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• على أهلها جتني براقش

قصص وحكايات ..صارت أمثا ً
ال

األمثال هي حكمة الشعوب ومرآة
األمم ال��ت��ي ت��ع��ك��س أح��اس��ي��س
الناس على مختلِف مستوياتهم
وهي املتن َّفس الوحيد ملشاكلهم
املعبر عن همومهم.
كما أن األمثال حصيلة جتارب
متعاقبة ض َّمنها اإلنسان معاناته
وف��ل��س��ف��ت��ه ف���ي احل���ي���اة ي��ق��ول
املاوردي في «أدب الدنيا والدين»:
«ولألمثال من الكالم موقع في
األس��م��اع وتأثير ف��ي القلوب ال
يكاد الكالم املرسل يبلغ مبلغها
وال يؤثر تأثيرها ألن املعاني فيها
الئحة وال��ش��واه��د بها واضحة
فلذلك ضرب الله األمثال في كتابه
العزيز وجعلها من دالئل رسله».
ويقول ابن عبد ربه عنها« :إنها
وشي الكالم وجوهر اللفظ في كل
زم��ان وعلى كل لسان فهي أبقى
من الشعر وأشرف من اخلطابة»
كما يصف إبراهيم النظام املثل
بقوله« :يجتمع في املثل أربعة ال
جتتمع في غيره من الكالم إيجاز
اللفظ وإص��اب��ة املعنى وحسن
التشبيه وج���ودة الكتابة وهو
نهاية البالغة».
وب���داي��� ًة ق��ب��ل أن ن��ت��ع��رف على
بعض القصص واحلكايات التي
أصبحت أمثاالً مشهورة في تراثنا
العربي نؤكد على حقيقة مهمة
هي« :أن األمة العربية قد عرفت
القصص منذ أن حققت وجودها
بالكلمة واخلبر وليس صحيحا ً
ما استقر في أذه��ان البعض من
أن العقلية العربية تنزع بفطرتها
إلى التجريد وتنأى بجانبها عن
التجسيم والتشخيص».
ون��ت��ع��رف اآلن ع��ل��ى قصص
وحكايات بعض األمثال الشعبية
لنعرف أن لكل مثل قصة أدت
لنشوء ه��ذا املثل وانتشاره بني
الناس عبر عصور مختلفة.
 - 1جزاء سن َّمار
ون��ب��دأ ال��رح��ل��ة م��ع ق��ص��ة املثل
الشهير :ج���زاء ِ
س � ِن � َّم��ار وال��ذي

ي��ض��رب ع��ن��دم��ا ي��ب��ذل شخص
آلخ��ر معروفا ً أو صنيعا ً جيدا ً
وب��دالً من أن يقابل هذا الصنيع
باجلزاء احلسن جند أن صاحبه
يقابل بالنكران لينال عكس ما
ق��دم وقصة ه��ذا املثل ت��ق��ول :إن
ِ
«س� ِن� َّم��ار» ه��ذا رج��ل روم��ي بنى
«اخل��وزن��ق» ال��ذي بظهر الكوفة
للنعمان بن امرئ القيس فلما فرغ
منه ألقاه من أعاله فخر ميتا ً وإمنا
فعل ذلك لئال يبني مثله لغيره».
وه��ن��اك قصة أخ���رى ل��ه��ذا املثل
تقول :إن سنمار هو الذي بنى أطم
أحيحة ابن اجلالح فلما فرغ منه
قال له أحيحة« :لقد أحكمته قال:
«إن��ي ألع��رف فيه حجرا ً لونزع
لتقوض م��ن عند آخ���ره فسأله
عن احلجر فأراه موضعه فدفعه
أحيحة من فوق األطم فخر ميتا ً
فضربت العرب به املثل ملن يجزي
باإلحسان اإلساءة قال الشاعر:
جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا
جزاء ِ
س ِن َّما ٍر وما كان ذا ذنب».
 - 2رجع بخفي حنني
وقصة هذا املثل تقول« :إن حنينا ً
ك��ان إس��ك��اف��ي�ا ً م��ن أه��ل احليرة
فساومه أعرابي بخفني فاختلفا
حتى أغضبه فأراد غيظ األعرابي
فلما ارحت��ل األعرابي أخذ حنني
أحد خفيه وطرحه في الطريق ثم
ألقى اآلخر في موضع آخر فلما مر
األعرابي بأحدهما قال :ما أشبه
هذا اخلف بخف حنني! ولو كان
معه اآلخ��ر ألخذته ومضى فلما
انتهى إلى اآلخ��ر ندم على تركه
األول وقد كمن له حنني فلما مضى
األعرابي في طلب األول عمد حنني
إلى راحلته وما عليها فذهب بها
وأقبل األع��راب��ي وليس معه إال
اخلفان فقال له قومه :ماذا جئت
من سفرك؟ فقال :جئتكم بخفي
حنني» فذهبت مثالً يضرب ملن
يرجع اإلنسان خائباً.
 - 3في بيته يؤتى احلكم
حفل التراث العربي بالعديد من

