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  مجيع احلقوق حمفوظة
ه بأي يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو ختزينه يف نطاق استعادة املعلومات أو نقله أو استنساخ ال

 شكل دون إذن خطّي مسبق

  
  مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع

   اربد –األردن 
  ٢١١١٠ الرمز الربيدي ١٢٨٤ب . ص ٧٢٧٠١٠٠تلفاكس 

E. mail: hamada_company@hotmail.com  
          hamadacompany@yahoo.com    

٣٩٤  
  اهلالل، عارف عواد

  عارف عواد اهلالل/ أعراف البادية
  املؤلف: عمان

  .ص) ٢٠٥(
  ).٣٠٩٤/٨/٢٠١٠: (أ.ر

  القبائل العربية/ البادية/ العادات والتقاليد:/الواصفات
  
  
  

  اململكة األردنية اهلامشية
  رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية

)٣٠٩٤/٨/٢٠١٠( 

 القانونية عن حمتوى مصنفه وال يعرب هذا املصنف عن رأي دائرة يتحمل املؤلف كامل املسؤولية* 
 املكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى
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  اإلهداء
  

 ،احلميدة إال األخالققوا خلفهم إىل رجال قضوا ومل يستب
  والذكر الطيب،احلصيفة والقيم ، والصفات اجلليلة

*** 
 ،بكل قوةوتشبثن بل ،وإىل نساء مضني مل حيفلن ببهرج زائل

  النفائسأنفس من  إىل النفسأعز رغم شدة الفاقة بام هو 
*** 

 ،وإىل جيل ال يفتأ يستسقي هواطل املزن  ألذكار األولني
 ،بإرسال دالئهاجهله عىل  

 صدروا عن املوارد  أخالق األويل يستقي من عسى أن 
  أبقوا لنا األرشاءو

 
أهدي كتايب
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 : والصديقان الوفيان،األخوان العزيزان

 ةاألستاذ الروائي هاشم غرايب
 ر أمني الربيـعـاألستاذ الشاع

واأللصق  ، وأنتام األقرب إىل النفس يف الزمان واملكان،حتية أبعثها إليكام
 ونقاء ، وود الصداقة، خربت فيكام صدق املودة،بأنياط القلب وتالبيب الوجدان

 : وبعد، وصفاء الرسيرة حني تغتم الرسائر،الطوية

 ، الذي طاملا حتدثنا يف فحواه،)أعراف البادية (،ملا فرغت من خمطوط كتايب
مكام يف اإلرث  ومن خالل أكيد معرفتي باهتام،وجتاذبنا أطراف احلديث حول حمتواه

 وتقصيكام ملا عليه الناس من ، وبحثكام يف القيم اإلنسانية األصيلة،االجتامعي العريق
 فصارت قيام حصيفة ، واستقرت بني جوانحهم، تأصلت يف نفوسهم،عادات وتقاليد

 وددت أول ما أعرض ، وغدت أعرافا رصينة هيتدون بنرباسها،يسريون عىل هنجها
 فإن كنت أصبت القصد فاحلمد ، برأيكام فيام احتوى بني طياته ألستنري،كتايب عليكام

ِ وإن قرصت اهلمة عن شأو املغزى،والثناء لصاحب الفضل واملنة َ َّ ُ مع ما بذلت من ،َ
 ، لتمكني أركانه، وما استغرق العمل من وقت طويل يتطلبه اإلحكام،جهد مضن

 ، وإدراك بعد املرامي،األغوار وسرب أعامق ، وصوال إىل أقايص األبعاد،وتوطيد بنيانه
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 وكفايتي أنني أجريت غاية احليلة يف بلوغ ،فحسبي أنني اجتهدت ما وسعني االجتهاد
 .غاية الوسيلة التي هي رسالة الكاتب

 :أخوي الكريمني

 فبه ، فإن أبديتام ما يريح النفس، وحسن املشورة،التمس منكام رصيح الرأي
 ، ويزيد متنه متانة، رأيا يقوي عرى أسباب الكتاب وإن رأيتام بثاقب نظركام،َّونعمت

 متمنيا عىل ، وإسدائي لكام مجيل العرفان، مع حميض إياكام خالص الشكر،عدلت إليه
 التكرم بالتقديم ملا بني ، الذي يغمرين دوما بفضلهة األستاذ هاشم غرايب،أخي الكريم

 .يديه إن حسن ظنه بكاتبه

 
 ركاتهوالسالم عليكام ورمحة اهللا وب

                                                      
 

 أخوكام                                                                                          
   اللعارف عواد اهل                                                                            ٢٠١٠متوز 
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  التقديم
  ةبقلم الروائي األستاذ هاشم غرايب

 من الفروع إىل ، يتتبع نسغ حياة البادية، بحث أصيل،)أعراف البادية(
 ، وما يتطلبه نمط حياة الربية، يتناول أسلوب العيش يف البادية،األصول إىل اجلذور

مأكل  كام يصف ما يالئم أهلها من مسكن و،من نظم وحمددات وعادات وتقاليد
 وبني ، وجيمع عامل البداوة يف نسيج متني يربط بني الفرد البدوي وجمتمعه،ومرشب

 والسلوكيات ، عرب بيانه األشياء ودالالهتا،املجتمع البدوي وحميطه
 ..واألعراف املشتقة من الواقع وأمهيتها،ورضوراهتا

ياقها  ويعطيها حيويتها يف س،ميزة هذا الكتاب أنه هيتم بتفاصيل حياة البدو
 ،فإنه عندما يتحدث عن االحتطاب ومفرداته ال ينسى القضاء وأنظمته ومراتبه ،العام

 حيث نجد ،وعندما يتحدث عن األسامء ومنابتها ال يفوته استحضار األمثال ومعانيها
كذا نجد هذه  ،..األسامء واألمثال منسجمة مع البيئة ومستمدة من نمط العيش

 ،.. ومرتبته"الصانع" وعن ، عن بيت الشعر وصناعتهالعالقة اجلدلية عندما يتحدث
 "الرسوجي" و"البيطار" و"السائس" أما ،فصناعة بيت الشعر رشف لربة البيت

 يقوم باألعامل "الصانع" و، والواحد صانع،اعَّنُّالص" فهم ،"ّالدواج" و"ّالفراء"و
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 مفردات أهل "سقامو" وهنا ال بد من اإلشارة إىل ،.. ممارستها منالتي يأنف البدوي
 "لْسِّالر"مثل  ات املفردوردت حيث ، الذي تعامل معه الكاتب بمهارة ودقة،البادية

، أو وصف احلال "القرب"و "واياالر" ت مثلاو األدأسامء، أو "ةَلْزِاخل"و
 فاتضح معناها يف ، وكأهنا غري مستقرةيف متون املواضيع.. "البشعة" و"ةيالرش"مثل

 .سياق استعامهلا

 وهو وارث أمني ،..ئها ألفه واحد من أبنا،تاب عن أعراف الباديةهذا ك
 خبري بشؤوهنا، عارف بعادات أهلها، وان كان دأب الباحث أن يرجع إىل ،لتقاليدها

مؤلفات من سبقه يف هذا امليدان، فإن التجربة احلية املعاشة لألستاذ عارف عواد اهلالل 
ه العميق لداللة األشياء وعالقتها مؤلف هذا الكتاب القيم هي املرجع، وإدراك

، واستلهامه لروح األجداد ته وحلم املوضوع هو سدى،باإلنسان يف إطار جمتمع البادية
من البدو الرحل هو سند هذا الكتاب، ومعرفته بأنامط احلياة البدوية وتفاصيل حياة 

 .البدو هي مادة البحث

 بنى الطموحة  وبعصاميته،..عرفنا مؤلف هذا الكتاب شاعرا مطبوعا
 والرتاث العريب ،اخلاص الذي زاوج فيه ما بني املوروث البدوي ،مرشوعه الثقايف

 فجاءت قصيدته ملتزمة بعمود الشعر العريب ،اإلسالمي عىل عموميته واتساعه
 بني حاوتحمة دالالت الصور الفنية التي تر ومق، منفتحة عىل املعاين املعارصة،األصيل

 كذا حاله مع ، حصيف يف بناء قصيدته الشعرية، أنيق، هو دقيق وكام،القديم واحلديث
 ويأخذ بام هو مشرتك بني ، الذي يؤصل ما هو أصيل،)أعراف البادية(هذا الكتاب 
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 ، مدفوعا بالوفاء ألقانيم البداوة، من عادات وتقاليد وقيم وشامئل،أبناء البادية العرب
 يضم بني ، كتابا قيام، وللباحث املتأين، فقدم للقارئ املستطلع،ودافقا باملحبة ألهلها

 بأسلوب ، وتصاريف شؤوهنا،دفتيه مخسة وعرشين بابا تيضء جل معامل احلياة البدوية
 فجزاه اهللا خريا..  ولغة متينة،شيق

  
 ة غرايبهاشم                                                                       ٢٠١٠آب 
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  املقدمة

 واستطلقت ، استظهرته مما استقر بني اجلوانح،)أعراف البادية (،ايبهذا كت
 وأوائل ،ثم ألقيته عىل نفيس ما بني احلوالك والدوالك ،ه من مباركها يف الذهنَلُقُع

 ، أقدمه للمكتبة العربية، مضمنه قيم وأعراف أهل البادية،الضحى وأطراف العيش
 التي صانتها األجيال ، البداوة األصيلةلتحفظه خزائنها ما حفظ عادات وتقاليد وقيم

 لتستقيم ، وهذبتها من حني إىل حني بام يعدل اعوجاجها، ورفدهتا بفكرها،بعقوهلا
َ وطلبة الناشدين، وصارت موئل القاصدين، فازدادت متانة وحصافة،قناهتا ْ  وحمط ،ِ

 وجالء ، وجودة السبك، وقوة احلبك،أنظار املتشوفني بام آلت إليه من كامل النسج
ُّ ووضوح املبنى الذي إن غم إنام يغتم عىل من مل ، وصفاء املعنى، ونقاء الباطن،الظاهر َّ ُ

 ومل ينعم حدة البصرية لرتيه ما مل ، ومل يتجاوز القول إىل الفعل،َيتعد اللفظ إىل القصد
 فالعقل يستجيل ،تعاينه عني البرص مما حجب وراء األفهام أو ما حالت دونه األسقام

 ويستنبط من حلزات النفوس نفائس ،شحيحات الصدور دسائس الرسائرمن 
 ويربئ من تبعات الظالمة من ألقيت عليه ، ليدمغ صاحب اجلريرة بجريرته،الذخائر

 .األوزار زورا

 وتربى ، كابن بادية رضع لباهنا،ولئن كنت أحفظ ما يف الكتاب يف صدري
 التي ،دات والتقاليد والقيم من العا، وعاش عىل ما رسخ يف النفس،عىل لباها

 عىل ، فلقد رأيت أن أظهره بسنان الرياع،التصقت بالروح التصاق الصفاق باجلسد
 ال يدركهام إال من جاهد ، ووقت مددا، مع ما أخذ من جهد عنتا،ظاهر القرطاس
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 مدفوعا هباجس إبراء ،فكاراأل وخادن أبكار ، وروض املعنى الرشود،الفكرة الصعبة
 ، ممن ثبتت حال البداوة يف أذهاهنم عىل هيئة ال تتبدل،ة مما يؤخذ عليهمأهل البادي

 . ورخاء األحوال، يف الوقت الذي يبيحون ألنفسهم دعة احلال،وعىل سمت ال يتغري

 مرتفعا غريه وينظر ملايض ،فمن الناس من ينظر حلارض نفسه وينسى ماضيه
 فالذي يبغي ، الزلل ويف هذا عدول عن القصد وجنوح إىل، عمن سواهبحارضه

 م عليه أن يعود بنفسه وبمن يأخذ عليه، وسرب أغوار احلقائق،التمعن يف دقائق األمور
 ، وليعلم بأن الناس يزحفون مع األيام بذات اخلطى،مآخذه إىل الزمن السحيق

 ، وليست بيت الشعر ال سواه، وإن كانت وعاءها،فالبداوة ليست الصحراء ال غريها
 وليست ، وإن كانت قوامها، وليست اإلبل والشاء برغائها وثغائها،وإن كان رمزها

 بل هي القيم التي رشحت من األجيال عرب ثنايا ، وإن كان بياهنا،اللسان بلغطه
 وطفحت عىل الوجوه سيامء ال عيب ، فرسخت يف النفوس، يف طيات األمكنة،األزمنة

 .فيها وال مهانة

 ومل يعلموا بأن أهل البادية اختذوا ،ئرفأخذوا عىل البداوة سكناهم يف العام
 فكانت من حيث النوع ،العامئر منذ القدم وإن كانت عىل غري ما هي عليه اآلن

 ومن حيث العدد تكفيهم ، يف وقتهاتتناسب مع السائد عند غريهم من املجتمعات
ن  وهي التي عرفت ولآل، فكانوا يؤوبون إليها يف منازل الشتاء،احلاجة وتفي بالغرض

واسمها اتبع حاهلا إذ قلام كان يعمرها أهلها بسبب ) خربة(واحدهتا ) اخلراب(باسم 
 ، بل شدوا أطناب بيوهتم حوهلا، حتى أهنم وقت نزوهلم هبا مل يقطنوها،كثرة ترحاهلم
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 وأخذوا عىل أهل البادية استخدام ،زها عن وخم املكان الذي يطول املكوث بهـتن
 .بأن األدوات متاحة ملن يملك امتالكها وقد ذهب عن باهلم ،الوسائل

 باعتبارمها من رموز البداوة التي ، والقبلية،وازداد طعن الطاعنني بالعشائرية
 ،يعتقدون فيها وسيلة االبتعاد عن احلضارة التي مل يدرك كثري من املتقولني حقيقتها

ت تعني التغلب  إذا كان،وإال العتربوا أن البداوة مبتدأ احلضارة وال تفارق ديمومتها
 وادعى املدعون جتايف أهل البادية عن العلم ،عىل بعدي الزمان واملكان وآثارمها

 ظلام ال يبدد ظلمته نور احلق الذي ينبلج لكل ذي عينني مبرصتني ،وركوهنم إىل اجلهل
 وإن سبق نفر من سواهم إليه ، فالعلم يف أهل البادية مثله يف غريهم،بوهج البصرية
 وإن كان الطعن يف العشرية كوهنا السمط الذي ،نكار فضله والزهد فيهفليس ألجل إ

 التي ، فااللتقاء بلحمة القربى، فهي األقوى عرى عرب الزمان من سواها،ينظم العقد
 ولئن كان ، أمتن من االلتقاء عىل رأي ال يفتأ يتبدل وفق اهلوى،تشدها وشائج النسب

 فام تلك إال ضوابط ،منها غري أويل العلم هباالقصد من القول تلك األعراف التي ينال 
 وال سبيل للجم ،ارتآها املجتمع ليحمي أفراده من طيش الطائشني ونزق اجلهال

 ، يأخذون عىل يده، الذين وحلامية أنفسهم من جرائره،الغيي إال بإحلاق اجلرم بعصبته
عات  وبذلك تكونت احلصافة يف املجتم، قبل وقوع غبائبه،ويكفونه عن جهله

 فإن كان يف كل ذلك من ، فحفظت النفس والعرض واملال، وانتظم عقدها،البدوية
 . وال يلحق غريه أذاه،إثم فعىل من يرتكبه
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 فإن ،ويف الوقت الذي يلمز فيه بالقول إىل أهل البادية بظلم املرأة وقهرها
  فحني كانت املرأة احلرضية وشقيقتها من سكان،حقيقة الفعل تدحض زائف القول

 وال يكلمن اخلطار إال ،اهباملدينة يوصدن عليهن األبواب وفق أعرافهم التي ال نطعن 
  فيقر فعلها، وجتري الدخيل، كانت املرأة البدوية تقري الضيف،من وراء ألواح ودرس

 وتنفذ أعطيتها من مال أبيها أو ، وتقبل دخالتها عىل من هي حتت واليته،من قومها
 فكثري من ،كانت أحد أهم مفاصل القضاء عند أهل البادية واملرأة البدوية ،زوجها
 من ٌةَزْرَ وينتفي حيف الظلم عنها لوال ب، مل يكن لينتصب نصاب العدل فيها،القضايا

 فنطق بحكمها القايض بملء الفم ، فصلت هبا بني احلق والباطلًالنساء قالت قولة
َوهو يركن إىل رأي مل يبن عىل اهلوى  .صد ومل يزغ عن الق،ُ

 من قسوة احلياة ،فإن كانت سمة البداوة تتقيد بالشكل الذي عليه الناس
 فأهل احلرض مل يعودوا ، فلنا أن نعري كل املجتمعات من صفاهتا،وشظف العيش

 وانتقلوا من عمران أهل القرى ،الحةِ وجافوا الف،حرضا بعد أن هجروا األرض
 وأهل املدينة ختلوا عن مدنيتهم ،بذخه إىل ما هو أبعد من عمران أهل املدينة ب،بتواضعه

 وأمهلوا ، وتوارث كار اجلد، فجانبوا صنعة اليد،التي كانت متيزهم عن غريهم
 لعدم اقتصاره ، والذي يقوم منها حارضا ليس بالذي يعد شاهدا عىل مدنيتهم،التجارة
 .ه وقت مل يكن سواهم يواكب،عليهم

 مل يغب ، يرتاءى لنا شخصه علينا أن ال نغمض عيوننا عن شاهد،ومن بعد
ِ وأن ال نحول نظرنا عن مارد مل تزل آثار جتربه تئن منها نفوسنا،عنا طويال ُّ َُ  وسياط ،َ
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 فلم نفتح جفوننا إال بعد ، ومياسم استعباده مل تربح أجسادنا،ظلمه تلسع جلودنا
 آخر  ومل نعي حال أسالفنا إال، مع طول احلقبة، من بعد دامس الظلمة،انجالء الغمة

  وما كانت،َ ومل نسع إىل معرفة ما كانوا عليه قبل وقوع الواقعة عليهم،العهد وحسب
 وليس من شاهد عليه ، حياهتم قبل االستبداد والظلم والقهر الذي أحاق هبمعليه

 وهذا ال يعطينا ، قرأناه حروفا ومل نعاينه ظروفا،سوى جهل ال زال يمكث برؤوسنا
 بالعقل ،الرخاء لنلقي بالالئمة عىل من كان يكابد ويشقىاحلق أن نفكر بعقول ملئها 

 .والروح واجلسد

 ، قابضا متنه، أسبابه باسطا، أطرافه جامعا، متخريا مواضيعه،وأبتدئ كتايب
 وباهللا ."البدو"وأوله التفريق بني أهل البادية ومن اختلط القول فيهم عىل أهنم من 

  .التوفيق
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  "األعراب" و"العرب"
)١( 

 ، بقيسها ويمنها، من العرب اخللص أقوام، أحد جمتمعات احلضارة،"والبد"
  التي القبائل آباء إىل بقوةون بأنساهبمُّدَيرت ، أو متعرهبا وعارهبا،أو عدناهنا وقحطاهنا

 بنسب متني يرتقي هبم إىل أصول طبقات  يتدرجون، وأفخاذَ إىل بطون ومحائلتتفرع
من  و، فمن نيس فطنوه،حصيف نقي ال يشابد اجلدود وينحدر إىل األحفاد يف تعدا

 عنهم نسب من قبلوا اينفول ،أعادوه إىل حيث جيب أن يكون ومن جتاهل ،دوهرغاىل 
 ليبقى ، الذكر يف أو فوقهم، وإن كانوا مثلهم يف الرفعة، أو منحوهم جوارهم،والءهم

  ونقاء من بصفاءهون ويورث، جيال بعد جيل بجالء يتذاكرونه، لكل قومالنسب خالصا
 حيفظونه يف صدورهم حفظ اجلسد ، تالدا ناصعا وطارفا عزيزاالسلف إىل اخللف
 ليكون رصيح النسب ، ويصونونه صون الروح للجسد ما دامت،للروح ما بقيت

 موئل حتى صارت القبيلة ،د اللحمةيزي و، العرىيوثق و،شد بينهم األوارصي الذي
 . هلم يف مجيع مناحي حياهتممن مالذله  ملا تشك، ونرباس عز أعالهم،فخر أدناهم

 جاء اسم ، عىل سكاهنامنسبة لفظ املكانام أضفت احلارضة واملدينة كو
 لكل قبيلة مستقرها بني  حيث، وهي ظاهر احلارضة،"البادية" نسبة إىل "البدو"

 أضيفت أسامء  حتى، مثلام عرفت القبائل باملناطق، فعرفت املناطق بالقبائل،جنباهتا
 الذي ال  مما يؤكد ثبات املوطن،من املواطن إىل أسامء قبائلهم من قبيل النسبة إليهاكثري 

 عىل قبائل بعينها وفق عرف تطاول به الزمن "البداوة"ت اقترصف ،ينفيه الرتحال
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غري  ، من بينهمفمن التحق بالبادية مل يلفظوه ،استقر فيهم متييزا هلم عن كل من يتبدىف
  .با ونسبةيلحقوه هبم نسمل أهنم 

 أن  ومل تعدو،فة عىل احلارضة بذاهتاومثلام أن نسبة أهل احلرض ليست موقو
 ليست خالصة إىل مواطن "البدو" فإن نسبة ،تكون نمط حياة دون أن تكون نسبا

 وليست مأخوذة من البداءة كام ،االنتواء واالنتجاع وارتياد الكأل وإن أخذت منها
 وقيمهم أوجب ، وأخالقهم أجدر باالنتهاج،اق فأنساهبم أحق باللح،خييل للبعض

 ، وأعرافهم التي تولدت عن عادات وتقاليد عرب الزمن أوىل بالركون إليها،باإلتباع
 فاستقروا عىل هنج يربئهم مما يلحق ، أو يأنفون منه،فصارت حافظهم مما يرتفعون عنه

 يةدالبأهل اف، الطريقة يف أو يتجافون عنه، جيافيهم يف احلقيقة مما،هبم من قول بال علم
 ما فتئ  الذي)١("اخلص" و"القص" اعتامدا عىل  أنقياء النسب، خلص العرب منماقوأ

 جيتمعون عىل ،الحتساهبم رصاحة اآلباء ونقاء العروق ،ه الذين برعوا فييثبته النسابون
 التي اختصوا هبا وإن رشكهم سواهم  ويتبعون أعرافهم،همق وينتظمون يف أعرا،آبائهم

 . يف بعضها

 يطلقون عليهم حينا اسم ،"البداوة"ة  بحقيقغري علمب ممن يقولونف
  عىلقياسال مدعاة إىل ذاك ف،وإن اقترصت التسمية عىل شعرهم خاصة ،"النبط"
ٌ فهم جيل ،لبتةأ ليسوا عربا "النبط" والذين يقولون بذلك ربام ال يعلمون بأن ،عمومال ِ

                                                 
عرف من أعراف البادية يتبعونه إلثبات النسب بإحلاق اخللف بالسلف والفروع باألصول بتتبع : القص واخلص  )١(

 . "اجللوة" و"الدخالة" وهو مذكور الحقا يف موضوع ،ملية يقوم هبا نسابون يزكون من أويل علم باألنساباجلدود يف ع
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ْ ين كانوامن الناس ُزلون سواد ـَ  والبدو يعرفون من ،"ُباطَاألن" وعامتهمالعراق، ِ
ِ، والنسب إليهم  هبمزة ممالة قبل النون الساكنة،"نبيط" باسم استعرب منهم ُ َ ٌّنبطي"َّ ِ َ َ" 

 عدم خلوص نسبتهم إىل العرب ما تعرب من لغتهم يستدل عىلو ،وفق معاجم اللغة
ُّاحلردي" فكلمة ، والتي أحكمتها املعاجم،يف لغة العرب ِ ْ ُاحلردية" و"ُ َّ ِ ْ  وهي حياصة "ُ

ًاحلظرية التي تشد عىل حائط القصب عرضا ْ َ ُّ َّنبطي"أهنا عىل  "لسان العرب" أثبتها ،َُ َِ  "ٌةَ
َاحلندقوقى" كام أن كلمة ، بالفارسية املعربة"كوخ"َّمعربة، وهي شبيهة كلمة  َ ْ َ" 

ُاحلندقوق"أو ُ َ ْ ُاحلندقوق" أو "َ ُ َ ْ ّنبطية" قلية وهو نبت من الفصيلة الب،"ِ َّ معربة"َِ  وال ،ُ
الكثري من  وقعت عىل  وإال فقد، إال من باب االستدالل عىل قلتهاأذكر هذه األلفاظ

 املعاجم  بطون وأنا أبحث عن أصول العديد من الكلامت يف لغة أهل البادية يفمثيالهتا
 .للتحقق من صحة نسبتها العربية

 "َجت"  كلمةتعريبلفظ ل وا،"الزط" ، استعربواالذينومن األجناس  
ِ وهم جيل من السند،،"لسان العرب" وفق معجم ،اهلنديةب ْ ُّالزط" وقيل ِّ   هم"ُّ
ُالسبابجة" ِ ِ قوم من السند،"َّ ْ ّ كانوا بالبرصة جالوزة وحراس السجنِّ ُ ًَ َ  أهل الباديةو ،ِ

  صميمة قبيلة عربية"جهينة" و،"زط جهينة" ، اسميطلقون عىل من استعرب منهم
 "احلبيش" مثلام استعرب بعض ، من باب املواالةت جاء ربامتهم إليهاب ونس،رةمشهو

 .أمم أخرى أقوام غريهم منو ،"الزنج"و

 وهو أمر ال ، مطلقا"البدو" عىل "األعراب"واألشد نكئا من يلقون بلفظ 
 وإن مل يقصد منه ما ينطوي عليه من سوء من قبل من ، وال خيلو من أذى،يسلم من رش
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بني  و"البدو" الذين هم "العرب"لفرق بني ل ودون إدراك ،درايةه عىل غري يتلفظ ب
 من لدن أنفسهم من باب "العرب" اسم "البدو" حيث أطلق عىل ،"األعراب"

 كام أسمتهم املجتمعات األخرى بالعرب ، وعىل صيغة الكثرة حينا آخر،االعتزاز حينا
 بأهل "العرب"املعاجم اقرتان اسم  وقد أثبتت ، عن أهل احلارضة واملدينة هلممتييزا

والعريب " ،)ع ر ب( الذي قال يف مادة "لسان العرب" ومنها ما جاء يف ،البادية
ّ قال األزهري،يقول ابن منظور يف معجمهو ،"منسوب إىل العرب وإن مل يكن بدويا ِ َ ْ َ :

ِوالذي ال يفرق بني العرب" َ َِّ َُ ِ واألعرابِ َ ْ ِّ والعريب واألعرايب،َ ِّ َِ َِ َْ ِ ربام حتامل عىل العربَ َ َ َُ ََّ َ ََ َ"، 
 .ويف هذا القول تبيني جيل للتباين بني هؤالء وأولئك

متون دونته  و، املعاجمبطون وما أثبتته ،ثبت ما ثبت يف ذهنيأكن أل ومل
  وشدة يقيني، بإظهاره مع قوة قناعتي،الرشوح يف أمهات الكتب وعيون األسفار

 فيه عذرأ مل ، أمام نفيس الذي إن برئت منه،اويت لبدالتعصبب  خشية ميس،بإخراجه
 وجيادلون ، فيستسلمون له الذين يستقر يف أذهاهنم ما يسبق إىل أسامعهم، الناسمن
 من احلرجكان و ، منه من اخلطيئة باعتقادهم التحول عنه إىل ما هو أصوبيصريو ،به
وقعت  ، اجلمأدبه و، الفياض لوال جبل من الرجال بعلمه،اخلوض فيه حماولة َّعيل

األستاذ الدكتور  عالمةال ِِّتِبعىل ث ، وبالصدفة املحضة بعد أن أمتمت الكتابعيني
 بحث مستحكم  يف وحز مفصل القول،مستغلق األمر الذي جال ،نارص الدين األسد

عىل أوضح  و،انربى للتفريق بني اللفظنيف ،"حتقيقات لغوية" ، كتابهمستفيض ورد يف
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 ال مضامروهو  ،)١("البدو" غري "األعراب" فأثبت أن ،فظ منهاممن يقع معنى كل ل
 ودقة ، يثبت رأيه بحجته العلمية، وجهبذ علم، وقانص طريدة،إال فارس كلمةه قشي

  وأسلوبه األديب، يف االستقراء اهلادئ ومنهجه، املتأين وحصافة تقصيه، املتمهلبحثه
احلكامء و يوايت إال العلامء  ال وهو ديدن،ن العصبية والتعصبم يء الرب،الرصني

 ألقدم هذا املوضوع عىل سائر ، فعدت إىل متن كتايب، أمثال أستاذنا اجلليلاحللامءو
  .مواضيع الكتاب

 ، وإن متيزوا باقتضاب القول وحكمة الكالم،"األعراب" بأن من بعد نقول 
 ،العرب َّ شطار بعضهم من، خمتلف األجناس منرشاذم فهم ،واشتهروا بطب األبدان

 حتى استقرت حياهتم ، الصحراءأطراف أجربهتم ظروفهم يف وقتها عىل استقصاء
 ومل ،اختلطت أنساهبمو ، وغلظت أخالقهم، وجفت طباعهم،فرثت حاهلم ،فيها

 ا واحد اسامطلقوا عليهم وأ، وأنفوا خمالطتهم،"البدو"  فتحاشاهم،يراعوا نقاء عرقهم
 جيمع شتات ،وهذا االسم الذي أحتاشى ذكره ،غريهمو عند أهل البادية  بهرفواُع

  ملجاورهتمً وال يفرق بني أقصاهم وأدناهم اتقاء، وفرقة أصوهلم،رشاذمهم
 فهو أمر ال ، يف بعض نواحي حياهتم أهل البادية"األعراب"ماثل وإن  ،مصاهرهتمو

 يتعدى بعضا من نمط احلياة التي تتشابه بني كثري من الناس يف خمتلف األمم
 فإن ذلك مدعاة لتبدل ، وإن كان،طرائق العيش ليست نسبا يعتد بهف ،وروالعص

 . وهو ما ال يصح الوقوف عليه،األنساب بتبدل األنامط
                                                 

 صادر عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش بريوت عام ، للدكتور نارص الدين األسد"حتقيقات لغوية"كتاب   )١(
٢٠٠٣ . 
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 لتحملهام ، غريمها من باقي األنعام ال اإلبل واملاعز"األعراب"وقوام حياة 
ي ال  وصربمها عىل احلر والظمأ أكثر من الضأن الت،العيش يف األماعز من األرايض

 التي ال  وال حتتمل العطش وموطنها األرض املطمئنة دون الوعرة، شدة احلرتوافقها
 املاعز فلم يقترصوا عليه "البدو"اقتنى  وإن ،"البدو" وتعد قوام حياة ، كألهايوائمها

  .)١(ن الرواحل والزمليقتنوا من اإلبل إال بقدر حاجتهم مومل  ،دون الضأن

 ال تكاد تفي بأدنى ، وهي بيوت صغرية،خبية األ"األعراب"ويف حني سكن 
 عدم اختالطهمو  ، بانطوائهم عىل أنفسهم مما ينبئ، دون غريهم،ساكنيهاحاجة 

 من اإلجارة والضيافة وما يتبعها ،"البدو" اكرتاثهم بالقيم التي عليها قلة و،بسواهم
بيوت " وا اختذ وهي خصال مل جيافها أهل البادية الذين،من املروءة والشهامة والكرم

 كام يرتدد عىل كثري من األلسن "أخبية"يقال هلا ويأنفون من أن  ، منازل هلم"الشعر
 ألهنا "خياما" وال ،كذلك ليست  وهي،العتقادهم مرادفة االسم وانطباق املعنى

  . ومل يتخذوها مسكناليست مثلها

                                                 
مجع :  والزمل، وهي من اإلبل التي تستخدم للركوب،لتأنيث وكال اللفظني عىل ا، ورحول،مفردها راحلة: الرواحل  )١(

 .  وهي التي يتخذوهنا لألمحال، وتلفظ هبمزة خمفوضة قبل الزاي الساكنة،زمالة عىل غري قياس
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َّبيت الشعر  ُ 
)٢( 

سهولة انتقاهلم هبا من مكان  ل،ً مأوى هلم"بيوت الشعر"اختذ أهل البادية 
ْمرباع" إىل "مشتى" ومن ،صب واملاء إىل آخر فيه اخل، وشح ماؤه،أجدب مرعاه ِ" 

 حيصلون ،ُ ولوفرة املواد التي يصنع منها كالشعر والصوف والوبر،"َمصيف"ومنه إىل 
 . إضافة إىل براعتهم يف صناعتها،عليها من مواشيهم يف مواسم جزها

 وهي التي تشكل ، يف العرض "ِشقاق" من ست أو ثامن "بيت الشعر"يتكون 
ة واحدو ، وبطول مناسب حلجم البيت،"بحر"سعة البيت يف العمق الذي يقولون له 

َّشق" ،"الشقاق" ُيغزل"تنسج من شعر املاعز اخلالص ذي اللون األسود بعد أن و ،"ةِ َ ُ" 
ُيربم"و َ  "ملاعز يف موسم  وطريقة الغزل والربم تكون بعد أن يتم قص شعر ا،"ُ

 وهي "َّاملشاقة" بواسطة "مشقه" ثم جيري ،ً وتنظيفه يدويا مما يعلق به"القصاص
 ، قليال"شرب"عبارة عن لوحني خشبيني مربعي الشكل طول ضلع الواحدة أكثر من 

 يثبت عىل وجه كل واحدة قطعة من اجللد السميك بعد أن يكون ،لكل منهام مقبض
ة قوية ومرنة وذات أطراف معقوفة باجتاه واحد وهلا  هبام أسالك معدنيتقد غرز

ْاملذع" و"ملشقا"  يف تستعمل،أطوال متساوية ْاملشق" و،"َ  "املذع" خاص بالشعر بينام "َ
 "املشق" وتتم عملية ،ًيعني خلط الصوف مع الشعر إلكساب الشعر شيئا من الليونة

 األخرى "املشاقة"حتريك  فيام يتم "املشاقتني"حدى إن يوضع قليل من الشعر عىل بأ
من فوق األوىل بحركات قوية ومتتابعة وباجتاه معاكس لتتخلل األسالك الشعر 
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 من بني األسالك بحركة "املمشوق" وجيري ختليص الشعر ،ًفتخلطه ليصبح متجانسا
 ."املشق"خمالفة لطريقة 

ْالشفع" جتري عملية "املذع"  أو"املشق"ومن بعد إمتام عملية  هلا  ومن خال،"َّ
يتم توصيل اخلليط ببعضه عىل شكل لفائف تطوى عىل بعضها لتصبح كتلة تسمى 

 وهو "عقفة املغزل" يف "الشفيعة" بتعليق بداية "الغزل" ثم تبدأ عملية "شفيعه"
 وقد ثبت بأعاله خشبتان زند اليد تقريباعبارة عن عود أملس من اخلشب بطول 

 االنفالت من املغزل ثبت يف وسطهام من  ملنع اخليط املغزول منمتصالبتانصغريتان 
 يتم تعليق خيط الغزل فيه للفصل ما بني "صنارة"األعىل سلك معدين معقوف يسمى 

 وتتم إدارة املغزل من اخلارج إىل الداخل بعد أن يتم تدريج ،ما تم غزله وما سيتم
 ما  وكلام تم غزل ما طوله يساوي مسافة، للتحكم يف سامكة اخليط"الشفيعة"طرف 

أما عملية .  ومن ثم يتم ختليصه بسحبه لألسفل،بني الذراعني يطوى عىل املغزل
 فتتم بازدواج خيطني من الغزل وبإدارة املغزل باالجتاه املعاكس لعملية الغزل "الربم"

 .لينتج خيط سميك ومتني

 فتجري "النسج"  وهي ذاهتا عملية"النطو" ويقال هلا ،"النطي" أما عملية
 وبالطول الذي "ولَّالن" عىل طبقتني سفلية وعلوية باستخدام "الربيم"بمد خيوط 

بدأ النسج باستخدام ي و، وبعرض يساوي طول الساعد مع كفة اليد،حيتاج إليه
ً وهو خشبة ملساء ليست ذات سامكة كبرية وبعرض الكف تقريبا وطوهلا "املنساج"

خدم لزيادة حلمة  ويست، دقيق"املنساج" أحد طريف عرض ، "الشقة"ضعف عرض 
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 ثم ولزيادة املتانة وإغالق ،النسيج بأن يتم حتريكها لألمام وجذهبا إىل اخللف بقوة
 والتي تتخذ من )الصيصاة(  وهي"ْالشيصاة"الفجوات ما بني اخليوط يتم استخدام 

 يتم بواسطتها جذب خيوط النسيج ، طرفها العلوي معقوف ومدبب،قرون الغزالن
 بحيث تكون ، ويف كل مرة يتم استبدال طبقات اخليوط،ة النسجالعلوية باجتاه عملي

 وهو قضيب من اخلشب بطول يزيد ،"امليشع"السفىل عليا والعليا سفىل يمرر من بينها 
 . للتقدم يف عملية النسج"الربيم" قليال  يطوى عليه خيط من "الشقة"عن عرض

ج يضاف إليها  مع بعضها باستخدام ذات خيط النسي"ِّالشقاق"وتتم خياطة 
 والثانية خلفية ، عىل اإلفراد يف اللفظ"شفاة" األوىل أمامية وتسمى ،"طريقتان"

 "ِّالشقة"وهي ذات  ،"طريقة" وواحدهتا "طرائق" واجلمع ،"خمل"ويطلق عليها أسم 
 ويف العادة يتم استخدام خيوط الصوف يف النسيج إلضافة لون ،ًإال أهنا أقل عرضا

 وبعد إكامل اخلياطة ، ولزيادة الليونة من جهة أخرى،ن جهةآخر إىل لون الشعر م
ًطوليا تأيت عملية تقسيم البيت عرضيا بواسطة   التي ختاط يف اجلهة ،"الطرائق"ً

 وبطول يزيد عن عرض ، مما ييل األعمدة وبشكل عريض،"ِّالشقاق"الداخلية من 
 أثناء الطي عود  من األمام واخللف ليوضع"طريقة"البيت بام يسمح بطي طريف كل 

 لتتصل بطريف العود قطعة حبل "الطريقة"من اخلشب القوي يزيد طرفاه عن عرض 
َّكرابة"تسمى  ُ ويطلق عىل العرى األمامية التي تشد ،ُ يشد من خالهلا احلبل بالوتد،"َ

 واحدها "خمالف" واخللفية "دوخيل" واحدهتا "الدوخيالت"منها احلبال اسم 
ِخملف" ْ  الواحدة "عامئر"لتي يتم استحداثها عىل اجلوانب فتسمي  بينام تلك ا"ِ
 ."َعمرية"
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تسمى األعمدة األمامية  ،ويقوم البيت عىل ثالثة صفوف من األعمدة
 وتلفظ بلسان أهل البادية بإبدال القاف جيام وكذلك "مقدم"  واحدها"مقادم"

عمدة التي يف  واأل، عىل العمود األوسط منها"املقدم"  وأكثر ما يطلق اسم،الطرائق
َّالوس"الوسط يطلقون عليها اسم   باستثناء عمودي األطراف فيقال لكل منهام "طُ

َّالوس" وعامد أعمدة ، وتستبدل الكاف جيام مغلظة"كارس"  أما األعمدة ، أوسطها"طُ
 "املقادم" وأعمدة الوسط أكثر طوال من "دافع" واحدها "دوافع"اخللفية فتسمى 

 ."الدوافع"  عىل يف الطولالتي تزيد

 تصل إىل األرض يقال للواحدة "ِّالشقاق"وينسدل من طريف البيت جزء من 
َّرفـ"  واألمامي "رواق" وأما الستار اخللفي فيطلق عليه اسم ، لسرت جانبي البيت"ْةُ
 يتم تثبيتهام ، منفصلتان عن البيت"ِّالشقاق" ومها قطعتان تتخذان من ،"ِحجال"

 وهو قضيب معدين معقوف الطرف اخللفي عىل "ِخالل" واحدها "األخلة"بواسطة 
 ومدبب الطرف األمامي لتسهيل ،شكل حلقة لتكون كل جمموعة يف خيط متصل

 ويتم تثبيتهام "ْفاةِّالش" و"ِاحلجال"  بني وما"املخل" و"الرواق"عملية غرزه ما بني 
 .من األسفل بواسطة أوتاد صغرية وقطع احلبال

 وأكثر "ساحة"سمى ت ةآخر يف بيت الشعر ستار و"قِش"ويفصل ما بني كل 
 ، أي موشاة"مرقمة" وأحيانا تكون ،ما تكون منسوجة من الصوف اخلالص أو الوبر

