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الرتاث الثقايف غري املادي يف محافظة البلقاء

نتائج املسح امليداني القائم على املجتمع املحلي

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

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

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

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

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

املهارات املرتبطة بالفنون الفلكلورية والتقليدية.

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

بصــورة مســتمرة، مبا يتفق مع بيئتهــا وتفاعالتها مع الطبيعة وتاريخها؛ ومــن هنا فهو ينمي 

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

والقدرة اإلبداعية البرشية.

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

التنميــة الخليجي )منحة دولة الكويت( ميدانياً فـي ثالث محافظــات أردنية )الكرك، البلقاء، 

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

املادة املجموعة مكتوبًة حوايل سبعة آالف صفحة تناولت مختلف الحقول والتعريفات املعتمدة 

فـي تصنيف هذا الرتاث، كام تم إنتاج ثالثة أفالم من املحافظات التي أُجري فيها املسح.

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

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

العلمي؛ تعزيزاً ملفهوم التنمية مبفهومها الشمويل.

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

وفق الحقول املعتمدة للرتاث الثقافـي غري املادي وتعريفاته.

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

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

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

عىل مّر عقود من الزمان.

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

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

كان لتعاونهم الدور املهم فـي هذا اإلنجاز الكبري.

اللجنة اإلرشافية والتحضريية
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وأش��ك���ال  الع��ادات 
الش��ف����هي  التعبري 
ب��ما يف ذلك اللغ�����ة 
كواسطة للتعبري عن 
ال����رتاث الثقايف غري 

املادي

الجاهــة: مــن عــادات وتقاليــد الــزواج املتوارثة واملتعــارف عليها بــاألردن، وتعــد بداية ملراســم الزواج
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1. عادات امليالد
الحمل 

كانت املرأة تســتحي أن تخرب أحدا بحملها، فقلام يعرف من حولها أنها حامل إال عندما يكرب 

حجــم بطنها، فيحاولون التخفيف عنها من بعض األعامل املرهقة إذا كانت )بكرا(، وأما النســاء 

اللوايت تكرر حملهن فكن ميارسن أعاملهن حتى أواخر الحمل، وكثري منهن من ولدت وهي تقوم 

بالعمل يف الحقل.

الوحام عند املرأة 

يحدث الوحام عند املرأة بني الشهر الثالث والرابع من حملها، وقد يسبق ذلك أو يتعّداه عند 

نســاٍء كثريات، والتغري الذي يحصل عند املرأة يتعلق باشــتهاء طعام قلام يكون متوفرا يف البيت، 

فيســعون إلحضاره العتقادهم بأن شكل ما تشتهي املرأة الوحمى سيظهر عىل جسم املولود إن 

مل تأكله، وكثري من النساء من تشتد شهوة الوحام عندهن إىل ما ال يؤكل أصال، كأكل الرتاب مثال، 

وساد لديهم اعتقاد آخر بأن املرأة الحامل إذا أُعِجبَْت بطفل أو شخص وسيم، فإن الجنني سيولد 

شبيها لهذا الشخص، لذلك تَُجنَُّب املرأة الحامل يف فرتة الوحام رؤية ومشاهدة بعض األشخاص غري 

املرغوبني شكال، أو بعض الحيوانات، يك ال يحمل الجنني شيئا من الصفات الَخلقيَّة لتلك الكائنات.

لحظة والدة املرأة 

عندما تحني والدة املرأة يذهب الزوج إىل »الداية«)1( إن وجدت، أو إحدى العجائز العارفات 

بشــؤون التوليد، والداية ال تتقاىض أجرا يف الوســط الشعبي؛ ألنهم يعدون املرأة النفساء حسب 

اعتقادهم بأنها حورية من حوريات الجنة، وال تريد الداية من عملها إال األجر.

ومن األقوال التي تأيت وكأنها أدعية عىل لســان الداية: »يا رب يا حنون يا كريم اتفك عقدتها 

اطليقات صفية يف الربية، ال ميمة وال خية«.

وتقول أيضاً: »يد الله غلبت ايدي وايدي غلبت النعيل«.

وتقول كذلك: »يا نوح يا مخلص روح من روح«.

 )1( الداية: من تقوم بقبالة النساء.
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وإذا طالت فرتة الوالدة تردد الداية: »يا بو بكر الصديق دلو عىل الطريق يا ســتي لقية  يام 

فرجتك الضيقة«، وتوقد النســاء ناراً وتضع عليها ) هالســة( قطعة من الجلد، ومتر الحامل من 

فوقها ثالث مرات حتى تلد، ويُحرَُق شعر املاعز ومتر الحامل من فوق الدخان، ويقال: »لها أعطي 

أعطي«، أي القيام يشــبه الطلق، أيضا حرق قرش البصل والعرعر ونبت الحرمل فيتخلل الدخان 

جسم املرأة لتسهل الوالدة حسب اعتقادهم.

وتعتقد بعض النســاء أن ســبب تعرس الوالدة أن الحامة غاضبة عىل كنتها، وألجل التخفيف 

عىل الحامل تذهب إحدى النســاء إىل الحامة، فتغسل قدميها يف إناء وتحرض املاء، وتقوم الداية 

بسقاية املرأة الحامل منه حتى تأخذ رضا حامتها، أما إذا ولدت املرأة والدة سهلة، فإن الداية تضع 

يف أنف الوالدة )التنت(؛ وهو التبغ، ويفضل أن تلد يف الليل أو عند طلوع الفجر؛ ألن الليل ساتر.

الوالدة 

أهم يش كان يســتخدم يف الوالدة املاء الســاخن الذي  يعمل عىل التقليل من الشعور باألمل، 

خصوصا آالم منتصف الظهر، كام يسهل عملية خروج الجنني؛ ألن املاء الساخن يساعد عىل خروج 

الطفل سليامً دون وفاته، كام يعترب املاء الساخن معقامً أثناء عملية الوالدة.

وعندما يخرج املولود تقوم الداية بقطع )الحبل الرسي( بطريقة سليمة، ثم يقوم أهل املولود 

بتوزيع الحلويات عىل الناس مثل: الزبيب  والقطني  والفستق والراحة والقرفة.

وخالل فرتة النفاس التي قد تســتمر أكرث من شــهر، يتم االهتامم براحة الوالدة، فتمكث يف 

الفراش أياما أو أســابيع، مثلام يهتمون بطعامها، فيقدمون لها اللحم والدجاج والحالوة بالسمن 

لتستعيد عافيتها. 

بعد الوالدة 

وتعلق يف عنق النفســاء بعد والدتها مبارشة خرزة »الكبســة« حرزا من األذى الذي قد يلحق 

باألم والطفل إن كبســتها –دخلت عليها فجأة- إحدى النســاء غري »الطاهرات« -اللوايت يف فرتة 

الحيض-، والذهب باعتقادهم مينع الكبســة، لذا تحرص النســاء عىل التحي به، بعد ذلك تُذبَُح 

دجاجة سوداء وتوضع عىل القامش الذي يكون عند الوالدة ليلة الوالدة ثم يدفن مع دم النِّفاس 

دة أن تأكل من هذه  داخل البيت يف مكان ال يراه الناس، وال يجوز الخطو  فوقه، وإذا اشتهت الوالَّ

الدجاجة أكلت. 
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يقدم للنفساء بعد الوالدة طعام مكون من التمر والبيض يسمى )الفتاحة(، وطعام آخر اسمه 

)ارشدية( مكون من الحليب والطحني والسكر، والغاية من ذلك تنظيف الرحم من الشوائب.

وإذا مل يرخ املولود رصخته األوىل تقوم الداية بالنفخ عىل غاربه من وراء مقنِعها، أو تحرق 

الطحني عىل النار فيشــمه الوليد ليعطس ثم يرخ، كام تفرك الداية رأس الولد بالشبة وتغطيه، 

وتسقيه املاء والسكر، وتعمل عىل غسل املولود مدة ثالثة أيام باملاء املضاف إليه القليل من امللح 

حتى تســقط رسته، ومُتَلُِّح بعض النســاء لسان املولود ليكون لبق الحديث عندما يكرب بعيدا عن 

ُل الطفل ذكرا كان أم أنثى، وأحيانا يُلْبَُس الذكر مالبس األنثى كيال  الغلط فال يصيبه الندم، ويَُكحَّ

يتأذى من العني الحاسدة.

 عادات الوالدة 

تــأيت أم الوالدة وأخواتها وقريباتها، فتقوم الجدة بغســل املولود مع إضافة امللح إىل املاء، . 1

وتدهنه بزيت الزيتون.

بعض النساء يقمن بتكحيل الطفل، ليجلو الكحل عينيه.. 2

تعمل النســاء الزائرات عىل االهتامم بالوالدة، فيحرضن لها شوربة فريكة لتليني أمعائها، . 3

ولــي يزداد عندها إدرار للحليب، كام يعملن لها خــالل أيام النِّفاس بعض األكالت، مثل 

املعالق، و)ِعّجة البيض( بالسمنة البلدية، وحالوة مع سمسم بالسمن البلدي.

تعمل قهوة )املباركة( يدعى لها األقارب والجريان واألصدقاء، ويقدم لهم مرشوب القرفة.. 4

ومن العادات أن تظل املرأة يف بيتها ال تخرج منه أربعني يوما وهي مدة النِّفاس.. 5

عادات الوالدة بني الحارض واملايض 

يف القديــم إذا حــان موعد والدة املرأة تحرض لها الداية، وهي امرأة كبرية يف الســن من أهل 

الحــارة لديهــا خربة يف توليد النســاء، أو من الحارات املجاورة، وتعمل الدايــة بدون أجرة، فهي 

تكتفي مبا يكرمها به أهل املولود الذين إما أن يهدوها بعض الحلوى، أو يقدمون لها قطعة قامش 

ه  تسمى )لبسة( الداية، وبعد الوالدة تقوم الحامة، أو أم املرأة النفساء بتجهيز الفراش للمولود ولفِّ

ووضعة بجانب أمه، كام تقوم حامة املرأة بدعوة الجارات لعمل )الشوربة(، وعىل األغلب تكون 

دة وكذلك النساء الحارضات، وثم تقوم بتوزيع رشاب القرفة  شوربة فريكة أو أرز، ترشب منه الوالَّ

والحلوى، وقدمياً كان ال يوضع )الجوز( عىل القرفة، أّما اآلن فقد أصبح يوضع بشكل أسايس، كام 
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كانت الحلوى توضع يف أكياس تســمى )الحجاجي( لتوزع عىل املهنئني، وأبرز أنواعها: )مخرشم( 

و)حامض حلو(، و)تويف( وغريها، كام تقوم النساء املهنئات بوضع )النقوط( عىل صدر الطفل أو 

تقدميه لألم، أما اآلن فأصبحوا يوزعون )املطبقنيات( وهي علب بأشــكال محببة لألطفال تحتوي 

عىل بعض الحلوى، وتعمل )الكراويا(، وتوضع املكرسات يف صحون أمام النساء مع القرفة للتسلية، 

وكان املولود يســمى  بعد ثالثة أيام، ويذهب أهله للمختار الذي كان يعمل عىل تدوين اســمه 

وتاريخ ميالده يف السجالت الحكومية، أما اآلن فأصبح يسجل اسمه يف دائرة األحوال املدنية من 

قبل ذويه.

الداية 

كانت نساء الحارة الكبريات بالسن يقمن بتوليد املرأة الحامل، وإذا تعرس األمر عليهن يرسلن 

لحضور الداية التي قد تكون  يف منطقة بعيدة فال تتواىن عن املجيء ملساعدة الحامل عىل الوالدة، 

رغم أنها ال تعمل مقابل األجر، بل تكتفي مبا يكرمها به أهل املولود، وإن مل يعطوها ال تطلب.

الحبل الرسي للمولود 

ي( مع أوىل لحظات الوالدة، وعــادة ما كانوا يعملون عىل  يجــب أن يتم قطع )الحبل الــرسرُّ

تعليقــه برقبة “عبور” )نعجة صغرية( عندما كان املجتمع يعتمد عىل تربية املوايش؛ اعتقادا بأن 

املولود سيتبع الغنم حينام يكرب، وهناك معتقدات عديدة كانت سائدة عند الناس يف القدم، مثل 

أن يتم دفن الحبل الرسي يف باحة املسجد، أو قريبا من مقام أحد األنبياء واألولياء ليكون املولود 

تقيا عند الكرب، وبعضهم يضعه يف ساحة مدرسة ليقبل الصبي عىل طلب العلم الدراسة.

متليح الطفل  

إحــدى العادات املتبعة واملهمة يف منطقة البلقــاء، حيث ميلح الطفل أول أيام والدته، وذلك 

بإضافة امللح إىل املاء الساخن لغسل جسمه للحد من انبعاث الروائح الكريهة عندما يكرب، وهناك 

من يضع امللح كام هو دون غليه باملاء، وأيضا تســاعد عملية )التمليح( عىل حفظ جسم الطفل 

من )التسميط(، وهو التهاب البرشة يف املناطق الرطبة من أثر التعرق.
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الرضاعة الطبيعية 

مــن املهم أن يتعلم الطفل الرضاعة الطبيعية؛ ألنها صحية أكرث من الرضاعة الصناعية، وهي 

مفيدة لألم أيضا؛ فباإلضافة إىل أنها تكســب الطفل املناعة الرضورية، فإنها يف ذات الوقت تعيد 

لألم رشاقة جسدها.

فقدميــا مل يكن الحليب الصناعي منترشا، وكان االعتــامد الرئييس لتغذية املولود حليب األم، 

وكانت األم املرضع تهتم بغذائها ألجل إدرار الحليب ملولودها،  فتعتمد يف طعامها عىل الســمن 

والحالوة والسمسم والتمر والبيض.

الرضاعة املشرتكة 

وقدميا أيضا، والنشــغال النســوة باألعامل خارج البيوت، كجلب املاء، أو إحضار الحطب، أو 

العمل يف الحقل كانت  بعض ســيدات الحارة ترضع ابن جارتها الذي يكون قريبا من عمر ابنها 

الرضيع،  ويبقى ابنها عند جارتها ترضعه وتعتني به، ومن األســباب أيضا قلة الحليب عند املرأة 

الوالدة إما لضعف يف جسمها أو ملرض، فيصبح حليبها غري كاف البنها لرتضعه من نساء الجريان أو 

األقارب، ومن محاسن هذه العادة أنها تزيد األلفة بني الناس، وتغلب املودة بسبب أخوة الرضاعة، 

إال أن من مساوئها عدم إدراك الحرمة الرشعية التي قد يقع فيها بعض األشخاص عند الزواج عىل 

غري علم منهم.

التحنيك 

ويقــوم أحد والدي الطفل بتحنيكه، بأن ميضغ أحدهام حبة متر حتى تلني، ويأخذ قليال منها 

بطرف إصبعه ويدلك لثة املولود مام يقوي اللثة، ويساعد عىل بروز األسنان بأقل أمل.

التسنني عند األطفال 

بعد مرور خمس أشــهر من عمر الطفل يتعرض إىل الحرارة، واالمتناع عن األكل، وقد يصاب 

باإلســهال، هذا يدل عىل بدء “تطليع األســنان”، وهي أن أسنان الطفل بدأت بالربوز، ويسمونها 

أول بروزها )انعيجات( تشبيها لها بقطيع النعاج، وعندما يبدأ الطفل بالتطليع تقوم األم بسقايته 

مغي نبات اسمه “الشجرة”، فإذا بقي عىل حاله لجأوا إىل اللنب “الجميد”، فيأخذون منه أرضاسا 
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صغــرية ويفركونهــا باملاء عىل صدر الطفل للتخفيف من الحرارة، فــإذا الحظِت األم احمرار  لثة 

الطفل فعليها إعداد )الحذا املرقوق(، وهو عبارة عن سكر فيض وتفرك به لثته، فإن مل تجد نتيجة 

استخدمت القهوة الناعمة وملح الليمون، وعند ظهور أول أسنان الطفل يقدم أهله العشاء لوجه 

الله، وبعد سنني تبدأ األسنان اللبنية بالسقوط، وعند سقوط سن يف املساء يحتفظ به الطفل حتى 

يرميه تجاه الشمس أول بزوغها وهو يقول: )يا شمس هاك سن الحامر  وأعطيني من سنون عيالك 

الزغار( أو، )هاك سن الحامر وأعطيني سن الغزال(.

وعندما تبدأ أســنان الطفل بالربوز، كان األهل يســلقون القمح ويضعون معه السمســم أو 

الجريش، ويوزعونه يف أطباق عىل الجريان، وكانت بعض العجائز  متسك عصفورا اسمه )الدويري( 

ويخرجن مخه ويضعن منه عىل أسنان الطفل ولثته، ويقلن »طرين يا أسنان )أحمد( وفرن« مثل 

ما فر )الدويري( برسعة، أما اآلن فظهرت بعض العالجات لتسهيل بروز األسنان.

الطهور )الختان( 

كان يقوم بعملية ختان األطفال يف املايض شخص يطلق عليه اسم )الشلبي()2(، يأيت من املدينة 

ة الطهور: )مقص، موس، خيط،  مرورا إىل القرى وعىل البيوت يحمل حقيبته التي تحتوي عىل ِعدَّ

لفة شاش، معقم(، فمن كان عنده طفل بحاجة إىل الطهور دعا الشلبي،  وأحيانا كان يذهب األهل 

إلحضاره لختان األطفال الذين قد يكونون قد وصلوا عمر فوق )6( سنوات، فيقوم شلبي بختانه 

وسط احتفال األهل، حيث كانت النسوة يغنني:

»طهــره يــا شــلبي وســمي عليه

توجعــه ال  شــلبي  يــا  طهــره 

عليــك لدعــي  وجعتــو  وإن 

طهــره يــا شــلبي وعطيــه ألمــه

مثــه«. عــىل  وتبوســه  لتحضنــه 

وكان األهايل يستخدمون املاء الدافئ مع امللح لتعقيم الجرح بني فرتة وأخرى إىل أن يلتئم.

كان يحرض عملية الطهور عدد من األطفال ليشاهدوا “الشلبي” )املطهر( وهو يقوم بعملية 

الختان، ويحرضون خرزة زرقاء لتوضع بني عيني الولد الذي تم ختانه حتى ترد عنه العني.

 )2( الشلبي: اسم صار يطلق عىل كل من يقوم بعملية ختان األطفال وإن مل يكن من عائلة »الشلبي« الذين كان عدد منهم 
قد امتهنوا هذه الحرفة. 
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أغاين الطهور 

كان أهل الطفل يقيمون وليمة يدعى لها األقارب واألصدقاء والجريان، وهي مناســبة ليتلقى 

الطفل املختون )النقوط( من املدعوين، وأثناء اإلعداد للوليمة تردد النساء أغنية: 

يا دموعه الغالية حدرت عىل كُمْهطهــره يا شــلبي وناولــه المـّـــْه

يا دموعه الغالية لولو لظمـــــوهطهــره يا شــلبي وناولــه ألبـــوه

طايح لطهوره حــرز الله عليــــْهطهــره يا شــلبي وســمي عليـــْه

ال توجــع الغايل وندعــي عليـــْكطهره يا شــلبي وخفــف إيــديْك

هات له يا عمه بدلــه الطهــــورطهرنــا الولــد عىل القــش املبلول

هات له يا عمه بدله الكاشـــــفطهرنــا الولد عىل القش الناشــف

 العقيقة 

بعد سبعة أيام من قدوم املولود يعمل أهله عىل إقامة وليمة تسمى العقيقة، وكانوا يذبحون 

عــن الولد ذبيحتني وعن البنت ذبيحة واحــدة، وقد يقومون بتوزيع جزء من اللحم عىل الفقراء 

واملحتاجــني، وبعض النــاس كانوا يعملون العقيقة بعــد أربعني يوما، وآخرون رمبا بعد ســنني، 

وللعقيقة رشوط األضحية.

ويرتافق مع العقيقة حلق رأس املولود، والتصدق مبقدار وزنه ذهبا، يستبدلونه بقيمته نقدا.

مالحظــة: عند ذبح الذبيحة يجب أن يتم التلفظ بالنية رصيحة عند الذبح بأنها عقيقة عن 

املولود املخصوص بها، ويذكر اسم أمه، فيقول الذابح: بسم الله الله أكرب اللهم تقبلها عقيقة عن 

فالن )ويذكر اسمه واسم أّمه(.



15

عادات للطفل املولود 

من العادات املتبعة عند قدوم املولود ما يي: 

حالقة شعر الطفل الذكر عىل عمر أسبوع، وتسمى حالقة األسبوع، وتتم بواسطة الشفرة، . 1

ويوزن مقدار هذه الشعرات ذهبا أو فضة، توزع قيمة مثنها عىل الفقراء.

زيارة الطفل إىل منزل الجدين أهل األب وأهل األم، وهذه الزيارة تتم عىل األربعني يوما، . 2

حيث يأخذ الوالدان الطفل إىل بيت الجدين مع حلوى أو “لبسة” للجدتني. 

ذكــر األذان يف أذن الطفل اليمنــى، واإلقامة يف األذن اليرسى أول والدته؛ حتى يكون ذكر . 3

الله أول ما يسمعه الطفل يف أذنه.

خرم )ثقب( األذن لوضع الحلق 

عندما تكون املولودة أنثى، يقومون وخالل أســبوع من والدتها بثقب شحمة األذنني بواسطة 

إبــرة موصولة بخيط من الحرير بعدما يدلكون املوضــع بامللح للتعقيم وتخفيف األمل، ويرتكون 

جزءا من الخيط يف كل أذن عىل شكل حلقة يتم تحريكها مرارا ليأخذ الثقب شكله املطلوب وإىل 

أن تلتئم دوائر الثقب ثم ينزعونه بعدما يصبح مكانه مناســبا لوضع )الحلق( الذي ســتتزين به 

الفتاة عندما تكرب، أما اآلن فهنالك أجهزة كهربائية تتوفر يف الصيدليات ولدى األطباء تعمل عىل 

خرم اآلذان بدون أمل. 

أزياء املولود 

كانت املرأة قدميا، ومع بداية حملها تعمل عىل تجهيز املالبس للمولود القادم، وتحرض )اللفاع( 

وهو قطعة قامش عريضة تطوى عىل شــكل مثلث لتلف الطفل به وتثبته حول جسمه بواسطة 

)املقاط( وهو قطعة قامش مطوية بعرض الكف تقريبا وطولها مناســب إلحاطة جســم الطفل 

ليبقى جسده مجموعا معظم اليوم، وتعمل األم عىل فك )اللفاع( ملرتني أو ثالث مرات خالل النهار 

إىل أن يبلغ ما بني 3-4 أشــهر وتبقيه فيه طوال الليل، وحني بلوغ الطفل عمر األربعة أشهر تبدأ 

األم بتعليم مولودها الجلوس إما بتمهيد األرض عىل شكل حفرة صغرية لحفظ توازنه، أو أن تجعل 

حول جسمه نسيجا من غزل الصوف أو شيئا من األثاث اللني يسمى )حواة(، وكانت املرأة تحرض 

)الخرق( من قطع القامش القدمية الستعاملها بدال من )الحفاظات(، وتجهز )طاقية( لتغطي رأسه 
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تجعل يف مقدمتها )خرزة زرقاء( لتدفع عني الحاسد، وتعمل له )مريول( تغطي به صدره عندما 

يبدأ باألكل لتحمي مالبسه من بقايا الطعام التي قد تسقط من فمه إىل حني أن يعتاد.

حاملة الطفل 

عر بواسطة  وكانت األم تعمل حاملة من قطع النسيج تَُعلَُّق بني عمودين من أعمدة بيت الشَّ

أربع عرى وحبال من الصوف، وتســمى أيضا مثينة، يوضع بها الطفل لريتفع عن األرض حذرا من 

أن تؤذيه الزواحف وقت انشــغال أمه باألعامل، وتهز له بها لتســاعده عىل النوم، والحاملة مام 

تحمله العروس معها من بيت أهلها عند مغادرتها، وقد كانت األم تحتفل مبناسبة وضع طفلها يف 

الحاملة، فتصنع طعاما تدعو عليه النساء. 

الفطام عند األطفال 

تفطم األم رضيعها بعد مرور سنتني من عمره، لكنها قد تضطر  إىل فطامه قبل ذلك إذا أحست 

بحمل جديد، ومن النساء من تدع طفلها يرضع منها وهي حامل؛ إهامالً أو إشفاقا، فتسمى هذه 

الرضاعة )الِفْنيَة( ألنها تؤدي إىل مرض الطفل.

ويتــم الفطام من خالل دهن األم لحلمتي الثدي مبادة مرة املذاق تســمى )الحلوة( فيكف 

الرضيع عن الرضاعة عندما يجد طعم املرارة، وتســتمر عىل هذا ملدة أسبوع أو أكرث إىل أن ينىس 

الطفل الرضاعة من الثدي، وتحتفل األم بهذه املناســبة فتطهو طعاما وتدعو النســاء اللوايت قد 

يقدمن الهدايا.

أمــا طعــام الطفل بعد الفطام فيكون من حليب عنز ترىب لــه، كام يطعم من البيض والخبز 

واللنب والرمان واألرز، وتستخدم بعض النساء )اللهاية( لطفلها املفطوم تتخذها من قطعة قامش 

نظيفة، وتضع فيها حبة راحة، وتبلها بريقها أو باملاء وتلقمه إياها فيمتص حالوتها.  

زيارة الطفل للكنيسة )عادات املسيحيني( 

مل تكن املرأة النفساء تخرج من بيتها قبل األربعني يوما حفاظا عىل صحتها، وكان ممنوع عىل 

األم وطفلها أن تدخل الكنيســة خالل فرتة النفاس، بينام عليها أن تزور الكنيسة يف أول يوم أحد 

بعــد األربعني وبحضنها ابنها، وبرفقة أمها أو حامتها ونســاء األقارب، ومعها علبة حلوى لضيافة 
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املوجودين يف الكنيسة، والطفل ممكن له أن يخرج من البيت قبل األربعني يف حالة الرضورة إذا 

مرض مثال، فيذهب للطبيب عند طائفتي الروم والالتني، واألم عندما تزور كنيســة الروم، تجلس 

يف آخر كريس، فيأيت الخوري إليها ليأخذ الطفل منها ويضع عىل رأس املولود )كأس املناولة(، وهو 

الكأس الذي يوضع فيه الخبز والنبيذ للشــعب، ثم يدخل به عىل الهيكل ليصي عليه، وإذا كان 

املولود أنثى يصي عليها خارج الهيكل، فاإلناث ال تدخل الهيكل مهام كانت األسباب ال يف كربها 

وال يف صغرها، أما عند الالتني -وهو طقس غريب-، فالخوري يصي عىل املولود أمام الهيكل، سواء 

أكان أنثى أم ذكرا. 

تعميد املولود )عادات املسيحيني(

َد باملاء وميسح بزيت »املريون«،  تعميد املولود يجري عىل كل طفل، وطريقة التعميد أن يَُعمَّ

وقبل اإلعامد ال يكون الطفل مســيحيا، وعند اإلعامد يطلق عليه اسم أحد املالئكة أو القديسني، 

فيصبح له اســمني، االســم العادي واســم املعمودية، ويف يوم التعميد يحتفل أهل املولود فرحا، 

ويصنع الطعام، وتوزع الحلوى عىل املوجودين، ويدعو أهل الطفل األقارب وقت التعميد، ويجوز 

َد الطفل من أحد األقارب يف حالة كان مريضا مرضا  أن تكون الدعوة  يف وقت آخر، وميكن أن يَُعمَّ

دك بسم األب والالتني والروح  ُد: »أعمِّ شديدا، أو إن كان الكاهن بعيدا عن املنطقة، ويقول املَُعمِّ

والقدس«. ويرسم إشارة الصليب عىل جسم الطفل بيده، وعمر التعميد غري محدد، لكن يفضل 

أن يكون والطفل صغري. 

عادة خروج املولود الجديد من البيت 

املولــود الجديد ال يخرج من البيــت إال بعد األربعني، وأول ما يزور أهــل أبيه وجدوده، ثم 

أهــل أمه، وبعدها عىل عامته وخاالته، ثم باقي األهل والجــريان، وإن كان الولد عوادة، أي آخر 

“العنقود”، أو جاء بعد سنني طويلة، أو بعد بنات فإنه يزوره الكعبة.
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التأخر عن امليش 

إذا تأخر الطفل عن امليش تضعه أمه يف غربال حينام يهل الهالل، ويف إحدى ليايل الخميس أو 

الجمعة، تدور به يف “حوش” الدار سبع مرات مع تعاون أخواتها أو أم الزوج ويقلن وهن يسكنب 

املاء يف الغربال:

ــــرون الــغــــــــوْل ــرب ويــطــــــــــــــوْلداديـــــه يـــا ق ــك داديـــــه ي

الــغــربــــــــاْل ــحــبــة يف  ال ـــطِّ  ــاْلح ـــ ـــ ـــ عـــى ولـــيـــدكـــو خــي

املنخـــْل يف  ــة  ــحــب ال ــْلحـــطِّ  ـــ ـــ ــدخ ـــو ي ـــدك ـــي عــــى ول

ويستمر ذلك لحني ما يصري مييش لوحده. 

الطفل املبدل 

يف االعتقاد الشعبي أن الطفل يصبح “مبدال” عندما ال تقوم الداية بذكر الله عند توليد املرأة، 

ومن وسائل العالج: يغسل الطفل املبدل مبقدار من املاء يعادل وزن املصحف، ويسكب املاء عىل 

إحدى السالسل دون أن يرتشق يشٌء منه عىل األرض،  ثم تحمل امرأة بلغت سنا كبريا املولود إىل 

سيل أو نبع مجاور دون أن تكلم أحدا يف طريقها، وتغطسه يف املاء ثالث مرات لحظة رفع األذان 

لصالة يوم الجمعة، وأيضا تحمله املرأة نفســها إىل مقربة ومعهــا إبريق فخاري فيه ماء، فتعري 

الطفل من مالبســه وتصب املاء عليه فوق أحد القبور مع وقت رفع األذان للصالة، وتضعه عىل 

بالط القرب مبتعدة عنه فرتة ثم تعود إليه وتلفه بجاعد )جلد الخروف( وتعود به ألمه، ومن الطرق 

أن يوضــع يف “طابون” بارد يف يــوم أحد، ويبيت ليلة واحدة، فإذا كان مقدرا له أن يعيش عاش، 

كام توضع قطعة ذهبية وقطعة نقد وخرزة كبسة، يف وعاء فيه ماء، ويغسل به الطفل ويقرأ عليه 

)ال عكسة وال كبسة وبس كرامة للخرض أبو العباس(، وتقرأ أيضا الفاتحة، ويوضع الطفل يف مكان 

ينام فيه، ومن طرق العالج أن يغطس الطفل يف الينابيع أثناء وقت األذان، فهذا من شأنه أن يطرد 

العفاريت والجن عنه.
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الطفل املكبوس 

تحرص املرأة التي وضعت حديثا أال تدخل عليها يف األيام األوىل لوالدتها أية امرأة غري “طاهرة” 

-نفســاء أو حائض- يك ال تكبســها، فإذا دخلت عليها إحداهن دون علمها، فإنها تصاب بالكبسة 

هي وطفلها؛ حيث تظهر بعض الحبوب الحمراء عىل جلد الطفل، ثم تنترش عىل سائر بدنه، فيبدأ 

بالــراخ، فتعرف أمه أنه مكبوس، فتعمل عىل عالجــه بأن تجمع أوراقا من بعض النباتات مثل 

أوراق التني واملريمية وغريها من األعشاب.

تغــي هذه األوراق حتى يصبح لونها مائال إىل الصفرة وترتكها لتربد قليال، ثم تأيت بقطعة من 

الذهب التي تلبسها، أو قطعة من طوق قالدة الذهب عىل شكل حبة تسمى خرزة كباس ذهب، 

وتغطها يف املاء وترفعها ســبع مرات، وهي تردد الشهادتني خالل ذلك، وتغسل طفلها بهذا املاء، 

فتزول عنه الحبوب وتعود إليه عافيته.

أما يف الوقت الحارض فقد زال هذا االعتقاد من أذهان كثري من الناس، وقلام صاروا يسمعون 

به.

2. عادات الزواج

اختيار العروس

عــادة مــا يتم اختيار العروس من قبل أهل العريس من بني األقــارب أو املعارف، وأحيانا قد 

يتم اختيارها من عائلة ال تربطهم عالقة أو معرفة ســابقة بها، فيتم الســؤال عن العروس وعن 

أهلها، فإن وجدوا الفتاة مناسبة البنهم تذهب أم العريس وأخواته أو قريباته لزيارة أهل العروس 

للتلميح بالخطوبة ليتم بعدها الطلب من أهل العريس زيارة أهل العروس بقولهم: 

»بدنــا نرشب عندكو فنجان قهوة«، وبهذه الطريقة يفهم أهــل العروس القصد من الزيارة، 

ويذهــب أهل العريــس إىل أهل العروس بكل أريحيــة دون لفت نظر أهــل العروس بأهمية 

املوضوع، ومتثل هذه الزيارة زيادة التعرف عىل عائلة أهل العروس، وعىل العروس ذاتها من قبل 

أم العريس وجدته وخالته وأخواته، واألمور الخاصة بها من ناحية الجســم كالطول ولون البرشة 

والشــكل، إضافة إىل املعاملة، واملقصود بها مقابلة الفتاة وأهلها للضيوف، وأيضا معرفة مالمحها 

وطريقة مشيتها ولباسها... الخ.



20

 فإن رأت قريبات العريس أن الفتاة مناســبة، يتم من بعد هذه الزيارة محاولة معرفة بعض 

النواحي الخاصة، كاألمراض الوراثية، وطبائع األم؛ امتثاال للمثل القائل: )طب الجرة عىل مثها تطلع 

البنت ألمها(.

    نقد العروس 

وقد يختار الشاب بنتا ويرغب بالزواج منها، فيقول ألمه: »أنا بدي فالنة بنت فالن«، فتذهب 

األم إىل أهــل الفتــاة يك “تنقدها” -أي تتعــرف عىل صفاتها-، ورمبا تأخذ معهــا إحدى بناتها أو 

أخواتها، فإن أعجبت العروس أم العريس تخرب والده لتتم الخطوبة.

ويف السابق مل يكن للشاب أن يختار العروس، بل كان األهل من يخطبون البنهم دون أن تكون 

هنالك أدىن معرفة ما بني العريس والعروس. 

جاهة العروس وفنجان الجاهة 

تعتــرب الجاهة من العادات والتقاليــد املتوارثة من األجداد إىل اآلباء ثــم األبناء، وتعد بداية 

مراسم الزواج، وتتشكل الجاهة من عدد من الرجال الوجهاء من أهل العريس تشمل كبار رجال 

العشــرية، يذهبــون إىل منزل والد العروس وطلب كرميته )ابنتــه( زوجة البنهم، والجاهة خاصة 

بالرجال، وقد ترافقهم بعض النساء من قريبات العريس يدخلن عىل النساء من قريبات املخطوبة، 

يتم اســتقبال الجاهة يف بيت أهل العروس، وتصب القهوة للضيوف من الجهة اليمنى، ولكنهم 

يطلبــون أن تصب لكبــري الجاهة الذي يتقدم بعد أن يتناول فنجان القهوة بيده وقبل أن يرشبه 

يخاطب والد العروس وعشــريته بخطبة تتضمن كالما رصينا، يبدأه بالحمد والصالة والسالم عىل 

رســول الله -محمد صىل الله عليه وســلم- ثم يقول: »جينا نطلب القرب والنسب البننا ويذكر 

)اسمه( وإن شاء الله تجربوا بخاطرنا وما تردونا خايبني«، فريد والد العروس أو من يتوىل الحديث 

عنــه:  )ارشب قهوتك قبل ما تــربد(، وهذه العبارة دليل عىل املوافقة، فيقوم كبري الجاهة برشب 

القهوة ومن معه يرشبون بعده، ثم يتفق الطرفان عىل تفاصيل الزواج واملهر )املعجل واملؤجل( 

والذهب، ويحددون موعد عقد القران، ثم توزع الحلويات، وتقوم النساء من بالزغاريد واملهاهاة. 

يف السابق، وقبل انتشار السيارات كانت الجاهة تذهب إما سريا عىل األقدام إذا كانت املسافة 

قريبة، أو عىل ظهور الخيول.
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املهر 

املهر هو حق للعروس، يتم االتفاق عليه من قبل األهل، ويشمل )املعجل( و)املؤجل( واملصاغ 

الذهبي، واألثاث، وتتبعه بعض الرتتيبات.

املعجل عادة يكون دينارا من الذهب، واملؤجل عبارة عن مبلغ من املال يتفق عليه الطرفان 

دون أن يدفع، ويبقى كضامن لحق املرأة تطالب به إذا حصل الطالق.

واملصاغ من الذهب يتفق األهل عىل قيمته مببلغ من املال قد يدفع كله أو جزء منه للعروس 

لرشاء مصاغها الذهبي خالل فرتة الخطبة، والعريس الذي له صلة قرابة مع العروس يكون املهر 

عليه أقل من املهر املطلوب من العريس البعيد.

وقدميا كان يدفع من ضمن )السياق( -وهو املهر- قطعة أرض، أو قطيعا من املاشية، أو مبلغا 

من املال غالبا ما كان يقبضه والد العروس. 

 خطبة العروسني 

كان يطلق عىل املخطوبة اســم )الطليبة(، وعىل الخاطب اسم )الطليب(، وعادة تكون حفلة 

الخطوبة متواضعة، وأحيانا تقتر عىل “تلبيس” )الذبل(، واملباركة الدينية من قبل الكاهن عند 

املسيحيني، وهي إىل حد ما تشبه اإلكليل، لكن يف وقتنا هذا اخترت الصالة عىل مباركة )الذبل( 

وقراءة من اإلنجيل، ويف أغلب األحيان تكون فرتة الخطوبة قصرية ال تتعدى بضعة أشهر؛ إلجراء 

الرتتيبات الالزمة للعرس، الذي عادة ما يكون يف األشهر من ترشين األول لغاية كانون الثاين، بعد 

أن يكون الفالحون قد انتهوا من جمع محاصيلهم الحقلية ونتاج بساتينهم؛ وأيضا ألن فرتة الشتاء 

ال عمل بها. 

كام أن حفلة الخطوبة يف أيامنا أصبحت مكلفة مثل حفلة يوم الزفاف، فليست كل العائالت 

لديهــا املقدرة املالية عىل إقامة حفلة خطوبة ذات تكاليــف مادية كبرية، وهناك من الناس من 

يختر حفلة الخطوبة عىل تلبيســة الذهب فقط، أو الذبلة حســب االتفاق، وعشــاء من أهل 

العروس يف نفس يوم التلبيسة. 

حفلة الخطوبة 

أصبح األهل -سواء أهل العريس أو أهل العروس- يفتخرون بإقامة الحفالت للخطوبة، وهي 
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ــعر يك يتســع للمدعوين،  مكلفة جدا، حيث يقوم العريس بتجهيز صيوان، أو بناء بيت من الشَّ

وتــوزع  فيه الحلوى مثل: )الكنافــة( أو )الكاتوهات( واملرشوبات باهضــة الثمن، وأحيانا تقام 

الحفــالت يف فنادق الخمس نجوم زيادة يف التباهي، وقــد يتم إحضار املأذون لعقد القران أثناء 

االحتفال.  

العالقة بني الخطيبني 

قدميا كانت العالقة بينهام كأي عالقة بني إنسان غريب وامرأة، فال يريان بعضهام إال عند عقد 

القــران وليلــة الزفاف، وبعد الخطبة تبقى العروس يف بيت أهلها إىل أن يحني وقت زفافها، إال يف 

بعــض الحاالت التي تذكرها بعض قصص الغرام، فقد كانا يتقابالن عند عني املاء، أو يف أي مكان 

آخر، ومع بداية الســبعينات والثامنينات تطورت العالقة بني املخطوبني، فصارا يتقابالن يف بيت 

األهل، ويجلســان مع بعضهام، أما يف هذا الوقت فصارت العالقة بني املخطوبني أقرب إىل عالقة 

املتزوجني، حيث يخرجان وحدهام معا، وزاد االنفتاح بينهام مام سبب كثريا من املشاكل وحاالت 

االنفصال، ومن أبرز العادات املتبعة يف فرتة الخطوبة تكرار زيارة الخاطب لخطيبته، وال يذهب 

ملخطوبته إال ومعه هدية لها أو ألهلها، وعندما يخطب الرجل تصبح خطيبته تحت مســؤوليته؛ 

فهو الذي يقوم بنفقتها، فيشــرتي لها املالبس يف األعياد واملناسبات، وصارت تزور املخطوبة أهل 

زوجها لتتعرف عليهم أكرث، وتبدأ العروس بتجهيز نفســها للزواج قبل العرس بشــهور، فيعطيها 

خطيبها مبلغا من املال، تشــرتي به ما يلزمها من مالبس يطلقون عليها اســم )الجهاز(، ويكون 

العريس مشغوال بتجهيز بيت الزوجية باألثاث، ويف أيامنا الحالية يكون التواصل بني الخطيبني عرب 

الهاتف، إىل جانب الزيارات البيتية، فيستطيع الخاطب أن يجلس مع خطيبته وحدهام، ليتفاهام، 

ويتعرفا عىل بعضهام أكرث، وأيضا إلزالة الحواجز، ألنهام بعد مدة زمنية سيصبحان زوجني يعيشان 

يف بيت واحد.  

والعالقة بني أهل املخطوبني تكون جيدة؛ ألنهم أصبحوا أنسباء، فتتم الزيارات بني العائلتني، 

ويتبادل الطرفان الدعوات عىل الوالئم.

)عزمية( العريس 

من العرف الذي ســاد يف املجتمع، أن تتم دعوة العروسني من قبل األقارب واألصدقاء، تكرميا 

لهام، واحتفاال بنشوء أرسة جديدة، ومن حسنات هذه العادة أنها تزيد املودة بني أبناء املجتمع، 

وتنــم عن التكافل االجتامعي، ومل يكن القصد من الدعوات تقديم الوالئم بقدر ما كانت تهدف 
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إىل تقوية أوارص العالقة بني الناس، فكثريا ما كانت تقتر الوليمة عىل وجبة )الرشوف( –سميد 

القمح مع العدس مطبوخ باللنب-، أو )البحتة( –أرز بالحليب-، أو الدجاج )املحمر(.

أما يف األيام الحارضة فصارت الدعوات تقام يف املطاعم، وبتكلفة كبرية. 

جهاز العروس وتقاليده 

يعــد جهاز العروس من العادات االجتامعية املتأصلة؛ والعروس تفتخر يف تجهيز جهازها من 

مالبس منوعة مثل: مالبس النوم واالســتقبال، وبعض أطقم األلبسة الزاهية، وكان جهاز العروس 

يوضع يف صندوق، يسمى صندوق العروس، أما اآلن فأصبحت العروس تضع جهازها يف )حقائب( 

خاصة لهذه املناسبة، حيث تقوم أم العروس وأخواتها أو بعض قريباتها بإرسال جهاز العروس أوال 

بأول إىل بيت زوجها قبل الزفاف بأيام قليلة.      

     

جهاز العروس )رواية من مصدر مختلف( 

يف القديم كان األهل عندما يزوجون ابنتهم يرســلون معها فراش، عبارة عن فرشتني ولحافني 

ومخدات ترتاوح بني)8ـ10( كلها يتم إعدادها من الصوف، وبعض األهل كان )يطلع( معها بساط 

من نســيج الصوف، إضافة إىل  أدوات الزينة كاملكحلة واملشط وملبوسات البدن، وأدوات املنزل 

التي كانت يف أغلبها تجهز يدويا، وما زالت بعض العائالت محافظة عىل هذا اليشء، لكن بشكل 

قليل عام كان يف السابق، أما اآلن فأصبح أهل العروس يخرجون معها األجهزة الكهربائية وفراش 

اإلسفنج الجاهز، وقد كانت أم العروس أثناء تجهيزها البنتها تجمع النساء من الجارات والقريبات، 

وتقيم لهن طعام الغداء، وكانت النساء تُردِّد األغاين أثناء عملية التجهيز مثل:

أمــي وشــدي يل مخــدايت يــا  طلعت مــن البيت ومــا ودعت خيايتأمــي 

طلعــت من البيت وما ودعت أنا جييلأمــي يــا أمــي وشــدي يل فناجيــيل
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جهاز العريس 

كان الناس قدميا عند زواج أي شــاب، وقبل شــهر من موعد الزفاف يقوم أهله بتجهيز أثاث 

البيت من الفرشــات واللحف واملخدات، يســمى جهاز العريس، حيث كانت أم العريس تجمع 

الجارات ليساعدنها يف عملية تجهيز الفراش وشدِّ الصوف، وكانت تقوم بعمل غداء لهن، وتقدم 

لهن الحلوى والقهوة والشــاي، ويرددن أثناء تجهيز الفراش األغاين، وهذه العادات بدأت تختفي 

بشكل تدريجي، حيث أصبح الفراش اإلسفنجي واألثاث الجاهز متوفرا يف األسواق، فيشرتونه دون 

عناء تجهيزه، وإن كان هناك من األهايل من ال زالوا يقومون بتجهيز الفراش للعريس يف بيتهم، أو 

يقومون بإحضار )املنجد( للبيت لتجهيزه.

ومن األغاين التي ترددها النساء: 

»هي بالورد والحناء رّشوا الوسايد بالورد والحناء 

يأخذ ويتهّنى قولوا للعريس يأخذ ويتهّنى 

بالورد والريحة رّشوا الوسايد بالورد والريحة 

يأخذ املليحة قولوا للعريس يأخذ املليحة«

وغريها من األغاين. 

الحناء عند العروس 

بعد فرتة الخطوبة التي تســتمر عدة أشهر، يقوم أهل العريس بزيارة أهل العروس، وتحديد 

موعد العرس، كام يقوم أهل العريس بإقامة االحتفال الذي يطلقون عليه اسم )تعليلة( قد يستمر 

ملدة أسبوع، وعند آخر يوم تعليلة يقومون بالحناء، وهذه الليلة تسمى )ليلة الحناء( تتوجه فيها 

النساء من قريبات العريس وجاراته وصديقات أمه إىل بيت العروس يف موكب نسايئ يعرف باسم 

فاردة )الحّنايات(، يحملن املشــاعل وطبق الحناء املعجون للمشــاركة يف مراسم حناء العروس؛ 

حيث من املعتاد أن تقوم إحدى النساء الخبريات مبهمة تزويق العروس وتصفيف شعرها وتزيني 

يديها وقدميها بالحناء، يف حني توزع باقي الحناء املعجونة بني النساء املشاركات، وعند وصولهن 

بوابــة الــدار تطلب إحداهن من أهل العــروس أن يفتحوا باب الدار يف غنــاء جميل من قالب 

املهاهاة النسائية املعروفة حيث يقولن: 



25

الــدار  بــاب  وافتحــوا  هــا  آوي  ـ 

تغنــي  املغنيــات  خلــوا  هــا  آوي  ـ 

اللــه  مــن  طلبــت  وأنــا  هــا  آوي  ـ 

اللــه ظّنــي آوي هــا ومــا خيــب  ـ 

وما أن تنتهي املرأة من املهاهاة حتى تنطلق جميع النساء الحارضات بالزغاريد، وترد إحدى 

النساء من قريبات العروس بالقول:

ـ آوي هــا ميــة أهال وســهال بالضيوف 

ـ آوي ها والعشــا علينا والغدا خاروف 

ـ آوي هــا مية أهال ومرحبــا يا أحباب 

ـ آوي ها والعشــا علينــا والغدا كباب.

ومن األغاين أيضا:

عــروسـ يــا رويدتنـــا يــا فالنـــــــــه يــا  يارويدتنــا 

الـ يم شــعر أشــقر يــا عـــروس ال  ال  أشــقر   شــعر  أم  يــا 

فالنــــــــــه يــا  يارفيقتنــــا  الـ  ال  ال  يــا  يارفيقتنــا 

الـ رايح يشــرتي حنــا هالعريس ال  ال  حنــا  يشــرتي  رايــح 

هالعــروس الــيل منــا يــا ال الـ هالعــروس اليل منا تلبق لــــه

ـ شــدي يا ميــة وشدشــدي يل مخدايت

ـ طلعت من البيت ومــا وّدعت خيايت

ثم يلبسن العروس الذهب، وثاين يوم صباحا يحرض أهل العريس الصطحاب العروس مبوكب 

يسمى )الفاردة(.

حناء العروس 

تعــد الحناء من أنواع الزينــة، وهي مادة جاهزة موجودة يف األســواق، تجهز  قبل ليلة من 

االســتخدام، والحناء مادة قابلة للرسم عىل الجلد، ذات منظر جميل رائع، وال تحتكر عىل األنثى 
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فقط، بل تســتخدم للذكور، ويشــمل ذلك حناء العريس، وتوضع الحنــاء عىل العروس لتميزها 

يف ليلتها، وميكن ألقاربها ومعارفها وأخواتها وضعها، ويكون لها عده أشــكال توضع عىل مناطق 

مختلفة مثل ظاهر اليدين والكفوف وعىل السواعد، وأيضا عىل نهاية األرجل وعىل األقدم، ويتم 

التحضري  بإحضار مادة الحناء وعجنها باملاء والقهوة أو الخل أو زيت الزيتون، وترتك لليوم الثاين 

يك تختمر لتكون جاهزة لالستخدام، وتتميز عادة الحناء سواء عند العريس أم عند العروس بوقتها 

املتأخر يف االســتخدام، ويشمل ذلك بقاء األهل واألقارب والجريان وأهل املنطقة، ويتم أثناء ذلك 

توزيع الحلو وامللبس عىل شكل رصر أو نرثه يف الفضاء ليلتقطه األطفال، كام توزع   الحناء املتبقية 

عىل األصدقاء واألقارب من باب التيمن.
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أغاين ليلة الحنة 

»يــا أمــي يا أمــي وشــدي يل مخدايت 

طلعت مــن البيت ومــا وّدعت خيايت 

يــا أمــي يــا أمــي شــدي يل  قرامييل 

طلعت من الدار ومــا ودعت أنا جييل

يــا األهل يــا األهل ما يــربى لكم ذمة 

وشــو عاممكم عــن ابن العــم والعمة 

يــا األهل يا األهــل ال يخــيل لكم بال 

وشــو عاممكم عــن ابن العــم والخال 

ال تطلعي عىل الدرج يا عليبة املشمش 

ال تأمنــي للعزب تــرى العزب يخمش 

ال تطلعــي عىل الدرج يا عليبة الســكر  

ال تأمنــي للعــزب ترى العــزب ميكر«.

طبعا تغني إحدى النساء ونساء أخريات يرددن من ورائها، وأخرى تنقر عىل )الطبلة( والباقيات 

يصفقن بأيديهن.

وهناك أغان تغنى عند حناء العريس مثل: 

»مد ايدك حنيها يا عريس، مد ايدك حنيها يا ال ال 

وأمك ال تجافيها يا عريس وأمك ال تجافيها يا ال ال 

ــس  ــري ع يــــا  ـــا  ـــه راضـــي ـــت  ـــل زع وإن 

ال  ال  ــــا  ي راضـــيـــهـــا  زعــــلــــت  وإن 

ــب  ــذه ـــوس ال ـــامل ـــا حــــالق ب ـــق ي واحـــل

األدب  عـــنـــوان  ــس  ــري ــع ــل ل واحـــلـــق 

ـــوس الــفــضــة  ـــامل ــــالق ب ـــا ح ـــق ي ـــل واح
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ـــــــــــه تـــــرىض  ـــــــا أمُّ ـــــــق ت واحـــــــل

ـــوس األملــــاس  ـــامل ـــا حــــالق ب ـــق ي ـــل واح

ــــالص« واحـــلـــق لــلــعــريــس عـــنـــوان اإلخ

وقد تختتم ليلة حناء العريس بعشــاء يجمع األقارب واألصدقاء والفرقة املوســيقية، وبعدها 

يذهب العريس مع أصدقائه وأبناء عمومته للحالق، أو يأيت الحالق إىل املنزل، ويحلق له وللشباب 

من إخوانه وأبناء عمومته وأصدقائه إن أرادوا ذلك.    

من أغاين حناء العروس وزفة العريس 

يحنونْه   ـــده  إي ومــد  عيونه  سبل 

سمحولْه  أهله  وكيف  صغري  غــزال   

ــدي يل مخدايت  ــي ش أم ــا  ي ــي  أم ــا  ي

البيت وماودعت خيايْت  واطلعت من   

منادييل   شــديــيل  أمـــي  ــا  ي أمـــي  ــا  ي

 واطلعت من البيت وما وّدعت أنا جييل 

الغريب  والهوى  الدرج  عىل  تطلعي  ال 

والغربْة الهوى  غري  القلب  يذبح  وش 

حرْة  الدمع  من  وهييل  غريبة  كانك 

مرْة  علييك  يطلوا  تا  للعيد  العيد  من 

غدويتكْم  وطــلــوع  الغريبة  ياهل 

وأن قرصت خليكْم امشوا ع هوينتكْم 

من أشهر األغاين للرجال يف زفاف العريس  

هبة الناْر والبارود غنى »يا بو.... يا حامي وطّنا«
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عند استحامم العريس يغني الرجال: 

الحامْم مــن  الــزيــن  الــلــه واســـــم الــلــه عــلــيــْهطلع 

ــْهيــاصــالتــك يــامــحــمـــــْد ــي ــل ـــوا ع ـــل ـــي ص ـــب ـــن وال

عليْه ــه  ــل ال ــىل  ص ـــف  والــغــزالــــــــــــــة زارتــــــْوأل

ــو ـــ ـــ ـــ ــارت ــاْرزارتــــــو واخــت ـــا مــخــت قـــالـــت جــــرين ي

ومن أغاين حناء العريس أيضا:

الـــريـــحـــاْن      ورد  ـــا  ي ـــة  حـــّن ـــا  ي ـــة  حـــّن

ــرســاْن ــع ـــد ال ــة عــىل إي ــّن ــح يــا مــحــىل ال

الـــريـــْس  ورق  ـــا  ي حـــّنـــة  ـــا  ي حـــّنـــة   

ــعــريــْس  ـــد ال ــة عــىل إي ــّن ــح يــا مــحــىل ال

الــزيــتــوْن  ورق  ـــا  ي حـــّنـــة  ـــا  ي حـــّنـــة 

ـــد املـــزيـــوْن  ــة عـــىل إي ــّن ــح يـــا مــحــىل ال

ــــــدك وحـــّنـــيـــهـــا يــــا عـــريـــْس  مــــد إي

ـــــا الال ي إيــــــــدك وحـــّنـــيـــهـــا  مـــــد 

عـــريـــْس  ــــا  ي ــا  ــه ــي ــاف ــج ت ال  ـــــــك  وأّم

ال  ال  يـــــا  تـــجـــافـــيـــهـــا  ال  وأمــــــــك 

ـــْس  ـــري ــــة الـــــيـــــامين يـــــا ع ــــّن ــــح وال

ال ال  يـــــا  الـــــيـــــامين  ـــــة  ـــــحـــــّن وال

ــــا عـــريـــْس  ــــا أحـــــىل الـــعـــرســـاين ي ي

ال ال  يـــــا  ــــاين  ــــرس ــــع ال ــــــىل  أح يـــــا 
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وعندما يتم التجهيز لتقديم وليمة الفرح تردد النساء:

ومناديصّبوا القرى ييل معلم عىل القرى ومشوا  القرى  صّبوا 

ومن األغاين التي يرددها الرجال يف )دبكة( الجوفية: 

الــلــه ذكـــــر  الـــقـــول  والـــشـــيـــاطـــن نــخــزيــهـــــــــــا وأول 

ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ـــا شـــبـــاب األردن كــلــهــم ســــبــــاع ومنـــــــورْةي

ــــل مـــســـتـــورةزغـــــــــردت كــــل نــشــمــيــة ــــت ك ــــّرع ف

املـيـــــة ــوة  ــل ح ــــريت  ــــــــة دي ــن الــعــربــيـــ ــط ــس ــل وف

وهنالك أغان شعبية تغنى عند خروج العروس من بيت أهلها:

هالبنْت يــا  عمهلها  ـــاال ال مشوها  ــىل أهــلــهــا ي ــزة ع ــزي ع

هالبنْت يــا  مشوها  ـــا ال ال مشوها  ي ـــزة عــابــوهــا  ـــزي ع

هالبنْت يــا  برضاها  ــا ال ال مشوها  ــزة عــىل أخــوهــا ي عــزي

وأغنية أخرى:

ـــــّ� الـــلـــه خــريكــو  ــيــكــو وك ــف عــل ــخــل ي

ــو  ــريك غ ـــنـــســـايـــْب  ـــال ب ــا  ــن ــب ــج ع وال 

طـــامْع تــكــون  وال  ـــروس  ـــع ال أبــــو  ـــا  ي

ــي والــنــســايــب نـــفـــاع ْ ــن ــغ واملــــــال ي

ومن أهازيج املهاهاة عند خروج العروس:

قومي  األكابْر  بنت  يا  معي  قومي  ها  أوي 

ليموين  زهــرة  يا  ريحاْن  زعفرة  يا  ها  أوي 

كوين  ولخالتك  اطلعي  ألمـــك  ــا  ه أوي 

كــانــون  بشهر  فــتــحــْت  ورد  ــا  ي ــا  ه أوي 
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حفلة العريس 

حفلة العريس كانت يف الســابق تبدأ من يوم الســبت إىل الخميس؛ أي ملدة أســبوع كامل، 

حيث يسهر الناس مع بعضهم يف بيت والد العريس، وكان قدميا يقام السامر الذي يطلقون عليه 

اسم السحجة، أو )الدحية(، يقوم به بعض رجال املنطقة والضيوف، يصطفون إىل جانب بعضهم 

ويبدأون )التعليلة(، ويقف أول الصف رجل يبدع األغاين يسمى )البداع(، ويردد من ورائه قسم 

من الرجال، وأثناء السامر تخرج امرأة مقنعة بعباءة، وتغطي وجهها تسمى )الحايش( ترقص مع 

أحد أقاربها ، وبعد فرتة قد تدخل إىل ساحة السامر امرأة أخرى بدال من األوىل، مثلام يتم دخول 

رجل آخر بدال األول.

هودج العروس 

قبل أن يتم اســتخدام السيارات يف )الفاردة(، كانوا ينقلون العروس بالهودج، وهو عبارة عن 

مركــب عىل ظهر الجمل مغطى بالقامش من جميع جوانبه بحيث ال تظهر العروس من داخله، 

تجلس العروس عىل ظهر الجمل ويسريون بها وسط فاردة عىل الجامل، من حولها النساء مغطيات 

بالعباءات يرددن األغاين، ومن أمامها مجموعة من الرجال يرددون الهجيني. 

ومن األغاين التي كانت تغنى بالفاردة:

فـــالن      ـــــو  أب دار  ــة  ــي ــن ــب م ـــطـــرة  ـــن ق

ـــــــــطـــــــــرة مـــــبـــــنـــــيـــــة  ـــــــــن ق

ـــــــازر الــكــهــربــا  ـــيـــة ي بــــــدر الـــعـــل

بــــــــــــــــــــدر الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــة 

ــه  ــل حـــنـــا نـــويـــنـــا واتـــكـــلـــنـــا عــــىل ال

ــلــه.       ال خــلــق  ــغــا  ل مــن  تحمينا  ريب  يــا 

رضوة أم العروس/ ترباية أم العروس 

يف بعض األحيان، وعند بعض األرس، كانوا يشــرتطون من ضمن مهر ابنتهم ما يســمى )بدل 

تربية(، ويحدد مببلغ من املال يكون من حق والدة العروس، وغالبا ما كان يدفع لها وقت الزفاف 

إلرضائها من جهة، ومواساتها عىل فراق ابنتها التي ستغادر البيت إىل بيت زوجها.
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تسعة الخال/ عباءة الخال 

عبــاءة الخال من العادات والتقاليــد املتوارثة عن اآلباء واألجداد، وما زالت ســائدة كإحدى 

األعراف إىل يومنا هذا، وإن كان يف األغلب أن يتنازل الخال عام ثبت عرفا، وقد كان ولوقت قريب 

أن الخــال هو من يخرج العروس من بيت أهلها مــع وجود والدها وأعاممها، فعندما كان يأخذ 

مقابل )العباءة( نقدا يجعله )نقوطا( البنة أخته، ويف وقت مىض مل تكن تتم خطوبة الفتاة بدون 

موافقة خالها، وكان أهل العريس يســألون الخال عن طلباته، والعروس تفرح بخالها كام أهلها، 

وكام يقال: »الخال والد«، مبعنى أن الخال قد يحل مكان الوالد يف غيابه.

وكذلك يقوم أخوال العروس وأعاممها بحضور حفل زفافها؛ ويقدمون لها النقوط، إما نقدا أو 

عىل شكل هدايا، تعبريا عن رضاهم عن زواجها.

نقوط العريس 

تنترش هذه العادة لدى عامة املجتمع األردين، ومنه أهل البلقاء، وترمز إىل التواصل والتكافل 

االجتامعي، وتكريم وإعانة العريس وأهله، وتنوعت مادة النقوط ما بني النقدي والعيني. 

يبــدأ املدعــوون بتقديم النقوط بعد وجبة الغداء، ويتم بــأن يقف العريس يف مقدمة بيت 

الشعر، الستقبال الضيوف والسالم عليهم، سواء الضيوف القادمني أو الخارجني من املناسبة، حيث 

يضع الضيف يف يد العريس مبلغا من املال عند السالم عليه، أو عند وداعه، ويكون بجانبه شخص 

)اشــبني( مقرب يقوم بتسجيل النقود، أما النقوط العيني فيكون بإحضار شوال سكر مع املدعو، 

أو شوال أرز، أو إحضار املاشية، أو الهدايا كاألجهزة الكهربائية، وبعض الناس يف وقتنا الحارض قد 

بدأوا يتخلون عن تقديم األشياء العينية، فيام ال زال النقوط املادي ساريا بني الناس.

حديثــا، يتم النقوط يف صاالت األفراح التي صارت تقام فيها مناســبات حفالت الخطوبة، أو 

الزواج، أو حتى استقبال الجاهة. 



33

املطبقانيات يف األعراس 

)املطبقانيات( جمع )مطبقية( وهي إما )كأس( ماء، أو علبة بشكل هيكل ما، يوضع بداخلها 

عــدد من حبات الســكاكر، وتغلف بقطعة قــامش مزينة، جرت كعادة خالل فرتة الســبعينات 

والثامنينات يرسلها أصحاب املناسبة مع بطاقات الدعوة إىل املدعوات من النساء إىل حفل زفاف 

ابنتهم، وكانت هذه الطريقة تغني عن تقديم الضيافة للحضور أثناء الحفل. 

غداء العرس 

بداية تذبح الذبائح ليلة الجمعة؛ أي بعد انتهاء ســهرة الشــباب يوم الخميس، وعند الفجر 

تخرج نســاء أهل العريس كأمه وأخواتــه وعامته وخاالته وغريهن مــن قريباته، يبدأن بتوزيع 

املعاليق عىل العائالت التي ساعدت أهل العريس يف إقامة الفرح، ثم يعملن القهوة التي ستقدم 

للضيوف، ويحرضن فطورا من املعاليق للضيوف، وكن يجهزن اللنب و)املريس( يف الليل مع بداية 

الذبح، لكن مع مرور األيام أصبح يشــرتى جاهزا، ويف ســاعات الصباح بعد رشوق الشمس يبدأ 

الطبخ، وتحضري املناسف، وسابقا كان أحد أهل العريس أو أفراد القبيلة يقوم بعميلة الطبخ قبل 

أن يكون هناك طهاة يعملون مقابل األجرة، وبعد حامم العريس والزفة وخروج الناس من صالة 

الجمعة، يدخل الضيوف بيت العرس، ويقدمون )النقوط( للعريس، ثم يقدم لهم الطعام، وحني 

يكتمل وضع املناسف عىل الطاوالت يقوم والد العريس بدعوة الحضور إىل الغداء، وبعد الغداء 

يغسل الضيوف أيدهم يف مغاسل مخصصة أعدت مسبقا، بعد أن كانت تستخدم األباريق، وكان 

أهل العريس يشــرتون للضيوف مناشــف للتنشــيف بعد الغداء، لكن مع مرور األيام أصبحت 

تستخدم بدال منها املناديل الورقية.

وحاليــا بدأت تتالىش عادة غداء األعراس يف البيــوت؛ ألنها أصبحت أكرث كلفة، فبعض الناس 

يعملون العرس يف الصالة بدون غداء، وبعضهم اآلخر إن كان مقتدرا ماديا يقيم )بوفيها( مفتوحا 

يف أحد الفنادق.        

وكان يصاحب عملية تحضري الغداء الغناء واملهاهاة مثل:

النبْي عىل  صلّوا  نــاس  يا  بصالتيــْن هي  صــــالة  هــــي 

ملحمــــــْد صــــالة  العْن هــي  غدانا  عن  ترد  صالة  هي 
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حامم العريس 

يكون حامم العريس عند أحد أقرباء العريس يوم الزفاف، أو عند أحد أصدقائه املقربني، الذي 

يدعو العريس الستضافته بقوله: »حامم عرسك عندي«، ويتم إخبار األقارب واألصدقاء يف آخر ليلة 

من سهرة العرس بأن يحرضوا حامم العريس، حيث يقول أهل العريس: »يا إخوان حامم العريس 

بكرة الساعة 11.00 عند أبو فالن والتجمع هون«، فيجتمعون صباحا يف بيت أهل العريس لريكبوا 

سيارتهم وينطلقون وكأنهم فاردة إذا كانت املسافة بعيدة، أما إذا كان املكان قريبا فيذهبون مشيا 

عىل األقدام، وعند الوصول تتشابك أيدي الرجال، وهم ماشيني بجانب بعضهم، بينام تكون النساء 

خلفهم يرددن األغاين واألهازيج، ويعلو صوت الزغاريد، أما الرجال فيغنون: 

ــد املــتــوكــلــن  ــي ـــا س ــك ي ــي ــل ــا ع ــن ــل ــوك »يــالــلــه ت

خيالها  ــــا  وأن تــســلــم  مـــهـــرييت،  ــــّدي  ش ــــة  مُيّ يـــا 

يحاللها« الــنــعــام  ريـــش  جــديــد  رسج  لــهــا  لـــرشي 

ثم يدخل العريس إىل الحامم لتبديل مالبسه فقط، إذ أنه يكون قد استحم يف بيته من قبل، 

يف حني يكون صاحب الدعوة قد قام بإكرام املدعوين بتقديم الحلوى، وعند انتهاء استحامم 

العريس، تعلو األهازيج، وينرثون حبات الحلوى من فوقه، ويعودون به إىل بيت أهله وهم 

يرددون: 

ــامْم ــح ــع الـــزيـــن مـــن ال الـــلـــه واســـــم الـــلـــه عــلــيــْه طــل

ــْد ـــ ــم ــح ــام ــْه يــــاصــــالتــــك ي ــي ــل ـــي صـــلـــوا ع ـــب ـــن وال

ــْه ــي ـــه عــل ـــل ــــــْو ألـــــف صــــىل ال والـــغـــزالـــــــــــــــــــة زارت

ــــــــو واخـــتـــارتـــــــــــــــو ــاْرزارت ــت ــخ ـــا م ــــرين ي قـــالـــت ج
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ومن أغاين الشباب التي تردد يف الطريق:

شعره عىل  الهيالمان  الهيالمان  »الهيالمان 

شويه أنعم  بعيني  حرير  ضمة  يا  شعره   

عيونه  عىل  الهيالمان  الهيالمان  الهيالمان  

شويه أوسع  بعيني  الفنجان  وسع  يا  عيونه  

طوله  عىل  الهيالمان  الهيالمان  الهيالمان 

شويه أطــول  بعيني  رمــان  مطرق  يا  طوله 

خرصه  عىل  الهيالمان  الهيالمان  الهيالمان 

شويه«. أرفع  بعيني  ريحان  ضمة  يا  خرصه 

وأيضا أغنية: 

العالية  غصون  أم  يا  داليه  يا  »تلولحي 

تلولحي عرضن وطول وتلولحي ما أقدر أطول 

بنزم  ــا  وأن زميني  ــزم  ان ــزم  ان ثويب  أم  يــا 

فيه  البالوي  حطيت  طرزتيه  ثويب  أم  يا 

بينتيه  حبيبك  وعىل  خّبيتيه  العريس  وعىل 

غيْة  الصبايا  نــوم  تهّيا  تخت  ــا  ي تهّيا 

مرتاحن«. التخت  عىل  الحلوين  الصبا  نوم 
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ومن األغاين أيضاً: 

»يا زارعن الباميا واللوبيا وإحنا زرعنا حواضنا ريحان 

يا رايحه عىل أم العريس قوليها عريســنا طاح الزفة عريان وديتله 

ميتن بدله مخيطة يلبس جميع العرسان 

يا رايحه عىل أم العريس قوليها عريسنا طاح الزفة جيعان

وديتله ميتن وزه محمره يأكل ويطعم جميع العرسان 

يا رايحة عىل أم العريس وقوليلها عريسنا طاح الزفة عطشان

وديتلُْه ميتن رشبة مثلجة يرشب ويسقي جميع العرسان«.

وكذلك أغنية:

يـــا مدلل  ــس  ــري ـــن ع ــــك وي أزم ــــن  »وي

مبلل  والـــشـــعـــر  ـــامم  ـــح ال ـــن  م ــع  ــل ط

ــك  ـــا حــبــيــبــي أم ــــن ي ــــن أزمـــــك وي وي

ــــن الـــحـــرمـــن والـــســـعـــد يــلــمــك  ب

الحيطان  ــىل  ع ــيل  ي الــنــبــي  ــىل  ع ــوا  ــل ص

الــعــرســان  ــىل زف  الــنــبــي ع ــىل  ــوا ع صــل

ــي يـــيل عـــىل الــبــلــكــون  ــب ــن صـــيل عـــىل ال

ــوم  ــي ــا ال ــرحــن ــي عـــىل ف ــب ــن صـــيل عـــىل ال

الحسود  عن  يا  تعمى  لورا  الحسود  عن  لورا 

ــحــســود،  ــه عـــن ال ــت ومـــا تـــرى عـــىل زف

ـــا عـــن الــحــســود  عـــىل زفــتــه تــعــمــى ي

الحسود  ــن  ع الــعــريــس  ــىل  ع ــة  ــزف ال ــن  ع

الحسود  ــن  ع ــا  ي تعمى  الــعــريــس  ــىل  ع

عن العريس عىل الخل عن الحسود عىل الخل 

ـــذل«.   ـــن ـــن الــحــســود وت ـــا ع ــعــمــى ي ت
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سباق الخيل 

سباق الخيل كان يقام يف يوم الغداء، عادة بعد حامم العريس؛ أي قبل الغداء بحوايل ساعتني 

حيث يبــدأ أقارب العريس وأوالد عمومته ركوب الخيل واملطاردة عليها، ويصفق الشــباب لهم 

والناس تشــجعهم، وسباق الخيل ليس مثل اســمه بل هو مطاردة بالخيول، يف ساحة العرس أو 

أمام بيت العريس، واســتعراض للمهارات الفروسية، وال يكون فيه رشوط وال رهان، فقط  تعبري 

عن الفرح، وقبل الغداء تنصب رؤوس الذبائح ويبدأ الشــباب بإطالق النار عليها، والذي يصيب 

الرأس يأخذه، فقد كانوا قبل ال يضعون الرؤوس عىل املناسف ألنها تدل عىل تفاخر املعزب بعدد 

الذبائح.
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زّفة العريس وحفلة العروس 

كانت زفة العريس سابقا عىل الخيل، فبعد حامم العريس يزفه أقاربه وأصدقاؤه حتى وصوله 

إىل البيــت، وأثنــاء امليش يف الطريق، يتبارى بعض الرجال مــع العريس مبارزة وهم عىل الخيل، 

وعندما يصلون إىل بيت العرس ينزلون عن الخيل، ويجلسون عىل الفراش، والناس تبدأ طرادا عىل 

الخيل أمام بيت العريس، وبعد تناول طعام الوليمة يأخذون العريس إىل بيته الذي سبق أن تم 

زفــاف العروس إليه، ترافقه جمــوع األصدقاء الذين تعلو أصواتهم بالغناء، ومن أغاين حناء وزفة 

العريس: 

`من أشهر األغاين للرجال يف زفاف العريس  

هبت الناْر والبارود غنى »يا بو.... يا حامي وطنا«

ومن أغاين حناء العريس:

الـــريـــحـــاْن      ورد  ـــا  ي ـــة  حـــّن ـــا  ي ـــة  حـــّن

ــاْن ــرس ــع ـــد ال ــة عــىل إي ــّن ــح يــا مــحــىل ال

الـــريـــْس  ورق  ـــا  ي حـــّنـــة  ـــا  ي حـــّنـــة   

ــْس  ــعــري ــة عـــىل إيـــد ال ــّن ــح يـــا مــحــىل ال

الـــزيـــتـــوْن  ورق  ـــا  ي ـــة  حـــّن ـــا  ي ـــة  حـــّن

ــة عـــىل إيـــد املـــزيـــوْن  ــّن ــح ــحــىل ال يـــا م

ــــا عـــريـــْس  ـــيـــهـــا ي ــــــدك وحـــّن ــــد إي م

ـــــا الال ي ــــــــدك وحـــّنـــيـــهـــا  إي ـــــد  م

عـــريـــْس  ــــا  ي ــا  ــه ــي ــاف ــج ت ال  وأّمـــــــك 

ال  ال  ـــــا  ي ـــا  ـــه ـــي ـــجـــاف ت ال  ــــــــك  وأم

ــْس  ــري ــع ــل ــــا ل ــــامين ي ــــي والــــحــــّنــــة ال

ال ال  يــــــا  الــــــيــــــامين  ـــــة  ـــــّن ـــــح وال

ـــْس  ــــا عـــري ـــــىل الــــعــــرســــاين ي ــــا أح ي

ال ال  ـــــا  ي ــــاين  ــــرس ــــع ال ــــــىل  أح ـــــا  ي
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أما عند والئم الفرح فيقول الرجال

صّب القرى ييل معلم عىل القرى.... صّب القرى وامشوا ومنادي 

وجوفية الشباب: 

اللـــــه ذكـــر  القــول  نخزيهـــا وأول  ــن  ــاط ــي ــش وال

ــاب األردنــيــــــــــــــة ــب ـــاع ومنــــــورْةيـــا ش ـــب ــم س ــه ــل ك

ــــل نــشــمــيــة ــورةزغـــــــردت ك ــت ــس فــــّرعــــت كــــل م

املـيـــــة ــوة  ــل ح ــســطــن الــعــربــيـــــــــــة ديــــريت  ــل وف

سهرات العرس 

عر، وميألون  يف سهرات األعرس تكون فزعة القرايب واألصحاب؛ حيث يساعدون ببناء بيوت الشَّ

املياه، ويرشــون األرض باملاء ملنع تناثر الغبار حني يبدأ الشباب بالدبكة، ويقومون كذلك بتقديم 

الضيافة للمدعوين، ومام يرتدد من أغاين النساء قبل أن تبدأ سهرة الرجال:

امليدان وّسع  محمد  يا  يب  يا  امليدان  »وّســع 

والفرحة للصبيان والعز لك والفرحة للصبيان«

وأيضا:

           »لوال املحبة بالقلوب ما جينا ولوال خاطركم ماجينا«

والنسوان الكبار يقلن:

»يا دار أبو محمد مقابلتنا ييل حط ورود وياسمن

يا دار محمد ييل عىل الثاين ييل حيطها ورود وريحان 

وكّ� الله خريكو ويخلف عليكو وكّ� الله خريكو 

غريكو« لقينا  ما  هالجامعة  غريكو  لقينا  ما 

ويظلّون يف الغناء والرقص والدحية، والهجيني، ملنتصف الليل. 

الفاردة )رواية من مصدر آخر( 

الفاردة عادة تكون بعد االنتهاء من تناول الحضور املدعوين طعام الغداء ظهر يوم الجمعة، 

حيث يذهب أهل العريس يف ساعة معينة متفق عليها إلحضار العروس من منزل والدها، ويتم 
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يف الفاردة تزيني السيارة التي تقل العروسني، وعند )طلعة( العروس من منزل والدها تعلو أصوات 

النساء باألهازيج، فريددن: 

قومي اطلعي قومي اطلعي لحالك 

                                        وإحنا حطينا حقوق أبوك وخالك.

