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تراث األجــداد صفحة تعنى بعادات وتقاليد وحياة أهل قطر قديما، في محاولة 
لتعريف القارئ بالتراث القطري في جوانبه املختلفة من املأكوالت التراثية وطريقة طبخها 

إلى مصطلحات وكلمات تميز بها املواطن القطري، وشــرح معانيها وفق املصطلحات 

الحالية، وتحاول الصفحة سبر أغوار التراث القطري املتعدد الجوانب واألشكال، كما سيتم 

تسليط الضوء على شخصية تميزت في أحد مجاالت الحياة. 

وإننا إذ نرحب بمشاركتكم ندعو كل من يملك صورا أو حكايات وقصصا تتحدث عن تراث 
 إعداد: نورة النعمةNoora.alnaama@hotmail.comقطر أن يراسلنا على اإليميل. 

األمثال الشعبية Ò

الكلمة الجديدةالكلمة القديمةالرقم
 علبةقوطي1

ناعملبيب2

أم أربع وأربعنيعنيوش3

الظالم الدامسخرمس4

هي سكني معكوفة يفتح بها املحاراملفلقة5

يتكلم بلغة غير لغته األصليةيرطن6

شباك سلكية لصيد السمكقرقور7

يركض بسرعةيدبج8

يزعليحمس9

معصبحمقان10

كلمات قديمة 
ومعناها الجديد Ò

بعض املعتقدات الشعبية  Ò
الهجيني: Ò :التشاؤم من مطر الصيف

التشاؤم من وجود بيت النمل الكبير (ليعبوا): 

املراجع
1 - من أفواه الرواة - علي عبدالله 

الفياض
2 - األمثال الشعبية في قطر - 

أحمد محمد يوسف عبيدان
3 - الــشــرح املختصر فــي أمــثــال 
قطر - خليفة السيد محمد املالكي
4 - من تراثنا الشعبي القطري - 

علي بن شداد آل ناصر
5 - أعـــالم مــن قطر ممن علموا 
القرآن لألبناء في الصغر - خليفة 

السيد محمد املالكي 
6 - املعتقدات الشعبية ألهل 
قــطــر - خــلــيــفــة الــســيــد محمد 

املالكي

بعض األمثال الشعبية الدارجة قديمًا

املطوع:  Ò

1 - إن سبك النذل اسكت عنه وارتحل.
يت جيبي.

َ
يت، شك

َ
2 - إن شـك

3 - إنشيل الخره على الراس وال منة الناس.
4 - إن طار طيرك قول سبيل.

5 - أنطر يا حمار لني يجيك الربيع.
6 - أنظر إلى جيبك وفكر في عيبك.

7 - إن عوراه ضرس األضراس، فدواه شلع الحديدة.
8 - إن غاب عن عيني سها عن بالي.

9 - إن غبرت غدرت.
10 - إن فات الفوت ما ينفع الصوت.

لــلــنــمــل فـــي مــصــطــلــحــنــا الــشــعــبــي ثــالثــة أســـمـــاء لــثــالثــة أحــجــام، 
فذات الحجم الكبير تسمى (نملة) وال ضرر منها، وذات الحجم 
املتوسط من النمل يسمى (السمسوم) ألن حجمه مطابق لحجم 

السمسم، والحجم الكبير من النمل يسمى (ليعبوا).
والنمل الكبير فيه التشاؤم فشكله مخيف ويخشاه الناس ألنه 
يقرص، وقرصته في بعض األحيان تكون سامة ولهذه األسباب 
يتشاءمون من وجوده معهم في البيت، فيسارعون إلى إخراجه 
إلـــى مــكــان آخـــر بــوســائــل عـــدة، حــتــى إن بعضهم يلجأ إلـــى أهــل 
الــديــن (املــطــاوعــة) إلخــراجــه مــن بيتهم وبفضل مــن الله يتم ذلك 
القرآن الكريم، ومنهم من يتعداه إلى  على أيديهم بفضل قــراءة 
املشعوذين، لعله يجد عندهم ما ينهي مصيبته ويريح أهل بيته.

