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القهـــــوة العربيـــــــة



ــارات العربيــة املتحــدة، كــا  ــوة العربيــة يف دولــة اإلم تعــد القه

ــذي  ــرم ال ــاً للك ــة األخــرى، عنوان ــة والعربي ــدول الخليجي ــائر ال يف س

يحــرص عليــه أبنــاء اإلمــارات، حتــى أصبحــت ضيافتهــا تقليــداً وطنيــاً 

ــة يف كل مــكان. وليــس أدل  ــاً، وأحــد رمــوز الشــخصية اإلماراتي أصي

عــى أهميــة القهــوة ورمزيتهــا الخالــدة يف الــراث اإلمــارايت والخليجي 

األصيــل مــن أنهــا العنــر الثابــت عــى املائــدة يف الحــل والرحــال، 

وأن رائحتهــا التــي تبعــث يف النفــس االنــراح، والراحــة والرضــا 

ــل إن إكــرام  ــى قي ــداين عــى مــدار الســاعة، حت تجــذب القــايص وال

الضيــف يبقــى ناقصــاً بدونهــا، ولــو قــدم لــه صاحــب البيــت ذبيحــة 

كاملــة، إضافــة لحقوقــه األخــرى املتعــارف عليهــا يف املجتمــع، ومنهــا: 

االســتقبال بحفــاوة، وحســن الوفــادة، واإلكــرام املناســب، والتــي 

ــر، وإذا  ــس أس ــر، وإذا جل ــل أم ــدوي: »إذا أقب ــول الب ــا الق يلخصه

قــام شــاعر«. والضيــف الــذي ال تقــدم لــه القهــوة يشــعر باإلهانــة، 

وعــدم االحــرام، وبــأن مضيفــه قــر يف واجبــه نحــوه، ولقــد ذهبــت 

التقاليــد واألعــراف بعيــداً يف إعطــاء القهــوة مكانــة اجتاعيــة مميــزة 

عندمــا جعلــت رشب فنجــان القهــوة دليــاً عــى التســامح والتصالــح 

بــن املتخاصمــن، وإقــراراً بتلبيــة املطالــب التــي اتفــق عليهــا، ذلــك 

ألن الخــروج دون رشب فنجــان القهــوة دليــل عــى اســتمرار املشــكلة 

موضــوع الخــاف، كــا أنــه أمــر معيــب بحــق صاحــب البيــت رسعان 

ــع  ــاىف م ــا يتن ــو م ــع، وه ــة أو املجتم ــراد القبيل ــن أف ــر ب ــا ينت م

مكانتــه وحســن انتائــه إليهــا.                                 

ويف إطــار حــرص دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكــة العربيــة 

الســعودية، وســلطنة عــان، ودولــة قطــر عــى التعريــف بهــذا 

الــراث األصيــل تــم إدراج عنــر القهــوة العربيــة يف القامئــة التمثيلية 

ــة باليونســكو يف ديســمرب 2015  ــادي للبري ــايف غــر امل ــراث الثق لل

مــن خــال ملــف دويل مشــرك تقدمــت بــه هــذه الــدول، وأصبحــت 

القهــوة العربيــة ضمــن الــراث اإلنســاين للشــعوب.

مقدمة



طرق إعداد القهوة أصل القهوة وموطنها األول 
 )coffee( كلمــة  أن  إىل  الربيطانيــة  املوســوعة  تُشــر 

ــة »قهــوة«، وهــي بدورهــا  مشــتقة مــن الكلمــة العربي

مشــتقة مــن اإلقهــاء، ألنهــا تقهــي أي تقلــل شــهوة 

شــاربها للطعــام، أو تذهــب بهــا. وهنــاك روايــة أخــرى 

ترجــع هــذه الكلمــة إىل مقاطعــة »كافــا« يف جنوب غرب 

إثيوبيــا )الحبشــة( باعتبــار هــذه البلــد املوطــن األصــي 

لشــجرة الــن، ومنــه انتــرت إىل ســيان، وســورينام، 

وجــاوا، والربازيــل ومناطــق أخــرى يف العــامل. أيضــاً تــرى 

بعــض املراجــع أن املوطــن األصــي لشــجرة الن هــو باد 

اليمــن فهــي مــن أوائــل الــدول التــي زرعتهــا، وصــدرت 

مثارهــا، بدليــل أنــه يطلــق عــى الــن )Arbika( أي 

ــو  ــوكا(، وه ــه )امل ــهر أنواع ــن أش ــة، وم ــوة العربي القه

مســمى مشــتق مــن مينــاء )مخــا( اليمنــي، عــى البحــر 

ــن.                                                  ــر ال ــاء لتصدي ــاً كمين ــذي اشــتهر قدمي ــر ال األحم

