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 مقدمة 
 ما نتصورهمن بني املصادر الىت ميكن أن تؤدى بنا إىل بعض

وآالم من هذا،!!! خالل ال أعرف آم سنة " حدث للمصريني"قد 
"اللغة الشبابية"أن نقف وقفة موضوعية أمام مايسمى 

إن) . عموما" البيئة"الطبقة أو لغة (السائدة حاليا 
املوقف الفوقى من هذه اللغة يعمينا عن داللتها الىت قد

 .ملراجعةتشمل بعض اإلجيابيات اخلليقة بالنظر وا

نبيل. مع د( ىف ندوة آنت مسئوال عنها  :منذ حواىل عامني
ىف الس األعلى للثقافة" اللغة والثقافة العلمية"عن ) على

عرضت فيها" حرآيه اللغة بني الشعر والشارع"قدمت ورقة عن 
رأىي من أنه من املناسب أن نقارن دور الشعر بقدرته على
شحن األلفاظ القدمية املعتادة من خالل تشكيالته البديعة

 مبا-من حيث املبدا -وموسيقاه وصوره، أن نقارن هذا الدور
 يقوم به الشارع املصرى عامة، والشباب خاصة، هذه األيام

يخلـّقوا منها لغتهم السريعةوهم يقتحمون أصنام األلفاظ ل
 الباهتة، ويرفضون حيرآون هبا مجود األلفاظ) علينا(الغريبة 

 . تصنيمها أو خوائها

العجيب ىف أمر الرافضني هلذه اللغة اجلديدة أم يضمون
خمتلف الفئات من الصفوة حىت احملافظني مرورا بأهل الفن

حيدث. ا، وغريهمواملثقفني املكتبيني واألآادميني طبع) الراقى(
هذا واللغة الفصحى تتدهور حتت مسع وبصر آل هؤالء، وال يثري
فيهم هذا التدهور رفضًا فموقفًا حامسا مثلما تثريه اللغة

 .البيئة اياها/الشبابية

مث خذ عندك هذا األسى الذى يصاحب هذا الرفض دون حتفظ
هلذه اللغة اجلديدة، حني يرتحم الرافض أوالناقد على لغة

 .زمان، وذوق زمان، ورقة زمان، وأدب زمان

اإلنسان والتطور(ىف ملف األخالق الذى أشرت إليه أول أمس 
قدمنا عددا من األمثال الشعبية الىت هبا جرعة  )2001 -2000

ق السلبية الىت ال نتوقف عندها عادة وحنن نضربمن األخال
األمثال أو نستشهد هبا، وها حنن نقوم بإجيازها وحتديثها

 .الشبابية/البيئة/لنربط بينها وبني اللغة
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إن املثل الشعىب ليس له مؤلف آما نعلم، وإن آان ميثل
جزءا من الرتاث الشعىب، فهو إفراز ملرحلة من الوعى الشعىب

 الرتاث الشعىب، والوعى الشعىب،وفرق بنيليست قصرية ىف العادة، 
ففى حني يرتبط. مصادر املعرفة املتعددة املناهلوآالمها من 

الرتاث الشعىب باألمثال العامية واملالحم احملكية، وبعض األساطري،
الشعىب حرآية ثقافة العامة وهى تتحرك وتتخلقميثل الوعى 

 الذىالرتاث الشعىب، حنن نتعلم من ويعاد تشكيلها باستمرار
 مما قد يكون ممتدا حىت االن،ماذا آانألفه الناس عرب التاريخ 

،"ماذا حيدث" هنا واالن الوعى الشعىبونتعلم من النظر ىف 
ما"و" حدث"ض ما والربط بني املصدرين قد يفيد ىف الكشف عن بع

ىف ٌان، فإذا آانت األمثال الشعبية تعطينا مثال ملا آان" حيدث
سائدا من توجهات ومواقف وطباع وأخالق لفرتة ليست قصرية حىت
استقر املثل الشعىب واستمر وطال عمره إىل أن وَصَلَنـا، فإن

 بني الشباب اللغة الشبابية تعطينا حرآية الشارع اآلن
ا من ينتمون إىل الثقافة الىت أطلقوا أوخاصة، وال سيم