الفاردة )رواية من مصدر مختلف( 

عنــد انتهاء العرس بعد الغداء، يتجمع األهل واألقــارب والجريان واألصدقاء إلحضار العروس 

من عند أهلها، ويكون شــخص من األقــارب أو األصدقاء قد عزم عىل أن يحرض ســيارة ويزينها 

تسمى سيارة العروس يك تحرض العروس بها إىل  بيت عريسها، وأيضا يكون أهل العروس وأقاربها 

مجتمعني بانتظارهم، وتنطلق الفاردة، ويجب أن تكون ســيارة العروس أول سيارة فيها، وعندما 

تصــل إىل بيت أهل العروس ويدخل أهل العريس، يوضع فنجان القهوة أمام الكبري فيهم أو إىل 

من يشار إليه من الحارضين يف الفاردة، وقبل أن يرشب قهوته يقول: »اسمحوا لنا بعروسنا«، فريد 

أهل العروس: »ابرش عروسكو جاهزة«، ويرشب الرجل فنجان القهوة ومن بعده الحضور، وهذه 

العملية كلها ال تستغرق أكرث من ربع ساعة، ويقوم خال العروس أو أمها بإحضار العباءة والدخول 

عىل العروس إلخراجها وتســليمها إىل عريســها بعد أن يدخل والدها وإخوانها ويقومون بالسالم 

عليها وتلبسيها الذهب أو إعطائها نقودا تسمى )النقوط(، ويسلمها خالها إىل العريس ويقول له: 

»أصبحت اآلن أمانة يف رقبتك«، ويغني أهل العروس عند وصول أهل العريس ما يي:

»رحبــي بضيوف أبويك يا عــروس يا أم الطرحة 

يــا هال بضيــوف أبويه لو كانوا مالت الســاحة 

رحبــي بضيوف أبويك يا عروس يا أم األســوارة 

يا هــال بضيوف أبــوي لــو كانوا أهــل الحارة 

رحبــي بضيوف أبــويك يا عروس يــا أم الخاتم 

يــا هــال بضيوف أبــوي لــو كانوا مــن الحاكم 

رحبــي بضيوف أبــويك يا عروس يــا أم اإلكليل 
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يا هــال بضيوف أبوي لــو كانوا مــن الخليل«.

ويغني كذلك أهل العروس:

»وش تقولوا فيها )اســم العروس( غزيل وش تقول فيها 

والسالســل بيها رقبــة طويلة والسالســل بيها 

ســوقوا حملها يا حبايب البلقاء ســوقوا حملها 

صونوا جاملها يا شــباب البلقــاء صونوا جاملها 

مثلها ما نلقى )اسم العروس( غزيل مثلها ما نلقى 

مثلها ما نلقى )اسم العروس( غزيل مثلها ما نلقى«.

ويغني أهل العريس:

»قومــي اطلعــي مــن حالــك وإحنــا حطينــا حقــوق أبــويك وخالــك 

قومــي اطلعي قومــي من ميــك وإحنا حطينــا حقوق أبــويك وعمك«.

»حلفــت )اســم العروس( مــا بطلع لحــايل إال بتكــي ومباريني خايل

حلفت )اســم العروس(  مــا بطلع من حايل إال بتكــي ومباريني عمي 

حلفت )اســم العروس( ما بطلع عــىل فرس إال بتكي ومباريني حرس«.

ويأخذ أهل العريس عروستهم ويذهبون ويُغنون عىل أهل العروس عند الخروج: 

خريكــو  اللــه  وكــّ�  عليكــو  »ِيخلــف 

ما عجبنا غريكو بن النســايب مــا عجبنا غريكو 

يخلف عــىل )والد العــروس( بالخلــف الزين 

طلبنــا النســب منــه أعطانــا بناتــو الثنتــن

يخلف عىل )والد العروس( يخلف عليه باألول 

طلبنــا النســب منــه أعطانــا غــزال مصور«.

وقدميا كان يقــوم من يقيمون يف الطريق بدعوة الفاردة إلكرامهم، فإن قبلوا ودخلوا بيوتهم 

أنزلــوا العروس يف بيت أحدهم، وأعدوا الطعام للجميــع، وإن اعتذروا عن الدعوة قاموا بتقديم 
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)النقــوط( للعــروس، ويباركون لهم، وعندما تصل العروس إىل بيــت زوجها يكون قد تم تحضري 

قطعــة من العجني، ويطلب من العروس أن تقوم بإلصاقهــا مع أغصان الزيتون والورد عىل باب 

البيت، فإن ثبتت العجينة عىل الباب استبرشوا خريا بأن العروس ستثبت يف بيت زوجها.

وهنــاك عادة أخرى بأن يقوم أهل العروس بإحضارها إىل زوجهــا إذا كان الزوج من أقاربها، 

وهذه تعترب من الكرامة بني الرجال من أهل العروس ألهل العريس.

الصمدة 

مــن العادات املعروفة أن أهل العروس يصمدون )يجلســون( العــروس يوم زفافها يف منزل 

والدها بني قريباتها وصديقاتها يف مكان مرشف؛ انتظارا لقدوم الفاردة من أهل العريس لنقلها إىل 

بيت زوجها، فقبل مغادرتها يف موكب الفاردة تغني قريباتها وصديقاتها كلامت تشــد من أزرها 

وتشجعها عىل رحيلها إىل بيت زوجها، وتؤكد أن لها عزوة قوية، ومن األغاين التي ترتدد: 

ـ شّدي غصانك )يا فالنة( وال تنحني 

ـ غصاين مشدودة وقدامي أوالد عمي.

وكان من املعتاد أن تتوجه مجموعة من النساء من طرف العريس مبصاحبة الرجال من أقاربه 

إىل بيت العروس الصطحابها إىل بيت والد العريس؛ حيث تتقنع النســاء بالعباءات ويغنني غناًء 

متواصال خالل مسريتهن عىل طول الطريق، ومن أغانيهن:

ــا  ــن ــي ــي ـــــــــرش وح ــــــد واف ـــــا بـــيـــي ول ي

ـــا املـــحـــبـــة بـــالـــقـــلـــوب مــــا جــيــنــا  ـــوم  ل

ــيــل  ــل ـــى روحـــــــــون ب ـــام ـــش ـــن ــــال ال عــــي

ـــىل ظـــهـــور الــخــيــل  ــــجــــوخ مـــجـــدل ع وال

ــــات الـــنـــاس  ــــن ـــــا ب غـــنـــن لـــلـــربـــع ي

ــــــرأس ـــر عــــظــــام ال ـــك ــــــارودهــــــم ي ب

وعنــد )طلعة( العروس ومغادرة بيت أهلها، تغني قريبات العريس غناء فيه الشــكر والثناء 

لوالد العروس: 

ـ كــّ� اللــه خريكو   يخلف عليكــو   ك� الله خريكو 



43

ـ مــا عجبنا غريكو بكل النســايب مــا عجبنا غريكو 

ـ كــّ� اللــه خريكو   يخلف عليكــو   ك� الله خريكو

ـ مــا عجبنا غريكــو بــن الخاليق ما عجبنــا غريكو

أغاين األعراس )زفة العريس( 

عند وصول الشباب الذين )يزفون( العريس لباب البيت الذي تكون فيه العروس )مصمودة( 

يتوقفون للحظات وهم يرددون:

»هون واربــط ع باب الدار... تا تطلع بنت املختار

الذبّاحــة  عيــون  ألم  بالحــارة...  واربــط  هــون 

حنتــن الحّنه الحّنــه... ورضب الســيف يلوق لنا 

يا محال رضب الشــباري... عالخرص فوق الكالوي«.

ثــم يدخل العريس، ويجلس إىل جانب العروس يف مكان )الصمدة( بعض الوقت قبل أخذها 

إىل بيته، وأثناء ذلك يغنون:

املتوكلــن  ســيد  يــا  عليــك  توكلنــا  »ياللــه 

واحنــا الســلطية مصيتــن ذبــح العســاكر كارنا

ويــا بنت يالــيل بالطويل طــيل وشــويف أفعالنا«.

إطالق العيارات النارية )الطخ باألعراس( 

هو تعبري عن الفرح لدى فئة الشــباب وإخوان العريــس وأقاربه وأصدقائه، حيث يتم رشاء 

)الفشك( –األعرية النارية- قبل العرس بأيام أو أسابيع؛ يك يطلقوا النار يف سهرات العرس، وعندما 

يبدأ الشباب إطالق النار، كان يثني الرجال عليهم وميدحونهم بأقوال مثل: »تسلم ميينك«، »الله 

حيرُّه النشمي«، و»إن شاء الله نطخ بعرسك«.

وإطــالق النار كان عن قناعة تامة بأن من يقوم بإطــالق األعرية النارية ميتلك مزايا الرجولة، 
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وتعبري عن الفرح، وهناك شعر كثري وقصيد وهجيني عن هذه العادة مثل:

ليصيبـــــكيــا محمــد حظــك نصيبــك عّيـــــــا  والبــزر 

جابـــك يــا محمــد هــاال وهــاال بـك اللــه  يــوم  وفرحنــا 

الردينـــــــة تســلم ميينــك يــا محمــــــد طخيــت  يــيل 

وعادة إطالق النار مل تقتر عىل ســهرات العرس، بل أصبحت يف معظم املناســبات السارة، 

كالجاهة يف طلبة العــروس، ويف حفالت )الطهور(، وعند النجاح يف التوجيهي أو الجامعة، حيث 

يكون )الطخ( تعبريا عن فرح الشخص الذي تخصه املناسبة، وال يقتر إطالق النار عىل الشباب 

فقط، بل يقوم بها كبار السن )الختيارية(؛ ألنها عادة قدمية جدا، وقد بدأت اآلن بالتاليش لألرضار 

الكبرية التي تنتج عنها نظرا لالكتظاظ السكاين.

صباحية العرسان 

هي أن تذهب أم العروس وعامتها وخاالتها، وأم العريس وأخواته صباح يوم الدخلة، ويأخذون 

معهم طعاما )فطور العرسان(، وعادة يكون كبابا ودجاجا محمرا إضافة إىل الخبز، يوضع كله عىل 

سدر وتكون الكمية وفرية تكفي الجميع.

زوارة العروس 

زيارة العروس تعني أن تزور العروس أهلها بعد العرس بأسبوع أو أسبوعني، قد تأيت بهدية مع 

عريسها إىل أهلها، وقد يقدم لها أهلها هدايا مع نهاية الزيارة.

من عادات الزواج املسيحية

اإلكليل »هو يوم الزواج«

دة، يتمرُّ الزواج ومراســمه، ويكون مع العروسني  بعد أن تتم الخطوبة وتكون مدتها غري ُمحدَّ

)أشــابني(؛ شــاب للعريس وبنت للعروس، يكونون مبثابة شــهود عىل اإلكليل مع مجموعة من 

املدعّوين داخل الكنيسة وبعد أن ينتهي الخوري من اإلكليل واملوافقة من العروسني، يوقّعون يف 

ســجل الكنيسة، ويصطف األهل والِعرسان واألشابني بساحة الكنيسة الستقبال الضيوف املهنئني، 
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وبعدها يذهبون إىل الفندق أو إىل قاعة الفرح.

اإلكليل: الطقس الرشقي 

يف اإلكليل، عندما تأيت العروس لعريســها، يذهب قّس الرعية مبرافقة العرســان إىل الكنيسة، 

وعنــد بابها يتقدم العريــس والعروس أمام املدخــل، الرجل عن ميني واملرأة عن يســار، ويضع 

القّس الخواتم يف أيديهام، للرجل خاتم الفضة وللمرأة خواتم الذهب، ثم يدخل االشبينان )هام 

العرّابان(، وبعدهام أهل العريس، ثم أهل العروس من الباب امللويك )الباب الرئييس(، وبعد ذلك 

ر عىل  يرسم القس إشارة الصليب ثالثة مرات عىل رأسيهام، ويدخلهام يف الكنيسة، وأثناء ذلك يُبخِّ

شــكل الصليب إىل أن يبلغا وســط الكنيسة، ويرتل املرتلون املزامري التي تتعلق باإلكليل )حسب 

العوائد املتبعة يف الكنيســة(، ويكون عىل الطاولة املقدسة للعرسان صليب وإنجيل وكأس خمر 

وإكليالن، ويقف اإلشــبني بجانب العريس عىل اليمني، واإلشــبينة يسار العروس، وبعدها يحرض 

القّس الخامتني ويضعهام عىل الطاولة، وقبل البدء بالصالة، يوقع العريس أوال عىل عقد الزواج، ثم 

العروس واإلشبني شاهد أول، واإلشبينة شاهد ثاٍن، ثم  يبدأون بالصالة:

تبارك الله إلهنا كل حني وحني... اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين... آمني 

ويقول الشامس السالميات التالية:

بسالم الرّب نطلب 

من أجل سالم من العيل وخالص نفوسنا. إىل الربِّ نطلب 

من أجل سالم كل العامل... إىل الربِّ نطلب 

من أجل سالم هذا البيت املقدس...

من أجل أبينا وبطريركنا...

من أجل عبد الله )فالن( وأَمِة الله )فالنة(...

من أجل أن مينحهام أوالدا...

ه لهم املحبة... من أجل أن توجَّ

من أجل أن يُحفظا يف االتفاق واإلميان الوطيد...

من أجل أن يعيشا يف عيشة نقية ويسرية ال عيب بها...

من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة...
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ثم يقول: السالم لجميعكم...

كام يقول األدعية الثالثة وهي طويلة، لكن أهم يشء فيها:

 »امنَوا واكرُثا واستوليا عىل األرض فاظهرهام كليهام بواسطة االقرتان عضوا واحدا«. 

»ألجل ذلك يرتك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكونان كالهام جسدا واحدا«.

فام أزَوَجه الله ال يُفرِّقه إنســان، لذلك الطالق صعب عند املســيحيني، والزواج بامرأة واحدة 

فقط.

وبعد ذلك يتناول القس أحد اإلكليلني فريسم به شكل صليب عىل رأس العريس ثالث مرات، 

ويلمس به يف كل مرة رأس العروس، قائال  ثالث مرات العبارة التالية:

»يَُكلَّل عبد الله )فالن( عىل أَمِة الله )فالنة( باسم األب واالبن والروح القدس آمني«.

ثم يضع إكليال عىل رأس العريس، ويتناول اإلكليل اآلخر فريســم به شــكل صليب عىل رأس 

العروس، ويلمس به رأس العريس ثالث مرات كام فعل أوال، قائال ثالث مرات العبارة التالية:

»تَُكلَُّل أَمة الله )فالنة( عىل عبد الله )فالن( باسم األب واالبن والروح القدس آمني«.

وبعد أن يقول هذه العبارة ثالث مرات يضع اإلكليل الثاين عىل رأس العروس، ثم يضع أصابع 

يده اليرسى عىل طرف اإلكليل املوضوع عىل رأس العروس، وأصابع يده اليمنى عىل طرف اإلكليل 

املوضوع عىل رأس العريس، حيث يتكون من وضع يديه عىل هذا املنوال شكل صليب، ويباركهام 

وهو يرتل مع املرتلني هذه العبارة الكتابية ثالث مرات:

»أيُّها الرب إلهنا باملجد والكرامة كلِّلهام«

وبعد أن يقول هذه العبارة  يف املرة الثالثة يتحول بوجهه نحو الرشق، فيمســك اإلشبني بيده 

اليرسى اإلكليل املوضوع عىل رأس العريس، ومتسك اإلشبينة بيدها اليمنى اإلكليل املوضوع عىل 

رأس العروس، ثم يبدأ القّس بتالوة الفصل الرسائي التايل:

»وضعُت عىل رأسيهام إكليال من حجر مثن، حياة مريحة أعطيهام«

ويقرأ  فصال من اإلنجيل املقدس، يقول من رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل أفسس:

»أيتها النساء اخضعن لرجالكن كام للرّب«

»ألن الرجل هو رأس املرأة كام أن املسيح رأس الكنيسة«
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 »أيها الرجال أحبوا نساءكم، كام أحب املسيح الكنيسة، وبذل نفسه ألجلها«

»لذلك يجب عىل الرجال أن يُحبوا نساءهم كأجسادهم«

ثم تُتىل قراءات من اإلنجيل وتراتيل، ويطلب الكاهن )القّس( يف الدعاء:

»وأيضا نطلب من أجل الســالمة والعافية والخالص واالتفــاق والتوفيق والنجاح لعبد الله 

)فالن( وأَمِة الله )فالنة( ووالديهام، وإشــبينيهام  وســائر الحارضين هاهنا، ومن أجل صحتهم 

وسالمتهم وغفران خطاياهم«.

ويُصّي اإلشبينان الصالة الربانية مع الشعب ثم يقول الكاهن )القس(:

»السالم لجميعكم،  لَنحِن رؤوسنا للرّب«، ثم يؤىت بكأس الخمر، فيتلو عليه هذا األفشني: »يا 

ربُّ بارك هذه الكأس املشرتكة بالربكة الروحية، مانحا إياها للمتحدين برشكة الزواج؛ ألن اسمك 

مبارك«.

ثم يتناول بيده، ويســقي كال العروســني ثالث جرعات، الرجل أوال ثم املــرأة، بينام املرتلون 

يرتلون هذه اآلية: 

»كأس الخالص أتناول وباسم الرب أدعو«.

ثم يدور الكاهن حول املنضدة ثالث دورات، والعريس واضع خنره بخنر العروس، واإلشبني 

ميســك بيساره اإلكليل فوق رأس العريس، واإلشبينة متســك بيمينها اإلكليل فوق رأس العروس، 

وهكذا يدور الجميع، بينام الكاهن واملرتلون يصلون الصلوات والرتاتيل، وبعد االنتهاء من الدورة 

الثالثة ورجوع العروسني مع إشبينيهام إىل مواقعهم أمام املنضدة، يلتفت الكاهن نحو العريس، 

فريفع اإلكليل عن رأسه، مباركا إياه بالعبارة التالية:

»لُتعظَّْم أيُّها العريس مثل إبراهيم وتُبارَْك مثل إســحاق، وتكُ�َ مثَل يعقوب ســالكا بسالم، 

وصانعا بعدل وصايا الله«، ثم يتجه نحو العروس فريفع اإلكليل عن رأسها، مباركا إياها بالكلامت 

التالية:

»وأنــِت أيَّتها العروس لُتعظّمي مثل ســارة وتري مثل رفقــة، وتك�ي مثل راحيل مبهجة 

برجلك، هذا حدود الناموس ألن هذه إرادة الرّب«.

ثم يتلو الكاهن الدعاء، ويقول: »السالم لجميعكم، لَنحِن رؤوسنا للرّب«.

ويلتفُت نحو العروســني ويتلو الدعاء التايل: »ليبارككام ومينحكام حياة مديدة، وحســن التوليد، 

لكام للتمّتع بالخريات املوعود بها«.  ونجاحا يف املعيشة، واإلميان، وميألكام يف كل خريات األرض، ويؤهِّ
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ثم يبارك العروسني بالصليب، ويتقدم الحارضون فيهنئونهام.

الحلية 

هــي ذبيحة تقدم للعريس من أحــد األصدقاء أو األقارب رشيطــة أن يذبحها العريس ليلة 

دخوله عىل عروســه، وهذه الحلية يبدو أن منها إحدى غايتني، أوال: يطبخها أهل العريس شويا، 

أو حمسا أو قليا، ليكون منها طعام العريس لهذه الليلة، ثانيا: تذبح إلثبات الرجولة؛ حيث يشعر 

العريــس بالقــوة عندما يذبحها، وهذه من العادات القدمية التي ما زالت ســارية حتى اليوم يف 

معظم األعراس.

ذبيحة العقد 

ذبيحة العقد عىل العريس أن يحرضها إىل أهل العروس مع كافة تكاليفها عند كتب الكتاب.

ذبيحة الزوارة 

هي ذبيحة يحرضها العريس مع كافة مســتلزماتها عند قيام العريسني بزيارة أهل العروس، 

الذين يذبحون الذبيحة ويطبخونها، ويدعون األقارب عليها، لذا يحرص العريس أن تكون الذبيحة 

وافية لتكفي إلقامة الوليمة، ويف بعض املناطق يســتخدم الدجاج ضيافة للعروس وزوجها، وهذا 

حسب مقدرة العريس وأهله.

العرس األردين يف املايض والحارض 

اختلفت العادات عام كانت عليه يف الســابق، فقد أصبحــت الجاهة تتوجه بعدما أن يكون 

تــم االتفاق بني أهــل العريس وأهل العروس عىل كل التفاصيل، وصــارت حفالت األعراس تقام 

يف صاالت األفراح ويف الفنادق، واســتبدلوا الوالئم بالحلويات التي تقدم يف الصاالت، أو بالبوفيه 

املفتوح يف الفنادق، وصار الزواج يتم يف أي يوم من أيام األسبوع بدال من يوم الجمعة الذي كان 

سائدا يف السابق، وبدال من زفة العريس إىل بيته أصبح يقيض أيام العرس األوىل يف أحد الفنادق، 

واختفت ليايل حفالت السمر التي كانت تقام لعدة ليال واخترت إىل ليلة واحدة، وهنالك من 

يستحرض فرقة موسيقية إلقامة االحتفال.  
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الخطابة 

اللة(، هي املرأة التي تدل أهل الشــاب الــذي يريد الزواج عىل فتاة تراها  )الخطَّابة( أو )الدَّ

مناســبة للزواج منه، حيث تعطي عنوان أهل الفتاة ألهل الشــاب ومتتدحها لهم، وتتفق مع أم 

الشــاب وأخته عىل الذهاب إىل الفتاة صباحا ورؤيتها أول ما تستيقظ من النوم؛ ألنه قدميا كانوا 

يقولون: »اغســل وجهك قبل ما حدا ينظر، وزبِّط بيتك قبل ما حدا يعرب«، لتتم رؤية البنت عىل 

طبيعتها، ولي تتبني هيئة البيت من حيث النظافة والرتتيب األمر الذي يدل عىل اهتامم النساء 

ببيوتهن، فيعرفن قعدتها وحكيها وضحكتها ومنظر أسنانها، وقوامها من خالل مشيتها، ويتعرفن 

عىل اهتاممها بالبيت.

وخالل الزيارة تطلب أم العريس من أهل البنت أن تدخل يف الحامم، وتشاهد املطبخ لتعرف 

مقدار النظافة والرتتيب عند أهل البنت، كام يتحدثن مع البنت باألسئلة ملعرفة لباقتها بالحديث، 

وإذا أعجبتهــم البنت تقول أم العريس ألم الفتــاة: »إذا يف نصيب نرجع«، فإن مل يأتوا للخطوبة 

خالل فرتة تعرف أم البنت أنهم ال يرغبون بها البنهم.

الخطابة )رواية من مصدر مختلف( 

الخطابة امرأة محرتمة كرســت حياتها ووقتها للبحث عن الفتيات الصالحات لبيت الزوجية، 

بتوصية وطلب من أهل العريس، وصارت هذه املهمة قريبة إىل املهنة؛ حيث يقدم أهل العريس 

أجــرة مادية للخطابة إذا وجدوا العــروس املطلوبة، وتطوف هذه الخطابة عىل البيوت واملنازل، 

ويســتضيفها الجميع ويتقربون إليها؛ ألنها تســاعد عىل تزويج بناتهم رغبة يف )السرت(، وقد أدى 

غياب الخطابة إىل تزايد مشكلة العنوسة، بعد أن كانت تلعب دورا مهام يف التوفيق بني الشباب 

والفتيات املقبلني عىل الزواج، واليوم مل يعد هناك أي دور للخطابة؛ ألن مساحة التعارف والعالقات 

ازدادت عن قبل، وشباب كثريون صاروا يخطبون ألنفسهم ويتفقون، ثم يأيت دور األهل. 

زواج البدل 

يكون بأن يتزوج الرجل من فتاة مقابل أن يُزوِّج أخته ألخيها، فتَُعدرُّ كلرُّ واحدة من العروسني 

مهرا لألخرى، ومن املشــاكل يف هذا الزواج أنــه إذا حصل خالف أو  طالق مع أحد الزوجني فإنه 

يحدد مصري الزواج اآلخر.
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3. عادات املوت

أول لحظات املوت 

ميكن أن ميوت الشــخص يف املستشفى، أو يف منزله، وإذا مات يف منزله ينقلونه للمستشفى، 

حتى يعلن الطبيب بشــكل رسمي وفاته، ويعمل أبناؤه أو أقرباؤه عىل إخبار األشخاص القريبني 

بالوفاة، وقد يعلنون خرب الوفاة من خالل مكربات الصوت يف املسجد، ومن سمع الخرب أخرب غريه 

وهكذا، ويتجمع الناس يف املستشفى للمشاركة، وملواساة أهل امليت يف أوىل لحظات الفراق. 

مبيت الجثة 

كان قدميا إذا مات شــخص يف وقت متأخر من النهار، أو خالل الليل يوضع عىل بطنه شــربيه 

)أداة تشــبه الخنجر( يك ال ينتفخ، ويغســل يف اليوم التايل لوفاته ويدفن بعد الصالة، أما يف هذا 

الوقت الحارض، فيتم إرسال الجثة إىل املستشفى حيث الغرف املعدة لالحتفاظ بجثث املوىت.

تجهيز امليت )تغسيل امليت وتكفينه( 

بعد وفاة الشخص ترتك جثته يف املستشفى يف غرفة املوىت لحني اقرتاب وقت الدفن، وقد يتم 

الدفن يف نفس اليوم إذا كان وقت الوفاة مع أول النهار.

يتفق أهل امليت مع من يعمل عىل تغســيله وتكفينه ممن لديهم املعرفة بطريقة التغسيل 

والتكفــني، فمنهم من يقوم بهذا العمل من باب األجر املحتســب، ومنهــم مقابل أجرة، وحديثا 

انترشت فرق تختص بهذا األمر لديها جميع مســتلزمات األمــوات، فصار أغلب الناس يتعاملون 

معها، ثم ينقل الجثامن إىل املسجد للصالة عليه، ومن بعد إىل املقربة لدفنه، وقدميا كانوا يحملون 

الجنازة عىل األكتاف، أما اآلن فصارت تستخدم السيارات املجهزة ملثل هذه الحاالت.

والرجل يغسله ويكفنه رجل، واملرأة تغسلها وتكفنها امرأة، وكفن املرأة أوىف من كفن الرجل، 

ألن الرجل قد يكفن بثالثة أثواب يف حني املرأة تكفن بخمسة أثواب.

تجهيز القرب 

يحفر القرب بطول مرتين تقريبا وبعمق مرت ونصف، ويف الثلث األخري من العمق يكون اللحد 

الذي إما أن يتخذ بالحفر إذا كانت األرض صلبة، أو أن تستخدم الحجارة الستحداثه، وحاليا صاروا 
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يستخدمون الطوب لتضييق جوانب القرب ليكون اللحد حيث يوضع امليت عىل جنبه األمين وتحل 

عقد الكفن، ويكشف عن وجهه الذي يكون باتجاه القبلة، ثم يتم إغالق القرب بواسطة )شبايح( 

ومنهم من يسميها )سقافيات( طول الواحدة بعرض القرب، يتم إحكامها فوق أطراف اللحد، وتغلق 

الفتحات الصغرية بالطني أو اإلســمنت، ثــم يُهال فوقها الرتاب، ويوضع عــىل رأس القرب للرجال 

شــبيحتني من جهة الرأس واألرجل، أما املرأة فشبيحة واحدة فوق رأسها، ويحرص الناس عىل أن 

يسرتوا قرب املرأة أثناء إنزال الجثة التي يتوالها محارمها، وبعد االنتهاء من الدفن يستمع الحضور 

إىل موعظة من اإلمام، ويدعون للميت.

وبعد االنتهاء من مراســم الدفن، يصطف أبناء وإخــوة وأعامم وأخوال وأبناء عم وأبناء خال 

امليت لتلقي العزاء، فيكرر املعزون يف الســالم عــىل أهل امليت جملة: )عظم الله أجركم( ويردد 

أهل املتوىف عبارة: )شكر الله سعيكم(.

وبعدها يعودون إىل البيت الذي أُِعّد الســتقبال املعزين لثالثة أيام، وتقدم خالل فرتة العزاء 

القهوة والتمور.

 الصالة عىل امليت )صالة الجنازة( 

بعد أن يتم تغسيل امليت وتكفينه، تؤخذ الجنازة إىل الجامع، إما حمال عىل األكتاف، أو بسيارة 

نقل املوىت، ويتبعه األهل واألصدقاء والجريان من الرجال للصالة عليه؛ وبعد أن يصلوا إىل املسجد 

يتم حمل الجثة من السيارة وتوضع داخل املسجد يف النعش خلف املصليني، إىل أن تنتهي الصالة 

الواجبة حسب وقتها، ثم ينقل الجثامن من خلف الصفوف إىل أمام املصلني، فيوضع قرب املحراب 

ليقف اإلمام مبحاذاة صدر امليت، وقبل البدء بالصالة يتم إخبار املصلني إن كان امليت ذكرا أم أنثى 

ألجل الدعاء له أو لها، ثم تبدأ صالة الجنازة التي يشارك فيها -عىل األغلب- كل من يكون باملسجد 

حتى لو مل يكونوا من أقارب املتوىف أو معارفه.

صالة الجنازة 

صالة الجنازة فرض كفاية، تُصىّل عىل النحو التايل: 

أربع تكبريات وقوفا بال ركوع وال سجود.

1. التكبرية األوىل: تقرأ فيها سورة الفاتحة.
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2. التكبرية الثانية: تقرأ فيها الصالة اإلبراهيمية.

3. التكبرية الثالثة: يتم فيها الدعاء للميت.

4. التكبرية الرابعة: الدعاء للمسلمني كافة والتسليم مرة واحدة عن جهة اليمني.

الجنازة 

هناك أعامل يقوم بها املسلمون للجنازة، أبرزها الدفن: 

الرجل:يغسله ويكفنه رجل حسب الرشيعة.

املرأة: تغسلها وتكفنها امرأة حسب الرشيعة اإلسالمية.

وبعد االنتهاء من التغســيل والتكفني يُرَشرُّ عىل كفن الرجــل امليت العطر، وعىل كفن املرأة 

الحناء والعطر.

إعانة أهل امليت

يف حالة وفاة شــخص من إحدى العشــائر، تقوم معظم العشائر املجاورة أو املحيطة باملتوىف  

بالتوجه إىل بيت أهل امليت لحضور صالة الجنازة،  وقد يقوم مجموعة من أبناء العشائر املجاورة 

ببنــاء بيــت العزاء، ومنهم مــن يقوم بصناعة القهــوة أو تحضري الغداء، وهــذه كلها نخوة من 

املجاوريــن، وقد لوحظ يف اآلونة األخرية أن أهل امليت يقومون بعمل الغداء، ويصنعون القهوة، 

وهذه ظاهرة ما كانت موجودة سابقا.  

ليلة فك الوحدة )ليلة الوحدة( 

يذهــب أهل املتوىف ثاين يوم لوفاتــه لزيارة القرب مع أذان الفجر، لفــك وحدة امليت؛ ألنهم 

يقولون: »إنه نام وحيد هاي الليلة، عشان هيك بروحوا بسلوه وبفكوا وحدته«.

وحســب الراوية: »بوخــذوا معهم قهوة و)غريبة( ومشــكل، ويوزعوا عىل الي بيجي معهم 

هنــاك، والي بروحوا عىل القبور عشــان يفكوا وحدة امليت هم األشــخاص القريبني مثل أوالده 

وبناته وخواته وكّناته، وإذا كان املتوىف رجل ال ميكن لزوجته إنها تطلع عىل فك وحدة امليت«.



53

»وهناك بقوموا  بقراءة القرآن وتوزيع الحلوى والقهوة، ويبكوا عىل امليت )بنوحوا وبلطموا( 

وبعدين بحملوا حالهم وبرجعوا يفتحوا بيت العزاء«.

أخذ غداء امليت )العزمية( عىل غداء امليت 

فبعد أن يشيع خرب وفاة امليت لدى أقاربه وأصدقائه وجريانه ومعارفه، يتقدم أحد األشخاص 

بدعوة أهل املتوىف للطعام بعد الدفن، ويوجه الدعوة ألحد أقارب امليت املقربني، كاالبن أو األخ، 

أو كبري العائلة، وللمدعو أن يقبل الدعوة أو أن يعتذر عنها لسبب كأن يكون قد سبق الداعي داع 

آخر، أو لعدم الرغبة بتكليف الداعي.

وقد تكون الدعوة مبثابة رد معروف سابق من امليت أو أحد أقربائه للداعي، أو بحكم الجوار 

حيث قرب املنازل، أو بدافع الصلة من األنســباء، وتستمر الدعوات عىل الغداء يف حاالت الوفاة 

لثالثة أيام.

ويثني أهل امليت عىل الداعي بعد تناول الطعام يف بيته ببعض العبارات، منها: مردود باألفراح، 

يخلف،  إن شاء الله من قوة، من وسع إن شاء الله، كفيت  ووفيت، جزاك الله خريا.

ويف العرف العشــائري، يعترب مكسبا عظيام ملن يقوم بواجب إطعام أهل امليت، وخاصة من 

يحظى بقبول دعوة )املجربين( بعد )الرتبة(. كام يَُعدرُّ يف العرف العشائري واجبا عىل أهل املتوىف 

رد غداء )الرتبة( للشخص الذي دعا عىل الغداء يف حالة وفاة شخص من عائلته.

الحداد 

بالنســبة للنساء تكون فرتة الحداد متعلقة بالشخص الحاد، وبصلته بالشخص املتوىف، فاملرأة 

املتوىف عنها زوجها تكون فرتة حدادها طويلة، متتد حســب األصول اإلســالمية إىل أربعة أشــهر 

وعرشة أيام، ترتدي خاللها الزوجة اللباس األسود، وال تخرج من منزلها طوال هذه الفرتة، ويكون 

حداد البنات واألخوات أربعني يوما، أما بالنسبة للرجال فليس من فرتة حداد عليهم، فيمكنهم بعد 

الوفاة بفرتة قصرية أن يشاركوا جريانهم ومعارفهم أفراحهم. 

بيت العزاء )بيت األجر( 

كان العزاء ســابقا يقام يف بيوت أهايل املتوفني، ثم انتــرشت دواوين العائالت )املضافات( يف 

الحوارض إلقامة العزاءات، ومن ليس له ديوان يقوم باستئجار الصواوين الستقبال املعزين.  
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عادات العزاء 

عندما يتوىف أحد األشــخاص يقوم أهله بفتح بيت عزاء، أو كام يســمى )بيت أجر( الستقبال 

املعزين بامليت لثالثة أيام، ويقام العزاء للنســاء والرجال، ويقيم أهل امليت يف نفس اليوم الذي 

توىف فيه الشخص طعام املساء، ويسمى )ونيسة(، ويقام كذلك عىل األسبوع ويسمى )أسبوعية(، 

وعىل األربعني كذلك ويسمى )فطرة امليت(، وهو عبارة عن )لزاقيات( و)بحتة( و)هيطلية(، أما 

اآلن فقد تالشــت هذه العادات، واقترت عىل املناســف، ومن العادات الدارجة حاليا يف بعض 

املناطق أن يقوم األقارب والجريان بإحضار فطور وعشاء ألهل امليت خالل أيام العزاء الثالثة، ومن 

العادات املتبعة كذلك عند حمل الجثة من البيت أن متر زوجة امليت من تحت نعشه إذا كانت 

حامال لإلشهار بحملها عىل مرأى الجميع، فينعدم الشك بها فيام بعد.

قراءة القرآن/ قراءة الفاتحة )ختم القرآن( 

تتم قراءة القرآن يف بيت العزاء عند الرجال بطريقة ســهلة وغري طويلة، كقراءة الفاتحة عىل 

امليت عندما يذكره أحد املوجودين، فيتدخل أحد األقرباء أو األصدقاء أو املحبني يقول: »الفاتحة 

عىل روح املرحوم«، فيقرأها له كل من يف بيت العزاء، ثم يدعون له بالرحمة وفسيح الجنان، أما يف 

بيت النساء فتوزع املصاحف عىل النساء املوجودات، أو أجزاء من املصحف عىل عدد من النساء 

للقراءة عىل روح امليت لكسب األجر والثواب، )كأن يُوزَّع ثالثون جزءا، لكل واحدة جزء(، وبعد 

إمتام القراءة يتم الدعاء له.

وبعد انتهاء العزاء تستمر قراءة القرآن يف املنزل، أو عند القرب.

الجمعة األوىل عىل امليت 

بعد انتهاء بيت العزاء )األيام الثالثة بعد وفاة امليت(، هناك عادة زيارة قرب امليت أول جمعة 

متــر عىل الوفاة، حيث يذهب أهل امليــت يف أول يوم جمعة بعدما ينتهي العزاء إىل املقربة منذ 

الصباح، ويجتمعون عند قرب امليت، يقرأون القرآن، ويرتحمون عىل فقيدهم، ويحرض كذلك بعض 

األقــارب واألصدقاء والجريان، وبعد االنتهاء من الزيارة يقــوم أحد أقرباء امليت من أهله بدعوة 

بقية الزائرين إىل الغداء الذي سبق وأعدوه لهذه املناسبة، فمن املدعوين من يستجيب للدعوة، 

ومنهم من يعتذر. 
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زيارة القبور 

زيارة القبور كانت قدميا يف كل جمعة وتســتمر عاما يف بعض األحيان، حيث كانت النســاء 

تأخذ معها شيئا من الفاكهة والحلويات لتوزيعها عىل األطفال الذين قد يتواجدون، ويجلسن عند 

القبور، وقد تصل مدة الجلســة إىل ثالث ساعات، حيث يأيت األقرباء والجريان والغرباء، أما حاليا 

فالعادة قد تغريت، واقترت الزيارة عىل أيام األعياد، ومن قبل الرجال دون النساء، حيث يخرج 

أهــل املتوىف حديثا يف العيد عــىل صالة العيد، وبعد الصالة يزورون املقابر فيقرأون الفاتحة عىل 

أرواح املوىت. 

تكريم امليت يف رمضان )الرمضانية( 

تقام عادات  كثرية الستذكار امليت والتذكري به والدعاء له، منها أنه يف أول يوم من شهر رمضان 

املبــارك يقوم أهل امليــت بإقامة وليمة يدعون إليها األقارب واألصدقاء، فريســلون من يدعو إىل 

الوليمــة بقوله: »بعزم عليكو أبو فالن اليــوم عندنا رمضانية عن روح فالن«، وبعد تناول الطعام 

يذكرون امليت ويقرأون الفاتحة عىل روحه، ويدعون له بالرحمة.

تكريم امليت يف األعياد 

يتميز  العرب واملســلمون بتكريم موتاهم حتى بعد فرتة العزاء، إبرارا بذوي القرىب، وتصدقا 

عنهم، وتختلف هذه العادة من مكان آلخر، وحســب الفرتة الزمنية والعادات، مثال عادة تكريم 

امليــت باألعياد كعيد الفطر وعيد األضحى، بتخصيص اليــوم األول من العيد لهذا امليت، وعمل 

وجبة غداء ألهله يحرضها األقارب واملعارف، وقد يتضّمن ذلك عمل بعض الحلويات التي تصنع 

يف البيــت مثل: )اللزاقيات( أو)املهلبية( أو)الهيطلية(، ومن مالمح هذه العادة -كام هو متعارف 

عند الناس- أن يقوم الزوار بعد صالة العيد بالذهاب ألهايل املوىت والسالم عليهم، ورشب القهوة 

عندهم، وتناول شيئا مام تم تحضريه من الحلويات، أو االكتفاء بالتمر والقهوة، وبعد ذلك تكون 

الدعوة من قبل أهل امليت لهؤالء الزوار لتناول طعام الغداء يف نفس اليوم، ومع انتهاء نهار ذلك 

اليوم تنتهي هذه العادة.
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4. األعياد واملناسبات

1. شهر رمضان: املسحرايت أو املسحر 

كان املســحرايت يف األيام الخالية معه فناجني نحاسية يطرقها ببعضها، فيصدر عنها صوت عال، 

وينادي عىل الناس: »يا نايم وّحد الدايم تســحروا فإن يف الســحور بركة«، وأحيانا كان يرضب عىل 

الطبل، أو علبة معدنية، وكانت الناس تتناوب عىل استضافته؛ لي يتناول سحوره عندهم، وقبل أن 

ينتهي شهر رمضان كان الناس يعطونه أجرا عىل ما كان يقوم به من أجلهم، إما نقدا، أو موادا عينية.

2. موسم الحج: تجهيز الحاج واستقباله 

تجهيز الحاج واســتقباله من األمور املهمة املتعلقة بالحج بالنســبة ألهل الحاج، وهي عادة 

منترشة يف جميع مناطق اململكة، ولها دالئل خاصة مثل تكريم الحاج بعد العودة من بيت الله 

الحرام، وتعظيم شأنه؛ ألنه كان يف أعظم مكان عىل وجه األرض.

وعند علم الناس أن )فالنا( يريد الذهاب للحج يبدأون بزيارته قبل سفره  بسبعة أيام، وأحيانا 

يســهر بعض األقارب عنده؛ داللة عىل عظمة هذا الشــأن، ويف يوم الذهاب يأيت الناس لوداعه، 

ويطلبــون منه الدعاء لهم، ويف حال انتهاء فريضــة الحج، وبعودة الحاج، يكون األهل قد جهزوا 

البيت الستقباله، ويبدأ الناس بزيارته لتهنئته. 

عودة الحجاج 

كلام اقرتب موعد رجعة الحجاج من أداء مناســك الحج يف الحجاز، يبدأ أهل الحجاج برتتيب 

أوضاعهم، فيســتعدون الستقبال الزوار واملهنئني القادمني للزيارة، كام  يعمل معظم أهل السلط 

)الفتات( يكتبون عليها عبارات تهنئة بعودة الحجاج مثل: )حجا مربورا وســعيا مشــكورا وذنيا 

مغفــورا وتجارة ال تبور(. وكل الناس يف الســلط عندما يقرتب موعد عــودة الحاج من عائالتهم، 

يزينون أبواب بيوتهم باألقواس التي يتخذونها من األغصان الخرضاء من أشــجار الزيتون واللزاب 

والصنوبر، ويضعون الالفتة فوقها مع إضاءة جميع أضواء البيت ابتهاجا بعودته ساملا.

وبعدما يصل الحاج يذهب أهله الســتقباله ليعود برفقتهم إىل البيت، وتبدأ زيارات األقارب 

والجــريان واملعارف الذين تقدم لهم التمور مع مياه زمزم التي يكون أحرضها الحاج معه، وعند 

مغادرة الزائر يتم إعطاؤه )مسبحة( أو )مسواك( أو )سجادة صالة( كهدية.
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أغاين الحج والعادات املرافقة له 

كان  أداء الحّج يف القديم يستغرق زمنا طويال -مقارنة مع أيامنا الحالية- يتجاوز  ستة شهور، 

حيث مل تكن هناك وسائل نقل مريحة ورسيعة كام هو الحال اليوم، وكان الحجاج يأخذون معهم 

الطحني واملاء والصاج للخبز، وكل ما يلزمهم؛ ألن زمن السفر طويل، وال يوجد عىل الطريق أماكن 

يشرتون منها حاجاتهم، حتى املاء يف بعض األماكن ال يجدونه، وعند عودة الحاج بالسالمة، يكون 

أهــل بيته قد زينوا باب البيت باألغصان الخرضاء والــورد، حتى يعلم جميع الناس أن أهل هذا 

البيت عندهم حاج، واألغاين التي تردد يف الحج كثرية، أغلبها تكون قبل الذهاب إىل الحج منها:

نبيتــــــــــه يلــــــــي  نبــــــي  يــا 

لبيتــــه  ورده  حجـتــــــه  نولــــــــه 

مفاتيـــــح بأربـــــع  النبـــــي  بوابــة 

تراويــح  يصلــــــي  لحجـــــي  تفتــح 

ميينـــــــه وباســـــت  بنتــه  ودعتــه 

يعينــــــه ريب  الجبـــــل  طلـــــوع  عــل 

ودعـــــه يــا ابنــــه بطقــــــــم هنــدي

حلــف مــن رأســه غــري غداهــــم عندي 

بــاب النبــي بوابــة يــويض بضــو اللوكس

هنيــال مــن زار النبــي وصــىل بالقــدس 

بــاب النبــي بوابــة يــويض بضــو بعيــد

هنيــال مــن زار النبي وصىل صــالة العيد 

وارحلــــــي شــــدي  خزميــة  خزميــة 

وأجانـــــا حمولــك مـــــن بــــالد النبــي 

تراهـــــم عينـــــي  دار  يــــا  دار  يـــــا 

لحاهــم  عــىل  النبــــــــي  نـــــور  يـــــا 

تشــويف عينــــــي  دار  يــا  دار  يـــــــــا 
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كتــويف  عــىل  النبـــــي  حجــاج  يــــــــا 

يــــــــا طريــق النبــي هينـــــي ولينــي

تحـــــت عجــال التكــي صــريي حريــر

يــــــــا طريــــــق النبــي صــريي قريبــة

تحــت عجــال التكســـــي زبــــده طرية 

يــــــــا طريــق النبــي صفي شــجر خوخ

والشــوب  الــربد  عــن  الحجــي  ظلــيل 

وســبعْة ســتـــْة  الســمـــا  نجــوم  يــا 

افتحــي عــىل طريــق الحجـــــي بنفســه 

باللثــام ملثــــــم  البــــــدوي  أجانــا 

الســالم  عليــــــه  محمـــــــد  واثراتــه 

وعــادة الحجاج أن يحرضوا معهم الهدايا من متور وماء زمزم ومســابح و)مصلوات( وعطور 

وبخور وغريها يهدونها للزائرين واملهنئني بعد عودتهم.
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5. تربية الحيوانات

تربية املاشية 

تربية املاشية يهتم بها البدو وأهل القرى، وتعد من أهم مصادر العيش سواء من ناحية اإلنتاج 

أو التجارة، ويختلف عدد املاشــية وأنواعها، حسب هوى الرجل املريب ومقدرته، وتتكون املاشية 

عــىل األغلب من الضــأن )الغنم( واملاعز منه صنف يقال له )الشــامي( مييزونه عن البلدي بأنه 

معقوف األنف. 

ومن أهداف تربية املاشــية االكتفاء الذايت؛ ويظهر ذلك من خالل صناعة مشــتقات الحليب، 

فيصنعــون منه الجــنب واللنب، ومن اللنب يســتخرجون الزبــدة، ومن الزبدة يصنعون الســمن، 

ويستفيدون من لحومها، ويستخدمون أصوافها وشعورها يف صناعة بيوت الشعر، واألثاث املنزيل 

مثل: الفرشــات، واللحف، و)البســط( جمع )بساط( ويكون من نسيج الصوف، وتعترب مخلفاتها 

أســمدة تزيد من إنتاج األرض، وبذلك متثل املاشية دخال اقتصاديا لألرسة، وتعترب ثروة مالية، لذا 

يحتل صاحبها مكانة اجتامعية.

ويتكــون القطيع الواحد من عدد كثري من اإلناث، وعدد قليل من الذكور يتناســب مع عدد 

القطيع يســمى الواحد منها )تيس( يف فصيلة املاعز، و)كبش( يف فصيلة )الغنم(، وتسمى عملية 

التكاثــر )الهداد( يف املاعز، و)الحنا( يف الضأن، وموســمه أواخــر الصيف، وفرتة حمل األنثى بعد 

عملية خمسة شهور، وبعد الوالدة تنتج األنثى الحليب، ويتم االهتامم باملاشية بوضعها يف مكان 

يسمى )الصرية(، وهو مكان إلطعام املاشية ومبيتها.

ويكون طعام املاشية عىل أكرث من شكل، وعىل األغلب مرتني يف اليوم؛ صباحا ومساء، ويتكون 

علفها عادة من التنب والشــعري، أو النخالة والخبز املطحون، ويتم وضع العلف يف أدوات تســمى 

)املعالف( تكون مناسبة العدد لكفاية أعداد املاشية، ويستوعب )املعلف( الواحد حوايل عرشين 

رأسا، ويسكب املاء يف )الجابية( لسقاية املاشية.

وتوجد طريقة ثانية إلطعام املاشية بأقل التكاليف وهي )الرساحة(، وهي الرعي يف السهول، 

وتكون )الرساحة( مبواســم الربيع والصيف، حيث يكرث العشــب يف الربيع، ومخلفات الحصاد يف 

الصيف، فتأكل املاشية مام تنبت األرض.

متارس هذه الحرفة كام ييل:

تجهيز مكان لألغنام )الصرية( أو )الخشــة(، باملعالف واملشارب، ليكون املكان مناسبا   أوال:  

مــن حيــث التهوية الكاملة والظل، وتتكــون )الصرية( من غرفة مــن الحجارة مبنية 
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باستخدام الطني، وسقف من األخشاب بشكل مائل، يكون مغطى بشبك من الحديد 

وعليه قليل من اإلسمنت أو الطني، كام يبنى سور حول الصرية يسمى )سنسلة( مكون 

من أحجار مرتاصة وبارتفاع مناســب يحول دون خروج القطيع. وكانوا قدميا يجعلون 

ماشــيتهم تبيت يف املراعي قريبا من البيوت، ويف الشــتاء يبيتونهــا يف )املغاور( طلبا 

للدفء.

ثانياً:   تُعلَُّف األغنام يف الصباح الباكر بعد رشوق الشــمس من التنب والشــعري، ثم توجه  إىل 

مشارب املياه )الجوايب(.

ثالثاً: فرتة الحليب الصباحية تكون بتجميع 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 )الشباق( ليخرج الراعي الغنم 

إىل املرعى، والنســاء تعمل عىل تصنيع الحليب، ومــع بداية الظهرية تعود األغنام إىل 

الحظرية، وترتك يف اسرتاحة تسمى )القيلة( إىل ما قبل وقت العر، وتخرج مرة أخرى 

إىل املرعى بدون عملية الحلب، ثم تعود فرتة الغروب ويتم حلبها مرة أخرى، وتوضع 

لها وجبة عشاء من التنب والشعري.

ويكون مع قطعان الضأن عادة كبش يسمى )املرياع(، يعلق يف رقبته )جرس( يتبعه القطيع، 

باإلضافة إىل كلب حراسة.  

تربية األغنام  

وتتميز تربية األغنام بأنها رسيعة يف اسرتجاع رأس املال، وترىب عىل مدار السنة، وقد ال تحتاج 

ألكرث من شخص واحد ليقوم باالهتامم بقطيع يقارب عدده مئة رأس.

وسابقا كان صاحب القطيع أو الراعي يعالج املريضة يف القطيع، وحديثا صار الطب البيطري  

يعمل عىل مكافحة األمراض التي  قد تصيب املوايش باألدوية. 

ويراعى عند رشاء املوايش أن تكون نشيطة وسهلة الحركة، وال يوجد فيها أية عالمة تدل عىل 

مرضها، فيهتم املشــرتي أن تكون عيونها المعة، وصوفها أو شــعرها غري متناســل، ويتعرف عىل 

أعامرها من خالل أسنانها. 

وعند الوالدة ترتك األم مع وليدها خمســة أيــام يف الصرية )الحظرية( لرتضع )الرسبوب( وهو 

)اللبأ( –حليب األم أول الوالدة-، ولي تألف املاشية مواليدها فال تنفرها.
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وبعد أن ترضع الصغار مثانية أســابيع من أماتها، يتم التدرج بفطامها لكســب الحليب، فيتم 

إرضاعها عندما يصبح عمرها شهرا ملدة أسبوعني أو أكرث نصف الكمية، وهذا هو الفطام الجزيئ، 

أمــا الفطام الكي فيحصل عندما يصبح عمرها شــهرين إذ يتم فصل املولود عن أمه لفرتة حتى 

ينىس كل منهام اآلخر.

تربية الغنم )رواية من مصدر مختلف( 

تربية الغنم  كانت من أجل املردود املايل إلعالة األرسة، وقد تكون هواية، واألغنام كانت قليال 

مــا يتم علفها؛ ألن األرايض القابلة للرعي كانت خصبة وممتدة، أما اآلن فقد صارت تربية الغنم 

متعبة ومكلفة، وتحتاج لكميات كبرية من العلف، بســبب الزحف العمراين عىل سهول املراعي، 

وقد كانت الناس ترحل من مكانها عندما تقل خصوبة املراعي  إىل أماكن وفرية باملرعى واملاء.

واملاشــية أنواع، منها املاعز الشــامي ذو الوفرة يف إنتاج الحليب، ولكته ميرض كثريا الختالف 

البيئة، ومنها املاعز البلدي، وهو ذو إنتاج أقل من املاعز الشــامي، ومن خصائصه والدة التوائم، 

وهناك )الضأن(، وهي الغنم البيضاء األكرث هدوءا يف املرعى.

ويكــون االحتالب مرة واحدة أيام الربد لقلة غزارة الحليــب، ويف أيام الصيف تحلب املوايش 

مرتني صباحا ومســاًء، وحليب املاعز يســتخدم عادة يف صناعة اللنب، أما حليب الضأن فغالبا ما 

يستخدم صناعة الجنب.

العلف  

يجب أن يكون مبقدار وحساب معني؛ ال ينقص وال يزيد، مثال عىل الوجبة كل رأس يوضع له 

مبقدار نصف كيلو شــعري، أي ما يعادل كيلو شعري يوميا، ألن كرثة العلف خاصة من الحبوب قد 

تؤدي إىل هالك املاشية. 

تربية الحامم 

تعــود تربية الحامم إىل الحضارة املرية القدمية واليونانية، وتربية الحامم هواية ولها منافع 

ماديــة، وتعد مرشوعا اقتصاديا صغريا، وقد طرأ عليها بعض التطوير مثل عمل األبراج )الربكس(، 

والحامم له أنواع كثرية مثل: 

1. الزق:  وهو أزواج من الطيور إلنتاج الزغاليل، وبيعها أو أكلها.
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2. الكــش:  هو عبارة عن مجموعة من الذكور بدون أي أنثى، يك يبقى الذكر يف صحة جيدة 

ونشــاط وقوة وهو )كش الحامم( أي سحبه إىل صاحب الحامم وجذب حامم املنطقة إليه، وهو 

حرام رشعا؛ ألنه رسقة، حيث ال يحق لصاحب الحامم الـ)مكشوش( أن يطالب به حسب العرف. 

وتربية الزّق لها نوعان:

1. الحامم البلدي لألكل. 

2. األنواع األخرى من أجل الربح املادي والزينة؛ ألن سعرها مرتفع، حيث تصل بعض األنواع 

إىل آالف الدنانري، ويراعي املربون تزويج كل ذكر مع أنثى من نفس النوع، ويلجأون أحيانا 

إىل استخدام )القن(؛ أي حبسه مدة )3 ـ 7( أيام إىل أن يحصل التزاوج.

والحامم من األنواع غري البلدية إنتاجه قليل، وال ميلك القوة الكافية، أو القدرة اإلنتاجية مثل 

الحــامم البلدي، ومن أبرز الحلول لهذه املشــكلة )التحضني(؛ وهــو أخذ البيض من تحت حامم 

األنــواع األخرى ووضعه تحت حضانة الحــامم البلدي؛ ألن الحامم البلدي رعايته للزغاليل أفضل 

بكثري.

خم الحامم، قن الحامم، بركس الحامم، برج الحامم 

كلها أســامء بيوت الحامم، تعمل بشــكل بســيط، وبدون أي تكلفة عالية، برتتيب األخشاب 

بشكل مربع ووضع الصفائح املعدنية، أو الجرار الفخارية يف الداخل، وكل زوج يكون له صفيحة 

خاصة أو جرة، ويراعى فيه التهوية الجيدة للوقاية من األمراض، وتعد له )معالف( لوضع الطعام 

فيها، وأيضا مشارب للامء.

يأكل الحامم القمح والحبوب بشكل عام، وأحيانا الخبز اليابس واألرز، ويف األماكن الريفية من 

املمكن أال يعلف الحامم؛ ألنه )يرسح( يف الحقول فيأكل من بقايا املحاصيل. 

يتمتــع الحامم مبنظر جاميل، خاصة يف الجو؛ ألنــه يطري يف مجموعات كبرية قد يصل عددها 

إىل املئــات، وبعض املربني يزينون الحامم بالخالخيل بالقدم، واألجراس والكردان، والحامم يحب 

األماكن املرتفعة. 

أسامء الحامم وألقابه حسب شكله أو أصله.

1. البولندي

2.  اإلنجليزي
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3.  املرصي

4. االسطنبويل

5. الرويس.

وبعض السالالت نتجت عن طريق نوعني مختلفني. 

من األنواع النادرة واألصيلة الحامم الزاجل الذي له قدرة عىل الطريان ملســافات طويلة تصل 

أليام، ويعود إىل أي مكان سلك به، أو أُبِعَد عنه، ويتمتع بذاكرة قوية، وقد كان يستخدم إليصال 

الرسائل.

يعاين الحامم من أمراض مختلفة وتكلفة العالج مرتفعة: 

1. الرشح.

2. الرع وهو عدم األكل والرشب.

3.اإلسهال.

4. الطفيليات. 
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6. آداب السلوك
تقاليد الضيافة: إكرام الضيف 

يروي أحد األشخاص عن طبع الكرم، يقول:

من العادات الحميدة املتأصلة عندنا إكرام الضيف، والضيف ليس هو فقط الشــخص الذي 

يقصد الزيارة، بل قد يكون عابر ســبيل، أو صاحب حاجة، وأصحاب البيت يســتقبلون الضيف 

بحفــاوة حتــى لو كان عدوا، ما دام أنه دخل بيت مضيفه، فيجب عىل املعزب إكرامه، فيقدم له 

من املتيرس من الطعام، ومن إكرام الضيف أن يستقبله أحد أهل البيت فريبط فرسه، ويضع لها 

العلف، ويقدم لها املاء، والقهوة أول ما يقدم للضيف فيرشبها إن مل يكن ذا حاجة، أما إذا كانت 

لــه )ِطلبة( فيضع الفنجان أمامه حتى يعده صاحــب البيت بقضاء حاجته،  ومن آداب الضيافة 

أن ال يذكر املعزب الفقر وعرس الحال أمام الضيف، وال يتثاءب رغبة بالنوم، وال يرفع صوته عىل 

أحــد مــن أهله، أو ينهر صبيا، ألن يف كل ذلك ما يجعل الضيف يشــعر بثقل وجوده، وزيادة يف 

إكرام الضيف أن يدعو صاحب البيت من حوله عىل الوليمة، وعىل الضيف أن ال يأكل حتى يقول 

املعزب )ســّموا وافلحوا(، وإن كان ما قدم املضيف أقل من واجب الضيف اعتذر من ضيفه عن 

التقصري، ويبقى دائم الرتحيب.

7. آداب املائدة
الدعوة إىل الطعام )العزمية عىل األكل( 

يجوز أن تكون الدعوة محددة من قبل، ويجوز أن تكون الوليمة أعدت لصاحب زيارة مفاجئة، 

وقدميا كان طعام الضيف يتم إعداده يف املنزل، وحاليا صار بعض املضيفني يأتون بالطعام جاهزا 

مــن أحد املطاعم من أجل الرسعة، وعندما يتم تقديم الوجبة مع كافة متطلباتها يدعو صاحب 

البيت املوجودين عىل الزاد بقوله: )تفضلوا( أو )عىل امليسور(، ويجلس املعزب مع الضيوف فيأكل 

متمهال يك ال يســبب إحراجا للضيوف، وعندما ينتهي الجميع من الطعام ينهض صاحب البيت، 

وعنــد رفع املائــدة يدعو الضيوف للمعزب بقولهم: )يخلف عليــك(، أو )كرث خريك( فريد عليهم 

املضيف بكلامت الرتحاب.

الواقفة )الوقوف للطعام( 

قدميا كانت املناســف توضع عىل األرض، فيجلس حولها املدعوون، ويف بعض املناســبات مثل 

العزاءات كانوا يتعجلون األكل لضيق الوقت، وألنه يف حسبانهم أن هنالك آخرين مل يتناولوا الطعام.
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وحاليا صارت تســتخدم الطاوالت لوضع املوائد عليها، فيــأكل املدعوون وقوفا، غري أن كلمة 

)الواقفة( كانت تتعلق باملعزب أكرث من الضيف، إذ يف بعض املناسبات يبقى صاحب البيت واقفا 

عىل رؤوس املدعوين، يقوم عىل خدمتهم، ويكرر كلامت الرتحاب بهم، ويحثهم عىل االستزادة من 

الطعام، وال يجلس لألكل إال بعد أن ينهي الضيوف طعامهم.

الشبع وترك املائدة

يف حال أن جلس املعزب مع الضيوف عىل الطعام، يأكل عىل مهله ملجاراة ضيوفه، وحني يقوم 

جميع الضيوف عن الطعام يتوقف صاحب البيت عن األكل حتى وإن مل يكن قد شبع. 

وبعد الغســيل، يعود الضيوف إىل مجالســهم التي كانوا يجلسون بها قبل تقديم الطعام، ثم 

تصب القهوة.

األكل باليد 

تعترب عادة األكل باأليدي من العادات الراســخة يف املجتمع األردين، ومنه أهل البلقاء، وهي 

عادة مرافقة للمناسف ويف مختلف املناسبات، وبعد تقديم املناسف ووقوف الرجال حولها يبدأ 

املعــزب )بترشيب( اللنب عىل )املواكل( –أطراف املناســف حيث متتد األيدي لألكل-، ثم يبدأون 

باألكل وباليد اليمنى فقط، ومن العيب عىل الرجل يف هكذا مناســبات أن يطلب ملعقة لتناول 

الطعام أو يستخدم يده اليرسى.

8. عادات الطعام 
األكالت الشعبية

املنسف 

املنســف وجبة شــعبية قدمية، وال زالت ذات اهتامم شعبي مع ما لحقها من إضافات، تقدم 

كوجبة غداء أو عشــاء إما عائليا أو يف املناســبات، وهي وجبه غنيــة بالربوتني املوجود يف اللحم 

والجميد، وبالكربوهيدرات املوجودة يف األرز والخبز، وبالدهون املوجودة يف السمن البلدي.
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مكونات املنســف: األرز، لحم خروف بلدي، خبز رشاك، ســمن بلدي، جميد أو لنب رايب أو 

مخيض، مكرسات )لوز وصنوبر( للتزيني، ملح وكركم وبهارات.

الطريقــة: بعد نقع قطع الجميد يف ماء دافئ، يتم مرســه باملاء وتضــاف إليه كمية من لنب 

املخيض أو الرايب، ثم يوضع املزيج عىل النار مع استمرار التحريك حتى الغليان ليغي مدة نصف 

ساعة ليتم إسقاط قطع اللحم التي تم تنظيفها جيدا، وتبقى حتى تنضج.

طريقة تحضري األرز: يتم نقع األرز باملاء الفاتر مدة نصف ساعة، ثم يوضع األرز املنقوع عىل 

النار مع إضافة امللح والكركم والسمن البلدي، ويقلب مرارا، ثم يضاف إليه املاء، ويرتك مدة )20( 

دقيقة عىل نار هادئة، ثم يتم فرد عدد من أرغفة خبز )الرشاك( يف السدر لوضع األرز فوقه، ثم 

ينضد اللحم فوق األرز، ويتم ترشيب املنسف باللنب، ويزين باملكرسات. 

املنسف البلدي قدميا وحديثا 

كان املنسف قدميا يقدم بدون أرز، أي لحم وخبز )رشاك( فقط، وقد استخدموا )الربغل( بديال 

عن األرز، وكان يوضع يف وسط املنسف رأس الذبيحة مطبوخا، فيستقر عىل الجمجمة ولألعىل يف 

املناسبات العادية، ويكون عىل جنبه يف مناسبات األموات، معتقدين بأن يف ذلك احرتاما للميت، 

وحديثا صارت تضاف إىل املنســف املكرسات كاللوز والصنوبر، وأحيانا البقدونس، وهناك بعض 

القواعد التي يجب أن يلتزم بها الضيف واملعزب عند األكل، أن يأكل مام يليه وباليد اليمنى فقط، 

وال يجــوز أن ميــد يده عىل أي قطعة أمام اآلخرين، كام ال يجــوز أن متد اليد عىل الرأس إال بعد 

االستئذان أو إذا دعا املعزب، ورمبا قام صاحب البيت بتوزيع لحمة الرأس عىل كل من  يأكل عىل 

السدر. 

وقد كان املنسف  يف السابق غري مكلف كثريا؛ ألن معظم مكوناته موجودة عند أهل البيت، 

كالغنــم واللنب والجميد، أما يف الوقت الحارض فأصبــح يطبخ بالدجاج، واألعراس أصبحت بدون 

غداء يف صاالت األفراح.

كيفية توزيع اللحم عىل األرز، بوضع الرأس يف املنتصف ثم اللحم املتبقي وهو )5 أشكال(:

1. املوزة.

2. الكسرية. 

3. الرقبة.
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4. الظهر. 

5. الضلع. 

ويضاف )الرشاب( ومنهم من يسميه )مليحية( بالقدر املناسب حسب رغبة األشخاص. 

املَشوَّط

يتكون مــن الجميد البلدي )املريس( والعدس والربغل والســمن البلــدي، والبصل والفلفل 

املطحون والكركم وامللح.

طريقة التحضري: يوضع ماء يف الطنجرة عىل النار، وعندما يســخن يضاف إليه العدس، الذي 

يكون خاليا من الشوائب ومنقوعا مسبقا، وبعد أن ينضج العدس يضاف إليه الربغل، ويرتك عىل 

النــار إىل حني نضج الربغل أيضا، ثم ينزل عن النار ويوضع جانباً. )أحياناً تلف الطنجرة بالقامش 

لتبقى ســاخنة لحني تقدميها(، بعدها يتم تحضري الرشاب عىل طريقة املنســف، أو قد يستخدم 

الرشاب املتبقي من طبخة منســف، كام توضع يف مقالة بصلة مفرومة فرما ناعام، تقىل بالسمن 

البلــدي، إىل أن يصبح لونها ذهبيا فتضاف إىل اللنب املغي، وترتك قليال عىل النار، بعدها تقدم يف 

صحون.  

شوربة العدس

يتم تخليص العدس املجروش من الشوائب، ويتم سلقه يف طنجرة حتى ينضج جيدا، ثم يصفى 

باملصفاة ويوضع جانبا، وتحفظ املياه ألنها ستســتخدم الحقا، بعد ذلك يوضع يف الطنجرة زيت 

الزيتون وتضاف إليه بصلة مقطعة، وثوما مفروما وفلفال أخرض حارا، وتقلب جميع هذه املكونات 

معــا إىل أن تذبل، ثم يضاف إليها العدس امللســوق، وتقلب جميعها بالزيت، بعدها يصب املاء 

الذي سلق فيه العدس يف الطنجرة ويرتك ليغي قليال، وإذا أصبح كثيفا يضاف إليه املاء املغي، ثم 

يوضع يف صحون ويؤكل مع الليمون.  

قراص البيض

املكونات: يحتاج لعدة بيضات، ورأس بصل مفروم فرما ناعام، وحبتي ثوم، وبقدونس نظيف 

ومفروم، وكمية من طحني القمح، وفلفل مطحون ونعنع ناشف، وبهارات وملح. 
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طريقة التحضري: يفقس البيض بوعاء، ويوضع عليه البصل والثوم والبقدونس املفروم ويضاف 

الطحني، ثم تضاف إليه البهارات والفلفل والنعنع الناشف وامللح، ويتم خفق كل املواد مع بعضها 

حتى تتامزج جيدا وتتجانس، وبعد ذلك يوضع الزيت يف مقالة عىل النار ويرتك حتى يسخن، ثم 

توضع الخلطة بكميات تشبه الكرات متوسطه الحجم وتقىل إىل أن يصبح لونها ذهبيا، فتنشل من 

الزيت، وتقدم كوجبة مع الشاي.

حوسة الفتية )العصار(

تحرض الفتية املقطوفة مسبقا من الربية، تفرم ثم تسلق وتعر جيدا من مائها للتخلص من 

مرارة طعمها، ثم يفرم البصل والثوم فرما ناعام، ويوضعان يف طنجرة مع زيت الزيتون إىل أن يذبال 

ومييل لونهام لالصفرار الفاتح، بعد ذلك توضع الفتية وتحرك ويضاف إليها امللح والبهارات، وترتك 

قليــال عىل نار قوية مع اســتمرار التقليب، ثم يوضع عليها مقــدار كوب واحد من املاء وتغطى، 

وعندما تنضج تقدم يف صحون وتؤكل بالخبز. 

مريسة وبطاطا ودجاج

املكونات: تتكون من البطاطا والكركم ومريس الجميد  والسمن البلدي والدجاج. 

طريقة التحضري: تحرض املريســة عىل طريقة املنسف، وأحيانا تصنع من الرشاب املتبقي من 

املنســف، يقطع الدجاج قطعا صغرية، وتقرش البطاطا وتقطع عىل شكل مكعبات، يتم قي قطع 

الدجاج بالسمن البلدي يف طنجرة إىل أن تذبل وتحمر قليال، بعد ذلك توضع قطع البطاطا وتقلب 

مع الدجاج وترتك عىل النار إىل أن تذبل، ثم يضاف إليها امللح والبهارات، ثم يضاف إليها املريس، 

وترتك عىل النار إىل أن تنضج، ثم تقدم إىل جانب األرز.

شوربة الفريكة

املكونات: فريكة حسب الكمية املطلوبة، لحمة أو دجاج، بصل، فلفل أسود، مكعبات ماجي.

طريقــة التحضري: يتم نقع الفريكة باملاء الفاتر مدة ربع ســاعة، يفــرم البصل فرما ناعام يف 

طنجــرة ويقىل بالزيت، ثم تضاف إليه اللحمة أو الدجاج، ويقلب إىل أن ينضج، مع إضافة امللح 

والفلفل إليه، ثم يضاف املاء املغي وترتك قليال عىل النار، ثم توضع الفريكة وترتك جميع املكونات 
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تغي معا مدة ساعة تقريبا، وهكذا تصبح شوربة الفريكة جاهزة للتقديم.

املسخن

املكونات: دجاج، بصل، زيت زيتون، صنوبر، لوز، سامق، زعرت، ملح، بهارات، خبز مرشوح.

طريقة التحضري: يوضع الدجاج يف طنجرة مع البصل وقليل من الزيت، يقىل قليال، ثم يضاف 

إليــه املاء، ويرتك عىل النار ليســلق، ويضاف إليه امللح والبهــارات، ويف طنجرة أخرى يتم تقطيع 

كمية وافرة من البصل ووضعها عىل النار مع الزيت إىل أن تنضج، ثم يضاف القليل من السامق 

والزعرت، يف هذه األثناء يتم قي اللوز والصنوبر معا ويرتكا جانبا، وبعد أن يتم سلق الدجاج، يوضع 

داخل الفرن لتحمريه حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم يوضع الخبز يف صينية مناسبة الحجم، ويتم 

فرد طبقة من البصل والسامق واللوز والصنوبر فوقه، ثم يوضع الدجاج فوق البصل، ويضاف إىل 

الخبز من مرق الدجاج املسلوق، ثم توضع الصينية يف الفرن وترتك قليال يك تحمر جميع املكونات 

معا، وتزين باللوز والصنوبر  مع رشة أخرى من السامق. 

الفاصوليا البيضاء

املكونــات: فاصوليا بيضاء منقوعة، قطع لحمة خــاروف، أرز، عصري بندورة طازجة، معجون 

طامطم، بهارات وفلفل، سمن نبايت، زيت ذرة، شعريية، ثوم. 

طريقة التحضري: تغسل الفاصولياء بعد النقع، وتوضع عىل النار يف طنجرة إىل أن تصبح طرية، 

ثم توضع جانبا، بعدها يتم ســلق اللحمة، ومن املمكن أن يضاف إليها الثوم وقت الســلق، ثم 

يضاف إليها الســمن البلدي يك تحمر قليال، وإذا كانت لحمــة الخروف طرية فإنها ال تحتاج إىل 

الســلق، بل تضاف إليها البهارات والفلفل وتقىل مبارشة، ويضاف إليها عصري البندروة ومعجون 

الطامطم وترتك عىل النار قليال، ثم تضاف إليها الفاصولياء وترتك عىل نار هادئة إىل أن تنضج، ثم 

يغسل األرز ويضاف إىل طنجرة تم فيها قي الشعريية مع الزيت، يتم تحريك الخليط بالزيت إىل 

درجــة االحمرار، ثم يضــاف املاء املغي وامللح، وترتك الطنجرة عىل النار قليال إىل أن ينضج األرز، 

وينشف املاء متاما عنه، ليقدم إىل جانب اللحمة والبندورة والفاصولياء.  

املكمورة
أكلة شعبية قدمية، منترشة يف أغلب أنحاء اململكة. 

طريقة التحضري: يتم إعداد عجني من الطحني األســمر، ويوضع يف مكان دافئ حتى يختمر، 
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ويتم فرم البصل فرما خشــنا، ويوضع عىل النار قليال مع الزيت ويتم تقليبه مع البهارات إىل أن 

يذبل، ثم يضاف إليه السامق، ويتم تقليب الدجاج بعد تنظيفه عىل النار مع البصل إىل أن يصبح 

لونه ذهبيا، ثم توضع قطعة عجني رقيقة يف أسفل الصينية بعد دهنها بالزيت وتوضع فوقها طبقة 

دجــاج وبصل ثم طبقة عجينة أخرى فطبقة دجاج وبصل، وهكــذا إىل أن ينتهي العجني، وأهم 

يشء أن تكون آخر طبقة عجينا، وليست دجاجا، ثم تغطى املكونات وتوضع يف الفرن وقتا مالمئا 

لضامن نضجها، وتقطع وتقدم. 

املقلوبة

املكونات: تتكون من اللحمة، أو الدجاج حســب الرغبة، وبعض الخضار مثل: زهرة، بطاطا، 

باذنجان وأية خرضاوات أخرى، ومن املمكن طبخ املقلوبة عىل نوع واحد من الخضار، أرز منقوع، 

بهارات وفلفل وملح وزيت وسمن بلدي حسب الرغبة. 

طريقة التحضري: يوضع الدجاج عىل النار ويتم تقليبه بالزيت مع البهارات إىل أن يحمر قليال، 

ثم يوضع جانبا، بعدها تقطع الخرضاوات بعد غسلها، ثم يتم قليها بالزيت وتصف فوق اللحمة، 

أو الدجاج املحمر يف أســفل الطنجرة، ثم يوضع األرز  املنقــوع فوقها بعد إضافة امللح والفلفل 

والبهارات، وأخريا يوضع ماء مغي فوق األرز إىل أن يغطيه متاما، وترتك الطنجرة عىل النار لوقت 

مناســب لنضج الوجبة، وبعد أن تنضج يتم قلب الطنجرة يف وعاء بحيث تكون قطع اللحمة أو 

الدجاج والخضار يف األعىل واألرز يف األسفل، ثم تزين باللوز والصنوبر املحمر بالسمن. 

القدرة

املكونــات: قطع دجاج، بهارات وفلفــل، أرز منقوع، بصل مفروم رشائح، ســمن بلدي، لوز 

وصنوبر، شعريية، حمص منقوع. 

طريقة التحضري: يتم قي الشــعريية يف طنجرة بالزيــت إىل أن يصبح لونها ذهبيا، ثم توضع 

جانبا، ثم يتم قي الدجاج يف طنجرة أخرى بالزيت أو السمن إىل أن يحمر ثم يضاف إليه البصل 

ويقلب باســتمرار إىل أن يذبل، ثم يضاف إليه الحمص ويقلب أيضا، ثم توضع  البهارات وامللح 

والفلفــل ويصب فوقه ماء مبقدار األرز املنقوع، ويرتك إىل أن يغي، ثم يضاف األرز إىل الطنجرة 

وتبقى عىل نار قوية إىل أن تنضج املحتويات مع بعضها.  

والقدرة أكلة فلسطينية األصل، خليلية بالتحديد، دخلت األردن بعد دخول الفلسطينيني إىل 
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األردن بعد االحتالل الفلسطيني، وسميت بهذا االسم ألنها تطبخ يف إناء فخاري اسمه القدرة.

سلطة العلت

ممكن الحصول عىل العلت من السوق أو من الربية، يغسل جيدا ويفرم فرما ناعام، ويوضع 

يف وعــاء يضاف إليه قليل من امللح، ويعر باليد إىل أن تنزل منه املياه كلها يك يزول الطعم املر 

منه، ثم يتم غسله مرة أخرى بعد عره أكرث من مرة، بعدها يوضع العلت يف وعاء آخر ويضاف 

إليه زيت الزيتون وامللح والسامق، وتخلط املكونات مع بعضها، وتوضع يف صحون وتؤكل بالخبز. 

العويصة

املكونات: تتكون من طحني القمح، وملح وماء.

طريقة التحضري: يتم تحضري العجني بإضافة املاء إىل الطحني وكذلك إضافة امللح إليه وعجن 

الخليط إىل أن يصبح متامسكا، يرتك مدة بسيطة حتى يرتاح، ثم يتم إشعال الحطب حتى يتكون 

جمر، ويتم ترقيق العجني عىل شــكل قرص متوســط الحجم عىل طبق، وينرث عليه الطحني يك ال 

يلتصــق بالطبق، بعد ذلك يحرك الجمر ويوضع القــرص داخله، حيث تكون األرضية رمادا حارا، 

ويدفن داخل الجمر ويبقى مدة زمنية حتى ينضج ويحمر، ثم يقلب عىل الوجه اآلخر، ويغطى 

بالجمر مرة أخرى حتى ينضج من الجهة املقابلة، ثم يخرج من الرماد وينظف ويقسم إىل قطع 

تسمى )كعب(، وتؤكل وهي ساخنة.

العربود

يعجــن الطحني البلدي بحيث يكون قوام العجني صلبــا 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 وســطها ويغطى بالجمر من جميع جوانبه، وبعد نضجه يقطع وقد يســتخدم أليام، 

هنالك من يضيف إىل العجني بعض التوابل، وآخرون رمبا أضافوا قطع اللحم الصغرية إىل )العربود( 

ويف هذه الحالة يتشكل من طبقتني. 