فــي املــاضــي وقــبــل الــكــهــربــاء واملــكــيــفــات، كــانــت الــنــاس تقضي 
نهارها وليلها في فناء البيت أو في الحوش، وبعضهم يفضل 

النوم في الليل فوق سطح البيت.
لــكــن إذا تــغــيــر وجـــه الــطــبــيــعــة ونــــزل املــطــر فــي فــصــل الصيف 
الــوقــت  فـــال شـــؤم عليهم، ألن نـــزول املــطــر فــي هـــذا  يعتبرونه 
يمنعهم مــن الــجــلــوس فــي الــنــهــار فــي حـــوش الــبــيــت، أو فــوق 
الــســطــح، وكــذلــك نــومــهــم فــي الــداخــل مستحيل بسبب حـــرارة 
الطقس، فيبدؤون بالدعاء لله أن يزيل عنهم هذا الهم والغم، 

وينقشع السحاب وترجع السماء إلى صفائها وزرقتها.

املعالج الوالد الفاضل أحمد الدليل

((مهب كل اللي يعجبك تقدر تشله))
أشياء كثيرة في هذه الدنيا تعجب اإلنسان ولكن ليس كل 
ما يعجبك تستطيع أن تحمله معك وال حتى تقدر تشتريه 
لــو دفــعــت فيه عــمــرك فهناك أشــيــاء ال تــقــدر بثمن وال تباع 
ويقال هذا املثل لإلنسان الذي يتمنى الشيء ولكن ال يقدر 
املــرء يدركه  على اقتنائه، ومثلما قالوا ليس كل ما يتمنى 
فالعني ترى والقلب يعشق ولكن األشياء يقسمها صاحب 

القدر.

((محد ياخذها بالساهل))

يقولون وما نيل املطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غالبا، 
الــتــي تــأتــي بالسهل تــذهــب بالسهل مــن غير طعم  األشــيــاء 

وال قيمة أما األشياء التي تأتي بعد تعب فهي دائمًا غالية 
الـــذي يريد  وعــزيــزة وذات قيمة، ويــقــال هــذا املــثــل لإلنسان 
أن يــأخــذ األشــيــاء القيمة ذات املنفعة بالسهل ودون تعب 

مستحيل ألن الشيء الزين ما حد يأخذه بالسهل.

((من طق ولد الناس طقو أوليده))

اإلنــســان الـــذي يــعــتــدي عــلــى الــنــاس أو يــعــتــدي عــلــى أشــيــاء 
تــخــص غــيــره مـــن الـــنـــاس يــعــطــي فــرصــة لــلــنــاس فـــي أمـــوره 
وخــصــوصــيــاتــه، ويـــقـــال هـــذا املــثــل لــإلنــســان الــــذي يعتدي 
على الناس أو خصوصيات الناس وبعدها يشتكي الناس 
للناس فيقولون له «من طق ولد الناس طقوا أوليده» أي من 

اعتدى على الناس اعتدوا عليه.

مـــن مــنــطــقــة شــــرق وبــالــتــحــديــد من 
فريج العسيري عرف الناس والدنا 
املـــــرحـــــوم املـــعـــالـــج الـــفـــاضـــل أحــمــد 
الدليل الذي أحب عمل الخير للناس 
الله سبحانه وتعالى،  ابتغاء وجه 
الــنــاس بأنه ممن يعالجون  فعرفه 
الــــكــــســــور الــــخــــارجــــيــــة والـــداخـــلـــيـــة 
لجسم اإلنسان، فتوافدوا عليه من 
كـــل صــــوب (أي مـــن مــكــان بــعــيــد أو 
قريب)، بعد أن سمعوا عنه أخبارا 
طـــيـــبـــه تـــطـــمـــئـــن كـــــل مــــريــــض وكــــل 
صـــاحـــب عـــلـــه، وقــــد كـــانـــوا يــقــولــون 
إذا وصفوه ألحــد، اســأل مجرب وال 

