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الرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة الكرك
نتائج املسح امليداني القائم على املجتمع املحلي

يظــلُّ الرتاث الثقايف غري املادي شــاهداً حياً عىل قدرة اإلنســان االحتفــاظ بالُهوية الوطنية 

والقومية الثقافية، مبا يشّكله من تكامل يف إطار الخلفية االجتامعية والثقافية ألي أمة من األمم، 

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

مبا يف ذلك اللغة كواسطة للتعبري، فضالً عن الفنون وتقاليد أداء العروض واملامرسات االجتامعية 

والطقوس واالحتفاالت واملعارف، واملامرســات املتعلقة بالطبيعة واملحيــط، إضافة إىل املهارات 

املرتبطة بالفنون الفلكلورية والتقليدية.

وهــذا الرتاث غري املــادي متوارث جيال عن جيل، تبدعه الجامعــات واملجموعات من جديد 

بصورة مســتمرة، مبا يتفق مع بيئتها وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها؛ ومن هنا فهو ينمي لدى 

هذه الجامعات اإلحساس بالحيوية، والشعور باستمراريتها، ويعزز احرتام التنوع الثقايف والقدرة 

اإلبداعية البرشية.

لقــد انطلق هذا املرشوع الوطني لحرص الرتاث الثقايف غري املادي، بدعم من صندوق التنمية 

الخليجي )منحة دولة الكويت( ميدانياً يف ثالث محافظات أردنية )الكرك، البلقاء، الزرقاء(، فلقد تم 

استكامل جمع مفردات الرتاث الثقايف غري املادي وتوثيقها، حيث شكلت املادة املكتوبة املجموعة 

حوايل سبعة آالف صفحة تناولت مختلف الحقول والتعريفات املعتمدة يف تصنيف هذا الرتاث، 

كام تم إنتاج ثالثة أفالم من املحافظات التي أُجري فيها املسح.

وتجب اإلشارة هنا إىل عنرص الشباب املنفذ للمرشوع، الذين تم اختيارهم من املجتمع املحيل، 

إذ أدوا بكل اقتدار ومسؤولية متطلبات عملهم، بعد تدريبهم عىل عمليات املسح العلمي؛ تعزيزاً 

ملفهوم التنمية مبفهومها الشمويل.

 وكانت نتائج التدريب مثمرة، انعكســت يف طبيعة املادة وتنسيقها وترتيبها وتصنيفها وفق 

الحقول املعتمدة للرتاث الثقايف غري املادي وتعريفاته.
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لقد نجح هذا املرشوع وآىت أكله، وحقق أهدافه املرسومة باقتدار، ويظهر هذا النجاح يف املادة 

الرتاثية الهائلة التي ُجمعت من املحافظات الثالث، مشــتملة عىل املطبخ الرتايث، واألزياء وفنون 

األداء،  واأللعاب الرتاثية، وسبل العيش الحر كرتبية أغنام وخالفه، أو حرف يدوية تقليدية؛ لتشّكل 

أرشــيفا وطنياً خالداً يفيد منه الدارسون، ويظل عىل الدوام يرسد حكاية اإلنسان األردين عىل مّر 

عقود من الزمان.

والشــكر الجزيل والعرفان املوصول للرشكاء ولكل من أســهم يف إنجــاز هذا املرشوع الثقايف 

الوطني املهم من باحثني ومنســقني وفنيني، وكوادر إدارية يف وزارة الثقافة، الذين كان لتعاونهم 

الدور املهم يف هذا اإلنجاز الكبري.

اللجنة اإلرشافية والتحضريية للمشاريع
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األول الفصل 

وأش��كال  الع��ادات 
الش��فهي،  التعبري 
بم��ا يف ذلك اللغة 
للتعبري  كواس��طة 
عن الرتاث الثقايف 

غري املادي

نف��ش الصوف: هي مرحلة تهيئة الصوف وتنقيته من الش��وائب وهي من العادات املرتبطة مبراس��م الزواج. 
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أوال: العادات والتقاليد 
1. عادات امليالد

التحضري للمولود

منذ أن تشعر املرأة بحملها تبدأ باإلعداد للمولود القادم عىل مهل، فتحرض املالبس، و)امللف(، 

ويقال له )اللفاع( وهو قطعة قامش مربعة الشــكل وواســعة، وغالبا ما تكون من اللون األبيض 

تيمنا، تثنى من أحد أطرافها للداخل لتصبح أقرب إىل شــكل املثلث، وميدد الطفل عىل منتصفها 

ليطوى جانباها عليه بعد وضع يدي الطفل إىل جنبيه، ومد رجليه باســتقامة ليمســك )امللف( 

جســده، ثم يتم ربطه بـ)املقاط( ومنهم من يسميه )القامط( وهو عبارة عن قطعة من القامش 

مطوية عىل بعضها بعرض الكف تقريبا من الوســط، وتدق من األطراف، وطولها مناسب لتلتف 

عىل جســم الطفل عدة لفات، يوضع منتصف )املقاط( عند صدر الطفل، ثم يؤخذ الطرفان إىل 

أسفل الظهر، ويعاد لفه مرة أخرى من وسط الجسم إىل أسفل القدمني ويتم عقده ليحفظ جسم 

الوليد، ومن فوائد املقاط حسب االعتقاد الشعبي، أنه يجعل جسم املولود مشدودا وغري مسرتخ.

وما أن تكون املرأة الحامل اقرتبت من موعد والدتها حتى تكون قد استكملت كل احتياجاتها.

وتبــدو عىل املرأة أواخر أيام حملها بعض اإلمارات التي تنبئ مبوعد والدتها، فبعض النســاء 

املسنات عندما ينظرن إليها يعرفن موعد وضعها،  فلرمبا قالت لها إحداهن: )أنت رايحة تجيبي 

الليلة(.

الدايـة 

مــع بداية طلق املرأة الحامل، تجتمع عندهــا قريباتها: أمها وأخواتها وحامتها، وكذلك بعض 

الجارات، يحرضن املاء الســاخن، ويجهزن ما يلزم من حاجيات ملا بعد الوالدة ســواء للمولود أو 

لألم، وتحرض )الداية( التي تصطحب معها أدواتها التي تحتاجها، وهي امرأة يف العادة تكون من 

النساء الكبريات يف السن، ولها خربة يف مساعدة الحوامل عىل الوالدة، تعمل عىل اإلمساك باملرأة 

والضغط عىل ظهرها بالركبة مع مساعدة النساء املوجودات حتى ينزل املولود، فتسارع إىل قطع 

الحبــل الرسي مبقص تعلقه يف رقبتها، أو مبوس يكــون معها وتربطه بخيط، وتأخذ املولود لتلفه 

بـ)امللــف(، وإن مل يرصخ الطفل عند الوالدة تعمــل الداية عىل النفخ يف أنفه، أو تحرق الطحني 

عىل النار ليشمه فيرصخ، أو يعطس، وتضع عىل رأسه )الشبة(، وتسقيه القليل من املاء والسكر، 
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وتعمل عىل وضع إصبعها بامللح ووضعه يف فم املولود لـ)متليح( فمه يك تحفظ لسانه من الكالم 

اليسء، وتضع الكحل يف عينيه لتكون عيناه واسعتان وتزداد كثافة الرموش.

ويف اليوم التايل تعود الداية لتتفقد )رصة( املولود، وتدهن موضع الجرح بالزيت واملاء وامللح، 

وتطمنئ عىل رضاعته من أمه، وإذا كانت األم )بكرا( توجهها إلرضاع وليدها.

النفاس

واألم تدخل حالة النفاس ألربعني يوما، تكون خاللها يف فرتة اسرتاحة، ويتم االهتامم بطعامها 

أول والدتها، فيقدمون لها البيض والتمر،والسمن والحالوة، ألنها تزيد يف إدرار الحليب، ويقدمون 

لها كذلك )الرشــيدية(، وهي وجبة تعد من الحليب والطحني والسكر تعمل عىل تنظيف الرحم، 

ثم يطعمونها )البابية( وهي خبز مفتوت مع مرق اللحم والســمن، ويتم غيل عشــبة )الرقيطة( 

لترشبها عىل )الريق(. 

   تقــول إحدى الراويــات: عندما ينزل الطفل وأخته )الخالصة(، تقــوم الداية بتعليق خرزة 

دة يك ال تكبســها النســاء )غري الطاهرات(، أو تلبس األم الذهب ألنه مينع  )الكباس( يف رقبة الوالاَّ

)الكباس(، وتضيف الراوية: ثم تذبح دجاجة سوداء وتوضع عىل طرف ثوب األم، ثم يتم دفنها مع 

الخالصة حتى ال تؤذي )التابعة( أو )القرينة( املولود، أو يدفن دم الوالدة تحت البيت دون أن يراه 

أحد أو مييش من فوقه. ويف االعتقاد الشعبي تعترب الدجاجة فداًء عن املولود. 

الوالدة املتعرسة 

من أشد الحاالت خوفا وأكرثها فرحا حالة الوالدة، فالفرح لالستبشار بقدوم املولود، والخوف 

مام قد يحدث للمولود أو املرأة الحامل من أثر تعرس الوالدة إذ مل تكن تعتمد املرأة الريفية عىل 

مراجعة املستشفيات التي مل تكن منترشة، أو عىل األطباء لعوائق كثرية منها الشعور بالعيب من 

مراجعة النساء لألطباء، إضافة إىل صعوبة املواصالت ما بني القرى والبوادي وأماكن تواجد األطباء، 

وكان االعتامد عىل الداية ومساعدة النساء. 

تقول إحدى الراويات: كانت تفضل النساء أن تتم الوالدة يف الليل ألن الليل أبو ساتر، أو عند 

الصباح قبل أن )ترسح( املوايش إىل املراعي يك ال يرسح األمل معها، فوجود )الحالل( يسهل الوالدة، 

وتضيف: كانت تتم مساعدة الحامل بالضغط عىل رأسها مع حدوث الطلق، أو بتمرير العصا من 

قبل امرأتني، كل امرأة متسك بطرف منه من أعىل البطن إىل األسفل.
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ومن وسائل تسهيل الوالدة أن تتقلب الحامل عىل )عباءة الكريم(، ثم تقف عىل النار ليتخلل 

دخان البصل ودخان نبات العرعر جسمها. 

وكانت النساء سابقا يلدن يف الحقول، وحديثا صارت تتم الوالدة يف املستشفيات، وعىل أيدي 

ذوي اختصاص يتابعون حالة الحامل من أول حملها حتى الوالدة.

وكانت النســاء من القريبات والجارات يواظنب عىل زيارة املرأة النفساء التي تسمى )حورية( 

مــن حواري الجنة ألنها كام يقولن )خرجت من ثم املــوت(، ويقلن: )القعدة عند الحورية فيها 

أجــر وثواب(، ويقدمن )النقوط( إما نقدا أو موادا عينية يحرضنها إىل النفســاء، وتقدم الضيافة 

للزائرات من القهوة والشــاي والسكاكر، وكان يتم تقديم )الدخان( كأحد وسائل الضيافة، توضع 

عدة صنوف منه يف وعاء للمدخنات من النساء املسنات.

وتقوم بعض النســاء من قريبات النفســاء باالهتامم بها أول أيام الوضع، فيعددن لها الطعام 

الذي يســاعدها عىل اســتعادة عافيتها، ومن وجبات وشــوربات ومرشوبات تعمل عىل تنظيف 

الرحم، مثل التمر والسمن، ومرق اللحم، ومرشوب القرفة والزنجبيل، ومن عوائد املجتمع أنه إذا 

متت وليمة عند أحد الجريان يرسلون من الطعام للنفساء.

الكباس أو الطفل املكبوس

يف حالــة الوالدة تكون املرأة ضعيفــة جدا، وكذلك الرضيع، وقد تتعرض النفســاء أو املولود 

للكبســة، وسبب الكباس دخول امرأة غري طاهرة عىل النفساء، فتؤثر عىل الوالدة أو عىل املولود 

إن تنفســت بوجهه، ألن املرأة يف حالة الحيض تكون مرغوبة للجن والشــياطني حسب االعتقاد 

الشعبي، فيخنقون الطفل، فيميل لونه إىل األزرق، ويستمر بالصياح دومنا سبب واضح، ويعالجونه 

بخرزة )الكبسة(، أو بوضع قطع من الذهب باملاء وتبيت تحت النجم ليلة ليغسلوا الطفل بها يف 

اليوم التايل وعىل ثالثة أيام، ألن الذهب يرد الكباس. وعادة تكون خرزة الكبســة يف عنق الوالدة 

مع أول وضعها، باإلضافة إىل لبسها أساور وخواتم الذهب.  

 الداية )رواية من مصدر آخر(

كانت بعض )الدايات( يذهنب إىل القدس للتعلم، وتحرض شــهادة )قابلة( لتســاعد النســاء 

الحوامل عىل الوالدة، وتتابع حاالتهن بعد الوضع مقابل )راتب( كانت تتقاضاة من الحكومة.  
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معرفة جنس املولود

لتحديــد جنس املولود كانوا يعملون عىل وضع طفــل حديث الوالدة عىل بطن الحامل، فإن 

تحــرك الجنني يف بطن املرأة يكون مــن جنس مخالف للطفل الجالس عىل بطنها، وإن مل يتحرك 

الجنني كان مامثال له.

وكانوا يستدلون عىل جنس املولود القادم من خالل اتجاه شعر املولود الجديد، فإن كان الشعر 

متجها إىل اليسار كان املولود الذي سيأيت بعد هذا املولود أنثى، وإن كان الشعر منسابا إىل األمام 

كان ذكرا.

وكذلك تعرفوا عىل جنس املولود من خالل )وحام( الحامل، فاملرأة التي تشــتد شــهوتها إىل 

)الحلو( يكون جنينها أنثى، وإن كان وحامها عىل الحامض واملالح كان جنينها ذكرا.

وأيضــا كانوا ينظرون إىل وجه الحامل، فإن كانت صبوح الوجه فإنهم يتوقعون حملها بأنثى، 

وإن بــدت عــىل وجهها الكدرة توقعوا أن تكون حامال بذكر، ومــن أمثالهم يف هذا: )أم العريس 

بتنوس، وأم العروس عروس(.

واتبعــوا طريقة أخرى ملعرفــة إن كان املولود ذكرا أم أنثى، فيضعون خيطا يف إبرة ويعقدون 

طرفيه مع بعضهام ثم تستلقي املرأة عىل ظهرها وتبدأ بتحريك الخيط عىل بطنها، فإن أخذ شكل 

الدائرة يكون حملها أنثى، وإذا امتد الخيط طوال يكون حملها ذكرا.

وكانت بعض النساء من ذوات الخربة يعرفن جنس املولود من حليب الحامل متى صارت يف 

الشــهر الثامن أو التاسع، فتأخذ قليال من حليب الحامل بكفها وتتحسسه، فإن كان رقيقا يكون 

الجنني أنثى، وإن كان الحليب كثيفا ولزجا يكون الجنني ذكرا.  

تلقني الوليد واستقباله 

من السنة النبوية الرشيفة أن يؤذن يف أذين الطفل الوليد من قبل والده أو جده، وكانوا سابقا 

يوكلون ذلك إلمام املسجد، فيؤذن بأذن الطفل اليمنى، ويردد إقامة الصالة يف أذنه اليرسى، وقد 

جــرت عادة أن من يؤذن بأذن الطفل يقدم له )النقــوط(، وغالبا ما كانت تذبح الذبائح احتفاًء 

باملولود الجديد، ويتلقى أهلة التهاين واملباركات من األهل واألقارب والجريان، ويقدمون )النقوط(، 

ويرددون: )مبارك ما أجاكم ويرتىب بعزكم(.
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ابن سبعة 

قالت إحدى الراويات أن ابن سبعة أشهر يولد تاما، ويعيش، غري أن جسمه يكون ضئيال، وأن 

ابن مثانية أشهر ال يعيش وإن كان أتم تكوينا من ابن سبعة. 

تسمية املولود

منــذ أن يظهر حمل املرأة واألهل يختارون من بني األســامء اســام للمولــود، وتقول إحدى 

الراويات: أن اسم املولود من اختيار األم، وذكرت املثل: )اسم ولدك ومحل بيتك من خيارك(، وقد 

جرت العادة أن تتم تسمية املولود من قبل أحد األقارب أو األصدقاء، والذي يسمي الطفل يقدم 

)نقوطا(، أو يذبح ذبيحة فدوا عن املولود.

وكثريا ما اعتاد الناس تسمية األوالد عىل أسامء اآلباء واألجداد إحياًء لذكرهم، وتسمية البنات 

عىل أسامء الجدات. ويقول أحد الرواة عن أسامء املواليد ومناسباتها: هنالك أسامء معروفة، وكثرية 

التداول بني الناس كأســامء األنبياء: محمد وعيىس وإبراهيم ويحيى، وأســامء الصحابة مثل: عيل 

وجعفر وزيد ومعاذ.

ويضيف الراوي: أن من األســامء ما يأيت بأثر املناســبات واملواســم، فإذا ولد املولود يف الشتاء 

سموا: شتيوي، ومطر، وثلجي، وربيع، ورعد، وسموا اإلناث: شتوة، ومطرة، وثليجة، وربيعة ومزنة. 

وكذلك سموا بالظواهر الطبيعية مثل: قمر، وهالل، وسهيل، وسموا البنات: بدرة، ونجمة، وثريا. 

ومن أسامء الضواري والشوارد سموا: منر، وذيب، وأسد، وصقر, وشاهني، واإلناث: غزالة، وحاممة 

ونعامة.

وسموا بأسامء السالح مثل: سيف، وحسام، ومهند، وسهم، ورماح، ومن أسامء البنات: سهام.

ومن املواليد من سموهم باألسفار، فإن ولد املولود يف الطريق أثناء الرحيل من مكان إىل آخر 

سموه: دريبة، وإن أرادوا أن يختموا البنات سموهن: ختام، وختمة، ونهاية، وكفاية، وكفا، ورابعة.

وذكر الراوي أن من األسامء ما ال معنى لها مثل: شنوار، شنويرة.

حوى الرضيع )الحواية(

هــو عادة ومعتقد قديم عند البدو وتقوم به املرأة لحامية طفلها الرضيع من ســم العقارب 

واألفاعــي، بأن تحلب والدة الطفل من حليبها عىل العقرب التي تراها لتحميه من ســمها، ومن 

الحواة ما يقوم به )الحجابون( من عمل )حجاب( للحامية من لسع العقارب ولدغ األفاعي.
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طعام النفساء 

يتم إعداد وجبة للنفســاء تعمل عىل تقوية الجســم، وتســاعد عىل إدرار الحليب من أجل 

الرضيع تتكون من متر منزوع النوى يوضع يف طنجرة عىل النار ويضاف إليه )الدبس( باإلضافة إىل 

حبة الربكة، و)حوائج األربعني( ويتم غمرها بزيت الزيتون، تبقى عىل النار مع استمرار التحريك 

حتى تتجانس املواد مع بعضها، وبعد أن يربد يقدم منه للنفساء عىل مدى أيام. 

ومــن املأكوالت التي تخص بها املرأة الوالدة قراص البيض والحليب، والفريكة، واللحم يطبخ 

بالسمن البلدي مع البصل، وكذلك الحليب والبيض، حيث يتم غيل الحليب، وبعد أن تهدأ حرارته 

قليال تتم إضافة البيض إىل الحليب مع خفقه جيدا حتى يتجانس، ويضاف إىل املزيج القليل من 

امللح، ويعطى للنفساء ساخنا، وهو مفيد إلدرار الحليب. 

القعوة

عنــد أهايل الكرك عادات متعارف عليها، ومنها )القعوة(، وهــي املرأة التي تقوم عىل رعاية 

النفســاء، وتحرض لها الطعام، والعناية بأطفال املرأة الوالدة إىل حني أن تســتطيع القيام بأعاملها 

لوحدها.

ويف العمــوم تعترب )القعوة( من العادات االجتامعية الســائدة من غري حالة النفاس، فعندما 

تغادر إحدى النســاء بيتها يف عمل لفرتة طويلة، تخرب إحدى قريباتها أو جاراتها لتقعد مكانها يف 

البيت لالهتامم بالصغار إىل حني عودتها.

 توجيب النفسا 

وهي من العادات االجتامعية حيث تقوم النســاء بتوجيب النفساء، يقدمن النقوط نقدا مبا 

تيرس لهن، كل واحدة حســب قــدرة أهلها املادية، فال يتحرجن مــن تقديم القليل، ومنهن من 

يحرضن املواد العينية التي تحتاجها النفســاء كالبيض والتمر والســكر وبكميات أحيانا بسيطة، 

وتبقــى الزيارات قامئة طوال مدة النفاس ترافقها الســهرات التي يقدم خاللها مرشوب الشــاي 

والقرفة، والسهر إليناس املرأة الوالدة.

ومن النساء من كانت تحرض الوجبة للنفساء، تعدها يف بيتها وتحرضها مطهية وقت الوجبة 

املناسبة، إما غداًء أو عشاًء، فإما أن تعد دجاجة تطبخها مع املرق، أو تجهز لها فتة من )العجني 

العويص( مع السمن تسمى )قرص نوح( وتنوي منها األجر.  
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عادات حامم الطفل حديث الوالدة

من العادات عند أهايل الكرك، أنه عند والدة الطفل تقوم جدته بتغسيله بعد والدته مبارشة، 

وتعمل عىل دهن جسمه بزيت الزيتون وامللح وملدة أسبوع، فالزيت مادة حافظة، وامللح يعقم 

جسمه. 

أسبوع الطفل

كانت تعم الفرحة األرسة بقدوم املولود الجديد، خاصة إذا كان ذكرا، فيقولون: )جابت عمود 

البيت(، وعند متام األسبوع كانوا يوملون، ويدعون عىل الوليمة األقارب واألصدقاء والجريان، وغالبا 

ما يقدمون املناسف، ويضيفون الزبيب عىل الطعام، وقبل أن يتم رفع املائدة بعد أن ينتهوا من 

األكل يقرأون الفاتحة، ويحرضون املولود، فتتم املباركة إذ يردد املهنئون: )يرتىب بعزكم( أو )يعيش 

بحياتكم( ويقدمون النقوط، ويقومون بحالقة رأسه وإطالق االسم عليه.

وكان من العادة أن يتم إرســال الطفل إىل أحد األشــخاص املوصوفني بالخصال النبيلة، فيبل 

طرف عباءته من ريقه ويضع يف فم املولود ليأخذ من مناقبه، ويقول من يريِّق الطفل: )خذ من 

ريقي واتبع طريقي(.

األربعني وزيارة النفساء )عند املسيحيني(

بعــد أن تتم فــرتة النفاس والتي هي أربعون يوما، وقبل أن تــزور أي مكان آخر تذهب األم 

املسيحية بصحبة طفلها وبرفقة حامتها إىل الكنيسة، ومعها )الزيت( فتعمل عىل إضاءة الشموع 

وتبقى عىل الباب حتى يحرض الخوري ليأخذ الطفل ويزوره الهيكل، ثم تدخل األم ليصيل الخوري 

عليها صالة األربعني، ومن بعد تســتطيع أن تذهب بزيارة أي مكان تريد، ويف العادة تزور بيت 

أهلها الذين يكونون مجهزين الستضافتها.

السنينية

من الطقوس االجتامعية التي كانت متارسها األمهات، فعند بروز أول أسنان الطفل، كانت األم 

تعمل عىل ســلق القمح، وبعد نضج السليقة تقوم بتصفيتها من املاء جيدا، وتضيف إليها الجوز 

واللوز والزبيب لتوزعها يف مواعني عىل األقارب والجريان، وتنرث بعضا منها للدجاج لالعتقاد برسعة 

بروز األسنان بدون أمل. وكانوا يعالجون لثة الطفل عند التهابها مبادة )املر( والكركم.
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الختان أو الطهور 

)الطهور( من الطقوس التي ترافقها االحتفاالت، فعند بلوغ املولود سن الثالثة يأيت )املطاهري( 

الذي غالبا ما يطلق عليه اسم )الشلبي( ليقوم بختان الطفل الذي يرتدي الثوب األبيض الفضفاض، 

يحمل )املطهر( األدوات املستخدمة يف عملية الختان مثل: املقص، واملوس، واملعقم والخيوط يف 

حقيبته ويتجول يف القرى وقت املوسم الذي تجري فيه احتفاالت الختان، وعادة ما تكون يف بداية 

فصل الربيع أو يف أواخر فصل الصيف بعد موسم الحصاد.

ويجري االحتفال بالطفل )املختــون( برفع الرايات البيضاء، وذبح الذبائح إلعداد الوليمة من 

املناسف التي تتكون من جريش القمح واللحم، ودعوة األقارب واملعارف الذين يقومون بتقديم 

النقوط بهذه املناســبة التي تقوم عىل الفرح واالبتهاج وتــرتدد خاللها األغاين واألهازيج من قبل 

النساء، ومام يغنني:

ســموا عىل فــالن وســموا عليــه... طايــح لطهــوره ذكر اللــه عليه

طهــروا يا مطاهري وناولــه ألمه... يا دموعه الغاليــة حدرت عىل مثه

طهروا يا مطاهري وناوله لخاله... يا دموعه الغالية حدرت عىل خلخاله

طهروا يا مطاهري وناوله لســيده... يــا دموعه الغالية نزلت عىل إيده

ومن األغاين التي ترافق الطهور أيضا:

طهــره يا مطهــر وخف يل دياتــك... طهره يا مطهر وخــف يل دياتك

يــا أم املطهــر شنشــيل رجليــيك... يــا أم املطهــر شنشــيل رجلييك

ويكــرب ولــدك ويســعد يجيــيك... ويكــرب ولــدك ويســعد يجيــيك

يــا أم املطهــر حنــي يل دياتــك... يــا أم املطهــر حنــي يل دياتــك

يجوز ولدك ويجيب لييك حفيداتك... يجوز ولدك ويجيب لييك حفيداتك

املولد 

تقرأ يف املولد الذي يقام للمولود سرية النبي عليه السالم، ويوضع املصحف الرشيف إىل جانب 

الطفل، ويكون قد تم من قبل تجهيز )الشعري( املقيل مع امللح لتتم القراءة عليه، فيسمونه )شعري 

مقري(، تأخذ منه النساء لتبخري أطفالهن عن إصابة العني.
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وقد يكون املولد بدعوة األم لعدد من النســوة من بينهن واعظة تتحدث عن ســرية الرسول 

صىل الله عليه وســلم، وبعد االســتامع إىل الســرية النبوية، وترديد األذكار تتم ضيافة الحارضات 

بالحلويات، كام يتم رش ماء الزهر عليهن.

حاملة الطفل

تتخذ الحاملة من قطعة من النسيج، تعلق بأطرافها األربعة بالحبال، وتشد إما إىل أعمدة بيت 

الشــعر، أو ما بني حائطني من بيوت الحرض لتكون عىل شــكل رسير معلق يوضع بها الطفل إذا 

بلغ من العمر أشهرا لريتفع عن األرض خشية من أذى الزواحف، ويهز له بها فيسكت عن البكاء 

وتساعده الحركة عىل النوم.

وللحاملة أرســان، والرســن )مثمن(، تخرجه العروس معها عند زفتها من بيت أهلها، وعندما 

تنصب األم الحاملة تدعو النساء عىل مائدة تعدها احتفاال بوضع ابنها يف الحاملة.

معتقدات شعبية 

هنالك بعض املعتقدات التي كانت شائعة يف املجتمع، منها:

أن املرأة تلبس مولودها من عند الجريان كحرز له من العني، وصد الحســد، وطرد )القرينة(، 

وأن املــرأة التــي ترافقها )قرينة( فال يعيش لها أبناء تعمل عند والدتها عىل إرســال مولودها إىل 

بيت الجريان فتضعه يف منــام صاحبة البيت وتقول: )إحنا بايعينه عليكوا(، فريد الجريان: )وإحنا 

قابلني(، فيقوم صاحب املنزل بذبح ذبيحة إكراما للمرأة وطفلها، ويلبســونه من عندهم، ويبقى 

لديهم حتى يكرب.

ومن املعتقدات الشــعبية الســائدة، أنه إذا ضحك الطفل وهو نائــم يعتقدون بأن املالئكة 

تالعبه، ألنهم أيضا يعتقدون بأن الطفل طري من طيور الجنة.

وكانوا إذا ذهب أحدهم ملعالجة شــخص فإنه ال يعود إىل البيت مبارشة خشــية عىل الطفل 

يف البيت من أن يصيبه مرض، وكانوا يعلقون عظمة فهد أو ضبع يف رقبة الطفل تحاشيا للمرض.

مثلام كانوا يربطون قطعة قامش حمراء يف ألبسة املولود يك ال يتعرث أثناء املسري.

كام كانت تقوم األم التي لديها طفل مريض مرضا شــديدا بجمع ســبع حبات شعري أو قمح، 

وبعض الرتاب من قبل قريب لهم، وتضعها مع سبع أبر يف كيس وتضعها عىل رأس الطفل حامية 

له من املوت.
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 غربال امليش

عندما يتأخر الطفل عن امليش عىل قدميه أكرث من العمر املعتاد، تقوم أمه بوضعه يف )الغربال( 

وتطوف به حول البيت سبع مرات، وتقرأ املعوذات وسورة الفاتحة وآية الكريس.

فطام الطفل

حــني يبلغ الطفل عمر الســنتني أو قبلهــا تقوم األم بفطامه، فتعمل قبــل ذلك عىل تعويده 

عــىل تناول الطعام، وعند موعد الفطام تضع عىل حلمة الثدي مادة مرة الطعم تنفر الطفل من 

الرضاعة، وكلام حاول إعادة الرضاعة ينفر من جديد حتى ينفطم.

وكانــت األمهات عنــد فطام األطفال يعملن أرز بحليــب، أو أرز باللنب ويوزعن عىل الجريان 

لتعلم الجارات بأنها فطمت ابنها فال يرضعن أبناءهن أمام الطفل املفطوم خشية )العشمة( وهي 

حالة تكاد تشبه املرض.

ويف الوقت الحارض صارت وســائل إلهاء الطفل كثرية، فتساعد عىل الفطام بطريقة أسهل من 

املايض. 

العقيقة 

وهي ذبيحة تذبح للمولود يف اليوم الســابع لوالدته، وهي ســنة مؤكدة عن النبي صىل الله 

عليه وســلم للمقتدر فيذبح للذكر ذبيحتني، ولألنثى ذبيحة واحدة، وتكون من املاشــية، ويأكل 

منها الناس وتوزع عىل األغنياء هدية، وعىل الفقراء صدقة ومن أحكامها بلوغ السن والسالمة من 

العيــوب والصدقة واإلهداء واألكل منها، وعند ذبح عقيقة املولود يجب مراعاة عدم كرس عظام 

الذبيحة سواء عند توزيعها أو طبخها.

وعنــد القيام بذبح العقيقة يقوم من يذبحها بالتســمية، ويذكر اســم املولود، واملقصود من 

العقيقة هو دفع البالء والرشور عن املولود، ومن ال يســتطيع أن يعق عن  ولده، يعق الولد عن 

نفسه عندما يكرب. 
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2. عادات الزواج
تبــدأ أوىل إجــراءات الزواج بزيارة  من أهــل العريس ألهل العــروس، دون اإلعالن لألقارب 

والجريان بالقصد من الزيارات إىل أن يتم االتفاق ما بني أهل العريس وأهل العروس عىل الخطوبة، 

فيقوم والد العريس بدعوة أقاربه وأصحابه ليحرضوا مع الجاهة التي يســتقبلها  أهل العروس، 

ليقوم كبري الجاهة بطلب )يد العروس( فيجيب ويل العروس بالقبول لتبدأ األفراح. 

النقادة

كانــت تتم عملية )نقد( العــروس من قبل والدة العريس أو إحدى أخواته أو قريباته، يقمن 

بزيارة أهل العروس فينظرن يف صفاتها، وشــكلها، ويراقنب ترصفاتها أثناء وجودهن، ويتم ســؤال 

معارف أهلها عنها إن مل تكن من األقارب، ووالد العريس يتقىص بالســؤال عن النسب الذي يعد 

من أهم األسباب للخطوية، فقد قيلت األشعار يف ذلك: 

)دور عىل بنت األصايل لو يذكرونها بالصني(.

وقيل أيضا: 

)بنت الردي لو زهت بالعني ما يرفع الراس طاريها(.

وكذلك: 

)جوزا ولدكم خيارهن والنار من مقباسها

بالنسب بورك النسا  بنت الغريب من ساسها(.

فإن استأنسوا، بدأوا بإجراءات الخطوبة. 

املرسال 

هو أحد الرجال، يرسله والد العريس إىل والد العروس للتمليح له برغبة والد العريس بخطبة 

ابنته، فيأيت املرسال بالجواب، فإما أن تكون العروس قد تم الكالم بخطبتها، أو يطلب والد العروس 

مهلة ملشاورة أقاربه، ويف النهاية يحصل املرسال عىل الرد بعدم القبول، أو بالرىض. 



19

التبداية أو التبدي

عندما كانت تخطب البنت، كان أبوها، وقبل أن يعطي جوابا للخاطب يخرب أقاربه، وخصوصا 

إخوانــه، فإن رغب أحد أبناء أعاممها بها كان صاحب )البداة(، أي األولوية يف خطبتها، حتى وإن 

كانت ترغب مبن خطبها من غري أقاربها، وهنالك مقولة ترتدد عىل األلســن: ابن العم ينزل بنت 

عمه عن ظهر الفرس.

فإن متت الخطوبة من غري أبناء العم، كان من حق أحد أبناء عمومتها االعرتاض عىل الخطبة 

وتطليقها من خطيبها، وقد كانت تحدث مقاضاة يف بعض األحايني يف هذا الشأن. 

ما قبل الجاهة

وبعد أن يأيت املرسال بالرد يقوم أهل العريس بزيارة أهل العروس، ويجري االتفاق بينهام عىل 

تفاصيــل الخطوبة، فيحددون املهر، ويفندون الذهب، ويقدرون قيمة األثاث، وبعد االتفاق تتم 

قراءة الفاتحة.

وقبــل التوجه بالجاهة لطلــب العروس، يقوم والد العريس بإرســال هدية إىل والد العروس 

تتمثل يف السكر واألرز والقهوة والبهار.

الجاهة 

عادة ما تنطلق الجاهة التي تضم عددا من الوجهاء من بيت والد العريس بعد تناول الغداء 

الذي يكون قد أعده، ولدى وصولهم إىل بيت أهل العروس يتم استقبالهم، وعند الجلوس تجري 

األحاديث التي تذكر بصالت القرىب واملصاهرة إىل أن يتم )صب القهوة( التي يخص بها أحد الكبار 

بالسن، فإن كانوا أكرث من واحد يتم الطلب أن تعطى ملن يشار إليه، فيتعازمون بينهم )شيمتهم 

بينهــم( إىل أن تســتقر عند أحدهم، فيضــع الفنجان أمامه، ويف ذلك وســيلة للضغط عىل والد 

العروس للتخفيف من بعض الرشوط، أو التقليل من املهر، أي أن قهوتهم غري مرشوبة، وضيافتهم 

غري مقبولة، إن مل يهمهم إكرام الضيف، وماملحة الناس، فال يرىض أحد أن يخرج الناس من بيته 

بدون رشب قهوته، ويقوم كبري الجاهة بطلب )يد العروس( ببعض العبارات شــائعة االســتعامل 

يف مثل هذه املناسبة مثل: »جيناكم طالبني... وبكرمكم طمعانني... ولقربكم رايدين... وال تردونا 

خايبني...(، أو )جينا نطلب أيد بنتكم )فالنه( البننا )فالن( عىل ســنة الله ورسوله صىل الله عليه 

وسلم(. وهنا يسود الصمت برهة ثم تتجه األنظار كلها إىل والد العروس أو من ينوب عنه بالرد، 
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فريحــب بهم ويقول: )الله يحييكم ارشبوا قهوتكم واعتربوها مربوكة عليكم إحنا متاجرين فيكم 

ويف الرجال وبنتنا عندكم يف الحفظ والصون...«، ويردد شيخ الجاهة مع ترديد الحضور يف الجاهة: 

)الله يكرث خريكم ويبارك فيكم والله انتو قدها(، وتتم قراءة الفاتحة من قبل الجاهة.

فتعلو الزغاريد من جهة النساء، ويبدأن برتديد األهازيج واألغاين تعبريا عن الفرح.

عادات الزواج قدميا 

وقدميــا، كانت تتوجه جاهة مــن بضعة رجال إىل والد العروس لطلبتها دون أن تكون معرفة 

ســابقة ما بني العروس والعريس، ودون أن تكون يف بعض األحيان قد حدثت مشاهدة أحدهام 

لآلخر، ويكتفي العريس والعروس مبعرفة األهل.

وكان يجري الزواج املبكر للفتيات، وكثريا ما كان يتم عقد القران عىل العروس بحضور من هي 

أكرب منها سنا بدال منها، فقد تحرض أمام املأذون أختها الكربى، أو إحدى بنات الجريان، فإن سألها 

املأذون أجابت باسم العروس التي قد ال تتجاوز الثالثة عرشة من عمرها.

هدف الزواج املبكر

ومل يكــن الزواج املبكر مقترصا عىل الفتيات، بل كان الشــباب يقعون يف هذه الظاهرة التي 

كانت ســائدة، فغالبا ما يتم تزويج الشــاب وهو يف الخامســة عرشة من العمر، ألن القصد من 

الزواج إعداد أرسة للعمل نظرا لطبيعة الحياة يف الزمن القديم، فالحاجة إىل القيام باألعامل البيتية 

والحياتية أوجد تلك الظاهرة ورسخها.

زواج البدل

من العادات التي رست واستقرت يف املجتمع قدميا زواج البدل، فيتزوج الرجل امرأة مقابل أن 

يزوِّج أخته أو ابنته إىل أخ أو والد العروس، فتعترب كل واحدة وكأنها مهر لألخرى، ومن محاســن 

هــذه الزيجــات أنها كانت تقوي الروابط بني الناس، ومن مســاوئها أن تعترب كل واحدة مقرونة 

بالثانية، فإن طلقت إحداهام كانت سببا يف تطليق بديلتها.
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كتب الكتاب

قــد يتم عقد القران يوم الخطوبة، إذ يتم حضور املــأذون الرشعي مع الجاهة، وعند توثيق 

العقد يتم توزيع الحلويات عىل الحضور، وتغني النساء:

مبارك مبارك سبع بركات... كام بارك محمد عىل جبل عرفات

مبارك مبارك يا ريته عيد... كام بارك محمد يف ليلة العيد

سياق العروس

وهــو املهــر الذي يدفعه العريس أو والده لوالد العروس، وقــد يكون نقدا، وقدميا كان املهر 

يرتاوح ما بني )100-300( دينار، أو قد يكون املهر قطعة أرض، أو عددا من رؤوس املاشية. 

وتقول إحدى الراويات بأن الفراش كان يفند من ضمن املهر، فتحدد ثالث فرشات مثال، وثالثة 

ألحفــة، وعدد من املخدات، وصندوق لحفظ حاجيات العروس، وكان يســتخدم )العلو( لحفظ 

املالبس وهو وعاء يعمل من جلود املاعز.

وتقول الراوية بأنه يف القديم مل يكن الذهب من ضمن السياق، لقلة اهتامم الناس به.

تجهيز العروس

وحديثا، صارت العروس هي من تجهز نفســها باحتياجاتها، تذهب برفقة خطيبها، وبصحبة 

أمهــا أو إحدى أخواتها لرشاء الجهاز واألثاث املنزيل وأدوات املطبخ، أو أن يعطي العريس نقودا 

لخطيبته لتجهز لنفسها مبعرفتها وبرفقة أمها.

وقدميا، كان أهل العروس هم من يجهزونها مبا تحتاج من ألبسة وفراش، فيشرتون لها )مدارق(، 

و)محارم( تستخدم كمناديل لغطاء الرأس، وعصابة الرأس، و)امللفع(، وتشرتي لها أمها من ضمن 

الجهاز )الريحة( وهي العطر، كام يتم رشاء حبة أو حبتني من )الذهب الرشادي( تربط بخيط، أو 

قطعة من قامش املخمل تعلق يف رقبة العروس، مثلام يشرتون )التنابيل( وهو الحلق الذي يعلق 

بأطراف اآلذان.

وكان أهــل العــروس هم من يجهزون الفراش، وكان يعترب ذلــك من قيمة املهر الذي يدفعه 

العريس.
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تجهيز الفراش

غسيل الصوف

يرتبط العرس الكريك القديم بالعديد من املفردات التي ميكن القول أنها ســادت ثم بادت يف 

أغلبها بحكم الحداثة، كانت مراسم هذا العرس تبدأ قبل شهر أو أكرث من موعده، وذلك بغسيل 

الصوف لعمل الفرشات واللحف التي كانت من أهم محتويات بيت الزوجية، وهي بكرثة عددها 

تعكس مكانة العريس املادية واالجتامعية، ويقول الكثري من املعمرين، واملعمرات يف الكرك إن عني 

سارة الواقعة يف سيل الكرك كانت املكان الذي يرتاده أهايل العرسان من مختلف مناطق املحافظة 

لغسل الصوف، وكانت والدة العريس وشقيقاته وقريباتها، وبعض الرجال املقربني للعائلة هم من 

يقومون بعملية غسل الصوف عىل أحد السيول ذات العيون دامئة الجريان مثل: وادي املوجب، 

أو عسال، أو الصايف، أو النمرية يف منطقة األغوار الجنوبية، أو عىل عني سارة يف الكرك، إذ يتم نقله 

عىل ظهور الدواب لعدم وجود السيارات آنذاك، لذلك فإن عملية غسل الصوف إذا كان بكميات 

كبرية غالبا ما كانت تستلزم املبيت حتى يجف الصوف املغسول، أما أن تواجدت العروس يف أيام 

غســل الصوف، فإنها مل تكن تنام يف ذات املكان الذي ينام فيه العريس، فقد كانت تنتبذ ومعها 

النسوة مكانا قريبا من العني كان يسمى »مقعد العرايس«.

يصاحب عملية غسيل الصوف الغناء من قبل النساء، فريددن: 

ب���ن���ات عمه ي���ا  ل���ه  غ��ن��ن 

همه ال��ي��وم  زال  ح��م��د  ي��ا 

غ��ن��ن ل���ه ي���ا ب��ن��ات س��ي��ده

ال��ي��وم عيده ي��ا ح��م��د ه���ذا 

غ��ن��ن ل���ه ي���ا ب���ن���ات خ��ال��ه

ال��ي��وم حاله ف���رح  ي��ا ح��م��د 

وأيضا 

ريت العري��س يعدم بنات عمه 

ط��اح الزف��ة وما رقص��ن ع ميه 

ريت العري��س يعدم بنات خاله 

لحال��ه. وتركن��ه  الزف��ة  ط��اح 
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نفش الصوف

بعد غســل الصوف ثم تنشيفه لفرتة تجتمع النســاء عند أهل العريس ليقمن بعملية طرق 

الصــوف باملطــارق، واملطرق عصا مرنة تعمل عىل تفكيك )عذوق( الصوف من بعضها لتســهل 

عملية )النفش(، وهي عملية فتح الصوف باأليدي لتخليصه من العوالق التي ال تزول مع الغسل، 

وليكون لينا وطيعا للتشكيل عند تصنيعه.

وتحتفي أم العريس بالنســاء الاليت يحرضن للعونة رمبــا ألكرث من يوم، فتقدم لهن الوجبات، 

واملرشوبات.

تنجيد الصوف

بعد عملية غسل الصوف، وتنشيفه ونفشه تأيت عملية التنجيد، تجتمع النساء عند أم العريس 

ثم يقمن بوضع الصوف النظيف فوق قطعة القامش، والذي يســمى )بالساحيل(، يوزع الصوف 

بانتظام داخل القامش ثم تبدأ املرأة بالحياكة الجانبية حول الصوف )خياطة الساحيل(، بعد ذلك 

تقوم بالخياطة الداخلية بشكل منتظم أفقيا وعموديا وقطريا، وتتم الخياطة يف منتصف، وحواف 

الفرشــة املحشوة بالصوف، وتستخدم يف ذلك )امليربة( وهي إبرة كبرية، وخيط الفتل العريض ذا 

اللون األبيض، بعد ذلك تتم تغطية الفرشة داخل الوجه أو ما يسمى )الكسوة(، وهي قطعة قامش 

ملونة ليكون الوجه الذي تظهر به.

تراويد خدور العروس، وسهرة ليلة الخدر 

قبل زفة العروس بليلة تجتمع قريبات العروس يف حفلة وداعها، يرددن فيها الرتاويد الغنائية 

الشجية بني فريقني من النساء، فريق يغني والفريق اآلخر يرد عىل الفريق األول، ومام يردد:

مــن بنــات الحــوش يــا هيهمــن بنــات الحــوش يــا هيه

مــا تطيــق الغــوش يــا هيــهمــا تطيــق الغــوش يــا فالنة

هــات لهــا الذهبــان يــا هيهمــن بنــات عــامن يــا فالنـة

يـــم عـــني وعـــني يـــا هيـهيــم عــني وعــني يــا فالنـــة
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ومام يردد عند مشط العروس، وتزيني عينيها بالكحل:

يخة لعمك سمعنا رن حجل أمك يا فالنة والشِّ

هي����ه ي���ا  لعم��ك  ��ي��خ��������ة  وال��شِّ

يخة ألخوالك سمعنا           رن خلخالك يا فالنة والشِّ

هي���ه ي���ا  ألخ���وال���ك  ��ي��خ�����ة  وال��شِّ

ويف األثناء تحرض )الحنايات( من قريبات العريس لتخضيب يديها، وتقوم أم العريس بتوزيع 

أكياس الحناء عىل املدعوات بعد أن تتم )تحنية( العروس مع ترديد األغاين، منها:

كف��اين حنيت  وال  إي��دي��ا  يا محال النوم�ة يف صفني البست�����اينحنيت 

مخ��دايت يل  واح��ي  أم�ي  يا  طلعت من البيت ما ودع�ت خ��يايتأم��ي 

قرامييل يل  واح��ي  أم�ي  يا  طلعت من البيت وما ودعت أنا جييلأم���ي 

امل�ودع ع��ىل  شدي�يل  أمي  يا  الليلة عندك وبكرا الصبح أنا مودعأمي 

ويتم إكرام الحنايات بوليمة يعدها والد العروس. 

ومن تراويد ليلة الحناء:

لياليكم محال  يا  واأله��ل  يا محال النومة يف فية عالليكمواأله��ل 

ذمة لكم  يربي  ال  واأله��ل  وش اليل عامكم ابن الخالة والعمةاأله��ل 

ويقال هذا البيت عندما تتزوج املرأة من رجل غريب عن عشريتها.

نصة العريس

بعد أن ينتهي الناس من مواســمهم، ســواء يف الزراعة الحقلية، أو عند انتهاء موســم املاشية 

حيــث يكون تم بيع نتاجها من املواليد وعــادوا إىل مواطن منازلهم من مناطق املراعي البعيدة، 

وحيث يكون الدفء، واستطالة الليل عىل النهار، يعد أهل العريس إلقامة االحتفال بزواج ابنهم، 

فيستأذنون أهل العروس، ويحددون موعد الزفاف.

وتبدأ مراسم العرس بليلة »النصة« التي تكون يف ليلة االثنني من األسبوع عىل أضوية )لوكسات 

الكاز( التي توزع يف ســاحة الفرح، ويختارون أن تكون السهرات يف الليايل املقمرة لالستفادة من 
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ضــوء القمر، حيث يرفع أهل العريس »الراية« لإلعالن عــن بدء حفل العرس، ومنذ هذه الليلة 

تبدأ األفراح التي تســتمر حتى ليل الخميس، ويشــارك فيها الرجال والنساء يف مكانني منفصلني 

ومتقاربني، إذ يعقد الرجال حلقة »الســامر« الذي يشــارك به عدد كبري من الحضور من أقارب 

العريس ومعارفه والجريان، والذين يتواجدون طيلة أيام العرس، يأتون عىل شكل مجموعات وهم 

)يحدون( بالغناء تسمى كل مجموعة بـ)الرساة(، فيظلون يسحجون يف السامر لوقت متأخر من 

الليل قبل أن يعودوا بعد انتهاء ســهرة كل ليلة وبعد أن يتناولوا الطعام الذي يعد خصيصا لهم، 

ومداد غناء الســامر هــو القصيد الذي من أغراضه الفخر، واملباهــاة، والغزل، وتتكون مجموعة 

الســامر من »قوال« وهو إما شــاعر أو حافظ للشعر أو )بداع( يبتدع القول من تلقاء نفسه ويف 

وقته، تردد وراءه مجموعة من )الردادين( الذين يرددون عبارة »هال هال به يا هال... ال يا حليفي 

يا ولد«، ومن أهم مســتلزمات السامر )الحويش( الذي دوره أن يحمس املشاركني يف السامر عىل 

املواصلة، ويبلغ هذا الحامس مداه إذا كانت الحويش امرأة.

ويقدم مرشوب )القرفة( للمدعوين طيلة ليايل السهرة، حيث يتم نقع أعواد القرفة من الليل 

ليتم غليها يف اليوم التايل لتقدم كمرشوب ضيافة للرجال والنســاء، باإلضافة إىل )النقرشــة( وهي 

مجموعة من أنواع التسايل مثل: القضامة، والفستق، وامللبس، و)الراحة(.

ويف ليلة الجمعة كانت مجموعة نسوة من قريبات العريس يذهنب إىل بيت أهل الزوجة مبا 

يســمى »قطار الحناء«، ويجري يف هذه الليلة بحضور والدة العروس وشــقيقاتها واملقربات من 

النسوة  تخضيب يدي العروس بالحناء مع ترديد الغناء مبا يشبه املساجلة الغنائية بني النساء من 

جهة العروس، والنســاء من جهة العريس، ويف هذه املســاجلة الغنائية يربز الفخر بتجل، لتعود 

املشــاركات يف قطار الحناء اســتعدادا لقطار زفة العروس الذي يرســله أهل العريس الصطحاب 

العروس إىل بيت الزوج، وهذا القطار كان يسمى بـ)الفاردة(.

الفاردة

يشــارك بالفاردة الرجال والنســاء، وهناك عرف مرتبط بهذا األمر وهو ما يســمى بـ»تسعة 

الخال«،ال يعرف مغزى التســمية، غري أنه مبلغ من املال يؤدي لخال العروس ليدلل عىل أهمية 

ابنة أخته وإن خروجها من بيت أهلها ليس بهذه الســهولة، وهنا تتدخل النســوة املشاركات يف 

القطار حيث يرددن نوعا من الغناء يســمى بـ)املهاهات( يتوددن من خالله للخال ليك يســمح 

بخروج العروس مع القطار، وغالبا ما كان الخال يتنازل عن مطلبه بتسعة الخال، ويأذن للعروس 

بالخروج، ومام يردد من غناء:
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قومي اركبي قومي اطلعي من ميك... احنا دفعنا حقوق أبوك وعمك

ويرددن:

رحبي بضيوف أبويك يا أم االسوارة... يا هال بضيوف أبوي لو كانوا مالة الحارة 

وتردد قريبات العريس:

من بلد لبلد حنا مشــينا من بلد لبلد... وبنت شيخ البلد واْحنا خذينا بنت شيخ البلد

 وتطلع العروس بعد أن تتلقى )النقوط( من والدها وأعاممها وأخوالها وإخوانها، وعند طلعتها 

تعلو الزغاريد، وتغني قريبات العريس: 

ــيــكــوا كـــر الــلــه خـــريكـــو...  ــف عــل ــل ــخ كـــر الــلــه خـــريكـــوا وي

ــنــا غــريكــم ــفــي ـــا ل ـــشـــاهـــد الـــلـــه م ــنــا غـــريكـــم وال ــفــي ــــا ل وم

وقبل دخول العروس إىل الدار تكون قريبات العريس قد جهزن قطعة عجينة، يناولنها للعروس 

لتلصقها عىل الباب؛ فإن التصقت بسهولة تفاءلوا مبقدم العروس خريا، وقد يتشاءمون إن تكررت 

محاوالت لصق قطعة العجني.

دعوة الفاردة

قدميا، وعندما كانت الفاردة تســري عىل ظهور الــدواب وعىل األقدام، كان هنالك من يعرتض 

الفــاردة ويدعوها، فيقوم بذبح الذبائح وإعداد الوليمة، لتســتكمل الفاردة مســريها بعد تناول 

الطعام.

حامم العريس 

وقبــل أن تصل العروس إىل بيت الزوجيــة يدعى العريس عند أحد األقارب أو األصدقاء فيام 

يطلق عليه )حامم العريس(، فيصطحب مالبس )الزفة( لريتديها بعد الحامم، وعند خروجه يردد 

رفاقه األغاين مثل:

الل��ه واس�����م الل��ه علي����هط��ل��ع ال��زي��ن م��ن ال��ح��امم

ال��ت��امم ب���در  جبينه  علي�����هع�����ىل  الل��ه  واس���م  الل��ه 

يتهنا ال���زي�������ن  ويتمن���ىع���ري���س  علين����ا  يطل��ب 

عقال أب���و  ي��ا  ع��ري��س   م��ن وي��ن صاي��د هالغ��زالي��ا 
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ويغنون كذلك:

يف شوارع الكويت سلمويل عليهلبسوين جاكيت شلحوين جاكيت

يف شوارع القرص سلمويل عليــهلبسوين خرص وشلحوين  خصــر

يف شوارع املحطّة  سلمويل عليهلبسوين حطة وشلحـوين حطــة

زفة العريس

وبعــد )حامم العريس( يخرج مــن بيت »املعزب« إىل بيت الزوجيــة مصحوبا بأصدقائه يف 
مسرية غنائية تسمى بـ)الزفة(، التي تردد فيها األغاين عىل طول الطريق من بيت املستضيف حتى 

وصوله إىل بيته حيث تكون العروس )مصمودة(، ومام يردد من األغاين واألهازيج:

تلولحــي  يا داليــة يا أم غصــون العالية... تلولحــي عرضني  وطول

ــــــــــول ــــــــــا اقـــــــــــــــــدر أط ــــــي م ــــــح ــــــول ــــــل ت

ــت املــخــتــار ــن ـــــــدار... تـــا تــطــلــع ب ـــــط بـــاب ال هـــان وارب

يا حامم يا حامم وين الزينة تنام... تحت يّف الظليلة فوق ريش النعام

وقبل أن يدخل العريس إىل بيته يقوم بعض مرافقيه يف الزفة برضبه، والهدف من هذا التقليد كام 
يقولون: هو إزالة ما قد يكون لديه من رهبة حني االختالء بعروسه، ويف يوم الجمعة يقام )القرى(.

الربزة

وإذا كان أهل العريس يسكنون بيوت الشعر، فإنهم يبنون )الربزة( للعريس والعروس، وهي 

عبارة عن بيت صغري يكون إىل جانب البيوت، يختيل فيه العريس بالعروس، وتزور النســاء من 

أقــارب العريس العروس يف النهار وميكنث عندها لتســتأنس، وتبقى الربزة مبنية ملدة أســبوعني 

لتدخل العروس من بعدها بيت أهل العريس وتكون من عداد األرسة.

القرى

وهــو وليمة العرس يعد فيها الطعام، إذ منذ الصباح الباكر يقوم أهل العريس بذبح الذبائح، 

وتقوم النساء بنصب القدور عىل الحطب وطهي الطعام ليكون جاهزا عند حضور املدعوين وقت 

الغــداء، فيحرض األصدقاء واألقارب واملعارف املدعوين والذين يقدمون للعريس واجب النقوط، 

إما عينا، كأن يحرضون املواد العينية كأكياس الســكر واألرز، أو الذبائح إلعانة أهل العريس عىل 
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تكاليف العرس، أو أن يقدم النقوط نقودا.

 وهنــاك نصة ثانيــة فحواها أن يُنص والد العريس البنه الصغــري وقت الختان، تفاؤال بكربه، 

وزواجه فيام بعد، فيعلــن والد العريس أنه يحتفل بابنه )نصة( ويرفع األعالم، ويجري االحتفال 

كام لو أنه عرس، تقام فيها السهرات، وتردد األغاين، ويدعى عىل الوليمة، ويحرض املدعوون ليايل 

الســمر، ويتناولون الطعام يوم القرى، ويقدمون النقوط والهدايا، والعريس يلهو مع الغلامن أو 

مســتلق يف الفراش وهــو مختون، والعروس مجهولة ألن ذلك مؤجل إىل قادم الســنني، ويكتفي 

الشاب الذي )نُص( له بالفاردة فقط عند الزواج باعتبار أن النصة قد متت سابقا. 

حبل مودع

هو عبارة عن حبل طويل جدا، توضع به قطع من القامش امللون عىل شكل مربعات ومثلثات، 

ويعلق عىل ســطوح منازل جريان العريس قبل حفل العرس مبدة تصل إىل أســابيع، لفتا لألنظار، 

وكنوع من الزينة، وداللة عىل إقامة حفل العرس، وال يزال إال بعد الزفاف بأسبوعني عىل األقل.

وصارت تســتخدم حاليا األعالم، وحبال الزينة الجاهزة، وخالل أيام الفرح فقط، أما يف األغوار 

الجنوبية فال زال الحبل مودع مستعمال حتى اآلن. 

الراية العزّامة

وهي توضع كإعالن عن العرس، والراية هي دعوة لكل من يراها، حتى لو كان عابر سبيل، يقول 

الراوي: قبل أن تنترش عادة توزيع بطاقات الدعوة لتخصيص املدعوين، كانت تتم الدعوة الشفهية 

لألقارب واملعارف البعيدين، وأما الذين بالقرب من أهل العريس فيكتفون بـ)غز الراية( التي تعترب 

مبثابة دعوة لهم، فيحرضون دون عتب من أنه مل توجه لهم الدعوة، وتعترب )الراية عزامة(.

وذكــر الراوي قصــة حدثت عند أحد أقاربه يقــول: كان والد العريس عــىل خالف مع أحد 

األشخاص، فوزع البطاقات عىل العديد من املدعوين دون أن يرسل بطاقة لذلك الشخص، وعندما 

)غز الراية( حرض جاره بدون دعوة مخاطبا والد العريس: )ترى الراية عزامة يا أبو فالن(.

صبحية العرسان

صبــاح يوم الزفة، يقــوم أهل العريس بتحضري إفطار العروســني، وتذهب به أم العريس إىل 
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الخلة، فتســتأذن لتقدم لهام فطورا مبكرا تناوله لهام من فتحة صغرية ولربهة وجيزة وتســمى 

)الصباحية( وإذا كانت مســافة أهل العروس قريبة تأيت أمها وبعض قريباتها لزيارتها صباح ليلة 

الدخلة، ويحرضن معهن الطعام والحلــوى، ويباركن للعريس بقولهن: )بكرك ولد واثنيك بنت(، 

ويقدمن الهدايا والنقوط للعروس.

وغالبــا ما يكون فطور العريــس والعروس )املقطوطة(، وهي مكونة مــن املعالق، والكبدة، 

والرئتني والطحال، وتقطع هذه األحشاء، وتقىل بالسمن البلدي. 

ذبيحة حليلة العرس عند املسيحيني

بعدما يزف العروســان من الكنيســة إىل دار أهل العريس، كانت العروس تدخل إىل البيت 

وتجلس مع النساء، ويذهب العريس لذبح ذبيحة من فصيلة اإلناث، ثم يدخل إىل حيث تجلس 

العروس فيسلم عليها ويخرج إىل مجلس الرجال، وتقوم األرسة بطهي الذبيحة وأول من يأكل من 

الطعام العريس والعروس، وسميت بذبيحة )الحليلة( ألن العروس تصبح حليلة للعريس عند ذبح 

هذه الذبيحة.  

طريقة أخرى للحلة

بعد أن يصل العروسان إىل بيت سكناهم يبدأ األهل بالرقص والغناء، ويستمرون يف ذلك وقتا 

طويال حتى يحل الليل، ويشــاركهم األقارب، واملهنئون، وقبل النوم ينهض العريس فيذبح نعجة 

بيضــاء ويقول: »حيل حللك الله«، أي أن زوجته صارت حليلة له، ويف البداية يرش الرجل زوجته 

بدم الذبيحة، تعبريا عن أن الزواج صار مكرســا بينهام، ومقدس الرباط، ويف االعتقاد أن الذبيحة 

تدفع عنهم األرواح الرشيرة، وأعني الحاســدين، وبعد الذبح أول من يأكل من لحمها بعد طهيها 

العروسان، ويطلق عىل الذبيحة )الحلة( نسبة إىل أنها تصبح الزوجة محللة لزوجها بعد ذبح هذه 

الذبيحة.

أسبوع العرسان

عىل متام األسبوع من يوم الزفاف يتم االحتفال، فيقدمون الطعام املعد كوليمة بهذه املناسبة، 

وتتم دعوة املقربني، وقد تتم دعوة أهل العروس، وتقدم الحلويات بعد الطعام، ويتلقى العروسان 
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املباركات والتهاين من الحضور.

دخول العروس لبيت أهل العريس

وحني تدخل العروس إىل بيت أهل العريس، تالقيها النســاء بنــرث حبات )الحلو(، ونرث امللح، 

وتكون هنالك قطعة عجينة مخمرة تلصقها العروس عىل الباب، أو تكرس بيضة عىل عتبة الدار، 

وإذا كان موسم الرمان تكرس رمانة فوق العتبة تيمنا بكرثة النسل. 

زيارة العروس لبيت أهلها عند املسيحيني

كانت العروس املسيحية، وبعد أسبوع من الزواج، تذهب للصالة قبل أن تقوم بأي عمل، وبعد 

أن يصــيل عليها الخوري تذهــب إىل بيت أهلها زائرة الذين يكونون مهيأين لزيارتها، ويصطحب 

أهل العريس معهم جميع لوازم الغداء ليوم الزيارة من ذبيحة وأرز ولنب وسمن، وأهل العريس 

من يعدون الطعام، ويكون أهل العروس ضيوفا يف بيتهم، وبعد انتهاء الزيارة يقدم أهل العروس 

هديــة )الزوارة(، وقدميا كانت عبارة عن رؤوس من املاشــية، أو قطعة من الذهب، ويف الحارض 

صارت الهدية من متطلبات األثاث املنزيل.

وبعد هذه الزيارة يصري بإمكان العروس الذهاب إىل أي مكان دون قيد. 

رحلة العروس إىل البحر امليت

هــي إحدى العادات التي كانت ســائدة يف منطقة األغوار الجنوبيــة، فتقوم العروس برفقة 

مجموعة من أقاربها رجاال ونســاء إىل البحر امليت يوم زفافها، فيقضون بعضا من الوقت بالغناء 

واألهازيج، وكان الجريان الذين عىل مقربة من املكان يشــاركون باالحتفال، ويعودون قبل موعد 

الفاردة ليتم زفاف العروس.

وكانت هذه العادة سائدة إىل أواخر الثامنينات من القرن العرشين، وقد توقفت اآلن.

التربك بالشيخ

وكانت العروس تقوم وبرفقة أهلها يوم عرسها بزيارة إىل )الشيخ( من أجل أن يقرأ عليها آيات 

مــن القرآن الكريم بهدف حلول الربكة عليها، أو أن متر الفاردة بطريقها إىل بيت الشــيخ بقصد 
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التربك.

وكانــوا يعتربون أن العروس التي ال تتربك بالشــيخ تصاب بالنحس، ويقدمون للشــيخ بعض 

الهدايا العينية أو النقدية تكرميا.

تالل العرايس

وكانــت من العادات القدميــة التي مل تعد ماثلة اآلن زيارة تــل العرايس، وهو مكان يف غور 

النمرية بعد غور العســال، فيذهب العريس بصحبة العــروس للزيارة بغرض التربك، وهو تل من 

الرتاب األبيض )الحور( يشبه )الشيد( األبيض كان عىل العريس والعروس يوم الزفة زيارته، وتلطيخ 

بعض أجزاء الوجه والجسم بالرتاب األبيض بهدف الحصول الربكة.

عمل العقدة للعروس

ومن العادات التي كانت شائعة يف منطقة غور املزرعة، عمل العقدة من قطعة قامش خرضاء 

للعريس يعلقها عىل كتفه، والعروس تعلقها برأسها لحاميتهام من السحر، وكان الشيخ )أبو عريف( 

يذهــب إىل العروس قبل زفافها ليعمل لها عقدة خرضاء، وكان يقول لها: )عيني بيك عيني بيك( 

ويقول للعريس: نفس الكالم،  وكانوا  يهدون إىل الشيخ، أو يدفعون له، وكانوا يقيمون حفلة غناء. 

رد املرأة الزعالنة

عندما كان يحصل خالف بني املرأة وزوجها يصل إىل حد أن تغادر الزوجة بيت الزوج إىل بيت 

أهلها، يقوم أهل الزوج بالذهاب إىل أهل الزوجة إلرضائها وإعادتها، فإن رفض أهلها إعادتها، لجأ 

أهل الزوج إىل إرسال جاهة تقوم بالتقليل من حدة الخالف، ورمبا يصل األمر إىل أن الجاهة متتنع 

عن رشب القهوة، ورمبا يتم وضع بعض الرشوط إلرجاعها.

عالقة الحامة والكنة

قد تكون العالقة بني أم العريس والعروس عالقة طيبة، فتسكن مع أرسة أهل زوجها، وتقوم 

باألعــامل البيتيــة باعتبارها من األرسة، وتترصف بكل إرادتها، وتعتــرب أنه من العيب أن تقوم أم 
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زوجها ببعض األعامل وهي جالسة.

وهنالك من أمهات األزواج من تكون صعبة املراس، وشديدة الحذر، فال تسمح لكنتها بالترصف 

إال بإذنها، فتحتفظ مبفتاح صندوق املؤونة معها، تربطه يف ذيل عصابة رأسها، وتخرج عند الحاجة 

باملقدار الذي ال يزيد من السكر والشاي والجميد وغريها. 

ثالثة العروس

هي انقضاء ثالثة أيام عىل حفلة العرس، وتحسب من دخول العروس بيت الزوج يوم الخميس، 

وتقام الثالثية األحد.

ثالثية العروس تقليد شــائع، وواسع االنتشار يف منطقة األغوار الجنوبية، فيقوم أهل العريس 

بدعــوة أرسة العروس: األب واألم واألخوات واألخوة، باإلضافة إىل أرسة أهل العريس من اإلخوان 

واألخوات، وتقام حفلة غنائية من الحضور، وتقدم الهدايا من أهل العروس البنتهم، تشمل املالبس 

والذهب وأية حاجيات أخرى. 

كام تقــوم أم العروس بتقديم هدية غالية الثمن كسلســلة ذهبية ومجموعة خواتم، تكون 

قد اشرتتها من النقوط الذي حصلت عليه العروس يف بيت أهلها، وبقي مع أمها. وال زالت هذه 

العادات موجودة يف الغور، وقد أصبحت اآلن تشكل عبئا عىل األهل بسبب املبالغة. 
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3. عادات املوت
وفاة الشخص ومكانته وعمره

مع اإلميان بالقضاء والقدر، والتســليم بانتهاء األعامر، إال أن مصيبة املوت من الفواجع التي 

تلقــي بأثرها عــىل املجتمع، وتؤدي بأهل امليــت إىل الحزن واألىس، ويســعى األقارب واملعارف 

والجريان إىل مواساة املفجوعني الذين يسمون )املجربين( أو )املناقيص( للتخفيف عنهم.

ومام جرى ويجري عند الوفاة أنه إذا كان امليت طفال فإنهم يوصون أمه بعدم النوح عليه، ألنه 

طري من طيور الجنة، وإذا كان املتوىف شــابا أو شــابة فإن النساء تعج الصوت، ويشققن الجيوب، 

ويخمشن الوجوه، وإذا كان وحيدا كان النوح أشد، ومتعد النساء إذا كان امليت من الرجال الذين 

لهم مكانتهم ومواقفهم، وتعتيل النســوة رؤوس الجبال يبكينه لثالث أيام ويرددن: )سمعنا بنات 

نعش مبعدن عليه(، ومن البدو من يكفون دالل القهوة تعبريا عن شدة الحزن، وال تلبس النساء 

إال اللون األسود حدادا.

وكان من العادة أن يرفع أهل امليت راية سوداء عىل البيت ألربعني يوما.   

عبارات املواساة

عند ســامع خرب الوفاة يســارع األقارب واملعــارف والجريان إىل بيت أهل امليت ملواســاتهم، 

والوقــوف إىل جانبهم، واملســاعدة يف تجهيز القرب وبيت العزاء للتخفيــف من الجهد عىل أهل 

امليــت، فيكون الناس أقرب إىل بعضهــم يف املصائب واألحزان كام يف األفراح، مام يخفف من أثر 

املصاب عىل أهل الفقيد.

وهنالك عبارات تقال عند مصيبة امليت مواساة ألهله، فيوصف امليت بأنه: املرحوم، والفقيد، 

وعامود البيت، وضوء البيت، وعقيد ربعه، ومن األقوال التي تدرج عىل األلسن يف هذه املناسبة:

صاحب الوداعة أخذ وداعته، والدايم وجه الله، أو الله يعوض عليكوا ويرحم ميتكوا، وسالمة 

راسك.

وعند التعزية يقولون: عظم الله أجركم ومثواه الجنة. 

ويرد من يتقبل العزاء شكر الله سعيكم، أو ما تشوفوا رش، وما عليكوا رش.



34

غسيل امليت

تتم توضئة امليت قبل املبارشة بغسله، ويتم الغسل بالجانب األمين، وينتهي بالجانب األيرس، 

وعىل مرتني لتنظيفه، ثم يوضع يف األكفان وربطها من عند الرأس والقدمني والوسط بواسطة قطع 

يتم اســتخالصها من ذات الكفن، ثم يوضع العطر فوق الكفن، وتنرث الحناء عليه، ليوضع بعدها 

عىل النعش.

وأثناء غسل امليت متعد النساء:

الش��يوخ كل��ك  ش��يخ  ي��ا بري��ي الب���س الج����وخي��ا 

ن��زورك ع��اد  م��ا  بي��ت  أن��ت البح��ر واحن��ا طي��وركي��ا 

الغ����ايل ع�����يلشب������اب ال مت����روا ع�ل����ي ال تط����روا 

وإذا كانت امليتة أنثى فال تغسلها إال قريباتها القريبات، لحرمة األنثى وألجل السرتة.

وأثناء غسيل امليت يردد املغسلون: ال إله إال الله أشهد أن ال إله إال الله يا حبيب الله يا رسول 

الله أنت عون يل يوم لقاي الله يا حبيبي يا محمد حنت األشواق إليك.

صالة الجنازة

قدميــا كانــوا يصلون صالة الجنازة عىل امليت يف املقربة، إذ يضعــون الجثامن إىل جانب القرب 

أمامهم، ويصطف املصلون بإمامة أحدهم، وحاليا صارت تقام الصالة عىل الجنازات يف املساجد، 

وصــالة الجنازة تختلف عن الصالة الراتبة، فهي تــؤدى وقوفا، وبأربع تكبريات، يقرأ املصيل بعد 

التكبرية األوىل الفاتحة، وبعد التكبرية الثانية الصالة اإلبراهيمية، وبعد التكبرية الثالثة يدعو للميت 

بضمري املذكر إذا كان املتوىف ذكرا، وبضمري التأنيث إذا كانت امليتة أنثى، والتسليم عن جهة اليمني 

بعد التكبرية الرابعة. 

الدفن

قدميا كان يتبع الجنازة عند الدفن الرجال والنســاء، الرجال يحملون النعش ويســريون وهم 

يهللون ويكربون، والنســاء ميشني من خلفهم، وعند الوصول إىل املقربة تجلس النساء عىل مقربة 

مــن أطراف املقربة ثم يقومــون بدفنه يف القرب الذي يكون قد تم إعداده، يضعونه يف اللحد عىل 

جانبه األمين، وهو الحفرة الضيقة أسفل القرب إذا كانت األرض صلبة، أو يجعلون لحدا يف الحفرة 
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بتضييق جوانبها بالحجارة ليضعوا من فوقه )الســقافيات( وهي حجــارة رقيقة وطويلة تغطي 

جسم امليت وتحميه من الرتاب الذي يهيلونه عليه، ويف الوقت الحارض صاروا يستخدمون الطوب 

الصناعي، والصفائح املصنوعة من اإلســمنت، وبعد استكامل الدفن يعملون عىل وضع النصائب 

عنــد رأس امليت وقدميه والنصيبة حجر عريض يرتفع عن جثوة القرب، وتختلف النصائب ما بني 

الذكــر واألنثى، فنصيبة الذكر التي توضــع عند قدميه يكون عرضها مع عرض القرب، بينام نصيبة 

األنثى يكون عرضها مع طول القرب، وقد كانوا يضعون حجرين عند رأس الذكر، وحجرا واحدا عند 

رأس األنثى.

وإذا كانت امليتة امرأة ينزلها يف القرب محارمها، ويعملون عىل سرت القرب أثناء عملية الدفن.

وبعد االنتهاء من الدفن يصطف أقارب امليت لتلقي التعازي من املشيعني.

غداء أهل امليت

ال زالت العادات والتقاليد األصيلة تشد من أوارص املجتمع، ويف األحزان تزداد الصالت قوة بني 

الناس، فيحملون واجبات بعضهم.

فعند شيوع خرب الوفاة يسارع أحد األقارب أو املعارف أو الجريان ليسبق إىل أهل امليت داعيا 

إياهــم ليؤدي واجبهم، فيصنع لهم طعاما يحرضونه بعد أن ينتهوا من دفن امليت، وعند القبول 

بالدعوة إن مل يكن غريه قد سبق يقوم بإعداد الطعام، ويف الوقت الذي تعمل النساء عىل الطهي 

يذهب الرجل لحضور الجنازة مع املشــيعني وليقوم بدعوة من تجب دعوتهم من أقارب امليت 

اآلخرين الذين قد يكونوا من مناطق بعيدة ويتحرجون من حضور الوليمة.

ويكون إعداد الطعام كافيا للرجال والنســاء، فالنســاء يتم إرسال الطعام إليهن يف بيت أهل 

املتوىف.

وتســتمر دعوة )املجربين( مــن قبل األقارب أو الجريان عىل مدار ثالثــة أيام، وقد متتد ملدة 

أطول، غري أن أهل امليت، وللتخفيف عن كواهل الناس ال يتجاوزون مدة العزاء يف قبول الدعوات.

العزاء يف منزل أهل امليت

يقام بيت العزاء ملدة ثالثة أيام، يســتقبلون فيه املعزين الذين يحرضون ملواساة أهل امليت، 

والتخفيف من مصابهم، فــريددون عبارات: )الله يرحم فقيدكوا(، أو )يرحم ما فقدوا(، أو )عظم 
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اللــه أجركــم(، فريد أهل املتوىف: )تعيش(، أو )ما تفقدوا غايل(، أو )شــكر الله ســعيكم(، وتقدم 

للمعزين القهوة والتمر، وقدميا كانوا يقدمون )السجاير( كنوع من الضيافة.

وجــرت العادات عىل أن أهــل امليت يف آخر يوم من أيام العزاء يعــدون الطعام صدقة عن 

روح امليت يســمى )العشاء(، ويدعون إليه كل من عزاهم بوفاة فقيدهم، ويوزعون عىل الفقراء 

واملحتاجني كسبا لألجر والثواب.

يكون العزاء للرجال يف بيوت الشعر أو يف الصواوين التي تنصب لهذه املناسبة، ويف الحوارض 

استحدثت )الدواوين( الحديثة، فلكل عشرية من العشائر ديوانها الذي تستقبل فيه املعزين.

أما النساء فغالبا ما يكون بيت امليت هو بيت العزاء.

النواح والعويل عىل امليت

حني يصل إىل مسامع الناس خرب وفاة أحدهم، يعم الحزن الحي، وتصيح النساء بأعىل أصواتهن 

مولوالت عليه، يجتمعن يف بيت املتوىف وتظل النساء يبكني بصوت مرتفع وبشكل عويل أو نواح، 

حتــى يصل الحال أن تنوح بعضهن، وترد األخريات عليهن، ويشــتد املوقف إذا ما مرت الجنازة 

يتبعنها النساء، ويرشفن عىل املقربة، ويعم العويل، والنواح وتفزع النساء إللقاء نظرة الوداع عىل 

امليت، ويستمر الحال فرتة بعد موت املتوىف باألخص إذا كان شابا، أو ذا جاه.

ي�����ا  بي���ت  م�����ا ع���اد   ن������زورك

أن���ت  البح����ر  واحن������ا  طي������ورك 

ي�����ا ف���الن رم�تن����ي براس ع��ود

واليل  ف���رقه���ن  م��������������ا  يع����ود 

افتح��������وا   للق��������رب   طاق���������ْة

شفقن�����ا ع�����ىل ش���وف  الرفاق�������ْة 

ع������يل   مت��������روا  ال  ش��ب����اب 

ال  تط������روا  الغ����������ايل  ع��������يل 

مي�������ه  مح������ال   ق������ول  مي�������ه

شال��ت الغط�����ا وقال����ت اس����م الله 
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ي�ا  ف��الن  يصي��ح ويق��ول  ي��ا  ظه���ري

راح  ابن��������ي  مسن�����دي  وظه�����ري 

ي������ا  ش��ي�خ  كل���كم  ش��ي����وخ

يا بريك�����ي ي����ا الب����س الج�����وخ 

ع���اله���ون  ي���ا  شاي����ل  ظعنه����م

ي����������ا  شني ك������ل  النفع  منه���م 

ي��ا ش���ني  وي����ن  راي������ح  فيه����م

ي���ا ش��ني  ك�����ل النف�����ع  فيه�����م

عادات وتقاليد النواح

النــواح هــو نوع من أنواع املرايث، وهو وقف عىل النســاء يتناوبنه وهن واقفات حول نعش 

امليت مصحوبا بالبكاء والشهيق واللطم وتخديش الخدود، ومام يرددن يف النواح: 

يا ناي�م ق�وم استن��د يل... وفالن م�ا مثل�ه مثي�ل

شي�ال للحمل الثقي�ل

وشباب  ال  متروا  قبايل... ال تطروا فالن عىل بايل

ومن النواح أيضا: 

أنت البحر واحنا طيورك يا بيت ما عدنا نزورك    

نشف البحر والط�ري وىل

والطول من ثويب قصيته         والعز من رايس حدرت��ه

من ط��ول غيبتك��وا ع�يل

يا فالن واردفني وراك            أري����د ال��رفقة وإي���اك

رفقة غريكوا تصعب عيل

ونيسة القرب  

الونيسة، ذبيحة تذبح أول يوم دفن امليت، وتطبخ وتوزع عىل الفقراء واملحتاجني طلبا للدعاء 

للميت، ومن الناس من يشــرتط صفات معينة يف الذبيحة، فمنهم من يفضلها )صبحا( أي بيضاء 

الوجه إذا كانت من املاعز، أو )غراء( أيضا ذات بياض يف الوجه إن كانت من الضأن.
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عقدة الكفن 

كانت النساء من قريبات امليت يصنعن )فطرية( من خبز ومريس وسمن لتوزيعها عىل الجريان 

عن روح الفقيد، يسمونها عقدة الكفن.

حاللة الكفن

وهي )فطرية( من الخبز والتمر ويضاف إليها السكر، يتم صنعها ثالث يوم دفن امليت وتسمى 

)حاللة الكفن(، وتقدم يف أواين كبرية وتغطى بالزيت أو السمن. 

أسبوع امليت

عند متام األســبوع عىل وفاة امليت، يقوم األهل بذبح الذبائح وعمل عشاء يدعون له األقارب 

واألصدقاء تسمى )األسبوعية(، وتقول إحدى الراويات: أن بعض النساء وإن حرضن ال يأكلن من 

الطعام املصنوع عن أرواح املوىت خوفا عىل أنفسهن.

مربعانية امليت

وعند اليوم األربعني للوفاة يقوم أهل امليت أيضا بدعوة األقارب واألصدقاء عىل طعام يعدونه 

يف )األربعينية(، ويف كل املناســبات املتصلة بامليت تتم قراءة القرآن، وتردد األدعية، وبعد انتهاء 

الوليمة تخلع قريبات امليت لباس الحداد.  

عادات العيد األول للميت

يشــارك ســكان محافظة الكرك يف القديم والحديث يف األفراح واألتراح، فهم كاألرسة الواحدة 

دامئا، ومام اعتادوا عليه يف أعرافهم مواســاة أهل امليــت يف أول عيد مير بعد وفاته،  فبعد صالة 

العيــد يذهب أهل امليت إىل املقربة لزيــارة قرب فقيدهم وقراءة القرآن والدعاء له، وعند العودة 

إىل املنزل يزورهم الجريان مواسني لهم، ويستذكرون الصفات الطيبة للفقيد، وتقدم للزوار القهوة، 

ورمبا التمر، غري أنه مل تجر العادة أن يقدم أهل امليت يف العيد األول الحلوى كام باقي األعياد.  

زيارة القبور يف العيد وأيام الجمع

بعد أن يؤدي املسلمون صالة العيد يف املساجد، كانوا يخرجون لزيارة املقابر قبل العودة إىل 

بيوتهم، فيقرأون الفاتحة عىل أرواح األموات، ويدعون لهم، وأول الدخول إىل املقربة يردد الزائر: 
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)السالم عليكم دار قوم مؤمنني أنتم السابقون، ونحن الالحقون(.

وهنالــك من يقوم بزيارة املقابر أيام الجمع اســتذكارا للمويت، وقــراءة القرآن عند قبورهم، 

والدعاء لهم. وصار بعض الناس حديثا يقيمون النصائب عىل القبول، يكتبون عليها اســم امليت 

وتاريخ ميالده وتاريخ وفاته، ومن الناس من يزرع األشجار قريبا من قبور موتاهم. 

زيارة النساء للقبور

وكانت النســاء تقوم بزيــارة املقابر يومي االثنــني والخميس من كل أســبوع، وأيام األعياد، 

يصطحنب معهن بعض الحلوى أو الفاكهة يوزعنها عن أرواح أمواتهن، فتجلس كل امرأة عند قرب 

قريبها الذي تزور قربه لبعض الوقت، تدعو له، وتقرأ القرآن إن كانت حافظة.

وقد تالشت هذه العادة يف الوقت الحارض، ومل تعد الزيارة مرتبطة بالوقت، فبعض النساء قد 

تزور قرب قريبها يف أي يوم ويف أي وقت، وبشكل غري منتظم. 
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4. األعياد الدينية واملناسبات
1. شهر رمضان

تحري الهالل

أكرث ما كان يعتمد الناس قدميا يف حســاباتهم لثبوت شــهر رمضان ظهور الهالل، فيبدأ الناس 

مبراقبة هالل الشهر الجديد من وراء قطعة قامش بيضاء رقيقة، وحني يظهر لهم الهالل أول تولده 

يكون أول أيام شــهر رمضان، فيبدأون الصوم، فشــهر رمضان هو األهم من بني بقية األشهر ألنه 

مرتبط بعبادة الصيام، وحاليا توجد مراكز لرتقب طلوع الهالل ورؤيته، وتحديد الصوم وفقا له.

وعن مواقيت الصوم، فإنهم يراقبون )نجمة الصبح( ليكون ظهورها موعد اإلمساك، ويفطرون 

عند الغروب حني يظهر الغسق األحمر بعد سقوط الشمس للمغيب.

أكل الصيام

منذ شــهر شعبان، والناس يحرضون مؤونة الصيام لشهر رمضان من مختلف الحاجيات التي 

تتناسب وشهر الصوم، فيجهزون الجميد، والعدس، والقمح، و)القمر دين(، والزبيب، والتمر.

ومن األكالت يف رمضان املجللة، واملجدرة والفرك يعدونه من خبز الرشاك.

ليلة الغرة

أول ليلة يف رمضان، وأول أيام الشــهر له عادات وتقاليد قدمية ال زالت متوارثة، إذ يقوم أهل 

الخري بذبــح الذبائح عند ظهر أول يوم من رمضان ويوزعونها عــىل األقارب والجريان، ويخصون 

الفقراء واملحتاجني.

ومن العادات املرتبطة بأول يوم من أيام رمضان أن من تزوج حديثا تتم دعوته إما عند بيت 

أهله، أو عند أنسبائه أهل زوجته.

ويف ليلــة الغرة من رمضان يســتذكر الناس أمواتهم، فيذبحون الذبائــح أجرا لهم، ويقيمون 

الوالئم عليها، ويدعون األقارب واألصدقاء والجريان. 

وأوائل شــهر رمضان تزداد صلة األرحام، فيدعو صاحــب البيت قريباته، من أخوات وعامت 

وخاالت، وأقاربه من األخوة واألعامم، مثلام يدعو أنســباءه، ويســتمر تبادل الدعوات أغلب أيام 

شهر رمضان.
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ومن الوجبات التي تعد يف شهر رمضان: املدقوقة، والفته، والرشوف، والعدس مع اللنب ويضاف 

لها البصل مع السمن.

ويبــدأ اإلعــداد لإلفطار من بعد الظهــر، فيتم تجهيز الطعام، وإعداد القهوة والشــاي، ومن 

الحلويات قدميا كانوا يجهزون )البكيلة(، وهي القمح املقيل املســحون مخلوطا بالسكر ويخلط 

باملاء الدافئ، ويضاف إليه السمن البلدي. 

أما بعد اإلفطار، فيجتمع الناس يف سهرات من بعد صالة الرتاويح، يحتسون القهوة، ويتناولون 

الحلويات مثل القطايف، ويتذاكرون القصص والحكايات الشعبية، ومتتد السهرات إىل وقت متأخر 

من الليل، والسهرة تجمع الرجال والنساء يف كثري من األحيان، أما الصغار فيقضون وقتا من الليل 

باللعب.

اإلفطارات الرمضانية

لرمضان طقوســه الخاصــة بني أهايل الكرك، إذ يبــدأ الناس فيه التقــرب إىل الله أكرث فأكرث، 

وتــزداد طاعاتهم، ولكون الصيام يأيت بعد فرتة طويلــة من اإلفطار فإن الناس تهتم بإعداد طعام 

اإلفطار، فقبل الرشوع بالصوم يبدأون برشاء حاجياتهم إلعداد اإلفطارات الرمضانية، ويركزون عىل 

رشاء اللحوم، والعصائر، وبالرضورة إعداد السلطات، والشوربة، ومن اإلفطارات التي يعدونها مثال 

املنســف الكريك وباألخص إذا كانت هنالك دعوة رمضانية، وكذلك يحرضون اللحمة بالفاصوليا، 

واللحمــة بالباميا، واملحايش وغريها من الوجبات، ويقومــون بدعوة األقارب واألرحام عىل طعام 

اإلفطــار، وهذا نابــع من كرم أهل الكرك، أو قــد يجهزون اإلفطارات عندهــم ويذهبون إليهن 

لتناول اإلفطار عندهن، ويفعل ذلك األبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وتتوسع الدائرة لتشمل األصدقاء 

واألقــارب والجــريان إذ تحصل دعوتهم عىل طعام اإلفطار، وقــد يفعلون ذلك مع املحتاجني من 

عابري الســبيل أو من املغرتبني أو طلبة العلم أو ذوي الحاجة من أهل البلد، وقد يفعلون أشياء 

شــبيهة كأن يشــرتون حاجات اإلفطار ويدفعون بها إىل أقاربهــم أو ذوي رحمهم كعونة، وعادة 

الفطورات الرمضانية عادة أصيلة بني أهايل الكرك.

صحن رمضان

من عادات الناس يف رمضان أن ترسل املرأة صحنا مام طبخت لبيت جريانها، والجريان اآلخرون 

يفعلون كذلك، ويبقى صحن رمضان طيلة الشــهر الفضيل، مــام يزيد األلفة بني الجريان، ويعني 

الفقراء عىل إعالة أطفالهم. 
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املسحرايت 

املســحر، أو املسحرايت، هو الشخص الذي كان يف السابق يقوم بإيقاظ الناس قبل أذان الفجر 

ليتناولوا ســحورهم، فيتجول بعد منتصف الليل يف الشــوارع واألزقــة يطرق بعصا عىل صفيحة 

معدنية، أو طبلة لتخرج صوتا يوافق مناداته عىل النيام بالقيام بقوله: )يا نايم وحد الدايم(، و)يا 

صايم قوم تســحر(، وبعد مســافة يعيد النقر عىل الطيلة ويكرر املناداة، ومنهم من كان ينشــد 

األناشــيد الدينية واالبتهاالت، ويقوم بهذا العمل من تلقاء نفسه، وبدون تكليف من أحد، إال أن 

أهل القرى يرسلون له قبل العيد معونات عينية أو نقدية لقاء عمله. 

ومام كان يردده املسحرايت:

ق������وم ح�����ر س���ح���وركي���ا ن���اي���م ال���ل���ه ي��ج��ريك

قلب��كي����ا ن����اي����م وح�����د رب���ك ع��م��ر  ب��ال��ت��ق��ى 

ع���ىل س��ن�����ة ال��رس��������ولي�����ا ق����اي����م ل��ل��س��ح��ور

ويف الليايل األخرية من رمضان يردد املسحر:

ي���ا رم��ض��ان م��ن��ك  ال���ل���ه  أوح�����ش  ال 

ي����ا ص���اح���ب ال���ت���وب���ات وال���غ���ف���ران

ت������ودع������وا م�����ن ش����ه����ر رم����ض����ان

إعداد القطايف والحلويات يف رمضان

القطايف مرتبطة ارتباطا وثيقا بشــهر رمضان، وتعد من طقوس شــهر الصيام التي يواظب 

الناس عىل إعدادها، وهي نوع من الحلوى، يتم صنعها بحشــو أقراص من العجينة الخاصة بها 

بالجوز وجوز الهند والزبيب، أو بالجبنة غري اململحة، أو بالتمر ويتم قليها إما بالسمن، أو وضعها 

يف األفران، ويســكب عليها القطر وهو معقود السكر مضافا إليه أعواد القرفة والقليل من عصري 

الليمون.

ويتــم تناول القطايف بعد اإلفطــار، وهي من الحلوى التي يتوقف االهتامم بها بعد شــهر 

الصيام.
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2. موسم الحج

قدميا، كان الحج يســتغرق وقتا طويال قد ميتد إىل ثالثة أشــهر، إذ كان الحجاج يسافرون عىل 

ظهور الرواحل من اإلبل، يحملون معهم مؤونتهم التي تكفيهم تلك الفرتة ويســمونها )الزهاب( 

الــذي يتكون من التمــر والزبيب و)البكيلة( وهي حب القمح املحمــص واملدقوق يخلط باملاء 

ويضاف إليه الســكر فيكون عوضا لهم عن الخبز، وقد يحملون معهم الطحني لتجهيز )القرص( 

وهو )العربود(، أو يصنعون الخبز إذا كانت ترافقهم النساء يف رحلتهم، كام يحملون علفا لدوابهم، 

ويتزودون باملاء فيمألون )القرب( من اآلبار أو العيون يف طريقهم.

ذهاب الحاج

مل ينقطع الســفر للديار املقدســة لتأدية فريضة الحج، والحاج الذي ينوي الحج يبدأ بتجهيز 

نفسه منذ وقت مبكر، فيقيض ديونه إن كان عليه دين، أو يستسمح أصحاب الديون إن كان غري 

قادر عىل الســداد يف وقته، ويشرتي أو يســتأجر رحوال إن مل تكن لديه ركوبة تعينه عىل السفر، 

وقبل سفره بأيام يأتيه األقارب والجريان مودعني، وقد يقدمون )النقوط( عونا له، وينطلق برحلته 

مع مجموعة من الحجاج، وقد تســتغرق رحلتهم يف الذهاب ما يزيد عىل الشهر، وعودتهم مثل 

ذلك ملا يلحقهم من املشقة يف السفر، فرييحون ركائبهم ليال ويرتاحون.

عودة الحجاج

وعنــد عودة الحجاج بعد أداء الفريضة يســتقبلهم األهل والجريان بالفرح والرسور، فيوملون 

لعودة الحاج، ويدعون عىل وليمته األقارب واملعارف والجريان، وتتواىل زيارات املهنئني.

ومن طقوس استقبالهم للحجاج ترديد األهازيج منها:    

تبوك عىل  الحّجاج  أقبل  لِ��ْن  تبوك...  عىل  الحّجاج  أقبل  لِ��ْن 

أب��ويك الق��ي  سلمي  ق��وم��ي  أب����ويك...  الق��ي  سلمي  ق��وم��ي 

قوموا نشامى الحي قوموا هلوا بهم... قوموا نشامى الحي قوموا هلوا بهم

يا ليت حّجك يا بو حسني حج مبارك... يا ليت حّجك يا بو حسني حج مبارك

يا كعبة اإلسالم هّني من زارك... يا كعبة اإلسالم هّني من زارك
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ومن أغاين الحّج أيضا:

ي����ا دريب��ة الحجاج عرج���ا طويل��ةي��ا دريب���ة  الحج�اج عرج���ا طويل�ة

مس��ف�ار  الحج���اج  تس��عني  ليل��ةمس��ف�ار  الحج���اج  تس��عني  ليل��ة

ي��ا هالس��ام األزرق )ف��الن( وداعتكي��ا هالس��ام األزرق )ف��الن( وداعتك

وداعت����ه  نبّي  م�ا  يب��وق  ال�وداي�عوداعت���ه  نب�ّي  م�ا يب��وق  ال�وداي�ع

ه��يّل  ب�ه  يا كعب�ه  وق�ويل  حي اللهه�يّل ب�ه ي���ا كعب��ه وق��ويل حي الله

حج����اج بيت الل��ه م����ع الوداع��ةحج���اج بي�ت الل��ه م����ع الوداع��ة

وداع���ه نبي الله راع��ي الش��فاع���ةوداع��ه نب��ي الله راع��ي الش��فاع��ة

وحــارضا، صــار الحج أيرس مع توفر وســائط النقل املتطورة، فالرحلــة أحيانا ال تتعدى 

بضعة أيام، ويتم استقبال الحجيج بأقواس الزينة التي يعدونها من أغصان األشجار الخرضاء، 

ويضيئون مداخل البيوت باملصابيح، ويرفعون الرايات واليافطات ترحيبا بالحاج، وعند زيارة 

املهنئــني يقدم أهل الحاج إىل الزائر ماء زمزم الذي يحرضه معه الحاج، والتمر، والهدايا التي 

تكون عبارة عن )مسبحة( أو )مصىل( يطلقون عليها اسم )صالية(.