ــة  ــة واضح ــي أدل ــات تعط ــذه الرواي ــإن ه ــاً، ف وعموم

ــومات  ــا الرس ــا تظهره ــة ك ــن قدمي ــة ال ــى أن زراع ع

يف بعــض األديــرة يف اليمــن والتــي تعــود إىل القــرن 

الخامــس عــر، وأن اليمــن اســتأثرت بهــذه الزراعــة 

تبــدأ عمليــة إعــداد القهــوة يف الغالــب صباحــاً، وميكــن 

أن تتــم يف أي وقــت آخــر، بتجهيــز أدواتهــا الازمــة 

مــن دالل، وقــدور، وفناجــن، ومحــاس، وغرهــا وهــي 

مــا تعــرف بـــ )الســلة أو املعاميــل(. وقدميــاً كان البــدو 

يحفــرون حفــرة دائريــة الشــكل غــر عميقــة تحيــط بهــا 

ثــاث حصيــات توضــع عليهــا دلــة الخمــرة بعــد إشــعال 

الحطــب يف هــذه الحفــرة، وذلــك للمحافظــة عــى 

القهــوة ســاخنة تقــدم للحضــور يف كل حــن، وفيــا بعــد 

ــى يف إحــدى  ــذي يبن ــوار(، ال ــا يســمى ب )الك عــرف م

زوايــا املجلــس مــن الطــن، ثــم يلبــس بالحــى، ويبطــن 

بصفائــح مــن الحجــر األملــس ليكــون موقــداً توقــد فيــه 

نــار القهــوة، وبجانبــه مــكان مخصــص لجلــوس الشــخص 

الــذي يُعــدَّ القهــوة، ومســتودع صغــر لتخزيــن الحطــب 

يُطلــق عليــه )بيــت الحطــب(.                                      

ــات  ــرز حب ــت بف ــرأة يف البي ــوم امل ــوة، تق ــداد القه وإلع

القهــوة، واســتبعاد غــر املناســب منهــا، ثــم غســلها 

وتجفيفهــا، يــي ذلــك تحميســها مــن قبــل الرجــل 

أو املــرأة بوضــع كميــة مــن الــن يف )التــاوة( ومــن 

ــمى  ــأداة تس ــن ب ــك ال ــار وتحري ــى الن ــا ع ــم وضعه ث

ــة  ــى هيئ ــه ع ــل رأس ــض طوي ــي مقب ــاس(، وه )املح

ــر أو  ــون األحم ــن إىل الل ــات ال ــل حب ــى متي ــال، حت ه

البنــي إشــارة إىل النضــج.

بعــد ذلــك توضــع يف املنحــاز أو الهــاون، أو النجــر، 

ــن  ــا، وقدميــاً كان يســتخدم لطحــن ال ــا وتنعيمه لطحنه

ــع واســع،  ــا ســطح مرب )نجــر الحجــر( وهــو صخــرة له

ــب  ــوار(، ويصاح ــب )الك ــع بجان ــرة، توض ــدة صغ وقاع

طحــن الــن يف النجــر صــوت جميــل يتاهــى مــع رائحــة 

خاصــة متــأ املــكان.

يوضــع الــن بعــد دقــه أو طحنــه يف دلــة كبــرة، وكانــت 

ــة( وهــي  ــا يســمى )الزمزميّ ــوة توضــع قدميــاً يف م القه

إنــاء مــن الفخــار يحافــظ عــى حرارتهــا، وطعمهــا، 

ولونهــا، أمــا اآلن فقــد توضــع يف ســخان أو )دلــة( لهــذه 

الغايــة. أمــا املــاء الــذي يضــاف للــن املطحــون فيجــب 

أن يكــون نظيفــاً لذلــك يحــرص البــدو عــى حفــظ مــاء 

ــة خاصــة. القهــوة يف قرب

حتــى عــام 1690 عندمــا جــاء االحتــال الهولنــدي ونقــل 

زراعتهــا إىل أوروبــا، والربازيــل، ومناطــق أخــرى يف العــامل. 

