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الرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة الزرقاء

نتائج املسح امليداني القائم على املجتمع املحلي

يظــل الــرتاث الثقافـي غري املادي مبا يشــكله من تكامــل فـي إطار الخلفيــة االجتامعية 

والثقافية ألي أمة من األمم، شاهداً حياً عىل قدرة اإلنسان لالحتفاظ بالُهوية الوطنية والقومية 

الثقافية، فهو نبض عروق، ومرآة تعكس تفاصيل حياة املجتمع املتمثلة بالتقاليد وأشكال التعبري 

الشفهي، مبا فـي ذلك اللغة كواسطة للتعبري، فضالً عن الفنون وتقاليد أداء العروض واملامرسات 

االجتامعية والطقوس واالحتفاالت واملعارف، واملامرسات املتعلقة بالطبيعة واملحيط، إضافة إىل 

املهارات املرتبطة بالفنون الفلكلورية والتقليدية.

وهــذا الرتاث غري املادي يتوارثه جيل عن جيــل، تبدعه الجامعات واملجموعات من جديد 

بصــورة مســتمرة، مبا يتفق مع بيئتهــا وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخهــا؛ ومن هنا فهو ينمي 

لدى هذه الجامعات اإلحساس بالحيوية، والشعور باستمراريتها، ويعزز احرتام التنوع الثقافـي 

والقدرة اإلبداعية البرشية.

لقــد انطلق هذا املرشوع الوطني لحــر الرتاث الثقافـي غري املــادي، بدعم من صندوق 

التنميــة الخليجي )منحة دولة الكويت( ميدانياً فـي ثــالث محافظات أردنية )الكرك، البلقاء، 

الزرقاء(، وقد تم اســتكامل جمع مفردات الرتاث الثقافـي غري املادي وتوثيقها، حيث شــكلت 

املــادة املجموعــة مكتوبًة حوايل ســبعة آالف صفحــة تناولت مختلف الحقــول والتعريفات 

املعتمــدة فـي تصنيــف هذا الرتاث، كام تم إنتاج ثالثة أفالم مــن املحافظات التي أُجري فيها 

املسح.

وتجب اإلشــارة هنا إىل عنر الشــباب املنفذ للمرشوع، الذين تــم اختيارهم من املجتمع 

املحــي، إذ أدوا بكل اقتدار ومســؤولية متطلبات عملهم، بعد تدريبهم عىل عمليات املســح 

العلمي؛ تعزيزاً ملفهوم التنمية مبفهومها الشمويل.

 وكانت نتائج التدريب مثمرة، انعكســت فـي طبيعة املادة وتنســيقها وترتيبها وتصنيفها 

وفق الحقول املعتمدة للرتاث الثقافـي غري املادي وتعريفاته.

لقد نجح هذا املرشوع وآىت أكله، وحقق أهدافه املرسومة باقتدار، ويظهر هذا النجاح فـي 

املادة الرتاثية الهائلة التي ُجمعت من املحافظات الثالث، مشــتملة عىل املطبخ الرتايث، واألزياء 
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وفنون األداء،  واأللعاب الرتاثية، وســبل العيش الحــر كرتبية املوايش، أو حرف يدوية تقليدية؛ 

لتشّكل أرشيفا وطنياً خالداً يفيد منه الدارسون، ويظل عىل الدوام يرسد حكاية اإلنسان األردين 

عىل مّر عقود من الزمان.

والشــكر الجزيــل والعرفان املوصــول للرشكاء ولكل من أســهم فـي إنجــاز هذا املرشوع 

الثقافـي الوطني املهم من باحثني ومنســقني وفنيني، وكــوادر إدارية فـي وزارة الثقافة، الذين 

كان لتعاونهم الدور املهم فـي هذا اإلنجاز الكبري.

اللجنة اإلرشافية والتحضريية
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لي�د لتقا ا و ت   ا د لع�ا ا  : ال و أ
1- عادات امليالد

فرتة الحمل والوالدة:

تبــدأ طقوس الحمــل والعادات والتقاليد املرتبطة به منذ اليوم األول الكتشــاف الحمل عند 

األم، فيبدأ جميع معارف الزوجني بتهنئتهم وتغلب عىل كالمهم عبارة: )الله ِيتممها عىل خري(، أو 

)الله ِيقّومها بالسالمة(، ويف املايض كان يستدل عىل جنس املولود بعالمات عىل الوليد السابق له، 

فكانوا يقومون بالنظر إىل منطقة أعىل مؤخرة الرأس فإذا كانت هناك دائرتان يكون الطفل التايل 

لــه أنثى، وإذا كانت دائــرة واحدة فإن الطفل املرتقب ذكر، وقد كان االعتقاد بأن هذه الطريقة 

صحيحة، أما اآلن فيتم تحديد جنس املولود عند الطبيب االختصايص يف الشهر الثالث من الحمل، 

ومتر املرأة الحامل يف شهور الحمل األوىل مبرحلة تسمى الوحام تستمر حتى نهاية الشهر الرابع؛ 

وهي فرتة تشتهي فيها الحامل بعض أنواع الطعام، وقد تطلب أن تأكل بعض األشياء التي ال تؤكل 

مثل الرتاب.

الوحام:  

حالة من شهوة بعض األطعمة واملأكوالت تشعر بها املرأة الحامل، وتبدأ املرأة بالوحام من بعد 

الشهر الثالث حتى آخر الشهر الرابع، ويف بعض الحاالت قد تستمر حالة الوحم طيلة فرتة الحمل، 

ويف مرحلة الوحام يحدث تغري عىل ترفات املرأة ونفســيتها، وبالعادة يكون التغري يف اشــتهاء 

األكل، تشتهي املرأة الحامل أكال غري املوجود عندها بالبيت أو أي نوع من األكالت الغريبة، فيهتم 

من حولها بإحضار ما تشتهي، وكان لديهم اعتقاد بأن املرأة الوحمى إن مل تأكل ما تطلب سيظهر 

شــكل  ذلك اليشء عىل املولود، وتطلب النســاء املسنات من املرأة الوحمى عدم حك مواضع يف 

جسمها عند رغبتها بيشء، ألنه ويف املوضع الذي حكته ستظهر عالمة )الوحمة( عىل جسم املولود، 

وأغلب النساء يتوحمن عىل )أكالت( ليست مبوسمها مثل البطيخ بالشتاء، أو يتوحمن عىل أشياء 

غريبة مثل من ترغب بأكل الصابون أو الرتاب، ومن غرائب حالة الوحم ما يتعلق بالحالة النفسية 

للمرأة، وتبدل ترفاتها، فمنهن من تكره وجود زوجها بالبيت، وتشتاق له وهو غائب، وقد تتأثر 

املرأة ببعض األشكال فيأيت املولود شبيها لشخص تكرهه املرأة أو تعجب به، لذلك كانوا يحاولون 

عدم مشاهدة الحامل لبعض الحيوانات أو األشخاص املشوهني.

قبــل الوالدة وبعدها: قبــل أن تضع األم الحامل وليدها يتم التحضري الســتقبال الوليد، بدءا 
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برسير الوليد الذي كان يغلب أن يكون هدية من أحد األقارب، ثم املالبس الخاصة باملولود التي 

تغلب عليها األلوان املحايدة بني األلوان الخاصة بالبنات واأللوان الخاصة بالبنني.

لحظة الوالدة: متر األم قبل الوالدة بوقت قليل بطلقات الوالدة، وهو ما يســتدل به أن وقت 

الوالدة اقرتب.

أما بعد الوالدة فيمر الوليد وأهله بعدة تقاليد منها املباركة باملولود، وتكون يف األسبوع األول 

من الوالدة وتقــرتن املباركة بالنقوط، ويقدم أهل الوليد يف هذه الفرتة للمهنئني مرشوب القرفة 

الساخنة، ثم يأيت طهور الولد إذا كان ذكرا، ومن األمور يف فرتة ما بعد الوالدة: 

العادات التي تســبق الوالدة والعادات التي تتزامن معها وما يتبعها عند عشرية بني معروف 

)الدروز( 

تجتمع عند املرأة الحامل نســاء الجريان والعائلة لالهتامم بها، وقد سبق وأن حرضت الوالدة 

التحويجة )البهارات كام كان يطلق عليها( يك تقدم األم الضيافة للناس الذين يزورونها للمباركة، 

كام تجهز موادا للعناية بها وبالطفل، وهي ماء زهر وحالوه وكمون ويانسون وعقدة الريح للطفل 

)وهي نوع من البهار يوضع مع حامم الطفل(، ويحرض أهل الزوج مالبس الطفل الوليد.

الوالدة:

عندما يحني موعد والدة الحامل تحرض )الداية(، وهي امرأة كبرية يف السن ولديها خربة بتوليد 

النساء، ويتم تحضري املاء الساخن، وألبسة املولود، وتقوم الداية بقطع الحبل الرسي للمولود بأداة 

حادة، وتضع عىل مكان القطع الكحل وتربطه، ثم تلف الطفل بالقامش الناعم )صوف ربيعي(، 

وتزور األم لعدة أيام لالطمئنان عليها وعىل املولود.

الربقع )الربنس(: 

ومــن األطفال من يولد وعىل رأســه )برنس( يكون عىل شــكل غطاء يحيــط بالرأس، فتفرح 

األم عندما تبرشها الداية بأن عىل رأس مولودها )برنس( العتقاد ســائد بأن )الربقع( يكون مبثابة 

)حرز(، تقول إحدى النســاء: كنا نحتفظ بالربقع الذي يكون عىل رأس املولود عىل شــكل حجاب 

بعد )متليحه(، تطويه أم املولود وتحفظه لالحتامء به من حلول املصائب.

الداية أو القابلة:  

قبل انتشــار املستشفيات، ووجود القابالت املتعلامت، كانت النسوة يستعن بالداية للتوليد، 

وهي امرأة مســنة، لها خربتها يف )قبالة( النســاء، أي مســاعدتهن عىل الوالدة، وكان أهل الحي 
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يتعاملــون مع )الدايــة( ذات التجربة والخربة الطويلة، والســمعة الطيبة، تصطحب الداية عند 

حضورها )رصة( تحتوي عىل ما يلزمها للتوليد.

وإذا مل يــرخ الطفل أول الوالدة تقوم الداية برضبه عىل مؤخرته ليبيك، وبعد ثالثة أيام من 

والدته تقوم بتغســيلة باملاء وامللح، وكانوا يعملون عىل تكحيــل املواليد الذكور واإلناث، وأحيانا 

يولد الطفل مغلق مجرى الدمع يف العني، فتقوم األم بتقطري قطرات من حليبها يف عينه كنوع من 

العالج، وإن كان املولود ذكرا يقومون بذبح )ديك( لتبقى األم تلد ذكورا.

األذان واإلقامة يف أذن املولود

عندمــا تضــع األم املولود الجديد يــأيت األب أو الجد، أو أحد األقارب ويــؤذّن يف أذن الطفل 

اليمنى، ويردد أذان إقامة الصالة يف أذنه اليرسى، ويقبله عىل جبينه.

تسمية الطفل 

غالبا ما كان يتم تسمية املولود عىل اسم أحد أجداده، أو عىل اسم أحد أمواتهم إلحياء ذكراه، 

أو أن يقوم أحدهم بتسميته، أو أن يتعلق االسم باملناسبات االجتامعية أو الدينية فسموا )فرحان( 

و)عيد(، أو تتأثر التسمية بفصول السنة، فسموا من يولد يف فصل الشتاء )شتيوي(، ومن ولد وقت 

الثلج )ثلجي( ومن جاء يف فصل الربيع )ربيع(، وتؤنث األسامء كذلك، يقول أحد الرواة: كان الناس 

يف املايض يهتمون باختيار االســم، العتقادهم بأن االســم يؤثر عىل مســتقبل الطفل عندما يكرب، 

ويؤثر عىل صفاته، وكانوا يعتقدون أن الروح تدخل الجسم بعد التسمية، وغالبا ما تكون األسامء 

الدينية للتربك، فيفضلون تسمية أوالدهم الذكور بأسامء النبي ملسو هيلع هللا ىلص مثل: أحمد ومحمد ومصطفى 

وياســني وطه ومحمود، أو باســم أحد الصحابة مثل عي وعبد الله وعمر، وكذلك البنات، فكانوا 

يختارون لهن أحد األسامء الدينية عىل أسامء زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أو زوجات الصحابة، كعائشة 

وأسامء وفاطمة وآمنة وخديجة، وكان يتم تسجيل املواليد بالقيود الرسمية من قبل املختار.

البكر: 

البكر هو أول مولود )ذكرا أو أنثى( للزوجني، ويكون ملولده فرحة كبرية للعائلة، ويتم االهتامم 

بقدومه، فتحرض األم املالبس، والزينة، والفراش الخاص بالطفل، أو الرسير، وكل ما يلزم الوليد من 

حاجيات تراها األم رضورية، واألوالد الذين يولدون من بعده قد يستخدمون ما كان للولد البكر، 

فيتم إلباسهم من مالبسه، ويستخدمون لهم أدواته من فراش أو رسير. 

طعام املرأة النفساء: 

تحتاج املرأة النفســاء إىل طعام مختلف عام قبل الــوالدة، خصوصا أول أيام اإلنجاب لتقوية 
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جسمها، وإلرضاع مولودها، وكان األهل يهتمون بأكل النفساء، فيقدمون لها، بل ويخصونها ببعض 

األطعمة كالتمر الذي يتم قليه بزيت الزيتون أو الســمن البلدي بعد نزع النوى، ويســمون هذا 

الطعام )الفتاحة(، ويعدون لها وجبة اسمها )ارشيدية(، وهي عبارة عن طحني ولنب وسكر، وهذا 

الطعام مفيد للنفســاء من أجل تغذيتها ويســاعد عىل تنظيف الرحم، كام يقدمون لها الدجاج 

)املحمر( أو مع شــوربة الفريكة، و)العجة( وهي خلطة بيض مع طحني مع البصل املفروم يتم 

قليها بالسمن أو زيت الزيتون، باإلضافة إىل الحالوة مع السمن، و)سليقة( القمح لفائدتها يف إدرار 

الحليب، وترشب مغي القرفة مضافا إليه الجوز وجوز الهند، وتواظب عىل رشب الحليب. 

هدايا الوالدة )النقوط(:

عندمــا كانت تلد املــرأة تتتابع الزيارات من الجــريان واألقارب لتهنئتهــا باملولود، ويقدمن 

)النقوط( نقدا تضعه عىل صدر الطفل، ومنهن من تحرض موادَّ عينية، إما أطعمة أو ألبسة سواء 

لألم أو للطفل، ومنهن من يحرضن بعض السكاكر. 

لف الطفل )اللفاع(:  

كانت األمهات تهتم بـ)تقميط( األطفال إىل أن يتجاوز الســنة من عمره، تســتخدم )اللفاع( 

لتثبيت اليدين والرجلني مع البدن ليشتد الجسم، وهو عبارة عن قطعة من القامش مربعة، تطوى 

من إحدى الزوايا للداخل لتكون عىل شكل مثلث، تفرش عىل األرض وتوضع فوقها قطعة قامش 

أصغــر حجام ثــم يوضع الطفل عىل ظهره عليها، تقوم األم بجمع الســاقني إىل بعضهام وتلفهام 

بقطعة القامش الداخلية، ثم تثبت إحدى اليدين إىل جنبه وتلف طرف )اللفاع( إىل الجهة األخرى 

ليكــون الطرف تحت الجانب اآلخر، وتثبت اليد األخري أيضا بلف طرف )اللفاع( اآلخر وتطويه 

إىل أسفل ظهره، ثم تثبته بـ)القامط( وهو قطعة من القامش مطوية عىل بعضها أو مخاطة بعرض 

الكــف تقريبا وبطول يكفي لاللتفاف حول جســم الطفل ثالث مرات وعادة ما يكون مزركشــا 

بالتطريز، تضع منتصف )القامط( عىل صدر الطفل وتدخل طرفيه من تحت الظهر لتأيت به مرة 

أخرى إىل وســطه ثم ترسله مرة أخرى إىل أسفل البدن لتعيدة ثالثة إىل القدمني، وقبل أن تربطه 

تقوم بجمع أطراف )اللفاع( من األسفل.

يف الستة األشهر األوىل تعمل األم عىل )تلفيع( الطفل ليال ونهارا، وال )تحلله( إال أوقات تبديل 

مالبسه أو عند تنظيف جسمه، وعندما يكرب تقتر عملية )التلفيع( عىل الليل.

يفيد )اللفاع( يف متاســك جســم الطفل، وحفظه من الربد، ووقاية وجهه وعينيه من الخدش 

بأظافره عند الحك، وتحرص األم عىل تقليم أظافر الوليد بعناية. 
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تحنيك الطفل: 

يقوم األب أو الجد مبضغ حبة من التمر ليك تلني، ثم بإصبعه يدخلها يف فم الطفل يفرك بها 

حنك املولود وهو ما يسمى بالتحنيك، وذلك لتحلية فم الطفل عند والدته وتقوية لثته. 

تزيني الطفل:

خالل أول أربعني يوما من والدة الطفل يتم دهن جســمه بزيت الزيتون يوميا لحاميته من 

جفاف الجلد، وإكســابه الليونة والنضارة، وتعمل األم عىل تحريك يديه ورجليه بحركات خفيفة 

لتقوية األطراف.

ذروة الطفل:

)الــذورة( هي خليط من )املر( و)العنزروت( و)الســكر الفيض( يضاف إليها القليل من املاء 

لسقاية الطفل من األسبوع األول لوالدته، وتستخدم الذروة عند )التسنني( ويف حالة إصابة املولود 

بالربد، كام تســقى له عند )زلة النفس(، إي إذا رأى أو شــم رائحة طعام ومل يأكل منه، وتعطى 

الذروة لألطفال حتى عمر ســت سنوات، يأخذها الولد يف الصباح واملساء، والبنت ترشبها مساء، 

ويسقون األطفال أول والدتهم املاء والسكر ملعالجة الصفار، أو يضعون يف رقبته طوقا من حبات 

الثوم، ويحمون الطفل من )العني( بخرزة زرقاء يعلقونها عىل جبهته تتدىل من )طاقية( يضعونها 

عىل رأســه، وإذا خرجت األم من البيت وبقي املولود وحده تضع عىل صدره قطعة خبز لتحميه 

من )املس(.

الخالص: 

يطلق عىل اليوم األربعني من فرتة النفاس، إذ تستطيع األم بعده الخروج من املنزل.

تقاليد استقبال املولود عند البدو

الرتييق: 

وهــو إحضار املولود بعد أربعني يوما وهو اليوم األول الذي يخرج فيه الطفل الوليد من كان 

والدته ألحد الشيوخ أو األقارب من ذوي الصفات الحميدة، ليقوم برتطيب إصبعه بلعابه وميرره 

يف فم الطفل العتقادهم بانتقــال الصفات الطيبة إليه بـ)الريق(، ويقول املروق: )خذ من ريقي 

واتبع طريقي(.

األسبوعية:  

عند متام األسبوع عىل مولد الطفل يحتفل األهل باملولود،  فيقيمون وليمة، أو يقدمون بعض 
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الحلــوى، ومن طقوس االحتفال وضع الطفل بالغربــال عىل األرض ويطوف حوله األوالد الصغار 

وهم يغنون، ومتر األم من فوقه سبع مرات. 

طهور الولد:

بعد الوالدة بفرتة أســبوعني، وقد متتد الفرتة إىل سنوات يتم ختان املولود إذا كان ذكرا، ويقام 

احتفال بهذه املناســبة ترفع فيه الرايات البيضاء، ويرتدي الطفل إذا كان كبريا ثوبا أبيض كذلك، 

وتردد النســاء األغاين واألهازيج، وتقام وليمة يدعى لها األهل واألقارب والجريان، ورمبا تم جمع 

عدد من األطفال يف بيت أحد اآلباء وتم ختانهم سويا، إذ يتم إحضار )املطهر( الذي يطلقون عليه 

اســم )الشلبي( ليقوم بعملية )الطهور(، فيقوم باستخدام )املوس( الحاد للقطع، والخيط واإلبرة 

لخياطــة الجرح الذي يتم وضع املــاء وامللح عليه أليام ليلتئم، وحديثا صارت تســتخدم أدوات 

متطورة تخفف من األمل الذي كان يشعر به األطفال سابقا، ويف كثري من األحيان صارت تتم عملية 

الختان يف املستشفيات ومن قبل أطباء.

ومن ترويدات النساء يف حفل الختان:

طهرو يا مطّهر وناولوا ألّمه يا دمعته الغالية نزلت عىل كّمه 

طّهرو يا شلبي وناولوا ألخته يا دمعته الغالية نزلت عىل تخته

العقيقة: 

هي ذبح شاة  بعد والدة الطفل، وتقسيمها كام تقسم األضحية، وهي سنة وردت عن الرسول 

عليه الســالم، حيث يحتفى به باليوم الســابع من والدته، للذكر شاتان ولألنثى شاة واحده، وإن 

مل يتمكن األب من ذبح الشاتني أو الشاة عىل األسبوع يؤجل للشهر، وإن مل يستطع يؤجل حتى 

يكتمــل عــام، وإن مل يكن قادرا تبقى العقيقة يف ذمته حتى يكرب، ويجوز أن يعق الشــخص عن 

نفسه، وهذه عادة عند جميع املسلمني يف جميع أنحاء العامل، توزع العقيقة عىل الفقراء واألقارب 

والجــريان واألصدقاء، والهدف منها االحتفال باملولود الجديد وشــكر لله تعاىل عىل هذه النعمة، 

ويشــرتط يف العقيقة أن تكون ســليمة من أي عيب كالعرج والعور أو مقطوعة أذنها، وأن يكون 

عمرها أكرث من ستة أشهر، والبعض قد يوزع لحم العقيقة مطبوخا.
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2- عادات للطفل املولود:
فطام الطفل: 

هــو منع الطفل من الرضاعــة من ثدي أمه، وعادة يتم الفطام عىل عمر الســنتني، وللفطام 

أساليب، ومام قاله الرواة يف هذا املوضوع: 

قد يبقى الطفل يعتمد عىل الرضاعة من أمه لستة أشهر من عمره، بعدها ميكن إعطاؤه بعض 

األطعمة التي تقلل من حاجته للرضاعة، أو إرضاعه عىل فرتات متباعدة، لكن الطفل يبقى متعلقا 

بثدي أمه، وتصعب عملية فطامه يف أول األمر، فتضطر األمهات إىل استخدام مادة )مرة( الطعم 

اســمها )الحلوة( تدهن بها حلمة الثدي لينفر الطفل مــن الرضاعة عندما يجد طعمها، وتتكرر 

العملية ملرات حتى يتناىس الرضاعة نهائيا، وقد تلهيه األم ببعض األشــياء املحببة لألطفال إسكاتا 

له عند البكاء.  

زيارة الوالدة والطفل املكبوس:

كانت النســاء يحرصن أن اليزرن النفســاء بدون طهارة يك ال تتأذى األم أو الطفل، فإن حصل 

وقامت الحائض بزيارة والدة وأصيب الطفل الوليد بعوارض املرض كالضعف يف الجســم أو عدم 

تقبل الرضاعة عندها يعتقدون بحصول )الكبسة(، وهي أذى يصيب الطفل من أثر تلك الزيارة، 

فيطلبون من املرأة أن تضغ )صيغتها( أي الذهب الذي لديها يف املاء ويغسلون الطفل به كل يوم 

أحد لثالثة أســابيع، والقصد من اختيار يوم األحد أن يضعوا حدا لعارض )الكبســة(، وحرصا من 

األمهــات الوالدات حديثا يضعن قطعة من الذهب يف لباس املولود، ألن الذهب باعتقادهم يرد 

األذى.
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3- عادات الزواج
تقاليد العرس: 

لألعراس يف املجتمع األردين خصوصيتها التي تنبعث من العادات والتقاليد الراسخة واملتوارثة، 

ومام قاله الرواة عن هذا املوضوع:

اختيار العروس:

كان األهل من يســعون لتزويج ابنهم، والبحث له عن عــروس، وغالبا ما تكون العروس من 

األقارب، كبنت العم، وقليال ما كان الشاب يشري إىل رغبته بإحدى الفتيات.

اختيار العروس )النقد(:

كانت أم العريس، أو إحدى قريباته تذهب لزيارة أهل العروس التي يرغبون بخطبتها البنهم، 

متكــث ضيفة عند أهلها أيامــا، لرتاقب ترفات البنت، فرتى إن كانت تتقن العمل يف املنزل من 

خــالل تذوق الطعام الذي تقــوم بطهيه، وتراقب ترفاتها يف تعاملهــا إن كانت عصبية وعالية 

الصوت أو هادئة، وتتعرف عىل طباعها فرتى إن كانت رزينة أوخفيفة الحركة، وتشــاهد هيئتها 

حني استيقاظها من النوم فإما تبدو رثة الحال أو ذات مظهر مقبول.

فإن وجدت )النقادة( أن الفتاة مناسبة أخربت والد العريس لتتم خطوبتها.

الجاهة وطلبة العروس:

عندما يتم اختيار الفتاة للزواج، وبعد أن يكون قد تم االتفاق عىل تفاصيل الخطوبة وتحديد 

املهر، يقوم أبو العريس بجمع األقارب واألصدقاء للذهاب إىل أهل العروس وطلب يد ابنتهم فيام 

يسمى )الجاهة(، ويكون باالستقبال وفق موعد سابق أهل العروس، وبعدما تصل الجاهة وتجلس 

تصــب القهوة وتوضــع أمام الكبري منهم، أو من هو مخول بطلــب العروس، وقبل رشب القهوة 

يخاطب ويل أمر العروس خاطبا إياها باســمها إىل من كلفوا بالخطبة له مع ذكر اســمه كذلك، 

فإن جاء الرد من قبل والد العروس أو من ينوب عنه بالكالم باملوافقة يرشب كبري الجاهة فنجان 

القهوة، وتدار القهوة عىل جميع األشخاص يف الجاهة، وتتم قراءة الفاتحة، ثم يتم عقد القران إما 

يف يوم آخر، أو يف نفس اليوم إذا كان العريس قد أحرض مأذونا لتوثيق العقد، ويقوم أهل العريس 

بتوزيع الحلوى عىل الحضور.

وحديثا صارت تتوجه الجاهة للخطوبة بعدما يكون قد تم االتفاق عىل كافة التفاصيل، وبعد 

أن يجري العروسان الفحص الطبي.
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املهر: 

املهر هو حق للعروس، يتم االتفاق عليه من قبل األهل، ويشمل املعجل الذي يسمى وقلام 

يقبض، واملؤجل الذي تقدر قيمته كضامن للمرأة يدفع من قبل الرجل يف حال تم الطالق، وقيمة 

الذهــب ويف الغالب تذكر قيمته ويتم رشاؤه كامال أو بعضه، باإلضافة إىل قيمة األثاث، وغالبا ما 

يكون املهر أقل إذا كان العريس من أقرباء العروس.

كتب الكتاب:  

عقد القران، وهو توثيق الزواج لدى املحاكم الرشعية من قبل مأذون رشعي، ويتم بني العريس 

وويل أمر العروس بعد أن يســتأذن املأذون العروس ويســألها إن كانت موافقة عىل الزواج أم ال، 

ويوقع عىل العقد شاهدان، وغالبا ما يتم )كتابة الكتاب( يوم الخطبة. 

الدبلة: 

أول مــا يقدم الخاطب لخطيبته من املصاغ الذهبي الدبلة، ومنهم من يلفظها )الذبلة(، يتم 

وضعها يف إصبع البنر اليمني لكال املخطوبني يف حفلة الخطبة التي تقيمها العروس يف بيت أهلها 

وسط املدعوات من قريباتها وقريبات العريس يوم عقد القران، أو بعده بأيام، ويستدل من وجود 

)الدبلة( يف اليد اليمنى بأن من يرتديها يكون خاطبا أو مخطوبة، ويتم نقل الدبل إىل اليد اليرسى 

يوم حفل الزفاف لتعني أن كليهام متزوج.

جهاز العروس:

مجموعــة من األغــراض واملالبس والحاجات تحرضها العروس قبــل ذهابها إىل بيت زوجها، 

وهذه التكاليف يقوم العريس بدفع قيمتها مع املهر، ومام قاله الرواة يف هذا املوضوع:

يعد جهاز العروس من العادات والتقاليد واملامرســات االجتامعية املهمة املرتبطة بالخطوبة؛ 

والعــروس تفتخر أمام قريباتها بجهازها، وتدعو بنات جيلها ملشــاهدة ما حرضت من جهاز من 

مالبــس تختارها من ألــوان زاهية، وأثواب مطــرزة، وحي املصاغ الذهبي من خواتم وسالســل 

وأطواق، وكان جهاز العروس يوضع يف صندوق خشبي مزين بالصدف يسمى صندوق العروس، 

أمــا اآلن فأصبحت العــروس تضع جهازها يف حقائب خاصة قبل أن يتم إرســاله إىل بيت الزوج 

لرتتيبه يف الخزانة. 

طرحة العروس: 

هي قطعة قامش بيضاء من نوع الســاتان تطرحها عىل رأســها يف حفلة الزفاف، يرتاوح طول 
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الطرحة بني املرت واملرتين، وقد تعارف الناس عىل أن تقوم العروس بقص هذه الطرحة عند نهاية 

يــوم زفافها إىل نصفني، تحتفظ بالنصف األول لتجعل منه )ناموســية( ملولودها، وتجزئ النصف 

اآلخر إىل أجزاء صغرية عىل عدد صديقاتها اللوايت تهدي إىل كل منهن جزءا من باب الفأل الحسن.

ليلة حناء العروس:

بعــد فرتة الخطوبة، يقوم أهل العريس بزيارة أهل العروس لتحديد موعد الزفاف، كام يقوم 

أهل العريس بالتعاليل لعدة ليال، وآخر ليلة تكون فيها حفلة الحناء، وتسمى )ليلة الحناء(، تتوجه 

فيها النساء من قريبات العريس وجاراته املدعوات إىل بيت العروس يحملن معهن املشاعل وطبق 

الحناء املعجون للمشــاركة يف مراســم حناء العروس؛ حيث من املعتاد أن تقوم إحدى النســاء 

الخبــريات بتزيني العروس، فتعمل عــىل تخضيب يديها، يف حني توزع باقي الحناء عىل النســاء 

املشاركات، وعند وصول )الحنايات( بوابة الدار يطلنب بنوع من الغناء يسمى )املهاهاة( من أهل 

العروس أن يفتحوا باب الدار، ويرددن: 

ال������دار  ب������اب  واف����ت����ح����وا  ه�����ا  آوي   -

ت��غ��ن��ي  امل���غ���ن���ي���ات  خ����ل����وا  ه����ا  آوي   -

ال��ل��ه  م����ن  ط���ل���ب���ت  وأن�������ا  ه����ا  آوي   -

ظ��ّن��ي ال����ل����ه  خ���ي���ب  وم������ا  ه����ا  آوي   -

ومــا أن تنتهي املغنيات من املهاهاة حتى تنطلق جميع النســاء الحــارضات بالزغاريد، لرتد 

عليهن نساء من أهل العروس بالقول:

ب��ال��ض��ي��وف  وس���ه���ال  أه����ال  م��ي��ة  ه���ا  آوي   -

خ���اروف  وال���غ���دا  علينا  وال��ع��ش��ا  ه��ا  آوي   -

أح��ب��اب  ي���ا  وم��رح��ب��ا  أه���ال  م��ي��ة  ه���ا  آوي   -

ك��ب��اب. وال���غ���دا  ع��ل��ي��ن��ا  وال��ع��ش��ا  ه���ا  آوي   -

تسعة الخال: 

من العادات التي كانت راسخة أن يدفع العريس لخال العروس مبلغا من املال يسمى )تسعة 

الخال( ليتم إخراج العروس التي يخرجها الخال نفسه، أو يسمح بإخراجها، ويقدم الخال املبلغ أو 

جزءا منه )نقوط( للعروس، وهذه العادة بدأت بالتاليش.
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عباءة الخال: 

وباإلضافة إىل )تسعة الخال( تقدم له عباءة إما عينا أو قيمتها نقدا من العريس، وجرت العادة 

وال زالت أن تخرج العروس مقنعة بالعباءة. 

نقوط العريس:

تنتــرش هــذه العادة يف جميع مناطــق ومحافظات اململكــة، وترمز إىل التواصــل والتكافل 

االجتامعي، وتكريم العريس وأهله، وتساعد العريس عىل تكاليف الزواج، وتنوعت مادة النقوط 

بني نقدي أو عيني.

تبــدأ هــذه العادة يف الغالب بعــد وجبة الغداء، أوأثنــاء الحفل يف الصالــة، فيقدم األقارب 

واملدعوون للعريس مبلغا من املال عند االستقبال أو عند املغادرة، ومنهم من يحرض موادَّ عينية 

تتنوع ما بني )الذبائح( من رؤوس املاشية، أو أكياس السكر واألرز، أو عىل شكل هدايا من األجهزة 

الكهربائية أو األثاث، وهناك من يقدم )النقوط( بعد الزواج عند الزيارة للتهنئة.

رصر الحلو )املطبقانيات(: 

ســادت لفرتة من الزمن عادة توزيع )املطبقانيات( مع بطاقات الدعوة للنساء لحضور حفل 

زفاف العروس، وهي كؤوس أو علب زجاجية أو فخارية يتم وضع تشكيلة من حبات )السكاكر( 

فيهــا، وكان القصد من توزيعهــا مع البطاقات للتخفيف عن أهل العــروس من تقديم الضيافة 

للمدعوات، لكنها عادة مل تستمر. 

حامم وزفة العريس: 

يكون حامم العريس يف يوم الزفاف نفســه، أي يوم الجمعة ما بني الســاعة العارشة والحادية 

عــرش ويأيت بعد ذلك الغــداء، وأحياناً يكون يف وقت العر  إذا كانت حفلة العرس يف الصالة أو 

يف منزل العريس، حيث يذهب أهل العريس وأقاربه إىل بيت من دعا العريس لالستحامم عنده، 

ويعني هذا الطقس استبدال املالبس، فيزف الشباب العريس ومن خلفهم النساء من بيته إىل بيت 

الداعي، وهم يرددون األغاين، والنســاء تــردد األهازيج و)املهاهاة(، وبعد أن تتم تهيئة العريس، 

يعودون به يف زفة أخرى إىل بيته للدخول عىل العروس وســط األغاين من الرجال والنســاء، وكلام 

مر من أمام بيت من بيوت الجريان تقوم بعض النسوة املتجمعات يف الطرقات، أو اللوايت يعتلني 

سطوح املنازل بنرث الحلوى أو امللح عليه، وتعلو زغاريدهن فرحا. 
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وم��ن أغ���اين ال��ش��ب��اب ال��ت��ي ت���ردد أث��ن��اء ال��زف��ة:

ال��ه��ي��الم��ان ع��ى شعره ال��ه��ي��الم��ان  ال��ه��ي��الم��ان 

شويه أن��ع��م  بعيني  ح��ري��ر  ض��م��ة  ي��ا  ش��ع��ره 

ال��ه��ي��الم��ان ع��ى عيونه ال��ه��ي��الم��ان  ال��ه��ي��الم��ان  

شويه أوس���ع  بعيني  الفنجان  وس��ع  ي��ا  عيونه  

ال��ه��ي��الم��ان ع��ى طوله ال��ه��ي��الم��ان  ال��ه��ي��الم��ان 

شويه أط���ول  بعيني  رم���ان  م��ط��رق  ي��ا  ط��ول��ه 

ال��ه��ي��الم��ان ال��ه��ي��الم��ان ال��ه��ي��الم��ان ع��ى خ��ره

ش��وي��ه. أرف���ع  بعيني  ري��ح��ان  ض��م��ة  ي��ا  خ���ره 

وأيضا أغنية: 

ال��ع��ال��ي��ة ت��ل��ول��ح��ي ي���ا دال���ي���ه ي���ا أم غ��ص��ون 

أطول أق��در  ما  وتلولحي  وط��ول  عرضني  تلولحي 

بنزم وأن����ا  زم��ي��ن��ي  ان����زم  ان����زم  ث��وي��ب  أم  ي��ا 

فيه ال��ب��الوي  حطيت  ت��ي��ه  ط���رز  ث��وي��ب  أم  ي��ا 

بينتيه حبيبك  وع��ى  خبيتيه  ال��ع��ري��س  وع��ى 

ت��ه��ي��ا ي���ا ت��خ��ت ت��ه��ي��ا ن���وم ال��ص��ب��اي��ا ي���ا غيْة

مرتاحني. التخت  ع��ى  الحلوين  الصبايا  ن��وم 

ومن األغاين كذلك:

ريحان حواضنا  زرعنا  واحنا  واللوبيا  الباميا  زارعني  يا 

يا رايحه عى أم العريس قوليلها عريسنا طاح الزفة عريان

العرسان جميع  يلبِّس  مخيطة  بدلة  ميتني  وديتله 

يا رايحه عى أم العريس قوليلها عريسنا طاح الزفة جيعان
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وديتله ميتني وزه محمرة يأكل ويطعم جميع العرسان

يا رايحة عى أم العريس وقوليلها عريسنا طاح الزفة عطشان

وديتله ميتني رشبة مثلجة يرشب ويسقي جميع العرسان.

يف الســابق كانت زفة العريس تتم عىل ظهور الخيل، فريكب العريس فرســا أو حصانا، ومن 

حوله األقارب عىل الخيول، ومنهم سريا عىل األقدام، وعند الوصول إىل بيت العريس يقوم عدد من 

الخيالة بالطراد عىل الخيل كتعبري عن الفرح، وأحيانا تجري السباقات، وبعد وليمة العرس يقومون 

بزف العريس إىل العروس.

التعليلة أو السهرة: 

كان املدعوون يحرضون إىل بيت أهل العريس مع املساء طيلة ليايل سهرة العرس التي كانت 

تتم يف إحدى الســاحات القريبة، وعادة كانوا يبنون بيوت الشــعر الســتقبال الضيوف، فيجتمع 

الشــباب إلقامة االحتفال بالدبكات الشــعبية، إذ يصطف مجموعة من الرجال متامسيك األيدي، 

ويبدأون بالدبكة مع ترديد األغاين وأصوات أدوات العزف مثل )املجوز( و)الشبابة(، وهناك دبكة 

)الجوفيــة( حيث يصطف صفان من الرجال، كل صف يقابل اآلخر، ويبدأ بعض الرجال من أحد 

الصفني بالغناء وهم يتقدمون خطوات بشــكل دائري، لريد عليهم رجال من الصف اآلخر، ومن 

أشهر األغاين التي تردد يف هذه الدبكة:

يابو رشيدة قلبي أنا اليوم مجروح... جرح غميق وبالحشا مستظيل

جابوا الطبيب ومددوين عى اللوح... قلت برخا ملا عشريي يطيل

وكانت الســهرات تستمر يف السابق لعدة ليايل، ويف الوقت الحارض اقترت عىل ليلة واحدة 

تسبق يوم الزفاف.

الفاردة أو القطار: 

عند وصول الفاردة إىل بيت أهل العروس يســتقبلها والدها مع أقاربه، وبعد أن يطلب والد 

العريس أو أحد أقاربه من أهل العروس إخراجها، يقوم والدها أو أحد أخوتها أو خالها بتغطيتها 

بالعباءة لتخرج وسط تعايل أصوات الغناء والزغاريد من قريباتها ومن قريبات العريس.

وقدميــا كانت الفاردة تتكــون من مجموعة من الجامل عىل أحدهــا )الهودج(، وهو مركب 

عىل ظهر جمل، مظلل باألقمشة الزاهية تكون بداخله العروس، ومن حولها الخيالة، ومن خلفها 

املشــاركون بالفاردة من رجال ونســاء يرفعون )البيارق( وهي قطع قامش ملونة يجعلونها عىل 
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أعواد تعبريا عن الفرح، وإذا كانت العروس من منطقة بعيدة كان يســتغرق زفافها وقتا طويال، 

وقــد يعرتض الفاردة أحد القاطنني عىل الطريق بالدعوة للنزول، فإن قبلوا أعد لهم وليمة، وهيأ 

مكانا للنســاء مع العروس التي قد تبيت إذا كانت املســافة طويلــة، أو أن يكون مع الفاردة ما 

يبتنونه ملبيت النساء، ويستمر غناء النساء، ويزداد حني وصول الفاردة إىل بيت أهل العريس، ومن 

األهازيج التي ترددها النساء غناًء إذا كانت العروس غريبة:

ين•••••دربك•يا•بنت•الورد•والريحاين درب•الغريبه•الشوك•والبلاّ

وإذا كانت العروس عند أقاربها تغني النساء:

يا•خيْة•يا•مزنْة•ال•تهمي•حالك•••وعيال•عمك•ينتخو•قدامك

وعند وصول الفاردة إىل بيت أهل العروس:

وملتقي م��ح��ت��زم• ف���لن• ي���ايب• ِيطل��ع•خوي��ه•م��ن•ف��روع•الدمي

نواري امتل• األخ��ر• امل��رج• ِيقول• ي����ايب•ف����لن•اق���ب���ل•ال������زواري

وعند وصول الفاردة إىل بيت أهل العريس يقوم أبو العريس بإعداد الوليمة للفاردة، وتغني 

النساء بعض األهازيج مثل: 

شجرة•قرنفل•هدبيل•عىل•الزفْة••••••نادوا•الحبايب•يحروا•الزفْة

وبعد تناول العشاء تكون هناك مجموعة من األهازيج:

إحن��ا•ش��بعنا•وكل•جملن��ا•عي��ي راح•اللح��م•بي��د•الِعِجب•طش��ي•

تلفظ كلمة العقب بلسان أهل البادية:الِعِجب: وهم األوالد الصغار.  

بعد ذلك يتم زف العريس إىل العروس يف بيته بالغناء واألهازيج والزغاريد. 

الفاردة )يف الوقت الحديث(:

تسبق حفل الزفاف مبارشة، حيث يتوجه أهل العريس مبوكب سيارات إىل بيت العروس من 

أجل إحضارها لبيت زوجها، ومام قاله الرواة عن هذه العادة: 

عند انتهاء العرس بعد الغداء إن كان العرس غداء، أو قبل الذهاب إىل الصالة، يتجمع األهل 

واألقــارب والجــريان واألصدقاء إلحضار العــروس من عند أهلها، ويكون شــخص من األقارب أو 

األصدقاء قد عزم عىل أن يحرض ســيارة ويزينها تسمى سيارة العروس، وأيضا يكون أهل العروس 
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وأقاربهــا مجتمعني بانتظارهم الفاردة التي تكون ســيارة العروس أولهــا، وعندما تصل إىل بيت 

أهــل العروس ويدخل أهل العريس يقدم فنجان القهوة للكبري فيهم، أو إىل من يشــار إليه من 

الحارضين، وقبل أن يرشب قهوته يقول: )اسمحوا لنا بعروسنا(، فريد أهل العروس: )ابرش عروسكو 

جاهزة(، ويرشب الرجل فنجان القهوة ومن بعده الحضور، وهذه العملية كلها ال تســتغرق وقتا 

طويال، وقبل أن يقوم خال العروس بإحضار العباءة والدخول عىل العروس إلخراجها وإيصالها إىل 

الســيارة التي عادة ما يكون العريس فيها ليقول الخــال له )صارت أمانة برقبتك(، يكون والدها 

وأخوانهــا وأعاممها وأخوالها قد قامــوا بوداعها وتقديم )النقوط( لها إمــا نقدا أو مصاغا ذهبيا 

كاألساور والخواتم والسالسل.

عجينة العروس: 

يتم تحضري قطعة عجني وتوضع عىل ورقة عنب لتقدم للعروس عند وصولها العروس إىل بيت 

أهــل زوجها أو بيتها، لتعمل عىل لصق العجينة عــىل باب البيت، فإن التصقت من أول محاولة 

تفاءل أهل العريس مبقدمها، وصار يف اعتقادهم أن الزوجة ستثبت يف بيت زوجها، ويكون حظ 

العروس ســيئا وفالها غري حسن إن ســقطت العجينة أرضا، فتتشاءم الحامة واألم والحضور، وقد 

يكون سقوط العجينة سببا يف حدوث نزاعات مستقبلية.

الصباحية: 

صباحية العروس عادة قدمية من أهل العروس، حيث يذهبون إىل ابنتهم ثاين يوم من عرسها، 

حيث تذهب والدة العروس وبعض أقاربها لزيارتها ويحرضون األطعمة مثل: املسخن، أو الكبدة 

باإلضافــة إىل الحلــوى، ويقدمون بعض الهدايــا للمنزل مثل الفراش، أو أطقــم األواين املختلفة، 

لتتباهى العروس بأهلها.

ذبيحة الزوارة )زيارة العروس ألهلها(: 

بعد أسبوع أو أسبوعني من الزواج تعود العروس لبيت أهلها زائرة، يرافقها زوجها ورمبا أهله 

ويصطحبــون معهم ذبيحة تســمى )ذبيحة الزيارة(، فيمكث العريس وأهلــه إىل أن يقيم أهل 

العروس الوليمة عىل الذبيحة، وبعد تناول الطعام يعودون وتبقى العروس لعدة أيام، وبعد انتهاء 

زيارتها إما أن يذهب زوجها إلحضارها، أو أن يحرضها أحد من أهلها، وقد تعود بهدية.
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الزواج من بنت العم )البداة(:

يقــول الــراوي: من العادات والتقاليــد يف املجتمع األردين قدميا ما يســمى بالزواج من بنت 

العم، حيث كان ابن العم قليال ما يتزوج غري بنت عمه، وكانت زيجة ابن العم من ابنة عمه يأيت 

مــن بــاب )البداة( فهو أبدى -أي أوىل- من الغريب، لقولهم: )ابن العم ينزل بنت عمه عن ظهر 

الفرس(، فإن رفض والد الفتاة طلب ابن العم عمل عىل )جريتها( بوجه أحد الوجوه، فال يجرؤ أي 

شخص عىل خطبتها، ما مل يجد )املجري( سببا يقره يف رفض األب، عندها يرفع جريته، وتزوج البنت 

ممــن يخطبها ويوافق عليه أبوها، وقد تالىش هذا العرف، وإن كان زواج ابن العم من ابنة عمه 

ما زال قامئا.

زواج البدل: 

من العادات االجتامعية التي كانت ســائدة ولوقت قريــب زواج البدل، فيتزوج الرجل املرأة 

مقابــل أن يتــزوج أخوها أخت العريس، وكان يحصــل أن يتزوج الرجل امــرأة ليزوج ابنته ألخ 

العــروس لعدم القدرة عىل دفع املهور، ومن مســاوئ هذه الزيجات أن تتــم معاملة كل امرأة 

وفق معاملة األخرى، فإن تركت إحداهام بيت زوجها يكون من حق الثانية ترك بيت زوجها هي 

األخرى ولو مل تكن هنالك أسباب، وكثريا ما كان يتم تطليق إحداهام ألنه تم تطليق األخرى، فإن 

مل يتم تطليق بديلة املطلقة سموا لها مهرا. 

الخطابة: 

هــي امرأة ذات معرفة كبــرية بتقاليد الزواج وعاداته، وهي ذات عالقات اجتامعية واســعة 

وكبــرية، ووظيفة هذه املرأة مســاعدة الراغبني بالزواج عىل إيجاد الرشيك املناســب لهم، حيث 

تحاول إرشــاد والدة الشــاب إىل إحدى الفتيات التي قد تالئم ابنها، وتعمل الخطابة كذلك عىل 

إقناع املخطوبات وإمهاتهن مبناسبة الخاطب، وإذا تم االتفاق بني الطرفني وحصل الزواج، تحصل 

الخطابة عىل تكريم مببلغ من املال من أهل العريس.
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عادات املوت

ال تختلــف العادات املتبعة يف املآتم عند املجتمع األردين إال ببعض التفاصيل الصغرية التي ال 

تــكاد تذكر ما بني منطقة وأخرى، فتبدو الطقوس املتعلقة بهذا األمر واحدة يف تفاصيلها العامة، 

ومام قاله الرواة عن الواجبات الدينية والعادات االجتامعية يف حاالت املوت: 

إعالن الوفاة:

عند حدوث الوفاة، يقوم أهل امليت بإبالغ األقارب، وإعالن الوفاة من خالل مكربات الصوت 

يف املسجد إلعالم الجريان، فيتوافد الناس إىل بيت أهل املتوىف للمشاركة يف تشييع الجثامن. 

تجهيز امليت: 

يقوم أهل املتوىف بتجهيز امليت للدفن، إذ يعملون عىل رشاء الكفن والحنوط، وهو عطر خاص 

باملوىت والحناء، ويتم غســله إما يف املستشــفى أو يف البيت، ويبدأ الغسل من الرأس ثم الجانب 

األمين ثم الجانب األيرس، ثم من األمام )الصدر والبطن( ثم الظهر والرجل اليمني ثم الرجل اليسار 

مع تنظيف ثنايا الجسم، ثم الوضوء العادي للصالة وبالرتتيب، ثم تكفينه بالقامش األبيض، ويتم 

ربط الكفن من عند الرأس ومن الوســط والقدمني، ثم يتم رش العطر عىل الكفن، وقبل خروج 

الجنازة للصالة يسجى يف وسط غرفة ملشاهدته من قبل أبنائه وإخوانه وبناته وزوجته وأخواته مبا 

يسمى )نظرة الوداع(، ومن بعد يتم نقل الجثامن إىل املسجد للصالة عليه قبل دفنه. 

صالة الجنازة: 

عنــد دخول الجنازة إىل املســجد، يوضــع الجثامن خلف املصلني إىل حــني االنتهاء من صالة 

الفريضة، ثم ينقل إىل األمام، ويســجى مبحاذاة املحراب بحيث يكون رأس امليت عىل ميني اإلمام 

ورجاله عىل يساره، فيقف اإلمام عند رأس امليت إذا كان ذكرا، وعند وسط الجثة إن كانت أنثى، 

وقبل أن تبدأ الصالة عىل الجثامن ينبه اإلمام املصلني إىل أن الجنازة )ذكر( أو )أنثى( ألجل الدعاء، 

والصــالة عىل الجنازة أربع تكبريات وقوفا بال ركوع وال ســجود، تتــم قراءة الفاتحة بعد التكبرية 

األوىل، وقــراءة الصــالة اإلبراهيمية بعد التكبرية الثانية، والدعاء للميت وألموات املســلمني بعد 

التكبرية الثالثة، والتسليم بعد التكبرية الرابعة، ثم ينقل الجثامن إىل املقربة لدفنه.

دفن امليت: 

منذ أن يتوىف الشــخص يبدأ أهله بتجهيز القرب، يتم حفره بطول القامة، وبعرض أكرث من مرت 

قليال، وبعمق مرت ونصف تقريبا، يف ثلثه األخري يتم استحداث )اللحد( ليتم إنزال الجثة فيه قبل 

أقرباء املتوىف، ومن قبل محارمها إذا كانت أنثى بعد ســرت القرب بغطاء إىل حني االنتهاء من وضع 
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الصفائح، واللحد أقل عرضا من عرض القرب الكي، يتم إحداث اللحد إما بتضييق الحفر إذا كانت 

األرض صلبة، أو بطي جوانب القرب بالحجارة والطني، وحاليا يســتخدمون )الطوب( إلقامة اللحد، 

يتم وضع الجثامن عىل جانبه األمين ليكون وجهه باتجاه القبلة، ثم تحل األربطة ونرث الحناء عىل 

الكفن، ثم يغلق اللحد بصفائح عريضة من الحجارة، وصار الناس يستخدمون الصفائح املصنوعة 

من األسمنت، وتغلق فجواتها بالطني، ومن بعد يهال الرتاب الذي استخرج بالحفر ليغطي الفراع، 

ويعتي فوق القرب، وتوضع عىل محيط القرب الحجارة أو الطوب، وعىل الرأس يتم وضع الشــاهد، 

وهو حجر طويل ومســتطيل وقد يتخذ من االسمنت، فيستدل عىل قرب الرجل من طريقة وضع 

الشاهد عند القدمني بالعرض، بينام يكون طوليا عند قدمي قرب األنثى، وبعد أن يلقي أحد األمئة 

موعظة عىل القرب بعد إمتام الدفن، يتقبل أقارب امليت العزاء من املشيعني ثم يعودون إىل بيت 

العزاء. 

بيت العزاء: 

يفتح أهل املتويف بيتا لتقبل العزاء للرجال من األقارب واملعارف والجريان طيلة ثالثة أيام، إما 

يف )ديوان( العشرية إذا كان لديهم ديوان، أو يبتنون بيت شعر أو صيوان تقدم فيه القهوة والتمور 

للمعزين، يستمر العزاء ملدة ثالثة أيام وفيه التخفيف من املصاب عىل ذوي املتويف، ومواساتهم 

بفقيدهم، ويتوافد املعزون طيلة أيام العزاء نهارا وإىل وقت متأخر من الليل، أما النساء، فعادة ما 

يكون بيت العزاء يف منزل املتويف، ومن آداب زيارة املعزين أن يراعوا مشــاعر أهل امليت، وأن ال 

تظهر النساء املعزيات مبالبس ال تناسب املناسبة.

غداء امليت: 

يطلــق أهل امليت اســم )مجربين( أو )منقوصني(، والتكافــل االجتامعي يفرض عىل األقارب 

واملعارف والجريان القيام مبواساتهم حتى يف الطعام، امتثاالً لحديث الرسول: )اصنعوا آلل جعفر 

طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم(، وغالبا ما يكون طعامهم بدعوة من عائالت أخرى، أو من األقارب، 

وعــادة يقــوم أحد األصدقاء أو األقربــاء بإبالغ أهل املتويف وقبل الدفن بأنه ســيعد الغداء لهم، 

ليعودوا بعد االنتهاء من الدفن إىل بيته لتناول طعام الغداء ألن الوقت حتام يكون ما بعد الظهر 

أو بعد العر، ويتم إرسال الطعام إىل النساء يف بيت املتوىف، وتستمر الدعوات طيلة أيام العزاء، 

ورمبا متتد لوقت بعدها، وكثريا ما يعتذر أهل امليت عن االستجابة للدعوة تخفيفا عىل اآلخرين، 

فيكتفون بثالثة أيام.
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الطّقة: 

هي طعام يقدم ألهل امليت، من قبل من سبق للميت أو أحد أقربائه أن قدم له يف مناسبة 

ســابقة، وقلام يقبل الداعي االعتذار ألنه يعد ذلك واجبــا الزما، ودينا يجب الوفاء به إكراما ملن 

أكرمه. 

فك الوحدة:

هي زيارة قرب املتوىف من قبل أقربائه وقريباته ثاين يوم الدفن، يقرأون القرآن، ويدعون للميت، 

ومن العادات املقرتنة بزيارة فك الوحدة أن تصطحب النساء معهن ما يتم توزيعه عىل املوجودين 

يف املقربة كصدقة، كالفاكهة، وخبز )قراص( يعد خصيصا، ومنهم من يتصدق بنقود.

تالوة القرآن عى امليت: 

مــن العادات املتبعة أنه تتم قراءة القرآن يف بيت العزاء من قبل أحد حفظة القرآن الزائرين 

للتعزية، أو التحدث باملواعظ الدينية، ويف ختام القراءة أو املوعظة يتم الدعاء للميت، ويف ذلك 

بعض املواساة ألهل املتوىف. 

الِحداد: 

الحــداد هو االمتناع عن إظهار الفــرح حزنا عىل امليت، أو حضور مناســبات األعراس، ويتم 

الحــداد، أي عــدم إظهار مظاهر الفرح من قبل عائلة املتويف وأقاربــة املقربني ألربعني يوما، أما 

قريباته فيعربن عن الحداد بارتداء املالبس الســوداء، وزوجة املتويف تحد عىل وفاة زوجها أربعة 

أشهر وعرشة أيام، وهي فرتة العدة الرشعية، وقد ميتنع الجريان عن األفراح واملناسبات خالل الفرتة 

القريبة من وفاة أحد جريانهم، أو أن يتم االستئذان حفاظا عىل مشاعر جريانهم. 

القبور والعناية بها: 

يهتــم ذوو املتوفــني بقبور ذويهم، فبعد الوفــاة بوقت يذهبون لرتميم القــرب الذي كثريا ما 

يطلقون عليه اســم )بيت( لكراهة اســم )القرب(، فيحيطونه بالطوب، ويسوون الرتاب ويرطبونه 

باملاء، ويجعلون عليه شاهدا يكتب عليه اسم املتويف وتاريخ وفاته لتمييزه من بني القبور األخرى، 

ومنهم من يزرع شجرة عند شاهد القرب، ويفضلون زراعة الزيتون باعتبارها شجرة مباركة، وكانوا 

يدميون زيارة القبور كل إثنني وخميس، إال أنها اقترت يف الوقت الحارض عىل أيام األعياد.
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ِعّدة األرملة: 

يف حال وفاة الزوج متر الزوجة بفرتة عدة مدتها أربعة أشهر وعرشة أيام ابتداًء من يوم وفاة 

الــزوج، وتقــيض مدة العدة يف بيت الزوج، وال تخرج من إال للرضورة، وال تختلط بالرجال ســوى 

املحارم، والعدة تلتزم بها املرأة رشعا، فإن ظهر حمل فيكون نســب تزداد فرتة العدة إىل الوالدة، 

وال يحق لها الزواج خالل مدة العدة ملنع اختالط األنساب. 

تكريم امليت يف األعياد:

يف األعيــاد األوىل التي متــر بعد الوفاة، يقوم األقارب والجريان بزيارة أهل امليت ملواســاتهم، 

فيتناولــون عندهم القهوة والتمر، وقــد تقدم خالل الزيارة بعض املأكوالت الشــعبية التي يتم 

تحضريها يف البيت مثل: اللزاقيات، والهيطلية، واملهلبية أو البحتة، وهي األرز مع الحليب، باإلضافة 

إىل دعــوة الزائرين عىل الغداء الذي يعدونه عن روح املتوىف، فمنهم من ميكث إىل وقت الغداء، 

أو يعود بعد قبول الدعوة، ومنهم من يعتذر.
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4- األعياد واملناسبات الدينية اإلسالمية
التقويم الهجري: 

هو االعتامد عىل منازل القمر لتحديد األيام والشهور والسنني، وهو يف األصل التقويم العريب، 

وبدأ التقويم الهجري منذ هجرة الرسول من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة، واعترب أول يوم هاجر 

به النبي هو الشهر األول من شهور التقويم الهجري، وشهور التقويم الهجري: محرم، صفر، ريبع 

األول، ربيع الثاين، جامدى األوىل، جامدى اآلخرة، رجب، شــعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة،  ذو 

الحجة، واملسلمون يعتمدون عىل التقويم الهجري يف مناسباتهم الدينية، وقد كان التقويم الهجري 

هو التقويم املعتمد يف أغلب دول العامل حتى ســقوط الدولة العثامنية، فأصبح التقويم امليالدي 

هو األكرث اعتامدا حتى يف الدول العربية.

شهر رمضان

معرفة ثبوت رمضان: 

كان الناس، وقبل انتشار وسائل اإلعالم يراقبون تولد هالل شهر رمضان بأنفسهم، فيجتمعون 

قبيل الغروب ويحاولون مشــاهدة الهالل من وراء ســتائر رقيقة مــن القامش للتقليل من حدة 

أشعة الشمس، وكانوا يستخدمون طرف )القضاضة(، وهي لباس رأس الرجل منسوجه من الخيط 

األبيض الدقيق، فإن شاهد أحدهم هالل الشهر أشاع الخرب فيمن حوله، وأطلقوا العيارات النارية، 

أو قرعوا األواين إلبالع أهل املنازل البعيدة ليصوموا.

أما يف الوقت الحايل، ومع انتشار وسائل اإلعالم، صار الناس يرتقبون ثبوت هالل شهر رمضان 

وهالل شــهر شــوال من خالل املحطات اإلعالمية حيث يأتيهم الخرب من املؤسســات الرسمية، 

فيبدأون الصيام فرحني بقدوم الشهر الفضيل، ويردد األطفال: )هل هاللك يا رمضان(.

السحور:

يحرص الصامئون عىل تناول السحور، فيستيقظون قبل الفجر، ويوقظون أطفالهم ممن يجب 

عليهم الصيام، وتشــجيع الصغار ليعتادوا، وتتكون وجبة الســحور من الجبنــة واللنب أو اللبنة، 

والزيت والزيتون والزعرت، و)القمر دين(، وهو رقائق مجفف املشــمش، والســحور يعينهم عىل 

صيام اليوم، وهو سنة، فقد قال الرسول ?: »تسحروا فإن يف السحور بركة«، وبعد إكامل سحورهم 

ينوون الصيام. 
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املسحر أو املسحرايت:  

كان الناس قدميا يعتمدون عىل )املســحر( لالســتيقاظ فجرا لتناول طعام الســحور، فيخرج 

يجوب األحياء يوقظ النامئني بالنقر عىل )الطبل( بعصا إىل ما قبل الفجر، ويردد بصوته: )يا نايم 

وحد الدايم... قوم اتســحر يا صايم(، ويبقى عىل العمل طيلة ليايل شهر رمضان، وكان الناس يف 

نهاية الشهر يقدمون له املعونات النقدية والعينية، ويف الوقت الحايل تكاد تختفي هذه الوسيلة 

النتشار املنبهات التي تساعد العائالت عىل تحديد األوقات التي يريدون االستيقاظ بها.

الصيام يف رمضان: 

شهر رمضان الكريم من خري الشهور يف حياة املسلم، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم، 

وفــرض فيه الصوم عىل من كان قادرا، ومن كان مريضا، فعليه القضاء بعد الشــفاء، واملســافر 

يقيض ما فاته من صيام عند اإلقامة، فيصوم املسلمون عن الطعام والرشاب والشهوات من أذان 

الفجــر إىل أذان املغرب، فيقضون نهارهم يف األعامل، ويف العبادات وقراءة القرآن، وحني العر 

تقوم النســاء بإعداد وجبة الفطور، باإلضافــة إىل املرشوبات مثل: )قمر الدين(، والتمر الهندي، 

فعنــد أذان املغرب يجتمع أفراد األرسة عىل املائدة، وبعــد الفطور تقدم الحلويات التي ترافق 

شــهر رمضان، وأكرثها استهالكا القطايف، وهي رقائق من العجني عىل شكل أقراص صغرية يتم 

حشــوها بالجوز وجوز الهند والقشــطة أو الجبنة وتوضع بالفرن، أو يتم قليها بالزيت، وتقدم 

محالة بـ)القطر(، وهو املاء املضاف إليه كمية كبرية من السكر، وتضاف إليه أعواد القرفة وعصري 

الليمون.

السكبة: 

من العادات الحميدة التي اعتادها ســكان الحي الواحد يف رمضان، ســكب صحن من أكل 

األرسة وإرســاله إىل األقارب والجريان، فتتعــدد الوجبات يف البيت بطريقة تبادل الصحون، ومن 

السكبة ما يتم إرساله إىل الفقراء واملحتاجني، فتعمر عندهم املائدة بأنواع األطعمة. 

الخيم الرمضانية:

قدميــا كان الضيف يحل عىل من يعرف، فيقيم عنده، ويتناول فطوره يف بيت املضيف كرما 

وأجرا، وتتم دعوته من قبل املعارف والجريان، وحديثا انترشت الخيم الرمضانية التي تقدم الطعام 

لعابر السبيل كام للمحتاجني والفقراء، تقدم فيها وجبات األكل، والتمور واملاء والحلويات، فيأتيها 
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الفقراء لتناول فطورهم، مثلام يؤمها األشخاص الذين أدركهم الوقت، ويقوم عىل هذه الخيم بعض 

املحسنني من طالبي األجر والثواب، وتبقى هذه الخيم قامئة طيلة شهر رمضان.

صالة الرتاويح:

يذهــب املصلون بعد اإلفطار إىل املســاجد ألداء صالة العشــاء ثم صــالة الرتاويح، وهي من 

الطقــوس املحببة لدى الصامئني، فيواظبون عــىل أدائها منذ أول ليلة يثبت فيها رمضان وإىل أول 

ليلة يثبت فيها العيد.  

ليلة القدر: 

وهي ليلة مباركة، نزل فيها القرآن الكريم، وتكون يف أحد األيام الفردية من العرش األواخر من 

شــهر رمضان، فيقوم الصامئون عىل إحيائها بالعبادة، ويعتكفون يف املســاجد، ترقبا لها، واستئثارا 

بهــا، وإكثار من الدعاء فيها، ويبقون يتعبدون بالصلوات وقراءة القرآن حتى الفجر من كل ليلة 

من لياليها املرتقبة.

صدقة الفطر:

صدقة الفطر من وســائل التكافل بني املســلمني، يخرجها نقدا أو عينا الغني والفقري، وتوزع 

عىل الفقراء واملحتاجني ملســاعدتهم عىل شــؤون حياتهم، ويعمل رب األرسة عىل أخراج صدقة 

الفطر عن أفراد أرسته، ويتم دفعها خالل شهر رمضان وإىل حني ما قبل صالة العيد، وصار بعض 

األشــخاص يجمعون صدقاتهم عند أحد املوثوقني ليتم توزيعها عىل الفقراء، ومنهم من يدفعها 

للجمعيات أو املؤسسات التي تساعد املحتاجني، لتكون أكرث نفعا من توزيع مبالغ قليلة.

عيد الفطر املبارك:

عيد الفطر يأيت بعد انقضاء شهر رمضان، ويف ليلة العيد تقوم الجوامع بالتكبري: )الله أكرب الله 

أكرب ال إله إال الله، الله أكرب الله أكرب ولله الحمد(، ويكون كثري من الناس منترشين باألســواق يك 

يشرتوا مالبس العيد لهم وألطفالهم كام يشرتون الحلوى، وهناك آخرون يصنعون الكعك واملعمول 

يف البيوت استعدادا الستقبال العيد.

صالة العيد: 

أول مظاهر البهجة يف عيد رمضان وعيد األضحى صالة العيدين، فصباح يوم العيد يغتسلون، 

ويلبسون أفضل ما عندهم من ثياب، ويتطيبون بالعطور ليذهبوا إىل املساجد، أو إىل املصليات يف 

الساحات الواسعة مصطحبني معهم )سجادات الصالة(، فتعلو التكبريات إىل أن يحني وقت الصالة، 
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ويــرددون: )الله أكرب الله أكرب ال إله إال اللــه، الله أكرب الله أكرب ولله الحمد(. وعند إقامة الصالة 

التي تختلف عن إقامة صلوات الفرائض إذ يطلب اإلمام من املصلني القيام للصالة، ويرشدهم إىل 

كيفية أدائها، يصطف املصلون خلف اإلمام ويؤدون صالة العيد ركعتني، يكربون وراء اإلمام سبع 

تكبريات قبل أن يقرأوا الفاتحة، ثم يركعون ويسجدون، وينهضون للركعة الثانية التي يكربون فيها 

خمس تكبريات قبل قراءة الفاتحة أيضا، ثم الركوع والسجود، وبعد التسليم يقف اإلمام خطيبا، 

ومع انتهاء الخطبة تنتهي صالة العيد، فيســلم املصلون بعضهم عىل بعض مباركني بالعيد، ومن 

بعــد يتجهون لزيارة املقابر وقراءة القرآن عىل أرواح أمواتهم، ثم يعودون إىل بيوتهم، ويشــارك 

بصالة العيد الرجال واألطفال والنساء.

ويف عيد األضحى تبدأ األضاحي بعد الصالة، فمن كان قد نوى أضحية له أو ألحد أفراد أرسته، 

أو ألحد األموات قام بذبح األضحية.  

املعايدة:

بعد صالة العيد تبدأ )املعايدات( باألقرب؛ أهل البيت أوال، األب واألم واألخوة واألخوات، ثم 

زيارة العامت والخاالت واألعامم واألخوال، وتخص باألعياد زيارة األرحام من النســاء، وقد اعتاد 

أهلنــا أن يقدموا القهوة يف العيد، والحلويات التي قد تجهــز يف البيت مثل: املعمول، والغريبة، 

وخبز العيد الــذي يطلقون عليه )قراص العيد(، ويفرح األطفــال بجمع مبالغ )العيديات( التي 

يعطيها لهم الكبار ليشرتوا بها ما يشاءون، ويتباهون مبقدار ما جمعوا من )عيدية( العيد، كام تنال 

النســاء كالبنات واألخوات والعامت والخاالت )العيديات( النقدية أو العينية كصلة رحم مبناسبة 

العيد من ذوي أرحامهن. 

موسم الحج:

الحج أحد أركان اإلسالم الخمسة، يؤديه من كان مقتدرا باملال والجسد.

رحلة الحج:

كانت رحلة الحج تستغرق ثالثة شهور، عندما كان الناس يحجون عىل ظهور الجامل، فتسافر 

قوافــل الحجاج، ويصطحبون معهــم مؤونتهم مام ال يكلف جهدا بإعــداده كالتمر، والزبيب –

مجفف العنب-، والقطني –مجفف التني-، ويتزودون باملاء يف طريقهم من اآلبار والينابيع، وصار 

الحج يف أيامنا هذه أقل إجهادا لتوفر وسائط النقل الحديثة، فال تستغرق رحلة الحج حارضا أكرث 

من أسبوعني.

عندما ينوي أحد الحج يعمل عىل تربئة ذمته من الديون، ويســعى إىل طلب املسامحة ممن 
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وقع بينه وبينه خالفات، ويحرض لباس اإلحرام استعدادا للسفر، ويكون الخرب قد سبق إىل األقارب 

واملعارف والجريان الذين يتوافدون عليه مهنئني، ومنهم من كان يؤدي )نقوطا( للمســاعدة عىل 

التكاليف، وعند عودة الحاج يحرض معه الهدايا للزوار املباركني، وغالبا ما تكون )الســبحات( أو 

سجادات الصالة، ويقدم للمهنئني التمر وماء زمزم.

يوم عرفة:

هو يوم التاسع من ذي الحجة، ويعد من أعظم أيام العام الهجري، يقف فيه الحجاج عىل جبل 

عرفة، قبل اإلفاضة إىل املزدلفة، وبه تكتمل مناسك الحج، وسبب تسمية جبل عرفة بهذا االسم، أن 

آدم - عليه السالم - وحواء التقيا عىل هذا الجبل وتعارفا بعد نزولهم إىل األرض، ويوم عرفة يكون 

قبل عيد األضحى بيوم واحد، واعتاد كثري من املسلمني غري الحجاج صيام هذا اليوم.

استقبال الحجاج: 

كان الناس قدميا وما زالوا حتى هذا الوقت يستقبلون الحجاج بعد عودتهم من زيارة البيت 

الحرام مبكة املكرمة وأداء فريضة الحج بكل فرحة ورسور، فيضعون الزينة عىل باب البيت مكونة 

من أقواس من أغصان شجر الزيتون أو الرسو الخرضارها الدائم، ويرفعون الرايات البيضاء واألعالم 

مع األضواء الكاشفة، ويضعون الفتات ترحب بعودة الحجاج: )حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا 

مغفورا بإذن الله(، أو )أهال وســهال بحجاج بيت الله الحــرام(، وقد يتم إعداد وليمة عند عودة 

الحاج يدعى لها األقارب والجريان.  

عيد األضحى:

قبل حلول عيد األضحى بأيام يشــرتي من يرغب بذبح أضحيــة أضحيته خالية من العيوب، 

كالهزال، والعرج، والعور، وســليمة من املرض، إما من الضأن التي ال يقل عمرها عن ســتة أشهر، 

أو املاعز والبقر بعمر ســنة، أو من اإلبل التي أمتت خمس سنوات، فالضأن واملاعز يعد كل رأس 

أضحية وميكن أو يذبحها الشخص نفسه، أما اإلبل والبقر فكل رأس عن سبع أضاحي، وعادة يقوم 

بذبحها جزار، ألن ذبح البقر ونحر اإلبل يختلف عن ذبح الضأن، تذبح األضحية أول يوم العيد بعد 

الصالة، ويجوز الذبح حتى منتصف اليوم الرابع من أيام العيد، وقد يضحي الشــخص عن نفسه، 

أو عن أحد من أهل بيته، أو عن أحد أمواته، وتســمى األضحية عند الذبح باســم الشخص الذي 

ســتتم التضحية عنه، ويتم تقســيم لحم األضحية إىل ثالثة أقسام لتوزيعها، فجزء لألقرباء، وجزء 

للمعارف والجريان من الفقراء واملحتاجني، والجزء الثالث ألهل البيت، ومنهم من يوزع نصف أو 

كامل األضحية.
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واألضحية تشكل فرحة عند أهل البيت، ويزداد الفرح عند األطفال الذين يأخذون من اللحم 

ويقومون بشــويه عىل )الصيــدة(، وهي صفني من الحجارة يوقــدون بينهام نارا ويضعون قطع 

اللحــم عىل الحجارة لتنضج، وقد يعمل الكبار )الصاجية(، وهي قي اللحم يف تجويف )الصاج(، 

أو يعدون منه وليمة.

والشخص الذي يرغب بذبح األضحية عن نفسه يعمل عمل الحاج منذ دخول شهر ذي الحجة، 

فال يقص شعره، وال يقلم أظافره إال بعد أن يذبح أضحيته.

واألضحية ســنة يؤديها املقتدر تقربا إىل الله، وفيها توســعة عىل أهل البيت، ومنافع للفقراء 

واملحتاجني، وال تشرتط يف كل عيد.

األعياد واملناسبات الدينية

هناك طقوس دينية إســالمية يواظب عىل إحيائها املســلمون، ويقيمون شــعائرها عبادة، أو 

يحتفلون بحلولها تعظيام ملناسبتها.

يوم الجمعة:

يوم الجمعة من األيام املهمة يف حياة أبناء املجتمع، فهو يوم مبارك، يختارونه موعدا للعديد 

من مناسباتهم االجتامعية، باإلضافة إىل مكانته الدينية، يبدأ يوم الجمعة من الفجر حيث تؤدى 

الصالة يف املســجد، وبعد الصالة يقرأون ســورة الكهف حتى الرشوق، ثــم يعودون إىل منازلهم 

لإلفطار مع العائلة، واالســتعداد لصالة الجمعة باالغتســال ألنه سنة، ويرتدون أجمل مالبسهم، 

ثم يتطيبون ليخرجوا إىل الصالة، وبعد االســتامع إىل درس وخطبة الجمعة يؤدون صالة الفريضة 

والسنة، ثم يعودون إىل بيوتهم، ومنهم من يتسوق بعض الحاجيات لبيته، وتجتمع األرسة لتناول 

طعام الغداء، وقد تتم بعض الزيارات، وتأدية بعض الواجبات االجتامعية، أو الخروج بنزهة. 

