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في ثقافة البدو ـ الفالحين
وتشكل اللهجتان عائلة لغوية واحدة ،تعكس وحدة التكوين
االجتماعي التاريخي ،الظاهر ،حتى منتصف القرن العشرين ،في
تراث اإلنتاج البدوي ـ الفالحي ،وعادات الغذاء والضيافة التي درسها

ّ
مؤلف ضخم للزميل ناهض حتر (بمشاركة أحمد أبو ّخليل وفريق من
الباحثني) ،ويصدر في بيروت قريبًا تحت عنوان« :املعزب ّرباح» .ننشر
ههنا مقدمة الكتاب للزميل حتر.

املجتمع
األردني
الحديث
تأسس اعتبارًا
من منتصف
القرن التاسع
عشر (أرشيف)
الزوجية هو بيت الزوجة ،وأن زوجها ّ
مكر ٌم في
جنباته كضيف ،وله ،إضافة إلى حقوق الزوج،
ح �ق��وق ال�ض�ي��ف أي �ض��ًا! ل�ك��ن امل� ��رأة ال �ت��ي ت��راف��ق
الرعاة أو الحراثني ،في العزب ،لتطهو طعامهم،
ّ
عزبية وجمعها عزبيات.
تدعى
ّ
ول �ك��ن ،ل � َ�م ي �ك��ون امل �ع��زب ـ امل �ض �ي��ف ،راب �ح��ًا ،بل
ً
ّ
رباحًا؟ إنه ،كذلك ،ألنه ،أوال ،يستجيب للواجب
املطلق ،يربح الضيف ويربح كرامته اإلنسانية
في مجتمع يلتئم على الضيافة .ثم إن��ه يربح،
ثانيًا ،التكريم املعنوي ،وثالثًا ،التكريم الفعلي
ح�ين ينقلب ب ��دوره إل��ى ض�ي��ف ،ليس على أمل
السداد ،ولكن في سياق مطلق أيضًا.
ّ
على مستوى عملي ،يربح امل�ع��زب ،إط�ع��ام أهل
بيته وع��زوت��ه وج�ي��رت��ه .فالضيافة ه��ي إح��دى
املناسبات املعدودة التي ُت َ
ذبح فيها الخراف في
اق�ت�ص��اد إن�ت��اج��ي يتعامل م��ع ال�ح�لال كوسيلة
إلن �ت��اج ال�ح�ل�ي��ب وم�ش�ت�ق��ات��ه م��ن ج�م�ي��د وسمن
(وأي �ض��ًا ال�ص��وف وال�ش�ع��ر) وكسلعة ن�ق��دي��ة ،ال
كموضع استهالك .األرادن��ة ليسوا آكلي لحوم،
الحليب والقمح .ولذلك،
ومائدتهم تقوم على
ْ
ّ
فإن ذبيحة الضيفّ ،
للمعزبني َ
ومن
تعد َمغنمًا
حولهم بوصفها احتفاال بأكل اللحم.
وف��ي تقصينا ل�ل�ع��ادات اإليمانية الشعبية في
شرق األردن ،وجدنا أن الذبيحة كانت أهم من
ّ
التقرب
الصالة للتعبير عن البعد اإليماني من
لله وأنبيائه وأوليائه ،ودرء الشرور واملصائب،
واستنزال الرحمة.
وت��رت �ب��ط ال��ذب��ائ��ح ،ع �ن��د األرادن � � ��ة ،ب�م�ن��اس�ب��ات
م � � �ح� � ��ددة ،ت� ��وض� ��ح أغ� ��راض � �ه� ��ا امل �ي �ث��ول��وج �ي��ة
ب�ص��راح��ة .وق��د حصر ال�ع�لام��ة روك��س ب��ن زائ��د
العزيزي ـ ال��ذي تدين ل��ه ه��ذه املقدمة بالكثير ـ
مناسبات الذبائح في شرق األردن ،كاآلتي:
ف ��ي امل �س �ك��ن :ذب �ي �ح��ة ال �ع �ق��د .والح � �ق ��ًا ،ذب�ي�ح��ة
ال� �ب ��اط ��ون ،ذب �ي �ح��ة ال �ص� ّ�ب��ة (ل � ��دى ص �ب��ة سقف
البيت )،ذبيحة البيت = ذبيحة ال��دار = ذبيحة
ال�ع�ت�ب��ة .ل ��دى ال�س�ك��ن ف��ي م �ن��زل ج��دي��د ،ذبيحة
الجيرة للجار الجديد.