تسأل طبيب.
فــنــحــن نــعــرفــه جـــيـــدًا ونـــعـــرف مـــاذا 
صنع وماذا قدم فكل من دخل بيته 
خــــرج مــنــه راضـــيـــًا مـــرضـــيـــًا، وكـــان 
والـــدنـــا أحــمــد الــدلــيــل -رحــمــه الــلــه- 
مــــن املـــجـــبـــريـــن الـــجـــيـــديـــن وســبــقــت 
شـــهـــرتـــه مـــعـــرفـــة الــــنــــاس بــــــه، فــهــو 
يعالج كل الكسور، فالكسر الداخلي 
لـــه عــــالج خــــاص يــتــألــف مـــن حـــزام 
خـــارجـــي يــصــنــعــه بــواســطــة شــاش 
من القماش خــال من الـــدواء يربطه 
على وسط املريض حتى ال يتحرك 
الـــعـــظـــم املــنــكــســر مــــن مـــكـــانـــه الــــذي 
بمهارته وأسلوبه وضعه في املكان 
الــصــحــيــح بـــواســـطـــة يـــديـــه وحــســه 

املرهف في تحديد املكان الصحيح 
يصاحبه عالج آخر يشربه املكسور 
صــبــاحــًا قــبــل اإلفــطــار وعــلــى الــريــق 
وكذلك في املساء يسمى باملصطلح 
الــشــعــبــي (املــــومــــيــــان) وهــــو عــبــارة 
عن عصارة طرية لبعض األشجار 
لــونــه أســــود يــشــبــه الـــقـــار أو الــزفــت 
الــطــبــيــعــي يـــؤخـــذ مـــنـــه بـــقـــدر حــبــة 
القهوة أو أكبر وتوضع في حليب 
يغلي بــمــقــدار فــنــجــان حــتــى تــذوب 

وتتجانس أو يــوضــع نفس مقدار 
املوميان في قدر فنجان من السمن 
الــبــلــدي ويـــوضـــع عــلــى الـــنـــار حتى 
يـــــذوب ويــتــجــانــس ثـــم يـــتـــرك حتى 
يـــصـــبـــح جــــاهــــزًا لـــلـــشـــرب فــيــشــربــه 
املـــريـــض صـــاحـــب الــكــســر الــداخــلــي 
مـــثـــل الــــضــــلــــوع وغــــيــــرهــــا صــبــاحــًا 

ومساء وقبل تناول أية وجبة.
أمـــا الــكــســور الــخــارجــيــة مــثــل كسر 
اليد أو الرجل أو الكتف أو أصابع 

اليد فتعالج بواسطة دواء وعيدان، 
فـــيـــقـــوم عـــلـــى تــجــهــيــز هـــــذا الــــــدواء 
الــخــاصــة ثــم يضعها في  بطريقته 
املـــكـــان املـــكـــســـور، وهــــي عـــبـــارة عن 
بياض البيض ودواء عشبي يسمى 
العنزروت، وهو يشبه حبات الرمل 
لــــونــــه أحــــمــــر ووردي مــع  الـــخـــشـــن 
صابون مبشور، ثم يخلطها بيديه 
جــــيــــدًا ويـــضـــعـــهـــا عـــلـــى قــــمــــاش أو 
شــاش أعــد خصيصًا لهذه الحالة، 

بــعــدهــا يــقــوم بــوضــع الـــعـــيـــدان في 
مــكــانــهــا الــصــحــيــح ثـــم يــلــف عليها 
هــذا القماش بطريقة طبية فنية ال 
تزعج املريض وال تضايقه، وتترك 
هذه الجبيرة حتى تجف وتتماسك 
ملدة محدودة يحددها هو، وال تزال 
عــن الــجــزء املــصــاب إال بــعــد أن يتم 

