فرج زيا

النباتات البرية في قرية تللسقف

بقلم فرج زيا
إٌثاذاخ اٌثش٠ح ٘ ٟذٍه إٌثاذاخ اٌر ٟذّٕٚ ٛزذ٘ا د ْٚذذخً االٔغاْ ف ٟصساػرٙا
 ٟ٘ٚأٛاع وث١شج ِٕٙا عاِح ِٕٙٚا شوٛو١ح ا ٚخؼوشاو ِٕٙٚوا ٍِٔٛوح وّوا فو ٟتؼوغ اٌوٛسد ٚاخوشٜ
راخ ِزاق زٍ ٛا ٚزواِغ ٔٚىٙوح ب١ثوح ٌٚز٠وزج ٠ظوٕغ ِٕٙوا اٌؼظو١ش ٚذوذخً فو ٟتؼوغ اٌظوٕاػاخ
ٚذف١ذ االٔغاْ فِ ٟؼاٌدح تؼغ االِشاع .
ٚاٌفالذ ف ٟاٌمش ٜاٌٛالؼح ف ٟعِٕٙٚ ٜٕٛ١ٔ ًٙا لش٠ح ذٍٍغوم ٠سظوً ػٍو ٝوث١وش ِوٓ ٘وزٖ إٌثاذواخ
د ْٚخٙذ ٚذف١ذ اٌؼائٍح ف ٟػًّ االوالخ اٌش١ٙح  ٚاٌّرٕٛػح ٚاوثش٘ا ذظٙش ف ٟفظً اٌشت١وغ خاطوح
ا٠اَ اٌظ َٛاٌىث١ش ٚاالٔمطاع ػٓ اٌٍسُ .
٘زٖ إٌثاذاخ اطثسد االْ شوثٗ ِفموٛدج ٚرٌوه ألعورؼّاي اٌّث١وذاخ ٚاالعوّذج اٌى١ّ١ا٠ٚوح اػوافح اٌوٝ
رٌه اٌثٛسج اٌظٕاػ١ح ٚظٛٙس ِىائٓ اٌسشاثح اٌسذ٠ثح اٌر ٟذمٍوغ ٘وزٖ إٌثاذواخ ِوٓ اٌدوزٚس ِٚوٓ ٘وزٖ
إٌثاذاخ ف ٟزمٛي ذٍٍغم ٚت١ادس٘ا :
 -1شىشا (عزق السىص)
يسخخلص منه شزاب لذيذ الطعم .
 -2سعذا وهى نباث يعيش في الىديان والسىالي يشببه دببت حهزهنبذل دلبى الهبذاق ومبد فىا بذ
يسخعهل لهزض السكزل .
 -3شكابي ينبج على شكل فطزياث حذج االرض ويكىن لىنه جىسل فاحخ – مادة غذا يت .
 -4بشبلى شبيهت بخفاح الكاع (االرض) حغسل وحمشز وحسلك وحؤكل .
 -5لكني (كاعىب) سيمان بزيت حسخعهل وهي طزيت وحطبب كببالي انبىاع الخوبزاواث وحسبلك
ويعهل منها الطزشي (ماء وملبخ) او حخلبم مبل اللببد وحطبب مبل البزغبل  .وعنبذما حنوب
وحصبخ يابست حذهل بذور دبت السيسي (ضزب مد الجزساث) .
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ببفزاء وطعههببا دبار الهببذاق حسببخعهل بالكببارل