خطبة الجمعة: 

يحرص املسلمون عىل أداء صالة الجمعة يف املساجد، واالستامع إىل الدرس الديني قبل موعد 

األذان، وإىل خطبة الجمعة بعد صالة ركعتي السنة، حيث يرتقي الخطيب املنرب ويخطب يف الناس 

عــن أحد األمور التي تهم عامة الناس، إما يف األمور الدينية كالصيام مثال أو كيفية آداء مناســك 

الحــج، أو عن الزكاة، وإما عن مواضيع اجتامعية لها ارتباطها بالدين، كالعالقة بني الناس، وصلة 

األرحام، والصدقات، وحسن الرتبية، أو قد ترتبط الخطبة بالسرية النبوية الرشيفة، وسرية الصحابة 

والتابعني.
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وخطبة الجمعة لها أهميتها التي تكمن يف حضورها من قبل الكبار والصغار، الرجال والنساء، 

ولها أثرها يف املجتمع، فهي توجيه للناس إىل الصالح والفالح.  

صالة الجامعة: 

صالة الجامعة، هي اجتامع املســلمني ألداء الصلوات الخمس يف املســجد، أو صلوات السنن 

التي تؤدى جامعة، كصالة العيدين، وصالة االستسقاء، وصالة الخسوف والكسوف، وصالة الرتاويح 

يف ليــايل رمضان، أو صــالة الجنازة، واالجتامع يف الصلوات يدل عىل توحد املســلمني، وترابطهم، 

وتقوي األوارص االجتامعية بني الناس، وال تشــرتط صالة الجامعة يف املســاجد، فمنها ما قد يؤدى 

يف الســاحات كصالة االستســقاء وصالة الخسوف والكسوف، وقد تقام بعض الصلوات جامعة يف 

البيوت، فيؤم أحد أفراد األرسة بقية املصلني.

صالة الحاجة: 

هــي صالة يصليها املســلمون عند الضيق من أمر ما، فيتقربون بهــا إىل الله يك يفرج الكرب 

عنهم، وهي ركعتان، قد تصىل جامعة أو انفرادا، وبعد االنتهاء من الصالة يتم الدعاء بدعاء قضاء 

الحاجة:  »ال إله إال الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، الحمد لله رب العاملني، اللهم إين أسألك 

مبوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر، والســالمة من كل إثم وأال تدع يل ذنبا إال 

غفرته وال هام إال فرجته، وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الراحمني«.

صالة الخسوف والكسوف:

الخســوف للقمر والكسوف للشمس، يف حال اختفى ضوء القمر أو نور الشمس كله أو جزء 

منه، تداعى املسلمون إىل الصالة استجابة لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى 

يكشــف ما بكم(، وصالة الخسوف والكســوف ركعتان فيها قراءة القرآن وركوع وسجود وتختم 

بالدعاء.

صالة االستسقاء: 

عندما تنحبس األمطار، ويتأخر ســقوطها عن مواسمها، فيخشون عىل زروعهم القحط، وعىل 

مواشيهم الهالك، يهرعون إىل صالة االستسقاء طلبا للغيث، فيصلون ركعتني يف جامعة، ويختمون 

صالتهم بالدعاء: )اللهم يا محيي النبات أحيي نباتنا، واسق بهامئنا، وارزقنا من حيث ال نحتسب، 

اللهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطني(. 
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صيام تسعة ذي الحجة: 

ني- يقوم بصيام أول تســعة أيام من شهر ذي الحجة،  كثري من الناس املقيمني –أي غري الحاجِّ

اقتداًء بالســنة النبوية، ولقول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: )ما من أياٍم العمُل الصالُح فيهن أحبُّ إىل الله من 

هذه األيام العرش(، وصيام تســعة من ذي الحجة مثل صيام شــهر رمضان، يتم فيها اإلمساك عن 

الطعام والرشاب من أذان الفجر إىل اإلفطار عند أذان املغرب، وهناك من يكتفي بصيام يوم عرفة، 

وهو يوم التاسع من ذي الحجة.

الليايل البيض 

الليايل البيض، هي ثالث ليال من الشــهر وفق التقويم القمري، وتكون يف منتصف كل شــهر 

هجري، وتأيت تباعا ليلة 13، 14، 15، ومنهم من يســميها األيام البيض، والصواب تسميتها بالليايل 

ألن التقويم القمري الليل يسبق النهار، ومن الناس من يواظب عىل صيامها يف كل شهر، وسميت 

بالليايل البيض ألن القمر يبدأ باالكتامل بها فيصبح بدرا فيعم ضوُءه، وهنالك من يصوم كل إثنني 

وخميس، وكثريون يصومون ستة أيام من شهر شوال بعد أول يوم من أيام عيد الفطر.

املولد النبوي الرشيف 

يحيي املســلمون ذكرى مولد الرســول -عليه الصالة والســالم– يف 12 ريبع األول من كل عام 

هجــري، فتقام االحتفــاالت الدينية يف املســاجد واألندية التي تذكر يف الخطب الســرية النبوية 

الرشيفة، والرســالة الســاموية الســمحة التي هبطت عليه ملسو هيلع هللا ىلص، وباملدائــح النبوية، والقصائد 

الشعرية، واألناشيد. 

اإلرساء واملعراج 

كذلك يحتفل املســلمون بحادثة اإلرساء واملعراج، إذ أرسي بالرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص من املسجد 

الحرام يف مكة املكرمة إىل املســجد األقىص يف القدس الرشيف، ثم عرج به إىل الســموات العىل، 

فيجتمعون يف املساجد واألندية والبيوت يتذاكرون املعجزة الساموية، ويقيمون الصلوات، ويدعون 

باألذكار، ويكرثون من التحميد والتسبيح.
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5- األعياد املسيحية
عيد امليالد املجيد: 

هو ذكرى مولد ســيدنا عيىس -عليه الســالم-، يأيت هذا العيد يف تاريــخ 12/25 من كل عام، 

ويحتفل املســيحيون بهذا العيد إلحياء ذكرى مولد املســيح، ويقوم املســيحيون يف اليوم األول 

بالذهــاب إىل الكنائس لعبادة الله والصالة، ومن بعدها تتــم املباركة بالعيد، وتتم الزيارات بني 

األقارب واألصدقاء، حيث يكون كل بيت مزين بالشجر امليضء، وأهم يشء يف الزينة مجسم ملغاره 

ســيدنا عيىس، ومجســامت أخرى توضح كيفية والدته يف مغارة يف بيت لحم يف فلسطني، وفوقها 

شجر الصنوبر والرسو، أما زينة النجمة فهذه عالمة نبوءة يهودية مبيالد نبي اسمه املسيح، ولغاية 

اليوم يحتفل املسيحيون بهذه املناسبة، ويقدمون الحلوى والكعك واملعمول فيها.

أحد الشعانني: 

هــو تقليد متوارث منذ حوايل ألفي عام، حيث يتم إحياء ذكرى أحد الشــعانني كل عام قبل 

عيد الفصح املجيد مدة أســبوع يف يوم األحد؛ ألن سيدنا عيىس قد زار مدينة الخليل يف فلسطني 

بتواضع عىل حامره، وكان شعب الخليل يستقبله بالشعانني، أي أوراق النخيل؛ ألن العادة كانت 

يف ذلك الوقت الرتحيب باألشخاص املهمني بأوراق النخيل، ولغاية هذا الوقت يصنعون الشعانني 

ويزينون أوراق النخيل بالورود أيضا؛ إحياء لهذه الذكرى، ويف هذا العر يقوم جميع املسيحيني 

بزيارة الكنيســة يوم األحد من أجل الصالة وإحياء هذه الذكرى التي تزرع يف نفوســهم التواضع 

واملحبة والتبشري بالعيد، ومن املمكن يف هذا العر استعامل الشموع أيضا بدل الشعانني، وبعد 

ذلك يتم التواصل الجامعي واالجتامعي ويذهب الجميع إىل منازلهم لتناول الغداء لتبدأ الزيارات 

العائلية وأخذ املباركات بهذه املناسبة السعيدة.

عيد الفصح املجيد: 

اسمه العيد الكبري عندنا نحن املسيحني، يأيت يف آخر شهر نيسان أو أول أيار حني يكون القمر 

مكتمال، ألنه يعتمد عىل الحساب القمري، وموعده بعد عيد فصح اليهود مبدة أسبوع، وإذا كان 

الحدث يوم أحد والقمر كان مكتمال يصوم املسيحيون مدة أربعني يوم عن اللحوم ومشتقاتها، ثم 

موعد العيد الذي يتحتفلون به بتزيني البيوت مبناظر الحيوانات الالحمة مثل الدجاج والصيصان 

واألرانب والبيض امللون، وتقديم البيض والشوكالته للزوار، والبيض يرمز للحياة الجديدة، إذ عندما 

تفقس البيضة ويخرج منها الصوص تكون بداية حياة مليئة بالخري والصدق واملحبة.
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عيد القيامة: 

له اســم آخر عند املسيحيني وهو عيد الفصح، وهو من أكرب األعياد عندهم، يستذكرون فيه 

قيام املســيح من بيت األموات بعد ثالثة أيام من صلبه وموته، وفيه ينتهي الصوم الذي يســتمر 

مدة أربعني يوما، كام ينتهي أسبوع اآلالم، ويختلف موعد التقويم له، هناك تقويم يوناين أقره من 

4/ إبريل إىل 8/مايو، وتختلف عادات عيد الفصح يف مختلف أنحاء العامل املسيحي، ومن العادات 

املشــرتكة الهتاف بتحية عيد الفصح، وتزيني املنازل، وتلوين البيض، ووضع قرب فارغ يف الكنائس، 

وأرنب الفصح، أما رتبته القيامة الرئيسية فتكون عبارة عن قداس منتصف الليل.

عيد الصليب:

يأيت هذا العيد يف 9/14 من كل عام، ويبدأ بفصل الخريف، ويف هذا الفصل يكون اختالف يف 

الطقس، فيخاطب الناس بعضهم )إن صلبت خربت(، ويكون الجو غامئا أغلب الوقت، وهذا يدل 

عىل عيد الصليب، يذهبون إىل الكنيسة، ويبدأ القداس، وبعد القداس يخرجون من الكنيسة إىل 

ساحتها، فيعمل الشباب والبنات حلقة يف وسط الساحة يضعون فيها الحطب ويشعلون النار فيها 

ويــدورون حولها وهم يطلبون من اللــه أن يعطيهم الغيث، وبعد االحتفال الكبري يقوم الراهب 

وهو يحمل الرمان ويطعم الناس منه، ويحيك لهم: »أكل الرمان حالل ألنه ملا القوا الصليب كانوا 

بياعني الرمان يف املنطقة، وكانوا يفتشوا عىل الصليب بني الزبالة الي رماها اليهود، وكانت ملكة 

اليونــان ترمي القطع الذهبية عىل الزبالة حتــى الناس يحملوها مع الصليب، ووقتها القوا ثالث 

صلبان، وكان عىل صليب املســيح عرق ريحان، وتأكدوا من الصليب، ألنهم ملا حطوه عىل امليت 

قام«.

عيد الصليب )رواية أخرى(: 

اتخذ املسيحيون يوم 9/14 يوما كعيد لهم ألنه يف زمن من األزمان كان الصليب مطمور، وال 

أحد يعرف مكانه، والذي عمل عىل طمر الصليب هم اليهود، واكتشف الصليب يف مدينة القدس، 

واملكان الذي وجد فيه الصليب هو كنيســة القيامة، ولآلن الصليب موجود يف هذا املكان، وصار 

هذا املكان مقدســا، وعيد الصليب هي صالة موجــزة للثالوث األقدس، وهي قبول عمل الفداء، 

وتعترب موجز عن العقيدة املسيحية، ويسمى عيد رفع الصليب املحيي، ومن أقوالنا يف صالتنا بعيد 

الصليب: )لصليبك يا رب نسجد ولقيامتك املقدسة منجد(. 

ومن العادات املرتبطة بعيد الصليب إشعال النار عىل سطوح البيوت وسطوح الكنائس، ويقال 

بأن هذه املناسبة أعادت العقيدة إىل نفوس املسيحيني املؤمنني بدينهم. 
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األعياد املسيحية األخرى: 

سبت النور، هو عيد القيامة من املوت؛ قام السيد املسيح من بني األموات بعد ثالثة أيام من 

صلبه، عندما ذهبت أمه واملرميات إىل القرب لزيارته، فوجدن القرب فارغا، وإذ مالك الله قال لهن: 

عمن تبحنث، عن الحي بني األموات؛ ألنه قد قام، ثم ذهبت املرميات )ثالثة نساء أسامئهن مريم، 

1. مريــم العذراء 2. مريم املجدلية 3. مريم أم واحدة من التالميذ(، فذهنب إىل التالميذ والناس، 

وبرشن بقيامة يســوع املســيح، ومن هذا املنطلق ســمي بعيد القيامة، وهذا العيد يقدمون به 

الكعك الذي يرمز إلكليل الشوك الذي وضع عىل رأس املسيح، أما املعمول فريمز إىل القرب، فعندما 

نكرسها ترمز إىل القرب الذي قام املســيح منه، وهناك مقولة عند املســيحيني يف هذا اليوم وهي: 

املسيح قام، حقا قام.

الصالة واملناسبات املسيحية

الذين يدينون باملســيحية يف الزرقاء لهم صلواتهم الخاصة التي تقام يف الكنائس، ولهم أيضا 

بعض الطقوس الدينية، ومام قاله الرواة عن هذا املوضوع:

خدمة صالة الجنازة: 

تختلــف خدمة صالة الجنازة عىل املتوفني من املســيحيني األرثوذكــس باختالف رتبة املتوىف 

ووظيفته يف الكنيسة وعمره، ولهذا توجد ثالث خدمات لصالة الجنازة:

األوىل: ألجل العلامنيني من رجال ونساء؛ أي ابن مثاين سنوات فام فوق، والثانية: ألجل األوالد 

األطفال، أي ابن سبع سنوات فام دون، والثالثة: ألجل الرهبان والراهبات الجنائز، وهذه ال يحرم 

منها إال الكافر الذي ميوت وهو مر عىل خطاياه، فال يتوب عنها وال يعرتف بها وال يتناول األرسار 

الطاهرة، وكذلك الذي ينتحر؛ أي من يقتل نفسه إال إذا كان قد فعل ذلك عن غري وعي كأن يكون 

فاقــد العقل، أما من جهــة دفن املوىت الراقدين يف الرب، فيجــب أن يدفنوا يف أماكن خصوصية 

تســمى املدافــن أو املقابر، وتكون هذه مقدســة باملاء املقدس، وقد يجــوز دفن امليت يف أرض 

الكنائس غري املدشــنة، أما الكنائس املقدسة باملريون املقدس واملوضوع يف مائدتها بقايا مقدسة 

فال يجوز دفن املوىت يف أرضها البتة.

صالة الجنازة: 

يأيت الكاهن إىل البيت الذي فيه امليت، يلبس بطرشــيله ويضع بخورا يف املبخرة ويبدأ قائال: 

)تبــارك الله إلهنا كل حني، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين(، فريد أحد الحضور:  )قدوس الله، 

قدوس القوي، قدوس الذي ال ميوت ارحمنا( يقولها ثالث مرات، وبعدها ترتل الطروباريات عىل 
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اللحن الرابع: )أيها املخلص أرح النفس عندك أتتك مع األرواح الصديقني يا محب البرش(. 

والكاهن يقول األفشني: )يا إله األرواح واألجساد كلها... إلخ، ويعلق قائال: ألنك أنت القيامة.....

إلخ(، وبعد ذلك يحملون امليت ويذهبون به إىل القرب، يتبعه الشعب ويتقدمه الكاهن مع املرتلني 

وهم يرتلون قدوس الله، وعندما يبلغون القرب يتقدم الكاهن فيسكب عليه زيتا من أحد القناديل، 

وإن كان قد ســكب عليه قبل موته ســكب الزيت املقدس، والباقي من ذلك الزيت، ثم يتناول 

قليال من الرتاب، ويرشه عليه، وهو يقول: )لرب األرض بكاملها املسكونة، وكل الساكنني فيها، أنت 

إنسان تراب وإىل الرتاب تعود(، فيام يغطون القرب كالعادة، ويتلو الكاهن مع املرتلني صالة النياحة 

املعروفة بالرتيصاجيون مع الطلبة واألفاشــني واإلعالن والختم، وهكذا يرجع الجميع إىل بيوتهم 

شاكرين الله عىل ما شاء وطالبني للراقد الرحمة واملغفرة.

صالة الغروب: 

هي صالة فرض يقيمها الكاهن بالكنيســة، والرهبان كل يوم عندهم صالة الغروب باألديرة، 

وهي عبارة عن صالة افتتاحية يبدأ الكاهن بـ: )تبارك إلهنا كل حني وكل أوان وإىل دهر الداهرين(

ثم يتلو الصلوات والشعب أو القارئ يردد وراءه: )قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الذي ال 

ميوت، ارحمنا( 

ومــن بعد يأيت دور الكاهن إذ يقــول: )ألنه لك امللك والقدرة واملجد أيها األب واالبن والروح 

القدس( دون أن يردد الشعب، وصلوات الكاهن نفسه عبارة عن مزامري يتلوها الشعب من خالل 

ما يتلو املزمور. 

تعميد الطفل املسيحي:  

يف األسبوع األول من والدة الطفل تتم الصالة عليه وعىل أمه، وبعد األربعني تأيت األم بطفلها 

إىل الهيكل يف الكنيســة، ويصلون عليها وعليه، ثم زيارة الهيــكل الداخي قدس األقداس، وحتى 

عمر ثالث سنوات يجب تعميد الطفل، وقد يعمد بعد هذا السن، لكنهم يفضلون تعميده مبكرا 

ليدخل الدين املســيحي، فيصبح دور األهل تعليمه الديانة املســيحية، ويحرض معهم الصلوات 

وغريها من طقوس الديانة.

صلوات املدائح ملريم العذراء: 

مقابل األيقونسطاس عندما يصلون عىل العذراء، وهي عبارة عن ورد وشموع ويضعون عليها 

الصليب، وأيقونة العذراء بالوســط بني الورود والشــموع والصليب، ويرتلون حســب ما ورد يف 

الكتــاب، بدايــة  يرتل الكاهن صالة النوم الصغرى: تبارك إلهنا كل حني، اآلن وكل أوان وإىل دهر 

الداهرين. 
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الشعب: آمني 

الكاهــن: املجد لك املجد لك، أيها امللك الســاموي املفــدى، روح الحق الحارض يف كل مكان، 

واملالئ الكل، كنز الصالحات وواهبا الحياة... وغريها 

الشعب: قدوس الله قدوس القوى قدوس الذي ال ميوت ارحمنا، يقولونها ثالث مرات.

ثم تبدأ صلوات املدائح ملريم العذراء، بالتسبيحات ألمنا مريم العذراء، وهي تسع تسبيحات، 

وبعد التسبيحة التاسعة يرددون سالمات كلها ملريم العذراء كتبها القديس رميانس، تشبه األبيات 

شــعرية، كلها ســالمات ملريم العذراء، ثم يأيت الكاهن يف وســط األيقونة )الصمت(، كام تسمى، 

وترتل أول ست أبيات، من أصل أربعة وعرشين بيتا عىل مدى أربع جمع، يتم ترتيل ستة أبيات 

كل جمعــة، ويف الجمعة الخامســة من املدائح تعاد األربعة وعرشين بيتــا مرة واحدة باإلضافة 

للتسبيحات. 

الصوم األربعيني أو الصوم الكبري: 

هــو عبارة عن أربعني يوما يصومها املســيحيون كل عام، ميتنعــون فيها عن أكل أي نوع من 

لحوم الضأن واألسامك والبيض وغريها، ويدلون يف صومهم عىل معاناة السيد املسيح عند صيامه 

عن الناس وعن الطعام إال ما أنبتته األرض، ويتناسب موعد هذه األيام األربعني مع عيد الغطاس 

وعيد ميالد املسيح بحسابات يحددها البابا القديس، وميتنع الصامئون عن تناول أو رشب أي نوع 

من الطعام والرشاب بساعة محددة من النهار يحددها البابا.

القداس اإللهي: 

هذا املصطلح يســتخدم دليال عىل االحتفال أو االجتــامع للعبادة، ويكون دعوة اجتامع لكل 

املســيحيني يف الكنيسة، ويختلف وقته؛ ممكن يكون يف الساعة الثامنة مساء، والذي يقيمه أحد 

رجال الدين أو القساوســة، وتتىل بالقداس اإللهي الرتاتيل، وقد يتم التحدث خالل هذا االجتامع 

عن أمور الحياة والعمل.
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6- األعياد واملناسبات االجتماعية

عيد األم: 

عــادة غربية تصادف يوم 3/21 من كل عــام، ورست كعادة لدى الدول العربية، وصار الناس 

يحتفلون بهذه املناســبة، فيســتذكرون أمهاتهم بالهدايا، وبتقديم النقود، ويقيمون االحتفاالت 

األرسية، فيصنعون الحلوى بهذه املناسبة تكرميا ألمهاتهم، ويجتمعون عندها، ويشعلون الشموع، 

ويرددون بعض األغاين، منها:

يا ست الحبايب يا حبيبة... يا أغىل من روحي ودمي

يا حنينة وكلك طيبة... يا رب يخلييك يا أمي

ثم يطفئون الشموع، ويوزعون الحلوى، فتشعر األم بالفرح والرسور. 

عيد العامل:  

يــوم األول من أيار هو يوم عاملي لالحتفال بعيد العامل، ويعترب هذا اليوم يوم بهجة للعامل 

الذيــن يجدون من يشــعر بجهدهم وعطائهــم، وتقديرا ملا يقومون به، وهــو يوم يعني جميع 

العاملني يف جميع املؤسسات، وال يقتر عىل فئة معينة.

7- املواسم الزراعية
حراثة األرض والبذار: 

مع بداية موسم الشتاء، يقومون ببذار الحبوب وحراثة األرض لتغطية البذار، وكانوا يستخدمون 

الدواب للحراثة، كالبغال، والفدان، وهو زوج من البقر يجر عود الحراثة لتقليب الرتبة والتخلص 

مــن األعشــاب التي تؤثر عىل منو الــزرع، وعندما دخلت املعدات الزراعية صاروا يســتخدمون 

)الرتاكتورات(.

ويبقــون يتفقدون زروعهم، ويحرســونها مــن االعتداء من رعاة املــوايش إىل أن يحني موعد 

حصادها.

 الحصاد:

يف موســم الحصاد يتوجه الفالحــون لجني محاصيل حقولهم من القمح والشــعري والعدس 

وســواها، وإن كانت كل مزروعاتهم ذات أهمية، إال أنهم كانوا يولون القمح االهتامم األكرب، ألن 
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فيه قوتهم، وقضاء حوائجهم وكســوتهم التي ترتبط باملواسم، حتى أن أفراحهم من زواج وختان 

كانت معلقة باملواسم حيث الوفرة بعد بيع ما يزيد عن الحاجة من املحاصيل.

موسم الحصاد، موسم عمل جامعي تشرتك فيه كل األرسة، رجاال ونساًء، كبارا وصغارا، فالجميع 

لديه ما يعطيه، ومع الجهد الكبري الذي يبذله الحصادون، إال أن السعادة تظهر عىل الوجوه، وتبدو 

إمارات الفرح عىل األسارير، تنبئ عنها األغاين التي يرددونها أثناء الحصاد، فتنسيهم العناء، وتزيد 

من العزائم، ومن بعض أغانيهم:

ه����ي����ه����ي•ي������اب������و•ج���دي���ل���ه ع�����������ىل•امل��������������ن•ت����ث����ن����ى

ال�����ح�����م�����د•ل�����ل�����ه•ج���م���ي���ل���ة ش�����ي�����خ�����ن�����ا•ص������������ار•م���ن���ا

ح����اي����زي����ن•ط���������راد•ال����ه����وى ن���اي���ل���ه ه������و• م������ا• ص�������ار• ال•

م���زي���ون���ت���ن����)ن(•ع��ن��د•ال��ف��ري��ج ي������ا•وي�������يل•س�������ود•ع���ي���ون���ه���ا

ره�����ن�����ت•رم�����ح�����ي•وال�����ف�����رس ع�����ياّ�����وا•أه����ل����ه����ا•ي��ع��ط��ون��ه��ا

ي������ا•ب����ن����ت•ي������يل•ب���امل���ص���ي���ف ط������يل•وش����������ويف•إف���ع���ال���ن���ا

وللحصاد أدواته، وطقوسه، التي ترافقه.

يبدأ موسم الحصاد يف أواخر نيسان للقطاين )العدس( و)الكرسنة(، وأوائل أيار للشعري، ويأيت 

حصاد القمح أواخر شهر أيار وأوائل شهر حزيران، ويستمر موسم الحصاد وقتا قد يتجاوز الشهر، 

إذ يبدأ الحصادون عملهم قبل رشوق الشمس الستغالل فرتة الندى التي تساعد عىل الحصاد دون 

أن تتســاقط السنابل من الجفاف، فإن ارتفعت الشمس وجف الندى صاروا أكرث حذرا يف اقتالع 

جذور الزرع، ويبقون إىل وقت الضحى طاملا نســامت الريح البــاردة تهب، وعند ارتفاع الحرارة 

يسرتيحون تحت ظالل يجعلونه يف الحقل، وعادة يبنون بيتا صغريا يسمونه )خربوش( ليقيهم حر 

الشمس، فيتناولون إفطارهم، ويستلقون إىل ما بعد الظهر حيث يتناولون طعام الغداء ويعاودون 

العمل مرة أخرى إىل املساء، وإن كان القمر ظاهرا قد يتأخر بهم الوقت إىل بعض من الليل.

يقتلعون الزرع بأيديهم وهم جلوس، ويزحفون لألمام ليلقوا )الشــامالت( –مفردها شامل-، 

)وتلفظ بهمزة خفيفة مخفوضة قبل حرف الشــني(، و)الشامل( مجموع ما تحكمه يد الحصاد، 

وكل مجموعة )شامالت( تجتمع عىل بعضها تسمى )غمر( بكرس )الغني( وسكون )امليم(، وجمع 

)الغمر( )غمور( تجمع يف )حلة( بكرس )الحاء( وســكون )الالم( إذا كان الحصيد قمحا أو شعريا، 

وتكون يف )حابون( إذا كان املحصول عدســا أو كرسنة، و)الحلة( يتم ترتيب )الغمور فيها بحيث 
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تكون مستطيلة من الرشق إىل الغرب يك ال تعبث بها الريح، و)الحابون( يكون عىل شكل كومة.

ويستخدمون )املناجل(، مفردها )منجل(، وهو قطعة من املعدن املنحني للخارج، مسنن من 

الداخل ليسهل جز الحصيد، له مقبض من أحد طرفيه ليقي اليد أثر الحديد، وال يتقن استخدامه 

كل الحصادين، وبه تغنوا، ومام رددوا من غناء باملنجل قولهم:

ي�����ا•م���ن���ج���يل•ي�����ا•م�����ن•ج����له ج�����له ل�����ل�����ص�����ان�����ع• راح•

ب���ع���ل���ب���ْة إال• ج���������له• م�������ا• ي�����ا•ري�������ت•ال���ع���ل���ب���ة•ع�����زاه

رزه ب��������و• ي��������ا• م����ن����ج����يل• غ���زة ب������لد• م����ن• ج����اب����ك• وش•

ج����اب����ن����ي•ل����ع����ب•ال����ب����ن����ات ال������ب������ن������ات•ال�����ب�����ان�����ي�����ات

ي��������ا•زرع�������������ي•وادن�������������ايل م����ا•أن������ا•ق�������ادر•أم������د•إي����دي

ي������ا•زرع���������ي•ي������ا•زري�����ع�����ايت ي��������ا•م�������ون�������ة•ول�������ي�������دايت

وعندما ينهي أصحاب حقل حصاد حقلهم وإىل جانبهم جار مل ينته من حصاد حقله، مييلون 

إىل مساعدته عىل إكامل حصاد زرعه مبا يسمى )العونة( حتى ال يبقى وراءهم.

وبعد اســتكامل حصيد الحقل يقومــون بالرجاد، وهو نقل املحصول مــن الحقل إىل البيدر 

بواسطة )الشباك( ويسمونها )القادم( وهي مجموعة أغصان طويله تصل بينها قطع من الحبال، 

توضع كمية من الحصاد بوسطها ثم يتم جمع طرفيها بواسطة الحبال وتحمل عىل ظهور الدواب 

إىل البيدر، حتى ينتهوا من نقل كافة املحصول.

دراسة الزرع: 

بعد اكتامل نقل املحصول إىل البيدر يبدأون بدراسته، وكانت الدراسة قدميا عىل الدواب من 

أبقار أو بغال أو حمري تجر لوحا من الخشب تغرس يف أسفله الحجارة الربكانية السوداء الخشنة 

لتعمل عىل تهشــيم الزرع ليخرج الحب من ســنابله، تدور الدواب باللوح عىل الزرع الذي يوزع 

عىل شكل دائرة، وكل حني يتم تقليب )الطرحة( وهي كمية الحصاد املبسوط يف منطقة الدراس 

لتتم دراسته بالكامل، وكلام انتهوا من طرحة فرشوا مثلها بواسطة )الشاعوب( حتى اكتامل البيدر، 

و)الشاعوب( عبارة عن أربعة أصابع معدنية من الحديد املقوى تجمعها قاعدة اسطوانية تتصل 

بعصا طويلة ويســتخدم لجمع املحصول يف الحقل وتقليبــه يف البيدر، وبعد االنتهاء يتم تجميع 
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كامل الدراس يف كومة واحدة لتذريته لفصل الحبوب عن التنب. 

 تذرية املحصول: 

بعــد إمتام عملية الدراس، تأيت عملية )التذرية( وهي فصل الحب عن التنب، وتتم بـ)املذراة(، 

وهي كف من الخشب بسبعة أصابع منفرجة من األمام، مجتمعة من جهة القاعدة التي تتصل 

بيد طويلة من أذرع الخشب، يتم قطف أعىل الدراس بها بخفة وقذفه إىل األعىل مع هبوب الريح 

املعتدل، فيذهب التنب إىل مســافة أبعد، ويتساقط الحب يف كومة البيدر، فإن زادت الرياح تقل 

مســافة القذف إىل األعىل، وإن اشــتد أكرث يتم التوقف عن العمل يك ال يذهب الحب مع التنب 

مع قوة الريح، وإذا ســكنت الريح أيضا يتوقفون ألن التنب لن يندفع، ويبقى مختلطا مع الحب، 

وقــد ميكثون ليال عىل البيادر بانتظار هبوب الريح ليبارشوا التذرية، فيصيح أصحاب البيادر عىل 

بعضهم لينهضوا ملبارشة عملهم إذا ثار الهواء، ويفرحون لهبوب الريح بعد سكونه إلنجاز أعاملهم، 

وقد تغنوا به، ومام يرددون: 

ه������ب•ال������ه������وا•ي������ا•ي���اس���ن • ال�������دراس�������ن ع�����������ذاب• ي�������ا•

ذاري ي������ا• ال������ه������وا• ه������ب• ك������ي������ل������ْة•ب��������ل•م������ص������اري

ي�����ا•م���ع���ل���م���ن���ا•ب�����دن�����ا•ن��ح��ل ق�����ب�����ل•م�������ا•ي�����ك�����ر•ال����ظ����ل

وبعد االنتهاء من )التذرية( يقومون بقطف الحبوب بـ)املقطف( لتنقيتها من العوالق الكبرية 

كالحىص وكتل الرتاب واألعواد الخشنة، وهذا العمل يقوم به الرجال، ثم غربلتها من قبل النساء 

بـ)الغربال( لتخليص الحبوب من باقي الشوائب لتكون جاهزة للخزن.

يعبئون الحبوب بأكياس كبرية يســمى الواحد منها )شــوال(، ويكيلونها بـ)الصاع(، وهو وعاء 

اســطواين من الخشب الرقيق املتني، سعته ما يعادل 20 كغم من القمح والعدس، و18 كغم من 

الشــعري، وكل صاعني يقال لهام )مد(، فالشــوال يتسع لخمســة )أمداد(، ليتم نقلها إىل البيوت، 

فيحتفظون مبؤونتهم، ويبيعون ما يزيد عن حاجتهم.

وأما التنب فينقلونه بأوعية كبرية من الخيش تســمى الواحدة )خيشة( أو )تبانية( وكل اثنتني 

يسميان )حمل( ليخزنوها يف )التبانات(، وهي أبنية كبرية ومتسعة، أو يف )املغاور( جمع )مغارة( 
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ليستخدموه علفا للدواب، ويبيعون منه ما يزيد عن حاجتهم.

وكانوا يجلبون حبوبهم إىل سوق الزرقاء عىل ظهور الجامل والحمري، وكان بعضهم مدينا للتجار 

من املوســم املايض، ويســمى هذا الدين )الطالع(، حيث يدفع املدين إىل التاجر شيئا من القمح 

أو الشعري أو الخراف مقابل ما يأخذه من حاجات بيته بغض النظر عن مثن الحب أو الخراف يف 

املوسم الذي يحل فيه السداد، ويجري الطالع مبوجب صكوك دين عىل املدين وكفيله، وغالبا ما 

يتحمل الكفيل وزر املكفول الذي عجز عن السداد.

توابع الحصاد:

العدل: وعاء يتخذ من نسيج الغزل، يستعمل لتعبئة الحبوب مثل القمح، والعدل تتسع ألكرث 

من )شوالني(. 

الكــوارة: وهي عبــارة عن بناء من القصب والطني تتخذ يف زوايــا البيوت متتد إىل األعىل مع 

الجدار قريبا من ســقف الغرفة، وتســتخدم لخزن الحبوب، ولها فتحة من وســطها من األسفل 

لسحب الحبوب منها عند الحاجة، تغلق الفتحة بقطع القامش املطوية عىل بعضها، وقد يعلوها 

الطني إلحكام إغالقها. وقد تســتخدم )كوارة( أخرى أصغر حجام لخزن الطحني. وبعض النســاء 

يستغلن موسم حصاد القمح ألخذ )قصل( القمح، وهي سيقانه، ليصنعن منها أطباقا لألكل وسالال 

لحفظ الخبز.
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7- موسم الخضار والفواكه
موسم الفواكه الصيفية:

كثري من الناس، إن مل يكن لديه بســتان، زرع بعض األشجار املثمرة يف فناء البيت، يف الصيف 

تعطي الثامر، فيقطفون املشــمش والعنــب والتني، فيبيعونه يف األســواق ليعود عليهم مبردود، 

ويأكلــون منه ويطعمون الجار، وما زاد عن الحاجة أعدو منه مؤونة الشــتاء، كمرىب املشــمش، 

ومعقود العنب والتني، ويجففون عىل أســطح املنازل العنب ليصبح زبيبا، والتني ليصري )قطينا(، 

فيدخرونه لفصل الشتاء. 

موسم قطف الزيتون:

يبدأ قطاف شــجر الزيتون يف بداية شهر )11(، باستخدام )السفح( وهو مفرش يوضع تحت 

استدارة الشجرة ليحفظ الحب الذي يتساقط ليجمع عند االنتهاء من قطف كل شجرة،  و)السيبة( 

وهي ســلم مزدوج يســتخدمونها للوصول إىل الغصون العالية، ويستخدمون )الربميل( للغصون 

األقــل ارتفاعا، وتتم عملية القطف بتعاون األرسة من الرجال والنســاء واألطفال، وأحيانا األقارب 

والجريان، وتبدأ عملية القطف بفرد )السفيح(، ثم يحوطون بالشجرة من جميع الجهات ويبدأن 

بجمع الثامر عن األغصان التي تتســاقط عىل )الســفح(، ويصعد الصغار إىل وسط الشجرة لخفة 

وزنهــم فال يؤذون األغصان، وبعد االنتهاء من قطاف الشــجرة يجمعــون مثارها ويخلصونها من 

األوراق واألعواد، ثم يحملونها يف نهاية اليوم إىل البيوت بأكياس ليتم إفراغها يف مكان واسع إىل أن 

ينتهوا من قطاف كامل الشجر، من بعد يجمعون كل املحصول ويعملون عىل استخراج الزيت يف 

)املعارص(، فيبعون ما زاد عن حاجتهم بعد أن يوزعوا بعضا منه إىل األرحام، ويرسلون ملن عاونهم 

يف القطاف.

يبدأ يوم القطاف من الصباح الباكر، ويستمر إىل وقت الغروب، ويصطحبون معهم طعامهم، 

فيتناولون الفطور والغداء خالل اسرتاحتني قصريتني الستغالل كل الوقت يف العمل.
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8- عادات متعلقة باملواسم
شهر نيسان - كذبة نيسان: 

ارتبطت بشــهر نيســان الذي يأيت أول الربيع عادة )كذبة نيسان( التي ترسخت، وأصبح كثري 

من الناس ينتظرون دخول أول يوم يف الشهر ليامرسوا عادتهم مع معارفهم، ويعتربونها كنوع من 

املزاح، عىل ما تحمل أحيانا من إزعاج لآلخرين، فقد يلتقي أحدهم بآخر ليخربه أن أمرا خطريا قد 

وقع لشخص من أقاربه أو معارفه، فيصاب بالتوتر أو بالحزن، وعندما تشتد الوطأة عليه يؤكد له 

أن شيئا مل يحصل، وأن ما جرى هو )كذبة نيسان(، وقد تدخل إحدى الجارات عىل جارتها فتتهمها 

برسقة يشء ما من عندها، أو تطلب منها حاجة هي تعلم أنها ال تستطيع الوفاء بها، فعندما تشعر 

بحرجها تقول لها بأن اليوم هو أول نيسان.

كثري من الترفات بهذه املناسبة أوقعت مشاكل حقيقية، فأثرت عىل حياة بعض األرس. 

التصليب: 

يقــول الراوي: التصليب يكون أواخر شــهر أيلول حيث يكرث الندى، يأخذون خمســة أكوام 

من امللح، كل كومة ملء حفنة اليد، يجعلون ثالثا منها تحاذي بعضها يســمونها بأشــهر الشتاء، 

ويضعون كومة أســفل من الكومة الوسطى يسمونها بآخر أيلول، وخامسة فوقها يسمونها بأول 

الربيع، وتكون متقاطعة عىل شــكل صليب، وهذه األشــهر الخمســة فيها تساقط األمطار، التي 

يطلقون عليها اسم ثروي، وهو املطر الذي يرثي األرض؛ مبعنى يخرج العشب، وما قبله الوسمي، 

وما بعده الحسوم، ويستبقون األكوام مكشوفة للندى من أول الليل إىل قبل الرشوق، يك يروا أي 

األكوام امتأل ماء ليعتقدوا غزارة املطر فيه.

جريدان: 

هو انطباق الحول، وأخذ اسمه من تجرد األشجار من أوراقها، وخالله تتقلب السامء ويختلف 

وجه األرض، وتتناوب الريح بني هبوب جاف وحار، تأيت بالرشقي وهي الرياح التي تضطرب من 

بني جهتي الرشق والجنوب، والرشقي هواء رطب يأيت بعد انقضاء شــدة القيظ، حيث تدبر رياح 

الســموم وتقبل نســائم تحمل رائحة الغيوم مع هبوب الغريب الذي يســوق السحاب، واختالف 

أحوالها وتباين أطراف أيامها، ويقال: »أواسط ليايل جريدان يكرث فيها الندى«.
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9- تربية الحيوانات
تربية األغنام واملاعز: 

املاشــية قوام حياة املجتمعات العربية، يعتمدون عليها يف معاشــهم، وتعترب ثروتهم قبل أن 

تستجد الوظائف، وكان يقوم عىل رعايتها واالهتامم بها جميع أفراد األرسة، فتتكون لديهم الخربة 

باملامرسة.

وتتنوع الرثوة الحيوانية من املاشية ما بني الضأن، وهي الغنم البيضاء، واملاعز الذي يطلقون 

عليه اســم )سامر(، ويقسم املاعز إىل البلدي، وقسم آخر يطلق عليه )الشامي( وهو أغزر حليبا 

من النوع البلدي.

كثري من األرس كانت تعتمد عىل تربية أعداد ولو محدودة من املاشــية، ســواء غنام كانت أم 

ماعزا، يعتنون برعايتها لتعطيهم ناتجا يساعدهم عىل مؤونة البيت، فيخزنون لها العلف من تنب 

العدس أو الكرســنة ألنه أجود، أو من تنب الشــعري أو القمح يضيفون إليه الشــعري الحب وبقايا 

الخبز بعد تجفيفه، ويجعلون لها مأوى يف البيت يسمى )الخان(، وعندما يتوفر الرعي يف املناطق 

املحيطة يطلقونها يف املراعي يرافقها أطفالهم الذين اعتادوا االعتناء باملاشية، ويحتفظون بذكور 

ألجل التكاثر.

عندمــا تلد ماشــيتهم يرتكون صغارها معها ملدة ال تزيد عن الشــهرين، ثــم يفطمونها –أي 

يفصلونهــا عنها- ليســتفيدوا من حليبها الذي يصنعونه لبنا، ويســتخرجون منه الزبدة بالخض، 

فيحولونها إىل ســمن لتكون جزءا من مؤونتهم، باإلضافة إىل اللبنة التي يعدونها من اللنب أو من 

املخيض، أما صغارها فيستفيدون من لحومها، أو يبيعون الذكور ويستبقون اإلناث لزيادة التكاثر.

ويف فصل الصيف يجزون أصوافها التي يعدون منها الفراش واألغطية، أو يقصون شعورها التي 

تباع يف األسواق لصناعة )شقاق( بيت الشعر.

وهناك يف القرى واملناطق البعيدة عن املدينة من يرىب قطعانا من املاشــية، وأهلها أقرب إىل 

حياة البداوة، فرمبا يقطنون بيوت الشعر، وينتقلون من مكان إىل مكان صيفا وشتاًء، فتحتاج إىل 

عناية ورعاية أكرث من الذين يربون أعدادا قليلة.

تربية الجامل والبقر: 

ال تحســن تربية الجامل إال يف املناطق الربية، حيث يتوفر غذاؤها من الشجريات التي تنبت 

يف الصحراء، أو األشــواك التي تظهر يف أطرافها، واإلبل تتحمــل الظأم، لذلك كان أهلها يختارون 

مناطق الرب. 
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ولرتبيــة اإلبل طرقها التي ال يســتطيعها من مل تكن لديه الخــربة يف التعامل معها، فهي ذات 

حساســية عىل الرغم من صالبتها وصربها وقوة تحملها، ومن هنا يأيت حقدها الذي توصف به، 

وتكرميا لها يقال أنها ال ترضب إال بعصا اللوز، العتقاد الناس بقداستها.

ولإلبل أسامءها منها الحوار، وهو الجمل الصغري، وأنثى الجمل تسمى الناقة، ويقال للفتية من 

النوق البكرة التي يكون عمرها فوق األربع سنوات، وعند حلب الناقة يجب أال ينزل حليبها عىل 

األرض، وكانوا يســتفيدون من أوبار اإلبل يف صنع البيوت بدال من شعر املاعز، ويأكلون لحومها، 

باإلضافة إىل الحليب الذي يعد لوحده غذاًء، ومن األلقاب التي تطلق عىل اإلبل العيس، والشالل، 

والوجناء، والناجية، أما أشهر أنواعها فاألرحبية والعدية.

وحارضا صارت اإلبل للتجارة، ويتم حبســها يف حظائر، وتقدم لها األعالف كباقي املوايش، ويف 

الزرقاء العديد منها يف عدة أماكن.

حلي��ب وبول الج��امل: حليب الجامل من أفضــل أنواع الحليب، يســتخدمه الناس كدواء 
ألمراض كثرية مثل الرسطان، وهو مفيد للجســم يعمل عىل تنظيــف املعدة من الجراثيم، وفيه 

مادة األنسولني التي تعمل عىل ضبط السكر يف الدم، ويقال إن أبوال اإلبل تساعد عىل منو الشعر 

املتساقط عن الرأس، كام تقوي الشعر ومتنع تساقطه.

ورىب أهل املنطقة األبقار لالستفادة من ألبانها، إما مؤونة للبيت، أو لبيعها لتعود بدخل عىل 

األرسة، ويبيعــون )عجولها( وهي صغارها عند الوالدة التي يفصلونها عن أمهاتها من أول والدتها 

يك ال تعتادها األمهات فتشح بالحليب، كام اهتموا برتبية األبقار سابقا لحراثة األرض.

تربية الدواجن املنزلية: 

تهتــم بعــض األرس برتبية الدواجن لالســتفادة من بيضها ولحمها، تــرسح يف النهار يف أرجاء 

)الحــوش( لتلتقط ما تجد من بقايا الطعام، أو حب العلف الذي ينرث لها من حبوب الشــعري أو 

القمح، ومنهم من يجعلها داخل شــبك يك ال يتســخ فناء البيت مبخلفاتها، وتبيت يف الليل داخل 

)القن( أو )الخم( الذي يكون عىل شكل بناء صغري ليقيها الربد، ويحمي صغارها من القطط.

ترقد الدجاجة ملدة )21( يوما عىل عدد )مفرد( من البيض، ويستثنون بيض يوم )السبت( من 

وضعه تحتها، وإذا صدف أن حدث )رعد( فإنهم يغريون البيض ألنه يفسد، وتبقى الدجاجة راقدة 

حتى يفقس البيض عن الصيصان، فرتعاهم األم، وإن أحست عليهم خطرا دافعت عنهم مبنقارها 

وجعلتهم تحت جناحيها.
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يستفيد مربو الدواجن من لحوم ذكور الفراخ، ويبيعون ما يزيد عن حاجتهم، لكنهم يحتفظون 

بديــك عىل األقــل مع مجموعة الدجاج للتلقيح، ويعتربونه منبها بصوته الذي يســمى )صياح(، 

خصوصا يف فرتة الصباح الباكر، إذ يتتابع صوته مع وقت الفجر.

تربية الحامم:  

كذلك اهتم أبناء املجتمع برتبية الحامم، يضعون له )طاقات( فوق أسطح املنازل يأوي إليها يف 

الليل عند املبيت، ويبقى يف النهار هامئا يبحث عن التقاط الحبوب من السهول يف مواسم الحصاد، 

ويزيد أصحابه بأن ينرثوا له الحبوب يف أفنية البيوت ليألفها، فيستفيدون من لحوم صغاره التي 

تسمى )زغاليل( مفردها )زغلول(، فيمسكون بها عند املبيت، أو يف الصباح قبل أن تطري، وما زاد 

عن حاجتهم باعوه.

وليك يتعرف الحامم عىل بيت صاحبه، يعمل من اشرتى حامما عىل نتف بعض ريش أجنحته 

حتى ال يقوى عىل الطريان، فيمكث فرتة أكرث من شهر حتى ينبت الريش من جديد، ويبدأ طريانه 

غري بعيد، فيكون اعتاد البيت ليعود إليه وإن ابتعد فيام بعد.

تربية النحل: 

يهتم كثري من الناس برتبية النحل إلنتاج العســل لفوائده الجمة، وطرق تربية النحل يعرفها 

جيدا النّحال، ومام قاله الرواة عن هذا املوضوع:

تربية النحل: عبارة عن مرشوع زراعي ينتج العسل وشمع العسل وعكبري النحل وطلع النحل 

وغذاء ملكات النحل، وكل منها له خاصية دوائية يستفاد منها يف عالج أمراض كثرية مثل: أمراض 

الرسطــان، واألمراض الباطنية كفريوس الكبد الوبايئ، واضطراب الغدد، وأنواع أخرى من األمراض، 

ولقاح النحل غني بالربوتينات يســاعد عىل ارتفاع كريات الــدم البيضاء، وعكبري النحل مفيد يف 

حــاالت التأزم الصدري والرئوي والتهابات املســالك البولية واملثانة والقولــون واألمعاء الدقيقة،  

وشمع العسل مفيد يف أمراض الربو بأنواعها والجيوب األنفية أيضا، وغذاء ملكات النحل يحتوي 

عــىل أحامض أمينية عاليــة جدا، يفيد يف حــاالت تضييق الرشايني وتخرث الــدم، وأمراض العقم 

وضعف النطق، وال ننىس أن العسل بخواصه العظيمة غني بالعنارص الغذائية املهمة مثل الحديد 

والكالسيوم والفسفور والنحاس.

وتربية النحل من األمور الخطرة، التي يجب عىل من يقوم بها أن يكون حذرا، وخاصة عند أخذ 

العسل من النحل الذي يكون عىل شكل خاليا، وتربية النحل سابقا ال تنتج إال العسل لالستهالك 

الخاص وليس للتجارة، وخاليا النحل تكون يف صناديق خشب مثقوبة من جميع الجهات ليخرج 
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النحل من خالل الثقوب ليتغذى عىل األزهار وينتج العســل، وأفضل إنتاج للعســل يأيت يف فصل 

الربيع حيث كرثة األزهار التي يجني النحل رحيقها. 

النّحال: هو الشخص الذي يقوم برتبية النحل يف بيوتها الخاصة الخشبية، ويراقب عمل النحل 
من بعيد، ويحرص عىل أال تصيب النحل األمراض مثل مرض الفروة املعروف بقتله للنحل، ويحرص 

أيضــا عىل عدم مجيء الدبور، فــإذا هاجم الدبور النحل بدأ بقتله وأكل العســل وكل منتجات 

النحل، ويقطف النّحال قطفتني من عسل النحل الطبيعي يف السنة يف أشهر الربيع عادة، وخالل 

عملية قطف العســل يقوم بإشعال عشب ناشــف، أو ورق جاف وترك الدخان يتوزع بني النحل 

ليذهب بعيدا عن بيوته يك ال يؤذيه، وبعد قطف العسل يبدأ النحل موسام جديدا.

الخيل: 

الخيل جاه وعز ملن ميتلكها، والرســول ملسو هيلع هللا ىلص يقــول: »الخيل معقود يف نواصيها الخري إىل يوم 

القيامة«.

ومام قاله بعض الرواة عن الخيل: أن قليال من البيوت التي مل تكن متتلك رأسا من الخيل، وعن 

بعض أسامئها قيل:

العبية: وسميت بهذا االسم ألنها ردت عباءة فارسها إليه بعدما سقطت عنه. 	 

املخلدية: نسبة إىل خالد بن الوليد.	 

الحمدانية: وهي خيل أصيلة معروفة رأسها صغري وبطنها كبري.	 

سباق الخيل: 

كان تقام سباقات الخيول بني فرتة وأخرى لتضمري الخيل، فيجري السباق عادة بعد الظهر، كام 

يجري الســباق يف األعراس مشاركة يف الفرح، ويتنافس املتسابقون عىل من تسبق فرسه، فيكون 

الصيت للفرس والفارس، ويف األمثال يقال: الفرس من الفارس، وللخيول أسامء تبعا أللوانها، فذات 

اللون األحمر أو األشقر تسمى شقراء، وذات اللون األسود دهامء، وإذا كان عىل وجه الفرس بقعة 

بيضاء اسمها غراء، وإذا خالف اللون ما فوق سنابكها اسمها املحجلة، وإذا كان لونها أبيض موىش 

بنقط متيل إىل اللون األسود سميت الزرقاء.

حذوة الفرس:

 وفقا لالعتقاد الشعبي، هنالك من يضع حذوة الفرس أمام البيت منعا للحسد، ويك ال تدخل 

الشياطني إىل هذا البيت.
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تربية الحيوانات األليفة: 

وكان الناس سابقا يهتمون وبشكل كبري برتبية الحيوانات األليفة، فيعتنون بـ)الكالب( لحراسة 

بيوتهم ومواشيهم، ويجعلون لها مرابط يف أطراف البيوت نهارا يك ال تبقى ضالة فتؤذي اآلخرين، 

ويطلقونها يف الليل، فيعلو نباحها عند اقرتاب أحد فيتنبه أصحاب البيت.

وكذلك اهتموا برتبية القطط لحاميتهم من الزواحف الضارة التي تؤذيهم، كاألفاعي والعقارب 

وباقي الحرشات، وملكافحتها القوارض كالفرئان والجرذان.

تربية طيور الزينة واألسامك: 

تلقى طيور الزينة وأسامك األحواض هوى عند بعض الناس، فيهتمون باقتنائها إلضفائها عىل 

البيت جامال، وتحتاج إىل معرفة بأصول تربيتها والعناية بها. 

يقول الراوي: بالصدفة أعجبت بحوض ســمك زينة واشــرتيته، وخالل ستة شهور كنت أعمل 

تجارب عىل سمك الزينة حتى وصلت إىل كيفية العناية به وطرق عالجه، ومتطلبات عيشه حسب 

الظروف، وبعد ســنتني من الهواية جزمت عىل هذا املرشوع، ففتحت محال تجاريا، وأثناء العمل 

يف املحــل تعلمت من هواة طيور الزينة املعاملة مع الطيور وأنواعها وأنواع أكلها وطرق عالجها 

من األمراض، فتعاملت بها، أما بالنسبة للسمك فيقسم إىل ثالثة أنواع: املفرتس والقوي والعادي، 

فاألســامك القوية واملفرتســة تحتاج إىل درجة حرارة من )26-30(، وهي الحــرارة املثىل ودرجة 

الحموضة من )6- 8.5(ـ باإلضافة إىل وجبتي طعام يف اليوم، أما األسامك األليفة، )العادية( فمعدل 

درجة حرارة من )22- 28(، ودرجة الحموضة )5- 7.5(، وتحتاج إىل وجبة طعام يوميا، حيث تكون 

كافية، أما الطيور فتقسم إىل عدة أقسام، منها املغردة مثل الكناري والحسون وطيور الحب وطيور 

الجنة، واملتكلمة مثل الببغاء بأنواعه، وأكل الببغاء عبارة عن بزر عباد الشــمس وفستق سوداين 

بقــرشه، وبعض أنواع الفواكه والتمر، أما الكناري فطعامه الرّبيق، والحســون طعامه قمبز وبزر 

شوك وعصفر حب، وطيور الحب والجنة طعامها الدخن.

الحيوانات الصحراوية يف األزرق:

تشتهر منطقة األزرق بوجود الكثري من الحيوانات الصحراوية والربية املختلفة مثل الحصيني، 

وهو الثعلب، والثعابني والضب والورل والحرباية والحرذون والسحايل والعقارب وأم أربعة وأربعني 

واألرانب الربية، وتستوطن املنطقة العديد من الطيور، أو متر بها أثناء هجرتها.
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تأويالت شعبية )النمل(: 

وجود النمل يف البيت يعني رزقة من رب العاملني، وال يجوز قتل النمل ألنه مذكور يف القرآن 

الكريم.

10- الضيافة
كرم الضيافة عند البدو:

ضيف البدوي هو )ضيف الرحمن(، له واجب الضيافة والحامية، وال يتم ســؤاله عن هويته 

أو غرضه إن مل يكن يعرفه من قبل إال بعد ثالثة أيام من إقامته إال إذا هو ذكر ذلك، وتلك عادة 

ترسخت وصارت عرفا ال يحيدون عنه.

عند إقبال الضيف يســتقبله املعزب بوجه بشــوش ولســان دافئ، ويدعوه إىل مكان جلوسه 

بقولــه: )تفضــل يا ضيف الرحمن(، وبعــد أن يرتاح قليال، يقف صاحــب البيت ويصب القهوة 

للضيــف ويطرق حافة الفنجان بحافة )الدلة( أو )البكرج( ليخرج صوتا متناســقا تنبيها للضيف 

لتناول القهوة، ويجلس ليحادث ضيفه، ثم يستأذن الضيف دون أن يشعره مبا يريد أن يفعل، فإما 

أن يطلــب من أحد أبنائه تجهيز الوليمــة أو أن يقوم هو بذلك إن مل يكن عنده من يعاونه، وما 

أن ينتهي من ذبح الذبيحة وإعدادها يعود إىل املجلس، فتعمل النساء عىل إعداد الطعام، وعند 

تقديم )الزاد( يدعو املعزب الضيف ومن دعا من جريانه قائال: )أفلحوا عىل املقسوم(، إذ من إكرام 

الضيف أن تتم الدعوة عىل وليمته، ويجلس املعزب عىل الطعام مع الضيف لطأمنينته، وال ينهض 

عن األكل قبل أن ينتهي الضيف من طعامه، وعندما ترفع املائدة يدعو الحضور بالخري للمعزب، 

فيقولون: )كرث الله خريك(، ومن العادة أن يستأذن املدعوون املعزب بدعوة الضيف إلكرامه، فإن 

أذن لهم تقدموا بدعوته. 

وإن كانــت وليمة الضيف دون قدره اعتــذر املعزب بقوله: )الجود من املوجود(، أو )واجبك 

أكرب(، أو )العذر من الله(، فيخفف الضيف عن نفس املعزب بالكالم الطيب لريفع الحرج عنه.

وللضيــف أن يقيم ما شــاء، وهو يف حامية معزبه، فال يصله أذى مــن أحد ولو كان له عليه 

)حق(.

ومن زيادة إكرامه أن يتم ربط فرســه، وتقديم العلــف واملاء لها يف مربطها، ويبقى الضيف 

بشوشا بحضور ضيفه، فال يبدي عبوسا، وال يظهر غضبا وإن غضب، وال يعلو صوته عىل أهل بيته 

يك ال يشعر الضيف بالحرج، وال يذكر يف حديثه الفاقة وعرس الحال لئال يحس الضيف بالثقل عىل 

املعزب.  
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عادة العداية عند البدو: 

وعندمــا كان يحرض ضيف إىل بيت املعزب وال يوجد عنــده ما يقريه، أو كان )حالله( بعيدا 

عن منزله، فيعدو املعزب عىل أحد القطعان القريبة فيتناول منها ذبيحة إلكرام الضيف، وسدادها 

مبثلها من حالله، أو بقيمتها نقدا، عىل أن ال يكون اختياره من )الفحول(، أو )املراييع(، أو )املعاشري( 

وهي املاشية التي تحمل يف بطونها أجنة، أو من قطيع )الدخيل( الذي هو يف حاميتهم، ويتسامح 

النــاس بني بعضهم يف هذه الطريقة، والقضاء البدوي ال يعترب ذلك اعتداًء، تســاهال ألداء واجب 

الضيف.

واجبات الضيف:

ويقول الراوي: هنالك واجبات عىل الضيف االلتزام بها، وإال يعد مقرا، ومن هذه الواجبات:

 صوب مجلس الرجال، وأن ينبه أهل البيت عند اقرتابه بالصوت.  . 1

  أن يكف بره عن أماكن تواجد النساء يف البيت، وأن يجلس حيث يشري إليه املعزب.. 2

 أن يقنع بأي يشء يأيت به املعزب.. 3

  أن يسرت كل عيب يراه عند املعزب. . 4

 أن يخلع حذاءه قبل الجلوس.   . 5

 أال يكرث من الكالم إال ما لزم، وأن ال يتحدث بشؤون من هو يف ضيافتهم إن جرى الحديث . 6

يف ذلك.  

 أال يرسق أي يشء من عند املعزب مهام كان حقريا، وإال عدَّ بواقا، وتتم مقاضاته عىل فعله، . 7

وينتفي واجبه كضيف.
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11- عادات الطعام
األكالت الشعبية

املنسف: 

املنســف وجبة شعبية قدمية، وال زالت من الوجبات السائدة يف العديد من املناسبات، وهي 

وجبة غنية بالربوتينات والدهون املوجودة يف اللحم، وبالكربوهيدرات املوجودة يف األرز والخبز. 

مكونات املنســف: األرز، لحم خروف، خبز رشاك، ســمن بلدي، جميد، لنب رايب أو مخيض، 

مكرسات )لوز وصنوبر( للتزيني، ملح وكركم وبهارات.

الطريقة: يتم نقع األرز باملاء الفاتر مدة نصف ســاعة، ونقع الجميد – بعد تكســريه- يف ماء 

دافــئ، ثم )مرس( الجميد املنقوع باملاء ليكون كام املخيض، وقد يضاف إليه اللنب الرايب لزيادة 

الكثافة، ثم يوضع املزيج عىل النار مع استمرار التحريك حتى الغليان، ثم تضاف قطع اللحم التي 

تم غســلها جيــدا، ويضاف امللح، كام يضاف الكركم ليعطي لونــا مرغوبا، وتبقى عىل النار حتى 

تنضج، ويتم التعرف عىل نضج اللحم من خالل انسالخ أطراف اللحم عن أطراف العظام.

طريقة تحضري األرز: يوضع األرز املنقوع عىل النار مع إضافة امللح والكركم والسمن البلدي، 

ويتم تقليبه عىل الســمن لبعض الوقت، ثم يضاف إليه مقدار مناســب من املاء الساخن، ويرتك 

عىل نار هادئة حتى ينضج.

طريقة تحضري املنســف: يتم فرد خبز الـ)رشاك( عىل الســدر، ويوضع فوقه األرز ليكون عىل 

شكل )قبة(، ثم تصف قطع اللحم فوق األرز، ويزين باللوز أو الصنوبر، وعند تقدميه يتم إضافة 

)الرشاب( من اللنب املطبوخ به اللحم، وغالبا ما يؤكل بيد واحدة، ويعترب من العيب أن متتد اليد 

األخرى للطعام أثناء األكل، وصاروا يعدون املنسف من لحم الدجاج.

وســابقا كان يعد املنسف من الخبز لوحده بدون األرز، حيث توضع قطع اللحم فوق كمية 

مــن أرغفــة الخبز التي ترشبت بلنب طبــخ اللحم، ويرتك آخر رغيف جافــا ليوضع فوقه اللحم، 

ويتــم )الترشيب( أمام الضيوف مع إضافة الســمن املذاب بقليل من اللنب الســاخن، وقد كانوا 

يستخدمون )الربغل( قبل انتشار استخدام األرز، وقالوا عن )الربغل( حيث كانوا يخزنون القمح يف 

اآلبار الجافة التي يرفون عنها املياه، فقيل يف ذلك:
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قمح عامرة مّي البيارة... كلْه برارْة ما ينذاق

وعادة يتم الطهي عىل نار الحطب، حيث تعد أفضل إلنضاج اللحم خصوصا إذا كانت الوالئم 

كبرية.  

البالوة:

املكونات: سمن بلدي، ولحمة، ولنب مخيض، وخبز رشاك، ولوز وصنوبر، وأرز وجريش القمح.

تكون هذه الوجبة عىل شــكل طبقات، طبقة من جريــش القمح، وطبقة أرز، وطبقة لحمة 

ولنب، فيتم نقع جريش القمح باملاء الســاخن وطبخه بالسمن البلدي بنفس طريقة طهي األرز، 

وبعد أن يكون تم طهي اللحم باللنب يوضع رغيف )رشاك( يف أســفل السدر وتوضع فوقه طبقة 

من الجريش املطبوخ، ثم طبقة من األرز، وبعدها طبقة من اللحم.

الرشوف: 

يتكون )الرشوف( من الربغل والعدس الحب، مطبوخان مع اللنب املخيض أو )مريس الجميد(، 

حيث يوضع اللنب عىل النار ويتم تحريكه باستمرار حتى يغي ثم يضاف إليه العدس، وبعد قليل 

يضــاف الربغل، ويبقى عىل النار مع تحريكه بني فــرتة وأخرى حتى ينضج، وقبل إنزاله عن النار 

يضاف إليه البصل املقي مع الزيت أو السمن، ويقدم يف إناء واسع، وقد يتم تقطيع خرب الـ)رشاك( 

وســكب الرشوف عليه مبا يعرف باسم )الهفيت( مع إضافة السمن البلدي. وقد يضاف الحمص 

املنقوع من قبل مع العدس والربغل، أو قد تضاف أوراق )اللوف( املقطعة إىل الوجبة. 

الُخّبيزة:

تتكون طبخة الخبيزة من طحــني قمح ونبات الخبيزة وبصل وزيت زيتون، حيث يتم تنقية 

الخبيزة بعد قطفها، ثم تقطيعها تقطيعا ناعام، ووضعها يف طنجرة مع بعض املاء الساخن، وبعد 

أن تغــي يضاف إليها طحني القمح وتحريكها، ويضاف إليها بعد ســكبها يف الوعاء البصل املقي 

مع الزيت إىل أن يصبح لون البصل ذهبيا، وتكرث هذه الوجبة يف فصل الربيع حيث موعد إنبات 

الخبيزة.

الكشك: وجبة الكشك من أكرث الوجبات شهرة عند الدروز .

الكشك، اســم يطلق عىل الربغل املخلوط مع اللنب ويتم تجفيفه ليتم خزنه من أيام الصيف 

كمؤونة، وعند طهيه يتم نقع الكشك باملاء الدافئ حتى يتجانس، ثم يضيفونه إىل البصل املقي 

مع الزيت أو السمن، مع إضافة املاء الساخن، ويرتك حتى يغي، وميكن إضافة اللحمة إىل الوجبة، 
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وهي من الوجبات التي كثريا ما يتم تناولها يف فصل الشتاء.

كشك البندورة:

يتم )تقديد( البندورة الناضجة جدا يف فصل الصيف بترشيح كل حبة إىل أربع قطع، وإضافة 

كميــة كبــرية من امللح إىل الرشائح، والعمل عىل تجفيفها حتــى تتخلص من الرطوبة، ثم تحفظ 

إىل فصل الشــتاء، وعند الحاجة إليها يتم أخذ كمية من )املقدد( وينقع يف ماء دافئ حتى يلني، 

والتخلص من املاء املشبع بامللح بعد عودتها وكأنها طازجة، ويتم طهيها مع البصل والزيت، وقد 

تضاف إليه كمية من املاء لتكون مرقا.

الفويرة:

عبارة عن كوســا وباذنجان وبندورة ومرس الجميد، يتم وضع مريس الجميد عىل النار حتى 

يفور –أي يغي- ولهذا السبب رمبا سميت بالفويرة، وبعد أن تفور ثالث مرات يتم إسقاط البصل 

والكوسا والباذنجان املفروم بشكل قطع مكعبات مع البندورة، وتضاف الوجبة إىل الخبز املقطع 

يف وعاء، وميكن سكبه فوق األرز املطبوخ. 

الرشتاية أو الرشتة:

يتم تحضري العجني، تؤخذ منه قطع صغرية ويتم تحريكه براحة اليد عىل سطح أملس مغطى 

بالقليل من الطحني ليمتد طوليا عىل شكل خيوط مبا يشبه أعواد املعكرونة، ثم يقطع ويضاف إىل 

اللنب والعدس عىل النار، وقد تضاف إليه الكزبرة املفرومة ناعام، أو البقدونس، وقبل نضجه بقليل 

يضاف البصل املقي بالزيت أو السمن.

ششربك )آذان الشايب(:

يتم ترقيق قطع العجني عىل شكل دوائر صغرية عىل سطح أملس عليه القليل من الطحني يك 

ال يلتصق العجني، ثم حشوها بالحشوة التي سبق تحضريها وهي عبارة عن البصل املقي بالزيت 

إىل أن يذبل، مضاف إليه اللحمة املفرومة ناعام، وقد يضاف الصنوبر إليها، وترتك عىل النار حتى 

تنضج، ثم ترتك حتى تربد، تؤخذ من الحشوة مقادير لتوضع يف رقائق العجني وتغلق أطرافها حتى 

إكــامل كل الرقائق ليتم إســقاطها يف اللنب الذي كان قد وضع عــىل النار من قبل وبدأ بالغليان، 

يضاف امللح والفلفل والكركم، ويبقى عىل النار حتى ينضج.

الكعاكيل أو الجعاجيل: 

مكوناتها: بصل، ولوف أو جعدة، وقد يتم استخدام البقدونس والكزبرة، وزيت زيتون، وطحني 

قمح، وبيض.
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يتم فرم البصل فرما ناعام، ويتم قليه عىل النار مع كمية من الزيت، وبعد أن يذبل يضاف إليه 

اللوف أو الجعدة ويتم تقليبه، وبعد أن يربد قليال يضاف الخليط إىل مخفوق البيض مع الطحني، 

ويتم تخليطه جيدا، ثم تؤخذ قطع من الخليط عىل شــكل كرات ويتم إســقاطها يف طنجرة اللنب 

الذي سبق وإن أعد عىل النار إىل حد الغليان، ويرتك حتى ينضج.  

الجعدة واللوف: 

كالهام نبات بري ذو ورق أخرض ينبت يف الســهول يف فصل الربيع، يتم جنيه وتجفيفه بعد 

ضمه عىل شكل قالئد بواسطة الخيوط، وعند الحاجة يتم نقعه باملاء الدافئ ليلني، ثم يتم سلقه 

وعره من املاء جيدا،  ثم يفرم فرما ناعام ويتم فركه بامللح وعره للتخلص من طعمه املر.

ولتحضــري الوجبة، يتم فرم البصل فرما ناعام، يتم قليــه بالزيت حتى يذبل لتضاف الجعدة 

أو اللــوف إليه، يتم تقليبه عىل النار حتى النضج، ثم يضاف إليها البيض مخفوقا، فتكون جاهزة 

لألكل، وقد تضاف إىل اللنب املطبوخ مع األرز.

املسخن: 

مكوناته: دجاج مقطع، أرغفة خبز مرشوح، بصل، زيت زيتون، سامق، ملح وفلفل أسود، لوز 

وصنوبر. 

الطريقة: يتم سلق الدجاج مع رأس بصل صغري وبهارات وورق الغار حتى يقرتب من النضج، 

ثم يتم قي كمية من البصل املقطع رشائح حتى االحمرار، ويضاف إليه امللح والفلفل، يتم وضع 

رغيف من الخبز يف قاعدة وعاء واسع ويوضع فوقه البصل والدجاج ويوضع يف الفرن مع إضافة 

السامق، وبعد إخراجه يضاف إليه اللوز أو الصنوبر. 

املكمورة:

من الوجبات الشعبية الشهية، يفضلها الناس يف فصل الشتاء، وأكرثهم يعدها مع موسم عر 

الزيتون يف شهر ترشين الثاين احتفاال باملحصول، وألنها تستهلك كمية كبرية من الزيت. 

مكوناتها: دجاج، وطحني قمح، وبصل وزيت الزيتون وبهارات وفلفل وملح. 

الطريقــة: يتــم عجن الطحني بدون خمرية ويرتك قليال لريتــاح، ثم يتم قي رشائح البصل مع 

زيت الزيتون وتضاف له البهارات والســامق، ثم يضاف الدجاج للبصل حتى يتغري لون الدجاج، 

فريفع عن النار، ثم يقطع العجني لقطع متوسطة متساوية ويتم فردها يف أسفل صينية بعد دهنها 

بالزيت، ثم توضع طبقة من العجني وتوزع فوقها بعض من قطع الدجاج والبصل، وتغطى بطبقة 
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أخــرى من العجني يوضع فوقها طبقة ثانية من الدجــاج والبصل كام يف املرة األوىل، هكذا حتى 

تنتهــي الكمية عــىل أن تكون الطبقة األخرية من العجني، ثم تغطــى الصينية بالقصدير وتوضع 

بالفرن عىل حرارة متوسطة. 

القدرة:

يوضــع اللحم مع املاء عىل النار حتى يغي وترفع الرغــوة التي تنتج عن الغليان، ثم يضاف 

البصل املفروم فرمات كبرية مع الحمص وفصوص الثوم، وبعدها تخلط جميع البهارات يف صحن 

مع امللح ثم تضاف إىل اللحم مع السمن وتخفض النار، والحقا يوضع اللحم مع األرز يف قدر فخار 

ومعــه الثوم واملرق، )لكل كوب أرز كوب من املــرق(، ثم يضاف الكركم وتوضع القدرة عىل نار 

هادئة مع إغالق فوهتها بالقصدير حتى تنضج.  

املجدرة: 

أكلة شعبية قدمية، كانت تعترب الوجبة األهم عند الفالحني، تتكون من العدس والربغل وزيت 

الزيتون والبصل وامللح والفلفل األسود، وبعد انتشار األرز صار الناس يستبدلونه بالربغل، يتم نقع 

الربغل قبل الطهي، وسلق العدس إىل أن يذبل قليال، ثم يضاف إليه الربغل املنقوع ويرتك عىل نار 

هادئة مع إضافة امللح والفلفل األسود، ثم يتم قي البصل مع زيت الزيتون إىل أن يحمر البصل 

ليضاف للربغل بعد إفراغه يف وعاء، ويقدم مع بعض الخضار، أو مع اللنب.

العكوب:

هو نوع من أنواع الخضار التي تنب برا، وموطن العكوب األرض الصلبة، وموســمه يف فصل 

الربيع، له أشواك يف جزئه األعىل، ويتم الحفر عىل ساقه باألدوات الحادة الستخراجه كامال، ويتم 

تناوله عن طريق إزالة الشوك يف رؤوس أوراقه، ثم يغسل ويقطع، ويضاف إىل البصل املقي بزيت 

الزيتون، وميكن إضافة القليل من املاء لينضج أفضل، وقد يضاف إليه اللنب املغي، فيقدم مع األرز، 

وقد يتم قليه مع البصل والزيت فقط، وعند النضج يضاف إليه البيض املخفوق.

املبصلة:

أوال: يتم تقطيع البندورة ومرسها باليد حتى تصبح مزيجا، ثم تتم تصفيتها من القشور لتكون 

سائال.
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ثانيا: يتم تقطيع البصل وقليه بالزيت حتى ميل لونه لالحمرار، ثم يضاف هريس البندورة إليه 

وتحريكه، ومن بعد يضاف املاء املغي إىل املحتوى ويرتك وقتا عىل النار.

ثالثا: يسكب املزيج يف وعاء عىل خبز مقطع يسمى )فتيت(.

قالية البندورة:

املقادير: بندورة، ملح، ثوم، زيت، نعنع ناشف، بقلة أو فرفحينا، بصل.  

الطريقة: يتم تقطيع البندورة لدوائر سميكة وكبرية، ويقرش الثوم ويدق بالهاون، وتفرم البقلة 

أو الفرفحينا، وتضاف جميعها إىل وعاء فيه زيت زيتون عىل النار، ويضاف امللح والفلفل أســمر 

والبهارات، وترتك مغطاة عىل النار بدون تقليب، وعند إطفاء النار يضاف النعنع الناشف إىل وعاء 

الطهــي، وقد يتم صنعها بتقطيع البندورة قطعا صغــرية، ويضاف إليها الفلفل األخرض مع باقي 

املحتويات السابقة.