إنــه جــاء  الــن فيقــال:  اكتشــاف شــجرة  أمــا عــن 

ــاطاً يف  ــز نش ــاة املاع ــد رع ــظ أح ــا الح ــة عندم بالصدف

حركتهــا، مــع قلــة النــوم عندمــا تــأكل مــن مراعــي تنمــو 

ــجرة. ــذه الش ــا ه فيه

واالســم العلمــي لشــجرة الــن هــو شــجرة الــن العــريب، 

ــر، إاّل أن  ــن 4.3-6.1 م ــا ب ــراوح ارتفاعه ــة ي ــي نبت وه

ــر.  ــا 3.7 م ــاوز طوله ــى ال يتج ــا حت ــن يقلمونه املزارع

ولشــجرة الــن أزهــار بيضــاء ذاتيــة التلقيــح، وتنتــج 

ــا  ــد م ــام الواح ــار يف الع ــن الث ــطة م ــجرة املتوس الش

ــص. ــن املحم ــن ال ــم م ــع 0.7 كج ــي لصن يكف



ــوة  ــع القه ــي تســتخدم يف صن ــى األدوات الت ــق ع يُطل

وتقدميهــا اســم »املعاميــل« وتشــتمل عــى املوقــد، 

والــدالل بأنواعهــا املختلفــة، واملحــاس، والفناجــن، 

والنجــر، واملــربد، والنقــرة، وامللقــاط، واملبخــرة، والبيــز، 

ــذه األدوات: ــن ه ــن ب ــاوة. وم ــاخ، والت ــركا، واملنف وامل

املحــاس: قطعــة مــن الحديــد بطــول 40 ســم   •

ــاً، تنتهــي بقطعــة مســتديرة الشــكل ورقيقــة  تقريب

قطرهــا مــن 5 إىل 7 ســم، وتســتخدم يف تقليــب 

النــار  عــى  التــاوة  يف  املوضوعــة  الــن  حبــوب 

  . لتحميســها

الحديــد  مــن  مصنــوع  دائــري  صحــن  التــاوة:   •

لتحميــس حبــات الــن، وهــي متنوعــة األحجــام 

حســب كميــات الــن املــراد تحميســها فيهــا، إذ 

ــزودة  ــاوة م ــم. والت ــن 15-75 س ــا ب ــراوح قطره ي

ــداً  ــا بعي ــاك به ــاً لإلمس ــم تقريب ــا 45 س ــد طوله بي

ــار.  ــن الن ع

امللقــاط: أداة مــن الحديــد عــى شــكل قضيــب   •

خــارج  وإخراجــه  بالجمــر  لإلمســاك  يســتخدم 

ــه  ــد وتوزيع ــر داخــل املوق ــك الجم ــد، ولتحري املوق

توزيعــاً مناســباً يســتخدم عــود مــن الســمر.

مــن  الشــكل مصنــوع  أســطواين  املنحــاز: وعــاء   •

الحديــد، يخصــص لــدق وتنعيــم حبــات الــن التــي 

تــم تحميصهــا، بواســطة قطعــة مــن الحديــد تســمى  

)يــد( أو )رشــاد( وهــي مغزليّــة الشــكل يصــل طولها 

معدات وأدوات القهوة 

إىل 80 ســم. متســك يف منتصفهــا بيــد واحــدة أثنــاء 

عمليــات الــدق أو التنعيــم، وميســك املنحــاز باليــد 

األخــرى.

الــدالل: تعتــرب مــن أهــم األدوات التــي تســتخدم يف   •

ــا  ــذل يف تصميمه ــذا يب ــا ل ــوة وتقدميه ــر القه تحض

ــت  ــى أصبح ــاص، حت ــد خ ــا جه ــا وزخرفته وصقله

تحفــاً فنيــة. تصنــع الــدالل مــن أجــود أنــواع النحاس 

ــواع هــي: ــة أن  األصفــر واألبيــض، وتتكــون مــن ثاث

1- دلــة القهــوة: وهــي أكربهــا حجــاً، توضــع عــادة 

فــوق الجمــر، وفيهــا بقايــا القهــوة والهيــل، حيــث 

تغــى أكرثمــن مــرّة، ومنهــا يؤخــذ مــاء القهــوة 

ــة امللقمــة. ــذي يغــى ويصــب يف دل ال

ــم  ــطة الحج ــة متوس ــي دل ــة: وه 2-  دلــة امللقم  

بجانــب  توضــع  اآلخريــن،  بالنوعــن  مقارنــة 

ثــم  ومــن  القهــوة،  تصفيــة  يتــم  وفيهــا  النــار 

)املزلــة(.  الثالثــة  الدلــة  إىل  )زلهــا(   نقلهــا 

3-  دلــة املزلــة: وهــي أصغــر الــدالل املســتخدمة يف 

القهــوة، ومنهــا تصــب القهوة لشــاربيها.