 -6نبىاا حكببىن طعههببا دباد كبباول وببزاء بم
مطبى ت .
 -7هصببخا حنهببى فببي الىديببان والسببىالي وحشبببه اورالهببا السببلك حسببخعهل للطببب (دولهببا) وهببي
داموت الهذاق .
 -8كيسبزا وهى وار ينهى على سطخ االرض اوراله حشبه اوراق السبانغ يسخعهل للطب .
 -9اللي دديكا وهي مد الخوزاواث حشبه الزشاد وحكىن على شكل رجل الذيك .
 - 11زكلثببا اورالببه اكبببز واعببزض مببد الب دديكببا يكببىن مببز الهببذاق يسببلك ويبببذ الهبباء عببذة
مزاث الى ان يصيز دلىا .
-11أس( ٟٕ٠خثاص) ٔثاخ ٌٗ عاق ب٠ ً٠ٛمطغ ٌٍّشق ٚاٚسالٗ ٌٍذٌّٚا ٠ىثش ف ٟفظً اٌشت١وغ ٚفوٟ
ا٠اَ اٌظ َٛاٌىث١ش .
ٌ-11خّا ٚطفشا ٕ٠ثد ػٍٚ ٝخٗ االسع ػٍ ٝشىً اٚساق اٌؼٕة ٠غرؼًّ ٌٍذٌّٚا .
 -11وشوٕ٠ ّٟ١ثد ف ٟاٌشت١غ  ٌٗٚعاق بٚ ً٠ٛػٍ ٝسأعٗ ٚسد ات١غ اٌٍ٠ ْٛؤوً ألٔٗ زٍو ٛاٌّوزاق
.
 -11واِ( ٟخّا) ٔثاخ  ّٕٛ٠ذسد عطر االسع ٠ظٙش ف ٟاٌشت١غ ٠غرؼًّ ٌدّ١غ أٛاع اٌطثخ عوٍك
ا ٚش ٛ٘ٚ ٞٛتذ ً٠اٌٍسُ .
 -11و١شاخ اٚساق ع١ف١ح تاٌىشاخ تظالذٗ فظٛص اٌث ٛ٘ٚ َٛزاس اٌّزاق ٠غرؼًّ ٌآلوً .
 -11عوو١شوا ٘ٚوو ٛعوواق اخؼووش اٌٍووّٕ٠ ْٛوو ٛفوو ٟاٌغووٛالٚ ٟاٌٛد٠وواْ شووث ٗ١توواٌىشافظ ٚاٌّؼووذٔٛط
ٚاٌدشخ١ش .
 -11خٕ( ٞٛخشٔٛب) خاذا غزاو ٠ؤوً  ٛ٘ٚاخؼش ٚبشٚ ٞذأوٍٗ اٌسٛ١أاخ ا٠ؼوا ٚػٕوذِا ٕ٠ؼوح
٠ظثر ٠اتغا ٠غّ ٝاٌخشخاػ ٠طسٓ ٠ٚؼاف ػٍ ٗ١لٍ ِٓ ً١اٌغىش ٠ٚى ْٛبؼّٗ ٌز٠ز .
 -11لٛ١اسا ٔثاخ شٛو ّٕٛ٠ ٟػٍ ٝعطر االسع ٠ؤوً  ٛ٘ٚباصج تؼذ اْ ذمشش اٌغ١ماْ .
 – 11وظٛطوو ٟذشووثٗ اٌثوواصالو ٕ٠ثوود ػٕووذِا ٠ظٙووش ٔثوواخ اٌثووالالو ٚاٌسّووض ٚاٌؼووذط توؤ ٓ١ثاذوواخ
اٌسٕطح ٚاٌشؼ١ش .
 -12وٛشٔ ٛ٘ٚ ٟثاخ اٌسٍفاو اخؼش ٠ظٙش ت ٓ١اٌّضسٚػاخ اٌسٕطح ٚاٌشوؼ١ش ٌٔٛوٗ اخؼوش ٔٚثاذوٗ
ب ً٠ٛشث ٗ١تأتشج اٌرطش٠ض ٚداخٍٗ ات١غ ِثً اٌمطٓ ٠ؤوً ٚبؼّٗ ٌز٠ز .
 -11ع١شوٕ٠ ٟثد ف ٟاٌٛد٠اْ ٚاٌٙؼثاخ ػٍ ٝشىً اٚساق اٌث٠ َٛغورؼًّ ِوادج غزائ١وح فو ٟطوٕاػح
اٌدثٓ .
١ّ٠ -11ظ ٟذٕثد ف ٟاٌٛد٠اْ ػٍ ٝشىً ع١ماْ اٌمٛ١اسا ٠ٚى ْٛبؼّٙا زاِغ .
 -11ووواتش ٘ٚوؤ ٛثوواخ تووشٌ ٞووٗ عوواق ف١ووٗ اشووٛان طو ١شج ٚاٚسالووٗ خؼووشاو ٠ؼوواف اٌ١ووٗ تؼووذ عووٍمٗ
اٌسٍ١ة ٠ٚىٌ ْٛز٠ز اٌطؼُ ٚلذ ٠ىثظ ( بشش.) ٟ
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