مخيش الكوسا أو شيخ املحيش:

يتم حفر الكوســا بتفريغ جوفها، ثم تغســل باملاء وامللح، وتحرض الحشــوة بإضافة اللحمة 

املفرومــة ناعــام إىل البصل مع الزيت، وتقلــب عىل النار إىل ما قبل النضــج الكامل، ثم تضاف 

البهارات والصنوبر املقي بالزيت، وتعبأ حبات الكوسا بالحشوة وإغالق فتحاتها  إما بورق العنب 

أو ببقايا قطع الكوسا، وعند االنتهاء من الحشو يتم إسقاط حبات الكوسا يف يف اللنب الذي يغي 

عىل النار، وترتك حتى نضجها. 

)الروس( والكرشات واملقادم:

عادة ما تفضل أحشــاء ورؤوس الخراف الصغرية، بعد أن يتم التخلص من الشعر عىل الرأس 

واألطراف، يتم تنظيفها مع الكرشة مرارا ويضاف امللح والليمون يف عملية التنظيف للتخلص من 

روائحها، ثم يتم تقطيع )الكرشــة( قطعا متناســقة، وبواسطة الخيط واإلبرة يتم إغالقها باستثناء 

فتحة إلدخال الحشوة املكونة من األرز والبهارات واللحمة واللية وامللح والسمنة، وإبقاء فراغ يف 

أثناء الحشو ألن الحشوة سيزداد حجمها عند الطهي، ثم يخاط الطرف املفتوح، ويتم غمرها مع 

الرأس باملاء وتوضع عىل النار مع إضافة التوابل، وتبقى حتى النضج. 
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البصارة:

من أكالت الشــتاء املفضلــة لدى معظم الناس، تتكون من امللوخية الناشــفة والفول الجاف 

والثوم، حيث يتم ســلق الفول، وعندما ينضج تضاف امللوخية الناشــفة إليه، وملا تنضج أو تصبح 

شبه متامسكة يضاف لها الثوم، ويضاف إليها عصري الليمون عند األكل. 

امللوخية مع الدجاج أو اللحم:  

يتم سلق الدجاج إىل أن ينضج، ثم ينشل من املاء لتضاف إليه البهارات ويوضع يف الفرن.

تضاف امللوخية املغســولة واملقطعة إىل مــرق الدجاج، وتبقى عىل النار حتى تنضج، ثم يتم 

تذبيل قطع من حبات الثوم بالزيت وتضاف إىل امللوخية قبل إنزالها عن النار بوقت قليل.

وإذا كان إعداد امللوخية مع اللحمة فتضاف إىل الوعاء عند اقرتاب نضج اللحمة، وتضاف إليها 

البهارات، وقد تستخدم نفس الطريقة عند إعداد امللوخية مع الدجاج.

املجللة: 

يتم طهي البندورة مع اللنب املخيض، أو )مريس( الجميد، وعند غليان اللنب يتم إضافة البصل 

املقي بالزيت أو الســمن البلدي، ثم يســكب الخليط يف وعاء عىل قطع الخبز، ويضاف السمن 

فوقه. 

املقلوبة:   

املكونات ملقلوبة الزهرة والباذنجــان: دجاج، كزبرة، مكعبات ماجي، قرفه، هيل، ملح، بهار، 

باذنجان، زهرة، ثوم، أرز، بصل، زيت. 

الطريقة: يتم سلق الدجاج مع إضافة قطع البصل وورق الغار، ويف الوقت ذاته يكون األرز قد 

تم نقعه باملاء الدافئ، وأثناء ذلك يتم قي الزهرة والباذنجان.

تســتخرج قطع الدجاج من ماء السلق وتوضع يف طنجرة، ومن فوقها توضع قطع الزهرة ثم 

الباذنجان، وأخريا األرز املخلوط بالبهارات، ثم يضاف ماء سلق الدجاج وتوضع الطنجرة عىل نار 

هادئة حتى النضج، ويتم قلب الطنجرة يف وعاء واسع )سدر(، وتقدم مع اللنب والسلطات.
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الكبسة:

املقاديــر: أرز، جزر، بازيال، زبيب، دجاج، بصل، بهارات كبســة، ورق غــار، ملح، لنب، ولوازم 

السلطة من بقدونس وبندورة وخيار وليمون. 

الطريقة: 

أوال: يتم سلق الدجاج مع البصل وورق الغار، ثم ينشل من الوعاء ويحتفظ باملاء.

ثانيــا: يتم خلط األرز الذي ســبق أن كان منقوعا، يخلط مع البازيــال والزبيب وتضاف إليه 

البهارات وامللح.

ثالثا: يتم وضع الدجاج املســلوق يف طنجرة، ويضاف فوقه األرز مع محتوياته، ويضاف إليه 

ماء السلق، ثم يوضع عىل النار حتى ينضج، وميكن أن يطبخ خليط األرز مع البازيال والزبيب مباء 

سلق الدجاج لوحده، ويتم وضع الدجاج املسلوق بالفرن حتى يحمر. وتقدم الوجبة مع السلطات 

واللنب.

الكفتة بالطحينية:

يتم فرم اللحم مع البصل والبقدونس فرما ناعام، وخلطها حتى تتجانس مع بعضها مع إضافة 

امللح والفلفل، ثم تقطع عىل شكل أقراص ويتم قليها بالزيت، ويف هذه األثناء يكون قد تم وضع 

كميــة من الطحينية يف وعاء آخر بإضافة عصري الليمون إليها وخلطهام ليتجانســا ثم يضاف إىل 

الخليط املاء الفاتر مع التحريك املستمر، ومن بعد توضع عىل النار مع اسستمرار التحريك أيضا 

حتى يغي الخليط ليتم إسقاط حبات الكفتة املقلية فيه حتى تنضج، ثم تسكب لتقدم مع األرز.

الكفتة بالبندورة:  

املكونات: بطاطا، لحمة مفرومة فرما ناعام، بقدونس، بصل، بهارات مشــكلة، فلفل أســود،  

ملح، قرفه، كمون مطحون. 

الصلصه: زيت، ثوم مهروس، بصل، بندورة ورب البندورة، ملح وفلفل وماء.  

الطريقة: يتم تحضري الكفتة، ويضاف لها القليل من الطحني لتتامسك، ثم تقطع أقراصا ويتم 

قليهــا بالزيت، ويتم تجهيز الصلصة بأن يتم قي الثوم والبصل مع الزيت لتضاف البندورة ورب 
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البندورة إليهام، وترك املزيج حتى يغي، ثم يسكب يف وعاء آخر وتوضع قطع الكفتة يف الصلصة 

ومن فوقها رشحات البطاطا التي سبق قليها، ويوضع الوعاء يف الفرن حتى تصبح الصلصة كثيفة.

الفاصوليا الخرضاء:

أوال: يتم تقطيع الفاصوليا وتذبيلها بالزيت مع البصل.

ثانيا: يتم سلق اللحم مع إضافة ورق الغار إليها وحب الهيل.

ثالثــا: يتم )هرس( البندورة وإضافة ماء ســلق اللحمة إليها ووضعها عــىل النار حتى تغي، 

لتضاف الفاصوليا واللحمة إىل الصلصة، وترتك عىل النار حتى يصبح املرق كثيفا، وبنفس الطريقة 

يتم طهي )اللوبيا(.

 الفاصوليا البيضاء:

يتم نقع الفاصوليا باملاء من الليل، ولتحضري الوجبة يتم ســلق اللحم مع إضافة قطع البصل 

وورق الغــار وحب الهيل، ومن مرق اللحم يتــم تجهيز الصلصة من )هريس( البندورة، ووضعه 

عىل النار حتى يغي، لتضاف حبوب الفاصوليا البيضاء وقطع اللحم إليها، ويضاف امللح والفلفل.

 البامية:

يتم قي اللحمة بالزيت مع البصل، وتضاف إليها البهارات وامللح، ثم يضاف إليه رب البندورة 

مع كمية من املاء الساخن، وترتك عىل النار حتى تنضج، لتضاف إليها الباميا املقلية بالزيت، وقبل 

إنزالهــا عن النار يتم قي قطع الثوم بالزيــت حتى تحمر لتضاف إىل اللحمة والباميا، وترتك عىل 

النار لوقت قصري.  

صينية اللحمة )أو الدجاج( بالفرن:

يتــم ســلق اللحم أو الدجاج مع قطع البصل وورق الغار، ثــم يتم تقطيع البطاطا والبندورة 

والجزر قطعا كبرية وتوضع يف مقالة مع الزيت والبصل، ثم يضاف الفلفل األخرض والبازيال.

توضــع اللحمة أو الدجاج يف صينية، ويضــاف إليها خليط الخضار مع كمية من مرق اللحم، 
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باإلضافة إىل امللح والبهارت وتوضع يف الفرن إىل أن تنضج.  

املنزلة:

املكونات: رب بندورة، وحبات بندورة طازجة، وباذنجان، وبصل، وفلفل، وملح، وبهارات.  

الطريقة: يتم تقشــري الباذنجان وقليه ووضعه يف صينية مدهونة بالزيت ويضاف إليه امللح 

والفلفــل والبهارات، وتوضع رشحات البصل أو الثــوم، ورشحات البندورة املقرشة، ورب البندورة 

فوق الباذنجان مع قليل من املاء، وتوضع الصينية يف الفرن حتى تنضج. 

الزرب:

يتم تحضري نار الحطب يف حفرة ذات حجم وعمق مناسبني، إىل أن يتحول الحطب إىل جمر بال 

دخان، ثم يتم تجهيز حشوة الخروف وهي عبارة عن أرز ولحمة وبصل وبندورة وقليل من املاء 

وتوضع داخل جوف الخروف وتغلق الفتحة يف بطنه بالخيط جيدا، يوضع األرز املتبل بالبهارات 

الخاصة والفلفل وامللح يف الطنجرة وإحضار مشبك خاص تحت مشبك اللحمة الذي سيدخل يف 

الحفرة، ثم توضع اللحمة فوق األرز، ويوضع املشــبك يف برميل يبقى مثبتا داخل الحفرة، وبعد 

وضع املشــبك يغطى الربميل جيدا، ويرتك مدة ثالث ســاعات عىل األقل حسب حجم الخروف، 

وبعد أن يتم إخراجه من الحفرة يوضع األرز يف سدر كبري، ثم يوضع الخروف فوقه ويزين باللوز 

والصنوبر. 

املقرطة:

املكونات: تتكون من الجميد البلدي, العجني, الزيت البلدي, وحب الحمص.

طريقــة التحضري: ينقع الحمص قبل ليلة, ويتم مرس الجميد, ثم يوضع يف طنجرة عىل النار، 

ويضاف إليه الحمص املنقوع, وعىل الجانب اآلخر يتم تقطيع العجينة عىل مفرمة إىل قطع صغرية 

وتضاف إىل اللنب الذي بدأ بالغليان مع اســتمرار التحريك, وترتك الطبخة عىل النار إىل أن ينضج 

العجني. 
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شوربة الفريكة:

املكونات: فريكة حسب الكمية املطلوبة, لحمة أو دجاج, بصل, فلفل أسود. 

طريقة التحضري: يتم نقع الفريكة وغسلها باملاء الفاتر، ثم يتم فرم البصل فرما ناعام ويتم قليه 

بالزيت, ثم تضاف إليه اللحمة أو الدجاج مع التقليب، مع إضافة امللح والفلفل إليه، ثم يضاف 

املاء املغي، وأخريا تضاف الفريكة إىل الوعاء وترتك عىل النار حتى تنضج الوجبة.

ويتم الحصول عىل الفريكة من حرق ســنابل القمح قبــل نضجها متاما، أي وهي خرضاء، ثم 

يســتخرج الحب الذي مسته النار مســا خفيفا ويجفف، وميكن جرشه ناعام إلعداد الشوربة، أو 

خشــنا للطبخ كام الربغل، ويضاف لجريش الفريكة عنــد التخزين القليل من امللح لحاميته من 

السوس.

شوربة العدس:

ينقى العدس املجروش ويوضع يف طنجرة للسلق عىل نار حامية, ويبقى يغي إىل أن يذوب, 

ثــم يتم قي بصل مع زيت الزيتــون ويضاف عىل العدس، وقد تضاف قطع صغرية من الثوم إىل 

البصل يف املقالة، باإلضافة إىل امللح والفلفل األسود، ويرتك إىل أن يصبح كثيفا. وهنالك من يضيف 

قطع البطاطا إىل العدس ليشتد متاسكه. 

الدشايش: 

يتم خلط الربغل الناعم املنقوع مع )قديد( البندورة، باإلضافة إىل البصل مع كمية مناسبة من 

زيت الزيتون حتى يتامسك الخليط، ثم تؤخذ قطع منه وتعمل عىل شكل كرات يتم إسقاطها يف 

اللنب الذي غي عىل النار، وقد يتم وضع الدشايش بالفرن.

غلنش:

مكوناته: دجاج، عجني، ثوم، بصل، ليمون.  

الطريقة: يتم سلق الدجاج ووضعه بعد استخراجه من املاء يف الفرن ليكتسب اللون األحمر، 

ثم يتم تحضري عجينة من الطحني والزيت باإلضافة إىل ملح، ترقق العجينة وتقطع إىل قطع صغرية 



66

بحجم اإلصبع، يتم الضغط عىل قطع العجني باإلصبع وإنزالها يف مرق الدجاج، ثم يتم فرم البصل 

وتقليبه بزيت زيتون حتى يذبل، ويرش عليه رشــة طحني ويوضع عليه من شــوربة الدجاج، ثم 

يوضع الغلنش يف وعاء والدجاج من فوقه وتسكب عليه الشوربة، ويقدم إىل جانبه الثوم املهروس 

مع عصري الليمون. 

الجزمز: 

وتتكون من البندورة والبيض، حيث تقطع البندورة قطعا صغرية وتطبخ مع البصل والزيت، 

ويضاف إليها البيض املخفوق، ويتم تحريكها لتختلط، وعندما يشتد قوام البيض تنزل عن النار.

امللفوف: 

من الوجبات التي يكرث إعدادها يف فصل الشتاء، الرتباط إنتاج مثار امللفوف يف هذا الفصل من 

جهة، وللدفء الذي تعطيه هذه الوجبة.

يتم غي )رأس( امللفوف يف املاء يف وعاء كبري بعد إحداث فتحة من جهة مقدمته لتكســب 

أوراقــه املرونة ليســهل العمل بها، ثم يتم فصل األوراق بســهولة، وتقطيعها عىل شــكل رقائق 

وبأحجام مناســبة ومتناسقة، ثم تفرد كل قطعة عىل ســطح وعاء ويتم وضع كمية من الحشوة 

التي تتكون من األرز واللحمه املفرومة الناعمة والكمون والقرفه والبهارات وامللح والفلفل األسود 

وزيــت الزيتون والبقدونس، ثم يتــم لف الورقة من بداية موضع الحشــوة إىل نهايتها مع ثني 

طرفيها أثناء اللف لحفظ محتواها، وبعد االنتهاء من عملية اللف، يتم ترتيب الكمية يف طنجرة، 

وتوضع عىل النار مع إضافة  املاء، وترتك حتى تنضج. يقدم امللفوف مع الليمون، والسلطة أو اللنب.

ورق دوايل:

املكونات: يتكون من ورق العنب )الدوايل( والكوســا، والحشــوة تتكــون من األرز واللحمة 

وبهارات وفلفل وسمنة وكركم ونعنع ناشف ولحم قطع كبرية أو دجاج. 

طريقة التحضري: يتم إفراغ حبات الكوسا من الداخل، وتنقع باملاء وامللح قليال، يف الوقت الذي 

يكون قد تم ســلق ورق العنب حتى تصبح األوراق مرنة،  ولتحضري الحشوة يتم نقع األرز باملاء 

الدافــئ, ثم يصفى وتضاف إليه اللحمة املفرومة والســمنة أو الزيــت وامللح والبهارات والنعنع 
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املجفف, ليتم حشــو الكوســا بهذه الخلطة ثم توضع جانبا, بعدها يتم وضع كمية من الحشوة 

وســط ورقة الدوايل ولفها مع ثني أطرافها، وبعد االنتهاء يوضع اللحم أو الدجاج أســفل طنجرة، 

ومن فوقه طبقة الكوسا، وفوقها طبقة ورق الدوايل، ويتم غمرها باملاء وتوضع عىل النار وترتك إىل 

أن تغي، ثم تخفض النار حتى تنضج، ومنهم من يعد الدوايل بدون كوسا، أو الكوسا بدون دوايل. 

مفركة بطاطا مع البيض: 

يتم تقشــري البطاطا وغسلها وتقطيعها عىل شكل مكعبات، ثم يتم نقعها باملاء وامللح لبعض 

الوقــت، ثم يذبل بصل مع زيت زيتون عىل نار هادية وتضــاف البطاطا بعد تصفيتها من املاء، 

وعند قرب نضجها يضاف إليها البيض املخفوق مع تحريكها، وترتك عىل النار بعض الوقت حتى 

يشتد قوام البيض.

البطاطا املحشية: 

املكونات: بطاطا، لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، صنوبر، زيت أو زبدة، ملح، ماء، عصري ليمون، 

بهار مطحون، قرفة أو كراوية. 

الطريقة: تغسل البطاطا وتقرش وتنقر من جانب واحد لتجويفها من الداخل، يوضع الزيت يف 

مقالة ويتم قي البطاطا وتوضع جانبا، يفرم البصل فرما ناعام، ويوضع البصل املفروم واللحم يف 

الزيت مع إضافة امللح والصنوبر والتوابل مع الحشوة وتحرك عىل النار، ويتم حشو حبات البطاطا 

بالخليط من اللحم والبصل، وترتب يف صينية، ويضاف املاء مع محلول امللح وعصري الليمون عىل 

فتحات الحبات وتوضع يف الفرن. 

الكبة:

املواد املطلوبة لعمل الكبة: برغل ناعم، لحمة مفرومة فرما ناعام، بصل، صنوبر. 

طريقــة العمل: يتم نقع الربغل يف ماء دافئ، وحتــى يلني قليال يتم تقلية اللحم بالزيت مع 

البصــل والبهارات، ويضاف الصنوبر قبل إنزال اللحم عن النــار بقليل، ثم يتم دلك الربغل حتى 

يتامسك، فتؤخذ قطع من الربغل عىل شكل كرات ثم تفرغ من الداخل بشكل واسع قليال باإلصبع 

لتوضــع اللحمة وتغلق حبة الكبة بتقليص الفتحة باليد، وتوضع يف وعاء واســع ليتم وضعها يف 
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الفرن. 

فول أخرض بالزيت، أو باللنب:

املكونات: فول أخرض، زيت زيتون، بصل، ملح، بهار مطحون، فلفل أسود، عصري ليمون، كزبرة 

خرضاء، ثوم. 

الطريقة: يتم تقطيع الفول األخرض قطعا مناســبة، ثم يغســل ويصفــى، ثم يتم قي البصل 

املفروم بزيت الزيتون ويضاف إليه الفول بعدما يذبل، كام يضاف امللح والبهارات والفلفل األسود 

والكزبرة الخرضاء املفرومة باإلضافة إىل قطع الثوم الصغرية، ويبقى عىل نار متوسطة مع التقليب، 

يضاف عصري الليمون أيضا وتخفض النار لتكون هادئة، ثم يضاف املاء الســاخن ويرتك عىل النار 

حتى ينضج، وهناك من يضيف اللنب املخيض بدال من املاء. 

الفرفحينة )البقلة(:

املكونات: فرفحينة، بصل، بندورة، ملح، زيت 

الطريقة: يتم فرم الفرفحينة ونقعها باملاء، ويفرم البصل بالقالية ليقىل مع الزيت حتى يذبل، 

لتضاف الفرفحينة عىل البصل بعد نشلها من املاء حتى تتصفى، وتضاف إليها البندورة املقطعة، 

باإلضافة إىل امللح والفلفل األسود. وميكن أن يتم صنعها كسلطة مع اللنب.  

عجة البيض:

يتــم فرم البصل فرما ناعام، ويدق القليل من الثــوم ويتم خلطه مع البقدونس املفروم فرما 

ناعام, ثم يسكب عليه البيض املخفوق مع تحريكه جيدا مع ما يحتاج من ملح، ثم يضاف الطحني 

بالتدريج مع الخفق املســتمر إىل أن يصبح املزيج متامسكا ليضاف إىل الزيت الساخن عىل النار 

وتســوية الخليط مع ســطح الوعاء ويرتك قليال، ثم يتم قلبه عىل الوجــه اآلخر ليحمر الوجهان 

فيصبح جاهزا.

لسانات بليمون: 

املقادير: لسانات عجل أو حسب الطلب، ثوم، قرشة ليمون، قرفة، بصل، ملح، كمون. 
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الطريقــة: توضع اللســانات يف وعاء مع املاء عىل النار حتى تنضــج، ثم يضاف البصل وامللح 

وقــرشة الليمون إليها، وملعقة صغرية من الخل ويغطي الوعاء ويبقى عىل نار خفيفة، بعد ذلك 

تصفى اللسانات ويكشط الدهن عن قاعدة اللسانات، ثم يشق غالف اللسان ويقرش من قرشته 

الخشنة، وتقطع اللسانات إىل دوائر وتصف يف طبق واسع ويضاف إليها الحامض مع الثوم وامللح.

 

القرع املحيش: 

املقادير: قرع، بندورة حمراء، ملعقة كبرية ملح، ملعقة زبدة، ثوم، أرز، نصف كيلو لحم مفروم 

فرما ناعام، بهار وقرفة. 

الطريقــة: يقرش القرع ويقطع عنقه، ويتم حفره من الداخل وينقع باملاء، ثم يغســل القرع 

من الداخل والخارج، ويتم حشو حبة القرع لثالثة أرباعها، وتدهن أعناق القرع مبلعقتني زبدة، 

ويوضع يف طنجرة وتعر عليه البندورة، أو تضاف إليه الصلصة باإلضافة إىل امللح والبهار والقرفة، 

ويرتك عىل نار هادئة حتى متتلئ حبة القرع بالحشوة فتكون قد نضجت.
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12-الحلويات الشعبية

اللزاقيات

يتم تحضري العجني بحيث يكون لزجا، ويتم الغرف من العجني بوعاء وسكبه عىل الصاج الذي 

ســبق نصبه عىل النار، فيسيح العجني من األعىل إىل الجوانب ليأخذ شكل الرغيف وتتم تسويته 

باليد قبل أن متســه النار، وألن العجني لزج فإنه ســيلتصق بالصاج مــام يتطلب نزعه بهدوء أو 

بواســطة حافة سكني يتم تخليصه من األطراف ثم يقلب عىل الوجه اآلخر لينضج جيدا، فيكون 

لونان للرغيف، لون داكن ويكون من الجهة األوىل عند ســكب العجني، واللون الثاين فاتح، وبعد 

نزع كل رغيف يتم غمس إحدى اليدين باملاء وترطيبه يك ال يجف رسيعا، وعند االنتهاء من كامل 

كمية العجني ينضد الخبز يف وعاء واســع بعد دهنه بالســمن أو الزيت مع إضافة السكر ليكون 

عىل شكل طبقات. 

الزالبيا 

 أكرث ما كانت تصنع الزالبيا أيام عر زيت الزيتون، وطريقة تحضريها أن يتم تخمري العجني، 

ثم يقطع إىل قطع صغرية، ويرقق عىل شــكل دوائر أرغفه توضع بالزيت الذي يكون عىل النار، 

ويتم تقليب العجينة يف الزيت إىل أن تنضج وتكتسب اللون املحمر، ثم يضاف إليها السكر.

الرز بحليب )البحتة(

املكونات: يتكون من األرز والحليب والسكر والسمن.

يتم تحضري البحتة بغســل األرز ونقعه، ثم يوضع الحليب يف طنجرة عىل النار مع التحريك 

إىل أن يغي، ثم يضاف إليه األرز بعد تصفيته من املاء، ويحرك جيدا إىل أن يغليا معا، ثم يضاف 

إليه السكر والقليل من امللح إلظهار نكهة السكر، ويرتك إىل أن يربد ويقدم، ومن املمكن أن يقدم 

بصحون صغرية، أو يف وعاء كبري، ويزين بالسمن البلدي إلكسابه نكهة مميزة. 

كعك العيد

املواد هي: ســميد، سكر، ســمنة، طحني، زبدة، زيت، دقة الكعك، يانسون، متر، حليب، ملح، 

ومحلب. 
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يوضع الطحني يف وعاء كبري ويضاف إليه اليانســون وبهارات الكعك: محلب ومستكة وجوزة 

الطيب املطحونة، وســكر وسمن بلدي، وكركم، وميكن إضافة بيضة وحليب حسب الطلب، يتم 

تحضري الخمرية يف كأس ماء دافئ مع القليل من الســكر، ثم تضاف إىل املكونات الســابقة، ويتم 

تحريكها إىل أن تصبح العجينة متامســكة وترتك جانبا وإىل أن تختمر يتم تحضري الحشوة، وهي 

عبــارة عن حبات متر منزوعة البزر معجونة بزيت الزيتون والبهارات وجوزة الطيب والقرفة إىل 

أن تصبح طرية، ثم تشكيلها عىل شكل كرات صغرية، بعدها يتم فرد العجينة يف وعاء عىل شكل 

قطع صغرية، وترق بشكل طويل، ثم يوضع بداخلها التمر املعجون والذي يتم تشكيله أيضا بشكل 

طويل وتطوى قطع العجني عىل قطع التمر، وتقطيعها إىل أشكال دائرية لتوضع عىل إناء يف الفرن، 

وترتك إىل أن تحمر.

الحلبة

تتكون حلوى الحلبة من سميد، طحني، قهوة حلوة، حلبة حب، زيت بلدي، والقطر )عبارة عن 

سكر وماء مع أعواد قرفة أو عصري الليمون، وبعد غليه يرتك ليربد(، تنقع الحلبة مدة يوم يف املاء 

الساخن، ويف اليوم الثاين تغىل عىل النار حتى تنضج، ويتم )بس( السميد والطحني والزيت حتى 

تترشب الزيت جيدا، ويف اليوم الثاين يعجن الخليط مع الحلبة جيدا مع إضافة الخمرية، ثم ترق 

يف وعاء وتقطع حسب الرغبة ثم تغطى حتى تخمر، ومن بعد يتم وضعها يف الفرن، إىل أن تحمر 

متاما، ثم يضاف إليها القطر البارد فتصبح جاهزة. 

قراص العيد

املكونــات: طحني قمح وطحني أبيض، قريش، قزحة وحليــب، زيت زيتون وعصفر وخمرية، 

يانسون مطحون ويانسون حب وشومر. 

طريقة العمل: يوضع الطحني يف وعاء العجني وتضاف إليه البهارات من يانســون وسمســم 

وشــومر وقرفة ومحلب وكمــون وكركم وملح وحليب، وتُضاف إليه الخمــرية،  بعد ذلك تعجن 

الخلطة مع إضافة املاء بالتدريج ليكون قوامها شديدا ومتامسكا، ثم ترتك قليال لتختمر، ثم تقطع 

إىل قطع مناسبة ويتم ترقيقها عىل قطعة خشبية مستديرة الشكل بحجم الرغيف موشاة بالرسوم 

لتعطي أشــكالها ألحد وجهي رغيف الخبز، وتوضع األرغفــة بالفرن بوعاء معدين، وبعد نضجها 

تدهن بزيت الزيتون، وغالبا تصنع يف األعياد الدينية.  
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السنونية

تتكون السنونية من القمح والقمبز وملبس عىل لوز وسكاكر، يتم عمل السنونية عندما تبدأ 

أســنان الطفل بالربوز، حيث يتم ســلق القمح ويوضع يف صحون توزرع عىل الجريان واألصدقاء، 

وتزين هذه الصحون بالقمبز امللون، باإلضافة إىل السكاكر، والصحون ال تعود فارغة من عند من 

أرسلت لهم، إذ من العادة أن يعيدوها مملوءة.

العوامة

املكونات: طحني، ملح ونشا وسكر وخمرية وفانيليا وماء، وللقطر: زيت ذرة، ماء، سكر، عصري 

ليمون، فانيليا.

تحضري العجينة: يتم تحضري العجني من الطحني والنشا والسكر والفانيليا واملاء بقوام متوسط، 

وتوضع يف طبق عميق وتغطى وترتك يف مكان دافئ لتختمر، وعند منتصف اختامرها يتم تقليبها 

مبلعقة ثم تغطى مرة أخرى، ثم يوضع زيت يف مقالة كبرية عىل النار، ويف هذه األثناء يوضع القطر 

عىل النار ليغي، ثم يتم إســقاط قطع العجينة يف الزيت بهدوء، مع املحافظة عىل تناســق شكل 

الكرات، وتقلب بالزيت إىل أن تصبح ذهبية، ثم يتم إخراجها وتوضع بالقطر.

الطقطقة، وتسمى أصابع زينب  

حلوى تشبه العوامة، ويتم عملها بنفس الطريقة، إال أنها عجينتها متامسكة أكرث، ويتم تشكيل 

قطع العجني الصغرية بغرس أصابع إحدى اليدين بها وجذبها لتأخذ شكل الحلزون. 

الهريسة

املكونات:  سميد، زيت، سكر، حليب، لنب، وخامئر.

طريقة التحضري: يتم خلط الســميد مع اللنب والســكر والحليب مــع إضافة خمرية )الباكنج 

باودر( ليتامســك الخليط، ويرتك لبعض الوقت يك يختمر، ثم يتم وضع العجينة يف وعاء واســع 

مستدير بعد إضافة الزيت إىل قاعدته، وإدخالها يف الفرن، وقبل نضجها يتم تقطيعها عىل شكل 

مربعات وإعادتها إىل الفرن ثانية لتنضج، فحني يصبح وجهها محمرا يتم إخراجها وتزين بالفستق 

أو الصنوبر، ثم يضاف إليها القطر باردا.
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كرابيج حلب )الكالج(

)كرابيج حلب( من الحلويات، وتتكون من الســميد والطحني والزيت والحليب مع الخمرية، 

تضاف املحتويات إىل كمية من املاء ويتم خلطها جيدا لتتجانس وتكون لينة القوام، وتوضع كمية 

من الخليط يف )قمع( من القامش أو البالســتيك يكون له من أســفله فتحة ضيقة ليخرج املزيج 

مندفعا بواسطة العر من أعىل، وعند الطول املناسب يتم قطع العجينة لتسقط بالزيت الساخن 

عــىل النــار، وتتكرر العملية حتى انتهــاء الكمية، ويف كل مرة يتم تقليــب األصابع بالزيت التي 

تتامسك أكرث كلام مكثت أكرث، وعند احمرارها، أو توشحها باللون الذهبي يتم إخراجها وغطسها 

بالقطر البارد، وتؤكل ساخنة أو باردة.  

القطايف:

أقراص من عجينة الطحني املنزوع القرشة، والسميد مع الحليب والخمرية، يتم حشوها بخليط 

الجــوز وجوز الهند والزبيب مع كمية من الســكر، وتثنى أطرافها عىل بعضها لتتطابق والضغط 

عىل حوافها إلغالقها، ويتم قليها بالزيت، أو ضعها بالفرن، وعند نضجها يتم غمسها بالقطر الذي 

يتكون من كمية من املاء محالة بكمية كبرية من السكر ومضاف إليهام أعواد القرفة والقليل من 

عصري الليمون، وهي من الحلويات التي تالزم شهر رمضان.

الهيطلية أو املهلبية:

تتكون الهيطلية من الحليب والنشا والسكر والسمن البلدي.طريقة التحضري: يوضع الحليب 

يف قدر عىل نار هادئة حتى يغي مع السكر، ومبجرد أن يوشك الحليب عىل الغليان، يضاف إليه 

النشــا املذاب يف كمية من املاء الفاتر، مع التحريك املســتمر كيال يحرتق الحليب أو يتكتل، ثم 

يسكب يف وعاء واسع حتى يربد، ويصب فوقه السمن البلدي ليعطيه نكهة لذيذه.

مهلبية بقمر الدين: 

املكونات: قمر الدين، ماء، نشا، سكر، صنوبر وقرفة للتزيني. 

طريقــة العمل: يقطع القمر الدين لقطع متوســطة، ويتم نقعه لوقت حتى يلني، ثم يوضع 

عىل النار مع إضافة الســكر، ويتم مزج النشا مع املاء بحيث يضاف مسحوق النشا بالتدريج مع 

التحريك املســتمر، وعندما يتجانس يضاف فوق قمــر الدين عىل النار مع التحريك حتى يصبح 

الخليط كثيفا، وعند سكبه يزين بالقرفة الناعمة والجوز والصنوبر. 
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املطبق )الفطرية(: 

يتــم تحضري العجني بدون خمرية، ويرتك لوقت حتى يرتاح، ثم تؤخذ قطع عىل قدر الرغيف 

ويتم ترقيقها عىل سطح ناعم وصلب بعد نرث القليل من الطحني تحت القطع يك ال تلتصق، وكلام 

كانت رقيقة أكرث كانت أفضل، وبعد االنتهاء من الرتقيق يتم إشــباع الوجه األعىل للمرقق بزيت 

الزيتون، ثم تثنى األطراف للداخل بحيث تغلق عىل بعضها بالضغط عليها باليد، ثم توضع األرغفة 

بالفرن حتى تنضج، وقد يتم إضافة السكر الناعم إليها عند إخراجها من الفرن، ويسمى هذا النوع 

من الخرب بـ)املردد( أيضا.

الخبيصة: 

يتم غسل العنب الناضج نضجا تاما جيدا، ثم يتم هرسه باأليدي ويعر فوق مصفاة دقيقة 

الثقوب )منخل(، حيث ينزل منه العصري ويبقى القرش والبذور، ثم يصفى العصري ويوضع بحلة، 

أو قــدر كبري عىل النــار إىل أن يفرت قليال، ثم ينقص نصف هذا القدر، ويرتك النصف األول ليغي 

وتوضــع كمية من الطحني عىل القدر الثاين حســب كمية العنب، ويحرك باســتمرار كيال يتكتل 

الطحني، وبعد غليان القدر األول تضاف محتويات القدر الثاين عليه ببطء مع التحريك املستمر، 

وبعد إطفاء النار يضاف إليه اللوز والجوز، وبزر عني الشمس املقرش، بعد ذلك يتم إحضار قامش 

ليفرش عىل سطح مستٍو )يف الحوش أو عىل سطح البيت( وتسكب محتويات القدر عىل القامش، 

بحيث توزع عىل القامش بكميات متساوية وتحرك بعصا، ويجب مراعاة أن تكون بسامكة واحدة 

ليســت رقيقة وال ثخينة، وترتك نصف النهار، ثم تنرش عىل حبال مدة من 4-5 أيام حســب حالة 

الجو، فتصبح جاهزة عندما نتأكد أنها ال تلتصق باليد عند اللمس، ثم تزال عن القامشة مرة واحدة 

وتخزن يف أكياس، ومن املمكن أن تخزن يف قطعة القامش نفسها.

الرببارة:

عبارة عن قمح مجروش يتم غليه باملاء، وبعد الطهي يســكب يف عدة صحون وتوضع فوقه 

القرفة املطحونة واليانسون الناعم والشومر الناعم، ويضاف له كذلك السكر وجوز الهند وبعض 

املكرسات، يتم إعداد الرببارة يوم 12/4 من كل عام، مبناسبة قرب عيد ميالد السيد املسيح، وقصة 

هذه األكلة أن ملكا عىل الديانة البوذية كانت ابنته تتبع الدين املســيحي رسا خوفا من والدها، 

ويف يوم من األيام ســمع الوالد بالخرب وأمســك البنت وحبسها بالقر بغرفة، ومنع عنها الطعام 
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والرشاب، فتعاطف معها أحد الحراس خوفا من أن متوت، وقام بالبحث عن طعام لها فلم يجد يف 

القر غري سنابل القمح املزروعة، فبدأ يقطع من السنابل ويطعم البنت، وعند سامع امللك بالخرب 

أمر بقتل الحرس وابنته، وقبل أن يتمكنوا منه هرب الحارس مع البنت يف طريق مزروعة جوانبها 

بالقمح، ومن ذلك الحدث لقبت هذه البنت بالقديسة بربارة؛ ألنها تحملت اآلالم من أجل دينها، 

وسميت هذه األكلة بالربباره نتيجة لهذا الحدث املهم.  

الغريِّبة:

يتم عجن الطحني منزوع القشور مع الحليب وكمية من السمن النبايت باإلضافة إىل مسحوق 

الفانيال والباكنج باودر، لتكون العجينة متامســكة وشــديدة القوام، وترتك لفرتة، ثم تؤخذ قطع 

صغرية منها ويتم تشكيلها إما عىل راحة اليد بأشكال أقراص صغرية، أو طولية الشكل وتصف يف 

وعاء معدين واسع ليتم وضعها يف الفرن إىل أن مييل لونها األصفر إىل التوشح بالذهبي. وهناك من 

يزين حباتها قبل وضعها بالفرن بحبات الفستق أو الصنوبر. 

بسكوت بسمسم:

يتم خلط الطحني بالزيت حتى يتجانسا، ثم يضاف الباكنج باودر واليانسون املطحون ويعاد 

الخلــط مجددا، ويعجن املزيج بكمية قليلة من املاء ليكون صلبا ومتامســكا، ثم ترقق قطع من 

العجني عىل شــكل دوائر ويتم غمس أحد وجهيها بالسمســم الذي سبقت تنقيته من الشوائب 

والعوالق، وترتب القطع يف وعاء واسع ليتم وضعها يف الفرن حتى تنضج. 

بسكوت الربتقال: 

املقادير: طحني، سكر ناعم، سمنة، باكنج باودر، بيض، برش الربتقال.

الطريقة: يتم خلط الســمنة مع الســكر، ويضاف إليه البيض وبرش الربتقال، ثم الطحني مع 

الباكنج باودر، ويقلب ويرتك لوقت حتى ترتاح العجينة، ثم تفرد عىل ســطح مع نرث القليل من 

الدقيق يك ال تلتصق العجينة، ويتم تقطيع العجني إىل األشكال املرغوبة، وتوضع يف صينية مدهونة 

بالســمنة أو الزيت، ثم تدهن كل قطعة ببياض البيضة املخفوق، ويرش فوقها قليل من الســكر 

الخشن، ثم تخبز يف الفرن حتى تتحمص. 
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البيتي فور:  

املقادير: سكر ناعم، سمنة أو زبدة، طحني، بيض، فانيال، باكنج باودر، ليمون مبشور. 

الطريقة: يتم خفق الســكر مع الســمنة جيدا، ويضاف البيض املخفوق مع الفانيال والباكنج 

باودر بالتدريج إىل مزيج الســمنة والسكر مع الخلط املستمر، ثم يضاف برش الليمون، وبعد أن 

يتجانس املزيج يضاف الطحني حتى تصبح العجينة ثقيلة، تقطع العجينة عىل شكل كرات وتوضع 

يف صينية مدهونة بالســمنة ويوضع عىل نصفها شــوكوالتة، والنصف اآلخر بدون، ثم توضع يف 

الفرن وبعد إخراجها من الفرن يتم لصق كل قطعتني بقليل من املرىب بينهام، وينرث جوز الهند أو 

الشوكوالتة املبشورة عليها.

بسبوسة:

املكونات: سميد، جوز هند، سكر، لنب رايب، زيت أو سمنة، بيضة واحدة، فانيال وباكنج باودر.

مكونات القطر: ماء، سكر، ليمون. 

الطريقة: يتم خلط املكونات جيدا، حتى تتجانس وتصبح متامسكة، ثم توضع يف وعاء تدهن 

قاعدته بالزيت، وتتم تسوية رقيقة العجينة عىل اتساع الوعاء وبسامكة متقاربة ووضعها بالفرن 

حتى تحمر، وعند إخراجها يسكب عليها القطر باردا. 

البسكوت بالشوكوالتة:

املكونات: سمنة، سكر، طحني، باكينج باودر، كاكاو، قرفة، كبش قرنفل، بيض، ملح، جوز هند. 

الطريقــة: يتم خلط الطحني مــع الباكنج باودر والكاكاو والقرفــة القرنفل وامللح، ثم يضاف 

الخليط إىل الســمنة والســكر مع التحريك املستمر، ثم مخفوق البيض ويتم عجن الخليط حتى 

يتامسك لتقطع عىل شكل أقراص صغرية توضع يف وعاء مدهون بالسمنة لوضعها يف الفرن حتى 

تنضج، وبعد إخراجها يضاف إليها جوز الهند. 

حلو القزحة:  

تتكون حلوى القزحة من زيت الزيتون، وحبة الربكة )القزحة(، وسمســم وطحني وسكر، يتم 
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تحميص السمسم مع القزحة بعد طحنها، وإضافة زيت الزيتون لها، ثم تحميص الطحني عىل النار 

وخلــط املكونات مع بعضها ووضعها يف صينية مدهونة بالزيت، ثم تقطع عىل شــكل مربعات، 

وتوضع يف الفرن حتى تنضج، وتزين باللوز والفستق، ويسكب عليها القطر البارد أو السكر الناعم.

 

البسيسة:

من أشــهر الحلويات البيتية التي كانت تصنع يف منازل الفالحني قدميا، وتتكون البسيسة من 

طحني القمح والسمســم ورب الخــروب وزيت الزيتون، يحمص الطحني والسمســم ويخلطان 

برب الخروب والزيت، ثم يتم صنع كرات متوسطة الحجم من الخليط، وميكن االحتفاظ بكرات 

البسيسة لفرتات طويلة قد تصل لشهر.

الكيك:

املكونات: سكر، طحني، بيض، سمنة، فانيال وباكنج باودر، وحليب سائل. 

الطريقة: يتم خلط الســكر والسمنة، ثم يضاف إليه بياض البيض مع الفانيال والباكنج باودر 

مع الخفق املستمر وإضافة الطحني بالتدريج، ثم وضع املزيج يف وعاء مدهون بالزيت أو السمنة 

لتتساوى يف قاعدة اإلناء، وتوضع يف الفرن عىل نار هادئة، وبعد إخراجها تزين برشائح الفواكه أو 

بجوز الهند، وميكن أن تصنع بالشوكوالتة بإضافة الكاكاو إىل الطحني. 

كعكة الزبيب:

املقادير: زبدة أو ســمنة، ســكر، بيض، بندق مفروم، زبيب بدون بزر، طحني، فانيال وباكنج 

باودر، ملح، حليب، عصري ليمون. 

الطريقة: يتم خفق الزبدة والسكر حتى يصبح املخلوط لزجا، ثم تضاف بيضة واحدة وعصري 

الليمــون والفانيال مع التحريك، ثم البنــدق املفروم والزبيب مع التحريك أيضا، ويضاف الطحني 

مع الباكنج باودر وامللح والحليب ويخلط جيدا، من بعد يتم دهن الصينية بالسمنة والقليل من 

الطحني أسفلها لتوضع الخلطة فيها ثم وضعها يف الفرن وعىل حرارة متوسطة وتبقى حتى تنضج.
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الكراوية: 

الكراويــة هــي نوع من أنواع البهــارات، توضع مع أرز مطحون ويضاف إليها املاء والســكر 

والقرفة مطحونة، وتوضع عىل النار مع استمرار التحريك حتى يصبح الخليط كثيفا، وتزين بجوز 

هند ولوز وجوز عادي وفســتق حلبي وزبيب، وتؤكل ســاخنة وباردة، والكراوية تقدم كضيافة 

للمباركني باملواليد. 

حالوة النبي موىس:

تصنع من السميد والسكر والصبغة، وتزين بجوز الهند والزبيب، حيث يغي السميد والسكر 

يف املاء وتوضع الصبغة إلكســابة اللون املرغوب، وبعد أن يتكاثف املزيج يوضع يف وعاء واســع، 

ويزين بجوز الهند والزبيب، وعندما يربد يتم تقطيعه عىل شكل مربعات ليسهل إخراج القطع. 

مبشورة التمر:

املكونات: طحني، بيض، حليب، زيت، فانيال وبكنج باودر، عصري ليمون أو برتقال.

يتم خلط املكونات مع بعضها، وتوضع يف صينية ثم يضاف برش التمر إليها وتوضع يف الفرن. 

املدلوقة:

هي حلويات شعبية تتكون من طبقتني: األوىل تتكون من حليب وسكر ونشا وسميد وقشطة، 

أما الثانية فتتكون من ماء وسكر وليمون وعجينة كنافة ناعمة محمصة، وتزين باللوز والصنوبر 

والفستق الحلبي. 

البشيلة )القلّية(:

هي عباره عن قمح يتم قليه عىل نار هادئة حتى يتحمص، ثم يدق ناعام ليضاف إليه السكر 

والقليل من املاء وميزج جيدا حتى يتامسك الخليط، ثم يضاف إليه السمن البلدي أو زيت الزيتون. 
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حلويات درزية:

محي: عبارة عن أرز ويانسون وقرفة ناعمة باإلضافة إىل السكر، وتسكب يف صحون، ويضاف 

إليها عىل الوجه الجوز وجوز الهند واملكرسات. 

بقيس: وهي عبارة عن دبس مع الثلج، وهي لذيذة جدا، وتؤكل يوم الثلج الطبيعي. 

الحريرة: عبارة عن طحني مع السكر أو الدبس.
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13- الصناعات الغذائية
خبز الرشاك:

يتم تحضري العجني بخلط الطحني وامللح والخمرية واملاء يف وعاء مخصص يســمى )املعجن( 

حتى يتامســك قوامه جيدا، ويرتك ليختمر، بعد تجهيز النار ينصب الصاج عليها بواســطة ثالثة 

حجارة تسمى )الهوادي(، وبعد اختامر العجني تقوم )الخبازة( بأخذ قطع من العجني وتعمل عىل 

ترقيقها بعد أن تنرث تحتها الطحني الجاف يك ال تلتصق باألداة التي تسخدمها لهذه الغاية وتسمى 

)املرق(، ثم تعمل عىل تلويح القطعة بني يديها لتتســع الدائرة مع كل حركة حتى تصل الحجم 

املطلوب ثم تلقي بها عىل الصاج، وإىل أن ينضج أحد وجهي الرغيف وقبل قلبه عىل الوجه اآلخر 

تكــون قد أعدت قطعة أخرى، وكلام نضج رغيــف تضعه عىل قطعة قامش خاصة لحفظ الخبز 

تسمى )ثفال(، والعامة يلفظون االسم بالذال )ذفال(.

خبز الطابون:

يستخدم طحني قمح إلعداد الخبز، وقد يضاف إليه حسب الرغبة طحني أبيض لتقوية متاسك 

العجني، وبعد إضافة الخمرية وامللح يتم خلط الطحني باملاء ويعجن جيدا، ثم يرتك حتى يختمر، 

بعدها يقطع إىل قطع كل قطعة تكفي لصناعة رغيف، ثم ترقق القطع عىل شكل دوائر متوسطة 

الحجم عىل طبق مغطى بالطحني الجاف يســمى )رواج( يك ال تلتصق العجينة بالطبق، وتوضع 

داخل الفرن فوق الحجارة املوجودة يف أرضيته، فخبز الطابون له فرن خاص، ويغطى ملدة بسيطة 

إىل حني ينضج، ثم يفتح إلخراج الخبز. 

الزبدة واللنب املخيض واللنب املسهى:

تتم تصفية الحليب بواســطة مصفاة خاصة أو قطعة من القامش لتنقيته من الشوائب التي 

قد تقع فيه خالل عملية الحلب، ثم يوضع الحليب يف طنجرة عىل النار حتى يغي, وبعد أن يربد 

تضاف إليه )الروبة(، وهي القليل من اللنب, ويرتك حتى يروب، أي يتامسك فيصبح شديدا ليوضع 

بعدها يف الشــكوة )املصنوعة من جلد املاعز(، ويضاف إليــه الحليب مدة يوم أو يومني مبقدار 
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ما يتوفر, ثم تتم عملية الخضيض، ويســتخدم املاء البارد بإضافته إىل اللنب أثناء عملية )الخض( 

ليساعد عىل تجميع الزبدة واشتداد قوامها، وعند االنتهاء من املخض يتم إفراغ اللنب املخيض يف 

أوعية كبرية، وباليد يتم تجميع حبيبات الزبدة التي تطوف عىل ســطح اللنب، وبعد اســتخالص 

الزبدة يتم وضع املخيض يف كيس قامش لريشح منه املاء، فيصبح ما بالكيس شديدا يسمى اللنب املسهى. 

اللبنة:

طريقة الصنع: يســخن اللنب ليصبح فاترا، ثم يوضع يف )الخرائط( القامشية ويرتك مدة يومني 

أو ثالثة حتى يصبح جامدا، ثم يوضع يف وعاء محكم اإلغالق ويحفظ مربدا ليقدم عىل اإلفطار أو 

العشاء، ويوضع عليه زيت الزيتون.

مقدوس الباذنجان:

يجــب أن تكون حبات الباذنجان صغرية، بعد غســلها وتنظيفهــا يتم وضعها يف طنجرة ليتم 

ســلقها نصف سلقة تقريبا، وبعد إزالة املاء يتم عمل )شــق( يف طرف كل حبة، ثم يضاف عليه 

امللــح، بعدهــا  يتم ترتيب الحبات يف وعاء طبقات فــوق بعضها وتغطى بقطعة قامش ويوضع 

فوقها ثقل وترتك عىل هذه الحال ملدة يوم كامل يك ترشح املياه منها، ومن بعد يتم حشو الحبات 

بخليط يتكون من: ثوم مفروم ناعم مع جوز مفروم وشطة وملح وبندورة وبقدونس مفروم فرما 

ناعام أيضا، وبعد االنتهاء من الحشو، توضع الحبات ويتم ضغطها يف أوعية للحفظ )مرطبانات( 

كبــرية، ثم يضــاف فوقها زيت الزيتون إىل أن تتغطى متاما يف )املرطبان( الذي يتم إحكام إغالقه، 

وترتك مدة ثالثة إىل أربعة أيام لتصبح جاهزة لألكل.

مخلل الخيار:

يجب أن تكون حبات الخيار قاسية لعمل املخلل، ويفضل أن يكون حجمها صغريا. 

طريقة التحضري: يغسل الخيار جيدا، ثم يتم جرح كل حبة بالسكني من وسطها وعىل امتدادها، 

ثم توضع يف )مرطبانات( كبرية لحفظها بعد تغطيتها مبحلول ماء وملح متوسط امللوحة، وإضافة 

ملعقة سكر صغرية إىل كلِّ مرطبان، ويوضع تحت الغطاء بعض أوراق )الدوايل( )ورق عنب( يك 

تعطي نكهة حموضة وملنع التعفن، ثم يرتك مدة أسبوعني تقريبا ليصبح جاهزا لالستهالك. 
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 مخلل الجزر:

يغسل الجزر وينظف جيدا، ثم يقطع عىل شكل دوائر ويوضع يف )مرطبانات(، ويذاب امللح 

يف املاء حيث تكون امللوحة متوسطة، ثم تفرغ املياه فوق قطع الجزر يف األوعية املعدة للحفظ، 

حيث يغطي املاء الجزر متاما، وتغلق بإحكام، وبعد أسبوع تقريبا يصبح مجاهزا.

مخلل اللفت:

طريقة التحضري: يغسل اللفت جيدا، ثم يقرش ويقطع إىل رشائح متوسطة الحجم، ويوضع يف 

)مرطبانات(، ثم يتم تجهيز املاء بامللح حيث تكون امللوحة متوسطة، ثم تذاب فيه صبغة اللفت 

التي تعطيه اللون البنفســجي )بعض الناس ال يستخدمون الصبغة، بل يضعون امللفوف األحمر 

عىل وجه املرطبان يك يعطي اللون أو قد يستخدمون الشمندر(، يسكب املاء وامللح والصبغة يف 

األوعية الخاصة بالحفظ لتغطي اللفت متاما، ويحكم إغالقه، ثم يرتك مدة أسبوعني تقريبا ليكون 

جاهزا.

تجفيف الخرضوات والفواكة: 

كانت حاجة الناس ملحة إىل توافر املواد الغذائية واألعشــاب الطبية يف مختلف الفصول مع 

غياب وســائل الحفظ املتعارف عليها حاليا، فكانوا يلجأون إىل طريقة تجفيف الخضار والفواكه 

والنباتات الطبية الستعاملها عند الحاجة، ومام قاله الرواة عن هذا املوضوع:

تجفيف الخرضاوات: كان الناس يســتفيدون من الخرضاوات يف موســم الصيف، ويدخرونها 

لفصل الشتاء لعدم توفرها قدميا يف غري مواسمها، فلجأوا إىل تصنيعها بعدة طرق، منها التجفيف:  

1.•البندورة: يتم ترشيح البندورة الناضجة جدا، ويضاف إليها امللح بكمية كبرية، وتوضع تحت 

الشــمس لتجف، ويتم تقليبها بني وقت وآخر لتزول منهــا آثار الرطوبة، ثم تحفظ يف أكياس، أو 

أوعية زجاجية مثل )املرطبانات(. 

2.•امللوخية: يتم تخليص أوراق امللوخية من السيقان، وبعد غسلها تجفف بالظل لتحافظ عىل 

لونها، وعندما تصبح جافة متاما يتم فركها عىل )الغربال( فتكون مشابهة لعملية الفرم عندما تكون 

طازجة، وتحفظ بأكياس أو أوعية زجاجيه مع إضافة القليل من امللح إليها. 

3.•النعن��اع: يتم تجفيف النعنــاع يف أي مكان يف البيت ألنه ال يحتاج لوقت طويل لتجفيفه، 
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ويســتخدم بإضافته إىل بعض الوجبات إما من خالل الطهي أو بالســلطات، ويستخدم رشابا إما 

منقوعا أو مغليا. ومثل طريقة تجفيف النعنع يتم تجفيف الزعرت واملريمية والبابونج وغريها من 

النباتات الطبية.

4.•البامي��ة: تتم إزالة جزء من عروق الباميا بحيث ال تظهر فتحات الثقوب، وبواســطة إبرة 

وخيط يتم تشكيل الحبات عىل شكل )قالئد( وتعلق بالظل، وتحفظ بخيوطها يف أكياس مع إضافة 

القليل من امللح لحفظها من حرشة السوس. 

5.•البطيخ•والفاكهة: كان يتم تخزين بعض الفاكهة وتبقى طازجة باســتخدام مادة الشــيد، 

حيث يتم طــالء البطيخ بها ليحتفظوا به لعام كامل، والحمضيات يتم وضعها متباعدة يف حفرة 

وتغطى بالرتاب لحني الحاجة الســتخدامها، والرمان يتم تجفيفه بوضعه عىل صفائح مع تقليب 

حبات الرمان بني وقت وآخر حتى تجف القشور، ثم يتم خزنها. 

قرش الرمان:  

الرمان بطبيعة من العنارص املهمة للغذاء والدواء، ويستفاد من قرش الرمان وليس اللب فقط، 

فالقرش له فوائد كبرية يف عالج قرحة املعدة، إذ تؤخذ ملعقة من مطحون القرش املجفف يوميا.
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القهوة

عرفــت يف قديم الزمان، وما زالت إىل وقتنا الحارض، والقهوة نوعان بعضها أخرض اللون وهو 

األجود، واآلخر أصفر، وأغلب الفئات التي تواظب عىل تناولها كبار الســن، وطقوسها يف الضيافة 

كام يي:

تصــب القهوة أوال للضيف، أو لكبري الســن، أو تبدأ من اليمني، والــذي يصب القهوة يكون 

واقفا، وميســك )الدلة( أو )البكرج( بيده اليرسى ويقدم القهــوة بالفنجان بيده اليمنى، ويكون 

مقدار القهوة التي تســكب يف الفنجان بقدر ثالث رشفات، فإن زادت عن ذلك اعتربها الشخص 

الذي تقدم له إهانة، وال يتوقف من يصب القهوة إال بعد ثالثة فناجني يناولها للشخص ما مل يهز 

الفنجان بعد االنتهاء من تناول الفنجان األول أو الثاين إشارة عىل االكتفاء.

فوائد القهوة: تنشط الذاكرة، وتنبه الجهاز العصبي فتقاوم النعاس، وتحد من الشهية.

مكونات القهوة: النب، وأجوده األخرض، ويفضل تحميصه لكل وجبة للحفاظ عىل نتكهته، ويتم 

تحميصه إىل أن مييل لونه إىل اللون األشقر.

طريقة عملها:

توضــع كمية مــن حب القهوة يف )املحامســة( عىل النار مع اســتمرار تقليبها بواســطة يد 

)املحامسة( بهدوء حتى تنضج، فيميل لونها إىل اللون األشقر، وبعضهم من يزيد يف مدة التحميص 

ليقرتب لونها من األسود، ثم توضع يف قطعة خشبية تسمى )املربدة( لتربد قبل أن يبدأ )سحنها( أو 

)دقها( يف )املهباش( ويسمى أيضا )النجر(، وقد يستخدم آخرون )الهاون(، وحني يكتمل )السحن( 

فتكون ال ناعمة كثريا وال خشنة تضاف إىل )الطباخ( الذي يحتوي عىل )الترشيبة( وهي بقايا قهوة 

األمس باإلضافة إىل كمية من مغي القهوة التي سبق أن استخدمت من قبل،  وبعد غليانها لفرتة 

يقدر وقتها من يقوم بصنع القوة تنزل عن النار، وترتك قليال من الوقت لتهدأ، ثم تسكب يف )دلة( 

أو )بكرج( قد أضيف إليه بعض حبات )البهار( وهو )الهيل( املسحونة. 

طريقة صبِّ القهوة والفناجني:

وللقهوة أهميتها يف العرف االجتامعي إذ تكون وســيلة لتحقيق بعض املطالب كام يف طلب 

العروس من أهلها، أو يف قضايا الصلح.
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وعددوا فناجني القهوة فجعلوها أربعة:  

1• فنجان•الهيف: وهو الفنجان األول الذي يرشبه املعزب أمام الزائر ليطمنئ الضيف، وليك تكن .

القهوة التي يتناولها الضيف ساخنة إذ يكون الفنجان األول الذي رشبه املعزب أدفأ الفنجان.

2• فنج��ان•الضيف: وهو الفنجان األول للضيف، وال بــد له من رشبه لتأكيد )امللحة( وحصول .

العهد باألمان. 

3• فنجان•الكيف: وهو الفنجان الذي يرشب رغبة يف االستزادة..

4• فنجان•السيف:•وهو الفنجان الذي يعترب فيه الضيف من عداد من هو يف ضيافتهم، فيدافع .

معهم إن لزم األمر.

وإن كان مــن العــرف أن تدار القهوة من اليمني، لكن إذا جاء عىل املعزب أكرث من ضيف ومل 

يرغب بالتمييز بينهم فيقدم أحدهم عىل اآلخرين، وقف يف مكان متوسط أمامهم وصب فنجانا 

وقال: )شيمتكم بينكم(، فيشريون عليه مبن يبدأ.

أدوات القهوة:

املحامس��ة: قطعة من الفوالذ، مقعرة من الداخل، ملســاء، بذراع طويل لوقاية يد من يقوم 

بـ)الحمس( من النار، وترافقها قطعة مرققة لها ســاعد طويل تســمى )يد املحامســة( تستخدم 

لتقليب القهوة أثناء عملية التحميص.

املربادة: قطعة من الخشب مستطيلة الشكل تستخدم لتربيد القهوة بعد )حمسها(.

املهباش: قطعة اسطوانية من الخشب الصلب، محفورة من الداخل، ويسمى املهابش )النجر( 

يستخدم لسحن القهوة بعد تحميصها بواسطة قطعة خشبية أخرى تتخذ من ذات صنف الخشب 

الذي يصنع منه املهباش تستخدم لـ)دق( القهوة.

الطباخ: وعاء مصقول من الداخل للحفاظ عىل طعم القهوة بنكهته، يســتخدم الطباخ لغي 

القهوة.

الدلة:•وعاء نحايس يغطى من الداخل بالقصدير يف عملية تســمى )رب النحاس( لتمنع صدأ 

النحاس، ويك ال يتأثر طعم القهوة، تســتخدم الدلة إما لغــي القهوة، أو لحفظ الزائد منها الذي 

يستخدم )ترشيبة( يف املرات القادمة. 

البكرج:•أيضا وعاء نحايس اسطواين الشكل، مغطى بطبقة من القصدير من الداخل، يستخدم 



86

لوضع القهوة الجاهزة.

الفنجان: وعاء صغري بحجم قبضة اليد، يصنع من )السريامك( الصيني، أبيض ناصع من الداخل، 

موىش من الخارج، ويجب أن يستخدم نظيفا، وسليام غري مثلوم.

بعض املسميات التي تطلق عى القهوة: 
1.•القهوة•الشايشة: وهي القهوة أول ما تجهز، ومن الالزم أن ترتك حتى تهدأ.

2.•القهوة•الدافية: وهي التي فقدت حرارتها، فتجب إعادة تسخينها. 

بة: وهي آخر ما يف )الدلة( ويستدل عليها بخروج بعض مسحوق القهوة الناعم  3.•القهوة•املراّ

يف الفنجان، ويجب تجديدها. 

4.•القهوة•الخفيفة: ال يوجد فيها كمية كافية من النب. 
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14-القضاء العشائري
الجلوة العشائرية: 

الجلوة العشائرية: هي أن يقوم أهل الجاين بالرحيل عن املنطقة إذا كانوا جريانا ألهل املجني 

عليه سواء يف جرائم القتل أو قضايا الرشف، وبناًء عىل طلب أهل املجني، وتقع الجلوة عىل من 

هم يف تعداد الجد الرابع، وميكن عىل الجد الخامس حســب العادات والتقاليد العشائرية، وعىل 

صاحب من تقع عليه الجلوة أال يحتك بأحد أقارب املجني عليه، أو أهله، يك تهدأ النفوس. 

والجلوة العشــائرية تكون عادة يف جرائم القتل العمد، وتكون فيها عطوة عشــائرية كباقي 

القضايا العشائرية، ويتحّقق فيها الصلح بعد رضا أهل املجني عليه عن عشرية أهل الجاين، وعىل 

أن يكون من تقع عليهم الجلوة  بوجه )حامية( أحد األشخاص من الوجهاء، أي يكون )الوجه( أو 

)الشــيخ( وعشريته ملزما بكافة ترفات أهل الجلوة طيلة املدة املحددة لجلوتهم، ومينعون من 

مغادرة املكان إال بعد أخذ موافقة من العشرية املوجودين بحاميتها.

العطوة والصلح العشائري: 

العطوة العشائرية هي املهلة الزمنية التي يعطيها من لحق بهم الرضر للذين ارتكبوا بحقهم 

فعال مؤذيا وتكون بواســطة وجهاء من غري الطرفني وعادة تكون مدتها من شــهر إىل ثالثة شهور 

تسبقها )عطوة أمنية( مدتها ثالثة أيام يف حاالت الوفاة، وتسمى )تطييب خاطر( لآلخرين واعرتافا 

بحقهم وفق األعراف والتقاليد والعادات املتامســكة واملرتابطة بني العشائر األردنية، وميتنع كبري 

الجاهة )الحضور( عن رشب القهوة حتى يتأكد من أنه ســيحصل عىل العطوة، ويف حالة موافقة 

صاحب العالقة عىل إعطاء العطوة يرشب الوجهاء القهوة ويلتزم بها الطرفان، وقد تتكرر العطوات 

بعد عطوة االعرتاف، وتسمى حينها )عطوة إمهال(.

أنواع العطوات:

عطوة حق: التي يكون فيها كل يشء واضحا، وملن الحق.	 

عطوة اعرتاف: تعرتف فيها العشــرية من خالل )الوجــه( بالخطأ املرتكب من قبل أحد أبناء تلك 	 
العشرية. 

عطوة ميني: التي يطلب فيها حلف اليمني.	 
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عطوة الرشف: التي يتفرع منها االعتداء عىل األعراض.	 

عطوة القضاء والقدر:  التي تكون بشكل أسايس يف الحوادث املؤدية للوفاة. 	 

العطوة الناقصة: التي تشمل الجاين، ويكون الجاين مهدور الدم، ويكون ذلك مبوافقة الطرفني 	 
املتخاصمني.

عطوة التفتيش: ملعرفة املعتدي متى يعرتف بجرميته ويلزمه الحّق.	 

جاهة العطوة: 

هي مجموعه من شــيوخ العشائر والوجهاء من األطراف املحايدة لكال الطرفني: طرف الجاين 

واملجنــي عليه، يقومون باإلصالح بني الناس، وتهدئة الخواطر، وطأمنة صاحب الحق أنه ســوف 

يأخذ حقه، يتوجهون من جهة ذوي الجاين إىل أهل املجني عليه ألخذ العطوة، وعند صب القهوة 

ووضعها أمام كبري الجاهة يقول: )قهوة األجاويد ما تربد، والجاهة ما بترشب قهوتها إال بعد تلبية 

طلبهــا(، ويقول: )حقكم محفوظ وإحنا الجامل حملونا بالحمولة الثقيلة(، أو )إحنا اللحم وانتم 

السكاكني(، فريد عليه صاحب الحق: )الله يحييكم من كفيل الحق؟( فيذكرون اسمه، ثم يقولون: 

أهال وسهال ارشبوا قهوتكم. فتقول الجاهة: نريد عطوة شهر أو شهرين. إذا وافقوا متت العطوة، 

فيرشبون القهوة. 

البشعة:

عادة قدمية انتهت يف عرنا الحارض، وال يوجد لها أية آثار، والبشــعة ميكن أن تكون خدعة 

أكرث من كونها حقيقة، حيث يتم تخويف الخصم بيد املحامســة، وهي حديدة توضع عىل النار 

حتى تصبح حمراء، ثم يبدأ بوضعها عىل لسان املتهم، وعند الوصول إىل هذه الدرجة يخاف املتهم 

ويعرتف بجرميته إذا كان قد ارتكب جرميته، وإذا أرص عىل اإلنكار توضع املحامســة عىل لســانه؛ 

كونه يعرف نفسه بأنه بريء مام يتهم به، ويف هذه الحالة يعرتف القايض )قايض البشعة( برباءته.

لكن قد متارس خدعة البشعة من قبل القايض، إذ حني ير من يراد )تبشيعه( عىل أنه بريء، 

وأصبح ال مفر من وضع يد املحامســة عىل لســانه، فإن قايض البشــعة قد يستبدلها بأخرى غري 

محامة عىل النار يك ال تؤذي لسانه.

وتســتخدم البشعة يف القضايا التي ال شهود فيها، وينكرها املتهم، كالقتل والرسقة، فيصبح ال 
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سبيل إىل إظهار الحق إال بقايض البشعة. 

املقاضاة عند البدو: 

أي خــالف كان يحصــل بني جهتني أو شــخصني كان يعرض عىل القايض، فيســتدعي املّدعي 

واملدعى عليه بحضور الكفالء، فيتكلم املدعي أوال مخاطبا القايض بخطبة مخترة بينة تســمى 

)الحجة(، يســتهلها بـ)يا قايض العرب يا فّكاك النَّشب جيتك هدي قدي وافلح من صىّل عالنبي، 

اليــوم بــني عينيك وباكر بتنجيك، إن طلّعتها تــرسّك، وإن خبيّتها ترضك، بالولــد الفالح والحالل 

السارح، والنسا وما تجيب وحالبات الحليب(، ثم يسرتسل محاوال أن يثبت )حقه(، وبعد أن ينهي 

يرد املدعى عليه بـ)حجته( التي قد يبدأها بـ)يا قايض يا قاضينا يَلي بالحّق ترضينا، من شاف حّق 

الله ما خفاه، يا جاحد يا مجحود، يا واقع باآلبار الســود، إْن خبّيتها ترضّك، وإْن أظهرتها ترسّك( 

ثم يحاول نفي التهمة عن نفسه، وللمدعي )حجة( ثانية بعد رد املدعى عليه، ألن صاحب الحق 

يسمونه )أبو حجتني(، وبعد انتهاء االحتجاج من قبل الفريقني يتم طلب الشهود، ليحكم القايض 

لصاحب )الحق( حســبام تصل قناعته، فإن أحس أحد الطرفني باإلجحاف، له أن يسعى إىل قاض 

آخر مبا يسمى )سوم الحق(، فإن كان الحكم مشابها لحكم القايض األول التزم به. 

أنواع القضاة حسب الرواية: 

قايض القلطة: يحكم بالقضايا التي تقل نظائرها، وحكمه غري قابل لـ)الســوم(، وهو قاض . 1
يبتدع األحكام. 

قضاة الحاملة: ويســمونهم قضاة املناهي، وهم أقل درجة مــن قايض القلطة، وأحكامهم . 2
تخص العادات والتقاليد، وهم ثالثة أصناف:  

قايض الرقاب: يخص قضايا القتل. . 3

قايض العرض يختص بقضايا العرض والرشف.  . 4

قايض مبيض الوجوه: ويختص بقضايا تقطيع الوجه.  . 5

قضاة العارفة: يختصون بقضايا األرايض واملراعي والخيول.  . 6

قايض التمهيد: الذي يبني القضية.. 7
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عادة اختيار القايض عند البدو:

عندما كانت تحصل خصومة بني طرفني، يلجأ الطرف الذي يطلب )الحق( إىل )الدخالة( عىل 

أحد الوجهاء واضعا )حقه( من خصمه )بوجهه(، فيطلب الوجيه الطرف الثاين، ويحاول أن ينهي 

الخالف بني الخصمني، فإن مل يصل إىل اتفاق معهام، وأرص الطرف األول عىل مقاضاة الطرف الثاين، 

يقوم )الوجه( بتسمية ثالثة قضاة، فيعمل كل خصم عىل )حذف( واحد من الثالثة ليبقى واحد 

يتجهان إليه للحكم بينهام. وتسمى هذه الطريقة )ثالثة من خشم تسعة(.

الشهادة وقبولها: 

الشــهادة من أحد مفاصل القضاء عند أهل البادية، والشــاهد الذي يقدم عىل أداء الشهادة 

يجب أن )يزىك(، وألحد الخصمني أن ال يقبل بشــهادة شــاهد ألسباب يوضحها تسمى )العيب(، 

فيعاب، ويكف عن الشهادة: الشارد الذي يرتك رفيقه يف الضيق، والبائق، وهو الذي يخون معزبه، 

وطــارد ضيفه، وخائن األمانة، والذي يدل عدوه عىل عورات قومه، الســارق من قومه، والكاذب 

الذي ثبت حلفانه كذبا، وعاق الوالدين، والذي يرتكب الفواحش. 

القسم وحلفان اليمني:

يقول الراوي: عندما ال يكون هنالك شــاهد يثبت )حق( املدعي، أو ينفي التهمة عن املدعى 

عليه، يضطر القايض لتحليف الخصم املتهم، معتمدا عىل املقولة )البينة عىل من ادعى، واليمني 

عىل من أنكر(، فإن أقسم برئ مام اتهم به، وإن أحجم عن اليمني لزمه )الحق(. ولصيغة اليمني 

طرائقها عند كل قبيلة من القبائل، غري أن األكرث اشتهارا أن يجلس الحالف داخل )حوطة( تخط 

بالعصا عىل األرض، وميســك بيده عصا أيضــا ويحلف بقوله: )والعود، والــرب املعبود، وحوطة 

سليامن بن داوود( ويكمل عام يقسم.

 خمسة القاتل: 

يتم تحديد خمســة القاتل من قبل أحد النسابني الذين يحفظون األنساب، يف عملية تسمى 

)القص(، أي تتبع تسلسل النسب، والنساب يزكيه آخر من الخطأ والنسيان، وطريقة )القص( بأن 

ميســك )الشربية( بقبضته بخمسة أصابع، ويبدأ بالعد من الجد الذي يبدأ منه التعداد، نزوال إىل 

األبناء واألحفاد، وكلام عد طبقة رفع إصبعا عن )الشــربية( فريفع الخنر ثم البنر ثم األوســط 

فالســبابة فاإلبهام فتسقط )الشربية( فيخرج من هو يف العد الخامس من الدم، غري أنه يلتزم مبا 
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عليــه من الدية، ثم يخرج الرابع بعد دفع بعــري النوم ألهل املجني عليه، ويعود إىل دياره بوجه 

الكفالء، أما األول والثاين والثالث فيبقون يف مجالهم حتى تتم عملية الصلح. والعد يف األنســاب 

لألصالب، أي يف الذكور. 

رمي الوجه:

عندما يحــدث نزاع بني متخاصمني يدخل الجاين وأهله عىل أحــد الوجهاء ويكون بحاميته، 

فتؤخذ العطوة من أهل املجني عليه ليعلموا أن خصومهم بحامية هذا الشخص، فيلتزمون عرفا 

بعدم التعرض له، وهذا العرف يســمى يف القضاء العشائري )الوجه(، فإن حصل واعتدى الطرف 

الخصم عىل الدخيل اعترب ذلك )تقطيع وجه(، ويتم التقايض والقضاء ال يرتاخي يف هكذا حاالت.

  

التعامل مع قضايا العرض:

القضاء العشائرى ال يتهاون يف قضايا العرض، ويشدد العقوبة عىل الجاين، ويف القضاء العشائري 

مصطلحات يف هذا الجانب، فهنالك القول بـ)صايحة الضحى(، وهي املرأة التي تتعرض لألذى من 

رجل يف وضح النهار، وقالوا فيها: )ثوبها قدايد ومخانقها جدايد(، والعقوبة هنا شديدة تردع ليس 

الفاعل فحسب، بل يتعدى أثرها عىل املجتمع فتكف الجاهل عن الغي. 

التعامل مع القتل العمد عند البدو:

تتعدد ظروف الجرائم التي قد تقع، فمنها الخطأ، ومنا ما يكون دفاعا عن النفس، وأشد أنواع 

جرائم القتل تلك التي يبيت القاتل النية لقتل الخصم، فيرتصد له حتى يتمكن منه، وهذه الجرمية 

يتشــدد القضاء العشائري يف الحكم بها، ويغلظ العقوبة عىل مرتكبها وعصبته، ألن مرور الوقت 

كفيل برف الرش، غري أن اإلرصار يدفع عن القاتل العذر، فتشتد العقوبة. 

