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 بن برجس: تقدمي 
القهوة للضيوف 

  تقليد عربي يحترمه 
الكبير والصغير
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5000
اليــــوم يـومك!

مــع حـســـاب يـــومـي
يـوميـًا* 

دك اربح

 القهوة العربية.. مشروب عربي أصيل انطلق من اليمن
 قال الباحث في التراث الشعبي 
الكاتب احمــــد بن برجس ان اهل 
اجلزيرة عرفوا القهوة قبل الشاي 
على األرجح لقرب موطنها احلبشة 
من جزيــــرة العرب اذ انطلق هذا 
املشــــروب العربــــي االصيل من 
اليمن حتى وصل الى معظم دول 

العالم.
  وأضاف بن برجس لـ «كونا» 
ان القهوة كانت مشروبا يتناوله 
انتقلت  اليمــــن ومنه  الناس في 
الى اجلزيرة العربية ومن ثم الى 
بالد الشام وملا جاء األتراك عملوا 
على تطوير صناعتها وتفننوا في 
طبخها وتقدميهــــا وقاموا بنقلها 
الى بالد اوروبا وهناك أصبحت 

املشروب املفضل للجميع.
  واوضــــح ان لعمــــل القهــــوة 
وتناولها طرقــــا وأدوات تختلف 
من مكان الى آخر «وما يهمنا في 
هذا اجلانب السلة أو املعاميل وهي 
مجموع أدوات عمــــل القهوة من 
دالل وقــــدور وفناجني ومحماس 
وغيرهــــا». وذكــــر ان أول «هذه 
املعاميل اخلاصة بصنع القهوة هو 
النجر الذي صنع أوال من اخلشب 
ويسمى في جند موجات ويفضله 
البدو خلفته وسهولة حمله فكانوا 
يضعون في جنر اخلشب السمن 
ويترك مدة ستة اشهر حتى ميتصه 

أو أكثر حسب الرغبة ثم وضعه 
في الدلة ويتم بعد ذلك زل القهوة 
من امللقمة الى الدلة لكن بشــــرط 
الركادة (عــــدم رج امللقمة) حتى 

ال تتعكر».
   وعن صناعة الدالل اشار بن 
برجس الى انها تصنع من «الفخار 
ولها أسماء عدة مثل احلساوية ـ 
البغدادية ـ احلمصية الرسالنية 
ـ النجديــــة ـ احلايلية ـ العمانية 
والرسالنية، وسميت كذلك نسبة 
الى املعدن املستخدم في صناعتها 
وهو النحاس األصفر وهناك أيضا 
الدلة القرشية التي تصنع في مكة 
املكرمة واالماراتية وهي عادة ما 
تكون ذات رأس عريض ومقدمة 
عالية». واضــــاف ان «من أدوات 
املقم وهو صندوق  القهوة أيضا 
خشبي أو نحاس يستخدم حلفظ 
فناجيل القهوة ويسميه أهل جند 
واخلليج العربي الشت أو الشتي 
وفي بالد الشام يسمى احملفاظة». 
وعن طريقة تقــــدمي القهوة، قال 
بن برجس «هنــــاك تقليد عريق 
لتقدمي القهوة للضيوف يحترمه 
الكبير والصغيــــر ويبدأ بتقدمي 
القهوة للضيف أوال ثم للجالسني 
من على ميينه أو للجالســــني في 
املجلس ان لم يكن هناك ضيوف 

وأيضا من على اليمني. 

والتنعيم باملنحــــاز ويصنع من 
النحاس  أو  أو احلديد  اخلشــــب 
ويعرف أيضا بالهاشمي ويستخدم 

في دق حبوب القهوة».
  وعن طرق صنع القهوة، قال 
بن برجس ان هناك عدة طرق منها 
«توضع كمية بيالــــة واحدة من 
القهوة النية في احملماسة العداد 
دلة واحدة وتضع احملماسة على 
اجلمر مع االنتباه بحيث أال تضعها 
على لهب النار مباشــــرة ألن ذلك 
يؤدي الى احتــــراق القهوة دون 
اســــتوائها». واضاف «ثم تقلب 
بحيث تكون احملماسة بوضع مائل 
وترفع القهوة لألعلى ثم تلقائيا 
تنزل لألسفل ليتم تقليب القهوة 
بشكل متساو حتى يتحول اللون 
الى البنــــي الغامق وبعد االنتهاء 
من حمس القهوة يتم وضعها في 
املبرد ألنه ال ميكن طحنها حارة 
ثم توضع بالنجــــر ليتم طحنها 
وبعد ذلك توضع على املاء املغلي 
في الدلة (امللقمة) ثم توضع على 
نار هادئــــة مع التأكد أنها تتقلب 
وتترك مدة مــــن ٧ الى ١٠ دقائق 
على األقل». وقال «وبعد ذلك تبعد 
امللقمة وتوضع خارج النار مدة 
من ٣ الى ٥ دقائق للتصفية وفي 
هذا الوقت يتــــم طحن الهيل في 
النجر مبقدار فنجان واحد أو أقل 

اخلشــــب وبعد ذلــــك يوضع في 
الشمس مدة ثالثة أيام حتى ينشف 
من الســــمن ثم بعــــد ذلك يطحن 
املســــمار القرنفل والهيل ويغلى 
مباء ويوضع في النجر لتطييب 
رائحته وتكرر هذه الطريقة مدة 
أيام لتصبح بعدها رائحة  ثالثة 

النجر طيبة زكية».
  واضاف انه «مت فيما بعد صنع 
النجر احلجري ويسميه أهل جند 
بالنجيرة ثــــم صنع من النحاس 
األصفر (املاو) ومن أدوات القهوة 
أيضا احملماسة وتستخدم في تنعيم 
وطحن القهوة ولها أشكال مختلفة 
ولكن شكلها العام هو املخروطي 
العميق في اجلزء السفلي والضيق 
في األعلى وتصنــــع من احلديد 
النجرانية  واشهرها احملماســــة 
فهي متوسطه احلجم وجتويفها 

غير عميق».
  واشــــار الى ان هنــــاك ايضا 
«محماســــة عليــــان ومحماســــة 
ان أســــماءها  العرجاني»، مبينا 
جاءت نسبة لصانعها وكلها تصنع 
في اململكة العربية السعودية أما 
احملماسة الديرية فهي كبيرة احلجم 
وال ميكن احلمس بها اال على نار 

احلطب وتصنع في بالد الشام.
  وقال «اما الرشــــاد فهو عبارة 
عن األداة التي تستخدم في الدق 

 احمد بن برجس 

 لعمل القهوة طرق وأدوات تختلف من مكان إلى آخر 