 .ثقافة اإلدمان، مبا ىف ذلك "البيئة"أطلقنا عليها لفظ 

قبل أن أنتقل لفحص بعض عينات اللغة الشبابية آعالمة
، قلت أعرض بعض األمثال الشعبية الىت"حيدث للمصريني"على ما 

شاعت من قدمي، والىت أفرزها الوعى الشعىب املصرى خالل حقبة
أعرض هذه. من الزمن ال نستطيع أن حنددها ال توقيتا وال مدة

األمثال الىت هبا دعوة لعدد من املواقف والتصرفات واألحكام
الالأخالقية يتضاءل معه ما نتهم به اللغة الشبابية، أو

 . السائدة بيننا اليوم ،"البيئة"لغة 

ط،بديهى أنىن ال أدافع عن هذه اللغة اجلديدة على طول اخل
لكنىن أحاول أن أتذآر، وأذآـِّر، أن هذا املوقف الفوقى
،حلرآية وعى الشارع وهو يتحدى، وخيلق لغته، ويصنع ثقافته
لن يفيد ال ىف فهم ما جيرى، وال ىف اإلسهام ىف اإلحاطة به

 .وتوجيهه إن لزم األمر، أو استطعنا

 بعض األمثال الشعبية الالأخالقية

الشعبية أا حكم رصينة، ونقدالشائع عادة عن االمثال 
ذاتى وهتذيب وإصالح، دون إغفال دورها ىف تصوير سلبيات فرتة
معينة من الزمن، أو ترجيح قيم سادت ىف مرحلة ما من مسرية
 الواقع، ترجيحا ال يعىن بالضروره املوافقة، ولقد سبق أن

الذى انتظم فرته طويلة ىف" مثل وموال"نبهنا مرارًا ىف باب 
 دعوة   ليس   باألمثال   االستشهادة اإلنسان والتطور أن جمل
 يكون   بل قد يصل األمر إىل أن .  لتطبيقها مبا هى آما هى 

 وقد ،  املثل   يقوله   ما   عكس   لتطبيق تنبيه  االستشهاد باملثل هو 
، ذلك   ومع  . املثل   فيعريه ،  ملتبس   بشكل جيرى    ألمر   آشفا   يكون 
ىف   إجيابية   أخالقية   قيمة   لألمثال   أن   يتصورون   منا   فكثريون 
 بل ،  سلبية   معان   األحيان   من   آثري ىف    تفيد   قد   أا   حني ىف  ،  ذاهتا 
 مثل ،  السلبية   القيم   هذه   ممارسة إىل    احلفز على    تساعد   وقد 
 أو الطبقى    التمييز على    التأآيد   أو ،  لالذ   قبول إىل    الدعوة 
القومية، أو   أو   الوطنية   الذات   صورة   تشويه   أو العنصرى،  

 .إهانة املرأة وحتقريها
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 مما أخالقيا  ال   مبلغا   القسوة   به   تبلغ   قد  اجلماعى الوعى    إن
س،الناس، أوأغلب النا   عليه   جيمع   ما   آل   ليس   أنه إىل    ينبه 
 أقرب   يكون   العكس   لعل   بل .  أرحم   أو ،  أصدق   أو ،  أفضل   هو 
، احلالج حماآمة   -  مثال  -  نتذآر   . آثرية   أحيانا   للصواب 
حىت   احلالج   استدرج   أن   بعد ،  العامة   حبكم   يتذرع والقاضى  
حكم باإلعدام من  ودبر   قرر   ما   فيه   يصدر لكى  ، " يبوح"
 مسرحيته   الصبور   عبد ينهى    آيف   نذآر ،  العامة   حبكم   متذرعا 
 أنتم . ( اموع   بقسوة   بتذآرينا "  احلالج   مأساة  "  الرائعة 
 نتذآراآلن ونقارن آيف تطور تشويه الوعى ). حكِّمُتم َفحَكمُتم 

أغلب الناسالعام بألعاب املال والدعاية لتشكيل وعى 
غرائز، حىت يكاد يصل األمر إىل ختليق قيم استهالآيةلتخليق 
 جديدة تتناقلها األجيال لرتويج سلعة، أو تعميقاستهالآية