غرة الدية: 

يف وقت الصلح عىل جرمية القتل العمد، كان القاتل ال يحرض إىل بيت الصلح، ويقوم بتمثيله 

أحد أقربائه )والده أو أخوه( وقد وضع عقاله برقبته أمام والد القتيل، أو )ويل الدم( وأمام الجاهة، 

حتى تتم عملية املفاوضات واملسامحة.
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ويتــم دفع )غرة الدية( كحالة الصلح عىل الجرميــة أحيانا مع الدية التي تدفع ألهل القتيل، 

و)غرة الدية( هي بنت أقرب قريبات القاتل يتم تزويجها ألحد أقرباء القتيل بدون مهر من أجل 

إمتام عملية الصلح، ويف بعض األحيان يحصل احتجاج عىل هذا الزواج؛ حيث يصبح هناك تقارب 

بني العائالت بعد أن تكون بينها عداوة، وال يحق للزوجة التي هي )غرة الدية( أن تطلب الطالق 

أو تذهب لبيت أهلها، حتى تلد ولدا عوضا عن القتيل، وتقوم برتبيته ليصبح عمرة حوايل ســت 

ســنوات، أو كام يقولون حتى يســتطيع سحب )الشــربية( من حزامه، وقتها تستطيع أن تطلب 

الطالق وتعود لبيت أهلها وقبيلتها، ومل  يرَو أن طالقا حدث يف مثل هذه الحاالت؛ ألن املرأة طيلة 

زواجهــا وبعد أن تنجب الولد عند قبيلة زوجها تصبح حياتها مثل حياة العبيد، ال يحق لها فعل 

يشء من اختيارها. 

أنواع الدخالة: 

تختلف الدخالة حســب أســباب وجوبها، فهنالك الدخالة من )الــدم(، وهو القتل العمد أو 

الخطــأ، وكذلك الدخالة بســبب قضايا العرض، وهنــا يكون الجاين أهله مــن عصبته يف حامية 

)املدخول عليه( وعشــريته، ويســعى )الوجه( ألخذ العطوات وصوال إىل إجــراء الصلح، وهنالك 

الدخالة لتحصيل )الحق(، فإن أنكر أحدهم حق اآلخر لجأ صاحب الحق إىل من يسعى بتحصيل 

حقه ممن أنكره.

الثالث املهربات:  

وهــي من العادات والتقاليد الراســخة عند أهل البادية، تقوم عــىل حامية دخيل الوجه، أو 

دخيل البيت والذود عنه باملال والسالح، برشط أال يكون الدخيل قد ارتكب جرمية رشف، فهذا ال 

جرية له، ومدة حامية الدخيل ثالثة أيام بلياليها، وهي فرصة متنحها العادات والتقاليد يك يستطيع 

صاحــب الوجــه تهريب دخيله لخارج منطقة الخطر، دون أن ميســه أي أذى، حتى تنتهي هذه 

املهلة، أما إذا تعرض له أحدهم خالل هذه املدة فتســمى هذه الحالة )سجة الوجه(، ولصاحب 

الوجه الحق يف الدفاع ورد األذى. 
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الّدخيل: 

هــي أن يلجأ صاحب جنايــة إىل أحد البيوت ويدخله لالحتامء به، فإن كان وراءه من يطرده 

يكف عنه لحرمة البيت وإن كان خاليا من أهله لحظة دخول الطريد، وإن كانت امرأة يف البيت 

أدخلته باســم زوجها، أو باســم أبيها إن كانت يف بيت أهلها، وتسمى بالعرف العشائري )دخيل 

البيت(، وكانت يف السابق أيام بيوت الشعر أن يدخل امللهوف، أو صاحب الحاجة إىل شق البيت، 

ويحتضن العمود )واســط البيت(، ويقول: »أنا دخيل عــىل البيت وصاحبه..أنا بالله وبيك«، ويف 

هــذه الحالة ال يحق لصاحب البيت أن يطرد الدخيل، أو عدم قبول دخالته، ويقول له: »وصلت 

وابــرش بالفزعة«، ويف قضايا عديدة حمــت صاحبة البيت الدخيل  يف حال غياب صاحب البيت 

)الرجل(، ويف هذه الحالة يعترب الدخيل مستجريا بوجه صاحب البيت الذي يقوم بعمل كافة بكل 

ما يقوم به )الوجه(.

حامية الضيف عند البدو: 

للضيــف عند البدو مكانة خاصة، ومن عاداتهم أنهم يحرتمــون الضيف ويقدمون له واجبه 

باإلضافــة إىل حاميته، فال يجــوز التعدي عىل الضيف طاملا هو يف الضيافة، وللمعزب حق الدفاع 

عن ضيفه، وطلب )الحق( له ممن يتطاول عليه حتى من أقاربه. 

قصة من القضاء العشائري:

يقال أن أبا له ثالثة أبناء، فقال لهم وهو عىل فراش املوت: محمد يرث، ومحمد يرث، ومحمد 

ال يــرث، فلــام مات اختلف األخوة أيهم الذي ال يرث، فاتفقوا أن يذهبوا إىل أحد القضاة ليفصل 

بينهم، فبعد أن أكرمهم جعل لهم فراشا ليناموا حتى الصباح، وغادرهم إىل الشق اآلخر من البيت، 

فلام صــاروا وحدهم قال أحدهم: ذبيحتنــا كلبة، وقال اآلخر: وطباختها حائــض، وقال الثالث: 

وذباحها ابن حرام، فســمع املعزب كالمهم، ويف الصباح ســأل القايض الراعي عن الذبيحة، فقال 

لــه الراعي: ولدتها أمها وماتت، ومل يكن من الغنم حلوب، فأرضعتها من كلبة كانت ترضع جراًء 

لها حتى قويت، ثم ســأل القايض امرأته: فقالت أنها حائض، فذهب إىل الضيوف وجلس معهم 

وســألهم عن حاجتهم، قالوا له أن ألبيهم مرياثا يختلفون عىل قســمته، وذكروا الحكاية، فســأل 

القايض: من منكم قال بأن الذبيحة كلبة، فأجابه، وســأل عمن قال بأن طباختها حائض، فأجابه 

اآلخــر، وقال للثالث أنت من قلت بأن من ذبحها ابن حرام، فقال: نعم، قال أنت ال ترث، ألنه ال 

يعرف ابن الحرام إال ابن الحرام الذي مثله.
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املختار: 

وظيفة املختار من الوظائف االجتامعية التي تسهل عىل الناس تعاملهم مع الدوائر الحكومية، 

فيكون وسيطا لدى مؤسسات الدولة لصالح من ينوب عنهم، ووسيطا يف ذات الوقت من الدولة 

لدى أبناء مجتمعه.

قدميا كانت الدولة هي من تعني املختار ليؤدي وظائفه التي تطلب منه ليقوم باملهام:

1. جمع الرضائب للدولة من املواطنني، وتوزيع أية مساعدات تأيت من الدولة عىل تلك املنطقة.

2.  كان يسجل تواريخ املواليد واألموات.

وحديثا صار أبناء املجتمع يختارون أحدهم ويزكونه للقيام بهذه املهمة فتصادق الدولة عىل 

رغبــة األهايل باالختيار، فيامرس املختار عمله التطوعي من خالل ملس احتياجات أبناء مجتمعه، 

أو الحــي أو القرية التي ينتمي إليها ويوصل تلك االحتياجات إىل املؤسســات ومتابعة تنفيذها، 

ويقوم املختار كذلك بدور اجتامعي كإصالح ذات البني بني املتخاصمني، والتحدث يف املناســبات 

االجتامعية كواسطة عشائرية.

ولألهايل الحق يف عزل املختار بذات الطريقة التي متت تزكيته بها، فيتقدمون بعريضة للحاكم 

اإلداري يبينون فيها أسباب رغبتهم.
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لش�فهي ا لتعبي�ر  ا ل  ش�كا أ  : ني�ا ثا

1- أساطري وخرافات
القصة الخرافية: 

لجأ الناس إىل القصة الخرافية للتسلية وقضاء أوقات سمرهم، خاصة عند انتهاء أعامل الحراثة 

والزراعة، ويجب أن تتسم القصة بطابع فكاهي، وأن تكون أحداثها طريفة، مام يجعل لها وقعا 

يف النفوس، وحرية يجدون يف أن يجدوا لها تفسريا مقنعا. 

ومام نقله الرواة حول هذا املوضوع من قصص خرافية:

أّبعة أّبعة:

تتحدث القصة عن رجل بخيل جدا كان يعيش مع زوجته وولديه، ويف إحدى املرات اشــرتى 

أطــراف خاروف، وأعطاها لزوجته يك تصنع له بها شــوربة مقادم، ويف الصباح قبل خروج الزوج 

إىل العمــل أوىص زوجته بتجهيز الطعام، وكان هــذا الزوج البخيل ألثغ، ويف أثناء تحضري الزوجة 

الطعام دق أحد املتســولني عىل الباب، فلام فتحت الزوجة الباب طلب منها املســاعدة، وأخربها 

أنه جائع ومل يأكل منذ أيام، فقامت املرأة بإعطائه أحد أقدام الخاروف األربعة، ثم ذهب الرجل 

املتسول، وعندما عاد الرجل البخيل جلس مع زوجته وأوالده عىل الطعام، وبدأوا باألكل، فالحظ 

الرجل نقصان إحدى األرجل، وملا ســأل عنها رفضت زوجته أن تخربه، فهدد بأنه ســيموت نفسه 

إذا مل تخربه، فقالت له زوجته: »موت، الله ال يردك«، وفعال رمى الزوج نفسه عىل األرض وادعى 

املوت، وبقي عىل هذه الحالة عدة أيام حتى جاء إليه الناس وحاولوا إقناعه أن يستفيق ويتوقف 

عن الغباء، وهو رافض ويقول: »أبعة أبعة«، وصلوا به إىل املقربة وحرضوا القرب ووضعوه بداخله 

وهو يقول: »أبعة أبعة«.
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الغولة: 

تقول العرب: املســتحيالت ثالثة: الغول والعنقاء والخل الويف. والغولة إحدى الخرافات التي 

نسجها الناس عىل شكل صفات جسدية مخيفة، وهم يتحدثون عنها إلخافة صغارهم، ومام قاله 

الرواة عن هذا املوضوع: 

معتقدات عن الغولة:

كان يشــيع بني النــاس أن الغولة تطوف ليال باملراعــي القريبة وتأكل )العجيــان( -األطفال 

الصغار-، وتخنق الحريم، وتعصم أوساط الرجال، وتسطو عىل الشياه وتذبحها، وكان الكل يخاف 

منها، ويقولون إنها مثل البرش، وشعرها يغطي وجهها وجسمها، وأسنانها كبرية وبارزة من فمها. 

ويقول راٍو آخر: الغولة هجت من البالد مع كرثة الناس والعامر  إىل أماكن غري مسكونة. 

ويقال: هي كائن خرايف اختلقه الناس بهدف التخويف والتسلية، وقد وصف شكلها بأنها ذات 

عني واحدة حمراء شديدة اإلضاءة تكون يف منتصف جبينها، ولها أرجل حامر، ولها أظافر طويلة، 

وأنها ذات ذقن طويل ومدبب، وقد ســاد بــني الناس أن الغولة تحب أكل البرش، خاصة األطفال 

والنساء؛ حيث متتلك أربعة أنياب قاطعة. 
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2- الحكايا والقصص الشعبية
الحكايات:

الحكاية، قصة يبنى نســيجها عىل واقعة حدثت يف زمن ما، أو قد تكون قصة خيالية تتناقلها 

األجيال، وتكون ذات قيمة اجتامعية تحتوي عىل خربات ومواعظ كثرية ينقلها الناس إىل اآلخرين 

يف مجالس سمرهم وتعاليلهم، ومام قاله الرواة من قصص يف هذا املجال: 

حكمة عليا الشجاعة:

حصل خالف بني أحد الشيخ وأقاربه، وبدا عليه الغضب، فأرسل إىل أنسبائه أهل زوجته )عليا( 

ليصلحوا بينهم، فلام جاءوا صنع لهم الوالئم، وقبل أن يقدم الطعام طلب من )عليا( أن تعمل عىل 

تعليق رواق البيت، فقالت عليا وعىل مسمع أهلها، بيتك ليس له رواق، فسألها بغضب: كيف؟ 

وهو يشري إىل الرواق امللقى عىل األرض، فردت: )رواق بيتك قرايبك(.

غضــب أهــل عليا من قولها وغادروا قبل أن ميدوا أيديهم إىل الزاد، وخرج الشــيخ إىل أقاربه 

إلصالحهم. 

حكاية التائه واملغارة:

دخل شخص إىل مغارة بعد مسري شاق يف الصحراء ليستظل من الحر الشديد، وملا دخل باب 

املغارة قال: السالم عليكم. فسمع صوتا يرد عليه: لوال سالمك سبق كالمك كان جرشت عظامك. 

حرض الطعام إىل الرجل، فأكل، وارتوى ماء وخرج.

يقال أن الصوت الذي سمعه الرجل هو صوت الغولة، فلم تؤذه ألنه ألقى السالم، ويف األمثال 

يقال: )سلم تسلم(.

حكاية الّشاب والثور:

كان شــاب ميتلك مزرعة يريب فيها األبقار واملوايش، فرآه الناس يوما يحمل ثورا كبريا فتعجبوا 
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من قدرته، ســألوه: كيف تســتطيع أن تحمل الثور، فقال: تعودت عىل حمل هذا الثور منذ كان 

عجال صغريا، فكل يوم أحمله، فلم أجد عناًء من حمله اآلن وقد كرب. تروى هذه القصص لألطفال 

لحضهم عىل املثابرة.

حكاية أِكلت يوم أكل الثور األبيض:

كان هنالك أسد وثالثة ثريان كبرية، األول لونه أسود، والثاين لونه أحمر والثالث لونه أبيض، وكل 

ما جاء األسد يصيد أحد الثريان، كانت تتجمع وتدافع عن نفسها، ويف يوم من األيام ذهب األسد 

عند الثور األسود والبني وقال لهام: الثور األبيض لونه مختلف عنكام، وعليكام التخلص منه يك ال 

يجذب الطامعني إىل الغابة، فلونه يتضح بالليل، فســأل الثوران األسود واألحمر، وكيف لنا ذلك؟ 

قال: ما رأيكام أن أفرتسه يك نبعد الخطر عن الغابة، فتبقيان أنتام، ولوناكام ال يظهران يف الليل كام 

الثور األبيض، فوافقا، فهجم األسد عىل الثور األبيض وأكله.

وبعد أيام قال األسد للثور األسود: إن الثور األحمر يفسد علينا املكوث يف الغابة، فلونه يظهر 

يف الليل، وال نأمن أن يأيت إلينا من يطمع به فيقع لنا ما نخىش، فقال الثور األســود: وما الرأي؟! 

قال األســد: نتخلص منه، فوافق الثور األســود عىل ذلك فافرتسه األسد، وبقي الثور األسود وحيدا 

مع األسد.

ويف يوم آخر تقدم األســد من الثور األسود، فأحس بدهاء األسد عندما افرتس الثورين األبيض 

واألحمر، وشعر أن األسد يريد افرتاسه، أخذه الندم، لكن ال مفر من افرتاسه، فقال: أكلت يوم أكل 

الثور األبيض.

حكاية روح ما إنت حرم:

بحث الثعلب عن أرنب ليصطاده فلم يجد، ثم بحث عن طيور الدجاج والحامم فلم يحصل 

عــىل يشء، وكان الجــوع يؤمل أمعاءه، فلام نظر فوقه رأى قطف عنب يتدىل من الشــجرة، فقال 

لنفسه: كيف أبحث عام هو غري موجود وأترك ما هو قريب مني، فحاول الوصول إىل القطف فلم 

يستطع، حاول مرارا حتى أنهكه التعب ومل يصل إىل القطف... فرتكه متحرسا، ثم التفت إليه وقال: 

)روح ما إنت حرم(. والحرم العنب قبل نضجه إذ تشتد حموضته.
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حكاية دهاء النساء:

جــرى رهان بني املرأة والشــيطان عىل من يكون أكرث دهاًء، واتفقا عــىل أن موضوع الرهان 

التفريق بني زوجة وزوجها وإعادتهام بعد التفريق، وكان البدء بحيلة الشيطان، ففرق بني زوجني 

لكنه مل يستطع أن يعيدهام، وجاء دور املرأة التي ذهبت إىل تاجر أقمشة يف املدينة، وطلبت رشاء 

قطعة قامش جميلة ليهديها ابنها إىل امرأة متزوجة يحبها، فخرجت من الدكان وذهبت إىل بيت 

التاجر، فجلست عند زوجته وادعت أنها تريد أن ترتاح قليال، وعند خروجها ألقت قطعة القامش 

وراء الباب فرآها التاجر عند عودته للبيت، فأرســل امرأته إىل أهلها، ويف الصباح عادت املرأة إىل 

التاجر ثانية، وطلبت رشاء قطعة قامش بدال من التي أشرتتها البارحة، وادعت أنها نسيتها يف بيت 

ارتاحت به وهي يف طريق عودتها، ذهب التاجر إىل أهل زوجته وأعادتها.

درس تاجر لولده )تعليم التجارة وعدم التبذير(:

كان لتاجر ولد وحيد، مل يبخل عليه مبا يطلب، ويعطيه من املال أكرث مام يحتاج، فظهر تبذير 

الولد الذي أصبح شابا، وعدم حرصه عىل املال، فادعى األب أنه مل يعد باستطاعته أن يعطيه كام 

كان، بل طلب منه أن يدفع له كل يوم )5( دنانري ألنه خرس بتجارته، وأن عىل الولد مساعدة أبيه، 

فذهــب االبن ألمه وأخربها مبا طلب أبوه، فصارت تعطيه كل يــوم )10( دنانري ليعطي أباه )5( 

دنانري ويستبقي خمسة )5( دنانري له، فصار األب كلام أخذ من ابنه ما يدفع له يحرقها بالنار، فال 

يتأثر الولد، واســتمر عىل هذه الحال زمنا إىل أن طلب من األم أن ال تعطي االبن شــيئا من املال، 

فلام جاء الولد ألمه لتعطيه تذرعت بأن أباه مل يعد يعطيها، وليس لديها ما تعطي االبن، فاحتار 

الولد وذهب عىل وجهه، وهو يسري وإذا بعامل يعملون، فطلب منهم أن يعمل معهم، فاشتغل 

ذلك اليوم حتى املســاء ليك يحصل عىل )5( دنانري يعطيها ألبيه، وعندما ناولها والده أراد حرقها 

كام كل مرة، فرخ االبن بصوت عال... ال يا أيب، منذ الصباح وحتى املساء وأنا أعمل حتى حصلت 

عىل )5( دنانري وتريد أن تحرقها، فقال األب: اآلن أصبحت رجال. 

درس وعربة للفتى:

كان البن أحد الرجال مجموعة من األصحاب، يدميون املكوث عنده يف البيت، فكلام سأل األب 

ابنه عنهم قال االبن: هؤالء أصدقايئ، فقال األب: وكيف هم... هل تثق بهم، قال االبن: أجل، هم 

األصحاب املخلصون، فقال األب: إذن قل ألصحابك أن يأتوا الليلة بعد منتصف الليل ليعينونا عىل 

دفــن جثة رجل قتله البارحة وهو يحاول الدخول إىل البيت، فذهب االبن إىل أصدقائه وأخربهم 

مبا قال له أبوه، وطلب معونتهم، فأصابهم الذعر، ومل يستجيبوا لطلب والد صاحبهم، فعاد الولد 
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إىل أبيه وقال بأن أصحابه قالوا أنهم لن يتورطوا مبا فعلت، وبدا االبن حزينا، فقال األب: ال عليك، 

اذهب إىل صاحبي فالن وقل له مبا قلته ألصحابك، فام أن أخرب االبن صاحب أبيه حتى تناول فأسه 

وحرض يف الوقت الذي طلب الحضور فيه، فحملوا كيسا وحفروا له حفرة ودفنوه دون أن يسأل 

الرجل صاحب األب عام بداخله.

حرضت الرشطة يف الصباح وطلبوا من األب أن يدلهم عىل مكان دفن الجثة، فقال األب: دفنها 

معنا صاحبي )فالن(، فأحرضوه وذهبوه إىل املكان، فلام استخرجوا الكيس وجدوا بداخله خروفا 

مذبوحا، فســأل األب الرشطة: من أخربكم، قالوا: أصدقاء ابنك. فعرف االبن أن األصدقاء ليســوا 

بالكرثة.

قصة من أغى:

دخلــت امرأة عىل امللك ترجوه أن يعفو عن تنفيذ حكم اإلعدام بابنها وزوجها وأخيها، فقال 

امللك: لك واحد من الثالثة فاختاري، فقالت أيها امللك: أما الولد وإن كان قطعة مني فمولود، وأما 

الزوج وإن كان ســرتي فموجود، وأما األخ فهو ابن أمي وأيب فإن ذهب فمفقود ال يعود، أطلب 

الصفح عن أخي، فأجاب امللك: أحسنت القول، وإنني أعفو عن الثالثة. 

قصة ملك املوت:

يقول راٍو: كان يأيت لقريتنا تاجر يحفظ القصص، فقص علينا قصة قال: ســئل عزرائيل )ملك 

املوت( يوما:

قال السائل هل حزنت؟             قال: نعم

قال السائل هل ضحكت؟         قال: نعم

قال السائل هل خجلت؟           قال: نعم

فمتــى حزنــت؟ قال: يكلفني ريب أن أقبــض روح امرأة، فلام تبعتها فإذا هي تســكن خيمة 

بالصحراء وليس معها سوى رضيع فخرجت، وقلت إذا قبضت روحها ماذا يحدث للطفل، نفذت 
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األمر وقبضت روحها.

قــال ومتى ضحكت؟ قال: ذهبت يومــا ألقبض روح رجل فتبعته فإذا هو يدخل دكان خياط 

فوجدته يقول للخياط: أطل الكم وقر الثوب، وال يعلم أنه لن يلبسه.

قال ومتى خجلت؟ قال يكلفني ريب أن أقبض روح أحد امللوك، فلام ذهبت إليه ألقبض روحه، 

فــإذا هو ذات الطفل الذي قبضت روح أمه بالصحراء، فخجلت من ريب كيف تكفل هذا الطفل 

ورحمه حتى أصبح ملكا.

ولدي يا عرمان ولدي:

كانت امرأة مسنة غنية تسكن وحدها مع كلبها الكبري الذي يدعى عرمان، ويف يوم من األيام 

دخل عليها لصان، فشعرت بهام العجوز، فجعلت نفسها كأنها تحلم وتردد وتقول: لو الله يبعث 

يل ولد وأسميه عرمان، وأقول ولدي يا عرمان ولدي، لكن الكلب مل يسمعها أيضا فصاحت بأعىل 

صوتها، تردد ولدي يا عرمان، واللصوص يظنون أنها تحلم، فام إن قالت: ولدي يا عرمان ولدي، إال 

وقد هجم عرمان عليهام، فهرب اللصان ونجت العجوز بذكائها ورسعة بديهتها.

قصة كام تدين تدان:

يــروى أن عــادة قوم إذا كرب األب يأخذه االبن ويذبحه بالســكني، كرب أحــد اآلباء أخذه ابنه 

ليذبحه، وأثناء سريهام قال األب البنه: يا بني قف هنا.

قال الولد: مل؟ 

قال األب: أريدك أن تذبحني يف هذا املكان وعىل هذه الصخرة. 

فسأله االبن: ملاذا اخرتت هذا املكان بالذات؟ 

فقال األب: ألين ذبحت جدك هنا، وأريدك أن تذبحني حيث ذبحت جدك.

فام كان من االبن إال أن أدرك املغزى وعلم حقيقة: )إن عققت أباك اليوم، ســيأيت من أبنائك 

من يعقك(.
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قصة القرد: 

كان دواج يبيــع عىل حامر، وكان معه قرد يحرس البضاعة إذا نام التاجر، ويتكســب عليه إذ 

يجعله يرقص فيتســىل من يحل عندهم، ويعطونه أجرا عىل تسليتهم، فإذا أراد النوم ربط القرد 

مــع الحامر، فمر بإحدى القرى، فيحاول بعض أهل القرية رسقة بضاعة الدواج، إال أن القرد يبدأ 

بالراخ فيكفون، فخطرت للصوص فكرة أن يحتالوا عىل القرد، وذات مرة وقفوا أمام القرد وصاروا 

يراقصونــه وهو يقلد حركاتهم حتى تعــب، وبدأوا يتثاءبون، فتثاءب القرد تقليدا لهم، وأوهموه 

بالنــوم، فأغمض عينيه ونام من شــدة التعب، فرسقوا البضاعة، ويف الصبــاح مل يجد التاجر من 

بضاعته شيئا، ووجد القرد نامئا، فرضبه رضبا شديدا، ويف مرة تالية جاء الدواج إىل القرية نفسها، 

وحرض اللصوص ليفعلوا ما فعلوه يف املرة األوىل، إال أن القرد وضع يديه أسفل عينيه وبدا يشدهام 

لألسفل يك ال ينام كام املرة السابقة.  

قصة األصائل:

كان هنالك حصان أصيل يأيت الناس بأفراسهم للتناسل منه، وذات مرة جاء رجل بفرسه لتلقح 

من هذا الحصان، فقالت له زوجة صاحب الحصان: أنت تبحث عن أصالة الفرس، ونسيت )مطب 

إيــدك(، وكانت زوجة الرجل صاحب الفرس ذميمة األصل. فقال الرجل: )طريقها خرضا ومضفي 

عليها جاللها(. كناية عن الطالق، فلام عاد أرسل زوجته إىل أهلها. 

قصة فليح: 

قتل رجل اسمه فليح ابن عم له، فتنازل والد القتيل عن القاتل برشط أن يغيب حوال كامال عن 

)الديرة( وأن ال يبيت ليلتني يف بيت واحد، فشعر القاتل بأن األمر سهل وغادر من يومه، فيدخل 

ضيفا عىل أحد البيوت وعند الصباح يغادره إىل بيت آخر، وظل عىل هذه الحال حتى أتم الحول، 

فعاد إىل بيته، فلام أصبح غادره... فجرت فيه عادة.

حكاية الجار للجار:

كانــت امرأة وعندها ســتة أطفال، زوجها يغيب يف العمل لفــرتات طويلة، وعندما يحرض ال 

ميكث إال قليال ليعود لعمله الشــاق يك يكســب رزق أوالده، فجاء عيد األضحى واألب مل يحرض، 
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واألم ليس لديها ما تشــرتي ألوالدها كام أبناء الجريان، فأرسل لها أحد الجريان لحام من أضحيته، 

فاقتسمت منه لجارتها األرملة وأبنائها اليتامى، فلام علم صاحب األضحية أرسل لها مرة ثانية، وزاد 

عىل ذلك مبا يلزم بيتها من مؤونة، وهو يعلم أنها سرتسل مام أرسل إليها لجارتها.

كيد النساء وعمل النسوان:

تزوج رجل من ابنة عمه، وكان يحبها كام كنت تحبه، ومر عليهام الوقت ومل ينجبا، فألح أبوه 

وأمه عليه بالزواج من أخرى لينجب، فلم يرغب بالزواج من غريها لوفائها، ومن كرثة اإللحاح مل 

يســتطع إال املوافقة عىل الزواج عىل أن ال يطلق زوجته، فوافق الوالدان عىل ذلك وبدآ يبحثان 

له عن عروس، غري أن النســاء من حول زوجته يســألن الزوجة كيف توافق عىل زواج زوجها من 

غريها، فأعطتها امرأة بعض الحوائج لتضعها لزوجها يف الطعام يك يزداد حبه له فال يتزوج عليها.

فكرت الزوجة بأن رمبا هذه الحوائج فيها رضر، فوضعت بعضا منها يف علف خروف وراقبته، 

فبــدأ الخروف بالهزال حتى أوشــك عىل الهالك، فطلبت من زوجها أن يذبحه ويريها أحشــاءه، 

فوجدت أن الكبد جاف، فأخربت زوجها بالقصة، فاشتد تعلقه بها ورفض الزواج عليها.

قصة الرتكة للثالث:

كان لرجل ثالثة أبناء، فأوىص برتكته لألكرث كســال منهــم، فلام تويف األب اختلفوا فيام بينهم، 

فذهب إىل قاض ليقيض بينهم، فســأل األول: إىل أين يصل بك الكسل؟ فقال: إذا عطشت ال أمد 

يــدي إىل كأس املاء بجانبي، وإذا جعت ال آكل حتى يوضــع األكل أمامي. وقال الثاين: أنا ال أكاد 

أن أذهب إىل الحامم. فسأل الثالث، فلم يجب، وسألة مرة ثانية فلم يجبه، فسأل القايض أخويه: 

هل هو أصم؟ قاال: ال. قال هل هو أبكم؟ قاال:ال. قال به ال يجيب؟! قاال: كسال من اإلجابة. فحكم 

القايض بالرتكة له. 

قصة الله يرحمك يا أبوي ما علمتني القراية:

اجتمعت مجموعة وحوش يف الغابة وأتفقت عىل أن تحتال عىل بغل الفرتاسه، واختاروا أكرب 

بغل من بني البغال، فصارت الوحوش عندما تســأل البغــال عن أعامرها تحتال البغال فال تظهر 

العمر الحقيقي، حتى وصلت الوحوش إىل بغل، فلام سألته: كم عمرك؟ قال: ال أدري، لكن عمري 
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مكتوب عىل حافري، ورفع رجله لتنظر الوحوش إليه لتعرف كم عمره، فرفس أحدها فامت، فلام 

جاء دور الثعلب قال له البغل: انظر حافري، فرد الثعلب: الله يرحمك يا بوي ما علمتني القراية.

قصة الكلبة حزّة: 

ارتحل رجل من مكان إىل مكان بعيد، وكان عنده كلبة وراءها سبعة جراء صغار )جمع جرو(، 

فــأراد اصطحاب الكلبة وترك جرائهــا، فجعل الصغار يف كهف صغري ووضع عندها بعض الطعام 

واملاء، وأغلق باب الكهف بالحجارة، وغادر مرغام الكلبة عىل مرافقة قطيع املاشية، فكلام التفتت 

إىل الــوراء وأحس بحنينها إىل صغارها ومحاولة عودتهــا إليهم نهرها، ونزل يف مكانه الجديد مع 

املساء، فلام استيقظ يف الصباح وجد جراءها السبعة عندها، فكانت قد عادت يف الليل ونقضت 

الحجارة وأحرضت صغارها.   

قصة قرّش يابا قرّش:  

نزل ضيف عىل أحد الفالحني يف املساء، فأرسله مع ابنه إىل البستان الذي فيه بعض شجر التني، 

وكان موســم نضجه، فأوىص الولد بأن ال يخرج من البستان حتى يرى الضيف قد بدأ يقرش التني 

عنــد األكل، أعجب الضيف بالتني، فبدأ يأكل، وملا صار يقرش بحبات التني صاح الولد بأبيه: قرّش 

يابا قرّش. وعاد إىل املنزل، فقدم املعزب الطعام للضيف الذي مل يستطع أن يأكل. 

حكاية األم والغولة: 

ذهبــت الطفلة ســعدى إىل الجريان عند املســاء، ودار الحديث عن الغولــة، وذكر أوصافها، 

وشكلها، وكيف تخدع اإلنسان، استيقظت أم سعدى من النوم يف وقت متأخر من الليل، وذهبت 

لتحرض ابنتها، فلام أيقظتها رأتها ســعدى منفوشــة الشــعر، متورمة الوجه، يبدو عليها الغضب، 

فهربت البنت من بني يديها وهي تصيح: الغولة... الغولة، وأمها تركض وراءها وتقول لها: أنا أمك 

يا سعدى... فصاحت البنت: وتعريف اسمي )كامن(.
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حكاية املغارة املسكونة: 

يف ليلة من ليايل الشــتاء، اجتمع بعض الرجال يف ســهرة، وأثنــاء الحديث جرى الرهان عمن 

يستطيع أن يدخل املغارة املسكونة بالعفاريت، ووقع خيارهم عىل واحد منهم، أعطوه وتدا ليثبته 

داخل املغارة كعالمة، فذهب والخوف ميأل قلبه، فلام دخل أخذ حجرا وبدأ يدق الوتد يف األرض 

حتى ثبت، وحني أراد النهوض أحس بأحد ميســكه من عباءته، فخلعها وهرب ليصل إىل الرجال 

مرعوبا.

يف الصباح ذهبوا لريوا الوتد، فوجدوه مغروسا يف طرف العباءة. 

مسعود والحايش:

اتفق مجموعة من الرجال منهم مســعود عىل الغزو والكسب، فذهبوا يتقصون يف الصحراء، 

وبعد عناء طويل مل يجدوا ما يغريون عليه لكســبه وقد اشــتد بهم التعب والجوع رأو )حايش(، 

وهــو جمــل صغري، فاتفقوا عىل نحره ليأكلوا، وطلبوا من مســعود أن يعتي رأس الجبل لرياقب 

لهم، فأوصاهم مســعود أن يرتكوا له شــيئا من لحم الجمل، وعندما صار عىل رأس الجبل تذكر 

أن يوصيهم بأن يرتكوا له من )رسايد( اللحم الطويلة، فصاح بهم وهو يشــري بيديه: اتركوا يل من 

الرسايد الطوال الطوال، فظنوا أنه يقول: )جوكم أهل الرماح الطوال الطوال(، ففروا، فظن مسعود 

أنهم هربوا من أهل الجمل فتبعهم يركض، وملا صار بالقرب من موضع نحر الجمل تزحلق بالدم 

فوقــع، ثــم نهض رسيعا ولحق بجامعتــه الذين رأوا الدم عىل جنبه، فشــدوا من عزميتهم وهم 

يصيحيون ببعضهم: مسعود مطعون.

فلام أخذ منهم الجهد وقفوا وقد يئسوا، فسألوا مسعود: ماذا رأيت، قال: مل أر أحدا، وسألهم: 

ماذا رأيتم: فقالوا: ونحن مل نر أحدا، قال: ملاذا هربتم، فقالوا: كنا نظنك تقول لنا أتوكم أهل الرماح 

الطوال. قال: إمنا قلت: اتركوا يل من رسايد اللحم الطوال.

رساح ومهادي:

نزل رساح وله ثالثة أبناء بجوار مهادي الذي عنده ثالث بنات، وبعد فرتة شكت إحدى بنات 

مهــادي ألمها من أحد أبناء رساح، أوصت األم ابنتها أن تنهى ابن الجار وكتمت األمر عن زوجها، 

فزاد ابن رساح من مضايقة بنت مهادي، فعادت البنت لتشكو ألمها من جديد، أخربت األم زوجها 

مبا يجري من ابن الجار مع ابنته.
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جاء رساح كعادته للسهر عند جاره مهادي، وصارا يلعبان )السيجة(، وعندما كان مهادي ينقل 

الحىص يقول: ارحل وال رحلنا، فاســتأذن رساح وعاد إىل بيته، وأوىص زوجته باالســتعداد للرحيل، 

فقالت: بهذا الوقت من الليل، فجزم أن ال يعود من سهرته إال وتكون قد أعدت كل يشء للحمل، 

وعاد رساح إىل بيت مهادي، فسأله: ما طالت غيبتك، فرد عليه رساح بأنه شعر بالقلق وأنه أحب 

العودة للسهر، وظل يسهر معه إىل أن شعر بأن مهادي ثقل عليه النعاس، فاستأذن وغادر إىل بيته.

نــام مهادي بعد خروج رساح من عنده، فلام اســتيقظ يف الصبــاح مل يجد بيت رساح، فقال: 

العوض بجار خري الجار. 

الدخيل: 

كان رجــل يحب ابنة أحد خصوم قبيلته، فتقــدم لخطبتها مرارا فرفض األب، وكان الرجل قد 

اعتاد الســهر مع عشــيقته يف خدرها، وذات ليلة أخذهام الوقت يف املسامرة حتى اشتد عليهام 

النعاس، فناما ومل يشعرا إال والصباح قد أرشق، فلم يستطع الرجل أن يغادر املخدع وقد بدا النهار، 

فســأل عشيقته عن الحيلة للتخلص من التهمة الشــائنة، فقالت: األمر عي، قال: ماذا ستفعلني، 

فقالت: سرتى.

فصاحت صوتا تنادي أباها، ففزع العشــيق وشعر بالخوف يرسي يف قوامئه، وقبل أن يتمكن 

من ســؤالها حرض األب فزعا من صوت ابنته، فوجد الرجل يف خدرها، فاستشــاط غضبا، فقالت 

البنت: ال تخش يا أيب، هو دخيل يطلب الجرية.

فلام عرف األب قصتهام، وإن ابنته فعلت ذلك يك ال يفتضح أمرها وتســوء سمعة األب وافق 

عىل زواجهام. 

غرائب الضيافة:

أقبل ضيف عىل أحد البيوت، وهو ينزل عن فرسه رأى فتاة يف البيت، وعندما قدم له املعزب 

القهوة وضع الفنجــان عىل األرض، فعرف صاحب البيت أن للضيف حاجة، فقال: ارشب قهوتك 

وابرش، فقال الضيف: أخطب، فسأله املعزب: ومن تخطب، فقال: البنت التي رأيتها يف بيتك، فرد 

عليه املعزب: ارشب القهوة واألمر هني، وبعد القهوة قدم له الطعام، فأكل الضيف وهو مطمنئ.
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بعد الطعام أعاد الضيف الطلب، فقال املعزب: تســتطيع أن تطلبها من أهلها بعد أن تقيض 

عدتها إذا طلقتها، فخجل الضيف وأبدى اعتذاره.

ضارب ضيفه:

شاع بني الناس أن أحد الشيوخ يرضب ضيوفه، فأثار الفضول رجال، فقصد ذلك الشيخ عىل ظهر 

فرســه، فلام وصل استقبله، وأشار له بالجلوس، وقدم له القهوة، ودعا الجريان عىل وليمته، فأقام 

الضيف أياما، وعندما أراد العودة سأله الشيخ عن حاجته إن كان له حاجة، فقال: حاجتي جواب 

عىل ســؤال، فلقد سمعت بأنك ترضب ضيفك، فسأل الشــيخ: وماذا رأيت، قال الضيف: مل أر إال 

كل خري، فرد الشيخ: نعم أرضب الضيف الذي أدعوه إىل املجلس فيجلس يف مكان غريه، وأرضب 

الضيــف الذي أدعوه إىل الطعام فيدعو من دعوت عــىل وليمته، وأرضب الضيف الذي إن جرى 

حديث يخصني مع أقاريب دخل بيننا. 

صار حبك يف عبك: 

استدان رجل ال ميلك أرضا قمحا من رجل آخر، وماطله بالسداد، حتى طال أمد الدين، ويوما 

خطرت فكرة عىل بال الرجل املدين، فذهب إىل الدائن ليبرشه بقرب سداد الدين، فسأله الدائن: 

متى؟! فقال: يف موســم الحصاد سيكون دينك قد وصلك، فتعجب الدائن وصمت، فقال املدين: 

مل تســألني كيف؟ فقال الدائن: كيف؟ قال املدين: ســأنتظر قدوم البدو أول الصيف، فإن مرت 

أغنامهم مع الدروب علق بعض الصوف بالشــوك، فألتقطه وأجمعه وأبيعه، ومن مثنه أسدد لك 

دينك. فضحك الدائن، فقال املدين: اضحك، صار حبك يف عبك. 

عصويد: 

عصويد تزوج امرأتني، وكل منهام أنجبت عددا من األوالد، فلام هرم الرجل صارت كل واحدة 

تطلــب من األخرى أن يعتنــي أبناؤها بأبيهم، فلام أحس عصويد بإهامله جمع بعض الحاجيات 

ووضعها يف صندوق، وطلب من األبناء أن يحفروا حفرة تحت فراشه ليضع الصندوق فيها وينام 

فوقه، فســأل األبناء عام بداخل الصندوق، فقال األب: كل ما جمعت طيلة عمري، فوصل الخرب 

إىل املرأتــني، فصارت كل واحدة تحث أبناءها عــىل رعاية أبيهم طمعا يف املال الوفري املخزون يف 

الصندوق، ومر وقت وعصويد يتنعم برعاية جميع األبناء، والزوجتني، فلام تويف، وبعد دفنه عادوا 
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رسيعا إىل البيت يتشاجرون أي أبناء إحدى املرأتني أحق مبا يف الصندوق، وملا ازداد الشجار بينهم 

قال أحدهم: لنفتح الصندوق أوال ثم نتفق عىل القسمة، فوجدوا فيه أوتاد البيت. 

اللقم تدفع النقم:  

يحــى أن رجال جــوادا أومل بوليمة، وكان من عادته أن ال يجلــس مع املدعوين عىل الطعام، 

ويقف لخدمتهم، وبعد أن غادر الضيوف واملدعوون آخر الليل، أحرضت له زوجته طعامه، وقبل 

أن ميد يده للطعام ســأل الزوجة إن كانت أرســلت طعاما ألم األيتام، فقالت الزوجة بأنه مل يتبق 

من الطعام إال عشاءك، فحمل اإلناء وذهب به إىل العجوز، وصاح عليها بصوته حتى استيقظت 

من نومها وخرجت إليه، فناولها الطعام وعاد إىل بيته.

يقــال: بأنه وهو نائم جاءت إليــه أفعى ضخمة، فكلام حاولت االقرتاب منه حال بينها وبينه 

وعاء الطعام الذي أرسله إىل العجوز،  وتكررت محاوالت األفعى واإلناء يتحرك أمام رأسها فال تصل 

إىل الرجل وهو ينظر ويتعجب. 

فطنة سمري: 

توفيت أم سمري وسمرية، فتزوج أبوهام من امرأة لئيمة، كرهت سمري وأخته، وصارت تعاملهام 

بقســوة، ويوما أخذتهام إىل الرب، ومشــت بهام بعيدا، فشعر سمري بأن زوجة أبيه تدبر لهام أمرا 

للتخلــص منهام، وملا صــاروا يف مكان خاٍل اختفت عنهام وعادت من طريق آخر ليضيع ســمري 

وأخته، فخافت ســمرية كثريا، فقال لها أخوها: ال تخايف، ســنعود إىل البيت، قالت: كيف ونحن ال 

نعرف الطريق، فقال: اميش إىل جانبي، وصار سمري يسري وكل حني ينظر إىل الطريق، حتى وصال 

البيت، ســألته سمرية: كيف عرفت الطريق، قال: كنت آكل بذورا وأرمي بقشورها عىل األرض يك 

ال أضيع.

السلحفاة واألرنب: 

يف الليل اتفق األرنب الرسيع والسلحفاة البطيئة عىل إحضار طعامهام من الغابة، فلام استيقظ 

األرنب من النوم وجد السلحفاة قد أحرضت كل ما تحتاجه قبل األرنب.

حكايا بقصيدة/ خلف بن دعيجة:

نزل خلف بن دعيجة -وكان أسمر البرشة- ضيفا عىل بيت ومل يكن املعزب موجودا، فأشارت 
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إليه ابنة صاحب البيت من وراء الحجاب إىل القهوة، فرشب وجلس يف مجلس الرجال، فلام جاء 

والدها سألها عمن يف البيت، فقالت: أظنه عبد، فسمعها خلف فقال: 

ذاب ال• س���ك���ر• ل������ون• يل• ب������دا• س���������ن)ن(•

ال���ري���ايل ح�����رف• ل�����ون• يل• ب�����دا• وس���������ن)ن(•

•ابْ����ِريْ����ط����م)ن(•ب���ه•َذَواِويْ��������ق وأب������دْت•ع����يلَّ

ومِبَ������طْ������رَْق•ال����ِق����ْذلِ����ْة•إِْس����������َواة•ال���ه���ليل

•ال��َع��َش��اِش��ْي��ق واْس���َت���ْغ���ِف���ري•ي���ا•ِب���ْن���ت•يَ�����مَّ

ع����ن•ق����ول����ِت����ْك•ع���ب���د•م����ن•ع��ب��ي��د•املُ������وايل

يْ���ق أن����ا•خ��ل��ف•ي���ا•ِب���ْن���ت•إل���ي���ا•ن��ش��ف��ت•ال���رِّ

إْج�����َف�����ايل. ب���ه���ن• طَ�������ْب• إن• ي����ه����ن• َح����امَّ

البياطية والرجل الفارس:

جاء رجل من منطقة ريفية إىل املدينة يقود ناقة له ليبيعها، فرأى فتاة أعجبته، فشعرت أنه 

مييل إليها بنظره، فقالت:

الري���������ف ب�����لدك• م���ن• م��ج��ي��ب��ك• إي����ش•

بتضيف ال���س���وق• وع����ىل• ن��اق��ت��ك• رس����ن• م��اس��ك•

قال لها:

طقكو ب���لدك���م• يف• ال���دي���ن���ي• غ�����زال• ج��اب��ن��ي•

ح��ق��ك��و ت�����اخ�����ذوا• ك�����ان• إذا• ل�����رية• و180•

قالت: والله ما ناخذ لو ولد البياطية يقعد عىل البياطية بدون طاقية. 

قال لها:

ب���ق���ع���د•ع����ىل•ال���ب���ي���اط���ي���ة•ل���ك���ن•ب��ح��ل��ي��ه��ا

ف��ي��ه��ا ت���اك���يل• وإن������ت• أي������ام• •10 ت���ق���ع���دي•

البياطية: عبارة عن قطعة خشبية يضعون عليها الطعام. 
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حكاية شعبية مع قصيدة:

كان لرجــل أغنام كثرية، ومعها كالب ضواٍر، فال تســتطيع الذئــاب االقرتاب منها ليال، فنامت 

الــكالب يف النهــار، ألنها ال تنام يف الليل، فتجمعت الوحوش وهاجمت القطعان وافرتســت منها 

الكثري، فلام رأى الراعي جيف األغنام متأل املكان قال: 

رايف وال����ل����ي����ل• ال�����ب�����ل• ح������د• م������ن• أخ•

م�����ن•أول�������ه•ع�����ىل•م���ب���ادي���ه���ا•وس���ت���وره���ا

وارشف��������������ت•ع�������ىل•ع���������ايل•امل������رق������اب

ل���ق���ي���ت•ق����داي����اه����ا•م���خ���ال���ط���ة•ش���وره���ا

م����ا•ك�������ادين•غ����ري•ال���دع���ي���م���ة•وال���دع���ج���ي���ة

م���ن���ث���وره���ا األرض• ع������ىل• ص����وف����ه����ا•

ي�����ب�����لك•ي������ا•خ�����زع�����يل•ب����س����ب����ع•س��ن��ن

م��ن��ش��وره��ا وال• م���ط���م���وره���ا• ي���ج���ي���ك• م����ا•

ال�����رخ�����م ط�������ري• غ�������ري• ي����س����ك����ن����ك• وال•

وال������غ������راب•األس���������ود•وأب�������و•س���ن���ف���وره���ا

س��م��ن��ه��ا ب����ي����ع• ع������ىل• ض���������اري• • إيناّ ال•

أزوره���������ا ال����ش����ق����وق• ب����ع����د• ع������ىل• وال•

ال���راّخ���م:•ط��ائ��ر•ض��ع��ي��ف،•أب���و•س��ن��ف��ور:•ال��خ��ف��اش.

قتل الدخيل:

قتــل رجل رجال آخر فصار دخيال عند أحد الشــيوخ، ومكث عنــده مدة طويلة، فحرض أحد 

أقارب القتيل ضيفا عند الشيخ، وعرف خالل مكوثه أن القاتل بضيافة الشيخ، فانتهز فرصة واتته 

وقتل القاتل، فاحتار الشيخ بأمره، وأبقاه أسريا عنده ومل يجرؤ عىل قتله ألنه ضيف كذلك، فأرسل 

له أهله بالبيتني:
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م���ري•ك��ي��ف•ت��ع��ي•ال���ح���ق•ل��ل��ض��ي��ف•وال���ج���ار

ب����دي����ع����ة•م�����ا•ه�����ي•ل�����أج�����اوي�����د•ع�����ادة

ل�����ن•ك�������ان•ض���ي���ف���ك•م����ع����ت����دي•ع���ال���ج���ار•

م�����ن•ع����ن����دي•وإن�������ك•س������امل•م�����ن•س������واده

فاقتنع بفك أرسه.

 مضمون البيتني: أن القتيل والقاتل ضيوف عند الشيخ، وال يجوز أن يقتل أي واحد منهام، وهو 

مل يتفق مع القاتل عىل القتل، ومل يقر بحامية املقتول.

محاورة بني )جديع( ومنر بن عدوان: 

شعر جديع بذنب، فكتب األبيات التالية وأرسلها إىل منر بن عدوان:

يا راكب)ن( حمرا لها الكور دين

ـــه ـــن وط إن  الــــطــــريــــق  ـــــــن  زي يـــــا  منـــــر 

ــي ــن ـــــت ع يــــــا منــــــر بــــــن عـــــــــــدوان ســـــأل

ـــــْة ـــــس ون ـــي ب ـــت ـــل ـــي ــــق وح ــــطــــري تـــهـــت ال

ـــــه املــعــنــي ـــب وصـــــوف ـــع ـــت ــــــــذي ت ـــــن ال م

ـــْة ـــن ـــح ــــــــور ب ــــــــود ح ـــــه شــــبــــيــــه ك ـــــال م

وأصـــــي ــــم  ــــاي ص ـــت  قـــل ــــــك  رب يل  ــــت  ــــال ق

قــــالــــت ديــــنــــك قــــلــــت طــــامــــع بـــجـــنـــْة

ــي ــن ـــــات م ــــس حـــــب ـــــت تـــبـــيـــع خــــم قـــــال

وســــنــــْة ــــــــك  رب ــــــــرض  ف تــــبــــيــــع  وإال 

ــي ــن ــع ـــت امل ـــي ــــــن ب ـــت ملـــــا أشـــــــــاور زي ـــل ق

ـــه ـــن وط إن  الــــطــــريــــق  ـــــــن  زي يـــــا  منـــــر 

ـــــهـــــذه األبــــــيــــــات: ـــه منــــــر ب ـــلـــي فـــــــرد ع

ــــن فــطــنــي ـــى م ـــف ـــي الـــكـــتـــاب إلــــــي ل ـــي ح
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ــه ــن حـــيـــه عــــــدد مــــــزن بــــــدأ الـــغـــيـــث م

مــنــي خــــذ  بـــهـــا  ـــــــاف  أوص خـــمـــس  ـــــان  ك إن 

ــــل املــحــنــة ــــوي ــــه ط ــــوط ــــر ن ــــخ عـــقـــد ال

ـــزعـــقـــن ـــــون الـــــــــ بـــــاملـــــســـــاء ي ـــــي ـــــع وال

ــــري شـــنـــْة ــــب ـــــرن يـــظـــهـــر لـــــك مـــــن ال ـــــق وال

كـــرسين ـــــا  م ـــــصـــــدر  ال بـــيـــض  كــــــان  وإن 

ــــه ـــا حــــدرن ـــه ـــن ـــي ــــم مــــــا ب ــــل ــــق ـــــــط ال وخ

ــن ــه صــب ـــــن  ع ــــرب  ــــص ال تـــجـــد  كـــــــان  وإن 

عــنــه الـــــــــدرب  وأطــــلــــب  الــــكــــريــــم  أرض 

ــن ــع ي ــــر  ــــاي ــــن ــــامل ب ـــــك  ـــــوق ش كــــــــان  إن 

ـــْة ـــن ــــق س ــــي ــــال ــــخ ــــــني امل ــــــا ب ــــع م ــــي ــــب ال

ــــة صــــــالتــــــك ثـــــــم فـــــــــرض وســـــن ــــع ــــي ب

ــــــا أجــــزيــــك عــنــه حــــط الــــفــــرس واقــــبــــل وأن

ــــي ــــن ـــــف مثــــــــان ذوب ـــــرش ــــب ت ــــق ــــــن ع م

ــه ــن ـــك م ـــي ـــج ـــن ـــــــــــرب ي ـــــة وال ـــــوب تــــــب ت

ــي ــــــار مــن ــــه عـــــىل مـــــا ص ــــل ـــر ال ـــف ـــغ ـــت واس

ــه ــن ـــــــــرب ع ـــي ال ـــف ـــع ــــك ي ــــل ــــث ــــي وم ــــث م

ــضــة ــغــي ــب ـــــن الــحــبــيــبــة وابــــــن ال  قـــصـــة اب

ذهبت عجوز إىل الســيل لغسل املالبس، وكانوا قدميا يغسلون مالبسهم عىل أطراف السيول، 

واصطحبــت معها ابن ابنتها وابن ابنهــا، وكانت تفضل ابن البنت عىل ابن االبن، وبعد أن أنهت 

غســيلها حاولت النهوض فوقعت يف الســيل، فصاحت بابن ابنتها املحبــب إليها، فلام رآها أخذ 

يضحك ساخرا منها، فأرسع ابن االبن ورمى إليها بعصا توكأت عليه حتى نهضت، فقالت:   
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الحبيب ابن الحبيبة قاعد يضحك عّي 

                                      والبغيض ابن البغيضة خضخض امليه عني

وقالت:

اسمعني وافهمني يا عجايز باليـــات

                                    داميا ابن البغيضـــــة خري من عيال البنات

من قدم الرجال أخروه ومن يقدم النسوان ينرسق:

تزوجت فتاة رجالً من غري أهل ديرتها، فذهبت معه إىل ديرته وعندما جفت الديار وما نزل 

املطــر وماتت األغنام واإلبل يف ديار أهلها، جاء أخوها يف منتصف إحدى الليايل يقصد رسقة إبل 

زوج أخته، وفوجئ أثناء دخوله حمى القبيلة بعدم وجود اإلبل، ويك ال ينكشــف أمره أرســل إىل 

شقيقته صوتا يشبه عواء الذئب حتى تعرف مبجيئه وتدله عىل مكان اإلبل، فعجزت شقيقته عن 

العثور عىل طريقة ملجاوبة شقيقها بسبب قرب حامتها منها، فأخذت ترفع صوتها بالغناء لتسمع 

أخاها قائلة:

ـــة ـــاب ـــه امل ـــا  ـــه ـــن ع تـــقـــهـــرك  ال  ذيــــــب  ـــــا  ي

ـــب ـــازي ـــع ـــا امل ـــن يـــــا مـــجـــفـــل الـــــغـــــزالن ح

ـــــم خـــشـــم الـــلـــهـــابـــة ــــدك ي ــــن ـــــوش ع ـــــب ال

عــــوازيــــب والــــبــــل  الــــــــــرسداح  فـــيـــضـــة  يف 

 سمعتها حامتها فظّنت أنّها تناجي عشيقاً لها فأنشدت: 

ـــــن ذيـــــــب يــــعــــّضــــك بـــنـــابـــه حــــــــــذراك م

ــب ــي ــاب ــط ــــه ت ــــا ب ــــب م ــــذي تـــــرى صـــــــواب ال

ـــه ـــــه جـــالب ـــــــي جــــلــــب ل تــــــــراك مــــثــــل ال

ــــب ــــذاري ع ـــقـــى  ـــل ي الـــــســـــوام  ـــــــــا  داره ال 

 فردت البنت بهذه األبيات موضحة األمر لحامتها:

ـــــن ســـحـــابـــه ـــــاة جـــــــالب املـــــطـــــر م ـــــي وح

الــعــيــب عــــــريض  دخــــــل  ـــــا  م ــــة  ــــذي ع إين 



114

ـــــــه ـــــــــدن قــــلــــيــــلــــن رشاب ـــــــــا كـــــــام ع أن

ـــــرش الــعــقــاريــب ــــا تـــدهـــلـــه بــالــقــيــظ ح م

ــه ــاب ــس ــك ــــب أخـــــــوي إلـــــي يـــشـــيـــل ال ــــذي ال

ــب ــي ــاه ــش ـــوم الـــلـــيـــل مـــثـــل امل ـــج ــــــــوم)ن( ن ي

شـــبـــابـــه يف  ـــا  ـــه جـــعـــل ـــي  ـــمـــن ظـــل والــــــــي 

ــــات املــــراقــــيــــب ــــي ــــال ـــــن ع ــــــدره م ــــــح وت

أراد. ما  منها  وأخذ  وغزاها  اإلبل  موقع  أخوها  فعرف   

معيش الذيب:

رأى رجال ذئبا شارف عىل الهالك، فأرادوا قتله، واإلجهاز عليه، فمنعهم رجل من بينهم اسمه 

مــكازي، وقام بذبح ذبيحة وقدم منها للذئب، غري أن الذئب مل يســتطع أن ينهش منها لشــدة 

اإلعيــاء، فعمــل مكازي عىل تقطيع اللحــم إىل قطع صغرية وقربها من الذئب، وســمي )معيش 

الذيب( وقيل فيه:

وابن سعيد مشبع الذيب رسحان... مغنيه يوم إن القبايل فقرية

 حكاية عجايب وفرج الله:

كان عيــاش صاحــب إبل كثرية ينتجع لها املراعي الخصبــة يف املناطق البعيدة عن قومه مع 

زوجته، وابنه فرج الله من أشــجع الفرسان الذين أنجبتهم البادية، وبعد بناء البيت خرج عياش 

الستطالع األرض املحيطة مبنزله الجديد، وفيام كان يرعى اإلبل بعيدا عن املكان أحس عياش خالل 

تجواله بالوحشــة يف األرض الخالء حتى من الحيوانات الربية، وكان الغزو شــائعا يف ذلك الزمن، 

وأســوأ ما كان عياش يخشاه هو قوة كبرية من الغزاة يتغلب عددها عىل شجاعته وشجاعة ابنه 

فرج الله، وخالل تجواله صادف فارســا يتجول يف املكان نفسه، عرف اسمه غضيب، وأنه ينزل يف 

الجــوار مع زوجته وابنته عجايب، وأنه خرج يبحث عن جار وأنيس يف ذلك القفر املوحش، أراد 

عياش أن يكســب جــرية غضيب فأخربه أنه يف نفس حالته، ينزل قريبــا مع زوجته وابنته طفلة 

وعنده إبل وفرسان أصيالن، ولو ذكر ولدا لرمبا يبقى غضيب بعيدا عنه، كان رسور غضيب مامثال 

لفرحة عياش إنه طلب وضع الفتاتني يف خدر واحد معا، وكانوا يخبئون فتياتهم عند سن البلوغ 

يف منام خاص داخل محرم البيت، ال يخرجن منه إال للحاجة، فأخرب عياش غضيب إن ابنته طفلة 
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خرســاء بكامء ال تسمع وال تتكلم كام أنها تعرضت لحريق شــوه وجهها، وهي ال تكشفه ألحد، 

عاد إىل منزله وأخرب زوجته وابنه فرج الله  مبا حدث، وأرص عىل أن يلبس الفتى لباس النساء وأن 

يعيش مع عجايب يف املنام وأال يلمســها بسوء، حتى ينتهي موسم الربيع ويرحلون إىل ديارهم، 

وهكذا صدع الفتى لرغبة والده وقد ســاعده شــعر رأسه عىل التخفي باإلضافة إىل النقاب الذي 

يغطي وجهه ما عدا العينني واليد، وخالل إقامة فرج الله مع عجايب يف الخدر كان يتفاهم معها 

باإلشــارة بيديه وال يزيح النقاب عن وجهه رغم محاوالت عجايب التي مل تكشــف وجهها فقط، 

بل كانت تتجرد من مالبسها وتستحم يف الخدر أمامه، وخالل أيام شكت بكل ذلك التحفظ الذي 

متارسه رفيقتها الطفلة، فأخربت والدتها التي نصحتها بتفحص فراش صاحبتها يف الصباح واملقارنة 

بينه وبني فراشــها، وذات صبــاح خرج فرج الله لقضاء حاجته فقامت عجايب بتفحص فراشــه 

املجاور لفراشها، فوجدت الصوف فوق فراشه مفتول مثل الخيوط لكرثة حركته يف الليل، وهو ينام 

بجانب أنثى بينام كان صوف فراشــها عاديا، يعني فتاة تنام إىل جانب فتاة كام تعتقد، وتأكدت 

ظنون عجايب بأنها تنام مع رجل واستغربت عدم مباالته بجاملها وهو يستدير ناحية ويتشاغل 

بأي يشء خالل تجردها واستحاممها، وذات صباح فوجئ عياش وغضيب بغزو كثري العدد ينهب 

إبلهــم، ركبا خيلهام ولحقا بالغزاة، يئس غضيب عندما شــاهد كرثة الغزاة فاقرتح عىل عياش أن 

يطلب من عقيد الغزو بضعة نياق لتعيش العائلتان من لبنها، ولكن عياش رفض قائال: )ال تخاف 

هالحــني يجي فرج الله(، ســخر غضيب من كالم عياش الذي أرص عــىل الصرب ومتابعة الغزو يف 

البيوت، كانت أم فرج الله تتلفت ثم تشد الرسج، وعجايب ترقب الطفلة التي خرجت من الخدر 

وقد نزعت نقابها عن وجه رجل أخذ ســالحه وركب فرســه واســتعاد اإلبل من الغزاة، اكتشف 

غضيب مصيبة يف عرضه فرحل مع إبله وزوجته وابنته قبل حلول الظالم، فيام خيم الصمت عىل 

بيت عياش، قام غضيب بتشجيع أقاربه لقتل فرج الله، وذات مساء أراد فرج الله أن ينفس عن 

حزنه وغضبه فأخذ الربابة وبدأ العزف عليها بهذا القصيد:

ــب ــي ــات ــت ــك ــــو ال ــــا ب ـــوب ي ـــت ـــك ــــا كـــاتـــب امل ي

ـــب الـــدبـــايـــب ـــضـــي ـــحـــر صــــــوب ع ـــن ـــــا م ي

ــــب ــــذي ال مــــــن  أرسع  ســـــالحـــــي  خـــــــذيل 

ـــــــــو عـــجـــايـــب ــــــي الب ــــــالح أوصــــــــــــل س

ـــب ـــي ـــرات ـــامل ـــــدة ب ـــــاع ـــة إلــــــي ق ـــف ـــرشي ـــل ل

ــــا الــــكــــل هــايــب ــــوه ـــف أب ـــي ــــن س إلــــــي م
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ــــة وأنــــــــــا عــــــىل طــيــب ــــل ــــي ــــســــعــــني ل ت

ـــــــب ـــــــذواي ــــة مــــــرخــــــي ال ــــل ــــف ـــــــام ط ك

ــب ــي ــع ـــل م ـــع ـــف ـــــا واتـــيـــتـــهـــا ب ـــــه م ـــــل وال

خـــايـــب فــــعــــل  بــــكــــل  جـــيـــتـــهـــا  وال 

ــــب ــــي ــــواه ــــل ــــــم وال ــــــاره ــــــــويف ن ــــــا خ م

ــــب ــــرضاي ال ـــع  ـــي ـــن ش ـــــا  ـــــوه أب ســـيـــف  وال 

ــــيــــب ـــــــويف هــــوجــــهــــم بـــــوســـــط األجــــان خ

ــــــن عــــيــــاش خــــــان الــطــنــايــب يــــقــــولــــوا اب

 ويقول الراوي: وتصادف مع هذا وجود غضيب ورجاله خلف رواق البيت يوشكون عىل قتل 

فرج الله ووالده، فلام سمعوا القصيدة كاملة ظهر غضيب أمام البيت يشكر فرج الله عىل أمانته 

وعفته وتنتهي الحكاية بزواج فرج الله من عجايب.

األمثال الشعبية

األمثــال العربية هي أقوال صاغها الناس بعد حدوث مناســبة معينــة، وثبت قولهم بعدها، 

فتناقلتها األجيال مرة بعد مرة، وقد قيلت األمثال يف مواضيع شــتى، حتى غطت جميع مفردات 

الحياة، ومام قيل من األمثال:

أمثال عن شهور السنة:

شــهر كانون األول والثاين: عرس املجانني بكوانني، شــمس كانون مثل الطاعون، يف كانون كن عند 

أهلــك يا مجنون، كانون فحل الشــتا؛ يف كانون كن يف بيتــك وكرث من حطبك وزيتك، بعد كانون 

الشتا بهون.

شباط: شباط ما عليه رباط، شمس شباط لكنتي وشمس آذار لبنتي، وشمس نيسان لستي، شمسة 

شباط وغيمة آذار من نعايم ربنا الكثار، يف شباط بِتعرق األباط.                              

شهر آذار: آذار ساعة شمس وساعة أمطار، وساعة مقافات الشنار، آذار الخباط أبو الزالزل واألمطار 

فيه سبع ثلجات كبار، الدنيا بآذارها تكن العروس بدارها، يف آذار بتحيا األشجار، يف آذار بتساوى 
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الليل والنهار، آذار الهدار فيه الصواعق واألمطار.

نيســان: شتوة نيسان بتحيي اإلنسان، وشتوة نيسان بتسوى كل سيل سال، يف نيسان اطفئ نارك 

وافتح شبابيك دارك، يف نيسان بتفقس الصيصان، مطر نيسان خري وصحة لإلنسان.

شــهر أيار: يف أيار احمل منجلك وغار؛ أيار شــهر الرياحني واألزهار، يف أيار بستوي الخيار، يف أيار 

نام عىل سطح الدار.

شهر حزيران: بحزيران بستوي املشمش وكل الثامر، حزيران شهر البسط والكيف أوله ربيع وآخره 

صيف، حزيران شهر الريان؛ أي شهر الخضار والفواكة. 

شهر متوز:  بتغي املي بالكوز، أي أنه ومن شدة الحر يغي وهو يف )الجرة( التي تستخدم لتربيد 

املــاء. متوز بصري الصرب قــد الكوز، يف متوز اقطف الكوز، املقصود بالكــوز مثرة الصرب وهو )التني 

الشويك(.

شهر آب: بآب اقطع العنب وال تهاب، أي أن العنب ينضج يف هذا الشهر، وال يبقى منه ما يحتمل 

عدم النضج، آب اللهاب، يف آب اللهاب بتخلق الغيم والسحاب. 

شهر أيلول: إن هل أيلول ينزل الزيت يف الزيتون، أيلول ذيله مبلول، يف أواخر أيلول الصيف بزول.

شــهري ترشين األول وترشيــن الثاين: ترشين بــرده يقطع املصارين، خيار ترشيني شــمني وال 

تشرتيني، يف آخر ترشين ودع العنب والتني، ما يف أنقى من قمر ترشين وال أعتم من غيم كانون 

األول، بني ترشين األول وترشين الثاين صيف ثاين.

أمثال فصول السنة:

فصل الربيع، الذي يبدأ من 3/21 إىل 6/21:

إن فاتــك الربيــع عليك بالصقيع، برد الربيع يقطع األصابع، شــمس الربيع تؤذي الرضيع، يف 

الربيع يكون السمن نقيع، الي يخاف من شتا الربيع عمره يضيع.

ويطلقون عىل فصل الصيف الذي يبدأ من 6/21 إىل 9/21:

بحر الصيف واســع، برد الصيف أحد من السيف، الدفا عفا ولو بعز الصيف، شمس الصيف 

أقىس من برد الشتا، الصيف أوسع من الشتا.

ويطلقون عىل فصل الخريف الذي يبدأ من 9/21 إىل 12/21
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إن تخون الخريف ابرش بالرغيف، هوا الخريف بخي القوي ضعيف.

ويف فصل الشتاء، الذي يبدأ من 12/21 إىل 3/22 

املربعينية يا شمس تحرق يا مطر يغرق، واملربعينية هي األيام األربعون األوىل يف فصل الشتاء 

تبدأ من 21 كانون األول وتنتهي يف 31  كانون الثاين، وتتميز بالربد الشديد، وعندما تبدأ هذه املدة 

كان الناس يبقون يف بيوتهم وال يخرجون إال للرضورة، وكانوا يستعدون لها بخزن املؤونة والوقود 

والحطب والفحم.

خمسينية الشتاء تبدأ من 1 شباط وتنتهي يف 22 آذار

يبدأ ســعد الذابح من 1 شــباط وحتى منتصف يوم 13 شباط، وفيه قالوا: سعد الذابح؛ الربد 

فيه ذابح. 

ويبدأ ســعد بلع من ظهر يوم 13 شــباط إىل يوم 25 شباط، وقالوا فيه من األمثال: سعد ابلع 

السام بتمطر واألرض بتبلع. 

كام يبدأ ســعد الســعود من ظهر يوم 25 شباط إىل 10 آذار، ومن أمثاله: سعد السعود بدب 

املية بالعود.

أما سعد الخبايا فيبدأ من ظهر يوم 10 آذار إىل 22 آذار، وقيل يف أمثاله: سعد الخبايا بتتفتل 

الصبايا وبتطلع الحيايا.

ومن األمثال الشعبية العامة:

يقتل القتيل ومييش بجنازته: يرضب املثل للشخص الغدار الذي يخفي مساوئه.. 1

البكا ما يرد ميت: يرضب ملن يفوت أمر أو يشء ويكرث من الندم.. 2

التايل للغايل: يرضب ملن يحرض أخريا من باب املواساة. . 3

جابته أمه ليلة القدر: يرضب ملن تواتيه األمور بالتوفيق.. 4

حزين واقع بسلة تني: يرضب ملن حصل عىل أمر بعد حرمان. . 5

إجت الحزينة تفرح ما لقت لها مطرح: يرضب ملن تأمل يف أمر وقد اعتاد غريه.. 6

حيلة الشب يا رب: يقال للشخص الذي ليس لديه ما يكفيه، ويحرص عىل ما بني يديه.. 7

الــدار دار أبونــا واجو الغرب طردونا: يرضب ملن يحرم من يشء هو من حقه من قبل من ال . 8

حق له به.
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درب تودي ما تجيب: يقال عند التخلص من الشخص الكريه.. 9

دّق الحديد وهو حامي: يقال الستعجال أمر واتخاذ القرار برسعة.. 10

إن خليت بليت: مبعنى أن الخري موجود بني الناس وإن بدا أهل الرش أكرث.. 11

الدنيا ما تغني عن اآلخرة: يقال لألمانة، وعدم اإلنكار.. 12

ر الســحر عند البايرات: أي ابحــث عن األمر عند أهله، فالبايــرات، أي املكروهات عند . 13 دوِّ

أزواجهن يلجأن للسحر للتقرب.

ر الجار قبل الدار: يرضب الختيار الجار، فهو أهم من الدار.. 14 دوِّ

السالم لله مو للعبد: يقال عندما يستكرب شخص عىل آخر عند إلقاء السالم عليه.. 15

صفي النية وبات بالربية: تعبري عن أن نقي الرسيرة، وحسن النية ال يخىش شيئا.. 16

فضيحة وعليها شهود: يرضب ملن يقع يف املحظور الذي يسرته عن الناس فينكشف رسه. . 17

الكلب أخو السلق: يقال عند املفاضلة بني شخصني سيئني.. 18

يا رايح كرثِّ املاليح: مثل يرتدد لكســب املعروف خصوصا عندما يكون الشخص غري مقيم يف . 19

املكان أو املكانة التي هو فيها.

عند الله ما يضيع يش: يقال للحث عىل العمل الطيب وإن أنكر اآلخرون حسن الصنيع.. 20

يا عبايت وين تبايت: تعبري عن دوام تنقل الشخص ضيفا من بيت إىل بيت.. 21

يا الي مثي تعال لعندي: يقال عند التقاء شخصني متوافقني يف الصفات، وأكرث ما يرتدد عند . 22

الحزن أو يف املساوئ.

مــن طني بالدك حط ع خدادك: هو حث للرجــل أن يتزوج من أقاربه، فاملرأة القريبة أعلم . 23

بأحوال أقاربها وأكرث قناعة من املرأة الغريبة. 

عز نفســك تجدها: يقال حثا عىل التمســك بالوقار الذي يؤدي إىل االحرتام، وعدم اإلسفاف . 24

بالقول الذي يقود إىل اإلهانة، وكثريا ما يرتدد املثل فيام يخص من يتطفل عىل اآلخرين سواء 

بالطعام أو بالقول.

جارك القريب وال أخوك البعيد: أي أن الجار أقرب من األخ ملوضع املسافة مع طيب العالقة.. 25

مد إيدك وغسل: يقال ملن ال يكون إال ضيفا.. 26
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اتعب رجليك وال تتعب لســانك: حث عىل قضاء الحاجة من قبل الشــخص نفســه، وعدم . 27

االعتامد عىل من يسوف بالقول وال يفعل.

من عارش القوم صار منهم: أي أن الشخص يكتسب من طباع من يصاحبهم.. 28

زاد الرجال عىل الرجال دين وعىل األنذال صدقة: ومعناه أن الرجال الذين يعدون يف املكانة . 29

ال يكتفون بتلقي الدعوات عىل الوالئم، بل يقومون بالواجبات تجاه من يدعونهم، وال يقبل 

أن يكون مدعوا كمن يتم اإلحسان إليه.

الي بتجيبه الســمرة بتحطه بــوردة وحمرة: ويحى ملن يعمل وال يــكاد ناتج عمله يكفيه . 30

للحاجيات التي ال تنفع.

مــوت النــذل أرشف يل ولو من فخــار أهي: أي أن يف موت اليسء خــري حتى ألقاربه ألنهم . 31

يتخلصون من مساوئه.

ابنك عىل ما ربيتيه وجوزك عىل ما عودتيه: مثل تردده النساء عىل أن الطبع يأيت بالتعويد، . 32

فمن اعتاد شيئا يطلبه.

يا شايف الزول يا خايب الرجا: يذكر املثل ملن يحسن الظن فيه، ويخيب األمل عنده.. 33

هني فلوســك وال تهني ناموسك: أي أن رصف املال يرفع من مقدار الرجل، وطلب األشياء بال . 34

مقابل تقلل من مكانته.

فرخ بزق عتيق: يقال عندما تأيت النصيحة ممن ال ميلكها، كأن يقول االبن أو البنت ألبويهام . 35

ماذا يفعال.

الجاجة ما برتمي قناصاتها: أي أن ال أحد يتخىل عمن له.. 36

ربيت كلبي عقر جنبي تحرم عي ترباية الكالب: يقال عند إنكار الجميل ممن تلقى اإلحسان.. 37

كرب البصل وانروى ونيس زمانه األول: مثل ينطبق عىل من يستكرب من بعد ذل، كرأس البصل . 38

الذي ينىس أنه كان )قنار(، أي حبة صغرية قبل أن يتم زرعه وريه.

يا جاي بالليل تتعســس تعال بالنهار وشــوف: يقال ملن يبحث عن خفايا الناس بالرس وهي . 39

واضحة ال تحتاج إىل تجسس.
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أمثال شعبية فلسطينية:

1- صار للرششوحة مرجوحة وألبو بريص كبكاب.

2- االبن الوسخ بجيب ألهله املسبة.

3- إذا كولنالهــا )قلنــا لها( اطبخي بتكول )تقول( مريضة، وإذا كولنالها تعي كي بتكول وين 

معلكتي العريضة.

4- الطول طول النخلة والعكل )العقل( عكل سخلة )صغرية املاعز(.

5- الي يدري يدري والي ما يدري بيكول كف عدس.

6- كوم حجار وال هالجار.

7- لواليك يا جاريت لفكعت )فقعت( مراريت.