األمثال التي جت��ري على ألسنة
احليوانات والطيور التي تتخذ
صفات عاقلة مفكرة فيها جوانب
العظة واالعتبار ومنها هذا املثل
الشهير« :في بيته يؤتى احلكم»
وقصة هذا املثل تقول« :قالوا إن
األرن��ب التقطت ثمرة فاختلسها
الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان
إلى الضب فقالت األرنب« :يا أبا
احلسل» فقال« :سميعا ً دعوت»
قالت« :أتيناك لنختصم إليك»
ق���ال« :ع����ادالً حكمتما» ق��ال��ت:
«ف��اخ��رج إلينا» ق��ال« :ف��ي بيته
يؤتى احلكم» قالت« :إني وجدت
ثمرة» قال« :حلو ٌة فكليها» قالت:
«فاختلسها الثعلب» قال« :لنفسه
بغى اخلير» قالت« :فلطمته» قال:
«بحقك أخذت» قالت« :فلطمني»
قال« :حر انتصر» قالت« :فاقض
بيننا» قال« :قد قضيت» فذهبت
أقواله كلها أمثاالً.
 - 4أذكى من إياس
وهو مثل يضرب عندما يتصف
إن��س��ان ب��ح��دة ال���ذك���اء وص��دق
احل��دس وش��دة الفراسة وقصة
هذا املثل هو أن إياس بن معاوية
بن قرة املزني كان قاضيا ً شديد

الذكاء تولى قضاء البصرة سنة
في عهد عمر بن عبد العزيز ومما
ورد في حدة ذكائه وشدة فراسته
أنه سمع نباح كلب لم يره فقال:
«هذا نباح كلب مربوط على شفير
بئر» فنظروا فكان كما قال فقيل
ل��ه« :كيف ع� َرف��ت ذل���ك؟» فقال:
«سمعت عند نباحه دوي���اًّ من
مكان واحد ثم سمعت بعده صدى
يجيبه فعلمت أنه عند بئر».
ومن مواقفه أيضا ً التي تدل على
شدة فراسته أنه تقدم إلى إياس
أربع نسوة فلما قمن على إياس
قال أما ان إحداكن حامل واألخرى
مرضع واألخ��رى بكر واألخ��رى
ثيب فنظرن إلى ذلك فوجدته كما
قال قالوا« :كيف ع َرفت؟» قال:
«أما احلامل فكانت تكلمني وترفع
ثوبها ع��ن بطنها فعلمت أنها
حامل وأما املرضع فكانت تكلمني
وتضرب ثديها فعلمت أنها مرضع
وأما الثيب فكانت تكلمني وعيناها
في عيني فعلمت أنها ثيب وأما
البكر فكانت تكلمني وعيناها إلى
األرض ال ترفع طرفها فعلمت أنها
بكر» ومما ورد أيضا عن ذكائه
وف��راس��ت��ه أن��ه رأى ج��اري��ة في