ف��ي ال��زراع��ة :ذبيحة الحصيدة ،ذبيحة البيدر،
ُ
ذبيحة الجورعة  -عند نهاية الحصيدة تترك
ُ
وت� َ
�ذب��ح لهم ذبيحة،
ب��واق��ي م��ن ال ��زرع ل�ل�ف�ق��راء،
ذبيحة الطاحونة.
ف��ي ال �ع��رس :ذب�ي�ح��ة ال �ج��اه��ة ،ذب�ي�ح��ة ال �ف��اردة،
ذب�ي�ح��ة ال �ق��رى ـ ال��دخ �ل��ة ،ذب�ي�ح��ة ال � � ّ
�زوارة ـ ل��دى
زيارة العروس ألهلها.
امل �ي�لاد واألوالد :ذب�ي�ح��ة ال��ول��د ،ذك� �رًا أو أن�ث��ى.
وتسمى عقيقة ،ذبيحة الطهور عند املسلمني
وذبيحة العماد عند املسيحيني.
الغنم والحليب :ذبيحة الغنم ـ القرينية ،ذبيحة
السعن أو السقا.
امل �ع��ام�لات :ذب�ي�ح��ة ال �ش��راك��ة ،ذب�ي�ح��ة ال�ص�ف��اح،
ذبيحة الكسب.
ال ��دي ��ن وامل� �ع� �ت� �ق ��دات :ذب �ي �ح��ة ال �ض �ح �ي��ة (ع �ي��د
األض � �ح� ��ى) ،ذب �ي �ح��ة س �م ��اط ال �خ �ض ��ر ،ذب�ي�ح��ة

س �ل �ي �م��ان ب ��ن داه� � ��ود ،ذب �ي �ح��ة دان� �ي ��ال ،ذب�ي�ح��ة
ّ
الحلية ،ذبيحة النذر.
املوت :ذبيحة القبر ،لدى دفن امليت.
الفرس :ذبيحة الفرس ،عند شرائها.
الضيف :ذبيحة الضيف.
ف �ل �ل��ذب �ي �ح��ة ،إذًا ،ب �ع��د م �ي �ث��ول��وج��ي ص��ري��ح أو
َ
مضمر .ومن مالمح هذا البعد ،أن رأس الذبيحة
َ
ي��وض��ع على املنسف ف��ي وض��ع إع�لان ال�ف��رح أو
ال�ح��زن ،فيكون ف��ي األع�ل��ى مرفوعًا ف��ي األف��راح،
ومعكوفًا هابطًا في األتراح.
وف ��ي ت�ق�ص�ي�ن��ا ل �ل �ع��ادات اإلي �م��ان �ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة،
وجدنا أن الذبيحة تحتل املوقع املركزي فيها،
قبل الصالة والصيام.
وب � �م ��ا أن م� �ن ��اس� �ب ��ات ال� ��ذب� ��ائ� ��ح م��وس �م �ي��ة أو
مرتبطة بأحداث محدودة التكرار ،ف��إن ذبيحة
ً
الضيف هي األكثر احتماال وتكرارًا ،وال ترتبط
بموسم وال بحدث .الضيافة ،هنا ،هي املناسبة
ّ
وال�ح��دث .وه��ي تأتي كجائزة للمعزبني الذين،
بقيامهم ب��واج��ب ال�ض�ي��اف��ة ،ي��رب�ح��ون مناسبة
أخرى للذبيحة وتناول اللحوم.
إال أن ه�ن��ال��ك َم��ن ي�ت�ه� ّ�رب م��ن ق��ان��ون الضيافة
املطلق ،فيسقط أخالقيًا واجتماعيًا ،ويسمى
«عدومًا» من العدم  ،فكأنه غير موجود ـ ويغدو
م�ض��رب��ًا للمثل ال�س�ي��ئ ال ��ذي ي�ت�ح��اش��اه ال��رج��ل
الغانم:
ما هو اللي َ
للم َره يقول حيذور
ال تذكريني لن كان طارش لفانا
أي ليس ذلك الذي يقول لزوجته أنكري وجودي
ّ
إذا جاءنا ضيف عابر .ولفى :حل ضيفا ،وامللفى
املنزل واإلقامة .وبينهما ،كما هو واضح ،رابط
يتعلق بالضيافة .فاملنزل للضيوف.