8- ما حد بيكول عن زيته عكر.

9- يوم إِلك ويوم عليك، والزمن دوار  . 

10- أخذتك شطر بطر يا سنسونة روحي جيت أكيد العدا عديت أنا روحي.

11- ابنك عىل ما تربيه وجوزك عىل ما تعوديه.

12- الشمعة إذا ذابت أستطيع أن أشرتي غريها، لكن األم إذا غابت فمن يعوضنا نورها؟

13- الي بدو يصاهر ما يقاهر. 

14- من يروي كذبة ال يفكر بعبئها أو بعيبها.

15- اقلب الجرة عىل متها بتطلع البنت ألمها. 

تقال هذه األمثال يف رشائح املجتمع الحالية، وتقال عن أفعالهم وعام يقومون به.

1- الذبان ما يهدي إال ع الدبر: يقال ملن يرافق أهل السوء.

2- الرجال صناديق مقفلة: حث عىل حفظ األرسار.

3- رد عىل املرة يا قليل الحيلة: يقصد به الرجل الذي يطيع املرأة.

4- رزقة التيوس ميرسة: مبعنى أن حظ الجهلة وافر.

5- زقزق رقص: يرضب ملن تعجبه أتفه األمور.
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6- السبع سبع لو حطيته بقفص: يرضب يف األصيل ال تغريه الظروف الطارئة.

7- صابون نابلس ما ينظفك منه: يقال عند شدة الورطة مع شخص يسء.

8- صاحب الحّق عينه قوية: يرضب فيمن ير عىل املطالبة بحقه.

9- رضبتــني يف الراس بوجعن: يقال عند تكرار املصائب وما يحصل من أذاها عىل الشــخص 

الذي يواجهها.

10- رضبوه عىل بطنه قال أخ يا ظهري: يرضب للمتصنع الكاذب.

11- عند العزوة وصلت العرابة. 

12- البكرج الي انصبت رنت فناجيله.

 13- رجال بال عزوته بطلت مراجيله.

14- كَرثِّ الهف تنهف ترخص لو كنت غايل: يقال ملن يكرث الزيارة بال داع.

15- الجمــل إذا وقع بكرثو ذباحينه: مبعنى أن الشــخص عندمــا يضعف عام كان عليه يكرث 

املعيبون عليه.

16- ابن اإلِسكايف حايف وابن الخواجا عريان: ويقال البن الصنعة الذي ال يخدم نفسه بصنعته.

17- الي بوكل عىل رضسه بنفع نفسه: ويعني أن اإلنسان ينفع نفسه مبا يكسب.

18- الدنيا يف الضيق توريك الي يبيعك والي يشرتيك: أي أن املواقف تبني معادن الناس.

19- الطيــور تأكل النمل وملا متوت النمل يأكلها: مبعنى أن الظروف تتبدل، فيقوى الضعبف 

عىل القوي.

20- قلة األدب أنظف من قلة الضمري: أي أن قلة األدب قد ترض بصاحبها، لكن غياب الضمري 

يرض باآلخرين.

21- أبرد من طينه الشتاء: يقال للسخفاء وثقالء الظل من الناس.

22- احرتت يا بحر منني أحوفك: يرضب يف أن فهم بعض الناس أمر بالغ الصعوبة.

23- بات مغلوب وال تبات غالب: يرضب لتعزية النفس عند وقوع الفشل.

24- بخت املعدل امبدل: يرضب يف أن الحظ ال يستقيم ألحد.

25- جار ومفتش أرسار: يقال ملن يحاول التدخل يف شؤون اآلخرين.
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26- شــابت الحاهم والعقل ما جاهم: يرضب ملن ما تزال ترفاته صبيانية رغم تقدمهم يف 

العمر.

األمثال واألقوال الشعبية املتعلقة بأهمية البيوت:

فش مثل بيتك يا إنسان.. 1

الي بطلع من داره بقل مقداره.. 2

يا بيتي يا بويتايت يا مسرت عويبايت فيك بوكل وفيك برشب وفيك بكرب لقاميت:  يقال هذا ألن . 3

اإلنسان ال يجد حرية ترفه إال يف بيته.

ريته البيت يظل مفتوح والحبايب تيجي وتروح: يقال من باب الدعاء بدوام الحال.. 4

البيت الي رباين ما راح وخالين: تقوله املرأة التي تزوجت افتخارا بأهلها وأنها ذات عزوة.. 5

ومن األدعية التي ميكن أن تدعوها املرأة ألحد أفراد البيت:

الله يخليك شمعة بيتك.

الله يخليلك نوارة بيتك.

الله يخليلك عمود بيتك.

أمثال عامة:

 طنجرة ولقيت غطاها : يرضب هذا املثل يف كل اثنني جمعت بينهام صفات مشرتكة. 	 

فخار يكرس بعضه: يرضب هذا املثل عندما يؤذي األرشار بعضهم بعضا. 	 

فرخ البط عوام: يرضب هذا املثل يف من يرث صفات أسالفه.	 

معــرس ومفلس: يرضب هذا املثل ملن يطلــب أي يشء وهو ال ميلك مثنه، كمن يريد الزواج 	 

وهو ال ميلك املهر.

الولد ولد ولو صار قايض بلد: يرضب هذا املثل يف األهوج الطائش الذي ال يرتك رعونته. 	 

يا جبل ما يهزك ريح: يرضب هذا املثل للواثق من نفسه	 

يا أرض اشتدي ما عليك حدا قدي: يرضب هذا املثل للمغرور املتعجرف	 

يا ما تحت السواهي دواهي: يرضب هذا املثل للشخص الذي يبدو مسكينا وهو لئيم. 	 
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 املتعوس متعوس ولو حطوا ع راسه فانوس: يرضب هذا املثل ملن يالزمه الفشل. 	 

 مثل الحية بالتنب تقرص وتتخبا: يرضب هذا املثل فيمن يؤذي الناس خفية. 	 

مثل الي رايح ع الحج والناس راجعه: يرضب هذا املثل ملن يطلب اليشء بعد فوات األوان. 	 

مثله مثايل: يرضب هذا املثل يف الرد عىل من يزعم أن رجال ما ال شبيه له يف معاناته. 	 

من هاملراح ما يف رواح: يرضب هذا املثل تأكيدا عىل املكوث أو ثبات الحال. 	 

النار بتخلف رماد: يقال هذا املثل يف الولد املنحرف ويكون أبوه ذا رشف وكرم. 	 

منيش الحيط الحيط ونقول يا الله السرت: يرضب فيمن يشعر بضعفه إزاء ما يجري حوله، فهو 	 

يتحرى السالمة. 

هم البنات للمامت: يرضب هذا املثل يف مدى مسؤولية األهل عن البنات حتى بعد الزواج. 	 

وراك وراك والزمن طويل: يرضب هذا املثل يف التوعد للخصم واإلرصار عىل االنتقام منه مهام 	 

طال الزمن.

وأمثال أخرى:

متوت الحية وسمها براسها: يرضب هذا املثل للشخص الذي ال يغري طباعه.	 

باب النجار مخلع: يرضب هذا املثل للشخص الذي ميتلك حرفة معينة ويكون بيته ناقص من 	 

هذه املهنة.

الباب الي يجيك منه الريح سده واسرتيح: يرضب هذا املثل للتخلص من الرش من جذوره.	 

أوله دلع وآخره ولع: يرضب هذا املثل للتحذير من سوء العاقبة لبعض العادات السيئة.	 

أوالد الحرام ال بناموا وال بخلوا حدا ينام	 

انصحيني ال تفضحيني: يرضب هذا املثل يف األسلوب الحكيم الذي تقدم به النصيحة من أجل 	 

أال تنقلب إىل فضيحة.

إن عملت معروف اسرته وإن نلت معروف انرشه: يرضب هذا املثل ملن عمل خريا أن يكون 	 

لوجه الله تعاىل وليس للتباهي.

الي معاه فلوسه بنت السلطان عروسه.	 

ال ترشب من برئ وترمي فيه حجر: هذا املثل يرضب للشخص الذي ينكر املعروف الذي صنع له.	 
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يف كل عرس له قرص: يعني يف كل مكان وهو موجود ويتدخل يف كل يشء.	 

الفرس من الفارس: يرضب هذا املثل للحكم عىل ترفات زوجة الرجل. 	 

دور لبنتك قبل ابنك: حث عىل حسن اختيار زوج البنت.	 

ال تقول فول إال ملا تحط بالعدول.	 

ما بيحسد املال إال اصحابه.	 

طلبته املشتهية وأكلته املستحية.	 

أنا وأخوي عىل ابن عمي وأنا وابن عمي عىل الغريب.	 

فالن مثل الشوكة بالحلق.	 

مثل الي بالع موس.	 

الي ماله حظ ال يتعب وال يشقى.	 

مثل األطرش يف الزفة.	 

األمثال الشعبية املتعلقة بالطعام:

إذا حرض الطعام بطل الكالم: يقال املثل عندما يحرض الطعام فإن الكالم يف أمر محدد يتوقف.. 1

اطعم الثم تستحي العني: يعني أن الناس قد تلبي الطلب لكرم صاحب الحاجة.. 2

األكل يف الشبعان ضار: أي أن اإلحسان للفقري أوىل من الكرم للغني، فهنالك األجر، ولرمبا هنا . 3

اإلثم.

أكلوا مترنا وعصيوا أمرنا: وهو من باب إنكار املعروف.. 4

إذا رضبت اوجع وإذا طعميت اشِبع: أي أن العقاب يجب أن يكون شديدا، والكرم يجب أن . 5

يكون وافيا.

باألول الهريسة وباآلخر الكنيسة: ويعني األولوية للطعام عىل العبادة.. 6

امرق عن عدوك جوعان وال مترق عنه عريان: ألن الجوع اليظهر كام العري.. 7
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4- أمثال وقصصها
عذر أقبح من ذنب:

هذا مثل قديم، وهو عربة بنفس الوقت، وقصته تقول أنه كان هنالك مهرج عند ملك يبتدع 

األقاويل ويسليه، فسأله امللك أن كيف ميكن للشخص أن يعتذر عن ذنب بعذر أقبح من الذنب.

فكر املهرج ومل يتسن له الجواب، وذات نهار وإذ بامللك ينظر من رشفة قره، فخطرت ببال 

املهرج فكرة للجواب عىل السؤال، فتقدم وصفع امللك بحذائه، فاستشاط امللك غضبا وهم بقتل 

املهرج، فاعتذر املهرج وهو يبدي األسف والندم وقال: أعذرين أيها امللك عىل فعلتي الشنيعة، لقد 

حســبتك امللكة، فازداد غضب امللك، وقبل أن يأمر الحراس بقتله قال املهرج: هذا جواب سؤالك 

أيها امللك.  

غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون:  

مر ملك أثناء تجواله بشيخ طاعن بالسن يغرس شجرة، فنظر إليه وتعجب منه، وسأله: أراك 

تغرس شــجرة أيها الشــيخ وقد بلغ بك العمر ما أنت عليه، فهل تأمل أن تبقى حتى تثمر هذه 

الغرسة فتأكل منها؟! رفع الشيخ بره إىل امللك وقال: غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون.

أعجب امللك بجواب الشيخ، وأمر مبكافأته، فأرسع من حول امللك بدفع املال إىل الشيخ الذي 

قــال مخاطبا امللك: أرأيت ما أرسع الثمر أيها امللــك؟! فأعجب بجوابه امللك مرة أخرى، وأمر له 

بجائزة دفعت إليه، فأعاد القول إىل امللك: إن الغرس يثمر مرة واحدة يف العام، وغريس أمثر مرتني 

يف قليل من اليوم، وأنعم امللك بعطاء للمرة الثالثة للشيخ وذهب قبل أن يسمع ردا من الشيخ. 

الولد ولد ولو حكم بلد:

قصة املثل أن وايل مر محمد عي باشا خرج يوما يتنزه مع بعض أفراد حاشيته، فمروا بأوالد 

يلعبون بالكلل، وكان بينهم ولد يلبس طربوشا جديدا، فتناوله محمد عي باشا عن رأسه وقال له: 

بكم تبيع هذا الطربوش، فقال الولد: طربويش كان سعره عرشين لرية مرية قبل أن متسه يدكم 

الكرميــة، أما اآلن فقد أصبح يف يدكم أغىل من أن يباع بثمن، فأعجب محمد عي باشــا ببداهة 

الولد، وقال ملن معه: رمبا صار يوما حاكام عظيام، ثم قال للولد: إذا أعطيتك مثن الطربوش ألف 

لرية مرية ماذا تفعل بها؟ قال الولد: اشرتي كلل وألعب بها مع رفاقي، فضحك محمد عي باشا، 
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وقال: الولد ولد ولو حكم بلد، وجرى كالمه مثال.

رجعت حليمة لعادتها القدمية:

تدور قصة املثل حول إحدى الزوجات البخيالت واسمها حليمة، فكانت تضع الزيت يف الطعام 

بدل الســمن البلدي وكان زوجها كرميا، ينهاها عن وضع الزيت بدال من الســمن، ولكنها مل تكن 

تسمع كالم زوجها، فقرر زوجها خداعها، وقال لها بأن كل ملعقة سمن تضعها يف الطعام تزيد يف 

عمرها يوما فصدقت، وأصبحت تضع الكثري من السمنة، ولكن يف أحد األيام مات ابن هذه املرأة، 

فسئمت نفسها وقررت أن تنقص من عمرها، وعادت إىل وضع الزيت يف الطعام، فطلقها زوجها، 

وملا سأل الناس ما الذي حدث؟ قالوا: عادت حليمة لعادتها القدمية. ويقال هذا املثل عندما يقوم 

شخص بعمل كان قد تركه.

يا سعدي لو طال يف العمر مدة:

عشقت سعدى رجال وتزوجته دون رأي أبيها الذي كان طريح الفراش من مرض، فقال أبوها: 

يا سعدي لو طال يف العمر مدة ألنصب البكرة وأعي حبالها.

البكرة: هي املشنقة

يا فرحة ما متت أخذها الغراب وطار:

قصة هذا املثل إنه كانت هناك ســيدة فقرية، وكانت تأمل أن تشــرتي إســوارة ذهب كباقي 

النساء امليســورات، وبدأت تجمع مثنها بالقليل من االدخار والكثري من الحرمان، وعندما اشرتتها 

فرحت بها وحرصت عليها، وكانت تنتظر املناســبات لتضعها بيدها وتبدي زينتها للنســاء، فلام 

جاءت مناســبة بحثت عن اإلسوارة فلم تجدها، فاحتارت حتى أنها ذهبت تسأل الجارات عنها، 

وعندما سألت امرأة مل تعتد الحديث معها أجابتها: أخذها الغراب وطار. 

الرضة مرة ولو كانت جرة:

كانــت امرأة أحد الرجال ال تنجب، فقالت له ذات يوم: ملاذا ال تتزوج ثانية؟ فرمبا تنجب لك 

أوالد يحيون ذكرك، فقال الزوج: وما يل والزوجة الثانية، أخىش أن تحدث الغرية بينكام املشــاكل، 

فقالت الزوجة: ال يا زوجي، فأنا أحبك وسوف أراعيها من أجلك، وبعد اإللحاح وافق الزوج، وقال 
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لها: سوف أسافر وسأتزوج امرأة غريبة عن املدينة حتى ال يحدث بينكام ما أخىش، وعاد الرجل 

إىل بيته ومعه جرة كبرية من الفخار ألبســها ثياب امرأة وغطاها بعباءة، وخصص لها حجرة غري 

حجرة زوجته األوىل، وقال: ها أنا أنفذت نصيحتك وتزوجت الثانية، وعندما عاد الزوج من عمله 

وجد زوجته تبيك، فسألها ما يبكيك؟ قالت: إن امرأتك شتمتني وأهانتني وأنا لن أصرب عىل ذلك، 

تعجب الزوج، وقال لها: لن أرىض بإهانة زوجتي، وسرتين ما سأفعل، تناول عصا ورضب بها الرضة 

املزعومة عىل رأسها، فتهشمت، وإذا بها جرة فخارية، فانبهرت الزوجة، قال لها الزوج: هل أدبتها، 

قالت له: ال تلمني عىل ما حدث، الرضة مرة ولو كانت جرة.

عند جهينة الخرب اليقني:

وقصتــه أن اثنني أحدهام يدعى حصني، واآلخر يســمى جهينة قــد اتفقا عىل قطع الطريق 

وســلب األموال، ثم حدث أن جهينة طمع فقتل حصينا، فأصبحت زوجة حصني تبحث وتســأل 

النــاس عنه، فلقيها جهينة وأخربها بأنه قتل زوجها، فلم تصدقه، وقالت: ال ميكن ملثلك أن يفتك 

مبثله، واستمرت بالبحث والسؤال عن زوجها، فأنشد جهينة:

 »تسأل عن حصني كلَّ ركٍب... وعند جهينة الخرب اليقني«.

أبر من زرقاء الياممة:

زرقــاء الياممة هو لقب لفتاة عربية جميلة كانت عيناها زرقاء، وأجمل ما فيها، وكانت ترى 

األشــياء من مســافات بعيدة جدا، فرتى الشــخص عىل مســرية ثالثة أيام، وكانت بالدها تسمى 

الياممة، فســميت زرقاء الياممة، صعدت الزرقاء يوما إىل القلعة، ونظرت فرأت شيئا عجيبا، رأت 

من بعيد شــجرا مييش، فنادت رئيس قومها وأخربته، فعجب الناس وقالوا: الشــجر مييش يا زرقاء، 

أعيدي النظر، فأعادت النظر ثم قالت: كام أراكم بجانبي أرى الشــجر مييش من بعيد، قال واحد 

منهم: رمبا جاء إىل تلك البالد ســيل شــديد فقلع الشجر وحمله معه، لذلك ترينه يسري، فأعادت 

النظر وقالت: بل أراه اآلن أوضح وأرى تحت الشــجر رجاال، والشــجر يسري معهم، فلم يصدقها 

قومها، لكن الحقيقة أن األعداء استرتوا بقطع األشجار يك يقرتبوا دون أن يشعر بهم أحد، فوصل 

األعــداء وأبادوهم وهدموا بنيانهم وقلعوا عيون زرقاء الياممة، فصارت مرضب، يقال للشــخص 

الذي نظره قوي أبر من زرقاء الياممة.
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التم املتعوس عى خايب الرجا:

كان هنالك شاب يبدو أن حظه تعيس، بقي يبحث عن عمل فلم يجد، فوجد شابا آخر ال رجاء 

فيه، فســأله إن كان ميكن أن يدله عىل مكان ليعمل فيه، فاستهزأ به الناس وقالوا: التم املتعوس 

عىل خايب الرجا.

زمر ابنيك:

طلــب طفــل من أمه )زمارة( كام ابن الجريان، فذهبــت أم الطفل إىل جارها وطلبت أن يحرض 

البنها )زمارة( عندما يذهب إىل السوق، وستدفع له مثنها حني يحرضها، وصارت ترتقب خروج الرجل 

وتســأله عند عودته فيعتذر لهــا كل مرة بعذر، فعلمت املرأة أن عذر الرجل النقود وليســت تلك 

األعذار التي كان يكررها، فدفعت له مثنها حتى يشرتيها يف املرة القادمة، فقال: هسا زمر بنيك.

بني حانا ومانا ضاعت لحانا:

يحى أن رجال بســن األربعني متزوج من امرأتني، واحدة تدعى )حانا( وهي الكبرية، واألخرى 

تدعى )مانا( وهي الصغرية، وكان هذا الرجل يطلق لحيته املختلطة بالشعر األبيض واألسود، وكان 

كلام ذهب إىل زوجته الكبرية حانا وجلس أمامها تقوم بنتف الشعر األسود من لحيته حتى يظهر 

مبظهر الشــيخ الوقور، وعندما يذهب إىل زوجته الصغرية مانا ويجلس أمامها تقوم بنتف الشعر 

األبيض حتى يظهر مبظهر الشــاب الصغري، فسأله أحدهم عن سبب قلة الشعر يف ذقنه فأجاب: 

بني حانا ومانا ضاعت لحانا. 

زيارة جمعة وال تطلع سمعة:

تزوجــت امرأة من رجل قاس، وظلت تحتمل األذى، فنصحها الناس برتكه، فذهبت إىل أهلها 

ومكثت أياما حتى جاء ليعيدها فرجعت معه، ســألها من نصحها ملاذا عادت وهي تعرف غلظة 

ترفاته فقالت: زيارة جمعة وال تطلع سمعة. 
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خربت واليل كان كان:

كان ألم ثالث بنات جميالت لكن كل منهن تلثغ بحرف التاء بدال من القاف والكاف، فجاءت 

أم تخطب إحداهن البنها، فأعطت أم البنات قطعا من القامش ليعملن عىل خياطتها، وأوصتهن 

بعــدم الكالم، وأثناء جلــوس أم العريس مع أم العروس والبنات يعملن بالخياطة قطع خيط مع 

إحداهــن فقالت ألمهــا: الخيط )انتطع(، فقالت الثانية: )أعتديــه( –أي أعقديه-، فقالت الثالثة 

بتعجب تذكر االثنتني بوصية األم: )حتيدتن( -أي حكيتهن- ، فقالت األم: خربت والي كان كان.

 

دخول الحامم مش زي خروجه:

افتتح أحد األشــخاص حامما وأعلن أن الدخول مجانا، وعند خــروج الزبائن من الحامم كان 

صاحب الحامم يحجز مالبسهم ويرفض تسليمها إال مبقابل مايل، والزبائن يحتجون قائلني: أمل تقل 

إن دخول الحامم مجاين؟ فرد عليهم: دخول الحامم مش زي خروجه.

مواعيد عرقوب:  

مثل يقال يف املواعيد الكاذبة، وأصل هذا املثل أنه كان هنالك رجل اسمه عرقوب عنده بساتني 

من النخيل، وله أخ فقري، فطلب الناس من عرقوب أن يعني أخاه، فقال عرقوب: إنه سيعطيه مثر 

بعــض النخل بعد ما يطلع، فلام أطلع الثمر، قال عرقوب ألخيه: اتركها ملا تصري رطبا، وملا صارت 

رطبــا، قال: اتركها حتــى تصري مترا، وملا صارت مترا قطفها عرقوب بالليل وأخذ التمر كله ومل يرتك 

ألخيه شيئا، فقيل املثل. 

إياك والشوك:

كان رجل يكرر الوصية البنة: إياك والشــوك، فلام ســئل عن املعنى واملغزي من هذه الوصية 

قال: حرف )ش( من الكلمة يعني الرشاكة، فإياك أن تشارك أحدا فتندم، وحرف )و( يعني وكالة، 

فإياك أن تتوكل عن أحد فتندم، وحرف )ك( يعني الكفالة، فإياك أن تكفل أحدا فتندم.
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جرب من بطن أمه للقرب:

يحى أن شخصا اسمه جرب كان يحب السفر والتنقل كثريا، ويف إحدى سفراته مر مبقربة لقرية، 

فلفت نظره أمر عجيب، حيث رأى عىل كل قرب لوحة مكتوب عليها اسم الشخص وتاريخ ميالده 

وتاريخ وفاته واملدة التي عاشــها، والحظ أن املدة التي يعيشها أهل القرية قليلة جدا بعكس ما 

كتب عن تاريخ امليالد والوفاة، فهنالك من تجاوز عمره عرشات السنني ومل يعش سوى أسابيع أو 

أشهر، فسأل أهل القرية، فقالوا له: يف هذه القرية تحدد أعامر األشخاص بحسب األيام السعيدة 

التي عاشوها يف حياتهم فقط، فيكتب كل شخص وصيته بقدر املدة التي عاشها سعيدا، ويتناىس 

أيام البؤس والشقاء، فقال: جرب من بطن أمه للقرب.

قصة مثل تخص الحيوانات والطيور:

اشتملت األمثال العربية عىل جميع مفردات الحياة اليومية، وكان للحيوانات والطيور نصيب 

يف دخول موسوعة األمثال، ومنها: 

إجا يكحلها عامها:

مثل شعبي تدور قصته حول قطة وكلب كانا يعيشان معا يف أحد البيوت، وكانت القطة متتلك 

عيونا ســوداء عريضة تبدو وكأنها مكحلة، وذات يوم ســألها الكلب عن رس جامل عيونها، فردت 

القطة بأنه نوع من الكحل، فأصيب الكلب بالغرية وأراد عينني كعيني القطة، فأحرض علبة الكحلة 

ووضع إصبعه فيها وحاول أن يضع الكحل يف عينه، لكن مخلبه دخل يف عينه فاقتلعها، وملا سئلت 

القطة عن سبب عمى عني الكلب، قالت: إجا يكحلها عامها. 

عى أهلها جنت براقش:

يقال بأن غزاة هجموا عىل قوم فنهبوا ماشيتهم، وكان أهل الحي قد اختبأوا يف مغارة لحامية 

أنفســهم من الغزاة الذين ال يســتطيعون مواجهتهم، فتبعتهم كلبة مــن كالبهم تدعى براقش 

واختبأت معهم، وظلت تعوي، فاســتدل القوم عىل مكانهــم فقتلوهم، فقيل: عىل أهلها جنت 

براقش.  
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مع الخيل يا شقراء:

كان هنــاك فالح ميلك مجموعة من الخيول األصيلة، وعنده بقرة شــقراء، وكان يدرب خيوله 

يوميــا، فكلام فتــح لها االصطبالت لتنطلق الخيول انطلقت البقــرة رافعة ذيلها وركضت بأقىص 

رسعتها، فيقول: مع الخيل يا شقراء. 

 لو فيه الخري ما رماه الطري:

يقال هذا املثل للذي يريد أن يأخذ شيئا قد تركه أحد قبله، فاليشء املرتوك ال خري فيه، ولذلك 

استغنى عنه صاحبه، ورضبوا هذا املثل عىل الطائر؛ ألن املعروف أن الطيور ال ترمي إال الفضالت.

 

ما أرخص الجمل لوال املعلق بذيله:

أضاع بدوي جمال له، ولشدة اإلعياء من البحث عنه أقسم إن وجده سيبيعه بدرهم، فلام علم 

النــاس مبا عزم عليه صاحب الجمل صاروا يبحثون معــه طمعا يف رشائه، وأخريا وجدوه وأوصلوا 

الجمل لصاحبه ليشرتوه منه، قام البدوي بربط قط يف ذنب الجمل وصار يصيح: الجمل بدرهم 

والبس بألف. فقالوا: ما أرخص الجمل لوال املعلق بذيله.

مني علمك الذوق اليل معلق فوق:

اصطاد األسد والكلب والثعلب غزاال، واجتمعوا القتسامها تحت شجرة، وسأل األسد عن كيفية 

قسمتها، فأبدى الكلب رأيا مل يعجب األسد فلطمه لطمة تعلق منها عىل الشجرة، ونظر األسد إىل 

الثعلب فقال: يا ملك الغابة، الرأس لفطورك، والفخذان لغدائك، وبقية الفريســة لعشائك، فقال 

األسد: من علمك الذوق، فرد الثعلب: املعلق فوق.

من قلة الخيل شدينا الرسوج عى الكالب:

معنى املثل أنه من قلة الذين نســتطيع االعتامد عليهم يف تدبري أمورنا ومساعدتنا، لجأنا إىل 

أناس أقل خربة ومعرفة ودراية بأمور الحياة.
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من يعلق الجرس:

عاشت مجموعة كبرية من الفرئان يف جحور بيت ميء بالحبوب، فتأكل متى جاعت، وتعود 

لجحورها إذا شبعت، فأحرض أهل البيت قطا ليقيض عىل الفرئان، فصار كلام خرج فأر من جحرة 

يصطاده القط، حتى أوشــك عدد الفرئان عىل االنقراض، فاقرتح كبريهم أن يأتوا بجرس فيضعونه 

يف رقبة القط ليشعروا به كلام تحرك فيحذرونه، أخذتهم الفرحة بالفكرة غري أن أحدهم سأل: من 

سيعلق الجرس يف رقبة القط.

كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك:

كان أخوان يعيشــان متجاوران، أحدهام عىل سفح جبل، واآلخر يف بطن واد فيه أفعى كبرية، 

لدغت األفعى الذي يعيش يف الوادي فامت، فقام األخ اآلخر بتتبع األفعى ليقتلها ثأرا ألخيه، ويوما 

التقيا، فقالت األفعى: لك كل يوم قطعة ذهب، ولك أن تعيش هنا كيف تشاء عىل أن ال يتعرض 

أحدنــا لآلخر، فطمع الرجل، وصار كل يوم يجد قطعة من الذهب تأيت بها األفعى إليه، فلام كرث 

ماله قال يف نفسه، أتبع األفعى ألعرف من أين تستخرج الذهب، فأقتلها ثأرا ألخي، وآخذ الذهب 

دفعة واحدة بدال من أن تأتيني كل يوم قطعة، فرفع فأســه وهوى به عىل رأس األفعى ورضبها، 

فأصابها ومل يقتلها، وعاد إىل مسكنه منتظرا قطعة من الذهب يف اليوم التايل، فلم تحرض األفعى، 

ومضت أيام مل يحصل عىل يشء، فرجع إىل وكرها، وطلب منها الصفح، وحاول معاهدتها، فقالت: 

كيف أعاهدك وهذا أثر فأسك.

عنز ولو طارت:

ســلامن رجل ضعيف البر والبصرية عنيد الرأي، إن قال شــيئا يبقى مرا عليه ولو تبني له 

خطأه، خرج يوما مع صديق له يتنزهان، فرأيا جسام يحط عىل صخرة، فقال سلامن: هل ترى تلك 

العنز؟ فقال صاحبه: هو طري غراب وليس عنزا، فقال سلامن: بل عنز، فاتفقا أن يقرتبا ليتبني لهام 

األمر أكرث وضوحا، فلام صارا عىل مقربة منه قذف سلامن بحجر عىل الجسم فطار، فقال صاحبه: 

هل رأيت، ها هو طار. قال سلامن: عنز ولو طارت.
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القرد بعني أمه غزال:

مــام يروى يف قصص الخرافــات أن حاكام جمع عددا من املخلوقات الجميلة، منها الطاووس 

والغزال والحامم والخيل، وقام بإعطاء القردة طوقا من ذهب وطلب منها أن تعلقه يف رقبة أجمل 

الحيوانات، فذهبت ووضعته بعنق ابنها، فقال الحاكم: صدقت. القرد بعني أمه غزال.

صربك عى قردك ليجيك أقرد منه

يرتدد هذا املثل للقبول بالحال، وعدم الســعي للتغيري لألفضل، وكأن محاولة تحسني األحوال 

تأيت مبا هو أسوأ.

مثل اليل عى راسه بطحة يحسس عليها:

واملثل يوافق قصة الرجل الذي شكا إىل اإلمام رسقة أوزة من بيته، فلام خطب يف الناس قال: 

ما يل أراكم ترسقون اإلوز وتدخلون املســجد والريش عىل رؤوســكم، فتلمس رجل رأســه، فقال 

الخطيب: خذوه فهذا السارق.

رب رمية من غري رام:

يقــال إن حكيم بن عبد يغوث املنقري كان من أشــهر الرماة، فحلف يوما أن يصطاد صيدا، 

ففي اليوم األول مل يصد شيئا، وكذلك يف اليوم الثاين، ويف اليوم الثالث قال سأقتل نفيس إن مل أصد، 

فســمعه ابنــه، فرافق أباه دون أن يعلم به، واختبأ االبن يف مــكان ال يراه أبوه،  فمر غزال فرماه 

بسهم أخطأه غري أن الغزال وقع من سهم االبن، فقال حكيم قولته املشهورة.

جاءوا عى بكرة أبيهم:

يقــال أن عرشة أبناء لرجل خرجوا للصيد عىل بكــرة، وهي الفتية من اإلبل، فصادفهم أعداء 

لهم فقتلوهم، وعلقوا رؤوسهم يف رقبة الناقة وأطلقوها، فعادت إىل ديار أهلها، فلام رآها أبوهم 

من بعيد ظن أنهم اصطادوا نعاما وعلقوا بيضه يف رقبتها، فلام اقرتبت وتأكد من األمر قال: جاءوا 

عىل بكرة أبيهم.
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اليل ما ِيعرف الصقر ِيشويه:

كان رجــل ميلــك صقرا نادرا، فخــرج ذات يوم غائم وأطلق طريه عــىل مجموعة من الطيور 

لصيدهــا رغم عدم مالمئة الجو للصيد، فطالــت غيبة الصقر، فذهب صاحبه ليبحث عنه، وبعد 

طول املسري والتعب والعطش رأى راعيا من بعيد، فوصل له وجلس عنده وسأله عن الصقر، فقال 

الراعي: ال أعرف طريك ولكن جاءين طائران ووقعا تحت هذه الشــجرة وصارا يتعاركان فاقرتبت 

منهام ورضبتهام بالعصا وذبحتهام وهام اآلن عىل النار ســينضجان بعد قليل ونأكلها معا، ذهب 

الرجــل إىل النار وحفر الــرتاب، وإذ بريش صقره ومعه ريش طائر آخــر، صعق الرجل، وقال: يا 

مجنون هذا طريي وهو ال يؤكل، فقال الراعي: وما الفرق بينه وبني اآلخر كالهام يف النهاية طيور، 

حزن الرجل وبى، ولكن بعد فوات األوان ثم أطلق هذا املثل.

ذبح القطة من أول ليلة:

يحى أن رجال تزوج، فقا له أصحابه أنه يجب عليه أن قطع رأس القط ليلة الدخلة يك تهابه 

زوجته، فأخذ القول عىل محمل الجد، وحبس قطا يف الغرفة، وعندما دخل عىل العروس قام فعال 

بقطع رأس القط بالسكني أمام العروس ليظهر قوته، فصارت املرأة تخافه. 

الفرس من خيالها والحرمة من رجالها:

يقال هذا املثل للرجل الذي يرتك امرأته عىل رأســها، ويقال للزوجة املتسلطة املتعجرفة التي 

يكون زوجها طيبا ووديعا وال يوقفها عند حدها.
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حكم وأمثال بدوية

للبادية خصائص اجتامعية انعكســت عىل األمثال التي نطقهــا أهلها، ومتتاز األمثال البدوية 

بالبالغة والحزم، ويرتدد منها: 

الحقوق ودها حلوق: هذا املثل يقال للرجل الذي يسعى يف الحصول عىل حقوقة، وأن يكون 	 

صاحب لسان وصوت عال، لذا رمز للصوت بالحلق.

الذيــب مع طاريه: هذه الحكمة تقال للرجل الذي يحــرض يف وقت مطلبه، يعني أن يذكر 	 

الشخص شخصا آخر يريده وإذا به أمامه. 

من ينزلق طاح: يقال للرتوي، وعدم التعجل.	 

العبد يف التفكري والرب يف التدبري: ويعني التوكل.	 

ما ضاع حق وراه مطالب: يقال للتمسك بالحقوق، والسعي لتحصيلها. 	 

الحي يحييك وامليت يزيدك غباين: يرضب للشخص الجاد الذي يبعث فيك الحيوية والنشاط، 	 

أما الشخص الخامل فيبعث فيك الغنب من الخيبة.  

ســمي والشيطان يخسا: يرضب عند وقوع الرش، ويحث عىل أن يتمهل الرجل ويسمي الله 	 

لينرف الباعث عىل األذى.  

ما حار إال كالم الرجاجيل: يقال ملن يشكو من حر النار عند الربد، ويعني أن النار أخف وطأة 	 

من كالم أحرار الرجال.

الساكت الناكت أو السكويت هو املويت: يرضب هذا املثل لشخص يديم الصمت ووراء صمته 	 

الحكمة. 

أدب النســاء بالنساء والِبل بالعصا: أي أن املرأة ال تضيمها إال امرأة، وليست كام اإلبل تطيع 	 

بالعصا.

قوم تعانوا ما ذلوا: وفيه حث عىل التعاون.	 

ابن بطني يفهم رطني: تقوله األم عندما تتمتم بيشء أو تلمح به فيفهمه ابنها أو ابنتها دون 	 

أن تذكر تفاصيله. 

أبــو البنات مرزوق: وفيه عــدم بغض البنت وتفضيل الذكر، فكام الولد يأيت بالكســب من 	 

جهده، فالبنت يتيرس الرزق ألجلها. 
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األب ســايس: أي أن األب ألبنائه كســائس الخيل الذي يعرف طبائعها وأخالقها وما يرضيها 	 

وما يثري غضبها، فيعرف طبائعهم وأخالقهم ومييز بني املجتهد والخامل، ويكشــف خصالهم 

ومزاياهم ويدرك ذلك منهم منذ نعومة أظفارهم وقبل أن يكربوا ويبلغوا سن النضج.

احــزِم إيدك عىل صحيح ال تحزي وال بتقيح: الحزي، هــو ورم الجرح، والقيح، الصديد الذي 	 

يتكون من الورم، فاملثل يعني أن اإلنسان إذا كان قابضا عىل الصواب، وليس عىل أمر مريب 

سيكون ساملا من العواقب. 

أمثال قيلت عن األطفال:

األمثــال التي قيلت عن األطفــال تتحدث عن حياتهم وتغريهم واختالفهم عن بعضهم، ومام 

قيل من األمثال يف هذا الشأن: 

اِبن أربعة ربعوه وإن ما قعد طبعوه: يُقال هذا املثل عندما يصبح عمر الطفل أربعة شهور، 	 

فيقال هذا املثل ألمه ويحثها عىل حسن تربيتها البنها.

ابن بطنك يقولك بع: كلمة )بع( ينطقها الشــخص املختبئ بشــكل مفاجئ لغريه إلخافته، 	 

واملثل يعني تطاول الصغري عىل أهله.

طب الجرة عىل مثها بتطلع البنت ألمها: وهو مثل يؤكد أن البنت تكتسب أخالق أمها. 	 

خذ البنات من صدور العامت: وهذا املثل يدّل عىل أن للبنت خصال عامتها من باب الوراثة. 	 

صــوت حية وال صوت بنية: يقولــون هذا املثل عند والدة املرأة، فهــم يفضلون الذكر عىل 	 

األنثى.

أكل الولد تجارة ولبسه خسارة: معنى املثل أن الولد كلام أطعمته زاد نشاطه وبنيته الجسامنية 	 

وأصبح قويا صلب الجسم وباستطاعته مساعدتك عندما تريده، أما اللباس، فيكفي ما يسرت.
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ألغاز وحزازير

مجموعة من الكلامت يلقيها الناس عىل بعضهم إلعجازهم عن املعرفة، والقصد منها املحاجاة 

والتســلية، وتأيت أحيانا للحث عىل التفكري عند الصغار، وغالبا ما تجيء األلغاز مســجوعة اللفظ 

لسهولة الحفظ وزيادة التشويق، أو شعرا.

يقــول الــراوي: كنا نتعلل عند بعض، وكانت التعاليل يا قصة يا حكاية يا رضب األمثال يا فك 

األلغاز، وذكر:

يــا عيــال يي تعرفــون الخباوي... أنشــدكم عن روح ما تســتجم 

ولدها تلقاه عند مبهرين الداليل... يا عارفني اللغز وش هو االســم

)دودة القز(

أفديــك بعــذار تويج حــزوم تاكل من الــورد وتغــي، وقالوا ولدهــا بعيد علوم 

أمــه حرام، وهو عىل ما يشــهد اللــه تاكل من النــوار وتاكل من الــورد وتحي. 

)النحلة(

بالثامنينــي،  الشــوف قــرب والركــب يوجعنــي، وظنيــت إين داخــل  هــذا 

الدخاخــني.  مثــل  الشــوف  وبــني  بينــي  يســمعني،  مــا  ثنتــني  وأذاين 

)العمر(

ونه،  جــذت  ضمريه  بأقىص  ــوجــوع...  امل ونــت  يا  ونـــت)ن(  يا 

ــه  ــدن ت ــي  ــب ــل ق هـــجـــوم  ردوع...  دق  هـــنـــوف  ـــىل  ع

ـــــوع... يـــــروق واملــــــزن قــدنــه.  ـــــرف ــه بــســام م ــي ــم س

)فصل الشتاء(

ومن األلغاز:

دقه ما بندق وبله ما بنبل... الخيال. 1

حامل ومحمول راكب ومركوب... السفينة. 2

حبّه فيها ألف حبّه أو أكرث... الرمان. 3

إلو أسنان وما ِبُعّض... املشط. 4
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إلو رجل وحده وثالث عيون... اإلشارة الضوئية. 5

بتشوف كل يش وما إلها عيون... املرآة.. 6

أرض بيضا وبذرها أسود... القلم والورقة.. 7

يش ما ِيركب إال عىل ثالثة... القدر. . 8

يش قمز قمزة لحقوه خمسة ومسكوه اثنني... الربغوث.. 9

يا بانيات البيوت محىل بنيانكن يا شاربات املا بال بطون... الفطر.. 10

يش كل ما تأخذ منه يزيد وكل ما تحط عليه ينقص... الجورة.. 11

ما هو اإلنسان الذي كل الناس تحني رؤوسها له... الحالق.. 12

بري )برئ( مشيد ماله قاع... البيضة. . 13

ما هي الفاكهة التي ليس لها بزر... املوز.. 14

ما هو اليشء الذي إذا مشيت بلحقك... الظل.. 15

إيش بيوكل وما بيشبع... النار.. 16

أمّر من املرار وأحىل من العسل أكرب من الدار وأصغر من الحجر... التني. . 17

يش قّد الكف بقتل مية وألف... املسدس.. 18

يش طويل طويل ال يسع مد شعري... القصة.. 19

يش يفرق وال يجمع... القفص.. 20

يش أوله كيف وآخره سيف... السجائر.. 21

طاسة طرنطاسة من جوا لولو ومن برا نحاسة... الرمانة.. 22

عريانة وبتكيس الناس... اإلبرة.. 23

طعميها بتوكل ورشبها بتموت... النار.. 24

إيش بيميش وبوقف ومالو رجلني... الساعة.. 25

أمي جابت أّمه: ركب شاب وفتاة عىل دابة ومرا من أمام مجموعة من الحصادين، فقاموا . 26

باتهامهام، فرمت عليهم هذا اللغز: أمي جابت أمه وأخو جوزي عمه.  وكان حل هذا اللغز 

أنه ابنها.
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حزازير األطفال:

هذه الحزازير تجري عىل ألسنة األطفال والفتيان، -ذكورا وإناثا-،  وتختلف عن حزازير الكبار 

يف أن أجوبتها طريفة ومضحكة أحيانا، وتجعل الطفل يتعلم طرق تفكري جديدة: 

إيش طويل طويل ما بطول بز الحامرة... الطريق. 1

مغارة مليانة حجارة... الفم. 2

صحون صحون من هون السطنبول... أثر خف الجمل.. 3

الشايب عىل الحيط ولحيته بقاع الدار... املزراب.. 4

ومن األلغاز املحرية لألطفال:

 بيصري أبوك يصي وجلد الخنزير عىل ظهره

 بيصري أبوك ِيصي والنمل طالع من خزقه

فالضمريان يف اللغزين يعودان عىل الخنزير والنملة.
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5- األشعار والقصائد
الرزعة والتبدع:

قصيد يغنى به يف املناسبات، وتختلف الرزعة عن التبدع يف أن األوىل أطول نفس وأحىل نغمة.

 

الرزعة:

هو شــعر عن البدو، كانوا يغنونه يف املناســبات، وكان منترشا بشكل كبري، وهو  يختلف عن 

التبدع بالنغمة واللحن، يف أنه أطول نفس وأحىل نغمة، وأكرث وقعا يف النفس، وقد كان ميارســه 

رعاة الغنم وهم يرعون أغنامهم، كام كان ميارســه الشــعار، وتقال كلمة الرزعة يف أمثال بدوية 

قدميــة مثل: )العرس يف ديرتنــا وأهل الربيج برزعة( ومعناه أن الرزعــة كانت متارس يف األعراس 

البدوية، وهناك مثل ثان: )ولدها يف الفزعة وبنتها يف الرزعة(. 

ويــن مـــــن  الـــَعـــرب  َعــلــمــنــي  ــان  ــف ــل تَ ــار  ــي ــت ِخ

ــن ـــا زي ـــا راعـــــي الـــَغـــنـــم ي ــك بـــالـــِخـــري ي ــح ــب َص

ملبوسك حـــال  واش  ــك  ــوك ش ــر  ــري ــح ال الـــي  يـــا 

ــك ــوش ــرب ـــري مــــيس ســـــاق ط ـــِخ ـــال ـــيـــــــك ب َمـــسِّ

ـــدري ـــا ت ـــت م ــــ ـــك وان ـــزال ــــــادوا غ ـــني ص ـــا ش ي

ــه قـــنـــاة تــجــري ــت ــح ـــن ت ـــوز م ـــك ـــىل ال قـــاعـــد ع

ـــاس مـــا هـــم ســــوا تــوكــد مـــن أصــابــيــعـــــك ـــن وال

ــعــك ــواجــي عــلــيــتــنــــــــي يـــا قــلــب مـــن كــــرثة م

ــن وي ـــن  م ـــنب  ل ــوين  ــق ــس ت ــف  ــي ض جــيــتــكــم  وإن 

ــني ــات ــو ربـــيـــلـــة أصـــبـــحـــت ش ــك ــم ــن يــــا الـــــي غ

أوالد ــــالم  ك ـــو  ه ـــا  م ــب  ــن ــش ال والــــهــــرج وصــــل 

يـــا مـــــارق الــــــدرب ســــــــــــــــــــلــم عـــىل عـــواد

ــد ـــ ـــ ــن واح ــه ــاح ــت ــف ــــوى وم ــي وقــلــبــك س ــب ــل ق
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ــك جــاحــد ـــ ــي ــل ــــاين ع ـــــك م ـــ ـــ ـــ والـــلـــه ألعــلــمـــ

ــط يف جــالـــــــــــك ــح ــن ـــرب وب ـــع ال ــل  ــشــي ت بـــاكـــر 

ــك ــال ـــذ عــــىل ب ـــاخ ــن ال ت ـــ ـــ ـــ يــــا حـــلـــو يــــا زي

التبّدع:

هو نوع من الشــعر املبني عىل الجمل القصرية، الذي يلقى ويغنى يف ســامر الفرح البدوي، 

يوم يتبارز بالفرح عدد من الشــعراء الذين يبدعون يف رواية هذا النوع من الشعر، وأحيانا يصل 

الشعراء يف املبارزة بالشعر، ويحتد القول بينهم فيام قد يظنه السامع تحول إىل الهجاء أو املغالبة 

دون أن يصل إىل الخالف، ومن شعر البدع:

ــة رايس ــي يـــا عــصــاب ــع ــــــة... رب ــم زري ــالك ـــايل ب ح

نشامى كلهم  ــي  ــوع رب ـــــة...  ردي ــة  حــوف ــهــم  ــي واف

ـــوادك ج ــــح  وري ارتـــــاح  ــا...  ــي ــل ع رده  ــل  ــاط ــع وال

ــعــني الــقــويــة ــال ــل عــلــيــا... يـــرضب ب ــاق ــث ديـــر امل

رجاله دون  مــن  الــرجــل  ــة...  ــوي س كلمة  يــســوى  مــا 

 والبدع قريب من الهجيني، لكن الهجيني ترتدد به القصائد واألغاين من الحفظ، والبدع وليد 

لحظته.

قصيدة الصالة/ وأركان اإلسالم: 

خمس ميجل لهن خيل وال هن بل... اثنني شمس وثالث بظل

املعي للضعيف  ننطيه  وزكاة  جي...  الخمس  يرفع  منهو 

وصوم رمضان وحجه لله وشهادة... من لفظ بحق السميع الي

ــد وبـــل يعي ــه وصـــــالة... ريب ع ــص املــلــك واح ــك  ل

ــــداه ــــه ــــق ب ــــل ــــخ ــــي أكـــــــــرم ال ــــب عــــــىل ن
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ومن قصائد الغزل الدرزي: يقول الراوي يف القصيدة:

ــرة نــخــلــك مــا صــار ــق ــدك يــا ش ــع ــدك ب ــع ب

ـــار ــيــت الــعــاشــق دم بـــعـــدك بـــعـــدك خــل

هالنهدين شـــوه  قـــدك  كـــون  ــن  م ســبــحــان 

ــة عـــىل ســـيـــاج الــــدار ــامم ــح ــال ـــدرج ك ـــت ت

جــيــل  12 ـــــ  ل حـــصـــة  ـــــرب  أك ــا  ــه ــي ــط ــع ب

الــدربــيــل ــق عــيــونــك مــثــل  ــري ب ــت  ــدي ل إن 

ــار ــه ــن ــوه ال ــح ــص ـــــارد ي ـــــزال ش تـــرمـــي غ

قصيدة رثاء لشيخ حكيم:

الرثاء من أغراض الشــعر عند العرب، ويرثون فيه غاليا قد طواه املوت، ومام قاله الرواة عن 

هذا املوضوع:

تويف شــيخ معروف عند العــرب، كان حكيام وكرميا ويرضب به املثل يف االســتقامة والنخوة 

العربية األصيلة، فقيلت هذه القصيدة يف رثائه:

س��ب��ح��ان��ك•ي���ا•رب���ن���ا•س��ب��ح��ان ي���ا•خ���ال���ق•ال���ف���رض•وال��س��ن��ة

شعلن اب���ن• ي��ا• خ��س��ارة• ي��ا• ال• ال�����ح�����ود•ال����ق����رب•ي��ض��م��ن��ه

ال��ش��ان رف��ي��ع• بتله• اخ���و• ي��ا• ال• منه ط��ل��ع• ال���يل• للبيت• ع���زي•

نيسان ب��ش��ه��ر• ال��رب��ي��ع• م��ث��ل• منه ت��ن��ت��ف��ع• ال���خ���لي���ق• ك���ل•

وال���ل���ه•م���ا•ظ��ن��ت��ي•ي���ا•ف��لن ب����ن����ات•ال�����ب�����دو•ي��ج��ي��ب��ن��ه

من رثاء الشاعر عيد أبو جابر:

كان هنــاك صديقــان محبني لبعضهام، ويقال كانت القهوة كل يــوم عند واحد منهام، وهام 

الشاعر عيد أبو جابر وخلف النارص الزيود، وملا سمع عيد أبو جابر بخرب وفاة خلف النارص أصيب 

بصدمة، فقال هذه القصيدة عىل قربه بعد الدفن مبارشة وهي:
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ــــارة ــــك ــــــا م ـــــــــــدارة ي ــــــا غ ـــــا ي ـــــي ــــــا دن ي

ــب ــي ــن ــط ال ذرى  خــــســــار  ـــك  ـــال ـــب ح ـــب  ـــض ق

ـــره ـــق ـــــــــره مــــــن م ــــت صـــاحـــبـــنـــا أج جــــب

ــب ــي ــه ـــي ل ـــب ـــل ــــصــــاحــــب ق ــــــــراق ال ـــــىل ف ع

ــــه أقـــــوى ــــل ــــقــــوى ال ــــت ـــا ال ـــه ـــة مثـــن ـــجـــن ال

يشيب والـــطـــفـــل  ـــــوى  أق ـــــي  وال الـــحـــرش  ــــوم  ي

ــــايل ب ــــــا  ي ال  ــــــــايل  غ مثــــنــــهــــا  ــــة  ــــن ــــج ال

ـــب طـــي ــــــــع  م عـــــطـــــر  ــــــــي  ه ــــــــا  م ال 

ــــر: ــــدي ــــــن غ ــــــار مــــحــــمــــد ب ــــــع ــــــن أش م

محمد بن غدير من عشــرية بني حســن، ويقول الراوي: »ابتُِيَ محمــد بن غدير بقتل أحد 

أقاربه، فجىل جلوة إىل عشــرية الزبن، وهي عشرية من قبيلة بني صخر واحتمى بشيخها، وتذكر 

أبيات من شعره يف جلوته:

ــــيش بـــطـــريـــات األســــعــــار ـــم مي ــــع وســـطـــك م

ـــل طــيــة ـــب ـــح ـــر مــــن ال ـــق ومــــــع غــــريكــــم ن

الــنــفــس جــــــازت عـــن جـــــرية الـــزبـــن وطـــــراد

ــة ــي امل ــة  ــان ــش ــط مــثــل ع ـــب  ـــراي ـــق ال ع شـــــوف 

ومن شعره:

ــــاد ــــوس ب ـــت  ـــي ـــن ـــه ت وال  عــــلــــيــــل  إين 

ــــا زاد ــر وم ــم ــع ـــن ال ــص م ــق ـــقـــرايـــب ن ــد ال ــع ب

ـــد الـــضـــحـــيـــْة ـــي ـــل ع ـــب ـــي ق ـــع ـــرب ـــــــويف ل وش

ــــاب ــــن األج بـــــديـــــار  متـــيـــتـــنـــي  ال  رب  يـــــا 

ــه ــي ـــــ)ن( عــل ــــن ــــي ــــف ــــب واق ــــراي ــــق ــــــري ال وغ

ويقول الــراوي: كان يتوعد القبائل التي تغزو الزرقاء طمعا باملراعي واملياه حول نهر الزرقاء 

وسيل عامن، فيقول: 
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عــــامن راس  عـــــىل  تــــــــــردوا  ــــم  ــــورك ــــي س

ــــي ــــروم خ ــــري  ــــث ك ـــــــا  ـــــــزرق ال ــــــىل  ع وال 

ومن أشعاره التي تدل عى تحالف العشائر:

ـــجـــبـــل زمـــقـــان ــــن ال ـــــن فـــريـــج يــجــيــك م اب

ـــومـــي ـــعـــت ـــي والـــــــراشـــــــدي وال ـــن ـــحـــســـي وال

ـــــــــــن حــــــديــــــد جـــــــــاك مـــــــن عـــــامن واب

يـــقـــومـــي وراه  مــــــن  ــــم  ــــن ــــغ ال ـــــــــو  وأب

ويذكر الراوي أن بلدة محمد بن غدير هي العالوك، ومن القصائد التي تصف ش��وقه 

إىل أهله:

واللــه واللــه ثــم واللــه باألشــهاد *** وحق الرســول وحــق رب الربية

اين عليــل وال تهنيــت بوســاد *** و يل علــة بأقــىص الضاميــر خفيــة

عقــب العشــا نار الحشــا توقــد وقــاد *** ما بردنهــا مســنيات الدليه

يــا ويــل عــني دمعهــا بــل االجنــاد *** عيــا يغــذي موقها جيــد نيه

ســهرت وصارت ســهمتي عض االنجاد *** عىل الرفاقة يــوم يطروا عليه

قلبــي مثــل جــو تــدااله األوراد *** ضوامــي تاتيــه مــن كل فيــة

مــن تونــس الخرضا ملكــة لبغــداد *** من نجد لســطنبول لســكندرية

تجمعــت بالقلــب من ســبع االشــداد *** يا عي تنشــدنا منلة فارســية

طبــت بصنــدوق الحشــا مالها عــداد *** مثل الجــراد بســهلة ريهدية

مــن بعد ذا شــديت من الهجن افــداد *** هو منوة الــي يقطعون الدوية

حــر شــحيح الــزور و املنت مســناد *** ســهواج وامــه حايــل صيعرية

انســف عليها الكور و الخرج وشــداد *** وذويرع مــن فوق االمتان غية

بالخــرج حــط مســقال دج االهنــاد *** بكــور العــامين علــق البندقية
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فوقــه صبي لــرسى الليل ما ناد *** ذيب الخال شــغل املســارى شــفية

ثــور من القســطل رسيعــا باالفداد *** عجــل الخطا متنحــر صوب نية

نضــو بشــوق الي مــع الــدو وداد *** يقطــع بعيد البلد لــو هي خلية

النــك خبطتــه بالعصا بالخطــا زاد *** يشــدي ظليم ســمع بالحزم دية

عــامن ما بــل الضاميــر واالفــواد *** عيــا يطفــي جمرة القلــب حية

يــا راكبــة ودربــك عــىل ســيل فيــاد *** املــاردة يــرساك وراك املطية

دربــك تنحر يــم هاك االجــواد *** بني حســن هيــل الربــوع الفضيه

تلفي عي مرحب عســاها باالرعاد *** حيث انه بشوف القرايب له حرية

ديرة هي تلقى بها نســل االجواد *** ربعي هيل الشــومات هيل الحمية

تلقــى بهــا ضد العــدا صفر االكبــاد *** عــز الغريب الي عليــه الجنية

الــي نصاهــم يــا عــي باالهــدا فــاد *** أم العويــل يورعونه شــوية

يــوم اللقــا لزغرتــن بيــض االخــداد *** بالكــون يامــا رملوا مــن ولية

لــن جيت يــم بالدنا وجــاك نشــاد *** اهرج ليــا جيت الرفاقــات بية

وان ســالك عنــي مــن النــاس وداد *** قلــه كفــاك الــرش حالــة زرية

وقلــه غريــب الدار ميــيش باالحــداد *** محمــد الي عندكــم له وحية

يفــداك عزه يا فتــى الجود من جاد *** عاف الصالة ومذهب الشــافعية

لن ســالك عنــي من النــاس حســاد *** قله شــديد الحيــل ع املعنقية

وقلــه عــىل قبــى من الخيــل مســناد *** يلفي مــع أول رسبة باســلية

منــزل هــي زيزيــا لالقطاع مــرياد *** مــن ام العمد للقســطي للغبية

ألــف هال بســعود و ألف هال بعــواد *** ألف صباح الخــري وألف تحية

ســعود يا حــر عــىل كــف صيــاد *** فــكاك باللقــوات راعــي الردية

ياخــذ عــىل خيل العــدا كل ملــكاد *** بســيف قطوع وبنــدق بيلكية

و أخوك يا حر شــهر عقــب ما صاد *** من رضب مخالبه تســيل الدمية



147

وأبــوك قبلــك للمناعــري لفــاد *** يــا مــا جــزم عــن كل قبــى عطية

ســلم عــىل ربعــي شامشــيم االوراد *** الــي بالهــم ما حيــايت هنية

ســلم عــىل أبو كريــم ومطلق وعــواد *** وســلم عىل الحج ســالم مبية

ال يــا أخــو فلحة يــا بعــد كل رشاد *** مطلق من الي يفهقــون الرسية

مطلــق ليــا ذلــو هــل الخيــل رداد *** يــوم ردي الخــال خــىل خويه

ســلم عىل مكيــد وكايــد ومــن راد *** وعي الفالح وراشــد اخــو ثرية

مرحــوم يــا عــوَد غــدا بالســخا زاد *** تلقــاه بينــا مثل راعــي الرعية

رشقــي ليــا جــوه الضعافني مــداد *** مرحوم يــا راعي اليمني الســخية

لو هو شــديد الحيل ما ذقت االنكاد *** لو كان طيب كان يشــفق علية

ال يــا أبو عي شــوق مزبــور االنهــاد *** عىس لبــوك بجنــة الخلد فية

ســلم عــىل الخطاب ال جيتهــم غاد *** وخــوات صبحه عــزويت والدنية

خــوات صبحــه تقل طــرح فهــاد *** عــز الغريب الــي عليــه الجنية

ســلم عــىل الخــالن وكل مــن راد *** وعــىل خــوايل يــوم يطــروا عليه

يــا عزويت يا دنــويت كيف االمراد *** اشــيك لكــم يا اجــواد ضاقت عليا

منــي تــربو عــزويت وصلفهــم بــاد *** وبــاد بيــدي مانعات االرشــية

عمــر مــى يل بني االجناب العــاد *** لو يضحكوا يل ضحكهم ســم حية

مع وسطكم منيش بطربات االسعاد *** و مع غريكم نقر من الحبل طية

تــاري القرايــب جنه لــو تجنــوك *** تــاري القرايــب جنــة الظاهرية

النفس جازت عن هوى الزبن وطراد *** بني صخر ماأريدهم جيد نية

واهنيه بينكم  بيته  شاف  من   *** االكراد  و  الهنادى  غصات  عقب  من 

بعد القرايب نقص من العمر ما زاد *** وشويف لربعي مثل عيد الضحية

مية االرياض  اعطاش  مروي  يا   *** عداد  االطعاس  لرمل  الي  يا  رب  يا 

عليا واقفينـ)ن(  القرايب  غري   *** االجــنــاب  بني  متيتني  ال  رب  يا 
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شوية املــالقــي  ــوم  ي ارميلكم   *** صياد  الــرفــاقــات  يــا  تقبلوين  مــا 

الدلية مييح  ــامل  ص وراد   *** وراد  ــاقــات  ــرف ال ــا  ي تقبلوين  وال 

رحية تــقــارع  بقعا  بنى  تاكل   *** ومــرقــاد  طويل  قــرب  مــن  بــد  ال 

فية كل  من  عباد  تجيه  لي   *** واألشــهــاد  بالتحية  كالمي  اختم 

روحي فدى الي بالسام يصعد صعاد *** نيدي فروض الله ونذكر نبيه

أشعار عن األصدقاء واألصحاب:

خطواته ورا  وامــيش  ــدم  ال المسح  بشربيته...  رضبني  لو  صويحبي 

 أشعار عن نبات الحندقوق:

ـــوق شــــامــــم ريــــحــــة حـــــنـــــدقـــــوق... شــلــعــت قــلــبــي ف

املعاضالت:

هي عبارات وجمل معقدة، فيصري من الصعب أن يلفظها أكرث من مرة بشكل متتايل، وكانت 

تلقى بني الناس للتسلية، مثل:

ــــــرية. ــــــىل ل ــــــــرية ع ــــــــرية ل ــــــىل ل ــــــــرية ع ل

ـــل. ـــي ــــط خـــل ــــي ــــــىل ح ـــــر ع ـــــري ــــط ح ــــي خ

ـــات. ـــب ـــش خــــشــــبــــات الــــحــــبــــس خــــمــــس خ

انتتشتش. ــا  م انتشها  جــيــت  نــتــش  نــتــش  شــجــرة 

احنا ذبحنا بقرتنا الربقا وشيخ برقة ذبح بقرته الربقا طلعت مرقة رقبة بقرتنا الربقا أطيب من 

مرقة رقبة بقرة شيخ برقة الربقا.
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التعاويذ واألدعية

يلجأ اإلنســان إىل الدعاء يف أوقات الرخاء والشــدة، ويف حــاالت القوة والضعف، ويف الصحة 

واملرض، طلبا الستمرار النعمة أو دفع البالء. 

الدعاء:

فالدعاء ال يقتر عىل أتباع ملة أو دين، بل يلجأ إليه الناس عىل اختالف أديانهم ومعتقداتهم، 

ففي الدعاء طأمنينة النفس عندما يشعر اإلنسان بعجز قدرته، وحاجته إىل العون من الله، وإن 

كان الدعاء محببا يف كل األوقات واألحوال، إال أن الناس يحسون بالحاجة إليه عند وقوع املصائب، 

أو عند ارتكاب الخطايا، فيطلبون بالدعاء الصرب والثبات عند املصيبة، ويرجون العفو واملغفرة عند 

الخطيئة، والدعاء مخ العبادة كام ورد باألثر، ولعل املتعبدين يتحينون أوقات االستجابة، فأفضل 

أوقات األدعية عند الفجر، ويف أعقاب الصلوات، ويف جوف الليل. 

الذكر:

ذكر الله تعاىل من أســباب الفالح، وســبل النجاح، والفوز بالجنة، ويعد الذكر جالء للقلوب، 

ومــن الذكــر قراءة القرآن، وقصائد املديح النبوي، وهو أعظم باب بني العبد وربه؛ ألن الله تعاىل 

أمر الناس بذكره وأثنى عىل الذاكرين بقوله: )يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثريا وســبحوه 

بكرة وأصيال(، وقال النبي -عليه السالم-: )َمْن أحّب أن يرتع يف رياض الجنة فليكرث من ذكر الله(، 

والذكر يكون بذكر الله -عّز وجّل- والتسبيح والتهليل والصالة عىل رسول الله ومدحه -عليه الصالة 

والسالم-، ومن املدائح النبوية:

بــــقــــيــــادي مــــنــــى  إىل  راحــــــلــــــني  يــــــا 

ــــــــؤادي ـــــل ف ـــــرحـــــي ــــــــوم ال ـــم ي ـــت ـــج ـــي ه

ـــوا ـــغ ـــل ـــب فــــــــــإذا وصــــلــــتــــم ســـــاملـــــني ف

الــــــــوادي ذاك  ألهـــــــل  ـــــالم  ـــــس ال مــــنــــي 
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ــم ــي ــت ــــد الـــــرحـــــمـــــن م ــــب قــــــولــــــوا لــــــه ع

واألوالدي ـــــــاب  األحـــــــب فــــــــــارق  ــــــد  ق

األدعية التي ترد غضب السامء:

يقول الراوي: هناك أدعية يتلفظ بها اإلنسان عند الحاالت العصيبة ترد غضب السامء، ومنها:

»يا رب نستجري بك من غضبك«.. 1

»يا رب كف ماك بســامك« يقال هذا الدعاء عندما اشــتداد املطر الذي يخىش اإلنسان من . 2

رضره، فعند تتابع الرعود، وإثارة الريح، وكرثة صبيب املاء، يرى اإلنســان ضعف قوته، وقلة 

حيلته، فيلجأ إىل الدعاء: »عزّك يا عزيز الوحي عّزيت وجلّيت«.

أدعية قبل النوم وبعد االستيقاظ من النوم:

كل األدعية تريح النفس، وتجلب الطأمنينة، وال يشــرتط لفــظ محدد للدعاء، غري أن هنالك 

أدعية وردت يف السنة، وجاءت يف األثر، يتلفظ بها الناس بأوقات معينة، وبحاالت محددة، فكان 

من السهل حفظها وترديدها يف األوقات املستحبة، منها عند النوم: 

اللهم أسلمت نفيس إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، . 1

رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 

أرسلت.

باسمك ريب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفيس فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مبا . 2

تحفظ به عبادك الصالحني.

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.. 3

وهنالك أدعية تقال عند االستيقاظ من النوم، منها:

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

الحمد لله الذي عافاين يف جسدي ورد عي روحي وآذن يل بذكره.

ويواظب الناس عىل األدعية لتحصني أنفسهم وأهلهم، ويعلمونها أوالدهم ليعتادوا ذكرها. 
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أدعية لزوال الهم وقضاء الدين:

تذكر الناس العديد من األدعية عندما تلم بهم ضائقة ما، أو عندما يشعرون بالحزن، يطلبون 

بإخــالص النية تفريج الكرب، وزوال الهم، وقضاء الحاجة، وهناك أدعية تروى عن رســول الله - 

ملسو هيلع هللا ىلص - منها:

اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.. 1

اللهــم إين أعوذ بك مــن الهم والَحزَن، وأعوذ بك من العجز والكســل، وأعوذ بك من الجنب . 2

والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني.. 3

اللهــم إين عبدك وابن عبدك وابن أَمتك، ناصيتي بيدك، مــاض يف حكمك، عدل يف قضاُءك، . 4

أســألك بكل اسم هو لك، سميت به نفســك أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، 

أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وزوال حزين 

وذهاب همي.

أدعية الدخول والخروج من املنزل:

هي أدعية وأذكار يدعو بها الشــخص عند خروجه من البيت فيشــعر الداعي براحة النفس 

وطأمنينة القلب، وتعترب حرزا من األذى، منها:

، أو أزِلَّ أو أُزَّل أو أظلَِم أو أُظلَم، أو أجهل أو يُجَهل عّي. اللهم إين أعوذ بك أن أَِضلَّ أو أَُضلَّ

بسم الله توكلت عىل الله وال حول وال قوة إال بالله.

ومن األدعية التي يدعى بها عند الدخول إىل البيت: 

))بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعىل ربنا توكلنا((.

أدعية لدخول الحامم والخروج منه

وعند دخول الحامم، يقال: ))بسم الله اللهم إين أعوذ بك من الخبث والخبائث((.

وعند الخروج يقال: ))غفرانك((.
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أدعية أخرى:

وهناك أدعية يتوجه بها اإلنسان إىل الله تعاىل بقلب مخلص، عند املرض أو السفر أو أي أمر 

من أمور الدنيا، يدعو بها لنفسه، وألهل بيته، وملن يحب من األقارب واألصحاب، مثل:

الله يطول عمرك.. 1

الله يعطيك العافية: ملن يقوم أو قام بعمل ما.. 2

الله ينورها عليك: إذا قدم له أحد نصيحة أو بني له مسألة معينة.. 3

يا رب يحرسك من العني: يدعى به حامية من الحسد.. 4

الله يكرث من أمثالك: لتوسم الخري فيه.. 5

الله يصبحك بالخري: عند الصباح. 6

الله يبيض وجهك: عند كشف الحقيقة. 7

أدعية كثرية متداولة تشيع املحبة والخري بني الناس: 

وهناك أدعية وجهنا إليها الرسول عليه الصالة والسالم يدعو بها الناس يف ظروف ومناسبات، 

منها: 

للميت: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. ففيه مواساة ألهل امليت.. 1

للزواج: اللهم بارك لهام واجمع بينهام بالخري.. 2

للركوب عند السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني.. 3

بعد الصالة: اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. . 4

للهــم والغم: اللهم فارج الهم كاشــف الغم مجيب دعوة الداعــي إذا دعاك، رحمن الدنيا . 5

واآلخرة ورحيمهام.

أذكار الصباح واملساء:

من األذكار التي يرددها الناس كل يوم صبح ومساء، وهي من السنة، تحمي الشخص من رش 

الخلق، وفيها دعاء بالسرت والعافية واستغفار لله: 
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1- أصبحنا أو أمسينا عىل فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، وعىل دين نبينا محمد، وعىل ملة أبينا 

إبراهيم حنيفا وما كان من املرشكني.

2- أعوذ بكلامت الله التامات من رش ما خلق.

3- اللهم إين أصبحت أو أمســيت فيك من نعمة وعافية وســرت، فأتم نعمتك عي وعافيتك 

وسرتك يف الدنيا واآلخرة.

4- اللهم إنك ريب ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ 

بك من رش ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.