الشفاء بإذن الله.
بـــهـــذه الــطــريــقــة الــقــديــمــة الــبــدائــيــة 
كــــانــــت تـــعـــالـــج مـــثـــل هـــــذه األعـــــــواق 
واألمراض والكسور وال يقدر عليها 
قليل من الناس أو املمارسون للطب 
واملــــعــــالــــجــــون الـــــذيـــــن يــجــيــدونــهــا 
وبــالــطــريــقــة الصحيحة، ألن وضــع 
العظم املكسور في مكانه الصحيح 
يــحــتــاج إلــــى حـــاســـة ســـادســـة لــدى 
املـــعـــالـــج تـــخـــبـــره بـــــأن الـــعـــظـــم رجـــع 
إلــى موضعه إمــا عــن طريق معرفة 
مــــــن خـــــــالل إحــــســــاس  املــــعــــالــــج أو 
املــعــالــج بــاملــريــض أو املـــصـــاب، ألن 
وضـــع الــعــظــم فــي املــكــان الصحيح 
مــن عــالمــاتــه أو يشهق املــريــض ثم 
يتنفس بشكل طبيعي وهذه عالمة 

يعرفها املعالج املتمكن فقط.
رحـــــم الــــلــــه والـــــدنـــــا املـــعـــالـــج أحــمــد 
الدليل وجزاه الله كل خير وأحسن 
مثواه وأسكنه فسيح جناته إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

من األشياء التي ال تنسى وتظل في الذاكرة، دور العلم أو املكان 
الـــذي يتعلم فيه اإلنــســان، ففي املــاضــي وقــبــل افــتــتــاح املـــدارس 
كانت هناك مدارس لتحفيظ القرآن الكريم على أيدي (املطاوعة) 

أو األئمة أو كما نسميهم باللهجة املحلية (املال). 
وفي قطر كانت هناك مدارس كثيرة لتعليم القرآن الكريم، سواء 
الــقــرى املتفرقة البعيدة  الــضــواحــي أو فــي  فــي العاصمة أو فــي 
منها والقريبة، منها بيت (مال صالح) الذي ظل يطل بالضبط 
على البراحة، والبراحة تسميه لساحة فضاء تتوسط املنازل 
أو خلف املنازل، والبراحة أيضًا تسميه للمكان البراح الخالي، 
و(مال صالح) يرحمه الله باإلضافة إلى أنه مرب ومعلم ومطوع 
كان إمام مسجد، ومسجده ما زال موجودًا إلى اآلن وهو مسجد 
آل شبيب املــنــاعــي، وهــو املسجد الــوحــيــد الـــذي دخــل فــي سوق 
النجادة بالقرب من بيت التقاليد الشعبي سابقًا، ومــن حسن 
الحظ أن موقع املسجد اآلن هو بيت املال صالح الذي كان يرتاده 
األوالد وكل واحد منهم يحمل معه مصحفه وكرسيه الذي يضع 
عليه املصحف ليقرأ منه. لقد كان اإلنسان القطري حريصًا جدًا 
على تعلم القرآن وتعليمه ألبنائه، وكان األجر يدفع للمعلم أو 
املطوع يوم الخميس وتسمى (الخميسية)، وهي عبارة عن مبلغ 
رمزي من املال أو هدية بسيطة مثل البيض أو التمر أو العيش، 
كــل حسب استطاعته، يقدمها طالب العلم ملعلمة كــل خميس، 
وكــذلــك عــنــد حــفــظ إحـــدى الــســور أو أحـــد أجــــزاء الــقــرآن الــكــريــم، 
القرآنية تباع عند بعض الناس،  وكانت املصاحف أو األجـــزاء 
وقد درجت العادة أن الطالب إذا أراد شراء مصحف أو جزء من 
املصحف يقول لصاحب املكتبة أو الدكان بكم تهبني هذا القرآن، 
لــه ثــمــن، فهو كــالم العزيز الحكيم رب العرش  الــقــرآن ليس  ألن 
العظيم، وكــمــا كــانــت هــنــاك بــيــوت لتعليم األوالد كــانــت توجد 
أيضًا بيوت لتعليم البنات، ومنها على سبيل املثال بيت املعلمة 
الفاضلة آمنة محمود الجيدة، وبيت آمنة املطاوعة وغيرها من 

بيوت العلم املنتشرة آنذاك.