3. األعياد اإلسالمية

عيد الفطر وعيد األضحى

يجيء عيد الفطر بعد متام شهر رمضان، ويحل عيد األضحى بعد استكامل شعائر الحج 

بالوقــوف عىل جبل عرفة، وهام العيدان الوحيدان عند املســلمني، وبحلولهام تعم الفرحة 

والرسور األنفس، وتبدو بشائر البهجة عىل الوجوه أثناء االستعداد للعيد قبل أيام من حلوله، 

حيث تعد النساء حلويات العيد يف البيوت مثل )املعمول بالعجوة( و)الغريبة(، و)الكعك(، 

ويذهب األهل إىل األســواق لرشاء مســتلزمات العيد من الحلويات، وألبسة األطفال الذين 

يزداد فرحهم وبهجتهم مبا يتم رشاؤه لهم، وما يحصلون عليه من )عيديات( خالل أيام العيد 

وهم يرددون أغنية العيد:

بكرا العيد وبنعيد... وبنذبح بقرة اس��عيد 

واس��عيد ماله بقرة... بنذبح بنته هالشقرا 

والشقرا ما فيها دم... بنذبح كل بنات العم
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وبعد أداة صالة العيدين التي يحرص اآلباء عىل اصطحاب أطفالهم إليها لتعويدهم عىل أداء 

الصالة تبدأ طقوس العيدين، فأول ما يخرج املســلمون من املســاجد، أو املصليات يف الساحات 

يقومون بزيارة املقابر، فيقرأون الفاتحة عىل أرواح املوىت، مستذكرين سلفهم، داعني لهم بالرحمة 

واملغفرة.

وعنــد العودة إىل البيوت يتقبــل الناس التهاين واملباركات من األهــل واألقارب واألصدقاء يف 

زيارات متبادلة تســتمر طيلة أيام األعياد، ويخصون كبار السن من أقاربهم تقديرا لهم، وإكراما 

لواجبهــم، وتكون صلة األرحــام بأن يزوروا أخواتهم وبناتهم ويقدمــون لهن الهدايا العينية من 

حلويات أو ألبسة، والصالت النقدية.

ومــن العادات الحميدة عند أهل الكرك، زيارة بيت أهل املتويف أول أيام العيد، ومواســاتهم 

بفقيدهم، فيمكثون بعض الوقت عندهم ملؤانستهم، فيرشبون القهوة، ويتناولون التمر.

وأصبح الناس يجتمعون يف )الدواوين( العشائرية صباح يوم العيد، يهنئون بعضهم، ويتقبلون 

التهاين من أصدقائهم وجريانهم، ثم ينطلقون يف زياراتهم الخاصة. 

األضحية

يف عيد األضحى تذبح األضاحي ممن نووا األضحية التي يتم رشاؤها قبل العيد بوقت، ومنهم 

مــن يشــرتي أضحيته مبكرا ويعتني بهــا يف بيته، ويراعي من يقدم أضحية أن تكون ســاملة من 

العيوب وفقا للرشيعة اإلسالمية، فال تكون عوراء أو عرجاء أو هزيلة أو مريضة، وأن ال يقل عمرها 

عن ســتة أشــهر إذا كانت من الضأن، واملاعز والبقر بعمر ســنة، أو من اإلبل التي أمتت خمس 

ســنوات، فالضأن واملاعز يعد كل رأس أضحية وميكن أن يذبحها الشخص نفسه، أما اإلبل والبقر 

فكل رأس عن سبع أضاحي، وعادة يقوم بذبحها جزار، ألن ذبح البقر ونحر اإلبل يختلف عن ذبح 

الضــأن، تذبح األضحية أول يوم العيد بعد الصالة، ويجــوز الذبح حتى منتصف اليوم الرابع من 

أيام العيد، وقد يضحي الشخص عن نفسه، أو عن أحد من أهل بيته، أو عن أحد أمواته، وتسمى 

األضحية عند الذبح باسم الشخص الذي ستتم التضحية عنه، ويتم تقسيم لحم األضحية إىل ثالثة 

أقســام لتوزيعها، فجزء لألقرباء، وجزء للمعارف والجريان من الفقراء واملحتاجني، والجزء الثالث 

ألهل البيت، ومنهم من يوزع نصف أو كامل األضحية.
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العيدية وألعاب األطفال 

من أهم أعامل يومي العيدين: الفطر واألضحى العيدية، والعيدية هي إخراج مبلغ من املال 

من الرجال للنساء من ذوي الرحم، فاالبن يعطي أمه، وأخته، وعمته، وخالته، وجدته، وكذا األب 

يعطــي بناته، والعيدية صارت من األمور املؤكدة يف العــرف االجتامعي، وأقرب إىل الواجب بني 

الناس يف املنطقة، وهم يعتربونها حق عليهم لصلة ذوي أرحامهم، وبعض النساء يرفضن العيدية 

إشفاقا عىل أحوال أقاربهن، ولكنهم يرصون عليهن، ويعطونهن بنفس طيبة ولو مل يكونوا ميلكون 

ماال كافيا، وحتى األطفال الصغار يصلهم نصيبهم من العيدية كل حسب عمره.

كام أن من طقوس العيد عند األطفال رشاء األلعاب، فيشعرون بالفرحة الكبرية وهم يرتددون 

عىل الدكاكني للرشاء. 
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4. األعياد واملناسبات املسيحية

عيد الفصح

يبدأ االســتعداد لعيد الفصح منذ البــدء بالصيام الكبري، ويكون الصيام بعد ســبت األموات 

بيومني، ويصوم املسيحيون فيه )48( يوما عن اللحوم ومشتقاتها، وهنالك من يصوم من الصباح 

وحتى الظهر، ويســمى صيام التاسعة، وخالل فرتة الصيام يحل عيد الشعانني، وموعده قبل عيد 

الفصح بأســبوع وهي جمعة اآلالم، وترمز إىل آالم املســيح  عىل الصليب، ويوم الخميس يف هذا 

األسبوع  يأيت العيد العظيم، ويسمى عيد )القراص(، حيث تخبز )القراص( التي تتكون من الطحني 

املخلوط بالسمســم، والعصفر والقزحة واليانسون املطحون والقصب واملحلب والسكر والزيت، 

وترتك لليوم التايل لتختمر العجينة، ثم تقطع وتخبز وتوزع عىل الجريان واألقارب.

ويوم الجمعة تقام صالة عظيمة، وهي جناز املســيح، حتى تشــعر الناس بآالم املسيح، وعىل 

املصلني أن يكونوا صامئني، ويردد املصلون:

ال��ح��ي��اة ي���س���وع  وض���ع���ت  ق����رب  يف 

وت�������ح�������رّيت ج�����ن�����ود امل����الئ����ك����ة

ويوم السبت تقام صالة اسمها صالة )فط النور(، ويطلقون عىل هذا اليوم )سبت النور(، ويوم 

األحد تكون صالة العيد يقولون فيها )املســيح قام من بني األموات ووطئ املوت باملوت، ووهب 

الحيــاة للذين هم يف القبــور(، ويفطر الصامئون يف هذا اليوم الــذي هو عيد، ومن طقوس عيد 

الفصح ســلق البيض املصبوغ فالبيض يرمز لحياة جديدة، وكانوا قدميا يستخدمون ماء غيل قرش 

البصل لصبغ البيض، أو العصفر، وبعد أن يرجع الناس من الكنيســة يزورون أمواتهم، ويحملون 

معهم البخور، والحلوى، ويتزاورون يف البيوت للتهاين واملباركات، ويقولون يف املعايدة: )املســيح 

قام( فريد أهل الدار بقولهم: )حقا قام(.

عيد سبت النور

قبل العيد بيوم، يف القدس مكان طور النور السالم، وهناك املغارة التي فيها مكان قرب املسيح،  

يحفرون مكان القرب لريوا إذا كان متواجدا فيه أي ضوء أو شموع.

وبعدها ينزل الكاهن، ومعه شموع مطفأة، ويدخل ليصيل حتى يضاء الشمع لوحده، فيقوم 

بتوزيع الشمع عىل املسيحية للربكة والخري، لهذا سمي بـ)سبت النور(.
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عيد امليالد

وهو يرمز مليالد املسيح، وموعده يف 25 كانون األول، ويحتفل املسيحيون بالعيد بالذهاب إىل 

الكنيسة وأداء الصالة، ويزينون الشجر باإلضاءات وقطع القامش ذات األلوان الزاهية، وقبل العيد 

يزرعون القمح والعدس والحمص والشــعري يف آنية وتوضع تحت شجرة الزينة رمزا للخرضة التي 

تدل عىل الحياة، وعيد امليالد يأيت ختاما لصيام املســيحيني عن اللحوم وما ينتج من املوايش، ألن 

املســيح قال: ليس كل ما يدخل فم اإلنسان ينجســه بل كل ما يخرج من فمه(، وهذا يعني أنه 

يجب عىل اإلنسان أن يصوم عن الكالم اليسء.

ويف العيد يقدم املســيحيون الحلويات احتفــاال، ويضيفون الزوار القهــوة، ويقدمون النبيذ 

املصنوع يف البيوت، وحارضا صارت الزينة والحلويات جاهزة يف األسواق. 

الغطاس

يعني عامد املســيح، يأيت بعد عيد امليالد بأســبوعني تقريبا، وموعده يوم 7 كانون الثاين، ويف 

هــذا اليوم تقام الصالة، ويحمل الخوري الصليب بطرفه غصن زيتون، ويكون معه دلو فيه ماء، 

فيغطس الصليب يف املاء ويرش الدور وهو يصيل: )باعتامدك يا رب يف نهر األردن ظهرت السجدة 

للثالوث، والروح ظهرت بشكل حاممة(، ويقول: )أعلمك باسم األب واالبن والروح القدس(.

ويغني األطفال:

ال��ع��راي��س مكلل  ي��ا  ال��ي��اس  ي��ا  خ��وري��ن��ا 

ي���ا م��ع��م��د ص��ب��ي��ان ي���ا ف��ات��ح امل����دارس

وبعد أن ينهي الخوري الصالة، ويعمد األطفال غري املعمدين إذ من الرضوري تعميد األطفال 

يف عيد الغطاس حتى ولو كانوا حادين، يعطيه أهل الدار ما تجود به أنفسهم. 

ومــن طقوس عيد الغطاس كان املســيحيون يخبزون الزالبيا، وهــي أرغفة من عجني طحني 

القمح يتم قليها بزيت الزيتون، ثم يتم إغامسها بالقطر البارد، وتوزع عىل الجريان واألصدقاء.

وحديثا صار الناس يذهبون إىل منطقة )املغطس(، ويصلون هناك، ويعمدون أطفالهم. 

سبت األموات

يكون عيد )ســبت األموات( يوم ســبت دامئا، لذلك أخذ االسم، يذهب الخوري يف هذا اليوم 

للصالة عىل األموات منذ الصباح، ويذكر أسامءهم يف الصالة. 
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ويف )سبت األموات( يذبح املسيحيون الذبائح، ويعملون عىل طهيها باللنب،وينوون ألمواتهم، 

فعندما تقوم املرأة بإضافة امللح إىل القدر تقول: )ملحك ومالحك، أجرك وثوابك للميتني صحابك(، 

وتقصد بأصحابك من ذبحت الذبيحة أجرا عنه، ويقدمون الطعام مع )جريشة القمح(، ويوزعون 

عىل األرحام، وكانوا يســمونه )عشــيات( ألنهم كانوا يعدونها كوجبة عشاء، أما اآلن فصارت تعد 

للغداء، ومنهم من يوزع اللحم نيئا.

صالة خباز الثالث والتاسع

بعــد ميض ثالثة أيام عىل الوفــاة، تصىل صالة خباز الثالث والتاســع، ويكون أهل امليت قد 

حرضوا )أقراص( من الخبز تقسم يف وعاء واسع، ويف وعاء ثان يوضع قمح مسلوق مخلوط بالسكر 

الناعم والقرفة والزبيب، وعند انتهاء الصالة يتناول املعزون من )القراص( والســليقة ويرتحمون 

عىل امليت.

عيد الصعود

موعــده بعــد عيد الفصح بأربعني يوما، ويصادف يوم خميس، ويرمز إىل صعود املســيح إىل 

السامء، ويف العيد كانوا يصنعون الهيطليه )مهلبيه(، وهي جريشة القمح املطبوخة بحليب الغنم، 

يتم نقع الجريش من الليل الســتخالص النشا منها، ويستخلص النشا بعرص الجريش يف إناء حتى 

تنتهي من كامل الكمية، ويرتك املاء لوقت حتى يستقر النشا يف أسفل اإلناء، فيتم زل املاء الطايف 

يف األعىل واإلبقاء عىل ما اســتقر أســفل الوعاء ليضاف إىل الحليب عىل النار مع السكر، ويستمر 

التحريــك حتى يتكاثف املزيــج )يهطِّل(، وبعدما يربد قليال يتم ســكبه يف صحون، ويضاف إليه 

السمن، ويوزع عىل الجريان واألقارب. 

عيد الخرض

هــو عيد القديس جورجيــوس )الخرض(، تقام الصالة يف الكرك عند مقــام الخرض، ومن كان 

عليه نذر يوفيه ذلك اليوم، وكان كثري من الناس من مسلمني ومسيحيني عندما يشعرون بالضيق 

يزورون مقام الخرض.

وهنالــك اعتقاد عند الناس أن يضعــوا أرشطة من قامش أخرض عىل املقام، ثم يربطونها عىل 

رؤوس األطفال. 



50

وكان بعض املرىض يزورون املقام لالستشــفاء، فيلهجون بالدعاء توســال، وهناك قصة تذكرها 

الراويــة، تقول: كانت امرأة مريضة، وظلت تصيل عنــد مقام الخرض، فرأت ذات يوم وهي نامئة 

فارسا راكبا عىل حصان يحوم حولها، فنذرت للمقام شمعا وزيتا بقية حياتها.

وتقول الروايات بأن الخرض عليه السالم هو قديس راكب حصانا. 

نص مد الخليل

عندمــا كانت الناس تجني محاصيل الحقول، وأول الكيــل، يخرجون )نص مد( من املحصول 

للصالة، ويسمونه لـ)الخليل(، ويطلقون عليه )نص مد الخليل(، ويتم جمع الكمية عند الخوري 

لرشاء مســتلزمات الكنيسة من: شــمع وزيت وبخور، وكان إذا نقصت مؤونة أحد يستقرض من 

)حبوب الصالة( ويعيدون مقابله يف وقت املوسم.

وكانــوا عندما يريدون بذار األرض يضيفون الزبيب أو التمر أو حالوة إىل حبوب البذار تيمنا 

بأن تكون الســنة )حلوة(، واملوسم مجزيا، فقد كان الناس يعيشون حياة البساطة، وتقول إحدى 

الراويات: كنا إذا جاء شهر أيلول يصلون صالة عيد الصليب، وبعد الصالة يضعون أكواما من امللح 

بعدد أشــهر الشتاء عىل حجر يقال له )مدحلة(، ومن يضع امللح يجب أن ال يكون السمه شبيه، 

وتضيف: كان سابقا الختيار )أفرام( هو من يضع أكوام امللح، ويف الصباح يشاهدون أي األكوام قد 

تشبع بالندى وذاب فيحسبون أنه أكرث األشهر شتاًء.

وكانوا يطلقون عىل هذه العملية اسم التصليب ألنها تتم بعد عيد الصليب، وكانوا ال يقطفون 

الرمان إال إذا صلب، أي مر عيد الصليب.

عيد الشعانني 

يسمى العيد بأسبوع األم، ويبدأ من يوم السبت )السبت العازر(، ويعملون فيه صالة خاصة 

تسمى صالة أحد الشعانني. 

وتقول الراوية: أنه ملا طلب اليهود املسيح ليقتلوه هرب إىل مرص، فاستقبله املرصيون بأوراق 

النخيل، وهي أحد الشــعانني، ومنها جاء اســم العيد، ولهذا اليوم صالة خاصة، واحتفاال باألطفال 

يشرتون ورق النخيل، ويعملون منه أشكاال جميلة زينة للصغار بهذا العيد. وتقام الصالة طيلة أيام 

األسبوع، والخميس هو الرسور، وهو يوم )قراص( الخبز، ويوم الجمعة يسمى )الجمعة العظيمة( 

حيث تآمر اليهود عىل صلب املســيح، وتم دفنة ثالثة أيام، ويف اليوم الثالث قام، ويســمى يوم 

القيام، ويحتفلون به كيوم عيد يزينون البيوت بالبسط واألعامل اليدوية.
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أهمية الشمع عند املسيحيني

للشمع أهمية كبرية عند املسيحيني، فال تكاد تقام صالة بدون إضاءة الشموع، وتضاء كذلك يف 

العامد واألعياد، ويف اللحظات التي ييضء بها املسيحيون الشموع يصلون، ويسألون أن يستجاب 

لدعواتهم التي يذكرون حاجاتهم بها يف الصالة، ويرددون: )الرب نوري، وخاليص فلن أخاف، وألنك 

يا رب سوف تيضء حيايت(.

 والشــمعة ترمز أن الله هو النور لنا، وضوء الشــمع الخافت يرمز للخشوع والرهبة، وعندما 

تضاء الشــموع أمام صور القديسني فذلك يرمز إىل أنهم كانوا نور يف حياتهم، وعيشتهم، والخيط 

داخل الشــمعة يدل عىل نقاء قلوب القديســني، وأنه عندما تذوب الشــمعة متثل القديسني يف 

عطائهم وتضحيتهم من أجل الرب والناس، وأنهم هم نور العامل، وتضاء كذلك الشموع يف البيوت. 

عيد الرببارة 

هو عيد القديســة بربارة، وموعده 17 كانون األول، أي قبل عيد امليالد بحوايل أســبوع، ويف 

األمثــال يف عيد الرببــارة يقال: )يف عيد الرببارة بتطلع املي من خــزوق الفارة(، مبعنى أنه موعد 

الشتاء الغزيز، وتقام الصالة يف عيد الرببارة، ومن عاداتهم أن ينقعوا القمح، ثم يسلقونه ويخلطونه 

بالحوائج: اليانســون، القرفة، والســكر، والزبيب، وجوز ولوز، ويضعونــه يف صحون، ثم يزينونة 

بالقريش وجوز الهند ويوزعونه عىل الجريان واألصدقاء، ويقال لهذه األكلة )بربارة(. 

ويردد األطفال أهزوجة تقول: )القديسة بربارة، عند الرب مختارة، سلقنا لك سليقة، ليش ما 

جيتي أكلت(. 
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6. العالقات األرسية

مكانة األب

األب هو كبري األرسة، وهو املسؤول عن كل شؤونها، له كل االحرتام والتقدير من قبل عائلته، 

وكلمته مسموعة، فينفذون مشورته لخربته يف كل األمور الحياتية، وتبقى األرسة تأخذ له مكانته، 

وتحــرتم وجوده، فال زالت األرس األردنية أرسا تقوم عىل الرعاية األبوية، واألبوة ال تعني القســوة 

وإن بدت الشدة يف الرتبية، ألن األب يصلح من أمر أبنائه وبناته يف الرتبية والسلوك لينعكس ذلك 

بالسمعة الطيبة عىل األرسة عموما، واألبناء عىل وجه الخصوص للمستقبل الذي ينتظرهم.

مكانة األم

كانوا يصفون األم بأنها )قنطرة الدار( للدور الذي تقوم به من حيث جمع األرسة عىل الوفاق، 

وتدبري شؤون البيت، فكانت املرأة عونا للرجل عىل مصاعب الحياة، وتزرع يف نفوس أبنائها القناعة، 

فال يثقلون عىل أبيهم بالطلبات امللحة، وتعمل األم دون أن يظهر منها ذلك عىل التوفيق بني األبناء 

عند الخالفات البسيطة دون أن يشعر األب بذلك، وكانت النساء يف الزمن العصيب يلجأن للحكمة 

حتى مع أزواجهن الذين أحيانا كثرية ينصاعون آلرائهن يف عالقة األرسة مع إخوانهم وجريانهم. 

األخ األكرب

لألخ األكرب مكانته التي تهاب يف األرسة، فهو يقوم مقام الوالد عند أشــقائه وشــقيقاته، وتلك 

من العادات والتقاليد التي ترسخت يف املجتمع، فمنذ صغر األطفال يحثونهم عىل احرتام أخيهم 

الكبري، وكثريا ما كان الشقيق األكرب يتحمل املسؤولية األرسية وهو يف سن مبكر، وتقل املسؤولية 

االجتامعية عىل األشقاء األصغر وإن كانت الفروق العمرية ال تتجاوز السنة أو السنتني بني الكبري 

والذي يليه، واألشقاء عند كربهم ينظرون لشقيقهم الكبري نظرة احرتام ووقار. 

األخت الكربى

كام أن األخت الكربى تأخذ دورا مشــابها لدور األم بالنســبة ألشــقائها األصغر وشــقيقاتها 

الصغريات، فتعترب موئل األرسار، وحافظة املودة بني إخوانها وأخواتها، وتقع عليها مسؤولية إدارة 

شؤون البيت كام أمها، وتبقى األخت الكربى حتى بعد زواجها ملجأ أشقائها ذكورا وإناثا.
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األعامم

لألعــامم أثرهــم يف االمتداد األرسي، ولهــم دورهم االجتامعي، فــاألرسة األردنية عموما، ويف 

محافظة الكرك عىل وجه الخصوص تقوم عىل االحرتام لذوي القرىب، واالسرتشاد بآراء الكبار. 

الحامة

الحامة هي أم الزوج التي تكون ذات سطوة يف البيت، وتدبر شؤون األرسة، وتشري عىل زوجات 

أبنائها برأيها لتكسبهن الخربة يف الحياة، وتعلمهن التدبري، وتزيد من معرفتهن بالعادات والتقاليد 

ومــا يجب عىل الزوجــة أن تفعله لتكون )صاحبة بيت(، وقليل من الحاموات من كن يلجأن إىل 

الشدة مع زوجات األبناء، خاصة يف حال كون إحداهن مل تنجب ذكورا، أو كانت غري مطيعة.

ويف حاالت كان هنالك دور للحامة أم الزوجة، حيث تعمل عىل تلقني ابنتها بعض األمور التي 

تجعل الحياة بينها وبني أرستها غري طيبة، فتختلق زوجة االبن الخالفات مع أرستها، وقد تسعى أم 

الزوجة لتلك األساليب لتجعل البنتها مكانتها، غري أن كثريا من الحاالت كانت تنتهي مبا ال ترغب 

الحامة أم الزوجة من طالق ابنتها. 
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7. آداب السلوك

الكرم

من الصفات الطيبة، والخصال الحميدة التي يحرص أهل الكرك عىل التمسك بها، وعدم التخيل 

عنها صفة )الكرم(، فيخىش الرجل من الذم إن مسه البخل، أو تهاون يف واجب الضيف، وأول ما 

يسأل الناس عن الرجل يف حاالت النسب إن كان كرميا.

والكــرم يرفع من منزلة صاحبه، ويجعله مقدمــا يف الذكر، ومقصودا يف الطلب، فيعم صيته، 

وتســري سمعته بني الناس، فتصري له مكانته االجتامعية، ومن األسامء التي يطلقونها عىل الكريم 

رفعا لشأنه )تليل اللحم( داللة عىل الكرم.

من عادات الكرم

مالقاة الضيف من العادات املتعلقة بالكرم، فيجب أن يكون صاحب البيت الذي يأتيه الضيف 

طلق الوجه، بشوشا، يك ال يشعر الضيف بالحرج، ومام قيل شعرا حرصا عىل مالقاة الضيف:

خل����ه رفيق���ك صديق���ك لي�ا جاكحرصك تالقي الضي��ف مقرن عالبيك

وهو بيت يحث عىل أن يواجه املعزب الضيف بالرتحاب والتأهيل، وقضاء حاجته إن كان صاحب 

حاجة.

الضيف 

يقول راٍو، بأن للضيف واجبه الذي يحرص أهل الكرك عىل القيام به، ويقول بأن الضيوف له 

حاالت، فهنالك الضيف العزيز، وله اإلكرام وتقديم الواجب، وهنالك الضيف عابر الســبيل وهذا 

يأكل من الزاد الحارض ويكمل مسريه، وهناك الضيف صاحب الحاجة، فيأكل من الوليمة ويأخذ 

حاجته.

ويقول أيضا: الضيف نوعني: 

1ـ ضيف اللحم: )الذبيحة(

2ـ ضيف الدار: ويقال عنه )محيل(، ويقدم له الزاد من امليسور. 
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ومن املأثورات والتعابري:

1ـ الضيف ضيف الله، وضيف الرحمن 

2ـ الضيف فرجه معه، ورزقه معه. 

4ـ الضيف أن أقبل أمري وأن قعد أسري وأن أقفى شاعر .

استقبال الضيف

عندما كان يقبل الضيف قدميا، كان يتلقاه املعزب عند مقدم البيت، فريبط فرسه، ويضع لها 

العلف، ويدخله البيت، ثم يشري إليه مبوضع الجلوس، ويعلق سالحه يف العامود، ويقوم بواجب 

ضيافته ال يسأله عن حاجته لثالثة أيام وثلث إال إذا هو بدأ، وعند مغادرته يودع كام استقبل.

تقديم الطعام للضيف

عنــد تقديم الطعــام للضيوف يبقى املعزب واقفا لخدمة ضيوفــه إن مل يكن لديه من يقوم 

عىل خدمتهم وتلبية طلباتهم، فيزيد من الرشاب عىل الطعام وقت يحتاج أحد الضيوف، ويقدم 

املاء، ويف حاالت يجلس املعزب مع الضيوف ملؤانستهم عىل الطعام، ويأكل عىل مهل يك ال يعجل 

الضيوف يف األكل فيقومون دون الشبع، وال ينهض املعزب عن الطعام حتى ينهض آخر الضيوف، 

وإن كان الضيف واحدا ظل معه يؤاكله حتى ينتهي الضيف من طعامه، فإن قام نهض املعزب.

وعند رفع الطعام يدعو الضيوف بالخري للمعزب، فريد عليهم )مهنا ولكم عندنا مثنى(.

طريقة التضييف

حني تقديم القهوة للضيوف يبدأ املعزب من اليمني يك ال مييز بني ضيوفه، إال إذا كانوا من ذوي 

مكانة اجتامعية متقاربة أو متقاربني بالسن فيخريهم بقوله: )شيمتكم بينكم(، فيشريون عليه مبن 

يبدأ، فإن رشب من وصلته القهوة أكمل املعزب بعده لآلخرين، وإن وضع الفنجان أمامه عرف أن 

له حاجة، فيطلب منه أن يرشب قهوته وإن حاجته مقضية.

النخوة عند أهايل الكرك

ومن العادات املشهورة عند أهايل الكرك النخوة، ويقول أحد الرواة: هي الفزعة للمظلوم الذي 

يطلب العون عىل رد الظلم عنه، أو دفع الضيم الذي لحق به، وعىل من متت نخوته أن يستجيب، 

ومن املعيب أن يتواىن عن تلبية النخوة ألن فيها نرصة للمظلوم وكبح للظامل.
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والنخوة ليست باللسان فقط، فقد كانت تحتمل الجهد، واملال، والذي يستجيب للنخوة عليه 

أن ينتهي من األسباب التي دعت من نخاه إىل النخوة.   

عادة التسامح قدميا عند أهل الكرك

كانــت، وال زالت تعرتي املجتمع بعض الترصفات التي تحدث الخالف بني األطراف، فيتدخل 

أهل الصالح إلصالح ذات البني فيتسامح صاحب الحق، ويعفو عن الطرف اآلخر، وتلك من شيم 

أهل الكرك.  فإذا اجتمعت صفة التســامح إىل صفات الكرم والشــجاعة واملروءة والنخوة كانت 

القيم التي تســود املجتمع قيام مثــىل ال تبقي عىل أثر العــداوات والخصومات، وتنفي البغض 

والكراهية من بني أبناء األقارب والجريان لتسود األلفة واملودة. 

زيارة املريض

ومن العــادات الحميدة عند أبناء محافظة الكرك التي تنــم عن تكافل وتضامن املجتمع يف 

الــرساء والرضاء زيارة املريض، فعندما ميرض شــخص يقوم األقــارب والجريان بزيارته واالطمئنان 

عليه، يحملون معهم الهدايا التي تكون مبثابة مســاعدة لتقديم الضيافة للزوار، ويجلسون عنده 

لبعض الوقت ملواساته يف مرضه، ويدعون له بالشفاء. 

وهذه العــادات موجودة قدميا بني أبناء املجتمع املرتابط، وال زالت قامئة إىل الوقت الحارض، 

وأصبحت زيارة املريض أيرس من قبل لتوفر وسائط النقل. 

طابع حياة الريف قدميا

كانت حياة الناس يف الريف تقوم عىل البســاطة، فكان معظم األهايل يعتمدون يف معاشــهم 

عــىل الزراعة الحقلية أو تربية املوايش، وكانت مســاكنهم عبارة عــن غرف يبتنونها من الحجارة 

والطني، ويســقفونها بالخشــب والقصيب، ويف وســط الغرفة يحفرون حفرة صغرية إليقاد النار 

يســمونها )نقرة(، ويف إحدى زوايا الغرفة يبنون )الكوارة( وهي عىل شكل مخزن لحفظ الحبوب 

مــن مؤونة البيت، ويف جانب من الغرفة يخزنون مادة )التنب( التي يســتخدمونها علفا للدواب، 

ويستخدمون فرشات وألحفة الصوف يصنعونها من أصواف الغنم.

وكان يقترص دور املرأة عىل مساعدة زوجها يف العمل إما يف الحقل يف مواسم الحصاد وجني 

املحاصيل، أو يف احتالب املاشية وتصنيع مشتقات األلبان مؤونة لألرسة.
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8 ــ آداب املائدة وتقديم الطعام

الوجبة الرئيسية

كانت الوجبة الرئيسية قدميا هي وجبة العشاء حني يفرغ الناس من أعاملهم يف النهار، سواء 

يف الحقول أو رعاية املاشية، أما الفطور والغداء فكثريا ما كانوا يتناولون هاتني الوجبتني يف أماكن 

عملهم، الفالحون يف حقولهم، وأهل املاشية يف املراعي وهم يرعون )حاللهم(. 

ووجبة العشاء كانت تقدم مع أول الغروب لعدم توفر األضوية، فيأكلون عىل بقية ضوء النهار، 

ولــيك ينــام الصغار باكرا، وكان عىل جميع أفراد األرسة أن يجتمعــوا عىل املائدة، وال يتأخر أحد، 

ويعودون األطفال عدم الحديث عىل الطعام. 
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1. األكالت الشعبية

املنسف

يتم غسل اللحم باملاء للتخلص من بقايا الدم، ويوضع عىل النار لسلقه إذا كانت الذبيحة كبرية 

السن، ويقطف ما يحدث عىل وجه املاء عند السلق، ثم يضاف اللنب املخيض، أو مريس الجميد 

مع استمرار التحريك بأداة تسمى )املثوار( يك يتجانس اللنب مع املاء، وبعد النضج يتم نشل اللحم 

من اللنب، ويوضع يف أسفل وعاء يقال له )املنسف( خبز الرشاك، ومن فوقه األرز املطبوخ بالسمن، 

ومنهم من يســتخدم جريش القمح بدال من األرز، ثم ينضد اللحم فوق األرز أو جريش القمح، 

ويضاف )الرشاب( وهو مرق اللحم عند التقديم لألكل.

طريقة تقديم املنسف وأكله

يقدم املنســف يف )سدر( وعاء واســع، ويوضع الرأس وسط قطع اللحم التي متتد حتى أطراف 

املنسف من األسفل، وترتك بعض املساحة بدون تنضيد اللحم تسمى )املواكل( ليستطيع الضيوف 

مد أيديهم للزاد من خاللها دون أن ينقلوا قطع اللحم من مواضعها، وجرت العادة أن يأكل الضيوف 

بثالث أصابع ومن طرف الطعام مام يليهم، وال يستخدم يده اليرسى يف األكل أو تقطيع اللحم، وال 

يحق للضيف أن ميد يده إىل الرأس إال إذا دعا )املعزب(، ألن الرأس )محمي( باألعراف العشائرية. 

عيش الطرار

ترتبط هذه الوجبة ببيع مواليد املاشية، فأول حلبة للغنم بعد بيع الخرفان، يتم حلب املاشية 

يف املساء، ويرتك الحليب لليوم التايل، فيوضع عىل النار حتى يغيل، ثم تضاف إليه جريشة القمح، 

و)تنب( أي تســمى هذه الوجبه من باب النية لكســب األجر باسم أحد األموات، ويتم توزيعها 

عىل األقارب والجريان. 

الرشوف

تتكون وجبة الرشوف من العدس الحب، وجريش القمح، والبعض صار يستخدم األرز بدال من 

جريش القمح، بعد تنقية العدس وتنظيفه باملاء يتم وضعه عىل اللنب املخيض أو مريس الجميد 

املوضوع عىل النار، وبعد أن يقرتب العدس من النضج تضاف جريشة القمح، أو األرز إىل الوعاء، 

وعند االقرتاب من النضج يضاف البصل املقيل بزيت الزيتون أو بالسمن البلدي، ويرتك عىل النار 

لبعض الوقت.
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يتم تقطيع خرب الرشاك يف وعاء واســع، ويضاف إليه الرشوف، وقد يسكب السمن البلدي أو 

الزيت عىل )الفتة(. 

آذان القطاط/ الششربك

يتم رق العجينة املتامسكة والشــديدة عىل سطح أملس، وبواسطة فوهة وعاء مستدير يتم 

تقطيع العجينة إىل دوائر صغرية، وقد يستخدم كأس صغري لهذه الغاية، وتضاف إىل القطع حشوة 

تكون معدة مسبقا تتكون من اللحم املفروم ناعام املقيل مع البصل بالزيت أو بالسمن، وتغلق 

أطراف القطع بالضغط عليها ويتم إسقاطها يف اللنب املخيض أو مريس الجميد املوضوع عىل النار، 

وتسكب يف أوعية بعد النضج.

قرص النار أو العربود

يعجــن الطحني بحيث يكون قوام العجني صلبا أكرث من املعتاد للخبز، ثم ترق هذه العجينة 

عىل شكل رغيف خبز ولكن بشكل أكرث سامكة، وبعد تجهيز النار لتصبح جمرا يتم إلقاء الرغيف 

يف وسطها ويغطى بالجمر من جميع جوانبه، وبعد نضجه يقطع وقد يستخدم أليام، هنالك من 

يضيف إىل العجني بعض التوابل، وآخرون رمبا أضافوا قطع اللحم الصغرية إىل )العربود( ويف هذه 

الحالة يتشكل من طبقتني.

وقد يتم تقطيع العربود يف وعاء واسع ويضاف إليه اللنب املغيل، ويسكب عليه السمن البلدي.

املفتول

هي إحدى األكالت الشعبية وتتكون من الدجاج والربغل والطحني.

يتم خلط الطحني مع الربغل، وبطريقة الفرك بني األصابع يتم تجهيز املفتول، وهناك مصفاة 

خاصة لعمل الربغل يتم فرك الطحني فوقها. 

ثم يوضــع الدجاج يف الطنجرة، ويضاف إليه البصل ويتم تقليبه، ثم تضاف صلصة البندورة، 

ثم توضع صينية بها ثقوب فوق الطنجرة ويوضع بها املفتول لينضج عىل بخار طنجرة الدجاج. 

وبعد النضج يتم وضع املفتول يف وعاء واسع، ويوضع فوقه الدجاج، ثم تضاف الصلصة. 

ويفضل أن يكون الوعاء مصنوعا من الفخار لجودة الطبخ.
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القداس

هو نوع من أنواع الخبز عند املسيحيني، يخبز يف املناسبات الدينية، يتم عجن الطحني ليكون 

شــديدا، ويقطع قطعا صغرية عىل شكل أقراص، ويتم رق األقراص عىل قطعة خشب ذات رسوم 

لتظهر عىل أحد وجهي القرص، وبعد الخبز يرسل للكنيسة ليقدم منه الخوري يف الصالة، وعادة ما 

يتم توزيع خبز القداس عن أرواح األموات الذين يتم إخبار الخوري بأسامئهم ليذكرهم يف الصالة. 

عيش الربيع

هو وجبة تتكون من جريش القمح املطبوخ باللنب املخيض وقت الربيع، ســمي بهذا االســم 

ملوسم الربيع حيث تظهر طعمة األعشاب باللنب.

عيش الحليب

يتم طهي جريش القمح مع الحليب حتى النضج، وتوضع يف إناء ويضاف إليها السمن البلدي، 

وقد يضاف إليها الحليب غري املغيل.

فتة العدس شوربة العدس أو شوربة املالح

تعترب من األكالت الشــعبية املتعارف عليها يف منطقــة الكرك، ويتم تجهيزها بإضافة العدس 

املجروش املنقى من الشــوائب إىل البصل والزيت عىل النار، وتقليبه قليال من الوقت ثم يضاف 

املــاء املغــيل عليه، ويبقى عىل النار حتى الغليان، ويرتك عىل نــار هادئة إىل أن يتكاثف ويصبح 

شديدا نوعا ما.

يتم تقطيع الخبز، وتسكب عليه شــوربة العدس، وقد يضاف عىل )الفتة( السمن البلدي أو 

زيت الزيتون.

 املشوطة

يتم تنظيف العدس الحب من الشــوائب، ويســلق باملاء إىل أن يقرتب من النضج، ثم يضاف 

إليه اللنب املخيض أو مريس الجميد مع اســتمرار التحريك، ويرتك عىل النار حتى يتكاثف اللنب، 

وقبل النضج يضاف البصل املقيل بالســمن إىل إناء الطبخ، وبعد وقت قصري ينزل عن النار، وقد 

تستخدم للفتة. 
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املقلوبة

هي أكلة شــعبية تتكون من الدجــاج، واألرز، وبعض الخرضاوات مثــل الباذنجان والبطاطا 

والزهرة والفول األخرض. يقطع الدجاج إىل قطع مناســبة،ويوضع يف طنجرة لسلقه، وقبل النضج 

التام تؤخذ قطع الدجاج وتوضع أســفل طنجرة، وتضاف فوقها قطع الخضار املقلية، ويراعى أن 

تكون الخضار الصلبة من أســفل، ثم يضاف األرز املنقوع مسبقا باملاء الفاتر إىل الوعاء، ومن ثم 

يضاف ماء سلق الدجاج إىل املكونات وتوضع الطنجرة عىل النار، وبعد النضج يتم قلب الطنجرة 

يف وعاء واسع، وتقدم الوجبة مع اللنب الرايب والسلطات.

الكبسة 

الكبسة عشبة من البقول تنبت أيام الربيع، طعمها حار، يتم جنيها من الحقول، وبعد تنظيفها 

وفرمهــا ناعام يضاف إليها امللح وتوضع يف مصفاة للتخلص من طعم املرار، وبعد عرصها يضاف 

إليها اللنب املخيض وتوضع يف كيس قامش ليوم أو يومني ليخرج املصل، وتوكل كوجبة.

الكبة

يتــم فــرم اللحمة بدون عظم مــع البقدونس والبصل، ويفضل أن يضــاف إليه قطع الدهن 

لتعطيها ليونــة، ويضاف إليها امللح والفلفل وأية بهارات أخرى، ويتم خلطها جيدا لتتجانس، ثم 

ترتك حتى تربد لتتامسك أكرث قبل تشكيلها قطعا صغرية لتوضع يف الفرن مع محلول الطحينية، أو 

بإضافة رب البندورة، وميكن أن يتم عملها شواًء بواسطة )السيخ( عىل جمر الحطب.

الكفتة

يتــم فرم اللحم بدون عظم عىل املاكنة مع البقدونس والبصل، وعند تحضري الخلطة للطهي 

يضاف إليها امللح والبهارات، ويتم خلطها جيدا لتتجانس، ثم ترق العجينة يف وعاء واسع وتوضع 

يف الفرن، وميكن إضافة رشائح البندورة عىل الوجه، أو قد تضاف صلصة البندورة إليها، أو محلول 

الطحينية، وألجل أن تتامسك الخلطة أكرث ميكن طحن بعض حبات البطاطا معها.

املدقوقة

هي شــوربة من القمح املدقوق والعدس واللنب )املريــس(، وعندما تنضج يضاف لها البصل 

املقيل والســمن البلدي، وتقدم إما عىل شــكل شــوربة أو فتة بالخبز )الرشاك( وفوقها الســمن 

والبصل.
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الرقاقة

يتــم وضع العدس مــع اللنب عىل النار، وتحرض عجينة من الطحني، وترق عىل ســطح أملس 

لتتسع كام )خبز الرشاك(، ويتم تقطيها لتكون قطعا صغرية ورقيقة لتضاف إىل اللنب والعدس عىل 

النار، وقبل أن تنضج يضاف إىل الوجبة البصل املذبل بالسمن البلدي. 

ملنب

يتم غسل العنب الناضج جيدا، ويوضع يف وعاء عىل النار، ويضاف إليه املاء ويبقى حتى يغيل 

ويتكاثف، ثم يضاف الطحني أو الســميد عىل فرتات وبكميات قليلة مع استمرار التحريك، وبعد 

أن يتامسك الخليط جيدا ينزل عن النار ويرتك حتى يربد قليال، ثم يتم سكبه عىل قطع قامش عىل 

سطوح املنازل، وبني فرتة وأخرى يرش بقليل من املاء، ويبقى حتى يجف، ومن بعد يتم تقطيعه 

وخزنه كمؤونة للشتاء.

يف بعض املناطق يسمون امللنب )الخبيصة(.

مخلل الفلفل املحيش

يتم تحضري الفلفل الحلو من الحجم الوسط، وتزال أصول العرق إلحداث فتحة يف الحبة، يتم 

رش امللــح عليها وترتك حتى يذهب بعض املاء منها، ويتم حشــوها بالبندورة الخرضاء املفرومة 

ناعــام باإلضافــة إىل الفلفل الحار والبقدونس والجوز والجزر والثــوم، ثم توضع بالزيت للحفظ 

كمؤونة. 

صنع فطرية السبانخ

يتم قيل السبانخ املفرومة فرما ناعام بالزيت مع البصل، وتوضع كمية منها يف قطع عجني عىل 

شــكل أرغفة وتطوى من الجوانب لتأخذ شكل املثلث ويتم وضعها يف الفرن، وبعد إخراجها يتم 

دهنها بالزيت وهي ساخنة لتبقى لينة.

اللوف

واللوف نبت أخرض ذو أوراق عريضة، ينبت يف فصل الربيع عىل مسايل املياه، تقول الراوية: 

كنا نجني اللوف من وادي ابن حامد وسيل الكرك ووادي املوجب، يتم تنشيف ورق اللوف تحت 

الشمس حتى يجف متاما.
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وإلعداد الوجبة يتم مرس الجميد بحيث يكون متامسكا قليال، ويوضع عىل النار مع التحريك 

املستمر حتى يسخن، ثم تضاف أوراق اللوف إىل اللنب، ويرتك حتى يشتد اللنب، وهنالك مثل يقول: 

)طنجرة اللوف عن خروف(.

القرينية

القرينية: عبارة عن خبز مفتوت مع حليب وسمن بلدي وبكون لها وقت معني يف بداية موسم 

الحليب. 

الكرشات

يتم تنظيف الكرشة مرارا ويضاف امللح والليمون يف عملية التنظيف للتخلص من رائحتها، ثم 

يتم تقطيع )الكرشة( قطعا متناسقة، وبواسطة الخيط واإلبرة يتم إغالقها باستثناء فتحة إلدخال 

الحشــوة املكونة من األرز والبهارات واللحمة واللية وامللح والسمنة، وإبقاء فراغ يف أثناء الحشو 

ألن الحشوة سيزداد حجمها عند الطهي، ثم يخاط الطرف املفتوح، وتسمى كل قطعة من الكرشة 

)شختورة( ويتم غمرها مع الرأس باملاء وتوضع عىل النار مع إضافة التوابل، وتبقى حتى النضج، 

وميكن أن يضاف اللنب أو مريس الجميد إىل الطبخة. 

ثم يتم تنظيف األمعاء )املصارين( وأطراف القوائم، ويتم لف األمعاء عىل القوائم وتطبخ مع 

الكرشة.

الكبة يف اللنب

يتــم نقع الربغل الناعم باملــاء الدافئ، ثم يتم دق الربغل املنقوع مع لحمة بدون عظم حتى 

يتجانسا، ويعاد عجنهام يك يتامسكا، ثم تؤخذ كمية من عجينة الربغل واللحمة وتجمع باليد ليتم 

فتحها من الوسط إلضافة الحشورة املعدة مسبقا، وهي عبارة عن قطع اللحم املفرومة فرما ناعام 

مقالة مع البصل والزيت أو السمن، ويتم إسقاط حبات الكبة يف اللنب الذي بدأ غليانه عىل النار 

حتى تنضج، وميكن وضع الكبة بالفرن. 

الفويرة

وهي من األكالت الشــعبية املنترشة يف األغوار، وتصنــع من عصري البندورة، حيث يتم مرس 

البندوة الناضجة جدا وتصفيتها من البذور والقشــور، ويضاف العصري إىل البصل املقيل بالزيت، 

وتضــاف التوابل والبهارات إىل الطنجرة، وحني الغليان يضاف القليل من األرز أو جريش القمح، 
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وميكــن إضافة رب البندورة إىل الوجبة، وترتك عىل النار حتى ينضج األرز أو الجريش، ويســكب 

عىل قطع الخبز يف وعاء واسع. 

القدرة

وهــي من األكالت الشــعبية ويعرفهــا الكركيون بحكــم قربهم من منطقــة الخليل وأهلها 

املشهورين بهذه الوجبة، ويفضل أن يكون القدر من النحاس أو الفخار، وطريقة عملها: يتم سلق 

اللحم مع البهارات، ويضاف لها البصل والثوم بدون تقطيع، باإلضافة إىل حب الهال وأعواد القرفة 

وورق الغار، كام يضاف الحمص املســلوق إىل املرق، وأيضــا يضاف البصل والثوم املقطعني بعد 

قليهام إىل املرق، وعند تحضري األرز للطبخ يضاف إليه من مرق اللحم بعد تقليبه بالزيت وإضافة 

العصفر والفلفل األســود، وحني نضجه يضاف إليه القليل من الزبدة إلكسابه نكهة، وميكن عمل 

القدرة بالدجاج بدال من اللحم. 

املكمورة

وهي إحدى األكالت الشعبية، تتكون من الدجاج والعجني والبهارات والبصل، يقطع الدجاج 

إىل قطع ويســلق قليال، ويوضع أســفل الطنجرة رغيف عجني، وتوضــع طبقة من قطع الدجاج 

والبصــل، ثم يوضع رغيــف عجني آخر ليوضع فوقه طبقة أخرى مــن الدجاج، وميكن أن تتكرر 

الطبقات حســب مقدار الوجبة، والطبقة األخرية تكون من العجني ويحكم إغالقها حول حواف 

الطنجرة أو الوعاء املســتخدم للطهي، ثم يوضع اإلناء بالفرن، وميكن تقدير الوقت الالزم لنضج 

الوجبة. 

الزرب

يتم تحضري نار الحطب يف حفرة ذات حجم وعمق مناسبني، إىل أن يتحول الحطب إىل جمر 

بال دخان، ثم يتم تجهيز حشــوة الخروف وهي عبارة عن أرز ولحمة وبصل وبندورة وقليل من 

املاء وتوضع داخل جوف الخروف وتغلق الفتحة التي يف بطنه بالخيط جيدا، يوضع األرز املتبل 

بالبهارات الخاصة والفلفل وامللح يف الطنجرة وإحضار مشــبك خاص تحت مشبك اللحمة الذي 

ســيدخل يف الحفرة، ثم توضــع اللحمة فوق األرز، ويوضع املشــبك يف برميل يبقى مثبتا داخل 

الحفرة، وبعد وضع املشبك يغطى الربميل جيدا، ويرتك مدة ثالث ساعات عىل األقل حسب حجم 

الخــروف، وبعــد أن يتم إخراجه من الحفرة يوضع األرز يف ســدر كبري، ثم يوضع الخروف فوقه 

ويزين باللوز والصنوبر. 
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اللباية 

يتــم وضع البندورة املفرومة والناضجة جدا عىل النــار، ويضاف إليها املاء، وترتك حتى تغيل 

وتصبح كثيفة، ثم يضاف األرز املنقوع مســبقا باملاء الدافئ، ويضاف إليه امللح والفلفل األســود، 

وقبل النضج يتم قيل الثوم بالزيت ليضاف إىل وعاء الطهي. 

الرمانية

 يتــم عرص الرمان، ويضاف إىل العدس الحب املســلوق مســبقا، وقبــل النضج تضاف قطع 

الباذنجان إىل وعاء الطهي، وقبل إنزاله عن النار يضاف الثوم املقيل بالزيت إىل الوجبة. 

العجة

 تتكــون من بيض، وبقدونس، وبصل، وطحني، يتــم فرم البقدونس والبصل فرما ناعام، ويتم 

خفق البيض معهام مع إضافة كمية من الطحني بني فرتة وأخرى حتى يتامسك الخليط، ويضاف 

امللح والفلفل األسود، ثم يضاف الخليط إىل وعاء عىل النار فيه زيت أو سمن، ويتم تقليب القرص 

عىل الوجهني لينضج متاما. 

الُخبِّيزة

من البقول التي تنبت يف أواخر الشــتاء وأوائل الربيع، يتم جنيها من السهول، وبعد تنظيفها 

تفرم فرما ناعام، وتضاف إىل البصل املفروم واملقيل بالزيت، ويتم تقليبها لتذبل مع الزيت وتنضج 

من مائها، ثم يضاف امللح، وقد يضاف لها عصري الليمون عند األكل. 

البقلة )الفرفحينة(

البقلة، وهي نبتة برية يتم جنيها من الحقول، وطريقة إعدادها: 

تضاف اللحمة إىل البصل املقيل بالزيت، ويتم تقليبها، ثم تضاف إليها الفرفحينة املقطعة بعد 

تنظيفها، وتضاف إليها البندورة، باإلضافة إىل امللح، وتقلب عىل النار حتى النضج، وقد يتم طهيها 

بدون لحمة.  
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املقطوطة/ القشيم

عبارة عن )لية( ذبيحة الضأن يتم تقطيعها قطعا مناسبة مع احتساب ذوبان الدهن، وتوضع 

يف جوف الصاج بعد تنظيفه من )السخام( ويجعل عىل النار، ويستمر التقليب مع ذوبان الدهن 

من القطع حتى يتحول لونها إىل اللون الذهبي، تصفى قطع املقطوعة من الدهن وهو ســاخن، 

وتقدم كوجبة، تؤكل مع الخرب واللنب الرايب.

الصاجية

يتم تقطيع اللحم قطعا بال عظام، وتوضع يف جوف الصاج عىل النار، فتنضج من الدهون التي 

تذوب منها، وغالبا ما كانت تستخدم األحشاء )املعالق( و)الصفاق( يف هذه الوجبة.

القرع والعدس 

هو أحد األكالت الشعبية املشهورة، وتتكون من القرع الناضج، والعدس املجروش، والبندورة، 

والبهارات، والفلفل، وامللح، فيقطع القرع إىل قطع مناســبة، وتفرم البندورة فرما ناعام، ويوضع 

العدس عىل النار مع كمية ماء مناسبة حتى يقرتب من النضج، ويف طنجرة أخرى يتم تذبيل القرع 

بزيــت الزيتون حتى يقارب عىل النضج، وبعــد أن تضاف البندورة إىل العدس مع الفلفل وامللح 

يسكب عىل القرع، ويرتك عىل النار حتى ينضج. 

فتة الخبز والشاي 

هو عبارة عن فت الخبز الجافر وســكب الشــاي الســاخن عليه مع إضافة السكر وقليل من 

الزعرت، وهي من األكالت الشعبية القدمية يف منطقة األغوار الجنوبية، وقد يضاف إىل الفتة الزيت 

أو السمن. 

املجدرة

املجدرة: طبخة تقليدية منترشة يف املنطقة، وهي عبارة عن العدس الحب مع الربغل، وحديثا 

صار يســتخدم األرز بدال من الربغل، إذ يتم وضع العدس املنقى من الشــوائب عىل النار للسلق 

حتى يقارب النضج لتتم إضافة الربغل إىل الوعاء، ويتم تحريك محتوى اإلناء ليختلط العدس مع 

الربغل، ويبقى عىل النار حتى ينضج، وتؤكل املجدرة مع اللنب أو السلطة. 
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البكيلة

هي عبارة عن قمح محمص يدق ليكون بني الناعم والخشن، ويضاف إليه املاء الدافئ والسكر 

ويخلط جيدا حتى يتجانس، ويرتك لبعض الوقت لتلني حبيبات القمح، ثم يضاف إليه السمن أو 

الزيت، ويؤكل كوجبة بديال عن الخبز، أو كحلويات.

البكيلة  

هي عبارة مدقوق الفريكة، والفريكة هي القمح األخرض وهو يف سنبلة يتم تلويحه عىل النار 

لتصيب النار الحب الذي يكون يف ذلك الوقت طريا، ويســتخرج حب القمح من الســنابل بعد 

تعريضها للشمس حتى تجف، ثم تدق فيخرج الحب، ويتم فصل الحبوب عن )جبة( القمح، وقد 

يحتفظ به حبا كمؤونة، أو قد يتم جرشــه، ومن ثم تدق جيدا حتى تصبح بني الناعم والخشــن، 

فيضاف إليها املاء الدافئ والزيت وتخلط جيدا، والبعض قد يضيف إليها السمن بدال من الزيت، 

ومن ثم يضاف إليها السكر، ويكون شكلها سائال ثقيال. 
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2. الصناعات الغذائية
الخبز

تتعدد أنواع الخبز الذي يخبزه األهايل يف منطقة الكرك، فمنه ما يأيت عىل عجل، ويكون فطريا، 

أو يقال له )عويص( أي مل يختمر، وهناك الخبز الخامر الذي يعجن يف وقت ويرتك حتى يختمر، 

ويكون أجود لألكل من الخبز الفطري الذي يكون شديدا عند األكل، ومن الخبز ما يعد عىل الصاج 

ويقال له )خبز رشاك(، أو يخبز يف )الطابون( ويسمى )خبز الطابون، ومنه )الكامج( وهو السميك، 

و)املروج( وهو املتسع قليال وأقل سامكة من )الكامج(. 

خبز الرشاك

خبز الرشاك هو أحد أنواع الخبز الذي يعد يف البيوت القروية والبدوية، ويتم إعداده بعجن 

الطحــني البلدي مع قليل من الطحــني األبيض مع إضافة امللح، ويرتك من املســاء حتى الصباح 

ليختمر، ثم يحمى الصاج عىل النار الذي يركز عىل ثالثة حجارة تسمى )اللدايا( لريتفع عن األرض 

وليكون متســع إلدخال الحطب تحته، وتؤخذ قطع من العجني بالقدر الذي يساوي رغيفا ويتم 

ترقيقه أوال عىل ســطح صلب، ثم يلوح بني األيدي لتتسع دائرته إىل الحجم املناسب ويلقى عىل 

الصاج، وبعد أن يجف ســطح الرغيف املالمس للصاج يقلب عىل الوجه اآلخر لينضج، وميكن أن 

يخبز بعد العجن بقليل دون أن يختمر.

خبز الطابون

يتم تحضري العجني بذات الطريقة التي استخدمت يف خبز الرشاك، وعند اختامره تؤخذ قطع 

من العجني بالحجم املناسب ويتم ترقيقها عىل سطح صلب حتى تتسع قليال، ثم ترقق بتلويحها 

بني األيدي لتتســع أكرث ولكــن دون حجم رغيف الرشاك وتلقى يف جــوف )الطابون(، والطابون 

فرن الخبز، ويصنع من طينة الكلس والصلصال، باإلضافة إىل بعض املواد كالحىص وشــعر املاعز 

وامللح ليزداد الخليط متاسكا واحتفاظا بالحرارة، يكون عىل شكل قبة، له فتحة من األعىل إلنزال 

رقائق العجني إىل قاعدته ونزعه منها عند نضجه وفتحة جانبية إلدخال الوقود وهو )الزبل( من 

مخلفات الدواب، يوقد يف املساء ويبقى محتفظا بالحرارة حتى مساء اليوم التايل، وتتعدد األرغفة 

يف الطابون التي قد تصل إىل خمســة أرغفة، وعند نضجها من أســفل ومن أعىل بواسطة الحرارة 

املحيطة بها يتم استخراجها من الفرن.
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املطابق

مكوناته: طحني بلدي، طحني أبيض، محلب، خمرية، ملح، زيت زيتون، جوز، قرفة وسكر.

طريقــة اإلعــداد: يتم عجن الطحني وتخمريه مع إضافة املحلــب، ثم يقطع قطعا كل قطعة 

تســاوي رغيفا وترقق القطع وتوضع الحشوة املكونة من خليط الجوز والقرفة والسكر يف وسط 

الرغيف ويتم ثني أطرافه للداخل ليوضع يف الفرن، وعند إخراج األرغفة بعد نضجها تدهن بزيت 

الزيتون لتبقى طرية.

تخشني )تصفية( الحليب وغليه

بعد أن تحلب املاشــية تقوم النســاء أوال بتخشــني الحليب لتصفيته من الشوائب، تستخدم 

قطعة شفافة من القامش األبيض توضع عىل فوهة الوعاء الذي يتم إفراغ الحليب فيه ويسكب 

الحليب من خاللها، فينزل الحليب نظيفا يف الوعاء بينام تعلق الشوائب بقطعة القامش.

صناعة الجبنة 

يتم تذويب قطعة من )املســاة(، وهي الحليب املوجود يف معدة الخروف أو الجدي الرضيع 

قبل أن يرعى النباتات، تؤخذ عند ذبحة وتجفف لتستخدم يف تصنيع الجبنة، وبعد إضافة املساة 

إىل الحليب يرتك حتى يتخرث، وعندما يشتد قوامه يوضع يف كيس من القامش ليسح من )املصل( 

وهــو املاء الزائد، ثم يوضع ثقل عىل الكيس للتخلص من بقايا املاء حتى تقســو الجبنة، فتقطع 

وتســقط يف املاء املغيل املضاف إليه الكثري من امللح، كام تضاف )املســتكة( و)املحلب( لتعطي 

النكهة الطيبة، وبعد أن تربد توضع يف أوعية ويضاف إليها من ماء الغيل ليتم حفظها ملدة أطول.

صنع حليب اللبا )الحثيمة(

عبــارة عن حليب اللبأ، وهو حليب األيام الثالثــة األوىل من والدة األغنام واملاعز، يكون لونه 

أصفــر  وقوامه كثيف أكرث من الحليب، يصفــى الحليب باملصفاة، ثم يوضع  يف طنجرة عىل نار 

هادئة مع استمرار التحريك إىل أن يتامسك ويصبح أكرث كثافة، ثم ينزل عن النار ويوضع يف ماعون 

ويقدم باردا أو دافئا، وميكن إضافة السكر إليه. 

ترويب الحليب

يتم احتالب املاشــية، ثم تصفيته 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 يغيل، 
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بعدها ينزل عن النار حتى يربد قليال، ثم يضاف إليه اللنب املخيض أو الذي يسمى )الروبة(، ويرتك 

مدة يتخرث، وهذه العملية تسمى )ترويب( الحليب، بعد ذلك يوضع يف )الشكوة( )املصنوعة من 

جلد املاعز(.

استخدام القرقعة يف الخضيض

الخضيض اســم يطلقه املجتمع الكريك عىل عملية اســتخراج الزبدة مــن اللنب الرايب، ويتم 

بوضــع الرايب يف القرقعة، وهي عبارة عن جلد من جلود املاشــية الكبرية الحجم، تعد من جلد 

الكبش أو التيس الكبري، ويلزم جلدان لصنع القرقعة، إذ يتم ربط الجلدين مع بعضهام مبا يسمى 

)التخريز( باســتخدام خيوط الغزل، وتربط جيدا من الزوايا، ويجعل لها فوهة لوضع الرايب من 

خاللها مع إضافة كمية من املاء إليه، والستخراج اللنب املخيض والزبدة منها، تعلق القرقعة بالركابة 

من أطرافها الثالثة بعد نفخها، وهي ثالث شعب من األعمدة مثبتة بشكل هرمي ليخف تحريكها 

بالدفع إىل األمام والخلف إلحداث عملية خض اللنب، وعند االنتهاء من الخض يتم إفراغ املحتوى 

يف آنية كبرية وفصل الزبدة عن اللنب املخيض.

وحديثا صاروا يســتخدمون الخضاضات امليكانيكية التي تعمل عىل الكهرباء، ويضيفون املاء 

املربد وبرش الثلج لتجميع الزبدة التي تطفو عىل وجه اللنب بعد اكتامل عملية الخض.

تقشيد السمن 

السمن من مشتقات الحليب، ويستخلص من الزبدة التي تذاب يف قدر ويضاف إليها جريش 

القمح املغسول واملصفى من املاء. حيث يعمل الجريش عىل امتصاص املاء وبقايا اللنب من الزبدة، 

وبعــد أن تغيل الزبدة تضــاف )الحوايج( وهي أنواع من البهــارات: الكركم، والحندقوق وعرف 

الديــك والفيجن، وحني ينضــج الجريش يتم إنزالها عن النــار إىل أن تخف حرارتها لتبدأ تصفية 

الســمن عن جريش القمح ليتم وضعها يف عبوات لتخزينها، يســمى الجريش الناتج عن عملية 

التقشيد )القشدة( ويتم تناولها كوجبة.

الجبجب

وهو تســخني اللنب يف القدر إىل درجة حرارة معينة يتم من خاللها عزل املصل/املاء إىل أعىل 

القدر واللنب أســفل القــدر، وبعد عزل املصل يوضع اللنب يف )املخــالة( وهي قطعة من القامش 

املخاط لفصل ما تبقى من املاء بطريقة الرشح، ويتم تحريك اللنب بني حني وآخر داخل )املخالة(، 

وبعد أن يصبح شــديدا يتم إخراجه وعجنه ليتامســك مع إضافة امللــح إليه، ومن بعد تقطيعه 
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عىل شكل كرات )زعاميط( وتعريضه للهواء ليجف ثم يتم خزنه، وميكن إضافة مسحوق الحلبة 

املحمصة إىل عجينة اللنب قبل تقطيعه إلضافة نكهة. 

الربغل

يتم سلق القمح بعد تنقيته من الشوائب، وعادة ما تستخدم )القدور( الكبرية يف عملية السلق 

نظرا للكمية التي يحرضها األهايل كمؤونة لطوال العام، يضعونها عىل )اللدايا( ومن تحتها الحطب 

الجزل، ويتم تحريك الحب يف األوعية حتى ينضج، ثم يرتك حتى يربد، ومن بعد تؤخذ الســليقة 

بعد تصفيتها من املاء ويتم فردها عىل قطع قامش كبرية عىل سطوح املنازل لتتعرض للشمس يك 

تجــف، وبني فرتة وأخرى يتم تقليــب الحبوب للتأكد من جفافها، وتتم تغطيته ليال يك ال يصيبه 

الندى.

وبعد أن يجف الحب متاما يتم جرشه إما عىل الرحى، أو يف املطاحن. 

السميدة

الســميدة، يتم تحضريها بنفس طريقة تحضري الربغل، إال أنها من القمح النيء غري املسلوق، 

ويتم استخدامها لغايتني، الجريش الخشن يستخدم للطبخ، والناعم يستفاد منه يف عمل )الكبة(.

وقبل الخزن يتم تخليص الســميدة من قشــور الحبوب بتنســيفها بأوعية مع انطالق الريح 

الخفيف.

العدس املجروش 

يتم جرش حب العدس بعد تنقيته من الشوائب إما يدويا عىل الرحى إذا كانت الكمية قليلة، 

أو لدى املطاحن، وبعد االنتهاء من عملية الجرش يتم تنسيفه للتخلص من القشور.

الزعرت 

ميكن جمعه من الربية، أو زراعته يف حديقة البيت، حيث يجمع بعد أن يكرب حجم شجرياته 

لتقطف أوراقه وتزال العيص الصغرية منها، ويغسل أكرث من مرة للتخلص من الغبار املتكتل عليه، 

ثــم يفرد عىل قطعة قامش يف الشــمس إىل أن تجف أوراقه متاما، ثــم يجمع ويتم طحنه ناعام 

و)القضامة( وقلية القمح باإلضافة إىل امللح، ثم توضع جميع هذه املكونات يف وعاء واســع ليتم 

دلك هذه الخلطة بقليل من زيت الزيتون حتى يتجانس الخليط، ثم يضاف إليه السامق البلدي 

املطحون. 
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عمل خل التفاح

خل التفاح: هو عصري التفاح لكن يستخرج بطريقة التخمري، بحيث يقطع حب التفاح الناضج 

ويوضــع يف إناء من الفخار ملدة ثالثة أســابيع، ثم يتم عــرصه باأليدي للحصول عىل الخل، وتتم 

تصفيته من القشور والبذور قبل وضعه يف زجاجات للحفظ. 

العنبية/ معقود العنب 

يتــم اختيار حب العنب الســليم من اإلصابة أو الجروح ويتــم كذلك تخليصها من العناقيد، 

تغسل حبات العنب جيدا ثم توضع يف وعاء كبري ويجري عرصها بطريقة املرس، ثم تزال القشور 

والبذور ويؤخذ العصري فقط بعد تصفيته مبصفاة دقيقة الثقوب التي ال تسمح إال مبرور العصري، 

بعدها يوضع العصري يف طنجرة عىل النار، ويبقى إىل أن يغيل ويصبح متامسكا قليال ليضاف إليه 

السكر حسب الحاجة، ثم يرتك عىل النار حتى يشتد قوامه، بعدها ينزل ويرتك ليربد، ثم يفرغ يف 

أوعية للخزن )مرطبانات(، ويوضع بعد االنتهاء من التعبئة القليل من زيت الزيتون لحفظه من 

التعفن، ويحكم إغالق األوعية. 

مرىب املشمش

يتم نزع البذور من املشــمش، وتقسم الحبة إىل نصفني، ويوضع يف طنجرة مع إضافة السكر 

ويغطــى لوقــت قبل إضافة املاء ووضعه عــىل نار هادئة، وعند بدء الغليــان يضاف إليه عصري 

الليمون ويرتك حتى يتامسك، ثم يتم خزنه يف أوعية زجاجية. 

قمر الدين

يتم غيل املشمش املنزوع البذور عىل النار مع القليل من املاء وإضافة كمية من السكر، ويتم 

تحريكه باســتمرار حتى يتجانس،  وحني يتكاثف ينزل عن النار حتى يربد قليال، ثم تتم تصفيته 

مبصفاة ناعمة، ومن بعد يبسط عىل قطعة قامش ويتم تعريضه للهواء يك يجف ليتم خزنه.

صناعة دبس الرمان

دبس الرمان عن نوع من أنواع األطعمة الحلوة التي تستخرج من الفاكهة، ويوضع عىل بعض 

األطعمة إلعطائها الحموضة، ويتم إعداده باســتخراج عصري حبات الرمان باملصفاة، ووضعه عىل 

النار للغيل مع إزالة الرغوة التي تطفو عىل السطح، وميكن إضافة القليل من عصري الليمون والسكر 

إىل املغيل، وعندما يتكاثف يتم إنزاله عن النار وتركه حتى يربد ليتم وضعه يف أوعية زجاجية. 
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الزبيب

يتم اختيار عناقيد العنب الجيدة والناضجة متاما، وتزال من القطوف أية حبة مصابة، ويغسل 

جيدا، ثم يوضع العنب مع ماء يف طنجرة إىل أن يغيل، ثم تضاف إليه مادة تســمى )الســوداء( 

مخصصــة لعمل الزبيب، ثم تنزل عن النار وترتك لتــربد، وبعد أن يضاف إليه زيت الزيتون، يتم 

غمس قطوف العنب يف املاء، ويوزع عىل قطع قامش )رشاشــف( لتمتص املاء، ويتم تجفيفه ما 

بني الشمس والظل حتى يكتمل جفافه متاما، ثم يجمع ويتم تخليص حبات الزبيب من القطوف 

ليخزن بعد ذلك يف مكان جيد التهوية أليام الشتوية. 

النبيذ

يتم جمع العنب األسود واألبيض البلدي آخر املوسم، يرتك بعناقيده، وتزال الحبات غري السليمة 

منه ويغسل جيدا، ويتم تعريضه للشمس من يومني إىل أسبوع، وإذا أردنا أن يكون مزا، أي حاد 

اللذعة؛ ينرش يومني أو ثالثة أيام فقط، أما إذا أردنا أن يكون حلوا فينرش أسبوعا، ويجب أن يكون 

العنب ناضجا بشكل تام ألنه إذا كانت فيه حموضة فسيكون طعم النبيذ حادا، يعاد جمع العنب 

املنشور ويتم تحطيمه باأليدي بطريقة العجن، ثم يوضع يف أوعية كبرية جدا )براميل بالستيكية( 

ويرتك فيها بعض الفراغ ليمكن للنبيذ أن يفور ويختمر، ثم يغطى بإحكام مدة أربعني يوما أو أكرث، 

فيخمر العنب بعناقيده وببذوره يف مكان معتم ورطب، وبعد االختامر تزال العناقيد والبذور التي 

تطفو عىل السطح باليد، )يجب الحرص عىل أن تكون اليد جافة متاما؛ ألن النبيذ إذا وصلته نقطة 

ماء فســيتلف ويتحول إىل خل( حتى الوصول إىل طبقة النبيذ الصافية، فيتم اســتخالصها، وترتك 

إىل أن )تهدأ( قليال، ثم تفرغ يف زجاجات وتغلق بإحكام بعد تعبئتها يك ال يدخل إليها هواء، عند 

تخزيــن النبيذ يجب مراعاة إغالق الزجاجات جيدا ملنع التهوية، ألنه مبجرد دخول الهواء يتحول 

إىل خــل، وأيضا يجب أن يخزن يف مــكان معتم ورطب، كام يجب أن تخزن الزجاجات مائلة غري 

مستقيمة، فكلام طال تخزينه كان أفضل.

والبواقي من عصارة العنب توضع يف إناء ويغطى بإحكام لينتج عنه الخل. 

املشمش املجفف

املشمش: تؤخذ الثامر الجيدة وتغسل وتجفف يف الشمس ملدة مناسبة.
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الخضار املجففة

عندما يحني موسم الخرضاوات، تبدأ األرسة بتأمني مؤونتها من املواد التي مل تكن تتوفر سابقا 

يف غري موسمها. 

البامية 

يؤخذ حب الباميا املتوسط ويتم تقليمها، وبواسطة خيط وإبرة يتم جمع الحبات عىل شكل 

قالئد وتعلق يف الظل حتى تجف متاما، وتخزن أليام الشتاء.

ورق الدوايل

يتم تجفيف ورق الدوايل بتعليقها بخيوط عىل شكل قالئد بني الشمس والظل، وعند الحاجة 

تنقع باملاء الدافئ لتلني، ثم يتم سلقها ليمكن استخدامها.

امللوخية

يتم تخليص أوراق امللوخية من السيقان، وتنرش عىل قطع قامش يف الظل حتى تجف، ثم يتم 

فركها لتكون ناعمة، وتوضع يف آنية محكمة اإلغالق للحفظ بعد إضافة القليل من امللح إليها.

قطني البندورة 

تؤخذ الحبات الصالحة وتنظف ويتم تجفيفها بعد ترشيحها إىل أربع قطع مع إضافة كمية من 

امللح إليها، حيث توضع عىل أطباق وتعرض تحت الشمس، ثم تنقل إىل الظل حتى تجف، فتوضع 

يف آنية للحفظ مثل )املرطبانات( الزجاجية الستخدامها يف فصل الشتاء. 

قطني الباذنجان

والباذنجان مثل البندورة، يتم تقطيع الحبة إىل عدة قطع مناســبة، وترش بامللح بكثافة ليتم 

تعريضها للشــمس حتى تجف متاما، ثم تخزن بأكياس من األقمشة، وعند الحاجة يتم استخراج 

الكمية املناسبة وتنقع باملاء لتعود إىل هيئتها قبل التجفيف والتخلص من امللح، وتطهى. 

مرىب الباذنجان

من املؤونة البيتية يف منطقة األغوار الجنوبية، يتم تقطيع الباذنجان وتضاف إليه كمية كبرية 
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من السكر، ثم يوضع عىل نار هادئة بعد إضافة كمية من املاء إىل الخليط، ويبقى عىل النار حتى 

يتحول املخلوط إىل مرىب، ويتم حفظة يف أوعية محكمة اإلغالق. 

دبس التمر

يوضع التمر يف طنجرة حجمها يناســب الكمية، ويغمر التمــر باملاء، ويوضع عىل النار حتى 

تذوب الحبوب، ويف وعاء آخر يتم القطف من املغيل وتصفيته يف مصفاة من تحتها قطعة قامش 

رقيقة، فيتصفى التمر مرتني، مرة يف املصفاة وأخرى من خالل قطعة القامش حيث ينزل السائل 

الرقيق، ثم يعاد املصفى إىل النار، وبني حني وآخر تزال الرغوة التي تطفو عىل السطح، ويبقى حتى 

يتكاثف السائل ليخزن يف أوعية محكمة اإلغالق. 

الرباب

الرباب: هو معقود القطني، إذ يتم تجفيف التني حتى يصبح )قطينا(، وبعدها ينقع القطني يف 

املاء ويوضع يف قطعة قامش رقيقة وعرصها للتخلص من البذور، وبعد العرص والحصول عىل املاء 

املوجود يف القطني يوضع عىل النار، ويغىل حتى يصبح كثيفا، وبهذا يكون الرباب. 

 يســتخدم الرباب لتنظيف )املرو( املعد لخزن السمن فيه، ويتميز بحالوته كونه مصنع من 

قطني التني حلو املذاق، وإذا ما اختلط بالسمن املخزن يف املرو زاده مذاقا لذيذا.

مرىب السفرجل

يتم تقطيع السفرجل بعد غسله جيدا إىل قطع صغرية عىل شكل مكعبات، توضع يف طنجرة 

ويضاف إليها الســكر وتبقى لليوم الثاين ليذوب السكر ويتجانس، فيضاف إليها ماء وتوضع عىل 

نار هادئة مدة أربع ساعات، مع التحريك باستمرار يك ال تحرتق أو تلتصق، ويضاف إليها القرنفل 

للنكهة، وعندما مييل لونها إىل )البنفسجي( يتم إنزالها عن النار وترتك لتربد، ثم يوضع )التطيل( يف 

أوعية )مرطبانات( للتخزين، وتغطى بطبقة من الزيت لحاميتها من التعفن.

مرىب القرع

يتم تقطيع حبة القرع إىل قطع مناســبة بعد تقشريها، وتغطس القطع يف ماء مخلوط مبادة 

)الشــيد( يك يتكلس القرع فال يذوب مع الطبخ، ثم يســتخرج ويوضع عىل النار مع إضافة املاء 

وكمية كبرية من الســكر، ويتم تحريكــه حتى يعقد ويتغري لونه، فتضاف إليــه أعواد القرفة أو 

مسحوقها أو القرنفل، ويتم تخزينه يف أوعية محكمة. 
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تصنيع النشا قدميا

كان يتم تحضري النشا يف البيوت، إذ يتم نقع جريش القمح باملاء من الليل لليوم التايل، ثم يتم 

عرص الجريش الستخراج املاء مع النشا، ووضعه عىل النار مع إضافة السكر مع استمرار تحريكه 

حتى يصبح كثيفا، وتشتد كثافة عندما يربد.

عمل مخلل اللفت

بعد غسل اللفت جيدا، يتم تقشريه ويقطع إىل رشائح متوسطة الحجم، ويوضع يف )مرطبانات(، 

ثم يتم تجهيز املاء وامللح حيث تكون امللوحة متوسطة، ثم تذاب فيها صبغة اللفت التي تعطيه 

اللون البنفســجي )بعض الناس ال يســتخدمون الصبغة، بل يضعــون امللفوف األحمر عىل وجه 

املرطبان يك يعطي اللون أو قد يســتخدمون الشــمندر(، يسكب املاء وامللح والصبغة يف األوعية 

الخاصة بالحفظ لتغطي اللفت متاما، ويحكم إغالقه، ثم يرتك مدة أسبوعني تقريبا ليكون جاهزا.

عمل مخلل الخيار

بعد غســل الخيار وكذلك الفقوس، يتم جرح كل حبة بالســكني 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.  

عمل املقدوس

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 

امللح، بعدها يتم ترتيب الحبات يف وعاء طبقات فوق 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 الحشــو، توضع الحبات وضغطها يف أوعية للحفظ )مرطبانات( كبرية، ثم 

يضاف فوقها زيت الزيتون إىل أن تتغطى متاما يف )املرطبان( الذي يتم إحكام إغالقه، وترتك مدة 

ثالثة إىل أربعة أيام لتصبح جاهزة لألكل.
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معقود البندورة

يتم انتقاء حبات البندورة الناضجة متاما، تقطع إىل أنصاف أو أرباع ويضاف إليها امللح، ثم يتم 

هرسها بطريقة العجن حتى تذوب، ومن بعد يتم عرصها وتصفيتها بواسطة مصفاة للتخلص من 

البذور والقشــور وأخذ العصري بال شوائب، ويوضع يف طنجرة عىل النار ويرتك ليغيل حتى ينضج 

ويتامســك ويتجانس، وذلك يتطلب وقتا طويال، ثم يوضع يف أوعية واسعة ويعرض للهواء، ويعبأ 

بعدها يف )القطرميز(.

الحواجة

هي عبارة عن جمع األعشــاب التي تستخدم يف صنع بعض أنواع البهارات، وهي  )البسباس 

والحندقوق والنضل( يتم جمعها مع بعضها، ويجفف ورق النضل ونوار البسباس تحت الشمس، 

ثم يدق حتى يصري ناعام، ويحفظ لالستخدام وقت الحاجة. 

تطيل أو معقود أو مرىب التني

تقطف حبات التني الناضجة جدا، وتغســل جيدا ثم توضع يف طنجرة عىل النار ويضاف إليها 

السكر واملاء، وقد تتم إضافة القليل من عصري الليمون، وترتك إىل أن تبدأ بالغليان، فيتم تقليبها من 

حني آلخر، ثم تنزل الطنجرة عن النار ويرتك املرىب إىل أن يربد ليوزع يف أوعية الحفظ )مرطبانات(، 

وبعد التعبئة يضاف القليل من زيت الزيتون ملنع العفن، ويحفظ محكم اإلغالق.  

القطني

يتم غســل حبات التني وتنظيفها جيدا وتفتح لتعرض إىل الشــمس عىل قطعة قامش مغطاة 

بقطعــة قامش أخرى للحامية مــن الحرشات، ويتم تقليب التني بني حني وآخر إىل أن يذبل حب 

التني ويتحول لونه إىل اللون األشقر، فيحفظ يف أكياس من القامش ويعد من مؤونة الشتاء.

وهنالك طريقة أخرى، وهي أن تبقى حبات التني مغلقة عىل حالها، ويتم غمرها باملاء املغيل، 

ثم تقلب عىل الطحني، ثم تعرض للتجفيف. 

الكام 

الكأم، مثر يســتخرج من األرض يف فصل الربيع، يشــبه البطاطا شــكال، وقد كان يتم تجفيفه 

ويحتفظ به إىل مواسم أخرى. 
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تجفيف اللحم

لعدم وجود أدوات التربيد سابقا لحفظ األطعمة، كان الناس يلجأون إىل وسائل أخرى إلطالة 

أمد املواد الغذائية، فام يزيد عن الحاجة من اللحم، يتم سلقه وتربيده بتعريضه للهواء، ثم يخلط 

بالطحني ويعرض للشمس حتى يجف، ويحتفظ به لفرتات متتد أليام، وعند الحاجة يتم نقعه باملاء 

الدافئ ليعود إىل حالته األوىل، ويطهى. وكانوا يسمونه )القديد(.
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3. 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. 

صنع الهيطلية

تتكون الهيطلية من الحليب والنشا والسكر وماء زهر والسمن البلدي.طريقة التحضري: يوضع 

الحليــب يف قدر عىل نار هادئة حتى يغيل مع الســكر وماء الزهر، وحني يبدأ الحليب بالغليان، 

يضاف إليه النشــا املذاب يف كمية من املاء الفاتر، مع التحريك املســتمر كيال يحرتق الحليب أو 

يتكتل، ثم يسكب يف وعاء مفتوح، أو واسع حتى يربد، ويصب فوقه السمن البلدي ليعطيه نكهة 

لذيذه، وقد يزين بالجوز أو جوز الهند والزبيب.

فتة الحليب 

يتــم تقطيع الخبز قطعا صغرية يف وعاء مناســب من حيث الحجم للكمية، ويســكب عليه 

الحليب املغيل املضاف إليه السكر، وميكن إضافة السمن البلدي إىل الفتة.

الغريبة

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. 
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الحلقوم )الراحة(

عبارة عن نشــا وماء وسكر مطحون ونكهة حسب الرغبة، يتم غيل املكونات عىل نار هادئة 

حتى تتجانس وتتامسك، ثم تنزل عن النار لتربد فيزداد متاسكها، وتقطع إىل األحجام املرغوبة مع 

رش السكر املطحون عىل القطع يك ال تلتصق ببعضها. 

الكريزة 

الكريزة من أنواع الحلويات الشــعبية املتعارف عليها بالكــرك وباألخص عند األطفال، وهي 

عبارة عن ســميد ناعم يضاف إليه املاء والســكر ويتم غليه عىل نار هادئة مع استمرار التحريك 

حتــى تتكاثف، ثم تضاف إليها األصباغ وتســكب يف وعاء واســع إىل أن تربد قليال ليتم تقطيعها 

باألحجام املرغوبة. 

الهريسة

نوع من أنواع الحلويات، يتم إعدادها من الســميد والسكر واللنب مع قليل من الحليب، يتم 

خلط الســميد مع اللنب والســكر والحليب مع 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.

العوامة

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 ليغيل، 

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.

األرز بالحليب/ البحتة

يتم تحضري البحتة بغســل األرز ونقعه، ثم يوضع الحليب يف طنجرة عىل النار مع التحريك 

إىل أن يغيل، ثم يضاف إليه األرز بعد تصفيته من املاء، ويحرك جيدا إىل أن يغليا معا، ثم يضاف 
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إليه السكر والقليل من امللح إلظهار نكهة السكر، ويرتك إىل أن يربد ويقدم، ومن املمكن أن يقدم 

بصحون صغرية، أو يف وعاء كبري، ويضاف إليه السمن البلدي إلكسابه نكهة مميزة. 

فتة التمر

يتم نقع حب التمر يف املاء الدافئ حتى يلني، ثم يتم مرسه حتى يذوب ويضاف إليه السكر، 

ويسكب عىل قطع الخبز )املفتوتة( يف إناء، وقد يضاف السمن إىل الفتة.

الحلبة

تتكون حلوى الحلبة من ســميد، طحني، حلبة حب مسلوق، زيت بلدي، والقطر )عبارة عن 

سكر وماء مع أعواد قرفة أو عصري الليمون، وبعد غليه يرتك ليربد(، تنقع الحلبة مدة يوم يف املاء 

الســاخن، ويف اليوم الثاين تغىل عىل النار حتى تنضج، ويتم خلط السميد والطحني والزيت حتى 

يتجانــس الخليط، ويف اليوم الثاين يعجن الخليط مع الحلبة جيدا مع إضافة الخمرية، ثم ترق يف 

وعاء وتقطع حســب الرغبة ثم تغطى حتى تخمر، ومن بعد يتم وضعها يف الفرن، إىل أن تحمر 

متاما، ثم يضاف إليها القطر البارد فتصبح جاهزة. 

الحريرة

يتــم خلط الطحني مع الحليب البارد حتى يتجانس، ثم يوضــع عىل نار هادئة ويضاف إليه 

السكر، ويستمر تحريكه حتى يتكاثف، ويرتك حتى يربد قليال ثم يسكب يف األوعية، ويؤكل باردا.
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4. القهوة
القهوة ودالالتها

للقهوة مكانتها يف املجتمع، وعرفها الذي ترسخ يف القيم االجتامعية، فهي أول ما يستقبل به 

الضيف، وآخر ما يودع به، وفيها قضاء الحاجة لصاحب الطلب، وتخفيف األعباء عند إصالح ذات 

البني، فال يبدأ الكالم قبل أن تصب القهوة، وتدار القهوة يف كافة املناســبات، يف األفراح واألتراح، 

وتبدأ من اليمني، وتعطى باليمني، ويتناولها الضيف باليمني، ويجلس إن كان متكئا، ويعيد الفنجان 

إىل املعــزب باليمني، وال يوضع الفنجان عــىل األرض إال عند الطلب، وإال كانت إهانة، ويلزم من 

يفعلها )الحق(.

أهمية فنجان القهوة وطريقة صبة

عىل املعزب أن يختار فنجانا نظيفا، وغري مرشوخ، فإن مل يكن لديه إال مرشوخا اعتذر قبل أن 

يصب القهوة، فيقف عىل رأس الضيف ويرشب الفنجان األول الطمئنان الضيف من جهة، وإلدفاء 

الفنجــان من جهة أخرى يك ال يتناول الضيف قهوة باردة، فذلك مام يعاب، وتســكب القهوة يف 

الفنجــان حتى يخر صــوت املاء، وعندما ينتهي من يصب القهوة من ســكبها يطرق الفنجان يف 

حافة )مصب( البكرج ليشعر الضيف الذي يتهيأ ألخذ الفنجان عند سامع الصوت، ويكون حجم 

القهوة يف الفنجان بقدر ثالث رشفات، ويبقى يزيد للضيف إىل حد ثالثة فناجني ما مل يهز الضيف 

الفنجان من قبل.

فناجني القهوة العربية

وعددها أربعة، وفناجني الضيف ثالثة:  

• 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.

• فنجان الضيف: وهو الفنجان األول للضيف، وال بد له من رشبه لتأكيد )امللحة( وحصول 	

العهد باألمان. 

• فنجان الكيف: وهو الفنجان الذي يرشب رغبة يف االستزادة.	

• فنج��ان الس��يف: وهو الفنجان الذي يعترب فيه الضيف من عــداد من هو يف ضيافتهم، 	

فيدافع معهم إن لزم األمر.
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وإن كان مــن العرف أن تدار القهوة من اليمني، لكــن إذا جاء عىل املعزب أكرث من ضيف 

ومل يرغب بالتمييز بينهم فيقدم أحدهم عىل اآلخرين، وقف يف مكان متوســط أمامهم وصب 

فنجانا وقال: )شيمتكم بينكم(، فيشريون عليه مبن يبدأ.

مكانة القهوة

 للقهــوة مكانتها يف العــرف االجتامعي، فال توجد فوىض يف التعامل معها، ســواء صنعا أو 

اســتعامال أو احتســاء، فلها حرمتها وآدابها التي ال يجوز تخطيها، وينظرون إليها نظرة ال تخلو 

من التقدير والتوقري، فالكثري من الناس يربطون الكثري من العادات والترصفات الجادة بفنجان 

القهوة: كام يف قضاء الحاجات، وإصالح ذات البني.

فللقهوة اعتبارات عديدة، منها احرتام الضيف، وتعرب عن كرم املعزب، كام تعرب عن الدعوة 

لتنــاول الطعام فعند إرســال الداعي فإنه يدعو إىل القهوة وليــس إىل الطعام، وتعرب عن إجابة 

الطلــب، فعندما تحــدث قضيه بني طرفني، فــإن طرفا حياديا يتدخل بالتوســط بينهام، وتبدأ 

الوســاطة بأن يذهب هذا الوســيط إىل الطرف املعتدى عليه طالبا منه العطوة أو الصلح، وقد 

جرت العادة أن تســتقبل عشــرية املعتدى عليه الوســطاء بالرتحيب، فتعد لهم بيتا يليق بهم، 

وبعــد أن يأخذ الوســطاء أماكنهم يف الجلوس تقــدم القهوة إىل أكرب الوســطاء جاها، وعندما 

تتساوى مراكزهم االجتامعية يناولها إىل أكربهم سنا، ويضع كبري الجاهة الفنجان أمامه منتظرا 

الرد عىل طلبه، وبعد الرد اإليجايب عىل الطلب يرشب كبري الجاهة القهوة وتدار عىل بقية أفراد 

الجاهة الذين يرشبونها شاكرين للعشرية حسن ضيافتها.

إعداد القهوة

توضــع كمية من حب القهوة يف )املحامســة( عىل النار مع اســتمرار تقليبها بواســطة يد 

)املحامســة( بهــدوء حتى تنضــج، فيميل لونها إىل اللون األشــقر، وبعضهم مــن يزيد يف مدة 

التحميص ليقرتب لونها من األســود، ثم توضع يف قطعة خشــبية تسمى )املربدة( لتربد قبل أن 

يبدأ )ســحنها( أو )دقها( يف )املهباش( ويســمى أيضا )النجر(، وقد يستخدم آخرون )الهاون(، 

وحــني يكتمل )الســحن( فتكون ال ناعمة كثريا وال خشــنة تضاف إىل )الطبــاخ( الذي يحتوي 

عــىل )الترشيبــة( وهي بقايا قهوة األمــس باإلضافة إىل كمية من مغيل القهوة التي ســبق أن 

استخدمت من قبل،  وبعد غليانها لفرتة يقدر وقتها من يقوم بصنع القوة تنزل عن النار، وترتك 

قليــال من الوقت لتهدأ، ثم تســكب يف )دلة( أو )بكرج( قد أضيــف إليه بعض حبات )البهار( 

وهو )الهيل( املسحونة. 
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وهناك بعض األهازيج التي تردد بخصوص القهوة منها:

حليه����اس��مرا عىل الكي��ف علِّيها اله���ي��ل  به��ار 

حّييه��ابي��دك ي��ا زين س����ّويها الخ��ري  وضي��وف 

وكذلك:

)عىل القدم يا عّمي بضيوف أهلنا عىل القدم يا عّمي 

الهمي(. زايالت  أهلنا  دالل  يا  الهمي  زايالت 

أدوات القهوة   

• املحامســة: قطعة من الفــوالذ، مقعرة من الداخل، ملســاء، بذراع طويــل لوقاية يد 	
مــن يقوم بـ)الحمس( من النار، وترافقها قطعة مرققة لها ســاعد طويل تســمى )يد 

املحامسة( تستخدم لتقليب القهوة أثناء عملية التحميص.

• املرباد: قطعة من الخشب مستطيلة الشكل تستخدم لتربيد القهوة بعد )حمسها(.	

• املهباش: قطعة اســطوانية من الخشب الصلب، محفورة من الداخل، ويسمى املهباش 	

)النجر( يستخدم لســحن القوة بعد تحميصها بواسطة قطعة خشبية أخرى تتخذ من 

ذات صنف الخشــب الذي يصنع منه املهباش تســتخدم لـ)دق( القهوة، وقيلت بعض 

األغاين يف املهباش، مثل:

س��ويل��م ي��ا  املهب���اش  وق��ادهدق  الن��ريان  وادع����ي 

خ�����ايل ي��ا  املهب�����اش  االصي��لدق  وف��ن  حل��و  دق��ن 

خيال��هع��ن درب الضي��ف ال تحي��د الح��ي  ع��ىل  طل��ت 

• الطباخ: وعاء مصقول من الداخل للحفاظ عىل طعم القهوة بنكهته، يســتخدم الطباخ 	

لغيل القهوة.

• الدلة: وعاء نحايس يغطى من الداخل بالقصدير يف عملية تسمى )رب النحاس( لتمنع 	

صــدأ النحاس، ويك ال يتأثر طعم القهوة، تســتخدم الدلة إما لغــيل القهوة، أو لحفظ 

الزائد منها الذي يستخدم )ترشيبة( يف املرات القادمة. 

• البكرج: أيضا وعاء نحايس اســطواين الشــكل، مغطى بطبقة من القصدير من الداخل، 	

يستخدم لوضع القهوة الجاهزة.
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• الفنجان: وعاء صغري بحجم قبضة اليد، يصنع من )السريامك( الصيني، أبيض ناصع من 	

الداخل، موىش من الخارج، ويجب أن يستخدم نظيفا، وسليام غري مثلوم.

مسميات القهوة

•  القه��وة البك��ر: وهي القهوة التــي تعد ألول مرة، أو تكون القهــوة جديدة من هيل 	

وقهوة.

• القهوة الثنوة: وهي القهوة التي يعاد إعدادها من جديد بزيادة املاء والقهوة والهيل. 	

• مفه��وم القهوة الصايدة: هي القهوة التي ســقط بها بعــض الخبث كالحرشات فتغري 	

طعمها. 