أيديولوجية، ال ختدم إال طبقة منفصلة عن آل ما هو أخالق، بل
هذا، ناهيك عن تشكيل(عن آل ما هو فطرة ، أو قوانني بقاء 

 ).لظلم والقتل ومتادى اإلبادةالوعى العام لتربير ا

سوف نقدم فيما يلى عددا من األمثلة الىت اعتربناها متثل
 بشكلالالأخالقى اجلانبمن األمثال الشعبية، أعىن " اجلانب اآلخر"

أو بآخر، وذلك متهيدا للنظر بعني موضوعية ملا نسميه اللغة
 ).ىف هذه اليومية غالبا(البيئية، فيما بعد / الشبابية

 " اخلري   فعل   الشر   أصل"-1 
    يقول؟   أن   يريد   ماذا ،  الغرابة   شديد   يبدو   مثل   هذا

 منا يريد   هل   جدواه؟ ىف    يشكك   أم   اخلري   فعل   عن َيْنهى   هو  هل
 ؟ شرا   اخلري   ينقلب   أن   من   خوفا   بعضا   بعضنا   نقتل   أن 

من املثل الذى ميثل عكسه متامًا وهو الذى    املثل   هذا   أين 
 املثل   ذلك .  الطيب   لفعل   السريع   العائد   ننتظر   أال   ينبهنا

  ". البحر ىف    وارميه   الطيب   إعمل " يقول الذى    اجلميل 

 " املتهوم   يقر   ملا   الربئ   إضرب"-2 
 أنه   رغم أنك تعرفضرب الربئ، ب ىف    ترتدد   املثل ينبهك أال

، وليس حىت متهما ميكن أن تثبت براءته، أو أنه يضرب حىت برئ 
يقر بذنب مل يرتكبه، هذا املثل يوصى بضرب الربئ وهو يعرتف

 أن   من   خوفا   املتهوم   يقر أنه برئ منذ البداية، ملاذا؟ حىت 
هالدور فيعذب آما رأى الربىء يعذب أمامه ؟ يا   عليه يأتى  

من تعذيب ىف جيرى    ما   نعرف حجم وال مدى   ال    برغم أننا !!
سجوننا وأقسامنا هذه األيام، لكنىن أتصور أن التعذيب قد
يقتصر على املتهم، أو حىت ميتد إىل أهله لتعذيبه عن بعد،

 رمبا ال يرآزَّ– التعذيب –لكنه متهم على أية حال، ولكنه 
 ).لست متأآد(يقول املثل هكذا بوضوح على الربىء آما 

 "حمروم   تطعم   وال   مطعوم   إطعم  "-3
: والتطور   اإلنسان (، إجيابيا   تفسريا   املثل   هذا   فسرنا   أن   سبق

 التفسري   ذلك   بدا   وقد . )1985  لسنة   والعشرون   الثالث   العدد 
 إن :  يقول   تفسريا   أو   تربيرا   آنذاك   عرضنا .  تعسفا   للكثريين 
 ولكنه ،  احملروم   دون   املطعوم   بإطعام يوصى    ال   املثل قد   هذا 
    احملروم  إىل  ُيلقى    ما   آل   جتعل   احلرمان   من   ما   درجة إىل    ينبه 
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ُيْعَطى،   ما   يقّدر   ال   احملروم   حيث أن ،  املزيد   طلب   دوامة ىف  خيتفى 
 ما   طعم   تذوق   أن   سبق   من   أن   حني ىف  وهو ال يشبع مهما أعطى، 

 .  املناسب   بالقدر يكتفى    إذ   به فريتوى  ،  يقدره   أن   ميكن يعطى  

القراء واالصدقاء اعترب هذا التفسري تعسفاآثري من 
 عنده   من   بأن وتربيرا حلرمان احملروم، وتدعيما للموقف الظامل 

 حىت مات   ولو ،  وُيـنكر ،  يهمل   عنده   ليس   ومن ،  وُيـزاد ُيعطى  
 تصحيح ، هذا التفسري األخري، الذى هو. واحتياجا   جوعا 

فإنه يكون مثال سيئا قاسيا ظاملاللتربير املتقدم، لوصح ، 
 .قبيحا الأخالقيا، بال شك

 القلب   عن   بعيد   العني   عن   بعيد  اللى -4
تشرتط بالضرورة حضورًا   ال  بني البشر  احلقيقية   العالقات   إن 

