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• اجلراد

واحيانا يستخدمونه على االفطار
مع اخلبز غير املخمر املغموس في
الزبد».
أطفال أم سعود البريطانية
يأكلون اجلراد

تقول السيدة أم سعود فيوليت
دي��ك��س��ون»ت  4ي��ن��اي��ر1991
زوج���ة املعتمد البريطاني في
الكويت هارولد ريتشارد باتريك
ديكسون harold eichaard
 patrick dicksonفي كتابها
«أرب��ع��ون عاما في الكويت من
 1929إلى  1969عن اجلراد ما
يلي« :كان العرب يأكلون اجلراد
وع��ن��دم��ا ك��ان��ت أس���راب اجل��راد
تتساقط ف��ي ش���وارع الكويت
شارك األطفال في جمعها وقد أثار
اجل��راد طفلي «سعود وزه��رة»
اللذين شاركا اجلميع في التقاط
بعض منه ألكله وق��د استمتعا
مبذاق اجلراد ولم يترددا في أكل
الطعام غير املألوف».
وتسمى أنثى اجل���راد عند أهل
البادية»دمونة» وجمعها»دمون»
وع��ن��د أه���ل احل��اض��رة»م��ك��ن��ه»
وج��م��ع��ه��ا»م��ك��ن» ول��ون��ه��ا بني
وهي سمينة وفي بطنها البيض
م��ذاق��ه��ا مم��ت��از وطعامها شهي
بسبب البيض ال��ذي في بطنها
أما الذكر فهو أصفر وأنحف من
األنثى ولونه أصفر ويسمى عند
أهل البداية «زعيري» وعند أهل
احل��اض��رة»ع��ص��ف��ور» أخ��ذ هذا
االسم بسبب لونه األصفر الذي
يشبه لون طير العصفور»وفي
اللغة ل��ون العصفر واألصفر
متشابهان».

وك���ل»دب���اة» ت��زح��ف مب��ح��اذاة
«الدباة» التي بجوارها كتفا بكتف
وهذا الدبا الزاحف يلتهم كل نبتة
أو ورقة خضراء يجدها أمامه.
في ربيع سنة  1930ظهر»الدبا»
ب��أع��داد هائلة ج��دا ً وصلت إلى
مزارع الكويت فأكلت املزروعات
وت���رك���ت األش����ج����ار ال��ك��ب��ي��رة
كالنخيل وغيرها ج��رداء من كل
ورق��ة خ��ض��راء بحيث أصبحت
هذه االشجار تبدو للرائي وكأنها
تعرضت حلريق هائل.
ووصلت مجاميع الدبا الزاحفة
إلى البيوت والى الغرف الداخلية
في كل بيت وسببت الكثير من
التلف ألغراض ومحتويات املنازل
كاملالبس والطعام واألثاث.
وكان الناس يكافحون هذا الدبا
ال��زاح��ف على م��زارع��ه��م بطرق
بدائية مثل حفر اخلنادق حول
امل����زارع ال��ت��ي متتلئ فيما بعد
بأعداد هائلة من الدبا أو بضرب
الصفائح املعدنية لتخرج أصواتا
يطرد الدبا عن مزارعهم وبعضهم
غطى مزرعته بألواح الصفيح
األم��ل��س أو ب����أوراق القصدير
امللساء والقصد من وض��ع هذه
الصفائح امللساء هو جعل الدبا
ينزلق عندما يصعد عليها بحيث
يسقط داخ���ل اخل��ن��دق احملفور
ح��ول امل��زرع��ة فيسهل القضاء
عليه.
وك��ان امل��زارع��ون يشترون هذه
املواد التي يستعملونها حلماية
مزارعهم من مدينة الكويت.

• جاهز للطبخ

مشاهدات املعتمد البريطاني
وي��ذك��ر املعتمد البريطاني في
الكويت هارولد ريتشارد باتريك
ديكسون املتوفى ف��ي الكويت
سنة 1959م عن اجلراد والدبى
ما يلي بتصرف بسيط« :متيز
رب��ي��ع وخ��ري��ف ال��ع��ام 1929م
بفخامة وكثرة أس��راب اجل��راد
التي اكتسحت الساحل الشمالي
الشرقي للجزيرة العربية وقد
سببت ه��ذه االس����راب أض���رارا ً
كبيرة للرعي وبخاصة في اجلزء
اجلنوبي الغربي م��ن الكويت
ومت��ي��ز رب��ي��ع 1930م بظهور
«ال��دب��ى» واضطر سكان مدينة
الكويت للدخول في حرب حقيقية
معه النقاذ ما ميكن ان��ق��اذه من
ممتلكاتهم».
اجلراد في تراث عرب اجلزيرة
العربية
يؤرخ أهل جند والكويت وعربان
البوادي تاريخ السنني مما يقع
فيها م��ن ح���وادث وأم���ور مهمة
فمثال يقول لك احدهم« :أنا ولدت
في سنة «ج��رادان» ويقصد انه
ول��د بسنة اجل���راد العظيم».
وي��ع��دون ال��س��ن�ين ب��احل��وادث
ال��ت��ي وق��ع��ت فيها وبقطنات
القلبان «جمع قليب أي االبار»
فمثال عندما يعد األب عمر ولده
يعده هكذا :ول��د ابني في سنة
اجل��راد وفي السنة التي بعدها
قطنا «ال��ق��ط��ن بالصيف» على