الصاجية

املكونات: تتكون من اللحمة، السمنة البلدية والبندورة والبصل واللية )دهن ذنبة الضأن(. 
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طريقــة التحضري: يتم تحضــري النار من الحطب إىل أن يصبح جمــرا، ثم يوضع فوقه الصاج 

معكوســا )يكون مدهونا مســبقا بالســمن البلدي(، ثم تحرض اللحمة املقطعــة قطعا صغرية، 

والبندورة وامللح والبصل والفلفل األخرض وقطع اللية، وترتك يف الصاج كام هي مدة ساعة ونصف 

عىل األقل، وتحرك كل فرتة وجيزة، إىل أن تنضج وتصبح جاهزة لألكل.

حوسة الخبيزة

نبتة الُخبِّيزة من البقول الربية التي تنبت أواخر فصل الشتاء وتستمر إىل أواسط فصل الربيع، 

شكلها يشبه الوردة؛ فأوراقها مسطحة ومفرودة، ولها ساق قصري، بعد أن يتم جنيها تغسل جيدا، 

ثم تفرم فرما ناعام، بعد ذلك يوضع زيت يف الطنجرة لقي البصل إىل أن يذبل، ثم تضاف الخبيزة 

إليه مع امللح، ونرتكها عىل النار إىل أن تنضج؛ لتؤكل مع الخبز.

الرشوف

املكونات: يتكون الرشوف من سميد القمح الذي يتم جرشه خشنا، وهنالك من صار يستخدم 

األرز بدال من الســميدة، باإلضافة إىل الجميد وحب العدس والســمن البلدي والفلفل املطحون 

والبصل، ومن املمكن صناعة الرشوف باستخدام الرشاب املتبقي من املنسف. 

طريقــة التحضري: يجهز )املريــس( -اللنب من الجميد- ويوضع يف طنجــرة ويضاف إليه ماء 

بنصف حجم الطنجرة، وبعد أن تســخن املياه يضاف إليها العدس، ويرتك حتى يغي، ثم تضاف 

إليه الســميدة أو األرز، ويرتك عىل النار لينضــج، يف هذه األثناء، يتم تحمري البصل عىل النار مع 

قليــل من الزيت، ويضاف امللح والفلفل إىل الطنجرة، ثم تضاف جميع املكونات البصل والزيت 

والجميد )املريس( إىل األرز والعدس، ويرتك املخلوط إىل أن يغي، وتتجانس مكوناته، ثم يقدم يف 

طبق واحد أو يوزع بصحون.

الجعاجيل

املكونات: تتكون الجعاجيل من بصل، لوف أو قريطة )أعشــاب برية(، بيض بلدي حســب 

الطلب، طحني قمح، ملح وفلفل ولنب مخيض أو جميد.

طريقة التحضري: يفرم البصل فرما ناعام، ثم يفرك مع امللح والفلفل األســود، ثم يضاف إليه 

البيض، يخفق جيدا مع البيض، ثم يضاف إليه الطحني ويحرك حتى تتامسك املكونات جيدا، ومن 

بعد يتم أخذ قطع من الخليط عىل شكل )كريات( ويتم إسقاطها داخل الطنجرة التي وضع فيها 
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اللنب عىل النار وبدأ بالغليان، ويرتك عىل نار هادئة حتى تنضج.

القرناص

طريقة التحضري: ينقع األرز، ويوضع لنب مخيض )لنب غنم( يف طنجرة عىل النار، وعندما يغي 

تضاف إليه بهارات املنســف وامللح والكركم، ويضاف إليه أيضا األرز املنقوع، ويتم تحريكه من 

حني آلخر، إىل أن ينضج األرز ويشتد اللنب قليال. 

املنزّلة

تحرض الخضار؛ البطاطا والفلفل الحلو والبصل والبندورة والباذنجان، تغســل جميعها جيدا، 

ثم تقرش البطاطا، وتقطع، وتفرم البندورة بعد تقشريها إىل قطع متوسطة الحجم، وكذلك الفلفل 

الحلو والباذنجان والبصل، ثم توضع جميعها يف طنجرة ويضاف إليها ثالثة قرون من الفلفل الحار 

وبعــض امللح والبهارات، وقليل مــن زيت الزيتون، وبعد إضافة املاء تغطى الطنجرة وتبقى عىل 

النار حتى تنضج، وتسمى هذه األكلة )املطمورة(؛ ألنه يتم طمر كل الخضار بالطنجرة.

الفول بلنب

يغسل الفول البلدي األخرض ويقطع إىل قطع صغرية، ويوضع يف طنجرة، ويتم فرم رأس بصل 

ويضاف إىل الفول باإلضافة إىل البهارات وزيت الزيتون، وتقلب املكونات عىل النار إىل أن يذبل، 

ثــم يضــاف اللنب املخيض أو الجميد إليه ويتم تحريكــه إىل أن يغي اللنب ثم يغطى ويرتك حتى 

ينضج، ويقدم إما لوحده أو مع األرز. 

الفويرة

املكونات: تتكون من خبز الرشاك، جميد بلدي، ســمن بلدي، كركم، اللوز والصنوبر حســب 

الطلب.

طريقة التحضري: يتم مرس الجميد، أو كام ذكر ســابقا من املمكن اســتخدام رشاب املنسف 

الزائد عن الحاجة، يغىل الجميد عىل النار، ثم تضاف إليه التوابل ويرتك جانبا إىل أن يتم تقطيع 

خبز )الرشاك( إىل قطع صغرية يف وعاء واســع ليتم سكب مغي الجميد عليه حتى يترشب الخبز 

اللنب، وميكن وضع اللوز والصنوبر املحمر بالسمن مسبقا، حسب الرغبة، ومن املمكن أيضا وضع 

رشاب الجميد املتبقي يف طبق جانبي، ملن يريد زيادة اللنب )تسمى هذه األكلة أيضا فتة الرشاك(.
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املفتول

املكونات: يتكون من لحم ومفتول بلدي جاهز للطبخ، وحمص منقوع، وسمن بلدي وبهارات 

وفلفل، ولوز وصنوبر حسب الطلب. 

طريقة التحضري: يتم ســلق اللحمة ووضعها جانبا، ثم تذاب الســمنة يف أسفل طنجرة أخرى 

وتوضــع فيها قطع اللحمــة، وترتك عىل النار حتــى تحمر قليال، ثم يضاف إليهــا امللح والفلفل 

والبهارات، وتحرك باملعلقة الخشبية إىل أن تكتسب اللحمة اللون الذهبي، ثم يضاف إليها الحمص 

املنقوع مســبقا، ثم املــاء املصفى من اللحم، وترتك عىل النار، بعد ذلــك يوضع املفتول يف وعاء 

العجني، ويوضع عليه امللح والفلفل ويخلط جيدا، ثم توضع مصفاة عىل رأس الطنجرة، ويفضل أن 

تكون من حجمها، وميكن غمس رأس بصل بني املفتول، ليعطيه نكهة، كام يجب أن تثبت املصفاة 

عىل الطنجرة باستخدام العجني عىل األطراف؛ ملنع البخار من الترسب، وتغطى وترتك حتى تنضج 

اللحمة، وعىل بخارها ينضج املفتول، بعد ذلك يوضع املفتول املطبوخ يف وعاء، ويضاف إليه القليل 

من ماء اللحمة، ثم الحمص مع ماء اللحمة املسلوقة مبهل، إىل أن يتشبع املفتول، ثم يغطى بوعاء، 

ويرتك إىل أن يتخمر  ويترشب املاء متاما، بعد ذلك يوضع يف وعاء تحضريا لألكل، وتصطف اللحمة 

فوقه، ويزين باللوز والصنوبر حسب الرغبة.

املشوطة
املشوطة أكلة تراثية قدمية، تؤكل يف أكرث من مناسبة،  تكون للفقراء وال يدعى إليها الضيوف. 

طريقــة التحضري: يحرض العجني بدون إضافة الخمرية إليه، وبعد االنتهاء من العجينة، تقطع 

إىل قطع صغرية ويتم ترقيقها عىل شكل أقراص صغرية وتوضع عىل الصاج، بعدها يحرض مريس 

الجميــد، وتطبخ املحتويات مع بعضها، ثم يقطع الخبز الذي الذي تم خبزه عىل الصاج ويوضع 

يف صحــن كبري، ويضاف فوقه القليل من عصري البندورة ويخلطا معا، ثم يضاف املريس، ويوضع 

السمن البلدي والبصل املقي، وهكذا تصبح جاهزة.

طريقــة التحضري يف رواية أخرى: يفرم البصل ويوضع يف طنجرة ويوضع عليه زيت الزيتون، 

ويتم تقليبه إىل أن يذبل، ثم يضاف إليه ماء ويرتك إىل أن يغي، ثم يقطع الخبز يف وعاء إىل قطع 

صغرية، ثم يصب عليه املاء والبصل والزيت، ويرتك إىل أن يترشب الخبز املغي متاما، ثم يؤكل.

املجدرة

املكونات: تتكون من العدس الحب والربغل والبصل وزيت الزيتون والقليل من امللح والبهارات.
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طريقة التحضري: يتم تســخني ماء يف طنجرة، ثم يوضع فيها العدس لســلقه، ويف هذه األثناء 

يقطــع البصل عىل شــكل رشائح ويوضع يف مقالة مع زيت الزيتــون ليتم تذبيله، ثم يصفى من 

الزيت الذي يستخدم لفرك الربغل حيث يكون موضوعا عىل وعاء واسع، ويستديم الفرك إىل أن 

يتــوزع الزيت عىل الربغل بتســاٍو، ثم يضاف إليه القليل من املــاء عىل بقايا الزيت املصفى وقد 

يحتــوي عىل قطع صغرية من البصــل، ثم يرتك ليغي قليال، ويضاف إليه الربغل ليكســبه اللون 

األحمــر، ومن بعد يضاف إليه امللح والبهارات وملعقتان من معجون الطامطم لتكتســب اللون 

األحمر الغامق، بعدها يضاف الربغل املتبل إىل طنجرة العدس املغي، ويتم تحريكه جيدا، ويرتك 

عىل نار قوية إىل أن ينضج الربغل، تقدم األكلة ساخنة،  ومن املمكن أن تقدم مع سلطة البندورة، 

أو اللنب الرايب. 

حوسة العكوب

يتم جني العكوب من األرض بالحفر عىل أصوله بواســطة الســكني، ثم ينظف من الشــوك، 

ويغســل جيدا من الرتاب، وينقع باملاء، ثم يقطع بصل إىل قطع كبرية، ويوضع بالزيت عىل النار 

إىل أن يذبل، ثم يضاف العكوب إليه ويتم تحريكه، ويضاف إليه امللح والبهارات ثم يغطى ويرتك 

حتى ينضج، وبعض الناس يضيف إليه البيض حسب الرغبة، حيث يقدم ويؤكل مع الخبز، وهناك 

اســتخدام آخر للعكوب، بأن يســلق بحجمه الكبري كام هو، ويوضع مع املقلوبة مثل الزهرة و 

الباذنجان.

الفرفحينا

تفرم الفرفحينا )البقلة( فرما ناعام، ويدق الثوم، ويفرم البصل كذلك، ثم توضع هذه املكونات 

يف صحن، ويضاف إليها امللح و زيت الزيتون، حيث تقدم كسلطة.  

عّجة البيض

يفرم رأس بصل فرما ناعام، ويدق القليل من الثوم ويضع يف وعاء، ويفرم عليه بقدونس فرما 

ناعام، ويضاف إليه ملح ونعنع ناشف، ثم يضاف إليه البيض املخفوق، ويحرك جيدا، ثم الطحني 

ويحرك تدريجيا إىل أن يصبح املزيج متامســكا ومتجانســا ومتوســط القوام، ثم يوضع الزيت يف 

املقالة إىل أن يسخن ويضاف الخليط كامال يف املقالة، ويرتك قليال إىل أن يحمر أسفله، ثم يتم قلبه 

عىل الجهة األخرى إىل أن تحمر كذلك، ثم نضعه يف صحن، ويقطع إىل قطع متوسطة الحجم.
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الشيشربك

املكونات: طحني، لحمة مفرومة، لنب )ليس بالرضورة جميد( بصل، كزبرة خرضاء، ملح وبهارات.

طريقة التحضري: يتم تحضري عجينة طرية ومتامسكة، ترتك لبعض الوقت مغطاة بقطعة قامش 

مبللة، ثم يوضع البصل يف مقالة عىل النار وقليه بالزيت إىل أن يذبل، ثم تضاف إليه اللحمة وامللح 

والبهــارات وترتك عــىل النار إىل أن تنضج، بعدها يتم فرد العجينــة عىل أرضية مغطاة بالطحني 

لتسهيل التحكم بها، وباستخدام فنجان قهوة يتم تقطيع العجني إىل دوائر متساوية بالضغط عىل 

العجينة بالفنجان من جهته املفتوحة، وتصف قطع العجني هذه يف صينية ويتم حشوها بخلطة 

اللحمة ثم تجمع أطراف قطع العجني من األعىل لتغلق عىل الحشــوة، وتوضع الصينية يف الفرن 

مدة عرش دقائق، وبعد غي اللنب توضع فيه قطع الشيشربك، ويرتك عىل النار ليغي مع اللنب، ثم 

تضاف الكزبرة، ومن املمكن إضافة الثوم حسب الرغبة.

حوسة البندورة والثوم

تغسل البندورة جيدا وتقرش وتفرم فرما ناعام، ثم توضع املقالة عىل النار وفيها زيت الزيتون 

ويضاف عليه الثوم إىل أن يحمر قليال، ثم تضاف إليه البندورة وتغطي املقالة مدة ربع ساعة مع 

التحريك كل فرتة، وبعد أن تنضج تقدم لألكل مع الخبز.

كّبة البطاطا

املكونات: تتكون من بطاطا وزبدة وحليب، وللحشــوة: لحمة خروف، أو جدي مفرومة فرما 

خشنا، وبهارات وملح وفلفل، وسمنة نباتية، وصنوبر وبصل مفروم  فرما ناعام.

طريقة التحضري: سلق البطاطا عىل النار بعد غسلها وتقطيعها، ثم يزال عنها املاء وترتك  جانبا، 

ثــم تذاب الزبــدة عىل النار مبقالة وتوضع عىل البطاطا، كام يضاف إليها حليب ســائل وبهارات 

وملح، وتخلط جيدا إىل أن تتامسك مكوناتها، ثم ترتك جانبا. 

يوضع يف املقالة الســمن والبصل املفروم، ويقلب عىل النــار إىل أن يذبل، ثم تضاف اللحمة 

املفرومة وتقلب إىل أن تنضج، ثم يوضع معها الصنوبر ليحمر قليال، ثم توضع املقالة جانبا، بعدها 

يتم تحضري وعاء لفرد طبقة من البطاطا املهروســة يف أســفله لتوضــع فوقها طبقة من اللحمة 

والصنوبر، ثم طبقة أخرى من البطاطا، ويتم تقطيعها إىل مربعات بالسكني، ثم تصب عليها ملعقة 

سمن وتوضع يف الفرن وترتك مدة نصف ساعة تقريبا إىل أن تحمر، ثم تقدم يف صحون. 
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حوسة السبانخ

تحرض عشــبة السبانخ من الربية أو من السوق، تغسل جيدا من الرتاب، ثم تفرم فرما ناعام، 

يوضع يف طنجرة بصل مع زيت الزيتون عىل النار ليذبل، ثم تضاف إليه السبانخ وامللح وتغطى، 

وترتك عىل النار الهادئة قليال، وبعد أن تنضج تقدم يف صحون مع اللنب.

صينية البندورة والبطاطا واللحمة

يتم ســلق اللحمة حسب حجمها ونوعها، إذا كانت بحاجة للسلق أم ال، ثم توضع يف صينية 

كبــرية الحجم، وتقرش البطاطا وتقطع وتوضــع معها وكذلك البندورة، وتضــاف عليها البهارات 

والفلفل وامللح وورق الغار، ويضاف قدر كوبني ماء، ثم تغطى الصينية بالقصدير وتوضع يف الفرن 

وترتك ملدة زمنية إىل أن تنضج، ثم يزال عنها القصدير وتعاد مرة أخرى إىل الفرن لتحمر، ثم تقدم.

سلطة الحراثني

تغسل البندورة الحمراء القاسية جيدا، ثم تفرم فرما ناعام، وتوضع بوعاء، وتفرم عليها بصلة 

بشكل ناعم، ويضاف إليها امللح، والكثري من السامق البلدي، ويضاف إليها القليل من املاء، وتؤكل 

مع الخبز.

السامط

يتــم جرش القمح عىل الجاروشــة، ويوضع عىل اللنب املخيض املغــي الذي يتم غليه، يوضع 

الســامط باملعجن )معجنة الفخار( ويوضع عىل وجهه الســمن البلدي، ويقدم للضيوف ليأكلوه 

باأليادي، وقد كان يقدم مبناسبة شفاء الولد أو مناسبة األوالد، أو مبثابة النذر أو الفداء عن األوالد، 

أو إذا كان الولد وحيدا، يصنع السامط بني فرتة وأخرى حتى يعيش الولد بصحة وعافية. 

الكشكية

املكونات: جميد بلدي، سمن بلدي، برغل، ثوم، كركم.

طريقــة التحضري: توضع الطنجرة عــىل النار وفيها ماء إىل نصفها، وبعد أن تســخن، يضاف 

العدس إليها ويرتك لينضج، ثم يف طنجرة أخرى يكون قد متت إذابة الســمن وقي الثوم املقطع 

حتى االحمرار،  ثم يضاف الربغل إليه وتقليبهام معا يف الطنجرة، ثم يضاف إليهام العدس املسلوق، 
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وترتك جميع املكونات السابقة يف طنجرة عىل نار هادئة، ثم يضاف إليها الجميد، أو الرشاب الزائد 

من املنسف، ويرتك عىل النار إىل أن يشتد قوام الرشاب مع الربغل، ثم يقدم.

السليقة

ينقع الحمص قبل يوم، وتزال الشوائب من القمح، ويغسل باملاء البارد، ويوضع يف طنجرة عىل 

النار مع ماء ليغي إىل أن يوشــك عىل النضوج، ثم يضاف إليه الحمص املنقوع، ويرتكان للغليان 

ملدة بســيطة، ثم يضاف العدس؛ ألنه ال يحتاج وقتا طويال لينضج، ترتك هذه املكونات عىل النار 

قليال ثم تنزل لتربد، وتقدم عادة للجريان واألقارب. 

مفركة البطاطا

تغسل البطاطا وتقرش ثم تقطع إىل مكعبات صغرية، بعدها يوضع بصل مفروم يف مقالة مع 

زيــت الزيتون عىل النار، يرتك إىل أن يذبل، ثم تضــاف إليه البطاطا املقطعة، وتقلب مع البصل 

والزيــت، ويضاف إليها امللــح والبهارات والفلفل، وتغطى إىل أن تنضــج، وقبل تنزيلها عن النار 

تضاف إليها ثالث بيضات مخفوقات، وتحرك إىل أن ينضج البيض، ثم تصبح جاهزة لألكل، وميكن 

تقدميها مع اللنب. 

الدفينة

بعد أن يســلق الدجاج يضاف إليه األرز مع امللح والبهــارات والفلفل، ويرتك عىل النار حتى 

ينضج، ثم يســكب يف وعاء، ويقدم مع اللنب أو الســلطة، وبعض الناس يقومون بقي الدجاج ثم 

يضعونه عىل وجه األرز.

الكرشات

هي أحشاء املوايش من الضأن واملاعز )املعدة واملصارين والقوائم –األطراف-(.

تنظف األحشاء جيدا، وتنقع باملاء وامللح للتأكد من إزالة كل العوالق بها، وأيضا القوائم التي 

تكــون ضمن هــذه األكلة، لذلك يجب تنظيفها جيدا من الشــعر، تقطع املعدة إىل قطع بحجم 

الكف تقريبا تســمى )شخاتري(، ثم يتم حشو )الشخاتري( باألرز وتخاط بإبرة وخيط الفتلة، يك ال 
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ينرث األرز منها، أما القوائم فتســلق يف املاء، وبعض الناس يحشــو األمعاء، ويلفها عىل القوائم يك 

تثبت، تطبخ األطراف مع اللنب، أو مع الدوايل، ومن املمكن أيضا أن تشوى عىل النار.

الزرب

يتم تحضري نار الحطب يف حفرة ذات حجم وعمق مناسبني، إىل أن يتحول الحطب إىل جمر بال 

دخان، ثم يتم تجهيز حشوة الخروف وهي عبارة عن أرز ولحمة وبصل وبندورة وقليل من املاء 

وتوضع داخل جوف الخروف وتغلق الفتحة يف بطنه بالخيط جيدا، يوضع األرز املتبل بالبهارات 

الخاصة والفلفل وامللح يف الطنجرة وإحضار مشبك خاص تحت مشبك اللحمة الذي سيدخل يف 

الحفرة، ثم توضع اللحمة فوق األرز، ويوضع املشبك يف برميل يبقى مثبت داخل الحفرة، وبعد 

وضع املشــبك يغطى الربميل جيدا، ويرتك مدة ثالثة ســاعات عىل األقل حسب حجم الخروف، 

وبعد أن يتم إخراجه من الحفرة يوضع األرز يف سدر كبري، ثم يوضع الخروف فوقه ويزين باللوز 

والصنوبر. 

اليخنية

املكونات: تتكون من العدس، القرع، الرمان، الثوم، البصل، زيت الزيتون، امللح والفلفل.

طريقة التحضري: يســلق العدس، ويقطع القرع، ثم يوضع فــوق العدس ويفرط فوقه حب 

الرمان، وبعدما يغي يتم تذبيل البصل بالزيت حتى االحمرار، ويضاف إليه الثوم، ثم يوضع البصل 

والزيت والثوم فوق العدس والقرع، ويرتك حتى يغي، يتم تناول اليخنية كشوربة.

املقرطة

املكونات: تتكون من الجميد البلدي، العجني، الزيت البلدي، والحمص.

طريقــة التحضــري: ينقع الحمص قبل ليلــة، وميرس الجميد ثم يوضع يف طنجــرة عىل النار، 

ويضاف إليه الحمص املنقوع، وعىل الجانب اآلخر يتم تقطيع العجينة عىل مفرمة إىل قطع صغرية 

وتضاف إىل اللنب، وهذه العملية تحتاج إىل شخصني، واحد يحرك اللنب يك ال يتكتل، واآلخر يقطع 

العجينة ويضيفها بالتدريج إىل اللنب، بعدها ترتك الطبخة عىل النار إىل أن ينضج العجني، ثم تُوزَّع 

يف صحون وتوضع يف الثالجة، ألنها ال تؤكل إال باردة، وعند أكلها يصب عليها الزيت البلدي.
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الشاكرية

املكونات: تتكون من اللحمة البلدية والجميد البلدي والسمن البلدي والربغل، والكركم وحبة 

بصل، ولوز وصنوبر حسب الطلب.

طريقة التحضري: يتم ســلق اللحمة )كام يف طريقة عمل املنسف( ثم ترتك جانبا، بعدها يتم 

فــرم البصل فرما ناعام وتذبيله مع الســمن حتى يصبح لونه ذهبيــا، ثم تضاف إليه اللحمة مع 

التقليب، بعدها يضاف الربغل املنقوع مسبقا ويحرك جيدا حتى متتزج املكونات مع بعضها، ثم 

يضاف إليها الجميد املغي مسبقا، ومن املمكن استخدام رشاب اللنب الزائد عن الحاجة أو املتبقي 

من املنســف، ثم توضع الطنجرة عىل نار قويــة إىل أن يبدأ املزيج بالغليان ليتم بعدها تخفيض 

الحرارة لتنضج ببطء، ثم تفرغ يف وعاء، وميكن وضع اللوز والصنوبر والسمن البلدي عىل الوجه 

حسب الرغبة.

حوسة اللوف

املكونات: تتكون الطبخة من اللوف الذي يتم الحصول عليه من الربية، أو من السوق، وحبة 

بصل مقرشة ومفرومة فرما ناعام، وزيت الزيتون، وبهارات وملح وسامق بلدي أو ليمون.

طريقــة التحضري: يتم تنظيف اللوف وتقطيعه وفرمه، ثم ســلقه يف طنجرة، ثم تصفيته من 

املياه وعره جيدا يك تخرج منه حدة الطعم الالذع، ثم يوضع زيت يف طنجرة أخرى ويتم تذبيل 

البصل املفروم، وبعد ذبولها يوضع اللوف عليه ويضاف القليل من املاء، وتغطي الطنجرة وترتكها 

إىل أن تنضج، ثم يقدم مع إضافة السامق أو الليمون حسب الرغبة.

حّراق إصبعه

املكونــات: تتكون من عدس حب، طحني، ملح، زيت زيتون، متر هندي، بصل رشحات، بهار، 

عصري ليمون، ضمة كزبرة، ومكعب ماجي. 

طريقة التحضري: يتم تحضري العجني، ثم نقع التمر الهندي مباء ساخن مدة ساعة عىل األقل، 

ويرتك فرتة ليربد، ثم يصفى التمر الهندي، بعدها يوضع العدس يف طنجرة عىل النار  لسلقه حتى 

النضــج، ويف هذه األثناء يتم تجهيز العجني عىل شــكل قطع صغرية مــع نرث القليل من الطحني 

يف أســفل الطبــق يك ال يلتصق به العجــني، ثم يتم قي رشحات البصل بزيــت الزيتون، وعندما 

يوشك أن ينضج العدس يضاف العجني املقطع والبصل، ثم مكعب املاجي والتمر الهندي املصفى 



81

وعصري الليمون مع تقليب املخلوط بشكل متكرر، حتى ينضج العجني، ثم يسكب يف وعاء ويزين 

بالكزبرة الخرضاء والبصل.

تفليل الفريكة

املكونات: تتكون من فريكة وسمن بلدي وكركم وملح وماء غي الدجاج أو اللحمة.

طريقة التحضري: يوضع ماء اللحمة أو الدجاج يف طنجرة عىل النار، ثم يضاف إليها الســمن 

البلدي، ولنا الحرية يف اختيار كمية الســمن، ولكن يفضل أن تكون كبرية إلضافة نكهة أكرث عىل 

الفريكــة، وبعــد أن يغي املاء تضاف إليه الفريكة، وترتك إىل أن تغي، ثم تخفف النار تحتها، ثم 

ترتك ملدة ليست طويلة مع االستمرا بتحريكها من فرتة إىل أخرى، حتى تنضج متاما، لتقدم يف وعاء 

إىل جانب الدجاج املحمر، كام قد تزين الفريكة باللوز والصنوبر املحمر بالسمن.

ورق العنب

املكونات: يتكون من ورق العنب )الدوايل(، والكوسا، واألرز واللحمة وبهارات وفلفل وسمنة 

وكركم ونعنع ناشف ولحم قطع )صفاق( أو دجاج. 

طريقة التحضري: بداية تغسل الكوسا وتفرغ من اللب، ثم يعاد غسلها باملاء وامللح ووضعها 

جانبا، ثم يتم وضع ماء يف طنجرة عىل النار إىل أن يغي، ثم يضاف إليه ورق الدوايل لسلقه حتى 

يكتسب اللون األصفر، فيصبح طريا وجاهزا للف، ولتحضري الحشوة يتم نقع األرز باملاء الدافئ، 

ثم تصفيته من املاء وتضاف إليه اللحمة املفرومة والســمنة أو الزيت وامللح والبهارات والنعنع 

الجاف لحشو الكوسا بهذه الخلطة ثم توضع جانبا، بعدها يتم لف ورق الدوايل أيضا بذات خلطة 

حشــوة الكوســا، وتحرض طنجرة كبرية لوضع اللحم املقطع أو الدجــاج فيها ومعه قطع بندورة 

وبصل، ثم يتم صف الكوسا طبقات، ومن فوقها الدوايل عىل شكل طبقات، ويضاف كذلك القليل 

من عصري الليمون عىل الطنجرة وبودرة املاجي للنكهة باإلضافة إىل الزيت أو الســمنة، وتغطى 

باملاء إىل أن تغمرها، ثم توضع عىل نار هادئة وترتك إىل أن تغي، وحني تنضج تقدم بوعاء كبري.

محيش كوسا باللنب

طريقة التحضري: يتم إفراغ الكوســا من لبها، وغســلها باملاء وامللــح وتركها جانبا، ثم تحرض 

الحشوة  من األرز  واللحمة املفرومة وامللح والبهارات والفلفل والنعنع الناشف والزيت، وتحرك 
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جميع هذه املكونات باليد إىل أن تتجانس، ثم يتم تعبئة حبات الكوسا من هذه الحشوة وتوضع 

يف طنجرة عىل النار، ويسكب عليها الجميد املمروس، أو باقي لنب املنسف، وترك عىل النار إىل أن 

تصبح قرشة الكوسا الخارجية طرية كدليل عىل نضجها. 

ومن املمكن أن يتم حشو الباذنجان الصغري بنفس هذه الخلطة، ومن املمكن أيضا أن يضاف 

إليها اللوز والبصل املقي واللحمة، لتسمى هذه الطبخة )املخيش( أو شيخ املحيش.

كّبة الربغل

املكونــات: تتكون من برغل خشــن منقوع، لحمة خروف هربة، ولية تســاوي كمية الربغل،  

بصل، بهارات، ملح، قرفة، ورق غار، صنوبر، وسمن بلدي. 

طريقــة التحضــري: يتم طحن اللحمة، ثــم يتم طحن الربغل ليصبــح كالعجينة وتضاف إليه 

اللحمة، ثم يضاف إليه البصل املطحون أيضا، ويتم خلطها مع بعضها إىل أن يتامســك املزيج، ثم 

يوضع يف قدر، ويضاف إليه امللح والبهارات والفلفل إىل أن يتامسك ويخلط جيدا، ثم يتم تحضري 

الحشــوة، حيث يقىل البصل مع الســمن يف طنجرة إىل أن يذبل وتضاف إليه اللحمة والبهارات 

والفلفــل وامللح، وورق الغــار إىل أن تنضج اللحمة، بعد ذلك يزال ورق الغار بعدما كان قد أزال 

)زنخ( اللحمة، ثم يحرض وعاء مدهون بالسمن البلدي أو الزيت، ويتم فرد أول طبقة من الربغل 

املعجون مع اللحمة، ثم طبقة من الحشــوة فوقها، ثم طبقة أخرى من الربغل، ويضاف الســمن 

وتوضع بالفرن بعد أن تقطع بالســكني إىل قطع مثل الهريســة، وترتك يف الفرن إىل أن تنضج، ثم 

توضع يف طبق التحمري، وتقدم كقطع يف صحون كطبق جانبي أو رئييس.

امللوخية

املكونات: تتكون من امللوخية الخرضاء أو الناشــفة، واألرز والشــعريية، والدجاج أو اللحمة، 

وبهارات وفلفل وثوم. 

طريقة التحضري: يوضع الدجاج املقطع واملنظف يف طنجرة عىل النار ويغطى باملاء، ويضاف 

إليه بصل أو ورق غار؛ إلزالة زنخة الدجاج، ويرتك عىل النار إىل أن ينضج، ثم يصفى من املاء ويرتك 

جانبا، ويتم تحضري طنجرة أخرى يتم تقليب الثوم فيها مع الزيت أو السمن إىل أن يكتسب اللون 

الذهبي، ثم يضاف إليه الدجاج ويقلب أيضا إىل أن يحمر، ثم تضاف امللوخية الخرضاء أو املجففة 

وتقلب مع الدجاج إىل أن تذبل، ومن املمكن إضافة البندورة حسب الرغبة، ثم يصب عليها املاء 

املصفى من الدجاج، وترتك عىل النار إىل أن تغي، ثم توضع عىل نار هادئة، وترتك إىل أن تنضج، 

لتقدم كطبق جانبي، أو يطبخ معها أرز أبيض، أو أرز مع الشعريية. 
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سلطة البطاطا

يتم غســل حبات البطاطا كام هي بدون تقشــري، وتوضع يف طنجرة وتغمر باملاء، وترتك عىل 

النار لتسلق، ثم تصفى من املاء وتقرش وتقطع إىل قطع صغرية، ويتم فرم حبتني من الثوم لتضاف 

إىل البطاطا مع امللح والفلفل وزيت الزيتون وقليال من البقدونس املفروم، وتخلط املكونات كلها، 

وتقدم كطبق جانبي.

حوسة الكوسا والبندورة

املكونات: كوسا كبرية الحجم، وبندورة وفلفل أخرض حلو وحار، وبصل وملح وبهارات.

طريقة التحضري: تغسل الكوسا وتقطع قطعا صغرية، والبندورة كذلك بعد غسلها وتقشريها، 

وبعد ذلك تفرم حبة بصل وتقىل بالزيت إىل أن تذبل ثم يضاف إليها الفلفل األخرض الحار والحلو، 

ويغطى إىل أن يذبل، ثم تضاف الكوسا، وتحرك جميع املكونات معا، وتغطى إىل أن تذبل، وترتك 

لعــرش دقائق تقريبا ثم تضاف إليها البندورة، وتغطى مرة أخرى وترتك إىل أن تنضج، لتقدم بعد 

ذلك، وميكن أيضا إضافة اللحمة إليها، حيث تضاف مع البصل والفلفل األخرض. 

السلوعة

املكونات: كوبان من العدس األحمر، بصل، أرز، عصفر، ملح، وليمون.

طريقــة التحضري: ينقى العدس ويغســل جيدا، ثم تقطع حبة بصــل وتوضع يف طنجرة مع 

الزيت عىل النار إىل أن تذبل، ثم يضاف إليها العدس، وتقلب قليال ثم يضاف إليها املاء وترتك إىل 

أن تغي، ليبدأ العدس بالنضوج مع اســتمرار إضافة املاء، ثم يضاف األرز، ويرتك عىل النار إىل أن 

ينضج، بعدها يضاف العصفــر وامللح إىل الطنجرة، وترتك عىل النار ملدة قصرية، وقبل إنزالها عن 

النار بخمس دقائق يضاف إليها الليمون، ثم يصب املزيج الذي سيكون رخوا يف وعاء كبري، أما إذا 

كان قوامه شديدا فيجب أن يعاد إىل النار مع إضافة املاء إليه، ويوضع البصل املقطع إىل حلقات 

واملقي بالزيت عىل وجه الطبق.

مدمس العدس

ينقى العدس ويوضع يف طنجرة للســلق عىل نار قوية، ويظل يغي إىل أن يذوب، ثم يصفى 

باملصفــاة ويوضع جانبا، وتحفظ املياه ألنها ستســتخدم الحقا، ويوضــع يف طنجرة زيت زيتون 
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ويضــاف إليه بصل مقطع وثوم مفروم وفلفل حار، ثم تقلب جميع هذه املكونات إىل أن تذبل، 

ليضاف إليها العدس املســلوق وتقلب جميعها بالزيت ثم يضاف ماء سلق العدس، ويرتك حتى 

يغي، فإذا أصبح كثيفا يضاف إليه املاء املغي، ثم يقدم ليؤكل مع الليمون.

أقراص النعنع الربي

املكونات: تتكون من عجني، نعنع بري، بصل، زيت زيتون، ملح وسامق بلدي. 

طريقة التحضري: يتم تحضري العجني مع امللح واملاء الســاخن والخمرية املنقوعة باملاء الدافئ 

والسكر، تحرك العجينة جيدا إىل أن تصبح متامسكة، وترتك قليال إىل أن تختمر، ولتحضري الحشوة 

يتــم إحضار النعنع الربي وغســله جيدا وتنقيته ثم فرمه وطبخــه يف طنجرة مع البصل والزيت 

البلــدي، ورش القليل من امللح والســامق عليه، ثم يرتك عىل النــار إىل أن يذبل، وبعد أن تختمر 

العجينة يتم تقطيعها وعملها أقراصا وحشــوها بالنعنع الربي بعد ترقيقها، ثم ترتيبها عىل شكل 

أقراص ووضعها يف وعاء واســع يف  الفرن للشواء إىل أن تكتسب اللون الذهبي، وترتك إىل أن تربد 

ثم تؤكل.
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الحلويات الشعبية

الهيطلية

يعد طبق الهيطلية من أطباق الحلوى الشعبية الشهية، قدميا وحديثا، ملا فيه من قيمة غذائية 

عاليــة؛ فهو غني بالربوتني املوجود يف الحليــب املأخوذ من األغنام، تتكون الهيطلية من الحليب 

والنشا والسكر والسمن البلدي.طريقة التحضري: يوضع الحليب يف قدر عىل نار هادئة حتى يغي 

مع الســكر، ومبجرد أن يوشــك الحليب عىل الغليان، يضاف إليه النشــا املذاب يف كمية من املاء 

الفاتر، مع التحريك املســتمر كيال يحرتق الحليب أو يتكتل، ثم يسكب يف وعاء واسع حتى يربد، 

ويصب فوقه السمن البلدي ليعطيه نكهة لذيذه. 

الرز بحليب )بحته(

املكونات: يتكون من األرز والحليب والسكر والسمن.

طريقة التحضري: يغسل األرز وينقع، ثم يوضع الحليب يف طنجرة عىل النار مع التحريك إىل 

أن يغي، ثم يضاف إليه األرز بعد تصفيته من املاء، ويحرك جيدا إىل أن يغليا معا، ثم يضاف إليه 

الســكر والقليل من امللح إلظهار نكهة الســكر، ويرتك إىل أن يربد ويقدم، ومن املمكن أن يقدم 

بصحون صغرية، أو يف وعاء كبري، ويزين بالسمن البلدي إلكسابه نكهة مميزة. 

اللزاقيات

يطلق عليها كنافة البدوي

طريقة التحضري: يتم تحضري العجني بحيث يكون رخوا، ويتم الغرف من العجني بوعاء وسكبه 

عــىل الصاج الذي ســبق نصبه عىل النار، فيســيح العجني من األعىل إىل الجوانب ليأخذ شــكل 

الرغيف، وألن العجني لزج فإنه سيلتصق بالصاج مام يتطلب نزعه بهدوء أو بواسطة حافة سكني 

يتــم تخليصه من األطراف ثم يقلب عىل الوجــه 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 واسع بعد دهنه بالسمن أو الزيت مع إضافة السكر ليكون عىل شكل طبقات. 
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القمح )القلية(

ينقى القمح من الشــوائب ويوضع يف املقالة ويتم تحميصه عىل النار حتى يتشــح لونه بني 

الصفرة والحمرة، وبعد أن يربد يدق بالهاون بحيث ال يكون خشنا وال ناعام، ثم يضاف إليه السكر 

والسمنة البلدية مع بعض املاء الدافئ، ومن املمكن إضافة الحليب بدال من املاء.

العّوامة

املكونات: طحني، ملح و نشا وسكر وخمرية وفانيليا وماء، وللقطر: زيت ذرة، ماء، سكر، عصري 

ليمون، فانيليا.

تحضري العجينة: يتم تحضري العجني من الطحني والنشا والسكر والفانيليا واملاء بقوام متوسط، 

وتوضع يف طبق عميق وتغطى وترتك يف مكان دافئ مدة ساعتني لتختمر، وبعد ميض ساعة تقريبا 

من وقت تخمري العجينة، يتم تقليبها مبلعقة ثم تغطى مرة أخرى، ثم يوضع زيت يف مقالة كبرية 

عىل النار، ويف هذه األثناء يوضع القطر عىل النار ليغي، ثم يتم إســقاط قطع العجينة يف الزيت 

بهــدوء، مع املحافظة عىل تناســق شــكل الكرات، وتقلب بالزيــت إىل أن تصبح ذهبية، ثم يتم 

إخراجها وتوضع بالقطر، وتقدم.

أقراص العيد

يوضع الطحني يف وعاء العجني وتضاف إليه البهارات من يانســون وسمســم وشــومر وقرفة 

ومحلب وكمون وكركم وملح وحليب، وتُضاف إليه الخمرية،  بعد ذلك تعجن الخلطة مع إضافة 

املاء بالتدريج ليكون قوامها شــديدا ومتامسكا، ثم ترتك قليال لتختمر، ثم تقطع إىل قطع مناسبة 

ويتم ترقيقها عىل قطعة خشبية مستديرة الشكل بحجم الرغيف موشاة بالرسوم لتعطي أشكالها 

ألحــد وجهي رغيف الخبز، وتوضع األرغفة بالفرن عىل بوعاء معدين، وبعد نضجها تدهن بزيت 

الزيتون، وغالبا تصنع يف األعياد الدينية، ومن هنا جاء اسمها. 

الرببارة

املكونات: تتكون من القمح املبشــور، سكر، جوز، زبيب، يانسون، زنجبيل، قرفة، وقليل من 

امللح. 
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طريقــة التحضــري: يوضع ماء يف طنجرة عىل النار إىل أن يفــرت نوعا ما، ثم يضاف إليه القمح 

املنقوع منذ ســاعتني، ويضاف إليه السكر والزبيب والزنجبيل واليانسون والقرفة، ويرتك عىل نار 

هادئة مع تحركه باستمرار إىل أن ينضج، ثم يوزع يف صحون صغرية، ويزين كل صحن باملكرسات 

والزبيب، ومن املمكن بالعسل حسب الرغبة. 

الفطرية

يتــم تقطيع خبز الرشاك أو فرمه ويوضــع يف وعاء كبري، ثم يتم تحضري القطر وبعد أن يغي 

توضع فيه أعواد القرفة، ومن املمكن إضافة عصري الليمون، بعدها يتم فرك خبز الرشاك بالسمن 

البلدي إىل أن يصل السمن إىل كل الخبز، ثم يسكب عليه القطر  وهو ساخن إىل أن يترشب الخبز 

كل القطر ليصبح جاهزا.

ا لعنبّية

بعد قطف العنب، يغسل جيدا، ثم يوضع يف طنجرة عىل نار هادئة، ويضاف إليه القليل من 

املاء، ويرتك إىل أن يغي ملدة زمنية، ثم تتم إزالة الحبوب التي تطفو عىل الســطح باملصفاة من 

فرتة ألخرى، ثم يرتك عىل النار إىل أن يعقد، ويصبح لونه ذهبيا، وبعض الناس يضيفون إليه السكر 

حسب الرغبة، وبعد أن يربد يوضع يف أوعية حافظة )مرطبانات( ملوسم الشتاء ألنه يعطي طاقة 

وحرارة للجسم، وعند تقدميه يضاف إليه القليل من زيت الزيتون أو السمن.

الحلبة

الحلبة هي عشبة تحتوي عىل بذور لونها أصفر، وهي نوعان: البلدية والحمراء. 

فوائدها عند الغي مضادة اللتهابات الحلق، والصدر والبطن، وتهدئة السعال والربو، كام تفيد 

اللتهابات املرأة وأوجاع الرحم، وأيضا تزيل البلغم إذا تم رشب ماءها املغي. والحلبة من املمكن 

أن تغىل وترشب، وممكن أن تصنع منها الحلوى. 

حلوى الحلبة: تتكون من ســميد، طحني، قهوة حلوة، حلبة حب، زيت بلدي، والقطر )عبارة 

عن سكر وماء مع أعواد قرفة أو عصري الليمون، وبعد غليه يرتك ليربد(، تنقع الحلبة مدة يوم يف 

املاء الســاخن، ويف اليوم الثاين تغىل عىل النار حتى تنضج، ويتم )بس( السميد والطحني والزيت 
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حتى تترشب الزيت جيدا، ويف اليوم الثاين يعجن الخليط مع الحلبة جيدا مع إضافة الخمرية، ثم 

ترق يف وعاء وتقطع حسب الرغبة ثم تغطى حتى تختمر، ومن بعد يتم وضعها يف الفرن، إىل أن 

تحمر متاما، ثم يضاف إليها القطر البارد فتصبح جاهزة. 

الكعك بعجوة

املكونات وطريقة التحضري: طحني يوضع يف وعاء كبري ويضاف إليه اليانسون وبهارات الكعك: 

محلب ومســتكة وجوزة الطيب املطحونة، وســكر وســمن بلدي، وكركــم، وميكن إضافة بيضة 

وحليب حســب الطلب، يتم تحضري الخمرية يف كأس ماء دافئ مع القليل من السكر، ثم تضاف 

إىل املكونات السابقة، ويتم تحريكها إىل أن تصبح العجينة متامسكة وترتك جانبا وإىل أن تختمر 

يتم تحضري الحشوة، وهي عبارة عن حبات متر منزوعة النوى معجونة بزيت الزيتون والبهارات 

وجوزة الطيب والقرفة إىل أن تصبح طرية، ثم تشكيلها عىل شكل كرات صغرية، بعدها يتم فرد 

العجينة يف وعاء عىل شــكل قطع صغرية، وترق بشــكل طويل، ثم يوضع بداخلها التمر املعجون 

والذي يتم تشكيله أيضا بشكل طويل وتطوى قطع العجني عىل قطع التمر، وتقطيعه إىل أشكال 

دائرية لتوضع عىل بإناء يف الفرن، وترتك إىل أن تحمر.

الزالبيا

املكونات: تتكون من طحني القمح والزيت والسكر. 

طريقة التحضري: يتم تخمري العجني، ثم يقطع إىل قطع صغرية، ويرقق عىل شكل دوائر لتكون 

أرغفة توضع بالزيت الذي يكون عىل النار، ويتم تقليب العجينة يف الزيت إىل أن تنضج، ثم يضاف 

إليها السكر.

الكريزة

املكونات: حليب مجفف، سكر، صبغة بلون أحمر، أو برتقايل أو زهري، ماء وسميد.

طريقة التحضري: يوضع املاء والسكر يف طنجرة عىل النار، ثم يضاف إليها الحليب إىل أن يغي، 

ثم يضاف إليه السميد مع االستمرار بالتحريك إىل أن يتامسك، ثم يسكب يف وعاء بطبقة رقيقة، 

ويف طنجــرة أخرى توضــع نفس املكونات ولكن بدون الحليب بل بالصبغة، وبعد أن تتامســك، 

تسكب كطبقة ثانية فوق السابقة، وترتك إىل أن تربد، وميكن أن تزين بجوز الهند. 
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الصناعات الغذائية
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. 

السمنة البلدية )التقشيد(

يصنع الســمن مشــتقات الحليب، ويســتخلص من الزبدة التي تذاب يف قدر ويضاف إليها 

جريش القمح املغســول واملصفى من املاء. حيث يعمل الجريش عىل امتصاص املاء وبقايا اللنب 

من الزبدة، وبعد أن تغي الزبدة تضاف )الحوايج( وهي أنواع من البهارات: الكركم، والحندقوق 

وعــرف الديك والفيجن، وحــني ينضج 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.  

الجبنة البيضاء

طريقة التحضري: يوضع حليب الغنم عىل نار هادئة إىل أن يغي، ويرتك إىل أن تخف حرارته، 

ثم تضاف إليه حبوب مسامه )البكترييا النافعة( تعمل عىل تجميد الحليب ليصبح جبنة، يحرك 

الحليــب جيدا لتنترش مادة البكترييا إىل جميع الكمية، ثم يرتك لســاعات إىل أن يصبح الحليب 

متامســكا، ثم يوضع الناتج يف خريطة قامش مفروشــة عىل سطح مســتٍو، ومغلقة اإلحكام عىل 

الحليب، ويوضع فوقها ثقل ليســاعد عىل رشــح املصل من خالل مسامات قطعة القامش إىل أن 

تصبح الجبنة شــديدة القــوام، بعد ذلك يتم تقطيعها إىل مربعات بعــد إخراجها من الخريطة، 

ويضاف إليها امللح بكمية كبرية من جميع الجهات لتخليصها مام تبقى من املاء، حيث يتم رصها 

فوق بعضها يف مصفاة، وتغطى بقطعة قامش وترتك مدة خمسة إىل ستة أيام بامللح؛ لضامن نزول 

املصــل كامال منها، بعد ذلك يتم غليها يف طنجرة تحتوي عىل ماء وملح، و)مســتكة( و)محلب( 

فامللح يساعد عىل الحفظ ملدة طويلة، واملستكة واملحلب تكسبها نكهة لذيذة.  
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الجميد

عبارة عن لنب املخيض مجففا. 

طريقة التحضري: يوضع اللنب املخيض يف كيس قامش يسمى )الخريطة( ليخرج املاء من اللنب، 

ويرتك فيها اللنب مدة )4ـ5( أيام إىل أن يخرج كلرُّ )املصل( من اللنب ويصبح جامدا، ثم يتم إخراجه 

من الخريطة ويوضع يف وعاء مناسب ويضاف إليه امللح ويخلط جيدا إىل أن يصبح متامسكا، ثم 

يقطع إىل قطع بحجم ملء اليد عىل شــكل كرات توضع عىل ألواح من الخشــب مغطاة بقطعة 

من القامش، وبعد اكتامل عملية التقطيع عىل شــكل صفوف يتم تغطية )املطل( بقطعة قامش 

لحفظه من الغبار، ويرتك لعدة أيام حتى يجف مع استمرار التقليب للتأكد من جفافه من جميع 

الجهات ليتم تخزينه.

الزبدة واللنب املخيض واللنب املسهى

تعــد هذه العنارص أبرز مشــتقات الحليب، بداية يتم احتالب املاشــية، ثم تصفية الحليب 

بواسطة مصفاة خاصة أو قطعة من القامش؛ لتنقيته من الشوائب التي قد تقع فيه خالل عملية 

الحلب، ثم يوضع يف طنجرة عىل النار حتى يغي، بعدها ينزل عن النار حتى يربد قليال، ثم يضاف 

إليه اللنب املخيض أو الذي يســمى )الروبة(، ويرتك مدة ليتخرث، وهذه العملية تســمى )ترويب( 

الحليب، بعد ذلك يوضع يف )الشكوة( )املصنوعة من جلد املاعز(، وحاليا يوضع يف الخضاضات، 

ويضــاف إليه الحليب مدة يوم أو يومني مبقدار ما يتوفر، ثم تتم عملية )الخضيض( بإضافة املاء 

البارد، ويف الوقت الحارض صاروا يستخدمون الثلج يف أيام الصيف الحارة، وبعد اكتامل الخضيض 

يتم اســتخراج الزبدة التي تكون قد طفت عــىل أعىل اللنب املخيض، وتوضع يف أوعية لتجميعها 

لي يتم تحويلها إىل السمن. أما اللنب الذي ينتج بعد هذه العملية فيسمى )املخيض(، ويوضع يف 

كيس من القامش يسمى )خريطة( لريشح منه املاء فيزداد قوامه ويشتد ليقال له )لنب جامد( أو 

)لنب كيس( أو )لنب مسهى(. 

اللبنة البلدية

اللبنة البلدية وجبة شعبية تقدم عىل اإلفطار أو العشاء. 

طريقة الصنع: يســخن اللنب ليصبح فاترا، ثم يوضع يف )الخرائط( القامشية ويرتك مدة يومني 

أو ثالثة حتى يصبح جامدا، ثم يوضع يف وعاء محكم اإلغالق ويحفظ مربدا ليقدم عىل اإلفطار أو 

العشاء، ويوضع عليه زيت الزيتون.
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خبز الرشاك

يتم )تنخيل( الطحني بأداة تســمة )املنخل( دقيقة الثقوب للتخلص من الشــوائب، ثم يتم 

تحضــري العجني بخلط الطحني وامللــح والخمرية واملاء يف وعاء مخصص يســمى )املعجن( حتى 

يتامســك قوامه جيدا، ويرتك ليختمر، بعد تجهيز النار ينصب الصاج عليها بواسطة ثالثة حجارة 

تســمى )الهوادي(، وبعد اختــامر العجني تقوم )الخبازة( بأخذ قطعــة من العجني وتعمل عىل 

ترقيقها بعد أن تنرث تحتها الطحني الجاف يك ال تلتصق باألداة التي تسخدمها لهذه الغاية وتسمى 

)املرق(، ثم تعمل عىل تلويح القطعة بني يديها لتتســع الدائرة مع كل حركة حتى تصل الحجم 

املطلوب ثم تلقي بها عىل الصاج، وإىل أن ينضج أحد وجهي الرغيف وقبل قلبه عىل الوجه اآلخر 

تكــون قد أعدت قطعة أخرى، وكلام نضج رغيــف تضعه عىل قطعة قامش خاصة لحفظ الخبز 

تسمى )ثفال(، والعامة يلفظون االسم بالذال )ذفال(.

خبز الطابون

يستخدم طحني قمح إلعداد الخبز، وقد يضاف إليه حسب الرغبة طحني أبيض لتقوية متاسك 

العجني، وبعد إضافة الخمرية وامللح يتم خلط الطحني باملاء ويعجن جيدا، ثم يرتك حتى يختمر، 

بعدها يقطع إىل قطع كل قطعة تكفي لصناعة رغيف، ثم ترقق القطع عىل شكل دوائر متوسطة 

الحجم عىل طبق مغطى بالطحني الجاف يســمى )رواج( يك ال تلتصق العجينة بالطبق، وتوضع 

داخل الفرن فوق الحجارة املوجودة يف أرضيته، فخبز الطابون له فرن خاص، ويغطى ملدة بسيطة 

إىل حني ينضج الخبز، ثم يفتح إلخراج الخبز. 

الحواجة أو الحوايج

عبارة عن مجموعة من األعشــاب الربية النافعة ذات الرائحة الزكية، تتكون من الحندقوق، 

وهو نبتة ذات أوراق رفيعة تشبه أوراق الريحان، ولها نوار عند النضوج.  وعرف الديك والبسباس، 

واملحيلبة أو القرينة، تسمى كذلك ألن لها قرونا تشبه قرون الحلبة، وإضافة إىل األعشاب السابقة، 

هناك نوار الليمون والكزبرة الربية والخويخة، وهي نبتة ذات رائحة زكية، وذات نوار أبيض، تكون 

عىل شــكل )عرانيس( تشبه )عرانيس( نبتة السامق، وشاي البطني، أوراقه تشبه الزعرت الربي وله 

رائحة نفاذة، والشومر.

تجمع هذه األعشــاب مع بعضها، ثم تجفف ليتم طحنها حتــى تصبح ناعمة، وقدميا كانت 

تطحن بالفرك باليد ألنها هشة، وحاليا تطحن بواسطة اآلالت الحديثة.
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تستخدم الحواجة بشكل أسايس للمنسف ولتصنيع السمن البلدي، وبعض الناس يستخدمونها 

يف املحايش، يكون لونها أخرض مائال إىل االصفرار، وتعطي األكل نكهة مميزة. 

مقدوس الباذنجان

يجــب أن تكون حبات الباذنجان صغرية، بعد غســلها وتنظيفهــا يتم وضعها يف طنجرة ليتم 

ســلقها نصف سلقة تقريبا، وبعد إزالة املاء يتم عمل )شــق( يف طرف كل حبة، ثم يضاف عليه 

امللــح، بعدهــا  يتم ترتيب الحبات يف وعاء طبقات فــوق بعضها وتغطى بقطعة قامش ويوضع 

فوقها ثقال وترتك عىل هذه الحال ملدة يوم كامل يك ترشح املياه منها، ومن بعد يتم حشو الحبات 

بخليط يتكون من: ثوم مفروم ناعم مع جوز مفروم وشطة وملح وبندورة وبقدونس مفروم فرما 

ناعام أيضا، وبعد االنتهاء من الحشو، توضع الحبات وضغطها يف أوعية للحفظ )مرطبانات( كبرية، 

ثــم يضاف فوقها زيت الزيتــون إىل أن تتغطى متاما يف )املرطبان( الذي يتم إحكام إغالقه، وترتك 

مدة ثالثة أيام إىل أربعة لتصبح جاهزة لألكل.

مخلل الخيار

يجب أن تكون حبات الخيار قاسية لعمل املخلل، ويفضل أن يكون حجمها صغريا. 

طريقة التحضري: يغسل الخيار جيدا، ثم يتم جرح كل حبة بالسكني من وسطها وعىل امتدادها، 

ثم توضع يف )مرطبانات( كبرية لحفظها بعد تغطيتها مبحلول ماء وملح متوسط امللوحة، وإضافة 

ملعقة سكر صغرية إىل كلِّ مرطبان، ويوضع تحت الغطاء بعض أوراق )الدوايل( )ورق عنب( يك 

تعطي نكهة حموضة وملنع التعفن، ثم يرتك مدة أسبوعني تقريبا ليصبح جاهزا لالستهالك.  

رصع الزيتون األخرض

يغسل الزيتون جيدا، ثم يتم  دقه حبة حبة بحجر عىل جسم صلب، ثم يعاد غسله أكرث من 

مــرة، ويرتك باملاء لبضعة أيام لتقليل حدة الطعم املر منه، ومن بعد يوضع مبواعني للتخزين مع 

إضافة امللح والفلفل األخرض الحار والليمون حسب الرغبة وحسب كمية الزيتون، ثم يتم إحكام 

أغطية األوعية والحرص عىل فتحها يك ينضج الرصيع أرسع.
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كبس الزيتون األسود

يغسل الزيتون جيدا، ثم يتم تجريح حباته بالسكني بإحداث أربعة خطوط، ثم يوضع الزيتون 

يف وعاء كبري ويغسل جيدا، ثم يتم نقعه باملاء لعدة أيام مع تغيري املاء حتى تذهب حدة الطعم 

املر، بعدها يتم فرم الليمون إلضافته إىل الزيتون، ويضاف إليه امللح أيضا، ويتم توزيعه يف أوعيه 

لحفظه مع إضافة زيت الزيتون فوق مستوى حب الزيتون، وبعد أسبوع تقريبا يصبح جاهزا. 

مخلل الجزر

يغسل الجزر وينظف جيدا، ثم يقطع عىل شكل دوائر ويوضع يف )مرطبانات(، ويذاب امللح 

يف املاء حيث تكون امللوحة متوسطة، ثم تفرغ املياه فوق قطع الجزر يف األوعية املعدة للحفظ، 

حيث يغطي املاء الجزر متاما، وتغلق بإحكام، وبعد أسبوع تقريبا يصبح جاهزا.

مخلل اللفت

طريقة التحضري: يغسل اللفت جيدا، ثم يقرش ويقطع إىل رشائح متوسطة الحجم، ويوضع يف 

)مرطبانات(، ثم يتم تجهيز املاء امللح حيث تكون امللوحة متوسطة، ثم يذاب فيها صبغة اللفت 

التي تعطيه اللون البنفســجي )بعض الناس ال يستخدمون الصبغة، بل يضعون امللفوف األحمر 

عىل وجه املرطبان يك يعطي اللون أو قد يســتخدمون الشــمندر(، يسكب املاء وامللح والصبغة 

األوعية الخاصة بالحفظ لتغطي اللفت متاما، ويحكم إغالقه، ثم يرتك مدة أسبوعني تقريبا ليكون 

جاهزا.

صناعة ُربِّ البندورة

يتم انتقاء حبات البندورة الناضجة متاما والسليمة من أية عيوب، تقطع إىل أنصاف أو أرباع 

ويضاف إليها امللح، وإذا كانت البندورة غري ناضجة توضع يف طنجرة عىل النار حتى تذبل قليال، 

ثم يتم هرسها بطريقة العجن حتى تذوب، ومن بعد عرها وتصفيتها بواسطة مصفاة للتخلص 

من البذور والقشــور وأخذ العصري بال شــوائب، ويوضع يف طنجرة عــىل النار ويرتك ليغي حتى 

ينضج ويتامسك ويتجانس، وذلك يتطلب عدة ساعات ليست بالقليلة، ثم يوضع يف أوعية واسعة 

ويعرض للهواء، ويعبأ بعدها يف أوعية للحفظ مع إضافة كمية قليلة من زيت الزيتون عند انتهاء 

التعبئة لحفظه من التعفن. 
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 النبيذ

يتــم جمع العنب األســود واألبيض البلدي آخر املوســم، يرتك بعناقيده، وتــزال الحبات غري 

الســليمة منه ويغســل جيدا، ويتم تعريضه للشمس من يومني إىل أســبوع، وإذا أردنا أن يكون 

مــزا، أي حــاد اللذعة؛ ينرش يومني أو ثالثة أيام فقط، أما إذا أردنا أن يكون حلوا فينرش أســبوعا، 

ويجب أن يكون العنب ناضجا بشكل تام ألنه إذا كانت فيه حموضة فسيكون طعم النبيذ حادا، 

يعاد جمع العنب املنشــور ويتم تحطيمه باأليدي بطريقة العجن، ثم يوضع يف أوعية كبرية جدا 

)براميل بالســتيكية( ويرتك فيها بعض الفراغ ليمكــن للنبيذ أن يفور ويختمر، ثم يغطى بإحكام 

مدة أربعني يوما أو أكرث، فيختمر 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 فسيتلف ويتحول إىل خل( حتى الوصول إىل طبقة النبيذ الصافية، 

فيتم استخالصها، وترتك إىل أن )تهدأ( قليال، ثم تفرغ يف زجاجات وتغلق بإحكام بعد تعبئتها يك 

ال يدخــل إليها هواء، فتبقى آخر طبقة يف الرباميل، وفيهــا يكون النبيذ )املحرحر( وهو )املركز(، 

فيوضع يف كيس قامش نظيف ويعلق يف مكان عاٍل، ويوضع تحته وعاء لتجميع النبيذ عىل مهل 

الذي يرشح من الكيس، يرتك مدة يومني تقريبا، ثم يتم التخلص مام تبقى يف الكيس، عند تخزين 

النبيذ يجب مراعاة إغالق الزجاجات جيدا ملنع التهوية، ألنه مبجرد دخول الهواء يتحول إىل خل، 

وأيضا يجب أن يخزن يف مكان معتم ورطب، كام يجب أن تخزن الزجاجات مائلة غري مستقيمة، 

فكلام طال تخزينه كان أفضل.

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 يغي، ثم تضاف إليه مادة تســمى )الســوداء( 

مخصصــة لعمل الزبيب، ثم تنزل عن النار وترتك لتــربد، وبعد أن يضاف إليه زيت الزيتون، يتم 

غمــس قطوف العنب يف املاء، ويوزع عىل الرتاب مبارشة، ويرتك ملدة حتى يجف، ثم يقلب عىل 

الجهــة األخرى حتى يكتمــل جفافه متاما، ثم يجمع ويتم تخليص حبــات الزبيب من القطوف 

ليخزن بعد ذلك يف مكان جيد التهوية أليام الشتوية. 

دبس العنب

يتم اختيار حبات العنب السليم من اإلصابة أو الجروح ويتم كذلك تخليصها من العناقيد، ثم 

تغســل جيدا وتوضع يف وعاء كبري ويتم عرها بطريقة املرس، ثم تزال القشــور والبذور ويؤخذ 
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العصري بعد تصفيته مبصفاة دقيقة الثقوب التي ال تســمح إال مبرور العصري فقط، بعدها يوضع 

العصري يف طنجرة عىل النار، ويبقى إىل أن يغي ويصبح متامسكا قليال ليضاف إليه السكر حسب 

الحاجة، ثم يرتك عىل النار حتى يشتد قوامه، بعدها ينزل ويرتك ليربد، ثم يفرغ يف أوعية للخزن 

)مرطبانــات(، ويوضع بعد االنتهاء من التعبئة القليل زيت الزيتون لحفظه من التعفن، ويحكم 

إغالق األوعية. 

يؤكل وحده، أو مع السمن أو زيت الزيتون، أو مع الطحينية، ويعد من مؤونة الشتاء.

مرّب 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.  

الخبيصة

يجمع العنب يف آخر موســمه، ويوضع يف وعاء كبري ويغســل جيدا، ثم يتم هرســه باأليدي 

ويعــر فوق مصفاة دقيقة الثقوب )منخل(، حيث ينزل منه العصري ويبقى القرش والبذور، ثم 

يصفى العصري ويوضع بحلة، أو قدر كبري عىل النار إىل أن يفرت قليال، ثم ينقص نصف هذا القدر، 

ويرتك النصف األول ليغي وتوضع كمية من الطحني عىل القدر الثاين حسب كمية العنب، ويحرك 

باســتمرار كيال يتكتل الطحني، وبعد غليان القدر األول تضاف محتويات القدر الثاين عليه ببطء 

مع التحريك املستمر، وبعد إطفاء النار يضاف إليه اللوز والجوز، وبزر عني الشمس املقرش )سابقا 

كان يوضع قرش اللزاب فقط، حيث كانت العملية غري مكلفة أبدا(، بعد ذلك يتم إحضار قامش 

ليفرش عىل سطح مستٍو )يف الحوش أو عىل سطح البيت( وتسكب محتويات القدر عىل القامش، 

بحيث توزع عىل القامش بكميات متساوية وتحرك بعصا، ويجب مراعاة أن تكون بسامكة واحدة 

ليســت رقيقة وال ثخينة، وترتك نصف النهار، ثم تنرش عىل حبال مدة من 4-5 أيام حســب حالة 

الجو، فتصبح جاهزة عندما نتأكد أنها ال تلتصق باليد، ثم تزال عن القامشة مرة واحدة وتخزن يف 

أكياس، ومن املمكن أن تخزن يف قطعة القامش نفسها.
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تخزن الخبيصة )امللنب( بطريقتن:

ترتك عىل امللحفة التي كانت عليها، وتقطع وقت االستخدام ويلف الباقي بامللحفة، . 1

ويحفظ يف مكان فيه تهوية جيدة.

تزال عن امللحفة، وتقطع وتحفظ مربدة.. 2

الزعرت البلدي

يعد الزعرت مع زيت الزيتون عنرا أساســيا يف إفطار الصباح، ومن فوائده أنه يســاعد عىل 

تنشــيط الذاكرة، ميكن جمعه من الربيــة، أو زراعته يف حديقة البيت، حيث يجمع بعد أن يكرب 

حجم شجرياته لتقطف أوراقه وتزال األعواد الصغرية منها، ويغسل أكرث من مرة للتخلص من الغبار 

املتكتــل عليه، ثم يفرد عىل قطعة قامش يف الشــمس إىل أن تجــف أوراقه متاما، ثم يجمع ويتم 

طحنه ناعام مع )موص( الجميد )وهي –املراسة- أي القطع الصغرية املتبقية بعد مرس الجميد(، 

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 وبعض السمسم البلدي الذي ميتاز بحبته الكبرية لتعطي نكهة مميزة، بعد ذلك يحفظ 

يف )مرطبانات( ويخزن. 

تطيل السفرجل

املكونات: سفرجل، سكر، ماء.

طريقة التحضري: يتم اختيار حبات السفرجل الناضجة التي لونها أصفر، تغسل جيدا وتقرش 

وتقطع إىل قطع صغرية عىل شــكل مكعبات، توضع يف طنجرة ويضاف إليها السكر وتبقى لليوم 

الثاين ليذوب السكر ويتجانس، فيضاف إليها ماء وتوضع عىل نار هادئة مدة ساعتني، مع التحريك 

باســتمرار يك ال تحرتق أو تلتصق، وعندما مييل لونها إىل )البنفســجي( يتم إنزالها عن النار وترتك 

لتربد، ثم يوضع )التطي( يف أوعية )مرطبانات( للتخزين، وتغطى بطبقة من الزيت لحاميتها من 

التعفن.
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القهوة العربية 

عرفــت يف قديم الزمان، وما زالت إىل وقتنا الحارض، والقهوة نوعان بعضها أخرض اللون وهو 

األجود، واآلخر أصفر، وأغلب الفئات التي تواظب عىل تناولها كبار الســن، وطقوسها يف الضيافة 

كام يي:

تصــب القهوة أوال للضيف، أو لكبري الســن، أو تبدأ من اليمني، والــذي يصب القهوة يكون 

واقفا، وميســك )الدلة( أو )البكرج( بيده اليرسى ويقدم القهــوة بالفنجان بيده اليمنى، ويكون 

مقدار القهوة التي تســكب يف الفنجان بقدر ثالث رشفات، فإن زادت عن ذلك اعتربها الشخص 

الذي تقدم له إهانة، وال يتوقف من يصب القهوة إال بعد ثالثة فناجني يناولها للشخص ما مل يهز 

الفنجان بعد االنتهاء من تناول الفنجان األول أو الثاين إشارة عىل االكتفاء.

فوائد القهوة: تنشط الذاكرة، وتنبه الجهاز العصبي فتقاوم النعاس، وتحد من الشهية.

مكونات القهوة: النب، وأجوده األخرض، ويفضل تحميصه لكل وجبة للحفاظ عىل نكهته، ويتم 

تحميصه إىل أن مييل لونه إىل اللون األشقر.

طريقة عملها:

توضــع كمية مــن حب القهوة يف )املحامســة( عىل النار مع اســتمرار تقليبها بواســطة يد 

)املحامسة( بهدوء حتى تنضج، فيميل لونها إىل اللون األشقر، وبعضهم من يزيد يف مدة التحميص 

ليقرتب لونها من األسود، ثم توضع يف قطعة خشبية تسمى )املربدة( لتربد قبل أن يبدأ )سحنها( أو 

)دقها( يف )املهباش( ويسمى أيضا )النجر(، وقد يستخدم آخرون )الهاون(، وحني يكتمل )السحن( 

فتكون ال ناعمة كثريا وال خشنة تضاف إىل )الطباخ( الذي يحتوي عىل )الترشيبة( وهي بقايا قهوة 

األمس باإلضافة إىل كمية من مغي القهوة التي سبق أن استخدمت من قبل،  وبعد غليانها لفرتة 

يقدر وقتها من يقوم بصنع القوة تنزل عن النار، وترتك قليال من الوقت لتهدأ، ثم تسكب يف )دلة( 

أو )بكرج( قد أضيف إليه بعض حبات )البهار( وهو )الهيل( املسحونة. 

أعراف القهوة 

القهوة إحدى أشكال الضيافة األردنية املشهورة، وأول الواجبات التي يقوم بها صاحب البيت 

)املعزب( تجاه ضيوفه، ويجب أن تكون جاهزة يف البيت دامئا، وتقول الناس: »القهوة كار أجاويد 

الله«.  
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وتعترب القهوة من أوىل مســتلزمات جميع املناسبات االجتامعية سواء األعراس، أو األحزان، ال 

بل وتعترب من مستلزمات العائلة اليومية.

وللقهوة أهميتها يف العرف االجتامعي إذ تكون وســيلة لتحقيق بعض املطالب كام يف طلب 

العروس من أهلها، أو يف قضايا الصلح.

وعددوا فناجني القهوة فجعلوها أربعة:  

فنجان الهيف: وهو الفنجان األول الذي يرشبه املعزب أمام الزائر ليطمنئ الضيف، . 1

ولي تكون القهوة التي يتناولها الضيف ســاخنة إذ يكون الفنجان األول الذي رشبه 

املعزب أدفأ الفنجان.

فنجــان الضيف: وهو الفنجان األول للضيف، وال بد لــه من رشبه لتأكيد )امللحة( . 2

وحصول العهد باألمان. 

فنجان الكيف: وهو الفنجان الذي يرشب رغبة يف االستزادة.. 3

فنجان السيف: وهو الفنجان الذي يعترب فيه الضيف من عداد من هو يف ضيافتهم، . 4

فيدافع معهم إن لزم األمر.

وإن كان مــن العــرف أن تدار القهوة من اليمني، لكن إذا جاء عىل املعزب أكرث من ضيف ومل 

يرغب بالتمييز بينهم فيقدم أحدهم عىل اآلخرين، وقف يف مكان متوسط أمامهم وصب فنجانا 

وقال: )شيمتكم بينكم(، فيشريون عليه مبن يبدأ.

ويقولون يف األمثال: )القهوة خص، والشــاي قص(، مبعنى أن القهوة يخص بها األكرب ســنا أو 

مقاما من باب اإلكرام، دون أن ينقص ذلك من أقدار املوجودين.

أدوات القهوة

املحامســة: قطعة من الفوالذ، مقعرة من الداخل، ملســاء، بذراع طويل لوقاية يد من يقوم 

بـ)الحمس( من النار، وترافقها قطعة مرققة لها ســاعد طويل تســمى )يد املحامســة( تستخدم 

لتقليب القهوة أثناء عملية التحميص.

الرباد: قطعة من الخشب مستطيلة الشكل تستخدم لتربيد القهوة بعد )حمسها(.

املهباش: قطعة اسطوانية من الخشب الصلب، محفورة من الداخل، ويسمى املهباش )النجر( 

يستخدم لسحن القهوة بعد تحميصها بواسطة قطعة خشبية أخرى تتخذ من ذات صنف الخشب 

الذي يصنع منه املهباش تستخدم لـ)دق( القهوة.
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الطباخ: وعاء مصقول من الداخل للحفاظ عىل طعم القهوة بنكهته، يستخدم الطباخ لغي القهوة.

الدلة: وعاء نحايس يغطى من الداخل بالقصدير يف عملية تســمى )رب النحاس( لتمنع صدأ 

النحاس، ويك ال يتأثر طعم القهوة، تســتخدم الدلة إما لغــي القهوة، أو لحفظ الزائد منها الذي 

يستخدم )ترشيبة( يف املرات القادمة. 

البكرج: أيضا وعاء نحايس اسطواين الشكل، مغطى بطبقة من القصدير من الداخل، يستخدم 

لوضع القهوة الجاهزة.

الفنجان: وعاء صغري بحجم قبضة اليد، يصنع من )السريامك( الصيني، أبيض ناصع من الداخل، 

موىش من الخارج، ويجب أن يستخدم نظيفا، وسليام غري مثلوم.

بعض املسميات التي تطلق عىل القهوة 

1. القهوة الشايشة: وهي القهوة أول ما تجهز، ومن الالزم أن ترتك حتى تهدأ.
2. القهوة الدافية: وهي التي فقدت حرارتها، فتجب إعادة تسخينها. 

3. القهوة املّربة: وهي آخر ما يف )الدلة( ويســتدل عليها بخروج بعض مســحوق القهوة 
الناعم يف الفنجان، ويجب تجديدها. 

4. القهوة الخفيفة: ال يوجد فيها كمية كافية من النب. 
ويستخدم مســحوق القهوة ملعالجة الجروح، حيث يضع بعض الناس القهوة املطحونة عىل 

الجرح لقطع الدم يك يلتئم الجرح.

وهناك أغاٍن تغنت بالقهوة، وبينت مكانتها. 

مثل أغنية: 

صّبــوا القهوة وصّبوا الشــاي ... واســقو اليل زارونا  

نّورونــا  وبلــيل  جــاي...  بلــيل  هــال  ميــت  يــا 

وأغنية يتم تداولها يف األعراس:

ـــدوهـــا هيْل  وزي هــالــقــهــوة  ــوا  ــب ــّص ت بــالــلــه 

الــخــيــْل    لــلــنــشــامــى ع ظــهــور  واســـقـــوهـــا 

ـــــادي   ب أول  ــــــواد  ــــــألج ل ـــا  ـــن ـــوت ـــه ق

ــل ــي ــل ـــالم ال ـــظ ــــــاره وّقــــــــــادْة ب ـــــيل ن ال
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ومام قيل شعرا يف القهوة:

معازيـــِبــي الشــمس غابت يا ابن شعالن أدور  وأريــــد 

الطيـــبِوالدلة تســكب عــىل الفنجان جـــوزة  وبــهــارهــا 
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9. القضاء العشائري

العطوة العشائرية 

العطوة العشائرية هي املهلة الزمنية التي يعطيها من لحق بهم الرضر للذين ارتكبوا بحقهم 

فعال مؤذيا وتكون بواســطة وجهاء من غري الطرفني وعادة تكون مدتها من شــهر إىل ثالثة شهور 

تسبقها )عطوة أمنية( مدتها ثالثة أيام يف حاالت الوفاة، وتسمى )تطييب خاطر( لآلخرين واعرتافا 

بحقهم وفق األعراف والتقاليد والعادات املتامســكة واملرتابطة بني العشائر األردنية، وميتنع كبري 

الجاهة )الحضور( عن رشب القهوة حتى يتأكد من أنه ســيحصل عىل العطوة، ويف حالة موافقة 

صاحب العالقة عىل إعطاء العطوة يرشب الوجهاء القهوة ويلتزم بها الطرفان، وقد تتكرر العطوات 

بعد عطوة االعرتاف، وتسمى حينها )عطوة إمهال(.

وقد حددت العطوة العشائرية يف عهد املرحوم جاللة امللك الحسني بن طالل يف ثالثة أمور: 

عطوة القتل )الدم(.. 1

عطوة العرض )الرشف(.. 2

عطوة تقطيع الوجه العشائرية. . 3

وصك العطوة العشائرية يكون عىل النمط اآليت:

صك عطوة عشائرية / اعرتاف

بتاريخ ______ توجهت الجاهة املؤلفة من شيخ العشرية )اسمه( وكل من السادة ________ 

________ إىل عشائر أو مضارب _______ وكان يف استقبال الجاهة الشيخ ________ وكل من 

السادة _______ وعدد كبري من أهل املجني عليه، وذلك من أجل أخذ عطوة اعرتاف بالحادث 

املــؤمل الذي أودي بحيــاة )املجني عليه( من قبل )الجاين( وبعــد املباحثات باملوضوع يتم وضع 

)كفيل دفا( بإعطاء عطوة عشــائرية ملدة ثالثة أشــهر عىل أن يقوم الشــيخ _______ وعشريته 

بوضع )كفيل للوفا( ويتم التوقيع عىل الصك العشائري من قبل كل من أهل املجني عليه والجاهة 

و)كفيل الوفا( و)كفيل الدفا( و)مندوب األمن العام(.