الهجيني لون من غناء العامة وأهازيجهم، 
وهو قديم وإن صنف ضمن التراث الشعبي. 
والـــهـــجـــيـــنـــي أكــــثــــر مــــا يــــكــــون فــــي الــنــصــف 
الـــشـــمـــالـــي مــــن جــــزيــــرة الــــعــــرب إلـــــى بـــــوادي 
الــشــام والــعــراق وقــراهــمــا، وكـــان يتغنى به 
البدو والحضر وهو في بداية أمره لم يكن 
يــغــنــي إال عــلــى ظــهــور نــجــاب اإلبــــل ولــهــذا 
الراكب  اكتسب هــذه التسمية، وكــان يغنيه 
فـــي أســـفـــاره لــلــتــرفــيــه عـــن نــفــســه ولــتــجــديــد 
هــمــة نــشــاط راحــلــتــه حــيــث كــانــت النجائب 
تطرب له وتستجيب والهجيني غناء عذب 
ألــحــان متباينة  لطيف شــجــي يغنى بــعــدة 
وأعـــــــذب تـــلـــك األلــــحــــان مــــا كـــــان يــــوافــــق فــي 
اإليقاع النجيبة في ركضها، والهجيني فن 
قائم، ومن شعر الهجيني هجينيات الشيخ 
سعود بن عبدالرحمن آل ثاني ويقول فيها: 

جـــعـــل يــســقــا لــــي نـــويـــنـــا بــالــنــكــوفــه
قـــــربـــــوا الـــــعـــــيـــــرات ذربــــــــني الـــعـــيـــالـــي

هــجــنــنــا الــلــي ركــبــهــا مــثــل الــطــروفــه
ـــهـــا جــتــوالــي لـــدبـــحـــة مـــثـــل الـــنـــعـــام ال

مــعــســوفــه هــــيــــب  فــــطــــر وال  بـــــال  ال 
تــــــومــــــا شـــــقـــــة عــــلــــيــــهــــن الــــحــــيــــالــــي

ــــطــــرب الــــــركــــــاب وتـــــبـــــوج الـــتـــنـــوفـــه ت
ـــبـــعـــيـــده بــالــعــجــالــي تـــقـــطـــع الــــخــــد ال

لـــي لــفــيــنــا عــلــى حــســيــنــات وصــوفــه
كـــامـــل الــــزيــــن نــــاشــــيء فــــي الـــداللـــي

ــقــرم مــن عــقــب الكلوفه راحــتــك يــا ال
عـــنـــد غـــالـــيـــك اتــــــســــــاوي كـــــل غـــالـــي

خص إال منه حصل خطوى هنوفه
مـــثـــل بــــــدر ال كـــمـــل عـــقـــب الـــهـــاللـــي

وللشيخ سعود أيضًا وعلى الطاروق نفسه: 

بــكــرتــي مـــا صــنــتــهــا إال مـــن غــالهــا
ــه ـــــي عــلــيـــ لــــــني يـــــأتـــــي ال زمــــــــن غـــــال

ما حال ال ضاق صدري في خالها
قـــربـــت لـــي مـــازمـــى والـــشـــمـــس حيه

ــــك غــيــاهــا ال دبــــحــــة مــــا يــنــتــحــقــق ل
ـــرعـــيـــه ــــــســــــرحــــــان يــــــبــــــرا ل كــــنــــهــــا ال

ـــلـــي رمـــاهـــا أو كـــمـــا ربــــــدا قــــدرهــــا ال
الــروحــه شفيه صاعها قد هي على 

اربــــاهــــا أول  فـــــي  حـــــايـــــٍل ومـــتـــيـــهـــه 
فــــي الـــســـدايـــس ســنــهــا مـــاهـــي ثــنــيــه