لكن املثل طول الوقت، "  حواسنا"   أمام   لآلخر     عيانيًا ماثًال
 ملن عواطفنا عادة ما حنتفظ هبا   أن  يشري إىل اعتبار  هنا

 رحلة هى    احلقيقية   العالقة َيمُثُل أمام حواسنا، دون غريه، إن 
 واملثري   وعينا ىف    املاثل   بني ،  واخلارج   الداخل   بني مستمرة 

 . وبالعكس ألحاسيسنا 

 بطمرت   العالقات   من   نوع إىل    ينبه   الصورة   هبذه   املثل
 التزام أى    إنكار   مع ،  اجلاهزة   والصفقة ،  الراهنة   باللحظة 
عيىن"الغياب عن احلضور الفعلى أمام احلواس    أثناء   ممتد 

 :، وأننا ننسى الغائب مبا يؤآده مثل آخر يقول"عينك
 ليستحوذ ، " وشه   غطوا   والنعسان ،  نايب   لوش   ما   الغايب "
 دون الغائب معا   والوجدانية ،  املادية   املكاسب على  "  احلاضر"

  !!!والنائم حىت لو آانوا أصحاب حق، أو أصحاب احلق

 العقل   بثبات   له   إدعو   ُجوعه   بعد   يشبع  اللى -5
 قد تكون من القسوة احلرمان   شدة   أن إىل    يشري هذا املثل

 وهو ال يزول عادة، الحبيث إذا زال هذا احلرمان باإلشباع،
 حيتمل احملروم أن يشبع، أو هو ال يكاد يصدق، حىت أنه يفقد

 يكن   مل ما، ارتواٍء    بارتواء   له   ُلوَح   ما   إذا   خاصة   توازنه 
 .  حسبانه ىف    ليس   أى   ينتظره 

 أن   اجلائع   حق   إنكار   من   فيه   ما   هذا املثل   من خيفى    ال 
حىت حيمد   جوعه   طال   َمْن   يشبع   أن   يستبعد   املثل   إن ،  يشبع 

 مل   ألنه   إما :  ُيجن   شبع    إذا   أنه يرجح ويتوازن، بل إنه 
 ميكن   ال   ألنه   وإما ،  أآل   مهما   يشبع   لن   فهو   أصال   الشبع   يتوقع 
آما ىف(  ،  ميتلئ   ال   مثقوب   هو بالتاىل و .  حمروم   ألنه   يشبع   أن 

 ) . املثل قبل السابق

زى " يقول   األصلية   بألفاظه   يذآر   أن   ميكن   ال   مواز   مثل   هناك
 ما   هو   هنا   اهلبل ".  اهتبل   امه "  حلم " شاف   حلمة   شاف   ما   عمره اللى  
  ". العقل   بثبات   إدعو له: "اىلاحل   املثل   يقوله   ما   يقابل 

 رجليك   حتت   إبنك   حط   طوفان   النيل   جاك   إن  -6 

 آان   لو حىت  ،  آخر أى    حساب على    النجاة إىل   صرحية  هذه دعوة
 .شخصيا   ابنك   هو   اآلخر   هذا 
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 وهو ،  مرة   واقعية   من   املثل   هذا ىف    ما   عن التغاضى    ميكن   ال
 وأمه ،  أخيه   من   املرء   يفر   يوم ،  القيامة   بيوم   ايذآرن 
 وأن ،  شىء   القيامة   يوم   الفرار   لكن ،  وبنيه   وصاحبته ،  وأبيه 
 قدميه   حتت   يضعه   إذ ،  لنجاته   آأداة   ابنه   الواحد   يستعمل 
الذى السلىب  املعىن    هو   هذا .  مؤقتا   ولو ،  قليال   ولو   هو   ليطفو 
  . هذا املثل إليه   يشري 

 أل   بنتك   وابن ،  ابنك   ابن    رب-7
 ولكنه ،  البنت على    اإلبن   تفضيل إىل    فقط   يشري   ال   املثل   هذا