 . األرضإىلويتم تثبيتها بربط طرفها العلوي باألعمدة وتسدل 
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 فمكان جلوس الرجال يطلق عليه اسم ، من البيت أسمه"شق"ولكل 
ْالربعة" ْاملحرم"وما يليه ) أي اجلامعة ( أخذت من اسم الربع"َّ َ ْ  وهو اجلزء املخصص "َ

 . وهذا اجلزء بمثابة بيت املؤونة"احلادرة"ثم ) أي املحارم(للنساء 

ْالربعة"ولكل قبيلة من القبائل عادهتا يف ختصيص جهة   وإن كانت أكثر "َّ
جهة  إىلن هنالك قبائل جتعلها  فإ،إىل جهة يمني الضيف إذا أقبلالقبائل جتعلها 

 والضيف يستدل عليها من خالل مرابط اخليل أو معاطن املاشية التي عادة ما ،اليسار
ْالربعة" جهة إىلتكون  ً إذ غالبا ما يكون مرشعا من جهة "ِاحلجال" أو بواسطة ،"َّ ً

ْالربعة"  .ً فيام يكون ساترا سائر أجزاء البيت"َّ

لذي يتكون من  فالبيت ا،ولبيوت الشعر أسامؤها التي ترتبط بأحجامها
ْقطبه" واحد يقال له "واسط" ويبنى عىل "شقني" َ ْ  "واسطني" والذي يبنى عىل ،"َ

 ، ولفظه هبمزة القطع املخفوضة يليها سكون ففتح ثم فتح فسكون"صهوه"يسمى 
َّوسـط"وما يقوم عىل ثالثة   وحدها "خمومس" و"مروبع"ثم  "مثولث"  يقال له"ُ

 .م ختري املنازل لبناء بيوت الشعريتعند الرحيل  و،"مسودس"األعىل 
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٣٣

  و النَّزيلَّالرحيل
)٣( 

زل بام يتناسب ـ خيتارون كل من،ألهل البادية ثالثة منازل تبعا للفصول
 وعادة ما يتخريون ،"املشايت" فمنازل الشتاء تسمى ،ضونه فيهوالفصل الذي سيق

َاجللد"أرض   "تردغ"  بحيث ال،توحل مع املطري ال  أي األرض الصلبة الت،"َ
َالردغ" و،ماشيتهم  وسخ يعلق باملاشية من معاطنها نتيجة خملفاهتا وامتزاجها بالطني "َّ

 فضال عن قساوة مواطئها التي حتول دون اسرتسال أظالف املاشية يف ،جراء املطر
 ،اً احرتازا من أرضاره، ترتفع عن مسايل املياه،زلون أمكنة مطمئنةـ فين،الطول

 .ًوتنخفض عن مضارب الرياح اتقاء آلثارها

َفمنازهلم يف أواخر اخلريف وأوائل الشتاء أرض احلامد الطمئنان أرضها 
زلون أمكنة اجللد ـ ويف أواخر الشتاء وأوائل الربيع ين،وجودة مرعاها وهدوء أنوائها

يف  الصوأشهر وأواخر الربيع ،من أرايض املفتلح خلصوبة مراعيها ووفرة مياهها
 .تكون منازهلم يف األرض املزروعة التي حصد غالهلا لتقتات مواشيهم عىل خملفاته

فمتى أجدب املرعى ونزح املاء طلب أهل البادية منازل أخرى فيها خصوبة 
 عىل الرحيل أرسلوا  فان عزموا،املراعي ملواشيهم ووفرة املياه هلم وألنعامهم

َّالطراش"سم  ويطلقون عليهم ا"عاس" واحدهم "العساسني"  "وشُرُّالط"  أو"ُ
  أو"العس" يف رحلة قد تستغرق أياما يطلقون عليها اسم ،"طارش"واحدهم 

َّ جيوبون األماكن يتحروهنا أهيا أكثر خصبا وأجود مرعى وأوفر ماء "دْوَّالر"
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ويتفحصون األمكنة بخربهتم من حيث صالح األرض ومالءمة طقسها وعذوبة مائها 
 "العسس" ويغادر ،وها من النباتات الضارة التي تفتك باملاشية وجودة مراعيها وخل

ْرجال"الذي يتكون من جمموعة من الرجال الذين خيربون األماكن حيهم إما   أي "ِ
 إن ابتغوا  عىل ظهور الدواب"ركبانا" أو ، إذا كانت املسافة قريبةسريا عىل األقدام

ء ما يكفيهم خالل رحلتهم التي قد  يتزودون بحاجتهم من الطعام واملا،ًديارا بعيدة
 مما ال يعرض عىل النار "مؤونتهم"  أي"زهاهبم" وعادة ما يكون ،ًتستمر أياما

 ، وحيملون عىل ظهور دواهبم ما يلزمهم مما يتدثرون به عند املبيت،ًاستدراكا للوقت
ر  وينتقلون من مكان إىل آخ،ويبدأون تقيص املواقع وتفحص نباهتا ويستطلعون ماءها

 حتى إذا استقر رأهيم ، تسوقهم خربهتم أو إخبارهم،عسى أن يكون أجود من سابقه
ُّعسوه"عادوا إىل قومهم ووصفوا هلم حال كل مكان  ٌ وإن كان يف بعضها أقوام "َ

 ومتى أقروا ،زول إىل جوارهمـ استأذنوهم يف الن،آخرون يرشكوهنم يف املرعى واملورد
 وقبل موعد ،زل اجلديدـزهلم هذا إىل املنـ منالرحيل رضبوا موعدا لالنتقال من

 ،ًالرحيل بأيام يرسلون بامشيتهم مع رعاهتا وحراسا إىل املكان الذي سريحتلون إليه
تسري عىل مهل خشية إجهادها ليتوافق وصوهلا مع موعد نزوهلم الن مسري الراحلني 

 ."َّالطليع" ويطلقون عليها اسم ،أعجل

رحيل فقبل إرشاق شمس يوم الرحيل يكونون قد ويبدأ القوم باالستعداد لل
ْغفر" حيث هييئون ، فمنذ الليل يبدأون استعدادهم،حتملوا ْالغفر" و، البيت"َ  هو "َ

 إذ يعدوهنا بالرتتيب ،األثاث واألواين والشكاء وباقي احلاجيات من متاع ومؤونة
ْالزمل"ُ بحيث حتمل املؤونة عىل ظهور ،لتوزيعها عىل األمحال ليسهل نقلها ِ   أي"َّ
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ْالعدول" بواسطة ،اجلامل ْعدل" واحدهتا "ُ ْ  وهي عبارة عن وعاء عىل شكل كيس ،"ِ
كبري مصنوعة من نسيج الصوف أو الوبر تتسع الواحدة منها إىل ما يقرب من عرش 

ُ تقرن كل اثنتني مع بعضهام عىل ظهر البعري بواسطة حبال جمدولة من ،أمداد من القمح
ُغزهلا"لتي يتم  ا"َاملذيع"خيطان  ْ  ويراعى ، من خليط الصوف والشعر إلكسابه قوة"َ

 "عدلني" ويقال لكل ،أن يتعادل الثقالن كي ال يميل أحدمها باآلخر أثناء املسري
ِمحل"متقابلني   فيام يتم محل ، ويتم تثبيت باقي األمتعة باحلبال عىل ظهور الدواب، "ِ

الطعام لوحدها عىل دواب لتسهيل احلاجيات التي يضطرون الستخدامها كاملاء و
 وهي أوعية نحاسية كبرية "القدور" وتعلق ، وتوضع األواين بني احلمول،تناوهلا

 وهي أيضا أوعية نحاسية تستخدم لتقديم الطعام تعلق "املناسف"تستعمل للطهي و
 وهي حلقات مثبتة بأطرافها عىل ظهور الدواب املحملة بباقي "خمادمها"بواسطة 

     .األمتعة

ومع أول الصباح يقومون بإنزال البيوت بسحب أعمدهتا ثم نزع أوتادها 
 فيجعلون داخل البيت خارجا ويبسطونه طوال ثم يكف من أحد ،والبدء بعملية طيها

طريف عرضه بقدر الثلث ومن الطرف املقابل كذلك بحيث ال يتجاوز عرضه طول 
 ثم ،ِّن الداخل بعد عملية كفه وجتعل احلبال بأوتادها يف عرض البيت م،بدن اجلمل

 وقبل أن ينتهوا ،يتجهون إىل األطراف الطولية فيقومون بطيها طيات متعادلة للداخل
ًمن إكامل الطي خيرجون حبال من كل جهة لربط طرف كل حبل بطرف احلبل الذي 

ً من بعد يقربون مجال فينيخونه ،يقابله من اجلهة األخرى جلمع طيتي البيت إىل بعضهام
 وهي ، وتلفظ هبمزة خمفوضة قبل اجليم الساكنة،"حداجة"جيعلون حول سنامه و
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قطعة من النسيج ترتفع حول السنام لتسوي قراه بسنامه لتوزيع ثقل احلمل عىل كامل 
 ثم حيملون البيت الذي تتوسطه األعمدة عىل ظهر ،الثقلظهر اجلمل كي ال يتأذى من 

 وحيملون باقي أوثارهم ،ب من جنبي البعري فتصري كل دفة من البيت عىل جان،اجلمل
 .عىل مجال أخرى أو عىل البهائم ويبدأون مسريهم مع أول النهار

زهلم اجلديد يف نفس اليوم استمروا باملسري وإال أقاموا ـفان كانوا يصلون من
 ويبيتون ليلتهم ،زلون عن ظهورهاـ فين،بعد ثلثي النهار ليسرتحيوا ويرحيوا ركائبهم

 فيعمدون إىل التعجيل ببناء ما يقي  ، إال إذا اضطروا لذلك،بنوا البيوتدون أن ي
 .النسوة والصبية إىل الصباح ليكملوا مسريهم حتى الوصول إىل منازهلم اجلديدة

 ،حلون قبل الرحيل الوالئم عند املقيمني توديعا هلماالرأي وحيرض الظاعنون 
ن إىل إيقاد النار يف أماكن منازل وعند غروب شمس يوم الرحيل يعمد اجلوار املقيمو

 فبعد اليوم الثالث ،ً استذكارا هلم وتيمنا بعدم انطفاء نارهم،الراحلني ولثالث ليال
 .يأنسون إىل أهنم وصلوا منازهلم وبنوا بيوهتم وأوقدوا نرياهنم

 تفرقت بيوهتم عن بعضها إىل مسافات بحيث يسمع ،فمتى وصلوا منازهلم
تلفظ القاف جيام و "فريق"ىل مجع البيوت لغاية مخسة اسم  ويطلق ع،صوت املنادي

ْنـزل" فان زادت قيل ،بلغة أهل البادية  هبمزة ممالة قبل النون "زولن" وان كثرت "َ
 "قصري" ويسمى املقارب يف السكنى "خالوي" والبيت الواحد يقال له ،الساكنة

  .مأخوذة من قرص املسافة
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 وطريقة بنائه تتم ببسطه يف املكان ،مسويبنى بيت الشعر باجتاه مرشق الش
 ثم متد احلبال وتثبت األوتاد من ، إىل األسفل"طرائقه"املراد بناؤه فيه بحيث تكون 

ول ما يرفع عمود  وأ،مجيع األطراف وترخى احلبال قليال لتسهيل عملية رفع األعمدة
اقي األعمدة ىل رفع ب ثم يتوا"الواسط" الذي ييل "الدافع" و"الواسط" ثم "املقدم"

 ."احلجال" و"الرواق" من بعدها يعاد شد احلبال ثم يعلق "الكوارس"وصوال إىل 

وإذا كانت األرض لينة يوضع حتت األعمدة قطع من اجللد السميك أو 
 أما إذا ،نغراس العمود يف األرضا متنع "ْةقعاد"طبقات من النسيج تسمى الواحدة 

 بحيث ال يمكن تثبيت األوتاد يف احلالة كانت األرض صلبة جدا أو شديدة الرخاوة
 )من التكليب( "الكلبة"ن إىل استخدام األوىل أو ثباهتا يف احلالة الثانية فإهنم يلجأو

 عبارة عن حجرين كبريين يوازيان إىل جانب بعضهام "كلبة" وكل ،لتثبيت احلبال
حول دون ويرتك فاصل بينهام يوضع فيه احلبل حماطا باألعشاب أو قطع النسيج لت

أن يكتمل بناء  وما ، ثم يعلومها حجر كبري،احتكاكه باحلجارة مما قد يؤدي إىل تلفه
ق املياه لرصفها  وهو قناة حتفر حول البيت من جهات تدف"الوين"البيت ويشق حوله 

 . النارإليقاد "الربعة"يف وسط   يستحدثوهنا وهي حفرية"النقرة"  يتم حفر،عنه

َلوا بناء أحد البيوت ليقوم أهل البيت الذي عجل  عجفإن نزلوا أرضا خالء ِّ ُ
 فيام ينرصف باقي أهل احلي الستكامل باقي البيوت ،"الفريق"بناؤه بإعداد الطعام لـ

 وان نزلوا عىل قوم مقيمني وجبت ،عىل مهل حتى إذا جهزت الوليمة أقبلوا عليها



 
٣٨

 كام ،ختفيفا عنه من مشقة السفرً وهي وليمة يعدها املقيم للنازل إكراما له و،"زالةـِّالن"
 . يعمدون إىل إعانتهم يف بناء بيوهتم

   



 
٣٩

 
َوامللحة النِّزالة ْ ِ 
)٤( 

إذا نزل قوم راحلني بجوار قوم قاطنني أعان املاكثون النازلني عىل بناء بيوهتم 
 فأرسلوا نساءهم إلعانة النساء وقام الرجال بإعانة الرجال وقت يكون قد سبق أحد ،

 التي يتعجل إعدادها إكراما "زالةـالن"زالء إىل وليمة ـاطنني بدعوة الن القرجال احلي
 وإن كان النازلون ،زوهلم بجوارهم وختفيفا عليهم من مشقة السفر وعناء الرحيلـلن

ُكثرا د ً  وتتكرر الوالئم من أهل احلي املقيمني ،عوا إىل أكثر من وليمة لدى أكثر من داعُ
 فقبل أن ،زالء لدى مجيع أهل احليـتى تكتمل استضافة النإىل النازلني وعىل أيام ح

ينفضوا من جملس الوليمة التي دعوا إليها جيدد أحد رجال احلي املقيمني الدعوة إىل 
وليمته التي جيوز للمدعوين االعتذار عنها اكتفاء بأول وليمة أقيمت هلم والتي ال حيق 

 ومن دواعي االعتذار عن ،داعيهلم عدم إجابتها ملا يف ذلك من انتقاص يطال ال
الوالئم عدم اإلثقال عىل املستضيفني وختفيفا عىل ضعفاء احلال وعدم حتميلهم فوق 
طاقتهم وهم ال يستطيعون إال الدعوة كالقادرين إذ ال ينتبذون من بني قومهم عن 

زيل وربام جاء العذر هلم من صاحب الوليمة الذي يدعو عىل وليمته مجيع ـإكرام الن
 .ال احليرج

 ليصطحب "َّعزاما"عند اقرتاب وقت الوليمة يذهب الداعي أو يرسل 
 ،املدعوين إىل بيته توقريا هلم وزيادة يف إكرامهم ودفعا للحرج عنهم من اإلتيان بذاهتم

 مؤانسا إياهم ، يستقبلهم عند مقدم البيت مرحبا هبم ببشاشة"َّالعزام"وعند إقباهلم مع 



 
٤٠

أخذوا جمالسهم حيث يشري عليهم حتى يقف عىل رؤوسهم  وما أن ي،بلطيف الكالم
بقهوته يبدأوها من يمني اجللوس إال إذا أشاروا إليه بكبريهم الذي يف العادة 

 يقدم إن كان مطهوا ال  ال وال يعجل يف تقديم الطعام الذي،يتوسطهم يف املجلس
الطعام هيدى منه  وبعد أن يكفوا عن ،حارا تقلص دونه األيدي وال باردا تعافه النفس

ِّ البيت قد دعتهن إىل وليمة وليها مع "راعية"زالء يف بيوهتن ما مل تكن ـإىل نساء الن
 إذ يقبلن من جهته بينام يقوم صاحب "املحرم"رجاهلن وتقوم هي عىل ضيافتهن يف 

 . ومن جهتها يقبلون"الربعة"البيت عىل ضيافة الرجال يف 

 ،ي دون أن تلحقه مذمة من املدعوينوتقدم الوليمة حسب قدرة حال الداع
َفمن استطاع أن يومل عىل ذبيحة فعل ومن حتول حالته دون ذلك قدم من ميسور  َّ ُ َ

 داعيا عىل ،الطعام دون أن يظهر منه بخل يزرى بأقدار املدعوين أو يقلل من شأهنم
فظا امليسور من الزاد الذي ال يذم من قبل املدعوين مبديا عذره من تواضع صنيعه حا

 ويرفع عنه املدعوون احلرج الذي قد جيده يف نفسه ،زالء وأقدارهمـبلسانه كرامة الن
ِمن قلة حيلته بأن يقبلوا عىل الزاد وال يصدون عنه  ويثنون عىل جوده ويستكثرون له ،ُ

 .اخلري عىل كرمه

 إىل أهل احلي بدعوهتم إىل والئمهم ردا عىل "زالةـالن"زالء عىل رد ـويعمل الن
ُم دون أن يظهر أحدهم تفاخرا يف وليمته عىل من سبق بدعوتهكرمه  فال تقدم وليمة ،ُ

 وال دون الذي أكرموا به مع القدرة ،تزيد عىل ما أومل هلم لئال يتسبب ذلك يف حرجهم
 فمن كانت قدرته فوق أقرانه تواضع هلم ومن كانت قدرته دوهنم التمس له ،عليها



 
٤١

طلبوا منه عدم تكليف نفسه فوق طاقتها أو أوجدوا القوم عذرا عند قبول دعوته بأن ي
له سبيال إىل جماراهتم بأن يرسلوا إليه ما يعينه عىل إقامة وليمته ليجعلوه كأحدهم ال 

ٍينقص عن أقدارهم بال منة ودون أن حيس بدنو املن  .زلةـَّ

 وعىل املدعوين إجابة ، والقصد من إقامة الوليمة االستئناس والتعارف
ورة امللحة التي تعد يف أعراف أهل البادية من العهود واملواثيق التي حتكم الدعوة لرض

 ويعتمدون عليها يف حفظ ، هبا يأمنون عىل أرواحهم،حياهتم وتنظم سبل معيشتهم
 فعليها يعولون يف استشعار الطمأنينة واإلحساس ،أمواهلم وصون أعراضهم

 .وركيزة ثابتة تقوم عليها حياهتم فهي ركن قوي يركنون إليه يف عالقاهتم ،بالسكينة

فامللحة عهد قوي وميثاق غليظ يعطيه من يدخل عىل القوم مع أول مطاعمته 
 به يأمن كل ، وأمان يأخذه صاحب البيت من الداخل عليه،لزادهم أو جترعه لرشاهبم

 تدفع به الريبه ويطرد سوء الظن وتوطن املروءة ، ويطمئن إىل نظريه،منهام بوائق قبيله
 ، فهي عرف أوجبته طبيعة حياة البداوة،"امللحة" النفوس فال غدر وال خديعة مع يف

حيث تتباعد منازهلم يف األقايص مما حيوجهم إىل األمان عىل نفوسهم وأمواهلم 
  .وأعراضهم

فمتى أقبل الضيف عجلوا له بالطعام والرشاب ليحصل العهد الذي يقود إىل 
َّأعرض الضيف عن الطعام وصد عن الرشاب ألح  فإن ،قيام املضيف بواجب الضيافة

 فإن أبى لعذر يصطنعه ، جتاه ضيفهذارا لنفسه مما قد يعد نقيصة بحقهعليه املضيف إع
طلب إليه أن يعرف بنفسه وأن يعطي ميثاقا وثيقا وعهدا أمينا يتفوه به شفاها يلزمه 



 
٤٢

 القوم ليأخذوا  فإن مل يفعل أقيص من احلي ونرش خربه بني،بعدم الغدر واخليانة
 .حذرهم وجعلوا حراسهم متيقظني خشية أن ينال منهم

فإن أكل الضيف من الزاد وتناول من الرشاب وحصلت منه خيانة أو غدر 
َّعد بائقا وعقوبته مغلظة وتنقض شهادته لنقضه العهد الذي أعطاه ملضيفه بعدما  ُ

 .ه وعربة لغريهه عقابا لُساغ رشابه وتفيأ ظالله فيكون جزاءطاعم زاده واست

 فلو حصلت يف اخلالء خارج ، كعهد وميثاق حتصل يف أي مكان"امللحة"و
املضارب لوجبت وتشمل مجيع أهل احلي إن حصلت من أحدهم بحكم اجلرية 

 ."امللحة" بأيرس الطعام وأقل الرشاب والقهوة أول "امللحة"وتكون 



 
٤٣

 القهوة
)٥( 

 ، عليها جيتمعون هنارهم،يةتعد القهوة من القيم الراسخة عند أهل الباد
 ، وهبا قضاء حوائجهم، فيها اجتامع أمرهم، وعنها يتفرقون،وحوهلا يتسامرون ليلهم

َّ يقدم وجودها عىل ، ال يكاد خيلو منها بيت،وهي أول إكرام الضيف وآخر ما يودع به َ ُ
فناجني ُّ وحدها ثالثة ، وتؤخذ باليمني، وتعطى باليمني، تدار من اليمني،سائر احلوائج

 ال يستكرب صاحبها أن يقف عىل رأس ضيفه وان كان دونه ،يؤخذ عىل ثالث رشفات
 . وال يستكثر الضيف أن يتناوهلا ممن هو فوقه،زلةـيف املن

 خيتار البن ذو ،"اهلال" وأفضل أصناف "البن"وتصنع القهوة من أجود أنواع 
 وحب اهلال ،رضة الغامقةاحلبة الكبرية اخلالية من الكسور والذي يميل لونه إىل اخل

 توضع ،األخرض ذو احلبة الكبرية املمتلئة غري متفتحة الغالف ليبقى حمتفظا بنكهته
 وهي عبارة عن وعاء مقعر سميك ، املحامة عىل النار"املحامسة"كمية من القهوة يف 

 طول مناسب  وهلا ذراع ذو، من احلديد املقوى مصنوعة،أملس السطح من الداخل
 "يد املحامسة" وتتصل به بواسطة سلسلة حديدية ،اك هبا لتقي اليد من الناريتم اإلمس

ٍ وهلا ذراع مساو لطول ، طرفها األمامي رقيق شبه مستدير ،املصنعة من ذات املعدن 
 للتحكم بدرجة "احلمس" يتم بواسطتها تقليب القهوة أثناء عملية ،"املحامسة"ذراع 

 عن "املحامسة" اللون األشقر حتى يتم رفع  وما أن يميل لون البن إىل،التحميص
 ويستمر التحريك لفرتة باالستفادة من درجة احلرارة العالية التي حتتفظ هبا ،النار



 
٤٤

 وهي وعاء "الظبية" وعادة ما يتم استخدام ظاهر ، ثم يتم إفراغ القهوة،"املحامسة"
 "اسطو" يعلق يف "جراب"يتخذ من جلد الغزال أو ينسج من الصوف عىل شكل 

  يف )حب اهلال(البهار " ثم توضع كمية من ،البيت حتفظ بداخله القهوة الطازجة
 بعيدا عن النار لتخليصه من الرطوبة بأثر حرارهتا التي حتتفظ هبا لسامكتها "املحامسة"

 . أي هشمه دون حد النعومة"سحنه"لتسهيل 

هوة  الق"لسحن" وهو أداة تستخدم "املهباش" القهوة يف "محيس"يوضع 
 ، يصنع من جذوع األشجار ذات الصالبة الشديدة كالبطم والبلوط، خاصة"البهار"و

 ينجف ، شبه خمروطي من األعىل،يتم نحته من اخلارج ليأخذ شكال اسطوانيا منتظام
 يوشى من اخلارج ، يتسع يف العمق قليال،من الداخل من خالل فتحة جتعل يف أعاله

ِّ ويطوق فتحته إطار معدين عريض،ون تشققه ويغطى بطالء حيول د،ببعض النقوش ُ، 
 تصنع من ذات اخلشب عىل "يد" وله ،عادة ما يتخذ من الفضة املحربة بالزخارف

 يف الطول يسمى "املهباش"ٍ ثلثها األسفل حمسوم مساو لعمق ،هيئة عصا غليظة 
 ما بني  حتول السفىل، يعلوه مقبض يأيت ما بني عقدتني يتم استحداثهام بالنحت"املدق"

 يتخلل رأسها ، وتزين النقوش ما فوق املقبض"املهباش"يد صانع القهوة وفوهة 
 جيعل فيه نسع من جلد أو جديلة من خيط لتعليقها بواسطته ،املخروطي ثقب عريض

 لتبقى نظيفة كي ال تعاب القهوة بتغري طعمها حلساسية تأثرها "الكارس"يف عمود 
 "املهباش" حيفظها مثلام حيفظ "جراب" ما يتخذ  وعادة،الشديد باألطعمة والروائح

 . آخر"جراب"يف 



 
٤٥

ً صوتا متناغام ينشأ عن تعاقب "دق املهباش"وحيدث صانع القهوة أثناء 
 مع جوفه وتعمد مالمستها حلواف الفتحة من الداخل يعتربوهنا "يد املهباش"حركة 

ْضبح املهباش" ويطلقون عىل ذلك الصوت اسم ،دعوة لرجال احلي َ". 

ْسحن"وما أن ينتهي من   الذي "الطباخ" القهوة حتى يضيف املسحوق إىل "َ
 كبرية احلجم مصنوعة "دلة" عبارة عن "الطباخ" و،يكون قد هيئ مسبقا قرب النار

 اسطوانية الشكل متسعة القاعدة خمصورة الوسط واسعة ،من النحاس األصفر
 ، من قضيب نحاس مطروق هلا غطاء متحرك ثبتت قاعدته أعىل مقبض يتخذ،الفوهة

 وهو عبارة عن جتويف يمتد من طرف حافة ،"املصب"يقابله من اجلهة األمامية 
 متسع شيئا ما من جهة البدن ، األسفل قليالإىل العلوي لألمام وبشكل منحي "لةَّالد"

 وتغطى من الداخل بطبقة من القصدير للحفاظ عىل خصائص القهوة ،دقيق يف هنايته
 لصنع القهوة يطلق "دالل" وعادة ما تستخدم ثالث ،كلام تالشىوجيدد طالؤها 

 والثانية ، وهي التي تعد للرشب"البكر" األوىل للقهوة "معاميل" عليها اسم
 ، يف املرة األوىل بعدما استخدم يف إعداد القهوة"احلميل" وهي ناتج غيل "للترشيبة"

 هو "احلميل" و،لمرة الثانية ل"احلميل" وهو ما حيصل نتيجة غيل "للثنوة"والثالثة 
ْحثل"ِّمسحوق القهوة الذي سبق استخدامه حتى إذا اطرح أسموه  ِ". 

 "دق"وأثناء عملية غليان القهوة التي تأخذ وقتا إلجادة صنعها يكون قد تم 
 وهو وعاء مصنوع من النحاس ، لتضاف عليه القهوة،"البكرج"البهار ووضع يف 

 ، له مقبض مستقيم،أوسع قليال من فوهته قاعدته ، اسطواين الشكل،أيضا 



 
٤٦

 وغطاء عىل شكل قبة يف وسطها من ، جهة اليمني تسكب منه القهوةإىل "مصب"و
 تزينه ،األعىل زخرف عىل هيئة طري أو هالل لتساعد يف عملية فتحه لتضاف إليه القهوة

 .  صغرية بدال منه"دلة" وربام استخدمت ،الرسوم من اخلارج

 "الفنجان" و، األول"الفنجان" القهوة حتى حيتيس صانعها وما أن يتم جتهيز
 ،وعاء صغري بحجم ملء قبضة اليد مصنوع من الزجاج األبيض الذي ال يشف

 ناصع البياض من الداخل مزخرف من ، أعاله متسع عن قاعدته،مفلطح الشكل
 وهو كرس ،"كالرشخ" وجيب أن يستخدم فنجان نظيف خال من العيوب ،اخلارج

 ،"ثلم"وهو  ،"الرشم" و،ظهر عىل شكل خيط يف جسم الفنجان من الداخلمتصل ي
 وعىل صاحب القهوة أن يعتذر عن عيب ، انكسار واضح يف حوافه من األعىلأي

 وعادة ما يتم استخدام من فنجان إىل ثالثة فناجني لتقديم ،الفنجان إن مل يوجد غريه
ده اليرسى ويسكب يف الفنجان  بي"البكرج" ثم يقوم عىل رأس ضيفه ممسكا ،القهوة

 وعىل من متد إليه القهوة أن يتناوهلا باليمني وهو ،بمقدار ما خير صوت القهوة فيه
 وان اكتفى قبل الثالثة قام هبز ، وله أن يستزيد حتى ثالثة فناجني،معتدل اجللسة

 ويبدأ صب القهوة من ، ويؤخذ الفنجان عىل ثالث رشفات،الفنجان إشعارا بالكفاية
زل ـ عندها جيعلها صاحب املن،هة يمني اجللوس ما مل يكن يف املجلس ذو شأنج
 وتصب القهوة ، فيشريون عليه بمن يبدأ،- ً أي تكريام منهم لبعضهم - بينهم "شيمة"

 وجتدد للضيف متى حرض ، ويتم جتديدها كل يوم، وللمتعجل واقفا،للفارس راكبا
 .عدادها وذلك زيادة له يف التكريمبعدما يتناول ضيافته من القهوة التي سبق إ



 
٤٧

 وهو ،"الضيف" أوهلا فنجان ،وفناجني القهوة ثالثة بأعراف أهل البادية
 إذ أن القهوة ، وال جيوز له االمتناع عن رشبه،الفنجان األول الذي يستقبل به الضيف

 وهو "الكيف" وفنجان ، التي ينشأ عنها عهد باألمان بني الطرفني"امللحة"تعد من 
 وهو الذي خيص به "السيف" والثالث فنجان ،ي يستزيده الضيف تشوقا للقهوةالذ

 .أحد الرجال إلنفاذ أمر صعب

وإذا وضع الضيف الفنجان أرضا دون أن يرشبه علم صاحب البيت أن 
لضيفه حاجة وعليه أن يقطع وعدا بقضائها ليرشب الضيف قهوته وإال حلق املضيف 

 وعىل شارب القهوة أن يعيد الفنجان ،وة عىل األرض وال تراق القه،من الذم ما حيذر
 ."احلق"بيمينه إىل يمني من ناوله إياه وإال لزمه 
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 القضاء العشائري 
)٦( 

 الذي ،يعترب القضاء العشائري من األركان الرصينة يف أعراف أهل البادية
عنوية  فيحفظ حقوقهم املادية وامل،يبنى عىل إشاعة العدل فيام بني أبناء املجتمع

 وهو ، مما جيعلهم حيسون باألمان عىل أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم،بحصافة وحزم
ن القضاء  أل،ركيزة من ركائز املجتمع يؤمن له احلامية من جهل اجلهالء وطيش النزقاء

نه أ إال ،ًن كان ال يأخذ أحدا بجريرة سواهإ و،العشائري الذي يتصف بالشدة والغلظة
 ،"مغرمه" ويغرمون "جماله" فيجلون ، بتبعات اجلاين"العصبة"يف أحيان كثرية يلزم 

 خشية وقوعه وإيقاع ، حصيفا يف أفعاله،هلذا جتد ابن املجتمع البدوي رزينا يف أقواله
 . ومع ذلك ال ختلو القبائل مما يستوجب جمالس القضاء،عصبته فيام حتذر عواقبه

 واحلكمة ،والعدل واجلرأة ،ويقوم عىل القضاء رجال متيزوا باحلنكة والنباهة
 وقوة الفراسة ورسعة ، وصدق القول واستقامة اخللق، واحلصافة والكياسة،والرزانة
 أو عن ، وتتأتى هذه الصفات للقايض بالتجربة املبنية عىل املراس يف احلياة،البدهية

ً ويصنف القضاة رتبا ومنازل وفقا ألنواع القضايا ،تربية يف بيت قضاء بحكم الصلة ً
 فمنهم طفق ذكره بتفوقه يف قضايا القتل ممن اصطلح عىل ،لتي برعوا يف الفصل فيهاا

 ومنهم أهل "العرض" ومنهم من ذاع صيته يف قضايا "منقع الدم"تسميتهم بقضاة 
زاعات العادية ـ وهم القضاة الذين يتتلمذ عىل أيدهيم قضاة يفصلون يف الن"احلقبة"

 ."احلقبة"ًفريجعون أحكامهم لفظا إىل صاحب 
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 "عصبة"ن إ ف، ونال أحدهم من اآلخر،فإذا نشأت خصومة بني فريقني
 ، أي حتى اجلد اخلامس"باخلمس" وهم أقرباؤه الذين يرتبطون به بصلة الدم ،اجلاين

 لئال "بوجهه" واضعني أنفسهم وأمواهلم ، عىل أحد الشيوخ"الدخالة"يلجأون إىل 
 ملا "الدخالة" أن ال يرفض "الوجه"ىل  وع، لألخذ بالثأر"املوتورون"يتعرض هلم 

 وحيوطهم ، منازل قومه"دخالءه"نزل ُ في،توجبه املروءة من اإلصالح بني الناس
 إال إذا وقع "حق تقطيع الوجه" وإال قام بطلب ق بأحدهم سوء فال يلح،بحاميته

 ويعمد ، أن ال يغادر احلي"الدخيل" إذ جيب عىل ،االعتداء خارج مضارب عشريته
 من جهة اخلصومة األخرى "عطوة فورة الدم" إىل أخذ "الدخالة" فور "جهالو"

 من إحلاق أهايل الدخالء وأمواهلم "الوجه" يتمكن خالهلا "لثالثة أيام وثلث"تعطى 
عطوة " تنقيض هذه املهلة حتى يتوجه بأخذ أن وما ،"باجللوة"بحاميته فيام يعرف 

م متنع اعتداء أي من فريق املجني عليه  وهي مهلة زمنية حيدد وقتها اخلصو،"اعرتاف
ً ويدفع لقاء هذه العطوة مبلغ من املال إما نقدا أو عينا لذوي ، اجلاين"عصبة"عىل  ً

 وكلام انقضت ،"العطوات" وال يتكرر مع تكرار "فراش العطوة"املجني عليه يسمى 
 مابني "العطوات" وتسمى تلك ، أخرى"عطوة" بأخذ "الوجه" قام "عطوة"مدة 

 إىل "الوجه" يسعى يف أثنائها "عطوة إمهال" "عطوة اإلقبال" و"عطوة االعرتاف"
 حتى إذا وافق ذوي املجني عليه عىل ،الصلح بني الفريقني من خالل التقايض

 وجيري ضمنها ، يستعد خالهلا اخلصوم للتقايض"عطوة اإلقبال" أخذت "القضوة "
 وذلك إلعطاء فرصة متكافئة لكال ،ختصيص القايض من بني ثالثة قضاة تتم تسميتهم

أي - ً فريق من اخلصوم قاضيا "ينفل" بحيث ،اخلصمني لالختيار دون إجحاف
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ً الفريق الثاين قاضيا آخر فيبقى "ينفل" بينام ،ًتكريام) تنفيل( وتستخدم كلمة ،-يرفضه
 .قاض يتوجهان إليه

لطرفني يف  وكال ا،ً خلوا من كل سالح،لفرقاء يف بيت القضاء صار اإذاحتى 
 وهي حق للقايض تؤخذ "ةَقْزِّالر" طلب القايض من املتخاصمني دفع ،محاية القايض

ًنقدا أو عينا كاألنعام تؤول ملكا له من أحد ثالثة وجوه ً  "رزقة هفو" أما األول فهو ،ً
 "فرزقة مبطل" وأما الثاين ، لكليهاميشءبحيث تؤخذ من كال اخلصمني وال يعود منها 

 ما -املحكوم له-  "الفالج" وهو املحكوم عليه يف حني يسرتجع "فلوجامل"وتؤخذ من 
 وتدفع من قبل من صار إليه احلق دون "رزقة حمق" والثالث ،كان قد دفعه

 ."املحقوق"

 فينتدب كل ، عىل املتنازعني لتحصني القضاء"ًوجوها"ثم يطلب القايض 
 يف "الوجه" ويسمى ، لضامن تنفيذ حكم القايض، عليه"ًوجها"ًفريق شخصا يكون 

 من جانب املحكوم عليه يتكفل بإيصال حكم القايض "كفيل وفا"هذه احلالة 
 من جهة املحكوم له يضمن محاية املحكوم عليه "كفيل دفا" بينام يكون ،للمحكوم له

 وحيق ، للدخيل"وجها"املدخول عليه" ويف العادة يكون ،من تعدي املحكوم له
 .فالة إذا علم من صفات نادبه عدم االلتزامللوجه املنتدب أن يرفض الك

 ،)بينته(  أي"حجته"ومن بعد يدعو القايض مدعي احلق أن يتقدم لقول 
وجيوز ألي من اخلصمني أن ينتدب عنه من يقوم مقامه ممن خيرب فيه الفصاحة والبيان 

احلالة  ويسمى املتكلم يف هذه ،لدورمها يف إثبات أو نفي التهمة لعجز العيي عن اإلبانة
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ً وجيلس أمام القايض جاثيا ويبدأ يف -الذي يقول احلجة- "املحتج" فيتقدم ،"ًلسانا"
 ، قوال شفاها موجزا بليغا بينا مضمنا إياها وصفا دقيقا حلادثة اجلرم"حجته"نطق 

ًمستندا يف جتريم خصمه عىل خمالفته األعراف والقيم االجتامعية التي حتكم حياة أهل 
 وملا ،ًتجرأ عليه باإلهانة ملا تقتضيه هيبة املجلس واحرتاما للحضورالبادية دون أن ي

 وما أن ينتهي من مقالته حتى يعود ملكانه ليتقدم اخلصم ، جتاه خصمه"حق"يلزمه من 
ً هو اآلخر دفاعا عن نفسه إن كان بريئا"حجته"أو من ينوب عنه فيلقي  ً أو مربرا ،ً

 "حجة"ًمن قوله عاد األول معقبا عىل  ومتى خلص ،ًارتكابه اجلرم إن كان مقرا
األول أبو "خصمه يف حني ال حيق للخصم التعقيب لقاعدة يف قضاء البادية تقول 

 ."حجتني

وربام جلأ القايض إىل الشهود إلثبات أو نفي التهمة عىل أن ال يعاب الشاهد 
إىل  أو ربام اضطر القايض ،جرتأه يبطل شهادتهامن قبل أحد اخلصوم لفعل كان قد 

 التي يقوم "البشعة" أما يف حال عدم قبول خصمه اليمني مال به إىل ،حتليف املتهم
 وهو رجل من درجة القضاة يتميز بقدرته الفائقة عىل استقراء احلالية "املبشع"عليها 

 وتنحرص مهمته يف كشف احلقيقة أو متييز ، وحاذق يف سرب أغوار املتهمني،النفسية
 ،"البشعة" فإن مل يتوصل إىل اعرتاف اجلاين جلأ إىل ،ملتهمنياملجرم من بني جمموعة ا

وهي لسع لسان املتهم أو املتهمني بمعدن حيمى عىل النار إىل درجة االمحرار أمام 
 وبعدها ، هلذه الغاية"يد املحامسة"ً وغالبا ما تستخدم ،"تبشيعهم"نواظر من يراد 

ًبحكمه اعتامدا عىل تأكيد اهتام أو تربئة يعود املتهم أو املتهمون إىل القايض الذي ينطق 
 ."املبشع"
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ً التزاما أخالقيا من جهة،وال حيق ألي من املتخاصمني رفض احلكم  وملا ،ً
 عىل أنه جيوز ألي منهام طلب مهلة حمددة من ،يوثقهام من الكفالء من جهة أخرى

 ،رض للسومإنه ال يتع ف"ع احلقبةار" أو "قايض القلطة"، إال حكم "سوم احلق"أجل 
 فإما أن يقر ،وهو جلوء الطرف الذي يعتقد ترضره إىل استشارة من يطمئن لنصحه

ً بالتامس حكم قاض آخر طلبا لدفع احليف الذي حيس أنه حلق "ينفضه"باحلكم أو أن 
 غري ، وال جيد القايض األول حرجا يف ذلك ويبدأ جملس القضاء وينتهي كام سلف،به

 . احلكم حتى وإن كان أشد من احلكم املنفوضاذإنفأنه جيب يف هذه املرة 

 وما يرتتب عىل اجلاين من تبعات مادية ،"احلق"وبعد ثبات احلكم واستبيان 
 ، عن بعض أو كل ما يتوجب له يف ذمة خصمه"صاحب احلق" ربام تنازل ،أو معنوية

