
90

العروسة  العريس إىل أهل  الفرح يأتي أهل   يف صباح يوم 
يعود  اإلفطار سويآ ثم  يتناولون  الزواج وبعدها  ليعقدون 
العريس وأهله إىل منزله ثم يأتي العريس وأصحابه من 

الشباب يف املساء ليأخذوا العروسة

الفرح جلباب طويل وسروال طويل  يوم  العريس  ويرتدي 
كوفية،  وتعين  ب)مساديت(  يسمى  ما  وعليها  وسديري 
وبعض  وسوط  سيف  ويأخذ  رأسه  فوق  العمامة  ويضع 
األشياء القدمية من والدته مثل )السوميت( وهي عبارة عن 
الثوب حوهلا  الفستان وتلف  العروسة فرتتدي  أما  قالدة، 

وال تظهر منها شئ وخترج وسط أقاربها وصديقاتها .

العريس  البداية يتقدم والد  "الساهو"، ففي  الزواج عند  أما 
املوافقة  وبعد  لولده  إبنته  يد  ويطلب  العروسة  والد  إىل 
بفرتة قصرية يتم حتديد ميعاد العقد والفرح معآ, أما عن 
وعدم  البساطة  فيه  ويراعى  حمدد،  مهر  يوجد  فال  املهر 

تكليف العريس مبالغ ال ميكنه حتملها أو أن 

العروسة  العريس إىل أهل  الفرح يأتي أهل  فى صباح يوم 
يعود  اإلفطار سويآ ثم  يتناولون  الزواج وبعدها  ليعقدون 

 لإلريرتيني عادات مميزة ومجيلة يف الزواج خصوصآ املوجودين منهم يف إريرتيا، اال ان لكل قوميه عادات 
متيزها عن األخرى رغم التشابه الكبري بينهم، فاملعروف أّن هذا البلد حيوي 9 قوميات، ولكل قومية عادات 
تناول  وبعد  العروسة  أهل  إىل  وأهله  العريس  يتقدم  "التجري"،مثاًل   قومية  ففي  األخرى،  عن  متيزها 
املشروب واحلصول على املوافقة من العروسة يضع أهل العريس النقود جيانب كوؤس املشروبات ويعدها 
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والذرة وبعد ذلك تبدأ العروسة يف جتهيز نفسها فقبل الفرح بأيام تنتقش احلناء يف يديها و رجليها.
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 يف صباح يوم الفرح يأتي أهل العريس 
الزواج  ليعقدون  العروسة  أهل  إىل 
ثم  سويآ  اإلفطار  يتناولون  وبعدها 
يأتي  وأهله إىل منزله ثم  العريس  يعود 
املساء  يف  الشباب  من  وأصحابه  العريس 

ليأخذوا العروسة
جلباب  الفرح  يوم  العريس  ويرتدي 
وعليها  وسديري  طويل  وسروال  طويل 
كوفية،  وتعين  ب)مساديت(  يسمى  ما 
سيف  ويأخذ  رأسه  فوق  العمامة  ويضع 
من  القدمية  األشياء  وبعض  وسوط 
عن  عبارة  وهي  )السوميت(  مثل  والدته 
الفستان  فرتتدي  العروسة  أما  قالدة، 

وخترج  شئ  منها  تظهر  وال  حوهلا  الثوب  وتلف 
وسط أقاربها وصديقاتها .

يتقدم  البداية  ففي  "الساهو"،  عند  الزواج  أما 
والد العريس إىل والد العروسة ويطلب يد إبنته 
حتديد  يتم  قصرية  بفرتة  املوافقة  وبعد  لولده 
املهر فال يوجد  أما عن  والفرح معآ,  العقد  ميعاد 
تكليف  البساطة وعدم  فيه  ويراعى  مهر حمدد، 
يقوم  أن  أو  حتملها  ميكنه  ال  مبالغ  العريس 

العريس مبساعدة أهل العروسة.
ويأتي أهل العريس إىل أهل العروسة سريآ على 
األقدام إذا كانت املسافة ليست بالبعيدة إلظهار 
ينشدون  وهم  املصاهرة  يف  اجلاحمة  رغبتهم 

ويغنون أغاني الفرح واملناسبات.

القرآن  وقرأة  التجمع  يتم  العقد  يوم  يف  وأما 
الشرعي،  واملأذون  والعروسة  العريس  أهل  بني 
مراسم  وإكتمال  والشراب  الطعام  تقديم  ويتم 
العقد وفيها يأتي العريس إىل بيت أهل العروسة 
)السرية(  تسمى  عادة  وتبدأ  البيت  من  وخيرجها 
ضخم  مبوكب  العرسان  زفاف  يتم  أن  وهي 
الرجال  ويقوم  الكربى  واحلافالت  السيارات  من 
رافعني  السيارات  من  وروؤسهم  أياديهم  بإخراج 
السيوف إىل األعلى ينشدون أغاني الزفاف ومن 
ويتقدم  الفرح  إقامة  مكان  إىل  يذهبون  بعدها 
املوكب مجاعة من أعيان أهل الزوجان والقبائل 
على  بالصالة  ويقومون  ب)إمشاقلي(  يسمون 
يقرأون  وبعدها  والسالم  الصالة  عليه  النيب 

الفاحتة.
جداً  متقاربة  أسر  اإلريرتية  األسر 
طريق  عن  يظهر  وهذا   ومحيمية 
أفراد  أكثر  أو  األصدقاء  أقرب  إختيار 
بإعطاء  لقيامه  وهدوء  حكمة  العائلة 
باقى األفراد نصائح للحياة املستقبلية، 
لألناث  سنه   18 سن  فى  الزواج  ويعترب 

هو أفضل سن للزواج.

  إعداد : مروة عبد العليم


