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قيل عنها الكثير وتفنن الشعراء في وصفها

اإلبل..

زينة األمثال العربية

• االبل ..سفينة الصحراء

ال ناقتي فيها وال جملي ..مثل معروف يتداوله الناس في كل األزمان
لالبل مكانة خاصة في أمثالنا
العربية وقد نالت منها نصيب
األسد متفوقة بذلك على سائر
أنواع احليوانات األخرى .فاالبل
كانت كل شيء في حياة أجدادنا
العرب فهي احل��ي��وان الوحيد
الذي يحمل عليه ويؤكل حلمه
ويشرب لبنه واالبل مال العرب
منها غذاؤهم وكساؤهم وبها
متهر النساء وهي التي حملت
الفرسان في الغزوات واحلروب
وم��ن خاللها كانت تتم قوافل
التجارة بني الشرق والغرب
فكانت جت��ارة قريش وكانت
رحلة الشتاء والصيف واالبل
كانت وسيلة االنتقال التي معها
األم���ان وال��ه��دوء واالطمئنان
لنساء امل��ل��وك واألم����راء وذك��ر
القرآن الكرمي كلمة االبل بلفظها
وبأسماء أخرى كاجلمل والناقة
والبعير والعير والهيم والبدن
واألنعام والسائبة والبحيرة
والوصيلة واحلام والعشار.
واالب���ل أن��ف��س أم���وال العرب
يضربون بها املثل في نفاسة
الشيء وقد قيل عن االبل الكثير
حيث انها مصدر العطاء واخلير
قال بعض من ّ
عظم شأن االبل:
ان الله تعالى لم يخلق نعما ً
خيرا ً من االبل ان حملت أثقلت
وان س��ارت أبعدت وان حلبت
أروت وان ن��ح��رت أشبعت.
ولذلك لم يترك أجدادنا العرب
شيئا ً م��ن االب��ل أو مم��ا يتصل
بها اال ومتثلوا به األمثال وهي
أمثال أنتجتها اخلبرة واحلنكة
وم��ص��ارع��ة األي���ام والتجارب
امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ع��رض لها
أجدادنا وتلك األمثال نتداولها
حتى يومنا هذا وهي تغنينا عن
آالف املقاالت على الرغم من قلة
عدد كلماتها ونذهب إلى جولة
في عالم األمثال املرتبطة باالبل
فهناك مثل يقول «اجل��م��ل من

جوفه يجتر» وهو يضرب ملن
يأكل من كسبه أو ينتفع بشيء
يعود عليه منه ضرر.
�ع ولم
ومثل يقول «اِبِلي لم أ ِب� ْ
أهَ ��ب» أي لم أبعها ولم أهبها.
يضرب للظالم يخاصمك فيما ال
َح َّق له فيه.
وامل��ث��ل ال��ش��ه��ي��ر ال����ذي يقول
«اس��ت��ن��وق اجل��م��ل» ُي ْ
��ض��رب
للرجل ال��واه��ن ال���رأي املخلط
في كالمه واملثل للشاعر طرفة
بن العبد وكان بحضرة بعض
امللوك وامللتمس ينشد شع ًرا
فقال فيه:

وقد أتناسى الهم عند احتضاره
بناج عليه الصيعرية مكدم
ف���ق���ال ب���ن���اج ي��ع��ن��ي ج��م�لاً
والصيعرية سمة م��ن سمات
ال��ن��وق فقال ط��ر َف��ة «استنوق
اجل��م��ل» أَي ص��ار اجلمل ناقة
ف��ق��ال امللتمس وي���ل ل��ه��ذا من
لسانه فكان هالكه بلسانه هجا
عمرو بن هند فقتله.
أما املثل القائل «جاءوا على بكرة
أبيهم» فهو يضرب للجماعة اذا
ج��اءوا كلهم ولم يتخلف منهم
أحد .والبكرة :الفتية من االبل.
ونذهب إلى أكثر األمثال شهرة