 فيام  إال يف بعض اجلرائم فانه يتشدد"حقه"ً مكتفيا بظهور ،أو عام يلحق به من أذى
ً عىل االلتزام املادي فإن عصبته وأحيانا "املحقوق" ويف حال عدم قدرة ،فرضه القايض

 كل من تلقاء نفسه حسب استطاعته "العونة"عشريته تعينه يف دفع املغرم إما بطريقة 
 وإذا مل يتم الوفاء جلأ ،أو من خالل فريضة عىل كل فرد من أفراد العصبة أو العشرية

 إىل صاحبه خالل "احلق"تجداء القبائل األخرى عىل أن يتم إيصال  إىل اس"املجرم"
 ."كفيل الوفا"مدة حمددة بكفالة 



 
٥٤
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 لوة َاجل وخالة َّالد
)٧( 

 ملا تفرضه عليه ،يتميز املجتمع البدوي باحلصافة والكياسة يف الترصفات
 عرفا ، هبا التي يتوجب عىل اجلميع االلتزام، والقيم السائدة،جمموعة النظم االجتامعية

بني الذي يستجيب   ما،يستمد قوته من األثر الذي يرتكه انطباعا لدى أفراد املجتمع
 وذاك الذي حياول ، فيجزل له احلمد ويغدق عليه الثناء،لألعراف ويراعي واجباهتا

 فريغم عىل قبوهلا فضال عام يلحقه من الذم ،االنفكاك منها واخلروج عىل ضوابطها
 .والتشهري

 التي حتيق بأول الرش فتجعله يف أضيق ،"الدخالة"األعراف ومن تلك 
َ جراء سورة الغضب التي جتيش يف الصدور، وحتول دون استرشائه،حدوده َ  وما ،َّْ

 وما قد ينجم عنها من التامدي يف الغي ،تولده من احلقد والضغينة يف النفوس
 . والتطاول يف اجلهالة واإلفراط يف االقتصاص

 الذي يدعيه "حقه"  أن يضع احدهم نفسه وأهله وماله أو"الدخالة"ومعنى 
 ويكون هبا حقن الدماء وصون األعراض وحفظ ، من يكفلها له"بوجه"عند خصمه

 مما يمكن أهل اخلري والصالح ،احلقوق ومحاية األموال ودرء املفاسد وإطفاء األحقاد
 .من السعي بني الناس باإلصالح
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 ،"عصبته" تتبعه "الوجوه"بها بحامية أحد  من جناية ارتك"اجلاين"ويستجري 
 ويتم حتديد درجة القرابة ، اجلد اخلامسإىلوهم أقرباؤه الذين يتصلون معه بالدم 

 وهو تتبع فروع الذرية من اجلد األول للعصبة الذي يشكل ،"القص"باللجوء إىل 
 وصل إىل  فمن، واالعتالء يف الرتتيب بذكر طبقات املواليد الذكور وأبناءهم"ًفخذا"

 ومن كانت ،ما بعد الطبقة اخلامسة فهو خارج من العصبة وال تلحقه جريرة اجلاين
 ويقوم عىل عملية ، أي مطلوب مثله مثل اجلاين"مطرود" زلته دون ذلك فهوـمن
 ، يزكيه رجل عىل معرفة بأصول وفروع ذوي اجلاين، رجل عارف باألنساب"القص"

 .وان اخطأ رده إىل الصواب بشهادة ، أثنى عىل قوله"القصاص"فان أصاب 

 للداللة عىل ثبوت الشخص يف  "القص" يف عملية "الشربية"وتستخدم 
ً بقبضة يده مشتمال "الشربية" "القصاص" إذ يمسك ، أو خروجه منها"العصبة"

 ويبدأ بذكر الطبقات من بعد اجلد األول ،عليها بأصابعه اخلمسة ونصلها إىل األسفل
ً فكلام ذكر طبقة أطلق إصبعا ً مبتدئا باخلنرص ثم البنرص ،لعصبةالذي يعترب أساس ا

 فإن عد طبقة "مطرود" يف قبضته فاملعدود "الشربية"فاألوسط فالسبابة فام دامت 
 من يده فيكون األخري ومن يتلوه يف الطبقات "الشربية"أخرى وأطلق اإلهبام سقطت 

بقى أخوة له وأعامم ممن مل  وقد ي،"طالع من الدم" ويطلق عليه "العصبة"خارج 
 .ينجبوا بحيث يرفعهم أبناؤهم طبقة يف اجلدود

 وهي االنتقال "اجللوة"ً إذا كانوا جوارا للخصوم "العصبة"ويتوجب عىل 
 "الوجه" من صاروا يف محايته عىل أن يكون "ديرة" إىل ذوي املجني عليه "ديرة"من 
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ديرة اجلاين وديرة  – "الديرتني" أما يف حال كون ، أخرى"ديرة"يف هذه احلالة من 
 . يف حيه"حي" متباعدتني فيبقى كل - املجني عليه

 "الدخيل" وتزول عن ، ما امتنع خصوم اجلاين عن الصلح "الدخالة"وتبقى 
 عندها تنفض دخالته "احلق" جملس إىلإذا امتنع عن إصالح خصومه أو االنسياق 

 . أي ال يظله جمري يف محاه"ًمشمسا"ويعترب 

 أو اللجوء ، القرابة ملا ينجم عنها من حماباة طرف دون آخر"دخالة"ال تقبل و
ً وإمعانا يف ،"حقه" من "احلق" مما يمنع صاحب ،إىل التسويف واملامطلة باحلقوق

 أي ال "خيل الشهوة" ما يشرتط يف القايض أن يكون "الوجه"زاهة يشرتط يف ـالن
 .نييأخذه ميل لطرف دون آخر لصلته بأحد اخلصم

 فإما أن تكون بسبب جناية اجتناها ، هلا أشكاهلا وطرائقها"الدخالة"و
ٌ فان كان طريدا يتبعه غريم سارع ، من جيريه من جريرتهإىل فيسعى "الدخيل"  من إىلً

ً فان مل يعرتض أحدا مال إىل أحد البيوت فيصري يف محى أهله متى ،يؤمنه عىل نفسه
 وحميط البيت من أقىص أطول حبال ،رمته حميطه وح، ومحى البيت حرمته،صار يف محاه

 فريتد عنه املطالب وان كان ،ًاألطراف األربعة وملسافة مرمى عصا بيد صاحب البيت
   ."حق تقطيع الوجه" لزمه "الدخيل" فان تعدى عىل ،ًالبيت خاليا

 أو لتحصيل ، من خصم"الدخيل" حليف حلق "الدخالة"وإما أن تكون 
تكون باللجوء إىل من ينصفه برد الظلم عنه أو حتصيل ما يدعيه  و، له عند غريم"حق"
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 طرف منديل رأس  "الدخيل" ومن أشكاهلا أن يعقد ،من ذمة من يدعي عليه
 من فوره إىل غريم الدخيل ويطلب منه أن حيل "املدخول عليه" فيتوجه "الوجه"

 .ًالعقدة التي يف طرف منديله قبوال بوفائه خلصمه

ً إما متخفيا أو خمالسا فمتى صار يف بيت ، عىل اخلصموللجاين أن يدخل
ًخصمه عمد إىل وضع عقال رأسه يف رقبته جاثيا أمامه عالمة عىل االعرتاف بجريرته 

 وإن كانت جريرته كبرية جلأ ، أو أن حيتضن عمود البيت،واالنقياد للحق الذي يطلبه
 أو أن يلقي بنفسه يف ، من البيت املخصص للنساء فدخله"الشق" وهو "املحرم"إىل 

 فال يملك ، ويعتربها أهل البادية من أصعب أنواع الدخاالت،فراش أوالد خصمه
 إدخال ، التي ال ترد"الدخاالت" ومن ، "الدخيل"صاحب الشأن إال التساهل مع 
 .اجلاين الصبية والنساء عىل خصمه

 يف  فيصري، أنه حلقه احليف دون اللجوء إليهُوللرجل أن يدخل من يعتقد
ُ والرجل يدخل املرأة من زوجها والولد من أبيه والعبد من ،محايته إىل أن يتبني أمره

 . والبنت باسم أبيها والعبد عىل سيده، واملرأة جتري بحمى زوجها،سيده

 ويأمن ، فيكف عنه الغريم، دون علمه"ذي جاه"ُوالرجل يدخل نفسه عىل 
 .عىل نفسه حتى يصل من استجار به

 فان أبى اخلصم طلب ، وخصمه"دخيله" إىل الصلح ما بني "جهالو"ويسعى 
 فان مل يذعن أجربه ، من خالل عصبتهألزمه فان عاند ،إليه االنسياق إىل جملس القضاء
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 وتعاد إليه بعد "القضاة" ماشيته وجعلها رهينة عند أحد "سوق"عىل ذلك من خالل 
 .احلكم وإيفاء اخلصم حقه منها

 فان غادر احلي بقي يف احلمى ملسافة ،ما دام مقياموالضيف يف محى مضيفه 
 ، من مكان رحيلهم إىل مكان نزوهلم"الظعن" وهي املسافة التي يقطعها "مرحال"

 .ًوتقدر بمسري نصف يوم سريا لينا
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 الضيف عند أهل البادية
)٨( 

 يثوبون إلكرامه ،زلته الرفيعة ومقامه العزيزـللضيف عند أهل البادية من
ٌ حق الضيافة خوف أن تلحقهم مذمة التقصري وتلتصق هبم سبة ال إليفائهن ويتسابقو ُ

 أو هتاونوا فيام ثبت عرفا يف املجتمع ،تفارقهم الدهر إن هم تقاعسوا عن االحتفاء به
 ولئن كانت عادة الكرم عند أهل البادية حاجة ،البدوي من واجب إكرام الضيف

 األودالسفر التي حتوجهم إىل إقامة فرضتها قسوة الطبيعة وبعد املسافة وشقة 
ورضورة التزود إال أهنا حتولت إىل عادة يواظبون عليها وقيمة اجتامعية حيرصون عىل 
ًالتمسك هبا ويلتزمون بالتشبث هبا إىل أن ثبتت يف نفوسهم قرارة ومتلكت تالبيبهم إىل 

 ،طارق التائهحد االستهواء فأوقدوا النريان يف حلكة الليل الدامس ليستدل هبا ال
وأطلقوا أصواهتم يف القفار املوحشة يستجلبون بأقىص حناجرهم الضيفان عىل الزاد 

 .واملبيت

فالكرم إحدى وسائل التضامن االجتامعي التي ترسخت مع الزمن حتى 
صارت من أخالقهم التي متيزهم عن غريهم من املجتمعات التي ختتلف ظروف 

 . التي حتيط بحياة البداوةمعيشتهم وتتباين سبل عيشهم عن تلك 

فإن أقبل الضيف قاموا له واستقبلوه عند مقادم منازهلم وهشوا بوجهه وزادوا 
زل الذي ـيف الرتحاب به وحفوا به إىل أن يأخذ جملسه حسبام يشري به عليه صاحب املن

 ،م دون النظر إىل سنه أو مقامه اال يتوانى عن القيام عىل راحة ضيفه إمعانا يف اإلكر



 
٦٢

فيسبق إليه باملاء ثم يقف عىل رأسه بالقهوة ومن بعد يعجل له بالزاد قبل وليمة 
ُالضيافة التي يدعى إليها رجال احلي الذين يتناوبون اإليالم له طيلة فرتة إقامته يعود 
بعد كل وليمة إىل بيت مضيفه األول الذي ال يسأله عن حاجته إن مل يبدأها بنفسه قبل 

 "الدم"ث اليوم الرابع وهذه املدة ومثلها أوىل عطوات قضايا  وثلأياممرور ثالثة 
 رضورة هلدوء النفس وامتالك ناصية "فورة الدم" التي يطلق عليها عطوة "العرض"و

 .الصواب بعيدا عن االضطراب الذي يفيض إىل اللجاجة وحيول دون قضاء احلاجة 

 إذ تعد من  ويكرم الضيف من ميسور الطعام الذي ال يقدم شديد احلرارة
 "البوقة"ٍإمارات البخل أو ماحلا فوق حد الذوق أو خال من امللح مما تستشعر معه 

وعىل الضيف أن يأكل بيمينه وبأوائل أصابعه إن كان طعامه ثريدا دون أن متتد 
 وعىل املضيف أن يواكل ضيفه فيتمهل يف أكله فال ينهض عن ،اليرسى إىل الطعام 

 ، ومن حسن إكرام الضيف حسن حمادثته دون جلاجة ،الطعام قبله كي ال يعجله
 فعىل املضيف أن ال ينبو بكالمه يف حمادثة ضيفه وال ،ومالطفته ما مل تبدو منه فجاجة 

َأن يبدي ضجرا من حديث الضيف ما دام متأدبا يف قوله حصيفا يف كالمه  وليس ،َ
 ،ضبا عىل غالم للمضيف أن ينهر طفال أمام الضيف أو يصيح بامرأة أو أن يظهر غ

فإن فعل إحداها يكون قد أبدى شائنة تشعر الضيف بالضيق منه مما قد يعجل برحيله 
ُوهو أمر ختشى سمعته السيئة عىل املضيف احلريص عىل طيب الذكر وحسن الثناء من 

َّ فإن حدث بطيب ،َّضيفه الذي سيحدث بام لقي يف ضيافته من القوم الذين حل عليهم
إن قال بام يشينهم حلقتهم املذمة التي منها يأنفون وهم عىل محيد صنيع طفق صيتهم و

 فإن غادر الضيف زودوه بام يعينه عىل سفره من الطعام والرشاب ،املناقب يعولون 



 
٦٣

زل ضيفا عىل قوم آخرين ـوهو بحمى مضيفه مسري نصف هنار ليأمن عىل نفسه ما مل ين
 .فيصري بحامهم

 فيقدمون هلا طعامها ورشاهبا وهي ،كوبتهوزيادة يف إكرام الضيف يكرمون ر
 فال تسوم مع ركائبهم وال ترد املاء مع ،أمام عينه ال تغادر مربطها إال حلاجة صاحبها

 وحيوطوهنا بالعناية فوق ما حييطون ما هلم من ،مواشيهم خشية أن تدخل يف نفسه ريبة
ُّ وإن كان معه ماشية خصوها بأخصب مراعي مواشيه،اخليل واإلبل م وأفردوا هلا من َ

 فإن طالت إقامته فوق مدة الضيافة توىل أمر ماله بنفسه دون أن ،يقوم عىل العناية هبا
 .يتخلوا عن إعانته

وأهل البادية جيعلون ضيفهم منهم فيرشكونه يف شأهنم وقد يشري عليهم 
ا يبادر احلديث يف شؤوهنم من تلقاء نفسه قبل أن يطلبو ويأخذون بمشورته عىل أنه ال

ُ ومن أعراف البادية إكرام ضيفهم للضيف ، باأللفةإشعارهرأيه الذي قد يأيت من قبيل  ُ
الذي يأيت بعده إن غاب صاحب البيت فيقوم بواجب ضيافته من مال مضيفه حلصول  

ِّالضيف األول يعزب : ( وملثل درج عندهم يقول" البوقة " التي تؤمن " امللحة " ُ
 اجلديد بالقهوة ويقرب له الزاد الذي جتعله إحدى فيقوم عىل رأس الضيف) التايل

 والضيف جيري الدخيل عىل ،النساء قرب الساترة وجيلس معه عىل الطعام ملآنسته
 ورسخ يف قيمهم أن الضيف ينفر مع أهل احلي الذين ،صاحب البيت الذي حيل فيه

هتم ُهو فيهم إن دامههم خطر يرد عنهم كأحدهم دون أن يسترصخ فإن قعد عن نرص
 . ربام استرصخوه فإن ختاذل وصف باجلبن
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 ويتوجب عىل الضيف االلتزام ،وعىل الضيف أن ال يذم طعاما أو يعيب رشابا
بمجلسه الذي يشري عليه صاحب البيت فال يتحول عنه إىل غريه إال بإذن صاحب 

َّ وليس له أن خيص أحدا بمجلسه الذي خص به،البيت  وعادة ما يكون جملس ،ُ
 وال ،ابال ملضيفه وظهره إىل ساترة البيت بحيث ال تصل عينه إىل املحارمالضيف مق

  .ُيليق بالضيف الدعوة عىل وليمة أعدت له فيكون كمن جيود من غري ماله

 اسمه عىل مواليدهم إذا صدف قدوم أحد بإطالق يف إكرام الضيف يزيدونو
أن يطلق اسام عىل وليد أو املواليد مع إقبال الضيف أو أثناء إقامته وربام طلبوا منه 

 .وليدة

  
  



 
٦٥

 األسامء
)٩( 

 فيباركون بقدومهم ،ألهل البادية طقوسهم املتوارثة عند قدوم مواليدهم 
 وخيتارون لصبياهنم وبناهتم األسامء التي متيزوا ببعضها عن غريهم ،ويوملون ملقدمهم 
َّستدل عىل بداوة ُ ولربام أ،ّ إذ اشتهروا بأسامء قلام سمى هبا سواهم،من املجتمعات  ِ ُ

ى خاصا يف  ذلك أن هلم منح،الرجل أو حتى عىل قبيلته من اسمه أو اسم أحد آبائه
 فمن األسامء التي خيتاروهنا ما يوافق املناسبة ومنها ما يوايت الظرف ،تسمية أبنائهم

 وسواها ما نذر لألعداء ليقذف الرعب يف قلوهبم ويثري ،وغريها ما جاء تيمنا وتربكا
ْزع يف صدورهم لقوة جرسها وصخب لفظهاالف َ. 

 ،فخصوا أوالدهم بام يبعث عىل التفاؤل من األسامء مما اشتق من الفالح
 "ةفلح" ويف التأنيث أسموا "فليح" و"فالح" و"مفلح" و"فالح"فأسموا 

 "سلمى" واإلناث "سلامن" و"سليم" و"سامل" ومن السالمة قالوا ،"ةفليح"و
 "راشد" واشتقوا من الرشد مثل ، عىل القياس"ةسامل" و عىل التصغري"ةسليم"و
 ًد أسامءْوَ وأخذوا من الع، تأنيثا"ةرشد" و، تذكريا"مرشود" و"مرشد" و"رشيد"و

 وأسموا بناهتم "عيادة" و"عياد" و"عودة" و"عايد" و"عيد"ألبنائهم فأطلقوا اسم 
 ،كريا تذ،"راجي" و"مرجي" و"رجا" وعىل الرجاء قالوا ،"عويدة" و"ةعيد"
 مثلام أسموا ،"فطيم" وتصغريا "فاطم" تأنيثا وترخيام قالوا "ةفاطم" و"ةرجو"و

 "غانم" و"زبن" و"أجود" و"ِّكريم" و"كريم"بأسامء تدل عىل الكرم واملروءة مثل 



 
٦٦

 "عايظ" و"حاكم" و"فيصل" وبام يستدل منه عىل احلكمة مثل "نصار" و"نارص"و
 ."ةعقيل" ويف التأنيث "عقايل" و"لعقي" وسموا بالكرائم فقالوا "عياظ"و

 "ّفراس" و"فارس"كام أسموا بأسامء تتضمن معاين الفروسية والشجاعة مثل 
 "جالد" و"جمالد" و"َّرضاب" و"طعان" و"ّرماح" و"سياف" و"سيف"و
 "عقاب" و"صقر" وأخذوا من اجلوارح أسامءها فأسموا ،"هواش" و"مهاوش"و
 "نمر" و"حيدر"لسباع عىل أبنائهم فقالوا  وأطلقوا أسامء ا،"باز" و"شاهني"و
 وذهبوا إىل أسامء ،"مكارس" و"كسار" وتعدوا إىل صفاهتا فأسموا ،"ذيب" و"فهد"و

 "عناد"توحي بالصالبة ملا يف ذكرها من املهابة والوقع عىل أذن السامع فأسموا 
 "كاسب" و"طراد" و"جارس" وبام يدل عىل اجلسارة فقالوا "مناكد" و"مكازي"و

 وحلروهبم ،"طالع" و"ادَّطر" و"كساب" و"جسار" وزادوا يف املبالغة فأسموا
 "مغيظ"اختصوا أبناءهم من األسامء بام يغيظ األعداء ويبعث اخلوف يف نفوسهم مثل 

 "دواس" و"هجهوج" و"خريميمط" و"طرخيم" و"طحيمر" و"غياظ"و
ا  وكان من عادهتم أن يسمو"فدغاش" و"صفوق" و"مريدس" و"هديرس"و

أبناءهم عىل أسامء الفوارس والنجباء والكرماء ممن ذاع صيتهم وطفقت شهرهتم مثلام 
 واستخدموا صيغ املبالغة يف تسمياهتم ،أطلقوا أسامء سلفهم عىل خلفهم ختليدا

 "جفال" و،"ِّربيع" و"ّرباع"للتفخيم كام استخدموا صيغ التصغري للتحبب فقالوا 
 . "ِّعويد" و"عواد" و،"ِّجفيل"و
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 فمن ولد يف أحد ،ومن األسامء ما كان يلتصق بأبنائهم ملناسبة أو زمن والدهتم
 "صيفي" و"صايف"مثل  فسموا بالفصول واألنواء ،املواسم اكتسب اسمه منه

 "ةمطر" و"ةشتو"تأنيثا  و،"ثالج" و"ثلجي" و"شتيوي" و"شايت" و"ربيع"و
وبصوت الرعد  "رعد" و"مقرن" وسموا بعوارض األنواء فقالوا ،"ثليجة"و
 وأنثوا القمر لفظا وسموا به ،"هالل" و"بدر"مثل  كام سموا بمنازل القمر ،"هزيم"

 ومجعوه فكانت "ةبدري" ونسبوا إليه فأسموا "ةهالل" و"ةبدر"تشبيها فأطلقوا اسم 
 "منيزل"زل جديد أسموه ـ وإذا كان قدوم املولود وقت قد حطوا يف من،"بدور"
 وإن كان قدوم املولود وقت كانوا مهوا بالرحيل ، تأنيثا"ةلنزي" و"ةنزل" أو "نزال"و

 أو "ةرحل" وعىل الفتيات "مرحييل" أو "رحيلا" أو "رحال"أطلقوا عليه اسم 
وأما أولئك الذين توافق موعد والدهتم مع حادثة ما أو مناسبة فكانوا . "ةرحيل"

 إذا ولدوا وقت "ةحريب" و"ةحرب" ويف التأنيث ،"حمارب" و"حريب"يسمون هبا مثل 
  . ملن ولد وقت غزوة تأنيثا"غزية" و"غزوة" تذكريا و"غازي" و،حرب

 )السعد( وأغلبها ما اشتق من ،تفاءلون هباوكانوا يسمون غلامهنم بأسامء ي
 فكرهوا أن ينادوهم بام غلظ من ،ألهنم أول ما كانوا يصطبحون هبم) الربكة (و

ع ولوقوع حسن الفأل يف نفوسهم فأسموا األسامء أو جتاىف منها لثقلها عىل السم
 "سعدى" واإلماء "مبارك" و"مسعود" و"سعود" و"ِّاسعيد" و"أسعد" و"سعيد"
 كام كانوا ينادون من ال يعرفون من الغرباء بام استحسن من ،"ةسعيد" و"ةسعد"و

 الشك مما قد خيشى ه فال تدخل نفسه الريبة وال يأخذهاألسامء تلطفا كي يستأنس ملنادي
 .عىل نفسه
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ًوانتقوا لبناهتم أسامء من مفردات تطرب األذن لسامعها وهتفو النفس لذكرها 
 فأسموا بأرق األسامء وأعذهبا وتلمسوا منها ما كان سامي املعني رفيع املقام مثل ،
َنزه" و"ةميث" ْ َرشد" و"ةَ ْ َرفع" و"ةِ ْ  "العنود" و"سعدى" و"وضحا" و"صبحا" و"ةِ
 كام ،"شمسة" و"ةنجم" و"ثريا"اكب والنجوم فقالوا  وأسموا بالكو،"اهلنوف"و

 واستحبوا أسامء طرائد الفال ،"صبا" و"غربية" و"رشقية"أسموا باألنواء مثل 
 وأسموا ،"مها" و"الريم" و"عنيزة" و"ِّغزيل" و"غزالة"فأطلقوها عىل بناهتم فقالوا 

بالنفائس فقالوا  وسموا ،"ةشيح" و"نفل" و"ُخزامى" مثل بام استحسنوا من النباتات
 وقد .النسبة للمحار عىل "حماري" و عىل القياس"فضة" عىل التصغري و"ذهيبة"

  .ً هاء مذكرها ومؤنثها،مجيع األسامءوقفوا عىل تاء التأنيث التي تلحق 

ومن األسامء ما كانت هتدى إىل املواليد من قبل ذوي األرحام كاألخوال 
م عىل املولود وإن كان أهل املولود يتحرجون واألعامم أو ذوي اجلاه فيطلق اسم أحده

 كام كان من عادة أهل البادية أن يزيدوا يف إكرام ،يف بعض األحيان من قبول االسم
الضيف بأن يطلقوا اسمه عىل مولودهم الذي تتوافق والدته مع إقبال الضيف أو أثناء 

 .إقامته بعد استئذانه

تي كانوا يقصدون إخفاءها يف ودرجت بينهم األلقاب بديال عن األسامء ال
 فاتسعت شهرهتم هبا أكثر من أسامئهم التي ،كثري من األحيان ملا حييط هبم من املخاطر

وا األسامء املضافة والشبيهة م كام استخد،مل يعودوا يعرفون هبا لغلبة األلقاب عليها
 ، فرد عىل قوم بأكملهم وإن كان ينادى بهاالسمباملضاف عىل سبيل االتساع ليطلق 
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واشتهروا هبذه األلقاب والتشبيهات حتى طغت عىل أسامئهم احلقيقية وصارت 
 . يرجتزون هبا الستثارة اهلمم وقت الشدائد،ًعوضا عنها وحتولت مع الوقت نخوة هلم
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 االنتخاء
)١٠( 

كذا – وانتخى فالن أي افتخر وتعظم ،الفخر والزهو والكرب:  لغة"النخوة"
 ،الن فالنا إذا أثار الزهو والفخر يف نفس من انتخاه ونخا ف،- يف لسان العرب

 ودأب ، وهو اصطالح شاع استعامله بني العرب يف الشدائد،واالنتخاء من النخوة
 فباالنتخاء يكون ،أهل البادية عىل ترداده فيام بينهم عند امللامت حتى غدا من أعرافهم

لغايات التي يصعب  للوصول إىل ا وعزيز املال وترخص النفوسبذل غاية اجلهد
 فام أمكن الوصول ، فتتحقق املكاسب وتقىض احلاجات،بغري االنتخاءالتمكن منها 

إليه أو حتقيقه بغري النخوة عدل عن االنتخاء إىل أيرس السبل دفعا ملا قد يلحق بمن 
 ولالنتخاء ، وإن وجد املرء عائقا حيول دون متكنه من غايته جلأ إىل النخوة،ُينتخى

 بل حتتمها الظروف التي توجبها احلاجة ،جوهه وأوقاته التي ال تأيت عرضاأغراضه وو
 .إىل النخوة

 ،ففي حروهبم كانوا يرددون اسم نخوهتم إلثارة اهلمم يف نفوس فرساهنم
 وزيادة احلمية يف صدور رجاهلم للرد ،وحثهم عىل االستبسال يف الدفاع عن محاهم

يام بينهم وقت السجال حلامية أمواهلم ودفع  ترتدد النخوة عىل ألسنتهم ف،عن حياضهم
 يطلقها أحدهم حلظة الشدة تذكريا هلم بحقيقتهم التي يفخرون ،األذى عن حرماهتم

 وهتان ، فينال من هيبتهم،زالـ وال يتقاعسوا يف الن، كي ال يتهاونوا أمام أعدائهم،هبا
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ومن اسم االنتخاء  ، ومتس مكانتهم التي يبذلون أرواحهم رخيصة يف سبيلها،كرامتهم
 . ويزدادون ثباتا يف حومات الوغى،يستمدون قوهتم

 وحتفيز ، فيكون أثناء االستعداد هلا لدفع النفوس،واالنتخاء يسبق الوقيعة
 حتى إذا وقعت الواقعة ازدادت النخوة أثرا ، وشحذ احلمية، وإيقاظ العزائم،اهلمم

ز هبا كل فارس من جهته  يرجت، وأخذت مراجلها تغيل يف الصدور،بني التالبيب
 ، ويثبط العزيمة يف نفوس أعدائهم،بصوت يزيد من احلامسة يف نفوس فرسان قومه

 ، إذ تعترب نرباسهم الذي به هيتدون وعنه يدافعون،وللنخوة وقعها يف أفئدة أهلها
 ويرفعونه فوق ، يلتقون عليه، جامعا لكلمتهم،ليبقى اسم النخوة جليال يف نفوسهم

 ، تدفعهم إىل ذلك الغرية عىل اسم اجلامعة، وأهوائهم الشخصية،لفرديةخالفاهتم ا
 .الذي جيتمعون عىل أن يكون حمصنا مما يثلمه

 تقوم هلا القبيلة ،فلكل قبيلة من القبائل نخوهتا التي أصبحت رمز شهرهتا
 وعدة ، فهي سالح نفوسهم،ً وتستبسل من أجلها غرية، وتدافع عنها محية،محاسة

 وهاجسهم الذي ال ينتزع من بني ، وصوت نفورهم،راية صيتهم و،عقوهلم
 بل يرخصون أرواحهم يف سبيل أن يبقى اسم نخوهتم حصنهم املنيع الذي ،جوانحهم

 ،يلجأون إليه وقت حيسون بفتور العزائم وتراخي اهلمم التي تؤدي إىل غلبة األعداء
 إال أهنا مجيعها ، القبائل واختالف رموزها بني،وعىل الرغم من تعدد أسامء االنتخاء

 .غايتها إثارة كوامن النفوس
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 وأعىل سنام ، فاملرأة غرة الرشف،فانتخت بعض القبائل بعقائل نسائها
 فصارت رمزا للفخر ، ومكانة عالية يف نفوس الرجال،زلة رفيعةـ فاحتلت من،الكرامة

 ،األنساب رفيعات ،فالنساء عندهم مكرمات األحساب ، للفرد والقبيلةواالفتخار
ريم احلض يف اعراأل عن القوم فأوىل ما يدافع ، مصونات اخلدود،مؤصالت اجلدود

  فهن اللوايت يثرن العزم يف ، وعند رشفهن يستميتون، فعن غررهن يذودون،العقائلو
تذوب األرواح رخيصة محاية  ، ويشددن األزر إذا محي السجال،نفوس الرجال

 وال تطأ ،خ إبل األعادي عىل أبواب خمادعهن فال تنا،ألطراف أرديتهن من الدنس
 القوم باسم ىانتخ ف، وال متس نواصيهن بسوء،سنابك خيل الغزاة حرمات خدورهن

  .املرأة التي صارت رمزا للقبيلة

 ، وختريوا نجائبها، التي استجادوا نسلها،ُوانتخت قبائل أخرى بكرائم اإلبل
 وهبا يستعينون عىل قضاء ،ن عليها يعولو، معاشهمة حياهتم ووسيلةعد فهي

 ، ال تستقيم حياهتم إال هبا، ومن رضوعها رشاهبم، فمن ظهورها طعامهم،حوائجهم
 ، ووسيلتهم إذا ابتغوا مزارا، فهي ركائبهم إذا نووا ارحتاال،فصارت عامد وجودهم

 لصربها عىل ، وأوجسوا املشقة، عىل غريها من الركائب إذا بعدت الشقةفضلوها
 ، وال تنوء باألمحال فهي اجللدة التي ال تكل عن املسري،ملها بعد األسفار وحت،العناء

 ،وتصرب أياما عىل الظمأ ، جترت من سنامها إذا شح الطعام،وال تثقل عليهم يف املؤونة
 فصارت غايتهم إىل  مما دعاهم لالعتناء هبا واغتنموا قدرهتا،فوجدوا فيها بقاءهم

 وأطلقوا عليها األسامء ونعتوها ،تدحوا أحسنهافتفاخروا بأجودها وام ،مبتغاهم
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  ولشدة اعتامدهم عليها واهتاممهم هبا أضافوا أسامءهم إىل أسامئها وصفاهتا،بالصفات
  . فكانت نخوهتم،ليعرفوا هبا فخرا

 عىل زلةـ يف املن يف أصائل اخليل التي قدموها جعلت نخوهتا منومن القبائل 
 وازدادوا حرصا عليها أكثر ، فوق عنايتهم بباقي أنعامهم واعتنوا هبا،غريها مما يقتنون

 وجعلوا أعنتها األقرب إىل ، فقربوا مرابطها منهم،من حرصهم عىل املال والولد
 فهي أوىل عدهتم إذا أغاروا لسبقها يف ، ملا هلا من مكانة توجبها احلاجة إليها،أيادهيم

خليص ما استلب منهم إذا أغري  وهي وسيلتهم لت، ولني أعطافها عند القتال،السجال
الفرس تعرف فارسها من  و، فعىل ظهورها الكسب وعىل صهواهتا النجاة،عليهم

 ه من كام تعرف، مثلام تعرفه بشخصه فتهش له،اعتالئه صهوهتا فتنقاد له دون شموص
 فاقتنوا ، وتتبعوا أنساهبا، ومن كرامتها عليهم عرفوها بأسامئها،تعطف عليهفصوته 

  أكثر من بل، وزادوا يف إكرامها بأن نحوها عن الوسم، ومل حيفلوا هبجائنها،أصائلها
 . كرمز من الرموز التي هبا يفخرون نخوة هلمذلك جعلوها

 بل نحوا منحى آخر يف ،ومن القبائل من انتخت بغري هذه أو تلك وتينك
و  أ،ُ أو طباعهم اخللقية،َم التي استمدت إما من إحدى صفاهتم اخللقيةنخوهت

 فأطلقت إحدى تلك اخلصال عىل مجوعهم من ذاهتم أو ممن وجد ،سجاياهم احلميدة
 فصار يعرف هبا أدناهم وأقصاهم وكأهنا اسم لكل منهم ،تلك الصفة غالبة عليهم

 وقبائل أخرى اعتىل رشفها بأحد آبائها أو أبنائها ممن طفقت شهرته ،يزدادون به فخرا
ه من كرم أو فروسية كسته حلة املجد والرشف  لطيب خصاله وجليل فعال،وذاع صيته
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 ولبعض . فصار مفخرة لقومه فاقرتن اسمه بقبيلته وصاروا به ينتخون،بني األقوام
العشائر من فروع القبائل نخوهتا التي ال تصل حد شهرة نخوة القبيلة وهذه ال تغفل 

 .تلك

تامعية ذات  بل يتعداها إىل قيم اج،وال يقترص االنتخاء عىل الفروسية فحسب
 كالكرم ومحاية اجلار وإعانة امللهوف ودفع التهم وطلب ،مساس بحياة أهل البادية

 فاألول "املنتخى به" يف هذه احلالة إىل "املنتخي" فيلجأ ،احلقوق ممن يمتنع من أدائها
 والثاين ذو شأن قادر عىل حتقيقها وهو ملزم هبا بمعاضدة ،إدراكهاذو حاجة عاجز عن 

 فاالنتخاء هبذه احلالة أشبه ما ،ته منهم ال ينكص عنها وال يتخفون عنهقومه ملكان
 . بالودباإلصالح بل يتم السعي ،يكون بالدخالة غري أنه ال يصل إىل حد القضاء

 ذاته عندما حيس بفتور "املنتخي"ومن النخوة ما يأيت إلثارة احلمية يف نفس 
 ومنها ما جييء من ،باللجوء إىل النخوة فريفع من عقريته ،العزيمة التي تأباها املروءة

يستنهض  الستثارة العصبة األدنني أو القرابة الدنية أو العشرية أو القبيلة "املنتخي"
 .املادية مهمهم لكسب نرصهتم املعنوية أو معونتهم

وينتخي الرجل بشأن نفسه بأخته اعتدادا برشفها ملا ملوضع الرشف والدفاع 
 كام للرجل أن ينتخي بأبيه ترصحيا أو تلميحا افتخارا ،معنه من مكانة رفيعة لدهي

 وينتخي أيضا بابنه أو أخيه لقرهبام ،برصاحة النسب الذي له موقع الذروة يف نفوسهم
 أو برأسه ملوضع ، وجرت عادهتم أن ينتخي أحدهم بيمينه ملوضع الفعل،من العصبة
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 ويأيت ، الفروسيةا يف ذلك من أو بسالحه مل، أو بشاربه ملوضع الكرامة،العزة واألنفة
 . القسمإىلهذا النوع من النخوة أقرب ما يكون 

 ،وهناك كلامت رديفة يستخدمها املنتخون من غري تلك التي شاعت متييزا هلم
فاظ وما شاهبها عىل لوقد تأيت هذه األ) واحسافا(و ) حيف يا(و ) باطل(مثل كلمة 

 ا ملن يراد إعادته إىل الصواب وقتأو تأنيب ، إما إليقاظ احلمية يف نفس قائلها،وجهني
 أو حني يتناسى ،ما مل يؤنس من األفعال بدر منه ى أو مت،يرى منه غلواءه إىل اجلهل

حقيقته وحقيقة قومه التي يسعى كل للحفاظ عليها من اإلشانة والثلم لريتد عن 
 .شططه

 أمر خيص من إلنفاذ ، وبدافع املروءة أن ينتخي لغريه من تلقاء نفسه،وللرجل
 فمتى أحس الرجل ذو املروءة باحليف يلحق بأحدهم ، ودون أن يطلب منه،ينتخي له

 أو دفع الغبن ، أو متكينه من حق يغمطه،رفع الضيم عنه بأن يسعى إىل إصالح حاله
النخوة برؤوس الرجال ال برؤوس : ( قالوا، وقد قيلت يف ذلك األمثال،واحليف عنه

      ).   اجلبال
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 ثالاألم
)١١( 

 تطلق لتعطي مدلوال عميقا ينبئ ،كلامت وجيزة  مجل مقتضبة يفاألمثال
 ومفهوما واضحا يطابق احلال بغري تأويل يتعدى مقصده الذي يأيت أحيانا ،باملقصود

ال  وخمصوصا أحيانا أخرى ليوافق حال ، غري مقيد بخصوص،مطلقا عىل العموم
 السابقني الذين مل  املامرسة الشاقة يف حياةنشأت عنوهي نتاج فكر  ، سواهايتعداها إىل

  بالتجربة نضجت العربة التي منهاواخذيأ دون أن ما كان يعرتضهميتجاهلوا نتائج 
 هبا اوأخذ ف، املتعاقبة األجيالهاتتوارث حصيفة ومفاهيم  حكام رصينةفتأكدت

م إن وصله لن تالتيوقوا إليها ِبُ سالتجربة التيملعاناة  اريوفتلزمن ول ارااختص
 ومن األمثال ما جاء عفو اخلاطر ، األولون إليهابتدأوها من جديد إىل أبعد مما وصل

 . يطلقونه متى وافق حاال،فاستحسنوه فصار مما يرتدد عىل ألسنتهم

األمثال سائرة يف مجيع املجتمعات سريهتا يف جمتمع أهل البادية الذي أخذها و
 وأعرافه ،ن قيمه السائدةصارت محتى  ،اة يف مجيع جوانب احلي ووظفها بقوة،بحزم

 ، ملن قارف فعال مشيناتأنيبا وجاءت ، فأطلقت ثوابا عىل من أحسن صنيعا،الراسخة
 ،كم حيناباحل وزخرت ،يستهجن مثلام قيلت زجرا عام ،وأتت حثا عىل اجلميل

  ومل تذر األمثال بألسنة أهل البادية حاال من أحوال، أخرىتهكم أحيانابال تفاضو
 ، ومل تدع جانبا من جوانب معاشهم إال وجاءت مطابقة له،حياهتم إال نطقت به وفاقا

 .فطرقت أبوابا شتى وأصابت أغراضا عديدة
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 فأهل البادية مرتيثون بطبيعتهم غري ،وقد جاءت أمثاهلم موافقة ألحواهلم
 )ِّيضالرمحن ر(يتهم تلك سج فقالوا فيام يستدل به عىل ، ال قوال وال عمال،متعجلني

 ويف القول إشارة إىل خلق ، متمهل هادئ أيضِّ وري،والرمحن من أسامء اهللا احلسنى
ث عىل األناة حي  واملثل،اهللا السموات واألرض عىل غري عجل وهو القادر عىل ذلك

 ال أن  ملا فيه من التمكن أن يميل إىل الرتيثباإلنسان ٌّيحرف ،والتبرص قبل اإلقدام
 يشعر بأن إحكام ويف هذا من فيض احلكمة ما ،ي تعقب الندمزع إىل العجلة التـين

 قوهلم التثبت من سداد الرأي ومما يؤكد حرصهم عىل ، ال يكون إال مع التمهلاألمور
 العتقادهم بأن الرأي الذي حياك بليل ال يأيت مربما عىل ،)الليل أسود ورأيه أسود(