وللضيوف حقوق أساسية ،معنوية وم��ادي��ة،
ح� �ت ��ى ل � ��و ك � ��ان � ��وا ع� �ل ��ى خ� �ص ��وم ��ة أو ع� � ��داوة
ّ
ّ
م ��ع امل � �ع� ��زب .وم� ��ن ح �ق��وق ال �ض �ي ��وف :ال �ت �ه��ل��ي
وال� �ت ��رح� �ي ��ب ،ورب � ��ط ال �خ �ي ��ل ،وت �ق ��دي ��م ال �ع �ل��ف
ل�ه��ا ،وب�س��ط ال�ف��راش ،وتقديم ال�ق�ه��وة ،وتقديم
الطعام ،واإلك��رام ،وامل�س��اواة بني الضيوف في
اإلع� � ��زاز ،وت�ل�ب�ي��ة ال �ط �ل��ب ،وق �ب��ول االس �ت �ج��ارة
والدخالة والطنابة.
الضيف ،عند األرادن ��ة ،أم�ي��ر إذا أق�ب��ل ،ل��ه إك��رام
األم� �ي ��ر ،وأس �ي��ر إذا ج �ل��س ،ف �ه��و م �ل��زم ب ��األدب
وال�ح�ش�م��ة وال�ت�م�ث��ل ب��ال �ع��ادات وال�ق�ي��م امل��رع�ي��ة
في املجلس والكالم والطعام ،وشاعر إذا رحل،
يلهج بمديح املعزبني ملا القاه من حفاوة.
ّ
ّ
ي �ق� ّ�دم امل �ع��زب ،ال�ق�ه��وة للضيف ح��امل��ا ي �ح��ل ،ثم
الطعام بغض النظر عن ساعة حضوره ،ويكون
م��ن ح��واض��ر ال �ب �ي��ت ،ع �ل��ى أن ي��ذب��ح ل��ه وي��ول��م
ويدعو األهل والجيران ملشاركة الضيف ،طعام
ّ
امل �ن �س��ف .وح�ي�ن ي��دع��و امل �ع��زب ال�ض�ي��ف ل�لأك��ل،
ي�ل��زم��ه األدب ،االع� �ت ��ذار ع��ن ال�ت�ق�ص�ي��ر ،ف�ي�ق��ول:
«اعذرنا من القصور»!
ي �ق� َّ�دم ال �ض �ي��ف ع �ل��ى س � ��واه ،وم �ع��ه ك �ب��ار ال�س��ن
ّ
والقدر ،وال يبدؤون األك��ل ،حتى يسمح املعزب

بالقول« :سموا بالرحمن على واجبكو».
ّ
وللمعزب إزاء اآلخرين ما يسمى «حق امللحة»،
أي االع�ت��راف املعنوي بالحماية الشاملة التي
ّ
يسبغها امل�ع��زب على ضيفه ،ف�لا ُي�ه��ان األخير
ّ
ُ
وال ُيطلب وال ي��ؤذى ،ما دام في ضيافة املعزب.
ومالح يمالح ـ رغم أنها تشير ،في األص��ل ،إلى
الحليب ،وهو من معاني امللح ـ هو َمن أكل لقمة
أو ش��رب لبنًا أو م� ً
�اء ف��ي ب�ي��ت ،فيملك ،عندها،
حق الحماية من قبل صاحب البيت .وال ينتهي
هذا الحق إال حينما يمالح الضيف ،بيتًا آخر.
لكن البيوت ال تتبارى في الضيافة .فاملناصاة
في الكرم مذمومة ،ألنها ّ
تمس مبدأ املساواة.
ّ
لألخوة .ولذلك ،ال يؤاكل الرجل
واملؤاكلة إعالن
زوج�ت��ه ،فهي تصبح ،بذلك ،أختًا له ال تحل له
زوج��ة .وليس ذلك من قبيل التمييز ضد املرأة،
ّ
ف��ال��رج��ل ي��ؤاك��ل أخ �ت��ه ،ول�ك�ن��ه ي ��دل ع�ل��ى عقيدة
عميقة في ّ
أخوة املشاركة في األكل.