الرتانيم والرتاتيل:

هي من أشكال الدعاء والذكر، ميارسها املسيحيون يف صلواتهم، يتوجهون بها إىل الله مبكنونات 

نفوســهم، ويرتلونها عىل مدار السنة قبل ترتيلة االشرتاك بالقّداس اإللهي، ومام قاله الرواة حول 

املوضوع: 

س��ب��ح•ال����رب•م���ن•ال��س��م��وات األع��������ايل يف• س����ب����ح����وه•

ملئكته ج��م��ي��ع• ي���ا• س��ب��ح��وه• س���ب���ح���وه•ي����ا•ج��م��ي��ع•ق��وت��ه

والقمر الشمس• أيتها• سبحيه• والنور الكواكب• جميع• يا• سبحيه•

س��ب��ح��ي��ه•ي���ا•س���امء•ال��س��م��وات السموات أعىل• فوق• التي• واملياه•

ف��ل��ن��ذب��ح•ه�����ذه•الس���م���ك•أي���ه���ا•ال����رب

وقد•تغنى•هذه•الرتانيم•مع•البيانو.••
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1- األغاني
 أغاين العيد وتجهيزاته:

يقــول الراوي: كان النــاس عندما يقرتب العيد يفرحون، ويبــدأون بتجهيز حلويات العيد يف 

البيوت مثل الكعك واملعمول، ويشــرتون مالبس جديدة خصوصا لألطفال الصغار ليبتهجوا بها، 

ويردد األطفال األهازيج التي تظهر فرحهم ورسورهم مثل: 

ب��������ك��������را•ال�������ع�������ي�������د•وب����ن����ع����ي����د

ب��������ن��������ذب��������ح•ب���������ق���������رة•س����ع����ي����د

وس������ع������ي������د•م���������ا•ع�������ن�������ده•ب�����ق�����رة

ب������ن������ذب������ح•ب�����ن�����ت�����ه•ه�����ال�����ش�����ق�����رة

دم ف�����ي�����ه�����ا• م���������ا• وال��������ش��������ق��������رة•

ب�����ن�����ذب�����ح•ب����ن����ت����ه•وب������ن������ت•ال����ع����م

أغاين ألعاب األطفال

بعــض األلعاب التــي كان األطفال يلعبونها ويقضون بها أوقــات فراغهم، كانوا خالل اللعب 

يغّنون أغاين وأناشيد جميلة معها، مثل أغنية )طاق طاق طاقية(، كانوا يغنونها أثناء اللعب:

ط�����اق•ط�����اق•ط����اق����ي����ة...•ش���ب���اك���ن•ب��ع��ل��ياّ��ة

ال��ف��رس ع��ىل• وارك����ب• ح���ول• ج�����رس...• ي��ا• ِرن• ِرن•

أم��ري واح���د• صاحبها• ال���ب���ري...• يف• ِوق��ع��ت• وال��دب��ة•

حامر بكون• ِبفتح• واليل• حلوين...• يا• عينيكو• • غمضوا•

وال�������يل•ب���غ���م���ض•ب��ك�����������������������������ون•غ����زال

 واألطفال خالل هذه األغنية يكونون جالسني عىل شكل حلقة، والذي يغني يحمل بيده طاقية 

أو منديال، فيدور حول الحلقة ليضع الطاقية أو املنديل خلف أحد الجالســني ويهرب، فيلحق به 

من وضعت الطاقية وراءه، فإن أمسك به قبل أن يجلس مكانه أعاد األول الدوران حول الالعبني، 

أو قام هو بنفس الدور. 
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أغنية األعداد

أغنيــة صغرية انترشت بني الناس، وما زالت مســتمرة إىل اآلن، يُغّنيهــا األهل لتعليم األرقام 

ألطفالهم عن طريق تشبيه كل رقم بيشء معني:

ــة ــــة... واالثــــنــــني مــطــخــيّ ـــــد عــــصــــاي ـــــواِح ال

ـــص ـــرُتقُ ـــــعـــــة ب والـــثـــالثـــة َحــــســــنــــة... واألرب

ـــة زعـــالنـــة ـــتِّ ـــس ـــــــــــرة... وال ي والـــخـــمـــســـة دوِّ

بتصي ــة  ــي ــامن ــث وال ـــه...  ـــل ال بــتــشــكــر  ــعــة  ــســب وال

ـــه ـــدان ــــرشة ول ــــع ــــــازة... وال ــــــكَّ والـــتـــســـعـــة ُع

ـــة ـــي ـــب ـــشـــع الـــــــــرتاويـــــــــد واألغـــــــــــــــاين ال

تكرث األغاين والرتاويد واألهازيج لدى الشعب األردين يف املناسبات، فلكّل مناسبة أغنية ترتبط 

بها، ومن األغاين التي ترتدد يف مختلف املناسبات:

ــل ــي ــــا ِه ــــدوه ــوة وزي ــه ــق ــال ــه تـــصـــبُّـــوا ه ــل ــال ب

ــل ــي ــخ ال ظـــهـــور  ع  ــى  ــام ــش ــن ــل ل واســــقــــوهــــا 

ــــــادي ب أوَّل  ــــــــألجــــــــواِد  ل قــــهــــوتــــنــــا 

ــــالم الـــلـــيـــل ــــظ ــــــــاره وقــــــــــاده ب ــــي ن ــــال ي

ــــهــــا ونـــحـــيـــيـــهـــا والـــــنـــــشـــــامـــــى نــــالقــــي

ـــل ــــا ويـــلـــك وي ـــهـــا ي ـــعـــادي ويـــلـــك يـــالـــي ت
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أغاين املناسبات

فطام املولود:

وجـــــوارع سكر ــن  ... وســم بــكــر  ــن  م ــك  ب ــال  ــا ه ي

خــرفــان وزرب  ــا  ــوي ش الـــلـــحـــام...  عــنــد  فــطــومــك 

املساطيح  ــب  ــي زب ــا  ي ــح...  ــي صــح ــن  م ــك  ب ــال  ه ــا  ي  

 موعد الحصاد:

الحناتريي ركــب  لحرم   ... حنتور  ركــب  الحصيدة  لو 

الغناديري  حب  لحرم  وطــهــور...  نصب  الحصيدة  لو   

وأغنية:

ــاله ج ــع  ــان ــص ــل ل راح  مـــنـــجـــاله...   ـــا  ي ــجــي  ــن م

غــزة بـــالد  ــن  م ــك  جــاب وش  رزْة...  ــو  ب ــا  ي منجي 

ـــدود املــحــنــيــات ـــخ ـــات... وال ـــن ـــب ــي حـــب ال ــن جــاب

ــاري ــص م ـــال  ب ــه  ــل ــي ك ذاري...  ـــا  ي ـــوا  ـــه ال ـــب  ه

ـــدرّاســـني ــــذاب ال ـــني... يـــا ع ـــاس هـــب الـــهـــوا يـــا ي

أغاين الورادات عندما يأتني باملاء من الغدير: 

رواياهن طلعن  الــي  ع  أقـــول...  ــد  وأري هجيني  ــد  أري

ملفاهن النواوير  روس  ــزالن...  ــغ ال عنرب  يا  شيخة  يا 

االستغاثة عند الشتاء:

الــغــريب ــا  ــن زرع تسقي  ريّب...  ــا  ي الــغــيــث  ــه  ــل ال ــا  ي

يعود مني  عدت  ما  وإن  الجود...  أبو  يا  الغيث  الله  يا 

النايم ــا  ــن زرع تسقي  دايـــــم...  ــا  ي الغيث  الــلــه  ــا  ي

املـــروي ــا  ــن زرع تسقي  ريب...  ــا  ي الــغــيــث  ــه  ــل ال ــا  ي
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الطلعات: 

هي األغاين واألهازيج التي ترتدد عىل أنغام العزف، مثل الشــبابة والريغول واملجوز، مثل عىل 

دلعونا، جفرا يا هالربع، يا ظريف الطول:

عى دلعونا:

اللونا غري  الشاميل  الهوا  دلعونا...  عىل  دلعونا  عىل 

امللعونا بنت  بدايل  عشقت  حــايل...  غرييل  الشاميل  الهوا 

وأيضا:

طلعت ع الجبل طخة ع طخة... دعست يف قلبي ما قلت أخة

 والله يا بنيه النصب لك فخة... واصيدك صيد القطا يا عيونا 

الجفرا:

ـــح دلـــــوين ـــي ـــص ــــــا هــــالــــربــــع وت ــــرا وي ــــف ج

ـــوين ـــا أهــــل الــلــه دل ــن ي ــض ــح غــشــيــمــة بــنــوم ال

دلــــوين ـــري  ـــب ـــال ب ــــــل  زل ــــــا  أن حـــكـــيـــت  وان 

بــيــا كـــذبـــت  إن  ــــــرس  امل حـــبـــل  واقــــطــــعــــوا 

ظريف الطول: 

ــــروض ــــــروض ال ــــيش ال ـــول ومي ـــط ـــا ظـــريـــف ال ي

الــحــوض ـــوســـط  ب ورايب  ـــان  ـــح ـــري ال طــلــق  ـــا  ي

ـــه الـــفـــروض ـــســـت ــــايض ون ــــق ــــىل ال مـــرقـــت ع

ــا ــن ــال ــك ـــت عــــن أش ـــرق ــــو م ــــحــــال ل ــــــش ال واي

أغاين عمن يشيك حبه وعشقه لطيور الحامم:

ــام ــن ــــن شـــوقـــي ي ـــــــامم... وي ـــا ح ـــــامم  ي ـــا ح ي

الــنــعــام ـــش  ري ــحــت  ت الــقــطــايــف...  روس  ـــوق  ف
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يــصــيــح ــــعــــاليل  ال الـــــــــــربوس... يف  ـــــامم  ح ــــا  ي

ـــارق  مـــن صحيح ـــف ي ــب...  الــحــبــي مـــا حــســبــت 

ويصف للطري حبيبته:

ــشــان ــن ــــقــــول ح ـــــريي وت ــــا ط ـــا ي ـــوره ـــع ــــا ش ي

ـــة ـــي ـــرمت ـــــرهـــــا م ــــــىل صـــــدي ــــان ع ــــش ــــن ح

يــــا صـــديـــرهـــا يــــا طــــــريي وتــــقــــول رمــــان

ـــــرهـــــا مــــرتــــويــــة ــــــىل صـــــدي ــــــة ع ــــــان رم

ــان ــج ــن ــــول ف ــــق ــــا طـــــريي وت ــــا عـــيـــونـــهـــا ي ي

ـــــوة مــمــتــلــيــة ـــــه ـــــق فــــنــــجــــان مــــــن ال

ومن أغاين العشق والشوق للحبيب:

بساتيني نــزرع  الغور  ع  وإيــاك...  إنا  الله  يا  شوقي  يا 

العيني مية  من  واسقيهن  وردات...  ثالث  لحبيبي  ألزرع   

حظّي ــره  دب ما  والــزيــن  كــتــوف...  بعريض  بــالين  ريب   

 الله يجازيك يا حظّي الشني... ما شفت أنا من السنة يومي

عايل بالسام  مطلعه  من  بالليل...  القمر  شفت  مية  يا   

أحوايل غري  العشق   كرث  زليت...  كاين  الله  واستغفر   

زوارْة جيت  الكرك  من  ســوريــا...  حــدود  أنــا  قطعت   

 األغاين الرتاثية يف األعراس

أغان عند طلعة العروس: 

ــون طــامع ــك الـــولـــد ال ت ـــو  أب يـــا  ـــامع  ــون ط ــك ال ت

ــب نــفــاع ــس ــن ــاع واملـــــال يــغــنــي وال ــف ــب ن ــس ــن وال

عابوس تــكــون  ال  ــد  ــول ال أبـــو  ــا  ي ــوس  ــاب ع تــكــون  ال 

ــروس ــع ــع ال ــل ــد اط ــول ـــو ال ــا أب ــع الـــعـــروس ي ــل واط
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وأغنية أخرى:

ـــة يـــا جـــــرار املـــال ـــالن يـــا جـــــرار املـــــال يـــا ف

ــدار ال مــن  تطلعي  ال  خــرسانــة  الـــدار  مــن  تطلعي  ال 

ــت ــزي ـــا جــــرار ال ـــا فــالنــة ي ـــت ي ـــزي ـــا جــــرار ال ي

البيت من  تطلعي  ال  خرسانة  البيت  من  تطلعي  ال 

وكانت النساء تغني أيضا:

األول مــن  عليك  يخلف  فــــالن...  ــا  ي عليك  يخلف 

ــــزال مــصــور ــا غ ــان ــط ـــه... أع ـــن ــســب م ــن طــلــبــنــا ال

ــخــلــف خلفني ـــــالن... مـــن ال يــخــلــف عــلــيــك يـــا ف

الثنتني ــه  ــات ــن ب ــا  ــان ــط أع ـــه...  مـــن ــنــســب  ال طلبنا 

 ومن األغاين التي تغنى عند طلعة العروس:

ــك ــال ــح قـــومـــي اطـــلـــعـــي قـــومـــي اطـــلـــعـــي ل

ــــوق عـــمـــك وخـــالـــك ــــق حـــنـــا دفـــعـــنـــا ح

 ومن األغاين التي يغنونها يف األعراس عندما يدخل العريس إىل عروسه:

ــي أنــــا الـــيـــوم مــجــروح ــب ــل يـــا بـــو رشـــيـــدة ق

ــي ــظ ــت ــس ــــحــــشــــا م ــــال ـــق وب ـــي ـــم ـــــــرح ع ج

ــــوا الــطــبــيــب ومــــــــددوين عــــىل الـــلـــوح جــــاب

ــي ــن ــل ــص ـــــشـــــريي ي ـــــرخـــــا ملــــــا ع ــــت ب ــــل ق
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ومن أغاين حناء العروس:

ــــــــده يــحــنــونــه ســــبــــل عــــيــــونــــه ومـــــــد إي

ــه ــول ــح ــم ــس ــــه ي ـــف أهــــل ـــي ـــري ك ـــغ ـــــــزال ص غ

مـــخـــدايت يل  ــــــدي  ش ــــــي  أم ـــــا  ي ــــــي  أم ـــــا  ي

ــايت ــي ـــعـــت مــــن الـــبـــيـــت مــــا ودعــــــت خ واطـــل

مـــنـــاديـــي ــــــدي يل  ش ــــــي  أم يـــــا  ــــــي  أم يـــــا 

ــــا جيي ـــا ودعـــــت أن ــت م ــي ــب ـــن ال واطــلــعــت م

وهناك أغان لحناء العريس:

ـــــه رنـــة ـــي وقــــــع بـــالـــبـــري ل ـــي ــــم حـــب ــــات خ

ــة ــجــن ــل ـــون ل ـــم ـــض ــــه م ــــت ـــع رن ـــم والــــــــي س

ـــا عنه ـــا شـــبـــاب واملــــــوت م ـــوا الـــعـــبـــوا ي ـــوم ق

ــع مــنــه ــب ــش ــن ــــا ي ـــقـــمـــر م ـــه ال ـــر شـــب ـــم ـــع وال

وأغنية:

وملن هالبيت الي بوسط الحارة بيت أبو فالن مقعد لإلمارة

وملن هالبيت الي بوسط السوق بيت أبو فالن مقعد للملوك

طلوا النشامى من فوق التلني كلهم نشامى مربشمني الخيل

طي يا فالنة من الشباك وزغريت قويل هذول خواين وعزويت

وعند زفة العروس: 

ـــقـــرى ال ـــــي مــعــلــم ع  ال ــــا  ي ــــرى  ــــق ال صــــب 

ــــادي ــــن ـــــرى ومــــشــــوبــــشــــن وم ـــــق ـــــب ال ص

ــــــــارس ــــــــاب ح ــــــــب ــــــــىل ال حـــــــطـــــــوا ع
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ـــــو عــــــــىل الــــــخــــــيــــــل فــــــــارس ـــــه ـــــن م

ـــــــارس ـــــل ف ـــــخـــــي ـــــــىل ال ــــا ع ــــن ــــس ــــري ع

ــــــربق ـــــــــبـــــــــاب ش حـــــــطـــــــوا عـــــــــىل ال

ـــــربق ـــــل ي ـــــي ـــــخ عـــــريـــــســـــنـــــا عــــــــىل ال

ــــرب ــــق ــــــــاب ع ــــــــب ــــــــىل ال حـــــــطـــــــوا ع

ـــــل يــــركــــب ـــــخـــــي ـــــــىل ال ــــا ع ــــن ــــس ــــري ع

ومن•األغاين•التي•تغنى•يف•زفة•العريس:

ــيــة الــعــال غـــصـــون  أم  ـــا  ي ـــه  ـــي دال ـــا  ي ــحــي  ــول ــل ت

ــــــــني وطــــــــــول ــــــــرض ــــــحــــــي ع ــــــول ــــــل ت

ــــــــول ـــــــــــــدر أط ــــــــا أق ـــــحـــــي م ـــــول ـــــل ت

ــزم ــن ب ـــــا  وأن زمــيــنــي  زم  زم  الـــكـــامم  أم  يـــا 

وأيضا:

فيه الـــبـــالوي  وحــطــيــتــي  زمــزمــتــيــه  ــنب  ــوي ث أم  يــا 

ــا ــاه هــــون فــرطــت مــســبــحــتــي وهــــون ملــــويل إي

املختار بــنــت  تطلع  ــا  ت الــــدار  بـــاب  ـــط  ارب ـــون  وه

ـــل حــمــلــنــا ـــام ـــــا ح ــا وي ــن ــل ــم ـــــخ نــــخ يــــا ج ون

ــطــة ــب ـــد هــال ـــاي ـــــن ص ـــــا بـــوحـــطـــة مــــن وي وي

ــزال ــغ ــال ــــن صـــايـــد ه ـــن وي ـــو الــعــقــال م ــــا ب وي

ــن ــزي ــــذت ال ــي عــقــي اتـــجـــوز واتـــجـــوزت أخ ــل ق

بابا ــا  ي يقولي  وصـــار  عــيــال  وجـــاب  ــن  ــزي ال وحــبــل 

ـــــــالوة مـــنـــقـــوشـــة مــــديــــت إيــــدي بــــــدي ح

ــة ــوش ــخ ــب م الـــجـــيـــبـــة  لـــقـــيـــت  الـــجـــيـــبـــة  ع 

ـــــــــروش ـــــــــرش ق ـــــا ع ـــــه ـــــن واقـــــــــــــــع م
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ــــــــضــــــــا: ـــــــــــــــن األغــــــــــــــــــــــاين أي وم

ـــــــوت مــــا عــنــه ـــوا وامل ـــب ـــع ـــاب قــــومــــوا ال ـــب ش

ــع مــنــه ــب ــش ــن ــــا ي ـــقـــمـــر م ـــه ال ـــر شـــب ـــم ـــع وال

ـــــت فــنــاجــيــنــه ـــــي انـــتـــصـــب رن والـــبـــكـــرج ال

ـــه ـــل ـــــه قــــلــــت مـــراجـــي ـــــزوت ـــــال ع شــــيــــخ ب

وادي ــــ  ل وادي  ـــن  م ــر  ــج ح أدحــــــرج  ــت  ــي ظــل

ـــــــرادي ــــــــواز وف ـــــــد نــــجــــوم الــــســــام اج واع

ومن•األغاين•التي•يغنيها•أهل•العروس•عندما•مجيء•فاردة•العريس•إىل•بيت•العروس•ألخذها:

ــا أم اإلســــوارة ـــروس ي ــا ع ـــويك ي رحــبــي بــضــيــوف أب

ــارة ــح ـــالت ال ــوا م ــان ــو ك ــال بــضــيــوف أبــــوي ل ــا ه ي

املنديل أم  ــا  ي عـــروس  ــا  ي ـــويك  أب بــضــيــوف  ــي  رحــب

الخيل ظــهــور  ع  ــوا  ــان ك ــو  ل ـــوي  أب بضيوف  هــال  ــا  ي

نشمية ـــا  ي عــــروس  ـــا  ي أبــــويك  ــوف  ــي ــض ب رحــبــي 

ــْة ــني ومــي ــف ــــوي لـــو كـــانـــوا أل يـــا هـــال بــضــيــوف أب

فريد•أهل•العريس:

ــني ولــيــلــة ــت ــل ــي ــا ل ــن ــا مــشــي ــني ولــيــلــة حــن ــت ــل ــي ل

العيلة ــار  ــب ك ــن  م خــذيــنــا  حــنــا  العيلة  ــار  ــب ك ــن  م

ــني ويــــوم ــت ــل ــي ــا ل ــن ــشــي ــني ويــــــوم حــنــا م ــت ــل ــي ل

ــار الــقــوم ــب ــار الــقــوم حــنــا خــذيــنــا مــن ك ــب مــن ك

لبلد ــد  ــل ب ـــن  ــا م ــن ــا مــشــي ــن ــد ح ــل ــب ل ــد  ــل ب ـــن  م

وبــنــت شــيــخ الــبــلــد حــنــا خــذيــنــا بــنــت شــيــخ البلد

لــحــارة حـــارة  ــن  م مشينا  حــنــا  ــارة  ــح ل حـــارة  ــن  م

بــنــت اإلمـــــــارة حــنــا خــذيــنــا بــنــت اإلمـــــارة
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ومن أغاين الفوراد:

ــــــواري ــــال ن ــــت ــــول املــــــــرج األخــــــــرض ام ــــق ي

ــــــــــــــزواري ــــــل ال ــــــب ــــــور اق ــــــن يـــــــــايب م

ــيش ــي ـــا ع ـــن ـــل ـــــــال جـــم ـــا وك ـــن ـــع احـــــنـــــا شـــب

ــيش طــشــي الـــعـــجـــب  بـــيـــد  الـــلـــحـــم  راح 

الــســاحــة ع  ـــيك  ـــرت م ــــي  ي ـــفـــنـــجـــان  ال حــــب 

ـــم ذبــــاحــــة ـــن ـــغ ـــل ـــــــالن ل ـــــــو ف شـــــربيـــــة أب

ـــي ـــم ـــت ـــل ــــــور مـــــحـــــتـــــزم وم ـــــــــو مــــــن أب

ــــدمــــي ـــــــــروع ال ـــع خـــــويـــــه مــــــن ف ـــل ـــط ي

ــــــاب جـــمـــلـــنـــا مـــــن الــــــــرق جـــابـــه مـــــن ج

ـــه ـــاب ـــــه فــــــــالن والـــــطـــــلـــــب مــــــا ه جـــــاب

أبــــــو مــــنــــور يــــنــــادي بــحــســيــس الـــزيـــنـــي

ــي ــن ــي ــات ـــم ش ـــن ـــغ ــــن ال ــــا مــــنــــور م ـــــــوي ي أب

وحني تقرتب الفاردة من منزل والد العروس تغني النساء له:

وسع امليدان يا بو عبد الله وسع امليدان 

                                        الفرحة للصبيان والعز لك والفرحة للصبيان

وعند استقبال الفاردة:

ــزواري ال اقبل  فالن  يب  يا  نـــواري...  امتال  األخــرض  املــرج 

أهيلك حريم  عن  بسيفك  احامنا  دخيلك...  دخيل  إحنا 
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 وأغنية:

محتزم وملتمي يا يب فالن محتزم وملتمي

                              مطلـــــع خــــويه من فروع الدمي

صب الفنجــــان لي مرتيك ع الساحه

                              شربيــــة أبـــــو فالن للغنم ذباحْة

من جاب حملنا من الشـــــرق جابه

                              جابـه فـــــالن والطلـــــب ما هابه

فالن يقول ألمه يا مرحبا بالضيــف 

                               ضيف يعللنا بالشتـــــا والصيـــف

يا حيا الله باملهــــرة والي عىل ظهرها

                         يطـول عمرك يا فالن عىل عدد شعرها

يا عيال العــــــــم يا ضمة بصلنا 

                            خـــــــذونا الغرب وما حدا وصلنا

كام ترتدد أغنية:

ـــربوك وسعيد ــد... ريــتــه م ــدي ــج الــبــيــت ال ــا هــيــل  ي

جذبني فرحكم  الــي  يا  مبني...  الــي  البيت  هيل  يا 

 ويف األعياد الوطنية نغني:  

ــا ــك وطــن ــون ــي ــع ـــــدوى ل ــا ف ــن ــا ح ــن ــا ح ــن ــا ح ــن ح

حنا ــه  ــون ول املــســك  مــثــل  غـــايل  وتـــرابـــك  أردن  ــا  ي

سيوفك حنا  رمــحــك  حنا  نــامــوســك،  ــايل  ع أردن  ــا  ي

نتغنى دوم  ــك  ــم ــاس وب ـــاســـك  ون أهــلــك  وحــنــا 
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أغان عن األم:

تحاله زويل  شافت  يــا  إل  الغيض  وأم  تــهــي...  زويل  شافت  يــا  إل  ــي  أم

تلقاه الــظــل  دور  ال  الــغــيض  وأم  تـــصـــدي...  زويل  ــن  ع ــي  ه ــا  م أمـــي 

يياه ـــول  وأق املتنني  عــىل  ــعــب  وال يل...  سقمنت  ــا  ــده ودي سنني  وثـــالث 

أغاين الحج

حنني الحجاج: 

هي أناشيد دينية للحجاج، فيها ذكر الله، والصالة عىل الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- والشخص الذي يريد أن 

يخرج إىل الحج سواء كان رجال أم امرأة، يجتمع عنده األهل ويبدأون يغنون مثل:  

محىل حنينك يا نبي والله... يعينك يا فالن عىل طلوع الجبل 

وأيضا:

ــــا تــنــام ــــوا عـــيـــنـــي م ــــام ــــوا ن ــــام ــــوا ن ــــام ن

ـــام ـــي ـــخ ــــوا ال ــــصــــب ـــــــــزم ن ـــــــىل بــــــري زم وع

ـــس الـــــرســـــول ـــم ـــل ـــــــــزم ت ـــــــىل بــــــري زم وع

يــــزور يـــلـــي  ومـــســـعـــد  الـــفـــضـــة  إبــــريــــق  ويف 

الهجيني:

كان هذا النوع من الفنون يتعلل به الناس يف سفرهم، وأفراحهم وسهراتهم، يخففون به من 

همومهم ومتاعبهــم، ويقضون بعضا من أوقاتهم، وكان القوم يطربون له لخفة صوته وحســن 

إيقاعه: 

عيال ــا  ي الــقــطــا  نغيط  الــهــجــيــنــة...  ســـون  ثنتني 

سيال تـــودي  ال  بنت  ــا  ي بــدويــة...  ــت  إن مــا  ــاد  ع ال 

بالله أسألك  أنــا  طري  يا  ـــورْة...  ن يل  شفت  ما  بالصوت 
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الــغــزال ــا عينها عــني  ي ــصــورة...  ــق ــوكــر م ال ــي عــن  ال

الجايل ونــة  ونــتــي  ــا  ي ــه...  ــم ع بني  ــن  م جــىل  الــي 

الغايل أنـــا  كنت  ــام  ــع ال ــمــه...  ــي ب مـــاين  أنـــا  ــوم  ــي وال

 ومن أبيات الهجيني:

قلبني كنا  ــي  ال قلب  يــا  نجمعهن...  وكيف  تفرقن 

الزين طريق  يلقى  واحد  تابعهن...  البيض  طريق  وواحد 

يبيعونه ــي  ال ــهــرج  ال ــايل...  ــغ ب هــو  مــا  ــرية  ل بألفني 

ترخونه حني  الحامد  أرض  يف  العايل...  من  تحدر  سيل 

يخلنه مــا  القفا  هــرج  ــنــســوان...  ال عــىل  الله  حسبي 

يزيدنه قليل  كان  وإن  نــامــوس...  عندهن  القفا  هرج 

ومن شعر الهجيني املشهور: 

البادي هو  ريب  ذكــر  يا  ــلــه...  ال بذكر  نبتدي  ما  أول 

عــواد ــال  امل عـــواد رب  ــه...  ــل ال مــن  تــيــأس  ال  عبد  ــا  ي

العادة طيب  ــرشك  وب الــوجــعــان...  عن  تنشدين  كأنك 

وزيــادة ذقت  ما  ويــذوق  ينصاب...  باملرض  المني  من 

ــيــوم منحاها ال الــــي... وعــجــل  الــطــيــارة ذلـــول  عــىل 

ياها بليا  القرش  ـــرة  ودي يل...  عشري  عليها  واردف 

تفاحة لشوف  أنا  مشتاق  خــال...  يا  داركــم  عىل  سريت 

مرتاحة بنت  يا  عساك  الحال...  كيف  شوق  يا  لها  قلت 

راحة بها  ما  ورفقتكم  ميال...  الدهر  الله  عز  وقالت 

بيها ــا  أن ولفي  تربيت  بــالــواد...  وأنــا  أتفكر  قمت 

يشاحيها مني  ــريت  دي يا  بــعــاد...  علينا  ــوا  رصت خــوي  يا 

ملجاريها املـــي  ـــرد  وت تـــعـــود...  علينا  إنـــك  رب  ــا  ي
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الدحية/ السامر

متارس الدحية باألعراس واالحتفاالت كتعبري عن الفرح، والرتفيه عن النفس، وكانوا يســمونها 

)أنفاس العرســان(، والدحية أداء احتفايل جامعي، حيث يصطف مجموعة من الرجال إىل جانب 

بعضهم ويبدأون بالدحية، قبل أن يبدأ الشاعر أو البداع بالغناء لريدد وراءه عدد من الرجال ممن 

تتناسق أصواتهم: 

هال هال ب�ك يا هال           ال يا حليف��ي يا ولد

وأكرث ما مييل الغناء إىل الهجيني لسهولة لحنه، ويتم أثناء األداء صفق األيدي برتابة، مع إخراج 

صوت كالحمحمة من الصدر يظهر فيه حرف )الحاء( واضحا، ويشتبه بحرف )الدال( قبله، ومن 

هنا جاء اسمها )دحية(.

ومن القصائد األكرث تردادا يف رقصة الدحية:

ــا ــن لـــوال مــعــزبــنــا مـــا جــيــنــا... وال قــطــعــنــا وادي

وسعيدي ــربوك  م ريته  ــجــديــدي...  ال البيت  هيل  يــا 

مضوية الكهارب  بــه  »مــتــعــب«...  بــو  يــا  بيتك  هــذا 

ــد هـــال هـــال بـــك يـــا هـــــال... ال يـــا حــلــيــفــي يـــا ول

 وكان شباب البدو ينتظرون بفارغ الصرب حفالت األعراس والطهور أو عودة الحجاج، ليقوموا 

برقصة الدحية التي تتم بالليل عندما يكتمل البدر، ويف رقصة الدحية، التي تسمى أيضا السامر، 

تخــرج فتاة تلقب بـ)الحــايش(، يف يدها عصا صغرية، كانت هذه الفتاة ترقص أمام صف الدحية 

وحــني يحاول أحد الرجال االقرتاب منها كانت ترضبــه بعصاها وتطرده للوراء، ويذكر البعض أن 

الحايش كانت ترقص وبيدها سيف بدل العصا.

وكان الرجال من أهل )برئ الســبع( يرددون هذه العبارة: )ريحان يقول ريدان( بدال من )هال 

هــال بـــك يا هال.... ال يا حليفــي يا ولد(،  ويذكرون أن )ريحان( و)ريدان( كانا صنمني، وكل من 

أراد عبادتهام وجب عليه الرقص أمامهام. 

ومدة الدحية ال تتجاوز وقتا طويال، وتأيت تحفيزا للشاعر من أجل إلقاء الشعر. 

ـــا ولــد ــفــي ي ــي ـــا حــل ــــــال... ال ي ـــا ه ـــك ي ـــال ب ه

ـــربوك وسعيد ــتــه م ــد... ري ــدي ــج ال الــبــيــت  ــا أهـــل  ي
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 وأما األبيات التي ترتدد وتتعلق بالحايش:

ــن أمي ــايش أكـــرب م ــح ــي... وال ــم ــرب ه ــا ك ــا ويـــي ي ي

 فإن تم حبس الحايش، ويقال ربطها من أحد

 الرجال بإشارة متعارف عليها يغنون إلطالقها:

علينا لــك  وش  خــي  يــا  ــا...   ــن ــشــي حــوي ربــــاط  يــا 

 

دبكة النسوان:

دبكة النســوان يف حركاتها أبســط من حركات دبكة الرجال، متسك النساء بإيدي بعضهن يف 

صــف متصل يف أوله قائدة الدبكة تتميز مبنديل تحمله بيدها تلوح به، ويبدأن بالحركة الرتيبة، 

وبخطوات متمهلة ونشيطة، وتكون هناك مجموعة من النساء يغنني بالرتديد عىل بعضهن، وقد 

يصاحب الغناء العزف عىل الشــبابة أو املجوز، وبني فرتة وفرتة يتوقف الغناء لتؤدي النســاء يف 

الدبكة حركات )الرزعة(، حيث يرضبن أرجلهن باألرض تكرارا بإشارة من قائدة الدبكة. 

الرتويد:

الرتويد، منط من أمناط أغاين النســاء، ويتــم ترديده ببطء اللفظ ومد الصوت، وأكرث ما يغنى 

عند وداع العروس، أو عند إعداد الوالئم، فيعطي شيئا من الشجن املمزوج بالحنني، ومن املقاطع 

الغنائية من هذا اللون:  

)جمل فالنه بالوادي        حنينه قطع فؤادي(

)جمل فالنه يا عونه           لو عن الغربه يرّدونه(

)جمل فالنه يا ضاحي       لو عنده دّق ارماح(

املهاهاة والزغاريد:

واملهاهاة نوع من الغناء املمتد الطويل الذي يحتاج إىل نفس عميق، والزغاريد أصوات تخرجها 

النساء بدفع الهواء من األجواف مع تحريك اللسان برسعة ميينا وشامال ليرتدد الهواء فينتج الصوت 

الذي يطلق عليه اسم الزغرودة.
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وتتعلم  البنات منذ الصغر طريقة املهاهاة والزغاريد، يتمرسن عليهام من خالل األلعاب التي 

ميثلنها تقليدا للكبريات من أمهاتهن وأخواتهن ونساء الجريان عند حضورهن لحفالت األفراح.

ومام يرتدد يف املهاهاة:

ـــا ـــه ـــي ـــة وراع ـــدل ـــب ـــال ــــن دعـــــت ع ــــا م ــــه أوي

يداويها مــني  تالقي  ــا  وم العمى  بكاس  تبىل  أويــهــا 

الــنــاس هـــا  يـــا  ــا  ــن ــرب ــغ ت إن  وإحـــنـــا  أويـــهـــا 

ـــــرأس ال ـــع  ـــرف ن تــغــربــنــا  إن  ـــا  ـــن إح ــــهــــا  أوي

وأيضا:

ــل ميل ــاي ــق م ــن ــع ــا وال ــه ـــول امل أويــهــا الــطــول ط

والحيل ــوي  ــق ال ــد  ه ــه  ــع رف ــن  م ــر  ــخ وال ــا  ــه أوي

ــوا  بــالــلــيــل ــه ــب ــن ــى ت ــح ــض ـــا نـــاميـــني ال ـــا ي ـــه أوي

ــــــاد الـــــغـــــزال يـــــي عـــــىل الـــعـــني ــــــالن ص ف

ومن املهاهات:

بالد يف  القلب  وحبايب  ــالد   ب يف  أنــا  وأصبحت  أويها 

ــب يــنــقــاد ــط ـــن الـــفـــرقـــة ح ــيــبــي م ـــح قــل ـــب وأص

ــغــات ــصــي ال ــوا  ــب ــت ــك ت ــــــورق ال  ال ــني  ــب ــات ك ــــا  وي

الــجــمــعــات رب  ــــــا  وي ـــا  ـــن ـــفـــرق ت وإحـــــنـــــا 

وكذلك:

ــر ــدي ال درج  عـــن  ــح  ــاي ط فـــالن  وأشـــــوف  أويـــهـــا 

ــني ــف ــأل ــــــه بـــأربـــعـــة وخـــنـــجـــره ب ــــــارودت وب

ـــن هـــشـــب مــــن ويـــن ـــال ـــن قـــرابـــاتـــه ق ـــل وط

بالعني التــصــيــبــونــه  ــه  ــل ــال وب ـــالن  ف ـــذا  ه قلتلهن 
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ومن املهاهاة ما يأيت لذكر والد العريس أو العروس، مثل:

النشميات ــنــات  ــب ال ــز  ع ويـــا  فـــالن  أبـــو  ــا  ي ــا  ــه أوي

ــات ــي ــرب ـــا الــــعــــايل يــــا شـــبـــاكـــني غ ـــرن ويـــــا ق

ــــداك ع تـــقـــل  ريب  ـــــا  وي ريب  ــــن  م ـــبـــت  وطـــل

ــاك ــن مي ـــول  ـــط ت ـــل  ـــظ وت ــك  ــت ــب ــي وتـــظـــلـــك يف ه

مجموعة•من•األهازيج•ترددها•النسوة•بلحن•معن•ميلء•بالفرح،•مثل:•

رايس.	  عىل  شايش  مثل  رايس...  رافع  فالن  يخي  الله 

يايب فالن يا نوارة كل أهله... يا عقد الشور يا مشب عىل مهله 	 

ــي... 	  ــن ــعــدوي ــىل ركـــاب ال ــا جـــاري الــســيــف ع ي

ــي ــن ــدوي ــع ـــــاب ال ـــىل رك ــل ع ــي ــن ــــاط ال ـــا ح ي

ــه ســبــع بـــركـــات... 	  ــت ــا ري ـــالن ي ــا ف ــا مـــربوك ي ي

ــات. ــرف ــل ع ــــارك مــحــمــد عـــىل جــب ــل مـــا ب ــث م

ومن مهاهات الفاردة عندما يذهب أهل العريس لبيت أهل العروس: 

هي هي افرشوا الحارة حريري... تتحرّك بنت األمريي ... هي هي افرشوا الحارة شنابر... تتحرّك بنت األكابر. 1

هــي هــي يا نجمة الي بالســام طي من الســام واريس ... هي هي لو غريك عســــــل ما طاقته نفيس. 2

هي هي يا شب معتصم لبس الجوخ يلبقلــك ... هي هي يالي غزال الخال خطا عىل خطوك. 3

أويها يا ناس صلوا عىل النبي وعىل فاطمه بنته... أويها إلك الحمــــد يا ريب والي طلبته نلته. 4

أويهــا يا ريتــــــــــو مبارك يا عريس جديـد... أويهــا ريتو مبـــــارك كل جمعه وكل عيد. 5

أويهــا ريتو مبــارك قد ما عملنالـــــــــــــك...أويها والعشــبـــــة اليابســة تخرض قدامك. 6

وبعد كل مهاهاة تطلق النسوان الزغاريد للتعبري عن فرحتهن.
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املوسيقى الرشكسية

يقول راٍو رشكيس: الرشكس من أكرث الناس الذين يحبون املوســيقى، ويعطونها عناية خاصة، 

ويعلمونها ألوالدهم منذ صغرهم، وكل موســيقى رشكســية لها رقصة تتناسق مع حركاتها، ويتم 

تعليم الطفل الوقوف عىل رؤوس أصابعه يك يتقن الرقص الرشكيس عندما يكرب، والرشكس يقيمون 

حفالت راقصة يسمونها )الفنطزية( أو )الجوك(، وبالعادة الشباب والبنات يرقصون مع بعضهم، 

ويقف الراقصون عىل شــكل حلقة، وبالوســط شاب يعزف عىل املوسيقى يســمونه )بشناوة(، 

ويحمل بيده )األكورديون( الذي يسمونه ) بشنة(، وعادة تبدأ الحفلة بالعزف، ثم يبدأون الرقص، 

ومن أكرث الرقصات التي كانوا ميارســونها )رقصة القامة(: فتتحرك البنت بهذه الرقصة مثل طيور 

البجع التي متيش عىل سطح املاء مشية ناعمة وهادئة، وتكون رافعة جوانحها لتحافظ عىل توازنها، 

ورقص الشاب يكون مثل حركات الحصان، مييش بخطوات متناغمة مع املوسيقى ويداه تتحركان 

كام أجنحة الطيور، حينا يفردها وحينا يضمها.

الفن عند عشرية بني معروف )الدروز( وطريقة الغناء: 

الفن: هو نوع من أنواع الشعر املغنى الذي يوصف كثري من العادات واألعامل وغري ذلك من 

األحداث.

الطريقة: تقوم عىل وقوف الناس صفا مستقيام، والشاعر يقف بأول الصف وميسك عصا يلوح 

بها، ويتحرك حركة بسيطة بطيئة.

أغان تراثية فلسطينية

من األغاين الرتاثية الفلسطينية التي يغنونها باألفراح:

امللبوس ــارك  ــب م فـــالن  ــا  ي لبسو  املــلــبــوس  ــارك  ــب م

العروس ع  وعينك  يحاكيني  ومتــك  العروس  ع  عينك 

العكال ــارك  ــب م فـــالن  ــا  ي ولــبــســو  لــعــكــال  ومــبــارك 

عالغزال وعينك  يحاكيني  ومتــك  الــغــزال  ع  وعينك 

الجوكيت مــبــارك  ــالن  ف يــا  ولبسو  الجوكيت  مــبــارك 

عالجوكيت عينك  يحاكيني  ومتــك  عالجوكيت  عينك 



175

ومن األغاين أيضا التي كانت تغنى للعروس:

الطويل الدرب  يا خليي جبناها وجينا من  جبناها وجينا 

أصيي عيلة  مــن  أصيلة  األهـــايل  أرض  مــن  جبناها 

ــايل األص أرض  مــن  أصيلة  ــغــايل  ال للحبيب  جبناها 

األمثال ــرضب  م ــار  ص وصفه  ــرجــال  ال لزين  جبناها 

ومن أغاين األفراح:

ــــخــــوايل ال دار  يف  الــــفــــرح  دس  ميــــا  يــــا 

ــــــوال ــــــرييل أح ـــــهـــــوى غ ـــــا مـــــا رمــــــــاين ال ي

ــن ــه ــي الق ت  الـــــجـــــواد  ــــىل  ع أدور  ظــلــيــت 

ــن  ــه ــي ــالل ــــــوا ع يـــــا مـــــا رمـــــــاين الـــــهـــــوى ج

الحداء والهزج: 

كالم قديم ورث عن اآلباء واألجداد، كان يغنى يف معظم املناســبات وأكرث ما يغنى الحداء يف 

السامر، والحداء نوعان هام: املربع واملثمن، أما املربع مثل:

متهني ــعــكــم  م ــي  ــب ــل وق ـــي...  ـــن ـــاغ ب عـــاملـــربـــع 

الشجعان البيت  هيل  يــا  ــظــن...  ال خــاب  مــا  وفيكم 

 واملثمن مثل:

فيه بــتــوقــع  رش  اعــمــل  خــــري...  بتلقى  ــري  خ اعــمــل 

تطفيه إنك  تحاول  ال  الغري...  بتحيي  النور  شفت  إن 

يخفيه حــاول  ــه  ان مهام  قــصــري...  مــشــواره  والحاسد 

أخــبــار بقلبه  ــار  ــب أخ ــر...  ــري ــق ــت ال بعطيك  لــســانــه 
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أمــا الهــزج فيختلف عن الحداء، بأن يغنيــه واحد والناس من ورائه تــردد، مثال عند خروج 

العريس من الحامم:

نعيم)ن( بعد الحامم... يا عريس الهنية 

اآلالت املوسيقية

تنوعت آالت العزف املوسيقي عند العرب وتعددت استخداماتها، فهي مرافقة أصيلة للفرح 

والرتح والحصيدة والرعي، ومن أشــهر اآلالت التي عرفها العريب وصنعها الربابة والشبابة والعود 

والناي والدف واملجوز والريغول، ومام قاله الرواة: 

الربابة:

هي أداة من أدوات العزف القدمية التي استطاعت أن تبقى عىل مكانتها الرتباطها بلون غنايئ 

محبب لتعدد ألحانه وخفتها، تصنع من جلود الظباء، أو من جلود املوايش الصغرية بعد إعدادها 

جيدا لتخليصها من الشــعر أو الصوف لتكون رقيقة ومرنة ومتينة، يشد الجلد عىل إطار خشبي 

من الوجهني ويثبت بشــكل مســتو من الجهتني، يتخلل اإلطار من األسفل إىل األعىل قضيب من 

الخشب يتصل بطرفيه الوتر الوحيد للربابة الذي يتخذ من عدة شعرات من )السبيب( وهو شعر 

ذيل الفرس، فيكون الوتر مالمسا من طرفه األسفل بدن الربابة بعد نصبه بقطعة خشبية دقيقة 

تســمى )الغزال(، ويتخذ وتر ثان عىل قوس من األغصان املرنة والقوية، يحدث صوت عند )حز( 

وتر القوس بوتر البدن يتم التحكم بنغامته من خالل جر القوس ذهابا وجيئة وحركة أصابع اليد 

األخرى عىل أعىل وتر البدن إلنشاء اللحن الذي يقصده العازف.

يغني عىل الربابة أشخاص يجيدون العزف عليها من ناحية، ويحفظون األشعار واأللحان من 

ناحية أخرى، بل إن ألحان الربابة كانت ميزان الشعر عند أهل البادية.

ومن األشعار التي تغنى عى الربابة بألحان مختلفة:

أرشفت أنا املرقاب وون بالخمس... وأقول يا طري النيا طري عي

 ومثل:

يا ناس نشرتي الحضارة بالدنانري... يا ويي كم ناس بدلت العز بالبعري 
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وأيضا:

عم نهود معذيات عن اللمس... ينص حامم ومد رجلها ظي

 كلن عقدها عقدن ما لها ملس... وأنا تعقد يل عقدة)ن( ما تحي

 أزيح عىل الظل من وهج الشمس... وهذا جزا من رافقت مخي

 وكان اليوم يا شوقي مثل أمس... وإن كان باكر مثل زاد مي 

وهجينية تصف جامل بنت، ومن شدة جاملها سموها السمرا:

السمرا... والقلب من موضعه زاغي أنا  يا خوك ما شفت 

جاعي لن  القوت  ــدرك  ي ما  غـــربا...  حالته  المني  من 

فزاعي ــــراض  األم تيجيها  يـــتـــربا...  وال  خفية  علة 

وهجيني:

قــول يا عــني العنـــود      ضامــر والجدايل ســود    والثنايــــا مرهفات

يــا أم العيــون املداعيج     والثنايا املالعيــــــج        كأنك تعزيــن الرفيق

                               

يا نشمية البنات

وهجيني عىل لسان امرأة سمعت إن عشيقها مذبوح بالحرب:

ممشايت كيف  عىل  اطلب  قــوات...  الضحى  رسم  أرشفت 

الرهيفايت يا  الثنايا  له  الــقــوات...  عسكر  مع  خي  يا   

الغزيزايت دموعي  يا  هــل)ن(  ــوات...  م إنه  الخرب  جاين   

 الشبابة: 

الشبابة آلة موسيقية نفخية، وهي عبارة عن أنبوبة مجوفة من البوص )القصب( أو املعدن، 

طولها حوايل )30( ســم، ولها خمســة أو ستة ثقوب تبعد عن بعضها مبقدار طرف األصبع، ينفخ 

العازف يف طرف فتحتها العليا فتخرج صوتا يعدله العازف بتحريك أصابع يديه ليخرج له اللحن 
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الذي يريده، والعزف عليها مل يكن بحاجة إىل علم وتعليم، فهو عبارة عن صفري يخرجه اإلنسان 

بأن يزم شفتيه وينفخ من أنفاسه هواًء يدفعه ويحركه بطرف لسانه، فيخرج باللحن الذي يريد، 

ثم أصبح ينفخ هذا الصفري يف أنبوبة من البوص ثقوبها ستة، ويبدل عليها بأطراف أصابعه حتى 

استقام له اللحن وتهيأ له النغم الذي يريده، والشبابة صديقة الراعي فهو يحملها يف يده ويضعها 

تحت حزامه ويخرجها ليشــبب بها وينفخ فيها ما يطيب له من األلحان، فال يشــعر بامللل وهو 

يقيض الســاعات الطوال يف رعي املوايش بني تالل الطبيعة وهضابها، وال يقتر استعامل الشبابة 

عىل الراعي فقط، فقد صارت تســتعمل يف املناســبات واألعراس حيث يخرج أحد الذين يتقنون 

العزف عليها وشخص آخر يغني عىل نفس النغمة، ويقوم اآلخرون بالسحجة والتصفيق باألكف.

والشبابة تستجيب أللحان متنوعة منها املوال العاطفي، واللحن الهادئ الحزين، والدلعونة. 

ويف حني يتم دفع الهواء للخارج من خالل قصبة الشبابة، فإنه يف املجوز يقوم العازف بسحب 

الهواء من الخارج إىل الداخل، ويكون العازف متشــنج بشكل واضح ليتحكم بالهواء الداخل عرب 

هــذه اآللة ألداء اللحن املطلــوب بحركات مرافقة لألصابع عىل الثقــوب املتدرجة، وبالتايل فإن 

صعوبــة العــزف عىل هذه اآللة جعلــت العازفني قلة وأدت إىل غياب اآللة، وليس من الســهل 

تعلم العزف عىل هذه اآللة التي تتكون من قصبتني متجاورتني يتصل بطرفيهام العلويني )ابنان( 

صغريان–أي زمريتان- هام مصدر الصوت.

والشــبابة، واملجوز، والريغول الذي يشــبه املجوز إال أن إحدى قصبتيه أطول من األخرى يتم 

العزف عليها جميعها سامعيا.
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2- الفنون األدائية
املرسح:

الفن املرسحي كان رقصا بدائيا، وانترش دينيا، ثم تطور بعد ذلك مع تطور األغنية اإلنشــادية 

الراقصــة، ومبصاحبة املوســيقى ودق الطبول لها، حتى ظهرت املرسحيــة التي تحولت عن نواة 

األغنية التي كان البدائيون يتعبدون بها.

فالرقص من أقدم الوسائل التي كان الناس يعربون بها عن انفعاالتهم، وكان ذلك يتم بطريقة 

غريزية بســبب فقر الوسائل التعبريية وقلة املحصول من الكلامت املنطوقة، فكان من الطبيعي 

أن يبتكر اإلنسان الراقص حركة إيقاعية يعكس بها فرحه وبهجته، وألن الرقص كان طقوسا دينية 

فهو يتحدث عن آلهة يصي لها ويشكرها، ولقد كانت رقصات الطقوس الدينية ورقصات الزواج 

جذور )امليلودراما( الحديثة، ويعود تاريخ املرسح إىل ما يزيد عن أربعة آالف عام قبل امليالد، وقد 

كان اليونان أشهر شعوب العامل يف املرسح، وكانت االحتفاالت تقام يف الطرقات والدروب وهؤالء 

العامة كان يطلق عليهم اســم )الجوقة(، أما الراقصون فيطلق عليهم اسم املمثلني، كام انترشت 

عادة استعامل األقنعة وأنشئت الدراما املرسحية يف االحتفاالت واألعياد. 

وقد مارست القبائل البدائية رقصات الحرب والرقصات الدينية، وقد كان املرسح مكانا لجلوس 

النظــارة، وكانت الخيمة هي التي يرتدي فيها املمثلون مالبســهم ومنها يظهرون كلام حل دور 

أحدهــم، أي كانت خليطا يجمع بني كواليس املرسح الحديث وحجرات املمثلني، أي أنه مل تكن 

منصة التمثيل حســب املدلول الحديث موجودة بعد، وظل املــرسح يتطور إىل أن وصل ملا هو 

عليه اآلن.

مرسح العرائس:

هو مرسح يعتمد عىل تشــغيل الدمى أو )الكراكيز( بطريقــة دراما )نورميد( فنية للتثقيف 

وللرتفيه، ويكون املرسح مكشــوفا، وهو مهم بالنسبة للطفل، فهو يتخيله عىل أنه شخص أمامه، 

وهو محبب له يعرض قصصه يف الهواء الطلق، وله ستارة تنزل عىل الدمى أو ترتفع عنها، وتتكون 

الدمى من الكرتون أو القامش أو )الفايرب جالس(، والخيطية والخشــبية والورقية و)البولسرتين( 

والقطنية والكتانية، وهذا املرسح له تأثري كبري عىل األطفال؛ حيث يبهرهم ويدهشــهم بقصصه 

الهادفة التي تســعى إىل إيصال القيم الفاضلة واألخالق النبيلة وغرسها يف نفوس هؤالء األطفال، 

كام تقدم القصص حلوال للمشــاكل االجتامعية التي يعاين منها الطفل واألرسة، وتقدم بأســلوب 
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يليق بالطفل حســب مستوى وعيه، كام يقدم من خالل العرض اإلرشادات التعليمية والسلوكية 

والنفسية. 

ومرسح الدمى أو العرائس له عدة أنواع مثل: التحريك أمام الجمهور مبارشة بواسطة الخيوط 

أو بأيدي الالعبني أنفســهم إذا وصل املحرك إىل مســتوى االحرتاف، وهناك نوع آخر يعرض من 

خالل صندوق له شــباك تظهر فيه الدمى أو من خلف ستارة، وأيضا هناك نوع آخر مثل الدمى 

املتحركة بعصا، حيث تثبت الدمى عىل عصا متحركة بواسطة قضبان حديدية أو خشبية، وهناك 

أيضا الدمى القفازية التي تحرك بواسطة اليد عن طريق إدخال اليد واألصابع داخل الدمية، وأيضا 

دمى الخيوط التي تحرك بواسطة وسائل إلكرتونية، ومن حيث شكل الدمى ممكن أن تكون عىل 

شكل كائنات حيوانية أو برشية أو خرافية أو نباتية ودمى الجامد ودمى الخارق التي تتشكل من 

الجن والعفاريت.
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3- األلعاب الشعبية
الرتفيه والرتويح عن النفس جزء أسايس يف حياة اإلنسان، وقد ابتكر الناس العديد من األلعاب  

لتحقيق هذا الهدف، واستخدموا لتنفيذ هذه األلعاب موادَّ من الطبيعة وأجزاًء من الجسم، تارة 

يســتخدمون األيدي للعب، وتارة يكون الكالم والفصاحة، وتارة األرجل كام يف الســباق أو لعبة 

الحجلة والبطاح، وقد تكون اللعبة طابة مصنعة من قطع القامش البالية أو ثالثة أخشاب وحجر، 

أو ورقا وقلام، ومعظم هذه األلعاب محفزة عىل الحركة والنشاط، ويلعبها الصغري والكبري واألنثى 

والذكر، ومام قاله الرواة: 

لعبة الغامية )كمستري(:

لعبة من األلعاب التي يلعبها األطفال، تكون مجموعة من األطفال بينهم طفل واحد فقط هو 

الذي يدير عينيه إىل الحائط ويعد إىل العرشة، وباقي األطفال يذهبون لالختباء، وعندما يختبئون 

وينتهــي الطفل من العــد إىل العرشة يذهب للبحث عنهم، عندما يجــد أي واحد منهم، يركض 

الطفــل الذي كان يعد والطفل اآلخر الذي وجــده ويذهبان إىل الحائط، املكان الذي كان يغمي 

عينيه عليه، والذي يصل بالبداية يقول: )كمســتري( يكون هو الفائز، وتستمّر اللعبة هكذا إىل أن 

يجد آخر طفل من األطفال املختبئني، وأول طفل يجده هو الذي يبدأ العد يف اللعبة القادمة، وإذا 

فشــل هذا الطفل يف أن يجد زمالءه يف اللعبة أو سبقه أحدهم إىل الحائط وقال: )كمستري( فإنه 

يعاود العد من جديد.

هذه اللعبة تعلم األطفال املشاركة ورسعة البديهة ودقة البحث. 

لعبة الطاسة

يتم إحضار وعاء صغري مثل )علبة معدنية( ويتم وضع كمية من الرتاب إىل حد النصف يك ال 

تكون ثقيلة كثريا فتؤمل عند ركلها بالقدم ويتم إغالقها، يجتمع الالعبون من الصبية ولتحديد من 

تكون عليه حراســة الطاسة يعدون فيام بينهم إىل الرقم )27(، فالذي يصله العد يكون الحارس، 

فيعمــل أحد الالعبني عــىل ركل العلبة بعيدا وعىل الحارس اللحاق بهــا وإحضارها فيكون بقية 

الالعبني قد اختبأوا، فيبدأ الحارس بالبحث عنهم، وكلام أمسك بأحدهم خرج من اللعبة، فريكلها 

أحد الالعبني الباقني، حتى يعمل الحارس عىل اإلمســاك بجميع الالعبني، وأول العب تم إمســاكه 

يكون هو الحارس يف اللعبة الجديدة. 
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لعبة طاولة الزهر/ الرند

طاولة الزهر)الرند(، صندوق خشــبي بذرفتني، يف كل جهة )12( خطا إىل جانب بعضها ســتة 

يف كل ذرفــة تقابلها ذات الخانات يف الجهة األخرى، وتحتوي عىل )30( حجرا للعب تقســم إىل 

لونني: )15( حجرا عىل شكل قرص باللون األبيض التي متثل النور، ومثلها باللون األسود التي ترمز 

إىل الظالم، وزهرتني مكعبتني هام حجرا )الرند( تتسلسل إشارات عىل ستة الوجوه لكل زهرة تدل 

عىل األرقام من )1-6(، ولها أســامؤها: )اليَك 1، الدو2، اليس3، الجهار4، البنج5 ويتغري االســم إذا 

اقرتن من الرقم )6( فيصبح بيش، والشيش6(، ويتم اللعب بها عىل منطني: إما محبوسة، أو )31(. 

فالواحــد والثالثون عبارة عن جمع الحجــار عىل دائرة الطاولة، ووضعها بخانة )اليَك( والبدء 

بكسب الحجار حسب رمية الزهر، واملحبوسة هي حجز أحجار الالعب الثاين بوضع حواجز أمام 

متريرها يك ال يصل إىل الجهة األخرى إال متأخرا ليكون الكسب للخصم الذي يستطيع )الحبس(. 

طريقة اللعب:

يبدأ كلُّ العب بوضع حجارته بأول خانة عىل يســار الالعب املقابل، ويقوم بتحريكها حسب 

مجموع عدد الرندين التي تحسب كالتايل:

1.يك    2- دو       3- يس             4- جهار       5- بنج      6- شيش

1:1 هــب يــك        2:2 دبــارة       3:3 دوســه       4:4 دورجــي              

5:5 دبش  6:6 دوشيش          6:5 شيش بيش       4:5 بنج جهار

ويتــم لعب هذه اللعبة لخمس جوالت، يفــوز الالعب بالجولة إذا أكمل إخراج حجارته قبل 

خصمه، ويحســب له فوزان إذا أنهى كســب حجارته قبل أن يبدأ خصمه بكســب أي حجر من 

حجارته األخرى.

لعبة الحية والسلم:

هي كرتونة تكون عليها األرقام من )1-100( كل رقم يف مربع، وفيها أيضا رسوم لسالمل وأفاعي، 

وتحتوي عــىل زهر )نرد( وحجرين، واللعبة فيها طرفان، يرمي الطرف األول الزهر ويضع الحجر 

الخاص به عىل الرقم الذي ظهر من خالل )الرند(، وإذا وصل إىل رقم عند بداية السلم يصعد حتى 

آخره، ويلعب الطرف الثاين بنفس الطريقة، ويف حال رمى الزهر وصدف الرقم املربع الذي عليه 

رأس األفعى يرجع إىل الوراء حيث آخر ذنبها، والفائز من يتخطى إىل الرقم )100(. 
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لعبة الزقطة/ خمس حجار

من األلعاب الشــعبية القدمية التي كانت متارسها البنات أكرث من األوالد، حيث تجمع خمس 

حصوات صغريات عادة من الصوان، ومتارس هذه اللعبة من خالل العبني أو ثالثة، يقوم كل واحد 

بقــذف إحدى الحصــوات عاليا، ليلتقط يف املرة األوىل حصوة من الحصــوات األربع الباقية عىل 

األرض أمامــه وبني الالعبني، ويف املرة الثانية يقذف الحصوات عاليا بالهواء ليلتقط حصوتني، ويف 

املــرة الثالثة يلتقط ثالث حصوات معا، ثم يجمــع الخمس حصوات عىل ظهر كفه، ثم يقذفهن 

فيحاول جمعها بيده من الرمية نفسها مبا يستطيع التقاطه من الحصوات، ويكون الدور بعد عىل 

أحد زمالئه املشــاركني يف اللعبة، ليقوم مبا قام بــه من قبله، ومن رشوط الفوز بهذه اللعبة عدم 

سقوط الحصوة املقذوفة قبل التقاط العدد املطلوب من الحىص عىل األرض، حينها تكون اللعبة 

الغية، ويحق لزميل آخر الرشوع بدخول اللعبة وهكذا.

كيفيــة لعب الزقطة: تتكون الزقطة من خمس حصوات يف يد كل العب، وهي تتكون من 7 

أشواط مبعنى أنها تأيت عىل سبع مراحل: 

الشوط األول: يسمى أول وهو أن ترمى الخمسة الحجارة عىل األرض، ثم يؤخذ املزقاط ويقوم 

الالعب بأخذ الحجارة واحدا واحدا، وإذا تم ملس الحصوة ومل يأخذها يسمى ذلك هومة.

الشــوط الثاين: يســمى ثني وهو أن تقوم برمي الحجارة ثم يؤخذ املزقاط، ويقوم بأخذ كل 

حجرين مع بعضهام.

الشــوط الثالث: يسمى ثلث وهو ترمى الحجارة ويؤخذ املزقاط ويأخذ الالعب ثالثة حجارة 

مع بعضها دفعة واحدة، ثم يأخذ الحجر الرابع.

الشــوط الرابع: يسمى زقوة وهي أن ترمى الحجارة جميعها ثم يؤخذ املزقاط ويقوم الالعب 

بأخذ الحجارة جميعها دفعة واحدة.

الشوط الخامس: ويسمى األم وهو أن ترمى الخمسة الحجارة عىل ظهر اليد ويجب أن تستقر 

الخمسة الحجار عىل ظهر اليد، ثم تختار األم وبعد اختيار األم إذا سقطت يعد الالعب خارسا، ثم 

يبدأ الالعب اآلخر.

الشوط السادس: ويسمى الخسم وهو أن يقوم الالعب بثني إصبع الشاهد مع اإلصبع الوسط، 

ويقــوم بوضع اليد عىل األرض ليشــكل فتحة ما بني إصبع اإلبهام وإصبعي الشــاهد واألوســط 

املتالمســني، ويأخذ املزقاط ومــن بعد يقوم الالعب اآلخر باختيــار األم ويقوم بتدخيل الحجارة 
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جميعها دون أن تلمس )األم(، ثم األم وإذا مل يســتطع إدخال األم أو المســها أحد الحجارة يكون 

الالعب خارسا.

الشــوط السابع: وهو القشــط وهو أن ترمى الحجارة عىل ظهر اليد جميعها، ويقوم بقذفها 

لألعىل بحيث تكون مجتمعة ليتلقفها بيده دون أن يسقط منها أي حجر ليكون فائزا. 

لعبة بيت بيوت

هذه اللعبة قدمية، وانترشت باألرياف أكرث من البادية واملدنية، حيث كان أوالد  الحي الصغار 

والبنات يتجمعون مع بعضهم، وكانت لعبة بيت بيوت عبارة عن تخيل من خالل تقمص األدوار، 

فيشكلون األرس التي تتكون من زوج وزوجة وأوالد، وكل شخص أو مجموعة لهم بيت يختطونه 

عىل األرض، وميارســون فيه عادات اجتامعية ميارســها الكبار مثل الضيافــة واألكل وصلة الرحم، 

يصنعــون أدوات الطبخ مــن الطني أو الصفائح الحديدية التالفة، ويتوهمون اســتخدام البنادق 

بقطع من الخشــب يجعلون لها حاملة من خيطان لحملها يف الكتف، ويتخيلون ركوب الحصان 

عىل عود من القصب.

لعبة سبع حجار والحجية:

يجمع األطفال ســبعة حجارة مرققة ويتم ترتيبها فوق بعضها، ويرمون عليها كرة من مسافة 

ثابتة لجميع الالعبني، والذي كان يوقع كل الحجارة دفعة واحدة كان هو الفائز. 

لعبة السبع حجار:

لعبة )الســبع حجار(، لعبة شــعبية يلعبها األطفال من فريقني، تكون اللعبة برتتيب األحجار 

الســبعة فوق بعضها، ويجب أن يكون الحجر مستوي السطح من أجل الرتتيب، تبدأ اللعبة بأن 

يبدأ أحد الفريقني برضب الكرة عىل الحجارة )محاولة لكل فريق(، والفريق الذي يوقع الحجارة 

يبدأ بالهرب وتكون مهمته إعادة ترتيب الحجارة من دون أن تلمســه الكرة التي يرميها الفريق 

اآلخــر باتجاه الالعبني من الفريق الخصم، والالعب الذي تلمســه الكرة من الفريق الثاين يخرج 

من اللعبة، وإن صدها برأسه فال يخرج، وتنتهي اللعبة بأن يقوم الفريق برتتيب الحجارة لتحرير 

الالعبــني الذين تم إخراجهم فيكون هو الفائز، أو أن يســتطيع الفريق الذي ميتلك الكرة إخراج 
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جميع الالعبني. 

لعبة البدريس:

وهي عبارة عن لعبة إلمضاء الوقت، يلعبها عادة اثنان من صغار السن، وتقوم عىل رسم مربع 

يف وسطه خطان عىل شكل )+( وتلعب بثالثة حجارة لكل خصم، ويفوز من يضع الحجارة الثالثة 

بخط مســتقيم عموديا أو أفقيا، وخالل اللعب يستطيع الالعب إزالة حجره من مكان آلخر، كام 

ميكن أن تلعب بتسعة حجارة لكل خصم، ومن ينهي حجارة خصمه بعد أن يحبس أي حجر منها 

يفوز باللعبة. 

لعبة املنقلة:  

عبــارة عن قطعة من الخشــب بوجه مســتطيل محفــور فيها أربعة عــرش حفرة يف صفني 

متقابلني،يوضع يف كل جورة سبعة حجارة صغرية، وبالعادة تكون الحجارة من نوع محدد يطلق 

عليه الناس يف املنطقة بزقة القمر، وهو حجر ملس لونه أبيض، وميكن الحصول عليه من حجارة 

األودية.

تقوم اللعبة بأن يأخذ أحد الالعبَني حجارة من إحدى الجور، يضع كل حجر يف جورة من الجور 

التــي تي الجورة التي أخذ منها، ويأيت دور الالعــب اآلخر وبنفس الطريقة يعمل، وعندما ينزل 

حجر يف جورة ويصري فيها زوج من الحجارة ويستمر اللعب بالتناوب حتى تصري أربعة حجارة يف 

جورة واحدة، عندها يخرجها خارج املنطقة وتُحسب نقاطا له، وبفوز الذي يحصل عىل أكرث من 

)50( حجرا.

لعبة حابو جيبو:

عبــارة عــن لعبة عفوية يلعبها األطفال يف أول عرش ســنني من عمرهــم، وطريقتها أن يضع 

األطفال حجرين وفوقهام عصا قصرية، ويقف أحد الالعبني ممسكا بعصا أخرى يضعها تحت العصا 

التــي ترتكز عىل الحجرين ويقذف بها عاليا وبعيــدا وهو يصيح )حابو(، فيتهيأ باقي الالعبني يف 

الساحة لتلقف العصا، فإن تم إمساكها من قبل العب من الالعبني يحل محل الالعب الذي رضبها، 

وإن وقعــت عىل األرض يقــوم أحدهم بقذفها باتجاه الالعب الذي قذفها، فإن اســتطاع صدها 

بالعصا كان فائرا ويستمر باللعب، وإن المست الحجرين يحل محله الذي رمي بها. 



186

لعبة وقع حرب:

هي لعبة ميارســها األطفال، تقوم عىل رسم دائرة وتقسيمها إىل عدة أقسام، وكل قسم يحمل 

اسم بلد من البلدان، يقوم أحد املشاركني باللعبة بالبدء، حيث يقول وقعت حرب بيننا وبني )اسم 

البلد(، ثم يهرب الطفل الواقف عىل البلد املذكور، ويقوم الشخص الذي اختار البلد باللحاق به، 

فإذا أمســكه خرج من اللعبة، وإذا رجع إىل مكانه األصي قبل أن ميســكه تعاد الكرة مرة أخرى، 

والفائز الذي يبقى أخريا.

لعبة حاكم جالد:

هي لعبة شعبية قدمية يلعبها األطفال مع بداية تعلمهم القراءة والكتابة، وما زالت إىل اآلن 

وإن ليســت بذلك الشيوع قبل عرشات السنوات، وهي مهمة لتعبئة الفراغ لدى األطفال، ذكورا 

وإناثا، وهي لعبة مرحة ولطيفة. 

عدد الالعبني: أربعة من الذكور أو اإلناث.

طريقة اللعب: تقص ورقة بيضاء إىل أربعة أقسام متساوية يف الشكل، وتطوى بعد أن يكتب 

عىل واحدة منها )حاكم(، وعىل الثانية )جاّلد( وعىل الثالثة )مفتش(، وعىل الرابعة )لص( وقد تم 

تحضري أداة الستخدامها للرضب، ميسك أحد األطفال الورقات األربعة يف يده ويرميها أمام الالعبني، 

ويأخذ كل واحد منهم ورقة وهم قعود، فالذي تقع يف يده الورقة املكتوب عليها حاكم يســأل: 

)أيــن املفتش؟(، فريد عليه الطفل الذي كتب عىل ورقته املفتش قائالً: )حرضيت(، فيقول الحاكم: 

)أخرج اللص(، فإن اســتطاع املفتش أن يحدد مــن بني االثنني من هو الذي معه الورقة املكتوب 

عليها )اللص( فيحكم الحاكم عليه بعدد من الجلدات التي ينفذها من كتبت عىل ورقته )جالد(، 

وإن مل يستطع املفتش التحديد نجا اللص من العقاب وعوقب )املفتش(. 

لعبة القلول: 

لعبة كان ميارســها األطفال يف أوقات الدفء، وميادينهم فيها أزقة الحارات وســاحات البيادر، 

وقد كانت من األلعاب املفضلة عند أبناء القرى، فتكســبهم بعض املهارات، وتراجع االهتامم بها 

أخريا عام كانت عليه من قبل. 
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والقلول كرات صغرية زجاجية، وقد تكون بلون واحد داكن أو شفاف، أو مشكلة بأكرث من لون 

ويتم لعبها بأكرث من طريقة: 

1. الجورة: يلعبها اثنان أو أكرث، يقومون بحفر حفرة صغرية يف األرض )جورة( يرمي فيها أحد 

)قل( من مسافة ثابتة، فإن دخل )القل( يف الجورة يقوم بتسديده وقذفه من بني إصبعني ليصيب 

)قل( زميله الذي يوضع عىل خط بدء اللعب، فإن أصابه كسب وكرر اللعب، وإن مل يصبه يكون 

قد خرس ولزميله البدء باللعب... وهنالك طريقة أخرى للعب )الجورة( بأن توضع مجموعة من 

)القلول( فيها بطريقة الرمي من نفس املســافة، والذي ينجح يف إدخال آخر )قل( يكسب جميع 

)القلول( املوجودة يف الجورة. 

2.  املور: ويلعبه اثنان أو أكرث بأن يرســموا خطا مثلثــا أو دائريا عىل األرض يثبت عليه عدد 

مامثــل لــكل من الالعبني من )القلول(، ثم من نفس مكان )املــور( يرمي كل منهم )قل( باتجاه 

خط مســتقيم مرسوم عىل مســافة، فمن كان )القل( الخاص به أقرب إىل الخط يبدأ اللعب من 

عند الخط بالتصويب عىل )القلول( املوجودة يف )املور(، فـ)القل( الذي يصيبه ويدفعه خارج خط 

)املور( يكون كسبا له، ويتواصل لعبه مع ثبات اآلخرين حتى يفشل يف اإلصابة ليبدأ باللعب من 

كان يليه يف القرب من الخط، ويتم التناوب بني الالعبني بهذه الطريقة حتى انتهائها فيكون هنالك 

من كسب وهنالك من خرس، لتعاد من جديد.

وهنالــك لعبة )القلول( بأســلوب مختلف عام ذكر تســمى )البنانبــري(، تقف مجموعة من 

األطفال عىل خط مستقيم، فريمي أحدهم )القل( إىل مسافة، ومن نفس املكان يحاول العب آخر 

أن يرمي )القل( منه عىل السابق، فإن إصابه أخذه، وإن مل يصبه يختار العب ثالث أن يرمي عىل 

أي من السابقني، فيصري له إن أصابه، وتستمر اللعبة إىل اكتامل الالعبني، فإن مل يفز أحدهم عادت 

)القلول( إىل أصحابها. 

لعبة علبة الكربيت/ الكربيتة:

يلعبها ثالثة أشــخاص، ويؤخذ باالعتبار تســمية ثالثة جوانب من الكربيتــة، الحافة الطولية 

والحافــة العرضية والقاعــدة، فعندما تقذف الكربيتة من قبل الالعب عىل األرض إذا وقفت عىل 

الحافة الصغرية العرضية ســمي من قذفها حاكام، وإذا وقفت عىل الحافة الطولية ســمي قاذفها 

جالدا، وإذا وقعت عىل الناحية العريضة سمي قاذفها قط أعور، فيطلب الحاكم من الجالد جلد 

القط العدد الذي يراه مناسبا وهكذا تستمر اللعبة.
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لعبة يا عّمي وين الطريق:

يلعبها مجموعة من األطفال األوالد والبنات، يربطون أعني العب أو العبة مبنديل، ويأخذ هذا 

الالعب بالتساؤل: يا عمي وين الطريق؟ فيجيبه الجميع: قدامك حجر وإبريق

وال يحل الالعب املنديل عن عينيه إال إذا استطاع أن ميسك أحد الالعبني، فإن فعل ذلك ربط 

عيني ذلك الالعب وهكذا تستمر اللعبة.

لعبة الخارطة:

تتكون من اثني عرش العبا ينقسمون إىل فريقني، وبطريقة االقرتاع يتم التصويت ملن صارت 

له بداية اللعبة، فريسم هذا الالعب عىل األرض مربعا كبريا ويرسم داخل املربع طرقا تبني األماكن 

التي ذهب إليها أعضاء الفريق، ثم يغادر الفريق اآلخر املكان يف عملية تفتيش عن الفريق األول 

حســب الخارطة املرســومة، وعندما يتفرق الفريق الثاين للبحث يتسلل واحد من الفريق األول 

وميسح الخارطة، فإن متكن دون أن يراه أحد أعضاء الفريق الثاين يصبح له الحق يف رسم خارطة 

أخــرى، أمــا إذا متكن أعضاء الفريق الثاين من معرفة ولو واحد من أعضاء الفريق األول صار لهم 

الحق يف رسم خارطة أخرى ليأخذ الفريق األول دورهم وهكذا.

لعبة دور يا صحن السكر:  

تتكون هذه اللعبة من مجموعة بنات يرددن: )دور يا صحن الســكر وقع مني واتكرس مني 

شــمه ما مله( ويحكن اسم فالنة من املوجودات، فتلحق البنات والتي متسكها تخرج من اللعبة، 

والتي تبقى لآلخر وال يتم إمساكها تكون هي الفائزة. 

لعبة العدس:

لعبــة جامعية يلعبها مجموعة من األطفال، يختار األوالد أحداً منهم لتكون كرة صغرية معه، 

وهو بدوره يقذفها إىل األعىل نحو أي شخص منهم، وهذا بدوره يقذفها نحو أحد الالعبني، فإن مل 

يســتطع التقافها قبل أن تصل إىل األرض أو إن ملست رجله خرج من اللعب، ويبقى بقية أعضاء 

الفريق يكملون اللعبة بنفس الطريقة، والفائز آخر العب يبقى.
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لعبة ليى: 

لعبة تقوم بها مجموعة من البنات ميســكن بأيدي بعض ويتحركن بشــكل دائري وإحداهن 

يف الوسط يطلقن عليها اسم )ليىل(، تتظاهر )ليىل( بالبكاء وهي تغطي كلتا عينيها بيديها، تغني 

البنات حولها: 

ليى يا ليى ليش عم تبيك بدك رفيقة 

قومي اختاري زي ما بّدك 

فتتجــه )ليىل( وهي مغمضة العينني إىل حلقة البنات وتقرتب من إحداهن وتشــري بإصبعها 

إليها لتفتح عينيها بعدها وتتعرف عىل البنت التي اختارتها لتأخذ دورها وتكون )ليىل( من جديد، 

وهكذا تستمر اللعبة.

لعبة الكرايب:

لعبة شعبية قدمية يلعبها مجموعة من األطفال يشكلون فريقني: كل فريق له خط مستقيم 

يقــف عليه أعضاؤه ويكون موازيا للخط اآلخر، وتبدأ اللعبــة بأن يقفز طفل من أحد الفريقني 

عىل رجل واحدة ويثني األخرى للخلف وميســكها بيده محاوال الوصول إىل الخط الثاين، وتحدث 

محاوالت من الفريق اآلخر إلعاقة وصوله، وهكذا تستمر اللعبة.

كرات الجوارب أو الرشايط:

تجمع األمهات واألوالد الجوارب التي ســبق استعاملها وبليت، والتي ال ميكن استخدامها مرة 

أخــرى، تلف عىل بعضها وقد تحىش بقامش يك يكرب حجمها، وقد يشــارك أوالد الجريان يف جمع 

الجوارب يك تصري الكرة أكرب بحجم يناسب اللعبة، فقد تتناقلها األيدي بحجمها الصغري وقد تتناقلها 

األرجل بحجمها الكبري، وقد يقف األوالد أو البنات بشكل خط مستقيم، ويعملون بالتناوب عىل 

اصطياد الولد الواقف يف الوسط بتصويب كرة الجوارب عليه.

لعبة الشارة:

الشــارة هي عبارة عن لعبة شــعبية تتكون من فريقني، وكل فريق يتكون من رجلني، تنصب 

خمسة حجارة مستطيلة الشكل بشكل بيضوي، ويتقدم هذه الحجارة )الناش(، وتبعد املجموعة 

الثانية عن األوىل مسافة 30م تقريبا، يلعب من الفريق األول شخص، ويقف عند )الناش( ويرضب 

الناش الثاين بحجر إذا أصابه يســتمر بالرماية عىل بقية الحجارة، وإذا أخطأ يوقف الرماية ويبدأ 
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الفريق الثاين باللعب، والفريق الذي يسقط جميع الحجارة يف البداية هو الفائز.

سيارة السلك:

كان األطفال يصنعون من أســالك النحاس الخفيف عىل شكل سيارة أو شاحنة صغرية، ويتم 

عمل عجالت لها وســترينج )مقود( ميتد مع قضيب حديد طويل ليوجهها الطفل وهو يسري عىل 

قدميه، وكان األطفال يزينونها، ويجرون الســباقات بها، فالذي ال تتعرث ســيارته أو تتفكك يكون 

صاحب الفوز. 