 )النهار له عيون( دا للقول األول ضالنقيض من الرأي الذي يتم تدبره بالنهار فقالوا
كثري ( وأثبتوا أن العجلة ال تأيت بنفع بقوهلم ،ِّأي أن رأي النهار يأيت عن روية وثبات

أن الصياد الذي  وفحوى املثل ،تعني كثرة احلركة) النط(وكلمة ) النط قليل الصيد
 .صيدعز عليه اليكثر من حركته يشعر به القنيص فيحذره في

 أي أن الرجل الذي يتبع سبل )احلر من طرف الزاد يذوق (لواويف احلكمة قا
احلكمة تكفيه بوادر األمور ملعرفة عواقبها دون اخلوض فيها إىل غاية منتهاها ليعلم 

 وفيام يتعلق باالستغراق ، كمتذوق الطعام الذي يغنيه أول تذوقه ملعرفة سائره،نتائجها
ٌمرجوة يئة وإن طالت مسافتها  ألن الدرب الوط)درب السهل ولو طالت(قالوا  َّ

ا غري مأمونة  الدروب الوعرة التي وإن قرص طوهلا إال أهن من عىل النقيضسالمتها
يف مبارشة األمور قالوا  و، ويف املثل من الداللة عىل إتباع ما علم دون املجاهل،الغوائل

مر من  ومعناه مقاربة األ) النبعرأسارشب من (والتثبت من انجازها وعدم التلكؤ 
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واحلفنة هي سعة الكف إذا ) اليل ما يرشب بحفنته ما يروى( وقريبا منه قوهلم ،أصله
 وربام ألصقوا ، عىل راحة اليد الغرتاف املاءوإقبال إىل بعضها بانبساط ُمجعت األصابع

  وهكذا كانوا يرتوون إذا وردوا الغدران،الكفني مع بعضهام لرسعة االرتواءكال 
 وفيه ،أن املرء ال يرتوي إال إذا رشب بكفه ولن يرويه سقيا الناس له ومعناه ،واملناهل

حث عىل مبارشة األمر وعدم االتكال عىل اآلخرين الذين لن يكون اجتهادهم بقدر 
 ،)ٍفت الشبعان للجيعان فت بطي( وينطبق عليهم املثل القائل اجتهاد املرء لنفسه

 "بطي" بلهجة أهل البادية و"وعاناجل" لفظ يف "اجليعان" تقطيع الطعام و"الفت"و
ال أحدا حيس برضورة احلاجة إال صاحبها الذي يتعجلها  ويقصد باملثل أن ،أي بطيء

 ،عىل النقيض ممن يمتلكها ومثلهم يف ذلك كالشبع الذي يبطئ يف إطعام اجلائع
 ومعناه أن حيتمل )صربك عىل نفسك وال صرب الناس عليك( أحلقوا به املثل القائلو

وفحواه  )عز نفسك جتدها( وقريبا منه قوهلم ،ء شأن نفسه دون أن يثقل عىل غريهاملر
استفاضوا يف أن يدرك املرء قدر نفسه و ،أن من دفع نفسه عن موارد املهانة وجد إكراما

َقلط( وكلمة )ط الرجال أخروهَّمن قل (بقوهلم َقدم(استخدمت بمعنى ) َّ وإن مل يأت ) َّ
 ومعنى املثل أن من اعتاد تقديم الرجال عىل نفسه أخره ،جمهلا معنى مقارب يف املعا

 بني قدره وفيه ما يوجب عىل الرجل عدم استقالل ،الرجال العتيادهم ذلك منه
 أي أن ، اإلبللفظ يف) ِلالب( و)البل إن شافت اخليل ختزي الشيطان(قالوا  و،أنداده

 ويقال ،أنه لن يفوهتاالشارد من اإلبل إن رأى اخليل توقف عن الرشود ملعرفته ب
 . ملهابته وجالل قدرهللرجل الذي يرتاجع عن غيه متى رأى من يدرك أنه يثنيه عنه
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 )ما جاك إال من يرجاك(ويف احلث عىل فعل املعروف وقضاء احلاجات قالوا 
 وحيض املثل عىل قضاء احلاجة لطالبها ،أي يرجوك) يرجاك(و ) جاءك(أي ) جاك(و 

  وقريبا منه ما حيث عىل الكرم قوهلم،ا الوفاء له ألمل ساقه إليكألنه مل يأت إال راجي
وفحواه أن الكرم يعود بالرزق عىل ) الكريم) (ِّاخلري( وتعني كلمة )اخلري مرزوق(

 وقد قرن أهل البادية هذا املثل بمثل آخر يقول ،الكريم الذي جيود عىل ضيوفه
 ال يقدم هإال وسيلة لإلكرام ألنوكأهنم يؤكدون بأن الكريم ليس ) الضيف رزقه معه(

 ويف التيسري عىل مستقبل الضيف ، فرزق الضيف يساق معه قدرامن لدن نفسه شيئا
يقصد هبا الشاء ) رقاهبن(أي يعتق و) يفك(احلليب و) ُّالدر( و)درهن يفك رقاهبن(

 باليسري ًاكتفاء وهذا املثل يقوله الضيف ،التي ختتار منها الذبائح إلكرام الضيوف
جاءت بمعنى ) ُّعده( وكلمة ) جايبهْهُّمن وفر يشء عد (قالواو ،ختفبفا عىل املستضيف

 الضيف للمستضيف من  لدنعذار مناإل وفيه من ،أي جاء به) جايبه(و ) كأنه(
  ويقال هذا املثل من املستضيف الذي)اجلود من املوجود ( كام قالوا،املبالغة بالتكليف

 له بعدم البخل عليه بام هو فوق وإشعارا من تقصريه ااعتذاريقدم لضيفه غاية جهده 
صاحب ) املعزب( و)يا ضيف ما كنت معزب( وقد أنكروا ثقل الضيف بقوهلم ،ذلك
 عندما يكون  بحاله ويف املثل تذكري للضيف الذي يثقل عىل مستضيفه،البيت

 اليل ما جيود لك جيود( ووجدوا عذرا ملن يقرص بشأن أحدهم بقوهلم ،مستضيفا
 وفيه من املعنى ما يلزم بعدم االستغراق بالذم ،بمعني الذي) اليل(وكلمة ) لغريك

من  (أكدوا عىل أنو ،توكيدا عىل أن الذي مل يكرم شخصا ال ينفي عنه عدم إكرام غريه
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 ويف املثل حث عىل اصطناع ، أي أن من قدم معروفا لقي مثله،)فرش فراش قعد عليه
ُّما دام الذامي عن ذم اآلخرين  وهناملعروف  . مل يفعل صنيعا يقابله به غريهَّ

ويف بسطة النفس والبعد عن األنانية والنأي عن االدعاء وعدم غمط الناس 
 ويقصد بكلمة ،)الفالح مفرق(حقوقهم واالبتعاد عن التقليل من شأهنم قالوا 

حتويه من طيب اخلصال وحسن السجايا واملعنى املراد من املثل أن املروءة بام ) الفالح(
 فليس ،أسباب جامعة للخري مفرقة بني الناس وغري مقصورة عىل البعض دون غريهم
ما فيه  (من بينهم من يدعي شيئا من اخلصال احلميدة لنفسه وينفيها عن غريه لذا قالوا

 فإن مل ٍومعناه أن ليس من امرئ خال من كل اخلصال احلميدة) عود من غري دخان
 ومثل اإلنسان يف هذا مثل عود احلطب الذي ال بد ، بعضهاجتتمع فيه كلها صار إليه

 .وأن يصعد منه دخان حني تأكله النار

ٍما حدا راض بقسمته ( بام عليه املرء من الرزق واجلاه قالوا الرضاويف عدم 
ُفاملرء يف فحوى هذا املثل يسعى جاهدا لالستزادة من الرزق ) والكل بعقله رايض

 من فيهقاده أنه حقيق بأكثر مما هو لديه من الثروة أو ما هو واالرتقاء يف اجلاه العت
قناعته بسويته وإن كان رسوخ الذي ال يقبل تبدله ل) هعقل( ووسيلته إىل ذلك ،املكانة

أي أن ) ربيع النفس هواها (،وقالوا يف متلك رغبة النفس ،ال يوصله بقصوره إىل آماله
النفس بدت ( قالوا اإلعذار ويف ،عن يف نصحهوإن أماملرء ال ينثني عام مالت نفسه إليه 

 أي أن املرء أوىل ، وهي مأخوذة من االبتداء،تعني أوىل) بدت(وكلمة ) عىل الوالدين
 وفيه معنى دفع احلرج عن صاحب احلاجة من ،بام لديه من والديه فكيف بمن هم أبعد
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يرغي والشطر (ا  سعة الطمع فقالوفضل القناعة ونبذواعىل   وأكدوا بأمثاهلم،طالبها
 ، ويف املثل يقصد به صوت الرضيع من أبناء الشاء،والرغاء صوت عامة املاشية )بثمه

 ، بلهجة أهل البادية وتلفظ هبمزة خفيفة ممالة)ثمه(  و،والشطر أحد شقي رضع الشاة
َّثم ( حرف النسق كام فعلوا يفًثاء) فم(بإبدال حرف الفاء من  )فمه(أي  وا حني أبدل) ُ

َّفم ( فقيلًاءثاءه ف  الطمع يدفع املرء إىل طلب  ومعنى املثل أن، واستخدم بذات املعنى)ُ
 مواصلة مع الذي يديم الثغاء والرغاء ِمَهَ من الب كالرضيع،املزيد قبل حتقيق حاجته

سوء الطمع   يمقت واملثل، وكأنه غري مقتنع بكفاية قبل أن يصل إىل النهايةالرضاعة
    . قناعةوسعة اجلشع وحيض عىل ال

ألن الفرس أثناء العدو ) آذان فرس سباق(ويف املساواة بني األنداد قالوا 
ترسل بكلتا أذنيها إىل األمام فال تتقدم إحدامها عىل األخرى كام لو كانت صافنة فإهنا 

لرتهف نني إىل األمام واألخرى إىل إحدى اجلهات األخرى ذقد حترك إحدى األ
اللحى من اللحى (م قالوا و اخلصبنييف التصايف و ،السمع عند سامع األصوات

 )اللحى (كلمة ويرمزون ب، ويقصدون به ذهاب وغر الصدور وحنق النفوس)نظاف
 ذلك أهنم كانوا عندما حيز هبم أمر يردون أيدهيم إىل حلاهم ،لاإىل الرج) حلية(مفردها 
احتاجت (ل  ومن عادهتم تلك جاء مثلهم القائ، عليها استذكارا لرجولتهمقابضني

 واملرد مجع أمرد ،وتستخدم بمعناها) قبض(تصحيف ) قضب( و )اللحىاملرد قضب 
 وقت  فإذا رد امللتحون أيدهيم إىل حلاهم،وهو الشخص الذي ال ينبت الشعر يف وجهه

 ويقال املثل عندما يشتد الكرب ، إىل فعل ما يفعلون فأعوزه ذلك األمرد احتاجالشدة
 كام قالوا يف قرص الرش وعدم التامدي يف ،مستنجدا بمن يعينهبأحدهم وتعوزه الوسيلة 
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وهي األرض اخلالية من ) اخلالء(مقصور ) اخلال( و)ازَّاخلال بني الغانمني حج(الغي 
 وقت الشجار قرصا للرش ويسعى  يفصل بني املتخاصمنيالذي) ازَّاحلج( و ،اآلهلني

 املتخاصمني يف األرض اخلالء  فاعتربوا يف مثلهم هذا أن التقاء،بينهم باإلصالح
تلحق  دون أن ،ِّال يتامديا يف الغي واجلهالةكي مدعاة لكل منهام أن ينثني عن اآلخر 

 . بل اعتربوه من الرشد واحلكمة،بأحدمها سبة النرصافه عن خصمه

 ويقصدون بكلمة ،)َّالدم قتال (وقالوا يف امتداد العرق وتوارث الصفات
ِوراثة اخللقة) الدم( َِ  الولد لنسبة  فتأخذهم فراستهم،التي تنتقل من السلف إىل اخللف ْ

ِاخللقة  اعتامدا عىلمهاألبيه والبنت أل َِ َوأكدوا انتقال اخللق بقوهلم ،ْ ُ بنت اخلواضة  (ُ
الناقة التي ختوض املاء وجتتازه حني حتجم بقية اإلبل عن ) اخلواضة(و ) خواضة مثلها

نقضوا ذلك عندما  و، وراثة اخلصالل الطباع ومتكن وفيه توكيد عىل انتقا،ذلك مهابة
النار ختلف (زلة أسالفه ـ فقالوا ملن نزل عن من،استهجنوا خالف املعتقد عندهم

تمع حوهلا وخلفه بالرماد الذي ال ُ فشبهوا السلف بالنار التي ينتفع هبا وجي،)رماد
 و ،)ما مالهارة تراب اجلو(وا ذلك بحقيقة ال تنقض بقوهلم ثبت وأ،يستفاد منه

 وهناك حقيقة تؤكدها التجربة بأن الرتاب الذي يستمل ،احلفرة التي تصطنع) اجلورة(
ُمن احلفرة ال يكاد يمألها إن أعيد إليها مع ما يكون قد اعرتاه من التفكك جراء 

 ويقصدون باملثل أن الولد ال ،االحتفار بخالف ما كان عليه من التامسك قبل ذلك
 ينقص مقداره عن مكانه الذي أخذ هو نسله وربيبه كام الرتاب الذييمأل مكان أبيه و

           .منه
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فاعتربوا الولد خلف أبيه وامتدادا له ) َّمن خلف ما مات(  قالواويف املواساة
كم ناقة ( ويف التعزية رضبوا مثلهم ، فيكون امليت كأنه حي بولده،هَه وصنيعَبقي ذكرُي

 فصيل  إن مات أو نحر أهل اإلبل وكان،ر ابن الناقةواُاحل و)وارهاُرشبت بجلد ح
 بأن حيتفروا حفرية ،ملاشيتهم أخذوا جلده واصطنعوا منه مرشبا إحدى النياق

 ويستعملونه بعد ذهاب ،َّة احلفرة إذا جفيأخذ هيئفويضعون اجللد فيها وهو لني 
من  ه فيمسكه املاء فينسكبو في،زهومته كي ال تعاف اإلبل الرشب منه لرائحة الدهن

حكمة ب إقرار ويف املثل ،قطعاهنم ومن بينها أم الفصيل فتسقى به  ،أن يغور يف األرض
  بعد الشباب وقالوا يف قرص العمر،يأيت عىل األقدار ال عىل األعامر  الذياملوت

 عىل أن العمر يزول برسعة توكيد  ويف املثل،تعني آخر) تايل( وكلمة )شمس تايل هنار(
 يكون أرسع النصف الثاين من النهارف ،إذا انكفأت عن كبد السامء الشمس غروب

 .ذهابا من أوله

) الزول(أي يرى و ) يشوف(و ) يشوف الزول ويقص األثر(وقالوا هتكام 
 ويرضبونه للذي جيهد ، القوائمتتبع األثر الذي هو مواطئ) القص( و ،شخص املرئي

لذي يتتبع األثر وهو يرى شخص  مثل ا،نفسه بأمر واضح ال حيتاج فهمه إىل عناء
) خائب(أي ) خايب(وكلمة ) يا شايف الزول يا خايب الرجا( ومثله قوهلم ،صاحبه

 ومعناه أن عىل املرء أال ،أي األمل) الرجاء(مقصور ) الرجا( و ،بتحويل اهلمزة إىل ياء
جاء املثل  فإذا اختربت وتبني قصورها ،يغرت باهليئة التي قد تؤخذ باملهابة قبل االختبار

 .مطابقا للحال
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 ويقال عىل ،)غاب وجاب( فقالوا ، النقيضنيحتتملوجاءت بعض أمثاهلم 
 ،وهتكام ملن طالت غيبته وعاد صفر اليدين ، مدحا ملن جاء بغنيمة بعد غيبة،وجهني

 فمن عاد ، ويؤخذ عىل وجهني أيضا)َّمن طول الغيبات جاب الغنائم( قالوا همثلو
َّ ومن عاد خايل الوفاض ذم به،مدح هبذا املثلبغنيمة بعد طول غيبة   وبني هذين املثلني ،ُ

 ،اسم فرس كانت قد فقدت) كحيلة( و ،)كحيلة وعادت ملربطها( ،قالوا يف السالمة
 فأطلقوا املثل ملن عاد ، وجدوها تقف يف مكاهنا الذي اعتادوا ربطها فيهفلام يئس منها

 .بعد غيبة تستدعي اليأس

 وأثنوا عىل موقدها فقالوا ،فامتدحوها بعينها واستأنسوا هبا واستجادوا النار
 ،الذي هو احلسن) ينِّلزا (تأنيث )الزينة( و) ة وال املعزب الرديالنار الزين(

  عند إيقادهاتبعثف ومقصودهم هنا النار الوافية التي يستحسن حطبها فتجود جذوهتا
) الرديء(ويقصدون بكلمة  ،النار ألن أهل البادية يستأنسون بإيقاد ، يف النفساألنس

 أن  واملعنى، أي الذي ال حيسن استقبال الضيف ويقرص يف إكرامه،حمذوفة اهلمزة تليينا
زول ـ من ال يملك قرى الضيف خري من الناالستئناس بالنار التي تلك صفتها عند
وعاء ) ِالقربة(و ) ربة خمزوقةِق( وقالوا أيضا ،عىل من يقدر عىل اإلكرام ويقرص فيه

 واملثل كناية عن عدم جدوى ،أي مثقوبة) خمزوقة( و ،يتخذ من جلد املاعز جللب املاء
 ،اخلوض يف األمر املخصوص باملثل مع الشخص املعني به لعدم التمكن من إحكامه

 وقالوا يف املاء ،مثله يف ذلك مثل القربة املثقوبة التي ال متسك املاء مع شدة احلاجة إليه
 ودرج مثال يقصد به االستهانة باليشء عند ،وأوله لغز) عز مفقودأهون موجود وأ(

 بكل جهد وغاية  فإن فقد صار عزيزا جيد يف طلبه، فينظر إليه عىل أنه ال ينفذ،وجوده
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 االحتطاب
)١٢(  

 يوقدوهنا مع ، جذوهتا تنطفئ وال، خيبو سناهاالنار عند أهل البادية ال 
 فإن انتهت ليلتهم ونووا املبيت عمدوا ،خر الليل وتبقى متصلة الوهج حتى آ،الصباح

 نار) يفهدوا( وذلك بأن ،إىل إمالهلا بالوقود الذي يبقيها حية حتى صباح اليوم التايل
 وجيمعون مجرها املتقد إىل وسطها ثم ، من منتصفها أي يفتحون كومتها،األمس

  عىل مهلسه اجلمريم مع اجلمر بالرماد بإحكام لغطىييضيفون كام جديدا من الوقود 
 فإن ،م مدخل للريح الذي يبعث عىل االحرتاقاعدندون أن تشب النار فيه اشتعاال ال

 . فيستشيط هلباأصبحوا كشفوا عنها ليجدوا اتقادا يزيدونه حطبا

 ويمكث مجره ، من نبت ترسي فيه النار وئيداوأهل البادية يستجيدون احلطب
 كاهلشيم الذي تذهب حرارته  رسيعااللهبه أكليال بحيث  ، ويتخريون الوقود،طويال

يصعب ويتحاشون ما  ، ومل يستخدموه إال إلسعار النار أول إيقادهاوهجهمتى ذهب 
 واحلطب ، فيكون النفع منه أقل من معاناة إيقاده، فيكثر دخانه ويقل دفئهاحرتاقه

شهر  يتزودون منه حاجتهم يف مواسم االحتطاب التي متتد طوال أ،عندهم ال ينفذ
 وهن "حطابة" واحدهتن "احلطابات" تعمل عىل مجعه ،الصيف حتى أواخر اخلريف

 وهو املكان الذي "حمطاب" مفردها "املحاطب" يلتقطن احلطب من النسوة الاليت
 .يلتمس فيه االحتطاب
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 فإذا كان ، عدهتن لالحتطاب ليلة يتفقن عىل موعد اخلروج"احلطابات"تعد 
حبن معهن ط يص، لالستئناس واالستعانة ببعضهنة مجاعن خرج ذلك اليومصباح

 وهو وعاء "شليف" واحدها "الشلفان" و،حيزم  كاحلبال حلزم ما،أدوات االحتطاب
 مما ال يمكن من النسيج عىل شكل كيس غري أن فتحته يف عرضه يعبأ فيه ما يلتقط

 أحد نصليه ، وهو فأس صغري،"القدوم" ومن أدوات االحتطاب ،حزمه باحلبال
 ويتزودن ، وطرفه اآلخر عريض حاد يستخدم للقطع،يل مدبب يستعمل للحفرطو

 أو ، إذا كان يومهن سيمتد إىل املساءليوم االحتطاب ما يكفيهن من الطعام والرشاب
 تفرقن يف "حمطاهبن" فإن وصلن ،َّاكتفني باملاء إن كن ينهني عملهن يف وقت أبكر

 مدى  املسافة بينهنتجاوزتن بعضهن وال  عىل أن يبقني عىل مرمى النظر م"املحطاب"
 .لنداءا ليجتمعن عند اإلشارة أو ،الصوت

 وهي خملفات الدواب بعد ،"َّاجللة"إن كانت الغاية من احتطاهبن التقاط ف
 ، قصدن أرضا سبق ارتياد القطعان هلا، اإلبل وهو بعرها"حرز"  أو،جفافها

 قطعة من النسيج أو "املخالة" و، خمالهتا جلمع ما تلتقط"حطابة"واستخدمت كل 
 أحد  وبعرض يمكن من ربط، بطول نصف البدن السفيل،مستطيلة الشكل ،القامش

يصل إىل ما دون لرسل طرفها اآلخر إىل األمام يو ،"طابةاحل" حول صلب طريف طوهلا
 ً األسفل بإحدى يدهيا لتشكل وعاء"املخالة" طرف "احلطابة"  ثم جتمع،القدمني

حتى تنتهي من   كومة عىل األرضيف وكلام امتألت خمالهتا أفرغتها ،تقطهجتعل فيه ما تل
  وهو أعواد احلشائش وخملفات الزروع وقودا مع"الدقاق" ستخدمي و،حمطاهبا

 .زيد يف اشتعاهلام لبطء احرتاقهامي "احلرز" و"اجللة"



 
٨٩

ْمرح" فمن ، املاشية من الضأن"حرز"وإن أردن مجع   "مراح" واحدها "ُ
 املاشية "شاليا" وهو املكان الذي تبيت فيه ،كلمة هبمزة خفيفة ممالة يف أوهلاوتلفظ ال
 والتي عادة ما يكون مبيتها قريبا من ، وهي القطيع من الغنم أو املاعز"شلية"واحدهتا 

 ، أكفهن أطراف عن وجه األرض بواسطة"جول احلرز" عىل تعمل النسوة ،املنازل
 فإن قلت كثافته كنسنه ،ي اليدين عن وجه األرض مجع األشياء بخفة براحت"اجلول"و

َجرز" التي يستحدثنها من باملكانس  وتلفظ بلسان أهل "ُجرزة" واحدهتا ، النباتات"ُ
َالقصل"  أعواد ملء قبضة الكف من"اجلرزة" و،البادية بكرس األول   وهو سيقان"َ

  أو"شيحال"  وأكثر ما يستخدمن، يمتد نموها طوالاألعشاب والزروعأنواع من 
ِّند" تزداد مرونتها إذا  وهي شجريات برية ذات فروع لينة"القيصوم"  أي "يتُ

ِّعرض ِّت للندى أو رطبت بقليل من املاءُ شجريات من يتخذن املكانس من  أو ،ُ
 وجيعلن ، فروعها فتكنس مساحة أكثر التساع، عروقها وتشعب عودها لقوة"البالن"

 كل كيسني بقرن لينقلن ما مجعن "املراح"اغ من الكنس يف أكوام صغرية إىل حني الفر
 وهو "ْلسِاحل" فوق  بواسطة حبلني يرسالن عىل ظهر الدابة منعىل ظهور الدواب

دثار سميك من النسيج يقي ظهور الرباذن من سطوة حبيل القران اللذين جتعل 
إىل  يف حني يرسل الطرفان اآلخران  بدن الدابة أسفل قريبتان من يف جهةعروتامها

بربط   ليجمع بينهام احلبالن إحدى دفتي الدابةكل كيس معرتضا يوضع ،اجلهة املقابلة
 . ويستقيم كيس ثالث بني الكيسني بال رباط،طرفيهام من خالل العروتني

ويف أواسط اخلريف ومع أوائل الغيث تعمد احلطابات إىل ضفاف األودية 
 أول شجار وهشيم األعشاب وهو ما حتمله السيول من غصون األ،"الغوف"جلمع 



 
٩٠

 فيحزمن أغصان األشجار ،يعلق عىل جوانب جماري املياه بعد انحسار سيلهاف الشتاء
 ويستخدم ما استدق من ،"الشلفان" احلشائش بواسطة "دقاق"باحلبال وجيمعن 
 ويف إنضاج اخلبز عىل ،ه لرسعة اضطرامها أول إيقاد إلرضام النارأعواد احلشائش

 ، حمدودبة الظهر مقعرة اجلوف، من احلديد الصلبة مستديرة وهو قطع،"الصاج"
 ،ً بالوقوف عىل التاء املربوطة هاء"هوداة" واحدهتا "هوادي" عىل ثالث نصبي

 ،"النقرة" توزع عىل حواف ، وتتخذ من حجارة ال تتشظى مع احلرارة،"األثايف"وهي
يبسط عليه عىل لدابه لألو واحد، الحتضان اللهب لألسفل"الصاج"جيعل جوف 

 وترق ا لتتسع دائرهت"اخلبازة" بني يدي  املستديرةالرغيف بعد تلويح قطعة العجني
 ويلفظ بإبدال الثاء "الثفال" عىل وكلام نضج رغيف بسطته ،ا ليسهل نضجهاسامكته

 وهو قطعة مربعة من القامش ترتد أطرافها عىل أوسطها حلفظ ،ذاال بلهجة أهل البادية
 . جلفافاخلبز ومحايته من ا

ْالعجرم" و"ِالفرس" و"ِّالرتم"وأكثر ما يكون احتطاهبن  ْالرمث" و"َ َّ" 
 شجريات منبتها التالل واجلبال وأجودها كلها و،"الشنان" و"العضو" و"ِالبالن"و
 ويبدأن االحتطاب ، الذي رضب املثل بجودة ناره التقاد مجره وقلة دخانه"الغىض"

 ثم يقطعن أصوهلا "القدوم"فر عليها بنصل بالكشف عن سيقان تلك الشجريات باحل
 فيعمدن إىل الشجريات الكبرية دون الصغرية ، وال جيرن يف االحتطاب،بالطرف اآلخر

 وجيعلن ما حيتطبن يف أكوام حتى ،التي يرتكنها لعدم اكتامل نموها وضعف حطبها
َّ إن كن َّ ثم يتعاون فيام بينهن عىل حزم ما احتطبن يف حزمة،ينتهني من االحتطاب

 احلزمة عىل متنها ممسكة بكلتا يدهيا بالتقاء "احلطابة" لتحمل ،حيملنها عىل متوهنن



 
٩١

 بحيث ، فإن كثر احلطب جعلنه يف حزمتني متقابلتني،القطعة املعرتضة مع طريف احلبل
 توضع ، يف طرف كل منهام عروة،يستخدم حبالن يبسطان عىل األرض بشكل متوازي

 وبعد عقدمها يرسل ،لعروتني ليشد فيهام الطرفان اآلخرانكمية احلطب قريبا من ا
 أو أن يستخدم حبل واحد ،طرفا احلبلني إىل اجلهة املقابلة الستحداث احلزمة األخرى
 توضع بني طريف احلبل كومة ،طويل يثنى من منتصفه بحيث يكون يتوازى طرفاه

ضة من احلبل بني  وهي القطعة املعرت"الثنوة"احلطب ويشد كل طرف من احلبل إىل 
 وبعد االنتهاء من احلزمة األوىل تستحدث احلزمة املقابلة لتحمالن عىل ظهر ،الطرفني

 ، خشية سقوطه"احلطابة"الدابة فيكون احلمل متعادال ال يستدعي مالزمته من قبل 
 .وربام كانت هناك حزمة ثالثة تستقر بني احلزمتني

 "احلطابات" لتأمن "املحطاب"فإن أوجسوا خشية وجهوا الرعاة قريبا من 
 .عىل أنفسهن وجيدن عونا إن احتجن إليه

  
 



 
٩٢



 
٩٣

 الرعي
)١٣(  

 ورعايتها والعناية هبا تتطلب اختيار من حيسن ،املاشية قوام حياة أهل البادية 
 ويستقصون أخبارهم ويتثبتون من "الرعاة" فيتتبعون أصلح ،الوقوف عليها

 بعد أن يستشهدوا ،مأنون إىل صدقه وأمانته ليدفعوا بمواشيهم إىل من يط،استقامتهم
 أو أن يرصفوا ، أي يشهدوا له بالصالح،"يزكوه" الذين إما أن ،عصبته األدنني

 ، فإن تثبتوا من حسن خصاله، ألهنم سيغرمون ما يغرم مما عهد إليه،شهادهتم عنه
قل  لينت، بعد إفقاط عدها بشهود وأمانته وصالحه اسرتعوه ماشيتهم،ومحيد صفاته

 عمله  مدة أي بأجر يستوفيه مع وفاء،"رشط" بشخصه إن كان سيعمل عىل "الراعي"
) بيته مؤونة( أي "مونة" أو انتقل بأهل بيته إن اتفق عىل عمله عىل ،إما نقدا أو عينا

رأس من  وحسبته ،ه وقت متام النتاجيدفع ل أجر  وهو، أي قسمة"فالج" و،وكسوته
 يف موسم صوف من كل أربع "َّجزة" و، فطامها من بني كل أربعة وقتاملواليد

َاجللد" القصاص عن  واإلناث دون  الذكور من املاشيةشمل اللفظ وي، من القطيع"َ
 ،ً وتلفظ اهلمزة ياء بلهجة أهل البادية،"حائل" ومفردها ،"احليل"وكذلك  سن النتاج

َالظهر" وهي رشط هذا العمل يكون وال  ، التي مل تنتج سنتها أي املسنة، من اإلناث"َ
 ولفظها بلسان أهل البادية ،"شكر" ويسمى يف هذه احلالة راعي ،إال عىل متام احلول

 . واألصل بفتح األولني،بخفض الشني وفتح الكاف



 
٩٤

 وفيه صالح القطيع الذي تزداد ، مأخوذة من إصابة املرعى احلسن"الشكر"و
 وتعني "شاليا"فرد  م،"الشلية"عناية الراعي به لألجر الذي سيستوفيه من ذات 

 ، فيحسن عائد الراعيا حسن حاهلا مرعاهت رعايتها واستجيدي إن حسنت ال،القطيع
 ولعل ، وهو موسم الفطام حيث موعد وفاء األجر،أو مرجع الكلمة إىل غزارة احلليب

   .مرد الكلمة إىل صغار املاشية وهي أداة الوفاء

 وهو دثار ،"ِاجلالل"دابته   عىل ظهر"الراعي" يشدومع أول انبالج الصباح 
ي  أ"سفيفة" وهو "البطان" يثبته بواسطة ، والركوب احلمل أثريقيها القروح من

 وجيعل ، إىل بعضهام من حتت بطن الدابة"اجلالل"قطعة دقيقة من النسيج تشد طريف 
 أخرى أو قطعة حبل من الغزل املجدول تكون بمؤخرة "سفيفة" وهو "املضفر"
 وهو قطعة من النسيج "ُاخلرج" وجيعل فوقه ،ن حتت عجب الذنب م تثبته"اجلالل"

 من  لتخاط حوافها إىل ما دون الثلثلداخللبعرض بدن الدابة يطوى طرفاها 
 يضع يف إحدامها زوادته من ،"رصعتني"ون عىل شكل كيسني يقال هلام  لتكاجلانبني

خذ من جلد  وهو وعاء حلفظ املاء يت،"اجلود"  األخرى"الرصعة"الطعام ويف 
 اقتلع وتدها الذي وبعد أن جيعل باقي متاعه عىل ظهر دابته ، من صغار املاعز"سخل"

 حبل جيعل "الرسن" و، واقتادها أمام القطيع صوب املرعي"رسنال" يبقى متصال مع
 . عذار الدابة الذي حييط برأسها ليسهل قيادهايف

 ،"مراييع" مجعه "املرياع" بصوته للقطيع الذي ينجر وراء "الراعي"يصعق 
 ويربط لفرتة ، إذ يفصل عن أمه قبل حني فطامه، يروض من صغرهِّوهو كبش عنني



 
٩٥

 ويقدم له العلف من كف ، ويتم إرضاعه باإلصبع ليأنس،َّطويلة ليعتاد قلة احلركة
 "ِقرقاعا" ويعلقون يف رقبته ، فال يفارقها ثم يقرن لوقت بالدابة ليألفها،ِّمروضه ليتبعه

 اسطواين الشكل مفتوح من أسفله يف أعاله معدين غالف "القرقاع" و،"جرسا"أو 
 مع حركة رأس "القرقاع" ليتحرك "املرياع" لتطوق عنق "سفيفة"عروة مترر منها 

 تتصل يف وسط جوفه بواسطة "قلب" يقال هلا  فتطرق جوانبه كتلة معدنية"املرياع"
 إال "القرقاع" كام "اجلرس" و،سلسلة أو سلك مرن لتحدث صوتا ينجذب له القطيع

 "القراقيع"رس ُ أي خت"َّتبلم" وعند اخلشية ،أنه من النحاس حيدث صوتا أقل حدة
 ،"املرياع" بخيط وشده إىل بدن "القلب" إما بربط ، فال خترج أصواهتا"األجراس"و

 وقد جيعلون يف رقاب الشاء واملاعز ، بالصوف"القلب"أو بحشو جتاويفها من حول 
 واحدها "بريشامنات" أو ،"املراييع"ا يكون يف أعناق ممأصغر حجام  "أجراسا"
 تضطرب يف جوفه  معدنيةكتلة وهو جتويف نحايس شبه كروي بداخله ،"بريشامن"

 ، صغار الشاء"الطالء" مثلام يعلقون يف رقاب ،مع احلركة لتحدث صوتا خفيفا
 إال أهنا "اجلرس"  وهي كام،"َنحلة" واحدهتا "ِنحاال" صغار املاعز "سخاللا"و

  .صغرية احلجم

 ال يتعجل املسري كي ال ينهك ،"املرعى"  بقطيعه متمهال إىل"الراعي"يتجه 
 فإن تباعد ، متالحقا مع أوله يبقى ويديم مراقبة آخر القطيع الذي جيب أن،املاشية

 غرس وتد "املرعى" حتى إذا وصل ،يجمع بني األول واآلخرلآخره استوقف أوله 
 وهو قطعة حبل جمدول "القيد" بشد عمد إىل تقييدها أو ،دابة يف األرض ال"رسن"

 أو هجرها بواسطة ،ه عىل معصميها بعد التقريب بني قائمتيها األماميتنييوثق طرفا



 
٩٦

 إال أنه يكون بالوصل ما "ديقيتال" يشبه "اهلجر" وهو حبل شبيه بالقيد كام "اهلجار"
 أو  من القائمتني اخللفيتني من ذات اجلهةابلهابني إحدى القائمتني األماميتني وما تق

 وكل ذلك للحد من حركتها ليثبت ، وكذلك يفعلون بالشارد من الدواب،من خالف
  ال يغفل عن"الراعي" ونظر ، بثباهتا فال يضطرب القطيع من حوهلام"املرياع"
ق هلا  صع فكلام اتسعت رقعتها، أحد أطراف القطيع وهي"ريشة"احدهتا  و،"هاِشَيِر"

 وتلفظ بكرس ،"املقالع" أو ألقى عىل الطرف القيص حجرا من ،فانقلبت إليه أطرافها
ينسج  ، من خيوط الصوفتتخذ وهي أداة لقذف احلجارة ،امليم وإبدال القاف جيام

 يمتد منها ،"كفة"أوسطها عريضا بقدر الكف تقريبا ويأخذ اسمه من الشكل فيقال له 
 وجيمع "الكفة" يف  جيعل الرامي حجرا،ا عروةذراعان جمدوالن يف آخر أحدمه

 باليد بواسطة "املقالع"الذراعني بيده فيلوح هبام بقوة ثم يطلقهام فيندفع احلجر وتبقى 
 مشتق منا ه واسم"الشبابة" وتنجذب املاشية لصوت ،العروة التي تثبت يف اخلنرص

 ،ت تتخذ من القصبنا كوهنا ك"قصيبةال" وأطلقوا عليها اسم ،ب الذي هو النفخَّالش
 ينشأ ، يستحدث يف نصفها األسفل مخسة ثقوب،وهي عبارة عن أنبوب بطول مناسب

كثريا ما و،اللحن من خالل توافق النفخ يف فوهتها مع حتريك األصابع عىل الثقوب
 غري أجر "رشط"وهو صبي يف سن اليفاع يعمل عىل  ، عونا للراعي"امللحاق"يكون 

 ."الراعي"

 واحد وقتا طويال ألن املاشية تسأم الكأل "مرعى" يف "لراعيا"وال يمكث 
 "الراعي"ويتوخي  ، من فينة ألخرى لتنشط يف الرعي"مرعاها" بل يغري ،واملكان



 
٩٧

 من أرض اجللد حيث ثبات املوطئ وجودة )١( يف املكان العذي"املرعى"جودة 
 ،ل أظالفها ويتجنب األرض اللينة التي تذهب فيها قوائم املاشية فتطو،النبت

 أن يكون عارفا بالضار "الراعي" وعىل ، مسالكهاشىختويتحاشى أرض الوعر التي 
  . كيال هتلك عنها"رعيته"فتك باملاشية ومواطنها وأوقاهتا ليدفع  تيت الاتمن النبات

 بل عليه أن ، أو جتنب الوخم منها"املرعى"وال تقترص مهمته عىل استجادة 
يلم  و، يف حلق املريضة العلةسكب دواءفي "السجر" فيعلم يكون ملام بالعلل واألدواء

 الدم من أحد العروق البارزة التي تربئ من املرض بأداة فرييق ،"الفصد" بمواطن
 وهو قطعة يستخرجها من حجر صلب بعد كرسه "احليف" فإن مل جيد استخدم ،حادة

 فيكوي العلة املربئة من "الكي" مواضع يعرف كام عليه أن ،تكون حافته قاطعة
 . الكسور"جرب"أن يكون قادرا عىل و ،املعلولة

 فيتتبع الشياه التي اقرتب ،يف موسم النتاجبالقطيع  "الراعي"وتزداد عناية  
 ومجعه "الطيل"يلبي ف ،ا وسخونتهعهاو رضباسرتسال يعرفها ،موعد والدهتا

األم أول  وهو حليب ،"اللباء" أي يرضعه ، وهو ابن الشاء أول والدته"طليان"
 وهي مثنى  عىل الكثرةمجعاواعتادوا لفظها  ، الشاة تكون مغلقة"شطور" ألن ،نتاجها

إن و ، لوحدهةرضاعالوقلام يقوى الوليد عىل  ، الشاة وهو أحد شقي رضع،"شطر"
 من  يف كل مرةمررهي عدة مرات و أرضعه منها، أي مل تعطف عليه أم وليدها"نفرت"

 داوم عىل ، فإن أبت، أي تعطف عليه"مهوتر"ه كي أمام أنفها لتشمه فتعرف رحي

                                                 
 . األرض طيبة اهلواء مريئة املرعى تتباعد عن األومخة واألوبئة: العذى  )١(
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 شاة  وإن ماتت أم وليد أتبعه، حتى يقوى عىل الرعي كفايته كل يومرضاعه منهاإ
 "ترومه"مما قد يؤدي إىل أن  فتلعقه  وليدها"سال" بأن جيعل عليه من هانتجت لتو

 . الغشاء الذي يغطي املولود"الَّالس"و

 ليأمنوا عىل أنفسهم "املبيت" ويتقاربون يف "اعياملر" يف "الرعاة"ويتشارك 
قضاء و  درء املخاطر وليتعاونوا فيام بينهم عىل، إذا ابتعدوا عن املضارب،وقطعاهنم
 ربام وأ ، يف أطراف القطعان بعد أن جتمع قريبا من بعضها"الرعاة" فيبيت ،احلاجات

 سطا لص أو عدا سبع  فإن، وقد يتناوبون السهر إن أوجسوا خيفة،اختلط قطيع بآخر
 ، التي حتدث جلبة عند جفاهلا"األجراس" و"القراقيع" نباح الكالب وأصوات نبههم

