
ْير  كأنَّ َعَلى ُرؤوِسِهُم الطَّ
ي�ضرب بهذا املثل يف الهدوء وال�ضكينة ك�ضيادي الطيور الذين كانوا يلتزمون الهدوء 

حتى ل ت�ضمعهم الطيور فيتمكنوا من �ضيدها .

وال�ضكون  الختفاء  اإىل  وحتتاج  العرب،  عند  وحمببة  معروفة  ريا�ضة  الطيور  و�ضيد 

لأن  �ضاكنني؛  �ضاكتني  الأ�ضجار  حتت  يختبئون  ال�ضيادين  فاإن  ولذا  التام،  وال�ضمت 

اأو �ضعرت بحركة فزعت وطارت،  اأح�ضت �ضوتا  ولو  ال�ضجر،  روؤو�ضهم على  الطيور فوق 

فاأطلق هذا املثل )كاأن على روؤو�ضهم الطري( تعبري عن ال�ضكون وال�ضكوت . 

اأْطَرَق  َم  تكَلّ »اإذا  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل،  ر�ضول  جمل�ض  �ضفة  يف  رب  �ضُ اإنه  وقيل 

ُجَل�َضاوؤه كاأنا على روؤو�ضهم الطري«، يريد اأنهم ي�ضكنون ول يتكلمون، والطري ل ت�ضقط 

اإل على �ضاكن. 

»واو« عمرو.. وداود!
قيل إن الوايل العثامين داود باشا أراد أن يتعلم اللغة 
العربية، فبعث إىل أحد علامء اللغة العربية ليأتيه يف 
األمثال  له  العريب يرضب  املعلم  قرصه ويعلمه، فكان 
ليقرب املعنى إىل ذهنه، ويوضح القصد، قائالً: رضب 
األيام  أحد  بعمرو وهكذا، ويف  زيد  أمسك  زيد عمراً، 
زيد  ليرضبه  ذنب  من  عمرو  جنى  ماذا  الوايل:  سأل 
وميسك به؟ فكان رد العامل: إن عمراً مل يجن ذنباً ومل 
املعنى  لتقريب  نوردها  أمثلة  هذه  وامنا  إمثاً،  يقرتب 
أمر بحبس  يقتنع بل  الوايل مل  القصد، ولكن  وإيضاح 
العامل، ألنه عجز عن اإلجابة! ثم استدعى الوايل معلامً 
اإلثم  أو  عمرو  جناه  الذي  الذنب  عن  وسأله  آخر، 
املعلم  جواب  فكان  دامئاً!  زيد  ليرضبه  اقرتفه  الذي 
مثل جواب املعلم السابق! وهكذا انتهى األمر به إىل 
الحبس، ثم استدعى الوايل معلامً ثالثاً ورابعاً، ويف كل 
مرة كان األمر ينتهي بهؤالء املعلمني إىل الحبس، حتى 
مل يبق يف البلد إال عدد قليل من املعلمني الخائفني عىل 
أحد  أن  بيد  أصاب زمالءهم!  ما  يصيبهم  أن  أنفسهم 
العلامء األذكياء فكر يف حيلة يستطيع بها إنقاذ زمالئه 
من سجن الوايل، وتقدم إىل الوايل، عارضاً عليه أن يقوم 
بتعليمه قواعد اللغة العربية، فقال له الوايل: إنني قد 
سألت زمالءك سؤاالً مل يستطع أحد منهم اإلجابة عنه، 
فإن استطعت، فعليك أن تجيب عنه، وإال كان جزاؤك 
مثلهم! فقال العامل للوايل: وما السؤال يا سيدي؟ قال 
دامئاً؟  زيد  ليرضبه  ذنب  ماذا جنى عمرو من  الوايل: 
إمثاً  واقرتف  كبرياً،  ذنباً  عمرو  جنى  لقد  العامل:  فقال 
فسأله  دامئاً،  والتوبيخ  الرضب  عليه  يستحق  عظيامً، 
رسق  لقد  الوايل  سيدي  يا  فأجابه:  ذنبه؟  وما  الوايل: 
عمرو واو »داود« الثانية، وجعلنا نضطر إىل كتابة هذا 
فابتسم  عديدة!  قرون  منذ  فقط  واحدة  بواو  االسم 
الوايل وبدت عىل محياه عالمات الرضا واالرتياح، وقال: 
لقد كنت دامئاً عىل يقني من أن عمراً قد اقرتف ذنباً 
الوايل  قال  ثم  دامئاً!  زيد  يرضبه  أن  يستدعي  عظيامً 
فقال  علمك؟  عىل  نكافئك  أن  تريد  وكيف  للعامل: 
تعفو  أن  هي  مكافأيت  إن  الوايل،  الله  »أصلح  املعلم: 
لرغبته،  الوايل  فاستجاب  وتطلق رساحهم!  زماليئ  عن 