أنواع العطوة العشائرية 

عطوة حق: التي يكون فيها كل يشء واضحا، وملن الحق.. 1
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عطوة اعرتاف: تعرتف فيها العشرية من خالل )الوجه( بالخطأ املرتكب من قبل أحد . 2

أبناء تلك العشرية. 

عطوة ميني: التي يطلب فيها حلف اليمني.. 3

عطوة الرشف: التي يتفرع منها االعتداء فيها عىل األعراض.. 4

عطوة القضاء والقدر  التي تكون بشكل أسايس يف الحوادث املؤدية للوفاة.. 5

الجلوة العشائرية/ رحيل أهل الجاين 

الجلوة العشارية: هي أن يقوم أهل الجاين بالرحيل عن املنطقة إذا كانوا جريانا ألهل املجني 

عليه سواء يف جرائم القتل أو قضايا الرشف، وبناًء عىل طلب أهل املجني، وتقع الجلوة عىل من 

هم يف تعداد الجد الرابع، وميكن عىل الجد الخامس حســب العادات والتقاليد العشائرية، وعىل 

صاحب من تقع عليه الجلوة أال يحتك بأحد أقارب املجني عليه، أو أهله، يك تهدأ النفوس. 

والجلوة العشــائرية تكون عادة يف جرائم القتل العمد، وتكون فيها عطوة عشــائرية كباقي 

القضايا العشائرية، ويتحّقق فيها الصلح بعد رضا أهل املجني عليه عن عشرية أهل الجاين، وعىل 

أن يكون من تقع عليهم الجلوة  بوجه )حامية( أحد األشــخاص من الوجهاء، أي يكون )الوجه( 

أو )الشيخ( وعشرية ملزَما بكافة ترفات أهل الجلوة طيلة املدة املحددة لجلوتهم، ومينعون من 

مغادرة املكان إال بعد أخذ موافقة من العشرية املوجودين بحاميتها.

كــام ال تجلو أرسة القاتل وليــس عليها دية هي وأفرادها، إذا كانت قد تربأت من الشــخص 

قبل حصول القتل لســوء سلوكه وخلقه، وأشــهدت عىل هدر دمه الشهود، وهذا الرجل يسمى 

)مشمس( أي املنبوذ من الجميع.

الصلحة العشائرية 

الصلح العشــائري يتم بعد العطوة الشعائرية األخرية والتي تســمى )عطوة اإلقبال(؛ إلجراء 

الصلح العشــائري حسب العادات املتعارف عليها بني العشائر األردنية، وأخذ موافقة الصلح من 

أهل املجني عليه، وهنا يتم التحضري ملراسم الصلح عىل النحو التايل:

تتوجه الجاهة من شيوخ العشائر ووجهائها إىل أهل املجني عليه وعشريته، فيتباحثون معهم 

عــن متطلبات الصلح، وبعد التداول والوصــول إىل ما يرغب به أهل املجني عليه، وموافقة أهل 

الجاين عىل طلباتهم يقوم الوجهاء بإجراء الصلح، وعندما تقدم القهوة لكبري الجاهة يقول: »نرشب 
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القهوة يا معــزب بالي إحنا جيناك فيه«، فريد عليه: »ارشب قهوتك وابرش«، وآنئذ تصب القهوة 

للجميع، فيحل الوئام محل الخصام، ويتلفظ أهل املجني عليه إكراما لوجه الله ورسوله وللجاهة: 

»انتهى كل يشء«، ورمبا يطلب الوجه من عشــرية املجني عليه أن يحرض أهل الجاين وعشــريته 

للتصافح والسالم عىل عشرية أهل املجني عليه. 

جرائم القتل 

جرمية القتل العمد من الجرائم املستعصية واملنترشة إىل عرنا هذا، وهي أن يقوم شخص ما 

بقتل شخص آخر عامدا متعمدا، ويف حالة حدوث مثل هذا النوع من الجرائم يتوجه أهل الجاين 

إىل عشرية أخرى بعيدة عن عشرية املجني عليه؛ ألخذ عطوة اعرتاف مبا فعله الجاين بقتل )فالن( 

من العشــرية )الفالنية(، ويف  مثل هذه الحالة تســبق ذلك )عطوة أمنية( تؤخذ من قبل الحاكم 

اإلداري واألجهزة األمنية مدة ثالثة أيام وثلث، يك يتمكن أهل الجاين من الخروج من نفس املنطقة 

التي حدثت بها جرمية القتل، وتكون هناك حراسة مشددة عىل عشرية الجاين وأهل املجني عليه، 

ثم يتوجه وجهاء العشــائر ألخذ عطوة عشــائرية حســب العادات والتقاليد املتعارف عليها بني 

العشائر األردنية، وعندما يقدم أهل املجني عليه القهوة للوجهاء بدءاً بكبري الجاهة الذي ال يتناول 

القهوة إال بعد موافقة أهل املجني عليه إلعطاء عطوة عشائرية ألهل الجاين، ويتم التفاوض مع 

أهل املجني عىل مدة العطوة التي قد تكون أشــهرا حفاظا عىل أرواح الجانبني، كام يقوم وجهاء 

العشائر بالتنسيق مع الجهات األمنية يف هذا، كأن يقوم أهل الجاين بالرحيل من املنطقة إذا كانت 

مجاورة ألهل املجني عليه أو عشريته، وأحيانا يقوم الحاكم اإلداري واملسؤولون األمنيون برتحيلهم 

إىل مــكان آخــر لعدم التامس دفعا لألذى الذي قد يحصل نتيجة التقارب يف املكان؛ إىل أن يجري 

الصلح العشائري، وهنالك طلبات ألهل املجني عليه ال بد من تنفيذها حسب العوائد القامئة بني 

العشائر األردنية.

الثأر 

قضية قدمية موجودة عند البدو ويف األرياف، فعندما يُقتَُل شخص من عائلة يصبح عىل عاتق 

أحد أفرادها قتل شــخص من )عائلــة( القاتل، ويف األغلب يكون القاتل نفســه أو أحد املقربني 

منه، وكذلك يكون الثأر يف حالة تعرض أحدهم للرضب، يقوم أقارب املعتدى عليه باالعتداء عىل 

املعتدي أو أحد أقاربه، والثأر يسمونه )سيد الدية(؛ يعني رقبة برقبة مبعنى شخص مقابل شخص، 

والثأر ما زال موجودا إىل اآلن.
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وعندما يثأر الرجل لنفســه، ويقتــل قاتل أحد أقاربه، كان يشــعر بالفخر ملا فعله، فيغمس 

منديال بدم املقتول ويرفعه عىل بندقية، أو عىل عصاه مفتخرا بهذا العمل، وكانت النساء تستقبله 

بالزغاريد ويقولن: »جاب الثار بالسيف والنار. أو جاب الثار وطفى النار«.

فورة الدم 

وهــي فرتة ثالثة أيام وثلث األوىل عىل وقوع الجرم، ويف أعــراف بعض القبائل يوم واحد، إذ 

يكون التوتر واالضطراب هو السائد عىل طباع أهل املجني عليه، ويجوز ألهل املقتول ومن كان 

من )خمسته( أن يقتلوا من يصادفونه من أهل القاتل و)خمسته( خالل هذه الفرتة، وأن ينهبوا 

مالهــم و)حاللهم( –مواشــيهم-، وكل ما ينهــب من مال و)حالل( يف فرتة فــورة الدم يكون من 

نصيبهم، وال يحسب من الدية عند الصلح، وال يجوز قتل املرأة يف حال من األحوال يف سبيل الثأر، 

وإذا كانت هناك امرأة من ذوي قرىب املقتول متزوجة من ذوي القاتل فيحق لها أثناء فورة الدم 

األخذ بثأره من أحدهم.

وال يجوز نهب املال والحالل بعد انتهاء فرتة فورة الدم، بينام يجوز األخذ بالثأر.

غرة الدية وتسمى باللفظ الشعبي )غرة املدى(

يف وقت الصلح عىل جرمية القتل العمد، كان القاتل ال يحرض إىل بيت الصلح، ويقوم بتمثيله 

أحد أقربائه )والده أو أخوه( وقد وضع عقاله برقبته أمام والد القتيل، أو )ويل الدم( وأمام الجاهة، 

حتى تتم عملية املفاوضات واملسامحة.

ويتــم دفع )غرة الدية( كحالة الصلح عىل الجرميــة أحيانا مع الدية التي تدفع ألهل القتيل، 

و)غرة الدية( هي بنت أقرب قريبات القاتل يتم تزويجها ألحد أقرباء القتيل بدون مهر من أجل 

إمتام عملية الصلح، ويف بعض األحيان يحصل احتجاج عىل هذا الزواج؛ حيث يصبح هناك تقارب 

بني العائالت بعد أن تكون بينها عداوة، وال يحق للزوجة التي هي )غرة الدية( أن تطلب الطالق 

أو تذهب لبيت أهلها حتى تلد ولدا عوضا عن القتيل، وتقوم برتبيته ليصبح عمره حوايل ســت 

ســنوات، أو كام يقولون حتى يســتطيع سحب )الشــربية( من حزامه، وقتها تستطيع أن تطلب 

الطالق وتعود لبيت أهلها وقبيلتها، ومل  يرَو أن طالقا حدث يف 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. 
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تقطيع الوجه 

وهو عدم التزام أو خرق لالتفاق الذي تم بني قبيلتني، أو شخصني حصل بينهام نزاع، حيث مل 

يلتزم طرف من الطرفني املتنازعني بأحد بنود االتفاق، ويسمى هذا )تقطيع الوجه( بحق )الوجيه( 

الــذي التزم بضبط األطــراف املتنازعة وتحصيل حقوقهم، فيصبح لهــذا )الوجيه( الحق مبقاضاة 

الطرف الذي مل يلتزم حني يثريه الطرف املترضر.

عطوة تقطيع الوجه 

ويقصد بها أن تقوم العشرية املعتدى عليها بتقطيع وجهها بطلب العشرية املعتدية للحق عند 

أحد القضاة العشــائريني، بعد أن يكون الطرف الخصم املطلوب للقضاء قد حاول إنهاء القضية 

بالصلــح قبل التقايض، فإن مل يوافق الطرف اآلخر يجلس الخصــوم عند القايض والكل )ميد(  أو 

ته، ليحكم يف القضية، ويحدد لكل طــرف كفيل يضمن التزام )مكفوله(  )يعــد( -أي يقــول- ُحجَّ

بحكم القايض، فيطلب الكفيل من العشرية املعتدية بتقطيع الوجه ويكون الكفيل كام يف عطوة 

الــدم )كفيل وفا( يأخذ عىل عاتقه أن يقوم بدفع كل ما ينتهي به عن هذا القضاء، أي بعد حالة 

التقايض بني العشــريتني، ومن الطرف اآلخر )كفيل دفا( يأخذ عىل عاتقة حامية العشــرية الجانية 

من العشرية املعتدى عليها ضمن العطوات العشائرية إىل أن يتم الصلح، ويكون للقضاء العشائري 

دور الفصــل والبت باألحكام، والعطوات تعترب من العادات املجتمعة التي تدل عىل أن املجتمع 

متامسك عشائريا، وأن لشيوخ ووجهاء العشائر دورهم يف ضبط أمور العامة.

عطوة العرض 

هي العطوة التي تؤخذ عندما يقوم أحد األشخاص باالعتداء عىل )العرض(؛ أي تدنيس الرشف 

فيذهب أهل املعتدي )الجاين( إىل أحد وجهاء العشائر ملا يسمى بـ)الدخالة( فإن أجار من استجار 

به يقوم بأخذ عطوة، فاالعتداء عىل العرض مقســم إىل حالتني، وذلك أن تكون الفتاة متفقة مع 

من اعتدى عليها، أو أن تكون مجربة عىل ذلك، وتســمى )صايحة الضحى(، ويقصد بها أن إنسانا 

تعرض لها باإلســاءة قوال أو فعال جهارا نهارا، ويقال: )إنها ال مرافقة وال مصاحبة(، وهذه الحالة 

من األفعال املشينة التي تؤخذ بالحزم، فال يتهاون طالب الحق بحقه، وال يتهاون القايض بالحكم، 

ولكل حالة من الحاالت حكمها العشائري الذي قد ال يشبه حكم حالة أخرى. 
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البشعة 

عادة قدمية انتهت يف عرنا الحارض، وال يوجد لها أية آثار، والبشعة ميكن أن تكون خدعة أكرث 

من كونها حقيقة، حيث يتم تخويف الخصم بيد املحامســة، وهي حديدة توضع عىل النار حتى 

تصبح حمراء، ثم يبدأ بوضعها عىل لســان )الوغيــث( أي املتهم، وعند الوصول إىل هذه الدرجة 

يخاف املتهم ويعرتف بجرميته إذا كان قد ارتكب جرميته، وإذا أرص عىل اإلنكار توضع املحامسة 

عىل لســانه؛ كونه يعرف نفســه بأنه بريء مام يتهم به، ويف هذه الحالة يعرتف القايض )قايض 

البشعة( برباءته.

لكن قد متارس خدعة البشعة من قبل القايض، إذ حني ير من يراد )تبشيعه( عىل أنه بريء، 

وأصبح ال مفر من وضع يد املحامســة عىل لســانه، فإن قايض البشــعة قد يستبدلها بأخرى غري 

محامة عىل النار يك ال تؤذي لسانه.

وتســتخدم البشعة يف القضايا التي ال شهود فيها، وينكرها املتهم، كالقتل والرسقة، فيصبح ال 

سبيل إىل إظهار الحق إال بقايض البشعة. 

وقالوا فيها أشعار: 

ــــا بــشــعــة رعــــيــــت بــنــفــل واشــــعــــار  ي

ــري ــات ــغ ــة املــــالقــــاة وســـــط امل ــم ــي ــــا ش ي

ــــوار. ن فــيــه  واخـــتـــلـــط  الـــربـــيـــع  وراق 

املنشد 

هو قايض يحكم يف قضايا العرض، وتقطيع الوجه، وتخطي حرمات املنازل، فلمثل هذه القضايا 

أثرها يف املجتمع، ويتطلب الحكم فيها الشدة الحازمة، ولها قضاتها الذين يحكمون بها. 

الّدخالة 

هي قيام من يتسبب بجرم ما كالقتل، أو االعتداء عىل غريه، سواء أكان املعتدى عليه شخصا 

أم عشــرية، باللجوء ألحد األشــخاص املعروفني كدخيل لتوفري الحامية لــه، لحني حصول الصلح 

العشائري، بدءا بأخذ العطوات من قبل املجني عليه، وقد يلجأ الجاين للدخالة عىل شخص يعرتضه 

فجأة لحظة وقوع الفعل منه، فيقبل ذلك الشــخص )دخالته(، ويعمل عىل تهدئة روعه، وإخبار 

أهل املعتدى عليه أن )فالن( وعشريته بـ)وجهه(، أي بحاميته، فيكف أهل املجني عليه عن طلبه 

طاملا هو بحامية هذا )الوجه( إىل حني الصلح.
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دخيل البيت 

هــي أن يلجأ صاحب جنايــة إىل أحد البيوت ويدخلة لالحتامء به، فإن كان وراءه من يطرده 

يكف عنه لحرمة البيت وإن كان خاليا من أهله لحظة دخول الطريد، وإن كانت امرأة يف البيت 

أدخلته باســم زوجها، أو باســم أبيها إن كانت يف بيت أهلها، وتسمى بالعرف العشائري )دخيل 

البيت(، وكانت يف السابق أيام بيوت الشعر أن يدخل امللهوف، أو صاحب الحاجة إىل شق البيت، 

ويحتضن العمود )واســط البيت(، ويقول: »أنا دخيل عــىل البيت وصاحبه..أنا بالله وبيك«، ويف 

هــذه الحالة ال يحق لصاحب البيت أن يطرد الدخيل، أو عدم قبول دخالته، ويقول له: »وصلت 

وابــرش بالفزعة«، ويف قضايا عديدة حمــت صاحبة البيت الدخيل  يف حال غياب صاحب البيت 

)الرجل(، ويف هذه الحالة يعترب الدخيل مستجريا بوجه صاحب البيت الذي يقوم بعمل كافة ما 

يقوم به )الوجه(.

وللبيوت الحديثة حرمتها كام لبيوت الشعر، فالداخل عليها مستجري.

الجرية وإعطاء الوجه 

تعترب )الجرية( من أبرز ما مييز املجتمعات السلطية عن غريها، يسمونها إعطاء الوجه أو دية 

الشــأن، ألنها ترفع من شــأن من يعمل بها لكونها عادة طيبة ملا فيها من حقن الدم وإطفاء نار 

الفتنه، وتعني لجوء املحتاج إىل أحد رجال القبيلة يطلب منه حاميته وحل قضيته التي لجأ إليه 

بسببها، والجرية عند السلطية أنواع أبرزها:

1. جرية الدم: وهي القتل، ومدتها سنة وشهران. 
2. جرية األسود: وهو شخص الذي يرتكب جرما مثل قطع الطريق، أو قضية متعلقة بالرشف، 

ومدتها من ثالثة أيام إىل مثانية أيام. 

3. جرية الفعل: وهي جرية ناتجة عن مشاجرة مثل الكسور والجروح وفيها نزف الدم، ومدتها 
ستة أشهر.

4. العصا: وهي تعدي شخص عىل آخر رضبا بالعصا دون نزف الدم، ومدتها ثالثة شهور.
وإذا انتهت مدة الجرية الرابعة قبل الصلح ما مل تجدد الجرية من نفس قبيلة )الوجه(، تنتقل 

لقبيلة أخرى، والجريةـ  مع الثأرـ  فيها وقف الفتنة وحقن الدم، وإكرام الجار حتى تنتهي القضية.  
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بات  الثالث املُهرِّ

وهــي من العادات والتقاليد الراســخة عند أهل البادية، تقوم عــىل حامية دخيل الوجه، أو 

دخيل البيت والذود عنه باملال والسالح، برشط أال يكون الدخيل قد ارتكب جرمية رشف، فهذا ال 

جرية له، ومدة حامية الدخيل ثالثة أيام بلياليها، وهي فرصة متنحها العادات والتقاليد يك يستطيع 

صاحــب الوجــه تهريب دخيله لخارج منطقة الخطر، دون أن ميســه أي أذى، حتى تنتهي هذه 

املهلة، أما إذا تعرض له أحدهم خالل هذه املدة فتســمى هذه الحالة )سجة الوجه(، ولصاحب 

الوجه الحق يف الدفاع ورد األذى. 

وهناك بعض القبائل تعطي مهلة أكرث من هذه املدة، إال أن الدارج واملتعارف عليه عند غالب 

القبائل ثالثة أيام بلياليها، لذلك عرفت بالثالث املهربات.

تغري نسبة العشرية/ براءة العشرية من الشخص 

يكون تغيري نســبة العشــرية يف ثالث حاالت، حني تتربأ العشرية من أحد أبنائها بسبب قيامه 

بترفات مخالفة لألعراف وإرصاره عليها بعد محاولة ردعه عنها، فيلجأ إىل عشرية ثانية ويطلب 

منها أن ينضم هو وأرسته و)حالله( لهم، والحالة الثانية ملا يقع فرد من  العشرية يف مصيبة وحلها 

يســتلزم تغيري عشــريته، والحالة الثالثة حيث يرتك أحد العرب عشريته وديرته بسبب القحط أو 

مشاكل أخرى، ومبجرد أن ينتقل الفرد إىل العشرية الجديدة ويعلن أنّه صار منها يسمى داخل بدم، 

ومعناه أن الشــخص بعد انضاممه للعشــرية الجديدة كأن دمه أصبح من دمها، فيعد منهم، وقد 

يكون اإلعالن يف أكرث من شكل، كأن يشهر الفرد الجديد ويرتك عشريته، وينضم لعشريته جديدة، 

أو يرسل من ينادي كبري عشريته أنه أصبح من عشرية جديدة، أو يحرق ثوبه، ويبدله بثوب جديد 

دليال عىل تغيري العشرية.

عادات وتقاليد أخرى 

1. فجة املنحر: وهي نصف القيمة التي تطلب من  أحد أفراد عشــرية الجاين لحق املجني 
عليه، حيث يوزع املبلغ عىل أفراد العشــرية بالتســاوي ويسمونها الفزحة الخاوي، أي مبعنى أنها 

إجبارية.

2.  الرفدة: وهي ما يدفع شــخص لشــخص آخر حصلت معه نكبة أو مصيبة من مصائب 
الدهر سواء كانت داخل العشرية أو خارجها.
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3.  الدخيل: هو الرجل الذي يرتكب جرمية ما كالقتل، فيدخل عىل عشرية توافق عىل حاميته 
من أعدائه، وتكون مدتها عادة سنة وشهرين.

4. رد القتل: هو إعالن حرب من عشرية عىل عشرية ثانية.
5. الثأر: وهو أن يثأر الرجل بقتل قاتل ضيفه، أو جارة أو أحد أقاربه، ولو كان من قبيلته.
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1. األساطري

أسطورة القرون 

أسطورة قدمية تناقلتها األجيال، تحي أن هناك فتاة كانت تربط قرنها الطويل بأغصان الشجر، 

وتتمرجح عليها، وكان جميع سكان املنطقة يخافون منها، ويف يوم من األيام سمع عنها فارس من 

فرسان منطقة أخرى، وأراد أن يراها يك يعرف ما هو سبب خوف الناس منها، وعندما وصل إليها 

وجدها جالسة تنكش أسنانها بجذع الشجرة، فقال لها: »السالم عليكم« فقالت: »لوال أن سالمك 

ما سبق كالمك كان صفقتك وخليت السام تسمع طقيق عظامك«، فهرب الفارس وبقيت أم قرون 

جالسة يف مكانها. 

2. األمثال الشعبية
أمثال شعبية خاصة بالجرية  

ر الجــار قبل الدار، يقال هذا املثل عــىل رضورة اختيار الجار الصالح، قبل اختيار الدار  1. َدوِّ

املناسبة، فال تصلح السكنة يف الدار إذا مل يكن الجار حسن السمعة.  

2.  جارك مثل أخوك إذا ما شاف وجهك بشوف قفاك.  

3. جار قريب وال أخ بعيد. 

4. ال تشرتِ الدار قبل ما تسأل عن الجار.   

5.  الجار جاري مفتش أرساري.  

6. الرسول )وّص( بسابع جار.

وإذا كان الجار سيئا تقال األمثال التالية: 

1. كوم حجار وال هالجار . 

2.  يصبحك بالخري يا جاري أنت بحالك وأنا بحايل.  
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3.  طعمة من الله وحسد من الجريان، ويقال هذا املثل للجار الذي يظل يراقب جاره. 

4. سكر بابك تأمن جارك.

أمثال خاصة باستقبال الضيوف 

لكل مثل اســتخدام محدد يتم استعامله مبوقف معني، وأحيانا يكون للموقف أكرث  من مثل 

يعرب عنه، يف مدينة السلط مثال: معروف عن أهل السلط الكرم وحب الضيافة واستقبال الضيف 

بحفاوة حتى لو كانوا من املساكني، وهناك أمثال كثرية تعكس هذا منها: 

1. يا محىل الَجْمَعة لو عىل فانوس وشمعة، يعكس هذا املثل حب اللقاء، والتجمع عند أهل 

السلط حتى لو كانت األوضاع املادية ضعيفة.

2. املحل الضيق يسع مئة محب، يقال عند ضيق املكان الذي يجلس فيه محبون كثريون. 

3. بيت الضيق يسع ألف صديق،  يقال عند ضيق منزل املضيف.

تستخدم هذه األمثال لتخفيف اإلحراج عن صاحب البيت.

أمثال عن الحياة 

1. حط كلب بحرس دارك، وحط قط ياكل فارك، وال تحط ابن آدم بكشف أرسارك.   

2. وال تفتش عن حمزة، خذها مفتش عن أصل جدها.   

3.  إذا أبوه البصل ذاق الثوم من وين بدها تيجي الريحة الطيبة. 

4. إذا طلع الولد لعمه يا سعد أبوه وأمه، وإذا طلع الولد لخاله يا زين أفعاله. 

5.  الي يلعن بيخي الناس تسبه.  

6.  الي بتغطى بلحافكم بردان. 

7. برا شحرور وبالبيت دبور، النملة  بس بدها تخرب تركب جناحات.  

8. صوت حيه وال صوت بنية، البنت املليحة وال الصبي الفضيحة. 

9.  الرضة املقالية عريت الطنجرة وقالت ثنايها بالطبخ. 
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10. لو جبتها بتغزل كان لقيت الها بيت.  

11.  جاب الدب عىل كرمه.

12. جزاتك عىل الي صبغ الليمون وما ذاقه.   

13. كثري النط )القفز( قليل الصيد. 

14.  يا الي سياقك تيعة تعيه ويالي طالقك كش كش.  

15. عوراء بتخوف املجنون والطرما )الصاّمء( عىل الباب بتتصنت. 

16. والكحل بيد املرشوش بخيتك عظمة مقرقطة.  

17. من والك منحرة وال تنحرة. 

18.  ان ابغضوك القوم كرب لقمتك.   

19. شفت العجب شفت العجيب،  شفت الحصيني بطارد الذيب. 

20.  فرس القايض ما بتاذي.

أمثال متعلقة بفصول السنة  

الصيف بساطه واسع. 1

الصيف كيف و الشتا شدة . 2

الشــتاء: ســعد الذابح، وهي فرتة أول خمســينية الشتاء، من أول شــباط حتى 23 آذار، أما 

املربعانية التي تحل قبل الخمسينية فتمتد من 21 كانون األول إىل أول شباط، وقصة سعد الذابح 

أن شــخصا اســمه سعد خرج عىل جمل يف سفر له، ونصحه أبوه بأن يأخذ معه حطبا، وأن يتزود 

بالغطاء يك يتدفأ به وقت الربد، لكنه مل يســتمع للنصيحة اعتقادا منه أن الطقس لن يتغري أثناء 

ســفره، ولكن عندما قطع نصف الطريق ظهرت الغيوم وهبت ريح باردة ونزل املطر والثلج مام 

دفعه لذبح جمله، وتجويف بطنه واللجوء إليه ليتقي الربد، لذلك سمي سعد الذابح. 

سعد الذابح يتميز بالربد الشديد، وسعد أبلع يتميز بكرثة األمطار، وهي املدة املمتدة من الثاين 

من شباط إىل أواخر شباط، ومهام كانت كمية املطر يف هذه املدة فإن األرض تبتلع املاء برسعة، 

سعد السعود يتميز بالدفء، وسعد الخبايا بتطلع الحيايا، ويبدأ من 10 آذار  إىل 22 آذار، لتنتهي 

خمسينية الشتاء ويبدأ فصل الربيع. 
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أمثال عن شهور السنة 

1. شهر شباط: شباط ما عليه رباط، إن َشبَّطت وإن لبَّطَْت ريحة الصيف بيه.  

2. وشهر آذار: آذار ساعة شمس، وساعة أمطار، وساعة مقامات الشتاء، وعم آذار محرم عىل الكفار. 

3.  وشهر نيسان: شتوة نسيان تحيي اإلنسان.  

4. وشهر أيار: اسحب منجلك وغار يرد رضاب ديار.  

5.  وشهر حزيران: شهر كيف، أوله ربيع وآخره صيف. 

6. وشهر متوز: متوز طبّاخ العنب  بالكوز.   

7. وشهر آب: آب اللّهاب.   

8. وشهر أيلول: أيلول ذيله مبلول.   

9. التشارين: ترشين األول وترشين الثاين بينهم صيف ثاين.  

10. الكوانني: اقعد بيتك وكرث من حطبك وزيتك.

أمثال يف وصف الغباء 

هناك أمثال كثرية يف محافظة البلقاء، تتحدث عن الغباء منها: 

1. بتقلّه ثوْر بيقول احلبوه.   

2. إجا يكحلها عامها.  

3.  رزق الهبايل عىل املجانني.  

4. قالوا للبغل مني أبوك، قال الحصان خايل.    

5.  مثل إيل فرّسْ املاء باملاء.      

6.  جبتك يا عبد املعني تعني لقيتك يا عبد املعني بدك من يعني. 

أمثال عن الشخص يسء الخلق 

ذيل الكلْب ُعمرْه ما بنعدْل.. 1

نوْم الظاملنْي عبادة.. 2
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كل مّكار بوكل من كيسه.. 3

رضبني وبىك، وسبقني واشتىك.. 4

فالْن بوجهني.. 5

ذبانة مش نجسة بتخبث املعدْة.. 6

من فرش فراْش قعْد عليه.. 7

من حفر حفرة ألخيه وقع فيها.. 8

بقتل القتيل ومبيش بجنازته.. 9

أمثال عن الصداقة 

األمثال الشــعبية التي تتحدث عن موضوع الصداقة كثرية، منها ما يتحدث عن كيفية اختيار 

الرفيق، ألنه يشارك يف املصائب التي تظهر حقيقة الصديق، مثال:

الصديْق ببنّيْ بالشدائْد.. 1

الصديق وقت الضيْق.. 2

صديقْك َمْن صدقَك.. 3

بوقت ضيقك تعرف عدوك من صديقك. . 4

اسمْع من الي مبكيك، وال تسمع من الي بضْحَكْك. يقال هذا املثل يف الصديق الحقيقي . 5

الذي يشري إىل عيوبك قبل محاسنك. 

من الحق زالْت الصديْق جافاه. يقال هذا املثل مبعنى أنه ال يوجد من هو معصوم من . 6

الخطأ، وصديقك الحقيقي ال تنتبه ألخطائه كثريا ومتسك بها. 

الصاحْب ســاحْب، ال بســحبك عىل الخري، ال بســحبك عىل الرش. هذا املثل معناه أن . 7

الصديق يؤثر عىل صديقه، كام يقال يف الرفيق اليسء إذا رفيقه يكون ســيئا مثله، وإذا 

كان جيدا فسيكون صديقه جيدا مثله. 

الصديق قبل الطريق. يقال هذا املثل للشخص الذي ينوي السفر، وعليه أن يختار الرفيق . 8

املناسب لسفره معه. 
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أمثال تصف طباع األشخاص 

1. الطبع غلب التطبع. يحىك هذا املثل لألشــخاص الذيــن يحاولون إظهار صفات أخرى غري 

صفاتهم األصلية التي ال يستطيعون إخفاءها.

2. الحامر حامر والحصان ســار. يقال لألشــخاص الذين يعتقدون أنهم بصحبة الناس يغريون 

طباعهم السيئة.

3. رِجعــت حليمة لعادتها القدمية. يقال لألشــخاص الذين يعــودون لطبع قديم فيهم بعد 

إخفائه، أو يعودون ملامرسة عادة تركوها مدة.

4. ذيــل الكلب مــا بنعدل لو حطوه بألف قالب وقالب. يقال لألشــخاص الذين يبقون عىل 

طبعهم اليسء وعاداتهم السيئة، بعد نصح الناس لهم، كل هذه األمثال تبني أن الطباع ال 

ميكن إخفاؤها مطلقا، وأنها تولد ومتوت مع اإلنسان.

أمثال لصاحب الحظ اليسء 

سبع صنايع والبخت ضايع. يقال ملن يجيد الكثري من األعامل، ولكنه ميلك حظا سيئا.. 1

املعرث حتى لو ركب ع ظهر الجمل يعضه كلب.. 2

رضينا بالهم والهم ما ريض بينا.. 3

إجت الحزينْة تفرح ما لقيت الها مطرْح.. 4

الي ما له حظ ال يتعب وال يشقى.. 5

لو بروح عالقبور بتلحقني مية الناطور.. 6

يا حظي مثْل حْظ أمي وخالتي.. 7

املنحوْس منحوس لو علقوا عىل راسه فانوس.. 8

أمثال عن الفشل 

1. تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي. يتكلم عن الفشل بعد املحاولة. 

2.  رجع بخفي حنني. يتكلم عن الشخص الذي هب ألداء مهمة، وعاد فاشال. 
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3.  ايد لورا وايد لقدام. يتكلم عن الشخص الفاشل دوما الذي كثريا ما يعود مخفقا.

4. مثل ما راح مثل ما أجا. وصف للشخص الذي عمل عمال وعاد كأنه مل يعمله.

أمثال تصف استعامل العقل يف بعض مواقف الحياة 

1. شابت لحاهم والعقل ما جاهم. يقال لألشخاص كبار العمر الذين يترفون بعقول الصغار.   

2. العقل زينة. يقال لألشخاص الذين ال يفكرون بعقولهم.  

3. إن انجّنــوا ربعك عقلك ما ينفعك. يقال لألشــخاص العقالنيني عندما ال ينفع العقل وقت 

التعامل مع املجانني.

أمثال عن النفاق 

1. معاهــم معاهــم وعليهم عليهم. يقال هذا املثل لألشــخاص الذين يكونون يف صف الذي 

أمامهم، فإذا اختفى يكونون يف الصف الذي خلفه، وهكذا.   

2. يلعب عىل الحبلني. يقال هذا املثل لألشخاص املنافقني الذين يوعدون أشخاصا  باإلخالص 

لهم ويف نفس الوقت يوعدون آخرين وال يفون ألي طرف.  

3. يلعب عىل مية دف ودف. يقال هذا املثل لألشخاص الذين ينافقون مع الجميع.

أمثال تخص الفالحة والتجارة 

1. افلح أرضك، واسرت عرضك. يقال للعاطل عن العمل.     

2. إن جار عليك الزمان جود عىل أرضك. يقال للذي يقع بضيق.

3. افلِْح وثنِّ وازرع بدري. يقال نصيحة لآلخرين إلنجاز األعامل بجدية وبال تباطؤ.      

4. التلم األعوج من الثور الكبري. يقال عندما يحصل الخطأ ممن ال يتوقع منه.   

5. إذا خلفك بيك الفقري عليك بزراعة الشعري. يقال وقت الضيق.

أمثال تخص التجارة  

1. هّني الشاري، وعزّي البايع. ويعني أن البائع هو الخرسان.

2. اإلفرنجي برنجي. يقال عند إعجاب الشخص بيشء عند اآلخرين أكرث من إعجابه مبا عنده.

3. ما حدا ِبقول ع زيته ِعِكر. يقال عند مدح النفس.
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4. الدكاكني مصاطب الذّل. يقال للناس املديونة.   

5. رصيد التاجر النَّّق. يقال للذي ال ميلك غري الكالم، بأوانه وغري أوانه.   

6. َمْن حرض السوق تسّوق. يقال للموجود عىل الحدث صدفة فيشارك فيه، ومن املمكن أن 

يكون الحدث وليمة مثال...الخ. 

أمثال تقال يف بعض مواقف الحياة 

1. وقوف بالشموس، ودفع فلوس، ومعارشة تيوس. يقال عن البناء.   

2. حرّك إلها ْحوارها ِبتِْحْن. يقال عن الناقة.

3.  قّنبني وال تكريني -أي تحرثني-. شجرة الزيتون تقول لصاحبها.          

4. القمح والزيت )َسبَعني( بالبيت. أي مصدرا عيش يبعدان الجوع عن البيت.   

5. الجنان فنون وامللك زيتون. أي متعة الزيتون ال تضاهيها متعه.     

6. أسمع جعجعة وال أرى طحنا. يقال للذي يكرث  القول بال نتيجة، أي كثري الكالم قليل الفعل.    

7. الرتّوي أجدى والتبررُّ أنفع، وربَّ عجلة تَِهُب ريثا. يف العجلة الندامة ويف التأين السالمة.   

8. ربَّ ضارة نافعة.    

9. قد ذاْب الثلج وبان املرج.   

10. ال يجرِّْب املجرَّب، إال َمْن عقله امَخرَّب.      

11.  أبناؤنا أكبادنا متيش عىل األرض.    

12.  الحياة ُوِهبَْت لتعاش بكاملِها.  

13.  شباب ُخنَّع. ال خري فيهم.     

14. لكل من اسمه نصيب.  

15. ابني وإن طالت سالمته يوما عىل آلة حدباء محمول.
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ومن األمثال األخرى 

1. ال تقوْل للمغني غّني غري ملّا ِيغّني لحاله.     

2. طُْب الجرة عىل مثها تِطلع البنت ألمها.   

3. شو ما طبخت املرة زوجها بوكل وبتعىش.   

4. صار ألم استيت بيت وصارت تحلف بالطالق.    

5. أحرث وأدرس لبطرس.     

6. اتسوِّي لألقرع جدايل.      

ز القصرية بتفكِّرها صغرية.    7. َجوِّ

8.  لبِّس األسمر أحمر واضحْك عليه.     

9.  من ِقلّة الدولة بنسلِّم عىل النََّوْر.    

10. هجني وقع بسلة تني.     

11. ِعّدي رجالك ِعّدي من األقرع للمصدي.  

12. ما ظّل بالُخم غري ممعوط الذنب.   

13. مثل العنب ِبْخرُج كّل يش.

14. إذا فــات الُفــوْت ما ينفع الصوت. يقال عندما يصبح مــن غري املمكن ألحد أن يرجع ما 
حدث سواء كلمة خرجت أو فعل وقع.     

15. الفــرس من خيّالها والحرمة من رجالها. يعنــي أن الرجل مثل خيال الفرس يعرف  كيف 
يعامل زوجته، وال يرتك لها الحبل تقوده هي.   

16. لو كان فيه خري ما رماه الطري. يقال للواحد يريد أن يأخذ شيئا تركه غريه.   

17. أنــا وأخوي عىل ابن عمي وأنا وابن عمي عــىل الغريب. ويعني أن األقرب فاألقرب أوىل 
باملساعدة واملعونة؛ فاألخ أوىل من ابن العم، وابن العم أوىل من الغريب.

أمثال قدمية  

الي حكم غلب، والي ابتىل يصرب.. 1

احرض عنزك يتجيب توم.. 2
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إجت والله جابها.. 3

بخت الشاطر بخاطر وبخت الناقص براقص.. 4

الكرثة غلبت الشجاعة.. 5

جنة بال ناس ما بتنداس.. 6

شغل الليل عامر النهار.. 7

ما باليد  حيلة.. 8

ال يهش وال ينش.. 9

لسان طويل وذراع قصري.. 10

محمد لو قال فعل.. 11

ُخْذ البناْت من صدوْر األمهات.. 12

كون نسيب وال تكون ابن عم.. 13

بيت رجال وال بيت مال.. 14

صهرك حامي عرضك.. 15

الي ما بيحلوها خدودها بيحلوها جدودها.. 16

ُخْذ األصيلة لو عىل حصريْة.. 17

ال يغريك زين الخدود، ترى العقل ترلي.. 18

عيناك الخال وخال الخال يا طالب العال.. 19

بنت العون عانت، وبنت النذل فرشت ونامت. يقال هذا املثل للكنة التي تعني حامتها، . 20

حيث تكون بنت أصل، أما إذا مل تعني حامتها )فرشــت ونامت(، أي تكون من أصل غري 

طيب.

أمثال عن الوالئم 

القيني وال تغديني. يقال هذا املثل ألن الناس يفضلون حسن االستقبال بهم، والرتحيب . 1

أكرث من دعوتهم إىل الوليمة نفسها.
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احــرضت وما حرض واجبك. هذا املثل يقوله املعــزّب لضيفه؛ ألن ما قدم له أقل من . 2
واجبه، ومكانته أكرب من ذلك.

طعمي الثم تســتحي العني. يقال هذا املثل حني تكــون الدعوة إىل الوليمة من أجل . 3
مصلحة يريدها الداعي من املدعو.

عيار الشبعان أربعني لقمة. داللة عىل الكرم؛ حيث املعزب يزيد إلحاحا عىل الضيف . 4
ليأكل املزيد.

أكلة واتسّمت عليك. القصد منه يجب عىل الضيف أن ينهي أكله، وال يُبقي وراءه شيئا.. 5

اإليدين مفاتيح الثم. يقال هذا املثل ليبدأ الضيف األكل بنفسه.. 6

أمثال عن الحامة والكنة والزوجة الثانية 

الحامة إذا ما حّكت بتهز راسها. يقال هذا املثل للكنة التي تستغيب حامتها.. 1

الحامة حمة، وبنت العم عقربة. يقال هذا املثل من الكنة للحامة، وأخت الزوج.. 2

الحي إلك يا جارة واسمعي يا كنة. املقصود هنا أن الحديث موجه للكنة.. 3

الرضّة ما بتجيب لرضّتها غري مرضّتها.. 4

يا جوز الثنتني يا قادر يا فاجر. املقصود بهذا املثل أن زواج االثنتني صعب عىل الرجل.. 5

مركب الرضاير ســار، ومركب الســلفات احتار. يقال هذا املثل يف أنه ممكن أن تتفق . 6

الرضاير، ولكن من الصعب أن تتفق السلفات. 

أمثال عن الطعام 

العّز للرز والربغل شنق حاله. يقال هذا املثل إذا حصل التمييز لشخص قد يكون سعى . 1

إلرضاء شخص ما، لكنه مييز الشخص اآلخر عليه.

من خبا الغدا للعشا ما بتشمت فيه العدا. يقال هذا املثل للتوفري والحيطة.. 2

الخبــز الحاف ِيعرِّض الكتاف. يقال هذا املثــل للتأكيد عىل رضورة الخبز، وما له من . 3

قيمة غذائية.

خبز وماء أكل العلامء. يقال هذا املثل يف أن العامل يكتفي بالقليل القليل من الطعام.. 4
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أمثال يف مواقف معينة 

يا شايف الزول يا خايب الرجا. يقال هذا املثل لإلنسان الذي تتوهم يف هيئته، ولكن . 1

عىل حقيقته ال يقدر عىل فعل يشء.

الطول طول النخلة والعقل عقل الســخلة. يقال هذا املثل للشــخص الذي تستحي . 2

شكله وتستهجن عقله.

أجت الخيل تحذي أجا الفار مد رجله. يقال هذا املثل لإلنسان الذي يقارن نفسه مبن . 3

هو فوقه يف القدر أو املقدرة.

الي بحي ملرته عورة، كل الناس تلعب فيها )الكورة(. يقال هذا املثل للرجل الذي ال . 4

يقدر امرأته أمام الناس.

الطيور عىل أشكالها تقع.. 5

خبّي قرشك األبيض ليومك األسود. يقال لتدبري أمور الحياة.. 6

الي ما بعرف الصقر يشويه. يقال لألشخاص الذين يستهزئون بغريهم.. 7

بتيجي مع الهبل دبل، ومع العمي طابات. يقال للذين تأتيهم األشياء والحظ بال تعب.. 8

أمثال عن الرضا مبا كتبه الله 

ملا يسكر بوجهك باب، ربنا بفتحلك مية باب.. 1

طيور وطارت بأرزاقها.. 2

صوْم وصّي هّمك بولي.. 3

الله يعّديها ع خري.. 4

ما بعد الضيق إال الفرج.. 5

كل تأخرية وفيها خرية.. 6

غري نصيبك ما بصيبك.. 7

املكتوب ما منه مهروب.. 8

الحياة يوم إلك ويوم عليك.. 9
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أمثال يف اإلناث

منها ما يذمرُّ املرأة، ومنها ما يؤكد قيمتها.

هم البنات للمامت إن كانن عرايس أو متجوزات.. 1

إن ماتْت أختْك اسرتْ عرضك.. 2

البنت إن بانت نيابها الحقها وال تهابها. يقال هذا املثل للفتاة إذا ضحكت يف الشارع . 3

أمام الناس األغراب، حيث تعد ابتسامتها دليال عىل كونها موضع شك ملن ال يعرفها.

يا مخلفة البنات، يا شايلة همهن للمامت.. 4

أم البنات متيش بثبات، وأم البنني بتميش وبتميل. يقال هذا املثل يف املجتمعات التي . 5

تفضل أن يكون املولود ذكرا.

صوت حية وال صوت بنية.. 6

البنات سكر نبات.. 7

الشهادة سالح. يقال هذا املثل للداللة عىل رضورة التعليم للفتاة؛ فإن مل يبق لها أهلها . 8

وال زوجها، يعد التعليم السالح الوحيد لحاميتها من عرثات الزمان.

3. قصة مثل
أمثال معينة وقصصها 

عندما كان ميوت أحد من ِعلية القوم تكون مدة العزاء أربعني يوما، ويف أحد األيام مات واحد 

من  عشــرية املضاعني )املضاعــني عائلة من عائالت الفحيص( فجاءت أمــرأة من أهل الفحيص، 

وأخرى من أهل ماحص )عبادية( من عشرية )الجربة( )اإلجربة( فمكثت عند املضاعني طيلة مدة 

العــزاء، وكانت كل يوم تــأكل مام يطبخ للعزاء وغالبا يكون اللحــم والفتيت، وبعد ذلك عادت 

إىل أهلهــا يف ماحص، وحرضت عندهــم عزاًء آخر، فلم تذق طعم اللحم طيلة مدة العزاء؛ ألنهم 

فقراء واملضاعني أهل خري وعندهم غنم كثرية، فأنشــدت هذه املرأة العبادية تنويحة مشــهورة  

يف الفحيــص، وهي تقول عن املضاعــني: »واملوت يصلح للمضاعني هيل الدفني«، وراحت مثال يف 

الفحيص.
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اليل بفرش فراش يقعد عليه 

مثل مســتخدم يف السلط، يقال للشــخص الذي يفعل الفعل ويلقى نتيجته، ويقال إن قصة 

هذا املثل كالتايل: كان هنالك رجل كبري يف السن يعيش مع ابنه، وكان ابنه متزوجا من امرأة ذات 

أخالق سيئة، وكان لديهم ولد صغري، وكانت هذه املرأة تعمل عىل مضايقة والد زوجها، وتشتي 

لزوجها منه، ويف أحد األيام، وبعد كرثة شــكاوى الزوجة لزوجها قرر الزوج أخذ والده ووضعه يف 

مغارة بعيدة، فأخذ الرجل أباه واصطحب معه ابنه الصغري وفراشا لوالده، وبينام كان االبن يجهز 

الفراش ألبيه قال له الطفل الصغري: »اقســم الفراش  نصفني«، فســأل األب ابنه الصغري: »ملاذا ؟« 

فقــال له : »حتى عندما تكرب أضعه تحتك يف نفس املغارة«، فقال األب: »الي بفرش فراش بقعد 

عليه«.

رجعت حليمة لعادتها القدمية   

يقال إن قصه هذا املثل أن امرأة بخيلة اسمها حليمة كانت عندما تطبخ ترتجف يدها، وهي 

تضع املقادير من شدة بخلها، فقرر زوجها تعليمها الكرم، فقال لها: »كل ما حطيتي معلقة سمن 

زيــادة أطال الله يف عمرك يوما واحدا، وكل ما زدت من املقادير ربنا يطيل يف عمرك«، فأصبحت 

تزيد يف الطبخ وتكرث من السمن، طمعا منها يف زيادة عمرها، لكن صادف أن تويف ابنها الصغري، 

وحزنــت عليه كثريا، وأرادت املوت بعد وفاة ولدهــا، فأصبحت تقلل املقادير مرة أخرى، وتقلل 

السمن، فقال زوجها بها: »عادت حليمة لعادتها القدمية«.

هناك أمثال يف محافظة البلقاء قصصها غري حقيقية مثل:

حر الرصصور مات أبو منصور  

 وهي قصة تدل عىل دهاء النساء وكيدهن وقدرتهن عىل استنتاج األخبار، تحي هذه القصة 

عن أن نساء إحدى القرى اشتهرن بكرثة الحديث، وتبادل الكالم الصحيح وغري الصحيح، وبسبب 

ما لهذا من تأثري ســلبي، قام أهل قرية بوضع عدد من النســاء يف برئ عميقة، ووضع رجل شديد 

البأس عىل مدخل هذه البرئ، وصادف يف أحد األيام التي مرت عىل النسوة أن سمع الرجل صوت 

رصصور، فظن أن النساء يتبادلن أطراف الكالم، فنزل ودخل معهن يف االجتامع فأخربنه عن شخص 

يدعــى أبو منصور أنه تــويف، فتعجب الرجل من كالمهن فذهب إىل القريــة، وبالفعل وجد أبو 

منصور قد مات، فكان هذا املثل )حر الرصور مات أبو منصور(.
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 راعي )األوله(  

كان هنالك شيخ قبيلة رزقه الله ولدا، ولكنه مل يوفق به، حيث كان ضعيف الشخصية، عديم 

الفائدة، فأراد الشيخ أن يرسل ابنه مع القافلة التي كانت متر كل سنة مرة واحدة، عىس أن يستفيد 

هذا الولد فيعتمد عليه أبوه، فأرســل الشيخ ابنه مع هذه القافلة، وبعد ميض ثالثة أيام من سري 

القافلة، ضاع الولد، ووجد نفسه يف مكان ال يعلم به أحد، وتابع طريقه دون أن يعلم أين يتجه، 

وبعد ميش طويل وجهد وتعب وجد بيت شعر كبري، فاتجه نحوه، وعندما وصل إىل البيت وجد 

فيه امرأة فرحبت به وأكرمته حتى وصل صاحب البيت، فرحب به أيضا، وبقي الولد حوايل عرشة 

أيــام، طلب بعدها من صاحب البيت أن يزوجه، فقــال له: »أريد أن أتزوج ابنتك«، التي هي يف 

الحقيقة زوجة صاحب البيت، فقال له )جتك(، بعد أربعة أشــهر أخذ الولد الزوجة، وبعد مرور 

عرشين سنة أصبح الرجل الكريم فقريا ال يوجد عنده يشء، فذهب للولد الذي أصبح شيخا فلم 

يلتفت له، فضاع حقة، وعاد الرجل الحزين، ويف الطريق لقيه رجل كبري يف السن فأعطاة كل ماله 

وقال له هذا لك إذا مل أرجع خالل شــهرين، انتظر الرجل فذهب للقايض وقال له القصة كاملة، 

فأرسل للشيخ، فقال أنا الذي  أرسلت لك كل املال ألنك راعي )األّوله(.

البالد يربط الثعلب بيها... ويفك بها فأر 

يحىك أن أبا الحصني )الثعلب( قابل ملك الغابة فقال له: »أتصارعني يا أسد«، فقال له األسد: 

»إنــك ال تتحمــل رضبة واحدة من يدي«، فأجاب أبو الحصني: »يل قوة خفية أخفيها يف البيت ال 

يســتطيع أحد أن يصارعني«، فقال له األســد: »اذهب واحرضها«، فأجابه الحصني: »وما الضامن 

بأنك ســوف تبقى هنا حتى أعود، لعلك تهرب«، فقال األســد: »إين لن أهرب من هنا وسأنتظرك 

حتى تعود مهام كانت الضامنة التي تريدها ســأفعلها لك«، أجاب الثعلب وقال : »أربطك عىل 

هذه الشجرة حتى أعود يك أضمن أنك لن تهرب«، فوافق األسد وربطه الثعلب برباط قوي، ومكن 

أكتافه جيدا إىل الشــجرة، وبعد ذلك ضحك عليه وقال له: »هذه قويت الخفية، فقد استطعت أن 

أربطك بالحيلة«، فحزن األســد وتوسل إليه أن يحله، ولكن الثعلب تركه وذهب يف سبيله، وبعد 

حــني من الوقت قدم فأر صغري، فوجد األســد مربوطا بالشــجرة والذبــاب يحط عىل عينيه وال 

يستطيع أن يعمل شيئا، فقال لألسد: »هل تريدين أن أفك وثاقك«،  فأجاب األسد: »نعم أرجوك«، 

ويف الحال قفز الفأر إىل الحبل وبأسنانه الحادة بدأ يقضم الحبل، وما هي إال لحظات حتى قطع 

الحبل وفك األسد، فام كان من األسد أال أن غادر الغابة إىل ديار بعيدة، وكل من التقاه يسأله إىل 

أين أنت ذاهب؟ فيقول: )هذا البالد يربط بها الثعلب، ويفك بها الفأر لن أبقى بها( وذهبت مثال 

)البالد يربط الثعلب بيها...ويفك بها فأر(.  
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خريا تعمل رشا تلقى  

يحــي أن رجال فالحا خرج يف الصبــاح الباكر ليحرث أرضه، وكان الطقس باردا جدا، وبعد أن 

حرث عدة أتالم )جمع تلم( حتى رضبت سكة عود الحراث بيشء، فحركة باملنساس الذي بيده، 

فإذا هي أفعى متجمدة من الربد، فقال يف نفسه »مسكينة هالحية«، فتحنن عليها ووضعها يف عبه 

)أي داخل قميصة(، واســتمر يف الحراثة، ومع الحركة وحرارة جسمه بدأت الحياة تدب باألفعى، 

فتحرك السم يف عروقها وأخرجت رأسها من عبه، وانتصبت أمام وجهه وقالت له: »من قال لك أن 

تضعني يف عبك سأنتقم منك وألدغك، وأفرغ سمي يف جسمك حتى متوت«، فأخذ الرجل يتوسل 

إليهــا أال تفعل، وأنــه عمل معها خريا، فهل هذا جزاؤه، وكان هو واألفعى عىل هذا الجدال حتى 

حرض إليهم ثعلب صغري  يسمونه بالعامية )أبو الحصني( فقال: »ما بال صوتكم عال وتتجادالن«، 

فقال الرجل: »داخل عليك يا )أبو الحصني( أن تحكم بينا وتفكني من هذه األفعى ناكرة الجميل«، 

أجاب )أبو الحصني( وقال له: »ماذا تعطيني لو فكيتك منها« قال له الفالح: »اطلب ما تشــتهي 

وفكني منها«، فقال له )أبو الحصني(: »تجلب يل دجاجة محمرة«، قال الفالح: »دجاجتني محمرتني 

وفكنــي«، اقرتب )أبــو الحصني( من الحية وقال لها: »الرجل رفعك مــن األرض ووضعك يف عبه، 

وحتى تكون املنافســة عادله دعيه يرجعك إىل األرض، وعندها تعطيه فرصة الدفاع عن نفسه«، 

وظــل يجادلها حتى أقنعها بالنزول، ويف هذه األثناء قال للرجل: »أخوي باملنســاس ملا تنزل دق 

رأســها«، وهذا ما كان، وعندما تخلص منها الرجــل قال )أبو الحصني(: »هات الدجاجتني«، فقال 

الرجل: »حارض ابق هنا احرس الفدان حتى أذهب للبيت، وأحرض لك الدجاجتني«، ذهب الرجل 

لبيته وعندما أقبل عىل البيت أتته امرأته وكانت شديدة البأس، وال تطيق زوجها، فقالت له: »الله 

ال يجيــب الدرب الي جابتــك، لويش رصت راجع عّي «، قال الرجــل : »يا امرأة طويل جاجاتك 

أنا صار معي كيت وكيت وكيت وجاي عشــان تحمريل جاجتني وآخذهن إىل )أبو الحصني( الي 

فكني من املوت«، فقالت له: »ريت الله ما ردك ال أنت وال )أبو الحصني( معك، بدك أقوم أذبح 

جاجتــني وأحمرهن ألبــو الحصني انقلْع انقلْع من هون«، فرجاها الرجل وقــال لها: »يا امرأة أنا 

وعدت )أبو الحصني( ودبريني مشــان الله«، وبعد ما ألح عليها قالت: »اســمع تا أقولك«، وكان 

لديهم كلب اســمه )رش(، »خذ رش معك وحطه بالكيس واربط عليه واحمله معك، هو بترف 

مع )أبو الحصني(«، وافق الرجل ووضع )رش( بالكيس، وربط عليه وأخذه معه، وعندما وصل إىل 

املكان رأى )أبو الحصني( واقفا عىل الصخرة من بعيد ويراقب، فناداه الرجل وقال: »تعال يا )أبو 

الحصني( فقد جلبت لك ما طلبت«، لكن )أبو الحصني( ال يأمن من البرش فقال له: »ضع الكيس 

عندك وابتعد حتى ال تغدر يب«، نزل )أبو الحصني( عن الصخرة وتوجه للكيس واقرتب منه رويدا 

رويدا خوفا من املفاجآت، فمد يده وجس الكيس من الخارج، وإذ فيه يشء طري فقال يف نفسه: 
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»لعل هذا الرجل ال يغدر يب ومؤكد بأنه أتم وعده، وأحرض الدجاجتني، فمد يده وفتح الرباط من 

عــىل الكيس، وعندما فتح الكيس قفز الكلــب )رش( يف وجهه، و)أبو حصني( من الصدمة طار يف 

الهواء، وأخذ يجري بأقىص رسعة، و)رش( يتعقبه بالنباح، و)أبو حصني( كل ما مر من جانب أحد، 

يقول له: )خريا تعمل رشا تلقى(. 

ألقاب وصفات جرت مجرى املثل 

كانت وما زالت هناك ألقاب وصفات تطلق عىل األشخاص واألفعال، وهذه األلقاب قد تكون 

سيئة غري مرغوبة، ولكنها جرت مجرى العادة التي يصعب تغيريها، ومن األلقاب القبيحة املتداولة 

بكرثة يف مجتمعاتنا:

مقرِّق. تقال للشخص قصري القامة وصغري الحجم.. 1

أخوث. تقال لشخص أقرب ما يكون إىل الهبل ويتكلم بأمور تافهة.. 2

دّجال. تقال للشخص املحتال والنصاب، والذي ال يراعي حرمة الله يف أمور حياته.. 3

هامل. تقال للشخص الذي ال يلتفت إىل مصلحته.. 4

نسونجي. تقال للشخص املحب للنساء.. 5

أفجح. تقال للشخص الذي عنده مشكلة يف القدمني.. 6

البخيل. تقال للشــخص املحب للامل، وال يكــرم أحدا، ويبخل حتى عىل أهل بيته يف . 7

الطعام وغريه.

األحول. الشخص الذي ينظر بجانبي عيونه لعلة بهام.. 8

اللئيم. هو الشخص الذي ال يحب الخري ألحد.. 9

الحسود. هو الشخص الذي يحب أن يكون لديه ما عند غريه.. 10

خرّاط. هو الشــخص الكاذب يف كالمه وأفعاله، وال يصدق يف أي قول، ويبتدع أقاويل . 11

وأحداثا كاذبة.

ِعّريط. هو الشخص الذي ينسب شيئا من غريه له، وهو املغرت بنفسه.. 12
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 ومن األلقاب والصفات الحسنة:

نشمي. وهو الشخص املحب للناس، ويساعد أهله، ويعمل الخري للمحتاجني.. 1

نخونجي. وهو الشــخص الذي إذا طلبت منه أي طلب يفديك به، ولو عىل حســاب . 2

مصلحته، ويقال: )إذا نخيته لقيته(.

ديني. هو الشخص املتدين، ويراعي الله يف أمور حياته كلها.. 3

الكريم. هو الشخص الذي يجود عىل الضيوف وعىل أقاربه، ويُقال: )الي بايديه مش . 4

إله(.

ازقرت. هو الشخص الرشيق، خفيف الدم، وال يتواين عن تلبية طلب من يطلبه.. 5

دّواس الظلام. هو الشخص الشجاع الذي ال يهاب.. 6
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4. القصائد
قصيدة يا طروش 

قصيدة قدمية من الرتاث األردين العريق تعرب عن عقوق الوالدين، وجحوِد النعمة، وتعد من 

القصائد املشهورة يف األردن:

ــب ــي ــراج ـــا طـــــروش يـــالـــيل نــاحــريــن امل  ي

ــم خــطــاك مــــن  ــــــــرصوا  واق يل  ـــوا  ـــض ـــري  ت

ـــه تــكــاذيــب ـــصـــدق مـــا ب ـــــذوا كــــالم ال  وخ

ـــاكـــم ـــا وي ـــن الـــخـــري حـــن ـــق ـــواف ـــــا م  وي

سالحيب ووادي  ــن  ــل راج بيكم  ــت  ــدي  وه

ــم ــاك ـــق م ـــي ـــداف ــة م ــخ ــب ــس ــال  ولـــقـــيـــت ب

ـــب ـــداري  واجــيــبــكــم عـــن الـــوعـــر مـــع ت

ــايــل يــجــهــد بــالكــم  مـــن خـــويف يـــا بـــوي ع

ــب ــذي ــان وارافــــــق ال ــق ــل ــخ  واســـعـــى مـــع ال

ــقــص عــلــيــكــم عــشــاكــم ــن ي ـــن خــــوف ال   م

ــب ــي ــان ــم مـــع األج ــك ــت  ويــــا عــيــال مـــا رسح

غـــداكـــم ــم  ــت ــي ــل ك الــصــقــعــة  ــــىل  ع  وال 

ــيــب ــاملــصــال ـــال مـــا رضبــتــكــم ب ــــا عـــي  وي

ــكــاكــم ب جـــضـــة  ــــريان  ــــج ال ــت  ــع ــم س  وال 

ــب ــواهــي ــل ال  واحــفــيــت رجــــيل يف ســـمـــوم 

ــط عــشــاكــم ــال ــخ ـــم ي ـــري ــم ال ــح ــت ل ــي ــل  وخ

ـــب ـــذاري ــــوق عــــوج امل ــز ف ــك ــع  وقـــمـــت ات

ـــن خــطــاكــم ـــــرصن خـــطـــاي يــــوم طـــال  وق

بالطيب ـــن  مـــروي ــم  ــك ــوال خ عــيــال   ويــــا 

ــــردى مــنــن جــاكــم ــوين هــــال ــم ــل ــع ــــا ت  وم

ــكــم عيب ــل ــا ك ــن ــخ ال ــل  ــي ـــا ج ي ـــام  ـــظ  وه

ــم ــاك ــغ ـــري ل ـــث ـــــد ك ـــــوال ــــىل ال يــــالــــيل ع

ــب تــرطــيــب ــل ــق ـــــب ال ــن ارط ــن ـــــان س  ومث

ــــى حـــداكـــم ــــرج ـــة وانــــــا أت ـــع ـــاس ـــت  وال
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ـــر الـــعـــراقـــيـــب ـــف ــــم تــبــعــتــم ص ــــت  وان

ـــه قـــراكـــم ـــل ــــــّود ال ـــزة س ـــع  مــــا هــــن م
تجيب وال  تــحــبــل  مـــا  ــم  ــســاك ن ريــــت   يـــا 

ـــة جـــالـــســـات بــالكــم ـــال ـــط ـــد ب ـــع ـــق  وت

يغيب وال  ــع  ــل ــط ي ال  قــمــركــم   وعــــى 

ــم ــامك ــة ويـــعـــتـــم س ــي ــم ــط ــم م ــك ــس ــم وش

حوار يف قصيدة )بيت صيتة وبخيتة( 

ــعر؛ كيف كانت تصنع يف القديم والحديث، وما من شــك  القصيدة هي  حوار عن بيوت الشَّ

أن صناعتها يف القديم كانت متعبة، أما يف الوقت الحديث، فقد أصبحت أســهل عام كانت عليه 

يف السابق، فالقصيدة ـ عىل هذا ـ  تبني التعب املضني الذي كان يشقاه الناس يف األيام الخوايل.

يـــــا بنــت يالــيل تدعيـــــن البــــــداوة

بداوتــك مــــا هــي ببــــــداوات صيتــة 

الــيل قضــت عمــر الصبــا يف شــقـــاوْة

بيتــــــــة  ــــاْل وتحفـــــظ  الرَّجَّ أتحمــل 

وبيت الشــعر جــزء ونقـــــش والبــداوْة

وطرقــــة وبرمــة متعــــب يــا بخيتــــــة 

دالوة  وفلكـــــــــة  وســنارة  مبغــزل 

رعيتــــة  إن  مشــقـــــــورة  وغزالــة 

الحــــــالوة يديــن  مــن  ودجــة  وبرمــة 

وربطــة ولفــة غــري كيتـــــــــة وكيتــــة 

الرخـــــــاوة يعــرف  مــا  يديــن  وســدر 

باملشــذة والقــرن يــا مــا رابيتـــــــــــة

الســـــــداوة عقــب  الفلجــان  وتخيــط 

محلييتــــــــــــة  وســاحاتة  وكســورة 
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نــــــــــاوة نـــش  ال  األطنــايل  وتــزرم 

والتــي مــن خلــف الوقــل ناحيتــــــــة 

وال هــب زيــق مــن جميــع النحـــــــاوة

يف ليلــة ظلــامء ســنا الــربق ليـتـــــــــة 

بعــــــالوة  الرعــود  الــربوق  وصواقــع 

نصيتــة  تســمع  والوبــل  الــربد  وصــوت 

بالنجـــــــــاوة لربهــــــا  يدهــا  ترفــع 

املحيتـــة  الحيــــــاة  شــبه  موقــف  يف 

الحـــــــالوة  بــدال  حلواهــا  والكعـــك 

وبــر املي الــيل تجرشـــــــة بســكويتـــة

قصيدة عن الضيافة العربية 

تتحدث القصيدة عن أحد آداب الضيافة األردنية العربية؛ وهو تقديم فنجان القهوة العربية 

بون ذلك: األصيلة، وكيف كان الضيوف يُوجِّ

خويــة يف  يصنــع  الفنجــال  أســمع 

الــداليل  بأصغــر  وأهليـــــن  مرحبـــــا 

الشــاذلية بــرشب  الخاطـــــر  نشـــــرح 

هــــــي هـــــوى بــايل وهــي رأس مــايل

شــب نــارك ثــم خــيل النــــــار حيــــــة

وأحمــــــس البـــــن العبــادي باعتــدايل

شــويـــــة وأبعدهــا  الضــو  يف  حطهــا 

غــايل  كل  مــــن  وبهارهــــــا  تســتــوي 

ثــم اســقهـــا فــــــي يديــن القهوجيــة

الرجــايل  وقــروم  للفرســـــان  واعملهــا 
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ومــا يعـــــرف الــنب مجهــول الهويــــــة 

ومــــا يعرفــه غــري أبــــــو زيــد الهــاليل 

الخضـــــــــرة الداللــة  يف  تقهــوي  وال 

فــك يــــــا رب الشــعر وأفتح لــه مجايل

شــفت يف خانــة  لــــــه معنـــــى هويــة 

وفالــــــي  فالــك  والســعـــــد  قلــت 

رسمديـــــــة القــوايف  يعطيــك  وأنــا 

كــــــان قلبــك مــن ســهوم الحــب خايل

املطيـــــــة رش  معــك  يتعبنــي  مــا 

طــوايل وحبالــه  صبــــر  عنـــــدي  ألن 

كتــــب نــاوي يل فأنــــــا نــاوي لــك نية

الســبايل  وكرميــن  األجــواد  بنــــــت  يــا 

منكديــــــة واليــــــة  عنــدي  الوفــا 

املعــايل  كتــب  يف  التاريــخ  يشــهــــــد 

رعيـــــة مشــعابــــة  تحــت  راعــي  كل 

مــا يرضــــــى تنقصــــه وضــح الجــاميل

ضحيـــــة يأخــــــذ  النمــر  يخــيل  مــا 

كــــــــود تســدي منه فيــه ســود الليايل
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قصيدة الدنيا ال تدوم  

الــكالْم  واســمعوا  هرجــــــــــي  الهــــــرج 

الدنيـــــا رايحـــــــــة وكل مــــــا فيهــا يــزوْل 

األيــاْم ومتــــــــر  قاطــع  الوقــــــــت  وســيف 

حــوْل  ورا  حــول  ويــروح  األيــــــام  ومـــــرت 

وعمــر البشـــــر مــا جـــــد فيهــــــم تــرى داْم

الــكل ميــــــت واملــــوت قــادر عليهــم يحــوْل

الجــالل واإلكــراْم يبقــى وجــــــــه ربــــك ذو 

الســيوْل فيهــا  ومـجـــــري  األرض  باســـــط 

قــال تعــاىل فيهــا فاكهــة والنخـــل ذات األكامْم

امليــوْل كل  بداخــيل  والهــــــا  ريب  خلقهـــــــا 

الــدواْم  عــىل  خذهــــــا  الدنيــا  ورا  تركــض  ال 

هــاذي ملــن حفـــــــظ أركانــه وصــىل الحلــوْل

 إمّنــا األعــامل نّيــــات خذهـــــا عىل الـــــدواْم 

القبــــــوْل  وأمتّنــــــى  بالنصيحـــــة  أدليــت 

االســتقاْم  عــىل  الّضـــــــال  يهـــــدي  ريب 

ويشــفع لعابــده آميـــــن وهــذا مســك القــوْل 

                                       الشاعر  حازم أبو عمر 
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قصيدة يا طري 

ِخــيّل  عــىل  ِخلَّــك  خــيّل  طيــــــر  يـــــــــا 

يرتــاْح الحــال  تعبــــان  كيــــــــف  وقولــيل 

وقولــيل كـــــن شــــــيء بالقلــــب  يــا صلــيل 

ورمــاْح  طعنــــــات  مليــان  القلــب  كان  إذا 

وتــرى كــ� الطعنــات مـــن صاحبــــي تحصليل 

وتخلّـــــــي نفســــــــك يــا طــري بليــا جنــاْح 

وتعــيل  فــــــوق  كنــــــــــت  مــــــا  بعــد 

مرتــاْح  وأنـــــــــت  الكــــــــون  وتلـــــف 

وتســيّل  لعـــــب  الطيـــــور  بــن  وتقضيهـــــا 

صبــاْح   عليـــــــك  بيــــــوم  أحـــــد)ن(  وال 

واليـــوم يــا جرنــــــــاس الــكل عنــك متخــيل 

الَفــالْح  وفيهــا  صغيـــــــــرة  دنيـــــاك  وتــرى 

وصلــــي  ربـــــــــــه  بذكــــــر  رجــل  وفيهــا 

ومنــــــــاْح  طيــــــــــاب  نـــــاس  وفيهــا 

خــيل  مــــــــــع  ماجـــــــدي  وأتيــــــك 

وراْح  والي  تركنــــــــــــي  يــوم)ن( 

أنشـــــــــدك باللــه يـــــــــــا طيـــــــر قلــيل 

ذبــاْح  لـــــــــــك  بصديــــــــق  لـــــك  أش 

ويهلــيل  يرحـــــــــب  فيــــــــه  لـــــك  وأش 

متســــــــاْح  والدمـــــــــوع  وتشــوفــــــه 

                                            الشاعر : مسلم النعيامت  
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قصيدة غزلية 

نتغــازل  الهـــــــوى  مـــــــــن  طلبــــــــت 

اســتطاعة  مـــــــن  مـــــــــا  رد 

نتقابــل  هــوى  يـــــــــــا  تعــــــــال  قلتلــه 

ســاعة  بــس  هــــــــوى  يـــــــــا  يل  وســمح 

متايــــــــل  نســامتـــــي  أنــــــــــا  قـــــال 

وجاعــة  يكفيــــــه  قلبــــــك  وانـــــــت 

تســــــايل عالخـــــــد  والدمــــــع  شــفته 

ملّاعـــــة  البـــــــرق  كمــــــا  يتســاقــــط 

الهاميــل  الخــد  علـــــى  مـــــــــن  تنحــدر 

اشــامعـــــــه  ليـــــــــن  الظــام  يـــــــروي 

يتحايــل  الهــــــــــوى  علــــــى  وهــواي 

زراعــة  ميــــــت  الــيل  القلـــــب  ينقـــــــــش 

قايــل مـــــــا  بالهــــــوى  قلنــي  أنــا  ودي 

وطباعــه قلبــــــي  هـــــــذا  تســألنــــــي  ال 

ســايـــل  العســـــــــــل  تشــــــــــوف  ملــا 

للجامعــــــــة  تتبــع  انـــــــت  انـــــــــــت 

قايــل  خجــــل  بكـــــــــّل  علــــــــــّي  رّد 

وطاعــــة  أمــــــــر)ن(  إيديــــــــك  بــن  أنــا 

الشاعر : مسلم النعيامت      
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قصيدة للراحل صدام حسني  

فــــــي شــهـــر ذي الحجــة ويف عيــد اإلســالْم 

يــا هــل العروبــــــــة راح منكــــــــم فقيــْده 

الشــاْم مــع  األســيـــــرة  بغـــــداد  تبكيــة 

العتيــدْة الحــروب  خــــــــاض  أجلهــا  ومــن 

قــاْم بهـــــا  العروبـــــــــة  كل  حمــى  حامــي 

عنيــدْة بقــــــاء  كانــــــت  عــىل هــو  وراســه 

خــزاْم  فالشــــــــــــدة  عــــــدي  أبــو  هــذاك 

وليــدْه يالســنايف  إنّــــــك  أشــهــــــد  أنــا 

صــــدام  يــا صــــــدام  صـــــــدام  صـــــداْم 

جديــدْة صفحــــــة  التاريــخ  لــــــــك  ســجل 

اإلعــــــداْم حكــــم  ومنحكتـــم  متــوت  وانتــه 

فريــدْة موتـــــــــة  ومـــــات  شــجاع  موتــة 

األعــواْم  طــوال  مخلــدْة  شــــــرف  موتـــــــة   

شــديدْة وروحـــــك  وســناحـــي  شــجـــاع 

األعــالْم  عــرب  مــن  صــــــدام  يــا  شــفنــــــاك 

مـــــا خفـــــت حبـــــل املنشــنقـــة واملكيــدْة

ومقــداْم فـــــارس  املــــــوت  طريـــــق  علـــى 

الرشيــدْة الكـــــــالب  بيـــــن  األســـــد  مثــل 

رضغـــــاْم العـــــز  وقفـــــة  شــامخ  وقفــت 

ســعيــــدْة  نهايــــــة  صــــــــادق  ونهايتــك 

صــداْم يـــــــــا  بالشــهــــادة  وأهنيـــــــك 

الفقيــدْة واللــه  راح  األضحـــــى  عيـــــــد  يف 

اإلســالْم عيــد  ويف  الحجـــــة  ذي  شــهـــــر  يف 

                                                الشاعر مسلم النعيامت 
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قصيدة أحوال الناس 

األفكــــــــــار تــوارد مـــــن شــيـب وشــاب 

الحــارض والغايــــــب يدلــــــــون باألفــكار 

فكـــــــــر الشــيـــب مرجعيــة لنــا وكتــاب 

واالبتــكار  والفكـــــر  البــــــــداع  والشــباب 

والبعــــض علســانه عفويــة بــــــال ســباب 

يعنــي عــــدم توفيـــــق ســــــــو ختيــــار

كّســاب  والعقــــــل  أصنـــــاف  والبشــــــر 

والنوافــــذ مغلفــــــة والبيـــــوت أســـــرار 

األغــراب  بزمــــــن  معرفـــــــة  والعلــــــم 

بصـــــرار  التفكيــــــر  تجمـــــع  والهواجــن 

والزمــــــن تغيـــــر ناســـــه وصــار إعجاب 

الختيــــــار يحتـــــرم  وال  متفركــن  الولــد 

األقــراب  يســـــوء  العــرف  كان  مــا  بعــد 

أصبــح مــا بــن اإلخــوان يســــــوده األعذار

                                  الشاعر : مسلم النعيامت 
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قصيدة أنا جيت 

أنـــــا جيــــــــت داخــل من أوســع األبواب

مــــــــــن دّق البــــــــاب يســمع اإلجابــة 

ومـــــن قـــــرأ شــعــــري يعجـــب إعجاب 

ومــــــن قـــرأ شــعري يعـــــــــود لصوابــه 

وأنـــــــــا هواجيســـــي مـــــن رايس طــاب 

ليـــــــــــن الشــعر مــن فكري يــدّق طنابه 

األطيــاب  األجاويــد  العيــــــــــال  أرســخة 

مرســوخ فخـــــــر يخلــــــــو مـــــن العتابة 

بحســاب بالدنيـــــــــــا  يش  كل  بــس 

حســابْة  فيــه  مـــــــــا  واللــه  بينــا  ومــا 

الشــعر بيــدي واللــه نســتله مــــــــن كتاب 

الكتابــة  بقــراء  صــدري  يصنــف  مــا  كل 

                                  الشاعر مسلم  النعيامت
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قصيدة نصايح 

وتقديــر  معــــــزة  يعطونــــــك  ثنتيـــــــن 

دينــك وفعـــــل الِبــــر فــــــي والدينــــــك 

املخاســريْ يكثـــــــرون  منهـــــن  وثنتيـــــن 

تعينــْك  الضيــــــــاع وصحبـــــــة مــا  درب 

وثنتــن لوطــال الزمــــن مابهـــــــن خيـــــْر 

هــرج القفـــــا ومجاملــــــة مــــــن يهينْك

املســافيــــْر  الوجــوه  يطلقـــــن  وثنتــن 

جبينــــــك  وضحكـــــــة  ترحيبــك  ترديــد 

واملشــاويـــــر  التعـــــب  يســوون  وثنتــن 

قدينــك  وخزعــة  أرحامــــــك  مواصــل 

وثنتيــــــــن نــــــار وعـــــار معنى وتفســري 

ترضـــــــــى الخنـــــا وتخـــون مســتأمنينك 

األشــاويـــــر  بهــــــن  تقبـــــل  ال  وثنتــن 

الجــار والصاحـــب لِــْن قــــــــال وينـــــــك 

وثنتيــــــن يشــــــرن بالذهـــــب والدنانــري 

بنــي عمـــــك ونصــــر عوينـــــك  حشــمة 

وثنتيـــــــن جنبهـــــن واحـــــذرك تحذيــــر 

فعــل يشــنــع بـــــك وهـــــــرج بدينـــــك
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قصيدة قلت بدوي  