 تنسل القطعان من صباحا وعند النشور ، الذي هو معطنها"مراحها"أي نفورها من 
 ليتفقدوا ، قطيعه"مرياع" الذي يتبعه "الراعي"بني بعضها ليتبع كل قطيع 

 وهي الشاة الضالة لدى ،"العوار" أي طلب "نشد" شيئا اه فمن افتقد من،"شالياهم"
 وإن مل ، فإن وجد ضالته أعادها،"املبيت" أو "املرعى" الذين خالطهم يف "الرعاة"

 .جيدها ربام غرمها

 وهو قريب من "مضحى" فأول الرعي يقال له ،وللمراعي وأوقاهتا أسامؤها
 موعد رشب الصباح حيثحى  الض إىل وقت صباحااملورد وموعده من أول النشور

 وتبتعد مسافته ويستمر إىل حني ،"مسج"  يعقبها،"بحةَص"لذي يطلقون عليه اسم ا
 وهو غري "مفايل" مجعه "مفال" يتبعها ،"وردة" التي يعرفوهنا باسم "الظهرية" سقيا

 ويكون قريبا من "معشى" يتلوها ،"غبقة"بعيد ووقته إىل حني رشب املساء واسمه 
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 أو "مرتع" واحده "مراتع" وكلها يقال هلا ،املبيت وقد يطول وقته إىل جزء من الليل
 ."مرساح" واحدها "مسارح"

 بواسطة العصا التي ال  الذي يتعرفون عىل وقتهفمتى حان موعد الورود  
 شمس إىل كبد السامءكلام ارتفعت ال  ظلها إىل أصلها انحسار فبقدر،"الراعي"تفارق 

 بقطعاهنم إىل ونتوجه يعرفون املواقيت فياه الغروباجتإذا زالت ب فيئها ستطراداو
  . الصدورللورود ومن ثماملوارد 



 
١٠٠

 



 
١٠١

 الورود والصدور
)١٤(  

تندفع منازل أهل البادية عن موارد املياه خشية األدواء التي قد تصيبهم مما  
 وكي ال يتأسن املاء من ، أيام القيظ فتؤذهيم بعللهاتنقله اهلوام التي تكثر عىل الرطوبة

 فضال عن أهنم ،طول املكوث عليه من معاطن مواشيهم ليبقى سائغا هلم وألنعامهم
 لضاق هبم املكان واكتظت الرحاب بمنازهلم عىل غري ما املناهلزول عىل ـلو أرادوا الن

 املاء كي خيلوا الطريق اد عن فآثروا االبتع،يرغبون من فسحة األرض ورحابة األفق
 وهو اسم يطلق عىل كل من ترد املوارد من "ورادة" مجع "الورادات" وبني بني املوارد

 الاليت قد يستقني يف غري وقت ورود ،النساء وقت ورودها جللب املاء إىل املنازل
 .املاشية

 ، عىل املناهل متمهلني وقد سبقهم من يعجل بملء األحواض"الرعاة"يقبل 
  قطعة منحفرة تنقر يفوهو  "جرن" واحدها "نوراجل"  من إما أن تكونوالتي

قل طواعية من األكثر قسوة واأل "سوداأل" وقد استحدثوه يف احلجر ، الصلبالصخر
 أخذيغالبا ما و ، الذي استخدم بشكل أوسع ذي اللون األبيض"القرطيان"حجر 

 ثقبا يسدونه من هتجيعلون يف إحدى جوانب قاعدو ،ستطيلاملشكل ال "اجلرن"
 احلاجة عند زعوهناـين ، الصوف عذوقالشعر أو  أو خصلالداخل بقطعة قامش

 التي يمكن حتريكها من "اجلرون" وتكون ، من خاللهاآلسنة  لترصيف املياهلتنظيفه
 وأما تلك التي تنقر يف ، منها الصغري والكبري واملتوسط،أمكنتها مع ثقلها بأحجام
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 وإما أن يكون احلوض من ،"ِصنع"  للواحد منهاض فيقالالصخر الراسخ يف األر
 أو عىل شكل ،"قطوات" مجعها "قطوة"قال له يالصفيح عىل شكل وعاء مستدير 

  ومن قبل استخدموا جلود،"جوايب" مفرد "جابية"أقرب إىل املستطيل واسمه حينئذ 
 فتمنع املاء من التي يضعوهنا فيهافرية احل  تأخذ هيئة عىل شكل أحواض جيعلوهنااإلبل

 .الغور يف األرض

 ومجعه "الدلو" املاء من جوف البئر بواسطة "نشل" عىل "السقاة"يعمل 
 وصار يصنع حديثا من اجللود  اجللد من وهو وعاء اسطواين الشكل كان يتخذ"دالء"

 حيكم إغالق أحد جانبيه باخلصف ويبقى جانبه اآلخر الذي يقال له ،الصناعية
ْالعرقاة" خترج عروة كبرية تسمى "فرعته" ومن جانبي ، مفتوحا"الفرعة"  ويثبت يف "ِ

 وتلفظ الكلمة هبمزة ممالة أوهلا وبالوقوف "ثقالة"أصل أحد طرفيها حجرا يقال له 
 ويتم نشله ، إىل املاء كي ال يبقى عائام"الدلو" جتذب طرف "الثقالة" و،عىل آخرها هاء

ارج بقوة بإحدى يديه يف حني تتلقى اليد  أي جذبه للخ"املتح" بطريقة بعد امتالئه
  وهو الذي يبارش نشل"املاتح" لتثبته حلني إلقاء ما تم سحبه ليعاود احلبلاألخرى 

  أحد طرفيه يثبتحيث ، ويلفظ بالقرص،"ِّالرشاء" بواسطة  من جديد عمله"الدلو"
 "هاضفر" إما من خيوط الغزل التي يتم )أي الرشا( ويكون ،"العرقاة"يف منتصف 

 وهي ،تخذ من خيوط الليفيي ذ ال"املرس" أو تفتل من ، أكثر قوةسبهأي جدهلا لتك
 إن كان قريبا من ،وض يف احل"الساقي"ه  ليفرغ،أثبت من حبال الغزل إذا تبللت باملاء 

 واحلوض إلفراغ "الساقي" وهو الذاهب بني "الدالج" وإن ابتعد قليال أوصله ،البئر
 ."الدالء"
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 ، فيهندفقا أي وسطه حيث مسقط السيل إذا ، البئر"مصب" عن ءفإن نزح املا
  إال بإرساهلا إىل األطراف"الدالء" من العسري ملء  يصري، املاء إىل جوانب البئروصار

 مما ،"الرشا" بواسطة "الساقي" من قبل  أي قذفه إىل جوانب البئر"الدلو"بتمييح 
 إىل قاع "مياحة" أو"مياحا" ننزلوي اءجيل يف االستقع وللت،يأخذ وقتا أطول يف السقيا

 بكلتا يديه من فوق به ليمسك ، الدلو"رشا"  اآلخر منطرفال يربطون وسطه ب،البئر
يف قرار البئر ستقر ا  إذا حتى،عىل مهلبه  يرسلون "السقاة"زول وـالعقدة ويتدرج بالن

ا يف وسط علهوجي "املياح" ليمألها "الدالء" احلبل وبدأوا بإرسال "السقاة"سحب 
 "املياح" الذين يرسلون احلبل بعد االنتهاء من االستقاء إىل "السقاة" كي ينشلها البئر

  .لريبطه حول وسطه وخيرجوه كام أنزلوه

 قد حبسوا "الرعاة" من ملء األحواض حتى يكون "السقاة"وما أن ينتهي 
 ،ستيعاب احلوض عىل قدر ا"الَزِخ" فيبدأون بإرساهلا ،قطعاهنم عىل مقربة من املورد

 "الرسل" حتى إذا ارتوى ،"رسل" وهي القطعة القليلة من املاشية "لةْزِخ"يقال لكل 
  إرسال"الرعاة" ليعاود  ملء األحواض من جديد"السقاة"نحوه جانبا وأعاد 

ف ا ويف كل مرة متأل فيها األحواض يض، حتى تكتمل سقاية كامل القطيع"لارساأل"
 سائل أسود ثخني ذو رائحة زكية  وهو،"القطران"ا من  شيئ بعود مغموسإىل املاء

 وبعد أن يرتوي ،رشبا تعتاده املاشية فتستزيد ، األهبل واألرزستخلص من شجري
 .القطيع تسقى الدواب
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واإلبل ترد سادس مخس، فبعد إظامء مخسة أيام يتم إيرادها يف اليوم السادس، 
) صدير(واليوم الثاين ) ِْمحر( يسمونه ويسمون أيامها ملواعيدها، فاليوم األول للورود

أو ) مخس(والذي بعده يسمونه ) ثاين ربع(واليوم الرابع ) أول ربع(والثالث 
 .وهو موعد الورود) وريد(ويطلقون عىل اليوم السادس اسم ) خامس(

 "قربة" واحدهتا "قربال" املاشية قليال بعد الرشب متأل ُتراحوإىل أن 
 وهي املرأة التي تستقي "ورادة" مجع "الورادات" لتقفل "ةراوي" مفردها "رواياال"و

 وهي ، وتلفظ بلهجة أهل البادية بإبدال القاف جيام،"القربة" و،ورودهااملاء وقت 
 وبعد ،وعاء من اجللد يتخذ من جلود كبار املاعز بعد سلخ جلد الذبيحة عىل هيئته

ُّهتيئته خيصف من أسفله وترص مواضع القوائم لتصل بني  موضع كل قائمتني قطعة من ُ
 يرسل منه وكاء إىل "القربة"حبل الغزل بشكل عريض يصل بينهام حبل مع طول بدن 

 لربطه بعد امللء "فرعة"مقدمتها باجتاه موضع الرقبة التي يطلق عليه اسم 
 وعاء كان قديام يتخذ من جلود اإلبل وصار يعد فيام بعد من "الراوية" و،واالستخدام
 وتتكون كل راوية من قطعتني مستطيلتني متابطقتني خيصفان إىل ،اعيةاجللود الصن

بعضهام من جهاهتام األربعة ويرتك يف منتصف أحد طريف العرض فتحة بقدر مناسب 
خترج منها فوهة تثبت باخلصف يف أصل الفتحة لسكب املاء فيها ومنها تسمى 

 عروتان تثبتان يف "الفرعة" وجيعل إىل الزاويتني العلويتني عن يمني وشامل ،"فرعة"
 إىل بعضهام عىل ظهر الدابة بقطعة حبل تصل ما "راويتني" لتقرن كل "الرواية"بدن 

 "الروايا" وتأيت ،"محل" اللتني يقال هلام "الراويتني" يف بني كل عروتني متقابلتني
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 مع "راويتني" لتتعادل كل ، باحلجم"محل" غري أنه جيب أن يتساوى كل ،بأحجام
 . فال متيل إحدامها باألخرىبعضهام

 أحكم "قربة" فكلام امتألت ،مسندة أوال التي تعبأ وهي "القرب"ومتأل 
 "الدالء" وهي حمملة عىل ظهور الدواب حيث تسكب "الروايا" ثم متأل ،هاُءوكا

 َّ ويصفى املاء بواسطة قطعة قامش رقيقة، لتبقيا متعادلتني"راويتني"بالتناوب بني كل 
لتمنع نزول الشوائب  "الدالء"سكب من خالهلا ت "الراوية" أو"القربة"حتيط بفوهة 

 وهي دويبة صغريه محراء اللون "علقة" واحدهتا ،"العلق" وحتول دون ،يف األوعية
 "فرعاهتا" تطوى "الروايا" وبعد امتالء ،تتكون يف املاء متتص الدم إذا علقت باجلسد

 "راويتني" بني كل "قربة" وتوضع ،املسريإىل الداخل لئال يتدفق املاء منها أثناء 
 عىل متنها "القربة"  ربام محلت"الورادة"و ، كي تستقر"الورادات"تالزمها إحدى 

 فرتسل املرأة كلتا يدهيا من فوق "الورادة" متن "القربة"بجلوسها حذاءها لتعرتض 
 "ربةالق"تتمكن من احلبل املعرتض بني مواضع القوائم يف لاألكتاف إىل الوراء 

زهلا بأن هتبط إىل األرض وتلقي بظهرها إىل اخللف عىل ـ وعند وصوهلا تن،فتنهض هبا
 املحملة عىل ظهور "القرب" فيام يتم إنزال ، مستقرها"القربة"مهل حتى توصل 

 فيتم إنزاهلا بإرخاء احلبال بالتدريج حتى "الروايا" أما ،"ورادتني"الدواب محال بني 
 وحتفظ املياه يف أدواهتا ، احلبال بالكامل ودفع الدوابتصل األرض ثم يتم ختليص

 .وهي حمكمة اإلغالق يف مكان مستظل جيعلونه قريبا من منازهلم
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 بإزالة آثار املياه منها بعد ، من حني آلخر قبل الورود"الروايا"وجتفف 
  وتعريضها، ليقطر ما يعلق فيها وذلك بجعل فوهاهتا إىل األسفل،إفراغها بالكامل

ُّالصن" و،"تصن" كي ال  ومهب الريح الشمسأشعة طوةلس ُالصنة" و"َّ َّ  انبعاث "َّ
 أي فساده جراء طول مكوثه فيها وزيادته عليها ، تشعر بأسن املاءرائحة مستكرهة

 دباغتها من فينة ألخرى  بتنظيفها بإعادة التي يزيدون"القرب" وكذلك ،دون تنظيفها
 . الوعاء واستدامة لهنقاءابتغاء 

 ،"ينبوع" أو "نبع" واحدها "الينابيع" فإما أن يردوا ،تتعدد مواردهمو
 جمارهيا  ويسقون ماشيتهم مما يستنقع يف مهابط،يستقون ألنفسهم من حيث ينز املاء

 وهي مناقع املياه التي "غدير" مفردها ،"الغدران" أو وردوا ،عىل شكل أحواض
َالربك"وقلة مائها حتولوا إىل  فإن أسنت لركودها ،ختلفها السيول عقب األمطار  مجع "ِ

ْبركة" َّ فإن قل ماءها اجتهوا ، تتجمع فيها السيول وهي حفرية واسعة يف أرض مطمئنة"ِ
ْجفر" واحدها "ِاجلفار"إىل   مفردها "القلبان" أو "ركية" واحدهتا "الركايا" أو "َ

 كام  وكلها، خمفوضة جيام املفتوحة وتلفظ بلهجة أهل البادية بقلب القاف"قليب"
  يستخرج منها املاء، تتجمع فيها مياه األمطار متفاوتةقعامأ حفائر عىل ،"اآلبار"

 وهو حوض واسع حيتفر "مطخ" مجع "املطوخ" فإن نزحت وردوا ،"الدالء"بواسطة 
ه من  وجيعلونه بأربعة أضالع حتاط جدران،يف أرض مطمئنة لتهبط إليها سيول املاء

ه األربع حلفظ جوانب احلوض من الردم وحلفظ املاء من احلجارة من جهاتب الداخل
  .الغور يف الرتبة
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 كامل قطيع املاشية من جانب املاء عىل  أي مترير"ُّرَم"  يتموبعد اكتامل الري
 وهو املكان ،"املقيل" ومن ثم يصدرون عن املورد إىل ،مهل لتنفرد العطشى فتستزيد
 أي شدة احلر وقت "القائلة" الراحة عند وهي "القيلة"الذي تراح فيه املاشية وقت 

 "صبحة" ،مراتويف أيام القيظ ترد املاشية ثالث  ،"القيلولة" الظهرية التي يقال هلا
 إذا "وردة" وعىل ،"غبقة" و"وردة" عىل  مع انحسار احلر تقترص،"غبقة" و"وردة"و

 .رطب اجلو

 وهي "َلدَاجل" األول يطلقون عليه اسم "قطيعني"ويقطعون ماشيتهم إىل 
 والقطيع اآلخر ، وجيعلون فيه املسان التي مل تنتج عامها،املاشية التي دون سن النتاج

َالرغث"يقولون له   .  وهي التي نتجت فدرت رضوعها فيحتلبوهنا بعد فطام أوالدها"َّ
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 االحتالب
)١٥(  

 تغلب وأفضل مواسمهم ذلك الذي ، أحد مواسم أهل الباديةنتاج املاشية
يتخريون  نسبة مواليد الذكور التي عىلة مواليد اإلناث التي يستبقوهنا لإلكثار فيها نسب

 وهو شكل اهليئة ،"ْرسَالو" أمهها  وفق أوصاف صارمة للفحولةالقليل النادر منها
 "مىِّالر"ُّيقل فيه  وأجود املواسم تلك التي ،التي عليها الفحل النعكاسها يف املواليد

 ، أي إسقاط املواليد قبل متامها،"الرمي" لواحد حالة باأللف املقصورة اسم مجع
 لعدم "دََلاجل" فتصري يف قطيع ،"رامي"فينفق املولود وجيف رضع أمه ويقال هلا 

 "مصغر"  أول نتاجهايقال هلا ٍ والتي تلد لتامم،االستفادة من حليبها لعدم إدرارها
 .فظ حرف الصاد أقرب إىل حرف الزاي ويل،"مصاغري"ومجعها 

 عن  التي اقرتب موعد نتاجها"املتايل" نخرويؤ موسم النتاج ء بدوعند
 حتدر  اكتامل يعرفون ذلك من،ة التي ثبت لقاحها وهي الشا"متيل" واحدهتا ،املراعي

تبدو سخونتها عند  التي "رضوعها" إىل )احلليب( "ِّرَّالد" نزولي أ ،"درهتا"
 ، حيث خمرج احلليب"الرضع" أحد شقي "الشطر" و،"شطورها" وامحرار ،ملمسها

 فال يرسلوهنا مع ، أي إكثارها من الربوض والنهوض"هاِحُّرَتط"كام يعرفوهنا من 
فمتى نتجت الشاة جعلوا وليدها أمامها لتلعق  ،القطيع كي ال جتهد حتى تنتج

 ثم ، األم وليدها"تروم" كي ، وهو الغشاء الذي يغلف املولود حلظة يولد،"السال"
 ،"شخب" ليخرج ،إحليال الرضع  ومها"شطريه" فيهرصونرضعها يعمدون إىل 
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 "طليان"ومجعه  ،عىل الرضاعة "الطيل" ليقوى "شطر" من كل وهو خيط من احلليب
 للذكر "خروف" وإن أرادوا التذكري قالوا ،وهي أبناء الشاء من الضأن ،عىل العموم

 مفردها ،ىل العموم ع"سخال" ويقال ألمثاهلا من أبناء املاعز ، لألنثى"عبور"و
 ويستبقون الصغار حتت أمهاهتا لبضعة ، عىل التأنيث"سخلة" عىل التذكري و"سخل"
 متيل كثافته ، ويكون أكثر كثافة، وهو حليب األم أول والدهتا،"اللباء" لرتضع أيام

 ما زاد من  وحيتلبون،لالعتدال تدرجييا ويعتدل لونه احلائل إىل الصفرة للبياض
 إال "اللباء" وال يصنع ،"فضلة"ويطلقون عليه اسم ة الرضيع احلليب عن حاج

 يف إناء عىل نار "اللباء" وطريقته أن يوضع "حثيمة" ومنهم من يسميها "شمنذورة"
ومتى أنزل وبرد ازداد كثافة وصار شديدا  ،م حتريكه حتى تزداد ثخانتها دو معهادئة

 .بوا أمه قبل رضاعته إذا احتل"فضلة" فيام يبقون للرضيع ،ويستخدم أداما

 إما ، نصف يومالرضاعةهنا عن يمنعو "السخال" و"الطالء"وبعد أن تقوى 
 "السخل" فيحولون بني رضاعة ، الصباححتىأو من املساء  ،من الصباح إىل املساء

 يشد "زـالعن" وهي وعاء من القامش يكتنف رضع "الشملة" بواسطة ورضع أمه
 وهو عود يتخذ من بعض الغصون يعرتض فم "جامالل"بواسطة   أو،برباط إىل ظهرها

 يمنعه من ، بطرفه خيطان يتعاقبان حتت جبهته ثم يعقدان خلف قرنيه،"السخل"
 ويلفظ ،"ِّالربق" يف ايجعلوهنف "ءالطال" وأما ،الرضاعة دون أن يمنعه من الرعي

 وهو حبل يتخذ من غزل الصوف ،بلهجة أهل البادية بإبدال القاف جيام مشددة
 "عروة" بني كل ،"عرى"ثبتون طرفيه بوتدين بعد أن يستحدثوا ما بينهام عدة ي

 "العروة" يفرجون ، كي ال تؤذي بعضها"الطليان"وأخرى مسافة حتول دون تعاقب 
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 عىل شكل  جديدة"عروة" لألسفل الستحداث يثنوهنا ثم واإلهبامبني السبابة 
 "ربق" وقد يستخدمون أكثر من ، األمامية"الطيل" يف إحدى قوائم ا جيعلوهنأنشوطة

 وهي فسحة من األرض الصلبة ،"صرية"يف  ها أو أن حيبسو،يثبتوهنا بموازاة بعضها
 ،"البهم" لئال يتجاوزهاحييطوهنا بسلسلة من احلجارة من مجيع جهاهتا وعىل ارتفاع 

أو  ، وجيعلون له منفذا يغلقونه بستائر النسيج،وهو اسم يطلق عىل عموم صغار املاشية
 أو ربام استحدثوها من قطع ، ذات الشكل من أكوام احلطب"الصرية"أن تأخذ 

 ا لتكون وبعد االحتالب يطلقوهن،النسيج التي تلتف حول أعمدة تغرس يف األرض
 ويقال هلا ،"املفاطيم" فيعزلون ، إىل أن حيني وقت الفطام، بقية اليوماحتت أمهاهت

 التي بلغت سن الفطام واعتادت الرعي "نالطليا" وهي ،"فطيم" واحدها "الفطامن"
 ليبارشوا احتالب ،لتكون يف قطيع لوحدها حتى تعزو أمهاهتا وتعزوها أمهاهتا

 وتلفظ هبمزة خمفوضة قبل "جلبة" واحدهتا "اللجب" و، بمعزل عن أبنائها"ثَغَّالر"
 الشاة  وهيً والوقوف عىل التاء املربوطة هاءالالم الساكنة وبكرس اجليم وفتح الباء

 فإن كان ذبحه قبل رعيه عمدوا أثناء سلخه إىل فصل ،التي مات وليدها أو ذبح
  وهي املعدة حيث مستقر حليب الرضاعة وربطوا طرفيها، عن باقي أحشائه"ةساامل"

 ليشقوها بعد جفافها ويستخرجوا ما بجوفها الذي من آخر املريء إىل أول األمعاء
 يف احلليب "الدور" يذيبون قليال من ،"وراد" يسمونه "حصيات"يتجمع عىل شكل 

 . "جبنة" خثري احلليب ليصبحلت

 عند الصباح "حلبة" حيتلب أصحاب املاشية مواشيهم ،يف موسم اإلدرار 
 ،"القيلة" وقبل "الوردة" وأخرى وقت الظهرية بعد ،وقبل نشور القطعان إىل املراعي
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 موعد يف ف،ًصباحا أو مساء إما  واحدة"حلبة"َّوإن قل إدرارها اقترصوا عىل 
ْشبق"عمدون إىل االحتالب ي  إي إعدادها لالحتالب بمعاقبة كل رأيس ، املاشية"َ

 يف ، وهو حبل جمدول من غزل الصوف،"ِّالشباق"شاتني متقابلتني وربطهام بواسطة 
 جديدة عند ربط أول شاتني بعد أن يطوق "عروة" تستخرج منها "عروة"أحد طرفيه 

 يتم  إلحداث طية"العروة" يتم ثني احلبل من أقرب مسافة من ،احلبل عنقيهام
 جديدة تستخدم لذات الغرض عند "عروة" األصل لتشكل "العروة"إخراجها من 
 األخرية "العروة" لتوضع  إىل أن يتم االنتهاء من كامل القطيع"الشبق"تكرار عملية 

رتاخى جراء حركة  أو ي"الشباق" كي ال ينفلت "شبقت"يف مقدمة وجه آخر شاة 
 من  صفان متقابالن"الشبق"فينشأ عن عملية  "شباق" وقد يستخدم أكثر من ،املاشية
 فتتوارد "شبقها" لكثرة ما يتم "الشباق" وتعتاد املاشية ، الرؤوس يف متعاقبانالشاء

 .لوحدها وغالبا ما تصطف كام ينبغي

  مع بدء عمليةن يقمن باالحتالب عملهالالئي وهن النسوة "احلالبات"تبدأ 
 وتتمكن من "شبقها" تم  شاة أول خلف"احلالبة" جتلس  بحيث،"الشباق"
 ومتتابعا الستخراج احلليب منهام لينا براحتي يدهيا لتهرصمها هرصا "اشطرهي"

 وهي وعاء من ألواح "العلبة" وعادة ما يتم استخدام ، إىل اإلناء"شخبه"مصوبة 
 طرفها األعىل ن منا معدنيطوقانحييط هبا  و،اخلشب الصلب توصل ببعضها بإحكام

 إىل أن ري وعاء كب يف أفرغاإلناءوكلام امتأل  ، واستخدمت األواين املعدنية،واألسفل
َّتنتهي عملية االحتالب ليبت َ  األخرية من رأس الشاة "عروته" بأن ختلص "الشباق" ُ
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 فتتفرق سهولة باالنفالت ب"العرى"التي جعل فيه ويسحب من طرفه للخارج لتتابع 
 ."املقيل" لتتجمع يف "الشباق"املاشية من 

 بقطعة قامش  يقمن بتصفية احلليب، احتالب املاشية"احلالبات"بعد أن تنهي 
ن دو رقيقة جيعلنها حول فوهة إحدى اآلنية يسكب احلليب من خالهلا لتحول

يسخن  ثم ، أي التي حتتلب"احلالئب" من أصواف وشعور الشوائب التي قد تعلق به
 ذابت من اللبن قليل وهي ،"الروبة"عىل النار دون حد الغليان لتضاف إليه 

 لتتجانس مع احلليب الذي يغطى بالدثار "الروبة" أي إذابة كتل "املرس"بالتحريك و
 وهي وعاء ،"الشكوة" وبعد كشفه ليربد يسكب يف ،بعد إنزاله عن النار حتى يتخثر

ْمت" وبعدخ عىل هيئته  يسليتخذ من جلود الضأن أو املاعز  إىل بعضه ه أي مجع،"ِهِرَ
نتن عندها يسهل نزع الصوف أو ي أي "يعطن" بحيث ال يمسه اهلواء حتى هوحفظ

 وهو صباغ يتخذ من حلاء نوع من األشجار يكسب ،"الدباغ" ينقع يف ،الشعر عنه
 "يورهاس" ومن بعد تقد قاعدهتا ويؤخذ من ،اجللود ليونة عند نقعها بامئه بعد غليه

  وهو عبارة عن قضيب معدين،"املخرز"عىل شكل خيوط لتخصف هبا بواسطة 
 اآلخر قطعة من اخلشب أو لفافة من اجللد هلطرفني وجيعل حول طرفامدبب أحد 

يستخدم خلصف اجللود باستحداث ثقب بطرفه املدبب يدخل من خالله  ،لوقاية اليد
ُّالرص"و ، مواضع القوائم بعد خصفها"ترص" ثم ،"السري"  جيعل يف موضع  أن"َّ

 يصل بني موضع  وهو خيط مفتول من غزل الصوف"ريرامل" الرباط كتلة متنع انفالت
 إلحكام "الشكوة" آخر تنطلق منه وكاء إىل فوهة "مرير"كل قائمتني جيمع بينها 

 قبل ختليص  وال تستخدم، وتعالج بامللح الذي حيفظ اجللد ويكسبه قوة،إغالقها
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 ، بتعدد أحجامها واستخداماهتا"الشكاء"عدد أسامء ت وت،"الدباغ"ثار جوفها من آ
 "الظبية"  وأكرب منها"الشكاء" وهي أصغر "ُّالزكرة" وهناك "الشكوة"أوسطها حجام 

  صغار وكبارها تستخدم حلفظ اللبن وتتخذ من جلود وكل"الشكوة" ثم "السعن" ثم
ذ من جلد كبش أو تيس كبري  ويتخ"الشكوة" أكرب من "اجلف" و،الضأن واملاعز

 . ويستخدمان للخضيض ويتخذوهنا من جلود أبناء البقر"القرقعة" وأكرب منه ،احلجم

 "املخض" بطريقة "الزبدة"وكلام جتمعت كمية من اللبن استخلصت منه 
 الالئي يمخضن اللبن مع أول الصباح حيث برودة "اخلضاضات"الذي يبارشنه 

 احلليب عىل اللبن مساء "رثني" كن وقد ،"الزبدة"الطقس التي تساعد عىل جتميع 
 كرسل  احلليب إىل اللبنإضافة "ةثيَّالر"و ،رشن مع صباحها عملهناالليلة التي يب

 بأفواههن بإرسال  ثم ينفخنها"الشكاء"  يضفن املاء البارد إىل وعند الصباح،محوضته
 كي ال يترسب "وةالشك" وبعد كل نفس يمسكن بإحكام فوهة ،أنفاسهن إىل أجوافها

 إىل األمام وجذهبا "الشكاء" بدفع "املخض" حيكمن وكاءها ويبدأن  ثم،اهلواء منها
تطيش عىل  التي "الزبدة" لفصل إىل اخللف بحركات قوية ومتتابعة لتحريك حمتواها

 وبعد استخالص ،"املخض" بعد متام عملية  عند سكبه يف األواين"املخيض"وجه 
 واحدهتا "خرائط" يف أكياس من القامش يسموهنا "يضاملخ" جيعلن "الزبدة"
 الذي يستخدم يف أوقات "مجيدا" ليصنع  لريشح املاء منه حتى يزداد متاسكه"خريطة"

 أي إذابته باملاء "املرس"جفاف الرضع فيعاد حتويله إىل لبن من جديد بواسطة 
 "متليكه"ويتم  ، يف آنية"اخلرائط" حمتوى يفرغ "اجلميد" ولتصنيع ،بمواصلة الدلك

 ثم جيعل ، بنسبة عالية ليحفظه ملدة أطول امللحبطريقة العجن حتى يتجانس مع إضافة
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 وهو ،"العث"مت فيه رطوبة املاء كي ال ينخره ا وال خيزن ما د، يف الظلقطعا جتفف
 ،)رائحة الدهن( "الزهومة" الرطوبة وعىل يتخلق ،"عثة"نوع من احلرشات واحدته 

 ،"املزابد" التي جيمعوهنا يف "الزبدة" من بقايا "ضاملخي" تنقية لذا حيرصون عىل
 من "اخلضيض" نتاج ه وهو وعاء من جلود املاعز حيفظون في،"مزبد"واحدها 

 أي ينبعث "تنبغ" بإذابتها عىل نار وئيدة حتى "سمن" يتم حتويلها إىل إىل أن "الزبدة"
 القمح  وهي جريش"السميدة"يها  أضافوا إل،منها ما يشبه الفوران يف باقي السوائل

  من التوابل وهو صباغ"الكركم"ثم يضاف  ،متص بقايا اللبن واملاء العالقني فيهالت
 وهو لغة يف ،"الفيجل" كام يضيفون إليه ، الصايف اللون األصفر"السمن"يكسب 

 ةر طيبازهأ تا ذواتتا نبكلها و، أو مجيعها"حلندقوقا"  أو"النفل"  أو"الفيجن"
 وختف حدة  بعد إمتام صنعه"السمن" وما أن هيدأ ، نكهة مستساغةتعطيحة الرائ

 ليوضع باردا يف ، بعد نضجها"السميدة" وهي ،"القشدة" يصفى عن حرارته
 ."السمن" وهي أوعية من اجللود تستخدم لفظ "ظروف" ومجعه "الظرف"

 تعني و، وتلفظ بسكون الغني قبلها مهزة خفيفة ممالة، املاشية"غراز"وعند 
 ، لتخليصها من أثر االستخدام"دباغتها" بإعادة "الشكاء" تطوى ،جفاف الرضع

 ويبثون امللح ، أي دلكها بامللح جيدا للمحافظة عىل اجللد من التلف،"متليحها"و
 حتى إذا احتاجوها يف ،"العث"بني طياهتا حلاميتها من العفن وو  يف جوفهابكثافة

 ."الدباغ"تها بنقعها من جديد يف املوسم القابل أعادوا إليها مرون
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وبعد انتهاء موسم االحتالب يعيدون قطعاهنم إىل حاهلا بخلطها مع بعضها 
        .  وينشدون ضالتهم بوسمها،وهم الذين يميزوهنا بأسامئها
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 الوسم واالسم
)١٦(  

يتعرف أصحاب املاشية ورعاهتا عىل ماشيتهم من الضأن واملاعز بأسامئها تبعا 
وصافها عىل كثرهتا وتشابه أشكاهلا التي مع اتساعها ال تؤدي إىل صعوبة التفريق بني أل

ٍشاة وأختها لشية متيز إحدامها عن األخرى  فيطلقون عىل كل واحدة اسمها الذي إن ،َِّ
 فهم ،أشكل عليهم جعلوا معه قرينة تقرب الوصف وتفصل بني املتشابه لتتأكد املعرفة

ا وأبداهنا وما اقرتن هبا من األوصاف التي يضيفوهنا إىل ما يعرفون مواشيهم بوجوهه
 . ٍاستقر لدهيم من أسامئها فيكون بذلك لكل شاة اسمها

 ألن اللون األبيض يغلب ، عىل العموم"البياض"فالضأن يطلقون عليه اسم 
عىل أصوافها وإن عمت ألوان أخرى سائر جلود بعضها فهو قليل ال خيرج عن 

 للسمة ، عىل غري قياس"أسمر" مجع "السامر"ويطلقون عىل املاعز اسم  ،املألوف العام
 وال يرصفهم اختالف ألوان بعضها عن التسمية ،العامة التي تطغى عىل ألوان شعورها

 ويف تفاصيل ، ويف الوجوه اختالف، هذا يف عامة البدن،التي صارت تطلق عىل اجلنس
 . أخرى ومنها يبدأ التفريق بني شاة و،الوجوه تباين

 فيام يغلب عىل وجوه املاعز اللون ،فمن املألوف اختالف ألوان وجوه الضأن
 فإذا ،"شعال" فام كان من الضأن يقرتب لون وجهها من الصفرة يسموهنا ،األسود

 ،"دعام" فإن عمتها السمرة كان اسمها ،"شقرا"اشتد لوهنا فاقرتب من احلمرة قالوا 
 وهي يف املاعز ،"سحام" بحمرة أسموها "دعمتها" بسمرة أو) شقرهتا(َّفإن ارشبت 
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 ،"صبحا" ويف املاعز ،"غرا" وكل شاة علت جبهتها بقعة بيضاء أسموها ،"حويا"
 والتي ختلل لون ،"عاْرَد"والشاة التي يمتد لون وجهها إىل عنقها ولبتها أسموها 

 فإن مال لون ،"برشا" ويف املاعز ،"رمخا"وجهها بقع صغرية بيضاء متناثرة قالوا عنها 
 فإن ختلل بياض وجهها بقع سوداء متباعدة ،"غبشا"وجهها إىل البياض الكامل كانت 

 ومن املاعز ،"قرطا" والتي صغر حجم أذنيها من الضأن ،"قرحا"أطلقوا عليها اسم 
 فإن طالتا قليال وتدانى ، يف املاعز التي اجتمعت أذناها إىل أصلهام"القطام" و،"قطام"

 فإن زادتا يف الطول أكثر واتضحت ،"فتال" إىل الداخل قيل عنها طرفا عرضيهام
 والتي أذناها مبسوطتان عىل حاهلام وتناثرت بقع بيضاء يف ،"جدال"غضوهنا صارت 

 )احلمرة التي متيل إىل الصفرة( "ُّالصهبة" فإن ختللهام لون ،"ذريا"ظاهرمها أسموها 
لتي ختللت إحدى دفتيها بقعة بيضاء  والشاة السوداء ا،"عطرا"أطلقوا عليها اسم 

 أي ،"قرعا" مجع "ُقرع" وسائر إناث الضأن ،"نبطا" ويف املاعز ،"بقعا"يقال هلا 
ْجلح"  وتلفظ ،"قرنا" فيطلقون عىل من نبت هلا قرنان اسم ،"جلحاء" مفردها "ُ

 فيطلقون ، ذات قرون، واحدها كبش وهي ذكور الضأن، وعامة الكباش،القاف جيام
 فيام األغلب يف املاعز ذكورا ، تفريقا عن األعم"أقرع" مل تنبت له قرون اسم عىل من

 ،"قرعا" فيطلقون عىل ما اختلفت عن العام من اإلناث اسم ،وإناثا ثبات القرون
 ."أفعل"وقياس تذكري مجيع تلك األسامء عىل وزن 

 ،ولالتساع يف األسامء يميزون بني املتشاهبات يف األوصاف بقرينة السن
 وتلفظ هبمزة ممالة قبل "سخلة" ومن املاعز  لستة أشهر"عبور"  من الضأنفاألنثى

 لتامم "قرقورة" ثم ،"جدي" ويف املاعز "خروف" يقابلها يف الذكور ،السني الساكنة
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 يف هذا السن  من الضأن والذكر،"سخلة" ولفظها كام يف "شعرية" ويف املاعز السنة
 ، وهي التي استوفت السنة الثانية، الضأن واملاعز يف"الثنية" تأيت بعدها ،"دغيل"

 وهي ثالثة ،"حبات" بثالث "ثنية" لسنتني يف األوىل "ثنية" وتبقى ،"ثني"والذكر 
أسنان صغرية الربوز تنبت خلف األسنان الثامنية الدائمة يف مقدم الفك السفيل يف كل 

 "ثنية" الثانية لسنة ا ويف، يف حني الفك العلوي خيلو من األسنان يف مقدمه،حنك
 ،"رباعية" فإن سقطتا وبقيت حبة واحدة من كل جهة انتقلت يف السن إىل ،بحبتني

 فإن ، عىل التذكري"اسَمخ" و،"مخاسية" فإن ألقت إحداها صارت ،"رباع"مذكرها 
 ،"احلسم" ثم تبدأ باهلرم وأوله ،"جامع" واملذكر ،"جامعة"ذهبت األخرى أصبحت 
 فاألنثى والذكر كالمها ، األسنان فتقرص عن حدها املعهودوهو تآكل أطراف أعىل

 وتبقى األرضاس يف آخر الفكني ، ومن ثم تبدأ بالسقوط حتى تفقدها مجيعا،"حاسم"
 وهلم قرينة أخرى تزيد يف التمييز ما بني األسامء ،"قالع"فيقال لألنثى والذكر منهام 

لسنتها وبان لقاحها يقال هلا  فالتي لقحت ،واالتساع يف األوصاف وهي حال الشاة
 والتي ،"حايل" والتي مل تلقح يسموهنا ،"كارس" والتي مل يثبت لقاحها ،"متيل"

 ويلفظ االسم هبمزة خفيفة ،"سباق"ولدت قبل متام عشارها وعاش مولودها 
 والتي نتجت لوقتها ،"رامي" والتي ألقت وليدها نافقا ،خمفوضة قبل السني الساكنة

 وإن مل تعطف عليه "روم"فإن رأمت وليدها قالوا عنها  ،"مصغر"اسم يطلقون عليها 
ْنفر"أسموها  َ". 