• القهوة الفاكّة: وهي القهوة الفاترة.	
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5. القضاء العشائري
القضاء العشائري:

 هــو حل النزاعات بني األفراد يف املجتمع، وبني العشــائر إجامال وإعادة الحق إىل صاحبه، 

وللقضاء العشائري قضاته، ومراحل للتقايض وأدلة اإلثبات، والعقوبة املتوجبة، وهو أصلح من 

القضاء املدين إلصالح النفوس، وتحقيق العالقة األمنية بني األفراد.

ويقول القايض العشائري حامد حسني محمد النوايسة: القضاء العشائري هو حل النزاعات 

بني الناس، وإحقاق الحق بني الخصوم، ويعمل القضاء العشائري عىل حق الدماء، ومنع اتساع 

الجرميــة بالكفالء عىل الخصوم الذين يلتزمون بدفء الكفيل أو بوفائه، فمن تجاوز منهم عىل 

حقــوق الكفيل الذي هو )الوجه( يطلب للمقاضاة التي ال تكون ســهلة، لذلك يحذر الخصوم 

من )تقطيع الوجه(.

القايض العشائري

وقدميــا، أي قبل وجود املحاكم املدنية، كانت الحاجة للقضاء العشــائري الذي كان يفصل 

بالخصومــات بــني الناس، وكانت هناك حاجــة للتحكيم العادل بني األطــراف، ورضورة وجود 

شــخص ينوب عن مجموعة ويوجههم ملا فيه صالح األمر، لذلك وجد القضاء العشائري، ووجد 

القايض الذي يفصل بني الناس، وحكمه يأخذ صفة اإللزام عند الجميع. 

فاألخالق الســائدة، والعادات املبنية عىل الشــهامة يف املجتمع العشــائري هي التي تخلق 

اإللزام لهذا القضاء، وهي التنفيذ بعينه، ومن يخرج عنه فإنه يعاقب بالفرض العشائري إضافة 

إىل عقوبة املجتمع له ضمن نطاق قواعد املجامالت واألخالق، وكذلك يعاقب بعقوبة أشد من 

العقوبة القانونية عند من يقدرها، وهي استنكار الناس وصدهم عنه، ونبذه من املجتمع. 

قد دخل القضاء العشــائري يف صفوف املواريث الشــعبية، خاصة بعد تعديل وإلغاء املواد 

القانونية التي كانت تأخذ يف الحكم العشائري ـ حكم القايض العشائري.

رشوط القايض العشائري 

إن من يتوىل منصب القايض يف الوسط العشائري يجب أن يتحىل بصفات قد ال تتأىت لغريه، 

فــام ميكن أن يكون ميزة للقايض العشــائري يعينه عىل صواب الحكم، وحــزم القضاء، وعدم 

الرتاخي بحقوق اآلخرين، ومن تلك املزايا والصفات: 
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الوراثة: يعترب البعض الوراثة رشطا أساســيا من رشوط تويل منصب القايض العشــائري، . 1

فيكــون ترىب يف بيت هذه صفته، واكتســب الخربة والدرايــة، ومنهم من اعتربه مجرد 

ســمة قد تكون غري رضورية، ومنهم من يرى أنه رشط مستحســن وغري ملزم إذ يجوز 

تعيني القايض حتى لو مل يكن يف أرسته من كان ميارس مهنة القضاء العشائري.

أن يكون من األشخاص امللمني باألعراف والعادات العشائرية السائدة، وملام باملوروث . 2

الشعبي وخاصة األعراف املتعلقة بالقضاء العشائري.

أن يكون رجال فطينا ذكيا وحسن البديهة، وبالنظر إىل القضاء العشائري نجد أنه مصدر . 3

غري مكتوب، لذا يجب عىل قايض العشائر أن يكون بعيدا عن النسيان، ويجب عليه أن 

يكون حافظا لقواعد القضاء العشائري من العقوبات، وأن يكون فطينا ومتفهام ألقوال 

الخصوم والشهود.

أن يتمتع بحسن السرية ومأخوذ بالصفات الحسنة، مثل الكرم والرجولة واملرونة حتى . 4

يضفي عىل حكمه نوعا من اإللزام.

أن يكون صاحب مركز اجتامعي مهم وبارز يف عشريته وغريها من العشائر.. 5

اعرتاف عشريته وقضاة العشائر األخرى مبزاولته القضاء.. 6

تقدمه يف السن إلحكام التجربة وإضفاء صفة الحكمة.. 7

أن يكــون ملام بتعاليــم الرشيعة اإلســالمية يك ال يتعارض حكمه مــع أحكام الرشع . 8

الحنيف. 

مكانة القايض العشائري 

للقضاة العشائريني مكانتهم االجتامعية البارزة التي تؤهلهم البتداع وابتكار األحكام وفقا 

لألحــوال، فعندمــا يحظى القايض العشــائري باملكانة الرفيعة بني رجاالت قبيلته، ويســتحق 

االحرتام من قضاة ورجاالت العشــائر األخرى يكون مبقدوره أن يترصف بقوة انطالقا من هذه 

املكانــة، فالقايض زعيم اجتامعي يراعي مصالح النــاس، ويصبح له الحق يف الترشيع القضايئ، 

ابتكارا كام كان يفعل قضاة )القلطة( وتعديال كام فعل الشيخ القايض املرحوم حمد بن جازي 

ـ من قضاة عشــائر الجنوب ـ يف إلغاء )غرة املدى( التي كانت شــائعة حتى أواخر الستينيات 

من القرن العرشين يف األعراف القضائية العشائرية، والتي تعد ظلام للمرأة وتعديا جائرا عىل 

حقوقها. 
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ونظرا ألهمية قضاة العشائر البالغة اهتمت الدولة وقامت بتعيني عدد منهم، وكانت تحيل 

إليهــم كثريا مــن القضايا، وخاصة قضايا القتل والعرض وتقطيــع الوجه، ذلك ألن حكم  قايض 

العشائر أكرث ردعا، إضافة إىل أنه إصالح مجتمعي يف الوقت نفسه. 

وبهذا يكون للقايض العشائري مكانة بارزه يف مجتمعه وبني القبائل، وله املكانة البارزة عند 

الدولة.مثال عىل تعيني الدولة لقضاة العشائر:

وزارة الداخلية

 محافظة الكرك

 الرقم 

التاريخ................................. املوافق............................... 

الشيخ أحمد سامل املبيضني

أعلمنــي وزير الداخلية بكتابــه رقم )67867/3/4( تاريــخ 1992/9/21م، واملعطوف عىل 

كتاب ســيادة رئيس الوزراء األفخم، بأنه صدرت اإلرادة امللكية السامية باملوافقة عىل تعيينكم 

قاضيا عشائريا يف محافظة الكرك. أرجو العلم متمنيا لكم التوفيق.

 محافظ الكرك/ رايض إبراهيم 

صنوف القضاة

ق��ايض القلطة: يحكم بالقضايا التي تقل نظائرها، وحكمه غري قابل لـ)الســوم(، وهو . 1

قاض يبتدع األحكام. 

قضاة الحاملة: ويسمونهم قضاة املناهي، وهم أقل درجة من قايض القلطة، وأحكامهم . 2

تخص العادات والتقاليد، وهم ثالثة أصناف:  

قايض الرقاب: يختص بقضايا القتل. . 3

 قايض العرض: يختص بقضايا العرض والرشف.  . 4

قايض مبيض الوجوه: يختص بقضايا تقطيع الوجه.  . 5

قضاة العارفة: يختصون بقضايا األرايض واملراعي والخيول.  . 6

قايض التمهيد: يحكم يف القضايا االعتيادية أو يوجه لقاض.. 7
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الرزقة 

الرزقة: هي املبلغ الذي يتقاضاه القايض لقاء الفصل يف القضية، وتسمى عند البعض )رسن 

الفــكاك(، وعادة يحدد قيمتها القايض ذاته، ويعني مــن يدفعها من الخصوم، وهي ملزمة ملن 

تفــرض عليه، وغالبا مــا يتم دفعها قبل البــدء بالتقايض إذا كانت مناصفــة بني الخصمني، أو 

يجعلها أحد الخصمني بكفالة شخص عىل أن يقر الكفيل باملجلس بالوفاء بها، وجرت العادة أن 

تكون عىل أحد األشكال التالية: 

رزقة املبطل)املغطرة(: ويتحملها الشخص )املفلوج(، أي الطرف الذي يخرس القضية، وأكرث 

قضايا البادية تكون الرزقة هي رزقة )مبطل(.

رزقة املحق )املس��ترت(: ويتحملها الطرف الذي ربح القضية، ويسمى هذا الطرف )الفالج(، 

وهذا النوع يتامىش مع القاعدة املعروفة )من يخرس تكفيه خسارته(.

يف كثري من األحيان ال يتفق الطرفان عىل طريقه معينة لدفع الرزقة، وهنا يقوم القايض قبل 

النظــر يف القضية بتحديد القاعدة من أجل الحصول عىل الرزقة، كأن يشــرتط أن تكون الرزقة 

رزقة مبطل، أو مســترت، أو أن تكون مناصفة بني الطرفني، واشــرتاط القــايض هذا يعترب ملزما 

للطرفني، أما يف قضايا العرض، فإن الطرف املتهم يتحمل الرزقة يف الغالب مقابل )غسيل ثيابه( 

عىل حد تعبري البدو -أي  براءته من التهمة- .

أن الطرف الذي يحاول أن يتهرب من دفع الرزقة يعترب بلغه البدو )مفلوجا(، أي أنه يخرس 

القضية بغض النظر عن ادعائه وحجته.

ومــن القضاة مــن يتنازل عن الرزقة، ويقيض بني الخصــوم دون مقابل، بل يزيد بإكرامهم، 

وحــول األمــوال التي قد يأخذها القايض العشــائري مقابل فصلة يف موضــوع النزاع قد تكون 

نقدا وهي األغلب، أو أن تكون أبال أو أغناما، وقد تكون خيوال أو أسلحة، كام أن للزرقة أنواعا 

تعارفت عليها الجامعة العشــائرية غري التي يتقاضاها القايض العشــائري، فقد يتم دفع الرزقة 

للقصاص مقابل قيامه بتقدير التعويض، وقد يتم دفع رزقه للبشاع الذي يقوم بعملية البشعة 

كإحــدى وســائل اإلثبات، وقد يتم دفع رزقة للشــخص الذي يعينه القــايض املختص للنظر يف 

القضية موضوع النزاع ويسمى هذا الشخص )املفارش(، وكذلك دفع رزقه للمنقط مقابل قيامه 

بعملية التنقيط للبت يف أمر املتهم إذا كان بريئا أو متهام.

إلزامية التنفيذ

يلتزم املحكوم عليه يف القضاء العشائري بتنفيذ هذا الحكم  الذي صدر عن القايض العشائري 
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بالكفالء، وهذا الحكم محمي عند العشائر دون وجود سلطة تنفيذية، وسلطة القضاء العشائري 

هي الســلطة األخالقية واألدبية السائدة بني الناس التي تقع ضمن نطاق األخالق واملجامالت، 

ويعترب الحكم الصادر عن القايض العشــائري ملزما. ومبا أن القضاء العشائري مصدره املجتمع 

ويطبق فيه، ووضع من اآلباء واألجداد دون تغري )عىل األغلب(، ويف املجتمع نفسه الذي وجد 

فيه فقد رست فيه أحكامه، وهدفه اإلصالح املجتمعي وليست سياسة التجريم والعقاب.

الدخالة أو الجرية

هي أحد أساليب الحامية يف القضاء العشائري البدوي، وهدفها إزالة التوتر بني أهل املجني 

عليــه وأهل الجــاين، وإزالة الخالفات والنزاعات الفردية إذا شــعر أي فرد من األفراد باالعتداء 

عليــه من قبل اآلخرين، فإنه يلجــأ إىل )الوجه( دخيال لطلب الحاميــة، وإلنصافه وإيصاله إىل 

حقه، والدخالة تحرتم عند العرب، وعندما تكون بـ)الوجه( يقول الدخيل )أنا بوجهك يا فالن(، 

وقــد يدخل الدخيل عىل الشــخص املقصود، ويعترب بحاميته إن دخل بيتــه ومل يجده، واملرأة 

تدخل الدخيل باســم زوجها أو أبيها، ويجب عىل )الوجه( أن يجري الدخيل، وتجب الدخالة يف 

قضايا القتل والعرض، وإن كانت تكون يف قضايا أقل شأنا. وعىل )الوجه( أن يؤمن الدخيل عىل 

نفسه، وأهله، وبيته، وماله. 

خرق الدخالة

إذا تعرض الدخيل إىل االعتداء من الخصم فإن الحق ينتقل إىل  الشــخص املجري، ويشــكل 

هذا االعتداء خرقا لـ)الوجه( يسمى )تقطيع الوجه(، ومل تتساهل العشائر يف ذلك، واعتربته من 

الجرائم الكربى.

العطوة

مجال العطوات العشائرية

تؤخذ العطوات العشــائرية يف قضايا القتل العمد أو الخطأ، أو يف قضايا العرض، وال تجب 

العطوة يف قضايا الخصام عىل الحقوق بني األطراف، وغريها من القضايا بني الخصوم، فال عطوة 

يف حالة التحقري، وتشــويه الســمعة والحط يف كرامة اإلنســان وقضايا اللغو، وإن أوجبت مثل 

هذه القضايا الدخالة. 
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مدة العطوة العشائرية 

تختلف مدة العطوة حســب نوع الجرم املرتكب وظروف الجرمية، وتكون مدة العطوة يف 

الجرائم الكربى أقل من مدتها يف الجرائم الصغرى، لذا جرت العادة عىل إعطاء ثالث أيام وثلث 

يف جرائم القتل العمد، وهي تســمى )عطوة فورة الــدم( لتمكني الجاين وأقاربه من )الجلوة(، 

وتســمى )الثالث املهربات(، وصــارت هذه العطوة تؤمن من قبل األجهــزة األمنية، ثم تتواىل 

العطوات ملدد أطول من قبل الوجهاء. 

أنواع العطوات

• عطوة عادية	

 تؤخذ يف القضايا غري الخطرية، أو غري املهلكات بحســب تسمية العشائر لها، وسميت بهذا 

االسم ألنها عادية وليست بحاجة إىل تشديد مثل باقي العطوات.

• عطوة إمهال	

وهي كل عطوة بعد عطوة )فورة الدم( وتسبق عطوة اإلقبال، وتؤخذ إلمهال الطرف اآلخر 

مدة معينة إىل حني إجراء الصلح العشــائري، وهدفها إجراء املشــاورات بني أهل املجني عليه 

حتى يتباحثوا يف األمر، وقد يتم تجديد هذه العطوة أكرث من مرة لنفس الهدف إىل حني تحديد 

املوعد النهايئ ألخذ عطوة اإلقبال.

• عطوة إقبال	

 تعد هذه العطوة آخر العطوات العشــائرية، من خاللها تجري املباحثات يف الرشوط التي 

يريدهــا أهل املجني عليه، كذلك البحث يف إجراءات الصلح بني الطرفني وتحديد موعده، وإذا 

اختلف الطرفــان عىل إجراء الصلح الختالفهم عىل الرشوط املطلوبة فإن األعراف العشــائرية 

تجيز تجديد العطوة مرة أخرى أو عدة مرات إىل حني إجراء مراسيم الصلح العشائري. 

• عطوة حي ميت 	

وتؤخــذ هذه العطوة يف حالة تأرجــح وضع املجني عليه بني املوت والحياة، )إذا كان وضع 

املصاب يف حالة خطرة(، فإذا شفي فإنها تصبح عطوة حي، وإذا تويف فإنها تصبح عطوة ميت. 
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• عطوة حق	

وتســمى أيضا )خص وقص( وكذلك عطــوة )تفتيش(، وتؤخذ من طــرف إىل طرف أو من 

كال الطرفــني تجاه اآلخر إىل أن يثبت الحق، مبعنــى أنها تكون يف حالة االتهام أو يف حالة عدم 

معرفة الفاعل الحقيقي للجرمية، ومثال ذلك عندما يوجد شــخص قتيل يف أطراف قبيلة حينها 

تكون هذه القبيلة هي املتهمة يف هذه الجرمية وعليها أخذ عطوة الحق إىل حني معرفة الفاعل 

الحقيقي، ومدة عطوة الحق تكون إىل حني معرفة الفاعل، بعدها يتم تجديد العطوة بحســب 

الوضع الجديد، وتقابلها عطوة االعرتاف وتؤخذ يف حالة اعرتاف الفاعل بجرميته.

• عطوة رشف	

تؤخــذ هــذه العطوة يف جرائم العــرض وتقطيع الوجه وحرمة البيــت، فإذا وقعت جرمية 

اغتصاب فعىل عشرية الفاعل أخذ هذه العطوة من أهل الفتاة للتأكيد عىل أن رشفهم مل ميس، 

وأن ما وقع عىل الفتاة كان عنوة، وكذلك تعد من باب احتفاظ الطرف املترضر بكرامته وهيبته 

أمام العشائر.

• فراش العطوة وعلوق العاين 	

كالهــام يختلف من عشــرية إىل أخرى من حيث مجال التطبيق، كــام يختلفان يف األحكام، 

لذلك فإن بعض العشائر تستويف علوق العاين، وعشائر أخرى ال تستوفيها، ويعترب فراش العطوة 

وعلــوق العاين هي بــدل العطوة مقابل املوافقة عىل إعطاء العطــوة، وتدفع نقدا أو عينا من 

قبل الطرف املعتدي، وتعترب من ضمن )العوض( عند الصلح، فقد تكون من حســاب الدية يف 

حال القتل.

• الجلوة	

الجلوه هي إحدى الوســائل املرتبطة بالقضاء العشائري، فعند الجرائم التي توجب الجلوة 

كالقتــل وقضايــا العرض، ينتقل أهل الجــاين ممن يتصلون معه بالقرىب حتــى الجد الرابع من 

منطقتهــم إىل منطقة )الوجه( الذي متت )الدخاله( بــه، وذلك دفعا للرش، وحقنا للدماء يك ال 

يبقى الخصوم عىل مقربة من بعضهم مام قد يؤجج الخالف، ويحدث الثأر.

والجلوة، زيادة عن أنها حامية للجاين وأهله، فهي يف الوقت نفســه حامية للطرف الخصم 

من الوقوع بجرائر جرائم أكرب نتيجة التوتر الذي يحصل إذا بقى الخصوم متقاربني.

وتستمر الجلوة ما مل يتم الصلح، وهنالك حاالت يجري فيها الصلح ويشرتط عدم عودة الجايل. 
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• التقايض	

ته، ليحكم يف القضية،  يجلــس الخصوم عند القايض والكل )ميــد(  أو )يعد( -أي يقول- ُحجاَّ

ويحــدد لكل طرف كفيل يضمن التزام )مكفوله( بحكم القايض، فيطلب الكفيل من العشــرية 

املعتديــة كفيال، ويكون الكفيل كام يف عطوة الدم )كفيل وفا( يأخذ عىل عاتقة أن يقوم بدفع 

كل مــا ينتهي بــه عن هذا القضاء، أي بعــد حالة التقايض بني العشــريتني، ومن الطرف اآلخر 

)كفيل دفا( يأخذ عىل عاتقة حامية العشرية الجانية من العشرية املعتدى عليها ضمن العطوات 

العشائرية إىل أن يتم الصلح، ويكون للقضاء العشائري دور الفصل والبت باألحكام، والعطوات 

تعترب من العادات املجتمعة التي تدل عىل أن املجتمع متامســك عشائريا، وأن لشيوخ ووجهاء 

العشائر دورهم يف ضبط أمور العامة.

• الحجيج	

ميلك كال الخصمني أن يوكل كل منهام حجيجا عنه لينطق بلسانه إذا أحس عدم قدرته عىل 

إيضاح حجته، والوكيل، أو الحجيج يتكلم بلسان موكله، فيثبت وينفي، ويقر وينكر. 

• األول أبو حجتني	

املدعي، وهو طالب الحق له حجتان، أي أنه يديل بحجته، أي بأقواله أمام القايض حتى يتم 

ما لديه مام يثبت تجريم خصمه، ويبني حقه عنده، ليأيت دور الخصم بالدفاع عن نفسه، فيربر 

الفعــل إن كان مقــرا به، أو ينكر تهمته، وبعد أن ينهي املدعى عليه يعود املدعي ليديل بحجة 

ثانيــة يفند فيها بعض ما جاء بأقوال الخصــم، وليس للخصم هذه امليزة يف القضاء، لذا يحرص 

كال الخصمني عىل اإلبانة، وتوضيح كل ما يحيط باملقاضاة.

• الصلح	

يــأيت الصلح إلحقاق الحقوق وإنهاء الخالفات، يك ال تبقــى العداوة والضغينة بني األطراف 

املتنازعة، أو لرد االعتبار ملن تم االعتداء عليه وعشــريته، وللصلح إجراءات خاصة، يســعى بها 

أهل الخري الذين يصلحون ذات البني بني الناس.

ويتم الصلح بحضور الجاهة التي تحرض لإلصالح، إىل جانب تكريم خصوم املعتدي، فتتكون 

من مجموعة أشخاص من ذوي االعتبار بني الناس، وذوي املكانة االجتامعية، وممن لديهم من 

الخربة يف القضايا، واملعرفة بالحلول.
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عنــد وصول الجاهة يتــم تقديم فنجان القهوة، فيمتنع كبريها عــن رشب القهوة إال بإمتام 

الصلــح الذي يكون قد جرى عليــه التفاوض من قبل، وتحاول الجاهــة جهدها التخفيف من 

الــرشوط التي كانت قد توقفــت عندها املداوالت بني الطرفني، طــرف املجني عليهم، وطرف 

وكالء أو وجوه الطرف املعتدي، وبعد االتفاق يســمى الكفالء، كفيل الدفا، وهو الضامن لحق 

الطــرف املعتــدي، وكفيل الوفا وهو الضامــن لطرف املعتدى عليه، فــال يتعدى أي طرف من 

الطرفني عىل اآلخر، وإن حصل فيكون حق )تقطيع الوجه( الذي يطالب به الكفيل.

• مدة االلتزام بالصلح	

إن القصد من الصلح هو إنهاء النزاع بني املتخاصمني وإعادة األمور إىل طبيعتها، لذا تحرص 

العشائر يف الكرك كل الحرص عىل عدم خرق الصلح ويقولون: )إن اندمل الجرح ما ينفتح(. 

• الصلح التام والصلح الناقص	

يعــد الصلح هو املرحلة النهائية مــن مراحل اإلجراءات املتعلقة بأية قضية أو خصومة، وال 

يعترب صلحا إال إذا تم برضا الطرفني، وتعول العشائر األردنية كثريا عليه، حتى أنهم يعتربونه من 

أهم إجراءات الوقاية من الجرمية فيقولون: )الصلح سيد األحكام(. 

ويعترب الصلح مرحله ســلوكية واجتامعيــة للمجموعة التي ترى أن رشفها مصان غري مهان، 

وبالتــايل عــودة أطراف النزاع كل إىل موقعه الســابق عىل الحد املقبول الــذي كانوا عليه قبل 

نشوب الخالف، وينقسم الصلح من حيث آثاره إىل صلح تام وصلح ناقص.

الصلح تام: وهو الذي ينهي الخالف من أساسه، وال تشرتط فيه رشوط، ومن خالله ال يكون 

هناك أثر للنزاع، ويكون ذلك بوجه الكفالء، وسمي بهذا االسم ألنه يشمل القضية وتوابعها.

الصلح ناقص: وهو الذي يكون مرشوطا، بحيث يكون الصلح عىل أطراف  النزاع باســتثناء 

القاتــل مثــال، أو أن يكون الصلح مرشوطا برحيل القاتل أو دفــع مبلغ من املال مقابل الصلح، 

ويدون هذا مبوجب صك الصلح. 

املفاهيم القضائية عند قضاة العشائر

1ـ العاين: هو الشخص املتهم يف الجرم.

2ـ  ناقل العاين: الشخص الذي يتوىل تأمني سالمة الجاين.

3ـ  الحجيج: الذي يتكلم بلسان أحد الخصمني وكيال عنه.
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4ـ  وغيث: متهم.

5ـ  ثالثة من خشم تسعة: اختيار قاض من بني ثالثة قضاة. 

6ـ  السوايت: األعراف القضائية عند البدو.

7ـ  راعــي القلطة: هو القايض الذي ميلك االبتــداع يف الحكم يف بعض القضايا غري املألوفة، 

وهو ذو منزلة رفيعة بني القضاة، وليس لكل قاض )القلطة(.

8ـ أبــو حجتني: املدعي، إذ أن له الحق بأن يبــدأ بحجته األصلية ثم يرد عىل حجة املدعى 

عليه بحجه إضافية.

9ـ هدي قدي: جئتك قاصدا لك دون غريك.

10ـ بني زيقك وريقك: من األلفاظ التي ترتدد أثناء املحاججة يف خطاب القايض. 

فرض القايض يف جرمية اللغو واملعيار

جرمية اللغو واملعيار لها آثارها السلبية يف املجتمع العشائري، نظرا الختالط الناس ببعضهم 

البعض، ومن يسئ آلخر قد ييسء إىل مجموعة أخرى دون إرادته، فالطعن باألعراض واألنساب 

ال ييسء إىل شــخص معني بقدر ما ييسء إىل جميع أفراد العشــرية، واللغو واملعيار قد يكونان 

ســببا أو مصاحبان لوقوع جرمية كربى، لذلك  فإن فرض قايض العشــائر شــديد عىل الفاعل يف 

هذه الجرمية، والقصد من تشــديد العقوبة هو منع وقــوع مثل تلك الجرمية، ومن العقوبات 

التي غالبا ما يفرضها القايض العشائري عىل النحو التايل عىل املتهم:

 1ـ قطع لســان املتلفظ بالعبارات البذيئة عىل األشخاص لحامية املجتمع من لسانه، أو أن 

يشرتي لسانه من ماله الخاص حسب تقدير القايض. 

 2ـ  حت أسنان املتلفظ بالعبارات البذيئة أو أن يشرتيها من ماله الخاص. 

3ـ غرامات مالية يقدرها قايض العشائر حسب تقديره لظروف القضية، وحسب نوع الكالم 

الذي تلفظه، ويتشدد قايض العشائر عىل الطعن بالعرض ذلك ألنه ال يزول مبرور الزمن ويشكل 

األحقاد بني أبناء العشائر.



96

بعض الجرائم مربعة الدية

قتل النائم

 تعترب هذه الجرمية حالة من حاالت تربيع الدية، وال تســتطيع النفس اإلنســانية استيعاب 

مثل هذه الجرمية النكراء ألنها تقع عىل شــخص أعزل نائم ال يستطيع الدفاع عن نفسه، لذلك 

تعتربها العشــائر مــن الجرائم املهلكات الكــربى، وتؤدي  هذه الجرمية إىل )شــل املال وذبح 

الرجــال( -عىل حد تعبري قائل هذا املثل البدوي-، ويكون مصري  الفاعل يف هذه الجرمية قتله، 

والدية تكون هنا مربعة، أي يدفع الفاعل أربع أضعاف دية الرجل العتبار هذه الجرمية.

قتل املرأة

تقدر الجامعة العشائرية أن املرأة ضعيفة، وال تستطيع أن تدافع عن نفسها مقارنة بالرجل، 

فجرمية القتل الواقعة عىل املرأة يف املجتمع العشــائري هي جرمية نكراء ال يتســامح فيها أهل 

املجني عليها، وقد اعتربت الجامعة العشائرية أن قتل املرأة حالة من حاالت تربيع الدية.

قتل شيخ العشرية

  ميثل الشــيخ يف وســطه مكانة اجتامعية مرموقة وهو صاحب الرأي لجميع أفراد عشريته 

الذين ال يخالفونه يف ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، فإذا ما تعرض شــيخ العشــرية للقتل فإن 

هذا النوع من الجرائم مغلظ، وتســتنكره العشــائر، ودية شيخ العشرية تساوي أربعة أضعاف 

دية الرجل العادي، العتبار أن الشيخ صاحب مكانة اجتامعية أكرث من أي شخص آخر، والعتبار 

أن شــيخ العشــرية ميثل العشــرية كاملة، وأن ما وقع عىل الشــيخ هو يف األصل واقع عىل كل 

العشرية.

قتل الضيف

 للضيف والضيافة أصول تحرتمها العشــائر، وللضيف مكانــه واحرتامه عند املضيف، لذلك 

فإن االعتداء عىل الضيف أو حتى اإلســاءة له تعد جرمية كربى عند العشائر األردنية كلها، وإذا 

قتل الضيف وهو يف مالك املعزب يحق لألخري أن يثأر له حتى لو كان الضيف من قبيلة أخرى، 

وقــد يتعرض الضيف للقتل يف العادة إذا كان مطلوبا للثأر، ومع ذلك يقع عىل املعزب حاميته 

وله الحق يف االنتقام له كونه صار يف بيته، وال يحق ألحد االعتداء عليه. 
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قتل ابن العم 

ال يختلــف اثنــان حول أن قتل ابن العم جرمية منكرة عند جميع العشــائر، ملا لها من آثار 

ســلبية تؤدي إىل تفتيت العائلة والفخذ من وســط العشــرية، مام ينعكس ســلبيا عىل وحدة 

العشــرية وهيبتها وقوتها أمام العشائر األخرى، ويعاقب القاتل البن عمه عقابا أليام، وعليه أن 

يدفع تعويضات مغلظة أكرث حســب األعراف العشائرية قد تصل إىل سبع أضعاف التعويضات 

التي يدفعها الفاعل يف جرمية القتل الواقعة عىل شخص آخر. 

قتل الدغيلة

قتل الدغيلة ـ وتســميه بعض العشائر قتل الدليخة ـ وهو القتل غدرا مع التشويه وإخفاء 

الجثة، وهذا النوع من الجرائم مام تغلظ عقوبته وتحسب مربعة. 

مترد قاتل

ارتكب أحد األشــخاص جرمية قتل، وقد مترد القاتل ومل يقبل بإعطاء الحق، ومتادى لدرجه 

أنــه أنكر جرميته فأخذ أهل القاتل يالحقونه، فاضطر أن يــرتك أرضه وديرته ويرتحل إىل ديره 

أخــرى، إال أن أهل املقتول مل يرتكوه وبقوا يطالبون بدمهم، ويف ليلة من الليايل وجدوه نامئا يف 

بيته، فقام ابن عم املقتول وشق بخنجره وسادة القاتل ثم وضع بجانبها قليال من ملح البارود، 

ثم رســم خلف البيت وسم عشريته وغادر املكان هو ومن معه، وعندما أفاق القاتل من نومه 

وشــاهد آثارهم ورموزهــم التي تؤكد عىل التصميم بقتله مهام كلف الثمن، رسعان ما أرســل 

بجاهــة طالبا الطيبة )الصلح(، فامتنع أهل املقتول يف بادئ األمر، وأرصوا عىل قتل الفاعل، ثم 

وافقوا بعد إلحاح من الوســطاء، رشيطة أن يقوم القاتل وخمســته بدفــع الدية مربعة )أربع 

رقاب( إلهاملهم العطوة وتجاهلهم إياها فوافق القاتل وخمسته عىل هذا الحكم القايس جزاء 

مترد القاتل عىل العرف العشائري.

غرة املدى

يتــم دفع )غرة الدية( كصلح عــىل الجرمية 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 

العائــالت 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 ست 

ســنوات، أو كام يقولون حتى يستطيع ســحب )الشربية( من حزامه، وقتها تستطيع أن تطلب 
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الطالق وتعود لبيت أهلها وقبيلتها، ومل  يرَو أن طالقا حدث يف دور البدو يف مثل هذه الحاالت؛ 

ألن املرأة طيلة زواجها وبعد أن تنجب الولد عند قبيلة زوجها تصبح حياتها مثل حياة العبيد، 

ال يحق لها فعل يشء من اختيارها. 

التبّدي 

التبدي: يعني طلب شــخص مــن اآلخر تقديم االعتذار، والرضوخ للحق العشــائري نتيجة 

إساءته، وعدم اعتذاره املبارش، فيحصل مثال أن يلتقي شخصان فيقوم أحدهام باإلساءة للشخص 

اآلخر، وقد يكون هذا الشــخص رجال كبريا بالســن ال يقوى عىل رد اإلســاءة، أو رجال ليس من 

عادته اإلســاءة، فإن مل يبادر هذا الشخص باالعتذار، ويرسل جاهة لطلب االعتذار ويتامدى يف 

اإلهامل يقوم الشخص الذي تعرض لإلساءة بالتبدي، أي يرشح القصة ألشخاص من طرفه، وهم 

بدورهم يوصلون الرسالة إىل أقارب الشخص امليسء، وعندها يلزمهم أخذ جاهة واالعتذار من 

هذا الشخص ورد اعتباره، فإن مل يحدث ذلك قد يتفاقم األمر ويلزم رد االعتبار بشكل شخيص 

بحيث يقوم أشخاص من الطرف املساء إليه بأخذ حقهم بيدهم، وتلحقها حينئذ عدة مناوشات 

لحل اإلشكال بينهم.

اللغو

 وتســميه البدو )هرج القفا(، ويقع عىل الشــخص يف غيابه، كأن يطعن شخص آخر بعرضه 

أو بنســبه،  أو أن ينســب إليه قوال  أو فعالً مل يصدر عنه، ونظرا لغياب الشخص املقصود فإن 

األعراف العشــائرية تســميه هرج القفا، أي )اللغو(، ويحتاج الشخص املقصود إلثبات ما وقع 

عليه من إساءة، وغالبا ما يلجأ إىل طلب شهادة األشخاص املوجودين أثناء وقوع اللغو، وتعترب 

هذه عيبة أن يتكلم أحدهم بغياب الشــخص ويقدح بــه ويذمه، فإن كان الكالم صحيحا كان 

تشــهريا، وإن كان كذبــا صار تجنيا وافرتاًء،  فاألول ال يجوز ولــو كان صحيحا وعليه الحق، ويف 

الثاين حق مغلظ )مضاعف(.

جرائم الرشف عند القايض العشائري 

جرائم الرشف عند العشــائر من الجرائم التي تواجه بالشــدة يف العقوبة، والجدية املطلقة 

يف تنفيذ الحكم،:
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منوذج اتفاق عىل حق عشائري يف جرمية زنا أمام قايض عشائري. 

بتاريــخ  1992/11/2 وعــىل أثر قضية العرض التي تعرضت لهــا املدعوة.)*****( من قبل 

املدعو)*****( فقد تم االتفاق بني الطرفني.

الطرف األول: ).....( وخمسته 

الطرف الثاين: )......(وخمسته 

عىل حق عشائري )عقبي(، ويكون القايض العشائري يف هذه القضية هو القايض العشائري 

ســويلم بن مفرج، وكفيل الوفاء هو محمد عودة األقرع، ووكيل الدفاء عودة عواد ســالمة بن 

زايد وبناء عليه تم تنظيم هذا الصك تحريرا يف 1992/11/12م.

      كفيل الوفاء                    كفيل الدفاء 

       التوقيع          التوقيع

إثبات الرسقة وعقوبتها 

إذا وقعت جرمية الرسقة، وثبتت عىل الفاعل، كأن  يتم اإلمساك به وبحوزته املرسوقات أو 

املوايش التي تحمل الوسم، فإن عليه إرجاعها، وتجري عليه عادات العشائر  بأن   يدفع غرامة، 

وعليــه أربع أضعاف املال املــرسوق أو املوايش املرسوقة، فإذا كانــت املوايش املرسوقة عرشة 

رؤوس مثال فإن عليه إرجاع أربعني رأســا من نفــس الفصيل، إضافة إىل غرامات أخرى يقدرها 

القايض العشائري، إضافة إىل العقوبات االجتامعية التي تقع عليه وعىل عشريته، وتالزمه سنني 

طويلــة، فــإذا أمتنع الفاعل عن تنفيذ فرض القايض فإن )خمســته( ملزمة بالتنفيذ، إضافة إىل 

العقوبات االجتامعية التي تالزمه وتالزم خمسته. 

وإذا وقعت جرمية الرسقة واتهم شــخص معني فإن عليــه إثبات عكس ذلك، وتطبق عليه 

القاعدة املعروفة )البينة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر(، ومن خالل ذلك ال بد للمدعي 

إثبات الرسقة ســواء بالوســم أو الشهود، وللمدعي أن يطلب اليمني من املتهم، وإذا امتنع فإن 

القــايض يحكــم  عليه بالرسقة، كام أن للمدعي أن يطلب تبشــيع املتهم، ويف رفضه دليل عىل 

ارتكابه للجرمية، لذلك يحكم القايض عليه بالرسقة. 

ويراعي القايض العشائري عندما يصدر حكمه ظروف الجرمية، فهو بذلك يرتوى قبل إصداره 

للفرض العشائري، ويصدر القايض فرضه عىل السارق مراعيا ما ييل: 



100

إذا وقعت الرسقة يف خارج البيت، فإن القايض يحكم عىل السارق بأن يقدم للمدعي أربعة 

أمثال املال املرسوق كحد أدىن.

إذا وقعت الرسقة داخل البيت، فإن القايض يحكم عىل الســارق بأن يقدم للمدعي أربعة 

أمثال املال املرسوق، باإلضافة إىل تقديم رباع اإلبل مقابل تجارسه عىل دخول البيت، ورباع آخر 

من اإلبل جزاء خروجه منه،  ويضيف القايض لذلك غرامة يقدمها السارق إىل صاحب البيت.

إن القايض يراعي ظروف القضية فإذا وجد ظرفا مشددا فإنه يحكم عىل السارق بقطع يده 

ألنه استعملها للرسقة، أو قطع رجله ألنها أوصلته إىل مكان الرسقة وهكذا. إضافة ملا تقدم فإذا 

وقعت جرمية الرسقة وأمســك صاحب املال وقتله فإن األعراف العشائرية ال تطالب بدمه ألنه 

قتله دفاعا عن ماله.

البشعة

 والبشــعة ميكــن أن تكون خدعة أكرث مــن كونها حقيقة، حيث يتــم تخويف الخصم بيد 

املحامســة، وهــي حديدة توضع عــىل النار حتى تصبــح حمراء، ثم يبدأ بوضعها عىل لســان 

)الوغيث( أي املتهم، وعند الوصول إىل هذه الدرجة يخاف املتهم ويعرتف بجرميته إذا كان قد 

ارتكب جرميته، وإذا أرص عىل اإلنكار توضع املحامسة عىل لسانه؛ كونه يعرف نفسه بأنه بريء 

مام يتهم به، ويف هذه الحالة يعرتف القايض )قايض البشعة( برباءته.

لكــن قد متارس خدعة البشــعة من قبل القايض، إذ حني يرص من يراد )تبشــيعه( عىل أنه 

بريء، وأصبح ال مفر من وضع يد املحامسة عىل لسانه، فإن قايض البشعة قد يستبدلها بأخرى 

غري محامة عىل النار يك ال تؤذي لسانه.

وتستخدم البشــعة يف القضايا التي ال شهود فيها، وينكرها املتهم، كالقتل والرسقة، فيصبح 

ال سبيل إىل إظهار الحق إال بقايض البشعة. 

الحاكم اإلداري وجرائم القتل

الحاكــم اإلداري هو: املحافــظ يف محافظته،واملترصف يف اللواء أو مديــر الناحية والقضاء، 

ويــؤدي الحاكم  اإلداري الــدور املهم يف إجراءات األمن والتنفيذ يف الجرائم التي تحدث ضمن 

منطقته، وتحديدا يف جرائم القتل، حيث يقوم الحاكم اإلداري بهذه الخطوات.

1 - اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات األمنية الالزمة والرضورية عند وقوع الجرمية بحيث تتناسب  

مع الخالف القائم ظروفا ومقدارا.
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2 - البدء يف تنفيذ الخطوات الالزمة وفقا لألعراف والتقاليد العشائرية املرعية، وتأخذ العطوة 

والدخالة وتحديد الوجه أي العشرية املسؤولة عن حامية الجاين وذويه وأهم هذه الخطوات 

هو أخذ العطوة األمنية ومدتها ثالثة أيام وثلث عند وقوع جرمية القتل. 

3 - الوقــوف عىل تفاصيل الحادث والخالف وأبعــاده من خالل االتصال املبارش بأطراف النزاع 

ومــن حولهــم وممن لهم عالقــة أو اهتامم أو علــم بحقيقة الدوافع التــي أدت إىل هذه 

الجرمية.

4 - اقرتاح الحلول املمكنة ومناقشتها واالستامع لوجهة نظر األطراف أصحاب العالقة ومحاولة 

التوفيق بينهام بحيث يتم االتفاق عىل حل يتفق مع ما تعارف عليه الناس.

5 - الســعي الدائم واملســتمر لتحقيق الحل الشــامل للنزاع أو الخالف وتحديد زمان ومكان 

إلجراء الصلح واإلرشاف عىل تنفيذ رشوطه.  

ألفاظ شعبية للقضاء العشائري 

• قايض الحرم: ينطق بقضايا الغزو.	

• قايض الحلة: ينطق بقضايا املوايش واألموال.	

• قايض الرقاب: ينطق بقضايا الدم.	

• قايض العارفة: قضايا الخيول.	

• قايض القلطة: وهو ينطق بالتعديل وهو مرجح للقضاء.	

• قايض املثاين: قايض الخيول.	

• قايض املقلدات: قضايا العرض.	

• قايض املناهي: وهو يشمل األمور املنهية مثل العرض.	

• قايض مبيض الوجه: ينظر يف قضايا تقطيع الوجه. 	

• قص: تعويض، وتقرير باألموال العادية. 	

• قصري يف القضاء: هو من يلجأ إىل عشريته لالستئناس بهم.	

• قايض الوجه: تنفيذ قرار الحكم عىل املجرم من القايض.	

• بداة يف القضاء: حق االعرتاض الغريب عىل ترصفات. 	
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• قايض املعرتضة: يذهب إليه طرفا النزاع حني عدم االتفاق عىل قاض آخر.	

• قايض الحاملة: ينظر يف القضايا الخطرية.	

• قايض متهيد: هو تبيني القضية.	

صك تجديد عطوة عشائرية

يف متام الساعة الرابعة من عرص اليوم الجمعة املوافق 2005/7/29 توجهت الجاهة الكرمية 

املؤلفــة من املوقعني أدناه إىل مضارب عشــرية.ع. فخذ عيــال.ق. ص. ع. وعيال.ف.ع.ع ألخذ 

عطوة عشــائرية من جراء املشاجرة التي حصلت بينهم وبني عيال .ع. ع. وشقيقه )ع.ق.ع( و  

)م.ق. ع.( و )ف.ع( و)هـ.ف. ع( و )ا.ا.ع( وبعد املداولة تكرموا بإعطاء عطوة عشــائرية ملدة 

شهرين وتنتهي بتاريخ 2005/9/30م وذلك بكفالة الكفالء السابقني وهم الشيخ اعطوي املجايل 

وعىل هذا تم االتفاق تحريراً يف 2005/7/29م. 

الجاهة                 كفيل الدفاء     املستقبلني   

الخمسة والطلعة

الخمســة هي أصغر تكوين يف املجتمع القبيل، حيث أن كل من التقى اســمه مع اسم آخر 

يف الجــد األول حتى الرابــع يكون أمرهم واحد، ووجههم واحد، ويبقون كذلك ما مل يعلنوا عن 

الطلعة بينهم. 

والطلعة تتطلب من أحد فروع العائلة الخمسة إذا زاد أحد فروعها عن خمسة جدود فيام 

لو رزق أحدهم ولدا ذكرا وأصبح ذلك الفرع به ستة أسامء، وأراد الخروج عن الخمسة أو هم 

أرادوا ذلك.

والخمســة يجري اللجوء إليها يف عملية العد عند الجلوة ففي جرائم القتل، والرشف، وبعد 

أخــذ العطوة، وعندما يلزم األمر الجلوة يقوم املعنيون بعملية العد لتحديد األشــخاص الذين 

تلزمهم »الجلوة«، أي مغادرة أماكن سكنهم درءا لتفاقم املشكلة بني الطرفني. 

وعليــه حني يعد األشــخاص الذين يلتقون عند الجد الخامس يكــون عليهم مغادرة أماكن 

سكناهم، وحاليا أصبحت األمور أقل تعقيدا، إذ يخرج من هم أقرب الناس إىل القاتل لكن عرف 

الخمسة ال يزال مستخدما.
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الدية بني الجامعة العشائرية

من بني العقوبات التي تفرضها الجامعة العشــائرية عىل الجاين وعشــريته الدية مع إميانهم 

املطلق بأن املال ال يســاوي حياة لإلنســان وليس بديال عنه، ومع ذلك فإنهم يعتربونه من باب 

الردع، فال وسيلة لردع الجاين غري أن يتكفف الناس لجمع مبلغ الدية، ويف هذا ردع لغريه أيضا 

عندما يرون مدى شدة األمر وهوان النفس، فيكفون عن ارتكاب الجرائم التي قد توصلهم إىل 

مثل هذه األحوال، وهناك من اعترب الدية حقا لورثة املجني عليه، فيتشددون يف استيفائها.

تبيض الوجه

تبيض الوجه هي عبارة عن عاده متارس بعد إجراء الصلح بني طرفني وتكون عبارة عن راية 

بيضــاء يرفعها املذنب أو والده ويقول: )بيض الله وجه فالن( ويجوب مناطق يختارها صاحب 

الحق، وعادة ما تكون يف قضايا األعراض أو تشويه السمعة.

تسويد الوجه 

ينتــج يف حالة تقصــري صاحب الوجه بتنفيذ التزامه يف القضايــا الخطرية، ففي حالة تقصري 

صاحــب الوجه وعدم ثأره لتقطيع وجهه، وبالتايل إخاللــه بالواجبات التي يتطلبها الوجه فإن 

للطرف املترضر أن يقوم بتسويد وجه  صاحب الوجه، سواء أكان شيخا أو عشرية، فيقوم بذلك 

الطــرف  املترضر وميتطي ذلوال ويحمل بيده قطعة قامش ســوداء ويجــوب تجمعات املنازل، 

ويعلن ســواد الوجه حيث يقول: )ســود الله وجهك يا فالن(، ويذكر بعدها سبب ذلك، هكذا 

كانت العادة البدوية يف حالة إشــهار سواد الوجه الواقع عىل شخص ما، وقد تالشت مثل هذه 

األمور يف املجتمع العشائري الكريك الحايل، مع األخذ بعني االعتبار أن مسألة سواد الوجه ال تزال 

ولكن من غري مثل هذه اإلجراءات .

وكذلك عند ارتكاب أحدهم عمال مشينا، سبيل املثال أن يخطف امرأة، فيكون عمله سواد 

وجه ألقاربه،  وكذلك أفعال الرسقة التي تلقي بتبعات سيئة عىل ذوي الجاين، وتعطي انطباعا 

مشينا، وأي فعل معيب يسبب )سواد الوجه( ألهل الفاعل. 

الشهاد

كثريا ما يلجأ القايض العشــائري أثناء إجراءات املحاكمة إىل طلب الشــهود، أو يقوم أحد 

األطراف بطلب الشــهادة من األشــخاص العيان عىل الواقعة، وبعد أن يتقدم الشاهد لإلدالء 

بشــهادته يجربه القايض عىل تأدية اليمني وبالصيغة التي يقولها القايض نفســه، وقد وضعت 
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األعراف العشائرية قيودا عىل الشهادة وكأنها بذلك قد استثنت من الشهادة أشخاصا تعتربهم 

مــن غري املوثوق بهم وهم: )ســارق غطاه( أي من كان ضيفــا ورسق فراش املعزب،  و)قاعر 

مقــراه( أي إذا رسق أدوات الطعــام من عنــد املعزب، و)ملوذ قــرصاه( أي من حاول طلب 

الرذيلة عند جارته أو فعل الفاحشــة معها، وهناك عدة أنواع للشــهود منها املربئة والسامعة 

ومخسســة الدين واملراوي ونقالة النعش، وهم أربعة أشــخاص بعدد الذين يحملون النعش 

إىل املقربة.

النقط

من وسائل اإلثبات املستخدمة يف القضاء العشائري طريقة التنقيط، ويسمى الشخص الذي 

يقوم بهذه العملية )املنقط(، ويجب أن يكون من األشخاص الصالحني ذكرا كان أم أنثى، ويتم 

اللجوء إىل هذه الوســيلة يف حالة عدم إصدار الحكم من القايض العشائري املختص لعدم توفر 

األدلــة القضائية، ويتم اللجوء إىل املنقط باتفاق الطرفني، أو بتحويلها عن طريق القايض، ويتم 

تعيني الكفالء.

أمــا عن طريقة )النقط( فتتم عن طريق إحــراق البخور بالنار، ويجلس املنقط بجانبها إىل 

أن يبــدأ  املنقط باالرتجاف ويخرج من فمــه الزبد وبعدها يقوم املنقط بإعالن النتيجة معززا 

إياها بالقسم.

قص األثر: )املري(    

 وهو أحد وسائل اإلثبات التقليدية، يلجأ إليها قايض العشائر ومن خاللها يتم تحديد مكان 

الســارق من خالل قص أثره، وقصاص األثر يســتطيع تتبع خطوات السارق، والوصول إىل آخر 

مكان وصل إليه، وهذه الطريقة كانت متبعة، وتعترب من األدلة الدامغة التي ال ميكن إنكارها، 

وقصاصو األثر يتميزون بالفراســة واملعرفة القوية يف تحديد األثر والتعرف عىل صاحبه إن كان 

ذكرا أم أنثى، والوصول إىل مكانه. 



105

ثانيا: أشكال التعبري الشفهي 
1. األساطري

بنات نعش

)بنات نعش( اسم يطلق عىل بعض النجوم يف السامء، وله قصة يف األساطري العربية الخالدة 

تقول: إن ســهيال قتل والد بنات نعش، وكان لنعش ســبع من البنات، فأقســمن أال تدفن جثة 

أبيهن إال بعد أن يدركن ثأره من سهيل، فهرب سهيل إىل الجنوب الرشقي، وحملت أربع بنات 

عذراوات نعش أبيهن، وســارت خلف النعش ثالث بنــات إحداهن حامل والثانية برفقة طفل 

صغري، والثالثة عرجاء متيش الهوينى، وما زلن منذ قرون طويلة يحملن النعش يطاردن ســهيال 

فال أدركن ثأرا، وال دفن جثة أبيهن وال اسرتاحت أجسادهن.

وبنات نعش يعرفن كنجوم يف الســامء باســم الدب الكبري، يظهرن يف الجزء الشاميل طوال 

العام، أما سهيل فهو نجم يظهر يف الجنوب الرشقي، وأحيانا يتبع مجموعة الجدي.

2. الحكايات الشعبية
قصة معيش الذيب 

يقال أن صاحب القصة هو مكازي بن ســعيد العليان الشــمري من حايل، إذ سمع الشيخ 

مكازي الشمري عواء ذيب جائع ذات ليلة، فسأل خادمه: ملاذا ال يقدر الذئب عىل الغنم؟ فقال 

خادمه: إنه كبري يف السن والكالب تتصدى له، فقال مكازي للخادم: خذ خروفا واربطه له، فقام 

وفعل ذلك، وربط الخروف للذئب، وهجم الذئب عىل الخروف وأكله، فلام جاء الصباح جاءت 

ابنتــا مكازي وســألتا الخادم عن الحبــل، ألن الحبل هو الذي يأخذانه لجمــع الحطب، فقال: 

إنه ربــط الخروف به للذيب، فذهبتا وجلبتاه، ومن ذلك الوقــت انترشت القصة بني الفتيان، 

فأطلقت العرب عليه لقب معيش الذيب، ومتيض األيام، ويتذكر ابنه شــباط بن مكازي القصة 

بعد أن شاهد ذئبا فيقول الشعر اآليت:

أفعالن�ا ي��ا ذي�ب بن��ي الجزا ب�هيا ذيب ما نتس��اهله فيك يا ذيب

يف ليل��ة غ��درا أفض��ل الس��حابْةأبوي عش��ا أب��وك بالوقت يا ذيب

كالب��هيومن العفون مطولني املش��اعيب ويس��تديرن  يصي��ح  وكل 
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)النصيب(/أبو القنص

كان لرجل أربعة أبناء غرقوا يف السيل، وبقي وحيدا هو وامرأته إىل أن رزقه الله بابن خلفا 

ألبنائه األربعة، وكان شــديد الحرص عليه، حتى أنه مل يســمح له باللعب مع الصبيان من أبناء 

جيله، فكرب االبن، فغافل أمه ذات نهار وأخذ البندقية وخرج للصيد، فاصطاد طري حبارى، وكان 

الطقس حارا، ففرد جناحي الطري عىل رأســه ليستظل به ونام، وحني أطل والده رأى طريا يفرد 

جناحيه، فرماه ببندقيته فأصابه، فلام ذهب إلحضاره وجد أنه قتل ابنه.

وتقــول الحكاية، أنه يف ذات الزمــن توفيت وضحا زوجة منر العــدوان، وكان كثري التوجد 

عليها، فأرسل أبو القناص بقصيدة يعزي بها منر العدوان، يقول فيها: 

ق�م يا وليفي واعت��يل ف�وق هّي�افي��ا راك��ب امللحا لها الكور ش��دي

وارسع من الي بالسام ريشه ردافنس��ي��م الري��ح يوم����ن مت��دي

لنم�ر ه��اليل للخط�ا طري وّق���افوّدي الب��ن عدوان مكت��وب وّدي

إىل أن يقول:

هو مثويت يا منر ج�ّوات األس��ن�افمن قبل منك من��وة العني ص�ّدي

ناثر م��ن الجنحان عالراس رف�رافصيده حباري والحر زايد بش��دي

ثار الطلق من ثوعته والقلب خافِك��ْن الح يل بالزول مث���ل املَه�ّدي

ي يذرف )َحَمر( من جوة القلب نزّافيومن نظرته ه��دب عينه من�دِّ

الضيف حامل الفرشة   

أقبــل ضيف عىل بيت صديق له فلم يكن املعزب موجودا، وملعرفة الزوجة بصداقة الرجل 

لزوجها دعته للدخول، وألقت له فرشــة ليجلس عليها، وبعد أن صبت له القهوة أرســلت أحد 

األطفــال تخرب زوجها بوجود الضيف، وإىل أن وصل صاحب البيت بدأت املرأة تحدث الضيف 

عن الفرشة التي يجلس عليها، وكيف أنها طرقت الصوف حتى تخلص من بعضه، ونفشته بدقة 

حتى صار ال يتلبد، وهدته بتساٍو، واختارت لها من أجود األقمشة، فخاطته مبهارة، ومن قامش 

فاخر جعلت الوجه الذي يزينها، فلام دخل صاحب البيت وجد الضيف يجلس ويحمل الفرشة 

عىل رأســه، فاستهجن فعلته وســأله ملاذا يفعل ذاك، فقال: فرشة تحدثت عنها زوجتك مقامها 

عىل الرأس ال تحت الضيوف. 
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الصرب

كان لرجلــني قطعتان من األرض متجاورتــان، وذات يوم دخلت زرع أحدهام أغنام وخلفها 

الراعــي الذي مل يبــد اهتامما، فأكلت من الزرع، وحطمت بعضه مبســريها يف الحقل، فالتفت 

صاحب األرض إىل الراعي وســأله إن كان معه ذبيحة للبيع، فأجابه بنعم، اشرتى صاحب الزرع 

ذبيحــة وطلب من أبنائه ذبحها وتقطيعها لطبخها، فاســتهجن األبناء فعل أبيهم الذي مل يردع 

الراعــي عن إيذاء الحقل، ويف اليــوم التايل عاد الراعي بأغنامه إىل املــكان، لكن الغنم دخلت 

الحقل اآلخر، فثار صاحب الزرع وتشاجر مع الراعي ورضبه رضبة أدت به إىل املوت.

رأى أبناء الرجل األول يف ترصف أبيهم حكمة بعدما رأوا ما حصل من جارهم. 

القايض الكريك )اللهجة الكركية(

هذه القصة املتوارثة عن أجدادنا وآبائنا، وتتعلق باللغة املحكية يف الكرك، التي ما زال أبناؤها 

يتكلمون بها، وهي للوهلة األوىل تظن أنها غري مفهومة، إال أنها تعرب عن لغة فصيحة، اختارها 

أبنــاء الكرك الصحراويون والفالحون للتكلم بها، ألنها تالمس واقعهم فاســتخدموا لغة فصيحة 

تخدمهم حســب رأيهم، تقــول الحكاية: »يف فرتة من الفرتات إجا إخوانا الشيشــان والرشكس، 

هربوا من ظلم االتحاد الســوفيايت والتطهري العرقي هناك، وســكنوا يف منطقة يف الكرك اسمها 

اللجون، فيها ينابيع مياه خدمت أبناء الرشكس والشيشان قبل ما يرحلوا للزرقاء واألزرق، وكان 

يف نــاس منهــم بحيك لغة عربية فصيحة، وكان يف ناس منهم إلــه خربة يف القضاء ويف املحاكم، 

وكانــت الكرك يف أول التقدم والتطور بحاجة لناس يعلمــون القوانني واألنظمة، فعني أحدهم 

قاضيــا رشعيا يف محكمة البلدية يف هظاك الوقت، وهي محكمة لفك الخالفات بني الناس، ويف 

مــرة من املرات إجــا واحد من قرى الكرك، وقال إله: يا قايض يــا قاضينا وأنا قاعد تحت عرق 

)الحامط( وإال )هالشــحفة( بتِون َوْن وانها يف معّقبي وإين من صيد أمس قمت يا سيدي، وأنا 

أتهم فالن بن فالن برمي الشــحفة، وانكتب وراه كل إيش حكاه، وقف القايض وقال: لن أبقى 

دقيقة واحدة يف املحكمة، أنا ال أفهم ما تكلم به هذا الرجل، فضحك املوجودون وقالوا له: إنه 

تكلم وقال: إنه كان جالس تحت شجرة التني )الحامط( يف بستانه، وإنه يف هالوقت شعر بحجر 

مدبب األطراف )الشحفة( جايه من بعيد برسعة كبرية إلها صوت يف الهواء )وشيش(، وصدمت 

راسه من خلف )املعقب(، وصار إنه دخل يف غيبوبة من قوة الرضبة )صيد أمس(، وإنه صحي 

منها بس ما كان متوازن، فخبطت )التطمت( قدمه باألحجار الصغرية )الدقم( وجرحت قدمه، 

وبعدين راح عىل العيادة )الطبابة( وتعالج، وإنه يا قايض بتهم فالن بن فالن برمي الحجر عليه، 

وهاي سبب الشكوى، وسالمتك. 
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حجة إبراهيم 

تقول الراوية: كان الحج مشقة كبرية، إذ كان الناس يركبون الدواب ألداء فريضة الحج، وكان 

األهايل يخرجون مع الحجاج ليودعوهم عند جرف الدراويش، فسار إبراهيم مع الحجيج ليودع 

ابن عم له، فلام وصلوا املزار أشاروا عليه بالعودة، فقال: أريد أن أودعكم، وأكمل املسري معهم 

حتى جرف الدراويش، فذكروه أن يعود، فقال: ســأودعكم، وأكمل معهم املســري حتى وصلوا 

مكة، فحج معهم وعاد سريا عىل األقدام. 

دهاء القايض

كان هنالــك رجل متزوج من امرأتني، وعنده ثالثــة أوالد، وعندما حانت وفاته قال وصيته: 

)محمــد يرث، ومحمد يرث، ومحمــد ال يرث(، فاختلف األبناء بعد الوفــاة أيهم الذي ال يرث، 

فذهبوا إىل أحد القضاة ليفصل بينهم، فقال القايض لالبن األول دون علم األخوين اآلخرين: روح 

وجيب عظام أبوك من القرب، فرد عليه الولد: والله ما رحت وال جبتهن لو تعطيني الورثة كلها.

ثم طلب من االبن الثاين نفس الطلب، فرد عليه كام رد االبن األول.

وملا طلب القايض من الولد الثالث ذات الطلب استجاب وقال: سأحرض عظامه كام تطلب، 

فقال له القايض: أنت الذي ال يرث. 

حليب الطيور

يقــال بأن رجال خطب امرأة فرفض أهلها تزويجها له، ولكرثة ما تكرر إرســال املراســيل 

ملحاولــة موافقــة أهلها عىل الزواج منه إال أنهم أرصوا عىل عدم زواجهام، فالتقى الرجل مع 

املرأة يف طريقها إىل املحطاب مع الحطابات، وملا ســألها عن سبب رفض أهلها قالت: مهري 

حليب طيور، فقال:

ال��دي��������رةي��ا ش��وقي واحلب حلي��ب طيور ع��ن  ت��ن��������زل  وال 

اح���ل���ب وص������در م���واخ���ريةال ج����اك رّف القط����ا دعث���ور

قصاص كلبه

أراد شاب الزواج، وهو يحرض للزواج قالت له أمه لو ذهبنا إىل خالك فأحرضنا بعض الصوف 

من عنده، فهذا موسم )قصاص الغنم(، فنجهز لك الفرشات واللحف، فرتافق االبن وأمه لضيافة 
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خالــه، فلام رآهام عرف الغاية من مجيئهام، وما أن جلســا حتى طلــب الخال من ابنه احضار 

الكلب، فلام سأله االبن: ملاذا؟ قال األب: لنقص وبره.

قال االبن ألمه: تريدين من قصاص كلبه صوف. 

البخيل

كان لرجل مزارع واسعة، وأموال كثرية، وعنده عامل يبخل عليهم بالطعام مثلام يبخل عىل 

نفسه، فقد اعتاد عىل أكل الخبز والجنب فقط، يحرض الخبز وميسحه بقطعة الجنب ويأكل، حتى 

أن العامل يئسوا من الرجل، فلام مات الرجل استبرش العامل خريا، وقالوا: لعل ابنه يكون خريا 

منه، وملا حرض االبن إىل مواقع عمل العامل ظنوا أنه سيكرمهم بالطعام، فلام حان موعد األكل 

أحــرض االبن الخبز والجنب، فيأخــذ قطعة الخبز وميررها من فوق قطعــة الجنب ويأكل، فقال 

العامل: األب أكرم من ابنه، والولد أبخل من أبيه.

قصة اجتامعية 

مــر رجل اشــتد به العطش بامرأة، فطلــب منها املاء، فقالت: ليس عنــدي من املاء إال ما 

ســأضيفه إىل )السقا( عىل اللنب، فكرر الطلب وأنه ال يحتاج إال ما يبل الريق، فلم تسقه، فظل 

بعطشه حتى وصل أهله، وقال:

الريقيي��ا خ��وان إحن��ا رسين���ا باللي�ل ناش��فني  العط��ش  وم��ن 

زلّي�����ت وأن�����ا  ه����داين  وي���ا بن��ت م����ا تبل��ني ريق���يريّب 

املخ��الي����قي��ا ش��ينة الل��ه ال يصبح��ك بخري ك���ل  دون  م����ن 

جملك يا شيخ

كان هنالك شــيخ عشــرية ظامل، وشــديد املراس، فال يجرؤ أحد عىل مخاطبته، وكان للشيخ 

جمل يرتكه عىل رأســه، يأكل الزروع فال يســتطيعون رده، ويف ذات ليلة اتفق عدد من الرجال 

بأنهم ســيقولون للشــيخ أن يعقل جمله، وال يرتكه يعيث يف زروعهم، ويف الليلة التالية ذهب 

الرجال إىل مجلس الشيخ، وبدأوا ينظرون يف عيون بعضهم وكأنهم يحثون أحدهم عىل الحديث، 

اســتند أحدهم يف مجلسه وأرسل نظره إىل الشيخ وقال: يا شيخ. التفت إليه الشيخ بنظرة كلها 

اســتهجان ورد، ما بك!، أكمل الرجل: الجمل يا شــيخ، فقال الشيخ والغضب يتلبد يف وجهه: ما 

به! نظر الرجل إىل الرجال من حوله وإذ كلهم حذرون يظهر الخوف عىل وجوههم، فقال الرجل 

للشيخ: جملك يلزمه )خوي(، أي جمل آخر ليتآنسا. 
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3. الحكايات الخرافية

معتقدات عن الغولة

يقول راٍو: »الغولة أمر خيايل مرعب، يتحدث الناس عنها بكرثة، فيقولون: شــفناها يف مكان 

كذا أو شــفناها بالشــكل الفالين، وعملت معي كذا، فيتصورون أن الغولة تتشــكل بأشــكال 

الحيوانــات، وعادة ما تظهر عىل شــكل النســاء، هذا يف املخزون الثقايف لــدى الناس، ويرتبط 

بأذهانهــم أنها تتواجــد يف املناطق املوحشــة، والخالية من الناس، ولكــون الزيتون بعيد عن 

القريــة، وهو كثيف، فتكرث القصص عن الغولة فيه، ويرتســخ يف األذهان وجودها، باألخص إذا 

كانت ســيول املاء موجودة، ويصبح الفرد يتصور أن الغولة موجودة يف كل مكان، ويتخيلها يف 

الشجر، لذلك يحرص األهايل عىل عدم ذهاب أبنائهم بشكل منفرد عىل املاء يف الليل«.

املارد

ويقول راٍو: »إن الناس يرددون اســم املارد يف أحاديثهم الشعبية، ورمبا يعتربونه أحد أنواع 

الغيالن، ويذكــرون بعض الحكايات التي ترتبط باألذهان عىل أنها حقيقة، فمثال يتحدثون عن 

أن املارد يتشــكل بهيئات بعض الحيوانات، وكثريا ما يكون عىل شــكل )عنز( تظهر يف الكروم، 

فعندما يتبعها أحدهم ليخرجها من البستان يقع ميتا، وتقول الحكايات أن أحد األشخاص مات 

له ثالثة أبناء من املارد«.

الشيب

ويقول راٍو آخر عن )الشــيب(، أو ما يرتدد باســم املؤنث )الشــيبة(: »هــو مخلوق خرايف 

معــروف عند البدو، وتروى القصص العديدة عنه، وهو حيوان شــبيه بالذئب له أربعة قوائم، 

وأيديــه األمامية أقــرص من األرجل الخلفية، وهو ذو حجم ضخم، وجســمه مغطى بالشــعر 

الطويل الكامل، يعيش يف الرباري، وال يظهر إال بالليل، وهو مفرتس ويأكل البرش«.

الضبع الخرايف

وتقــول راويــة: »نتذكر عىل أيامنا أن األهــل كانوا يتحدثون عن الضبــع أحاديث مخيفة، 

فيقولون أن شــكله كشكل اإلنسان إال أن عيونه مشقوقة بالطول ويخرج من الرشر، وله قوائم 

تشبه قوائم الحامر، وله آذان كبار، ورأسه أصلع بدون شعر«. 
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الهربة 

مخلوق صغري، شــكله كقطعة اللحم أو الهربة، يقول بعض الرواة أنهم كانوا يشاهدونها يف 

األمكنــة الخالية والبعيدة، ويتحدثون أنهم كانوا ميســكونها ويحاولون قتلها برضبها بالحجارة 

فال تتأثر. 

الحرباء 

كانوا إذا وجدوا الحرباء ابتعدوا عنها ألنها تنفخ ريحا من فمها يؤدي إىل سلخ جلد اإلنسان، 

واألطفال يغلقون أفواههم يك ال ترى أسنانهم، العتقادهم بأنها إن شاهدت أسنانهم ستتساقط 

السن تلو اآلخر، والحرباء من الزواحف التي تعلق بالشجر، وتتخفى بتغيري لون جلدها حسب 

املنطقة التي تعيش فيها.

الحوت أكل قمرنا  

تتحــدث الروايات يف االعتقاد الشــعبي بأنه عندما كان يحدث خســوف القمر يظنون بأن 

حوتــا ابتلع القمر، فيقرعون األواين ويصيحون: )اطلق قمرنا يا حوت... اطلق قمرنا يا حوت... 

يا الله قدرك...(. 
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4. األمثال الشعبية
 أمثال أردنية

• الغربة بتضيّع األصل.	

• الغرقان ما بهمه البلل.	

• عمر الفقري ما بوكل تني.	

• العمر محدود والرب معبود.	

• منزل عايل وال بيت خايل.	

• من مييش عىل رجليه شهود ما ليه.	

• من سلّمك مذبحه ال تذبحه.	

• ابطي وال تخطي.	

• مش كل من صف الصواين حلواين.	

• يف كل حارة إلنا عفريت.	

• ال قول قلنا وال هرج طلع منا.	

• يا ما تحت السواهي دواهي.	

• ناس عيبهم يف السوق وناس عيبهم يف الصندوق. 	

• خذ أرسارهم من صغارهم.	

• مال البخيل يلعب فيه العيار.	

• البيت بيت أبونا والغرب طردونا.	

• كل بالد وفيها أجواد.	

• دفنا الرش ورشارته وخلصنا من الهم وقرادته.	

• اليل ما يدخل الجامع يتحمل املواجع.	

• الطلق اليل ما يصيب يدوش.	

• تربية األوالد مثل قرط الصوان.	
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• يف املال وال يف العيال.	

• أهل السامح مالح.	

• صفي النية ونام يف الربية.	

• الحركة بركة.	

• اليل ما يأثّر الكالم فيه رضب السيف أوىل بيه.	

• احرص عىل منحوسك ليجيك أنحس منه.	

• أخرس عاقل وال ناطق جاهل.	

• لو تركض ركض الوحوش غري رزقك ما بتحوش.	

• قدميك ندميك.	

• ما يفل الحديد إال الحديد.	

• ال تقول للمغني غني.	

• اختلط الحابل بالنابل.	

• عند السخرة مثل املهرة عند شغييل بات حييل.	

• عيال الفضايح ماليح وعيال املاليح فضايح.	

• ال تكرثِّ الهف تنهف برتخص لو كنت غايل.	

• بعيد عن العني بعيد عن القلب.	

• الخال مخىّل والعم موىّل.	

• إن باتت الجاجة ما ظل برا للبنت حاجة.	

• كل طويل ال يخلو من الهبل وكل قصري ال يخلو من الفنت.	

• كل ذي عاهة جبار.	

• وراء كل رجل عظيم امرأة.	

• جلد مو إلك عىل الشوك جرّه.	

• اليل ببالش كرّث منه.	
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• البنت إن بنّي نابها الحقها وال تهابها.	

• كل قمحة مسوسة إلها كيّال أعور. )يعني كّل إيش فيه عيب إله ناس بتفضله( يُقال يف 	

اختالف األذواق.

• طنجرة ولقيت غطاها.	

• مركب السلفات احتار ومركب الرضاير سار.	

• حاط ديه عىل ديه ما وراه غري بنيه.	

• حاط رِجل عىل رِجل ما وراه غري العجل.	

• قايض العيال شنق حاله.	

• هجني وقع بسلة تني.	

• بدوي خاش مدينة.	

• إن ماتت دليلتك من صفاة شيبتك.	

• بوس األيادي ضحك عىل اللحى.	

• اليل يف الطنجرة بتطلعه املغرفة.	

• اليل بسرتخص اللحم عند املرق يندم.	

• اليل عنده حكمه ما يحتاج لجاه.	

• اليل عىل راسه بطحه بحّسس عليها.	

• اليل يف بطنه لحم ين بيتحرك.	

• كرث التهيل بيجيب الضيف الردي. 	

• بيت السبع ما بخال من العظام.	

• البنت رضّة أمها.	

• طب الجرة عىل مثها بتطلع البنت ألمها.	

• صباح الحيّة وال صباح الخيّة.	

• صباح الفارة وال صباح الجارة.	
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• عينها يف عبها وجع يدبها.	

• اليل يف دار خيتي ما بتطوله ديتي.	

• كل طعيمٍة ممنونة غري طعيمة الجوز يا مجنونة.	

• بخت دايرة وال بخت حايرة.	

• حطّي ابنيك يف كميك وال تودعيه ألميك.	

• ُخذ البنات من صدور العاّمت.	

• الرِّجل اليل بتطوف ما بتغزل صوف.	

• جوز العود وال القعود.	

• هم البنات للمامت. 	

• الطويلة طالت البنية والقصرية راحت عينيه.	

• الطويلة طالت حاجتها والقصرية نادت جارتها.	

• ال تؤخذ بنت اإلمارة وأمها يف الحارة.	

• ما بتشبع جاجة عليها صيصان.	

• مني حمد البنت... أمها وخاالتها وعرشة من جاراتها.	

• رضّتك من رصّتك.	

• جوزك عىل ما عّودتيه وابنك عىل ما ربّيتيه.	

• القرايب عقارب.	

• أنا وأخوي عىل ابن عمي وأنا وابن عمي عىل الغريب.	

• ثلثني الولد لخاله.	

• ابن ابنك إلك وابن بنتك ال.	

• اليل ورّثُه أبوك إلك وألخوك.	

• من شابه أباه ما ظلم.	

• نار القريب وال جنة الغريب.	
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• نار جوزي وال جنة هيل.	

• نََفس الرجال بحيي الرجال.	

• هم أبوي ما كفاين وهم أخوي ما خالين.	

• يا بركة اثنني ما خانوا بعض.	

• مال الحرام ما بدوم.	

• املال السايب بعلّم الناس الرسقة.	

• اليل بتجيبه الريح بتوخذه الزوابع.	

• مال الوقف ِيهّد السقف.	

• مال الخسيس إلبليس.	

• مال أبونا صار صدقة علينا.	

• معك قرش بتسوى قرش.	

• يا ماخذ القرد عىل ماله يروح املال ويظل القرد عىل حاله.	

• خبّي قرشك األبيض ليومك األسود.	

• هني مالك وال تهني حالك.	

• ربنا مبّوت الجمل مشان يعيش الواوي.	

• فرخ البط عّوام.	

• البعوضة بتفقس عني األسد.	

• الفرس من الفارس.	

• كل حصيني يف بالده ذيب.	

• لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك.	

• الناقة ناقة لو سدرت.	

• إن غاب القط العب يا فار.	

• ضبع حايم وال سبع نايم.	
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• جنب العقرب ال تقرب وجنب الحية افرش ونام.	

• ال طري طاير وال وحش غاير.	

• عمر الحيّة ما بتصري خيّة.	

• العصفور بيتفىّل والصياد بيتَقىّل.	

• مثل الجمل اليل يعرج من أذنه.	

• رضب عصفورين بحجر.	

• الحيّة ما بتعض بطنها.	

• مثل اليل حرض العليقة قبل ما تيجي الفرس.	

• الجمل ما يطل لعوجة رقبته.	

• اليل جاب الذيب من ذيله.	

• فتش عن الجار قبل الدار وعن الرفيق قبل الطريق.	

• جاور املسعد تِسعد.	

• جارك القريب وال أخوك البعيد.	

• الجار للجار ولو جار.	

• إذا جار عليك جارك حّول باب دارك.	

• الجار للجار والنبي وىص عىل سابع جار.	

• الجار للجار ولو بكوي يف النار.	

• اطلب الخري لجارك بتالقيه يف دارك.	

• أنت جار واّل كّشاف أرسار.	

• الجار أوىل بالشفعة.	

• جارك اليل بتصابحه ال تقابحه.	

• صباح الخري يا جاري أنت يف دارك وأنا يف داري.	

• لوال جاريت لفقعت مراريت.	
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• الحسد يف الجريان والبغضة يف القرايب.	

• برميها يف الحارة وال أعطيها للجارة.	

• كوم حجار وال هالجار.	

• الجريان نريان.	

• رغيف برغيف وال ِببات جارك جيعان.	

• اليل إيده يف املي مو مثل اليل إيده يف النار.	

• النار ما تصيل واطيها.	

• ما طار طري وارتفع إال مثل ما طار وقع.	

• الوقت مثل السيف إن مل تقطعه قطعك.	

• العلم نور والجهل ظالم.	

• بس يقع الجمل بتكرث سكاكينه.	

• عصفور يف اإليد وال عرشة عىل الشجرة.	

• بنقول ثور بقولوا احلبوه.	

• تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي.	

• يا شايف الزول يا خايب الرجا.	

• رضبني وبىك وسبقني واشتىك.	

• اليل تحت العيص مو مثل اليل بعدهن.	

• اليل ما يطول العنب حامض عنه يقول.	

• من برا هالله هالله ومن جّوا يعلم الله.	

• كنس دارك ما بتدري مني زارك.	

• غسل وجهك ما بتعرف مني يبوسه.	

• بخت العفنة يف الحفنة.	

• ما شفتيك يا نون غري ملا تفقسن العيون.	
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• قمحة وال شعرية.	

• يتمخرت مثل أم العروس.	

• بيت بال كبري ما إله تدبري.	

• امليه بتكّذب الغطاس.	

• الخبز الحاف بريّب الكتاف.	

• كلب الشيخ شيخ.	

• ثوب العرية ما بديف وإن دفا ما بويف.	

• اليل بشلح ثوبه بعرى.	

• اليل ما فيه خري ألهله خاف منه.	

• جاي من الربيّة وّده األولوية.	

• ألف إخس وال الله يرحمه.	

• وعدوين بالَحلَق خزقت أنا آذاين ماجبت يل حلق بس الوجع أجاين.	

• اليل عجنتيه وخبزتيه عزمتينا عليه وأكلتيه.	

• الدنيا برتوح مبسوطة وبرتجع زعالنة.	

• عزومه بدون خرفان وداير يعزم ع الجريان.	

• اليل بنتظر بخته بضيع وقته.	

• خيّل الزيت بجراره ملّا تيجي أسعاره.	

• اليل تخاف منه ما بيجي أحسن منه.	

• الحلو حلو لو قام من النوم والعفن عفن لو غسل وجهه كل يوم.	

• حّظ املعدالت نايم وحّظ الدمايم قايم.	

• العز للرز والربغل شنق حاله.	

• اليل بالعب القط يصرب عىل مخاميشه.	

• إن أطعمت أشبع وإن رضبت أوجع.	
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• أول ما شطح نطح.	

• اليل عنده ملقط ال ميسك النار بيده.	

• ناس بتوكل جاج وناس توقع بالسياج.	

• ناس بتلعب وناس بتتعب.	

• ح ال يقول أح.	 اليل وّده الداَّ

• اليل مو قد الحمرا وعليقها يتجنب طريقها.	

• الفرس األصيلة بتنعرف من رسنها.	

• من طني بالدك حط عىل خدادك.	

• البيت اليّل ما ليه أساس بنهد.	

• الشجرة اليل ما بتثمر قطعها حالل.	

• ال تزرع زرعك ع الدروب خوف املوايش يدوسّنه.	

• عسليك يا نحلة وال تقرصيني.	

• لو دامت لغريك ما صارت ليك.	

• قريص بناري وعيني عىل جاري.	

• الغرقان بتعلّق بقّشة.	

• الباب اليل بيجي منه الريح سّده واسرتيح.	

• اليل بحّب الورد يتحّمل شوكه.	

• قليل ويصلح وال كثري ويفضح.	

• من لد يل بعني بلد عليه بعينتني.	

• يا بطُّخه يا بكرس ُمّخه.	

• إن ما جاك الغال عيب تجيك الحاجة.	

• كل ذيب بعرف طارده.	

• أنخاك وإال أنخى الذيب.	
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• الريحة وال العدم.	

• ما كل من ركب حصان فارس.	

• إذا اترشّدت الغنم صادتها العنزة الربية.	

• إذا بدك تحريه خرّيه.	

• اربط جرحك منيح منيح ال ِبدمي وال بقيح.	

• من َجّد وجد ومن سار عىل الدرب وصل.	

• اليل داره من زجاج ما بحادف الناس بحجارة.	

• من طّول الغيبات جاب الغنايم.	

• ما يف إيش ببالش غري العمى والطراش.	

• غبيّه ما قّشت بيتها راحت ع الجامع تقشه.	

• ال تعايرين وال أعايرك البني طايلني وطايلك.	

• ال عليك رشقة وال لها غربة.	

• شفتك تروح وتيجي وايدك ع خدك... تعشق بنات العرب وفلوس ما عندك.	

• جبتك يا عبد املعني تا تعني لقيتك يا عبد املعني بتنعان.	

• املنحوس منحوس لو علقوا برقبته فانوس.	

• إجا يكحلها عامها.	

• ما بعرف التمرة من الجمرة.	

• يتعلموا الغشامى من روس اليتامى.	

• مثل اليل جابوا ريحان للحامر مشان يشّمه قام أكله بثّمه.	

• رزق الهبل عىل املجانني.	

• راح يدور فايدة رجع خسارته زايدة.	

• ما أغىل من الولد غري ولد الولد.	

• ما بجيب الرطل غري الرطل ونص.	
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• يا حافر حفرة السو يا واقع فيها.	

• هيك مضبطة ودها هيك ختم.	

• املالفظ سعد.	

• من وين إلك هم ببعث الله.	

• من قلة الخيل شّدوا عىل الكالب رسوج.	

• من حني لحني بفرجها رّب العاملني.	

• املكتوب عىل الجبني الزم تشوفه العني.	

• من فاته اللحم عليه باملرق.	

• ما بحك جلدك غري ظفرك.	

• مثل اليل ببيع امليّه بحارة السّقايني.	

• مثل القط بسبع رواح.	

• مثل القط أكّال نكار.	

• الجوز موجود والولد مولود واألخ مفقود.	

• إذا تهاوشوا الحرامية بنّي املرسوق.	

• إذا شفت النار يف بيت جارك حرّض امليه لدارك.	

• إذا كان حبيبك عسل ال تلحسه كله.	

• مجنون يحيك وعاقل يسمع.	

• إن كرب ولدك خاويه.	

• اسمع من أذن واطلق من الثانية.	

• اشبع طريك ال يدور غريك.	

• طعمي الثُّم بتستحي العني.	

• اعطي خبزك للخباز لو بوكل نصه.	

• أعمص وبتجعمص.	
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• أكل خروبة والتوت عروقة.	

• أكل الرجال عىل قد افعالها.	

• العْب وحدك تصبح رايض.	

• اليل بتقرصه الحيّة بخاف من جرة الحبل.	

• اليل بتحبّه ال تسبّه.	

• اليل بوكل عىل رضسه بنفع نفسه.	

• اليل بباطحك ما بستحي من رميك.	

• اليل ببيع الجمل ما بتحسف عىل الراَّسن.	

• اليل بتّكل عىل زاد غريه بطول جوعه.	

• اليل بتوضا بدري بصيل حارض.	

• اليل بحرض السوق بتسّوق.	

• اليل ماله أول ما له تايل.	

• اليل ماله حّظ ال يتعب وال يشقى.	

• اليل مو بإيدك بكيدك.	

• اليل مكتوب عىل الجبني الزم تشوفه العني.	

• إن قلّت األمانات خيّل مخزنك ُعبّك.	

• يا أرض هّدي ما حدا علييك قّدي.	

• أول الرقص حنجلة.	

• اإليد اليل ما بتقدر تعضها بوسها وادعي عليها بالكرس.	

• إيش بلزّك عىل املُّر غري األمّر منه.	

• الرباطيل بحلّن الرساويل.	

• جاك يا بلوط مني يبلطك.	

• جود بال موجود تعبان صاحبه.	
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•  سوي معروفك وارميه يف البحر.	

• َشْعرة عىل َشْعرة برتيّب دقن.	

• الشكوى لغري الله َمذلّة.	

• صابح القرود وال تصابح الجرود.	

• صار ألم سبيت بيت ومغرفة وابريق زيت.	

• صربك عىل نفسك وال صرب الناس عليك.	

• الغايب ما ليه نايب.	

• فرس الحاليا جراية.	

• قال وّدي أسخطك يا قرد قال أكرث من قرد ويش وّدك تسوي.	

• الكبار دفاتر الزغار.	

• كل إيش بخس إال الحيك بيزيد.	

• كّل قبيلة ليها هبيلة.	

• ال أنا مع جدي يف نعمة وال أنا مع جدي يف خري.	

• قوله مثل بوله.	

• نوم الظاملني عبادة.	

• غري نصيبك ما بصيبك.	

• قالوا يا فرعون مني فرعنك قال ما لقيت مني يردين.	

• كلب ينبح معك وال كلب ينبح عليك.	

• بات مغلوب وال تبات غالب.	

• العني بالعني والبادي أظلم.	

• اليل ما بفزع وهو شب ما بفزع وهو شايب.	

• بعد الكربة جبّة حمرا.	

• دودها من عودها.	
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• البنت بدون حلق مثل الدالية بدون ورق.	

• جبنا سرية القط صار ينط.	

• الطيب عند ذكره ببان.	

• يا قاعدين يكفيكم رّش الجايني.	

• ربنا بخلق وبرزق.	

• بخلق من الشبه أربعني.	

• علّمناهم الشحادة سبقونا عىل األبواب.	

• ابن الحرام ال تدزُّه بقع لحاله.	

• من ذاق لحم الصيد عاف الهاليم.	

• بنات العم حامالت الجفا.	

• يا حظّي يا اليل ركب منلة يف بري األرواح دبيتوه.	

• ال ترافق املخزي يخزيك ويشيل اليل منه ويحطّه فيك.	

• مثل اليك عىل الفكك.	

• زيد الحمل قرطة.	

• نّوارة من قوارة.	

• الفيلة ملن فالها.	

• سّويت له معروف رّديت له متلوف.	

• يا شاّق يا ماّق.	

• كل ممنوع متبوع.	

• فالن زق ال بوخذ حق وال بعطي حق.	

• بطن الغشيش بتفرقع.	

• النسب نفاع واملال يغني.	

• ريحتني يا ال واتعبتني يا آه.	



126

• حط عدس وانفخ تحته ما أخرط من الخال غري ابن أخته.	

• انفخ يا رشيم براطم ما فيه.	

• الطبخة إن كرثوا عواسينها بتخرب.	

• إيد َع إيد نعمة وثُْم َع ثُْم نقمة.	

• ما غاب راسه إال طلن رجليه.	

• كل زاد إله خاطر.	

• يا جبل ما يهزك ريح.	

• عيار الشبعان أربعني لقمة.	

• ما فّقست عنه البيضة.	

• اليل فيه شوكة بتظل تنغزه.	

• اليل بوكل لحاله ِبزَْور واليل بطّلّع بعينه ِبعور.	

• كل يش بالسيف إال املحبة بالكيف.	

• الراس اليل ما يف كيف حالل قطعه.	

• الِقدر ما ِبركب إال عىل ثالثة.	

• ملّا يجي الصبي بنصيل عىل النبي.	

• الصديق وقت الضيق.	

• َع ذانك يا جارة وافهمي يا حامرة.	

• عيش يا كديش ملّا ينبت الحشيش.	

• قال كيف عرفت الكذبة قال من كربها.	

• يا جاي بال عزومة يا قاعد بال فراش.	

• تعىّش ومتىّش.	

• اليل كعبها دّوار عيشتها دمار.	

• العود األعوج ظله أعوج.	
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• الخوف بقطع الجوف.	

• مثل الفريكه ما يل رشيك.	

• الشمس ما بتتغطّى بغربال.	

• كل يش قرضه ودين حتى دموع العني.	

• ما بضحك للبيضة املقرّشة.	

• حّظ املاليح باألرض طايح وحّظ القبايح بالّسام اليح.	

• الُحّب بالقلب مثل عضة الكلب.	

• النوم وال الحوم.	

• ترى العوض مو زين.	

• الصالح راح بعروى الطالح.	

• مات الجندي وخىّل ابنه عندي.	

• شّط البحر مالح والناس كلّها مصالح.	

• نزلت عىل السيل تغسل رجليها... وأخذت الساقط يا وييل عليها.	

• أبرد من طينة الشتا.	

• مثل صابونة امليت منني ما قبضتها بتمزط.	

• حط عىل جرحك ملح.	

• مثل خبز الصاج مقلّب عىل الوجهني.	

• ابن الداية ما عليه تخباية.	

• اتغّدى فيه قبل ما يتعىّش فيك.	

• بطيّح البنت من عىل ظهر الفرس.	

• اليل ماله قديم ماله جديد.	

• برد الصيف أحّد من السيف.	

• صار لرششوحة مرجوحة وألبو بريص قبقاب.	
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• ما ظل طري إال نقرين إال أنت يا أبو قنربة.	

• يا طالب الدبس يف إيد النمس يكفيك رّش الهيطلية.	

• اليل ما أنت قّده ال توقف ضّده.	

• املذبوحة ما بتخىش السلخ.	

• اليل بخاف من العفريت بطلع له.	

• البيت الضيق ِبَسع ألف محّب.	

• الصاحب ساحب.	

• إذا صاحبتي بخري أنا بخري.	

• ال جاك هرجن من سفيه العقايل.... طّنش وخيّل النار تأكل حطبها.	

• من شاف حاله انشغل باله.	

• اإلبرة بتكيس الناس وهي عريانة.	

• دّق الطبلة بتيجي مية هبلة.	

• إذا أوجعك راسك اكرمه وإذا أوجعك بطنك احرمه.	

• وجع السنان رشش من الجنان.	

• لو منا خابريتيك يا عيني كان سّميتك إيدي.	

• حيّه من تحت تنب.	

• صار للزملة َمرَة وصار ِيحلف عليها بالطاّلق.	

• العنز الجربا ما بترشب إال من رأس العني.	

• كرمال عني يكرم مرج عيون.	

• من إميته كّنا والشمس ترقعنا.	

• طلبتها املشتهية واكلتها املستحية.	

• الَقرعة بتتباهى بشعرات خالتها.	

• اعطيني حظ وارميني بالبحر.	
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• إذا حبّيت حّب أمري عشان إذا عايروك بيكون بستاهل التعيري.	

• ويش بريحك من اليتيم طالق أمه.	

• البنت عىل األربعة ربعوها والعيل عىل ستة اجربوه.	

• حكم الزير يف الزرازير.	

• عاتب األصيل ولومه واترك الواطي ليومه.	

• اجرب الولية ونام نومه هنيّة.	

• أحرث وأدرس لبطرس.	

• أبو نيّة سار وأبو نيتني احتار.	

• اشقى بتلقى.	

• باب النجار مخلّع.	

• إذا قلت لها اشتغيل بتقول مريضة وإذا قلتلها تعايل كُيل بتقول وين ملعقتي العريضة.	

• إذا أنت أمري وأنا أمري مني بسوق الحمري.	

• أبو الصغار مرزوق.	

• األجاويد عند طاريهم.	

• من كرّب عصاه ما رضب.	

• ابن بطنك بقلّك بَْع.	

• سمرا ونغشة وال بيضا ودفشة.	

• صار للذبانة دكانة وصارت تسّكر َع بكري.	

• يا جاي بال عزمية يا قليل القيمة.	

• ثالث ما بتخنب الُحّب والَحبَل والركبة عىل الجمل.	

• بعد ما وقعت الفأس بالرأس.	

• ما بنفع العليق عند الغارة.	

• ما يف دخان من غري نار.	
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• مش كّل حمرا هربة.	

• كَرْبة عىل خازوق.	

• ثور الله يف برسيمه.	

• إجا يطلب غلب الكل.	

• ال بفوته فايت وال طبيخ بايت.	

• عيل الحارة بفهم اإلشارة.	

• رجع الخايب إيد ورا وإيد قّدام.	

• رضبتني بالرأس بتوجع.	

• اليل ببطنه عظام بقرقعن.	

• العيب من أهل العيب مش عيب.	

• كرث الهرج خيبة وقلّة هيبة.	

• هات للمجنون ألف عقل ما بعجبه إال عقله.	

• الهريبة ثلثني املراجل.	

• شوفتهم بالدروب وال حرستهم بالقلوب.	

• الحق العيّار لباب الدار.	

• اليل بتجّوز أمي أقول له يا عّمي.	

• إذا بتحتاج الكلب قُلّه يا سيدي.	

• ربنا ما بطعم الحيّه تراب غري هي بتستاهل.	

• ناس بتتسىّل وناس بتتقىّل.	

• رضب الحبيب مثل أكل الزبيب.	

• عمر الشقّي بقي.	

• خذوا فالها من أطفالها.	

• الكذب ملح الرجال.	
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• دخان يعمي وال برد بضني.	

• الخيل بنواصيها.	

• بكره بذوب الثلج وببنّي املرج.	

• بكره بنقعد عىل الحيطة وبنسمع الزيطة.	

• بنت األصل ما بتعّري جوزها.	

• اليل ِيدلّل عىل بضاعته بتبور.	

• اليل برشب من بري ما برمي فيه حجر.	

• اليل مبوت بطولن رجليه.	

• اليل عقله يف راسه بعرف خالصه.	

• اليل قبّع قبّع واليل ربّع ربّع.	

• اليل ما بسمح منك اتركه عنك.	

• الفطني ما بحّط راسه يف الطني.	

• اللبيب من اإلشارة يفهم.	

• حبسوه يف كيس مع إبليس طلع إبليس منه يستغيث.	

• اليل سّوى عمل ومتّه يرحم أبوه وأمه.	

• اليل ما بصرب عىل الشغل وكّده يصرب عىل الفقر وشّده.	

• جّدي واستّني وال تنامي وتتمّني.	

• تكلمه ما بسمع وترسله ما برجع.	

• انشغلوا ببيع السكن وامليت بعده ما اندفن.	

• الله يجازي هاألسباب اليل خلتني أدّق الباب.	

• اليل عنده قرش محريه يشرتي حامم ويطريه.	

• عندي قرش مقروشني.	

• ذبح خروفني والضيوف اثنني.	
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• بتفكره موىس بطلع فرعون.	

• مثل التاجر إذا فلست خزينته برجع ألوراقه القدمية.	

• مكرسحه والبسه خلخال.	

• ست وجارتني ع قيل بيضتني.	

• إذا كرث خناقهم قرّب فراقهم.	

• الخري بالخري والبادي أكرم، والرّش بالرّش والبادي أظلم.	

• اليل بقّدم السبت يلقى األحد.	

