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فمهما  حياتنا،  في  تمر  وأحداث  مواقف  عن  عفوي  تعبير  األمثال 
إندثرت األجيال تبقى حكمهم وأمثالهم تتوارث فنأخذ منها العبر وقد 
نستخدمها للتعبير عن مواقف معينة، وقد تختلف وتتغّير بألفاظها 
ولكن مضمونها واحد.وتتميز قارتنا أفريقيا بأن عالم الحيوان يمثل 
للقارة  الشعبية  األمثال  يغذي  الذي  المجازي  للخطاب  رئيًسا  رافداً 
إلى  تشير  اإلفريقي،  اإلنسان  على  تنعكس  وتشبيهات  صور  السمراء. 
للبالغة  المحبون  يجد  آخر،  طوراً  الذوق  رفعة  وإلى  طوراً  الكبرياء 
وكما  وتداولها.  استنباطها  في  متعة  تضاهيها  ال  متعة  الشفاهية 
عودنا قرائنا االعزاء فى االعداد السابقة نختر بعضًا من هذه األمثال 

من عدد من البلدان األفريقية:-

- من األفضل أن تفقد عينيك من قلبك.
- ال تضع اإلحبار باستخدام جنم شخص آخر.

- عندما تكون هناك وصية هناك طريقة.

تنزانيا

- إذا احتد أفراد القطيع نام االسد جائعًا.
- الرجل الذى يستعمل قوته خياف من التفكري. 

- كن حريًصا على ان ال ختسر إنسان قد ال يقدمه القدر مرة أخرى.

كينيا

قطوف من األمثال واحلكم األفريقية

- الصديق املقرب قد يكون عدو قريب. 
- حتى الضبع الذي أكلك ال يعوي! "مثل أورومي يعرب عن اختفاء شخص    

معني عن األنظار واختفاء أثره، فرتة طويلة"

إثيوبيا
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- السمك يثق باملاء، لكنه هو ذاته املاء الذي سيطبخ فيه".

بوركينا فاسو

- "اعرب النهر قبل أن تبدأ يف التهكم على التمساح". 

الكونغو الدميقراطية 

- "إذا تبعك النحل، فهذا يعين أنك أكلت عسال".

اجلابون

- مجيع القطط تنبش يف القمامة، ولكن القطط املتهورة فقط هي 
اليت تسقط داخلها".

- من ولد يف غصن إن مل يطر يعجب أهله.
- العصفور الذي يف أيدي األطفال اليسخر بالذي يشوي.

السنغال

- اللي عضو احلنش خياف من احلبل.
- الزين يف بناتنا ساللة من العمة للخالة.

- إىل عطاك العاطي, ما حترث ما تواطي حتى اجلبال الطاطي.

املغرب
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جمموعة أمثال افريقية 
- هؤالء الذين يتزينون بالآللـئ ، ال يعرفون 

كم مرة عضت أمساك القرش  ساقي الغواص . 
- فى الغابة، تتخاصم األشجار بأغصانها، لكنها تتعانق جبذورها.

- عالمات السوط تزول، وآثار الشتائم ال تزول.
- السكني احلادة جداً جترح غمدها.

- إذا مل يسمع األصم صوت الرعد فإنه سريى حبات املطر.
- إذا احتد أفراد القطيع، نام األسد جائعا.

- زئري األسد ال يكفي لقتل الفريسة .
- أن تكون أسداً ليوم خري من خروف طوال حياتك

- هناك أشخاص يرغبون يف مساعدتك على وضع سلتك على رأسك،

- اتق األمحق أن تصحبه إمنا األمحق كالثوب اخللق كلما رقعت منه جانًبا 
صفقته الريح وهنا فاخنرق.

- اللى بنريدو بنفرش له األرض ومن ال نريدو بنحرش عليه الكلب.
- احلسنة يف املنعول زي الشّرارة يف القندول.

- لو ما عندك حيلة اعمل تيلة.
- قيل للبغل: "من أبوك" قال "الفرس خالي.

السودان

- أعمل يا خصيب تصيب ما جتيكش يف البقرة جتيك يف احلليب
 - )  يقصد بها القول أن من يعمل شراً حتى أن مل يصبه يصب اعز الناس اليه(.

- إلّلي يْعرف ِعَزو كالم الناس ما يهزو.
- إلّلي يعطي سالحو مْيوت بيه.

- اللي عنده كسوة ما يبيعها، برد تونس يف ربيعها.

تونس