ْخلفة(ويف اإلبل، يقال للناقة التي نتجت حديثا  َ ْ ، وملولودها أذكرا كان أم )َ
إلفراده ) مفرود(حتى متام السنة األوىل، ويف الثانية يطلقون عليه اسم ) حوار(أنثى 
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ْحج(، ويصح القول )حق(ن ولدت أمه بعده سمي عن أمه واستغنائه عنها، فإ ِ (
ْحجة(واملؤنث  َّ َجذع(، ويف السنة الرابعة يطلقون عىل املذكر )ِ َجذعة(واألنثى ) َ ْ َ( ،

) البكرة(، وعىل األنثى اسم )الثني(حتى يصري بعمر ) القعود(ويطلق عىل املذكر اسم 
أم (، ويف الثالث يقال هلا )وثن(حتى تنتج نتاجها األول، ويف النتاج الثاين يسموهنا 

ِثني(وهكذا، ويف السنة اخلامسة من أعامر اإلبل يقال للذكر ) رباعية(ثم ) ثالث َ (
ْثنية(ولألنثى  ََّ َالرباع(، ويتم الدخول يف سن )ِ لسنتني متتاليتني، يف السنة األوىل يقال ) َّ

ويكون ) ثاين ناب(ويكون يف السادسة من العمر، ويف السنة الثانية يسمى ) أول ناب(
َاخلامس(بعمر السبع سنني، ثم ينتقل يف السنة الثامنة من العمر إىل سن  وهو آخر سن ) َ

أو ) راس(، وللجمل )فاطر(الفتوة، ومن بعد يدخل يف بداية سن اهلرم وأوله للناقة 
ْهرش(  .وقد تعمر اإلبل خلمس وعرشين سنة). ِ

َّخوارة(وإن كانت الناقة  ومتخذة للدر فقط، استخرجوا ، أي غري نجيبة، )َ
منها النجائب من اإلبل بأن يطلقوا عليها اجلمل األصيل فتضع بكرة، فيبدأ العد منها 
بواحد، ثم يطلقون عىل البكرة األوىل يف سن النتاج اجلمل، فتلد بكرة يف طبقة جديدة، 

قف ، وهكذا يف كل بكرة من ساللتها حتى البكرة اخلامسة فيتو)اثنني(فيصري العد 
، وتدخل يف النجائب بشهادة أهل املعرفة بذكر )باطل عدها(العد لتغدو أصيلة، فيقال 

عىل أمه أو أخته، ومن ) الفحل(وعند النتاج ال يطلقون . النسب من جهة األم واألب
 .من يأبى الوقوع عىل من ولدته فطرة) الفحول(

ز هبا من حيث ُوللركاب أسامءها التي يستحبوهنا للصفات األصيلة التي تتمي
) اهلدال(اجلسارة والقوة، فصارت ذات شهرة حتى غدت نخوة ألهلها، فقيل 
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،ويطلق عىل )١(، وكلها من نجائب اإلبل)البلها(و) اجلدعا(، و)العرفا(فـ) العليا(و
 .)٢(مفردها اسم الذلول

وعىل قدر ما يف اإلبل من احلقد، فيها من الوفاء، فيها من األلفة والوفاء، 
 التي يموت حوارها ال تفارقه لثالثة أيام، تبقى خالهلا واقفة عليه واحلزن باد فالناقة

عليها، وبعد الثالثة تغادره بتثاقل، وإذا كانت يف القطيع ناقة مريضة، فإن باقي اإلبل 
 . ال تزمحها كي ال تؤذهيا، وتفسح هلا يف املسري ويف الورود عىل املاء

التي يميل لون محرهتا إىل السمرة قليال، ) السحام(ويسمون اإلبل بألواهنا، فـ
التي كان لوهنا امحرار وبرها صافيا، ) احلمرا(ذات احلمرة الداكنة، و) الشقحا(و
التي خيالط لون سواد وبرها بياض، وأما ) الزرقا(البيضاء الناصعة، و) الوضحا(و
لفظ ميال عن ) الصفرا(فذات الوبر األسود، وقد يطلقون عليها اسم ) امللحا(
 .     )٣(الذي يتشاءمون من ذكره) األسود(

ة يثبتها  وهو عالم،"الوسم"وينشدون ضالتهم ويسألون عنها بإثبات وذكر 
ِالقن"صاحب القطيع عىل   وتلفظ ، من ماشيته التي يستبقيها من النتاج إلكثار ثروته"ةَّيِ

                                                 
باألوصاف اهلمز، فتم قرصها للشيوع وتليينا للفظ، األصل هبذه األسامء وكذلك األسامء املتعلقة   )1(

 .وذكرها ال يعني الرتتيب
اسم يعني اللني، ويطلق عىل نجائب اإلبل، مثلام يوصف به اإلنسان واخليل، ويتساوى : َّالذلول  )2(

ُذلل(، واجلمع )ذلوالن(باالسم املذكر واملؤنث، ومثناه  ) ذلةأ(، وللتفريق يف املعنى ما بني )ِّأذلة(و) ُ
أيضا يعاد باللفظ إىل املفرد أو ) أذالء(وجيمع عىل ) الذل(املأخوذ من ) أذلة(و) اللني(املأخوذ من 

وقد ). ذلوالن(ومثناه ) ذلول(غريه يف املعنى عام مفرده ) ذليالن(ومثناه ) ذليل(املثنى، فام مفرده 
 .لسياقاهلوان إذا وصف به اإلنسان، ويستدل عىل ذلك من ا) أذلة(يقصد بلفظ 

 .بترصف عن رواية عبد اهللا سامل املراعية احلويطات  )3(
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وي بيعها  فيام يرتك تلك التي ين،الكلمة بإبدال القاف املخفوضة جيام مكسورة
ْغفال" َّالشلية" يميزها كام باقي "وسم" بال ،"ُ  واحدا "وسام" التي حتمل مجيعها "َّ

 "وسم" إذ لكل قوم ، أقوام آخرين"وسوم" قوم صاحبها وخيالف "وسم"يوافق 
 فضال "الوسم" فيثبت هلم دون غريهم ال يتعدونه إىل سواه فيصبح ،تتعاقبه األجيال

ُماشيتهم وسيلة للتعرف عىل القبائل التي غدت أسامءها عن كونه عالمة يميزون هبا 
 .تقرتن بالوسوم

 إما يف آذان املاشية بواسطة أداة حادة لقطع أو رشخ جزء "الوسم"يستحدث 
لتي تم التعارف عليها عىل أهنا  ولكل حالة اسمها ا،من األذن الستحداث عالمة

َالقطشة" ومنها ،"وسم" ْ ٍ وهي قطع جزء يسري من أس،"َ  ،"َّالصلم" و،فل طرف األذنٍ
َالرشخة" و،ويكون بإزالة ما يقرب من نصف حجم األذن ْ  تكون بإحداث شق مع "َّ

َالريشة" ومثلها ،طول األذن ْالقبلة" و، إال أهنا تكون مع عرض األذن"ِّ ََ  إزالة جزء "ْ
يسري من أحد جانبي األذن عىل شكل نصف دائرة إما من جهة العني أو من صوب 

 .الرقبة

 ويستحدث بواسطة ، بالكي وهو األصل ومنه االسم"الوسم"وهنالك 
 يتم إمحاءه يف النار إىل حد ،سم وهو عبارة عن قضيب معدين حيمل شكل الو،"امليسم"

 فيأكل بحرارته شيئا من اجللد ليمنع نبات الشعر "الوسم"االمحرار ويكوى به موضع 
 "الوسم" وأكثر مواضع ، ال تتغرييف املوضع الذي تم كيه فيكون موضعه عالمة بارزة

 ،"املطرق" وأوىل عالماته ، اآلذان"وسم" وقلام يتم ،تكون يف أصداغ وجوه املاشية
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ْالفحقة" ثم ،فقيا أو عمودياأوهو خط مستقيم عىل صدغ املوسومة إما  َ  وشكلها ،"َْ
 ،رة وتكون عىل شكل دائ"لقةاحل" و،خطان مستقيامن يلتقيان إما من أعىل أو من أسفل

 وكل منهام ، ويأخذ شكل نصف دائرة فتحته إما إىل اخلارج أو إىل الداخل"اهلالل"و
ْالنقرة" و،يعد وسام َ ْ  اجلبهة وأعىل  وهي خط مستقيم مكانه مقدم الوجه ما بني"َّ
 فمنهم من يسم من ، غري أن االتساع يأيت يف مواضعها،"الوسوم" وتتشابه ،األنف

 وأقوام جيمعون ما بني وسمني يف ،من يمني ويساريمني وغريهم من يسار وآخرون 
 . األداة احلادة وامليسم من باب االتساع واملخالفة"وسمي" وسواهم من جيمع بني ،آن

 وعىل ،وتوسم اإلبل عىل ألواحها وهي اجلهة التي تقابل اإلبط من اخلارج
لتيهام أو من  ويكون وسمها عىل إحدى القوائم األمامية أو اخللفية أو عىل ك،أوراكها
ربط ساقيها ب "عقلها" ويتم  أي تربك"تناخ" اإلبل تكون بأن "وسم" وطريقة ،خالف

 عند الربوك فيحكمون ربطها بواسطة ذراعإىل عضدهيا حيث يتطابق الوظيف مع ال
 يثبتون به قوائمها األمامية ملنعها ،)عقال( وهو حبل من غزل الوبر يسمونه ،"املرير"

 إىل اجلهة األخرى ويعملون "العنان" ثم يثنون عنقها بواسطة ،جمن النهوض أو اهليا
 . املعد مسبقا يف املكان املراد وسمه إىل أن يسطو بحرارته يف اجللد"امليسم"عىل تثبيت 

 كام ال توسم البهائم لقلة ،وال توسم اخليل إكراما هلا وألهنا تعرف بأسامئها وأنساهبا
 .االهتامم هبا

 وهي قائمة أما يف تسمها باستخدام األداة احلادة وسمواملاشية إن أريد و
 باجلانب املحمى من "الوسم" فيتم وسمها بأن يلذع موضع "امليسم"حال استخدام 
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املخالفة بني قوائمها ب بعد طرح الشاة أرضا وتقييدها ، إىل أن هيتك أول اجللد"امليسم"
 وهو قطعة حبل "رباسك"طة القيد الذي يطلقون عليه اسم لتجمع إىل بعضها بواس

 "القصاص"  موسم يف ويسمون ماشيتهم،للامشيةمن غزل الصوف تستخدم قيدا 
 . جز الصوف موعدوهو
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 القصاص
)١٧(  

 غضارة األعشاب زولت أي آخر أيام الربيع حيث ،"اللوايا"بني أواخر 
 يقع شهر ،الصيف الذي يشتمل عىل أشهر "القيظ" وأوائل ،فتلتوي عروقها

 حيث حاجة ، الربد القارس بني ما وهو اعتدال،ب تقويم أهل البادية حس"اخلميس"
 الذي يوجب عىل ، واحلر الشديد،املاشية إىل أصوافها وشعورها التي متدها بالدفء
 وما ، بجز األصواف وقص الشعور،أصحاب املاشية التخفيف عنها مما حتمل ظهورها

  قدا فيكونو،أدواتهحتضري  واأهن حتى يكون أهل البادية قد "القصاص"أن حيل موسم 
إن   الذي"الصانع"  أي شحذها إلرهاف حدها لدى، املقصات"رصف"عملوا عىل 

 التي "املقصات" و،دىِ األمواس واملويصنع ، توجهوا إليهمل يكن برفقتهم
 .يستخدموهنا يف جز الصوف وقص الشعر

 راعان له ذ، وهو مقص كبري يصنع من احلديد املقوى،"اجللم" واستخدموا
ولوج يف الصوف أو اللسهولة   الطرفنيمدببي يتالشى عرضهام إىل األمام حتى يصريا

 من هناية  يثبتان إىل بعضهام بمحور،لقص مرهفا احلافتني من الداخل إلجادة ا،الشعر
 حمورمها مقبضان عىل  ينشأ من بعد،وانطباقا يسهل حركتهام انفراجا احلد املرهف

 "اصَّالقص"لبد الصوف الذي يثبت باخليوط لوقاية يد شكل عروتني جيعل حوهلام 
 "املقراض" كام استخدموا ،الذي يبارش جز الصوف من سطوة حواف احلديد

 . إال أهنام أصغر حجام"اجللم" ومها كام "املقص"و
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 عرض بدهنا مع  يتم طرح الشاة أرضا بجعل"القصاص"وعند مبارشة 
 ئمتيها اخلارجيتني وإلقائها عىل األرض ورفعها لألعىل من قا"َّالقصاص"عرض بدن 

 بينها بواسطة  بعد مجعها واملخالفة قوائمها األربعةربطت  ثم، عىل أحد جنبيهابرفق
 "متيل" أما إن كانت الشاة ، وهو قيد يفتل من خيوط غزل الصوف،"الكرباس"

فيجمع بني ثالث قوائم بحيث تكون إحدى قائمتيها اخللفيتني طليقة كي ال يتأثر 
 "القلق" وإزالة "حَذَالو" عىل ختليص الشاة من "َّالقصاص"بعد أن يعمل  و،محلها

تبدأ عملية جز الصوف من أسفل  ، ما يتلبد بأطراف أصوافها من األوساخكالمهاو
 نيديالكشف عن أصول الصوف بإحدى بال ،البطن ومع عرض البدن وإىل األعىل

 ثم يقوم ،حتى أعىل الظهر ابع اجلز بتتةواصلمو بني مساربه "اجللم"ل ادخإل
 بجعل الصوف املجزوز والذي يبقى متامسكا إىل اجلهة األخرى من بدن "َّالقصاص"

 وجذهبا للطرف الشاة التي حيوهلا إىل الشق الثاين من البدن باإلمساك بمجمع قوائمها
  ليستكمله مع ما سبق جزه مبتدئا من حد اجلز أعىلاآلخر ليظهر جانبها الذي مل جيز
 ،س جلد الشاةبت وهي كتلة الصوف التي تل،"اجلزة"الظهر وإىل األسفل حتى خيلص 

 "ُالعذوق" وتربط من أطرافها بواسطة حيث تفرد بكاملها للخارج وتطوى للداخل
 وهو اخلصلة الواحدة من الصوف يتم فتلها وربطها مع خصلة "ِعذق"واحدها 

 جز الشاة "َّالقصاص" أن ينهي  وما، عىل شكل كتلة"اجلزة"أخرى تقابلها لتكون 
 أكثر من شاة ليتعرق "طرح" إذ من عادهتم ،"طرحها"حتى ينتقل إىل شاة أخرى سبق 
 ."عذوقها" بني "اجللم" مما يسهل ولوج "الكرباس"جلدها من جهدها وهي تنازع 
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ن يتم ختليص بدن أ "اجللد" و، املاشية يف القصاص"تظليل" أو "دْلَج"ويتم 
 إما عىل أكتافها أو عىل "التظليل" صوفها فيام يستبقى منه يشء يف الشاة من كامل

َالظهر" فالغالب يف ،"ظلة" يسمون ما مل جيز ،أعجازها أو كليهام  أي التي يف سن ،"َّ
لقلة حركتها و  متييزا هلا التي ال جيزوهنا"املراييع" سوى ،النتاج أن جيز كامل صوفها

 فال تؤذهيا أصوافها باحلرارة كام باقي املاشية التي واستظالهلا يف شدة احلر بظل الدابة
 بقص "تشفيلها" عملوا عىل  فإن طالت أسافلها،تسوم يف املرعى حتت وهج الشمس

 جعلوا هلا "ظللوها" فإن ، الكباش"يظللون" وقلام ، من أسفل أبداهناأطراف أصوافها
 "ظلة"متتد كل  لظهر تكون الثانية عىل مؤخرة ا"ظلتني"أو   عىل األكتاف"ظلة"إما 

عىل جانبي دفتيه إىل حافة البدن من األسفل ويستخلص الصوف مما بينهام ومن خلفهام 
 "البهم"  ذكور والغالب يف، مؤخرة بدنه"إليته" مقدم العنق و"لبته"من منطقتي 

 ويقص كام ، متييزا"ظلتني"  يستبقون له"القرقور" و، عىل األكتاف"ظلة" استبقاء
ْقصبال"الشاء إال أن   لعدم "ظهرلا"ال خيلط مع صوف  أي صوف صغار الضأن "ِ

 حيث يستخدم الصوف للغزل والنسيج واختاذ ،جتانسهام والختالف استخدامهام
 . يف صناعة األغطية عىل األكثر"القصب" فيام يستخدم ،الفرش

 حيث ، تقص شعور املاعز واقفا"مطروحة"ويف حني يتم جز أصواف الضأن 
 مع سلسلة "املقص" باستبانة أصول الشعر بإحداث فجوة بواسطة "صَّالقصا"يبدأ 
 العنز مبتدئا من مؤخرة ظهرها باجتاه مقدم أكتافها ثم يتحول إىل جانبها األيمن ظهر

ه ممسكا خصل الشعر تالقص من األعىل إىل األسفل ومن خلف بدهنا إىل مقدمبمبارشا 
قيا ما يقصه يف أرض وقوفها حتى إذا أهنى  بني ثناياه باليد األخرى مل"املقص"بيد ممرا 
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حتول إىل اجلانب األيرس مكررا ما كان منه يف اجلانب األول غري أنه يف هذه املرة يتجه 
 ويف جولة القصاص يتم قص مجيع رؤوس املاعز يف ،بالقص من األمام إىل اخللف

 األلوان مل ختتلف ألواهنا التي توجب فصلمكان واحد جلمع شعورها إىل بعضها ما 
 التي حتيل "الرمان" وقد استخدموا قشور ،لصباغتها باللون األسود قبل استعامهلا

 يف "اجللد" والغالب يف املاعز ،األلوان الفاقعة إىل اللون األسود بعد نقعها بامئه املغيل
أسافلها  بأن يأخذوا من شعورها من "شفلوها" التي ربام "التيوس"القصاص ما عدا 

 بحيث يرتفع القص حتى أواسط البدن ويستبقون ما عىل "سفروها"هنا أو إىل أول أبدا
ِالشعري" أحد جانبي  منتصف بطن ويستبقون يف،ظهره حتى منتصف بطنه َ  مجع "َّ

َخلبة" قبضة من الشعر يطلقون عليها اسم "شعرية" ْ  متييزا هلا عن الذكور من سنها "ُ
 ومرونته يف القصاص "َّالقصاص" ومع شدة حذر .التي ال يستبقون عىل جلودها شيئا
 يهغط من رسعته يف القص فيحدث جرحا ي"اجللم"إال أنه قد يصيب جلد الشاة بحد 

 واإلفساد فيه  من الوقوع عليهباللبن الشديد الذي يضاف إليه امللح بكثافة ملنع الذباب
 . الدودختلقمما يؤدي إىل 

 إىل يتجهوا  من جز أصواف الضأن حتى"َّالقصاصون" ما أن ينتهي 
 هو غسل أبدان املاشية باملاء املضاف إليه "الرسوب" و،"باضاخل" و"الرسوب"
 وغضون  صوفهاثنايا القاتلة للحرشات الضارة التي قد تعلق بجلودها بني "السموم"

 وهو "الفونيك" كام يضيفون بعض املواد الطاردة مثل ، فتؤدي إىل سقمهاأرفاغها
الدويبات فال تعود تلتصق ه نفاذ الرائحة فتنفر منه حملول شبيه بالقطران غري أن

 بأن يتمكن من يبارشه من الشاة فيجعل "الترسيب" ويكون ، املوايش فتؤذهيابأطراف
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 الذي "الرسوب" متوجها إىل بدهنا حاجزا  ويلزم صدرها بركبتيهعنقها بني قائمتيه
 بدن الشاة سائر يسكب عىل ظهرها حيتضنه بني ذراعيه ليجعله يترسب عىل مهل إىل

 ثم يعمل عىل دلك مجيع أجزاء جلدها مع إدامة ،كي ال يسح عن الصوف رسيعا
 ، وبعد االنتهاء من معظم بدن الشاة يتحول إىل عنقها ولبتها،"الرسوب"سكب 

 . وقت اإلخصاب كي ال تطغى رائحة األول فيتأخر الثاين"الرسوب"ويتحاشون 

افة األلوان التي يعتربوهنا من التباهي  فهو تزيني املاشية بإض"اخلضاب"أما 
 وهي صباغ أمحر يذاب باملاء بكثافة تطىل به أصواف ،"غرةُامل" باستخدام فيام يقتنون

 وأعجاز الظهور ، ممتدا إىل الدفتني بخطني عريضني يف مواضع األكتاف"املراييع"
 أصوله  حتى يتغلغل يف الصوف"عذوق"أسفل اجلنبني ويتم ختليله بني يمتدان إىل 

 "النيلة" أقل عرضا من  خطا"املغرة"وط  خطُ جيعل بني،ليثبت اللون لفرتة أطول
 أو بدلك "املغرة" تثبت بذات الطريقة التي استحدث فيها خضاب وهي صبغة زرقاء

 وقد ، يف املكان املراد توشيحه باللون بعد ترطيبه بقليل من املاء"النيلة" مكعبات
 ."البهم"صغار بعضا من  وه الفحول وبعض الشيا"خضبوا"

 أن ينجزوا ، لوحدهم من أهل الباديةوليس من السهل عىل أي أهل بيت
 ، جمهدا تتطلبه من جهدمل أو يفرغوا من أشغاهلم قبل فوات أواهنا ،أعامهلم يف أوقاهتا

للتقليل من اجلهد واختصار الوقت بالعمل  ما مل يتعاونوا فيام بينهم  طويلووقت
 ."العونة"ات من أعرافهم حتت مسمى اجلامعي الذي ب
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 العونة
)١٨(  

كتنف  كأحد مقومات حياهتم التي ي"العونة"جيتمع أهل البادية عىل عرف 
يسهل صعبها إال ال  و،فال يفرج كرهبا ، املشقةبني غضوهنا وتبتدر من ، العناءجوانبها

ىل جماهبة  التي ال يقوى أهل بيت بمفردهم عالتآزر عىل التخفيف من ثقل أوزارها
 والتعاون بني األتراب واألقران ، مما أوجب عليهم التعاضد فيام بينهم،أوابد أتوهنا

شى  التي يتال تسهيال عىل أنفسهم من شدة معاناهتم، وإنفاذ أمورهم،لقضاء حوائجهم
فأهل البادية متعاونون ملا تفرضه عليهم قسوة  ،"العونة" مع ، وخيف محلها،ثقلها

 فريفعون عنت مواكبة شؤون احلياة عن بعضهم بتعاوهنم ،ش وشظف العيالظروف
 من انفراد كل امرئ بشأن ً فيجعلون مكابدهتا أقل عناء،الذي يتحول عونا لكل منهم

 وإن متكن من بعضه فلن ،نفسه الذي إن استطاعه حينا فلن يقوى عليه يف كل حني
 .يتمكن من كله

 تقوم بينهم بقوة ،ل احلي أشكال التكافل بني أهجتسيد جلميع "العونة"و
فال  ،طلبا ممن حيتاجها وال تتطلب ، وتسود يف أنفسهم بال تكليف،وكأهنا تأيت عرضا

 يرفعون عنه األثقال ، من حولهحني يفزع إليهيشعر املرء من أهل البادية بالوحدة 
 ، من سواهعونالعونا لغريه كام تلقى ليكون يف حني آخر  ،وخيففون عن كاهله األمحال

شد الطريقة املثىل ل و،تقوية األوارصل  ومدعاة، لرتسيخ الوفاء وسيلة"العونة"تصبح ل
 . وتقوية اللحمة،األزر



 
١٣٢

 ، ويأخذون بيد فقريهم، ويرفعون ضعيفهم،فأهل البادية يقربون قصيهم
 بيته "منوحة" يدفعون إليه ، منهٍ ذلة منهم والٍفيعينونه عىل تكاليف احلياة بال منة

 اصطالح  وهي وتعد إحدى أشكال العونة"منايح" مفرد "املنوحة" و،ليكون كمثلهم
 وتكون بأن يقدم من يمتلك املاشية يف موسم اإلدرار ملن ال يمتلكها ،عند أهل البادية

 ، وهي شاة من الضأن أو املاعز نتجت لعامها،"حالبة" واحدهتا "احلاليب"بعضا من 
 "املنايح" وهو متلقي "َّاملمنح"لدى  وقد جيتمع ،ِّتقدم لصاحب احلاجة من أهل حيه

 "القنية" أي أصحاب ،"القناية"ام ك  طيلة املوسمعتني هبالي ، أصحاب املاشيةما يوازي
يتلقى  أن من  لرفع احلرج عنه،له حليبها وأصوافها وشعورهاو ،من أهل احلي

 ما يشتق  احلليب أو ويقصد هبا هنا إرسال، وهي إرسال الطعام عموما،"طعمةال"
 اعتربها  ومنهم من، دفع هبا إىل أهلها فمنهم من يستعيدها"ِالغراز" إذا حان حتى ،همن
ليتحول اسمها حينئذ  ، غري مردودة والكلمة نسبة إىل أحدهم ويفهم منها أهنا"غبينية"

 . أي األعطية"املنيحة"إىل 

وتعاون الرعاة فيام بينهم عىل رعاية املاشية باقرتاهبم من بعضهم أو بخلط 
بعض القطعان مع بعضها لينوب أحدهم عن رفيقه يف االهتامم بقطيعه ليفرغ اآلخر 

 واشرتكوا يف طعامهم ، يقيض خالهلا حوائج بيتها أو بعض يوملشأن نفسه يوم
 ،هبم ليسهل عليهم إعداده كي ال ينشغلوا مجيعا مما يؤدي إىل إمهال املاشيةورشا

حواض تاركا قطيعه مع لعناية رفاقه الذين  فسبق منهم السقاة مللء األووردوا املناهل
 ومجعوا قطعاهنم عند املبيت ليتفرقوا حوهلا ،يف يوم آخر يأخذون دوره ليأخذ دورهم
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وقت املنام لتسهل عليهم حراستها ولربام تناوبوا السهر إن خشوا ما حيذرون ليكونوا 
 .أكثر أمنا عىل أنفسهم وما أؤمتنوا عليه

عىل قطيع من املاشية حيبسونه جلز أهل احلي ويف موسم القصاص جيتمع 
 إىل أن ينتهوا منه ليتحولوا ،"مفاليها"صوفه أو قص شعره يف حني باقي القطعان يف 

 عند  الذي ال حيتمل جزه والقطيع،"الشاليا"إىل قطيع آخر إىل أن تستكمل مجيع 
ال وجهد عنت  إىل أيام طو بدوهنا حيتاج، برخاء يوم أكثر من سحابة"العونة"اجتامع 

 ."الرسوب" وكذلك يفعلون عند ،فضال عن احتباسه عن املرعى

 إلنجاز أعامهلن يف وقت ال يمكن لواحدة بمفردها ،وتتعاون النسوة يف الغزل
أن تفرغ من عملها يف وقته دون أن تعاوهنا نسوة احلي ليأيت دورها يف إعانتهن بعد 

 "برمه" و"غزله" ويعملن عىل ،لصوف إذ تقتسم النساء الشعر وا،االنتهاء من عملها
 أو ربام اجتمعن يف بيت من يفزعن ،يف منازهلن وهن يواصلن رعاية شؤون بيوهتن

َّ وتعاون يف النسيج بأن يأخذن شيئا من ، ليعملن سويا"العونة"إلعانتها يف وقت 
 إذا انفردت بالعمل اجلهد عن بعضهن للتخفيف من اإلهناك الذي قد يصيب الواحدة

 وتعاونوا عىل خياطة البيوت عند جتديدها أواخر اخلريف استعدادا لفصل ،هالوحد
زيل حيث العناء يف طي بيوت الشعر ـالشتاء وعىل بنائها كام تعاونوا يف الرحيل والن

 .زيلـ وبسطها وبنائها حني الن،وحتميلها عند الرحيل

ن محلها  وتناوب،"القرب"َّوتعاونت النسوة يف الورود فأعن بعضهن يف زكر 
زيلها عن ـ وتن"الروايا" وتساعدن يف ملء ،زلـعىل متوهنن إذا ابتعد املنهل عن املن
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َ مثلام تعاضدن عند االحتطاب يف شد حزم احلطب باحلبال وقرهنا ،ظهور الدواب ُ
 فتعني من حتتلب عددا ،َّ كام تعاون يف االحتالب،"الشلفان"وحتميلها وإنزاهلا ومعادلة 

 "التقشيد" و"اخلضيض" وتساعدن يف ،ارهتا التي حتتلب قطيعا أكثرأقل من املاشية ج
 ."دبغها" و"الشكاء" ومن قبل يكن قد أسعفن بعضهن يف خرز ،"اجلميد"وتصنيع 

من أهل  فالرجال ، عند الوالئميتعاون الرجال والنساء كل يف شأنهو
 بل جيدون  ال يتواكلون بالعمل وسلخها وجزرهاعىل ذبح الشاء  يتعاونون"العونة"

 وجعلهموكأن األمر خيص كل واحد منهم كي ال ينشغل أصحاب الوليمة العمل 
 كاستقبال "العونة"يتفرغون لشؤون أخرى تتوجب عليهم بذاهتم وال جتدي معها 

 ، استكامال لواجبات الضيافة والقيام بأمرهم واحلديث إليهمالستهمجماملدعوين و
 والقيام بسائر إعداد الطعامو اء وإحضار احلطب يتفرقن يف العمل بني جلب املوالنساء

 .زلـزل أصحاب الوليمة ما خال أمورا تتعلق بأرباب املنـشؤون من

 توجب فيهي عند أهل البادية يف كل شأن من شؤون حياهتم "العونة"وتقوم 
 ،إسعاف احلال ختفيفا عن بعضهم من كلفة ال يستطيعها واحدهم منفردا عن اجلامعة

 يقتدرون عليه بال تكلف مبتذل أو ابتغاء التظاهر حب الشأن شيئا ممافحملوا عن صا
 حمرضا ، ففي التعازي يأيت املعزي ومعه ما يعتقده كلفة مقدمه عىل من يعزيه،املشني

 فتكون واجب ضيافته أو أن يمتنع منها من أحرضها ا إما أن تذبح ملن جاء هب"ذبيحة"
 ويف النوازل هيبون إلعانة من ،ف من ماله كي ال يتكلن قيدت إليهمل "عونة"تكون ل
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 فريفعون عنه ما استطاعوا ويعينونه عىل ،وقعت عليه جائحة أصابت ماله أو أهل بيته
  .  عند ختان الصبياناهلدايا وقدموا بالعطايا وأكرموا قدوم املواليد ،مصابه

ج عىل يعينون املتزو  إذ، الزواج عند أهل البادية يف"العونة"تتجىل أكثر ما و
 أكثر من قدرته "العونة"تكاليف زواجه يف عرف راسخ ال يلقي تبعات عىل من يقدم 

 ،ً وتلفظ اهلمزة ياء"القوائد"قديم  فاعتادوا ت،دون أن يواجه عتبا ممن قدموا له سالفا
اء  ولفظها هبمزة خمفوضة قبل القاف املرققة الساكنة والوقوف عىل الت"قوادة"واحدهتا 

 للتخفيف وليمة الزواجعىل  املدعو إىل الداعي  وهي شاة تقدم عونا من،ًاملربوطة هاء
 ما هو أقل من ذلك من "العونة" فمن مل يقتدر عليها قدم من ،عليه من التكاليف

 قدرا من املال ومنهم من قدم ،األشياء العينية التي تسهم يف املساعدة عىل أمر الزواج
 والكلمتان يف املعنى واحد وإن كانت "قودالن" وللكلمة صلة يف ،"النقوط"حتت اسم 

 .الثانية متييزا لألوىل
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 زواجال
)١٩(  

 عند أهل البادية عن غريه من املجتمعات لدور املرأة الزواجربام اختلف عرف 
  دورها من بؤرة األرسةمتداد ال،هيف املجتمع البدوي الذي يعتربها إحدى أهم ركائز

يف البادية  فاملرأة ،واجلوار ذوي القربى واألرحام من إطارها الذي يتكون نسيجه إىل
 عليها املجتمع الذي يقوم عىل قوة الروابط االجتامعية التي تعتمد عىل قوة يعول

 ،هي التي جتمع وهي التي تفرقفاملرأة  ،الرتابط األرسي التي تقوهيا أو تضعفها املرأة
 جتافت عن ن كانت الثانية وإ، األرسة واستوت مكانتهافإن كانت األوىل استقامت

 وتقلل من  التي تفقدها قوهتا وقدرهتا أسباهبافضعفت  وتناءت عن اجلامعةمبتغاها
 . موطن القوة التي ال تكون إال مع اجلامعةالبتعادها عن شأهنا

 يف  مع من تصري إليهمفاملرأة البدوية بعرف أهل البادية جيب أن تكون متوافقة
 يف  فيمن حتل فيهم غري متجافية، الصغري وجتل الكبري تعطف عىل،اجلانب اإلنساين
  تنتقل من فهي، فال تفتعل تفريقا بني ما كانت فيه وما صارت إليه،اجلانب املعايش

 أرسة هذا حاهلا إىل  ومن، اجلامعة إىل أصنائهم يف األلفة والعادة واعتادواقوم ألفوا
 التي يقوم ىل ذات األعراف ومن بيت يقوم ع، ال تفرتق عنها يف احلال أخرىأرسة
 أهلها املودة وصلة  يف لذا خطبوا من النساء من ثبت، البيت الذي تنتقل إليهعليها

 ورفعة السجايا وطيب ، النسبذروة وعزة النفس و، اخللقسمو واللني و،الرحم
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 ،ِ اخلالل التي تورث للنسل بحكم العرقحمامد لتجتمع فيها حماسن اخلصال و،احلسب
 .امئل والصفات من اآلباء واألمهات إىل األبناء والبناتفتنتقل الش

 فيعزمون أمرهم ،بنات أهل احلي تكون قد سبقت معرفتهافإن خطبوا من 
 ، من حي قيص استقصوا منابت العم واخلال"املخطوبة" وإن كانت ،ويعقدون رأهيم

  اطمأنوا يف فإن،يها وخؤولته أب عمومة املخطوبة من جهةتتبعوا نقاء أصلف
 ،ها وخاالهتا وجداهتاِ عرق أم ثم تعدوا إىل، مالوا إىل أخواهلا نسبا وطبعا،استقصائهم

 فإن وجدوا ما ،وتعدوا يف سرب األنساب إىل خؤولة اخلؤولة من لدن األب واألم
 "اداتَّقَّالن" وإن تثبتوا من رصاحته أرسلوا ،ِيشوب العرق يف رشاكة النسب عزفوا

 إىل أهل "اخلاطب"  أهلساء ثقات مؤمتنات يرسلن من جهة وهن ن،"ادةَّنق"واحدهتن 
 وال يتوقف ، وهو استبانة صفاهتا اخللقية واألخالقية،"نقدال" من أجل "املخطوبة"

 فيستبرصن أمها ، بل يتعداها إىل ذوهيا"املخطوبة" سيامء عىل "النقادات"عمل 
 ويرسلن ، بحاجتهنإخواهنا من الصبية الذين يبدر منهم ما ييشينظرن  و،وأخواهتا

 ويعدن ،أبصارهن إىل الرجال من دون ريبة ليختربن ما هم عليه من احلصافة والرزانة
  أحد الرجال الثقات يسمى اخلاطب منفرا كلفكني  مل بخرب إنتهنبعد ضياف

 ،"اخلاطب" الذي له تقيص نسب وحسب "املخطوبة"الستجالء رأي ويل  "مرساال"
 بنفسه أو أحد ذويه "اخلاطب" ذهب "املرسل"ق طلب ام يواف ب"املرسال"فإن عاد 

 املخطوب د أو أن حيد، جيزي"اخلاطب" و"املخطوبة" فإما أن يعطي ويل ،"خاطبا"
 ألنه غالبا ما كان يساق من "ِّالسياق" ويطلقون عليه اسم "املهر" وهو "الفيد" إليه
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تي تأخذ اسمها من  ال"اجلاهة"إذ ذلك من شأن  "اخلاطب" وحينها ال جيادل ،املاشية
 . وهو رفعة املكانة ووقارها"اجلاه"

 مهابون ، ثقال رزان، كثرة ألجلال أو نفر ، قلة من رجل ليس،"اجلاهة"و
 حيملون ، اعتدالهُالذي ال خيالف ونفاذ رأهيم ،زل بهـُ الذي ال ين هلم قدرهم،وقورون

 يغالون فوق العادة  وال، ال يتجاوزون العرف السائد،أمانة تتعدى الفرد إىل اجلامعة
 يوازنون ، وال جيورون عىل من أقبلوا من جهته، ال يبخسون من يقبلون عليه،املتبعة

 ا إن استطاعه تؤول إىل سنة، يف املغاالة كي ال يكون األمر رغبة،عرفا يتبع بني الطرفني
 قتتل فإن ،ًار اآلخرين تلوكها األلسن ازدراء بأقدًوال إزراء ، عىل غريهتأحدهم ثقل

َنقدُلي ، بالقبول عادت"املخطوبة" إجياب ويل "اجلاهة"  ومعناه إعطاء املال ،"الفيد" َ
 "املهرية" ألن ، واالسم مأخوذ إما من كرامة املرأة،"املهر"َع َفُيد أو ،صداقا للمرأة

يمكن  و، عىل التذكري والتأنيث"ُمهر" مجع "ِاملهار" أو منسوب إىل ،تعني املرأة احلرة
 من ً جزءا تدفع كرائم اخليل التي كانتنسل من  وهي،"مهرة"فظ عىل تأنيث الل
  ويعود االسم إىل سوق املاشية التي كانت قوام صداق،"ياقِّالس"َق اسُيأو  ،الصداق

حيدد موعد الزفاف الذي غالبا ما خيتارونه قريبا من من بعد  و،الزواج عند أهل البادية
 .يل سمرهماكتامل القمر لالستضاءة بضوئه يف ليا

 يشتمل عىل  باجلهاز الذي"العروس" تتهيأ "الزفاف"ومع اقرتاب موعد 
 وزينة املرأة يف ، وهتيأ للزفاف، الذي سيق إليها"املهر" يعده أهلها من ُالفرش واللباس

 وهو صبغ يميل لونه إىل االخرضار تثبت رسومه بتناسق بواسطة "الوشم"البادية 
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معقد   الوجه ومواضعه يفكوني أكثره و"وشمها" يراد املناطق التيالوخز باإلبر يف 
ظاهر يف  و، الذقنام اسرتسل من الوجنتني وفي ما نبا منعىلأ واحلاجبني أسفل اجلبهة

 ويستحدث من مسحوق نبت احلناء ،"اخلضاب" ومن الزينة ، وأرساغ الكفنياليدين
 من ظاهر ً وأجزاء به راحتي الكفنيغطى باملاء ويرتك حتى خيتمر لتيمزج كثيفاالذي 

 .اليدين ليتحول لونه بعد ليلة إىل األمحر القاين ويدوم لوقت قبل تالشيه

 عدد من حبات الذهب تثبت عراها  وهي"القالدة" ،وحيل املرأة البدوية
بسلسلة معدنية أو عىل قطعة مستدقة من نسيج احلرير تطوق الرقبة فتسرتسل القالدة 

 واملحالةاألحبار ب  الفضة املوشاة قطع ما يكون منلباا وغ"ردانِالك"و ،إىل الصدر
 ، تزين الرتائب رتيبة الصفوفهُّليِالعنق وحب حتيط سلسلته ،بشذر األحجار الكريمة

 ، تدخل من الكف إىل املعصم من الذهب أو الفضة مغلقة وهو حلقة"السوار"و
ر ويدخل أقل إحاطة باملعصم من السواهو يكون من الفضة ووأكثر ما  "ُالقلب"و

 وهو "الدملج" و،ق الرسغ من خالل فتحة بني طرفيه غري املتصلنيباليد حيث مسرت
 بصيغة  ولفظها"الزميمة"  وتضع بعض النساء، إال أن موضعه العضد"ُالقلب"كام 

 وهي حلقة رقيقة من املعدن النفيس جتعل يف ثقب يستحدث للفتاة من ،التصغري
 وتعلق األقراط يف ،روة املنخر من األنف وهو ع من اخلارج"الشناف"صغرها يف 

 وهو عطر "َّاملعشق" وطيبها ، مجعا ال مفرد له،"الرتاكي"أذنيها ويطلقون عليها اسم 
 وهو ثمر ،"القرنفل"يصطنع من مساحيق النباتات العطرية بعد جفافها ركيزهتا 

 ،ائحته الستمرار ثبات ردهنال بأشجار عطرية حاد الطعم نافذ الرائحة عند ترطيبه
  . دهنها دسم أي رائحة"زهومتها" لقلة "البهم" إلية صغار مع) أي خيلط(ُيالب 



 
١٤١

 وهي رايات ،"البيارق"  بقرب موعد الزفاف برفع"العريس"شعر أهل ُوي
 وهو هيكل عىل ، بساحة احلي"املصونع" إقامة و، البيت"مقادم"بيضاء جيعلوهنا عىل 

 إيذانا ملن حوهلم واستدالال للزائر من ،شكل متثال يتخذونه من األعمدة واألكسية
 وهو الشخص املكلف "عزام" مجع "العزامني"ويرسلون  ،بعيد بإقامة الفرح

 ويدعون أهل احلي الذين ، إلبالغ من نأت منازهلم يدعوهنم حلضور الوليمة،بالدعوة
 "رساة" ، وهو جنس من الغناء"احلداء" أي يرددون "ًحداة"يقبلون مع أول الليل 

 "ساري" مجع ، ليال"السارون" وهم ،لفظ االسم هبمزة خمفوضة قبل السني الساكنةوي
  . ٍ لليال قبل الوليمة"السامر"إلقامة 

 يقوم به رسبة من الرجال يصطفون إىل ، سهر مصحوب بالغناء"السامر"و
 وهو أحدهم ممن يقتدر عىل ابتداع ،"البداع"جانب بعضهم يتقدمهم أو يتوسطهم 

 يردد من خلفه بعض الرجال ممن تتجانس ، من حفظه أو إنشائهالقصيد سواء
 ولفظها هبمزة القطع وسكون ،"السحجة"اسم  "السامر"  ويطلقون عىل،أصواهتم