• عدوك ال تؤذيه ليه رب أدرى فيه.	

• ال يخدعك العدو بالطيب لو كرّث إلك الرتحيب.	

• الصاحب القديم واصله واستديم.	

• الصديق الصايف يف وّده ال تزعله وال ترّده.	

• اليل ينىس أسية اصحابه يا مكرث أحبابه.	

• اليل قلبه ع حبيبه يدور عليه ويجيبه.	

• سودا يا قهوة والقلب ما يهوى.	

• يا محىل الَجْمَعة لو كانت عىل فانوس وشمعة.	

• اعطي الُحّب ليّل بحبك تنعم بحبّه وينعم بقربك.	

• قلبي عىل حبيبي وقلب حبيبي ع الحجر.	

املثل الشعبي 

يعد املثل الشــعبي من فنون األدب الشــعبي وهو ميارس يف حديث الناس بسهولة ويرس، 

وال يكاد يخلو أي حديٍث منه؛ ألنه ميثل خالصة وتجربة يف الحياة، ومام يرتدد عىل األلسن من 

األمثال:  

• لــوال أبــوي بعرف أبوك كان قلنا الشــوام ربوك: يرضب يف الشــخص الذي ال يعرب عن 	

شخصيته بأصله
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• إن كان هاذي طلعتك البني يطسك يف صلعتك: يرضب يف االستهجان من شخص معني.	

• ح عند خواله: يرضب يف من فشــل يف مســعاه عند مــن يأمل أن ينجح 	 مثــل اليل رَسَ

عندهم.

• عيونه مثل الفنيار يف الرشقية: يرضب للشخص القلق املرتعب.	

• الدنيا ِمي داميا قمرا وربيع: يرضب يف تبدل األحوال، )ِمي مبعنى ليست(.	

• علمي فيهم والشعري بذار.	

• مثل بالع املوس: تقال للمحتار يف أمره.	

• من الفقر ما طولت ردين وال ضفا ثويب عيل: يقال للمتذمر من الفقر.	

• الجد واّلد: يرضب للحنان الزائد عند الجد.	

• الديك بحجل عند الجاجات: يرضب للشخص املعروفة غايته.	

• يلعن الردي ولحم الجدي: يرضب يف عدم قبول ترصف من شخص ما.	

• الردي ردي ون زها يف العني: يرضب يف املظاهر الخادعة للشخص.	

• مثل أبو سليامن الحصيني: يرضب للشخص املخادع.	

• حشيشك يا حامر: يرضب يف عدم التدبري.	

• صابح السوق وال متاسيه: يرضب للرتغيب بالتبكري.	

• قراقري أهلنا وال كباش العرب: يرضب لتفضيل ما لديك عىل ما لدى غريك.	

• بنت عمك لو ما بتمش خشمها: يرضب لتفضيل الزواج من األقارب.	

• عشب دار ما معاه أخبار: للداللة عىل الرباءة وعدم العلم.	

• من صار عقله خلق قطعة: للداللة عىل أهمية التوفري.	

• جّوع بطنك وال يوجعك: يرضب للرتغيب بعزة النفس.	

• املعدلة بتقري ضيوف: يقال املثل للمديح بالكرم.	

• فتلة العديلة طويلة: يرضب للمرأة الخرقاء.	

• صالة الغولة مو مقبولة: يرضب يف االستهزاء.	
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• بنت الطوالة طوالة: يرضب يف التشابه يف السوء.	

• يا داري يا ضابه عاري: يرضب يف سرت البيت عىل أهله.	

• بري مقعور: للداللة عىل عدم التوفري وسوء التدبري.	

• مقعدي يف داري تل وعند الناس وقية: للداللة عىل قيمة اإلنسان يف بيته.	

• مثل غولة بذان: يرضب يف املرأة السيئة.	

• الزيارة غارة: يرضب يف أهمية خفة الدم.	

• الكريم حبيب الله: يرضب يف أهمية الكرم.	

• مثل أم البسيس حاسنا وراح: يرضب يف الشخص الذي يثري الفنت.	

• أبو الهيال: يرضب يف املبالغة بالكرم.	

• مثل اللطوع الحويل: يرضب يف من ال يفهم.	

• أم الصويعات ما بتنط الحويطات: يرضب يف مدح االلتزام بالبيت لألم.	

• اليل وّده يسوق البل يدلبح: يرضب يف أهمية العزم والقوة.	

• مثل أبو الحصايد داير عىل القصايد: يرضب يف من يفوت الفرصة عليه.	

• مقلد عيون البوم: يرضب يف من ال ينام.	

• مثل غراب البني: يرضب يف التشاؤم من شخص ما.	

• يا قاعدة عند النسايب مثل القاعدة عند النصايب: يرضب فيمن يكون يف مكان ال يليق 	

به أن ميكث فيه.

• العيّل عيّل أمه والقشل عىل اليل بتلّمه: يرضب يف من يتلقى اإلساءة ممن أحسن إليه.	

• ربّوين وأنا بعرف أهيل: يرضب يف من ال يثمر فيه املعروف.	

• ما ربّيت كلب إال وعقرين تحرم عيل ترباية الكالب: يرضب يف اإلساءة بعد اإلحسان.	

• إن جاين صيت فالن رّدوه عىل كلب ميت: يرضب يف عدم االنخداع باملظاهر.	

• البل من دونها مضحي: للداللة عىل أن صاحبها هو الذي يحميها.	

• هاظا حجر دّق من طور أعوج: للداللة عىل أن الجيد يخرج من الصعب.	
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• مثل الحيّة يف سّمها: يرضب للشخص العقور.	

• الرشا لحق الدلو: يرضب للنتيجة السيئة.	

• جار ومفتش أرسار: يرضب يف من ال يؤمتن.	

• بيي يعايرين وجوزي يكربين: يرضب يف الحديث عن قيمة املرأة عند زوجها.	

• اتعب ساقك وال تتعب لسانك: يرضب يف االعتامد عىل النفس.	

• ابن أربعة ربّعوه وإن ما قعد طبعوه: للداللة أهمية التدريب والرتبية.	

• عني للرتاب وعني للغراب: يرضب للشخص املوشك عىل املوت.	

• النار ما ليها عقلة: يرضب يف التحذير من عواقب النار والفنت.	

• حكاكة أهلنا وال ذبيحة الردي: يرضب يف عزة النفس.	

األمثال التي تعطي املرأة قيمتها ومكانتها 

ـ  الزملة جنا واملرأة بنا: دور املرأة يف البناء.

ـ  أخت رجال: يرضب للمرأة ذات الشخصية املحرتمة.

ـ  ريحة األم بتلّم: يرضب لبيان مكانة األم يف جمع األرسة.

ـ  مو كل كحيلة تنومس: يرضب للمرأة الرشيفة التي متنع نفسها عن األذى.

ـ  ألف عني تبيك وعني أمي ما تبيك: يرضب يف املكانة العظيمة لألم.

األمثال التي تقلل من قيمة املرأة      

ـ  شاوروهن وخالفوهن.

ـ  ترباية أرملة.

ـ  املرأة بنص عقل.

ـ  النسوان مقالع إبليس.

ـ  املرأة مخلوقة من ضلع أعوج.

ـ  اليل بتموت بنيته من صفاوة نيته.

ـ  ابن العم بنزل بنت عمه من عىل ظهر الفرس. 
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أمثال شعبّية مع معانيها واستخداماتها 

ـ  عىل قد لحافك مد رجليك: يقال للحث عىل الفعل عىل قدر االستطاعة.

ـ  يا ماخذ عشيقك عىل الحول ينشف ريقك:  يقال للزوجة التي عشقت زوجها قبل الزواج 

ولكن مل يتفقوا بعد الزواج.

ـ  صــام صام وأفطر عىل بصلة: يقال للشــخص الذي يريد الــزواج فال تعجبه الكثريات من 

النساء، وأخريا يتزوج من هي دون الاليت كان يستكرب عليهن.

ـ  والله صار ألم ســبيت بيت، وصار للقرعة قرون: يقال للمرأة التي مل تكن يوما شــيئا ومع 

املدة والزمن تطورت وصارت ذات شأن.

ـ  ميّه وما لها خيّة: يقال للكنة األوىل عندما تأيت الكنة الثانية.

ـ  مبغوضة وجابت بنت: يقال للكنة التي ال يحبها أهل زوجها عندما تلد أنثى.

ـ  العقل زينة واليل فاقديته حزينة: يقال لألنثى عندما تخطئ يف ترصفها.

ـ الرضة مرّة ولو كانت درّة: يقال للزوجة الثانية مهام كانت أخالقها عالية.

ـ  من الم األعمى يبتيل بعامه، ويظل أعمى طول الحياة: يقال للشــخص الذي يلوم شخصا 

مريضا عندما يخطئ ويكون خارجا عن إرادته.

ـ  الحامر حامر ولو بني الخيول ربا: يقال لغلبة األصل.

ـ  الفــايض بعمــل قايض: يقــال للعاطل عن العمــل، والجالس يف الطريــق، الذي يكرث من 

املشاكل والتدخل يف شؤون اآلخرين. 

ـ  اسَع يا عبدي وأنا بسعى معك: هذا املثل يقال عند العمل والتوكل عىل الله.

ـ  اليل بدّق الباب بسمع الجواب: يقال ملن يتوقع جوابا لطيفا عىل طلب هجني.

ـ  أكلة وانحسبت عليك: يقال لحثِّ الشخص عىل الطعام. 

ـ  بعد ما شاب وّدوه عىل الكتاب: يقال ملن يأيت األمر متأخرا، وبعد فوات األوان.

ـ  أسال مجرّب وال تسأل طبيب: يقال لتفضيل التجربة عىل غريها من طرق املعرفة.

ـ  ابعد عن الرّش وغّني له: يقال لالبتعاد عن األمور الضارة. 

ـ  ازرع قمح تحصد قمح: يعني ما تفعله تلقاه.
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ـ  امتســكن حتى تتمكن: هذا مثل يرضب للشــخص الذي يخدع شــخصا آخر للوصول إىل 

الهدف الذي يريده. 

ـ  اشرتي وال تبيع: هذا املثل يرضب لالحتفاظ بالرس.

ـ  اليل يحيك الحّق تنخزق طاقيته. 

ـ  الزيتونة ما بتصري حامطة: املقصود أن كل إنســان عىل ما هو عليه فال ميكن أن يتغري أو 

يتبدل.

ـ  من كرث التجريب رصت طبيب .

ـ  النار تعقب رماد أو الجمل يعقب حرزه: املقصود أن اإلنسان الجيد واملحرتم بنظر الناس 

يعقب من بعده شخصا ييسء لسمعته ومكانته. 

ـ  كن نسيب وال تكون ابن عم: املقصود أن النسيب ينفع نسيبه أكرث من ابن عمه.  

ـ  الخرّي يقول ويغرّي: يقصد بذلك أن اإلنســان الكريم الشهم يغري رأيه سواء كان مخطئا أم 

غري مخطئ من أجل أمر حسن.

ـ  صيام بال صالة مثل الراعي بال عصاه: يدل أن الصالة عمود الدين. 

ـ  من شاور ضيفه ما عشاه: للداللة الكرم وحسن استقبال الضيف.

ـ  مجالس الرجال بتعلم الجهال: يقال للتشــجيع عىل مجالســة الشيوخ وكبار السن، ألنهم 

أصحاب خربة وميتلكون حكمة.

ـ  قيس قبل ما تغيص: يقال للشخص أن يكون حذرا يف الترصف والتعامل.

ـ  يــا شميســة رمضان عجــيل يف الغيبات بطني طبق عىل ظهري وقلبــت صفران: يقال يف 

األطفال الصغار يف شهر رمضان وهم ينتظرون األذان.

ـ  يف رِّجال ويف ربع ويف َمرَة ويف مرمرة ويف شوكة بالحنجرة: يقال لذكر أنواع الرجال، الرجل 

الشديد والرجل الساقط الذي ال ميلك شخصية، ويقال أيضا لتصنيف أنواع النساء، املرأة 

الصالحة واملرأة التي تشبه الشوكة واملرار.

ـ  البخوت مثل التخوت يف منها منام بريِّح ويف منها منام مفخوت: يقال لذكر حظ الشخص 

إما جيد وإما يسء.
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ـ  دّورت عىل حظي بني البخوت لقيته أسود من بيت العنكبوت: يقال لسوء حظ الشخص.

ـ  ودعتك ليّل ما يبوق الودائع: تقال عند سفر شخص غايل.

ـ  شــكيت همي البن عمي خم عبايته وفّض عني: يقال للشــخص الذي ال يجد من يشتيك 

إليه.

ـ  عيّبــت املجرفــة عىل املغرفة قالت عالميك محرتفة: يقال للشــخص صاحب العيب الذي 

ينتقد غريه.

ـ قالت الحاممة يا ســواد بختي قال الغراب أنا ويش أقول: يقال عند ســامع أحد األشخاص 

يشكو هام وأنت متلك الهم األكرب.

ـ  عورا ومكحلتني وقرعة ومشطني: يقال للشخص املتكرب املغرور.

ـ راح قليل الطعمة عىل جهنم قال حطب ما يف: يقال إذا كان الشخص متصفا بالبخل.

ـ  عيال وعايلة وطواقي مايلة: يقال لألرسة املفككة التي ال يحرتم كبريها أو التي ال كبري لها. 

ـ  يا قهقه ملني تفقه: يقال للشخص الجاهل ويتظاهر بالفكاهة.

ـ  مع القلعة: »من األمثال الكركية املشــهورة، والقلعة هي قلعة الكرك عند وجود األتراك 

يف الكرك، وما كانوا يقومون به من ظلم ومشــقة عىل العباد، وكانت القلعة متثل مكانا 

للرعب والخوف داخل أســوارها، وعندما ال ترغب بشــخص وتريد له الرضر تقول: مع 

القلعة أو درب القلعة، ألن من كان يصل للقلعة زمن الحكم الرتيك كان مصريه املوت«. 

ـ  البنوتية وال الجيزة الردية: أي تبقى املرأة عزباء وال تتزوج زواجا من رجل يسء.

ـ  حط راسك بني الروس وقول يا قطاع الروس: واملعنى املوافقة مع رأي الجامعة.

ـ دّق الحديد وهو حامي: ومعناه الحزم وعدم الرتاخي.

ـ  من هاب هاب ومن غزا جاب: يقال دفعا للرتدد.

ـ  هّز حالك هّز ذيب: حث عىل الجرأة واإلقدام. 

ـ  ريت الصيف مو خلف عن الشــتا: أي أن ال غنى للناس عن الشــتاء موسم الخري، كالرجل 

الكريم الذي يخلفه من ال يسد مكانه.

ـ  مثــل عجوز العدل: ومعناه الحرص عىل ما يف النفس، كحرص العجوز عىل ما يف )العدل( 

من باب التدبري.
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ـ  بنكرس الزير وبتتفرّق املفاريق: ويعني أنه إن مات كبري العائلة تفرق األبناء.

ـ حلم الجاجة علف: يقال يف متني كل شخص ملا ينقصه.

ـ  حلم إبليس بالجنة: ويقصد به أن من يفعل رشا عليه أن ال يتأمل خريا.

ـ  نجم سهيل أقرب ليه منك: يقال لبعد نوال األمر املطلوب.

ـ  طور ما بتزحزح: يقال للعنيد الذي ال يلني.

ـ  رجعت حليمة لعادتها القدمية: واملعنى عدم تغيري الطبع.

ـ  جدي بلعب عىل قارح: ومعناه أن الصغري يحاول أن يخادع الكبري.

ـ  ابــن الحــرام ال بنام وال بخيّل غريه ينــام: يقال ملن يكرث من األفعال الســيئة التي تؤذيه 

وتصيب غريه بسوئها.

ـ  مثل الزيت ما ِبعال عليه عايل: واملعنى أن الحســن ال يخالطه السوء، فيبقى منعزال بذاته 

عمن يحاول االشرتاك معه بصفته. 

ـ  ابن آدم ما مبيّل عينه غري الرتاب: يقال يف القناعة التي تســتقر يف نفس اإلنســان إال عند 

املوت.

ـ  مثل اليل اتّكلت عىل جارتها: معناه أن االتكال عىل من ال يهتم باألمر ال يجدي نفعا.

ـ  أصابع إيدك ميهن سوى: يقال يف االختالف ما بني األشياء وإن كانت من مصدر واحد.

ـ  العود عىل مطلعه: يقال يف ثبات الطبع منذ النشــأة، كالعود الذي لن يســتقيم إذا طلع 

معوجا. 

ـ  القرد بعني أّمه غزال: معناه أن كل شخص ميدح ما يخصه.

ـ  مثل جمل املحامل: يقال يف الرجل الجواد والرشيف.

ـ  من بَرّه رخام ومن جوا سخام: يقال يف ذوي املظاهر الرباقة والبواطن الخبيثة. 

ـ  شوفيني يا بنت الخال ثوب أحمر واردانه طوال: يقال يف الغرور باملظهر.

ـ  خنافس وبرتافس: يقال يف الوضيعني الذين يرتفعون.

ـ  عنزه ولو طارت: معناه الثبات عىل الرأي الخاطئ مع وضوحه.

ـ  كل عود دخنته منه: مبعني أن الصفة مالزمة لصاحبها.
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ـ  شحاد وبترشّط: معناه أن طالب الحاجة ال يرىض بالقليل. 

ـ  ابن الردي ردي لو راسه بحك السحاب: ويعني أن األصل يغلب ولو حاول صاحبه التطاول. 

ـ  أّم لسان طلّقت كّل النسوان: أي أن طليقة اللسان تغلب كل النساء.

ـ  يف الوجه مراة ويف القفا مذراة: يقال فيمن ميدح الحارض ويذم الغائب.

ـ  جاجه حفرت عىل راسها عفرت: أي أن املرء يفعل السوء يقصد به غريه فيقع هو فيه.

ـ  إن غــاب ذيب البــالد ورسحانها قيّل فيها يا أبو الحصيني ونام: ومعناه أنه إذا غاب ذوي 

الشأن ظهر من هو ليس بقدره.

ـ  ِعّز نفسك تجدها: يقال للحث عىل عزة النفس.

ـ  جت هاربة تلقاها جيش مغاربة: يقال ملن يهرب من مصيبة فيقع يف مصيبة أكرب.

ـ  كّل شاة معلّقة بعرقوبها: ويعني أن كل شخص ملزم بأفعاله.

ـ  امليّه إذا طواَّلت يف البري برتِوح: أي أن الثبات عىل الحال يؤدي إىل الفساد.

ـ  انكرس الرّش: يقال تفاؤال عند فقد األشياء.

ـ  صاحب املال تعبان: أي أن طالب الغنى ال يستقر، فهو دائم الحسبان والحركة.

ـ  البــني ليه لطامــات والعيش لقامات: ويعني أن بعض الناس يســتغلون ميتة الشــخص 

فيتباكون ويلطمون وينتظرون الزاد ليأكلوا.

ـ  طاسه وضايعه: يقال عند اختالط األمور.

ـ  أذن من طني وأذن من عجني: يقال يف عدم املباالة.

ـ  جت الحزينة تفرح ما لقت ليها مطرح: يقال يف صاحب الحظ اليسء.

ـ  الجود من املوجود: يقال اعتذارا من الضيف.

ـ  من زهد يف اللحم لقاه يف املليحيه: يقال فيمن يبخل باللحم، فيجد أثر ذلك يف املرق الذي 

ال يكون طعمه مستساغا.

ـ  اطعموين املقرف حسبوين ما بعرف: يقال يف االستغفال.

ـ  الغولة عندها عشا: يقال استهزاًء يف البخيل، فليس هو الوحيد من لديه الطعام.

ـ  جــاب ما جاب عطري جاب يل عّب القعفري: القعفري عشــبة تطلــع يف الربيع مرة املذاق، 
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ومثرته تخرج لبنا لزجا يسمى عّب، ويقال املثل فيمن يختار األردأ. 

ـ  إن طال عمري وين أمّضيه وإن ضاق خلقي وين أفّضيه: يقال عند شدة امللل.

ـ  القيني وال طعميني: يحث عىل حسن االستقبال ولو مع عدم القدرة عىل اإلقراء. 

ـ  الجرح بالكّف ملني أشكيه: يقال إذا وقع اإلنسان يف مشكلة سببها شخص قريب.

ـ  اقلع شوكك بإيدك: أي أن كل إنسان أوىل بحمل أخطائه.

ـ  غايب فيلة: يقال ملن يجهل األمور.

ـ  سارحه والرّب راعيها: يقال ملن ال يحسب حسابا لألمور.

ـ  حاط عنها ومسرتيح: يقال يف عدم االهتامم.

ـ  مثل شيخ الناََّور: يقال لذم من ال يفعل فعال ذا فائدة، كمن يتكل عىل غريه.

ـ  سلّم الصيف عىل الشتا: يقال عند التقاء شخصني مختلفني يف الطباع.

ـ  اثنني يف رسوال واحد: يقال فيمن ال يفرتقان.

ـ  تقل ملحتك: يقال ملن فعله ال يتناسب وعمره أو مكانته.

ـ  توخذ سعد فالن: يقال يف مدح شخص وذم آخر.

ـ  يا رايح كرث ماليح: معناه استبقاء الفعل الجليل.

ـ  روح بلّط البحر: يقال يف االستحالة.

ـ  أعىل ما يف خيلك اركبه: يقال يف التقليل من شأن اآلخر، وعدم االهتامم به لعدم قدرته.

ـ  اليل بطلع يف إيدك سّويه: يقال عند التحدي. 

ـ  وين ما تحط راسك حط رجليك: أيضا يفيد معنى التحدي.

ـ  قرعة بتخّوف مبجنونة: يقال يف عدم مناسبة الترصفات.

ـ  ما أتعس من الَخّل غري الخردل: يقال يف سوء الحظ.

ـ اليل بتعرف ديته اذبحه: يقال للشــخص الذي تعرف نيته، وللشــخص الذي تعرف ردود 

أفعاله سلفا.

ـ  البطن بستان: يقال الختالف الصفات بني اإلخوان.
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ـ  ما بعجبه العجب وال صيام برجب: يقال للشخص املغرت الذي يحتج دامئا عىل كل يشء.

ـ  بتبنّي القرعة من أّم قرون: يقال عند القدرة عىل التمييز بني األشخاص يف املواقف.

ـ  احرتنا يا قرعة من وين نبوسك: يقال للشخص الذي ال يعجبه أي عمل.

ـ  مثل شجر التني بس بنني: يقال للشخص كثري الشكوى.

ـ  الــيل مــا بزمط ريق ع ريــق ما بخليله صديق: يقال للشــخص الــذي ال يتحمل عيوب 

أصدقائه.

ـ  راحوا يحذوا الخيل مدت النملة رجلها: يقال للشــخص الذي يتجرأ ويضع نفســه مع من 

هم أعىل منه. 

ـ  عند القصاص ببنّي مني الراعي: يقال يف أن املواقف تظهر ذوي الحرفة واملهارة.

ـ  سألوا البغل مني أبوك قال أنا خايل الحصان: يقال عند التباهي بأصل األخوال. ويقصد به 

الذي يواجه بقلة حيلته، فيتباهى بصنيع غريه.

ـ  كّل ريقه يف مثّه حلو: يقال لكل شخص يحب نفسه.

ـ  جاك املوت يا تارك الصالة: يقال عند وقوع الشخص مبأزق مل يكن مستعدا له.

ـ  تبّدلت غزالنها بقرودها: يعني يحل الردي مكان الطيب.

ـ  دلّل الولد بغنيك ودلّل البنت بتخزيك: يعني أن دالل البنت قد يجلب العار.

ـ  ابــن بطنــي بفهم رطني: تقوله األم عندما تقول شــيئا أو تلمح به فيفهمه ابنها أو ابنتها 

دون أن تذكر تفاصيله. 

ـ  الولــد مع املدح والبنت مع اللدح: أي ميكن اســتخدام أســلوب اللــني مع الولد مبدحه، 

والرضب مع البنت لرتبيتها. 

ـ  النوم ساس اللوم لو يدري الفتى: يرضب ملن يكرث النوم.

ـ  من يأكل عىل رضسه ينفع نفسه: يقال يف سبيل حث اإلنسان عىل االعتامد عىل نفسه. 

ـ  حطّت عشيقها بالطابون: يقال عند حالة النسيان التام لفعل يشء وعد به الشخص، وهذا 

استنادا إىل قصة املثل عن البنت التي خبأت عشيقها يف فرن الطابون خوفا من أن يراه 

أبوها فنسيته حتى الصباح. 
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ـ  من محبتك يا اقريقون زرعت منك بستان: يرضب يف مفعول محبة اليشء وسيطرتها عىل 

اإلحساس.

ـ  من النجم للهجم: يرضب عند تصوير العناء املتواصل.

ـ من مثلك يا ابن عمي تروح والطبق فايض وترجع والطبق محيّل: يرضب للمحظوظ املدلل.

ـ  من رايدك ريده ومن طلب بعدك جافيه: يرضب يف الحث عىل املعاملة باملثل.

ـ  عمر القصري ما يوكل تني: يقال يف الحث عىل رفع الهمة وبذل الجهد للحصول عىل الغاية.

ـ  عنب الدروز كل حبة برصاصة: يرضب يف شــدة بأس بعض الفئات التي ترفض أي شــكل 

من أشكال االحتيال.

ـ  طوله طول النخلة وعقله عقل السخلة: يقال لصغر العقل.

ـ  من قلة الدولة سلمنا ع النور: يقال لعدم وجود الرجال.

ـ  ضحكت عنز يف املسلخ: يقال عند الضحك من الخوف.

ـ  خابريك يا سفرجلة كّل غّصه نشافة ريق: يقال يف التجاهل يف معرفة الخصائص.

ـ  ما بتعرف خريي غري ملّا تجرّب غريي: يقال عن معرفة الواحد بأصله وصفاته.

ـ  حاّط قردك عىل طحينايت: يقال يف من يفتعل مشكلة مع آخر عىل نحو متكرر.

ـ  العيون مغاريف الهرج: يقال ملن ال ينظر إىل املتحدث، ألن العيون مدعاة االهتامم.

ـ  بكره الضيف وعشاه معاه: يقال للبخيل.

ـ  العــرس الثنني والفرح أللفــني: يعني العرس بخّص اثنني العريــس والعروس، لكن فرحة 

العرس والزفة وأكل الحلو يخص كل أهل القرية وأصحابهم وأقاربهم. 
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5. قصة مثل
 بني حانا ومانا ضيعنا لحانا 

يحىك أن رجال بسن األربعني متزوج من امرأتني، واحدة تدعى )حانا( وهي الكبرية، واألخرى 

تدعى )مانا( وهي الصغرية، وكان هذا الرجل يطلق لحيته املختلطة بالشــعر األبيض واألســود، 

وكان كلام ذهب إىل زوجته الكبرية حانا وجلس أمامها تقوم بنتف الشــعر األســود من لحيته 

حتى يظهر مبظهر الشــيخ الوقور، وعندما يذهب إىل زوجته الصغرية مانا ويجلس أمامها تقوم 

بنتف الشعر األبيض حتى يظهر مبظهر الشاب الصغري، فسأله أحدهم عن سبب قلة الشعر يف 

ذقنه فأجاب: بني حانا ومانا ضاعت لحانا.

بال مداس وال جميلة الناس

اســتعار عريس حذاًء من صاحبه، ويف الزفة صار ميــيش صاحب الحذاء إىل جانب العريس 

ويحــذره عند مواطئ أقدامه حرصا عىل الحذاء، فيقول له: إياك أن تطأ عىل الحجر، واحذر أن 

تدوس الطني، فســمع ابن عم العريس ما يقوله صاحــب الحذاء، فقال للعريس: أعطه حذاءه 

وأنا أعطيك حذايئ، فلام انتعل حذاء ابن عمه صار ينظر إىل الحذاء يف رجليه، وقال له: ادعس 

بالطني وال يهمك، املداس مدايس وأنا ســامحلك تطا وين ما بدك. فخلع العريس الحذاء ومىش 

حافيا وقال: بال مداس وال جميلة الناس. 

اليل بدري بدري واليل ما بدري بقول كّف عدس

يقــال هذا املثل يف حالة أن الظاهــر يشء واملخفي أمر آخر، حيث يظهر للناس ما يجعلهم 

يحكمون عىل األمر وهم ال يعرفون حقيقته األصلية. 

قصة هذا املثل  أن رجال وجد شــابا يجلس مع ابنته عىل بيدر العدس، فلام شــاهد الشاب 

والد الفتاة مأل كفه حبا من البيدر وهرب، فصار الرجل يطارده، فلام أمســك به واجتمع الناس 

يســألون عن السبب مل يستطع أبو الفتاه أن يقول ســبب مطاردته للشاب، والشاب يقول ملن 

اجتمــع مــن الرجال بأن الرجل يطارده من أجل كف عدس ويريهم ما بيده، فاســتهجنوا فعل 

الرجل مع الشــاب، فعــاد والد الفتاة وهو يقول: اليل يدري يــدري، واليل ما يدري يقول كف 

عدس.  
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يالله مع الخيل يا شقرا

كان هناك فالح ميلك مجموعة من الخيول األصيلة، وعنده بقرة شــقراء، وكان يدرب خيوله 

يوميــا، فكلام فتح لها االصطبالت لتنطلق الخيــول انطلقت البقرة رافعة ذيلها وركضت بأقىص 

رسعتها، فيقول: مع الخيل يا شقراء. 

اليل ما بعرف الصقر يشويه

كان رجــل ميلــك صقرا نادرا، فخرج ذات يوم غائم وأطلق طــريه عىل مجموعة من الطيور 

لصيدهــا رغم عدم مالمئة الجو للصيد، فطالت غيبة الصقر، فذهب صاحبه ليبحث عنه، وبعد 

طول املســري والتعب والعطش رأى راعيا من بعيد، فوصل له وجلس عنده وســأله عن الصقر، 

فقــال الراعــي: ال أعرف طريك ولكن جاءين طائران ووقعا تحت هذه الشــجرة وصارا يتعاركان 

فاقرتبت منهام ورضبتهام بالعصا وذبحتهام وهام اآلن عىل النار ســينضجان بعد قليل ونأكلهام 

معا، ذهب الرجل إىل النار وحفر الرتاب، وإذ بريش صقره ومعه ريش طائر آخر، صعق الرجل، 

وقــال: يا مجنون هذا طريي وهو ال يؤكل، فقــال الراعي: وما الفرق بينه وبني اآلخر كالهام يف 

النهاية طيور، حزن الرجل وبىك، ولكن بعد فوات األوان ثم أطلق هذا املثل.

مواعيد عرقوب

كنايــة عن عدم احرتام املواعيد، وعرقوب هو اســم لشــخص كان يعد ثــم يخلف بوعده، 

وإليكم قصة املثل: 

كان هنالك رجل اســمه عرقوب عنده بســاتني من النخيل، وله أخ فقري، فطلب الناس من 

عرقــوب أن يعني أخاه، فقال عرقوب: إنه ســيعطيه مثر بعض النخــل بعد ما يطلع، فلام أطلع 

الثمر، قال عرقوب ألخيه: اتركها ملا تصري رطبا، وملا صارت رطبا، قال: اتركها حتى تصري مترا، وملا 

صارت مترا قطفها عرقوب بالليل وأخذ التمر كله ومل يرتك ألخيه شيئا، فقيل املثل. 

اليل استحوا ماتوا

يقال بأن حريقا حصل يف أحد حاممات النساء، فمن متكنت من سرت نفسها، أو من جازفت 

بالخروج وهي عارية سلمت، وبقي عدد من النساء داخل الحامم مل يخرجن حياًء، فجاء الناس 

يتساءلون عن نسائهم، فكان جواب صاحب الحامم بأن: من استحوا ماتوا.
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يا فرحة ما متت أخذها الغراب وطار

قصة هذا املثل أنه كانت هناك امرأة فقرية، وكانت تأمل أن تشــرتي إســوارة ذهب كباقي 

النساء امليسورات، 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 مناسبة بحثت عن اإلسوارة فلم تجدها، فاحتارت حتى أنها ذهبت تسأل الجارات عنها، 

وعندما سألت امرأة مل تعتد الحديث معها أجابتها: أخذها الغراب وطار. 

دلع البنية طلبت العنب بكوانني 

يقــال بأن بنتا صغــرية كانت مدللة عند أبيها طلبت عنبا يف أشــهر الكوانني، فذهب أبوها 

يســأل يف الدكاكــني عن العنب ليك ال يرد طلب ابنتــه، وعندما وصل إىل أحد أصحاب املحالت 

قال له التاجر: هل ســتجد عنبا يف الكوانني، قال األب أن ابنته طلبت ومل يشــأ أن يقول لها بأنه 

ال يوجد يف هذا الوقت عنب.

إجا يكحلها عامها

مثل شــعبي تدور قصته حول قطة وكلب كانا يعيشــان معا يف أحد البيوت، وكانت القطة 

متتلك عيونا سوداء عريضة تبدو وكأنها مكحلة، وذات يوم سألها الكلب عن رس جامل عيونها، 

فــردت القطة بأنه نوع من الكحل، فأصيــب الكلب بالغرية وأراد عينني كعيني القطة، فأحرض 

علبــة الكحلة ووضع إصبعــه فيها وحاول أن يضع الكحل يف عينــه، لكن مخلبه دخل يف عينه 

فاقتلعها، وملا سئلت القطة عن سبب عمى عني الكلب، قالت: إجا يكحلها عامها. 

الرضة مرة ولو كانت أذن جرة

كانــت امرأة أحد الرجال ال تنجب، فقالت له ذات يــوم: ملاذا ال تتزوج ثانية؟ فرمبا تنجب 

لــك أوالد يحيون ذكرك، فقال الــزوج: وما يل والزوجة الثانية، أخــىش أن تحدث الغرية بينكام 

املشاكل، فقالت الزوجة: ال يا زوجي، فأنا أحبك وسوف أراعيها من أجلك، وبعد اإللحاح وافق 

الزوج، وقال 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، فســألها ما يبكيك؟ قالت: إن امرأتك شتمتني وأهانتني وأنا 

لن أصرب عىل ذلك، تعجب الزوج، وقال لها: لن أرىض بإهانة زوجتي، وسرتين ما سأفعل، تناول 
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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 أذن جرة.

مثل معايد القريتني

كان هنالك رجل غريب األطوار، ال يعجبه يشء، حرض العيد عن أقاربه يف قريته فلم يعجبه، 

فذهب إىل قرية أخرى لعل العيد عندهم يكون أحســن، فوصلهم وقد انتهت أيام العيد، فعاد 

إىل قريته وقد أضاع فرحة العيد عند أهله، ومل يكسب فرحة العيد يف الثانية، فقيل: مثل معايد 

القريتني.

مثل رسبة أم خيط 

كان ألم ثالث بنات جميالت لكن كل منهن تلثغ بحرف التاء بدال من القاف والكاف، فجاء 

رجل لخطبة إحداهن، وكانت األم تنســج عىل النول فانقطــع خيط، فقالت األوىل: مية الحيط 

انططــع أي الخيــط انقطع، وقالت الثانية: البطيــه، أي اربطيه، فقالــت الثالثة بتعجب تذكر 

االثنتــني بوصية األم بأنه عند زيــارة الخاطب ال يتكلمن: )حتيدتــن( -أي حكيتهن- ، فذهب 

الرجل وهو يقول: رسبة أم خيط. 

لوال جرادة ما وقع عصفور

يحىك أن رجال اسمه )عصفور( تزوج امرأة اسمها جرادة، فعاشا زمنا بالفقر، واشتد بهم ضنك 

الحياة، فأشارت عليه جرادة أن يعمل عمال يكسب منه رزقا، فقال بأنه ال يتقن أي عمل، فقالت: 

اعمل يف الســحر، وأظهر للناس أنك تعلم شــيئا من علم الغيب، فاقتنع برأيها، وقام مبد قطعة 

قامش، ووضع فيها شــيئا مــن الرتاب، وصار يخط بأصابعه عىل الــرتاب، فنظر إليه الناس نظرة 

استغراب، وصاروا يسألونه وهو يجيبهم حتى ظن الناس أنه ساحر، فكسب الكثري من املال.

وذات يوم رسق من عند امللك صندوق من الذهب، فأراد معرفة الســارق، وطلب ســاحرا 

ماهرا، فأشــاروا عىل امللك بعصفور، فلام حرض قال له امللك معك مهلة أربعني يوما لتعرف يل 

من رسق الذهب من خزنتي، وعاد عصفور إىل بيته حزينا، يسأل نفسه كيف له أن يعرف من 

السارق وهو ليس بساحر، وأيقن أنه هالك بعد األربعني يوما، فأحرض أربعني حبة رمان ليأكل 

يف كل يوم حبة ليعرف كم بقي له من العمر.

علم الســارقون بأن امللك أوكل عصفور مبعرفة الســارقني، فأرســلوا أحدهم ليتجسس عىل 

عصفــور، فلام وصل اللص كان عصفور قــد تناول الرمانة األوىل، وقال لزوجته جرادة: هذا أول 
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الســارقني، فارتعب اللص وعاد رسيعا يخرب جامعته مبا حصل، وأن عصفور ســيعرفهم وسيبلغ 

امللك، فشككوا يف قوله، وأرسلوا لصا ثانيا يف اليوم التايل، فلام صار يسمع الصوت تناول عصفور 

الرمانة الثانية وقال: هذا اللص الثاين، فازداد رعبا وعاد ليخرب مبا سمع، يف اليوم الثالث جاء كبري 

اللصوص، وملا تناول عصفور الرمانة الثالثة كانت أكرب حجام مام قبلها فقال: هذا كبريهم، فعاد 

الســارق عجال إىل جامعته، واتفقوا أن يعرتفوا للمك مبــا فعلوا ويطلبوا منه الصفح لعله يعفو 

عنهــم، قبل أن يبلغه عصفور وحني ال تنفع الشــفاعة، فلام كان الصباح أحرضوا املال املرسوق 

وسلموه للملك وطلبوا منه العفو.

صار عصفور من حاشــية قرص امللك، ويف يوم من األيام خر عصفور من الســامء أمام امللك 

ميتــا، فأمســكوا به وإذا مبنقاره جــرادة، فقال امللــك لوزيره أريد أن أعرف ســبب ميتة هذا 

العصفور، فأحرضوا الســاحر عصفور الذي أحس بأنه إن نجا يف املرة األوىل من حيث ال يعلم، 

فإنه لن ينجو هذه املرة، وأخذ يلوم بنفســه زوجته جرادة التي أوقعته فيام هو فيه، فلام صار 

بني يدي امللك ســأله عن ســبب موت العصفور، فقال: يا موالي، لوال جرادة ملا وقع عصفور... 

وهو يقصد نفسه وزوجته، فأعجب امللك برباعته بالسحر.   

ثلثني الولد لخاله

مات رجل وترك وراءه طفال قامت أمه بالعناية به حتى كرب، وكان الولد كلام كرب شيئا سأل 

أمــه عام كان يعمل أبوه، فتقول له مرة أنه كان يعمل فالحا، ومرة أخرى أنه كان يعمل نجارا، 

وتعدد له من الصنائع التي تدعي أن والده كان يعمل بها، فلم يقتنع االبن مبا تقول أمه، وذات 

يوم ســأل خاله، فأجابه الخال بأن األب كان لصا، فسأل الولد: كيف يعمل اللص، فطلب الخال 

من ابن أخته أن يرافقه ليعلمه كيف يرسق اللص دون أن يشــعر به أحد، فرأى الخال حاممة 

ترقد عىل بيضها يف عش عىل رأس شجرة، فتسلق الرجل حتى اقرتب من الحاممة، ورسق البيض 

من تحتها دون أن تشعر به، فلام نزل الرجل عن الشجرة مل يجد البيض بيده، فاستغرب، فنظر 

له ابن األخت وســأله: ما بك حائرا يا خايل؟! قال الخال: رسقت البيض فلام نزلت عن الشــجرة 

مل أجــده، وأنا متأكد بأنني أخــذت كل البيضات، فقال الولد: وأنت تنزل عن الشــجرة رسقت 

البيضات منك، وها هي.
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6. األلغاز والحزازير
ألغاز شعرية شعبية 

أنشدك عن بنت لها شعب وأحزاب... ولوقتها الكل يحسب حسابه

أحد يحاول يدخلها عىل الباب... وأحد يحاول ما تيجي حول بابه

)كرة القدم(

أنشدك عن يش)ن( عزيز فقدناه... ما عاد يطري عود حزّْة وحزّْة

يعزّه هو  من  قليل  عرصنا  ائتمناه...يف  بغينا  لو  نديم  أخري 

)الكتاب(

ي��ا ويش بكره يدايرها قع��ود... وان داره��ا درت عىل حالبها

ترشب من املاء وال ترد العدود... وراعيها من راس هضبتني جابها

)الرحى(

م�ره يفكّون��ه وم���رات م���رب��وط ي�اوي��ش رج�ال ربط���وه بجامع���ه

وم�ا يسمح لغريه ول�و ك�ان مضغ�وط ميي ب��درب الضيق مو بالوس��اع�ة

وإن قي�ل في�ه أسنان فالق�ول مضبوط م�ا يأك�ل العيش����ة وال ب�ه مجاع��ة

)املفتاح(

يرسي اللي�ل  ض�واه  ال  غ��الم  وال تش���وف���ه ل��و مي���رّك بالنه�ار وش 

ويخلف��ك نوبات من خلف الس��تارنوب للس��اري ع�ىل الثنت��ني يغ�ري
)الصوت(

صوب الس��امء ترقى وتن��زل وترقىأنشدك عن خمس تقاب�ل م��ع خمس

الش��كل واح��د والفع�ل في���ه فرق�اتنشاف شوف ال�عني ما تلمس مل�س

كّنك تح��ّس بداخل القل���ب حرق�اإن غينب من عقبهن خاطرك ع�مس
)اإلرسال والشحن(  
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ج����اك الخرب مّن��ي وفك�ري مقرهي��ا الشاع��ر اليل ب�القصاي�د ترن�م

تكلّ�م يكش�ف س���رت ع�ذراه ليّل يج��رّه أنشدك عن ع�ود عم�ى ال 

علمه يفرح ش��خص وآخ��ر يرّه ع�ود عىل كش�ف الحقاي�ق معل�م

معمم جوابك  وارسل  الخرب  بأرب�ع بيوت م�ن قراه�ا تس����رههات 

)عيار الزيت واملكينة(

ال��س��واد ال��ع��ل��م م��ن ب��ط��ن  أن��ش��دك ع��ن رج���ل يجيب 

العل��وم يعطي��ك  م��ا  عين��ه  يف  إصبع��ك  تح��ّط  م��ا  ل��و 

واد ك����ّل  يف  ه���اي���م  ل��ك��ّن��ه  أّم�����ه  ب��ط��ن  ج���ال���س 

ن���اس ت��ش��وف��ه يف ال��س��ف��ر ون����اس ت��ش��وف��ه ك���ّل ي��وم

)عيار الزيت(

وال�بن��ت تول�د س��اع����ة الع��ود أنش��دك عن بننت أبوه��ا تحته��ا

تأخذ ش��وي وتختفي داخل العودمولود لكنها ما تقعد لناس�)ن( بغته�ا

)الرغوة(

أنشدك عن قرب)ن( دفن فيه راعيه... معروف حتى يف العصور القدمية 

كّل يح�اول يظه���ر جنازة في���ه... وال يظهره غري العق���ول الفهيم�ة

)اللغز( 

وليا قرص ضاقت عليك الوس��يعة أنشدك عن رجل�)ن( ليا طال بك رست

ال ق����ادرن ترشي���ه وال تبي�ع���هأهو رجل لكن سكن يف حضن بنت
)النظر(
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خدعه لواح��د وده��ن يطرحن��ه أنشدك عن بنت�)ن( تركب ع�ىل بنت

طم��اع يحسبني ع�ىل ق�د ظن���ه وحده تق�ول أن�ا بعين���ه تزيّن���ت

لو إن مس��ك�ي له عىل غ�ري سّن��ْةوحده تقول أنا مسكت�ه وال خن�ت

)الحاممة والشبكة لصيد الصقور(

رسع البواخر يف البحور انسجوه�ا منه�م ثنني قب�ل عص�ر النبي ن�وح

مت�واعدين الق�وع لي�ن املسوه���ا طّبوا بح�ر تسعني والك�ّل ساب�وح

والله م���ع اليل كلمت���ه قوموه��اواحد خرس روحٍ وواحد ربح روح

)قابيل وهابيل(

بني الس��م�اء واألرض داره سكنه�ا أن�ش�دك يا رّجال عن زاير)ن( زار

والهو بريجع دي�رٍة ق����د س��كنه�الو تنشده وتقول ما يجيب األخب�ار

)الجنني(

م��ا يق���ف إال ميس��ك�ن�ه بن�ات�ه أنشدك عن رجل يحرسك ويحميك

روح��ه وجيه دوم ه���ذى حيات�هرجل يجى بنواع م�ا في��ه تشكي�ك

)الباب والبنات ايديه أو قفاله(

ثم أصبحت متىش عىل صم العظام دم ولحم وعظام من بطن الحج�ر

أّدت مهمته��ا برتتي���ٍب ون�ظ��امال والدين إلها وال ه�ي م�ن بش�ر

)ناقة صالح( 

يا ويش شيخ كّل هّمه ركوع وسجود... جسمه نحيل ودمع عينه جاري

مالزم للخمس والناس يف هذا شهود... يعمل طول العمر يف خدمة الباري

)القلم(
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أنش��دك من غم��را ش��بابه أس��بوعني... وبعد أس��بوعني ينثني ش��ايب

وغ��ال يحيي��ه غ��ري طالب��ة الدي��ن... وم��دور اآلف��اق ف��وق النجاي��ب     

)القمر(

أنش��دك ع��ن رجل مس��ّمى ومع��روف... وقت الش��دايد ب��س ينعاف

ينفعك بظ��روف ويجرحك بظروف... ويركب عليك وال تش��يله األطراف     

)دين املصاري(

أنش��دك ع��ن رج��ل تتب��ع ممش��اه...أمري الق��وم تتب��ع م��ا تحاكي��ه

ش��يخ لي��ا منه زع��ل زاد ممش��اه... ول��و وقف س��اعة ذبح م��ا حواليه      

)القلب(

أنش��دك ع��ن رجل م��ن دون رِجل��ني... ول��ه عن��د الناس ق��در وقيمة

أرسع م��ن الهات��ف ورماش��ة الع��ني... وهو ظ��امل وما يح��ب الظليمة        

)ملك املوت(

أنش��دك عن ح��ي)ن( حيات��ه غريبة... كائ��ن غريب وغربت��ه يف حياته

ب���ه ت����ع����ت����ن����ي  ول���������و  م���������ات  م����س����ك����ت����ه  إذا 

)السمك(

أنش��دك عن ع��ذرا عفيفة م��زكّاة... لها تح��ت بطفل ما له أبو نس��ميه

ي��وم وضعت ما عنده��ا ما تغ��داه... كلّت ضن��ا الجارة وزيّ��ن لها فيه       

)مريم العذراء(
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ألغاز شعبية

)الطريق(طويل بال ظل. 1

)الندى(مطر بال سحاب. 2

)البارودة(هي هانا وصياحها بالوادي. 3

)الفلفل(الطول طول الصبح وفيه ميه وربع. 4

)الرسالة(أبيض مني، وأبيض منك، وأبيض من ريش النعام، وبرّد السالم. 5

)عنقود العنب(سطيل املاء معلق بالسام. 6

)أنت(ابن أمك وابن أبوك ومو أختك وأخوك. 7

)الجوع(يش بقرصك وما بتشوفه. 8

)الحفرة(يش كل ما أخذنا منه زاد. 9

)املسامر(ما هو اليشء الذي ال مييش إال بالرضب. 10

)البحر(يش يرفع أثقال وما برفع مسامر. 11

حجــر حجر جر ما هو حجر، يبيــض بيضة وما هو طري، رقبته . 12

طويلة وما هو زرافة؟؟ معنى الحزيرة إنه حجر حجر جر مثل 

الحجــر القايس، ويبيض بيــض إنه يتكاثر عــن طريق البيض، 

رقبته طويلة إله رقبة طويلة.

)السلحفاة(

)الرمانة(طاسة بالبحر غطاسة من جوا لولو ومن بره نحاسه. 13

)عود القصيب(يش طويل طويل ما بوسع مد شعري. 14

)قربة املي(يش بطح أمك يف قاع الواد. 15

)اإلبرة(يش بوكل من عينه. 16

)البندورة(يش أكله قّص ورشبه مّص وما يستغني عنه وال شخص. 17

البعيد صار قريب واالثنني صاروا ثالثة والجامعة تفرقوا  حيث . 18

يصبــح النظر ضعيفــا فال يرى إال القريب، واســتخدام العكاز 

ليكون ثالث القدمني، واألسنان تساقطت.

)الشيخوخة(
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ومن األلغاز:

)البيضة(بري مشيّد ما له باب

)البطيخة(قبّة خرضا وسكانها عبيد

)الربغوث(أبو حمزه قمز قمزه لحقوه خمسه وقبضوه اثنني

)العجينة(روف روف برشب رشب الخروف

)الفم واألسنان(مغاره سكانها بيض وفراشها أحمر

)السفينة(حامل ومحمول ونّصه ناشف ونّصه مبلول
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7.  قصائد وأشعار
شعر غزل 

هو الشــعر النبطي القديم الذي كان يقوله رجال العشــرية والعربان والرعيان يف النســاء 

اللوايت مع الحالل، يقول الشاعر عادي املصاحبة بني عطية ـ الله يرحمه ـ :

البارح��ة باللي��ل قم��ت أتذكّ��ر... ي��ا قلب��ي بل��يل ب��ني االض��الع جايل

عىل س��هيف الع��ود الخ��د األحمر... خ��ويف عليه��ا من ح��داة الرجايل

القرن األش��قر ع��ىل الصدر ينم��ر... مثل الخل��وج اليل تس��بح بالحبايل

ويقول عبيد بني عطية:

هقيته�����ن  ق���������وم  لفهي�����دهقف����ن  الهج����ن  له����ن  زرف���ان

وكث��ري  له���ا  التت��ن  ي��ا حمي�����دةأش���ري ل�ه��ا الب�����ن والدخ�����ان

بالخ��������ال  ط��وحي  ولي���������دهي���ا بن��ت  كّب�ي  ه���وى  بوق����ان

وللشاعر مفلح املصاحبة بني عطية قوله:

خرع���ه ب��ك�����ريت  أن���ا  ال��يل بعي����������د م���عش��اه�����ارك��ب��ت 

تلقاه���������ا ل���و امل���ح���الالة ي���ا ال��ورع�����������ه محاري�����ك  بأق��ى 

بغطاه�����ايا عينه���������ا عي�����ن الشيه������ان الح  م��ا  الن��ذل  وم���ا 

سلطان ت��ق��ول  امل��ح��اك��م  ك���ل املعاش������������ر توطاه������اع��ن��د 

ويقول:

لص�ان ج��ب��ل  م���ري  ح��رب��ة  ش����ويف رج�����وم ال��ش��ق��اوي��ْةي��ا 

وال��ث��ال��ث م�����ن ال��ع��اموي��������ْةث��ن��ني م���ن ع��رب��������ك ال��ع�����ام



156

شعر الربابة 

هو الشــعر النبطي الذي كان شــاعر الربابة يردده باملجالس، ويقصده يف التعاليل مبرافقة 

صوت الربابة، ومن أمثلة الشعر الذي يغني عىل الربابة، ويقال بأن امرأة تويص زوجها بالحرص، 

وعدم مخالطة الرجال التي توجب الكرم:

ذيك يا  الزمل  مجلس  عن  اليل هرجهم ف�)الراس( له لجلجانأوصيك 

معزي�ك بسمن  السوق  نزلت  حرصك من اليل يدغل��ون املي�زانال 

ومثل:

مث��ل طري كف��خ من ك��ّف قضابهراكب ف��وق ح�ريز ع��زه طلب���ه

ل����ه زاه  وال����خرج  ف��زن  واملب����ارك عىل متن����ه تثنَّى ب��هم���ا 

والربابــة هــي أداة من أدوات العزف القدمية، تصنع من جلــود الظباء، أو من جلود املوايش 

الصغرية بعد إعدادها جيدا لتخليصها من الشــعر أو الصوف لتكون رقيقة ومرنة ومتينة، يشــد 

الجلد عىل إطار خشــبي من الوجهني ويثبت بشكل مستو من الجهتني، يتخلل اإلطار من األسفل 

إىل األعىل قضيب من الخشب يتصل بطرفيه الوتر الوحيد للربابة الذي يتخذ من عدة شعرات من 

)الســبيب( وهو شعر ذيل الفرس، فيكون الوتر مالمسا من طرفه األسفل بدن الربابة بعد نصبه 

بقطعة خشــبية 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.

شعر شّدة العرب

هو الشعر الذي يقوله العرب يف وقت الرحيل من ديرة إىل ديرة ثانية؛ فريددون مثال:

الاله للبدو  وص��ار  ش��ّدوا  عذب�ون��يالبدو  بدي��اره�م  والينه��م 

أو:

م�����ا من��رح اللي��ل م��ن دون��هش��ّدوا ع����رب ع��اق��د املندي��ل
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قصيدة الجرح

هي قصيده للشاعر عبد الله عبيد العطوي:

القدمية الجروح  الن�ت وال س���ود اللي���ايل تداوي�هجرحك غلب كل 

يا ح���ول يا ق�لب يجي�ك ظلمتي�هيا ظال�مة جرح املشاع��ر ظليم��ة

عزمي��ة عن���دي  األي��ام  م��ع  أمي م��ع العامل ويفَّ جرح أخفي�هأنا 

لك�ن يلوع القل��ب ذك�رى ليالي�هوال لك عقب ما ص�ار قدر وقيم�ة

اليا زعل واح��د ندمي���ه يراضي��هذكر الهوى ي��وم الندي��م وندمي��ه

قلبي اطعونك فيه يا بنت تكفي��هوالي�وم أنا وأنِت ع��زيم وعزمي��ة

أنِت َهَدْمتي ك��ل م�ا كنت باني��هماتت بقلب���ي مشاع���ر عظيم��ة

قصيدة معيش الذيب

قصيدة قالها الشــيخ مكازي الشــمري الذي حصلت له قصة إطعام الذيب، والقصيدة من 

رواية عبد الله العطوي:

م��ا ينبت من تأكل عش��اه الذيابة... يا معي الذي��ب ال من عوى ذيب

أن��ا القصي��د بوقت ما ب��ه طالبة... وأنا ع��ىل ما قيل عط��ب املضاريب

انه��ب س��ميت القوم ما َح��ّد درى به... أف��ّك عانيهم وأرس��ل مناديب

م��ن مبط��ي ال جي��ت كيل مهاب��ة... والحني ي��ا عيني عليه��م معازيب

نس��كن عىل م��نت الهوى والس��حابة... الري��ح نرسجها بوق��ت املواجيب

مطالي��ب ن��دور  إال  نس��تكني  م��ا  للحراب��ة...  هك��ذا  خلقن��ا  حن��ا 

بوق��ت الرخا تلقى القرى والرحابة... تصفو عىل جال العدود املش��اريب

ندم��ج خط��ا زاّلت بع��ض القراب��ة... وهفواتن��ا تك��رب بع��ني األقاريب

ن��ذر عيل الف��ّك قي��د الرتاب��ة... واك��رّس ش��بابيك الع��ذل والعذاريب

م��ا اتب��ع الداين وأه��ل املعاب��ة... أرق��ى الرج��وم الس��ايفات املراقيب

م��ن أول�)ن( وأن��ا خوي الذياب��ة... ومع��ي الذيب ال م��ن عوى ذيب
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أبيات شعبية

والبن��ات ال��يل عش��قناها جفن��ا... ش��لحتني ث��ويب حت��ى والعباي��ة

جيتن��ا ع ال��دار ما قل��ب مريدي... م��ا لقي��ت إال الهوادي م��ن حوية 

ي��ا عي��وين ابكن عىل ف��راق الحبيب��ة... ع حليت الطول بنت عش��مرية

***

ف��ر قلب��ي فرتين��ي غ��رّه من��ي... ع��ود مي��اٍس والهباي��ب العبن��ي

عذب��ن قلب��ي املش��قا بالرصاي��ف... يا حم��د ش��قر الذواي��ب عذبني

***

ي��ا خوي��ي م��ا ط��واك ال��يل طواين...ما ط��واك ال��يل طوى خ��يل عيلَّ 

قصيدة عبد الله بن عابد العطوي:

ل��و يس��هج العش��ب م��ا يذوقهي��ا راكب���)ن( ف��وق م��ا ي����ديل

ال�����زيل لحن���ة  مركب���)ن(  يش����ره ع���ىل الط��ري ولحوق���هل��ه 

خ����يل ع��ىل  وس��لّ��م  البوق���ْةاس��لم  ع���ن  وصات���ه  أن����ا 

يه�����يل ب����رد   ثناي����ا  لوق��ْةأب����و  ل��ه��ن  ط��ف��اي��ح  ل��وه��ن 

ذيل م�����ن  يف���داك  بن��ت  بس��وق�هي��ا  غ����دا  وال��يل  الح���ي 

ت�ل���)ي( بن����ى  بقلب��ي  ط��وي��������ل م���ا ي��رق�����ى ف��وق��هحب���ك 

اله��وى كي��ف ينحل���)ي( وع��روق��هعق��د  ال��ق��ل��ب  مشبك  م��ن 

الشعر الرشوقي 

أي الشــعر الغنايئ الرتايث الشــعبي، يتصــف باللحن الحزين، وله مكانــة مرموقة يف الغناء 

البدوي، ويردده العامة عىل وجه الخصوص يف املناسبات الوجدانية. 

أصل التســمية، ليس من تاريخ أو سبب واضح ومؤرخ لتسميته بالرشوقي، إال أنه قيل: إن 

عاشقا هجره أحبابه واتجهوا رشقا، فراح يودعهم بهذا النوع من الشعر.
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أســلوبه: الشــعر الرشوقي تكون صدوره من قافية وأعجازه مــن قافية أخرى، ويتألف كل 

شــطر من )13( حركــة، لحنه حزين يرافق بامتــداد الصوت، وكلمة رشوقــي لغة تعني دامع 

العينني، والرشوقي له مناذج كثرية نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:

قصيدة رثاء للشــاعر غنام املزارقة البطوش، قالها يف استشهاد املرحوم الشيخ قدر املجايل يف 

دمشق عام 1917 عىل يد جامل باشا السفاح لقيامه بالثورة الكركية عام 1910:

يبي عط��وي ودموع عي�نه س��كيب�ْة.....عىل قدر يا ن���اس طّول مغيب�ة

م��دري مع البدوان ف��وق النجيب���ة...... ال تكرس مركب���ه بالبح�ر ع��ام

أمىس الضحى ش��ديت ك��ور نجيبة..... متي مع الدي�ان مش��ية عجيب�ة

العرص بش��يحان ترعى العش��يبة..... والصبح تلفي عىل دمش��ق والش�ام

لطل من بوابة الش��ام وأصيح...... أصيح صوت���)ن( يجرح القلب تجريح

ما قول يا أهل الله يا أهل املس��اريح..... يا من يعّدل حّقن�ا عند حك��ام

م��ا التام لو ع��اريض ب�ان ش��يبه.... ودم�وع عيني ف�وق خ�دي س��كيب�ة

ومن األمثلة قصيدة للشــاعر الفارس الشــيخ ســعود املجايل موجهة إىل ســمو األمري عبد 

الله بن الحســني أمري البالد آنذاك، محذرا من دســائس االنجليز وغدرهم ممثلة يف أيب حنيك 

)كلــوب(، يحث فيها األمري عىل وضع حد لترصفاته وسياســته االســتعامرية يف الثالثينيات من 

القرن العرشين:

البارحة عقب العش��ا بغفل�ة الن�اس..... عيني وجيع�ة س��اهرة ما تب�اِت

دميثان خ���ذ يل ك�الم بقرط���اس.... حديثك فهي�م توصل��ه يا ش��ف��ايت

ملف��اك أبو ط��الل جالس تقل قرناس..... س��م األفاعي ل��رب باله��واِة

أش��ي لك يا أبو طالل والفكر محتاس..... من الحكم اليل ما فهمته بتاِت

أرب��ع دول متواليات عىل الن����اس..... وال ين�درى أيّ���ات حك�م ي�واِت

حكم اليه��ود اإلنجليز عىل س��اس..... وال األش����راف أفعاله�م ماضياِت

وقصيدة الشاعر عبد الله العكشة وشعره عن فساد الحكم العثامين وظلمه الشديد وأسلوب 

السخرة الذي فرضه هذا الحكم عىل أهل الكرك 1910:
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الل��ه م��ن قل��ب أرضمت بي��ه ن��ريان....... جو ضلوع��ي زايد له��ا لهابة

عديرت���)ن( ما هي مل��ك ابن عثامن... ظل��ت عزيزة بال��رشف واملهابة

حريبه��ا دامي�)ن( م��ن امل��ر رويان....امعيف من طعن القن���ا والح�رابة

قصيدة بدوية

وال ادنّس��ت يوم الع�ذارى ادنَسّن�ييل بنت َعم�)ن( ما وطت درب األدناس

طلقته�ا ي���وم اف�لت العق��ل مّن��ي رضبتها وأنا أحس��ب الرب نوماس

وكي��ف العيون ب�ال رم�د يس��ه��رينيا ناس كيف العني تبي ع�ىل ن��اس

يس���رح م�ع الطليان م���ا يجفلّني لو ينشك�ي حّبي ع�ىل ذيب�)ن( خامس

أضح��ى الضحى مبويكره مس��تكّني ولو ينش��ي حبي عىل طري قرن���اس

ع��ني نه����ار الك���ون ال يف��زع�ّني ولو ينش��ي حّبي عىل قلب األفراس

يث��ور م���ن بني النص��اي��ب ي��ويّن ولو ينش��ي حّبي عىل امليت ي�ا ناس

قصيدة غزلية

للغ����ايل وتحي��ايت  ش��وق�ي  س��طرين...  ال��ورق  ف��وق  خطي��ت 

وال����دايل مي����م  األول  ح�رف��ني...  بال��ورق  اس��مه��ا  ال��يل  ع 

الغ����ايل م��ني  بالل��ه  س��الت��ك  بالل��ه...  أس���الك  وأن��ا  بن��ت  ي����ا 

***

خلق���اين ال��روح  م��ن  واح���د  الع��ني...  صب��ي  واح��د  يل  قال��ت 

يوم����ني البي��ض  ه����وى  يط��رد  يريحن��ي...  م��ني  ي��ا  عي����ال  ي��ا 

ضلعين��ي ب��ني  وقس��ط  س��م  سوس��حني...  البي��ض  ه��وى  وأن��ا 

الشعر البدوي يف القهوة

»الشعر البدوي من أهّم فنون األداء عند البدو، وهو موهبة قدمية عندهم، ألنّهم يتميّزون 

بفصاحة اللســان والفطنة، وهذا يعود إىل البيئة التي نشأوا فيها، وهي الصحراء، إذ إنّها تؤدي 

إىل صفاء الروح وإظهار املوهبة وصقلها، وهذه أبيات يف القهوة العربية:
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ي��ا عامل��ني ال��نب وس��ط الرتامي��س... ال تقطعونا م��ن حش��ا مرضعاته

رّدوه ال م��ات الخش��وم املقابي��س... صف��ر ال��دالل ال��يل عليه��ا حالته

ما عاد ش��فنا النب وس��ط املحاميس... يحمس صوت النجر طوَّل اسكاته

وقيل: 

ي��ا مح��ال الفنجان مع س��يحة الب��ال... يف مجل��س ما فيه نف��س ثقيلة 

ه��ذا ول��د ع��م وه��ذا ول��د خ��ال... وه��ذا رفي��ق م��ا ن��دور بديل��ه

ويحفظ كثري من املهتمني قصيدة للشاعر محمد العبد الله القايض)من الجزيرة العربية(:

دني��ت يل من غايل ال��نب م��ا الق... بالكف صافيها عن العذق منس��وق

احمس ثالث يا ندميي عىل باق... ريحها عىل جمر الغىض يفيض الس��وق

إي��اك والني��ة وبال��ك واإلح��راق... واصحا تصري حمس��ة ال��نب مطفوق

دّقت بنجر يس��معه كّل مش��تاق... راعي الهوى يطرب إل يا دق بخفوق

لق��م بدل��ه مول��ع كنه��ا س��اق... مصبوب��ة مربوب��ة تق��ول غرن��وق

خل��ه تفوح وراعي الكيف يش��تاق... اليل طفح له جوه��ر صح له ذوق

وهذه قصيدة قالها شاعر عىل أثر مرض )الجعام( الذي أصاب ماشيته:

ال���ع���م���دي�������وم رسن�������ا ع�����ىل ال���غ���د أم  وع�������زي�������زة 

ع�����ال�����رزق ال����ل����ه ن��ج��اه��اوال���������يل ح����الل����ه����م ص��م��د

ح��م��د ي����ا  ال  ع���ي���وين  ي�������ا وي���������يل م�������ن ح���م���دش�����وف 

ردوال�������يل غ���ش���اه���م م����ن غ��د ب����ال����ص����رية  ح����الل����ه����م 

ك��������لّ��������ه م�������������ربق ع����������ىل ق����ف����اه����ن

ح�����ج ي����ا  ال  ع���ي���وين  درجش�����وف  وراه�����������������ن  وال��ص��ب��ح 

ال��ف��������رج رب  م���ن  راح الدعس���������م لفاه������������ني��ط��ل��ب 

ب��ت��ري ع  خ����ط����ر  وش��ع��ريح�����ي�����در  قم���ح  اله���ن  يجي��ب 

ي�����ا خ������را ش������دن م���ع���ايع�����دول ال��ق��م��ح ع��ن��د ال��زي��ر
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من أغاين الحطابات )أثناء التحطيب(

ي��ا مح��زم الث��وب واكعب��ه... مت��ي م��ع ال��روض حطاب��ه 

واس��بابه  القل��ب  ب��ال  هي��ه  الجب��ة...  الب��س  ي��ا  ال��رتف 

ي��ا ملّته��ا واعط��ت الجب��ة... ي��ا ذوب س��كر تح��ىل ب��ه 

ي��ا ش��عرها ي��وم متش��ط ب��ه... م��ن ط��ول قرنه توط��ى به 

الخ��رص ضام��ر ع��ىل جنب��ه... مطعومه��ا وي��ن تغ��دى به 

ي��ا ن��اس أن��ا ضامن��ي حب��ه... قضي��ت عم��ري ترج��ى به 

قصة وشعر

مر رجل بامرأة متأل املاء، فطلب منها أن تسقيه، فقالت: تفضل يا عم، فقال:

وم��ا له�م مخل�وق ي��وازن هّم��يهّمي رجع فوق هم�وم كل املخالي�ق

ش��اف البياض وق�ال ق��ّوك ي�ا عّمي ع بو نهدين ل�ن اقبلن ضم�ن الزي�ق

فردت عليه البنت وقالت:

س��بيته�م ي�ا عّم��ي ك���ربت هّم�ييا ش���ايب ال تس���ّب الشباش��ي�ب

وال دقني الش���ابور وال س��ال دم�يإين مهريت��ن وم��ا وطي��ت املالعيب

قصة مع شعر

قصيدة قدمية من الرتاث األردين يشكو فيها الشاعر من عقوق أبنائه بعدما هرم، وتعد من 

القصائد املشهورة يف األردن:

ي��ا طروش يال��يل ناحرين املراجي��ب... تريضوا يل واق��رصوا من خطاكم

وخ��ذوا كالم الص��دق ما ب��ه تكاذيب... وي��ا موافقني الخ��ري حنا وياكم

وهديت بيكم راجلن ووادي س��الحيب... ولقيت بالسبخة مدافيق ماكم
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واجيبك��م ع��ن الوعر مع تداريب... من خويف يا ب��وي عايل يجهد بالكم

واس��عى مع الخلقان وارافق الذيب... من خوف ال ينقص عليكم عشاكم

وي��ا عيال ما رسحتك��م مع االجاني��ب...وال عىل الصقع��ة كليتم غداكم

وي��ا عيال ما رضبتك��م باملصاليب... وال س��معت الج��ريان جضة بكاكم

واحفيت رجيل يف س��موم اللواهيب...وخليت لحم الريم يخالط عشاكم

وقم��ت اتعكز فوق عوج املذاريب... وق��رصن خطاي يوم طالن خطاكم

وي��ا عيال خوالكم مروي��ني بالطيب... وما تعلم��وين هالردى منني جاكم

وهظ��ام ي��ا جي��ل الخنا كلك��م عي��ب... ياليل ع��ىل الوالد كث��ري لغاكم

ومث��ان س��نني ارطب القل��ب ترطي��ب... والتاس��عة وانا أترج��ى حداكم

وانت��م تبعت��م صف��ر العراقي��ب... م��ا ه��ن مع��زة س��ّود الل��ه قراكم

وريت نس��اكم م��ا تحب��ل وال تجيب... وتقع��د بطالة جالس��ات بالكم

وع��ىس قمركم ال يطلع وال يغيب... وشمس��كم مطمية ويعتم س��امكم

قصة وشعر

يقال أن رجال عشق فتاة وعشقته، واشرتطت للزواج أن يطرد أمه، فطلب منها مهلة، وبعد 

فرتة أرسل لها هذه األبيات: 

ال س�رى بالليل م�راه بع�د مشح�اهي��ا راكب����ني ك��وار ل����ون يه��يل

وأصيح بعايل الصوت وأقول ويالهأبي ع��ىل أّمي وأبوي عزوة)ن( يل

أّم الغض�ي ال ش��افت زويل تح��الهأّم�����ي ال ش�����افت زويل ته��يل

أّما الغض��ي ال دّور الظ���ل يلق�اهأّمي مالها ع��ن شمس���ي مظ��يل

وه��ي تطلب من امل�وىل وتق��ول ي�ا اللهتس����ع شه��ور بالحش��ا مستظ�يل

وارك�ب ع�ىل املتنني وأق�ول يا أّم��اهثالث سنني ودويدها سقمة)ن( يل

هبيت ي��ا مرس�ال ع��اد أنت ويّ��اهأشفعك ي��ا الغيض ع�اد مرسل�)ن(يل
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قصة وشعر

حدث قدميا، أيام الغزو والكسب ما بني القبائل أن تغزو مجموعة من الفرسان قوم آخرين 

يف غيــاب أحد فرســانها، فلام عاد إىل املنازل شــاهد البيوت مهدمــة، ودالل القهوة )مكفاة(، 

فجلس عىل اآلثار ينتظر فرسان قومه إىل حني عودتهم، فلم يعد ابنه )ذيب( معهم فقال: 

ع��ّز الل��ه ض�اعت منك����م وداع��ْةي��ا رب�عي ي�الله ع�ىل فط�ر الش��ي�ب

القل���ب بضاعهرحتوا عىل الطوعات مثل العياس��يب وجيت����وا وخليت��وا 

وض��اق��ت يب اآلف��اق بع�د اتس��اع�هخلّيت���وا الن���ادر ب���دار األج����انيب

بلع�ون ش��فت ال��ذّل بعد الش��جاعْةتك���درن يل صافي��ات املش�����اريب

ك��م ليلة عش����اك ع�قب املج�اع��ْةأوصي��ك أن�ا يا ذيب ال ت��اكل الذيب

وك�م ش��ي�خ ق�وم كزّته ل��ك ذراع���هك��م ليله عش���اك ح���رش العراقي�ب

وربط��ت حبل الوصل عقب انقطاع�هحريص عىل الطيب ما بقى يل مقاضيب

م��ا ياخ��ذ إال م��ن بيوت الش��جاع�ْةأنذر اليل من ربوعي ما ياخذ إال الطيب

عّز ألب��وه وك�����ّل م��ا ق����ال طاعْة يج��ي ول�ده��ا م�دري كنِّ��ه الذي��ب

غنب ألب���وه وفاش��ل���ن بالجامع����ْةوابن الردى يج���ي ول��ده ك��ل عيب

حكاية بشعر

أحب شــاب فتاة لجاملها، فطلــب من والده خطبتها له، فلام عــرف األب من تكون نصح 

ابنــه أن ال يغرت بالجامل، وأن يبحث عــن األصل، فأرص االبن عىل ذات الفتاة، فوافق أبوه عىل 

خطبتها، واشرتط عليه أن ال يطلقها متى رآها كام هي ال كام تبدو، وبعد أن تزوجها وجد فيها 

ما ال يرس، وندم أنه مل يستمع لنصيحة والدها فقال:

بالع��ني ال��ردي ال زه��ت  طاريه��ابن��ت  ال�����راس  ي��رف��ع  م��ا 

الزي��ن عليه����ا  رم���اين  َق��طّ�����ة ل��ي��ايل وأخ��لّ��ي��ه�����������اوأن����ا 
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8. التعويذات واألدعية
تعابري دعاء بالسوء

الله يصيبه ويقطع نصيبه.. 1

نامت عليك حيطة.. 2

يا مال الوجع كل ما راح رجع.. 3

قوم قامت عصبتك ونشنت ركبتك.. 4

جوع وقص ضلوع. . 5

الله ال يقّوم ليك َسَعد.. 6

قرد يحملك.. 7

تقصف رقبتك.. 8

يا مال الفالج اليل يصيبك.. 9

يدلّس هامتك.. 10

الله يسلط عليك القلوب القاسية.. 11

يا علّة املاحق والساحق والبال املتالحق.. 12

الله ِيقطع نسله.. 13

البني يطّسك.. 14

هاكن الكبْحة. . 15

يقرض مغوله: دعوه سيئة؛ وتعني أن الداعي يريد للشخص املعني أن يصاب بأمعائه.. 16

تِكّت حيله: وكت تعني انهيار الصحة واعتالل الجسم. . 17

يا عامري فيك: والعامري عند الناس يف لواء املزار صحايب أو ويل، يتقدمون له  بالنذور . 18

والذبائح، وربطوا هذه الدعوة السيئة به؛ أي يا عامري خذه، ويعتقد أن مقام العامري 

موجود يف بلدة الشهابية/الفرنج سابقا.

يكرّس باطنتك: والباطنة هي الجوف من اإلنسان. . 19
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صيب: دعوة سيئة باإلصابة مبرض ال شفاء منه. . 20

اجفار: دعوة سيئة بإصابة اإلنسان مبرض يف جوفه. . 21

أدعية يف التعابري الشفوية. 22

يا رّب يا ربّنا شتّي عىل زرعنا... وإذا الكبار أذنبوا... واحنا الصغار ويش ذنبنا. . 23

جعلك تعرس وأمك حيه ويجيلك ولدين وبنيْة.. 24

الله يفتحها بوجهك.. 25

الله يرفع عنك البال.. 26

يجعل هالحس ما ينطفئ. . 27

الله يسرتيك سرتة فاطمة بنت النبي.. 28

ما تنشل ميينك.. 29

طريقك خرضا.. 30

الله يجيب ليك السعد.. 31

الله يعطيك حتى يرضيك.. 32

الله يطوي سفركم وينقل خطركم.. 33

متسك الرمل يقلب إن شاء الله ذهب.. 34

من تقاليد السفر

كانت إحدى النساء، وللتيمن بالسفر، تحرض بذور شجرية )السمح(، فتخلطه بالسكر وتنرثه 

يف طريــق املســافرين، أو الذاهبــني يف جاهة، أو يف فاردة دون أن يراهــا أحد، وتدعو: )يا رب 

اســمح طريقهم وساعدهم، ال عوق وال تعويق وال نشــاف ريق، ربنا يسهل أمورهم، ويروحوا 

غامنني، ويرجعوا ساملني(.

أذكار الصباح واملساء 

أذكار الصباح واملســاء، ألفاظ مأخوذة من كالم الله املحكم يف القرآن الكريم، ومن الســنة 

النبوية الرشيفة، التي دعا بها الرســول صىل الله عليه وسلم، وعلم أصحابه إياها، وحثهم عىل 
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ترديدها عند الصباح، وحني حلول الليل للحفاظ عىل اإلنسان من الوسوسة، وحاميته من املس، 

ومنها:  

• )الحمد لله وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده(.	

َمَواِت َوَما يِف األرض َمْن َذا  )اللُه ال إِلََه إاِلاَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم ال تَأُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَْوٌم لَُه َما يِف الساَّ

ٍء ِمْن ِعلِْمِه إاِلاَّ مِبَا  الاَِّذي يَْشَفُع ِعْنَدُه إاِلاَّ ِبِإْذنِِه يَْعلَُم َما بنَْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوال يُِحيطُوَن ِبيَشْ

َمَواِت َواألَرَْض َوال يَئُوُدُه ِحْفظُُهاَم َوُهَو الَْعيِلُّ الَْعِظيُم(. صدق الله العظيم. َشاَء َوِسَع كُرِْسيُُّه الساَّ

• املعوذات )سورة اإلخالص، سورة الفلق، سورة الناس( قراءتها 3 مرات.	

يَك لَُه، لَُه املُملُْك َولَُه الَْحْمُد  )أَْصبَْحَنا َوأَْصبََح املُملُْك لله َوالَْحْمُد لله اَل إِلََه إاِلاَّ الله َوْحَدُه اَل رَشِ

ٍء قَِديٌر. رَبِّ إينِّ أَْســأَلَُك َخرْيَ َما يِف َهِذاِ اليَوم َوَخرْيَ َما بَْعَدُه َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن رَشِّ  َوُهَو َعىَل كُلِّ يَشْ

َهِذاِ اليَوم َورَشِّ َما بَْعَدُه. رَبِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن الَْكَسِل َوُسوِء الِْكرَبِ. رَبِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب يِف الناَّاِر 

َوَعَذاٍب يِف الَْقرْبِ(.

)اللاَُّهماَّ ِبَك أَْمَسيَْنا َوِبَك أَْصبَْحَنا َوِبَك نَْحيَا َوِبَك مَنُوُت َوإِلَيَْك النُُّشوُر(.

)َحْسِبَي الله ال إلَه إالاَّ ُهَو َعلَيِه تَوَكاَّلُت َوُهَو رَبُّ الَعرِْش الَعظيم( سبع مرات.

دعاء تحصني النفس

»اللهّم إيّن أعوذ بك من ســاعة السوء، ويوم الســوء، وليلة السوء، وصديق السوء، وجليس 

الســوء، وأعوذ بك من ذي الوجهني، وذي اللســانني، وأعوذ بك من إبليس وذريته وشــياطينه، 

وأعوذ بك من الحديد والحريق والطريق وســاعة الغفلة، ربّنا عليك توكّلت، وأنت رب العرش 

العظيــم، اللهــّم إيّن حّصنت نفيس وأهــيل جميعا بالحي القيوم الذي ال تأخذه ِســنة وال نوم، 

ودفعــت عنهم الســوء بال حول وال قــوة إالاَّ بالله العيل العظيم، اللهــم إيّن أعوذ بك من بكاء 

يقهــرين، وهم يفجعنــي، اللهّم اجرب خاطري، وارشح صدري، أســتغفرك ريّب مــن كّل الذنوب 

والخطايا، ريب ال تكرس يل قلبا، وال تصعب عيل أمرا، وال تحرمني مّمن تعلّقت به الروح، واحفظ 

يل عائلتي وأحبّتي، ومن أراد الخري يل«.

األدعية اليومية

األدعية هــي األقوال واالبتهاالت التي يلجأ إليها اإلنســان إذا أهّمه أمر، ألنه بهذه األدعية 

يريح نفســه، ويذكر ربه يف كل وقت، فيدعو إذا اســتيقظ من نومه فيقول: )الَحْمـُد للِه الّذي 
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أَْحـيانا بَْعـَد ما أَماتَـنا َوإليه النُّـشــور، الحمُد للِه الذي عافاين يف َجَسدي َورَّد َعيّل روحي َوأَِذَن 

، وأعوُذ بَك أْن أَزِلاَّ أو  يل ِبِذكْرِه(، وإذا خرج من بيته يدعو: )اللاَُّهماَّ إين أعوُذ بَك أن أَِضلاَّ أو أَُضلاَّ

، وأعوُذ بَك أْن أَظلِم أو أُظلَم، وبســم الله توكلت عىل الله وال حول وال قوة إالّ بالله(، وإذا  أُزَلاَّ

دخل بيت غريه يردد الدعاء: )اللاَُّهماَّ إِينِّ أَْســأَلَُك َخرْيَ املُْولَِج َوَخرْيَ املَْخَرِج ِبْسِم اللاَِّه َولَْجَنا َوِبْسِم 

اللاَِّه َخرَْجَنا َوَعىَل اللاَِّه َربَِّنا تَوَكاَّلَْنا(.

أدعية زوال الهّم والكرب

إذا نزل باإلنسان كرب أو غّم يقول: 

يا حّي يا قيوم برحمتك أستغيث.. 1

ال اله إالاَّ الله الكريم، سبحانه، تبارَك الله ربِّ العرش العظيم، الحمُد لله ربِّ العاملني.. 2

، َوأَْصلِْح يِل َشــأيِْن كُلاَُّه اَل إِلََه إاِلاَّ أَنَْت . 3 اللاَُّهماَّ رَْحَمتََك أَرُْجو فاََل تَِكلِْني إىل نَْفيِس طَرْفََة َعنْيٍ

سبحانك إيّن كنت من الظاملني.

اللاَُّهماَّ إِناَّا نَْجَعلَُك يِف نُُحورِِهْم، َونَُعوُذ ِبَك ِمْن رُشُورِِهم.. 4

الرقية  

الرقية الرشعية تكون من كالم الله عّز وجّل، يقرأ عىل اإلنسان لحاميته من العني أو الحسد 

من الناس، وهي )آية الكريس، واملعوذات، والفاتحة(.

الفاتحة:)ِبْســِم الله الراَّْحمِن الراَِّحيِم الَْحْمُد للــه رَبِّ الَْعالَِمنَي الراَّْحمِن الراَِّحيِم َملِِك يَْوِم . 1

َاَط املُســتَِقيَم رِصَاَط الاَِّذيَن أَنَعمَت َعلَيِهْم  ياَّاَك نَْســتَِعنُي اهِدنَا الرصِّ ياَّاَك نَْعبُُد وإِ يِن إِ الدِّ

الِّنَي( صدق الله العظيم.  َغريِ املَغُضوِب َعلَيِهْم َوالَ الضاَّ

آية الكريس: بســم الله الرحمن الرحيم )اللُه ال إِلََه إاِلاَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم ال تَأُْخُذُه ِســَنٌة . 2

ــَمَواِت َوَما يِف األرض َمْن َذا الاَِّذي يَْشــَفُع ِعْنَدُه إاِلاَّ ِبِإْذنِِه يَْعلَُم َما  َوال نَْوٌم لَُه َما يِف الساَّ

َمَواِت  ٍء ِمْن ِعلِْمِه إاِلاَّ مِبَا َشــاَء َوِسَع كُرِْسيُُّه الساَّ بنَْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوال يُِحيطُوَن ِبيَشْ

َواألَرَْض َوال يَئُوُدُه ِحْفظُُهاَم َوُهَو الَْعيِلُّ الَْعِظيُم( صدق الله العظيم.
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َمــُد * لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد * َولَْم يَُكن لاَُّه كُُفًوا أََحٌد( . 3 املع��وذات: )قُْل ُهَو اللُه أََحٌد * اللُه الصاَّ

صدق الله العظيم. 

)قُْل أَُعوُذ ِبرَبِّ الناَّاِس * َملِِك الناَّاِس * إِلَِه الناَّاِس * ِمْن رَشِّ الَْوْسَواِس الَْخناَّاِس * الاَِّذي يَُوْسِوُس 

يِف ُصُدوِر الناَّاِس * ِمَن الِْجناَِّة َوالناَّاِس( صدق الله العظيم .

اثَاِت يِف  )قُْل أَُعوُذ ِبرَبِّ الَْفلَِق * ِمن رَشِّ َما َخلََق * َوِمن رَشِّ َغاِســٍق إَِذا َوقََب * َوِمن رَشِّ الناَّفاَّ

الُْعَقِد * َوِمن رَشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد( صدق الله العظيم.

أدعية الحصاد

يقــول راٍو أن الحصادين كانوا يرددون أثناء حصادهــم ملحاصيلهم: )يا محمد يا فليح... ما 

جــزاك اال املديح مادحا ميدح محمد... هــذاك مداح صحيح... يا محمد يا عليه ألف صىّل عىل 

محمد وألف صىّل الله عليه.

ويرددون أيضا:   

والنب��ي ش��افع وأم��ني ي��ا نبينا محم��د أنت ن��ور تح��ت النور

وال���غ���امم���ة ف�����وق م���ث���ل ال���ق���م���ر ش������ق   ال��ب��ح��ور

علي�ه   ص��يل  النبي  اط��ري��ت  م��ا  ك��ل  النبي  أه��ل  النبي  ي��ا 

ويدعون لفك انحباس الغيث، إذ تخرج مجموعة من النساء يرددن بصوت عال:

الغي��������������ث غيثين������ا أّم  ب��������يّل زري�����������ع راع��ي��ن��������اي�ا 

ِب��ق��ن��������عراع����ي����ن����ا ح���س���ن األق������رع وال  ِب��ش��ب�����������ع  ال 

ي���ا ريب ال��غ��ي��ث  ال��ل��ه  ت������رّوي زري��ع��ن�����ا ال��غ��������ريبي��������������ا 

داي��م ي��ا  ال��غ��ي��ث  ال��ل��ه  ت��������رّوي زري���ع���ن���ا ال��ن��اي��مي����ا 

وعند رؤية الربق وســامع صوت الرعد كانوا يرددون بوجل: )يا عزيز يا الله رحمتك سبقت 

عذابــك، يــا الله رضاك، يا ريب تعدينا رّش مغاضبك، يا رّب يــا عزيز يا عزيز يا الله متنحنا القضا 

قبل الوفا يا الله متنحنا املقّدر يف اللطف يا رّب(.
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9. الفكاهة 
النكت 

هناك عدد كبري من النكت والحكايات الكركية الطريفة، نذكر بعضا منها:

كان أخوان يعمالن يف نفس املكان، وكان لدى أحدهام )جاكيت(، وأهل الكرك يسمونه . 1

)صاك(، فرسق جاكيته، فذهب إىل املسؤول يخربه فقال: صايك انطل، فلم يفهم املسؤول 

ما قال، وكلام ســأله ردد نفس العبارة، فطلب املســؤول شقيقه ليخربه مبا يقول أخوه، 

فلام فهم الشقيق ما يقصد أخوه قال للمسؤول: يقول ليك صاكو ملطوط.

يف وحدة كركية وّدها تتمّدن )تقلد أهل املدينة بالكالم( راحت عند جاراتها، فســألنها: . 2

وين كنتي؟ قالت ليهن: هال فئت من النوم وحاسة حييل جات.

طلب ولد من والده خمســة قروش، فقال األب: شــو بتقول أربعة قروش! لويش ثالثة . 3

قروش، معي قرشني، توخذ قرش.



171

10. كنايات 
كنايات واستشعارات 

روسهم حامية: يقال للذي يبدي االنفعال دامئا.

روسهم ناشفة: يقال ملن ال يغري رأيه. 

راكب راسه: يقال ملن يفعل ما هو مقتنع به ولو كان عىل خطأ.    

مثل حية الرجم: يقال للشخص الذي يؤذي بصمت.

أبو وجهني: يقال للشخص الذي يغري رأيه من شخص آلخر.

مثل الغنم عىل الطواله: يقال ملن ال يتأدب يف تناول الطعام.

أذين بتصــّن: يقال عند صدور صوت طنني يف األذن، ويظن الشــخص بأن هنالك من يذكره 

يف ذات اللحظة.

عينــي برتّف: يقــال عند رفة العني، فــإن كانت اليرسى كان استبشــارا بالخرس، وإن كانت 

اليمنى تعوذوا.

قيس قبل ما تغيص: تستخدم للتفكري والتأين.

مقاعد الرجال بتعلم الجهال: يقال للحث عىل اكتساب الخرية من مجالس كبار السن.

أسامء كناية عن صفات

رفيفان: عندما ولد رفيفان كانت هناك رفة يف إحدى عينيه، أي أن جفن عينه يتحرك برسعة 

فسّمي رفيفان. 

فريوان: من الفرو.

دليوان: من الدلو الذي يسقى به العطشان.

صحن: هو الصحن الكبري الذي يقدم للضيوف.

شالش: عصبي املزاج.

خليل أبو سيفني: ألنه كان يحمل سيفني.

دميثان: من دماثة الخلق وخفة الدم.
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جريوان: جريء يف الكالم وقول الحق.

الرسقة يف الرتاث )املفردات والكنايات الخاصة بها(

أخذ اللص مكانا يف الرتاث، ورصد له الوســط الشــعبي من القصص واملأثورات ما يدل عىل 

ثراء الرتاث بكل القضايا االجتامعية، وأطلقوا عىل اللص من األسامء السارق والحرامي والنشال 

ــط، ومام أطلقوا عليهم من الصفات: يطول العيل من بطن أمه، وإيده  وقاطع الطريق واملقشِّ

طويلة، وخاين أبقع، يقش الحامض مع الحلو، ال يحلّل وال بحرّم، الخاين إله غفلة. 
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الثاني الفصل 

فنون وتقاليد 
أداء العروض

الربابة: آلة وترية صوتها شجّي يناسب املعاين الجميلة التي تُغنى أثناء العزف، وكثريا ما سّمي عازف الربابة شاعرا.



174

أوال: األغاني
1. األغاين الشعبية الرتاثية

أغان كركية تراثية

ترتدد عىل األلســنة العديد من األغاين الرتاثية يف العديد من املناســبات االجتامعية، وتعترب 

تلك األغاين من الذاكرة الشعبية التي ترتبط كل منها مبناسبة ما، فأغاين الختان، وأغاين األعراس 

التي تأيت وفق مراحلها من الخطوبة إىل الدبكات والسامر وزفة العريس أو العروس، إضافة إىل 

أغاين املواســم واألغاين التي ترتدد يف )التعاليــل(، والهجيني والرشوقي يف الخالء يرددها الرعاة 

واملسافرون.