القلبان الفالنية وفي السنة التي
بعد قطنتنا جاءنا الدبى العظيم
«سنة ال��دب��ى» وبعدها جاءتنا
سنة الربيع الطيب التي كثر فيها
الفقع «الكمأ» وبعد سنة الربيع
ج��اءت سنة الدهر «سنة احملل
واجلدب» وفي السنة التي بعدها
مات الشيخ عبدالله «سنة موته
الشيخ عبدالله» وهكذا يستمر
بسرد السنني ليعد عمر ول��ده.
وعادة التاريخ بحوادث السنني
ح��ل��وه��ا وم��ره��ا ع����ادة ج��اري��ة
ومتبعة عند كل قبائل العربان
قدميا ً وحديثا ً منذ العهد اجلاهلي
والى العهد العثماني.
سمي اجل��راد ج���رادا ً ألن��ه يجرد
االرض من النبات يقال :جردت
االرض فهي مجرودة اذا اكل اجلراد
نبتها ويقال :جرد الزرع :اصابه
اجل���راد فهو م��ج��رود واجل���راد:
هو اسم للجنس يقع على الذكر
واالن��ث��ى مفرد اجل��راد «ج��رادة»
ايضا ً يقع على الذكر واالنثى مثل
البقر مفردها بقرة والتمر مفردها
مت��رة واحل��م��ام مفردها حمامة.
يشبه ال��ع��رب ف��خ��ذي اجل���رادة
بفخذي البعير وساقاها بساقي
النعامة وجناحيها بجناحي
النسر ووجهها ب��وج��ه الفرس
وعينيها بعيني الفيل وعنقها
بعنق الثور وقرنيها بقرني اآليل
وص��دره��ا بصدر األس��د وبطنها
ببطن ال��ع��ق��رب وذن��ب��ه��ا بذنب
احل��ي��ة .ال��غ��وغ��اء :اس��م صغار
اجل����راد ف��ي ال��ط��ور ال��ث��ال��ث من

بيض اجلراد

وحتفر اجل���رادة االن��ث��ى حفرة
عمقها  10سم حتفرها في أرض
رطبة وتضع مؤخرتها داخ��ل
هذه احلفرة لتبيض فيها حيث
يخرج من بطنها جراب البيض
احمل���ت���وي ع��ل��ى  100بيضة
تقريبا ً وي��ن��دف��ن ه��ذا اجل��راب
داخ��ل ه��ذه احلفرة الضيقة ثم
تترك اجل���رادة بيضها وتطير
وبعد  20يوما تقريبا يفقس
البيض داخ��ل احلفرة وتخرج
منه احل��وري��ات وتسمى هذه
احلوريات بالعربية الفصحى
حسب تسلسل أطوارها كاآلتي:
حني الفقس تسمى «س��روة» ثم
«دب��ى أو دب��ا» ثم «غ��وغ��اء» ثم
«خيفان» ثم «كتفان» ثم»جراد»
وصغار اجل��راد ال تؤكل والذي
يؤكل هو اجلراد فقط.
وأخ��ط��ر ص��غ��ار اجل����راد على
االط�ل�اق ه��و»ال��دب��ى أو ال��دب��ا»
ال��زح��اف ال���ذي ي��زح��ف ب��أع��داد
هائلة جدا ً على شكل بساط أسود
مم���دود متموج ق��د يصل طول
هذا البساط إلى  6كيلومترات
وعرضه حوالي  3كيلو مترات