لعبة الكريكمة:

هذه اللعبة قدمية كان يلعبها مجموعة من األطفال، حيث يضمُّ الصبية أيديهم يدا واحدة عىل 

شكل قبضة، ويضعونها فوق بعضها، يسأل أحد الالعبني زمالءه عام يف قبضة اليد العليا قائال: ما 

هذه؟ فريد عليه الجميع قائلني: كريكمة، ثم يسأل عن القبضة التي تليها، وهكذا حتى يصل إىل 

آخر قبضة يد ويسأل: ما هذه؟ فريد عليه الجميع قائلني: بنت السلطان، فيسأل: إيش فيها؟ فريد 

عليه الجميع: خوخ ورمان، فيسأل: وين حصتي؟ فريدون عليه: تحت )اللقان( وعاء فخاري كبري، 

ثم يسأل: وين اللقان؟ فيقولون: كرسته الغنمة، ويسأل: وينها الغنمة؟ فريدون: ذبحناها، فيسأل: 

وين دمها؟ يقولون: أكلته العصافري، ويسأل: وين العصافري؟ فيقولون: يف بحر أبوي الصغري، فيسأل: 

ويــن هو؟ فيقولون: يف بحر أبوي الكبري، ثم يقول أحدهم: خذها يا غراب وطري، فيحرك الجميع 

أيديهم عىل هيئة حركات الطري وتنتهي اللعبة.

لعبة البطاح:

هي لعبة مشــهورة عند الشــباب واألطفال الذكــور، الهدف منها التســلية والتباهي بالقوة 

الجســدية التي ميلكها الشــخص الذي يقوم بعملية البطح والفوز يف هذه اللعبة، وهذه اللعبة 

لهــا آداب ومبادئ تتضمن أن تتم بــدون إصابات وإيذاءات، ومن هذه القواعد واملبادئ ممنوع 

اســتخدام الرجل يف عرقلة الشــخص الثاين، وممنوع مســك اآلباط والرضب عىل الرأس، وممنوع 

رضب البوكسات )اللكامت( وممنوع رفع الشخص ثم رميه عىل األرض.

لعبة الزوايا:

يلعب هذه اللعبة خمسة أشخاص ذكور أو إناث يختار أربعة العبني زاوية أو مكان يقف فيه 

كل منهم، ويبقى الالعب الخامس يف الســاحة، وعليه أن يعطي اإلشــارة ببدء اللعبة، وعىل بقية 

األطفال أن يتبادلوا األماكن مع بعضهم، ومع تكرار التبادل فإن متكن الالعب الخامس من احتالل 

مــكان أحدهم يخرج الالعب الذي ال مكان له من اللعبة، فيقوم مكان زميله الذي احتل مكانه، 
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وبهذه الطريقة تدوم اللعبة.

لعبة سباق الكيس:

عدد الالعبني من 6 إىل 10 ذكور أو إناث، واألدوات كيس )شوال( لكل واحد، يختار كل فريق 

من ســيكون القائد الذي ســيمثله يف االتفاق عىل نظام اللعبة، يرسم خط مستقيم يف الساحة أو 

امللعب يقف عليه الالعبون، ويلبس كل شخص الشوال، حيث تكون الناحية املغلقة من الكيس 

يف القدمني والناحية املفتوحة ناحية الصدر وميســكه باليدين، وعندما تعطى إشارة البداية يقوم 

األعضاء بالتسابق من نقطة البداية إىل نقطة النهاية يف الناحية األخرى للملعب ثم العودة، وعىل 

قائدي الفريقني مالحظة الالعبني ومتســكهم بقواعد اللعبة، وهي ال يحق للشــخص امليش دون 

كيــس، وأيضا يف حالة وقوع أحدهم عليه أن يتابع امليش من النقطة التي وقع فيها، وأيضا يجب 

عدم مسك أي منهم باآلخر أثناء اللعب.

لعبة عايل واطي:

عدد الالعبني غري محدد يف هذه اللعبة، بداية يتم اختيار أحد األوالد لتكون مهمته مالحقة بقية 

األوالد الذيــن يتفرقون، عليه مالحقتهم للقبض عىل كل واحد منهم، وعندما يقرتب من أحدهم 

ويقف هذا الالعب يف مكان مرتفع ويقول: عايل، يجب عىل الالعب املالِحق تركه والذهاب لغريه، 

وهكذا حتى يقبض عىل أحدهم فيأخذ مكانه، لينضم هو إىل الفريق املالَحق.

لعبة شفت القمر:

لعبة شــعبيّة يلعبها اثنان من الذكور أو اإلناث، يقــف الطفالن ظهرا بظهر ومتالصقني، ميرر 

كل منهام كلتا يديه إىل الوراء وبطريقة فنية تشــبك األيدي ليبدأ كل منهام اللعبة، حيث يحني 

جسمه إىل األمام نحو األرض، ويكون الطفل الثاين قد ارتفع عىل ظهر األول مع تكرار ذلك مرارا، 

ويف كل مرة يقول الحامل للمحمول: شــفت القمر، فريد عليه املحمول: شفته، فيسأله األول: شو 

تحته، فيجيب الثاين: حمص مقي، فيقول األول: طيح عني يا عقي، فينتهي دور الحامل عىل هذه 

الطريقة ليبدأها الثاين مع ترديد ما قاما به يف املرة السابقة، وهكذا تستمر اللعبة.

لعبة القدسية 

وهي عبارة عن سبعة حجارة ويف أمامهم حجر صغري يلقب بالقرد، فيبدأ األوالد برمي الحجارة 
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عىل القرد، والذي يصيب القرد هو الفائز. 

لعبة حادي بادي

لعبة خاصة بالفتيات كن يلعبنها يف الحارات يف فصل الصيف، حيث تكون األرض جافة ميكن 

الجلوس عليها، تبدأ اللعبة بجلوس الفتيات عىل األرض عىل شــكل دائرة، تقف يف الوســط فتاة 

يخرتنها بالقرعة وتردد عبارة: )حادي بادي ســيدي محمد البغدادي شــالو وحطو كله ع هاذي( 

وهي تشري بإصبعها عىل الفتيات الجالسات عند نطق كل كلمة تتلفظ بها، وإذا انتهت من آخر 

كلمة )هاذي( وكانت إشــارتها عىل إحدى الفتيات، تخرج هــذه الفتاة من اللعبة، وتكرر الفتاة 

ترديــد العبارة، وكل مرة يكون الدور عىل فتاة أخــرى تخرج من اللعبة إىل أن تبقى فتاة واحدة 

تكون هي الفائزة، وتصبح هي التي تبدأ اللعبة من جديد.

    

لعبة صلح

هي لعبة لألطفال، يكون عدد الالعبني فيها بني )3 – 10(، حيث يقوم الالعبون باختيار أحدهم 

ليقف ويعطي ظهره للمشــاركني، وميد يده خلف ظهره، ويصطف باقي املشاركني خلفه، ويقوم 

أحدهم بلمس يد املصلح )الشخص الواقف يف األمام( ثم يرخ الجميع بكلمة )صلح( ثم يستدير 

املصلح وعليه أن يعرف من الذي ملس يده، فإذا عرف ينتقل الدور منه إىل الالعب الذي ملســه، 

وإذا مل يعرف يستدير مرة أخرى.

لعبة الطائرة الورقية 

تتكون من القصيب، ورق تجليد، خيطان قوية، طحني معجون باملاء الستخدامه للصق.

طريقة الصنع: يتم تقســيم أعواد القصب بأداة حادة طوليا بعد نقعها باملاء يك ال تتشــقق، 

يصلون قطعتني من القصب عىل شــكل إشارة )X( وقطعتني عىل شكل إشارة )+( ويثبتونها من 

الوســط بالخيطان، ويجعلون فوقها قطعة من )القرطاس( املتني تثبت إما بثني أطرافها للداخل 

مع مادة الصقة، أو أيضا بالخيطان بطريقة الخياطة، ثم يقومون بعمل مربط بواسطة خيط من 

ثالثة أماكن من إحدى الجهات يسمونه )امليزان( وميتد منه خيط طويل لإلمساك به عند إطالقها 

يف الهواء، ومن الجهة املقابلة )للميزان( يعملون مربطا من موضعني تتصل به قطع قامش بطول 

يرونه مناسبا يسمونه )الذيل(، وينتظرون هبوب الريح مع املساء إلطالقها عىل ارتفاع قليل أوال، 

وكلام أحسوا بالسيطرة عليها زادوا من طول الخيط لرتتفع أكرث، ويستمر لعبهم إىل ما بعد الغروب 

أحيانا.    
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)o-x( لعبة

هي لعبة تتكون من 9 مربعات ترسم عىل الورق، ويقوم بأداء هذه اللعبة العبان فقط حيث 

يأخــذ أحدهام رمز إكس)X( واآلخر رمــز أوه )O(، ويبدأ أحد الالعبني اللعبة بوضع رمزه داخل 

أحد املربعات، ثم يأيت دور الالعب الثاين ليضع الرمز الذي اختاره، ومن يستطيع أن يضع 3 رموز 

بطريقة متعامدة أو أفقية تنتهي اللعبة لصالحه.

لعبة الشدة )البارصة(:

هي إحدى ألعاب أوراق الشدة، يتم لعبها من قبل شخصني أو أربعة أشخاص، يقوم أحدهم 

بتوزيع خمس أوراق عىل بقية الالعبني مع وضع أربع أوراق مفتوحة عىل األرض تسمى )النار(، 

ويبدأ اللعب من قبل أول شخص استلم الورق،ثم الذي يليه فالثالث ثم من قام بتوزيع األوراق، 

يبدأ الشــخص األول باختيار الورقــة األوىل من أوراقه الخمس، فإذا كانــت الورقة فيها مجموع 

ورقتني، أو ورقة مشــابهة إلحدى األوراق املوجودة بالنار يقوم بأخذ ورقته مع تلك األوراق، وإذا 

كانت بيده ورقة الولد يأخذ كل ما يف النار، وإذا كانت الورقة بيد الشــخص مشــابهة أو مساوية 

ملجموع أرقام األوراق املوجودة بالنار فيأخذها كسبا وتسمى )البارصة(، أو أن يرمي ورقته دون أن 

يأخذ شيئا، وكل العب يف كل دور له أن يترف بورقة واحدة من يده حتى تنتهي جميع األوراق 

املوجودة بأيديهم ليعاد توزيع خمس أوراق أخرى مرة ثانية من األوراق املتبقية، إىل االنتهاء من 

جميع األوراق املوجودة يف الشــدة التي يكون عددهــا )44( ورقة منها أربع أوراق تحمل صورة 

)الولد( تســمى )قاشوش( اللتهامها جميع األوراق املوجودة يف النار، والفائز من يحصل عىل أكرب 

رقم من )البارصة( أو أكرب كمية من الورق. 

لعبة السيجة )الربسيس(

هي لعبة تناقلتها األجيال منذ فرتة قدمية إىل يومنا هذا، وتتكون اللعبة من 8 مربعات تكون 

مرسومة إما عىل األرض أو عىل منديل قامش أو عىل لوح خشب، تتكون اللعبة من 4 العبني لكل 

العــب أربعة أحجــار، بداية اللعبة يرمي كل العب قطعتي الرند، والالعب الذي يحصل عىل أكرب 

عــدد يبدأ اللعبة، كل العب يرمي الرند بدوره وعىل عدد األرقام التي يحصل عليها يحرك الحجر 

بحيث تلف األحجار عىل الخطوط بني ال 8 مربعات وحني ينهي جميع أحجاره تنتهي اللعبة.
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لعبة الحجلة

عبارة عن مســتطيل يرسم عىل أرض ترابية، ويقســم هذا املستطيل بشكل عريض إىل عرشة 

مستطيالت صغرية، يتم اللعب بها بواسطة حجر صغري، ويف الغالب اللعبة مخصصة للبنات، حيث 

متسك البنت الحجر وتقوم برميه عىل الرقم األول، ثم تقفز إليه عىل قدم واحدة، ثم تلتقط الحجر 

وتقفز إىل باقي األرقام تباعا، وتعود إىل الرقم التايل وهكذا، وتخرس الالعبة دورها يف حال داست 

بقدمها أحد الخطوط أو ملست قدمها املرفوعة األرض.

لعبة الفنيجيلة 

تتكــون هذه اللعبة من صينية و)7( فناجني يتم إخفاء خاتم تحت أحد الفناجني املقلوبة يف 

الصينية من قبل الطرف األول، وعىل الطرف الثاين أن يعرف الفنجان الذي يوجد تحته الخاتم.

املراجيح الخشبية 

عبارة عن لوح من الخشــب يثبت بأربعة حبال من الزوايا، ومن األعىل تنصب ألواح خشبية 

تكــون مربطا للحبال التي تثبــت عليها يك تكون متينة وقوية، وهــذه املرجيحة أكرث ما تنصب 

يف األعيــاد كعيد الفطر وعيد األضحى، وتكون منصوبة يف ســاحة كبــرية يتجمع األطفال حولها 

ويركبونها.
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4- األزياء الشعبية
املالبس واألزياء

األزيــاء تدل عىل هوية مرتديها، فيعرف من خاللها انتامء الشــخص وبيئته إن كان فالحا أو 

بدويا أو رشكســيا أو درزيا، ويتضح الفرق ما بني ألبســة كبار وصغار الســن من الرجال والنساء، 

فالشباب والشــابات يرتدون األلبسة ذات األلوان الزاهية، والكبار يف السن يرتدون األلبسة التي 

توحي ألوانها بالوقار. 

أزياء النســاء الرتاثية: كانت املرأة تلبس ثوبا طويال تثنيه من عند الخر بحزام مصنوع من 

القامش أو الصوف حتى يصل الثوب لكاحل القدم، وكان يصنع الثوب من قامش )الدولني(، أو من 

قامش )املخمل( األسود للميسورين، ويوىش الثوب بالتطريز من عند الصدر والجوانب، ومن لباس 

النساء أيضا الجبة، كانت املرأة تخيطها من قامش القطيفة أو الجوخ الفاخر، وتطرزها بعدة ألوان 

زاهية من جهة الصدر والجوانب واستدارة الثوب من األسفل، وغطاء الرأس كان اسمه )كسامية( 

وهي منديل أسود عىل شكل مربع، كانت املرأة تلبسه وتعقده من خلف أذنيها، وأطرافه ترسلها 

عــىل الصدر أو ترتكها عىل الظهر، واملرأة الكبرية بالعمر كانــت تلبس العصبة أو العصابة، وهي 

منديل أسود تطويه من فوق جبينها عدة مرات، وتعقد طرفيه خلف الرأس، وتلبس تحته قطعة 

رقيقة ذات لون أسود يغطي كل رأسها تسمى )امللفع( أو )الشنرب(. 

املدرقة 

هي ثوب أســود طويل فضفاض يصل إىل كعب القــدم، كان يطرز بخيوط ألوانها زاهية عىل 

الصدر والجوانب، وأحيانا تكون من املخمل األسود، ولآلن ترتديها النساء املسنات. 

العصابة )العصبة( 

هي قطعة من القامش موشاة باللون األحمر أو األرجواين، وتطرز بخيوط ذهبية أو فضية، وال 

ترتدى إال يف املناسبات.

1• الش��مرب: ويقال الشــنرب، أو املنديل أو املسفع أو امللفع أو املسفح: وهي قطعة من القامش .

الرقيق ذات لون أســود، تلف عىل الرأس قبل وضع العصابة عىل الجبني، وقد يطول الشــنرب 

ليصل أسفل الظهر من الخلف.
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العرجة: وهي قطعة قامش تشــبه العصبة تثبت عليها قطع ذهبية أو فضية بواسطة عرى، . 2
وتزين بالخرز الصغري ذي األلوان الزاهية تثبتها املرأة عىل رأســها فوق العصابة وتلقي بقية 

طولها إىل الخلف الذي قد يصل إىل أسفل الظهر، تلبسها النساء يف مناسبات األفراح. 

الصفة: وهي مثل العرجة من األمام إال أنها ال متتد إىل الظهر وتخلو من الخرز.. 3

املنديل )البش��كري(: وهو منديل يتخذ من القامش الذي تصنع منه )البشــاكري(، ذو ألوان . 4
زاهية، وتكسوه رسوم أشكال لتزيينه، يتم استخدامه بدال من العصابة فوق الشنرب. 

الربقع: يتكون الربقع من قطعة قامش مطرزة بأكرث من لون، يغطي الرأس واألذنني ويســرت . 5
الوجه إىل أســفل الذقن، وتتدىل منه قطعة من القامش مســتطيلة، وكان يزين بسالسل من 

العمالت الذهبية أو الفضية تعلق عىل الجوانب.

الفستان الدرزي

يتكون الفستان من ثالثة أقسام: 

1- الثوب الداخي: يتكون من القامش األبيض السميك ليسرت األنثى.

2- الفســتان الرئييس: ويكون مقصبا وله عدة ألوان، األلوان الفاتحة للصبايا وصغار الســن، 

واأللوان الغامقة للنســاء املسنات، وقامش الفســتان يكون من املخمل املقصب ومطرز بأشكال 

عدة. 

3- الجزء الثالث: وهو ما يســمى بالحلحول، وهذا الجزء يكون من عند البطن لألســفل ومن 

األمام فقط، ويكون مدكوكا باملطاط من أجل ربطه عىل الخر، ويكون من نفس لون الفســتان 

ويرصع بالقصب ذي اللمعة الرباقة. 

الدرازة: 

فستان يتكون من عرشة أذرع من القامش، يكون فيه كرسات عىل الخر، وبالتنورة الكشكش، 

وخمس طيات توســع الفســتان، وعىل الخر قطعة فوق الفستان تسمى اململوك )قطعة مثل 

املريول تكون عىل لون الفســتان أو معاكس له( ويتم ارتداء الجاكيت فوق الفســتان، والفوطة 

)الشال( أعىل الرأس، والطربوش املزين بالذهب عىل شكل لريات، ويتكون من قطعة جوخ أحمر، 

ويف أعــاله قــرص من الفضة يوضع عىل الــرأس، والفوطة فوقه، وتكون أكامم الفســتان طويلة، 

والفستان واسع وطويل، وبألوان مزهرة وفاتحة. 
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الطربوش: 

الطربوش من أساســيات اللباس الدرزي، يوضع تحت املنديل الذي يسمى )الفوطة( ويوضع 

عىل رأس األنثى، يصنع من الصوف بشكل دائري، وتتم حياكته بدقة عىل الصنارة، ويكون باللون 

األحمر القرميدي، ويعمل بشكل الطاقية الدائرية ثم يوضع بالوسط )عىل الرأس( قرصني يكونان 

من الفضة مرسوم أو مكتوب عليهام عبارات خاصة، وتتدىل من الطربوش ثالث لريات من الذهب 

من جهة األذنني، من أجل تغطية األذن، وتسمى الشوارق، وتخيط اللريات عىل قرص الفضة الذي 

يكون مثقوبا من أجل الشــك، وتخيط النصاص والرباع عىل أسفل الطربوش وحول كامل الرأس، 

ثم توضع الفوطة )املنديل األبيض الخفيف( عىل الطربوش من األعىل، وتصل ألسفل الظهر، وكان 

هذا الطربوش يقدم مهرا للعروس. 

طريقة لباس الزي الرشكيس للمرأة والطفل

تلبس املرأة الرشكســية فستانا طويال له أكامم، وشاال أو وشاحا فضيا عريضا موشح بالذهب، 

وصدرية فضية مطلية بالذهب أيضا، وكندرة ناعمة أو قباقيب خشــب، وتلبس النســاء أحذية 

تضغط عىل األرجل لتظهر األقدام صغرية، وعادة تصنع هذه األحذية من الجلد املراكيش، وباإلضافة 

لإلكسسوارات، فاملرأة الرشكسية تحب من اإلكسسوارات لبس الخواتم، وعند خروجها من البيت 

تضع )كفوفا( بيديها، ومن أنواع اللبس الرشكيس للمرأة ثوب )العفة( تلبســه املرأة يوم دخلتها، 

وهو عبارة عن ثوب داخي يثبت عىل الخر بحزام عريض من الجلد يقطعه العريس بخنجر حاد 

دون أن يــؤذي جلد العروس وإال اعترب عارا ألنه مل يعرف أن يقطع الحزام، ومن عادات الرشكس 

بلباس األطفال أنهم يربطون عىل خصورهم لفائف لتبقى املنطقة نحيفة حتى بعد الكرب. 

األزياء الرتاثية – لباس الرجل 

الثوب: وهو كساء فضفاض يغطي كامل الجسم، له أزرة من جهة فتحة الصدر إلغالقه.. 1

الكرب: كان الرجال املســنون يرتدون )الِكرْب( وهنالك من يسميه )القمباز( وهو ثوب مفتوح . 2
عىل طوله من الوسط، يرتد طرفه األيرس عىل طرفه األمين ويثبت بواسطة رباطني مثبتني يف 

جانبيه، ويرتدي من فوقه الحزام، تزين أطراف أكاممه وما حول الرقبة بالقياطني، ويغلق عند 

الرقبة باألزرة.



198

3• الروال:•وهو يشــبه )البنطلون( إال أنه فضفاض، وغالبا يتخذ من قامش أبيض رقيق، دقيق .

الفتحة من جهة القدم، واســع البدن من أعىل، يثبت عىل الوســط برباط يدخل يف مجرى 

يسمى )الدكة(. 

4• الدامر:•أو الجبة: يشــبه )الجاكيت( غري أنه بدون أزرار، يخاط من قامش الجوخ ذي األلوان .

املوحــدة، فهنالــك األزرق والخمري واألخــرض، تزين أطرافه الخارجيــة وفتحته عن اليمني 

والشامل وكذلك أكاممه بالقياطني، يرتدى فوق الثوب، وهو من لباس الزينة.  

5• العباءة: وهي رداء فضفاض، تتخذ من نسيج أوبار اإلبل أو من )املرعز( وهو الشعور الدقيقة .

للامعز، تكون رقيقة النسيج فاتحة األلوان صيفا، كثيفة النسج ذات ألوان غامقة شتاًء، وقد 

يرتديها الرجال بإلقائها عىل أكتافهم بدون استخدام األكامم. 

6• الفروة: تسمى الفروة ألنها تصنع من فراء أبناء الضأن، أي الخراف الصغار، حيث تتم تهيئة .

الجلود عند أول ســلخها بامللح و)الشبة( إلكسابها املرونة والقوة ولتثبيت الصوف يف جهتها 

األخرى، ثم تخاط بعد بَرِْشها للتليني عىل شكل رداء، يصنع لها كساء من قامش الجوخ يسمى 

)قبة(، وهي من أردية الشتاء.

7• لباس•الرأس: الشامغ، لونه أبيض مطرز بالخيوط الحمراء بأشكال متناسقة، يطوى إىل الداخل .

ليكون عىل شــكل مثلث، ثم يتم تنصيفه عىل الرأس والعقــال من فوقه، ترتك جوانبه التي 

تسمى )جنحان( مسرتســلة عىل الصدر، وهنالك من يرد أحدها أو كليها عىل العقال، وعند 

الربد يستخدم أحد الجناحني لثاما لتغطية جزء من الوجه، ورمبا يتم )تهديب( الشامغ بإضافة 

غرز من خيوط القطن إىل دوائر أطرافه تنتهي تلك الخيوط بعقد كزينة.

8• العقال: هو ما يلبســه الرجل عىل رأسه فوق الشامغ أو القضاضة، والقضاضة تشبه الشامغ .

إال أنها منســوجة من الخيوط البيضاء الدقيقة لتكون رقيقة وشــفافة، أما العقال فمصنوع 

من )املرعز(، وهو شعور املاعز الدقيقة، وهنالك )عقل( مصنوعة من خيوط الحرير وبألوان 

وأشــكال مختلفة غري أن األغلب اللون األســود، وقصص العقال كثرية منها: عندما ســقطت 

األندلــس يف أيدي األســبان وصل الخرب بالد الشــام فعم الحزن وانتــرش الغضب بني الناس؛ 

لضعف وتخاذل الرجال عن نرة إخوانهم، وقامت النســاء بقص جدائلهن ورميها يف وجوه 

الرجال الذين قاموا بربطها عىل رؤوسهم فوق الكوفيات تعبريا عن حزنهم وندمهم، وبعض 

الرجال ربطوا بعضها عىل شكل لجام للخيل، وصارت عادة بينهم، وتطورت العصبة فصارت 
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تصنع من شــعر املاعز، ثم من الخيوط املغزولة املصبوغة باألســود رمزا للحزن عىل سقوط 

األندلس، ويقال إن لونه كان أبيض، وبعد سقوط األندلس تحول إىل اللون األسود، ويقال أيضا 

إن الخليفة العبايس طلب أن يضع كل رجل يف دولته عىل رأســه عصابة ســوداء من القامش 

حزنا عىل سقوط األندلس.

  الجناد:•وهو حزام عريض مصنوع من الجلد بألوان مختلفة يربط عىل الوســط، ومن جهة . 9

الظهر يتفرع ســريان يتكــون منهام الجناد ليكونا عىل الصدر بشــكل متصالب، يربط طرفا 

الجناد بواســطة عرى يف مقــدم الحزام من جهة جانبي البطن، وللحــزام جيوب يوزع فيها 

الرصاص، ويف أحد السيور تثبت )الشربية( وهي إحدى األدوات التي تستخدم لذبح األغنام، 

وللدفاع عن النفس. 
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5- املجوهرات والحلى الشعبية
املجوهرات والحيل

طرق التزيني عند املرأة 

التزين عند املرأة يف السابق يختلف عنه يف الحارض، فباإلضافة إىل الحي فقد كانت تستخدم 

املواد الطبيعية التي تستحرضها بنفسها للتزين، فقد كانت تعد مغي قرش الرمان لغسيل الوجه، 

والحناء لخضاب اليدين، والكحل لدعج العينني، و)املعشق( املصنوع من عود القرنفل مع )دهن 

لية( الخروف كعطر، فتظهر البساطة يف التجمل، وبعض النساء كن يستوشمن. 

 

الوشم، )الدق(

هو أســلوب رسم ال ميحى مع الزمن، كان يســتخدم كأحد مظاهر الزينة لدى املرأة الريفية 

أو البدوية، انترشت هذه العادة لدى النســاء يف املايض، وقد يكون )الدق( عىل الوجه أو األيدي 

بأشكال ورسومات معينة، تستخدم فيه اإلبرة والفحم أو هباب الفرن؛ حيث تغط اإلبرة يف الخليط 

الســابق ويتم الوخز باإلبرة حسب الشكل الذي تريده صاحبة الوشم، وبعد أن يربأ مكان الوشم 

يظهر األثر الذي مييل إىل اللون األخرض.

تتم عملية الدق بحزم )3ـ7( إبر بشــكل منتظم، وتالقي الفتاة أو املرأة املراد وشمها صعوبة 

وأملا جراء نزف الدم من الجسم إثر الوخز املتالحق، ولكنها تحتمل ذلك، ويعد الوشم من مظاهر 

التزين. 

ومن مراحل وشــم الوجه أو أي جزء آخر من الجسم تخطيط الشكل املراد بواسطة مسحوق 

الفحم، أو )شحار( الصاج، ثم وخز املوضع بواسطة اإلبرة. 

من أنواع الوشم وأسامئه )الدمثة( وهو وشم يكون يف طرف الشفة، )زلف ونقطة( وهو وشم 

عىل الخد، و)كحلة القطا(، وهو وشــم عىل طرف العني، أما وشــم )الهالل( يكون بني الحاجبني، 

و)حجول( يكون يف أسفل الساق، ووشم )الحالبات( الذي يدق حول املعصم ضد مشاكل أمل اليد، 

وهناك أشكال ترسم عىل الزند. 

وغالبا ما تقوم بعملية الوشم امرأة ممن امتهن هذه الصنعة، ويكن )نوريات( أي )غجريات(. 
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الحيل: 

كانوا يزينون األنف واألذن بثقب كل منهام، ويكون ثقب األنف يف الجهه اليمنى فوق الفتحة 

ليوضع فيه )الشــناف( أو )الزميمة(، أما األذنان فيثقبان يف شــحمة األذن الســفىل ليكون فيهام 

الحلق أو )القرط(، أما زينة الصدر فهي عبارة قالدة الذهب، أو )كردان( الفضة، توضع القالدة أو 

يوضع الكردان يف العنق ومنه يتدليان إىل الصدر، وضع الخواتم يف األصابع.

سن الذهب: 

كانت بعض النســاء، خصوصا الفتيــات يعلمن عىل تلبيس بعض األســنان العلوية بالذهب 

ويطلقون عليها اسم )ثنايا( ألنها غالبا ما كنت تختص باألنياب، وكانت تعترب من الزينة عند املرأة، 

وقليل من الرجال من كان يتزين بها.

الحناء:

وكانت النســاء سابقا يســتخدمن الحناء لتخضيب اليدين، فيتم عجن مسحوق ورق الحناء 

باملاء الدافئ، ويرتك لوقت قد يستمر طوال النهار يك يختمر، ويف الليل يتم طي الكفني بالعجينة 

والربط عليه حتى الصباح ليعطي اللون األحمر القاين، وبعض من النســاء كن يستخدمن الحناء 

لتخضيب الشعر. 

الكحل واملِرود:

يتم إحضار حجر اإلمثد، أو حجر تخت )مثل الرصاص( مييل إىل اللون األســود ويتم حمســه 

عىل النار بواســطة محامسة حتى ينفجر الحجر، وبعد أن يربد يوضع يف )الهاون( مع القليل من 

زيت الزيتون لســحقه، وكلام جفت املادة يضاف إليهــا بعض من الزيت حتى تصبح ناعمة، ثم 

يتم )ندفها( بقطعة قامش دقيقة جدا الستخالص الناعم من الكحل يك ال يؤذي العني، وتوضع يف 

وعاء من الجلد يسمى )املكحلة(، وهنالك من يستخدم أوعية معدنية أو زجاجية، ويتم االكتحال 

بواســطة )املرود( وهو من الخشب محســوم ليكون ناعام يك ال يؤذي العني، يتم ترطيبه بالريق 

وإدخاله باملكحلة ليلتصق به الحكل وميرر بالعني، وباإلضافة إىل االكتحال كان يســتخدم الكحل 

لتضميد الجروح.  
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البخور: 

وباإلضافة إىل املعتقدات االجتامعية من أن البخور يحصن البيت من الجن، فقد تم استخدامه 

مــن قبل املرأة والرجل يف التطيب، حيث كان ينرث فتات البخور عىل الجمر ليتصاعد الدخان من 

االحرتاق حامال معه الرائحة النفاثة ليعلق بالجسم.

املسك: 

كام استخدموا املسك يف التطيب لرائحته اللطيفة.
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املمارسات االجتماعية الشعبية
املنوحة

هــي نوع من أنــواع التكافل والتضامن االجتامعي كانت تجري بني الناس عرفا بدافع النخوة 

واملروءة، فمن كان ميتلك املاشية يقدم لجاره الذي ال ميتلك شيئا بعض الرؤوس يف موسم الحليب 

ليســتفيد من إنتاجها طيلة املوسم ثم يعيدها لصاحبها، فمن أصحاب املاشية من كان يسرتدها، 

ومنهم من يرتكها لتصبح منحة وليست منوحة.

الذبائح وأنواعها: 

1-  ذبيحة الدار: وهي شاة يذبحها كل من سكن دارا جديدة.

2- ذبيحة البيدر: وهي شاة تذبح عند االنتهاء من دراسة البيدر.

3-  ذبيحة الجورعة: وهي شاة تذبح عند االنتهاء من الحصاد، والجورعة تعني النهب عندما 

يبقى القليل من الزرع.

4-  ذبيحة الجاهة: ذبيحة تذبح إلطعام الرجال الذين يحرضون لطلب العروس.

5- ذبيحة الحصيدة: واسمها افتتاحة املنجل تذبح عند البدء بالحصاد.

6- ذبيحة الضحية: وهي الذبيحة التي تذبح يف عيد األضحى.

7- ذبيحة الزّوارة: تذبح للعروس عندما تزور أهلها.

8- ذبيحة القرب: وهي الونيسة تذبح بعد أسبوع من وفاة امليت.

9- ذبيحة الجرية أو النزالة: يذبحها أحد الجريان ليدعو عليها جاره الذي سكن بجواره.

قص األثر:

قّصاص األثر شــخص يتمتع بحواس متيقظة وذكاء وفطنــة ورسعة بديهة، ومييز أثر الغريب 

الداخل إىل املضارب ويتتبعه، ومام قاله الرواة: 

القّصاص هو العرّاف الذي يتبع أثر شــخص آخر، وقص األثر هو تتبع أثر الشخص ومالحقته 

حتى ينتهي به املكان، حيث يقوم قاص األثر بكشف الطريق التي سلكها ذلك الشخص ويستدل 
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عليه، وكلام كان ذلك باكرا كان أفضل بحيث تبقى آثار األثر واضحة مل تختف، إذ كلام طال الوقت 

قد تندثر معامل األثر، ويســتطيع قاص األثر أن يحدد مواطئ أقدام الشخص الذي يتبع أثره، وإن 

كان عند موضع ما قد استخدم وسيلة ركوب، فيتبع أثرها كذلك، وكانوا يعتمدون عىل قص األثر 

عند حدوث الرسقات، وكثري من أهل البادية مترسوا هذا العمل. 

العونة

والعونة من املامرســات التي كان يعتمد عليه املجتمع، إذ من الصعب عىل الشــخص مبفرده 

أن يقوم بكثري من األعامل التي قد تســتغرق وقتا طويال، وليك يخففوا عن أنفسهم عناء العمل، 

والختصار الوقت لجأوا إىل العونة، فيســاعدون بعضهم عــىل إنجاز بعض األعامل،كخياطة بيت 

الشــعر الذي يتم بجزء من نهار مع مساعدة الجريان، وقد يستغرق أياما بدون هذه العونة، ويف 

موســم جز أصواف األغنام، ويف الحصاد، وبناء البيوت الحرضية، وغريها من األعامل، ومن بعض 

التعابري التي تحث عىل العونة:

يا خايل جيتك من عند أهي فزاعي... جابتني الحميّة ما دعاين داعي 

ومن األمثال الشعبية عىل العونة: )عاوين جارتك يف بطالتك(،  )وعاون جارك أنت وعيالك(.

عيد امليالد  

حديثــا صار الناس يحتفلون بأعياد ميالد أبنائهم، خصوصا وهم أطفال، فيقيمون االحتفاالت 

الغنائية يف إطار األرسة الصغرية وأصدقاء صاحب املناسبة، ويحرضون الحلويات والهدايا للطفل، 

ويضيئون الشموع.

االحتفال بالتعليم:

عندما ينهي االبن الدراسة الجامعية، ويحصل عىل شهادته، يحتفل األهل بهذه املناسبة فرحا 

وابتهاجــا، فيجتمع أقاربه وأصدقــاؤه والجريان ويقيمون حفلة الغنــاء والرقص والدبكة، وتقدم 

الحلوى عىل املشاركني باالحتفال، ومن املدعوين من يقدم الهدايا، أو )النقوط(، وقد تقام وليمة 

يدعى عليها األقارب واألصدقاء واملعارف.   
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الزكاة 

من أركان اإلســالم الخمســة، وهي فرض عىل املســلمني، وإن كانت الزكاة من أركان اإلسالم 

كفريضــة عىل املســلمني ممن ميتلكون النصــاب، إال أنها تؤثر يف املجتمع أثرا إيجابيا، فتســاعد 

الفقراء واملحتاجني عىل قضاء حوائجهم، إذ تصلهم الزكاة إما عينا من خالل املحاصيل الزراعية، أو 

نقدا يرسلها املقتدرون ماديا، ومن محاسن املجتمع أن الناس يعرفون بعضهم، لتتوجه الزكاة إىل 

أصحابها من الجريان، أو املعارف.
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 األدوات واملعدات
 األدوات املنزلية

الُبُسط:

البساط نسيج من أصواف الغنم، إذ تصبغ الخيوط بعد )الغزل( و)الربم( بعدة ألوان، أو يبقى 

عىل لونه، وهناك قطعة من الخشب تستخدم لفرز الخيوط تسمى )النربة(، وقطعة أخرى تكون 

أعرض من الخشبة األوىل تسمى )املنساج( تستخدم يف عملية النسج بعد مد الخيوط عىل )النول(، 

والذي ينشــأ بعد عملية النسج يســمى )فجة(، فإذا اقرتنت فجتان مع بعضهام يكون )البساط( 

وكان يستخدم لزيادة ثقل األغطية أيام الشتاء. 

الجاعد: 

يتخــذ الجاعد من جلود الضأن لدفء الصوف، ولزيادة مدة اســتخدامه تتم معالجته بامللح 

و)الشبة( بعد التخلص من أثر الدهون العالقة به، ثم يتم )برشه( أي تليينه، ويستخدم للجلوس 

عليه يف الفراش، أو يوضع فوق الفرشة عند النوم ليعطي دفئا. 

اللوكس: 

مصباح يضاء باملناســبات والســهرات، ويتكون من خزان نصف اســطواين، يعبأ بالكاز، يضاء 

بواســطة كيس حراري يتوهج بشــدة ليعكس ضوءا قويا يسمى )القميص(، يصبح هشا مع أول 

عملية االحرتاق، لكنه يبقى متامســكا مع التلطف باالســتخدام، يتم ربطه قبل احرتاقه يف نهاية 

أنبوب يدفع إليه بخار )الكاز( بعد ارتفاع حرارته، ويتم زيادة الضغط عن طريق )طلمبة( تخزن 

الهواء بالداخل تســمى )املدك(، فإذا أرادوا إطفاءه فتحوا صامم الهواء ليتالىش الضغط، ومل يكن 

منترشا عند الجميع كام الفانوس. 

الفانوس:  

عر  كانوا يستخدمونه من قبل إلضاءة البيت، وكان يعلق يف وسط البيت عىل عامود بيت الشَّ

ليك ييضء مساحة أوسع، يصنع الفانوس من الحديد، وبواسطة زجاجة متوسطة تحمي اللهب من 

عبث الريح ينترش النور، وداخل الزجاجة توجد )الفتيلة( التي يشتعل القسم البارز منها والقسم 

األكرب يكون مغموسا يف الكاز من أسفل الفانوس لتعمل عىل امتصاصه من أجل أن تكون مضيئة 

دون أن تنطفئ، لذا يجب أن يزود بالكاز باستمرار، ويوجد للفانوس مفتاح لرفع وخفض الفتيلة 

للتحكم بقوة اإلضاءة.
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الَهاون )املدق(:  

وعاء نحايس ســميك، له قاعدة أقل اتســاعا من الفوهة، وبعمق حوايل )15( ســم، يستخدم 

لسحن القهوة املحمصة بواسطة يد نحاسية لها مقبض يعلو الفوهة عندما تستقر جهتها األخرى 

يف قاعدة الهاون، ويستخدم أيضا لسحن الحوائج مثل: الفلفل الحب، والكركم، كام يستخدمونه 

لسحن الكحل.

منسفة القش:

يتم صبغ أعواد )القش( املأخوذ من ســيقان زروع القمح بعد حصاده وتسمى )قصل(، ويتم 

نقعها باملاء لتليينها وإكسابها مرونة عند التشكيل، ثم تقوم املرأة بتجميع حزمة من القش وتبدأ 

بإحداث ثقب صغري بواســطة املخرز وإدخال قشة لينة فيه وثنيها بشكل دائري، فتتشكل الحزم 

دائرة بعد دائرة تزداد اتســاعا إىل أن تصل املرأة الصانعة بختم الطبق بعد إنهاء تصنيعه بقطعة 

صغــرية من القــامش تخيط عليها باإلبرة لتحفــظ آخر األعواد من االنفالت، تســتخدم األطباق 

املنبســطة لتقديم الطعام عليها، واألطباق العميقة التي تســمى )مكايف( لحفظ الحبوب وحمل 

األشياء عىل الرأس.

الجرة: 

وعاء لحفظ املاء وتعمل عىل تربيده بالرشح وقد يلفونها بالخيش املبلل باملاء لزيادة الربودة، 

تصنع الجرة من الصلصال الفخاري، تكون متسعة من الوسط، وأقل اتساعا من األسفل، ولها فوهة 

واسعه نوعا ما، توضع يف الظل عادة يك ال يتأثر املاء بداخلها بحرارة الشمس، وهي أحجام، ولكل 

حجم اسم، فالحجم الكبري يقال له )زير(، واألصغر يسمى )كوز(.

الخابية: 

تشبه الجرة، إال أنها ذات فتحة واسعة من األعىل، وتتسع لكمية أكرب من املاء، وتثبت يف إحدى 

زوايا البيت، ويجعل عليها بناء بسيط لتظليلها من أشعة الشمس.

 الدنة: 

كام الزير مصنوعة من الفخار إال أن قاعدتها أوسع، وتستخدم لحفظ املؤونة مثل الزبدة واللنب 

والزيت والسمن. 
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الصاج:

الصاج هو قطعة مســتديرة من الحديد الصلب محدودبة الظهر مقعرة الجوف، تنصب عىل 

ثالثة هوادي تتخذ من حجارة ال تتشــظى مع الحرارة، يجعل جوف الصاج لألســفل يك يحتضن 

اللهب، واحديدابه لألعىل حتى يبســط عليه الرغيف بعد تلويح قطعة العجني بني يدي الخبازة 

لتتســع دائرتهــا، وعند نضج رغيف الخبز يوضع عىل الثفال، وهــو عبارة عن قطعة من القامش 

تكون أطرافها مردودة من أجل حفظ الخبز. 

املِقالع أو املقالعة:  

هي أداة لقذف الحجارة، تتخذ من خيوط الصوف، أخذت اسمها من شكلها، فهي عبارة عن 

كفــة ميتد منهــا ذراعان مجدوالن، يف آخر أحدهام عروة، يجعــل الرامي حجرا يف الكفة ويجمع 

الذراعــني بيده فيلوح بهام بقــوة ثم يطلق أحد الذراعني فيندفع الحجــر، وتبقى املقالعة باليد 

بواسطة العروة التي تثبت يف الخنر، واملقالعة يستخدمها الراعي لرد األغنام البعيدة عن املرعى.

الزناد: 

هــو قطعة من املعدن الذي يحــدث الرشر إذا قدح بحجر الصــوان، مع تقريب قطعة من 

)القدحــة( من موضع االحتكاك و)القدحة( تتخذ بعد التصنيع من نبات محدد يطلق عليه هذا 

االسم تعلق بها النار بسهولة، ثم يبدأ النفخ عليها ويستمر حتى يعلق بها الرشار، يك تتمكن منها 

النار إلشعال الهشيم تحت الحطب. 

الرويكب/ املنصب:  

هو عبارة عن قضبان من الحديد عىل شكل دائرة من األعىل ترتكز عىل ثالث أرجل متساوية 

األطوال واألبعاد، يتم وضع اآلنية عليها ومن تحتها النار.

الفراش وأنواعه: 

يتم غســل أصواف املاشية جيدا وتجفيفها، ثم يتم )طرق( كومة الصوف بعصا مرن لتفكيك 

التامسك بني )العذوق( وتساقط العوالق، وعادة تستخدم أغصان الرمان، ومن بعد تعمل النساء 

عىل )نفش( الصوف، وهي عملية تفكيك دقيقة لزيادة التجانس وتخليصه من بقية الشــوائب، 

عندها يصبح الصوف جاهزا الستخدامه يف صناعة الفرشات واملخدات، ويخصص صوف الخراف 

الصغرية لصناعة اللحف.
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يتم تجهيز القامش بالحجم املناســب لطول وعرض الفرشة يسمى )القالب( يكون عىل شكل 

كيس وعادة من اللون األبيض، وهو الثوب الداخي للفرشة ليتم توزيع الصوف بذات السامكة يف 

جميع األجزاء بداخله، ثم يتم إغالق )الفوهة( بالخياطة والعمل عىل خياطة بدن الفرشــة طوليا 

وعرضيا وعىل مسافات متباعدة املسافة بقدر )شرب( بني )النفذة( والتي تليها لتثبيت الصوف، من 

بعد تغطى بقطعة قامش مصبوغة بذات القياس تسمى )وجه(.

أما اللحاف، فتتصل قطعتان إحداهام أكرب مســاحة من األخرى مع بعضهام بالخياطة، يقال 

للصغــرية )صينية( وعادة تكون من لون مختلف عن القاعــدة، يتم توزيع الصوف عىل القاعدة 

وتتم تسويته لتكون السامكة متقاربة، تطوى أطراف القاعدة إىل الداخل من ثالث جهات، ثم من 

الجهة الرابعة تطوى الصينية لتتطابق أطرافها مع أطراف القاعدة وتخاط، ثم يخاط بدن اللحاف 

طوليا وعرضيا وعىل مسافات متقاربة تساوي قدر عرض ثالثة أصابع بني )النفذة( واألخرى ليزداد 

متاسك الصوف، ومن بعد يتم إكساء اللحاف بثوب مصبوغ يسمى )الوجه(.

واملخدات يتم حشــو أكياســها حشــوة وبتوازن كثافة الصوف، ثم تخــاط وتكىس باألثواب 

املصبوغة.   

 األواين واألدوات املستعملة عند الدروز:  

1- طبــق األكل: مصنــوع من ورق النخيــل، ومنهم من يلونه بألوان جذابة عليها رســومات 

جميلة، وال يتناولون األكل إال عىل الطبق.

2- الصينية: تصنع من قصل القمح، وتســتعمل لتنشــيف الربغل وصناعة املعكرونة، وتوضع 

عليها الخضار بعد غسلها لتصفيتها من املاء. 

3- جرن القهوة: وهو املهباش، ويسمى )النجر( يستخدم لسحن القهوة. 

4- محامسة القهوة: قطعة من الفوالذ، مقعرة من الداخل، ملساء، بذراع طويل لوقاية يد من 

يقوم بـ)الحمس( من النار، وترافقها قطعة مرققة لها ساعد طويل تسمى )يد املحامسة( تستخدم 

لتقليب القهوة أثناء عملية التحميص.
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 أدوات أخرى

الهودج: 

هو أداة توضع عىل ظهور الجامل لجلوس الراكب، وتربط بأحزمة عىل بطنه، كانت تستخدم 

يف زف العرائس، والهودج مصنوع من أعمدة خشبية مربوطة ببعضها عىل شكل صندوق، وعليه 

سقف من القامش الخفيف للحامية من أشعة الشمس، ويوضع يف أرضيته جاعد ومساند للراحة.

الخرج:

يصنع الخرج من نســيج الصوف، بحيث يؤىت بقطعة نسيج بعرض يساوي طول ظهر الدابة، 

ويثنى طرفا النســيج للداخل إىل ما قبل املنتصف، وتخاط األطــراف الخارجية لتتكون رصعتان، 

تعادل الرعتان عىل الدابة بالثقل يك ال متيل إحداهام باألخرى، ويستخدمه الرعاة أو املسافرون 

لحفظ حوائجهم. 

القربة: 

تتخذ من جلود املاعز صغارا وكبارا وتستخدم لجلب املاء وحفظه، فذات الحجم الكبري تسمى 

)القربة(، والحجم الصغري يقال له )جود( ويســتخدم باألكرث من قبل الرعاة أو املســافرين، متأل 

القرب من اآلبار أو من عيون الينابيع، وتحملها النساء عىل ظهورهن بواسطة حامالت تكون عىل 

مقدمة رؤوسهن.  

عن )الّشكوة(:  السِّ

يصنع الســعن، أو الشــكوة وهي أكرب بالحجم قليال من جلود املاشية، إذ يؤخذ الجلد بعدما 

يسلخ عىل هيئته، ويضاف إليه امللح والطحني ويطمر ويقولون )يتمر( لعدة أيام حتى يسهل نزع 

الصوف أو الشعر عنه، ثم يدبغ بالدباغ، وهو مادة تستخلص من لحاء أشجار الصنوبر، حيث يتم 

غي الدباغ باملاء حتى يصبح املاء كثيفا وحني تخف حرارته بعد الغي يوضع الجلد فيه ليكتسب 

مرونة وقوة، ومن بعد يخرز بطريقة الخياطة أســفله، وتعقد أماكن قوامئه، وترتك منطقة الرقبة 
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لســكب اللــنب فيها ومنها، وعند عدم الحاجة تربط بخيط يتصــل مبرير )حبل صغري من الغزل( 

يوصل ما بني مواضع األربع قوائم، وبعد تجهيزه، وقبل اســتخدامه يضاف امللح و)الشــبة( إليه 

من الداخل والخارج، ليتم تنظيفه جيدا من أثر امللح والشــبة ويســتخدم لحفظ اللنب )الخاثر( 

وللخضيض. 

املشب والوحار: 

هــو مكان إيقاد النار، ويكون عبارة عن حفرة بعمــق قليل وحولها ثالثة أحجار تتقابل عىل 

أبعاد متقاربة لرتكب األواين عليها تســمى )هوادي( وهن )األثايف( يوقد الحطب بينها، يستخدم 

املشب لصنع القهوة، وللطهي، ومام قيل من الشعر فيه:

النار يل• شباّوا• قلت• ال•ضاق•صدري• مثيله ي��س��وي• م��ا• كيف• س��وي��ت•

ح��م��س��ت•ب���ي���ه•ب����ن•وب���ه���ار مثيلْة م��ن• ج��اي��ب��ة• ق���راح• م��اه��ا•

وقيل أيضا:

وردْن والهواجيس• ب��ايل• ض��اق• ال• علجي ب��داي��ة• شبيتها• ال��ن��ار•

تلسْن وال��ن��ار• باملحامس• وال���ن• بالوهاجي جمرها• ت��زاي��د• ن��ار•
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 األدوات الزراعية
الزراعــة عند أهــل القرى كانت وما تزال عــامد حياة الفالحني، ويحتاجــون لألدوات للقيام 

بالزراعــة وجني املحصول، وتختلف هذه األدوات باختالف الغرض منها، فبعضها للحراثة وغريها 

للحصاد وأخرى لتنقية وكيل املحاصيل: 

الغربال: 

وهو عبارة عن إطار خشبي مثقب من الطرف السفي تتصل بها سيور من الجلود لتتقاطع مع 

بعضها فتنشأ فجوات تسمى )ثقوب( صغرية يتم من خالل تنقية الحبوب من الشوائب، وهنالك 

)الكربال( وهو شبيه بـ)الغربال( إال أنه أوسع ثقوبا منه يتم استخدامه عىل )البيدر( وقبل تعبئة 

املحصول، وأوسع من كليهام )املقطف( ويستخدم يف املراحل األوىل للتنقية.  

الشاعوب: 

عبارة عن عصاة خشبية طويلة مركب عليها أربعة أصابع معدنية من الحديد املقوى، يستخدم 

الشــاعوب لجمع املحصول يف الحقل، وأثناء )الرجاد( إذ يتم غرســه يف كومة الحصيد ورفعها إىل 

عربة )الرجاد(، كام يســتخدم لتقليب املحصول عىل )البيدر( أثناء )الدراس( عىل اللوح الخشبي 

مرصع بأحجار صغرية من أسفل تساعد عىل تهشيم الحصاد ليتم فصل الحب من األجراس، وتجر 

الدواب اللوح الذي يركب فوقة )الدرَّاس(.

املذراة: 

تصنع من أغصان األشــجار عىل شــكل )كف( ولها سبعة أصابع مجموعة من الخلف بشكل 

مالصق وتتباعد تدريجيا إىل األمام، منحنية قليال إىل األعىل، لها يد طويلة، يســتخدمها الفالحون 

لعزل )التنب( عن الحبوب بعد عملية )الدراس(، إذ يبدأون القطف بها وينســفون ما تأخذه بني 

أصابعها يف الهواء، فيسقط )الحب( ويتطاير )التنب(. 

لوح الدراس: 

عىل اللوح الخشــبي مرصع بأحجار صغرية من أســفل تساعد عىل تهشيم الحصاد ليتم فصل 
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الحب من األجراس، وتجر الدواب اللوح الذي يركب فوقة )الدرَّاس(.

الفزّاعة: 

عبارة عن خشــبتني متصالبتني تنصب يف البســاتني وحقول الزراعــة الصيفية مثل: الفقوس 

والبطيخ، توضع عليهام قطع من األقمشــة أو األلبســة القدمية غري املستعملة لتكون عىل هيئة 

إنســان إليهام الطيور يك ال تقرتب من األشــجار واملزروعات وتنقر الثامر، وأهل املاشية يجعلون 

)الفزاعة( يف أطراف )مراح( األغنام ليتوهم البعيد بوجود شخص.

الحورة: 

قطعة من الجلد تتخذ من جلود املاعز، يضعها الحصاد عىل صدره لتحميه من تعلق األشواك 

مبالبسه ولسع )سفري( السنابل، وتشبه مريول ربة البيت. 

عود الحراثة: 

ــكة، وذكر وسكة  يتكون عود املحراث من يد بأعالها كابوســة، ورجل أو )برك( موصولة بالسِّ

معدنيــة أو خشــبة بآخرهــا رأس معدين تدخل بعمــق يف األرض لتقلب الرتبــة لتغطية البذار، 

ويســتخدم العود الذي تجره دابة يف حراثة الحقول املمتدة يف مواسم )البذار(، أو لحراثة األرض 

التي ذات األشجار لفتحها للمطر، والقضاء عىل األعشاب.  

أجزاء عود الحراثة: 

الكابوســة: وهي قطعة ميســك بها الحراث ويضغطها بيده حتى تظل ســكة الحديد غارسة 

بالرتاب، ويرفعها ليتخطى حجرا اعرتض السكة، أو عندما يريد تغيري اتجاه الحراثة.  

العود: قطعة خشب مقوسة )منحنية( حتى تظل السكة مندفعة إىل األمام وتسمى بالناطح.

الكدانة: وهي طوق سميك من النسيج يلف حول عنق الدابة التي تستخدم للحراثة ليستقر 

عند مقدم صدرها، ويربط به ذراعي عود الحراث لتجره الدابة.
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النري: وهو قطعة متينة من الخشب متسك برقبتي الفدان ليبقيا عىل مسافة ثابتة، والفدان هو 

)زوج البقر( الذي تتم الحراثة عليه. 

الرشعة: يربط رأس العود مع النري مبجدولة من الجلد تســمى الرشعة، تتيح للعود أن يتحرك 

خلف النري بسالسة. 

املنســاس: هو عصا ميســكها الحراث وبراسها )البلعة( وهي قطعة حديد مستطيلة الرأس يك 

يوجه الحرّاث بها الدابة، وبها يزيل الطني الذي يعلق بالسكة. 

يســمى السطر الذي يحدثه عود الحراث يف األرض )تلم(، ويبدأ الحراث بالحراثة من الصباح 

إىل وقت الغروب، ويبدأ موسم الحراث يف شهر ترشين األول وترشين الثاين. 

 الرحى: 

ومن مســتلزمات البيوت فيام يتعلق باملحاصيل )الرحى( للعمل عىل جرش وطحن الحبوب 

حسب الحاجة والغرض، فتستخدم لجرش العدس والفريكة والربغل، وطحن القمح، وهي عبارة 

عن حجرين دائريني من البازلت األسود يركب أحدهام اآلخر، يف وسط الرحى السفلية ثقب يثبت 

بداخلة قطعة عود ثخني لتدور حوله الرحى العليا عليه، ويف الرحى العليا ثقب من طرف يثبت 

أيضا فيه عود قوي ليســتطيع املســتخدم إدارتها عىل التي أســفل منها، ومن خالل الثقب الذي 

يدخل بني الرحاتني يتم إســقاط الحبوب التي يراد جرشــها أو طحنها، ومع الحركة يتم تهشيمها 

وتندفع لتتســاقط مع األطراف عىل قطعة قامش مبسوطة تحت الرحى السفىل، فإذا أرادت من 

تعمل عىل الرحى جريشا خشنا حركت الرحى برسعة، وإن أرادت طحنا ناعام أبطأت الحركة.
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مواقد النار للتدفئة والطهي
كانوا يوقدون النار للتدفئة يف أيام الشــتاء، ولتصنيع القهوة يف مواقد، يغذونها بالحطب من 

الخشب الصلب، وتتنوع هذه املواقد وتعدد تسمياتها منها:

النقرة: 

وهي حفرة تكون وسط الغرفة، أو وسط إحدى حجرات بيت الشعر، يوضع فيها الحطب ويتم 

إشعاله ليعطي دفئا، وعىل النار كانوا يعدون القهوة.

املنقل: 

ويسمى )الكانون(، وهو وعاء معدين مستطيل الشكل له مقبضان جانبيان، غالبا ما توقد فيه 

النار خارج الغرفة للتخلص من الدخان حتى يصبح الحطب جمرا فيدخلونه إىل البيوت. ويستخدم 

)املخدم( أو )امللقط( لتقليب الجمر، وهو عبارة عن صفيحة حديدية بعرض إصبع تقريبا مطوية 

من املنتصف لتشــكل حلقة عند نقطة انطوائها وبالقرب منها شــبه إســوارة تحافظ عىل فتحة 

مقدمة ذراعي )امللقط( وتعطيه مرونة.

صوبة الحطب:

صوبة الحطب تصنع من املعدن، مربعة الشكل، محكمة الجوانب، يف إحدى جهاتها الجانبية 

فتحــة لها بــاب صغري يتم إدخال الحطب من خالله وإغالقه بعد إشــعال النــار، وصاروا حديثا 

يســتخدمون )الجفت( وهو مخلفات الزيتون بعد العر، ومن جهة أخرى لها منفذ اســطواين 

تتصل به اســطوانات معدنية متسلســلة مع بعضها إىل أن تنفذ من أحد الحيطان لنفث الدخال 

خارجا، ولها درج داخي إلخراج الرماد كلام ازداد، تتوزع الحرارة إىل كافة أرجاء الغرفة من خالل 

وهج املعدن. 

الطابون:

والطابون فرن الخبز، ويصنع من عجني طينة من الكلس والصلصال تسمى )املعلج(، باإلضافة 

إىل بعض املواد كالحىص وشــعر املاعز ليزداد الخليط متاسكا واحتفاظا بالحرارة، يكون عىل شكل 
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قبة، له فتحة من األعىل إلنزال رقائق العجني إىل قاعدته ونزعه منها عند نضجه بواسطة املقالع، 

وهو قضيب معدين معقوف من أحد طرفيه، وللفرن فتحة عىل شكل كوة مبوازاة القاعدة الستخراج 

الرماد من جوفه، ويوقد مبخلفات الحيوانات.

وميكــن أن يكــون فرن الطابون خاص ببيت عائلة واحدة، أو عدة عائالت، وإذا كان ألكرث من 

عائلة يكون إيقاده بالتناوب بني النساء، إذ يتم توقيده مرة واحدة يف اليوم عند املساء ليكون يف 

الصباح جاهزا للخبز.

الوقادية:

هو مكان يعد إلعداد الخبز، ومصنوعة من التنب والطني ومن طبقتني، وبالوســط قطعة صاج 

يتم إيقاد الحطب تحتها إلنضاج الخبز، حيث تقوم املرأة بعجن العجني وتخمره أو تخبزه عويصا، 

فتقطعه عىل شكل كرات ثم ترققه عىل الطبق، لتفرده وتضعه عىل الصاج.

 الربميوس:

يتكون الربميوس من قاعدة مســتديرة عىل شــكل وعاء محكم تعتمد عــىل ثالث أرجل من 

قضبان املعدن متتد إىل األعىل لتنحني عىل شكل زوايا من فوق الرأس لتكون منصبا تستقر عليه 

املواعني التي توضع عليه، من منتصف القاعدة من الوسط تخرج ماسورة يركب يف طرفها العلوي 

املســنن رأس الربميوس، ويف طرف القاعدة العلــوي فتحة بغطاء يتم تزويد الربميوس بالكاز منها 

وتغلق بإحكام، وتحتها أنبوبه مخفية يف بدن الربميوس يظهر منها قضيب يستخدم لدفع الهواء إىل 

الداخل يسمى )مدك(، وإىل جانبه فتحة صغرية يستدير بها مسنن مبقبض يستخدم لتنفيس الهواء 

عند إطفائه، وطريقة إشــعاله تكون بإغالق مســنن التنفس ثم  بواسطة املدك يتم ملئه بالهواء 

حتى يخرج الكاز من فتحة صغري يف وسط الرأس، ويعاد تنفيسه ثم إشعال النار بالكاز الذي فاض، 

وقبل أن تتالىش النار يتم إغالق التنفيسة مجددا وإدخال الهواء إىل جوف الربميوس بواسطة املدك، 

سيشتعل رأس الربميوس لهبا من بخار الكاز الذي ارتفعت حرارته. 

وقبل ظهور الربميوس كان الناس يعتمدون عىل الحطب يف عملية الطهي، فيجمعونه يف فصل 

الصيف من بقايا الزروع، وجذوع األشجار، ومخلفات الدواب ويخزنونه جافا إىل فصل الشتاء.
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 أدوات القياس واألوزان
أدوات القياس:  

1- الشرب: وهو املسافة ما بني رأس الخنر ورأس اإلبهام يف كف اإلنسان عندما يكون الكف 

مشدودا، وبواسطة الشرب كانت تقاس البسط طوال وعرضا، وكذلك الفرشات عند خياطتها وحشوها.

2- الفرت: الحافة الواقعة ما بني رأس اإلصبع الشاهد ورأس اإلبهام عند فتحهام. 

3- الفحجة: وهي املسافة بني مد الرِّجل عن األخرى ألقىص امتداد لها، مع بقاء األخرى ثابتة 

يف مكانها، وتستعمل لقياس املسافات الطويلة.

4- القدم: وضع القدم عىل رأس القدم األخرى والسري عىل هذا املنوال لقياس مسافة ما، كأن 

تكون املسافة عرشة أقدام أو أكرث أو أقل.

5- الذراع: ويســاوي )68( ســم ويستعمل لقياس األقمشــة، وقد كانوا يستخدمون أذرعتهم 

للقياس، ومسافتها من طرف اليد ممتدة إىل منتصف الصدر. 

األوزان:

يقــول الراوي: كل األوزان يف القرية معــرتف بها، إن كانت للكيل أو للوزن أو للطول، والكيل 

أكرث األوزان استعامال يف القرية بسبب عمل أهلها يف الزراعة، وأهم أوزان الكيل عند أهل القرية: 

الصاع: وهو عبارة عن إناء اسطواين يتسع إىل 26 أوقية من القمح، وهو وحدة الكيل التي منها 

الزيادة والنقصان، ومن الصاع يأيت: 

املد: وهو عبارة عن صاعني.

الربعية: وتساوي نصف الصاع وربع املد. 

الثمنية:  تساوي ربع صاع ومثن املد. 

الرطل الشامي: ويساوي 12 وقية، والوقية تساوي مئتي غرام. 

ويتابع الراوي: يستخدم أهل القرية أيضا القبان لوزن األحامل الثقيلة من الحبوب، كأكياس 
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1- املعتقدات الشعبية
علم الغيب: 

شاع بني الناس موضوع علم الغيب من قبل املنجمني، أو الحجابني، أو من يستخدمون )الودع( 

أو الحىص لكشــف األرسار، فقد ادعى كثري من املشــعوذين معرفة مايض الشخص واالطالع عىل 

املستقبل لسيطرتهم عىل الجن والشياطني الذين يدعون بأنهم يعلمونهم بالخفي الذي ال يعلمه 

البــرش، فتوهم أصحاب الحاجات صدقهم، وتقبلوا أقوالهم، ودفعــوا لهم األموال إلخراجهم من 

أحوالهم التي يعانون منها، أو إبرائهم من األمراض، أو تقريب الود بينهم وبني من يعشقون. 

معتقدات عن الجن 

من املعتقدات الشعبية الراسخة يف أنفس الكثريين رهبتهم من الجن الذي يقولون بأن يسكن 

األماكن الخالية، وعند منابع املياه، وقد يكون حارسا عىل كنوز الذهب يف جوف األرض، فيطردونه 

باألذكار وبالبخور، وقد اعتقدوا أن الجن قد يتشكل عىل هيئة مخلوقات أخرى فيصيبهم باملس أو 

التلبس، أو الرفقة التي تسمى )التابعة(، واحرتزوا من ذلك باألسحار والحجب التي ميارسها بعض 

املشعوذين.

التاِبعة

تعتقد كثري من النســاء اللوايت يسقطن حملهن قبل متامه، أو ميوت أوالدهن وهم صغار بأن 

هنالك قرين من الجن لها، وقد يتعالجن بأن ترشب املتبوعة من ماء قرئ عليه القرآن،  أو تضع 

يف يدها إسوارة التابعة كحرز، ومنهن من يلجأن إىل من يكتبون الحجب.

الجنية 

مثلام اعتقدوا مبرافقة )الجنية( للشــخص )خفيف العقل(، وظنوا أنه يتكلم بلســان قرينته 

الجنية، وتوهموا أنه يعرف أشياء منها ال يعرفها البرش.
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الّساكون

وكانــوا يخشــون األماكن الخربة خاصــة يف الليل العتقادهم بوجود )الســواكني( فيها، وهم 

مجموعة من الجن قد تؤذي من يقرتب من منطقة سكناها، وقد يكون الساكون يف البيت، فيتهيأ 

لهم سامع األصوات، واإلحساس بالحركات دون أن يروا من يقوم بها، فظنوا أنه الساكون.

عالج املس 

قــد يصــاب أحدهم بالرعب مــن مكان موحش فيختــل عقله فيظنون أن الجن قد مســه، 

فيعالجونه بقراءة القرآن، ونرث الحبوب يف املكان الذي خاف فيه إلكرام الجن املقيم يف ذلك املكان.

السحر:

يلجأ بعض الكارهني إىل الســحرة والحجابني لسحر أحد األشــخاص بقصد اإليذاء، فيستخدم 

الساحر النجاسات يف سحره إما لرضر الشخص يف بدنه، أو للتفريق بينه وبني زوجه، أو لرفه عن 

أمر من األمور وغرس الكراهة تجاه ذلك األمر يف نفسه.

حني يشــعر اإلنســان بتغري أحواله رمبا ذهــب التفكري به ومبن حوله إىل أثر الســحر، فيبدأ 

بالعالج، فيلجأ إىل الحجابني ومن يدعون فك السحر وإبطاله، ومن أولئك من يعالج بقراءة القرآن، 

وغريهم من يردد بعض األلفاظ التي ال يفهمها اإلنســان، فيدعو الجن إلخراج الســحر من مكانه 

الذي قد يكون موحشا، أو مخفيا، فقد قيل عن أن بعض السحر يدفن يف املقابر تحت النصائب.

ويعالج أثر السحر بقراءة آية الكريس وأواخر سورة البقرة وسور املعوذات.

الحسد: 

مام يثري الفزع يف قلوب الناس ما يقال عن الحسد، وإن كانت الحقيقة ال تنكره، إال أن الحامية 

منه توقع الناس يف األوهام، فيذهبون إىل املشعوذين، والحجابني لتحريزهم من العني الحاسدة.
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عالج الحسد بالتبخري:

يعالجون الحســد بالتبخري بخلط أعشــاب )ســاندرا روس( و)امليعا( وبــزر الكتان والخردل 

والزعفران والحرمــل و)كف مريم( ونرثها عىل الجمر املتوقد لتخرج دخانا يتصاعد ليعم دخانه 

جســم املحســود، ويقرأون عليه آيات من القرآن وســور املعوذات، ويدعون )اللهم اشفه فأنت 

الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقام(، ويحصنونه باألذكار يف الصباح واملساء.

العني الزرقاء 

يظن كثري من الناس أن باستطاعة البعض التسبب بالحسد أو اإلصابة بالعني، فيلجأون لتعليق 

ما يشــبه العني من خرزة زرقاء يف مكان بارز من الجســم لتقع عليها عني الحاسد فرتتد دون أن 

تؤذيه. ومن أقوال الناس لالحتامء من الحســد: عني الحســود ستبىل بالعمى، وعني الحسود فيها 

عود، ويكفيك رش العني. 

عالج العني بالرصاص:

عالج العني والحســد برضب الرصاص؛ كأن ميسك املعالج قطعة رصاص يخبئها يف كفه ويدور 

بها حول رأس املعيون مع متتامت يقرأها، ومن الطرق )الشبة البيضاء( يتم حرقها وترمى يف مكان 

بعيد ال تطرقه أقدام السائرين. 

التربك: 

دأب كثري من الناس عىل زيارة مقامات األنبياء واألولياء والصالحني للتوسل بأصحابها، فلجأوا 

لزيارة املقامات، والتربك بها، والدعاء عندها طلبا للشفاء أو الشفاعة أو العطاء، فيلمسون القبور 

بأيديهم، وميسحون أجسادهم، وقد يذبحون الذبائح عند هذه املقامات تقربا.

حتى أنهم صاروا يزورون قبور أشخاص يعتقدون صالحهم ممن عرفوا استقامتهم، فبنوا لهم 

املقامات وشيدوها وزينوها لتكون مزارات يتوجهون إليها.

الفقري )الِفجري(:  

هو رجل فقري، أو امرأة فقرية، ويلفظون القاف جيام يف اللهجة املحكية، وهو رجل أو امرأة من 
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أهل الصالح والتقوى، يقال بأنه ذو كرامة من الله، يذهبون إليه لإلستشــفاء من املس أو السحر 

أو العني. 

جبل َحَدد:

)حدد(، اسم يرتدد عىل ألسنة كثري من الناس، وبعضهم من يحول بني شخص وأمر ما بـ)حدد(، 

فيقــول مثال: )حدد بينك وبني كذا(، وتتعدد األقايل حول صاحب هذا االســم، وســمي جبل يف 

منطقة )رصوت( يف محافظة الزرقاء بهذا االسم، ويف رأس الجبل قرب يعتقد أنه )قرب حدد( يقصده 

الناس بالزيارة للتربك، ويقال أنه أحد أولياء الله الصالحني.  

قص الشعر عند الرجال والنساء: 

كان الرجال يف وقت ســابق يطلقون شــعور رؤوســهم، ومنهم من كان يضفرها جدائل، وإن 

أرادوا قصها اســتخدموا املقصات التي املتوفرة يف بيوتهم الســتخدامات أخرى، فيقرون أطراف 

الشعر من الجوانب.

أما النســاء، ومبختلف األعامر فقد كان قص الشــعر عندهن من الفأل اليسء، ويحافظن عىل 

شــعورهن، ويعملن عىل تقويتها باســتخدام أبوال املاعز والبقر لتزداد متانة وطوال، وكن يضفرن 

الجدائل التي كانت تسمى )قرونا(.

والرجال والنســاء كانوا يغطون رؤوســهم فال يظهر من شعر رؤوسهم إال الذوائب عند املرأة، 

و)الذويبة( هي أطراف الشعر من جهة أعىل الوجه.

والبنات قبل ســن البلــوغ كن أقل تحفظا من النســاء الكبريات، فقد يجمعن شــعر الرأس 

إىل الخلــف وربطه من عند مؤخرة الرأس مبا يســمى )ذيل الفــرس(، ويغطينه باملنديل املزين 

بـ)الشناشل( الذي قيل فيه غناًء:

لوحي بطرف منديلك مشنشل برباع

يم الرموش الكحيلة وعيون وساع
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كرس األواين:

كرس األواين وإن كان فقدانا ألشياء قد تكون ذات قيمة عند أهل البيت، إال أنهم تفاءلوا خريا 

به، العتقادهم بانراف الرش باإلناء املكســور بدال من وقوع أمر آخر يخشــونه دون أن يعرفوه، 

فعندما يكرس إناء يقولون: )انكرس الرش(، وال يبتئســون كثريا لفقدانه، وكانوا إذا كرهوا شــخصا 

وتخلصوا منه يكرسون )جرة( أو أي وعاء تخفيفا عىل أنفسهم مام كان قد أحدثه من ثقل عليهم.

امللح:  

يف امللح اعتقادات اجتامعية راسخة، فباإلضافة إىل الحاجة الطبيعية له يف الطعام وحفظ املواد 

الغذائية وتصنيع الجلود، له أيضا استخدامات يف املعتقد الشعبي، فاستخدموه يف عالجات الجروح، 

ويتم رشــه عىل الشخص عن العني حامية له من الحســد، أو عىل األشياء تربكا، وينرثونه يف زوايا 

البيوت لطرد الجن والشــياطني، مثلام أضافوه إىل الحبوب املقروء عليها بالتعويذات الستخدامه 

بخورا ملن أصابته العني.

الغيبيات:

استرشاف املستقبل مام يحرص عليه اإلنسان، الرتباط سبل معاشه به، وكان للناس طرائقهم يف 

التنبؤ بالقادم، فاستشعروا ذلك بعدد وسائل منها:

التصليب: فقد عمدوا يف أواسط أيلول من كل عام باستخدام التصليب، وهو أن يأخذوا بعض 
امللح ويجعلونه يف خمسة أكوام ثالثة منها محاذية لبعضها والرابع أسفل الكوم الوسط والخامس 

أعىل منه يســمونها باألشهر التي يسقط بها املطر ويبيتونها للصباح، فأي األكوام كان أكرث رطوبة 

توقعوا كثافة املطر فيه.

رفة العني: وكانوا يستشــعرون بعض األمور من عوارض الجسد، فعند رفة جفن العني اليمني 
كانوا يتوقعون حدوث مكروه، وعند رفة جفن العني اليرسى كانوا يستبرشون خريا.

الخزر ومعتقداته:

كانت تستخدم أنواع من الخرز الذي مل يكن متوفرا عند الجميع لعالج بعض الحاالت، فيوضع 

عىل شكل قالدة يف عنق الذي يشكو من عارض ما، وكان الخرز يورث للبنات واألوالد، وهنالك عدة 

أنواع من الخرز الذي تستخدم كل خرزة منه لحالة بعينها: 
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خرزة أم حلوق: وهي خرزة لونها أشــهب، أي األســود املوشح باألبيض، توضع يف عنق من . 1
يشكو أملا يف الحلق أو عند نزول اللوزتني. 

خرزة البزلة: تســتخدم ألمل العني، فتعلق باملنديل قريبا من العني التي بها األمل،وقد يعلقها . 2
الرجل بطرف )العقال(. 

خرزة الرعاف: تستعمل عند سيالن الدم من األنف. . 3

خرزة كباس أو الكبس��ة: توضع يف رقبة الطفل املولود حديثا، أو عنق األم النفســاء حامية . 4
لهام من أثر الكبسة.

وهناك أنواع أخرى الستخدامات عديدة منها:

1- خرزة امللك:  تحتفظ بها املرأة لتحتفظ بزوجها فال ميلك الزوج أن يتزوج بثانية.  

2 – خرزة املحبة: اسمها سمن وعسل، وهذه الخرزة كانوا يضعونها يف صندوق صغري، ويضعون 

معها السكر يك تدوم املحبة بني الشخصني.