قلــــــت وقالــــت مرحبـــــا قلـــــت أهلــْن 

قالــت هــال يف صــوت كلــــــــه طــراوة 

ممكــن إذا تســمحلـــي األخ مــــــن ويــن 

البــداوة أحــّب  قالــت  بــدوي  قلــت 

بســمــــــع أنــــــــا إن البــدو كثــري حلويــن 

قلـــــــــت كأنــــه لكــــن مــو مهــم الحــالوة 

مــع أن قبـــــــل كنـــــــــا حنـــــــا مزايــن 

رغــم الــيل ظاهــــــــر مـــــن حيــاة الشــقاوة 

وجوهنــا ســمــــــرا مثـــــــــل مــا تشــوفن 

وبقلوبنــا مــــــــــــا فيــــه غيــــــر النقــاوة 

لكــن رغــــــــــم ســامرنا بـــــــــس زاكــن 

وال شــك انتــي مــن الــيل يحـــــــب الــزكاوة 

قالــت أكيـــــــــد انتــو عــىل الــراس والعــن 

بــس يف مجـــــــال احــيك معــــــــاك بهــداوة 

قالــت بيقولــوا انتــوا يــا البـــــدو كثري قاســين 

قلــــــــــت الصحـــــاري علمتنــا القســاوة 

ماهمنــــــــــا كثـــــــــر الحــالوة أو الزيــن 

املرجلـــــــــة مـــــــــــا لهــا دخــل بالحــالوة 

ويــوم الكــــرم مـــن فضـــــل ربـــــي كرميــن 

الحفــاوة  معنــــــــى  النــاس  معلمــن 

منــي علــــى الصعــاب بالعــر واللــن

خــاوة  يصيــــر  صعــــــــب  واللــــــــي 

ويــا بنــت جنــاة غــدا العلـــــــم علمــن 

إتــاوه الخاليـــــــــق  بعــض  لنــا  تدفــع 
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قصيدة بدوية 

تــوين  الليالــــــــــي  وريـــــــــاح  أِوْن 

وأســري يف جــوف كمـــــا الغـــار خــــــاوي 

مــا كـــــــان يل عقـــــل وال قلــــــب كنــي

ذاوي  الزمـــــــان  وجـــــــه  يف  جــــــذع 

فــــــــــــي عيــــــرا محبوســة متتحنــــــي 

يف عينــــــي وحلقــــــي وصــدري شــكاوي 

ويب مــن قديــم الوقــــــــت جــــــرح مكني

وبـــــــــي مــن قليــل أيــــام وقتي شــكاوي 

إن قلــت هانــت خالــف الوقـــــت ظنــــي

وإن قلــــــــــت هانــت عاجلتنـــــي بــالوي 

جاملنـــــــــي  وال  أيامـــــــــــــي  أجامــل 

الخـــــالوي  هيــام  الدنيــــــــــا  يب  هامــت 

أســهرين  والليالـــــي  جايـــــــــــر  الوقــت 

زاوي الضلـــــــوع  بيــــــــــن  والحــزن 

أون وكــــــــــل يحســب إنـــــي أغنــــــــي 

عليــل وكل يحســـب أنــــــــي مـــــــداوي 
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قصيدة الليث من بني عباد 

الليـــث الــيل ما عـــــــرف مســكن الضعوْف

له بالحشــا محبــة ولـــــــه فـــي خيايل أحالم 

أحّبه ولــه املعزة وتنحني لــــه حد الســيوف 

يــا صحبـــــــي ال تتحّســف متي تــرى األيام

خلــك مثل مــا عرفتـــك ياعيني انتــه الهنوْف 

وانتــه الفزعة فــــــارس الله عليــه كم مقدام 

واللــه أنا فداك ودمي لــك وما عليه حســوف 

تحــرّيت وحرّيتنــي صفاتــــك وتاهــت األقالم

انِته شــمس مــا تعرف أبد وقــــت الخســوف 

انِته نــور البيـــــدا يـــــــوم طــــــاح الظالم 

انِتــه راحة وقـــــت، ما يحـــــل فيني الخوف 

وانتــه فرحــة متحـــي كــــل من فيــه أوهام 

يطــوف  وخاطــري  الحــامم  مــرج  يذكــروا 

ووســام حســام  مبعــزة  ألنــــــــك  أذكــرك 

حــازم أنــا وحـــــي اللــه بزيـــــــن الضيوف

وأنــا أســوم الرجال، وانتــه مـــا تنســـــــــام 

بعــض الرجــال محنــي مثـــــــل الخـــروف

انــَت ســبـــع عــايل الـــــــراس ومقــــــدام  
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قصيدة جتني امبارح 

علــوْم بعيــد  مــــن  البــــــــارح  جتنـــــــي 

طيــاب  نــــــاس  مــــــــــن  تعلمتــه  علــم 

مقســـــــوْم  يل  هــــــــو  مبــا  يبــرشوين 

الكتــاب اســتلمـت  بأنـــــي  للــه  الحمـــــــد 

فيــه كــــــم مـــــــن واحــد شــقــي ومحــروْم

وطـــاب  لــــــذ  مــــــــا  تاكــــل  نــاس  وفيــه 

وفيــه انتــــــــه كـــــــل يــوم تشــوف مظلــوْم 

األبــواب  خلـــف  مصفوفيــــــــن  واألغلــب 

معــدوْم واحــد  عــن  خــرب  ســمعت  وكــم 

كســــاب للمـــــال  فعلهـــــا  واللـــــي 

مهمــــــوْم ظـــل  ظالـــــم  مــــــن  وكــــم 

وتــاب  ربــــــــه  اســتغـفـــــر  حتــــــــى 

محشــــــوْم املـــــال  كثيــــــــر  فيهــا  ودنيــا 

غـــــــاب  إذا  ينعـــــــد  مـــــا  والفقيــــــــر 

معــــزوْم  يـــــوم  كـــــل  املنصــــب  وصاحــب 

صحـــــاب لــه  كلهـــــم  بأنهـــــم  ويدعـــــو 

مختــوْم  يظـــــل  بذكرتهـــــــم  واســمـــــه 

شــنــــاب  علـــــى  ضحــــك  كلهــا  والحقيقــة 

العمــوْم  علــــــى  الكتـــــاب  قريـــــــت  وإذا 

اإلعجــــاب   ينــــــــال  عندكـــــــم  عســاه 
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قصيدة نبطية 

َســّوي اللـــــــــي براســك وال تذكــر أســباْب 

ال رصت بايعنـــــــي أتوكّــــــــل عــىل اللــه 

مــا بينــي وبينــك مشــاريـــــــه وعتـــــاْب 

شــف دربــك اللـــــي جيــت منــــــــه تدلْه 

مــا راح تغلبنــــــي لــــــــو الحــّب غــاّلْب 

مــن حرضتــك عشـــــــــان قلبــــــي تذلــْه

رح واعتربنـــــــي واحـــــد أذنـــــب وتــاْب 

متلّــــــــه  ثـــــم  تلبســـــــه  بثــوب  مــاين 

مــا يجتمــع بالحـــــب صـــــــــادق وكّذاب

رزقي عــىل الله وأنــت رزقـــــك علــــى الله 
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قصيدة يا حيايت 

يــا حياتــــــي أنتـــــــي معجــزة وأنــا بعيونــك 

حيــايت  وأنتــــــــي  تكونــــــــي  بــدك  كيفــك 

بدونــــــْك  نفســـــــي  أتخيــل  مــا  عمــري 

ذايت  مــن  قطعــــــه  حبيبتــــــي  يــــــا  تــراك 

قلبـــــــي مضمونــك  تبينـــــي هـــــذا  أبيتــك 

نبضــايت  بالقلــب  كيــف  تســمـــع  أبيتـــــــك 

َحّبيتــك مانـــــــي متعـــــــود بالحــب أخــون

جزاتـــــــي منـــــــك  يل  هــذي  تهجــرين  ليــه 

عيونــك  بحـــــر  فـــــــــي  أمـــــــــوت  أنــا 

غــاليْت  يــــــــا  بحضانــــــك  ضمنـــــــــي 

بشــلونْك بعيـــــــد  مـــــن  بكتفـــــي  مـــــــا 

حكايــايْت الهاتـــــــف  عبــــــــر  يكفينــي  وال 

جفونــْك  داخـــــــــل  تحطّنــــــــــي  أبيــك 

وفــايْت ســاعـــــة  ليــــــــن  بقلبـــــي  أبيــك 
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قصيدة حنا البدو  

الزيــف   نعــــــرف  مـــــــا  بنـــــــت  يــــــــا 

والشــجاعـْة الكـــــرم  ثــــــــوب  ملبوســنا 

الكيــْف  واصـــــــل  هيلهـــــا  دلــة  للضيــف 

والعـــــــْة تزايــــــــد  جمـــــر  عــىل  نركيهــا 

ومــــــــن جــــاء بغانــا برش مقســومه الســيْف 

رشاعــْه  نطــــوي  ثــــــــم  عروقــه  نقطــع 

املراهيــف  الســيــــــوف  وأهــل  البــدو  ِحّنــا 

قناعــة  وهـــــــذي  بنـــــــت  يــا  البــدو  ِحّنــا 

أراجيــْف لـــــه  جهـــــوري  صوتـــــه  رجالنــا 

مياعـــــــة  صوتـــــه  مــايب  خشــوين  صوتـــه 

ســواليف  حضــــــر  يــا  ال  ســامع  يطـــــــرب 

الخناعــــــــة  مــا مشــوا ممــى  قــوم  أخبــار 

مشــاريــــــف نوايــــــــف  عليــاء  هاماتهــم 

باتســاعة  الفضــا  ضــــــــاق  عزهــــــــا  ومــن 

التواصيــف  حســـــان  حملــــــــوا  ارجالنــا 

اطباعـــــــه  مــن  معدنـــــــه  يعــرف  والرجــل 

ومواقيـــــف  جــود  حافـــــــل  تاريخنـــــــا 

شــعاعــــه  وزايـــــد  مشــــــــرف  تاريخنــا 

يــا وجــــــد حالــــي وجـــــــد بــل املكانيــف 

الســباعـــــــة  وأرض  البــــــدو  دار  عــىل 

                               الشاعر محمد إسامعيل 
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قصيدة ما نسيت 

أبـــــد مــا نســيت الســهر عــىل قنديــل جدتنا 

مــا نســيت الطفولــة والشــقا بريــاف ديرتنــا 

الربــع مـــــــــــات  نســيــــــت  مـــــا 

ودواويــن تحكـــــــي لتاريـــــــخ قصتنــا 

مــا نســيت ســمرا اليمن والنجــد بالحــي يصبح 

ومــا نســيت الهجيني والخيــل باملياديــن تجمع 

وما نســيت حاشــينا وال نســيت ســامر ســهرتنا 

مـــــــــا نســيــت الخبـــــــز والصــــــاج

وجـــــــارة مــــــــن قربــــــة املــي روتنـــــا 

ما نسيت العشــق محفول بالحيا عىل بيادر بلدتنا 

مـــــا وال  العونـــة  نســيـــــت  ومـــــا 

الزمــن  بــادراج  األصــل  حصلــت 

وال طلعــت مــن ثويب ونســيت متــي وعناويني 

وتعالـــــي وشــويف القلـــــب مكبــل ومخفــور 

تعالـــــــي شــوفـي حـــــال  الحرايــــــــــر

علــــــى أبـــــــــواب املعونـــــــة عالــدور 

تعايل وشــويف خاطــر الختيار بعد املعزة مكســور 

تعالــــــي وشــوفــــي املســمــــار مثـــــل

الغـــــــــاز يفــوت ويطلــــــع مثــل الــدور

الصاحـــــــــي وشــوفــــي  تعــايل 

املخمــور  مثــل  يرتنــح  صــــــار  كيـــف 

تعايل عــل العيب حصيــد الجيب وكريــم النفس

اســألــــــي رغيــف الخبــز غــدا بالــدم محصور

                                   الشاعر : محمد إسامعيل  
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قصيدة الصبح 

الصبــــــــــح قاســـــي والليالـــــي تناهيــد 

وال لنـــــــا غيـــــــر الصبـــــــر يــا غنــايت 

البارحــة شـــــــــاش الفكـــــــر للمشــاريْد

هـــــــــــام ايفكّــــــر فــــــي ســام ذكريــايت 

األولــه قصــــــة جفتهــــــــا املناقيـــــــــد 

حاكــم لحاكــم مــا تبقــــــــــــى منــه يــايت 

والثانيــة حالـــــــــة اعلـــــــوم التقاليــْد

ال يــا وليـــــــــف الــروح عــذب الصفــاِت 

فرقــاك أوقـــــد بالحنـــــــا مواقيــــــــــد 

الوفــايت  لحـــــــــد  قلبـــــــــي  معــرض 

املواعيـــــــد  خذتــك  لقاهــا  بالليلــة 

فاتـــــــــي كان  رجــل  باملوعــد  ماعــاد 

                                     الشاعر مسلم النعيامت 
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قصيدة انِت الفال 

أنــــــــــِت الفـــــــــال يـــــا زيــن والشــوق 

أنـــــــِت الهـــــوى يــــــــا عــذب األذواق 

خليتنـــــــــي بالحــــــب يــــا زيــن معشــوق 

عذبتنـــــي يـــــا ســيـــد تلعــات األعنــاق 

ادفـــــوق  بصــــــدري  الغــال  نهــر  لــك 

مشــاعرن تـــــروي قلــــــوب العشـــــــاق 

مــا جيـــــــــت أدور هــوى كل مطفــوق

جيــت أدور غـــــــــالك يــا شــمس اآلفــاق

أرخصــت لعينــك أنـــــــــا كيل عــــز نــوق 

ولــك كل الغــال منــي يــا زيـــــــــن ينســاْق 

مــد يل مينـــــــــاك ومــــــــن الذلــة مرفــوق 

وعنــدي أبــرشِّ بوصــل مــا بيــــــــــه افــراق 

ال الــوداع ومـــــــــن الصــــــــد مرفــوق 

دام قلبــي لشــوفـــــــــك دوم خفـــــــاق 

ويوصيــك مـــــــــن الغــال غــــــز العــروق 

مــن قلبــي ال ينشـــــــــــف بهــادم ينســاْق 

                                      الشاعر : مسلم النعيامت
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قصيدة نبطية 

مـــــــن بنــات الريــح لــــــــي صفــرا جفــوْل

بجفالهــا  الفــــــال  ظبـــــــــي  كنهــا 

منــوة الخيــــــــــال عســـــــاف الخيــول

اللــه الــيل بالجــامل أصهــــــى لهــــــــــا 

زينهــا مــا شــفت وصفــــــــــه باملثــول 

خيالهــا ســــــــوى  يســخرهــــــا  مـــــا 

تســتذكر كحيلتـــــــي مــــــــن كــــل زول 

بحبالهـــــــا  خصنــــــــي  اللــه  وأحمــد 

أذكـــــــــر اللــه كــــــــل مــا قامــت تجــول

فتنــة الــيل خافقــة يبـــــــــري لهــــــــا 

كنهــا متشـــــــي كــــــل قـــــــــرع الطبــول 

تنكســــر شــمــــس العصــــــر بظاللهــــا

ضــايف القصــة عــىل الطـــــــــرف الخجــول

طالهــا  مــــــــا  حقيقـــــــة  صاحبــــــة 

كـــــــــل رجــــــــل يف حياتــه لــه ميــول

رجالهـــــــــا  متتلـــــــك  والهوايــــــــــة 

                                       الشاعر : عبد الله خريوش
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قصيدة غزلية 

لليـــــوم ذا أنـــــــا ال مســج وال رنّــت ألــو 

التلفــون  ألغـــــــي  وال  أنتظــــــر  أظــل 

ال هــــــــم مالــو وال هــــــم عنــي اســألوا 

تلهيهــم الدنيـــــــا وباللعــب يلتقـــــــــون 

وإذا جــا الغــدا أقـــــــول لهـــــــم كلــو 

وتلقاهــم فــــــي طمعهــــــم يصوفــون 

خلـــــــْو عنـــــــي  أكلمهــم  وّدي  وإذا 

يفــّرون بــرا  املصايـــــــب  وحــن 

وحلـــــــو  مــر  بــن  فــرق  ال  عندهــم 

باكــــــــر مـــــــن طلعتهــم غــري مييــزون 

أنــا تعبـــــــت وأمتنـــــــى عنــي رحلــوا 

مــا ينفعهـــــم أحــد وال هـــــم يحزنــــــون 

                                         الشاعر : حازم أبو عمر
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قصيدة يا الله طلبتك 

يــــــــا اللــه طلبتــك صلــح الحــال فالحــال 

واشــــــف الجـــــروح الــيل بعدهـــــا طريــة 

خلقتنــي يــا اللــه مـــــن حاليــــــن يف حـــــال

ضعيــف وال لـــــــي حيـــــل وال مقدريــة 

أخــاف وأخــى مـــــن عذابــك واألحــوال 

ونــار)ن( تطايـــــر مـــــن لهيبهــــــا شــظية 

مــن خفــق ميزانــه ولـــــو ربـــــــع مثقـــــال 

مــا ينفعـــــــــه ال أخـــــّوة وال َخّويـــــه 

يــا اللــه تقّبــــــل بالجـــــــزاء حســن األعــامل 

وترجــع امليــزان ومتحــــــــي الخطيـــــــــة 

أقــى طموحـــــي جنتــــــــك عــىل اآلمــال 

ومــــــــع النبــــــي مــن الحــوض رشبــة هنية 

                                                     الشاعر مسلم النعيامت
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قصيدة عن البادية 

شــجيــــت البــدو ثــم ِشــفت قطعــان األوراد 

وبيــت الشــعـــــــر مــــــا زال باملجــد حــي

رمــز الكرامــــــــة والوفـــــــا والحمـــــــى 

يــوم الزمـــــــــن قــايس عــىل كل األحــوال 

رمــز الكــرم بيــــــت الشــعـــــر لــه ويض 

كــم خيـــــر مــــــــن حــــــر مالــه بهــن جاد

لــو الزمــن جــــوره عــىل النـــــــاس يس

وأفيــد الــيل عـــــــن ســيـــــــرة البــدو نشــاد

تاريخهــم مــــــــن كـــــل مجــــــــد غنــي 

للحمــم مــــن ماضـــــي التواريــــــخ وراد

كـــــــــل علـــــى تاريـــــخ مجـــــده ويف 

أيامهــم متــي مثــل وصــــف األعيـــــاد

مــا هــو نفــــــاق أفعــــــال طبــــع بــري 

رجالهــــــم حالــــــــــه عـــــن املجــد رداد

لــو جــــــار  وقتــه واىف أفعــــــــال عــي 

مــن أيــــــام قـــــل أعمــــار والنقــص بالــزاد

شــوي  زهيــــــد  ضيعــة  علـــــى  كل 

يــــــوم الطعــام يوجــد لــه زعامــات وأســياد

تهــي  بالــيل  باملاجـــــود  تجـــــــود 

يامــا بالوفــا ذكرهــم كــــــــل قّصــــــاد 

تاريخهــم معـــــــروف مــــــا هــــــو خفــي 

                                             الشاعر: عيل سعيد املعادات  
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قصيدة عن النار 

النار حشــمة وونس، وهي من إكرام الضيف، قيل يف األمثال: )النار الزينة وال املعزب الردي(، 

وعليها يجتمع السامر، وبها تغنى الشعراء، وهذه القصيدة تقول:

يــا زيــــــن جمعتنــا علـــى عــىل هبــة النــار

نــــــــــــــــــــار ســنــاهــــــــــــــا لـــلـــدالل املــبــاهــري 

وبهـــــــار   بـــــن  وســطهن  امكرّمــات 

ــــــــف تــطــرب ســمــوع املــنــاعــري  ـــ ـــ ـــ وســوال

ناخـــــذ لنــا فالوقــت ســجــة ومشــوار

ــنــواويــر ـــيل زهــتــهــا ال ــفــيــاض ال بيـــــن ال

عبـــــار   الــــروض  مـــع  خالهــا  أرض 

رزق الــقــلـــــــــــب فــــوق ظـــهـــور املــغــاتــري 

هــي منــوة الــيل بالصقــــار لهـــــم كار

ــرهــم عــىل تــلــة السري  تشفــــــق ضــامي

الطـــــار كانـــــت  فيفــة  يف  مّولــوا  ال 

ـــــدوا منـــر مــســايــري  ــض ال ــي وتــكــافــهـــــــــــن ب

يـــــادار ال  وجــــــه  كـــــن  عــىل  رّدوا 

ــم وصــغــري   ــل ــب الــــيل عـــىل ع ــض ــغ وجـــــه ال

قصيدة يرّد فيها شاعر عىل شاعر آخر 

هذه القصيدة  بني اثنني يردان عىل بعضهام بالشعر النبطي: 

ما صـــرت أنا كــدي غري ال حــويل صـاروا كام ســيح 

أجــربوين عــىل يش أنــا مانــــــــي عليـــــــــه ناوي 

مليــــــــح  شـــــــي  معهــا  ينعمــل  مــا  نــاس 

اللــه حســيبــــــــي عليهــم مــن كبــريات البــالوي

ليــا جبيــت مراجــل يرتكونـــي يف طريــق الخــالوي 
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رد عليه شاعر ثاين وقال : 

ــاوي  ن لــلــرش  تــلــقــاه  البشـــــــر  بعـــض 

املــراجــيــل  عديــــــم  تلقـــاه  والــبــعــض 

والــبــالوي  العبــــــد  شــــر  يكفينا  الــلــه 

ــة دوم الوي  ــق ــري ـــــوج ط واألعــــــــوام أع

ــب يــعــوي لكنّـــــه مــن املحاييـــل ــذي وال

يجـــــــــول بــالــفــرايــس وبــالــظــالم طــاوي 

ـــدش تــخــالــهــــــــــــــــــــا أصــيــل  ـــك وبـــعـــض ال

عــاوي  كــــل  بــن  الفـــــــرق  شــفــت 

                                          الشاعر : حازم أبو عمر 
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قصيدة يا صاحبي 

وعلــوم  حكايــات  الدنيــا  صاحبـــــــــــي  يــا 

قراهــا  الــيل  تذهــل  عجيبـــــــــة  قصــص 

وحلــوم  آمـــــال  لــــــــــه  تبنــى  واحــد  كــم 

رضاهــا  معــك  تضحــــــــــك  لــو  الدنيــا 

قــوم  وأحزنـــــــت  قــوم  أفرحــــــت  يامــا 

بناهــا  يف  ِيتهنـــــــــى  وغيـــــــــره  يفنـــى 

يــا صاحبــي شــفت أمــس شـــــف حالنــا اليوم

بالهــا  اللــه  يكفــــــــي  تقلــــــــــب  دنســا 

النــوم عينــي  منـــــــــه جفــــــــت  ال  اليــوم 

كراهــا وعافــــــت  روحـــــي  تنكــــــــدت 

مفهــوم بالصــــــــوت  عــال  مـــــن  كل  مــا 

مناهــا  يف  تلتقـــــــي  روح  كــــــــل  ومــا 

غالهــا  وخانــت  عيـــــــن  اعشــقــــت  وكــم 

ومحــروم  َمعــــــــّذب  يشــيك  مــن  كل  ومــا 

نســاها  همومــه  ِيضحــك  مــن  كــــــــل  ومــا 

بحــر الحيــــــــاة إن رصت مــا تعــرف العــوم

مراهــا بعيــــــــــد  غيـــــــــه  يف  يرميــك 

مــن راح يستســلـــم مــــــن أحــزان وهمــوم 

قضاهــا مــــــا  وحاجتــــــــه  هــو  ميــوت 

وعــزوْم  بإميــــــان  الوقــــــت  هبــول  واجــه 

غيــوم  هواهــا  يهــدي  ربــك  مـــن  واطلــب 

نورهــا حجــب  شمســك  إذا  واضـــــرب 

ســناها يــرشق  والشــمس  يتفــرّق  الغيــم 

                                       الشاعر : عبد الله خريوش 
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قصيدة بسم الله 

بــســـــــــــم الــلــه رّب الــســمــــــــــــــاء عــالهــا

رب)ن( كريــم والكـــل يطلــــب رضــــــاه

يــا رب ســبحانـــك أنــت أعلـــــم باهـــــا

حيــة مــن مــايض األســالف صبـــــــــاه 

مثــل البــدر يــــــــوم يعلّـــــــــي ســامهـــا

ارحــم يــا رب جســــــم خفـــــة قـــــراه 

ويــا منــزل الغيــث تجعــــــل القلــب ينســاها

قلــب ضــاق مــــــن املـــــر والشــوق يكــواه 

واللــه لـــــو كـــــــان باليــد لحــرق حشــاها 

حشــا قلـــــب)ن( انكــــوى والكــــل ينســاْه

ذكراهـــــــــا تعيــــــد  الليــايل  وليــــت 

ارضــــــــاه  قلــــــــت  عــىل  ذكــــــــر 

وشــهـــــادات غيـــــــرت مجـــــرى هواهــا 

وتحطــم القلــب يـــــــوم وقــــــف مرســـاْه

يــا مـــــــر ســاحياتـــــي أنـــــــول دمعاهــا

انوضــع مــن أقـــــرب النــاس وعــز مــا تنخــاه 

ولــو علمتــه عــىل املــال ألنشــــــر رساهــا 

ولــو تحــت الــ�ى مــا يـــــــوم القلــب ينســاه 

القلــم واألوراق يبكــــــي علــــــى فرقاهــا 

يــا قلــم ال تبكـــــــي وتزيــــــد الهــم بلــواه 

جاهــا  ممـــــــا  النفــــــس  ضاقـــــــت 

يــا قلــم ال تبكــــي وتزيــــــــد بالهــم بلــواه 
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ضاقــت النفــــــــــس ممــــــــا  جاهــــــا

واكتــب للصاحــب الــيل بــالد الغــرب تنخـــــاه 

واللــه ياابــن األم مــا هو زايــد الهـــــم يف بالهـا 

لكــن أخــاف القلــب يــــــــزاد كــــــواه 

وحتــي هــدب الغيـــــــث انحـــــم مــن بهاها 

وفــراغ نفــســـــي كنـــــــت أنــت متــاله 

الشاعر : مسلم النعيامت 

قصيدة ما كل  

ــب الــخــيــل خــيــال  ــرك مـــا كــــل مـــــــــــن ي

ــل تــعــجــبــك هـــي أصيلة  وال كــــــــــــــل خــي

ـــن يــعــجــبــك هـــرجـــه بــرجــــــــال  ـــل م وال ك

بعـــض الـــعـــرب جــلــســوا وايـــــده بخيلة 

ــــامغ وعقــــال الــكــل يــلــبــس ثـــوب وش

ــي قليلة   وعنـــــد الــلــزوم أفــعــالــهــم ه

ـــل بأفعــــال ـــرجـــال تــثــبــت لـــه أقـــاوي ال

ال قــــــــــــــال شـــــــــــي ونـــظـــره هـــو دليلة 

والـــرجـــل ال شــفــتــه مــع الــقــيـــــل والــقــــــــال

ــة جميلة  ــرج ـــد ه قـــــــــــول الـــصـــدق يـــا ول

ــــة لـــوكـــان باملـــــال  ــــيل رشاك ارشي وال

وخــلــك كـــام ســيــــــــــــــوف تـــبـــارق صليله

ــا بــهـــــــــــا أحــــــــــــــوال ــي ــدن ــــرب تـــرى ال واص

بديله دور  مـــال  وإن  معـــه  خلــــك 

ـــذب وزالل  ـــرشب صــفــا ع الـــكـــدر ت ــد  ــع وب

ـــايف تــشــوفــه يــجــي له ـــا كــــل يش ص وم



158

ــاْل  ــا م ــت م ــوق ــو جــف ال  وصــاحــب خليل ل

وميله اســتــقــامــة  فــيــه  الزمـــن  هـــــذا 

ــامن وأقــفــــــــــــــاْل  ــكــت واقـــفـــل عـــىل رسك ب

تــــــــــــــرى الــرجــل يــنــعــرف بقيمة خليله

ــال ـــ ـــ ــت األعــمـــ ــي ــول ــــن إذا ت ـــــك آم وذل

بعــــض الـــعـــرب يــســمــع ويـــنـــوي كيله

الشاعر : مسلم النعيامت  

قصيدة 

لفنــي بالليــل مرخــي ســدالك األعمــى األصــم 

لحنــي بصعــب ظــروف قاســية تهمــل همــْل

األشــم  الجــرح  بذهــل  عــارم  بكبـــــار  لفنــي 

كبــد منـــــي وكــرب غني يفــن بصمتــه متربل 

عنــن ذيـــــاب مفهومــة تطفلها مطعمينة ســم 

تلــو بينهــــــم ينظــر شــفيعة املــوت متأمــل 

وأنــا حــايل كمـــا ذوك البــوايك والخفــي أعظــْم 

شــفيعي ريب يرحمنـــي وحســبايت عروقــي اتبل 

بــاليت مـــــــن نحــــــر قلبــي إذا نــاداه يعــل 

أي بــاله تــــــم مــا يــدري عــالم يهتم مــا يفهم 

كفــاه أن فـــــي رمشــــــــة يقول اللــه ما أجمل 

كفــاه غــرية لــون الشــواعــــــــي معتليــة الهم 

كفــاه يعــد كفايــة الثــواين كــــــم بقــى له كم 

أبيهــا بداخلـــــي تنفي وتبقى برعشــتي تســلم 

باألبكــم  يــا خالـــــــي زويف  تبــدل حالـــــــي 

أال يكفينــي حســــرات وثقل الريشــة مــا أحمل 

الشاعر : محمد إسامعيل  
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قصيدة معاتبة  

يــا نجـــــم ياليل عن ســام خافقــي غاْب

وش غيبتـــــك عــن الخفــوق الســاموي 

مــدري بــدون أســباب وال ايــة أســبـاْب

حــكاوي  مجــرد  كانــــت  إنهــــــــا  وإال 

األولــه يبغــى لهــا شــــرح وإســهــــاْب

فتــاوي  منــك  تحتـــــاج  والثانيــــــــة   

أحـــــزاْب وتفريقـــــة  والثالثــة صدمــة 

البــالوي  كل  غــري  ولكــن  بلــــــــوى 

يــا صاحبــي مــا يل هينــا غــريك أصحاْب

الشــقاوي  والضمــري  قلْبــي  بعيــــــــون 

لــو شــفتنـي حيــث تذكــر بــن األجناْب

الهقــاوي  يبعــدون  بــرايس  وربعــــــــي 

تــراي أعيــش بفيتــك عيشــة أغــــــراْب

الخــالوي  زمـــــان  للذكــرى  د  وأعـــــدِّ

رايس مــن التفكــري يــا صاحبــي شــــاْب

اللحــاوي  الســؤال  لجــور  تركتنـــــــي 

إعجـــــاْب نظــرة  الــيل مــى  معقولــة 

 معقولــــــة الــيل مــى طيــش غــاوي 

األحبـــــــاْب ويســلم  ال  مســتحيل  ال 

هــواوي  إال  مالــــــه  الهــــــواوي  الن 

تعبــت مــن التفكري عــن روضــه اهتـاْب

ورجــاوى خضــوع  كيل  وأنــا  وجيتـــك 



160

ما أنســاك لو تنــى )عنزة( هيبــة عقاْب

ولــــــو نســيت عيبــة فعــول العطــاوي 

وإن كانــت زلــة ورمــح النـــــدم صــاْب

قلبــك حيــاوي  بــس  ترجــع  وحيـــــرت 

تعــال والبــــس بالدجــى قلبــي أهــداْب

وانســـى وأنــا بنــى بالقلــب القســاوي 

الشاعر : سعد خديوي 

قصيدة دحية 

العــايل  بالــرب  أبداهــا  والثــاين  األول  خلّيــت 

أفلــح مــن يذكــر نبيــه مــن قبــل األول والتايل

هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

بالخــري  ميســكم  اللــه  محليــة  مــع  ضيــوف 

بالخــري ميســكم  اللــه  مســية  ثــاين  ويزديكــم 

هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

يــوم الــيل نويــت الجيــْة معزبنــا لعــن عيونه 

عىل العــود اقــوْل هجيني لعــن عيــون األردنية

هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

هــب الهبــوب وتنســم جيناكــم يوم الله قســم

هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

وادينــا  قطعنــا  وال  جينــا  مــا  معزبنــا  ولــوال 

هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

يا هيــل البيت الــيل مبني تــرى فرحتكم جذبني 
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هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

يــا هيــل البيــت الجديــد ليتــه مربوك وســعيد

هــال هــال بــه يــا هــال ال يــا حليفــي يــا ولــد 

قصيدة دحية أخرى 

ــال ـــ ـــ ـــ ـــ ـــك يـــــا ه ــــ ــــ ــــ هـــــــــــــــــــال هـــــال ب

ولـــــد  ـــــــا  ي ـــي  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــف ـــي ـــل ح ـــــــا  ي ال 

ـــــك يــــالــــوايل هـــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــال ب

ـــي  ــــ ــــ ــــ ــــب جـــدال ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــذواي ــــر ال شــــق

ــــــــــت أبـــــــــــــويك خــــــــي أبــــــــوي يــــــــا ري

ـــــــم)ن( يل  ــــــــ ــــــــــويك ع ــــت أب ـــــ ـــــ ــــــا ري ي

بــــــاأللــــــف ــــــــدى  ــــــــب ن ـــــــــا  م أول 

ـــي ـــف ـــل ــــــك مـــــــــن ح ــــــن متـــــــــــــــــــدرج ع

ــــي مــخــتــلـــــــــــــــــف ـــــ ــــان ــــيل م ــــق ــــع وب

ـــة  ـــإدي ــي ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاب ــت ــت ك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ــت ك

ـــب قـــيـــفـــانـــــــــــــــــــــــــــي  ـــي ـــل ـــق ــــــاء ب ــــــب ال

ـــالم لــخــالنــــــــي  ــــ ــــ ــــ ــــ مـــنـــــــــــــــــــــــي ســــ

ـــــرضاين ـــــح ـــدو هـــــــــــــــــــــــم وال ــــ ــــ ــــ ــــ ـــب ال

ـــل بــــشــــعـــــــــــــــــــري ســــويــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ك

ــــة ــــوح ــــت ــــف ــــــــــــــــوايب م ــــــــــبــــــــــاء ب ال

ــي فـــتـــح جـــروحـــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــا ق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ي

املسوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ارزم  ارزم 

ــه  ـــ ـــ ـــ ــوي ــخ بـــوقـــــــــــان يــبــــــــــــــــــــوق ب
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ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــدل ـــدْه م ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الــــــــــدال دي

ــــوق مــتــعــلـــــــــــي  ـــــ ـــــ ـــــ كــــــــــــــرم)ن( ف

ـــــــي ــــ ــــ ــــ ـــل ـــــا ظــــ ـــــه ـــــف املــــــــــز ب ـــــط ق

ـــن اعــــــتــــــدايل  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي متــــرجـــــــــــــــــــح ل

ـــل الـــلـــيـــالـــــــــــــــــــي ــــ ــــ ــــ ــــ الـــــطـــــاء طـــوي

ـــــن حــــايل  ـــا دايـــــــــــــــــــم م ــــ ــــ أقـــضـــيـــهــــ

ــي ـــ ـــ ـــ ــن ـــي ك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــا خـــل ــــــاء ي ــــــك ال

ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــف ج الـــــلـــــيـــــايل  ســـــــــــــــــــود   

ـــي ـــــــــدوي غـــشـــن ـــــــــب ـــــب مــــــــن ال ـــــح س

ـــواهـــــــــــــــن شــاملــــــــي ـــه ه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وان

قصيدة دحية 

ــو ــداك ــخــمــســة ف عــطــونـــــــــــــــــا ال

الــدحــيــْة  عمــار  والخمســـــة 

ــحــمــد ـــــا م كـــلـــه عـــشـــانـــك ي

ــــة  وفـــــــوقـــــــي عـــــــىل دحــــي

عــشــانــك جــيــت ارمــــي مالــــي

ــل وفــالــــــــي ــوي فــــــــي بــيــــــــرق ط

ــح بـــــدري ــب ــص لـــو بــكــرة وال

ــدي   ـــ ـــ ـــ ــري وع ـــ ــي ــش آلخــــــــذ ع

طاوعتينـــي ـــو  ـل بــنــيــة  يـــا 

الحيـــن نــقــعـــــــــــد  خلينـــا 

يـــــا بـــنـــيـــة لـــــو طــاوعــتــيــنــي
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فلسطيـــن  مـــــــــــن  بطلعــك 

ــة والــخــيـــــــــــل  ـــ ـــ ــرم ــح ــيل ال ــخ ل

املزيـــون  طــريــق  واتــبـــــــــــع 

التفاحـــــة مــثــل  ابنيــــــة 

ـــة  ـــالح ـــف التـــــبـــــع طـــــريـــــق ال

الــكــــــــــــــذب عنــــدي خــتــيــارة

الطيــــارة  محـــل  بحمـــل 

ــة ــزان ــخ ـــــات ال ـــ تــســمـــــــــــع طــقـــ

ــة  رياـن جتنــــا  والــحــلـــــــــــوة 

ـــــاريب ال تــكــتــــــــــــــب ســّيـــــــــــة ي

والبنيّــة  ـــد  الوـل بيــــــن 

ترضبينـــي ال  بنيــــة  يـــا 

هاتــي الــبــــــــــــــارودة وطخيني  

األردن عــلــــــــــــــى  أرشق  وّدي 

معايا شـــرق  محمـــد  يــــا 

عـــشـــريي شــمــــــــــــــل شــاملـــــــــــي

ـــــالين  ـــل عـــنـــــــــــــــي وخ ـــم ـــش م
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قصيدة دحية 

ــدح طــه الــرســول  أول القــــول من

يـــــا شفاعة محمد وجـــرية عيل 

الله عىل الحب والــيل علموين إيــاه

 إن طاح جــوا البحر يطيح أنا ويّاه 

ــات خياـن وخلتنا  سلمنا  إن  حنا 

 مـــر)ن( رشبنـــا لنسقيــة لعدانا 

الصاحب ييل تــودة اجعله مــــات

صاحب بدالة وال تندم عىل اليل فات 

ــيل بكر لــه راح الله يعوض عــىل ال

ــاح   توســـد يف الحــوار الغري وارت

حنا ثالثة ومن جور الزمان اثنيــْن

احنــا ثالثة واربــعــْن عديل اربعْن 

أحبابنا من يومها غــدروا فينـــــا 

ــرتوا بينا   من قلـــة املــال باعوا واش

انتي يا بنـــــت ييل تحويش املعــْز 

فوقي بعد املحبة كيف  يصري البغْض 

انتـــــي يا بنـــت ييل تحويش البقْر 

 فوقي بعد املحبة كيف يصري اإلنكاْر 

انتي يـــا بنـــت زيــــن الخيـــال

خاطري بعرشتك قبل جيب العياْل 
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أنصب بيت الشعر وارحل مع العربان 

ــدم بيوت الشعر واســكــن عــامْن  أه

الـــردي تأخـــذي  ال  األردان  أم 

ــايل وال يرتدي  ــوب ب  الــــــردي ث

ال كتب مكاتيب وأرسلها مع الطيـر

مع طلعة الشمس صبح عليه بالخري 

السيف بطال والــيل حاملة بطاْل 

ويش جيبتك للمراجل يــاردي الحاْل 

أبـــو مــحــمــد تــعــلــل ال يعيبونك

يصيدهم ربنـــا قبـــل ال يصدونك 

البكرج يــيل انتصب ردي فناجينه

 شيخ)ن( بال عزوته قلّت مراجلية 

ــك سيفي ــت ــل ــك بــنــد وأرس ــت ــل أرس

وأرسلتك ليلة الجمعة تكون ضيفي 

ــزايل ال يقيمونك  بــرى الشظايـــا غ

حرصك تطب السهل وتذبل عيونك 

ــالد مــــا جاها بــالد جاها مطر وب

ــا  بـــالد جاهل عجيل العن وأرواه

تــدرج املسك وجيبة وجــرح ساقــــة

ــل زاده  ــق الزين وأك هنيال من راف
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قصيدة الصقر 

يا رازق اللــــــي ينتظر شوفة الطي

ــرار دايــم شفوقه  عينــــــه عىل األح

الخري عندك وانت ما تنحر الخيــــْر

والعبد يسعى وأنــت تعطيه حقوقْه 

ــدى عــىل الــيل يتمنوه الصقاقريْ  وج

مـــــــــا فيــه طري بالسام يفوقْه 

أبــيــض ولــه عند الصقاقري تقديْر

هو منــــوة الصقار عشقه وشوقْه 

ــارح باللقا كنـــــه الزيْر  ــارم ج ص

لــــــه همنت عند الرجال معشوقْه 

مخالبــــة صلبــــة ســواة املسامريْ 

خيـــــر الحباري مـــا يعربه لحوقْه 

لو أنها عن موتهــا ولَّهـــــا الطريْ

يجيبهـــــــا الجارح ولو هي سبوقْه 

فعلة زينة زاد قدرة علــــى التغيريْ 

غـــــال ويف قلبي سكن يف عروقْه 

حنا عىل شانه مشينا مداويــــــْر

والعيـــــن الجله نومها ما تذوقْه

جبنا الرزيق مع الشبك لون تقصريْ

وجبنـــا لــــه الرقع وجبنا سبوقْه 

وفيه انبارش بعد كل املخاسيــــْر 

برشى السحـــاب اليل تال مع فتوقْه 

ــربت مــا بقلب الــنــاس تعبيــــْر ع

يا زيــــن شوف الوعر والخري فوقْه 

تيسري النعيامت 
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قصيدة أنا القلم وأبيض القرطاس 

أنــــا القلــــــم وابيض القرطاس

بيتن  نظـــــم  وبخاطـــــري 

عــايل بهواهن سلمــــــت النــاس

ــــن  تواـل سنـيــــن  سبــــــع 

ويّــــاك  ـــــا  أـن يالله  يــا شوقي 

ــــزرع بساتن ع الــغــــــــــــــــــــور ن

وازرع لشوقي ثـــــــالث وردات

العن  ميــــة  مـــن  واسقيهـــن 

يــا خــي مــا شفت لـي ثنتيــــــن

يزورنه  ـوح  ـن ـــى  عـل راحـــــن 

ملبوسهـن من الحريــــــر الزيـــن

يحطنه  بالعيـــــن  والكحـــل 

والــبــارحــة العن مــــا نامــــــت

يعـــــرض لهـــــــا النوم ومعية

ــوم سافر يـــــــا خلـــــي مــن ي

ليـــــا  والسهـــر  لك  النـــــــوم 

يــــــــا ريب يــــــا جايب الغياب 

راعيهــــــا  ـــــدار  لـل تجيــــب 

وتجيب خــيل أريــش العيــــــــن

يــــــا جــروح القلـــــــب يداويها 

الليــــــل مبنــــام  ــة  ــارح ــب وال

جانــــــي وليفـــــي وأنــا جيتـــه 

الله يخونك يا حلــــم الليـــــــل

جيته وال  ــفــي  ول ـــــي  جاـن ال 

أبيات من الرتاث جمع “سعيد معادات”
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قصيدة الهّم والقهوة 

البارحـــة سهــران يف هجعة الناس

ــوم عــيــنــي بــالــحــشــا مسهرين  ــم ه

العن مــا  نامت وال طبها نعــــاس 

تقــــــول ســالة النخــل مطرقتها 

طــار عيل من الهواجس هوجــــاس

فكــــرت يادلهـــــا وفـــي تاليها 

أكيــل يف مكيال فكري واإلحساس

وأردهـــا عـــن ضيقهــا جاسعتها 

قمت أرضب من األفكار أخامس وأسداس

وعينــي تفيـــض بعبـــرة كلمتها 

ال قلت هانت ردهــا بالحشا اليــاس

ــة وخامتتهــــا  بالغرـب الله يعلم 

وسويت فنجال يعالج هوى الـراس

فـــي دلـــة جمــر انضمن تحتها 

وونــيــت صـــوت  اهــجــرس تهجراس

بخـــى بدة جيتهـــا بــد العبتهــا 

ــرضي األنفـاس ــوى زيحة م عطا ه

لياجيتـــه نفـــس العليل أشتهتها 

خافت بهدي حــار فيـــه وســاس 

وتبـــرد جــروح مهجتـــي  مخفيتها

الشاعر سعيد املعادات
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حكاية بقصيدة 
حكاية )البنت البدوية(

يقال إن إحدى الطالبات العباديات يف الكلية يغلب عىل لباســها الطابع البدوي، وكانت من 

املتفوقات يف دراســتها، سكنت يف إحدى القرى، وذات يوم رأتها إحدى الطالبات فقالت: »شوفو 

البدوية«، فحزّت هذه الكلمة يف نفس الطالبة العبادية، وملّا وصلت بيتها كتبت هذه القصيدة: 

ايـــه بدوية وريحتــــي بن وبهار

هــــذا رشف مــا هو بحقي خطية 

أنــا بدوية بنت حر مــــن أحــراْر

فزعــــــات ربعي بالشدايد قويْة 

أنا هيل يـــا بنت وافيــــن األشبار

كانـــك جهلتي من أنــــا يا غبيْة 

يا جاهلة ما تفتدي الشمس لألنوار

 حنا كمـا الشمس عىل األرض ضيه

حنا هل الطوالت هيبة ومقــــداْر

حنــا مثــــال للرشف والحميـــــْة

حنا العبابيد للكرم رمز وشعـــــاْر

حنا خـــوي مــــا يخيل خويــــْه 

الذيب يوم انه عوا وسط األسعـــاْر

عشــوه ربعـــي مـــن سنن مديْه

يوم انـــه جدك وظف القفل بالداْر

بيـــت الشعر مفتوح صبح و عشية 
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للضيف ريف للمعاديــــن جبـــاْر

نرد الحيـــاض وال نهـــاب املنيــــة 

يا بنت لو أكتب من أشعار وأشعاْر

تعجـز  معانــي حروفـي   األبجدية 

اللعب خيل اللعب لعيـــال شطار

ال تدخليــن السيل وانتـــــي ندية 

حكاية قصيدة )عجايب(

كان هناك شيخان لقبيلتني، مرت عليهم سنة محل ال يوجد فيها كأل وال ماء، فذهب كل واحد 

منهام ليبحث عن أرض أخرى فيها ربيع وماء، فالتقى االثنان يف املنطقة نفســها واتفقا أن يسكنا 

بجانب بعضهام يف ذات املنطقة، فتجاورا وسأل كل منهام الثاين ما عنده من خلفة، قال األول: أنا 

عندي بنت، ويف الحقيقة عنده شاب، وقال الثاين: أنا عندي بنت، حيث قرر األول أن يقول كذلك 

يك يتجنب املشاكل والفتنة، وعاد كالهام إىل بيته ليحرض أغراضه وعائلته ويعود للسكن يف تلك 

املنطقة متجاورين، فأخرب الشيخ األول ابنه بأنه يجب أن يجعل نفسه فتاة، فاتفقا وانتقال للسكن 

يف تلك املنطقة، ويف يوم ما اقرتح الشيخ الثاين مبا أنه لديهام فتاتان ما املانع أن يسكنا معا، فوافق 

األول مجبورا، ويف الحرم الذي سكنا فيه كان الشاب ال ينزل غطاءه عن وجهه وال ينظر إىل الفتاة، 

وال يأكل معها، فســألته: لَِم ال تأكلني معي وال تكشــفني عن وجهك؟ فأجاب: إن هذه عادته وال 

يستطيع التخي عنها، وهو مل يرْد أن يغتسل كيال تكتشف الفتاة أنه شاب. 

وذات يوم خرج الشــيخ الثاين للصيد، وخالل ذلك ســمع مجموعة من الرعاة يتحدثون عنه، 

وكيف أنه سمح البنته أن تنام مع شاب يف نفس البيت بدون زواج، رجع الشيخ من الصيد، وقّرر 

أن يرحل ليال بدون أن يحس الشيخ اآلخر، ويف الصباح التايل استيقظ الشيخ األول )والد الشاب( 

وقد اكتشف أن جاره رحل، بدأ يسأل مستغربا عن السبب، وأول من كان قد سأل ابنه ليتأكد إذا 

كان قد أساء للفتاة، فأجابه بأنه مل يفعل شيئا خالفا ملا طلبه منه والده، وبعد السؤال اكتشف أن 

والد الفتاة عرف أن لديه شابا وليست فتاة، فكتب الشاب هذه القصيدة لوالد البنت يخربه فيها 

أنه مل يفعل أي سوء، وأنه مل ير أي يشء من الفتاة التي كان اسمها عجايب: 
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يا كاتب املكتـــوب يا أبو املكاتيب

يا ناحــر صــوب الرشيف بالركايْب

وصــل سالمي واســرع كام الذيـْب

وصــل سالمي صــوب حــرضة عجايْب 

بنت الرشيف اليل قاعده باملراكيــْب

بســراج عوج ميوج موج السحايْب 

جار الزمن يحوش بـــس ويجيــْب

ورصنـــا تالكــــم نــازلــن طنايْب

تسعيـن ليلة وامللقى طيب عىل طيب

مــــا يــوم الغيتها مالغي عذاريْب

وحيــــاة رب مكـــة مــع الطيب

مـــــا دق قلبـــي صوبه دق عايْب 

و الله إين ال خايف من نـار وال لهاليب

وال من سيوف أبوها شنيع الرضايْب 

خويف مــــن مقعـــد بـــه أجانيب 

ويقولون ولــد عياش بــاق الطاليْب

وعندما ســمع والد الفتاة هذه القصيدة صدقــه، وكانت نيته وقتها العودة لالنتقام من والد 

الشاب، علم أنه مل يبد أي سوء تجاه الفتاة خالل تلك الفرتة كلها. 
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أداء  وتقالي��د  فن��ون 
العروض

األردن جغرافيــة  لتنــوع  نظــراً  الكبــري،  وبتنوعهــا  بأصالتهــا  األردنيــة  الشــعبية  األزيــاء  تتمّيــز 
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1. األغاني

الدحية 

هي أحد أشــكال الغناء عند أهل البادية، ولخفتها شــاعت عند املجتمعات الحرضية، كانت 

متارس الدحية قدميا يف الحروب، إلثارة الحامس يف نفوس أفراد القبيلة، أما يف الوقت الحايل فهي 

متارس يف املناســبات تعبريا عن الفــرح، األعراس واألعياد وغريها من االحتفــاالت، تُؤّدى الدحية 

بشــكٍل جامعّي؛ حيث يصطفرُّ الرجال يف صفٍّ واحد، أو صفني متقابلني، ووقتئٍذ يُغّني  )يقصد( 

الشاعر الذي يقال له )البداع( املتواجد يف رأس الصف قصيدته املغناة  التي تُشبه الهجيني، وعادة 

ما يبدأ بالقول: »أول ما نبدي بالقول صلوا ع طه الرســول«، ثم يردد عدد من الرجال يســمون 

)الردادة( البيت املتفق عليه سلفا بصوت مجتمع، ويف األغلب يتفقون عىل ترداد البيت: »هال هال 

بك يا هال... ال يا حليفي يا ولد«، ومام يرتدد من األغاين:

 يــا هيل البيــت الجديــد... ليته مربوك وســعيد 

هــذا بيتك يــا أبو متعــب... به الكهــارب مضوية 

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد 

يــا هــال بعيلتنــا الزايــر... يــا مرحبتــن وتحيــة 

ورشفتهــم كل العشــاير... وأرضيتــم كل الربيــْة 

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

جدليل شقر الذوايب جدليل... جدايل عىل املنت مرميْة

يا ريت أبوك خي أيوي... ويا ريت أبويك عمـ)ن( ليا

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

أول مــا نبدي باأللــف... متدرج خلــك من حلفي 

ويعقــيل مــاين مختلــف... كتبــت كتــايب بإديــا

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد 

لخــالين  ســالم  منــي  قيفــاين...  بقلــب  البــاء 

البــدو هــم والحــرضاين... والكل بشــعري ســويا 
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هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

البــاء بــوايب مفتوحة... يــا قلبي فتحــت جروحه

بخويــا  يبــوق  بوقــان  املســوحة...  ارزام  ازم   

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

الصبــْح جروحي غميقــْة... صديق يعلّــم صديقْة 

الــيل يعــد الحقيقــْة... ال منــه ذنــب وال ســيْه

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد 

الــدال ديــده مدلــيل... كــرم)ن( فــوق متعــيل

 قطــف املــز بهــا ظــيل... مترجــح لــن اعتــدايل

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

 الســن ســنن)ن( طويلْة... من طولــْه حايل عليلْة 

ارحمنــي يا نافــع جيلْه... وامســح دمعي مبندييل

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

من أغاين الدحية 

والتــايل  أول  خــالق  العــايل...  بالــرب  أبداهــا 

خــالق األول والتــايل... افلــح مــن يذكــر نبيــه 

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

اللــه ميســيكم بالخــري... ضيــوف مــع محلّيــْه 

اللــه ميســيكم بالخــري... ويزيدكــم ثــاين مســّيْه 

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

لعــن عيــون معزبنــا... يــوم إيّن نويــت الجّيــْة 

لعن العيــون األردنيــة... ع العود أقــول هجينّيْة 
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هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد 

هــب الهبــوب وتنســم... جيناكْم يوم الله قســم

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

ولــوال معزبنــا مــا جينــا... وال قطعنــا وادينــا 

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

يا هيــل البيــْت الجديــِد... ليته مربوْك وســعيِد

يــا هيل البيِت الــيل مبني... به الكهــارب مضويّْة

هــال هــال بــك يــا هــال... ال يــا حليفي يــا ولد

تكــون الحوايش يف النصف يرقصن، فلرمبــا اعرتض أحد الرجال وقام بحبس الحايش بإشــارة 

متعارف عليها فتتوقف عن الرقص وتجلس يف وسط الساحة أمام السامر، فيبدأ الشاعر، أو البداع 

بالقصيد إلطالقها:

يــا خيــــي وش لـــك علينــــا يــا ربــــــــاط حويشــينـــــــا

خذلـــك مـــن حقـــــه بـاروده وش لــك بالحــايش وقعـــــوده

األصيلـــــْة كـــود  فــــــرد األملانـــــــي وردنيـــــْة لتاخــذ 

ادفعلـــــك زمــل حويطــــات لــن كنــه  الهــرج مــا يواتـــــي

واطلـــــق عقــــال النشــميــــْة الوضــح مــــــع الخلفـــات

نعجــــــْة تتـــــالهـــا نعجـــــْة وجيبلــك مـــال الدعجـــــة

مــــا أخــــلــيل وال قعـــــــودي وجيبلــك مــال الســعـــودي

وبعد ما يطلقون الحايش ويكرمونها بفنجان قهوة.

الدحية أو السحجة 

يصطف الرجال ممن يرغبون املشــاركة يف الســامر ليكونوا عىل مــرأى من بقية الحضور ثم 

يبدأون )الســحج(، وهو الصفق باأليدي مع إخراج أصوات من الصدور تشبه الحمحمة، والقصد 

من )الســحجة( إثارة املشــاركني الذين يبدأ الزحام بينهم كلام اشتد الحامس لديهم، وقد تستمر 

)الدحية( لوقت قبل أن يبدأوا بالغناء الذي يستهلونه غالبا: 
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»اللــه ميســيكم بالخــري... مســيْة تطــرد مســيْة 

للمحلّيــْة  والثــاين  للضيــوْف...  مســا  أول 

وثالــث مســا للعريــس... عزيــْز وغــايل علّيــه«

وقد تدخل )الحايش( إىل الســاحة ووسط السامر، ملثمة، تتقنع بعباءة، وبيدها إما سيف أو 

عصا، ويبدأ أحد محارمها مبدارجتها، يذهبان كالهام باتجاه أول الصف وينثنيان إىل آخره بحركات 

رشــيقة، وقد يعمد أحدهم إىل )ربط( الحايش، أي إيقافها عن الحركة بإشارة منه لتجلس مكانها 

إىل أن يتم إطالقها، فتعود إىل الرقص أو تخرج من السامر وتغادر إىل حيث مكان تواجد النساء، 

ومن األغاين التي ترتدد إلطالق الحايش: 

ــا ـــ ـــ ـــ ــن ـــي وثـــقـــت حــوشــي ــــ ـــل ــا ال ـــ ـــ ـــ ي

ــا  ــن ــي ــل ع لــــــك  وش  شــــــن  ـــا  ــــ ــــ ــــ ــــ ي

ــا ـــ ـــ ـــ ــن متــاشــي الــحـــــــــــق  دروب  ــــا  ي

ـــان  ـــف ـــي ــت ارف ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــك ب ـــ ـــ ـــ ــل ــده ــن ن

ــا ـــ ـــ ـــ ــن ــك الــحـــــــــــق متــاشــي ـــ ـــ ــي ــــا ف م

ـــان ـــعـــرب ـــــايض ال ــد ق ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــن ع ـــ ـــ ـــ م

ومام يغنى أيضا:

رايس ــن  ـــ ـــ ــــــ م الـــــطـــــالق  ــي  ــلـــــــــ ع

ــــــراس  ـــل ال ــــ ــــ ـــع ــــك يـــــــــــــــا أش ــــك ألف

ــــــراس ـــل ال ــــ ــــ ـــع ــــك يـــــــــــــــا أش ــــك ألف

ومـــــــا يــــطــــب بــقــلــبــــــــك وســـــــواس 

ثم يخاطبون من قام بحبس الجايش: 

ـــْك ــــ ـــعــــ ـــك ورب ــــ ــــ ــــ ـــرة رب ــــ ــــ ـــي ـــج وب

ــق حـــاشـــــــــــي الــدخــلــــــــْة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــط ت

ـــــــدر أســبــــــــْك ومـــســـبـــــــــــة مـــــــــــا أق

ـــــْك  ـــــب ـــك وأح ــــ ــــ ـــي ـــل ـــــــق ع ــــــــ ألدنّ

وبهذا تطلق الحايش، وتستمر السحجة. 
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ومن األمثلة عىل أغاين الدحية التي تشبه الهجيني:

ــا هــال ـــ ـــ ـــ ــك ي ـــ ـــ ـــ ــي ــال وهـــــال ب ـــ ـــ ـــ ه

ـــد  ول ــا  ـــ ـــ ـــ ي ــي  ـــ ـــ ـــ ــف ــي ــل ح ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ي ال 

ــي ـــ ـــ ـــ ــول ــق ون نــــبــــدأ  ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ م وأول 

ـــوِل  ــــ ـــرســــ ــى طــــــــه ال ـــ ـــ ــل ــــوا ع ــــلّ ص

جــيــنــــــــا مـــــــــــا  مــعــزبــنــــــــا  ال  ــــو  ل

ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن وادي ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قــطــعــن وال 

الحايش 

قد يســتمر السامر بدون )حايش(، وقد يقوم بـ)املحاشاة( رجالن، أو امرأتان، أو امرأة ورجل، 

وقد يخرج أحد الحاشيني من )الرقصة( عند دخول آخر أو أخرى بأن يقف من يرغب بالدخول يف 

طرف ساحة السامر ويشري ملن يريد أن يبادله بعصاه مع قوله كلمة )شيمة( ليخرج األول ويدخل 

الثاين، ويستخدم هذا األسلوب يف التبادل إلراحة )الحوايش( من الجهد الذي يلحق بهم، إذ يطول 

الوقت الذي يقضيانه يف )املدارجة( مع طول وقت السامر.

وقد يأيت دور الحايش إما رغبة ممن يرغب بـ)املحاشــاة(، أو طلبا من )البداع( أثناء قصيده، 

ومام يقال يف طلب )الحايش(:

هاتـــون الحاشـــــي هاتونــــْه

بردونـــْه تلعـــــب  هاتونـــــه 

الهجيني 

هو عبارة عن غناء تقوم بتأديته النســاء الكبار بالعمر، فاثنتان أو ثالث يقلن واثنتان يرددن 

عليهن، والهجيني يغنى بدون مصاحبته ألي آلة املوسيقية، ألن صوته وإيقاعه يشبه ميش اإلبل 

لذلك سمي غناء الهجيني.

ومن األمثلة علية:

 يا بهار الزاْد ال يا أبو حمور ... لن لفى  من غاد يا عز الضايْق

يا مية يا ناقة البدواْن توجهت للمشاريق... حنينها عىل الحور وأنا عىل ذابل الريفي

لو الهجيني يجيب الشوْق... كل يوم أبدع هجينيْة
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هجينية ثانية : 

يا مية وأنا أنكر وأصيحي... من زود حر األوجاْع

 يا شوقي يقول يل ال تهتم... واركْب السن اللامعي

 يا ميه طيارة بالسام تعيل... من فوق تكْب املكاتيبي 

وارمي يل مكتوب عىل خيل... ابن األصل واملحاسيبي

للمشاهن  حطتي  من  فارت...  طاستي  ويا  ميه  يا 

يا ميه ويا دمعتي حارت... من شوفتي لألجانيبي 

الدبكة 

تقــوم الدبكة عىل عدٍد ليس محدداً من األشــخاص، يصطفون متامســكني بأيديهم بطريقة 

مســتقيمة، ويوجد شخص يف أول الدبكة )رأس الدبكة( يعد قائدها، وهو املسؤول عن التنظيم، 

ويحمل بيده العصا أو السيف أو منديال، وتبدأ الدبكة بخطوات هادئة حسب اإليقاع املوسيقي 

لبعض األدوات املوسيقية التي ترتبط بها: 

1. املجوز الشاميل ذو الحركة البطيئة.

2. املجوز الحديث ذو الحركة الرسيعة.

3. املجوز الحي )الريغول(، وهو من أقدم اآلالت املوسيقية املرتبطة بشكل دائم ومتواصل مع 

الدبكة، وهو عبارة عن قطعتني من مادة القصب متصلتني ببعضها البعض، يرتاوح طولها 

من )30ـ  40سم( يحتويان عىل أربعة ثقوب متوازية، تنشأ من خالل حركة األصابع عليها 

النغمة املوســيقية، يتم العزف بنفخ الهواء بشــكل متواصل بداخلها من خالل )زمريتني( 

تسميان )بنيات( يدخالن برأس القصبتني، تتخذ )البنيات( من ذات القصب لكن من حجم 

أقل.

تكون بداية الدبكة بطيئة ثم تبدأ الحركات الرسيعة بناًء عىل ما يبثه قائد الدبكة من حامس، 

فيعمــل عىل تغيري  الحركة البطيئة إىل حركة الرسيعة والعكس، ولتوحيد الصف يعطي إشــارته 

للمشــاركني حتى ينتظم املشــاركون، ويوجد نوع آخر من الدبكة يســمى بدبكة الجويب، وهي 

متناسقة عىل اإليقاع البطيء. 
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أغاين األعراس

مجموعــة من األغاين تقــوم بتأديتها قريبات العــروس يف حفلة وداعها، وهناك ما يســمى 

بالرتويدة، وهي غناء أثناء الحناء، ومنها : 

أمي ويا أمي وشدي يل قرامييل... طلعْت من البيت وما ودعت أنا جييل 

أمي و يا أمي واحي يل مخداتـي... طلعت من البيت و ما ودعت خيايت. 

ومن األغاين التي تغنى يف حفل العروس يف وقتنا الحارض: 

واكتبيلو يا عروس ألف و باء...  يجمع أصلك مع أصله مدى الحياة

و أكتبيلو يا عروس عالحصرية...  يجمع شملك و شمله مدى الحياة

وهنــاك املهاهاة، وهي نوع من األغاين التي تحتاج إىل مد الصوت، تقوم بتأديتها النســاء يف 

األعراس، ويف أي مناسبة فرح، تتبعها الزغاريد، ومن أمثلة مهاهاة العروس:

وارفعي راســك يا مرفوعة الراس، ال بييك عيبة وال مثل ما قالو الناس، طيل عأبويك بالديوان 

وقوليلْه احنا خواتم الذهب والناس لبايس.

 ثم تأيت الزغرودة، ومن أغاين زفة العريس:

يــا أم قطــــــوف العاليـــــْةاتلولحــي يــــــا داليـــــــــْة

اتلولحــي مــا اقــدر اطـــــوْلاتلولحــي عرضــْن و طــــوْل

بنـــــــــــزْم هيــه يــا أم كمــــــــاْم الــــزْم وأنــا  زمينــي 

اياهــــا هــون فرطــت مســبحتـــــي ملــويل  وهـــــــون 

أغاين حامم العريس للرجال 

يغني الرجال يف حامم العريس، عندما يدخل العريس لالستحامم: 

الليلْه هـ  عىل  يعينه  الله  ليلْه...  َشْنج  ليلْه  َشْنج 

َشْنج ليلْه َشْنج ليلْه... ومن هـ الليلة صارلوا عيلْة

ــاء يف حــفــل حـــامم الــعــريــس  ــس ــن ــــاين ال أغ
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من األغاين التي تغنيها النساء يف حامم العريس: 

غننلــه يا بنــات عمــه... غننلــه زاد اليــوم هّمه

غننلــه يا بنــات خاله... غننله شــاف اليــوم حاله

غننله يــا بنات العراق... غننله يــا مصعب الفراق

أغاين زفة العريس

يتهنـــــــــا الزيــن  ويتمنــــــــىعريــْس  علينــا  يؤمــر 

وحندقـــــــوْق حنــا  أتفــرج يــيل قاعــد فـــــوْقريحــة 

يــــــا داليـــــــــْة يــا أم قطــــــوف العاليـــــْةاتلولحــي 

ويف زفة العريس إىل بيته، يزينون مظلة بالورود تحمل فوق رأسه، حيث يتجمع الناس 

حوله، ويف وســط الرجال  يغني أحدهم، واآلخرون يعيدون وراءه، ويستمرون بالغناء إىل 

أن يصلوا إىل بيته.

أغاين شعبية

أغنية )بيا وال بيك(  

واحدة من األغاين الشعبية الرتاثية القدمية، غري معروف أصل من لحنها، أو كتب كلامتها، وتعد 

موروثا شعبيا: 

بيــا وال بيــك ريــت الوجــع يا زيــن بيــا وال بيك

ألسهر وأداويك، واحلف ع نوْم الليل، وأسهر وأداويك

ميــك القيتــه، ضيعــت أنــا قلبــي، وميــك القيته

وأنت خذيتــه، منن أجيت القلــب، وأنت خذيته

لــوال خيالــك، مــايل غــرض بالنــوم، لــوال خيالك 

ماخــذ بدالــك، لــو بضيع عمــري، ماخــذ بدالك 

وأهيل شــافوين، وش عيل من الناس، وأهيل شافوين 

مهــام يلومــوين، ما بعارش غــريك، مهــام يلوموين.
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أغاين النجاح 

يعرب املجتمع عن فرحه يف مناسبات النجاح عن طريق األغاين، وأبرز هذه األغاين:

 وإن اجــْت ورقــة النجاح ألنرشهــا... لفتحهــا وأنا عند أمــي وأبرشها

وان أجــت ورقــة النجــاح لحنيهــا... لفتحهــا وأنــا عنــد أمــه وأهنيها

اإلذاعــْة  ونرشتــه  فــالن  نجــح  ملاعــْة...  ســاعة  بيــده  يــيل 

بيــده خاتــم... نجــح فــالن ونرشتــه املحاكــم يــيل  الطالــب  يهــا 

األمــارة ونرشتــه  فــالن  نجــح  أســوارة...  بيــد  يــيل  الطالــب  يهــا 

قومي ارقيص يا فالنه يا أم القاليد...الله يقف مع خيك، ملا يوخذ الشهايد

 أغاين األطفال

كانت األم أيضا تغني عندما يستيقظ ابنها من النوم، تغني له بفرح، ومن األغاين التي ترددها 

األمهات:

صباح الخــري يف عن الطــري... قدام تقــوم الحالبة

صقور أثنــن بظهــور الخيل...يــا عســل بالهنابة 

مســاء الخري يف عن الطــري... قدام تقــوم البدرية

صقــور أثنن بظهور الخيل... يا عســل بالطبشــية

أغاين األطفال عند الحامم 

حني تبارش األم حامم طفلها تغني له، ومام قد يردد: 

يــا هيــه  يــا رويدتنــا  يــا عمــر  يــا رويدتنــا 

حــامم الهنــا يــا عمــر حــامم الســعادة يــا هيه

وبعد الحامم تغنى: 

رجلياتك عشرية وايدياتك عشرية والبارود عليك بزر ونشرية 
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أغاين النوم لألطفال 

وعندما كانت األمهات يحاولن إنامة أطفالهن، كن يغنني لهم بصوت رقيق مع الربت باأليدي 

عىل أكتافهم ليهدأوا ثم ينامون، ومام كن يرددن: 

ساهرت أنا الليل يا بنية... ويا عن من دمعك هات 

ألنــه ذبح ابني الغــايل... ألنرش عىل البــاب رايات 

يا ولد ال ترشف املــرشاف... ال تزعل ترى ما لنا نيْة 

لو اختلف من حلب للشام... والنفس عن غريك معيْة

ها من عقب ومن عرب... وحباب يا ولد وش تكره بيا 

مدري خطيب)ن( قرأ الكتاب... وال بغيضـ)ن( حىك بيا 

واليل تدعي عىل وليدي... ليتها عميا للدرب ما تديل.

أغاين الرتقيص واملالعبة لألطفال 

كانــت األم يف وقت فراغها تداعب أطفالها وتالعبهم وتتحبب إليهم، ورمبا غنت لهم للرتويح 

عنهم: 

محمــد يــا أبــو بــارودة... يــا ميــه يــا حالتــه 

ريت الســعد يــربي لــك... ومن نقلهــا تتهنا فيك

ومــن حطيني ليــه ميمــه... وال حدا مــن خياته

هــال فيــك مــن صحيــح... يــا ربيب املســاطيح 

هــال فيك يــا روحــي... يا مــداوي لــب جروحي

وبنيــي طــل مــن الطاقــة... تــرى عينه عشــاقة 

يــا جــارة خبــي بنتــك... تــرى عينــه عشــاقة 



185

أغاين األطفال يف األعياد واملواسم 

هنــاك أغاٍن كان األطفال يغنونها يف األعيــاد واألفراح، بعد أن يجتمعوا يف الحارات بعد صالة 

العيد، حيث يبدأ واحد منهم الغناء، والباقي يردد وراءه، وأبرز هذه األغاين: 

اليــوم العيــد وبنعيــد... وبنذبــح بقــرة اســعيد

واســعيد ما عنــده بقــرة... بنذبح بنته الشــقراء

وبنته الشــقرا ما فيها دم... بنذبح بنته وبنت العم 

واليــوم عيــدي يا ال ال... والبســت جديدي يا ال ال 

فستان مكشكش يا ال ال... عىل الصدر مررشش يا ال ال 

دور يــا صحــن الســكر... وقــع منــي واتكــر 

فالنــة  شــمته  شــمه  ملــه...  مــا  شــمه  مــن 

أناشيد

أنشودة )الواحد هو ريّب( 

كثريا ما كانت تستخدم بعض األغاين الشعبية التعليمية، مرافقة للعب، لتسهيل عملية الحفظ 

عند األطفال، مثل أغنية )الواحد هو ريّب( التي كانت  وسيلة ملساعدة الطلبة عىل حفظ األرقام، 

واألغنية كالتايل : 

وبابــا  مامــا  واثنــن  ريب...  هــو  الواحــد 

ثالثــة هــم أخــوايت... أربعــة هــم أصحــايب 

وخمســة أصابــع أيــدي... ســتة أقوم مــن نومي 

ســبعة أروح مدرســتي... ومثانية صــف طابوري 

وتســعة أســمع دريس... والعــرشة بزقفــوا يل

وترافق هذه األغنية بتحريك اليدين، واألصبع تلو اآلخر حتى االنتهاء من عدها جميعها، وما 

زالت هذه األغنية محببة إىل نفوس األطفال بسبب طريقة غنائها، وسهولة لفظها، وغالبا ما تغني 

األم هذه األغنية ألطفالها، أو الجدات الكبار ألحفادهن لتعليمهم عد األرقام إىل الرقم عرشة.



186

املهاهاة والزغاريد 

وهي نوع الغناء الشعبي الذي يقوم عىل الدعاء واملدح والرتحيب يف مناسبات األفراح تغنيه 

النســاء ، واملهاهاة تعتمد عىل الصوت املمتد املتصل، لذلك تحتاج لطول نفس من مغنيات هذا 

اللــون، وغالبا ما يتبع كل مقطع )مهاهاة( صوت )زغرودة(، وهو صوت ينشــأ بدفع الهواء من 

الجوف بقوة مع تحريك اللســان مع جوانب الفم بعد جمع الشفتني، ويقر صوت )الزغرودة( 

أو يطول حسب مراس وقدرة من تطلقها، ومن مقاطع املهاهاة يف الدعاء: 

بــركات ســبع  أويهــا  مبــارك...  ريتــه  يــا  أويهــا 

أويهــا كام بــارك محمــد... أويها عىل جبــل عرفات

ومن أمثلتها يف الرتحيب بالضيوف: 

أويها أهال وسهال فيكم ياليل جيتونا... أويها ونزوركم مثل ما زرتونا

ويف الختان:

أويها يا مطهر الزين خف أيدك شوية... أويها يا مشتل الريحان ال تقسا عىل ابني

أويها كل يش ألنذر ترويها عيني... أويها ررشش ندى الورد تخلص النّية.

من أغاين املهاهاة املشهورة: 

أويها بالله افتحوا باب الدار... أويها خيل املهني يهني

أويها وإلك الحمــد يا ريب... أويها ما يخّيب الله ظّني

وأيضا:

أويها يا عريس يا أبو بدله بنية... أويها يا أبو سيفن عىل النجد محنية

أويها متنيت عمرك مثل الورد عىل املية... أويها ال يذبل ال صيف وال شتوية
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وكذلك:

أويها وطلعت عىل راس الجبل واشيك هوايه لله... أويها وتلقي عريس نايم بحفظ الله 

أويها كشفي عن جبينه وقويل ما شاء الله... أويها والكم خاتم ذهب قاري كالم الله

وكثريا ما ترتدد املهاهاة التالية والتي تأيت منفردة:

أويها صلوا عىل النبي صالة بصالتن... أويها صالة ملحمد وصالة ترد عن العن
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2. اآلالت املوسيقية

الربابة 

هي أداة من أدوات العزف القدمية التي استطاعت أن تبقى عىل مكانتها الرتباطها بلون غنايئ 

محبب لتعدد ألحانه وخفتها، تصنع من جلود الظباء، أو من جلود املوايش الصغرية بعد إعدادها 

جيدا لتخليصها من الشــعر أو الصوف لتكون رقيقة ومرنة ومتينة، يشد الجلد عىل إطار خشبي 

من الوجهني ويثبت بشــكل مســتو من الجهتني، يتخلل اإلطار من األسفل إىل األعىل قضيب من 

الخشب يتصل بطرفيه الوتر الوحيد للربابة الذي يتخذ من عدة شعرات من )السبيب( وهو شعر 

ذيل الفرس، فيكون الوتر مالمسا من طرفه األسفل بدن الربابة بعد نصبه بقطعة خشبية دقيقة 

تســمى )الغزال(، ويتخذ وتر ثان عىل قوس من األغصان املرنة والقوية، يحدث صوت عند )حز( 

وتر القوس بوتر البدن يتم التحكم بنغامته من خالل جر القوس ذهابا وجيئة وحركة أصابع اليد 

األخرى عىل أعىل وتر البدن إلنشاء اللحن الذي يقصده العازف.

يغني عىل الربابة أشخاص يجيدون العزف عليها من ناحية، ويحفظون األشعار واأللحان من 

ناحية أخرى، بل إن ألحان الربابة كانت ميزان الشعر عند أهل البادية.

تقــال بعض الحكايا عن كيفية وجود الربابــة، منها ما يذكر أن رجال اتهم زوجته اتهاما باطال 

فعــادت إىل بيت أهلها، وعندما أدرك خطأه ذهب إلعادتهــا فأبت، ولكرثة ما كرر من محاوالت 

اإلصالح كانت تزداد تعنتا حتى أنها قد اشرتطت عليه رشطا كان يبدو لها أن زوجها ال يستطيعه، 

فقالت: )لن أعود حتى يكلم العود عود(، فجاءها بالربابة وغنى لها: 

بّنا وبانها وأربع حلــق بآذانها    

واملرشقي واملغريب يلعب عند اردانها                     
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3. األلعاب الشعبية

لعبة شد اليد 

هــي لعبة عنيفــة نوعا ما، وغالبا ما يلعبها األقوياء من شــباب الحــارة، وتعتمد عىل رسعة 

الحركة والقوة، ويشــرتك يف لعبها بضعة أشخاص، ينقســمون إىل مجموعتني، ويكونون متقابلني 

بينهام مســافة نحو عرشة أمتار، ويخطون خطا من الرتاب وسط الفريقني، فيخرج واحد من كال 

املجموعتني، وميد يده باحرتاس ويقول )شــّد إيدي شــّد( ويكررها، فإذا ملس أحدهم وهرب، ومل 

ميســكوا به تعد املجموعة هي الغالبة، وإن أمســكوه يخرج من اللعبة، وهنا املجموعة الثانية 

هــي املغلوبة، لذا فإن هذه اللعبة تحتاج إىل ذكاء شــديد، والترف فــورا، فإذا كان أحد العبي 

املجموعتني غري رسيع يف اللعبة، فإنه يســبب خسارة مجموعته، لذا يجب اختيار مجموعة قوية 

من األشخاص من أجل الفوز باللعبة.

