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تحقيقات

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

كانت أسرابه تمأل الطرقات حتى إن األطفال شاركوا في جمعه

الجراد غذاء ودواء

أكله الكويتيون وأطعموه ضيوفهم اإلنكليز
بقلم :أحمد بن محارب الظفيري
في خريف العام  1929هطلت
أم��ط��ار غ��زي��رة ع��ل��ى الكويت
واستبشر ال��ن��اس خ��ي��را ً بهذه
األم��ط��ار الوسمية وتواصلت
األمطار حتى الشتاء وفي الشتاء
ظهرت أعمدة كثيفة طويلة من
اجل��راد يصل طول العمود إلى
خمسة عشر كيلومترا ً وعرضه
كيلومتران «سرب اجلراد يسمى
للهجة احمللية وباللغة الفصحى
أيضا ً بالعمود» .ومازال شيبان
البادية واحلاضرة في الكويت
وفي شبه جزيرة العرب الذين
على قيد احلياة يتذكرون أمطار
العام 1929م وأسراب جرادها
الهائلة التي أثرت على فرصتهم
بأمطار تلك السنة.
ولقد ذكرت السيدة دام فيوليت
دي���ك���س���ون زوج�����ة امل��ع��ت��م��د
البريطاني في الكويت ديكسون
في كتابها «أرب��ع��ون عاما ً في
الكويت» بخصوص جراد هذه
السنة« :وق��د كانت تلك أول
جتربة ل��ي م��ع ه��ذه الكائنات
وه��ي جتربة لن أنساها ولقد
رأي��ت السماء حتجبها أسراب
اجل����راد ال��ط��ائ��ر وق���د أختفت
ال��ش��م��س وك��أن��ه��ا ق��د كسفت
تقريباً».
نعم ان أعمدة «أسراب» اجلراد
ف��ي ه��ذه السنة حجبت ضوء
الشمس ع��ن األرض وأحالت
النهار إلى ظالم .وهذه األسراب
الهائلة من اجل��راد في تقدمها
من الشرق إلى اخلليج العربي
تلتهم ف��ي طريقها ك��ل ورق��ة
خ��ض��راء ب�لا متييز وي��ح��اول
املزارعون ايقاف زحف اجلراد
وال��دف��اع ع��ن م��زارع��ه��م ولكن
معظم محاوالتهم تفشل أمام
اصرار اجلراد وزحفه املتواصل
بأعداده الهائلة.

ي��ق��ول ع���رب اجل���زي���رة ب��ادي��ة
وحاضرة في كلماتهم املأثورة
عن اجلراد «اذا جاء اجلراد ُك ّب
ال��دواء واذا جاء الفقع «الكمأ»
صر الدواء».
ف��اجل��راد ط��ع��ام جيد وصحي
وم��ذاق��ه ممتاز وال يسبب أي
م��رض للجسم وبالتالي فان
االن��س��ان ال يحتاج إل��ى حفظ
الدواء وصره في محفظة خاصة
وامنا الواجب عليه أن يسكبه
وينثره على األرض فاجلراد
هو الدواء والعالج النه يتغذى

ع��ل��ى األع���ش���اب وال��ن��ب��ات��ات
البرية املفيدة للجسم وعلى
العكس من اجل��راد اذا «ظهر»
الفقع «الكلمة فصيحة تعني
الكمأ» فيجب على االنسان أن
يصر «يحفظ» ال���دواء بصرة
م��خ��ص��وص��ة ألن االك��ث��ار من
أكل الكمأ يسبب عسر الهضم
وتلبك املعدة وبعض األمراض
وبالتالي فان االنسان سوف
يحتاج إلى تناول الدواء بسبب
اكثاره من أكل «الكمأ» يسميه
عرب اجلزيرة الفقع».

طبخ اجلراد وجتفيفه وأكله
أك��ل اجل���راد محلل ش��رع �ا ً جاء
ف��ي احل��دي��ث ال��ش��ري��ف« :أحلت
لنا ميتتان ميتة اجل��راد وميتة
السمك».
اجل���راد كما قلنا ي��ؤك��ل برغبة
وشهية وتطبخه العوائل بقدور
كبيرة يوضع فيها املاء وقليل من
امللح تنصب على النار وعندما
يغلي امل���اء ت��ف��رغ فيها أكياس
اجل���راد وعندما ينضج اجل��راد
تنزل هذه القدور من على النار

• أكل اجلراد ..عادة متوارثة

ويؤكل اجل��راد وجتفف كميات
كبيرة من ه��ذا اجل��راد املطبوخ
وحتفظ في أوان وأكياس خاصة
لتؤكل كغذاء متوفر على طول
ال��س��ن��ة وي��ق��دم الف����راد األس���رة
كوجبات سريعة ج��اه��زة عند
ال��ط��ل��ب فتجد االوالد مي�لأون
مخابيهم «م��خ��اب��ئ ال��ث��ي��اب أي
جيوبها» باجلراد املطبوخ املجفف
ليقضمونه طعاما شهيا وهم
باملدرسة أو يلعبون أو يسرحون
مع حاللهم «ابلهم ومواشيهم»
وفي سنني الدهر «احملل واجلدب»

يطعم البدوي ابله وخيله اجلراد
فتسمن عليه فهو من هذه الناحية
نقمة ونعمة فهو أي اجلراد يأكل
اعشاب مراعيهم وهم وحيواناتهم
يأكلونه ليعوضوا ما فقدوه من
قلة املرعى بسببه.
بيع اجلراد
وفي مواسم اجلراد يجلب البدو
اعدادا كبيرة من األكياس «العدول
واخل���ي���اش» مم��ل��ؤة ب��اجل��راد
ليبيعوها ف��ي س���وق الصفاة
بالكويت وفي السوق جتد بعض
اجلراد يتطاير من هذه األكياس
وأوالد ال��دي��رة الذين يلعبون
ح��ول س��وق الصفاة يلتقطون
ه��ذا اجل���راد املنفلت املتطاير
ويجمعونه في أكياس صغيرة
يحلمونها معهم.
مشاهدات الرحالة السويسري
وال��رح��ال��ة السويسري ال��ذي
جتول في ب��وادي العرب جون
لويس بوركهارت املتوفى في
 15اكتوبر 1817م والذي يدعي
بأنه اسلم وتسمى باسم ابراهيم
ب��ن عبدالله الشامي ذك��ر في
كتابه« :مالحظات حول البدو
والوهابيني» عن اجلراد ما يأتي
ي��ق��ول ب��ورك��ه��ارت ¯ بتصرف
بسيط« :م��ن��ذ ال��ع��ام 1811م
اغ��ار اجل���راد على م��دن وق��رى
شبه اجلزيرة العربية والتهم
امل���زروع���ات ون��ف��ذت أس���راب
اجل���راد إل��ى املساكن اخلاصة
وخربت حتى جلود ق��رب املاء
وتأتي اسرابه الهائلة من الشرق
ك��ل أرب����ع أو خ��م��س س��ن��وات
وأعتاد أهل جند واحلجاز وكل
البدو في اجلزيرة العربية أكل
اجلراد ولقد شاهدت في املدينة
والطائف حوانيت لبيع اجلراد
وميأل البدو أكياس من اجلراد
ويأكله البعض مقليا في الزبد

