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 فً التراث الرضاعة                                 

 )لبن األم(                                       

، مثلً ومثل غٌري من الموالٌد، من أبناء )رضعت( تسنى لدي أن...    

فً زمان كانت تطلع فٌه الشمس من مشرلها... وتغٌب فٌه حٌث  المزارعٌن...

ً وافراً، إلهٌاً الدافك من نبع األمومةتغٌب، غرباً، كما هً عادتها...رشفت  ...لبنا

 ً  ...)مجاناً()بدون ممابل(، ٌعنًو ..وحاللً طٌباً،  خالصاً، ،سائغاً، شهٌا

أو الملعمة ...أو أٌة  (...)البزةوبممادٌر محكمة التناسب...لم أستخدم فً ذلن ...

آنٌة منزلٌة أخرى، متوافرة، كوسٌط... ٌمثل حائالً بٌنً وبٌن ثدي أمً...حتى 

وأصبحت  ...)المواطع(بلغت السن التً نبتت فٌها اثنتان من أسنانً األمامٌة، 

، والتً تعنً العض على ثدي األم...مما أدى بالجيم المعطشة )كجا(أدرن معنى 

المتعّمد، ألن ٌكون بداٌة جادة نحو فطامً... دون السن المحددة، وهو بذلن الفعل 

 ذاته ما ٌعنٌه المثل العربً:

 

 )وعلى نفسها جنت برالش(                      

 

 ،ن من خصوم لهم... كانوا فارٌكلبة لمومولمزٌد من المعرفة، ف..)برالش( 

 مهحتوالى مخبأ آمن... احتى أودى بهم المسٌر إ ...وكانت تتبعهم كلبتهم تلن

 ،همنٌخطئوحمونهم ولد كادوا مر بمخبئهم من ٌال)برالش(... كلبتهم املهم حتىبك

 ،لٌهم ولتلوهمعفهجموا  ،معرفة مخبئهم التً مكنتهم مننباح )برالش(...  لول

 معهم... )برالش(ولتلوا 

 

على األرض...أتناول بعضاً من ذرا  )لاعداً(من بعد أن تعلمت الجلوس      

... وهو الفعل الذي لادنً الطٌنً الوافر من حولً، والناعم فً ذات الولتالتراب 

ً وتملٌداً لبعض النساء  )مص الدّراب(كً أمارس  فً أٌام لادمات... إرثا

من بٌن حبٌبات الذرة  )الدّراب(...الالئً ٌفتشن عن ذلن المدعو  ،)الحامالت(

 العٌش...  )شوالت( والتفً داخل ج
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، من ذوٌهتحت إشراف لصٌك عادة ٌتم تعلم جلوس الطفل على األرض،    

من  وما توافر من ممتنٌات أخرى )الوسائد( و)المخدات(...باستخدام 

مثل: )توب الزراق.. أو توب الكرب.. أو ... كبماٌا األثواب البالٌة، الملبوسات

.. أو العرارٌك الرجالٌة أو العرارٌك النسائٌة(... الفركة.. أو الشملة.. أو المرلاب

التً  األنواعولتئٍذ...وغٌرها من  ل..)المرلة(،التً ل تصلح الملبوسات أو تلن 

 عبثت بها األٌام كثٌرا... فصادرت رونمها، وعلمتها حكمة )الصبر على المكاره(... 

 

حناءة عوضاً عن حٌنما آثرت الن... تحركت على أربعو )حبوت(من بعدها     

الجلوس... وجاشت بنفسً أهواء التنمل...فصرت أرتكز على أطرافً األربعة... 

 أسوة بصغار الثدٌات األلٌفة من حولً...مثل:

  والعتان..والحمالن..()الكداٌس..والسخالت..       

التً تحدد مركز  ،النظرٌة العلمٌةمحتوى  ، وبال معرفة أو إدران،حٌث استخدمت

ً ما ٌتوسط األجسام... األرضٌة  الجاذبٌة  لٌساعدها على الصحٌح... والذي دائما

 CENTRE OFالتزان المنشود... والذي تطلك علٌه )ملة الخواجات(...)

GRAVITY ... ) 

عندي، وعلى ما أظن، تمثل انتصاراً كبٌراً فً التوجه نحو  )الحباٌة(كانت    

..فكانت كل خطوة رباعٌة عندي، مرافئ الحرٌة... والنعتاق من لٌود المكان.

تهفو كً تنغمس بكلٌاتها، فً خضم الفرح، والتطلع، لمطع مسافات أكثر طولً 

وأكبر اتساعاً... وهً مخلوطة بالبتسامة.. والشهٌك.. والهمهمة، التً توحً 

 بنشوة النتصار..

 

الولفة محاكٌاً لغٌري من الناس، فً دائرة محٌطً المحدودة... تلن )ولفت( ثم    

لتؤدي وظٌفتها  )المخٌخ(المعهودة... حٌث لم تنضج بعد خالٌا  هزوزة()الم

والستمامة عند الولوف أو  الصحٌحة(الوزنة ) األساسٌة...وهً

اندة...تحت إشراف المدربٌن لتحرن...والتً تحتاج إلى كثٌر من التمارٌن والمسا

عندي... كما روي لً، وكما ٌٌن من الكبار أو الصغار...كانت لحظة الولوف األسر

 األطفال الذٌن ٌتطلعون للولوف... عندما غدوت كبٌراً...عند شاهدته
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الذي ل زال ٌالزمنا حتى  ،السموطمن خوف ال ،وٌتخللهاكان ٌشوب تلن الولفة     

ٌمألها الخوف  ...أو ابتسامة مفتعلة استغاثة اآلن... والذي غالباً ما ٌنتهً بصرخة

ً ٌدٌه كجناحٌن ٌعوزهما الرٌشا الطفلٌطلمهوالحذر... ماء ٌحفظ  ، كً ، منصبا

 وجهه أمام المدربٌن... 

 

الذي ساعدنً كثٌراً وأنا أتصارع  )العنمرٌب(...ٌشد من أزري  )مشٌت(و      

وتحرٌن الرجلٌن إلى األمام...الواحدة بعد  ...و تجربة )الولوف( الماسٌة تلن

ً األخرى،  بمساعدة  شخص أو شخصٌن،  المتاتاة()عبر  وهكذا مشٌت متلكئا

 ٌمسكان كلتا ٌدي وهما ٌرددان : كبٌرٌن أو صغٌرٌن...

 تا... تى...

 ٌا تا...تى..

 

 تا...تً...

 لبن أمن حلو...

 ول مً.  

هذي... إلى أهمٌة الرضاعة وفائدة لبن األم...و  )المتاتاة(تشٌر أهزوجة     

... )لبن الزمن دا.. النصو موٌة.. ونصو هً الماء... وٌعنً ذلن )المً(

فً توفٌر الموة، والبنٌة الصحٌحة، لألطفال  ما نافع(...أصلو بنسلٌن.. 

 الرضع....

 

حدثونً عندما كبرت، كٌف كانت خطواتً ثابتة بعض الشًء... فأدركت     

    فحمدت هللا على ذلن...  )مً(...ساعتها أًن لبن أمً لم ٌكن 