لعبة شد الحبل 

هي لعبة شــعبية قدمية عرفت يف قديم الزمــان، وما زالت إىل اآلن منترشة يف جميع مناطق 

البلقاء وخاصة يف املدارس، وهي مهمة؛ حيث تعطي اللياقة للجسم، وتزيد قوة العضالت، وتحرق 

الســعرات الحرارية والدهون، وتعتمد يف اللعب عىل القوة، وميارســها األوالد الذكور يف الحارة أو 

يف الساحات العامة أو يف ملعب املدرسة، وممكن يف فناء البيت، ويكون عدد الالعبني لكل فريق 

عرشة تقريبا، ويستخدمون لها حبال طويال سميكا.

ينقسم الالعبون إىل فريقني متساويني، يقف الفريق األول عىل جهة اليمني، والثاين عىل جهة 

اليسار، وبينهام خط فاصل يف املنتصف، ويقف الفريقان عىل بعد متساٍو من الخط الفاصل تحدده 

إشارات، ميســك كل العب من الفريق الواحد طرف الحبل ويضعه تحت ذراعه، وميسك الفريق 

الثاين بالطرف اآلخر من الحبل ليكون منتصف الحبل املوضح بإشارة موازيا لخط املنتصف، يعطي 

الحكم إشارة البدء، يبدأ كل فريق مبحاولة سحب خصمه إىل جهته وسط صيحات املشجعني، وقد 

يطول الوقت ليتمكن طرف من سحب الطرف الثاين إىل جهته، وملا يتجاوز أول شخص يف الفريق 

املسحوب خط الوسط ويدخل منطقة الخصم يكون فريقه خارسا، والفريق الساحب هو الفائز.    
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لعبة الزقطة 

من األلعاب الشعبية القدمية التي ما زالت تلعب ولكن بشكل أقل من السابق، يلعبها الكبار 

والصغار من البنني والبنات يف الليل والنهار، حيث تجمع خمس حصوات صغرية عادة من الصوان، 

ومتــارس هذه اللعبة من خالل العبــني أو ثالثة، يقوم كل واحد بقذف إحــدى الحصوات عاليا، 

ليلتقط يف املرة األوىل حصوة من الحصوات األربع الباقية عىل األرض أمامه وبني الالعبني، ويف املرة 

الثانية يقذف الحصوات عاليا بالهواء ليلتقط حصوتني، ويف املرة الثالثة يلتقط ثالث حصوات معا، 

ثم يجمع الخمس حصوات عىل ظهر كفه، ثم يقذفهن فيحاول جمعها بيده من الرمية نفسها مبا 

يستطيع التقاطه من الحصوات، ويكون الدور بعد عىل أحد زمالئه املشاركني يف اللعبة، ليقوم مبا 

قام به من قبله، ومن رشوط الفوز بهذه اللعبة عدم سقوط الحصوة املقذوفة قبل التقاط العدد 

املطلــوب من الحىص عىل األرض، حينها تكون اللعبة الغية، ويحــق لزميل آخر الرشوع بدخول 

اللعبة وهكذا.

لعبة طاق طاق طاقية 

لعبة قدمية ومستمرة لآلن، لكن بشكل أقل، تلعبها البنات، حيث كن يصطفن عىل شكل دائرة، 

ويخرتن يف البداية بنتا يكون بيدها منديل، وتبدأ تدور خلف البنات الجالسات عىل شكل دائرة، 

وهي تحمل املنديل وتردد:

بعليْة  ــن  ــاك شــب طـــاقـــيـــة...  طـــاق  ــــاق  )ط

الفرس  عىل  واركــب  ــّول  ح جـــرس...  يا  رن  رن 

لفات  سبع  له  وخــذي  فـــات...  فــات  والثعلب 

ـــل ـــوي ـــط ــــي يــــــــــاأّم الــــشــــعــــر ال ــــت أن

وممكــن يلعبهــا األوالد الذكور أيضا، أو الذكــور واإلناث معا؛ إذ يقــوم األطفال بعمل دائرة 

وميسك أحد األطفال طاقية، ويلف بالدائرة وهو يردد األهزوجة السابقة. 

ثم يرمي الطفل الطاقية خلف أحد األطفال املوجودين يف الدائرة، وعىل هذا الطفل أن يحس 

بأن الطاقية خلفه ليتناولها ويبدأ باللحاق مبن وضعها الذي ينطلق راكضا برسعة ليجلس مكان من 

ألقى الطاقية خلفه، فإن تم اللحاق به عادت الطاقية إليه، وإن سبق زميله وجلس مكانه يكون 

قد فاز، وعىل زميله مواصلة الدور.
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لعبة لفي شعرك باملنديل 

لعبة شــعبية كانت للبنات، حيث تقوم إحدى البنــات الالعبات بوضع املنديل خلف واحدة 

من املجموعة، والبنت التي يوضع خلفها املنديل تقوم بنفس الدور، وهكذا تستمر اللعبة حتى 

تلعب جميع البنات.

لعبة الزقيطة

هي لعبة شعبية قدمية، وما زالت إىل اآلن تنترش يف جميع مناطق البلقاء، ومهمة ألنها تعطي 

اللياقة البدنية لألوالد، ومتأل أوقات فراغهم، وتعطيهم تسلية ومتعة.

طريقة مامرستها حسب الرواية: يتوزع األوالد عىل فريقني، ويتجمع األوالد يف مكان يكون يف 

العادة حائطا يحرســه العب من فريق ُمطارِد، والقرعة تحدد الفريق الذي يبدأ مبطاردة  الفريق 

اآلخر، فكلام أمســكوا بأحد من الفريق املطارَد يضعونه يف مكان االحتجاز، فيحاول أفراد فريقه 

الوصول إليه وملسه ويقول: )حررته( فيسرتده ليعاود نشاطه مع فريقه، إال أن الحارس مينعهم من 

الوصول إليه، وميكن لالعب أن يحرر أكرث من واحد يف املرة الواحدة من خالل ملســهم جميعهم، 

ولكن إذا الحارس ملس أحدا من زمالئه املحتجزين، يصبح هو أيضا محتجزا، وتظل اللعبة حتى يتم 

حجز كل أفراد الفريق املطارَد، وإذا نجح الفريق يف ذلك، فإنّه يسيطر عىل ساحة اللعب، ويكون 

هو الفريق الفائز، ويستبدل الفريقان األدوار.

لعبة حاكم جالد 

هي لعبة شعبية قدمية يلعبها األطفال مع بداية تعلمهم القراءة والكتابة، وما زالت إىل اآلن 

وإن ليســت بذلك الشيوع قبل عرشات السنوات، وهي مهمة لتعبئة الفراغ لدى األطفال، ذكورا 

وإناثا، وهي لعبة مرحة ولطيفة. 

عدد الالعبن: أربعة من الذكور أو اإلناث.

طريقة اللعب: تقص ورقة بيضاء إىل أربعة أقسام متساوية يف الشكل، وتطوى بعد أن يكتب 

عىل واحدة منها )حاكم(، وعىل الثانية )جاّلد( وعىل الثالثة )مفتش(، وعىل الرابعة )لص( وقد تم 

تحضري أداة الستخدامها للرضب، ميسك أحد األطفال الورقات األربعة يف يده ويرميها أمام الالعبني، 

ويأخذ كل واحد منهم ورقة وهم قعود، فالذي تقع يف يده الورقة املكتوب عليها حاكم يســأل: 
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)أيــن املفتش؟(، فريد عليه الطفل الذي كتب عىل ورقته املفتش قائالً: )حرضيت(، فيقول الحاكم: 

)أخرج اللص(، فإن اســتطاع املفتش أن يحدد مــن بني االثنني من هو الذي معه الورقة املكتوب 

عليها )اللص( ليحكم عليه الحاكم بعدد من الجلدات التي ينفذها من كتبت عىل ورقته )جالد(، 

وإن مل يستطع املفتش التحديد نجا اللص من العقاب وعوقب )املفتش(. 

لعبة حابس.. حي 

هي لعبة شعبية كان ميارسها األطفال أكرث من مامرستها يف الوقت الحارض، تعتمد عىل الركض 

واملراوغة مام يساعد عىل تنمية اللياقة البدنية عند الالعبني، باإلضافة إىل التسلية واملتعة.

كيفيــة اللعب: كان يتم اللعــب عند أعمدة الكهرباء، حيث يكون للعمود زاويتني، يســمى 

الطــرف األول من العمود الحابس من )حبس(، والثاين حي من )حياة(، ومتارس من قبل فريقني، 

كل فريق ال يقل عن ثالثة أشــخاص، الفريق األول يبدأ باللعب بعد القرعة، والفريق اآلخر تقع 

عليه مســؤولية حامية الســجن )حابس(، فإذا ما ملس أحد من الفريق املحتجزين هرب هؤالء 

املحتجزون من )حابس(، أي وصلتهم الحياة من الفريق اآلخر )حي(، وإذا مل تصلهم الحياة ظلوا 

محبوســني، وهكذا تســتمر اللعبة إىل أن تتوقف إما ملرور الوقت أو من شدة الجهد الذي يلحق 

بالالعبني. 

لعبة الُجَور 

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 تتم دحرجــة )كرة( مطاطية، فمتى 

ســقطت الكرة يف إحدى الجور انطلق الجميع مبتعدين إال من وقعت يف جورته، إذ عليه تناولها 

واللحــاق بهم ليــرضب بها من يعتقد إصابته لتوضع يف جورة من تــم 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.
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لعبة القلول 

لعبة كان ميارســها األطفال يف أوقات الدفء، وميادينهم فيها أزقة الحارات وســاحات البيادر، 

وقد كانت من األلعاب املفضلة عند أبناء القرى، فتكســبهم بعض املهارات، وتراجع االهتامم بها 

أخريا عام كانت عليه من قبل. 

والقلول كرات صغرية زجاجية، وقد تكون بلون واحد داكن أو شفاف، أو مشكلة بأكرث من لون 

أو تكون شفافة، ويتم لعبها بأكرث من طريقة: 

1. الجورة: يلعبها اثنان أو أكرث، يقومون بحفر حفرة صغرية يف األرض )جورة( يرمي فيها أحد 
)قل( من مسافة ثابتة، فإن دخل )القل( يف الجورة يقوم بتسديده وقذفه من بني إصبعني 

ليصيب )قل( زميله الذي يوضع عىل خط بدء اللعب، فإن أصابه كسب وكرر اللعب، وإن 

مل يصبه يكون قد خرس ولزميله البدء باللعب... وهنالك طريقة أخرى للعب )الجورة( بأن 

توضع مجموعة من )القلول( فيها بطريقة الرمي من نفس املسافة، والذي ينجح يف إدخال 

آخر )قل( يكسب جميع )القلول( املوجودة يف الجورة. 

2.  املور: ويلعبه اثنان أو أكرث بأن يرســموا خطا مثلثا أو دائريا عىل األرض يثبت عليه عدد 
مامثــل لكل من الالعبني من )القلول(، ثم من نفس مــكان )املور( يرمي كل منهم )قل( 

باتجاه خط مستقيم مرسوم عىل مسافة، فمن كان )القل( الخاص به أقرب إىل الخط يبدأ 

اللعب من عند الخط بالتصويب عىل )القلول( املوجودة يف )املور(، فـ)القل( الذي يصيبه 

ويدفعه خارج خط )املور( يكون كســبا له، ويتواصل لعبه مع ثبات اآلخرين حتى يفشل 

يف اإلصابة ليبدأ باللعب من كان يليه يف القرب من الخط، ويتم التناوب بني الالعبني بهذه 

الطريقة حتى انتهائها فيكون هنالك من كسب وهنالك من خرس، لتعاد من جديد.

وهنالــك لعبة )القلول( بأســلوب مختلف عام ذكر تســمى )البنانبــري(، يقف مجموعة من 

األطفال عىل خط مستقيم، فريمي أحدهم )القل( إىل مسافة، ومن نفس املكان يحاول العب آخر 

أن يرمي )القل( منه عىل السابق، فإن إصابه أخذه، وإن مل يصبه يختار العب ثالث أن يرمي عىل 

أي من السابقني، فيصري له إن أصابه، وتستمر اللعبة إىل اكتامل الالعبني، فإن مل يفز أحدهم عادت 

)القلول( إىل أصحابها. 

 لعبة أنا النحلة أنا الدبور 

لعبة كان يتسىل بها األطفال وأحيانا إىل أعامر الطفولة املتأخرة، ويشرتك بها العبان إما ذكورا 

أو ذكورا وإناثا، فهي لعبة تساعد عىل إكسابهم املتانة الجسدية، إذ تقوم عىل أن يقف كل العب 
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وقد أدار ظهره لآلخر ويدفع كل منهام يديه للخلف لتشتبك األيدي مع بعضها من جهة املرافق، 

وبقوة اليدين يســحب أحد الالعبني الالعب الثاين ويرفعه عــىل ظهره لفرتة وجيزة ثم ينزله، ثم 

يقوم الالعب الثاين مبا قام به الالعب األول، ويبقيان عىل هذه الحالة إىل ما أرادوا من التكرارات 

مع قول: أنا النحلة، ويرد اآلخر: أنا الدبور.

لعبة  الكمستري )لعبة الغميضة أو الطميمة( 

هــي لعبة جامعية يشــارك بها عدد من الصبية، تقوي القــدرة البدنية، وتنمي حدة الذهن، 

وتزيد من شــدة الحذر، يجتمع الالعبون يف إحدى الحــارات، وتقع القرعة عىل واحد من بينهم 

ليكون الدور األول عليه، يستدير إىل دائرة يخطونها عىل واجهة أحد الحيطان ويبدأ العد )20-1( 

وهو يغطي جوانب رأســه بيديه يك ال يرى بقية الالعبني وهم يتفرقون ليختبئوا، وبعد أن ينهي 

تبدأ عملية البحث منه عن أي العب مختبئ ليشــكفه، وبذات الوقت يكون حذرا من أن يخرج 

أحد الالعبني فجأة ليسبقه إىل الدائرة فيضع يده داخلها ويقول )كمستري( فيكون ناجيا، ويبدأ هذا 

الالعب الذي )كمرس( بتحذير بقية الالعبني الذين يعرف مواضع اختبائهم بقوله )تخبا مليح أجاك 

الريح(، أو إيهام الالعب األول من خالل إرســال بــره إىل مواقع ليطمعه بالذهاب إليها ليخرج 

العــب مختبئ من مكان آخر، وتتواصل عملية البحث مــن الالعب األول إىل أن يصدف ويعرف 

موضــع أحدهم فيظهر ليكون الدور عليه، أو أن يخــرج أحد الالعبني من مخبأه وال يتمكن من 

)الكمرسة(، وهكذا تستمر اللعبة. 

لعبة الحجلة 

لعبة جامعية تقوم عىل خفة الحركة، والدقة يف تقدير املسافة، فتضيف لألطفال ذكورا وإناثا 

بعض املهارات الدقيقة، وتتم اللعبة بتخطيط مساحة من األرض بأداة ترتك أثرا واضحا عىل شكل 

مربعات متقاربة الحجم، ويرمي كل العب حجرا منتظام ومستويا يف أول مربع ويجب أن يستقر 

الحجــر ضمن مســاحة املربع دون أن يالمس خطوط أطرافه، ويقــوم بالحجل عىل رجل واحدة 

ويدفع بها الحجر للمربع الذي يليه حتى ينتهي بجميع املربعات التي قد تصل إىل عرشة مربعات 

متوازيــة يف صفــني دون أن تنزل رجله األخرى إال بعد االنتهاء من املربع األخري، ويجب أال يخرج 

الحجر خارج أطراف التخطيط، وهكذا يواصل اللعب ما مل يخرج الحجر خارج إطار اللعبة أو ما 

مل تلمس الرجل األخرى األرض، عندها يأيت دور غريه يف اللعب، بعض الالعبني كان يحتكر الحجر 

الذي يلعب به فال يعطيه لالعب آخر إذا انتهى دوره.
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لعبة الحبلة 

هي لعبة كانت متارســها البنات، متســك بنتان كل واحدة بطرف حبل يالمس وسطه األرض، 

ويبــدآن بتلويحه يف الهواء والثالثة تقفز كلام عاد الحبل ملالمســة األرض دون أن تلمس قدماها 

الحبل وليمر الحبل من فوق رأسها، فطاملا أنها مل تتعرث تبقى مستمرة باللعب، فإن تعبت لها أن 

تخرج أثناء تلويح الحبل من غري أن تلمســه، لتعود من جديد للدخول يف اللعب، ومتى فشــلت 

باالستمرار تدخل بدال منها إحدى الالعبتني وتأخذ مكانها يف التلويح، وميكن أن متارس 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.

لعبة السيجة

لعبة كان ميارسها األطفال ذكورا وإناثا بشكل زوجي، إما عىل الورق، أو عىل قطعة من الكرتون، 

وأحيانا عىل األرض بأن يجعال مربعا كبريا، يقسم إىل أربعة مربعات بخطني متعامدين لتنشأ تسع 

زوايا، ولكل العب ثالثة حجارة بشكل أو لون مختلف عن حجارة الالعب اآلخر، يبدأ اللعب أوال 

من كسب القرعة بني االثنني، يضع حجرين كل حجر عىل زاوية من الزوايا التسع، ثم يضع اآلخر 

حجرين بحيث يعيق حركة الالعب األول الذي يضع الحجر الثالث يف املكان الذي يرى أنه يسهل 

عليــه الحركة ويعيق زميله، ثم يضع الثاين حجره األخري ويبدآن بتحريك الحجارة كل ملرة واحدة 

وبالتعاقب، والفائز من يستطيع تشكيل حجارته بشكل مستقيم عىل الزوايا طوليا أو عرضيا. 

لعبة طابة الرشايط )التصفيطة( 

تقوم هذه اللعبة عىل فريقني متســاويي العدد، يبدأ أحــد الالعبني من الفريق الذي يبتدئ 

اللعب بدحرجة كرة مصنوعة من قطع القامش باتجاه )7( من الحجارة املســطحة املرتاكبة فوق 

بعضهــا لتفريقها، فيلتقط أحد العبي الفريق اآلخر الكرة ويبدأ بتمريرها إىل أي من أفراد فريقه 

ليصيب بها أحد أفراد الفريق اآلخر ما مل يصدها برأسه ليخرج من اللعبة مؤقتا، بينام يحاول بقية 

الالعبني اســتغالل فرتة ابتعاد الكرة لالقرتاب من الحجارة وإعادة ترتيبها فوق بعضها من جديد، 

فإن متكن قبل أن تصيبه الكرة أو أن يدفعها برأسه يكون قد حرر بقية الالعبني الذي خرجوا من 

اللعبة مبالمستهم الطابة، ويف حال عجزوا عن إعادة بناء الحجارة وتم إصابتهم جميعا بالكرة يقوم 

الفريقان بتبادل األدوار.
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لعبة ولد بنت نبات حيوان جامد بالد 

يلعبها أكرث من شــخص باستخدام ورقة وقلم، يقومون بتقسيم أوراقهم إىل مثانية أقسام تبدأ 

بالرتتيب: حرف/ ولد/ بنت/ حيوان /جامد/ نبات/ بالد/مجموع.

حيث يختار األشخاص املشرتكون باللعبة وبالدور حرفا يقومون بتعبئة هذه الخانات بكلامت 

تبدأ بهذا الحرف الذي اختاره الشــخص، وأول شخص منهم ينتهي يعلن ذلك لتنتهي مرحلة من 

اللعبة ولتبدأ مرحلة أخرى باختيار فرد آخر حرفا مختلفا وهكذا إىل أن ينتهي الجميع، ويف خانة 

املجموع يتم حســاب النقاط التي حصلها 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، ليحسب املجموع يف النهاية،ومع نهاية اللعب يفوز الشخص الذي يسجل أعىل مجموع 

من جميع مراحل اللعب. 

لعبة البوش والورسن 

تلعب هذه اللعبة من قبل شــخصني أو أكرث، وتســتخدم فيها ثالثة فناجني وخاتم، يبدأ أحد 

األشخاص بوضع الخاتم تحت أحد الفناجني بالخفية عن اآلخرين، ويقوم بقلب الفناجني الثالثة، 

ويكون دور الالعبني اآلخرين معرفة الفنجان الذي اختفى تحته الخاتم، فإذا اختار الشخص فنجانا 

فارغا يســمى هذا )البوش(، أما إذا اختار الفنجان الذي تحته الخاتم فيسمى )الورسن(، وتستمر 

اللعبة حتى يختار الالعب الفنجان الذي تحته الخاتم ليحصل التبديل بني الالعبني عندئذ.

لعبة حدرج بدرج

لعبة يلعبها أكرث من شخص، حيث يقوم الشخص بوضع يده عىل األرض مبسوطة بحيث تكون 

األصابع متفرقة، وتصطف أيدي الالعبني كلها بجانب بعضها، ويبدأ شخص منهم باللعب، ويقول 

وهــو يقوم بتمرير يده أثنــاء الغناء عىل جميع األصابع املصفوفة: )حدرج بدرج صبح يدرج من 

حضن أمه للفراش وقعت خرزة بالبري صاحبها واحد خنزير قالت طش وقالت فش اقعي يا مفرية 

الكرش(، فاإلصبع الذي تنتهي عنده آخر كلمة يقوم صاحبه بثنيه للداخل، ثم يستمر بالغناء هكذا 

حتى تنثني جميع األصابع، ويكون الشخص الذي تثنى جميع أصابع يده باألول هو الفائز األول، 

ويخرج من اللعبة، وتستمر هكذا بالتدريج حتى ينتهي ثني جميع األصابع من كل األيدي.
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لعبة البارصة 

هي إحدى ألعاب أوراق الشدة، يتم لعبها من قبل شخصني أو أربعة أشخاص، يقوم أحدهم 

بتوزيع خمس أوراق عىل بقية الالعبني مع وضع أربع أوراق مفتوحة عىل األرض تسمى )النار(، 

ويبدأ اللعب من قبل أول شخص استلم الورق،ثم الذي يليه فالثالث ثم من قام بتوزيع األوراق، 

يبدأ الشــخص األول باختيار الورقــة األوىل من أوراقه الخمس، فإذا كانــت الورقة فيها مجموع 

ورقتني، أو ورقة مشــابهة إلحدى األوراق املوجودة بالنار يقوم بأخذ ورقته مع تلك األوراق، وإذا 

كانت بيده ورقة الولد يأخذ كل ما يف النار، وإذا كانت الورقة بيد الشــخص مشــابهة أو مساوية 

ملجموع أرقام األوراق املوجودة بالنار فيأخذها كسبا وتسمى )البارصة(، أو أن يرمي ورقته دون أن 

يأخذ شيئا، وكل العب يف كل دور له أن يترف بورقة واحدة من يده حتى تنتهي جميع األوراق 

املوجودة بأيديهم ليعاد توزيع خمس أوراق أخرى مرة ثانية من األوراق املتبقية، إىل االنتهاء من 

جميع األوراق املوجودة يف الشــدة التي يكــون عددها )44( ورقة منها أربع أوراق تحمل صورة 

)الولد( تســمى )قاشوش( اللتهامها جميع األوراق املوجودة يف النار، والفائز من يحصل عىل أكرب 

رقم من )البارصة( أو أكرب كمية من الورق. 

لعبة الدوائر أو الخمسات 

لعبة يلعبها األطفال عىل الورق، يقومون برســم دوائر صغري عىل شكل الرقم )5( عىل سطور 

الورقة عرضيا، ويســتمرون بخطوط أسفل منها وبشكل متواز حتى متتلئ صفحة الورقة بالدوائر 

عىل أن يكون عدد السطور زوجيا، ثم يقوم كل العب بوصل خط أفقيا أو عموديا بني دائرتني يف 

كل مرة حتى تضيق املساحة بني الدوائر بحيث ميكن أن يتشكل من خط واحد مربع بني كل أربع 

دوائر، فكلام أغلق أحد الالعبني مربعا كتب بداخله رمزا أو حرفا يدل عليه، وعند انتهاء تشكيل 

جميع املربعات يفوز الحاصل عىل أكرب عدد منها.

لعبة ليىل يا ليىل 

لعبة تقوم بها مجموعة من البنات ميســكن بأيدي بعض ويتحركن بشــكل دائري وإحداهن 

يف الوسط يطلقن عليها اسم )ليىل(، تتظاهر )ليىل( بالبكاء وهي تغطي كلتا عينيها بيديها، تغني 

البنات حولها: 
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رفيقة  ــدك  ب تبيك  عــم  ليش  ليىل  يــا  ليىل 

ــــّدك  ب ــــا  م زي  ـــــاري  ـــــت اخ قــــومــــي 

فتتجــه )ليىل( وهي مغمضة العينني إىل حلقة البنات وتقرتب من إحداهن وتشــري بإصبعها 

إليها لتفتح عينيها بعدها وتتعرف عىل البنت التي اختارتها لتأخذ دورها وتكون )ليىل( من جديد، 

وهكذا تستمر اللعبة.

لعبة الفواكه 

لعبة تشــرتك بها أكرث من العبتني، كل واحد تكتب عىل أربع ورقات متشابهة أسامء أربع من 

الفواكــه التي تحبها ويتم طــي األوراق بحيث ال يبدو فيها اختالف، تقوم إحدى الالعبات بخلط 

األوراق جميعها وتلقيها بينهن، فتختار كل واحدة أربع ورقات بشكل عشوايئ، الفائزة من تجمع 

أكرث عدد من اختيار الورقات من الفواكه املحببة لها.

لعبة الزوقحية/ املرجيحة 

لعبة )الزوقحية( لعبة لألوالد والبنات، يربطون طريف حبل طويل عىل غصنني أو بني شجرتني 

متقاربتني بحيث يكون مرتفعا قليال عن األرض، ويضعون عىل الحبل لفائف من القامش أو قطعة 

خشبية ليجلس أحد الالعبني عليها والباقي يدفعه من الخلف، فيتأرجح الالعب يف الهواء إىل األمام 

والخلف، ويتم تبادل األدوار بني الالعبني والالعبات.

لعبة بيت بيوت 

هذه اللعبة قدمية، وانترشت باألرياف أكرث من البادية واملدينة، حيث كان أوالد  الحي الصغار 

والبنات يتجمعون مع بعضهم، وكانت لعبة بيت بيوت عبارة عن تخيل من خالل تقمص األدوار، 

فيشكلون األرس التي تتكون من زوج وزوجة وأوالد، وكل شخص أو مجموعة لهم بيت يختطونه 

عىل األرض، وميارســون فيه عادات اجتامعية ميارســها الكبار مثل الضيافــة واألكل وصلة الرحم، 

يصنعــون أدوات الطبخ مــن الطني أو الصفائح الحديدية التالفة، ويتوهمون اســتخدام البنادق 

بقطع من الخشــب يجعلون لها حاملة من خيطان لحملها يف الكتف، ويتخيلون ركوب الحصان 

عىل عود من القصب.
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لعبة الدحدول 

كان يســتخدم األوالد اإلطار الداخي لعجل الدراجة الهوائية يف هذه اللعبة، يدفعونه أمامهم 

بقضيب معدين مثني من األمام بشــكل دائرة غري مكتملة، وميتد للخلف مبسافة يرغبها الالعب 

يكون مبثابة املقود الذي من خالله يوجهون العجلة ويسيطرون عليها، وكانوا يتبارون ويتسابقون 

ركضا فيام بينهم من يستطيع قطع أطول مسافة دون أن تفلت العجلة من املقود.

لعبة صبحكم بالخري 

لعبة صبحكم بالخري، هي لعبة شــعبية يلعبها األطفال من اإلناث والذكور، إذا يقوم األطفال 

بتقســيم بعضهم إىل مجموعتني، لتقوم املجموعة األوىل باختيار أحد األعضاء واملجموعة الثانية 

تقــوم بضمه إليها، ويســمى هذا الطفل بالعــروس، ويقف أعضاء املجموعتــني مقابل بعضهم، 

املجموعة األوىل تقوم بالســري إىل األمام خطوات وهي تردد: )صبحكم بالخري يا عامل العاملية( 

لتقابلها املجموعة الثانية بالســري إىل األمام أيضا لترتاجع املجموعة األوىل إىل الوراء كيال يصطدم 

أفرادها بأفراد املجموعة األخرى التي تقول: )مسيكم بالخري يا عامل العاملية(، وتعود املجموعة 

األوىل بنفــس طريقة امليش وتقــول: )أعطونا بنتكم الحلوة األمورة( فــرتد املجموعة الثانية: )ما 

بنعطيكو إياها إال بألف ومية(، فتقول املجموعة األوىل:)بننزل عىل دياركو وبنكرس ابوابكو وهاي 

عروستنا(، ويختاروا الطفل الذي تم االتفاق عليه قبل اللعبة، ويبدأ بعد ذلك دور املجموعة الثانية 

باختيار العروس.

لعبة ورده مفتحة وردة مغمضة 

لعبة وردة مفتحة وردة مغمضة لعبة شــعبية تلعبها اإلناث عادة، إذا يشــكلن دائرة ميسكن 

بأيدي بعضهن وهن يقلن: )ورده مفتحة( ليندفعن للخلف يك )يفتحن الدائرة(، ثم يقلن: )ورده 

مغمضة( فيمشني إىل األمام يك )يغلقن الدائرة(، ثم تبدأ عملية الدوران وهن يرددن مع التصفيق: 

)بطارية بطارية قلي عمي عد للمية عرشة عرشين ثالثني أربعني خمســني ســتني سبعني مثانني 

تســعني مية، نطّوا عليك الحرامية من شباك البلدية بالسكني واملنشار اطلع برا يا رساق( وتركض 

كل واحدة عىل األخرى لتكسب رفيقة لها، والتي تبقى وحدها بدون رفيقة تخرج خارج اللعبة. 
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لعبة مطرة الرمل 

يتم ملء علبة معدنية أو بالستيكية بالرمل لتشكل ثقال مع إحكام إغالقها، وتربط بحبل طويل 

متســك بطرفه اآلخر إحدى الالعبات يف الوسط، ثم تبدأ بتحريكه بشكل دائرة وبارتفاع قليل عن 

وجه األرض، وتبدأ البنات املصطفات إىل جانب بعضهن عىل شكل حلقة بالقفز من فوقه واحدة 

تلو األخرى، ومن تفشل تخرج من اللعبة، ويستمر اللعب حتى آخر بنت لتكون هي الفائزة. 

لعبة الحبل بالرجل/ اربطي رجيل ورجلك بالحبل 

لعبة جامعية، تصطف البنات مبحاذاة بعضهن عىل إشارة خط بدء السباق، وتربط كل اثنتني 

الرجلني املتجاورتني بقطعة حبل، )الرجل اليمني األوىل مع الرجل اليسار للثانية(، ثم يبدأ السباق 

قفزا إىل خط النهاية، وعىل االثنتني أن يقفزا مع بعضهام وكل منهام متسك باألخرى، فإن اختلف 

موعد قفزة إحداهام عن األخرى تقعان وتفشــالن يف الســباق كلتاهام، ومن يصلن خط النهاية 

يكن الفائزات.

لعبة الضم أو املطاردة 

لعبة كان يقوم بها األطفال ذكورا أو إناثا، ويجب أن يكون عدد الالعبني عىل األقل ثالثة، يخرج 

بالقرعــة أحدهم ليكون عليه مالحقة بقية الالعبــني الذين يركضون باتجاهات مختلفة، فعندما 

يلحق بأحدهم يبدأ الهارب بالتسارع بالركض واملراوغة حتى ال يتمكن من اإلمساك، فإن استطاع 

إمساك أحد الالعبني ومل يفلت منه أخذ دوره.

لعبة سني صاد عني 

لعبة تشــارك بها أربع بنات أو أكرث، تصطف الالعبات عىل شــكل حلقة وهن ميكسن بأيدي 

بعضهن ويبدأن الغناء )ســني صــاد عني لعبة الرجلني عليك يا...( وعندما يذكرن اســم إحداهن 

يتفرقــن هاربات وهي تلحق بهــن، فإن اقرتبت من واحدة وملســت رجلها برجلها خرجت من 

اللعبة، وتبقى تالحق البقية حتى الالعبة األخرية. 

لعبة  الطائرة الورقية 

كان األطفال، وغالبا الذكور يصنعون طائرات ورقية، وكانوا يســتخدمون لذلك أعواد القصب 

يقسمونها بأداة حادة طوليا بعد نقعها باملاء يك ال تتشقق، يصلون قطعتني من القصب عىل شكل 

إشارة )X( وقطعتني عىل شكل إشارة )+( ويثبتونها من الوسط بالخيطان، ويجعلون فوقها قطعة 
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من )القرطاس( املتني تثبت إما بثني أطرافها للداخل مع مادة الصقة، أو أيضا بالخيطان بطريقة 

الخياطة، ثم يقومون بعمل مربط بواســطة خيط من ثالثة أماكن من إحدى الجهات يســمونه 

)امليزان( وميتد منه خيط طويل لإلمساك به عند إطالقها يف الهواء، ومن الجهة املقابلة )للميزان( 

يعملون مربطا من موضعني تتصل به قطع قامش بطول يرونه مناسبا يسمونه )الذيل(، وينتظرون 

هبوب الريح مع املساء إلطالقها عىل ارتفاع قليل أوال، وكلام أحسوا بالسيطرة عليها زادوا من طول 

الخيط لرتتفع أكرث، ويستمر لعبهم إىل ما بعد الغروب أحيانا.    

لعبة إكس أوه 

لعبة وقتها قصري، يلعبها اثنان، كان يســتغل األطفال األوقات املتاحة للعبها، يقومون برســم 

تسعة مربعات عىل ورقة، ويبدأ أحدهم حسب االتفاق بوضع إشارة داخل أحد املربعات وكثريا 

 ،)O( ويضع الالعب اآلخر إشارة أخرى يف مربع آخر وغالبا ما يكون ،)X( ما كانوا يختارون شكل

فمن يستطيع حجز ثالثة مربعات أفقيا أو عموديا يكون هو الفائز.

لعبة الجاجة العمياء 

لعبة ممتعة يلعبها األوالد والبنات، إما مع بعضهم أو األوالد وحدهم والبنات وحدهن، بداية 

تجري القرعة عىل من ستكون )الجاجة العمياء(، وبعد االختيار يربط عىل عني البنت التي ستقوم 

بالدور منديال حتى ال ترى شــيئا، وبعدئٍذ تحاول )الجاجة العمياء( أن متســك واحدة من البنات 

الالعبات معها، وهي متيش وتبحث عمن تكون قريبة منها، فإذا أمســكت بواحدة تنتهي اللعبة، 

وتكشف )الجاجة العمياء( عن عيونها، وتكون من أمسكتها هي من تقوم بدورها يف املرة التالية، 

وهكذا تستمر اللعبة، ويجب عىل الالعبات أن يكن قريبات من )الجاجة العمياء(، ألن من رشوط 

اللعبة أن تكون يف منطقة محصورة.

لعبة الشوال 

يقف الالعبون أو الالعبات عىل خط البداية، يضع الالعب قدميه يف أســفل )شــوال( ويرفع 

فوهته إىل وسطه وميسك بأطرافه، وعند انطالق شارة البدء يبدأ الالعبون بالقفز إىل األمام للوصول 

إىل خط النهاية، فمن يصل أوال يكون هو الفائز، والذي يسقط قبل الوصول يكون خارسا.



202

4. األزياء الشعبية

لباس املرأة

بالرغم من صغر مساحة األردن نسبيا إال أن األزياء األردنية تتميز بتنوعها الكبري جدا، خصوصا 

النسائية منها نظرا لتنوع جغرافية األردن، حيث لكل منطقة تصاميمها الخاصة بها مع وجود بعض 

األزياء املشرتكة بني بعض املناطق، يعرب لباس املرأة األردنية عن الوظائف االجتامعية والثقافية لها.

الثوب السلطي )الخلقة(

الخلقة ثوب سلطي قديم، طوله حوايل 18 م، تلبس املرأة الخلقة وتلفها طبقات فوق بعضها، 

لذلك تكون ثقيلة، ولكنها جميلة، وتدل عىل رفاهية املرأة السلطية، صدر الخلقة عليه تطريز حول 

القبة، والباقي قطع مثلثية الشكل تضاف لتعطي اتساعا للخلقة، أما األرداف واألكامم فهي طويلة 

جدا وبها أرشطة زرقاء يثبت أحدها تحت الُعصبة الحريرية عىل الرأس، واآلخر فوق ُعصبة الرأس 

بعد لفها، أما حواف الثوب السفلية فتكون مطرزة ومزينة بالزخرفة بأشكال هندسية ورسوم طيور 

خصوصا الهدهد الذي يجلب الحظ والســعادة عند الزوجني حسب املعتقدات السائدة، وقامش 

الخلقة يكون من نوع يسمى )توبني غزالني(، أما القامش األزرق فهو مالطي مصنوع من القطن، 

وأما عصبة الرأس فتتكون من الحرير موشحة بخيوط  ذهبية وأحيانا تستخدم الخيوط الفضية، 

والعصبــة غالية الثمن، وتلف عىل الرأس، وتتدىل هذه الخيوط فوق الجدائل التي كانت تتباهى 

بها املرأة السلطية. 

املدرقة

كانت املدرقة إىل زمن قريب اللباس السائد لألنثى يف جميع مراحل عمرها، واملدرقة قطعة من 

القامش األســود تتخذ ثوبا فضفاضا يغطي الجسم كامال، ومنها ما يتم تطريزه باأللوان واألشكال 

ويستعمل يف املناسبات، ومنها بدون تزيني ويتم ارتداؤه يف البيت وللعمل.

زينة الرأس من املالبس للمرأة

وهــي املالبس التي توضع غطــاًء عىل الرأس، وعىل أطراف الشــعر من جهة الجبني لتثبيته، 

ومــن أهمها العصبة، وهي رشيط من الفضة يتكون من مجموعة أجزاء مجّمعة توضع يف بداية 

الجبهة، وتلف عىل محيط الرأس، وتتدىل من أطرافها السفىل أجراس وشالشل، وتربط من خلف 
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الرأس برباط، ولها عدة أنواع وأسامء حسب ما يبدو عليها من زخارف، منها عصبة أم ثالثة تيجان، 

وعصبة الشــمس، وعصبة الكالليــب، وهي من حي الرأس عند املــرأة، ومنها الطاقية والقبقب 

والهالل والحلقة والهياكل والشبابيك واملعاين، والشقائق والشمسة والهروش.

الحطة

الحطة مســتوردة من حلب ولها لونان، األحمر لألفراح، واألســود لألتراح، وهي مصنوعة من 

خيوط حريرية سوداء أو حمراء، ومزينة بخيوط ذهبية أو فضية. 

الربقع

يتكون الربقع من قطعة قامش مطرزة بأكرث من لون، يغطي الرأس واألذنني ويسرت الوجه إىل 

أسفل الذقن، وتتدىل منه قطعة من القامش مستطيلة، وكان يزين بسالسل من العمالت الذهبية 

أو الفضية تعلق عىل الجوانب.

الشنرب

يســمى أيضا املنديل، أو املســفح أو امللفع وهي قطعة من القامش الرقيق ذات لون أســود، 

تلف عىل الرأس قبل وضع العصابة عىل الجبني، وقد يطول الشنرب ليصل أسفل الظهر من الخلف.

العرجة

وهــي قطعة قامش تشــبه العصبة تثبت عليها قطع ذهبية أو فضية بواســطة عرى، وتزين 

بالخــرز 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 اإلمام إال أنها المتتد إىل الظهر وتخلو من الخرز.

البشكري

وهو منديل يتخذ من القامش الذي تصنع منه )البشــاكري(، ذو ألوان زاهية، وتكســوه رسوم 

أشكال لتزيينه، يتم استخدامه بدال من العصابة فوق الشنرب. 
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الزي القديم للرجال

كان الرجال املسنون يرتدون )الِكرْب( وهنالك من يسميه )القمباز( وهو ثوب مفتوح عىل طوله 

من الوسط، يرتد طرفه األيرس عىل طرفه األمين ويثبت بواسطة رباطني مثبتني يف جانبيه، ويرتدي 

من فوقه الحزام، تزين أطراف أكاممه وما حول الرقبة بالقياطني، ويغلق عند الرقبة باألزرة. 

الدامر

يشــبه )الجاكيت( غري أنه بدون أزرار، يخاط مــن قامش الجوخ ذي األلوان املوحدة، فهنالك 

األزرق والخمــري واألخرض، تزين أطرافه الخارجية وفتحته عن اليمني والشــامل وكذلك أكاممه 

بالقياطني، يرتدى فوق الثوب، وهو من لباس الزينة.  

العباءة

وهي رداء فضفاض، تتخذ من نسيج أوبار اإلبل أو من )املرعز( وهو الشعور الدقيقة للامعز، 

تكون رقيقة النسيج فاتحة األلوان صيفا، كثيفة النسج ذات ألوان غامقة شتاًء، وقد يرتديها الرجال 

بإلقائها عىل أكتافهم بدون استخدام األكامم. 

الفروة

تســمى الفروة ألنها تصنع من فراء أبناء الضأن، أي الخراف الصغار، حيث تتم تهيئة الجلود 

عند أول ســلخها بامللح و)الشبة( إلكسابها املرونة والقوة ولتثبيت الصوف يف جهتها األخرى، ثم 

تخاط بعد بَرِْشــها للتليني عىل شــكل رداء، يصنع لها كساء من قامش الجوخ يسمى )قبة(، وهي 

من أردية الشتاء.  

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(. 

لباس الرأس

الشــامغ، لونه أبيض مطرز بالخيوط الحمراء بأشكال متناسقة، يطوى إىل الداخل ليكون عىل 

شــكل مثلث، ثم يتم تنصيفه عىل الرأس والعقال من فوقه، ترتك جوانبه التي تســمى )جنحان( 
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مسرتســلة عىل الصدر، وهنالك مــن يرد أحدها أو كليها عىل العقال، 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 الشــامغ أو القضاضة، والقضاضة تشبه الشامغ إال أنها 

منســوجة من الخيوط البيضاء الدقيقة لتكون رقيقة وشفافة، أما العقال فمصنوع من )املرعز(، 

وهو شــعور املاعز الدقيقة، وهنالك )عقل( مصنوعة من خيوط الحرير وبألوان وأشكال مختلفة 

غري أن األغلب اللون األسود، وقصص العقال كثرية منها:

عندما ســقطت األندلس يف أيدي األســبان وصل الخرب بالد الشام فعم الحزن وانترش الغضب 

بني الناس؛ لضعف وتخاذل الرجال عن نرة إخوانهم، وقامت النســاء بقص جدائلهن ورميها يف 

وجوه الرجال الذين قاموا بربطها عىل رؤوسهم فوق الكوفيات تعبريا عن حزنهم وندمهم، وبعض 

الرجال ربطوا بعضها عىل شكل لجام للخيل، وصارت عادة بينهم، وتطورت العصبة فصارت تصنع 

من شعر املاعز، ثم من الخيوط املغزولة املصبوغة باألسود رمزا للحزن عىل سقوط األندلس، ويقال 

إن لونه كان أبيض، وبعد سقوط األندلس تحول إىل اللون األسود، ويقال أيضا إن الخليفة العبايس 

طلب أن يضع كل رجل يف دولته عىل رأسه عصابة سوداء من القامش حزنا عىل سقوط األندلس.

الجناد

وهو حزام عريض مصنوع من الجلد بألوان مختلفة يربط عىل الوسط، ومن جهة الظهر يتفرع 

سريان يتكون منهام الجناد ليكونا عىل الصدر بشكل متصالب، يربط طرفا الجناد بواسطة عرى يف 

مقدم الحزام من جهة جانبي البطن، وللحزام جيوب يوزع فيها الرصاص، ويف أحد الســيور تثبت 

)الشربية( وهي إحدى األدوات التي تستخدم لذبح األغنام، وللدفاع عن النفس. 

الُجّبة

عبارة عن رداء يشبه )الكرب( إال أنه ال يطوى عىل البدن كام )القمباز(، وبدون تزيني بالقياطني، 

وهو من ألبسة علامء الدين، يتم ارتداء الجبة فوق الثوب. 
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5. الحلى الشعبية

الحىل الشعبية 

كان الناس يستخدمون الذهب كمهر يف الزواج، وكان الرجال يتحلون بخواتم الفضة، والنساء 

يستخدمن الحلق لآلذان، والشناف لألنف، والخلخال للقدم، واألساور لليدين، والعقد للصدر، كام 

تقوم النساء بوضع الكحل األسود يف العني بعد طحنه يدويا ووضعه يف املكحلة، واستخدام العطور 

التي تشرتى من األسواق أو تلك التي تصنع يدويا. 

صندوق العروس

صندوق العروس مصنوع من الخشــب املصدف، وكلام زادت املرأة ثراًء كَرُبَ حجم صندوقها، 

ويحتوي هذا الصندوق عىل األزياء واملكحلة، ومعطرة العروس واملجوهرات واألمشــاط وكل ما 

يلزمها. 

الدق )الوشم( 

هو أســلوب رسم ال ميحى مع الزمن، كان يســتخدم كأحد مظاهر الزينة لدى املرأة الريفية 

أو البدوية، انترشت هذه العادة لدى النســاء يف املايض، وقد يكون )الدق( عىل الوجه أو األيدي 

بأشكال ورسومات معينة، تستخدم فيه اإلبرة والفحم أو هباب الفرن؛ حيث تغط اإلبرة يف الخليط 

الســابق ويتم الوخز باإلبرة حسب الشكل الذي تريده صاحبة الوشم، وبعد أن يربأ مكان الوشم 

يظهر األثر الذي مييل إىل اللون األخرض.

تتم عملية الدق بحزم )3ـ7( إبر بشكل منتظم، وتالقي الفتاة أو املرأة املراد وشمها صعوبة وأملا 

جراء نزف الدم من الجسم إثر الوخز املتالحق، ولكنها تحتمل ذلك، ويعد الوشم من مظاهر التزين. 

ومن مراحل وشــم الوجه أو أي جزء آخر من الجسم تخطيط الشكل املراد بواسطة مسحوق 

الفحم، أو )شحار( الصاج، ثم وخز املوضع بواسطة اإلبرة. 

من أنواع الوشم وأسامئه )الدمثة( وهو وشم يكون يف طرف الشفة، )زلف ونقطة( وهو وشم 

عىل الخد، و)كحلة القطا(، وهو وشــم عىل طرف العني، أما وشــم )الهالل( يكون بني الحاجبني، 

و)حجول( يكون يف أسفل الساق، ووشم )الحالبات( الذي يدق حول املعصم ضد مشاكل أمل اليد، 

وهناك أشكال ترسم عىل الزند. 

وغالبا ما تقوم بعملية الوشم امرأة ممن امتهن هذه الصنعة، ويكن )نوريات( أي )غجريات(. 
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زينة األنف واألذن والصدر  

كانوا يزينون األنف واألذن بثقب كل منهام، ويكون ثقب األنف يف الجهه اليمنى فوق الفتحة 

ليوضع فيه )الشــناف( أو )الزميمة(، أما األذنان فيثقبان يف شــحمة األذن الســفىل ليكون فيهام 

الحلق أو )القرط(، أما زينة الصدر فهي عبارة عن قالدة الذهب، أو )كردان( الفضة، توضع القالدة 

أو يوضع الكردان يف العنق ومنه يتدليان إىل الصدر.

الكحلة 

معروفة منذ قديم الزمان، وما زالت إىل اآلن، وهي منترشة يف جميع مناطق البلقاء، وتستخدم 

للزينة 

الطريقة: يتم إحضار حجر اإلمثد، أو حجر تخت )مثل الرصاص( مييل إىل اللون األســود ويتم 

حمسه عىل النار بواسطة محامسة حتى ينفجر الحجر، وبعد أن يربد يوضع يف )الهاون( مع القليل 

من زيت الزيتون لسحقه، وكلام جفت املادة يضاف إليها بعض من الزيت حتى تصبح ناعمة، ثم 

يتم )ندفها( بقطعة قامش دقيقة جدا الستخالص الناعم من الكحل يك ال يؤذي العني، وتوضع يف 

وعاء من الجلد يسمى )املكحلة(، وهنالك من يستخدم أوعية معدنية أو زجاجية، وباإلضافة إىل 

اكتحال العني، كان يستخدم الكحل لتضميد الجروح.  

القالدة 

مــن زينة املرأة، وهي عبــارة عن عدد من حبات الذهب ذات عرى تخاط عىل قطعة قامش 

من املخمل دقيقة العرض وبطول يتناســب مع عدد حبات الذهب، ترتدي املرأة القالة يف العنق 

وتتدىل عىل صدرها لتظهرها كزينة.

تجديل الشعر

النساء عموما كن يضفرن شعورهن، وتسمى الضفرية جديلة، وغالبا يكون للمرأة ضفريتان من 

جانبي الرأس، وميكن وصلهام من طرفيهام وإلقائهام عىل الظهر، والضفر يتم بخزل شــعر جانب 

الرأس إىل ثالث خصل متساوية الكثافة، يتم إدخالها ببعضها بالتناوب من أول الرأس حتى نهاية 

الجديلة. 
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مستلزمات املرأة للزينة

1. الكحل: حجر اإلمثد، تقوم املرأة بطحنه حتى يصري مســحوقه ناعام لتكتحل به بواســطة 
)املرود( وهو عود معد من غصون بعض األشجار يتم متريره بالعني بعد غمسه بالكحل.

2. الحناء: نبتة تؤخذ أوراقها وتطحن بشــكل ناعم، ثم تعجن باملاء، وتســتخدم لتخضيب 
اليدين أو الشعر.  

3. املحلب: هو بذور تشــبه حب السمســم إال أنها أكرب حجام، تســتخدم النساء مسحوقه 
معجونا باملاء أو بعض الزيت لحامية شعورهن وإكسابها طوال ونعومة.

4. اللبار: عبارة عن زيت يقال أنه زيت املسك األسود، وله رائحة زكية، يستخدم لدهن بعض 
املواضع يف الجسم.
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املمارسات االجتماعية
والطقوس واالحتفاالت

سباق الخيل: من املامرسات االجتامعية التي متارس فـي املناسبات املختلفة فـي األردن )الزواج واألعياد(
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1. املمارسات االجتماعية الشعبية

الزيارات الصباحية وفنجان القهوة 

بعد ما تكمل ربة املنزل عملها تقوم بزيارة بيت الجريان؛ لتبادل الحديث مع الجارة والسؤال 

عنهــا وعن أحوالها، وخــالل هذا اللقاء تتحدث كل منهام لألخرى عن مشــاغل الحياة وأفراحها 

وأحزانها، والحديث عام تراه الجارة إذا ذهبت مشوارا، ثم تديل مبا شاهدته يف ذلك لجاراتها.

تؤدى الزيارة عادة من الساعة العارشة صباحا إىل الساعة الثانية عرشة ظهرا، كوظيفة اجتامعية 

تحقق التقارب بني الناس، وتعمل نوعا من التكافل االجتامعي، ونرش الصحبة والسالم بني الجريان، 

ويقدم يف هذه الزيارة فنجان القهوة والشاي، وأحيانا تجتمع السيدات عىل الفطور الصباحي. 

التعليلة 

التعليلة هي سهرة الرجال يف بيت أحد الجريان، فبعد أن ينهي الرجال أعاملهم مساًء، اعتادوا 

التجمع عىل القهوة والسهر ليقضوا بعضا من طول الليل، إذ متتد التعليلة من بعد العشاء إىل قرابة 

منتصف الليل، يتذاكر فيها الساهرون بعض الحكايا والقصص للتسلية، وقد تكون التعليلة يف بيت 

من قد حل عليه ضيف، فتأيت دعوة الرجال إىل السهرة زيادة يف إكرام الضيف.

ففي أيام الصيف يجتمعون يف سهرتهم يف باحات البيوت )األحواش( ويف الشتاء حول )الكوانني( 

حيث الدفء. 

املختار/ ضابط عدلية 

وظيفة املختار من الوظائف االجتامعية التي تسهل عىل الناس تعاملهم مع الدوائر الحكومية، 

فيكون وسيطا لدى مؤسسات الدولة لصالح من ينوب عنهم، ووسيطا يف ذات الوقت من الدولة 

لدى أبناء مجتمعه.

قدميا كانت الدولة هي من تعني املختار ليؤدي وظائفه التي تطلب منه ليقوم باملهام:

1. جمع الرضائب للدولة من املواطنني، وتوزيع أية مساعدات تأيت من الدولة عىل تلك املنطقة.

2.  كان يسجل تواريخ املواليد واألموات.



211

وحديثا صار أبناء املجتمع يختارون أحدهم ويزكونه للقيام بهذه املهمة فتصادق الدولة عىل 

رغبــة األهايل باالختيار، فيامرس املختار عمله التطوعي من خالل ملس احتياجات أبناء مجتمعه، 

أو الحــي أو القرية التي ينتمي إليها ويوصل تلك االحتياجات إىل املؤسســات ومتابعة تنفيذها، 

ويقوم املختار كذلك بدور اجتامعي كإصالح ذات البني بني املتخاصمني، والتحدث يف املناســبات 

االجتامعية كواسطة عشائرية.

ولألهايل الحق يف عزل املختار بذات الطريقة التي متت تزكيته بها، فيتقدمون بعريضة للحاكم 

اإلداري يبينون فيها أسباب رغبتهم.

الدّواج / التاجر املتجول 

الدواج هو تاجر متجول يبيع يف الحارات كان يحمل بضاعته من أقمشة وألبسة ومواد تنظيف 

وبعض الروائح )العطور( والســكاكر عىل ظهر دابة بواســطة )الخرج( وهو قطعة من النســيج 

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.  

صندوق العيلة 

عبــارة عن صندوق تتفق العائلة عىل إنشــائه لجمع األموال لغايــات اجتامعية، حيث يتم 

دفع مبلغ معني شــهريا حسب االتفاق عليه بني أفراد العائلة الواحدة، وهناك من العائالت من 

تتفق عىل مساهمة عدد الذكور يف العائلة، أو عىل عدد الذكور العاملني، ومنهم من يقتر عىل 

مساهمة اآلباء، ويستخدم ما يتم تجميعه من مال يف هذا الصندوق للمناسبات العامة كاألعراس 

)نقوط عريس مثال(، أو للعزاء بإقامة وليمة ألهل امليت، وكذلك يف املناسبات الخاصة إذا حصلت 

حــوادث أو مصائب ألحــد أفراد العائلة، وهناك عدد من العائالت التي تكون ميســورة الحال، 

وعدد أفرادها كثري، يجمع مبلغ كبري داخل هذا الصندوق؛ ليساعدوا منه طالب الجامعات واألرس 

الفقرية داخل العائلة الواحدة أو العشرية وما شابه ذلك، وهذا األسلوب يحافظ عىل أوارص القرىب 

متينة، ويزيد من التكافل والتضامن االجتامعي، يوضع هذا الصندوق عند أحد أفراد العائلة األكرب 

سنا عادة.
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نقل املاء 

نقل املاء كان عمال شاقا عىل النساء؛ ألنه كان متكررا بشكل يومي، ومتيش فيه املرأة السقاية 

مسافة طويلة لتحرض القليل من املاء من اآلبار املحيطة بالحي أو القرية أو من العيون البعيدة 

إذا شحت اآلبار، وعند ملء التنكة كانت تحملها عىل رأسها بعد أن تضع تحتها قطعة من القامش 

تطويها بشــكل دائري تسمى )وقاية( لتقيها قســوة )الحديد(، وتسري بها دون أن تسندها باليد، 

وهذا العمل يحتاج إىل مهارة كبرية اكتسبتها النساء باملراس، وبعد أن تصل باملاء تضعه يف )الجرة( 

أو )الخابية( للرشب، وتحرض كمية أخرى لالستخدامات األخرى. 

الطبخ عىل الحطب 

كان الحطب إىل وقت قريب الوسيلة الوحيدة للطهي والخبز وتصنيع القهوة، تحرضه النساء 

)الحطابات( من مواطنه يف ظهور التالل ورؤوس الجبال، فتذهب مجموعة من النساء إىل األماكن 

التي تتوفر فيها شــجريات الحطــب ليقتلعن حاجتهن، يتم ربط ما يتم جمعه عىل شــكل حزم 

بواســطة الحبال، وتحمله املرأة عىل ظهرها إذا كان ثقيال ومتســك بالحبــل بكلتا يديها من وراء 

أكتافها، أو تحمله عىل رأسها إذا كان أقل ثقال، ويدخر الحطب من فصل الصيف للشتاء لصعوبة 

التحطيب ورطوبة الحطب. 

خري السنة/ طعمة السنة 

من العادات املحببة التي ال زالت تسود بني الناس، أن من يؤتيه الله خريا من مثار زرعه يهدي 

إىل جريانه منه، وال يرتدد إن كان ما يهدي قليال، فقد يكون أحدهم يزرع شجرة يف فناء بيته فإن 

أمثــرت أكل منهــا ووضع يف وعاء ولو قليال من مثرها ليهديه إىل جاره عىل أنه من )خري الســنة(، 

فتتعاقب الهدايا من الجريان من مثار: الخوخ واملشــمش والتفاح والدراق والرمان والتني والعنب 

والليمون واالسكدنيا، باإلضافة إىل األعشاب مثل املريمية والنعنع والكسربة.

ويف مواسم الحليب يهدي أصحاب املوايش إىل جريانهم كذلك. 

سكن الدار الجديدة 

عند ســكن البيت الجديد يقوم أهل البيت بقراءة سورة الفاتحة وآية الكريس عىل كمية من 

امللــح ويعملون عىل نرثها يف زاويــا الغرف وعىل مدخل البيت، وأول ما كانوا يدخلون إىل البيت 

املصحف )القرآن الكريم(، وعند أول دخولهم يصلون ركعتني شكرا لله تعاىل، ويدعون أدعية أن 
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يكون البيت خريا عليهم، ويذبحون ذبيحة يســيح دمها عــىل املدخل يوزع لحمها عىل الجريان، 

وتقام وليمة لألهل مبناسبة السكن الجديد، ويبدأ املهنئون بزيارة أهل البيت وتقديم الهدايا.

سباق الخيل 

كاننت الفروسية تشكل جانبا مهام من حياة املجتمع، فاهتموا برتبية الخيول واقتناء أفضلها، 

وكانوا يصفونها بأســامء تدل عىل أصالتها مثل: الكحيلة، الشــهبا، والبيضا وغريها من األســامء، 

والخيــول تتفاوت يف رسعتهــا وقوتها، فكان أهل الحي أو القبيلــة يتفاخرون بخيولهم، فيجرون 

السباقات بينها يف مواسم األفراح واألعياد إلكساب خيولهم املهارة من ناحية، وإلضافة البهجة عىل 

املناسبة من ناحية أخرى. 

املنوحة 

هــي نوع من أنــواع التكافل والتضامن االجتامعي كانت تجري بني الناس عرفا بدافع النخوة 

واملروءة، فمن كان ميتلك املاشية يقدم لجاره الذي ال ميتلك شيئا بعض الرؤوس يف موسم الحليب 

ليســتفيد من إنتاجها طيلة املوسم ثم يعيدها لصاحبها، فمن أصحاب املاشية من كان يسرتدها، 

ومنهم من يرتكها لتصبح منحة وليست منوحة.

الذبائح:

طريقة ذبح الذبيحة 

يتم تحضري األدوات الالزمة يف عملية الذبح والســلخ والتقطيع مثل: الســكاكني، والقطاعات 

)السواطري(، والعالقات )الكالليب(، وقبل أن تذبح الذبيحة تعرض عىل املاء وبعد إن ترشب يجعل 

مــن يقوم بعملية الذبــح بدنها بعرض بدنه، ثم يرفعها من قامئتيها من الجهة الخارجية ليجعلها 

عىل األرض عىل جانبها األيرس ليضع السكني عىل رقبتها ومن تحت )الجوزة( يحزها بقوة وبرسعة 

حتى ينفجر الدم مع ذكر )بســم الله... الله أكرب(، وميسك بقوامئها لوقت قصري حتى تهدأ قوتها 

ليرتكها من بعد يك تتحرك )ترفس( لتنفر الدم بفعل الحركة، وبعد أن تسكن حركتها يبدأ بسلخها 

مــن جهة القوائم الخلفية حتى يصــل منطقة البطن لريفعها بواســطة )الكالليب( بعد أن يجز 

رأســها ويعلقها لتسهل عليه عملية السلخ، وبعد نزع الجلد عنها يفتح بطنها ويخرج أحشاءها، 

ويترفون باملعالق )الكبد والرئة والكىل والقلب(، واألمعاء قد تستخدم كوجبة. 
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ذبيحة الصبَّة والغداء 

عندما كان أحد يبني بيتا ويصل إىل )صبة( الســقف يجتمــع عليه األقارب والجريان إلعانته، 

فيعمل صاحب البيت عىل ذبح )ذبيحة( تســمى )ذبيحــة الصبة( تكون وليمة للمعاونني الذين 

يهبون للمساعدة للتخفيف من الكلفة عىل صاحب البيت.

ذبيحة النذر 

وهي ذبيحة تذبح وفاًء لنذر نذره شــخص، فيقول: »إذا حصل هذا اليشء سوف أذبح ذبيحة 

لوجــه الله«، ومتى حصل اليشء وجب عليه أن يــويف بنذره ويذبح الذبيحة ويوزعها كاملة عىل 

املساكني واملحتاجني، وال يجوز لصاحب النذر أن يأكل من الذبيحة. 

ذبيحة األغنام 

هي ذبيحة تذبح كل سنة عن باقي األغنام، فإذا كان عند الشخص أغنام كثرية يجب عليه كل 

سنة أن يذبح ذبيحة، تسمى )ذبيحة الغنم(، يك يبارك الله له يف باقيها، ويجب عليه توزيعها عىل 

املحتاجــني، أو أن يجعلها وليمه يدعو عليها، ويجوز له أن يــأكل منها، وليس مرشوطا أن تكون 

ذبيحة األغنام ذبيحة واحدة، إمنا حسب كمية األغنام املوجودة عند الشخص، فكلام كانت األغنام 

كثرية يجب عليه أن يذبح أكرث من واحدة.

ذبيحة الدار الجديدة 

ذبيحة يذبحها صاحب الدار الجديدة عندما يسكنها، يقيم وليمة يدعو عليها األقارب والجريان، 

وقد يوزع منها عىل املحتاجني، وهي اعتقاد راسخ عند الناس لدفع الرش. 
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2. األدوات واملعدات

األدوات املنزلية 

الل واألطباق السِّ

هذه الحرف والصناعات هي استغالل للمنتجات، فمثال من ورق املوز تصنع السالل واألطباق 

واملجسامت. 

واألدوات املســتخدمة هي املقص، مرت، ورق املوز، والحشوة من القش )السليل(، والخيطان، 

حيث تصنع الســالل بجميع أشــكالها، وغريها من األدوات التي من املمكن أن تصنع من القش، 

وورق املوز. 

القطف: القطيفة

تصنــع القطيفة من الصوف بألوان زاهية، تصبغ يدويا بعدة صبغات طبيعية مثل: )الدودة( 

وهي مادة صبغية، وصبغة السامق، ومن لحاء الشجر، ومن النباتات واألعشاب، و)النيلة( وهي 

صبغة تعطي اللون األزرق. 

يتم استخدامها بوضعها فوق الفرشات للضيوف ذوي املكانة.

النملية

النملية يف مدينة الســلط عبارة عن خزانة من الخشــب موجــودة يف كل بيت، مرتفعة عن 

األرض بأربعة أرجل، لها )دروج( لحفظ األدوات، وعىل أبوابها مناخل ملنع الحرشات من الدخول 

ملحتوياتها، كانوا يحفظون فيها بعض املؤونة، ويف أسفل النملية كانوا يرتبون بعض األواين.

الرششف

الرشاشــف منها ما كان يتم رشاؤه من السوق، وهو قطعة من القامس موشاة ببعض األلوان، 

يستخدم لتغطية الفراش املطوي عىل )املطوى(، ومنها ما كانت النساء تخيطه من بقايا األقمشة 

املستهلكة تقصها عىل أشكال مثلثات أو مربعات وتوصلها ببعضها حتى تصبح بالحجم املناسب، 

وميكن استخدام الرشاشف كأغطية خفيفة يف أيام الصيف. 
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مطوى الوهد 

املطوى عبارة عن طاولة خشــبية أو معدنية ارتفاع ســطحها عــن األرض قليل، وذات عرض 

يساوي نصف عرض الفرشة، وبطول يساوي أو يزيد قليال عن طول الفرشة، يستخدم لطي )الوهد( 

وهو الفرشات واللحف واملخدات الستغالل مساحة الغرفة بشكل أفضل، ويف عمق املطوى بعض 

الخزائن الصغرية تستخدم إما لخزن بعض املؤونة، أو لحفظ األمتعة األخرى صغرية الحجم. 

البساط

البســاط نســيج من أصواف الغنم، إذ تصبــغ الخيوط بعد )الغزل( و)الــربم( بعدة ألوان، أو 

تبقى عىل لونها، وهناك قطعة من الخشب تستخدم لفرز الخيوط تسمى )النربة(، وقطعة أخرى 

تكون أعرض من الخشبة األوىل تسمى )املنساج( تستخدم يف عملية النسج بعد مد الخيوط عىل 

)النول(، والذي ينشــأ بعد عملية النســج يســمى )فجة(، فإذا اقرتنت فجتان مع بعضهام يكون 

)البساط( وكان يستخدم لزيادة ثقل األغطية أيام الشتاء. 

الجاعد

يتخــذ الجاعد من جلود الضأن لدفء الصوف، ولزيادة مدة اســتخدامه تتم معالجته بامللح 

و)الشبة( بعد التخلص من أثر الدهون العالقة به، ثم يتم )برشه( أي تليينه، ويستخدم للجلوس 

عليه يف الفراش، أو يوضع فوق الفرشة عند النوم ليعطي دفئا. 

الحصرية

نوع من الفراش األريض، يشبه السجادة حاليا، كان يصنع من أنواع معينة من قصب النباتات، 

وأحيانا من القش، والحقا من البالستيك.

اللوكس

مصباح يضاء باملناســبات والســهرات، ويتكون من خزان نصف اســطواين، يعبأ بالكاز، يضاء 

بواســطة كيس حراري يتوهج بشــدة ليعكس ضوءا قويا يسمى )القميص(، يصبح هشا مع أول 

عملية االحرتاق، لكنه يبقى متامســكا مع التلطف باالســتخدام، يتم ربطه قبل احرتاقه يف نهاية 
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أنبوب يدفع إليه بخار )الكاز( بعد ارتفاع حرارته، ويتم زيادة الضغط عن طريق )طلمبة( تخزن 

الهواء بالداخل تســمى )املدك(، فإذا أرادوا إطفاءه فتحوا صامم الهواء ليتالىش الضغط، ومل يكن 

منترشا عند الجميع كام الفانوس. 

الفانوس أو الرساج

عر  كانوا يستخدمونه من قبل إلضاءة البيت، وكان يعلق يف وسط البيت عىل عامود بيت الشَّ

لي ييضء مساحة أوسع، يصنع الفانوس من الحديد، وبواسطة زجاجة متوسطة تحمي اللهب من 

عبث الريح ينترش النور، وداخل الزجاجة توجد )الفتيلة( التي يشتعل القسم البارز منها والقسم 

األكرب يكون مغموسا يف الكاز من أسفل الفانوس لتعمل عىل امتصاصه من أجل أن تكون مضيئة 

دون أن تنطفئ، لذا يجب أن يزود بالكاز باستمرار، ويوجد للفانوس مفتاح لرفع وخفض الفتيلة 

للتحكم بقوة اإلضاءة.

الثفال، ويلفظ )الذفال( وعاء حفظ الخبز

قطعة من القامش مربعة الشكل، قد تعد من أكرث من طبقة فوق بعضها لتكون أكرث سامكة، 

تستعمل لحفظ الخبز من الجفاف. 

الّشربية

عبارة عن أداة مصنوعة من الحديد املقوى أو الفوالذ، واملقبض يكون من العظم، تســتخدم 

لذبح الغنم، كام تستخدم للدفاع عن النفس، وتدل عىل كرم وفروسية حاملها،  يتم حمل الشربية 

عىل أحد الجانبني يف الحزام املوضوع عىل منتصف الخر. 

والشــربية من األسلحة اليدوية التي كان يستخدمها الناس، ولها مكانتها عند البدو، وسميت 

بالشربية ألن طولها ال يتجاوز الشرب.

أدوارت الزراعة 

املنجل أو الحاشوشة

أداة مصنوعة من الحديد عىل شــكل هالل، مسننة وحادة من التجويف الداخي، لها مقبض 

من الخشب يف أحد طرفيها، يستخدمها الفالحون يف حصاد الزروع ذات السيقان الطويلة كالقمح 

والشــعري، فيمد املنجل إىل األمام ليجمع يف قوسه كام كثيفا من الزرع، ثم يجذب املنجل باتجاه 
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وبقوة، تعمل األســنان عىل قطع الســيقان فيأخذ الزرع املحصود بســعة يده األخرى ليلقيه إىل 

جانبه،  وهناك أغنية عىل املنجل:

ــع جــاله ــصــان ــل مــنــجــيل يــا مــنــجــاله... راح ل

عــزاه ريت العلبة  يــا  إال بــعــلــبــة...   ــاله  ج مــا 

املذراة

تصنع من أغصان األشــجار عىل شــكل )كف( ولها سبعة أصابع مجموعة من الخلف بشكل 

مالصق وتتباعد تدريجيا إىل األمام، منحنية قليال إىل األعىل، لها يد طويلة، يســتخدمها الفالحون 

لعزل )التنب( عن الحبوب بعد عملية )الدراس(، إذ يبدأون القطف بها وينســفون ما تأخذه بني 

أصابعها يف الهواء، فيسقط )الحب( ويتطاير )التنب(. 

الشاعوب

عبارة عن عصاة خشبية طويلة مركب عليها أربعة أصابع معدنية من الحديد املقوى، يستخدم 

الشــاعوب لجمع املحصول يف الحقل، وأثناء )الرجاد( إذ يتم غرســه يف كومة الحصيد ورفعها إىل 

عربة )الرجاد(، كام يســتخدم لتقليب املحصول عىل )البيدر( أثناء )الدراس( عىل اللوح الخشبي 

الذي يرصع بأحجار صغرية من أسفل تساعد عىل تهشيم الحصاد ليتم فصل الحب من األجراس، 

وتجر الدواب اللوح الذي يركب فوقة )الدرَّاس(.

عود الحراث

ــكة، وذكر وسكة  يتكون عود املحراث من يد بأعالها كابوســة، ورجل أو )برك( موصولة بالسِّ

معدنيــة أو خشــبة بآخرهــا رأس معدين تدخل بعمــق يف األرض لتقلب الرتبــة لتغطية البذار، 

ويســتخدم العود الذي تجره دابة يف حراثة الحقول املمتدة يف مواسم )البذار(، أو لحراثة األرض 

ذات األشجار لفتحها للمطر، والقضاء عىل األعشاب.  

أدوات الطحن

الرحى

الرحى، وهي عبارة عن حجرين دائريني من البازلت األســود يركب أحدهام اآلخر، يف وســط 

الرحى الســفلية ثقب يثبت بداخلة قطعة عود ثخني لتدور حوله الرحى العليا عليه، ويف الرحى 
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العليا ثقب من طرف يثبت أيضا فيه عود قوي ليستطيع املستخدم إدارتها عىل التي أسفل منها، 

ومن خالل الثقب الذي يدخل بني الرحاتني يتم إسقاط الحبوب التي يراد جرشها أو طحنها، ومع 

الحركة يتم تهشــيمها وتندفع لتتســاقط مع األطراف عىل قطعة قامش مبســوطة تحت الرحى 

السفىل، فإذا أرادت من تعمل عىل الرحى جريشا خشنا حركت الرحى برسعة، وإن أرادت طحنا 

ناعام أبطأت الحركة.

 الغربال 

وهو عبارة عن إطار خشبي مثقب من الطرف السفي تتصل بها سيور من الجلود لتتقاطع مع 

بعضها فتنشأ فجوات تسمى )ثقوب( صغرية يتم من خالل تنقية الحبوب من الشوائب، وهنالك 

)الكربال( وهو شبيه بـ)الغربال( إال أنه أوسع ثقوبا منه يتم استخدامه عىل )البيدر( وقبل تعبئة 

املحصول، وأوسع من كليهام )املقطف( ويستخدم يف املراحل األوىل للتنقية.  

البومبة

هي أداة مصنوعة من املعدن تستخدم للطحن، وتتكون من يد تدور حول محور لتحرك األداة 

داخل وعائها بعد أن توضع فيه املادة املراد طحنها، تســتخدم لطحن األعشــاب الجافة، وطحن 

كمية قليلة من الحبوب املحمصة، وتستخدم أيضا لسحن القهوة. 

أدوات النار والطهي

مواقد النار

كانوا يوقدون النار للتدفئة يف أيام الشــتاء، ولتصنيع القهوة يف مواقد، يغذونها بالحطب من 

الخشب الصلب، وتتنوع هذه املواقد وتعدد تسمياتها منها:

النقرة: وهي حفرة تكون وســط الغرفة، أو وســط إحدى حجرات بيت الشــعر، يوضع فيها 

الحطب ويتم إشعاله ليعطي دفئا، وعىل النار كانوا يعدون القهوة.

املنقل: ويســمى )الكانون(، وهو وعاء معدين مستطيل الشكل له مقبضان جانبيان، غالبا ما 

توقد فيه النار خارج الغرفة للتخلص من الدخان حتى يصبح الحطب جمرا فيدخلونه إىل البيوت. 

ويســتخدم )املخدم( أو )امللقط( لتقليب الجمــر، وهو عبارة عن صفيحة حديدية بعرض إصبع 

تقريبا مطوية من املنتصف لتشكل حلقة عند نقطة انطوائها وبالقرب منها شبه إسوارة تحافظ 

عىل فتحة مقدمة ذراعي )امللقط( وتعطيه مرونة.
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صوبة الحطب

صوبة الحطب تصنع من املعدن، مربعة الشكل، محكمة الجوانب، يف إحدى جهاتها الجانبية 

فتحة لها باب صغري يتم إدخال الحطب من خالله وإغالقه بعد إشعال النار، ومن جهة أخرى لها 

منفذ اســطواين تتصل به اسطوانات معدنية متسلسلة مع بعضها إىل أن تنفذ من أحد الحيطان 

لنفــث الدخال خارجا، ولها درج داخي إلخراج الرماد كلــام ازداد، تتوزع الحرارة إىل كافة أرجاء 

الغرفة من خالل وهج املعدن. 

الفرنية

هو مكان لخبز )الكامج( وكانت تستخدم باألرياف، ومصنوعة من التنب والطني ومن طبقتني، 

وبالوســط قطعة صاج يتم إيقاد الحطب تحتها إلنضــاج الخبز، حيث تقوم املرأة بعجن العجني 

وتخمره وتقطعه عىل شكل كرات ثم ترققه عىل الطبق، لتفرده وتضعه عىل الصاج. 

فرن الطابون
والطابون فرن الخبز، ويصنع من عجني طينة من الكلس والصلصال تسمى )املعلج(، باإلضافة إىل 

بعض املواد كالحىص وشعر املاعز ليزداد الخليط متاسكا واحتفاظا بالحرارة، يكون عىل شكل قبة، 

له فتحة من األعىل إلنزال رقائق العجني إىل قاعدته ونزعه منها عند نضجه بواسطة املقالع، وهو 

قضيب معدين معقوف من أحد طرفيه، وللفرن فتحة عىل شــكل كوة مبوازاة القاعدة الستخراج 

الرماد من جوفه، ويوقد مبخلفات الحيوانات.

وميكن أن يكون فرن الطابون خاص ببيت عائلة واحدة، أو عدة عائالت، وإذا كان ألكرث من عائلة 

يكون إيقاده بالتناوب بني النساء، إذ يتم توقيده مرة واحدة يف اليوم عند املساء ليكون يف الصباح 

جاهزا للخبز.

البابور )الربميوس( 

قلل ظهور )الربميوس( من االعتامد عىل الحطب ألغراض الطهي وإعداد القهوة، وظلت أهمية 

الحطب محصورة يف التدفئة وطهي الوالئم.

يتكون الربميوس من قاعدة مســتديرة عىل شــكل وعاء محكم تعتمد عــىل ثالث أرجل من 

قضبان املعدن متتد إىل األعىل لتنحني عىل شكل زوايا من فوق الرأس لتكون منصبا تستقر عليه 

املواعني التي توضع عليه، من منتصف القاعدة من الوسط تخرج ماسورة يركب يف طرفها العلوي 

املســنن رأس الربميوس، ويف طرف القاعدة العلــوي فتحة بغطاء يتم تزويد الربميوس بالكاز منها 
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وتغلق بإحكام، وتحتها أنبوبه مخفية يف بدن الربميوس يظهر منها قضيب يستخدم لدفع الهواء إىل 

الداخل يسمى )مدك(، وإىل جانبه فتحة صغرية يستدير بها مسنن مبقبض يستخدم لتنفيس الهواء 

عند إطفائه، وطريقة إشــعاله تكون بإغالق مســنن التنفس ثم  بواسطة املدك يتم ملئه بالهواء 

حتى يخرج الكاز من فتحة صغري يف وسط الرأس، ويعاد تنفيسه ثم إشعال النار بالكاز الذي فاض، 

وقبل أن تتالىش النار يتم إغالق التنفيسة مجددا وإدخال الهواء إىل جوف الربميوس بواسطة املدك، 

سيشتعل رأس الربميوس لهبا من بخار الكاز الذي ارتفعت حرارته. 