وللشيخ سعود أيضًا: 

ركبنا على العبرات ضمروهن اجالل
لها في مقر الصيد مسرى ومسراحي

إلى روحت عقب الصلف خثت الزرفال
تقارن كما ربــدى تسفح بلجناحي

إلى سمعوها الصوت قامت بعد تجتال
الله ياقاك ياصاحي تقبض بحفظ 

عليها قــروٍم فالخال صملٍه وارجــال
اســبــاع الــفــال ذربـــني مــن كــل مزاحي

ترى ذي طراة العمر ياجاهٍل في الحال
يـــامـــدوٍر زود األربــاحـــــي تــغــتــنب  وال 

وخذ مني أوصيك كأنك بعد تخـتال
الجسم ترتاحي العزايم واتعب  بقو 

ولــلــشــيــخ ســـعـــود عـــلـــى طـــــــاروق الــهــجــيــنــي 
أيضًا: 

يــــا الـــنـــشـــامـــا قــــربــــوا لــــي كــــل حــايــل
ضـــاق صـــدري والــفــرج بــظــهــور هنه

ـــه مــثــايــل ــنــظــا ركـــبـــهـــن مـــال عـــــوص ل

مــــا حــــال صـــــوت الـــغـــنـــا بــــكــــوار هــنــه
ــثــمــايــل الـــــغـــــوارب يـــشـــيـــب وكــــبــــار ال

مــــالــــحــــق كــــرســــوعــــهــــا بــــــــــزوار هــنــه
الرحايل النفس فــوق  منوتي ســوج 

قــــربــــنــــه بـــــعـــــيـــــٍد  وإن زمــــــــــا جــــــــــال 
كـــــم صــــبــــٍي عــــاشــــق بــــــرد الـــظـــاليـــل

مــــســــتــــكــــن امــــــخــــــالــــــف فـــــنـــــي لـــفـــنـــه
ـــجـــدايـــل هـــيـــه يـــاملـــجـــمـــول نــــقــــاض ال

اعـــبـــثـــي ال صـــــار شـــوقـــك فـــيـــه هــنــه
اطــــمــــحــــي لــــلــــي ثــــنــــا يـــــــوم الــــدبــــايــــل

الــنــامــوس بـــالـــروح املضنه  يــشــتــرى 

ويقول أحدهم في هذا املعنى: 

يــالــلــه وأنـــــا طــالــبــك حـــمـــرا هــــوا بــالــي
الـــجـــيـــش طـــــفـــــاٍح جــنــايــبــهــا الروح 

ومــن القصص املــرويــة: قيل في السابق إن 
ابــن مشعاب مــن آل سنيد آل مــرة جمعته 
الطريق مع محمد بن فــارس الحبابي من 
أبوظبي متجهني لقطر ومرا بسبخة مطي، 
وهـــــي ســبــخــة مــتــعــبــة ومـــمـــلـــة حـــتـــى اآلن، 
ومعروف أن اإلبــل تطرب للصوت والغناء 
كــمــا يــطــرب اإلنـــســـان، وكــــان فــــارس يــعــرف 
ثــمــد أو رس (مـــاء قــلــيــل) فــي تــلــك املنطقة، 
وكانا يريدان أن يردا هذا املاء وابن فارس 
هـــو الــدلــيــلــة فــغــنــى ابــــن مــشــعــاب بــأبــيــات 
تشجيعًا ألخوياه وللجيش لحث الخطى 

منها: 

يــانــديــبــي مـــن عــلــى هــضــع الــرقــابــي
فـــوق هجنًا ال مــشــى تهضع رقــابــه

يـــابـــن فــــــارس يــامــحــمــد ســـرهـــا بــي
ســــرهــــا بــــالــــلــــي تـــــكـــــاود ســــرهــــا بــه

أحــــمــــد الــــلــــه فـــوقـــهـــا قــــرمــــًا حــبــابــي
احـــبـــابـــه كـــــثـــــروا  املــــــــدى  كـــلـــمـــا زاد 