3- خرزة الحليب: يكون لونها مثل الحليب، وتضعها املرضع يف عنقها ليزيد إدرارها للحليب. 

القطع الفضية:

بعض الناس يضعون قطعا فضية يف أساسات بيوتهم لتبقى منازلهم )فضيِّة( أي رحبة، وليشعروا 

بالسعادة.  
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اللجام: 

قراءة سورة الفيل عىل موس أو )سكني( ثم ربطه ورميه يف مكان ال يراه أحد، أو دفنه يف مكان 

ال يقدر أحد أن يخرجه ويفتحه، وهو إبعاد شخص أو حيوان مفرتس عن أمر ما، كلجم الذئب عن 

الغنم، أو اللجم عن البيت من الرسقة.

اعتقادات أخرى:

ومن االعتقادات، أنه إذا حكت الشــخص يده اليمنى فهذا يعني السالم عىل غائب سيحرض، 

وإن كانت الحكة يف اليد اليرسى فيعني أنه سيقبض ماال.

تحرص املرأة عىل أن ال يبقى املقص مفتوح الذراعني عند االنتهاء من االســتخدام العتقاد بأن 

يف ذلك جلب للرش، وخاصة بني الزوجني. 
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2- العالج الديني –  العالج بالقرآن
الرقية الرشعية:

هي ما يقرأه املســلم عىل نفســه أو أحد أهله من آيات قرآنية، ويردده من أحاديث نبوية 

بهدف الشفاء من مرض عيني أو معنوي، أو الوقاية من رشور الجن واإلنس، وسور وآيات الرقية 

الرشعية )ســورة الفاتحة، وآية الكريس وسورة الفلق وســورة الناس(، وتتبع الرقية الرشعية عالج 

مريض أو عالج املسحور أو امللموس أو املعيون أو الوقاية من الحسد، ومن املمكن أن تردد عىل 

الشخص املصاب شفاها، بأن يضع القارئ يده عىل رأس املريض ويبدأ بالقراءة، أو أن تتم القراءة 

عىل كمية من املاء يرشبها املريض أو يغتسل بها. 

التخريجة أو الرقية: 

كان إذا مرض أحدهم يضع من يقرأ )التخريج( يده عىل رأس املريض: )رقيتك واسرتقيتك من 

كل عني شافتك ويا صالة عىل النبي( أو: )رقيتك واسرتقيتك من كل عني حاسدة( ويقرأ: )قل هو 

الله أحد( ثالث مرات ثم: )بســم الله أرقيك من كل يشء يؤذيك، ومن رش كل نفس وعني حاسد 

الله يشــفيك، باسم الله أعوذ بالله العظيم من رش كل عرق نّعار، ومن رش حر النار( ويقرأ: )قل 

أعوذ برب الفلق( و: )قل أعوذ برب الناس( ثم ينفخ يف اليدين وميسح بهام جسم املريض. 

أسامء الله الحسنى 

هي األســامء التي سمى الله بها ذاته، واستوىف بها صفاته، وذكرها من قبل الناس مدح وثناء 

وحمــد ومتجيد لله تعاىل، يرددها الناس عند الدعاء، ويطلبون بها عند الضيق، وهذا حديث عن 

النبي -عليه الصالة والسالم-: )إن لله تسعة وتسعني اسام، مئة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة(، 

ويف دالئل عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -: سمع النبي رجال يقول: اللهم إين أسألك بأنك أنت الله األحد الصمد 

الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوا أحد. فقال رســول الله: لقد ســأل الله باسمه األعظم الذي 

إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب(. واملسلمون حريصون عىل الدعاء، واالستشفاء بأسامء الله 

الحسنى. 
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القرآن الكريم

املسبعات العرش:

تقرأ املسبعات العرش كل ليلة اثنني وخميس من كل أسبوع، لنيل الرىض، وتحصني النفس: 

1- سورة الفاتحة )سبع مرات(.

2- سورة الناس )سبع مرات(.

3- سورة الفلق )سبع مرات(.

4- سورة اإلخالص )سبع مرات(.

5- سورة الكافرون )سبع مرات(.

6- آية الكريس )سبع مرات(.

باإلضافة إىل:

7- ســبحان الله والحمد لله وال إله إال الله والله أكرب وال حول وال قوة إال بالله العظيم )سبع 

مرات(.

8- الصالة اإلبراهيمية )سبع مرات(.

9- اللهم اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت األحياء منهم واألموات 

)سبع مرات(.

10- اللهم افعل يب وبهم عاجال وآجال يف الدين والدنيا واآلخرة ما أنت له أهل، وال تفعل بنا يا 

موالنا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم)سبع مرات(.

فضل السور القرآنية

1. سورة الكهف: 

قال -صىل الله عليه وسلم-: »من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا يوم القيامة من 

مقامه إىل مكة، ومن قرأ عرش آيات منها إىل آخرها، ثم خرج الدجال فلن يرضه، ومن قرأها يوم 

الجمعة كانت له نورا بني الجمعتني وزيادة ثالثة أيام«.
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2. سورة ياسني: 

»إن لكل بيت قلبا، وقلب القرآن الكريم سورة ياسني، ومن قرأها كتب الله له يف قراءتها قراءة 

القرآن عرش مرات، ومن قرأها ابتغاء وجه الله يف صدر النهار قضيت حوائجه وغفر الله من ذنبه، 

فاقرأوا عىل موتاكم، ومن دخل املقابر، فقرأ سورة ياسني خفف الله عنهم يومئذ، وكان له بعدد 

ما فيها من حسنات«.

3. سورة الواقعة:  

»سورة الواقعة تبعد عن اإلنسان الفقر، وتجلب الغنى وتزيل الهم والغم والحرية عن اإلنسان، 

علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى«.

4. سورة القدر:

»مــن قــرأ يف أثر وضوئه )إنا أنزلناه يف ليلة القدر( مرة واحدة كان من الصّديقني، ومن قرأها 

مرتني كتب يف ديوان الشهداء، ومن قرأها ثالثة حرشه الله محرش األنبياء«.

5. فضل سورة الكهف:  

»من فضائلها أنه من قرأ ســورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إىل مثانية أيام من كل فتنة 

تكــون، ويف حديث عن النبي -عليه الصالة والســالم- يوضح أهمية ســورة الكهف وفضلها: )أال 

أخربكم بسورة مألت عظمتها ما بني السامء واألرض، ومن قرأها غفر له ما بني الجمعة واألخرى، 

قالوا: بىل، قال: ســورة الكهف(، فلام نزلت ســورة الكهف نزل معها ســبعني ألف ملك لحاميتها 

وتوصيلهــا للنبي - عليه الصالة والســالم- ومن فضائلها أن من حفظ أول عرش آيات من ســورة 

الكهف عصم من فتنة الدجال، وأفضل أيام قراءتها هو يوم الجمعة، والواجب عىل اآلباء أن يقرأوا 

سورة الكهف، ويعلموا أوالدهم قراءتها يوم الجمعة، وحفظ أول عرش آيات منها، وبيان فضلها«.

6. فضل آية  الكريس:  

»آية الكريس هي جزء من سورة البقرة، واملعروف عن سورة البقرة وباألخص آية الكريس أنها 

تحمي اإلنسان من الشيطان، فقراءتها قبل النوم، تحمي اإلنسان من الشيطان حتى يستيقظ، ويف 

حديث عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص –: )إذا آويت إىل فراشك، فأقرأ آية الكريس، فإنك ما يزال عليك من الله 

حافظ، وال يقربنك شيطان حتى تصبح(، ويف حديث عن رسول الله - ملسو هيلع هللا ىلص -: )من قرأ آية الكريس 

دبر كل صالة، ما بينه وبني أن يدخل الجنة إال أن ميوت، فإذا مات دخل الجنة(.  
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7. فضل سوريت املعوذات:

ســورتا املعوذتني هام: )قل أعوذ برب الفلق( و)قل أعوذ برب الناس( وهاتان الســورتان لهام 

فضل كبري، ويواظب املسلمون عىل قراءتهام حامية من الحسد، حتى أنهم عندما يشرتون أشياء 

يخشون عليها من العني يرددون السورتني تحريزا.

8. السبع املثاين: 

الســبع املثاين هي سورة الفاتحة، وســميت بهذا االسم ألنها جاءت بسبع آيات، ويثنى بها يف 

كل صالة، واعتاد املسلمون االستفتاح بسورة الفاتحة، والختام بها، فيكررونها يف األفراح واألحزان، 

وهي أول العقد بني العاقدين عىل بيع أو اتفاق. 
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3- التشاؤم والتفاؤل
التشاؤم

خسوف القمر:

عندما كان يحدث الخســوف، كان الناس يعتقدون بأن الحوت خرج من البحر وابتلع القمر، 

فيهرعون إىل طرق أواين النحاس واملناداة بالصوت العايل عىل الحوت ليطلق القمر.

البوم والغراب: 

وكانوا يتشــاءمون من ظهور طري البوم والغراب، فعند مشــاهدتهام يقولون: اللهم ال طري إال 

طريك، وال خري إال خريك. وكانوا يتوجســون عند ســامع صوتيهام، فيعتقدون بأن أمرا جلال سيحل 

بهم، فيستعيذون.

الحصيني:

وعنــد رؤيــة الحصيني كانوا ينادون عليه، فإن التفت إليهم تفاءلــوا بخري ذلك العام، وإن مل 

يلتفت تشاءموا وحسبوا أن السنة مجدبة.

كرثة الضحك: 

وكانوا يتوجسون من كرثة الضحك، ويعتربونه نذيرا ألمر يكرهونه.

عد النجوم:

وكانوا ينهون أطفالهم عن إطالة النظر إىل النجوم وعدها، العتقادهم بأن ذلك يظهر )الثواليل( 

بأجساد األطفال.

األلوان واألعداد:

وهنالك من يتشــاءم من األلوان، فيكره بعضها كاللون األســود مثال، وآخرون يتشاءمون من 

بعض األرقام، فال يتفاءلون مع مصادفتها. 
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الفأل:

وكانوا يتفاءلون باألســامء الحسنة مثل إرشيد وفالح وسالمة، وبالكالم اللطيف يف الردود التي 

تبرش كأن ترد املرأة بكلمة أبرش، أو يا عونك، وببعض الوجوه ممن عرفوا من حسن مطالعهم عىل 

غري آخرين اعتقدوا فيهم سوء الطالع، وتفاءلوا بالخيل، وبالغنم، وما أحبوا مام اقتنوا. 

4- البخت
التبصري وقراءة الطالع: 

البحث عن املســتقبل أمر شــغل الناس، فاتخذوا أســاليب عديدة لكشف ما يختبئ  يف ثنايا 

الغيب؛ بحثا عن فرح محتمل، أو تجنبا لرش قادم، أو عالجا لحرية تتملكهم عن طريق:

قراءة الكف: 

كان بعض الناس يعتقد أن الكف وتعاريج خطوطه وغموضها مصدر للتنبؤ مبستقبل اإلنسان، 

وكشــِف صفاته، فالسبابة أصبع املشــرتي، والوسطى زحل، والبنر هو أصبع الشمس، والخنر 

أصبع عطارد، وظفر اإلبهام هو خلية الظفر أو اإلرادة، والجزء الثاين منه هو خلية املنطق.

أما خطوط اليد فهي خطوط املصري، وخطوط الرأس خطوط الحياة.

قراءة الفنجان: 

لجأ كثري من الناس، وخصوصا النساء إىل فنجان القهوة ملعرفة الحظ، فبعد رشب محتواه يقلب 

عىل فوهته لبعض الوقت ثم متســك به إحدى املتمرســات بقراءة الفنجان لتبدأ تكشــف بعض 

األمور من خالل الخطوط املتعرجة التي تظهر عىل جوانبه من بقايا الثفل، ويعتقدن بصواب ما 

يسمعن من تأويالت. 

الخط بالودع، أو بالحىص:  

كانت تقوم بـ)الخط( نســاء )نوريــات(، يطفن عىل البيوت فيبعن بعــض الحاجيات كاإلبر 

واملســالت، وبذات الوقت يعرضن عىل أصحاب البيوت أن )يخطن( لهم مقابل ما يعطونهن من 

مواد أو نقود.
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تحمل الغجرية ســبع )ودعات( وهــي مكونات من الصدف التي تخرج مــن البحار، وذات 

أحجام مختلفة، فإن مل يكن لديها )ودع( استخدمت الحىص، تعمل عىل جمعها بيديها ثم تلقيها 

عىل األرض وتبدأ بتفسري ما تتوهمه وفقا ملواضع الودع من بعضه قربا وبعدا، ويف الغالب تكون 

التأويالت مالمئة ألحوال الناس املتشــابهة، فيستبرش الناس مبا تقول، ومل يحدث أن أنبأت مبا هو 

يسء لتكسب العطاء بسخاء. 

التبصري باستخدام ورق الشدة والقطع الفضية:

واستخدم بعض الناس )ورق اللعب( للتبصري، بحيث يتم فصل األرواق لتكون ذوات األعداد 

مع بعضها، وذوات الصور لوحدها، وبعد خلط األوراق يجري السحب منها، فإن تطابقت األوراق 

يكون الشخص الجالس أمامهم للبحث ذا حظ حسن، أو يسء الحظ.
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5- املعارف املتعلقة بالحيوانات
 الرعي: 

املاشــية قوام حياة البدو وبعض أهل القرى، وتعد من أهم مصادر العيش ســواء من ناحية 

اإلنتاج أو التجارة، ويختلف عدد املاشية وأنواعها حسب قدرة صاحبها، وتتكون عىل األغلب من 

الضأن )الغنم(، واملاعز.

يتكون القطيع الواحد من عدد من اإلناث، وعدد قليل من الذكور يتناســب مع عدد القطيع 

يســمى الواحد منها )تيس( يف فصيلة املاعز، و)كبش( يف فصيلة )الغنم(، وتسمى عملية التكاثر 

)الهداد( يف املاعز، و)الحنا( يف الضأن، وموســمه أواخر الصيف، وفرتة حمل األنثى خمسة شهور، 

وبعد الوالدة تنتج األنثى الحليب، ويتم االهتامم باملاشية بوضعها يف مكان يسمى )الصرية(، وهو 

مكان إلطعام املاشية ومبيتها.

وبعــد أن ترضع الصغار ليس أكرث من شــهرين يتم التدرج بفطامها لكســب الحليب، فيتم 

إرضاعها عندما يصبح عمرها شهرا ملدة أسبوعني أو أكرث نصف الكمية، وهذا هو الفطام الجزيئ، 

أمــا الفطام الكي فيحصل عندما يصبح عمرها شــهرين إذ يتم فصل املولود عن أمه لفرتة حتى 

ينىس كل منهام اآلخر.

وعنــد االحتالب تجمع األغنام بصفني متقابلني، يجمع بني كل رأســني حبل من غزل الصوف 

يســمى )الشباق( إىل أن ينتهي )شبق( كامل الرؤوس الحالبة، وتقوم النساء بحلب األغنام، وبعد 

االنتهاء من االحتالب يفك )الشــباق( بســحب طرفه حيث تم شبق آخر نعجتني لينبت بسهوله 

فينطلق القطيع.

ويكــون االحتالب مرة واحدة أيام الربد لقلة غزارة الحليــب، ويف أيام الصيف تحلب املوايش 

مرتني صباحا ومســاًء، وحليب املاعز يســتخدم عادة يف صناعة اللنب، أما حليب الضأن فغالبا ما 

يستخدم صناعة الجنب.

 ويقــوم عــىل العناية بالقطيع إما صاحبــه، أو )راعي( يتم االتفاق معــه عىل )الرشط( وهو 

مقدار األجر، فيعمل عىل )الرساحة( يف املناطق الخصبة يف أيام الربيع، ويف الحقول التي تم حصاد 

مزروعاتهــا يف أيام الصيف، وعندما تقل خصوبة املراعــي يتم تقديم وجبات العلف من )التنب( 

والشعري مبعدل مرتني يف اليوم، وبكميات كافية.

وتتم ســقاية املاشية يف أيام الشــتاء مرة واحدة، ويف الصيف تتم سقايتها من مرتني إىل ثالث 
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مرات عندما تشتد الحرارة، فسقيا الصباح يقال لها )صبحة( وعند الظهر )وردة( والتي عند املساء 

تســمى )غبقة(، وألوقات )الرساحة( يف املرعى أســامء، فعند الصباح يقــال لها )مضحى( وعند 

 .) الظهرية )مفىل( ومن بعد إىل املساء يسمى )معىشَّ

قّصاص األغنام: 

تتم عملية القّصاص بطرح الشاة عىل األرض وتقييد قوامئها األربع بواسطة قطعة )مرير( حبل 

صغــري من غزل الصوف، ويبدأ القصاص بجز الصوف من أحد الجانبني من أســفل البطن نهوضا 

إىل الظهر، ثم يقلب الشاة عىل جانبها اآلخر ليستكمل عملية الجز، ويكتسب القصاصون مهارة 

بحيث ينهي القصاص بوقت وجيز دون أن يصيب جلود الغنم بالجروح، وإن حصل وجرحت شاة 

من أثر القص يطلونه باللنب املشبع بامللح يك ال يقع الذباب عليه فيتخلق الدود.

وكانوا يبيعون ما يزيد عن حاجتهم من الصوف إىل التجار الذين يأتون إىل مضارب البدو.

 أمراض الغنم:

الكســاح: هو مرض يصيب قوائم املاشــية فيجعلها ال تســتطيع الوقوف عليها، ويعالجونها . 1

بإشعال نبات الحرمل يف مهاجع األغنام وعزل املصاب منها يك ال تنتقل العدوى.  

الرمي: هو إسقاط املواليد قبل متامها بسبب الهزل. . 2

الجعام: هو مرض يصيب أحشاء األغنام إذا أكلت نبات سام فينزل الدم من أنفها، وهنا يجب . 3

النزوح عن املرعى.  

الدوخة: هي مرض يضعف املاشية وعنده يعزلون األغنام املصابة عن القطيع.  . 4

الجدرة: هي بثور تنترش عىل جلود األغنام وتقلل كثافة صوفها.. 5

الشباق والربق:

الشباق حبل مجدول من غزل الصوف ليكون مرنا، يستخدم لقرن املاشية عن االحتالب بحيث 

يتخالف كل رأسني ويلتف حول عنقيهام الحبل بواسطة عروة من الطرف اآلخر، وتتعاقب العرى 

بعد كل رأسني حتى االنتهاء من كامل القطيع، وعند االنتهاء من االحتالب يتم سحب طرفه األخري 
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فينفك بسهوله.

أما الربق، فهو حبل من الصوف أيضا، لكنه أقل سامكة من الشباق، تستحدث عرى كبرية عىل 

مسافات متساوية يف الربق، وعند الحاجة الستخدامه يتم تثبيت طرفيه باألرض بوتدين، ثم يتم 

اســتحداث عروة من كل عروة من العرى لتوضع إحدى أيدي صغار املاشية فيها وتضيق العروة 

عىل قدر ساق )الفطيم(، وعند حلها يتم توسيع العروة قليال.

اللبأ: 

هو الحليب الذي يكون أول أيام والدة املعز أو الغنم )األسبوع األول تقريبا( حيث يكون كثيفا، 

وال يصلح لعمل اللنب، وال يستخدمونه إال لتصنيع )الحثيمة( ومنهم من يسميها )الشمنذورة( إذ 

يوضع الحليب عىل نار هادئة ويتم تحريكه باستمر حتى تزداد كثافته، وعندما يربد تشتد كثافته 

أكرث، ويؤكل كام اللنب.

وسم املوايش:  

الوسم هو عالمة يستخدمها أصحاب قطعان املاشية لتمييز مواشيهم عن موايش غريهم، ولكل 

عشرية من العشائر وسم، ومن الوسوم ما يكون بالنار بحيث يتم إحامء قضيب معدين عىل النار 

إىل درجة االحمرار ويوضع يف املوضع الذي يوسم، إما عىل الصدغ األمين أو األيرس، أو عىل الجبهة، 

وإما أن يكون الوســم باألداة الحادة إذ يتم إما ببرت جزء من أذن الشــاة املراد وسمها، أو بالرشخ، 

وهو إحداث شق إما طوال أو عرضا يف املوضع املراد، وقد يكون أسفل األذن اليمنى أو اليرسى أو 

أوسطها من أمام أو من خلف. 

أسامء املاشية:

يطلق أصحاب املاشــية ورعاتها عىل الضأن اســم البياض؛ ألن لــون صوفها عىل األعم أبيض، 

ويطلقون عىل املاعز اســم الســامر، ولصغارها أســامؤها، فاألنثى من الضان عمرها ســتة أشهر 

فتســمى )عبور(، ومن املاعز )سخلة(، والذكر من الضأن )خروف( ومن املاعز )جدي(، وإذا صار 

عمرها سنة تســمى )قرقورة( يف الضأن، و)شعرية( يف املاعز، واملولود من الضأن يسمونه الطي، 

ومن املاعز )سخل(.
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املرياع: 

املريــاع هو كبــش عنِّني يروض من صغره، إذ يفصل عن أمه قبــل حني فطامه، ويربط لفرتة 

طويلة ليعتاد قلة الحركة، ويتم إرضاعه باإلصبع ليأنس، ويقدم له العلف من كف مروِّضه ليتبعه، 

ثم يقرن لوقت بالدابة ليألفها فال يفارقها، ويعلقون يف رقبته )ِقرقاعا( أو )جرسا(، والقرقاع غالف 

معدين اســطواين الشــكل مفتوح من أســفله يف أعاله عروة مترر منها سفيفة من نسيج الصوف 

لتطوق عنق املرياع ليتحرك القرقاع مع حركة رأس املرياع فتطرق جوانبه كتلة معدنية يقال لها 

قلب تتصل يف وسط جوفه بواسطة سلسلة أو سلك مرن لتحدث صوتا ينجذب له القطيع.



241

6- األعشاب والنباتات الطبيّة
عــرف الناس أرسار النباتات الطبية، وأتقنوا اســتخدامها لعالج أمراض وعلل كثرية، ومام قاله 

الرواة عن أشهر النباتات الطبية يف هذا املوضوع:

الجعدة: هي عشبة من األعشاب التي تنبت بريا، وصارت تتم زراعتها يف البيوت لالستفادة . 1
منها، ويستخدم منقوعها من املاء، أو غليها لعالج املغص املعوي الناتج عن الربد.  

رِجل الحاممة: وهي من األعشــاب الربية، يتم جمعها وتجفيفها الستخدامها وقت الحاجة . 2
يف عالج الكىل واملســالك البولية، إذ يتم نقع كمية من أوراق )رجل الحاممة( يف املاء املغي 

ويرشبها املريض عىل الريق صباحا، وقبل النوم مســاًء، وتســتخدم يف الرغرغة للتخلص من 

رائحة الفم. 

الحرمل: نبته ذات رائحة كريهة، وتتالىش رائحتها عند تجفيفها، واســتخدموها بخورا لعالج . 3
املوايش املصابة بداء الكســاح، مثلام تســتخدم بخورا مع مواد أخرى لدفع الحسد، أو تعلق 

بكاملها يف البيت لصد العني. 

عرق السوس: استخلصوا خالصة عرق السوس بالنقع يف املاء ملدة طويلة، وتقطريه عىل مهل، . 4
واستفادوا من رشبة ملقاومة العطش خاصة يف شهر رمضان، وخصوصا يف أيام الصيف، ويفيد 

منقوع عرق السوس لقرحة املعدة، وينقي الدم، ومعالج للسعال، ومفيد ملن يعاين من الربو 

القصبي.

الخروب: تتم إزالة بذور قرون الخروب، ويتم طحنه وهو جاف، وينقع يف املاء من املســاء . 5
حتى الصباح، ثم يتم غليه باملاء، ويصفى مع إضافة السكر إليه، وباإلضافة إىل طعمه اللذيذ 

فإنه يؤخذ كعالج إلســهال أو إمســاك املعدة، ومعالج للسعال، ويزيد يف إدرار الحليب عند 

املرضع، وينشط الدورة الدموية، ويضيف الحيوية والنشاط ملن يتناوله.

 الكركدية: يتم غي أوراق الكركديه، ويضاف السكر إىل املغي، وبعد تصفيته يرتك يك يربد، . 6
ويؤخذ رشابا مرطبا.

��يح: نبات بري ألوراقه رائحة عطرية قوية وطيبة، ورغم طعمه حاد املرارة إال أنه مفيد . 7 الشِّ
جدا ملكافحة بعض األمراض، فيخرج الربد من الجســم، حيث يؤخذ منقوعه دافئا، وينظف 

الصدر، ويطرد الديدان من املعدة. 
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القيصوم: شجرية برية ذات فروع لينة شبيهة بالشيح، تزداد مرونتها إذا نديت؛ أي تعرضت . 8
للندى أو ترطبت بقليل من املاء، ويستخدم القيصوم لعالج املغص وخاصة عند األطفال ألن 

طعمه أخف حدة من الشيح.

البعيرثان: شجرية صحراوية تتواجد بكرثة يف منطقة األزرق، ويف الصحراء الجنوبية والرشقية، . 9
رائحته عطرية، طعمه مر، تفيد أرواقه وبذوره التي قد تؤحذ جافة مع رشب املاء لتســهيل 

ابتالعها، أو مغلية يف مقاومة آثار الربد.  

العقول: نبت صحراوي، ويقال له )شوك الجامل(، يتم غي جذوره لعالج املغص.. 10

العطرف��ان: تضاف جذور العطرفان املجففة، مع الفيجــل والذي يقال له أيضا )فيجن( إىل . 11
حوائج السمنة البلدية لتعطيها نكهة طيبة.

النفل والحندقوق: نبتتان بريتان شــبيهتان ببعضهام، إال أن النفل ذو زهرة صفراء، وزهرة . 12
الحندقوق بيضاء، وهام نبتتان عطريتان، تضاف زهورهام إىل حوائج السمنة البلدية.

الُحّمي��ض: نبته من البقــول التي تنو يف فصل الربيع، تعد منها بعــض أصناف الطعام، إما . 13
بالطبخ، أو باستخدامها يف السلطات، أو تكون حشوة الفطائر، من فوائدها أنها فاتحة للشهية، 

ومدرة للبول، وقد استخدمت لعالج لدغة العقرب.

الصرب: يســتخدم لب مثرة الصرب للتخفيف من حدة الهرش يف حالة اإلصابة بالجدري املايئ، . 14
ويخفف أيضا من التهاب حلمة الثدي، ويفيد يف حال اضطرابات املعدة، ويســتخدم ســائل 

الثمرة لدهن مواضع الحروق.

الكمون: يستعمل لحاالت املغص عند األطفال والكبار، ومن املمكن غليه باملاء ورشب املغي . 15
عند انتفاخ البطن بالغازات.

اليانس��ون: مغي اليانســون مع الحليب مفيد لألطفال الرضع يف حالة اإلمســاك؛ ألنه يلني . 16
املعدة ويساعد الطفل عىل النوم املريح.

الش��ومر: يساعد عىل إفراز الحليب عند املرضع، ويعطى لألطفال كمهدئ فيساعدهم عىل . 17
النوم، يســتعمل ضد الســعال والربو، حيــث ميكن عمل مغي منه ومــن الحلبة والبانوبج 

واليانســون، ويســتعمل لتقوية العظام، ويطرد الدود من األمعاء، ويفيد يف حاالت الصداع 

والدوخة.
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املحلب: يســتعمل لطرد الغازات من بطون األطفال، وممكن استعامل خالصته بعد الغي . 18
لعالج أمراض الجلد.

الخّلة: وهي عشبة تنمو يف وادي األردن وطعمها مر، تعالج املغص، واملغص الكلوي، وتساعد . 19
عىل توسيع الرشايني.

َخّل التفاح: مفيد لخاليا الجســم ويعزز مقاومة الجسم لكثري من األمراض، ويعالج الذبحة . 20
الصدرية والحروق، ويقوي اللثة ويطهر الفم، ويســتخدم يف عالج القيء وسوء الهضم ولدغ 

الحرشات، وعالج املسالك البولية.

دبس العنب: استخدموه للجروح العميقة، ويتم وضعه عىل موضع الجرح وهو دافئ بعد . 21
تسخينه عىل النار.

القرفة والزنجبيل: يعطى منقوع القرفة أو الزنجبيل بعد الغي للمرأة النفساء فهو يساعد . 22
عىل تنظيف الرحم، باإلضافة إىل فوائدهام يف تنشيط الدورة الدموية، ومكافحة نزالت الربد.

الث��وم: مضاد حيوي طبيعي، مضاد لداء الديدان الطفيلية، يســاعد يف عالج االضطرابات يف . 23
املعدة والتهاب الجلد واالنتفاخ.  

البقدونس: يدر البول ويساعد يف عالج عدوى املثانة.. 24

النعناع: يســاعد يف الهضم، ويخفف من أعراض الغثيــان، ويخفض درجة الحرارة، ويعالج . 25
اإلسهال وحرقان فم املعدة، واالنتفاخات فيها.

القرنفل: يقوي املعدة والقلب والكبد، ويساعد عىل الهضم، ويقوي اللثة والدماغ، ويذهب . 26
غشاوة البر، ويقطع سلس البول، كام يوضع عىل األسنان املتسوسة يف قطعة مبتلة لتسكني 

الحساسية العصبية، وهو مخدر ومطهر لآلالم والقروح.

الحلبة: يستعمل مغي الحلبة املحىل بالعسل لتليني الحلق واملعدة، وألمراض الصدر والسعال . 27
والربــو واملغص، ولفقر الدم وضعف البنية، وتعالج أمراض الطمث واإلمســاك بخلطها مع 

العسل.

البانون��ج: منقــوع البابونج يعالج املغص وحرقان البول، ويفيــد يف التهابات املثانة ومغص . 28
الرحم أثناء الــدورة والحيض، ويعالج التهاب اللوزتني والحنجرة وبحة الصوت إذا تغرغر به 

املصاب. 
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  الزعرت الربي: نبات بري، ينمو يف الجبال والروايب، وهنالك واد يف منطقة األزرق سمي بوادي . 29
الزعرت النتشــار الشجريات فيه بكرثة، ويتميز عن اآلخر من الزعرت بأن الزعرت الربي أشد حدة 

يف الطعم، وهو مفيد مغليا أو منقوعا أو مع الحليب للربد وللرشح،  ويعتقد البدو إنه يعالج 

وجع الرجلني. 

الحنظل: نبتــة برية، ال زالت تتكاثر يف املناطق الصحراوية، وموطنها مجاري األودية وقرب . 30
مستنقعات املياه، وهي شجرية ممتدة تشبه نبتة البطيخ، ومثرها كذلك إال أنه أصغر حجام،  

وطعم مثرتها رضب به املثل فقيل: )أمر من الحنظل(، تستعمل كعالج آلالم الركبة واملفاصل 

بوضع نصف الثمرة عىل موضع األمل ملدة نصف يوم تقريبا. 

نباتات تنمو يف البيئة الصحراوية: 

القليقالن: وهو نبات ربيعي حار له سنبلة موطنه باألرايض الصلبة.. 1

الخزام��ة:  زهره أحمر زاٍه ورائحته طيبة، مــن نبات الصحراء واألرض الرملية وقد قيلت به . 2

بعض األشعار:       

نجِد إىل• سبيل• من• األه��ل• أص��اح• ة•من•ثرى•جعِد• وريح•الخزامة•غضاّ

العظيد: طعمه مر وزهره أصفر موطنه األرايض الصحراوية. . 3

امل��رار: وهو نوعان، نوع يعتــرب من أنواع البقول ويتم التخلص من طعمه املر عند ســلقه . 4
لطبخه، ، ونوع تخرج له سيقان طويله وله شوك قاس. 

النخل: نبات له طعم حلو ورائحته طيبة. . 5

شمطري: له طعم حلو وزهره أصفر ورائحته طيبة يشبه نبات النخل إال أن ورقة الشمطري . 6
أكرث عرضا من ورقة نبات النخل. 

الرمام: وهو نبات لون ورقه أصفر يسقط إذا هبت الريح.  . 7

الحامط: وهو حلوة الطعم موطنه األرايض الرملية. . 8
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7-الطب الشعبي
من عادات البدو وتقاليدهم يف معالجة األطفال الذين يتأخرون عن امليش

عندمــا يحني موعد مــيش املولود ويرون أنه تأخر عن موعده، يقيدون الطفل بخيط رفيع يف 

ليلة يكون البدر فيها مكتمال، ويخرجون به إىل الفضاء ليقطعوا القيد بجمرة فتفك عقدة أرجل 

املولود، وقد يرددون )يا هليل ميش هالعويل(، ومنهم من يضع املولود عىل عباءة ويهزونه وهم 

يرددون: )اعطوين خبزي خليني أميش(. 

عالج التعرس يف الوالدة: 

إذا تعرست والدة امرأة، تقوم النسوة بحرق )هالسة( أي قطعة من الجلد، ومتر املرأة الحامل 

من فوقها ثالث مرات، وقد استخدموا لتسهيل الوالدة )مسبحة اليرس(، وهي مجموعة من خرز 

اليرس منظومة بخيط طويل، تعمل النسوة عىل متريرها مع جسم املرأة الحامل من رأسها لتسقط 

مع محيط جسمها من عند قدميها. 

ومن األدعية التي تردد: 

يا أبو بكر الصديق دله عىل الطريق 

يا سيدنا نوح يا مخلص روح من روح.

علج•بكاء•األطفال•الرضع:•

أحيانا ال يجدون سببا لبكاء الطفل، فيظنون تأثري الغيبيات، فيلجأون إىل محاولة معالجته مبا 

يطرد عنه أثر املس، أو العني، وقد تستخدم أكرث من طريقة يف العالج:

1. تقوم األم بغســل الطفل بكمية من املاء تســاوي وزن املصحــف الرشيف، وتحرص أن ال 

ينسكب من املاء يشء عىل األرض، وبعد االنتهاء من غسله ترش املاء عىل الحيطان. 

2. تقوم امرأة كبرية يف السن بتغطيس الطفل ثالث مرات يف نبع ماء عند وقت صالة الجمعة. 

3. يضعون قطعة من الذهب يف إناء ويضعون فوقها املاء ليتم غسل الطفل بها مع ترديد )ال عكسه 

وال كبسه وال باس لكرامة الخرض أبو العباس( ثالث مرات، ثم قراءة الفاتحة ثالث مرات عىل روح الخرض 

أبو العباس ويوضع الطفل يف مكان خاص، وتكرر العملية مرة كّل أسبوع حتى يشفى الطفل.
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التبخري بالشعري: 

كانوا يســتخدمون التبخري بالشعري املقروء للتخلص من اآلثار التي متنع الطفل عن الرضاعة، 

فيتم وضع حب الشــعري املقروء عليه باملدائح النبوية يف وعاء وتحميصه عىل النار ليتصاعد منه 

الدخان ويتم تبخري الطفل به ردا للعني، وتقوم بذلك امرأة متمرسة وهي تردد: )اللهم صل عىل 

محمد تا يلني الحجر ويخرض الشجر وتا يلني الحديد ويبيض العبيد، ويسري كل أمر عسري، اطلعي 

مــن الجامجــم والراس بجاه الخرض أبو العبــاس، واخرجي من الجال اليمــني بجاه رب العاملني، 

واطلعــي من الجال الشــامل بجاه العزيز الجبــار، اللهم صل عىل محمد ألف مــرة وألف كرة، 

وحوطتــك مــن عني أمك ومن عني أبوك ومن عني القوم الي يحبــوك، وعني الجار فيها نار وعني 

الضيف فيها سيف، والعني الي ما تصي عىل النبي تنفقس، حوطتك من الغريب ومن القريب، 

وال صديق وأدير عليك من الدقيق، وبحزتك بالشعري(. واالعتقاد السائد أن العني التي تصيب قد 

تأيت من أثر املحبة، لذلك اعتقدوا أن األم أو األب قد تخرتق عيونهم ابنهم لشدة محبتهم له.

عالج التمتني: 

يعــاين الطفــل فيه من أمل يف أكتافــه، أو أي  حركة يتم تحريك الطفــل فيها من جهة األيدي 

واألكتاف يشــعر فيها باألمل، ويكون ذلك بســبب حمل الطفل بطريقة خاطئة أو شــده برسعة 

مفاجئة من يديه.

وعالجه بتدليك ما بني األكتاف ومن تحت اإلبطني ومنطقة الصدر، ولف املوضع بقطعة قامش 

عريضة لتقليل حركة منطقة األمل.

عالج الحصبة: 

من أعراض مرض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة، والتعرق الشــديد والعطاس والسعال وظهور 

تعب العينني، تبدأ الحصبة بالظهور عىل الكفني وخلف األذن، وأيضا خلف الظهر، مدة هذا املرض 

تسعة أيام، ويجب معرفة خطورته؛ ألنه معٍد وقد يؤدي إىل الوفاة، ويجب إطعام الطفل املريض 

الزبيب والتمر لتزيد من حرارته، وتكحيله مباء البصل، وعدم اقرتاب األطفال منه؛ لعدم انتشــار 

املرض إىل شــخص آخر، ومن األعشاب التي تساعد عىل العالج املريمية والزعرت، كام قد تستخدم 

مياه زمزم يف العالج. 
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عالج العني من الحصبة:   

هذا العالج مبثابة الوقاية من املرض قبل حدوثه، أي قبل انتشار الحصبة ووصولها إىل منطقة 

العني، فهو عالج احرتازي يتم بوضع مرود الكحل )عود الكحلة( يف البصلة ليتشــبع من عصارتها 

ثم يغمس يف الكحلة ليمتلئ كحال، ثم يتم تكحيل الشخص املصاب بالحصبة، وقاية للعني من أن 

تصل إليها الحصبة فتستقر فيها مرضا مزمنا.

وصفات لعالج الكآبة والحزن: 

قد ال يجد اإلنسان سببا ملا يعرتيه من حزن أحيانا، فيكون كئيبا، وقد عالجوا الكآبة بأخذ ثالث 

حبات من الثوم يوميا، أو بأكل ورق امللفوف نيئا، أو بأكل الزعرت األخرض. 

العالج بخيط الصوف، أو الوبر: 

عند الشعور باألمل يف مفاصل اليدين، يتم لف خيط من صوف الغنم الخالص، أو من وبر اإلبل 

حول الرسغ دون أن يشد، وكل حني يتم إعادة لف الخيط من جديد ألنه يشتد من تلقائه، ويبقى 

ملدة تقارب األسبوع.

أبو خانوق: 

)أبو خانوق(،  وبعض الناس يســمونه )أبو اللبيد(؛ حالة تصيب اإلنســان أثناء النوم، فيشعر 

بثقــل عىل صدره، وضيق يف التنفس، وعدم القــدرة عىل النهوض أو الكالم، وعالجوا هذه الحالة 

بالرقى الدينية وقراءة املعوذات. 

معالجة الجنون:

كان الظن الغالب عند الناس أن املجنون تكون بداخله روح رشيرة، فعالجوا مثل هذه الحاالت 

بزيــارة املقامات، والتربك باألولياء والصالحني، وطلب الشــفاء بالتوســل بهــم، أو عالجوه بزيارة 

أصحاب الطرائق ممن ورثوا الطريقة عن آبائهم وأجدادهم، فيقرأون عليهم التامتم مع رضبهم 
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إلخراج الجن من أجسادهم، ومنهم من يعالج بالرقى الدينية وقراءة القرآن.

عالج امللع:  

)امللع( يشبه البعاج أو الفتق، يصاب به كبار السن بالدرجة األوىل دون صغار السن، ويحدث 

بســبب أن الشخص قد حمل شــيئا ثقيال، أو وقع من مكان مرتفع بشــكل مفاجئ، يتم العالج 

باستخدام عشبة تســمى )القدحة(، وهي عشبة خرضاء تشوى بالنار، ثم تفرك حتى تخرج منها 

األعواد وال يبقى إال األوراق التي تتامســك مع بعضها كام القطن، توضع قطعة منها بقدر عقدة 

اإلصبع عىل مكان األمل وتشعل النار بطرفها من األعىل فترسي بها بطيئة إىل أن متس موضع األمل 

عــىل مهل كلام اقرتبت النار من الجســم إىل أن تنتهي ليك املوضــع الذي وضعت عليه، ويجب 

تثبيت املريض بقوة حتى تنطفئ القدحة، بعد وقت يتم نرث مسحوق الحمص النيئ عىل موضع 

الحرق ليعمل عىل إثارته، وتستمر العملية أليام حتى يخرج الصديد من موضع اليك.

عالج )قرصة( الحية:  

تعالج لدغة األفعى بأن يذبح طري دجاج يف ذات اللحظة ويوضع عىل مكان اللدغة ملدة طويلة 

لســحب السم من الجســم، وهنالك طريقة اليك بواسطة الشربية، إذ يتم إحامؤها عىل النار ويك 

موضع اللدغة ليندفع السم خارجا، وطريقة ثالثة تتم بإحداث جروح بواسطة أداة حادة يف موضع 

اللدغ ليتم نزف السم مع الدم من الجروح.

عالج لسعة العقرب: 

ملعالجة لســعة العقرب يتم دلك موضع اللســعة بزيت الزيتون مرارا، إذ يكون قد سبق وأن 

تم تحضريه بإحضار عقرب غري ميتة ووضعها يف وعاء زجاجي محكم اإلغالق، ويوضع عليها زيت 

الزيتون ويبقى ملدة أسبوعني، بعدها تستخرج العقرب التي تكون قد ماتت ويتداوى بالزيت من 

لسع العقارب.

أو تتم املعالجة بجرح مكان اللســعة بأداة حادة وعر منطقة اللسع ليخرج السم مع الدم 

النازف بعد الربط فوق الجرح يك ال يرسي الســم إىل باقي أجزاء الجسم، وهناك من يفرك مكان 

اللسعة بامللح فركا جيدا.
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عالج حساسية الجسم: 

حساســية الجسم عبارة عن حبوب أو بثور صغرية لونها أحمر، تنترش عىل البدن، قد تصيب 

الكبار والصغار من الرجال والنســاء، وطريقة العــالج تكون بغي املاء عىل النار وإضافة الحرمل 

الناشــف، وقليل من ملح الطعام إليه، ثم ترتك حتى تصل حرارتها إىل ما يحتمله الجســد، ويتم 

االغتسال بها ملدة سبعة أيام.

عالج الكسور:  

كان يتم جرب الكســور باستخدام قطع الخشب املستطيلة وامللساء بحجم املوضع الذي الذي 

يراد تجبريه، إذ يتم تدليك موضع الكرس برفق باملاء الدافئ وموازاة العظم املكسور ليتطابق مع 

بعضه، ثم يغطى موضع الكرس من الجهتني بالشعر املخلوط بخفق البيض وبرش الصابون املصنع 

من زيت الزيتون ثم توضع الجبائر الخشبية لتثبيت العضو وتربط بالخيوط أو قطع القامش ملدة 

أسبوعني إىل ثالثة أسابيع، وعندما يتالىش األمل يعتقد الشفاء، فتفك الجبائر ويبدأ املصاب بتحريك 

العضو املكسور تدريجيا إىل أن يعود لطبيعته. 

والجبار  نوعان إما كرس ويكون األمل يف العظم، أو فكك أحد املفاصل ويكون أمله يف األعصاب، 

ويتم جرب الفكك كام جرب الكرس ولكن فرتة تثبيت الجبائر تكون أقل.

عالج الحزازة:    

تعالــج الحزازة، وهي بقع جافة تظهر عىل الجلد لها قشــور تحــدث آالما، وكذلك الصدفية 

بإحدى الطرق التالية:

1. اســتخدام الخامشة، وهي نبتة برية تغسل ســبع مرات، وتدق جيدا وتوضع عىل موضع 

الحزازة وتربط لليوم الثاين، وتكرر العملية عدة أيام حتى الشفاء متاما.

2. ورق الجوز األخرض والحناء، يدق ورق الجوز، ثم يعجن باملاء والحناء، ويوضع كذلك عىل 

مكان الحزازة أو الصدفية، وتكرر العملية حتى الشفاء متاما.

3. دهن القمح، يوضع القمح يف وعاء وتحمى كفة املحامسة وتلصق عىل القمح، فيخرج منه 

الدهن الذي يوضع مكان الحزازة أو الصدفية. 
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عالج الرمد:  

الرمد هو مرض يصيب العني يف فصل الصيف والخريف لتعرض العني للشمس، وبسبب غبار 

األتربة عند اللعب، والرمد إذا أصاب الطفل وهو يرضع تتبع أمه وصايا الشيوخ يف املعالجة، بوضع 

الحناء والسكر الفيض داخل قطعة قامش وتوضع يف وعاء، ويضاف إليها املاء ثم تقطر عني الطفل 

منها، أو توضع قطعة القامش نفسها كامدة تلطيف عىل العني، ويلف رأس الطفل بالقامش املبلل 

باملــاء لتخفيف الحرارة، وميكن العالج أيضا بــدق البصل بامللح ووضعه عىل الرمد، ويعالج أيضا 

بالوردينة، وهو ورد الرمان األصفر الجاف، يخلط مع السكر الفيض ويرش عىل العني، وبعض الناس 

يلجأ إىل عالج الرمد بغسل العني بالشاي، أو بوضع حبة بندورة عليها المتصاص حرارة العني.

عالج اللقاطة: 

هي ظهور قطعة بيضاء تغطي منطقة من العني، تعالج بقطرة من مزيج الرشــاد املســحوق 

والسكر الفيض. 
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7-املعارف املتعلقة بالزمن: املواسم واملواقيت
تقسيامت أيام الشتاء: 

عدة فصل الشتاء )90( يوما، يأيت عى قمسني:

1- األربعينيــة أو املربعانية: هي عبــارة عن )40( يوما متواصالت تبدأ يف آخر عرشة أيام من 

شهر )12( وتشتمل عىل شهر كانون الثاين )1( كامال، وتسمى مربعانية الشتاء.

2- خمسينية الشتاء تأيت بعد األربعينية مبارشة أي بداية شهر )2( وهي )50( يوما تنقسم إىل 

أربعة سعودات، كل سعود منها )12.5 يوم ونصف( وهي: سعد الذابح، سعد أبلع، سعد سعود، 

سعد الخبايا. 

وهنــاك مقوالت كثرية عن شــهر آذار )3( مثل: »شــهر آذار بتفتح العنقاء وببيض الشــنار« 

والعنقاء األفاعي والشّنار من أنواع الطيور، داللة عىل الدفء وبداية فصل الربيع، وكذلك: »آذار 

يشبع العجل عىل الرباط« كناية عن كرثة الربيع، وأيضا: »شهر آذار بتطلع النار لباب الدار«، أي 

تبدأ الناس بإخراج النار خارج املنزل لعدم الحاجة إليها للتدفئة.

السعود األربعة )خمسينية الشتاء(

ســعد الذابح: يبدأ من )31( كانون الثاين، ويقول الناس أن اســمه سعد الذابح لشدة برودته، 

فتموت فيه األغنام، ومن األمثلة املشــهورة التي تقال يف أيامه،  »ســعد الذابح ما فيها وال كلب 

نابح«، ويقال أنه سمي بهذا االسم؛ ألن رجال اسمه سعد كان قد خرج  من منزله مع ناقته، فذبحها 

واحتمى بأحشائها من الربد.

ســعد أبلع: يبدأ من )12( شــباط، وسمي ســعد أبلع ألن األرض تبتلع كل ما ينزل من املطر،  

وقيل يف األقاويل الشــعبية أن ســعدا صاحب الناقة عندما أحس بالجوع أخذ لحم ناقته وأكله 

)بلعه(، فسمي سعد أبلع ومن األمثلة املشهورة فيه، »سعد ابلع ال تزرع وال تقلع«.

ســعد ســعود: يبدأ من )25( شباط، وسمي بذلك؛ ألن ســعدا موضوع القصة الشعبية شعر 

بالســعادة بعد ما تحســن الجو وطلع من مخبأه، ومن األمثلة املشهورة فيه، »سعد سعود بدير 

املي بالعود«.

ســعد الخبايا: يبدأ من )9( آذار، وســمي بذلك ألن كل الخبايا من عقارب وأفاعي وحرشات 

تخرج من مخابئها، ومن األمثلة املشهورة فيه، »يف سعد الخبايا بتتفتل الصبايا«.

معرفة األوقات وأوقات الصالة وأسامء األشهر 
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لغياب األســاليب الحديثة لتحديد األوقات والتواريخ، اعتمد الناس عىل القمر ومنازله لهذه 

الغاية، فسموا األشهر بصفاتها، أو بقرائنها، فقالوا عن املربعنية وهم يقصدون شهر كانون الثاين، 

وسعد الذابح قصدوا به شهر شباط، وظل آذار ونيسان محافظان عىل اسميهام، فيام سموا شهر 

أيار بشهر الخميس وقالوا فيه )كل عرق فيه ييبس(، وسموا شهر حزيران بشهر الحصيدة، يف حني 

أطلقوا عىل األشــهر: متوز وآب وأيلول اســم )القيظ(، وعىل أشــهر ترشين األول والثاين الصفاري 

الصفرار أوراق الشــجر فيهام، وأطلقوا عىل شهر كانون األول شــهر جريدان، لتجرد األشجار من 

أوراقها. 

معرفة أوقات الشهر والصالة من خالل القمر والشمس 

كانوا يعرفون مواقيت األشهر مبنازل القمر، فعند ظهوره هالال يكون أول الشهر، ويتدرج حتى 

يصبح بدرا فيكون منتصف الشــهر، ويتناقص إىل أن يتالىش فيكون آخر الشــهر، ويحسبون األيام 

بني مراحله.

أما أوقات الصالة فكانوا يعتمدون عىل الشــفق والظل والغســق، فعند انبالج الشفق يكون 

وقت صالة الفجر، ويف النهار يزامنون الوقت مع الظل، فإن استقر ظل الجسم أو العصا املغروسة 

يف األرض عند أصلها يكون وقت صالة الظهر، وحني ميتد الظل رشقا ليكون مقداره مساويا لطول 

الجســم املمتد منه تكون صالة العر، وعند ســقوط الشــمس عند الغروب يكون وقت صالة 

املغرب، وحني زوال الغسق بعد الغروب يكون موعد صالة العشاء. 
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1-الصناعات اليدوية التقليدية
الصناعات التي اعتاد الناس عملها كانت تحقق هدفني يف حياتهم اليومية، الهدف األول: توفري 

مستلزمات منزلية يومية مثل أوعية القش وأدوات املائدة الزجاجية واملالحف من القامش وغريها 

مام يحتاجه اإلنسان، أما الهدف الثاين فهو التجميل والرتفيه؛ حيث عرف اإلنسان حينذاك الخط 

العريب والرسم ونقش الحناء عىل اليدين، وأيضا صناعة مكمالت الزينة.  

الحرف اليدوية التقليدية

حرفة الصنارة:  

هي حرفة قدمية تستخدمها النساء لنسج خيوط الصوف بواسطة قضيب معدين دقيق يسمى 

)صنــارة(، تطوي عليه خيط الصوف بعــدد من من الطيات املطلوية تســمى كل طية )نفذة(، 

وبواسطة )صنارة( أخرى تعمل عىل إضافة )نَُفذ( مساوية للطيات ليزداد النسيح يف كل مرة نفذة 

بالعرض، وتستمر حتى تنهي عملها.

تســتخدم الصنارة إلنتاج )الجــرازي( وهي )باليز(، أو لصناعة )الطواقــي(، أو لفات األعناق 

)اللفحات( الستخدامها يف فصل الشتاء لدفئها.

التطريز:

يتم تحضري القامش املراد تطريزه إلحداث األشــكال والزخرفات املرغوبة، ويتم الرســم عليه 

بخيوط متعددة األلوان باستخدام اإلبر، حيث تغرز اإلبرة املتصل بها خيط التطريز عدة غرزات 

متالصقة عىل املوضع لتتم تغطية القامش املطرز بالخيوط من لون مختلف عن لون القامش.

ومن أنواع التطريز أو القطب، القطبة العادية وتكون حبة أو حبتني، القطبة املثمنة وهي عىل 

أربع حبات، والطارة وهي قالب جاهز عىل املاكينة، وأخريا هناك القراص، وهي تطريز بالســنارة 

يتم تركيبها عىل الثوب.

ويســتخدم التطريز كنوع من الزينة عىل ألبســة النساء، وتكون مواضعه عىل مناطق الصدر 

واألكتاف واألكامم واألطراف السفىل من الثوب، وقد متتد مع الجوانب أيضا.
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طالء األواين النحاسية:

عندما يتالىش طالء األواين النحاســية يحتاجون إىل إعادة طالئها يك ال تتأكســد مع املواد التي 

تطهى فتحدث التسمم، فيأيت من يقوم بطالئها إىل البيوت، فيعمل عىل تنظيفها من آثار األكسدة 

بإحامئهــا عىل النار التي يزيد لهبها بواســطة )الكري( وهو أداة للنفــخ، وبعد دلكها من الداخل 

بقطعة من الخيش أو النســيج الخشــن يعمل عىل تغطية النحاس وهو عىل حرارة عالية مبادة 

)القصدير(، ويدوم الطالء ما يقارب السنة.

يتم طالء املناسف النحاسية، والقدور، والطناجر، ودالل القهوة.

الخط العريب بالريشة

 ينقسم الخط العريب إىل مجموعة أنواع منها: خط الرقعة والنسخ والفاريس والثلث والديواين 
والكويف، يرسم أي منها بقواعد وحركات تختص بكل نوع، حيث كانت تكتب بها اللوحات اإلعالنية 

للمحالت التجارية وكل ما يتعلق باإلعالن، وحاليا استبدل عنه بالكمبيوتر واللوحات اإللكرتونية.

الخط العريب اليدوي

الخط العريب هو فن حريف وتشــكيي يعتمد عىل إتقان األشكال يف أوضاع الحروف املختلفة، 

وتوزيعها يف الفراغ بصورة تحقق املعنى، وميارس فن التخطيط بشــكل واســع يف الوطن العريب 

واإلســالمي، واألدوات املســتخدمة له القصب )البوصة( والحرب واألقــالم الخاصة بالخط العريب، 

وأســامء الخطوط العربية هي الرقعة والفاريس والنســخ والثلث والديواين والكويف، ويتفرع عنها 

العديــد من الخطوط والخامات التي يعمل عليها الخطاطــون مثل النفخ والنقش والكتابة عىل 

الرخام باستخدام ماء النار وحفر الخط.

الرسم عى بيض النعام

يقوم سكان األزرق بالرسم عىل بيض النعام، حيث يتم إفراغ البيض من الداخل من خالل ثقب 

صغري، يتم بعد ذلك الرســم عىل هذه البيضة بأشكال جميلة وكتابات مختلفة، ويضعون البيض 

املرسوم عليه يف املتاحف والبازارات الخريية، فيشرتيه السياح من مختلف األماكن لشكله الجميل 

والرسومات الرائعة، ويعد الرسم عىل البيض من الحرف اليدوية النادرة.
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الرسم بالفحم 

الفحم يسوح عىل عدة تدرجات يف اللون، من األسود الغامق )الحاد( إىل الرمادي القريب من 

األبيض، ويصنع الفحم من شجر الصفصاف بواسطة حرق الخشب وهو مدفون تحت الرتاب يك 

ال يتحول إىل رماد إذا تعرض عند عملية االحرتاق إىل الهواء، ويستخدمه الرسامون للتشكيل عىل 

املسطحات مثل الورق والكرتون، إذ يسمح بتعديل درجات اللون بشكل سهل، والفحم يف السوق 

يعرض يف عدة أشكال أو أقالم ذات عدة درجات من الحدة، وهناك نوع يكون كـ)الطبشور( وهو 

األكرث استعامال من قبل املحرتفني؛ ألنه يسمح بالتظليل وتخفيف حدة اللون بشكل سهل.

طريقة الرسم بالفحم: 

أوال: ال ميكــن أن يحمل قلم الفحم كأي قلم آخر، ألن طريقة حمل القلم العادي تجعل اليد 

بأكملها عىل ورقة الرســم، وهذا ما يجعل اليد متســح أو تنقل مسحوق الفحم إىل مكان آخر يف 

اللوحة.    

ثانيا: يجب حمل الفحم يف راحة اليد دون ضغط شــديد باألصابع، وكأن الرسام يحمل ريشة 

رســم، ويجب أن يتم حمل القلم باإلبهام واإلصبع الوســط والســبابة، وعليه أن يبقي اإلصبعني 

الباقيــني بعيدين عن ملس الورقــة، ثم وضع الفحم يجب أن يكون أقــل ميال من وضعية القلم 

العادي، ومساحة الفحم التي تتخطى األصابع إىل الخارج يجب أن تكون أكرب من تلك املوجودة 

يف الداخل. 

ثالثــا: من األفضل أن يتم الرســم بهذه الطريقة عــىل أوراق ذات حجم كبري؛ لصعوبة إظهار 

التفاصيل يف األوراق الصغرية.

الخياطة 

كان أكرث الناس يلبسون مالبس إما خياطة يدوية، أو يتم رشاؤها من السوق جاهزة، وقليال ما 

كانوا يخيطون مالبسهم عند الخياطني، ومع الوقت، وسعة األحوال صاروا يجهزون ألبستهم عند 

الخياط الذي يستخدم األدوات الدقيقة، وينتجها بوقت أقل من الخياطة اليدوية التي تكلف عناء 

ووقتا طويال.
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وحرفة الخياطة من الحرف التي تحتاج إىل مهارة، يرافقها الصرب، لتخرج املالبس بهيئة أنيقة، 

وبقياس مالئم لجسم الشــخص، وقد يحتاج الخياط إىل استخدام األدوات اليدوية بعد استخدام 

املاكنــة، فبعض املواضع ال ميكــن خياطتها إال باليــد، كاألزرة، وبطانات الجاكيــت من الداخل، 

فيستخدم اإلبرة والخيوط، باإلضافة إىل )الكشتبان( وهو أداة معدنية تغطي طرف اإلصبع لوقايته 

من أثر اإلبرة.

تصليح األحذية: 

كانت، وال زالت حرفة تصليح األحذية التي يقوم عليها )اإلسكايف( تؤدي دورا يف إصالح األحذية، 

فيعمل عىل خياطة ما يحتاج إىل خياطة منها بواسطة الخيط و)املخرز( وهو أداة تتخذ من قضيب 

معــدين مدبب يف طرفه األمامي إلحداث الثقوب، ثم إدخال الخيط مع رأس املخرز وإعادته من 

جهة أخرى، وحديثا صارت تستخدم املاكنات لهذه الغاية، أو أن يعمل اإلسكايف عىل تثبيت األجزاء 

باملسامري الصغرية، أو لصق الجوانب باملواد الالصقة.

مجلخ السكاكني:

كان يطوف )مجلخ الســكاكني( عىل البيوت بني فرتة وأخرى، يحمل معه أداة التجليخ، وهي 

عبــارة عن قاعدة معدنية تثبت بداخلها بكــرة كبرية يتم تحريكها بالقدم ليتحرك مع حركتها يف 

األعىل )حجر الجلخ( فيمرر طرفا السكينة عليه ليخفي الثلوم التي بها وليجعلها حادة.

وحديثا صارت تستخدم أدوات الجلخ الكهربائية التي يذهب إليها الناس بأدواتهم لتجليخها.
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2-الصناعات اليدوية التقليدية
تهديب الشامغ: 

يتم نسج حواف الشامغ )الهدب( باستخدام إبر الخياطة، وبعد نسج الشامغ بالخيوط البارزة 

قليال، يتم عقد كل بضعة خيوط ببعضها ثم قص أطرافها لتبقى عىل شكل )حبة( العدس لتعطي 

منظرا جميال للهدب، وأخريا يتم تصميم الرمايات، وهي جزء بارز بشكل أطول من الهدب تكون 

عىل زوايا الشامغ األربع،  والشامغ يلبسه الرجال، وقد تعقده  النساء بدال من العصابة. 

صناعة الصابون:  

تتم إذابة مادة )الصودا( يف املاء عىل النار يف وعاء كبري، وغالبا ما كانوا يستخدمون )الربميل(، 

وعند غليان املاء وذوبان الصودا تتم إضافة زيت الزيتون، ويستمر التحريك حتى يتجانس الخليط، 

وبعد أن يربد قليال يتم سكبه يف قوالب خشبية حتى يتامسك، ويجري تقطيعه إىل مكعبات بحجم 

مناسب.

وقد يســتخدم )الطرطــب(، وهو بقايا الزيت يف أواين التخزين الســتخالص الزيت منه مبادة 

الصابون.

وتجــب مالحظة املقادير عند تصنيع الصابون، والحــرص من التعرض ملادة )الصودا الكاوية( 

لرضرها عىل الجسم، وللحامية منها عىل من يقوم بتصنيع الصابون أن يرتدي )القفازات( باأليدي، 

ويحذر من استنشاق البخار. 

صناعة الكحل:

يتم إحضار حجر اإلمثد، أو حجر تخت )مثل الرصاص( مييل إىل اللون األســود ويتم حمســه 

عىل النار بواســطة محامسة حتى ينفجر الحجر، وبعد أن يربد يوضع يف )الهاون( مع القليل من 

زيت الزيتون لسحقه، وكلام جفت املادة يضاف إليها بعض من الزيت حتى تصبح ناعمة، ثم يتم 

)ندفها( بقطعة قامش دقيقة جدا الستخالص الناعم من الكحل يك ال يؤذي العني، وتوضع يف وعاء 

من الجلد يسمى )املكحلة(، وهنالك من يستخدم أوعية معدنية أو زجاجية، وباإلضافة إىل اكتحال 

العني، كان يستخدم الكحل لتضميد الجروح.  
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االستفادة من املالبس البالية:

كانت النساء تخبئ املالبس التالفة التي مل يعد ميكن إصالحها لتتجمع بكميات ميكن االستفادة 

منها، فيعملن عىل )فرمها( بواسطة ماكنة )فرم الرشايط( التي كان صاحبها يجوب األماكن، فتصبح 

بعد طحنها تشــبه الصوف أو القطن، ويتم اســتخدامها يف حشو املخدات، أو )الجنابيات( تشبه 

الفرشات إال أنها أصغر وأقل سامكة.

ومن األقمشة القدمية ما ميكن وصله ببعض وخياطته الستخدامه كأغطية خفيفة.

صناعة الُبسط:

يتم نســج البساط  من أصواف الغنم، إذ تصبغ الخيوط بعد )الغزل( و)الربم( بعدة ألوان، أو 

تبقى عىل لونها، وهناك قطعة من الخشب تستخدم لفرز الخيوط تسمى )النربة(، وقطعة أخرى 

تكون أعرض من الخشبة األوىل تسمى )املنساج( تستخدم يف عملية النسج بعد مد الخيوط عىل 

)النول(، والذي ينشــأ بعد عملية النســج يســمى )فجة(، فإذا اقرتنت فجتان مع بعضهام يكون 

)البساط( وكان يستخدم لزيادة ثقل األغطية أيام الشتاء. 

صنع سلة القصب:

تصنع الســلة من القصب، وهو نبات ينمو عىل حواف الســيول، تقطع السيقان ويتم فصلها 

بأداة حادة طوليا بعد تليينها باملاء يك ال تتقصف، ثم يتم وصل القطع وتشــكيلها من أســفل إىل 

األعىل بالحجم والطول املناســبني، ثم حبكها من الجوانب بذات القصب لتكون عىل شكل وعاء، 

ويجعلون لها مقبض متصل بطرفيها من األعىل لحملها بواســطته، وكانت تستعمل السالل لنقل 

الحاجيات، وإنتاج األشجار مثل التني والعنب.

صناعة الدمى:

كانت األمهات تصنع بعض األلعاب ألطفالهن من األقمشة، فيخطن قطعة القامش عىل شكل 

مجسم ثم يعملن عىل حشوه إما بقطع القامش الرقيقة، أو بالصوف أو القطن ليأخذ شكل الدمية 

التي تريد األم إعدادها لطفلها، فأحيانا تكون الدمية بنتا يســمونها )عروس(، أو ولدا ويســمونها 

حينئذ )عريس(. 
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صناعة الفخار:

تتم صناعة األواين الفخارية من الصلصال، حيث يتم عجن الصلصال مع املاء إىل أن يتجانس 

ويتامســك ويرتك لوقت ليختمر، ثم يتم تليني العجينة بالقليل من املاء، وتؤخذ الكمية املناســبة 

من العجينة وتوضع عىل قاعدة أداة يتم تحريكها بالدوس بالقدم، فتزيد رسعتها وتقل حســب 

التشــكيل الذي يريده الصانع، وأثناء حركة الصلصال يشــكله الصانع بيديه إىل الخارج، ويعطيه 

املســاحة التــي يريدها من الداخل فتنســاب العجينة كيف يريد، ويبقى يــراوح ما بني الخارج 

والداخل بحركات األيدي، وبرسعة الدوران حتى ينهي األداة التي يصنعها.

وأكرث صناعة الفخار كانت ألوعية املاء: الجرة، والزير، والكوز، أو األواين التي كانت تســتخدم 

للطعام. 

صنع بيوت الشعر:

بعد جمع شــعر املاعز وتنقيته من الشــوائب العالقة، يتم )مشقه( بواسطة )املشاقة( وهي 

عبارة عن لوحني خشــبيني مربعي الشــكل طول ضلع الواحدة أكرث من “شرب” قليال، لكل منهام 

مقبــض، يثبت عىل وجــه كل واحدة قطعة من الجلد الســميك بعد أن يكــون قد غرزت بهام 

أسالك معدنية قوية ومرنة وذات أطراف معقوفة باتجاه واحد ولها أطوال متساوية، تستعمل يف 

“املشق” و”املَْذع”، و”املَْشق” خاص بالشعر بينام “املذع” يعني خلط الصوف مع الشعر إلكساب 

الشعر شيئا من الليونة، وتتم عملية “املشق” بأن يوضع قليل من الشعر عىل إحدى “املشاقتني” 

فيام يتم تحريك “املشــاقة” األخرى مــن فوق األوىل بحركات قويــة ومتتابعة وباتجاه معاكس 

لتتخلل األســالك الشــعر فتخلطه ليصبح متجانسا، ويجري تخليص الشــعر “املمشوق” من بني 

األسالك بحركة مخالفة لطريقة “املشق”، ومن بعد يتم غزله بواسطة )املغزل(، وهو عود أملس 

تثبت برأسه من األعىل خشبة تسمى )الفلجة( ويف رأسها )صنارة( وهي قطعة معدنية مثنية عىل 

شكل نصف دائرة يتم تثبيت خيط الغزل بها، وبعد الغزل يربم كل خيطني معا لينتج )الربيم( وهو 

خيط مزدوج، وتلف الخيوط عىل شكل كتلة تسمى )الكبة( تبلل باملاء، ثم متد عىل األرض مطوية 

عىل عمود من كل طرف مثبتان باألوتاد ليتم نسجها عىل النول للحصول يف كل عملية نسج عىل 

)شقة( تستخدم عدد منها بعد توصيلها إىل جانب بعضها بالخياطة يف صناعة بيت الشعر.

وهناك أسامء بيوت الشعر:

1. القطبة أو املكورس: وهي أصغر أنواع  بيوت الشعر، وال تستخدم عند البدو إال نادرا؛ بسبب 

احتقار الناس ملن يستعمل هذا النوع.
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2. املقرون: وهو أيضا من بيوت الشعر صغرية الحجم، وغالبا ما يستخدم لتظليل األغنام من 

لهيب الشمس الحارقة ومن زخات األمطار. 

3. املثولث: ويقصد به بيت الشعر الذي يقوم عىل ثالثة أعمدة، وهذا النوع من بيوت الشعر 

كرث استعامله عند الناس، لتوسط حجمه ومساحته ولخفته، وسهولة نقله أو نصبه.

4. املروبع: ويقصد به بيت الشعر الذي يقوم عىل أربعة أعمدة.

5. املخومس واملســودس واملسوبع...الخ: وهو كل بيت من الشعر يقوم عىل خمسة أو ستة 

أو سبعة أعمدة.

وبيت الشعر عند نصبه يتكون من قطع منسوجة بجانب بعضها بعضا ويختلف اسمها حسب 

موقعها.

1. الشق: وهو أحد حجرات البيت، وأكرث ما يخص به شقا الطرفني. 

2. الرواق: وهو ستار البيت من حيث مرضب الهواء، ويقابله من الجهة الرشقية ستار يسمى 

)الحجال(. 

3. الرفاف: الواحدة )رفة( ويف بيت الشعر رفتان، وهام سرتا البيت من الجانبني. 

مكونات بيت الشعر هي: 

ــط: جمع )واســط(، وهي أعمدة وسط البيت باســتثناء العمودين املتطرفني من جهة . 1 الُوسَّ

اليمني واليسار.

الكوارس: وعددها اثنان وهي أعمدة طريف البيت األوسطني.. 2

املقادم: ومفردها )مقدم( األعمدة التي تكون من األمام، وهي أقل طوال من أعمدة الوسط.  . 3

امليخر: وجمعها )مياخر( وهي األعمدة التي ترفع البيت من الخلف.  . 4

حبال امليخر: حبال البيت من الجهة الخلفية، وهي أقر قليال من حبال البيت األمامية.. 5

حبال الكارس: وتسمى األطناب.. 6

حبال الشــابح: هو حبل يحزم البيت من الخلف إىل األمام ويثبت مقدمة البيت مع خلفه، . 7

ويستعمل عند شدة الرياح.
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بناء البيوت

عادات بناء البيوت 

كانت تعد البيوت يف القرى من الطني املخلوط بالتنب لزيادة التامسك، يتم عجن الطني ويرتك 

أليــام حتى يختمر، ثم توضع كمية من الطني يف قالب من الخشــب إلعــداد )الطوب( بأحجام 

متســاوية، ويرتك حتى يجف، ثم يتم بناؤه كجدران عىل شــكل مداميــك، وترتك فتحات فارغة 

يســمونها )طاقات( للتهوية وإدخال الضوء، ويعملون عىل ســقف البيوت بالقصب ومن فوقه 

الطني.

أو كانــوا يبنون البيوت من الحجارة والطني، يضعون الحجر وقبل أن يضعوا حجرا آخر فوقه 

يصلون بينهام بكمية من الطني لسد الفجوات، وكانوا يوازنون بني الحجارة بقطع الحجارة الصغرية 

يعملون عىل حشوها مع الطني.

وعادة تكون البيوت الرتاثية سميكة الجدران لتحفظ الدفء شتاًء، وتصد الحرارة صيفا، وغالبا 

ما كانت تتجه أبوابها إىل الرشق أو الجنوب لالستفادة من نور الشمس.

وكانوا يســورون البيوت بالسالسل الحجرية ليكون الفناء الذي يطلقون عليه اسم )الحوش(، 

ويف طرفه يكون مكان من البناء كزريبة للموايش، ومكان آخر لخزن الحبوب وعلف الدواب يسمى 

)خان(.

البيوت قدميا يف األزرق:

كانــت البيوت تبنى قدميا يف األزرق من حجــارة الربكان )البازلتية( لوفرتها يف املنطقة، حيث 

يتم تقطيعها إىل حجارة متوسطة الحجم، ويوضع بني هذه الحجارة الطني يك تتامسك مع بعضها.
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اللجنة•اإلرشافية•التحضريية•للمشاريع

رئيس اللجنة / أمني عام وزارة الثقافة السيد مأمون ثروت التلهوين

املنسق التقني املركزي / مدير املشاريع الدكتور حكمت النوايسة

عضواً السيد عي الهناندة

عضواً السيد هزاع الرباري

عضواً السيد مخلد بركات

عضواً السيدة وفاء التميمي

مقررة اللجنة / مساعد املنسق التقني املركزي اآلنسة دياال كساب
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أعضاء•فريق•املسح•/•محافظة•الزرقاء

املنسق املحي ملرشوع الزرقاء •السيد•نعيم•حدادين

ضابط ارتباط تقني ملرشوع الزرقاء •السيد•زيد•العجلوين

سكرتري إداري السيدة•أمل•الدريدي

•السيد•يوسف•القضاة منسق مايل

منسق مايل •اآلنسة•وفاء•الحيوك

•السيد•خالد•أبوناموس مدقق مايل

ضابط ارتباط مايل •اآلنسة•سمرية•عامري

سكرتري إداري •السيدة•خلود•إدريس

سكرتري إداري •السيدة•مريفت•حامد

•السيدة•شفة•قاسم•حسني مدخلة بيانات

•اآلنسة•عائشة•أبو•شوشة مدخلة بيانات

•السيدة•انتصار•أبو•حويلة مدخلة بيانات

السيدة•ختام•الرواشدة مدخلة بيانات

لجنة املتابعة والتقييم •السيد•رياض•الخطيب

لجنة املتابعة والتقييم •السيد•جلل•أبو•طالب

متابعة البيانات وتبويبها •السيدة•منرية•صالح

السيد•منصور•الزيود منسق فريق

•السيد•محمد•املومني منسق فريق

اآلنسة•منى•أبو•سعود منسق فريق

•السيدة•رياض•الجوالين منسق فريق

•السيدة•رشا•البلوي باحثة

•السيد•أكرم•كامل•العيد باحث
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باحث •السيد•عدي•اللواما

•السيد•حسني•قاسم•لحلوح باحث

•اآلنسة•أمل•الزيود باحثة

•اآلنسة•سناء•الزيود باحثة

باحث •السيد•املعتصم•بالله•اخميس

باحث •السيد•طارق•الخوالدة

•السيد•فراس•صادق باحث

•السيد•عمر•الزواهرة باحث

•السيد•بهاء•عبدالغني باحث

•اآلنسة•غدير•املعايطة باحثة

•السيد•عامر•البداوي باحث

•السيد•تامر•املجايل باحث

•اآلنسة•كوثر•النظامي باحثة

•اآلنسة•مروة•الدهون باحثة

•السيد•أحمد•السفاريني مصور فوتوغرايف

مخرج تلفزيوين •السيد•إسحاق•ياسن

•د.أنس•الزيود التحرير اللغوي النهايئ

•د.•حنان•سعادات ضبط اللهجة العامية

تبويب مجاالت الرتاث مهند•النيني

تبويب مجاالت الرتاث دياال•كساب

إخراج فني مرشد•أبو•قويدر

املتابعة والتنسيق •أماين•أبو•حمور

تحرير نصوص تراثية •عارف•عواد•هلل

مركز•الدستور•الفني  / معاذ•السلواين  اإلخراج الفني والتنفيذ
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تربية االغنام 
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الصناعات الغذائية
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األسواق الشعبية



270

صناعة الخبز
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الصناعات التقليدية
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الصناعات الحرفية