ونستهل املوضوع بأبيات تذكر الكرك:

رايده��ا والقل��ب  للبن��ت  مكت��وب...  للك��رك  أن��ا  دّزي��ت 

الذه��ب صن��دوق... عي��و عليه��ا قرايبه��ا أن��ا م��ن  دّزي��ت 

وأغنية: 

الروح تحيا يوم أسمع بطاريهم الكركية... ودنياي بوجودهم يا رفيقي هنية

مثل املطر تحيا بيهم الشعوب املهاليك... تروي القلوب الظاميات الشقية

ال��رّب يعلم بالغال كرث مغليه��م... والروح ترخص ألج��ل عيونهم هدية

وأيضا أغنية:

ي�ا مح���ىل النوم���ة يف ع��الليك��ميا االهل ي��ا االهل يا م�حىل لياليكم

ورجالن���ا ق��دامن���ا كله����م )َوَزر(واحنا الكركي��ات يف ثي���اب )الَحرَب(

ع صي��ت أهلنا رافع����ات ال��روسواحن����ا الكركي����ات يف الدب����وس

خي����ل األصاي�����ل واردة َع املي��هواحن���ا الكركيات هي���ه ع�ىل هي��ه

وأغنية:

دّوارة الول��ف  ع��ىل  وأن��ا  س��وريا...  ح��دود  أن��ا  قطع��ت 

الك��رك جي��ت زّوارة الش��يك وافت��ح يل... وم��ن  ي��ا ح��ارس 
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ضاب��ط الجي��ش ِمْتَع��يل... يأم��ر ع��ىل جن��ود صغ��ار س��ّيارة

ون��وارة قلب��ي  ربي��ع  نس��يان...  أين  م��ا  )خال��د(  وانده��يل 

ومنها:

يا ف��ارس  الخيل  عىل  هو  من  يا  ح��ارس...  الباب  عىل  حطت 

يا ي��ربق  الخيل  عىل  هو  من  يا  ش���ربق...  الباب  عىل  حطت 

يا هنية  ل��ه  وق���ول���وا  ي���رشب  ق��ي��ش��ان��ي��ة...  يل  ح��ط  م��ني 

يا العرايس  حديث  واس��م��ع  ق��راي��ص...  عويد  يل  ح��ط  م��ني 

ي���ا ب��ن��ت م��ن��ه��م خ����وال����ك... وخ�����وايل ي���ا ال��ك��رك��ي��ة يا

يا ال��ث��ن��ي��ة  ال����ردي����ة... وم���ا ي��ذب��ح��ون إال  ي��ق��ب��ل��ون  م��ا 

ومنها:

م��اه��ا رشب  ال���يل  ع���ىل  س��ل��م  ال���رش���ادي���ْة  ع  وارد  ي���ا 

س��ل��م ع���ىل ال��ب��ن��ت )ع����زي����ة( ح���ب ال�����ربد ث��ن��اي��اه��ا

ي��ا ال��رج��م ال���يل ب��ن��وك ال��ن��اس ال���يل ع��ل��ي��ك امل��ت��اري��ي

مفاليي ورب��ع��ه  ه��وي��ان  ال��ق��ن��اص  وأن����ا  غ��زي��ل  ح��ب��ي 

وأيضا:

ي��ا ط��ريي ح��وم الك��رك ومع��ان... ع��دي ع��ىل بيت الش��يوخ

ي��ا حل��و بذل��ة ع��ىل حب��ي... ال ه��ي حري��ر)ن( وال ج��وخ

ال��روح توخ��ذ  بارودت��ه  الخي��ال،  تس��بق  ومهريت��ه 

ويبشش��ني ع��يل  أنع��م  س��لطان...  زارين  والبارح��ة 

وأصبح��ت م��ن مبس��مه ري��ان... حت��ى مب��اء ورد ررشش��ني

ي��ا قلب��ي ي��ا ال��يل رشي��ت اله��م... وأش��وفك الي��وم تحت��اس 

ع صويحب��ي أن��ا ارشب الس��م... ذبحتن��ي ي��ا أصب��ح ال��راس
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من أغاين الطهور

طهره ي��ا مطهر  ومّده َع جده... يا دمع��ة الزين طاحت َع خّده

طه��ره  يا مطه��ر  واعطيه ألّمه... يا دمعه الزي��ن طاحت َع كّمه

س��ّموا عىل فالن س��ّموا علي��ه... طاي��ح للطهور ذك��ر الله عليه 

طهرة ي��ا مطهر وخّفف إيدي��ك... ال توجع ف��الن الندعي عليك 

أغاين األعراس

ترتدد العديد من األغاين التي صارت ســامت األعراس، وظل تكرارها الذي ال يتوقف مرغوبا 

ومل تفقد رونقها لخصوصيتها، نذكر منها:  

ال قتني ع دريب حبيبه تشبه مطرق الريحانوأن��ا طايح الربي��ه وادّور عىل الغزالن

قالت تغدى يا حبيبي يا اليل لك سنه جوعانج�ابت يل ق�رص مغطوط بسم�ن ض�ان

يا ويلك يا قلبي عليها وين تروح بنار الحرّةيا سحره وكحل عينها يا زين الشعر والغرّة

أغنية )رّن السيف(

ِبالم����عرّن الس��ي�ف ع���ىل ب��الط الجام����ع ي��ا ذه���ب  ف���الن  أب��و  ي����ا 

ي��ا أب��و محم����د ي���ا ذهيبة مخمس����ةرّن الس��يف ع���ىل ب���الط املدرس���ة

ظع��ن أب��و محم��د ع��ىل الرساي��ا ف��ايتجين��اك ي��ا ظعن )اس���م العش���رية(

وق��ويل ه��ذول خ��واين وأه��يل وع��زويتط��يّل يا فالنة م��ن الش��باك وزغ�ريت

ج��ل���سي��ا أبو محم��د عمر وجه��ك ما عبس باملج��ال��س  ع����دوك  وال 

يقع�����د عليه��ا الش��يخ أب���و املنصب���ةمتّني��ت لك ب��ني الجوامع مس��طب��ة

الع����دواينيقع���د عليه���ا الس��اي��ر التعب����ان ك��اي��د  عليه����ا  يقع���د 

الرم��اح��يقوم��وا العب��وا يا ش��بابنا ي��ا مالحي بغ�����ز  إال  ت��لعب����وا  ال 

الزّف�������ةبالص��ف ي��ا ع���ود القن���ا بالصّف���ْة نازل��ني  وربع�����ه  محم��د 

بلي���يلبالهي���ل ي��ا ع���ود  القن���ا  بالهي��يل س����ايرين  وخوان����ه  محم��د 
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ومنها:

ش��يخ�)ن( ب���ال عزوت��ه قل��ت مراجيل��ه والبيت ي���ا اليل ابتنى رنت فناجيل��ه

رشيته����ا ب�اربع����ة وبرطيله����ا مي�����ْة ي�ا من لق�ى محرم�ْة بالس���وق مرميْة

وال��يل س��مع رنت���ه مره������ون للجن��ة والخات���م اليل وق�ع بالب��ري ل��ه رنّ��ْة

قلب��ي يحب����ك وه��ي��يل م����ا يريدونك يا طاي���ح البري دون���ك دلون�ا دون�ك

وأن��ا ما صي��دي ظ��ام صيدي مح��اكا تك ي���ا طايح الب��ري وس��قيني بحف�ات��ك

ع��ز الرف��ق دوم وال فراق���ه م��ن م���رْة يا أبو س��ن�)ن(  ذهب وخديد  مّحمرة

حن��ا ن�ع��ز ال��رف��ق وس��يوفن��ا دون����ه وانت���و  تع�زوا الرف���ق وإال تهينون�ه

س��بحانك ي��ا ربنا كي��ف أن��ت خالقه�ن يا أبو عيون�)ن( من الغزالن س��ارقهن

أغنية )سمسم( وهي من األغاين التي تغنى باألعراس الكركية:

سمس��م عالصيني��ة عيال )يذكر اس��م العش��رية(

ما فيه��م ضغين��ة والحمد لل��ه ما فيه��م ضغينة

ال��ع��ش��رية( )اس����م  ع��ي��ال  بتكسية  غ���رب���وا 

تلمع وس����ي����وف�����)ن(  ج������رارة  وال���ع���ب���ي 

غ���رب���وا ب��س��ي��ارة ع��ي��ال )اس����م ال��ع��ش��رية(

تلمع وف���������رود)ن(  م��ك��وي��ه  وال���ب���ذل���ة 

م���ن امل��ط��ل��ة ش���وف���وا ب��ي��ت أب����و ص��ال��ح

وال���ص���ب���ي���ان ي���ح���وم���وا وال�������نّب ف��اي��ح

ومن أغاين الدبكة الشعبية املشهورة:

ألج�ل�هن��زل ع��ىل الدبك��ة ويده ك��ف أجرة ال��دب��ك��ة  ي��ح��ّب  ق��������ل��ب��ي 

ت��ع��ج��ب��ن��ي غ��م�����زة أس��م��ر ال��ل�����ون��ايعجبن��ي رقص��ه ويعجبن��ي حم�له

فلينتي��ا اليل  م�ريت���ن  ي�ا ال��يل مريت��ن إي����دي  م��ن  ال��ح��م�����ام  شب��ه 

هون��اواق��ول ي��ا ريتن��ي واقول ي��ا ريتني م��ن  م��رق  األول  حبيب����ي 
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ال��س��م��را وال��ب��ي��ض��ا ص����ارن رضاي���ري��ا ط��ري الط��اير ي��ا ط���ري الط��اير

الجداي�����ل ترخ��ي  للس��مرا  العيون����اقال��وا  تكح���ل  للبيض��ا  قال��وا 

ج�����ارحي��ا ال��يل س���افرن  م���ن أول مبارح بالقل�ب  ه�����وايك  ال���يل  ي��ا 

العيون����اق��ويل  للس��مر ا تح��ض���ر ذباي����ح تكح����ل  للبيض���ا  ق��ويل 

بوح��يي��ا اليل مبنديل��ك مس��حتي جروحي م���ا  ب�����رسِّك  مي���ني  ل��ح��ل��ف 

عيونان��ذر)ن( ع���يّل ِوْن قس��م القس��م�ة ي��ا  ال��ب��ن��ات  س��ت  خ��لّ��ي��ي  ال 

وأيضا:

ع�����ال�����ع�����ود ال����ي����اب����ْسعالع��ود اليابس علّ��ق جاكيته

م���������ا ح������������دا الب������سما حدا الب��س مثلك يا محمد

ع�����ال�����ع�����ود األخ���������ْرعالعود األخ��ر علّق جاكيته

مي����������ي وي����ت����م����خ����رتمي��ي ويتمخرت خيي يا محمد

ومن األغاين:

يا صالتك يا محمد يا خزاتك يا إبليس طاحت العيلة تلعب يف ميدان العريس

يا صالتك يا محمد يا خزاتك يا شيطانطاحت العيلة تلعب يف ميدان العرسان

يسلموا شباب أهيل وناموس الخاليقجيت أغّني بالرايق واطلعت أغّني بالرايق

وكذلك:

ف����الن أب�����و  دار  مقبلتين��ي  ي���������������ا م��ق��ب��ل��ت��ي��ن�����������يي���ا 

ع���ن���������������ب وت���������������نِيعن����ب وت��ني ي���ا ال��يل حايطين���ه

ي�����������ا ال������يل ع���ال���ط���ري���ِقي��ا اليل ع��ىل الطري��ق ي���ا هالبنتني

ي�������ا ب����ل����ول ال���ري�����������ِقي��ا بل��ول الري��ق خي��ي ي���ا محمد

ع���ال���ي���ه ع�������ىل ال����ن����اِسعالي��ه ع��ىل الن��اس دار أب��و محمد

مهره����ا ي��ا  وامل��ايس  ذه���ب  دق ذه������ب وامل��������������ايسدّق 
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أغاين الزفاف

ه��ّم�����هغ���ن���ن ل����ه ي����ا ب���ن���ات ع��ّم�����ه ال���ي�������وم  زال  ل����ه  غ��ن��ن 

غ���ن���ن ل����ه ش�����اف ال����ي����وم ح��ال��هغ���ن���ن ل����ه ي����ا ب���ن���ات خ��ال�����ه

مل���ح���م���د وس���ع�������د ب��ي�����������دهغ���ن���ن ل����ه ي����ا ب���ن���ات س��ي��ده

ب���ق�����������ّوارهغ��ن��ن ل���ه ي���ا ب���ن���ات ال���ح���ارة ورد  م��ح��م�����د  ي����ا 

����ع����د ف��ال��������هغ��ن��ن ل���ه ي���ا ب���ن���ات ال��خ��ال��ْة مل���ح���م���د وال����سَّ

بختهغ���ن���ن ل����ه ي����ا ب���ن���ات أخ��ت��ه ال���ي���وم  ل���ه  ج���ا  ل���ه  غ��ن��ن 

ومنها:

ل��و ط��اح الزّف����ة لك��وي ل���ه بذالت���هري��ت العريس يع��زم أّم��ه وخوات�ه

نظ�ارْةري��ت العريس يع��زم بن��ات الحارة اعطّن�ه  م��ا  ال��زّف��ة  ط��اح  ول��و 

ول���و ط���اح ال��زّف��ة م��ا رق��ص��ن ق��ّدام��هري��ت العري��س يعزم بن��ات عامم�ه

وراه����ا دار  م���ا  محم��د  أب��و  جواه�ادار  وال��ش��ب�����اب  ف��ض��ة  ع��م��دان 

وتردد:

ريب ذك��ر  ي��ا  محم��د  ص��الة  ي���������ا ص������������الة م���ح���م���دي��ا 

هالجامع��ة ي��ا  يتصم��د  ح������ظ������ك������وا ي���ت���ص���م���دحظك��وا 

ف��الن بذل��ة  وطيب��ْة  ط�����ي�����ب�����ت�����ني وط�����ي�����ب�����ْةطيبت��ني 

م������ث������ل ن������ب������ع امل�����ي�����همث��ل نب��ع املي��ه ي��ا ري��ت عم��ريه

ن���س���ي���ت���ك    ال تق���ول نس��يتك ي��ا أب��و محم��د ت�������ق�������ول  ال 

املب���ّدى وأن��ت  طريت��ك   م��ا  أول م������ا طريت��������������������������كأول 

محم��د أب���و  دار  عالين����ا  ع�������ال�������ي�������ة ع����ل����ي����ن����اع�الي��ة 

ب���ي���دي���ن���ادق الذه��ب بيدين��ا ي��ا حجارته���ا ال������ذه������ب  دق 

قلب������������يوال��يل وّده ق�لب��ي ي����ا ريب س��ل�م وّده  والل�������������ي 

وإخوان��ه محم��د  ريّب  ي��ا  يل  ريبس��لّم  ي�������ا  ل�����������ي  س������لّ������م 

العش���رية بتكس��ي�ْة عي���ال  غ���������ربّ���������وا ب���ت���ك���س���ي���ْةغربّ��وا 

تلم���ع وف��رود  مكوي��ْة  وال������ب������ذل������ة م����ك����وي����ْة     والبذل��ة 
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أغاين النساء

الزي��ن عريس��نا  الوس��ايد  رّش��وا  الزي��ن  عريس��نا 

والهي��ل بال��ورد  الوس��ايد  رّش��وا  والهي��ل  بال��ورد 

وليل��ْة ليلت��ني  مش��ينا  حن��ا  وليل��ْة  ليلت��ني 

وم��ن أك��رب عيل��ْة حن��ا خذين��ا وم��ن أك��رب عيل��ْة

وم��ن وادي ل��وادي حن��ا مش��ينا م��ن وادي ل��وادي

بن��ات األج��وادي حن��ا خذينا م��ن بن��ات األجوادي

وم��ن ح��ارْة لح��ارْة حنا ماش��ينا م��ن ح��ارْة لحارْة

األم��ارْة بن��ات  خذين��ا  حن��ا  األم��ارْة  بن��ات 

أغنية:

زمايندّق الن��رس ع��ىل الباب قلت أب��وي جاين ي�ا  خ�اين  ك�ذاب  النس�ر  طلع 

مح��ىل محمد ع����ازم ع��ىل جيل���ه مح���ىل  ط���ري  الحم�ام  مح���ىل زغاليل�ه

مح��ىل محم��د ع���ازم ع���ىل خوات�هع����ىل حم�ام ال���دار مح����ىل مناغات��ه

مح��ىل محمد ع��ازم عىل عي��ال عّمهمحىل طري الحامم مح�ىل مس��ي��ل دّم��ه

مح��ىل محم��د ع����ازم ع����ىل أّم�همحىل ط��ري الحم���ام واق�ف ع���ىل كّم�ه

مح��ىل محم��د زغريت��ي له ي��ا أختهمحىل ط��ري الحامم واق���ف ع��ىل تخت��ه

ومنها:

ناس��بن��ا رج�ال وأخذن���ا امل��زيون��ةعدين���ا امل���ال  بف������ي  الليمون������ة

ناس��بن��ا رج��ال وأخذن��ا النش��مي�ْةعدين������ا  ال�م���ال  ع نب�����ع  املي����ْة

وأيضاً:

غ���ريب واله��وى  ال��درج  ع  تطلع��ي  وش يذب�ح القلب غري اله�وى والغرب�ةال 

م�ن العيد للعيد ت�ا يطلوا عليي م�رّةكان��ك غريب��ة وهي��يل م��ن الدم��ع جرة

غريبتك��م ع  وطل���و  الغريب���ة  ِوْن قرصت خيلكم امش�وا ع هوينتكمياه��ل 
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وأيضا:

تن��داس م���ا  بال��كاس  العقرب��ه  ل الناسمي��ه  وصيت أب��ويك يا س��لمى وصَّ

والهيب��ة ألب��و حس����ني والله  هي��هتل��ّوى ي��ا ش��ع�ر الحّي���ه ع���ىل ديّ���ه

والهيب�ة ألب�و  حس���ني  والله  تنق��التل��ّوى ي��ا ش��عر الحي��ه ع��ىل الفنج��ال

وكذلك:

الف����ت����ح����ه����ا ب�����دب�����ويسالفتحه��ا بدب��ويس دارك عبد الله

م�����������ربوك ال�������ع�������روِسم��ربوك العروِس قول��وا عب�د الله

الف����ت����ح����ه����ا ب���ش���ربي���هالفتحه��ا بش��ربي�ه دارك عب�د الله

م�������رك�������ز ل���ل���ك���رك���ي���ةمرك���ز للكركي���ة دارك عب���د الله

الف����ت����ح����ه����ا ب������أس������وارهالفتحه��ا بأس��واره دارك عبد الله

م�����ق�����ع�����د ل�������ألم�������ارةمقع���د لألم���ارة دارك عب�د الله

وأيضا:

س����ارْة ي����ا  رويدتن���ا  هي���هي����ا  ي�����ا  رويدتن���ا  ي���ا 

رح�لت��ي ج�ويرتن���ا  هي����هم����ن  ي������ا  لج�ويرته��م 

أبوه���ا ي��ا  املل���وي  له���ا  هي���هدق  ي����ا  املل��وي  له���ا  دق 

ي��ا أم اش��عري أش��قر ي��ا هي��هي��ا أم اش��عري أش��قر ي��ا س��ارْة

ي��ا طب��ق سمس���م ي���ا هي��هي��ا طب��ق سمس��م ي���ا س���ارْة

ي���ا طب��ق حّن���ْة ي����ا هي����هي��ا طب����ق حّن���ه ي���ا س���ارْة

ح��ط له����ا الحّن���ْة ي���ا هي�هح��ط له��ا الحّن���ْة ي�ا س����ارْة

س���ارْة ي����ا  من���ا  هي�����هال��ول��ف  ي����ا  من���ا  الول���ف 

هي����هش��ي��ح��ان م��ن�����ا ي�����ا س�����ارْة ي���ا  من����ا  ش��يحان 
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وأغنية:

م�����ايل ح�����دا يس��لين���������يميّ����ه م��ا يل ع�����ىل الغرب�����������ْة

الصحبْة ع��ىل  روح�����ي  ت�ن��زف رشايين����يوال��ه��ن��ا  م��ع دمع��ة 

قرايبن����ا واح���ن���ا رف��ق��ت��ن��ا رف��ق��ة ال��زي�����ن م���ن  الب��ال  س���وس 

مفارقن������اي��ح��������رم ع��ل��ي��ك ال��ك��ح��ل ي��ا عني وليف������ي  دام  م��ا 

أغاين السامر

ي���ا م��ن��ه��و ذي�������ب امل�������راحش���دي���ن���ا ال���ه���ج���ن ي����ا ض���اح

ي���ا م��ن��ه��و ض��ل��ع��ن��ا ب����األولي�����ا ح���س���ني ذي������ب امل������راح

ي���ا م��ن��ه��و ع��ن��دن�����ا ح�����ولي�����ا ح���س���ني م���ح���زم���ه ن��ق��ل

ومنها: 

وادين��ا قطعن��ا  وال  جين��ا...  م��ا  معزبن��ا  ل��وال 

ي��ا هيل البي��ت الجدي��دي... ريته مربوك وس��عيدي

 ه��ذا بيت��ك ي��ا ب��و صق��ر... ب��ه الكه��ارب مضوية

 ه��ال ه��ال ب��ك ي��ا ه��ال... ال ي��ا حليف��ي ي��ا ول��د

وأيضا:

حويش��ين������������ا رب������اط  علين����ا يا  ل���ك  وش  خي����ي  ي��ا 

خذل�����ك م���ن حق���ه ب���اروده وش لك بالح��������ايش وقع���وده

وردني�����ْة ل��ت��اخ��ذ ك�����ود األص��ي��ل�����������ْة األملان�������ي  ف������رد 

يوات���ي م��ا  ال��ه��رج  كنه  حويط����ات ل��ن  زم��ل  ادفعل�����ك 

النش��مي����ْة ال����وض����ح م����ع ال��خ��ل��ف�����ات واطل�����ق عق����ال 

تت�����اله���ا نعج�����ْة وجيبلك م�������ال الدعج���������ة نعج������ْة 

السع��ودي م��ال  ل��ك  قع�������ودي وج��ي��ب  وال  أخ���ل��يل  م����ا 
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أغاين الحصاد

كان الحصادون إذا اشــتد بهم التعب، ســلوا أنفســهم بالغناء، فريددن األصوات التي ترفع 

عنهم شيئا من العناء، وتعطيهم بعض العزمية عىل مواصلة الجهد، ومام كانوا يرددون: 

ك�����ان ال���������زرع ض��امي��ك�����وه�������ات���وا م��ن��ج�����يل م��ع��اك�����وا

ل��ي��ص��ف�����ر ش��ع�����ري ال��غ�����وره����ات����وا م��ن��ج�����يل وال���ح�������ور

ي����ا س���ع���د م�������ن ح��ص��دن�����اه�����������ب ال���������ربد وب���ردن�����������ا

ع��������ن  ب�������الد  ال��ه��ومي��������ةروح���ون�����������ا ي��������ا ع��ي��������ال

ي��ه��������ابي����ا م��ن��ج��يل ي����ا أب�����و ش��ه��اب م��������ا  ت��ح�����در  أن 

ومن أغاين الحصاد:

منجل��������ي ي���������ا م����������ن جل����اْه

راح للصان�������������ع ج��������������������الْه

م��������ا ج��������اله إال بعلب�����������������ة

العلب�����ة ع��������������زاْه  ي��ا ري��������ت 

رزة ب����������و  ي���������ا  منجل������������ي 

غ��زه ب��الد  م������ن  جاب��ك  وش��������و 

جابن��������ي ح���������������ب البن�������ات

الناعم��������������ات  والخ���������������دود 

الخرخ��ْش أب�������و  ي��ا  منجل������������ي 

طرف��ش الق�����ش  ف�����ي  منجل�������ي 

ومن األغاين:

ل�����ي دن���������ا  إن  زرع�ي  إي������ديي�ا  م��ا يل حيل������ه أم�د 

ي�����������ا م��ون��������ة ول��ي��������������دايتي��������ا زري��ع�����ي وزري��ع�����ايت

م��ا تخرب  لي�ال�����ي  الج������وعي�����ا ظ��ه��ي�����ري امل��ق��ط��������وع

تخ���ز ال  ظ��������ه�����ريي  الع���ّزي���ا  ل��ي��������ايل  ت��خ��رب  م��������ا 
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يطل�ع م�����ا  ال��ق��م��ح   الش��ع�����ريري���ت  يغ���������������ل  وال 

ج��ت��ك ال��ش��م��س وال��ش��وب��هح���ص�������اد  ش��ي�����ل امل��ن��ج�����ل

ظ�����الل ش���ربي���ن  ل����ك  ب�ني النه�������������د والثوب�������هدور 

أغاين قومية وطنية

أغاين متّجد بطوالت الجيش األردين

كان الباشــا خالد هجهوج قائد القوات األردنية التي شــاركت يف حرب تحرير الجوالن عام 

1973 يف ســوريا، وكان األردنيــون يتغنون ببطوالت الجيش األردين الذي أثبت بســالته يف كل 

الحروب التي خاضها، تقول أم خالد هجهوج:

دّوارهقط�ع��ت  أن��ا  ح�دود  س���وري�ا خ��ال��د   ع���ىل   وأن����ا  

افت��ح يل الش��ي��ك  زّوارهي��ا ح���ارس  جي��ت   الك��رك   وم���ن  

الري�����ح هب�����وب  بطّي����ارْةنس��م����ة   ملحب���ويب   وّدتن���ي  

ون����وارهش��وف يل خ�ال��د ورا الح����دود القل����ب   ربي�����ع  

يام���ر  ع���ىل  جن���ود  س��ّي�ارْةض�اب��ط  م���ع  الج�ي��ش  متع�يل

ومن األغاين التي قيلت يف بطوالت الجيش األردين كذلك: 

وم��ن الك��رك لح��دود الطفيل��ةطّوقناه��ا م��ن عم���ان للج�وف

مثيل���هوي�ل��ك  يا ال��يل  حوالينا  تح�وف ل��ك  دّور  لهل��ك  روح 

األصيل��ةوالنش��امى م��ا ت�ع��رف الخ�وف الخي��ل  ظه���ر  ف���وق 

الدحية/ السامر

متارس الدحية باألعراس واالحتفــاالت كتعبري عن الفرح، والرتفيه عن النفس، 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.

وأكرث ما مييل الغناء إىل الهجيني لســهولة لحنه، ويتــم أثناء األداء صفق األيدي برتابة، مع 

إخــراج صوت كالحمحمة من الصدر يظهر فيه حرف )الحاء( واضحا، ويشــتبه بحرف )الدال( 

قبله، ومن هنا جاء اسمها )دحية(.
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 ويــردد الصفان بالتناوب )الرادودة( البيت املتفق عليه ســلفا بالتدرج بني كل بيت يلقيه 

الشاعر أو البداع، وغالبا يكون:

)ه��ال ه��ال بك ي��ا ه��ال... ال ي��ا حليفي ي��ا ولد(

وأشهر مطالع القصيد السامر:

ب��ال��ق��ول ن���ب���دي  م����ا  ص���لّ���وا ع���ىل ط���ه ال���رس���ولأول 

و من الشعر الذي يرتدد يف الدحية: 

متون���)ن( تزح��م بعضه��ا... وقلوب زاي��ل مرضها

عّذاه��ا عّم��ي م��ع خ��ايل... وأن��ا أغنيه��ا لعيايل

ورث م��ن كابر عن كاب��ر... مخب��ورة والعامل خابر

دحين��ا للحرب م��ن أول... واليوم الدي��رة محمية

تاريخ وبصم��ه معروفة... أصلية م��ن بطن أصلية

ومن أشهر هذه القصائد:

ه���ال  ه�ال  بك  يا ال�دايل... ش��قر الذوايب ج�دايل 

ي��ا ريت أبويك خي أبوي... يا ريت أبويك عم�)ن( يل 

ه��ال هال ب��ك ي���ا ه�ال... ال يا ح�ليف��ي ي��ا ول��د 

ومنها:

ه������ال ه������ال ب������ك ي������ا ه��اليااليل وثقت حوشينا يا خي  وش  لك  علين�ا

ه������ال ه������ال ب������ك ي������ا ه��الك�انك  بالحق  ترضين�ا  اطل�ق  غ�زايل  علّي�ا

ه������ال ع������ال ب������ك ي������ا ه��الأعطيك  من  اإلبل ميه  عوج  الرقاب  امللوية

ــــــا هــالأدفع لك حالل البلقا وأموال الكرك والزرقا ــــــك ي ــــــال ه������ال ب ه

ه������ال ه������ال ب������ك ي������ا ه��الأجوهك بالغايل الزين حب�ه ع الراس والعني

ه������ال ه������ال ب������ك ي������ا ه��الأدفع لك ذهب عامن ومن ذهب إربد أطن�ان
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ومنها:

ه����ال ه����ال ب����ك ي����ا ه��الي��ا ولد دن  الش��ني  واج�ل��س  عليه�ن  ق�رمني

ه����ال ه����ال ب����ك ي����ا ه��اليربق��ن مثل  الطريين  ع��ىل  بو  املعارك  يلفني

ه����ال ه����ال ب����ك ي����ا ه��اليا باش��ا وافهم  ج��وايب  اطلق ع��يّل  أبو ركاب

ه����ال ه����ال ب����ك ي����ا ه��الإن ص��ارت ظلام وس��حاب  يقديه��ن  ما يزلني

ه����ال ه����ال ب����ك ي����ا ه��الجيب��ون الح��ايش جيببون��ه جيبونه ياال��يل تعرفونه

ه����ال ه����ال ب����ك ي����ا ه��الالح��ايش مجبور عب��و محمد يجي يتخط��م ع هونه

ويغنى أيضا:

ب��األل�����ف ن���ب���دأ   م�����ا   م��ري ادرج كن������ك م��ن حلف��يأول  

كتب���������ت  كت�����ايب  بإدي�����هوبعق�ل�����ي  م�ا ن�ي  مختل�����ف

من���������ي  س��الم  لخ����������الينالب�اء  بقلب������ي  هيف�ان���������ي

والك���ل بش���ع�ري يذك��������رينال���ب�������دو  ه����م  وال���ح���راين

ي���ا ق��ل��ب��ي ف��ت��ح��ت ج��روح�����هالب��������اء  ب��واب�����ي  مفتوح���ة

بوق��������ان  يب�وق  بخ�وي�������هارزم  ارزم  السموح����������������ة

صديق��هالجي�م  جروح������ي  غميق�������ه ي��ع��ل�����م   ص��دي��ق  

الحقيق�����ة يع�����د   ني�هالل�����ي   وال   ذن�����ب   م��ن�����ه   ال  

م�دلي���ْة دي�����وده   ك�رم��ن  قطوف������ه  معتلي�������ْةال����دال  

مت�����رج�����ح  ل�����ني  اع��ت��������داىلي��ا قط��ف  امل��وز  به���ا  ظ���يل

ح�ايلالط����������اء  طوي����ل  اللي����ايل م�����ن  داي�����م  أق��ض��ي��ه��ا 

ح����ايل بع����د   ي����ا   شي��ايلمتن����ى   وان�������ا   وان���خ�������اين  

جضن�يالك����اف  ي���ا خ���يل  تس��كني ال��ل��ي��������ايل   س�������ود  

غش��ني الب��دري  م��ن  وال����ري����ح ت�����رب  ش��م�����ايلس��حب 

طويل�����ْة س��ن�ني   م��ي�����ر  ه����ذي  ح����ايل  عليلةالس����ني  

وام���س���ح دم���وع���ي مب��ن��دي��يلارحمن��ي  ي��ا  نايف���)ن(  جيل���ه
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ويرتدد وراء كل مقطع:

ال  ي������ا  حليف���ي  ي���ا  ول�����دهال  ه�ال  ب������ك  ي����ا  ه����ال

أغاين الهجيني

الهجيِني شــكل من أشــكال الغناء البدوي، شــاع اســتخدامه يف البادية، وانتقل إىل الريف 

األردين بكل ســهولة ويرس، وتبعا لجامل أشــعاره وجاذبية ألحانه فقد عشقه الناس، وتغنوا به، 

وحملوه مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم الدفاقة بالعشق واملحبة.

أمــا أصل غنــاء الهجيني فهو ما كان يطلق عليه اســم »الُحداء« قدميــا، حيث ارتبط هذا 

الغناء بســري اإلبل والقوافل التي تقطع الصحراء، بقصد الرتفيه عن املسافرين من عناء الرتحال 

يف األســفار الطويلة، كام ارتبط بجمع اإلبل إذا تفرقت يف املرعى، وقد اشتق اسم الهجيني من 

الهجان من اإلبل، أي الكرام منها. 

توارثــت األجيال الكركية عن بعضها مجموعة ثرية من األشــكال الغنائية الجميلة، تناقلتها 

مشــافهة عرب األيام وتداولتها يف مناســباتها االجتامعية املختلفة مثل: الهجيني، والراَّويد، ولكن 

مثة أشــكال غنائية قد متيــزت بها مدينة الكرك، وعرفت بانتســابها إىل هذه املنطقة وتجذرها 

فيها، ولعل غناء الهجيني الكريك -بألحانه املختلفة وأوزانه املتعددة- من أهم األشكال الغنائية 

الرتاثيــة التي يعتز بها أهل الكرك، ويتميزون بإبداعهــا ونظمها وغنائها عىل الفطرة والعفوية، 

حتى إنه ال يتصور أبدا أن كركيا واحدا أو كركية واحدة ال ميكنه غناء أحد أشكال الهجيني.

وميكن تصنيف الهجيني الكريك إىل أكرث من شكل، فهناك قصائد هجينية مشهورة مبجملها، 

لكن هناك أيضا بعض الهجينيات قد اشتهرت مبطالعها الغنائية تبعا ملناسباتها أو جزالة أشعارها، 

باإلضافة إىل حرفية الشعراء الذين أبدعوا تلك القصائد عىل هذا الطرق )الوزن(، كام يف مطلع 

القصيدة التالية التي تنسب إىل صالح بن رفيفان املجايل:

الِقرْطَ������اْس َوابَْي��ّض  الَقلَ��ْم  بيتي�����ِنَدنِّ  نَ��ِظ��ْم  ِوبْ���َخ���اِط���ِري 

توالين���يَع الْلِ���ي بَْه�َواه��ا َس���ليَت النَّ���اْس ِس��������ِن��نٍي  َس�����������ْب��ع 

ومثــال آخر للهجينية ما غنته ميســون الصناع التي أبدعت يف غنــاء مختلف ألوان الغناء 

وأجــادت يف غنــاء الهجيني الكريك أميا إجادة، ونذكر عىل ســبيل املثال ال الحرص هذا النموذج 

الرتايث من غنائها الذي يحفظه الكركيون: 
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ِبَس��اتِي����ِن ي����ا َخ�يِّي يَالله أنَ�����ا ِوي�َّ����اْك نِ���ْزَرْع  َعالغ�����وِر 

َورَْداْت ثَ����الَْث  لَِولِْف����ي  َواْس��ِقيه�ِ�ْن ِم��ْن َميِّ����َة العِي��نالْزَرْع 

هناك الكثري من أغاين الهجيني يف الكرك تغنى يف األعراس واألفراح: 

يع����رض له���ا الن���وم ومعي����هالبارح�������ة الع��ني ي���ا مرج��ي

خالوي�����ْةي��ا خ�اط���ري روح����ي درج��ي قط�����اة  درج�����ة 

وال ال���ع��رب م��ا له�����ا ني������ْةش��فني ع��ىل الح���ب والهرج��ي

يرج���ي ل�م���ن يلتع���ن بي�����هراع��ي اله��وى دامي���)ن( يرج��ي

تخلين����يي���ا ول���د ي��ا ج�ال��ب الخ�اط��ر ال  مع����ك  خ������ذين 

تع�ذبن��يوان ك���ان م���ا ل��ك بن���ا خاط��ر لي��ه  روح����ي  ي��ا 

نع���اس غش��اها  العي��ون  ذب���ل كم����ا ن��رج��س زي��ن���يأب��و 

م��ن صنع��ة الهن����د والص�����نيالخش��م س��يفن م���ع الَق���ّواس

ال���راس غ��زي��ر  يح����ري  ق��رن��نيوال��يل  امل����نت  ع����ىل  ش��ق��را 

بال���ع��نيثناي����ا بيض���)ن( تق��ول أمل���اس ال�����ربق  ملع����ة  أو 

مي���اس غص��ن  كم����ا  ال��ع��نيطول��ه  ن�اب��ت ع����ىل ضف����ة 

الي����اس طوان���ا  وياه���ا  م���ن يش��ت���ري قلوبن����ا دي��نوأن��ا 

النوم���اس كاس��ب  ي��ا  رك��ن الك��رك هي����ه ي�ا حس��ني  أبوه���ا 

ومن أغاين الهجيني: 

يجل��ون ص��دى القل��ب وهمومهي��ا عي��ايل م���ا بيك���م نعيم�ايت

الش��ومات راع��ي  الول��د  تعرفون���هوي��ن  ي����اال��يل  نص������ار 

ومن أغاين الهجيني القدمية:

ِغ���نِيي���ا راك�ب ال��يل تق��ل ش��يه��ان ومخالط�����ْة  هبوب���)ن( 

الدي��وان ع����ىل  تلف��ي  تطوين����يالصب��ح  ال��رشق  دي��رة  م��ن 

زي��نال�����نب داي��ر ع����ىل الش��يخ��ان ش��وفهن  إن  أش��هد  وأن��ا 
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وبين����يأع��رض قضيت��ي ع��ىل اإلخ��وان بينه����ا  فرّق�����وا  ال 

دين���يأدف��ع بها م��ن الذه��ب مي���الن بق����ى  وال  ح����ارض 

ينطين���يوان كان أبوه��ا بع��د ي��ا ف���الن ال��رتف  ع����ىل  عّي���ا 

ارفيف�����ان وأزب�����ن  يحمين��يأنهبه�����ا  امل����وت  ع����ن  ال��يل 

أغنية هجيني: 

س��لتن���ي ال���ع��ني   جاه���االبارح����ة  م��ا  املخ��الي��ق  ن����وم 

ودتن��������ي الح����نات��ري  ع ب��الد عم��������ان مشحاه������ازرق 

س�����اقتني املق���ادي��ر  أتاله���اه����ذي  وي��ش  ين��درى  م����ا 

ماه���اي������ا وي��يل عم�����ان غ���ثتني رشب  م��ع  ش��وبها  م��ن 

ال واح��الالت م��ن جاه������������احامم������ة الش�����وق غ�ن��ت يل

يط��رب ش��ذا القل��ب محكاه���الي��ا جي���ت زع����الن رضتن����ي

غطتن����ي ب��ردان  جي���ت  ثناي�اه���ا وان  ش��وف��ة  حل���و  ي����ا 

هجينية من قول الشاعر فراس املجايل: 

األوراق م����ع  ح��ربي  للهجين���يدني��ت  أش��ع�اري  وانظ��م 

غش��يم����ني رِسْ ي��ا قل��م وانص��ح العش���اق بهواه������م  ال��يل 

وب����ّواق ماك��ر  اله��وى  امل����حّبي���ن ه����ذا  ق�ل��وب  مخ����ّرع 

بالعم��ر م�����ا يعي��ش يوم����ني وي��ش ف��ود عش��ق ب���ال ميثاق

موج������ه ع��ىل الش��ط ينفين��ي عرف��ت أن��ا بح��ر اله��وى غ��رّاق

ريق��ي ع��ىل امل�����وت ترمين���ي ظمي��ان وأري��د ب��ل األري�����اق

العين���ي زي��ن الح��ىل بالحس��ن وأخ��الق كغمض����ة  تح�������ىل 

ني����اق ح��لي��ب  ثناي����ا  ي����ا الهج���ني ي����وم يبدين����ي أب���و 

الق م���ا  والرج��ا  أن��ا  يراوين����ي راجي��ت  م����ن  أن����ا  علي��ك 

م��ا أنس��اك أن����ا لو نس��يتين��ي ي��ا صاح��ب كن��ك نوي��ت فراق

مش��ت��اق وأن��ا  عم��ري  َع ش��وفت��ك ي���ا بع���د ع�ين���ي أم��يض 
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هجيني يف ذّم النسوان:

يخلن����ه ي����ا يب ي��ا خون�����ة النس����وان م����ا  القف����ا  ه����رج 

يزيدن�����هه��رج القف��ا عنده��ن نوم���اس ق��لي����ل  كن���������ه 

يقولن���هي�����ا بن��ت ي��ا ريتن����ا طرم��ان ال��يل  نس��م����ع  م����ا 

والزي������ن من�������ا يذمن��������ه نس��وان عربن��ا تق��ول ضب�����اط

ي��ا طق��رت الع���ود  تقعده����اوي��يل م��ن عجي��ز غ��رت س��ييه

بحواجبه�����ا عي���ت ع����ىل صويحب���ن ل���ي الطل����ق  مح��ىل  

أغنية هجينـي:

مهي����وم أن��ا  ب��ت  م��ن ش��وفتي ص����ايف الني������ْة الب��ارح����ة 

نفس���ي ع�����ن ال��زاد مس��لي��ْة م������ن ش��افني كن��ي مهم����وم

ن��اب��ْت ع����ىل مش����رع املي��ه الط��ول ح��ور)ن( زه��ت بهدوم

مركي����ْة بي��اض رقبت����ه قط��ن م����ربوم الخواج����ات  ع�����ن 

غي����ْة والش��عر األش��قر عليه��ا رج��وم طيت��ه  النه����ر  ف�����وق 

مرس������وم لص��احب��ي  مس��ط�ر)ن( ف���وق طلحي�������ْة البع��ث 

معل����وم والوق����ت  بش��وي���ْة س��ميه��ا  املغ��اري��ب  عق��ب 

وهجينية: 

عين����ي والب��ارح ب��ت وأن���ا بحس����اب ضاقت����ه  م��ا  والن��وم 

ي��ا ش��وفت ال��ذلِّ م��ا تعودي��ن م��ن ش��وقي للغض����ي ذل���وان

الريض����ان عض���ودي مي��ي تخض��ع م��ع  ع��ن  دالل��ه  ترف��ع 

والقرع���ان ال���ورد  تنش��ع ع��ىل حم���رة خ���دودي معاه������ا 

وأيضا:

مكص����وِمط���ري الني����ا ك��ظن��ي كظ�����ي الجن��اح��ني  وم���ن 

م�����ا مث����يل بالح����ي مظل�وِمي����ا وي��يل م��ا يوجع���ه ح��ظي
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م����ا جيتن�ي م��ن الس��ن�ه ي�وِمالل��ه يجازي����ك ي�����ا حظ�����ي

وهجينية:

الحق����ل��ْة ي������ا َونِّت����ي َونَّه�����ا اللق���اط راع��ي  لنط�����ردوا 

وم���ن ال�ع��را طاي����رن عقل����ه تط����را علي����ه جوع���ة بش��باط

ي��اال��يل بحب�����ك رم����اين الل��ه ي����ا راع��ي املبس�����م الذب��الن

ع���رفتن��ي ك����ل خالي���ق الل��ه خليتن������ي س��ايح�)ن( هب����يل

هجيني:

الل��ه ياال��يل خذي��ت القل��ب وقفي�ت س��امح����ك  ع���ذبتن����ي 

الزّلّ����ْة س��امحني كّن��ي علي��ك اخطيت الوف���ا تس��م��ح  أه���ل 

توني��ت َون��ا  رم���اين  والح��ق ل��ك ي���ا الغض���ي كل�ه س��هم��ك 

العل���ْة الفك���ر الج�ل��ك غ��دا تش��تيت ت����ربي  ش��وفت��ك  ي����ا 

بالبيت تك����ون  إن��ك  يش���رف ع���يل ك���ل خ�ل��ق الله تس��تاهل 

متني����ت وأن��ا  مناي�����ا   تق��يض لي����ايل العم����ر  كل����ه أن����ت 

ل����هي��ا م���ا ع���ىل ديرت����ك تلويت نفط���ن  دوم  مرس��الك��و 

وأمس��يت وأصبح��ت  أه���ذي بك���م ب��ني خل����ق الله اتعبتن��ي 

س��وي�ت بي���ك  وش  منحل�����ْة جاوبن��ي  املواثي����ق   حت�����ى 

كل����ه نيت����ي ح����ي وأن����ا املي�����ت القل���ب  أه��ل��ك  حب��ك 

التوقي��ت ألج�ل��ك  ي�اال��يل ك�س��بت الح���ىل  ك�ل�ه ضيع����ت 

ودموع���ي ع���ىل الخ���د منهل��ْة كل م��ا ذك��رت اله���وى وني���ت

وهجينية أخرى:

لحظ���ة م���ن  الح���ب نرضيه���ا ي��ا صاحبي قلب��ي ع�ىل ش��وف�ه

عيون����ه م���ن الري���م ش��اريه�ا ال��يل س���ال ال���روح  بيش��وف���ْة

معكوف���ْة س��ي�وف  تض���رب به����ا الح���ي ترميه���ا ح�راس��تن�ا 
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فنج����ال صب���ن حملت���ه ليه���ا ترح����ل القل���ب م���ن جوف���ه

القيه����ا خدوده��ا ع الكي���ف محفوف���ْة بالش����ام  تف��احت��ني  

ش��ف��اه كم����ا ال���دم  غاطيه���ا أب���و  ثناي���ا ب����رد  مصفوف����ْة

حالويه���ا ين��رث  منه���ا العس��ل  مصنوف���ه العس��ل  ع  زاي���دن  

ومتون���ه  ح�ري��ر)ن(  يخبيه���ا أب��و جداي���ل باللي��ل مصفوف��ْة

ق�م��ر  م����ن  امل����زن  يبديه���ا أب���و غرت��ني ع الجب��ني ملفوف��ْة

أعوف���ه وال  ال�وص��ف  مني����ة  الق�ل��ب  م���ا  أخليه����ا كام���ل 

أحنيه����اال غ��اب عن��ي ال��روح ملهوف���ْة ك��ف��ويف   وبالدم���ع  

أغاين الدبكة

هي األغاين التي تغنى أثناء الدبكة يف األعراس، وحفالت الختان، ومناسبات الفرح املختلفة، 

إذ يصطف مجموعة من الرجال متشــابيك األيدي، ويبدأون بالدبكة مع ترديد األغاين وأصوات 

أدوات العــزف مثل )املجوز( و)الشــبابة(، وهناك دبكة )الجوفيــة( حيث يصطف صفان من 

الرجــال، كل صــف يقابل اآلخر، ويبدأ بعــض الرجال من أحد الصفــني بالغناء وهم يتقدمون 

خطوات بشكل دائري، لريد عليهم رجال من الصف اآلخر، ومن أشهر األغاين التي تردد يف هذه 

الدبكة:

يا هيل الفرح اس��قوين ميه... ال يل ميمه وال يل خيه

س��ألت الفرح قلت ملني... قالوا ملحمد عيني اليمني

وبعــد ترديد مقاطع من األغاين تبدأ الدبكة، وهي رقصة ذات حركات رشــيقة ومتناســقة 

يؤديها املشــاركون بخفة بإشــارة من قائد الدبكة الذي يكون أكرث مترسا، حيث تتصل تتامسك 

األيدي ليشكل الرجال حلقة يؤدون وعىل أنغام الشبابة أو املجوز الرقصات لفرتة من الوقت ثم 

يعودون للرتابة يف املســري بخطى ال تخلو من اإليقاع، مع ترديد الغناء يف جولة جديدة، وبعد 

كل جولة من الغناء تأيت جولة من الدبكة. 

ومن األغاين التي تردد أثناء الدبكات يف مناسبات األفراح:

رايح  عىل  الغربْة  وبالدك  أحسنلكيا ظري��ف  الطول  وقف  تا  قلك

تتمل����ك  الغ����ري  وتنس��اين  أن�ا خايف ي�ا املحبوب تروح وتتمل�ك
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جرحت  ق�لبي  وعمقت  الج�روح يا ظريف  الطول  وين  رايح  وين

وان  مرضت  تعالوا  شوفوا  حالتييا  ظريف  الطول  ي�ا  ابن  خالتي

فس�تق  وبن�دق  ول�ب  الكستن���االنزل  عىل  الش�ام  واحم�ل  ن�اقتي

عىل  جبل  ح�وران  شالوا  وابعدواي�ا  ظريف  الطول  وين  هلك  غدوا

طلبني  بوس�ه  ق�لت  ول�ك  ع�يبيا ظريف  الطول طايح وادي شعيب

ي�ا ماخذ  الحل�وة  ه�ا اليل  مغندرةي��ا  ظريف  الطول ع�ىل القنط��رة

ال ايّن  مجنون�ْة  وال  عقيل  خفي�في�ا ظري�ف الط�ول تن�ده ي�ا لطيف

م�ن  خب�ز  املحب�وب  يكفيني  سنْة ب�الله  ي�ا  حلوة  اعطين�ي  رغي��ف

وكذلك كثريا ما ترتدد أغنية )عىل دلعونا(:

ل�بس  اإلف�رنجي  ع�ىل  الحلوة  اليق ع��ىل  دلعون��ا  املش����ي  دق��اي�ق

وج�راس  األم�ن  ف��وق  ي�دّقون��هيصّح لك وضع��ه يف أرب�ع ط�وابق

ي�ا حباب  القل�ب  لي�ش  تج��افوناع�ىل  دلعون���ا   ع���ىل  دلع����ونا

صوت�ك  يا بني��ه  أحسن  م�ا يكوناغن�ي  ي�ا  بني�ه  صوت���ك  حنون��ه

شفتين��ي  ش��ايب  لي��ش  أخ�ذتينيع�ىل  دلعون���ا  ل��يش  دلعتين���ي

والله  م��ا  بوخ��ذ  غ��ري  اب�ن  خ��ايلع���ىل  دلعون�ا  والكع��ب  ع���ايل

بطلت  أج��ّوز  روح��وا  ق�ول�وا ل��هع�ىل  دلعون����ا والكع��ب  لول��و

بتع��د  الليال����ي  بده���ا  تتج��ّوزع��ىل  دلعون��ا والكع��ب  مب��ّوز

وان  حاكيتي  غريي  لسان�ك  القصهع����ىل  دلعون�ا  والكع�ب  نص���ه

واحن�ا  انعزمن��ا  والليل�ة  ضيوفك ط�يل م��ن الشباك خلين�ي أشوف�ك

ويغنى أيضا: 

واريد  أمي  معك  ومن  َه�يل  خايف�ةهيه  هي�ه  ي�ا  راك�ب  البكرة  النايفة

خ��ويف  بعد  املحب�ة  ويص��ري  الع�الجهيه هيه  يا أبو  العباية  يا  راعي النعاج

خويف  بعد  املحبة  يصري رضب  سيوفهيه هيه يا أبو العباية ميل عندنا وشوف
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خ���ويف  بع�د  املحب����ة  يصري  ف��راقهيه هيه يا أبو العباية يا راع�ي الني��اق

خ�ويف  بع��د  املحّب���ة  يص�ري  الن�دم هيه هيه يا بو العباية يا راع�ي الغن��م

ماخذ  إال  ابن  عمي  روح  يا  األجنبيهيه  هي��ه  والنبي  ما أخذ  األجنب�ي

الجوفية

والجوفية من إحدى مناذج الرقص الشــعبي، بل وأكرثها انتشارا يف األعراس، وأكرثها سهولة 

يف األداء، إذ تعتمد عىل الرتابة والهدوء، 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:

يا بو رش��يدة قلبي أنا اليوم مجروح... جرح غميق وبالحش��ا مس��تظيل

جاب��وا الطبي��ب ومددوين ع��ىل اللوح... قل��ت برخا ملا عش��ريي يطلني

ظلي��ت أنادي وارضب الباب بالس��يف... عيوا يا ب��اب هيلك ال يفتحويل

والله الفتح لك يا اليل واقف ورا الباب... والله الفتح لك لو هييل قطعوين

وتس��ألني م��ن بالباب قلت له��ا ضيف... ضي��ف يدّور كحي��ل العيوين

وعيونه��ا ي��ا خ��وي تق��ول فنج��ان... فنج��ان م��ن القه��وة ممتلي��ْة

ي��ا خ��وي تق��ول رم��ان... رمان��ة ع��ىل أمه��ا مس��تويْة وخدوده��ا 

وش��عرها ي��ا خوي تقول حنش��ان... حنش��ان ب��أرض الخال هاش��ن عليا

وإن جيت أوصف طفطف القلب نريان... وما حدن شبيهك يا بعد كل حيي

جاين حبيبي مقدم الثوب مسطوح... بالله عليكوا  إن لفى محبويب  دلوه  عليا

دل��وه ع��ىل املفت��اح وبطاقة البي��ت... وإن م��ا لقى املفتاح ين��ده عليا

الرجيد

الرجيد هو دبكة نســائية، حيث تقوم مجموعة من النسوة بتشكيل دائرة مع شبك أصابع 

األيــدي مع بعضها، وركل األرض بالقدم اليمنى ثم العــودة بها، ثم اليرسى والعودة مع إزاحة 

القدم مســافة قليلة إىل األمام، والدوران من جهة اليمني إىل جهة اليسار، ويرافقها غناء بقالب 

لحني معروف لهذه الرقصة، يسمى الرجيد، والذي يبدأ عادة بذكر النبي مثل: 
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عليه ات���ص���ل���وا  ال����يل  ي�����ا  ف�������اي���دة  ال��ن��ب��ي  ذك��������ر 

وأل�������ف ص���ل�������وا م����ع����اه وأل�������ف ص����ل����وا ع��ل��ي�����ه

ف�������ي ش��ف��اع��������ة م��ح��م��������د وج�������������������رية ع�����������يل

يهنيك��و رب���������ي   ك��ل��ك��������وا   ق���اع���دي�����������ن   ي��������ا 

وال�����ط�����ري األخ���������ر ي�����رف�����رف م�����ن ح���وال���ي���ك���و

ت��ن��رصه��������م ريب  ي�����������ا   ريب  م���������ن   ط���ل�������ب���ت 

خ���واط���ره���م ت���خ���ب���ث  وال  ع������زي������ز)ن(   ن��������رص)ن( 

ب��ي��������دك ال��ب��ل�����ح  وأح��������������������ط   أدارك   ظ��ل��ي��������ت 

ال����وي����ه ي����ا م��ح��م�����د ت��ك�����ره��ن��ي وأن���������ا أري�����دك ع 

ل�������وادي وادي  م�����ن  ح��ج�����������������������ل  أدرج  ظ��ل��ي��ت 

وأع�������د ن����ج����وم ال����س����ام ج��������������وازي واف�����������رادي

أخ�����ر ل�����������وز  ع������امن  ط����ري����ق  ألزرع  وال����ل����ه 

ع���ش�����������ان م���ح���م�������د  غ�����������زال  ال���������رب  ي��ت��م��خ�����رت

ري��ح�����������اين ع���م�����������ان  ط�����������ري���ق  ألزرع  وال����ل����ه 

ع���ش�������ان م���ح���م�������د ال�����غ�����ايل ي���ظ���ل ف���رح�����������اين

ومام يغنى أيضا

يا يب محمد يا كوم الــذهب األصفــر

يا اليل قلوب العدا منك تتحرس     

يا يب محمــد ال توخـذ  عـىل  بــالك

املــال مــالك ترى العربان عربانـك     

البني عىل العني خيمـة وانطــر املـيه

خويف من أبو عني سـودا يقلب النيـْة     
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خــاتم حبيبي وقـع بــالبري لـه رنــة

واليل سمع رنتـه مرهونــة لـه الجنـْة    

شــدوا عـىل الضمر هيــل التعاليـيل

شبابـك يــا الكـرك كلهــم بهاليــل    

يـا ميــة قوليلــه ما أحــىل تعاليلــه

اتعلقـت عينــي يف طــرف منديلــه     

يــا مرحبــا بــالخيــل واليل عليهــن

عليهــن يـا محمــد مطلق إيديهن    

وأثناء دبكة الرجيد تنقســم النساء يف الدبكة إىل مجموعتني، فتبدأ املجموعة األوىل بالغناء 

لرتد املجموعة الثانية عليها:

املجموعة األوىل:

قفنيهـــيـــل الــــــــــزرق ثـــالثـــة ـــزل  ـــن ال وســــط  ـــع  م

وترد عليها املجموعة الثانية:

ـــن ســــــور املـــديـــنـــة ـــش لــفــنــيخ شــــوكــــات  ـــــو  أب ع 

املجموعة األوىل:

الــرجــم يف  قـــويـــعـــدن  ـــا  ــــرن األشــــقــــر ســفــهي ــــق وال

وترد عليها املجموعة الثانية:

ـــــالن عــســل ــــا ف ـــك ي ـــق لــهــفـــــهري الــســكـــــر  ذوب 

أغنية )مّريت ع دارهم(

أت��ك��ل��م وال  أل����ط����م  داره��������م  ع  م����ري����ت 

ي����ا دم���ع���ي ع��ي��ن��ي ع����ىل ح��ي��ط��ان��ه��م ع��ل��م

نتف�ه ال��ع��ش�����ا  ب��ع�����د  داره�������م  ع  م���ري���ت 
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م��ط��ف��ى ورساج�����ه�����م  ن����امي����ني  ق���ي���ت���ه���م  ال 

م���ري���ت ع داره��������م  ب���ي���دي  ق�����دح  راي���ب

ي�������ا دم�����ع ع��ي��ن��ي ع����ىل ح��ي��ط��ان��ه��م ذاي����ب

م��راس��ي��ل��ك ل���ك���رّث  ج��ي��ت  م���ا  وإن  ج��ي��ت  وإن 

ق��ن��ادي��ل��ك ألض������ّوي  ال��ح��ل��و  ي���ا  ج��ي��ت��ك  وإن 

مشقيك وي���ش  ق��ل��ب  وي���ا  متعبك  وي���ش  ق��ل��ب  ي��ا 

يسقيك ال��ق��ن��ا  ع����ود  س��ق��ا  ويّل  ق��ل�����ب  ي��������ا 

ل��ل��ع��ني دوا  ب��ط��ل��ب  داره��������م  ع  م����ّري����ت 

رج���ع���ت م���ن داره�������م م��ن��ع��وش��ه ب���ني اث��ن��ني

ومن الرجيد أيضا:

ال��وادي عىل  كت  األوض��ح  ي�������ا األوض��������������ح ي�����اهالحلو 

ي���������ا م�����ن�����ه�����و ي������اهح���ن���ني م��ف��ض��ف��ض ف�����ؤادي

ي�������ا األوض��������������ح ي�����اهوال��ح��ل��و األوض�����ح ال���وي���ري

ي���������ا م�����ن�����ه�����و ي������اهوح���ن���ني م��ف��ض��ف��ض ف����ؤادي

ل������ح������ق������ن������ا ي��������اهل��ح��ق��ن��ا ن����اث����ر ال���ش���وش���ة

الهوشة وه��رع��ي  ح��اب��س  ي���������ا ح�������اب�������س ي������اهي��ا 

ي���������ا م�����ن�����ه�����و ي������اهي���ا م���ن ه���و ب��ال��ن��ب��ا ح��ول

األول ح��ق��ن��ا  ح���ام���ي  ي���������ا ح�������ام�������ي ي������اهي����ا 

ل������ح������ق������ن������ا ي��������اهل���ح���ق���ن���ا م���ن���رث ش���ق���ورة

ع��وده منكرس  ال��ل��ه  ع��ب��د  ي������ا ع����ب����د ال�����ل�����ه ي����اهي��ا 
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عادة ما يسود استامع من جميع الحارضين يف السهرة سواء من املرودات األصليات أو ممن 

يقمن بالرد عليهن، ومن الرتاويد:

مل����������ن ت����خ����ل����ي����ن���������ي ي����ا خ���ي���ي خ������ذين م��ع��اك

وال أخ���ت����)ن(  وال  أم�����)ن(  ح�������ي��������)ن( ي��س��ل��ي��ن��يال 

الشام ع  معاك  خ��ذين  خيي  أق�������ع�������د وأت�������ف�������رجيا 

وأش���������������ري ل����ك م����درجوأط�����ي�����ح س�������وق ال���غ���ال

أغاين األطفال

يف مرحلــة الطفولة يحصل اندماج الطفل يف املجتمع مــن خالل تعلم الكالم، والتعود عىل 

األشــياء مــن حوله، والتي تأيت مــن خالل تعليمه املهــارات الحياتية، ويف ســنواته األوىل يبدأ 

باســتيعاب املفــردات اللغويــة التي تعلمه إياهــا األرسة بهدوء، ومن أفضل الوســائل ما جاء 

عــن طريق التســلية والرتفيه، فتبدأ األم مبناغاة طفلها وهــو يف املهد، تغني له حني ينام وحني 

يستيقظ، ويف أوقات فراغها تعمل عىل مداعبته باألناشيد واألهازيج بطريقة الغناء الذي يكون 

أكرث متعة للطفل، وأرسع تعلام، فهناك العديد من األغاين التي ترددها األمهات ألطفالهن، منها: 

ج��ب��������يل م��ع��������ك ب��ق��������رةي�����اراي�����ح ع����ىل ال���ش���ج���رة

وتسقين������يح�����الب��������������ة ال��ع��ش��������رة تحل��������������ب 

تنجين�������������ي رّب  يا  رّب  ول��ديا  ي�����ا  ول��������د  ي�����ا  ول���د 

أوالد ي�������ا  رب����اك����وا  رب��ان�����ا ش��ي��������خ ال��ش��ب��������ابم����ني 

وم���ك���ح���الت ب�����راس ال��ع��ودال�����يل ع���ي���ون���ه س�����ود س���ود

وأغنية: 

ش��م��س��ة ش���م���ي���س���ة... ع����ىل ق���ري���ع���ة ع��ي��ش��ة

ق���ط وف����ارة امل�����غ�����ارة... ج���اب���ت  ع��ي��ش��ة يف 

ألم���ه ي���ع���ي���ط  راح  مث��������ة...  ع����ىل  رضب����ت����ه 

ف���ت���ت���ل���ه ف������ط������رية... ع�����ىل ق�����د ال���ح���ص���رية

أغ�����اين ل��ل��ط��ف��ل ع��ن��دم��ا ي��ص��ح��و م���ن ال���ن���وم:

ه�����������ال وم���ه�����������يل... ب���ك���را ب��ت��ك��رب وب��ت��ص�����يل
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ب��ن��ي��ي... ي��ا ع��ي��ن��ي ع��ىل سهرها  ي��ا ع��ي��ن��ي ع��ىل 

ن���ام���ي ي����ا ع����ني ب���ن���ي���ي... ن���وم���ة ال��رح��م��ن

ومن األغاين:

وت����ص����ب����ح ك�����ل ف����رف����ريةص��ب��اح ال�����خ��ري وال��خ�����������رية

ال��س��م��������ا يف  ط��������ري  ي�����دع�����ي ل������ك ب���ال���ه���ن���اوك�������ل 

الطري ع���ني  يف  ال��خ��ري  ق��������ّدام ت���ق���وم ال���ح���الب���ْةص��ب��اح 

الخيل ب��ظ��ه��ور  اث��ن��ني  ال���ه���ن���اب���ْةط��ي��ور  يف  ع���س���ل  ي����ا 

مليح��ة ي�������ا  ب���ن���ت  ري��ح��ةي�������ا  ف���راش���ك  ع  ري��ت��ن��ي 

هيلك م���ن  ال��ح��ي�����ا  ذبيحةل�������وال  ال��ل��ه  ل��وج��ه  ل��ذب��ح 

أغاين تغنيها األم لطفلها عند النوم: 

ي��ا ع��وي��ن��ات ي��ا أح��م��د... ي��ا ع��وي��ن��ات أم��ي وأب��وي 

ي��ا ع��وي��ن��ات ي��ا أح��م��د... ي��ا ع��وي��ن��ات خ��ال��ه وأب��وه 

وأخ��وه     عمة  عوينات  ي��ا  أح��م��د...  ي��ا  عوينات  ي��ا 

ومنها أيضا:

هاه دمعك  من  عني  ويا  بنيْة...  يا  الليل  أنا  ساهرت 

ألن���ه ن��ج��ح اب��ن��ي ال���غ���ايل... ل���رشع ال��ب��اب راي���ات 

له  أهيجن  وّده  محمد  ويا  العيال...  يف  أهيجن  وأري��د 

شربيْة  السدر  عىل  حاط  يا  البال...  منوة  يا  محمد  ويا 

العراقيْة  حد  الرشق  ومن  ملعان...  الكرك  من  وأفديك 

ن���ام���ت... ي��ا ع��ي��ن��ي ع��ىل سهرها  ب��ن��ي��ي  ي��ا ع��ني 
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ومنها كذلك:

الحاممي طري  لك  لذبح  أوه  نامي...  فالن  عني  يا  أوه 

ج��اج��ْة  ي��ا  ت��ع��ي  أوه  ج���اج���ْة...  ي��ا  روح����ي  أوه 

بطْة  ي��ا  ت��ع��ي  أوه  ت��ن��ام��ي...  عينها  ف��الن��ْة  خ��يل 

وتتغطى ت��ن��ام  ف��الن��ه  خ��يل  ب��ط��ه...  ي��ا  روح���ي  أوه 

وعند االستيقاظ:

العني ن���ور  ي��ا  ال��خ��ري  الخدي��نص��ب��اح  ع��ىل  مفت��ح  ورد  ي��ا 

حق��ا م��������ن  ف��ي�����������ك  ي���������ا  زبي��������ب  املنق�����ىه���ال 

صحي���ح م���ن  ف��ي��ك  ي��������ا زبي��������ب  املساطي��حه���ال 

ه��لوت��ني ف��ي��������ك   خطوتنيه��ل��������ا   ج��ي��ت��ن�����ي  م���ا  ك�����ل 

ب��ت��س��وى م���ا خ��ل��ف ص��الحجيته��������ا  عن��د  الصب�������اح

 ب��ت��س��وى ع���وي���ل  إس��امع��ي��لجيته������ا  ي������ا  مسلم�������ني

اس��ت��ن�����د  ح��ظ�����ي  وق��������امي�����������وم  ق��ال��������وا  غ��������الم

بني���ْة ق��ال�����������وا  علي�هي�����������وم  ال��ح��م�����ى   رك��ب�����ت  

ومن األغاين:

فيه������������ا  مئ�������ة  خريف��ةأس���ول���ف ل��ي��ك��م ال��س��ال��ف��ة

ق�درف��ي��ه��ا  ح���ك���اك���ني  ق�����دور ي���ا  ال  اع��الم�����ك  ق�����ال 

ك��لتني ال���ن�������ار  ن�����ارق�����������ال  ي�����ا  اع��الم�����ك ال  ق���ال 

سي�لق�����������ال ال���س���ي���ل ط��ف��������اين ي���ا  ال  اع���الم���ك  ق����ال 

جم��لق�������ال ال��ج��م��ل ش��������رب��ن��ي ي��ا  ال  اع�����الم��ك  ق�����ال 

ق�����ال  اع�����الم��ك ال  ي���ا  ول��دق�������ال ال��ول��������د رك��ب��ن��������ي

ق���ال اع��الم��ك ال ي��ا ط��اع��ون ق�������ال ال���ط���اع���ون زق��ط��ن��ي

ق�����������ال امل����������وت م���������ا ع��ن��������ه
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اآلالت املوسيقية

تتعدد اآلالت املوسيقية الشعبية التي يستخدمها أبناء املجتمع يف مناسباتهم املختلفة، سواء 

للطرب، أو يف مناســبات األفراح كاألعراس وحفالت الختان، وجميعها آالت بســيطة اصطنعها 

اإلنسان للرتويح عن نفسه، فانترشت بالتناقل وتعددت استخداماتها، وجاءت معربة عام يجيش 

يف نفوســهم من نفث األلحان الشــجية التــي ترافقها األصوات املعــربة يف الغناء عىل اختالف 

أغراضه، سواء يف الطرب أو الشجن أو الحنني.

الربابة

هــي أداة من أدوات العزف التي اســتطاعت أن تبقى عىل مكانتهــا الرتباطها بلون غنايئ 

محبــب لتعــدد ألحانه وخفتهــا، تصنع من جلود الظبــاء، أو من جلود املــوايش الصغرية بعد 

إعدادها جيدا لتخليصها من الشــعر أو الصوف لتكون رقيقة ومرنة ومتينة، يشــد الجلد عىل 

إطار خشبي من الوجهني ويثبت بشكل مستو من الجهتني، يتخلل اإلطار من األسفل إىل األعىل 

قضيب من الخشــب يتصــل بطرفيه الوتر الوحيــد للربابة الذي يتخذ من عدة شــعرات من 

)السبيب( وهو شعر ذيل الفرس، فيكون الوتر مالمسا من طرفه األسفل بدن الربابة بعد نصبه 

بقطعة خشــبية دقيقة تسمى )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 عىل الربابة بألحان مختلفة:

أرشفت أنا املرقاب وون بالخمس... وأقول يا طري النيا طري عيل

 ومثل:

ع أم نهود معذيات�)ن( عن اللمس... ينص حامم ومد رجلها ظيل

كلن عقدها عقد)ن( ما لها ملس... وأنا تعقد يل عقدة)ن( ما تحيل

أزيح عىل الظل من واهج الشمس... وهذا جزا من رافقت مخيل
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الشبابة

الشــبابة أداة موســيقية نفخية، وهي عبارة عن أنبوبة مجوفة مــن )القصب( أو املعدن، 

طولها حوايل )30( سم، ولها خمسة أو ستة ثقوب تبعد عن بعضها مبقدار طرف األصبع، ينفخ 

العــازف يف طــرف فتحتها العليا فتخرج صوتــا يعدله العازف بتحريك أصابــع يديه ليخرج له 

اللحن الذي يريده، والعزف عليها مل يكن بحاجة إىل علم وتعليم، فهو عبارة عن صفري يخرجه 

اإلنســان بأن يزم شــفتيه 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 ليشبب بها لتعطيه أجمل األلحان، فال يشعر بامللل وهو 

يقيض الساعات الطوال يف رعي املوايش بني تالل الطبيعة وهضابها، وال يقترص استعامل الشبابة 

عىل الراعي فقط، فقد صارت تســتعمل يف املناسبات واألعراس حيث يخرج أحد الذين يتقنون 

العزف عليها وشــخص آخر يغني عىل نفس النغمة، ويقوم اآلخرون بالســحجة والتصفيق عىل 

األكف.

والشبابة تستجيب أللحان متنوعة منها املوال العاطفي، واللحن الهادئ الحزين، والدلعونة. 

املجوز والريغول

ويف حــني يتــم دفع الهواء للخارج من خالل قصبة الشــبابة، فإنه يف املجــوز يقوم العازف 

بســحب الهواء من الخارج إىل الداخل، ويكون العازف متشــنج بشــكل واضح ليتحكم بالهواء 

الداخــل عرب هذه اآللة ألداء اللحن املطلوب بحركات مرافقــة لألصابع عىل الثقوب املتدرجة، 

وبالتــايل فإن صعوبة العزف عىل هذه اآللــة جعلت العازفني قلة وأدت إىل غياب اآللة، وليس 

من الســهل تعلــم العزف عىل هذه اآللة التي تتكون من قصبتــني متجاورتني يتصل بطرفيهام 

العلويني )ابنان( صغريان–أي زمريتان- هام مصدر الصوت.

والريغول يشبه املجوز إال أن إحدى قصبتيه أطول من األخرى. 

الطبلة

الطبلة وتســمى )الدربكة(، وهي أداة إيقاعية، تتكون من مجسم شبة اسطواين من الفخار 

أجــوف من الداخل ليظهر الصــوت مضخام، مفتوح من الجانبني يغطــى أحدهام بقطعة من 

الجلد الرقيق تربط أطراف دائرته بالخيوط أو بســيور من الجلد لتكون أكرث متانة إىل وســط 

الفخار من الخارج ليبقى مشــدودا، ميســك الخيوط شــكل التجويف الذي يكون مستحدثا يف 
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املجســم، ويتم النقر عليها بأطراف األصابع بخفة ومهــارة لتعطي إيقاعا يوافق الحركات أثناء 

دبكة النســاء، وصار الرجال يستخدمون الطبلة يف دبكاتهم التي يرافقها العزف عىل الشبابة أو 

املجوز.  

السمسمية

آلة وترية، لها خمســة أوتار معدنية، يرضب عليها العازف بريشــة، ويســتخدم أصابع يده 

للمس األوتار لكتم أو إطالق الصوت ليخرج اللحن الذي يريده، وكانت السمســمية تســتخدم 

مــن قبل البحارة الذين يصيدون األســامك يف خليج العقبة، غري أنها انترشت واســتخدمت يف 

الغناء يف الحفالت، وصارت من اآلالت املوسيقية الشعبية خاصة يف منطقة جنوب األردن. 
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2. األلعاب الشعبية
صيد الغزالن

متارس لعبة صيد الغزالن يف محافظة الكرك عند األطفال، وتلعب لعبه صيد الغزالن بفريقني 

وشــخص يكون بالوسط يســمى الغزال، ومتارس اللعبة يف كرة صغرية، ويقوم الفريقان برضب 

الطابة )الكرة( عىل الشخص املوجود يف الوسط من أجل صيده فإذا متت )إصابته( يخرس، ويتم 

إخراجه من اللعبة، وهذا الشخص يكون من أحد الفريقني والفريق الخارس: هو الذي يقل عدد 

أفراده من خالل صيدهم.

لعبة عايل َوطَْوط أو )وطوط(

من األلعاب الشعبية املتعارف عليها عند أهايل الكرك من أجل الرتفيه والتسلية، وهي لعبة 

ميارســها األوالد باألخص، وتتكون اللعبة من مجموعة أطفال يطاردهم واحد، وباقي املجموعة 

يركضون وهم ينادون )عايل واط واط(، فمن ميسك به يصري عليه دور املالحقة. 

لعبة املنقلة

عبــارة عن قطعة من الخشــب بوجه مســتطيل محفور فيها أربعة عــرش حفرة يف صفني 

متقابلني،يوضع يف كل جورة ســبعة حجــارة صغرية، وبالعادة تكون الحجــارة من نوع محدد 

يطلــق عليه الناس يف املنطقة بزقة القمر، وهو حجر ملــس لونه أبيض، وميكن الحصول عليه 

من حجارة األودية.

تقــوم اللعبة بأن يأخذ أحد الالعبَني حجارة مــن إحدى الجور، يضع كل حجر يف جورة من 

الجور التي تيل الجورة التي أخذ منها، ويأيت دور الالعب اآلخر وبنفس الطريقة يعمل، وعندما 

ينــزل حجر يف جورة ويصري فيها زوج من الحجارة ويســتمر اللعب بالتناوب حتى تصري أربعة 

حجارة يف جورة واحدة، عندها يخرجها خارج املنطقة وتُحســب نقاطا له، ويفوز الذي يحصل 

عىل أكرث من )50( حجرا.

الزقطة أو الحبي

من األلعاب الشعبية القدمية التي كانت متارسها البنات أكرث من األوالد، حيث تجمع خمس 

حصوات صغرية عادة من الصوان، ومتارس هذه اللعبة من خالل العبني أو ثالثة، يقوم كل واحد 

بقــذف إحدى الحصوات عاليا، ليلتقــط يف املرة األوىل حصوة من الحصوات األربع الباقية عىل 
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األرض أمامه وبني الالعبني، ويف املرة الثانية يقذف الحصوات عاليا بالهواء ليلتقط حصوتني، ويف 

املــرة الثالثة يلتقط ثالث حصوات معا، ثم يجمع الخمس حصوات عىل ظهر كفه، ثم يقذفهن 

فيحاول جمعها بيده من الرمية نفســها مبا يستطيع التقاطه من الحصوات، ويكون الدور بعد 

عىل أحد زمالئه املشــاركني يف اللعبة، ليقوم مبا قام به 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.

تتكون الزقطة من خمس حصوات يف يد كل العب، وهي تتكون من 7 أشــواط مبعنى أنها 

تأيت عىل سبع مراحل: 

• الشــوط 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.

• الشوط الثاين: يسمى ثني وهو أن تقوم برمي الحجارة ثم تأخذ املزقاط، ويقوم بأخذ كل 	
حجرين مع بعضهام.

• الشــوط الثالث: يســمى ثلث وهو ترمى الحجارة ويؤخذ املزقــاط ويأخذ الالعب ثالثة 	
حجارة مع بعضها دفعة واحدة، ثم يأخذ الحجر الرابع.

• الشــوط الرابع: يســمى زقوة وهي أن ترمى الحجارة جميعها ثــم يؤخذ املزقاط ويقوم 	
الالعب بأخذ الحجارة جميعها دفعة واحدة.

• الشــوط الخامس: ويسمى األم وهو أن ترمى الخمسة الحجارة عىل ظهر اليد ويجب أن 	
تســتقر الخمســة الحجار عىل ظهر اليد، ثم تختار األم وبعد اختيار األم إذا سقطت يعد 

الالعب خارسا، ثم يبدأ الالعب اآلخر.

• الشــوط السادس: ويسمى الخســم وهو أن يقوم الالعب بثني إصبع الشاهد مع اإلصبع 	
الوسط، ويقوم بوضع اليد عىل األرض ليشكل فتحة ما بني إصبع اإلبهام ووإصبعي الشاهد 

واألوســط املتالمســني، ويأخذ املزقاط ومــن بعد يقوم الالعب اآلخــر باختيار األم ويقوم 

بتدخيــل الحجارة جميعهــا دون أن تلمس )األم(، ثم األم وإذا مل يســتطع إدخال األم أو 

المسها أحد الحجارة يكون الالعب خارسا.

• الشوط السابع: وهو القشط وهو أن ترمى الحجارة عىل ظهر اليد جميعها، ويقوم بقذفها 	
لألعىل بحيث تكون مجتمعة ليتلقفها بيده دون أن يسقط منها أي حجر ليكون فائزا. 
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لعبة الطاب: طاب يا عود

تعترب لعبة شعبية بسيطة وقواعدها سهلة، تعود فرتة ظهورها إىل عرشينيات القرن املايض، 

حيث اشــتهرت يف األرياف، وكان ميارســها كبار السن، وهي عبارة عن لوح من الخشب يجتمع 

عليــه العبــان أو فريقان يجمعان الحجارة املختلفة لكل العــب أو فريق لتمييزها، يصفانها يف 

)48( خانــة، )24( خانــة لكل العب أو فريق كل يف جهته، ويســمى كل حجر )جرو(، ويؤخذ 

عودان يشقان من الوسط ليكونا أربعة أعواد متساوية يف الطول، يف كل عود من األعواد األربعة 

تحديب الظهر وانبساط البطن، تجمع األعواد األربعة باليد وترضب عىل حجر الالعب لتتفرق، 

فإن كانت كلها منكفئة إىل الداخل باستثناء واحد بطنه لألعىل يكون اسم الرمية )طاب( فيكرر 

الالعب الرمي، وكذلك يكرر الرمي إذا انكفأت جميع األعواد عىل بطونها وظهر منها التحديب 

فيكون اســمها )ســت(، أو إذا بدت منها بطونها األربعة فيكون اسم الرمية )أربع( وبغري هذه 

الحــاالت ينتقل اللعب إىل الالعــب أو الفريق اآلخر، وهناك الرقامن اثنــان وثالثة، فاثنان إذا 

جاءت األعواد اثنان لألعىل واثنان لألســفل، وأما رقم الثالثة فيأيت إذا جاءت بطون ثالثة أعواد 

لألعىل وواحد لألسفل.

وتقــوم اللعبة عىل تحريك الحجارة وفقا لألعداد التي حصل عليها الالعب من خالل رمياته 

املتكررة التي يكون قد جمعها بإضافة الجديد إليها، فـ)الطاب( يأكل حجرا من حجارة خصمة، 

وبقية األعداد تنقل )الجرو( فقط إىل خانات متقدمة، والالعب الفطن يستطيع أن ينقل الحجارة 

باألعداد ويقيض عىل حجارة خصمه بـ)الطابات(، والفائز من يقيض عىل حجارة خصمه أوال.

والطاب لعبة شــيقة ومثرية، وقد تستمر وقتا طويال مع مهارة الالعبني، وهنالك مثل ارتبط 

بهذه اللعبة يقول: )تجي مع العميان طابات(. 

سبع )دموس( أو سبعة حجار 

لعبة )الســبع حجار(، لعبة شعبية يلعبها األطفال من فريقني، تكون اللعبة برتتيب األحجار 

السبعة 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 

يبــدأ بالهــرب وتكون مهمته إعادة ترتيب الحجارة من دون أن تلمســه الكرة التي يرميها من 

الفريق اآلخر باتجاه الالعبني من الفريق الخصم، والالعب الذي تلمسه الكرة من الفريق الثاين 

يخرج من اللعبة، وإن صدها برأسه فال يخرج، وتنتهي اللعبة بأن يقوم الفريق برتتيب الحجارة 

لتحرير الالعبني الذين تم إخراجهم فيكون هو الفائز، أو أن يستطيع الفريق الذي ميتلك الكرة 

إخراج جميع الالعبني. 
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لعبة حاكم جالد

لعبة ميارســها أربعة العبني، تقص ورقة بيضاء إىل أربعة أقسام متساوية يف الشكل، وتطوى 

بعــد أن يكتــب عىل واحدة منها )حاكــم(، وعىل الثانية )جاّلد( وعــىل الثالثة )مفتش(، وعىل 

الرابعــة )لص( وقــد تم تحضري أداة الســتخدامها للرضب، عصا أو حزام، ميســك أحد األطفال 

الورقــات األربعة يف يده ويرميها أمام الالعبني، ويأخذ كل واحد منهم ورقة وهم قعود، فالذي 

تقــع يف يده الورقة املكتوب عليها حاكم يســأل: )أين املفتــش؟(، فريد عليه الطفل الذي كتب 

عىل ورقته املفتش قائال: )حرضيت(، فيقول الحاكم: )أخرج اللص(، فإن استطاع املفتش أن يحدد 

من 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(. 

الدحرجة

لعبــة ميارســها األطفال، فيحفرون حفرة يف األرض عىل عمق مناســب، وعن مســافة ثابتة 

وبعصا يرضبون كرة يصنعونها من الورق أو قطع القامش باتجاه الحفرة، فإن سقطت يف الجورة 

تســجل نقطة للفريق أو الشــخص، وإن تجاوزت الحفرة يبدأ الالعب أو الفريق الثاين باللعب، 

والفائز من يحصل عىل عدد نقاط أكرث.

غميضة أو غميمة أو الطميمه )كومستري(

لعبة من األلعاب التي يلعبها األطفال، تكون مجموعة من األطفال بينهم طفل واحد فقط 

هــو الذي يدير عينيه إىل الحائط ويعد إىل العــرشة، وباقي األطفال يذهبون لالختباء، وعندما 

يختبئون وينتهي الطفل من العد إىل العرشة يذهب للبحث عنهم، وعندما يجد أي واحد منهم، 

يركض الطفل الذي كان يعد والطفل اآلخر الذي وجده ويذهبان إىل الحائط، املكان الذي كان 

يغمي عينيه عليه، والذي يصل بالبداية يقول: )كمستري( يكون هو الفائز، وتستمّر اللعبة هكذا 

إىل أن يجــد آخــر طفل من األطفال املختبئني، وأول طفل يجده هــو الذي يبدأ العد يف اللعبة 

القادمة، وإذا فشل هذا الطفل يف أن يجد زمالءه يف اللعبة أو سبقه أحدهم إىل الحائط وقال: 

)كمستري( فإنه يعاود العد من جديد.

الخارطة

تتكون من اثني عرش العبا ينقسمون إىل فريقني، وبطريقة االقرتاع يتم التصويت ملن صارت 

لــه بداية اللعبة، فريســم هذا الالعب عىل األرض مربعا كبريا ويرســم داخــل املربع طرقا تبني 
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األماكــن التي ذهب إليها أعضاء الفريق، ثم يغــادر الفريق اآلخر املكان يف عملية تفتيش عن 

الفريق األول حســب الخارطة املرسومة، 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 أخرى، أما 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 السلم والحية

لعبة عىل شــكل كرتونــة تكون عليها األرقام مــن )1-100( كل رقم يف مربــع، وفيها أيضا 

رســوم لســالمل وأفاعي، وتحتوي عىل زهر )نرد( وحجرين، واللعبة فيهــا طرفان، يرمي الطرف 

األول الزهــر ويضع الحجر الخــاص به عىل الرقم الذي ظهر من خــالل )الرند(، وإذا وصل إىل 

رقم عند بداية الســلم يصعد حتى آخــره، 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(. 

لعبة السيجة

لعبــة قدمية تناقلتها األجيال منذ فرتة قدميــة إىل يومنا هذا، وتتكون اللعبة من 8 مربعات 

تكون مرســومة إما عىل األرض أو عىل منديل قامش أو عىل لوح خشــب، تتكون اللعبة من 4 

العبــني لــكل العب أربعة أحجار، بدايــة اللعبة يرمي كل العب قطعتي الــرند، والالعب الذي 

يحصــل عىل أكرب عدد يبدأ اللعبــة، كل العب يرمي الرند بدوره وعىل عدد األرقام التي يحصل 

عليهــا يحــرك الحجر بحيث تلف األحجار عىل الخطوط بــني ال 8 مربعات وحني ينهي جميع 

أحجاره ينهي اللعبة.

لعبة النحلة والدبور

لعبة ميارســها اثنــان من الذكور أو اإلناث، يقف الطفالن ظهــرا بظهر ومتالصقني، ميرر كل 

منهــام كلتا يديه إىل الوراء وبطريقة فنية تشــبك األيدي ليبــدأ 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: شــفته، فيسأله األول: 

شــو تحته، فيجيب الثاين: حمص مقيل، فيقــول األول: طيح عني يا عقيل، فينتهي دور الحامل 

عىل هذه الطريقة ليبدأها الثاين مع ترديد ما قاما به يف املرة السابقة، وهكذا تستمر اللعبة.
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دواحل/قلول

لعبة كان ميارسها األطفال يف أوقات الدفء، وميادينهم فيها أزقة الحارات وساحات البيادر، 

وقد كانت من األلعاب املفضلة عند أبناء القرى، فتكسبهم بعض املهارات، وتراجع االهتامم بها 

أخريا عام كانت عليه من قبل. 

والقلول كرات صغرية زجاجية، وقد تكون بلون واحد داكن أو شــفاف، أو مشكلة بأكرث من 

لون أو تكون شفافة، ويتم لعبها بأكرث من طريقة: 

1. الجــورة: يلعبها اثنان أو أكرث، يقومــون بحفر حفرة صغرية يف األرض )جورة( يرمي فيها 
أحد )قل( من مســافة ثابتة، فإن دخل )القل( يف الجورة يقوم بتسديده وقذفه من بني 

إصبعني ليصيب )قل( زميله الذي يوضع عىل خط بدء اللعب، فإن أصابه كســب وكرر 

اللعــب، وإن مل يصبه يكون قد خــرس ولزميله البدء باللعــب... وهنالك طريقة أخرى 

للعب )الجورة( بأن توضع مجموعة من )القلول( فيها بطريقة الرمي من نفس املسافة، 

والذي ينجح يف إدخال آخر )قل( يكسب جميع )القلول( املوجودة يف الجورة. 

2.  املور: ويلعبه اثنان أو أكرث بأن يرسموا خطا مثلثا أو دائريا عىل األرض يثبت عليه عدد 
مامثــل لكل من الالعبني من )القلول(، ثم من نفس مكان )املور( 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( املوجدوة يف )املور(، فـ)القل( الذي 

يصيبــه ويدفعه خارج خط )املور( يكون كســبا له، ويتواصل لعبــه مع ثبات اآلخرين 

حتى يفشــل يف اإلصابة ليبدأ باللعب من كان يليــه يف القرب من الخط، ويتم التناوب 

بــني الالعبني بهذه الطريقة حتى انتهائها فيكون هنالك من كســب وهنالك من خرس، 

لتعاد من جديد.

3.  الفنة: وتكون بإحضار قطعة نقدية وتطويحها عاليا بالهواء، ثم ميسك بها أحد الالعبني 
ليعرف الالعب اآلخر عىل أي وجه تكون، فإن عرف كسب، وإن مل يعرف كان خارسا.

وهنالك لعبة )القلول( بأســلوب مختلف عام ذكر تســمى )البنانبــري(، يقف مجموعة من 

األطفال عىل خط مســتقيم، فريمي أحدهم )القل( إىل مســافة، ومن نفس املكان يحاول العب 

آخــر أن يرمي )القل( منه عىل الســابق، فإن إصابه أخــذه، 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. 
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النقيفة

كان األطفال يســتخدمون قضبــان الحديد القوية، أو أعواد من أغصان الشــجر تكون عىل 

شــكل )V( ويربطون بذراعيه من األعىل مطاطني قويني، وكثريا ما كانوا يتخذونها من اإلطارات 

الداخليــة للســيارات حيث القوة واملرونــة، ويجعلون يف نهاية املطاطــني قطعة جلد يضعون 

بوســطها حجرا صغريا، فيمســكون الشعبة بيد ويســحبون الحجر باليد األخرى إىل الخلف ثم 

يطلقونه ليذهب بقوة إىل مسافة.

عب( التخاذها شكل الشعبة الصطياد العصافري،  كانوا يستعملون النقيفة، والتي تسمى )الشُّ

أو املبارزة بني الفتيان إلصابة األهداف.

الُكريزة

كان بعــض األطفال يصنعون إطارا دائريا إما من القضبان الحديدية، أو من خراطيم املياه، 

أو إذا وجد لديهم اإلطار املعدين إلطار الدراجات الهوائية، ثم يتخذون مقودا من قضيب معدين 

معقــوف من األمــام ليدفع العجلة أمامه، ويبقى يدور بهــا، وكان األطفال يتبارون فيام بينهم 

أيهم يستطيع أن يسري ملسافة أطول دون أن تفلت العجلة من املقود.

لعبة الحجلة

عبارة عن مســتطيل يرسم عىل أرض ترابية، ويقسم هذا املستطيل بشكل عريض إىل عرشة 

مســتطيالت صغرية، يتم اللعب بها بواســطة حجر صغري، ويف الغالب اللعبة مخصصة للبنات، 

حيث متســك البنــت الحجر وتقوم برميه عىل الرقم األول، ثم تقفــز 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.

وهنالــك طريقة أخرى للعب، تتمثل يف أن ترمــي الالعبة الحجر إىل داخل املربع، ثم تقوم 

بالحجــل عىل رجل واحدة لتدفــع الحجر برجلها إىل األمــام دون أن يالمس الخطوط الفاصلة 

بني املســتطيالت أو يخرج خارجها، وعندما تنجح الالعبة يف اجتياز كافة املســتطيالت تستدير 

إىل الخلف وتلقي بالحجر من ورائها ليقع داخل رســمة الحجلة، ففي أي مســتطيل وقع تضع 

إشارة تدل عليها لتحرم منافستها من مساحة هذا املستطيل ليصعب عليها اجتياز اللعبة، وكلام 

أكرثت الالعبة من تأشري املستطيالت كلام كانت منافستها أمام خيارات أكرث صعوبة.
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لعبة عظم راحة

يختار الالعبون عظام من عظام الحيوانات املذبوحة أو النافقة، ويجتمعون للعب، وبالقرعة 

يتم اختيار أحدهم ليبدأ برمي العظم، فيطلب من باقي الالعبني االســتدارة إىل الخلف، ويلقي 

بالعظم إىل الجهة املعاكسة، وما أن يطلب منهم االستدارة ثانية حتى يبدأوا بعملية البحث عن 

العظم، منهم من يستدل عىل مكانه من خالل االستامع إىل مكان ارتطامه باألرض، فمن يجده 

يقوم برميه يف املرة التالية، وكثريا ما كانت تتم هذه اللعبة يف الليايل املقمرة.

القرطة

وهي لعبة تقوم عىل فريقني متســاويي العدد، يتم قذف قطعة عصا إىل مســافة من موقع 

محدد يكون منصــوب عليه حجر، ويبدأ الفريقان بالبحث عنها، فمن وجدها يحاول إخفاءها 

للوصول إىل املوضع الذي تم رميها منه ليطرق الحجر بها، فإن عرف الفريق الخصم من وجدها 

حاول أخذها منه قبل وصوله إىل املوضع.

طاق طاق طاقية

يجلس األطفال خالل يف هذه اللعبة عىل شــكل حلقة، ويقوم أحد الالعبني بالدوران خلف 

الجالسني وبيده طاقية أو منديل وهو يردد )طاق طاق طاقية، ِرن ِرن يا جرس( ليضع الطاقية 

أو املنديل خلف أحد الجالســني ويهرب، فيلحق به من وضعت الطاقية وراءه، فإن أمســك به 

قبل أن يجلس مكانه أعاد األول الدوران حول الالعبني، أو قام هو بنفس الدور. 

لعبة الفنيجيلة

تتكون 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.

لعبة قمرة شربة

هي لعبة كانت متارســها البنات، متسك بنتان كل واحدة بطرف حبل يالمس وسطه األرض، 

ويبدآن بتلويحه يف الهواء والثالثة تقفز كلام عاد الحبل ملالمســة األرض دون أن تلمس قدماها 

الحبل وليمر الحبل من فوق رأســها، فطاملا أنها مل تتعرث تبقى مســتمرة باللعب، فإن تعبت لها 

أن تخــرج أثناء تلويح الحبل من غري أن تلمســه، لتعود من جديــد للدخول يف اللعب، ومتى 

فشــلت باالستمرار تدخل بدال منها إحدى الالعبتني وتأخذ مكانها يف التلويح، وميكن أن متارس 
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هذه اللعبة من قبل العبة واحدة، فتأخذ قطعة من الحبل وتطوي أطرافه ليبقى منه ما يناسب 

طولها، وتبدأ بتلويحه من الخلف إىل األمام والقفز عنه. ويتم ترديد أنشودة معروفة للفتيات 

ق��������م��������رة ش�������������ربة ش�������م�������س ن�����ج�����وم 

ن��������ط ال�������ح�������ب�������ل�������ة... أح����������ىل ل���ع���ب���ة 

ي��������ال ي��������ا ع�����ب�����ري وي����������ال ي��������ا ع����ف����اف 

وردات  أح������ىل  ي�����ا  ب������ن������ات...  ي�����ا  ق�����ول�����وا 

ق�������م�������رة ش����������ربة ش�����م�����س ن��������ج��������وم...

الربسيس 

هــي لعبــة قدمية تناقلتها األجيــال منذ فرتة قدميــة إىل يومنا هذا، وتتكــون اللعبة من 8 

مربعات تكون مرسومة إما عىل األرض أو عىل منديل قامش أو عىل لوح خشب، تتكون اللعبة 

من 4 العبني لكل العب أربعة أحجار، بداية اللعبة يرمي كل العب قطعتي الرند، والالعب الذي 

يحصــل عىل أكرب عدد يبدأ اللعبــة، كل العب يرمي الرند بدوره وعىل عدد األرقام التي يحصل 

عليهــا يحــرك الحجر بحيث تلف األحجار عىل الخطوط بــني ال 8 مربعات وحني ينهي جميع 

أحجاره ينهي اللعبة.

اليعقوفينة

يتم عصب عيون أحد األطفال مبنديل بحيث ال ميكنه أن يرى، وميســك بعصا ويبدأ مبتابعة 

األطفال عىل أصواتهم، من استطاع أن يلمسه بالعصا تم عصب عيونه لتبدأ اللعبة من جديد. 

حدر... بدر

يتم وضع طريف قطعة عصا صغرية عىل حجرين إىل جانب بعضهام، فتكون القطعة مرتفعة 

قليال عن األرض، وبعصا أطول يتم دفع القطعة املرتكزة عىل الحجرين إىل األمام وبقوة من قبل 

أحد الالعبني، أو قذفها إىل األعىل ورضبها بالعصا إىل مســافة أبعد، فمن اســتطاع من الالعبني 

اإلمساك بها قبل سقوطها عىل األرض أخذ مكان الالعب األول، أو إن سقطت يتم رميها من قبل 

أحــد الالعبني باتجاه الحجرين، فإن أصابت الحجريــن نجح من قام برميها، وإن قرصت عنهام 

حسبت املسافة بطول عصا الالعب الذي دفعها وتحسب فوزا وخسارة.



213

طاولة الزهر

طاولة الزهر)الرند(، صندوق خشــبي بذرفتني، يف كل جهة )12( خط إىل جانب بعضها ستة 

يف كل ذرفــة تقابلها ذات الخانــات يف الجهة األخرى، وتحتوي عىل )30( حجرا للعب تقســم 

إىل لونني: )15( حجرا عىل شــكل قــرص باللون األبيض التي متثل النور، ومثلها باللون األســود 

التي ترمز إىل الظالم، وزهرتني مكعبتني هام حجرا )الرند( تتسلســل إشــارات 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، والشــيش6(، ويتم اللعب بها عىل منطني: 

إما محبوســة، أو )31(.  فالواحد والثالثون عبارة عن جمع الحجار عىل دائرة الطاولة، ووضعها 

بخانة )اليَك( والبدء بكســب الحجار حســب 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 يسار 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 هب يك        2:2 دبارة       3: دوسه       4:4 دورجي      5:5 دبش 

6:6 دوشيش          6:5 شيش بيش         4:5 بنج جهار

ويتم لعب هذه اللعبة لخمس جوالت، يفوز الالعب بالجولة إذا أكمل إخراج حجارته قبل 

خصمه، ويحســب له فوزان إذا أنهى كســب حجارته قبل أن يبدأ خصمه بكسب أي حجر من 

حجارته األخرى.