ّ
وأس� ��وأ م��ا ي�ف�ع�ل��ه امل� �ع ��زب ،ب��امل �ق��اب��ل ،ه��و إك ��رام
بعض الضيوف ْوإهمال بعضهم .يقول الشاعر:
ّأول َ
الس ْبع التلوف
ْ
ْ
ضيوف عن ضيوف
عزلك
ٍ
وال�س �ب��ع ال�ت�ل��وف ه��ي ال �ع ��ادات ال�س�ي�ئ��ة املتلفة
للكرامة اإلنسانية.
ّ
املعزب ال يأكل ،بل يخدم .وقبل ذلك وبعده ،هو
ّ
ٌ
ملزم باألدب املرافق للضيافة ،فيحدث الضيف
ب �م��ا ت �م �ي��ل إل �ي��ه ن �ف �س��ه ،وال ي �ش �ك��و ال ��زم ��ن في
ح�ض��رت��ه ،وال الفقر وال امل ��رض ،وال ينعس وال
يتثاءب أو يغضب لشأن من الشؤون.
ّ
ّ
إال أن على الضيف واجبات أيضًا .فال يستغل
ُ
لحز ،أي يقيم رغمًا عن
قانون
الضيافة ،لكي ي ْ ِ
ّ
رغبة املعزب ،فيصبح ُ(مل ِحزا وملحزة) .ولذلك،
ّ
ّ
املخم».
يقال« :ضحكة السن بتجيب الضيف
ّ
للشر ،زي��ارة امل��رأة الحائض
وأج�ل��ب الضيوف
ل �ل �م��رأة ال �ن �ف �س��اء ق �ب��ل األرب� �ع�ي�ن .وت �س �م��ى ه��ذه

كل مناحي الحياة للمجتمع
ّ
نصف البدوي ـ نصف
الفالحي يمكن تكثيفها
في ميثولوجيا الضيافة
ال��زي��ارة «ك�ب�س��ة» .وال يستطيع الضيف ،رفض
ت �ن��اول ال �ط �ع��ام ح�ي�ن ي �ق��ال ل ��ه« :اف� �ل ��ح» .ذل ��ك أن
َ
ال �ف�ل�اح ال ُي �ل��ط��م .وم ��ن امل �ع �ي��ب ع �ل��ى ال �ض �ي��ف ـ
ُ َ
واآلكلني معه ـ أن يمس رأس الذبيحة ـ فيطلب
عندها للحق ـ أو أن يستخدم يده اليسار ،أو أن
يمد ي��ده إل��ى اللحم في أعلى املنسف أو اللحم
عند جاره .لكن الرجل الكريم الذي يقطع اللحم
م��ن أم��ام��ه ،ي��دف�ن��ه ت�ح��ت ال�ج��ري��ش ل�ي�ج��د اآلك��ل
الالحق شيئًا يأكله ،أو يعطيه للذي وراءه ممن
ي�ن�ت�ظ��رون ال �ط��ورة ال�ت��ال�ي��ة ع�ل��ى امل�ن�س��ف .ول��ذا
ُيقال« :اقعد وراه وانشد خاله» .فمن كان خاله
ّ
رديًا ال يتذكر صحبه ممن ينتظرون في الطورة
ال�ت��ال�ي��ة .وث�ل�ث��ا شخصية ال��رج��ل ،ع�ن��د األرادن ��ة
والعرب بعامة ،تعود ،سلبًا أو إيجابًا ،للخال.
َ
ويؤكل املنسف باليد بأصابع ّثالثة ،وفي وضع
ان�ت�ص��اب ال�ق��ام��ة ،وم��ن دون ل��ش (ك �ث��رة األك ��ل).
وذل��ك ،حفاظًا على ك��رام��ة املنسف ال��ذي يتمتع
َ
مضمر ،وكذلك حفاظًا على
بمعنى ميثولوجي
ُ َ
ج��ودت��ه ونظافته وكثرته ،حيث ي��ؤك��ل املنسف
على طورات متتالية من اآلكلني.
