






 עליגברים קראו לתרנגול אבו  איןב

ְלִת )ל( ּו )ל(-ִמן ִק@ ַג@אל ַסמ& יּכ ַאּבּו -ְר&  ַעִליִד&

 

-ַעִלי )ַאל  -ַאל   -משמעות השם עלי היא: רם, נישא, אציל, דגול. כשהשם מיודע  - ילִ עַ 
ים(, הוא אחד מתשעים ותשע שמותיו של אללה. הביטוי ַאּבּו ַעִלי-ַעִלי& ל   בשפה  ַעִז~

המדוברת מורה על רברבן, בעל אגרוף, אדם אלים וכוחני, גיבור במילים, מי 
 -שמנסה להרתיע על ידי עשיית רושם מפחיד שאינו אמיתי. מכאן הביטוי השגור 

ַמל ַאּבּו ַעִלי  (.', 'לשחק אותה אבו עלי'לעשות אבו עלי'שנכנס גם לסלנג העברי:  ,ִיע 
כל למרות היותו של הביטוי נפוץ כל כך, איש אינו יודע אל נכון מיהו עלי זה. 

  , עלו בתוהו. ילִ ניסיונותי להתחקות אחר מקור הביטוי, ולעמוד על זהותו של ַע 

 

לְ  .1  -חמדו את החתן. מהפועל ִטֵמע נגזרות גם המילים ַטַמע  - ַעִריס-ִטְמעּו ּבִ

יע-חמדנות ו אע או ַטִמ&  , שאינו מסתפק במה שיש לו.חמדן - ַטַמ&

לּו לְ  .2 ְהֵוה -ְתַפַד~& כאשר מגיעים להסכמה בנושא הנישואין נוהגים לשתות  -ַק@

 קפה.

י )ל( .3 ְתַח@ִל& ב ַוַלא לְ -ַמא ּבִ ב ַראּכֵ אּכֵ הנסיבות משתנות כמו  - ַמאִשי ַמאִשי-ַר&

 מצבם של האנשים. מי שהיה למעלה )רוכב( יכול למצוא עצמו למטה )הולך(.

א ַעלְ  .4 ַפ& במובן של שפל  ,'ברזלים'-הגיע בסופו של דבר )גם חנה( ל - ַחִדיֵדה-ַס~

 .המדרגה )'על הג'אנטים'(

יֵרה .5  (.'על הפנים', 'על הרצפה'חסר כל )על המחצלת, במובן של  - ַעְל ַחִס~

ה-ַטאֵסִת )ל( .6 ְעּבֵ ְג@פֵ -(ל) ַטאֵסִת  גם מכונה -)קערת הפחד(  ַר&  קערת(. רעד) הַר&

 יש לקערה. קוראן ופסוקי דתי אופי בעלות כתובות עליה, קטנה נחושת

 לטפל צריך שהיה במקרים. הערבית העממית במיתולוגיה כבוד של מקום

 מים לתוכה יוצקים היו, נוספות רבות בבעיות וכן, מישהו של ובבעתה בפחד

 ומאמינים, השחר עלות לפני פעמים שלוש ממנה אותו משקים, בלילה

 למצוא היה אפשר אלה קערות על שהיו הכתובות בין. תיפתר שהבעיה

ִסי-ל   סּוַרת או יס מסּוַרת פסוקים ר   ירצה אם: "זה כגון טקסטים וכן, ּכֻּ

, מקדחת, ועקרבים נחשים מהכשת, הרעלים מכל הקערה תרפא, אללה

 ותסייע, רעה ועין כישוף כל ותבטל, מטחורים, וטחול בטן מכאבי, מכלבת

ִנ& -)ל(ִא  ,הטובים השדים נהגו, העממית האמונה לפי". לידתה בשעת ליולדת ִג@&

ַראר-ל    שפת על קערה שכחו הפעמים ובאחת, אלה קערות עם להתקלח ,ַאּב 

 מעלותיה את גילה וכאשר, בה והשתמש אותה מצא אורח עובר. הנחל

 .לה דומות לייצר החל העצומות



ה .7 ה ַיא ַעאְיּבֵ ּב( פירושו זרקה שיבה בשערוּב או ַשַי& הפועל ַשאּב  - ַיא ַשאְיּבֵ , )ַשי 

ה זקןל ככינויומכאן ַשאֵיּב  )בושה, חרפה,  מהמילה ֵעיבּ  -ִזקנה. ַעאֵיּב  -. ֵשיּבֵ

 .(dirty old man)פגם(, שמעשיו מביאים עליו חרפה 

אישה הגונה אמורה לאסוף את רעת את שערך. פ - ֻדְרִתי ַעַלא ַחל& ַשְעֵרכּ  .8

ומכאן  ,היא נחשבת שלוחת רסן משלא עשתה כןערה ולכסות את ראשה. ש

 she let her hair downקצרה הדרך לפריצות. באנגלית קיים הביטוי 

 במשמעות שחררה כל רסן.
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