لعبة الغزة أو املرايت

يلعب هذه اللعبة ما بني العبني إىل أربعة العبني، وأكرث ما تكون يف فصل الشــتاء أو الربيع 

حيث األرض تكون رطبة.

يتم رسم دائرة وتقسيمها بعدد الالعبني، ومع كل العب )خالل(، وهو قضيب معدين مدبب 

مــن أحد الطرفني يقوم برميه إىل املوضع الخاص به، فإن جاء القضيب منتصبا يف األرض كانت 

نقطة فوز للرامي يكسب من خاللها مساحة من منافسه، وعند فشله يبدأ الالعب الخصم. 
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لعبة الدحوة

لعبة كان ميارســها الناس يف الخالء أثناء العمل للتسلية وتقضية الوقت، وتقوم عىل أن يتم 

حفر جورة بعمق مناسب، واختيار حجر مستدير يشبه الكرة يقوم الالعبون بتدريجيه بالتناوب 

باتجاه الحفرة بواسطة عصا معقوفة من األمام يقال لها )محجان(، فمن استطاع إدخال الحجر 

يف الحفرة كان فائزا.

عقب عقيب )تليلية(

تقــوم اللعبة عــىل فريقني، يعمل كل فريق عــىل كومة تراب بالخفاء عــن الفريق اآلخر، 

والفريق الذي يستطيع معرفة كومة الفريق الثاين يكون الفائز.

صياد السمك

يتــم لعب هذه اللعبة جامعيــا، عىل أن يكون العبان يف الطرفني يســمى كل منهام صياد، 

وبقيــة الالعبني يف الوســط، فيقوم الصياد األول بقذف الكرة إىل الصيــاد الثاين ليقوم باصطياد 

أحد الالعبني القريبني منه، فإن ابتعدوا إىل جهة الالعب األول أرســل الكرة إليه، والالعب الذي 

يف الوســط يتم صيده ويخرج من اللعب إذا المســته الكرة ما مل يدفعها برأسه، وتستمر إىل أن 

يتم اصطياد كافة الالعبني لتبدأ من جديد.

لعبة السبع جور

لعبة جامعية، تقوم عىل أن يحفر كل مشــارك بها حفرة صغرية، عىل أن تكون جميع الحفر 

متوالية وبأبعاد متقاربة وعىل خط مستقيم، ويصطف الالعبون بصفني متقابلني مبحاذاة )الجور( 

وكل منهــم يعرف )الجورة( الخاصة به، وعن مســافة ثابتة تتــم دحرجة )كرة( مطاطية، فمتى 

سقطت الكرة يف إحدى الجور انطلق الجميع مبتعدين إال من وقعت يف جورته، إذ عليه تناولها 

واللحــاق بهم ليرضب بها من يعتقد إصابته لتوضع يف جــورة من تم اصطياده )حصاة( صغرية 

وتحسب عليه نقطة، والذي وقعت الكرة يف جورته إن فشل يف إصابة أحدهم صارت عليه نقطة 

ووضعت حصوة يف جورته، وهكذا تستمر اللعبة، والفائز من كان يف جورته عدد )حىص( أقل.

لعب الشده لعب الورق

هــي إحــدى ألعاب أوراق الشــدة، يتم لعبها من قبل شــخصني أو أربعة أشــخاص، يقوم 

أحدهــم بتوزيــع خمس أوراق عىل بقيــة الالعبني مع وضع أربــع أوراق مفتوحة عىل األرض 
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تسمى )النار(، ويبدأ اللعب من قبل أول شخص استلم الورق،ثم الذي يليه فالثالث ثم من قام 

بتوزيع األوراق، يبدأ الشخص األول باختيار الورقة األوىل من أوراقه الخمس، فإذا كانت الورقة 

فيهــا مجموع ورقتني، أو ورقة مشــابهة إلحدى األوراق املوجودة بالنــار يقوم بأخذ ورقته مع 

تلك األوراق، وإذا كانت بيده ورقة الولد يأخذ كل ما يف النار، وإذا كانت الورقة بيد الشــخص 

مشــابهة أو مســاوية ملجموع أرقام األوراق املوجودة بالنار فيأخذها كسبا وتسمى )البارصة(، 

أو أن يرمي ورقته دون أن يأخذ شــيئا، وكل العب يف كل دور له أن يترصف بورقة واحدة من 

يــده حتى تنتهي جميع األوراق املوجودة بأيديهــم ليعاد توزيع خمس أوراق أخرى مرة ثانية 

من األوراق املتبقية، إىل االنتهاء من جميع األوراق املوجودة يف الشدة التي يكون عددها )44( 

ورقة منها أربع أوراق تحمل صورة )الولد( تسمى )قاشوش( اللتهامها جميع األوراق املوجودة 

يف النار، والفائز من يحصل عىل أكرب رقم من )البارصة( أو أكرب كمية من الورق. 

الطبة

كانت األمهات تصنع )الكرات( من األقمشــة البالية لألبناء والبنات للعب والتسلية، يلعب 

األطفال يف الساحات والشوارع، بينام تلعب البنات يف البيوت، فيقذفن الكرة بني اثنتني، والتي 

تفشــل باإلمســاك بها قبل سقوطها عىل األرض تخرج من اللعبة لتدخل العبة أخرى، وإن كانتا 

العبتني تحسب نقاط بالفشل للالعبة التي التي تفشل يف كل مرة.

املرجيحة

عبارة عن لوح من الخشب يثبت بأربعة حبال من الزوايا، ومن األعىل تنصب ألواح خشبية 

تكــون مربطا للحبال التي تثبت عليها يك تكون متينــة وقوية، وهذه املرجيحة أكرث ما تنصب 

يف األعيــاد كعيد الفطر وعيد األضحى، وتكون منصوبة يف ســاحة كبرية يتجمع األطفال حولها 

ويركبونها.

القويديسة

هي عبارة عن لعبة شعبية تتكون من فريقني، وكل فريق يتكون من رجلني، تنصب خمسة 

حجارة مستطيلة الشكل بشكل بيضوي، ويتقدم هذه الحجارة )قادوس( أو )كردوس( أو )قرد(، 

وتبعد املجموعة الثانية عن األوىل مســافة مناســبة، يلعب من الفريق األول شــخص، ويقف 

عنــد )القادوس( ويرضب القادوس الثاين بحجر إذا أصابه يســتمر بالرماية عىل بقية الحجارة، 

وإذا أخطأ يوقف الرماية ويبدأ الفريق الثاين باللعب، والفريق الذي يســقط جميع الحجارة يف 

البداية هو الفائز.
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نط الشربين أو الشقحة

تتقابل فتاتان جلوسا عىل األرض، ومتد كل واحدة رجليها لألمام، وتقوم بقية البنات بالقفز 

دون مالمســة أرجل الفتاتني الجالســتني ومن تالمسها تخرج من اللعبة، والبقية تبقى مستمرة 

بالقفز من جهة إىل أخرى دون مالمسة أرجلهن بأرجل الفتاتني، وهكذا تبقى واحدة أخرية.

عباط شباط

هي لعبة مشــهورة عند الشــباب واألطفال الذكور، الهدف منها التســلية والتباهي بالقوة 

الجســدية التي ميلكها الشــخص الذي يقوم بعملية البطح والفوز يف هذه اللعبة، وهذه اللعبة 

لها آداب ومبادئ تتضمن أن تتم بدون إصابات وإيذاءات، ومن هذه القواعد واملبادئ ممنوع 

اســتخدام الرجل يف عرقلة الشــخص الثاين، وممنوع مسك اآلباط والرضب عىل الرأس، وممنوع 

رضب البوكسات )اللكامت( وممنوع رفع الشخص ثم رميه عىل األرض.

القلعة الحصن

فريقان يتنافســان عىل حراسة حجر يف وسط الســاحة، الفريق الحارس يدافع عن القلعة، 

والفريــق اآلخــر يحاول ملس الحجر ليبدأ بالحراســة بدال من الفريق الخــارس، فأي العب من 

املهاجمني يســتطيع وضع حجر عىل القلعة يخرج مقابلــه العب من املدافعني، ويتناقص عدد 

املهاجمــني واملدافعني ليبقى مهاجم واحد ومدافع واحد، ويحتســب الفوز للفريق الذي يبدأ 

بالحراسة. 

لعبة: )ولد، بنت، حيوان، جامد، نبات، بالد(

يلعبها أكرث من شخص باستخدام ورقة وقلم، يقومون بتقسيم أورقهم إىل مثانية أقسام تبدأ 

بالرتتيب: حرف/ ولد/ بنت/ حيوان /جامد/ نبات/ بالد/مجموع.

حيث يختار األشــخاص املشــرتكون باللعبة وبالــدور حرفا يقومون بتعبئــة هذه الخانات 

بكلامت تبدأ بهذا الحرف الذي اختاره الشــخص، وأول شــخص منهم ينتهي يعلن ذلك لتنهي 

مرحلــة من اللعبــة ولتبدأ مرحلة أخرى باختيــار فرد آخر حرفا مختلفا وهكــذا إىل أن ينتهي 

الجميــع، ويف خانة املجموع يتم حســاب النقاط التي حصلهــا كل العب يف كل مرحلة، فإذا مل 

تتشــابه الكلمة التي اختارها الالعب عند أي طرف باللعبة تكون نقاطها )10(، وإذا تشــابهت 

عند أحدهم تكون )5( وهكذا، ليحســب املجموع يف النهاية،ومع نهاية اللعب الشــخص الذي 

يسجل أعىل مجموع من جميع مراحل اللعب يكون هو الفائز.
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لعبة السحسيلية

كان األطفــال يختــارون مواضــع منحدرة، ويســهلونها من األعىل إىل األســفل يســمونها 

)سحســيلية(، لينزلقوا عليها بواســطة أدوات كقطع الصفائح يجلســون عليهــا ويندفعون بها 

لألســفل، ومع اســتمرار اللعب تصبح املنطقة ملســاء، وتشــكل موضعا دامئا للعب، وميارس 

الالعبون مهارة يف هذه اللعبة.

لعبة سيارات السمقة )الطني(

لعبة سيارات السمقة كانت رائجة يف األرياف، فيعمل األطفال عىل تهيئة الطني من الرتبة، 

فهي ذات لزوجة ومتاسك، وهي بنفس الوقت ملساء سهلة التشكيل فيتنافس األوالد فيام بينهم 

لصنع مجسامت سيارات األلعاب ويضعون الطينة السمقة فيها، ويشكلون منها السيارات، وبعد 

ذلك يضيفون إليها العجالت األمامية، والخلفية ليك تكون ســيارة مكتملة الشكل، ويبدعون يف 

صنعها ما بني سيارات ذات أشكال وأحجام مختلفة، ويرتكونها يف الشمس حتى تجف، وبعدها 

يبدأون اللعب بها يف الطرقات التي يصنعونها بأنفســهم، وهي تحايك الســيارات التي تباع يف 

محالت ألعاب األطفال لكن املميز أن أولئك األطفال كانوا يصنعون سياراتهم بأيديهم.                        
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3. املالبس واألزياء الشعبية
األزياء الشــعبية األردنية، هي األلبسة التقليدية للمجتمع األردين التي تعطي هيبة ووقارا 

للرجال والنســاء عىل حد ســواء، وبعضها صار يعد من الرتاث ألنه مل يعد ســائدا كام يف املايض 

القريب، ومتثل تلك األلبسة بطابعها التقليدي جزءا مهام من األصالة والتاريخ والثقافة الوطنية.

وبالرغم من صغر مســاحة األردن نســبيا، إال أنه متيز بالتنوع يف األلبسة التي تختلف وإن 

بشــكل قليل ما بني منطقــة وأخرى، فلكل بيئة خصوصيتها يف اللباس الذي يالمئها، وأســاليبها 

يف طريقة تزيني األلبســة بالتطريز أللبسة النساء والتخريج أللبسة الرجال إلضفاء جاملية عىل 

اللباس. 

ألبسة الرجال

الثوب: 

وهو كساء فضفاض يغطي كامل الجسم، له أزرة من جهة فتحة الصدر إلغالقه.

الكرب: 

كان الرجال املسنون يرتدون )الِكرْب(، وهنالك من يسميه )القمباز( أو )املزنوك(، ومنهم من 

يســميه )الزبون( وهو ثوب مفتوح عىل طوله من الوســط، يرتد طرفه األيرس عىل طرفه األمين 

ويثبت بواســطة رباطني مثبتني يف جانبيه، ويرتــدي من فوقه الحزام، تزين أطراف أكاممه وما 

حول الرقبة بالقياطني، ويغلق عند الرقبة باألزرة.

الرسوال: 

وهو يشبه )البنطلون( إال أنه فضفاض، وغالبا يتخذ من قامش أبيض رقيق، دقيق الفتحة من 

جهة القدم، واسع البدن من أعىل، يثبت عىل الوسط برباط يدخل يف مجرى يسمى )الدكة(. 

الدامر، أو الجبة: 

يشبه )الجاكيت( غري أنه بدون أزرار، يخاط من قامش الجوخ ذي األلوان املوحدة، فهنالك 

األزرق والخمري واألخرض، تزين أطرافه الخارجية وفتحته عن اليمني والشــامل وكذلك أكاممه 

بالقياطني، يرتدى فوق الثوب، وهو من لباس الزينة، وقد تلبسه املرأة.  
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العباءة: 

وهــي رداء فضفاض، تتخذ من نســيج أوبار اإلبــل أو من )املرعز( وهو الشــعور الدقيقة 

للامعز، تكون رقيقة النســيج فاتحة األلوان صيفا، كثيفة النســج ذات ألوان غامقة شــتاًء، وقد 

يرتديها الرجال بإلقائها عىل أكتافهم بدون استخدام األكامم. 

الفروة:

وتتخذ من فراء الخراف الصغار، حيث تتم تهيئة الجلود عند أول ســلخها بامللح و)الشــبة( 

إلكســابها املرونة والقوة ولتثبيت الصوف يف جهتها األخرى، ثم تخاط بعد بَرِْشــها للتليني عىل 

شكل رداء، يصنع لها كساء من قامش الجوخ يسمى )قبة(، وهي من أردية الشتاء.

الشامغ:

لباس الرأس، لونه أبيض مطرز بالخيوط الحمراء بأشكال متناسقة، يطوى إىل الداخل ليكون 

عىل شــكل مثلث، ثــم يتم تنصيفه عىل الــرأس والعقال من فوقه، ترتك جوانبه التي تســمى 

)جنحــان( مسرتســلة عىل الصــدر، وهنالك من يرد أحدهــا أو كليها عىل العقــال، وعند الربد 

يســتخدم أحد الجناحني لثاما لتغطية جزء من الوجه، ورمبا يتم )تهديب( الشامغ بإضافة غرز 

من خيوط القطن إىل دوائر أطرافه تنتهي تلك الخيوط بعقد كزينة.

العقال: 

هو ما يلبســه الرجل عىل رأســه فوق الشامغ أو القضاضة، والقضاضة تشبه الشامغ إال أنها 

منسوجة من الخيوط البيضاء الدقيقة لتكون رقيقة وشفافة، أما العقال فمصنوع من )املرعز(، 

وهو شعور املاعز الدقيقة، وهنالك )عقل( مصنوعة من خيوط الحرير وبألوان وأشكال مختلفة 

غري أن األغلب اللون األسود.

الجناد: 

وهــو حزام عريض مصنوع من الجلد بألوان مختلفة يربط عىل الوســط، ومن جهة الظهر 

يتفرع منه ســريان يتكون منهام الجناد ليكونا عىل الصدر بشــكل متصالب، يربط طرفا الجناد 

بواســطة عرى يف مقدم الحزام من جهة جانبي البطن، وللحزام جيوب يوزع فيها الرصاص، ويف 

أحد الســيور تثبت )الشــربية( وهي إحدى األدوات التي تســتخدم لذبح األغنام، وللدفاع عن 

النفس.
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ألبسة النساء

املردن:

ثوب تلبسه النساء عند الخروج من املنزل يف الزيارات، واملناسبات، تضعه املرأة عىل رأسها 

ليغطي كامل جسمها، وعند الوسط يربط بحزام من النسيج الذي غالبا ما يكون مصبوغا باللون 

األحمر ويسمى )شويحية(.

الثوب العبايب:

وهذا الثوب طويل جدا، يطوى من الوسط، إما بحزام )شويحية(، أو بواسطة )مطاط(، وله 

من الجوانب ثالث طرائق من التطريز تســمى )سفايف(، ويطرز من جهة الشليل وهو مهبط 

الثوب عىل األرض.

املدرقة:

وهو الثوب التقليدي للمرأة، وهو أخف عند الحركة فتســتخدمه للعمل يف البيت، ويخاط 

من قامش أســود، وصار األكرث استعامال حتى يف املناســبات، فيتم تطريز )الزيق( محيط فتحة 

الصدر، وعىل أطراف األردان، والطرف األسفل.

أنواع املدارق:

• النمط األول: مدرقة من القامش األسود مخمل أو عادي بدون كم. 	

• والنمط الثاين: بنصف كم وهذا النوع كانوا يزينونه بخرز أصفر عىل منطقة الصدر، أو 	

يطرز بالخيوط امللونة. 

• والنمط الثالث: يكون بأكامم طويلة. 	

العصابة:

من ألبسة الرأس، تحيط بالشمرب،هي قطعة من القامش موشاة باللون األحمر أو األرجواين، 

وتطرز بخيوط ذهبية أو فضية، وال ترتدي إال يف املناسبات.

الجبة:

الجبة هي الدامر، تلبســه املرأة والرجل عىل حد ســواء، يلبسه الرجل فوق الثوب، وتلبسه 

املرأة فوق املدرقة. 
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اإلبطية

هــي نوع من الفراء تغطــي منتصف البدن من األعىل، وعادة تكــون بال أكامم، تتخذ من 

جلود صغار الضأن، ترتدى يف فصل الشتاء للدفء. 

الشمرب:

ويقال الشــنرب، أو املنديل أو املسفع أو امللفع أو املســفح وهي قطعة من القامش الرقيق 

ذات لون أسود، تلف عىل الرأس قبل وضع العصابة عىل الجبني، وقد يطول الشنرب ليصل أسفل 

الظهر من الخلف.

العرجة: 

وهي قطعة قامش تشــبه العصبة تثبت عليها قطع ذهبية أو فضية بواســطة عرى، 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.
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4. املجوهرات والحلي الشعبية 
أدوات تستخدم يف الزينة 

كانت تتزين النساء بأدوات الزينة البسيطة التي كانت تتوفر بسهولة، ومام تزين به:

1ـ الحيل الفضية: كانت تســتخدم الفضة كثريا ألنها رخيصة الثمن ولتوفرها، وعدم القدرة 
املاديــة عىل رشاء الذهــب، فتتخذ الفضة كقالئد تســمى )كراديــن( الواحد )كردان(، 

وخواتم، وأطواق يف األعناق.

2ـ قاليد الخرز: كثريا ما كانت النســاء تتخذ من الخرز امللون قالئد تســمى )مخنقه(، يتم 
ضمها إىل جانب بعضها يف الخيوط لتوضع يف األعناق. 

3ـ قاليد قرنفل: وكانت النسوة تتخذ من القرنفل زينة تشبه القالدة، وبذات الوقت تكون 
القالدة مبثابة العطر إذ تنفث الرائحة، يتم نقع القرنفل يف املاء حتى يلني، ثم يتم سلكه 

بالخيوط بواسطة اإلبر، وقد تعد هذه القالئد من زينة العروس. 

4ـ املقاويس: وهي حلقات من )الزجاج( تستخدم كأساور يف األيدي.

5ـ الخالخيل: وهناك من يســميها )حجول( ملوضعها من أســفل الســاق إذ يغطيها حجل 
الرسوال، وهي أطواق فضة توضع يف القدم فوق الكعب. 

6ـ العقوص: خيوط ملونة، ومجدلة من صوف الغنم تشــبك مع الجدائل، وتعترب من زينة 
الشعر.

7ـ مشابك الشعر: وكانت النساء تتزين بـ)البكل(، وهي املشابك التي متسك أطراف الشعر 
من جهة الجبهة، فيغرزن الكثري منها باصطفاف تبدو الغاية منه التزين أكرث من إمساك 

الشعر.

8- الكحــل: وكان الكحل من زينة املرأة، إذ كانت تحــرضه املرأة يف البيت بيدها، لتكتحل 
به، وطريقة تحضريه تكون بأن يتم إحضار حجر اإلمثد، ويتم حمســه عىل النار بواسطة 

محامســة حتــى ينفجر الحجر، وبعــد أن يربد يوضع يف )الهاون( مــع القليل من زيت 

الزيتون لسحقه، وكلام جفت املادة يضاف إليها بعض من الزيت حتى تصبح ناعمة، ثم 

يتم )ندفها( بقطعة قامش دقيقة جدا الســتخالص الناعم من الكحل يك ال يؤذي العني، 

وتوضع يف وعاء من الجلد يســمى )املكحلة(، وهنالك من يســتخدم أوعية معدنية أو 

زجاجية، ويتم االكتحال بواســطة )املرود( وهو من الخشب محسوم ليكون ناعام يك ال 

يؤذي العني، يتم ترطيبه بالريق وإدخاله باملكحلة ليلتصق به الحكل وميرر بالعني.
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9- الحناء:  واستخدمت الحناء خضابا لأليدي كنوع من الزينة.

10- الحلق: وهي أقراط إما من الذهب وهو الذي كان غالبا، أو من الفضة تعلق باآلذان، 
وتعد من الزينة عند املرأة.

11- الوشــم:  كان يســتخدم الوشــم كأحد مظاهر الزينة لدى املرأة الريفية أو البدوية، 
انتــرشت هذه العادة لدى النســاء يف املايض، وقد يكون )الــدق( 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 بشكل منتظم، وتالقي الفتاة أو املرأة املراد وشمها صعوبة 

وأملــا جراء نزف الدم من الجســم إثــر الوخز املتالحق، ولكنها تحتمل ذلك، ويعد الوشــم من 

مظاهر التزين. 

ومن مراحل وشم الوجه أو أي جزء آخر من الجسم تخطيط الشكل املراد بواسطة مسحوق 

الفحم، أو )شحار( الصاج، ثم وخز املوضع بواسطة اإلبرة. 

من أنواع الوشــم وأســامئه )الدمثة( وهو وشــم يكون يف طرف الشفة، )زلف ونقطة( وهو 

وشــم عىل الخد، و)كحلة القطا(، وهو وشــم عــىل طرف العني، أما وشــم )الهالل( يكون بني 

الحاجبني، و)حجول( يكون يف أســفل الساق، ووشــم )الحالبات( الذي يدق حول املعصم ضد 

مشاكل أمل اليد، وهناك أشكال ترسم عىل الزند. 

وغالبــا مــا تقوم بعملية الوشــم امرأة ممــن امتهن هــذه الصنعة، ويكــن )نوريات( أي 

)غجريات(. 
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الثالث الفصل 

املمارسات االجتماعية
والطقوس واالحتفاالت

الطابون : بيت نار دائري يصنع يدويًا )فرن( يستخدم للطهي والخبز. 
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أوال: املمارسات االجتماعية الشعبية 
رحيل العرب

عندما ينوي ســكان بيوت الشــعر الرحيل من مكان إىل آخر، كانــوا يتهأون من قبل موعد 

الرحيل لتحضري أدواتهم، و)غفر( بيوتهم مثل األواين والشكاء وقرب املاء والروايا، ليسهل عليهم 

احتاملها يوم الرحيل، ويف الصباح، وقبل رشوق الشمس ينزلون أعمدة البيوت، وينزعون األوتاد 

ويطوون بيوتهم ليحملوها عىل ظهور الدواب.

فإن كان موضع منزلهم الجديد بعيدا يجعلون املاشية تسبقهم يف املسري لتصل مبوعد نزولهم.  

املنوحة

هي نوع من أنواع التكافل والتضامن االجتامعي كانت تجري بني الناس عرفا بدافع النخوة 

واملــروءة، فمن كان ميتلك املاشــية يقدم لجاره الذي ال ميتلك شــيئا بعض الرؤوس يف موســم 

الحليب ليســتفيد من إنتاجها طيلة املوسم ثم يعيدها لصاحبها، فمن أصحاب املاشية من كان 

يسرتدها، ومنهم من يرتكها لتصبح منحة وليست منوحة.

الطعمة

التكافل والتضامن من العادات الحميدة التي يتمســك بها املجتمع، ولو بأبســط الحاالت، 

وأدىن الترصفــات، فكثريا ما يفتقد الجريان جريانهم يف شــؤونهم، وهناك عادة ترســخت لديهم 

تتمثل مبا يســمى )الطعمة(، فريسل أصحاب الوليمة من طعامهم إىل جريانهم نوعا من الصلة، 

أو قــد تكون الطعمة من أي طعام يصنعونه، يخصون به املســاكني والضعفاء، وكثريا ما تكون 

األرامل يف كنف الجريان.

وقد تكون الطعمة من املحصول الزراعي، أو من نتاج املاشية من الحليب واللنب والزبدة.  

طقوس السكن الجديد

عند املســيحيني، وعند االبتداء ببناء البيت يطحن امللح ويحرض الخوري ليصيل، ويرســلون 

الزيــت للصــالة، وعند االنتهاء مــن البناء يأيت الخــوري أيضا ويصيل صالة )القنديل( )ســبعة 

أناجيــل(، ويعدون وليمة عند الســكن يعملون عىل طهيها ويزيدون امللــح ويقولون: )أجرك 

وثوابك لســكان هاملحاس ال يؤذونا وال يرضونا(، ويدعــون عىل الوليمة األقارب والجريان الذي 

يحرضون معهم الهدايا واملباركات.  
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ذبيحة شيحان

كان النــاس ينظــرون إىل الجبال نظــرة إجالل وإكرام، ومن تلك الجبال جبل )شــيحان( يف 

منطقــة القرص ضمن محافظة الكرك، وكان الزوار يفدون إليه، وخصوصا يف فصل الربيع حيث 

اعتــدال الطقس، وخصوبة األرض، فيذبحون ذبيحة عند زيارتهم أو نزولهم يســمونها )ذبيحة 

شيحان( يسيل دمها يف برئ )منقور( لرد األذى عن الزائرين والساكنني، وقد تالشت هذه العادة، 

وإن بقي شيحان رمزا شامخا من رموز املكان.

الذبيحة

طبيعة أهل املنطقة عىل الســليقة، ويترصفون وفقا العتقادات ســادت، فقد ســاد مفهوم 

الذبيحــة؛ وهي ذبح ذبيحة للــويل، أو لدرء الخطر وجلب الحظ، أو إلبعاد العني، وقد بلغ بهم 

األمر إذا وجد الشخص شجرة وارفة الظالل، مورقة األغصان وجلس تحت ظلها أن يذبح عندها، 

ظنا منه أن وليا يســكن بداخلها فيكرمه، ومينع قطع الشجرة، ويحافظ عليها، ويذبح أيضا حني 

يجــد نبع ماء، أو تفرج عنه مصيبة، وحني ترتفع الزوابع يذبح، وإذا أمطرت وســالت األودية، 

ويذبح أيضا لتسكني األرواح؛ حيث يظن أن األرواح الخبيثة تهددهم فيذبحون لتجنب رضرها، 

ولذلــك كان االعتقــاد أن هذه الذبيحة هي الحــل لتخلصهم مــن األرواح الرشيرة ومن قوى 

الطبيعة، وتحفظ عليهم ماشيتهم وأموالهم وحياتهم.

الذبائح

ذبيحة ونيسة: يذبحها أهل امليت يف اليوم األول لوفاته، ويقدمونها للفقراء. 

ذبيحة العشا: يذبحها أهل امليت بعد أربعني يوم من وفاته، ويسمونها )عشا امليت(. ذبيحة 

النذر: يذبحونها عندما ينذر أحدهم نذرا لحصول أمر ما، أو لشفاء مريض أو عودة غائب.  

ذبيحة الفدو: الفدو، ذبيحة تذبح فداًء عن مريض، أو عائد من ســفر، وقد تكون الذبيحة 

فداًء عن املاشية،  يوزع لحمها عىل الفقراء واملحتاجني.

ذبيح��ة األضحية: تذبح يف األضحى إما عن الشــخص الذابح، أو عــن أحد أقاربه األحياء أو 

األموات. 

ذبيحة العامد: يذبحها املسيحيون عند تعميد أطفالهم.

وهناك العديد من الذبائح التي تذبح يف العديد من املناســبات، كمن ينزل منزال جديدا، أو 

يبتني دارا، أو عند ولود املولود. 
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الصيد

الصيد من مظاهر الحياة يف الريف والبادية، فيصيدون الطيور، واألرانب، والغزالن، والوعول، 

واستخدموا العديد من أدوات الصيد، منها )الفخ( للطيور، و)املكفرة( لصيد الصقور، والحبائل 

لأليائل والظباء، وبنادق الصيد إلصابة الطرائد الرسيعة. 

الحطابة

كان الحطــب وإىل وقت قريب الوســيلة الوحيدة للطهي والخبــز وتصنيع القهوة، تحرضه 

النســاء )الحطابات( من ظهور التالل ورؤوس الجبال، فتذهب مجموعة من النساء إىل األماكن 

التي تتوفر فيها شــجريات الحطب ليقتلعن حاجتهن، يتم ربط ما يتم جمعه عىل شــكل حزم 

بواســطة الحبال، وتحمله املرأة عىل ظهرها إذا كان ثقيال ومتســك بالحبل بكلتا يديها من وراء 

أكتافهــا، أو تحملــه عىل رأســها إذا كان أقل ثقــال، ويدخر الحطب من فصل الصيف للشــتاء 

لصعوبة التحطيب ورطوبة الحطب. 

العونة 

العونة من املامرســات التي كان يعتمد عليه املجتمع، إذ من الصعب عىل الشخص مبفرده 

أن يقوم بكثري من األعامل التي قد تستغرق وقتا طويال، وليك يخففوا عن أنفسهم عناء العمل، 

والختصار الوقت لجأوا إىل العونة، فيســاعدون بعضهم عىل إنجاز بعض األعامل، كخياطة بيت 

الشعر الذي يتم بجزء من نهار مع مساعدة الجريان، وقد يستغرق أياما بدون هذه العونة، ويف 

موسم جز أصواف األغنام، ويف الحصاد، وبناء البيوت الحرضية، وغريها من األعامل.

التعزيب

هناك بدو ال يســكنون إال يف بيوت الشــعر طوال العام وهناك قرويون ال يســكنون سوى 

البيــوت الحجرية طوال العام، وهناك نوع خليط بينهام فهم يســكنون معظم العام يف بيوت 

الحجر ويف موســم الصيف يرتحلون إىل املناطق املرتفعة ليســكنوا بيوت الشــعر تسمى هذه 

العملية )التعزيب( ويقال فالن )عزيب(، وارتحالهم ال يطول كثريا، فقد يخرجون لحصاد القمح 

أو الشــعري، أو لرعــي األغنام يف املناطــق الرعوية الغنية، أو للرعــي يف مواضع الحصاد؛ وذلك 

للتخفيف عىل أنفســهم من تكاليف الرحيل والتنقل من بيوتهــم ألماكن عملهم و)التعزيب( 

يحصل كذلك يف حال جمع الناس مواشيهم مع راع واحد مقابل أجرة متفق عليها، فإنه يعزب 

يف الحالل يف املناطق الرعوية وأماكن الحصيدة. 
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املقايضة

عندمــا مل يكــن النقد متوفرا، كان الناس يشــرتون حاجياتهم بطريقــة املقايضة، فأصحاب 

األرايض يشــرتون ما يحتاجون مقابل الحبوب من محاصيلهم، وأهل البادية يشــرتون أغراضهم 

مقابل نتاج مواشيهم من السمن والجميد واألصواف.

قرى الجار

ملا ينزل جار جديد قريب من بيت أي شــخص، يقوم صاحب البيت الســابق يف الســكنى 

بدعوة جاره الذي نزل جديدا عىل طعام يســمى )النزالــة(، ويدعو )املعزب( األقارب والجريان 

الذيــن يدعون النزيل لوالئــم أخرى، فإن قبل الدعوات حرض إىل بيوتهم، وإن اعتذر بقي عليه 

رد )النزالة( ملن دعاه، ويدعو من حرضوا وليمته عند معزبه. 

قراية البيضة والرغيف

كان يقوم عىل التعليم أمئة املســاجد فيام كان يطلق عليه اســم )الكتاَّاب( أو )الكتاتيب(، 

ومل تكــن املســاجد منترشة يف كل القرى، فريســل اآلباء أبناءهم إىل قرى مجــاورة لتلقي علوم 

القراءة والكتابة عىل يدي إمام املسجد يف تلك القرية، مقابل أجر أسبوعي يدفع عينا متمثال يف 

)بيضة( دجاج، و)رغيف( خبز، وكان التالميذ يقطعون املسافة الطويلة يوميا مشيا عىل األقدام، 

وبعــض األطفال رمبا أقام عنــد أحد أقاربه يف تلك القرية التي يقــرأ فيها، ويعود إىل أهله مع 

أول الصيف، وكان يصطحب األوالد معهم صفائح معدنية يكتبون عليها بواسطة )حجر أبيض( 

يســمى )الفحان(، أو )الحثان( وهو حجر هش يشــبه )الطباشري(، وعندما يحفظ التلميذ جزءا 

من القرآن يحتفى به بإعداد وليمة.

وظلــت هذه العادة منترشة حتى أوائل القرن العرشين، غري أنها كانت تقترص عىل الذكور 

دون اإلناث.

املقلدة

مــن العادات التــي كانت متارس قدميا، وكان يلجأ لها من يبحثون عن االســتجارة للحامية، 

فمن وقع يف أمر يســتوجب الحامية، وكان يف منطقة ال يعرف بها أحدا، لجأ إىل وضع املقلدة 

يف رقبة الفرس ليعرف الناس أنه يبحث عن األمان، واملقلدة قطعة من نســيج، توضع يف عنق 

الفــرس، يســتدل منها عىل أن صاحبها يســتجري، فيتقدم أحد الرجال وينــزع املقلدة من رقبة 

الفرس قبوال بحامية الرجل. 
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القرضة

كثــريا ما كانت تحتــاج إحــدى األرس إىل بعض الحاجيات مــن عند أقاربهــم أو جريانهم، 

فيســتعريون األواين والفراش واألغطية إذا حرضهم ضيوف، ويف حاالت أخرى كانت تنفد بعض 

لوازم البيت فجأة دون احتساب مسبقا، فيضطرون إىل استقراضها من عند الجريان، فتستقرض 

صاحبــة البيت مقــدارا مثال من الطحني لتعيده إىل جارتها عندمــا تطحن، أو بعض الحاجيات 

األخرى كالســكر، والزيت، وأرغفة الخبز أحيانا، لتعاد األشــياء مبقدارها إىل من تم االستقراض 

من عندهم. 

الغالس

عادة ما كان يتم تبادل املواعني بالزاد من قبل الجريان، فالجار الذي يرسل إىل جاره شيئا يف 

وعــاء، كان عىل الجار أن يرد املاعون، غري أنه ال يرده فارغا، فيعيده بيشء من املحتوى من غري 

ما جاءه، فإن أرســل له لبنا مثال، أعاد الجار عىل سبيل املثال اإلناء وفيه بعض الحلوى، كالتمر، 

أو الدبس.

السهمة

السهمة إحدى طرائق الرتايض بني املتخالفني عىل قسمة يشء ما، فإن اختلف بعض األشخاص 

عىل ما يشــرتكون به بالتساوي لجأوا إىل السهمة، وهي إحدى طريقتني، إما أن تتم بالقرعة، أو 

حديثا صارت تستخدم الكتابة، فتكتب أسامء األشخاص والحصص عىل قطع من الورق وتطوى، 

ويتناول طفل صغري ورقة من قامئة األسامء ويقرنها بورقة من قامئة الحصص أو األسهم. 

العرب

اطلق اســم )العرب( عــىل مجموعة الناس الذين يقطنون مكانا واحــدا، وكثريا ما خص به 

البدو دون غريهم، فيقال )نزل( أو )ارتحل( عرب، ويقال )عرب قوم فالن(، أو )العرب يف املكان 

الفالين(، ولرمبا كان القصد من اللفظ اإليحاء بالكرثة وليس بتخصيص النسبة. 

النصب/ العشق

عندما كان يعشــق شاب فتاة، يتحني الفرص لرؤيتها لو من بعيد، وقد يطلع عىل أمره أحد 

معارفــه، أو إحدى معارف الفتاة، فيطلقون عىل الشــاب أنه )ينصب( عنــد الفتاة، وأن الفتاة 

)تنصب( عند الفتى، وهم يقصدون أنهام يتعشقان بعضهام. 
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التعليلة

التعليلــة هي ســهرة الرجال يف بيت أحد الجــريان، فبعد أن ينهي الرجال أعاملهم مســاًء، 

اعتــادوا التجمع عىل القهوة والســهر ليقضوا بعضا من طول الليــل، إذ متتد التعليلة من بعد 

العشــاء إىل قرابة منتصف الليل، يتذاكر فيها الســاهرون بعض الحكايا والقصص للتسلية، وقد 

تكون التعليلة يف بيت من قد حل عليه ضيف، فتأيت دعوة الرجال إىل الســهرة زيادة يف إكرام 

الضيف.

ففــي أيــام الصيف يجتمعون يف ســهرتهم يف باحات البيوت )األحواش(، ويف الشــتاء حول 

)الكوانني( حيث الدفء، أو حول )النقرة( يف بيوت الشعر. 

دواوين النساء

كثريا ما كن يجتمعن النســاء صباحا بعد االنتهاء من أعاملهن يف البيوت، يذهنب إىل إحدى 

الجارات، أو يخرجن للجلوس تحت شــجرة يف أحد البســاتني مصطحبات معهن بعض األشــياء 

للتسلية مثل: التمر، أو الراحة، أو القهوة، ويقضني وقتا إىل قريب الظهر ثم يعدن إىل بيوتهن. 

رحلة جمع امللح من البحر امليت

كان النــاس يف الكــرك يحصلون عىل ملح الطعام من منطقة البحــر البيت، يتم جمعه عن 

شــاطئ البحر من قبل النســاء اللوايت يذهنب جامعات يف رحلة تســتمر يوما كامال، إذ يخرجن 

مــع الصباح، وعند الوصول حني منتصف النهار يبــدأن بجمع أكوام امللح من املناطق النظيفة 

مبســاعدة األطفــال الذين برفقتهن، حتــى ينتهني من حاجتهن، ويعملن عىل تســوية امللح يف 

مواعني ليسهل حملها، ثم يعدن مساًء. 
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ثانيا: األدوات واملعدات 
1. األدوات املنزلية

الروشن

هــو عبارة عن طاولة خشــبية أو معدنية، ارتفاع ســطحها عــن األرض قليل، وذات عرض 

يســاوي نصف عرض الفرشــة، وبطول يســاوي أو يزيد قليال عن طول الفرشة، يستخدم لطي 

)الوهد( وهو الفرشــات واللحف واملخدات، ويف عمق املطوى بعض الخزائن الصغرية تستخدم 

إما لخزن بعض املؤونة، أو لحفظ األمتعة األخرى صغرية الحجم.  

القدر 

هو عبارة عن وعاء كبري يستخدم للطهي، وعادة ما يطلق االسم عىل األوعية املصنوعة من 

النحاس، والتي تتســع لطهي ذبيحة كاملة أو أكرث، وله مقابض من جوانبه، أحيانا مقبضان، أو 

أربعة مقابض إن كان ذا حجم أكرب ليحمل منها لوضعه عىل أو إنزاله عن النار، وهو ماعون ال 

يتوفر عند الكثريين من الناس، وعند الحاجة ميكن استعارته.

الطاسية

هي وعاء يســتخدم للطهي، وقدميا كانت تصنع مــن النحاس، وصارت تصنع من األملنيوم، 

وهي ذات أحجام، إال أنها أصغر من القدر، وهناك من يسميها طاسة أو طنجرة.

املغرفة  واملثوار

املغرفة: عبارة عن أداة لتحريك الطعام أثناء الطهي، وغالبا ما كانت تتخذ من الخشــب، ثم 

أصبحت تستخدم من املعدن، تتصل باملغرفة التي تشبه امللعقة غري أنها حجمها كبري جدا، تتصل 

بها يد طويلة لتقي األيدي من وهج النار، ولتساعد عىل اغرتاف الطعام من اآلنية العميقة. 

الكبشاية

الكبشاية هي وعاء معدين عميق نوعا ما له مقبض، يستخدم لصب )املليحية( عىل املناسف، 

أو قد يتم استخدامه الستخراج اللحم من القدور.
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الجرن

وعاء ينحت من الصخر القايس، وأكرث ما كانت تستخدم الحجارة البازلتية الستحداث الجرن، 

يستخدم لدق الحبوب مثل: القمح سواء ليكون )برغال( أو )سميدا(، وكذلك حبوب العدس.

الحصرية

هو مفرش أريض يوضع تحت الفراش ليقيه من أثر الرطوية والعوالق، وكان يتخذ سابقا من 

الخيش قبل أن يتم تصنيعه من البالستيك. 

الزير

وعــاء لحفــظ املاء ويعمل عىل تربيده بالرشــح وقــد يلفونه بالخيش املبلــل باملاء لزيادة 

الربودة، يصنع الزير من الصلصال الفخاري، يكون متسعا من الوسط، وأقل اتساعا من األسفل، 

وله فوهة واسعه نوعا ما، يوضع يف الظل عادة يك ال يتأثر املاء بداخله بحرارة الشمس، وهنالك 

حجم أصغر منه يقال له )جرة( وأصغر من الجرة )الكوز(. 

املقشة

 هي املكنسة، وكانت تتخذ من الشجريات الربية مثل: البالن، أو الوسبا، أو الشيح، أو الخطلة، 

يتم جمع أعوادها بعد ترطيبها باملاء، وتكنس بها البيوت، وقد تستخدم لجمع مخلفات املاشية 

الستخدامها وقيدا. 

الُبسط

يتم نســج البســط  من أصواف الغنم، إذ تصبغ الخيوط بعد )الغزل( و)الربم( بعدة ألوان، 

أو تبقى عىل لونها، وهناك قطعة من الخشــب تستخدم لفرز الخيوط تسمى )النربة(، وقطعة 

أخرى تكون أعرض من الخشــبة األوىل تســمى )املنســاج( تســتخدم 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. 

الكانونة 

هــو موقدة تعد للطهي، وتصنع الكانونة من التنب والطني ومن طبقتني، يتم إيقاد الحطب 

يف الطبقة السفىل لوضع املاعون املراد الطهي به عىل الفتحة يف الطبقة العليا.
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الطابون

والطابــون فرن الخبــز، ويصنع من عجني طينة مــن الكلس والصلصال تســمى )املعلج(، 

باإلضافة إىل بعض املواد كالحىص وشــعر املاعز ليزداد الخليط متاسكا واحتفاظا بالحرارة، يكون 

عىل شــكل قبة، له فتحة مــن األعىل إلنزال رقائق العجني إىل قاعدتــه ونزعه منها عند نضجه 

بواســطة املقالع، وهو قضيــب معدين معقوف من أحد طرفيه، وللفرن فتحة عىل شــكل كوة 

مبوازاة القاعدة الستخراج الرماد من جوفه، ويوقد مبخلفات الحيوانات.

السعن 

يصنع السعن، أو الشكوة وهي أكرب بالحجم قليال من جلود املاشية، إذ يؤخذ الجلد بعدما 

يســلخ عىل هيئته، ويضاف إليه امللح والطحني ويطمر ويقولون )يتمر( لعدة أيام حتى يسهل 

نزع الصوف أو الشــعر عنه، ثم يدبغ بالدباغ، وهو مادة تســتخلص من لحاء أشجار الصنوبر، 

حيــث يتم غيل الدباغ باملاء حتى يصبح املاء كثيفا وحني تخف حرارته بعد الغيل يوضع الجلد 

فيه ليكتسب مرونة وقوة، ومن بعد يخرز بطريقة الخياطة أسفله، وتعقد أماكن قوامئه، وترتك 

منطقة الرقبة لسكب اللنب فيها ومنها، وعند عدم الحاجة تربط بخيط يتصل مبرير )حبل صغري 

مــن الغزل( يوصل ما بني مواضــع األربع قوائم، وبعد تجهيزه، وقبل اســتخدامه يضاف امللح 

و)الشــبة( إليه من الداخل والخارج، ليتم تنظيفه جيدا من أثر امللح والشبة ويستخدم لحفظ 

اللنب )الخاثر( وللخضيض. 

القربة 

 تتخذ من جلود املاعز صغارا وكبارا وتســتخدم لجلب املــاء وحفظه، فذات الحجم الكبري 

تسمى )القربة(، والحجم الصغري يقال له )جود( ويستخدم باألكرث من قبل الرعاة أو املسافرين، 

متــأل القرب من اآلبار أو من عيون الينابيع، وتحملها النســاء عىل ظهورهن بواســطة حامالت 

تكون عىل مقدمة رؤوسهن.  

الرشبالة

أداة تســتخدم لتنقية الحبوب من الشــوائب، تتكون من إطار خشبي، ويف القاعدة أسالك 

معدنية متقاطعة لتحدث ثقوبا متر من خاللها العوالق. 
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الخرج 

يتخــذ الخرج من نســيج الصوف، بحيث يؤىت بقطعة نســيج بعرض يســاوي طول ظهر 

الدابة، ويثنى طرفا النســيج للداخل إىل ما قبل املنتصــف، وتخاط األطراف الخارجية لتتكون 

رصعتان، تعادل الرصعتان عىل الدابة بالثقل يك ال متيل إحداهام باألخرى، ويســتخدمه الرعاة 

أو املسافرون لحفظ حوائجهم. 

العلو 

أداة تتخذ من النسيج املصبوغ، فتكون عىل شكل حقيبة، تستخدم لحفظ املالبس بدال من 

الصندوق، وكانت تعد من جهاز العروس.

املنفاش، ويسمى )املشاقة(

وهو أداة تتكون من لوحني خشــبيني مربعي الشــكل طول ضلع الواحدة أكرث من »شــرب« 

قليال، لكل منهام مقبض، يثبت عىل وجه كل واحدة قطعة من الجلد السميك بعد أن يكون قد 

غرز بهام أسالك معدنية قوية ومرنة وذات أطراف معقوفة باتجاه واحد ولها أطوال متساوية، 

تســتعمل يف »املشق« و«املَْذع«، و«املَْشق« خاص بالشــعر بينام »املذع« يعني خلط الصوف 

مع الشــعر إلكساب الشعر شــيئا من الليونة، وتتم عملية »املشق« بأن يوضع قليل من الشعر 

عــىل أحدى »املشــاقتني« فيام يتم تحريك »املشــاقة« األخرى من فــوق األوىل بحركات قوية 

ومتتابعة وباتجاه معاكس لتتخلل األســالك الشــعر فتخلطه ليصبح متجانسا، ويجري تخليص 

الشعر »املمشوق« من بني األسالك بحركة مخالفة لطريقة »املشق«.

النملية  

النمليــة هــي عبارة عن خزانة من الخشــب، أو املعدن مرتفعة عــن األرض بأربعة أرجل، 

لهــا )دروج( لحفظ األدوات، وعىل أبوابها مناخــل ملنع الحرشات من الدخول ملحتوياتها، كانوا 

يحفظون فيها بعض املؤونة، ويف أسفل النملية كانوا يرتبون بعض األواين.

الشربية

عبــارة عــن أداة مصنوعة من الحديــد املقوى أو الفوالذ ذات حديــن، واملقبض يكون من 

العظم، تستخدم لذبح الغنم، كام تستخدم للدفاع عن النفس، وتدل عىل كرم وفروسية حاملها،  

يتم حمل الشربية عىل أحد الجانبني يف الحزام املوضوع عىل منتصف الخرص. 

والشربية من األسلحة اليدوية التي كان يستخدمها الناس، ولها مكانتها عند البدو. 



236

املهوان 

ويســمى الهاون، أو املدق، وهو وعاء نحايس ســميك، له قاعدة أقل اتســاعا من الفوهة، 

يســتخدم لسحن القهوة املحمصة بواسطة يد نحاســية لها مقبض يعلو الفوهة عندما تستقر 

جهتها األخرى يف قاعدة الهاون، ويســتخدم أيضا لسحن الحوائج مثل: الفلفل الحب، والكركم، 

كام يستخدمونه لسحن الكحل.

بابور الكاز

يتكون بابور الكاز، وهناك من يسميه )برميوس( من قاعدة مستديرة عىل شكل وعاء محكم 

تعتمــد عىل ثالث أرجــل من قضبان املعدن متتد إىل األعىل لتنحني عىل شــكل زوايا من فوق 

الرأس لتكون منصبا تســتقر عليه املواعني التي توضع عليه، من منتصف القاعدة من الوســط 

تخرج ماســورة يركب يف طرفها العلوي املسنن رأس الربميوس، ويف طرف القاعدة العلوي فتحة 

بغطاء يتم تزويد البابور بالكاز منها وتغلق بإحكام، وتحتها أنبوبه مخفية يف بدن البابور يظهر 

منها قضيب يستخدم لدفع الهواء إىل الداخل يسمى )مدك(، وإىل جانبه فتحة صغرية يستدير 

بها مســنن مبقبض يســتخدم لتنفيس الهواء عند إطفائه، وطريقة إشعاله تكون بإغالق مسنن 

التنفس ثم  بواســطة املدك يتم ملئه بالهواء حتى يخرج الكاز من فتحة صغري يف وسط الرأس، 

ويعاد تنفيســه ثم إشــعال النار بالكاز الذي فاض، وقبل أن تتالىش النار يتم إغالق التنفيســة 

مجــددا وإدخال الهواء إىل جوف البابور بواســطة املدك، سيشــتعل رأس البابور لهبا من بخار 

الكاز الذي ارتفعت حرارته. 

البنورة أو الرساج 

كانــوا يســتخدمونه من قبل إلضاءة البيت، وكان يعلق يف وســط البيــت عىل عامود بيت 

عر ليك ييضء مساحة أوسع، يصنع الفانوس من الحديد، وبواسطة زجاجة متوسطة تحمي  الشاَّ

اللهب من عبث الريح ينترش النور، وداخل الزجاجة توجد )الفتيلة( التي يشتعل القسم البارز 

منها والقســم األكرب يكون مغموسا يف الكاز من أسفل الفانوس لتعمل عىل امتصاصه من أجل 

أن تكون مضيئة دون أن تنطفئ، لذا يجب أن يزود بالكاز باســتمرار، ويوجد للفانوس مفتاح 

لرفع وخفض الفتيلة للتحكم بقوة اإلضاءة.
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صينيه القش

يتم صبغ أعواد )القش( املأخوذ من سيقان زروع القمح بعد حصاده وتسمى )قصل(، ويتم 

نقعها باملاء لتليينها وإكســابها مرونة عند التشــكيل، ثم تقوم املرأة بتجميع حزمة من القش 

وتبدأ بإحداث ثقب صغري بواسطة املخرز وإدخال قشة لينة فيه وثنيها بشكل دائري، فتتشكل 

الحزم دائرة بعد دائرة تزداد اتساعا إىل أن تصل املرأة الصانعة بختم الطبق بعد إنهاء تصنيعه 

بقطعــة صغرية من القامش تخيط عليهــا باإلبرة لتحفظ آخر األعواد من االنفالت، تســتخدم 

األطباق املنبسطة لتقديم الطعام عليها، وتستخدم األطباق العميقة لحفظ الخبز ليبقى طريا.

الحكرة 

هي عبارة عن صحن مصنوع من الخشب كان يستخدم للطعام قدميا.  

املهّدة

هي مطرقة معدنية، لها يد مثبتة بوســطها، تســتخدم لتثبيت أوتاد بيت الشــعر، وكانت 

تستخدم مهدة خشبية من قبل أن تكون األدوات الحديدية.

الجونة 

هــي عبارة عن وعاء يتخذ من الكاوتشــوك، ذات أحجام تناســب عمقها واســتدارتها، لها 

مقبضان جانبيان، يســتخدمونها عند حفر األرض الستخراج الرتاب من جوف الحفرة إىل األعىل، 

وأكرث ما يكون استخدامها عند حفر اآلبار.

الجونة 

وهناك أداة منزلية تسمى الجونة أيضا، وهي عبارة عن وعاء خشبي يوضع به الطعام، وقد 

تســتخدم الجونة أيضا من املصنوعات اليدوية كأطباق القش، غري أن استخدامها يكون لحفظ 

األشياء، ونقل املواد.

املركبة

 عبارة عن قاعدة حديدية لها ثالث ارجل تحايك اللدايا الحجرية، تستخدم ليك توضع فوق 

موقد الحطب لوضع األواين للطهي، فيسهل وز الحطب تحتها.
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الصاج

الصاج هو قطعة مستديرة 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 يبسط عليه الرغيف بعد تلويح قطعة العجني بني يدي الخبازة 

لتتسع دائرتها، وعند نضج رغيف الخبز يوضع عىل والثفال، وهو عبارة عن قطعة من القامش 

تكون أطرافها مردودة من أجل حفظ الخبز. 

 الخوصة

اسم يلطلق عىل السكني. 

الدبّية

الدبية، وعاء من املعدن شــكلها اسطواين، لها غطاء محكم، يتم حفظ املواد التموينية فيها، 

كالحبوب، وأحيانا تســتخدم لحفظ الحليب واأللبان، ومؤخرا صارت تصنع من مادة البالستيك 

فصارت تستخدم لحفظ املخلالت. 

الكيلة

 هــي عبارة عــن كأس ماء للرشب، وهي يف العــادة تكون كبرية مصنوعــة من الحديد أو 

األملنيوم، وصارت تصنع من البالستك. 

القوشانية

وهناك من يســميها )زبدية(، وهي وعاء يستخدم لرشب السوائل كاملاء واللنب، متسعة من 

األعىل، ذات تجويف يضيق بعمقها لألســفل، مطلية مبادة عازلة تسمى )القيشان(، وهي ذاتها 

التي يطلق عليها البدو اسم )سحلة(. 

الكفكري

أداة مــن أدوات املطبخ، تشــبه املغرفــة، إال أن أداتها من مقدمتهــا ذات تجويف أعمق، 

يســتخدم لغرف املرق، وهناك كفكري أداته األمامية مســطحة، يستخدم لتفريغ املواد املطهوة 

غري الرخوة كاألرز والربغل.  
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املِزَبد

ويســمى )املدهنة(، يتخذ من جلود املاعز صغريها وكبريها، ويصنع بذات الطريقة ما عدا 

نزع الشعر، وتستعمل  الصغار منها لحفظ الزبدة، والكبار لحفظ السمن ويسمى )ظرف(.

اللقن 

هو وعاء حديدي دائري الشكل، متسع نوعا ما، وذو أحجام، منها ما هو مصنوع من النحاس 

وكان يســتخدم للعجني، ويســمى معجن، ومثله غري أن له مقابض من الجوانب تسمى مخادم 

كان يقدم به الطعام، ثريدا أو املناسف، ومنها مصنوع من الحديد وكان يستخدم للغسيل. 

الجاط

الجاط، صحن كبري، يقدم به الطعام.

املحقان

أداة معدنية كانت تستخدم لتفريغ السوائل من وعاء إىل وعاء، متسع من األعىل، مخروطي 

إىل األســفل، له منفذ أدق يف أســفله، وكثريا ما كانوا يســتخدمونه مللء القــرب والروايا باملاء، 

فاستخدامه يحفظ املاء من الترسب من أطراف فوهات القرب والروايا.  

املخشانة

 وهي املصفاة، وكانت تستخدم قطعة قامشية رقيقة لتصفية وتنقية السوائل من الشوائب 

تضعها النســاء فوق الوعاء املراد تعبئته، وتسكب الســائل فوقها فينزل السائل إىل أسفل نقيا، 

وتظل الشــوائب عىل سطح املخشانة، فتستخدمها النساء يف تخشني الحليب، وتستخدم كذلك 

يف تخشني مياه العني من الشوائب، وكل سائل يحتاج للتخشني توضع املخشانة بينه وبني األداة 

املراد تعبئتها فيه، وأحيانا تســتخدم املخشــانة لتحصيل النشا، فعند نقع الجريشة يف املاء يتم 

ربطها يف املخشــانة، ومن ثم تصفيتها الستخراج النشــا منها، وصارت تصنع املصايف من أسالك 

املعادن، أو من املواد البالستيكية.

2- أدوات الخياطة

كانــت تعد أدوات الخياطة من لوازم البيت التــي تحرص املرأة عىل االحتفاظ بها لحاجتها 

الرضورية يف جميع األحيان، مع عدم إمكانية الحصول عليها إن فقدت إال باالستعارة.
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اإلبرة

كانــوا يحصلون عىل اإلبر من )الناَّــَور( وهم –الغجر- الذين يجوبون املناطق يف املواســم، 

وتســتخدم اإلبــرة لخياطة الثياب، ورتقها، وتعتــرب اإلبرة من األدوات املالزمــة أحيانا للرجال، 

فيحملونها يف محافظهم. 

امليربة

امليــربة ذات حجم أكرب من اإلبرة، وتســتخدم لخياطة األشــياء الســميكة، مثل الفرشــات 

واأللحفة، ولرمبا مل تكن امليربة تتوفر يف جميع البيوت، فتســتعريها النســاء ممن تتوفر لديهن 

وقت الحاجة، وتعيدها بعد االنتهاء من استخدامها. 

الكشتبان

وهــو أداة معدنية تغطــي طرف اإلصبع لوقايته من أثر اإلبرة عند خياطة األشــياء الصلبة 

أو الســميكة، يساعد الكشــتبان عىل غرز اإلبرة ودفعها دون أن يسطو طرف اإلبرة من الجهة 

األخرى باليد.

املسلة/ املخاط 

كام امليربة، إال أن املســلة، وهي ذاتها املخاط أكرب حجام، وتســتخدم لخياطة بيوت الشعر 

وعدول الخزين بواســطة خيوط الغزل، وأكياس الحبوب باســتخدام خيوط الكتان التي يطلق 

عليها اســم )مصيص(، وتأيت املسلة عىل شــكلني، أحدهام مدبب من األمام منساب إىل الوراء، 

ومنها ما هو مرقق بعد التدبيب األمامي وملسافة قليلة ليساعد عىل سهولة الغرز عند الخياطة.

3. أدوات الزراعة 

الحشاية/ الدراسة

هي آلة دراســة الحبوب امليكانيكية، يتم حشــو الحصاد بفوهتها من األعىل، وأثناء عملها 

بواسطة )الرتاكتور( تعمل عىل تهشيم القش الجاف بواسطة مناشري بجوفها وتدفعه إىل الخلف 

بواسطة الهواء القوي الذي ترسله، فيحصل أن تخرج الحبوب من جبتها، ويتم فصلها عن التنب 

الحقا بعملية )التذراية(.
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املذراة

وهي كف من الخشــب بســبعة أصابع منفرجة من األمام، مجتمعة من جهة القاعدة التي 

تتصل بيد طويلة من أذرع الخشــب، يتم قطف أعىل الــدراس بها بخفة وقذفه إىل األعىل مع 

هبوب الريح املعتدل، فيذهب التنب إىل مســافة أبعد، ويتســاقط الحب يف كومة البيدر، فإن 

زادت الرياح تقل مسافة القذف إىل األعىل، وإن اشتد أكرث يتم التوقف عن العمل يك ال يذهب 

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

مختلطا مع الحب 

الشاعوب

أداة معدنية تتكون من أربعة أصابع من الحديد املقوى، تتصل بها عصا طويلة لتساعد عىل 

العمل، يســتخدم الشــاعوب لجمع املحصول يف الحقل، وأثناء )الرجاد( إذ يتم غرسه يف كومة 

الحصيد ورفعها إىل عربة )الرجاد(، كام يستخدم لتقليب املحصول عىل )البيدر( أثناء )الدراس( 

عىل اللوح الخشــبي املرصع بأحجار صغرية من أســفل تســاعد عىل تهشيم الحصاد ليتم فصل 

الحب من األجراس، وتجر الدواب اللوح الذي يركب فوقة )الدراَّاس(.

الغربال

وهو عبارة عن إطار خشبي مثقب من الطرف السفيل تتصل بها سيور من الجلود لتتقاطع 

مع بعضها فتنشــأ فجوات تســمى )ثقوب( صغرية يتم من خالل تنقية الحبوب من الشوائب، 

وهنالك )الكربال( وهو شــبيه بـ)الغربال( إال أنه أوسع ثقوبا منه يتم استخدامه عىل )البيدر( 

وقبل تعبئة املحصول، وأوسع من كليهام )املقطف( ويستخدم يف املراحل األوىل للتنقية.  

املكاييل

الصاع: وهو عبارة عن إناء اســطواين 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. 

العلبة: وتساوي ستة صاعات، أي ثالثة أمداد.

الكيل: يسوي علبتني، أي اثني عرش صاعا، أو ستة أمداد.
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األوعية

• الشوال: وهو كيس من الخيش، منها ما يتسع إىل خمسة أمداد، ومنها ما يتسع إىل ستة 	

أمداد، وتستخدم الشواالت لتعبئة الحبوب وخزنها.

• العدل: وهي وعاء مصنوع من نســيج الغزل، تتســع ملا يعادل سعة )شوالني(، وميكن 	

حمــل العدل الواحــدة عىل الدابة ويقال لها )فــردة(، أو أن يتم قرن عدلني عىل ظهر 

الجمل ويقال لهام )حمل(.

• التبانية: ويقال لها البالة، أو )الخيشــة(، وهي وعاء مصنوع من الخيش، وعادة ما تتم 	

وصلها من كيسني من عرضهام، تستخدم لتعبئة التنب،

• الش��ليف: قطعة من النســيج أو الخيش ذات شــكل أقرب إىل املســتطيل، يتم وضع 	

الحصاد بوسطها وتجمع أطرافها بالحبال ليتم نقل املحصول من الحقل إىل البيدر.

• القادم: وهو عبارة عن مجموعة أعواد طويلة، تتصل مع بعضها وعىل مسافات متباعدة 	

بالحبــال، يتم بســط القادم عىل األرض ويوضــع الحصاد عليه، ثم يتــم جمع أطرافه 

بالحبال لحفظ املحصول حيث يتم نقله عىل ظهور الدواب من الحقل إىل البيدر.  

الطورية

ويقال لها )املجرفة(، أداة من الصفيح املعدين القوي، منها ما يجيء شبة مستدير، ومنها ما 

يكون شكله أقرب إىل املربع، يف طرفها العلوي حلقة لتثبيت )اليد( وتكون من الخشب، وحادة 

من طرفها السفيل، تســتخدم لحفر األرض اللينة حول املزروعات لتحريك الرتبة والتخلص من 

األعشاب، وتستخدم كذلك لفتح قنوات املياه لسقي املزروعات، أو تصويب مجاري مياه الشتاء 

باتجاه اآلبار. 

القدوم

هو فأس صغري، له طرفان، طرف مدبب يستخدم للحفر، وطرف آخر حاد وعريض يستخدم 

للقطع، يســتخدم القدوم يف التحطيب، كام يســتخدم لـ)النكش( حول املزروعات كاألشــجار 

وشجريات الخضار.

املنكوش 

أداة لتفكيك الرتبة حول شجريات املزروعات، له قطبان، قطب عريض وحاد، والطرف الثاين 
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يتكون عىل شكل شعبة تتشكل من طرفني متجاوين بطول متساو لكل منهام ومدببان، الطرف 

العريض يســتخدم للتخلص من األعشــاب حول املزروعات، والطرف اآلخر يســتعمل لتفكيك 

الرتبة. 

املشط

أيضا من األدوات الزراعية، وهو عبارة عن قطعة من الصفيح القوي، تنطلق منها ولألســفل 

قطع تشــبه عقوف األصابع، بني كل عقفة وأخرى مســافة قصرية ومتساوية، وتتعدد العقفات 

حتى يبدو شــكل األداة كام )املشــط(، يستخدم )املشط( يف تسهيل الرتبة اللينة وتخلصيها من 

الحجارة الصغرية التي تعلق بني أصابع املشــط أثناء ســحب الرتاب، وكذلك التخلص من بقايا 

األعشاب املنزوعة.   

الشلخ

أداة قطع تصنع من الحديد الصلب أو الفوالذ، حادة جدا من طرفها األسفل، سميكة البدن، 

لها عروة يف طرفها العلوي إلدخال )اليد( التي غالبا من تكون من الخشــب، يســتخدم الشــلخ 

لتقطيع جذوع وجذور األشجار حطبا. 

الرششارة

الرششارة هي منشار صغري، تستخدم لتقليم األشجار. 

مسميات الحراثة

الشــقاق: هو شق خطوط عشوائية قبل موسم الشتاء بواسطة املحراث من أجل االحتفاظ 

مبياه األمطار. 

الطباق: هو الحراثة بخطوط متتابعة ومتقاربة من بعضها، من أجل تغطية البذار الذي تم 

بذرُه من قبل املزارع.

اإلقالب: وهو الحراثة بعمق لتقليب الرتبة. 

الكسح: وهو إزالة الشجريات والنباتات الطبيعية، خاصة الشوكية منها بواسطة الفأس.
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4-أدوات الحراثة 

يهتــم املزارعون بحراثــة األرض لتأيت محاصيلهم وفرية، فالحراثة عــامد الزراعة، وبدونها ال 

ميكــن أن تعطي األرض ناتجا مجزيا للمزارع، واســتخدم الفالحــون األدوات التي تعينهم عىل 

تقليب وتفكيك الرتبة، وبالوسائل البسيطة منها:  

01 الفدان: وهو عبارة عن أداة تصنع من مجموعة من القطع الخشــبية، تستخدم لحراثة 
األرض، وتجر بواسطة زوجني من الدواب ويطلق عليهام أيضا اسم )الفدان(، وأجزاؤه هي:

• النري: وهو الجزء الذي يوضع عىل رقاب الدواب، ومهمة هذا الجزء جر بقية األجزاء. 	

• الوصلة: وهي قطعة من الخشب، وظيفتها األساسية جمع أجزاء الفدان مع بعضها. 	

• الناطح: إن وظيفة هذا الجزء الربط بني الذكر والوصلة. 	

• الكابوسة: هي التي تكون كاملقبض بالنسبة إىل املزارع يوجه بها مسار املحراث .	

• السكة: هي قطعة حديدية تكون بشكل رمح مدببة وظيفتها شق األرض.	

• الرشعة: هي قطعة من الجلد أو الكاوتشوك وظيفتها ربط أجزاء الفدان من أجل جره 	

بطريقة سلسة أثناء عملية الحراثة.

• الذكر: هو الجزء الذي توضع به السكة من الناحية السفلية. 	

• البايــور: هو قطعة من الخشــب تكون موضوعة عىل النري بشــكل مســتطيل، وتعلق به 	

الرشعة.

• الشوحة: عبارة عن قطعتني من الخشب التي توضع عىل رقبة الدابة وتربط بواسطة حبل. 	

02 الفرد: وهو عبارة عن أداة تصنع من مجموعة من القطع الخشــبية، تســتخدم لحراثة 
األرض، ويجر بواسطة دابة واحدة وأجزاؤه هي: 

• الــذراع: عبارة عن قطعتني من الخشــب أحد مكونات الفرد، تربــط بني أجزاء الفرد 	

ومقدمته، وتكون الدابة تسري بني الذراعني، كأنهام يحددان مسريها. 

• الكادة: أو )الكدانة( هي قطعة من الخشــب عىل شــكل رقم سبعة معكوسة، توضع 	

عىل رقبة الدابة، وظيفتها جّر جميع أجزاء الفرد أثناء عملية الحراثة. 

• املرايح: هي عبارة عن قطعتني من الحبل تقوم بتوجيه الدابة لتأخذ املســار الصحيح 	

أثناء عملية الحراثة. 
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• الكابوسة: عبارة عن مقبض للمزارع أثناء عملية الحراثة لتوجية املحراث. 	

• السكة: عبارة عن قطعة من الحديد عىل شكل رمح تكون مدببة وظيفتها شق األرض.	

• املنساس: قطعة من الخشب يستخدمها املزارع لرضب الدابة أثناء الحراثة. 	

• املســاحة: قطعة من الحديد مثبتة عىل قطعة من الخشب مبسطة تقوم بإزالة الطني 	

والشوائب عن السكة. 

• املعناة: تقســيم قطعة األرض املراد حرثها إىل قسمني؛ يبدأ املزارع بحراثة الجزء األول 	

ويقــوم باالنتقال إىل الجزء الثاين من أجل عملية التســوية بني القطعتني، وتتم هذه 

العملية عندما تكون األرض طولية يف الحراثة للتخفيف عىل الدابة. 

03 الوثــر أو الشــد: مجموعة من القطع الخشــبية توضع عىل ظهر الدابــة لنقل حوائج 
املزارع، وأجزاؤه هي: 

• القربوس: هو قطعة من الخشــب عىل شــكل رقم ســبعة معكوسة توضع عىل رقبة 	

الدابة، وتربط األجزاء األخرى. 

• املرشحة: هي قطعة سميكة مصنوعة من األلبسة أو األقمشة التالفة، توضع عىل ظهر 	

الدابة. 

• الحزام: هو قطعة من الجلد وظيفته تثبيت الوثر عىل ظهر الدابة. 	

• الحياصة: هي قطعــة من القامش تكون مربوطة يف الوثر، وتوضع تحت ذنب الدابة 	

ملنع الوثر من السقوط.

5. طرق التنقل

قبــل أن تتوفر وســائط النقل الحديثة، كان الناس يتنقلــون، وينقلون أمتعتهم، ويجمعون 

محاصيل مزروعاتهم عىل ظهور الدواب، ومل يكن السفر من قرى األرياف والبوادي إىل املدينة 

باألمر امليســور، ومل يكن يتم إال باملواســم، ويتم التحضري له ألنه يستغرق وقتا طويال، وأحيانا 

رمبا يتطلب املبيت ألكرث من ليلة.

فكانوا يركبون اإلبل أو الخيل عند االنتقال أو الســفر، أو ســريا عىل األقدام، ويســتخدمون 

الحمــري لجلب املــاء والحطب، وأحيانا كانت النســاء تأيت باملاء والحطب عىل رؤوســهن وعىل 

ظهورهن، واستخدموا اإلبل والبقر والبغال لحراثة األرض، فكانت حياتهم مليئة بالتعب واملشقة.
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حتى أنهم كانوا يزفون العرائس عىل ظهور الخيل، أو بواسطة الهوادج عىل ظهور اإلبل.

رحلة القوارب

كان الناس قدميا يتنقلون من منطقة الكرك إىل فلسطني بواسطة القوارب عرب شواطئ البحر 

امليت، وكانت تأيت البضائع من فلســطني إىل املنطقة بالقــوارب كذلك، وكانت القوارب تحمل 

الحبوب والخضار والفاكهة، وكذلك األغنام مقابل األجرة.

6. أدوات تخزين

التنكة 

صفيحة من املعدن كانت تستخدم لنقل وحفظ املاء، وبذات الوقت تستعمل لحفظ زيت 

الزيتون والســمن، منها ما تكون ذات فتحة واســعة من الوسط تحكم بغطاء، وعادة تستخدم 

لحفظ السمن، وصنف منها له فتحة دائرة صغرية تحكم بغطاء أيضا تستعمل لحفظ الزيت.

النصية

النصيــة: هي عبارة عن صفيحة معدنية أصغر حجام من التنكة، تســتخدم لحفظ الجبنة، 

ولحفظ الكميات القليلة من السمن. 

الخريطة

 الخريطة أو املخالة هي عبارة عن قطعة قامش تخاط عىل شــكل حقيبة وبشــكل شــبه 

مستطيل ويرتك أحد جوانبها مفتوحا؛ تستعمل لحفظ )الجبجب( لتصفيته من املصل. 

البدرة

البدرة أو السقا أو الشكوة: هي وعاء لحفظ اللنب الرايب، تصنع من جلود املاشية.

املرو 

هو عبارة عن وعاء جلدي مصنوع من جلود املاشية صغرية السن، يستخدم لحفظ السمن، 

وقد يتم دبغه بدبس القطني الذي يسمى )الرباب( ليعطي طعام لذيذا للسمن. 
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مدهنة السمنة 

 وهي وعاء يتخذ من جلود املاشــية، أكرب من املرو، يســتخدم لحفظ الســمن بعد دباغته 

بلحاء أشجار البلوط، أو مبغيل قشور الرمان.

تخزين القمح والطحني

كان يتــم تخزين حبوب القمح بواســطة )الكواير(، واحدتها )كــوارة(، يتم بناؤها يف زاويا 

الغــرف من القصــب والطني، يوضع الحب من فتحتها من األعــىل، وترتك لها فتحة صغرية من 

جانبها من األسفل الستخراج الحاجة منه ثم يعاد إغالقها بواسطة كتل األقمشة، وهناك )كواير( 

تعــد لحفظ الطحني، ويف حالــة أن الكمية قليلة، يتم االحتفاظ بها باألكيــاس، أو بـ)العدول(، 

وكذلك الطحني. 

7. أدوات طحن

بابور الطحني

 كان الناس يطحنون ويجرشــون حبوبهم عــىل )بابور الطحني(، وهو يعمل عمل الرحى إال 

أنها تدور بواســطة أقشــطة متينة بقوة املاء، يتم إحضار الحبــوب املنقاة عىل ظهور الدواب، 

وبعد أن تكال ليعرف مقدارها يتم وضعها يف حفرة نظيفة داخل حجرة )البابور(، ويتم ترطيبها 

بالقليل من املاء للتخفيف من ارتفاع حرارتها عند الطحن، ويضاف إليها أيضا القليل من امللح، 

يقوم )القعيدة( وهناك من يسمية )الرباَّاك( وهو العامل يف )الطاحونة( بتعبئة القمح يف أوعيه 

ووضعــه يف )املحقان( الكبري الذي يرســل الحبوب إىل الرحى، فيخــرج الطحني من جهة أخرى 

لينزل يف )األكياس( أو )العدول( حتى ينتهي طحن كامل الكمية، وهناك موضع آخر يف البابور 

للجريش.

يحصل صاحب )بابور الطحني( أجرته إما طحينا أو حبا أو نقدا مبا يتناســب والكمية التي 

تم طحنها أو جرشها. 

الرحى 

وهي من مستلزمات البيوت، يعملون بواسطتها عىل جرش وطحن الحبوب حسب الحاجة 

والغرض، فتســتخدم لجرش العدس والفريكة والربغل، وطحن القمح، وهي عبارة عن حجرين 

دائريني من البازلت األســود يركب أحدهام اآلخر، يف وسط الرحى السفلية ثقب يثبت بداخلة 

قطعــة عود ثخني لتدور حوله الرحى العليا، ويف الرحــى العليا ثقب من طرف يثبت أيضا فيه 
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عود قوي ليســتطيع املستخدم إدارتها عىل التي أسفل منها، ومن خالل الثقب الذي يدخل بني 

الرحاتني يتم إســقاط الحبوب التي يراد جرشــها أو طحنها، ومع الحركة يتم تهشــيمها 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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الرابع الفصل 

املعارف واملمارسات 
املتعلقة بالطبيعة والكون

حلب الحالل: من املعارف املتعلقة بالحيوانات، حيث يتم حلب الحالل وتجهيزه لصناعة منتجات األلبان والجميد.
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1. الكائنات فوق الطبيعة
الحديث عن الجن 

من االعتقادات الشــعبية أن الجن يؤثر يف حياة البرش، ويشــاركونهم أماكنهم، فيســكنون 

معهم يف بيوتهم، مثلام يشــاركونهم الطعام فيأكلون معهم فينفد الزاد برسعة، ويعتقدون بأن 

الجن يؤذي اإلنســان برضبه دون أن يروه، لكنهم يتأكدون من آثاره، فالنريان التي تشتعل ليال 

يف أماكن غري مأهولة توحي بوجود الجن فيها. 

اعتقاد الناس حول األرواح

مثّة اعتقاد بوجود األرواح املنترشة يف الرباري والقفار، فتضيف رهبة عىل األمكنة، ويشــعر 

الناس بالخوف عند االقرتاب منها، فاألدغــال واملغاور، واألودية، والخرائب كلها مليئة باألرواح 

التي تستوطنها، فيخشاها الناس، وخاصة يف الليل يك ال تؤذيهم، ويعتقد الناس بأن هذه األرواح 

تتمثل بأشياء ليست من حقيقتها، فقد تظهر عىل هيئة امرأة متشط شعرها، أو قد تأخذ أشكال 

الحيوانات حينا، وأشكال األشياء املألوفة حينا آخر مثل )شفيعة غزل(، ومن يذهب من األهايل 

إىل املناطق الخالية يبدأ يتخيل األرواح التي حوله، وقد يسمع أصواتا تؤكد له صدق إحساسه. 

اعتقاد الناس حول تلبس الجن ومس الشيطان 

ما يزال الناس يهابون الجن بشدة، ويتصورن أنهم يتلبسون بني آدم، أي أن الجني يستطيع 

أن يدخل داخل جســم اإلنســان، ويترصف به كيفام يشــاء، فمثال قد يتكلم عىل لسانه أو قد 

يترصف بأفعاله. 

ويرجع الناس أســباب اختالف ترصفات الشخص كرشود الذهن، واالنعزال، والهذيان إىل أن 

الجن قد تلبســه، وغري طباعه، وأثر عىل ترصفاته، وقد يحدث ذلك بظهور ترصفات غريبة عىل 

الشخص، كأن يرصخ بدون داع، أو قد يحاول إيذاء نفسه، فيقتنع األهل مبقولة تلبس الجن.

2. املعتقدات الشعبية
قدسية مؤتة عند أهل الكرك

مؤتة هي الســهل الذي حدثت فيه معركة مؤتة الشــهرية بني الجيش اإلسالمي والبيزنطي، 

وما يزال أثر املشــهد موجودا، وهو عبارة عن قوس حجري كالقنطرة شاهد عىل موقع املعركة 
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التي تتحدث عن بطوالت املسلمني يف مواجهة جيش الروم الضخم، وترتبط قدسية مؤتة مبعركة 

مؤتــة التي جرت عىل ترابها، فقد توطن يف قلوب الكركيني حب مؤتة وقدســيتها من ارتباطها 

التاريخــي بهذه املعركة، ومــا تزال مقامات الصحابة الثالثة زيد وجعفر وعبد الله املوجودة يف 

منطقة املزار شــاهدة عىل هذا الحدث التاريخي، ومصدر فخر وعز ألهل الكرك وتاريخ الكرك 

العريق املمتد عىل مختلف الحضارات، ومكانا للتربك.

معتقدات شعبية

كان الناس يضعون قطع الفضة، إما من الخواتم، أو القطع النقدية يف )أساســات( البناء يك 

تكون الدار )فضية(، أي مريحة.

وكاتوا يرشون املاء وراء املسافر تيمنا، ومن الفأل الحسن يك يعود ساملا. 

وإذا رؤيت واحدة تكنس دارها من الخارج توقعوا أن أحدا من أهلها سيموت.  

وعندمــا يرف جفن العني اليرسى يســتبرشون خريا، وإذا رف جفن العني اليمنى توجســوا 

سوءا. 

وطنــني األذن كان يوحي لهم بذكرهم من قبل أحد الغائبني، فإذا كان الطنني باألذن اليمنى 

توقعوا أن الذكر خريا، وإذا كان يف األذن اليرسى اعتقدوا أن الذكر يسء. 

حكة اليد اليمنى تدل عىل أن الشــخص سيسلم عىل عزيز، أما حكة اليد اليرسى فتعني أن 

الشخص سيقبض ماال.  

حكــة الرجل: حكة الرجل اليمني من أســفلها تدل عىل ســفر، وإذا كانــت الحكة يف القدم 

اليرسى تخوفوا من موت أحدهم.

ترك خصلة من الشعر: إذا املرأة مشطت شعرها وتركت خصلة منه عن غري قصد، يدل عىل 

أن امرأة ستموت.

اعتقدوا أن الدق عىل الخشب يرد العني الحاسدة.

وكرس الفخار وراء الشخص غري املرغوب يك ال يعود ثانية.

تفاءلوا بانسكاب القهوة وهي تفور.

عند سامع صوت ينادي عىل فالن، ويذهب للخروج لرؤية املنادي وال يرى أحدا، فيعتقدون 

أنه ملك املوت.
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كان إذا نــيس أحدهم شــيئا وتذكره بعــد خروجه من البيت وعاد ألخــذه، فإنهه ال يخرج 

مبارشة العتقادهم بأن النسيان كان حائال دون وقوع أمر ما، فيتأخر بعض الوقت قبل الخروج 

ثانية ليتجاوز الحدث

النوم جهة الشامل: إذا نام الشخص عىل جهة الشامل، يكون نومه جهة املقابر، وفيه تشاؤم.

إذا مرت جنازة من أمام أحد، فعليه أن يخفي إصبع الباهم. 

الحذر من النوم بعد العرص النتشار الجن. 

الصفري بالليل يوقظ الجن واألفاعي. 

أصحاب العيون الزرقاء حسودون: واستخدموا اللون األزرق لرد الحسد.

تربية السلحفاة تجلب الحظ الطيب للبيت وأهله. 

كانوا يدفنون رسة الوليد يف األماكن التي يحبون نشــأة املولود فيها، كأن توضع يف ســاحة 

مسجد ليتعلق قلبه باملساجد. 

ومن االعتقادات الشعبية

العبادة . 1

يســتكره الناس ترك سجادة الصالة بدون طي بعد االنتهاء من الصالة، كام يستكرهون ترك 

املصحف مفتوحا.

نذر املرأة . 2

مثّة عادة قدمية ترافقها بعض املعتقدات الخاطئة؛ وهي أن النساء الاليت ميوت لهن أوالد يف 

سن الطفولة ينذرن نذرا بأن يقسمن النعجة شطرين ويعلقنها عىل شجرة، وميررن وهن حباىل 

بأجنتهن من قوس اللحم، ثم متر بقية األرسة، فاملوت واملرض يهربان من تلك األرسة.    

السامط . 3

هو معتقد شعبي عند أهل الريف، حيث يتم ذبح ذبيحه وتوزيعها عىل املساكني قبل البدء 

بالحليب يف املوسم الجديد.
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عيل بن عليم . 4

يقول الراوي: عيل بن عليم يف املعتقد الشعبي نبي، أو ويل، ومقامه يف منطقة املزار، فتهدى 

إليه الذبائح، ويتربكون به. 

مقام الغياظ . 5

ويف منطقة أم جوزة هناك مقام الغياظ داخل ســور تزوره النســاء ليايل الجمع للتربك به، 

والدعــاء عند مقامه، وكانت النســاء تحرض معها الهدايا والعطايــا إىل املقام، ويعقدن أرشطة 

القامش يزين بها املكان.

تقديس األشجار

شجرة الخّلة 

توجد شــجرة الخلة غرب قرية فقــوع، وهي من البطم، وكان النــاس يحرصون عليها، فال 

يأخذون من غصونها خشية إصابتهم باألذى.

شجرة بذان  

هي شــجرة ســدر تقع يف قرية بذان يف وادي الكرك، يتزاورها أصحاب الحاجات، ويؤدون 

عندها النذور، ويتربكون بها، ويعلقون يف أغصانها األقمشــة الزاهية، وال يقصفون من أغصانها 

خشية أن يصيبهم أذى ساكنيها، وكان للشجرة خادمها.

شجرية عبيد الله 

توجد هذه الشجرة يف منطقة القرص شامل غرب الكرك، ويقال أن شخصا من ذوي الكرامات 

كان يجلــس تحتهــا، وهناك رواية أخرى تقول بأن قرب الويل قريــب منها، وكان الناس يزورونها 

للتربك، والعرائس واألطفال املختونون يطوفون حولها عىل الخيل.

شجرة البطيمة  

شجرة بطم معمرة يف الغور الجنويب، توجد يف وادي البطيمة الذي رمبا أخذ اسمه منها، لها 

قداســتها عند الناس، يزورونها ويحرقون عندها البخور، ويعلقون عىل أغصانها قطع األقمشة، 

واملسافرون العابرون من املنطقة ميرون بها تربكا. 
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شجرة رشيد

شــجرة زيتون توجد يف بلدة املزار مزروعة عىل باب دار )رشــيد(، وموقعها وسط السوق، 

وهي مجمع لكبار السن بعد صالة الفجر، وبعد صالة العرص إىل وقت الغروب.

عصاة اللوز

عصا اللوز موضع اهتامم الكثريين من الناس، فكانوا يأخذونها بالقداســة، ويحملونها ألنها 

مباركة ألن الجن ال يقرتب من حاملها، وعند النوم يضعها الشــخص تحت فراشه العتقاده بأنها 

تطرد الجن والشياطني.

الخيل املخلدية

إحدى املعتقدات الشــعبية لنوع من الخيول العربية تســمى بالخيل املخلدية نســبة إىل 

الصحايب خالد بن الوليد  ـ ريض الله عنه ـ، يقال: إن هذا الصحايب وضع يده عىل إحدى الخيول 

فسميت ساللتها نسبة إليه )الخيول املخلدية(، وهي خيل معروفة بقوتها وأهل الكرك يقومون 

لها إذا أقبلت.

وجود الحرمل يف املنزل

الحرمل شجرة تنبت يف فصل الربيع، يؤخذ منها الحب وهو يشبه خرز املسبحة، وبواسطة 

إبــرة وخيــط يتم ثقب هذه الحبات وعمــل مناظر منها وتعليقها يف البيوت لطرد الشــياطني 

والجن من البيت، وأحيانا يتم تعليق ضمة من النبتة يف البيت. 

سقوط السن يف الحلم 

مــن املعتقدات التي تبــدو أنها متصلة مبواقف حدثت مع بعضهم معتقد إذا وقع الســن 

بالحلم فإن تفســريه بأن أحدا من أهل البيت سيموت، وإذا كان من األسنان األمامية فهو كبري 

العائلة، واألرضاس يكون من باقي العائلة من جهة األعامم أو األخوال. 

الفحمة 

الفحمــة عارض يحدث لألطفال، يتمثل بالبكاء الشــديد املتواصل الــذي يؤدي إىل فقدان 

الوعــي، فكانت األمهــات يعرضن أوالدهن ويضعنهم بني أيدي الرجال الكرماء، أو متســح األم 

يدهــا برفة البيت حتى تذهــب الفحمة عن الصبي، ويف حاالت كانــت تجلس بعض األمهات 
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عىل مفرتق طرق وتنتظر خياال لتسأله: )يا خيال الدهام ويش دوا الفحمة(، فأي جواب يقوله 

يكون فيه الدواء.  

طائر السنونو

يقال بأن طائر السنونو طائر مبارك، فيبتعدون عن إيذائه، وال يصطادونه، ومن ميسكه بيده 

يتفاءل بالفرج من كل كرب. 

املضبوع

يعتقد العامة بأن الضبع يعمل عىل استالب عقل الرجل إذا نرث عليه من بوله، فيتبع الرجل 

الضبع إىل وكره، ويطاوعه إذا أكله، ويقولون بأن عقل املضبوع ال يعود إليه إال إذا ســال دمه، 

فلام كانوا يشعرون بأحد مضبوعا يقومون برضبه عىل رأسه ليسيل الدم منه.

الحجاب  

يلجــأ بعض األشــخاص إىل الحجابني ليعمل له حجابا يصد عنه األذى الذي يعتقده، ســواء 

مــن تأخر يف الــزواج، أو عدم وفاق بــني األزواج، أو حدوث الرضر يف املــال، والحجاب لفافة 

ورقية يكتب عليها من يعملها كتابات غري مقروءة، يحملها من يطلبها معه، أو تعلق يف أكتاف 

األطفال أو توضع يف أعناقهم.

القط األسود

ومن املعتقدات الشعبية أنهم يعتقدون بأن القط األسود الذي ال يخالطه لون آخر هو جني 

متخلق بخلقة قط، فيستعيذون دون أن يؤذوه يك ال يؤذيهم.

تربيك األكل 

كانت تقوم النســاء بتربيك األكل، أي الدعاء أثناء طهي الطعام، ويهبنه عن أرواح األموات 

عند إضافة امللح إليه، والحافظات منهن يقرأن: )إليالف قريش، إيالفهم، رحلة الشتاء والصيف، 

فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(. ثم تتشهد بقولها )اشهد 

أن ال إله إال الله وأشــهد أن محمدا رســول الله( وتضيف: )شهادة تزكييك وشهادة تحط الربكة 

فييك وشــهادة صفية ال عذبة وال نية أجريك وثوابيك عن روح موتانا وموىت املســلمني(. وبهذا 

يعتقدون أن الزاد سيكفي عددا أكرب. 
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حذوة الفرس

ومن ترصفاتهم أنهم كانوا يضعون حذوة فرس عتيقة لرد العني، إما عىل باب البيت، أو عىل 

موضع يحذرون من إصابته بالعني، كام استخدموا ألجل ذلك قطع األحذية القدمية لتقع العيون 

عليها قبل أن تقع عىل األشياء التي يحرزونها من العني.

الشبة )التقسيم عىل الشبة(

يلجأ اإلنســان يف الريف والباديــة إىل ما يتوفّر لديه ملواجهة األمــراض، وأوىل الناس عناية 

بالطفل، وتعد الشبة من العالجات التي يعتقد أنها ذات مفعول.

ويتم التقسيم عىل الطفل املوجوع من أثر العني بالشبة، إذ يتم وضع بعض الحىص يف إناء 

معــدين، وتوضع الشــبة كذلك يف ذات اإلناء، ثم يتم تعريضه لحــرارة النار مع تحريك الحىص 

مع الشــبة والقراءة باألدعية، فيتصاعد دخان يقال بأنه يكون عىل شكل إنسان أو وجه إنسان، 

فتطفــأ النــار باملاء وتقــول األم: )طّفيت العوينة مثــل ما طّفيت النويرة(، وتأخذ األم الشــبة 

وتضعهــا يف قطعة خبز وترميها للكلب وتقول ))هــاك العوينة كلها... عوينة وأكلها كلب(،كام 

يقرأون عىل الطفل:

دوي���������ت اخ��س�����������ي خ��س��ي��������������ت البح�����ور  ف���ي 

العباس ك�����أن��������������ك ف�����ي ال��������راس أب��و  الخ��ر  يطلع��ك 

والحس��ني ك���أن���ك ف�����ي ال�����������رج��ل��������ني الحس��ن  يطلع����ك 

مسم�ار ف��ي��ه��ا  ال���ج���ار  القّه������ار ع���ني  بالل��ه  اقهره�������ا 

املهف�����ار فيه��ا  الثن���اة  القّه��������ار ع��ني  بالل��ه  اقهره�����ا 

الح��جر ف��ي��ه��ا  ال��ذك�����ر  القّه���������ار ع��ني  بالل��ه  اقهره�����ا 

القّه�����ارع���ني ال��ح��س��ود ف��ي��ه��ا ع�����ود بالل��ه  اقهره��������ا 

وليْة خرجة  خارجة  يا  خّش��ت عاشمْة وطلعت غاشمة اخرجي 

استخدام الشبة عند املسيحيني

وتســتخدم الشبة عند املسيحيني لدفع أذى العني والحسد، فتؤخذ قطعة من الشبة للصالة 

عليها باســم الشــخص املراد حاميته، ثم توضع عىل الجمر، فإن كان عىل الشخص عني تظهر يف 

الشبة عىل النار، أو يظهر شكل وجه الشخص الذي أصابه بالعني.
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صالة التحويطة عند املسيحيني

كان الناس قدميا، وعندما )تطلع(  العرب وتحفر حفرة النار، تصيل املرأة حول البيت، وتبدأ 

تقول: )باسم األب، واالبن، والروح القدس إله واحد آمني  يحميك  يا بيتنا يحميك من كل دبيبي 

ســاعي  من العقرب العقوب، والحية الزحوف، والحرامي الــيل ما يحوف، والخرض جارنا حط 

عكازه بباب دارنا ال يديب علينا دبيب، وال رجل غريب، يا بيتنا صبحت ومســيت، ســايق عليك 

اللــه تضــب طاريك عن العقرب  العقوب، والحية الزحــوف والحرامي اليل ما يحوف ملا تطلع 

الشمس وينرش الراعي(.  

عادة التشبري

هي عادة قدمية جدا، متارسها بعض نساء البدو إذا أردن أن يعرفن إذا املرأة ستحمل أم ال، 

تقوم امرأة متارس هذه العادة مبد ذراعها، وتقوم بالتشــبري باليد األخرى، وإذا طال الشــرب آخر 

اليد ســتحمل تلك املرأة، أما إذا قرص الشــرب فلن تحمل، وأيضا تســتخدم هذه الوسيلة ملعرفة 

فيام إذا املســافر ســيعود أم ال، فإذا طال الشرب آخر اليد، يأيت املسافر وإذا قرص الشرب عن أخر 

اليد فلن يأيت.

عادات فك العني والحسد

وكانوا يســتخدمون لفك الحســد خلط املريمية وامللح وتحميصهام عىل النار والطواف بها 

حول البيت، واستنشاقها من قبل املصاب، مع قراءة سور املعوذات لثالث مرات.

كام استخدموا الفاسوخ والبخور بذات الطريقة لذات الغاية.