وعلى الضيف أال تصيب أصابعه في الغموس،
اآلدام ،وال ت�غ� ّ�م��س ال�ل�ق�م��ة ك�ل�ه��ا ف��ي اآلدام ،بل
طرفها ف�ق��ط .ول��ذل��ك ،ي�ق��ول ق��ان��ون الضيافة إن
ّ
ن �ق��ص ال �خ �ب��ز ع ��ار ع �ل��ى امل� �ع ��زب ،ب�ي�ن�م��ا نقص
الغماس عار على الضيف .ومن معايب الضيوف
َّ
َ
واآلك� �ل�ي�ن ،ال �ل� ْ�ه� َ�م��ط��ة (ال �س��رع��ة وع ��دم ال�ت��رك�ي��ز)
وال� �ف� �غ ��م (ل �ل �ّخ �ض��ار م �ح��دث��ًا ص ��وت ��ًا وم �ش �ه �دًا
منفرًا) وال�ل��غ (للنب بسرعة ول�ه��وج��ة) والفنش
(التغميس ب�لا أدب) واللشوطة (التعجل على
األك��ل الحار) والنفخ في الحليب واللش (كثرة
األك � ��ل) .وم �س��ح ال �ي��د ب �ط��رف ال �ص �ح��ن ،وإع� ��ادة
اللقمة أو بعضها بعد أخذها.
وم��ن ح�ق��وق ال�ض�ي��ف ،امل�ب�ي��ت ،إال إذا ك��ان رج��ل
البيت غائبًا .فللضيف على املرأة حقوق اإلكرام

والطعام ،القهوة والذبيحة واملنسف ،دون حق
امل �ب �ي��ت .وف ��ي ق � ��راءة ّل �ل �ت��راث ا ّل �ش �ف��وي ،نلمس
االح �ت �ج��اج ع �ل��ى امل �ل��ق �ح�ين (ل ��ق ��ح :ق� � ّ�دم ط�ع��ام��ًا
كثيرًا) ،فيقول الشاعر:
ْ
العفو! كيف القمح ما يقري الضيف
التمر من فوقيه سمن األشاوي؟
ّ
والقمح كناية عن الخبز وقد صنع منه املعزب
فتيتًا ووضع فوقه تمرًا وسمنًا.
ويفتح ه��ذا االح�ت�ج��اج ال�ب��اب أمامنا لكي نقرأ
بعض مالمح التفاوت االجتماعي وال��رد عليه
بالصبر والزهد .يقول الشاعر:
كوني صبورة على البال يا ّأم غانم
ّ
ْ
إبخوت
ْأو ال تحسبي كل الزمان
جرد على الوطا
فينا َمن ينام على
ْأو فينا َمن ينام فوق ٍإتخوتْ
ْ
ورايب
فينا َمن يشرب حليب
ْأو فينا ما يروى لنب ٍمكحوتْ
يعيش بالرغد والهنا
وفينا َمن
ْ
ْ
بكوت
ْأو فينا َمن يعيش كوت

وس �ن�ل�اح��ظ أن ال ��رغ ��د ،ع �ن��د األرادن � � � ��ة ،ي�ت�م�ث��ل
ف ��ي ال� �ن ��وم ع �ل��ى س ��ري ��ر وش � ��رب ال �ل�ب�ن ال ��راي ��ب،
ويشرب
بينما الفقير ه��و م��ن ينام على ال��وط��ا
ّ
ال�ل�بن امل�ك�ح��وت ،أي امل�ن��زوع ال��دس��م ،بعد خضه
واستخراج الزبد منه لصنع السمن وبيعه.
الزهد ،فيقول الشاعر:
ويدفع الفقر إلى ْ
أشرف املأكول العيش
ْ ّ
ْ
وإن كان يابس بله ْ
وأحسن امللبوس الخيش
ّ
لويش هذا كله؟
ً
أوج��د املجتمع التقليدي ،حلوال مقوننة فعالة
ملساعدة الفقراء بشرف في إطار سياق إنتاجي،
م��ن خ�ل�ال م�ن�ظ��وم��ة ال �ه �ب��ة امل �س �ت��رج �ع��ة .وه��ي،
ف��ي ال�ح�لال ،على ن�م��وذج�ين :ال�ع��دول��ة (جمعها:
ع��داي��ل) .وه��ي ال�ش��اة أو ع��دد م��ن ال�ش�ي��اه ت� َ
�ودع
لدى فقير مؤتمن فيستفيد من لبنها وسمنها
وص��وف�ه��ا أو ش�ع��ره��ا وم��وال �ي��ده��ا م��ن ال��ذك��ور،
بينما يضم اإلن��اث منها إل��ى العدولة األصلية
ال�ت��ي تظل ملكًا لصاحبها ال��واه��ب .ث��م ،هناك،
املنوحة (وجمعها :منايح) .وه��ي ش��اة أو ناقة
يسمح صاحبها ملحتاج بأن يرعاها ويستفيد
من لبنها.