، وبعصبه ،  بأبيه   اإلبن   تربط الىت    امللكية   عالقة إىل    يشري   أيضا 
ىف   التمييز على    قاصرة   آانت   املسألة   ليت   اوي .  البنت   دون 
" استخسار"إىل    تشري   لكنها ،  الفرص   أو ،  اإلرث   أو ،  العطاء 
 تشري   قد   آما ،  واإلنفاق   الرعاية إىل    تشري   قد   والرتبية .  الرتبية 
 االمتداد   عن   واضح   بشكل ينهى    واملثل ،  والنصيحة   القدوة إىل  
 انتماء   هو   الرتبية   الرعاية   شرط   وأن ،  الحق   جيل ىف    املشروط   غري 
 لغة   بكل   يرتدد   قدمي معىن    هذا ،  مباشر   عصب   انتماء   الذآور 
 :  الفصحي   شاعر   يقوله 

 " األباعد   جالالر   أبناء   بنوُهّن     ، وبناتنا ،  أبنائنا   بنو   بنونا"

 نالحظ )  يذآر   بالقبح   والقبح  ( الشعر   هذا   مثل   قبح   شدة   ومع 
 " األباعد   الرجال " ميثلون   أصبحوا  هنا  وأهله   البنت   زوج   أن 

 خرب   السوق   يكون   العمشة   تتكحل   ما  على -8
، وهى أيضا   سوةبق   القبح   هتني الىت    األمثال العامية   تتكرر

 حرم   من   وآأن تنكر أصًال ذلك اجلمال الكامن فيما يسمى قبحًا، 
: تقول   موازية   أمثلة   مثة .  املثل   قائل   حق ىف    أذنب   قد   اجلمال 
  ولو   حلو   احللو : " أقل   وبدرجة ، " العكر   الوش ىف    املاشطة   تعمل   إيش"
 إخل... ". يوم   آل   وشه   غسل   ولو   وحش   والوحش ،  النوم   من   قام 

 عليه   واضحك   امحر   االمسر    لبـّس-9
 يـنعمون ، آانوا  السودان   حيتلون   وهم   اإلجنليز   إن   يقال   

 هلم   يصورن   حني   عليهم   آذب   يا   وهات   محراء   حبلة   الكرباء   بعض على  
وواضح .  ما   مبساواة   وإيهام   هلم   تكرمي   هو   امللبس   تغيري   جمرد   أن 

ما ىف هذا املثل من متييز عنصرى، وامتهان، واستعالء،
 يلبس   حني   حاال جيرى    معاصر   تطبيق   املثل   على أن هلذا. واستهانة

 مظاهر   بعض   اإلفريقية   الشعوب   بعض "  فوق اللى  " الناس 
 ميارسونه   ما   تصوير   أو ،  عليهم   فرنسية   لغة   فرض   مثل ،  املدنية 
 بعض   تصدير   أو ،  حديثة   دميقراطية   أا على    مقاتلة   قبلية   من 
 آأن ،  الضحل االستهالآى    لالستعمال   التقنية   اإلجنازات   قشور 
 يستعمله   ما   تشبه   أدوات   الاستعم   مبجرد   يتحقق احلضارى    الشكل 
  . املتحضرون 

 حني ،  العلمية   األحباث   نشر   جمال ىف    يتم أخفى    تطبيق   وهناك
 البحث   بقيمة   اعرتاف   هو   عاملية   جمالت ىف    النشر   أن   يصورن لنا 
ليل، والد!مثلهم، يا فرحىت  علماء  فنحن   َثم   ومن ،  العلمية 

ىف  متاما  آذلك   واألمر ليس !!  عندهم   ننشر   هو أم مسحوا لنا أن
  . األحيان   معظم 
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 الثالث   العامل   علماء   بعض   تولية ىف    ذلك   مثل   حيدث ،  أيضا
 املؤسسات ىف    قيادية   شبه   أو   قيادية   مناصب   الرابع   أو 
 قارة على    جاء   قد   الدور   ألن   إما ،  العاملية   واجلمعيات 
 مبظهر   الظهور إىل    حاجة   هناك   ألن   وإما ،  مثال   إفريقيا 
 .  هذا   من   وآالم ،  املساواة 

 لبس " :تقول   للمثل ة  املعاصر  املكافئة  الصورة   تصبح   وهنا 
  ". عليه   واضحك ،  رئاسيا   منصبا األسيوى،    أو اإلفريقى  