أم البسيسة والشياطني

وكانــوا يعتقدون بــأن صغار الجن والشــياطني تعبث بالرياح عندما كانــت تثور وتحدث 

الزوابع، فيتعامد الغبار من األرض إىل األعىل مع االلتفاف. 

البوم والغراب والفأر يف خراب البيوت 

الب��وم: كان االعتقــاد بأنه إذا حط طائر البوم عىل البيت فإن ســيخطف أحد أفراد األرسة، 

فيطرقون النحاس لتبتعد، أو أنهم كانوا يرمون لها رغيفا من الخبز للتخلص من رشها.
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الغراب: مصدر التشاؤم عند العرب عموما، فظهوره يوحي بالشؤم، وصوته ينذر بالخراب.

الفأر: فأله يسء، ووجوده فيه نجاسه، باإلضافة إىل الخراب الذي يلحقه باألثاث.

الطيور

وكانوا يتفاءلون لظهور طيور الحامم والصقور أو العصافري، ويجدون يف ذلك راحة ألنفسهم.

فتح الفنجان وقراءة الكف 

كان بعــض الناس يعتقــد أن الكف وتعاريــج خطوطه وغموضها مصدر للتنبؤ مبســتقبل 

اإلنسان، وكشف صفاته، ومنه يدعي قارئ الكف بأنه يتنبأ مبستقبل من قرأ له.

ولجأ كثري من الناس، وخصوصا النســاء إىل فنجان القهوة ملعرفة الحظ، فبعد رشب محتواه 

يقلب عىل فوهته لبعض الوقت ثم متســك به إحدى املتمرسات بقراءة الفنجان لتبدأ تكشف 

بعــض األمور من خــالل الخطوط املتعرجة التي تظهر عىل جوانبه مــن بقايا الثفل، ويعتقدن 

بصواب ما يسمعن من تأويالت. 

الشخص األعور

ومن العادات املرتبطة باملعتقدات أنه إذا صادف أحدهم يف طريقة أعور بادر إىل قلب أي 

حجر أمامه استعاذة مام يكره من حسد األعور لسالمة عيني الشخص اآلخر.

الرقم سبعة

والنــاس يتفاءلون بالرقم )7( دون أن يعلموا رسه، لكنهم يكررون االســتعاذة ســبع مرات، 

ويعلمون أبناءهم قداســة الرقم سبعة، فالسموات سبع، واألراضني سبع، وأيام األسبوع سبعة، 

وعند املسيحيني األرسار السبعة.

فتحة املقص

وتكره النســاء أن يبقى املقص مفتوحا بعد االســتعامل، ويحرصــن عىل إغالقه العتقادتهن 

بالسوء الذي يحدث من وراء ذلك.
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حبو األطفال  

تقول إحدى الراويات بأنه عندما كانوا يشــاهدون الطفل يحبو عىل يديه ورجليه يتوقعون 

قدوم ضيف، وتؤكد أنه كثريا ما كانت تتوافق الحادثة مع الحالة فاعتادوا تلك الطوالع.

تحويل الحذاء

عندما كان يشــاهد أحدهم حذاًء مقلوبا يأخذه التشــاؤم ويســارع إىل تحويله إىل وضعه 

املعتاد، الرتباط ذلك بأذهان الناس بالقداسة اإللهية التي ال يجوز أن يوجه نعل الحذاء لألعىل. 

العد والتعداد ووفرة الغلة

مل يكــن أصحاب املوايش والغالت يفضلون تكرار التعداد ألن ذلك باعتقادهم ميحق الربكة، 

وكانوا يرتكون األمور عىل طبيعتها تيمنا بالخري، فأصحاب املوايش مل يكونوا يعدون ماشيتهم إىل 

عىل فرتات متباعدة، وعندما يصلون الرقم سبعة يستبدلونه بلفظ )سمحة(.

قرص ركبة العروس

كان مام يشــيع اعتقــادا بني الناس أن من تقرص ركبة العــروس وهي مصمودة يوم زفافها 

فإنها رسيعا ما تتم خطبتها وزواجها، لذلك كانت تعمد كثري من العوانس عىل هذا الفعل.

والدة القطة

كانت تتشــاءم النســاء املتزوجات من والدة القطط يف بيوتهــن، ويعتربن ذلك نذيرا لزواج 

أزواجهن بزوجات غريهن.

نهيق الحامر وصياح الديك 

كانوا يســتعيذون عند سامع نهيق الحمري خاصة يف الليل، ويعتقدون بأن الحامر يرى الجن 

فينهق، وكانوا يتشــهدون عند ســامع صياح الديك: )أشــهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمدا 

رسول( العتقادهم بأن يصيح عند رؤية املالئكة.

أسامء األطفال

لتحريز أطفالهم، وحاميتهم من الحسد كانوا يسمونهم أسامء منفرة، تقول راوية بأن إحدى 

النساء سمت ابنها )عبد الحميد( وكانت تناديه باسم )عفن(.
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امللح

وتشــاءموا من انســكاب امللح من املاعــون عرضا، وامللح له أهميتــه يف االعتقاد، فهو ينرث 

للمباركة، ويف مكان ســقوط الطفل لحاميته من املس ويقرأون: »بســم الله عليك، باســم الله 

حواليك، اسم الله عليك، الله يحفظك«، كام ينرثون امللح حول البيوت لتحصينها، وكانوا يصلبون 

بامللح ملعرفة األنواء.

طاسة الرعبة )الروعة(

وكانوا يعتقدون بشــفاء الخائف بســقايته من )طاســة الرعبة(، وهــي وعاء نحايس صغري 

ومفلطح منقوش علية )آية الكريس( و)ســوريت املعوذتني(، وتتصل بالوعاء قطع نحاسية معلقة 

بثقوب بجوانبه، يوضع املاء يف )طاســة الروعة( و)ينجم(، أي يوضع يف الليل تحت النجوم ثم 

يرشب منها املرعوب، والخوفة أو الخريعة التي يصاب بها الشخص تحصل من رؤية أفعى عىل 

غفلة، أو منظرا مرعبا كأن يشاهد ميتا بشكل مفاجئ، أو يتفاجأ بوحش مفرتس. 

تحوية البنت

وهي طريقة كانت تســتخدمها النســاء مــع بناتهن وهن طفالت صغــريات، فيعملن عىل 

تلطيخ أجساد بناتهن وهن رضيعات بدم األرنب ملنع منو الشعر عىل أجسامهن، وهنالك طريقة 

أخرى للتحوية وهي حرق األفاعي أو العقارب يف النار ودهن أجساد البنات من أثرها. 

املندل 

هي طريقة من الطرائق التي كانت شائعة عند بعض املشعوذين، يدعون من خاللها معرفة 

أرسار الغيب، فيكشــفون عن األشــياء الخفية بالقراءة بألفاظ غري مفهومة للناس عىل املاء أو 

الزيت باالســتعانة بطفل صغري، ويقال للتمتامت التي يرددونها )التعزيم( إلحضار الجن الذي 

يكشف لهم أرسار األمر الذي هم بصدده.

كثريا ما كانت تســتعمل هذه الطريقة عند اختفاء بعض املمتلكات ســواء من املوايش، أو 

الذهب، أو النقود، وتستخدم كذلك للبحث عن الدفائن.

أم الغيث 

عند تأخر ســقوط املطر كانت النســاء تخرج زمرا يحملن معهن عصا طويلة متصلة بعصا 

أخرى عىل شكل صليب، ويضعون عليها من اللباس لتبدو عىل شكل عروس، ويرددن األهازيج 

طلبا للسقيا، ومام ينشدن:
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ـــم داي ـــا  ي ــث  ــي ــغ ال أّم  ـــا  ــا الــنــايـــــمي ـــ ـــ ــعــن بـــــيّل زري

ــالن ـــ ف ـــــو  أب زرع  ـــــيّل  ــمب ــرم داي ــك ــىل ال ـــيل ع ــا ال ه

ــي ـّ ــ رب ـــا  ي ــث  ــي ــغ ال أّم  ـــا  ـــــا الــغـــــريبي ـــ بــــيّل زريــعــنـــ

ـــالن ف ــــــو  أب زرع  ــــــيّل  ـــيل عــىل الــكــرم مــريبب هــا ال

ثم تُرمى أم الغيث عىل باب بيت شخص كريم، فيستقبل ذك الشخص النسوة، ويومل لهن. 

.. تقول الراوية: إن السامء متطر بعد خروجهن من بيت ذلك الكريم. 

كرة الضحك 

كــرثة الضحك كانت تنبئ مبا هــو يسء، فقد اعتادوا الجدية املفرطة يف حياتهم، ومل يعتادوا 

اإلفراط بالضحك، فإن صدف وحصل ما يدعو إىل الضحك ختموا حديثهم باالســتغفار والتعوذ 

من رش الضحك.

قداسة الخبز

كان إذا شــاهد أحد قطعة خبز عىل األرض يعجل برفعها ومســحها مام يكون قد علق بها، 

ثم يقبلها ويضعها عىل رأســه تقديسا للنعمة قبل أن يضعها يف مكان نظيف بعيد عن املواطئ 

ليأكلها الطري، أو يقدمها إلحدى املوايش، وإن كانت يف مكان نظيف أكلها الشخص.

ترصفات الليل

كانــوا ينهون الصغار عن املرور من جانب املقابر بعد الغروب، خشــية أن يصاب األطفال 

بالرعب من التخيالت التي قد تتهيأ لهم من وحشة املقابر.

وكانوا يجمعون الغسيل املنشور عن الحبال قبل غروب الشمس، فإن أغرب ظل حتى اليوم 

التايل وال يتم جمعه ليال.

الخرز

كان الناس يعتقدون باالستشــفاء بالخرز، واســتخدمت بعض األنواع منــه عالجا، أو حرزا 

لبعض الحاالت. وهناك أنواع من الخرزات تستخدم لغايات بذاتها مثل:

• خرزة الحلوق: وهذه الخرزة تعلق يف رقبة الشــخص الــذي التهبت عنده )اللوزتان(، 	

وتسمى هذه الحالة املرضية شعبيا باسم )نزول بنات اآلذان(. 
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• خ��رزة الحليب: لونها ســكني مع أبيــض وتعلقها املرأة املرضع يف رقبتهــا ليزيد إدرار 	

الحليب عندها.

• خرزة الس��ملك: تحملها املرأة حتى يبقى زوجها متعلقا بها، ويقولون يف املثل: احميل 	

السملك وجوزك غريك ما ميلك. وهي طويلة وسودا، فيها لون أبيض. 

• خ��رزة الرع��اف: لونها عىل لون الدم، وفيها لون أبيض، وتعلق يف عنق الشــخص الذي 	

رعف أنفه. 

• خرزة الكباس: تعلق يف عنق املرأة الوالدة حامية لها ولطفلها من )الكبسة(. 	

عد النجوم

كان األهل يحذرون أبناءهم من عد النجوم ليال العتقادهم بأن ذلك ســببا يف ظهور الثآليل 

يف أجسامهم.

رؤية الشهب والنيازك 

كان يسميها العامة )خرة النجم( ومنها يتشاءمون، ويقع يف ظنهم أن ذلك إمارة لوفاة شخص 

من األشخاص املعروفني، فكانوا يستعيذون ويستخريون، ويبقون عىل وجل من خرة النجم.

األطفال  

ومام كان األهل يحذرون منه، أن مييش شــخص ويتخطى طفال نامئا العتقادهم بحرمة ذلك 

من ناحية باعتبار الطفل )مالك(، والعتقاد آخر بأن تكون قامة هذا الطفل قصرية. 

دالالت األلوان 

• اللون األصفر: يكرهون اللون األصفر ألنه يوحي بالقحط، ويشعر بالحزن. 	

• اللون األبيض: واللون األبيض محبب ألنه يدل عىل الصفاء والنقاء. 	

• اللون األسود: ويتشاءمون من اللون األسود، ورمزوا به إىل الحداد.	

• الل��ون األزرق: وكانوا يعتقدون بــأن لون الجن أزرق، فدرجت عىل ألســنتهم مقولة 	

)الجن األزرق(. 

• اللون األحمر: وال يحبون اللون األحمر إلشارته للون الدم.	
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3. العالج الديني ـ العالج بالقرآن
الرقية

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 وسورة الناس(، وتتبع الرقية الرشعية عالج 

مريض أو عالج املســحور أو امللموس أو املعيون أو الوقاية من الحســد، 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. 

التقسيمة

كان إذا مرض أحدهم يضع من يقرأ )التخريج( يده عىل رأس املريض: )رقيتك واســرتقيتك 

من كل عني شــافتك ويا صالة عىل النبي( أو: )رقيتك واســرتقيتك من كل عني حاســدة( ويقرأ: 

)قــل هو الله أحد( ثالث مرات ثم: )بســم الله أرقيــك من كل يشء يؤذيك، ومن رش كل نفس 

وعني حاســد الله يشــفيك، باســم 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 وميســح بهام 

جسم املريض. 

4. التشاؤم والتفاؤل
كان بعض الناس يلجأون إىل قياس الطفل بالشــرب صعودا من أســفل القدم إىل أعىل الرأس، 

وهبوطا من أعىل الرأس إىل أســفل القدم، فإن تطابقت األشــبار كان فأال حسنا، ويرددن أثناء 

عملية الشرب: )يا شرب يا شبار يا جايب العلم واألخبار(.  

5. السحر
السحر

 يلجأ بعض الكارهني إىل الســحرة لســحر أحد األشــخاص بقصد اإليذاء، فيستخدم الساحر 

النجاسات يف سحره إما لرضر الشخص يف بدنه، أو للتفريق بينه وبني زوجه، أو لرصفه عن أمر 

من األمور وغرس الكراهة تجاه ذلك األمر يف نفسه.



264

حني يشــعر اإلنســان بتغري أحواله رمبا ذهب التفكري به ومبن حوله إىل أثر الســحر، فيبدأ 

بالعــالج، فيلجأ إىل الحجابني ومن يدعون فك الســحر وإبطاله، ومــن أولئك من يعالج بقراءة 

القرآن، وغريهم من يردد بعض األلفاظ التي ال يفهمها اإلنســان، فيدعو الجن إلخراج الســحر 

من مكانه الذي قد يكون موحشــا، أو مخفيا، فقد قيل عن أن بعض الســحر يدفن يف املقابر 

تحت النصائب.

ويعالج أثر السحر بقراءة آيات آية الكريس وأواخر سورة البقرة وسور املعوذات.

الرصد

يعــرف الرصد بأنه حارس الكنــوز والدفائن، وهنالك اعتقاد بأن الرصد هو أحد أنواع الجن 

الذين وضعهم ســيدنا ســليامن عىل الكنوز يف األرض ليحموها من الرسقة، ويتشكل الرصد يف 

هيئة أفعى يف أكرث أحواله، أو امرأة أو غري ذلك، ويشاهده الناس، لكنهم ال يستطيعون القضاء 

عليــه، فهو يظهر فجأة، ويختفــي فجأة، ولو حاول أحدهم قتله فإنه قــد يتأذى، ولكن بعض 

الناس يحرضون الســحرة أو املشــعوذين أو يقولون ألصحاب العلم ليحرشوا الجن، ويسيطروا 

عــىل الرصد، ومن بعدها يســتخرجون الكنوز، ويف منطقة قاع الطور مــن مناطق جوزا يروي 

الكثري من الناس إنّهم رأوا أفعى عظيمة متيش عىل األشــجار، وتســبح يف مواجري الزيتون، وهي 

رصد، وال يســتطيع أحد االقرتاب منها، وكذلك يرونها عىل النخلة يف منطقة قطيفة، ويعتقدون 

أنها رصد، فال يقرتبون منها.

معالجة من مسه الجن واملسحور 

تشكل يف أذهان الناس أن الجن له قدرة خارقة عىل اإليذاء واملس، فمثال: قد يتلبس الجن 

رجال أو امرأة فيؤذيهام ويجعل املمسوس يترصف بترصفات غريبة، ويصدر أصواتا غري معتادة، 

والنــاس يعمدون لرضب الشــخص يك يخرجوا الجني منه، أو قد يذهبــون به إىل الويل إلخراج 

الجن، أو يعمدون لصنع حجاب لحاميته من األذى، وقد يعالج املريض بالقرآن.

أما املســحور فكثريا ما عالجوه بالحجب، أو بالتامئــم التي تعلق يف األكتاف أو يف األعناق، 

وقد عولج املسحور أيضا بآيات من القرآن الكريم واألدعية. 
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6. العني
العني الحاسدة 

مــام يثري الفزع يف قلوب الناس ما يقال عن الحســد، وإن كانــت الحقيقة ال تنكره، إال أن 

الحامية منه توقع الناس يف األوهام، فيذهبون إىل املشــعوذين، والحجابني لتحريزهم من العني 

الحاسدة.

عالج الحسد

عالج العني والحسد برضب الرصاص؛ كأن ميسك املعالج قطعة رصاص يخبئها يف كفه ويدور 

بها حول رأس املعيون مع متتامت يقرأها، أو أن يذاب الرصاص عىل النار، ثم يسكب عليه املاء 

البارد، فتتشكل عني يف الرصاص متثل عني الحاسد، فيزول األثر عن املصاب، ومن الطرق )الشبة 

البيضاء( يتم حرقها وترمى يف مكان بعيد ال تطرقه أقدام السائرين.

ويعالــج املصاب بالعــني أيضا بحرق قطعة قامش ممن حســده، وتبخريه بهــا، أو بتبخريه 

بـ)الشــعري املقري( والشبة مع ترديد: )بســم الله الرحمن الرحيم عني الجار فيها نار عني الولد 

بها وتد العني اليل ما تصيل عىل النبي تعمى وتزول(.
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8. املعارف املتعلقة بالحيوانات
الفطام 

وبعد أن ترضع صغار املاشية مثانية أسابيع من أماتها، يتم التدرج بفطامها لكسب الحليب، 

فيتم إرضاعها عندما يصبح عمرها شــهرا ملدة أسبوعني أو أكرث نصف الكمية، وهذا هو الفطام 

الجزيئ، أما الفطام الكيل فيحصل عندما يصبح عمرها شهرين إذ يتم فصل املولود عن أمه لفرتة 

حتى ينىس كل منهام اآلخر.

الرساحة 

هــي الرعي بالغنم؛ حيث يقوم الراعــي بالخروج بأغنامه من الصباح إىل حني الغروب، ويف 

أيام الصيف قد ميتد وقت الرعي إىل ما بعد الغروب الستغالل فرتات برودة الطقس.

ويقسم قطيع األغنام إىل قسمني، الرغث، وهي األغنام الحالبة، والجلد وهي التي ال تحلب، 

والقصد من فصلها لسهولة حلب الرغث دون الحاجة لفصلها عند كل وجبة احتالب. 

املهجع 

ويســمى )املراح( عند البدو، وهو املكان الذي تهجع به املاشــية، فإن كانت السكنى بيوت 

الشــعر يكون مراح الحالل أمام البيوت ومندفعا إىل أحد الجوانب يك ال تثري دقيق الغبار قريبا 

من أهل البيت، ويتم تبديل املراح ما بني فرتة وأخرى حفاظا عىل نظافة املاشية من الحرشات 

التي قد تســتوطن معاطن القطعان، ويف ليايل الدفء ينام الراعي يف أحد أطراف القطيع، ويف 

الشتاء عادة ما كانت تأوي القطعان إىل املغاور حامية لها من الربد.

أما إذا كان السكن يف بيوت الحرض فعادة ما يتم مهجع املاشية يف حظرية تعد خصيصا لذلك 

يطلقون عليها اسم )خان(، تكون جيدة التهوية، ويدام تنظيفها.

القيلة 

يف أيام الصيف الحارة تكون الرعية أو الرساحة عىل مرحلتني صباحا ومســاء، يخرج الراعي 

مع الحالل يف الصباح إىل املراعي، وتســتمر الرعية قريبا من الظهر حيث ارتفاع الحرارة، فيتم 

إيــراد املاشــية عىل املاء، واحتالبها، ثم إقالتها يف املراح إىل مــا بعد الظهر حيث ابرتاد الطقس. 

وتسمى هذه الفرتة )القيلة(. 
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حلب الحالل

عند حلب املاشية تجمع األغنام بصفني متقابلني، يجمع بني كل رأسني حبل من غزل الصوف 

يسمى )الشباق( إىل أن ينتهي )شبق( كامل الرؤوس الحالبة، وتقوم النساء بحلب األغنام، وبعد 

االنتهاء من االحتالب يفك )الشــباق( بسحب طرفه حيث تم شبق آخر نعجتني لينبت بسهوله 

فينطلق القطيع.

ويكــون االحتالب مرة واحدة أيام الربد لقلة غزارة الحليب، ويف أيام الصيف تحلب املوايش 

مرتني صباحا ومســاًء، وحليب املاعز يستخدم عادة يف صناعة اللنب، أما حليب الضأن فغالبا ما 

يستخدم لصناعة الجنب.

قصاص الغنم واملاعز

يتم جز أصواف الغنم، وقص شعور املاعز مع أوائل الصيف للتخفيف عنها من شدة الحر، 

اص ورفعها  وعند مبارشة القصاص يتم طرح الشاة أرضا بجعل عرض بدنها مع عرض بدن القصاَّ

لألعــىل من قامئتيهــا الخارجيتني وإلقائها عىل األرض برفق عىل أحــد جنبيها، ثم تربط قوامئها 

األربعة بعد جمعها واملخالفة بينها بواســطة الكرباس، وهو قيد يفتل من خيوط غزل الصوف، 

أمــا إن كانت الشــاة »متيل« فيجمع بني ثــالث قوائم بحيث تكون إحــدى قامئتيها الخلفيتني 

اص عىل تخليص الشــاة من الَوذَح وإزالة القلق  طليقة يك ال يتأثر حملها، وبعد أن يعمل القصاَّ

وكالهام ما يتلبد بأطراف أصوافها من األوســاخ، تبدأ عملية جز الصوف من أسفل البطن ومع 

عرض البدن وإىل األعىل، بالكشف عن أصول الصوف بإحدى اليدين إلدخال الجلم بني مساربه 

اص بجعل الصوف املجزوز والذي يبقى  ومواصلــة الجز بتتابع حتى أعىل الظهر، ثم يقوم القصاَّ

متامســكا إىل الجهة األخرى من بدن الشــاة التي يحولها إىل الشــق الثاين من البدن باإلمساك 

مبجمع قوامئها وجذبها للطرف اآلخر ليظهر جانبها الذي مل يجز ليســتكمله مع ما ســبق جزه 

مبتدئا من حد الجز أعىل الظهر وإىل األسفل حتى يخلص الجزة، وهي كتلة الصوف التي تلتبس 

جلد الشــاة، حيث تفرد بكاملها للخارج وتطوى للداخل وتربط من أطرافها بواســطة الُعذوق 

واحدهــا ِعذق وهــو الخصلة الواحدة من الصوف يتم فتلها وربطهــا مع خصلة أخرى تقابلها 

اص جز الشاة حتى ينتقل إىل شاة أخرى سبق  لتكون الجزة عىل شكل كتلة، وما أن ينهي القصاَّ

طرحهــا، إذ من عادتهم طرح أكرث من شــاة ليتعرق جلدها من جهدهــا وهي تنازع الكرباس 

مام يسهل ولوج »الجلم« بني عذوقها. ويتم َجلْد أو تظليل املاشية يف القصاص، والجلد أن يتم 

تخليص بدن الشاة من كامل صوفها فيام يستبقى منه يشء يف التظليل إما عىل أكتافها أو عىل 

أعجازها أو كليهام، يسمون ما مل يجز »ظلة«.
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اص باستبانة أصول الشعر بإحداث فجوة بواسطة  تقص شعور املاعز واقفا، حيث يبدأ القصاَّ

املقــص مع سلســلة ظهر العنـز مبتدئا من مؤخرة ظهرها باتجاه مقــدم أكتافها ثم يتحول إىل 

جانبها األمين مبارشا بالقص من األعىل إىل األســفل ومن خلف بدنها إىل مقدمته ممسكا خصل 

الشــعر بيد ممرا املقص بني ثناياه باليد األخرى ملقيــا ما يقصه يف أرض وقوفها حتى إذا أنهى 

تحول إىل الجانب األيرس مكررا ما كان منه يف الجانب األول غري أنه يف هذه املرة يتجه بالقص 

مــن األمام إىل الخلف، ويف جولة القصاص يتم قــص جميع رؤوس املاعز يف مكان واحد لجمع 

شــعورها إىل بعضها ما مل تختلف ألوانها التي توجب فصل األلوان لصباغتها باللون األسود قبل 

استعاملها.

غسيل الحالل

بعد عملية قص صوف الحالل يأخذ صاحب الحالل أغنامه إىل مكان تكون فيه املياه جارية 

بالعادة لغسلها، لتنظيفها من األوساخ العالقة بجلودها.

التبحري 

وهو غســل املاشية مبياه البحر امليت للتخلص من الحرشات التي قد تعلق بأجسادها مثل 

)القراد( و)الحلامن(، و)القميلة(، فملوحة مياة البحر امليت تقتل أو تطرد هذه الحرشات. 

سقاية املاشية 

يقــوم الراعــي بجلب الحالل إىل عيون املاء، أما املناطق التي ال توجد فيها ينابيع املاء، فإنه 

يعمد إىل آبار املياه التي تســتقبل مياه األمطار، ويســتخدم الراعي الدلو لنشل املياه من البرئ 

ووضعها بالجرن أو اللقن لسقاية املاشية. 

لجم الحيوانات

اللجم هو تحويط املاشية من األذى، ويتم بأن تتم قراءة آية الكريس واملعوذات عىل موس 

وهو مفتوح ويتم إغالقه، أو عىل الشربية وبعد القراءة توضع يف غمدها، فام دام املوس مغلقا 

والشربية يف غمدها يكون اللجم، فإن تم فتح املوس أو سحبت الشربية يعاد اللجم من جديد، 

ومنهم من يقرأ عند اللجم: )أولها بسم الله وثانيها بسم الله وثالثها أمان الله اللجم يا رب عىل 

)فالن بن فالنة( أو غنم )فالن بن فالنة( من الوحش والوحشــية والضبع والضبعية، وكل دواب 

األرض اللجم يا رب(.  
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وسم الحالل واإلبل 

هو عادة ومامرســة اجتامعية ميارســها البدو، وتوسيم الحالل يعني وضع عالمة معينة عىل 

قطيع الحالل أو قطيع األبل؛ لتمييزها عن قطعان اآلخرين عند ضياعها، وكل عشــرية لها وسم 

معني يفرقها عن الباقي، والوســم عبارة عن عالمة يتــم وضعها عىل الغنم واإلبل، حيث يأتون 

مبطرق حديد يكون يف أســفله رسمة شــكل الوسم ويضعونه يف النار حتى يسخن، ثم يضعونه 

عىل موضع الوسم، إن كان يف الوجه أو عىل أوراك وأعضاد اإلبل. 

املغرة 

املغرة صبغة حمراء اللون تستخدم لتخضيب املاشية لتزيينها، إذ تذاب املغرة باملاء بكثافة 

وتطــىل بها أصــواف املراييع بخطني عريضني يف مواضــع األكتاف ممتــدا إىل الدفتني، وأعجاز 

الظهور ميتدان إىل أسفل الجنبني ويتم تخليله بني عذوق الصوف حتى يتغلغل يف أصوله ليثبت 

اللون لفرتة أطول، يجعل بني خطوط املغرة خطا أقل عرضا من النيلة وهي صبغة زرقاء تثبت 

بــذات الطريقة التي اســتحدث فيها خضاب املغــرة أو بدلك مكعبات النيلــة يف املكان املراد 

توشيحه باللون بعد ترطيبه بقليل من املاء. 

أمراض الحيوانات وطرق عالجها

الغرب والجرب 

هام مرضان يصيبان املاشــية، حيث يصيب الجرب جلد املاشية، ويظهر بشكل حساسية أو 

طفــح جلدي عىل أثره يتســاقط الصوف، ويتآكل الجلد، أما الغــرب فيصيب يف العادة منطقة 

الوجه، وباألخص األنف عىل شكل حساسية تسمى الحزاز.

وهذان املرضان ينتقالن بالعدوى، ويرافقهام تعب وإرهاق عام، وضعف لجســم املاشــية، 

وطريقة عالجهام تكون بغيل الزيت أو الشحمة، وتستخدم قطعة من الخيش توضع يف الزيت 

ويفرك بها مكان اإلصابة للتخلص من املرض.

غساس الحالل

هو مرض يصيب املاشــية يف العادة بعد قص الحالل، حيث تأيت أيام باردة تســمى مصابيح 

برد، يتعرض لها الحالل لنزالت الربد، ويصاب بعدها مبا يسمى الغساس يرافقه سيالن من األنف 

أشــبه بالرشــحة عند البرش، وإرهاق عام، تتم معالجة مرض الغســاس باستخدام املياه، حيث 

تخلط مع امللح وتسكب يف أنوف املاشية. 
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الضلع  

ويقال له الحطام، وهو مرض معد يصيب قوائم املاشــية، حيث تصري تعرج )تضلع(، وكانوا 

يعالجونه بدخان نبت الحرمل. 

جبارة الكسور

كان يتم جرب كسور املاشية بتسوية العظم، ووضع الجبائر من جهتي الكرس، وهي قطع من 

الخشب املستوية وربطها باللفائف من قطع القامش، وتثبيتها لحني أن يجرب الكرس.

الحمى املالطية 

مرض يصيب املاشية نتيجة فريوس، فحني تعاين املاشية املصابة بالحمى املالطية يظهر عليها 

إرهــاق عام، فتصبح غري قــادرة عىل األكل أو حتى عىل امليش إذا اســتمر هذا املرض فيها من 

غري عالج، مام يؤدي إىل نفوقها، وهذا املرض معد، وينتقل من املاشــية لإلنسان؛ يف حال تناول 

الشخص الحليب غري املغيل فإنه يصاب بالحمى املالطية. 

الشاة الصورا 

َور( داء يصيب املاشــية مبا يشــبه الدوار، فتتحرك حول نفســها، ومل يكن يعرف سبب  )الصاَّ

الصور الذي يحدث للامشية، وكانوا إذا أصيبت شاة بهذا الداء عملوا عىل ذبحها.

الجعام والفساس 

مرض يصيب املاشــية فتنزف الدم من أنوفها، وســببه أكل األعشاب التي تنبت يف الظل، أو 

تلك التي تنبت يف املواضع العطنة، وأما الفســاس فســببه أكل عشبة تنبت بني الزروع تسبب 

هذا الداء.

مفردات تتعلق باملوايش

• الحويا: العنز التي يحيط بأطراف وجهها اللون األحمر الفاتح. 	

• الذرايا: العنز التي تتعدد نقط الشعر األبيض عىل آذانها.	

• العطرا: من املاعز ذات اآلذان املوشحة باللون األحمر. 	

• القطام: العنز صغرية األذنني.	
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• الجدال: من املاعز ذات اآلذان التي تبدو وكأنها ملتفة.	

• الكوما: من الضأن التي ال آذان لها.	

• الصبحا: ماعز وجهها أبيض.  	

• الغرا: النعجة التي يف جبهتها بقعة بيضاء.	

• القرحا: التي يحيط بعينها الشعر األبيض. 	

• األصهب: اسم يطلق عىل الجدي.	

• الجدي: ابن املاعز الذكر، واألنثى سخلة.	

• الخروف: ابن الضأن الذكر، واألنثى عبور.	

• الطيل: والجمع طليان، مواليد الضأن الصغار.	

• الشعرية: صغرية املاعز دون السنة. 	

• الثنية، والثني: من الضأن واملاعز من دخل يف السنة الثانية.	

• التيس: ذكر املاعز.	

• الكبش: ذكر الضأن. 	

• القرعاء: العنز بدون قرون.  	

• العجفا: الشاة الضعيفة من الضأن واملاعز.	

• العوسيه: ماشية من الضأن نجدية، لها أذناب بدل اإللية.	

• أدرع، والدرعا: من الضأن ما كان لون صدره مخالفا للون ســائر البدن، وغالبا ما يطلق 	

عىل اللون األسود املخالف.

• الغبشا: من الضأن التي وجهها أبيض.	

• السحام: من الضأن التي وجهها أحمر مييل إىل اللون األسود.	

• النحلة: جرس صغري يوضع يف رقاب السخال، أبناء املاعز. 	

• الجعام: مرض يصيب املاشية.	

• الدمل: حرشة تستوطن تحت جلود املاشية، وأكرث ما تظهر يف املاعز.	
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• هاجعة: رابضة يف املراح أو املرعى.	

• مستفلية: راتعة يف العشب.	

• رامية: التي تتحنن إىل ولدها من الضأن واملاعز، وضدها النفر.	

• الجرارة، أو الجرور: من الضأن واملاعز، متدلية الرضع.	

• املقرص: ذات الرضع املرتفع.	

• العصوص: شديدة حلمة الشطر عند الحلب.	

• الهشوش: لينة الرضع سهلة الحلب.	

• الشطرا: التي تحلب من شطر واحد.	

• الزقال: من الضأن واملاعز التي أحد شطري رضعها أكرب من اآلخر.	

• الرطال: من الضأن ذات اإللية الكبرية املجموعة.	

• الهداد، أو الرصاف: فرتة التلقيح يف املاعز.	

• الحنا: فرتة التلقيح يف الضأن.	

• الرغث: املاشية التي وراءها مواليدها.	

• الجلد: املاشية التي بدون مواليدها.	

• اللجب: املاشية التي نفقت صغارها بعد والدتها تامة.	

• الشــملة: قطعة من قامش تخاط عىل شكل كيس يشتمل عىل رضع العنز ملنع وليدها 	

من الرضاعة.

• اللجام: عود يعرتض فم السخل )ابن املاعز( مينعه من رضاعة أمه.	

• املريــاع: جمعــه مراييع، وهو كبش عنِّني يروض من صغره، إذ يفصل عن أمه قبل 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 والقرقاع غالف معدين اســطواين الشــكل مفتوح من أسفله يف أعاله عروة 

مترر منها ســفيفة لتطوق عنق املرياع ليتحرك القرقاع مــع حركة رأس املرياع فتطرق 

جوانبه كتلة معدنية يقال لها »قلب« تتصل يف وســط جوفه بواســطة سلسلة أو سلك 

مرن لتحدث صوتا ينجذب له القطيع. 



273

• الربــق: حبل يتخذ من غزل الصوف يثبتون طرفيه بوتدين بعد أن يســتحدثوا ما بينهام 	

عدة عرى، بني كل عروة وأخرى مسافة تحول دون تعاقب الطليان أو السخال يك ال تؤذي 

بعضها، يفرجون العروة بني الســبابة واإلبهام ثم يثنونها لألسفل الستحداث عروة جديدة 

عىل شكل أنشوطة يجعلونها يف إحدى قوائم الطيل أو السخل األمامية.

• الشــباق: حبل مجدول من غزل الصوف، يف أحد طرفيه عروة تستخرج منها عروة جديدة 	

عند ربط أول شــاتني بعد أن يطوق الحبل عنقيهام، يتم ثني الحبل من أقرب مســافة من 

العروة إلحداث طية يتم إخراجها من العروة األصل لتشــكل عروة جديدة تستخدم لذات 

الغرض عند تكرار عملية الشبق إىل أن يتم االنتهاء من كامل القطيع لتوضع العروة األخرية 

يف مقدمة وجه آخر شاة شبقت يك ال ينفلت الشباق أو يرتاخى جراء حركة املاشية.

سوق الحالل

هو مكان مخصص لبيع ورشاء املوايش، فمن أراد الرشاء أو البيع يتجه إىل السوق يف أوقات 

محددة من أيام األسبوع، فـ)الجالب( الذي يذهب لبيع بعض ماشيته يقوم بعرضها يف السوق، 

واملشرتي يبحث عن حاجته.

تربية النحل

نظرا للمزروعات املوجودة يف املنطقة وانتشار أشجار السدر، ويف موسم الشتاء تعد األغوار 

منطقة دافئة، يكون األمر مشــجعا جدا للمزارعني لرتبيــة النحل، وذلك بوضع صناديق النحل 

عــىل طــرف األرض والعناية بها، وقدميا كانــت املناحل طبيعية؛ حيث يبنــي النحل خالياه يف 

الجبال، أما اآلن فأصبحت تجارية، إذ توضع املناحل يف صناديق وفيها خاليا للنحل الســتخالص 

العسل وبيعه.

تخصيب الحامم وتفقيسه

يقــوم مربــو الحامم برتبية الحامم البلــدي بجانب األنواع الثانيــة، وعندما تبيض الحاممة 

البلدية يقوم املريب بســحب البيض من تحتها ووضع بيض حامم من نوع آخر لتهجني الحامم، 

وبعد أن يفقس البيض الجديد تخرج الفراخ الصغرية التي تسمى )زغاليل(، وخالل فرتة من )4 

- 7( أســابيع، يصبح الحامم مخاليف، وهذا يعني شق البواقي، وهو الريش والبواقي هي سبع 

ريشات، وآخر ريشة من البواقي تسمى الصحابة، وملّا يرميها الطري تسمى هذه املرحلة بـ)أول 

الفتوح(، وهي بداية البيض، ثم يتم التهجني باملزاوجة بني األنواع ليكون نوع جديد. 
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مربو الحامم

)الزقيق( هو الذي يقوم برتبية الحامم واقتنائه، إن كان تاجرا أو شخصا عاديا، وكلمة الزقيق 

مأخوذة من )زّق( فراخ الحامم بالعلف، والكشــيش هو الذي يســحب حامم اآلخرين بالطيور 

الخطافة التي يربيها عنده، وهي عادة من الذكور، والخطّافات من نوع البوز والنوري واملرصي 

والكشكيش، وتربية الحامم الخطّاف تسمى جرد الفراخ؛ أي يضعونها مع ذكور قوية يف الطريان 

حتى تتدرب.

أنواع الحامم

وأنواع الحامم املعروفة يف املنطقة هي:

• البلدي: حجمه صغري، وله ألوان كثرية، ويتحمل الربد والحر.	

• البغدادي: حجمه كبري، ورقبته طويلة وال يطري ملسافات طويلة.	

• الهزار: حجمه مثل حجم البلدي، لكن شكله غريب، وذيله مثل ذيل الطاووس.	

• املرصي: لونه أصفر ومنقاره صغري. 	

• مســّود بريويت: فكه أسود عريض، وله تسع ريشات بيض يف آخر الجناح، وتسمى عرش 	

ثابت. 

• املسايد: مثل البريويت.	

• الهزاز السعودي: حجمه صغري وذيله واقف وألوانه مشكلة. 	

• البخاري: رسوال الرجل طويل، والقرفلة )النجمة( عىل وجهه كبرية.	

• النجفي: رسوال الرجل طويل، والقرفلة  )النجمة( صغرية، وحجمه صغري.	

• الهندي: له رسوال وقرفلة عىل الرأس. 	

• عرجاين: لونه أسود وله محابك عىل الجنحان )خطوط بيض(.	

• قرقاطي: لونه أزرق وعليه لفحة ثابتة.	

• نوري: لونه أسود وذيله أبيض مثل البقية.	

• الهور: لونه أسود أو أزرق وبطنه أبيض بالكامل.	

• نيوزلندي: منقاره صغري وعىل رجليه ريش وعيونه واسعة.	
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• مالفيف: له لفات ريش عىل جناحه. 	

• أرباش: لونه أبيض، ووجهه أسود أو أصفر أو أحمر. 	

• الرويس والشبح: حجمه صغري، ورسواله قصري، وله قرفلة صغرية.	

• رمياين: لونه ســكري أو أبيــض أو أزرق، وحجمه كبري، وهو طري حنون، فهو يســتطيع 	

إطعام عرشين فرخا.

• شكايل: لونه أسود، وهو عايل، وله )محابك( عىل األجنحة.	

• نحاسيات: لون الكتف نحايس. 	

• أرشنجل: وهو هجني، لونه أسود من فوق، ومن تحت نحايس. 	

• شخشيل: لونه أبيض، ووجهه حتى منتصف الرقبة أسود.	

• بلوين: الوجه والذيل لونهام واحد.	

• ذباين: اللون أبيض ومنقط باألسود.	

• منافيخ: لونه مشكل، وله نفخة قوية عند الحوصلة.	

• عداد أملاين: لونه أبيض، وباقي الريش منقرش.	

• ساكون: أبيض، ورسواله طويل، وهنالك طبعة بني عيونه.	

• اإلنجليزي: منقاره قصري، وجفنه واسع. 	

• الربميل: لونه أسود، وكتفه منقرش.	

• منساوي: ريش رقبته قصرية، وهو من أجمل أنواع الحامم. 	

• فينا: له طاقية عىل رأسه، ولونه أبيض أو أسود.	

• كنج: ذيله قصري. 	

الدجاج

متت تربية الدجاج كأحد روافد مؤونة البيت، فيســتفيدون من بيضة، كام يســتفيدون من 

لحمه، ويتم تكاثر الدجاج برقود الدجاجة عىل البيض لتخرج الصيصان التي تتم العناية بها أول 

فقــس البيض عنها حتى تدرج وراء أمها، وتتــم تربية الديوك مع الدجاج لتلقيح البيض ليكون 

صالحا لوضعه تحت الدجاج عند الرقود، إذ إن مل يكن البيض ملقحا فإنه ال ينتج الصيصيان.
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وكان الدجاج يأوي يف الليل إىل )القن( أو )الخم( ويتم اإلغالق عليه حتى الصباح خوفا من 

اعتداء الثعالب أو القطط.

الحبش )الديك الرومي(

تربية الحبش ال تختلف عن تربية الدجاج كثريا، سوى العناية بالصغار عند التفقيس، فيتم 

االهتــامم بإطعام صغارها، إذ يقدم لها البيض املســلوق حتى تكرب، أو األرز املطبوخ، أو الخبز 

املنقوع إىل أن يصري بإمكانه األكل لوحده.

وعنــد )قعود( انثى الحبش تم اختيار البيض امللقح من ذكــر، وميكن إضافة بيض الدجاج 

لكن بعد أسبوع من )قعود( الحبشة، ألن فرتة احتضانها للبيض )29( يوما.

ويستفاد من لحوم )الديك الرومي( –الحبش-.

الطيور الربية

تتعدد الطيور الربية يف املنطقة، ومنها:

1- الحــامم الــربي: لونه أزرق ويعيش يف املناطق الوعرة والخــراب واآلبار املهجورة، ويكرث 

عند حراثة األرض.

2 - البوم: طائر مرعب ويرتبط بأســاطري كثرية، ويعيش يف الخراب، وتوصف املرأة الرشيرة 

بأنها بومة.

3 - العصفور الدويري أو صوص الرب: وهو طائر صغري، يعشــش يف شــقوق الدور ويعيش 

بها.

4 - الزرعيــة أو الزرعــي: وهي القربة، ووصفت بالزرعي؛ ألنها تبني أعشاشــها )الدحانة أو 

الدحاية( يف الزرع، وترتفع باألعىل فوقه.

5 - الفسفس: طائر صغري جدا يكرث يف الربيع، ويعيش بني أشجار السويد.

6 - أبو الصوي: طائر صغري، لونه رمادي، رسيع الحركة ويعيش يف األســوار الحجرية بعيدا 

عن املساكن، ويرضب به املثل: )فالن مثل أبو الصوي(.

7 - الخوار: طائر أصغر من الحامم، تضعف حركته يف الصباحات الرطبة، فيســهل اإلمساك 

به، وله صوت خشن كرصير الباب.
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8 - الشــاهية أو الحديــة: وهي طائر جــارح، ويعرف بالحداءة أيضــا، يعيش عىل الحامم 

والعصافري الصغرية، وتشبه به املرأة السيئة )مثل الحدية(.

9 - ملهي الرعيان أو مســيل الرعيان: طائر صغري رسيع الحركة وله ذيل مشــقوق، ال يكف 

عن الحركة، وينشغل به الرعيان يف الصيف، لذلك يسمى ملهي الرعيان.

10 - الشــنار أو الشــنري: طائر بحجم الدجاج أو أصغر قليال، شديد الحذر له ألوان جميلة، 

ومن األمثال فيه للحذر: )فالن مثل الشنار(.

11 - الجامم: طائر يشبه الحامم، له صوت رخيم، يكرث عىل أسطح املنازل واألشجار الحرجية.

12 - الحجل: طائر صحراوي كالشنار يف الحذر، ويرضب به املثل للشخص الذي يضع أشياءه 

ويرتكها، ويقال: )مثل بيض الحجل(.

تربية الخيل

أوصاف الخيل 

كان الناس حريصني أن يظهروا أوصاف الفرس األصيلة، فيقولون من ميتلك األوصاف التسعة 

هي األصيلة، وهن ثالث طوال وثالث قصار وثالث وساع.

الثالث الطوال: األرجل واأليدي والذيل.

الثالث القصار: الظهر والقن؛ وهي املنطقة التي عند الرسغ فوق الحافر، واألذن. 

الثالث الوساع: الصدر والقفا؛ وهو آخر الظهر، واألنف.

إذا الخيل امتلكت هذه املواصفات تكون شــيخة الخيل حســب التعبري الشــعبي، والخيل 

الصافيــة، يعرفها خــرباء الخيل من العيــون واللون والصهيــل، ويقولون فيها الشــعر، والبدو 

يعتقــدون أن الحصان أفضل من الفرس عنــد الطلوع، والفرس أفضل من الحصان عند النزول، 

ومن عيون الخيل الشــقراء، وهي ال تطيق امليش يف مناطق الصوان الصخرية، والزرقا ال تطيق 

امليش يف الشوك. 

ومــن القصائد املشــهورة يف الخيل قصيدة املرحوم حابس املجــايل التي قالها بعدما أهدى 

ســمو األمري عبد الله بن الحسني فرسه للشيخ رفيفان املجايل فقرر الشيخ إهداءها ملن يحسن 

وصفها من أبنائه:
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ي����وم ال��وغ��������ى خ��ّي��ال��ه�����احم���امت����������ي جيت�����������ي

ن��ع��م ال��ع��ط��������ا ه��ّدايَ��ه�����������اع���ط���ي���ة)ن(  م���ن س��ي�����دي

���ب���ق ب��وص��اف��ه��اش���ق���را ذه������وب ت��رج�����دي ش��ف��ت ال���سَّ

س��ب��ح��ان ح������ظ)ن( ج��اب��ه�����اي���ا ع��ن��ق��ه��ا ي���ح���ايك ال��ج��دي

ردي رسج������ه)ا(  ي��ع��ت��يل  م���ا دم�������ت أن�������ا خ��ّي��ال��ه�����ام���ا 

رك�����ن ال����ع����رب وس��ي��اج��ه��اال���ل���ه ي��دمي��������ه  س��ي��������دي

أصوات الخيل 

يقول راو، بأن أصوات الخيل تختلف تسميتها حسب مخارجها وقوتها، وهي:

الصهيل: الصوت الذي يخرج من الجوف.

الحمحمة: الصوت الذي يخرج من الصدر.

الشخري: الصوت الذي يخرج من الفم واألنف معا.

النخري: الصوت الذي يخرج من األنف. 

النثري: الصوت الذي يخرج من األنف مع دفع األذى.

البقبقة: الصوت الذي يخرج من البطن من أثر الجوع.

القبع: صوت يخرجه الحصان عندما يجفل. 

ألقاب الخيل 

عرقوب/الطويسة/ الجلفة/املعنقية/الكبيشة/املخلدية/الشعالوية/الحمدانية/الجعيشية/أم 

البحرية/الخالوية/النعيج/الشومية/الذهب/الشقرا/الحاممية/الحمراء/الصفراء/الزرقاء/الجرباء/

الكحيلة/الشوية/الصقالوية/البكيشة.

أسامء الخيل 

األنثى الصغرية من الخيل اسمها مهرة، والذكر فلو، وعندما تكرب تسمى فرس، والذكر حصان. 
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تربية اإلبل

تسميات اإلبل عند البدو حسب أعامرها  

كان البدو يقومون بتســمية اإلبل حســب عمرها؛ أي كلام وصلت لعمر معني، يطلق عليها 

اسم مناسب لعمرها: 

1 - عمر ستة شهور ويعتمد عىل أمه يسمى الحوار.

2 - عمر سنة وبدأ يرشب املاء ويأكل يسمى املخلول.

3 - عمر سنة يعتمد عىل نفسه يسمى املفرود.

4 - عمر ســنتان إىل ثالث ســنوات والتقى مع أخيه يف الوالدة الثانية، يسمى لقي )والبكرة 

لقية( تالقي الجمل.

5 - عمر ثالث إىل أربع يسمى الحق.

6 - عمر أربع إىل خمس يسمى الجذع. 

7 - عمر خمس إىل ست يسمى ثني. 

8 - عمر ست إىل سبع يسمى رباع.

9 - عمر سبع إىل مثان يسمى سديس.

10 - السليل: اسم يطلق عىل املولود الناقة، ساعة والدتها. 

تسمية اإلبل حسب حاالتها  

قدميا كان البدو يسمون اإلبل تسمية خاصة حسب حالتها، وكانت تنادى به لتمييزها ومنها:

1 - املالقي: هي التي ظهر عليها تاريخ اللقاح.

2 - املاقص: هي التي قربت لإلنتاج.

3 - الحايل: هي الناقة التي مل تلقح. 

4 - املجرس: هي الناقة املستعدة للتزاوج.

5 - املعرش: تعني الناقة يف بداية العشار.

6 - اللعجة: تعني الناقة التي مىض عىل عشارها أكرث من أربعة أشهر.
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7 - الخلفة: تعني الناقة التي بها ولد عمره أقل من ستة أشهر.

8 - العرشا: تعني الناقة التي لها ولد عمره أكرث من ستة أشهر.

9 - الخفوت: تعني الناقة التي مات ولدها من مدة. 

10 - املضــرية: الناقة التي يتم االحتيال لها لتدر الحليب عىل ولد ليس وليدها، وذلك لعدة 

أسباب؛ إما نتيجة ملوت ولدها الحقيقي، أو لعدم تعرفها عىل ولدها ساعة والدته، خاصة البكر، 

وإما تكون حايل وسمينة جدا، فرياد بذلك تخفيف شحمها عن طريق الحليب والرضاعة.

11 - النحوس: تعني الناقة التي ال تسمح بحلبها.

12 - الرغاية: تعني الناقة التي ترغي بكرثة يف حالة الحليب. 

13 - الهبــود: تعنــي الناقة التي تهبد بيدها يف حالة حلبهــا، أو الجمل الذي يهبد بيده كل 

من اقرتب منه.

14 - الجفول: تعني الناقة أو الجمل الذي يفزعه أي يشء.

15 - الرشود: تعني الناقة أو الجمل الذي يهرب ويصعب اإلمساك به.

أنواع اإلبل  

عبارة عن تسميات اإلبل عند البدو حسب أنواعها، منها:

1 - املجاهيم: تطلق عىل اإلبل السوداء اللون. 

2 - املغاتري: تطلق عىل اإلبل البيضاء، أو اإلبل الوضح ذات األلوان الفاتحة، وبعضهم يدخل 

معها )الحمر والصفر(.

3 - الحمراء: اإلبل حمراء اللون.

4 - امللحا: هي ســوداء اللون غامقة، وتســمى املجاهيم، وهي كبــرية الحجم، قليلة الوبر، 

طويلة الرقبة، وتتميز بإنتاجها الكثري من الحليب.

5 - الصفر: هي اإلبل التي مييل لونها إىل البني، وهي متوســطة الحجم، كثرية الوبر، قليلة 

اإلنتاج.

6 - الوضحا أو الوضحة أو الوضحاء: هي إبل بيضاء اللون، من ساللة املغاتري، وهي متوسطة 

الحجم، كثرية الوبر، ومتوسطة اإلنتاج من الحليب.
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7 - الوضحا الرخامء: هي التي تكون شديدة البياض واألنف مائالً إىل السواد.

8 - العفراء: هي اإلبل البيضاء، ويكون شعرها حول العينني، واألنف مائال إىل السواد.

9 - اإلبــل الحمراء: هي إبل لونها مييل لالحمــرار، تتميز بالنحافة، وهي قليلة الوبر وقليلة 

اإلنتاج من الحليب، ومنها إبل الســباق وإبل العمل والهجن، وتتحمل الركض وتتميز برشــاقة 

الجسم ورسعة الحركة.

أسامء الجامل

ومن أســامء الجامل الذكر أشقح، واألنثى شــقحا، واألوضح واألنثى وضحا، واألملح واألنثى 

ملحا.

الحيوانات الربية

تكرث الحيوانات الربية يف منطقة الكرك، منها ما هو مرغوب كاألرانب واأليائل، ومنا املفرتس 

الذي يتم الحذر من سطوته، الذئاب والضباع:

1 - الحصينــي: أبو ســليامن هو الثعلــب، وهو مغرم برسقة الدجــاج، ويرضب به املثل يف 

املراوغة والحيلة، يقال: )فالن مثل أبو الحصيني(.

2 - الشــيب أو الشــيبة: وهي لبؤة األسد، تكرث عىل املسايل كســيل الحسا، ويرضب املثل: 

)شيبة مايض( ومايض شخص من الكرك.

3 - الوحش أو الذيب: وهو معروف بعدوانيته، ولكن يرضب به املثل يف الشــجاعة، فيقال: 

)فالن ذيب( أو يف النخوة )أبو الذيب(.

4 - الســمت: حيوان غريب الشكل طويل، أصغر من الكلب، وأكرب من القط، يحفر املقابر 

ويأكل األموات.  

5 - الضبع: حيوان مفرتس، يحب الجيف. 

6 - األرنب الربي: حيوان صغري لبون، قوامئه الخلفية طويلة، رسيع الحركة، ويشتهر بجحره 

يف الصحاري.

7 - الغويــران: حيــوان ثديــي أصغر من الكلب، يهجم عىل اإلنســان ويركــز عىل األعضاء 

التناسلية للذكر، ويتواجد عىل البيادر.
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8 - الجربوع أو الريبوع: أكرب من الفأر أو الجرذ، ويعرف بحذره الشديد. 

9 - القــط الربي/الرباويز: وهو أكرب من القط األليف، وميتاز بحدة ســمعه وإبصاره وآذانه 

املدببة.

10 - البدن: أكرب من الغزال، ويكرث يف مناطق الوعر يف العراق والطيبة من مناطق الكرك.

11 - النمس: حيوان أصغر من الكلب مفرتس وبخاصة للدجاج.



283

9. املعارف املتعلقة بالنباتات
1. الزراعة

زراعة الحبوب

الشقاق )العفري(

تجري هذه العملية يف األرايض البعلية، أي التي تســقى مباء املطر، فيعمد املزارع باكرا إىل 

حرث األرض يك يهويها لتتغلغل أشعة الشمس داخل الرتبة، تتم عملية الحراثة بواسطة الفدان 

أو الفرد، والفدان هو ســكة حديدية واحدة تجرها دابتان، أما الفرد فهو ســكة واحدة تقودها 

دابة واحدة، تعد عملية شــقاق األرض عملية أولية يف تهيئة األرض لزراعتها الحقا إما بالقمح 

أو الشعري أو البقوليات.

البذار

تعــد هذه العملية أوىل إجــراءات الزراعة، حيث يبذر املزارع أرضه بالقمح أو الشــعري أو 

القيطاين كالعدس والكرسنة وغريها، يف العادة يختار املزارع أفضل املحصول، يضعه يف شواالت، 

ويستخدم املزارع ثوبه؛ حيث يضع كمية من البذار يف ثوبه، أو يف قطعة قامش لها حبال تعلق 

يف الرقبة وتربط بالخرص، إذ يرتبه بطريقة ال يضيع الحب منه، ويأخذ بالتنقل يف األرض بشكل 

منتظم ذهابا وإيابا، وينرث الحب يف األرض باســتخدام يده، ويراعى أن يكون البذار ـ بتشــديد 

الذال ـ ماهرا يف البذر كيال يكون الزرع الحقا )إذالل( أو )معبي(.

البذارة

وحديثا صارت تســتخدم البذارة ليك يضمن املزارع بذر الحبوب بشــكل منتظم، وأال يكون 

الــزرع )معبي( أو )إذالل(، فإنه قد يســتخدم البــذارة؛ وهي آلة تتوىل عمليــة البذر املنتظم 

للحبــوب، حيث يوضــع الحب يف صندوق بداخلها، ولها من الخلف أداة مســتطيلة الشــكل 

مخرومة من األسفل، ينفذ منها الحب بشكل منتظم وموزع داخل األرض. 

روادة )أو اروادة( الزرع

بعد أن يقوم املزارع ببذر األرض وحرثها وينتظر نزول املطر، يرتكها ملدة تصل إىل شــهر أو 

شهرين، بعدها يذهب الستطالع أرضه ليطمنئ عىل زرعه. 
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تجمري الزرع 

حالة يصف بها املزراع زرعه حني يكرب، ويف وقت يتوقف فيه نزول املطر، حيث ييبس الزرع 

قبــل أوانــه، ويصبح بال فائدة من جهة الحب والتنب، ويتوقف عــن النمو، ليِقف عند حده يف 

الطــول، ترافق هذه الحالة الزرع املعبــي؛ أي املوضوع فيه كمية بذار أكرث من الالزم، وتحدث 

كذلك إذا كانت األرض مزبلة؛ أي استخدمها الرعاة يف موسم الصيف كمهجع ملاشيتهم، فيكون 

الزبل ـ وهو بقايا املاشــية ـ موجودا فيها بكرثة، بالرغم من أنه مادة عضوية؛ أي سامد لألرض، 

لكــن إذا كانت املياه أو الرطوبة قليلة يف األرض فإنهــا ترض الزرع، وترفع درجة الحرارة داخل 

الرتبة، وبالتايل تؤدي لحرق الزرع مبا يسمى تجمري الزرع.

حصاد الزرع 

بعــد مراحل طويلة من تجهيــز األرض والبذر والحرث، ومن ثم الــروادة، وبحلول الصيف 

وحــني ينضج الحــب يف الزرع يأيت موســم الحصاد وجنــي املحصول، يخــرج الناس جامعات 

للحصاد، ويصطفون بشــكل أفقي، ويســمون املنطقة املســتطيلة من الــزرع التي يحصدونها 

الوجــه، يســتخدمون املناجل إذا كان الزرع طويال، واأليــدي إذا كان قصريا، والكمية من الزرع 

يف اليد الواحدة تســمى الشامل، ومجموعة الشامالت تسمى الِغمر، هكذا ينظم املزارع الزرع 

املحصود، وبعد ذلك يجمعه عىل شــكل حلل، وبعد الشــكل النهايئ تنقــل إىل البيدر، ويرافق 

الحصاد الغناء والهجيني مثل: 

)هب الربيد وابردنا يا سعد من حصدنا(

وكذلك: 

)والله ملد حبييل واحطب العلندا وسميح الوجه يندى(

وغريها للرتويح عن النفس، ويتخلل يوم الحصاد اسرتاحة الفطور والغداء.  

ففي شــهر حزيران يبدأ الحصــادون بالقيطاين؛ وهو العدس والكرســنة، يف حني يحصدون 

الحمص يف شهر نيسان، وبعدها الشعري ثم القمح، ويغنون أثناء الحصاد، ومن أهازيجهم:

راح  للصان����������ع  ج��������اله      منج���������يل   وامنج�������اله

وي������ا ري���ت  العلب������ه   عزاهوم������ا ج�������اله إال بعلب���ه

وي���ش ج�ابك  م��ن بالد  غ���زْة     منج������يل  ي�����ا ب������و  رزّه

البن������ات املزي�������������وناتج����ابني  ه������وى  البن����ات

ع���ن���د أه���ل���ه���ن غ���ال���ي���ات
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واملنجل عبارة عن حديدة عىل شكل هالل ومسننة من الداخل، وآخره خشبة تكون مقبضا 

لوقاية اليد .

الجورعة

هي ترك صاحب املزروعات مقدارا معينا أو قطاعا من الزرع للفقراء، وتطييبا ألنفسهم، ثم 

أطلقوا عىل ذبيحة االنتهاء من الحصاد هذا االســم، ســموها ذبيحة الجورعة أو شاة الجورعة، 

وتذبح لعامل الفالحة، وتقام يف آخر يوم من أيام الحصاد، حيث يحتفل الفالح يف هذا اليوم. 

حزمة القش أو الحلة

يطلــق املزارعــون عىل مجموعــة الغمور التي يجمعها املــزارع لنقلها الحلــة، تقوم املرأة 

والرجل بهذه املهمة، حيث يبسط املزارع الحبل عىل األرض بشكل طويل، ويبدأ بجلب الغمور 

وتصفيطهــا )ترتيبها( عليــه، يجمع ما يقدر عىل حمله، ويراعى أن يكون الحبل منشــوطا من 

طرفه، حيث يشد جيدا، وتسمى طريقة الربط )النشطة(، تنقل هذه الحزم لتشكل مع بعضها 

حلة، أو قد تنقل بشكل مبارش للبيدر إذا كان يف األرض نفسها. 

وبعد االنتهاء من الحصاد ينقلون الغالل إىل البيدر عىل ظوهر الدواب يف القادم بواســطة 

الحبــال، يربطون الحبال ويضعون القش فوقها، ثم يحزمونــه ليحملوه عىل ظهر الدابة، حتى 

ينتهوا من نقل كافة املحصول، فيصبح كومة كبرية جاهزة للدراس. 

إعداد أرضية البيدر

يهتــم املزارعون بأرضية البيدر الذي يعدونه لجمع القش للــدرس، تبدأ العملية من فصل 

الشــتاء حيث يختار املزارع أوال أرضية صلبة تســمى جلدة، ويحرض املزارعون التنب ويضعونه 

عىل هذه األرضية، ويســتخدمون الدواب مبا يسمى القرن، وتبقى تدور فوق التنب حتى تصبح 

األرضية قاســية وصلبة، والهدف أن يكون مكانا مناسبا لجمع القش فوقه ولحاميته من الضياع 

واالندثار يف الرتبة. 

استخدام الدواب يف الدراسة

بعد اكتامل نقل املحصول إىل البيدر يبدأون بدراســته، وكانت الدراســة قدميا عىل الدواب 

من أبقار أو بغال أو حمري تجر لوحا من الخشــب تغرس يف أســفله الحجارة الربكانية السوداء 

الخشــنة لتعمل عىل تهشيم الزرع ليخرج الحب من ســنابله، تدور الدواب باللوح عىل الزرع 
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الذي يوزع عىل شــكل دائرة، وكل حني يتم تقليب )الطرحة( وهي كمية الحصاد املبســوط يف 

منطقة الدراس لتتم دراســته بالكامل، وكلام انتهوا من طرحة فرشوا مثلها بواسطة )الشاعوب( 

حتى اكتامل البيدر. 

وحديثا صارت تســتخدم اآلالت امليكانيكية الحديثة، حيث يتم أنجاز العمل بوقت أقرص، 

وبجهد أقل، مع إمكانية فصل الحبوب عن التنب أثناء الدراسة دون الحاجة إىل التذراية.

الطياب

يطلــق املزارعون عىل خليط الحب مــع التنب عند انتهاء عملية الــدراس الطياب، ويحتاج 

الحقا لفصله باملذراة يف عملية التذراية. 

التذراية

يطلــق املزارعون عىل عمليــة تصفية الحب من التنب التذراية، فبعد درس القش بواســطة 

القرن أي الدواب تلزم عملية لفصل الحب عن التنب، تســمى هذه الطريقة التذراية، يستخدم 

خاللها املزارع املربعات أو املذراة، ويفضل أن يكون يف الجو هواء يك يساعد يف فصل التنب عن 

الحــب، يؤدي املزارع هذه العملية بواســطة املذراة، برفع الطيــاب لألعىل والهواء يبعد التنب، 

والحب ينزل إىل األرض.

وبعد االنتهاء، يعبأ الحب باألكياس وينقل للخزن، كام يتم خزن التنب.

الرشية

هي كمية من القمح أو الشعري أو العدس أو غريه من املحصول الذي يدرس، تعطى لألطفال 

بعد ما ينتهي املزارعون من جمع محاصيلهم. 

طرق استثامر األرايض قدميا

كان ميكن لغري ماليك األرايض أن ميارسوا الزراعة الحقلية بأكرث من طريقة: 

1 - املزارع��ة: كان صاحب األرض يؤجر أرضــه للعامل الذي يزرعها مقابل حصة من الناتج 

لكليهام حسب االتفاق. 

2 - نظام الرشاكة: يتم اقتســام الناتج مناصفة بني املزارع وصاحب األرض، برشط أن يدفع 

املزارع يف التكاليف. 
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3 - نظام املرابعة: صاحب األرض يوفر كل يشء للعامل، وللعامل ربع اإلنتاج.

4 - نظام الخمس: نفس املرابعة لكن العامل يأخذ الخمس.

5 - التأج��ري: يقــوم صاحب األرض بتأجــري أرضه مقابل النقــد دون أن تكون له حصة من 

الناتج.

6 - املفارس��ة: يقوم صاحب األرض ويتفق مع أحد يزرع أرضه بالشجر املثمر مقابل نصف 

الناتج عند اإلمثار.

املقثاة

عبارة عن أرض مساحتها صغرية قريبة من الدور تزرع بالخرضوات وبعض النباتات األخرى 

من فقوس وبامية وخيار وكوســا وفول وبندورة وبصــل وثوم، وللمحافظة عىل املزروعات من 

الطيور كانوا ينصبون الفزاعة.  

الفزاعة أو الصليبة أو الريابة

عبارة عن خشــبتني متصالبتني تنصب يف البســاتني وحقول الزراعة الصيفية مثل: الفقوس 

والبطيخ، توضع عليهام قطع من األقمشــة أو األلبسة القدمية غري املستعملة لتكون عىل هيئة 

إنسان إليهام الطيور يك ال تقرتب من األشجار واملزروعات وتنقر الثامر.

زراعة السمسم  

بعدما يجهز املزارعون األرض ويحرثونها، يكربونها ويثنونها ويثلثونها إذا كانوا عىل الدروب، 

يحرضون بذار السمســم يف نهاية الكوانني، وبعد ما يكرب الزرع ومتتلئ القرون بحب السمســم 

يقتلعونــه ويحملونه إىل البيوت، ويتم وضعه عىل الفرش التي تكون مجهزة يف األحواش ويرتك 

تحت الشــمس حتى يجف، ثم يتم نفضه عندما تتفتح القرون بعد جفافها ليتســاقط الحب 

الذي يجمع ويخزن. 

الزراعة )يف منطقة الربكة(

كانــت منطقــة الربكة يف الكرك خالية، وكان األهايل يقتســمون املســاحة حولهــا لزراعتها 

بالخرضاوات الصيفية كالبندورة والكوسا، فريوونها من مياه الربكة التي تتجمع من مياه األمطار.
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الزراعة الغورية

املرشك

بعض املزارعني ال يزرعون أرضهم، بل يعطونها لغريهم للقيام مبهمة الزرع، يســمى املقابل 

الذي يحصل عليه صاحب األرض من الشــخص الذي يزرعها بـ)املرشك(، وهو نســبة من الناتج 

مثال الربع أو الثلث. 

تضمني املحصول

بعــد أن تنضج الثامر وتكون جاهزة للقطف، يعمد بعض املزارعني إىل تضمني محصوالتهم؛ 

أي تقديم املحصول جاهزا لشخص آخر مقابل مقدار من املال يتم االتفاق عليه بينهم، ويعقد 

بينهم اتفاق عىل قيمة الضامنة وفرتتها.

املسكب

قبل ظهور املشاتل كان املزارعون يعدون أشتاال للزراعة باستخدام املساكب، واملسكب هو 

مساحة من األرض معدة جيدا بالرتوية والزبل، تنرش فيها بذور الخضار املنوي زراعتها، ويعتنى 

بها لحني تكرب، وبعدها تصبح أشــتاال ليقوم املزارع بزرعها يف األرض الحقا، وينتقى للمســاكب 

أفضل الرتبة واملواقع املشمســة، ويعتنى بها جيدا للحصول عىل أشــتال جيدة، حاليا استبدلت 

املساكب التجارية باملشاتل. 

الزريعة )زراعة الشتل(

بعد أن يجلب املزارع األشــتال من املشتل، توضع األشتال يف مكان مظلل، وبعضهم يضعها 

يف برك املاء املوجودة يف األرض، ويف املســاء يجتمع العامل واملعاونون لزراعة هذه األشــتال يف 

األرض، كل شــتلة يف عني عىل برابيش الـ)جي آر(، ويراعى أن تكون املياه مفتوحة عىل األرض 

وقت زراعتها، يقوم املزارع بعمل حفر بســيطة مكان زراعة الشــتل، ويقوم بنفس اليد بزرع 

الشتلة يف مكان الحفر البسيط، ثم يثبتها بيده.

الرتقيع

يف العادة ليست كل األشتال أو البذور تنمو داخل العني، أو قد تنمو، ولكنها بعد ذلك متوت 

أو تذبل لســبب من األســباب، كزيادة املياه عىل العني نتيجة اتســاعها أو نقصان املياه نتيجة 

تســكريها، لذا يحتاج املزارع إىل الزريعة يف العني التي ماتت شــتلتها أو مل تنم بذرتها، وتسمى 
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هذه العملية الرتقيع، تجري عملية الرتقيع صباحا قبل طلوع الشــمس أثناء الرباد، أي عند ري 

املزروعات صباحا.

التعقيم الشميس

تســمى عملية تخمــري الزبل تحت البالســتيك وإدامة ربصها باملاء قبــل الزراعة بالتعقيم 

الشــميس، والهدف تعقيــم األرض؛ أي تنظيفها من امليكروبات والحــرشات بالحرارة املرتفعة، 

وكذلك تخمــري الرتبة بالزبل واملاء إلفادتها بالعنارص العضوية والناقصة يف الرتبة؛ لتكون مهيأة 

للزراعة، وتقديم الغذاء للنبتة يف حال زرعها الحقا.

ربص األرض

يقوم املزارعون بضخ املياه من خالل الربك املائية املســتخدمة، أو مبارشة من خالل خطوط 

املياه الناقلة التابعة لســلطة املياه عىل األرض، ويرتكونها ملدة حتى تلني األرض، وبعد أن يرش 

الزبل عىل األرض يرتك حتى يتخمر، ثم يطمر بالبالستيك ملدة قد تصل لشهرين.

فرد الزبل 

يســتخدم املزارعون الزبل، وهو ســامد عضوي من مخلفات الدجــاج أو األغنام، يوضع يف 

األرض عىل شــكل أكوام، ثم يقوم املزارع بتعبئتها داخل شــواالت، ثم يضع كل شوال عىل رأس 

كل خــط )جي آر(، ثــم يقوم برش هذا الزبل عىل خط املاء، ويرتك املاء عليه ليتخصب، يحمل 

العامل شوال الزبل عىل كتفه ويرتك بابه مفتوحا لينزل الزبل منه عىل الخط، تتم هذه العملية 

يف العادة يف شهري متوز وآب، أي يف حر الصيف.

بذر امللوخية

تعد امللوخية من الزراعات الصيفية، وهي عبارة عن حبوب صغرية الحجم يقوم املزارع بعد 

تجهيز أرضه ببذر امللوخية يف األرض، وتتم هذه العملية بأن يقوم املزارع بخلط بذار امللوخية 

مع )اليوريو( ـ ســامد مركب ـ، ثم يأخذ كمية منها ويبذرها عىل خط الـ)جي آر(، حيث يأخذ 

املزارع حفنة منها وينرثها بشكل طويل ثم يرويها جيدا لتنبت.

التفريد 

املقصود به نزع الشتالت الضعاف الساق، واإلبقاء فقط عىل اثنتني هام األقوى يف العني، يف 

العادة تجري هذه العملية يف زراعة )الجعبور(، وهو نبات أشبه بـ)الفقوس(.



290

التبكيس أو التوجيه

بعد أن تنضج الثامر يقوم املزارع بوضعها يف صناديق خشــبية أو بالســتيكية، مصنوعة من 

البولســرت، أو كراتني أو أكياس بالستيكية حسب نوع الثامر، ويتوىل أحد العامل مهمة التوجيه 

أو )التبكيــس(؛ واملقصود إزالة الثامر التالفة وتحســني وجه الصندوق من الثامر، بوضع أفضل 

الثامر عىل الوجه، ثم توضع الصناديق بشكل منظم عادة يف شوارع ترابية داخل األرض، حيث 

تجلب الثامر بواسطة القفيص وتفرغ يف الصناديق املصفوفة كأزواج متقابلة يف العادة.

التصفيط  )الرتتيب(

تتم هذه املهمة داخل ســيارة النقل حيث يتوىل أمرها يف العادة ســائق الســيارة أو عامل 

ينــوب عنه، والهدف منها ترتيــب صناديق املحصول داخل الســيارة بعضها فوق بعض، يك ال 

تتأذى مثار املحصول داخل الصناديق بالهرس.   

تخزيق امللش

قبل بدء الزراعة يقوم املزارع بتخزيق امللش؛ واملعنى أنه يقوم بعمل فتحات دائرية الشكل 

مستخدما إصبعية أو عود صغري يف امللش الذي يغطي األرض، والهدف منها تهوية األرض التي 

تكــون مضغوطــة بحكم امللش املحكم اإلغــالق عليها، وبحكم الحــرارة املرتفعة التي يحدثها 

الزبــل، فتحتــاج األرض للتهوية قبل الزراعة بيومني إىل ثالثة أيــام، وتعمل هذه الفتحات عىل 

العني، والعني هي مكان نزول املاء من بربيش الـ)جي آر(، ويراعى أن القطع البالســتيكية التي 

تخرج من عملية التخزيق يجب جمعها وإحراقها يك ال تبقى يف األرض. 

التمشيط 

هذه العملية تتم بواســطه املشــط الحديدي، وتتم عادة قبل بــذر امللوخية، والهدف هو 

تســهيل األرض ومتشــيطها من الحجارة، وجعلها سهلة مبسوطة، كام تستخدم هذه العملية يف 

تسهيل الربك الرتابية عند حفرها، لغاية وضع امللش البالستييك عليها.

الفتوح

يســمى حرث األرض ألول مرة الفتوح؛ والهدف تشميس األرض وقتل املايكروبات وبيوضها 

والقضاء عىل أمراض األرض؛ لتجهيزها الحقا للزراعة، تتم هذه العملية بواسطة الرتاكتور، وقبل 

ظهــوره كان املزارعون يســتخدمون عود الحراثــة اليدوي، تجري الفتــوح يف األرايض الزراعية 

املنوي زراعتها بالخرضوات كالبندورة والخيار يف شهر شباط حتى شهر حزيران. 
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ثناية األرض

يسمى حرث األرض يف البداية الثناية، والهدف إعادة تسهيل األرض وطبق التلم من جديد، 

ألنــه يف املرة األوىل يكون التلم مفتوحا لتهويــة األرض، فيحتاج إىل حرثها مرة أخرى، يك يطبق 

التلم؛ تتم هذه العملية بواسطة الرتاكتور، ويف العادة تجري الفتوح يف األرايض الزراعية املنوي 

زراعتها بالخرضوات كالبندورة، ويكون وقتها عادة يف شهر حزيران لغاية شهر أيلول.

التدسيك

تدسيك األرض يوازي حراثتها للمرة الثانية، واملختلف هنا األداة املستخدمة، وهي الدسك؛ 

والدسك عبارة عن آلة تستخدم لحراثة األرض تحوي صاجات مستديرة يف عود الحراث بدال من 

الســكك، عادة ما تســتخدم يف األرايض الرملية، ويكون نزول الصاج يف األرض قليال، يك تستوي 

األرض جيدا. 

تفريم األرض

تجري هذه العملية بعد ثنى األرض، ويراد بها تســهيل األرض وتفتيت الرتبة وخلط الزبل 

مع الرتاب، ليتم بعد ذلك اســتخدام البالســتيك لتغطية األرض، تجري هذه العملية بواســطة 

الفرامة؛ وهي آلة تحتوي عىل مناشــري يجرها الرتاكتور يركز فيها عىل الخط، والخط هو املكان 

املخصــص لتمديــد خط الـ)جي آر(، وهو بربيش بالســتيك يعد الفرع األصغر يف شــبكة الري 

بالتنقيــط، من خاللة توزع املياه عىل النبات، ومن حســنات التفريم أنــه يخلط الرتبة بالزبل 

جيدا، ويفتتها لرتتوي أفضل.   

دق األرض

تجــري هذه العمليــة إذا أراد املزارع زراعة أرضــه بامللوخية، وهي تــوازي تفريم األرض 

باســتخدام الفرامة التي يجرها الرتاكتور، وتعمل عىل تفتيت الرتبة وتســويتها، تتم عملية دق 

األرض اعتــامدا عىل العامل البــرشي، حيث يقوم العامل مســتخدمني الطورية ـ أي املجرفة ـ 

بــرضب األرض تحت خط الـ)جي آر( مكان بذر حبوب امللوخيــة وتنعيمها، ثم تبذر امللوخية 

وتروى لتخرج وتنمو، تعد هذه العملية محببة؛ ألنها تســاعد عىل النمو الرسيع للبذار، واألهم 

يبقي املزارع عىل السامد يف مكان منو الجذر، هذا السامد يكون قد تجمع من مدة طويلة من 

عملية التسميد للمحصول السابق.   
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الدواليب

يف مطلع الســتينيات مل تكن شــبكات الري الحديثة متوفرة، فــكان املزارعون يعمدون إىل 

اســتخدام الدوالب لــري املزروعات، والدوالب عبــارة عن قناة لولبية الشــكل يعملها املزارع 

بحفرها داخل األرض املراد زرعها، ثم يجري املاء فيها، ويقوم بالزراعة عىل أطراف القناة، ويتم 

تقسيم املياه بني املزارعني مبا يسمى الدور.  

الشرب

يك يستطيع املزارع ري أرضه بشكل منظم يقسم األرض إىل أقسام متساوية، لريسل املاء إىل 

األقسام بواسطة محابس املياه التي يسمى كل واحد منها )شرب(. 

دور املياه

قدميا، ولعدم وجود مشاريع الري الحديثة، وقبل تأسيس سلطة وادي األردن، كان الري يتم 

بجلب املاء بواسطة القناة وهي محفورة يف الرتاب، وتوزع املياة بني أصحاب األرض بالدور، كل 

واحد يأخذ وقتا يروي فيه مزروعاته حســب حجم أرضه، والحقا أصبحت هذه العملية مقننة 

وممنهجة واملســؤول عنها ســلطة وادي األردن، ويدفع املزارع بدال عن ري املزروعات، يف حني 

كانت سابقا باملجان، وينظمها الناس بني بعضهم باالتفاق.   

الرش

يقــوم املزارع برش أرضه للحفاظ عليها من الحرشات والديدان والعناكب، وكل ما هو ضار 

بهــا عــىل مدار فرتة الزراعة واإلمثار، تتم هذه العملية بواســطة ماتــورات الرش، حيث توضع 

امليــاه يف الرباميل البالســتيكية، وقد توضع يف تنك يجره تراكتور، ثم يــوزع العالج يف الرباميل، 

ويتم تركيب الشــفاط والراجع يف الربميل، والشفاط هو الرببيش الذي يسحب املاء من الربميل 

بواسطة املاتور، والراجع هو الذي يرجع للرباميل، مام يزيد من قدرة بربيش الرش االستيعابية، 

متر املياه املخلوطة بالعالج يف بربيش الرش، ويصل إىل الفرد، والفرد هو أداة الرش قضيب من 

الحديد ويف نهاية رأســه أســطوانة مثقوبة يخرج منها العالج بشكل دائري، لتوزع بانتظام عىل 

بيت الخضار.
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الّتكربت  

يعني رش مادة الكربيت عىل املحصول عندما تكون الثامر يف بداية ظهورها بشــكل واضح، 

والهدف حامية املحصول من اآلفات واألمراض، كام يكون املزارع سعيدا إذا نزل املطر بعد وضع 

الكربيت مبارشة؛ ألنه يعلم وقتها أن الكربيت نزل إىل ساق النبتة، ويضمن تخلله يف املسامات.

كسح الشوك

هــذه العملية تتّم يف فصل الصيــف قبل الحراثة، خصوصا إذا كانــت األرض كراب، حيث 

يقــوم املزارع وأبنــاؤه ومعاونوهم بالخروج إىل األرض لتنظيفها من الشــوك كالقوص واللبدة، 

يســتخدمون املناجل والكريكات لخلع األشــواك من األرض، ثم يتم تجميعها عىل شكل أكوام 

وترتك لفرتة حتى تجف ليتم حرقها.

التعشيب

هو قيام املزارع بإزالة األعشــاب من أرضه، خصوصــا من حول الخضار املزروعة يك يضمن 

إنباتا جيدا لها، ويك يبعد عنها الحرشات وكل ما هو ضار بها، تتم هذه العملية بواسطة اليد إذا 

كانت األعشاب سهلة القلع، أما إذا كانت األعشاب صعبة كالخبيزة والقاطولة فيمكن استخدام 

أداة حادة كاملنجل، تتم هذه العملية بشكل مستمر للحفاظ عىل املحصول من اآلفات، إذ من 

شأن األعشاب جلب األمراض الزراعية وسحب املاء والسامد املوجدين يف الرتبة.   

الكراب )تسبيت األرض( 

يعني إراحة األرض من الزراعة مدة عام واحد؛ أي أن املزارع يرتك أرضه للموسم القادم من 

غري زراعة بعد جني محصول املوسم الحايل.   

التربيد

بعد زراعة األشــتال يف األرض يقوم املزارع يف صبيحة اليوم التايل بفتح املاء عىل املزروعات، 

ملــدة قصرية تــرتواح بني 10 - 15 دقيقة يف البداية، ثم يزيدها حســب الحاجة، تســمى هذه 

العملية التربيد عىل الشتل، ويلزم أن يقوم بها يف الصباح الباكر قبل طلوع الشمس، وتراعى يف 

هذه العملية بعض أنواع الرتبة، كالرتبة الرملية التي تحتاج أن تســقى يوميا؛ ألنها تربة ساخنة 

وتحتاج املياه للتربيد، أما الرتبة الطينية فتحفظ املياة، لذا تسقى يوما بعد يوم.
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التعنيق

إلعطاء الثامر وجها أجمل ولغايات تسويقية، وليك يعطي املزارع انطباعا أن محصوله جيد 

النوعيــة، يقوم املوجه أو البكيس؛ وهو الشــخص الذي يوجه الثــامر داخل الصناديق بتعنيق 

الثــامر؛ أي ترك العنق فيها؛ والعنق هو جزء من الســاق يبقى متصال برأس الثمرة، وعادة تتم 

هــذه العملية مع مثار البندورة، والتعنيق تســمية مأخوذة من العنــق الذي يبقى متصال مع 

الثمرة.

التقفيص )من الَقَفص(

يعني جمع الثامر املوجودة مع العامل الذين يجنون املحصول ووضعها داخل قفص، ونقلها 

ملرحلــة التبكيس أو التوجيــه، والذي يقوم بهذه املهمة هو القفيص، وتســمى الصناديق التي 

يوضع فيها املحصول كالبندورة العصارات، وهي بكس بالستيكية كبرية. 

التشتيل

بعد ظهور املشــاتل أصبح الناس يعدون أشتال الزراعة داخل املشاتل البالستيكية، واملشتل 

عبارة عن غطاء بالســتييك مرفــوع عىل دعامات حديدية نصف دائرية، يســلم املزارع البذور 

لصاحب املشــتل، وصاحب املشــتل بدوره يقوم بزراعتها داخل صواين الشتل، وهي معدة من 

مادة البولسرتين فيها عيون مجهزة بالرتبة والسامد الالزمني لعملية النمو، توضع داخلها البذور، 

وتتم العناية بها بالرش والتسميد لحني منوها، حتى تصبح بعدها شتلة مكتملة جاهزة للزراعة. 

الزراعة يف البيوت البالستيكية

يقصــد بها زراعة الخرضوات داخل البيوت البالســتيكية أو املشــتل، وهي عبارة عن غطاء 

بالستييك مســتطيل الشــكل يغطي مجموعة من القضبان الحديدية نصف الدائرية املثبتة يف 

األرض، وتــزرع بالخضــار مثل البنــدورة، والهدف منها الحفاظ عىل الخضــار من عوامل الجو 

وتوفري بيئة مثالية إلنتاج مثار مثالية الشكل تقريبا وعالية الجودة، وتسمى الخرضوات يف هذه 

الحالة )معلقة(؛ ألنها تنمو بشكل علوي؛ أي ترتفع النبتة لألعىل وتتدىل منها الثامر.
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زراعة األشجار

الزيتون

عقد الزيتون

عقد الزيتون هو بداية اإلزهار وتكوين الثامر، ويبدأ يف شهر نيسان، ويراقب الناس العقد، 

ويرودون الزيتون لتقدير كمية العقد، فيقولون: )والله الزيتون عاقد عقد ما شفته يف حيايت، أو 

عقده متام الســنة أو السنة هذي غالل(، ولكن هذا العقد ال يستمر كله، حيث الرياح الرشقية 

عىل اإلزهار؛ إذ تتســبب يف ســقوط العقد وتقليل اإلمثار، ويتســبب العقد الساقط يف املواجري 

والقني بسدها، وبالتايل يتسبب يف الحواشري التي يعاين منها الساقي كثريا، وقد يعاين الحقا من 

النورة، والنورة هي دودة تصيب الثامر وتتسبب يف تلفها.

أنواع الزيتون

الزيتــون البثيل: هو نــوع من أنواع الزيتون يتميز بأنه يعد الصنــف العريب األصيل، تتميز 

حبته بالشــكل الدائري، يســتخدم الزيتــون البثيل للرصيع؛ أي يكبس ليكــون مخلال، وال تكرث 

زراعته يف املنطقة؛ ألنه ال يعطي زيتا كثريا، وال يعمر طويال.

الزيتــون الركبــي: هو أحد أصناف الزيتــون التي تزرع بكرثة يف املنطقــة، والزيتون الركبي 

غني بالزيت ومعمر، ويســتخدم أيضا يف الكبس، لكن الرتكيز فيه عىل الزيت؛ إذ ينرش ويعرص 

الستخراج الزيت منه، وشجرة الزيتون الركبي متوسطة الحجم إىل كبرية الحجم، وحبته متوسطة 

الحجم إىل صغرية.

الزيتــون الروماين: هو صنف من الزيتون القديم، ويعتقد أنه يرجع إىل أيام الرومان الذين 

ســكنوا املنطقة، والزيتون الروماين يتميز بكرب حجم الشــجرة، وعرض واتساع قطر ساقها الذي 

قد يتجاوز املرتين، ويتميز بغزارة الزيت، كام تعد أشجاره أثرية؛ إذ مل يتبق منها معامل سوى ما 

يوجد يف األرض من فسائل عند الحفر، تدل عىل أن املنطقة كانت مزروعة بالزيتون الروماين.   

الزيتون الزراعي: أحد األصناف التي تزرع يف املنطقة، تشــرتى األشــتال من املشــاتل  ويتم 

تركيبها الحقا، وتنمو الشــجرة بشكل متوسط وتكون دائرية الشكل، والغصون قصرية، وال يكرب 

ســاقها بحجم الركبي، وحبها يكون متوسط الحجم، ودائري الشكل، وهو غني بالزيت واإلنتاج 

لكنه ال يعمر طويال.
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الزيتون النبايل: أحد أصناف الزيتون املنترشة يف املنطقة يف إطار ضيق، يتميز بغزارة الزيت 

وكرب الحبة وطراوتها، ولونها األســود وطعمها املميز، وشــجر النبايل ال يكرب كثريا يف الحجم مثل 

الركبي، وتناسبه مناخات معينة. 

زيتون أبو شوكة: أحد أصناف الزيتون التي تزرع بندرة يف املنطقة، وزيتون أبو شوكة يتميز 

بأن حبته كبرية وقرشتها قاســية نوعا ما، ومثــره غزير، لكن إنتاجه من الزيت قليل، لذلك يكرث 

كبســه، ونادرا ما يســتخدم يف العرص الســتخراج الزيت منه، وهو ينضج قبل الزيتون الركبي، 

وكثريون يقومون ببيعه من باب التجارة، ولكن الغالب أن يكبسوه ليس إال.

زيتــون قاع الطور: عبارة عن بســاتني مــن الزيتون املتجاورة واملمتــدة عىل طول 12 كم، 

ومعظم أهايل املنطقة ميلكون حصة زيتون يف املنطقة، ويطلقون عىل الزيتون يف هذه املنطقة  

)زيتون قاع الطور(، وهي تسمية مشهورة ومعروفة، واملميز يف األمر، مثة مقطع حجري صلب 

ميتــد عىل طــول ما يزيد عن 12 كم، والزيتون ارتفاعه قد يتجاوز الــ 15 مرتا، وهو متامســك، 

ويبــدو أنــه موجود له امتــداد يف كل مناطق جنــوب اململكة، وقد ورث أنــاس كثريون هذه 

البســاتني عن آبائهم وأجدادهم، فقــد زرعوا الزيتون بأيديهــم، وكل واحد يعرف حصته، كل 

حصة عليها حائط من الحجر، وتســقى مبياه الينابيع كالبيضا والذويبية وأم خشــبة، ومثة دور 

مياه منتظم، وكل واحد كان يعرف كم عدد الساعات التي يسقي خاللها، وهنالك التزام شديد 

بدور املياه ووقته، وبعض الناس كانوا يزرعون التني واللوزيات يف منطقة قاع الطور، لكن حاليا 

معظم البساتني مزروعة بالزيتون. 

تجديد الزيتون

يعتني الناس يف املنطقة بزيتونهم أميا اعتناء، ومن ضمن اعتنائهم به تجديد الزيتون، فبعد 

أن يحــرث الزيتون يلزم بـ)حش( املواجري، ثم إعادة صنعها وإضافة الزبل للشــجر، وتحســني 

القنوات املوصلة إىل الزيتون، وقد كانوا يستخدمون الفؤوس يف الحفر، والكريكات لرفع الرتاب، 

واملشط لتســهيل املواجري، يقوم أهل الزيتون بهذه املهمة والبعض يستأجر العامل للقيام بها، 

ويرافق تجديد الزيتون رفع الرتاب عن قاع الزيتونة وســاقها، وتوسيع املواجري، وتكثيف الرتاب 

عىل الجوانب حامية للمياه من أن تخرب املاجور.    

تزوين الزيتون

تزوين الزيتون يعني تنظيف شــجر الزيتون من األغصان اليابســة، فالزيتون كل فرتة تربو 

بداخله قصوف من الزيتون اليابس، وعىل أطرافه تنمو أقصاف من الزيتون اليابســة قد تيبس 

بسبب عبث الحرشات، وقد يحصل الجفاف لقلة الرتوية، لذلك يلزم تنظيف الشجرة من هذه 
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األغصان اليابسة، تستخدم الرششارة لتنظيف الزيتون، وأحيانا القدوم لتكسري األغصان، وكذلك 

املنشار، وأحيانا يتم الشلخ )كرس األغصان باليد(، املهم أن ينظف داخل الزيتون وأطرافه، ومن 

املمكن تجميع هذه األغصان واالستفادة منها حطبا.  

تصنيع الزيتون

تصنيع الزيتون يعني ســقايته أول ســقية بعد عملية التجديد، وهذه املهمة دقيقة؛ حيث 

يكون الرتاب عىل املواجري ناعام وســهل الحركة، ولكون الزيتون قد مرت عليه فرتة دون سقاية 

بحكــم الحراثــة، يجب أن يجف قليال، لذلك تحتاج هذه العمليــة إىل وقفة، وهي مهمة جدا، 

تراعــى فيها املحافظة عىل جدران املاجور أو كتاره، مبا يضمن أال يهيل الرتاب، وكذلك أال تبعق 

املواجري، والبعق يعني انهيار أحد جدران املواجري، وانتشار املاء يف األرض، وهذه مشكلة؛ ألنها 

تخرب املواجري وتضيع املياه، وتساعد عىل منو األعشاب. 

تعشيب الزيتون

تعشــيب الزيتون يعني إزالة كافة األعشاب التي تنمو يف أرضية الزيتون ومواجريه، ولكون 

الزيتون منطقة مظللة، ولوجود املاء، فإن فرصة منو األعشــاب تكون كبرية، خصوصا بعد فصل 

الشتاء، والتعشيب يكون لألرضية واملواجري عىل حد سواء، ويكون يف هذه الحالة مثل الحصاد؛ 

كون العشب موجودا يف كل األرض، فيلزم تعشيبه بشكل منتظم، وكل ما يعشب املزارع يعمل 

مثل الغمور؛ أي كومات من العشب، وبعد أن تتم عملية التعشيب يقوم برفع العشب ووضعه 

عىل الجدران )السناســل(، حيث تصبح األرض نظيفة وخالية من العشــب، واألفضل أن يكون 

التعشيب قبل الحراث، وقد يستخدم املنجل أحيانا، والطورية إلزالة بعض األعشاب املستعصية.