 إحدى "سحج"ومعناها  ،ًم والوقوف عىل التاء املربطة هاءالسني وفتح احلاء واجلي
 أطلقوا عليه اسم  كام،"السامر" وهي حركة تالزم ،الصفق عن األخرىالكفني أثناء 

 وهي امرأة تربز "حايش" واحدهتا "احلوايش" وهو مأخوذ من رقص ،"الرقصة"
 "يدارجها"بحركات رزينة ورتيبة  "السامر" أمام بكامل زينتها وحشمتها تستعرض

 .  إحدى النساء"تدارجها" أو ي يراقصها أحد حمارمها من الرجالأ
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ة من النساء يذهبن بصحبة  وهن جمموع،"الفرادات"بعد الوليمة تتوجه 
 أو أن ، لزفافها إن كانوا من مقيمي احلي"العروس"بعض الرجال إىل بيت أهل 

تذهب النسوة لوحدهن إىل بيت مستضيفها إذ يكون قد سبق زفافها قبل يوم الوليمة 
ْ وهو حم"اهلودج" عىل "الفاردة" تأيت بصحبة ،زل أهلها قصياـإذا كان من  مكلل من ٌلَمَ
 عىل ظهر "اهلودج" وهي أقمشة رقيقة تغطي "السجوف"انبه بالستائر من مجيع جو

 حتى إذا ، الذي يطلب استضافتها تكريام هلا احليلتحل ضيفة عند أحد أهل ،ملاجل
 إن كان ها بيت زوج إىللتصحب  أمر زوجته بإعدادها كأنه وليها"الفرادات"جاءت 

ي إن كان الزوج يسكن نبا من احل وهي بيت يربز جا،"الربزة" أو إىل ،قاطنا لوحده
  قبل أنتأنسل ونساء احلي يدمن زيارهتا سبعة أيام "العروس" فيه يمق ت،بيت أهله

 وهم من قبل ال خيطبون إال من ،قل إىل بيت أهل زوجها الذين يتفاءلون بمقدمهاتتن
 . حسن فأل أهلها
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 الفأل
)٢٠(  

 ،نذيرا كبد السامء  الطري يفم عدوا حتى أهن،أهل البادية شديدو الطرية
  الرخمجرأة ويتشاءمون من ،فيشمئزون من نعيق الغراب وينفرون من صوت البوم

 وجفلوا من ، واستقبحوا ما مل تستوي سنحته من املخلوقات،ذلك الطائر الضعيف
 إىل ، مفرطون يف التشاؤم وهم، الذي اعتقدوا فيه الشؤم واستعاذوا من ذكرها،أسامئها

 ،طرية مشؤومةولونه أ والقول يلقى عىل عواهنه ي،الكالم يفزعهمحد أن الشارد من 
 من ذكر انقبضت حيازيمهمو ، وتوجسوا من الكلمة العوراء،فأنكروا طريقة النداء

  فإن استصبحوا بام يتشاءمون، واقرتنت حياهتم بالعوارض أول النهار،بعض األسامء
 .رهون متوجسني من أن حيل هبم ما يك متجهمني ظلوا يومهمبه

 وهتش ، ترق أنفسهم ملا يبعث عىل التفاؤل،وهم إزاء ذلك مرهفو احلس
 يف ى وال ختف، وتبسط أساريرهم عالماته، تطفح وجوههم بسيامه،جوانحهم لبشائره

 برش وإن صادفهم عارض ال، فإن واتاهم الفأل احلسن طفقوا رسورا،عيوهنم دالئله
َّلتهم التي ال ك الطبع من جب فصار ذل، وهم عىل ذلك مطبوعون،فاضوا حبورا

َّ واستقر ديدنا يف وجداهنم يقودهم إىل االسترشاف ، وإن اجتهدوايستطيعون جمافاته
 بل يعيدون ما ، ال خيالفون إمارات العوارض، وعريكة لينة،فينقادون له بنفس طيعة

يف   أو صاخت إليه أسامعهم، يف سالفها أبصارهمبه طرفت إىل ما  يف قابل األياميكون
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اعرتاهم ما  و، فانتاهبم حينها ما يؤكد حتقيقها، يف ماضيها أفئدهتمله أو خفقت ،غابرها
 .ال يشكون للحظة بوقوع أثره

 الفأل  وبرزخ دقيق ال يكاد يفصل بني، ال تستبان لواحبه حيز ضيقفيف
 الريبة  بعيونحيدقون ،احلسن والعارض املشؤوم يعيشون حياهتم بحذر ونذر

 وحيملقون بعيون الرجاء ، وفق ما يفقهونَحِارَوَبوهلم التي قد تكون بالعوارض من ح
  ويشغلون حدة أذهاهنم بتأويل الكلامت التي، وفق ما يؤملون سانحاهفيام يظنون

 أو من ، فتنتقل معانيها من الشؤم إىل الفأل، وجهي املسألةالحتامهلا تصخب أسامعهم
 أو ، عن غريهمائنها التي تبتعد مدلوالهتا بتفاسريهم لقرحسن الطالع إىل سوء العاقبة
ووجهوا عقوهلم  ، بخفاياها أنفسهمأقرت فهم الذين ،تعجم إشاراهتا عىل سواهم
 .الستنباط مكنونات أرسارها

 ، وأول طالعهم مطالع الكالم، مع أول هنارهمفأهل البادية متأثرون بالطالع
 أو ، التفاؤل لسامع ما يبعث عىل فإما أن يستقيم يومهم،فالكلمة هلا أثرها يف أنفسهم

 من فارتابوا ،مل يف نربته ما يوحي بالتشاؤمحي القول جافيا تعكر صفوهم إذا جاء
سفهوا من ال حيسن ابتداء و ، املشني وعدوه فأال سيئا وجفلوا من اللفظ،الكلمة النابية

 ما فيقع منه ، تبرصٍ ترو وال وجتنبوا من يلقي قوله بال، وجييد استهالل القول،طاباخل
 من رواَّووق ، ويبعث عىل انقباض النفوس مما حيمل عىل سوء الطالع،يؤذي األسامع

 ،أرذل الكلميتجاىف عن ى شائن القول وشاح فيت، وال يتعجل اهلذر،ينتقي كالمه بتؤدة
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 فال تنفر منه ، عىل السمعُّرقي  مما،َّ واسرتق يف املغزى، املعنىمنال ينطق إال بام حسن ف
 . األساريره وال تتجهم من،النفس

ّ فرقوا يف نداء من يعرفون بأحب ، الفألفالنداء عند أهل البادية أول بوادر
شد ّ ونادوا من ال يعرفون بالر،األسامء وأحسن الصفات لتطيب نفس املنادى

 يبعث يف نفس ، سامحة يف القول من اجلانبني ليأيت اجلواب بالعون واخلري،والفالح
َالتمس فيه  غليظا  فظافإن صدر النداء ،التي تبعث عىل الفأل احلسنكليهام البشاشة  ِ ُ

 بنكران سوية الطباع التي تقبض الصدر فتهيج  ينبئ نفوراجلفا  جاء اجلواب،اجلفاء
 لذا حرصوا عىل حسن االبتداء ،النفس لتحذر ما وراء نربة الصوت وجلبة الرد

َيتعجل َّ وتأنوا يف إرسال اخلطاب كي ال،ليحسن االنتهاء َّ َ  . اجلوابَُ

 أو أفعال اجلمود  زوجها عند النداء بأدوات التنبيهترد عىلواملرأة البدوية ال 
 بل ، وال يكون اجلواب بام يشري إىل القنوط،أو ألفاظ اجلحود أو إشارات الغموض

  مثل فجواهبا عىل النداء،ا للعونّ ويأيت قوهلا مرجي، ببواعث اخلرييرق كالمها
 وما شابه من ،"جئتك" بتليني مهزة "جيتك" و"عندك" و"أبرش" و"خري" و"عونك"

 وال تنكر حاجة مع عدم ،تتساوق مع راحة النفس وطيب اخلاطرالتي األقوال 
 فإن مل ،بأحسن القول أجابته  كان يعتقد وجوده فإن طلب زوجها شيئا،وجودها

فها وقد منعها من  من ترص نفاده يستنكر فعلها ألنه قد علممل أحرضت غريه حترضه أو
 متيل طباعهم إىل  فأهل البادية،بالفاقة وال تبدي ما يشعر ،الترصيح بالقول حسن الفأل

 يف ، الذي يمحق الرزققليل بالقلة التي توحي بعدم الرىضيصفون ال الف ،القناعة



 
١٤٦

 التفاخر  ال بالكم الذي يؤدي معنى"البحر"  أو"الربكة"حني يصفون الكثري بكلمة 
 فإن سئل زري احلال عن حاله محد ،لبطر الذي يؤدي إىل زوال النعمةا  إىلدالذي يقو

 وإمعانا يف التفاؤل ال يتكلمون ،وشكر عىل  أمل أن يكون ما يوجب احلمد والشكر
 .بألفاظ حتتمل معاين البؤس أو تأول إىل غري ما يتفاءلون به

َّبكر و ،ام هو خري مل يتكلم وال يكلم إال ب،ومن أراد السري إىل وجهة يبتغيها
 وختري الدرب التي يسلكها اتقاء مصادفة ، فالبكور عندهم من حسن الفأل،اخلروج
 وكرهوا العودة ولو ألشد ،البرص لكل هامة ونامةأنعم  وأرهف السمع و،عارض
اختلجه هاجس  و، يومه ذاكه مسرييتابع فمن عاد منهم بحكم شدة احلاجة مل ،رضورة

 فإن الن دربه وسهل مسريه ، التي مل يتواصل درهبا من أولههانقضاء حاجتينبئه بعدم 
 ، ولو عاد من رحلته خايل الوفاضواستصبح بمن يأنس له استبرش خريا وقرت نفسه

 إمعانا يف التفاؤل ، وجعلوا املفقود موجودا،واحتالوا عىل أنفسهم فحولوا الرش خريا
 )زال الرش(لزائل من نعامئهم  فقالوا ل،الذي يلتصق بجوانحهم ويمتلك لباب ألباهبم

ٍوسارعوا إىل سلواه أمال يف عوض خري َ  )كرس الرش( وللمحطوم من أدواهتم ، منهاِ
ال يضيع إال ما ( وللغادي الذي أعياهم البحث عنه ،واعتربوه فدى ملا هو أفضل منه

َقطع منه النصيب ِ ُ.( 

اب جوارحهم بام تنبئ به حواسهم أو ينتواستشعروا ما جيري يف قابل أيامهم 
 فام اعرتض كل حاسة وجارحة يف أبداهنم أخذوه بالتأويل ،أو هيتف هلم يف منامهم

 وأقاموا دليلهم عىل صحة تفاسريهم بوقائع سبقت فيهم أو فيمن ،عىل ما قد يكون



 
١٤٧

 يف  وتصديقا يف اعتقادهمقيناي ورؤى املنامات أشد أثرا يف نفوسهم وأكثر ،سواهم
 واحلقيقة ،شكاليغالبه   ال فهي اليقني الذي،ا حدثت عياناأحاديثهم يتداولوهنا كأهن

 .التي ال ريب فيها

 ،احلالةتلك فاإلحساس بانقباض صدورهم دون سبب يعيدون إليه الشعور ب
 أو ربام خشوا عىل مرضاهم ،جعلهم يتوجسون خيفة عىل الغائب الذي طالت غيبته

 الغائب والتنبؤ بحال  رسكشفل "التميتمة" إىل ا فسارعو،الذين أعياهم السقم
 أي القول اخلفيض "التمتمة" واللفظ عىل صيغة التصغري وهو مأخوذ من ،املريض

 متمرسة تكشف عن ذراعها  وتقوم به امرأة من ساللة،الذي ال يكاد يفهمه السامع
 أو بحال شأن الغائببتتمتم هي األيمن واضعة كفها عىل رأسها ملتفتة إىل زندها و

َّ وإال أعادت الكرة لعل وعسىرتعدت عضلة عضدها أخربت بخري فإن ا،املريض َ، 
 ، عىل صغارهم من أمر ال يعرفون كنهه حرصانزدادوي مع عارض االنقباضو

 عندها ،مرتابني ال يتحدثون بام يعرتهيم حتى حيدث ما يبدد القلق يف نفوسهمويبقون 
 .هذا تأويل ذاكيوحي من انتابه هذا الشأن إىل من حوله بام اعرتاه معتربا 

 ، واستلبت إرادهتم فانقادوا هلا بغري عناد،ومتلكتهم جوارحهم بعوارضها
 إىل تذكر أرحامهم الغائبني الذين ذكروهم لوقتهم لشوقهم "طنني األذن"فدعاهم 

 يف "اللذعة" و عزيزمصافحة أيقن "حكة" ومن رست يف راحة يده اليمنى ،إليهم
قبض  ب"حكة اليد اليرسى"م ُهتَّرشَ وب،ال غيابهطرف اللسان تعني السالم عىل من ط

إذا كانت و ، املشقة والعنت من تعب املسري"حكة الرجل اليرسى"ت هلم َنَ وع،املال



 
١٤٨

 جفن "طرفة" واستبرشوا رسورا مع ، بالرجل اليمنى علموا بسقوط املطر"احلكة"
 يسارعون إىل  التي جفن العني اليمنى"َّرفة" وطلبوا هتوين الرش مع ،العني اليرسى

 "حكة" واستعاذوا من ،هاإيقاف رفيفها بإلصاق قطعة من عود قش أعىل جفن
 قطعة "نزوع" و"استثارة األنف" وربطوا ،الوجنات أسفل العني حيث مسايل الدموع

 ،عىل ما بني احلالتني من التباعد بمقدم الضيف اللت أثناء اءخارج الوع من العجني
صغري إذا وقع بني خنرص وبنرص الرجل اليمنى عند  وهو اجلرح ال"البذح"وفرسوا 

 .اليافعني بأنه اسرتسال بالطول

 وال يقع اختالف بينهم عىل ، الذي ال يشق عليهمكل رؤيا يف املنام تأويلهالو
 فحدثوا بالرؤيا التي ، وبلغتهم أحواله، أثناء نومهم فشاهدوا الغائب،تفاسريها

رأوا موتاهم  و، ابتعادا عن شؤم القولا منه وكتموا ما يسوءهم،يطمئنون إليها
 وأنفذوا ، وأخربوهم بأحوال خلفهم، فصدقوا أخبارهم،وكلموهم كالم األحياء

 إىل ما محلوا من أمانة الرسالة أثناء حماورهتم وأبلغوا ، ونفذوا وصاياهم،رغباهتم
 أو ،نثواب ما يطعمو  هلم وأكرموهم يف قبورهم صبيحة الرؤيا باإليالم واهبني،ذوهيم

 فمن اقتاده ،التي توافق احلال أحيانا ورؤية املوتى هلا دالئلها ،تصدقوا بام يستطيعون
 ، ارتابحاجة وإن أخذ امليت منه ،خيش عىل نفسهو  رشاامليت وطاوعه يف املسري أيقن

 فإن كان طيبا استبرش وإال ، فرسوه بحسب ما صار إليه شيئاومن أخذ من امليت
 فكرهوا لبس ، تغاير حاالهتا يف أكثر األحيانم تفاسريوفرسوا أحالمه ،احتسب

  يف املنام بضده الفرحوفرسوا ،الوليمةحضور  و، وأكل الدر،الثوب األبيض يف الرؤيا



 
١٤٩

جعلوا الضحك يف املنام كربا  ف،لمفرسوا احلزن يف احل نقيضال وعىل ،يف احلقيقة
 .والبكاء فرجا

 وتشاءموا خلسوف ،ف الشمس وانقبضوا مع كسو،واستبرشوا بطلوع اهلالل
 وظنوا مع سقوط ، جلبة حتى يعود كامالروا املاشية إلحداثَّنفالقمر فقرعوا اآلنية و

غرائز ما ألفوا من  من  يف طياهتااأليام  ما تضمرواسترشفوا ،النجم وقوع أمر جلل
  والسباع تنقل جراءها من،النهار ينبئهم هباجرة فرصير اجلندب يف الليل ،املخلوقات

 وأرخوا  ملعرفة األنواء"َّصلبوا"و ،زول فيض من السامءـعلمهم بنتاملهابط إىل األعايل 
    .بعوارضها



 
١٥٠

 



 
١٥١

 األنواءالعوارض و
)٢١(  

 الذي مل يتوافق بتعداد أشهره مع يقوم تقويم أهل البادية عىل تولد اهلالل
ا إىل الفصول  فاملو، وفق مطلع الشمستها يف أزمن ثابتة التي تأيتاملواسم واألنواء
 مع بأنوائها  ليستقيم حساهبم وتواتيهم األزمنة، باقرتان القمر بالثرياليقرنوا مواقيتها
 كل ،وها إىل أوائل وأواسط وأواخرأ أسامء الشهور وجزطلقوا عليهاالفصول التي أ

 ، من حر وقر وتوافقت أسامءها مع عوارضها،جزء منها يعدل ما بني مطلع هاللني
 وشح فيهام ،الكأل  يفخصب ووفرة يف املاء و، واستكنان وانتجاع،الوانقباض واعتد

 .مطابقة ألحوال األزمنة ال ختالف حساهبملتأيت األسامء 

 ويرقبون تولد اهلالل ، مع الغروببالتثبت من رؤيتها األهلة  تولدويتحرون
من  فام دام يظهر ،اجلديد من حيث املرشق واملغرب مع آخر أيام اهلالل الذي قبله

 التي يستطيعون تقدير عدهتا بالنظر إىل  بقيةلياليهاملرشق قبل طلوع الشمس يكون من 
رشق  امل حيث فإن افتقدوا رؤيته من، الذي يقاس عمره بالليايل وحسابه باأليامحجمه

َّإن غم عليهم ف ،ُبعيد غروب الشمس بقليلأيقنوا بانقضاء عدته فتحولوا يتحرونه 
 وإن رأوه ،ُ ليؤكدوا بخربهتم متى كان بدءهلليايل عند ظهوره اعدةأوله قدروا عمره ب

  . ُكان بدء حساهبم الذي يقوم عليه تقويمهم

 وتلفظ "كانون" طلقوا عليه اسمأ الذي "الشتاء"وأول أزمنة العام عندهم 
 مع "كوانني"  وشدة األنواء عىل الكثرة وطول الزمن كام أسموه،الكاف جيام مفخمة



 
١٥٢

 وهي جمموعة نجوم ترى "الثريا" وخالله حيل القمر من ،املفرداالتساق مع لفظ 
 "يقودها" وتارة "تقوده" تسبق القمر فيقولون تارة يف منازل عدة ف، من بعضهامتقاربة

 أن "القران" و،"قرانات" وثالثة يقرتنان لتنشأ خالل الشتاء ثالث ،ألنه يتقدمها
 "مجرات" إىل ثالث "كانون"ا قسمو و،يتحاذيا أي يتجاوران بعد ليال من تولد القمر

 فإن "قران" متزامنة تقريبا مع كل  صغرية ذات أجنحة تسقط"دويبة"اجلمرة "و
 فاكتساءها بالوبر دليل عىل ،شتاءال بغزارةسقطت والوبر يغطي جلدها استبرشوا 

 وهي ا عىل عكس حال سقوطهرضاوة الطقس وشدة الربد الناشئة عن غزارة املطر
قران " الشتاء "قرانات" وآخر ، بالدفء من الوبرم جتردها فيوحي هلجرداء

 وفيه من غزارة املطر وشدة ، ملقارنة القمر الثريا عىل سبع ليال من تولده،"السبيعي
 بلهجة ً وتلفظ اهلمزة ياء"قران العجائز" ويطلقون عليه ،الربد بعد الشعور بالدفء

ذه التسميات وحيها من القص  وهل،"املستقرضات" مثلام يقولون عنه ،أهل البادية
 وأورد الكالم ، الذي استنطق املعجامت من البهائم واجلامدات من املخلوقاتالشعبي

 ، فأنطق األيام والليايل بلسان حال،عىل ألسنة ما ليس بذي لسان كاألزمنة واألمكنة
 آخر شهر من أشهر  ثالث،سبع ليال "املستقرضات" و،وأوقع عىل أحواهلا األقوال

 ل أشهر الربيعائ أو من ليالربعول أأب  استنجدت مع انقضاء عدة الشهر،تاءالش
 واطمأنت ، التي أمنت عىل نفسها وعىل ناقتها إدبار الشتاء"العجوز"لتنرصها عىل 

 فازداد يف هذه الليايل السبع ،إلقبال الربيع الذي يأيت معه الدفء وعطاء األرض
 لنحر ناقتها الوحيدة "العجوز"اضطرت املرأة َّ واشتد زمهرير الربد حتى ،صبيب املطر

 الذي هو "الربيع" و، ومل تعد تأمن ليايل الزمان،لتقتات عىل حلمها وتستدفئ بجلدها



 
١٥٣

 وربام كان اسمه  وآخره شهر اخلميس،ثاين أزمنة السنة ويقسمونه إىل أول وأوسط
عدلوا  والظن أهنم ، ورسعة زوال اخرضار الكأل لبدء جفاف األعشاب"احلميس"

 ملا إتباعا "اللوايا" ويؤكد ذلك أهنم أسموه بشهر ،باالسم جمافاة للتشاؤم من اللفظ
 "عيد اخلرض" ويف هنايته ،يعرتي فروع نبات املراعي من التوائها يف بدء انتهاء موسمها

ن عن لو إىل أول وأوسط ويقوونه وكذلك يقسم"صفر" يتلوه ،وهو أحد مواسمهم
  ."جريدان" يعقبه "الصيف" و"القيظ"قون عليه أشهر  ويطل"صفر" "أتىل"آخره 

 وأخذ اسمه من جترد ، وبه انطباق احلول، رابع أزمنة العام"جريدان"و
  وتتأوب الريح،السامء وخيتلف وجه األرض وخالله تتقلب ،األشجار من أوراقها

 وهي الرياح التي تضطرب من بني جهتي ،"الرشاقي" جاف وحار تأيت به هبوببني 
 األنواء لني بعد انقضاء شدة القيظ وإقبال  يأيت وهواء رطب،رشق واجلنوب الرشقيال

 مع الغيوم  حتمل رائحة حيث تدبر رياح السموم وتقبل نسائم،يف أواسط هذا الزمن
 فمن ، ومثارها من جهة الغرب والشامل الغريب،سحاب التي تسوق ال"الغرايب"هبوب

 يعمد أهل البادية إىل ا وتباين أطراف أيامهابني اختالجات الطبيعة واختالف أحواهل
 بأن يتخذوا ، وهو الندى"الطل" التي يكثر فيها "جريدان" أواسط ليايل "التصليب"

  منها ثالثة جيعلون، وهي ملء راحة اليد"هلوة" كل كومة بقدر ،مخسة أكوام من امللح
هنا بآخر  وأسفل من أوسطها كومة يسمو،حتاذي بعضها يسموهنا بأشهر الشتاء

 يسموهنا بأول الربيع لتبدو متقاطعة عىل "كانون"وخامسة فوق أوسط  "جريدان"
 اسم اي يطلقون عليه فيها مساقط األمطار التة وهذه األشهر اخلمس،"صليب"شكل 

 وهو املطر ،"الثريا" بلفظ مهزه خفيفة خمفوضة قبل الثاء الساكنة نسبة إىل "ثروي"



 
١٥٤

 ،"سوماحل" وما بعده ،"وسميال" وما قبله ،اجهاالذي يثري األرض ويبعث خر
 إىل ما قبل الرشوق لريوا أهيا امتأل  من أول الليلويستبقون األكوام مكشوفة للندى

منهم من  و، أو يتوجسونفيطمئنون لقابل عامهمماء وساح ليعتقدوا فيه غزارة املطر 
ربام أعادوا  و،لشتاءإىل فصل ااختذ ستة أكوام من امللح بحساب هاللني من أهلة الربيع 

 . ليالبضع أكثر من مرة عىل "التصليب"

 ، الذي اعتادوهَّوقد أرخ أهل البادية بالعوارض واألنواء التي خالفت املألوف
  يف النعامءفمواسم شتائهم التي تزداد غزارة عن غريها تبرشهم بالرخاء والبسط

هم القريب صار يف حساب  يتجاوز مألوف بامثلجال وهبوط ،اختذوها تأرخيا يف حياهتم
 يف األرض تارخيا  من السامء وتركه أثراه أي سقوط النجم"َّرةَخ" كام اختذوا ،أيامهم

 والرعد بقضه ،ارخيهم والسيل اجلارف من عالمات ت،قاطعا يف مفاصل حياهتم
 وهو من ثامر باطن ،"الفطر" حفط وهو يبعث عىل ، مما يؤرخون بهوتتابعه جزء

 يكرب حجمه ويزداد نتاجه يف أعوام ، ناصعةكل أقراص بيضاءاألرض ينمو عىل ش
 "الكام"كذلك  و، وأجوده ما كان نبته يف السهل،الرخاء وهي التي يتتابع فيها الرعد

 ، السهلاحلزن من أرضو  أرض احلامد وهو ثمر منبته،وتلفظ الكاف جيام مغلظة
 يميل إىل ا ولوهنرة إال أن ثمرته مكو"الفطر" وهو يشبه ،وموسمه أواسط الربيع

 وصارت تلك األنواء ، إداما بالطهي أو الشواءان وكلتا الثمرتني تستخدم،الغربة
 وتبقى ، عام يؤرخون له أو قرهبا منه بتامم احلولوعوارضها مواقيتا لتارخيهم ببعدها

 حتى حيل نوء آخر يبتدئون به كي ال يطول هذه األنواء وعوارضها مرتكز تأرخيهم
 .ما يواتيهم يف غضوهنا وبني إمارات الزمن بينهم



 
١٥٥

وسع عليهم رزقهم لت التي جادت هبا األنواء النعامء والرساءوعىل نقيض من 
 فصارت بذاهتا ، سنني اجلدب ومواسم القحط حلت هبم فقد،فاستمرأوا التأريخ هبا

ل  فيق، بام ختلفه فيهم من قلة يف نتاج مواشيهم أو هالكهاتارخيا يرضب أثره يف حياهتم
  وتكثر العلل، فيجف الرضع من قلة الكأل، ويزداد اإلسقاط، سنتهم تلكاإلخصاب

ُ وينقصها، من السقمبني قطعاهنم  ، مما يلحق هبم بؤس احلياة وشظف العيش، النفوقُِ
 ومع ذاك اختذوها تارخيا ،اِ صاهبَ مرارةٍ برضاوة وجترعهم،فتعضهم تلك القسوة بناهبا

 .يستعيدوهنا يذكروهنا وال

 "الكوساح" ويلفظونه "الكساح"فقد أرخوا باجلوائح حتل بمواشيهم مثل 
 يصيب قوائم املاشية فيجعلها ال تتاملك عليها وتقيض وقتها وهي ، احلطاموهو داء

القطعان وعزل املصاب  مهاجع يف "احلرمل" دخان نبت  بإنفاذ وكانوا يداوونه،رابضة
 املواليد إسقاط وهو "الرمي" و، بالعدوىاءالوب لعدم انتقال منها عام مل يصب بالداء

 إذا رعت نبتا مل صيب أحشاء املاشيةعلة ت وهو "اجلعام" و، بسبب اهلزالقبل متامها
 وهي "الروجة" و،زوح عن املرعى املوبوءـ ودواءها الن،زف الدم من أنوفهاـ فتنتعتده

 وهو "فقةَّالر" و، فيؤخرون املصابة عن القطيع ريثام تصحمرض يضعف قوى املاشية
 بسبب رعيها النبات لط حليبها بدمت فيجعلها قاسية وخيداء يصيب رضوع املاشية

  بثور تنترش يف جلودي وه"ةرداجل" و، وهو الذي ينبت يف غري موسمه"الرجعي"
 ودواؤه ، وأكثر ما تستبان يف معاطنها حيث تقل كثافة الشعر والصوفاملوايش

 ويرتاكم نزفها  املاشيةوجوهزع شعر ـتن زفة نا وهو قروح"بَرَالغ" و،"القطران"



 
١٥٦

 بحكه باحلجارة "الغرب" ودواءه إزالة حراشف ،جعلها تستمرئ احلكفي بسامكة
 .اخلشنة وطالئه

 ،أرخوا بمنازهلم مع قرينة مواقع مشاتيهم ومرابعهم ومصايفهممثلام و
 ،هم وبأسفار، وبحلول ضيوفهم، وبمن نزل عليهم،وبأهل جوارهم ،وبموارد املاء

 ،بالوقائع ذات الوقع يف حياهتم كالزواج والوالدة واخلتانو ،وببيعهم ورشائهم
ِّوالوفاة والنفار والشجار إصالح ذات ب و، يف مقاضاهتم إياهم خصومهمفلج وب،ِّ

 . وجدوا يف التداوي من أعراضهااألمراض التي تعرتهيمب  أرخواكذلك ،بينهم



 
١٥٧

 التداوي
)٢٢(  

 فاختالف األنواء وقلة ، تورث العلل واألسقامسنني اجلدب ومواسم القحط
بعث عىل انتشار األمراض مما يوجب التداوي اهلوام التي ت مدعاة لتكاثر األمطار

 وبام جادت ، بام تنبت األرضفتداوى أهل البادية ،ثارها ودفع أرضارهاآللتخلص من 
 إىل ذلك شدة  تقودهم، فتمرسوا باالستطباب هبا،ًا عدوه دواءمم به عليهم الطبيعة

 ،"احلكمة"  يفاحذق  التي أفضت لدهيم التجربةعلمهم هبا تكرارقوي ي و،احلاجة
 والدواء ،بعدما عرفوا العلة التي توجب الدواء ، األبدانطلقوهنا عىل طبي وهي كلمة

يصيبهم هبا  وأكثر تداوهيم باألعشاب مما تنبت األرض التي ،الداءالذي يوايف شفاء 
 ، التي درجوا عىل استعامهلا بتيقنوشفاء أسقامها ، أدوائهاض دواء ففي كل أر،املرض

 ."حكيام"وأطلقوا عىل من يداوي املرىض 

يستطبون هبا يف  أهل البادية عىل معرفة بأسامء األعشاب التي أغلبوإن كان 
 مل يتوصل  إال أن منهم من برع يف مداواة األمراض التي، وطرق استخدامها،أمراضهم

 "احلكيم" ليجدوا يف طلب ، ملا غابت عنهم بواعثها فجهلوا دواءها،باهباالكل إىل أس
 ليستل بالدواء  الناجعة هلا ووصف األدوية، يف أصوهلاالذي اشتهر بكشف العلل

 ونقب أذاها  وفتقهااجلروح بمعاينة  وهو من علم"املجارحي" أو طلبوا ،داءها
 وهو الذي أتقن جرب "املجابري"  أو سعوا إىل، ومواكبة تطبيبها حتى برئهاوتضميدها

 وهي رقائق من اخلشب حتيط بموضع ،"اجلبائر"ها باستخدام  وتثبيت أجزاءالكسور
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 ،الكرس وتشد باخليوط إىل العضو املصاب كي يستقر العظم املكسور إىل حني جربه
 وفيام عدا ذلك سهل عليهم ،"جبائر" من العظام  واستقاموربام استخدم ما اسرتق

 .واء لكل داءوصف الد

 "الشيح" األسقام التي حتل يف أبداهنم من أثر الربد بمغيل داووافقد 
 فإن ، ومها نبتان صحراويان متشاهبا شكل الشجرية ومتامثال االستخدام"القيصوم"و

 أو استفوا أوراق ،رشب املريض ماءمها املغيل عىل شدة مرارته واستدفأ مل يطل سقمه
 ون أوراقه وبذوره التي يستخلصوهنا من شجرياتهيلتهم وهو نبت ،"البعيثران"

 ويستقون عليها املاء لتبعث العرق يف أجسامهم مع اإلستدفاء ليذهب الصحراوية
 ، بإمالة امليم وسكون الواو وفتح احلاء"املروحة" أو ابتلعوا شيئا من ،سقمهم

 كال  يف والوقوف عىل التاء املربوطة بفتح مجيع حروفها"وشقة"والبعض يسميها 
 وهي مادة شديدة اللزوجة تستخلص من ،اللنيب  يف الثانية القاف ولفظ،ً هاءالكلمتني

 أي مذابة ،"مدافة" أو رشبوها ، حادة الطعم نافذة الرائحة،جذوع نوع من األشجار
عة أثرها يف استخراج أسقام البدن مع العرق الذي يستجد بكثافة من  لرسيف سائل

 الدافئ "السمن" واستخدموا مذاب ، مع دفء الغطاء الدواء حرارةاجلسد من أثر
 وداووا اللديغ بفصد ،يسجرونه يف حلق من أفقدته شدة الربد حيويته ليستعيد عافيته

 وباستقاء احلليب كي يستفرغ ما نفذ إىل ،زف السم مع الدم املراقـموضع اللدغة لن
 . من السمومجسمه
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 بفصد العروق ،هر اجلسد من ظا وآالم األعضاء علل اجلوف بعضوعاجلوا
 أو بالكي بواسطة ،من بعض مواضع اجلسم إلراقة الدم الفاسد الذي يسبب العلة

 تؤخذ فروعها اللينة وقت طلقها وتدق بعد ، التي تستحرض من نبتة بعينها"القدحة"
 فتصبح لينة متامسكة ترسي فيها النار وئيدا فتمس ،شوهيا بملة النار حتى تتجانس

 يلينونه  يف املكان جافا فتحدث حرقا عىل مهل يف موضع الكيدبحرارهتا اجلل
 خارج  األذىيندفع من خالله الصديد الذي يتكون من أثر الكي نازفابالسبائخ ل

 وتلفظ "العريكة" ويسموهنا "السبخة" كام عاجلوا القروح النازفة برقائق ،اجلسم
 دون حد عىل النار بالسمن  وهي عجينة من الدقيق حيموهنا،الكاف جيام مفخمة

 ،َّ موضع القرح وحرارهتا يطيقها اجلسم لتمتص اخلراج عىلالنضج ويربطوهنا
تعتمل بني  وهو األورام املحتقنة التي ،"النفط" كذلك ملداواة "العريكة"واستخدموا 

  مع تكرار االستشفاء لتنفجرلتعمل عىل مسها بحرارهتا وتليني قوامها ،اجللد واللحم
 .وخترج داءها

 وهو خليط من ، ولفظوا الكلمة بتشديد السني مع الكرس"السفوف"استفوا و
 ، وتلفظ بإبدال الكاف جيام مفخمة"السنمكة"  قوامه، العديد من األدويةمساحيق

 خيففون ، الصدر واجلوف لعللءا دواهنستحرضوي ،"الزنجبيل"و ،وهو ورق نبت
 املاء وراءهاهموهنا وجيرعون  يلت،حدة طعمها بإضافة بعضا من املواد مستساغة الطعم

 ،"النشوق" ويسمونه ، ألوجاع الرأس"السعوط" واستنشقوا ،ليسهل ابتالعها
 جيعلون ، حار األثر عند الشم، وهو جذور نبت،"اخلوجلان" مسحوق ويستحرض من

 بني إصبعني ويقربوهنام من عروة املنخر مع إغالق الشق قليال من مسحوقه الدقيق
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  التي تتهيجيثري اخلياشيمف  ليذهب إىل أقىص األنفيستنشقونه بقوةالثاين من األنف و
 وختلصوا من أمل ، كان يتشعب يف الرأسفتدفع االحتقان ليذهب ما يعرتهيم من أمل

مؤخرة اجلمجمة عند  وهي رشيط من القامش تربط "العصابة"الرأس كذلك بواسطة 
 .والفودينبعد إحاطتها باجلبهة 

 كي تعجل  باإلكثار من أكل احللوى"احلصبة"ي  وه،"ُاحلمرة"وداووا 
 الذي يؤخر  ومنع املريض من أكل اللبن،بحرارهتا نثر البثور لتطفح عىل اجلسد وتطفأ

 املصاب عن أقرانه الذين مل ونعزلي و، طفح الداء مما يؤخر برءه ومحوضتهبربودته
أنه يف بعض  عىل ، بالعدوىمتسبق إصابتهم هبذا الداء كي ال ينتقل املرض إليه

لطون األطفال املصابني مع األصحاء ليأخذوا املرض الذي ال تتكرر ااألحيان كانوا خي
 والوقوف  ولفظها بالشني املشددة مع الفتح وسكون الراء،"الرشية" أما و،اإلصابة به

 جلد البدن مع حكة تؤدي  كافة وهي امحرار شديد يطفح عىل،عىل التاء املربوطة هاء
 صباغب فإما عملوا عىل طالء سائر اجلسد ،م فقد عاجلوها باللون األمحرإىل تقرح اجلس

      ."الرشية"أمحر لتهدأ  أو ألبسوا املصاب ثوبا ،"املغرة"

ُ يذهب ع، هلاًزينة للعني ودواء "الكحل"واختذوا   جيلوو  ويصفي ماءهاوارهاُ
ليل من يستدام سحقه مع ترطيبه بق ، األثمد حجر هو مسحوق"الكحل" و،برصها

 أي ينخل بغشاء رقيق كي ال يؤذي ، ثم يندف، حتى يصبح دقيقا بني فينة وأخرىاملاء
 ويتخذ من أعواد "املرود" وهو ،"امليل" ويكتحل به بواسطة ،ما استخشن منهالعني 
 ويبلل بالريق ثم يغمس يف ،أطرافه  وتشذب، قوامهتساوقي حيسم حتى ،الشجر
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 "امليل"  ويمرر،"الكحل" من اجللد حلفظ  وهي أداة صغرية تتخذ،"املكحلة"
ر العني بأثر ْجِ بح"الكحل"ه من  بني اجلفون ليعلق ما فيباستدارة ذهابا وجيئة

فار من أول املوق ويمتد مع احلقيم وجيلو شحمتها فتبدو صافية عج األشد في،رطوبتها
 مساحيق أخرى شبيهة به "الكحل"وأضافوا إىل  ،)١(ال خيالطها ما يشوهبا

 ما بني إصبعني يف العني "قبصة"  يذرون، ألدواء العيون"ذرورا" ااستخدموهو
 التي "الرمداء" وداووا العني ،بتفريق ذراته يف حمجرها بعد التفريج ما بني اجلفون

 أيام "الرمد" فأكثر ما يكون ، جلد األفعى"بسلخ" الذي يقع هباوار ُتنتفخ من الع
 "األرمد" ظاهر عيون  وهي لينةا فيمسحون هبا سلخ األفاعي ألثواهبعد وهو مو،احلر

 . وربام استخدموها الستجالء النظر،األملو  االنتفاخليزول

  زيارة أو"الفقري" باستحضار "املس"واعتقدوا شفاء من ظنوا به أثر 
 اسم يطلق عىل أصحاب الطرق الروحانية التي تتحدر إليهم إما كالمها و،"الفقرية"

 ويعالج ما ، ما يعرتي النفس باألدعية"املمسوس" من "الفقري" رجُ خي،ساللة أو إتباعا
 واللفظ بفتح امليم والدال وسكون ،"املسدة" بواسطة "املس"يالزم األعضاء من آثار 

  به"يمسد" ، صاحب الطريقة يستحرضه وهي دهن،ًالوسط والوقوف عىل اآلخر هاء
  من األذى اجلسمصيخل أو سائر اجلسد لت أي يدهن العضو املصاب،صاحب العلة
 ."املس" من أثر الذي اعرتاه

                                                 
طرفها مما ييل :  واحلقيم،طرف العني مما ييل األنف:  واملوق،أطراف اجلفون حيث منبت الرموش:  أشفار العني  )١(

: شحمة العني و، فرتى العني كحالء وهي ليست كحيلة،سواد حييط بأطراف اجلفون خلقة من متام احلسن:  والدعج،الصدغ
 .قوامها
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 حيث تضطرب النفس ن خيشون عليهم إصابة العنيمم  صغارهمَّوحرزوا
 "متيمة" أو ، األذىم عنه لتصدمهنو بني عي زرقاء"خرزة" بتعليق ويسقم اجلسم

 جيعلوهنا عىل أكتاف أو صدور ، العنيلدرء وهي تعويذة تتخذ حرزا "متائم"ومجعها 
 "اللفاع" و"تهمقمطأ" أو يف منتصف "لفعاهنم"طرف أ أو جعلوها يف ،رهمصغا

 رباط رقيق عريض "القامط" و،كساء يلف به الطفل منذ والدته حتى يشتد جسمه
 "اللفاع" تنسج من غزل الصوف تشد حول "سفيفة"يكون من القامش أو عىل شكل 

البدن ليتم ربطها عند منتصفها عىل صدر الوليد وتتعاقب أطرافها مرات حول سائر 
  وهو نوع من الطيب،"البخور" بنثر  أثر العني عليه وعاجلوا من وقع،القدمني

 ه فوق عىل مجر يف إناء يذرون فتيته، تذكو رائحته بالنار،يستحلب من بعض األشجار
قطعة  ليمتزج دخان ،إصابة العنيمن يعتقدون منه أي لباس  "علق" من  حترتققطعة