واخلاصة باالبل وهو «ما هكذا
تورد يا سعد االبل» أي ما هكذا
يكون القيام في األم��ور واملثل
ملالك بن زيد َم َناة بن تمَ ِ يم ورأى
س ْعدا ً أورد ابله ولم يحسن
أخاه َ
القيام عليها فقال ذلك وكان مالك
آبل أهل زمانه على حمقه.
وهناك مثل يقول «أوسعتهم
س ًّبا وأودوا باالبل» ومعناه أي
ليس على عدوك منك ضرر أكثر
من الوعيد بال حقيقة .وهذا املثل
فيما يقال لكعب بن زهير قاله
ألبيه وكانت بنو أس��د أغ��ارت
على ابله فهجاهم وتوعدهم.

• عرض لالبل

وع��ن��دم��ا يعجز ال��ع��ج��وز عن
تسيير املركوب يقول «لقد كنتُ
ُ
وأول من
وما ُيقا ُد بي البعير»
قاله سعد ب��ن زي��د مناة وهو
ال � ِف � ْز ُر وكانت حتته ام��رأة من
بني تغلب ف��ول��دت ل��ه  -فيما
صعة أبا
ص ْع َ
يزعم الناس َ -
س ْعد
عامر وولدت له هُ َب ْيرة بن َ
وكان سعد قد كبر حتى لم ُي ِط ْق
ركوب اجلمل اال أن ُي َقاد به وال
َ
ميلك رأسه فكان صعصعة يوما ً
يقوده على جمله َف َقال سعد :قد
كنتُ ال ُي َقاد بي اجلمل فأرسلها
مثالً.

ون��ض��رب ه��ذا امل��ث��ل للشخص
الذي يخالف الناس والذي يولي
األدب��ار دائما ً «أخلف من َب� ْول
اجلمل» ألَن بول اجلمل من بني
األبوال التي ا ِ َلى وراء والعرب
َتقول هذا ألَنه يبول إلى خلف.
قال الشاعر:
وأخلف من َب ْول البعير ألَن ُه
اذا هُ َو لالقبال ُو ِّجه أدبرا
وي��ج��يء املثل الشهير «ال في
العير وال ف��ي النفير» للرجل
الذي يحتقر لقلّة نفعه والعير
االبل حتمل التجا َرة ويعنى به
هاهنا عير ُق� َري��ش التي خرج
رس���ول ال��ل��ه صلى ال��ل��ه عليه
وسلم ألخ��ذه��ا ووق��ع��ت وقعة
ب��در ألجلها والنفير يعنى به
وقعة بدر وذلك أن كل من تخلف
عن العير وعن النفير لبدر من
أهل مكة كان مستصغرا ً حقيرا ً
فيهم ثم جعل مثالً لكل من هذه
صفته.
ِ
«آخ � ُرهَ ��ا أ َقلُّهَا ُ
ش ْرباً»
أما مثل
س ْقي االبل وهو يرمي
فأصله في َ
إلى أن املتأخر عن الورود رمبا
جاء وقد مضى الناس ب ِِع ْف َو ِة
املاء «عفوة كل شيء :صفوته»
ورمبا وافق منه نفادا ً فكن في
أول من يرِد فليس تأخير الورد
اال من العجز والذل.
ويضرب مثل «يا ابل عودي إلى
مباركك» ملن يفر من الشيء الذي
ال بد منه.
أم��ا مثل «ك��احل��ادي وليس له
بعير» فيضرب للمتشبع مبا لم
يأكله وللمتكثر مبا ليس عنده
وللرجل ينتحل َما لاَ ُيحسنهُ.
السوق من وراء االبل.
واحلدو ُّ
وهناك مثل يضرب للمتساوين
واملتعادلني وهو «هما كركبتي
البعير».
وي��ض��رب م��ث��ل «أس����اء رع��ي �ا ً
فسقى» مل��ن ال يحكم األم��ر ثم
يريد احكامه فيفسده.