7

• اسراب من اجلراد

عمرها «بعد طور الدبى الزاحف»
وصغار اجل��راد «أوالد اجل��راد»
الذي نسميهم بـ«الغوغاء» يخفون
للطيران ف��ي ه��ذه امل��رح��ل��ة من
العمر -أي يبدأون بالطيران ومن
«غوغاء اجلراد» استخدمنا كلمة
«الغوغاء من الناس» ونقصد بهم
املتسرعني إلى الشر ومثيري الفنت
والقالقل واملشكالت .اخليفان :هو
اس��م يطلق على صغار اجل��راد
«أبناء اجل��راد» عندما تصل إلى
الطور الرابع من عمرها واجلراد
اخليفان :هو اجلراد الذي اختلفت
فيه األلوان وهو في هذه املرحلة
أطير ما يكون واجلرادة الواحدة
خيفانة -وتشبه العرب الناقة
والفرس السريعة بـ«اخليفانة»
وه��ذا ف��ارس ال��ع��رب عنترة بن
شداد العبسي «توفي نحو  22ق
ه��ـ »2600/يشبه فرسه خلفتها
وضمورها باخليفانة :فغدون
حتمل يشكتي «خيفانة» مرط
اجل���راد لها متيم اتلع والعرب
عموما ً تشبه اخليل باخليفان
قال أمرؤ القيس حندج بن حجر
«توفى نحو  80ق هـ 545/م».
وأرك���ب ف��ي ال���روع خيفانة لها
ذن��ب خلفها مسبطر وذك��ر هذا
البيت بصيغة أخرى وأركب في
الروع خيفانة كسا وجهها سعف
منتشر ال ُكتفان وال ِكتفان :هو
اسم يطلق على صغار اجلراد في
الطور اخلامس من عمرها بعد
هذا الطور يصبح الكتفان جرادا ً
كامالً والكتفان من اجل��راد هي

التي ظهرت اجنحتها وتكاملت
اجسامها وملا تطير بعد فهي تنقز
في االرض نقزانا ً مثل املكتوف
«ال����ذي ش���دت ي��دي��ه م��ن خلف»
ال��ذي اليستعني بيديه اذا مشى
وواحد الكتفان «كاتف» و«كاتفه»
لالنثى .قال صخر أخو اخلنساء:
وح��ي حريد ق��د صبحت بغارة
كرجل اجل��راد أدب��ى كتفان وهذا
شاعر شعبي ميدح جماعته قائالً
اننا نزمي «نتسامى باالرتفاع
للرائي» مثلما تزمي «ترتفع»
شخانيب «ف��روع» جبل سنجار
وانه وجماعته ايضا مثل الدبى
الكتفان تدوس الزبارة «الكومة
املرتفعة» .اما البيت الثاني فهو
واضح ال يحتاج إلى شرح .يقول
الشاعر :نزمي كما تزمي شخانيب
سنجار مثل الدبا الكتفان ناطى
الزباره وحنا هل اجلمع املسبل
ليا سار وعدونا الزم يذوق املراره
ف�لان مثل غباش اجل��راد أو مثل
صياد اجل��راد مثل يضرب باملرء
الذي يقدم على عمل او على امر
مجهول ال يعرف ش��ره وخيره
ربحه وخسارته من ه��ذا العمل
فهو مثل غباش اجل���راد .جرت
العادة ان يخرج الناس في الغبش
«اي في الفجر» لصيد اجلراد حيث
يكون اجل��راد م��ق��رورا ً «ب��ردان�اً»
ونائما على االشجار والشجيرات
واحلشائش فيجمعونه من على
ش��ج��ره وش��ج��ي��رات��ه وبعضهم
يقلع «يشلع» الشجيرة من منبتها
وي��ف��رغ اجل���راد ال��ذي عليها في
العدل «كيس منسوج من الوبر
او الصوف  -وجمعه ع��دول».
وصائد اجلراد او جامع اجلراد
ال يأمن ان تنهشه حية او يلدغه
عقرب نائم حتت هذه االشجار
وال���ش���ج���ي���رات .م��ث��ل اجل����راد
التهامي يضرب بكثرة العدد.
يقول احدهم« :جاءوا الينا قوم
م��ث��ل اجل����راد ال��ت��ه��ام��ي» .يظن
البدو ان اجلراد يأتي من صوب
سهل تهامة وهو السهل الشهير
امل��وج��ود ف��ي اململكة العربية
ال��س��ع��ودي��ة وال���ذي ميتد على
الساحل الشرقي للبحر االحمر.
واحلقيقة ان اجل��راد يصل إلى
ه��ذا السهل ق��ادم��ا م��ن افريقيا
ويتكاثر فيه وك��ذل��ك يقولون
للداللة على الكثيرة« :ج��اءوا
الينا ق��وم مثل عمود اجل��راد».
وقد يبلغ عدد اجل��راد في عمود
«س���رب» اجل���راد اكثر م��ن الف
مليون ج���رادة تغطي مساحة
تبلغ في املتوسط  20كيلومترا ً
مربعا ً وغالبا ما يكون طيران
اجل��راد في النهار اما في الليل
فينام على االشجار واالعشاب.
والعجيب الالفت للنظر انني
قرأت بحثا ً علميا ً يقول ان سبب
هجرة اجلراد هو قلة الهرمونات
اجلنسية في دمها اما اذا زادت
هذه الهرمونات فانها ال تهاجر.