• رجع بخفي حنني

املسجد وعلى يدها طبق مغطى
مبنديل فقال معها جراد فكان كما
ق��ال فسئل فقال« :رأي��ت��ه خفيفا ً
على يدها».
وقد بلغ إياس شهرة عظيمة في
شدة الذكاء ورجاحة العقل حتى
صار مضرب األمثال.
 - 5إمنا نعطي الذي أعطينا
وقصة ه��ذا املثل أن رج�لا ًكانت
ام��رأت��ه تلد إن��اث�ا ً فولدت له في
أول مرة جارية فصبر ثم ولدت
جارية فهجرها وحتول عنها إلى
بيت قريب منها فلما رأت منه ذلك
أنشدت تقول:
ما ألبي الذلفاء ال يأتينا
وهو في البيت الذي يلينا
يغضب إن لم نلد البنينا
وإمنا نعطي الذي أعطينا
فلما سمع ال��زوج هذا الشعر من
زوجته طابت نفسه ورجع إليها
فصار مثالً يضرب فى االعتذار
عن الشيء الذي ال ميلكه الفرد.
 - 6على أهلها جتني براقش
ون��خ��ت��م جولتنا م��ع ه��ذا املثل
ال��ش��ه��ي��ر« :ع��ل��ى أه��ل��ه��ا جتني
براقش» وال��ذي اختلف ال��رواة
ح��ول��ه ف���ورد ف��ي كتب األم��ث��ال
بصيغ متعددة رأينا أن نسردها
جميعا ً لتعم ال��ف��ائ��دة والنفع
والقصة األولى تقول« :إن براقش
كانت كلبة لقوم من العرب فأغير
عليهم فهربوا ومعهم براقش
ف��ات��ب��ع ال��ق��وم آث���اره���م بنباح
براقش فهجموا عليهم فقتلوهم
قال حمزة بن بيض في ذلك:
لم تكن عن جناية حلقتني
ال يساري وال مييني رمتني
�ي كرمي
ب��ل جناها أخ ع��ل� َّ
وعلى أهلها براقش جتني
ويذكر امليداني في مجمع األمثال
قصة أخ���رى ل��ه��ذا امل��ث��ل تقول:
إن ب��راق��ش ام���رأة ألح��د امللوك
فسافر امللك واستخلفها وكان
لهم موضع إذا فزعوا دخنوا فيه
فإذا أبصره اجلند اجتمعوا وأن

جواريها عبثن ليلة فدخن فجاء
اجل��ن��د فلما اجتمعوا ق��ال لها
نصحاؤها :انك إن رددتهم ولم
تستعمليهم في شيء ودخنتهم
م��رة أخ��رى ل��م يأتك منهم أحد
فامرتهم فبنوا بناء دون دارها
فلما ج��اء امللك س��أل عن البناء
فاخبروه بالقصة فقال« :على
أهلها جتني ب��راق��ش» .وهناك
أيضا ً قصة ثالثة لهذا املثل تقول:
إن «براقش» امرأة لقمان بن عاد
وكان لقمان من بني ضد وكانوا
ال يأكلون حلوم اإلبل فأصاب من
براقش غالما ً فنزل مع لقمان في
بني أبيها فأوملوا ونحروا اجلزر
فراح ابن براقش إلى أبيه بعرق
م��ن ج���زور فأكله لقمان فقال:
«يابني ما ه��ذا؟ فما تع َّرقت -
قط  -ط ِّيبا ً مثله» فقال الغالم:
«ج��زور نحرها أخ��وال��ي» فقال:
«وإن حلوم األبل في الطيب كما
أرى؟» فقالت براقش« :ج َّملْنا
واجتمل» فارسلتها مثالً واجلميل
الشحم املذاب ومعنى جملنا أي
أطعمنا اجلميل واجتمل أي اطعم
أن��ت نفسك منه وكانت براقش
أكثر قومها إبالً فأقبل لقمان على
إبلها فأسرع فيها وفي إبل قومها
وفعل ذلك بنو أبيه ملا أكلوا حلوم
اجلزور فقيل« :على أهلها جتني
براقش» ويضرب ملن يعمل عمالً
يرجع ضرره إليه.
اخلامتة

وفي النهاية نقول هذا غيض من
فيض حلكايات بعض األمثال
الشعبية الشهيرة ب�ين الناس
أردن����ا  -م��ن خ�ل�ال ع��رض��ه��ا -
تعريف القارئ الكرمي بحكاياتها
األم��ر ال��ذي يتطلب من املهتمني
وال��دراس�ين لتراثنا امل��زي��د من
ال���دراس���ات وال��ب��ح��وث إلخ��راج
هذه الدرر والكنوز من أصدافها
وتقدميها في ثوب قشيب يليق
بعظمة وروعة تراثنا العربي.