وم��ن ع ��ادات م�س��اع��دة ال�ف�ق��راء ،ال�ج��ورع��ة .وهي
ت��رك قسم م��ن ال ��زروع ب�لا ح�ص��اد للمحتاجني،
يحصدونها ويدرسونها ويطحنونها لخبزهم.
وف��ي أش�ه��ر ال��رب �ي��ع ،تعتمد ال �ع��ائ�لات اع�ت�م��ادًا
كبيرًا على ما تمنحه لها ّالطبيعة من نباتات،
أصبح تمييزها وإعدادها فنًا متوارثًا .وبعضها
َ
َ
يؤكل نيئًا ،أو تعد منه السلطات أو ُيمزج باللنب
املقطوع ،لكن معظمها ُيحاس بالزيت أو السمن
ّ
مع البصل ،كالفطر والكما والعكوب والخبيزة.
ومن الطبيعة ،أيضًا ،يحصل البدو ـ الفالحون
على غذاء إضافي ،وأحيانًا أساسي ،يتمثل في
ال�ط��رائ��د م��ن غ��زالن وأران ��ب ،وال�ط�ي��ور كالشنير
وال� �ح� �ب ��اري وال �ق �ط��ا وال �ح �م ��ام ال� �ب ��ري وال � ��درج
ال��خ .ويأكل الصيادون لحوم طرائدهم ّ
شيًا أو
تحاس لحومها في البيت مع السمن والبصل.
وق��د ك��ان الصيد في املجتمع التقليدي ،رؤوف��ًا
بالبيئة ،وال يؤدي إلى انقراض األنواع ،لسببني
أول �ه �م��ا أن ��ه ي �ت� ّ�م غ��ال �ب��ًا ل �ل �ح��اج��ة ال ل�ل�ت�س�ل�ي��ة،
ّ
وث��ان�ي�ه�م��ا أن وس��ائ�ل��ه ل��م ت�ك��ن ف��ت��اك��ة ك�م��ا هي
الحال اليوم مع البنادق الحديثة ونزعة الكسب.
وأخ �ت��م ب� ��دالالت ا َل �ن��ار وق �ه��وة ال�ب�ن ف��ي تقاليد
ّ
ُ
ّ
املستعد
الضيافة .فالنار تشب إعالنًا من املعزب
ّ
الستقبال الضيوف .وهي عنوان عز .ولذلك ،قيل
الذم «يا طافي الضو ،يا ّ
في ّ
ميت النار» ،والنار
ّ
ترتبط بقهوة ال�بن التي يتعاطاها ال��رج��ال في
هنالك
م�ج��ال�س�ه��م م�ع�ن� ً�ى وم�ت�ع��ة .ف�ف��ي امل�ع�ن��ى
ّ
إجابة الطلب وتقدير املقامات ،وفي املتعة ،لذة
املذاق واعتدال املزاج.
ننتهي م��ن ه��ذه املقدمة م��ع رائ�ح��ة ال�بن والهيل
على أنغام الربابة:
ّ
ْ
التراميس
يا عاملني النب وسط
ُ
مرضعاتهْ
ال تقطعونه من حشا
ّ
ردوه ّ
ْ
املقاييس
المات الخشوم
ُ
حالتهْ
صفر الدالل اللي عليها
وح�لات��ه ،ه�ن��ا ،روع�ت��ه .فتحلية القهوة العربية
ال ت �ج��وز ح �ك �م��ًا ،ب�ي�ن�م��ا ي�م�ن�ح�ه��ا ال �ه �ي��ل م��ذاق��ًا
حامضًا وحلوًا معًا.