أدوات أخرى

السحله )سحلّية( 

وعــاء مقعر عميق نوعا ما تســتخدم للرشب،  تصنع من النحــاس أو األملنيوم أو من املعدن 

املطي )القيشان(، وقبل ذلك كانت تصنع من الفخار ومن الخشب. 

السعن/ الشكوة

يصنع الســعن، أو الشــكوة وهي أكرب بالحجم قليال من جلود املاشية، إذ يؤخذ الجلد بعدما 

يسلخ عىل هيئته، ويضاف إليه امللح والطحني ويطمر ويقولون )يتمر( لعدة أيام حتى يسهل نزع 

الصوف أو الشعر عنه، ثم يدبغ بالدباغ، وهو مادة تستخلص من لحاء أشجار الصنوبر، حيث يتم 

غي الدباغ باملاء حتى يصبح املاء كثيفا وحني تخف حرارته بعد الغي يوضع الجلد فيه ليكتسب 

مرونة وقوة، ومن بعد يخرز بطريقة الخياطة أســفله، وتعقد أماكن قوامئه، وترتك منطقة الرقبة 

لســكب اللــنب فيها ومنها، وعند عدم الحاجة تربط بخيط يتصــل مبرير )حبل صغري من الغزل( 

يوصل ما بني مواضع األربع قوائم، وبعد تجهيزه، وقبل اســتخدامه يضاف امللح و)الشــبة( إليه 

من الداخل والخارج، ليتم تنظيفه جيدا من أثر امللح والشــبة ويســتخدم لحفظ اللنب )الخاثر( 

وللخضيض. 

الرشاع

الرشاع ال يختلف عن الشكوة إال بالحجم، إذ يصنع من جلود الكباش أو التيوس كبرية الحجم، 

وغالبا يستخدم للخضيض.

املدهنة/ املزبد

تتخذ من جلود املاعز صغريها وكبريها، وتصنع بذات الطريقة ما عدا نزع الشعر، وتستعمل  

الصغار منهالحفظ الزبدة، والكبار لحفظ السمن ويسمى )ظرف(. 
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الركابة

تتخــذ من ثالثة أعمــدة، تتباعد عىل األرض، وتلتقي مع بعضها يف األعىل ليتم تثبيتها بقطعة 

حبــل، يعلق بها الرشاع أو الســعن لســهولة دفعه إىل األمام وجذبــه إىل الخلف عند خض اللنب 

الستخالص الزبدة. 

الِقربة 

تتخذ من جلود املاعز صغارا وكبارا وتستخدم لجلب املاء وحفظه، فذات الحجم الكبري تسمى 

)القربة(، والحجم الصغري يقال له )جود( ويســتخدم باألكرث من قبل الرعاة أو املســافرين، متأل 

القرب من اآلبار أو من عيون الينابيع، وتحملها النساء عىل ظهورهن بواسطة حامالت تكون عىل 

مقدمة رؤوسهن.  

الُخرج 

يصنع الخرج من نســيج الصوف، بحيث يؤىت بقطعة نسيج بعرض يساوي طول ظهر الدابة، 

ويثني طرفا النســيج للداخل إىل ما قبل املنتصف، وتخاط األطــراف الخارجية لتتكون رصعتان، 

تعادل الرعتان عىل الدابة بالثقل يك ال متيل إحداهام باألخرى، ويستخدمه الرعاة أو املسافرون 

لحفظ حوائجهم. 

املسلة

املسلة عبارة عن إبرة كبرية، تستعمل لخياطة النسيج بخيوط الغزل. 

الليدية/ الهوادي 

الليدية ثالثة حجارة متساوية الحجم يضعونها بشكل مثلث ليعلوها القدر فيكون الحطب من 

تحته، أو يركب عليها الصاج عند إعداد الخبز، إذ يسهل دفع الحطب من بينها، واسمها الفصيح 

)األثايف(. 
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املعارف واملمارسات املتعلقة
بالطبيعة والكون

ــة ـــ ــاشــي ــان امل ــع ــط ــق ــي ب ــن ــت ــع ـــن ي ـــقـــوم بــهــا م ـــي ي ـــت ــــــامل ال ــــم األع ـــن أه ــــرعــــي: م ال
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1. املعتقدات الشعبية
معتقدات حول استخدام امللح 

باإلضافة إىل كون امللح مادة أساسية إلعداد الطعام، وحفظ املواد الغذائية، واألدوات الجلدية، 
إال أنها ســادت يف االعتقاد الشــعبي كثري من املفاهيم التي ترسخت يف عاداتهم، وصارت مالزمة 

لترفاتهم، فاقرتن امللح مبعتقدات مل تنفك عن مامرساتهم يف طقوسهم املختلفة مثل:

1. تضعه النساء يف املاء لتنظيف البيوت العتقادهن بأنه يبطل السحر ويجلب الهدوء. 

2. يضاف امللح إىل البخور لتبخري البيت، أو الشخص املحسود وفق ظنهم. 

ينرث امللح يف جوانب البيت لحاميته وأهله من الحسد.    .3

يوضع امللح يف زوايا البيت لطرد الشياطني واألرواح الرشيرة.  .4

5.عندما تحدث مشكلة أو مشاجرة بني بعض األفراد، ينرث امللح يف املكان لتسكني الرش. ويقرأ 
)الله أكرب الله أكرب(. 

6. كام ينرث امللح يف املكان الذي يقع فيه الطفل، وتقرأ املعوذات. 

معتقدات للحامية من الحسد 

هناك مامرسات معينة يفعلها الناس للحامية من إصابة العني والحسد، مثل: 

1.وضع خرزة زرقاء عىل املكان املراد حاميته من الحسد، كأن توضع عىل بوابة البيت، أو عىل 
جبني أو كتف الصبي. 

2. ومــن الناس من يضع )حذوة فرس( أو )حذاًء باليا( يف املكان الذي يريد حاميته من العني 
لصد النظرة الحاسدة.

3.  وقد يضعون )الشبة( عىل جهة الصدر اليمني من فستان العروس ألنها عرضة لعيون الناس 
والحساد، فالشبة تحميها من الحسد. 

4.  وبعض الناس يف املناسبات يحرقون )الشبة( مع البخور لحامية أفراحهم من الحسد.

معتقدات شعبية عاّمة 

1. عندمــا كانــت تصاب عني أحدهم بــورم يف الجفن يعمل عىل )شــحدة( قطعة خبز من 

عنــد الجريان ليضعها عىل العني املصابة فيذهب األذى، لذا ســمي هذا العارض يف العني 

)الشحادة(. 
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2. والجــريان قد يطلبــون أيا من الحاجيات مــن عند جريانهم إال امللــح، ألن باعتقادهم أن 

)شحدة( امللح تجلب الفقر والبؤس.   

3. عدم )كنس( مكان العروس بعد خروجها من بيت أهلها إىل بيت زوجها إال بعد ميض وقت 

مناسب لوصولها لبيتها الجديد، حتى تكون ثابتة يف بيتها، ويدوم استقرارها.  

4.  منع األوالد من اللعب بعد املغرب، ألنه وقت تتجمع فيه الشياطني.  

5. عــدم تنظيف رشفة البيت يــوم االثنني والخميس؛ ألن أرواح األمــوات تزور الناس الذين 

تحبهم يف هذين اليومني، وإشغال املكان بالتنظيف مينعهم من دخول عتبة البيت، ويروى 

أن األرواح تقول عندما ال تستطيع الدخول: »يقطع نصيبك زي ما قطعت نصيبنا«.  

6. تؤخــذ كتب الثانويــة العامة )التوجيهي( أو كتب الجامعة مــن طالب ناجح ألجل الفأل 

الحسن.  

7.  إذا هبطت البومة عىل جدار بيت فإنهم يعتربونه )فال شؤم(، كأن شخصا قريبا سيموت، 

يف حني أن الحاممة )فال خري(.

  8.  تنميل اليد اليمنى تنبيه بالسالم، وتنميل اليد الشامل تنبيه )بقبض النقود(.

9.  عندما يخرج صوت طنني من األذن اليرسى يعني أن أحدهم تكلم عن الشــخص بســوء، 

وعندما يكون صوت الطنني من األذن اليمنى تعني أن الذكر خري، يقولون: اللهم هب من 

ذكرين أن يذكرين بالخري.

10. إذا كرست إحدى اآلنية يقولون: »انكرس الرش«؛ ويعتربونه فداًء ألمر عظيم كاد أن يحصل، 

ويقال أيضا: »أجت املصيبة بالكاسة أو الصحن، أو الفنجان«.  

11.  انســكاب القهوة من الفنجان )فال خري(؛ حيث يقولون: »إذا انكبت بتزيل الويل وتبرش 

بالخري«. 

12.  إذا أكل أحدهم من رغيف خبز غريه يعني )متعدي عليه(.  

13.  املــرأة عندمــا تعجن من العيــب أن يتطاير العجني منها، ألنها تبــدو أنها غري )معدلة(، 

وليست صاحبة بيت، كام عليها أن تكرث من قلب العجني، وتذكر البسملة والشهادتني يف 

ذلك.   

14.  عند مجيء الضيف يجب عىل صاحب البيت توجيبه، وتقديم الضيافة له باليد اليمنى، 

وإجالسه يف صدر املجلس وليس عىل األطراف.   
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15.  الضحك بصوت عال عيب، ويعني أن الضاحك ال يقدر من حوله.   

16.  عند كتابة عقد الزواج يجب فك اشتباك األيدي حتى ييرس الله للعريسني، ويتم الزواج، 

وال تتعقد األمور فيحدث طالق.   

17. عدم نرش الغسيل يف الليل خصوصا ليلة االثنني.   

18.  ال يعلك الشخص )يأكل العلكة( يف الليل، ألن الناس يعتقدون أن األموات ستأكل وتعلك 

لحمه.

19  من يرى أفعى يف املنام يفرس بأن نساء تحي عنه. 

20.  ومن يحلم باملوت يفرس بطول العمر.   

21.  من يحلم أن امليت جوعان، فهذا يعني أن أهله ال يتصدقون عنه.  

22.  مــن يحلــم أن ميتا يريد أحدا، يعني ذلك أن هذا الشــخص )الحــامل( أو أحدا من أهله 

سيموت. 

23.  ومن يحلم أن امليت يعطي ورقة ألحد من أهل بيته يعني ذلك أن رزقا سيأتيه.

مجموعة حركات أو اعتقادات يصاب بها الشخص 

لها تفسريات معينة  أبرزها:

1. إذا نبح كلب فإن هذا نذير شؤم.   

2.  إذا رست حكة يف أنف أحدهم فمعناه: »أنه ينتظر قدوم ضيف«. 

3.  إذا حلم شخص بالذهب، فتفسريه أنه سيموت عزيز عليه.  

4.   إذا طارت فراشة عىل شخص، فإن رزقا سيأيت.  

5.  نعيق الغراب )فال رش(.

األحالم املزعجة عند النساء 

تعاين بعض النساء من األحالم املزعجة التي تحول دون نومهن وتؤرقهن، ومن الطرق املهمة 

لعالج هذه املشكلة ومنع رؤية الكوابيس أو حدوثها:
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1. وضــع ملح يف طبق يوضع فوق رأس املرأة عندما تنام؛ ألن امللح -حســب االعتقاد- طارد 

للجن ومانع لألحالم املزعجة.

2.  وضع حذاء لطفل صغري فوق الرأس.  

3. وضع املصحف الكريم عىل الوسادة التي توضع تحت رأس املرأة.  

4. أال يذكر الحلم يف اليوم التايل ألي شخص كان، لكيال يتحقق. 

5. قراءة املعوذات قبل النوم.  

6. النوم عىل وضوء.

تفسري األحالم املزعجة عند النساء 

يستطيع بعض الناس تفسري األحالم الخاصة به، أو التي يحلم بها غريه حسب كلمة معينة يف 

الحلم، وهناك أشخاص )معطيون( أي )أولياء( يلجأ الناس  إليهم بصفتهم شيوخا وأصحاب علم يف 

الرشيعة اإلسالمية، ومن تفسري األحالم:  

الحلم باملاء والدم، مبعنى نزول الدم والبكاء، هو داللة عىل الخري وزوال الهم.    .1

2.  أكل البزر أو الغناء والرقص، يدل عىل الرش.   

املسبحة تدل عىل أن املولود أنثى.    .3

أو أي يشء مذكر يدل عىل أن املولود ذكر.      .4

والحلم بالبنت رزقة.  .5

السلحفاة 

وتســمى )الكركعة(، وهي من الزواحف الوادعة، فإذا أتت إىل بيت ودخلت عليه فرِح أهله؛ 

ألنهم يعتقــدون أن مجيئها )فال خري(، ورزق قادم، لذلك يحافظ عليها أهل البيت ويطعمونها، 

ويعتنون بها، بل ويربونها عندهم ويحرصون عىل وضعها يف مكان آمن كيال تهرب، فإن خرجت من 

البيت يظنون بذهاب الرزقة التي كانوا يتأملونها، وإذا ماتت يأخذون غطاءها الصلب وينظفونه 

وينرشونه أمام الشمس بامللح ثم يعلقونه يك يبقى الرزق يف البيت. 
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تقسيم الشبة 

إذا مرض الطفل ومل يكف عن الراخ، وكان مرضه شديدا، ورفض النوم واألكل والرشب، عندئذ 

تلجأ األم إىل أحد الشــيوخ أو أحد العارفني ليفعل له شــيئا يهدئه ويشــفيه، فيقوم بقراءة بعض 

املأثورات واألسجاع عىل )الشبة( ثم تقوم األم بحرقها عىل جمرات وتحركها فوق رأس الطفل إىل 

أن تتشكل عىل هيئة ما، بعد ذلك تقوم بسحبها ووضعها بالعجينة وترميها لكلب، وتقول: »طفيت 

العوينــة مثل ما طفيت النويرة«، وتقول عندما تلقيها للكلب: »هاك العوينة كلها، عوينة وأكلها 

كلب«، ومن القراءات عىل الشبة:  »غربيك سور ورشقيك سور وشامليك سور، وعىل قليبك سور، 

داخلني عىل الله وعىل رسول الله علينا سور ومحمد علينا نور وآية الكريس علينا بتدور«.

الخرزة الزرقاء 

هي خرزة يكون لونها أزرق، وأحيانا تكون مثبتة وسط مجسم عىل شكل كف اليد من الذهب 

أو الفضة، يعتقد أشــخاص كثريون أن هذه الخرزة تطرد العني والحسد والجن واألرواح الرشيرة، 

تعلقها اإلناث يف الرقبة ملنع الحسد والعني من اإلناث األخريات، وتوضع عىل جبني الطفل أو عىل 

كتفه. 

القطة السوداء 

هي قطة لونها يكون أسود كامال؛ أي ال يكون لها لون آخر، ويعتقد أن لونها كان عاديا، وكانت 

مثل بقية القطط األخرى، ولكن الشــيطان تجســد داخلها، فأصبح لونها أسود، وأصبحت عيناها 

ثريتني، والشــيطان دخل فيها ليؤذي اإلنسان، وإذا تواجدت القطة السوداء أمام منزل معني، فإن 

أهل هذا املنزل يعتقدون أن الرزق واملالئكة لن تدخل هذا املنزل، فيقومون بنرث امللح الخشــن 

أمام املنزل، وهناك معتقدات أخرى أن القطط الســوداء كانــت من أجمل القطط، لكن أخذها 

مشعوذ وقام بالعديد من الطقوس حتى أصبح لونها أسود، وقام بتجنيد جنوده من الجن إليذاء 

أشــخاص معينني، وهناك أناس كثريون يتشــاءمون من رؤية القطط الســوداء خاصة يف الصباح، 

معتقدين أنها شؤم، وأن يومهم ستحدث فيه مشاكل، ويفضلون عند رؤيتها قول )بسم الله( ثالث 

مرات، وقراءة آية الكريس.  



229

طاسة الرعبة 

هي صحن نحايس يتصل به من الوسط صحن صغري مثقوب، محيط به عرشون ثقبا يتدىل منها 

ما يشبه املفاتيح الصغرية، ويف الجدار الداخي للطاسة تكتب آية الكريس، وطريقة التطبب بها أن 

تقوم األم بســكب املاء فيها، وال تظهرها للشمس ثم تسقي الطفل املريض أو الشخص املرعوب 

منها، أو تفرق بها  اللحم من قدر  طبخ فيه. 

األطفال املوىت 

هــم من يولدون ميتني، وهناك مجموعة من الناس يعتقدون أن األطفال حني يولدون أمواتا 

ينتقلون إىل الجنة عىل هيئة طيور تأوي إىل عرش الرحمن، وهم أول من يســتقبل أهليهم عند 

أبواب الجنة، ويف أيديهم املاء يسقونهم إياه، وهم الذين يشفعون ألهاليهم يوم القيامة، وطريقة 

دفن الطفل تتم كام هو متعارف عليه يف الدين، غسل الطفل ثم تكفينه.

الحية والحامل 

كانت النساء تعتقد يف الزمن القديم أن األفعى املوشكة عىل املوت إذا مرت  أمام امرأة حامل 

ووقفت عىل ذنبها فالجنني قد يكون ذكرا، أما إذا استمرت يف طريقها فاملولود أنثى، لذلك كانت 

النساء تجتمع حول هذه الحية ومتسك الحامل عصا وترضب الحية عىل رأسها وتقول: »يا حية يا 

محوية إن كان يف بطن فالنة بنت فحوي الحواية، وإن كان ولد شيي«، فإذا )تحوَّت( األفعى، أي 

جمعت بعضها كالدائرة فالجنني بنت، أما إذا رمت ذيلها فالجنني ذكر.

خيفة الولد 

من املوروثات الشــفهية والسلوكية السائدة إىل يومنا يف املحافظة عىل األطفال وهم يلعبون، 

أن يطلب فورا من الطفل الصغري إذا )أُْركَِب( أي إذا خاف فجأة أن يبول، ثم يسقونه رشبة ماء، 

وبعد الرشب تذهب الرعبة والخوفة مع التسمية عليه )اسم الله عليك(، ومن العادات أيضا: أن 

أم الطفل إذا وقع طفلها أثناء حركته وتأذى، تذهب فورا من مكانها وتنرث امللح يف مكان سقوطه؛ 

ظنا منها أن امللح يطرد الجن والشياطني من املكان.
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طرد العني والنظرة 

إذا كان أحد األطفال ممتلئا وجميال، فإنه يخىش عليه من العني، ويحاول أهله أن يبعدوه عن 

عيون الناس، فإذا حدث أن نظر إليه أحد نظرة عجب وتوعكت صحته، فإن أمه تسارع إىل عمل 

عطبة  له، حيث تطوي قطعة قامش صغرية عدة لفات وتشــعل طرفها تســمى )عطبة( بطيئة 

االشتعال وال يخرج منها إال الدخان، وتضع الطفل بني يديها وتبدأ تقرأ عليه رقية خاصة حتى تطرد 

عنه العني، وتدير يدها التي تحمل العطبة حول رأس الطفل، وتقول يف رقيتها: »رقيتك واسرتقيتك، 

من عني أمك، وأبوك وعني أختك وأخوك وعني الي شافك وما صىل عىل النبي، عني الجار فيها نار، 

عني الحسود فيها عود، عني الذكر فيها حجر، عني البنت فيها بشت، اللهم صل عىل سيدنا محمد 

وعىل آل سيدنا محمد، حوطتك بالله من عيني وعني خلق الله، إحنا طبخنا عدس، وجريانا طبخوا 

عدس اخرجي يا نفس زي املهر ما بيخرج من بطن الفرس، اخرجي يا خارجة زي الحية الدارجة، 

انطفي يا عني الحســود انطفي«، وبعد أن تفرغ من قراءة الرقية تطفي العطبة باملاء يك تنطفي 

عني الحسود، وتقول: »انطفي يا عني الحسود انطفي«، ثم تأخذ عىل إصبعها بعض الرماد األسود 

املحرتق من العطبة وتضعه كعالمة عىل وسط جبهة املريض.

الدير أو التبخر  

تستخدم هذه الطريقة لعالج الطفل الصغري الذي يستمر يف البكاء دون سبب، كام تستخدم 

ملنع العني والحسد أو لعالج بعض آالم الرأس.

املواد املستعملة فيه: شعري مولد يكون مقروءا عليه مسبقا، وشبة وبخور وملح وطحني. 

الطريقة: يوضع حجر )الشبة( يف إناء ويضاف إليه الطحني وامللح والبخور وشعري مولد، ويتم 

تحريكه حول رأس املريض مع ذكر مجموعة من العبارات واألدعية التي تطرد الحسد مثل: »درت 

عليك بالله من عيني، وعني خلق الله، عني الحســود بيها عود وعني الذكر بيها حجر وعني الجار 

بيها مسامر وعني البنت بيها بشت، اخيس يا العني إلي ما تصي عىل النبي«.  

معالجة الشخص امللموس أو الخائف  

يستخدم ملعالجة الشخص الخائف وامللموس، العدس والقمح والشعري وامللح والطحني وبعض 

الشعر والصوف ولنب املخيض.
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يف البداية يخلط العدس والقمح والشعري وامللح والطحني، وينرث الخليط يف املنطقة التي خاف 

فيها الشــخص، ويكون النرث بالتدريج مع ترديد هذه عبارة »هذا القمح الوالدكو وشعري لخيلك، 

وملح لزادكو« ثم يقال: »يا سامعني الصوت، صلوا عىل النبي أولكو محمد، وثانيكو عي وثالثكو 

فاطمة بنت النبي يا من حس ويا من شــاف ويا مــن خوَّف )فالن( يذكر الله ويصي عىل النبي 

تقبلوا هدايانا، وتشفوا مرضانا«، ثم يتم خلط الصوف والشعر مع بعضهام وتقطيع الخليط ورمي 

قطع منه، ثم يرش اللنب املخيض، ويتم قلب جميع املواعني التي كانت تحتوي عىل تلك األشــياء 

يف املــكان وترتك لبعض الوقت، وتتم هذه الطقوس يوم الجمعــة مع موعد الصالة، ويوم األحد 

للمسيحيني.

إسوارة الخلفة )التابعة( 

معتقد قديم، عبارة عن مجموعة من الفئات النقدية )من فئة 5 قروش أو من فئة 10 قروش( 

تجمع مع بعضها يف إسوارة، وتلبسها املرأة التي ال تكمل حملها، مبعنى أن مولودها إما ميوت وهو 

يف بطنها أو ميوت بعد الوالدة. 

يتم جمع القطع النقدية من ســبعة أشخاص يكون أسم كل منهم محمد تيمنا باسم الرسول 

صىل الله عليه و سلم، ثم تثقب من أطرافها ليتم تشكيلها إسوارة توضع يف اليد أو قالدة تعلق يف 

العنق، وتبقى طيلة فرتة الحمل وإىل ما بعد الوالدة.
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2. العالج الديني ــ العالج بالقرآن
الرقية الرشعية 

هي قراءة بعض آيات القرآن الكريم عىل أشــخاص مصابني بأمراض روحية حتى يشفوا بإذن 

الله.

أما عن طريقة التشخيص، والعالج فتكون كاآليت:

1.  يجلس الشخص املصاب بارتياح أمام املعالج مبارشة.

2. وضع وســادة فوق القدمني ومن ثم وضع اليدين فوق الوســادة، وإغالق أصابع اليد عىل 

بعضها باستقامة لألمام.

3. عىل املصاب قول بســم الله أوله وآخره مع أخذ الشهيق من األنف، والزفري من الفم لحني 

اكتامل الرقية.

4. يقوم املعالج بقراءة آيات الرقية عىل الشخص املصاب، وآيات الشفاء، باإلضافة إىل األدعية 

الواردة من السنة النبوية.

5. يف أثناء القراءة عىل الشخص تحدوث انعكاسات وظهور بعض الحركات غري املعتادة.

يقوم املعالج مبعالجة ثالثة أنواع من األمراض التي تصيب الروح: 

1. السحر              2. املس الشيطاين            3. الحسد       

أما السحر: فتكون أرضاره كبرية، منها ما يفرق ويؤدي إىل املرض ويربط ويجلب ويسيطر.

واملس الشيطاين: عبارة عن إصابة اإلنسان باملس من الجن والشياطني، واختالط الروح بالجسد 

مام يؤثر عىل إحساسه وشعوره.

وأما الحسد: فهو متني زوال النعمة، سواء نعمة الصحة، أو نعمة الغنى، أو نعمة الجاه.

الوسائل التي يستخدمها املعالج يف الرقية الرشعية

1. استخدام العسل يف عالج األمراض الروحية.

2. استخدام الزيت.

3.استخدام الخلطات واألعشاب، ووضع يد املعالج عىل رأس املصاب. 
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4. تغطية املصاب ومتديده.

5. استخدام اإليحاء.

6. الرضب والضغط عىل املصاب.

يعالج املعالج أيضا مرض الرع، وهو خلل مفاجئ يحدث يف املخ فيؤثر عىل وظيفته، ويأيت 

عىل شكل نوبات تأيت عىل نوعني، منها نوبات تشنج، ونوبات نفسية.  

عالج العقم بالرقية الرشعية 

إذا كان عدم اإلنجاب ناتجا عن إصابة غري روحية يتبع اآليت:

1. أخذ الفيتامينات واملقويات .

2. أكل العسل املقروء عليه سورة األنعام صباحا ومساًء، مدة )21 ـ 41( يوما، مع الدعاء . 

3. أكل التمر يوميا يف الصباح ملدة ستة أيام متواصلة.

4. قراءة سورة املعارج صباحا وسورة الصافات مساًء يوميا مدة 41 يوما.

5. صالة ركعتني قضاء الحاجة يوميا.

6. الدعاء املستمر خاصة يف جوف الليل: »ال إله إال هو الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش 

العظيم، أسألك اللهم مبوجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، الغنيمة من كل بر والسالمة من 

كل رش، اللهم ال تجعل يف مقامنا هذا ذنبا إال غفرته«.

7. رشب املاء املقروء عليه آيات الشفاء، وآيات الرقية يوميا، ويفضل أن يكون من ماء زمزم، إذا 

كانت اإلصابة ناتجة عن الحسد، وأيضا قراءة سورة البقرة عىل كمية من املاء والرشب منها 

واالغتسال بها يف مكان طاهر يوميا مدة )7-10( أيام، يضاف إىل ذلك قراءة الفاتحة سبع 

مرات، واآليات )1-5 ( و )255-257( و)285-286( من ســورة البقرة، وأيضا أواخر ســورة 

الحرش وأواخر سورة القلم، واآلية )4-5( من سورة امللك، وآخر عرش آيات من سورة الجن، 

وأول عرش آيات من سورة الصافات، باإلضافة إىل سورة الكافرون واإلخالص والفلق والناس. 

عالج تأخر الحمل 

تأخر الحمل عند الزوجة دون وجود مانع أو ســبب يعيــق الحمل عند أحد الزوجني، يعالج 

بأن يضع املعالج يف يده اليمنى ترابا ويقبض عليه، ويضع يده عىل أسفل ظهر املرأة ويقرأ عليها 
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آيات محددة ومخصصة من القرآن الكريم ومن األدعية النبوية، عىل أن تكون املرأة عىل طهارة، 

وتكون املعالجة يف أيام االثنني والخميس بعد العر حتى غروب الشمس، وعندما ينتهي املعالج 

من القراءة يرمي الرتاب يف الهواء عىل أرض خالية، ويقول : »رمينا رشنا عّي رضنا«.

عالج التابعة يف الحمل 

تعالــج النســاء اللوايت لديهن التابعــة يف الحمل؛ أي أن املرأة تنزل مرة أو أكرث بدون ســبب، 

وأحيانا ترتبط التابعة يف الحمل لدى املرأة الحامل بأحالم مزعجة ومتكررة، مثل حية تلتف عليها 

أو تلدغهــا، أو تحلــم أنّها تقفز من مكان عال ومرتفع، فتعالج بــأن يضع املعالج يف يده اليمنى 

ترابا ويقبض عليه، ويضع يده عىل رحم املرأة، ويقرأ عليها، آيات محددة من القرآن الكريم ومن 

األدعية النبوية، وعندما ينتهي املعالج من القراءة، يرمي الرتاب يف الهواء عىل أرض خالية ويقول: 

»رمينا رشنا عّي رضنا«.

عالج عرس النفاس 

تروي، امرأة تقول:

إذا عرست والدة حامل فتكتب هذه العبارات عىل ورقة وتوضع يف املاء بإناء نظيف وتسقى: 

»بســم الله الرحمن الرحيم الله ال إله إال هو العليم الحكيم، سبحان رب العرش العظيم، الحمد 

لله رب العاملني، كأنهم يوم يرونها مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يدرون ما يوعدون مل 

يلبثوا إال عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من نهار« .

وهناك طريقة أخرى: تأخذ املرأة يد )الصنبع( اليمنى وتجعلها تحت فخذها.

ولعر الوالدة: أكل التمر، أو رشب مغي عشبة الشيح، أو اإلكثار من رشب الكركديه.

وإلسقاط الجنن: تأخذ املرأة زريعة )االستنارية( و)القربيون( عىل الريق فإنه يسقط.

عالج الجلطة بالرقية الرشعية 

رشب مغي حبة الربكة املحىل بالسكر مضافا إليه نقطة من العنرب )موجود لدى العطار(، ثم 

تدليك الجزء املصاب بزيت النعناع ثالث مرات يوميا، ويقال عند التدليك:  بسم الله الخالق الباري 

القوي الجبار مع آيات الشفاء. 

وللعالج بأســامء الله الحسنى: بســم الله الخالق الباري 100 مرة، بسم الله الرافع املعز 100 

مرة، بسم الله الوهاب 100 مرة، كام تقرأ عىل املاء للرشب وعىل زيت حبة الربكة للتدليك.
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السحر:

عالج املسحور بالقرآن 

تقول امرأة معالجة يف فك السحر: 

»أصف هذه الوصفة للناس، وأعملها عندي بالدار،  ملن يشتي أهله إنه مسحور،  فيتم إحضار 

ماء زمزم، وأقرأ عليها سورة البقرة كاملة وسورة الصافات كاملة واملعوذات كاملة، ويتم رشب املاء 

عىل الريق، إن كان مطعوما أو مسحورا،  يستفرغ كل يشء، وبإذن الله يشفى«.

 االستشفاء بالقرآن الكريم من االقرتان 

االقرتان هو مجموعة الجن والشياطني تالزم الشخص، وأسباب االقرتان:

1. الصدمات املفاجئة عند املصاب. 

2.  حاالت الوهم.

3.  الحسد أو العني.

4.  الخوف الشديد.

5. املس.

6. الذهاب إىل العرافني والسحرة للعالج . 

يجــب عىل املصاب أن يخضع لجلســة قراءة من قبل معالج بالرقية الرشعية، وقراءة ســورة 

البقرة يوميا بنية الشفاء مدة أربعة عرش يوما، وقراءة ما يي بعد كل صالة ثالث مرات مدة 21 

يوما، وهي اآليات )1-5 ( و )255-257( و )285-286( من سورة البقرة.

معالجة الحسد بالقرآن 

يعالج األشخاص املصابون بنظرة حسد، بإحضار بعض الرتاب ووضعه يف اليد اليمنى والقبض 

عليه، ثم وضعه عىل مكان الوجع عند الشخص املحسود، والقراءة عليه من القرآن الكريم والسنة 

النبوية وأدعية محددة مخصصة للشخص املحسود، الذي يشرتط فيه أن يكون عىل طهارة، وتكون 

املعالجة يوم االثنني أو الخميس بعد العر حتى غروب الشــمس. فإن تثاءب الشخص ودمعت 

عيناه، فهذا دليل الشــفاء، وإذا مل يحدث ذلك تعاد القراءة عليه، وبعد االنتهاء من القراءة يرمى 

الرتاب يف الهواء، عىل أرض خالية ويقول املريض: » رمينا رشنا عىل اليل رضنا«
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وملا يرجع إىل بيته يقرأ املعوذات وسورة اإلخالص والفلق والناس، وآية الكريس عىل ماء زمزم 

ويرشب لثالثة أيام.

عالج أمل املفاصل بالقرآن الكريم 

يعالج الشــخص الذي يشــعر بأمل يف مفاصله باستمرار، بخلط زيت الجمل وزيت حبة الربكة 

وزيت النعامة ويقرأ عىل الزيت املخلوط قرآن وأدعية من السنة، وبعدها تدهن املفاصل بالخليط 

وتدلك، ومع الدلك يقرأ القرآن، وعىل الشخص املصاب بعد املعالجة أن يستدفئ باللباس.

العالج باألذان 

هناك عدة طرق لالستشفاء باألذان من اإلصابة الروحية:

1. تكرار األذان )11( مرة صباحا ومســاًء بنية الشــفاء، وتتبع بعدها أدعية الشفاء الواردة يف 

الســنة النبوية املطهرة يوميا مدة 21 يوما مع قراءة ســورة الصافات مرة واحدة صباحا 

ومساء. 

2.  إحضار كمية من املاء تكفي لالغتســال والرشب، توضع أمام القارئ وهو مستقبل القبلة، 

فيقرأ عليها الفاتحة وآية الكريس، وخواتيم سورة البقرة، ويتبعها األذان 14 مرة بنية الشفاء.

3.  يقوم الشخص برفع األذان بعد الصالة مبارشة يوميا مدة 7 أيام بنية الشفاء.

رشوط االستجابة للدعاء خاصة بعد األذان، أو ما ينبغي أن يكون عليه املؤذن: 

1. أن يكون طاهرا.

2.  أن يكون قامئا مستقبال القبلة.

3. أن يتقن برأسه وعنقه وصدره الدوران ميينا وشامال.

4.  أن يتمهل يف األذان.
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التفاؤل 

يتفاءل الكثري من الناس عند رؤية حلم، أو حيوان، أو حدث معني مثل:

1. عنــد دخــول طائر أو عصفور أو حاممة، أو فراشــة يف البيت يعني دخــول الخري والرزق 

لصاحب البيت. 

2.  دخول العروس عىل بيت زوجها باليمني، يعني خريا.  

3. عند التقاطع بالســالم يعني وجود محبة بني األشــخاص، وحصول تشــابك لأليدي، يعني 

حصول فرح.

التشاؤم 

هناك أمور يتشاءم الناس منها قدميا وحديثا، مثل:

1. نهيق الحامر يف الصباح.   

الحلم بفقد أحد األسنان.      .2

نزول الدم من الفم.      .3

البكاء مع الضحك.      .4

رؤية البومة تحوم فوق البيت، أو نباح الكالب بكرثة، فيخشــون من أن تنزل بأهل البيت   .5

مصيبة.

البخت 

قدميــا كان الناس يؤمنون بأقوال وتنبؤات ما يدعونهم بالعرافني، حيث يلجأون إليهم ملعرفة 

حظهــم أو طالعهــم، فغالبا ما كانــت تأيت بّصارة بارعــة يف إيهام الناس بأنها قــادرة عىل التنبؤ 

باملستقبل، أو تدعي أنها قادرة عىل رد الرضر مقابل مبلغ معني من املال، وتستخدم طرقا عديدة  

وأدوات )كالبخور والحجارة والفناجني وأوراق الشــدة وقراءة الكف(، وأبرز هذه الطرق طريقة 

الفنجان؛ حيث تحرض البّصارة فنجانا من القهوة، وبعد أن يرشبه الشخص ويقوم بقلبه،  تقوم برد 

كل رسمة أو خط يف الفنجان إىل تفسري معني، أو توقع حدث ما، وهذه املعتقدات قدمية امتدت 

إىل املجتمعات الحارضة.   
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3. املعارف املتعلقة بالحيوانات
لجم الحيوانات 

هي عملية ملنع صغار املاشــية أول ما تبدأ بالرعي من رضاعة أمهاتها لتوفري الحليب، حيث 

يوضع يف فم صغري املاعز  التي يســمى الذكر )جدي( واألنثى )ســخلة( قطعة من عود الخشب 

بالعرض، وتربط من طرفيها بحيط يحيط برأس )امللجوم( ليثبت اللجام. 

وهنــاك من يضع )الشــملة(، وهي عىل شــكل كيس تحفظ رضوع املاشــية من أن ترضعها 

صغارها، وتربط بخيطني من طرفيها ميتدان لألعىل ليعقدا عند الظهر. 

عالج الجرب لألغنام

تصاب األغنام بالجرب، وهو من أكرث األمراض التي تصيب املاشية، وعالجها يكون بطالئها مبادة 

القطران بعد حك املنطقة املصابة بحجر خشن،  وتكرر العملية حتى تشفى األغنام. 

عالج الرباغيث عند األغنام

تصــاب األغنام بالرباغيث التي تــؤدي إىل هزالها، وعالجها أن يتــم )ترسيبها( بعد القصاص، 

و)الرسوب( خلط مبيدات حرشية بكمية كافية من املاء وغســل جلود املاشية، ورش )الشيد( يف 

)مراح( –مكان املبيت- يقيض عىل الرباغيث. 

عالج التهاب رضوع األغنام 

عندمــا تصاب األغنام بهذا املــرض؛ أي مييل لون رضوعها إىل اللون األزرق وتصبح صلبة، كان 

املربون يُســّمونه هذا املرض بـ)الحظاة( أو )الرفقة(، والسبب وراء هذا املرض عدم نظافة مكان 

الغنم الذي يسمى )املراح(، فيعالجونها بالي يف مقدمة الرأس، أو عند مؤخرة الظهر، حيث يقوم 

املريب بإحامء قطعة قضيب من الحديد يسمى )امليسم( إىل حد االحمرار ويضعه يف املكان، وأحيانا 

كانوا يغطون الرضع بـ)الشملة( بعد دهنه بالسمن البلدي ليلني.  

الدورة )املاشية امللموسة( 

هي التي تظل تدور حول نفسها مدة طويلة دون سبب معروف، فتلتهي عن الرعي مام يؤدي 
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إىل هزالها، وقد يؤثر عىل رضيعها الذي ال يتمكن من رضاعتها الستمرار حركتها، وعالجها بالي عىل 

رأسها بواسطة امليسم، فإن مل تعود لحالتها يفضل ذبحها.  

املاشية املسهولة

إســهال )هرار( املاشــية يرض بها، ويؤدي إىل هزالها، وعالجها بـ)الفصد( إن كانت من الضأن، 

وهو أن يتم جرح بعض العروق البارزة من اآلذان حتى ينفجر الدم، وإذا كانت من املاعز يربطون 

خيطا لونه أحمر بذنبها. وحديثا صاروا يعالجونها بالطب البيطري.
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4. املعارف املتعلقة بالنباتات
األعشاب والنباتات الطبية

الزراعة

الزراعــة  أهم عنر مرتبط بالحياة، خصوصــا أن االهتامم بها نابع من صميم قلب صاحب 

األرض، تبدأ الزراعة يف مواســم متعددة، منها يف فصل الشــتاء، ومنهــا يف فصل الصيف، وهناك 

مزروعات ال ميكن زراعتها يف فصل الصيف؛ يف حني أن هناك مزروعات منتجة يف هذه الفرتة. 

زراعة الحقول

يف شهر ترشين الثاين، وبعد أن تكون األرض قد استقبلت األمطار املوسمية يتم بذار الحبوب 

كالقمح والشعري والعدس والكرسنة، لتنبت هذه الزروع وفق مواسمها.

عندما متتلئ سنابل القمح، وقبل جفافها إذ ال تزال سيقان الزرع خرضاء يتم جني )الفريكة(، 

يحصد القمح ويتم تقليبه عىل النار ثم يســتخلصون الحب بدق املحصول بـ)امليجنة( إذا كانت 

الكمية قليلة، أو بالدرس إذا كانت الكمية كبرية.

الحصيدة

وعندما يحني موعد جني محصول القمح أو الشــعري بعدما تجف الزروع ومييل لون سيقانها 

للصفرة يبدأون الحصاد، يقتلعون أصول الزرع بأيديهم، أو يحشونها باملناجل، ويجعلونها أكواما 

صغرية تسمى كل كومة )غمر( يتم تجميعها بعدما تكرث لتكون يف )حلل( وتكون ما بني كل )حلة( 

وأخرى مسافة ومبحاذاة بعضها يف عملية يطلقون عليها اسم )الغامرة(.

يبدأ نهار الحصادين من الفجر ويستمرون إىل وقت الضحى، ثم يسرتيحون وقت الظهرية إىل 

حني الزوال ليعودوا للحصاد إىل ما بعد الغروب أحيانا، وللتخفيف من عناء التعب يرددون بعض 

األغاين، منها:

منجــالْه يـــــــــا  منجلــــــــي 

جــــــــالْه للصانــــــــــــــع  راح 

مــــــــا جــــــــاله إال بعلبــــــــة     

العلبـــــة عـــــزاْه  يــا ريــــــــت 
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منجلــــــــــــي يــا بــــــــــو رزة    

وشــــــــو جابــك مــــن بــالد غزه                        

البنـــــات                حـــــــــب  جابنــــــي 

الناعمــــــــات  والخــــــــــــدود 

منجلـــــــي يــا أبـــــــو الخرخْش         

القـــش طرفش منجلـــــي فـــــي 

وعندما كان بعض أصحاب الحقول ينهون حصادهم وأحد جريانهم مل ينه حقله مييلون عليه 

بـ)العونة( فيساعدونه لينتهي من حصاد زرعه معهم وال يتخلف عنهم.

ثم ينقلون محاصيلهم عىل ظهور الدواب إىل البيادر ووضعها بواسطة )الشليف( وهو قطعة 

واســعة من النسيج أو الخيش يوضع بداخله الحصاد، أو بواســطة )القادم( وهو مصنوع أعواد 

راس(  الخشــب الطويلة تصل بينها قطع الحبال، ليتم درسها الستخراج حبوبها، وبعد إكامل )الدِّ

عىل اللوح الذي تجره دابه يقومون بتذريته بواسطة )املذراة( لفصل التنب عن الحبوب، ثم قطف 

الحبوب بـ)املقطف( وغربلتها بـ)الغربال( لتكون جاهزة للخزن. أما محصول العدس والكرســنة 

فحصادها باقتالع جذورها بدون اســتخدام املنجل، ويتم تجميع )غامرها( يف كومة كبرية تسمى 

)الحابون(، ورجادها ودراسها كام القمح والشعري.

وقبل درس القمح، ومع الصباح الباكر استغالال للندى تقوم بعض النساء بتجميع سيقان القمح 

الطويلة لتصنع منها )األطباق( واحدها )طبق( لوضع آنية الطعام عليها، و)املكايف( وتلفظ الكاف 

جيام مغلظة واحدتها )مكفية( وهي وعاء واسع وعميق توضع به الحبوب.

الزراعة املروية 

وعــن هذا املوضــوع يقول راٍو: »البد أن نوضح ما هي املزروعــات يف منطقتنا التي تزرع يف 

بداية املوسم الزراعي من كل سنة؛ أي يف بداية شهر )9( تحرث األرض وتزرع الخرضوات املغطاة 

بالبيوت البالســتيكية، وعادة يف بداية هذا املوســم تزرع البندورة  والخيار  والكوسا وغريها من 

الخرضوات، أما يف املوســم الصيفي فهناك ما يســمى بالزراعة الصيفية مثل: الحمص وامللوخية 

والبصــل، وكل هذه املزروعات تحقق يف النهاية النفــع لصاحب األرض، وجميع هذه املزروعات 

تــزرع يف معظم مناطق اململكة، لكن أكرث ما تزرع الخــرضوات يف منطقة األغوار، واليوم تتطور 

الزراعة بواسطة البيوت البالستيكية، والري بالتنقيط والتسميد عكس ما كان عليه من قبل«.
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الزراعة يف البيوت البالستيكية 

يروي أحد املزارعني يقول: نقوم بزراعة األرض يف الوقت الحايل يف بيوت بالستيكية، وتكرث هذه 

الزراعة يف منطقة األغوار، وقد انترشت يف باقي مناطق اململكة.

ويضيف: نعمل عىل حراثة األرض بواسطة )محراث يدوي(، أو بواسطة )الرتكتورات(، ثم نضع 

األقواس الحديدية عىل طول 25 - 30 مرتا، وقبل تغطية األقواس بالبالســتيك نعيد حراثة األرض 

مرة ثانية، وبعد ذلك نقوم بتحضري البذور املراد زراعتها لغرســها وسقايتها، وبعد ميض شهر يتم 

تعليق خيوط يف أعىل األقواس بطول 3 مرت إىل 4 مرت حتى تصل إىل النبتة املزروعة ليتم ســحب 

النبتة إىل األعىل كلام زاد منوها.

ويقول: كان الناس قدميا يزرعون الخرضوات مكشــوفة إىل جانب القمح والشعري وغريها من 

النباتات.

الدخان القديم 

هناك ثالثة أنواع للدخان:

1. األصفر. 

2. األعطر. 

3.   األسود )الهييش( وهو أثقل األنواع.

يزرع الدخان يف املناطق الساخنة، من )بذور( تسمى )السكب(، وينمو برسعة؛ إذ يحتاج من 

ثالثة إىل ســتة أشــهر، وال يقطف إال يف وقت الفجر، كام يجب حفظه أثناء النقل يف مكان معتم 

وعدم تعريضه للشمس.

وعنــد وصوله للبائع جافا فإنه يعمل عىل فركه عىل ظهر غربال، وتتم تنقيته من األعواد، ثم 

يوضــع يف أكياس من القامش ويعرض للبيع، ويتم لف )الســيجارة( منه بواســطة أوراق صغرية 

ورقيقة جدا، وهذا الدخان يعده بعض األشــخاص أفضل مــن الدخان املصنَّع؛ ألنه ال تدخل فيه 

زيــوت أو قطــران، أو أية مادة مصنعة، ويضع املدخن مــادة الدخان هذه يف علبة مصنوعة من 

حديد صغرية الحجم.



243

زراعة دخان الهييش  

يف البداية تحرث األرض ويتم تتليمها، ويف شهر )4( تزرع أشتال دخان )الهييش( يف التلوم وتتم 

سقايتها أول زراعتها، وخالل من شهرين إىل ثالثة شهور يكتمل منو األوراق، فاألوراق من األسفل 

يبدأ لونها باالصفرار وتتســاقط فيتم التقاطها أيام الندى، وتســمى )السقط(، وأما األوراق العليا 

فتبقى خرضاء ويتم جنيها بواسطة مقص، ثم تجرد من األعواد، وتنرش عىل الرتاب وتقلب من فرتة 

ألخرى، وعندما يشــتد الحر تغطى بقامش أو خيش، لحامية لونها من حر الشمس، والنبتة التي 

تم قطفها تطلق أوراقا جديدة بعد فرتة يتم قطفها، لكنها بكمية وبجودة أقل من الحصاد األول. 

زراعة الدخان األحمر 

وهي من عمليات الزراعة األساسية يف تزويد رشكات التبغ باملادة الخام لصنع الدخان، حيث 

تتم يف البداية حراثة األرض وتتليمها وزرع األشــتال، وتســتغرق عملية الزراعة مع القطاف من 

شهرين إىل ثالثة شهور، وتبدأ األوراق تأخذ اللون األصفر ويكون ذلك يف البداية من أسفل النبتة، 

وعندمــا تصبح الورقة صفراء أو خرضاء مائلة لالصفرار تقطف من الشــتلة، وهكذا حتى تنتهي 

جميع األوراق عن النبتة، بعد ذلك تبدأ عملية )الشــك(؛ وهي وضع هذه األوراق بواســطة إبرة 

وخيط يكون طوله من مرت إىل مرت ونصف، ثم تعلق هذه الخيطان عىل ما يسمى )الحقايل( وهي 

عبارة عن أوتاد حديد أوخشــب إىل جانــب بعضها يتم وضع الدخان عليها بحيث يكون مرتفعا 

قليال عن األرض، وتغطى أثناء الليل حامية من الندى، ويك ال يصبح لونها أسود، ثم تكشف نهارا 

للشــمس حتى تجف األوراق عىل األحقال، وعندما تجف متامــا تندى؛ أي تبيت من دون غطاء 

يف الليل يك يستطيعوا فكها وهي رطبة حفاظا عىل أرواق الدخان من التهشيم، تربط كل  أربعة 

خيطان مع بعضها وتســمى )الكبش(، ثم تنظف األرض بواســطة مشط األرض وتوضع األكباش 

عــىل الرتاب، وتــرتك ألول يوم حتى تجف من ماء الندى، وتقلب بلطف، ثم يحرضون بالســتيك 

)مشمع( ويغطى به عن الندى والشمس، حتى تأخذ جميع األوراق اللون األصفر، وتسمى طريقة 

الكمر، ثم يندى مرة أخرى قبل رفعه عن األرض، ثم يحمل بســيارات تحميل، ويوضع يف )املغر( 

لتوفر الرطوبة، ثم يحرض قالب خشــب تفــرش يف أرضيته قطعة خيش، ثم تحل خيطان الكبش 

عن بعضها، حيث يصبح كل خيط لوحده ويوضع يف وسط الصندوق مع الضغط عليه، بعد ذلك 

يوضع غطاء للصندوق ويربص به الدخان بالضغط عليه بقوة، ثم تفك جوانب الصندوق، ويصبح 

الدخان مكبوســا فيام تســمى )البالة( التي تغطى بالخيش الذي وضع أســفل القالب يف البداية 

بواســطة رفعه من الجوانب، وبذلك يصبح الدخــان ملفوفا بالخيش، ويخاط الخيش مع بعضه، 

ويورد لرشكات الدخان )التبغ(.
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األشجار

التطعيم أو الرتكيب )تطعيم اللوزيات والزيتون( 

يتم تطعيم األشــجار ذات الثامر غري املرغوب بها برباعم أشجار أخرى لتحسني نوعية مثارها، 

وتتم عملية )الرتاكيب( ألشجار اللوزيات والزيتون خالل شهري أيار وحزيران، حيث يتم يف البداية 

اختيار األغصان املراد تركيبها، ويراعى أن تكون متناسقة وغليظة، يؤخذ الغصن من شجرة أخرى 

يكــون مثرها جيدا، وتؤخذ منها العني )ويقصد بها الربعــم من طرف الغصن(، يتم قص األغصان 

املراد تركيبها وتعريتها من األوراق بالكامل، ثم يعمل الشــخص جرحا أفقيا بطول )1.5-2 ســم( 

 ،)T( سم ليكون عىل شكل الحرف )ويف منتصف الخط األفقي، يأخذ جرحا عموديا ال يقل عن)2

ثم يتم فتح الجرح بســكني مخصصة للرتكيب، وتؤخذ العني عن الغصن الذي أخذ من الشــجرة 

ذات الثمــر الجيــد؛ وتركب مكان الجرح ، ثم تربط عليها قطعة قامش لتثبيتها، تلف بالكامل ما 

عــدا العني فقط تبقى ظاهرة، بعد عرشين يومــا تقريبا تنبت هذه الرتكيبة، ويفك الرباط عنها، 

وبهذا ينتج فرع جديد داخل الشجرة من نوع آخر أفضل، وكل أشجار اللوزيات تركب عىل األنواع 

األخرى من األشــجار اللوزية مثل )املشمش، الكرز، اللوز، دراق، خوخ، برقوق(، وبذات الطريقة 

يتم تركيب الحمضيات )الليمون بأنواعه والربتقال والجريب فروت والبومي، واملندلينا والكلمنتينا 

والخشــخاش(، والتفاحيات وتشمل )التفاح بأنواعه والسفرجل واألجاص(، واللبنيات مثل التوت 

والتني والسامق والجوز، وأشجار مثل األسكدنيا فكل هذه األنواع تركب عىل بعضها؛ ألن من أهم 

أسباب نجاح الرتاكيب أن تكون األشجار ذات بذور متشابهة.

وأما الجوافة والدوايل )العنب( تركب بطريقة القلم وتسمى الخشب، وسبب ذلك أن أغصانها 

ليــس لها لحاء غليــظ فقرشتها رقيقة، حيث يتم أخذ عينة من شــجرة مثارها جيدة، ويتم عمل 

جرح يف الشجرة املراد تركيبها بسكني حادة بطول )5-10( سم تقريبا، وتنرش العينة يدويا بطريقة 

السهم؛ أي أن يكون طرفها حادا، وتدخل يف الجرح بأن يكون الطرف الحاد داخل العود، وتوضع 

مادة اســمها )القوما( لغلق الجروح الخشــبية وحفظها من الهواء، ويتم ربطها ربطا محكام ملنع 

دخــول املاء والهــواء عىل الجروح، وال يفك الرباط عنها، حيث تفك وحدها مع النمو التدريجي، 

وتتم هذه العملية ما بني منتصف شهر شباط إىل منتصف شهر آذار.

وهناك تركيب ألشــجار الزينة )الجوري( يتحّقق بطريقة العني، حيث تَُشكُِّل الشجرة نفسها 

ُل غسل السكني بعد كلِّ استعامل  أكرث من لون، ويكون للرتكيب ِعّدة خاصة؛ سكني خاصة، ويَُفضَّ

لتجنرُِّب نقل أي مرض من شجرة ألخرى.
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التقنيب )تقليم األشجار(  

يتم تقليم األشجار عادة بعد انتهاء )املربعانية( خوفا من تأثري الربد عىل الجروح الناتجة عن 

التقنيــب، وكان يقولون: »بعد املية ما ديــر بالعود«؛ أي تبدأ بالتقليم عندما تبدأ أغصان الدوايل 

بإنــزال املاء من العيدان، والتقليم هو إزالة األغصان الناشــفة وذات النمو غري الطبيعي، وكذلك 

األغصان العالية التي يصعب الوصول إليها، ثم تفريغ التشــابك بني األغصان ملحاولة مرور أشعة 

الشــمس داخل الشجرة، يك تنضج الثامر مستقبال بشــكل جيد، كثامر الزيتون وأشجار اللوزيات 

التي تزال منها األغصان العالية التي تســمى العتمة النامية، وذلك ليكون منو الشجرة من جميع 

األغصان بذات السوية، وتسهيل عملية القطاف والرش، أما بخصوص تقنيب الدوايل تقر جميع 

األغصان عىل مستوى خمس عقل لكل عود، ويفك التشابك الداخي إذا كان هناك تشابك، وتقص 

األغصان الجافة.

أما أشجار الزينة فيتم تقليم رؤوس األغصان كاملة، يك تأخذ األشجار شكال دائريا لتعطي منظرا 

أجمل، ويزال التشابك بني األغصان.

وعملية تقليم األشــجار تتم سنويا لتبقى الشجرة قوية، وشــكلها جميال، ويستعمل يف هذه 

العملية مقص الدوايل/سكني/ ومنشار خاص بعمليات التقليم.        

قطاف الزيتون 

يبــدأ قطاف مثار شــجر الزيتون عــادة يف بداية شــهر )11( باســتخدام أدوات معينة مثل: 

)الســفيح  والســيبة والعصا والربميل(، وتتم عملية القطف مبساعدة األهل واألقارب، وتبدأ بفرد 

)السفيح( أسفل الشجرة ليتساقط حب الزيتون عليه فيسهل جمعه، و)السفيح( هو مجموعة من 

الشواالت املخاطة مع بعضها، ثم يتوزع القطافون عىل دوائر الشجرة من جميع جوانبها ويبدأون 

بجــرد األغصان بأيديهم لتخليص الثامر، ويصعد آخرون إىل وســطها لجني مثار األغصان العالية، 

واألمكنة التي ال تصلها األيدي يســتخدمون )الربميل( للوقف عليــه والوصول إليها، واألكرث علوا 

يضطرون للصعود عىل )السيبة( وهي سلم مزدوج ميكنهم من الوصول إىل األغصان املرتفعة، وقد 

يستخدمون العصا إلسقاط حبات الزيتون البعيدة، ثم يجمعون ما تم قطفه ويضعونه يف أكياس 

)شــواالت( ليتم تجميعه يف مساحة واســعة يف البيت مع ما يتم قطافه الحقا إلرساله للمعارص 

الستخراج الزيت منه.  يتناول القطافون وجبتي اإلفطار والغداء يف الحقل أثناء اسرتاحتني قصريتني 

اســتغالال للوقت، ويبقون يعملون من الصباح الباكر، ويتوقفون عن العمل حني ال يســتطيعون 

رؤية الثامر بعد الغروب. 
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عالج املّن عىل األشجار 

)املن( هو نوع مــن الفطريات تبدو عىل أوراق النباتات تحدثه حرشة، وللتخلص من )املن( 

تتم مكافحة الحرشة باستخدام املبيدات الحرشية. 

ويصيــب املن النباتات البيتية مثل: النعنع، والزعــرت، والبقدونس، واملريمية، ومتكن مكافحته 

باستعامل املنظفات )الكياموية( إذ تخلط باملاء ويتم رشها.  

الفزاعة )الرششوح( 

هــي إحدى العادات واملامرســات املتعلقة بالزراعة يف منطقة الســلط، عبارة عن خشــبتني 

متصالبتني تنصب يف البساتني وحقول الزراعة الصيفية مثل: الفقوس والبطيخ، توضع عليهام قطع 

من األقمشة أو األلبسة القدمية غري املستعملة لتكون عىل هيئة إنسان إليهام الطيور يك ال تقرتب 

من األشــجار واملزروعات وتنقر الثامر، وأهل املاشية يجعلون )الفزاعة( يف أطراف )مراح( األغنام 

ليتوهم البعيد بوجود شخص.

طريقة زراعة الباميا  

يهيئ املزارع األرض بحراثتها مرتني عىل األقل، مرة بعد أن ترتوي من ماء املطر، وتكون أواخر 

شهر )1( أو أواسط شهر )2(، واملرة الثانية حتى أواسط شهر )3( للتخلص من األعشاب التي تكون 

قد نبتت بعد الحراثة األوىل، وتفيد الحراثة الثانية يف تليني الرتبة، ثم يعمل عىل إحداث التلوم يف 

األرض، وهي خطوط يرتك أثرها )عود الحراث(.

تنقع بذور الباميا يف املاء مدة يوم كامل حتى تلني قرشتها ليسهل منوها، ثم يعمل املزارع عىل 

إحداث حفر صغرية متوالية يف كل تلم وبعمق حوايل )10ســم( ليصل إىل رطوية الرتبة ثم يضع 

عــددا من حبات البذور ويغطيها بالرتاب الذي أخرجه من الحفرة، وكلام كان تراب الغطاء ناعام 

ورطبا كان أسهل الندفاع برعم البذرة، ومنهم من يستخدم )املحقان( للزراعة، وهو أنبوب معدين 

مدبب من األســفل لسهولة انغامســه بالرتبة، ومن األعىل له وعاء توضع فيه البذور لتسقط من 

خالل األنبوب إىل باطن األرض، ثم يســكب بعض املاء لتبقى البذور رطبة، وكلام انتهى من تلم 

انتقل للتلم الذي يليه.
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عادة تنبت أكرث من شــتلة يف الحفرة الواحدة، فيعمل املزارع بعد أقل من شــهر من ظهور 

النباتــات عىل إزالة الشــتالت الزائدة يف عملية يقال لها )التفريد(، ويبقي عىل شــتلة واحدة أو 

شتلتني يف كل حفرة لي تنمو بشكل أفضل، ثم يعمل عىل )نكش( األرض بواسطة )فأس( صغري، 

أو )مجرفــة( لتلني حول النبتات، وعندما تنتج مثارهــا يتم جنيها صباحا بطريقة )القصف( وهو 

ثني ساق الثمرة فتنقصف بسهولة، وترتك بعض الحبات لتكرب ليحصلوا منها عىل البذور للمواسم 

املقبلة.
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األعشاب والنباتات الطبية
القريش

يجمع حب القريش من شــجر اللزاب يف أشهر الصيف، يتم وضعه عىل قطعة قامش نظيفة 

وتحت أشــعة الشمس الساطعة حتى تتفتح الحبات الستخالص بذورها يف وعاء بطريقة النفض، 

ويســتخدم بإضافته إىل مغي معقود العنب والخبيصة، ويؤكل كتســايل كام الحمص )املحمص( 

–القضامة-.

الحلبة 

عبارة عن حبوب تشــبه حبوب القمح، تزرع بنفس طريقــة القمح أوائل الربيع؛ أي تبذر يف 

األرض وتدرس ويستخرج منها الحب.

تستخدم لتخفيف الوزن مع أنها تعمل عىل فتح الشهية، كام تستخرج منها كميات كبرية من 

الزيوت، وتستخدم يف صنع بعض الحلويات حيث تضاف مع السميد لصنع )الهريسة(.

والحلبة ميكن أن تؤكل مطبوخة، أو ترشب بعد غليها باملاء، وتعطى للمرضعات اللوايت يعانني 

من قلة إدرار الحليب، وأيضا تســاعد عىل التخفيف من أوجاع الصدر، خصوصا الربو والســعال، 

وتعالج عرس البول. 

البابونج 

البابونج: نبات عشبي حويل يبلغ ارتفاعه نحو )15ـ50( سم، ساقه رسيعة النمو كثرية التفرع، 

ويزهر بعد )6ـ 8( أسابيع من إنباته، ويعد من أشهر النباتات الطبية الشعبية، وال يكاد يخلو منه 

بيت، وميكن خلطه مبستحرضات أخرى كخلطة الزهورات، يدخل عطره التفاحي يف عدد ال بأس 

به من املستحرضات الطبية.

يستعمل عن طريق رشبه يف معالجة املغص املعوي، ويحفف من آالم الكىل وحرقة البول يف 

التهابات املثانة، وأيضا يستخدم كتبخرية لالستنشاق يف معالجة التهاب القصبات الهوائية واألنف 

والحنجرة ويقلل من حدة السعال، ويساعد البابونج أيضا يف عالج التهاب الفم والتهاب األظافر، 

ويســتعمل كذلك يف الشم )معالجة أنفية( للمساعدة يف معالجة الزكام املحتقن، والزكام املزمن 

املننت، ويســتخدم أيضا يف االستحامم للجســم الذي يعاين من حساســية الجلد، وكامدات فاترة 

للتلطيف من أمل العني املصابة بالرمد، والجفون املصابة بالغدة الدهنية، ومقاوم لألرق. 
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الحناء

الحناء نبات معروف منذ قديم الزمان، وما زال إىل اآلن، حيث إن النساء يستخدمنه للزينة يف 

تغيري لون الشعر وتخضيب اليدين، وتستخدم يف معالجة بعض األمراض الجلدية:  

1. حب شباب.

2. الحروق، حيث يوضع عىل الجزء املحروق للتخفيف من األمل.

3.عالج الثآليل.

4. توضع عىل الجروح حتى تلتئم.

الحصلبان )إكليل الجبل( 

هو نبات عطري له رائحة زكية تشــبه رائحة الكافور، يســتخدم كشجر زينة إذ يرتاوح ارتفاع 

شجرياته من مرت إىل مرتين، وله فوائد كثرية تساعد يف شفاء بعض األمراض مثل اإلسهال واالستفراغ 

والتهابات املسالك البولية. 

يســتخدم منقوع الحصلبــان يف ماء مغي، وال يتم غليه يك ال تتطايــر الزيوت العطرية التي 

فيه جراء عملية الغي، وهذه العشبة مفيدة يف معالجة وجع املفاصل والروماتيزم، ومفيدة أيضا 

للمغص وأمل الشقيقة، ومشاكل الكىل وسعال الربو، كام أنها تنظم دقات القلب، وتنشط الذاكرة 

وتقوي الدم، ومفيدة يف إدرار البول، وتنظيم الحيض عند النســاء، وجعل الشــعر قويا ومتامسكا 

بتدليك فروة الرأس.

زراعته: تكون زراعته يف مكان مفتوح أو يف حديقة املنزل، وال يحتمل برودة الطقس، لذا يجب 

أن يعيش يف مكان مشمس. 

الُحميض 

نبــات حــويل، يكتمل منوه يف فصل الربيع، لون أوراقه أخرض شــاحب، ثنــايئ التفرع، أوراقه 

مستديرة عند الطرف، منه أنواع تنبت برية، وأخرى تزرع، ويعد من البقول الحقلية، يستخدم مع 

الســلطات، أو تصنع منه املعجنات )الفطائر(، وعشبه مزيل للسمية، ولعصريه مفعول ملحوظ، 

فهو مدر للبول، ملني للمعدة، فاتح للشــهية، مهدئ آلالم األســنان، وميكن أن يكون عىل املدى 

الطويل عالجا لبعض املشاكل الصحية وبخاصة تلك املتعلقة بالسيالن املعوي.
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والحميض يعمل منه رشاب ينفع للحكة والجرب والحصبة والجدري، والسعال الحاد، ويحرض 

رشاب الحميض بأن يعر من أعشابه، أو تطبخ األوراق حتى تنضج ثم تصفى.

الشاي األخرض

نوع من األعشاب غري املختمرة كام الشاي األسود، وهو معروف منذ القدم، وأول من اكتشفه 

الصينيون، وهو مفيد جدا، فاألطباء ينصحون بتناوله، وإن كان بعض الناس ال يستسيغون طعمه.

أهميته:

1. يحمي القلب من األمراض وتصلب الرشايني.

2. يساعد عىل حرق الدهون.

3. مينع رائحة الفم الكريهة.

4. مفيد للبرشة والشعر.

5. يحمي اللثة واألسنان.

طريقة زراعته: 

ميكن الحصول عىل الشــاي األخرض مــن املحال التجارية، وميكن زراعة شــتلة منه، ويحتاج 

الشاي األخرض ملياه كثرية، فتجب سقايته يوميا، وال ينبت يف الحر الشديد مع قلة املاء، وهو من 

النوع الذي يتمدد ويتوســع يف األرض ويعمر، وعند قطفه يجب غسله من الرتاب وتجفيفه قبل 

استعامله.    

طريقة عمله: 

يتم غي املاء، ثم توضع أوراق الشاي األخرض يف املاء املغي، وترتك مدة خمس إىل عرش دقائق، 

وميكن إضافة السكر إليه حسب الرغبة. 

امليليسيا

تعالج عشبة امليليسيا بعد غليها باملاء وتركها ملدة التوتر واالكتئاب، واألرق وتعمل عىل تهدئة 

األعصاب، وميكن إضافة بعض أوراقها إىل الشاي إلكسابه نكهة واالستفادة من خصائصها. 
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املردكوش

تضاف عشبة املردكوش الناشفة إىل املاء املغي حتى تنقع، وبعد ذلك تصفى وترشب، تعالج 

الكآبــة والكبت واألرق، وتهدي األعصاب، ومتنــع حر البول وتخفف من أمل الحيض عند املرأة، 

وتنشط الكىل والكبد واملعدة، وتطرد الغازات، كام أنها مفيدة للرشح والربو، وتفتح مجرى النفس.

الثوم

يســتخدم الثوم يف املعالجة ببلغ فصني منه عىل الريق، أو مــن خالل دقه وإضافته إىل اللنب 

ورشبه، فيفيد يف منع اإلسهال، وتليني الرشايني، ويقتل الديدان يف األمعاء، ويدر البول، كام يعالج 

التهــاب األذن مــن خالل غي الثوم مع زيت الزيتون عىل النــار ووضع نقط من الزيت يف األذن 

امللتهبة مع خمود الحرارة، كام يعالج الثوم الشــقيقة يف الرأس من خالل دقه وخلطه مع الزيت 

ودهن جلدة الرأس به.

الخبيزة

الخبيــزة نبتة برية تنمو وحدها يف املناطق الســهلية، وبني الــزروع، ويكرث وجودها يف فصل 

الربيع، يؤخذ منها الورق ويغســل ويفرم ثم يضاف إىل البصل املذبل بزيت الزيتون، وقد يضاف 

إليها الليمون أو الســامق، والخبيزة مفيدة ملن لديه نقص يف الحديد، وأيضا مقاومة لشــيخوخة 

الجسم، وبزرها مفيد للحلق )الكحة(؛ فقد كانوا يأكلونه مع العسل كعالج. 

البقدونس

نبات عشبي ثنايئ الحول، يحتوي عىل فيتامني )ب( وفيتامني )أ(، باإلضافة إىل تربعه عىل عرش 

املقبالت بجانب املائدة، ومن فوائد البقدونس واستخداماته الطبية: 

1. مدر للبول. 

2. يقوي العضالت.

3. منشط للذاكرة.

4. وفاتح مميز للشهية.

5. مقاوم مميز ألمراض الربد.

6. ينفع يف مختلف برامج الحمية الغذائية.
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7. يساعد يف تحسني نضارة الوجه.

8. يساعد يف تحسني نظام املناعة يف الجسم.

9. يعالج النمش يف البرشة، وذلك بغســل الوجه مبغي األوراق والجذور بنسب، ودلك الجلد 

بأوراقه املهروسة لوقايته من البعوض.

القضامة الزرقاء 

هي مثار شــجر البطم، تؤخذ من الشــجرة عندما تنضج؛ أي يصبح لونها أزرق مخرض، والذي 

يكون يف البداية أحمر، تجمع حبات القضامة عن طريق تقصيف العيدان التي يوجد عليها الثمر، 

ثم وضعها يف كيس خيش، وال بد أن تقطف بلطف ألن الحب رسيع السقوط من العيدان، وهناك 

من يقوم بفرش األرضية تحت الشــجرة، ثم يهز الشــجرة أو يطرقها باملطارق )العصا( لتتساقط 

حبات القضامة عىل الفراش، وتجمع بعد ذلك لتوضع يف املاء للتخلص من الشــوائب التي تطفو 

عىل وجه املاء، ثم تنرش يف الشمس حتى تجف من املاء، ثم تخزن.

هناك من يستخدم هذه القضامة كمبدأ القهوة الحلوة؛ عن طريق تحميصها يف البداية عىل 

النار، ثم طحنها بالهاون، ونرشها بعد ذلك يف الشــمس، وتوضع عليها بعض القهوة الحلوة؛ ألنه 

يوجــد بها مادة زيتية كثــرية، وعند الطحن، قد تلتصق مع بعضها، فوضع القهوة معها يســاعد 

عىل تفكيك أجزائها، وتستخدم القضامة الزرقاء كعالج للمعدة وآلالم الصدر والحساسية والزكام 

والرشح، وهناك من يأكلها حبا، عندما تخلط مع القريش والقلية يف أيام الشتاء.

النعنع 

هو نبات عطري طبي له رائحة زكية، وأوراق ناعمة ذات خطوط رفيعة، يستخدم يف مجاالت 

متعددة؛ حيث يستخدم لعالج األطفال والكبار يف حاالت املغص، وتهدئة األعصاب وتليني األمعاء، 

كام يستخدم مع الليمون للمغص املعوي.

وتستخدم أوراق النعناع إلضافة نكهة طيبة مع الشاي، وتضاف كذلك إىل السلطة، وإىل تتبيلة 

املحايش إما خرضاء أو  بعد تجفيفها، حيث تجفف األوراق ثم تفرك باليدين وتحفظ الستخدامها 

عند الحاجة، كام يستخدم النعنع لعالج االستفراغ عند األطفال، ويهدئ املعدة.
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املريمية

نبتة املريمية عبارة عن شجرية صغرية تنمو يف األماكن الظليلة، تحمل أوراقا بسيطة ومتقابلة، 

تفصلها طبقة وبرية، تزرع يف البســاتني بني األشجار، أو يف أفنية البيوت، تستخدم ألغراض كثرية، 

منها: 

1. مغي املريمية يساعد يف عالج االضطرابات العصبية وتسكني أوجاع الرأس، وآالم البطن.

2. تستعمل كتوابل يف حشو الدجاج واللحوم لزيادة النكهة.

3. أيضا تستخدم مع الشاي إلعطائه نكهة طيبة خاصة يف أيام الشتاء.

4. توضع مع األرز إلعطائه نكهة مميزة.

الزنجبيل

الزنجبيل مفيد وذكره يف القرآن الكريم دليل عىل فوائده الكثرية، أهمها تقوية الذاكرة ومعالجة 

أمراض الربو والرشــح، ومرض النقرس، وأيضا يســاعد عىل عالج عرق النســا ويخفف أمل الظهر، 

ورشاب الزنجبيل حارق للدهون، ويخفف من التهابات املعدة، وينشــط الكبد ويطرد الســموم، 

ويخفف من التوتر واألرق والدوار والغثيان.

والزنجبيل يقوي مناعة الجســم، ويهدئ األعصاب ويعالج أمراض املفاصل، وأحيانا يستعمل 

الزنجبيل املطحون كبهارات لألكل.

الشومر 

عبارة عن عشبة نباتية طويلة ذات أوراق مركبة ومجزأة، ينبت الشومر يف فصل الربيع ويستمر 

غضا طيلة فصل الصيف، يستعمل الشــومر عدة استعامالت: بوضعه يف السلطات، وإضافته إىل 

بعض الشوربات. 

يؤكل كخضار طازجة، وهو مغذي لألطفال ورضوري للمرضعات؛ ألنه يزيد من نسبة الحليب 

عند املرضعة، يســاعد يف معالجة الســعال والربو، ويفيد يف معالجة االلتهابات املعوية والتهاب 

الجهاز البويل.
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الطب الشعبي

ملة   عالج الدُّ

يعالج الدمل بـ)الصبخة(، وتتكون من عشــبة الخبيزة، تغســل سبع مرات وتدق حتى تصبح 

ناعمة، ويتم غليها بقليل من املاء حتى يتبخر، ثم تبسط عىل ورقة وتوضع عىل مكان الدمل وهي 

دافئــة وتربط لليوم التايل، تعمل الصبخة عىل تليني منطقة الدمل وتســاعد عىل انفجاره لينزف 

الصديد، وهناك طريقة أخرى لعمل )الصبخة( بأن تسخن بصلة عىل النار حتى تضمر، ثم توضع 

طبقات منها أو رشائح عىل مكان الدمل وتربط لليوم الثاين، كام ميكن إعداد )الصبخة( بواســطة 

قطعة عجني غري مملحة، يتم تسخينها بالزيت ثم وضعها عىل املكان بنفس الطريقتني السابقتني.

عالج ارتفاع حرارة الجسم  

يعالج ارتفاع الحرارة عند اإلنسان:

1.  تخفيف املالبس واألغطية عنه، خصوصا إذا كانت قطنية.

2.  وضع األرجل يف وعاء يحتوى عىل املاء والخل، أو وضع قطعة قامش مبللة باملاء البارد عىل 

الرأس. 

عالج آالم املفاصل  

يعــاين أناس كثريون من آالم املفاصل خصوصا مفاصل األرجل يف منطقة الركب، ولعالج هذه 

اآلالم يوضع ملح يف مقالة عىل النار لتسخينه إىل الدرجة التي يستطيع فيها جسم اإلنسان تحمل 

الحرارة، ثم تبلل قطعة قامش يتم وضعها عىل مكان األمل إىل أن تلذعه حرارة امللح، وتكرر العملية 

عدة مرات، ثم يربط عىل مكان األمل إىل الصباح. 

عالج الثالول  

الثالول:  بروز لحمي زائد مؤمل وذو منظر مشوه، أكرث ما يظهر يف الوجه واليدين، وقد يظهر يف 

أماكن أخرى من الجسم، وطريقة عالجه: يتم تحضري عدد من حبات الشعري مساو لعدد التآليل 

وحبة كوسا، يبدأ املعالج بإمساك حبة شعري ويسأل الشخص املصاب »شو هذا«، فيقول له: »هذه 

ثالوثة« فيقول املعالج: »باسم الله عىل الثالولة«، ويغرس حبة الشعري األوىل يف حبة الكوسا، ويبقى 
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يسأله هكذا، ويردد الكالم نفسه إىل أن ينتهي من غرس حبات الشعري يف حبة الكوسا، ثم يتم دفن 

حبة الكوسا يف مكان مهمل، فكل ما ذبلت حبة الكوسا تذبل الثآليل معها.

وهناك طريقة أخرى تتم بي الثالول بعود حمص جاف بعد حرقه عىل النار، أو بنبات التوت، 

حيث يقطع من شــجر التوت عود صغري، يوضع عىل النار حتى ينزل منه ماء خفيف يتم )لكع( 

–شبه الي- موقع الثالول ويضغط عليه لفرتة، كام قد تعالج الثآليل بحليب التني الذي تنزفه مثار 

أوراق التني عند نزعها عن الغصون.  

عالج امللع  

)امللع( يشبه البعاج أو الفتق، يصاب به كبار السن بالدرجة األوىل دون صغار السن، ويحدث 

بســبب أن الشخص قد حمل شــيئا ثقيال، أو وقع من مكان مرتفع بشــكل مفاجئ، يتم العالج 

باستخدام عشبة تســمى )القدحة(، وهي عشبة خرضاء تشوى بالنار، ثم تفرك حتى تخرج منها 

األعواد وال يبقى إال األوراق التي تتامســك مع بعضها كام القطن، توضع قطعة منها بقدر عقدة 

اإلصبع عىل مكان األمل وتشعل النار بطرفها من األعىل فترسي بها بطيئة إىل أن متس موضع األمل 

عــىل مهل كلام اقرتبت النار من الجســم إىل أن تنتهي لي املوضــع الذي وضعت عليه، ويجب 

تثبيت املريض بقوة حتى تنطفئ القدحة، بعد وقت يتم نرث مسحوق الحمص النيئ عىل موضع 

الحرق ليعمل عىل إثارته، وتستمر العملية أليام حتى يخرج الصديد من موضع الي.