وأطلق رساحهم!«.

مصطلحات 
دخيلة على 

لغتنا العربية
استامرة: كلمه تركية

بخت: كلمة فارسيه تعني الحظ
تستعمل  فارسيه  كلمة  ب��س: 

لإلسكات
تعني  فارسيه  كلمة  ب��ش��ت: 

املشلح
بالد  تعني  هندية  :كلمة  بهار 

الهند ابازير
تنت: كلمة تركية مبعنى الدخان

تعني  هندية  كلمة  ت��ج��وري: 
الخزنة

عيار  تعني  هندية  كلمة  تولة: 
للوزن

كيس  تعني  فارسية  خيشة:كلمة 
من القامش

خبل: كلمة فارسية وهو املجنون.
تعني  هندية  كلمة  دروازة: 

البوابة
دريشة:كلمة فارسية تعني نافذة
تعني  فارسيه  كلمة  زول��ي��ة: 

البساط.

لغة الدراهم
قال أبو العيناء:

م�������ن ك���������ان مي�����ل�����ك دره�����م�����ني 
ت��ع��ل��م��ت ش��ف��ت��اه أن�����واع ال���ك���الم ف��ق��اال

وت����ق����دم ال���ف���ص���ح���اء ف��اس��ت��م��ع��وا ل��ه 
ورأي������ت������ه ب�����ني ال����������ورى م���خ���ت���اال

ل�����وال دراه�����م�����ه ال����ت����ي ي����زه����و ب��ه��ا 
ح���اال أس�������وأ  ال����ن����اس  يف  ل���وج���دت���ه 

م��خ��ط��ئ��اً  ت���ك���ل���م  إذا  ال���غ���ن���ي  إن 
ق���ال���وا ص���دق���ت وم����ا ن��ط��ق��ت م��ح��اال

ص���ادق���ا  ت���ك���ل���م  إذا  ال���ف���ق���ري  أم������ا 
ق����ال����وا ك���ذب���ت وأب����ط����ل����وا م����ا ق���اال

ك��ل��ه��ا  امل�����واط�����ن  يف  ال�����دراه�����م  إن 
ت���ك���س���و ال�����رج�����ال م���ه���اب���ة وج����امال

ف��ص��اح��ة  أراد  مل����ن  ال���ل���س���ان  ف���ه���ي 
ق��ت��اال أراد  مل����ن  ال����س����الح  وه������ي 

ثنائيات ميمية
األرف����ع����ان: ال���ب���ر وال���س���ل���م. 
األوح����ش����ان: امل��ق��ت وال���س���أم. 
األح����زن����ان: ال���ح���رة وال���ن���دم. 
األس�������ودان: ال��ف��ح��م وال��ح��م��م. 
األب���ي���ض���ان: ال�����رور وال��ن��ع��م. 
األس��������وءان: ال��ث��ك��ل وال��ي��ت��م. 

األع����ج����امن: ال���ع���ي وال���ب���ك���م. 
األف����خ����ران: ال���ع���رب وال��ع��ج��م. 
األش����ه����ران: ال��ط��ب��ل وال��ع��ل��م. 
األب����خ����الن: ال���ج���دب وال���ع���دم. 
األك����ذب����ان: ال�����راب وال��ح��ل��م. 
األص����دق����ان: ال��ع��ه��د وال��ق��س��م. 
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