تزبيل الزيتون

تزبيــل الزيتون واحدة من املهام التي تلحق عملية الحراث، أو يف عملية التجديد للزيتون، 

فبعد الحراث يتم حفر املواجري، ومن باب العناية بها يحرض الناس شواالت من الزبل، ويضعونها 

يف مواجري الزيتون، بعضهم يرتك الشواالت عىل حالها معبأة بالزبل، يرتكها لتتخمر، ويظل الزبل 

يتصفــى مع املاء، ومن ناحية أخرى يضمن أن الزبل لن يســبب الحواشــري الحقا، وقد يوضع 

الزبل عىل ســاق الزيتونة ويدفن تحت الرتاب، ويضمن أن يصل نفعه للســاق وجذر الشجرة، 

ولكنه الحقا ستنبشه املياه وتستخرجه، وقد يسبب حواشري يف القنوات وأبواب املواجري، ولكنه 

مفيد جدا، ويراعى أن يكون الزبل ميتا؛ أي مىض عىل تعريضه للشــمس مدة طويلة، والهدف 

أن تكون بذور األعشــاب مثل الشــعري والقمح املوجودة يف الزبل قد ماتت، وال تنمو مرة ثانية 

خوفا من منو األعشاب يف مواجري الزيتون.
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تقطيع الزيتون

تقطيــع الزيتون يعني تقطيع جزء من الشــجرة أو كاملها، وذلــك يحدث إذا كان جزء من 

الشــجرة يابسا، أو أصابه النخر أو الدود، وقد يحصل لها كرس بسبب الرياح أو تساقط الثلوج، 

وقــد يحتاج الناس إىل تقطيع الزيتونة إذا كرب عمرها وأصبحت ال تثمر جيدا، فيعمد الناس إىل 

تقطيعهــا لتعود وتنمو من جديد، ثم يقومون بتقطيع األغصان إىل أجزاء صغرية الســتخدامها 

كحطب يف إشعال النار.   

جداول الزيتون

جداول الزيتون هي دعامات حجرية مثل الحيطان، يســتخدمها الناس يف األرايض املنحدرة 

لحامية ساق الشجرة، ولحامية الرتاب من االنهيار، تكون الجداول إما لكل شجرة عىل حدة، أو 

تكون بشكل نصف دائري، ويبعد عن الساق  )العرق( تقريبا مرت ونصف أو أكرث، حسب حجم 

الشجرة، ثم يهال الرتاب يف جوف الجدول يك يضمن دعامة جيدة ومنيعة للشجرة، أو قد يكون 

الجدول عىل امتداد عرض األرض، وليس خاصا بشجرة بعينها، إمنا يشمل عدة أشجار.

دواريك الزيتون

الدواريك عبارة عن دعامات خشــبية يضعها الناس أسفل سيقان الزيتون لدعمها إذا كانت 

مائلــة إىل اتجاه مــا، أو كان عزمها غري متوازن، وليك يدعموها ويحموها من الوقوع يتم وضع 

الدواريك لرفدها وحاميتها من السقوط أو االنكسار، وقد تستخدم الدواريك كذلك لرفد أغصان 

الزيتون، ومتتاز بأنها مشــعبة، أي لها من رأســها شعبتان ترفد األغصان جيدا أو الساق، وتكون 

طويلة ومتينة حسب الحاجة، وأحيانا يتم تصنيع الدواريك لتقوم بهذه املهمة من األشجار التي 

تقطع أو من األشجار غري املفيدة.

حيطان الزيتون

تكون البســاتني قريبة من بعضها، ومتشابكة فيام بينها، من الالزم وضع الحدود فيام بينها، 

يك ال يتخطى أحد حد اآلخر، فكل شــخص يقيم حول زيتونه حائطا من الحجارة، فأوال تســهل 

األساســات، وتحفر األرضية، وتوضع حجارة األساس، ثم يبنى عليها، ويظل املزارع يرفع الحائط 

حتى يكون واضحا وفاصال بني البســاتني، وقد يكون الحائط مزدوجا، وهذا هو الشــائع، حيث 

يبني جدارين مــن الحيطان متوزايني، ويهيل بينهام الحجارة الصغــرية، وبالتايل يكون الحائط 

أمنت وأشد.
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عك املاء

يسقى أهايل املنطقة بساتني الزيتون يف قاع الطور من مياه الينابيع، ومن الينابيع املشهورة 

يف املنطقة البيضا وعني الذويبية وأم خشبة، وهي تسقي معظم زيتون قاع الطور، والذي يكون 

عليــه دور املــاء يلزمه القيام بتنظيف املياه يف القناة التــي تجلبها إىل زيتونه، ومن املهام التي 

يقــوم بها )عك امليــه(، وعملية العك تعني أن مييش بقدميه يف القناة، ويظل يحرك رجليه فيها 

حتى تســلك املياه، وتحديدا يف ساعات الظهرية، وللعلم فإن القناة متتد عىل طول 2 كم تقريبا 

من رأس العني، فتكون هذه مهمة شاقة، يقوم بها أحد الشباب، بينام يكون أحد الكبار موجودا 

أسفل يراقب سقية الزيتون، ويوزع املاء. 

الرسب

الــرسب هو عدد من الزيتونات املتجانســة مكانيا، أي تتّصل فيــام بينها يف املكان، وتكون 

قريبــة من بعضها، حيث تكون القنوات فيام بينها متواصلة لســقيها، ويف العادة يقوم صاحب 

البســتان بتقسيم البســتان إىل أرساب، مثال رسبني أو ثالثة حسب ما يراه مناسبا، ويقوم بفتح 

املاء عىل الرسب األول ويسقيه لآلخر حتى ينتهي من سقايته، ثم ينقلها إىل الرسب الذي يليه، 

ويســقيه بنفس الطريقة، واألرساب تســهل عىل الســاقي تنظيم الســقاية، وتساعده يف بعض 

األحيان قد يســقي الــرسب األول، وال ينتظر عىل الرسب الثاين، وممكن خالل ســقاية الرسب 

ينظف أبواب املواجري، والقنوات من الحواشــري، وقــد يذهب لتأدية عمل آخر أو قد يعود إىل 

البيت، ومن املمكن أن يرجع مرة ثانية ليتأكد أن الرسب اكتملت سقايته. 

قطف الزيتون

يعد قطاف الزيتون أحد املامرســات االجتامعية التعاونية يف املنطقة، يبدأ عادة يف منتصف 

شــهر ترشين األول )10(، ويســتمر حتى بداية كانون األول )12( إذا كان الهدف الحصول عىل 

الزيــت، أما إذا كان الهدف الحصول عىل مكبوس الزيتــون فيتم جني الثامر باكرا وهو أخرض 

اللون، يخرج الناس جامعات، يف العادة كافة أفراد العائلة للقيام مبهمة جمع مثار الزيتون، لتنقل 

إىل املعرصة، ويســتخرج زيت الزيتون منها، وكانت تســتخدم العاليق وهي حقائب بالستيكية 

لجمعه، أو شــواالت الخيش تخاط لجمع الزيتون فيها، كام تســتخدم الســالمل لتسلق األشجار 

الطويلة، ويف قطاف الزيتون تتجذر العالقات االجتامعية لخروج الناس ملساعدة بعضهم. 

وتعد أشجار الزيتون من األشجار املعمرة يف املنطقة، التي يزيد عمرها عن ألف سنة، ولكن 

تم حرق هذه األشــجار العتيقة يف العهد العثامين، وهــذا النشء من الزيتون هو نشء جديد، 
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وهنــاك زيتونة واحــدة بقيت وهي )بيت هندا(، وكذلك يوجــد يف الجهة الغربية من منطقة 

قطيفة أشجار زيتون معمرة. 

رّش الزيتون )نرشه(

بعد أن يجلب الناس زيتونهم يف شواالت عادة ينقلونه عىل الدواب، كل زيتون مقطوف يتم 

نقله بيومه، وحني الوصول إىل البيت يتم )رش( الزيتون، عىل األرض فوق فرش تعد لذلك، ويفرد 

الناس الزيتون يف الشــمس ليذبل أكرث، ثم يقلب كل مدة؛ ليتعرض للشــمس أكرث، وحني يكون 

ذابال بشكل جيد تتم تعبئته يف شواالت، وينقل إىل املعرصة لعرصه، واستخراج الزيت منه.

عرص الزيتون 

بعد أن يتم تشميس الزيتون بتعريضه للشمس وتقليبه، يكون قد ذبل جيدا، وأصبح جاهزا 

للعرص، حيث يعبأ يف شــواالت ويحمــل إىل املعارص، وحني يصل الشــخص إىل املعرصة ينتظر 

الــدور، ولكون املعارص يصبح عليها ضغط يف وقت العصري، وأيضا لكون الناس تجني مثارها يف 

وقت واحد، فإن الدور قد ميتد أليام حتى يســتطيع الشــخص أن يعرص زيتونه، وبعض الناس 

يعطي بدل أجرة العرص زيتا للمعرصة، يسمى )الرِّد(، ومن املمكن أن تدفع األجرة نقدا، وبعض 

املعارص تشرتي املحصول مبارشة وهو فيها.

تجارة الزيتون

قدميــا كان الناس يعتمدون عىل تجارة الزيتون الحب أكرث من اعتامدهم عىل تجارة الزيت 

السائل، فكانوا يسارعون إىل قطف الثامر باكرا، وال يرشون الحب بل يعبئونه يف شواالت، ويقوم 

التجار برشاء الزيتون عىل الوزن. 

الزيت

زيت الزيتون هو عبارة عن زيت يتم اســتخراجه من مثار الزيتون، ويســتخدم يف الطعام، 

ويف العالج أيضا.

تجارة الزيت

يعتمــد الناس يف بعض املناطق عىل ما ينتجونه من محاصيل بيتية، وعىل أغنامهم يف ســد 

جزء من احتياجاتهم االســتهالكية، لذلك من يزيد الزيت عــن حاجته يقوم ببيعه؛ فبعد جني 

املحصول تتم تعبئة الزيت يف صفائح معدنية، ويتم البيع بسعر الصفيحة. 
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التني

يــزرع أهل املنطقة أشــجار التني بعدد قليل يف البســاتني البعيدة لتكفيهــم مؤونة البيت، 

مثلام متت زراعة أشجار التني بالقرب من البيوت، فيستفيدون من مثارها الطازجة لألكل، مثلام 

يقومون بتجفيفها، أو تحضريها بالطهي لتصبح مرىب.

العنب

كذلك اهتم السكان بزراعة أشجار العنب لالستفادة من مثارها يف موسمها، وتجفيف بعضها 

لتكون زبيبا، أو عمل معقود العنب، أو تخمريها نبيذا. 

األعشاب الربية

البعيران 

نبتة صحراوية، تنبت عىل شــكل شجريات، مواطنها أطراف األودية حيث مسايل املياه، يتم 

التداوي بها رغم طعمها شديد املرارة. 

الشيح

نبتة صحراوية، تنبت كشــجريات عىل ضفاف مســايل املياه، رائحتها نفاثة، طعمها مر، يتم 

التــداوي بها عن أعراض الربد، ولها اســتخدامات منزلية، فأعوادها تســتخدم مكانس للبيوت، 

وتعلق حزم منها يف املنازل لطيب رائحتها.

الرقيطة 

عشــبة جذورها مرقطة باللون األحمر عىل ســاقها األبيض، تســتخدم من قبل النساء عند 

الوالدة للتخفيف من آالم الوالدة، ويتم استخدامها يف طهي بعض الوجبات. 

اللوف 

يستخدم يف تصنيع بعض األطعمة، وتعطى للمرأة النفساء لتقويتها. 

الكسربة 

نبتــة برية، تنبت يف الســهول، رائحتها عطــرة، وطعمها لذيذ، تســتخدم من ضمن حوائج 

الطعام، وتضاف إىل بعض مستحرضات األدوية الشعبية.
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املّرار 

نبتة موســمها أواخر الشتاء وأوائل الربيع، يتم جنيها من الحقول، يتم التخلص من طعمها 

املر بسلق العشبة وتخليصها من املاء بعرصها، يتم إعدادها كطعام.

القدحة  

ويقال لها الصربة، تنبت هذه العشبة أيام الربيع، يتم تصنيعها بشيها بالنار ودقها لتتامسك 

كام القطن، وكانوا يســتعملون معها الزناد إلشــعال النار لســهولة احرتاقها، واستخدموها لليك 

لعالج عرق النسا وأمل الركب.

يض  الُحمِّ

نبتة برية من أعشاب فصل الربيع، أوراقها الخرضاء موشحة باللون األحمر، طعمها مييل إىل 

الحموضة، تقطف ويتم تصنيعها كوجبات، ولها فوائد طبية كمعالجة اإلمساك.

الخردل 

ينمــو يف املناطق الرطبة التــي تكرث فيها املياه، وهو حار املــذاق، ويقصده الناس يف فصل 

الربيع لجنيه، ويأكلون نيئا مع الطعام لتحسني الشهية واملساعدة عىل الهضم، وله فوائد طبية 

كبرية، يعالج مرىض السكري بعمل حاممات للجروح، ويعالج النقرس. 

الصفصاف 

نوع من الشــجريات الربية ذات األشــواك الحادة، وهو ينترش يف الربية خصوصا يف املناطق 

الرطبــة، ويف بســاتني الزيتون، ويعد عالجا ملرىض الســكر، ويعالج الروماتيــزم والنقرس، لذلك 

تجلبه النساء ويدلكن به الركب. 

الشاي األخرض 

له فوائد كثرية، وصار بعض الناس يزرعونه يف بيوتهم، لفائدته يف عالج بعض األمراض منها: 

السمنة: فهو يعمل عىل إذابة الدهون يف الجسم ومضاد لألكسدة.

ضغط الدم: رشب الشاي بكميات منتظمة يساعد يف تخفيض ضغط الدم واستقراره. 
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مرض السكر: يبطئ عملية ارتفاع السكر يف الدم، ومينع تخزين الدهون يف الجسم، ويعمل 

عىل الوقاية من اإلصابة بالسكري. 

أمراض القلب: يخفض الكولسرتول ومينع تكون الجلطات، ويساعد يف تنشيط خاليا القلب. 

مرض الرسطان: مينع تلف الخاليا التي تسبب الرسطان؛ ألنه مضاد لألكسدة. 

الزهامير: فهو يحمي خاليا املخ من التلف، ورشبه بكميات كبرية يقوي الذاكرة.

تسوس األسنان: فهو يدمر الخاليا التي تسبب التسوس. 

االكتئاب: فهو يساعد عىل االسرتخاء.

الكركم 

واحد من توابل الطعام، يضاف إىل الطعام لفوائده الكثرية، ويعطي نكهة شهية لألكل، وأكرث 

ما تستخدمه النساء مع السمن ليعطيه اللون األصفر. 

حّبة الربكة أو الحّبة السوداء

هي عبارة عن حبيبات ســوداء اللون، وينتــج منها الزيت، ويحتاط الناس عليها يف البيوت؛ 

للفوائــد الطبية العظيمة التي تحتويها الحبة الســوداء، فهي عالج ألمــراض كثرية من أمراض 

القلب والرشايني والســكري وغريها، كام أن زيتها مفيد جدا يف عالج أمل املعدة وتساقط الشعر 

وحب الشباب.

نباتات طبية برية

1 - البابونج: عشبة لون زهرتها أصفر )قبة عبد السيد( ورائحته لطيفة، وهو عالج للمغص 

وضيق التنفس، ويعملون منه تبخرية، ويتم تخزين أعشاب البابونج بعد جمعها وتجفيفها. 

2 - املريمية: تزرع يف املناطق الجبلية، تضاف إىل الشــاي لنكهتها، يستخدمها الناس للمغص 

ولتغذية الشعر، وصار يزرعها معظم الناس يف البيوت. 

3 - جرية )رجلية( الحاممة: هي نبتة عشبية فيها زهور بيضاء، تعالج التهابات املسالك البولية. 

 4 - الحنظل: كانت النســاء تســتخدمه يف الحناء وصبغة الشــعر إلعطائه اللون األســود، 

ولتأخري الشيب، كام يستخدم لحاالت اإلمساك وعرس الهضم.

5 - السبخة: عشبة تستخدم ملرض الحزام الناري الذي يصيب منطقة البطن، بوضع عجينتها 

عىل منطقة األمل.



304

الدوم

هو مثر شــجر الّســدر، له لون مميز أصفــر وأحمر، عندما يجف يطحن ويخلط بالســمن 

والسكر ويؤكل. 

أعشاب تطبخ 

1- اللّفيته: من األكالت الشــعبية، يتم استحضار النبتة من الجبال، وهي عشبة ذات أوراق 

خرضاء عريضة، وزهرتها صفراء، وساقها طويل، موسمها فصل الربيع، يتم جنيها قبل أن يتفتح 

زهرها، يتم سلقها قبل الطهي للتخلص من بعض طعمها املر، ويتم تحضريها مع الزيت والبصل. 

2- الخبيزة: من نباتات فصل الربيع، تنترش بكرثة يف أطراف الســهول، يتم جنيها وتقطيعها 

وتحضريها كوجبة مع الزيت والبصل.

3- الهندب��ة: تنبــت بني الزروع أو عىل ســفوح الجبال، وهناك من يســميها )علت(، تؤكل 

مطبوخة مع الزيت والبصل، أو يتم تحضريها )ســلطة( بعد دلكها وعرصها للتخلص من مرارة 

طعمها.

4- الكع��وب: نبت موســمه فصل الربيع، ســاقه يف األرض، يتم اســتخراجه بالحفر، ويتم 

التخلص من األشــواك التــي تغطي األوراق، يقطع ويطبخ مع الزيــت والبصل، وقد يتم طهيه 

للحصول عىل املرق.

نباتات برّية تؤكل مبارشة

1 - القعفري: رأسه صغري يقرش ويؤكل.

وم: رأسه باألرض يقرش ويؤكل. حُّ 2 - الشَّ

3 - رسيم القط: ساق طويل، وطعمه لذيذ، وشكله دائري ولونه أصفر.

4 - القرون: مثل شكل الفاصولياء، وداخله مثل حب العدس الصغري يؤكل.

5 - الذبّح: نبته تطلع وحدها ممتدة ولذيذة الطعم.

6 - الخ��وخ: هو غري الخوخ املعتاد املتعارف عليه، وهو نبتة طيبة الرائحة، وخرضاء اللون، 

وتخرج منه حبيبات تؤكل.

7- الكبسة: هي عشبة خرضاء تؤكل مع الخبز واللنب، وهي ذات رائحة لطيفة، ومذاق طيب.
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عشب الدفال املر والغيصالن

الدفال املر: عشبة لها شوك حاد، يوضع يف البيوت لطرد األفاعي والعقارب. 

الغيصالن: عشبة تطلع يف الربد، وعىل رؤوس الجبال، لها ورق عريض، وتخرج من بني الورق 

سيقان طويلة تحمل البذور، مثاره تسبب الدوار. 

شامم الكالب أو بطيخ الكالب  

نبات له حب لونه أخرض، ثم يتحول إىل اللون األصفر عند نضجه، تســتخدم عصارته لعالج 

الصفار عند األطفال. 

الحبق 

هو نبات طيّب الرائحة من الشجريات الربيّة يف املنطقة، تنمو عادة حول السيول ومدشات 

امليــاه، وبعــض الناس كان يقطف منه لــيك تظل رائحته عالقة يف املــكان، ويطيب بها البيت، 

وهنــاك من يزرعه يف حديقة املنــزل ليجلب الرائحة الزكية للبيت، والبعض يســتخدمه مبضغ 

أوراقه لتغري رائحة الفم وتطيبه، ويستخدم كمسكن للتشنجات ومريح لألعصاب، ويفيد النساء 

يف مرحلة الحيض وآالمه.

الحصور 

نبــات ينبت حول مجــاري املياه يف منطقة األغوار، والنبتة منــه كلها أوراق أبريه قد يصل 

طولها إىل مرتين، يســتعمل يف صناعة السالل وحشو املكانس، إضافة إىل صناعة أطباق الطعام 

وأشكال الزينة املختلفة.

الحصلبان

هــو نبات عطري له رائحة زكية تشــبه رائحة الكافور، يســتخدم كشــجر زينــة إذ يرتاوح 

ارتفاع شجرياته من مرت إىل مرتين، وله فوائد كثرية تساعد يف شفاء بعض األمراض مثل اإلسهال 

واالستفراغ والتهابات املسالك البولية. 

نباتات برّية واستخداماتها

العزيقة: من الشجريات التي كانوا يحتطبونها لالستدفاء بنارها.

القطف: شجرية ترعاها املاشية، وتستخدم حطبا.
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الفرس: من شجريات الوقود.

العوسج: ترعاه املاشية.

الغضا: يتم احتطاب الغضا لجودة ناره.

القرظم: شجرية ترعى املاشية أوراقها، ويتم استخدام فروعها حطبا. 

در: من األشجار التي كانوا يستفيدون من أخشابها يف الوقود.  السِّ

البالّن: شجرية ذات أشواك تستخدم وقودا للطهي والخبز. 

الّسّويد: استفادوا من أخشاب شجر السويد لصالبته، إما وقودا أو يف االستخدامات املنزلية 

األخرى كأعمدة البيوت وأوتاد الحبال. 

نبات الختمية

مــن أنواع الخبيزة، منوها طوليا، ويصل ارتفاعها إىل ما يوازي القامة، ورقها مدّور وخشــن، 

ولها زهور ذات ألوان كثرية، أبيض وزهري غامق وزهري فاتح وأصفر، وهي مفيدة كثريا خاصة 

زهرتها بعد غليها، تعالج حرقة املعدة والرشــح والســعلة وآالم الحلق، واإلســهال وعالج اللثة، 

وهي مدرّة للبول، وكانوا يخلطونها مع الدهن أو الخل لعالج البهاق. 

الَقرَْصَعّنة

نبته ذات أوراق شبه مستديرة متتد بعروق حمراء، طعمها مييل إىل الحموضة، تفيد يف عالج 

السعال.

بذر الكتان

نوع من أنواع البذور عىل شكل قرشة لونها أبيض، وهي خفيفة، ولها فوائد كثرية، تستخدم 

لعالج املفاصل والشعر.   

قرش الرمان 

من استخدامات قرش الرمان عالج اللثة حيث يستخدم مضمضة، ويعطى مغيل قرش الرمان 

لعالج اإلسهال، ولعالج الجدري. 
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الزنجبيل 

باإلضافة إىل أنه من التوابل، ينقع الزنجبيل يف املاء الســاخن ويتم رشبه عىل الريق كعالج 

للقلب واألوعية الدموية، وهو ملنّي للحلق ومرطب له، ويزيل البلغم ويصفي الصوت، يرشبه 

البعض مع الشاي أو مع الحليب، وهو مفيد جدا.  

الكمون 

من التوابل التي تضاف عىل الطعام، ورشبها مع مغيل املاء مفيد يف تفتيت الحىص، وتعالج 

املغص ومشاكل البول، ويحتاط الناس يف املنطقة عىل أن يكون الكمون موجودا لديهم.

اليانسون 

يضــاف إىل الطعــام كنوع من البهارات، وهو أحد األعشــاب التي يحتــاط عليها الناس يف 

بيوتهم، وهي مفيدة صحيا وطبيا يف طرد الغازات، ومريح للبطن، ويعالج الصداع. 

النباتات الحولّية

1- الحرمل: نبتة ســاقها طويلة، زهرها أبيض، ورائحتها قوية، وطعمها غري مستساغ، تعالج 

آالم املعدة، وكانت تستخدم عالئق عن العني والسحر، يعلقونها يف البيوت.

2 - الخرفيش: نبتة طويلة الشكل، ولونها أزرق، تقرش ويؤكل داخل ساقها.

3 - الشومر: نبات ذو طعم شهي، ينبت عىل مسايل املياه، ويؤكل نيئا ومطبوخا، ويستخدم 

مع السلطات، ويتم تجفيفه لالحتفاظ به لوقت الحاجة، وكان يتم خلطه مع بعض املستحرضات 

الطبية الشعبية إلضافة الطعم املستساغ إىل نكهة الدواء. 

4 - الدريهمة: نبتة برية، تظهر عىل شــكل شجريات، ذات غصون متفرعة، تحمل يف أعالها 

مثارا تشبه الدراهم، حلوة املذاق. 
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5.  الطب الشعبي
ورق السدر لطرد الجن

يؤخذ الورق من شــجرة الدوم الذي هو السدر، يغىل ويســقى للمريض الذي به مس من 

الجن من أجل إخراج الجن من جسده، يتعرفون عىل املصاب باملس من حالت اإلغامء املفاجئ 

التي تحصل له، ومن الترصفات الغريبة التي تبدو عليه. 

عالج الحزازة املتنقلة  

الحــزازة املتنقلــة عبارة عن مرض جلدي يصيب بعض أجزاء الجســم، ويســبب أذى كبريا 

لألجزاء املصابة به، يعالج بالحلزون؛ يتم تحميص الحلزون عىل النار، ثم يتم دقه ليكون ناعام، 

ويرش املسحوق عىل املوضع بعد ترطيبه، تتكرر العملية ثالث مرات يوميا وعىل ثالثة أيام.

وتعالج الحزازة بعشبة )الوشنان(، حيث يتم غسل موضع الحزاز جيدا، وبواسطة ريشة من 

ذنب الدجاج يتم فرك الوشــنان باملوضع املصاب، وميكن العالج بدهن موضع اإلصابة بالحرمل 

املحروق ومسحوق الجميد املخلوط بزيت الزيتون. 

عالج الذيبة

ذبحة الذيبة عبارة عن ســعال شــديد يصيب بعض الناس، خصوصا األطفال، ويكون صوت 

سعال املريض مثل صوت الذئب، ولعالج ذبحة الذيب: يتم مترير شربية من قبل رجل سبق أن 

قتل ذئبا عىل رقبة املريض من األمام ومن الخلف بدون أن تجرحه أو تســبب له أذى، وبذاك 

يعتقد الشفاء. 

الحجامة 

تفيــد الحجامة يف عالج: الصداع والشــقيقة وآالم الظهر، حيث يتم إشــعال قصاصات من 

الورق وتوضع كل قصاصة بكأس بعد إشــعالها وتوضع فوهة كل كأس عىل موضع من الظهر، 

تعمل الكؤوس عىل ســحب الجلد إىل داخلها جراء عملية االحرتاق التي ال تؤذي الجســم، ليتم 

نزع الكؤوس وتجريح املواضع التي برزت بأداة حادة، ثم تعاد عملية إحراق قصاصات جديدة 

يف الكؤوس وتعاد إىل أمكنتها لتعمل عىل ســحب الدم الفاســد، وبعــد انتهاء عملية الحجامة 

تدهن املواضع بزيت الزيتون.
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الخريعة 

هي حدوث خوف من يشء ما، خصوصا عندما يواجه الشــخص صدمة مفاجئة، ومن طرق 

عالجها يف الطب الشعبي:   

الطريقة األوىل:

يتم خلط حجر الروعة مع جوزة الطيب وقرنفل وزنجبيل ودم أخوه وكمون وكراويه وقرفة 

هندية وبخور وســكرة فضيــة، يتم طحن تلك املكونات مع بعضهــا، ويذهب أحد الرجال إىل 

وليمة دون أن يعرفه أحد فيغرف من الزاد ويضاف املسحوق إىل الطعام ليأكل منه املصاب.  

الطريقة الثانية:

ســقاية املرعوب من )طاســة الرعبة(، وهي وعاء نحايس صغري ومفلطح منقوش علية )آية 

الكريس( و)سوريت املعوذتني(، وتتصل بالوعاء قطع نحاسية معلقة بثقوب بجوانبه، يوضع املاء 

يف )طاسة الروعة( و)ينجم(، أي يوضع يف الليل تحت النجوم ثم يرشب منها الخائف.

الطريقة الثالثة:

يتم بسط الطفل الخائف عىل ظهره، ويتم جرح ما فوق رسته، وأفخاذه ويتم دهن منطقة 

الجروح بزيت الزيتون ملدة ثالثة أيام.

الطريقة الرابعة:

طبخ دجاجة سوداء وإطعام املصاب بالخريعة.

الطريقة الخامسة:

إخافة الخائف عىل غفلة، يقال بأن )خريعة تطرد خريعة(.

الوشقة

تعد )الوشــقة(، وتســمى )املروحة( لقوة رائحتهــا، من أهم املواد التــي يعالج بها الطب 

الشعبي الكثري من األمراض، وكانت تسميها النساء )جدة العيل(، ومل يكن بيت يخلو منها.
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الوشقة مادة شــبه صمغية داكنة اللون، رائحتها حادة وكريهة، وطعمها كنه غري مستساغ، 

وكانــوا يعالجــون بها عن الربد الشــديد، يذيبون قطعة صغرية منها يف املــاء فيتحول لونها إىل 

األبيض، فيجرعها املريض ويستدفئ فينز عن جسمه العرق وهذا دليل الشفاء.

وتعترب الوشقة يف االعتقاد الشعبي طاردة للشياطني، فكثريا ما كان يحملها الناس معهم.

 كاسات الهوا

عالج شــعبي يستخدم ملعالجة شد العضل يف الظهر ومناطق أخرى من الجسم، فيتم دهن 

موضع األمل بزيت الزيتون، ويتم إشــعال ورقة ووضعها يف كأس من الزجاج ويتم وضع الفوهة 

عىل مكان األمل، فينجذب الجلد إىل داخل الكأس، وميكن اســتخدام أكرث من كأس يف آن واحد 

يف عدة مواضع.

عالج املغص الكلوي باألعشاب

املغص الكلوي هو مغص نتيجة حصوات يف الحالب، يصيب الشــخص أمل شــديد، وهو من 

أكرث أنواع املغص أملا، ومن أنواع النباتات التي يعالج بها املغص رشب مغيل البقدونس، أو مغيل 

)جرية الحاممة(، أو مغيل الحلبة، أو أكل البصل عىل أيام فإنه يفتت الحىص. 

عالج الربد 

يعالج الربد مبجموعة من األعشاب بعد غليها أو نقعها باملاء، وأشهر هذه األعشاب البعيرثان 

والجعدة والغطرفان والقيصوم والشيح. 

آالم الصدر 

عالجــوا آالم الصدر، وضيق التنفس بتبخرية البابونج، وبــرشب مائه املغيل، وبدهن الصدر 

بزيت )السريج(، وهو زيت السمسم.

النباتات التي تعالج السكري

الثوم: يخفض مستوى السكر بالدم، ويحسن كفاءة األنسولني، ويزيد معدل حرق الجلوكوز 

يف الدم. 

القرفة: تخفض مستوى السكر يف الدم وتقلل كمية الكولسرتول.
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بذور الحلبة: تناول بذورها يخفض السكر يف الدم.  

الصبار: بعالج حروق الشــمس، والعصارة الجافة منه تستخدم يف عالج السكري، إذ يتفاعل 

لخفض مستوى السكر يف الدم. 

أوراق الكاري: فهو ينكه األطعمة ويخفض الوزن، خصوصا ملرىض السكري. 

الرتمس: له تأثري يف خفض السكر.

الحبه السوداء: لها تأثري يف خفض السكر. 

عالج دودة البطن

أكــرث ما يؤذي أهل  الطفل هــو مرضه بدود البطن، وتســعى األم ملعالجته بالبصل واملاء، 

حيث يتم نقع رشائح البصل باملاء ملدة يوم، ثم يصفى ويضاف إليه العسل ليتناوله املصاب، أو 

تتم سقاية املصاب )زيت الخروع(، أو بالقرنفل والكركم يؤخذ سفوفا. 

جليجلة أو الجلجل 

الجليجل، ومنهم من يســميه الجنيجل أو الشــحاذ، حبة صغرية تربز يف طرف أحد الجفنني، 

يشــعر املصاب به باألمل وعدم االســتقرار، ويعالج بالكحل، وهنالك طريقة شعبية درجت بأن 

يذهب املصاب لطلب قطعة خبز من عند الجريان ميسح بها موضع البرثة.

عالج الصداع

كان يعالــج الصداع بوضع عجينة الحناء عىل رأس املصاب، أو ربط رأســه من جهة الجبهة 

وإىل الخلف بعصابة ليخف األمل.

عالج ضيقة الصدر

تــم عالج ضيقة الصدر بلــذع املريض بقضيب معدين محمى عىل النار عدة لذعات متتالية 

وخفيفة، ثم يربطون املوضع بقطعة قامش بعد وضع سبخة من الصابون عىل الصدر.

املخسية أو امللعونة 

هنــاك مرض يســمى امللعونة؛ عبــارة عن حبة أو ورم يظهر فجأة يف أي جزء من الجســم، 

وكانــوا يعالجونه باليك بالنار يك تنفجر ويخرج منها القيح، ثم يدهنون املوضع بزيت الزيتون، 
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أو بوضــع بصل مشــوي عىل موضع الــورم وربطه حتى تلني الحبة فيســهل انفجارها وخروج 

الصديد منها. 

األعشاب التي تعالج القولون 

النعنع: يعالج املغص، وهو عالج فعال للقولون؛ يهدئ حركة القولون ويعمل عىل اســرتخاء 

عضالته. 

الكراوية: تعالج االنتفاخ وتخفض أمل القولون. 

اليانسون:  يهدئ األعصاب واملزاج، ويخفف التوتر وأعراض القولون. 

الحلب��ة: تلني املعــدة ألنها وتخلصها من املخــاط الزائد، وتعالج اإلمســاك الذي يؤثر عىل 

القولون. 

الزنجبيل: يريح القولون ويؤثر عىل الحركة العصبية له. 

بذر الكتان: يعوض الجســم عن األمالح التي يفقدها يف حالة اإلســهال، ويســاعد الشخص 

املصاب بالقولون يف تليني معدته. 

طرق عالج الثالول

هو مرض يكون عىل شــكل حبات صغرية يف مناطق معينة من الجسم، وكانوا زمان يزيلون 

هذي الحبات بطرق معينة من العالج الشعبي: 

الطريقة األوىل: وضع حبات شــعري عىل عدد الثآليل يف الجســم يف كلية عنز ودفنها لتزول 

عند تلف الكلية املدفونة.

الطريق��ة الثانية: مســح منطقة الثآليل ببطن ضفدع حي، وبعــد ذلك يتم تكفني الضفدع 

بسبع قطع من القامش األبيض ويدفن حيا.

الطريقة الثالثة: طحن الشبة، وإذابتها يف املاء، وتحريكها لتنتج رغوة يتم دهن الثآليل بها.

الطريقة الرابعة: وضع حبات شــعري بعدد الثآليل يف حبة باذنجان، أو كوســا، أو رأس بصل 

ودفنها يف مكان ال يصل إليه أحد.

الطريقة الخامس��ة: وضع حبات شــعري بعدد الثآليل يف بيضة من خالل ثقب يســتحدث 

وتدفن لتتلف فتذهب الثواليل.
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أمل األسنان 

كانوا إذا اشتد بهم أمل األسنان يضعون قطعة ثوم يف األذن املخالفة لجهة السن الذي يؤملهم 

لتخف حدة األمل.

املكوازة 

املكوازة: هي كوب محفور من الخشب، له فتحة صغرية من فوق، وفتحة أوسع من تحت، 

يشــبه القرن شكال، تســتخدم املكوازة لعالج امللدوغ من األفعى وامللسوع من العقرب، يوضع 

أســفل املكوازة عىل موضع اللدغ، ويقوم شخص بشــفط الدم من خالل الثقب األعىل، ويبقى 

حتى يتأكد من صفاء الدم بعد خروج السم، ثم يلف املوضع بقطعة قامش. 

السقاية

كانت النســاء يحرضن عقربا صغريًة، يأخذنه عن ظهر أمه، فيحمســنه عىل النار، ثم يضفن 

إليه الحليب وتتم سقايته للطفل الصغري يك ال يتأذى من لدغة األفعى أو لسعة العقرب.

الحواية 

يقوم الحاوي بقراءة القرآن عىل كمية من الســكر، أو مقدار من الزيت، ويسقيها للشخص 

ليكون محويا فال يتأثر بلدغة األفعى أو لسعة العقرب. 

طرق عالج الباسور  )الصّميلة(

الطريقة األوىل: كانت تتم تحمية طينة السمقة عىل النار، ويجعلون شكلها أقرب إىل القبة، 

وتوضع عىل األرض ليجلس عليها املريض بقوة. 

الطريقة الثانية: يصطيل املصاب ببخار الرتمس املر، ثم يتم دهن املوضع بزيت الزيتون. 

الطريقة الثالثة: خلط مادة )املر( مع السمن البلدي ويتم الدهن منها كل يوم وملدة شهرين. 

عالج القّحة الشاهوقية

كانــوا إذا أصاب األطفال الســعال القوي الذي ترافقه شــهقة قويــة يجعلون يف يد الطفل 

قطعة من )القدحة( وهي عشبة يتم إعدادها ترسي بها النار بهدوء، وعىل غفلة يشعلون النار 

بطرفها، فترسي فيها عىل مهل حتى متس الحرارة يده، فيشهق خوفا، فتذهب الشهقة منه. 
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عالج أّم العيال

هــذا املرض يعنــي ارتفاع رحم املرأة عن مكانه الطبيعي، حيث كان يعتقد أنه ســبب من 

أســباب عدم اإلنجاب، وتقوم الداية عادة أو امرأة بتدليك البطن؛ إلعادة أّم العيال إىل مكانها 

الطبيعي، وكانوا يقولون: )إن أم العيال قبل التدليك كانت مهاجرة(، ثم تقفل الداية ظهر املرأة 

بكاسات الهوا.

العالج باليك

هــو طريقة بدوية قدمية جدا للعالج، وما زالت مســتخدمة، تتم باليك بالنار يف موقع األمل 

يف جسم اإلنسان، وهي من أشهر طرق طب العرب الشعبي، يستخدم الكوي بالنار لعالج عدد 

من الحاالت املرضية مثل العني والفكك واملخسية والشعر بالعظم.

والذي يقوم بعملية اليك يجب أن يكون ذا معرفة، فيحمي املرزاز، ويسمى )امليسم(، وهو 

قضيب معدين، ويرتكه حتى يحمر ويوضع عىل املوضع املراد كيه فيسطو يف املكان، وتتم مداراة 

الجرح لفرتة طويلة إلخراج الصديد الذي يعتقد أنه يؤدي إىل الشفاء. 

السبع عقارب

يتم اســتخالص سم سبع عقارب من النوع األصفر أو األســود، ويخلط بالزيت الحار خلطا 

جيدا، ويتم االحتفاظ به لدهن موضع لدغة األفعى، أو لسعة العقرب بريشة.

عالج آخر لقرصة العقرب

وقد تعالج لسعة العقرب بدلك موضع اللسع بالثوم للتخفيف من حدة األمل. 

عالج املستكوية

هي مرض جلدي يطلع يف الجســم كلّه عىل شــكل دوائر تشبه الحرق أو الخامج، وعالجها 

يكــون باليك بالعطبة، وهي قطعة قامش تلف وتشــعل النار بطرفهــا لترسي جمرا وليس لهبا 

وتلذع يف املوضع.

رمد العني 

الرمد هو مرض يصيب العني يف فصل الصيف والخريف لتعرض العني للشــمس، وبســبب 

غبــار األتربــة عند اللعــب، والرمد إذا أصاب الطفــل وهو يرضع تتبع أمه وصايا الشــيوخ يف 
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املعالجة، بوضع الحناء والســكر 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 

الطفــل بالقامش املبلل باملاء لتخفيف الحــرارة، وميكن العالج أيضا بدق البصل بامللح ووضعه 

عــىل الرمــد، ويعالج أيضا بالوردينة، وهو ورد الرمان األصفر الجاف، يخلط مع الســكر الفيض 

ويرش عىل العني، وبعض الناس يلجأ إىل عالج الرمد بغسل العني بالشاي، أو بوضع حبة بندورة 

عليها المتصاص حرارة العني.

طرق عالج الحروق

بياض البيض: يتم دهن مكان الحرق برسعة ببياض البيض.

العسل: يتم دهن مكان الحرق بالعسل، وهو يعمل مثل واق للجرح. 

البطاطا النيئة: يتم هرس البطاطا النيئة وتوضع فوق منطقة الحرق. 

ورق نبات الصبار: يوضع عصري الصبار عىل منطقة الحرق للتخفف من األمل ويســاعد عىل 

الشفاء. 

خل التفاح: أيضا خل التفاح يساعد عىل تلطيف اآلالم، ويعمل عىل عالج الحروق. 

زيت الزيتون: يتم دهن مكان الحرق بزيت الزيتون. 

عصارة البندورة: يتم دهن الحرق بعصارة البندورة التي ترطب املكان، وتخفف األمل. 

ورق  الصرب: يتم تجفيف ألواح الصرب ذات الشــوك، ثم تحرق وتدق لتكون ناعمة، وتخلط 

بزيت الزيتون لتستخدم يف عالج الحروق. 

عالج الشهقة 

الشــهقة، إخراج الهواء بشــكل متكرر من الجوف عن طريق الحلق، وكانوا يعالجونها بأكل 

الخبز الناشف، أو بتخويف من ترافقه الشهقة عىل غفلة، أو أن ميص الليمون. 

التجبري أو الجبارة 

كان يتم جرب الكسور باستخدام قطع الخشب املستطيلة وامللساء بحجم املوضع الذي يراد 

تجبــريه، إذ يتم تدليك موضع الكرس برفق باملاء الدافئ وموازاة العظم املكســور ليتطابق مع 

بعضــه، ثم يغطى موضع الكرس من الجهتني بالشــعر املخلوط بخفــق البيض وبرش الصابون 
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املصنــع من زيت الزيتون ثم توضع الجبائر الخشــبية لتثبيت العضو وتربط بالخيوط أو قطع 

القامش ملدة أســبوعني إىل ثالثة أسابيع، وعندما يتالىش األمل يعتقد الشفاء، تفك الجبائر ويبدأ 

املصاب بتحريك العضو املكسور تدريجيا إىل أن يعود لطبيعته. 

عالج امللع

)امللع( هو اعتقاد بانفصال معدة اإلنســان، يصاب به غالبا كبار السن بالدرجة األوىل دون 

صغار الســن، ويحدث بسبب أن الشخص قد حمل شيئا ثقيال، أو وقع من مكان مرتفع بشكل 

مفاجــئ، يتــم العالج باليك بالقدحة، بعد وقت يتم نرث مســحوق الحمــص النيئ عىل موضع 

الحرق ليعمل عىل إثارته، وتستمر العملية أليام حتى يخرج الصديد من موضع اليك.

وعند األطفال يتم عمل سبخة من الصابون والبيض مع العجني وتثبت يف منطقة امللع.

عالج عرق النسا

عرق النســا عبارة عن أمل شديد يصيب اإلنسان من أسفل الظهر وميتد مع الورك إىل الساق 

فيعيق الحركة. 

طريقة العالج: هناك نوع من األعشــاب يســمى )كسري القدور( له جذور عميقة، والبعض 

يســميه )عرق النســا(، يتم الحفر عىل عمق بواسطة فأس للوصول إىل آخر الجذر ويتم قطعه 

من قبل شــخص اسمه )سليامن( تيمنا بالنبي )ســليامن( مع التسمية بالله وذكر اسم املريض 

واســم أمه، ثم يؤخذ الجــذر ويوضع عىل النار ليتم )تلكيع( املريــض بحرارته يف مواضع األمل. 

وميكن أن يعالج املريض باليك أعىل الورك بواسطة )القدحة(. 

كام ميكن معالجة عرق النســا بدهن )اللية( –ذنبة شاة-، تقسم إىل ثالثة أجزاء بعد إذابتها 

عىل النار ويأكل الشخص كل يوم جزءا منها عىل الريق مدة ثالثة أيام متتالية.

عالج أبو الوجوه

هــو مرض يصيب الوجه ويتمثل مبيالن الفم ويجب عــالج املريض مبرض أبو الوجوه وقتيا 

دون تأخري، ويعالج بقراءة آيات قرآنية، وترديد أدعية، ثم يحجب عن الناس مدة أربعني يوما، 

وال يدخل عليه إال امرأة )مقطع(، أي توقفت عن الحمل والوالدة لتدخل له الطعام والرشاب. 

ويعتقدون بأن سبب املرض من املس الجني 
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عالج أمل املفاصل والظهر

الطريقة األوىل: كانوا ميســكون النحل ويضعون إبراة النحلــة عىل مواضع األمل يف املفاصل 

ويالمسونها للجلد لتعمل النحلة عىل غرز إبرتها.

الطريقة الثانية: وقد كانوا يســتخلصون دهن األفعى بعد قتلها لدهن املفاصل والظهر، أو 

دهن الضبع.

عالج السطح )متّزق البطن(

ملعرفة السطح، يتم متديد الطفل عىل ظهره، وتفقس بيضة عىل بطنه، وتتم رجرجة البيضة 

من خالل بطن الطفل بأيدي املعالجه، فإن بقيت البيضة متامسكة فيعني عدم وجود أثر لهذا 

العارض، وإذا انعزل الصفار عن البياض يكون الطفل متأثرا بتمزق البطن.

والعالج يتم بعمل الصق من خليط بيضتني وبرش الصابون البكر ووضعه عىل قطعة قامش 

وربطها عىل البطن.

عالج التهاب اللوزتني 

كانوا يعالجون )نزول اللوزتني( بأن يذهبوا إىل إحدى العجائز اللوايت يعالجن هذه الحاالت، 

فتغمس إصبعيها الشــاهد والوســطى بالقهوة ثم تدخلهام بفم املريض إىل أن تصل إىل أقىص 

الحلق فتعمل عىل كبس اللوزتني لينفجر االحتقان.

وهنالك طريقة )التمريج(، وهي تدليك منطقة اللوزتني من أعىل العنق مع استخدام زيت 

الزيتون لسهولة التدليك.

لحس العني 

كان يتم لحس جفن العني بطرف اللسان ممن يعالج لتخليصها مام دخل فيها مام يؤذيها.

عالج الرشح 

مــن األمراض املعدية التي تنترش يف فصل الشــتاء وتصيب الكبار والصغار، حيث تؤدي إىل 

ارتفاع يف الحرارة وسيالن يف األنف وصداع وغريها من األعراض، ومن أهم طرق العالج :
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1. رشب مغيل النعنع. 

2. عصــري الليمون والنعنع يعترب من أهم املرشوبات التي تســاعد عىل التخفيف من حدة 

الرشح.

3. رشب منقوع البابونج. 

4. وضع زيت الزيتون يف األنف، حيث يساعد عىل فتح األنف، وتسهيل عملية التنفس.

عالج حرقة املعدة

كانــت تعالج حرقة املعدة بــرشب الحليب، أو بتناول مغيل قرش الرمــان، أو بأكل العدس 

املجروش.

عالج الثعلبة

الثعلبــة، ظهور بقعة خالية من الشــعر يف الرأس، وقد تتنقل مــن مكان إىل آخر، فتحدث 

مظهرا منفرا باإلضافة إىل حدوث حكة أحيانا يف موضع تواجدها. 

تعالج الثعلبة بأكرث من طريقة:

الطريقة األوىل: يتم فرك مكان الثعلبة بالثوم مرتني يف اليوم مدة شهر.

الطريقة الثانية: فرك فروة الرأس حيث مكان الثعلبة بعصارة الفجل. 

الطريقة الثالثة: باســتخدام الخل؛ حيث يدهن مكان الثعلبة ســت مرات يف اليوم بأوقات 

متساوية.

عالج الجدري

يعالج الجدري  بالحناء والدبس والطحني، تخلط املواد مع بعضها ويتم دهن الجلد بها، أو 

بتبخرية الكركم، يتم غيل الكركم باملاء ويستنشق املصاب البخار، أو عجن ملعقة من النشا مع 

ملعقة من امللح ودهن الجسم بالخليط، وهنالك طريقة أخرى تتمثل بطحن البابونج واملريمية 

والجعدة وعجنها بزيت الزيتون وطالء الجسم بها.
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عالج الحصبة

الحصبة عبارة عن مرض يظهر فيه حب أحمر فاقع عىل جســم املريض، ويرافقه ارتفاع يف 

درجة الحرارة، وهو مرض معد ينتقل برسعة من  شــخص إىل آخر، ويعالج برشب مغيل بذور 

بالكتان الدافئة مرتني يف اليوم، وعىل املريض أن يلزم الفراش حتى يتعاىف. 

احمرار العني

كان املصاب باحمرار العني مينع من الخروج تحت الشمس، أو يف الهواء، ويقطرون العيون 

مبغيل أعشاب الربيع بعد تصفيتها لتلطيف العني. 

العني القطة 

تعالج اللقاطة عىل العني، وهي لحمة زائدة تظهر يف شحمة العني بالسكر الفيض الذي يدق 

ناعام ويتم ذرها به ليجلو اللقاطة.

معالجة الجروح

كانــت تعالج الجروح بالضغط عليها لينقطع نزف الدم، وباملاء وامللح، أو بوضع مســحوق 

مادة )الحلوة( عىل الجرح التي تعمل عىل التئامه وتخفى آثاره. 

عالج العقم عند النساء

عندما كانت تتأخر النســاء بالحمل كن يســعني للعالج، فتقوم إحدى النساء ذوات الخربة 

بتطبيب النساء بعمل )قفل للظهر(، ألن فتحة الظهر متنع الحمل، ويتم تجهيز أعشاب يقال لها 

)تســع حوايج( هي: القرنفل وجوزة الطيب واليانسون والقرفة والكمون والكراوية، والزنجبيل 

والخولجــان ودم أخوه، فيتم خلطهــا وتطحن طحنا ناعام ويتم غليها وترشب منها املرأة لثالثة 

أيام عىل الريق.

الوثاب   

)الوثــاب( هو العضلة، أو هــو الغرضوف املالزم للوح الكتف من الداخل، ويتم اإلمســاك 

به وشــده إذا كان منقبضا، ألن انقباضه يســبب أملا يف الظهر والبطن، ويؤدي إىل الكسل، وقلة 

الحركة، وتسمى هذه املعالجة )طق الوثاب(. 
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عالج بياض العني

كانــوا يعالجون بياض العني بقرون األفعى؛ فينزعون القرون، ويعملون عىل ســحنها لتكون 

ناعمة جدا، ويعملون عىل ذرها يف العني املصابة. 

عالج أّم السني

أّم الســني عبارة حبّة تظهر تحت لســان الطفل، تسبب ســيالن اللعاب املستمر من الفم، 

وعالجها يكون بدلكها باإلصبع مع الكركم مرتني يوميا وعىل ثالثة أيام. 

عالج الحب يف الفم 

يقــال له )الحمو(، ويعالج باملضمضة مبغيل البابونج عىل عدة مرات يوميا، أو بدهن باطن 

الفم بزيت السمسم، أو بالطحينية.

عالج النزلة )الحّمى(

كانت تعالج  بواســطة ســبخات النعنع عىل صدر املصاب المتصاص الحرارة، وكذلك بوضع 

ورقة مثقبة تغطي زيت السريج الذي يدهن به الصدر. 

استخدامات الحلبة الطبّية 

الحلبة تعمل عىل تقوية الدم، يتم نقع الحلبة باملاء املغيل، وتؤخذ رشابا عىل الريق، وتعمل 

الحلبة عىل تسهيل الوالدة كام تعمل عىل فتح الشهية وزيادة الوزن، وزيادة إفراز الحليب عند 

املرضع، وتليني الحلق والصدر.  

استخدام القرنفل 

يســتخدم القرنفل يف طرد الغازات من املعدة، ويعمل عىل تسكني أمل اللثة واألسنان، وكان 

يضاف القليل منه إىل القهوة للنكهة.

الدبية والعذبة

الدبية والعذبة هام من أنوع العالج الشعبي، تستخدم النبتتان لعالج الدمل والقروح التي 

تنترش يف فروة الرأس، وهام عشبتان شبيهتان ببعضهام، كالهام لها وردة وعليها أشواك تنمو يف 

فصل الربيع، تحرق وتدق وتخلط مع الزيت، وتدهن بها املواقع املصابة.
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6. املواسم
تسمية فصول السنة 

املربعانية

تستمر أربعني يوما، تبدأ من 12/20 لغاية 1/30  يف السنة الجديدة، ويكون الجو فيها باردا 

جدا، والطقس ماطرا، واملزارعون يحســبون لها حسابها الرتباط معيشتهم بغزارة أمطارها وإال 

أقحلت مواسمهم؛ وعجفت مواشيهم. 

وتتبع املربعانية خمسينية الشتاء ومدتها خمسون يوما، وتبدأ من بداية شهر )2( يف أربعة 

سعودات، كل سعود منها )12.5 يوم ونصف( وهي: سعد الذابح، سعد أبلع، سعد سعود، سعد 

الخبايا. 

الخامسيني

بعد انتهاء فصل الشتاء يبدأ هبوب الرياح الخامسينية يف أواخر آذار، وتستمر خالل شهري 

نيسان وأيار، وهي رياح حارة محملة بالغبار، وترتفع خالل هذه الفرتة درجة الحرارة، فيخىش 

املزارع منها عىل زرعه، ألنها تقتل الرطوبة وتؤدي إىل كرثة األمراض.

وخالل تلك الفرتة تسود حالة من عدم االستقرار، تتساقط فيها وعىل فرتات األمطار الرعدية 

التي تكون غزيرة أحيانا.

الرياوي

يطلق املزارع لفظ  )الرثياوي( أو )ثروي( عىل املطر الذي يأيت باكرا، وموعده يف شهر ترشين 

األول، وأحيانا يف شــهر أيلول، ويرافقه الرعد، ويستبرش املزارع بهذا املطر خريا، وميأله التفاؤل؛ 

حيث تكون األرض متعطشة للمطر.   

معرفة مواسم الشتاء

معتقد شــعبي لدى أهايل الكرك ملعرفة مواسم الخري يف أشــهر السنة، وتتم معرفة مواسم 

الشــتاء بالتصليب، والتصليب يكون أواخر شهر أيلول حيث يكرث الندى، يأخذون خمسة أكوام 

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

ويضعون كومة أســفل من الكومة الوســطى يســمونها بآخر أيلول، وخامســة فوقها يسمونها 

بأول الربيع، وتكون متقاطعة عىل شــكل صليب، وهذه األشــهر الخمسة فيها تساقط األمطار، 
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التي يطلقون عليها اســم ثروي، وهو املطر الذي يرثي األرض؛ مبعنى يخرج العشــب، 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.

شتوة نيسان  

هذه الشــتوة مهمة جدا، ويرقبها املزارعون بأمل ووجل، حيث تأيت متأخرة يف شــهر نيسان 

بعد أن يكون املطر قد انقطع لفرتة، ويليه وقت طويل حتى يأيت موســم الحصاد، فإذا جاءت 

هذه الشــتوة بلت الــرثى وروت األرض، وأعطت الزرع كمية جيدة من املاء تقويه الســتقبال 

موســم الصيف الحار، لكن قد يرافق هذه الشــتوة بعض أمراض الزرع مثل الخرمان، خصوصا 

إذا كان الجو محمال بالغبار ورافقها الرعد.

برد السبل

موعد أيام برد الســبل يف نهاية آذار وحتى أواسط نيسان، حيث تأيت أيام ومع املساء تكون 

بل بهّد الجبل. شديدة الربد، وتتزامن مع وقت إطالق القمح للسنابل، وفيه املثل: برد الساَّ

عرشة السم وعرشة الدم وعرشة الدسم

عرشة الســم هيه أول عرشة أيام من شهر كانون الثاين، حيث يكون  الربد فيها قارسا، وبعد 

ما تنتهي عرشة السم تأيت عرشة الدم؛  ألن الربد فيها يبطئ حجري الدم يف العروق خصوصا يف 

الصباح، ويف الثلث األخري من الشــهر تدخل عرشة الدسم، فيخف فيها الربد عن األيام املاضية. 

ويجري الدر يف رضوع املاشية. 

تسمية األيام

البقل

وهي أواخر شهر كانون الثاين وما بعد حيث تخرج البقول من األرض مثل الخبيزة والهندبة 

واللوف واملرار والصفاح واللفيتة والكعوب وغريها، فتسعى النساء لجمعها من السهول. 

نشال الزرع

موجــة من الهواء البارد والندى تأيت خالل أيام قبل أيام برد الســبل؛ فالندى يعطي رطوبة 

للزروع ويســاعدها عىل النهوض، وســميت هذه األيام بهذا االســم الختالف الزرع ما بني يوم 

ويوم، فكل يوم يبدو أطول من سابقه. 
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غت الخمسان

يتقلب الطقس أواخر شــهر نيســان وخالل شــهر أيار ما بني الحر والغيم، فيأيت حر شديد 

أحيانا وفجأة يتحول الطقس إىل الربد القارس، وترتافق هذه الحالة بعدم صفاء الجو، ويشــعر 

الناس بعدم ارتياح التنفس.

الرشقية والغربية

تهــب الرياح الرشقية من الرشق وباتجاه الغرب، والتي موعدها يف بداية موســم الشــتاء 

تكون باردة ومنعشــة رغم رشاســتها، أما التي تأيت خالل أواخر الربيع وأشــهر الصيف فتكون 

حارة وجافة.

أما الرياح الغربية فتأيت دوما رطبة.

ليايل الجرب

وهي ثالث ليال من أواخر شــهر رمضان، وغالبــا ما يخرج الناس زكاة الفطر يف هذه األيام، 

وسميت بليايل الجرب ألن األغنياء يجربون فيها خواطر الفقراء.
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اخلامس الفصل 

املهارات املرتبطة بالفنون 
الحرفية التقليدية 

واملهن التقليدية

صناعة البسط: من الصناعات املشهورة ف�ي األردن، وتستخدم األنوال الخشبية اليدوية ف�ي صناعة 

البسط، حيث يقوم شخص أو أكرث بحياكة البساط من خيوط الصوف. 
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1. الصناعات اليدوية التقليدية
صناعة الجونة والطبق

الجونة: عبارة عن طبق يتخذ من أعواد سيقان القمح، ويسمى القش، وذات شكل مجوف 

إىل الداخل، تستخدم لحفظ الحبوب والخبز واملواد الغذائية الجافة.

وعن طريقة صناعتها يتم صبغ أعواد )القش( املأخوذة من سيقان زروع القمح بعد حصاده 

وتســمى )قصل(، ويتم نقعهــا باملاء لتليينها وإكســابها مرونة عند التشــكيل، ثم تقوم املرأة 

بتجميــع حزمة من القش وتبدأ بإحداث ثقب صغري بواســطة املخرز وإدخال قشــة لينة فيه 

وثنيها بشــكل دائري، فتتشــكل الحزم دائرة بعد دائرة تزداد اتساعا إىل أن تصل املرأة الصانعة 

بختــم الطبق بعد إنهــاء تصنيعه بقطعة صغرية من القامش تخيــط عليها باإلبرة لتحفظ آخر 

األعواد من االنفالت، تســتخدم األطباق املنبســطة لتقديم الطعام عليها، وتســتخدم األطباق 

العميقة لحفظ الخبز ليبقى طريا.

الطبق: يصنع بنفس طريقة الجونة، إال أنه مستدير ومستو وبدون حواف لألعىل، ويستخدم 

لوضع املائدة عليه.

الحبال، وقربة املاء، والجرار

تتخذ الحبال من غزل الصوف الخالص، أو املخلوط بالشــعر، يتم غزله ومن ثم برمه ليكون 

أكــرث متانة، ثم تؤخذ منه مجموعة خيوط ويتم ضفرها بطريقة الجدل ليكون ســميكا ومتينا، 

يستخدم لشد أطناب البيوت، أو للدالء لنشل املاء من اآلبار، أو لحزم الحطب، أو لشبق الغنم، 

وميكن أن تكون الحبال بالحجم والكثافة التي تناسب الحاجة.

القرب��ة: تتخذ من جلود املاعز صغارا وكبارا وتســتخدم لجلب املاء وحفظه، فذات الحجم 

الكبري تســمى )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.  

الجرة: من األدوات الفخارية التي كانت شائعة االستعامل، وتتم صناعة األواين الفخارية من 

الصلصال، حيث يتم عجن الصلصال مع املاء إىل أن يتجانس ويتامسك ويرتك لوقت ليختمر، ثم 

يتم تليني العجينة بالقليل من املاء، وتؤخذ الكمية املناسبة من العجينة وتوضع عىل قاعدة أداة 

يتم تحريكها بالدوس بالقدم، فتزيد رسعتها وتقل حســب التشكيل الذي يريده الصانع، وأثناء 

حركة الصلصال يشــكله الصانع بيديه إىل الخارج، ويعطيه املســاحة التي يريدها من الداخل 
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فتنســاب العجينة كيف يريد، ويبقى يراوح ما بني الخــارج والداخل بحركات األيدي، وبرسعة 

الدوران حتى ينهي األداة التي يصنعها، وتنتج الجرار لحفظ املاء، وتتسع لكمية تعادل أكرث من 

تنكة، وأكرب من الجرة الخابية، وأصغر يسمى الكوز.

صناعة الكحل العريب الكحل )املسني( 

الكحــل من أدوات الزينة خصوصا لدى النســاء، وتهتم بــه األرس لغايات حامية العني، تتم 

صناعته من قبل النساء يف البيوت، حيث يتم إحضار حجر اإلمثد، أو حجر تخت )مثل الرصاص( 

مييل إىل اللون األســود ويتم حمسه عىل النار بواســطة محامسة حتى ينفجر الحجر، وبعد أن 

يــربد يوضع يف )الهاون( مع القليل من زيت الزيتون لســحقه، وكلام جفت املادة يضاف إليها 

بعــض مــن الزيت حتى تصبح ناعمة، ثــم يتم )ندفها( بقطعة قامش دقيقة جدا الســتخالص 

الناعم من الكحل يك ال يؤذي العني، وتوضع يف وعاء من الجلد يســمى )املكحلة(، وهنالك من 

يستخدم أوعية معدنية أو زجاجية، ويتم االكتحال بواسطة )املرود( وهو من الخشب محسوم 

ليكــون ناعام يك ال يؤذي العني، يتم ترطيبه بالريق وإدخاله باملكحلة ليلتصق به الكحل وميرر 

بالعني، وباإلضافة إىل االكتحال كان يستخدم الكحل لتضميد الجروح.  

صنع الرشوش 

الرش��وش: هو من العطر الذي كان يســتخدم قدميا، ويتم تحضريه من قبل النساء، ويتكون 

من  ريحان، ومحلب، ومســك أبيض، ومســامر الــورد الجوري، يتم خلط هــذه املكونات مع 

بعضها، ودقها لتكون ناعمة جدا، ثم يضاف إليها املاء، ويتم رشــها عىل الجســم ليعطي رائحة 

زكية. 

طحن الرشايط

كان يتم اســتغالل األقمشــة القدمية، واأللبسة التي مل تعد تســتخدم لصناعة بعض الفرش 

منها، فيتم طحنها عىل ماكنة تعمل فرم األقمشــة الصوفية والقطنية لتخرج أشــبه بالقطن من 

حيث النعومة والتجانس، يتم حشو الفريم يف قوالب تعد ليكون عىل شكل فرشات أو مخدات 

أو أغطية الستخدام أهل البيت. 

زعاميط الصابونة

كانت بعض النســاء تجمع )بروة( الصابون، وهي القطعة الصغرية املتبقية بعد االستخدام، 

وتعمل عىل عجنها مع بعضها لتشكلها كتلة تستخدمها يف الغسيل والجيل.
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طريقة صناعة املهباش

املهباش: قطعة اسطوانية من الخشب الصلب، وعادة يستخدم خشب البلوط أو السنديان 

لصناعته، محفورة من الداخل، ويسمى املهباش )النجر( يستخدم لسحن القهوة بعد تحميصها 

بواســطة قطعة خشبية أخرى تتخذ من ذات صنف الخشب الذي يصنع منه املهباش تستخدم 

لـ)دق( القهوة.

طريقه صنع القنوة

القنوة، عصا ذات رأس مســتدير كبري، تتخذ من أغصان األشجار الصلبة، ويتم قطع الغصن 

من أصله ليخرج معه بعض من جذع الشــجرة، يتم حســم العصا من فوق، وتنعيمها، ويتم يف 

ذات الوقت حســم رأسها ليكون كتلة مســتديرة، وكانت القنوة أو العصا رفيقة الرجل يف حله 

وترحاله. 

صناعة الصابون

هي صناعة منزلية للصابون، تقوم بها النســاء يف البيوت لالســتخدام املنزيل، وصارت بعض 

النساء تعمل عىل تصنيع الصابون لغايات البيع إلدرار دخل. 

أدوات ومواد صناعة الصابون

1ـ  زيت زيتون أو زيت النخيل. 

2ـ  صودا.

3ـ  ماء. 

4ـ  مستحلب  )بقايا صابون مبشور(.

5ـ  زيت عطري  )زيت النعنع ـ زيت البابونج ـ زيت السمسم(.

6ـ  صبغة حسب الرغبة. 

7ـ األعشــاب بأنواعها )حســب الرغبة املريميــة ـ البابونج، حىص البان، السمســم، الصبار، 

األفندر وغريها(.
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طريقة صنع الصابون 

تتم تدفئة الزيت أوال، ثم توضع كمية من الصودا ويضاف إليها املاء وتوضع عليها الصبغة 

وتــرتك لفرتة حتى تتحلل وتفرت، ثم يوضع املســتحلب يف وعاء ويضــاف إليه املاء ويتم خلطه 

حتى يتجانس، وتؤخذ كمية منه لوضعها عىل الزيت املدفأ مع تحريكه لفرتة حتى يتجانس ثم 

يضاف الزيت العطري مع التحريك.

بعــد ذلك تضاف الصــودا املحلولة إىل الخليط مع التحريك ليتجانس، ومن بعد يتم إفراغه 

يف قوالب وتركه ملدة يوم حتى يجف.

يتــم إخراجــه من القوالب وتعريضه للضوء ملدة أســبوعني يك تتبخر الصــودا منه ويصبح 

صالحا لالستعامل.

صناعة مكانس القش

مــن الصناعات اليدوية املتعارف عليها عند أهايل الكــرك، وكانوا يعتمدون عىل الصناعات 

اليدوية اعتامد كليا، ومن هذه الصناعات املقشة، أو املكنسة، والتي كانوا يصنعونها من  رؤوس 

نبات الوسبى )الذرة الحمراء(، يقوم بذلك شخص له معرفة بهذا )الكار(، يتم نقع رؤس أعواد 

الوسبى باملاء لتكتسب مرونه، ثم يتم جمع عدة أعواد منها وربطها من آخرها، وتوضع مقدمة 

األعواد يف أداة تعمل عىل توزيعها بشــكل متناســق، ويبدأ من يصنع املكنسة بتثبيت األعواد 

عىل هيئتها يف األداة، يســتخدم الخيوط املتينة أو أســالك املعدن، ثم يعمل عىل جمع املقبض 

بالخيوط أو األسالك لتبقى متامسكة.

واســتخدموا حزم الشــيح أو القيصوم لكنس البيوت، أو شــجريات البــالن لكنس األحواش 

ومخلفات املوايش.

صناعة الجاعد 

يتخذ 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. 

البساط

يتم نســج البســاط  من أصواف الغنم، إذ تصبغ الخيوط بعد )الغزل( و)الربم( بعدة ألوان، 
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أو تبقى عىل لونها، وهناك قطعة من الخشــب تستخدم لفرز الخيوط تسمى )النربة(، وقطعة 

أخرى تكون أعرض من الخشــبة األوىل تســمى )املنســاج( تســتخدم 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. 

مد النول

يتم تثبيت وتدين عىل مســافة متقاربة تســاوي عرض النــول، ويف جهة مقابلة يتم تثبيت 

وتدين آخرين، ويتم تثبيت لوحني من الخشــب كل لوح عند وتدين، وعىل هذين اللوحني يتم 

مترير خيوط النســيج مرة من فوق اللوحني ومرة أخرى من تحتهام لينتج يف النول طبقتني من 

الخيوط، ويتم النســج بتمرير خيط اللحمة بني طبقتي الخيوط عىل النول ومتكينه باملنســاج، 

وبعد كل عملية نســج لخيــط اللحمة يتم عكس خيوط النول من جهة )النرية( وهي خشــبة 

معرتضة ترتكز عىل حجارة أو صفائح لرتفع النســيج عن األرض، فتنقلب الخيوط بحيث يكون 

األعىل أسفل واألسفل أعىل ليبدأ خيط اللحمة من جديد. ومام تغني النساء عند النسج: 

صحني ج��ارايت حرادى وحس��ادىمدي��ت ن��ويل يف ه����وا ج����اريت

بال مرس����الل��ون نوف��ه يف الفري�����ق الت��ايل ج��ابت مش��قيه��ا 

ج��ابت مش��قيها وجتني تدرجيلون نوف��ه يف الفري��ق الحدرجي

الدهاجة

الدهاجة: تعني ربط خيطي غزل مع بعضهام البعض فبعد أن تجري عملية الغزل للشــعر 

واستخراج خيوط الغزل منها يتم نقع الخيوط املستخرجة بعد أن تكون عىل شكل )دحارج( أي 

كرات ملتفة من الغزل، وبعد نقعه يف املاء تتم عملية الدهاجة، والتي يتم خاللها ربط الخيطان 

ثم تتم عملية الربم وهي غزل خيطني مغزولني مســبقا مع بعضهام بعكس اتجاه طريقة الغزل 

األوىل، فالغــزل يتم من األمام إىل الخلف، أما الــربم فيتم من الخلف إىل األمام، وهذه العملية 

تزيد الخيوط متانة. 

التخريز

التخري��ز: يعني خياطة الجلــود، وتحتاج يف عملية الخرز إىل خيط غزل، أو ســري من جلد 

ليكون أكرث متانة، يســتخدم )املخرز( وهو قضيب معدين يشــبة )املســلة( مدبب من الطرف 

األمامي، وله مقبض من الطرف الخلفي، يتم ثقب الجلد بالجهة املدببة، وقبل انكامش الثقب 

يتم إدخال الخيط أو السري، أو قد يتم استخدام )املخاط( إلدخال الخيوط بعد الخرز. 
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الفروة

تصنــع الفــروة من فراء أبناء الضأن، أي الخراف الصغار، حيــث تتم تهيئة الجلود عند أول 

ســلخها بامللح و)الشبة( إلكســابها املرونة والقوة ولتثبيت الصوف يف جهتها األخرى، ثم تخاط 

بعد بَرِْشــها للتليني عىل شكل رداء، يصنع لها كســاء من قامش الجوخ يسمى )قبة(، وهي من 

أردية الشتاء.

عمل السقا/ الشكوة

تصنع الشــكوة من جلود املاشــية، إذ يؤخذ الجلد بعدما يســلخ عىل هيئته، ويضاف إليه 

امللح والطحني ويطمر ويقولون )يتمر( لعدة أيام حتى يســهل نزع الصوف أو الشعر عنه، ثم 

يدبغ بالدباغ، وهو مادة تســتخلص من لحاء أشجار الصنوبر، حيث يتم غيل الدباغ باملاء حتى 

يصبح املاء كثيفا وحني تخف حرارته بعد الغيل يوضع الجلد فيه ليكتســب مرونة وقوة، ومن 

بعد يخرز بطريقة الخياطة أسفله، وتعقد أماكن قوامئه، وترتك منطقة الرقبة لسكب اللنب فيها 

ومنها، وعند عدم الحاجة تربط بخيط يتصل مبرير )حبل صغري من الغزل( يوصل ما بني مواضع 

األربع قوائم، وبعد تجهيزه، وقبل اســتخدامه يضاف امللح و)الشبة( إليه من الداخل والخارج، 

ثم يتم تنظيفه جيدا من أثر امللح والشبة ويستخدم لحفظ اللنب )الخاثر( وللخضيض. 

تهديب الشامغ 

يتم نســج حواف الشــامغ )الهدب( باســتخدام إبر الخياطة، وبعد نسج الشامغ بالخيوط 

البــارزة قليال، يتم عقــد كل بضعة خيوط ببعضهــا ثم قص أطرافها لتبقى عىل شــكل )حبة( 

العدس لتعطي منظرا جميال للهدب، وأخريا يتم تصميم الرمايات، وهي جزء بارز بشكل أطول 

من الهدب تكون عىل زوايا الشــامغ األربع،  والشــامغ يلبسه الرجال، وقد تعقده  النساء بدال 

من العصابة. 

املقالع

هــي أداة لقذف الحجارة، تتخذ من خيوط الصوف، وهي عبارة عن كفة ميتد منها ذراعان 

مجــدوالن، يف آخر أحدهام عروة، يجعل الرامي حجــرا يف الكفة ويجمع الذراعني بيده فيلوح 

بهــام بقوة ثم يطلق أحد الذراعني فيندفع الحجر، وتبقى املقالعة باليد بواســطة العروة التي 

تثبت يف الخنرص، واملقالعة يستخدمها الراعي لرد األغنام البعيدة عن املرعى.
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الغربال والكربال

وهو عبارة عن إطار خشبي مثقب من الطرف السفيل تتصل بها سيور من الجلود لتتقاطع 

مع بعضها فتنشــأ فجوات تســمى )ثقوب( صغرية يتم من خالل تنقية الحبوب من الشوائب، 

وهنالك )الكربال( وهو شــبيه بـ)الغربال( إال أنه أوسع ثقوبا منه يتم استخدامه عىل )البيدر( 

وقبل تعبئة املحصول، وأوسع من كليهام )املقطف( ويستخدم يف املراحل األوىل للتنقية، واملنخل 

عبارة عن إطار خشــبي أســفله أســالك معدنية تتقاطع لتشــكل ثقوبا صغرية جدا، يستخدم 

لتصفية الطحني.  

صناعة العرايس

كانــت األمهات تصنــع بعض األلعاب ألطفالهن من األقمشــة، فيخطن قطعة القامش عىل 

شــكل مجسم ثم يعملن عىل حشــوه إما بقطع القامش الرقيقة، أو بالصوف أو القطن ليأخذ 

شــكل الدمية التي تريد األم إعدادها لطفلها، فأحيانا تكون الدمية بنتا يســمونها )عروس(، أو 

ولدا ويسمونها حينئذ )عريس(. 

عكة السمن

تصنع عكة السمن من جلود املاعز، بحيث يتم سلخ جلد الذبيحة عىل هيئته، ويتم )متره( أي 

طيه وتركه لفرتة يك تذوب الدهون العالقة به، ثم يتم متليحه لتقوية الجلد، ومن بعد تتم دباغته، 

وبعد تنظيفه من الدباغ يوضع بداخله )الدبس( ويدلك جيدا قبل أن يوضع السمن بداخله.

وشكل العكة يشبه شكل السعن أو الشكوة، غري أن العكة رمبا بقي الشعر عىل خارجها. 

الدباغة

يتــم دبغ الجلود بالدباغ، وهو مادة تســتخلص من لحاء األشــجار، يتم غليــه باملاء حتى 

يصطبــغ، ثــم توضع الجلود املســتخدمة يف البيت يف املاء املغيل بعــد أن تخف حرارته، ويتم 

تقليــب الجلود بني فرتة وأخرى، وتبقى منقوعة يف الدباغ ليوم لتتشــبع، ثم تســتخرج وتعلق 

بحيث تكون فوهاتها إىل األســفل لينزل ما بداخلها من الدباغ، وقبل استعاملها سواء الشكاء يف 

اللنب، أو القرب يف املاء يتم تنظيفها من الداخل جيدا باملاء وامللح، ودلكها بامللح من الخارج.

وقد يستخدم لحاء أشجار الصنوبر للدباغة خصوصا قرب املاء، أو أغطية حبات البلوط، أو 

قشور الرمان.

الدباغ يكسب الجلود مرونة، ويحافظ عليها من فساد ما يحفظ بداخلها.  
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2. الحرف اليدوية
الخياطة الشعبية

تقــول إحدى الراويات بأن الخياطة التي كن ميارســنها قدميا كانــت بداعي الحاجة، لعدم 

وجود خياطني أو خياطات، وبســبب أن كثريا من ألبســة النســاء تخيطها املرأة بنفسها حياًء، 

فاكتسنب مهارة من دون تعلم، ومنهن من أصبحت مع الوقت خياطة ماهرة.

صناعة األثواب

خياطة املدرقة

مل تكن الخياطة يف القديم حرفة عند الكثريين كام هي اآلن، فقد كانت تلجأ كثري من النساء 

إىل خياطة مالبســها ومالبس عائلتها بذاتها، فتعمل عىل قص القامش بأجزاء توافق البدن، من 

مقدم الثوب إىل ظهره، وتتخذ القبة التي يقال لها الزيق، وإن كان القامش شحيحا كانت تتعمد 

النســاء إىل وضع البنايق من قطع قامش أخرى، والبنايــق هي جوانب الثوب من تحت اإلبط 

إىل منطقة الخرص.

تستخدم النساء يف الخياطة اإلبرة والخيط، وتأخذ وقتا وهي تخيط النشغالها بأعامل املنزل 

األخرى.

حارضا صارت الخياطات، والخياطون هم من يخيطون ألبسة الرجال والنساء وحتى األطفال 

الصغار.

التطريز

يتم تحضري القامش املراد تطريزه إلحداث األشــكال والزخرفات املرغوبة، ويتم الرسم 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.

ومــن أنواع التطريز أو القطب، القطبة العادية وتكون حبة أو حبتني، القطبة املثمنة وهي 

عــىل أربع حبات، والطارة وهي قالب جاهز عىل املاكينــة، وأخريا هناك القراص، وهي تطريز 

بالسنارة يتم تركيبها عىل الثوب.

ويستخدم التطريز كنوع من الزينة عىل ألبسة النساء، وتكون مواضعه عىل مناطق الصدر 

واألكتاف واألكامم واألطراف السفىل من الثوب، وقد متتد مع الجوانب أيضا.
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صنع الجرزاية

تتم صناعة بعض األلبســة الصوفية بطريقة النســج اليدوي، فيتــم تحضري الغزل املصبوغ، 

وبواســطة قضيبني معدنيني يســمى الواحد منهام )سنارة( يتم نســج الخيط بطريقة يقال لها 

)البــدي(، وأكرث ما كانت تســتخدم لحياكة )الجرازي( وهي )بلوزات( الصوف الســتخدامها يف 

الشــتاء، أو لصناعــة )الطواقي( لألطفال، أو )كفات( األيدي للحاميــة من الربد، وأيضا )لفحات 

األعناق(. 

حرامات السنارة

وبالسنارة، وبطريقة البدي كانت تعمل النساء )حرامات( لألطفال، وقد استخدمن الخيوط 

امللونة إلضفاء األلوان الزاهية عىل لوازم املواليد الصغار ابتهاجا بهم.

تبيض النحاس

عندمــا يتالىش طالء األواين النحاســية يحتاجــون إىل إعادة طالئها يك ال تتأكســد مع املواد 

التي تطهى فتحدث التســمم، فيأيت من يقوم بطالئها إىل البيوت، فيعمل عىل تنظيفها من آثار 

األكســدة بإحامئها عىل النار التي يزيد لهبها بواسطة )الكري( وهو أداة للنفخ، وبعد دلكها من 

الداخل بقطعة من الخيش أو النسيج الخشن يعمل عىل تغطية النحاس وهو عىل حرارة علية 

مبادة )القصدير(، ويدوم الطالء ما يقارب السنة.

يتم طالء املناسف النحاسية، والقدور، والطناجر، ودالل القهوة.
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3. بناء البيوت
طريقة بناء البيوت يف محافظة الكرك

امتــازت محافظة الكرك بأبنيتهــا الرصينة، وما زال موجودا يف قــرى وأرياف الكرك منوذج 

منها، وهي بيوت مبنية من الحجر والطني، تتكون من غرف كبرية تقوم عىل القناطر، وتسقف 

بالقصب ومن فوقه شجر البالن ثم الطني، وعادة ما تكون جدران الغرف سميكة فتكون باردة 

صيفا، وتحتفظ بالدفء شــتاء، ويجعلون يف وســط الغرفة حفرة تسمى )نقرة( إليقاد النار يف 

فصل الشــتاء للتدفئة، أو لصنع القهوة يف بقية الفصول، وتشــتمل البيوت القدمية عىل حظائر 

للموايش تسمى )خانات(، وأماكن لخزن الحبوب والتنب، ويحيط بالبيوت سور مبني من سالسل 

الحجارة له باب كبري لدخول وخروج املوايش، وباب أصغر الستخدام أهل البيت والزوار.

وبنــوا البيــوت من الطوب الطيني، يعجنــون الطني مع التنب ويرتكونــه لوقت ليختمر، ثم 

يضعون قطعا من الطني يف قوالب خشبية تعطي هيئة )الطوبة(، ويجففونه، ثم يبنونه مداميكا 

فــوق بعضها، وبعد اكتامل البناء يســقفونها بالقصب والطني، ويكســون جوانبها من الداخل 

والخارج بالطني املمزوج مع التنب إلكسابة متاسكا أكرث. 

تشييد البيوت من الحّور

الحّور: عبارة عن تراب لونه أبيض، يســتخدم لتشــييد دور الطني وإكســابها اللون األبيض، 

يطلون الجدران من الداخل مبحلول الحور الذي يضيفون إليه الشــبة املطحونة لقتل الحرشات 

التي تعيش يف ثقوب الطني، ولثبات اللون لفرتة أطول.

دور املرأة يف البناء

كان عىل النســاء إكساء البيوت املســقوفة بالطني، فكل عامني أو ثالثة أعوام يحتاج سقف 

البيــت إىل تجديــد الطني عليــه يك ال ينز املاء منه فيحــدث )الدلف(، يحــرض الرجال الرتاب 

ويخلطونــه مع التنب، ثم يعجنونه ويرتكونه ليومني أو ثالثة أيام ليختمر، وتبدأ النســاء بتطيني 

البيوت، يبدأن بالســقوف من األعىل حتى ينتهني من كل الغرف والخانات واألفران، ثم يعملن 

عىل إكساء الجوانب.

عملية اإلكســاء خالل الســنوات تحفظ قوام البناء من أن يخر إليه املاء فيحدث فيه الخلل 

فيضعف ثم ينهار.



336

الطاقة

كانــوا يحرصون عىل جعل منافذ يف الغرف لدخــول الضوء وللتهوية، فيجعلون فوق أبواب 

الغرف فتحات تســمى الواحدة )طاقة(، ومن خاللها يخرج دخان نار موقد الحطب يف الغرفة 

منها إضافة إىل اإلضاءة والتهوية. 

طريقة بناء الكوارة

يتم بناء الكواير يف زوايا الغرف لحفظ الحبوب، ويتم تحضريها من القصب املتساوي طوال 

واملتصل ببعضه بواسطة الخيوط، تتم موازاته مع زوايا الغرف، وتثبت جوانبه بالطني أوال بأول 

حتى يتامســك مع بعضه بشــكل أقوى، تتكون جدران الكوارة من جدارين من حائط الغرفة، 

وجدارين من القصب، يرتك فتحة الكوارة من األعىل مفتوحة إلفراغ الحبوب فيها، وتفتح فتحة 

صغرية من أسفلها الستخراج الحب منها، تغلق الفتحة السفىل بكتل األقمشة بعد االستخدام.  

العرزال

هــو عبارة عن موضع مرتفع قليال يف زاوية الغرفــة، إما بناًء، أو أن يكون متحركا يتخذ من 

الخشــب ليســتخدم لطي الفراش عليه، ومنهم من صار يصطنع العرزال خارج الغرف بواسطة 

زوايا الخشــب التي تغــرس يف األرض، ويتم الوصل بينها باألغصان الدقيقة واألعشــاب الجافة 

الستخدامه للجلوس أو النوم خشية الزواحف.

العريشة

يف األغوار الجنوبية يســتخدمون العريشــة، وهي عبارة عن أعمدة خشبية تغرس باألرض، 

ويتم الوصل بينها من األعىل بواســطة األغصان، وتســقف بالقصب، أو بقطع النســيج وترتك 

جوانبها مفتوحة، تســتخدم العريشــة للجلوس تحتها يف فصل الصيف للوقاية من الشــمس، 

وجوانبها املفتوحة تساعد عىل حركة الهواء. 

بيت الشعر

بعد جمع شــعر املاعز وتنقيته من الشوائب العالقة، يتم )مشقه( بواسطة )املشاقة( وهي 

عبارة عن لوحني خشــبيني مربعي الشكل طول ضلع الواحدة أكرث من »شرب« قليال، لكل منهام 

مقبض، يثبت عىل وجه كل واحدة قطعة من الجلد السميك بعد أن يكون قد غرز بهام أسالك 

معدنيــة قوية ومرنة وذات أطراف معقوفة باتجاه واحد ولها أطوال متســاوية، تســتعمل يف 
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»املشــق« و«املَْذع«، و«املَْشــق« خاص بالشــعر بينام »املذع« يعني خلط الصوف مع الشعر 

إلكســاب الشعر شيئا من الليونة، وتتم عملية »املشق« بأن يوضع قليل من الشعر عىل أحدى 

»املشاقتني« فيام يتم تحريك »املشاقة« األخرى من فوق األوىل بحركات قوية ومتتابعة وباتجاه 

معاكس لتتخلل األسالك الشــعر فتخلطه ليصبح متجانسا، ويجري تخليص الشعر »املمشوق« 

من بني األســالك بحركة مخالفة لطريقة »املشــق«، ومن بعد يتم غزله بواسطة )املغزل(، وهو 

عود أملس تثبت برأســه من األعىل خشــبة تسمى )الفلجة( ويف رأســها )صنارة( وهي قطعة 

معدنية مثنية عىل شــكل 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، 

ثــم متــد عىل األرض مطوية عىل عمود مــن كل طرف مثبتان باألوتاد ليتم نســجها عىل النول 

للحصول يف كل عملية نســج عىل )شــقة( تســتخدم عدد منها بعد توصيلها إىل جانب بعضها 

بالخياطة يف صناعة بيت الشعر.

وهناك أسامء بيوت الشعر

1. القطبة أو املكورس: وهي أصغر أنواع  بيوت الشــعر، وال تســتخدم عند البدو إال نادرا؛ 

بسبب احتقار الناس ملن يستعمل هذا النوع.

2. املقرون: وهو أيضا من بيوت الشــعر صغرية الحجم، وغالبا ما يســتخدم لتظليل األغنام 

من لهيب الشمس الحارقة ومن زخات األمطار. 

3. املثول��ث: ويقصد به بيت الشــعر الذي يقوم عىل ثالثة أعمدة، وهــذا 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 واملسودس واملسوبع...الخ: وهو كل بيت من الشعر يقوم عىل خمسة أو ستة 

أو سبعة أعمدة.

وبيت الشــعر عند نصبه يتكون من قطع منســوجة بجانب بعضها بعضا ويختلف اســمها 

حسب موقعها.

1. الشق: وهو أحد حجرات البيت، وأكرث ما يخص به شقا الطرفني. 

2. ال��رواق: وهو ســتار البيت من حيــث مرضب الهواء، ويقابله من الجهة الرشقية ســتار 

يسمى )الحجال(. 

3. الرفاف: الواحدة )رفة( ويف بيت الشعر رفتان، وهام سرتا البيت من الجانبني. 
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مكونات بيت الشعر هي 

��ط: جمع )واسط(، وهي أعمدة وسط البيت باســتثناء العمودين املتطرفني من جهة  الُوسَّ

اليمني واليسار.

الكوارس: وعددها اثنان وهي أعمدة طريف البيت األوسطني.

املقادم: ومفردها )مقدم( األعمدة التي تكون من األمام، وهي أقل طوال من أعمدة الوسط.  

امليخر: وجمعها )مياخر( وهي األعمدة التي ترفع البيت من الخلف.  

حبال امليخر: حبال البيت من الجهة الخلفية، وهي أقرص من حبال البيت األمامية.

حبال الكارس: وتسمى األطناب.

حبال الش��ابح: هو حبل يحزم البيت من الخلف إىل األمام ويثبت مقدمة البيت مع خلفه، 

ويستعمل عند شدة الرياح.
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4. املهن التقليدية
الحالقة 

عند املســيحيني ال يجوز قص شعر األطفال، ســواء ذكورا أم إناثا قبل التعميد ألن ذلك من 

طقوس الكنيســة، وخاصة إذا كان منذور له أن يتعمد يف القدس أو يف ســوريا، وسابقا كان يتم 

قص شعر األطفال يف البيوت، أما اآلن فتتم الحالقة عند الحالقني يف الصالونات. 

املختار

وظيفــة املختار مــن الوظائف االجتامعية التي تســهل عــىل الناس تعاملهم مــع الدوائر 

الحكومية، فيكون وســيطا لدى مؤسســات الدولــة لصالح من ينوب عنهم، ووســيطا يف ذات 

الوقت من الدولة لدى أبناء مجتمعه.

قدميا كانت الدولة هي من تعني املختار ليؤدي وظائفه التي تطلب منه ليقوم باملهام:

1. جمــع الرضائب للدولة من املواطنني، وتوزيع أية مســاعدات تــأيت من الدولة عىل تلك 

املنطقة.

2.  كان يسجل تواريخ املواليد واألموات.

وحديثــا صار أبناء املجتمع يختارون أحدهم ويزكونــه للقيام بهذه املهمة فتصادق الدولة 

عــىل رغبة األهايل باالختيار، فيــامرس املختار عمله التطوعي من خــالل ملس احتياجات أبناء 

مجتمعه، أو الحي أو القرية التي ينتمي إليها ويوصل تلك االحتياجات إىل املؤسسات ومتابعة 

تنفيذها، ويقوم املختار كذلك بدور اجتامعي كإصالح ذات البني بني املتخاصمني، والتحدث يف 

املناسبات االجتامعية كواسطة عشائرية.

ولألهــايل الحق يف عزل املختار بــذات الطريقة التي متت تزكيته بهــا، فيتقدمون بعريضة 

للحاكم اإلداري يبينون فيها أسباب رغبتهم.

الدواج

الــدواج هو تاجر متجول يبيع يف الحارات كان يحمل بضاعته من أقمشــة وألبســة ومواد 

تنظيف وبعض الروائح )العطور( والســكاكر عىل ظهر دابة بواســطة )الخرج( وهو قطعة من 

النسيج تثنى من الجانبني إىل دون املنتصف وتخاط جوانبها لتصبح كالوعاء، وبواسطة صندوقني 

خشبيني يقابلهام عىل ظهر الدابة، ويصيح عىل بضاعته بأعىل صوته، فمنهم من يشرتي حاجته، 

ومن الناس من يطلب أشياء غري موجودة معه فيحرضها يف املرات القادمة.  
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املحصل أو الجايب

قدميا كانت الدولة ترســل املوظفني لتحصيل أموال الرضائب املطلوبة من املواطنني، يحرض 

)املحصل( أو )الجايب( برفقة عسكري من الفرسان، أو رشطي من الدرك، يتم استقبال الجايب من 

قبل املختار الذي يطلب من األشخاص املطلوب منهم رضائب أن يدفعوا ما عليهم للجايب، أو أن 

يعتذر املختار عن األشخاص الذين ال ميلكون املال، أو يطلب تأجيل ما عليهم إىل موسم آخر. 

الدكان 

مل تكــن الدكاكــني منترشة كام اآلن، أحيانا يف بعض القرى مل يكن فيها دكان، فكان ســكانها 

يلجــأون إىل قرى أخرى لــرشاء حاجياتهم، وكان الرشاء غالبا ما يتــم بطريقة املقايضة، أو دينا 

حتى املوسم.

العطار

دكان العطــار ال يكــون إال يف املدينة، وكان يبيع األعشــاب الطبية، واملواد التي تســتخدم 

كأدوية مثل: العنزروت، والســنامكة، والحصلبان، والوشقة، واملستحرضات مثل الكحل، وقصة 

أخت، والحناء، والجنزارة.

كام كان يبيع )الفونيك( و)القطران( اللذين يستخدمان للامشية.
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اللجنة اإلشرافية والتحضريية للمشاريع 

السيد مأمون ثروت التلهوين
رئيس اللجنة/ أمني عام وزارة 

الثقافة

الدكتور حكمت النوايسة
املنسق التقني املركزي / مدير 

املشاريع

عضواًالسيد عيل الهناندة

عضواًالسيد هزاع الرباري

عضواًالسيد مخلد بركات

عضواًالسيدة وفاء التميمي

اآلنسة دياال كساب
مقررة اللجنة/ مساعد املنسق 

التقني املركزي
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أعضاء فريق املسح / محافظة الكرك 

املنسق التقني للمرشوع ــ السيد خالد الربقان

ــ اآلنسة أماين أبو حمور 
 ضابط ارتبــاط تقني للمرشوع 

فـي محافظة الكرك 

ضابط ارتباط مايل ــ السيد رأفت بيايضة 

سكرتري إداري ــ السيدة عروبة الشاميلة 

منسق  فريق ــ السيد أكرم معاسفة

منسق  فريق ــ السيد عبد الحي الرماضني

منسق  فريق ــ  نبال الضمور 

منسق  فريق ــ بتول الشاميلة 

باحث ــ عواد عايد النوارصة 

باحثةــ مروة عبد الكريم الصعوب 

باحثة ــ أكمل عبد السالم الجعافرة

باحث ــ أحمد كامل النوايسة

 باحثة ــ عروبة معن الحباشنة 

باحثــ عدي سالمة الطراونة

باحث ــ عابد عاطف الضالعني 

باحثة ــ براءة محمد مبيضني 

باحث ــ عمر ناجي املجايل 

باحثةــ وعد أسامة الحباشنة 

باحثة ــ سعاد عبدالله العطيوي

باحثة ــ هديل سليامن املدانات  

باحثة  ــ سريين ناظم الحوراين
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باحث ــ عمر نايف النوايسة 

باحث ــ مروان زهري البطوش 

مدخلة بيانات ــ إيناس املعايطة 

مدخلة بياناتــ ابتسام املجايل 

محرر لغوي ــ  يسار الحباشنة 

مراجعة وتقييمــ دياال كساب 

مراجعة وتقييم ــ ريهام أبو عودة

مصور فوتوغرافـي ــ أديب الضالعني 

التحرير اللغوي النهايئــ  د. أنس الزيود 

ضبط اللهجة العاميةــ  د. حسن املجايل 

تبويب مجاالت الرتاثــ  سناء العبدالت 

تبويب مجاالت الرتاثــ  أماين أبو حمور

إخراج فنيــ  نرسين العجو

تحرير نصوص تراثيةــ  عارف عواد هالل

متابعة وتنسيقــ  أماين أبو حمور

ــ  إخراج وتنفيذ:  مركز الدستور الفني
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صناعة عجينة الخبز ) الطابون(


