الكتــــب:
ســــرايا"؛ "شــــيح بريح". أمّا يف فلســــطين فقد جمع القس ســــعيد عبود األشــــقر خمســــة آالف 

 ١٩٣٧مثل وصــــــــدرت يف كتاب عن قســــــــم اللغات الشــــــــرقية التابع جلامعة برلين ســــــــنة 
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  ).١٩٩٦األهايل سنة  (أعاد زياد منى إصدارها، بعد تنقيحها، يف دمشق عن دار

  أمثال الداموين
إن "معجم األمثال الفلســـــطينية" الذي أصـــــدره حســـــين علي لوباين الداموين هو عمل 
. فقد جمع نحو عشــرة آالف مثل ظل يتســقطها من أفواه  جليل ونفيس باملقاييس جميعاً
الناس ويدونها ويصنفها ويضبط رسمها ويشرح كلماتها طوال خمسة عشر عاماً حتى 

ءت على مثل هذا الشـــــــــمول والدقة واإلحكام. ويختلف هذا العمل عما صـــــــــنعه ســـــــــالم جا
الراســــــي؛ فالراســــــي كان يتتبع "ذَنَب املَثَل" فيحكي حكايته ويروي األحداث التي انتهت 
إىل بروز "احلكمة" يف هيئة مَثَل. ويختلف هذا العمل، أيضـاً، عما فعله القس سـعيد عبود 

رد األمثال فقط من غير أن يشــــــرح معانيها أو مفرداتها أو األشــــــقر؛ فاألشــــــقر اكتفى بســــــ
املناســــبة التي ابتدعت املثل. أمّا ما قام به األســــتاذ لوباين فجاء أكثر إحاطة وإحكاماً؛ 
فهو يذكر املثل ويرســــــــــم حروفه بالطريقة التي يُلفظ بها من غير زيادة أو نقصــــــــــان، ثم 

ي يقال فيها املثل والغاية منه. ويف كثير يعمد إىل شرح الكلمات، ثم يحدد املناسبة الت
  من املواضع يردف املثل بمثل آخر متقارب املعنى أو بقول مأثور مشابه.

على أن التحفظ الوحيــــد عن هــــذا املعجم املمتــــاز هو عنوانــــه؛ فهــــذه األمثــــال، يف 
أغلبيتها الســـــــاحقة، ليســـــــت فلســـــــطينية خالصـــــــة، وإنما هي أمثال بالد الشـــــــام كلها، بل 

، يف الكثير منها أيضــــاً، مع بقية أمثال البالد العربية. صــــحيح أن املؤلف أشــــار تشــــترك
إىل هذا األمر يف املقدمة الوافية، فالحظ "أن هناك العديد من األمثال التي تســــتعمل يف 
اجملتمع الفلســـطيني، ويف الوقت نفســـه، ترد على ألســـنة لبنانيين أو ســـوريين أو أردنيين 

(صــفحة ز)، إالّ إنه المَسَ أطراف الفكرة ومل يدخل يف ثناياها،  أو مصــريين أو عراقيين"
كأنه يقول: إن هذه األمثال هي فلســـــــــــطينية، غير أن بعضـــــــــــها انتقل إىل البالد العربية 
. نعم، إنهــا أمثــال  األُخرى بحكم اجملــاورة. وأحســــــــــــبُ أن األمر على غير هــذا النحو بتــاتــاً

أيضاً، وهي تتبدل قليالً هنا ويجري حتريفها فاشية يف الشام والعراق ومناطق اجلوار 
قليالً هنـــاك تبعـــاً للبيئـــة املتغيرة، أكـــانـــت بـــدويـــة أم فالحيـــة أم مـــدينيـــة أم جبليـــة أم 

  ساحلية. وحبذا لو كان العنوان: "معجم األمثال يف فلسطين".
 صقر أبو فخر



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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