عالج التهاب اللوزتني  

التهاب اللوزتني، أو نزول اللوزتني، له أسباب كثرية، هي:

1.  النوم عىل وسادة عالية.

2. رشب املرشوبات شديدة الربودة.

3. الصوت العايل الحاد.

4. التوتر والضغط. 

طريقة عالجه:

يعطى املريض فصا واحدا من الثوم ومعلقة عسل وعصري حبة ليمون، حيث يدق فص الثوم 

ويضاف إىل العســل والليمون ثم يخلط يف فنجان ويرشب، كام تعالج عن طريق التدليك بزيت 
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الزيتون الدافئ من أســفل الرقبة )جهة الصدر( إىل األعىل أســفل األذن، حتى يشــعر املريض أن 

اللوزتني قد رفعتا.

وتذكر معالجة شعبية مختصة وصفات عالجية أخرى اللتهاب اللوزتني هي:

1. أخذ كوب شاي مغي ومضاف إليه الليمون بدون سكر.

2.  ملعقة صغرية من طحني السمســم مع عصري ليمونة مع كوب ماء ســاخن، والغرغرة به 

ثالث مرات.

3. غرغرة باملاء وامللح لتخفيف األمل.

4. هناك أعشاب مستخدمة يف عالج التهاب اللوزتني، كالبابونج والقرفة والزنجبيل وحبة الربكة.

5. تناول خمسة فصوص من الثوم مفيد جدا.

6.  تناول العسل والليمون مفيد أيضا.

عالج الدهنيات ورشايني القلب

تعالج الدهنيات ورشايني القلب بإضافة عشــبة الزعرور إىل املاء املغي حتى تنقع، ثم يصفى 

املاء ليتم الرشب منه مرة يف الصباح وأخرى يف املساء، أو بأكل الباذنجان نيئا.

عالج )قرصة( الحية  

تعالج لدغة األفعى بأن يذبح طري دجاج يف ذات اللحظة ويوضع عىل مكان اللدغة ملدة طويلة 

لســحب السم من الجســم، وهنالك طريقة الي بواسطة الشربية، إذ يتم إحامؤها عىل النار ويك 

موضع اللدغة ليندفع السم خارجا، وطريقة ثالثة تتم بإحداث جروح بواسطة أداة حادة يف موضع 

اللدغ ليتم نزف السم مع الدم من الجروح.

عالج لسعة العقرب 

ملعالجة لســعة العقرب يتم دلك موضع اللســعة بزيت الزيتون مرارا، إذ يكون قد سبق وأن 

تم تحضريه بإحضار عقرب غري ميتة ووضعها يف وعاء زجاجي محكم اإلغالق، ويوضع عليها زيت 

الزيتون ويبقى ملدة أسبوعني، بعدها تستخرج العقرب التي تكون قد ماتت ويتداوى بالزيت من 

لسع العقارب.
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أو تتم املعالجة بجرح مكان اللســعة بأداة حادة وعر منطقة اللسع ليخرج السم مع الدم 

النازف بعد الربط فوق الجرح يك ال يرسي الســم إىل باقي أجزاء الجسم، وهناك من يفرك مكان 

اللسعة بامللح فركا جيدا. 

عالج لسعة الدبور  

يستخدم لعالج لسعة الدبور لنب التني؛ حيث يوضع عىل مكان اللسع، أو يفرك مكانها  بالثوم 

أو البندورة، وهناك من يســتخدم الرتاب األحمر بعجنه باملاء حتى يصبح طينا، ويفرك به مكان 

اللدغة، وهناك من يفركها بامللح، حتى ينزل الدم من مكانها .

 عالج طرد الغازات  

يعالج انتفاخ البطن بوصفة تســاعد بتناول حب الكمــون املطحون ناعام صباحا عىل الريق 

لتخفيف األمل وطرد الغازات. 

وتذكر معالجة شعبية وصفات عالجية أخرى النتفاخ البطن هي:

1. أخذ أصول )البسباس( وتجفيفها، ثم دقها ناعام وخلطها مع العسل مع قليل من الزيت.

2.أخذ قشور الرمان وجعلها يف قدر وغمرها باملاء ثم غليها حتى ينش ثلث املاء، ويتم رشبه 

دافئا عىل الريق ثالثة أو خمسة أو سبعة أيام.

3. أخذ حشيشة مرارة الخيل، وعروق السكوم، وطبخها بالزيت بعد سلقها، وتؤكل لثالثة أيام.

عالج مرض الصدفية   

الصدفية مرض يصيب الجلد، وتعالج بطحن الفاصوليا البيضاء عىل شكل بودرة ناعمة، وإضافة 

زيت الزيتون إليها، وخلطها جيدا، ثم وضعها عىل مكان الصدفية عىل شكل مرهم.

عالج الشقيقة 

الشقيقة صداع نصفي يأيت عىل نوبات طويلة، لها طريقتان يف املعالجة: 

الطريقة األوىل: دق الثوم وإضافة زيت الزيتون إليه، وخلطه جيدا ودهن جلدة الرأس به.

الطريقــة الثانية: إضافــة عصري رأس بصل إىل اللحمة ثم يضاف عصري حبة ليمون وقليل من 

مسحوق القهوة، ثم تخلط جيدا وتوضع عىل الرأس مدة نصف ساعة.
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عالج الشقيقة والصداع عند األطفال 

بالنسبة للصداع يعالج بالطرق اآلتية: 

1. خلط السمن مع الطحني، ومسح الرأس بالكامل. 

2. وضع قطعة من العجني عىل جبهة الطفل بواسطة قطة القامش.

 3. سحب أو نتف بعض الشعر من مقدمة الرأس )الجبهة(. 

أما بالنسبة للشقيقة، فتعالج بدق الشوك وخلطه بالزيت ثم وضعه عىل مكان األمل.

عالج حساسية الجسم 

حساســية الجسم عبارة عن حبوب أو بثور صغرية لونها أحمر، تنترش عىل البدن، قد تصيب 

الكبار والصغار من الرجال والنســاء، وطريقة العــالج تكون بغي املاء عىل النار وإضافة الحرمل 

الناشــف، وقليل من ملح الطعام إليه، ثم ترتك حتى تصل حرارتها إىل ما يحتمله الجســد، ويتم 

االغتسال بها ملدة سبعة أيام.

عالج حصوة الكىل 

حصــوة الكىل عبــارة عن حصيات متجمعة يف الكىل من الرتســبات، وتعالج شــعبيا بإحدى 

طريقتني: 

الطريقة األوىل: عر ليمون ورشبه عىل الريق مرة يف الصباح وأخرى يف املساء.

الطريقة الثانية: غي عشبة العليق وحب القهوة الخرضاء دون تحميص مع املاء، ويتم رشب 

املغي عىل الريق لعدة أيام.

عالج الجرح   

تعالــج جروح البدن بوضع دهــن )لية( –ذنبة- الخروف بعد تذويبهــا بوعاء عىل النار عىل 

الجرح ليلتئم وملنع االلتهاب. 

أما إذا كان الجرح نازفا فيتم قطع النزف أوال بكشط حزام الجلد الطبيعي من الداخل، ووضع 

ما يخرج نتيجة الكشط عىل الجرح حتى يتوقف النزف. 
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عالج الكرس أو الفكك  

كان يتم جرب الكســور باستخدام قطع الخشب املستطيلة وامللساء بحجم املوضع الذي الذي 

يراد تجبريه، إذ يتم تدليك موضع الكرس برفق باملاء الدافئ وموازاة العظم املكسور ليتطابق مع 

بعضه، ثم يغطى موضع الكرس من الجهتني بالشعر املخلوط بخفق البيض وبرش الصابون املصنع 

من زيت الزيتون ثم توضع الجبائر الخشبية لتثبيت العضو وتربط بالخيوط أو قطع القامش ملدة 

أسبوعني إىل ثالثة أسابيع، وعندما يتالىش األمل يعتقد الشفاء، فتفك الجبائر ويبدأ املصاب بتحريك 

العضو املكسور تدريجيا إىل أن يعود لطبيعته. 

والجبار  نوعان إما كرس ويكون األمل يف العظم، أو فكك أحد املفاصل ويكون أمله يف األعصاب، 

ويتم جرب الفكك كام جرب الكرس ولكن فرتة تثبيت الجبائر تكون أقل.

تقوية العظام املكسورة 

الطريقة األوىل: يتم تجفيف قرش البيض تحت أشعة الشمس لتخليصه من بقايا الرطوبة، ثم 

يتم طحنه ناعام ليأخذ الشخص معلقة واحدة مضافة إىل كأس حليب أو لنب رايب.

الطريقة الثانية : يتم وضع بيضة نيئة يف كأس حليب وتحريكها ليرشب منها الشخص مرة أو 

مرتني يف اليوم.

عالج التمتني 

يعاين الطفل من أمل يف أكتافه، أو أي  حركة يتم تحريك الطفل فيها من جهة األيدي واألكتاف 

يشــعر فيها باألمل، ويكون ذلك بســبب حمل الطفل بطريقة خاطئة أو شده برسعة مفاجئة من 

يديه.

العالج: يتم تدليك مــا بني األكتاف ومن تحت اإلبطني ومنطقة الصدر، ولف املوضع بقطعة 

قامش عريضة لتقليل حركة منطقة األمل.

عالج الحروق  

تعالج حروق النار، أو الســوائل الســاخنة بأن يتم تحميص )حرز( “بعر الغنم” حتى يتفحم، 

ثم يخلط مســحوقه الناعم مع زيت الزيتون ويطىل به موضع الحرق مرتني يوميا وملدة أســبوع 

ليكتيس مكان الحرق بالجلد من جديد دون أن يرتك أثرا.
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وتعالج الحروق كذلك بخلط مسحوق حب العدس املحمص مع العسل ووضعه عىل موضع 

الحرق.

عالج التسميط عند األطفال  

من املشــاكل الكثرية التي يعاين منها األطفال دامئا الســامط، وهو احمــرار الجلد يف منطقة 

)املغابن( باطن األفخاذ وتحت اإلبطني، ويتم عالجه شعبيا إما:

1. مبسحوق الدباغ )قشور جذوع شجر الصنوبر(، ترش عىل املنطقة املصابة بعد دهنها بزيت 

الزيتون صباحا ومساء عىل عدة أيام. 

2. أو باستخدام )الحامري(، وهو الرتاب الناعم يؤخذ عن عمق من أرض الفالحة، يتم )تنخيله( 

وتنقيته من الشوائب ثم يرش عىل املنطقة املصابة بنفس طريقة )الدباغ(. 

العالج بزيت السريج 

زيت السريج هو الزيت املستخرج من السمسم، ميكن الحصول عليه من املحال التجارية. 

يفيد زيت الســريج يف معالجة آالم الصدر بأن يتم دهن الصدر منه قبل النوم بعد تســخينه 

قليال ليكون دافئا وميكن أن يؤخذ كرشاب بامللعقة، كام يعالج تشقق كعوب األقدام بدهنها عند 

النوم وتغطيتها حتى الصباح، فيعمل عىل تليني الجلد الجاف ويساعد عىل إزالته.

وعالجوا بزيت السريج آالم املعدة واألمعاء.

عالج وجع األسنان 

من األمثال التي ترتدد لتبدي شدة أمل األسنان قولهم: » نكد النسوان وال وجع األسنان«، وأكرث 

ما يشتد أمل األسنان يف الليل حيث تهدأ أعصاب الجسم ويعم السكون فيتضح الوجع بشكل أكرب، 

وقدميا عالجوا وجع األسنان بعدة طرق لتسكني اآلالم: 

1. كبش القرنفل: القرنفل هو نبات عطري، ويعد من التوابل، يؤخذ عود من القرنفل، ويعض 
عليه املصاب عند السن أو الرضس الذي يتوجع منه، فتبدأ عصارة من عود القرنفل بطعمه 

الحاد قد ترسبت إىل اللثة بفعل اللعاب لتعمل عىل تخديرها فيشعر املريض بسكون األمل.

2. الثــوم: يعــض املريض عىل رشيحة من فص الثوم ليتم تخديــر منطقة األمل، أو أن توضع 
رشيحة من الثوم يف ثقب األذن من جهة األمل.
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3. نواة التمر: يتم كرس نواة التمر وميتصها املريض يف فمه الستخراج املادة املرة التي تحتويها 

لتعمل عىل تخدير موضع األمل. 

4. املضمضة باملاء وامللح: أما إذا تم اقتالع أحد األسنان فيتم بعد وقت من القلع املضمضة 
باملاء املذاب به امللح لتعقيم الجرح. 

عالج االلتهاب يف األذن  

يعالج االلتهاب يف األذن بأن يتم تقطيع أربعة فصوص من الثوم أنصافا ويضاف إليها الزيت، 

ثم يضاف إليها املاء ويتم غليها وترتك حتى تربد ليوضع يف األذن امللتهبة عدة نقاط صباحا ومساًء. 

عالج الرُّعاف 

عندما ينزف الدم من األنف بشــكل متكرر، يعالج الشــخص الذي يصــاب بالرعاف بطحن 

)الشبة( طحنا ناعام ليضاف إليها زيت الزيتون ليتم وضع الخليط يف قطعة قامش نظيفة وعرها 

لتخرج منها نقط إىل األنف، وتتكرر العملية لعدة أيام.  

عالج الكتف املفتوح 

كان يتم عالج فتحة الظهر أو الكتف والتي يسمونها أحيانا )خلج( بالتدليك باملاء الدافئ، ثم 

بزيــت الزيتون الدافئ مع عدم محاولة بذل مجهود مــن قبل املريض حتى يتالىش األمل، وأحيانا 

كانوا يستخدمون )الالصق الطبي( الذي يطلقون عليه اسم )لزقة الظهر( ليتم لصقها لعدة أيام.

عالج عرق النسا   

عرق النســا عبارة عن أمل شديد يصيب اإلنسان من أســفل الظهر وميتد مع الورك إىل الساق 

فيعيق الحركة. 

طريقة العالج: هناك نوع من األعشــاب يســمى )كســري القدور( له جذور عميقة، والبعض 

يسميه )عرق النسا(، يتم الحفر عىل عمق بواسطة فأس للوصول إىل آخر الجذر ويتم قطعه من 

قبل شخص اسمه )سليامن( تيمنا بالنبي )سليامن( مع التسمية بالله وذكر اسم املريض واسم أمه، 

ثم يؤخذ الجذر ويوضع عىل النار ليتم )تلكيع( املريض بحرارته يف مواضع األمل. وميكن أن يعالج 

املريض بالي أعىل الورك بواسطة )القدحة(. 
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كام ميكن معالجة عرق النسا 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 الثعلبة 

الثعلبة، ظهور بقعة خالية من الشعر يف الرأس، وقد تتنقل من مكان إىل آخر، فتحدث مظهرا 

منفرا باإلضافة إىل حدوث حكة أحيانا يف موضع تواجدها. 

تعالج الثعلبة بأك� 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: باستخدام الخل؛ حيث يدهن مكان الثعلبة ست مرات يف اليوم بأوقات متساوية.

عالج التبول يف الفراش عند األطفال 

التبــول الالإرادي يف الفراش يكون عند غالبية األطفال دون عمر عرش ســنوات، وله أكرث من 

طريقة يف العالج: 

 الطريقة األوىل: بالعسل الطبيعي؛ حيث تعطي األم الطفل ملعقة صغرية من العسل قبل أن 

ينام مبارشة.

الطريقــة الثانية : تحميص قرش البيض عىل النار وطحنه طحنا ناعام مع حبة الربكة ويعطى 

الطفل ملعقة صغرية من الخلطة، أو تضاف إىل كوب من الحليب الساخن يوميا مدة أسبوع قبل 

النوم مبارشة.

عالج بحة الصوت  

تعالج بحة الصوت بأكرث من طريقة: 

الطريقة األوىل : شمع العسل، يعلكه الشخص املصاب ببحة الصوت.

الطريقة الثانية: إضافة ملعقة من عصري البقدونس إىل كوب من الحليب الســاخن فيرشبه 

املصاب.

الطريقة الثالثة : نقع القرفة باملاء املغي والرشب من املنقوع مرتني إىل ثالث مرات يف اليوم.
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عالج قفلة الظهر املفتوح 

تروي امرأة تقول أنها تعالج النســاء العقيامت، تحرض املرأة التي تريد املعالجة ألجل الحبل، 

أجعلها تجلس وظهرها مشدود إىل األعىل، ثم أقوم بلصق قرص من العجني أسفل الظهر، وتقول 

إن العجينة يف هذا املوضع تؤدي إىل شد الرحم عند املرأة، ثم تضيف بأنها تعمل عىل  حرق أوراق 

وتضعها يف )كوز( من حديد وتضع )الكوز( عىل قرص العجني بشــكل مستقيم، ثم تنزع العجني 

الزائد عن موضع )الكوز( مع تركه لوقت، وعند نزع )الكوز( تعرف املداوية إن كانت املرأة بحاجة 

إىل معالجة ملرة ثانية وثالثة أم ال، بعدها تعطيها )عشبة( “مل ترغب بذكر اسمها” لترشب منقوع 

مائها لتنظيف الجسم.

عالج مشكلة الربود عند املرأة 

تروي امرأة تعالج من مشكلة الربود عند املرأة تقول: 

يتــم عمل تبخرية لفرج املرأة التي تعاين من الربود من عشــبة الطيون وورق الزيتون وورق 

الليمون املغي باملاء، إذ تقف املرأة لتستقبل بخار املغي، وتتكرر عملية التبخري لثالثة أيام، ومن 

أعراض التبخرية حصول مغص، ثم تقوم بعمل )تحاميل مهبلية( للمتزوجات من حبوب )الحلبة( 

الستخدامها بعد انقطاع الدورة الشهرية. 

 عالج التهبيطة 

)التهبيطة( عارض يحصل للمرأة بعد الوالدة، وتتم املعالجة من قبل امرأة لها خربتها، إذ تعمل 

عــىل رفع التهبيطة بواســطة مخدة تضعها بني رجي املرأة، ويكــون موعد املعالجة بعد انقطاع 

الدورة الشهرية. 

عالج مرض الكبد  

يتم نقع كمية من حب الحمص يف املاء مع إضافة القليل من العصفر املطحون، وعندما يصبح 

الحمص طريا يأكل منه مريض الكبد ثالث مرات يوميا.

العالج بالفطر الهندي  

الفطر الهندي ذو فوائد عديدة للجســم، ويعالج تراكم الســكر، يتم استخالص فوائده بنقعه 

يف الحليب املبســرت يف أدوات بالســتيكية أو زجاجية ويف مكان مظلم وملدة ليلة كاملة، وال يحبذ 

استخدام األدوات املعدنية،ثم يصفى الحليب ويتم رشبه.
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عالج العني من الحصبة   

هذا العالج مبثابة الوقاية من املرض قبل حدوثه، أي قبل انتشار الحصبة ووصولها إىل منطقة 

العني، فهو عالج احرتازي يتم بوضع مرود الكحل )عود الكحلة( يف البصلة ليتشــبع من عصارتها 

ثم يغمس يف الكحلة ليمتلئ كحال، ثم يتم تكحيل الشخص املصاب بالحصبة، وقاية للعني من أن 

تصل إليها الحصبة فتستقر فيها مرضا مزمنا.

عالج اللفحة عند األطفال 

اللفحــة عند األطفال تكون عبارة عن فتحة أو وجع يف الصدر، تعالج باســتخدام ورقتني من 

املغلــف ذي اللون البنــّي، وثقبه باإلبرة عــىل كل االتجاهات، بعدها يتم فركــه بزيت الزيتون 

وتسخينه عىل النار، ثم توضع ورقة عىل صدر الطفل وأخرى عىل ظهره وترتك مدة يوم كامل.

وهذه اللزقه الشعبية تخفف الوجع وتعالج اللفحة عند الطفل. 

عالج املعي يف املعدة 

يعاين الشخص املصاب باملعي، وهو أمل يؤثر عىل أعىل املعدة نتيجة رضبة أو ينتج جراء حمل 

ثقيل مفاجئ  من آالم، ويرافقه أحيانا اســتفراغ وإســهال، ويتم التأكد من حالة املصاب بأن يتم 

استلقاؤه عىل ظهره ورفع ساقيه لألعىل ليظهر هبوط يف منطقة أعىل املعدة أسفل أضالع الصدر، 

تعالــج حالة )املعي( بربط املنطقة برباط متني، أو بالالصق الطبي، ويفضل أال يســتحم املريض 

لثالثة أيام يك ال تتأذى عضالت منطقة املعدة من الحركة أثناء االستحامم.

عالج حاموة األمعاء 

يتم عالج التهاب األمعاء عند األطفال مبعجون النعنع األخرض مع الطحني ووضعة عىل قطعة 

قامش وتثبيتها عىل بطن الطفل برباط ليومني.

 عالج القحة )السعال(  

يستخدم لعالجها ما يي: 

1. السمسم، حيث يحمص السمسم عىل النار، ويطحن جيدا مع السكر، وتؤكل منه ملعقة 
عىل الريق يوميا. 

2. القضامة الزرقاء، ) مثار شجر البطم (، تغىل هذه الثامر باملاء جيدا، ويرشب منها الشخص 

املريض كل يوم كأس عىل الريق.
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عالج الحب تحت اللسان  

هناك بعض األطفال يظهر يف فمه تحت اللسان حب صغري يسمى حب اللسان، وهناك عدة 

طــرق لعالج هذا الحب، منها أن يلكع هذا الطفل عىل رأســه بالشــربية، وهذه إحدى العادات 

القدمية. 

وطريقة أخرى: يتم تحميص املريمية أو الحمص حتى يصبح اللون أسود، ثم يدق املحمص دقا 

ناعام، ويخلط مع ماء الشبة ثم يوضع عىل الحب الذي تحت اللسان.

عالج الصفار عند األطفال  

الصفــار أو االصفرار عند األطفال عبــارة عن التهاب بالكبد، وغالبا يصيب حديثي الوالدة، له 

أكرث من طريقة يف املعالجة.

الطريقة األوىل: يتم عمل قالدة من فصوص الثوم وتوضع يف عنق الطفل.

الطريقة الثانية : تحضري سبع حبات من حبة الربكة، ويتم نقعها مع حليب أم مرضع مولودتها 

بنت، ثم تنقط نقط يف أنف الطفل املصاب .

البعاج أو الفتق  

هو ضعف يف جدار البطن ينتج عنه خروج جزء من األحشاء الداخلية من خالل ثقب يف جدار 

البطن ومن أسبابه: 

1. السمنة.   

2. حمل وزن ثقيل.  

3. الكحة الشديدة. 

4. اإلمساك الشديد واملزمن.   

5. رضبات عىل البطن.

أعراضه وعالجه: االســتفراغ والســخونة والدوخة، ويعالج يف الطب الشعبي بأن يتم تحضري 

الصابون املصنوع من زيت الزيتون وبرشــه وإضافة بياض البيض إليه ثم خلطه جيدا حتى يأخذ 

الشكل الكثيف ووضعه عىل قطعة من القامش وإلصاقها عىل منطقة الفتق بعد إعادة األمعاء إىل 

داخل البطن بدفعها بواسطة اليد املغموسة باملاء الدافئ املذاب فيه السكر، والربط بحزام عريض 

من القامش عىل محيط الجسم لتثبيت الخليط ملدة ثالثة أيام. 
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عالج الحزازة والصدفية   

تعالــج الحزازة، وهي بقع جافة تظهر عىل الجلد لها قشــور تحــدث آالما، وكذلك الصدفية 

بإحدى الطرق التالية:

1. اســتخدام الخامشة، وهي نبتة برية تغسل ســبع مرات، وتدق جيدا وتوضع عىل موضع 

الحزازة وتربط لليوم الثاين، وتكرر العملية عدة أيام حتى الشفاء متاما.

2. ورق الجوز األخرض والحناء، يدق ورق الجوز، ثم يعجن باملاء والحناء، ويوضع كذلك عىل 

مكان الحزازة أو الصدفية، وتكرر العملية حتى الشفاء متاما.

3. دهن القمح، يوضع القمح يف وعاء وتحمى كفة املحامسة وتلصق عىل القمح، فيخرج منه 

الدهن الذي يوضع عىل مكان الحزازة أو الصدفية. 

عالج الضفدعة  

هي قطعة لحم صغرية توجد تحت اللسان، تلتهب أحيانا وتعيق عملية رضاعة الطفل، فيسيل 

اللعاب من فمه ) ريال( دامئا، ويبقى الطفل يف بكاء مستمر من شدة األمل والجوع. 

طريقــة العالج: خلط مســحوق القهوة الناعم مع زهرة الســيجارة، وتفرك بها قطعة اللحم 

الزائدة ملدة ثالثة أيام متوالية يف الصباح. 

عالج الحزام الناري  

الحزام الناري عبارة عن بثور صغرية تظهر بشــكل حزام حول البطن، أو الكتف، وتحدث أملا 

شديدا تعمل عىل وخز الجسم، يصيب الذكور واإلناث، الكبار والصغار وله طريقتان يف املعالجة: 

الطريقة األوىل:  يتم نقع الشــاي األســود يف ماء مغي، ويســتخدم كامدات باردة عىل مكان 

الحزام  ثالث أو أربع مرات يف اليوم وملدة أسبوع.

الطريقــة الثانية : دق عشــبة الطيــون وعجنها مع الحناء واملــاء، وتوضع عىل قطعة قامش 

لتثبيتها عىل موضع الحزام الناري.  

عالج التهاب املعدة  

يتم دق قرش الرمان الجاف ليكون ناعام، ثم يضاف إليه العســل، ويأخذ املريض ملعقة عىل 

الريق يف الصباح، وأخرى يف املساء قبل النوم.
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عالج مسامري اللحم 

تظهر قطع قاســية يف أسفل القدم، وبني أصابع الرجلني، وتكون بارزة للخارج فتحدث أملا يف 

باطن القدم عند الضغط عليها أثناء امليش، وتعالج بأن يبلل الشخص املصاب القدم املصابة باملاء 

الدافئ لفرتة حتى يلني موضع )املســامر( ثم مييش حافيا عىل أرض خشنة أو عىل الرمل وملسافة 

طويلة. 

عالج التحسس عند األطفال  

يكون يف الجهاز التنفيس عىل شكل رشح وصعوبة يف التنفس، واحمرار يف العيون جراء تعرضهم 

للغبار أثناء اللعب، ويعالج بطريقتني: 

الطريقة األوىل: يتم تفريغ حبة الفجل من الداخل ويوضع بداخلها بعض حبات من الســكر 

الفيض لتوضع حبة الفجل واملحتوى بداخل كأس ملدة يوم، يف اليوم التايل يؤخذ املاء الذي رشــح 

من الفجل ويتم رشبه عىل الريق. 

الطريقة الثانية: تبخري الطفل املصاب ببخار املاء والبابونج.  

عالج تكرس كريات الدم  

يعالج تكرس كريات الدم البيضاء أو الحمراء مبسحوق قرش البيض املحمص حتى يصبح لونه 

بنيا، ميكن إضافة ملعقة إىل أي مرشوب يتناوله املصاب. 

عالج املسالك البولية  

تعالج املسالك البولية بعدة طرق:

الطريقة األوىل: يتم نقع ورق األســكدنيا بعد غســلها مباء مغي، ثم تتم تصفيتها بعدما تربد 

ويرشب منها املريض مرتني يوميا. 

الطريقة الثانية: نقع البقدونس مباء مغي، ثم تصفيته والرشب منها مرتني أو ثالث مرات يف 

اليوم.

الطريقة الثالثة: نقع عشبة )رجل الحاممة( ومعها بعض بذر الكتان مباء مغي، وبعد تصفيتها 

يرشب منها املصاب مرة أو مرتني يف اليوم.

عالج الربص 

هو بقع من البياض يف جميع البدن أو يف أجزاء منه، وعالجه: 
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1.  يؤخذ البصل مشــويا عىل رماد حار، ويعر ماؤه ويعجن به دقيق حب الفجل، ويدهن 

به املوضع جميعه دهنا جيدا، ويرتك يوما وليلة، ثم يغســل مباء ساخن، ثم يعاود الدهن 

كل يوم حتى يربأ.

2.  يؤخذ )الشــطرنج الهندي( وهو )العصام( بلغة العرب و)الفوة( و)زيعة الفيجل(، ويطىل 

بها يف الشمس إذا كان يف قفاه، وإذا كان يف كل بدنه يؤخذ )الرننجار(، حيث يجمع يف علبة 

ويضاف إليه العسل. 

3. يؤخذ الزعفران ويسحق ويعجن مباء الكربيت محلوال، ويطىل به موضع الربص. 

عالج اإلسهال عند األطفال  

يعالج بإحدى الطرق التالية: 

1. بغي ورق التني مع املاء حتى يصبح لون املاء أصفر أو مائال للخرضة، وتتم تحليته بالسكر 

يك يستطيع الطفل رشبه، وتكرر العملية حتى الشفاء التام.

2. وضع ملعقة من النشا مع الحليب ليساعد معدة الطفل عىل اإلمساك.

3. دبس الرمان أو حب الرمان؛ الدبس يعطى لألطفال الصغار، والحب للكبار. 

4. يعطى الطفل خليط اللنب الرايب مع ثومة مهروسة وقليل من امللح. 

5. املوز  فهو يساعد عىل اإلمساك.

ويعالج اإلســهال والنفاخ عند األطفال بوصفة تدعى )املحيفة( أي )املكفية(؛ وهي مزيج من 

البخور والعصفر، يوضع البخور يف فنجان، ثم يعبأ بالعصفر، وتشعل فيه النار، فتقوم األم بحلب 

نقطتني من حليبها فوق البخور، فتنبعث من ذلك رائحة تحاول األم أن تشممها لطفلها املريض، 

أما إذا كان سبب اإلسهال )امللع(، فيتم عالجه ليزول عارض اإلسهال، أما يف حال اإلمساك فيعالج 

بإدخال قطعة صابون صغرية يف رشج الطفل، أو تدهن فتحة الرشج بالزيت، واملغص يعالج ببعض 

النباتات الطبية كاملريمية وإكليل الجبل.

عالج الجروح والنزيف األطفال 

األطفال يتعرضون لرضبات كثرية وإصابات وهم صغار، ومن هذه اإلصابات رعاف األنف الذي 

يعالج بالشــبة من خالل تقطري األنف بواســطة قطعة قامش نظيفة، كام تستعمل الشبة نفسها 

لوقف نزيف الدم من الجروح، أو بوضع مزيج الشــبة والقهوة عىل الجرح من أجل التئامه، كام 

أن وضع مسحوق القهوة يساعد عىل التئام الجراح العميقة، وقرش البيض بعد طحنه طحنا ناعام 

يساعد عىل وقف النزيف. 
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عالج أمل األذن عند األطفال 

إذا أحست األم أن قدرات ابنها السمعية ضعيفة، فإنها تلجأ إىل إحدى املعالجات الشعبيات، 

التي تقوم بي الطفل خلف صيوان األذن بواسطة قصلة، أو إبرة، ثم تقطر نقط حليب أو زيت 

زيتون يف األذن. والقصلة عبارة عن قطعة من الحديد تستخدم للي وتشبه امللعقة شكال.

التأخر عن امليش والتأخر عن الكالم 

إذا تأخر الطفل عن امليش تضعه أمه يف غربال حينام يهل الهالل، ويف ليايل الخميس أو الجمعة 

وتقوم بهز الغربال ســبع مرات، وقد تعاونها بعض النســوة، يرددن وهن يسكنب املاء يف الغربال: 

»داديه يا قرون الغول، داديه يكرب ويطول«، ويغنني: »حط الحبة يف الغربال عىس وليدكو يدخل، 

حط الحبة يف املنخل عىس وليدكو يدخل«.

أما يف حال التأخر عن الكالم، فالبعض يبادر ويعالجه مبكرا بسقايته حليب )حامرة(. 

عالج الرسطان 

يتم غسل عشبة )اللوف( جيدا ثم تغىل باملاء، ومن بعد تصفى ويرشب املريض منها مرة أو 

مرتني يف اليوم.

العالج بخيط الصوف 

يســتخدم خيط الصــوف أو الوبر يف عــالج األيدي املفكوكة؛ حيث يربــط حول مكان الفك 

ليخفف األمل. 

عالج  تقطع الخوفة 

الخوفة لها أماكن محددة بالجســم، قد تكون عىل شكل حبة تحت الجلد، أو عرقني ملتويني 

عىل بعضهام، أو يف املرفق، تعالج بأن يدهن مكان الخوفة بزيت الزيتون، ويتم خالل ذلك تدليك 

املكان جيدا. 

عالج حرص البول 

يعالج بواسطة التبخري عىل أوراق الحرمل؛ حيث يتم حرق حبوب الحرمل وأوراقها عىل النار، 

ويتبخر بها الشخص املريض.
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عالج  التقريطة 

هي مرض يشبه اإلسهال، ويحصل للمصاب بالتقريطة انتفاخ يف البطن مع مغص شديد جدا، 

إضافة إىل آالم يف الجسم من الرأس إىل القدم، وتقيؤ، ومن أهم طرق العالج: 

1.  أال يأكل الشخص املريض إال اللنب والثوم. 

2.  يــرشب مغي الجعــدة عىل الريق، وهي نبتة برية تنمو يف الجبــال واألودية، ذات طعم 

شديد املرارة.  

3. املريمية؛ حيث تغىل أوراقها وأعوادها باملاء ليرشبها املريض. 

4.  يغىل الشاي األسود العيدان مع الجعدة أو املريمية. 

5. يخلط )مريس( الجميد مع عصري الليمون والثوم، ويرشب منه الشخص املصاب

6. رشب القهوة مع قليل من الليمون عليها.

عالج فقر الدم 

أهم اإلعراض التي يعاين منها الشخص املصاب، الدوخة والصداع الشديد، طرق العالج هي:

1. )الخلند(، وهو من القوارض يتخذ بيته الحقول ذات الرتبة الطرية، ويســتدل عليه بكومة 

تراب تعلو مكانه ينرثها أثناء الحفر، يذبح ليأكل منه الشخص املصاب مدة ثالثة أيام. 

2.  أكل األعشاب مثل السبانخ والخبيزة واملرار والجرجري والبقدونس الحتوائها عىل مادة الحديد. 

3. أكل السمك والكبدة.

4. اإلكثار من العصائر الطبيعة الطازجة.

5. أكل البندورة.

6. االبتعاد عن أكل الليمون، حيث إن هناك معتقد أن الليمون يضعف الدم .

عالج القحة أو السعال 

تعالج القحة، أو السعال بطرق كثرية منها:

1. تبخــرية البابونــج، حيث يغىل املاء وينقع به البابونج لفرتة فيستنشــق املصاب بخار املاء 

املشبع برائحة البابونج. 

2. خلط مســحوق السكر الفيض مع زيت الســريج، وهو زيت الحالوة املصفى عنها، ويؤكل 

مرة يف الصباح.

3. ويضاف الزنجبيل املطحون إىل املاء الساخن ويتم رشبه دافئا. 
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عالج  الربو 

يعاين مرىض الربو من ضيق يف التنفس، وأحيانا من صعوبة يف ترديد النفس، خصوصا عند شم 

روائح قوية من العطور وغريها، وعالجه:

1.  عمل تبخرية البابونج بغي املاء مع البابونج، والتنفس من املغي، حيث يســاعد عىل فتح 

القصبات الهوائية ومجاري التنفس. 

2.  دهن صدر املريض بزيت السريج. 

3. أكل القزحة )حبة الربكة( مع العسل عىل الريق يوميا حتى يشعر املريض بالتحسن. 

عالج التهاب املعدة 

يعاين الكثريون من األمل يف املعدة خاصة عند تناول األطعمة الحارة، وينصح باالبتعاد عن هذه 

األطعمة التي تثري وتهيج املعدة، ومن املعالجات الشعبية للتخفيف من آالم التهاب املعدة:

1. رشب املاء البارد حيث يساعد عىل تربيد املعدة. 

2. رشب الحليب. 

3. أكل الخيار.

4.  أكل العدس املجروش.  

5. أكل الطحينية.

6. أكل قرش الرمان بعد طحنه وخلطه مع العسل.

7. اإلكثار من أكل الرمان مع القرشة الداخلية املحيطة ببذور الرمان، فهي تســاعد عىل إزالة 

األمل؛ ألنها تعمل عىل تغليف جدار املعدة.

عالج لسع الحرشات 

عند لسع أي حرشة الجسم فإنها ترتك أملا وأثر احمرار عىل الجلد يؤدي إىل حكة.

العالج : يجب الضغط عىل مكان اللســعة حتى يخرج الدم امللوث، ثم يدهن مكان اللســعة 

بعصري الليمون أو بامللح بعد ترطيبه باملاء، وميكن اســتخدام خل التفاح، فهو أيضا يســاعد عىل 

تخفيف الحكة، والشاي يعمل عىل ترطيب املكان، كام ميكن استخدام السامق املغي باملاء، والثوم 

والبصل والبقدونس، كلها مفيدة عند دهن مكان اللسعة بها. . 
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عالج عضة الكلب  

عند تعرض أي شــخص لعضة كلب، فعليه أن يســحب السم من مكان العضة دون تأخري أو 

تهــاون، ومن أعراضهــا إن تم التباطؤ مبعالجتها حرارة قوية وصداع يف الرأس، ووجع يف الحلق أو 

قحة، وتعرق شديد وسيالن يف اللعاب.

طريقة العالج

تنظيــف مكان العضة جيدا باملــاء وامللح إلزالة آثار لعاب الكلب الــذي قد ينتقل لآلخرين 

بالعــدوى من املصاب، ثم وضع قطعة قامش نظيفة عىل مــكان العضة والضغط عليها إليقاف 

النزيف، ودهن مكان العضة بعصري البصل أو فرك املكان بقطعة بصل، وعىل الشخص أيضا رشب 

ماء البصل مع العسل، أو رشب عصري الليمون. 

عالج وجع الرجلني 

يتم تغطيس الرجلني باملاء مضاف إليه مطحون حبة الربكة يف وعاء، وآلالم الركبتني يتم وضع 

)ضامدة( من معجون ورق الطيون لبعض الوقت مع التكرار عىل عدة أيام. 

عالج رضبة الشمس  

يتم مسح الجلد بلطف يف موضع رضبة الشمس بدوائر البطاطا النيئة.

دهن الرأس مباء الورد. 

يرشب املصاب مغي البابونج يوميا.

ويرشب املصاب مغي حب الهيل عند حدوث تشنجات، مع املواظبة عىل أكل العسل. 

اإلكثار من تناول اللنب. 

رشب عصري الرمان عىل الريق.

عالج  النفاخ 

هو عبارة عن هواء يف األمعاء، حيث ينتفخ البطن ترافقه آالم املغص، ومن أهم طرق عالجه 

الشعبية، رشب مغي البابونج ومغي البعيرثان، ومغي اليانسون.

عالج مرض السكري 

عالج مرض السكري له أكرث من طريقة، وأسهل طريقة بورق الزيتون؛ حيث يتم غليه يف املاء، 
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ثم يرتك بعد الغليان حتى ينقع، بعدها تتم تصفية املاء من الورق، ويوضع يف عبوات يرشب منها 

املريض ثالث مرات يف اليوم قبل األكل.

عالج مرض الحدا 

مــرض )الحدا( هو مرض يصيب األطفال ويظهر عىل شــكل زرقة تحــت األظافر، ويؤدي إىل 

ارتخاء يف الجســم، يبدأ هذا املرض لحظة رشوق الشــمس إىل الضحى، وأيضا يف ســاعات ما بعد 

العر إىل غياب الشمس، ومن أعراضه التي تظهر عىل الطفل اصفرار السيقان. 

أما عالجه فيكون مبنع الطفل من تناول بعض املأكوالت املالحة ذات الدسم، ومنعه أيضا من 

مغادرة البيت كيال يشم الهواء الخارجي، كام يوضع العصفر وبعض األعشاب كاملريمية عىل األنف 

واألذنني يف لحظات غياب الشمس ورشوقها، إىل أن يظهر العرق، فإذا ظهر فهذا دليل عىل بداية 

الشــفاء، بعد ذلك يحرق ريش دجاجة، ويجب أن يشــم الطفل رائحة الدخان، ويطبخ له بعض 

عظام الدجاجة مع العصفر، ليرشب منها الطفل املريض.  

عالج أمراض الشعر عند األطفال 

إذا تأخر منو شــعر الطفل، أو تساقط بعد منوه، فيعالج بالحلبابة، وهي قطعة قامش نظيفة 

مضمخة بالحناء، أما عالج الســحبة فيكون بزيت الخروع أو الســمن، تشــد عىل رأس الطفل يف 

الصباح، أما الســمينة فتعالج مبزيج من البطاطا املسلوقة والزيت، تلصق عىل رأس الطفل إىل أن 

يزول العارض، وإذا مل ينبت للطفل شــعر، أو كان شــعره غري غزير، فيجب حلق الرأس سواء كان 

ذكرا أم أنثى، ثم تدهن فروة الرأس  بـ)املشــاقة( املحروقة، واملشاقة هي عبارة عن الشعر الذي 

تم حلقه يحرق حتى يصبح رمادا ويفرك به الرأس.

عالج تشقق القدمني 

عندما كانت تصاب األقدام بالتشــقق الذي قد يرافقه نزف الــدم من الرجلني، يكون العالج 

بوضع الحناء عىل أماكن التشقق، أو بدهن هذه األماكن بزيت الزيتون، وقد يضاف إليه القرنفل 

أو الشمع أو الحلبة، كام ميكن دهنها بالقطران أو اللنب الحامض أو الليمون.  

عالج الرتسبات 

مرض يعاين منه الكثريون، حيث يشــعر املريض بأمل شديد يف أسفل الظهر من الجانبني األمين 

واأليرس، بســبب قلة رشب املاء، واإلكثار من تناول املخلالت واألطعمة الحارة، وعالج الرتســبات 

يكون:
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1.  برشب كميات كثرية من املاء يوميا، ويفضل رشب املاء عىل الريق.

2.  رشب مغي البقدونس. 

3. رشب مغي ورق األسكدنيا. 

4.  رشب مغي النعنع. 

5.  االبتعاد عن األمالح واألطعمة الحارة.

العالج بالحجامة  

يتم إشعال قصاصات من الورق وتوضع كل قصاصة بكأس بعد إشعالها وتوضع فوهة كل كأس 

عىل موضع من الظهر، تعمل الكؤوس عىل سحب الجلد إىل داخلها جراء عملية االحرتاق التي ال 

تؤذي الجسم، ليتم نزع الكؤوس وتجريح املواضع التي برزت بأداة حادة، ثم تعاد عملية إحراق 

قصاصات جديدة يف الكؤوس وتعاد إىل أمكنتها لتعمل عىل سحب الدم الفاسد، وبعد انتهاء عملية 

الحجامة تدهن املواضع بزيت الزيتون.

عالج الرمد وأمل العني 

الرمد هو مرض يصيب العني يف فصل الصيف والخريف لتعرض العني للشمس، وبسبب غبار 

األتربة عند اللعب، والرمد إذا أصاب الطفل وهو يرضع تتبع أمه وصايا الشيوخ يف املعالجة، بوضع 

الحناء والسكر الفيض داخل قطعة قامش وتوضع يف وعاء، ويضاف إليها املاء ثم تقطر عني الطفل 

منها، أو توضع قطعة القامش نفسها كامدة تلطيف عىل العني، ويلف رأس الطفل بالقامش املبلل 

باملــاء لتخفيف الحرارة، وميكن العالج أيضا بــدق البصل بامللح ووضعه عىل الرمد، ويعالج أيضا 

بالوردينة، وهو ورد الرمان األصفر الجاف، يخلط مع السكر الفيض ويرش عىل العني، وبعض الناس 

يلجأ إىل عالج الرمد بغسل العني بالشاي، أو بوضع حبة بندورة عليها المتصاص حرارة العني.

عالج الرشح 

مــن األمراض املعدية التي تنترش يف فصل الشــتاء وتصيب الكبــار والصغار، حيث تؤدي إىل 

ارتفاع يف الحرارة وسيالن يف األنف وصداع وغريها من األعراض، ومن أهم طرق العالج :

1. رشب مغي النعنع. 

2. عصــري الليمون والنعنــع يعترب من أهم املرشوبات التي تســاعد عىل التخفيف من حدة 

الرشح.
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3. رشب منقوع البابونج. 

4. وضع زيت الزيتون يف األنف، حيث يساعد عىل فتح األنف، وتسهيل عملية التنفس.

عالج مشاكل الشعر خصوصا عند النساء 

تعاين النساء خاصة من مشاكل تساقط الشعر والقرشة وتجاعيد الشعر، ومن الوسائل للحفاظ 

عىل الشعر:

1. دهن الشــعر بزيت زيتون وتركه مدة من الوقت، حيث إن زيت الزيتون يغذي الشــعر 

ويحميه. 

2. لخفة الشعر يستخدم زيت الخروع وزيت الجرجري.

3.  للقرشة يستخدم الخل. 

عالج الدسك 

مرض شــائع يصيب اإلنســان يف الظهر أو الرقبة، حيث إن أمل الظهر ينــزل عىل األقدام لدى 

أشخاص كثريين، ينتج )الدسك( عن حركة مفاجئة ورسيعة، فيبدأ املصاب بالشعور باألمل الشديد 

عند الحركة، والعالج: 

1. التقليل من الحركة.

2. عمل )صبخة( من نبات الطيون بعد غليه باملاء ووضعها موضع األمل أكرث من مرة. 

االستشفاء بالعسل 

للعسل فوائد كثرية مثل:

1.  العسل مع حبة الربكة )القزحة( يستخدم لعالج الربو، ويعالج أمل املعدة، بأخذ ملعقة كبرية 

يوميا عىل الريق. 

2. العســل يعالــج الضعف الجنيس عنــد الرجال، خاصة مع املكــرسات، وأيضا يزيد الدم يف 

الجسم.

3. العسل غذاء قوي وصحي للجسم، ينصح به األشخاص الذين يعانون من فقدان شديد يف الوزن.

4. وضع العسل يف العني يعالج التهابات العيون. 

5. يعطى لألطفال الذين يعانون من التأتأة يف الكالم، يلعق كل يوم عىل الريق مقدار ملعقة. 

6. العسل مفيد جدا للبرشة وذلك بعمل قناع لها. 
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7. العسل مع حبة الربكة مفيد لألطفال الذين يعانون من التبول الالإرادي، بأخذ ملعقة كبرية 

كل يوم قبل النوم.

*  إطعام األطفال العســل، يفضل أن يكون بعد سنة من أعامرهم، ويحذر من إطعامهم يف 

عمر أقل من سنة، ألنه يؤدي إىل تشمع يف الكبد.

والعسل مادة سكرية عطرة ينتجها النحل من األزهار، حيث يقوم النحل بجمع رحيق األزهار 

من البســاتني والغابات، وحمله بكيس يســمى معدة العسل، بعد ذلك يقوم بتخزين العسل يف 

عيون الشمع السداسية يف الخلية، ثم يفتح عليها بالغطاية )الشمعية(، ويلجأ إليه النحل للتغذية 

عند عدم حصوله عىل رحيق الزهور، كام هو الحال يف فصل الشــتاء، ويطلق عادة عىل العســل 

الذي ينتجه النحل الذي يعيش طليقا عسل بري، والعسل معروف من القدم كامدة غذائية مهمة 

لجسم اإلنسان وصحته، وهو مضاد حيوي طبيعي لجسم اإلنسان، وكان الناس يف العر الحجري 

يستخدمونه يف التحنيط؛ ليحافظ عىل أنسجة املومياءات، كام كانوا يستعملونه للجروح والحروق 

يف جسم اإلنسان .

عالج تسكري الرشايني 

هناك طرق لعالج تسكري رشايني القلب، وفتحها بواسطة الطب الشعبي، أبرزها:

1. الزعرور، وهي شــجرة لها أوراق صغرية جدا ذات فوائد كثرية، حيث يؤخذ ورق الزعرور، 

ويغىل ويرشبه الشخص عىل الريق.

 2. خلطــة النعنع مع عصري العنب املخمر؛ يغىل النعنــع مع املاء، ثم يضاف إليه قدر رشبة 

القهوة من رشاب العنب، بعدها يغىل مرة أخرى، فيرشب منه املريض مقدارا معينا، حيث 

ال يرشبه مرة واحدة، بل عىل ثالثة أيام، ويجب عدم اإلكثار منه؛ ألن املريض ســيتقيأ ما 

يف جســمه من دم، فهذه الخلطة تســاعد عىل نزول الدم من الرشايني إىل املعدة، التي ال 

تتحمله، وبذلك يستفرغ املريض الدم املوجود يف معدته.

عالج الحرق 

يعالــج الحرق قدميا بجــرح أذن الحامر، وأخذ الدم النازف منهــا ووضعه عىل مكان الحرق، 

وهناك أيضا طريقة أخرى بوضع الشاي األسود بعد غليه عىل مكان الحرق، كام تستخدم الحناء 

وزيت الخروع يف معالجة الحروق.
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عالج مرض الحصبة 

من أعراض مرض الحصبة ارتفاع درجة الحرارة، والتعرق الشــديد والعطاس والسعال وظهور 

تعب العينني، تبدأ الحصبة بالظهور عىل الكفني وخلف األذن، وأيضا خلف الظهر، مدة هذا املرض 

تسعة أيام، ويجب معرفة خطورته؛ ألنه معدي وقد يؤدي إىل الوفاة، ويجب إطعام الطفل املريض 

الزبيب والتمر لتزيد من حرارته، وتكحيله مباء البصل، وعدم اقرتاب األطفال منه؛ لعدم انتشــار 

املرض إىل شــخص آخر، ومن األعشاب التي تساعد عىل العالج املريمية والزعرت، كام قد تستخدم 

مياه زمزم يف العالج. 

عالج الدود عند األطفال 

يعالج دود املعدة برشبة من زيت الخروع، أو من امللح األبيض االنجليزي؛ إلنزال الدود، أو أن 

يسقى ماًء مغليا مع الشيح، فيصبح عند الطفل إسهال شديد، لكنه مؤقت لتنظيف بطنه.

عالج الباسور 

لعالج الباسور تؤخذ جذور القعفور، وتغسل ثم تحرق ثم تدق، ويتم خلطها مع سمنة ويتم 

االدهان بها.

عالج الجلطة يف اليد أو الرجل 

تعالج هذه املشكلة برشب مغي نبات الفجل، مع زيت الزيتون البلدي. 

عالج اللحاموية 

اللحاموية عبارة عن التهابات يف األمعاء، ولعالجها يتم نقر حبة الكوسا ودقها مع نعنع ناشف، 

وتوضع )سبخة( عىل بطن املصاب ويتم ربطها لليوم التايل.

عالج القولون 

لعالج القولون يرشب املصاب كميات مغلية متســاوية من اليانسون والبابونج والزنجبيل، أو 

يأخذ من كوبني إىل ثالثة أكواب يوميا من الشومر واليانسون والكراويا والنعنع، أو يرشب املصاب 

من كوبني إىل ثالثة أكواب مزيجا من مرشوب الكركديه والتمر الهندي. 

واالستشفاء بأسامء الله الحسنى: بسم الله الخالق 100مرة، بسم الله املؤمن 100مرة، بسم الله 

الجليل 100مرة، بسم الله الصمد 100مرة، ونقرأ عىل زيت حبة الربكة للمسح، وعىل املاء للرشب.
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عالج القرحة بالذكر 

االستشــفاء من القرحة بأســامء الله الحســنى: بســم الله الباري 100مرة، بسم الله املصور 

100مرة، بسم الله الهادي 100مرة، بسم الله الكاشف 100مرة، بسم الله اللطيف الخبري 100مرة، 

وتقرأ عىل املاء ليرشب منه بصفة دامئة خمس مرات يوميا.

عالج التسنني عند األطفال 

مرحلة التســنني من أخطر املراحل التي مير بها الطفل، فمن الشــهر الخامس يستعد األهل 

إىل أي طارئ، فمن أعراض التســنني عند الطفل ارتفاع درجة الحرارة، و)الرتييل( ســيالن اللعاب، 

واالمتناع عن األكل، واإلسهال، وتسمى األسنان يف أول بروزها )انعيجات(، وعند ظهور أول سن من 

األســنان يقوم األب بعمل عشاء لوجه الله تعاىل، ومن طرق املعالجة التي يلجأ إليها األهل اللنب 

والجميد املدقوق، فيأخذون منه أجزاء صغرية ويفركونها باملاء عىل صدر الطفل لتخفيف الحرارة، 

ومن واجبات األهل إذا الحظوا احمرار لثة الطفل، استخدام أعواد )الحذا( املدقوق بالسكر الفيض، 

لفرك اللثة فركا ليناً، وميكن استخدام القهوة الناعمة والليمون بدال منها.

عالج االستسقاء 

هو مرض يف الكبد بسبب تضخم الطحال، وعالجه يكون بالطرق التالية:                                                  

1. رشب الكراوية مع زيت الزيتون؛ وتؤخذ ثالث مرات يوميا مدة أسبوع. 

2. رشب مغي الزعفران.

3.  غي بذور البقدونس، ورشب فنجانني منها يوميا.

4. تناول خلطة مكونة من ثوم + عسل ملعقة كبرية ثالث مرات يوميا.

5. الرتكيز عىل تناول الرشاد والبصل والجرجري والفجل وورق امللفوف.

وهناك نوعان من االستسقاء: 

1. االستسقاء الزقي: ويكون عالجه من خالل استعامل الفلفل األسود املطحون مع ملح الطعام.  

2.  االستسقاء اللحمي: وتدهن أعضاء الجسم جميعها بالخل، ويرشب معه مغي القرفة عدة 

مرات يوميا.

عالج احمرار البرشة  

أوال: يتم غي العليق وخلطه بالعسل ورشبه، والعليق: هو الورد الربي. 
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ثانيا: يخلط العفص بعد طحنه ناعام مع زيت الورد، ويدهن به مكان االحمرار. 

ثالثا: يؤخذ القرنفل والكمون وبزر البصل بنسب متساوية، تطحن معا، وتخلط بالعسل ليأكل 

منها املريض سبعة أيام. 

رابعا: يؤخذ الحرمل ويطحن بشكل ناعم، ويخلط بالعسل ويوضع يف مكان االحمرار.

خامسا: غي أعشاب املريمية + النعنع ورشب مائها.

سادسا: يؤخذ زيت القيصوم ويدهن به مكان االحمرار .

سابعا: دهن الوجه بزيت الكتان يف املساء حتى الصباح .

عالج الركبتني والتهاب املفاصل، وهشاشة العظم بالذكر 

يتــم دلك الركبتني بزيت حبة الربكة، ورشب ملعقة من هذا الزيت مع العســل كل يوم عىل 

الريق، مع القراءة عىل املاء وعىل زيت حبة الربكة أســامء الله الحســنى التالية: بسم الله القوي 

الجبار)100مرة(، بسم الله الخالق البارئ )100مرة(، بسم الله القيوم )100مرة(، بسم الله الحفيظ 

الحافظ )100مرة(.

ولعالج هشاشــة العظام يســتخدم زيت الزيتون يف التدليك عىل الركبتني ويف تدليك العمود 

الفقري، ونقرأ أسامء الله الحسنى عىل املاء، ويستحم به: بسم الله املانع 100مرة،  بسم الله العي 

100 مرة،  بسم الله الخبري 100مرة،  بسم الله القوي الجبار 100مرة.

ولعالج التهاب املفاصل ترشب ملعقة من زيت حبة الربكة والعسل عىل الريق مع ملعقة من 

زيت الكافور، وتقرأ عليها آيات الشفاء وآيات عسل النحل، وبسم الله الواحد املاجد 100مرة.

عالج غشاوة العني 

لعالجها يؤخذ التايل:

ملعقة كبرية من حب الشامر املطحون طحنا ناعام وتغىل مع املاء، ثم يتم الرشب من  أوال:  

املغي وهو فاتر مرتني يف اليوم ملدة ثالثة أيام.

ثانيا:  تكحل العني بعسل النحل الصايف مرتني يف اليوم صباحا ومساء وملدة خمسة أيام، فيزول 

البياض من العينني. 

ثالثا:  تكحل العينان مبسحوق الزعفران الناعم مساء قبل النوم ملدة ثالث ليال متوالية. 

رابعا: الرشب من زيت الزيتون الصايف القديم عىل الريق، وتكحل به العينان.
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عالج اللقاطة 

هي ظهور قطعة بيضاء تغطي منطقة من العني، تعالج بقطرة من مزيج الرشــاد املســحوق 

والسكر الفيض.  

عالج الخدر 

تنميل األطراف أو الخدر يظهر يف اليدين والرجلني، ويكون ســببه الجلوس عىل القدمني ملدة 

طويلة أو النوم عىل اليدين. ويكون عالجه كاآليت:

1. يأكل املصاب )املريعن( و)الشبت( و)الزنجبيل( أو يرشب مغليها. 

2. ينقــع )املريعن( و)الفلفل األســود( يف زيت الزيتون ويرتك مدة ثالث أســابيع، ويدلك به 

أماكن التنميل.

3. طحن بذور الرحبة ووضعها يف الزيت عىل النار، ثم دهن مكان التنميل بها.

4. العالج بأسامء الله الحسنى: بسم الله العي 100مرة، بسم الله الودود 100مرة، بسم الله 

الويل 100مرة، بسم الله القادر املقتدر 100مرة، بسم الله الرحيم 100 مرة، تقرأ عىل املاء 

للرشب، وعىل زيت حبة الربكة للتدليك واملسح.

عالج ثقل السمع 

أوال: يؤخذ من الخل الجيد كمية وتســخن عىل النار حتــى يتصاعد منها البخار، ثم يتعرض 

املريض لهذا البخار. 

ثانيا: تسخن كمية من خل العنب الجيد ويقطر منها العليل نقطة يف كل أذن مرتني يف اليوم 

ملدة أسبوع، وقد تكرر العملية حسب الحاجة.

ثالثــا: يؤخذ من عصري البصل قدر فنجان صغري، ويضاف إليه فنجان من زيت اللوز، وتخلط 

مع بعضها جيدا، ثم تسخن عىل نار خفيفة، ويقطر منها يف األذن .

وصفة لتطويل الشعر 

تتكــون الوصفة من نوى التمر، وعني الجمل )نوع مــن املكرسات(، وحلبة مطحونة، وبصلة 

مقطعــة قطعا صغرية، ومــاء عصري الجرجري، يضاف إىل هذه املكونــات زيت جوز الهند، وزيت 

الزيتــون البلدي، تخلط هذه املكونــات ببعضها وترج جيداً بقليل من املــاء، وترتك ليلة كاملة، 
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ليتم دلك فروة الرأس مع أطراف الشعر بالخليط وتغطيته من املساء إىل الصباح، تستخدم هذه 

الوصفة مرتني يف األسبوع. 

طريقة عمل خلطة لتعقيم الشعر وتنعيمه 

العــالج األول: ملعقتان كبريتان من خل التفاح، وملعقتان كبريتان من )الجلرسين(، ومعلقة 

كبرية من زيت الزيتون، مع معلقة كبرية من جوز الهند، وبيضتان، تخلط هذه املكونات ببعضها 

ثم تدلك بها فروة الرأس والشعر وتغطيته لفرتة قصرية قبل غسله.

العالج الثاين: خلط مقدار ست مالعق كبرية من اللنب مع مخفوق بيضة واحدة، لتدليك فروة 

الرأس والشعر وتغطيته لفرتة قبل غسله.

عالج البرشة من الكلف 

العالج األول: دهن البرشة بخليط عصري السلق مع زيت الخروع والخل والطحينية باإلضافة 

ملاء الورد، مرتني يف اليوم صباحا ومساء. 

العالج الثاين: يتم نقع )حب الرتمس( يف مياه باردة، مدة ثالثة أيام، ثم يوضع عىل النار إىل أن 

تصل حرارته إىل درجة الفتورة ليتم مسح مكان الكلف باملاء بقطعة قامش.  

العــالج الثالــث: خلط ثالث نقاط من عصري الليمون الحامض مع ملعقة أكســجني الجروح، 

ويدهن بها الكلف مرتني يف اليوم، صباحا ومساء. 
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5. املعارف املتعلقة بالزمن: املواسم

تصنيفات فصل الشتاء والصيف 

اهتم الفالحون ومربو املاشــية بحســاب الزمن ملعرفة مواعيد املواسم،فمن خالل معرفتهم 

مبواقيت الفصول يســتطيعون حراثة األرض لزراعة املحاصيل، وأوقات خصوبة األعشاب النتجاع 

املراعي:

يبدأ الشتاء من شهر  )12(  وينتهي يف شهر )4( وتنقسم هذه املدة كاآليت: 

أوال:  املربعانية، وتأيت يف آخر شــهر )12( كانون األول، وتستمر مدة أربعني يوما، وتنتهي مع 

نهاية شهر )1( كانون الثاين.

ثانيا: الخمسينية: وهي خمسون يوما تتوزع مبعدل )12.5( اثني عرش يوما ونصف اليوم عىل 

أربعة )سعودات( وهي:

ســعد الذابح، ويبدأ من 31 كانون الثاين، وهو أول سعد بعد املربعانية مبارشة، ويتميز . 1

بالربد الشديد، وسقوط األمطار الغزيزة. وقيل فيه املثل: »سعد الذابح ما فيها وال كلب 

نابح«.

سعد بلع، وأوله يوم 12 شباط، وخالل هذه الفرتة من الخمسينية تستوعب األرض مياه . 2

األمطار، أي تبتلعها،  لذلك سمي بهذا االسم. وفيه املثل: »سعد بلع ال تِزرع وال تِقلع«.

ســعد السعود، ويبدأ يوم 25 شــباط، ومن صفاته تفتح الشجر والورد، ويتم فيه تقليم . 3

الدوايل )أشجار العنب(، وتصبح تنقط ماء، ويقال فيه املثل:  »سعد السعود بدور امليه 

بالعود«.

ســعد الخبايا، وأول يوم فيه 9 آذار، وهنا تســخن األرض، وتدفــأ الزواحف املختبئة يف . 4

جحورهــا وتبدأ األفاعي والحــرشات بالخروج. واملثل الذي قيل فيه: »يف ســعد الخبايا 

تتطلع الحيايا وتتفتل الصبايا«. 

أمثال عن شهور السنة 

1. شهر شباط: شباط ما عليه رباط، وقيل أيضا: إن شبط وإن لبط ريحة الصيف بيه.  

2. شهر آذار: آذار ساعة شمس وساعة أمطار. 

3.  شهر نيسان: شتوة نسيان تحيي اإلنسان.  
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4. شهر أيار: اسحب منجلك وغار.   

5.  شهر حزيران: حزيران شهر كيف أوله ربيع وآخره صيف. 

6. شهر متوز: متوز طباخ العنب  بالكوز.   

7. شهر آب: آب اللهاب.   

8. شهر أيلول: أيلول ذيله مبلول.   

9. شهرا التشارين: ترشين األول وترشين الثاين بينهم صيف ثاين.  

10. شهرا الكوانني: شهر كانون األول وكانون الثاين اقعد ببيتك وكرث من حطبك وزيتك.

هناك ألفاظ ومســميات أخرى تســمى بها الشــهور تجري مجرى األمثال؛ بســبب أحداث 

ومسميات تحصل فيها، مثال:

1. يف كانون تكرث النار وكانون الثاين فحل الشــتاء، يا لوز يا مجنون، بتزهر بكانون، وكل شجر 
بيتعرى، بكانون غري )العفص( والزيتون.

2.  شهر شباط إن شبط وإن لبط ريح الصيف بيه.  

3.  بآذار بنهق الحامر.  

4. الشــتوه بنيسان بتسوى السكة والفدان، وبنيســان الحكم للنسوان، وبنسيان اطفي نارك 
وافتح شباك دارك.    

5.  برد أيار خراب ديار، وبأيار احمل منجلك وغار.  

6. حزيران شهر البسط والكيف وأوله ربيع وآخرة صيف.    

7.  بتموز بتدفا العجوز،  بتموز الحصيدة هيئ كوايرك للغلة الجديدة.   

8.  يف آب اقطع القطف وال تهاب.  

9. أيلول طرفة مبلول، وبأيلول من عيالك وشيل الهم من بالك. 

تسميات األيام 

)قران العجايز( يكون ثالثة أيام يف آخر شهر شباط )2( وأول أربعة أيام من شهر آذار )3( ؛ ويف 

القص الشعبي أن هناك عجوزا عندما انتهى شهر شباط فقالت: »راح شباط ورضبناه باملخباط«، 

فيقال: إن شباط طلب من شهر آذار أربعة أيام بقوله: »آذار يا ابن عمي مني ثالث ومنك أربعي 

خي العجوز تحس وتربعي«. ولذلك سمي بـ)قران العجائز( أو بـ)املستقرضات(.
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امله��������ارات املرتبطة
الحرفية  بالف�����نون 
ال��ت��ق�����������ل��ي��دي��ة

الح������رف الشع���بية 
وامل���هن التق�����ليدية

غــزل الصــوف من الصناعــات اليدوية القدمية والتي يســتخدم فيهاً صــوف املوايش لصناعة بيوت الشــعر
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1. الصناعات اليدوية التقليدية

صناعة القش

يتم صبغ أعواد )القش( املأخوذ من ســيقان زروع القمح بعد حصاده وتسمى )قصل(، ويتم 

نقعها باملاء لتليينها وإكسابها مرونة عند التشكيل، ثم تقوم املرأة بتجميع حزمة من القش وتبدأ 

بإحداث ثقب صغري بواســطة املخرز وإدخال قشة لينة فيه وثنيها بشكل دائري، فتتشكل الحزم 

دائرة بعد دائرة تزداد اتســاعا إىل أن تصل املرأة الصانعة بختم الطبق بعد إنهاء تصنيعه بقطعة 

صغــرية من القــامش تخيط عليها باإلبرة لتحفــظ آخر األعواد من االنفالت، تســتخدم األطباق 

املنبســطة لتقديم الطعام عليها، واألطباق العميقة التي تســمى )مكايف( لحفظ الحبوب وحمل 

األشياء عىل الرأس.

صناعة السالل 

هذه الحرف والصناعات هي استغالل للمنتجات، مثال من ورق املوز، تصنع السالل واألطباق 

واملجسامت. 

واألدوات املستخدمة هي املقص، ورق املوز، والحشوة من القش )السليل(، والخيطان. 

حيث تصنع السالل بجميع أشكالها وغريها من األدوات التي من املمكن أن تصنع من القش، 

وورق املوز. 

صناعة الصوف

يتم غســل أصواف املاشية جيدا وتجفيفها، ثم يتم )طرق( كومة الصوف بعصا مرن لتفكيك 

التامسك بني )العذوق( وتساقط العوالق، وعادة تستخدم أغصان الرمان، ومن بعد تعمل النساء 

عىل )نفش( الصوف، وهي عملية تفكيك دقيقة لزيادة التجانس وتخليصه من بقية الشــوائب، 

عندها يصبح الصوف جاهزا الستخدامه يف صناعة الفرشات واملخدات، ويخصص صوف الخراف 

الصغرية لصناعة اللحف.

صناعة الفرش

يتم تجهيز القامش بالحجم املناســب لطول وعرض الفرشة يسمى )القالب( يكون عىل شكل 

كيس وعادة من اللون األبيض، وهو الثوب الداخي للفرشة ليتم توزيع الصوف بذات السامكة يف 
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جميع األجزاء بداخله، ثم يتم إغالق )الفوهة( بالخياطة والعمل عىل خياطة بدن الفرشــة طوليا 

وعرضيا وعىل مسافات متباعدة املسافة بقدر )شرب( بني )النفذة( والتي تليها لتثبيت الصوف، من 

بعد تغطى بقطعة قامش مصبوغة بذات القياس تسمى )وجه(.

أما اللحاف، فتتصل قطعتان إحداهام أكرب مســاحة من األخرى مع بعضهام بالخياطة، يقال 

للصغــرية )صينية( وعادة تكون من لون مختلف عن القاعــدة، يتم توزيع الصوف عىل القاعدة 

وتتم تسويته لتكون السامكة متقاربة، تطوى أطراف القاعدة إىل الداخل من ثالث جهات، ثم من 

الجهة الرابعة تطوى الصينية لتتطابق أطرافها مع أطراف القاعدة وتخاط، ثم يخاط بدن اللحاف 

طوليا وعرضيا وعىل مسافات متقاربة تساوي قدر عرض ثالثة أصابع بني )النفذة( واألخرى ليزداد 

متاسك الصوف، ومن بعد يتم إكساء اللحاف بثوب مصبوغ يسمى )الوجه(.

واملخدات يتم حشــو أكياســها حشــوة وبتوازن كثافة الصوف، ثم تخــاط وتكىس باألثواب 

املصبوغة.   

صناعة بيت الشعر

بعد جمع شــعر املاعز وتنقيته من الشــوائب العالقة، يتم )مشقه( بواسطة )املشاقة( وهي 

عبارة عن لوحني خشــبيني مربعي الشــكل طول ضلع الواحدة أكرث من “شرب” قليال، لكل منهام 

مقبض، يثبت عىل وجه كل واحدة قطعة من الجلد الســميك بعد أن يكون قد غرز بهام أسالك 

معدنية قوية ومرنة وذات أطراف معقوفة باتجاه واحد ولها أطوال متساوية، تستعمل يف “املشق” 

و”املَْذع”، و”املَْشــق” خاص بالشعر بينام “املذع” يعني خلط الصوف مع الشعر إلكساب الشعر 

شــيئا من الليونة، وتتم عملية “املشــق” بأن يوضع قليل من الشعر عىل أحدى “املشاقتني” فيام 

يتم تحريك “املشــاقة” األخرى من فوق األوىل بحركات قوية ومتتابعة وباتجاه معاكس لتتخلل 

األســالك الشــعر فتخلطه ليصبح متجانسا، ويجري تخليص الشــعر “املمشوق” من بني األسالك 

بحركة مخالفة لطريقة “املشــق”، ومن بعد يتم غزله بواســطة )املغزل(، وهو عود أملس تثبت 

برأسه من األعىل خشبة تسمى )الفلجة( ويف رأسها )صنارة( وهي قطعة معدنية مثنية عىل شكل 

نصف دائرة يتم تثبيت خيط الغزل بها، وبعد الغزل يربم كل خيطني معا لينتج )الربيم( وهو خيط 

مزدوج، وتلف الخيوط عىل شكل كتلة تسمى )الكبة( تبلل باملاء، ثم متد عىل األرض مطوية عىل 

عمود من كل طرف مثبتان باألوتاد ليتم نسجها عىل النول للحصول يف كل عملية نسج عىل )شقة( 

تستخدم عدد منها بعد توصيلها إىل جانب بعضها بالخياطة يف صناعة بيت الشعر.
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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 الشعر صغرية الحجم، وغالبا ما يستخدم لتظليل األغنام من 
لهيب الشمس الحارقة ومن زخات األمطار. 

3. املثولث: ويقصد به بيت الشعر الذي يقوم عىل ثالثة أعمدة، وهذا النوع من بيوت الشعر 
كرث استعامله عند الناس، لتوسط حجمه ومساحته ولخفته، وسهولة نقله أو نصبه.

4. املروبع: ويقصد به بيت الشعر الذي يقوم عىل أربعة أعمدة.
5. املخومس واملسودس واملسوبع...الخ: وهو كل بيت من الشعر يقوم عىل خمسة أو ستة 

أو سبعة أعمدة.

وبيت الشعر عند نصبه يتكون من قطع منسوجة بجانب بعضها بعضا ويختلف اسمها حسب 

موقعها.

1. الشق: وهو أحد حجرات البيت، وأكرث ما يخص به شقا الطرفني. 

2. الرواق: وهو ستار البيت من حيث مرضب الهواء، ويقابله من الجهة الرشقية ستار يسمى 

)الحجال(. 

3. الرفاف: الواحدة )رفة( ويف بيت الشعر رفتان، وهام سرتا البيت من الجانبني. 

طريقة تهديب الشامغ  

يتم نسج حواف الشامغ )الهدب( باستخدام إبر الخياطة، وبعد نسج الشامغ بالخيوط البارزة 

قليال، يتم عقد كل بضعة خيوط ببعضها ثم قص أطرافها لتبقى عىل شكل )حبة( العدس لتعطي 

منظرا جميال للهدب، وأخريا يتم تصميم الرمايات، وهي جزء بارز بشكل أطول من الهدب تكون 

عىل زوايا الشامغ األربع،  والشامغ يلبسه الرجال، وقد تعقده  النساء بدال من العصابة. 

التطريز

يتم تحضري القامش املراد تطريزه إلحداث األشــكال والزخرفات املرغوبة، ويتم الرســم عليه 

بخيوط متعددة األلوان باستخدام اإلبر، حيث تغرز اإلبرة املتصل بها خيط التطريز عدة غرزات 
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متالصقة عىل املوضع لتتم تغطية القامش املطرز بالخيوط من لون مختلف عن لون القامش.

ومن أنواع التطريز أو القطب، القطبة العادية وتكون حبة أو حبتني، القطبة املثمنة وهي عىل 

أربع حبات، والطارة وهي قالب جاهز عىل املاكينة، وأخريا هناك القراص، وهي تطريز بالســنارة 

يتم تركيبها عىل الثوب.

ويســتخدم التطريز كنوع من الزينة عىل ألبســة النساء، وتكون مواضعه عىل مناطق الصدر 

واألكتاف واألكامم واألطراف الســفىل من الثوب، وقد متتد مع الجوانب أيضا، وال ترتدى األلبسة 

املطرزة إال يف املناسبات.
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اللجنة اإلشرافية والتحضريية للمشاريع 

السيد مأمون ثروت التلهوين

الدكتور حكمت النوايسة

السيد عي الهناندة

السيد هزاع الرباري

السيد مخلد بركات

السيدة وفاء التميمي

اآلنسة دياال كساب

رئيس اللجنة/ أمني عام وزارة الثقافة

املنسق التقني املركزي/ مدير املشاريع

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

مقررة اللجنة/ مساعد املنسق التقني املركزي
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أعضاء فريق املسح / محافظة البلقاء 

املنسق املحي ملرشوع البلقاءالسيد وصفي الطويل

ضابط ارتباط تقني ملرشوع البلقاءاآلنسة سناء العبدالالت

سكرتري إداريالسيدة مريفت خريسات

ضابط ارتباط مايلالسيد رندة أبو عمرية

منسق مايلالسيد صالح شحادة 

مدقق مايل السيدة رائدة الصالح

منسق فريقالسيد معاذ الخرابشة

منسق فريقالسيدة ماجدة األلفي

منسق فريقالسيدة فاتن الزعبي

منسق فريقاآلنسة مريم حياصات

لجنة املتابعة والتقييمالسيدة روال عواد

لجنة املتابعة والتقييماآلنسة سمية الشعار

لجنة املتابعة والتقييماآلنسة رنا هباهبة 

مدخلة بيانات السيدة  نزيهة الحوارات 

مدخلة بيانات السيدة ضحى العواملة

متابعة البيانات وتبويبهاد. أنس الزيود

متابعة البيانات وتبويبهاد. أمل العبدالالت

مصور فوتوغرايف السيد محمد الكلوب 

مخرج تلفزيوينالسيد عامر غرايبة 

مساعد مخرجالسيد  يزن الروسان

باحثة السيدة ميس عبد الرزاق سامل الزعبي

باحثة السيدة أريج محمود جميل أبو حمور
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باحثةاآلنسة إسالم طاهر جميل الجربة

باحثالسيد حمزة محمود ناجي أبو هزيم

باحثة اآلنسة سحر ماجد أبو جسار

باحثالسيد ناجح إسامعيل الديات

باحثة اآلنسة اليدا سليم مخائيل املضاعني

باحثة السيدة  براءة عي أحمد أبو سليم

باحثالسيد إياد محمد عبدالله حجاحجة

باحثالسيد محمد عدنان العناسوة

باحث السيد نضال أحمد عبد الرحمن العاميرة

باحث السيد محمد سعد النعيامت

باحث السيد عامر حسني الرحامنة 

باحث السيد محمد إبراهيم كلوب 

باحثة اآلنسة مجد خالد سامل حياصات 

باحثة اآلنسة مارميان الشحادات 

التحرير اللغوي النهايئد. أنس الزيود

ضبط اللهجة العاميةد. محمد العطيات

تبويب مجاالت الرتاثسمية عواد

تبويب مجاالت الرتاثدياال كساب

اإلخراج الفنياحسان الناطور

تحرير نصوص تراثيةعارف عواد هالل

متابعة وتنسيقأماين أبو حمور

أخراج وتنفيذ/ جريدة الدستورأحمد محمد إسعيد
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صناعات يدوية تقليدية
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مأكوالت شعبية
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مناسبات اجتامعية



صناعات حرفية تقليدية


