قطوف من األمثال واحلكم اإلفريقية()3
فى هذا العدد اجلديد من اجمللة  ،الزلنا نتابع اإلبحار
فى فيض قطوف األمثال والعبر و احلكم اإلفريقية،
التى حتكى وتنقل معارف وحكايات وخبرات األجداد ،و
متثل لنا إرثاً ثقافياً واجتماعياً يؤكد على رقى اإلنسان
اإلفريقى .فإليكم قرائنا ُ
صحبة من قطوف األمثال
املتداولة من بستان بلداننا اإلفريقية اخملتلفة .
مدغشقر
 احلق كالنار ،عندما نحاول لفها تشتعل. امللك يرث اململكة ،والشعب يرث السخرة. ضع قدماً واحدة في الزورق  ،فيصبح جسمك كلهفيه.
 احلاكم كالنار إذا ابتعدت عنه تبرد وإذا اقتربت منهحتترق.
عندما يكون دليلك أعمى تنتهي في حفرة.نيجرييا
 حتى لو تعرضت للضرب فمن األفضل أن تكون فىمقدمة الصف.
 إذا وجد القوقع شظايا فى قوقعته ،تركها ألخرى.إثيوبيا
 الفقر ابن الكسل البكر. من تعرض لعضة ثعبان يخشى حتى من اليرقة. قد تعطي عصا واحدة دخاناً ،لكنها لن تعطيالنار.
 أراد الضفدع أن يكون فيالً ،فانفجر! ال يشهد للفأر إال فأر مثله.املغرب
 اللى فاتك خليه لنباتك. اللى يرى والد الناس ،بحال اللى يدق املاء فىاملهزار.
 يد فى الطبق وعني على من زهق.()1

اجلزائر
 الشر ال يظلم أحد إال ملن جلبه على نفسه. يادى الزمان الغدار ال سرنى من ذراى.جيبوتى
 إذا كنت ال تستطيع قول األه ..فاترك غيرك ينطقهاعنك.
اريرتيا
 إذا كان هناك من يقول السوء ،فال تستغرب أنيكون األسوء جالساً يهز رأسه مصدقاً.
حكم وأقوال »نيلسون مانديال» املناضل
السياسي وأول رئيس جلنوب أفريقيا بعد
انتهاء التمييز العنصري:
 قمة اجملد ليست في عدم اإلخفاق أو الفشل  ..بلفي القيام بعد كل عثرة.
 ميوت من ال يستحق املوت و يعيش من ال يستحقاحلياة.
 ليس أفضل أن تكون قائدا ً يقف في اخللف وتضعّ
خاصة عندما حتتفل بانتصار
اآلخرين في املق ّدمة،
ما  ..عليك أن تكون باملق ّدمة في حال اخلطر ..
عندها ،سيق ّدر الناس قيادتك لهم.
املال لن يصنع النجاح ،إمنا احلريّة إلنتاج املال تصنعالنجاح.
 ال يوجد إنسان ولد يكره إنساناً آخر بسبب لونبشرته أو أصله أو دينه  ..الناس تعلمت الكراهية
وإذا كان باإلمكان تعليمهم الكراهية إذا ً بإمكاننا
تعليمهم احلب  ..خاصة أن احلب أقرب لقلب
اإلنسان من الكراهية.
من أقوال مارتن لوثر كينغ  ..الزعيم
األمريكى من أصول إفريقية:
 إياكم أن تنسوا أن جميع ما قام به هتلر في أملانياكان قانونياً.
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