املصاب عليه ليعم مجيع أجزاء جسمه ليخرج منه   فيكب"البخور"القامش مع دخان 
 . فتطيب نفسه ويصح جسمه،احلسد الذي أصابه

 ،تكثر فيها األمكنة التي  يسببها يفوحتاشوا األوبئة بالتجايف عن الوخم الذي
 ذات الرطوبة  وجتنبوا أرض السباخ،عفنة الرتبة ،فأقصوا منازهلم عن األرض البخراء

 واتقوا العلل واألمراض من فعل عوارض األنواء باللباس الذي يقي ،وامللوحة
 .أجسادهم القر واحلر
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 اللباس
)٢٣( 

 ميه مماحي  ودثار من عوارض األنواء، وسرت للعورة، للجسدحشمةاللباس 
 ان تبعثهجريه وحدة صيفال  ورضاوة، وعصف لياليهالشتاء فقسوة ،تأيت به من أسقام

  واحلر يسطو عىل العظم، فيضعفهد يرسي إىل العصب فالرب،عىل وهن األجسام
 فتدثروا بام ، ويلحقان األذى باجلسم،معز ويضعفان ال،القوام وكالمها ينهكان ،فيوهنه

  فال يكاد خيتلف لباس أهل البادية،حرارة الشمس  عنهم ويصد،يقيهم زمهرير الربد
أن ما يقي من الربد يقي من ( ملقولة عىل ألسنتهم مفادها ،أيام القيظأيام الشتاء عنه 

     .)احلر

 لصيانة ،وفق أعرافهم التي تفرض عليهم االحتشام أهل الباديةيأيت لباس  و
 ويدفع ، التهم وينفي، وجيلل الوقار، بام يزيد يف اهليبة،النفس بعد صيانة اجلسد

 ،ها ال حييدون عنعوائد واستقر يف طبائعهم ، فرسخ فيهم قيام ال خيالفوهنا،الشبهات
 هيئاهتم يف لباسهم جزءا لتكون ،يد تقال من مرتافقا مع باقي ما هم عليهاوانتقل عرف

 عابوا عىل  بل، وحيرصون عىل عدم ثلمه،من وقارهم الذي يسعون إىل احلفاظ عليه
وإن كان  اللباسف ، وثنوا من يتامدى يف حماولة الظهور بام ال يليق،من يستخف به
 بل ،ال يتعلق بشخص لوحده وفق هواه فهو أمر ،قاء ووسيلة لالت،مواراة للجسد

 . حيط من الشأن أو، فيوحي بام يرفع من القدر،يتعداه إىل من حوله



 
١٦٤

 ، الذي ييل البدن وهو"الشعار" أوالها ثوب ،يرتدي الرجل ثالثة أثواب
 ، وهو صباغ وطيب يف آن،وغالبا ما يكون أبيض وقلام يكون مصبوغا إال بالزعفران

 وهذا ، لليونتهيمتص العرقو ، بخشونتهد ال يؤذي اجلس، رقيق ولنين البدوثوب
 وهو ثوب شبيه باألول "الرفال" ويليه ثوب ،ال يظهر بهو  يف بيتهوارى الرجلالثوب ي

 عىل إال أنه أخشن قليال وال يتحرج املرء من الظهور به يف بيته غري أنه ال خيرج به
 وغالبا ، وهو ثوب الزينة"الدثار" ثوب "الفِّالر" و"الشعار"  ثويبفوقمن  و،الناس

ليضفي املهابة  اداكنو ، ليقي اجلسم زمهرير الربد وسطوة الشمس،ما يكون غليظا
 مغلق مقبل البدن إال من فتحة ، ويكون عىل هيئة الثوبني اللذين حتته،واالحتشام

 متتد ،األيرس تثبت يف اجلانب األيمن بعرى تقابلها يف اجلانب ، عند الصدر بأزرةجتتمع
 وتسمى ، إىل منتصف البطن، وهي ما حييط بالعنق، وتلفظ بالقاف اللينة،"القبة"من 

  يكون الثوب أو، وتلفظ بالزاي املشددة مع الكرس وإبدال القاف جيام مغلظة"الزيق"
 وهو طرف ،"الشليل" أي مفتوح من أول العنق إىل آخر ،"مفجوج"عىل هيئة رداء 

 فيام يطلق عىل ، ولفظها بالشني املشددة مع الكرس، ييل القدمنيالرداء أو الثوب مما
 وأعاله حيث جيتمع عىل الوسط "حجل" حيث حييط بأسفل الساق "الرسوال"طرف 

  الرداء عىل هذه اهليئة ويسمى، بكرس الدال وإبدال الكاف جيام مفخمة"دكة"
 يطوى طرفاه عىل ، ويرتديه املسنون،مفخمة وتلفظ الكاف جيام ،"كرب" أو ،"مزنوك"

 أو من خيوط ناعمة ملساء يسمى الواحد البطن ويثبتان بعقد رباطني من ذات القامش
 الطرف األيرس الذي من أحدمها  يرسل،"قياطني" ومجعها  بالقاف اللينة"قيطان"منها 



 
١٦٥

 فيام يلتقي طرفا ، اليمنى اخلارصة قرب منيلتقيه واآلخر ،يشتمل عىل الطرف األيمن
 .ل العنق بعروة وزرارحو "القبة"

  تتصالب معه من اجللد أثوابه بحزام وسطه فوقوينتطق الرجل عىل
 طرف نصلها احلاد ، خمتلفة وهي مدية بأحجام، عىل أحد جانبي اخلرص"الشربية"

 والطرف اآلخر حمدودب إىل ، إىل الداخل قليالاملصنوع من املعدن الصلب جموف
  فيتوافق مقبضها،ي تثبته عروة من بدنه يف احلزام الغمد الذ يتالءم مع شكلامب اخلارج
 ، املجدولة وخيوط الفضةباألحبار تزينها التي  بالويشمع غمدها املامثل الفيض

  عىل شكل وهو،"الصفن"  ويتجند، ذات األلوانشذور اخلرزيرصع ظاهرها بو
ىل  عمنتصفه  يكون،بسري من اجللد طرفيها العلويني من أعىلحقيبة صغرية تتعلق 

تقاطع مع الصدر واآلخر مع ي أحدمها ،هة املقابلة إىل اجل طرفاهكتف األيمن ويرسلال
 إذ غالبا ما ،ختلو منه بأدواته التي ال تكاد  عىل الورك األيرس"الصفن" ليستقر الظهر

 ، وهو موس حاد يستخدم حللق الذقن وحف الشارب"املزيان"حيتوي عىل 
 ،لوا الضاد طاء يف اللفظ ربام لقرب خمرجيهام فأبد"املقراض" وأصله ،"املقراط"و

 ملقط "املقباص" و، وتقليم األظافر مقص صغري يستعمل لتشذيب شعر الوجهوهو
 كام ال ، للتداوي"املروحة" و"السعوط" و"القدحة" إضافة إىل ،صغري اللتقاط الشعر

 ،بسكون ولفظه هبمزة مفتوحة قبل الزاي املشددة ،"الزناد" من "الصفن"يكاد خيلو 
 مع تقريب "الصوان"وهو قطعة من املعدن الذي حيدث الرشر إذا ما قدح بحجر 

 فيدام النفخ عليها متى علق هبا الرشر ، من موضع االحتكاك"القدحة"قطعة من 
 "الدامر"ثم يرتدي  ،مكن منها النار إلذكاء اهلشيم حتت احلطب ليرسي فيه اللهبتلت



 
١٦٦

 وخيتلف بلونه ،غطي النصف األعىل من البدن ي، له بطانة رقيقة،وهو كساء غليظ
  . الذي ترتديه املرأة"الدامر"الداكن عن 

 ،ً ويلفظونه بإبدال الغني خاء، األمحر"الشامغ" من هم يف مقتبل العمر ويعتمر
 ألنه ال يرتديه إلزاما إال من جتاوز حد الصبا فقارب ،عنىة املوافقملوأظنه األصل 

 ، ينسج من اخليوط البيضاء الرقيقة،نديل مربع الشكل م"الشامغ" و،شموخ الرجولة
 تطابق إحدى زاويتيه بالتي تقابلها لتكونا عىل ، تطريز باللون األمحريغلب عىل بياضه
 فيام يسرتسل طرفاه اآلخران إىل ، ووسطه يوافق مفرق الرأس،الظهر عند اعتامره

 إما  يغطي بعض الوجه"لثاما" ويتخذوهنام ،"جناحا" ويسمون الواحد منهام ،الصدر
 بإبدال الثاء "اللثام"  ويلفظون،السحنة إلخفاء إما و،قرس الربد وأالتقاء وهج احلر 

 وهو ذات سابقه إال أن تطريزه ، األزرق"الشامغ"إذا اكتهلوا حتولوا إىل ف ،صادا
 إىل األزرق حتاشيا لذكر  من األسود وحتولوا باالسم،باخليوط السوداء وأقل كثافة

 وهي منديل أبيض رقيق ،"القضاضة" فإن شاخوا اعتمروا ،جتنبا للتشاؤمد السوا
 قد توشى بالتطريز من لون خيط  إال أهنا، ال تتخللها األلوان"الشامغ"بحجم 
  من ألنه كان يتخذ،"املرير" ويقال له ،"العقال"  وجيعل فوق عامرة الرأس،نسيجها

 "عقال" بام يامثل ،ها لتزداد قوة ومتاسكا أي التي يتم فتل،"املمرورة"غزل أوبار اإلبل 
 حول "املرير"  يربط كان، ويطلق عليه نفس االسماجلمل الذي يثبت الساق بالذراع

 طرفاه ثم يثنى ليشكل طبقتني فوق العامرة قبل يعقد أن  أو،الرأس فوق العامرة لتثبيتها
ر املاعز  التي يتخذوهنا من شعو األسود"املرعز"أن صار يكسى ظاهره بخيوط 

 .الدقيقة



 
١٦٧

 وهي رداء فضفاض يشتمل هبا ، كامل اللباس"العباءة"ومن بعد جتلل 
 ومنها ما يوافق وقت الشتاء بغلظة ، يوايت أيام القيظ برقة خيوطها ما منها،الرجل

 وترسل خيوط ، توشى حواشيها من جهة الصدر والعنق بالقصب املذهب،نسيجها
 "األكامم" وحول ،ينوهي مواضع إدخال اليد ،"األردان" مع طول  من الويشدقيقة

 إال أهنا ترتدى زيادة ، والعباءة وإن كانت زيادة يف التجمل يف اللباس،منتهى األردان
 ، كان إقباله من حيث اجتاه البيوت،عىل قوم فمتى أقبل الرجل ،يف االحتشام والوقار

ب اهلواء لباسه مجع طرفيها إىل وسطه وأمسك هبام كي ال يسرتسال مع الريح فيرض
 بإحدى يديه "الدثار" ومن أقبل بال عباءة أمسك طرف ثوب ،لتظهر أشالء جسده

 ويستعني الرجل عىل محل بعض حاجياته يف ،وجذبه جانبا كي ال يطاوع الريح
 . األسفل من أحد جانبيها وجيعله عىل كاهله"العباءة" أي طرف ،"ضبن"

 وهي كساء يتخذ من جلود صغار ،مهرير الز"الفروة"م ُهْتَقَ و،َّإذا حز الربدو
 وهو الصوف املتلوي ،"الغاليس" ذات الصوف ، خلفتها عند االشتامل هبا،"البهم"

 املسان من الضأن الذي ينسل  صوف فهو أجود وأثبت يف اجللد من،الذي مل يسرتسل
َّالفراء" يعمل ،بسهولة ا  تنظيفها مم أي،اجللود "برش"عىل  "ِالفراء" وهو صانع ،"َ

تليني ظاهرها بالكشط بأداة و ،يعلق هبا من الدهن من قوام بدن الذبيحة أثناء السلخ
 لتخليصها من الشوائب وإكساهبا  أصوافها"ندف" و،حادة بعد إشباعها بامللح لتدوم

وجيعلون هلا كسوة  ، توصيلها ببعضها عىل اهليئة التي تناسب اجلسمثم جيري ،جتانسا
 وقليال ، ولفظها هبمزة ممالة قبل القاف الساكنة،"قباب" امن القامش الغليظ يسموهن

التي يطلقون عليها  "القياطني" بخيوط "القباب"زين ت و،"قبة"ما تلفظ عىل اإلفراد 



 
١٦٨

 ،"البجدلية" فمنها ، اسمها تبعا حلجمها"فروة" ولكل ، بفتح فسكون"خرج" اسم
 من ضيعة وهو ،لصنعة قبل اتساع ا"الفراء"نسبة إىل املكان الذي اشتهر بصناعة 

 وتلفظ ، باحلاء املهملة بدال من اجليم املعجمة لفظها،عرف بالبحدلية تاء الشامأرح
 وهي ، أيضا"اخليالية" اسم "الفراء" ويطلقون عىل تلك ،اجليم أقرب إىل القاف اللينة

 متدي  معظمها، ليست بقصد االشتامل وهلا أردان طويلة، تغطي معظم اجلسد"فروة"
 وهي أقرص طوال من "العباوية"  أو"العبوية" و، دون فرو اجللود"بابالق"من 

 ، غليظة منسوجة من الوبر"عباءة" وأرداهنا أقل اسرتساال وربام علتها "البجدلية"
 فراشا  يستخدموهنا، وهي دثار الرعاة، وحجمها يوايف كامل اجلسد"الرعاوية"و
ا من احلجارة جيللونه باألعشاب ثم  بعد أن يتخذوا رصيف، يف اخلالءًغطاء عند النومو

 ليسح ماء "القباب" ويتدثرون بالشق اآلخر بعد نزع "الفروة"يفرتشون أحد شقي 
 "النصية" وأ "اجلدعية" أما ، ليسيل من بني احلجارةاملطر عن اجللد متخلال األعشاب

 كام  وترتدهيا النساء،ردان يشتمل هبا وتسرتسل منها أ النصف األعىل من اجلسدتغطيف
  .كاممختلو من األ التي "بطيةاإل" وأ "القطشية"

 ولفظة بتشديد الشني األوىل مع الكرس ،"الرشش" عند املرأة "الدثار"وثوب 
 ، خياط من القامش األسود، وهو ثوب معتدل مع قوام اجلسم،بلهجة أهل البادية

 يتخذ ،ف وهو قطعة من القامش الرقيق الذي ال يش،"امللفع" منفرج يسرته "زيقه"
ُ تدرعه ، يوصل ما بني طريف طوله باخلياط، ثالثة أذرع قريبا منه وطول،بعرض ذراع ِ َّ َ

 وجاعلة إحدى حافتي عرضه عند ، حتت الثوباملرأة يف عنقها مرسلة طوله عىل املتن
 فوق الطرف اللحيني لتطوي طرفه األيمن عىل رأسها من جهة الصدغ ثم طرفه األيرس



 
١٦٩

 ، الصدرممااأل وتغطي بقيته من ، مشتمال عىل ضفائرهاأسها ليغطي كامل راأليمن
 "الطفخة" بواسطة  عىل الرأس"امللفع"يت تثبيتم و ،"املنقب"  أو"النقيبة" ويسمى

 مع سكون الفاء وفتح اخلاء والوقوف عىل التاء الكرس  املشددة معولفظها بالطاء
 يطوى ،ع الشكل منديل مرب"الطفخة" و،"املعصب"  بواسطة أو،املربوطة هاء

 ثم يطوى من جهة طوله عدة طيات متناسقة يكون ، ليكون عىل شكل مثلثللداخل
 بكرس الالم وسكون العني "املعصب"و ،ظاهرها للخارج عىل الرأس ويربط للخلف

 تطوى لتكون بعرض ثابت ،قطعة من القامش األسود الرقيق ذات طولوفتح الصاد 
 أكثر طوال بحيث "املعصب" إال أن أجنحة "الطفخة"لتشكل عىل رأس املرأة كام 

 ولفظها عىل صيغة ،"الشوحيية" ونطاق املرأة ،تسرتسل إىل اخللف مع أكثر طول البدن
 يلتف عىل  وهي وشاح من النسيج املوشى، الساكنةالتصغري هبمزة ممالة قبل الشني

 .وسطها ويرسل طرفاه إىل أحد اجلانبني

 ، مطرزا باخليوط ذات األلوان الزاهية"الرشش"ترتدي الشابات من النساء 
 التي يكون "الطفخة" ويقترص لباس رؤوسهن عىل ،"املعصب"وقلام يعتصبن 

 الكبار من النساء عن ُّ فيام جتل،منديلها رقيقا موشى دون أن يؤخذ عليهن يف ذلك
 ما القامش عند االكتساء وكثافة  الثيابرتن من ألوان وخي،ارتداء ما ال يليق بسنهن

 .يوحي بالرزانة والوقارف تناسب مع أعامرهني



 
١٧٠

 فال يبتذلون يف ، بام يتوافق مع أعرافهم،وخيتار أهل البادية أكسيتهم بعناية
 وحسبهم ما وارى اجلسد ، وال يغالون يف لباسهم وإن قدروا،أرديتهم ما استطاعوا

 . ودفع عنهم ازدراء الرعناء، ويكفيهم ما جنبهم استخفاف احلمقى،وكف األذى

      
   



 
١٧١

  املؤونة والكسوة
)٢٤( 

 ويصري من الصعب ترددهم ، منازل أهل البادية يف األقايصععادة ما تندف
 مما اضطرهم إىل التزود باملؤونة والكسوة يف ،عىل األسواق عند كل حاجة تعرتضهم

 إذ تأيت هبم املواسم من ، حيرضون فيها إىل املدائن لقضاء حوائجهمأوقات متباعدة
 األمر الذي فرض عليهم تفقد ، ويف أوقات ال تتكرر كثريا خالل العام،آخرحني إىل 

 الوقت الذي  احرتازا من النقصان قبل، كفايتهم وابتياعها فوق حدحاجات بيوهتم
 الذي يتعامل "العميل"نزل كل عند   التي إن جاءوهايتوقعون معه العودة إىل املدينة

 فريسلون إليه بنتاج ،بيعون إليه ويبتاعون منه وهو اسم أطلقوه عىل التاجر الذي ي،معه
أو  ، إما مقايضة، من املؤونة والكسوة، ويأخذون من عنده حاجات بيوهتم،مواسمهم

  إىل من أهل الباديةقد يلجأ املعرسون و، وفاءه يف موسم النتاج"ادين" أو ،بيعا ورشاء
 يتفق اض ألجل وهو اقرت،"الطالع"خذ أل املورسين من عمالئهم من أهل احلارضة

 وعىل نوع ومقدار السداد ، وعادة ما يكون موسم الفطام،هئ عىل موعد وفاالطرفان
 ومن بعد قضاء حوائجهم يقفلون بحموهلم عىل ظهور ،والذي يف الغالب يكون عينا

 . وهي اإلبل حيملون عىل ظهورها"الزمل"

 ما يوافق  يأخذون، وأعالفا ملواشيهم،فأول ما يكتالون احلبوب مؤونة هلم 
 أو عند "عمالئهم"إما عند   من املؤونة وخيزنون ما ال يستطيعون محلهحاجتهم

 وخيزنون أعالف ، لقرهبا من مواقع طحن وجرش احلبوب،أصدقائهم من أهل احلرض



 
١٧٢

 ،نتاساكنخاء الم وبعدها  مهزة قطع  ويلفظون ألف الوصل،"راباخل" يف املوايش
 اسم  أيضا مواقع يطلقون عليهاوهي ،وقفو بفتح فسكون ثم فتح "خربة"مفردها 

 يف حزومها واملاء يف بركها  يؤوبون إليها شتاء ويمكثون فيها ما دام الكأل،"الديرة"
 حتى أهنم عند عودهتم إليها ، وأخذت اسمها من عدم عامرهتم قصبتها،)١(ومطوخها
 وهي "مغارة" مفردها "املغائر" وتعني ، الراءسكونو  امليمبإمالة "غرامل"ليستغلوا 
 ومن معاملها ،زلون حوهلاـ ملواشيهم ينَ ألمتعتهم وزرائبَخمازن  يف السفوحالكهوف

م من و عىل شكل رجامل يتخذوهنا مع وهي"رسم" مفردها ،"الرسوم" و،"الصري"
 وغالبا ما ،شتهر به القرتانه بحدثت يطلقون عليه اسام  عىل ذرى الروايباحلجارة

 .اهم قبورا ملوت"الرسوم"تكون 

 الذي يطلق عليه )٢( بزبيلها"عجوةال"  يشرتون،ومن قوام مؤونتهم التمور
 وهو وعاء منسوج من سعف ، بكرس فسكون"خصف"  أو، بكرس الشني"شلو"اسم 

 األول ، ويأيت عىل رضبني،"الدبس" كام تزودوا بصفائح ، حلفظ حمتواهالنخل
 ،"الظروف" وحيفظ يفوهذا الصنف خيلط بالسمن يستخلص من العنب ويكون لينا 

 يف "القطني" ودخل ، وحيفظ بأوعيته من التمور وهو أكثر صالبة يصنعوالثاين
 وجعلوا أول ما ،جمفف العنب الذي هو "الزبيب"كام  ، وهو التني املجفف،تهممؤون

                                                 
 وربام قصد به سالسل التالل التي حتيط باملكان ،ما يرى من طبقات املرتفعات عىل شكل خطوط دائرية: احلزم  )١(

 .  واملطخ ورد ذكره يف الورود والصدور،السهل
 .الوعاء: الزبيل  ) ٢(



 
١٧٣

 ،امن وبأغىل األث، يشرتوهنام من أجود األصناف،"البهار" و"القهوة"يتمونون منه 
 . وإن طالت غيبتهم عن السوق حاجتهاوبقدر ال يعوزهم إىل

 تشدها ، أطنابا لبيوهتم"املرس" يتخذوهنا من ،"احلبال"ومن أوىل حوائجهم 
 مع انطباق كل  يواظبون عىل تفقدها مع جتديد البيوت،ُبقوة إىل أوتادها ليستقيم بناءها

 ،د متانةبدا فيه التلف بام هو أشفيستبدلون ما  ،قبل إقبال الشتاء من كل عامو ،حول
 ويبتاعون ، وهوج زعازع الرياح من اقتالع بيوهتم،ليايل الشتاء  صخبليأمنوا

 وابتاعوا ، جللب املاء"الروايا" و، لالستقاء"األرشية" و"الدالء"حاجتهم من 
 . يعلقون يف رقاب مواشيهم"الربيشامنات" و"النحال" و"األجراس" و"القراقيع"

 وهو مركب الفارس عىل ظهر ،"جرس" مفردها ،"الرسوج" مثلام اشرتوا 
 ويمتد من ،"البطان" يشد عىل ظهر الفرس بواسطة ، يستجاد صنعه من اجللود،جواده

 ولفظه هبمزة ،"ركاب"طريف جانبيه إىل أسفل بطن احلصان حلقتان يقال لكل منها 
 األيرس "الركاب" يستخدم ،خفيفة قبل الراء الساكنة مع إبدال الكاف جيام غليظة

ء ظهر الفرس بوضع رجل الفارس اليرسى يف حلقته ناهضا إىل األعىل العتال
 حتى إذا استوى عىل ظهر ركوبته ، بكلتا يديه الذي يتمكن منه"الرسج"باالعتامد عىل 

 وجيعل يف موضعي القدمني يف ، األيمن ليزداد ثباتا"الركاب"جعل رجله اليمنى يف 
 جيعلها الفارس جهة بدن ،"املهامز"  ناتئة تسمى"الركاب" قطعة من جنس "الركابني"

 وسط وأسفل جانبي  ومها موضعا ركل الفرس،"مراكلها" يف همزها بهالفرس لي
 ، مهزها الفارس بعقبي قدميه"املهامز" من "الركاب" فإن خال ،حثا عىل العدو بطنها



 
١٧٤

 "معرقة" تسمى "الرسج"ون حتت كوتغطي قطعة من النسيج اللني بدن احلصان ت
  ويبتاعون كذلك،"مرشحة" ويطلقون عىل غطاء صدره اسم ،لعرقالمتصاص ا

 البهائم من حيث اشتامهلا عىل "أرسان" وهي تشبه "نعنا" واحدها ، اخليول"ةنعأ"
 "األرسان" و، لإلبل"زمام" مفردها "األزمة" و،لخيلل "األعنة" غري أن ،رأس الدابة

 تعرتض فم ،"شكيمة"يسمى  و،"جلام" يشتمل عىل "العنان"إضافة إىل أن  ،للبهائم
 "القيد" و، ومفاتيحها بأقفاهلا"القيود"اشرتوا  و،الفرس ليتمكن الفارس من قياده

 تقارب بني قائمتي الفرس األماميتني بواسطة ، احللقاتسلسلة من احلديد حمكم
 تدخال يف رسغيها بفتح قفليهام بمفتاحهام الذي ال يفارق ، تتصالن بالطرفنيحلقتني

 وليال جيعل القيد إىل مربط يتخذ من سلسلة ،ادة يف احلرص عىل فرسهالفارس زي
 .حديدية متينة تثبت بوتد راسخ يف األرض قريبا من فارسها

 وهي األوعية التي يستخدموهنا يف إعداد ،واشرتوا ما ينقصهم من اآلنية
ل  ومها لفظان مل أعثر هلام عىل أص،"طاسه" مجع "الطوس" من مثل ،الطعام وتقديمه

 ، األوعية التي تستخدم لطهي الطعاميف اللغة يدل عىل معنامها السائد الذي يقصد به
 ومجعها عىل القياس ،ً املبدلة سينها الثانية تاء"طست"إال إذا كان اللفظ ترصفا بكلمة 

 فحذفت السني األوىل وأحلقت هبا تاء التأنيث عىل أصل املعنى فقالوا ،"طساس"
 قاعدهتا أوسع من ، اسطوانية الشكل ذات عمق،نحاسمن الهي وعاء  و،"طاسة"

 تركب فوق النار عىل ثالث ،فوهتها التي تربز حوافها للخارج قليال لسهولة محلها
 يف حني مفردها ،اللنيب وتلفظ القاف "القدور" مثلها و، وهن األثايف"هوادي"
 مما ، سعةرأكثو "الطوس" من  إال أهنا أكرب، خمفوضة يلفظ بقلب القاف جيام"قدر"



 
١٧٥

 وتلفظ هبمزة خمففة قبل اخلاء "خدمة" واحدهتا "املخادم"  أو"اخلدم"أوجب إضافة 
 ما "القدور" ومن ،"القدر" عراها أسفل حواف  وهي حلقة معدنية تثبت،الساكنة

 بحيث "خمادم" ومنها ما يضاف له أربع ،اثنان متقابلتني ليحمله "خدمتني"يضاف له 
عاء واسع  وهو و،"منسف" مفردها ،"املناسف"آنيتهم  ومن ،حيمل من قبل أربعة

 وأصغر منه له ،"خمادم" منه بأربع ، يستخدم لتقديم الطعام، عمق بعيدمستدير ليس ذا
 ويسمى ، وغالبا ما يستخدم األخري للعجن"خدم" وأصغر من غري ،"خدمتان"
 "داللال" كام اشرتوا ، بقاف لينة"لقن"دم للغسيل أسموه  والذي يستخ،"معجن"

 "فنجان" واحدها "الفناجني" و"بكرج" واحدها "البكارج" و"دلة"مفردها 
 .النون األخرية الماويبدلون 

 ويتخلصون ، وقطع النسيج اخلشنةوينظفون آنيتهم من آثار ما يعلق هبا باملاء
 ويلفظونه بإبدال الكاف جيام "السكن" وهو ،من زهومة الدهون باستخدام رماد النار

 السبابتني بعد أن تبلل ى استخدموه لتنظيف األسنان بدلكها بأحد وقد،مفخمة
وإن  ، وأما اإلناء الذي يلغ فيه كلب فقد طهروه باملاء والرتاب،بالريق ليعلق هبا الرماد

 وهو من الصناع ،"ابَّبَّالر" يقوم عىل ذلك ،"ُّبَّالر" النحاس لزمها أواين َّخف طالء
 .ةالذين يواكبون حاجات أهل البادي

  



 
١٧٦

  



 
١٧٧

 اعُّالصنَّ
)٢٥( 

 وجتافوا ، وأنفوا من توطني أنفسهم عليها، الصنائعمزاولة  من أهل الباديةَرَفَن
 وشدة سعيهم وراء من يقوم ، رغم رضورة حاجتهم إليها،عن مبارشهتا وإن أتقنوها

 ال ،همراقدأ مثلبة تنقص من  وظلوا يعدون امتهاهنا، لعدم استقامة حياهتم بدوهنا،هبا
 "العونة" اعتادوا وهم الذين ،يبذلونه بل لتأففهم من مد أيدهيم لعائد جهد ،الذاهت

 ،دون األجر الذي اعتربوه امتهانا يلحق األذى هبم من جهة من يعملون لديه
 من "الرعي" ومل يعد أهل البادية ، وأذهاهنم لالنصياع له،مسخرين أبداهنم لعمله

 . ملا ألفوا يف بيئتهمالصنائع التي يتجافون عنها ألهنا مواكبة

  هم كل من حيرتف الصنائع التي يتحاشون، بعرف أهل البادية"الصانع"و
من و ،وا يف طلب بعضهم يف أماكنهمّ ليجد، ملا تفرضه عليهم أعرافهم،تعاطيها

 ،بنزيلهم يرحلون برحيلهم وينزلون ، يديم اإلقامة مع أهل البادية من"الصناع"
 ، مواسمهامواعيديتوافق مع أوقات احلاجة التي يعرفون ومنهم من حيرضون إليهم بام 

 يلحق بأهل املاشية يف مواسم ، وهو اسم غلب عىل من يصنع احلليب،"َّاجلبان"مثل 
 يأخذ منهم ما زاد عن حاجتهم من حليب ، منتحيا يف خبائه جانبا من احلي،اإلدرار

 . لتصنيعه وتأدية ثمنه إليهم مع متام املوسم،مواشيهم
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 ويلفظ بتليني "السائس" ، الذين حيتاج إليهم أهل البادية"الصناع"من ف
يضمر  و، وحيذو اخليول، وهييئها للركوب، األمهاريروض  الذي وهو،ًاهلمزة ياء
 أي ، ويشقصها، من عللها وأمراضها يداوي الدواب"البيطار" و، وينتجهااألفراس

ُّجيب  ، وأجلة الدواب،ع رسوج اخليل صان"الرسوجي" و،َّبه من ذكراهناَ ما يريدون جَ
 ويلفظ االسم بالقرص وبفتح الفاء وتشديد "الفراء" و،"الروايا" و"الدالء"وخارز 

 ،"فروة" مجع ، املفتوحة بكرس الفاء وإفراد الراء"الفراء" وهو صانع ،الراء مع الفتح
 ، من أهل الصنائع"َّالدواج" واعتربوا ،يعمل عىل صنعها من جلود اخلراف الصغرية

 يأتيهم ، أي أمكنة األقوام"ديار" لتقصيه "الديري" وأسموه ،مع أنه يتعاطى التجارة
 ، يبتاعون منه ما يوافقهم، واألكسية واألردية واألقمشة،بام يلزمهم من حوائج البيوت
 .ويطلبون منه ما سيحرضه هلم

  وهو، خاصة"احلداد"  عند أهل البادية عىل"الصانع" اسم أطلقوأكثر ما 
 "أعنة" مثل ،ي يعمل عىل تصنيع وإصالح ما حيتاجون إليه من أدوات املعدنالذ

  منها"حذوه"تآكل   ما"حذو" ويعمل عىل ،ح أقفاهلاصالإ و، وصنع قيودها،اخليل
 ،"املياسم" ويعد هياكل ،"أجراسها" املاشية و"قراقيع"مثلام يصنع ،لوقاية حوافرها
 "املقصات"يرصف و ، ويصقلها،هاصدأ وجيلو ،ويشحذ األمواس ،ِوحيد املدى

يعمل  و ، ويطرق اآلنية، التي يستخدموهنا يف جز الصوف وقص الشعر"األجالم"و
 ، بتشديد الراء والباء مع فتحهام"بابالر" اسم  حينهايطلقون عليهو ،"اِّرهب"عىل 

 .ولعل منهم من اقترصت صنعته عىل هذا
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  الذي يغطينكشف طالءها كلام ا، عىل طالء اآلنية النحاسية"الرباب"يعمل 
ِخي كي ال ،باطن األوعية  الذي يتكون ، النحاسمن أثر صدأ  فيها أو الرشاب الطعامَمَ

 إىل االخرضار تتكون عىل أسطح األوعية التي تتعرى من  لوهناميلي طبقة عىل شكل
 فيقوم ، واهلالك وتفيض إىل،تؤدي إىل السقمو ، والرشاب فتفسد الطعام،الطالء

 ، الذي ال رضر فيه من الطالء املعدين بيضاء بطبقةبتغطية النحاس األصفر "الرباب"
  يفصل، ولفظه هبمزة ممالة قبل امليم الساكنة،"مبيض"ومنه جاء اسمه الرديف 

 أو مواعني ،"القدور" و"الطوس" ، يف آنية الطهياصفرار النحاس ما بني "ضتبييال"
  ."البكارج" القهوة و"دالل"ومثلها  ،"املعاجن" و"املناسف" ،تقديم الطعام وحفظه

 للنار التي يعدها  جوفهاض بتعري، بتنظيف اآلنية من عوالقها"الرباب"يبدأ 
 فتخمد ، يتالشى هلبه رسيعا، غري هش، ويتوهج مجره،حطب صلب يطول اتقادهمن 

 ينفث  التي"احلداد" وهي آلة ،"الكري" يديم النفخ عليه بواسطة ، عىل عجلحرارته
 حتى إذا ارتفعت حرارة اإلناء تناوله بمقبض ودلك جوفه ، إلذكاء النارواءمنها اهل

 أو ترتك فجوات ، الطالءهبأدوات التنظيف لتنقيته من الشوائب التي حتول دون التقاط
 يتناوله جالء اإلناءان وبعد تيقنه من ، فيعود إىل املاعون فسادهرسعان ما تتسع دائرهتا

بواسطة قطعة من اخليش ويجيل يف جوفه الطالء برسعة  ل من جديدبملقطه عن النار
  . ما يقارب ختام احلول التي تدوم،"التبييض" يف مادة  للتويكون قد غمسها
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١٨١

 اخلامتة

 ، هبااخلوض بل استهجن رسعة ، وقتا يطولال أستكثر عىل رشف الكتابة
 ، فيثقل الصدر، الذي خيتلج النفس، املضني وال أبخس الكتابة اجلهد،واالنثناء عنها

 وهو  حتى،أنفاسه هالطخت و،الزم الكاتبتي ت ال بل ألذ هلواجسها،ويصدع أم الرأس
 يغط يف سبات  كانوول ، يبقى الفكر مرتبصا باجلسدإذ ،رهتاساوأبعد ما يكون عن م

 وإن كان ، لبه الكلمةختامرهو ، وهو هييم يف ملكوت آخر فتنازعه الفكرة رؤاه،عميق
 التي ال هتدأ حتى تطمئن أهنا استقرت إما عىل حروفها قظه نزغ فيو،يف فج عميق
 من عناء مكابدهتا يف صاحبها وكأهنا تشفق عىل ، أو تلبدت يف ثنايا العقلالقرطاس
أو  ، ملن حياوهلا تعلم معاندة األفكارألهنا ،استحضارها عىل غري رغبة منهاو ،غري وقتها

 .ملن هيملها وقت سنوحهاكأين هبا هي التي ختتلق املعاندة تأديبا 

 ، أراوح بني الشعر الذي ال أختذ عنه بديال،ش قلق الكتابةيعأعىل مثل هذا 
 ، فالذي ال حيكمه الشعر البد أن حييط به النثر،وبني النثر حني أراه يف مواقعه جليال

 ، فغادرت حومة القريض،وما مل يفصحه النثر ال بد وأن يستجيل شوارد معانيه الشعر
  استجالء ريثام أنتهي من، وقيدت خيوله، بعد أن عقلت إبله،ل دومة اخلليليف ظال

 ا أطوي حزومه، وال شجراال ظل فيه اج إىل فجأطلقت نوافج ما بني احليازمف ،كتايب
ضع كتابا يدون ما رسخ يف النفس من القيم التي  أل،ايف ذاكرة غري بعيدة عن أوابده

 ليبدو ، بعض الكلامت من معاجم اللغة معاينمتلمسا ، وعشت هبا،وعيت عليها
 ، وإن بدلت اللهجات بعض حروفها،واضحا أن لغة أهل البادية هي لغة املعاجم
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 الذين أخذوها عىل أكثر من ، وهو ما ال خيالف ما استقر لدى أئمة اللغة،وقلبت غريها
 ، والتصحيف، والقلب، فأنسوا فيها اإلبدال،وها عىل أكثر من وجهأ وقر،لسان

 وهي ذاهتا األحوال التي مل يتجاوزها أهل ، والوقوف، واملد، والقرص،لرتخيموا
 .البادية

 اإلطناب  موغلة يف، التي أجدها أحيانا كثرية،ومل أسلك به مسالك الباحثني
 مكتفية بالتوثيق بعيدا عن ، متى جيب اإلسهابممعنة باإلجياز ،حيث جيب االقتضاب

فوقفت  ، الذي ربام ال يتواءم مع الواقع"املرجع"عىل  العتامدلزلل بال مثبتة ،التدقيق
عتقادي بأن اإلفراط  ال،"يكفيك من القالدة ما أحاط بالعنق" القول  مأثور حدعند

 فقربت ، عىل القارئَّ ومل أشق، خملفأوهلام ممل وثانيهام ،ط بالنقصانيفربالزيادة كالت
 . التي ال تتسع للرشوحمعاين ما يستوجب اإليضاح يف متن الكتاب دون احلوايش

 لغاية مل أقصد إغفاهلا ،ويف تركي لبعض العادات التي قد يفتقدها القارئ
القتصارها عىل بعض دون   إما بل ذلك مرده، ومل أجتاوزها ألجل جتاهلها،إمهاهلا
 وبرأيي ، أو ألنني،ر منه إىل التذكريقري فيكون اخلوض فيها أقرب إىل الت،الكل

 . ذكرها لقيمة يتوجب تقاداافاملتواضع ال أرى 

لست أعتربه  و، وشمول غايته، ال أدعي كامل صنعته،"الكتاب"وإذ أقدم 
 متسنام ،ال يتجاوز معرفة كاتبه  ورأي،جهد ال حيتمل أكثر من رأي صاحبهمن  أكثر

 ، وإن حصل ففي أسنافها، الذي ال خيالف أعراف قوم آخرين يف صلبها،عرف قومه



 
١٨٣

 ، التي ال سبيل للحديث بغريها، بلهجة أهلهومتحدثا ،ذاك يعد هذا غري  البحيث
 . الالئي ال حرص هلنومن االستحالة مرادفتها بأخواهتا

 ن التقصريم  وإال فالعذر، املبتغى الرجاءفإن لقي استحسانا فهو ،هذا كتايب
 ، فمن أخطأ فله أجر، ولنا أجر املجتهدين، موجود من أويل الصفح والعفو،مبسوط

 .عسى أن تكون الثانيةلعل و ، فله أجرانومن أصاب



 
١٨٤



 
١٨٥

  الفهرس
 الصفحة املوضوع التسلسل
 ٧ اإلهداء ٠١
 ٩ رسالة التقديم ٠٢
 ١١ ةالتقديم بقلم الروائي هاشم غرايب ٠٣
 ١٥ املقدمة ٠٤

  مواضيع املنت
 ٢١ العرب واألعراب ٠١
 ٢٧ بيت الشعر ٠٢
 ٣٣ الرحيل والنـزيل ٠٣
 ٣٩ النـزالة وامللحة ٠٤
 ٤٣ القهوة ٠٥
 ٤٩ القضاء العشائري ٠٦
 ٥٥ الدخالة واجللوة ٠٧
 ٦١ الضيف عند أهل البادية ٠٨
 ٦٥ األسامء ٠٩
 ٧١ االنتخاء ١٠
 ٧٧ األمثال ١١
 ٨٧ االحتطاب ١٢



 
١٨٦

 ٩٣ الرعي ١٣
 ١٠١ الورود والصدور ١٤
 ١٠٩ االحتالب ١٥
 ١١٧ الوسم واالسم ١٦
 ١٢٥ القصاص ١٧
 ١٣١ العونة ١٨
 ١٣٧ الزواج ١٩
 ١٤٣ الفأل ٢٠
 ١٥١ العوارض واألنواء ٢١
 ١٥٧ التداوي ٢٢
 ١٦٣ اللباس ٢٣
 ١٧١ املؤونة والكسوة ٢٤
 ١٧٧ الصناع ٢٥
 ١٨١ اخلامتة ٢٦
   
 