 وتقدميهم ،  الوجوه   بعض   بتزيني   الدواء   شرآات   اأيض   تقوم
 باعتبارهم ، العاملى   واجملتمع الطىب العلمى    وللمجتع   ألنفسهم 
ضحك   يا   هات ،  أنفسهم   يصدقوا   أن   وبعد ،  جماهلم ىف    روادا 

  . نصب   يا   وهات ،  عليهم، وعلينا

 قفاى   يا   انسكيت   ما لساىن    يا    لوالك-10
وهى  والصمت اجلبان،  للنفاق   صرحية   دعوة   يتضمن هذا املثل 

 فإن ،  الكالم ىف    للتحفظ   أو ،  للتحلى بالصمت احلذر   دعوة   ليست 
 ال   مبشورة   إشار   أو برأى    نطق   أنه   رد   قفاه على    يـسك الذى  
  .  ساباتوح ،  حكمة   سكوته   يكون 

 العرب   عدل   وال ،  الغـز    جور-11
 امتد   مث ،  األتراك على    تطلق   األصل ىف    آانت   الغز   آلمة

 . عامة   بصفة الطبقى    التمييز إىل    معناها 

 أو الطبقى،    التمييز على    تقتصر   ال   املوقف   هذا   الأخالقية 
 بالذل   الرضا   تفضيل ىف    تكمن   أيضا   هاولكن ،  اإلثنية   التفرقة 
 شيوع   إن .  الناس   عامة   من   العدل   عن ،  بأصله   سيد   ألنه   سيد   من 
 أى سلطة سواء آانت سلطة   من   بالظلم   والرضا   الذل   ثقافة 
األعلى، أو املستعمر، أو أى شيخ أو   الطبقة   أو ،  السادة 

 ينبغى أن يرفض بغض النظر قبيح   أمر   هو ل الظلم قبو. آاهن
 .عن َمْن هو الظامل

 عماه ماللى    أرحم   تكون   حا   مش ،  عشاه   خد االعمى    قابلك   إن -12
ىف التمادى    يربر   وهو ،  القسوة منتهى  ىل ىف    يبدو   مثل   هذا

، وقد أزعجىن ربنا   رمحة  على حىت    يتطاول   إنه   بل ،  األضعف   ظلم 
 .حىت أنىن رفضت أن أضيف مزيدا من الشرح يبني مدى قبحه

 : اخلالصة

 لعلنا نالحظ ونستنتج من خالل آل ما تقدم

القسوة، وعلينا أال   شديد   يكون   قد الشعىب  الوعى    إن :  أوال
نستسلم بسهولة ملا خيرج منه حىت لو تعمق وتأصل واستمر ىف

 .أو أسطورة أو غري ذلك" لغة جديدة"أو " َثٍلَم"

 أقل   يكونون   قد   الفائت   الزمن   أهل   بأن   الزعم   إن :  ثانيا
 .، هو زعم مشكوك فيه حكمة   وأآثر ،  قسوة 

أى لغة فيها وفيها، خصوصا اللغة الىت   إن: إذن :  ثالثا
 يفرزها الوعى العام، ىف فرتة بذاهتا
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مثـل عامى ىف    السلبية   القيم   معامل   تسجيل   إن  : رابعا
 اإلقرار يعىن    ال ،  بذاهتا   فرتة ىف  ،  شائع   قول   أو ،  متداول

إعالن واقٍع ما، وبالتاىل هو يتضمن  إنه نوع من  باحملتوى، 
 لدراسة دالالت الذى جيرى حولنا، أو الذى   بالضرورة دعوة

بابية أو رطاناوصل إلينا سواء آان مثال شعبيا أو لغة ش
  .مستوردا

الىت ال ميكن   العام الوعى    قسوة   ومع ذلك فإن  : خامسا
إغفاهلا، ال ميكن اهتامها ىف ذاهتا ألا قد تكون رد فعل دفاعى

 .ىف فرتة من الزمن

إن هذا املدخل يدعونا للنظر ىف دالالت لغة الشارع: سادسا
 .ى على طول اخلطاجلديدة بشكل أخر غري الرفض واحلكم الفوق

 .وهذا ما سنعود إليه الحقًا إن شاء اهللا وامتد العمر
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